
 
 
 

 

87 
 
 

 

 

 

  تعز بجامعة الكليات ألمناء اإلدارية الكفايات لتطوير مقترح تصور

 الشاملة الجودة إدارة مبادئ ضوء في

 *غالب إسماعيل أحمد انشرا  د.

   امللخص:

 فــــي الكليــــات ألمنــــاء اإلداريــــة الكفايــــات لتطــــوير مقتــــرح تصــــور  تقــــديم إلــــى البحــــث هــــدف

 مبــادئ ضــوء فــي لــديهم اإلداريــة الكفايــات تــوفر مســتوى  علــى التعــرف خــالل مــن، تعــز جامعــة

 مســتوى  عنــد إحصــائية داللــة ذات فــروق هنــاك كــان إذا مــا معرفــة و ،الشــاملة الجــودة إدارة

 الجـنس، ملتغيـرات تعـزى  اإلداريـة الكفايـات تـوفر ملسـتوى  العينـة أفراد تقدير في (0.05) داللة

 والتطــويري، املســحي بنوعيــه الوصــفي املــنهج البحــث اســتخدم وقــد الخبــرة. وســنوات والكليــة،

  واالســـتبانة
ً
 هـــي: مجـــاالت، خمســـة علـــى موزعـــة فقـــرة (55) مـــن وتكونـــت البيانـــات، لجمـــع أداة

 والعمـــــــــل املشـــــــــاركة االســـــــــتراتي ي، التخطـــــــــيط الفعالـــــــــة، القـــــــــرارات اتخـــــــــاذ الفعالـــــــــة، ةالقيـــــــــاد

 مــن وموظفــة اموظًفــ (83) مــن مكونــة عينــة علــى األداة وطبقــت املســتمر. التحســين الجمــاعي،

 الكليـــات، أمنـــاء لـــدى اإلداريـــة الكفايـــات تـــوفر عـــدم النتـــائج أظهـــرت وقـــد تعـــز، جامعـــة كليـــات

 ابتــداءً  اتنازلًيـ املجــاالت وترتبـت (،0.29) بلــغ معيـاري  وانحــراف (،1.17) بلـغ حســابي وبمتوسـط

 فالتحســـين ،الجمـــاعي والعمـــل املشـــاركة ثـــم الفاعلـــة، القـــرارات اتخـــاذ يليـــه الفاعلـــة، بالقيـــادة

 داللـــــــة ذات فـــــــروق وجـــــــود النتـــــــائج أظهـــــــرت كمـــــــا االســـــــتراتي ي، التخطـــــــيط اوأخيـــــــرً  املســـــــتمر،

                                                           
 .الجمهورية اليمنية - قسم األصول واإلدارة التربوية ــــ كلية التربية والعلوم واآلداب ـــــ جامعة تعزــــ فرع التربة - أستاذ مساعد *
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 داللــــة ذات فــــروق وجــــود وعــــدم التطبيقيــــة، الكليــــات لصــــالح الكليــــة ملتغيــــر تعــــزى  إحصــــائية

 لتطـــــوير امقترًحـــــ اتصــــوًر  البحـــــث وقــــدم الخبـــــرة، وســــنوات الجـــــنس، ملتغيــــري  تعـــــزى  إحصــــائية

 اإلدارية. الكفايات

 الجـــودة إدارة مبـــادئ ؛الكليـــات أمنـــاء ؛اإلداريـــة الكفايـــات ؛تطـــوير :املفتاحيـــة الكلمـــات

 الشاملة.

A Proposal for Developing the Administrative Competencies of College 

Secretaries at Taiz University in the Light of the Principles 

 of Total Quality Management 

Dr. Enshirah Ahmed Ismail Ghalib 

Abstract:    

The aim of the research is to formulate a proposal for developing the 

administrative competencies of college secretaries at Taiz University. This can be 

done through determining the availability of administrative competencies among 

them in the light of the principles of total quality management. We try to find 

whether there are statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) according to the estimation of the sample members for the level of 

availability of administrative competencies due to variables like of gender, college, 

and the years of experience.  

  The research has used the descriptive approach with its two types of 

survey and development and the questionnaire method as a data collection tool 
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consisting of (55) items distributed in five areas; effective leadership, effective 

decision-making, strategic planning, participation and teamwork and continuous 

improvement. The tool was applied to a sample of (83) male and female 

employees from different faculties at Taiz University. The results have showed the 

lack of administrative competencies among college secretaries, with an average 

score of (1.17), and a standard deviation (0.29). The areas were arranged in 

descending order as follows: effective leadership, effective decision-making, 

participation and teamwork, continuous improvement, and finally strategic 

planning. The results have also showed the presence of statistically significant 

differences due to the college variable in favor of applied colleges and the absence 

of statistically significant differences attributable to the gender variable and years 

of experience. The research has presented a proposal for developing 

administrative competencies. 

Key Words: Developing, Administrative Competencies, Colleges Secretary, 

principles of total Quality Management. 
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 للبحث العام اإلطار :أوال

 قدمةامل أ.

 واملؤسســـات األفـــراد أداء فـــي الجـــودة تحقيـــق متطلبـــات أهـــم مـــن الناجحـــة اإلدارة تعـــد 

 خـــــــالل مـــــــن الحديثـــــــة، املعرفيـــــــة واملتغيـــــــرات التطـــــــورات مواكبـــــــة مـــــــن يمكنهـــــــا وبمـــــــا التربويـــــــة،

 اإلداريـة األسـاليب واعتمـاد الجـودة، تحقيـق علـى تعمـل التـي والوسـائل الطـرق  كافة استخدام

 وأهدافها. ورسالتها ر يتها بلوغ على املؤسسة تساعد التي الحديثة
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 معايشـة مـن وتمكينهـا فيـه، اإلداريـة العمليـة جـودة إلـى عـزى ت نظـام أي جودة تكان وملا 

 ظهـــــــر فقـــــــد ،(591 ،2011 والصـــــــرايرة، ،)العســـــــاف وفاعليـــــــة بكفـــــــاءة ومســـــــؤولياتها حقوقهـــــــا

 وخاصــــة التربويــــة، للمؤسســــات اإلداري  العمــــل وتجويــــد تحســــينوب بــــاإلدارة العــــالمي االهتمــــام

 التنميــــــة تتطلبهــــــا التــــــي البشــــــرية املــــــوارد وتأهيــــــل إعــــــداد عــــــن املســــــئولة باعتبارهــــــا الجامعــــــات،

 الركيـــــزة اإلدارة تعـــــد حيــــث ،(23 ،2006 والخطيـــــب، ،)الخطيـــــب قطاعاتهــــا كافـــــة فـــــي الشــــاملة

 ،املســـتفيدينو  واملر وســـين الر ســـاء بـــين الوصـــل ةحلقـــو  املرســـومة األهـــداف لبلـــوغ األساســـية

 أهـــداف يحقـــق بمـــاو  اإلداريـــة، أســـاليبها وتجويـــد اكفايتهـــ مســـتوى  رفـــع علـــى العمـــل يتطلـــب ممـــا

 إلــــى حاجــــةال ظهــــرت هنــــا ومــــن (،85 ،2015 والعــــزاوي، )الناصــــر، بكفــــاءة التعليميــــة ةالعمليــــ

 أحـــد باعتبارهـــا الشـــاملة، الجـــودة إدارة مبـــادئ ضـــوء فـــي الجامعـــات فـــي اإلداري  العمـــل تطـــوير

 والصـــــرايرة، ،)العســــاف واملحليـــــة الدوليــــة املتغيـــــرات ملواكبــــة ظهـــــرت التــــي الحديثـــــة األســــاليب

 علــــى أكــــدوا الــــذين (جـــــوران)و ،(غروســـــبي)و ،(ديمـــــنج دوارد)إ قبــــل مــــن وذلــــك ،(590 ،2011

 ومنهــا املجتمعيــة، املؤسســات أنظمــة كافــة فــي الشـــاملة الجـــودة إدارة مبـــادئ وتوظيــف تطبيـــق

 العمليــــــة أداء جــــــودة رفــــــع بهــــــدف ،اخصوًصــــــ الجامعــــــات وفــــــي اعموًمــــــ العــــــالي التعلـــــــيم أنظمـــــــة

 مـــن وأهــدافها ورســـالتها الجامعــة ر يــة مـــابين متوازنـــة فلســـفية ر يــة وفــق والتربويــة التعليميــة

 ثانيـــــة جهـــــة مـــــن والفكريـــــة واملاديـــــة البشــــرية مفرداتهـــــا بكــــــل التعليميــــــة املاديـــــة والبيئــــــة جهـــــة،

 (.1 :2011 زيدان،)

 بغــــرض الشــــاملة الجــــودة إدارة أســـلوب تبنــــي ضــــرورة إلــــى الجامعـــاتب دفــــع الــــذي األمـــر 

 مرغوبـــة إيجابيـــة تغييـــرات إحـــداث إلـــى يـــؤدي وبمـــا ،اإلداري  األداء ومنـــه أدائهـــا جـــودة تحســـين

  .(80 ،2000 وناس، ،)الشافعي الخارجيون  أو الداخليون  املستفيدون  حيث من سواء فيها،

ـــ علـــى الجامعـــات فــي وتطبيقـــه الشـــاملة الجـــودة بأســلوب االهتمـــام تزايـــد لــذلك   :دع  الص 

ـــــو منظمــــة نظمــــت الـــــدولي املســـــتوى  فعلـــــى ؛واملحلــــي والعربــــي الــــدولي  والعلـــــوم للتربيـــــة اليونسكـ
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 ضــمان علــى التركيــز فيــه وتــم (،1998) بــاريس فــي العــالي التعلــيم حــول  اعاملًيــ امـــؤتمرً  والثقافـــة

 والـدعوة العـالي، التعلـيم وأنشـطة وظـائف كافـة يتنــاول  الــذي النــوعي التقيــيم وأهميـة الجودة

 الجـــــــودة لضـــــــمان دوليـــــــة ومســـــــتويات معـــــــايير ووضــــــع مســــــتقلة، وطنيــــــة هيئــــــات تأســـــــيس إلــــــى

(NationalQuality Assurance and Accreditation: 2004). 

 بيـروت فـي انعقـد الـذي العـالي للتعلـيم اإلقليمـي املـؤتمر أوصـ ى اإلقليمـي املستوى  وعلى 

 يســاير بمــا ،فيهــا العــالي التعلــيم أنظمــة فــي الجــودة ومعــايير نظــم تطــوير رةبضــرو  (1998) عــام

 الــــدول  جميــــع (2002) العــــالي للتعلــــيم العــــرب الــــوزراء مــــؤتمر ناشــــد كمــــا العامليــــة، التوجهــــات

 فــي الجامعــات بــادرت وقــد الجــودة، وضــمان لالعتمــاد وطنيــة هيئــات تأســيس بضــرورة العربيــة

 وإجــــراءات تشــــريعات تبنــــي إلــــى وفلســــطين( ،والســــعودية وعمــــان، واإلمــــارات، )األردن، مــــن كــــل

 مـع بالتعـاون  اليونسـكو وأشرفت ،(3 ،2010 الدين، )شرف الجودة وضمان باالعتماد خاصة

 ضــــــرورة علــــى وأكـــــد ،(2003) عــــام دمشـــــق فــــي انعقـــــد مـــــؤتمر علــــــى العربيـــــة الجامعــــــات اتحـــــاد

 العربيـــــــــة الجامعـــــــــات فـــــــــي واالعتمــــــــاد التقــــــــويم ثقافــــــــة ونشــــــــر الجـــــــــودة ضـــــــــبط آليـــــــــات إنشـــــــــاء

(National Quality Assurance and Accreditation: 2004). 

  املحلــــــي املســــــتوى  علــــــى أمــــــا 
ً
 فقــــــد والعامليــــــة، اإلقليميــــــة الســــــابقة جهــــــودال مــــــع اواتســــــاق

 ضــمان ثقافــة نشــر علــى اليمنيــة الجمهوريــة فــي العلمــي والبحــث العــالي التعلــيم وزارة حرصــت

 هـــــــذا لتعزيـــــــز املختلفــــــة الجهـــــــود بــــــذل علـــــــى عملــــــتو  ،األكـــــــاديمي واالعتمــــــاد الشـــــــاملة الجــــــودة

 فــــــي آليــــــات وضــــــعب أوصــــــ ى الــــــذي ،(2008) العــــــام فــــــي الثــــــاني مؤتمرهــــــا نظمــــــت حيــــــث االتجــــــاه،

 التعلــيم )وزارة الجــودة بمعــايير االلتــزام مــع األكاديميــة لبرامجهــا الدوريــة للمراجعــة الجامعــات

 بضـــرورة أوصـــ ى الـــذي ،(2009) عـــام الثالـــث العلمـــي مؤتمرهـــا نظمـــت كمـــا (،9 ،2008العـــالي،

 األكـاديمي االعتمـاد مجلـس وإنشاء ذاتية جودة أنظمة تأسيس في اليمنية الجامعات مساعدة

 .(92 ،2017 ،وآخرون ،)السعدي
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ــ 
ً
 ثقافــة إدخــال نحــو واملحليــة والعربيــة العامليــة والتوجهــات االهتمــام ذلــك مــن اوانطالق

 تعــز جامعــة جهــود مــع اوتماشــيً  العــالي، التعلــيم مؤسســات ومنهــا املؤسســات ســائر فــي الجــودة

 األداء تطـوير إلـى الهادفـة (،2025-2010) الجامعـة اسـتراتيجية لتنفيـذ أعـوام (10) مـدى علـى

 العــالي التعلــيم لتطــوير الوطنيــة ســتراتيجيةاال  حــددتها التــي األولويــات مــع واملتوافقــة اإلداري،

 مادتــــــه فــــــي (2000) لســــــنة (32) رقــــــم اليمنيــــــة الجامعــــــات قــــــانون  عليــــــه نــــــص ومــــــا ،الــــــيمن فــــــي

 فــي العمــل وأســاليب السياســات تطــوير فــي "املســاهمة علــى تــنص التــي (11) الفقــرة الخامســة،

 املبتكـــرة والتجـــارب النمـــاذج وتقـــديم والعـــام، الخـــاص والقطـــاعين الدولـــة، وأجهـــزة مؤسســـات

 أن تقتضــــ ي إلــــيهم املوكلــــة واملهــــام الكليــــات أمنــــاء عمــــل طبيعــــة وألن املختلفــــة"، املشــــاكل لحــــل

 والفاعليـــة، بـــالجودة املتســـمة اإليجابيـــة اإلداريـــة باملمارســـات كـــاملين وإدراك وعـــي علـــى يكونـــوا

 فــي اإلداري  العمــل تطــوير فــي واإلســهام مــوظفيهم، وأداء بــأدائهم، االرتقــاء علــى تســاعدهم التــي

 جعلـــــت التـــــي التقليديـــــة املمارســـــات عـــــن ابعيـــــًد  أهـــــدافها، تحقيـــــق علـــــى ومســـــاعدتها الكليـــــات،

 باإلهمــــــال، ويتســــــم الســــــلبيات، مــــــن يعــــــاني - مالحــــــظ هــــــو كمــــــا - الكليــــــات فــــــي اإلداري  الواقــــــع

 ســـــلبي، بشـــــكل يـــــنعكس ممـــــا اإلدارات، مختلـــــف فـــــي واالنضـــــباط االلتـــــزام وعـــــدم والعشـــــوائية،

 ويخلـــق منهـــا، واملســـتفيدين الكليـــات منهـــا تعـــاني التـــي املشـــكالت مـــن العديـــد بـــروز فـــي ويتســـبب

 واملـــوظفين اإلدارات جميـــع قيـــادتهم تحـــت تقـــع الكليـــات فأمنـــاء لـــديهم، الرضـــا عـــدم مـــن انوًعـــ

 اإلداري  العمــل وأداء النظــام، ضــبط مســؤولية كبيـرة بدرجــة ويتحملــون  الكليــات، فــي اإلداريـين

 املتعلقــــــة الحديثـــــة اإلداريــــــة الكفايـــــات بــــــامتالكهم إال ذلـــــك مــــــن يتمكنـــــوا ولــــــن فعـــــال، بشـــــكل

 والعمــــــل واملشـــــاركة االســــــتراتي ي، والتخطـــــيط الفعالــــــة، القـــــرارات واتخــــــاذ الفعالـــــة، ةبالقيـــــاد

 أدائهـم، فـي وتمثلوها الكفايات تلك الكليات أمناء امتلك فكلما املستمر، والتحسين الجماعي،

 اإلداري  األداء علـــى إيجـــابي بشـــكل ذلـــك انعكـــس الجـــودة، مـــن عاليـــة بدرجـــة عملهـــم ومارســـوا

 اإلداري، العمـــــل ســـــير تتخلـــــل التـــــي الســـــلبيات معالجـــــة علـــــى وســـــاعد عـــــام، بشـــــكل للمـــــوظفين
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 محــــاوال البحــــث هــــذا جــــاء املنطلــــق هــــذا ومـــن واملنافســــة، التميــــز تحقيــــق عــــن الكليــــات وتعيـــق

 ضـوء فـي اإلداريـة كفايـاتهم تطـوير خـالل من الكليات ألمناء اإلداري  باألداء االرتقاء في اإلسهام

 الشاملة. الجودة إدارة مبادئ

 البحث مشكلة ب.

 اآلتي: الرئيس السؤال في البحث مشكلة بلورة يمكن سبق ما ضوء في 

 ضـــوء فـــي تعـــز جامعـــة فـــي الكليـــات ألمنـــاء اإلداريـــة الكفايـــات لتطـــوير املقتـــرح التصـــور  مـــا  -

  الشاملة الجودة إدارة مبادئ

 اآلتية: الفرعية األسئلة على اإلجابة خالل من الرئيس السؤال عن اإلجابة وسيتم  -

 الفعالـــــة، القـــــرارات اتخـــــاذ الفعالـــــة، ة)القيـــــاد اإلداريـــــة الكفايـــــات تـــــوفر مســـــتوى  مـــــا -

 أمنــاء دىلــ املســتمر( التحســين الجمــاعي، والعمــل املشــاركة االســتراتي ي، التخطــيط

 نظـــــر وجهـــــة مـــــن الشـــــاملة الجـــــودة إدارة مبـــــادئ ضـــــوء فـــــي تعـــــز جامعـــــة فـــــي الكليـــــات

   اإلداريين املوظفين

 متوســــــــطات بــــــــين (0.05) داللــــــــة مســــــــتوى  عنــــــــد اإحصــــــــائيً  دالــــــــة فــــــــروق هنــــــــاك هــــــــل -

 الفعالـــة، ة)القيـــاد اإلداريـــة الكفايـــات تـــوفر ملســـتوى  البحـــث عينـــة أفـــراد اســـتجابات

 الجمـــــــاعي، والعمـــــــل املشـــــــاركة االســـــــتراتي ي، التخطـــــــيط الفعالـــــــة، القـــــــرارات اتخـــــــاذ

 الجـودة إدارة مبـادئ ضـوء فـي تعـز جامعـة في الكليات أمناء دىل املستمر( التحسين

 الخبرة(  سنوات - الكلية - )الجنس ملتغيرات تعزى  ،الشاملة

 فــي زتعــ جامعــةب تالكليــا ألمنــاء اإلداري  األداء لتطــوير ةاملقترحــ واآلليــات التصــور  مــا -

  الشاملة الجودة إدارة مبادئ ضوء
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 البحث أهداف. ج 

  إلى: الحالي البحث يهدف

ـــ  ضــوء فــي تعــز جامعــة فــي الكليــات ألمنــاء اإلداريــة الكفايــات لتطــوير مقتــرح تصــور  تقــديم ــــ

 خالل: من لةالشام الجودة إدارة مبادئ

 التخطــــيط الفعالــــة، القــــرارات اتخــــاذ الفعالــــة، ة)القيــــاد كفايــــات تــــوفر مســــتوى  معرفــــة ـــــــ

 الكليـــــــات أمنـــــــاء لــــــدى املســـــــتمر( التحســـــــين الجمــــــاعي، والعمـــــــل املشـــــــاركة االســــــتراتي ي،

  اإلداريين. املوظفين نظر وجهة من الشاملة الجودة إدارة مبادئ ضوء في تعز جامعةب

ــــــــ  بـــــــين (0.05) داللـــــــة مســـــــتوى  عنـــــــد اإحصـــــــائيً  دالـــــــة فـــــــروق هنـــــــاك كانـــــــت إذا مـــــــا معرفـــــــة ــ

 ة)القيــــاد اإلداريــــة الكفايــــات تـــوفر ملســــتوى  البحــــث عينـــة أفــــراد اســــتجابات متوســـطات

 الجمــاعي، والعمــل املشــاركة االســتراتي ي، التخطــيط الفعالــة، القــرارات اتخــاذ الفعالــة،

 الجـــودة إدارة مبـــادئ ضـــوء فـــي تعـــز جامعـــة فـــي الكليـــات أمنـــاء دىلـــ املســـتمر( التحســـين

 الخبرة(. سنوات -الكلية -)الجنس ملتغيرات تعزى  ،الشاملة

 فــي تعــز جامعــة فــي الكليــات ألمنــاء اإلداري  األداء لتطــوير ةقترحــامل واآلليــات الــر ى معرفــة ــــــ

 الشاملة. الجودة إدارة مبادئ ضوء

 البحث أهمية د.

 الواقـــع يحـــاكي مقتـــرح تصـــور  بتقـــديم يهـــتم كونـــه مـــن أهميتـــه الحـــالي البحـــث يكتســـب ـــــــ 

 لالرتقـاء الكليـات؛ أمنـاء لدى اإلدارية الكفايات تطوير في ويسهم تعز، جامعة لكليات اإلداري 

 البـرامج علـى والقـائمين االختصـاص جهـات وتعريـف التقليديـة، األسـاليب عن والتخلي بأدائهم

 ومســاعدتهم والتنميــة، التطــوير إلــى تحتــاج التــي بالجوانــب الكليــات بأمنــاء الخاصــة التدريبيــة
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 ضــــوء فــــي واملعــــدة البحــــث تضــــمنها التــــي الكفايــــات تعتبــــر حيــــث التــــدريب، بــــرامج إعــــداد عنــــد

 وضــــع ضــــوئها فــــي يــــتم تدريبيــــة احتياجــــات أو موجهــــات، بمثابــــة الشــــاملة الجــــودة إدارة مبــــادئ

 مــــن أهميتــــه يكتســــب كمــــا الكليــــات، ألمنــــاء اإلداري  بــــاألداء واالرتقــــاء للتطــــوير الالزمــــة البــــرامج

-2010) الجامعـة اسـتراتيجية مصـفوفة اسـتكمال نحـو الجامعة فيه تتجه وقت في يأتي كونه

2025.) 

 البحث حدود .هـ

 ألمنـــــاء اإلداريـــــة الكفايـــــات لتطـــــوير مقتـــــرح تصـــــور  بتصـــــميم اموضـــــوعيً  البحـــــث يتحـــــدد 

 الفعالــــة، ة)القيـــاد فـــي املتمثلـــة الشـــاملة الجـــودة إدارة مبــــادئ ضـــوء فـــي تعـــز بجامعـــة الكليـــات

 التحســــــين الجمــــــاعي، والعمــــــل املشــــــاركة االســــــتراتي ي، التخطــــــيط الفعالــــــة، القــــــرارات اتخــــــاذ

 فـي اومكانًيـ والتطبيقيـة، اإلنسـانية تعـز جامعـة كليـات وموظفات موظفي في اوبشريً  املستمر(،

 م.2020 2019 الجامعي العام في اوزمانيً  والتطبيقية، اإلنسانية تعز جامعة كليات جميع

 البحث مصطلحات و.

 تســـاعدهم التـــي واملعلومـــات باملهـــارات اإلداريـــين تزويـــد عمليـــة بأنـــه يعـــرف :التطـــوير -1

 )بــدوي، اإلداريــة املشــكالت مواجهــة فــي كفــايتهم مســتوى  ورفــع العمــل فــي أدائهــم تحســين علــى

1984، 27.) 

 تعــــز جامعــــة فــــي الكليــــات أمنــــاء تزويــــد إلــــى تهــــدف عمليــــة بأنــــه: البحــــث هــــذا فــــي ويعــــرف

 لــــــديهم، اإلداري  األداء جويــــــدت علــــــى تســــــاعدهم التــــــي الحديثــــــة اإلداريــــــة والكفايــــــات باملهــــــارات

 أفضل. بشكل وممارسته وتحسينه،

 اإلداري  يمتلكهـــــا التـــــي املتطلبـــــات و املهـــــارات مـــــن مجموعـــــة هـــــي :اإلداريـــــة الكفايـــــات -2

 مطلــوب هــو مــا تحقيــق علــى واملقــدرة القــوة يعكــس بشــكل الجيــد، األداء علــى باملقــدرة للتمتــع

 (.24 :2005 )ح ي، منه
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 تســاعد التــي واملتطلبــات واألســاليب املهــارات مــن مجموعــة بأنهــا البحــث هــذا فــي وتعــرف

 والتميز. بالجودة يتسم بشكل به والقيام اإلداري  لعملهم الكليات أمناء إنجاز على

 إشــراف تحـت واملاليـة اإلداريـة الشـؤون تصــريف عـن ون املسـئول مهـ :الكليـات أمنـا  -3

 وتقـع ،لهـم املمنوحـة للصـالحيات اووفًقـ اختصاصـه مجـال فـي كـل ونائبـه الكلية عميد وتوجيه

 تعــــــز، جامعــــــة) والصــــــيانة الخــــــدمات وإدارة واإلداريــــــة املاليــــــة الشــــــؤون إدارة مإشــــــرافه تحــــــت

2003، 7). 

 تؤســـس التـــي املواصـــفات مـــن مجموعـــة بأنهـــا تعـــرف :الشـــاملة الجـــودة إدارة مبـــاد  -4

 فــي اإلدارة مســاعدة علــى وتعمـل ،املختلفــة املؤسســات فــي الجـودة بأنظمــة الخاصــة لمتطلبـاتل

 بعــــــدها أم التطبيــــــق مرحلــــــة أثنــــــاء ذلــــــك كــــــان اءســــــو  أساســــــها، علــــــى الفعليــــــة النتــــــائج قيــــــاس

 .(9 ،2012)الحربي،

 قيــــاس ضـــوئها فـــي يـــتم التــــي واملواصـــفات الشـــروط مـــن مجموعــــة بأنهـــا: اإجرائًيـــ وتعـــرف

   وتجويده. تطويرهو  الكليات ألمناء اإلداري  األداء

 البحث منهجية ز.

 مشــــــكلة لوصــــــف والتطــــــويري؛ املســــــحي بنوعيــــــه الوصــــــفي نهجاملــــــ ةحثــــــاالب تاســــــتخدم

 عـــن لإلجابـــة االســـتبانة فـــي املتمثلـــة البحـــث أداة وتصـــميم والعينـــة، املجتمـــع ووصـــف البحـــث،

 أمنــاء لــدى اإلداريــة الكفايــات تــوفر مســتوى  حــول  املطلوبــة املعلومــات وجمــع البحــث، أســئلة

 تلــــك تطــــوير كيفيــــة ووصــــف الشــــاملة، الجــــودة إدارة مبــــادئ ضــــوء فــــي تعــــز بجامعــــة الكليــــات

 للتطــوير، الالزمــة واآلليــات املقترحــات مــن اعــددً  يتضــمن تصــور  وتصــميم اإلداريــة، الكفايــات

 واملقترحات. التوصيات وعرض البحث، لها توصل التي النتائج وتحليل
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 السابقة والدراسات النظري  األدب :اثانيً 

 بموضــــوع العالقــــة ذات الســــابقة والدراســــات املفــــردات بعــــض اســــتعراض فيــــه وســــيتم

 اآلتي: النحو على الحالي، البحث

 النظري  األدب أ.

 اإلداري  األدا  :1

 أي واإلنجــــــــاز، الســــــــلوك بــــــــين التفاعــــــــل عمليــــــــة بأنــــــــه يعــــــــرف :اإلداري  األدا  مفهــــــــوم - 

 الفـــرد قـــدرة بأنـــه: يعـــرف كمـــا .(cokins,2009,7) امًعـــ تحققـــت التـــي والنتـــائج الســـلوك مجمـــوع

  .(133 ،2001 )الشامان، وفاعلية بكفاءة مهمات من إليه يسند ما إنجاز على

 مرتبطــــــة وأنشــــــطة أعمــــــال مــــــن مــــــدير أو موظــــــف بــــــه يقــــــوم بمــــــا اإلداري  األداء يتعلــــــقو 

 عامـــــل بينهمـــــا وجـــــد وإن أخـــــرى، إلـــــى وظيفـــــة مـــــن ويختلـــــف املؤسســـــة، داخـــــل معينـــــة بوظيفـــــة

 بمتطلبـــات املعرفـــةك بـــدونها األداء يتحقـــق ال التـــي العناصـــر مـــن عـــدد علـــى ويشـــتمل ،مشـــترك

 العمــــل كميــــةو  (،بهـــا يــــرتبط ومـــا الوظيفــــة عــــن العامـــة والخلفيــــة واملهـــارات املعــــارف) الوظيفـــة

 علــــى والقــــدرة العمــــل، فــــي والتفــــاني الجديــــةو  والوثــــوق  املثــــابرةو  ،العاديــــة الظــــروف فــــي املنجــــز

 (.73 :2016وآخرون، سمرة أبو) املحدد الوقت في وإنجازه العمل مسؤولية تحمل

  اإلداري  األداء يكـــون  لكـــيو 
ً

 تحديـــد مثـــل األمـــور  مـــن العديـــد مراعـــاة يســـتلزم فإنـــه فـــاعال

 بالحســبان وأخــذها وقيمهــا املؤسســة ثقافــة معرفــةو  ،تحقيقهــا علــى والعمــل املؤسســة أهــداف

 لزيـــــادة إيجـــــابي تعزيـــــز نظـــــام تطبيـــــقو  ،والتصـــــميم والتنفيـــــذ التخطـــــيط بعمليـــــة القيـــــام عنـــــد

 ماديـــة حـــوافز تمـــن  مســـاعدة بـــرامج وتـــوفير واضـــحة، عمـــل بـــرامج وإعـــداد للعمـــل، الدافعيـــة

 .(115 ،2008 )الصليبي، تدريبية دورات وعقد ومعنوية،
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 زتع بجامعة اإلداري  األدا  تطوير مالمح -

 ،الجامعــات فــي الكليــات أمنــاء رأســهم وعلــى اإلداريــين، فــي املتمثــل البشــري  العنصــر يعــد

 األكـــاديمي العمـــل نجـــاح يقتـــرن  حيـــث ،فشـــلها أو الجامعـــة نجـــاح اعليهـــ يتوقـــف أساســـية ركيـــزة

 فــــــي العمــــــل ســــــير تعيــــــق التــــــي الصــــــعاب تــــــذليل فــــــي شــــــركاء اعتبــــــارهمب اإلداري، العمــــــل بنجــــــاح

 واملنافســة التميــز وتحقيــق بهــا، االرتقــاء فــي تســهم مناســبة بيئــة تــوفير عــن ومســئولين الكليــات،

 للجامعة.

 القيـــام إلـــى تعـــز جامعـــة ســـعت اإلداري  األداء تطـــوير وألهميـــة الـــدور  لـــذلك اواستشـــعارً 

 والبـــــــــرامج الخطـــــــــط مـــــــــن العديـــــــــد وضـــــــــع أولوياتهـــــــــا رأس علـــــــــى جعلـــــــــتو  ملموســـــــــة، بخطـــــــــوات

-2010) الجامعــــــة اســـــتراتيجية أهمهــــــا مـــــن وكــــــان األداء، تطـــــوير فــــــي تســـــهم التــــــي والتشـــــريعات

شــــهرت التــــي (2025
 
 ،واملهــــام املســــار يحــــدد عمــــل إطــــار رســــم إلــــى تهــــدفو  (،2010) العــــام فــــي أ

  األهــــداف تحقيــــق ىعلــــ ويعمــــل
ً

 هدمــــردو  يــــنعكسو  ،اإلداري  األداء وتطــــوير تحســــين إلــــى وصــــوال

 وســــــعيها ،بالجامعــــــة واملراكــــــز الكليــــــات فــــــي واملــــــالي اإلداري  العمــــــل آليــــــات تطــــــوير فــــــي اإليجــــــابي

 للــــــوائ  الــــــوظيفي للتوصــــــيف ســــــتراتيجيةاال  تلــــــك ةمصــــــفوف تنفيــــــذ اســــــتكمال نحــــــو املســــــتمر

  ،والخدمية واملالية واإلدارية التنظيمية
ً

 مـن العديـد تنفيـذ علـى الجامعـة تعمـل بـذلك واتصاال

 هـــاراتاملو  خبـــراتال إكســـابهم أجـــل مـــن اإلداري  الكـــادر ملـــوظفي والتأهيليـــة التدريبيـــة الـــدورات

 اإلدارات كافــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــي واإلداري  الــــــــــــــــــــــوظيفي األداء مســــــــــــــــــــــتوى  ورفــــــــــــــــــــــع ،اليــــــــــــــــــــــةاملو  داريــــــــــــــــــــــةاإل 

(http://academic.taiz.edu.ye/DefaultDET.aspx?SUB_ID=101217).   

 اإلدارية الكفايات-2

 بكفــــــاءة معــــــين عمــــــل داءأل  والتقنيــــــات املبــــــادئ تطبيــــــق علــــــى املقــــــدرة الكفايــــــة:ب يقصــــــد

 (،1380 :2013 )الفــــار، واتجاهــــات ومهــــارات معــــارف مــــن الفــــرد يمتلكــــه مــــا ضــــوء فــــي وفعاليـــة

 علـــى املقـــدرة أو واملهـــارات واالتجاهـــات املعلومـــات امـــتالك حالـــة بأنهـــا "وبســـتر" معجـــم هـــاوعرف

http://academic.taiz.edu.ye/DefaultDET%20.aspx?SUB_ID=101217
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 إلــــى اإلداريــــة الكفايــــات تصــــنيف ويمكــــن (،Webester,1977,230) معــــين عمــــل أو واجــــب أداء

 (:25-24 ،2010 )عودة،

 صـفاته ألن التربويـة؛ القيـادة فـي مهمـا اعنصـرً  املـدير شخصـية تعـد :الذاتيـة الكفايات -

 لنـــــواحي واســــتجاباتهم املر وســــين اتجاهـــــات تحديــــد فــــي كبيــــر أثـــــر لهــــا الشخصــــية وخصائصــــه

 والعقليــــة واالنفعاليــــة الجســــمية الصــــفات مجموعــــة بالشخصــــية ويقصــــد اإلشــــرافي، النشــــاط

 األفراد. سلوك في مجتمعة أو منفردة الخصائص هذه وتؤثر للفرد،

 جهـودهم وتنسـيق املر وسـين مع التعامل على املدير قدرة وتعني :اإلنسانية الكفايات -

 ومعرفتــه وبيــنهم بينــه املتبــادل الفهــم وجــود ذلــك ويتطلــب بيــنهم، الجمــاعي العمــل روح وإيجــاد

 .واتجاهاتهم وميولهم آلرائهم

 بـــــين للتـــــرابط وفهمـــــه العمـــــل، تنظـــــيم علـــــى املـــــدير قـــــدرة وتعنـــــي :اإلدراكيـــــة الكفايـــــات -

 وقدرتـه أجزائـه، بقيـة علـى منـه جـزء أي فـي تحـدث قـد التـي التغييـرات وأثر ونشاطاته، أجزائه

 واملقــدرة ملواجهتهــا، املناســب التصــور  ووضــع واملســتجدات، املتغيــرات بكــل الجــاد التفكيــر علــى

 جميــع فــي املدرســية املؤسســة مســتوى  تعزيــز علــى تســاعد أن يمكــن التــي بــالفرص التنبــؤ علــى

 .الحاالت

 فــروع مــن فــرع فــي املتخصصــة للمعرفــة املــدير امــتالك بهــا ويقصــد :الفنيــة الكفايــات -

 ويمكــن الفاعليــة، يحقــق بشـكل اســتخدام أفضــل املعرفــة هـذه اســتخدام فــي والكفــاءة العلـم،

 والتدريب. والخبرة الدراسة طريق عن الكفايات هذه اكتساب

 اإلدارية الكفايات تحديد أسس -

 النحـــو علـــى إيجازهـــا ويمكـــن اإلداريـــة، الكفايـــات تحـــدد التـــي األســـس مـــن العديـــد هنـــاك

 :(19، 18 :2010 )عودة، اآلتي



 
 
 

 

100 

 
 
 

 ومقــدار إعــداده، يــراد الــذي الفــرد عنــد العــام التصــور  بــه ويقصــد :الفلســفي األســاس -

 الــدور  وطبيعــة الفــرد، هــذا تعــد التــي املؤسســة دور  عــن العــام والتصــور  منــه، املنتظــر العطــاء

 املجتمـــــع قـــــيم مـــــع تتناســـــب التـــــي املنطلقـــــات تحديـــــد يـــــتم ذلـــــك خـــــالل ومـــــن بـــــه، تقـــــوم الـــــذي

 علـــى يســـاعد ممـــا ،التربويـــة للعمليـــة فيهـــا املرغـــوب النتاجـــات أساســـها علـــى لتتحـــدد وفلســـفته

 املطلوبة. اإلدارية الكفايات ضوئه في تحدد املدير، لدور  معين مفهوم وضع

 املعلومـــــات ضـــــوء فـــــي الكفايـــــات تحديـــــد بـــــه ويقصـــــد )اإلمبريقـــــي(: التطبيقـــــي األســـــاس -

 املعلومـــات تلـــك إلـــى ينظـــر إذ امليدانيـــة(، )التطبيقـــات التجريبيـــة البحـــوث نتـــائج مـــن املســـتمدة

 عليــه يقــوم اســليًم  اأساًســ تشــكل ثــم ومــن فرضــية، وليســت التجربــة، أثبتتهــا صــادقة أنهــا علــى

 املطلوبة. اإلدارية بالكفايات الخاصة العبارات اشتقاق

 مـــــا إلـــــى ااســـــتنادً  الكفايـــــات تحديـــــد بـــــه ويقصـــــد املمارســـــة(: )أســـــاس األدائـــــي األســـــاس -

 أدائــــه خــــالل مــــن كفايتــــه تظهــــر املقتــــدر فاملــــدير تدريبــــه، أو إعــــداده املطلــــوب الفــــرد ســــيؤديه

 إلخ. واملناقشة... الحوار وإدارة املعلمين توجيه مثل املحددة اإلدارية ملهماته

 املوجــــــودة، واملقــــــررات الحاليــــــة، البــــــرامج إلــــــى العــــــودة بــــــه ويقصــــــد الــــــواقعي: األســــــاس -

 وقــــــادة والطلبــــــة، واملــــــدربين، التــــــدريس، هيئــــــة أعضــــــاء مثــــــل املؤسســــــة فــــــي العــــــاملين وإشــــــراك

 تســمى الكفايــة تحديــد فــي إليهــا اللجــوء يــتم وأدوات وســائل وجــود جانــب إلــى وخبرائــه، امليــدان

 .الشخصية واملقابلة واالستبانة، املالحظة :مثل العلمي البحث أدوات

 الشاملة الجودة إدارة: 3

 الشاملة الجودة إدارة مفهوم 

 والسياســــــــــــية والتكنولوجيــــــــــــة قتصــــــــــــاديةاال تواملتغيــــــــــــرا العامليــــــــــــة التحــــــــــــوالت أفــــــــــــرزت 

 ألزمـــــتو  ،الجــــودة قضـــــية إلــــى االنتبـــــاه لفتــــت مهمـــــة ومــــؤثرات عوامـــــل والثقافيــــة واالجتماعيــــة
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 ومتطلباتـه، الجديـد الـزمن مواكبـة فـي تسـاعدها وآليـات تقنيـات عـن البحـثب املعاصرة اإلدارة

 املتناسـب الجديـد الوعـاء شـكلت التـي اإلداريـة األفكار مقدمة في الشاملة الجودة إدارة وكانت

 إدارة مفــــاهيم إنفــــ معــــروف هــــو وكمــــا ،بفاعليــــة مواجهتهــــا علــــى ةوالقــــادر  املعطيــــات، تلــــك مــــع

 املتميـز، األداء عـن البحـث حركـة منهـا انطلقـت التـي األساس قاعدة هي كانت الشاملة الجودة

 التــي والتنظيميــة اإلداريــة واملقومــات العناصــر جميــع علــى التميــز إدارة تقنيــة تنطــوي  ثــم ومــن

 ميخــد بمــا املنظمــة فعاليــات جميــع يتخلــل اضــروريً  اأمــرً  الشــاملة الجــودة إدارة تطبيــق تجعــل

 املنظمـة أهـدافو  وتوقعاتـه، املجتمع واحتياجات ،(508 ،2005 )أحمد، العمالء رضا ويحقق

 بــــدافع العــــاملين جميــــع لطاقــــات األمثــــل االســــتخدام طريــــق عــــن ،تكلفــــة وأقلهــــا ق الطــــر  بأكفــــأ

 (.22 ،2006 )محفوظ، للتطوير مستمر

 األســـس مـــن ومجموعـــة فلســـفة إلـــى الجامعـــة فـــي الشـــاملة الجـــودة إدارة مفهـــوم ويشـــير 

 وأعضـــاء طلبـــة )مـــن الكليـــة أو الجامعـــة مـــدخالت تحســـين إلـــى تهـــدف التـــي اإلرشـــادية واملبـــادئ

 عملياتهـــا وتحســـين ومختبـــرات...(، ومكتبـــات وبنايـــات دراســـية وخطـــط وإداريـــين تدريســـية هيئـــة

 املخرجـات أفضـل إلـى يقـود وبمـا واالتصـاالت...(، والتفاعل والتعلم التعليم )عمليات املختلفة

 املســـــــــــتقبل وفـــــــــــي الحاضـــــــــــر فـــــــــــي املســـــــــــتفيدين احتياجـــــــــــات تلبـــــــــــي التـــــــــــي العاليـــــــــــة الجـــــــــــودة ذات

(.(Irani,Beskese and Love, 2004 

  العالي التعليم في الشاملة الجودة إدارة أهمية 

 فــــــــروع جميــــــــع فــــــــي يطبــــــــق متكــــــــامال اأســــــــلوب التعلــــــــيم فــــــــي الشــــــــاملة الجــــــــودة إدارة تعــــــــد 

 حاجــــــات إلشــــــباع الفرصــــــة العمــــــل وفــــــرق  للعــــــاملين ليــــــوفر ؛التعليميــــــة املؤسســــــة ومســــــتويات

 (.43 ،2008)زقزوق، التعلم عملية من واملستفيدين الطلبة

 لتطـــوير طريقـــة تعـــد كونهـــا العـــالي التعلـــيم فـــي أهميتهـــا الشـــاملة الجـــودة إدارة تكتســـبو  

 إمكانــاتهم لتطــوير الفــرص مــن امزيــًد  ومــنحهم العمــل، فــرق  ألعضــاء واملهنيــة اإلداريــة املهــارات
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 الجيـدة، اإلداريـة األسـاليب وممارسة الكلية داخل التحسينات عمل على وتشجعهم وتقويتها،

 الكليـــة، فـــي العـــاملين بـــين الثقافـــة لنشـــر ووســـيلة الكليـــة، داخـــل فعالـــة اتصـــال أداة تعـــد كمـــا

 (.6 ،2010 وآغا، )الطويل الكلية لطلبة أفضل خدمات وإعطاء

 ،املسـؤوليات وتحديـد األدوار وضوح على العالي التعليم في الجودة تطبيق يساعد كما 

 والعالقـــــات والتعـــــاون  التفـــــاهم مـــــن جـــــو تـــــوفيرو  ،واإلداريـــــين ألكـــــاديميينا أداء مســـــتوى  ورفـــــع

 العلميــة بــالطرق  املشــكالت حــل مــن الجامعــة إدارة تمكــينو  ين،العــامل بــين الســليمة اإلنســانية

  حـدوهها ملنـع والوقائيـة التصـحيحية اإلجراءات خالل من معها والتعامل ،الصحيحة
ً

 مسـتقبال

 .(53 ،2002)خضير،

   الشاملة الجودة إدارة مباد 

 علـــى املؤسســـات تســـاعد لتـــيا املبـــادئ مـــن مجموعـــة علـــى الشـــاملة الجـــودة إدارة تقـــوم 

 األداء، جـــودة مـــدى علـــى للحكـــم امعيـــارً  تعـــد كمـــا والتميـــز، املنافســـة وتحقيـــق وضـــعها تحســـين

 النظـــــــــــر. وجهـــــــــــات بـــــــــــاختالف واختلفـــــــــــت املبـــــــــــادئ تلـــــــــــك تعـــــــــــددت وقـــــــــــد وتطـــــــــــويره، وقياســـــــــــه،

 .(99-97 ،2007 )املصري، اآلتي النحو على بالبحث عالقة لها التي وهي منها، ابعضً  وسنستعرض

 ووضـــــــــع األهــــــــداف، وصـــــــــياغة البعيــــــــدة، للـــــــــر ى ابتكــــــــار عمليـــــــــة هــــــــي الفعالـــــــــة: القيــــــــادة -

 أجـل من للعمل الهمم واستنهاض اآلخرين، في والتأثير التعاون  وتحقيق االستراتيجيات،

 األهـــداف إنجــاز علـــى وتشــجيعهم األفـــراد حــث علـــى القــدرة يتعنـــ كمــا األهـــداف، تحقيــق

 ورغبة. بقدرة

 ومــــوارد تقنيــــات علــــى االعتمــــاد تطبيقــــه يتطلــــب الحقــــائق: أســــاس علــــى القــــرارات اتخــــاذ -

 حيـــث إلـــى معلومـــات مـــن يمتلكونـــه مـــا وإيصـــال ،األفـــراد لتمكـــين الالزمـــة القنـــوات وتهيئـــة

 الجودة. تحقيق في منها لالستفادة املعلومات هذه تصل أن يجب
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 وتقنياتــــــه ومفاهيمــــــه مقوماتــــــه لــــــه مــــــنظم اســــــتراتي ي تفكيــــــر هــــــو االســــــتراتي ي: التخطــــــيط -

 اداخلًيـــــ املؤسســـــة بيئـــــة وتحليـــــل املســـــتقبل الستشـــــراف العلمـــــي املـــــنهج يســـــتخدم الفعالـــــة،

 تمكـن بصـورة واملتوقعـة القائمـة التحـديات ومواجهـة املتاحـة الفرص من لإلفادة اوخارجيً 

 بغيــــة ؛املطروحــــة والخيــــارات البــــدائل مــــن مســــتمدة للتنفيــــذ قابلــــة اســــتراتيجيات بنــــاء مــــن

 للمؤسسة. االستراتيجية ألهدافا إلى الوصول 

 اتحسـينً  تتطلب فالجودة ،ثابتة عملية ليس الجودة تحقيق إن الجماعي: والعمل املشاركة -

 جانـــــب مـــــن قويـــــة مشـــــاركة تســـــتوجب التحســـــينات وهـــــذه واملـــــدخالت، للعمليـــــات امســـــتمرً 

ــ املؤسســة فــي املــديرون يخلــق حينمــا وتتحقــق املؤسســة، فــي العــاملين جميــع
ً
 اتنظيمًيــ امناخ

 الجماعي. والعمل املشاركة ودعم املنتج، جودة على مستمر بشكل يركزو  يشجع

 النطـالق الالزمـة الـدفع قوة املستفيد رغباتو  احتياجات تمثل املستفيد: رضا على التركيز -

 واســــــتمرار االحتياجـــــات، هـــــذه لتلبيــــــة وتشـــــغيلها والتقنيـــــة واملاديــــــة البشـــــرية املـــــوارد كافـــــة

 الخدمـــة مــن املنتفعـــين أو املســتفيدين لـــدى الرضــا مـــن املزيــد حقيـــقتل وتحســينها تطويرهــا

 املقدمة.

 فـــي العمــل مجــاالت كافــة علــى مســتمرة تحســـينات إدخــال ييعنــ والتميــز: املســتمر التحســين -

 عمليـات لنجـاح ضـروري  مطلـب فهـو معهـا، والتكيـف التغيرات مواكبة أجل من املؤسسة،

 التميز. تحقيقل واألفضل بالجديد اإلتيان يتم حيث الشاملة، الجودة إدارة تطبيق

 الكليات أمنا  :4

 الكليات: أمنا  واختصاصات مهام ــــ

 عــن املســئول  هــو الكليــة أمــين فــإن الكليــات ألمنــاء القــائم الــوظيفي التوصــيف بحســب 

 جامعــة) التاليــة واالختصاصــات املهــام يمــارسو  الكليــة، فــي واملاليــة اإلداريــة الشــؤون تصــريف

 (:7 ،2003 تعز،
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 املاليـــة الشـــئون  إدارة وأعمـــال مهـــام لتنفيـــذ التفصـــيلية البـــرامج إعـــداد علـــى اإلشـــراف -

 الشأن. بهذا النافذة والقرارات واألنظمة اللوائ  وتطبيق واإلدارية

 وبمـــا األخـــرى، واألقســـام واإلدارات إلشـــرافه الخاضـــعة اإلدارات أعمـــال بـــين التنســـيق -

 الكلية. في املختلفة النشاطات سير وتكامل انسجام يؤمن

 للقــــانون  اوفًقــــ واإلداريــــة املاليــــة بالشــــئون  الخاصــــة التنفيذيــــة واللــــوائ  الــــنظم تنفيــــذ -

 الشأن. بهذا السارية اإلدارية والقرارات

 بشـأنها والتوصـيات املقترحـات ورفـع واإلداريـة املاليـة الشـئون  ونشاطات أعمال تقييم -

 الكلية. عميد إلى

 العمــل فــي االنضــباط يحقــق بمــا العمــل لتســيير يــومي بشــكل الالزمــة اإلجــراءات اتخــاذ -

 وتحسينه. وتطويره

 الكليــة فــي للمــوظفين والفنيــة اإلداريــة الكفــاءة مســتوى  برفــع املتعلقــة التــدابير اقتــراح -

 الكلية. عميد إلى املوظفين أداء مستوى  عن السنوية التقارير ورفع

 املنظمـة واللـوائ  القـوانين إلـى باالسـتناد للكليـة السـنوية امليزانيـة إعداد على اإلشراف -

 إلـــى ورفعهـــا العتمادهـــا الكليـــة مجلـــس علـــى لعرضـــها الكليـــة عميـــد إلـــى وتقـــديمها لـــذلك

 الجامعة. رئاسة

 امليزانيـــة ببنـــود االلتـــزام يضـــمن بمـــا املاليـــة الشـــئون  وتصـــريف إلدارة اليوميـــة املتابعـــة -

 املعتمدة. املحاسبية والقواعد باألصول  اإلخالل وعدم

 الحســـــــابات وإعـــــــداد النهـــــــائي، التقريـــــــر وإعـــــــداد الســـــــنوية الجـــــــرد لجـــــــان فـــــــي االشــــــتراك -

 املحدد. املوعد في الختامية

 للكلية. املالي واملوقف تنفيذها ومستوى  املوازنة عن شهري  تقرير إعداد -
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 وضــمان للكليــة الذاتيــة اإليــرادات تنميــة شــأنها مــن التــي واألعمــال املشــروعات اقتــراح -

  توريدها
ً

 بأول. أوال

 والصيانة. الخدمات لشئون  اليومية املتابعة -

 بهـــا يكلـــف أو التنفيذيـــة والئحتـــه القـــانون  عليهـــا يـــنص أخـــرى  واختصاصـــات مهـــام أيـــة -

 الكلية. عميد قبل من

 السابقة الدراسات ب:

 علــــى البــــاحثين مــــن العديــــد باهتمــــام الشــــاملة والجــــودة اإلداري، األداء موضــــوع حظــــي

 أمنــاء أداء تطــوير بتنــاول  اختصــت التــي الدراســات أن إال والــدولي، والعربــي، املحلــي، ى املســتو 

 بهـــــذا مباشـــــرة غيـــــر عالقـــــة لهـــــا التـــــي الدراســـــات بعـــــض اســـــتعراض ويمكـــــن شـــــحيحة، الكليــــات

 اآلتي: النحو على البحث

 ر ســـــاء لـــــدى اإلداري  األداء واقـــــع مســـــتوى  معرفـــــة إلـــــى (2016 ،العلـــــي) دراســـــة هـــــدفت

 ،التـــــــدريس هيئـــــــة أعضـــــــاء نظـــــــر وجهـــــــة مـــــــن األردن فـــــــي التربويـــــــة العلـــــــوم كليـــــــات فـــــــي األقســـــــام

 مـــــن مكونـــــة عينـــــة علـــــى طبقـــــت التـــــي االســـــتبانة وأداة الوصـــــفي، املـــــنهج الدراســـــة واســـــتخدمت

 علــــى الدراســــة عينــــة أفــــراد تقــــدير مســــتوى  أن النتــــائج وأظهــــرت تــــدريس، هيئــــة عضــــو (167)

 األولــــى املرتبــــة فــــي اإلنســــانية العالقــــات مجــــال جــــاء حيــــث متوســــطة، بدرجــــة كــــان ككــــل األداة

 التقـــويم والتنظـــيم، التخطـــيط :اإلداريـــة القيـــادة مجـــاالت جـــاءت بينمـــا عاليـــة، تقـــدير بدرجـــة

 متوسطة. تقدير بدرجة الطلبة شؤون واملنهي، العلمي النمو واملتابعة،

 الشــاملة الجــودة إدارة تطبيــق إمكانيــة مــدى تقيــيم إلــى (2015 ،الكمــيم) دراســة هــدفت

 هيئـــــــة وأعضــــــاء بالجامعــــــة العليـــــــا اإلدارة وفهــــــم إدراك مــــــدى وتحديـــــــد ،الحديــــــدة جامعــــــة فــــــي

 تطبيـــق تواجـــه التـــي والتحـــديات الصـــعوبات ومعرفـــة الشـــاملة، الجـــودة إدارة ملفهـــوم التـــدريس
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 الوصــــــــــفي املـــــــــنهج الدراســـــــــة واســـــــــتخدمت اليمنيــــــــــة، الجامعـــــــــات فـــــــــي الشـــــــــاملة الجـــــــــودة إدارة

 هيئــــــة أعضــــــاء مــــــن (100) مــــــن مكونــــــة عينــــــة علــــــى طبقــــــت التــــــي االســــــتبانة وأداة االســــــتقرائي،

 أبرزهــــا ،نتــــائج عــــدة إلــــى الدراســــة وتوصــــلت الحديــــدة، بجامعــــة اإلداريــــة والقيــــادات التــــدريس

 العليــــــا اإلدارة ودعـــــم التــــــزام وضـــــعف الشــــــاملة، الجـــــودة إدارة بمفهــــــوم الـــــوعي درجــــــة ضـــــعف

 الجــودة، وخطــط بــرامج فــي ومشــاركتهم العــاملين وتنميــة بتــدريب االهتمــام وضــعف للجامعــة،

 جامعــة فــي الشــاملة الجــودة إدارة تطبيــق عمليــة تواجــه حقيقيــة وصــعوبات معوقــات ووجــود

 الحديدة.

 الشــاملة الجــودة إدارة لتطبيــق مقتــرح تصــور  بنــاء إلــى (2001 ،برقعــان) دراســة وســعت

 فــي اعملًيــ الشــاملة الجــودة إدارة مفــاهيم تطبيــق كيفيــة علــى التعــرفو  حضــرموت، جامعــة فــي

 التــــي االســــتبانة وأداة االســــتقرائي، الوصــــفي املــــنهج الدراســــة واســــتخدمت ،الجــــامعي التعلــــيم

 برئاســـة اإدارًيـــ (53و) التـــدريس، هيئـــة أعضـــاء مـــن اعضـــوً  (75) مـــن مكونـــة عينـــة علـــى طبقـــت

 نتائجهـــا أظهـــرت وقــد ،وطالبـــة اطالًبــ (277و) للجامعـــة، الرئيســ ي املوقـــع فــي والكليـــات الجامعــة

 أظهــــــرت كمــــــا أوال، التنظيميــــــة الثقافــــــة بنــــــاء يتطلــــــب الشــــــاملة للجــــــودة النــــــاجح التطبيــــــق أن

 غيــــــر كانــــــت الجـــــودة ثقافــــــة لتحقــــــق التـــــدريس هيئــــــة وأعضــــــاء اإلداريـــــين تقــــــديرات أن النتـــــائج

   .كاف بشكل متحققة

 لر ســــــاء اإلداري  األداء مســــــتوى  علــــــى التعــــــرف إلــــــى (2007 ،املصــــــري ) دراســــــة وهــــــدفت

 وتحديــد الشـاملة، الجـودة إدارة مبــادئ ضـوء فـي الفلســطينية بالجامعـات األكاديميـة األقسـام

 علـــى طبقـــت التـــي االســـتبانة وأداة الوصـــفي، املـــنهج الدراســـة واســـتخدمت تطبيقهـــا، معوقـــات

 لر سـاء اإلداري  األداء مسـتوى  أن إلـى نتائجهـا توصـلت وقـد ،امحاضـرً  (283) مـن مكونـة عينة

 والعمـــــل املشـــــاركة اآلتـــــي: النحـــــو علـــــى املجـــــاالت ترتبـــــت وقـــــد ،اعالًيـــــ كـــــان األكاديميـــــة األقســـــام
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 املســتمر التحســين ثــم، الفعالــة فالقيــادة الحقــائق، أســاس علــى القــرارات اتخــاذ ثــم الجمــاعي،

 االستراتي ي. التخطيط اوأخيرً  املستفيد، رضا على فالتركيز والتميز،

 فـــي وقياســـها الشـــاملة الجـــودة إدارة واقـــع تحليـــل إلـــى (2006 ،فـــارة أبـــو) دراســـة وهـــدفت

 طبقـــت التـــي االســـتبانة وأداة الوصـــفي، املـــنهج الدراســـة واســـتخدمت الفلســـطينية، الجامعـــات

 ال الجامعــة أن النتــائج أظهــرت وقــد التــدريس، هيئــة أعضــاء مــن (234) مــن مكونــة عينــة علــى

   اهتمام. أي املستمر التحسين ومنها الدراسة في املحددة الشاملة الجودة إدارة عناصر تولي

 وواقـــــع اإلداري  األداء فلســـــفة علـــــى التعـــــرف إلـــــى (2005 ،ســـــليمة أبـــــو) دراســـــة وهـــــدفت

 تـــــوافر مـــــدى علـــــى والتعـــــرف مصـــــر، فـــــي الســـــويس قنـــــاة بجامعـــــة التربيـــــة كليـــــات فـــــي منظومتـــــه

 املــنهج الدراســة واســتخدمت الشــاملة، الجــودة إدارة ضــوء فــي اإلداري  األداء تطــوير متطلبــات

 هيئــــة أعضــــاء مــــن فــــرد (100) مــــن مكونــــة عينــــة علــــى طبقــــت التــــي االســــتبانة وأداة الوصــــفي،

 الكليــة أعضــاء بمكافــأة االهتمــام قلــة أهمهــا ،نتــائج عــدة إلــى الدراســة توصــلت وقــد التــدريس،

 موقعـــــة معـــــايير وفـــــق بالكليـــــة األداء تقيـــــيم نظـــــام ضـــــعف و أدائهـــــم، بتحســـــين التـــــزامهم عنـــــد

 جــودة تحســين علــى األعضــاء لتحفيــز بالنســبة لــدورهم األقســام ر ســاء وإغفــال عليهــا، ومتفــق

 األداء.

 الجــــودة إدارة مبــــادئ تطبيــــق مــــدى علــــى التعــــرف إلــــى (2004 ،عالونــــة) دراســــة هــــدفتو 

 التدريسـية، الهيئـة أعضـاء نظـر وجهـة مـن فلسطين في األمريكية العربية الجامعة في الشاملة

 (70) مـن مكونـة عينـة علـى طبقـت التـي االستبانة وأداة الوصفي، املنهج الدراسة واستخدمت

 متطلبــــات تهيئــــة مبــــادئ اتطبيًقــــ املبــــادئ أكثــــر أن نتائجهــــا أظهــــرت وقــــد تــــدريس، هيئــــة عضــــو

 القــــرار اتخــــاذ مبــــادئ اتطبيًقــــ أقلهــــا وأن التعليميــــة، العمليــــة متابعــــة ثــــم التعلــــيم، فــــي الجــــودة

 املجتمع. وخدمة
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 ملـــــــديري  اإلداريـــــــة املهـــــــارات أهميـــــــة عـــــــن الكشـــــــف إلـــــــى2001) ،الزعبـــــــي) دراســـــــة وســـــــعت

 واســـتخدمت نظـــرهم، وجهـــة مـــن ةاألردنيـــ الجامعـــات فـــي اإلداريـــة األقســـام ور ســـاء ومـــديرات،

 مـديري  مـن (203) مـن مكونـة عينـة علـى طبقت التي االستبانة وأداة الوصفي، املنهج الدراسة

 والتنظـــــيم التخطـــــيط مهـــــارات امـــــتالك أهميـــــة النتـــــائج وأظهـــــرت األقســـــام، ور ســـــاء املـــــديريات

   .عالية بدرجة األداء وتقييم والرقابة والتوجيه والقيادة والتنسيق

 عنـــد والفشـــل النجــاح وعوامـــل معـــايير تحديــد إلـــى (Kolcinski، 2000) دراســـة هــدفتو 

 الدراســـــة واســـــتخدمت العـــــالي، التعلـــــيم مؤسســـــات فـــــي الشـــــاملة الجـــــودة إدارة مبـــــادئ تطبيـــــق

 تعليميــة، مؤسســة (481) مــن مكونــة عينــة علــى طبقــت التــي االســتبانة وأداة الوصــفي، املــنهج

 منظمــــات فــــي ذاتهــــا املعوقــــات مــــن تعــــاني العــــالي التعلــــيم مؤسســــات أن إلــــى الدراســــة وتوصــــلت

 هـــــــذا تطبـــــــق التـــــــي العـــــــالي التعلـــــــيم مؤسســـــــات وأن (،T.Q.M) مـــــــدخل تطبيـــــــق عنـــــــد األعمـــــــال

 التعليمية. املؤسسة داخل الفريق بروح وتعمل ،ركبي إداري  بدعم تحظى األسلوب

 الجـودة إدارة تطبيـق فـي تسـهم التـي العوامـل معرفـة إلـى (Carey, 1998) دراسـة وسـعت

 الوصـــفي، املـــنهج الدراســة واســـتخدمت األمريكيـــة، والجامعــات الكليـــات مـــن عــدد فـــي الشــاملة

 مؤسســــات فــــي الكليــــات ر ســــاء مــــن (60) مــــن مكونــــة عينــــة علــــى طبقــــت التــــي االســــتبانة وأداة

 والعوامـــل الخارجيـــة البيئـــة مـــدخالت أن إلـــى نتائجهـــا فـــي وتوصـــلت الحكوميـــة، العـــالي التعلـــيم

 تشــجيع فــي األثــر أكبــر لهــا كــان املوازنــة وتــوفير واإلداريــة األكاديميــة املمارســات مثــل الداخليــة

 الشاملة. الجودة إدارة تطبيق على الرئيس

 وبنــاء النظــري، األدب كتابــة عنــد الســابقة، الدراســات مــن الحــالي البحــث اســتفاد وقــد 

 وتحديــد النتــائج، ومناقشــة البحــث، فــي املعتمــدة الشــاملة الجــودة إدارة مبــادئ وتحديــد األداة

  وخطواته. املقترح التصور  هيكل
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ً
 وإجرا اتها امليدانية الدراسة :اثالث

 جامعــة فــي الكليــات مــوظفي جميــع مــن البحــث مجتمــع تكــون  :البحــث وعينــة مجتمــع-1

 إحصــائية حســب ات،وظفــاملو  ينوظفاملــ مــن (207) عــددهم البــالغ (،2020-2019) للعــام تعــز

 باختيــــار الباحثــــة قامــــتو  تعــــز، لجامعــــة اإلداريــــة للشــــئون  العامــــة اإلدارة عــــن صــــادرة رســــمية

 اتوظفــــــاملو  ينوظفاملــــــ مــــــن (104) عــــــددها بلــــــغ البحــــــث مجتمــــــع مــــــن طبقيــــــة عشــــــوائية عينــــــة

 اســتجاب وقــد ،البحــث مجتمــع ألفــراد الكلــي املجمــوع مــن %(50) بنســبة أي ،افعلًيــ املــداومين

 (:1) الجدول  في موضح هو كما %(،80) بلغت بنسبة وموظفة، اموظًف  (83) منهم

 وعينته البحث مجتمع أفراد توزيع (1) جدول 

 حجم الكليات

 املجتمع

 العينة النسبة

 املوزعة

 عدد النسبة

 املستجيبين

 النسبة

 %59 61 %36 75 %67 138 الحبيل

 %3 3 %2 4 %2 5 املخالف

 %18 19 %12 25 %31 64 التربة

 %80 83 %50 104 %100 207 املجموع

 

 البحــث ملتغيــرات اتبًعــ البحــث عينــة أفــراد توزيــع تــم :البحــث عينــة أفــراد خصــائص -2

 (:2) الجدول  في موضح هو كما الخبرة( سنوات - الكلية -)الجنس وهي:
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 البحث عينة أفراد خصائص (2) جدول 

 النسبة العدد املتغير مستويات املتغير

 

 الجنس

 %55 46 ذكور 

 %45 37 إناث

 %100 83 املجموع

  

 الخبرة

 %29 24 سنوات 1-5

 %36 30 سنوات 6-10

 %35 29 سنوات 10 من أكثر

 %100 83 املجموع

 

 

 

 

 

 الكلية

 %14 12 الحبيل - الطب كلية

 %16 13 الحبيل - الهندسة كلية

 %12 10 الحبيل -التطبيقية العلوم كلية

 %4 3 الحبيل - الحقوق  كلية

 %8 7 الحبيل - اإلدارية العلوم كلية

 %18 15 املخالف + حبيلال التربية كلية

 %5 4 الحبيل - اآلداب كلية

 %8 6 التربة - واآلداب والعلوم التربية كلية

 - والصـــــــــحية الطبيـــــــــة العلـــــــــوم كليـــــــــة

 التربة

4 5% 

 %6 5 التربة - املعلومات ونظم اإلدارة كلية

 - املعلومــات وتقنيــة الحاســبات كليــة

 التربة

4 5% 

 %100 83 املجموع
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 ئهابنا ومراحل البحث أداة-3

 البحـث بموضـوع العالقـة ذات األدبيـات مـن عـدد علـى الباحثـة طـالعا األداة بنـاء تطلب

 ومراجعـــة ،األدبيـــات مـــن عـــدد فـــي الشـــاملة الجـــودة إدارة مبـــادئ علـــى طـــالعاال  تـــم كمـــا الحـــالي،

 اشـــتمل جـــزأين، إلـــى األداة تقســـيم وتـــم ،تعـــز جامعـــة كليـــات فـــي الداخليـــة التنظيميـــة الالئحـــة

 فقـــرات علــى االســـتجابة وكيفيــة منـــه، والهــدف البحـــث لعنــوان توضـــي  علــى منهـــا األول  الجــزء

 شــــــتملاو  (،الخبــــــرة ســــــنوات - الكليــــــة -)الجــــــنس وهــــــي: بــــــاملبحوثين الخاصــــــة والبيانــــــات األداة،

 علـــى موزعـــة فقـــرة (59) مـــن األوليـــة بصـــورتها تكونـــت ،حيـــثاألداة فقـــرات علـــى الثـــاني الجـــزء

 فقـــــــرة، (11) الفعالـــــــة القـــــــرارات اتخـــــــاذ فقـــــــرة، (11) الفعالـــــــة ة)لقيـــــــاد :هـــــــي مجـــــــاالت خمســـــــة

 التحســــــــين فقــــــــرات، (10) الجمــــــــاعي والعمــــــــل املشــــــــاركة فقــــــــرة، (13) االســــــــتراتي ي التخطــــــــيط

 اثالثًيـــ امقياًســ الباحثـــة اســتخدمت األداة فقــرات مـــن فقــرة كــل ولقيـــاس فقــرة. (14) املســتمر

 )متـوفرة هـي: بدائل ثالث على اشتمل الثالثي، ليكرت تصنيف حسب وذلك لإلجابات امتدرًج 

 الترتيب. على (3،2،1) تيةاآلاألرقام  أعطتها (،متوفرة غير - ما حد إلى متوفرة -

 داةاأل  صدق -

 فـــي املحكمـــين مـــن (7) علـــى عرضـــها خـــالل مـــن الظـــاهري  األداة صـــدق مـــن التحقـــق تـــم 

  فقـــرات مـــن فيهـــا ورد فيمـــا رأيهـــم إلبـــداء ،تعـــز ةجامعـــ
ً
  احـــذف

ً
 ضـــوء فـــي وتـــم ،وإضـــافة وتعـــديال

 وصــلت التــي الفقــرات اعتمــادو  الفقــرات، بعــض صــياغة وإعــادة التعــديالت إجــراء مالحظــاتهم

 حـــذف تـــم حيـــث الفقـــرة، لقبـــول  شـــرطا ذلـــك باعتبـــار ،فـــأكثر %(80) إلـــى عليهـــا االتفـــاق نســـبة

 عـــدد صـــليل الخـــامس؛ املجـــال فـــي وفقـــرة الرابـــع، املجـــال فـــي وفقـــرتين الثـــاني، املجـــال فـــي فقـــرة

 :الخمســة املجــاالت علــى موزعــة رة،فقــ (55) إلــى ملالحظــاتهم اوفًقــ لالســتبانة املعتمــدة الفقــرات

 االســــتراتي ي التخطــــيط فقــــرات، (10) الفعالــــة القــــرارات اتخــــاذ فقــــرة، (11) الفعالــــة ةالقيــــاد

 فقرة. (13) املستمر التحسين فقرات، (10) الجماعي والعمل املشاركة فقرة، (11)
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 كرونبـــــاخ، ألفــــا معامــــل حســـــاب خــــالل مــــن األداة ثبــــات مـــــن التأكــــد تــــم :األداة ثبــــات -

 :ذلك يوضح (3) والجدول 

 كرونباخ ألفا معامل باستخدام األداة ثبات حساب (3) جدول 

 كرونباخ ألفا املجاالت

 0.90 الفعالة القيادة

 0.91 الفعالة القرارات اتخاذ

 0.94 االستراتيجي التخطيط

 0.89 الجماعي والعمل املشاركة

 0.89 املستمر التحسين

 0.99 الكلي

 األداة مجــــاالت لجميــــع الثبــــات معــــامالت قيمــــة أن الســــابق الجــــدول  خــــالل مــــن يتضــــح

 ،اجــًد  يــةعال تمعــامال  وهــي (،0.99) الكلــي الثبــات معامــل وبلــغ (،0.97و) (0.94) بــين تراوحــت

 الحالي. البحث في عالية بثقة واستخدامها األداة ثبات من للتحقق يةوكاف

 التصور  بنا  -4

 ســـيما ال العالقـــة، ذات الدراســـات مـــن عـــدد علـــى االطـــالع املقتـــرح، التصـــور  بنـــاء تطلـــب

 االطـالع تـم كمـا التصـور، هيكـل تصـميم فـي منهـا لالسـتفادة مقترحة تصورات قدمت التي تلك

 التنظيميــــــة الالئحــــــة ومراجعــــــة ،األدبيــــــات مــــــن عــــــدد فــــــي الشــــــاملة الجــــــودة إدارة مبــــــادئ علــــــى

 البحــث نتــائج عنــه أســفرت مــا ضــوء وفــي ذلــك ضــوء فــي وتــم ،تعــز جامعــة كليــات فــي الداخليــة

 مجـــاالتو  - املقتـــرح التصــور  أهـــدافو  - امليدانيــة بـــررات)امل تضــمن الـــذي املقتــرح التصـــور  بنــاء

 التصــــور  إنجــــاح متطلبــــاتو  - التنفيــــذ عمليــــة تعيــــق أن املتوقــــع ملشــــكالتاو  - املقتــــرح التصــــور 

 .(مشكالته على والتغلب املقترح
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 مسـتعينة اإلحصـائية األسـاليب مـن اعددً  الباحثة استخدمت :اإلحصائية األساليب-5

 واالخـــتالف االتفـــاق نســـب ملعرفـــة املئويـــة والنســـب التكـــرارات وهـــي: SPSS اإلحصـــائي بالبرنـــامج

 ملعرفــــة املعياريــــة واالنحرافــــات املتوســــطاتو  ،الثبــــات لحســــاب ألفــــا وكرونبــــاخ ،املحكمــــين بــــين

 األحــــــادي، التبــــــاين تحليــــــل واختبــــــار الكليــــــات، أمنــــــاء لــــــدى اإلداريــــــة الكفايــــــات تــــــوفر مســــــتوى 

 املتوســـــطات بـــــين اإلحصـــــائية ودالالتهـــــا الفـــــروق ملعرفـــــة مســـــتقلتين لعينتـــــين التـــــائي واالختبـــــار

 فــــي الكليــــات أمنــــاء لــــدى اإلداريــــة الكفايــــات تــــوفر ملســــتوى  العينــــة أفــــراد تقــــدير فــــي الحســــابية

 .تعز جامعة

 عمــــوم أمنــــاء لــــدى اإلداريــــة الكفايــــات تــــوفر درجــــة عــــن للكشــــف اإلحصــــا ي: املعيــــار-6

 املسـتوى  وهـي االسـتبانة، لفقرات التحليلي للتقدير مستويات ثالثة الباحثة اعتمدت الكليات

 الكفايــة (2.34 مــن أقــل -1.68) مــن الثــاني املســتوى  ،متــوفرة غيــر الكفايــة (1.67-1) مـن األول 

 متوفرة. الكفاية (3 -2.35) من الثالث املستوى  ،ما حد إلى متوفرة

 ومناقشتها النتائ  عرض :ارابعً 

  
ً

 الكفايـــــــات تــــــوفر مســــــتوى  مــــــا: فــــــي واملتمثـــــــل األول  الســــــؤال عــــــن اإلجابــــــة نتــــــائ  :أوال

 والعمـل املشـاركة االسـتراتي ي، التخطـيط الفعالـة، القـرارات اتخـاذ الفعالـة، ة)القياد اإلدارية

 الجـودة إدارة مبـادئ ضوء في تعز جامعة في الكليات أمناء دىل املستمر( التحسين الجماعي،

  اإلداريين املوظفين نظر وجهة من الشاملة

 الرئيسية املجاالت إجمالي بحسب النتائ  عرض أ:

 املعياريـــة واالنحرافـــات الحســـابية املتوســـطات حســـاب تـــم التســـا ل  هـــذا عـــن ولإلجابـــة 

 فـــي الكليـــات ألمنـــاء اإلداريـــة الكفايـــات تـــوافر مســـتوى  ملعرفـــة الخمســـة، األداة مجـــاالت لجميـــع

 (:4) الجدول  في موضح هو كما ،الشاملة الجودة إدارة مبادئ ضوء في تعز جامعة
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 ،املجاالت لجميع املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب (4) جدول 

 أمنا  لدى اإلدارية الكفايات توفر ملستوى  البحث عينة أفراد الستجابة الكلية والدرجة

 الشاملة الجودة إدارة مباد  ضو  في تعز جامعة في الكليات

 املجاالت
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 فرتو  مدى

 املهارة
 الرتبة

 1 متوفرة غير 0.33 1.21 الفعالة القيادة

 2 متوفرة غير 0.32 1.20 الفعالة القرارات اتخاذ

 5 متوفرة غير 0.28 1.11 االستراتيجي التخطيط

 3 متوفرة غير 0.31 1.18 الجماعي والعمل املشاركة

 4 متوفرة غير 0.31 1.17 املستمر التحسين

 ////// متوفرة غير 0.29 1.17 لالستبانة العام املتوسط

 العينـــــة أفـــــراد لتقـــــديرات العـــــام الحســـــابي املتوســـــط أن الســـــابق الجـــــدول  مـــــن نالحـــــظ 

 إدارة مبـــــادئ ضـــــوء فـــــي تعـــــز بجامعـــــة الكليـــــات أمنـــــاء لـــــدى اإلداريـــــة الكفايـــــات تـــــوفر ملســـــتوى 

 وهـــــــو (،0.29) معيـــــــاري  وبـــــــانحراف (،1.17) بلـــــــغ ككـــــــل األداة مســـــــتوى  علـــــــى الشـــــــاملة الجـــــــودة

 أن الجــــدول  مــــن يتضــــح كمــــا ،(متــــوفرة )غيــــر االســــتجابة مســــتوى  علــــى دال حســــابي متوســــط

 إدارة مبـــــادئ ضـــــوء فـــــي تعـــــز بجامعـــــة الكليـــــات أمنـــــاء لـــــدى اإلداريـــــة الكفايـــــات تـــــوفر مســـــتوى 

 الفعالـــــــة، القـــــــرارات اتخـــــــاذ الفعالـــــــة، ة)القيـــــــاد املجـــــــاالت لجميـــــــع بالنســـــــبة الشـــــــاملة الجـــــــودة

 بمســــتوى  جــــاء قــــد االســــتراتي ي( التخطــــيط املســــتمر، التحســــين الجمــــاعي، والعمــــل املشــــاركة
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 ،1.18 ،1.20 ،1.21) التـوفر ملسـتوى  الحسـابية املتوسـطات بلغـت حيـث متـوفرة(، )غير توفر

 الترتيـــــــــــــــــب، علـــــــــــــــــى (0.28 ،0.31 ،0.31 ،0.32 ،0.33) معياريـــــــــــــــــة وبانحرافـــــــــــــــــات (،1.11 ،1.17

 متـــوفرة(، )غيـــر اللفظيـــة الداللـــة عنهـــا تعبـــر فيهـــا التـــوفر درجـــة حســـابية متوســـطات وجميعهـــا

   (.3 -2.35) بــ واملحدد الكفاية توفر على الدال املعياري  الحد من أقل ألنها

 تــــــوفر وضــــــعف الكليــــــات، أمنــــــاء لــــــدى اإلداري  األداء ضــــــعف علــــــى مؤشــــــرا هــــــذا ويعــــــد 

 أمنـــاء لـــدى اإلداريـــة الكفايـــات تـــوفر عـــدم الباحثـــة تعـــزو و  لـــديهم، الحديثـــة اإلداريـــة الكفايـــات

 واألسـاليب لالتجاهـات الجامعة تبني ضعفو  الجودة، ثقافة بنشر االهتمام عدم إلى الكليات

 وضـــعف ،للجامعـــة التحتيـــة البنيـــة وتـــدني الشـــاملة، الجـــودة إدارة ســـيما ال الحديثـــة اإلداريـــة

 الكليـــات، أمنـــاء واختصاصـــات مهـــام يوضـــح دقيـــق وظيفـــي توصـــيف وجـــود وعـــدم اإلمكانـــات،

 فــي حديثــة كفايــات وإكســابهم الكليــات أمنــاء أداء لتطــوير الالزمــة تــدريبال بــرامج فــي والقصــور 

 ســيتم الــذي والتصــور  الحــالي البحــث أهميــة يؤكــد وهــذا الشــاملة، الجــودة إدارة مبــادئ ضــوء

 الكليات. ألمناء اإلداري  األداء تطوير في ودوره الشاملة، الجودة إدارة مبادئ ضوء في بنا ه

 حدة على مجال كل بحسب النتائ  عرض ب:

 الفعالة القيادة مجال :1

 فـــي تعـــز جامعـــة فـــي الكليــات أمنـــاء لـــدى الفعالـــة القيــادة كفايـــات تـــوفر مســـتوى  ملعرفــة 

 املتوســــطات حســــاب تــــم اإلداريــــين املــــوظفين نظــــر وجهــــة مــــن ،الشــــاملة الجــــودة مبــــادئ ضــــوء

 ذلك: يوضح (5) والجدول  املعيارية، واالنحرافات الحسابية
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 الكفايات توفر ملستوى  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب (5) جدول 

 للمجال بالنسبة الشاملة الجودة إدارة مباد  ضو  في تعز جامعة في الكليات أمنا  لدى اإلدارية

 الفعالة( القيادة )مجال األول 

 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 
 الرتبة املهارة توفر

1 

 فـــــــي للمـــــــوظفين اإلداريـــــــة الكفـــــــا ة مســـــــتوى  يرفـــــــع

ـــالل مـــــن اإلدارات مختلـــــف  والتوجيـــــه املالحظـــــة خــ

 ر.املستم

 5 متوفرة غير 0.41 1.22

2 
 غير بنا ة بطريقة املوظفين أدا  حول  رأيه يعطي

 مدمرة.
 1 متوفرة غير 0.46 1.30

3 
 علــــــى ويشـــــجعهم للمـــــوظفين الصـــــالحيات يفـــــوض

 تنفيذها.
 10 متوفرة غير 0.33 1.12

4 
  انظاًمـــــ يطبـــــ 

ً
 املـــــوظفين أدا  علـــــى للرقابـــــة فعـــــاال

 اإلدارات. بمختلف
 11 متوفرة غير 0.31 1.11

5 
 مكافـــ ت اإلداريـــين املـــوظفين بمـــنح الكليـــة يطالـــب

 املتميز. وأدائهم الفاعلة مشاركاتهم مقابل مالية
 3 متوفرة غير 0.44 1.27

6 
 اإلداريــــــــــــــــين املــــــــــــــــوظفين علـــــــــــــــى التــــــــــــــــ ثير يســـــــــــــــتطيع

 الكفا ة. من درجة ب على العمل على وتحفيزهم
 6 متوفرة غير 0.41 1.20

 4 متوفرة غير 0.44 1.27 اإلداريين. املوظفين مع التعامل في باملرونة يتمتع 7

8 
 ومســـــــاواة عـــــــدل مـــــــن العمـــــــل ب خالقيـــــــات يتحلـــــــى

 والتزام. وانضباط
 7 متوفرة غير 0.40 1.19

9 
ـــراحة مبـــــدأ يتبنـــــى  مـــــع املشـــــاكل مناقشـــــة فـــــي الصــ

 املوظفين.
 2 متوفرة غير 0.46 1.29

10 
ــاد يتبنـــــــــى  فـــــــــي والشـــــــــفافية املســـــــــا لة نظـــــــــام اعتمـــــــ

 العمل.
 9 متوفرة غير 0.39 1.18

11 
ــــ بمرونــــة املــــوظفين يقــــيم

ً
 موضــــوعية ملعــــايير اوفق

 معلنة.
 8 متوفرة غير 0.40 1.19

 ///// متوفرة غير 0.33 1.21 للمجال العام املتوسط -
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 العينــــــة أفــــــراد لتقــــــديرات العـــــام الحســــــابي املتوســــــط أن الســـــابق الجــــــدول  مــــــن نالحـــــظ

 ،(1.21) بلـــغ الكليـــات أمنـــاء لـــدى الفعالـــة بالقيـــادة الخاصـــة اإلداريـــة الكفايـــات تـــوفر ملســـتوى 

 الداللـــــة عنـــــه تعبـــــر فيـــــه التـــــوفر مســـــتوى  حســـــابي متوســـــط وهـــــو ،(0.33) معيـــــاري  وبـــــانحراف

 بــين تقــع الفقــرات جميــع متوســطات أن النتــائج أظهــرت عــام وبشــكل ،(متــوفرة )غيــر اللفظيــة

 بـــ واملحـدد الكفايـة تـوفر علـى الـدال املعيـاري  الحـد مـن أقـل متوسطات وهي (،1.30و) (1.11)

 وقـــد ،الكليـــات أمنـــاء لـــدى الفعالـــة القيـــادة كفايـــات تـــوفر عـــدم يعنـــي ممـــا درجـــات، (3 -2.35)

 بلــــغ الفقــــرات بــــين حســــابي متوســــط أعلــــى علــــى وحــــازت األولــــى، املرتبــــة فــــي (2) ةالفقــــر  جــــاءت

 اتالكليـــ نـــاءأم امـــتالك ضـــعف علـــى النتيجـــة هـــذه وتـــدل (،0.46) معيـــاري  وبـــانحراف (،1.30)

 البنـــــــاء أساســـــــه التعامـــــــل يكـــــــون  أن يفتـــــــرض إذ املـــــــوظفين، مـــــــع الصـــــــحي  التعامـــــــل لكفايـــــــات

 الثانيــة املرتبــة فــي (9) الفقــرة وجــاءت ،والتــدمير اإلحبــاط ولــيس املتميــز األداء علــى والتشــجيع

 امــــتالك ضــــعف علـــى النتيجــــة هـــذه وتــــدل (،0.46) معيــــاري  نحرافوبـــا (،1.29) بلــــغ بمتوســـط

 متوســـط أدنـــى علـــى (4) الفقـــرة وحصـــلت ،بصـــراحة املـــوظفين مناقشـــة لكفايـــة اتالكليـــ نـــاءأم

 الكليـــات أمنـــاء يطبـــق ال حيـــث (،0.31) معيـــاري  وبـــانحراف (،1.11) بلـــغ الفقـــرات بـــين حســـابي

  انظاًمـــ
ً

 وتعـــزو  ،تقليـــدي وبأســـلوب املباشـــرة الرقابـــة علـــى الغالـــب فـــي ويعتمـــدون  للرقابـــة، فعـــاال

 الــالزم تــدريبال تلقــيهم وعــدم الفعالــة، القيــادة أســسب الكليــات أمنــاء جهــل إلــى ذلــك الباحثــة

 والرقابــــة التقيــــيم وطــــرق  ،الخادمــــة القيــــادة نمــــط مثــــل الحديثــــة اإلداريــــة األنمــــاط إلكســــابهم

 ســلطة علــى ويعتمــدون  ،املــوظفين مــع الصــحي  التعامــل إلــى يفتقــرون يجعلهــم ممــا الحديثــة؛

 العمــــل تســــيير أجــــل مــــن املعتــــادة الروتينيــــة التقليديــــة اإلداريــــة أدوارهــــم يمارســــون  و ،املركــــز

 قلــــة نتائجهــــا أظهــــرت التــــي (2005،ســــليمة أبــــو) دراســــة نتــــائج مــــع النتــــائج هــــذه تتفــــقو  فقــــط،

 األداء تقيـــيم نظـــام وضـــعف أدائهـــم، بتحســـين التـــزامهم عنـــد الكليـــة أعضـــاء بمكافـــأة االهتمـــام

 لتحفيـــز بالنســـبة لــدورهم األقســـام ر ســاء وإغفـــال هـــا،نع ومعلــن محـــددة معــايير وفـــق بالكليــة

 .األداء جودة تحسين على األعضاء
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 الفعالة القرارات اتخاذ مجال :2

 جامعـــة فــي الكليــات أمنــاء لـــدى الفعالــة القــرارات اتخــاذ كفايـــات تــوفر مســتوى  ملعرفــة 

 حســــــاب تـــــم ،اإلداريـــــين املـــــوظفين نظــــــر وجهـــــة مـــــن ،الشـــــاملة الجــــــودة مبـــــادئ ضـــــوء فـــــي زتعـــــ

 ذلك: يوضح (6) والجدول  املعيارية، واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 توفر ملستوى  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب (6) جدول 

 الجودة إدارة مباد  ضو  في تعز جامعة في الكليات أمنا  لدى اإلدارية الكفايات

 (الفعالة القرارات )اتخاذ الثاني للمجال بالنسبة الشاملة

 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 
 الرتبة املهارة توفر

1 
 موضــــوعي علمــــي ب ســــلوب اإلداريــــة القــــرارات يتخــــذ

 الشخصية. التقديرات عن ابعيًد 
1.22 0.41 

 غير

 متوفرة
2 

2 

 مشـاكل ملناقشـة دوريـة بصـفة املـوظفين مـع يجتمـع

 املتعلقـــــــــة القـــــــــرارات صـــــــــنع فـــــــــي واملشـــــــــاركة العمـــــــــل

 اإلداري. بالعمل

1.20 0.41 
 غير

 متوفرة
4 

3 

 واملعطيــــــــات الحقــــــــائ  علــــــــى بنــــــــا  القــــــــرارات يتخــــــــذ

 فـــــي املــــوظفين ألدا  املســــتمرة املتابعــــة مــــن املتــــوفرة

 اإلدارات. مختلف

1.22 0.41 
 غير

 متوفرة
3 

4 
 بصــــفة تحــــدي ها يــــتم متكاملــــة بيانــــات قاعــــدة يــــوفر

 قرارات. من يتخذ ما سالمة لضمان دورية
1.13 0.34 

 غير

 متوفرة
8 

5 
 القــــــــرارات اتخــــــــاذ فــــــــي اإلداريــــــــين املــــــــوظفين يشــــــــرك

 اإلدارية. باألعمال الخاصة
1.45 0.50 

 غير

 متوفرة
1 

 9 غير 0.34 1.13 تواجـــــه أن يمكـــــن التـــــي واملشـــــكالت باملخـــــاطر يتنبـــــ  6
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 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 
 الرتبة املهارة توفر

 متوفرة تنفيذه. عند القرار

7 
 قبــــل محـــددة معـــايير ضـــو  فــــي البـــدائل بـــين يقـــارن  

 القرار. اتخاذ
1.18 0.39 

 غير

 متوفرة
6 

8 
 اإلداري  بالعمــــل الخاصــــة واللــــوائح القــــوانين يطبــــ 

 بمرونة.
1.20 0.41 

 غير

 متوفرة
5 

9 
 عنـــد الفشـــل أو النجـــا  تقـــيس التـــي املعـــايير يحـــدد

 .القرارات تنفيذ
1.16 0.37 

 غير

 متوفرة
7 

10 
 لجعل العكسية والتغذية النتائ  تقييم على يعتمد

 فاعلية. أكثر القرار
1.13 0.34 

 غير

 متوفرة
10 

 0.32 1.20 للمجال العام املتوسط -
 غير

 متوفرة

////

// 

 العينــــــة أفــــــراد لتقــــــديرات العـــــام الحســــــابي املتوســــــط أن الســـــابق الجــــــدول  مــــــن نالحـــــظ

 بلـــغ الكليـــات أمنـــاء لـــدى الفعالـــة القـــرارات باتخـــاذ الخاصـــة اإلداريـــة الكفايـــات تـــوفر ملســـتوى 

 عنـــــه تعبـــــر فيـــــه التـــــوفر مســـــتوى  حســـــابي متوســـــط وهـــــو (،0.32) معيـــــاري  وبــــانحراف (،1.20)

 الفقـــرات جميـــع متوســـطات أن النتـــائج أظهـــرت عـــام وبشـــكل ،(متـــوفرة )غيـــر اللفظيـــة الداللـــة

 املهــــارة تـــوفر علــــى الـــدال املعيــــاري  الحـــد مــــن أقـــل متوســــطات وهـــي (،1.13و) (1.45) بــــين تقـــع

 القـــــرارات باتخـــــاذ الخاصـــــة الكفايـــــات تـــــوفر عـــــدم يعنـــــي ممـــــا درجـــــات، (3 -2.35) بـــــــ واملحـــــدد

 الفقــرات بــين حســابي متوســط أعلــى علــى (5) الفقــرة حــازت وقــد ،الكليــات أمنــاء لــدى الفعالــة

 يتخـــذون  الكليـــات أمنـــاء أن علـــى النتيجـــة هـــذه وتـــدل (،0.50) معيـــاري  وبـــانحراف (،1.45) بلـــغ

 تــــــدار الكليــــــة يجعــــــل ممــــــا املــــــوظفين؛ قبــــــل مــــــن مشــــــاركة أي دون  منفــــــردة بصــــــورة القــــــرارات

 الثانيـــــــة املرتبـــــــة (1،3) نالفقرتـــــــا واحتلـــــــت األوتـــــــوقراطي، القيـــــــادة نمـــــــط إلـــــــى أقـــــــرب بأســـــــلوب
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 ضـــــــــعف علـــــــــى النتيجـــــــــة وتـــــــــدل ،(0.41) معيـــــــــاري  وبـــــــــانحراف (1.22) بلـــــــــغ حســـــــــابي بمتوســـــــــط

 اتالكليــ نـاءأم جهـل عـن يكشـف الـذي األمـر القـرارات، اتخـاذ فـي العلميـة األسـاليب اسـتخدام

 النتيجـــة كشـــفت كمـــا ســـليمة، بصـــورة القـــرارات اتخـــاذ علـــى تســـاعد التـــي العلميـــة باألســـاليب

 والتقيـــــيم، املتابعـــــة مـــــن املستخلصـــــة الحقـــــائق علـــــى القـــــرارات اتخـــــاذ فـــــي االعتمـــــاد عـــــدم عـــــن

 ألهميــة اتالكليــ نــاءأم إدراك عــدم علــى يــدل ممــا ؛املســتمر والتقيــيم املتابعــة عمليتــي وإهمــال

 علـى (4،6،10) الفقـرة وحصـلت العمـل، وإيجابيـات سـلبيات عـن الكشف في العمليتين هاتين

 هـــــــذه وتـــــــدل (،0.34) معيـــــــاري  وبــــــانحراف (1.13) بلـــــــغ الفقـــــــرات بــــــين حســـــــابي متوســـــــط أدنــــــى

 الحصـــول  فـــي يســـاعده حـــديث معلومـــات نظـــام علـــى الكليـــات أمنـــاء اعتمـــاد عـــدم علـــى النتيجـــة

 علــــى ميســــاعدهو  القــــرارات التخــــاذ الالزمــــة واإلحصــــائيات والوثــــائق واملعلومــــات البيانــــات علــــى

 تنفيــذ يعتــرض قــد بمــا الكليــات أمنــاء اهتمــام عــدم عــن النتــائج تكشــف كمــا القــرارات، اتخــاذ

  مقـــراراته
ً

 تميـــ حـــين لكليـــةا واجههـــات قـــد التـــي املشـــاكل حجـــم ون يـــدرك ال بـــذلك موهـــ ،مســـتقبال

 ،القــــــــرار اتخــــــــاذ لكفايــــــــات مافتقــــــــاره علــــــــى مؤشــــــــر وهــــــــذا تنفيــــــــذه، إعاقــــــــة أو القــــــــرار ضفــــــــر 

 تقيـــيم ملهــارة الكليــات أمنــاء امـــتالك عــدم عــن النتــائج تكشـــف كمــا اكتســابها، إلــى ماجهتيــحاو 

 واالكتفـاء للقـرارات، عكسـية تغذية وعمل فيها، القصور  نواحي عن للكشف وتحليلها النتائج

 الر يــــــة انعــــــدام إلــــــى النتــــــائج هــــــذه الباحثــــــة وتعــــــزو  ،الواقــــــع علــــــى وتنفيــــــذها القــــــرارات بــــــإقرار

 اكتســـاب علـــى الكليـــات أمنـــاء تســـاعد تدريبيـــة بـــرامج لتفعيـــل الجامعـــة قيـــادة لـــدى الواضـــحة

 العلميــــــة واألســــــاليب املعلومــــــات تكنولوجيــــــا وتوظيــــــف اســــــتخدامو  القــــــرارات، اتخــــــاذ كفايــــــات

 املناســــبة الصــــالحيات ومــــنحهم الكليــــات أمنــــاء تمكــــين وعــــدم القــــرارات، اتخــــاذ عنــــد الحديثــــة

 مــع مباشــر غيــر بشــكل ائجالنتــ هــذه وتتفــق ،األهــداف تحقيــق شــأنها مــن التــي القــرارات التخــاذ

 فــــــي اتطبيًقــــــ الشــــــاملة الجــــــودة مبــــــادئ أقــــــل أن أظهــــــرت التــــــي (2004،عالونــــــة) دراســــــة نتيجــــــة

 .القرار اتخاذ مبدأ هو األمريكية العربية الجامعة
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 االستراتيجي التخطيط مجال :3

 تعـز جامعـة فـي الكليـات أمناء لدى االستراتي ي التخطيط كفايات توفر مستوى  ملعرفة

 املتوســطات حســاب تــم اإلداريــين، املــوظفين نظــر وجهــة مــن الشــاملة الجــودة مبــادئ ضــوء فــي

 ذلك: يوضح التالي (7) والجدول  املعيارية، واالنحرافات الحسابية

 توفر ملستوى  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب (7) جدول 

 الجودة إدارة مباد  ضو  في تعز جامعة في الكليات أمنا  لدى اإلدارية الكفايات

 االستراتيجي( )التخطيط الثالث للمجال بالنسبة الشاملة

 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 توفر

 املهارة
 الرتبة

1 
 للكليــــــــة االســــــــتراتيجية الخطــــــــة وضــــــــع فــــــــي يشــــــــارك

 بفاعلية.
1.11 0.31 

 غير

 متوفرة
5 

2 

 بــــــــــــرام  مــــــــــــن الكليــــــــــــة إدارات احتياجــــــــــــات يحــــــــــــدد

 الخطـــــــــــة فـــــــــــي ضـــــــــــمها ليـــــــــــتم والتـــــــــــدريب التطـــــــــــوير

 االستراتيجية.

1.14 0.35 
 غير

 متوفرة
1 

3 
 والخارجيـــــــة الداخليـــــــة البيئـــــــة تحليـــــــل فـــــــي يتعــــــاون 

 للكلية.
1.12 0.33 

 غير

 متوفرة
4 

4 
 ضـو  في الكلية إلدارات التشغيلية الخطط غو يص

 للكلية. االستراتيجية الخطة
1.8 0.28 

 غير

 متوفرة
10 

5 
  غو يصـــــــــــــ

ً
  للخطـــــــــــــط واضـــــــــــــحة اأهـــــــــــــداف

ً
 امســـــــــــــتعين

 الكفا ة. ذوي  باملوظفين
1.08 0.28 

 غير

 متوفرة
11 

6 
 تطــرأ قــد التــي املتغيــرات الخطــط وضــع عنــد يراعــي

 التنفيذ. أثنا 
1.11 0.31 

 غير

 متوفرة
6 
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 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 توفر

 املهارة
 الرتبة

7 
 اإلمكانـات العمـل وبـرام  الخطط وضع عند يراعى

  .والبشرية املادية
1.10 1.30 

 غير

 متوفرة
8 

8 
 للخطـــــط املـــــوظفين تنفيـــــذ علـــــى باســـــتمرار يشـــــرف

 .الكلية إدارات جميع في اإلدارية املالية التشغيلية
1.12 0.33 

 غير

 متوفرة
3 

9 
 وموضـــــــوعية علميـــــــة معـــــــايير وجـــــــود علـــــــى يحـــــــرص

 الخطط. لتقييم
1.10 0.30 

 غير

 متوفرة
9 

10 
 الجديـــدة الخطـــط لصـــياغة التقيـــيم نتـــائ  يوظــف

 املستقبلية. والبرام 
1.10 0.30 

 غير

 متوفرة
7 

11 
 ملعرفـــــة املســـــتمر والتقيـــــيم املتابعـــــة بعمليـــــة يقـــــوم

 املناسب. الوقت في والتدخل القصور  أوجه
1.13 0.34 

 غير

 متوفرة
2 

 0.28 1.11 للمجال العام املتوسط -
 غير

 متوفرة
////// 

ـــــ  العينــــة أفــــراد لتقــــديرات العــــام الحســــابي املتوســــط أن الســــابق الجــــدول  مــــن نالحــــظ ـــ

 بلــــغ الكليــــات أمنــــاء لــــدى االســــتراتي ي بــــالتخطيط الخاصــــة اإلداريــــة الكفايــــات تــــوفر ســــتوى مل

 عنـــــه تعبـــــر فيـــــه التـــــوفر مســـــتوى  حســـــابي متوســـــط وهـــــو (،0.28) معيـــــاري  وبــــانحراف (،1.11)

 (1.14) بـين تقـع الفقـرات جميـع متوسـطات فـإن عـام وبشـكل ،(متـوفرة )غيـر اللفظية الداللة

ـــ واملحــدد الكفايــة تــوفر علــى الــدال املعيــاري  الحــد مــن أقــل متوســطات وهــي (،1.8و)  -2.35) بـ

 لــــدى االســــتراتي ي بــــالتخطيط الخاصــــة اإلداريــــة الكفايــــات تــــوفر عــــدم يعنــــي ممــــا ؛درجــــات (3

 (،1.14) بلــغ الفقــرات بــين حســابي متوســط أعلــى علــى (2) الفقــرة حــازت وقــد الكليــات، أمنــاء

 الواقــع تحليــل علــى الكليــات أمنــاء قــدرة عــدم علــى النتيجــة تــدلو  (،0.35) معيــاري  وبــانحراف
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 فــــي ضــــمها ليــــتم والتنميــــة، التــــدريب كبــــرامج الضــــرورية البــــرامج مــــن الكليــــة احتياجــــات ملعرفــــة

 والعمــــــل ،الكليـــــة ملســـــتقبل والتصـــــورات الـــــر ى تــــــوفر عـــــدمو  للكليـــــة، االســـــتراتيجية الخطـــــط

 الثانيــة املرتبــة (11) الفقــرة واحتلــت الحــالي، الوضـع فــي واملتــوفر املتــاح وفــق عشــوائية بصـورة

 أمنــاء إهمـال علــى النتيجـة وتــدل (،0.034) معيـاري  وبــانحراف (،1.13) بلـغ حســابي وبمتوسـط

 يعــــود ذلــــك ســــبب ولعــــل والضــــعف، القصــــور  جوانــــب ومعرفــــة الكليــــة وضــــع لتقيــــيم الكليــــات

 منــه، جــدوى  وال للتقيــيم حاجــة فــال ثــم ومــن ،والبــرامج الخطــط وضــع إهمــال إلــى األول  باملقــام

 وبـــــانحراف (،1.8) بلـــــغ الفقـــــرات بـــــين حســـــابي متوســـــط أدنـــــى علـــــى (4،5) الفقرتـــــان وحصـــــلت

 لكفايـــــة الكليـــــات أمنـــــاء امـــــتالك كفايـــــة تـــــوفر عـــــدم علـــــى النتـــــائج هـــــذه وتـــــدل (0.28) معيـــــاري 

 وضــعف ،ةياالســتراتيج الخطــة أهــداف تحقيــق علــى تعمــل التــي التشــغيلية، الخطــط صــياغة

 أهـــداف للكليـــة يكـــون  أن بأهميـــة وعـــيهم وعـــدم ،واقعـــي بشـــكل األهـــداف صـــياغة علـــى قـــدرتهم

 يتصـف العمـل يجعـل الذي األمر ؛محددة زمنية فترة خالل لتحقيقها تسعى وواضحة دقيقة

 ضــعف إلــى النتــائج هــذه الباحثــة وتعــزو  .واإلنجــاز األداء مســتوى  وتــدنى والعشــوائية بالفوضــ ى

 وضـعب الكليـات أمنـاء إلـزام وعـدم االسـتراتي ي، بـالتخطيط الجامعـة فـي العليـا الجهات اهتمام

 أمنــــاء إكســــاب إلــــى الهادفــــة تدريبيــــةال بــــرامجال تــــوفر ضــــعف إلــــى باإلضــــافة ،والبــــرامج الخطــــط

 ومهـــارات تشـــغيلية،الو  تنفيذيـــةال خطـــطال وصـــياغة االســـتراتي ي، التخطـــيط كفايـــات الكليـــات

  .لخإ واالحتياجات... املتغيرات ودراسة (SWOT) االستراتي ي التحليل

 الجماعي والعمل املشاركة مجال :4

 جامعـة فـي الكليـات أمنـاء لـدى الجمـاعي والعمـل املشـاركة كفايـات تـوفر مسـتوى  ملعرفة

 حســــــاب تــــــم ،اإلداريــــــين املــــــوظفين نظــــــر وجهــــــة مــــــن الشــــــاملة الجــــــودة مبــــــادئ ضــــــوء فــــــي تعــــــز

 ذلك: يوضح (8) والجدول  املعيارية، واالنحرافات الحسابية املتوسطات
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 الكفايات توفر ملستوى  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب (8جدول)

 بالنسبة الشاملة الجودة إدارة مباد  ضو  في تعز جامعة في الكليات أمنا  لدى اإلدارية

 (الجماعي والعمل املشاركة) الرابع للمجال

 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 
 الرتبة املهارة توفر

1 
 وعمـــل التعـــاون  رو  يســـوده منــاخ تـــوفير علـــى يعمــل

 الفري .
 1 متوفرة غير 0.44 1.25

 7 متوفرة غير 0.35 1.14 املشكالت. وحل البيانات لجمع األعمال فرق  يطل  2

3 
 وتقويــــــة االجتمــــــاعي بالجانــــــب االهتمــــــام علــــــى يعمــــــل

 املوظفين. نبي الترابط لزيادة اإلنسانية العالقات
 2 متوفرة غير 0.44 1.25

 5 متوفرة غير 0.41 1.22 فيها. املوجودة واألقسام الكلية عمادة مع يتعاون  4

5 
 واملقترحـــــــــات الحلـــــــــول  وضــــــــع فـــــــــي املـــــــــوظفين يشــــــــرك

 عملهم. تعي  التي للمشكالت
 4 متوفرة غير 0.42 1.23

6 
 العمـل وآليـات بمهـارات املـوظفين تعريـف على يعمل

 الفري . ضمن
 10 متوفرة غير 0.24 1.06

7 
 أي اتخــاذ قبــل إلــيهم ويســتمع املــوظفين مــع يتنــاق 

 بعملهم. أو بهم خاص إجرا 
 6 متوفرة غير 0.41 1.20

8 
 املــــــوظفين وبــــــين بينــــــه دائمــــــة اتصــــــال قنــــــوات يفــــــتح

 استفساراتهم. عن واإلجابة إليهم لالستماع
 3 متوفرة غير 0.44 1.25

9 
 األنشـــــطة لتنفيـــــذ املـــــوظفين مـــــن عمـــــل فـــــرق  يشــــكل

 اإلدارية. والتكاليف
 9 متوفرة غير 0.26 1.07

10 
 داخــــــــل الفعــــــــال التواصــــــــل علــــــــى املــــــــوظفين يشــــــــجع

 الخبرات. وتبادل االستفادة أجل من الفري 
 8 متوفرة غير 0.33 1.12

 ///// متوفرة غير 0.31 1.18 للمجال العام املتوسط -
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 العينــــــة أفــــــراد لتقــــــديرات العـــــام الحســــــابي املتوســــــط أن الســـــابق الجــــــدول  مــــــن نالحـــــظ

 بلــغ الكليــات أمنــاء لــدى الجمــاعي والعمــل باملشــاركة الخاصــة اإلداريــة الكفايــات تــوفر ملســتوى 

 عنـــــه تعبـــــر فيـــــه التـــــوفر مســـــتوى  حســـــابي متوســـــط وهـــــو (،0.31) معيـــــاري  وبــــانحراف (،1.18)

 الفقـــرات جميـــع متوســـطات أن النتـــائج أظهـــرت عـــام وبشـــكل ،(متـــوفرة )غيـــر اللفظيـــة الداللـــة

 الكفايـــة تـــوفر علـــى الـــدال املعيـــاري  الحـــد مـــن أقـــل متوســـطات وهـــي (،1.6و) (1.25) بـــين تقـــع

 باملشــــاركة الخاصــــة اإلداريــــة الكفايــــات تــــوفر عــــدم يعنــــي ممــــا ،درجــــات (3 -2.35) بــــــ واملحــــدد

 حسـابي متوسـط أعلى على ،(1،3،8) الفقرة حازت وقد الكليات، أمناء لدى الجماعي والعمل

 تـــــــوفر ضــــــعف علــــــى النتيجــــــة وتــــــدل (،0.44) معيـــــــاري  وبــــــانحراف (،1.25) بلــــــغ الفقــــــرات بــــــين

 امــــــتالكهم ضـــــعف النتـــــائج أظهـــــرت فقـــــد اإلنســـــاني، أو االجتمـــــاعي ييناملســـــتو  علـــــى الكفايـــــات

 باعتبـاره ألهميتـه إدراكهـم وعدم العمل، فرق  أسلوب على باالعتماد إيجابي جو توفير لكفاية

 وحــــل الخبــــرات، وتبــــادل األداء، وتطــــوير اإلنجــــاز، علــــى تســــاعد التــــي الحديثــــة األســــاليب أحــــد

 الحديثــة األســاليب يجهلــون  الكليــات أمنــاء أن النتــائج أظهــرت كمــا الوقــت، وتــوفير املشــكالت،

 اإلنســـانية بالعالقـــات االهتمـــام عـــدم علـــى قـــائم تقليـــدي بأســـلوب كليـــاتهم ويـــديرون اإلدارة فـــي

 العالقــــات إلــــى والنظــــر واملــــر وس، الــــرئيس بــــين حــــواجز إقامــــة علــــى يــــدل وهــــذا واالجتماعيــــة،

 العمـل، فـي الجديـة وعـدم الخلـل من انوعً  تحدث باعتبارها ومغلوطة تقليدية نظرة اإلنسانية

 إلـى يشـير الـذي األمـر ؛واملـوظفين الكليـات أمنـاء بـين االتصـال ضـعف عـن النتـائج كشفت كما

 تلـــك تنميـــة إلـــى احتيـــاجهم ثـــم ومـــن ،ألهميتهـــا تقـــديرهم وعـــدم الكفايـــة، لتلـــك امـــتالكهم عـــدم

 مرهــون  عملــه فــي مــدير أي نجــاح ألن ؛والبــرامج الوســائل مختلــف خــالل مــن وتــوعيتهم الكفايــة

 الثانيـــــة املرتبـــــة (5) الفقـــــرة واحتلـــــت والعكـــــس، ناجحـــــة اتصـــــال عالقـــــات إقامـــــة علـــــى بقدرتـــــه

 إشـــراك عـــدم علـــى النتيجـــة وتـــدل (،0.42) معيـــاري  وبـــانحراف (،1.23) بلـــغ حســـابي بمتوســـط

 رائهمآبـ واألخـذ القرارات واتخاذ اإلدارية املشكالت وحل واملقترحات الحلول  وضع في املوظفين
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 املــوظفين بمشــاركة اتالكليــ نـاءأم اهتمــام عــدم يعكـس كمــا معوقــات، مـن الكليــة يواجــه فيمـا

 مبــــدأ علــــى اقائمــــ العمــــل يكــــون  أن أهميــــة ون يعــــ ال مأنهــــ علــــى دليــــل وهــــذا آلرائهــــم، واالســــتماع

 متوســـط أدنـــى علـــى (6) الفقـــرة وحصـــلت الكليـــة، فـــي العـــاملين جميـــع بـــين والتعـــاون  املشـــاركة

 نـــــاءأم تقـــــدير ضـــــعف علـــــى النتيجـــــة وتـــــدل ،(0.24) معيـــــاري  وبـــــانحراف ،(1.06) بلـــــغ حســـــابي

 كفايـات املـوظفين بإكسـاب ماهتمـامه وعـدم بأهميته، موجهله الفريق، عمل ألسلوب اتالكلي

 وتوعويـــــة تدريبيـــــة لبـــــرامج الجامعـــــة تـــــوفير عـــــدم إلـــــى ذلـــــك الباحثـــــة وتعـــــزو  ،الجمـــــاعي العمـــــل

 الفريــق ضــمن الجمــاعي العمــل طبيعــة علــى التعــرف علــى تســاعدهم الكليــات ألمنــاء وتوجيهيــة

 الواقع. على تطبيقها من وتمكنهم وآلياته وأهميته

 املستمر التحسين مجال :5

 فـي تعـز جامعـة فـي الكليـات أمنـاء لـدى املسـتمر التحسـين كفايات توفر مستوى  ملعرفة 

 املتوســــطات حســــاب تــــم ،اإلداريــــين املــــوظفين نظــــر وجهــــة مــــن الشــــاملة الجــــودة مبــــادئ ضــــوء

 ذلك: يوضح (9) والجدول  املعيارية، واالنحرافات الحسابية

 الكفايات توفر ملستوى  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب (9جدول)

 بالنسبة الشاملة الجودة إدارة مباد  ضو  في تعز جامعة في الكليات أمنا  لدى اإلدارية

 املستمر( )التحسين الخامس للمجال

 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 
 الرتبة املهارة توفر

1 
ـــين ومكتوبـــــة واضـــــحة رؤيـــــة يمتلـــــ   اإلداري  العمـــــل لتحســ

 وتجويده.
 3 متوفرة غير 0.41 1.20

2 
 املــوظفين مــع باالتفــاق تحقيقهــا املــراد التحســينات يحــدد

 اإلدارات. مختلف في
 10 متوفرة غير 0.35 1.14

3 
ـــدد ـــين متطلبـــــات يحــ ـــرية املاديـــــة التحســ  شـــــكل علـــــى والبشــ

 عمل. خطة
 7 متوفرة غير 0.38 1.17
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 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 
 الرتبة املهارة توفر

4 
 مــــــــــــــن املقدمــــــــــــــة ى الشــــــــــــــكاو  متابعــــــــــــــة علــــــــــــــى يحــــــــــــــرص

 بجدية. معها ويتعامل املستفيدين
 2 متوفرة غير 0.44 1.27

5 
 والتقنيـــة والبشـــرية املاديـــة اإلمكانـــات جميـــع يســـتثمر

 املستمر. والتحسين التميز لتحقي  املتوفرة
 8 متوفرة غير 0.37 1.16

6 

 للتعليمـــــات املـــــوظفين تطبيـــــ  علـــــى باســـــتمرار يشـــــرف

 تحســـــين بهـــــدف اإلداري  للعمـــــل املنظمـــــة والتوجيهـــــات

 أدائهم.

 1 متوفرة غير 0.46 1.30

7 
 الثقــة خــالل مــن املــوظفين لــدى الذاتيــة الرقابــة ينمـي

 بهم.
 4 متوفرة غير 0.41 1.20

 11 متوفرة غير 0.33 1.12 الذاتي. املنهي التطوير على اإلداريين املوظفين يشجع 8

9 
 للمـــوظفين التدريبيــة البـــرام  بتــوفير للمطالبـــة يســ ى

 أدائهم. وتحسين تطوير بغرض
 13 متوفرة غير 0.24 1.06

1

0 

 االجتماعــــات حضــــور  علـــى اإلداريــــين املــــوظفين يشـــجع

 .املهنية واللقا ات
 5 متوفرة غير 0.39 1.18

1

1 

 للمـوظفين الـالزم والتشـجيع الـدعم تقـديم علـى يعمل

 مهـــــاراتهم بتحســـــين املتعلقـــــة النشـــــاطات تنفيـــــذ أثنـــــا 

 وقدراتهم.

 12 متوفرة غير 0.26 1.07

1

2 

 تحقيــــــ  مــــــدى مـــــن للت كــــــد املســـــتمرة باملتابعــــــة يقـــــوم

 جميــــــــع مســــــــتوى  علــــــــى والتطــــــــوير التحســــــــين أهــــــــداف

 اإلدارات.

 6 متوفرة غير 0.39 1.18

1

3 

 والجهــــــــــات املجتمــــــــــع مــــــــــع العالقــــــــــات لتعزيــــــــــز يســــــــــ ى

 الـــــــــــالزم الـــــــــــدعم علـــــــــــى الحصـــــــــــول  بهـــــــــــدف الخارجيـــــــــــة

 للتحسين.

 9 متوفرة غير 0.37 1.16

 ///// متوفرة غير 0.31 1.17 للمجال العام املتوسط -
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 العينــــــة أفــــــراد لتقــــــديرات العـــــام الحســــــابي املتوســــــط أن الســـــابق الجــــــدول  مــــــن نالحـــــظ

 (،1.17) بلـغ الكليـات أمنـاء لـدى املسـتمر بالتحسـين الخاصـة اإلداريـة الكفايـات توفر ملستوى 

 الداللـــــة عنـــــه تعبـــــر فيـــــه التـــــوفر مســـــتوى  حســـــابي متوســـــط وهـــــو (،0.31) معيـــــاري  وبـــــانحراف

 (1.30) بــــين تقــــع الفقــــرات جميــــع متوســــطات تراوحــــت عــــام وبشــــكل .(متــــوفرة )غيــــر اللفظيــــة

 (3 -2.35)بـــ واملحـدد الكفايـة تـوفر على الدال املعياري  الحد من أقل متوسطات وهي (،1.6و)

 أمنـــــاء لــــدى املســــتمر بالتحســـــين الخاصــــة اإلداريــــة الكفايـــــات تــــوفر عــــدم يعنـــــي ممــــا ،درجــــات

 (،1.30) بلــــــغ الفقــــــرات بــــــين حســــــابي متوســــــط أعلــــــى علــــــى (6) الفقــــــرة حــــــازت وقــــــد الكليــــــات،

 علـــــى اتالكليـــــ نـــــاءأم إشـــــراف كفايـــــة أن علـــــى النتيجـــــة هـــــذه وتـــــدل (،0.46) معيـــــاري  وانحـــــراف

 عمليــــــة أن عــــــن يكشــــــف الــــــذي األمــــــر متــــــوفرة، غيــــــر الصــــــادرة للتعليمــــــات املــــــوظفين تطبيــــــق

 الثانيــــــــة املرتبـــــــة (4) الفقـــــــرة واحتلــــــــت الصـــــــحي ، بالشـــــــكل تمــــــــارس ال اتالكليـــــــ فـــــــي اإلشـــــــراف

 امـتالك ضـعف علـى النتيجـة وتـدل (،0.44) معيـاري  وبـانحراف (،1.27) بلـغ حسـابي بمتوسط

 األمــر هم،الشـكاو  والســماع رضـاهم مــدى مـن للتحقــق املـوظفين متابعــة لكفايـة اتالكليــ نـاءأم

 علــى الكليــة قــدرة عــدم أســباب أحــد تعــد والتــي باملشــكالت، مليئــا اإلداري  العمــل يجعــل الــذي

 وبـانحراف (،1.06) بلـغ حسـابي متوسـط أدنـى علـى (9) الفقرة حصلت بينما أهدافها، تحقيق

 تـــــــدريب ببــــــرامج الكليـــــــات أمنــــــاء اهتمـــــــام ضــــــعف علـــــــى النتيجــــــة هـــــــذه وتــــــدل (،0.24) معيــــــاري 

 روتينـــــي بشـــــكل اإلداري  العمـــــل ممارســـــة علـــــى دليـــــل وهـــــو أدائهـــــم، تحســـــين بغـــــرض املـــــوظفين

 وعــــــي دون  متــــــوفر، هــــــو مــــــا ضــــــمن واســــــتمراره العمـــــل تســــــيير علــــــى الغالــــــب فــــــي يركــــــز تقليـــــدي

 غيــــر بشــــكل النتيجــــة هــــذه وتتفــــق الكليــــة، تميــــزو  املــــوظفين أداء تميــــز بــــين الطرديــــة العالقــــةب

 وتنميـــــة بتــــدريب االهتمـــــام ضــــعف نتائجهــــا أظهـــــرت التــــي (2015،الكمــــيم) دراســـــة مــــع مباشــــر

 وعــدم الجامعــة، إدارة مركزيــة إلــى تــائجالن هــذه الباحثــة وتعــزو  الحديــدة، جامعــة فــي العــاملين

 بشـتى لتحقيقهـا تسـعى والتحسـين والتطـوير التغييـر يخـص فيمـا للجامعة واضحة ر ى وجود
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 مــــن  وعــــدم الواقــــع، فــــي تطبيقهــــا إلــــى ويســــعون  يســــتلهمونها الكليــــات أمنــــاء وتجعــــل الوســــائل،

 قلـــــة إلـــــى باإلضـــــافة بالتحســـــين، خاصـــــة قـــــرارات التخـــــاذ الكافيـــــة الصـــــالحيات الكليـــــات أمنـــــاء

 تـوفر وضـعف والتميز، التحسين عمليةب خاصة ميزانية تخصيص وعدم املالية، املخصصات

 وقصـــور  الجامعـــة، فـــي العمـــل ممارســـات ضـــمن لتصـــب  والتحســـين الجـــودة ثقافـــة تنشـــر بيئـــة

 كيفيـــــــة ســـــــيما ال ،والتميـــــــز التحســـــــين كفايـــــــات الكليـــــــات أمنـــــــاء تكســـــــب التـــــــي التـــــــدريب بــــــرامج

 بـــرامج دعـــم بغـــرض خارجيـــة عالقـــات وإقامـــة والتقنيـــة، والبشـــرية املاديـــة اإلمكانـــات اســـتثمار

 لخلــق املختلفــة اإلداريــة املســتويات بــين اتصــال خطــوط وجــود عــدم إلــى باإلضــافة التحســين،

 أبــــــو) دراســــــة نتيجــــــة مـــــع مباشــــــر غيــــــر بشــــــكل النتـــــائج هــــــذه وتتفــــــق ،واملنافســــــة التعـــــاون  روح

 الجامعــــــــــات فــــــــــي راملســــــــــتم التحســــــــــين بعنصــــــــــر االهتمــــــــــام عــــــــــدم أظهــــــــــرت التــــــــــي (2006،فــــــــــارة

 الفلسطينية.

 اإحصــائيً  دالــة فــروق هنــاك هــل فــي: واملتمثــل الثــاني الســؤال عــن اإلجابــة نتــائ  :اثانًيــ

 تـــــوفر ملســـــتوى  البحـــــث عينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات متوســـــطات بـــــين (0.05) داللـــــة مســـــتوى  عنـــــد

 االســـــــتراتي ي، التخطـــــــيط الفعالـــــــة، القـــــــرارات اتخـــــــاذ الفعالـــــــة، ة)القيـــــــاد اإلداريـــــــة الكفايـــــــات

 ضـــوء فــي تعــز جامعـــة فــي الكليــات أمنـــاء دىلــ املســتمر( التحســـين الجمــاعي، والعمــل املشــاركة

  الخبرة(  سنوات -الكلية -)الجنس ملتغيرات تعزى  ،الشاملة الجودة إدارة مبادئ

 مســــتقلتين، لعينتــــين (t-test) التــــا ي االختبــــار اســــتخدام تــــم الســــؤال هــــذا عــــن ولإلجابــــة

 اتبًعـ اإلحصـائية وداللتهـا الفـروق ملعرفـة، One Way ANOVA األحـادي التبـاين تحليـل واختبـار

 النحـــو علـــى النتـــائ  ظهـــرت البيانـــات تحليـــل وبعـــد الخبـــرة، وســـنوات والكليـــة، الجـــنس، ملتغيـــرات

 التالي:

 الجنس متغير بحسب الفروق داللة -1

 (t-test) التـــــائي االختبـــــار اســـــتخدام تـــــم الجـــــنس متغيـــــر بحســـــب الفـــــروق داللـــــة ملعرفـــــة

   (:10) الجدول  في موضح هو كما مستقلتين، لعينتين
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 استجابات متوسطات بين اإلحصائية وداللتها للفروق االختبار نتائ  (10) جدول 

 الجنس متغير حسب اإلدارية الكفايات توفر ملستوى  العينة أفراد

 املتوسط العدد الجنس املتغير
 االنحراف

 املعياري 

 درجة

 الحرية
 ت قيمة

 الداللة

 اإلحصائية

 الداللة

 اللفظية

 0.36 1.25 46 ذكور  الفعالة القيادة
81 1.19 0.27 

 غير

 0.29 1.17 37 إناث دال

 0.33 1.24 46 ذكور  القرارات اتخاذ
81 1.18 0.24 

 غير

 0.30 1.16 37 إناث دال

 التخطيط

 االستراتيجي

 0.28 1.12 46 ذكور 
81 0.30 0.77 

 غير

 0.28 1.10 37 إناث دال

 املشاركة

 الجماعي والعمل

 0.32 1.21 46 ذكور 
81 0.99 0.32 

 غير

 0.29 1.14 37 إناث دال

 التحسين

 والتميز املستمر

 0.32 1.21 46 ذكور 
81 1.20 0.23 

 غير

 0.29 1.12 37 إناث دال

 الكلية الدرجة
 0.30 1.20 46 ذكور 

81 1.03 0.30 
 غير

 0.28 1.14 37 إناث دال

 داللـــــة مســـــتوى  عنـــــد اإحصـــــائيً  دالـــــة فـــــروق وجـــــود عـــــدم الســـــابق الجـــــدول  مـــــن يتضـــــح

 اإلداريــة الكفايــات تــوفر مســتوى  نحــو البحــث عينــة أفــراد اســتجابات متوســطات بــين (0.05)

 ملتغيـــــر تعـــــزى  ،الشـــــاملة الجـــــودة إدارة مبـــــادئ ضـــــوء فـــــي تعـــــز جامعـــــة فـــــي الكليـــــات أمنـــــاء لـــــدى

 القــــــرارات اتخــــــاذ الفعالــــــة، ة)القيــــــاد املجــــــاالت جميــــــع مســــــتوى  علــــــى إنــــــاث(،-)ذكــــــور  الجــــــنس

 بلغـت حيثاملسـتمر(، التحسـين الجمـاعي، والعمـل املشـاركة االستراتي ي، التخطيط الفعالة،

 اإحصــائيً  دالــة غيــر قــيم وهــي التــوالي، علــى (0.27،0.24،0.77،0.32،0.23) داللــةال ياتمســتو 
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 ملســتوى  املــوظفين مــن العينــة أفــراد تقــديرات أن علــى يــدل وهــذا ،(0.05) داللــة مســتوى  عنــد

 كمــا الجـنس، بـاختالف تختلــف ال تعـز جامعـة فــي الكليـات أمنـاء لــدى اإلداريـة الكفايـات تـوفر

 بتطــوير الجامعــة اهتمــام ضــعف إلــى ذلــك يرجــع وقــد هــا، تــوفر عــدم حــول  اتفــاقهم علــى تــدل

 لتحقيـــــــق واملطلوبـــــــة الحديثـــــــة اإلداريـــــــة الكفايـــــــات وإكســـــــابهم الكليـــــــات، ألمنـــــــاء اإلداري  األداء

 اإلداري. األداء في والتميز الجودة

 الكلية متغير حسب الفروق داللة -2

 (t-test) التــــــائي االختبــــــار اســــــتخدام تــــــم الكليــــــة متغيــــــر بحســــــب الفــــــروق داللــــــة ملعرفــــــة

 (:10) الجدول  في موضح هو كما مستقلتين، لعينتين

 استجابات متوسطات بين اإلحصائية وداللتها للفروق االختبار نتائ  (11) جدول 

 الكلية متغير حسب اإلدارية الكفايات توفر ملستوى  العينة أفراد

 املتوسط العدد الجنس املتغير
 االنحراف

 املعياري 

 درجة

 الحرية

 قيمة

 ت

 الداللة

 اإلحصائية

 الداللة

 اللفظية

 القيادة

 الفعالة

 0.39 1.33 47 تطبيقية
 دال 0.01 3.88 81

 0.13 1.06 36 إنسانية

 اتخاذ

 القرارات

 0.38 1.28 47 تطبيقية
 دال 0.01 2.75 81

 0.17 1.10 36 إنسانية

 التخطيط

 االستراتيجي

 0.35 1.18 47 تطبيقية
 دال 0.01 2.70 81

 0.05 1.02 36 إنسانية

 دال 0.01 4.00 81 0.36 1.29 47 تطبيقية املشاركة
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 والعمل

 الجماعي
 0.13 1.04 36 إنسانية

 التحسين

 املستمر

 والتميز

 0.37 1.27 47 تطبيقية

 دال 0.01 3.70 81
 0.12 1.04 36 إنسانية

 الدرجة

 الكلية

 0.35 1.27 47 تطبيقية
 دال 0.01 3.63 81

 0.11 1.05 36 إنسانية

 بـين (0.05) داللـة مسـتوى  عنـد اإحصـائيً  دالـة فـروق وجـود السابق الجدول  من يتضح

 أمنـــاء لـــدى اإلداريـــة الكفايـــات تـــوفر مســـتوى  نحـــو البحـــث عينـــة أفـــراد اســـتجابات متوســـطات

 علــــى الكليــــة، ملتغيــــر تعــــزى  ،الشــــاملة الجــــودة إدارة مبــــادئ ضــــوء فــــي تعــــز جامعــــة فــــي الكليــــات

 االســتراتي ي، التخطــيط الفعالــة، القــرارات اتخــاذ الفعالــة، ة)القيــاد املجــاالت جميــع مســتوى 

 داللـــــــةال ياتمســـــــتو  جميـــــــع بلغـــــــت حيـــــــث املســـــــتمر(، التحســـــــين الجمـــــــاعي، والعمـــــــل املشـــــــاركة

 أن علـــــى النتيجـــــة هـــــذه وتـــــدل (0.05) داللـــــة مســـــتوى  عنـــــد اإحصـــــائيً  دالـــــة قـــــيم وهـــــي (،0.01)

 تختلــــــف الكليــــــات أمنــــــاء لــــــدى اإلداريــــــة الكفايــــــات تــــــوفر لدرجــــــة البحــــــث عينــــــة أفــــــراد تقــــــدير

 فــي التطبيقيــة الكليــات أغلــب أن إلــى الفــرق  هــذا يرجــع وقــد ،بهــا ون يعملــ التــي الكليــة بــاختالف

 عـن ناهيـك الطـرق، بكـل تميزهـا وإظهـار وجودهـا إلثبـات وتسـعى النشـأة، حديثة تعد الجامعة

 حســـاب علـــى املـــوازي، أو العـــام بالنظـــام ســـواء بهـــا لاللتحـــاق الطلبـــة قبـــل مـــن الكبيـــر اإلقبـــال

 تطــــوير متطلبــــات تــــوفير علــــى تســــاعدها ماليــــة بمــــوارد تتمتــــع يجعلهــــا اإلنســــانية،مما الكليــــات

 الكليــات مــن أفضـل وبشــكل الخصـوص، وجــه علـى الكليــات وألمنـاء اإلداريــين للمـوظفين األداء

 واإلدارية. املالية الجوانب في قصور  من األغلب في تعاني التي اإلنسانية
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 الخبرة متغير بحسب الفروق داللة -3

 التبــــــاين تحليــــــل اختبــــــار اســــــتخدام تــــــم الخبــــــرة متغيــــــر بحســــــب الفــــــروق داللــــــة ملعرفــــــة

 ذلك: يوضح (12) والجدول  One Way ANOVA األحادي

 استجابات متوسطات بين اإلحصائية وداللتها للفروق االختبار نتائ  (12جدول)

 الخبرة. متغير حسب اإلدارية الكفايات توفر ملستوى  العينة أفراد

 التباين مصدر املتغير
 مجموع

 املربعات

 درجة

 الحرية

 متوسط

 املربعات
F 

 مستوى 

 الداللة
 القرار

 القيادة

 الفعالة

 0.16 2 0.31 املجموعات بين

1.44 0.24 
 غير

 دال
 0.11 80 8.73 املجموعات داخل

  82 9.05 الكلي

 اتخاذ

 القرارات

 0.14 2 0.28 املجموعات بين

1.39 0.26 
 غير

 دال
 0.10 80 7.94 املجموعات داخل

  82 8.22 الكلي

 التخطيط

 االستراتيجي

 0.02 2 0.05 املجموعات بين

0.30 0.74 
 غير

 دال
 0.08 80 6.27 املجموعات داخل

  82 6.32 الكلي

 املشاركة

 والعمل

 الجماعي

 0.15 2 0.30 املجموعات بين

1.59 0.21 
 غير

 دال
 0.09 80 7.45 املجموعات داخل

  82 7.75 الكلي

 التحسين

 املستمر

 0.16 2 0.32 املجموعات بين
1.69 0.19 

 غير

 0.10 80 7.60 املجموعات داخل دال
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 التباين مصدر املتغير
 مجموع

 املربعات

 درجة

 الحرية

 متوسط

 املربعات
F 

 مستوى 

 الداللة
 القرار

  82 7.92 الكلي والتميز

 الدرجة

 الكلية

 0.11 2 0.22 املجموعات بين

1.31 0.28 
 غير

 دال
 0.09 80 6.83 املجموعات داخل

  82 7.05 الكلي

 داللـــــة مســـــتوى  عنـــــد اإحصـــــائيً  دالـــــة فـــــروق وجـــــود عـــــدم الســـــابق الجـــــدول  مـــــن يتضـــــح

 اإلداريــة الكفايــات تــوفر مســتوى  نحــو البحــث عينــة أفــراد اســتجابات متوســطات بــين (0.05)

 الخبـرة ملتغيـر تعـزى  ،الشـاملة الجـودة إدارة مبـادئ ضـوء في تعز جامعة في الكليات أمناء لدى

 ة)القيــاد املجــاالت جميــع مســتوى  علــى فــأكثر(، ســنوات 10) ســنوات(، 10-6) ســنوات(، 5 -1)

 الجمـــــــاعي، والعمـــــــل املشـــــــاركة االســـــــتراتي ي، التخطـــــــيط الفعالـــــــة، القـــــــرارات اتخـــــــاذ الفعالـــــــة،

 علـــــــى (0.24،0.26،0.74،0.21،0.19) داللــــــةال ياتمســــــتو  بلغــــــت حيــــــث املســــــتمر(، التحســــــين

 تقـديرات أن علـى يـدل وهـذا ،(0.05) داللـة مسـتوى  عنـد اإحصائيً  دالة غير قيم وهي التوالي،

 تعـز جامعـة فـي الكليـات أمناء لدى اإلدارية الكفايات توفر ملستوى  املوظفين من العينة أفراد

 امؤشـــرً  يعـــد الـــذي هـــا، تـــوفر عـــدم حـــول  اتفـــاقهم علـــى تـــدل كمـــا الخبـــرة، بـــاختالف تختلـــف ال

   الجامعة. في اإلداري  األداء وتجويد تطوير نحو املوجهة البرامج تنفيذ في القصور  على

ــــ
ً
 لتطــــوير املقتــــرح التصــــور  مــــا فــــي: واملتمثــــل الثالــــث الســــؤال عــــن اإلجابــــة نتــــائ  :اثالث

 الشاملة  الجودة إدارة معايير ضوء في الكليات ألمناء اإلداري  األداء

 امليدانيـــة  )املنطلقـــات تضـــمن وقـــد املقتـــرح التصـــور  بنـــاء تـــم الســـؤال هـــذا علـــى لإلجابـــة

 عمليــــــة تعيــــــق أن املتوقــــــع ملشــــــكالتا   املقتــــــرح التصــــــور   مجــــــاالت املقتــــــرح التصــــــور  أهــــــداف

 علـى ذلـك توضـي  وسيتم (،املشكالت على والتغلب املقترح التصور  إنجاح متطلبات التنفيذ 

 اآلتي: النحو
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 امليدانية املبررات أ.

 وســعيها ،اإلداري  طويربــالت االهتمــام إلــى تعــز جامعــة توجــه إطــار فــي التصــور  هــذا يــأتي 

 والهادفـة الـوظيفي للتوصيف (2010-2025) ستراتيجيةاال  الخطة مصفوفة تنفيذ الستكمال

  األهـــداف تحقيـــق ىعلـــ ويعمـــل واملهـــام املســـار يحـــدد عمـــل إطـــار رســـم إلـــى
ً

 تحســـين إلـــى وصـــوال

 علـــــى ســـــنوات (10) ومـــــرور التوجـــــه ذلـــــك مـــــن فبـــــالرغم ،تعـــــز بجامعـــــة اإلداري  األداء وتطـــــوير

 األداء فـي وضـعف قصـور  وجـود أثبتـت الحاليـة الدراسـة نتائج أن إال االستراتيجية تلك إشهار

 الكفايــــــات تــــــوفر عــــــدم نعــــــ امليــــــداني البحــــــث نتــــــائج كشــــــفت حيــــــث ،الكليــــــات ألمنــــــاء اإلداري 

 ،الفاعلـــــــة القـــــــرارات اتخـــــــاذو  ،الفاعلـــــــة )القيـــــــادة مجـــــــاالت فـــــــي الكليـــــــات أمنـــــــاء لـــــــدى اإلداريـــــــة

 علــــى يــــدل ممــــا ،(املســــتمر التحســــينو  االســــتراتي ي، التخطــــيطو  الجمــــاعي، العمــــلو  واملشــــاركة

 ووضــــــــع والتحســــــــين، بالتجويــــــــد اهتمــــــــامهم وضــــــــعف التقليديــــــــة، األســــــــاليب علــــــــى اعتمــــــــادهم

 تقــديم فــي واملســاهمة التوجــه ذلــك دعــم اســتدعي الــذي األمــر املســتقبلية، والــر ى التصــورات

 الجــــودة إدارة مبـــادئ ضــــوء فـــي اإلداريـــة الكفايــــات تلـــك لتطـــوير ومعالجــــات أفكـــار وطـــرح ر ى

  اأســــــلوبً  باعتبــــــاره الشــــــاملة،
ً
 العمــــــل تجويــــــد علــــــى تعمــــــل التــــــي اإلداريــــــة األســــــاليب مــــــن احــــــديث

 التميـز لتحقيـق التقليديـة اإلداريـة األسـاليب عـن التخلـي علـى الكليـات أمناء وتساعد ،اإلداري 

 .للكليات واملنافسة

 املقتر  التصور  أهدافب.

 مــــــــع الصــــــــحي  والتعامــــــــل الفعالــــــــة القيــــــــادة كفايــــــــات الكليــــــــات أمنــــــــاء إكســــــــاب 

 املوظفين.

 الحقـــائق أســـاس علـــى الفاعلـــة القـــرارات اتخـــاذ كفايـــات الكليـــات أمنـــاء إكســـاب 

 املتوفرة. الدقيقة املعطياتو 
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 العمـــل لتطـــوير الالزمـــة االســـتراتي ي التخطـــيط كفايـــات الكليـــات أمنـــاء إكســاب 

 وتجويده. اإلداري 

 إلنجــــــاز الالزمــــــة الجمــــــاعي والعمــــــل املشــــــاركة كفايــــــات الكليــــــات أمنــــــاء إكســــــاب 

 وتميز. بكفاءة اإلداري  العمل

 واملنافســـة التميـــز لتحقيـــق املســـتمر التحســـين كفايـــات الكليـــات أمنـــاء إكســـاب 

 للكليات.

 التصور  مجاالت ج.

 الفعالة القيادة :1

 يتطلب: فإنه الفعالة القيادة مجال في الكليات أمناء لدى اإلدارية الكفايات لتطوير

 مهـــامهم الكليـــات ألمنـــاء وتفســـر توضـــح التـــي التوعويـــة رامجـوالبـــ املحاضـــرات عقـــد 

 واجتماعيــــــة إنســــــانية عالقــــــات إقامــــــة ضــــــرورة علــــــى وتحــــــثهم القياديــــــة، وأدوارهــــــم

 وبمـــا تـــواجههم، التـــي التحـــديات مواجهـــة مـــن يتمكنـــوا حتـــى املـــوظفين، مـــع متميـــزة

 املرجوة. األهداف تحقيق على يساعدهم

 ومهـاراتهم قـدراتهم تنميـة علـى الكليـات أمنـاء تسـاعد التي التدريبية الدورات عقد 

 وإكســـابهم لـــديهم، الخادمـــة القيـــادة روح وتنميـــة ومميـــزة، حديثـــة بطـــرق  القياديـــة

 ممــا وتحفيــزهم؛ فــيهم، اإليجــابي والتــأثير املــوظفين، مــع الصــحي  التعامــل مهــارات

 .وفاعلية بكفاءة املؤسسة أهداف تحقيقو  األداء، تجويد على ساعدي

 اإلداريـــــة األســـــاليبب الكليـــــات أمنـــــاء لتعريـــــف والتوعويـــــة التدريبيـــــة البـــــرامج عقـــــد 

 لشــغل املـوظفين وترشــي  واختيـار تفـويض وأســس الالمركزيـة، مبــدأ علـى القائمـة

 الحسبان. في أخذها يجب التي واالعتبارات اإلدارية، واملهام الوظائف
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 وتمكيـنهم واملتابعـة، الرقابـة علـى قـدراتهم لتنميـة الكليات ألمناء املستمر التدريب 

 بــاملوارد وتزويــدهم آلخــر، وقــت مــن وفعالــة جديــدة رقابيــة أنظمــة اســتحداث مــن

 لذلك. الالزمة

 والنـــــدوات الـــــورش فـــــي لالشـــــتراك الكليـــــات ألمنـــــاء واملعنـــــوي  املـــــادي الـــــدعم تقـــــديم 

 وتمكيـنهم اإلداري، بـأدائهم االرتقـاء أجل من وخارجها، الجامعة داخل واملؤتمرات

 والفاعلية. الكفاءة من عالية بدرجة وأدوارهم مهامهم ممارسة من

 الفاعلة القرارات اتخاذ :2

 فإنــه الفاعلــة القــرارات اتخــاذ مجــال فــي الكليــات أمنــاء لــدى اإلداريــة الكفايــات لتطــوير

 يتطلب:

 بصــفة تحــديثهاو  متكاملــة بيانــات قاعــدة نشــاءإ كيفيــة علــى الكليــات أمنــاء تــدريب 

 والخارجيـــــة الداخليـــــة مصـــــادرها مـــــن والحقـــــائق املعلومـــــات تـــــوفير وطـــــرق  ،دوريـــــة

 واملخططـــــــات ،الرســـــــمية والتقـــــــارير ،والخطـــــــط ،ألبحـــــــاثوا واللـــــــوائ ، كاألنظمـــــــة،

 .وتنظيمها تحليلها وطرق  ،املتخصصة املرجعية والكتب ،التنفيذية

 أمنـاء ملسـاعدة املعلومات، تكنولوجيا وتوظيف الحديثة واألجهزة اتالتقني توفير 

 التقــــــــــارير علــــــــــى والحصـــــــــول  ،املعلومــــــــــات وتبــــــــــادل وتخـــــــــزين جمــــــــــع علــــــــــى الكليـــــــــات

 الفاعلة. القرارات اتخاذ على تساعد التي واإلحصائيات

 علـى تسـاعد التـي الحديثـة العلميـة األسـاليب استخدام على الكليات أمناء تدريب 

 العمليــات، بحــوث مثــل فاعليــة األكثــر اإلداريــة اتالقــرار  واختيــار املشــكالت، حــل

 .اإلدارية املباريات ونظرية القرارات، وشجرة االحتماالت، ونظرية
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 مــــن التــــي القــــرارات التخــــاذ املناســــبة الصــــالحيات ومــــنحهم الكليــــات أمنــــاء تمكــــين 

 األهداف. تحقيق شأنها

 املشـــــــــكلة، تحديـــــــــد مهـــــــــارات الكليـــــــــات أمنـــــــــاء إلكســـــــــاب التدريبيـــــــــة البـــــــــرامج عقـــــــــد 

 بينهـــــــا، واملفاضـــــــلة البـــــــدائل، وإيجـــــــاد العكســـــــية، والتغذيـــــــة والتقيـــــــيم والتحليـــــــل،

 واملكتوبــة الشــفوية بأنواعهــا عكســيةال تغذيــةال وعمــل للنتــائج، املســتمر التقيــيمو 

 فاعلية. أكثر القرار وجعل ،ختالالتاال  ملعالجة واإللكترونية

 فــي والجديــة القــرار فــي املرونــة بــين الجمــع بكيفيــة وتــوعيتهم الكليــات أمنــاء دريبتــ 

 اللــوائ  لتطبيــق قــرارات مــن يصــدر مــا بــين املســتمر( )التــوازن  إحــداثو  التنفيــذ،

 ولـــيس بـــالقرار، املحيطـــة املتجـــددة واملواقـــف املتغيـــرة الظـــروف ظـــل فـــي والقـــوانين

 مـع التعامـل عـن بعيداو  ،والقوانين باللوائ  تفرض التي املحيطة الظروف ظل في

 .جامدة قوالب بوصفها القوانين

 االستراتيجي التخطيط :3

 فإنـــه االســـتراتي ي التخطـــيط مجـــال فـــي الكليـــات أمنـــاء لـــدى اإلداريـــة الكفايـــات لتطـــوير

 يتطلب:

 على: تعمل التي الكليات ألمناء التدريبية الدورات عقد ــــ

 التحليــــــــل مهـــــــارات وإكســـــــابهم االســـــــتراتيجية، الخطـــــــط صـــــــياغة علـــــــى قـــــــدرتهم تنميـــــــة *

 اإلمكانــــــات) الداخليــــــة البيئــــــة تحليــــــل كيفيــــــة علــــــى والتعــــــرف ،(SWOT) االســـــتراتي ي

 الهيكـــــــل واالجتماعيـــــــة، اإلنســـــــانية العالقـــــــات األدوات، األجهـــــــزة، البشـــــــرية،و  املاديـــــــة

 واالقتصـــــــــــــادية، السياســـــــــــــية، )العوامـــــــــــــل الخارجيـــــــــــــة البيئـــــــــــــةو  ،إلـــــــــــــخ( ...التنظيمـــــــــــــي

 الكليــــــــة تــــــــدعم التـــــــي الفــــــــرص عــــــــن للكشـــــــف ،(لــــــــخإ ...والتكنولوجيــــــــة واالجتماعيـــــــة،
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 مــــن وتحــــد الكليــــة نجــــاح تعتــــرض التــــي والتهديــــدات أهــــدافها، تحقيــــق علــــى وتســــاعد

 الســتعدادوا التنفيــذ، أثنــاء تحــدث قــد التــي البيئيــة املتغيــرات توقــع وكيفيــة نجاحهــا،

 .السلبية تأثيراتها من والتقليل تهاملواجه

نـة، والتشـغيلية التنفيذيـة الخطط صياغة مهارات إكسابهم *  ،هـدافاأل  صـياغةك املزم 

 املتطلبــاتو  التقـويم، ووسـائل واملنفـذين، والتكلفــة، الالزمـة، الزمنيـة الفتـرة وتحديـد

 .للتنفيذ الالزمة والبشرية املادية

 توظيــــف وكيفيــــة لــــه، الالزمــــة املعــــايير وإعــــداد وصــــياغة التقــــويم علــــى قــــدراتهم تنميــــة *

 .املستقبلية برامجال ورسم خططال لصياغة ويمالتق نتائج

 علــــى وتنفيــــذها الخطــــط إلعــــداد الالزمــــة والبشــــرية املاديــــة واملتطلبــــات امليزانيــــة تــــوفير ــــــــ

 املطلوب. وبالشكل الواقع

 يالجماع والعمل املشاركة :4

 فإنـه الجمـاعي والعمـل املشـاركة مجـال في الكليات أمناء لدى اإلدارية الكفايات لتطوير

 يتطلب:

 الجمــــــــاعي، العمـــــــل بطبيعـــــــة الكليــــــــات أمنـــــــاء تعـــــــرف التــــــــي التدريبيـــــــة البـــــــرامج عقـــــــد 

 اإلبـــــداع،و  التواصـــــل،و  التعـــــاون،ك الفريـــــق ضـــــمن العمـــــل وآليـــــات مهـــــارات وتكســـــبهم

 ضــــمن العمــــل نجــــاح وشــــروط النزاعــــات، وإدارة املشــــكالت، حــــل وطــــرق  املنافســــة،و 

 املهارات. من وغيرها العمل لفريق والسلبية اإليجابية والسلوكيات الفريق،

 تقويـــــة علـــــى الحـــــث إلـــــى تهـــــدف التـــــي الكليـــــات أمنـــــاء مـــــع الدوريـــــة االجتماعـــــات عقـــــد 

 إنجـــــاح فـــــي دورهـــــا علـــــى والتأكيـــــد املـــــوظفين، مـــــع واإلنســـــانية االجتماعيـــــة العالقـــــات

 للمسؤولية. كبير واستشعار عالية معنوية بروح زهوإنجا اإلداري  العمل
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 املشـــــاركة قــــيم تعزيـــــز إلــــى الهادفـــــة والنــــدوات التوعويـــــة واملحاضــــرات البـــــرامج عمــــل 

 فاعلة. واقعية ممارسة إلى وتحويلها الكليات، أمناء لدى الفريقي والعمل

 واســـــــتخدام ،االتصـــــــال مهـــــــارات الكليـــــــات أمنـــــــاء إلكســـــــاب التدريبيـــــــة البـــــــرامج عقـــــــد 

 للجميــــــع تــــــي ي ممــــــا ،إلخوالتقــــــارير... ،واالجتماعــــــات ،كاملقــــــابالت املناســــــبة وســــــائلال

 علـــــى والتغلـــــب ،والتعليمـــــات واملســـــؤوليات املهـــــام علـــــى التعـــــرفو  املعلومـــــات، تبـــــادل

 .املعوقاتو  املشكالت

 املستمر التحسين :5

 فإنــــــه املســــــتمر التحســــــين جــــــالم فــــــي الكليــــــات أمنــــــاء لــــــدى اإلداريــــــة الكفايــــــات لتطــــــوير

 :يتطلب

 واســـتثمار اإلداري، العمـــل تحســـين وأســـاليب طـــرق  علـــى الكليـــات أمنـــاء تـــدريب 

 والجهــات املؤسســات مـع الشــراكة تعزيـزو  املتاحــة، والبشـرية املاديــة اإلمكانيـات

 األعمـــال، ورجـــال كاملنظمـــات خارجيـــة تمويـــل مصـــادر عـــن والبحـــث الخارجيـــة،

 واملستقبلية. الحالية هأهداف وتحقيق ،التحسين أنشطة لدعم

 مهــــــارات بعــــــض الكليــــــات أمنــــــاء إكســــــاب إلــــــى الهادفــــــة التدريبيــــــة البــــــرامج عقــــــد 

 الراجعـة، التغذيـة وعمل واإلشراف، واملتابعة، ،ملراجعةكا الضرورية التحسين

 وتبنـــي التقـــارير، وكتابـــة التعليمـــات، وصـــياغة ،التصـــحيحية اإلجـــراءات واتخـــاذ

 .املنشود التحسين لتحقيق جديدةال ستراتيجياتال وا سياساتال

 مهــــــارات الكليــــــات أمنــــــاء إلكســــــاب الالزمــــــة والتوعويــــــة التدريبيــــــة البــــــرامج عقــــــد 

 لتحقيقهـــــــا، والتخطـــــــيط املـــــــوظفين، لـــــــدى املنهـــــــي التطـــــــوير حتياجـــــــاتا تحديـــــــد

 والشخصـــية والوظيفيـــة املهنيـــة املهـــارات اكتســـاب علـــى ومســـاعدتهم وتنفيـــذها،
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 الكليــــات أمنــــاء تعريــــف إلــــى باإلضــــافة أدائهــــم، مســــتوى  رفــــع علــــى تســــاعد التــــي

 عليـــــه، وحـــــثهم املســـــتمر الـــــذاتي املنهـــــي التطـــــوير علـــــى املـــــوظفين تشـــــجيع بطـــــرق 

 .املتميز األداء من ستوياتامل أعلى تحقيقل

 فـــي اإلداري  للتحســـين ومقترحـــات وتصـــورات ر ى بتقـــديم الكليـــات أمنـــاء إلـــزام 

 ،والبشــــرية املاديــــة متطلباتهــــا تحديــــد مــــع مكتوبــــة بصــــورة وصــــياغتها ،الكليــــات

 الخطــط فــي عكســها ليــتم ،تحســيناتال تلــك تنفيــذ ومســتلزمات وطــرق  وســائلو 

 بالكلية. الخاصة املستقبلية والبرامج

 وتحفيـــزهم التحســـين، بأعمـــال للقيـــام الالزمـــة الصـــالحيات الكليـــات أمنـــاء مـــن  

 املــادي الــدعم وتــوفير األهــداف، تحقيــق يضــمن وبمــا والتجديــد، التطــوير علــى

 واملنافسة. التميز للكلية يحقق ملموس تحسين إلحداث الالزم

 التصور  تنفيذ عملية تعي  أن املتوقع املشكالت د.

 الشـــــاملة الجـــــودة ثقافـــــة نشـــــر علـــــى تســـــاعد التـــــي املناســـــبة البيئـــــة تـــــوفر عـــــدم 

 .اإلداري  العمل في مبادئها وتطبيق

 تطبيـــــقو  الشـــــاملة، الجـــــودة فكـــــرة لتبنـــــي للجامعـــــة واضـــــحة ر يـــــة وجـــــود عـــــدم 

 .فعلي بشكل اإلداري  الجانب في هامبادئ

 تـدريبل بـرامج إقامـة تعيـق والتـي التـدريب، مجـال في املعتمدة املوازنات ضعف 

 .الشاملة الجودة إدارة مبادئ ضوء في الكليات أمناء أداء وتطوير

 املحققـة واإلنجـازات األداء مسـتوى  تكشف التي الدقيقة املعلومات توفر عدم 

 املتطلبــــات مــــن تعــــد والتــــي الشــــاملة، الجــــودة يخــــص فيمــــا اإلداري  الجانــــب فــــي

 والتطوير. للتحسين الضرورية
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 كمصـــادر ومســـتلزماتها، الكافيـــة، التكنولوجيـــة األجهـــزةو  األنظمـــة إلـــى الكليـــات افتقـــار 

 ونحوها. الطاقة

 املشكالت على والتغلب املقتر  التصور  إنجا  متطلبات. هـ

 الجانـــــب وفـــــي عـــــام، بشـــــكل الجامعـــــة فـــــي الشـــــاملة الجـــــودة تطبيـــــق فكـــــرة تبنـــــي 

 تصـــــب  بحيـــــث الشـــــاملة الجـــــودة ثقافـــــة ونشـــــر الخصـــــوص، وجـــــه علـــــى اإلداري 

   .الكليات أمناء لدى سيما وال فيها العاملين لدى وممارسة افكرً 

 علـــى املســـتمر للتأكيــد الكليـــات أمنــاء مـــع الدوريـــة واالجتماعــات اللقـــاءات عقــد 

 املســتوى  علــى بهــا املتعلقــة األهــداف قيــتحقو  الشــاملة، الجــودة تطبيــق ضــرورة

 اإلداري.

 البـــــرامج تصـــــميم نحـــــو بواجبهـــــا للقيـــــام واإلداري، املـــــالي التطـــــوير دائـــــرة تفعيـــــل 

 املسـتمرة واملتابعـة والتقييم اإلداري، داءاأل  لتطوير الالزمة والخطط التدريبية

 مراقبــــة ضــــوئها فــــي يــــتم جــــودةلل معــــايير وضــــعو  الجامعــــة، كليــــات مســــتوى  علــــى

  الالزمة. التصحيحية اإلجراءات اتخاذو  ،األداء ومقارنة

 مبـــادئ بتحقيــق الكليـــات أمنــاء التــزام تضـــمن التــي والتعليمـــات اللــوائ  صــياغة 

 .اإلداري  أدائهم في الشاملة الجودة إدارة

 واختصاصــات مهـام طبيعــة يوضـح مـرن  وظيفــي صــياغة وصـفب الجامعـة قيـام 

 الشاملة. الجودة إدارة ملبادئ اتحقيًق  التمكين بمبدأ األخذ مع الكليات، أمناء

 معلومــــــات نظــــــام إلنشــــــاء الالزمــــــة والتقنيــــــات واألجهــــــزة اإلنترنــــــت شــــــبكة تــــــوفير 

 تضــــمن ،دوريــــة بصــــفة تحــــديثها يــــتم متكاملــــة، بيانــــات قاعــــدة يــــوفر لكترونــــيإ

 .املعلومات استرجاع في والسهولة والسرعة الدقة
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 والتعليمــــات وأهــــدافها، الجامعــــة رســــالة يتضــــمن متكامــــل توثيــــق نظــــام إعــــداد 

 واملعـــــــــــــــايير والســـــــــــــــجالت، والوثـــــــــــــــائق اإلداري، للعمـــــــــــــــل املنظمـــــــــــــــة واإلجـــــــــــــــراءات

 فـي الشـاملة الجودة تحقيق على الحكم أجل من إليه الرجوع ليتم واملؤشرات،

 عدمه. من اإلداري  الجانب

 واألســـــاليب التقنيـــــات اســـــتخدام علـــــى مســـــتمرة بصـــــفة الكليـــــات أمنـــــاء تـــــدريب 

 أدائهـــــــم تطـــــــوير علـــــــى تعمـــــــل التـــــــي املعلومـــــــات وتكنولوجيـــــــا الحديثـــــــة، اإلداريـــــــة

 التقليدية. األساليب عن التخلي على وتساعدهم اإلداري،

 خــــــــالل مــــــــن الكليــــــــات، ألمنــــــــاء اإلداري  األداء لتطــــــــوير الالزمــــــــة األمــــــــوال تــــــــوفير 

 لتــــوفير خــــارجيين داعمــــين عــــن والبحــــث الجامعــــة، مــــوارد مــــن جــــزء تخصــــيص

 ونحوه. التدريب برامج وتمويل واألجهزة، والتقنيات املستلزمات

 الخاتمة :اخامًس 

 النتائ  ملخص أ.

 حســـابي وبمتوســط الكليــات، أمنـــاء لــدى اإلداريــة الكفايــات تـــوفر عــدم النتــائج أظهــرت -

 بالقيـــــادة ابتـــــداءً  اتنازلًيـــــ املجـــــاالت وترتبـــــت (،0.29) بلـــــغ معيـــــاري  وانحـــــراف (،1.17) بلـــــغ

 القــرارات اتخــاذ يليــه (،0.33) معيــاري  وانحــراف (،1.21) بلــغ حســابي بمتوســط الفاعلــة

 والعمــل املشــاركة ثـم (،0.32) معيــاري  وانحـراف (،1.20) بلــغ حسـابي بمتوســط الفاعلـة

 املســتمر فالتحسـين (،0.31) معيــاري  وانحـراف (،0.18) بلــغ حسـابي بمتوســط الجمـاعي

 االســـــتراتي ي التخطـــــيط اوأخيـــــرً  (،0.31) معيـــــاري  وانحـــــراف (،1.17) حســـــابي بمتوســـــط

 (.0.28) معياري  وانحراف (،1.11) بلغ حسابي بمتوسط
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 بـــــين (0.05) داللـــــة مســـــتوى  عنـــــد اإحصـــــائيً  دالـــــة فـــــروق وجـــــود عـــــدم النتـــــائج أظهـــــرت - 

 ة)القيــــاد اإلداريــــة الكفايــــات تــــوفر ملســـتوى  البحــــث عينــــة أفــــراد اســــتجابات متوســـطات

 الجمــاعي، والعمــل املشــاركة االســتراتي ي، التخطــيط الفعالــة، القــرارات اتخــاذ الفعالــة،

 الجـــودة إدارة مبـــادئ ضـــوء فـــي تعـــز جامعـــة فـــي الكليـــات أمنـــاء دىلـــ املســـتمر( التحســـين

 عنــد اإحصــائيً  دالــة فــروق ووجــود الخبــرة(، ســنوات -)الجــنس ملتغيــري  تعــزى  ،الشــاملة

 التطبيقية. الكليات ولصالح الكلية، ملتغير تعزى  (0.05) داللة مستوى 

 بــــ: توص ي الباحثة فإن عنه أسفرت وما البحث نتائج ضوء في :ب.التوصيات

 ال اإلداريـــين أداء لتطـــوير مـــدخال الجامعـــة فـــي الشـــاملة الجـــودة إدارة أســـلوب اعتمـــاد 

 الكليات. أمناء سيما

 علــــــى اإلداري  الجانـــــب فــــــي الجـــــودة تطبيـــــق إلــــــى الهادفـــــة االســــــتراتيجية الخطـــــط وضـــــع 

 الجامعة. كليات كافة مستوى 

 مقترحــات مــن فيــه ورد مــا علــى للوقــوف الجامعــة إدارة قبــل مــن املقتــرح التصــور  تبنــي 

 الكليات. بأمناء الخاصة التدريب برامج وضع عند منه واالستفادة لتنفيذها، وآليات

 بــــ: الباحثة توص ي الحالي البحث نتائج ضوء في املقترحات: ج.

 مبـــادئ ضـــوء فـــي الكليـــات أمنـــاء أداء تطـــوير معوقـــات عـــن للكشـــف دراســـات إجـــراء 

 الشاملة. الجودة

 تعز. جامعة في الكليات ألمناء التدريبية االحتياجات عن للكشف دراسات إجراء 
 

 املراجع:

 تعـــز، تعــز، جامعـــة ،تعــز جامعـــة كليــات فـــي الداخليـــة التنظيميــة الالئحـــة (.2003) تعــز جامعــة -1

 اليمن.
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 القاهرة، ،املصري  الكتاب دار ،1ط .اإلدارية العلوم مصطلحات معجم .(1984) أحمد بدوي،  -2

 مصر.

ـــــان، -3 ــ ـــــد برقعــ ــ ـــــد أحمـــ ــ ـــرح تصــــــــــور  .(2014) محمــ ــ ــ ـــــق مقتــ ــ ــــودة إدارة لتطبيـــ ــ ــ ـــاملة الجـ ــ ــ ـــــة فـــــــــي الشـــ ــ  جامعـــ

 مصر. أسيوط، جامعة ،التربية كلية ،منشورة غير دكتوراه رسالة ،حضرموت

 الجامعــات فــي التــدريس هيئــة أعضــاء تواجــه التــي املشــكالت .(2016) وآخــرون محمــود ســمرة، أبــو -4

 العربيـة، الجامعات اتحاد ،ديسمبر ،(36) العدد ،العربية الجامعات تحادا مجلة ،الفلسطينية

 األردن.

ــــوأ -5 ــ ــ ــ ـــــــف فـــــــــــارة، بـ ـــــد يوســــ ــ ــ ــــات واقـــــــــــع .(2006) أحمــ ــ ــ ــ ــــودة إدارة تطبيقـ ــ ــ ــ ـــاملة الجـ ــ ــ ــ ــــات فـــــــــــي الشــ ــ ــ ــ  الجامعـ

 عمان، ،األردنية الجامعة ،(2العدد) ،(2) املجلد األعمال، إدارة في األردنية املجلة ،الفلسطينية

 األردن.

ـــاملة الجــــودة إدارة .(2005) عيشــــاوي  بــــن أحمــــد، -6  ،للمنظمــــات اإلداري  األداء لتطــــوير مــــدخل الشـ

 فـي املنعقـد "والحكومـات للمنظمـات املتميـز األدا  بعنـوان الـدولي العلمـي املؤتمر إلى مقدم بحث

 الجزائر. ورقلة، جامعة ،مارس 9-8 من الفترة خالل ورقلة جامعة

 للنشر العربي الفكر دار ،املدرسية واإلدارة التعليمية اإلدارة (.2005) إسماعيل، حمدH، ح ي -7

 مصر. القاهرة، والتوزيع،

 فــي بعـد عـن التعلـيم فــي الشـاملة الجـودة معـايير تطبيـق درجــة .(2012) مسـعود بنـت هنـد لحربـي،ا -8

ــــام جامعــــــة ـــــد اإلمــ ـــــن محمـ ـــعود بـ ــ ـــالمية سـ ــ ـــــة ،منشــــــورة غيــــــر ماجســــــتير رســــــالة ،اإلسـ ــــوم كليـ  العلــ

 السعودية. العربية اململكة اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة االجتماعية،

 ن،عمــــا ،والتوزيــــع للنشــــر املســــيرة دار (،1،2) ط ،الشــــاملة الجــــودة إدارة (.2005) مكــــاظ خضــــير، -9

  األردن.

 ،2ط ،تربويـــــة تطبيقـــــات الشــــاملة الجـــــودة إدارة .(2006) رداح والخطيــــب، ،أحمـــــد لخطيــــب،ا -10

 عمان. إربد، ،الحديث الكتب عالم
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ــــي، -11 ــ ــ ـــــة .(2001) دالل الزعبـ ــ ــــديرين اإلداريـــــــــة املهــــــــــارات أهميــ ــ ــ ــــام ور ســــــــــاء للمـ ــ ــ  فــــــــــي اإلداريـــــــــين األقسـ

 ،(17) املجلــــد ،التربويــــة للعلــــوم دمشــــ  جامعــــة مجلــــة ،نظــــرهم وجهــــة مــــن األردنيــــة الجامعــــات

 سوريا. دمشق، دمشق، جامعة ،(3) العدد

 املجتمـــع خدمـــة كليـــة أداء لتحســـين الشـــاملة الجـــودة مبـــادئ إدارة تطبيـــق (.2008) خالـــد ،زقـــزق  -12

 اململكــة ،القــرى  أم جامعــة التربيــة، كليــة ،ماجســتير رســالة ،القــرى  أم بجامعــة املســتمر والتعلـيم

 .السعودية العربية

 :من االسترجاع تم (2011) سلمان، زيدان -12

 http://www.ums-edu.com/userimages/search_algawdah/almsairah_algawdah.pdf. 

 .8/2/2020 بتاريخ

ـــنباني، ســــعيد، ناصــــر والــــدحياني، ،زيــــن محمــــد الســــعدي، -14  مــــدى .(2014) عبــــدالقوي  جبــــر والسـ

 للعلــوم األنــدلس مجلــة ،األنــدلس جامعــة فــي األكــاديمي واالعتمــاد الجــودة ضــمان معــايير تطبيــق

 للعلـــــوم األنــــدلس جامعــــة ،ســــبتمبر -يوليــــو (،15) العــــدد ،(16) املجلــــد واالجتماعيــــة، اإلنســــانية

 .اليمن صنعاء،،والتقنية

 التربــوي  الفكــر فــي الجــودة ثقافــة .(2000) محمــد الســيد ونــاس، ،الحميــد عبــد أحمــد الشــافعي، -15

 املصــرية الجمعيــة ،فبرايــر، (2) املجلــد ،التربيــة مجلــة ،مصــر فــي منهــا االســتفادة وإمكانيــة اليابـاني

 مصر. القاهرة، ،التعليمية واإلدارة املقارنة للتربية

 فـــي مـــديراتها و املـــدارس ملـــديري  يـــةتدريب بـــرامج مـــن يقـــدم مـــا ثـــرأ .(2001) ســـالمة أمـــل الشـــامان، -16

 ،اإلســالمية والدراســات التربويــة لعلــومل ســعود امللــ  جامعــة مجلــة ،منظــره وجهــة مــن أدائهــم

 .السعودية العربية اململكة الرياض، ،(2) العدد ،(13) املجلد

ــــدين شــــــرف -17 ـــي، الــ ــ ــــود علـ ـــــد حمــ ــــع تصــــــور  .(2010) محمـ ـــــة املؤسســــــية القــــــدرة كفــــــاءة لرفــ  والفعاليـ

 الرابــع العلمـي املـؤتمر إلــى مقـدم بحـث ،للجـودة العامليــة املعـايير ضـوء فــي عـدن لجامعـة التعليميـة

 13-11 الفترة خالل املنعقد "املستدامة التنمية تحقيق نحو العالي التعليم جودة" عدن لجامعة

 .اليمن ،عدن جامعة األكاديمي، التطوير مركز ،2010 أكتوبر

http://www.ums-edu.com/userimages/search_algawdah/almsairah_algawdah.pdf
http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=15G1146M35643.457234&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87%D9%85%20/&term=%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87%D9%85%20/%20%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A8%D9%86%D8%AA%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86&aspect=advanced&menu=search&source=172.27.18.30@!kfnl1256
http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=15G1146M35643.457234&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87%D9%85%20/&term=%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87%D9%85%20/%20%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A8%D9%86%D8%AA%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86&aspect=advanced&menu=search&source=172.27.18.30@!kfnl1256
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  التربوية القيادة وأنماط الشاملة الجودة .(2008) املسلم عبد محمود الصليبي، -18
ً
 لنظرية اوفق

 للنشــــر الحامــــد دار ،وأدائهــــم ملعلمــــيهم الــــوظيفي الرضــــا بمســــتوى  وعالقتهــــا وبالنشــــارد هيرســــ ي

 األردن. عمان، ،والتوزيع

ـــاملة الجـــــودة إدارة متطلبـــــات .(2010) عـــــوني أحمـــــد وآغـــــا، ،الرضـــــا عبـــــد أكـــــرم الطويـــــل، -19 ـــي الشــ  فــ

 فـــي اإلداريـــة القيـــادات راءآل  تحليليـــة دراســـة :املســـتدامة التنميـــة تحقيـــق فـــي وأثرهـــا العـــالي التعلـــيم

 نحـو العـالي التعلـيم جـودة "عدن لجامعة الرابع العلمي املؤتمر إلى مقدم بحث ،املوصل جامعة

 مـــن ســـترجاعاال  تـــم م.2010 أكتـــوبر 13 – 11 الفتـــرة خـــالل املنعقـــد"املســـتدامة التنميـــة تحقيـــ 

 .2020 1 8 بتاريخ http://uniaden-adc.com/5thConference_papers/quality_management.htm:موقع

 فــي التعليميــة املؤسســة إدارة لتطــوير مقتــرح أنمــوذج .(2011) خالــد والصــرايرة، ،ليلــى لعســاف،ا -20

 ،(3،4) العدد ،(27) مجلد ، دمش جامعة مجلة ،الشاملة الجودة إدارة فلسفة ضوء في األردن

 .سوريا دمشق، دمشق، جامعة

 العربيـــة الجامعـــة فـــي الشـــاملة الجـــودة إدارة مبـــادئ تطبيـــق مـــدى .(2004) جـــابر معـــزوز عالونـــة، -21

 خـالل املنعقـد "الفلسـطيني الجـام ي التعلـيم في النوعية" ملؤتمر أعدت علمية ورقة ،األمريكية

 ،هللا رام ،املفتوحــة القــدس جامعــة النوعيــة، ضــبط ودائــرة التربيــة برنــامج ،2004 7 5-3 الفتــرة

 فلسطين.

 التربويـة العلـوم كليـات فـي األقسام ر ساء لدى اإلداري  األداء واقع .(2016) يوسف يسرا العلي، -22

 ،43 املجلـــد ،التربويـــة العلـــوم دراســـات مجلـــة ،التــدريس هيئـــة أعضـــاء نظــر وجهـــة مـــن األردن فــي

 األردن. عمان، األردنية، الجامعة (،1) العدد

 مــديري  لــدى التحويليــة القيــادة وكفايــات اإلداريــة الكفايــات تــوافر درجــة (.2010) شــهناز الفــار، -23

ـــي الثانويــــة الحكوميــــة املــــدارس  ،)ســــانيةاإلن )العلــــوم بحــــاثأل ل النجــــاح جامعــــة مجلــــة فلســــطين، فـ

 فلسطين. نابلس، الوطنية، النجاح جامعة (،7) العدد (،27) املجلد

 بالجامعــات الشــاملة الجــودة إدارة تطبيــ  إمكانيــة تقيــيم .(2015) علــي ناصــر جمــال الكمــيم، -24

 واالجتماعيــــة، اإلنســــانية للعلــــوم األنــــدلس مجلــــة ،حالــــة دراســــة -الحديــــدة :اليمنيــــة الحكوميــــة

 .اليمن صنعاء،،والتقنية للعلوم األندلس جامعة ،أكتوبر (،12) املجلد (،8) العدد

http://uniaden-adc.com/5thConference_papers/quality_management.htm%20بتاريخ%208/1/2020
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 بالجامعـــــات األكاديميـــــة األقســـــام لر ســـــاء اإلداري  األداء تطـــــوير .(2007) وليـــــد مـــــروان املصـــــري، -25

 التربية، كلية .منشورة غير ماجستير رسالة ،الشاملة الجودة إدارة مبادئ ضوء في الفلسطينية

 فلسطين. ،غزة اإلسالمية، الجامعة

ـــي الناصـــــر -26 ــــى والعـــــزاوي، ،حـــــاكم علــ ــــع .(2005) عبـــــد منتهـ ـــمان معـــــايير واقـ ــــودة ضــ ــــادات الجـ  للقيـ

 ضـمان" الخـامس الـدولي العربـي املـؤتمر إلى مقدم بحث ،املستنصرية الجامعة كليات في اإلدارية

 اإلمـارات الشـارقة، الشـارقة، جامعـة ،2015 3 5-3 مـن الفتـرة فـي املنعقـد "العـالي التعليم جودة

  .املتحدة العربية

 عمـان، ،للنشـر وائـل دار ،وتطبيقـات مفـاهيم الشـاملة الجـودة إدارة (.2006) أحمد محفوظ، -27

 األردن.

 للتعلـيم الثـاني املـؤتمر فـي املقدمـة األبحـاث كتـاب .(2008) العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة -28

 اليمن. صنعاء، ،"العمل وسوق  العالي التعليم مخرجات" العالي
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