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ليمنية وفق معايير الجودة الشاملةالجامعات اقييم أداء ت   
 (بجامعة إدراسة تطبيقية عمى جودة التعميم في )

  يعبداهلل حميد مرشد الحمير  /رإقبال محمد أحمد جعف                                    
 ةفي مركز الدكتورا انباحث                                           

 الرباط -الخامس السويسي جامعة محمد                                          
 الممخـص:

ىدف ىذا البحث إلى هعرفة أداء جاهعة إب اليهنية وتقييهو وفق هعايير الجودة الشاهمة، كها      
تراىا القيادات االكاديهية الجاهعية في جاهعة إب باليهن، واستخدم الباحث الهنيج الوصفي 

 ان( عضو هن أعضاء ىيئة تدريس في الجاهعة ، وصهم الباحث47) بحثالتحميمي، وبمغت عينة ال
( فقرة، هوزعة عمى خهسة هجاالت )هدى توافر هتطمبات جودة التعميم 39استبانة هكونة هن )

وتم التأكد هن ، الجاهعي، عضو ىيئة التدريس، أساليب التقييم، هصادر التعمم، الهقررات الدراسية(
صدق األداة هن خالل عرضيا عمى هجهوعة هن الخبراء الهحكهين هن ذوي االختصاص في 

( Cronbach Alphaهعادلة آلفا كرونباخ )اإلدارة والقياس ، وتم حساب ثبات االستبانة عن طريقة 
 وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:، الهقياسثبات ( وىو هؤشر عال عمى 5930فوجد أنو يساوي )

( في تصورات القيادات األكاديهية 5950فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة ) توجد -
نحو هستوى جودة التعميم في جاهعة إب عمى هستوى هجال هدى توافر هتطمبات إدارة الجودة 

 9 الشاهمة في التعميم الجاهعي ، تعزى لهتغير )الهركز الوظيفي(
في تصورات القيادات األكاديهية  (5950)ى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستو  -

نحو هستوى جودة التعميم في جاهعة إب عمى هستوى هجال عضو ىيئة التدريس، وهجال 
 الهقررات الدراسية تعزى لهتغير ) سنوات الخبرة األكاديهية (9

في تصورات القيادات  (5950)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة  -
ألكاديهية نحو هستوى جودة التعميم في جاهعة إب عمى هستوى جهيع هجاالت البحث، ا

 وهجهل األداة تعزى لهتغير )الدرجة العمهية، و التخصص(9
عدم تبني جاهعة إب أي خطوات همهوسة نحو تطبيق إدارة الجودة الشاهمة فييا بسبب عدم  -

 قناعة اإلدارة العميا بيذا التوجو 9
ة إلى تحقيق تطمعات عضو ىيئة التدريس نحو تحقيق هستوى عالي هن عدم سعي الجاهع  -

 جودة هخرجات العهمية التعميهية9
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ضعف جودة هخرجات جاهعة إب هن حيث عدم هالئهة قدرات الطمبة هع هتطمبات هع  -
 احتياجات سوق العهل 9

 :ضرورة  وتوصمت الدراسة إلى هجهوعة هن التوصيات أىهيا
تعكس توقعات  لجودة التعميم في الجاهعات اليهنية، بحيث ود هعايير هتفق عميياوج -

 القائهين عمييا9 الهستفيدين هنيا وتسيل عهمية تحقيقيا والعهل بيا هن قبل
الشاهمة في قطاع التعميم  هن التجارب العالهية لمتهييد لنجاح تطبيق إدارة الجودة االستفادة -

 العالي9
 9 الجودة الشاهمة، هعايير ال، عة الجاه: تقييم األداء، الكممات المفتاحية

 

Evaluate the performance of Yemeni universities according to the 
An Empirical Study on the quality of comprehensive quality standards "

"education at the University of Ibb 
Iqbal Mohammed Ahmed jaffer /Abdullah Hamid murshed alhemyari   

University Mohammed V Souissi-Rebat 
 

Abstract 
The aim of this research is to recognize the performance of the Yemeni 
Universities and to evaluate that performance according to Total Quality 
Standards as viewed by the academic top management of the Ibb 
University in Yemen. The researcher uses the descriptive- analytic 
method. The research sample includes 74 members of the teaching staff 
in the university. And the researcher designed (formed) a questionnaire 
composed of 93 statements, related to 5 fields which are (the availability 
of Total Quality Requirements in the university education, the member of 
teaching staff, assessment and modification methods, sources of 
learning, study syllabus)، Was sure of the sincerity of the tool during the 
presentation to a group of experts from the arbitrators specialists in 
management and measurement, the stability of the questionnaire was 
calculated from the equation method Cronbach Alpha and found that it is 
equal to ( 0.95 ), an indicator of the high stability of the scale. And the 
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research comes out with the following results: - There are some 
differences with statistical value at the level (0.05) in the perceptions of 
the Top Management of the university regarding the level of the 
availability of the Total Quality requirements in the university education 
and that is due to one variable which is (Job Position). -There are some 
differences with statistical value at the level (0.05) in the perceptions of 
the Top Management of the University regarding the education quality in 
Ibb University at the level of the teaching staff member and the study 
syllabus due to one variable which is (Academic Years of Experience). -
There are no differences with statistical value at the level of (0.05) in the 
perceptions of the Top Management of University regarding the level of 
university education quality at the level of research fields and the total of 
the tool is due to one variable which is (educational degree and the 
specialization). -Not to adopt the University of Ibb any concrete steps 
towards the implementation of Total Quality by the lack of conviction of 
the senior management of this trend. -Do not seek to achieve the 
aspirations of the university faculty member towards achieving a high 
level of quality of the outputs of the educational process . -Poor-quality 
output of the University of Ibb, where inadequate abilities of the students 
with the requirements with the needs of the labor market .The research 
presents some recommendations, the most important of these 
recommendations are: -There should be some agreed standards of 
university education quality in Yemen Universities which reflect the 
expectations of the beneficiary and that may simplify the application of 
these standards for those in charge of it. -They should make use of the 
international experiences to launch the success of the application of 
Total Quality Management in the Higher Education Sector. 
Keywords:Performance evaluation, University, standards, Total Quality. 
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 مقدمة البحث :
و القطاع التعميهي بشكل عام والقطاع الجاهعي بشكل خاص في ظل التحديات التي تواجي     

والتي هنيا عمى سبيل الذكر العولهة واالنفجار الهعرفي وثورة االتصاالت، األهر الذي أوجد هطالب 
هن الحكوهات االتحادية  همحة عمى الجودة التعميهية وعمى فعالية ىذه الجودة، ىذا وقد نادت كال

والجهاعات التابعة لمقطاع الخاص في الواليات الهتحدة  األعهالالهعمهين ورجال  واتحادات
عمى نطاق واسع هن خالل التركيز عمى تنفيذ إدارة الجودة  األهريكية إلى إصالحات تربوية وتعميهية

أصبح لزاهًا عمى الجاهعات ههارسة إدارة الجودة الشاهمة لضهان جودة و  9(Huang,1994الشاهمة )
: 1525)الخرساني، ونيا تعد الثورة الثالثة بعد الثورة الصناعية والثورة التقنيةخدهاتيا التعميهية،ك

هاها عالهيا في ويشكل تحسين أداء الهنظهات أو الهؤسسات الحديثة بها فييا الجاهعات اىت 9(29
و هوضوع اإلدارة الجاهعية هن الهواضيع الساخنة عمى هستوى العالم أجهع، وذلك جهيع دول العالم،

 9(295 :2334ألن التعميم الجاهعي أصبح يشكل قضية كارثية في جهيع دول العالم)الخطيب، نظراً 
ويعد هدخل إدارة الجودة الشاهمة هدخاًل هتكاهاًل، يطبق في جهيع فروع الهؤسسة التعميهية      

أداة  وهستوياتيا، ليوفر لألفراد وفرق العهل الفرصة إلرضاء الطالب والهستفيدين هن التعميم، وىي
لتخطيط األنشطة  نجاحيافعالة تحقق أفضل خدهات تعميهية بحثية بأكف األساليب، وقد ثبت 

دارتيا )النجار،  هدخل إدارة الجودة الشاهمة هن الهداخل اإلدارية  كها أن 9( 68 :2333التعميهية وا 
لها لو هن الحديثة في القطاع العام والخاص في بعض البمدان العربية والتي تسعى إلى تطبيقو 

االىتهام بإدارة الجودة الشاهمة في و  (21-22 :1550)سويسي، هردودية عالية بالنسبة لمهنظهة
الجاهعات ال يعني التخطيط لجعل الجاهعات هنشآت تجارية أو صناعية، تسعى لهضاعفة أرباحيا 

نها تطوير أساليب اإلدارة التعميهية تحقيقًا لجودة اله خرجات وسعيًا إلى عن طرق تحسين هنتجاتيا، وا 
 (2859: 1559)أحهد،  هضاعفة استفادة الهجتهع هن كافة الجيود التعميهية

أن ظيور إدارة الجودة الشاهمة يعد ثورة حقيقية في ىذا عمى ( 0: 1529ويؤكد )السرحان،     
ي القطاع نظرا لوجود األزهات في ىذا القطاع عمى هستوى الوطن العربي، ألن ىذا الهفيوم يساىم ف

حل هشكالت التعميم العالي الجاهعي التي تتجسد في ىذه الهشاكل هثل عدم ارتباط هخرجات التعميم 
 الجاهعي بالحاجات الفعمية لسوق العهل، وارتفاع نسب البطالة بين الخريجين9 

وفي خضم ىذه التطورات والتغيرات لم يكن التعميم العالي الجاهعي في الجهيورية اليهنية في      
ء عنيا حيث يشيد التعميم العالي والجاهعي تطورا كهيا في إعداد الجاهعات والكميات والهعاىد هنا

وفقا لتزايد الطمب الجاهعي ووفقا لتزايد هخرجات التعميم ها قبل الجاهعي والذي اقترن باستهرار 
ميم العالي هخرجات التع هالئهةتفاوت الفرص في االلتحاق بهؤسسات التعميم العالي الجاهعي، وعدم 
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الجاهعي لهتطمبات سوق العهل، وتناقص الجودة األكاديهية، وأهام ىذه التداعيات وغيرىا أصبح 
لزاها عمى الجاهعات اليهنية االرتقاء بالعهمية التعميهية وتحسين جودة هخرجاتيا وتبني نهاذج إدارية 

رية التقميدية ها عادت تجدي حديثة لتقديم وتصحيح هسارىا األكاديهي واإلداري ألن األساليب اإلدا
نفعا، ولها يتهيز بو هدخل إدارة الجودة الشاهمة هن تهكين التعميم العالي الجاهعي هن االعتهاد أكثر 
عمى األداء، ويقمل هن االعتهاد عمى الهوارد، وها سيسفر عنو التنافس بين التعميم العالي الجاهعي 

استقطاب كل هن الطالب واألهوال الذي بدأت طالئعو الحكوهي والتعميم العالي الجاهعي األىمي في 
 بالظيور في الجهيورية اليهنية9

 مشكمة البحث :
لعل هن أبرز القضايا األساسية التي يعاني هنيا التعميم العربي بشكل عام والتعميم اليهني      

العالي الجاهعي بشكل خاص ىي القضية الهتعمقة بجودة التعميم9 ذلك إن تدني هستوى نوعية التعميم 
أهر ذو خطورة كبيرة، ليس عمى حاضر الهجتهع فحسب، بل عمى هستقبمو وعمى قدرتو عمى 

( لذلك فان تطوير نوعية ىذا التعميم بات ضرورة 39 : 1550)بدح،  هواجية الصعاب والتحديات
هاها بهوضوع وطنية في الجهيورية اليهنية، ولذا فقد أولت وزارة التعميم العالي والبحث العمهي اىت

جودة العهمية التعميهية في الجاهعات اليهنية هن خالل تبني الوزارة اإلستراتيجية الوطنية لمتعميم 
وهشروع تطوير التعميم  1525 – 1558العالي في الجهيورية اليهنية وخطة العهل الهستقبمية 

اليهن ثم العهل عمى وضع العالي، والذي سعت هن خاللو الوزارة إلى تحديد واقع التعميم العالي في 
 رؤية ورسالة التعميم العالي، ثم األىداف والتحميل واإلجراءات ثم التنفيذ والتبعات الهالية

وفي ىذا الخصوص عقدت وزارة التعميم  9(1525-1558الوطنية لمتعميم العالي،  االستراتيجية)
،  وأخرىا في 1559في عام العالي والبحث العمهي عدة هؤتهرات عن جودة التعميم العالي  بدأت 

 9 1553أكتوبر 
وهن خالل العهل في الجانب األكاديهي نرى أن الهشكمة اإلدارية تعد جزءّا أساسيا هن هشكمة      

التعميم الجاهعي في الجهيورية اليهنية، وان إصالح اإلدارة يعد هدخاًل أساسيًا لتطوير التعميم 
 وجودتو9

 لحالية في األسئمة التالية:وعميو يمكن صياغة مشكمة البحث ا
ها هستوى جودة التعميم الجاهعي في جاهعة إب هن وجية نظر القيادات األكاديهية )العهداء  -2

 ونوابيم ورؤساء األقسام العمهية، وأعضاء ىيئة التدريس( وفق هعايير الجودة الشاهمة؟
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لتعميم في جاهعة ىل تختمف تصورات القيادات األكاديهية الجاهعية في تحديد هستوى جودة ا -1
إب في ضوء هعايير الجودة الشاهمة والتي تعزى إلى: الجنس، والهركز الوظيفي، والهؤىل 

 العمهي، والدرجة العمهية، والتخصص، وسنوات الخبرة األكاديهية،  والجنسية؟
 أىداف البحث:

 تمثمت أىداف ىذا البحث في األتي:
وفق هعايير نظر القيادات األكاديهية  هن وجيةتحديد هستوى جودة التعميم في جاهعة إب  -2

 الجودة الشاهمة9
والتي  القيادات األكاديهية اإلدارية نحو هستوى جودة التعميم في جاهعة إب تصورات هعرفة -2

تعزى إلى: الجنس، والهركز الوظيفي، والهؤىل العمهي، والدرجة العمهية، والتخصص، وسنوات 
 9الخبرة األكاديهية،  والجنسية

 بحث:أىمية ال
  تكهن أىهية ىذا البحث في كونو يتناول هدخل إداري حديث، وىو نظام إدارة الجودة الشاهمة

 وقياس هدى تطبيقو في هؤسسات التعميم العالي في الجهيورية اليهنية، جاهعة إب نهوذجًا9
  يعهل ىذا البحث عمى توفير الهعموهات التي تساعد عمى التعرف عمى إهكانية تطوير

ر ضبط جودة التعميم في أداء الجاهعات و هؤسسات التعميم العالي في وتحسين عناص
 الجهيورية اليهنية، جاهعة إب نهوذجّا9

  الحاجة الهاسة لهؤسسات التعميم العالي لهثل ىذه الدراسات التي ستسيم في تطوير وتحسين
 9أداء ىذه الهؤسسات التعميهية هن خالل التعرف عمى نقاط القوة والضعف في أداءىا

  التعرف عمى إهكانية تطبيق الجودة الشاهمة في الجاهعات اليهنية )جاهعة إب( في ظل
 اإلهكانيات الهتاحة9

  هعرفة التوجو القيادي لهؤسسات التعميم العالي في تبني اإلستراتيجية الوطنية لمتعميم العالي
 الداعية إلى تطوير التعميم الجاهعي في الجهيورية اليهنية9

 اهعة إب لتطبيق نظام الجودة الشاهمة في هجاالتيا الهختمفة9هدى استعداد ج 
 :مصطمحات البحث 
  :Performance Evaluation  :قييم األداءت

يعرف التقييم بأنو عهمية إصدار حكم قيهي عمى هدى تحقق األىداف أو الهخرجات التعميهية، وذلك 
 هحددة تخضع ليا جهيع يستند إلى هعايير( و 260: 1554في ضوء هعيار أو هحك )الكمف،

هكونات العهل الجاهعي التي يهكن هن خالليا الحكم عمى أداء الجاهعة وهدى قدرتيا عمى النيوض 
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: قياس بأنويعرف إجرائيا و ( 29: 1558)أبو الشعر،  برسالتيا الهحددة في أىدافيا الهعمنة األساسية
ت الهعتهدة في ىذا الهجال لهعرفة أداء الهؤسسة الجاهعية وفق هجهوعة هن الهواصفات واالشتراطا

هكانية تطويرىا وتقدهيا   9هستواىا وا 
ا هن أتم دراسة الهرحمة ىي " هؤسسة لمتعميم العالي يهكن أن يمتحق بي :University  :الجامعة
، ألنيا تقدم براهج تعميهية وتدريبية في شتى التخصصات النظرية والعهمية، خالل فترة تهتد الثانوية

التي خضعت في  بأنيا الهؤسسةوتعرف إجرائيًا  (3: 1558،  ) العفيري لى ست سنوات "هن أربع إ
لسنة  29األىمية رقم  ، وقانون الجاهعات2330لسنة  26نشأتيا لقانون الجاهعات اليهنية رقم 

، وىي تضم بين جنباتيا هجهوعة هن الكميات الجاهعية، وتقدم براهج تعميهية تنتيي بهنح 1550
الوريوس الدرجة العمهية األولى، ولمجاهعة أن تقدم براهج لمدراسات العميا تنتيي بهنح درجة درجة البك

 الدبموم العالي، أو الهاجستير او الدكتوراه9
ىي" القواعد أو األطر الهرجعية أو الشروط التي تحكم هن خالليا أو  :Standards : المعايير

)الشرعي، "عهال وأنهاط التفكير واإلجراءاتاألنقيس عمييا سموكيات األفراد أو الجهاعات أو 
هجهوعة الهقاييس الهتفق عمييا هن قبل الهنظهات الدولية العاهمة  وتعرف إجرائيًا بأنيا (6: 1553

 في حقل جودة التعميم والتي يهكن االعتهاد عمييا عند التطبيق9
ينبغي أن تتوافر جهيع  ىي جهمة الهعايير والخصائص التي :  Total Qualityالجودة الشاممة: 

عناصر العهمية التعميهية عمييا سواء هنيا ها يتعمق بالهدخالت أو العهميات أو الهخرجات، والتي 
، وتحقيق تمك الهعايير هن خالل ، ورغبات الهتعمهين وحاجاتيمالهجتهع وهتطمباتو احتياجاتتمبي 

وتعرف إجرائيًا بأنيا  (123:  1559، ) زايد جهيع العناصر الهادية أو البشريةلاالستخدام الفعال 
فمسفة إدارية حديثة ذات طابع هتهيز وهتطور يسعى إلى إشباع حاجات ورغبات الهستفيدين، وخمق 

جراءاتو و هعاييره  9وضع تنافسي أفضل، وتحقيق التحسين الهستهر في كل هرافقو وا 
 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 ي التعميم الجامعي :مفيوم إدارة الجودة الشاممة ف .1
إن هصطمح الجودة في التعميم الجاهعي لم يحظ باالتفاق في الرأي عميو، فيناك عدد كبير هن      

وجيات النظر الهتباينة لها يعرف بالجودة في التعميم الجاهعي، فالبعض حددىا هن خالل " هدى 
رى "أن الجودة تعني التطابق هع تمبية وتحقيق الهؤسسة ألىدافيا الهتوقعة هنيا "9 والبعض األخر ي

"9 في حين أن ىناك هن ينظر لمجودة هن خالل " القيم الهضافة Fitness For Purposeالغرض 
 "9 بينها ذىب البعض إلى أن الشيء يكون لو جودة حينها يمبي توقعات العهالء الهستخدهين لو

 9 (99: 1558الباقي،  )البندري وعبد
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في التربية بأنيا عهمية إدارية ترتكز عمى هجهوعة هن القيم وتستهد  الجودة الشاهمة وتعرف     
طاقة حركتيا هن الهعموهات التي توظف هواىب العاهمين وتستثهر قدراتيم الفكرية في هختمف 

 .Rhodes.A)هستويات التنظيم عمى نحو إبداعي لضهان تحقيق التحسن الهستهر لمهؤسسة 
 (2339: 1554الهشار إليو في )عاهر،  (1992
بأنيا " أسموب تطوير شاهل وهستهر في األداء يشهل كافة هجاالت العهل التعميهي، فيي  وتعرف

، أي أنيا تشهل جهيع وظائف ونشاطات ق أىداف كل هن سوق العهل والطالبعهمية إدارية تحق
مى ، األهر الذي ينطوي حتها عفي إنتاج الخدهة ولكن في توصيمياالهؤسسة التعميهية ليس فقط 

  ميا وعالهياالطالب وزيادة ثقتيم ،وتحسين هركز الهؤسسة التعميهية هحتحقيق رضا 
  9(79: 2337)درياس،

 :جودة الشاممة في التعميم الجامعيأىمية إدارة ال .2
 (20: 1555)عشيبة،  لمجودة أىهية كبيرة في التعميم والتي تؤدي إلى تحقيق أىداف التعميم وىي: 

 واإلحساس بالرضا لدى جهيع العاهمين9إشباع حاجات الهتعمهين  -
 زيادة الكفاءة التعميهية ورفع هستوى األداء9 -
 تحسين سهعة الجاهعة في نظر العهالء والعاهمين وتنهية روح التنافس بين الجاهعات9 -
 9رفية أو الهياراتيو أو األخالقيةتحقيق جودة الهتعمم سواء في الجوانب الهع -
 داريين والييئة التعميهية في الكمية والعهل بروح الفريق الواحد9الترابط والتكاهل بين جهيع اإل -
 مبادئ إدارة الجودة الشاممة في التعميم الجامعي .3

)طعيهة،  وىي:عمى هجهوعة هن الهبادئ التعميم العالي قطاع إدارة الجودة الشاهمة في تعتهد     
1556 :16-13) 
ات التعميهية االحتياجات والتوقعات : وذلك هن خالل تفيم الهؤسسمستفيدالتركيز عمى ال 29

وتكافح لتحقيق كل  -هن طالب، وهجتهع، وسوق العهل -الحالية والهستقبمية لعهالئيا
 التوقعات9

وذلك هن خالل اىتهام قيادات التعميم بتوحيد الرؤية واألىداف واإلستراتيجيات داخل  القيادة: 19
 األىداف وبأقل تكمفة9هنظوهة التعميم وتييئة الهناخ التعميهي لتحقيق ىذه 

وذلك هن خالل التأكيد عمى الهشاركة الفعالة والهنصفة لجهيع العاهمين مشاركة العاممين:  99
الهشاركين بالتعميم هن القاعدة إلى القهة بدون تفرقة، كال حسب هوقعو، وبنفس األىهية، هها 

يم وطاقاتيم سيؤدي إلى اندهاجيم الكاهل في العهل وبالتالي يسهح باستخدام كل قدرات
 الكاهنة لهصمحة الهؤسسة التعميهية9
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وىو الفرق الجوىري بين هفاىيم إدارة الجودة الشاهمة وهفاىيم الوسيمة:  التركيز عمى .4
 ضهان الجودة التي تركز فقط عمى الهنتج وحل الهشاكل التي تتبدى أوال بأول9

د عمى البيانات بعد ويتم ذلك هن خالل االعتهااتخاذ القرارات عمى أساس من الحقائق:  09
 تحميميا، ووضع االستنتاجات في خدهة هتخذي القرار9

بحيث يجب أن يكون التحسين الهستهر ىدفا دائها لمهؤسسات المستمر: التحسين  89
 التعميهية9 

 ة الشاهمة عمى االستقاللية9تعتهد إدارة الجوداالستقاللية:  49
 :أىداف إدارة الجودة الشاممة في التعميم الجامعي

 يهكن اإلشارة إلى أىهيا وىي: التعميم الجاهعيفي  ك عدة أىداف لمجودةىنا
 (94-98: 2336)عبدالهنعم،  

زيادة الفاعمية التنظيهية هن خالل توفير القدرة عمى العهل الجهاعي وتحقيق فاعمية  29
االتصاالت، واشتراك جهيع األفراد في حل الهشكالت وتحسين العالقة بين اإلدارة واألفراد، 

 حقيق رغبات األفراد الحالية والهستقبمية9وت
 األداء الصحيح لمعهمية التعميهية والتحسين والتطوير الهستهر ليا لتحقيق رغبات الطالب9 19
 التخطيط لعهميات هراقبة الجودة هن خالل وجود فرق التفتيش والهتابعة9 99
 تنظيم براهج التدريب الهستهر لتحسين الجودة9 79
 9، وتحسين هركز الجاهعة هحميًا وعالهيًا ثقتيمتحسين رضا الطالب وزيادة  09
التعاون والتواصل هع الدوائر والشركات والهؤسسات التي تطبق الجودة وتطويرىا بها يتفق  89

 هع النظام التعميهي9
هكانية القدرة عمى التنافس عمى الهستويات اإلقميهية والدولية .7  9تحسين الهخرجات التعميهية وا 

 الدراسات السابقة :
 (2001سة )برقعان، درا .1

حديثًا في  اتجاىا باعتبارهالتعرف عمى اإلطار الفكري إلدارة الجودة الشاهمة  إلىىدفت الدراسة      
، لجاهعي، والتعرف عمى كيفية تطبيق هفاىيم إدارة الجودة الشاهمة عهميًا في التعميم اهجال اإلدارة

، ثقافة الجودة الشاهمة بالجاهعة ىوتقديم توصيف لواقع جاهعة حضرهوت هن خالل التعرف عم
 الدراسةوتكونت عينة  ،الجودة الشاهمة في جاهعة حضرهوت وكذلك تقديم تصور هقترح لتطبيق إدارة

وعينة هن إداري، ( 09هن جهيع اإلداريين الذين يهثمون أفراد الهجتهع األصمي والبالغ عددىم )
( فردا ، 148وعينة هن الطمبة بمغ عددىم ) ( فردا،40أعضاء ىيئة التدريس وهعاونييم بمغ عددىم )



 جملة حبوث ودراسات تربوية                                                                                                                           حبث حمكم

292 

 

هجاالت القيادة، واليياكل  عمىشهمت وقد واستخدم الباحث استبانتان أحدىها حول ثقافة الجودة 
 و اإلستبانة األخرىوالنظم، والتوجو بالهستفيد، والعهميات والقياس، والتقويم ، والتحسين الهستهر، 

هجاالت اإلهكانيات الهادية، ودرجة االعتهاد عمى شهمت وقد حول جودة الخدهات الجاهعية 
الجاهعة، ودرجة استجابة الجاهعة الحتياجات الطالب، واهكانية بناء الثقة بالجاهعة، والهساندة 

 السموكية بالجاهعة، واستخدم الباحث الهنيج الوصفي التحميمي لتحقيق ىدف الدراسة9
 :عدة نتائج أىهيا اآلتي إلىدراسة وتوصمت ال

 9 دة الشاهمة عمى اإلدارة الجاهعيةكانية تطبيق هبادئ إدارة الجو إه -
 9في الجاهعة اإلدارة العميا أوالقيادة  اقتناعن تطبيق هبادئ إدارة الجودة الشاهمة يرتبط بهدى أ -
ن التطبيق الناجح لمجودة الشاهمة يتطمب أواًل بناء الثقافة التنظيهية الهالئهة لفكرة الجودة أ -

 يأتي بعد ذلك إتباع الخطوات والهراحل الالزهة لوضعيا هوضع التطبيق الفعمي9الشاهمة، ثم 
ق ثقافة الجودة الشاهمة في أبعاد: ن تقديرات أعضاء ىيئة التدريس و اإلداريين نحو تحقيأ -

 9اليياكل والتنظيم، و التوجيو بالهستفيد، والعمهيات والقياس والتقويم، كانت غير هتحققة
هتحققة بالدرجة  رأي أن ثقافة الجودة الشاهمة غيرس واإلداريين في الىيئة التدري اتفاق -

 9الهطموبة
 ( 2006دارسة )العفيري،  .2

ىدفت الدراسة إلى هعرفة هدى إهكانية تطبيق أنهوذج إدارة الجودة الشاهمة في الجاهعات      
بناء استبانة لتحقيق وقام الباحث ب، في جاهعة عدن وجاهعة إبالتربوية اليهنيةكها تراىا القيادات 

وقد وتم التحقق هن صدقيا وثباتيا ، كها استخدم الباحث الهنيج الوصفي التحميمي ،  ،ىدف الدراسة
 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

أن الفرص الهتاحة لتطبيق أنهوذج إدارة الجودة في الجاهعات اليهنية )عدن، إب( هتوسطة  -
ميهية التعمهية وتطويرىا، والهشاركة في اتخاذ القرارات، وقميمة فيها يتعمق بهتابعة العهمية التع

بالنسبة لتييئة هتطمبات الجودة الشاهمة في التعميم العالي، وتطوير الكوادر البشرية الجاهعية، 
 وخدهة الهجتهع و هجهل األداة9

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عمى هستوى جهيع هجاالت البحث وهجهل األداة،  -
 سنوات الخبرة األكاديهية(9 –التخصص  –الدرجة العمهية  –عزى لهتغيرات )الجنس وت

توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى هستوى جهيع هجاالت البحث وهجهل األداة ، تعزى  -
 لهتغير )الجنسية والهركز الوظيفي والهؤىل العمهي وسنوات الخبرة اإلدارية و نشأة الجاهعة(9
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 (2006ف دراسة )عموي وبامدى .3
ىدفت الدراسة إلى هعرفة وجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس في جاهعة عدن حول الهجاالت      

( فردا هن أعضاء ىيئة 205، وبمغ عدد عينة الدراسة )الجاهعي التي يتم فييا تطبيق جودة التعميم 
لدراسة إلى النتائج وتوصمت ااستبانة كأداة ليذه الدراسة ،  انالتدريس بجاهعة عدن ، واستخدم الباحث

 التالية: 
  9نحو تطبيق هجاالت التعميم الجاهعي كانت غير هتحققة بشكل كافي أفراد العينةإن تقديرات  -
 ىناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لهتغير الخبرة التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس9 -
التعميم  ىناك تباين في وجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس حول هجاالت تطبيق جودة -

عضو ىيئة التدريس عمى أعمى هؤىل و كان يعزى إلى الجاهعة التي حصل فييا الجاهعي 
 ذلك لصالح الجاهعات األجنبية9

ىناك فروق ذات داللة إحصائية في وجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس حول هجاالت  -
 تطبيق جودة التعميم الجاهعي يعزى إلى الجنس ولصالح اإلناث9

 (  2008كموب ، و  بميدراسة ) الش -3
 اإلداريةعهداء الكميات وهدراء الوحدات والدوائر التعرف عمى اتجاىات  إلى ىدفت الدراسة      
تطبيق هبادئ الجودة الشاهمة في الجاهعات األردنية هن خالل هجاالت الجودة الشاهمة األربعة نحو 
 القرار البشرية، اتخاذ القوى تطويرالتعميهية،  العهمية التعميم، هتابعة في الجودة هتطمبات )تييئة
  ،الهجتهع( وخدهة

عينة  تنوتكو، الشاهمة الجودةهبادئ إدارة  قبيطت واتجاىاتيم  اختالفىدفت أيضًا لتحديد هدى  
 قان، والبيانات جهعض رت لغدخالل استهارة أع نهتيم إجاباجهع  فردا( 285) نه الدراسة
  لطبيعة واىداف الدراسة9 الهسيحية لهالئهتة رتووص فيصفي وال الهنيجان دباستخ ثالباح
 إلى: نتائج الدراسة أشارت و

 تييئة هجال كان ،الجاهعات األردنية في تطبيقاً  الشاهمة الجودة إدارة هجاالت أكثر أن -
، والتي كانت درجة ههارستيا التعميهية العهمية هتابعة هجال ثم التعميم، في الجودة هتطمبات

 وخدهة القرار اتخاذ هجال األخيرة الهرتبة وفي البشرية القوى جال تطويره إلىكبيرة بالنسبة 
 9التي كانت درجة ههارستيا هتوسطة الهجتهع

 تعزى األردنية الجاهعات في الشاهمة الجودة إدارة هبادئ تطبيق في فروق وجود عدم -
 الحالية9 الدراسة في الديهغرافية الهستخدهة لمهتغيرات
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 (2008دراسة )زميالن، -7
هن وجية نظر  عدن –العهمية التعميهية في كمية التربية ىدفت الدراسة إلى تقييم جودة      

 أعضاء، حيث بمغ عدد أفراد العينة هن  أعضاء ىيئة التدريس والطمبة عمى هستوى البكالوريوس
في الهستوى ( طالب وطالبو 989( عضو ىيئة تدريس ، وبمغ عدد الطمبة )74ىيئة التدريس )

أربعة هجاالت لجودة لمطمبة واستبانو ألعضاء ىيئة التدريس شهمت تم تصهيم إستبانة و  ،عالراب
وقد أعضاء ىيئة التدريس وأساليب التقييم(  ،الهرجع العمهي ،العهمية التعميهية )الهنيج الدراسي
 وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية: ،استخدم الباحث الهنيج الوصفي

عهمية التعميهية في كمية ة التدريس والطالب نحو هجاالت جودة الإن تقديرات أعضاء ىيئ -
عدن كانت هتحققة بشكل نسبي وغير كافي بالنسبة لمتطور العمهي والتكنولوجي  -التربية

 الهتطور9
الهرتبة األولى هن وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطمبة ولو هجال الهنيج العمهي أحتل  -

أفراد العينة ثم تمتيا هجاالت أعضاء ىيئة التدريس وأساليب وزن هئوي عالي هن وجية نظر 
 التقييم هن وجية نظر الطمبة أها الهرجع العمهي فقد أحتل الهرتبة األخيرة9

ىناك فروق ذات داللو إحصائية هن وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطمبة في هجالي  -
 التعميهية9الهرجع العمهي وأساليب التقييم هن هجاالت جودة العهمية 

ىناك تباين بين وجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس حول هجاالت جودة العهمية التعميهية  -
 عدن9 –حسب األقسام العمهية واإلنسانية في كمية التربية 

 : الدراسة الميدانية
 تحددت إجراءات البحث في اآلتي :  إجراءات البحث :     

 9تحديد هجاالت البحث وهستوى جودة التعميم -
 إعداد استبانة خاصة بالبحث9  -
 تحديد عينة البحث هن القيادات األكاديهية وأعضاء ىيئة التدريس في الجاهعة9 -
 وبها ،هستوى جودة التعميم في جاهعة إب اسيق  نحو االتجاه قياس تغطي فقرات صياغة -

)توافر هتطمبات الجودة في التعميم الجاهعي، عضو ىيئة التدريس،  الهجاالت كافة يغطي
وأساليب التقييم، وهصادر التعمم، والهقررات الدراسية(،وقد استخدم هقياس ليكرت 

  9الخهاسي
 عرض أداة البحث عمى هجهوعة هن الهحكهين9 -
 9م1525وذلك خالل العام  تطبيق أداة البحث عمى العينة -
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( استبانة هن 47جهع االستبانات التي تم االجابة عمييا ، وقد بمغ عدد الهسترد هنيا ) -
( استهارة أي ها نسبتو 18) ، وبمغ عدد الفاقد% 47أي ها نسبتو  ( استبانة255) جهاليإ

189% 
يتناسب وطبيعة  كونوتم االعتهاد في ىذا البحث عمى الهنيج الوصفي التحميمي  منيجية البحث :
 البحث الحالي9

 : بحثجتمع الم 
إب الذين يشغمون الهناصب  ةيتكون هجتهع البحث هن جهيع القيادات األكاديهية بجاهع      

، اآلتية: عهداء الكميات، و نواب عهداء الكميات، وأعضاء ىيئة التدريس، ورؤساء األقسام األكاديهية
 ( فرد0559والبالغ عددىم حوالي )

  عينة البحث:
 :تكونت عينة البحث هن هجهوعتين ىها 

 –إب ) كمية التربية هن سبع كميات هن جاهعة  العينةعينة البحث هن الكميات: تكونت  -2
العموم( ، تم اختيارىا بصورة قصدية  –الزراعة  –االداب  –التجارة  -طب االسنان –اليندسة 

لعدة اعتبارات هنيا : أقدهية الكمية، احتواء الكمية عمى أكبر عدد هن أعضاء ىيئة التدريس، 
 تقارب الكميات، نوع الكمية إنسانية وعمهية9

هن عهداء الكميات،  العينةاألكاديهية وأعضاء ىيئة التدريس: تكونت عينة البحث هن القيادات  -1
ونواب العهداء، ورؤساء األقسام، وأعضاء ىيئة التدريس، تم اختيارىم بطريقة عشوائية طبقية، 

هن كميات ( استبانة هن أفراد العينة 47استرجاع ) قد تم، و ( فرد255عمى)توزيع اإلستبانة وتم 
 لدراسة9ا( يوضح العينة حسب هتغيرات 2م )، والجدول رقجاهعة إب

 حسب متغيرات الدراسة البحث( يوضح عينة 1جدول )
 النسبة المئوية العدد فئات المتغير اسم المتغير

 4.1 3 العمداء المركز الوظيفي
 8.1 6 نواب العمداء
 17.5 13 رؤساء األقسام

 70.3 52 أعضاء ىيئة التدريس
 9.5 7 ماجستير المؤىل العممي

 90.5 67 دكتوراه
 9.5 7 مدرس الدرجة العممية

 58.1 43 أستاذ مساعد
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 27.0 20 أستاذ مشارك
 5.4 4 أستاذ

 63.5 47 إنساني التخصص
 36.5 27 عممي

 43.2 32 ( سنوات 5 – 1)  سنوات الخبرة األكاديمية
 20.3 15 ( سنوات 10 – 6) 

 36.5 27 سنوات 10أكثر من 
 82.4 61 يمني سيةالجن

 17.6 13 وافد
 100 74 المجموع

 

 أداة البحث :
ىدفت اإلستبانة إلى تحديد هستوى جودة التعميم في جاهعة إب وفق هعايير الجودة  :اإلستبانة

 خالل توزيع هن وذلك الظاىري الصدق طريقة استخدام تم األداة صدق هن الشاهمة، ولمتأكد
الجاهعات  في التدريسية الييئات أعضاء هن الدراسة هجال في كهينالهح هن (25عمى ) االستبانة
حيث كانت أداة البحث  الدراسة، لهوضوع هالئهتيا وهدى الهقياس فقرات عمى إلبداء آرائيم اليهنية،

(فقرة إلى األداة 28( فقرة هوزعة عمى خهسة هجاالت، وتم إضافة )44في صورتيا األولية تتضهن )
كها تم إقتراح تعديل  لغويًا ، ( فقرة29تم تعديل ) و الخهسة، هوزعة عمى الهجاالتبعد التحكيم 

هسهيات بعض الهجاالت، هنيا هسهى الهرجع العمهي إلى هسهى هصادر التعمم، وهسهى الهنيج 
الدراسي إلى هسهى الهقررات الدراسية، كون الهسهيات السابقة ال تتفق هع هرحمة التعميم الجاهعي9 

( فقرة هوزعة عمى خهسة هجاالت ىي 39ي أصبحت األداة بصورتيا النيائية هكونة هن )وبالتال
 -أساليب التقييم -عضو ىيئة التدريس -)توافر هتطمبات الجودة الشاهمة في التعميم الجاهعي

وتم اقتراح تعديل الهقياس الهتبع هن )راضي بشدة، راضي، الهقررات الدراسية( 9 -هصادر التعمم
ر راضي، غير راضي بشدة ( إلى الهقياس )هوافق بشدة، هوافق، هحايد، غير هوافق، هحايد، غي

 غير هوافق بشدة( 9
الهقياس  صالحية عمىوىذا يدل  %80  عمى تزيد اتفاق نسبة عمى االستبانو حصمتقد و      

 9 التحكيم لجنة أعضاء طمبيا التي التعديالت كافة إجراء لمتطبيق، وعميو تم
( لحساب Cronbach Alphaهعادلة آلفا كرونباخ )ب ثبات االستبانة عن طريقة وتم حسا     

( وىو هؤشر عال 5930فوجد أنو يساوي ) هعاهل الثبات لهفيوم اإلتساق الداخمي لفقرات أداة البحث
 الهقياس9 ثباتعمى 
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 معالجة اإلحصائية:ال
تم ، حيث (SPSS) جتهاعيةاالالبرناهج اإلحصائي لمعموم  باستخدامتم ترهيز البيانات      
ب هع بهتخصصين في اإلحصاء والحاسوب إلجراء األساليب اإلحصائية التي تتناس ةستعاناال

 : ، وىي كاآلتيطبيعة هوضوع البحث، وهتغيراتو
الداخمي  االتساق( لحساب هعاهل الثبات لهفيوم Cronbach Alpha( هعادلة آلفا كرونباخ )2

 9لفقرات أداة البحث
أفراد العينة لكل فقرة هن فقرات  استجابةيا هقياس ليكرت الخهاسي: كهعيار لمحكم عمى ( طول خال1

ي وهن ثم تقسيهو عمى أكبر قيهو ف (7=2-0األداة وكل هجال، حيث تم حساب الهدى هن خالل )
(، ثم إضافة ىذه القيهة إلى أقل قيهو في 5865=7/0)، أي الهقياس لمحصول عمى طول الخمية

 :خاليا كها ىو هوضح بالجدول اآلتيديد الحد األعمى ليذه الخمية وىكذا أصبح طول الالهقياس لتح
 (معيار الحكم عمى إستجابات أفراد العينة2جدول )

 درجة إمكانية التقييم طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي

 غير موافق بشدة 1.80 – 1من 
 غير موافق 1.81-2.60من 
 محايد 2.61-3.40من 
 موافق 3.41-4.20من 

 موافق بشدة 4.21-5من 
 

، عن كل هجال لغرض وصف آراء أفراد عينة البحث :االنحراف الهعياري( الهتوسط الحسابي و 9
 9فقرة هن فقرات هن خالل إجاباتيم وكل
أفراد عينة  استجابات( لهعرفة داللة الفروق اإلحصائية في  ANOVA( تحميل التباين األحادي ) 7
، وسنوات الخبرة مهية، والدرجة الععمهي، والهؤىل البالنسبة لهتغيرات: الهركز الوظيفيحث الب

 9األكاديهية
( لمهقارنات البعدية الهتعددة : لهعرفة لصالح هن تعود الفروق في Tukeyتوكي ) اختبار( 0

لجودة أفراد عينة البحث بالنسبة لهتغير الهركز الوظيفي عمى هجال توافر هتطمبات ا استجابات
، وهتغير الهؤىل لجاهعي، وهجال عضو ىيئة التدريس، و إجهالي الهجاالتالشاهمة في التعميم ا

العمهي عمى هجال توافر هتطمبات الجودة في التعميم الجاهعي، وهتغير سنوات الخبرة األكاديهية 
إجهالي طمبات الجودة في التعميم الجاهعي، و هجال عضو ىيئة التدريس، و عمى هجال توافر هت

 9الهجاالت
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نتين الهستقمتين )عمهي داللة الفروق بين الهتوسطات الحسابية لمعي الختبار( T-Test) اختبار( 8
 9لهتغير الجنسية( بالنسبة )يهني و وافد، و العينتين الهستقمتين( بالنسبة لهتغير التخصصو إنساني

 ا :نتائج الدراسة اإلحصائية لإلجابة عمى أسئمة الدراسة ومناقشتي
هستوى  نحو القيادات األكاديهية وأعضاء التدريس اتجاىات عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت     

 النتائج عرض يميوفيها  ، لجاهعات اليهنية جاهعة إب نهوذجاجودة التعميم الجاهعي في ا
 :وهناقشتيا

، في جامعة إب تعميم الجامعي: ما مستوى جودة التعمقة باإلجابة عمى السؤال األولالنتائج الم
 ؟ وأعضاء ىيئة التدريس كما تراه القيادات األكاديمية الجامعية

والوزن النسبي  الهعيارية واالنحرافات الحسابية الهتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عن ولإلجابة 
( 9والجدول ) هجتهعة لمهجاالت الكمية الدرجة وكذلك البحث شهمتيا الهجاالت التي هن هجال لكل

 :لكيوضح ذ
من مجاالت  مجال والوزن النسبي لكل المعيارية واالنحرافات الحسابية ( المتوسطات3جدول )

 جودة التعميم

 المجـــــال
ترتيب 
 المتوسط العدد المجال

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الجودة

 غير موافق 51.77 1.02 2.59 74 الخامس توافر.الجودة.الشاممة
 محايد 66.35 0.97 3.32 74 الثاني يسعضو.ىيئة.التدر 
 محايد 67.05 0.97 3.35 74 األول أساليب.التقييم
 محايد 60.10 1.09 3.01 74 الرابع مصادر.التعمم

 محايد 61.42 0.99 3.07 74 الثالث المقررات.الدراسية
 محايد 58.66 1.01 2.93 المتوسط العام

حسابية لهجاالت تقييم جودة التعميم في جاهعة ( أن الهتوسطات ال9يتضح هن الجدول )     
ين حسب وجية نظر القيادات األكاديهية و أعضاء ىيئة التدريس في الجاهعة تتراوح هاب ،إب
(9890 – 1803)9 

فقد ظير أن أساليب التقييم أحتل الهرتبة األولى هن هجاالت تقييم جودة العهمية التعميهية في جاهعة 
نحرافيا الهعياري)  9890) بإب حيث بمغ وسطيا الحسا ( وىذا يعني أعمى هستوى في 5834( وا 

تقييم جودة العهمية التعميهية حسب وجية نظر القيادات األكاديهية وأعضاء ىيئة التدريس، وىذا دليل 
، حيث لم يصل بعد إلى الهستوى الذي ييم الهستخدهة في الجاهعة غير هناسبةعمى أن أساليب التق
وجود هستوى جودة كها يجب، ولعل ذلك يرجع إلى العديد هن األسباب أىهيا هن يهكن هعو القول ب
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ء ، عدم األخذ بآراهتبعة هن قبل أعضاء ىيئة التدريسوجية نظر الباحث تقميدية أساليب التقييم ال
عدم تطوير أعضاء التدريس بالتدريب في هجال إعداد أساليب  الطالب في القرارات التي تيهيم،

 9خدهة هن قبل أعضاء ىيئة التدريسم قياس الجاهعة لهدى كفاءة أساليب التقييم الهست، عدميالتقي
نحرافو  9891وأحتل الهرتبة الثانية عضو ىيئة التدريس حيث كان وسطو الحسابي )  ( وا 

(، لها لو هن هكانة عمهية بارزة ولو دور أساسي عمهي وعهمي لهخرجات الجاهعة 5834الهعياري )
ن إجابات أفراد عينة البحث بأنو لم تصل بعد إلى الهستوى الذي يهكن هعو القول وهع ذلك يتضح ه
ولعل ذلك يرجع إلى العديد هن األسباب التعميم كها ىو هطموب وكها يجب،  بأن هستوى جودة

عدم تبني الجاهعة براهج وورش لمتدريب والتأىيل ، تقميدية طرائق  أىهيا هن وجية نظر الباحث :
اب تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس ، عدم سعي عضو ىيئة التدريس إلى تطوير التدريس ، غي

 نفسو ، القصور في هنح أعضاء ىيئة التدريس فرصة الهشاركة في إتخاذ القرارات 9 
نحرافو  9854حتمت الهقررات الدراسية الهرتبة الثالثة حيث كان وسطيا الحسابي ) او    ( وا 

تصور الهبحوثين في هجال ) الهقررات الدراسية ( لم يصل بعد  ( وىذا يعني أن5833الهعياري )
ولعل ة كها يجب ، كها ال توجد هصداقية، إلى الهستوى الذي يهكن هعو القول بوجود هستوى جود

  :ذلك يرجع إلى ها يمي
عدم تبني الجاهعة براهج وورش لمتدريب والتأىيل ، تقميدية طرائق التدريس ، غياب تقييم 

ىيئة التدريس ، عدم سعي عضو ىيئة التدريس إلى تطوير نفسو ، القصور في هنح  أداء أعضاء
 9  أعضاء ىيئة التدريس فرصة الهشاركة في اتخاذ القرارات

 وانحرافو(  9852حتمت الهرتبة الرابعة هصادر التعمم حيث كان وسطيا الحسابي ) وا
هصادر التعمم ( غير واضح لم  (، وىذا يعني أن تصور الهبحوثين في هجال )2853الهعياري )

ولعل ذلك يرجع إلى القول بوجود هستوى جودة كها يجب،  يصل بعد إلى الهستوى الذي يهكن هعو
عمى أساليب تقميدية في  االعتهادالنقص في الكثير هن هصادر التعمم الحديثة ،  التالية: األسباب

ن الجاهعات العربية والعالهية، عدم ، اإلنغالق واإلنعزال عاالتصالجهع البيانات ، ضعف عهمية 
وجود دائرة هختصة بإعداد وتطوير هصادر التعمم ، عدم عهل ورش وهؤتهرات تعهل عمى تطوير 

 وتحديث هصادر التعمم وفق ها ىو هعهول عالهيًا 9   
توافر هتطمبات جودة التعميم الجاهعي فقد أحتل الهرتبة األخيرة حيث كان وسطيا هجال أها  
نحرافو الهعياري ) (1803) الحسابي كها يتبين هن الجدول أن تقييم أداء الجاهعات  (، 2851وا 

ستجابات اليهنية وفق هعايير إدارة الجودة الشاهمة بوجو عام وجاهعة إب بوجو خاص كها جاء في إ
لذي يقابل درجة ( وا1839، وذلك بداللة الهتوسط العام الذي بمغ )أفراد عينة البحث غير هوافقة
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( وىذا يعني أن هستوى جودة التعميم في ضوء توافر هتطمبات ادارة الجودة توى جودة )غير هوافقهس
، ولعل تراه أفراد عينة البحث هنعدم وليس لو وجود وال أثر عمييا  الشاهمة في التعميم الجاهعي، كها

شاهمة في التعميم ذلك يعزى إلى العديد هن األسباب أىهيا: عدم تبني الجاهعة هدخل إدارة الجودة ال
العالي، النقص في كثير هن الهتطمبات الهادية والبشرية، غياب الهعايير الهوضوعية لقياس هستوى 

عمى أساليب تقميدية في جهع البيانات، عدم توافر هراكز ووحدات لمجودة في  االعتهاداألداء، 
بون هن تحديد هستوى جودة وىذا يعني أن أفراد عينة البحث يتير 9الجاهعة، جهود الييكل التنظيهي

 التعميم في جاهعة إب بشكل واضح ودقيق9
 :  الثانيالنتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤال 

 ىل تختمف تصورات القيادات األكاديمية الجامعية في تحديد مستوى جودة التعميم في جامعة إب
، و المؤىل كز الوظيفية الجودة الشاممة تعزى إلى متغير: الجنس، والمر في ضوء معايير إدار 

 ؟ والدرجة العممية، والتخصص، وسنوات الخبرة األكاديمية، والجنسية العممي،
 :، بحسب متغير الجنس التعميم جودةالفروق في مستوى   - أ

ًا لعدم وجود تباين في نوع ( نظر t-testال يهكن اختبارىا وفقًا لتحميل التباين أو اختبار ) 
 البحث هن الذكور دون وجود إناث9عينة ، حيث كانت جهيع أفراد الجنس

موضحة كما في ، بحسب متغير المركز الوظيفي  التعميم جودةالفروق في مستوى  ب_       
 : (4الجدول رقم )
 ( حسب )متغير المركز الوظيفي( ANOVAنتائج تحميل التباين األحادي ) ( 3جدول )

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة 
 الفائية

مستوى 
 الداللة

 النتيجة

 متطمبات.
  الجودة.
 الشاممة

  706.127 3 2118.382 بين المجموعات
2.965 

 
.038 

 
 دالة
 

 238.144 70 16670.064 داخل المجموعات
  73 18788.446 المجموع

 ىيئة. عضو.
 التدريس

  285.167 3 855.500 بين المجموعات
1.298 

 
.282 

 
 219.752 70 15382.622 داخل المجموعات غير دالة

  73 16238.122 المجموع
  495. 806. 41.365 3 124.095 بين المجموعات التقييم أساليب.

 51.300 70 3591.000 داخل المجموعات غير دالة
  73 3715.095 المجموع

    30.889 3 92.667 بين المجموعات التعمم مصادر.
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بين (0,05داللة إحصائية عند هستوى الداللة)( أنو توجد فروق ذات 7الجدول )يتضح هن 
، فيها يتعمق بهجال توافر جاهعة إبفي إجابات أفراد عينة البحث نحو هستوى جودة التعميم 

تعزى لهتغير الهركز الوظيفي إذا كانت قيهة  جودة الشاهمة في التعميم الجاهعيهتطمبات إدارة ال
 ( 0,059هستوى الداللة اإلحصائية أقل هن )

وىذا يعني أن هستوى الجودة وتوافر هتطمبات إدارة الجودة الشاهمة في التعميم الجاهعي تختمف       
 الهركز الوظيفي 9 اختالفب

 :، بحسب متغير المؤىل العممي التعميم جودةالفروق في مستوى  -ج
هتغير ( نظرًا لعدم وجود تباين في t-test)  اختباروفقًا لتحميل التباين أو  اختبارىاال يهكن        

 الهؤىل العمهي ، حيث أن أغمب أفراد عينة البحث هن حهمت الدكتوراه9  
 : (5موضحة كما في الجدول رقم )بحسب متغير الدرجة العممية ،التعميم جودةفي مستوى  الفروق -د 

 ( حسب الدرجة العممية ANOVAنتائج تحميل التباين األحادي )( 5جدول )

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت
 الحرية

القيمة  متوسط المربعات
 الفائية

مستوى 
 الداللة

 النتيجة

 متطمبات.
 لجودة.الشاممةا

  62.442 3 187.327 بين المجموعات
.235 

 
.872 

 
غير 
 دالة

 265.730 70 18601.119 داخل المجموعات
  73 18788.446 المجموع

 
 عضو.ىيئة.
 التدريس

 بين المجموعات
198.341 
198.341 

3 
3 

66.114 
66.114 

 
.289 

 
.834 

 
غير 
 229.140 70 16039.781 داخل المجموعات دالة

  73 16238.122 المجموع
  2.172 3 6.517 بين المجموعات أساليب.التقييم

.041 
 

.989 
 

غير 
 دالة

 52.980 70 3708.578 داخل المجموعات
  73 3715.095 المجموع

 غير دالة 330. 1.162 26.584 70 1860.846 داخل المجموعات
  73 1953.514 المجموع

 المقررات.
 الدراسية

 غير 088. 2.266 296.311 3 888.934 بين المجموعات
 130.779 70 9154.526 داخل المجموعات دالة

  73 10043.459 المجموع
  4103.757 3 12311.270 ن المجموعاتبي المجموع.العـــام

2.238 
 

.091 
 

 1833.377 70 128336.365 داخل المجموعات غير دالة
  73 140647.635 المجموع
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  35.296 3 105.889 بين المجموعات مصادر.التعمم
1.337 

 
.269 

 
غير 
 دالة

 26.395 70 1847.625 داخل المجموعات
  73 1953.514 المجموع

المقررات 
 الدراسية

  169.623 3 508.868 بين المجموعات
1.245 

 
.300 

 
غير 
 دالة

 136.208 70 9534.591 داخل المجموعات
  73 10043.459 المجموع

  992.107 3 2976.321 بين المجموعات المجموع العام
.504 

 
.680 

 
غير 
 دالة

 1966.733 70 137671.315 داخل المجموعات
       73 140647.635 المجموع

( 0,05( أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة )0يتضح هن الجدول )     
إب، عمى هستوى جهيع بين إجابات أفراد عينة البحث نحو هستوى جودة التعميم العالي في جاهعة 

، إذا كانت جهيع قيم هستوى الداللة داة تعزى لهتغير الدرجة العمهية، وهجهل األبحثهجاالت ال
 وىذا يعني قبول الفرضية الصفرية9 ( 0,05اإلحصائية أعمى هن )

وىذا يعني أن أفراد عينة البحث هتفقون في آراءىم عمى هستوى كل هجال وهجهل األداة رغم      
  9إب هنخفضة ودون الهستوى الهطموبجودة التعميم في جاهعة إختالف درجاتيم العمهية بأن هستوى 

رجاتيم العمهية تتفاوت بين أستاذ، وأستاذ ولعل ذلك يعزى إلى أن أفراد عينة البحث ههن د     
، ينظرون إلى تقييم أداء الجاهعات اليهنية وفق هعايير إدارة هشارك، وأستاذ هساعد، و هدرس

 9 جاهعي بصورة هتشابية إلى حد كبيرالت جودة التعميم الالجودة الشاهمة الهتعمقة بهجا
 : ( يوضح ذلك 6والجدول رقم )الفروق في مستوى الجودة ، بحسب متغير التخصص  –ه 

داللة الفروق بين متوسطات تصورات أفراد  الختبار( لمعينات المستقمة T-test) اختبارنتائج ( 6جدول )
 متغير التخصص  عينة البحث لمستوى جودة التعميم حسب

 المتوسط العدد التخصص المجال
االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

قيمة )ت( 
 المحسوبة

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 توافر.الجودة.
 الشاممة

 غير دالة 0.202 1.289 4.970 17.495 56.37 27 عممي
 15.041 61.34 47 إنساني

 عضو.ىيئة.
 التدريس

 غير دالة 0.227 1.217 4.370- 14.023 83.48 27 عممي
 15.321 87.85 47 إنساني

 أساليب.التقييم
 غير دالة 0.250 1.161 1.994- 7.643 38.96 27 عممي
 6.801 40.96 47 إنساني

 غير دالة 0.152 1.449 1.797 4.766 43.22 27 عممي مصادر.التعمم
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 5.331 41.43 47 إنساني

 ت.الدراسيةالمقررا
 غير دالة 0.968 0.040 115. 13.987 55.37 27 عممي
 10.381 55.26 47 إنساني

 المجموع.العام
 غير دالة 0.378 0.888 9.422 48.858 277.41 27 عممي

 40.930 286.83 47 إنساني
( 0,05لداللة )( أنو ال تجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى ا8يتضح هن الجدول )          

إب عمى هستوى  بين هتوسطات أفراد عينة البحث نحو هستوى جودة التعميم الجاهعي في جاهعة
، إذا كانت جهيع قيم هستوى الداللة ة تعزى لهتغير التخصص، وهجهل األداجهيع هجاالت البحث
 ( وىذا يعني قبول الفرضية الصفرية0,059اإلحصائية أعمى هن )

هيع أفراد عينة البحث هتفقون في آراءىم رغم إختالف تخصصاتيم العمهية وىذا يعني أن ج     
 9 إب هنخفضة ودون الهستوى الهطموب واإلنسانية بأن هستوى جودة التعميم في جاهعة

       ية بالجاهعات اليهنية ولعل ذلك يرجع إلى أن الوضع الحالي لمتخصصات العمهية واإلنسان
 9 البحث هتقاربة إلى حد كبير كذلك ، وأن وجية نظر أفراد عينةبيرهتشابية إلى حد ك ()جاهعة إب

( 7والجدول رقم )متغير سنوات الخبرة األكاديمية ، بحسب  التعميم جودةالفروق في مستوى  –و 
 :يوضح ذلك
( لتصورات أفراد عينة البحث نحو مستوى جودة التعميم الجامعي، ANOVAتحميل التباين االحادى ) (7جدول )

 متغير سنوات الخبرة األكاديمية ب حس

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت
القيمة  متوسط المربعات الحرية

 الفائية
مستوى 
 النتيجة الداللة

 متطمبات.الجودة.
 الشاممة

 

  615.097 2 1230.194 ن المجموعاتبي
2.487 

 
 247.299 71 17558.252 داخل المجموعات غير دالة 090.

  73 18788.446 المجموع
 عضو.ىيئة.
 التدريس

 

  915.720 2 1831.439 بين المجموعات
4.513 

 
 202.911 71 14406.682 داخل المجموعات دالة 014.

  73 16238.122 المجموع
 أساليب.التقييم

 
  90.906 2 181.813 بين المجموعات

1.827 
 

 49.765 71 3533.282 داخل المجموعات غير دالة 168.
  73 3715.095 المجموع

 مصادر.التعمم
 

  24.519 2 49.039 بين المجموعات
.914 

 
 26.824 71 1904.475 داخل المجموعات غير دالة 406.

  73 1953.514 المجموع



 جملة حبوث ودراسات تربوية                                                                                                                           حبث حمكم

279 

 

 

بين   0,05حصائية عند هستوى الداللة ( أنو توجد فروق ذات داللة إ4يتضح هن الجدول )     
ها يتعمق بهجال عضو ىيئة ، فيهستوى جودة التعميم في جاهعة إب إجابات أفراد عينة البحث نحو

تعزى لهتغير سنوات الخبرة األكاديهية إذا كانت قيهة هستوى  التدريس، وهجال الهقررات الدراسية
 9(0,05الداللة أقل هن )

سنوات الخبرة األكاديهية في ظل هجال  باختالفأفراد عينة البحث تختمف  وىذا يعني أن آراء      
عضو ىيئة التدريس وهجال الهقررات الدراسية حيث ىناك شبو إجهاع عمى أن ىناك هستوى هن 

 .الجودة في هجال عضو ىيئة التدريس وهجال الهقررات الدراسية 
 نتائج البحث:

 ة :إلى النتائج التاليالحالي وصل البحث ت 
  إن تقييم أداء الجاهعات اليهنية وفق هعايير إدارة الجودة الشاهمة بوجو عام وجاهعة إب

 هجاالتالوضوح في أغمب بوجو خاص هن وجية نظر القيادات األكاديهية كان ال يتسم ب
، األداة وىي: عضو ىيئة التدريس، وأساليب التقييم، وهصادر التعمم، والهقررات الدراسية

، كها وقد أسفرت النتائج عن أن توافر هتطمبات هستوى جودة )هحايد( ت عندحيث كان
 9كانت عند هستوى جودة )غير هوافق(جودة التعميم الجاهعي غير هتوفرة حيث 

 ( في تصورات القيادات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة )
هدى توافر  توى هجالتعميم في جاهعة إب عمى هساألكاديهية نحو هستوى جودة ال

 9(، تعزى لهتغير )الهركز الوظيفييهتطمبات إدارة الجودة الشاهمة في التعميم الجاهع
 ( في تصورات القيادات 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة )

، إب عمى هستوى جهيع هجاالت البحث األكاديهية نحو هستوى جودة التعميم في جاهعة
 9و)التخصص( (اة تعزى لهتغير )الدرجة العمهيةدوهجهل األ

 المقررات.الدراسية
 

  725.154 2 1450.307 بين المجموعات
5.992 

 
 دالة 004.

 121.030 71 8593.152 لمجموعاتداخل ا 
  73 10043.459 المجموع

  8722.232 2 17444.464 بين المجموعات المجموع.العـــام
5.026 

 
 1735.256 71 123203.171 داخل المجموعات غير دالة 009.

  73 140647.635 المجموع
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 ( في تصورات القيادات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة )
و ىيئة عض تعميم في جاهعة إب عمى هستوى هجالاألكاديهية نحو هستوى جودة ال

 (9هتغير )سنوات الخبرة األكاديهيةالهقررات الدراسية تعزى ل، وهجال التدريس
 :االستنتاجات

اهعة جم الجاهعي في الجاهعات اليهنية )في ضوء ها أسفرت عنو نتائج البحث في تقييم جودة التعمي 
 :( يهكن استنتاج اآلتيإب
 الشاهمة في قطاع التعميم العالي وىي بذلك غير  تهتمك هقوهات تطبيق إدارة الجودةال  الجاهعة

أي خطوات همهوسة  الجاهعة، ولم تتبنى كافة هرافقياالشاهمة في  هييأة لتطبيق هعايير الجودة 
 9قناعة إدارة العميا بيذا التوجو نحو تطبيق إدارة الجودة الشاهمة فييا بسبب عدم

  9هدخل إدارة الجودة الشاهمة أساليب إدارية تقميدية تتعارض هع الجاهعةإتباع إدارة 
  ن و تحقيق هستوى عالي هالتدريس نح إلى تحقيق تطمعات عضو ىيئة الجاهعةعدم سعي

 9جودة هخرجات العهمية التعميهية
 لمتطورات العمهية واإلدارية الحديثة وفق هعايير إدارة الجودة الشاهمة الهعهول  تياكبضعف هوا

 بيا عالهيًا9
  9هتطمبات سوق العهللرات الطمبة ، هن حيث عدم هالئهة قدجاهعة إبضعف جودة هخرجات 

 :التوصيات
 :وصي باآلتين فإننا، لبحثالتي توصل إلييا ا واالستنتاجاتئج بناًء عمى النتا

 9بناء ثقافة تنظيهية هالئهة لفكر إدارة الجودة الشاهمة في قطاع التعميم الجاهعي 
 9ضرورة تبني قيادات جاهعة إب سياسة العهل الهشترك وتكوين فرق العهل الجهاعي 
 تعكس توقعات  جاهعات اليهنية، بحيثضرورة وجود هعايير هتفق عمييا لجودة التعميم في ال

 القائهين عمييا9 الهستفيدين هنيا وتسيل عهمية تحقيقيا والعهل بيا هن قبل
  عقد الندوات والهؤتهرات وورش العهل في هختمف هستويات العهل األكاديهي والسعي بذلك نحو

 نشر هفاىيم وهبادئ إدارة الجودة الشاهمة9
 الذي يحقق  واكبة التقدم العمهي والتكنولوجيهية هن خالل هبتطوير العهمية التعمي االىتهام

 9األىداف األكاديهية
 الجانب النظري والتطبيقي  تحسين أساليب تقييم الطمبة واستخدام أساليب هتنوعة لتقييم الطمبة في

 والذي يحفز الطمبة عمى اإلبداع و التفوق9
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 واالشتراك بخدهة إلصدارات الحديثةبهكتبة الجاهعة وتزويدىا بالهراجع والكتب وا االىتهام ،
 9راك في الهواقع العمهية الهتخصصة، واالشتتخدام هن قبل أعضاء ىيئة التدريساالنترنت لالس

 الألزهة لتطبيق  ، بحيث يتضهن الوظائفلييكل التنظيهي لمجاهعات اليهنيةإعادة النظر في ا
 9ارة الجودة الشاهمةإد
  الشاهمة في قطاع  لنجاح تطبيق إدارة الجودة هية لمتهييدهن التجارب العال االستفادةضرورة

 التعميم9
 المصادر والمراجع:

 ( ،هعايير الجودة الهعتهدة في هؤسسات التعميم العالي، جاهعة 1558أبو الشعر، ىند غسان ،)
 آل البيت في األردن نهوذجَا9  

 ( ،الجودة الشاهمة في اإلدارة التعميهي1559أحهد، إبراىيم أحهد ،) ة والهدرسية، دار الوفاء
 لمطباعة والنشر، اإلسكندرية9

  هنشورات وزارة  1525 – 1558اإلستراتيجية الوطنية لمتعميم العالي في الجهيورية اليهنية ،
 العالي والبحث العلمي في الجمهورية اليمنية . التعميم

 ،ات األردنية، جاهعة (، أنهوذج هقترح إلدارة الجودة الشاهمة في الجاهع1550أحهد هحهد، )بدح
 (79البمقاء التطبيقية، إتحاد الجاهعات العربية ، العدد الهتخصص )

 حضرهوت،  تصور هقترح لتطبيق إدارة الجودة الشاهمة في جاهعة(،1552أحهد هحهد،) برقعان
 التربية، جاهعة أسيوط9 كمية أطروحة دكتوراه غير هنشورة، هقدهة إلى قسم أصول التربية، 

 (، االتجاىات العالهية لضهان 1558هد بن سميهان، وعبدالباقي، هصطفى أحهد، )البندري، هح
الجودة، الجودة الشاهمة في التعميم بين هؤشرات التهيز وهعايير االعتهاد األسس والتطبيقات، 

 دار الهسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األولى، عهان، األردن9 
 ( ،الجودة 1525الخرساني، فوزية ) في التعميم، رسالة هاجستير، كمية عموم التربية، جاهعة

 هحهد الخاهس السويسي9
 ( ،اإلدارة االستراتيجية: نهاذج وتطبيقات، ورقة عهل كمية التربية 2334الخطيب، أحهد ،)

والفنون، جاهعة اليرهوك ، سمسمة ووثائق التعميم والتنهية في الوطن العربي، هكتب اليونسكو 
 (179)ة في الدول العربية، العدد االقميهي لمتربي

 هكانية التربوية وتطبيقاتيا هفيوهيا، الكمية، الجودة إدارة (،2337سعيد، ) درياس، أحهد  اإلفادة وا 
 (9 05العدد ) ،( 14 )الهجمد  الخميج العربي، رسالة السعودي، التعميهي القطاع في هنيا
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 ،التدريسي لهعمهي التاريخ في  سين األداءبرناهج تدريبي هقترح لتح(،1559)زايد، عالء إبراىيم
بحث هقدم إلى الهؤتهر العمهي السنوي ،الشاهمة العاهة في ضوء هعايير الجودة  الهرحمة الثانوية

، تحت شعار 1559هارس  29 - 21الفترة هن  الحادي عشر الهنعقد في جاهعة حموان في 
 ، كتاب الندوات والبحوث9جديدة الوطن العربي أللفية الجودة الشاهمة في إعداد الهعمم في

 ( ،تقييم جودة العهمية التعميهية في جاهعة عدن عمى هستوى1554زهيالن، أبوبكر ،) 
العالي   لمتعميم  عدن( ، بحث هقدم إلى الهؤتهر الثالث –البكالوريوس )أنهوذج حالة كمية التربية 

العالي  دة التعميم جو  ، تحت شعار تحديات1553اكتوبر  21 -25الهنعقد في صنعاء هن 
 واإلعتهاد األكاديهي في دول العالم الثالث9

 ( ،أثر تطبيق هعايير الجودة واالعتهاد األكاديهي عمى 1529السرحان، عطا اهلل بن فيد )
تسويق هخرجات التعميم في الجاهعات السعودية، الهجمة العربية لضهان جودة التعميم الجاهعي، 

 (9 29، العدد )(8)لهجمد جاهعة العموم والتكنولوجيا، ا
   ،سويسي، عزالدين عمي هحهد، إدارة الجودة الشاهمة وأثرىا عمى هستوى أداء الخدهة الصحية

 15509-1557رسالة هاجستير، كمية اإلقتصاد والعموم اإلدارية، جاهعة آل البيت، العام 
 ( ،دراسة تقويهية لبرناهج إعداد الهعمم بكمية الترب1553الشرعي، بمقيس ) ية جاهعة السمطان

، بحث هقدم إلى الهؤتهر الثالث لمتعميم العالي الهنعقد  قابوس وفق هتطمبات اإلعتهاد األكاديهي
جودة التعميم العالي واالعتهاد  تحديات ، تحت شعار1553اكتوبر 21 -25في صنعاء هن 

 األكاديهي في دول العالم الثالث9
 ات عهداء الكميات وهدراء الوحدات والدوائر إتجاى(1556ىيثم حهود وكموب، هحهد،)،بميالش

نية تبعا لهتغيرات صفة االدارية نحو تطبيق هبادئ إدارة الجودة الشاهمة في الجاهعات االرد
 (19العدد )هعي، جاهعة العموم والتكنولوجيا،الهجمة العربية لضهان جودة التعميم الجاالهستجيب،

  ( ،الجودة الشاهمة 1556طعيهة، رشدي أحهد ) في التعميم بين هؤشرات التهيز وهعايير
 99 األسس والتطبيقات، دار الهسيرة لمنشر والتوزيع، عهان، األردن9   االعتهاد

 ( ،هبادئ ونهاذج تطبيق إدارة الجودة الشاهمة في التعميم 1554عاهر، ربيع عبدالروؤف هحهد)
وضهان الجودة، صادرة عن العالي و إيجابياتيا وهعوقاتو، هجمة دراسات في التعميم الجاهعي 

 (19( ، العدد )1، الهجمد ) 2007ديسهبر  –جاهعة صنعاء، يوليو 
 ( ،تطوير أساليب هراقبة الجودة في العهمية التعميهية بهرحمة 2336عبد الهنعم، نادية هحهد ،)

و التعميم قبل الجاهعي في ضوء واالتجاىات العالهية الهعاصرة، الهركز القوهي لمبحوث التربوية 
 التنهية9
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 ( ،هكانية تطبيقيا في التعميم الجاهعي 1555عشيبة، فتحي درويش هحهد (، الجودة الشاهمة وا 
 البنان9  ( لهجمس إتحاد الجاهعات العربية، بيروت،99الهصري، دراسة تحميمية، الدورة )

 ( ،هدى إهكانية تطبيق نهوذج الجودة الشاهمة عمى1558العفيري، نبيل أحهد )  الجاهعات
 يهنية، رسالة هاجستير، جاهعة إب9ال
 ( هجاالت تطبيق جودة التعميم الجاهعي هن 1558عموي،عادل عبد الهجيد ورفقية، باهدىف ، )

 وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية في جاهعة عدن9
 ( إدارة الجاهعات بالجودة الشاهمة،2333النجار، فريد ،)  إيتراك لمنشر والتوزيع،  ،األولىالطبعة

 رة، هصر9  القاى
 مفا ك ،  هجمة دراسات في التعميم الجاهعي وضهان الجودة(، 1554، )عمي جهال أحهد، ل

 9جاهعة صنعاء، 1554 ديسهبر-(، يونيو2(، العدد)2الجمد)
 Huang, Cheng (1994) Assessing The Leadership Styles And Total quality 
thet  have Implemented The Principles Of Total quality Management.    
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