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 املقدم 
 

بيــيم مرشــر مــ    High Performance األداء العــيل يبــ                    

إىل  احملتـو  اسرتـتاجيج    ، ليصـ  ضجـ   وحم د املعييري التقوميية 

علــم موــتو  ال ــرد    ، وذلــ   ( جقــويا األداء العــيل    )  رحلــة    م

واجلميعيت ، وعلم موتو  األضشطة واملشيريع   ومبختلف اجتيهيت 

 ..منتوجيجهي املنظورة وغري املنظورة م  الولع واخل ميت 

ت م  موارد وجظهر هني فيعلية مي متتلكه املشيريع واملررتوي               

عريف وعلم  ، فجاًل ع  مي يتطلبـه مـ  وعـ     مبشرية ، ور س ميل 

ثقييف جنظيم  ، ومي يتجب عليه م  احلقوق والواجبيت ، املبين علم 

دقة جقويا األداء ، ومنه ملوتو  حتلي  وجقييا الوظيئف ، ليص  إىل 

 ..ألداء العيل  ا

وبهذا يظهـر التابـب بـا مـي يتجـب مـ  ووـوب الواجبـيت                          

ــا واملوــرول ــيت مــرهالت ييت وجقوــيا العمــ  ، وب ــ رات و ورغب ق

ملـــوارد البشـــرية ، ومبختلـــف املوـــتوييت خـــ ات اوإمكيضيـــيت و

التخطيطيــة والتن يذيــة ، وووــوب مرشــرات املعــييري التقومييــة ،  

 ..وارجبيطهي مبخيطر مي يطر  م  حت ييت ال ويد اإلداري 

موـتو  مطيبقـة   اخلـب     وهفمرشر معييري األداء العيل  ،                   

البيــيض  للمخطــب لــه ، مــع اخلــب البيــيض  لهمــي  ، جن يــذ  فعــاًل ،  
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م العمـ  ،  وجواص  ردود األفعيل ، وارتتمرارية العم  ، وضوـبة دورا 

ملشـرو  ، وموـتو  ارتـترمير ال ـر      ومي متتلكه م  موتو  قـوة ا 

عنـيا  ، ومـ   الروـم للعـيملا وامل    وافرة هلي يف البيئة اخليرجيةاملت

مـ   حقق تيمع مي بيشر ، مبخرجيت املشرو  بيلشك  املبيشر وغري امل

 ..موتو  النزاهة 

موـتو  مرشـر ارتتشـراء ال وـيد اإلداري ،      يتجـب  خبالفهو                

 ..املوتقبلية  اجه وخميطر  وحت ييجه اآلضية وجه يوموتو  

ي مـ تحقـق  واص  مي يج واألداء ،  يعلية جكيم  التن يذبو                

التحوـا يف  األهـ اف اإلرتـتاجيجية   وارتـت امته بـ اعا      مررتوم م 

الت قيق احمليرتـ  واملـيل  ، وارتـتمرارية    جمرييت موتو  املشيريع ، و

املوتو  العيل  م  جودة املنتوج وإدامته ، بـيلتوايي مـع مـي يطـر  مـ       

ولـوج   التطـور التكن  جغيريات ميدية وغري ميدية ، ومنه مي يشـم  

 ..واملعلوميج  وجوير  املبتكرات واسختاعيت 

 هميــة اإلدارة اإللكتوضيــة واحلكومــة دور ووس ضنوــم                   

، ورتلوـلة املراجــع  ، اإللكتوضيـة الـت جقلـ  مــ  موـتو  الـروجا      

ملوـت ي ي  مـ    واحتكيك خمتلف املوتوييت اإلدارية بيملعنيا  و ا

 .. املشيريع واملررتويت

م  هذا كيضت حميور البحث واجتيهيجه وجوجهيجه ، للوصول                    

هلـي ، كـيم   اصـاًل  ، وعلـم  رتيرتـهي وجو  ( يت اسرتتنتيج) حم دات إىل 

، العالجيـة والوقيئيـة ، لـ عا    ( التوصييت واملقتحـيت  ) الوصول إىل 

ال وـيد  اسحنـراف و  األضشطة وجعزيز قوجهي ، ومحييتهي مـ  حتـ ييت  

ــيل  اإل ــ  داري واملـ ــيضوض  والوييرتـ ــعف األداء اإلداري والقـ ،  ، ووـ

تنظيميــة للمــوارد الرقيفــة البنــيء موــتو   رتــو و مرثراجــه علــمو

 .. البشرية 

همة م   ه اف ومرام  متمنيي  م  رتها مبعيجليت  جواضب م                   

 ..اهلل جعيىل  رتتم  التوفيق  البحث ، وم 
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 ل املبحث األو
 األداء العايل بني املعرف  واإلبداع

 

 : ضتنيول يف هذا املبحث ، املوووعيت الرئيوية اآلجية    

 .م خ  وم يهيا : وًس 

 . اجلهود املعرفية واألداء اإلداري: ثيضيًي  

 . الت كري اإلب اع  واألداء العيل : ثيلرًي 

 . جنمية اإلب ا  واملواهب واألداء اإلداري: رابعًي 

 . الذكيء التنيفو  واألداء العيل : وًي خيم

 

 مدخل ومفاهيم: أواًل 
 

رارتـيت ، بـ     يتبا م  كتب التـيري  ومـي  زتـزت مـ  ال                       

مع ،  وبآخربشك   ،( ومنه فويد ال كر والولوك )  رتلوك ال ويد

 ، ومـي قصـة  و وهلي قت  قيبي  ألخيه هيبي  ، علم األرض ب   اخلليقة 

ـ يبي  ألخيه هيبي  ، إّس ضقت  ق  جمـيل لبييضـه   سو،  حنـراف هـذا اس  جيت

 ..  بشك   ورتع

/ إبـراهيا عبـ  الكـريا الغـييي    . د)  يف جميل آخر ، ذكرو                  

  الوثيئق الت عرر ( جيري  القيضوم يف وادي الراف ي  وال ولة الروميضية 

احملكمـة   )جبا  م ، (  م.ق )عليهي وجعود بتيرخيهي إىل األلف الريلث 
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ارتـتغالل   )كيضت جنظر يف قجييي ال ويد، مرـ   ، آضذاك (  امللكية

 ، ( ، قبول الرشوة وإضكـير الع الـة   الن وذ، ارتتغالل الوظي ة العيمة

كيضـت جصـ  إىل حـ      ، حتم  م قرارات احلكا يف جرائا مر  هـذ  

..اإلع ام 

 

 

،  ب  الذي ورتع اململكةمل  بي(  محوراب  )ويالحظ  م                

، ق   شير  ( شريعة محوراب  )وصيحب التشريعيت املهمة يف التيري  

حيث ش د علم ،  يف امليدة الويدرتة م  شريعته إىل جرمية الرشوة

، مي  إحجير طيلب الرشوة  ميمه ليقيويه بن وه وجوليه  مر اجتريثه

فإم ، وكذل   ي ل علم اهتميمه الكبري مبكيفحة آفة ال ويد

الشريعة املذكورة كيضت ق  ضظمت العالقة با احليكا 

. واحملكوم

 

 

وجه ي اجه وحت ييجه  مي موقف اإلرتالم م  ال ويد وخميطر                      

، مي ورد يف القـرآم الكـريا   ظهر بييضه و حكيمه ، للحجيرات ، في

 :وجيضب منه قوله جعيىل 

القزُروِم مه  َقـبللهكزال  زوللزـواب َبقهٍيـَة َينلَهـولَم َعـِ        َفَلوَس َكيَم مهَ  )              

َ َتيلَني مهنلُهال َواٍجَبَع الَّـذهيَ  َظَلُمـواب َمـي    الَ َويده فه  اأَلرلِض ِإسَّ َقلهياًل مٍِّم ل 

لبـا   َوَمي َكيَم َربَُّ  لهُيهللهَ  البقزَر  بهظز( 1  )  زُجِرفزواب فهيهه َوَكيُضواب ُمجلِرمهَا

 .رتورة هود  (1  )َوَ هللزَهي ُمصللهُحوَم 

وجكم  مورية احليية والعالقـيت اسجتميعيـة واسقتصـيدية               

با القوة واألميضة واألداء العيل  ، وهو جيضب مـي يكمـ  يف اآليـة    

 :الكرمية 

 رتورة القص/  1 م  اآلية (  ِإٍم َخيلَر َمِ  ارتلَتأبَجرلَت البَقِويُّ البَأمهُا  )

 : ( ورتلا اهلل عليه وآله ص )ررتول اهلل وقيل                

                                                 
 
مـ  منشـورات ااحـاد     دراســـــــة  /  الفساد واإلصالح/ عماد صالح عبد الرزاق الشيخ داود  - 

 . 1 ص / 2003/ سوريا  -دمشق / الكتاب العرب 
2
 . 1  -7 ص / المصدر السابق  - 
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( ،  فجلهي طلب احلالل العبيدة رتبعة  جزاء) 

 

 

 : ( ورتلا اهلل عليه وآله ص )وقيل                

( ليو مني م  غش مولمي  و ور   و كر ) 

 

 

ــه عمقــه يف                  ــيألخالق ل ــيج وبطبيعــة احلــيل ، ف فكــر  اضته

 ..والنزاهة وص قهي األميضة  ورتلوك

َوَلـال ُيَنـزَِّ  َض بَوـُه    ، َوَرَجَع فهـ  اخلهَييَضـةه   ، َميَضةه َوَمِ  ارتلَتَهيَم بهيأَل)                

َوُهـَو فهـ    ، ضلَيي بهَن بوهـهه الـذٍُّل َواخلهـزلَي فهـ  الـ ُّ      َحـ ٍ َفَق ل َ ، َودهيَنُه َعنلَهي 

ـ   َ  َوإٍم. خلَز  َ َذلُّ َواآلخهَرةه َ  فبَظـَع الغهـشِّ   َوَ ، ةه علَظَا اخلهَييَضـةه خهَييَضـةز األزٍم

.. (ةه ئهٍمغهشُّ اأَل

 

 . 

َومهَ  البَ َويده ِإَوـيَعةز  )  وجتع د  شكيل ورتلوكييت ال ويد               

( َوَم بَوَ ةز البَمَعيده ، الٍزاد

 

 . 

 منـوذج ، يظهـر  ، فممـي  اإلرتـالم   لو قلبني ص حيت التيري  و              

لواحـ    مي جر  وذل ، ورتب  معيجلته لل ويد اإلداري وامليل   مي اض 

عليـه  ) اإلمـيم علـ  بـ   بـ  طيلـب       مـري املـرمنا   يف عه م  الوسة 

 :  (ه الوالمعلي)حيث خيطبه  ،( الوالم

َكلبـَت  َوَ ، َجحلَت َقـَ َميلَ   َخذلَت َمي رلَض َفَأدلَت اأَلَ  َجٍرٍضَبَلَغنه  َ )              

(حهَويَبَ   َفيرلَفعل إَلٍ ، َمي َجحلَت َيَ يلَ  
  
 . 

والشخصــية يف  عميهلــي جقــف عنــ  موــتوييت التطبيقــيت               

وضتيئجهي املنظورة وغري املنظورة ، ليكوم التقييا الـوظي    واألداء 

 ..  (حهَويَبَ   عل إَلٍ َفيرلَف) والتقويا األدائ  هو املرشر واملعيير   

                                                 
 
/ احف العقول ع  آل الرسول  /أبو محمد الحس  ب  علي ب  الحسي  ب  شعبة الحراني  - 

 . 27ص /    20/ لبنان  –بيروت / األميرة للطباعة والنشر والتوزيع 
2
 . 21ص / المصدر نفسه  - 
3
دار /  ط/ ضبط نّصه صبحي الصالح / نهج البالغة ( / عليه السالم)اإلمام علي ب  أبي طالب  - 

 . 313 -312ص /  167 / لبنان / بيروت  / الكتاب اللبناني 
4
 . 402ص / المرجع نفسه  - 
5
 . 2 4ص /  المرجع نفسه  - 
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 رمبـي ،  منظـور جـيرخي   مـ   األداء  معـييري ضظـا   مي خبصو                

 ..األوىل  منذ اخلليقة البشرية ضشأتجكوم ببويطتهي 

لكنهي جتّلت منظوميجهي حينمي ب  ت احلجيرات اإلضوـيضية ،                

ادرهي قب  القـرم  وقريبهي يمنيًي مي كيم وم  الرورة الصنيعية ، وبو

العشري  ، ومي خيوت خبصوصهي ال رارتيت ، ومي  ررتت علـم ضتـيئ    

مــراًل درارتــة احلركــة وارتــتنتيجيت وجوصــييت ، كمــي هــو عليــه 

 ةررتـ امل  النظرييت املتنوعـة ، ومـ  خالهلـي جبلـورت     تروالوقت ، وظه

طرحت ضظريـيت إضوـيضية لرفـع موـتو  األداء      الكالرتيكية ، ثا

 فكير   م  هي عقبمي ، و احل يرة  حتت لواء امل ررتة، اضجوت  واجلودة

بشـك   ورتـع و دق ، وـم      يصـب اهتميمهـي  وضظرييت معيصرة ، 

..ومعييري األداء واألداء العيل   ، معييري اجلودة 

 

 

 - Justاإلضتيج يف الوقت احمل د    ظهور النظيم الصنيع ومي                   

In – Time ( JIT ) ركّز علم اجلـودة واخلطـأ   وذج الذي ، إّس األمن

: اآلج  يجارتتنت  م  خالهلي ص ري ، ويف درارتة للبيحث والتلف ال

 

  

لغرض إضتـيج منتوجـيت   ، هو حم د بوقت معا  ( JIT) ضظيم  - 

 .. عيليةوجودة ، وبكمييت حم دة  ، حم دة

حيقق  ق  مي ميك  م  اهل ر بيلطيقيت امليدية  ( JIT) ضظيم  - 

 .. ، وق  يص  ع م اهل ر إىل املوتو  الص ريوغري امليدية 

                                                 
 
/ مطبقـة القاـاء   / اصـرة والمتتمـع   لسـفة اإلدارة المع ف/ هاشم حسـي  ناصـر المحنـ     . د: راجع  -

 . 35 -7 ص /  110 /   ط/ العراق  –النتف األشرف 
2
ــوق  (  ( JITاســتادام نمــام  / هاشــم حســي  ناصــر المحنــ    . د :راجــع  -  ودوره فــي احقيــق التف

/ نيسـان  30 -21المؤامر العلمي الحادي عشر لتامعة بابل والمنعقد للمدة م  رك في اش /التنافسي 

2001. 

 :راجع أياًا وغيره ، لمزيد م  المعلومات بهذا الاصوص ول

- Basu, Ron & Wright, Nevan " Quality Beyond Six Sigma " Replika Press 

Pvt. Ltd, India, 2003 . 

- Krajewaski, L., & Ritzman, L. T. / Operations Management / Prentice- 

West, New York , 1999 .   
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وذلـ  حمل وديـة خـزم    ، فر مويحيت وارتعة ايو ( JIT) ضظيم  - 

حم وديـة  وكـذل   ، ( املـ خالت  ) املواد ال اخلة يف اإلضتـيج  

 ..خرجيت اإلضتيج املتمر  بيملك  مي يتا م  

يـتا جوـليا مـي يـتا إضتيجـه فـورًا       ،  ( JIT) ضظـيم  علم وفق  - 

، وجـتقلص  ذا يكـوم اجليضـب التنيفوـ   قـ      وبه، للزبوم 

 ..قنوات التوييع و روية الووق 

علــم ، علــم  رض الواقــع هــو صــ يق البيئــة  ( JIT) ضظــيم  -5

اعتبير  حيقق  ق  مي ميك  م  الن يييت النيجتة مـ  جـر،اء   

 ..والتحوا املوتمر يف اإلضتيج ، جطبيقه 

، اسهتمـيم  بيشـر  ، بشـك  مبيشـر وغـري م   ومي يعـين ذلـ                 

بيألداء العيل  ، واحل  م  ال ويد التنظيم  بشك  عيم ، واحل  م  

ــي    ــيل  بشــك  خ ــيد اإلداري وامل ــة   ال و ــتو  الرقيف ــع مو ، ورف

 ..التنظيمية واألعميل املوكلة بيملوارد البشرية 

 التوجهـيت يف  تبري: وكأمنوذج ر  ،  خوم  جهة جكيملية                

درارتـة منظمـة غـري حكوميـة      هنـيك  وكيضـت  د ،منيهجة ال وي

   س وهـ    ،  رتهمت يف الكرري م  إتييات احل  م  ال ويد( دولية)

 . Transparency  International (Ti)الش يفية ال ولية 

منظمة غري حكومية جأرتوـت عـيم    (Ti)الش يفية ال ولية و              

هـ فهي  ، و( جنغ  األمليضيـة جيمعـة غـو  )وبيلتح ي  يف ، يف  مليضيي   99 

،  اجملتمـع املـ ض    ، جعمـ  علـم دعـا    املعل   ضهي منظمة  كيدميية

، متخـذًا مـ  وـا     وجصوغ حتيل ًي يقود اجملتمع إىل احل  م  ال وـيد 

دوائر األعميل واحلكوميت واهليئيت األكيدميية رتـبياًل لتحقيـق   

.. هذا اهل ف

 

 

                                                 
 
 . 242ص /  نفسهالمصدر / ح عبد الرزاق الشيخ داود عماد صال - 



    

ــيد  وخبصــو                 ــة   Corruptionال و ــإم، منظم الشــ يفية ، ف

رتـوء ارتـتخ ام الوـلطة    )  :علـم  ضـه   ( ال وـيد  ) جعـر،ف   (Ti)ال ولية 

(العيمة لربح  و من عـة خيصـة   

 

، وهـو مـي يـنجا عـ  عـ ة عوامـ         

 ..موتقلة وجيبعة 

:وهنيك ضظريتيم ج ورام ظيهرة ال ويد              

 

 

 : Moral Theoryالنظرية األخالقية : مي وهل

ومرداهي  م ال ويد رذيلة ويلحق الجرر بيسقتصيد والوييرتية              

والتنميــة وكــ  امل يصــ  املتعلقــة بيلشــك  الصــحيح ملوــرية   

 .. اجملتمعيت وجطوير ال ولة

 : Structralist Theoryالنظرية البنيوية :  وثيضيهمي

حيـث يـر   ضصـيرهي  م    (  ال وـيد املنـت    )ل كـرة   روِّجج وه            

يف  رتــهيمهلـــه  ثــر إ ــيب  إل(  اجلنــو  خصوصــًي يف دول ) وــيد ال

، وحتقيقه لالرتتقرار وجعجيله للنمو  اض ميج فئيت اجملتمع وشرائحه

 .. اسقتصيدي والتطور

والنظرية الريضيـة عليهـي مراخـذات ،  وهلـي إضهـي ُجلغـ  جيضـب                      

  اإلرتـالم  ،  وجتعيرض مع  خالقييت الـ ي  Accountabilityلة ئاملوي

قـويا الوـلوك   وه  جتنـيفم مـع األخالقيـيت واحلقـوق اإلضوـيضية و     

مـي  ،  : ، لكوضهي ج ر ال ويد بأضه املنـت  ، وس ججـع مبـ       اإلضويض  

بنــيء  علــم بيطــ  فهــو بيطــ  بكــ  املعــييري ، ومــردا  وضتيئجــه ، 

مـ   ارجكي  اجلرائا وجنميـة احملرمـيت واإلجـرام بكـ   شـكيله      

، بيلت ير والتالعب بيألل يظ واألفكـير وجلوثهـي ،   نيييت اجلنح واجل

الولوك اإلضويض  ، ومـي ينـت    ال كر والن و وومي يردي م  ج مري 

هـي  تشـك  مـ   شـكيل غوـي  األمـوال الـت حترِّم      عنه ميـ اضيًي ،  

 ..ال ولية الوطنية والقواضا 

                                                 
 
 .  3ص / نفسه المصدر  - 
2
 . 12 ص / نفسه المصدر  - 



  2 

شـراء  ملعرفـة ارتت  ،  ـيهيا بعـ  امل وميك   م ضوـت ي  مـ                  

الوبــيء عــ  بيئــة  ال وــيد اإلداري يف جمتمــع معــا ،  و ابتعــيد هــذا

 ..اجتميعية معينة 

  الـذي   socialization" اسرتتشـراك  "كمي هو عليه م هـوم               

عملية دم  ال رد يف جمتمع معا  و يف مجيعـة خيصـة عـ      يعين

 ،  ي منــيذج ارتــتبطيم   شــكيل مــ  الــت كري والشــعور والتصــرف

.. ثقيفية خيصة بذل  اجملتمع  و جل  اجملموعة

 

 

ظوميت الرقميـة ومواقعهـي الشـيملة    املنو ال ام  وس ضنوم دور            

اسرتــتح ا   يف واملوــتمرلــ عا ال ــوري وموــتو  مــي يتحقــق مــ  ا

 ..والتج ي  

الـ ورات ،  ومنـه حمتـو    موتو  اسكتوي   علم وجأثري ذل             

 بيملكيرتب وجوجهـيت وموتو  التحوا ، موتو  األداء وواخل ات ، 

 ..الوقيئية  –األدائية  الرقيفة

، والوـيطرة علـم    واإلرتهيم يف خ   موتو  ال وـيد اإلداري             

املراجعــيت  احللقــيت عــ د حت ييجــه ، كمــي هــو عليــه يف خ ــ  

 ، اسجصيست املبيشرة بـا األطـراف ذات العالقـة    حتجيا و،  يةالروجين

، مـرثرًا علـم   وحت ييجـه  ال وـيد اإلداري   ج ش  لئال يول  ذل  فر 

موـتوييجه  مرثرًا ب ور  علـم  و، األداء و التن يذ مورية األعميل ودقة

 ..ومشيكله اإلضويضية واألخالقية 
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 اجلهود املعرفي  واألداء اإلداري: ثانيًا 
 

، الت كري  يف وموتو  متق ممرحلة  Knowledgeاملعرفة                

ومرشــر مــ   Science العلــا بتكيملــهي مرحلــة بنــيء جعقــبوهــ  

ــيت ــوم  اجملريـ ــث واإلدراك ويكـ ــا البحـ ــ  ، الرتـــو واألبـ قواعـ

، والعـيم واخلـي  ، والـذاج     با الت صي  واجملم   ًيمع تكيمالوي

 ..واملوووع  

 :وميك  بييم خمتصرهي ومبوطهي بيملخطب اآلج                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبا بشك (   ) خمطب 

 منظومة جيضب م  خمتصر  

 احلكمة واملعرفة والعلا

 

 

 الحكمة

 المعرفة

البحث 

واإلدراك 

واألسس 

 والقواعد

 التفكير

 العلم

املعلوميت 

 والبييضيت

 

المعلومات 

الراجعة 

والمحتوى 

 البيئي

ثقافة عامة 

 وثقافة ااصصية

ثقافة / فرضيات وحقائق 

 عامة وثقافة ااصصية

 حقائق
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بيرتـتزادة  واجملتمـع  والوبي  سجوي  آفـيق ال ـرد واجلميعـة                  

 ثقيفـة  ي الوبي  األقوم للوصول إىل موتو مالعلا واملعرفة ، لكوضه

 .. واضب التخطيطية والتن يذية داء عيل  للج

ور س املعرفـة   لكـوم  اسجتي  لنظيم املعرفة ، ولذا كيم رتبب             

 م  البنـود  ح يف الوقت الراه  ، وا، وخصوصًي امليل ال كري واملعريف 

 ..ملشرو   و املررتوة اة ملوايض املهمة  و املوجودات

 بيسبتكـير واملواهـب   ر س ميل موت ام وموتمر ب ور   صبحو             

يرتترمير وم  البيئة والووق ، وموتمر ببرييدجه  قيئا لبقيء املشرو 

ال ر  بيلت وق التنيفو  املرمر ، والوقوف بوجه التح ييت التنيفوية 

وحتقيــق األهــ اف    العيئــ اتبيلتقــ ،م املعــريف ، ورفــع مــ  موــتو 

 .. املررتومة

وـم    ةشيخصـ يـزة ال امل ، ر س املـيل ال كـري   صبح بذل  و               

، اجلوهريـة للعمليـيت املتكيملــة   ن رتـة  اهلدة وإعـي  هن رتـة مـنه   

للبقيء والوصول إىل موـتو  املشـرو     ومنهي األداء واملعطييت احمل دة

 ..القييدي والرييدي 

مـ  التطـور   اإلرتـتاجيجية الواوـحة يف ي  سب ، مي حت د  لذا                

 يف كي ية التنمية املوـت امة  والنمو املتوير  ، ومي متليه صييغته

لر س امليل املعـريف ، بيملواهـب واسبتكـيرات واسختاعـيت والقـ رات      

ــ ،م ، واملكيضــة       ــة التق ــة وال افعــة لعجل ــة املب ع ــة العيلي العقلي

 .. تيب املشرو ب عة يف التنيفوية امل

 هيجكيمليت رج اسجصيست ، واملعيرف ، واألداء ،  : وتوييتملو               

املوـتمرة  وجوجهيجـه   واإلقليمـ  والعـيمل  ،   داخ  املوقع اجلغرايف م 

 ..بيض تيحهي علم العيمل اخليرج  ، ة واملتواصل

 يلتعقيـب  و التجوـو اسرتـتاجيج  ،   مي يوـمم ب لذا كيم               

،  غري  اجلزئ  وجغـيري  الشـيم   يمه جقص  ك  مي يتا جالذي م  مه

 ..ريته قيمة م  القيا املوت امة لبقيء املشرو  وارتتمراهو و
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املعرفيـة  املنظومة  فيعلية واضوييبية ومروضة وميك  جوويح            

املختصـر  بـيملخطب  اإلرتتاجيجية ، فجاًل ع  مي جقـ ،م مـ  خمطـب ،    

 :اآلج  واملبوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبا بشك  خمتصر جيضب(   ) خمطب 

 منظومة اجلهود املعرفية واألداء اإلداريم   

 

 م جوت ي  اجليمعيت العراقية م  هـذ  اخليصـية ،    وميك                

للوصول إىل مراح  متق ِّمة با اجليمعيت اإلقليمية والعيملية ، ومنه 

ـ  واملوت ام مي يتعلق بيلكيدر الت ريو  املرم ،  هبعلميته و طروحيج

وسرتيمي منها الطيلب املوهـو   ، ية قيبلييت الطلبة جنمق راجه علم و

، لرف  ال اعا اإلرتتاجيج  لوـوق   ملتنيم  الق راتواملخت  واواملب   

 ..العم  املعريف اسبتكيري 

علـم  قـ    وللتطورات العيمليـة ،   املواكبكذل  الكيدر و               

منـه  علـم اسضتضـت ، و   العلم  واملعـريف  جق ير ع  طريق التواص 

ــع العلميــة التخصصــية والعيمــة ، ومــي حت  ــتــوي مــ  املواق ب الكت

مستوى 

التفوق 

 التنافسي

مستوى 

التنمية 

 امةالمستد

مستوى 

وجودة 

 األداء

مستوى 

القدرة 

 واإلبداع

 

مستوى 

وجودة 

 المعارف

 

مستوى 

وجودة 

 اااصاات

إمكانية البقاء المستدام لرأس المال 

المعرفي وسبل التنمية اإلدارية 

 المستدامة
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، واجليهزة  املنشورة ومنهيواألفكير واملعلوميت والبييضيت  و والبح

 ..تحمي  اسلكتوض  لإلطال  وال

 وال عا هذا يشم  جـوافر خطـوا اسضتضـت لكـ  منتوـ                     

جطـوير وجورتـيع   و منـه سكتوـي    ةاجليمعيت علم شرا اسرتت يد

 .. واملعرفيةالعلمية –آفيق املعيرف والعالقيت اإلضويضية 

كيمـ  بشـك    مـراًل ، يت  ر املوظف اجليمع يلكوم جطو              

جطوير الكيدر الت ريوـ  ، وحيقـق األداء العـيل     وجهود  مع وبآخر

 ..املتنيم  واملتطور واملواكب للتغيريات 

ووووب األداء يـردي إىل احنوـير وجالشـ  ال وـيد اإلداري ،                    

قـيب  جقييمـ  وجقـومي  يهـ ف     داعـا ر وميك   م يكوم هنيك 

 .. لجغب والتولب، س ل لتطوير والتنميةل

 

 التفكري اإلبداعي واألداء العايل: ًا ثالث
 

املشيريع واملررتويت ال عيئا املهمة الت يتحتا علم  م  ح وا              

 Creativeالكيدر القيدر علم الت كري اإلب اع   امتالكهي ، هو

Thinking املوتخ مة للوصول إىل ويحة الوارتعة املتمر  بيمل

 ..بال حميكية  و جقلي  بال قيود و ي ة األفكير اجل

يف اخللق  ityCreative Abilالقدرة اإلبداعية ب اسرتت امةو             

 ة، والكي ية علم جشجيعه بنظيم حوافز ُمج ياملنت  واإلب ا  

رتتمرارية ، وذل  لالوموق   ومتييز ورتقف يمين ودوم ُمحيبية 

 ..ال يعلة واملرمرة 

ــي                  ــراه  ، م ــة كــ  مررتوــة ومشــرو  يف عصــرضي ال ودعيم

متتلكه القو  البشرية م  قـ رات جتصـف بـيلت كري اإلبـ اع  ،     

 فيــه ومــي يتجــب عليــه مــ  ارتــت امة عملــهي العقالضــ  ، املمكــ  
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وكيملة غري املزصنِّعة ، واملزصن،عة جزئيًي ، اخليم : ارتترمير  فكيرها 

يلعطيء ب واملوت امة ، الصنعجملرييت واضوييبية التصنيع ، والصيحلة 

 .. والتطويروالتنمية 

وميك  إفيدة اجليمعيت العراقية م  هـذ  اخليصـية ، وذلـ                    

ــ رات    ــ  هكــذا ق ــة مر ــ ات حبميي ــرهالت وخ ــا الكــيدر  وم ب

 .. الت ريو  وغري الت ريو 

،  م  خمتلف التح ييت والته يـ ات واملخـيطر  حلميية ا  وهليو               

 ميــزات ، واإلفــيدة مــ واملعرفيــة وإدامــة الُبنــم الرقيفيــة والعلميــة 

العصف الذهين هلا ، وجوافر هلا ك  متطلبيت البحـث   ارتترمير ضتيج

 رتبقية النظرة علم جكوم ووالتطبيق العلم  ، بال ج رقة بينها ، 

مـ  املوـتوييت    مـ   يـ  مـي يصـ ر      رتيس ضتيئ  الت كري اإلبـ اع  

 .. التخطيطية  و التن يذية ، بال متييز

وبذات الوقت   اسهتميم بيلت كري اإلب اع  مـردا  النهـيئ  ،                 

لهمي يتطلب م  األداء العيل  املوت ام ، سرتترمير قوة املشرو  املتمرـ   

جقـ ير ،  يف بيئتهي ال اخليـة ، ومحييتهـي مـ  الجـعف  و علـم  قـ        

محييتهي م  ج يقا الجعف ، وم  خالل ذل  ، ارتترمير ال ر  املواجية 

 ..التح ييت واملخيطر و الته ي ات يف البيئة اخليرجية ، واحلميية م 

و صبح اسهتميم بيلت كري اإلبـ اع  ، كُبعـ  مـ  األبعـيد                   

وبـذل    ، ال اعمة لصييغة اإلرتتاجيجييت ، وال فع بهـي بيرتـتمرارية  

 ..املعييري املتجبة عليه النجيحيت والت وق التنيفو   م  ح فهو وا

والت كري اإلبـ اع  يـ خ  وـم  املوـتوييت التخطيطيـة                    

والتن يذية ، اإلدارية وال نية ، ولذا س ميك   م ين ص  ع  ميزجه 

وعلـم   يف اسبتكير ألرتيليب األداء العيل  ، واألداء العيل  املوـت ام ، 

 ..موتو  املشرو  ، وموتو  الوح ات وموتو  األعميل 

والت كري اإلب اع  له جـأثري  ال يعـ  واملوـتمر ، يف اجملـيل                  

 ..التنموي للق رات وجطوير  رتيليب األداء وموتوييجهي 
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والت كري اإلب اع  واألداء يتورتطهمي مي متوافر م  معلوميت              

ا يجهــي وصصصــيجهي ، ومــي يالئــ م وجودجهــي وكميوبييضــيت ، وخيــ

الق زات اإلب اعية واملكيم واملواقف ، وعن   يتا احلراك وبيلتوقيت 

 ..للت كري ، وجيضبيه النظري والتطبيق  

 :وميك   م ضجع خمطب مبو،ب يووح ذل  وكيآلج               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبا العالقة املبو،طة ملنظومة (   ) خمطب 

 سرتتاجيجييت والت كري اإلب اع  واملعلوميت وموتو  األداءا

 

واملخــيطر والته يــ ات والتحــ ييت الــت ُجحيــق بــيلت كري                  

اإلب اع  ، جنجا ع  عوامـ  بشـرية ، كمـي هـو عليـه مـي حيملـه        

جتعلق بـزمالء  الرئيو األعلم لصيحب قوة وق رة امل كر املب   ،  و 

 .. العم  وبيئة العم 

و خر  فنية   كمي هو عليه مي يتعلق بـيلتطورات ال اخلـة                   

نولوجيـة واملنظومـيت   للمشرو  ، منهي امليدية وغـري امليديـة ، والتك  

 ..املعلوميجية 

مستوى 

 األداء 

 

 ىمستو

 التنفيذ

 
 ىالمستو

 التاطيطي

 
محتوى 

المعلومات 

 والبيانات

 

القدرة مستوى 

التفكير و

 اإلبداعي

 
المستويات 

 اإلستراايتية

 

 

 

 التغذية العكسية

 



  1 

دارية كمي هو املتعلق بأرتيليب األداء الوظي   ووصف اإلو                 

التنظيمـ  والـ لي    ومواص يت الوظي ـة ، ومـي يتعلـق بيهليكـ      

 ..  ، ومي يتعلق بيلروجا الوظي   التنظيم

ورتلوكييت جنظيمية   كمي هو مـي يتعلـق وجواضـب منهـي                   

ومـي يتعلـق بيحليجـيت    ، معنوية وميدية وض وية ، والتعيمـ  معهـي   

 ..القيت اإلضويضية وعالقيت العم  واإلشبي  والع

ي هو عليه مي يجـعه التخطـيب ومـي    و خالقييت العم    كم             

ء األخالقـ  ،  يتطلبه التن يذ واجلودة واإلخال  يف العم  واسضتمي

 .وهكذا .. والرقيفة التنظيمية

وللمعلومـــيت والبييضـــيت وارتـــتح اثهي وبيـــيم صصصـــهي ،               

التطـورات الـت   و احليجـيت  وجصنيع املعلوميت والبييضـيت علـم وفـق   

لعوام  البيئي،ة وق رات املـوارد البشـرية وموـتو     حت   يف البيئة وا

إمكيضية اإلرتـهيم يف اجليضـب اإلبـ اع  وجنميـة املواهـب ، وجنميـة       

الت كري اإلب اع  ، ومـي يـردي لإلرتـهيم يف الـوع  األدائـ  واألداء      

..العيل  

 

 

وك  ذل  وغري  ، يرثر علم طبيعة األداء وج هُّا ج يصيله                

، واملوتوييت فيه ،  س وهو مي يتح د م  طبيعة حتـ ييت   و خالقييجه

 ..  ال ويد وارتتشراء  ، ومنه ال ويد اإلداري وال ويد امليل  

 

 

                                                 
1
 - اجع على سبيل المقالر   

 Haag , Stephen & others / Management information systems ; for the 

information age / 6
th

 edition / McGraw-Hill Higher Education / Now York 

/ Americas / 2007 . 

6- Heizer, Jay & Render, Barry / Operations Management / 8
th

 Ed., Person 

Prentice Hall, New Jersey, 2006 .  
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 تنمي  اإلبداع واملواهب واألداء اإلداري: ًا رابع
 

بع  مـي جـبا مـي ألهميـة الـت كري اإلبـ اع  ، ليـردي إىل                        

، ألداء قويا األعميل وبقوة األداء العيل   روية متينة لالضطالق منهي 

 ..جودجه حتوا و

ومتطلبيت جنميته وجطوير اإلب اعيت واملواهب ، كـ   علـم                 

ــة ،     ــة والتن يذي ــيل وموــتوييجهي التخطيطي ــيت األعم ــق متطلب وف

وال نيـة ، ومـي ي عمـه مـ  وعـ  وثقيفـة       واإلداريـة  اهلن رتية منهـي  

ــق النجي  ــيمنية ، حتقـ ــيملا ،   ججـ ــ  العـ ــتكة لكـ ــيت املشـ حـ

ــيركة وو ــراعيت بكــ      املش ــ  الص ــيد ع ــيء ، واسبتع ــب اسضتم ح

.. شكيهلي و حجيمهي املنظورة وغري املنظورة ، املبيشرة وغري املبيشر 

 

 

جبيدل األدوار وم  املوتوييت التنظيمية ،  اضوييبية وثقيفة               

ق اسرتتقرار واسبتعيد ع  بشك  ودِّي وضيفع ، الذي هو ب ور  ، حيق

 ..الصراعيت الولبية وال ويد اإلداري وصراعيت املنيصب 

وه  بذاجهي إرتتاجيجية فيعلة يف إدارة وبنـيء  رتـو القيـيدة                  

القيئ  ومهيراجه ، والرغبة والق رة علـم املشـيركة   وجعلا مورولية 

ــ عا املوــتمر    ــة ، وال ــ  اخليرطــة التنظيمي ــع م ملعيجلــة يف  ي موق

املشيك  ، وفنوضهـي للحـ  منهـي دوم ج يقمهـي والوصـول إىل مرحلـة       

 ..األيميت وجه ي اجهي لتاجع موتو   داء األضشطة املتنوعة للمشرو  

ة ح ه  واوة اإلدارية إلدارة التنمية ، التنميارتت امتهي عن  و              

تنوعــة ، األرتــيليب يف جنميــة القــ رات واملواهــب واإلبــ اعيت امل  مــ 

                                                 
 
البنيــة التحتيــة إلدارة الموهبــة وأبعادهــا وأثرهمــا فــي / محمــد ثابــع فرعــون الكرعــاوي : راجــع  - 

رسـالة لنيـل درجـة    / احقيق األداء العالي للمنممات ؛ دراسة مقارنة بـي  جـامعتي الكوفـة والقادسـية     

ــى متلــ      ــة إل ــوم إدارة األعمــال مقدم ــي عل ــة اإلدارة واااتصــاد الماجســتير ف ــة  /س كلي / جامعــة الكوف

20 0  . 
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بيلتوايي مع متطلبيت الت ريب اآلضية واملوتقبلية ، ومي يتطلبـه مـ    

 رتيليب الـتعلما والتعلـيا املوـتمر واملتطـور مـع كـ  جطـور بيئـ          

داخل  وخيرج  ، ومبي يتحقق م  جواص  صييضة املواهب واإلب اعيت 

ومحييتهي ، لكوم ر س امليل املعريف هو الوبي  سرتتمرارية املشرو  

 ..يية العملية واحل

ويظهر هنيك اإلبـ ا  ال طـري ، واإلبـ ا  اسصـطنيع  ، ومـي                   

يتجه م  صق  وجنمية وجطوير اإلب اعيت بيلت ريب وجوافر احليونة 

ــريف     ــيل املع ــ   ، ليكــوم ر س امل ــ اع  واملب ــة ال كــر اإلب حلميي

 ..املزبلَتكهر للمشيريع واجلهيت املزوت ي ة واملزوترمرة له 

ــ ا                   ــة اإلب ــيت جنمي ــ د مقوم ــ   وجتع ــيدهي التنظيم ، وإرش

واإلب ا  املوـت ام ال ـردي واجلمـيع    منهـي جـوافر اجلهـة احليوـنة        

الت ميك  م  خالهلي  ، ق رات التمويليةي متتلكه م  اللإلب ا  مب

درارتة وفها ق رات املب   علـم  رتـو علميـة ، وكي يـة ارتـترمير      

 ..الوب  املرمرة والنيفعة  بك ق راجه وصقلهي 

اسضوجيم املطلو  با الشخص املبـ   واجلهـة      واملقوِّم اآلخر               

املوت ي ة ، واسضوجيم با األشخي   صـحي  اإلبـ اعيت  ض وـها ،    

وذلـ   ، وبينها وبا اجلهـيت املوـت ي ة ، ومحـييتها مـ  اسحنـراف      

 ..بتقوميها واسضت ي  منها مبتنو  الوب  

ومــ  األمــور الطبيعيــة الــت ميكــ  ارتــتيعيبهي مــ  صــيضع               

القرارات ، جنو  الشخصييت املزب عة وجكيملهي حتم يف اختالفهي يف 

موتو  ال ولة واملشيريع ، وقيمهي علم اآلراء واسجتيهيت واملشير  ، و

 ..املوت امة 

طيب وجن يـذ  الوصول إىل  رتلو  ص ويتطلب معرفة كي ية            

جنموي موـت ام ، خبصوصـية القـ رات واملوـح اسرتـتاجيج  العـيم       

ــراد   و مجيعــيت   للمــوارد البشــرية وارتــتقطيبهي ، رتــواء كــيضوا فز

متعيوضة ، والـ فع بهـا حنـو بلـورة وجكيمليـة األفكـير املب عـة ،        
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وارتــترميرهي بشــك  مبيشــر  و غــري مبيشــر ،  و اسجتــي  بتصــنيع  

، و خر   الووقية م اجلهيت الت جتصف بيلرييدةاإلب اعيت وبيعهي عل

 ..الت جتصف بيلقييدة الووقية اإلضتيجية 

مي والتنويق والتنظيا والتن يذ ، لهمي خمطب له م  األفكير و             

ــب  ــه  صــحي  املواه ــ اعيت حيمل ــا     واإلب ــع ب ــة ) ، واجلم النظري

 رات املتــوافرة عــ  طريــق القــ( التطبيــق اإلبــ اع  ) و ( اإلب اعيــة 

واملرهالت واخل ات ، وال فع بك  مـنها ليكـوم الشـخص املبـ       

منت  لألفكير النظرية والتطبيقية ، مب رد   و بيلتعيوم مع  مريلـه  

 ..م  املب عا و صحي  املواهب 

الصراعيت ومرثرات ال وـيد اإلداري واملـيل    آفة ومحييتها م                

 صحي  الن وذ مـ  ارتـتغالهلا ومصـيدرة     محييتها م و ، والوييرت 

ضتيجيجها وجهودها ،  و حتم محييتها مـ  هـ ر طيقـيجها يف العمـ      

الروجيين وغري  ، وووع برام  وخطـب خـي  بهـا ، سرتـترمير ومنـو      

 ..وجطوير طيقيجها وق راجها 

وهني مي ي ي ،  همية بث ثقيفة األداء العيل  مـ  خـالل بنـيء                  

يف اخن يض موتو  لك ي  يف ع م ويي  اجلهود املبذولة الوع  ا

ملوظــف  و العيمــ  ، لكوضــه رتــيبذل اجلهــود يف كــ   جــودة  داء ا

موــتوييت األداء ، وبــذل  إبعــيد  بيلقنيعــة عــ  م وــ ة الوــلوك   

 ..ب ويد إدارة ذاجه التنظيم  ، ومحييته م  ويي  اجلهود 

املتق ِّمة ، ووع ك  مب    وم  الب يهييت الواوحة يف ال ول             

وموهو  يف مكيضه املنيرتب البعي  ع  الروجا ، ومكيضته اخليصة 

ــه ، ودعمــه م  ــًي  يف جواصــ  مواهبــه وإب اعيج ــًي وعلمي ــًي ومعنوي يدي

، وجوافر هلا كـ  رتـب  احلمييـة وجـذلي  الصـعوبيت ومـي        ومعرفيًي

ــيء    ــيت خيصــة بهــا  و بيلعمــ  ، وبن ــواجهها مــ  مشــيك  ومعوق ج

قييت العم  وروب التعيوم والعطيء والرقيفـة التنظيميـة وحـب     خال

 ..اسضتميء 
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جقـ ِّم  ، واملب   واملوهو  ، مبـي ُيق ِّميضـه مـ   فكـير ج يـ ة                   

للزبوم   الولعة واخل مة املبتكرة قب  ظهور احليجة إليهـي ، وعلـم   

الــت هــ  جظهــر  ،  رتيرتــه فهــا  رتــيس القيمــة املوــت امة للمشــرو 

ارتتمرارية ومكيضة املشرو  يف الوـوق ، ومـي   حتققه م  ، عييري مي مب

ورفـع موـتو    يتجب عليه م  اضطبي  امليركة التجيرية لـ   الزبـوم ،   

،  ، ويييدة احلصـة الوـوقية للمشـرو  مـ  الزبـيئ      القيمة الووقية هلي

، العمليــيت ال اخليــة ، الــتعّلا  ، الزبــوم املــيل  :وينبــع مــ  املنظــور 

 Balanced (BSC)يا والنمو ، وينصب يف بطيقة األداء املتوايم والتعل

Scorecard         وذلـ  مـ  خـالل التن يـذ ال عـيل واملـرم وبيضوـييبيته ،

..املطلوبة علم وفق املواقف التن يذية 

 

 

 Total Quality( TQM)وعالقة ذل  يف إدارة اجلودة الشـيملة               

Management جور واحلوافز ، ومـي يتوج،ـب مـ     مع اسهتميم بع الة األ

إدارة املوهبـة  الت ريب وجعليا العيملا ، املردي للتحوـا املوـتمر و  

Talent Management     ومي يتطلبه م  التكيز علم الزبـوم ، مبـي ،

..فيه مي يتعلق بيلزبوم واملوتهل  النهيئ  

 

 

ُينيرتب م  املتحقق ، يتطلب حتقيق مي والتطوير ومنه بيلنمو              

حتوـا   ي مـي يه فـه ،  إعيدة هن رتة الوظيئف داخـ  املشـرو  الـذ   

بيرتـتعميل مـي يـتا مجعـه مـ       ، األداء واحلميية م  ال وـيد اإلداري  

 الوظي يـة  معلوميت وبييضـيت ، ومرورهـي وجـيض  الرقيبـة التقييميـة     

                                                 
 
 Levy, Margi & Powell, Philip/ " Strategies for growth in SMEs -: ُينمر  - 

The role of information and information systems ", Charon Tec Pvt. Ltd, 

Chennai, India, 2005 . 
2
 : راجع مقاًل  - 

- Evans, James / production and Operations Management / Prentice – West 

Publishing Co, New York , 1997 . 

 - Heizer, Jay & Render, Barry / Operations Management / 8
th

 Ed., Person 

Prentice Hall, New Jersey, 2006 . 

 - Krajewaski, L., & Ritzman, L. T. / Operations Management / Prentice- 

West, New York , 1999 . 
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، ومــي يوــبقهي ويتكيمــ  معهــي مــ  جقيــيا   األدائيــة والتقومييــة

بيلتخصص وجقوـيا العمـ  والتطـورات ال اخليـة      الوظيئف ، مرورًا

والقــ رات البشــرية ور س املــيل ، واخليرجيــة ، امليديــة وغــري امليديــة  

 ..البشري واملعريف والعلم  والتقين 

ومي يتحقق به ، هو الروم املت اخ  با املوارد البشرية ل                  

ـ      مـتغريات معيـير     املشرو  ، والزبـيئ  واملوـتهلكا ، ومـي يطـر  م

ومي يتجب ، اجلودة  –، مقيب  معييري األداء الكم   الوعر واجلودة

 ..عليه م  الوقت ، واملتمر  ضتيئجه بيلولع واخل ميت 

  اخلـوا  يف هـذا اجليضـب    وميك  إفيدة اجليمعيت مـ  هـذ                 

ــوي ، ــيل  بكــ    و احلي ــب واألداء اإلداري الع ــ ا  واملواه ــة اإلب جنمي

ال اخليـة  : وتوييت ، مع مراعية خصوصية كـ  جيمعـة وبيئتهـي    امل

ــذات قــوة مــي متتلكــه مقيبــ  ضقــيا الجــعف ،    واخليرجيــة ، وبيل

وال ر  املواجية علم كـ  املوـتوييت اإلقليميـة والعيمليـة مقيبـ       

 ..واملخيطر التح ييت 

م جرك  وحتذِّر م  إهميل  يِّ جيضب وحت ةفيلنظرييت املعيصر              

البويب منه ، لكوم ال جـوات يف املررتوـيت واملشـيريع ، جبـ   مـ       

ي حبيية املررتوـة  غيئرهي حتم جتاكا وجك  ، لتوداسرتتهيضة بص

 .. و املشرو  

 

 الذكاء التنافسي واألداء العايل: ًا خامس
 

يبــ   الــذكيء التنيفوــ  بــا خمتلــف املشــيريع يف احليــية                

  ارتــتيعي  اسقتصــيدييت املعرفيــة املتطــورة العمليــة املعيصــرة مــ

واملوت امة بيلتنمية ، واسجتي  بتن يذ مي خمطب هلي ، بـيألداء العـيل    

 ..املتوافق مع طبيعة األعميل 
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ومنه جظهر  همية امليزة التنيفوية املوت امة الت جتبنيهي إدارة              

لالرتـتاجيجييت ،   املعرفة املوت امة ، وجع  العميد والـرك  احليـوي  

التن يـذ ، ومقتجـييت التقـويا     –ومي يطر  م  متطلبيت التكتي  

املنيرتب لألداء واملروضة وال يعلية واسضوـييبية ، ومتطلبـيت الوصـول    

 ..لألداء العيل  

وللرص  وال رارتة لك  التحـ ييت والته يـ ات الـت يتجـب                   

رتيس التوقعيت  و التنبرات ، عليه يف بيئة املتنيفوا ، وووع علم  

واحللول اآلضية واملوتقبلية ، للت وق التنيفوـ  علـم وفـق موـتو      

 ..التعيوم واألداء وضتيئ  ذل  

وس ضنوــم مــ    هميــة الرقيفــة التنظيميــة علــم طبيعــة                

وجكيمــ  األداء والتنــيفو ، الــت جعــين وجبــيِّ  موــتو  اسرتــتيعي  

 ..رمر للتن يذ احملقق لأله اف والتحرك بيسجتي  امل

التكنولوجيـي   : وسب ، م  معرفة رتب  الت ـوق والتـوايم بـا                 

ور س املـيل املعـريف   ، رية واملـوارد البشـ  ، املتطورة واملعرفيـة املتطـورة   

، ال اعا لألداء العيل  واملتميز بنتيئجـه ، بـيمليزة التنيفوـية     املوت ام

 ..يف بيئة األعميل 

لرفـع   Talent Managementإدارة املوهبـة  وهني يظهـر  هميـة                 

، ومنــه رفــع موــتو  الت ــوق  التعلــياويلتعلا املوــتو  املعــريف ، بــ

التنيفوــ  ، واسرتــتيعي  والوــيطرة بإشــبي  حيجــيت املنتــوج علــم 

طبيعة وحمتو  البيئة التنيفوـية ، وبنـيء املوـتو  املعـريف للميـزة      

عة البن،يءة ، ومعرفة طبيعة وموتو  امليزة املوـت امة  التنيفوية النيف

املعرفية ، املنبرقة م  ال ها والتعيم  مع موـتو  القـوة    –التنيفوية 

والجعف لبيئة املشـرو  ال اخليـة ، وجكيمـ  ال هـا والتعيمـ  مـع       

موتو  ال ر  والتح ييت يف البيئة اخليرجية للمشرو  ، ومجيعهي 

واألداء العــيل  ، ومحييــة كــ  مــي  جنصــب يف الــذكيء التنيفوــ  
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ميتلكه املشرو  م  ال ويد اإلداري وامليل  الذي ُيجعه هي وُيجـعف  

 ..مكيضتهي وفرصهي يف البيئة الت جعيش فيهي 

وهني مي يتطلب بيلذكيء التنيفو  واألداء العيل  ، احلـ  مـ               

، م  فجوات ومي جول   خميطر الرورة املعلوميجية علم  ضشطة املشرو  

ــة  ــ  برقيف اإلرتــتاجيج  والتمييــز واسختيــير ال يعــ   جواصــ  وذل

، دوم  م جكــوم جبعيتهــي ملصــيدر ومروضــة ارتــتعميسجهي للمعلومــة 

 ..املرجبطة بشبكة ال ويد اإلداري العيمل  املعلوميت والبييضيت 

وهو بذاجه يوها يف بنيء املوـتو  األدائـ  املوـت ام ، ورتـالمة                 

رييجهــي الوظي يــة ، وقطبهــي املنــت  بيملواهــب ور س املــيل املعــريف ، جم

 ..وجيضب منه ر س امليل البشري 

ــ  الوــيطرة املوــتمرة                   ــة فجــاًل ع ــم وال يعل ــف عل خمتل

ــيت ، وخمتصــرهي   ــيت اسحنراف ــة والوــلوكية  : اسحنراف التنظيمي

 ..وامليلية واجلنيئية 

بي  القيئمة لل ويد اإلداري ، ومنهـي مـي جـ خ     وس ضنوم األرت              

وم  األرتبي  البيئية ال اخلية ، والبيئيـة اخليرجيـة   مبـي فيهـي مـي      

جشم  علم البيئية العيملية ، ورمبـي جشـتك بـا البيئيـة ال اخليـة      

 ..والبيئية اخليرجية 

األدائـ  ،   –، ومنـه التنيفوـ    ومرثرات ذلـ  بشـك  دوري                 

كوضـيت البيئيـة   املموـتقب  املكوضـيت البيئيـة ال اخليـة ، و    علم 

 ..ومي يتطلبه م  اإلصالب والصالب ،اخليرجية 
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 بحث الثاني امل
 األداء العايل 

 بني التنمي  وأخالقيات العمل
 

 : لمبحث األول ، رتيتا درارتة  اآلج وارتتكميًس ل    

 . عيل التنمية اإلدارية واألداء اإلداري ال:  وًس 

 .  خالقييت العم  اإلداري واألداء اإلداري: ثيضيًي 

 

 التنمي  اإلداري  واألداء اإلداري العايل: أواًل 
 

ــة املوــت امة واألداء املتميــز العــيل                       ، إرتــتاجيجية التنمي

، ضتيئجه با حمتو  التنمية واألداء  Synaesthesisاسضوجيم املتزام  و

 ..ة طردي

ــ               ــيليب     ي وحينم ــل  األرت ــف جو ــر ، جوق ــ همي اآلخ ــاليم  ح ُي

والعوام  املردية لظهور ال ويد اإلداري مـ   صـغر وحـ ة منتجـة إىل     

 ..              يف ال ولة موتو   علم 

فكّلمي كيضت التنمية رتليمة مبقوميجهي ودقيقة اخلطـب                 

تو  األداء التنظيمية ، ارج ع مو الرقيفةفيعلية والتن يذ ، ووجيضبهي 

 ..وارج ع موتو  اجلودة 
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جصيست والعالقـيت  بوووب مورية العم  ورتالمة اسيوها و               

 .. واجوي  وج شِّ  ال ويد اإلداري اك  م  حراإلضويضية ، احل

ومنه ج ي فلو ة وإرتتاجيجييت و هميـة التنميـة اإلداريـة ،                  

لتنمية الشيملة علم  رتوهي الصحيحة ، والوووب والش يفية إلدارة ا

األداء العـيل  املوـت ام ، وبطبيعـة     –الت جنتجـه التنميـة املوـت امة    

 ..احليل هلي مرثراجهي بيحل  م  ال ويد اإلداري 

ــ ة اإلدارة               ــيء فلوـ ــبح بنـ ــذا  صـ ــي  ولـ ــرة وركيزجهـ املعيصـ

وارتترمير ال ر  املواجيـة لـه يف    ، بتعيظا قوة املشرو  اإلرتتاجيجية

جميله التوويق  ، ويشم  حتم املررتوـيت التبويـة والتعليميـة      

يجليمعـيت واملعيهـ  ، مبـي فيهـي ال رارتـيت األوليـة       ب مي يتعلـق  ومنهي

وجــودة وكــا املعلومــيت ، وال رارتــيت العليــي ، لرفــع موــتو  األداء 

جهي ، ومـ   قـ رات   احل يرة وال يعلة واملرضة واملتنوعـة يف ارتـتخ امي  

الت ريوــ  يف إيصــيل املعلومــة ب قــة م يهيمهــي و خالقيــة بنيئهــي  

، وم   قيبليـة ومواهـب وإبـ اعيت متلقـ      ودعيميجهي اإلرتتاجيجية 

ــيت ــه  املعلوم ــ   إمكيضييج ــ اضيًي  س ، وم ــترميرهي مي بيملكــيم ، رت

.. وارتت امته والتوقيت واملوقف املطلو  ، ليحقق األداء العيل 

 

 

وبهذا يتطلب م  املررتويت التعليميـة وسرتـيمي اجليمعـيت ،                 

الذي ميتل  القيبليـة العيليـة    املوووع  يير الت ريو اسعتنيء بيخت

املعلومـيت املتواصـ  بتحـ يرهي ، مبـي     قيع ة ومي ميلكه م   ، ألداءل

 ..ة ورفيه ارتتخ ام قنوات متع دة ومتط

قليـــ ي ويكيملـــه بيلكتـــي  التيبـــ   مـــ  الكتـــي                  

 ..مصيدر اسضتضت وقنوات  ميت  إىلمنه ، واإللكتوض  

                                                 
 
/ إستراايتية دراسة السوق والسلعة للتنمية اااتصادية / هاشم حسي  ناصر المحن  . د: راجع  - 

 إستراايتيةوكذل  للمؤلف راجع ؛ .  05  -04 ص /  111 / العراق  –بغداد / مطبعة الرشاد 

/ حزيران / 0 بتاريخ /  5771العدد / ق جريدة العرا/ انمية اإلدارة إلدارة التنمية الشاملة 

 115 . 
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مركزيـة  عيمـة  وهني سب ، م  اإلشيرة إىل ورورة قييم بـرام                 

مي يالئا م  برام  خيصـة س  العلم  ، و لويارة التعليا العيل  والبحث

لت ريوـ  ،  تطوير وجنمية قيبلييت وقـ رات ا ل ، لجيمعيتمركزية ل

ومحييــة الت ريوــ  املبــ   واملوهــو  مــ  مــرثرات ال وــيد اإلداري   

 ..ه مي ُيعيق، واحل  ومي شيك  ذل   والروجيينوالتعليم  

التبيـة  و،  لتعلماتطلبيت ، امل العيل األداء  وبذات الوقت جنمية              

يـة  والرقيفـة التنظيم  والقـ رات   ، مبـي فيـه جنميـة الـوع      والتعليا

 ..مجيع الت ريويا    اخليصة ل

يف جنميـة  الشـيملة  بيلتزام  مـع متطلبـيت اجلـودة     و يتطلب              

ــو      ــ   واملوه ــب املب ــة الطيل ــرية  ، واملبتكــر ومحيي ــ  املو جواص

ــة اإلرتــتاجيجية  ــ  التع -التبوي ــيت جكيم ــة ، ومتطلب ضظــيم  ليمي

ــ خالت  ــتمرة   –امل ــوب واملو ــيت امل ت ــيلتطو ، املخرج ــة ب ير والتنمي

ــ  مــ  ي مطلــو  مبـ رتــوق العمــ  ة واملرضــة ، لرفـ   واسضوـييبية ال يعل

مـ   ( اخلـرجا  ) الق رات واسرتتع ادات العيليـة للمخرجـيت   موتو  

..اجليمعيت العراقية 

 

 

مـي  التعلـيا ،    -مـ  خطـورة مـي يواجـه التبيـة      رمبي كـيم  و               

  crastinationacademic pro  يلتوـويف األكـيدمي   يوـمم ب 

، وم  منظومة الـروجا  ال ويد التعليم   –يألداء وقنواجه املتمرلة ب

، والتكيز علم جواضب ثيضوية ، وفق ام اجلواضب األرتيرتية ، اإلداري 

إمي لتقيدم إداري ،  و حب املنيصب ،  و  مية إدارية جعتم  علم القـوة  

ر  ي قـ  املبـيدرة   األداء ، وبـ و  –والتزمت ، الت جولِّ  ثقيفـة الجـغب   

 ..واملشيركة واملورولية األخالقية القيئمة علم النزاهة 

                                                 
 
/ مراكز الدراسات والبحوث بي  الوااع واوة الطموح / هاشم حسي  ناصر المحن  . د: راجع  - 

الذي أاامه / بحث منشور كاماًل ضم  واائع المؤامر الوطني لمراكز البحث العلمي في العراق 

 . 4   -51ص / 0 20/ آذار /  6 في / جامعة الكوفة / مركز دراسات الكوفة 
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 ريثالبـيل  التـأ  واحملور ال يعـ    ، والت ريو  يف ك ِّ األحوال               

 العلميـــة القنـــية ، لكوضـــه العمليـــة التعليميـــةو الصـــييغة يف

 ..عيرف املعلوم والوعلوميت املوتو  مب زوِّد اخلري اإلضويضية الت جو

خلـري  كـ  مـي    رفـ  ا الت ريوـ   يتطلـب مـ    مبعنم آخر                 

بنـيء شخصـية   ميك   م يجع ووـوب الرييـي والررتـيلة واألهـ اف ل    

، وجوجهيجـه حنـو   ضيجحـة   ةصصصـي وـرية  موإدارجهي بيجتي  علمية 

، ومعرفــة الوــبي  لإلبــ ا  العلمـ   والبحــث جكنولوجيـي التعلــيا  

 ..واسبتكير 

 س وهـو   هميـة بيلغـة ،    لـه ، جيضـب آخـر    مـع  واصـ   تهو مي يو             

ودرارتـة وحتليـ    مع مواكبة  ، ةاملنيرتب كي ية التطبيقيتمعرفة 

، ومراعـية مـي   جطـور علـم املوـتو  العـيمل      ك  يء وجغيري بنـ،ك  

 ..يتوافق مع البيئة 

 

 أخالقيات العمل اإلداري واألداء اإلداري: ثانيًا 
 

ـ تقـو، ومنـي  وبيئـة ج   و رتـلو   مـنه  مبـ   و األخالقييت                  يم به

عا وض و ورتـلوك ، وبغريهـي جنعـ م الـن    ك كر ومنطق   احليية 

 ..واألم  اجملتمع   احلقيقية واسجتي  الوليا

ويتجــح فيعليــة ذلــ  يف خمتلــف ومنــو  األعمــيل ، ومنهــي               

، وجوجيهيجهـــي  الوييرتـــية واسجتميعيـــة واسقتصـــيدية واإلداريـــة

 ..وجوجهيجهي التخطيطية والتن يذية ، اإلرتتاجيجية والتكتيكية 

وـرورة مـي ر جـه    وال لوـ   ،   هـي  ووقعاألخالقيـيت  رثرات ومل               

 .. القيئمة علم املررتويت يف ال ول املتق مةاجلهيت 

ــذا اجتهــت                 ــي ل ــراه  بيهتميميجه ــيت يف عصــرضي ال ، بيألخالقي

، ال رارتـيت  وم  املنـيه  وجـزء مـ     مبي جتبني  م  فلو ة ، لتكوم 
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ــف و ــيتمبختل ــه    ، التخصص ــو علي ــي ه ــيل  كم ــيت األعم  خالقي

األداء ، إىل األهــ اف  بوــالمة  لوصــولكييت التنظيميــة ، لوالوــلو

املتواصلة يف إشـبي   ودجه وج  صول لألداء العيل  املتكيموم  ثا الو

 .. احليجيت

وق  يت يوت فها األخالقييت ، إّس  ضهي جنصب يف احل يظ علـم                

ودة وج ، ومنه مي يرجببواملكيضة املرموقة والالئقة الومعة النظيم و

 ..اإلضتيج واإلدارة والتجيرة وطبيعتهي  وجوقيت

وشهرة ، امليركة التجيرية ، والتميز يف ومي اسئتميم التجيري               

املي اضيـة احلي،ـة      واملنتـوج ، إّس الصـور  ومسعة املنته، احمل  واملشرو  

 ..يف حييجني اليومية بهذا اخلصو  الت ضلموهي 

ـ  ،  ميـ اضييً  وسب ،  م جظهـر                 Managerial  ةاألخالقيـيت اإلداري

Ethics  ــه العمــ  واألد ــيت العمــ  ، ومن اء اإلداري يف كــ  و خالقي

هـ اف واسرتـتاجيجييت ، ومـي يتجـب     والغييـيت واأل  الري  والررتـيئ  

 ..عليهي يف اجمليست اإلدارية   التخطيطية والتن يذية 

األداء العـيل  ،   خالقييت األداء و  س وهو جيضب منه ،ظهر يوهني             

لحيلولــة دوم الوقــو  يف دائــرة ال وــيد اإلداري ، ومــ  وبهــي جــتاليم ل

 ..  واملوتقبليةاآلضية  النتيئ  هلي  م جكومالب يه  

 Solving Techniques جقنيــيت احلــ ويتطلــب األخــذ ب قــة              

للمشكلة اإلدارية ، بشك  يتالئا مـع املوقـف والتوقيـت وموقـع     

 ..املورولية ، ومنهي املورولية اإلدارية 

ــر  اهتمــيم             ــة التنظ  وبهــذا ض ــ ول املتق مــة ، بيلرقيف يميــة ، ال

، تابــب الال هــا واسضتمــيء وجررتــي  الاليمــة ، ولتووــيح املرشــرات 

، وبيـيم وحتليـ  ودرارتـة جغـريات      األداء  –وجعزيز  خالقييت العم  

 Businessومـتغريات البيئـة ، والوـيطرة علـم مشـيك  اإلعمـيل      

Problems       واسجتي  ببنيء العالقيت الرمسيـة وغـري الرمسيـة علـم ،
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لتوجيـه بـوع  يوـها يف    يـتا التوجُّـه وا   يحة ، وبـ ور   رتوه الصح

 ..اسبتعيد ع  األيميت وك  احنراف مردا  لل ويد اإلداري وامليل  

 وسبــــ  للمشــــرو   م ينظــــر إىل التحليــــ  البيئــــ                 

Environmental Analysis       علم إضه الـرك  الـ اعا للمشـرو  ومـي

يــة واإلرتــتاجيجية ، يوــها يف صــنع واصــيذ القــرارات التكتيك

ألداء ، وكي يـة  اجلواضب ال اعمة ملوـتو  ا  م  ح وايكوم  وبذاجه

دوم ظهـور مـي يـردي سحنـراف الوـلوك      ، واحليلولة التعيم  اإلداري 

 ..التنظيم  

ــ  حتليــ  رتــوات                   ــي يتحقــق عن ــ  ، م ــ  صــور ذل وصــورة م

Analysis SWOT   يف البيئـة  ( القـوة ، الجـعف   )الذي يكشف ع

 البيئـة  يف ( والتحـ ييت  ال ر  ، الته ي ات ) و ،ال اخلية للمشرو  

ه يكوم التحلي  العيم للمشرو  ، علم الرغا م   ضـه  ، وباخليرجية

ضــيت لــيو مــ  الوــهولة ذلــ  ، إم مل جكــ  هنــيك املعلومــيت والبيي 

..لغرض املنيرتب وال قيقة واملوفية ل

 

  

ق ومي يتعل PEST Analysis بوتتحلي  مي يتعلق بوكذل              

عوامــ  ، بيلاملختل ــة بيلبيئـة اخليرجيــة الكليــة املـرثرة بيملشــيريع   

 Socialواسجتميعيــة  Economicواسقتصــيدية  Politicalالوييرتــية 

 ..Technological والتكنولوجية 

اجملـيست   وـم  للمررتويت واملشيريع وبنظرة مي اضية شيملة             

ـ  ظـيهرة  اإلدارية يف العراق ، ضـر   اإلدارة ، وكـأم الـرئيو   ة ارجتيلي

 ..م  عن   جمموعة م  العيملا األعلم هو صيحب رتوق جتيري يع

عـــ م معرفـــة م هـــوم اإلدارة إغ ــيل  و  ي يعـــين مـــ وبــذل              

Management     ــص ــي يف التخص ــي ومقوميجه ــيمينهي ومتطلبيجه ومج

                                                 
 
 /العلمية  واألسس األصول اإلستراايتية اإلدارة /احمد عوض  محمد: راجع على سبيل المقال  - 

  . 200/ مصر  –اإلسكندرية / التامعية  الدار
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م هـوم  يرتـتيعي   وجقويا العم  ، و بوطهي لنقول   عـ م اسجتـي  ب  

بورتـيطة  املوتمرة جن يذ األعميل : رة املختصر امل ي  الذي يعين اإلدا

.. ه ، للوصول إىل األه اف املررتومةاآلخري  علم وفق مي خمطب ل

 

 

وهو مي يرثر علـم الواقـع امليـ اض  للمشـيريع  و املررتوـيت ،                     

النظري  يسختالفمي يرجبب بوصف ومواص يت الوظيئف ، ووطبيعة 

 ..  التطبيقو

اجلهـ  حلقيقـة اإلدارة وجطبيقيجهـي العلميـة واملهنيـة      ذا هوب              

نيرتـب والتوقيـت   س يكوم الشخص املنيرتب يف املكيم املوال نية ، 

 ..واملوقف املنيرتب 

،   م  جهـة طبيعة األداء والتن يذ واجلودة وب ور  يرثر علم                

وبـآخر وبأشـكيل متنوعـة ،     وظهور ال ويد اإلداري وامليل  بشك 

وارتـتغالل الن ـوذ    Favoritismيبـية   فمنه متجـه بيجتـي  رتـلوك احمل   

التنظيم  يف مآر  خيصة  و شخصية ، وينجـر ذلـ  علـم طبيعـة     

 .. خالقييت األعميل واألداء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
ــع  -  ــم . د: راجـ ــ   هاشـ ــر المحنـ ــي  ناصـ ــة و موســـوعة المصـــطلحات / حسـ ــة اإلداريـ  -ااجتماعيـ

 . 410 – 411ص /  2007/ لبنان  –بيروت / مكتبة لبنان ناشرون / ة التتارياااتصادية و



 34 

 

 

 

 املبحث الثالث 
 ما بني األداء العايل والفساد اإلداري

 

درارتـة  يف هـذا املبحـث   ، رتيتا  ميًس ملي جق ،موجواصاًل وارتتك             

 :احمليور اآلجية 

 .  التطور التكنولوج  با األداء العيل  وال ويد اإلداري:  وًس 

 . القوة واحلزم با األداء العيل  وال ويد اإلداري: ثيضيًي 

  . واحلميية م  ال ويد اإلداري جقويا األداء العيل : ثيلرًي 

 . ن رتة األعميل لتحوا األداءإعيدة ه: رابعًي 

 

 التطور التكنولوجي : أواًل 
 بني األداء العايل والفساد اإلداري

 

وجواصــاًل ملووــو  التنميــة اإلداريــة وموــتقب  األداء العــيل              

 ..ومرثرات ال ويد اإلداري عليهمي ،  ي، علم التنمية واألداء 

وهـو التطـور التكنولـوج  ورتـب      ُيطيلعني مووو  آخر ،  س              

األداء العـــيل  ،  -عالقتهـــي امل صـــلية مبوـــتو  األداء اسجصـــيست و

ــ ات وخمــيطر    ــيت وحتــ ييت وجه ي ــرثرات ومعوق ــة دوم م واحليلول

 ..ال ويد اإلداري 
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ــ                 ــة إم وس شـ ــة  و التقنيـ ــورة التكنولوجيـ ــي الرـ  وجوابعهـ

ــ  وارتــتخ اميجهي ، ه العقــ  البشــري مــ  هــ  حصــيلة مــي جوصــ  إلي

  دواتجـوافر مـ    ومـي   ، إتـييات و واختاعيت وإبـ اعيت  اكتشيفيت

ـ ، والطـرق العلميـة واملنهجيـة واملعرف   ورتـب  ارتـتخ امهي املنيرتـب     ة ي

ــةتاملن ــورة     ظم ــورة ومط ــ ة متط ــيئ  ج ي ، سبتكــير  دوات وورت

جوته ف متكا اإلضوـيم مـ  الوـيطرة املوـتمرة علـم الطبيعـة       

ــت والكــوم ــ ، واسرت ــ  لكــ  الق ــ رات واإلمكيضخ ام األمر ،  يتي

 ، كل ـة  قـ   ب، و  وفـر  فجـ  وإضتـيج    شيملة بورعة  ك  وجودة

إلضتيج  دوات معينة  و القيـيم  ،  بتكيراتلتطبيق اس  ضوب ورتيلةوب

، مــ   جــ  إ ــيد حلــول علميــة للمشــكالت الــت  مبهــيم حمــ دة

وج  ورتيئ  إضتيج الت ج التكنولوجية هي الرورةومن ، اجههي اإلضويميو

..وخصوصًي املعلوميت واسجصيست ، ج ي ة يف اجمليست كيفة 

 

 

ت املواقــع فيــه ، إّس  فجــ  قنــوا ورتــعة جعــ دومــي اإلضتضــت و               

 ، املرثر ، فيهي اخلزي  الكم  اهليئ  م  املعلوميت معيصرة اجصيست 

املشـيريع   ضشطة  ، ومنهي ك  علم ك   طراف العملييت احلييجية

ئـة ال اخليـة   البي واملررتويت اإلضتيجية للوـلع واخلـ ميت ، ليشـم    

مصـيدر التمويـ     الذي يشـم  احمليب اخليرج  ، والبيئة اخليرجية و

ورتــب  وامتــ اد  للمعلومــيت املرجــ ة  ، وحتــم القنــوات التوــويقية

..حتم علم مرثرات ال جيء اخليرج   اإلفيدة منهي ، وهو مي اتر،

 

 

مها ومي املعلوميت والبييضيت وجصنيعهي وبيعهي ، إّس جيضب آخر               

ــة التطــور العــيمل    ــم طبيعــة وموــتو  األداء  يف منظوم ــ  عل املمت

 ..وموتو  رتالمته م  اسحنراف 

                                                 
 
. 4   -3  ص / المصدر السابق  /عماد صالح عبد الرزاق الشيخ داود  - 

 

2
دار أنباء للطباعة ( / إدارة العمليات ) إدارة اإلنتاج / هاشم حسي  ناصر المحن  . د: راجع  - 

 . 11  -16 ص /  2006/   ط/ العراق  –النتف األشرف / والنشر 
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ليكـوم مب هـوم   إّس مرشـراجه وجأثرياجـه ،   ومي اضعكيرتيجه و              

 منظومـة  يف واملتالحقـة ر املتوـيرعة  مرثرات العوملة وحركة التطـوُّ 

اجلودة واألداء العيل  ، ومنه مـي ُيالقـ  مـ  حتـ ييت ال وـيد اإلداري      

التنمويـة حتـم   املرثر بشك  خطر علـم خمتلـف اإلرتـتاجيجييت    

 .. وارتع ال ول علم املوتو  ال

وللتكنولوجيي واملنظمـيت ال يعلـة يف الشـ يفية ،  هميـة                    

واملعيجلة والوقيية م  ال وـيد اإلداري ،   كبرية يف التح ي  واحلصر

ومي خيلقه م  إربيك لألداء والق رات واملواهب واإلب اعيت واضوييبية 

 ..األعميل وهن رتة وإعيدة هن رتة جنميتهي 

واملعوقــيت  التجــحييت لــذا كــيم لكــ  جطــور فــيجورة مــ                

 ..العيمل  و اإلقليم  امله دة للولاوالتح ييت اخلطرة 

ــ   و              ــي كــيم م ــ  م ــيتبيملقيب ــ ول  متجب ــه ، و التعــيوم ال من

جقليص ال جـوة واهلـو،ة الكـبرية بـا الشـميل      التح ييت ملعيجلة و

املتخل ـة  الـ ول  واجلنو  للكرة األروية م  جهة ، ومي يتجب علم 

 .. النيميةوال ول 

ريقـة  وبطبيعة احليل هـذا يشـم  امـتالك ريوس األمـوال وط                

، وم   املتجبة عليهي ، وموتو  القيود ارتترميرهي ومصيدر التموي  

ــة ارتــتخ امهي يف األداء    ــي املتطــورة ، وكي ي امــتالك التكنولوجي

مــي يشــجِّع علــم  العــيل  التنمــوي ، واحليلولــة دوم دخــول وج شِّــ 

 ..ثقيفة ال ويد اإلداري وامليل  والوييرت  رتلبية و التنظري

وصــلت بشــك  عــيم إليــه الــ ول املتق ِّمــة مــ  اإلدارة   ومــي              

ــة    ــة اإللكتوضي ــة واحلكوم ــتخ ام   اإللكتوضي ــه اسرت ــي في ، مب

، إّس الوبي  األمرـ  لعـ م اسحتكـيك املبيشـر بـا املنـت        الذك  

للخ مة والولعة ، واملوت ي  واملوتهل  هلي ، ورتـبي  صّطـم كـ     

 ة التنميــة والتقــ ،مل الوقــت واحلركــة وحركيــاالــروجا ، واختــز
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 نجـيب األداء العـيل  ودقتـه   املب   ، وب ور  كـيم الوـبي  ل   الذك 

 ..للح  م  ال ويد اإلداري 

ال ول املتخل ة والنيمية  بوبب حم ودية مي متتلكه لذا ضر                

ل وـيد اإلداري  علم ر س قيئمـة ا  وافتقيرهي ملقوميت النزاهة ، جعلتهي

 ..وامليل  والوييرت  

العـراق املتقـ ِّم علـم    ذات البيئـة اخلصـبة ،    وم  هـذ  الـ ول                

لوجـود احليوـنة   وذلـ   ،  واملـيل  والوييرتـ     قراضه بيل وـيد اإلداري 

 ..والوب  الك يلة يف ارتت حيله 

ع م الق رة علم عالجه بشك  فيع  الوبب الرئيو  يف و              

 .. م املوتوييت، سرتتشرائه وم   عل وضيجح و كي 

هذ  األرتبي  هـو عـ م اسرتـتخ ام اإل ـيب      م   و يجًي رتبب              

للتكنولوجيي املعيصرة والت جتعـ  مـ  احتكـيك املـواط      األمر  

ــيلتخلمف إىل اسحتكــيك    ــيملوظف واملوــرول ، وجواصــ  احليجــة ب ب

 ..ر الول  واملوتم

ضرا   ُّم ، هو مي مورية التق  ومي ُيعوِّق مر  هكذا  شخي  ع             

كوم قـ وة يف  ض  م ج، الت م  امل ت يف بع  اجليمعيتموتشري 

امل روض  م يكوم جزء مـ  براجمهـي التبويـة    والش يفية والنزاهة ، 

 ..منيفع جنموية موت امة ية وجطبيقيجهي   كأخالق وقيا وتعليموال

مـي يـ خ  وـم     وس ضنوم مي ينجر ذل  بشك  عيم علم                

 ..تشريعية والتن يذية جواضب م  الولطيت القجيئية وال

علم املررتويت التبويـة والتعليميـة العراقيـة ،     ومنه ينجر               

علــم العمليــة  ةمــي يــتا مــ  خمرجــيت خطــراضعكيرتــيجهي علــم و

التنموية ، سرتـتع ادهي بشـك  وبـآخر سرجكـي  جـرائا ال وـيد       

اسهتمــيم والتكيــز  ييرتــ  ، وذلــ  حمل وديــةاري واملــيل  والواإلد

 ..( واحلو الوطين  خالقييت العم  ) علم  واملي اض ال عل  
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أخالقيـــيت ارتـــتعميل التكنولوجيـــي ب ومنـــه مـــي يتعلـــق              

ــيء   و خالقيــيت األداء اإلداري والتعليمــ  وحتمــ  املوــويلية يف البن

واطنـة ، وموـتو  مـي    علم موتو  ثقيفة روب املوالتطوير ، وامت اد  

لحيلولـة دوم اضـزسق الشـبي   و    املويواة والع الة ، لم   يتجب عليه

 ..ة للجيمعيت املخرجيت ال تي،

الجـغوطيت  هنيك اجليمعيت ، ( بع  )  اضيًي يف ومي ر يته مي              

 مــ  قهبـ  بعــ  النزيـه  الطيلـب والت ريوــ  املوهـو  واملبــ      علـم 

الته يـ  هلـ ر    الن ـوذ اإلداري ، حتـم يصـ    وو ذو اجلهيت التعليمية

النجيب ، وهو خري ضذير علم حت ييت ال وـيد اإلداري   حقه الطيلب يف

 ..وارتت حيله 

حت ي العواطف والتعصُّب ، سب ، م  معيجلـيت   البتعيد ع ول               

جذرية ، بيلتزام  مع بث وـرورة التغـيري املواكـب لهمـي حيصـ  يف      

التعليا ضظـيم الكتـي  امل تـوب ،     هيمة ، الذي يتع   فيال ول املتق ِّ

إىل منظومة العيمل امل توب عه  التكنولوجيي واسجصيست املتطـورة ،  

امليدي وغري امليدي والن وـ    ال يع    وكي ية ارتترميرهي األخالق 

 ..والبشري 

دات ومـنح الشـهي  التقيـيا املهـين   جطبيقيت النزاهـة يف  ومنه                 

األكيدميية األولية والعليي يف ووء الق رات واآلثـير العلميـة ، بـال    

حميبــية وس متييــز ، وهــو عــرف  كــيدمي  قــ يا ، حلمييــة املواهــب 

واإلب ا  والق رات العلمية والبحرية ، وارتترميرهي علم  كم  و   

 ..وجه مك  

ـ                ة مبنيـة علـم   وهو رتبي  حل ز األداء العيل  بال قيود روجيني

اإلب ا  ورقة الشهيدة ، الت بعموميتهي رمبي س جت ي ض عًي يف البحث و

 ..العطيء العلم  واألميضة العلمية و

ــة الكــيدر                       ــ رات وثقيف ــة ق ــيدة هن رت ــ  إع ــ ، م ــي سب وهن

املرمـر عليـه وعلـم     ، الت ريو  ، حبيث يتقب،ـ  التغـيري اإل ـيب    
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لتبوية ، وعلم املخرجيت الـت جـ خ  لوـوق    املررتويت التعليمية وا

العم  ، واملرثرة بشك  فيع  وإرتتاجيج  علم موتقب  التنمية 

..والتطوير الوطين 

 

 

كأم ُجوتخ م جكنولوجيي جـتالئا مـع القـ رات املتـوافرة  ،                  

واملواكبـة   ًا ،بيلتزام  مع الت ريب علم التكنولوجيي األكرر جطور

 ..وجية العيملية املتق مة تكنولللتغيريات ال

قـوق اإلضوـيم   اسهتمـيم حب  ضر  ، يف العيمل املتق ِّمهو كمي و              

 خالقيــيت العمــ  وارتــترمير الوظي ــة التكنولوجيــة   يتجطبيقــو

 رتـو  بـوع  علـم    مـبين  مب يهيا إضويضية عيلية ، ليكوم العمـ  

ـ  –إرتتاجيجية منظومة هن رتة األداء العـيل    وج  ال يعـ   التكنول

.. البيهرة وضتيئجه الذكية بق راجه

 

  

 

 القوة واحلزم : ثانيًا 
 الفساد اإلداريحتديات بني األداء العايل و

 

،  ب آخر ، سب ، مـ  بييضـه يف رتـييق هـذ  ال رارتـة     ويظهر جيض                

 يتوجطبيقـ متطلبـيت  وارتـتيعي   فهـا  يتكيم  احملتو  ،  س وهـو  ل

 ..يف اإلدارة والولوك اإلداري والتنظيم  ( احلزم قوة ) مب   

وبهذا فإم، القوة جأج  مبحتو  وفلو ة وإرتـتاجيجية وخطـب                

 :وجطبيق علم  وجه 

                                                 
 
 – Viardot, Eric / Successful Marketing Strategy For High -   :راجع مقاًل  - 

Tech Firm / 3ed Ed., Artech House Boston – London, 2004 . 
2

:راجع  -   Haag , Stephen & others / Management information systems ; for 

the information age / 6
th

 edition / McGraw-Hill Higher Education / Now 

York / Americas / 2007 .  
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ة ، يء ملشـيريع احليـي  ـ، ح همي يتجه مبحتو  و داء إضويض  بن -

ــة األدوات ــة واملنظومـــة  بإرتـــتاجيجية متكيملـ ال كريـ

لمية واملعرفية ، ومـي يوـها بـه    اعية والعواملعلوميجية واإلب 

املواهــب األدوار املتــوافرة واخلــ ة وال رايــة ، وبيرتــترمير  ذوو

 .. والق رات البشرية

هن رتـتهي امليديـة وغـري امليديـة     مي يتجب عليهي مـ   و             

يف التخطـيب  مـي يتجـب عليهـي    والن وية والوـلوكية ، و 

ر وجغيري ومنـو  وصنع واصيذ القرارات ، ومواكبة ك  جغيُّ

 ..وجطور وابتكيرات 

ـ                عـيدة هن رتـة كـ     ه إلوجل  املواكبة لهمـي يتجـه ب

جمموعـة  علـم موـتو     و  هي ،و ضشـطت  مكوضيت املشـرو  

مشــيريع ، ومنــه إعــيدة هن رتــة املــوارد والطيقــيت البشــرية 

 ..ومي مطلو  م  مروضة  ي ،واضوييبيتهي وفيعليته

ــة                ــ  جكيملي ــق   وم ــذ والتطبي ــق التن ي ــ  ينطل ذل

، وبولوكييت جقوميية مرمرة اإلداري والتنويق بيلتنظيا 

مبحرك اخلطب والقرارات والتعليميت والقواضا واللـوائح ،  

قة املخطب واملنّ ذ ، والنتيئ  م  مطيب وًس بأول ومي يواكبه 

ــيج  وصــنيعته   ــيج املعلوم ــ    النت املرشــرات ، و املتحققــة م

اإلضتـيج الوـلع    بعمومية ، و ةواملعرفي ةلميوالع ةال كري

 ..واخل م  

ــيملنه     - ــي املنطــق واملنطلــق ب ــت ُيحركه وثيضيهمــي القــوة ال

ــة     ــ ة وإي يولوجي ــ  ب لو ــذي املتمر ــ  والتن ي التخطيط

القبجــــة احل ي يــــة   يف اإلدارة والتنظــــيا والوييرتــــة 

والتعليمـيت واللــوائح والقــواضا ومـي شــيكلهي ، وجكــوم   

م  منطلق البنيء بك   بعيدهي ، ب  م  منطلق  القوة ليوت



 4  

والوــيطرة ، لـ واخ  البشــرية  لقــ رات واومنطـق التــ مري ل 

عليهي بإرتتاجيجية الظلا والطغيـيم واجلـ وت ، فُيقتِّلـوم    

البنـيء الـال رتـوي    ويوتحيوم ويوتحلوم مبلـو  ال كـر و  

يتمرـ  بشـك    ن و ومنحرف الولوك ، وص ة الت مري لل

ي ، مبعنـم آخـر جـنظري وجطبيـق علـم      وليو ظـيهر داخل  

 ..والبريوقراطية  ةمنه  وجن يذ الطيغية وال كتيجوري

الريلث  مع ويتذبذ  با األمري  ، وبنوب مت يوجة ، وقـ    -

يف الغ ر والجـحييي  مي يتجب م  ، ويشتك املكر واخل ا  

 .. هذا اسجتي 

اإلرتــتاجيجية ، ذات تميرتــ  والرابــع القــوة فيمــي يتعلــق ب -

املعنــوي و املــيدي لتكــوي  البيئــ  الــ اخل  للمشــرو    وا

، مبي فيه ر س امليل املعريف والعلم  ، مـ    البشريو والن و 

القوة والجعف ، ومي حييب بهي م  بيئة خيرجية يتوافر فيهـي  

ال ـر    –للقـوة  التح ييت ، وارتـترميرهي  خميطر و، ال ر  

 ..يف الن ع العيم 

بــ ور كــ  هــذ  اسجتيهــيت يف األداء  كــ   م يكــومومي              

اجلــودة وطبيعــة وموــتو  ضتيئجهــي يف وطبيعـة وموــتو  األداء ، و 

 ..اجلودة 

مـي  ومنـه  ، ال ويد بك   ضواعـه واجتيهيجـه   عليه   م ُيبنم و              

هـذا  ال ويد اإلداري وامليل  والوييرت  ، وطبيعة وموتو  يتعلق يف 

 .. ال ويد

ــي               ــة البنــ     وهن ــة البنيئي ــوة الن عي ــوايي الق ــي ي ــر م يءة ـ،يظه

احلـزم يف اإلدارة والتنظـيا علـم  رتـيس       س وهـو  ويتكيم  معهـي ، 

 املتيبعة والتقويا ، وجقويا الولوك التنظيم  واإلداري والتن يذي ،

 ..واملتيبعة التنموية والتطويرية 
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ــذا و               ــا ل  به ــزم ُمحجِّ ــيدمكــ   م يكــوم احل اإلداري  ل و

والتنظيمــ  مــع جنميــة وجطــوير األداء واألداء العــيل  ، لينــت  عنــه 

 ..ارتتقيمة رتلوك ، وجودة  داء 

املخطـب  وبهذا ميكـ  جووـيح جواضـب رئيوـية مـ  خـالل                     

 :املبو،ب اآلج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبا طبيعة وموتو  (  ) خمطب 

 املنظومة اإلرتتاجيجية التنظيمية

 

ــيل  وبطبيعــة احلــيل ، يكمــ  ال وــيد اإلداري               يف األداء  وامل

الوظي   ، وم  صور  املي اضية   الرشوة واسبتـزاي وارتـتغالل الن ـوذ    

اجلـودة ،  موـتو   العيم للخي  ، وجيضب منه يظهر كمرشر وـم   

م  خـالل موـتو  األداء العـيل  يكشـف احلقـيئق العمليـة       رمبي و

 ..اإلداري  و ال ويد والنزاهة للصالب 

وم  جهة  خر  ، اسختالفيت با املورولييت والواجبـيت داخـ                 

املوتوييت اإلداريـة   التخطيطيـة منهـي والتن يذيـة ، ال نيـة وغـري       

ال نية ، وحتم ق  يتع   ذلـ  إىل اسخـتالف بـا مشـرو  وآخـر يف      

مستوى 

وطبيعة 

 القوة

طبيعة 

وحقيقة 

 الحزم

مستوى البناء 

الققافي 

والققافة 

 التنميمية

مستوى 

طبيعة الققافة 

والققافة 

 التنميمية
 

مستوى وطبيعة 

الفساد اإلداري 

 والمالي
 

مستوى 

وطبيعة انمية 

واطوير 

 األداء

 مستوى وطبيعة األداء العالي والتحديات
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 ات ذات املوتو  الوظي   ، لهمـي صتلـف يف ارتـتخ ام األدوات واملعـ    

واألجهزة وموتو  جطورهـي و رتـلو  ارتـتخ امهي اإلبـ اع  واملعـريف      

واملــوق   ، ومــ   جتــيو  وارتــتيعي  وقــ رات وارتــتع ادات املــوارد  

ــ  ه الرمسيــة وغــري البشــرية ، كــ   يف موقعــه واجصــيسجه وعالقيج

 .. الرمسية

يظهر موـتو  الرقيفـة التنظيميـة ، ومـ   املروضـة      مي وهني               

ــييبية إل وال ــة واسضوـــــ  Performanceدارة األداء  يعليـــــ

Management  املوارد غري امللمورتـة  ، وطريقة إدارةIntangible 

Resources  وصـف الوظي ـة ، ومـي     والذي ي عمه دقة وجكيمليـة

ينجا عنه م  مواصـ يت الوظي ـة ، ليكـوم الشـخص املنيرتـب يف      

، وبـ ور  الـ اعا    املكيم املنيرتب والتوقيت املنيرتب واملوقف املنيرتـب 

 ..  Workforce Planningقوة العم   لتخطيب

حيـ د موـتو  ومعيـير احنـراف الوـلوك      وغري  ،وك  ذل              

، ومنــه احلــ  مــ  اسجتــي   Organization Behaviorالتنظيمــ  

صــو  موــببيت ال وــيد اإلداري واملــيل  ، وموــتو  جعزيــز الرقيفــة  

والررتـيلة واألهـ اف    بووـوب الرييـي   ريةالتنظيمية ، ويعين اسرتتمرا

والغييـــيت ، وارتـــتمرارية التكيمـــ  التن يـــذي والتكتيكـــ   

 ..واسرتتاجيج  
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  تقويم األداء العايل: ثالثًا 
 واحلماي  من الفساد اإلداري

 

 م هـوم و مـ   جبـيي  فلوـ ة    بشك  خمتصر ، بع مي جبي،                

ــا األداء العــيل    جأثريهمــيمرشــرات القــوة واحلــزم ، و وموقعهمــي ب

 ..وال ويد اإلداري 

ُيلق  الجوء وُيب ي الر ي املي اض  ،  ، ضشر  يف جنيول مووو               

الذي ُيعـ    High Performance األداء العيل األداء وجقويا  س وهو 

ملشــرو  ابيئــة ملزعتمــ ة يف التنميــة املوــت امة لمــ  األمــور املهمــة ا

يتحقـق  مي ميك   م بيئة احمليطة واخليرجية له ، ومنه ال اخلية وال

 ..يحلميية والوقيية م  ال ويد اإلداري وامليل  بمي اضيًي ، 

سب ، مـ   م يـتا التمييـز بـا     بأضه يتطلب رتبق القول ،  وبهذا             

:ارتتعميست التقييا والتقويا ، حيث يتاليم 

 

 

بيجتـي    تجه بيلوظـيئف ، والتقييا ي( يئف الوظ) التقييا مع  -

بية ، وظـروف العمـ    جق ير القيمة امليديـة واملعنويـة النوـ   

وصـف الوظي ـة الـت جتعلـق بيلوظي ـة       والبيئة ، ويكوم

، ومواص يجهي الـت جتعلـق بشـيغ  الوظي ـة      و موقعهي ذاجهي 

ــه وو ــمرهالج ــهي يم ــب من ــيلتوايي  تطل ــة وب ــوايم والع ال الت

مي ُيكيملهي ، وبهي يـتا  و Efficiencyواملويواة والك يية 

حت ي  األجور والرواجب م  خالل  عبيء الوظيئف واألعمـيل ،  

                                                 
 
مطبعة القااء / نمام اصميم العمل واقويم األداء / هاشم حسي  ناصر المحن  . د: راجع مقاًل  - 

 .  31 -26ص / العراق  -النتف األشرف 117 /   ط/ 

- Dess, Gregory G. & Others  / Strategic Management ; creating 

competitive advantages / 3ed edition / McGraw-Hill Higher Education / 

Now York / Americas / 2007 .  
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وقيمة هذ  األعبيء جغرافيًي ، وق رات وجودة  عمـيل العيمـ    

 ..  و املزاول للعم  

اخلب   ، ودليله م   مطيبقة ( األداء )  م،ي التقويا يتاليم مع  -

ويــتا  داء   البيــيض  للمخطــب لــه ، واخلــب البيــيض  لهمــي  ،

وجن يذ  فعاًل م  األعميل ، ومنه يكوم جق ير األداء ، ومـي  

يتجب عليه م  موتقب  وارتتاجيجييت ، ومي يكوم عليه 

م  حتقيق األه اف ، وحتوا األداء اآلض  واملوتقبل  ، ومـي  

..يتجب عليه م  جطوير وجنمية القيبلييت 

 

  

، حيقق م تيب  ي ية التعيم  معهة مي جق ،م ، وكودقة معرف               

، ومنـه وصـف   ، الوـيبق للتقيـيا والتقـويا    معرفة حتلي  الوظي ة 

ومواص يت الوظي ة م  حيث الوظي ة وشيغ  الوظي ة الذي حيقق 

جن يذ مي خمطب له بأداء واجبيت الوظي ة ، ومنه مي يتعلـق بتقيـيا   

يل  ، ومنـه مـي   الوظي ة ، ويعقبه جقويا األداء ، وجودجه يف األداء الع

يتواص  بيلوقيية التقوميية لالبتعيد ع  ال ويد بك   شـكيله ،  

ومنه ال ويد اإلداري واملـيل  وجوابعهمـي ومـي يتجـب عليـه بشـك        

 ..مبيشر وغري مبيشر 

 :وميك  جوويح ذل  بيملخطب اآلج              

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 .  5 - 4ص / المصدر السابق  /هاشم حسي  ناصر المحن  . د - 
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داء العيل  يبا التقييا والتقويا واجلودة با األ(  5) خمطب 

 وحت ييت ال ويد اإلداري

 

، هـو مـي   مبنظـور ارتـتاجيج    علم قـ رة املشـرو    ي ي لُّ مو              

وآثير  امليدية يف جودة وكمية اإلضتيج ، ومي األداء العيل  يتحقق م  

، ومرشرات دورة حيية املشرو   القيمة املوت امةيتحقق م  مرشرات 

وـتهل  وارتـتمراريته علـم طلبـه ، ومـي      م  خالل املنتوج ومتوُّ  امل

 ..حتقيقه م  موتو  إشبيع  موت ام  ميك 

ويعين ارتتمرارية موتو  احلصة الووقية جصيع يًي ،  و علم              

،  ق  جق ير البقيء  و احل يظ علـم موـتو  حصـة البيـع للمشـرو       

 ..منتوجيجه رتلع  و خ ميت  ترتواء كيض

م بشــك  واوــح يف موــتو  الرحبيــة ، ومــي وهــو مــي يتجّلــ             

ــ     ــيب واملوــتو  العــيل  م حيققــه مــ  إرتــتاجيجية النمــو يف األرب

الكميــة ، وحتوــا املشــرو   –اجلــودة ، واإلضتيجيــة  –اإلضتيجيــة 

 ..بشكله املوت ام علم الصعي  الذاج  والبيئ  واملوارد 

ـ مـي يتحقـق مـ     ، ك  وهني يلعب ال ور الكبري              دراك إا وفه

، ومي يتطلب م  ارتت امة وهن رتة وإعـيدة   ضظمة عم  األداء العيل  

جـأثري دمـ    ، ومـي يتطلـب مـ  كوـب      إدارة املوارد البشـرية هن رتة 

  .. يررتيت عم  األداء العيل  ال عيلم

 العالياحقيق واواصل التنمية المستدامة باألداء 

داة احليل 

 الوظيفة

 

 داة اقييم

 الوظيفة

داة اقويم 

 األداء

 

األداء 

العالي 

 المستدام

احقيق 

التودة 

 العالية

اابتعاد 

ع  الفساد 

 اإلداري
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علـم  جكوم  Change Management  إدارة التغيريوبهذا فإم،              

 اخليـة ،  البيئـة  القـوة  مجيما رتترمير وفق مي يتا التخطيب له ، وا

 ..مي ميتيي به املشرو  علم الصعي  احملل  واإلقليم  والعيمل  و

البنيـة  و Knowledge املعرفـة ومي يتطلب م  إدامـة معلومـيت                

ــة  ــة الرقيفي ــ      Cultural Infrastructure التحتي ــ عا مراح ــت ج ال

املراقبـة  و Accountability  لةاملويءومي ي عمهي م   Reformاإلصالب 

 .. Check and Balanceوالت قيق 

و يجًي مي ي عا األداء العيل  ، احلميية مـ  ال وـيد اإلداري ،                

 Reward System ضظـيم املكيفـآت  ووـعه مـ    ي يـتا  مبـ مـراًل  وذل  

 ..املنيرتبة والعيدلة ، بشقيه امليدي واملعنوي 

 

 عمال لتحسني األداءإعادة هندس  األ: رابعًا 
 

ـ   هـ  ع يـ ة   األداء وطبيعة مرشرات                 خ  ومتنوعـة ، فهـ  ج

، وحيلة الروم لكـ  املعنـيا    والتوقيت واجلودة  الكمية وم  

 ..بيألداء والنتيئ  واضعكيرتيجه ، بشك  مبيشر وغري مبيشر 

مليـيت  قبـ  التخطـيب مـرورا بيملـ خالت والع    األداء مـي  ويبـ                

 والتصـيقه اإلضتيجية واملخرجيت ومي يتجـب عليـه مـ  روـم الزبـوم      

ومعة وموتقب  بيوري و هيِّ  وع م الت ريب بشك ، ومتوكه 

 ..امليركة التجيرية 

مــي  متطلبــيت األداء العــيل  ، والوــيطرة علــمبهــذا جكــوم و            

ت ومنهـي  اسضوييبية املنيرتبة واملطلوبة واحلميية م  اسحنرافي حيقق

 ..احلميية م  ال ويد اإلداري ومي يره  لذل  

ــلوكية                ــذات الو ــا ال ــب فه ــول إىل   –ويلع ــرية ، للوص البش

احملتو  البنيئ  لل لو ة اإلدارية ، ثا احملتو  الت صـيل  لألعمـيل   
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وحمتو  املورولييت واحلقوق والواجبيت ، ومي يتجـب علـم  رتيرتـهي    

، وووب مي يتجـب عليـه مـ  األعمـيل     التخصص وجقويا العم  ، و

 .. عيليةبيرتتيعي  وك يءة ، واألدوار وجبيدل األدوار 

ظهـر هن رتـة حتليـ  األعمـيل ، مبختلـف متطلبيجهـي       وهني ج               

ـ    ي يـنجا مـ  خلـ     التكيملية ، ومنه اسجتي  لتح يـ  املشـيك  وم

دة إعـي  عالجـيت و  ، ودقة مي ميك  عملـه مـ    ومعوقيت واختنيقيت

لبيئـة ال اخليـة   هن رتة األعميل املالئمة واملوتمرة مع ك  جغيري ل

بعواملـهي  واملنظـورة وغـري املنظـورة ،    يجهي والبيئة اخليرجية ومكوض

..املوتقلة والتيبعة 

 

 

ــم و               ــر عل ــي جظه ــتو  آثيره ــة   مو ــة والنيجح ــه ال يعل ضتيئج

داء واألداء جتجه مبي يتحقـق مـ  ارتـتيعي  وحتوـا األ    ووال قيقة ، 

، ومي يتطلبه م  معييري اجلـودة املطلـو     احملقق للكمية ، العيل 

 ..يف األعميل 

القصـور يف  يِّ م صـ  مـ      موـتو   ووـوحهي يتجـح  وعن                 

مـي  ، ومنـه   يتجح اخلل  املقصود وغري املقصـود م يص  األعميل ، و

 ..وحت ييجه ال ويد اإلداري يتعلق 

جووــيح  مبو،ــب وخمتصــر ، هــذا ميكــ  ووــع خمطــب وب             

 : لبييم ذل 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 ,Wit, Bob De & Meyer, Ron / Strategy ; process, content -:راجع  - 

Context / 2
nd

 Ed., Typeset By J & L Compositions, Filey, North Yorkshire, 

2002. 
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 يبا منظومة مبو،طة وخمتصرة (  1) خمطب 

 ل لو ة إعيدة هن رتة األعميل 

 

 و  ضشـيا هن رتـة كـ    وبطبيعة احليل فـإم،  هميـة إعـيدة                  

وصول عم  ، هو محيية للموارد البشرية واجلودة واألداء القويا ، وال

 .. ومي يكيملهي األداء املنيرتبالضوييبية املنيرتبة ول

ومنه حتقيق مي ميك  حتقيقه م  اسجتـي  لتحوـا األداء ،                 

ـ        ق ألدق ومنه الوصـول لـألداء العـيل  املطلـو  واملخطـب لـه ، واحملقِّ

الوب  للوصول إىل األه اف املررتومة علم وفق اخلطـب وارتـتمرارية   

 ..األعميل 

والتحليــ   Qualitative Analysisويوــها التحليــ  النــوع                

ومــي يكيملــهمي مــ  التحليــ   Quantitative Analysis الكمــ  

املوق   وحتلي  املعلوميت والبييضيت املتوافرة ، ومي ُيمتل  مـ   دوات  

ــي اخلــ ات  منظــو ــرهالت  رة وغــري منظــورة ، مبــي فيه ــة ووامل محيي

العلمية واملعرفيـة ، وهن رتـة   وإدامة املكوضيت ،  باإلب اعيت واملواه

 ..وإعيدة هن رتة األعميل واضوييبيتهي 

دراسة 

واحليل 

 األعمال

احديد 

مشاكل 

ومعواات 

 األعمال

وضع 

التصور 

الهندسي 

 لألعمال

إعادة هندسة 

األعمال 

 وانسيابيتها

مستوى 

النتاح 

واحسي  

 جودة األداء

 مستوى هندسة األداء والسلوك التنميمي
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لـه  هميـة لرفـع موـتو  اجلـودة واألداء       وغـري  ،  وك  ذل              

ــأعلم     ــوير ومنــو موــتو  األداء ، ليكــوم ب وحتوــا األداء ، وجط

موــتو  مكــ  ، يــتالئا مــع متطلبــيت األعمــيل وجمرييجهــي       

..بك  فيعلية ومروضة مرمرة  ، يبيتهيواضوي

 

 

وميك  بييضه بشك  خمتصر ، علم وفق منظومة احلميية             

 مـ  جه يـ ات اخن ـيض   م  ظهور ال وـيد اإلداري واملـيل  ، والوقييـة    

 :موتو  األداء ، وكيآلج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يبا الوقيية والعالج م  ال ويد اإلداري واخن يض (  1) خمطب 

 تو  األداء واجلودةمو

 

                                                 
 
 Russell , Roberta S. & Taylor , Bernard w. / " Operations -: راجع  - 

Management ; focusing on quality and competitiveness "/ prentice Hall. 

Inc., New Jersey,  1998 . 

التحليل 

 النوعي

التحليل 

 الكمي

التحليل 

 الموافي

احليل 

المعلومات 

لبيانات وا

 المتوافرة

استادام 

أدوات 

منمورة وغير 

 منمورة 

الابرة 

والمؤهالت 

والعلمية 

 والمعرفية

هندسة وإعادة 

هندسة األعمال 

 وانسيابيتها

رفع مستوى 

األداء والتودة 

للوصول إلى 

 األداء العالي
 مستوى ثقافة التودة واألداء العالي والققافة التنميمية
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إعـيدة اهلن رتـة   عمليـة  ججـ    ، يتجـح مـي   وبطبيعة احليل             

وجبويب فهمهي ، ومي يتحقق م  الوووب والش يفية ، ، علم األعميل 

 ..والقواضا  اللوائحوجتيوي التعليميت فيهي س ميك   حينمي

م  خالهلـي  س ميك  ارتتغالل الن وذ يف  ي موتو  ، وحينهي و            

 يتالصراعمي يوببه م  اسبتعيد به ع  الروجا وموببيجه ، و ميك 

 .. ةالولبي

 م جتعيمـ  معهـي    واأليمـيت  دارة الصـرا  إلوإم ظهر فيمك               

ييـة مـ  ج ـيقا النتـيئ  الوـلبية ،      بشك  عالج  ووقيئ  ، واحلم

اإلداري ،  احنراف مورية األعميل ، ويعين جتيوي ال ويدواحلميية م  

 ..ظهور ال جوات املردية لل ويد اإلداري جتيوي  و 

وك  ذل  ميكـ  اإلفـيدة منـه يف إعـيدة هن رتـة األعمـيل                   

للمررتوــيت واملشــيريع ، ومنهــي اجليمعــيت العراقيــة وويارة التعلــيا 

 ..العيل  

فمنهي مـي يتعلـق بيجلواضـب اإلداريـة وغـري       وجتع د عالجيجهي             

، التعليميـة  التبويـة و و وال نية وغري ال نية ، والتعلمية اإلدارية ،

 ..، وجطوير الق رات والت ريب  وإدارة الذات وجطوير

وحتليــ  وابتكــيرات ، ومــي مــ  درارتــيت  منــه مــي يتطلــبو              

، كوــلع  و خـ ميت  و مــوارد  يتطلبـه مــ  درارتـة الوــوق واملنتـوج    

واسهتمـيم بيلرقيفـة   ،  داء عـيل  لألعمـيل  ذات ق رات عيليـة أل  بشرية

 ..للمشرو  التنظيمية وبنيء حب اسضتميء 

تطلبه م  التحلي  والتقيـيا والتقـويا ،   وييكيمله مي منه و             

 اجليمعـيت واملعيهـ  ،   مـ   (اخلـرجا  ) لرفع موتو  وجودة املخرجيت 

 ..الذي  ها دعيمة التطور الوطين والتنمية املوت امة 

وعمومي ، رمبي يعقب األداء العيل  ، األداء العيل  الذك  وم                

جمريــيت جطبيقيجــه ، ارتــتخ ام  حــ   األرتــيليب لتكنولوجيــي      

املعلوميت واسجصيست للوصول إىل األه اف املررتومة ، مبي فيه حتوا 
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املواكب للتطورات يف جمـيل األداء العـيل  واألداء     األرتيليب والتأهي

عيل  الذك  ، لرفع ك يءة العمـ   واألداء اإلداري  ، واملشـيركة   ال

يف التخطــيب اإلرتــتاجيج  وصــنع واصــيذ القــرارات والتطبيقــيت  

ـ الذكية ، ومي يتحقق م  ثقيفـة الـتعلا الـذاج  املوـتمر ، وبق     يدة ي

ذاجية ذكية ، ومي ي عمه مـ  قـ رات املوهـو  واملبتكـر واملبـ   ،      

 ..األخالق   -  الولوكومبعييري الذكيء 

التن يـذ ،   -وهو حب  ذاجه ، حيقـق ووـوب موـرية التخطـيب                  

والتقـويا  الذك  وج يصيله األدائية الذي ي ري  التقييا الوظي   

 ..الذك  األدائ  

 والوـيطرة علـم   للنزاهة مبح زاجهي الذاجية ، يتا ال عاومنه              

ي وامليل  ومعيجلتـه والوقييـة منـه    ال ويد اإلدار مشكلة ورمبي  يمة

 ..بشك  ذك  وموتمر  
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 املبحث الرابع
 االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات

 

بع  ارتتعراوـني مـ  خـالل املبيحـث املتق ِّمـة ، جلـيض  األداء                      

عيت ذات عالقـة  العيل  وحت ييت ال ويد اإلداري ، وجواضب م  مووو

 :بيآلج   رتيتا بييم مي خنلص إليهبهمي ، 

 .اسرتتنتيجيت :  وًس 

 .التوصييت واملقتحيت : ثيضيًي 

 

 :االستنتاجات : أواًل 
 

ي جق ،م م  ال رارتة املقتجبة ، سب ، م  ووع خالصـة هلـي ،   وم             

ــييت     ــي إىل التوصـ ــ  خالهلـ ــول مـ ــتنتيجيت ، للوصـ ــ  بيسرتـ   جتمرـ

هي يف عالج مووو  مهـا وحوـيس ، لتنميـة    واملقتحيت ، لإلفيدة من

،  ىل مرحلة متق ِّمة لألداء العـيل  وجطوير جيضب األداء ، والوصول به إ

 ..       مبي خي م ظهور األداء العيل  الذك  

الوقييـة والعـالج مـ  مشـكلة طيملـي عيضـت       ومنه مي يتطلب              

يد ومنـه  ال وـ وجعيض  منهـي الشـعو  والـ ول واحلجـيرات ،  س وهـو      

 ..ال ويد اإلداري وامليل  

 :اآلج    ها اسرتتنتيجيت وارتتخالصًي   ميك  ووع م  با            
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 وهــ  دعــيئا األداء العــيل  ، املنظومــة املعرفيــة ، مــ  جيضــب - 

تيج وجتكيمـ  مـع العلـا ،    كناملرحلة املتق مة الت جعقب 

ضـب  للجوا ال اعمـة و لوبي  سجوي  آفيق ال كر ،ا وجكوم

 ..التخطيطية والتن يذية 

ر س مـيل    صـبح املعرفة يف املنظور احلـ يث ،   وألهمية           

يـتا  و، ئـة والوـوق   لبقـيء املشـرو  وـم  البي    اإلرتتاجيج 

موـتو    ، وبـه يـتا رفـع    بر س امليل املعـريف  ارتترمير ال ر 

يص  املشـرو  إىل املوـتو  الريـيدي يف    لالعيئ ات املوت امة 

 ..اسرتترمير 

وفق متطلبيت التنمية  بنيء إرتتاجيجية املشرو  علم  همية - 

ويكـوم ارتـت امته   ر س امليل املعريف ، املوت امة املبين علم 

ــة     ــ رات العقلي ــيت والق ــب واسبتكــيرات واسختاع بيملواه

 ..لعجلة التق ،م  العيلية املب عة وال افعة

ــو األداء العــيل  املوــت ام ،       -  ــرد  الــت كري اإلبــ اع  ه م

 ير قوة املشرو  املتمر  يف بيئته ال اخلية ، ومحييتهرتترمس

ــ  الجــعف ، و ــه م ــة  من ــة يف البيئ ــر  املواجي ارتــترمير ال 

التحـ ييت واملخـيطر  ،   الته يـ ات و اخليرجية ، واحلميية م  

، كُبعـ  مـ    األدائـ    –اسهتميم بيلت كري اإلب اع  منه و

 حـ    فهـو وا وبذلاألبعيد ال اعمة لصييغة اإلرتتاجيجييت ، 

 ..املعييري املتجبة عليه النجيحيت والت وق التنيفو   م 

الت كري اإلبـ اع  يـ خ  وـم  املوـتوييت املختل ـة مـ         - 

التخطيطية والتن يذية ، اإلدارية واهلن رتية وال نية ، ولـذا  

س ميك   م ين ص  عـ  ميزجـه يف اسبتكـير ، والوصـول     

يكــوم   املوــت ام ، وألرتــيليب األداء العــيل  ، واألداء العــيل

 .. علم موتو    املشرو  ، والوح ات ، والوظيئف



 55 

احللقة املهمة للـت كري اإلبـ اع  واألداء العـيل  ، هـ  مـي       -5

متوافر م  معلوميت وبييضيت وجكنولوجيي املعلوميت ، وذل  

ا هــي وكمييجهــي وصصصــيجهي ، ومــي يالئــ    خيــ م وجودج

 اعية للت كري ، بيلتوقيت واملكيم واملواقف ، الق زات اإلب

 ..وجيضبيه النظري والتطبيق  

ــ ا -1 ــت ج ــ ات والتحــ ييت ال ــيلت كري ـُملخــيطر والته ي حيق ب

اإلب اع  ، جنجا ع  عوام  بشرية وفنيـة وجقنيـة ، كمـي    

هو عليه موقف ورتلوك الرئيو األعلم ومي دوضه مـ  القـو    

العيملة ، اجتي  املتميـز بق راجـه اإلب اعيـة ، ومـي جتـوافر مـ        

 ..ولوجيي متطورة جكن

ظهر  هميـة التخصـص وجقوـيا العمـ  ، و رتـيليب األداء      ي -1

ــوظي    ــي وصــاملــبين علــم ال ف ومواصــ يت الوظي ــة ، وم

اهليك  التنظيم  وال لي  التنظيم  ، ومي يتعلق حيمله 

احليجيت واإلشبي  والولوك التنظيم  ، وبيلروجا الوظي   

عمـ  والرقيفـة   والعالقيت اإلضويضية وعالقيت و خالقيـيت ال 

التنظيمية ، وذل  للوصـول إىل مـي يرفـع مـ  موـتو  األداء      

 ..واجلودة ، ومي يتجيوي ال ويد اإلداري وامليل  

هنيك  همية للمعلومـيت والبييضـيت ومتطلبـيت ارتـتح اثهي      -8

وبييم صصصهي ، وجصنيع املعلومـيت والبييضـيت علـم وفـق     

ـ      ة وقـ رات  التطورات الـت حتـ   يف البيئـة والعوامـ  البيئي،

ــب     ــهيم يف اجليض ــة اإلرت ــوارد البشــرية وموــتو  إمكيضي امل

اإلب اع  وجنمية املواهب ، وجنمية الت كري اإلب اع  ، ومـي  

ــيل     ــ  واألداء الع ــوع  األدائ ــردي لإلرتــهيم يف ال ، ورمبــي ي

 ..األداء العيل  الذك     ارتت امة الوصول مليزة



 56 

ـ  -9 ة ، بشـك   ثقيفة جبيدل األدوار وم  املوتوييت التنظيمي

ودِّي وضيفع ومرمـر ، الـذي هـو بـ ور  ، حيقـق اسبتعـيد عـ         

ال وــيد اإلداري وصــراعيت املنيصــب ، واضعكيرتــيجه علــم  

 ..موتو  األداء ورفعه إىل موتو  األداء العيل  

 ة مـ  حـ  دارية إلدارة التنمية ، لكوضهي وا همية التنمية اإل -1 

ت املتنوعـة ،  األرتيليب يف جنمية الق رات واملواهب واإلبـ اعي 

 .. لتوايي مع متطلبيت الت ريب اآلض  واملوتقبل بي

جنميـة اإلبـ ا  ، واإلبـ ا     و جنميـة اخليـيل   جتعـ د مقومـيت   -  

املوــت ام ال ــردي واجلمــيع    منهــي جــوافر اجلهــة احليوــنة 

لإلب ا  الت ميك  م  خالهلي درارتة وفها ق رات املب   علم 

، وحتـم  صـقلهي   رتو علمية ، وكي ية ارتترمير ق راجـه و 

 ..عروهي علم خمتلف املوتوييت لرفع املوتو  املعنوي 

إذا هنيك  وجه لل ويد اإلداري وامليل  والوييرت  ، وخطورجهي  -  

لــ  يف ، وذوالقــرار جكمــ  عنــ   صــحي  الن ــوذ كيضــت 

، وه ر الطيقيت يف  وجهود الغري ارتتغالهلا ومصيدرة ضتيجيت

 ..العم  الروجيين وغري  

تق ِّمة ك  مب   وموهو  يف موقعه املنيرتـب  ججع ال ول امل -  

يديــًي ومعنويــًي وججــع هلــا املكيضــة اخليصــة ، وجــ عمها م

ك  رتب  احلمييـة ، وجـذلي    ، وجوافر هلا  وعلميًي ومعرفيًي

ومي جواجهها م  مشيك  ومعوقـيت خيصـة بهـا  و     الصعي 

بيلعمــ  ، وبنــيء  خالقيــيت العمــ  وروب التعــيوم والعطــيء  

ــة الت ــيءات  والرقيف ــ    صــحي  الك  ــ  ل ــة ، وُجنمِّ نظيمي

والق رات اإلب اعية حب اسضتميء ، وهو رك   رتيرت  يـ عا  

 ..األداء وجودجه 
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ـ   -   ،   Talent Managementإدارة املوهبـة  جهتا ال ول املتق مـة ب

ومي يتطلبه م  التكيز علم الزبوم ، مبـي فيـه مـي يتعلـق     

يل  ، ورتــب  بيملوــتهل  النهــيئ  ، وهــو مــي يــ عا األداء العــ

  ..، وي عا وجود ال ول الرييدية اسرجقيء بيملب   

إعيدة هن رتة الوظيئف داخ  املشرو  الذي مي يه ف  همية  -5 

يردي إىل حتوـا األداء   يفية ، ولالضوييبية والوووب والش

 .. واحلميية م  ال ويد اإلداري

عرفة اسهتميم بيمليزة التنيفوية املوت امة الت جتبنيهي إدارة امل -1 

املوت امة ، وذل  لكوضهي جع  عمـيد اسرتـتاجيجييت ، ومـي    

ــيت التكتيــ    ــ  متطلب ــذ ، ومقتجــييت  –يطــر  م التن ي

 ..التقويا املنيرتب لألداء ، ومتطلبيت الوصول لألداء العيل  

سب ، م  معرفـة رتـب  الت ـوق والتـوايم بـا التكنولوجيـي        -1 

ــوارد البشــرية   ــة املتطــورة وامل ــيل ور  املتطــورة واملعرفي س امل

، الـ اعا لـألداء العـيل  واملتميـز بنتيئجـه ،       املعريف املوت ام

 ..بيمليزة التنيفوية يف بيئة األعميل و

إرتتاجيجية التنمية املوت امة واألداء املتميز العيل  ، ُيـاليم   -8 

 حــ همي اآلخــر ، وحينهــي جوقــف جوــل  األرتــيليب والعوامــ  

وحـ ة منتجـة إىل    املردية لظهـور ال وـيد اإلداري مـ   صـغر    

موــتو  ال ولــة ، فيسضوــجيم املتــزام  بــا حمتــو  التنميــة 

 ..واألداء طردي 

فكّلمي كيضت التنمية رتـليمة مبقوميجهـي ودقيقـة                

ــ اعا اخلطــب ــذ ، وب ــع   والتن ي ــة ، ارج  ــة التنظيمي الرقيف

ال وـيد   اكحـر وُيحـ   موتو  األداء وارج ع موتو  اجلودة ، 

مورية العم  ورتالمة اسجصيست والعالقـيت  بوووب اإلداري 

 ..اإلضويضية 
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يميـة ، لتووـيح   بيلرقيفـة التنظ اسهتميم يف ال ول املتق مة  -9 

جررتــي  وجعزيــز  خالقيــيت املرشــرات الاليمــة بيملشــرو  ، و

مـتغريات البيئـة ،   ء ، وبيـيم وحتليـ  ودرارتـة    األدا –العم  

العالقيت ، واسجتي  ببنيء  والويطرة علم مشيك  اإلعميل

 الرمسية وغري الرمسية علم  رتـو صـحيحة ، وبـ ور  يـتا    

يسبتعيد ع  األيمـيت وكـ    التوجُّه والتوجيه بوع  يوها ب

 ..احنراف مردا  لل ويد اإلداري وامليل  

ة يف اجمليست اإلداريـة يف العـراق ،   بنظرة مي اضية موووعي  -1 

لم هو ، وكأم الرئيو األعاإلدارة ارجتيلية اجتيهيت ضر   م، 

العـيملا ،  جتيري يعم  عن   جمموعة مـ    صيحب دكيم

 Management هـوم اإلدارة  مب مـي يعـين عـ م معرفتـه    وهو 

 ..العم  ومتطلبيجهي ومقوميجهي يف التخصص وجقويا 

جن يـذ األعمـيل   :  اإلدارة املختصرع م اسجتي  مب هوم و          

للوصول  املوتمرة بورتيطة اآلخري  علم وفق مي خمطب له ،

 ..مة إىل األه اف املررتو

وهو مي يرثر علم طبيعة وجودة األداء ، وظهور ال ويد            

 ..اإلداري بشكله اخلطر 

، ومنهـي   علم ك   طراف العملييت احلييجية اإلضتضت جأثري -  

 ضشطة املشيريع واملررتوـيت اإلضتيجيـة للوـلع واخلـ ميت ،     

، مبـي فيـه مصـيدر     رجيةلبيئة اخليليشم  البيئة ال اخلية وا

التموي  وحتم القنـوات التوـويقية وامتـ اد  للمعلومـيت     

علـم  حتم  هرثراجمباملرج ة ورتب  اإلفيدة منهي ، وهو مي اتر، 

 ..، ومنه علم األداء والعالقيت اإلضويضية املشيريع واألضشطة 

 همية كبرية يف  هليرتالب ذو ح ي  ، لك  لتكنولوجيي ا -  

عيجلــة والوقييــة مــ  ال وــيد اإلداري ، التح يــ  واحلصــر وامل
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  م  إربيك لـألداء والقـ رات واملواهـب    مي يول حت ي  ك  و

واإلبــ اعيت واضوــييبية األعمــيل وهن رتــة وإعــيدة هن رتــة 

 ..جنميتهي 

إليه ال ول املتق ِّمة م  اإلدارة اإللكتوضية ومي وصلت            

، لذكيـة  ، واحلكومة واإلدارة اواحلكومة اإللكتوضية 

ــا   ــ  لعــ م اسحتكــيك املبيشــر ب ــت  إّس الوــبي  األمر  املن

ل االـروجا ، واختـز  صّطـم   ، ورتـبي   واملوت ي  واملوـتهل  

التنميـة والتقـ ،م املبـ   ،     اكحـر اختزال و، الوقت واحلركة 

وب ور  كيم الوبي  لألداء العيل  وال قيق للح  م  ال ويد 

 .. وامليل  اإلداري

ئمـة ال وـيد اإلداري واملـيل  والوييرتـ  ،     جظهر علم ر س قي -  

ه  ال ول املتخل ة والنيمية ، ومنهي العراق املتق ِّم علم  قراضه 

بيل وــيد اإلداري ، لوجــود احليوــنة والوــب  الك يلــة يف  

مووـوع   ارتت حيله وع م القـ رة علـم عالجـه بشـك      

م هـذ  األرتـبي  هـو عـ      مـ   حـ  فيع  وضيجح و كي  ، وواو

ـ الـت  لوجيي املعيصرة ارتتخ ام التكنو احتكـيك     مـ  جقل

 .. ومحيية الطرفا املواط  بيملوظف

إعـيدة هن رتـة قـ رات     يتطلـب مي خيص التبية والتعليا ،  -  

وثقيفة الكيدر الت ريو  ، حبيث يتقب،  التغيري اإل يب  

املرمر عليه وعلم املررتويت التعليميـة والتبويـة ، وعلـم    

مـ  ، واملـرثرة بشـك     املخرجيت الـت جـ خ  إىل رتـوق الع   

ــم  ــتاجيج  عل ــ  وإرت ــتقيمة   فيع ــة وارت ــتقب  التنمي مو

 .. التطوير

 همية وووب املورولييت والصالحييت والتخصص وجقويا  -5 

 High األداء العـيل  األداء وجقويا العم  ، لتكوم ال قة يف 
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Performance      ــ ة يف ــة املزعتم ــور املهم ــ  األم ــ  م ــذي ُيع ال

تحقق مي اضيًي ، احلميية والوقيية التنمية املوت امة ، ومنه ي

ت  م يتا التمييز با ارتـتعميس   ال ويد اإلداري وامليل  ، وم

 ..والتكيفر  التقييا والتقويا لبنيء ضظيم الع الة واملويواة

، هـو مـي   مبنظـور ارتـتاجيج    مـي يـ لُّ علـم قـ رة املشـرو        -1 

وآثـير  امليديـة يف جـودة وكميـة     األداء العـيل   يتحقق م  

 ، ومرشـر  القيمة املوت امةتيج ، ومي يتحقق م  مرشرات اإلض

ملنتـوج ومتوُّـ  املوـتهل     دورة حيية املشـرو  مـ  خـالل   ا   

 .. ك  حتقيقه م  موتو  إشبيع ، ومي مي مبيركته

علم وفق مـي يـتا التخطـيب لـه     إدارة التغيري سب ، م  وجود  -1 

وارتترمير قوة مـي ميتـيي بـه املشـرو  علـم الصـعي  احمللـ         

املعرفـة  إلقليم  والعيمل  ، ومي يتطلب م  إدامة معلومـيت  وا

ومـي  اإلصـالب  الـت جـ عا مراحـ     البنية التحتية الرقيفيـة  و

ي عا   األداء  مي ، وهو املراقبة والت قيقواملويءلة ي عمهي م  

 ..احلميية م  ال ويد اإلداري والعيل  ، 

هي ،  همية حتلي  األعميل وهن رتتهي ، وجوقيت إعيدة هن رتت -8 

ي عا التوُجه يف حت يـ  املشـيك  ومـي يـنجا مـ  فجـوات       

ــ       ــ  خل ــي حيــ   م ــيل  ، وم ــيد إداري وم ــيت وفو واختنيق

 ..ومعوقيت 

ــع               ــة املعيجلــة م ــة  كــ  جغــيري للبي ودق ــة والبيئ ــة ال اخلي ئ

هــو محييــة للجــودة والوصــول لــألداء العــيل  املطلــو    اخليرجيــة ، 

قـق ألدق الوـب  للوصـول إىل األهـ اف     واملخطب لـه ، واحمل املتواص  

ل ، وك  ذل  مك   م جوت ي  منـه  املررتومة وارتتمرارية األعمي

 ..املررتويت التعليمية ويف مق متهي اجليمعيت واملعيه  

 



 6  

 :التوصيات واملقرتحات : ثانيًا 
 

 ها اسرتتنتيجيت ، جطّلـب يف  با اضب م  و  حت ي  ج وبع   م           

 :مي يوع م  التوصييت واملقتحيت ، وه  كيآلج   ، حت ي ووء  

اسهتمــيم بيلرقيفــة التنظيميــة لــ   املررتوــيت واملشــيريع   . 

املختل ة واملتنوعة ، ومنهي التبوية والتعليميـة ، وجتقـ مهي   

اجليمعيت العراقية ، مبي متتلكه م  موارد بشرية بيسهتميم 

 ..وموتو  م  الق رات التقنية 

   ، وووع هلـا بـرام  واعتنـيء    و  ومباسهتميم بك  موه . 

ــ ها خــي  ــه ، ُجبع ــروجا   في ــ  ال املررتوــيت واملشــيريع ع

ورتلولة املراجع ، وبيخلصـو  اجليمعـيت ومـي جتطلبـه مـ       

روجـا  حيجز و، وجتيوي مبواهبه متميز مب   وكيدر ضوع  

الشهيدة ، وذل  حلمييـة املبـ   واملوهـو  وجنميـة ق راجـه ،      

دوم املرور بيلروجا التعليم  ومـي   ومنحه شهيدة  كيدميية

مشيك  ال ويد اإلداري والتعليم  الـذي  بع  يواجهه م  

ُي قــ  اجليمعــيت وال ولــة منــيفع هــذ  الشــرحية املتميــزة ، 

 .. لكوضها ها موتقب  البالد

ركيزجهــــي واوــــحة ،  بنــــيء فلوــــ ة اإلدارة املعيصــــرة . 

ل ـر   اإلرتتاجيجية ، وذل  بتعيظا قوة املشرو  وارتترمير ا

املررتويت التبوية  ، ويشم املواجية له يف جميله التوويق  

والتعليمية   ومنهي اجليمعيت واملعيه  ، مبـي فيهـي ال رارتـيت    

األولية وال رارتيت العليي ، لرفع موتو  األداء ، وجودة وكـا  

املعلومــــيت احل يرــــة وال يعلــــة واملرضــــة واملتنوعــــة يف 

يف إيصـيل املعلومـة    ارتتخ اميجهي ، وم   قـ رات الت ريوـ   

ب قة م يهيمهي ، ومـ   قيبليـة ومواهـب وإبـ اعيت متلقـ       
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املعلوميت يف ارتترميرهي مي اضيًي بيملكيم والتوقيت واملوقـف  

 ..ليحقق األداء العيل    املطلو

ــيت ،     .  ــيمي اجليمع ــة وسرت ــ  املررتوــيت التعليمي ــب م يتطل

اسعتنيء بيختيير الكيدر الت ريوـ  علـم  رتـيس القيبليـة     

ــه    ا ــي في ــ يرهي ، مب ــيت املتواصــ  بتح ــة األداء واملعلوم لعيلي

ــوات متعــ دة ومتطــور يبــ   مــ  الكتــي         ــتخ ام قن ارت

اسضتضت ، ومنهي ، املعلوميت اإللكتوض  حتم قنوات مصيدر 

احملور ال يع  واإلرتتاجيج  يف كـ ِّ األحـوال ، هـو     ويبقم

 .. الت ريو  وق راجه 

علم  ، سبـ ، مـ  قيـيم مراكـز     لبنيء منظومة األداء العيل  ال .5

ججا النخبة م  الكيدر الت ريو  وغري الت ريو  املشـهود  

هلا بيخل ة والنزاهة ، دوم احمليبية ، لووع بـرام  مركزيـة   

ــة      ــ  ، وس مركزي ــث العلم ــيل  والبح ــيا الع ــويارة التعل ل

للجيمعـــيت ، وذلـــ  بتطـــوير وجنميـــة قيبليـــيت وقـــ رات 

والطيلب املب   واملوهو  مـ   الت ريو  ، ومحيية الت ريو  

احل  منه و ،مي ُيعيق ك  مرثرات ال ويد اإلداري والروجا و

التعليم  والتعلمم  العيل  ، مبي التبوي وُينمِّ  ل يه األداء 

فيــه جنميــة الــوع  والرقيفــة التنظيميــة اخليصــة جلميــع  

 ..الت ريويا والطلبة علم الوواء 

هـو مبتكـر وج يـ  ،    سب ، م  ووع ضظيم يواكب ك  مي  .1

وذل  ملتطلبـيت اجلـودة يف جنميـة ومحييـة الطيلـب املبـ         

واملوهــو  ، لتواصــ  املوــرية اإلرتــتاجيجية التعليميــة ،     

املخرجـيت امل تـوب واملوـتمرة     –وجكيملية ضظيم املـ خالت  

بيلتطوير والتنمية ال يعلية واملرضة بيضوييبيتهي ، لرف  رتـوق  

القيبليــة علــم  ، العيليــة العمــ  بيلقــ رات واسرتــتع ادات 



 63 

جطـوير وجنميـة املواقـع الـت يشـغلوضهي ، وبـذات الوقـت هلـا         

 ..ق رات يف كوب اخل ات وجطوير وجنمية ق راجها 

الجروري ووع ضظيم حـوافز يـتالئا مـع جنميـة القـ رات      م   .1

والوصول بهي إىل موتو  معريف مـ  األداء العـيل  وجودجـه ،    

ــة  ــيت التعليميـ ــيمي يف املررتوـ ــي  وسرتـ ــة ، ومنهـ والتبويـ

اجليمعيت واملعيه  ، علم  م س جكوم جردي إىل ارتـتقطي   

الكوادر الت ريوية بيحمليبية والتحيُّز الذي يبين جي  مره  

 ..لل ويد اإلداري وامليل  والوييرت  

تميم بك  مـي هـو ج يـ  مـ  التكنولوجيـي ، وجنميـة       اسه .8

ــة امل   ــة ، وجنمي ــم ارتــتعميسجهي اإلب اعي ــ رات عل ــب الق واه

لتطويرهي  و حميكيجهي اإلب اعيـة ، كمـي هـو عليـه مـراًل      

جعــ د ارتــتعميست احليرتــو  وجطــوير  ضظمتــه ، وج عيــ   

جصنيع املعلوميت م  خالله ، وج عي  قيع ة البييضـيت علـم   

 رتيرته ، واسضت ي  منهي جقنيًي يف ووع اخلطب ،  و بيع مرـ   

ــتو  األدائــ    ــع املو ــيت ، لرف ــذ  املنتوج ــذات اجله ــة   ل يمع

ال وـيد   حت ياحل  م  ، وهو ب ور  حيقق  واملشيريع األخر 

 ..اإلداري وامليل  

ضوييبية التغيري اإل يب  املواكب للتطور العـيمل  ، سبـ ،   س .9

م  بنيء إدارة التغيري الت يقع علم كيهلهي ووـع اخلطـب   

ال قيقة واملنيرتبة والوريعة ، لتن يذ التغيري بكـ  مـي هـو    

ــي   ــو م ــ  ، وه ــة    ج ي ــيت التعليمي ــوة للمررتو ــق الق حيق

واسبتعيد ع  الروجا وكـ   شـكيل ال وـيد وخطورجـه ،     

 ..حركة األداء العيل  والبنيء اإلرتتاجيج  وووع منظومة 

اسهتميم بيلوح ات اإلدارية واحمليرتبية ، وجطويرهي وجوويح  .1 

، ليكـوم العمـ    والواجبـيت هلـي   الصالحييت واملوـرولييت  
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واوح هلا وللمورول األعلم ، ه م   داء الوظي   ومي يتطلب

 ..ويكوم مبوتو  األداء العيل  

ووع منه  جنظيمـ  ودوري يف هن رتـة األعمـيل ،    يتطلب  .  

ومي يتطلبه م  إعـيدة هن رتـة األعمـيل ، بشـك  حيقـق      

األداء العيل  وجن يذ لهمي خمطب له بشـك  دقيـق ، مـي س    

اخــ  يجــع جمــيًس  و فجــوة لتحــ ييت  شــكيل ال وــيد ، د 

 ..املررتويت واملشيريع ، ومنهي املررتويت التعليمية 

جوافر جهة متخصصة بتنمية ق رات املب عا ، وووـعها يف   .  

املكيم املنيرتب البعيـ  عـ  العمـ  الـروجيين ، مـي حيقـق       

ــتا     ــواهبها يف جمــيست ي ــة وم ــيجها اإلب اعي ــترمير طيق ارت

اسضت ي  منها بشك   ورتع و فج  ، وق  س يوـتطيع ذوو  

 .. ختصي  والشهيدات م  حتقيق ذل اس

التنميــة اإلداريــة إلدارة التنميــة ، بنــيء منظومــة اسهتمــيم ب .  

وسب ، م  فها موووع  لإلدارة قب  جولا املورول للمنصـب  

ومهنيـة  علا وفـ  وقـ رات   بأضهي ، وذل  ملعرفة اإلدارة األعلم 

، ولـــيو عمـــ  ارجتـــيل  وحميبـــية ، لكـــ  يجـــع األداء 

لتخصـص وجقوـيا   ل الوظي ة بيـيم نيمية مبوووعية وب ي

العم  واملورولييت والصالحييت الواوحة ، وس يجع العم  

 ..م توحًي بال حم دات وبييضيت واوحة 

يتطلب اسهتمـيم بيملعلومـيت والبييضـيت وارتـتح اثهي وبيـيم       .  

صصصهي ، وجصنيع املعلوميت والبييضيت علم وفق التطورات 

قـ رات  ارتـترمير  و، البيئي،ـة   الت حت   يف البيئـة والعوامـ   

وموــتو  إمكيضيــة اإلرتــهيم يف اجليضــب  ، املــوارد البشــرية 

ــت كري    ــة ال ــب ، وجنمي ــة املواه ــ اع  وجنمي ــيل اإلب واخلي
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ــ  واألداء    ــوع  األدائ ــي يــردي لإلرتــهيم يف ال ــ اع  ، وم اإلب

 ..املب   العيل  

 مـ   حـ  نميـة ر س املـيل املعـريف ، لكوضـه وا    ووع برام  لت .5 

ــ عيئا  وهــو واإلرتــتاجيجييت املهمــة ، بــ  يف مقــ ،متهي ،  ال

ــيئ  واملعــي   ــه  دعيمــة األداء العــيل  والوق بتطــور  وجنميت

 ..لل ويد اإلداري 

ــة                    ــتا التنمي ــ اعيت ج ــب واإلب ــريف وبيملواه ــيل املع ــر س امل وب

املوت امة للمشيريع واملررتوـيت ، ويف مقـ متهي اجليمعـيت ، ولـيو     

جعم  علم بقـيء اجليمعـيت   َم ل ه  ، الشهيدات العيلية  لوح هيدائمًي 

 ..اجملتمع بيلق رات  ورف 

وال لي  عليه مي حيص  يف ال ول املتق ِّمة م  منح الشـهيدات               

والق رة واإلب ا  واملهنية العليي واأللقي  العلمية علم  رتيس املوهبة 

ء العـيل  ، الـذي هـو    والتموُّ  بأخالقيـيت األعمـيل و خالقيـيت األدا   

ب ور  حيقق النزاهة يف التخطيب والتن يذ واألداء العـيل  املوـت ام   

إدارة املواهـب واإلبـ اعيت    إرتـتاجيجية  بن عه وعواقبه ، وبه كيضت

مـ  املنـت عا بيل وـيد    ، وإدارة التغيريات ، ومحييـة هـذ  القـ رات    

 ..اإلداري 

 

 

 جعيىل 
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 الص حة الت يصيـــــــ 

بشك  خمتصر جيضب م  يبا (   ) خمطب 

 منظومة احلكمة واملعرفة والعلا

   

يبا بشك  خمتصـر جيضـب ملنظومـة    (   ) خمطب 

 اجلهود املعرفية واألداء اإلداري

 5 

ــب  ــبا (   ) خمطـ ــة  يـ ــطة ملنظومـ ــة املبو،ـ العالقـ

ــيت     ــ اع  واملعلوم ــت كري اإلب ــتاجيجييت وال اسرت

 وموتو  األداء

 8 

يــبا طبيعــة املنظومــة اإلرتــتاجيجية (   ) خمطــب 

 التنظيمية

   

يـبا التقيـيا والتقـويا واجلـودة بـا      (  5) خمطب 

 األداء العيل  وال ويد اإلداري

 1 

ــب  ــرة    (  1) خمط ــطة وخمتص ــة مبو، ــبا منظوم ي

 ل لو ة إعيدة هن رتة األعميل

 9 

يبا الوقيية والعالج م  ال وـيد اإلداري  (  1) خمطب 

 داء واجلودةواخن يض موتو  األ
51 
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 الص حة  ـــــــــــــيـالت يص

   املق مة

  1 األداء العيل  با املعرفة واإلب ا  : املبحث األول 

 1 م خ  وم يهيا:  وًس 

    اجلهود املعرفية واألداء اإلداري:ثيضيًي 

 1  الت كري اإلب اع  واألداء العيل : ثيلرًي 

 1  واهب واألداء اإلداريجنمية اإلب ا  وامل:رابعًي 

    الذكيء التنيفو  واألداء العيل : خيموًي 

    ــيض ــث الرـ ــة   : املبحـ ــا التنميـ ــيل  بـ األداء العـ

 و خالقييت العم 

 1 

 1  التنمية اإلدارية واألداء اإلداري العيل :  وًس 

 1   خالقييت العم  اإلداري واألداء اإلداري: ثيضيًي 

  اء العيل  وال ويد اإلداريمي با األد: املبحث الريلث    

التطور التكنولوج  با األداء العـيل  وال وـيد   :  وًس 

 اإلداري
   

 9  القوة واحلزم با األداء العيل  وال ويد اإلداري: ثيضيًي 

    واحلميية م  ال ويد اإلداري جقويا األداء العيل : ثيلرًي 

 1  إعيدة هن رتة األعميل لتحوا األداء: رابعًي 

 ــع  امل ــث الرابــ ــيت  : بحــ ــتنتيجيت واملقتحــ اسرتــ

 والتوصييت

5  

  5 اسرتتنتيجيت :  وًس 

  1 املقتحيت والتوصييت: ثيضيًي 

 11 : املراجعواملصيدر 
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 11 (الكتب )  املراجع العربيةاملصيدر و:  وًس 

 11 : الررتيئ  والبحو  واملنشورات -ثيضيًي 

 18 األجنبية املراجع

 19 حمتوييت البحث م  األشكيل واملخططيت

 

 للمؤلف كتب منشورة وغري منشورة منها
 . ء   ودور  يف املشيريع اإلضتيجيةضظيم جصميا العم  وجقويا األدا - 

   .إرتتاجيجية درارتة الووق والولعة للتنمية اسقتصيدية  - 

     .فلو ة اإلدارة املعيصرة واجملتمع  - 

    .علا الن و يف ضه  البالغة  - 

   .اإلدارة واألزرتلو  القييدي يف ضه  البالغة -5

               .علا اسقتصيد يف ضه  البالغة  -1

     . علا جلو  ال كر البشري ـ الوقيية والعالج ـ يف ضه  البالغة -1

                     .علا اسجتمي  يف ضه  البالغة  -8

                   .العراق يف معجا البل ام  -9

                       . بالد الشيم يف معجا البل ام -1 

 .     البل ام رب  ومي جبقم م   فريقية يف معجامصر والوودام وبالد املغر  الع -  

    . اململكة العربية الوعودية يف معجا البل ام -  

       . مي جبقم م  جزيرة العر  يف معجا البل ام -  

                        .  إيرام يف معجا البل ام -  

    .  مي جبقم م  بالد األعيجا يف معجا البل ام -5 

اسقتصــيدية والتجيريــة   -وعة املصــطلحيت اإلداريــة واسجتميعيــة   مورتــ -1 

 (.             عرب  –إضكليزي )

 ( .إدارة العملييت ) إدارة اإلضتيج  -1 

 .ضظيم األزرترة با التا  واملعيصرة  -8 

 ووي  الكوفة اسقتصيدية يف عه   مري املرمنا اإلميم عل  بـ   بـ  طيلـب     -9 

 ( .عليه الوالم)

 الوييحة ال ينية وواقع اخل ميت يف فنيدق حميفظة النجف األشرف  -1 

 .جأثري اجلواضب اسقتصيدية واسجتميعية سرجكي  اجلرمية  -  
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 العقليـة   قيموس علـا الـن و والتحليـ  الن وـ  والوـلوك  واألمـراض       -  

 ( .عرب  –إضكليزي )

 ( .عرب  –إضكليزي )قيموس يف علا الن و  -  

 ( .عرب  –إضكليزي )يف ال لو ة  قيموس -5 

 (عليه الوالم)دروس م  حكا و قوال اإلميم عل   -1 

 (.عليه الوالم)سبنه احلو  ( عليه الوالم)دروس م  وصية اإلميم عل   -1 

عليـه  )  خالقييت الع الة يف عه   مـري املـرمنا األمـيم علـ  بـ   بـ  طيلـب        -8 

 ( .رض)لألشت النخع   (الوالم

 .و همية اإلعالم للمجتمع ومشيريعه املختل ة وجنميتهي دور  -9 

 .التقيدم اإلداري وخطورجه علم موتقب  املشيريع  -1 

 متصري الكوفة وعمراضهي حتم ضهيية عه  اخلل يء الراش ي  موجز  -  

 .معجا التعيريف يف موارد لويم العر   -  

 .معجا األمريل ومعيضيهي يف لويم العر   -  

 .ودور  يف حتقيق الت وق التنيفو  (  ( JITام ضظيم ارتتخ  -  

 .اجليمعيت وجررتي  ثقيفة الر ي اآلخر  -5 

 .إرتتاجيجية ال رارتيت العليي يف اجليمعيت العراقية  -1 

 .منظميت اجملتمع امل ض  ودورهي الوييرت  يف العراق  -1 

 .الكوفة يف معجا البل ام  -8 

 . البصرة يف معجا البل ام  -9 

 .بغ اد يف معجا البل ام  -1 

 (جأليف مشتك . ) جزء (   )معجا املخطوطيت النج ية  -  

 .دلي  مركز درارتيت الكوفة  -  

 (جأليف مشتك . ) علميء جيمعة الكوفة   مرجبة األرتتيذية  -  

 . الكوفة يف معجا البل ام  -  

 .بغ اد يف معجا البل ام  -5 

 .البصرة يف معجا البل ام  -1 

 .هن رتة وإعيدة هن رتة احليية يف القرآم الكريا  -1 

 .هن رتة وإعيدة هن رتة احليية يف األحيديث النبوية الشري ة  -8 

 .هن رتة وإعيدة هن رتة احليية يف ضه  البالغة  -9 

 . الرقيفة الوييحية وإرتتاجيجية جنمية املوارد البشرية  -51



 73 

 . 1 1 -5 1 ال رارت  للعيم جيمعة الكوفة  –دلي  كلية ال قه  - 5

 .  1 1 -5 1 جيمعة الكوفة للعيم ال رارت   –دلي  صرج طلبة كلية ال قه  - 5

 .عرب   –معجا املصطلحيت اإلدارية واسقتصيدية   إضكليزي  - 5

ــة يف هن رتــة وإعــيدة هن رتــة ال كــر    - 5 دور اجليمعــيت واملررتوــيت البحري

 . الرييدي واإلرتتاجيج 

 .با الوح ة اسرتالمية واملواطنة  البنيء التكيمل  -55

 …للمؤلفمؤلفات ومعاجم ُأخر  وهناك
 : البحوث واملشاركات يف املؤمترات والندوات العلمي 

 . الهياكل التنميمية في المشاريع الصناعية مع دراسة ميدانية  - 

  114  – 113 التامعة المستنصرية  رك في المؤامر العلمي على مستوىاش  -أ

 – 113  ي مــؤامر علمــي علــى مســتوى جامعــات القطــر العرااــي  رك فــاشــ  -ب 

 114  . 

 . دراسة السوق والسلعة في القطاع الصناعي مع دراسة ميدانية  -2

  –114  رك فــي المــؤامر العلمــي علــى مســتوى التامعــة المستنصــرية  اشــ         

 115   ( حصل على شهادة اقديرية ) 

فــي المشــاريع اإلنتاجيــة مــع دراســة  نمـام اصــميم العمــل واقــويم األداء ودوره  -3

 ميدانية 

 –115  رك فــي المــؤامر العلمــي علــى مســتوى التامعــة المستنصــرية  اشــ         

وفــي ضــوءه اــم اــتليف الكتــاب الســالف الــذكر وأعلمتنــي ثــالث وزارات    .  116 

 . بتعميمه على التهات التابعة لها 

 . ااتاهات شعر الصافي ألنتفي في اغيير المتتمع  -4

فـي   ، رك في المهرجان القطـري العلمـي الـذي أاـيم فـي النتـف األشـرف       اش        

 .  113 اموز 

 . اتثير التوانب اااتصادية وااجتماعية اراكاب التريمة مع دراسة ميدانية  -5

رك فـــي المـــؤامر العلمـــي األول المشـــترك بـــي  وزارة التعلـــيم العـــالي  اشـــ          

 .. 113 / 2ت /      -1 ية فيوالبحث العلمي ووزارة الداخل

  ( حصل على شهادة اقديرية ) 

عليه )في عهد اإلمام علي  (الكوفة ) األوضاع اااتصادية للعاصمة اإلسالمية  -6

 (السالم
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الـذي أاامتـه كليـة    ( الكوفـة فـي التـاريخ    ) رك في المؤامر العلمـي القـاني   اش         

/  21  – 21جامعـــة الكوفــة مـــ   /  اآلداب بالتعــاون مـــع مركــز دراســـات الكوفــة   

 .  114 اشري  القاني 

 نمام األسرة وانميمها بي  التراث والمعاصرة مع دراسة ميدانية  -7

التي أاامته جمعية رك ضم  مؤامر األمومة المتمونة وانميم األسرة اش       

كتب الموانميم اأُلسرة العرااية وبالتعاون مع اإلاحاد الدولي لتنميم األُُسرة 

ومنممة  وبرنامج اأُلمم المتحدة اإلنمائي العربي اأُلسرة للوط  ي لتنميماليماإل

)   .114 /   ك/  1 – 6 في بغداد  ومنممة اليونيسيف ،الصحة العالمية 

 ( حصل على شهادة اقديرية 

 .التريمة وبعدها اااتصادي مع دراسة ميدانية لمديرية شرطة محافمة النتف -1

  ضــم  نــدوة التحليــل العلمــي للتريمــة التــي أاامتهــا كليــة التربيــة   رك اشــ      

مركـــز البحـــوث  / جامعـــة الكوفـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الداخليـــة     / للبنـــات 

 .  115  / آذار / 21والدراسات بتاريخ 

السياحة الدينية ووااع الادمات في فنادق محافمـة النتـف األشـرف واطويرهـا      -1

 . ، مع دراسة ميدانية 

وااـع السـياحة الدينيـة فـي محافمـة      : ) رك ضم  الندوة العلميـة القانيـة   اش     

 جامعـة الكوفـة بتـاريخ   / التي أاامها مركز دراسات الكوفـة  ( النتف األشرف 

 .  115  / نيسان/  1

دور وأهمية اإلعالن للمتتمع ومشاريعه الماتلفة وانميتها مع دراسة ميدانيـة   -0 

 .في محافمة النتف األشرف 

 / 2  -  رك في المـؤامر العلمـي األول لتامعـة القادسـية والمنعقـدة بتـاريخ       اش    

 . 115  / نيسان

 مـع دراسـة ميدانيـة فـي      –التقادم اإلداري وخطوراه علـى مسـتقبل المشـاريع     -  

 .جامعة الكوفة 

/  5  – 4  رك فــي المــؤامر العلمــي األول لتامعــة الكوفــة المنعقــد بتــاريخ  اشــ    

 .  116  / نيسان

 .اإلعالم في نبذ العنف دور  -2 

الـذي   لمحافمـات جنـوب الوسـط    األول اإلعالمـي اإلاليمـي  رك فـي المـؤامر   اش     

ــس محافمــة كــربالء المقدســة     ــه متل ــه المحافمــات ؛ النتــف    ، نمم والُمشــاركة في

فـي يـوم األربعـاء     والمنعقـد ، األشرف وبابل والديوانيـة وواسـط وكـربالء المقدسـة     

ـــّل البحــث المــذكور محافمــة النتــف    ،  2001 /اشــري  األول  / 21 الموافــق ومق

  .منفردًا  األشرف
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 .جوانب م  فلسفة البناء الفكري في شعر الصافي النتفي  -3 

جامعـة الكوفـة المنعقـد    / مركز دراسـات الكوفـة   رك في المؤامر العلمي لاش         

 ( اقديرية حصل على شهادة )   . 2001/ آذار /  2 -  بتاريخ

 .ودوره في احقيق التفوق التنافسي (  ( JITاستادام نمام  -4 

 -21المؤامر العلمي الحادي عشر لتامعة بابل والمنعقد للمدة م  رك في اش    

 ( حصل على شهادة اقديرية )     . 2001/ نيسان  30

(  اــبس مــ  افســير القــرآن   ) الــدرس اللغــوي فــي التفســير القرآنــي ؛ كتــاب       -5 

 .ُأنموذجا 

مـ    لفتـرة ، المنعقـد ل  الكوفةجامعة / كلية الفقه المؤامر العلمي الرابع لشارك في   

 7-  1  /5  /2001  .      ( حصل على شهادة اقديرية ) 

 .وماامي  أاواله العلمية ( عليه السالم ) اإلمام جعفر الصادق  -6 

، المنعقـد   الكوفـة جامعة / ة الفقه كليالمؤامر العلمي الدولي الاامس لشارك في     

  .  2001/  2 /  2  -  م   لفترةل

      ( حصل على شهادة اقديرية مع درع المؤامر ) 

 .التامعات وارسيخ ثقافة الرأي اآلخر  -7 

ــي      ــؤامر العلمــي  شــارك ف ــوم السياســية    الم ــة العل ــث لكلي ــة / الســنوي القال التامع

  .  2001/ اشري  األول /  23المستنصرية والمنعقد بتاريخ 

 .مراكز الدراسات والبحوث بي  الوااع واوة الطموح  -1 

؛ لمركـز  المؤامر العلمـي الـوطني لمراكـز البحـث العلمـي فـي العـراق       شارك في    

 .  0 20/  3/  6 ، المنعقد بتاريخ  الكوفةجامعة / دراسات الكوفة 

      ( حصل على شهادة اقديرية ) 

 .أنموذجًا " العلم " ي  الشهرستاني بي  اإلصالح والتتديد ؛  متلة هبة الد -1 

المــؤامر العلمــي األول لدراســة جهــود الســيد هبــة الــدي  الشهرســتاني شـارك فــي     

بالتعـاون  ( لنـدن  ) الفكرية واإلسالمية ، أاامتـه التامعـة العالميـة للعلـوم اإلسـالمية      

نعقـد فـي جامعـة الكوفـة للمـدة مـ        والم الكوفـة جامعـة  / مركـز دراسـات الكوفـة    مع 

 (  درع المؤامرحصل على )      .0 20/ نيسان /    –آذار /  3

 .الصحافة بي  الوااع وطموح العالمة هبة الدي  الشهرستاني  -20

شارك في المؤامر العلمي التارياي ؛ صحافة النتـف األشـرف إنتـاز معرفـي          

ب بالتنسيق مع نقابـة الصـحفيي  فـرع النتـف     وإبداع فكري ، الذي أاامته كلية اآلدا

 (  شهادة اقديريةحصل على )   .  0 20نيسان /  5  -4 األشرف للمدة 

 .أثر بيئة النتف األشرف في بناء شاصية الشيخ الوائلي  - 2
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المؤامر العلمي ؛ الشيخ الـوائلي وأثـره اإلصـالحي والفكـري ، الـذي      شارك في     

ــة مركــز دراســات الكو أاامــه  ــي    الكوفــةجامعــة / ف ــة اإلســالمية التامعــة ف ، والكلي

 .  0 20/  4/  30 -21النتف األشرف ، والمنعقد بتاريخ 

      ( حصل على شهادة اقديرية مع درع المؤامر ) 

ســالمة اللغــة العربيــة فــي الوســائل اإلعالميــة ؛ معتــم اصــحيح لغــة اإلعــالم     -22

 ( .ية لبعض القنوات العربية والعالمية مع دراسة ميدان/ ) أنموذجًا ( العربي 

 الكوفـة جامعـة  / كلية التربية األساسية المؤامر العلمي الدولي األول لشارك في     

    . 0 20/  5/  0  -1م   لفترة، المنعقد ل

  ( حصل على شهادة اقديرية مع درع المؤامر ) 

 ( .عليه السالم)الصادق  األبعاد التربوية وااجتماعية في أاوال اإلمام جعفر -23

، المنعقـد  الكوفـة جامعـة  / كليـة الفقـه   المؤامر العلمـي الـدولي القـاني ل   شارك في      

مرجعية الفكـر اإلسـالمي فـي اـراث اإلمـام جعفـر بـ  محمـد الصـادق          )احع شعار 

 .م    20/ شباط /  23 -22م   لفترةل( عليه السالم)

    (ؤامر حصل على شهادة اقديرية مع درع الم ) 

 .األبعاد اإلستراايتية المتداخلة بي  التامعات والمتتمع  -24

) ، احــع شــعار   البصــرةتامعــة ؛ لمــؤامر التعلــيم المســتمر األول   شــارك فــي     

إصالح واطوير التعليم المستمر وخدمة المتتمع فـي التامعـات العراايـة ، المنعقـد     

 ( دة اقديرية حصل على شها)      .    20/  3/  7  -6 بتاريخ 

 أخالايــات العدالــة فــي عهــد أميــر المــؤمني  اإلمــام علــي بــ  أبــي طالــب      -25

 (رضي اهلل عنه)لألشتر الناعي 

المؤامر العلمي الدولي ، الذي أاامه مركز دراسـات الكوفـة ، وكليـة    شارك في      

الفكـر   نهج البالغة سـراج ) ، المنعقد احع شعار   الكوفةجامعة /  التربية األساسية

 .م    20/ آذار /  21 -27م   لفترة، ل( وسحر البيان 

    ( حصل على شهادة اقديرية مع درع المؤامر ) 

 .شعر الشيخ عبد الكريم التزائري ماامينه وأغراضه  -26

 لفترة، المنعقد ل الكوفةجامعة / كلية الفقه المؤامر العلمي القاني لشارك في        

 ( حصل على شهادة اقديرية )       . م   20/  4/  1  -1 م  

) أثر النتـف األشـرف اإلعالمـي والصـحافي فـي اإلصـالح والتتديـد؛ متلـة          -27

 أنموذجًا ( النتف 

ــة اإلســالمية             ــه الكلي ــذي أاامت ــث ، ال ــي الســنوي القال ــؤامر العلم ــي الم شــارك ف

 .م   20/ نيسان /  23 -22التامعة في النتف األشرف  ، بتاريخ 

           ( حصل على شهادة اقديرية ) 



 77 

  األبعاد التربوية في أاوال اإلمام الكاظم  -21

شارك في المـؤامر العلمـي القـاني الـذي أاامتـه األمانـة العامـة للعتبـة الكاظميـة               

         .م   20/  6/    -0 المقدسة ، بتاريخ 

  ( حصل على شهادة اقديرية مع درع المؤامر ) 

 أنموذجًا ( سورة طه ) الماامي  النفسية في القرآن الكريم ؛  -21

، الــذي ( القـرآن الكـريم وااــايا العصـر    ) شـارك فـي المــؤامر العلمـي القالــث         

  .م   20/  2 /  2  -  جامعة الكوفة  ، بتاريخ / أاامته كلية التربية األساسية 

   ( حصل على شهادة اقديرية ) 

 .جتماعي وبناء الدولة اإلسالمية في وثيقة المدينة العقد اا – 30

مركـز  المـؤامر العلمـي األول ؛ وثيقـة المدينـة المنـورة ، الـذي أاامـه        شارك فـي      

 .  2 20/  2/  3  -2 ، والمنعقد بتاريخ  الكوفةجامعة / دراسات الكوفة 

     (  حصل على درع المؤامر ) 

 .د اإلداري األداء العالي واحديات الفسا - 3

التعلـيم  )، احع شـعار   البصرةتامعة ؛ لمؤامر التعليم المستمر األول شارك في    

 .  2 20/  3/  7 -6، المنعقد بتاريخ ( المستمر طريق التامعة إلى المتتمع 

 . الماامي  النفسية في أاوال اإلمام الكاظم   -32

لــذي أاامتـه األمانــة العامــة  شـارك فــي المـؤامر العلمــي السـنوي القالــث الـدولي ا        

 م2 20/  5/ 26 -25للعتبة الكاظمية المقدسة ، بتاريخ 

           ( حصل على شهادة اقديرية مع درع المؤامر ) 

 هندسة وإعادة هندسة المتتمع بي  نهج البالغة والفكر المعاصر   -33

أاامتـه األمانـة   شارك في المؤامر العلمي لمهرجـان الغـدير العـالمي األول الـذي         

 .م 2 20/    /  1 -5العامة للعتبة العلوية المقدسة ، بتاريخ 

   (  حصل على شهادة اقديرية مع درع المؤامر ) 

ــدة اإلســالمية     -34 ــا   –اوظيــف اإلعــالم وفلســفته فــي وحــدة العقي اإلنســانية ؛ متلت

 أنموذجًا( النتف)و ( العلم )

المنعقد  الكوفة جامعة / التربية لكليةاألول  الدوليالمؤامر العلمي شارك في      

 .3 20/  4/  5  -4 م   لمدةل

 (وشهادة اقديرية حصل على درع المؤامر  ) 

 .منممات المتتمع المدني ودورها السياسي في العراق  -35

المنعقد بتاريخ  الكوفة جامعة / اآلداب لكلية  الدوليالمؤامر العلمي شارك في      

24- 25  /4  /20 3 .            ( شهادة اقديريةحصل على  ) 
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إســـتراايتية التعلـــيم المســـتمر فـــي التفكيـــر اإلبـــداعي واألداء العـــالي لادمـــة    -36

 المتتمع 

التعليم المسـتمر ، بتـاريخ   / شارك بالمؤامر العلمي الذي أاامته جامعة البصرة      

21  /4  /20 3 .           ( شهادة اقديريةحصل على  ) 

( عليه السالم)اكامل البناء التربوي واإلنساني في أاوال اإلمام علي الهادي  -37

 ( .عليه السالم)واإلمام الحس  العسكري 

شــارك فــي المــؤامر الســنوي الرابــع الــدولي الــذي أاامتــه األمانــة العامــة للعتبــة       

 .م 3 20/  5/ 1  -7 الكاظمية المقدسة ، بتاريخ 

           (ل على شهادة اقديرية مع درع المؤامر حص ) 

 .علم النفس اااتصادي بي  نهج البالغة والفكر المعاصر  -31

/ 30شارك في المؤامر العلمي الدولي القاني للعتبة العلوية الشريفة بتاريخ      

 0 –    /     /20 3.   ( حصل على شهادة اقديرية مع درع المؤامر ) 

الاية لمنممات المتتمع المدني في حماية حقوق األيتام المسؤولية األخ -31

 ( .مع دراسة ميدانية ) والمشردي  ؛ 

جامعـة  / شارك في المؤامر السنوي القاني الذي أاامـه مركـز دراسـات الكوفـة          

 ( حصل على شهادة اقديرية )  .م 3 20/    / 21 -27الكوفة ، بتاريخ 

 . ة انمية الموارد البشرية الققافة السياحية وإستراايتي -40

/ شارك في المـؤامر العلمـي الـدولي القـاني الـذي أاامتـه كليـة العلـوم السـياحية               

  .م 4 20/  3/ 2  -  جامعة كربالء ، بتاريخ 

 .نمام وانميم األسرة بي  رسالة الحقوق والفكر المعاصر  - 4

ي أاامتـه األمانـة العامـة    شارك في المؤامر العلمي السنوي الدولي الاـامس الـذ       

 .م 4 20/  5/ 1 -1للعتبة الكاظمية المقدسة ، بتاريخ 

      (حصل على شهادة اقديرية ودرع المؤامر ) 

 . في ملحمة الغدير لبولس سالمة( عليه السالم)اإلمام علي ب  أبي طالب  -42

مانـة العامـة   شارك في مهرجان الغدير العـالمي السـنوي القالـث الـذي أاامتـه األ          

 م 4 20/  0 /  2 -1 للعتبة العلوية المقدسة ، بتاريخ 

      (وشهادة اقديرية  حصل على درع المؤامر ) 

دور التامعات والمؤسسات البحقية في هندسة وإعادة هندسة الفكر الريادي  -43

 . واإلستراايتي

/ راسـات الكوفـة   شارك في المؤامر العلمي الدولي الرابـع الـذي أاامـه مركـز د         

ــة    ــة العقليـ ــع أكاديميـــة الحكمـ ــاون مـ ــة بالتعـ ــة اإلســـالمية / جامعـــة الكوفـ التمهوريـ

 ( حصل على شهادة اقديرية )      .م 5 20/   / 1 -7اإليرانية ، بتاريخ 
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دور التامعات والمؤسسات البحقية في هندسة وإعادة هندسة الفكر الريادي  -44

 . واإلستراايتي

فـي المـؤامر العلمـي الـدولي الرابـع الـذي أاامـه مركـز دراسـات           ثالبحـ  شارك     

التمهورية اإلسالمية / جامعة الكوفة بالتعاون مع أكاديمية الحكمة العقلية / الكوفة 

 ( حصل على شهادة اقديرية )      .م 5 20/   / 1 -7اإليرانية ، بتاريخ 

 .شريف المرااى ماامي  البناء الفكري والفلسفي في شعر السيد ال -45

في المؤامر العلمي السنوي الدولي الاـامس الـذي أاامتـه األمانـة      البحثشارك      

 .م 5 20/  4/  24 -23العامة للعتبة الكاظمية المقدسة ، بتاريخ 

  ( حصل على شهادة اقديرية مع درع المؤامر ) 

 (النتف أنموذجًا متلة) الفكر اإلنساني ومعالتااه عند العالمة الشيخ الممفر  -46

في المؤامر العلمي الدولي حول التتديد فـي فكـر العالمـة الشـيخ      البحثشارك      

محمد رضا الممفر الذي أاامه معهـد العلمـي  للدراسـات العليـا بالتعـاون مـع العتبـة        

 . م 5 20/ آذار /  25 -24العباسية المقدسة ، بتاريخ 

  ( حصل على شهادة اقديرية ) 

( اــبس مــ  افســير القــرآن    ) اللغــوي فــي التفســير القرآنــي ؛ كتــاب      الــدرس -47

 .ُأنموذجا 

/ في المؤامر الدولي دراسات اللغة العربية وآدابها  البحثشارك         

 . 6 20/ مارس /  7 -4ماليزيا  –كواالمبور 

 .األساليب العلمية لتحقيق الماطوطات ؛ اواصل بي  الماضي والمستقبل  -41

في المؤامر الدولي األول للماطوطات والوثائق التارياية في  البحثشارك         

 الذي أاامته جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية  6 20/  4/  21 -27ماليزيا 

 .إنسانية الارائب وإداراها بي  نهج البالغة والفكر المعاصر  -41

الـذي أاامتـه كليـة    ( قاني نهج البالغة ال) ؛  في المؤامر العلمي البحثشارك         

التربيــة األساســية فــي جامعــة الكوفــة ، بالتعــاون مــع العتبــات المقدســة الحســينية         

 . 6 24/4/20 -23والعباسية وأمانة مستد الكوفة ، بتاريخ 

  ( حصل على شهادة اقديرية ) 

 إستراايتية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعات الدول النامية – 50

 3في المؤامر الدولي اطوير البحث العلمي في التعليم العالي  البحث شارك       

اامارات العربية  -الشاراة  بالمشاركة مع جامعة الزرااء في - 6 20مايو 

 المتحدة 

ــي المؤسســات        - 5 ــة التــودة الشــاملة والمســتدامة ف ــة وثقاف اإلســتراايتية المعرفي

 التربوية والتعليمية 
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 األكـاديمي  وااعتمـاد  والتـودة  التقيـيم بحث في المؤامر الـدولي ؛  شارك ال          

،  6 20أكتـوبر  /  3 –  األردن فـي   -عمـان  / لتامعة الزرااء  العالي التعليم في

/  6 – 4فـي   ماليزيـا  – كواالمبـور / والتاطـيط   اإلدارة الـدولي  المـؤامر وكـذل   

 . 6 20/ أكتوبر 

 . وماتاللغة العربية واكنولوجيا المعل -52

المؤامر الـدولي دراسـات اللغـة العربيـة وآدابهـا بالمشـاركة       شارك البحث في        

ــي    ــاء ف ــوبر  7  -4 مــع جامعــة الزرا ــة   -الشــاراة  6 20/ أكت اامــارات العربي

 . المتحدة

 استراايتية احقيق الماطوطات في البناء الحااري -53

ماطوطات والوثائق ضم  المؤامر الدولي القاني للشارك البحث         

  .م 6 20/أكتوبر 26 - 25اركيا ، بتاريخ  –( جامعة باراي )التارياية، عقده في 

 .التامعات العرااية في إستراايتية الدراسات العليا  – 54

المـؤامر الـدولي اطـوير البحـث العلمـي فـي التعلـيم العـالي         شارك البحـث فـي          

 . البحري  -المنامة  6 20/ ديسمبر  20 -1 بالمشاركة مع جامعة الزرااء في 

 .المنبر الحسيني وفلسفة البناء التربوي وااجتماعي  -55

، حول التتديد في المنبر الحسيني ،  القانيالدولي المؤامر شارك البحث في        

بالتعاون  معهد العلمي  للدراسات العليا/ مؤسسة بحر العلوم الايرية الذي أاامته 

جمادى  7  -6 م الموافق  7 20اذار  7  – 6 باسية المقدسة في العتبة العمع 

 ( حصل على شهادة اقديرية )    .هـ 43 1ااخر 

 اإللكتروني  إدارة المعرفة واقنيات التعليم والتعليم -56

الدولي ؛ المؤامر الدولي اكنولوجيا واقنيات التعليم المؤامر شارك البحث في        

 3 -  اامارات العربية المتحدة  -، الذي أايم في الشاراة  يوالتعليم االكترون

 . 7 20أبريل 

حبث ( 200) للمؤلف أكثر من مشاركات يف مؤمترات علمي  أخرى ، ومنشور وهناك
 ..داخل العراق وخارجه وشعر وقص  ، وموضوع 

 

 
 
 

 


