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 :قال تعاىل

   قُل
 وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  الّلُ  فَسَََيَى اعْمَلُواْ  وَ

 وَالشَّهَادَة   الْغَيْب   عَال    إ ىَل  ُُتَدُّونَ وَسَ  وَاْْلُؤْم نُونَ 
ا فَيُنَبِّئُكُم َ   تَعْمَلُونَ  كُنتُمْ  ِب 

  (105سورة التوبة، آية )
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 اإلهـــــــداء

 

السخية...إلى أعز الناس واليد  القلب الرحيم في تعليمي...إلى المربي الفاضل ذي إلى صاحب الفضل

 مكاناً وأكرمهم منزلً 

 والدي العزيز حفظه اهلل وأطال يف عمره
 

 والحنان...إلى من سهرت الليالي لراحتي... إلى أجمل معنى للحب...إلى التي رعتني بيد العطف

 حفظها اهلل وأطال يف عمرها العزيزة والدتي
 

 رفيقة دربي وشريكة حياتي..إلى 

 زوجتي العزيزة
 ن(أفنان وسلواأبنائي األعزاء ) ىلإ

 

 ونراهم نبراس حياتنا... نعتز بهم دوماً إلى من 

 إخواني األعزاء
 

 إلى كل شمعة تحترق إلنارة اآلخرين...

 ...إلى كل من علمنا حرفاً وأنار في صدورنا نوراً 

 أساتذتنا األفاضل
 

 الدراسة العلمية. هبهذأتقدم 

 

 

 

 

 

 

 لبــاحـثا
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 شكــر وعرفان

علل   رالصلة  رالسلة  [؛12]سلرة  لقملا   اة لق ة ل  {َوَمن َيْشُكْر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسه ِ  }حمد هلل القائل: ال

الخ لة  رعلل  هللل الي بل   رصلحاب ل  النلا  رمعلل     هلاد  البرلة قسل دنا محملد األمل    النبل  الالاد 
 األخلة،  اعع لةا  ركملا:  ما  األعملا: لم  نلربعد  فإ{من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل}أجمع   القائ: 

 رعظل   اعح لةا   رأجل: الرلكة  بجز ل: أ قلد  أ  لل   ي ل  البدء رف  رركةه  ر قد ةه   بفضلا  الفض: لذر 
 بقبرللل اشرلةا  علل  هلذد الدةاسلق  رلةف  اللذ  جبلة عبلد القلر  السلنبان   اللدك رة  رال قلد ة للل  اعم نلا 

 رم ابع اا.
علل   كةملق بقبلر: منا رلق الةسلالق  –السلنف   عبلد اهلل عبد اهلل / الدك رة لألس اذ الجز : بالركة  أ قد كما
 منا را  داخل ا (. (مرصر: أ ضا  للدك رة  ماجد ماد  القير  رالركة خاةج ا ( )منا را  

لللل  فللل   كملللا أ قلللد  بالرلللكة رال قلللد ة لراللللد  العز لللز األسللل اذ اللللدك رة  رلللة  أحملللد الرلللااة  علللل  دعملللل
 دةاس   رالذ  لرعد بعد اهلل ما اس يع  لكما: دةاس  .

العم لد السلاب،  –أ قد  بالركة رال قد ة ألسلا ذ   األفاضل: اللدك رة  سلال  أحملد بلافير  كذلك  سعدن  أ  
 الماللة   راألسلل اذ الللدك رة  أمللل   –عم للد كل للق ال ةب للق  –بكل للق ال ةب للق الماللة   رالللدك رة  عللاد: كةامللق مع لللل  

ملل  مسللاعد   للباحلللنائلل  عم للد الكل للق للدةاسللا  العل للا رالبحللل العلملل   رذلللك لمللا  للدمرد  –عبللداهلل ال ز للد  
ر سللا ة  ح لل  أ مكلل  ملل  مراصلللق دةاسللق الماجسلل  ة بجامعللق األنللدل  للعلللر  رال قن للق فلل  العاصللمق صللنعاء  

 لق للرلنر  األكاد م لق  راللدك رة  علاد: نائل  عم لد الكل –رالركة رال قد ة لألس اذ اللدك رة  محملد علل  هلاة  
نائلل  عم للد الكل للق لرللنر  اليللة   عللل   رللج عا  المسلل مة ر عللارنا  ملل  الباحللل  رأ قللد   –محفللرظ باسللد  

 بالركة رال قد ة لجم   أعضاء ه ئق ال دة   رمساعد ا  رالمرظف   بكل ق ال ةب ق الماة .
بةئ سلاا األسل اذ اللدك رة  محملد سلع د خنلبا  رنرابلل   كما أ قد  بالركة الجز : لجامعق حضةمر  ممثللق  

 رجم   المسئرل   ف  الجامعق.
كما أركة جم   األسا ذ  المحكم  ؛ المدرنق أسمانه  ف  مةح، هذد الدةاسق؛ رذلك لما غمةرنل  بلل مل  

 للق راشداة للق رلجم لل  الق للادا  األكاد م. نصلل   رمرللرة   ر رج اللا  علم للق   مللق أسللام  فلل  لثللةاء هللذد الدةاسللق
درن  بب انا  رمعلرما  الدةاسق ال يب ق ق.  بالجامعا  ال من ق الحكرم ق راألهل ق )مح: الدةاسق( الذ   زرَّ

 رلك: م  أبدى  فاعة  مع  رل  أذكةُد هنا.  -رلر بكلمق -كما أركة ك: م  رجعن  رحفزن  
   كر  خالصا  لرجال الكلة    فالر نعل  رف  الخ ا  أةجر م  المرل  ج: ف  عةد أ    قب: هذا العم:  رأ

 المرل   رنع  النص ة.

 البــــاحـث
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 الموضـــــــــــــــوع
 رقم

 الصفحة

 أ البسملق.
   اة ق.
 ج .اشهداء
 د رعةفا .ركة 

 هل . ائمق المح ر ا 
 ي . ائمق الجدار:
 ك . ائمق األركا:
 : . ائمق المةح،

   .قالدةاسق باللغق العةب  ملخص
 1 :الفصل األول: اإلطار العام للدراسة والدراسات السابقة

 2 :المبحث األول: اإلطار العام للدراسة
 2 .لللقللللمقدملال

 3 .أرع   مركلق الدةاسق
 4 .ثان ا   أهدا  الدةاسق
 5 .ثالثا   أهم ق الدةاسق

 5 .ةابعا   فةض ا  الدةاسق
 7 .خامسا   م غ ةا  الدةاسق

 8 .سا   نمرذج الدةاسقساد
 8 .سابعا   مصيلحا  الدةاسق

 9 .ثامنا   حدرد الدةاسق
 10 . اسعا   مناج ق الدةاسق

 11 :المبحث الثاني: الدراسات السابقة
 11 ال ما د.

 11 .أرع   الدةاسا  المحل ق
 12 .ثان ا   الدةاسا  العةب ق
 19 .ثالثا   الدةاسا  األجنب ق

 22 .ل ، عل  الدةاسا  السابققةابعا   ال ع

 قائمة المحتويات



 و 
 

 الموضـــــــــــــــوع
 رقم

 الصفحة

 24 .السابقق الدةاسا خامسا   أرجل اعس فاد  م  
 24 .سادسا   ما  م ز الدةاسق الحال ق ع  الدةاسا  السابقق

 25 :الفصل الثاني: اإلطار النظري للدراسة

 26 :المبحث األول: األداء في الجامعات
 26 .لللد ما لال

 26 .أرع   األداء ف  الجامعا 
 29 .ثان ا   منرةا  األداء

 33 .ثالثا   مناج ال م ز ف  األداء
 35 .ةابعا   األداء الجامع 

 38 :(EFQMالمبحث الثاني: النموذج األوروبي للتميز )
 38 ال ما للللد.

 39 .(EFQMب  لل م ز)ر أرع   النمرذج األرة 
 40 .يرة النمرذج األرةرب  لل م زثان ا   نرأ  ر 

 42 .ثالثا   أهم ق النمرذج األرةرب  لل م ز راس خداما ل
 42 .ةابعا   معا  ة النمرذج األرةرب  لل م ز

 48 :المبحث الثالث: الجامعات اليمنية )الحكومية واألهلية(
 48  ما للللدال

 48 .أرع   الجامعا  ال من ق )الحكرم ق راألهل ق(
 50 برك: عا . ن ا   مةاح:  يرة الجامعا  ال من ق )الحكرم ق راألهل ق(ثا

 57 .ثالثا    يرة الجامعا  ال من ق )الحكرم ق راألهل ق( مح: الدةاسق

 61 :الفصل الثالث: اإلطار المنهجي للدراسة وإجراءاتها

 62  المبحث األول: منهجية الدراسة وأدواتها
 62 ال ما د.

 62 الدةاسق.أرع   مناج 
 62 .ثان ا   مصادة جم  الب انا  رالمعلرما 

 63 .ثالثا   مج م  الدةاسق
 63 .ةابعا   ع نق الدةاسق

 66 .خامسا    صم   أدا  الدةاسق



 ز 
 

 الموضـــــــــــــــوع
 رقم

 الصفحة

 72  إجراءات الدراسة: الثانيالمبحث 
 72 .  لجةاءا   يب ، أدا  الدةاسقأرع  
 73 .  اح سا  ال قد ة اللفظ ثان ا  
 74 .  األسال   اشحصائ ق المس خدمق ف   حل : ب انا  الدةاسقثالثا  

 76 :واختبار الفرضيات متغيرات ونتائج الدراسةالفصل الرابع: تحليل 

 77 تحليل متغيرات الدراسة:المبحث األول: 
 77 ال ما د

 77 ن .أرع    حل : م غ ةا  الدةاسق حس  م غ ة الج
 78 ثان ا    حل : م غ ةا  الدةاسق حس  م غ ة المنه: العلم .

 79 ثالثا    حل : م غ ةا  الدةاسق حس  م غ ة المسم  الرظ ف .
 80 ةابعا    حل : م غ ةا  الدةاسق حس  م غ ة سنرا  الخبة .

 82 .خامسا    حل : م غ ةا  الدةاسق حس  م غ ة عدد الدرةا  ال دة ب ق ف  الجرد 
 83 سادسا    حل : م غ ةا  الدةاسق حس  م غ ة عدد الرةا العلم ق ف  الجرد .

 84 سابعا    حل : م غ ةا  الدةاسق حس  م غ ة الجامعق.
 85 ثامنا    حل : م غ ةا  الدةاسق حس  م غ ة نرع الجامعق.

 86 تحليل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات:المبحث الثاني: 
 86 ال ما د.
 86 .إجابق السنا: الفةع  األر:الن ائج الم علقق بأرع   
 89 الثان .إجابق السنا: الفةع  الن ائج الم علقق بثان ا   

 102 :المبحث الثالث: اختبار الفرضيات
 102  أرع   الفةض ق الةئ سق األرل 
 115  ثان ا   الفةض ق الةئ سق الثان ق

والتوصيات التصور المقترح واالستنتاجات و خالصة النتائج الفصل الخامس :
 :والمقترحات

116 

 117 خالصة النتائج واالستنتاجات:: األولالمبحث 
 117 . ما للللدال

 117 .الن ائجخةصق أرع   
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 الموضـــــــــــــــوع
 رقم

 الصفحة

 119 اعس ن اجا .ثان ا   
 121 :رحاتوالتوصيات والمقت التصور المقترح: الثانيالمبحث 

 121   أس  رمنيلقا  ال صرة المق ة .أرع  
 121 ثان ا   أهدا  ال صرة المق ة .
 122 ثالثا   مكرنا  ال صرة المق ة .

 125 .م يلبا   يب ، ال صرة المق ة ةابعا   
 126 .هل ا  مق ةحق ل نف ذ ال صرة المق ة  خامسا  

 126 سادسا   ال رص ا .
 127 سابعا   المق ةحا .

 128 . ائمق المصادة رالمةاج 
 138 .المةح،
  .اشنجل ز ق باللغق الدةاسق ملخص



 ط 
 

 

رقم 
 الجدول

 الموضـــــــــــــــوع
رقم 
 الصفحة

 22 .م  الدةاسا  السابقق قالحال  الدةاسقرجل ا فا، راخ ة  أ 1

2 
 العلللا  ح للل  العلللال   علللل  ال رزاة  للللدى المع ملللد  الحكرم لللق ال عل م لللق المنسسلللا 

2018-2019 . 
52 

اكاد م لق دةاسلا  عل لا( المع ملد   –كل ق  –المنسسا  ال عل م ق اعهل ق )جامعق  3
 . 2018-2017ال عل   العال   ح   العا   رزاة لدى 

55 

 57 .الجامعا  الحكرم ق راألهل ق )مح: الدةاسق( 4
 63 .( جامعا 4 رز   مج م  الدةاسق عل  ) 5
 66 .عدد اعس ماةا  المرزعق رالمس ةد  رالصالحق لل حل : ن ائج 6
ضاف اا 7  68 .الفقةا  ال      حذفاا رال       عد : صاغ اا را 
 69 . رز   فقةا  ك: مجا: م  مجاع  اعس بانق ف  ص غ  اا األرل ق رالناائ ق 8
 70 .سق رز   فقةا  األدا  ف  ص غ اا الناائ ق عل  مجاع  الدةا 9
 71 .الدةاسق ألدا ( ألفا) كةرنباخ اخ باة ن ائج 10
 74 .الدةاسقاح سا  ال قد ة اللفظ  ألسئلق فةض ا   11
 77 .ال كةاة رالنسبق المئر ق لم غ ة الجن  ألفةاد ع نق الدةاسق 12
 78 .لمراةك   بالع نقق المئر ق لم غ ة المنه: العلم  لال كةاة رالنسب 13
 79 .لمراةك   بالع نقالمئر ق لم غ ة المس رى الرظ ف  لرالنسبق  ال كةاة 14
 81 لمراةك   بالع نقبق المئر ق لم غ ة سنرا  الخبة  لال كةاة رالنس 15

16 
لمرلللاةك   دد اللللدرةا  ال دة ب لللق فللل  الجلللرد  لال كلللةاة رالنسلللبق المئر لللق لم غ لللة عللل

 .بالع نق
82 

17 
لمرللللاةك   دد الللللرةا العلم للللق فلللل  الجللللرد  ل للللة عللللال كللللةاة رالنسللللبق المئر للللق لم غ

 .بالع نق
83 

 84 .لمراةك   بالع نقرالنسبق المئر ق لم غ ة الجامعق لال كةاة  18
 85 .لمراةك   بالع نقسبق المئر ق لم غ ة نرع الجامعق لال كةاة رالن 19

20 
لرا لل  أداء الجامعللا  ال من للق فلل  ضللرء النمللرذج  الم رسلليا  راعنحةافللا 

 .(EFQM)ةرب  لل م ز األر 
87 

 89 .ا  الجامع قلق ادلالم رسيا  راعنحةافا   21
 90 .للمراةد البرة قالم رسيا  راعنحةافا   22
 92 .لس اسا  راعس ةا  ج ا لالم رسيا  راعنحةافا   23
 93 .المال قر  الماد ق لمراةدلالم رسيا  راعنحةافا   24

 الجداولقائمة 



 ي 
 

رقم 
 الجدول

 ــوعالموضـــــــــــــ
رقم 
 الصفحة

 94 .لعمل ا  راشجةاءا لالم رسيا  راعنحةافا   25
 96 .لةضا العامل  الم رسيا  راعنحةافا   26
 97 .)اليلبق( ةضا المس ف د  لالم رسيا  راعنحةافا   27
 98 .خدمق المج م لالم رسيا  راعنحةافا   28
 100 .كك: ن ائج األداء المنسس لالم رسيا  راعنحةافا   29

30 
بللل   م رسللليا  هةاء أفلللةاد الع نلللق  الفلللةر، ( لدعللللقT-testاخ بلللاة )ن  جلللق 

 .رفقا  لم غ ة)الجن (
102 

 103 .الدةاسقعل  م غ ةا  المنه: العلم  م غ ة   أث ةمعةفق ل 31

32 
 الدعلللق ذا  للمحللارة المنهلل: العلملل  م غ للة حسلل  الع نللق ةةاء الم رسللي

 .حصائ قاش
104 

 105 .الدةاسقعل  م غ ةا  المسم  الرظ ف  م غ ة  أث ة  33

34 
 الدعللق ذا  للمحلارة المسلم  اللرظ ف  م غ لة حس  الع نق ةةاء الم رسي

 .حصائ قاش
106 

 107 .الدةاسقعل  م غ ةا  سنرا  الخبة  م غ ة   أث ةلمعةفق  35

 الدعللللق ذا  للمحلللارة سلللنرا  الخبلللة  م غ لللة حسللل  الع نلللق ةةاء الم رسلللي 36
 .حصائ قاش

108 

 109 .الدةاسقعل  م غ ةا  عدد الدرةا  ال دة ب ق م غ ة   أث ةلمعةفق  37

 ذا  للمحللارة عللدد الللدرةا  ال دة ب للق م غ للة حسلل  الع نللق ةةاء الم رسللي 38
 .حصائ قاش الدعلق

110 

 111 .الدةاسقعل  م غ ةا   عدد الرةا العلم ق ف  الجرد م غ ة   أث ةلمعةفق  39

40 
علللللدد اللللللرةا العلم لللللق فللللل  الجلللللرد   م غ لللللة حسللللل  الع نلللللق ةةاء الم رسلللللي
 111 .حصائ قاش الدعلق ذا  للمحارة

 112 .الدةاسقعل  م غ ةا  الجامعق م غ ة   أث ةلمعةفق  41

42 
 الدعللللللللق ذا  للمحللللللارة الجامعلللللللق م غ للللللة حسللللللل  الع نللللللق ةةاء الم رسللللللي

 113 .حصائ قاش

43 
بللل   م رسللليا  هةاء أفلللةاد الع نلللق  الفلللةر، ( لدعللللقT-testاخ بلللاة )ن  جلللق 

 .رفقا  لم غ ة)نرع الجامعق(
114 

 115 .ق الثان قاخ باة الفةض ق الةئ سن ائج  حل :  44
 

 



 ك 
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الدراسة ملخص  

أداء الجامعلللا  ال من لللق فللل  ضلللرء النملللرذج األرةربللل  را للل  ال علللة  علللل  الدةاسلللق للللل   هلللدف  
فلةر، ال علل ف   حس   أدائاا  رال علة  منرةا  النمرذج األرةرب  دةجق مماةسق ر   (AFQM)لل م ز
مسلم  )الجن   الدةجلق العلم لق  الحصائ ق عس جابق المبحرث    عزى لم غ ةا  الدةاسق اشدعلق الذا  

مق لة  ل يلر ة أداء ال صلرة الرصلر: للل  ال  عدد الدرةا  ال دة ب لق راللرةا(  ر الرظ ف   سنرا  الخبة 
 .(EFQM)األرةرب  لل م ز الجامعا  ال من ق ف  ضرء النمرذج

عللللل  المللللناج رفةضللل ا اا  ار حق للل، أهللللدافا ا سللللانع اعلللل  فللل  ضللللرء اشجابلللق  الدةاسللللق  راع ملللد
)ةنسلاء الم مثللق فل   الق لادا  األكاد م لق راشداة لقمج م  الدةاسق م  جم ل  ر أل    ال حل ل الرصف  

الجامعللا   نللرا  ةنسللاء الجامعللا   أمنللاء الجامعللا   عمللداء الكل للا   نللرا  عمللداء الكل للا   أمنللاء 
ةنسلاء األ سلا    ملدةاء اشداةا   العلم لقالكل ا   مدةاء المةاكلز  نلرا  ملدةاء المةاكلز  ةنسلاء األ سلا  

رلجمل  الب انلا  رالمعلرملا  الةزملق للدةاسلق  ل  بنلاء اسل بانق   ( مفلةد  1066)( رالبلال  علدده اشداة ق
الع نق العررائ ق اليبق ق رعلددها  م  خة:  رز عاا عل     ال أكد م  صد اا رثبا اا ر للدةاسق    كأدا 

سلللق  رللللذا  مثللل: اعخ  لللاة فللل  ( مفلللةد    مللل  الجامعلللا  ال من لللق )الحكرم لللق راألهل لللق( محللل: الدةا365)
  ربعللد جمعاللا رال كنرلرج للا راألنللدل  )أهل للق( جللامع   صللنعاء رحضللةمر  )حكرم للق( رجللامع   العلللر 

 مللللنا   لللل  لجللللةاء المعالجللللا  اشحصللللائ ق لاللللا باسلللل خدا  بةنللللامج الحللللز  اشحصللللائ ق للعلللللر  اعج ماع للللق
(SPSS.) 

ا رفةضلل ا ا الدةاسللق الم علقللق ب سللانع  عللق ملل  الن للائجلللل  مجمر  الدةاسللق  رفلل  ضللرء ذلللك  رصللل
  ف ما  أ   أهماار  لخص 

محلل: الدةاسللق كللا   (EFQM)ل  را ل  أداء الجامعللا  ال من للق فلل  ضللرء النمللرذج األرةربلل  لل م للز  -1
هللر  منرللة حصلل: عل لللأ لل: هللا  ر عللل  أعة المال للقر  الماد للق المللراةدح للل حصلل: منرللة  م رسلليا  

 ةضا العامل  .
را لل  أداء الجامعللا  ال من للق فلل   جللاد حصللائ ق فلل  اسلل جابق أفللةاد الع نللق لللق ل رجللد فللةر، ذا  دع -2

الدةجلللق  لم غ لللةر   (اللللذكرة)النلللرع لصلللال  ُ علللزى لم غ لللة  ضلللرء معلللا  ة النملللرذج األرةربللل  لل م لللز
 5مل  فئق ) لصال الخبة  م غ ة سنرا    ر أ : م  بكالرة ر ()العلم ق لصال  فئق المنه: العلم  



 ن 
 

لم غ للة نللرع الجامعللق لصللال  ر   (العلللر  رال كنرلرج للا) لصللال  الجامعللق لم غ للة  ر (سللنرا  10لللل  
 .(الجامعا  األهل ق)

ع  رجلللد فلللةر، ذا  دعللللق لحصلللائ ق فللل  اسللل جابق المبحلللرث   لدةجلللق مماةسلللق منرلللةا  األداء فللل   -3
 .(EFQMضرء النمرذج األرةرب  لل م ز)

 أهماا  م  دم  الدةاسق عددا  م  ال رص ا  ر 
 لل م ز األرةرب  النمرذج ر يب ، ب بن  الدةاسق مح: ال من ق الجامعا  الباحل   رص (1

(EFQM)  أدائاا ر ير ة ل حس   محدد  عم: رهل ق خيق خة: م  رذلك. 
رخصرصا  ةضا العامل    م  خة:  حس    األبعادالعم: عل   حس   كافق  رص  الباحل ب (2

 .أنظمق الحرافز رال عر ضا  رب ئق العم:
 لبةامج  دة ب ق مح: الدةاسق إخضاع ك: المرظف   ف  الجامعا  ال من قص  الباحل ب ر  (3

غ ق  ير ة أداء الجامعا  ب (EFQM)عل   يب ، معا  ة النمرذج األرةرب  لل م ز ر أه ل ل
 ال من ق رالعم: عل   مك نا  لألعما: المنايق با .

فللل  ال ع للل   راعه ملللا  باح  اجلللا   رصللل  الباحلللل الجامعلللا  ال من لللق ب يب للل، معلللا  ة الكفلللاء   (4
 العامل   ر يلعا ا .
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 المبحث األول
 اإلطار العام للدراسة

  
 ة:ــــمقدمــ
 .أر فرلللاا فلل   حق لل، أهللدافاا  داء اشداة  بصللرة  عامللق أحللد أسللبا  نجللا  المنسسللق يللر ة األ  عللد  

كمللا أرللاة  اع جاهللا  الحد ثللق فلل  اشداة  لللل  العد للد ملل  األمللرة ال لل   عملل: عللل   يللر ة ر حسلل   أداء 
فلل  المنسسللا  ركفللاء  األفللةاد العللامل   باللا ك أك للدها عللل  ال حسلل   المسلل مة لللألداء عللل  المللدى الير لل: 

ا خلاذ القللةاةا  ر نف لذها ر للدع   رلعرة األفللةاد بملك ل ا  للمنسسللق رال ق ل   الللذا   رالمسل مة لللألداء مل   بلل: 
األفلللةاد رالمنسسلللق ر رلللج   األفلللةاد علللل  اشبلللداع رال جد لللد ر نم لللق اع جلللاد اش جلللاب  للللد ا  نحلللر ال غ  لللة 

 ق اشداة لق رال عل م لق فل  المنسسلا  م  خة: ال ةك ز عل  ال حس   المس مة للعمل (.6  1991)ةسة  
المخ لفق رمناا الجامعا  عل  ية ل، منل  حلدرل األخيلاء رمعالج الا لذا حلدث   رال ةك لز علل  العمل لا  

 (.164  2003رالصبة    اشداة ق لل  جان  اعه ما  بالن ائج )أحمد
ا  ة ال م ز ف  مقدمق كثة المرضرعا  أهم ق رحداثق ح ل أضح  معرُ عد السع  ل م ز األداء م  أ

األهللدا  ال لل   سللع  المنسسللا  لللل   حق قاللا لللدع  المز للد ملل  ال م للز رال فللةد فلل  أدائاللا ممللا   يللل  ملل  
حةاز ال قلد  باعع ملاد علل  السلةعق رالمةرنلق راعب كلاة )ه:  الق ادا  اشداة ق بذ: الجارد ل حق ، النجا  را 

 (.2  2010مزةرع 
 م ز األداء ر  اسلل فكلا  لالا أثلة ل جلاب   الحد ثق ف  الجرد  ل نكد عل    النماذجلذا بةز  العد د م  

نملللرذج ذج النملللا أهللل  هلللذدر  .فللل   يلللر ة أسللل  رمعلللا  ة  سلللاعد المنسسلللا  ال عل م لللق علللل    لللا  أدائالللا
(  ل مثلل: مع للاةا  مرجاللا  للمنسسللا  ال عل م للق رمةرللدا  لاللا نحللر EFQM) المنسسللق األرةرب للق شداة  الجللرد 

 ، جرد  األداء رال م ز ف ل. حق 
 (EFQM) رال م للز جللرد لل األرةرب للق المنسسللق  علل صللادة رهللر   1990عللا   دن بنللاج  لل  مللرذهللذا النر 

 قالةئ سل ةأليلا حلدأ ك: رل رهلر   جلرائزد رملن  رعناصلةد   قن ا ل رنرة ر حد ل  ير ةد  لع القائمق  هر 
 أدا   عد ركما ا همعا  ة  ه أ حدأ باع باةد ال م ز  ،ر حقق  ال نافس  ز  دةا اا عز   لع المنسسا  لمساعد 
  ر نقس عناصة( 9) األرةرب  جالنمرذ  ر  ضم .اار ر  اا قدم رمدى المنسسا لداةا   را      ل ق مامق

د  رالمراة  ةا  ج ا   الرةاكا  راعس الس اسا ق  البرة  المراةدد   الق ا(  هر ؛ الممكنا  لل  العناصة ذده
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 (ءاألدا  رلةارمن  ن لائج المج مل   خدملق دفق االمسل  الفئلق ةضلا  ل  العلام ةضلا(لن ائج ره  رالعمل ا ( را
 (.17  2013)سامرد 

رممللللا سللللب،   ضلللل  أهم للللق  يللللر ة األداء فلللل  الجامعللللا  ال من للللق رفلللل، نمللللاذج حد ثللللق مناللللا النمللللرذج 
ر ة األداء الجللامع  (  رنظللةا  لغ للا  الدةاسللا  العلم للق ال لل    نللار: مرضللرع  يللEFQMاألرةربلل  لل م للز)

ز ضلةرة  دةاسلق را ل  األداء فل  ة ف  ضرء النمرذج األرةرب  لل م ز ف  ال م  )علل  حلد علل  الباحلل(  بل
( رهذا ما  سع  لل لل الدةاسلق EFQMالجامعا  ال من ق رسب:  ير ةها ف  ضرء النمرذج األرةرب  لل م ز)

 الحال ق ل حق قل.

   مشكلة الدراسة: أواًل:
 رس  الكب ة ف  المنرآ  ال عل م ق المخ لفق رمناا الجامعا  ر زا د أعلداد المل حقل    لع بالةغ  م  ال

أنلل صلاح  ذللك  لد ر ر ةاجل  للعمل لق ال عل م لق رضلع  ر قل د لق األداء المنسسل   رأصلب  ال علل   العللال  
 لللدة   فللل   علللان  مللل  اعخللل ةع  رالصلللعربا  الم مثللللق فللل  انخفلللاو كفلللاء  ر خلللل  مناهجلللل ريةائللل، ال

يب عق ال عل   ال قل د  ياغ ق عل لل رمسل ية   زال  ل  رما ااس خدا   كنرلرج ا ال عل   رال قر    ر ةاج  لداة 
  عل   دةا ل  رأصبح  مساهم ل ف  بناء المج م  ر يرةد ضع فق جدا .

  ر لللد  رصلللل  كث لللة مللل  الدةاسلللا  للللل  أ  هنلللاك  صلللرة راضللل   علللان  منالللا ال علللل   فللل  المنسسلللا 
رسللرء اسلل خدا  المللراةد   رعللد  كفللاء  ال عللل    البيالللق العال للق بلل   الخللة ج   ال من للق ملل  أهماللا  الجامع للق
رضلع  ال نم للق المان للق لالل    رالكثافللق العال للق لليلبلق مقابلل: أعضللاء الا ئلق ال دة سلل ق رمسللاعد اا  الم احلق

 (.9  2008 د  رغ ا  نظا  فّعا: ل قر   األداء )سع  رلإلداة    رالعامل   باا
نظللا  ال علللل   فلل  الللل م   ع مللد علللل  األسللال   ال قل د للق فللل   صللم   ه اكللللل ر نف للذ مدخة لللل  كمللا أ َّ 

رغ للا  راضلل  فلل  الضللرابي اشجةائ للق الخاصللق بللال قر   رالم ابعللق ممللا  ة لل  عل للل   رعمل ا للل رمخةجا للل
  رعللد   دة للل عللل   قللد   البرللة قرضللع  مسللاهم ل فلل  ال نم للق   انخفللاو جللرد  ال عللل   فضللة  علل   م للزد

رم م للز   رافلل، ملل  عصللة لن للاج المعةفللق رال نافسلل ق رملل  م يلبللا  المج ملل  ال منلل  )غاللل     عللل   عللا:ر 
2007  23.) 

رمل  خللة: اعيللةع عللل  الدةاسللا  المحل للق لرا لل  أداء المنسسللا  ال عل م للق رمناللا دةاسللق )المةهبلل   
دى  يب قالللا فللل  أكاد م لللق الرلللةيق ح لللل  رصلللل  الدةاسلللق للللل  (  عللل  معلللا  ة األداء اشداة  رمللل2017

رعلللد  رجلللرد   رجلللرد  صلللرة رعلللد  اه ملللا  بمعلللا  ة  م لللز األداء لألكاد م لللق  مجمرعلللق مللل  الن لللائج أهمالللا
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منظرمللق م كاملللق لمعللا  ة ال م للز ملل  مللدخة  رعمل للا  رمخةجللا  رال لل   عملل: عللل  ةفلل  مسلل رى األداء 
 اشداة .

ق للجامعللللا  ال من للللق فلللل  ضللللرء ( لللللل  منرللللةا  األداء الةئ سلللل2016 )محمللللد ب نمللللا  ية لللل  دةاسللللق 
الدةاسلللق للللل  لعلللداد منرلللةا  أداء ةئ سلللق مرزعلللق علللل   سلللعق   لللد  رصلللل المنرللةا  اش ل م لللق رالعالم لللق  ر 

  ال ةك لللز علللل  الجرانللل  ذا  األهم لللق القصلللرى للعمل لللق ال عل م لللق ال علم لللق علللل  مسللل رى جم للل  معلللا  ة  للل
ضةرة    ا  الجامعلا  ال من لق ب ق ل   بأرص  الدةاسق ر ا  ال عل م  عند لعداد  لك المنرةا   مكرنا  النظ

 مس رى أدائاا ررض  خيي  صح ح ق ل حس   مس رى األداء اشداة  ف  ضرء الن ائج.
( لللل  رجللرد ضللع  فلل  األداء المنسسلل  لنظللا  ال عللل   101  2014رلقللد أرللاة  )منرللةا  ال عللل    

بعللو الللنظ  ال قل د للق ال لل   للنثة سلللبا  عللل  األداء المنسسلل  رمناللا القناعللق بعللد   لسلل اد  الجللامع  رذلللك
رعلد  األخلذ بن لائج   رالم ابعلق رال ق ل   للمسلاءلقرعد  رجرد نظا  راض  ر لر  رفعلا:   جدرى نظا  الة ابق

 الدةاسا  رالبحرل رالمن مةا  ال   ُعقد  لمعالجق مث: هذد القضا ا.
   اة   السنا: الةئ   ف  الدةاسق  بلرة  مركلق رم  هنا  مك  

 ؟(EFQM)األوروبي للتميز النموذجفي ضوء الجامعات اليمنية  أداء تطوير كيف يمكن
 اة  ق الفةع ق  السنا: الةئ   األسئلقر  فةع م  

 ؟(EFQM)األرةرب  لل م ز ف  ضرء النمرذج را   أداء الجامعا  ال من قما  -1
 ؟( ف  الجامعا  ال من قEFQM)األرةرب  لل م ز ةا  النمرذجمنر دةجق مماةسقما  -2
الجللن   الدةجللق ) الدةاسللق لم غ للةا فللةر، ذا  دعلللق لحصللائ ق عسلل جابق المبحللرث    عللزى  هنللاكهلل:  -3

 ال دة ب ق رالرةا  نرع الجامعق(؟  سنرا  الخبة   عدد الدرةا  العلم ق  المسم  الرظ ف 
 ؟(EFQM)لل م ز األرةرب  لجامعا  ال من ق ف  ضرء النمرذجما ال صرة المق ة  ل ير ة أداء ا -4

 أهداف الدراسة:: ثانياً 
  اة  قاألهدا    سع  الدةاسق لل   حق ،

 (.EFQMلل م ز) األرةرب  النمرذج  حد د را   أداء الجامعا  ال من ق ف  ضرء  -1
 .عا  ال من ق( ف  الجامEFQM)األرةرب  لل م ز منرةا  النمرذج دةجق مماةسق ال عة  عل  -2
)الجللن   فللةر، ذا  الدعلللق اشحصللائ ق عسلل جابق المبحللرث    عللزى لم غ للةا  الدةاسللق ال ال عللة  عللل  -3

 الدةجق العلم ق  المسم  الرظ ف   سنرا  الخبة   عدد الدرةا  ال دة ب ق رالرةا(.
 .(EFQM)م زاألرةرب  لل  مق ة  ل ير ة أداء الجامعا  ال من ق ف  ضرء النمرذجال  صرةال قد    -4
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 أهمية الدراسة: ثالثًا:
  الدةاسق ف  اة   هذد   مث: أهم ق

   األهمية العلمية: -1
  حار: هذد الدةاسق أ   سا  ف      
 سلللللل ي الضلللللرء علللللل  مرضلللللرع فللللل  غا لللللق األهم لللللق رالم مثللللل: فللللل   يلللللر ة أداء الجامعلللللا  ال من لللللق  -أ 

 .(EFQM)ف  ضرء النمرذج األرةرب  لل م ز
 أداء  يلللللللللر ةب بالللللللللذا البحلللللللللل الم علللللللللل،من لللللللللق فللللللللل   خصلللللللللص لداة  األعملللللللللا: لثلللللللللةاء المك بلللللللللق ال  -  

 (.EFQM)لل م ز األرةرب  النمرذجف  ضرء الجامعا  ال من ق 
بدةاسللللا  مماثلللللق للللل   رللللملاا  كالق للللا   الدةاسللللق غِياللللا ُ  للللل  أخللللةى جرانلللل  لدةاسللللقسلللل ع   البللللاحث    -ج 

 هذد الدةاسق ف   ياعا  أخةى.
 األهمية العملية:  -2
فللللل  أداء الجامعلللللا  ال من لللللق  فللللل   يلللللر ة نقللللللق نرع لللللق كب لللللة ة فر  لللللالدةاسلللللق علللللل   هلللللذد لللللد  عمللللل:  -أ 

 (.EFQM)األرةرب  لل م ز النمرذجضرء 
 كملللللا يلللللر ة أداء الجامعلللللا  ال من لللللق  بل   رالمعن للللل   الق لللللادا  رالمسلللللنر  هلللللذد الدةاسلللللق سلللللاعد  لللللد  -  

لجامعلللللللا  ( فللللللل  اEFQMالنملللللللرذج األرةربللللللل  لل م لللللللز) رأهم لللللللق  رضللللللل   يب علللللللقسلللللللا  فللللللل     لللللللد
 .راألهل قال من ق الحكرم ق 

بمللللا  ف للللد  فلللل  نقلللل: النمللللاذج رال جللللاة  األرةرب للللق الجامعللللا  ال من للللق  للللد  سلللل ف د ملللل  هللللذد الدةاسللللق -ج 
 ف   حس   األداء اشداة  ف  الجامعا  ال من ق.

 أملللل: الباحللللل أ   كللللر  هللللذد الدةاسللللق لسللللااما  فللللاعة  فلللل  الرا لللل  العمللللل  للجامعللللا  ال من للللق محلللل:  -د 
ظالللللللللاة النقلللللللللاي السللللللللللب ق ر قلللللللللد   المق ةحلللللللللا  الدةاسلللللللل ق مللللللللل  خلللللللللة:  عز لللللللللز النقلللللللللاي اش جاب لللللللللق را 

 رال رص ا .
 :فرضيات الدراسة رابعًا:

 بناء  عل  مركلق ر سانع  رأهدا  الدةاسق  مك  ص اغق فةض ا  الدةاسق عل  النحر اة   
لرا ل  أداء الجامعلا  المبحرث   س جابق فةر، ذا  دعلق لحصائ ق ف  ا رجدع   الفرضية الرئيسة األولى:

 رفقا  للم غ ةا  الد مغةاف ق. (EFQM)ال من ق ف  ضرء معا  ة النمرذج األرةرب  لل م ز
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  اة  قر ر ، مناا الفةض ا  الفةع ق 
لرا لل  أداء الجامعللا  ال من للق فلل  ضللرء اسلل جابق المبحللرث    رجللد فللةر، ذا  دعلللق لحصللائ ق فلل  ع  -1

 أنث (. –  لل م ز رفقا  لم غ ة الجن  )ذكة معا  ة النمرذج األرةرب
لرا لل  أداء الجامعللا  ال من للق فلل  ضللرء  اسلل جابق المبحللرث  لحصللائ ق فلل   دعلللق ذا  فللةر، رجللد  ع -2

أ لل:  -بكللالرة ر  -ماجسلل  ة -الدةجللق العلم للق )دك للرةاد معللا  ة النمللرذج األرةربلل  لل م للز رفقللا  لم غ للة
 (.م  بكالرة ر 

لرا لل  أداء الجامعللا  ال من للق فلل  ضللرء اسلل جابق المبحللرث   فلل   لحصللائ ق لللقدع ذا  فللةر، رجللد  ع -3
نللرا  ةنسللاء  –ةنسللاء الجامعللا  )المسللم  الللرظ ف   معللا  ة النمللرذج األرةربلل  لل م للز رفقللا  لم غ للة

ملللدةاء  –أمنلللاء الكل لللا   –نلللرا  عملللداء الكل لللا   –عملللداء الكل لللا   –أمنلللاء الجامعلللا   –الجامعلللا  
ةنسلللللاء األ سلللللا   –ملللللدةاء اشداةا   –ةنسلللللاء األ سلللللا  العلم لللللق  –  ملللللدةاء المةاكلللللز نلللللرا –المةاكلللللز 
 (.اشداة ق

لرا لل  أداء الجامعللا  ال من للق فلل  ضللرء اسلل جابق المبحللرث   فلل   لحصللائ ق دعلللق ذا  فللةر، رجللد  ع -4
 10للللل   5مللل   -سلللنرا  5معلللا  ة النملللرذج األرةربللل  لل م لللز رفقلللا  لم غ لللة سلللنرا  الخبلللة  )أ للل: مللل  

 (.أكثة م  عرة سنرا  -سنرا 
لرا لل  أداء الجامعللا  ال من للق فلل  ضللرء اسلل جابق المبحللرث   فلل   لحصللائ ق دعلللق ذا  فللةر، رجللد  ع -5

 .الدرةا  ال دة ب ق ف  الجرد معا  ة النمرذج األرةرب  لل م ز رفقا  لم غ ة 
عللا  ال من للق فلل  ضللرء فلل  اسلل جابق المبحللرث   لرا لل  أداء الجام لحصللائ ق دعلللق ذا  فللةر،  رجللد ع -6

 .العلم ق ف  الجرد لل م ز رفقا  لم غ ة عدد الرةا  معا  ة النمرذج األرةرب 
لرا لل  أداء الجامعللا  ال من للق فلل  ضللرء اسلل جابق المبحللرث   فلل   لحصللائ ق دعلللق ذا  فللةر، رجللد  ع -7

 .معا  ة النمرذج األرةرب  لل م ز رفقا  لم غ ة الجامعق
لرا لل  أداء الجامعللا  ال من للق فلل  ضللرء اسلل جابق المبحللرث   فلل   حصللائ قل دعلللق ذا  فللةر، رجللد  ع -8

 (.أهل ق -معا  ة النمرذج األرةرب  لل م ز رفقا  لم غ ة نرع الجامعق )حكرم ق
 الفرضية الرئيسة الثانية:

لدةجلق رجد فةر، ذا  دعللق لحصلائ ق فل  اسل جابق المبحلرث     عالثان ق   نص الفةض ق الةئ سق  
 (.EFQMمنرةا  األداء ف  ضرء النمرذج األرةرب  لل م ز)مماةسق 
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  :  متغيرات الدراسة خامسًا:
   مث: م غ ةا  الدةاسق ف  اة   

 :(EFQMالنموذج األوروبي للتميز ) المتغير المستقل: -أ
 الجامع ق. الق ادا  -1
 المراةد البرة ق. -2
 .راعس ةا  ج ا الس اسا   -3
 المراةد الماد ق رالمال ق. -4
  ا  راشجةاءا .العمل -5
 ةضا العامل  . -6
 ةضا المس ف د   "اليلبق". -7
 خدمق المج م . -8
 ن ائج األداء المنسس  كك:. -9

 أداء الجامعات اليمنية: المتغير التابع: -ب
 (.EFQMمنرةا  األداء ف  ضرء النمرذج األرةرب  لل م ز )

 :الوسيطة اتالمتغير  -جه
 الجن . -1
 المنه: العلم . -2
 المسم  الرظ ف . -3
 الخبة . سنرا  -4
 ا.الدرةا  ال دة ب ق رالرة  -5
 نرع الجامعق. -6
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 الدراسة: نموذج سادسًا:
 

 المتغير التابع       المتغير المستقل              
  

 
 
 
 

        
 المتغيرات الوسيطة

 

 

 

 

 

 
 

  (1) رقم شكل

 (EFQMماد على مؤشرات النموذج األوروبي للتميز)تث بالعالباحإعداد المصدر:   

 

 مصطلحات الدراسة:: سابعاً 
   التطوير -1

 خلة: مل  مالاةا  للل  النظة لق المعلاة   ةجملق عل  النلاج  اشنجلاز  أنلل علل  (نصلة محملد) لعةفل
  )نصة العم: مجا: ف  رالمك سبق الم ةاكمق الخبةا  ربراسيق النظة ا  لاذد رال يب ق ق العمل ق المماةسق

.(94:2002  
 الجامعللق داخلل: اشداة للق رالمماةسللا  راألفكللاة المفللاه   فلل  المقصللرد  غ  للةال هللر التعريههف اإلجرائههي:

 .ر ير ةد األداء  حس   باد 
 
 

 .القيادات الجامعة -1
 .لموارد البشريةا -2
 .السياسات والستراتيجيات -3
 .الموارد المادية والمالية -4
 .العمليات واإلجراءات -5
 .رضا العاملين -6
 .رضا المستفيدين )الطلبة( -7
 .خدمة المجتمع -8
 .نتائج األداء المؤسسي ككل -9

 

مؤشرات األداء في ضوء 

النموذج األوروبي للتميز 

(EFQM) 
 

 .الجنس -1
 .المؤهل العلمي -2
 .المسمى الوظيفي -3
 .سنوات الخبرة -4
 .الدورات التدريبية والورش -5
 .عةنوع الجام -6
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  اإلداري األداء -2
هللر "دةجللق  حق لل، را  مللا  الماللا  المكرنللق لرظ فللق الفللةد  رهللر  عكلل  الك ف للق ال لل   حقلل، أر  رللب  باللا 

   األداء رالجاللد  فالجاللد  رلل ة لللل  اليا للق الفللةد م يلبللا  الرظ فللق. رغالبللا  مللا  حللدل لللب  أر  للداخ: بلل
 (.202  2001  ةار ق) لفةدالمبذرلق  أما األداء ف قا  عل  أسا  الن ائج ال   حققاا ا

 النمللرذج معللا  ة ضللرء فلل  األهللدا   حق لل، عللل  الجامعللق رمللرظف    للاد   للدة  التعريههف اإلجرائههي:
 .(EFQM)لل م ز األرةرب 

  EFQM (European Foundation for Quality Management)األوروبي للتميز النموذج -3
 European Foundation for Quality) ق الصللادة  علل أحللد أهلل  النمللاذج الةئ سلل ر عللة  بأنلللُ 

Management)    مسلاعد  للل   الد  منسسلق هل ر  الجلرد   شداة  األرةرب لق المنسسلقرالمعةرفلق باسل 
  علد االعن الصلادة ال م لز نملرذج  أ ةاع بلا  للع زال م ل ،ر حق ل ال نافسل ق دةا اا   عز ز  لع المنظما 

 .جلرد لل األرةرب لق المنسسلق) زرال م ل جلرد لل األرةرب لق جلائز لل رخصرصلا   لل ق ل   األيلة هل أ كأحلد
EFQM  2012.)  

مجمرعللق ملل  المعللا  ة رالمنرللةا  ل ق لل   ر يللر ة األداء بالجامعللا  ال من للق هلل   التعريههف اإلجرائههي:
المس دا  م  خة: لنراء نظا  أداء مناس  للجامعا  ال من ق لفال   ال م ز باد   حق ، األهل قر الحكرم ق 

 ضلم   سللعق ملل   لللإلداة  الجامع للق  مرلل ةكق لغلق بمثابللق الفجلرا  ر حف زهللا علل  رضلل  الحلللر:  رهل 
راعسل ةا  ج ا    الس اسلا ر الملراةد البرلة ق  ر الق لاد   ( المعا  ة رالمنرةا  رالم مثللق فل  الممكنلا ؛ رهل 

 المج مل   خدملقر الفئلق المسل ادفق   رةضلاةضلا العلامل    (د  رالعمل لا ( رالن لائج رهل  الرةاكا  رالملراة ر 
  األداء(.   رمنرةا  ن ائجر 

 :الدراسةحدود  ثامنًا:
  كم  حدرد الدةاسق ف  اة   

  ضللللرء النمللللرذج ا  صللللة  الدةاسللللق عللللل   يللللر ة أداء الجامعللللا  ال من للللق فللللالحههههدود الموضههههوعية:  -1
 (.EFQMاألرةرب  لل م ز )

الحكرم لق راألهل لق ف  الجامعا  ال من ق  األكاد م ق راشداة ق رمل  الدةاسق الق ادا الحدود البشرية:  -2
فعلا: فل   يب ل، منرلةا   لل  كرناا   ادا  لداة لق لالا درة  )مح: الدةاسق( رالسب  ف  اخ  اةها  عرد 

 ك   رفة لد اا المعلرما  ع  هذد المناج ق.النمرذج األرةرب  لل م ز  ركذل
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ا  صللللة  الدةاسللللق عللللل  أةبلللل  جامعللللا  فلللل  اللللل م   )جامعللللق صللللنعاء  جامعللللق  الحههههدود المكانيههههة: -3
نمرذجلللا  للجامعلللا  أ نلللدل  للعللللر  رال قن لللق( باع باةهلللاحضلللةمر   جامعلللق العللللر  رال كنرلرج لللا  جامعلللق األ

 .الدةاسقمخ اة  شجةاء ل مث: الع نق ال (الحكرم ق راألهل ق)ال من ق 
  للل  الر ل  الحلال   1994 مثل  الحدرد الزمان ق للجانل  النظلة  الملد  مل  العلا  الحدود الزمانية:  -4

 ر  مثل: فل  العلا  اعسل بانقأما الجانل  ال يب قل  فقلد رلمل  الملد  ال ل   ل  ف الا لعلداد ر رز ل  ر حل ل: 
2018  2019.  

 الدراسة: ية: منهجتاسعاً 
احللل فلل  الدةاسللق المللناج الرصللف  ال حل للل  كرنللل  قللر  عللل  رصلل  ظللاهة  ملل  الظللراهة اسلل خد  الب

للرصر: لل  أسلبا  هلذد الظلاهة  رالعرامل: ال ل   ل حك  ف الا ر حل ل: ب انا الا رب لا  العة لق بل   م غ ةا الا 
 راس خةص الن ائج ل عم ماا  ر عد هذا المناج هر األنس  لمث: هذد الدةاسق.
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 المبحث الثاني
 السابقة الدراسات 

 

 د:ههتمهيال
بصرة  مبارة  رغ ة  قالحال  الدةاسقف  هذا الجزء أه  الدةاسا  الم صلق بمرضرع  س عةو الباحل 
 نار: ح ل    األداء رال م ز ف  الجامعا   ال    نارل  ر  المحل  رالعةب  راألجنب  ىعل  المس ر مبارة  

 مك  الباحل م  اعيةع عل الا راعسل فاد  منالا  رذللك لغلةو معةفلق   خ لفقم  جران  م  لك الدةاسا 
رجرانلل    قالحال لل الدةاسللقملل   راعخلل ة   فللا،رب للا  أرجللل اعالدةاسللا     لللكبلل    قالحال لل الدةاسللقمر لل  

 اة خ ر د    اس عةو دةاسا  ك: محرة  بعلا  ل سلسللاا ال ل  قالحال  الدةاسق  ر رظ فاا ف  اعس فاد  مناا
 كاة    م  األحدل لل  األ د   رلقد صنفاا الباحل

 .دةاس ا ( 2  رعددها)الدةاسا  المحل ق -1
 ( دةاسق.12الدةاسا  العةب ق  رعددها) -2
 ( دةاسا .   5) الدةاسا  األجنب ق  رعددها -3

 . رف ما  ل  عةضا  ل لك الدةاسا 
 الدراسات المحلية: أواًل:
 مدى تطبيقها في أكاديمية الشرطة"ير التميز في األداء اإلداري و (: "معاي2017دراسة )المرهبي، . 1

هدف  الدةاسق لل  ال عة  عل  معا  ة ال م ز ف  األداء اشداة  رمدى  يب قاا ف  أكاد م ق الرةيق 
ال من ق  راع مد الباحل عل  الملناج الرصلف  ال حل لل  رالملناج ال لاة خ   راسل خد  اعسل بانق كلأدا  لجمل  

رجللرد  صللرة رعللد  اه مللا  برللك: كب للة ا   ر للد  رصللل  الدةاسللق لللل  مجمرعللق ملل  الن للائج مناللا  الب انلل
بمعللا  ة  م لللز األداء اشداة  بأكاد م لللق الرللةيق ح لللل ع  رجلللد نمللرذج لل م لللز اشداة  كمنظرملللق م كامللللق 

  .لمعا  ة ال م ز م  مدخة  رعمل ا  رمخةجا   رال    عم: عل  ةف  مس رى األداء اشداة 
يهة ة للجامعات اليمنيهة فهي ضهوء المؤشهرات اإلقليممؤشرات األداء الرئيس(: "2016، دراسة )محمد .2

 والعالمية"
 ضلرء ف  ال من ق للجامعا  الةئ سق األداء  ارمنرة  الجرد  ضما  معا  ة لعداد لل  الدةاسق هدف 
 الب انلا   جم ل   ل  ح لل ل لل  ال ح الرصلف  الملناج علل اع ملد الباحلل  ر لد رالدرل ق  اش ل م ق ال جاة 

 المسل رى معلا  ة للل  لضلافق العنكبر  لق  الرلبكق رمرا ل  الم خصصلق  العلم لق جل االمة  مل  رالمعلرملا 
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  صلن   ةا رمنرل ال منل   العلال  ال علل   جلرد  رضلما  األكلاد م  اعع ملاد مجلل  معلا  ة مل  الثلان 
 عل  ة  فضل رالدرل لق  اش ل م لق الجامعلا  بعلو فل  الةئ سلق األداء  امنرلة  ركلذلك ال من لق  الجامعلا 

 ردرل ق  ل ل م ق اع ماد جاا  أعد اا ال   الةئ سق األداء  امنرة 
 عل  مرزعق ا  منرة  (32) برا   ال من ق للجامعا  ةئ سق أداء  امنرة  لعداد لل  الرة ق  خلص ر د 
 مس رى عل  رال علم ق ال عل م ق عمل قلل القصرى األهم ق ذا  الجران  عل  ال ةك ز    ر د معا  ة   سعق
 . االمنرة   لك لعداد عند ال عل م  النظا  مكرنا  جم  
 الدراسات العربية: ثانيًا:

 "تقييم أداء المكتبات الجامعية وفق أنموذج التميز األوروبي" (:2018دراسة )خماس، . 1
 الحال  الر   ف  األراة هر  عد  م ز نمرذجأ رف، الجامع ق المك با  أداء  ق    ل ل الدةاسق  هدف

  قس      ر د األبةز  هر ب ر رة األ ال م ز أنمرذج ُعد   ذل األخةى  ال م ز نماذج م  العد د ظاة   أ بعد
 عد  ل ل بدرةها مقسمق الن ائج ل ل ركذلك  المك با  ف  الم رافة  ال ح  ق البن  ل ل األنمرذج حس  األداء
 (1000) ال ق ل   نقلاي مجملرع ركلا  نملرذجاأل ل الال أرلاة ال ل  النقاي حس ب مناا فةع ك:  ق       فةرع
 السلابقق الفلةرع لجم ل  المرل ملق الفحلص  ائملق الدةاسلق  راسل خدم السلاب،  ال قسل   حسل  مرزعلق نقيلق

   .الناائ الق ا  لغةو( 3 2 1)رزن   رب قس  
 الرخصل ق رالمةحظلق السلابقق ب لا األد بلبعو مسل ع نا   الحاللق سلقادة  ملناج الدةاسلق اسل خدم  ر لد
 ع نلق ر مثلل  الب انلا   لجمل  كلأدا  ال م لز بلأنمرذج الخاصق المعا  ة م  مس مد  فحص  ائمق راس خدا 
 بن ائج الدةاسق خةج  ر د  2017- 2016  الدةاس للعا المس نصة ق للجامعق المةكز ق بالمك بق الدةاسق
 أهماا اة    عد د 
  الفعاللق  العمل: سلنرا  ضلم  هل  المةكز لق للمك بلق العامق األمانق ف  للعامل   العم:  اف ة  معد: ل 

 .النمرذج  ران   حس  بالتميز( لهم معترف( المك بق  عد ركذلك
  المن جق الفئق ضم   ق  المةكز ق للمك بق العامق األمانق ف  العامل   عماةأ معد: ل. 
ات السعودية فهي التصهنيفات العالميهة لتحقيهق "تطوير أداء الجامع (:2017دراسة )عون وآخرون،  .2

 ")التجربة الكندية أنموذجًا( 2030رؤية المملكة 
هلدف  الدةاسلق للل   حد لد المعلا  ة رالمنرلةا  ال ل   ع ملد عل الا  صلن   مجللق  لا مز لل علل   العلال  

لكرل  عل  ك  لمرا ل  الجامعلا   را  ة ف   صن   الجامعا  ركذلك ال عة  عل  معلا  ة  صلن   ر بلرم
مر لل  جامعللق الملللك سللعرد رجامعللق الملللك عبللد العز للز ركللذا جللامع    رةن للر ركرلرمب للا البة يان للق فلل   لللك 
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باشضافق لل  علةو مق ةحلا   ير ة لق لجامعلق المللك عبلد العز لز ل حسل    ة  بالا فل   لرائ    ال صن فا 
 ال صن   العالم  ف  ضرء ال جةبق الكند ق.

اع مللد  الدةاسللق ر ةاسلل ا  عللل  المللناج الرصللف  بنرع للل الرثللائق  رالمقللاة   ر لد اع مللد البللاحثر  فلل  د
رال لل  يبقلل  عللل  جللامع     (اشسللبان ر بللرم  ةك  مجلللق ال للا مز لل عللل   العللال  رمةكللز )عللل   صللن ف  

للل  علدد  الدةاسلق  ح لل  رصلل سعرد     هما الملك سلعرد رعبلد العز لز رمقاةن املا مل  ال جةبلق الكند لق 
  ائج أبةزها م  الن

  بق أعلداد اليلبلق عل  نظ ة اا الكند ق ف  مع لاة اللدخ: الصلناع  رنسل االجامع    السعرد       فر  ل
 لل  ه ئق ال دة   ب نما   أخة با   المعا  ة.

 رأرص  الدةاسق بل 
 جل ز لق ال رجل لل   ةجمق كافق األبحال راشن اج العلم  ألعضاء ه ئق ال دة   رالية  لل  اللغلق اشن

رنرللةها عللل  مرا لل  الجامعللا  السللعرد ق باشضللافق لللل   كث لل  الجاللرد ل رللج   النرللة فلل  المجللة  
 العلم ق رالعالم ق.

 (: "أثر إدارة التميز في األداء الجامعي"2016دراسة )المدو،  .3
ق ح لل هدف  الدةاسق لل  معةفلق يب علق العة لق بل   لداة  ال م لز راألداء الجلامع  فل  الكل لا  األهل ل

 ح لل ر د اسل خد  الباحلل اعسل بانق كلأدا  ةئ سلق للدةاسلق  الرصف  المناجاع مد الباحل ف  دةاس ل عل  
ف  عدد م  الكل ا  األهل ق )كل ق دجللق  كل لق بغلداد للعللر   مفةد ( 31من  )ق  لل  ع نق  صد ق  ضيب

   الدةاسق لل  ن ائج عد د  أبةزها اع  صاد ق  كل ق المأمر   كل ق ال ةال  كل ق الةافد  (  ر د  رصل
  .رجرد عة ق اة باي ر أث ة ب   م غ ةا  الدةاسق 
  داة  رالملراةد ا  لالعة  ل لل باشبلداع الق لاد  علدبُ  ر قلد  م رسلي بمسل رى كلا  ال م لز لداة   يب ل، ل  را 

 .البرة ق ةدالمرا لداة  عدبُ  األخ ة ربالمةكز  اليلبق عل  رال ةك ز    ج ا  ةاراعس العمل ا 
 كما أرص  الباحل عماد  الكل ا  األهل ق بل  

 راضللحق رمة بيللق ب رج اللا   ع مللد  عللل  ةن للقاعه مللا  بللالمرةد البرللة  راليلبللق ررضلل  اسلل ةا  ج ا  م
 الدرلق العةا  ق.

 بقطاع غزة وفقًا لنموذج بالدريج"(: "تقييم واقع أداء الجامعات 2016دراسة )الدهدار،  .4
 ا بل  الدةاسلق أهلدا  رل حق ل، غلز ؛  يلاع فل  الجامعلا  أداء را ل  عل  ال عة  ل لالدةاسق  هدف  
 أصلحا  مل  العلامل   بعلو مل  مقلابة  جةاءر لد  لا  الباحلل بلإ .ال حل لل  الرصلف  الملناج الباحلل
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 كاد م لللقأ منسسلللا  أةبللل يبقللل  علللل  ع نلللق  صلللد ق  كرنللل  مللل   ح لللل للدةاسلللقاشداة لللق كلللأدا   المناصللل 
 )ال يب ق ق للعلر  الجامع ق رالكل ق األ ص   جامعق األزهة  جامعق سةم ق اش الجامعق)

 لل  عدد م  الن ائج أهماا  الدةاسق  رصل  ر د
  كان   قاشرةاف المس ر ا  ف  العامل   ةةاء رفقا   غز   ياع ف  المبحرثق الفلسي ن ق الجامعا  أداء ل 

 .م رسيق دةج ل
  الجامعلا   أداء رم ابعلق دعل  فل  العلال  ال علل   رزاة   لعبلل اللذ  ةاللدر  فل  راضلحا   هنلاك ضلعفا    ل 

 .رالبةامج الميةرحق للمناهج رالجرد  اعع ماد ه ئق م ابعق ضع  لل  لضافق
  العلال  ال علل   رزاة ل  بل   رالم ابعلق األداء أضلعف  القلةاةا  ا خاذ ف  رازدراج ق حزب ق نزاعا  رجرد 

 مراةكق رضع  القةاة ا خاذ عمل ق ف  راليلبق مراةكق العامل    ف ضع  رجرد م  رغز   بالضفق
 .المحل  المج م 

 ل ب الدةاسق رأرص  
  ملالكر  نملرذج مل  راعسل فاد  الم يلبلا  الحد ثلق رفل، بلالرزاة  الجلامع  األداء معلا  ة  صلم   لعلاد 

 مل  المعلا  ة  يب ل، م ابعلق ضلةرة  مل  الجلامع  األداء رنرع لق جلرد  ل حسل   رذلك الجد د بالدة ج
 .ال عل   العال  منسسا   ب:

 "عالقة إدارة الجودة الشاملة بأداء الموظفين في الجامعات الفلسطينية" :(2014دراسة )المعمر،  .5
هدف  الدةاسق لل  ال عة  عل  العة ق ب   لداة  الجلرد  الرلاملق راألداء اللرظ ف  لإلداة ل   العلامل   

اع غلز  راع ملد الباحلل علل  الملناج الرصلف  ال حل لل  راعسل بانق كلأدا  لجمل  ف  الجامعق الفلسي ن ق بقي
الب انللا  ح للل  كللر  مج ملل  الدةاسللق ملل  المللرظف   اشداة لل   راألكللاد م    لمناصلل  لداة للق فلل  كلل: ملل  
الجامعللا  الفلسللي ن ق الللثةل )جامعللق األزهللة  الجامعللق اشسللةم ق  جامعللق األ صلل ( ر لل   رز لل  اعسلل بانق 

   ر د أظاة  الدةاسق ن ائج عد د  أهماا ( مرظ 305نق عررائ ق  كرن  م  )ل  ع ع
 (  68.8%يلاع غللز  مة فعلق بنسللبق )  دةجلق  يب ل، لداة  الجللرد  الرلاملق فل  الجامعللا  الفلسلي ن ق بقل

 .(68.27%  مس رى األداء الرظ ف  ل جاب  رمة ف  بنسبق )را  
  الجلرد  الرلاملق األةبعلق مفلةد  رمج معلق مل  األداء اللرظ ف   رجد عة ق يةد ق  ر ق لك: مجاع  لداة  

 للعامل   ف  الجامعا  الفلسي ن ق بقياع غز .
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  رجد فةر، ذا  دعلق لحصائ ق ف  اس جابا  المبحرث   حر: دةجق  يب ، لداة  الجرد  الرلاملق  علزى 
علللل  حسلللا  جامعلللق لم غ لللة اسللل  الجامعلللق رلصلللال  كللل: مللل  جامعلللق األزهلللة  رالجامعلللق اشسلللةم ق 

 األ ص   رلم غ ة المنه: العلم  لصال  الدك رةاد.
  أهماا ال رص ا  م  مجمرعق سقاالدة   دم  كما

 :الجامعلا  فل   ااأليلة  كافلق للدى األساسل ق رعناصلةها الرلاملق الجلرد  مفالر   رح لد علل  العمل 
 .العامل   جم   جان  م   نف ذها رك ف ق رأهدافاا الفلسي ن ق 

 رن لائج الفلسلي ن ق الجامعلا  مسل رى علل  الرلاملق الجلرد   يب ، را   لمنا رق الدرة ق  ا مة المن  عقد 
 . يب قاا

  : رجامعق اشسةم ق بالجامعق أسر األ ص   جامعق ف  العامل   لإلداة    رالمال  اشداة  الكادة  عد 
 الجلرد  لداة   يب ل، مسل رى راة فلاع  العلامل   أداء مسل رى اة فلاع علل  ل جاب لا   سل نثة مملا األزهلة
 .الراملق

دور تمكههين العههاملين فههي تحقيههق التميههز المؤسسههي دراسههة " :( بعنههوان2014 ،البحيصههيدراسههة ) .6
 "ميدانية على الكليات التقنية في محافظات قطاع غزة

ال عللة  عللل  درة  مكلل   العللامل   فلل   حق لل، ال م للز المنسسلل  فلل  الكل للا   لللل  الدةاسللق هللدف  هللذد     
كللأدا  للدةاسللق  رال لل  يبقلل  عللل  سلل بانق اع اسلل خدا  قن للق فلل   يللاع غللز   رل حق لل، أهللدا  الدةاسللق  لل  ال

 –م  مرظف  الكل ا  ال قن ق ف   ياع غلز  رهل  )الكل لق الجامع لق للعللر  ال يب ق لق  د( فة 205م  )ع نق 
ررلمل  الع نلق   خلان رن ( –رج لا د لة اللبل   الكل لق الجامع لق للعللر  رال كنرل –غز   كل ق فلسي   ال قن لق 

المرظف   اشداة    راألكاد م    ف   لك الكل ا   ر د  ا  الباحل باس خدا  الع نلق العرلرائ ق اليبق لق  ر ل  
  أهماا الن ائج م  عدد لل  الدةاسق ر رصل   الحصر: عل  الع نق كاملق

   عد فة، العم: المة بق كل ا ا  ح ل اح : بُ أفةاد الع نق المبحرثق  رافقر  عل   رفة ال مك   اشداة  ف
 عد الثقافق ال نظ م ق ف  المة بق األخ ة .عد  فر و السليق  رالمراةكق بالمعلرما   ربُ األرل    ةد بُ 

 أبعلادد بجم ل  المنسسل  ال م لز  لرفة علل   رافقلر  الدةاسق   د ال قن ق الكل ا  ف  المبحرثق الع نق أفةاد 
 .كب ة  بدةجق( الخدما  ر  رالبرة   الق اد  )
   (.الخدما   رال م ز البرة   رال م ز الق اد   ال م ز) ال رال  عل  ر أ 
 رفلة، بالمعلرملا  رالمرلاةكق اشداة  رال فلر و ال نظ م ق الثقافق ب   لحصائ ق دعلق ذا  عة ق  رجد 

 أخةى. جاق م  رالخدما   رالبرة  الق اد  ال م ز رب   جاق م  العم:
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 النمهوذج ضهوء فهي تطويرهها وسبل األقصى جامعة في التميز إدارة واقع" :(2013 سهمود،) دراسة .7
 ("EFQE)للتميز  األوروبي

 اللد  الدةاسللق لللل  الكرلل  علل  را لل  لداة  ال م للز فلل  جامعللق األ صلل  رسللب:  ير ةهللا رفلل، النمللرذج 
 أعضلاء مجلل  (ق رلةافاش  ح ل    ذلك م  رجاا  نظلة أصلحا  الرظلائ  (EFQEلل م ز) األرةرب 

راع مللد  الدةاسللق عللل  المللناج   )داة للقاش /كاد م للقاأل األ سللا  الجامعللق  مللدةاء الللدرائة رالرحللدا   ةنسللاء
الرصف  ال حل ل   ر   اس خدا  أسلر  الحصة الرام: لمج م  الدةاسق ر د اس خد  الباحل اعسل بانق فل  

ر رصل  الدةاسق لل  عدد   جم   أفةاد مج م  الدةاسقعل   جم  الب انا  األرل ق كأدا  للدةاسق     رز عاا
 م  الن ائج أهماا 

  الق لللللللاد   الس اسلللللللا  ز الم مثللللللللق فللللللل  )مسللللللل رى  يب للللللل، جامعلللللللق األ صللللللل  لعناصلللللللة لداة  ال م للللللل ل
راعسلل ةا  ج ا   العللامل   )المللراةد البرللة ق(  العمل للا  )اشجللةاءا (  الرللةكا  رالمللراةد  ةضللا الفئللق 

ق( فل  ضلرء النملرذج األرةربل  لل م لز مق المج م   ن ائج األداء الةئ سلعامل    خدالمس ادفق  ةضا ا
(EFQE ) (60%)  ق: ع. 
واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقهم بمحافظهات غهزة فهي ضهوء : "(2013 دراسة )الدجني، .8

 ج األوروبي للتميز وسبل تطويره"األنموذ
ء المنسسلل  فلل  مللداة  داة األة لل  بمحافظللا  غللز  فلل  را لل  األداعللل   عللة  الهللدف  الدةاسللق لللل  

ذا  دعلق لحصائ ق ب    ا  ضرء األنمرذج األرةرب  لل م ز رسب:  ير ةد  رالكر  عما لذا كا  هناك فةر 
 غ للةا  العللامل   فلل  مللداة  داة األة لل  بمحافظللا  غللز  لللألداء المنسسلل  لمداةسللا  فلل  ضللرء مم رسللي 

زى لللل  م غ للةا  )الجللن   ال خصللص األكللاد م   المسللم  الللرظ ف   اسلل  األنمللرذج األرةربلل  لل م للز   علل
المدةسللق  سللنرا  الخدمللق(  رذلللك فلل  ضللرء المعللا  ة اة  للق )الق للاد  راشداة   ال خيلل ي المنسسلل   المللراةد 
البرلللة ق  الملللراةد المال لللق رالماد لللق  نيلللا، عمللل: المنسسلللق  الخلللدما  المقدملللق للمج مللل (  مللل  ب لللا  عة لللق 

الق لللاد  مللل  بلللا   المعلللا  ة األخلللةى  ثللل  ال قلللد  بمق ةحلللا   ير ة لللق لةة قلللاء بلللاألداء المنسسللل  فللل  مع لللاة 
را بللل  الباحلللل الملللناج الرصلللف  ال حل لللل     ملللداة  داة األة للل    علللل، بكللل: مع لللاة مللل  المعلللا  ة السلللابقق

   فلل  مللداة  داة جم لل  العللامليبقلل  عللل  ال لل  ر ر ة   راسلل خدا  أدا لل  اعسلل بانق رالمللناج البنللائ  ال يلل
( فلللةدا   171(عضلللرا   اسللل جا  ملللنا  )178األة للل  بمحافظلللا  غلللز  )أكلللاد م   لداة (  رالبلللال  علللدده  )

( ملل  مج ملل  الدةاسللق  كمللا اسلل خد  الباحللل المجمرعللق البنة للق كللأدا  ل يللر ة األداء 96%بنسللبق اسلل ةداد )
  ج أهمااعد  ن ائ لل  ر د خلص  الدةاسق  المنسس  ف  مداة  داة األة  
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  بلغ  دةجق  قد ة العامل   ف  مداة  داة األة   بمحافظا  غلز  للألداء المنسسل  لمداةسلا  فل  ضلرء
  مع للاة المللراةد اة لل (  ر للد  للرافة  المعللا  ة عللل  ال ة  لل  70.24%األنمللرذج األرةربلل  لل م للز )

ما  المقدمللق (  مع للاة الخللد77.30%(  مع للاة نيللا، عملل: المنسسللق )78.67%المال للق رالماد للق )
(  62.71%(  مع اة ال خيل ي المنسسل  )65.53%(  مع اة الق اد  راشداة  )73.28%للمج م  )

 (.59.73%مع اة المراةد البرة ق )
   عللللد  رجللللرد فللللةر، ذا  دعلللللق لحصللللائ ق بلللل   م رسلللليا   قللللد ةا  العللللامل   فلللل  مللللداة  داة األة لللل

ملللرذج األرةربللل  لل م لللز   علللزى لم غ لللة بمحافظلللا  غلللز  للللألداء المنسسللل  لمداةسلللا  فللل  ضلللرء األن
  سنرا  الخدمق( ر عزى لم غ ة المسم  الرظ ف  فل  مجلاع  الق لاد  )الجن   ال خصص األكاد م 

 راشداة  رال خي ي المنسس  رالخدما  المقدمق للمج م .
 رجللرد فللةر، ذا  دعلللق لحصللائ ق بلل   م رسلليا   قللد ةا  العللامل   فلل  مللداة  داة األة لل  بمحافظللا  

غلز  للألداء المنسسلل  لمداةسلا  فل  ضللرء األنملرذج األرةربلل  لل م لز  فل  مجللاع  "الملراةد البرللة ق  
المسللم   أصللحا المللراةد المال للق رالماد للق  نيللا، عملل: المنسسللق" رالمجللاع  مج معللق معللا   لصللال  

   ر علزى الرظ ف  "لداة " ر عزى لم غ ة اس  المدةسلق لصلال  مدةسلق داة األة ل  فل  جم ل  المجلاع
لم غ للة سللنرا  الخدمللق رذلللك لصللال  الللذ   لللد ا  خدمللق أ لل: ملل  خملل  سللنرا  فلل  مجللا: "ال خيلل ي 

 المنسس ".
 ي  رجرد عة ق يةد ق ذا  دعلق لحصلائ ق بل   مع لاة "الق لاد  راشداة " ربلا   المعلا  ة األخلةى "ال خيل

المنسسللللق  الخللللدما  المقدمللللق  المنسسلللل   المللللراةد البرللللة ق  المللللراةد المال للللق رالماد للللق  نيللللا، عملللل:
 للمج م ".

 تطبيقية دراسة) (: "دور إدارة التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي2013دراسة )الشريف،  .9
 ")بجدة العزيز عبد الملك جامعة في اإلداريات الموظفات على

رظفلا  اشداة لا  هدف  الدةاسق لل  دةاسق درة لداة  ال ير ة اشداة  ف   حسل   األداء اللرظ ف  للم
راس خدم  الباحثق اعس بانق   الرصف  ال حل ل عل  المناج ف  جامعق الملك عبد العز ز  راع مد الباحل 

يبقلل  عللل  ع نللق عرللرائ ق بسلل يق ملل  المرظفللا  اشداة للا  فلل  جامعللق الملللك عبللد العز للز  للدةاسللقكللأدا  
 ائج أهماا ( مرظفق  ر د  رصل  الدةاسق لل  عددر م  الن 241رعددها )

  :للللا  لداة  ال يللللر ة اشداة  بالللللدرة الللللذ   سللللع  ل حق قللللل بال عللللار  ملللل  كلللل: اشداةا  راأل سللللا  داخلللل  
 الجامعق.
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  يلر: اشجلةاءا  الم بعلق داخل: العمل:  ر عق لد   رجرد بعو ال حد ا  ال    راجلل عمل لق ال يلر ة رهل
 : للعامل  .مكا  رظةر  العم مةءمقعد  ر اشجةاءا  الم بعق داخ: العم:  

 رف  ضرء الن ائج     قد   عد   رص ا  مناا 
 ل  غ  للة ممللا احللدبللق فلل  الق للا  بإ رع للق اشداة  العل للا فلل  كلل: جاللق بأهم للق مرللاةكق العللامل   عنللد الةغ

  ساعد ف  كس  ثق ا  ر أ  ده  لاا.
  ال غل  عل  ال عق دا   عار  لداة  ال ير ة اشداة  م  اشداةا  العل ا ف  لعاد  دةاسق لجةاءا  العم: ر

ملق مكلا  رظلةر  العمل: للعلامل   داة  ر رع لق الةنسلاء بأهم لق مةءالم بعق رذلك ل سلا : العمل: اش
 ا .عد ف   حس   أدائمما  سا

تبني استراتيجية التميز في التعلم والتعليم ودورهما في تحقيق : "( بعنوان2012 دراسة )الفقهاء، .10
 معة النجاح الوطنية حالة دراسية"اج –ؤسسات التعليم العالي الميزة التنافسية المستدامة لم

البحلللل فلل  درة  بنلل  اسللل ةا  ج ا  ال م للز فلل  اللل عل  رال علللل   فلل   حق لل، الم لللز   لللل  الدةاسللق هللدف  
ال نافسلل ق للمنسسللا  ال عل م للق  راع بللة  الدةاسللق أ  الم للز   ال نافسلل ق المسلل دامق لمنسسللا  ال عللل   العللال 

ثة الذ   حدثل عل  مس رى اليال   رالمرظل   رالمنسسلق  اسل ند  الدةاسلق علل  فةضل ق أ  ب  م  األ ن
 ير ة اس ةا  ج ا  ال م ز ف  ال عل  رال علل    ر نف لذها  ع بلة م يلبلا  سلابقا  ماملا  ح ر لا  ل حق ل، منسسلا  

ع ق رالرصلللف ق مللل  خلللة: را بعللل  الدةاسلللق المناج لللق اعسللل ية .ال علللل   العلللال  الم لللز  ال نافسللل ق المسللل دامق
مةاجعق األد  النظة   راع ماد  جةبق جامعق النجا  الرين ق حالق دةاس ق لكرناا صاحبق  جةبق فة د  ف  

 لل  عدد م  الن ائج أهماا  الدةاسق  ر رصلمجا: ال م ز ف  ال عل   رال عل . 
 ربلل    حق لل، منسسللا  ال عللل    بلل    بنلل  اسلل ةا  ج ا  ال م للز فلل  اللل عل  رال عللل   هنللاك اة بللاي  للر   ل

 العال  الم ز  ال نافس ق المس دامق م  خة:  زر د اليلبق ب جةبق  عل م ق م م ز .
 . دع  أعضاء الا ئق األكاد م ق بما  مكنا  م  األداء رف، معا  ة الجرد  المةجر 
  عللزز اشبللداع رال فك للة   للرف ة الب ئللق الدةاسلل ق الداعمللق لل نللرع راشبللداع ر صللم   األنرلليق ال عل م للق ال لل 

 النا د لدى جم   أيةا  العمل ق ال عل م ق.
دور إدارة التميز في تطوير أداء مؤسسات التعليم العهالي فهي الضهفة (: "2009دراسة )الجعبري،  .11

 "الغربية
هللللدف  الدةاسللللق لللللل  ال عللللة  عللللل  مللللدى فاعل للللق لداة  ال م للللز رمسللللاهم اا فلللل  لحللللدال  يللللر ة ألداء 

العلللال  فللل  الضلللفق الغةب لللق ر لللد اع ملللد  الباحثلللق علللل  الملللناج الرصلللف  ال حل لللل  كملللا  منسسلللا  ال علللل  
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رهلل  اعسلل بانق ح للل يبقلل  عللل  ع نللق رللمل  جم لل  أفللةاد مج ملل   للدةاسللقاسلل خدم  الباحثللق أدا  ةئ سللق 
 ل  رحللدا  الجللرد  أر ال خيلل ي رال يللر ة( فلل داة  العل للا )ةنسللاء  رنللرا   رمسللنر ملل  اش المكللر الدةاسللق 

  عد  ن ائج أهماا منسسا  ال عل   العال  ف  الضفق الغةب ق  ر د  رصل  الباحثق لل 
 مس رى األداء لمنسسا  ال عل   العال  م رسي ر رجد  فلار  بل    للك المنسسلا  ف ملا   علل، بملدى ل  

 باا.ام ةكاا رمماةس اا لعناصة لداة  ال م ز رف  ن ائج األعما: رهل ق ال ق    الذا   المة بي 
 كما أرص  الدةاسق بل 

    جللةاء  ق لل ضلةرة   بنلل  نملرذج لداة  ال م للز المق لة  بح للل  لل    يب قلل عللل  منسسلا  ال عللل   العلال  را 
 درة  بناء عل ل.

 . من  جرائز ماد ق رمعنر ق للمنسسا  الم م ز 
 (: "تقيهههيم األداء الجهههامعي مهههن وجههههة نظهههر أعضهههاء الهيئهههة التدريسهههية2003دراسهههة )الحجهههار،  .12

 "بجامعة األقصى في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة
هدف  الدةاسق لل   ق    األداء الجامع  م  رجاق نظة أعضاء الا ئق ال دة س ق فل  جامعلق األ صل  

الرصللف  ال حل للل  ر للد اسلل خد  أدا   المللناجفلل  ضللرء مفاللر  لداة  الجللرد  الرللاملق  راع مللد الباحللل عللل  
( عضللرا   ر بلللرة  ن للائج الدةاسللق فلل  123عللل  ع نللق عرللرائ ق  كرنلل  ملل  )اعسلل بانق ح للل  لل   يب قاللا 

 اة   
 (.60%  المس رى العا  لألداء الجامع  ل   ص: لل  المس رى اعف ةاض  )ل 
   ع  رجللد فللةر، ذا  دعلللق لحصللائ ق عنللد مسلل رى: α =0.05 فلل   قللد ة أفللةاد الع نللق لمسلل رى األداء

 لمنه:  رالخبة .الجامع   عزى لم غ ة الكل ق  را

 الدراسات األجنبية:  ثالثًا:
ج مهدى تطبيهق معيهار القيهادة فهي مؤسسهات التعلهيم العهالي وفقهًا للنمهوذ" :(,2013saadaدراسهة ). 1

 "األوروبي للتميز
 "APPLYING LEADERSHIP CRITERION OF EFQM EXCELLENCE 

MODEL IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION- UCAS AS A CASE 
STUDY". 

ال علللة  علللل  ملللدى  يب للل، مع لللاة الق لللاد  فللل  منسسلللا  ال علللل   العلللال  رفقلللا   للللل  الدةاسلللق هلللدف  
ر  ال يب ق لق كحاللق عمل لق  رذللك كرنالا للللنمرذج األرةربل  لل م لز ر لد  ل  دةاسلق حاللق الكل لق الجامع لق للع
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ر لد اع ملد    يلاع غلز فل    2008   9001المنسسق الجامع ق الرح د  ال   حاز  عل  رلااد  األ لزر 
ق لجم  الب انا   ريبقل  باحل اعس بانق كأدا  ةئ سالدةاسق عل  المناج الرصف  ال حل ل   ر د اس خد  ال

لللل     الدةاسلقر رصللمل  اشداة ل   راألكلاد م    فل  الكل لق.  ا  ( مرظفل64الدةاسلق علل  ع نلق مكرنلق مل  )
 عدد م  الن ائج أهماا 

 فل  الكل لق الجامع لق عنلد  يب ل، مع لاة الق لاد  للنملرذج األرةربل  لل م لز بلل     مسل رى األداء الق لاد ل
 .(%75.90)حرال  

 الحكومية اليمنية" الجامعات في الشاملة الجودة إدارة "ممارسات :(,2012ALamriدراسة ) .2
"The Total Quality Management practices in Yemeni public 

Universities". 
 ال من لق  الجامعلا  فل  الرلاملق الجلرد  لداة  رمماةسلا  نرلايا  معةفلق للل  قالدةاسل هلذد هلدف 
 الملرظف   لكل: الرلام: المسل  ققلبية  الب انلا  رجمعل  ال حل لل   الرصلف  الملناج الباحلل راسل خد 

 .مرظفا   (262) عدده  رالبال  ال من ق المحل ق الجامعا  ف  العامل   األكاد م   
 الجرد   الداة  مماةسا  م ا  منخفض معدع    ملك ال من ق المحل ق معا الجا أ  سقاالدة  رأظاة 

 . الراملق
  عل م لق مجابلة  ر صلم   ال عل م لق  المخةجلا  جلرد   حسل   علل  العمل: بضلةرة  سلقاالدة  رأرصل 

 راألكاد م لق اشداة لق اليلرا   اسل قيا  علل  رالعمل: ال من لق  الجامعلا  رضل   حسل   فل   سلاه  جد لد 
 .ز الم م 
 مدى لقياس كأداة الذاتي التقييم مبادئ: "( Natalya, Tatiana & Ludmila,2008) دراسة .3

 العالي" التعليم مؤسسات في وتطوير األداء التميز تحقق
"Self-Assessment as a tool for achieving excellence in higher 

education". 
 األداء ر يلر ة ال م لز  حقل، ملدى لق ا  كأدا    الذا ال ق    مبادئ عل  ال عة  لل  الدةاسق هدف 

 ر رصلل  ةرس ا  ف  الحالق ردةاسق السابقق األدب ا  عل  الدةاسق راع مد  العال   ال عل   منسسا  ف 
 القلر  نقلاي ل حد لد منظملق عمل ق أنل أسا  عل  الذا   لل ق   ( Mordovia State)  عة   لل  الدةاسق
 الجرد  فلسفق عل  باعع ماد  حس   لل   ح اج ال   األمرة لل  باشضافق  سا للمنس ال نافس ق رالم زا 
 األخلةى ال قل د لق راليلة، للألداء اللذا   ال ق ل   عمل لق بل   مقاةنلق الدةاسلق  دم ر  .ال م ز رنماذج الراملق
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 كما األرل   لدةجقبا العل ا اشداة  ال زا  عل   ع مد ال ق    عمل ق نجا  أ  الدةاسق رأرضح  الجامعق  ف 
 .رمن ظ  مس مة برك: العال  ال عل   لمنسسا  الذا   ال ق    لجةاء فرائد ب ن 

 اليلبلق علل  رزعل  ال ل  اعسل ب انا  مل  مجمرعلق خلة: مل  الجامعلق مل  المعلرملا  جمل   ل  ر لد
 .الجامعق ف  الم رفة  المعلرما  لل  باشضافق رالزائة   رالعامل  

( في ضوء إدارة الجودة EFQM(: "اختبار أنموذج التميز),2005Dubas&Nijhawanدراسة ) .4
 الشاملة"

 "A test of the (EFQM) excellence Model of TQM" 
ةكز  عل   رض   العة ق بل   كما   (EFQM)هدف  الدةاسق لل  رة  األنمرذج األرةرب  لل م ز  

( منسسللق 32ر للد يبقلل  الدةاسللق عللل  ) مللدى ال قللد  فلل   يب لل، عناصللة الممكنللا  عللل  ن للائج األعمللا: 
  أعملللا: فللل  لسلللبان ا ذا  مسللل ر ا  مخ لفلللق فللل   يب للل، الممكنلللا  مللل  خلللة: الملللناج الرصلللف   راسللل خدا

  الب انا  رالمعلرما   راع مد  الدةاسق  صن   مسل رى  يب ل، الممكنلا  الباحثا  أدا  اعس بانق ف  جم
  ر للد 2004عللا   Garcia-Bemal)ملل  الباحللل )  بنللاء عللل  دةاسللق سللابقق أجة لل  عللل  نفلل  المج ملل 

  عدد م  الن ائج أهماا  رصل  الدةاسق لل 
 دةجللق ر يب لل، المنسسللق لعناصللة الممكنللا    ناسلل  ملل  دةجللق  حق لل، الن للائج  فكلمللا زاد  دةجللق ل  

 ال يب ،  زداد الن ائج اش جاب ق. 
 الجامعات في الشاملة الجودة إلدارة األوج  متعدد نموذج: "(Mancino،1999 مانكينو)دراسة  .5

 "اإليطالية العامة
"A system Variance Based Model of T.Q.M. in Italian Public 

Universities". 
 اش يال لق  الحكرم لق الجامعلا  فل  الجلرد  لداة  ل حق ل، السلل   الملناج  حد لد للل  الدةاسلق هلدف  
 ر    الجامعق م  رالمس ف د   اليال  رحاجا  رالمنافسق الذا   رالحك  األداء بمفاه   اعه ما  بعد رذلك

 مل  أساسل ق كمخةجلا  باليلبلق الم علقلق الجلرد  فل  اعخل ة  مةاع لا   األرجلل م علدد نملرذج لل  ال رص:
 ا  مةاع ل ركلذلك كمسل ف د    لليلبلق  جا زهلا  ل   ال ل  بالخلدما  الم علقلق الجلرد  ركلذلك الجلامع   النظلا 
 .المخةجا  ف  اعخ ة  لل   ند  رال   لخاةج ا اعس قةاة عد 
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   على الدراسات السابقة: التعليق رابعًا:
 خلللللللة:الدةاسلللللللا  السلللللللابقق مللللللل  ر  قالحال للللللل الدةاسلللللللق بللللللل   خللللللل ة اع فلللللللا، ر اعب لللللللا  أرجلللللللل  مكللللللل  

  األهدا   رالمناج  راألدا   ية قق اخ  اة المج م  رالع نق ف  الجدر: اة     المحارة اة  ق
 (1ول رقم )جد

 الدراسات السابقةو ةالحالي الدراسة بين ختالفالتفاق والوجه أ

 أوجه االختالف أوجه االتفاق احملور

ف 
دا
ه
أل
ا

 

مع مجموعة  اتفقت الدراسة الحالية

موضنننو  منننل راسار ننني  راوننن    ي اننن  

رألدرء  راوميننف  نن  رامت انني  راو  يميننة 

مننل  مننل ملو ننج راجوردننس  سار ننة  نن  

(  2018(  )خمنني   2017رامرهبنن   )

(  2013(  )راننننننس     2016)رامننننننس   

(Natalya, Tatiana & Ludmila, 

2008.) 

مننع   تتفثثق الدراسثثة الحاليثثةحيثثث 

 ميع راسار ي  راايبقة راذ ر    راهسف 

مننع رخوه هنني  نن  رابييننة راونن   نن    بينن  

 راسار ة ع يهي.

مننع مجموعننة مننل  اختلفثثت الدراسثثة الحاليثثة

 وردس ملو فنة  لن  راسار ي  راو  ا ف  ع ى 

 (  )عنننننو 2016رألدرء  قنننننا  سار نننننة )م منننننس  

(  )راسهنسرا  2013(  )راشريج  2017 آخر    

 (.2014(  )را جيا  2014(  )رام مر  2016

 ننذاا رخو فنن  مننع راسار نني  راونن  ا ننف   

ع نننى  وردنننس ملو فنننة منننل راومينننف  قنننا  سار نننة 

(  )رافقهنيء  2013(  ) همود  2014)راب يص   

2012(  )saada, 2013(  )ALamri, 

2012(    )Mancino, 1999.)  منني  م ننن  بي

(  بننننيل ةدرات راوميننننف 2009دار ننننة )راج بننننر   

  رألدرء.

ج 
ه
من
ال

 

دار ننة مننع  ةالحاليثث الدراسثثة تاتفقثث

يل راوصننننف  رام هجننننر ننننولسم    رحننننست

 سار نننننة  راو  ي ننننن   راو نننننوير  م ننننني  

 (.2013)راس     

منع أل نس راسار ني   ةالحالي الدراسة تاختلف

  راوصنف   راو  ي ن   رامن ه رعومنس  رامن ه راو  

 (.2017راويايل   سار ة ) رامرهب   

منع راسار ني  راون   ةالحاليث الدراسةختلف تو

را يانة دار نة  كمثنهج رعومس  ع ى م يه  ملو فنة

(  2012(  )رافقهنيء  2018مث  دار نة )خمني   

(Natalya, Tatiana & Ludmila, 2008)   

راون  ر نولسم  ( 2017 دار ة )عو   آخنر    

بي مني   راوثنيقق   رامقنيا . رام ه  راوصف  ب وعيه

(  )رامنس   2016رعومس  دار ة  ن  منل )م منس  

(  2014(  )رام مننننر  2016(  )راسهننننسرا  2016

(  2013(  )راشننننننننننننننريج  2013) ننننننننننننننهمود  

 ,saada)(  2003(  )را جيا  2009)راج بر   

 2013)  (ALamri, 2012)(    Dubas & 

Nijhawan, 2005  )(Mancino,1999)  

 ه  راوصف  راو  ي    رام ه  راويايل .ع ى رام 
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 إعداد الباحث من خالل مراجعة الدراسات السابقة(المصدر: )

 
 
 
 

 أوجه االختالف أوجه االتفاق احملور

ة 
دا
أل
ا

 

أل نس  مع  ةالحالي الدراسة تاتفق

ر نننولسم  رب نننوبيدة  راوننن  راسار ننني 

 ننننن  منننننل    نننننردرت اقيانننننة  سار نننننة

(  2016 (  )م منس 2017رامرهب   )

(  2014(  )رام مننننر  2016)رامننننس   

(  ) ننننننننننهمود  2014)راب يصنننننننننن   

(  2013(   )راشنننننننننننننننننننننريج  2013

(  )را جننننننننننيا  2009)راج بننننننننننر   

2003(  )saada, 2013  )

(ALamri, 2012(  )Natalya, 

Tatiana & Ludmila, 2008    )

(Dubas & Nijhawan, 2005.) 

مع راسار ني  راون   يةالحال الدراسة تاختلف

 سار نة ملو فنة رارعومس  ع ى عسد مل رألد ر  

( راونننن  ر ننننولسم  2018  )خمنننني    نننن  مننننل

 رامهحظة.

( 2016بي مننني رعومنننس  دار نننة )راسهنننسرا   

(  قنس 2013ع ى رامقيبه  أمي دار نة )رانس     

 . م   بيل رب وبيدة  رامجموعي  رابتاية

(  2017عو   آخنر    ) دار ة  رعومس 

  .(  ع ى دار ة را ياة2012 دار ة )رافقهيء  

نة
عي
وال
ع 
تم
ج
لم
 ا
ار
تي
خ
 ا
قة
ري
ط

 

مع دار نة  ةالحالي الدراسة تاتفق

 رحننست  قننا  نن  اريقننة رخويننيا را ي ننة 

 را شننننننورقية را بقيننننننة  هنننننن  دار ننننننة

 (  2014)راب يص   

 

مع راسار ني  راون   ةالحالي الدراسة تاختلف

ار نة رخويا  انر  ملو فنة ا مجومنع  را ي نة  س

(  )رامنننس   2017   آخنننر    )عنننو   ننن  منننل

(  2012(  )رافقهننيء  2016(  )راسهننسرا  2016

(saada, 2013  )(Dubas & Nijhawan, 

  راو  رعومس  ع ى عي ة قصسية. (2005

(  )را جنننيا  2014)رام منننر  أمننني دار نننة 

 (  قس رعومس  ع ى عي ة عشورقية.2003

(  2013بي مننني رعومنننس  دار نننة ) نننهمود  

(  2009راج بنننننننننننر   (  )2013)رانننننننننننس     

(ALamri, 2012   )(Natalya, Tatiana 

& Ludmila, 2008)  ع ننى أ نن وح را صننر

 راشيم  

( راوننن  ابقننن  2013 دار نننة )راشنننريج  

 ع ى عي ة عشورقية باي ة
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 أوج  االستفهادة من الدراسهات السابقههة: خامسًا:
 س فاد الباحل م  الدةاسا  السابقق ال   ايل  عل اا ف  ا
 لثةاء اشياة النظة . -1
 . الدةاسا  لكاج  ال   ةجع  لل اا اعس فاد  م  المة  -2
 .الدةاسقاعس فاد  مناا ف  ص اغق أدا   -3
 المق ة . ال صرةاعس فاد  مناا ف  بناء  -4
 .الدةاسا   لك باع المناج ق ال   ك ب  باا ا -5
 شحصائ ق المس خدمق.المعالجا  ا -6

 ما يميهز الدراسة الحالهية عن الدراسهات السابقههة: سادسًا:
   باة   م از  ااق العلم ق ف  هذا المجا:  لع أنف  اشياة ال ةاكم  للمعةف الدةاسق  أ   هذد

 .(EFQE)را   أداء الجامعا  ال من ق ف  ضرء النمرذج األرةرب  لل م ز بةازل -1
ل يلر ة أداء الجامعلا  ال من لق فل  ضلرء النملرذج  صلرة مق لة  م  خة: رضل    قد   ةن ق راضحق -2

 .(EFQE)األرةرب  لل م ز
األداء الجهامعي، والتميههز( )  همللافل  غا للق األهم لق رالح ر لق    عللل  مرضلرع قالحال ل الدةاسلق  ةكلز  -3

  .رالرصر: لل  ال صرة المق ة  رمكرنا ل
 .  رال ير ة ال حل ل   ج الرصف ب   اس خدا  المنا قالحال  الدةاسق  جمع -4
 اعسلل بانقراألدب للا   باشضللافق لللل   الرثللائ، مةاجعللقملل  األدرا   مثللل  فلل   ا  عللدد الدةاسللق م اسلل خد -5

 كأدا  ةئ سق للدةاسق.
 . ق عل  ع نق عررائ ق يبق ق م نرعق المس ر ا  الرظ ف قالحال  يبق  الدةاسق -6

 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 اإلطار النظري للدراسة

 
 .األداء يف اجلامعات: املبحث األول

 .النموذج األوروبي للتميز :بحث الثانيامل
 .واألهليةاحلكومية اجلامعات اليمنية : املبحث الثالث
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 المبحث األول
 األداء في الجامعات

 التمهيــد:
 اشداة لق ةاسلا رالد األدب لا  ا ض  ذلك م  خة:ر د   ب: الباحث   م  م زا د باه ما  األداء حظ 
 المسل ر    علل  المنسسلا  فل  مخ لل  الم م لز اشداة   رمنرلةا  معلا  ة كرنلُل  مثل: مجمل: ؛المعاصلة 

 .(41  2013سراء )ع رار    حد عل  الحكرم ق رالقياعا  األعما: ف   ياعا  (رال نظ م  الفةد )
 ثل  ال علة  ذا لل  حلد  فل بعنصلة األداء ال عة ل  الجلامع  مل  خلة: األداء ر مك   رضل   جرانل 

علل  ملناج ال م لز فل  األداء  ال علة  بعلدد اسل عةاو منرلةا  األداء  رمل  الم م لز  رمل  ثل  عل  األداء
علل   ير ةد  رصرع  لل  مفار  األداء الجامع  برك: خلاص رم غ ةا لل  رذللك  الم بعق ف  الخيرا  رأه 

  النحر اة  

 :المتميز ءلألداء واألدا المفاهيمي اإلطار أواًل:
 أ  منسسلق  أهلدا  أهل   رلك: كرنلل اشداة   جالرد حرللل   محلرة اللذ  اللةئ   المحلرة  علد األداء

 أ  رال ل   ف لةو البرلة ق  مراةدهلا أداء مسل رى علل  المجلاع  مخ لل  فل  أدائالا كفلاء    ر ل  ح لل
  رجد ع فإنلُ  س رى الجامعقم عل  األداء مصيل  رةد ما راذا فعال ق  بك: لل اا  سند ال   رظائفاا  ند 
 نظلةه  رجالا  اعخل ة  للل   بلا   هلذا ر ةجل  األداء  مصليل  ل عة ل  بالنسلبق البلاحث   بل   ا فلا،

 األة لا  (الكمل  انيلل، مل  المفالر  مل  فملنا  محلدد   عة ل  صل اغق مل  الم رخلا  أهلدافا  راخل ة 
عل  الجرانل  اع  صلاد ق  فضلة   راج ماع لق  نظ م لق أبعلاد ذر مفالر  األداء اع بلة مل    رملنا )رالنسل 

(  ر مكلل   رضلل   مفاللرم  األداء برللك: عللا  راألداء الم م للز برللك: خللاص عللل  32  2014)المعمللة  
 النحر اة   

 مفهوم األداء بشكل عام: -1
 عل  لسااما   ةكز ح ل  " نجز أ   ج  كما األعما: لنجاز" هر األداء أ  عل   عدد  ال عاة  

 المسلنرل ق  ةكلز علل  كملا رظ ف لل  مالا  را  ملا   حق ، دةجق خة: المنسسق م  أهدا  ق ، ح ف  الفةد
 .(41  2013)ع رار    األهدا  هذد  حق ،  جاد للمد ة   الكل ق

ال ل   الك ف لق  عكل  رهلر الفلةد  لرظ فلق المكرنلق المالا   ملا ا  ر   حق ل، دةجلق للل  األداء مفالر  ر رل ة
 كفلاء  العلامل   علل  الداللق المنرلةا  أحلد  علد   أنللُ  كملا الرظ فلق  م يلبلا  باا الفةد  رب  أر باا    حق،
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 مفالر  ر لداخ: بل   للب   حلدل رغالبلا  ملا الم احلق اشمكان لا  رفل، الميللر  نجلازاش مسل رى ربللرغا 
 ل ل ا أسلا  الن لائج علل  ف قلا   األداء أملا المبذرللق  اليا لق للل   رل ة  الجالد  ل ح لل رالجالد  األداء
 دةجلا   لد  حصل: علل  لكنلل لةم حلا   اعسل عداد فل  كب لةا   جالدا   اليالل   بلذ: فملثة   لد الفلةد  حققالا

 .(33  2014)المعمة   األداء منخفو ب نما ا  عال  المبذر: الجاد  كر  الحالق هذد مث: رف  منخفضق 
نجازا ا  رسلركا  ف  ر عة  األداء  بأنُل  لك العمل ق ال    عن  بق ا  كفاء  العامل   رصة ح  ا  را 

داده  ل قللد مناصل  أعلل  سل عا  عل   حم: مسنرل ا ا  الحال لق ر عملا  الحال  لل عة  عل  مدى مقدة ا
 .(8  2008)نعما    مس قبة  

 المنظملق  أهلدا  ل حق ل، المحلدد  األعما: باا  نجز ال   الية قق ع  بأنُل عباة   كما  عة  األداء
 أر  ج د أر  مم از األداء أ   قا: فمثة   الفر: أر النجا  األعما: بمق ا  لنجاز ف  اءاألد كلمق ر ة بي
نما األمث:  بالرك: ئلرأدا أمة راحد عل  بال ةك ز   حق، ل  ال م ز ذا  عمل قإف رهكذا  س َّئ  العد د هناك را 
 .(733  2006 القادة  رعبد عل ل بالم م ز )دة را  يل، ك    فةد باا األداءالمج معق  العرام: م 

 رالبقلاء اعسل مةاة ق علل  المنسسلق  لدة  أنللُ  علل  األداء  (DRUKER, 1999, 2)داةكلة ر علة 
ملدى  عل  للحك  مق ا  أ  األداء ال عة   هذا م  رنس ن ج رالعما:  المساهم   ةضا ب   محققق ال راز 

   مك  المنسسق ث  رم  ال ناف   ف  ياانرا ف  راس مةاةها ف  سر اا البقاء م  هدافااأ المنسسق  حق ،
  .رالعما: المساهم   م  ك: مكافأ  ف  ال راز  عل  م  المحافظق

 :المتميز مفهوم األداء -2
  لدة اا ر عز لز بقائالا ررةي  نافس ق ب ئق ظ: ف  المنسسق اة بايا  رث قا  بنجا  الم م ز األداء  ة بي
 فل  م م لز أداء للل   لند  المنسسل  بلاألداء الم زا لد عه ملا (  فا6  2007العنلز  رهخلةر    (ال نافسل ق

  2009 الةر رلد  ) الم م لز الجلامع  األداء لل  رصرع   األداء  حس   لل  رالسع  األخياء معةفق حالق
 عل  النحر اة     ل(؛ ر مك   رض   مفارم25

 رالصح   ضم  الك ء بالرجل األعما: لنجاز عل  القدة   لك أنلُ  عمرما  عل  الم م ز األداء  عة 
 للل  المنسسلق أفلةاد  سلع  كل: أ   جل  الم م لز األداءفل رم م لز   ةر  ن لق ربية قلق غ لة الا كل لق المالا 
 المحافظلق ربال لال  الرلاملق اعسل ةا  ج قلألهلدا   المحقل، الكل  للمنسسق األداء بمس رى لةة قاء  حق قل
 .(42  2013)ع رار    رلف ةا  ير لق مس قبة   اةهااس مة  عل  رالعم: المس ادفق الن ائج عل 

 أ  ال    مك  األداء مس ر ا  م  مس رى بأنُل أعل  الم م ز األداء  (Ivancevich, 1997)رعة 
 األداء  رالبةاعلق فل  اعن اج لق مقلداة بأنللُ  ( فعةفللُ 2000القة لر     (أملا المنظملق  فل  العلاملر   نجلزد
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 ال ل  العال لق الفكة لق رالمعةف لق رالمالاةا  رالقلدةا  مل  السللرك ا  مجمرعلق لبأنَّ ( 2005  رس   (رعةفلُ 
 .(69  2007العباد   (المنظما   ف  العاملر  باا   م  

 رال نلاف  الم ر ل  مل  رأفضل: العلاد  مل  أفضل: رهلر األداء ذةر  بأنَّلل (2002 رعةفلُل )كا زبنلاخ 
 للل  المنظملا   سلع  ال ل  األهلدا  م  هد  بأنَّل( (Daft,2005عةفل  كما القرى العاملق  م  رأفض:
 (؛ رعةفللل132  2012 رعلابة  أهل لق )الجنللاب  أ  حكرم للق المنظمللا  هلذد سلراء كانلل   حق قالا

(Monday,2008)  األداء فل  رالم ر ل  الميللر  علل  المسل رى كث لةا     فلر، اللذ  المسل رى بأنَّلل 
 .(121  2012)الف ةر   

  ماةساا ال   المماةسا  م  مجمرعق عل   يل، الذ  األداء ل( بأنَّ 52  2012كما عّة  ) رن   
 رالمسلنرل ق الكب لة باعن ملاء العامل: ف الا  رلعة ال ل  المنظملق ضلم  مل  ب ئلق خلل،  حلار: رال ل  اشداة 

 لية قل عل  ر  حقل، مسل ر ا اا  بلأعل  الجلرد  معلا  ة ف لل   لرفة اللذ  المسل رى ةف ل  الكب ة ؛ رهر األداء
 ف الا   لرفة عمل: منظرملق ظل: فل  ( ا  رنرعل كّملا   (الخدم لق أر أر المان ق اشن اج ق العم:  منسسق أهدا 
  ياعا الا بل   للمعلرملا  السلل   ف الا  رال لدف، العناصلة مخ لل  بل   رال راصل: ال نلاغ  مل  األمثل: الحلد

 .(20  2009 الجعبة  (
 .(42، 2013)عيشاوي،  :هاأهم الصفات من بجملة المتميز األداء وصف ويمكن

 .األفةاد ك: رمراةكق النظة ربعد باعل زا    م ز عل ا لداة  لناا -
 .األداء ل حس   الدائ  رالسع  م م ز   ركفاءا  م عدد  مااةا   عد   -
 .للمنسسق رالمس قبل  الحال  لألداء رالمرضرع  الح اد  ال ق    -

 .(42، 2013ي، يلي: )عيشاو  ما وفق المتطلبات هذه إيجاز ويمكن
 كل: للدى الجماع لق بالمسلنرل ق اشحسلا  ر نم لق المحل ي الب ئل  المنلاخ فل  المنسسلق انلدماج -

 .العامل  
 .اش جاب  العم: ر    بأخة  ا  ال حل  -
 .العامل   لدى المعةف  الةص د  ة  ق -
 العمل: رح لا: كل:  ضلا ا ح الالا القلةاةا  را خلاذ المرلكة  عل  للدةاسلق مناسلبق مناج لق ا بلاع -

 .بالمنسسق
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هلللر ملللدى  لللدة  المنظملللق علللل  اعسللل مةاة ق رالبقلللاء رملللدى  حق للل،   مملللا سلللب،  مكللل  القلللر: أ  األداء
 مس ر ا  م  مس رى أعل ب هر األداء  أهدافاا بغو النظة ع  مس رى هذا األداء ب نما األداء الم م ز

 .المنظمق ف  العاملر   نجزد أ  ال    مك  األداء
  : األداء مؤشرات ثانيًا:

 المنسسق  ره  مس رى عل      حق قل ما معةفق عل   ساعد ال   األدرا  لحدى األداء منرةا   عد  
المنرلةا  علاد  مل   ر نخلذ المنسسلق  أداء لك ف لق مرضلرع ا    قلد    اسلا   لحصلائ ق منرلةا  عل  عبلاة 

 ف  منرةا  األداء ر  ضم  بل   الذ   عن المرضرع جرد  عل  دل ة    كر  ما رغالبا   المنررة   الب انا 
  مك   حق ، رال علم ق ال   ال عل م ق للعمل ق القصرى األهم ق ذا  جم   الجران  العال  ال عل   منسسا 
ر مكل   .(197  2016)محملد   راعع ملاد األكلاد م  الجلرد  ضلما  لمعلا  ة خضلاعااا  ر  ف الا الجلرد 

  رض حاا ف ما  أ   
 :األداء مؤشرات مفهوم -1

 محلدد  مجلاع  فل  المنظملق أداء  للق لا   قل ّ  ر ابللق محلدد  معلا  ة" بأنالا األداء منرلةا   علة 
 رغا ا لل أهدافلل فل   حق قلل  ل  اللذ  النجلا  ملدى لق لا  بلأدا  النظلا  ال عل مل   لزرد رهل  رمعةرفلق 

 .(731  2014)الحمدان   
  )محملد  اشنجلاز أر للجلرد  كمق لا  عل الا ر ع ملد   اسلاا  مكل  ال ل  الب انلا " بأنالا  علة  كملا
 أكثة بأناا ص اغ اا ر  ص  الم ر   )األداء( ص  اشنجاز  عباةا  بأناا  عة  (؛ كذلك240  2014

 ال علل   منسسلا  فل  األداء منرلةا  بأ  القر: (؛ ر مك 916  2012لجةائ ق. )ةمضا     حد دا  رأكثة
 بالد  ال عل م لق فل  المنسسلق النجلا  ملدى رع ا  لق لا مرضل مق اسلا    قلد  محلدد  ة م لق هل   ل   العلال 

 .(197  2016)محمد   رال ير ة ال حس  

  األداء: مؤشرات أهداف -2
 هناك العد د م  األهدا  ال    اد  ل حق قاا منرةا  لألداء  مك   رض   أهماا عل  النحر اة   

 .أهدافاا  حق ، نحر  قدماا ر  ا   حد د عل  ال عل م ق المنسسق  ساعد . أ
 .أخةى منسسا  أداء م  أدائاا بمقاةنق للمنسسق  سم  .  
 بالم ر علق مقاةنلق الم حققلق بمنا رلق الن لائج  سلم  ربملا المنفعلق أصلحا  ب   مثمة  حراة مساحق ل احقج. 

 .رال ير ة عمل ق ال حس   ف  اعس مةاة لضما 
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 مسل رى علل  ال علل   نظلا  فاعل لق ءعل  أدا المنسسلا  فل  القلةاةا  رم خلذ  الس اسلا  راضع  عايةد. 
 .كك: ال عل م ق رالمج م  المنسسا 

 :األداء مؤشرات أهمية -3
 النظلا   يلر ة علل " كرنالا  عمل: مل  العلال  ال علل   منسسلا  فل  األداء منرلةا  أهم لق  مثل: 

رالعمل ا   لبق كالي (المدخة  ركم ق نرع ق م  اب داء العمل ق ال عل م ق فعال ق م  ر حس  كك:  ال عل م 
 كلالخة ج  ) رالمخةجلا   (ال ح  لق رغ ةهلا رالبنل  رال سلا ة  رالبرلة ق المال لق كلالمراةد المسل خدمق
 رذللك عل  (راع  صلاد  الصلناع  رال يلر ة رالبحث ق المحل ق ف  ال نم ق األكاد م ق المنسسق رمساهما 

 (الفرائد (الن ائج ل حق ، العال  ال عل   ز ف اشنجا  ق    منرةا  اس خدا  لل  رالااد  الجاد السع  ية ،
 .(1723  2011اة    )السند    أهماا م  رال   الم ر عق 

 المخ ص   مامق ل سا : األكاد م ق مناا المنسسق  عان  ال   رال حد ا  الضع  مراي  عل  الر ر  . أ
 .لاا المناسبق الحلر: ررض  القةاة لمعالج اا رأصحا 

 جد لد  مرا ل  ر بن  ل رج عاا للمنسسق األكاد م ق الم احق النجا  رفةص لقر ا مراي  عل  الر ر  .  
 .ر عم ماا مراباق

 الحلال  الرضل  مسل رى لمعةفلق علل  المعن ل   ر عم مالا راضلحق  بةن لق  ير ة لق سل ةا  ج ا ا رضل ج. 
 .عملل رالميلر 

 فل  ال خصصلا  مخ لل  فل  مل للنظلا  ال عل  الحلا: را ل   عكل  مةجع لق علم لق  ق  م لق دةاسق  رف ةد. 
 .األكاد م ق المنسسا 

 .الجامع  ال عل   ف  منسسا  راشداة ق األكاد م ق المس ر ا  لجم   اشنجاز مس رى  حس  هل. 

 :األداء مؤشرات أنواع -4
 :النحر اة   عل  رذلك أس  لعد  رفقا   األداء منرةا   قس    مك 

هملا  )القةنل  رهخلةر    المنرلةا  مل  نلرع   للل  سل ر نق  المجهال بحسهب األداء مؤشهرات تقسهيم -أ 
2013  427). 
  الجامعلق داخل:  عمل: راألنظملق ال ل  بالعمل لا  المنرلةا  هلذد الداخل لق  ر ال   األداء منرلةا 

 .رالبحث ق رال عل م ق اشداة ق النظ  راملق
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  رالمعن لر    در المسل ف كملا  ةاهلا للجامعلق الخاةج لق بالصلرة  ر ال  : الخاةج لق األداء منرلةا 
 رملدى مل  الجامعلق  المقدملق الخلدما  عل  المسل ف د   ةضلا ملدى  مثل: علد  عناصلة ر رلم:
 .المحارة م  رغ ةها  ضا اد ف  المج م  راعنخةاي مركة  ح: ف  الجامعق مساهمق

القةنل   (هل   المنرلةا  مل  أنلراع ثةثلق للل    ر نقسل المسهتوى بحسهب األداء مؤشهرات تقسهيم -ب 
 .(437  2013رهخةر   

 مس رى الجامعق. عل  منرةا  ره  المنسس   المس رى 
 الكل ا  مس رى عل  منرةا  ره  بالكل ا   الم عل، المس رى. 
 الكل ا  ف  األكاد م ق مس رى البةامج عل  منرةا  األكاد م ق  ره  بالبةامج الم عل، المس رى. 

 الثلان  المسل رى  ل   الثلان   ر  كامل: ىالمسل ر   ل   ل غيل  الثاللل المسل رى  ل     كامل: أ  ر ف لةو
 .األر: المس رى     ل غي 

  2011 )السلند    علل  النحلر اة ل  مكل   رضل حاا  :ونوعيهة كميهة إلهى األداء مؤشهرات تقسهيم -ج 
1737). 

  الن لللائج  اشنجلللاز مسللل ر ا  فللل  لل غ لللة كم لللق مقلللا    عللل  عبلللاة  رهللل  :الكم لللق األداء منرلللةا(
  )الماد ق(الملمرسق  الن ائج عل   ةكز المنرةا  م  رهذا النرع مع نق  قزمن  ف ة  خة:المحققق( 

 .النسبق رغ ةها باس خدا  الة    ال كةاة  عناا ال عب ة ر    اشحصائ ق المقا    م  ر عد  
  لا   خلة: مل  عنالا لحصلائ ق  عبلة غ لة مقلا    عل  عبلاة  رهل  :النرع لق األداء منرلةا  

هةائال   لبلداء ية ل، عل  ال علل   خدملق مل  باعسل فاد  أر المعن ل    د   المسل ف األفلةاد ا جاهلا 
فل   عل الا  حكملر  ربال لال  أر النجلا   الةضلا مسل رى علل  الحكل  ف  راج اادا ا  رمةحظا ا  

 .الغا ق لاذد المخ اة النرع  ع  المنرة الم حق، لإلنجاز  ق  ما 

 :الجيدة األداء مؤشرات مواصفات -5
 Martin and الج لد اة ل   ) األداء منرلة بالا   صل  أ   نبغل  ال ل  فا المراصل أهل  مل 

Sauvageot, 2011, 1). 
 .رالد ق الرضر  . أ
 .الرا ع ق .  
 .للق ا  القابل ق . ج
 .رالس ية  للة ابق القابل ق . د
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 .المةجع ق بالمقاةنا  عة ق رذهل. 
 .)األخ ة  السنرا  ع  معلرما   قد ( ال ر    . ر
 .لركاع  ف اا رال   لقالمقبر  غ ة الحاع   حد د . ز
 .الةئ سق القضا ا عل  ال ةك ز . ح
 :األداء مؤشرات تحديد كيفية  -6

 أهم لق لق اسلاا  أكثلة  علد   ال ل  أر الظلراهة الجرانل  معةفلق األداء منرلةا   حد لد الضةرة  عنلد م 
 اعسل مةاة مل  أجل: المنسسلق  ح اجالا ال   الةئ سق الن ائج عل  ال ةك ز  حد د المنرةا  عند  نبغ  كما
 :اة  ق الخيرا   باعا المنرةا   نبغ   حد د عند فإنل رعمرما   النجا    حق ، ف 

 :اة  ق األنريق الخير  هذد ر رم: :والتخطيط اإلعداد -أ 
 األداء منرةا  لعداد م  الاد   حد د. 
 ال عل م ق رال علم ق للعمل ق القصرى األهم ق ذا  الجران   حد د. 
 محدد  ضرابي ف اا رف، األداء منرةا  م  اعس فاد   مك  ال   الجامعا   حد د. 
 : األداء منرةا  شعداد عم: فة ،  رك. 
   الب انا  جم  أدرا   صم. 

 مل  العد لد فل  األداء منرلةا  الب انلا  حلر: بجمل  العمل: فة ل،  قلر  الخير  هذد رف : البيانات جمع -ب 
 .عل اا الم ف، الضرابي رف، راش ل م ق رالدرل ق  المحل ق الجامعا 

 .جمعاا    ال   األداء رمقاةنق منرةا  ر حل : بدةاسق العم: فة ،  قر  ح ل :البيانات تحليل -ج 
 األداء منرلةا  مل  اخ  لاة مجمرعلق  ل   السلابقق الخيلر  ن لائج علل    بنلاء  األداء مؤشهرات اختيهار -د 

 .األداء شعداد منرةا  اخ  اةها    ال   للجامعا 
 مل  ضرء الاد  ف  المخ اة  منرةا  األداء  ق        الخير  هذد ف : المختارة ءاألدا مؤشرات تقييم -ه 

 ثل  رال علم لق  رمل  ال عل م لق للعمل لق القصلرى األهم لق ذا  للجرانل  رملدى  غي  الا المنرةا   لعداد
 .الضع  رنقاي القر  نقاي  حد د

  ل  اخ  اةهلا  ال ل  األداء فل  منرلةا  النظلة لعاد      الخير  هذد   ف الرئيسة األداء مؤشرات إعداد -و 
 الجرانل  ذا  جم ل  ر غيل  األداء منرلةا  لعلداد مل  الاد  بما  حق، جد د  أداء منرةا  ضافقا  ر 

 المح يلق  رالب ئلق الجامعلق را ل  رخصرصل ق  ناسل  ربما رال علم ق  ال عل م ق للعمل ق القصرى األهم ق
 .األكاد م  الجرد  راعع ماد ضما  رمعا  ة
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 :األداء مؤشرات ستخداما -7
  2016)محملد  : اة ل  النحلر علل  رذللك األداء  لمنرلةا  اسل خداما  ثةثلق بل   نم لز أ   مكل 

198). 
 األداء منرةا  رض  عل  رالحكرمق العا  الةأ  ليةع. 
 مناا أر جزءا    نف ذها     ال   الخيق أر س ةا  ج قراع الس اسق  ق    م ابعق. 
  منسسا ل م  منسسق أر العال  ال عل   نظا  لداة. 
 :األداء مؤشرات استخدام في والصعوبات التحديات -8

 منرلةا  اسل خدا  عنلد العلال  ال علل   منسسلق  راجاالا أ   مكل  ال   رالصعربا  ال حد ا  أه  م 
 .(199  2016)محمد   :اة   األداء

 .المنرةا  كثة  -أ 
 .مع   /محدد لرض  الةئ سق األداء منرةا  ص اغق -  
 .م ناسقق غ ة ب انا  رف ة   -ج 
 .ال قاة ة ةف  ف  صعربق  -د 
 .المةجع ق المقاةنا  ف  صعربق -ه 
 .مال ق أر أكاد م ق سنر ق درة ق  قاة ة ةف   -ر 
 .الصح حق غ ة ال قاة ة نسبق  -ز 
 .المة فعق ال كلفق  -  

 منهج التميز في األداء:ثالثًا: 
  2013 لل   )ع رلار    ملا حلر: ر ل لخص األداء فل   يلر ة الم بعلق الخيلرا  هنلاك العد لد مل 

41). 
 .المنسسق  ياعا  جم   ف  األداء م  المس اد ( (المس رى رهر الميلر  المس رى  حد د -1
 .بالمنسسق النراي جم   مجاع  ف  لألداء الفعل  المس رى   ا   -2
 ادةمص رةصد  يرةها ر حل : لألداء  (رالفعل  المس اد ) المس ر    ب   الفاصلق الفجر  مدى  حد د  -3

 .ال يرة هذا
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  ع ملد راللذ   )اشن لاج جلرد (رهلر  رالك فل ) اشن لاج كم لق(الكمل   البعلد    رم: األداء أ  ر ةحظ
مل  خيلرا  فل  الرلك:  ،ملا سلبالمنسسلا . ر مكل   رضل    فل  مخ لل   حسل   الجلرد  جرانل  علل 
 اة   

 

 (2شكل رقم )

 مخطط لتطوير األداء 

 (42، 2013)عيشاوي،  المصدر:

 األداء انحلةا   حد لد رهل  األداء فجلر   حل ل: األداء  يلر ة يبمخي الم عل، (2) ة   الرك: زبة  ر 
 عةجالا رسلائ:  حد لد أجل: مل  رأسلبابل اعنحلةا  مصلادة فل  البحلل ثل  المسل اد   األداء عل  الفعلل 
 (.42  2013)ع رار    الميلر  المس رى لل  باألداء للعرد 
  الق لاد  فل    مثل: قةئ سل مبلادئ أةبعلق علل   ة كلز فلسلفق علل  أساسلا   اءاألد فل  ال م لز ملناج  قلر ر 
 م  قةئ س عناصة أةبعق   ا  عل  المناج هذا ف  لألداء ال ق     قر  رأ ضا   راألداء   رالعامل    رالعم :
ر مكلللل  اسلللل عةاو أهللللدا   .المصلللللحق رأصللللحا   رالعللللامل    العمللللةءالق للللاد    فلللل    مثلللل: األداء  ن للللائج

 مناج ال م ز ف  األداء باشضافق لل   يرةد رذلك عل  النحر اة    يب ،ر 
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 األداء  ف  ال م ز مناج ر يب ،  بن  أهدا  -1
)جم ل: :  لل  ملا فل  لمنسسلا ا أداء فل   م لزال ر يب ل،  بنل  رفرائلد أهلدا  لبلةاز ببسلايق  مكل 
 .(156  2011 رسف ة 

 .الثقق ر حس   العمةء عل  بقر   ةكز ثقافق ل جاد -أ 
ةضاء معنر ا  ركذا رالمسنرل ق المراةكق  حس   -    . العامل   را 
 .العمل ا   ير ة أسلر  عل  المرظف   ر دة   المخةجا  نرع ق  حس   -ج 
 .عل اا رالس ية  المراك: ر حل : ر ة    الحقائ، عل  اس نادا   القةاةا  ا خاذ  عل  -د 
 .المس مة س  ال ح عل  ر حافظ  دع  ب ئق رخل، الزبائ  عل  الحفاظ -ه 
 .للمنسسق قالةئ س األهدا  ر حق ، الكفاء  ز اد  -ر 
 .العمل ا  أداء   ا  أدرا  ر ير ة م ابعق -ز 

 :األداء ف  ال م ز مناهج  يرة -2
داة  المثا: سب : عل  اشداة  علر  ف  ال يرةا  ل  علاد  الراملق الجرد  را   عمل لا  اشداة  هندسلق را 

 جرانل  خاصلق أر أجلزاء علل  - فقلي – ةكلز   اشحصلائ ق العمل لا  رمحاكلا  رة ابق  (9000)  زرراأل
  حس   الكاف  عل  بالرك: خاةج ا    ة كز راألنظمق  رل  العمل ا  المثا: كجرد  سب : عل  األعما: م 

 األرةرب ق يرة ل الا ئق الذ  األداء  م ز نمرذج خة: م  الفجر  هذد سد    رلقد  قنسسللم الكل  األداء
  نسسا للم الكل  عم: لألداء كبةنامج ر خد  األعما: فقكا النمرذج هذا ر غي (EFQM)  لجرد ا ألداء
 (.156  2011األخةى )جم : رسف ة   رالمناهج النماذج م  العد د بزرغ النمرذج هذا  ل  ر د

   :الجامعي األداءرابعًا: 
 مل  ر علد  (الم فلر، رأ لم م لزا الجلامع  داءاأل (رهلر الجلامع  داءاأل لمفالر  م علدد   سلم ا  هنلاك
 ةا ال يلر   ل بل: فحسل  مالاما  داءأبل العلامل     لا  جلدرى علد  بسلب لل    الحد ثلق؛ داة لقاش المفلاه  
 سللر أب عملالا أ نجلزر  ُ  العلامل   جعل:  بسلب: ال فك لة ضلةرة   سل دع  المنظملا  ب ئلق فل  الحاصللق
ر مكل   رضل حل  المنسسلا . مل  ةا الانظ  علل  ،  فلر   أ المنسسلق  مّكل ُ  اللذ  بالرلك:ر  ،رخلّة  مب كلة

 .(373  2016)المدر   عل  النحر اة   
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 مفهوم األداء الجامعي:  -1
  حق ، دةجق نلُ بأالجامع   األداء( 71  2016الدهداة    المراة لل ل ف  2011  الدجن (  عة ر 

 حصلة فل  الضل ، ر الالمف ال عة ل  ذاهل فل  حلظر ة) الةبح لق ر عظل   الملال  األداء دا هلأل المنسسلق
 (.الةب  بمق ا  المنسس  األداء
 اادافهلأ الجامعلق  حقل،  أ  للع القلدة   عنل  الجلامع  األداء أ نةحلظ  الجامعلا  مسل رى  للعر 

 مل  مسل ج بق (ال دة سل (  مل لال ع األداء مل  اا قلدم ال ل  الخلدما  :خلة مل  اال لع القلائم   دا هلرأ
  سلع  ال ل  العلم لق األبحلال :خلة م  المج م  دا هأ رمحققق العم: ،لسر  الم جدد  ح  اجا لة للخة
 الب ئلق مل  اهلدرائة   للبمخ  الجامعلق  فاعل: :ةخل مل  لع  ل   لل  رذللك  ل مرلكة حل: للل  االلخة مل 

 راضحق    ج قاة  سا االد  حك مق   اد  رجرد  ل  ي مما   ااة اراس مة  الجامعق بقاء لضما  ا اب المح يق
 اهلمراةد مل  مسل ف د  معةفلق لل  مقلسل داة ا  ر   ل:لرال ح الق لا   للع المبنل  ةاالقلة  با خلاذ لجم ل ا  رلاةك
 علل  خدملق ذللك كل: عبلة مةكلز ر  ق لالرلام الجلرد  بمعلا  ة  زملقلم رمماةسلا ا   للعم ضلم  البرلة ق 

 .(71  2016)الدهداة   ئ اة جراش ال نظ م األدائ  ر  ن اجاش عبة  لالمح رالمج م  بقلالي
  :الجامعي متغيرات األداء -2

   ف ما  أ    بلرة م غ ةا  األداء الجامع  ف  العد د م  العرام:  مك   رض   أهماا 
 الكل ء اعسل خدا  خلة: مل  داة لقراش ال رلغ ل ق العمل لا  كلفلق  لنخفو ةبلا  األ رز لاد  الكلل  خفلو -أ 

 ز لاد  ملا( أ6  2009  خلةر هر  عنلز ال( اليلبلق لل ل المقدمق الخدما  كل   نخفو ربال ال   للمراةد
 مل  فضل:أ برلك: الزبلائ  حاجلا  ل لب لق انعكلا  هلر رلكل  النقلرد علل  ال ةك لز بالا  قصلد ع ةبلا األ

 علا ا ) البع لد الملدى فل راسل مةاة  ل للمنسسلق  الفلةص راسل غة: النملر  عنل   فالةبح لق .المنافسل  
2008  46). 

 خلة: مل  عل  ل   رع رالعامل   داة اش ب   الم ضافة  الجارد خة: م  الجرد    حس الجرد     حس   -  
 العمل ا   زا:راخ رالجاد الر   ف  الادة ر قل : مناسبق ب ئق رخل، ل ير ةا عمل ق ف  العامل   ةاكرل

 .(74  2013 الق س  ) مضافق   مق  خل، ع ال  
 لبرلة قار  الماد لق رم يلبا الا أسسلاار   راعلدها لالا عصلة ق أدا  العلمل  البحلل  علد: العلم لق األبحلال -ج 

 المركة   رخ ص خة: م  المج م  ر ير ة  نم ق ف  سا  ر  عمل ق ن ائج حق،  لك   رفةها  نبغ 
 ل خفل و ن  جلق البحلل مصلاة    كلفلق ر خفلو لالا  المةئملق الحللر: ررضل  المج مل   راجلل ال ل 

 ب لرةم  عل   هر العلم  البحل م   زارج در  م  الجامع  فال عل   ( 65  2011 الزيمق ) ال كال  
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  2008 رعلال   غالل  (ال نم لق عمل لق علل  عل ء    صلبحرا  أ عل   لبثلر  ع اليلبلق مل  علدادا  أ  خلةج
180). 

 رنقل: اةا راس رل  اخ لةاع ةاءا بل مل  اا مسلاعد ب قلد   الجامعلق سلاا ل مل  خلة: المج مل   خدملقد. 
 ر قلد    المسل مة ال علل   حلقلا  ر نظل    ف الا سلاا راش ا ة ملن م نرلاءا  ر   الصلناعق لل ل لرج لار  كن

ةادد فلأ رحاجلا  المج مل  بقضلا ا  ال   ال ل  هل  الناجحلق فالجامعلق رالخلاص  العلا  للقيلاع المرلرة 
 .(181  2008 رعال   غال (
 داءاأل معلا  ة البعو  دمج ر د خة اة  رلد حدهماأ  ل لذ ةابيقم  داءراأل ال م ز داة ل ب   العة قف
 .(Al-Dhaafri et al, 2013, 77)ال م ز  داة ل معا ة م 
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 المبحث الثاني
 (EFQM)النموذج األوروبي للتميز

 :التمهيــد
 المعاصة العال  ف  اس خدامل الرائ  ال م ز نماذج بةزأ م  (EFQM)األرةرب  لل م ز النمرذج  عد
 مل  النملرذج هلذا نل ج ر لد ال م لز رهل  أع الراملق الجرد  ةفك م  اس مد   اعد  أساس ق عل   قر  ح ل

 European الجللللرد  عللللل  للسلللل ية  ب للللقر األرة  المنظمللللق  أسسلللل  لذ  بلللل ر اع حللللاد األرة  فعال للللا 
Foundation for  Quality Management))  ل حف لز ب لقر أرة  در: سلب  بعضلر ق  1988علا  فل 

 للل  للرصلر: ر:األ العامل: هل  الرلاملق الجلرد  داة ل رجعل: الزبلر  ل حق ل، ةضلا بلار رة أ فل  المنظملا 
 .)27  2004  اليبيبائ ) العالم ق ال نافس ق

 مل  الجلرد  شداة  ب لقر األرة  الا ئلق ةاكبارل   1991 علا  فل  النملرذج عل  الةسلم  اشعلة    لقد ر  
 بل ر األرة  النملرذج جلرائز  ملن  ال ل  المنظملق ر  خلذ ب لق ر األرة  رالمفرضل ق للجلرد  ب لقر األرة  المنظملق
 منظملق (700) مل  ألكثلة أعضلاء ر ضل  لالا ا  ة مقل بةركسل: البلج ك لق العاصلمق مل   (EFQM)لل م لز

 بنملرذج أح انلا   للنملرذج ر رلاة كملا( 68  2013  رهخلةر  بارل ر (  العلال  أنحلاء رل   فل   ن رلةر 
 European Foundation for Quality) األعملا: فل  رال م لز الجلرد  شداة  ب لقر األرة  المنظملق

Management Model for Business Excellence)     (.372  2008)اليائ 
 عضلر رلكل: سلنر ا   الرلاملق الجلرد  لداة  مجلا: ف  ةا  كب  نجاحا    حق، ال   للمنسسا  الجائز   من ر 
 لقيلاعا فل  المنسسلا  بل   المنافسلق  حسل   بالد  رذللك  الجلائز  لن ل: منسسلا  أةبل   ةرل   فل  الح،
 ب لقر أرة  منسسلق أ  فل  المسل مة لل حسل   أساسل ق عمل لق هل  الجلرد  ل  فكلة  ر لةر ج  رالخلاص العلا 

 المعقد  النماذج م   عد نفسل الر   ف  رهر( 64  2010  اشداة ق ال قن ق للكل ق األر: العلم  المن مة)
  أر   ل يب قلل ير ل: ر ل  للل  رحاج لل  عق لدد بسلب  رذللك المنسسلا  بعلو   جنبلل لذ ال يب ل، رصعبق
ا   حسل ن ةاءلجل مل   مكنالا بل: المجلا: باذا  نحصة ع الجرد  جائز  عل  الحصر: ف  المنسسا  هد 

 ( Dahlgaard & Dahlgaard‚ 2007, 9).  الجرد  ف  مس دامق
 ز الجلائ معلا  ة رفل،  عمل: بللدا   (76) عل   قل: ع ملا هنلاك أ   بل   للنملرذج األخ ة  ا ة لل قد  ررفقا  

 EFQM النمرذج هذا   بن  ( منسسق30000)ع   ق: ع ما هناك رحدها بار أرة  رف  للجرد   ب قر األرة 
Excellence Award, 2012, 4).) 
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 للتميز: األوروبي جالمفاهيم المتعلقة بالنموذأواًل: 
 للجلرد  قب ر األرة  للجائز  ال ق    ل يب قا  كإياة  1992 عا   ير ةد    لل م ز نمرذج ع  عباة  هر

 مل  للعد لد األسلا  رأصلب  أرةربلا فل  منسسلا   كإيلاة راس  برك: النمرذج اس خدا     ر )  المسابقا(
 .راش ل م ق الرين ق الجرد  جرائز
 راسل  برك: عل اا م عاة  اة  أصب  رال   ذا    ق    عمل ق عبة ب ر األرة  ال م ز نمرذج  يب،ر 
 ذا  أهلدا   حق ل، فل   ةغل  منسسلق أل  مسل مة    حسل   ل لأم مثب لق ضلةرة ق رية قلق لداة  كلأدا 
 علل  بلال ةك ز لل حسل   رالفلةص القلر  نقلاي علل  بلال عة  اللذا   للمنسسلق ال ق ل    سلم ر  علا:ر  ىمسل ر 

عاد   ق    (رالن ائج رالعمل ا  األفةاد ب   العة ا   (.7  2009  العا د ق  اشداة  العمل ا  هندسق را 
 :اة   خة: م   صن فاا  مك  عا  برك: رلك  الذا   ال ق    ،ائية  م  العد د هناكر 
 :معلا  ة  سلعق ر سل خد ) اعسل ب انا  أر المصلفرفا  (البسل يق المةحظق عل  مبن ق رمناهج رسائ 

  (.ب ر األرة  ال م ز نمرذج (قةئ س
 :فةع لا   ع اةا  م عنصة(  (32للا عد  حاع  رف  معا  ة  سعق  يب، رال   المنسقق العم: رةا رسائ 

 . (EFQM)لل م ز ب ر األرة  للنمرذج
هل  ر   المسل دا ال م ز  ،ل حق األساس ق الةك ز   عد ال    م زلل األساس ق فاه  الم  م مجمرعق هناكر 
صل  لر  كأسا  اااس خدام   مك رال   منسسق  أل  بالنسبق  (EFQM)ال م ز لنمرذج األساس ق المبادئ
  رضل ح  رلة   لل  رف ملا للإلداة  العل لا  مرل ةكق لغلق بمثابلق أ ضلا  اا رأن م ز  الم  ال نظ م ق الثقافق سما 
 EFQM   .(2013 جرد لل األرةرب ق المنسسق( ه   المفا ل لك
 فئقلل   مق لضافق  لع ةاةم باس عم:  الم م ز  فالمنسسا (  دفقاالمس  الفئق ( مس ف د لل   مق لضافق -1

 .رال ر عا  اعح  اجا  لك  ب قل  با،راس ا  ح  اجا ا  اف ة:خ  م لكرذ  ) المس ف د ( دفقاالمس 
 فل  الاحرل  مل  للع  جلاب ل  لأث ة االل   كلر  الم م لز  المنسسلا   ل ح لل   المسل دا ب:المسل ق خلل، -2

 رالب ئ لللق اع  صلللاد ق ةر الظلللر حسللل    المج معلللا  ضلللقانجللل: أ  مللل األداء  عز لللز :خلللة  مللل  العلللال
 .الا راعج ماع ق

  ةاالقلد  عز لز :خلة  مل   كلر  الم م لز  المنسسلا   لدةا   عز لز  ل ح لل  ال نظ م لق ة القلد يلر ة  -3
 .ال نظ م ق هاحدرد رخاةج خ:دا غ  ةل ل فعالق لداة : خة  رم ال نظ م ق

  مل األداء مسل ر ا  رز لاد  الم م لز  منسسلا لل   مق  رل د :خة  م لكرذ ة راعب كا اشبداع  سخ ة -4
 .حقلالمص أصحا   م اشبداع  سخ ة ، ية   ع ج ناالم راعب كاة مةالمس   ال حس  :خة
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 قل،ر حب: المسل ق ك: رل   لاد  االلد  الم م لز  المنسسلا   ل ح لل :هقاز رالن  ااراشل الةن ق م  الق اد  -5
 .رأخة اا اا  م ة:خ  م كقدر  فاابرص لكذ

 اا اقلدة ب   م لز راسل  ا،نيل  للع اهب م ز   ة عالم فالمنسسا ): لداة ق مةرنق (الحةكق خفق م  لداة  -6
  .دا  دارال  فةصلل ركفاء  بفعال ق راعس جابق لال حد   لع

 ل،رخ دةااألف   مق :خة  م الم م ز  منسسا لل النجا    كر  ح ل  داة األف  همرا :خة  م النجا  -7
 .دةافلأل رالرخص ق منسسقلل ال نظ م ق هدا األ ك:  ،ل حق  ال مك  ثقافق

 الملدى  للع اعح  اجلا  بل ل  ة هبلا ن لائج قل، ح الم م لز  فالمنسسلا   م م لز  ن لائج  للع الحفلاظ -8
  .با  الخاصق  :ال رغ ب ئق لياة ف  لكرذ حقلالمص أصحا  لجم    :رالير  القص ة

9-  

  رض   المفاه   األساس ق لل م ز. أدناد المرض ( 3ة   ) ك:الر ف ر 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3 (رقم شكل

 األساسية للتميز المفاهيم 

 (www.efqm.org)المصدر:  

 

  :األوروبي للتميز النموذجنشأة وتطور ثانيًا: 
 European Foundation for Quality)الجلللرد  شداة   لللقاألرةرب المنسسلللق  أسسللل 

Management: ( EFQM)   )رذلك  أرةربا  ف ىكبة  منسسق (14)  اد  خة: م 1988   االع  ف 

http://www.efqm.org/
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 ل غ ةا را س   نا بما  خال اة  ذلك منذ النمرذج  يرة ر د ق؛ األرةرب ا المنسس ب   المنافسق  اد بز  للدف 
  2018رد ملنج )علزرا    باللدةج ملالكر  أنملرذج رمعلا  ة أفكلاة  ة يلر  ة:خلمل    قم لالعال السلر،  فل

84). 
 فلقاك  فل المنسسلا  رمسلاعد  لز  حف  فل  لزرال م الجلرد  شداة   لقاألرةرب المنسسلق ةسلالق ر  مثل:

داة    رالعلامل  د  المسل ف ةضلا ، ل حق أجل: مل  رذللك ؛  ال حس أنريقف   ةكقاالمر عل با أرةر  ءاأنح  را 
 ا  مسل ر     حسل للل  ق لالناا  فل ند  ل أ  رلأنل مل  رهلذا  رالمج مل  العمل: جئن لا عل   ةرال أث  المعةفق
 الجلرد  شداة  ق لاألرةرب المنسسلق  امل   ا،السل هلذا  رفل   الرلمرل ةهلامنظر  مل  المنسسلا  هلذد أداء

 المنسسللا   للقرفاعل  ق نافسلل ملل  الةفلل  باللد ك رذللل  1992عللا   المنسسلل  للزلل م ز ئجللا ص ب خصلل
 (.21  2010 ق غ ة الةبح ق م  خة:  صف  اا ر ة   اا بأسلر  منظ  )ه: مزةرع  األرةرب
  ملقئالقا رالمنسسلا  اع  صلاد  نلرع  ك علل (EFQM)  لزال م ذجرأنملر  ز ئجلا مخيلي  ة يلر   ل  ر د

 القياع منسسا   مك ل النمرذج    نق م   العمرم القياع منسسا  ز ئجا  ف البدء     1995 عا  فف 
 ر بعاا  رالم رسيقغ ة  الص المرةرعا  رأنمرذج ز ائج لنراء     1996 عا   رف  نفساا     ق م  العا 
  العلا ع ال يلرع  ر القيلا نملرذج لنرلاء  ل   1999 علا   رفل ذ لق  ال نف للرحلدا  ز ئاجل الر ل   نفل  فل
(؛ 23  2009ر حد ثلل )العا لد     جد لدد ل    2003الجلامع   رفل  علا     ال عل  ف اس خدامل    ذ لرا
 اعملقالد األدا  بمثابلق   ال علل بمنسسلا  الم علقلق نسلخ ل  فل (EFQM)  لزلل م  األرةربل النملرذج د   علر 

  ال   قالعمل األدا   بال ال رهر المنسسق هذد داخ:   ال حس فةص   اأرلر  د  حد ث  رم ل : ال ح  قلعمل
 رم   الفجرا  فا  عل  رمساعد ا  ه ؟  ، أ  ية  ع  مناسبق  لداة  نظ     أس عل  المنسسا   ساعد

 .الحلر:  ز حف ث 
 علل  للعمل: رالعاملق الم رازنلق  قلقبالية  مثل:    رالمنسسل اشداة   لزال م فإ   األرةرب النمرذج ررف،

 ل: الير  الملدى علل  النجلا  اح ملا:   ز لاد ربال لال  (المصللحق أصلحا ( المسل ادفق قئلالف ةضلا ، ل حق
  (.322  2013للمنسسق رم  ث   م زها )كرار   

 فئات جائزة النموذج األوروبي للتميز:
األرةرب ق  رالدر: المنسسا   ف الراملق الجرد  لداة  ، ر يب :ااألعم  ف  زبال م النمرذج هذا  عن ر 

 .(23  2011  الق س (ح ل  من  جائز ل ألةب  فئا   ره  كال ال   
  ة .الكب المنسسا  -أ 
 . للمنسسا  غ ل قال ر رالرحدا  ةئالدرا -  



42 
 

 .العا  القياع منسسا  -ج 
 رالصغ ة  . الم رسيق المنسسا  -د 
  واستخدامات :أهمية النموذج األوروبي للتميز  ثالثًا:

 .(65  2014  ق لالح  )اة    محرة أهم ق النمرذج األرةرب  لل م ز ف  
  ق.ال نافسم ز  ال  حق ،  ف ردرةد   لهمبأ ع الر  رز اد  ال م ز ثقافق نرة -1
 .محدد  لمعا  ة رفقا    الذا  ال ق    ة:خ م  ،ئالحقا    قد -2
 .جاع الم فقاك  ف نفساا  ير ة نحر المنسسق  دف  رس لق -3
 .مث ة اا ب    قعال مكانق المنسسا  ل برء دافعا    عد -4
 .الجرد  دةجا  أ ص  لل  للرصر: المنسسا  اف  ب  ال ن عزز  -5
 .رالمنافسق اعزدحا  حد  ظ:  ف ذا اا ل سر ، للمنسسا  رس لق -6
 ل  . العام لدى رالمس دا   ئالدا لل ير ة دع  أدا  -7

  م علدد  اسل خداما  لالا  كلر  أ   مكل  ال ل  األدرا  مل  (EFQM) بل ر األرة  ال م لز نملرذج  علدر 
 ‚Michalska (Vallejo et al‚ 2006, 327)  (Kim et al, 2008, 32)مل    كملا رضلحاا كل:  
 (. رذلك عل  النحر اة   (205 ,2008

  .الذا   رلل ق    المنسسا  ل ق    عم: لياة  عد -1
 .ال ر  العالم ق سر،ال ف  ارأهم  ا بالجرد  الرع   نم ق لل   اد  -2
 .المس مة ال حس   خة: م  ال م ز  حق ، ف  المنسسا   دع  -3
  ة.راعب كا ال عل  مراصلق م  المنسسا   مكّ  ُ  -4
 .األخةى المنسسا  م  مقاةنق   األداء لق ا  ية قق  مث: -5
 .لل حس   القابلق المجاع  ل حد د دل ة    عد   -6
 للمنسسق.  ه ك: رض  ف   ساعد -7

 ايير النموذج األوروبي للتميز:مع رابعًا:
 الممكنلا   مثل: منالا خمسلقةئ سلق  معلا  ة  سلعق علل ( EFQM) بل األرةر  ال م لز أنملرذج بنل 

 نقيلق (300ر) مخ لفلق أنرليق  درعلفةع لا   ا  ة مع لا (32) منالا بثل، ن للن لائج منالا رأةبعلق  )المسلببا (
   ةئ سل    جلزأ للل  المعلا  ة هلذد  انقسلم ر لد  نقيلق (1000) مجمرعالا نقلاي علل  مرزعلق  ح ق رضل
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(EFQM (2010). Introducing the EFQM Excellence Model  ) الرك:  مك   رض حاا ف ر 
 : اة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 ( 4) رقم شكل

 األوزان مع (EFQM) للتميز األوروبي النموذج معايير

 www.efqm.org)  المصدر: ) 

 الل عل  أ    ر بل  :اعملألل الد نام ك لق اليب علق للل  ال م لز ملرذجأن أجزاء ب   المة بيق األسا  ر ر ة
العا لد    (أفضل: جئن لا علل  رالحصلر: (المسلببا ) الممكنلا    ل حسل القلاد   سلاعد راشبلداع ةاراعب كل
 كما  ل   (EFQMلل م ز )  األرةرب األنمرذج معا  ة  رض   مك  ر ( 7  2009
 EFQM 2010). )المسببات(:  (الممكنات األول: الجزء

 فلقاك علل  أعمالالا ذ لل نف  لقاألرةرب المنسسلق ا بع الا  ال ل :ئرالرسلا ل لا راة العمل: يلة،  هل
  مع ملد  ه اكل:  عاملق سلا  اس  لجلةاءا   ل:دل) ر رم: راأل سا  ةئرالدرا اشداةا  قفاك  رف ا  المس ر 
 .(21  2011 ق  داة راش المال ق الة ابق را  ح  ق( )د  بن   محرسبق بةامج  عم: لجا 

 .(25  2009  )العا د   ما  ل  الناجحق الممكنا  ما  م ز رأه  
  جئالن ا  حق ،  ف كفاء  رذا  فعالق  كر  أ. 
  المسب، ال خي ي ة:خ م  رذلك ران ظا  بكفاء   ا االمكان بكام:  يب، أ. 
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  المنسسق أداء  ف مس مةا    حسنا    ظاة أ.  
 مراكب اا ا ملض المس مة  ةرال ير    رال حس المةاجعق لعمل ا  ا نالممك  خض  أ    ج كما

 الممكنا  لجزء الةئ سق المعا  ة  رض   ر مك  المنسسق لعم: اءم امةر   قرالخاةج  قالداخل للمس جدا 
 .(EFQM, 2010, 24-28) ل    كما
  ا . فةع نرايا   (39) لل  باشضافقمعا  ة فةع ق  (5) عل  ة االمع هذا ح ر   القيادة: -1

 لل  عر  سر  المس قب: ص اغق عل   عملر   دا  لد اا الم م ز   االمنسس أ  لل  المع اة اذه ر ر ة
 ا:ر ي قالثق ر بنر   ا اا  ةرأخ المنسسق دئارمب ق  ب ال زاما ة: خ م  حسنق كقدر   حق قل  ر  صةفر 

 اش جلاب  رال فاعل: ق المسل قبل نا ال نبل مل  المنسسلق  مكل   علل   ر ملل عر  بالمةرنلق  سلمر   كملا الر ل 
  (%10)  علاد: بملا قنقيل( 100المع لاة) رلالذا  لالا المسل مة النجلا  لضلما  المناسل  الر ل   فل امعال
 :اة  ق الفةع ق عا  ةالم عل  الق اد  مع اة ر ح ر  الكل  المجمرع م 
 .حسنق ر كقد صةفر   ر  العم:  ا  ةرأخ المنسسق ر    رةسالق ةن ق رةر  ي القاد  -أ 
     حسل ل لقرعم المنسسلق لداة  نظلا     حسل لق عمل ر قلردر  ر ةاجعلر  ر ةا بلر  عةفلر   القلاد  -  

  .أدائاا
     .الخاةج  قالعة أصحا  م   عاملر   القاد  -ج 
 .المنسسق مرظ  لدى ال م ز ثقافق ززر  ع لقاد ا -د 
داة اا المنسسق مةرنق منر  ض القاد  -ه    .لل م ز الفّعالق را 
 . ا  فةع نرايا   (23) لل  باشضافق ق فةع   ةمعا (4) عل  مع اةال هذا  ح ر  :ةيجياالسترات -2

  ة يلر  ة:خل  مل رةسلال اا ةن  الا ب يب ل،  قلر  الم م لز  المنسسلا  أ   للل المع لاة هلذا ر رل ة
دا  راألهللل رالخيللليس اسلللا  ال رعلللل   لللقةالع ذا يلللةا  المعن لللق األ مصلللال حلللر:    محلللرةاسللل ةا  ج ق 

 م  (8% عاد: ) بما نقيق( 80المع اة) رلاذا ج ق اعس ةا   قاا ل حق ،ر يب  ير ةها      ال ا   رالعمل
 : اة  ق الفةع ق المعا  ة عل  اعس ةا  ج ق مع اة  ر ر ح  الكل المجمرع

  ئلقرالب  لقةالع أصلحا  مل  كل: ر ر علا   اجلا اح  فال  علل  مبن لق  ج ا راعسل ةا  سلا  االس -أ 
 (. قةع ذا  لبداع ق نريق أبحال أداء منرةا د  قق ) معلرما  عل  هابناء  مدر عالخاةج ق  

  . قالداخل رالقدةا   الداخل األداء فا  عل  مبن ق اس ةا  ج ق -  
 .درة  برك: راعس ةا  ج ا  الس اسا  ر حد ل رمةاجعق  ير ة -ج 
  .حقراض هل ا ر  بةامج ة:خ م  المصلحق ألصحا   ج ا راعس ةا  الس اسا  نرة -د 
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  ا .فةع نرايا   (35) لل  باشضافق فةع ق معا  ة (5) عل المع اة  هذا  ح ر األفراد:  -3
 المنفعلق  حق ل، علل   سلاعد ثقافلق  بنلر    للد اا العلامل   رجم ل  مرظف الا ةد قل الم م لز  المنسسلا ف

 ر عمل:  ل  امالعل  لدةا  ب يلر ة  قلر   ال ل صل قالرخ دا راألهل سل قالمنس دا األهل  حق ل،  فل الم بادلق
 ر قلد ةه  رمكافلأ ا  معال  رال راصل: المنسسلق  بملرظف باعع نلاء  قلر  كملا  رالمسلارا  العداللق نرلة  علل

المع لاة  رلالذا المنسسلق لصال  رمعاةفا  مااةا ا   رظ   م  كنا  مر    الد اعل زا  ر بن  فزه  ح برك:
 :اة  قالمعا  ة الفةع ق  عل  األفةاد ةمع ا  ر  حر الكل   المجمرع م ( %9)  عاد: بما نقيق( 90)

  .المنسسق  ج قاس ةا   دع  األفةاد خيي -أ 
   ير ةها. ر    األفةاد  دةا  معةفق -  
رةاكا ر   األفةاد مراءمق -ج    .ا  نر مك ا 
  .المنسسق داخ: فّعا: برك: اصلر   ر  المرظفر  -د 
 .با  راعه ما    ا آفكارم المرظف    قد ة -ه 
  فةع لا   يا  انرل  (34) للل افقضلباش  فةع لق معلا  ة  (5)علل  ذا المع لاةهل   لر  ح :والموارد الشراكات -4

داة   يب خي  ز الم م المنسسا   قر   لح  أج: م   قالداخل رالمراةد   لمرةدا   قالخاةج الرةاكا  را 
 الفّعاللق اشداة   ضلم  بلذلك  رهل  الخاصلق  لا للعمل الفعلا: رال رلغ :  سلا  ارالس  ج ق ةا سلاع دعل 

 ر  ح ر    الكل المجمرع م   (%9) عاد: بما نقيق (90) المع اة رلاذا   رالمج مع  ئ الب  ةها أثل
 : قاة  الفةع ق المعا  ة عل  رالمراةد الرةاكا مع اة 

 .المس دامق المنفعق  ،ل حق خاةج ق رةاكا   ةر ير  بناء -أ 
 .دا المس  النجا  لضما  :افعّ  برك: المال ق المراةد لداة  م  ال أكد -  
  قلقربية   ع لقاليب رالملراةد الملرادر  ا دالمعلاألبن لق ر  مل  راعسل فاد : األمثل خدا  اعسل مل د ال أكل -ج 

 .مس دامق
 .اعس ةا  ج ق  حق ، لدع   اال كنرلرج لداة  -د 
  لدة  رلبنلاء فّعلا: برلك: القلةاة ذاا خل ع دلل ) ة  نرلةيلر   صلن     (رالمعةفلق المعلرملا  لداة  -ه 

 .المنسسق
  (27) للل  باشضلافق  فةع لق ( معلا  ة5) علل  المع لاة هلذا  ح لر والخهدمات:  منتجاتوال العمليات -5

داة    ب صلم الم م ز  المنسسا   قر  ح ل   ا  فةع نرايا    رالخلدما  رالمن جلا    لاالعمل   ر حسل را 
 نقيلق (140المع لاة ) رلالذا  ة  اةخل  لقالعة رأصحا   د  المس ف لصال  ق مالق م   دمز  شضافق
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  ة المعلا علل  رالخلدما  رالمن جلا    االعمل ة امع ح ر  ر   الكل  المجمرع م ( 14%)  عاد: ماب
 .(EFQM, 2010, 24)  اة  ق الفةع ق

داة اا  صم ماا      ل االعم -أ   . قةالع ألصحا  المثل   مقالق ل قد   را 
  ا .للعمل المثل  ق مالق ش جاد  ةها ير      رالخدما  المن جا  -  
 .فّعا: برك: لاا رال ةر ج  سر قاا     رالخدما   المن جا -ج 
داة اا ااد مر ق لن اجاا     رالمن جا  الخدما  -د   .را 
 ر حس ناا. لداة اا     المس ف د   ا  عة -ه 

 : (EFQM, 2010). المعايير)النتائج( :الجزء الثاني
 قالةئ س جئالن ا لل  لضافق الممكنا  بفع: اشنجازا  م  المنسسق حقق ل ما عل   ةكز  ال ره  

 هذد  جاد العمل ا  أداء منرةا  ركذلك  قالمعن  االجا ةأ     مقا جئالن ا ر رم: نفساا للمنسسق
 م  مقاةنق ل جاب ق  ما    جئالن ا  ظاة رأ  مس ادفق     عل  أصة  مبن ق   كر  أ  دب رع  الجاا 

  ف  جاب ل  قد  هناك كر   رأ  لاارأعما المنسسق بخيي جئالن ا  ةبي أ  ر ج    اقالرب المنسسا 
  را د)  .الكل عمر المج م  (%50)  عاد: بما نقيق (500) رلاا المنسسق عم: سنرا  ة:خ جئالن ا

 ,EFQM).عا  ة ةئ سق ه  م أةبعق عل  جئالن ا جزء ح ر  ر   (82  2010المال ق راشداة ق   الة ابق
2010 ,2003 31-34) 

  اجا اح    جارز أر   لب رمس دامق باهة  جائن  الم م ز  نسسا الم  حق، :المستفيدين نتائج -1
 ر ح ر  الكل  المجمرع م  (%20) اد:ع  بما نقيق (200المع اة ) رلاذا معاا المس ف د   ر ر عا 

 كما  ل   نرعا  جئرالن ا  قفةع أنريق (5) لل  باشضافق    فةع مع اة   عل  المع اة هذا
 م  عدد م  عل اا الحصر: ك  مر   بالمنسسق المس ف د   هةاء  ع  عبة  د   المس ف هةاء -أ 

 الثناء رالركار .ر  ة    المرةد    ر  ز  ال ةك مجمرعا المس ف د    ر  مسرحا  مث: المصادة
 المنسسق بأداء رال نبن رالفا  للمةا بق المنسسق  س خدماا داخل ق منرةا   األداء منرةا  -  

 .المس ف د   ةأ  عل  بأثةها أ ضا   رلل نبن  ار حس نا
 ر ر عا   اجا اح    جارز أر   لب رمس دامق باهة  جئن ا  ز الم م المنسسا   حق، األفراد: نتائج -2

 المع اة هذا ر ح ر   الكل المجمرع م  (%9)  عاد: بما نقيق  (90)المع اة رلاذا معاا المس ف د  
  ل   كما نرعا  جئرالن ا نراي   فةع    لل  باشضافق    فةع  اة  مع عل 
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 المصادة م  عدد ة:خ م  عل اا الحصر: ك ر م بالمنسسق األفةاد هةاء ع   عبة  األفةاد هةاء -أ 
   ف .الرظ    ال قر    المقابةر   ال ةك ز مجمرعا ر   األفةاد مسرحا  مث:

 نسسقالم أفةاد بأداء رال نبن رالفا  للمةا بق المنسسق  س خدماا ق داخل منرةا   األداء منرةا  -  
 . د  المس ف ةأ  عل  بأثةه  ضا   أ رلل نبن نل ر حس

 ر ر عا  اح  اجا    جارز أر   لب رمس دامق هة اب جئن ا م ز الم  المنسسا   حق، المجتمع: نتائج -3
 المجمرع م  (%6)  عاد: بما قنقي (60) المع اة رلاذا بالمج م  الصلق ذر  بالمنسسق المعن   

  نرعا  جئرالن ا .فةع ق أنريق (9) لل  باشضافق فةع    مع اة   عل  المع اة هذا الكل  ر ح ر 
  مثل: المصادة م  ددع م   ااعل الحصر: ر مك  بالمنسسق المج م  هةاء ع   عبة  األفةاد هةاء -أ 

 الحكرم لللق  غ لللة المنسسلللا ر   العاملللق اعج ماعلللا ر    قالصلللحف المقلللاع ر   ة ل قلللاة ار   المسلللرحا 
  ق.الحكرم يقرالسل المج م   ممثلر 

ق ر حس نل المنسس بأداء رال نبن رالفا  قللمةا ب المنسسق خدماا  س داخل ق منرةا   األداء منرةا  -  
 .المج م  ةأ  عل  بأثةها أ ضا   رلل نبن

اح  اجا     جارز أر   لب رمس دامق هة اب جائن  الم م ز  المنسسا   حق، الرئيسة لألداء: النتائج -4
 الكل  المجمرع م ( 15%)  عاد: بما نقيق(150) المع اة رلاذا العم: ل بمصا المعن    ر ر عا 
  هما نرعا  جئرالن انراي   فةع     لل  فقاباشض فةع    مع اة   عل  المع اة هذا ر ح ر 

(EFQM, 2010 ,2003 31-34). 
فل   المنسسلق  انجل ظالة ُ ةئ سلق  مال لق رغ لة  لقمال مخةجلا ق  الةئ سل  ج قاعسل ةا  لمخةجلا ا -أ 

  ملللل ر ابال علللل  للللقةالع ذا  رالمسلللل ادفا    المقللللا  مجمرعللللق  حد للللد ر لللل    ج ا اااسلللل ةا  ، لللل يب
 .الةئ سق  قعةال أصحا 

 ال رغ ل  األداء  ا لق خد   س سقةئ  مال ق رغ ة مال ق منرةا  :الةئ سق األداء منرةا  -  
 المةغربق الةئ سق اءاألد مخةجا ل رال حس   رال نبن رالفا  لمةا بقا عل  ر ساعد للمنسسق
 الناائ ق جئالن ا (كام: برك:  لمنسسرا اشداة  داءلأل منرةا    عد   ألنل مع اة أه  رهر للمنسسق
 (. للمنسسق

 
 
 



48 
 

 لمبحث الثالثا
 الجامعات اليمنية )الحكومية واألهلية(

 
 :دالتمهيــ

بلبعو اللدر: األخلةى ال ل  بلدأ  انراند نرعلا  ملا مقاةنلق    أخةالعال  ف  ال م   م  المعةر  أ  ال عل   
   1971 1970ال عل   ف اا م  ر   مبكة  ح ل أ  بدا ا  ال علل   العلال  الجلامع  فل  الل م  بلدأ علا  

   صنعاء رعد . بجامع
بكل لللا  محلللدرد  أدب لللق  ثللل   يرة لللا للللل  علللدد مللل  الكل لللا  راأل سلللا  اشنسلللان ق  ر لللد بلللدأ  الجامع لللا  

سلنق مل   24الجامع    فقلي فل  الل م  رلمالل رجنربلل ف لة  ير للق فل  حلدرد رالعلم ق. راس مة األمة عل  
   ل   نرأ أ  جامعق حكرم ق أخةى.1994 -1970عا  
: لز لللل  أ  رصلللق  علللاء جامعلللق ملل  خللة: لنرلللاء الجامعللا  الحكرم للل    ابعلل  لنرلل1995رملل  عللا   

( 16)للللل    2019 2018 علللا ق لب لللق رالجنر لق فللل  معظللل  المحافظلللا  الرمال للللا  الحكرم للللعلللدد الجامعللل
 عاملق.جامعق 
  بجامعق العللر  1992رالكل ا  األهل ق ف  ال م  رمالل رجنربل فل   ظاة لع م  عا   أما الجامعا  

علا  كأر: جامعق أهل ق ف  ال م  ث    ابع  الجامعا  رالكل ا  األهل ق لل  أ  رصل: علددها رال كنرلرج ا 
 كل ق.ر  ( جامعق46)لل    2019 2018

 هللذا المبحللل الجامعللا  ال من للق )الحكرم للق راألهل للق( ملل  خللة: ال عللة  عللل  رسلل  نار: الباحللل فلل 
 اا  رمةاح:  يرةها  رذلك ف ما  أ    أهداف

 أهداف الجامعات اليمنية )الحكومية واألهلية(: أواًل: 
رالمدةبللق ال لل    المنهلللق لللل  لعللداد الكللرادة( برللك:ر عللا  األهل للق)الحكرم للق ر  اللد  الجامعللا  ال من للق 

 خ للل   أهل للق أ حكرم للق   لع أ  أهللدا  الجامعللا  ال من للق سللراء  كانلل   سللا  فلل  عمل للق ال نم للق الرللاملق
راللذ  حلدد الحكرم لق   الجامعلا  ال من لقبرلأ    1995( لسلنق 18 انر  ة ل  )بمرج  باخ ة  نرأ اا  ف

 .(4  2007 )رزاة  الرئر  القانرن ق   ااأهمر لجامعا  ال من ق الحكرم ق  ( أهدا  ل5ماد ل ) ف 
 ل احق فةص الدةاسق الم خصصق رالم عمقق لليلبق ف  م اد   المعةفق المخ لفق. -1
 يللر ة المعةفللق بللإجةاء البحللرل العلم للق فلل  مخ للل  مجللاع  المعةفللق  سللراء عللل  المسلل رى الفللةد  أ   -2

 . الجماع   ر رج ااا لخدمق اح  اجا  المج م   رخيي ال نم ق
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 اعه ما  بال كنرلرج ا الحد ثق  ر ير ةها  راعس فاد  مناا ف   ير ة المج م .  -3
 رللج   حةكللق ال للأل   رال ةجمللق رالنرللة فلل  مخ للل  مجللاع  المعةفللق  ملل  ال ةك للز برجللل خللاص عللل   -4

 ال ةال ال من . 
 اشساا  ف  ة   اةدا   رالفنر   ر قد  العلر .  -5
منسسللا  العامللق رالخاصلللق فلل  الللبةد  بملللا  كفلل: ال فاعلل: الم بلللاد:   قر للق الللةرابي بلل   الجامعلللا  رال -6

رالبناء للمعاة   رالخبةا   رالمراةد  رالمراةكق ال    كفل: اشسلاا  الفعلا: فل  لحلدال ال نم لق الرلاملق 
 ف  البةد. 

ةب لللق  رث للل، اللللةرابي العلم لللق رالثقاف لللق مللل  الجامعلللا  رالا ئلللا  العلم لللق رمةاكلللز البحلللرل رال يلللر ة الع -7
 راألجنب ق  بما  ساعد عل   ير ة الجامعا  ال من ق ر عز ز مكان اا. 

  قد   الدةاسا  راعس راةا  الفن ق رالم خصصق لمخ ل  أجاز  الدرلق رمنسسا اا العامق رالمخ ليق.  -8
اشساا  ف   ير ة الس اسا  رأسال   العمل: فل  منسسلا  رأجالز  الدرللق رالقيلاع   العلا  رالخلاص   -9

   النماذج رال جاة  المب كة  لح: المراك: المخ لفق. ر قد 
ةفلل  كفللاء  العللامل   فلل  منسسللا  رأجاللز  الدرلللق رالقيللاع   العللا  رالخللاص ملل  خللة: اشسللاا  فلل   -10

  بةامج اشعداد رال أه : أثناء الخدمق.
مجلللل  )ال  رالم مثللللق فللل  اة للل   ق للجامعلللا لةئ سلللرظلللائ  االعلللل  السلللابقق اللللذكة  لللرزع األهلللدا  ر 

 .(56  2011األعل  ل خي ي ال عل    
 ررمل  األهدا  اة  ق  وظيفة التدريس والتعليم الجامعي: -أ 

 .ل احق فةص الدةاسق الم خصصق رالم عمقق ف  م اد   المعةفق المخ لفق 
  .لكسا  المعاة   رالمااةا  العلم ق رال يب ق ق الةزمق 
 .العنا ق باللغق العةب ق 

 ررمل  األهدا  اة  ق  وظيفة البحث العلمي: -ب 
 .ير ة المعةفق بإجةاء البحرل العلم ق ف  المجاع  المخ لفق  
 .رج   حةكق ال أل    رال ةجمق  رالنرة  
   اةدا   رالفنر   ر قد  العلر . اشساا  ف  ة 

 ر  مث: ف  األهدا  اة  ق  وظيفة خدمة المجتمع: -ج 
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 لخاصلق فل  اللبةد  بملا  كفل: ال فاعل: الم بلاد:   قر ق الةرابي ب   الجامعا  رالمنسسا  العاملق را
 رالبناء للمعاة  رالخبةا .

 .قد   الدةاسا   راعس راةا  الفن ق رالم خصصق ألجاز  الدرلق المخ لفق  
 .ةف  كفاء  العامل   ف  أجاز  الدرلق رمنسسا اا  م  خة: اشساا  ف  بةامج ال أه : راشعداد 

 ال من لللللق األهل لللللقلجامعلللللا  ( أهلللللدا  ل5) ماد لللللل فللللل   2005سلللللنق ( ل13القلللللانر  ة للللل  ) ب نملللللا حلللللدد
 .(59  2008العال  رالبحل العلم   رزاة  ال عل   )  اارأهمرالخاصق  

األهللدا  ال عل م للق ال لل   ضللمناا الدسلل رة رأهللدا  الجامعللا  المنصللرص عل اللا فلل   للانر  الجامعللا   -أ 
 ال من ق.

 ل  رالبحل العلم .اشساا  ف  ةف  مس رى ال عل   الجامع  رالعا -  
  نم ق     الحة ا  العامق ال   كفلاا الدس رة رمماةس اا ف  الرا   العمل . -ج 
 رف ة ال خصصا  الرةع ق رالعلم ق رال قن ق الحد ثق ف  مخ ل  المجاع  بما  حق، الةبي بل   أهلدا   -د 

 الجامعق راح  اجا  المج م .
ملل  خللة: المنللاهج ال عل م للق ال لل   عملل، القلل   العملل: عللل  ل جللاد  راسلل  مرلل ةكق ل رح للد هر للق الج لل:  -ه 

 الد ن ق رالرين ق راللغق العةب ق .

 :بشكل عام مراحل تطور الجامعات اليمنية )الحكومية واألهلية( ثانيًا:
رذلللك ملل  خللة: ال رسلل  فلل  لنرللاء الجامعللا  لل عللل    أرللل  الحكرمللا  ال من للق الم  ال للق أهم للق كب للة  

راأل سا  العلم ق المخ لفق بجم   كل ا اا ل لب    رال رس  ف  ال خصصا   ارة قال من ق ف  محافظا  الجم
راش ل م    رمراجاق ال حد ا  ال    فةضاا مح ياا المحل   اح  اجا  الدرلق ف  مخ ل  مجاع  الح ا 

رال لل    قرالمدةبللق ال لل   سللا  فلل  عمل للق ال نم للق الرللامل  رالعللالم   رذلللك ملل  خللة: لعللداد الكللرادة المنهلللق
عللل  النحللر ر مكلل   رضلل   مةاحلل: ذلللك ال يللرة   (األهل للق)الحكرم للق ر  ملل  أجلاللا أنرللئ  هللذد الجامعللا 

  اة  
 (:الحكومية)الجامعات اليمنية مراحل تطور   -1

  أ للد  جللامع    فلل  اللل م  لك: عللا  جامعللا  نارللئق رحد ثللق  لذ برللالحكرم للق الجامعللا  ال من للق   عللد  
ل لب لق اح  اجلا  ال نم لق الرلاملق لللبةد   1970ر د    لنرانهما عا    معق عد رجا  جامعق صنعاء؛ هما

. (13  2015)رزاة  ال علل   العلال  رالبحلل العلمل   ق رالمدةبق ل قلر  بعمل لق ال نم لقرةفدها بالكرادة المنهل
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 مكلل  ر مةاحلل:  ملل  ال فلل  عللددر  نرللاءال رسلل  راشنمللرا  ملحرظللا  فل   الجامعللا  ال من للق الحكرم للقر لد رللاد  
  رض حاا كاة   

  ( 1970- 1990) :المرحلة األولى
  ح لل أنرلئ  أرلل  الكل لا  فل  عاصلم   الرلية    1970ف  العا  ال عل   الجامع  الحكرم  بدأ 
مثل للا بللذلك نللرا   الل للا  كل للق ال ةب للق  ركل للق الرللة عق رالقللانر  فلل  جامعللق صللنعاء اءنرللل ملل  خللة: هنللذاك

كل لللق  اف  لللا  للل    1973-1974رفللل  العلللا   ئ  فللل  العلللا  نفسلللل كل لللق ال ةب لللق بعلللد .كملللا أنرللل  جامعلللقلل
 لللرال  لنرلللاء كل لللا  ال جلللاة  راع  صلللاد  راليللل   رالعللللر  الصلللح ق  ر اةدا   ركل لللق العللللر  فللل  صلللنعاء  
 -اع مللللد  عللللدد ملللل  بللللةامج الدةاسللللا  العل للللا )دبلللللر    1983-1984رالاندسللللق  رالزةاعللللق  رفلللل  العللللا  

أنرللئ  كل للق ال ةب للق فلل  عللد   رمثللل  النللرا    1970فلل  العللا  ر  ة( فلل  بعللو كل للا  الجامعللق.ماجسلل  
بإنرلاء جامعلق علد   ربعلد ذللك  ل    1975( علا  22األرل  للجامعق  ح ل صدة القةاة الجمارة  ة   )

 مللل  ( سلللنق20ر لللد ا  صلللة ال علللل   الجلللامع  علللل  ملللدى )  اف  لللا  علللدد مللل  الكل لللا  اشنسلللان ق رال يب ق لللق
عل  جامع   علد  رصلنعاء  ر رسلعاما مل  خلة: لنرلاء بعلو الكل لا  ال خصصل ق    1990 -1970

)رزاة  ال عللل   العللال     راشداة لل  ربعللو الفللةرع ال لل  ف حلل  ل غيلل  حاجللا  رللية  اللل م  ملل  المعلملل  
 .(13  2015رالبحل العلم   
   1991-2014)) :المرحلة الثانية

 رسللللعا  كب للللةا  فلللل  الجامعللللا    السللللة   لل عللللل   الجللللامع   ح للللل رللللادمةحلللللق ال يللللرة هللللذد ال مثلللل: 
ررظائفللل. ر للد حةصلل  الدرلللق عللل      رعللدد المل حقلل   بللل  فضللة  علل   نرعللل  ر يللرة أهدافلللامنسسللا ا

؛  للرف ة ال عللل   بمخ للل  مجاع للل رمسلل ر ا ل فلل  كلل: المحافظللا   اسلل جابق لم يلبللا  المج ملل   رحاجا للل
ل صل:  معا   ه  ) عز  حضةمر   ذماة  ل   الحد د   عمةا   الب ضاء  حجلق(رعل ل  أسس  عد  جا
( جامعللا  حكرم للق صللدة   للةاةا  جمارة للق 5هنلاك )كمللا أ    ( جامعللا  حكرم للق10بلذلك عللددها لللل  )

  2015)رزاة  ال عل   العال  رالبحل العلم    ف  محافظا  )أب    الضال   ربر   لحج  صعد ( بإنرائاا
13). 

د جللللاء ال رسلللل  فلللل  اف  للللا  الجامعللللا  الحكرم للللق ل خف لللل  الضللللغي عللللل  الجللللامع    الةئ سلللل     قلللللر 
)صنعاء  رعد (  را  احق الفةصق ألعداد كب ة  م  خة ج  الثانر ق العاملق لمراصللق دةاسل ا  الجامع لق فل  

هلذا ال رسل   كملا جلاء (.13  2015محافظا ا   رخصرصا  الف  ا  )رزاة  ال عل   العال  رالبحل العلم   
رالك ل   لذ  الدرلق بالك    جس دا  عه ما  ل غي  معظ  محافظا  الجمارة ق ف  عدد الجامعا  الحكرم ق
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ل  لكلللل: جامعللللق أهللللدافاا ال لللل  أنرللللئ  ملللل  أجلاللللا  ركل ا اللللا النرع للللق  ر خصصللللا اا المةئمللللق لمح ياللللا 
 .(27  2015رالبحل العلم    )رزاة  ال عل   العال  رب ئ اا اعج ماع ق راع  صاد ق  الجغةاف 

  2015-2019)) :الثالثةالمرحلة 
للعلر  اليب ق  سب مبة 21جامعق هذد المةحلق أنرأ  عدد م  الجامعا  الحكرم ق الحد ثق ره  ) ف 

للللل  ذللللك  ر ضلللا (  14  2019  )رزاة  ال علللل   العلللال  رالبحلللل العلمللل   (صلللعد رجامعلللق   رال يب ق لللق
(  145  بقلللةاة جمالللرة   حمللل: اللللة   )2016فللل  العلللا   نهارال للل   للل  لنرلللا  جامعلللق ل لللل   سلللبأ )ملللأة (

(www.usr.ac/ar/about/Default.aspx).   2017ركللللذلك  للللل  لنرلللللاء جامعلللللق سللللل ئر  فللللل  العلللللا   
   2017( الللللللللللللللللللللللذ  صللللللللللللللللللللللدة فلللللللللللللللللللللل  العللللللللللللللللللللللا  52بمرجلللللللللللللللللللللل  القللللللللللللللللللللللةاة الجماللللللللللللللللللللللرة  ة لللللللللللللللللللللل  )

(http://www.hayatweb.com/article/277101  لضللافق  لللل  جامعللق أبلل   ر للد  لل   أس سللاا فللل  )
العلللا   (. كملللا  للل  لنرلللاء جامعلللق المالللة  للعللللر  رال كنرلرج لللا فللل www.adensbg.com  ) 2018العلللا  
لللللل  اة    للللد اشنرللللاء    للللزا:   رال لللل  مللللا 2018( لسللللنق 53   بمرجلللل  القللللةاة الجماللللرة  ة لللل  )2018

(https://m.al-ahrar.net/news15088.htmlل صللل: لجملللال  الجامعلللا  الحكرم لللق العامللللق .)   فللل
 .( جامعق   د اشنراء1  رعدد )معق حكرم ق( جا15لل  ) المةحلق الثالثق

 جدر: اة  .ال كما ف  ف  المةاح: الثةل لجامعا  ال من ق الحكرم قار مك   رض    يرة 
  (2) رقم جدول

  التعليم العالي وزارةالمؤسسات التعليمية الحكومية المعتمدة لدى 

  م2019-2018 حتى العام

 تاريخ اإلنشاء موقعها اسم اجلامعة م
 م1970 صنعاء جامعة صنعاء 1
 م1970 عدن جامعة عدن 2
 م1993 حضرموت جامعة حضرموت 3
 م1995 تعز جامعة تعز 4
 م1996 الحديدة جامعة الحديدة 5
 م1996 ذمار جامعة ذمار 6
 م1996 إب جامعة إب 7
 م2007 عمران جامعة عمران 8
 م2008 البيضاء جامعة البيضاء 9

http://www.usr.ac/ar/about/Default.aspx
http://www.hayatweb.com/article/277101
http://www.adensbg.com/
https://m.al-ahrar.net/news15088.html
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 تاريخ اإلنشاء موقعها اسم اجلامعة م
 م2011 حجة جامعة حجة 10

11 
للعلوم  رسبتمب 21جامعة 

 م2016 صنعاء الطبية والتطبيقية

 م2016 مأرب جامعة إقليم سبأ )مأرب( 12
 م2017 صعدة جامعة صعدة 13
 م2017 سيئون جامعة سيئون 14
 م2018 أبين جامعة أبين 15

 م2018 المهرة التكنولوجياو جامعة المهرة للعلوم  16
 (قيد اإلنشاء)

 

 (2019 - 2018، دليل التعليم العالي 27: 2019 ،التعليم العالي والبحث العلمي زارةو)المصدر: 
بما ف اا الجامعا   عق( جام16( أ  عدد الجامعا  الحكرم ق العاملق بلغ  )2ر  ض  م  جدر: ة   )

 مح: الدةاسق.
 :)األهلية(الجامعات اليمنية مراحل تطور  -2

ا   رلللذبللال م فلل   يللر ة ال عللل   العللال   مامللا   درةا  لخللاص را األهللل الجللامع   لعلل  منسسللا  ال عللل   
ة الحرافز الكاف ق ل رج    المناخ المناس   ر رف ق ا ئاه ماماا بالقياع الخاص م  خة:  الحكرمق أرل 

العللال     )رزاة  ال عللل  لمللا   م لل  بللل هللذد المنسسللا  ملل  مم للزا  أهماللا اعسلل ثماة فلل  هللذا المجللا:؛ نظللةا  
 .(72  2006لم  رالبحل الع

أناللا ع  خضلل  للة ابللق الةسللم ق  ف مكناللا أ   كللر  أكثللة اسلل جابق لم يلبللا  سللر، العملل: راح  اجا للل   . أ
 رأكثة مةرنق ف   قد   أنماي جد د  م  ال عل  .

فال   كرناا  عم: بدر  دع  حكرم   ر سا  ف  ل صا: ال عل   العال  در  أ   كلفلق   حملالا الدرللق  .  
 رالمساهم  ( لل  نظا  ال عل   العال  الرين . اليلبقل  اعس ثماة )م  رس لق م  رسائ: ج

لقيلللاع الخلللاص   مللل  خلللة:  حف لللز اهلللذد المنسسلللا  علللل  ال يلللرة رال رسلللا رلللجع  الحكرملللق لالللذر  
ر نف لذ بلةامج  عل م لق  سلا  فل  عمل لق البنلاء رال نم لق   لمراةكق رال فاع: البناء ف  مجا: ال عل   الجلامع ل

مراكبلق لل يلرةا   رالخاصلق رمل  هلذد اشسلااما  ال رسل  فل  لنرلاء الجامعلا  األهل لق  فل  الل م الرلاملق 
فلل  مقدمللق  لللك ال يللرةا   نف للذ بةنللامج رللام: لإلصللةحا  اع  صللاد ق المامللق ال لل  حللدث  فلل  اللل م   ر 
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ن اج للق  ال رجللل نحللر لرللةاك القيللاع الخللاص فلل  اعسلل ثماة فلل  بعللو القياعللا  الخدم للق راشرالا كل للق  ر 
ا: ال علل   بمخ لل  أنراعلل رمةاحللل مل  جلرمناا مجا: ال عل    فقد أفسلح  الدرللق المجلا: لةسل ثماة فل  م

 أك لدا  علل  ل ملا  الدرللق بخلل، رلةاكق ا  السلابقق جاء  الخيلر لقد ر   ة او األيفا: رح   ال عل   العال 
الري  رناض ل ر قدمل  لذ  مث: اعس ثماة فاعلق م  القياع الخاص  مكنل م  المساهمق الفاعلق ف  بناء 

)رزاة  ال عل      هد  ال نم ق رةك ز اا األساس قف  العنصة البرة  أة   اعس ثماةا  رأهماا  كر  اشنسا
 (.14  2015العال  رالبحل العلم  

 ق للعللر  لنراء الكل ق الريندءا  م  ب  1992  ر عرد البدا ا  األرل  لل عل   الجامع  األهل  لل  عا
  ر لللللد  يلللللرة  ل صلللللب  جامعلللللق العللللللر   1992رال كنرلرج لللللا ال للللل  درلللللن  عامالللللا الدةاسللللل  األر: علللللا  

  ربعلللدها زاد ل بلللا: القيلللاع الخلللاص راألهلللل  علللل  اعسللل ثماة فللل  هلللذا المجلللا:  1994رال كنرلرج لللا علللا  
  2007عمل: علا  ال ل  حصلل  علل   لةخ ص بمزارللق ال رالخاصق ل ص: عدد الجامعا  رالكل ا  األهل ق

 (.14  2015)رزاة  ال عل   العال  رالبحل العلم   رخاصق جامعق ركل ق أهل ق )14)لل  
رعئح لللل ال نف ذ لللق  نقللللق   2005لسلللنق  (13)ر مثللل: صلللدرة  لللانر  الجامعلللا  رالكل لللا  األهل لللق ة للل  

الللا بملللا  حقللل، ر رج لللل أدائ رالخاصلللق  نرع لللق رخيلللر  ماملللق رم قدملللق فللل   نظللل   عمللل: الجامعلللا  األهل لللق
األهللدا  المةجللر  مللل  رجردهللا  ر جعللل: مناللا ةفلللدا  نرع للا  لمخةجللا  ال علللل   الجللامع  بملللا  لبلل  م يلبلللا  

 بللا: الم زا للد عللل  ال عللل   الجللامع   افق لللل  مسللاهم اا فلل  حلل: مرللكلق اش  باشضللرسللر، العملل: ال نم للق
علللا   لجامعلللا  رالكل لللا  األهل لللقل ة فللل  علللدد ا ر خف للل  العللل ء الكب لللة عللل  ال علللل   الجلللامع  الحكلللرم  

ثلل   (.14  2015)رزاة  ال عللل   العللال  رالبحللل العلملل   أكاد م للق رجامعللق ركل للق أهل للق (39)لللل    2014
رزاة  ) ( جامعللق ركل للق أهل للق46لللل  )  2019 2018اة فعلل  عللدد الجامعللا  رالكل للا  األهل للق فلل  عللا  

 اة    الجدر: رض   ذلك ف    مك ر . (14  2019ال عل   العال  رالبحل العلم  
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 (3) رقم جدول

 التعليم العالي   وزارةكاديمية دراسات عليا( المعتمدة لدى أ –كلية  –هلية )جامعة المؤسسات التعليمية األ

 م2019-2018حتى العام 

 مالحظات تاريخ اإلنشاء موقعها اسم اجلامعة م
 والكليات الجامعات بشأن م2005 لسنة( 13) رقم  القانون صدور قبل إنشائها ات قرار صدرت جامعات: أولً 

التنفيذية ولئحته األهلية  

  م1992 صنعاء وفروعها العلوم والتكنولوجيا 1

  م1993 صنعاء اإليمان 2

  م1993 صنعاء الجامعة اليمنية 3

  م1994 الحديدة دار العلوم الشرعية 4

  م1994 نعاءص القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية 5

  م1994 تعز / فرعي صنعاء وعدن الجامعة الوطنية 6

  م1994 صنعاء سبأ 7

  م1994 حضرموت -المكال  األحقاف 8

  م1994 صنعاء األندلس للعلوم والتقنية 9

  م1995 صنعاء الملكة أروى 10

  م2004 صنعاء العلوم الحديثة 11

  م2004 صنعاء المستقبل 12

  م2004 تعز السعيد 13

 الجامعات بشأن م2005 لسنة( 13) رقم  القانون صدور بعد إنشائها قرارات صدرت وكليات جامعات: ثانياً 

التنفيذية ولئحته األهلية والكليات  

  م2006 صنعاء الجامعة اللبنانية الدولية 14

15 
 األكاديمية العربية للعلوم المالية

برامج صدر قرار بإيقاف  م2006 صنعاء والمصرفية

 اد. علي

  م2007 صنعاء أزال للعلوم والتكنولوجيا 16

 م2007 صنعاء الناصر 17
من  صدر قرار بتحويلها

 كلية الى جامعة

  م2007 صنعاء والتقنية الجامعة العربية للعلوم 18

  م2008 صنعاء أزل للتنمية البشرية 19

  م2008 صنعاء الجامعة اليمنية األردنية 20

  م2008 عاءصن اليمن  21

  م2008 صنعاء تونتك الدولية 22

  م2008 تعــــــــز للعلوم الطبية والتطبيقيةمايو  22كلية  23

  م2008 ذمار/ فرعي صنعاء وتعز الحكمة 24

  م2009 صنعاء للعلوم والتكنولوجيا الدولية دار السالم 25
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 (2019 - 2018، دليل التعليم العالي 63: 2019 ،التعليم العالي والبحث العلمي وزارة)المصدر: 
 األهل ق ح   رص:رالم ساةع ف  عدد الجامعا  رالكل ا   النمر المس مة (3جدر: ة   )ر  ض  م  

 بما ف اا الجامعا  مح: الدةاسق. ركل ق جامعق (46لل  )  2017عا   عددها

 مالحظات تاريخ اإلنشاء موقعها اسم اجلامعة م

  م2009 عدن نابن خلدو 26

 م2009 صنعاء الرازي 27
صدر قرار بتحويلها من 

 كلية الى جامعة

  م2009 عدن وفرع صنعاء الحضارة 28

 م2010 إب كلية القلم للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 29
صدر قرار بإلغاء قرار 

 تحويلها إلى جامعة

30 
كلية الريان للعلوم اإلنسانية 

 والتطبيقية
 م2010 حضرموت -المكال 

صدر قرار بإلغاء قرار 

 تحويلها إلى جامعة

  م2010 ذمار السعيدة  31

  م2011 إب الجزيرة 32

  م2011 تعز الجامعة العالمية 33

  م2012 حضرموت -المكال  كلية اإلمام الشافعي للعلوم الشرعية 34

35 
كلية العادل للعلوم النسانية 

 والتطبيقية
 م2013 عدن

قرار  صدر قرار بإلغاء

 تحويلها إلى جامعة

صدر قرار بإيقاف برامج  م2013 صنعاء األكاديمية اليمنية للدراسات العليا 36

 اد. علي

  م2014 صنعاء الجامعة اإلماراتية الدولية 37

  م2014 لحج كلية ردفان للقرآن وعلوم  38

  م2014 الحديدة اليمن والخليج 39

40 
الشرعية للعلوم  الوسطية الكلية

  م2014 عدن اإلسالمية

 جامعة غير ربحية م2016 صنعاء والعلوم الحديثةالمعرفة  41

  م2016 صنعاء للعلوم والتكنولوجيا جامعة اقرأ 42

 إعادة فتح م2016 صنعاء للعلوم والتكنولوجيا جامعة االتحاد 43

 إعادة فتح م2016 صنعاء الجامعة البريطانية 44

  م2017 دمت –لع الضا دمت –كلية العلوم  45

  م2017 إب الجامعة الماليزية الدولية 46
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 ثالثًا: تطور الجامعات اليمنية الحكومية واألهلية )محل الدراسة(
 (4) رقم جدول

 الجامعات الحكومية واألهلية )محل الدراسة(

 موقعها نوعها اسم الجامعة م
تاريخ 

 اإلنشاء

عدد 

الكليات 

 اإلنسانية

عدد 

الكليات 

 التطبيقية

إجمالي 

عدد 

 الكليات

عدد 

 األقسام

 92 18 6 12 م1970 صنعاء حكومية جامعة صنعاء 1
 61 14 4 10 م1993 حضرموت حكومية جامعة حضرموت 2
 43 8 5 3 م1992 صنعاء أهلية جامعة العلوم والتكنولوجيا 3
  والتقنية جامعة األندلس للعلوم 4

 
 والتقنية

 13 3 1 2 م1994 صنعاء أهلية
 باحث إعداد الالمصدر: 

 (2019 – 2018 ،والبحث العلمي التعليم العالي وزارة من خالل الرجوع إلى دليل)

النظة لل  جدر: الجامعا  الحكرم ق راألهل ق )مح: الدةاسق( المذكرة أعةد ُ ر ة الباحل م  خة: 
 لل  اة   

 الجامعات الحكومية: -1
فلل  المحافظللا   للجامعللا  الحكرم للق لللقممث للدةاسللقعاء  لل  اخ  اةهللا ع نللق نظللةا  أل دم للق جامعللق صللن

رلللللذا  .الجنرب للللق فلللل  المحافظللللا  للجامعللللا  ممثلللللقباشضللللافق لللللل  جامعللللق حضللللةمر  كجامعللللق  الرللللمال ق
  ك:ر مناما كما  أ   ع  س عةو الباحل نبذ  

 جامعة صنعاء  
( 42فللل  العاصلللمق صلللنعاء بمرجللل  القلللةاة الجمالللرة  ة للل  )  1971 1970علللا  الجامعلللق أسسللل   
  رضم  عند اف  احاا كل      هما كل لق الرلة عق رالقلانر  ركل لق ال ةب لق ال ل   1970 6 16ة ف  الصاد

 (3)للل    1974-1973كان   رم:  خصصا  كل ا  اةدا  رالعلر  رال ةب ق. رانقسم  بعد ذلك علا  
صللاد ضللم  كل للق كل للا  هلل  )اةدا   رالعلللر   رال ةب للق(  رفلل  نفلل  العللا   لل  اف  للا  رللعبق ال جللاة  راع  

 .الرة عق  رالقانر 
ريالبق ف  جم   األ سا   ب نما بل  عدد  ( يالبا  125) ر د بل  عدد اليلبق عند لنراء جامعق صنعاء

 .المصة   م   جامع    ( أسا ذ 10)   1972 1971ف  عا   أعضاء ه ئق ال دة  
لي  رالعلر  الصح ق  رالاندسق  مناا )ي  األسنا   رالص دلق  را ( كل ق 18الجامعق حال ا  )ر ض  

رالزةاعلللق  رالرلللة عق رالقلللانر   رال جلللاة  راع  صلللاد  راشعلللة   رالعللللر   راللغلللا   رالحاسلللر  ر كنرلرج لللا 
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المعلرمللللا   رال ةب للللق  راةدا   رال ةب للللق البدن للللق  رال ةب للللق بالمحر لللل   رال ةب للللق بأةحلللل   رال ةب للللق راةدا  
 رالعلر  بخرع (.

   كللأر: جامعللق فلل  1962عللا  ملل  سللب مبة  26د  حق لل، ثللرة  الللل امعللق صللنعاء بعللجللاء  أسلل   جر 
عللا  ملل  أك للربة  14د  حق لل، ثللرة  الللل بللذا  العللا  بعللاللل م  رال لل  جللاء بللال زام  ملل   أسلل   جامعللق عللد  

   رال للل  ُأنللل ي باملللا ماملللق لعلللداد الكلللرادة المنهللللق رالمدةبلللق لإلسلللاا  فللل  عمل لللق ال نم لللق بمخ لللل  1963
ع   ركملللا هلللر مرلللاة أعلللةد  فقلللد بلللدأ  الجامعلللق ب خصصلللا  محلللدرد   بعلللل ال رسللل  فللل  الكل لللا  المجلللا

 رال خصصا  ح   رمل  معظ  البةامج الدةاس ق النظة ق راشنسان ق رال يب ق ق مناا.
بةامج الدةاسا  العل ا لمن  راائد )الدبلر  العال  رالماجس  ة(  اف  ا ا   نث  أعق  ذلك ميل  الثمان 

الكل ا  القائمق  رأعقبلل ميلل  ف   (   رالمحاسب ق  رال ةبر ق  رالعلم قراشداة قاألدب ق  األ سا  ) بعو ف 
 ف  معظ  الكل ا . ا  من  راادا  الدك رةاد ف  العد د م  ال خصصا  ال سع ن

جلاع  مل  المةاكلز اعس رلاة ق رالبحث لق فل  مخ لل  الم ا  ( مةكز 28كما أ  الجامعق  ض  حال ا  عدد )
ال نمر لللق راع  صلللاد ق راعج ماع لللق رالس اسللل ق  ر ملللن  بعلللو هلللذد المةاكلللز رلللاادا  فللل  الدةاسلللا  العل لللا 
كالللدبلر  العللال  رالماجسلل  ة  كمللا  لل  نقلل:  بع للق مس رللف  الكر لل  لللل  الجامعللق ل كللر  مس رللف  جللامع   

  ال عللل   )رزاة  المس رللف ب لل، العمللل  رالسللة ة  فلل  ل مكلل   يللة  الكل للا  رال خصصللا  اليب للق ملل  ال ي
 .(30  2019العال  رالبحل العلم  

 :جامعة حضرموت 
ف  مد نق المكة بمرج  القةاة الجمارة    1997 1996عا     راف  ح  فعل ا  1993 أسس  عا  

باف  لا  الجامعلق  ربلدأ  الجامعلق   1995( لسلنق 18  ثل  القلةاة الجمالرة  ة ل  ) 1993( لسنق 45ة   )
كفلللةع  لللاب  لجامعلللق علللد   ربلللدأ  الجامعلللق  ملللاة  نرلللاياا ال عل مللل    1974ب لللق المكلللة علللا  بكل لللق ال ة 

             ( كل للللللق هلللللل  14  كمللللللا  ضلللللل  حال للللللا  ) 1996رالبحثلللللل  كجامعللللللق مسلللللل قلق اب للللللداء ملللللل  العللللللا  الجللللللامع  
المكللة  -ال ةب للقليلل  رالعلللر  الصللح ق  العلللر  اشداة للق  العلللر   ال مللة و  القللانر   االاندسللق رالب للةر:  )

سللقيةى  –ال ةب للق الحاسللبا  ر قن للق المعلرمللا  المكللة  اةدا   العلللر  الب ئ للق راألح للاء البحة للق  -البنللا 
  الماة (.–العلر  ال يب ق ق راشنسان قالماة   –ال ةب ق
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  رالمحاسللللب ق  راشداة للللقاألدب للللق  بعللللو األ سللللا  )فلللل   الماجسلللل  ة بللللةامج ضلللل  جامعللللق حضللللةمر  ر 
)رزاة  ال علللل   العلللال   الم رسلللي فللل  األ سلللا  السلللابقق فقلللي   كملللا  ضللل  بةنلللامج اللللدبلر العلم لللق(ر بر لللق  رال ة 

            .(44  2019رالبحل العلم   
 الجامعات األهلية: -2

للجامعللللا  األهل للللق  ممثلللللق للدةاسللللقنظللللةا  أل دم للللق جامعللللق العلللللر  رال كنرلرج للللا  لللل  اخ  اةهللللا ع نللللق 
رلللللذا . باع باةهللللا ممثلللللق للجامعللللا  األهل للللق الحد ثللللقاألنللللدل  للعلللللر  رال قن للللق باشضللللافق لللللل  جامعللللق 

  ك:ر مناما كما  أ   ع  نبذ   س عةو الباحل
  العلوم والتكنولوجياجامعة  -

 مثللل  البللدا ا  األرللل  لجامعللق العلللر  رال كنرلرج للا فلل  لنرللاء الكل للق الرين للق بمرجلل  ال للةخ ص ة لل  
كأر: كل ق أهل ق  قن ق فل  الل م   سل ج   عح  اجلا  سلر، العمل: مل    1992 12 29( ب اة خ 2220)

األخ لللة  ه لللأ  الظلللةر  المرضلللرع ق كأسلللا  شنرلللاء جامعلللق العللللر  ال خصصلللا  الفن لللق الرسللل يق  رهلللذد 
ةجلل   30(  ر للاة خ 1994 2ال عللل   العللال  رالبحللل العلملل  بللة   ) رزاة رال كنرلرج للا بنللاء  عللل   للةاة ملل  

  ل رلللم: علللل  كل لللق العللللر  اليب لللق ركل لللق العللللر  رالاندسلللق ركل لللق العللللر  1994 1 12، هلللل المرافللل1414
 اشداة ق راشنسان ق كأر: جامعق أهل ق ف  ال م .

أنرأ  جامعق العلر  رال كنرلرج ا مبان  خاصق بالا  ح لل أنرلأ  مبلان  خاصلق بكل لق العللر  اليب لق 
مبللان  لكل للق العلللر  رالاندسللق ركل للق العلللر  اشداة لللق  رب جا للزا  رمعاملل: رمخ بللةا  م يللرة   كمللا أنرللأ 

راشنسان ق رمبنا  خاصا  بفةغ اليالبا   لضافق لل  لنراء مبان  لك: مل   فلةع الحد لد   ر علز رحضلةمر  
بالرحلللدا  الداعملللق رالمةافللل، الخدم لللق المخ لفلللق  ربلللال راز  مللل  ذللللك أنرلللأ   الخاصلللقفضلللة  عللل  المبلللان  

رال كنرلرج للا رفلل، مراصللفا  رمعللا  ة عالم للق  قللد  جللزءا  ملل  خدما للل لكل للق العلللر   مس رللف  جامعللق العلللر 
 الصح ق  ربذلك  كر  الجامعق  د اس كمل  بن  اا ال ح  ق.

( كل ا   رفةع اليالبا  ف  المةكز 8 قد  الجامعق خدما اا م  خة: كل ا اا المخ لفق البال  عددها )
محافظلللا  مللل  محافظلللا  الجمارة لللق ال من لللق هللل   ) علللز  ( 5) اللللةئ    لضلللافق للللل  فلللةرع الجامعلللق فللل 

 الحد د   عد   ل   حضةمر (.
مجللللاع  الدةاسللللق رمسلللل ر ا اا فلللل  كل للللا  الجامعللللق رفةرعاللللا ل رللللم: ال خصصللللا  الصللللح ق   نللللرع ر 

رالاندسلل ق  رعللللر  الحاسلللبا  ر كنرلرج لللا المعلرملللا ؛ لضللافق للللل  ال خصصلللا  اشداة لللق راشنسلللان ق علللل  
 بلللةامجكملللا  ضللل   البكلللالرة ر اعن ظلللا  رال علللل   اعلك ةرنللل  رال علللل   المف لللر   كملللا  رلللم: بلللةامج مسللل رى 
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لضلللافق للللل  بلللةامج  (   رالمحاسلللب ق  رالعلم لللق  راليب لللقراشداة لللقاألدب لللق  بعلللو األ سلللا  )فللل   الماجسللل  ة
العلللللال  رالبحلللللل  )رزاة  ال علللللل   اا كل لللللا  الجامعلللللق ركل لللللا  المج مللللل اللللللدبلرما  الم رسللللليق ال للللل   قلللللدم

علللد الجامعلللق غ لللة مخ ليلللق ح لللل  رجلللد لليالبلللا  كل لللا  منفصللللق عللل  كل لللا  ر ُ  (.66  2019العلمللل  
 الية .

 للعلوم والتقنية: جامعة األندلس 
راسل ياع    .1994( لسلنق 55بمرجل  القلةاة اللرزاة  ة ل  ) أسس  جامعق األنلدل  للعللر  رال قن لق 

 ا  األهل ق ف  الجمارة ق ال من ق.لجامعم  أخذ مكان اا ب   ا منذ  أس ساا
اي المنسسلل  فلل  الجرانلل   للدم  صلل غق عمل للق لةنضللبر   2003بارللة  الجامعللق نرللاياا سللنق  ر للد

حلللاز  مللل  خةلالللا علللل  ثقلللق الكث لللة مللل  منسسلللا  الدرللللق رالجالللا  ر ال أس سللل ق  راشداة لللق  راألكاد م لللق  
بالم يلبلا  رالمعلا  ة األكاد م لق  ر لرف ة ب ئلق  عل م لق رالمنظما  ذا  العة ق. ركان   ادة  علل  اش فلاء 
 مراكبق ل يرةا  العصة ف  ر   الفنر  رالمجاع .

كما أسام  الجامعق بةفد سر، العم: الرين  رالخاةج  باأل د  العاملق المنهلق رف، أعلل  المعلا  ة 
بللةامج األكاد م للق. ربللل  ( دفعللق ملل  مخ للل  ال خصصللا  رال13المان للق ر للد رصلل: عللدد الللدف  الم خةجللق )

 ( خة ج.3000لجمال  عدد الخة ج   خة: األعرا  الماض ق لل   ةابق )
ر  نرع مجاع  الدةاسق رمس ر ا اا ف  كل ا  الجامعق رفةرعاا ل رم: ال خصصا  الاندس ق  رعلر  

اعن ظلللا  الحاسلللبا  ر كنرلرج لللا المعلرملللا   لضلللافق للللل  ال خصصلللا  اشداة لللق راشنسلللان ق علللل  مسللل رى 
( كل للا  لدةجلللق البكللالرة ر  رهلل  )كل لللق العلللر  اشداة للق رعلللدد 3رال عللل   المف للر   ح للل  ضللل  الجامعللق )

عللر  اشنسللان ق رعللدد (  ركل للق اةدا  رال3(  ركل للق الاندسلق ر قن للق المعلرملا  رعللدد أ سلاماا )4أ سلاماا )
(  رالعلم للق  رالمحاسللب ق  راشداة للقدب للق  األبعللو األ سللا  )فلل   الماجسلل  ة بللةامج  كمللا  ضلل  (6أ سللاماا )

(  ركل لق 3باشضافق لل  بةنامج الدبلر  الم رسلي ر ضل  كل  ل   هملا )كل لق العللر  اشداة لق رعلدد أ سلاماا )
 (. 3  2016)جامعق األندل  للعلر  رال قن ق   (3علر  اشنسان ق رعدد أ ساماا )اةدا  رال

الجامعق غ لة مخ ليلق ح لل  رجلد  رُ عد ل قن ق مبان  خاصق باا ر د أنرأ  جامعق األندل  للعلر  را
 لليالبا  كل ا  منفصلق ع  كل ا  الية .

 
 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلطار املنهجي للدراسة وأدواتها وإجراءاتها
 .اإلطار املنهجي للدراسة وأدواتها املبحث األول:

 .املبحث الثاني: إجراءات الدراسة
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 بحث األولالم
 اإلطار المنهجي للدراسة وأدواتها

 :دــتمهيال
رع ن لل   الدةاسلقلمج مل    ررصلفا  قالحال ل الدةاسلقعل الا   المناج لق ال ل  اع ملد   ضم  هذا الفصل:

رالخيلللرا  ال للل  ُأ بعللل  فللل  لعلللدادها رال حقللل، مللل  صلللد اا رثبا الللا راشجلللةاءا   سللل بانق()اع الدةاسلللقرأدا  
رذللك علل  النحلر  م دان ا   رأخ ةا  المعالجا  اشحصائ ق المس خدمق ل حل : الب انلا . اسقالدة الم بعق ل نف ذ 

 اة   
 :الدراسة منهجأواًل: 

  ح لل ُ علّة  بأنلل "الملناج ال حل ل ف  ضرء أهدا  الدةاسق رأسئل اا    اع ماد المناج الرصف      
رم احق للدةاسق  رالق ا  كما ه  در   دخ:  الذ    نار: دةاسق أحدال رظراهة رمماةسا   ائمق مرجرد 

 .(2  2000  الباحل أ    فاع: معاا ف صفاا ر حللاا" )اةغا رالد     الباحل ف  مجة ا اا  ر س ي
الللذ   اللد  لللل  ال عللة  عللل  هةاء ررجاللا  النظللة لعللدد  ال حل للل  ح للل  لل  ا بللاع المللناج الرصللف  

للل  حاضللة الظللاهة  محلل: الدةاسللق  ر حللار: الرصللر: لللل  كب للة ملل  األفللةاد حللر:  ضلل ق مع نللق  ر ةكللز ع
لرا ل  أداء الجامعلا   - بية قق علم لق  رمنظملق - ب انا  رمعلرما   مك   صن فاا  ر فس ةها  ر عم ماا

( ركلللذا  للل  ا بلللاع الملللناج الرصلللف  ال يلللر ة  لبنلللاء EFQMال من لللق فللل  ضلللرء النملللرذج األرةربللل  لل م لللز)
 ال صرة المق ة .

 :والمعلومات در جمع البياناتمصا ثانيًا:
 مصدة   أساس    هما عل   ف  جم  الب انا  اع مد  الدةاسق

  المصادر الثانوية: -1
ال لل    مثلل: فلل  جرع لللل  مصللادة الب نللا  الثانر للق الة بللاسلل ند  هللذد الدةاسللق لمعالجللق اشيللاة النظللة  

  رال قاة ة  راألبحال رالدةاسا  السابقق الك   رالمةاج  العةب ق راألجنب ق ذا  العة ق  رالدرة ا  رالمقاع
 مرا   اشن ةن  المخ لفق. بعو ال    نارل  مرضرع الدةاسق  رالبحل رالميالعق ف 

  المصادر األولية: -2
: اسل خدا  اعسل بانق لمعالجق الجران  ال حل ل ق لمرضرع الدةاسق    جم  الب انا  األرل ق م  خلة

رال    عة  بأناا  مجمرعق م  لرما  الةزمق لإلجابق ع  أسئلق الدةاسق ق لجم  الب انا  رالمعكأدا  ةئ س
 ( 115  2001)الصلللل ةف    الدةاسللللق األسلللئلق المصللللممق لجملللل  الب انللللا  الةزمللللق عللل  المرللللكلق مرضللللرع
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ألكاد م ق راشداة لق الق ادا  ا ره الفئق المس ادفق  خص صا  لاذا الغةو  ررزع  عل  اعس بانق رصمم 
 المعن ق بالدةاسق  ث  جةى  فة غاا ر حل لاا رصرع  لل  ن ائجاا. ال من ق ا ف  الجامع

 سة:راالد مجتمههعثالثًا: 
 الدةاسقكما  كر  مج م  ( جامعا  )حكرم ق رأهل ق(  4) م  قالحال  للدةاسق كر  المج م  األصل  

نلرا  عملداء ر ء الكل لا   عملدار أمنلاء الجامعلا   ر نرا  ةنساء الجامعلا   ر جم   ةنساء الجامعا    م 
مدةاء اشداةا   ر  ق  ملرةنساء األ سا  العنرا  مدةاء المةاكز  ر مدةاء المةاكز  ر أمناء الكل ا   ر الكل ا   

علدده  رم ق راألهل ق( م  المج مل  األصلل   رالبلال  )الحك  ف  الجامعا  ال من ق ةنساء األ سا  اشداة قر 
  اة  عا . كما هر مرض  ف  الجدر: ( جام4( فةدا   مرزع   عل  )1066)

 ( 5جدول رقم )

 ت ( جامعا4زيع مجتمع الدراسة على )تو

 العدد نوعها اجلامعة م
 551 حكرم ق جامعة صنعاء 1
 396 حكرم ق جامعة حضرموت 2
 87 أهل ق جامعة العلوم والتكنولوجيا 3
 32  أهل ق جامعة األندلس للعلوم والتقنية 4

 1066 اإلمجايل
 

 عينهههة الدراسة: رابعًا:
  رهخللةر     )عب للدا ر كللر  هللذد الع نللق ممثلللق للمج ملل  الدةاسللق قصللد بالع نللق أناللا جللزء ملل  مج ملل  

كللامة   رذلللك ل رلل  ل عللل  مسللاحق جغةاف للق راسللعق  الدةاسللقنظللةا  لصللعربق دةاسللق مج ملل  ر  (.100  2001
باخ  لاة ع نلق عرلرائ ق مل  الجامعلا  ال من للق    لا  الباحلل الدةاسلقباشضلافق للل   جلان  مفلةدا  مج مل  

فلل  جللامع   صللنعاء رحضللةمر  )حكرم للق( رجللامع   العلللر   )الحكرم للق راألهل للق(  رلللذا  مثلل: اعخ  للاة
 (.أهل قرال كنرلرج ا راألندل  للعلر  رال قن ق )

    كما    اخ  اة الع نق عل  النحر اة   

 أمنللللاء ر نللللرا  ةنسللللاء الجامعللللا   ر نسللللاء الجامعللللا   ملللل  ة   للللا  الباحللللل بأخللللذ ع نللللق عرللللرائ ق يبق للللق
نللرا  مللدةاء ر مللدةاء المةاكللز  ر أمنللاء الكل للا   ر نللرا  عمللداء الكل للا   ر عمللداء الكل للا   ر الجامعللا   
فلل  جللامع   صللنعاء  ةنسللاء األ سللا  اشداة للقر مللدةاء اشداةا   ر  للق  ملرةنسللاء األ سللا  العالمةاكللز  

 .أهل ق()  رال كنرلرج ا راألندل  للعلر  رال قن ق   رجامع   العلر )حكرم ق(رحضةمر  
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  الجامعلللا    رعخ  لللاة ع نلللق الدةاسلللق فقلللد ةأى الباحلللل أ   للل    قسللل   المج مللل  للللل  فئ للل   الفئلللق األرلللل
األكاد م لللق راشداة لللق فللل   رذللللك كلللر  أعلللداد الق لللادا  ؛الجامعلللا  األهل لللق  رالفئلللق الثان لللق .الحكرم لللق

كث ة م  الجامعا  األهل ق ر د    هذا ال قس   ح    كر  هناك عدالق فل  الجامعا  الحكرم ق أكثة ب
  مث : الجامعا  األهل ق ضم  ع نق الدةاسق.

  عخ  اة الع نق الخاصق بالجامعلا  الحكرم لق مل   1س  ف  ثامبسر ربناء عل  ذلك    اس خدا  معادلق
 (195  1997)أبر حي    ( رعل  النحر ال ال  947البال  ) الدةاسقمج م  

 

 ل  ح ل 
N المج م    حج  
Z(1.96)ر سار   (0.95)دةجق المع اة ق المقابلق لمس رى الدعلق   ال   
d    ( 0.05)ر سار   الخيأنسبق 
P    ( 0.50)نسبق  رفة الخاص ق رالمحا د  ر سار 

 ( فبعد  يب ، المعادلق  كر  حج  الع نق الميلر 947حج  المج م  ) ر د كا 
N  = 947 / [(0.05 / 1.96)2 * (947 – 1) / 0.50 * 0.50] +1 

= 947 / [0.00065 * 946 / 0.25] +1 
= 947 / [0.615/ 0.25] +1 
= 947 /2.46 +1  
= 947 /3.46 = 274 

 مفةد .( 274)أ  أ  حج  الع نق م  الجامعا  الحكرم ق هر 
ةجا  ركان  الن  جق نفساا الباحل م  حج  الع نق أ ضا  عبة اعيةع عل  جدر: مر  ر د  أكد

 ( مفةد .274)
  اة  ر د    اخ  اة الع نق بية قق النسبق رال ناس  م  ك: جامعق عل  النحر  

 58.2%=  100*  947 551=  جامعة صنعاء
 مفةد  159= 58.2%*  274ع نق الدةاسق م  جامعق صنعاء = 

 41.8%=  100*  947 396=  جامعة حضرموت
 مفةد  115= 41.8%*  274عق حضةمر  = ع نق الدةاسق م  جام
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م   س  ف  ثامبسر    اخ  اة ع نق الدةاسق م  الجامعا  األهل ق بحس  معادلق  ربنف  الية قق
  اة  ( رعل  النحر 119مج م  الدةاسق للجامعا  األهل ق رالبال  )

 

 ل  ح ل 
N المج م    حج  
Z(1.96)ر سار   (0.95)دةجق المع اة ق المقابلق لمس رى الدعلق   ال   
d    ( 0.05)ر سار   الخيأنسبق 
P    ( 0.50)نسبق  رفة الخاص ق رالمحا د  ر سار 

 ( فبعد  يب ، المعادلق  كر  حج  الع نق الميلر 119حج  المج م  ) ر د كا 
N  = 119 / [(0.05 / 1.96)2 * (119 – 1) / 0.50 * 0.50] +1 

= 119 / [0.00065 * 118 / 0.25] +1 
= 119 / [0.077/ 0.25] +1 
= 119 /0.308 +1  
= 119 /1.308 = 91 

 مفةد .( 91)أ  أ  حج  الع نق م  الجامعا  األهل ق هر
( 91ر د  أكد الباحل م  حج  الع نق أ ضا  عبة اعيةع عل  جدر: مرةجا  ركان  الن  جق نفساا )

 مفةد .
   اة  ك: جامعق أهل ق عل  النحر ر د    اخ  اة الع نق بية قق النسبق رال ناس  م  

 73.1%=  100*  119 87=  جامعة العلوم والتكنولوجيا
 مفةد . 67= 73.1%*  91ع نق الدةاسق م  جامعق العلر  رال كنرلرج ا = 

 26.9%=  100*  119 32=  جامعة األندلس للعلوم والتقنية
 مفةد . 24= 26.9%*  91ع نق الدةاسق م  األندل  للعلر  رال قن ق = 
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  : لك: جامعق لانا  المرزعق رالمس ةد  رالصالحق لل حاة    رض  عمل ق اعس برالجدر: 
 (6رقم ) جدول

 الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل الستباناتعدد  نتائج

( ف  ح   كا  عدد 100%( ربنسبق )365زعق )ر الم اعس بانا أ  عدد يتضح من الجدول السابق 
المرزعلق  رعنللد  اعسل بانا ( مل  علدد 92.3%بنسلبق ) اسل بانق( 337المسل ةد  )المسل ةجعق( ) اعسل بانا 

(  رذللك بسلب  علد  اشجابلق 2.7%بنسلبق ) اس بانق( 9المس ةد      اس بعاد ) اعس بانا فحص رمةاجعق 
الصلالحق لل حل ل: هلر  اعسل بانا ع  عدد كب ة م  فقةا  اعس ب ا  م   ب: المبحرث  . ربلذلك فلإ  علدد 

 (.)المس ةجعق المس ةد  اعس بانا ( م  عدد 97.3% مث: نسبق ) اس بانق( 328)
 أداة الدراسة:تصميم خامسًا: 

 اا  رصد اا  رثبا اا كما  ل  م  ح ل نرعاا  ربنائ الدةاسق  أدا نار: الباحل 
 :األداةنوع  -1

مللل  خلللة: اعيلللةع علللل  الدةاسلللا  السلللابقق ذا  العة لللق بمرضلللرع الدةاسلللق الحال لللق  رنظلللةا  ليب علللق 
(  ه  األدا  المناسبق  لجم  (Closed Questionnaireرأهدا  الدةاسق  فقد  ب   أ  اعس بانق المغلقق 

 .الدةاسقانا  رالمعلرما   ر حق ، أهدا  الب 
 األداة: بناء -2

نل  عد م  الرسائ: لم  مفةدا  الع نق  ح ل  كأدا  لجم  الب انا  الم دان ق اعس بانقاس خد  الباحل 
المع اد  رالمجد ق ف  مث: هذا النرع م  الدةاسا   رذلك ل حد د مدى  ير ة أداء الجامعا  ال من ق ف  

  ر د سع  الباحل لل   صم    ائمق  ر م: عل  معا  ة  ير ة EFQM)رةرب  لل م ز)ضرء النمرذج األ
   بناء األدا  رف،  (  رل حق ، ذلكEFQMأداء الجامعا  ال من ق ف  ضرء النمرذج األرةرب  لل م ز)

  اة  قالخيرا  

 اجلامعة
 عدد

 االستبانات
 املوزعة

 االستبانات
 املسرتدة

  نسبة
 االستبانات

املسرتدة إىل 
 املوزعة

 عدد 
 االستبانات

غري الصاحلة 
 للتحليل

 االستبانات
الصاحلة 
 للتحليل

 نسبة 
 االستبانات

الصاحلة إىل 
 املسرتدة

 %97.2 138 4 %89.3 142 159 صنعاء

 %98.2 107 2 %94.8 109 115 حضرموت

 %95.2 60 3 %94.0 63 67 العلوم والتكنولوجيا

األندلس للعلوم 

 والتقنية
24 23 95.8% 0 23 100% 

 %97.3 328 9 %92.3 337 365 اإلمجايل
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عاملق  رالنملرذج األرةربل   زاعيةع عل  األدب ا   رالدةاسا  السابقق  رالبحرل الم علقق بأداء ال مّ للللل .1
 ( خاصق  راعس فاد  مناا ف  بناء اعس بانق رص اغق فقةا اا.EFQM)لل م ز

  حد د المجاع  الةئ سق ال   رمل اا اعس بانق. .2

  حد د الفقةا  ال    ق   ح  ك: مجا:  رص اغ اا. .3

 (.1فقة   ملح، )( 80( مجاع   ر)9 صم   اعس بانق ف  صرة اا األرل ق  ر د  كرن  م  )    .4

عللةو اعسلل بانق عللل  المرللة  الللةئ   للدةاسللق  ملل  أجلل: اخ بللاة مللدى مةئم اللا لجملل  الب انللا    لل   .5
 رم  ث  األخذ بمق ةحا ل  ر عد ة ل األرل ق.

 المرة  الةئ     ما دّا لعةضاا عل  المحكم  . عد : اعس بانق برك: أرل  حس  ما أرص  بل     .6

كاد م         عد : بعو فقلةا  اعسل بانق مل  ح لل الحلذ   أر اشضلافق ف  ضرء هةاء المحكم   األ .7
 رال عد :  ل صب  اعس بانق جاهز  عخ باة صد اا رثبا اا.

 .لل رز   عل  مفةدا  الدةاسق االناائ  ر جا زه اف  ركلا اعس بانق م  ص اغق  .8
األسئلق    عل، المجمرعق  مجمرع    م  ر ر م: عل  جاهز . الناائ  اف  ركلا اعس بانق  أصبح .9

  "الجن " ق ه  )النرع( فقةا  ةئ س7األرل  بالب انا  الد مرغةاف ق ألفةاد ع نق الدةاسق ر  كر  م  )
  الجامعق  نرع رالرةا المنه: العلم   المسم  الرظ ف   عدد سنرا  الخبة   الدرةا  ال دة ب ق

 قة  مرزعق عل   سعق م غ ةا  مس قلق.( ف72الجامعق(. أما المجمرعق الثان ق ف ح ر  عل  )
 :ستبانة(األداة )اال صدق -3

كملا  (.429  1995" )العسا   لق اسلعد  عن  "ال أكد م  أناا سر   ق   ما أ  صد، األدا    
 قصللد بالصلللد، "رلللمر: األدا  لكلل: العناصلللة ال للل   جلل  أ   لللدخ: فللل  ال حل لل: مللل  ناح لللق  ررضلللر  

  2001  بح ل  كر  مفارمق لك: م   س خدماا" )عب دا  رهخةر   فقةا اا رمفةدا اا م  ناح ق ثان ق
 كما  ل   الظاهة  ا  الباحل باخ باة صد، األدا   (  ر د179

 الصدق الظاهري:

 قللل   اعخ بلللاة الظلللاهة  صلللد، ملللا رضلللع  األدا  لق اسلللل  رهلللر ملللدى مناسلللبق ررضلللر  كللل: عبلللاة  
 (.273  2006لل عة   الذ   بناد الباحل )الحمدان  رهخةر   

ر لللد اع ملللد الباحلللل الصلللد، الظلللاهة  كخيلللر  أرلللل  لل حقللل، مللل  صلللد، األدا   رذللللك بعةضلللاا علللل  
مجمرعللق ملل  المحكملل   األكللاد م    الم خصصلل   فلل  لداة  األعمللا:  رالجللرد   راشداة  ال ةبر للق  رأصللر: 

ال من لللق  لجامعلللق اعملللةا   ر جامعلللق ذملللاة  ر جامعلللق صلللنعاء  ر ، ال لللدة   بجامعلللق ائلللال ةب لللق  رمنلللاهج رية 
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المرزعللق عللل  ر للد بللل  عللدد النسللخ   للدةاسللا  العل للا راألكاد م للق ال من للق األنللدل  للعلللر  ال قن للق جامعللق ر 
( نسخ  ل صب  مجمرع النسخ المحكمق 5( نسخق  ركا  الفا د )15( نسخق  ر   اس ةجاع )20المحكم   )

 (.2( نسخق  الملح، )15فعل ا  )
حللر: األدا  ال لل   ُللّدم  لللل ا  بصللرة اا  المامللقالمق ةحللا  رالمةحظللا  ر للد أبللدى المحكمللر  بعللو 

األرل ق  م  ح ل ال عد : ف  الص اغق  رالحذ   راشضلافق  رلملا لالذد المةحظلا  مل  أهم لق فقلد كانل  
 ملاد ر ل  اعمح: عنا ق الباحل راه مامل  ر د  ا  الباحل بإعاد  ص اغق األدا  ف  ضرء  لك ال علد ة   

( فقلة  72فل  رلكلاا النالائ   ل صلب  علدد الفقلةا  ) مل  هةاء المحكمل  ةا  ال   حظ   بمرافقق كب ة  الفق
( مجاع   ر مك  ال علة  علل  الفقلةا  ال ل   ل  حلذفاا مل  خلة: األدا  األرل لق  كملا فل  9مرزعق عل  )
ضللاف اا ملل  خللة: الصلل غق ال1الملحلل، ة لل  ) ناائ للق لللألدا  كمللا فلل  (  رالفقللةا  ال لل   لل   عللد : صلل اغ اا را 
 اة    رض  ذلك (  رالجدر: 3الملح، ة   )

 (7رقم ) جدول

 اغتها وإضافتهايلفقرات التي تم حذفها والتي تم تعديل صا
 التعديل اإلضافة الحذف المجال م

 - - - القيادات الجامعية 1

 10 19 ,18 ,17 ,16 14 ,13 ,12 الموارد البشرية 2

 - - 26 ,23 جياتالسياسات والستراتي 3

 27 - 29 الموارد المادية والمالية 4

 41 - - جراءاتالعمليات واإل 5

 47 - 53 ,50 ,48 رضا العاملين 6

 - - 60 رضا المستفيدين )الطلبة( 7

 63 - 64 خدمة المجتمع 8

 72 - 78 نتائج األداء المؤسسي ككل 9

 6 4 12 اجملموع الكلي لفقرات األداة
 

 

( 80( فقة   م  الص غق األرل ق  ال   كا  عدد فقةا اا )12)الجدر: الساب، أنل    حذ  ض  م    ر 
ضللافق )6فقللة   ربالنسللبق لإلضللافق رال عللد :  فقللد  لل   عللد : صلل اغق ) ( فقللةا  جد للد   ر نكللد 4( فقللةا   را 

ق للللدى معظللل  الباحلللل علللل  أهم لللق هةاء المحكمللل   فللل  لثلللةاء فقلللةا  األدا  ر نق حالللا  نظلللةا  للخبلللة  الراسلللع
 المحكمللل    رل نلللرع  خصصلللا ا  العلم لللق ررظلللائفا  الق اد لللق  ر لللد اسللل غة   ف لللة  بنلللاء األدا  ملللا  ز لللد عللل 

أساب  ( رف ة   حك   األدا  أكثة م  )س ق أساب  (  حةصا  م  الباحلل علل  جلرد  األدا   رسلارلق  ثمان ق)
  ف  الفقلة فقةا   أر م  ح ل رضر  الفكة  ال عام: معاا  سراء  م  ح ل ال سلس: المنيق  للمجاع  رال

ررضر  مدلرلاا  ر جن  ال كةاة للفقةا  ذا  الفكة  الراحلد   األملة اللذ  علزز ثقلق الباحلل بلأدا  الدةاسلق  
  رض  عدد فقةا  األدا  ف  ص غ  اا األرل ق رالناائ ق. اة  لق ا  ما رضع  م  أجلل  رالجدر: 
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 ( 8جدول رقم )

 مجال من مجالت الستبانة في صيغتيها األولية والنهائية.توزيع فقرات كل 

 
 
 

بعلللد اعن الللاء مللل  ال علللد : بنلللاء  علللل  مق ةحلللا  المحكمللل    أصلللبح  األدا  جلللاهز  فللل  صلللرة اا ر 
يب قالا  ر لد اح لر  الناائ ق  ح ل  ا  الباحل بعةضاا عل  المرة  الةئ    لغلةو مةاجع الا راشذ  ب 

 عل   سم   هما 
ر  كللر  ملل  ةسللالق ال غي للق المرجاللق لللل  المسلل ج    رصللفحق المعلرمللا  الرخصلل ق  كمللا  القسههم األول:

  ضمن  عل  م غ ةا  الدةاسق  ربعو ال عة فا  أله  المصيلحا   الراةد  ف  اعس بانق.
(  مرزعلق علل  3  بصلرة اا الناائ لق الملحل، )( فقلة 72رهر أدا  اعس بانق ال    كرن  مل  ) القسم الثاني:

  اة   سعق مجاع   كما ف  الجدر: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النهائية األولية اجملال م
 9 9 القيادات الجامعية 1

 10 7 الموارد البشرية 2

 7 10 السياسات والستراتيجيات 3

 7 8 الموارد المادية والمالية 4

 9 10 العمليات واإلجراءات 5

 6 9 رضا العاملين 6

 8 9 دين )الطلبة(رضا المستفي 7

 7 8 خدمة المجتمع 8

 9 10 نتائج األداء المؤسسي ككل 9

 72 80 جمموع فقرات األداة
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 ( 9جدول رقم )

 توزيع فقرات األداة في صيغتها النهائية على مجالت الدراسة

 ترتيب الفقرات عدد الفقرات اجملال م
 9-1 9 القيادات الجامعية 1

 19-10 10 الموارد البشرية 2

 26-20 7 ياسات والستراتيجياتالس 3

 33-27 7 الموارد المادية والمالية 4

 42-34 9 جراءاتالعمليات واإل 5

 48-43 6 رضا العاملين 6

 56-49 8 رضا المستفيدين )الطلبة( 7

 63-57 7 خدمة المجتمع 8

 72-64 9 نتائج األداء المؤسسي ككل 9

  72 جمموع فقرات األداة

( أملللا  الخانلللق المناسلللبق رفقلللا  لمسللل ر ا  ✓فقلللةا  اعسللل بانق برضللل  عةملللق ) ر للل   اشجابلللق علللل 
مق لللا  ل كلللة  الخماسللل   ر لللد حلللر  اعسللل بانق علللل   قسللل   خماسللل  لدةجلللق المماةسلللق )الرا للل  الحلللال ( 
لمجاع  األدا  )عال ق جدا   عال ق  م رسيق  منخفضق  منخفضق جدا (  بح ل  ر ة المبحرل للل  لجابلق 

  3  2  1م  ب   خم  لجابا   عل  المق اس    رلاا خم      ة م ق م دةجق عل  ال رال  ) راحد  فقي
4  5.) 

 : األداة ثبات -4
اسللل قةاة المق لللا  رعلللد   نا ضلللل مللل  نفسلللل  أ  أ  المق لللا   عيللل  نفللل  "   الدةاسلللقثبلللا  أدا قصلللد ب

  (.560  2008  عبد الف ا ) الن ائج باح ما: مسارر لق مق المعام: لذا أع د  يب قل عل  نف  الع نق"
  ةاة  يب قالللا علللل  الصلللفق نفسلللاا  ر حللل عنللل  أ   عيللل  األدا  الن لللائج ذا الللا فللل  حلللا:  كللل  رالثبلللا 

الظللةر  ذا اللا  رللة يق عللد  رجللرد  للدة   بلل   ف للةا  ال يب لل، األر: رالثللان   رلل حقلل، ملل  ثبللا  األدا  
( لجم للل  Cronpach'sAlphaكلللةر نبلللاخ( ))اعسللل بانق( اسللل خد  الباحلللل ية قلللق اسللل خةاج معامللل: )ألفلللا 

  اة  مجاع  األدا   كما هر مرض  ف  الجدر: 
( لمعةفق ثبا  فقلةا  اعسل بانق رمصلدا   اا  Cornbach's Alpha   اس خدا  اخ باة ألفا كةرنباخ )
كانل   فإ  مصلدا  ق  ائملق اعسل ب ا   كلر  ضلع فق  ب نملا لذا (60%)فإذا كان    مق معام: ألفا أ : م  

ذا كانللل    ملللق ألفلللا بللل     علللد (70%للللل   %60)بلل    أدا    علللد (80%للللل   (%70المصلللدا  ق مقبرللللق  را 
 فالمصدا  ق  كر  مة فعق. (%80)الدةاسق ج د   ب نما لذا كان  الق مق أكثة م  
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 (10رقم ) جدول

 الدراسة ألداة( ألفا) كرونباخ اختبار نتائج

عدد 
درجة الثبات  احملور الفقرات

Alpha 

درجة املصداقية 
Alpha½  

 %96.6 %93.4 القيادات الجامعية 9

 %96.2 %92.5 الموارد البشرية 10

 %96.7 %93.5 السياسات والستراتيجيات 7

 %93.8 %88.0 الموارد المادية والمالية 7

 %96.9 %93.9 جراءاتالعمليات واإل 9

 %95.8 %91.8 رضا العاملين 6

 %96.3 %92.8 لبة(رضا المستفيدين )الط 8

 %96.5 %93.1 خدمة المجتمع 7

 %97.1 %94.3 نتائج األداء المؤسسي ككل 9

 %99.5 %99.0 عبارات االستبيان ككل 72

 المصدر: من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي

( أ    مللق معاملل: الثبللا  ألدا  جملل  الب انللا  برللك: عللا  كانلل  بنسللبق 10  ضلل  ملل  الجللدر: ة لل  )ر 
( رهذا 99.5%( رهذا  عن  أ  نسبق الثبا  مة فعق جدا   ركان  نسبق المصدا  ق شجابا  الع نق )%99)

 عن  أ  دةجق مصدا  ق اشجابا  مة فعق  مملا  رل ة للل  أ  الن لائج ال ل  سل ةد عحقلا   ابللق لل عمل   علل  
 .الدةاسق  مج م
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 المبحث الثاني
 إجراءات الدراسة

 إجراءات تطبيق أداة الدراسة:: أوالً 
بعلللد لجلللةاءا  ال علللد ة  الناائ لللق للللألدا   رال أكلللد مللل  صلللد اا رثبا الللا   للل   يب للل، الجانللل  الم لللدان  

ةنسلاء الجامعلا   نلرا  ر مل  )ةنسلاء الجامعلا    األةبل للدةاسق عل  أفةاد الع نق المخ اة  فل  الجامعلا  
نلرا  ملدةاء ر ملدةاء المةاكلز  ر أمنلاء الكل لا   ر نرا  عملداء الكل لا   ر عمداء الكل ا   ر أمناء الجامعا   ر 

  اة  ق( رفقا  للخيرا  ةنساء األ سا  اشداة قر مدةاء اشداةا   ر  ق  ملةنساء األ سا  العر المةاكز  
جامعللق األنللدل  للعلللر   –ملل  كل للق العلللر  اشداة للق   للا  الباحللل باسلل خةاج لفللاد  "لللل  ملل   امللل األمللة" -1

سلللال  هلللذد اشفلللاد  فللل  حصلللر: الباحلللل علللل  الب انلللا   (  ح لللل8  7  6  5ة للل  )رال قن لللق  ملحللل، 
 رالمعلرما  الميلربق م  الجاا  المخ صق.

رمقابلق  ا  الباحل ب رز   معظ  اعس بانا  بنفسل  م  خة: النزر: الم دان  لل  الجامعا  المخ اة   -2
ةنسللللاء الجامعللللا   رنللللرا  ةنسللللاء الجامعللللا   رأمنللللاء الجامعللللا   رعمللللداء الكل للللا   رنللللرا  عمللللداء 

 لللق  رملللدةاء ملةاء المةاكلللز  رةنسلللاء األ سلللا  العالكل لللا   رأمنلللاء الكل لللا   رملللدةاء المةاكلللز  رنلللرا  ملللد
مخ للاة  بأهم للق الدةاسللق ال رضلل   للع نللق ال لل  فلل   لللك الجامعللا   ر  ةنسللاء األ سللا  اشداة للقر اشداةا   

 رالاد  مناا  رك ف ق اشجابق عل  فقةا  األدا .
اسلل عا  الباحللل بللبعو زمةئللل الللذ   لللد ا  خبللة  سللابقق فلل  المجللا: الم للدان   للق للا  بالمامللق نفسللاا   -3

 رخاصق عند عمل ق جم  راس عاد  النسخ المرزعق ألفةاد ع نق الدةاسق.
مرضللرع الدةاسللق ملل   بلل: أفللةاد الع نللق  رال عاملل: بإ جاب للق ملل  أدا   ر لد عحللظ الباحللل  فللاعة  كب للةا  ملل 

الدةاسق  ر د حةص بعو أفةاد الع نق عل  ا  ناء نسخ زائلد  فاةغلق مل  األدا   لةسل فاد  منالا فل   يلر ة 
عما ف  نفرسا  م  أملرةر كلانرا  جالرنالا فل  ال يلر ة  ةعب    اعس بانقأداء الجامعا . كما أكد البعو أ  

 بع دا  ع  الرا   أر ما هر  ائ . ع ق الدةاسق  رأ  األدا  ل   ب   اشداة  القائ  ف  جامعا ا   رهذا  نكد را 
 الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء التطبيق:

 مة الباحل ببعو الصعربا  أثناء  رز   اعس ب ا  م  أبةزها ما  أ   
  الحة  رالحصاة مرا عا  ن  جق ع  الدةاسقغ ا  بعو أفةاد ع نق. 
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   صعربق اعل قاء ببعو الق ادا  الجامع ق راشداة لق نظلةا  لعلد   راجلده   مملا اسل دع  النلزر: الم لدان
 ألكثة م  مة .

   اع لللذاة بعلللو أفلللةاد الع نلللق ل عبئلللق اعسللل بانق نظلللةا  لظلللةر  مخ لفلللق  رهلللذا  نكلللد علللد  اللللرع  بأهم لللق
 البحرل العلم ق.

    سلل   اعسل بانق المرزعلق علل ا  فل  المرعلد المحلدد ألسلبا  مخ لفلق  مملا  أخة بعلو أفلةاد الع نلق عل
 جع: الباحل   ةدد أكثة م  مة  عل  الجامعا .

 . ضع   فاع: بعو أفةاد ع نق الدةاسق ةغ  ال راص: معا 
 نللا  الباحلللل أخ للةا   فقللد كلللا  لألحللدال الس اسللل ق راع  صللاد ق ال للل   مللة بالللا اللل م  بلللال  األثللة فللل  معا

(  رز علللا   ر جم علللا  خصرصلللا  فللل  ظللل: الظلللةر  ال للل  اعسللل بانقالدةاسلللق )  عنلللد  يب قلللل ألداخاصلللق 
مملللا  داةا الللا  رجزئ للق فلل  اللللبعو اةخللة عارلل اا بعللو الجامعلللا  ملل  لضللةابا  كل لللق فلل  بعللو ل

 انعك  ذلك عل  الحالق النفس ق ألفةاد ع نق الدةاسق.
  :اعسل عانق بلبعو اللزمةء رالملرظف   فل   للك ر د  مك  الباحل م   جارز هلذد الصلعربا  مل  خلة

أمنلاء الجامعلا   ر نلرا  ةنسلاء الجامعلا   ر ةنسلاء الجامعلا   الجامعا   رذلك بأخذ أة ا   لفرنا  
نلللرا  ملللدةاء المةاكلللز  ر ملللدةاء المةاكلللز  ر أمنلللاء الكل لللا   ر نلللرا  عملللداء الكل لللا   ر عملللداء الكل لللا   ر 
رال راص: م  ك: م  ل  نجدد ف   ةنساء األ سا  اشداة قر   ا مدةاء اشداة ر  ق  ملةنساء األ سا  العر 

مكا  عملل  ركذا ل ناع الباحل لا  بأهم ق المرضرع  رضةرة  مراةك ا  فل  اعسل جابق علل  فقلةا  
 اعس بانق.

 ًا: احتساب التقدير اللفظي.ثاني
  رذلك باسل خةاج اة  جدر: ب رض   ك ف ق اح سا  ال قد ة اللفظ  لمحارة الدةاسق رفقا  لل  ا  الباحل -

  اة  المدى كما هر معةر  م  خة: حسا  الفة، ب   أعل    مق رأدن    مق عل  النحر 
 4=  1 – 5 المدى =

  اة   حد د ير: الفئق بقسمق المدى عل  عدد الق   عل  النحر  -
 0.8=  5/4=  طول الفئة

  اة   حد د فئا  المق ا  عل  النحر ربال ال   -
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 ( 11رقم ) جدول

 احتساب التقدير اللفظي ألسئلة فرضيات الدراسة

 حتساب التقدير اللفظيا

 إذا كانت النسبة التقدير اللفظي إذا كان املتوسط

 36%أقل من  منخفضة جداً  1.8أقل من 

 52%وأقل من  36%من  منخفضة 2.6وأقل من  1.8من 

 68%وأقل من  52%من  متوسطة 3.4وأقل من  2.6من 

 84%وأقل من  68%من  عالية 4.2وأقل من  3.4من 

 100%حتى  84%من  عالية جدا   5حتى  4.2من 
 

  رذللك علل  الدةاسلقك ف لق اح سلا  ال قلد ة اللفظل  ألسلئلق فةضل ا   (11يتضح من الجدول رقهم )و 
 ة   ال قللدإفلل (36%)رالنسللبق أ لل: ملل   (1.8)  لذا كللا  الم رسللي الحسللاب  للسللنا: أ لل: ملل  اة لل النحللر 

ذا كلا  الم رسللي الحسلاب  للسللنا: مل   رالنسللبق  (2.6)رأ لل: مل   (1.8)اللفظل  للل هللر )منخفضلق جللدا (  را 
ذا كا  الم رسي الحساب  للسلنا: إف (52%)رأ : م   (36%)م     ال قد ة اللفظ  لل هر )منخفضق(  را 
لل هر )م رسيق(     ال قد ة اللفظ إف (68%)رأ : م   (52%)رالنسبق م   (3.4)رأ : م   (2.6)م  

ذا كللا  الم رسللي الحسللاب  للسللنا: ملل    (84%)رأ لل: ملل   (68%)رالنسللبق ملل   (4.2)رأ لل: ملل   (3.4)را 
ذا كا  الم رسلي الحسلاب  للسلنا: مل  إف رالنسلبق مل   (5)ح ل   (4.2)  ال قد ة اللفظ  لل هر )عال ق(  را 
   ال قد ة اللفظ  لل هر )عال ق جدا (.إف (100%)ح    (%84)
 المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة: ةاإلحصائي األساليبًا: ثثال

(  ر لل  اسلل خدا  SPSSلقللد  لل  لدخللا: ب انللا  الدةاسللق لللل  الحاسلل  اةللل  ر حل لاللا باسلل خدا  بةنللامج )
األسال   اشحصائ ق لق ا  أهلدا  الدةاسلق راخ بلاة فةضل ا اا رمل  أهل  األسلال   اشحصلائ ق المسل خدمق 

 اة   
لمعةفللق مللدى ثبللا  أدا  الدةاسللق رمللدى مصللدا  ق هةاء   (Cronbach's Alphaألفللا كةرنبللاخ )اخ بللاة  -

 ع نق الدةاسق.
لحسللا   كللةاة رنسللبق الب انللا  العامللق للمرللاةك   فلل  ع نللق   رالنسلل  المئر للق Frequenciesال كلةاةا   -

 الدةاسق.
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دى اة فلللاع  أر انخفلللاو رذللللك لمعةفلللق مللل  عسللل جابا  أفلللةاد الع نلللق meanحسلللا  الم رسلللي الحسلللاب   -
رعلل  كلل: بعللد ملل  أبعللاد الم غ للة  اعسلل بانقعللل  كلل: فقللة  ملل  فقللةا   الدةاسللقاسلل جابا  أفللةاد ع نللل 

 المس ق: أر الم غ ة ال اب .
رهللر ملل  أفضلل: مقللا    ال رلل    لل عللة  عللل   Standard deviationحسللا  اعنحللةا  المع للاة   -

عبللاة  علل  م رسللياا  رلكلل: بعللد ملل  أبعللاد الم غ للة   مللدى انحللةا  لجابللا  أفللةاد ع نللق الدةاسللق لكلل: 
 ع  الم رسي العا . (المس ق: رال اب )

 (.One Sample T Test( األحاد  )T حل : ال با   ) -
( لمعةفللق دعلللق الفللةر، فلل  هةاء Independent-Samples T Testلع ن لل   ) (T) حل لل: ال بللا    -

 جن   نرع الجامعق(.الع نق حس  م غ ةا اا ال     كر  م  فئ    )ال
( لمعةفق دعلق الفةر، ف  هةاء الع نق حس  م غ ةا اا One Way Anovaالم عدد ) (F) حل : ال با    -

 لخ(.لنه: العلم   المس رى الرظ ف ... الرخص ق ال     كر  م  ثةل فئا  فأكثة )الم
 م  ثةل فئا  فأكثة.اخ باة ر ف ل لمعةفق دعلق الفةر، اعحصائ ق ف  الم غ ةا  ال     كر   -



  
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 متغريات ونتائج الدراسة واختبار الفرضياتحتليل 

 .الدراسة متغرياتحتليل املبحث األول: 

 .اختبار الفرضياتو : حتليل نتائج الدراسةاملبحث الثاني
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78.7% 21.3% 

نثى ذكر  أ 

 المبحث األول
  تحليل متغيرات الدراسة

 :دــتمهيال
 حل ل:  الد    ب حل ل: الم غ لةا  الد مغةاف لق لمج مل  الدةاسلق لب انلا  بلدء  المبحلل  حل ل: ا هذا   نار:

رمل    لمج مل  الدةاسلق قلمعةفق ملدى  مث ل: لجابلا  الرحلدا  المبحرثلالم غ ةا  الد مغةاف ق لع نق الدةاسق؛ 
الب انلا  فل  جلدار: رأرلكا:  رضل   ل   هلذد  د     لخل ص ر رصف  للب انا  الرخص ق   ث   قد   لحصاء

  ر مكلل  كلل: م غ للة ل رضلل   عللدد المرللاهدا  للق مللق الراحللد  داخلل: الم غ للة فلل  رللك: أة للا  رنسلل  مئر للق
  رض   ذلك عل  النحر اة   

 حسب متغير الجنس:تحليل متغيرات الدراسة أواًل: 

  رزع أفةاد ع نق الدةاسق حس  م غ ة الجن   )ذكرة  لنال( رذلك كما هر مرض  ف  الجدر: 
  اة  

 ( 12ل رقم )جدو  

 التكرار والنسبة المئوية لمتغير الجنس ألفراد عينة الدراسة.

 النسبة املئوية التكرار اجلنس

 %78.7 258 ذكر

 %21.3 70 أنثى

 %100 328 اإلمجايل

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 (5شكل رقم )

 التكرار والنسبة المئوية لمتغير الجنس ألفراد عينة الدراسة.

 نتائج التحليل اإلحصائي لعتماد علىباالمصدر: من إعداد الباحث 
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 أقل من بكالوريوس بكالوريوس ماجستير دكتوراه

( أ  غالب ق أفةاد ع نق الدةاسق ه  م  فئق الجن  )ذكة( 5( رالرك: ة   )12  ب   م  الجدر: ة   )ر 
(  70( رب كلللةاة بلللل  )21.3%(  ب نملللا نسلللبق فئلللق الجلللن  )أنثللل ( )258( رب كلللةاة بلللل  )78.7%بنسلللبق )

( هل  مل  اللذكرة الدةاسلقع نلق ) لادا  فل  الجامعلا  ال من لق ر عزر الباحلل هلذد الن  جلق للل  أ  غالب لق الق
 اعسلل بانا حظللق الباحللل عنللد  رز لل  حصللائ ا  الخاصللق ال لل   رصلل: لاللا الباحللل  ركللذلك مةبحسلل  اش

ر ةجلل  ذلللك فلل  الغاللل  لللل  أسللبا  اج ماع للق ح للل  فضلل: كث للة ملل  الجاللا  الحكرم للق راألهل للق الللذكرة 
 عل  اشنال ف  عمل ق ال رظ  .

 :المؤهل العلمي متغير حسبتحليل متغيرات الدراسة ثانيًا:  
)دك للللرةاد  ماجسلللل  ة  بكللللالرة ر   أ لللل: ملللل    المنهلللل: العلملللل  م غ للللة حسلللل  الدةاسللللق ع نللللق أفللللةاد   للللرزع

  اة   الجدر: مرض  ف  هر كما رذلك( بكالرة ر 
 ( 13دول رقم )ج

 ين بالعينةلمشاركية لمتغير المؤهل العلمي لالتكرار والنسبة المئو
 النسبة املئوية التكرار املؤهل العلمي
 %12.8 42 دكتوراه

 %48.5 159 ماجستير

 %17.7 58 بكالوريوس

 %21.0 69 أقل من بكالوريوس

 %100.0 128 اإلمجايل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 6شكل رقم )

 لمشاركين بالعينةي لالتكرار والنسبة المئوية لمتغير المؤهل العلم 

 نتائج التحليل اإلحصائي بالعتماد علىإعداد الباحث المصدر: من 
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( أ  فئللق المنهلل: العلملل  )ماجسلل  ة( جللاء  فلل  6( رالرللك: ة لل  )13  بلل   ملل  الجللدر: ة لل  )ر 
(   ل اا فئق المنه: العلم  )أ : مل  بكلالرة ر ( 159رب كةاة بل  ) ((%48.5المة بق األرل  بنسبق 

( رب كةاة بل  %17.7)ق المنه: العلم  )بكالرة ر ( بنسبق (  ث  فئ69رب كةاة بل  ) ((%21بنسبق 
(  رملل  هللذد الن للائج 42رب كللةاة بللل  ) (%12.8)فئللق المنهلل: العلملل  )دك للرةاد( بنسللبق  (  رأخ للةا  58)

ق المللنهة  الجامع للق هلل  ملل  حمللل (الدةاسللقع نللق )ال من للق  الجامعللا   ضلل  أ  أغللل  الق للادا  فلل  
نظللةا  للخلف للق العلم للق الج للد  لع نللق  الدةاسللق جاب للق ن للائج  ز للد ملل  لع للق ل للق رهللذد ن  جللق يب بنسللبق عا
أل  العللل   كسلل  األفللةاد   مللا  رخبللةا   سللا  لللل  حللد كب للة فلل   كللر   ا جاهللا  ل جاب للق أر  الدةاسللق

 سلب ق نحر مرضرع الدةاسق.
 :الوظيفي المسمى متغير حسبتحليل متغيرات الدراسة ثالثًا: 
 أمنللاء الجامعللا    ةنسللاء الجامعللا  رنللرابا   )الللرظ ف  المسللم  م غ للة حسلل  الدةاسللق ع نللق أفللةاد   للرزع

  ةنسللاء األ سللا  العلم للق  مللدةاء اشداةا   مللدةاء المةاكللز رنللرابا  أمنللاء الكل للا    عمللداء الكل للا  رنللرابا 
  اة   الجدر: مرض  ف  هر كما رذلك( ةنساء األ سا  اشداة ق

 (14جدول رقم )

 لمشاركين بالعينةلالمئوية لمتغير المستوى الوظيفي النسبة التكرار و

 النسبة املئوية التكرار املستوى الوظيفي
 %0.6 2 نائب رئيس جامعة

 %0.9 3 أمين جامعة

 %5.5 18 عميد كلية

 %4.0 13 نائب عميد كلية

 %11.3 37 أمين كلية

 %5.2 17 مدير مركز

 %9. 3 نائب مدير مركز

 %15.5 51 رئيس قسم علمي

 %25.3 83 مدير إدارة

 %30.8 101 رئيس قسم إدارة

 %100.0 328 اإلمجايل
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 (7شكل رقم )

 لمشاركين بالعينةالمئوية لمتغير المستوى الوظيفي لالتكرار والنسبة 

 نتائج التحليل اإلحصائي بالعتماد علىالمصدر: من إعداد الباحث 

( جاء  ف  ةئ    س  لداة ( أ  فئق المس رى الرظ ف  )7( رالرك: ة   )14  ب   م  الجدر: ة   )ر 
(   ل اللا فئللق المسلل رى الللرظ ف  )مللد ة لداة ( بنسللبق 101رب كللةاة بللل  ) ((%30.8المة بللق األرللل  بنسللبق 

رب كللةاة  ((%15.5(  ثلل  فئللق المسلل رى الللرظ ف  )ةئلل    سلل  علملل ( بنسللبق 83رب كللةاة بللل  ) ((25.3%
(  ثل  فئلق المسل رى 37رب كةاة بل  ) (%11.3) ل اا فئق المس رى الرظ ف  )أم   كل ق( بنسبق (  51بل  )

(  رأخ لللةا  فئلللق المسللل رى اللللرظ ف  )نائللل  ةئللل   18رب كلللةاة بلللل  ) ((%5.5اللللرظ ف  )عم لللد كل لللق( بنسلللبق 
فل  المسلل ر ا   ( رهلذا  بل   لنلا العة لق العكسل ق بل   علدد األفلةاد2رب كلةاة بلل  ) ((%0.6جامعلق( بنسلبق 

اشداة لللق ح لللل كلملللا اة فللل  المسللل رى اشداة   للل: حجللل  المج مللل  رهلللر أملللة منيقللل   فةضلللل يب علللق الالللة  
 ال نظ م  ف  المنظما .

 :الخبرة سنوات متغير حسبتحليل متغيرات الدراسة رابعًا: 
 نرا  سلل 10للل   5ملل   سلنرا   5أ لل: مل    )الخبلة  سلنرا  م غ للة حسل  الدةاسلق ع نللق أفلةاد   لرزع
  اة   الجدر: مرض  ف  هر كما رذلك( سنرا  10أكثة م  
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 ( 15جدول رقم )

 لمشاركين بالعينةبة المئوية لمتغير سنوات الخبرة لالتكرار والنس

 النسبة املئوية التكرار سنوات اخلربة

 %12.8 42 سنوات 5أقل من 

 %28.0 92 سنوات 10إلى  5من 

 %59.1 194 سنوات 10من  أكثر

 %100.0 328 اإلمجايل

 
 
 

 
 

(8)   شكل رقم

لمشاركين بالعينةبة المئوية لمتغير سنوات الخبرة لالتكرار والنس   

 نتائج التحليل اإلحصائي بالعتماد علىالمصدر: من إعداد الباحث 

سللنرا (  10ملل   ( أ  فئللق سللنرا  الخبللة  )أكثللة8( رالرللك: ة لل  )15  بلل   ملل  الجللدر: ة لل  )ر 
للل   5(   ل اا فئق سنرا  الخبة  )م  194رب كةاة بل  ) ((%59.1لمة بق األرل  بنسبق جاء  ف  ا

سلللنرا (  5(  رأخ لللةا  فئللق سلللنرا  الخبلللة  )أ لل: مللل  92رب كللةاة بلللل  ) (%28.0)سللنرا ( بنسلللبق  10
(  رمللل  هلللذد الن لللائج   ضللل  لنلللا أ  هنلللاك خبلللةا  عال لللق لللللدى 42رب كلللةاة بلللل  ) (%12.8)بنسلللبق 

ا  جعلا   ادة   عل   كر   أةاء ل جاب ق أر سلب ق   رهذ(الدةاسقع نق )الجامعا  ال من ق  الق ادا  ف 
  جاد مرضرع الدةاسق. أكثة د ق
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 :في الجودة التدريبية الدورات عدد حسب متغيرتحليل متغيرات الدراسة خامسًا: 
 رذلك( لدرةا  ال دة ب ق ف  الجرد عدد ا  )ال دة ب ق رالرةا الدرةا  م غ ة حس  الدةاسق ع نق أفةاد   رزع
  اة   الجدر: ف  مرض  هر كما

(16جدول رقم )  

لمشاركين بالعينةدد الدورات التدريبية في الجودة لالتكرار والنسبة المئوية لمتغير ع  

 النسبة املئوية التكرار عدد الدورات التدريبية يف اجلودة

 %59.5 195 ول دورة

 %4.0 13 دورة واحدة

 %36.6 120 ن فأكثرتادور

 %100.0 328 اإلمجايل

 

 

 

( 9شكل رقم )  

لمشاركين بالعينةدد الدورات التدريبية في الجودة لالتكرار والنسبة المئوية لمتغير ع  

 نتائج التحليل اإلحصائي بالعتماد علىالمصدر: من إعداد الباحث 

( رع درة رةا  ال دة ب للق فلل  الجللرد  )( أ  فئللق عللدد الللد9( رالرللك: ة لل  )16  بلل   ملل  الجللدر: ة لل  )ر 
(   ل اللا فئللق عللدد الللدرةا  ال دة ب للق فلل  195رب كللةاة بللل  ) ((%59.5جللاء  فلل  المة بللق األرللل  بنسللبق 

(  رأخ لللةا  فئلللق علللدد اللللدرةا  ال دة ب لللق فللل  120رب كلللةاة بلللل  ) ((%36.6( بنسلللبق   فلللأكثةدرة لللاالجلللرد  )
 (.13ة بل  )رب كةا ((%4( بنسبق درة  راحد الجرد  )
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 :الورش العلمية في الجودة عدد حسب متغيرتحليل متغيرات الدراسة سادسًا: 
(17جدول رقم )  

لمشاركين بالعينةير عدد الورش العلمية في الجودة لالتكرار والنسبة المئوية لمتغ  

 النسبة املئوية التكرار عدد الورش العلمية يف اجلودة

 %68.0 223 ول ورشة

 %6.1 20 ةورشة واحد

 %25.9 85 ن فأكثراورشت

 %100.0 328 اإلمجايل

 

 

(10شكل رقم )  

لمشاركين بالعينةغير عدد الورش العلمية في الجودة لالتكرار والنسبة المئوية لمت  

 نتائج التحليل اإلحصائي بالعتماد علىالمصدر: من إعداد الباحث 

( رع رةرللقق عللدد اللرةا العلم للق فلل  الجللرد  )( أ  فئلل10( رالرلك: ة لل  )17  بل   ملل  الجللدر: ة لل  )ر 
(   ل الا فئللق عللدد اللرةا العلم للق فلل  الجللرد  223رب كللةاة بللل  ) (%68)جلاء  فلل  المة بللق األرلل  بنسللبق 

 رةرللق(  رأخ لةا  فئللق علدد الللرةا العلم للق فل  الجللرد  )85رب كللةاة بللل  ) (%25.9)( بنسلبق   فللأكثةرةرل ا)
 (.20  )رب كةاة بل ((%6.1( بنسبق راحد 
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 ورشتان فأكثر ورشة واحدة وال ورشة
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42.1% 
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 جامعة األندلس للعلوم والتقنية جامعة العلوم والتكنولوجيا جامعة حضرموت جامعة صنعاء

 :الجامعة متغير حسبتحليل متغيرات الدراسة  سابعًا:
فللل   مرضللل  هلللر كملللا رذللللك( لمرلللاةك   بالع نلللقل  )الجامعلللق م غ لللة حسللل  الدةاسلللق ع نلللق أفلللةاد   لللرزع

  اة   الجدر:
(18جدول رقم )  

لمشاركين بالعينةوالنسبة المئوية لمتغير الجامعة لالتكرار    
 ملئويةالنسبة ا التكرار اجلامعة

 %42.1 138  يم ة ص  يء

 %32.6 107  يم ة حضرمو 

 %18.3 60  يم ة را  وم  راوك واو يي

 %7.0 23  يم ة رألدساس ا   وم  راوق ية

 %100.0 328 اإلمجايل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 11شكل رقم )  

لمشاركين بالعينةوالنسبة المئوية لمتغير الجامعة لالتكرار   

 نتائج التحليل اإلحصائي بالعتماد علىحث المصدر: من إعداد البا

( أ  )جامعق صنعاء( جاء  ف  المة بق األرل  بنسبق 11( رالرك: ة   )18  ب   م  الجدر: ة   )ر 
 ((%32.6( بنسللللبق جامعللللق حضللللةمر    ل اللللا )ملللل  ح للللل عللللدد الع نللللق (138رب كللللةاة بللللل  ) (42.1%)

جامعلق (  رأخ لةا  )60رب كةاة بل  ) ((%18.3( بنسبق جامعق العلر  رال كنرلرج ا(  ث  )107رب كةاة بل  )
 (.23رب كةاة بل  ) (%7)( بنسبق األندل  للعلر  رال قن ق
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 :الجامعة نوع متغير حسبتحليل متغيرات الدراسة ثامنًا: 
فلل   مرضلل  هللر كمللا رذلللك( أهل للق حكرم للق   )الجامعللق نللرع م غ للة حسلل  الدةاسللق ع نللق أفللةاد   للرزع

  اة   الجدر:
(19دول رقم )ج  

لمشاركين بالعينةسبة المئوية لمتغير نوع الجامعة لالتكرار والن  

 النسبة املئوية التكرار اجلامعة

 %74.7 245 حكومية

 %25.3 83 أه ية

 %100.0 328 اإلمجايل

 

 
 

( 12شكل رقم )  

لمشاركين بالعينةسبة المئوية لمتغير نوع الجامعة لالتكرار والن  

 نتائج التحليل اإلحصائي بالعتماد علىالباحث  المصدر: من إعداد

( أ  فئللق نللرع الجامعللق )حكرم للق( جللاء  فلل  المة بللق 12( رالرللك: ة لل  )19  بلل   ملل  الجللدر: ة لل  )ر 
رب كللةاة  ((%25.3(   ل اللا فئلق نللرع الجامعللق )أهل لق( بنسللبق 245رب كلةاة بللل  ) ((%74.7األرلل  بنسللبق 

 (.83بل  )
 
 
 

74.7% 

25.3% 

هلية حكومية  أ 
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 المبحث الثاني
 نتائج الدراسة واختبار الفرضياتتحليل 

 
 :دــتمهيال

  رن نلار: فل  هلذا الدةاسلق لمج مل  الد مغةاف لق الم غ لةا   حل ل:الساب،  المبحلالباحل ف   اس عةو
الدةاسلق علل   ع نلقاسل جابا  أفةاد  ن ائج   رذلك م  خة: عةوعةو ن ائج الدةاسق رمنا ر اا المبحل
 رلاللذا الغللةو  ا  باسللل خدا  اشحصللاء الرصللف  رأسللال بل اشحصللائ ق الدةاسللق  رمعالج اللا لحصللائ فةضلل ا 

 رض  الباحل م غ ةا  الدةاسق ضم  مكر  الفةض ا  ال    ية   لل اا الدةاسق.
سللل    علللةو رمنا رلللق ن لللائج الدةاسلللق للم غ لللةا  المسللل قلق رالم غ لللةا  ال ابعلللق بالللد  ال علللة  علللل  ر 

باشضللللافق لللللل  اخ بللللاة  (EFQMمللللرذج األرةربلللل  لل م للللز) يللللر ة أداء الجامعللللا  ال من للللق فلللل  ضللللرء الن
انا  الدةاسلق  لذ حصائ ق للب انا  المجمعق م  اسل بفةض ا  الدةاسق الخاصق  لذا    لجةاء المعالجا  اش

( للحصللر: عللل  ن للائج الدةاسللق ال لل  spss لل  اسلل خدا  بةنللامج الحللز  اشحصللائ ق للدةاسللا  اعج ماع للق )
   هذد الدةاسق.س    عةضاا ر حل لاا ف

 وفيما يأتي عرضًا لنتائج األسئلة ومناقشتها:
واقهع أداء الجامعهات اليمنيهة فهي ضهوء النمهوذج ما إجابة السؤال الفرعي األول: النتائج املتعلقة بأوالً: 

 ؟(EFQM)األوروبي للتميز 
 رضل    مكل   (EFQM)لل م لز األرةربل  النملرذج  حد د را   أداء الجامعا  ال من لق فل  ضلرءرل

 .(20م  خة: الجدر: ة   )ذلك 
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 (20جدول رقم )

المتوسطات والنحرافات لواقع أداء الجامعات اليمنية في ضوء النموذج األوروبي للتميز  

(EFQM) 

املتوسط  احملاور م
 احلسابي

االحنراف 
التقدير  النسبة املعياري

 الرتتيب اللفظي

 1 موو  ة %61.2 947. 3.06 الماليةو المادية الموارد 4

 2 موو  ة %60.4 985. 3.02 ات الجامعية القياد 1

 3 موو  ة %59.8 1.022 2.99 ككل نتائج األداء المؤسسي 9

 4 موو  ة %58.8 1.058 2.94 السياسات والستراتيجيات 3

 5 موو  ة %58.8 1.026 2.94 خدمة المجتمع 8

 6 وو  ةم %57.6 990. 2.88 العمليات واإلجراءات 5

 7 موو  ة %57.4 924. 2.87 الموارد البشرية 2

 8 موو  ة %57.4 1.019 2.87 "الطلبة" رضا المستفيدين 7

 9 موو  ة %52.2 1.062 2.61 رضا العاملين 6

 متوسطة %58.2 933. 2.91 متوسط واقع أداء اجلامعات اليمنية

 
 

 
 (13رقم ) شكل

 ء الجامعات اليمنية في ضوء النموذج األوروبي للتميزبـ واقع أداالخاصة الستبيان نتائج 
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 ( اآلتي:13( والشكل رقم )20يتبين من الجدول رقم )و 
( ربدةجللق 0.933( ربللل  اعنحللةا  المع للاة  )2.91  الم رسللي الحسللاب  العللا  لللدةجا  الع نللق بللل  )ل -

الجامعللا  ال من للق فلل   را لل  أداء مسلل رى أفللةاد الع نللق  للةر  أ ( رهللذا  للد: عللل  أ  %58.2مرافقللق )
 .جاء  بدةجق م رسيق ضرء النمرذج األرةرب  لل م ز

( ربدةجللق 3.06بم رسللي حسللاب  ) األرلل فلل  المة بللق حل:  "الملراةد الماد للق رالمال للق" الةابلل  المحللرة ُبعلد -
الجامعا  ال من ق مح: الدةاسق  م لك أ    ةى ربرك: م رسي( رهذا  عن  أ  الع نق %61.2مرافقق )
ماد ق رمال ق بدةجق م رسليق رهلذا بحلد ذا لل أملة ج لد ةغل  الحاجلق للل  أ   كلر  م لرفة برلك:  مراةد

أفضل: للرصللر: للل  ال م للز المسل مة رملل  ثل  ال نافسلل ق لملا لللل مل  درة مالل  ضلم  مفللاه   رعناصللة 
  .نماذج ال م ز عمرما  رالنمرذج األرةرب  عل  رجل الخصرص

( ربدةجلق مرافقلق 3.02بم رسلي حسلاب  ) ف  المة بق الثان لقح:  " قالق ادا  الجامع"المحرة األر:  ُبعد -
م لرفة ربدةجلق م رسليق ر علزى ذللك للل  ا  الجامع لق أ  الق اد ةى ( رهذا  عن  أ  الع نق 60.4%)

الجامعللللق ر ةجلللل  عللللد  حسلللل   رغا للللا  أ  الق للللادا  الجامع للللق  رللللج  العللللامل   عللللل   حق لللل، أهللللدا 
  عللل، بعللد  رضللر  معللا  ة اخ  للاة الق للاد  الجامع للق أر لعللد  ةضللاه  المبحللرث   لللةأ ا  ةبمللا ألسللبا  
 ع  أداء ردرة الق اد  الجامع ق.

( 2.99بم رسلللي حسلللاب  ) الثالثلللقفللل  المة بلللق حللل:  "ن لللائج األداء المنسسللل  ككللل:" المحلللرة ال اسللل  ُبعلللد -
عمرما   رسيق م  كك: ن ائج األداء المنسس أ   ةى ( رهذا  عن  أ  الع نق %59.8ربدةجق مرافقق )

برلك: علد  رفة هذا العنصة لاذد الدةجق الم رسيق بحد ذا ل ج د عل  الةغ  م  أ   رافة هذا البُ  را  َّ 
 : المس مة رالم م ز رالمنافسق. صاأفض: هر ضةرة  م  أج: ال ر 

( ربدةجللق مرافقللق 2.61بم رسللي حسللاب  ) "ةضللا العللامل  " المحللرة السللاد  حلل: األخ للة فلل  المة بللق ر  -
جللاء م رسليا  را  للة  كث للةا  ملل  دةجللق  ةضللا العللامل   هنلاك أ  للةى الع نللق  أ  رهلذا  عنلل  (52.2%)

عد  المرافقق  مما  عنل  أ  هنلاك  لدن  فل  الةضلا اللرظ ف  للدى العلامل   رهنلا عبلد علل  الجامعلا  
 .أ   ا   بةضا العامل   بصرة  أكبة للحفاظ عل   دةا اا ال نافس ق
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 األوروبهي النمهوذج مؤشهرات ممارسهة درجهة مها  إجابـة السـؤال الفرعـي الثـانيتعلقـة بالنتائج املثانيًا: 
 ؟اليمنية الجامعات في( EFQM)للتميز

 ات الجامعية:القيادمؤشر  -1

 (21جدول رقم )

 لقيادات الجامعيةمؤشر الالمتوسطات والنحرافات  

املتوسط  الفقرات م
 احلسابي

االحنراف 
التقدير  النسبة املعياري

 الرتتيب ظياللف

3 
توجثثد رغبثثة لثثدى قيثثادة الجامعثثة فثثي 

 تطوير األداء اإلداري.
 1 عالية 68.2% 1.266 3.41

1 
تعمل قيادة الجامعة على تثوفير منثاخ 

 تنظيمي للتميز في األداء اإلداري.
 2 عالية 68.0% 1.109 3.40

2 
تحرص قيادة الجامعة أن تكثون قثدوة 

 حسنة للعاملين والمستفيدين.
 3 متوسطة 62.0% 1.285 3.10

5 
إقامثثة  علثثىقيثثادة الجامعثثة  تحثثرص

شثثثثراكات مثثثثع مؤسسثثثثات المجتمثثثثع 

 .المحلي
 4 متوسطة 61.8% 1.217 3.09

6 
تحفثثز قيثثادة الجامعثثة العثثاملين علثثى 

المسثثثثؤولية المشثثثثتركة فثثثثي تحقيثثثثق 

 األهداف المنشودة.
 5 متوسطة 59.2% 1.210 2.96

9 
تلتثثزم قيثثادة الجامعثثة بمعثثايير الجثثودة 

 التميز في األداء اإلداري.و
 6 متوسطة 59.0% 1.238 2.95

7 
تعمل قيثادة الجامعثة علثى نشثر ثقافثة 

 التميز في األداء لدى العاملين.
 7 متوسطة 58.0% 1.216 2.90

4 
تحثثثثدد قيثثثثادة الجامعثثثثة الحتياجثثثثات 

 التدريبية الالزمة للعاملين.
 8 متوسطة 57.4% 1.236 2.87

8 
ى تفثوي  تحثرص قيثادة الجامعثة علث

 بع  الصالحيات للعاملين.
 9 منخفضة 50.8% 1.161 2.54

 متوسطة %60.4 985. 3.02 القيادات اجلامعيةمؤشر متوسط 

 اآلتي: (21يتبين من الجدول رقم )و 
( ربللللل  اعنحللللةا  المع للللاة  3.02بللللل  ) ا  الجامع للللق  للللدالق للللادلمحللللرة   الم رسللللي الحسللللاب  العللللا  ل -

ا  أ  الق للاد عللل  ربرللك: م رسللي( رهللذا  عنلل  أ  الع نللق  رافلل، %60.4( ربدةجللق مرافقللق )0.985)
 .الجامع ق   رفة لد اا القدة  ف   ير ة أداء الجامعا  ال من ق

( رهلذا  عنل  أ  %68.2( ربدةجق مرافقق )3.41المة بق األرل  بم رسي حساب  )( 3حل  الفقة  ة   ) -
الجامعللق فلل   يللر ة األداء اشداة   رجللاء  ةغبللق لللدى   للاد   عللل  رجللرد  رافلل، ربرللك: عللا:ر الع نللق 

( رهلللذا  عنللل  أ  %68( ربدةجلللق مرافقلللق )3.4بم رسلللي حسلللاب  )( فللل  المة بلللق الثان لللق 1الفقلللة  ة للل  )
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  للاد  الجامعللق  عملل: عللل   للرف ة منللاخ  نظ ملل  لل م للز فلل  األداء  أ  عللل   رافلل، ربرللك: عللا:ر الع نللق 
 .اشداة 

( رهللذا  عنلل  أ  %62( ربدةجللق مرافقللق )3.1بم رسللي حسللاب  ) ثللقالثالالمة بللق ( 2رحللل  الفقللة  ة لل  ) -
  لللللاد  الجامعلللللق  حلللللةص أ   كلللللر   لللللدر  حسلللللنق للعلللللامل    أ  علللللل   رافللللل، ربرلللللك: م رسللللليالع نلللللق 

( ربدةجلللق مرافقلللق 3.09بم رسلللي حسلللاب  )( فللل  المة بلللق الةابعلللق 5رالمسللل ف د    رجلللاء  الفقلللة  ة للل  )
ل امللق  عللل   حللةص  للاد  الجامعللق  أ  رللك: م رسللي عللل ب رافلل، ر ( رهللذا  عنلل  أ  الع نللق 61.8%)

 .رةاكا  م  منسسا  المج م  المحل 
( %50.8( ربدةجللق مرافقللق )2.54بم رسللي حسللاب  ) األخ للة فلل  المة بللق  (8الفقللة  ة لل  ) ف مللا جللاء  -

 .  اد  الجامعق  حةص عل   فر و بعو الصةح ا  للعامل   أ ع  راف، رهذا  عن  أ  الع نق 
 لموارد البشرية:امؤشر  -2

  (22جدول رقم )

 لموارد البشريةمؤشر الالمتوسطات والنحرافات 

املتوسط  الفقرات م
 احلسابي

االحنراف 
التقدير  النسبة املعياري

 الرتتيب اللفظي

2 
تمتلثك الجامعثثة لثثوائح توضثثح حقثثوق 

 العاملين وواجباتهم.
 1 عالية 70.2% 1.159 3.51

7 
 توصثثثيف وظيفثثي يحثثثدد مهثثثام يوجثثد

 ومسؤوليات العاملين بالجامعة.
 2 متوسطة 62.2% 1.248 3.11

1 
يثثثتم تعيثثثين المثثثوارد البشثثثرية وفثثثق 

 معايير مهنية وموضوعية.
 3 متوسطة 58.4% 1.166 2.92

6 
يتناسثثثب مؤهثثثل العامثثثل مثثثع طبيعثثثة 

 .هعمل
 4 متوسطة 57.4% 1.209 2.87

8 
 أداءيتم توفير مؤشرات عن مستوى 

 العاملين.
 5 متوسطة 56.4% 1.199 2.82

3 

يثثثتم إشثثثراك العثثثاملين فثثثي مناقشثثثة 

المشاكل المتعلقة بسير العمل وإيجثاد 

 حلول لها.
 6 متوسطة 55.6% 1.192 2.78

5 
تتناسب أعثداد العثاملين الحثاليين مثع 

 حجم األعمال المطلوبة.
 7 متوسطة 55.6% 1.179 2.78

 8 متوسطة %54.6 1.232 2.73 .معيار الكفاءة في التعيين تطبيقيتم  4

10 
أهميثثثة كبيثثثرة  ت عطثثثي إدارة الجامعثثثة

تثثدريب العثثاملين فثثي ضثثوء معثثايير ل

 الجودة.
 9 متوسطة 53.8% 1.204 2.69

9 
تتبنى الجامعثة أسثلوب التنبثؤ لتحديثد 

احتياجثثثثات العثثثثاملين فثثثثي الجامعثثثثة 

 وتطلعاتهم.
 10 منخفضة 50.4% 1.177 2.52

 متوسطة %57.4 924. 2.87 املوارد البشريةمؤشر متوسط 
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 اآلتي: (22يتبين من الجدول رقم )و 
( 0.924( ربلل  اعنحلةا  المع لاة  )2.87بل  ) لمحرة المراةد البرة ق  د  الم رسي الحساب  العا  ل -

الملراةد البرلة ق  لادة  أ   علل  ربرلك: م رسلي( رهذا  عنل  أ  الع نلق  رافل، %57.4ربدةجق مرافقق )
 .قعل   ير ة أداء الجامعا  ال من 

( رهلذا  عنل  أ  %70.2( ربدةجق مرافقق )3.51المة بق األرل  بم رسي حساب  )( 2حل  الفقة  ة   ) -
الجامعللق  م لللك لللرائ   رضلل  حقللر، العللامل   رراجبللا ا   رجللاء   أ   رافلل، ربرللك: عللا:ر عللل الع نللق 

هلذا  عنل  أ  ( ر %62.2( ربدةجلق مرافقلق )3.11بم رسي حسلاب  )( ف  المة بق الثان ق 7الفقة  ة   )
 رصلللل   رظ فلللل   حللللدد ماللللا  رمسللللنرل ا  العللللامل     رجللللدل أنلللل عللللل   رافلللل، ربرللللك: م رسلللليالع نللللق 

 بالجامعق.
( رهذا  عن  أ  %58.4( ربدةجق مرافقق )2.92بم رسي حساب  ) الثالثقالمة بق ( 1رحل  الفقة  ة   ) -

ا  ة مان لللق رمرضلللرع ق   ع للل   الملللراةد البرلللة ق  للل   رفللل، معللل أ  علللل   رافللل، ربرلللك: م رسللليالع نلللق 
( رهلذا %57.4( ربدةجلق مرافقلق )2.87بم رسلي حسلاب  )( فل  المة بلق الةابعلق 6رجاء  الفقة  ة ل  )

 منه: العام:   ناس  م  يب عق عملق. أ  عل   راف، ربرك: م رسي عن  أ  الع نق 
( %50.4فقللق )( ربدةجللق مرا2.52بم رسللي حسللاب  ) األخ للة فلل  المة بللق  (9الفقللة  ة لل  ) ف مللا جللاء  -

الجامعللق   بنلل  أسلللر  ال نبللن ل حد للد اح  اجللا  العللامل   فلل   أ  عللل  ع  رافلل،رهللذا  عنلل  أ  الع نللق 
 الجامعق ر يلعا ا .
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 :السياسات واالستراتيجياتمؤشر  -3
  (23جدول رقم )

 لسياسات والستراتيجياتمؤشر الالمتوسطات والنحرافات 

املتوسط  الفقرات م
 احلسابي

الحنراف ا
التقدير  النسبة املعياري

 الرتتيب اللفظي

1 
اسثثثثثثثتراتيجية إلدارة  خطثثثثثثثة توجثثثثثثثد

 الجامعة.
 1 متوسطة 67.0% 1.215 3.35

2 
تمتلك الجامعة رؤية ورسالة واضحة 

 لتطوير األداء اإلداري.
 2 متوسطة 64.0% 1.315 3.20

3 
 التنفيذيثثة جامعثثةال خطثثط تبطتثثر

 اتيجية.الستر بالخطة وثيقاً  ارتباطاً 
 3 متوسطة 60.2% 1.224 3.01

6 

 اً تتضثثثثثثمن خطثثثثثثط الجامعثثثثثثة أهثثثثثثداف

اسثثثثتراتيجية محثثثثددة لتطثثثثوير األداء 

 اإلداري مستقبالً.
 4 متوسطة 58.0% 1.277 2.90

5 
يتم مراعاة جودة المعلومثات الالزمثة 

 لتخاذ القرارات السليمة. 
 5 متوسطة 55.8% 1.195 2.79

4 

واجهثثثة تتثثوافر بثثدائل اسثثتراتيجية لم

المخثثثثثثثاطر المحتملثثثثثثثة والظثثثثثثثروف 

 الطارئة.
 6 متوسطة 55.2% 1.260 2.76

7 
تحثثرص الجامعثثة علثثى السثثتفادة مثثن 

التغذيثثثة الراجعثثثة فثثثي بنثثثاء خططهثثثا 

 المستقبلية.
 7 منخفضة 51.6% 1.244 2.58

 متوسطة %58.8 1.058 2.94 متوسط السياسات واالسرتاتيجيات

 

 اآلتي: (23يتبين من الجدول رقم )و 
( ربللللل  اعنحللللةا  المع للللاة  2.94) الس اسللللا  راعسلللل ةا  ج ا لمحللللرة   الم رسللللي الحسللللاب  العللللا  ل -

هنلللاك أ   علللل  ربرلللك: م رسلللي( رهلللذا  عنللل  أ  الع نلللق  رافللل، %58.8( ربدةجلللق مرافقلللق )1.058)
 .س اسا  راس ةا  ج ا  ف  الجامعا  ال من ق

( رهللذا  عنلل  أ  %67( ربدةجللق مرافقللق )3.35المة بللق األرللل  بم رسللي حسللاب  )( 1حللل  الفقللة  ة لل  ) -
( 2اسل ةا  ج ق شداة  الجامعلق  رجلاء  الفقلة  ة ل  ) خيلق ل  رجلدأنل علل   راف، ربرلك: م رسليالع نق 

 راف، ربرك: ( رهذا  عن  أ  الع نق %64( ربدةجق مرافقق )3.2بم رسي حساب  )ف  المة بق الثان ق 
 .راضحق ل ير ة األداء اشداة  الجامعق  م لك ةن ق رةسالق أ  عل  م رسي

( رهذا  عن  أ  %60.2( ربدةجق مرافقق )3.01بم رسي حساب  ) الثالثقالمة بق ( 3رحل  الفقة  ة   ) -
 بالخيلللللق رث قلللللا   اة بايلللللا    بي لللللة  ال نف ذ لللللق جامعلللللقال خيلللللي أ  علللللل   رافللللل، ربرلللللك: م رسللللليالع نلللللق 

( ربدةجلللق مرافقلللق 2.9بم رسلللي حسلللاب  )ق ( فللل  المة بلللق الةابعللل6اعسللل ةا  ج ق  رجلللاء  الفقلللة  ة للل  )
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 ا  خيلللللي الجامعلللللق   ضلللللم  أهلللللداف أ  علللللل   رافللللل، ربرلللللك: م رسلللللي( رهلللللذا  عنللللل  أ  الع نلللللق 58%)
 .اس ةا  ج ق محدد  ل ير ة األداء اشداة  مس قبة  

( %51.6( ربدةجللق مرافقللق )2.58بم رسللي حسللاب  ) األخ للة فلل  المة بللق  (7الفقللة  ة لل  ) ف مللا جللاء  -
الجامعلق  حلةص علل  اعسل فاد  مل  ال غذ لق الةاجعلق فل  بنلاء  أ  علل  رافل،  ع أ  الع نق رهذا  عن 

 .خيياا المس قبل ق
 :الماليةو  الموارد الماديةمؤشر  -4

  (24جدول رقم )

 الماليةو المادية لمواردمؤشر الالمتوسطات والنحرافات 

املتوسط  الفقرات م
 احلسابي

االحنراف 
 التقدير النسبة املعياري

 الرتتيب اللفظي

 1 عالية %70.4 1.231 3.52 تمتلك الجامعة موقع إلكتروني. 4

 2 عالية %68.8 1.191 3.44 تمتلك الجامعة قاعدة بيانات محدثة. 5

7 

تحرص الجامعة علثى ترشثيد اإلنفثاق 

الوصول إلثى تحقيثق التنميثة  من أجل

 المستدامة.
 3 عالية 68.2% 1.322 3.41

2 

 الرواتثثب،) اضثثحوي مثثال نظثثاميوجثثد 

الحثثوافز والمكافثث.ت... فثثي  الصثثرف،

 .(الجامعة
 4 متوسطة 59.4% 1.334 2.97

6 
تعزز الجامعة عالقاتها مع المنظمثات 

الداعمثثةل لالسثثتفادة ممثثا تقدمثثه مثثن 

 مساعدات للتطوير المستمر.
 5 متوسطة 56.8% 1.241 2.84

1 

يثثثتم تثثثوفير المثثثوارد الماليثثثة الكافيثثثة 

تنوعثثثثثثة للجامعثثثثثثة مثثثثثثن مصثثثثثثادر م

 )حكومية أو خاصة أو دولية(.
 6 متوسطة 53.0% 1.127 2.65

3 
يتم اسثتخدام وسثائل تقنيثة علثى نحثو 

 فعال إلدارة الجامعة.
 7 متوسطة 52.4% 1.231 2.62

 متوسطة %61.2 947. 3.06 متوسط املوارد املادية واملالية

 اآلتي: (24يتبين من الجدول رقم )و 
( 0.947( ربل  اعنحةا  المع اة  )3.06) المال قر  محرة المراةد الماد قل  الم رسي الحساب  العا  ل -

 هنللاك مللراةد ماد للقأ   عللل  ربرللك: م رسللي( رهللذا  عنلل  أ  الع نللق  رافلل، %61.2ربدةجللق مرافقللق )
 .ف  الجامعا  ال من ق مال قر 

رهلذا  عنل  أ  ( %70.4( ربدةجق مرافقق )3.52المة بق األرل  بم رسي حساب  )( 4حل  الفقة  ة   ) -
( فل  المة بلق 5الجامعق  م لك مر   للك ةرن   رجلاء  الفقلة  ة ل  ) أ   راف، ربرك: عا:ر عل الع نق 
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 رافل، ربرلك: علا:ر ( رهلذا  عنل  أ  الع نلق %68.8( ربدةجق مرافقلق )3.44بم رسي حساب  )الثان ق 
 .الجامعق  م لك  اعد  ب انا  محدثق أ  عل 

( رهذا  عن  أ  %68.2( ربدةجق مرافقق )3.41بم رسي حساب  ) الثالثقة بق الم( 7رحل  الفقة  ة   ) -
الرصلر: للل   حق ل،  م  أجل:الجامعق  حةص عل   ةر د اشنفا،  أ   راف، ربرك: عا:ر عل الع نق 

( ربدةجق مرافقلق 2.97بم رسي حساب  )( ف  المة بق الةابعق 2ال نم ق المس دامق  رجاء  الفقة  ة   )
 الةرا لل  ) راضل   مللال نظلا ل  رجللد أنل عللل   رافل، ربرللك: م رسليهلذا  عنل  أ  الع نللق ( ر 59.4%)

 .(الحرافز رالمكافآ ... ف  الجامعق الصة  
( %52.4( ربدةجللق مرافقللق )2.62بم رسللي حسللاب  ) األخ للة فلل  المة بللق  (3الفقللة  ة لل  ) ف مللا جللاء  -

دا  رسلائ:  قن لق علل  نحلر فعلا: شداة  ل  ل   اسل خأنل علل   راف، ربرك: م رسيرهذا  عن  أ  الع نق 
 .الجامعق

 :العمليات واإلجراءاتمؤشر  -5

 (25جدول رقم )

 لعمليات واإلجراءاتمؤشر الالمتوسطات والنحرافات  

املتوسط  الفقرات م
 احلسابي

االحنراف 
التقدير  النسبة املعياري

 الرتتيب اللفظي

1 
تطبيثثثثثثق بت لثثثثثثزم الجامعثثثثثثة العثثثثثثاملين 

 ليات وفق النظام.اإلجراءات والعم
 1 متوسطة 67.0% 1.084 3.35

4 
تمتلثثثك الجامعثثثة معلومثثثات عثثثن إنجثثثاز 

 العاملين لمهامهم.
 2 متوسطة 61.2% 1.157 3.06

3 
تنفثذ الجامعثثة برامجهثثا وفثثق احتياجثثات 

 وتطلعات المستفيدين.
 3 متوسطة 58.6% 1.203 2.93

5 
تطور الجامعثة برامجهثا وأنشثطتها بمثا 

م العلمثثثثثثثثثي يتناسثثثثثثثثثب مثثثثثثثثثع التقثثثثثثثثثد

 والتكنولوجي.
 4 متوسطة 57.8% 1.243 2.89

2 
تتسثثثثثم عمليثثثثثات الجامعثثثثثة بالوضثثثثثوح 

 والشفافية للجميع.
 5 متوسطة 57.0% 1.272 2.85

8 
تحثثثرص الجامعثثثة علثثثى إيجثثثاد آليثثثات 

لتحسثثثثثثين العالقثثثثثثات بثثثثثثين العثثثثثثاملين 

 للحصول على أداء إداري متميز.
 6 متوسطة 55.4% 1.206 2.77

9 
لثثثى ترتيثثثب العمليثثثات تعمثثثل الجامعثثثة ع

 وفقاً ألولويات تطوير األداء اإلداري.
 7 متوسطة 55.4% 1.225 2.77

7 
تقثثثثثثوم الجامعثثثثثثة بتقثثثثثثويم أنشثثثثثثطتها 

وبرامجهثثثثثثا بشثثثثثثكل دوري ومسثثثثثثتمر 

 لتحقيق تطوير األداء اإلداري.
 8 متوسطة 54.8% 1.225 2.74

6 
نظثثثثام  علثثثثى تحثثثثديثتعمثثثثل الجامعثثثثة 

 تعويضثثثاتها بنظثثثام المرتبثثثات واألجثثثور

 استجابة لمتطلبات البيئة التنافسية.
 9 منخفضة 50.0% 1.247 2.50

 متوسطة %57.6 990. 2.88 متوسط العمليات واإلجراءات
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 اآلتي: (25يتبين من الجدول رقم )و 
( 0.990( ربلل  اعنحلةا  المع لاة  )2.88) العمل لا  راشجلةاءا لمحلرة   الم رسي الحساب  العلا  ل -

عمل للللا   هنللللاكأ   عللللل  ربرللللك: م رسلللليرهللللذا  عنلللل  أ  الع نللللق  رافلللل،  (%57.6ربدةجللللق مرافقللللق )
جةاءا   .ف  الجامعا  ال من ق را 

( رهللذا  عنلل  أ  %67( ربدةجللق مرافقللق )3.35المة بللق األرللل  بم رسللي حسللاب  )( 1حللل  الفقللة  ة لل  ) -
رفل، النظلا   الجامعق ُ لز  العامل    يب ، اشجةاءا  رالعمل ا   أ  عل   راف، ربرك: م رسيالع نق 

( رهلذا %61.2( ربدةجلق مرافقلق )3.06بم رسلي حسلاب  )( فل  المة بلق الثان لق 4رجاء  الفقلة  ة ل  )
 .الجامعق  م لك معلرما  ع  لنجاز العامل   لمااما  أ  عل   راف، ربرك: م رسي عن  أ  الع نق 

( رهذا  عن  أ  %58.6ق )( ربدةجق مرافق2.93بم رسي حساب  ) الثالثقالمة بق ( 3رحل  الفقة  ة   ) -
الجامعللق  نفللذ بةامجاللا رفلل، اح  اجللا  ر يلعللا  المسلل ف د     أ  عللل   رافلل، ربرللك: م رسلليالع نللق 

( رهلذا %57.8( ربدةجلق مرافقلق )2.89بم رسلي حسلاب  )( فل  المة بلق الةابعلق 5رجاء  الفقة  ة ل  )
رأنرللي اا بمللا   ناسلل  ملل   الجامعللق  يللرة بةامجاللا أ  عللل   رافلل، ربرللك: م رسللي عنلل  أ  الع نللق 

 .ال قد  العلم  رال كنرلرج 
( رهللذا %50( ربدةجللق مرافقللق )2.5بم رسللي حسللاب  ) األخ للة فلل  المة بللق  (6الفقللة  ة لل  ) ف مللا جللاء  -

الجامعلللق  عمللل: علللل   حلللد ل نظلللا   عر ضلللا اا بنظلللا  المة بلللا   أ  علللل  ع  رافللل، عنللل  أ  الع نلللق 
 .ل نافس قراألجرة اس جابق لم يلبا  الب ئق ا
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 رضا العاملين:مؤشر  -6

  (26جدول رقم )

 لرضا العاملين لمؤشر المتوسطات والنحرافات

املتوسط  الفقرات م
 احلسابي

االحنراف 
التقدير  النسبة املعياري

 الرتتيب اللفظي

1 
تتثثوفر مؤشثثرات لقيثثاس مثثدى رضثثا 

 العاملين عن التطوير الوظيفي.
 1 متوسطة 54.6% 1.179 2.73

3 
تتوفر مؤشرات لقياس رضا العاملين 

 عن عالقات العمل.
 2 متوسطة 54.6% 1.218 2.73

2 
تتثثوفر مؤشثثرات لقيثثاس مثثدى رضثثا 

العثثثثاملين عثثثثن آليثثثثة التواصثثثثل بثثثثين 

 المستويات اإلدارية المختلفة.
 3 منخفضة 51.4% 1.244 2.57

6 
تشثثجع الجامعثثة العثثاملين علثثى تبثثادل 

 الخبرات فيما بينهم.
 4 منخفضة 51.4% 1.325 2.57

4 
تتثثوفر لثثثدى الجامعثثة طثثثرق إبداعيثثثة 

 للتطوير المستمر ألداء العاملين.
 5 منخفضة 51.0% 1.213 2.55

5 
 الصثحي التثأمين خدمثةيثتم تثوفير 

 .أسرهم وأفراد العاملين لجميع الجيد
 6 منخفضة 49.6% 1.375 2.48

 متوسطة %52.2 1.062 2.61 رضا العاملني مؤشر متوسط

 

 اآلتي: (26ن من الجدول رقم )يتبيو 
( ربدةجلق 1.062( ربل  اعنحةا  المع لاة  )2.61) لمحرة ةضا العامل    الم رسي الحساب  العا  ل -

هنلللاك ةضلللا أ   علللل  ربرلللك:  كلللاد  كلللر  ملللنخفو( رهلللذا  عنللل  أ  الع نلللق  رافللل، %52.2مرافقلللق )
 .للعامل   ف  الجامعا  ال من ق

( رهلذا  عنل  أ  %54.6( ربدةجق مرافقق )2.73رل  بم رسي حساب  )المة بق األ( 1حل  الفقة  ة   ) -
 ل   رفة منرةا  لق ا  مدى ةضا العامل   ع  ال ير ة الرظ ف أن عل   راف، ربرك: م رسيالع نق 

( ربدةجللق مرافقلللق 2.73بم رسللي حسللاب  )( فللل  المة بللق الثان للق 3  رجللاء  الفقللة  ة لل  )فلل  جللامع ا 
ل   رفة منرلةا  لق لا  ةضلا العلامل   أن عل   راف، ربرك: م رسيع نق ( رهذا  عن  أ  ال54.6%)

 .ف  جامع ا  ع  عة ا  العم:
( رهذا  عن  أ  %51.4( ربدةجق مرافقق )2.57بم رسي حساب  ) الثالثقالمة بق ( 2رحل  الفقة  ة   ) -

: بل   المسل ر ا  ل   رفة منرةا  لق ا  مدى ةضا العامل   ع  هل لق ال راصلأن عل  ع  راف،الع نق 
( ربدةجلق مرافقلق 2.57بم رسي حسلاب  )( ف  المة بق الةابعق 6اشداة ق المخ لفق  رجاء  الفقة  ة   )

الجامعق  رلج  العلامل   علل   بلاد: الخبلةا  ف ملا  أ  عل  ع  راف،( رهذا  عن  أ  الع نق 51.4%)
 .ب نا 
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( %49.6( ربدةجللق مرافقللق )2.48حسللاب  )بم رسللي  األخ للة فلل  المة بللق  (5الفقللة  ة لل  ) ف مللا جللاء  -
 رأفلةاد العامل   لجم   الج د الصح  ال أم   خدمقل      رف ة أن عل  ع  راف،رهذا  عن  أ  الع نق 

 أسةه .
 )الطلبة(: رضا المستفيدينمؤشر  -7

 (27جدول رقم )

 )الطلبة( رضا المستفيدينمؤشر لالمتوسطات والنحرافات  

املتوسط  الفقرات م
 بياحلسا

االحنراف 
التقدير  النسبة املعياري

 الرتتيب اللفظي

1 
تنافس الجامعة على أعلى مستويات 

 الجودة والتميز في العملية األكاديمية. 
 1 متوسطة 61.6% 1.231 3.08

2 
تتعامل الجامعة بإيجابية مع شكاوي 

 الطلبة.
 2 متوسطة 59.8% 1.319 2.99

4 
من تحقق  التأكد على الجامعة تحرص

 ألهداف ذات الصلة برضا الطلبة.ا
 3 متوسطة 59.6% 1.143 2.98

5 

دورات  في الطلبة الجامعةت شرك 

وتنمية  تطوير لغرض تدريبية

 هم.مهاراتهم ومعارف
 4 متوسطة 59.2% 1.264 2.96

8 

 صحية جامعية بيئة الجامعة توفر

مواصالت  عامة، )مرافق للدراسة

 .حديثة(
 5 متوسطة 58.6% 1.336 2.93

3 

تتوفر لدى الجامعة مؤشرات واضحة 

للتأكد من العوامل المؤثرة على رضا 

 الطلبة.
 6 متوسطة 58.4% 1.285 2.92

7 

للمخرجات  مواصفات الجامعة تضع

احتياجات الطلبة وتواكب  تناسب

 العصر.
 7 منخفضة 51.6% 1.210 2.58

6 
تتوفر لدى الجامعة مؤشرات إيجابية 

عالجة لرصد األخطاء وتشخيصها وم

 آثارها.
 8 منخفضة 50.8% 1.192 2.54

 متوسطة %57.4 1.019 2.87 رضا املستفيدين )الطلبة(مؤشر متوسط 

 اآلتي: (27يتبين من الجدول رقم )و 
( ربللللل  اعنحللللةا  المع للللاة  2.87) )اليلبللللق( ةضللللا المسلللل ف د  لمحللللرة   الم رسللللي الحسللللاب  العللللا  ل -

ةضلللا  هنلللاكأ   ربرلللك: م رسلللينللل  أ  الع نلللق  رافللل، ( رهلللذا  ع%57.4( ربدةجلللق مرافقلللق )1.019)
 .)اليلبق( ف  الجامعا  ال من ق لمس ف د  ل
( رهلذا  عنل  أ  %61.6( ربدةجق مرافقق )3.08المة بق األرل  بم رسي حساب  )( 1حل  الفقة  ة   ) -

عمل لق رال م لز فل  ال الجامعق  ناف  عل  أعل  مس ر ا  الجرد  أ  عل   راف، ربرك: م رسيالع نق 
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( %59.8( ربدةجق مرافقق )2.99بم رسي حساب  ) الثان قالمة بق ( 2الفقة  ة   ) األكاد م ق  رجاء 
     الجامعق   عام: بإ جاب ق م  ركار  اليلبق  أ  عل   راف، ربرك: م رسيرهذا  عن  أ  الع نق 

( رهذا  عن  %59.6فقق )( ربدةجق مرا2.98بم رسي حساب  ) الثالثق( ف  المة بق 4الفقة  ة   ) رحل  -
الجامعق  حةص عل  ال أكد م   حق، األهلدا  ذا  الصللق  أ  عل   راف، ربرك: م رسيأ  الع نق 

 .بةضا اليلبق
( رهلللذا %59.2( ربدةجلللق مرافقللق )2.96بم رسلللي حسللاب  )( فلل  المة بلللق الةابعللق 5الفقللة  ة للل  ) رحللل  -

اليلبلللق فللل  درةا   دة ب لللق لغلللةو رلللةك  ُ  الجامعلللق أ  علللل   رافللل، ربرلللك: م رسلللي عنللل  أ  الع نلللق 
  ير ة ر نم ق مااةا ا  رمعاةفا .

( %50.8( ربدةجللق مرافقللق )2.54بم رسللي حسللاب  ) األخ للة فلل  المة بللق  (6الفقللة  ة لل  ) ف مللا جللاء  -
لللدى الجامعللق منرللةا  ل جاب للق لةصللد األخيللاء ر رخ صللاا  أ  عللل  ع  رافلل،رهللذا  عنلل  أ  الع نللق 

 .رمعالجق هثاةها
 :خدمة المجتمع مؤشر -8

 (28جدول رقم )

 خدمة المجتمعمؤشر لالمتوسطات والنحرافات  

املتوسط  الفقرات م
 احلسابي

االحنراف 
التقدير  النسبة املعياري

 الرتتيب اللفظي

2 

ت شارك الجامعة المجتمع المحلي في 

أنشطته المختلفة )احتفالت وطنية 

ودينية، أنشطة رياضية وثقافية 

 وصحية(.

 1 عالية 70.0% 1.243 3.50

3 
تحرص الجامعة على بناء عالقات 

 متميزة مع المجتمع.
 2 عالية 68.6% 1.307 3.43

1 
ت قّدم الجامعة برامج متنوعة تلبي 

 رغبات المجتمع ومتطلباتهم.
 3 متوسطة 57.2% 1.197 2.86

7 

ت قّدم الجامعة الدورات والندوات 

بهدف تثقيف المجتمع في المجالت 

 عات التي يحتاجها.والموضو
 4 متوسطة 56.4% 1.205 2.82

4 
ت سهم الجامعة بشكل فّعال في حل 

 مشكالت المجتمع.
 5 متوسطة 55.0% 1.158 2.75

5 
تحرص الجامعة على أن تساهم في 

 تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
 6 متوسطة 52.8% 1.210 2.64

6 

ت سهم الجامعة بشكل فعال في توفير 

ة للمشاكل التي يواجهها حلول ناجح

 المجتمع.
 7 متوسطة 52.2% 1.206 2.61

 متوسطة %58.8 1.026 2.94 خدمة اجملتمع مؤشر متوسط
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 اآلتي: (28يتبين من الجدول رقم )و 
( ربدةجق 1.026( ربل  اعنحةا  المع اة  )2.94خدمق المج م  )لمحرة   الم رسي الحساب  العا  ل -

فللل   لمج مللل لخدملللق  هنلللاكأ   علللل  ربرلللك: م رسللليأ  الع نلللق  رافللل،  ( رهلللذا  عنللل %58.8مرافقلللق )
 .الجامعا  ال من ق

( رهللذا  عنللل  أ  %70( ربدةجللق مرافقللق )3.5المة بللق األرللل  بم رسلللي حسللاب  )( 2حللل  الفقللة  ة لل  ) -
الجامعلق ُ رلاةك المج مل  المحلل  فل  أنرلي ل المخ لفلق )اح فلاع   أ  علا:ر علل   راف، ربرك:الع نق 
بم رسلي ( فل  المة بلق الثان لق 3رد ن ق  أنرليق ة اضل ق رثقاف لق رصلح ق(  رجلاء  الفقلة  ة ل  ) رين ق

الجامعق  أ  عل  عا:ر  راف، ربرك: ( رهذا  عن  أ  الع نق %68.6( ربدةجق مرافقق )3.43حساب  )
 . حةص عل  بناء عة ا  م م ز  م  المج م 

( رهذا  عن  أ  %57.2( ربدةجق مرافقق )2.86ساب  )بم رسي ح الثالثقالمة بق ( 1رحل  الفقة  ة   ) -
  عللق  لبلل  ةغبللا  المج ملل  رم يلبا لللالجامعللق  ُقللّد  بللةامج م نر  أ  عللل   رافلل، ربرللك: م رسلليالع نللق 

( رهلذا %56.4( ربدةجلق مرافقلق )2.82بم رسلي حسلاب  )( فل  المة بلق الةابعلق 7رجاء  الفقة  ة ل  )
الجامعق  ُقلّد  اللدرةا  رالنلدرا  بالد   ثق ل  المج مل   أ  عل   راف، ربرك: م رسي عن  أ  الع نق 

 .ف  المجاع  رالمرضرعا  ال    ح اجاا
( %52.2( ربدةجللق مرافقللق )2.61بم رسللي حسللاب  ) األخ للة فلل  المة بللق  (6الفقللة  ة لل  ) ف مللا جللاء  -

ف ة حللللر: الجامعلللق ُ سلللا  برلللك: فعلللا: فللل   لللر  أ  علللل   رافللل، ربرلللك: م رسللليرهلللذا  عنللل  أ  الع نلللق 
 .ناجحق للمراك: ال    راجااا المج م 
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 ككل: نتائج األداء المؤسسيمؤشر  -9

  (29جدول رقم )

 ككل نتائج األداء المؤسسيمؤشر لالمتوسطات والنحرافات 

املتوسط  الفقرات م
 احلسابي

االحنراف 
التقدير  النسبة املعياري

 الرتتيب اللفظي

3 

بين  متميزاً  مكاناً  الجامعة تحتل

 األهليةمثيالتها من الجامعات اليمنية 

 والحكومية نظراً ألدائها المتميز.
 1 عالية 68.0% 1.243 3.40

2 
تتناسب مخرجات الجامعة مع 

 متطلبات سوق العمل.
 2 متوسطة 61.4% 1.241 3.07

4 

تعتمد الجامعة على تقارير نظم تقويم 

األداء في اتخاذ القرارات المتعلقة 

 بالجامعة.
 3 متوسطة 60.6% 1.225 3.03

1 
يتوفر مؤشرات لمراقبة أداء الجامعة 

 وضمان تحسينه.
 4 متوسطة 60.0% 1.133 3.00

5 
ت لبّي مخرجات الجامعة احتياجات 

 التنمية المحلية واإلقليمية.
 5 متوسطة 59.6% 1.221 2.98

6 
تهتم الجامعة بتوثيق كل ما يتعلق 

باألفكار الخاّلقة الخاصة بنتائج 

 األداء المؤسسي.
 6 متوسطة 58.2% 1.222 2.91

8 
تتوفر لدى الجامعة مؤشرات لمراقبة 

 ترشيد استهالك الموارد.
 7 متوسطة 57.6% 1.298 2.88

9 
تتوفر لدى الجامعة مؤشرات لقياس 

 .جودة المخرجات
 8 متوسطة 56.8% 1.255 2.84

7 
إنجاز  في اإلبداع الجامعة ت شّجع

 األعمال.
 9 متوسطة 56.2% 1.260 2.81

 متوسطة %59.8 1.022 2.99 متوسط نتائج األداء املؤسسي ككل

 

 اآلتي: (29يتبين من الجدول رقم )و 
( 1.022( ربل  اعنحةا  المع لاة  )2.99ن ائج األداء المنسس  )لمحرة   الم رسي الحساب  العا  ل -

 أداء منسسلل  هنللاكأ   عللل  ربرللك: م رسللي( رهللذا  عنلل  أ  الع نللق  رافلل، %59.8ربدةجللق مرافقللق )
 .ف  الجامعا  ال من ق

( رهللذا  عنللل  أ  %68( ربدةجللق مرافقللق )3.4المة بللق األرللل  بم رسلللي حسللاب  )( 3حللل  الفقللة  ة لل  ) -
الجامعللق  ح لل: مكانللا  م م للزا  بلل   مث ة اللا ملل  الجامعللا  ال من للق  أ   رافلل، ربرللك: عللا:ر عللل الع نللق 
بم رسللي حسللاب  ( فلل  المة بللق الثان للق 2لم م للز  رجللاء  الفقللة  ة لل  )رالحكرم للق نظللةا  ألدائاللا ا األهل للق

مخةجللا   أ  عللل   رافلل، ربرللك: م رسللي( رهللذا  عنلل  أ  الع نللق %61.4( ربدةجللق مرافقللق )3.07)
 .الجامعق   ناس  م  م يلبا  سر، العم:
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رهذا  عن  أ   (%60.6( ربدةجق مرافقق )3.03بم رسي حساب  ) الثالثقالمة بق ( 4رحل  الفقة  ة   ) -
الجامعق  ع مد عل   قلاة ة نظل   قلر   األداء فل  ا خلاذ القلةاةا   أ  عل   راف، ربرك: م رسيالع نق 

( ربدةجلق مرافقلق 3.0بم رسي حسلاب  )( ف  المة بق الةابعق 1الم علقق بالجامعق   رجاء  الفقة  ة   )
منرللةا  لمةا بللق أداء الجامعللق  ل   للرفةأنلل عللل   رافلل، ربرللك: م رسللي( رهللذا  عنلل  أ  الع نللق 60%)

 .رضما   حس نل
( %56.2( ربدةجللق مرافقللق )2.81بم رسللي حسللاب  ) األخ للة فلل  المة بللق  (7الفقللة  ة لل  ) ف مللا جللاء  -

.الجامعق ُ رّج  عل  اشبلداع فل  لنجلاز األعملا: أ  عل   راف، ربرك: م رسيرهذا  عن  أ  الع نق 
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 المبحث الثالث 

 اختبار الفرضيات
 هذا المبحل اخ باة فةض ا  الدةاسق عل  النحر اة      نار:

توجههد فههروق ذات داللههة إحصههائية فههي اسههتجابة المبحههوثين  ال  ة األولههىالرئيسههأواًل: الفرضههية 
 .لواقههع أداء الجامعههات اليمنيههة فههي ضههوء معههايير النمههوذج األوروبههي للتميههز وفقههًا للمتغيههرات الديمغرافيههة

 عل  النحر اة    أرع  أ  ن حق، م  الفةض ا  الفةع ق رلل حق، م  هذد الفةض ق عبد
 الفرعية األوىل:الفرضية نتائج اختبار 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين لواقع أداء الجامعات اليمنيهة فهي ضهوء 
 أنثى(. –معايير النموذج األوروبي للتميز وفقًا لمتغير الجنس )ذكر 

 ( 30) رقم جدول

 بين متوسطات آراء أفراد العينة وفقاً لمتغير)الجنس( الفروق ( لدللةT-testاختبار )نتيجة 

املتوسط  العدد اجلنس احملاور
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 قيمة

(T) 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اللفظية

 ات الجامعيةالقياد
 1.02039 3.0922 258 ذكر

 دالة 004. 2.968
 79132. 2.7540 70 أنثى

 الموارد البشرية
 98286. 2.9116 258 ذكر

1.854 .065 
غير 

 64811. 2.7286 70 أنثى دالة

 السياسات والستراتيجيات
 1.10077 2.9961 258 ذكر

 دالة 036. 2.122
 85655. 2.7347 70 أنثى

 الماليةو المادية الموارد
 98251. 3.1152 258 ذكر

 دالة 027. 2.232
 77537. 2.8673 70 أنثى

 جراءاتالعمليات واإل
 1.03178 2.9285 258 ذكر

 دالة 032. 2.172
 79530. 2.6794 70 أنثى

 رضا العاملين
 1.09771 2.6363 258 ذكر

1.130 .260 
غير 

 91546. 2.4905 70 أنثى دالة

 "الطلبة" رضا المستفيدين
 1.05250 2.9181 258 ذكر

1.894 .060 
غير 

 86805. 2.6857 70 أنثى لةدا

 خدمة المجتمع
 1.04831 3.0006 258 ذكر

 دالة 037. 2.107
 91325. 2.7327 70 أنثى

 ككل نتائج األداء المؤسسي
 1.05992 3.0452 258 ذكر

 دالة 033. 2.156
 84224. 2.7857 70 أنثى

( بلل   0.05عنلد مسلل رى الدعللق )رجلرد فللةر، ذا  دعللق لحصللائ ق  (30يتضهح مههن الجههدول رقههم )و 
ُ علزى  را ل  أداء الجامعلا  ال من لق فل  ضلرء معلا  ة النملرذج األرةربل  لل م لزاس جابا  أفةاد الع نق  جلاد 

 الماد لق ( )الس اسلا  راعسل ةا  ج ا ( )الملراةدا  الجامع لقبلل )الق لاد النرع ف  أغلل  المحلارة رهل لم غ ة 
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(  ر لللد كانللل  الفللللةر، ككللل: ن للللائج األداء المنسسللل ) )خدملللق المج مللل ( (المال لللق( )العمل لللا  راشجلللةاءا ر 
 لصال  الذكرة.

( بلل   0.05عللد  رجللرد فللةر، ذا  دعلللق لحصللائ ق عنللد مسلل رى الدعلللق )يتضههح مههن الجههدول كمهها 
ُ علزى  را ل  أداء الجامعلا  ال من لق فل  ضلرء معلا  ة النملرذج األرةربل  لل م لزاس جابا  أفةاد الع نق  جلاد 

 "اليلبق"(. ةضا المس ف د  )ةضا العامل  ( )( المراةد البرة قبل ) النرع ف ما   عل،غ ة لم 
رال ل   لنص  نرفض الفرضية العدمية الفرعية األولى ونقبل الفرضهية البديلهةرم  خة: الن ائج فإننلا 

من لق فل  ضلرء  رجد فلةر، ذا  دعللق لحصلائ ق فل  اسل جابق المبحلرث   لرا ل  أداء الجامعلا  ال  عل  أنل"
 ".أنث ( –معا  ة النمرذج األرةرب  لل م ز رفقا  لم غ ة الجن  )ذكة 

 الفرضية الفرعية الثانية:نتائج اختبار 
إحصائية في استجابة المبحوثين لواقع أداء الجامعات اليمنيهة فهي ضهوء  داللة ذات فروق توجد ال

أقهل  -بكهالوريوس -ماجسهتير -لميهة )دكتهوراهالدرجهة الع معايير النموذج األوروبي للتميز وفقهًا لمتغيهر
 .(من بكالوريوس

 ( 31جدول رقم )

 الدراسةعلى متغيرات المؤهل العلمي متغير  تأثيرلمعرفة 

 احملاور 

One-Way ANOVA 

 بني اجملموعات داخل اجملموعات
 Fاختبار 

مستوى 
الداللة عند 

0.05 
درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع

درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع

 000. 7.343 6.729 3 296.904 324 ات الجامعية القياد

 000. 6.238 5.080 3 263.853 324 الموارد البشرية

 000. 9.683 10.032 3 335.695 324 السياسات والستراتيجيات

 000. 11.695 9.541 3 264.330 324 الماليةو المادية الموارد

 000. 6.098 5.712 3 303.519 324 جراءاتات واإلالعملي

 040. 2.811 3.118 3 359.323 324 رضا العاملين

 000. 6.493 6.421 3 320.395 324 "الطلبة" رضا المستفيدين

 001. 5.910 5.948 3 326.084 324 خدمة المجتمع

 000. 9.853 9.514 3 312.833 324 ككل داء المؤسسينتائج األ

رجلرد فلةر،  ؛جلاء  داللق فل  كل: المحلارة  رهلذا  عنل ( F)أ    ملق  (31يتضح من الجدول رقم )و 
ا  ف مللللا   عللللل، بللللل )الق للللاد المنهلللل: العلملللل حصللللائ ق فلللل  هةاء الع نللللق حسلللل  م غ للللة لجرهة للللق رذا  دعلللللق 

 المال لق( )العمل لا  راشجلةاءا (ر  الماد لق ( )الس اسلا  راعسل ةا  ج ا ( )الملراةدالمراةد البرلة ق( )الجامع ق
 .كك:( ن ائج األداء المنسس ) )خدمق المج م ( "اليلبق"( ةضا المس ف د  ))ةضا العامل  ( 
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 ا  الباحل باس خدا  اخ باة ر ف ل ش جاد هذد الفةر، كملا  رلمعةفق الفةر، ف  م غ ة المنه: العلم 
  اة  هر مرض  ف  الجدر: 

 ( 32) رقم جدول

 حصائيةاإل الدللة ذات للمحاور المؤهل العلمي متغير حسب العينة آلراء المتوسط 

 أقل من بكالوريوس بكالوريوس ماجستري دكتوراه ورااحمل
 3.4010 3.2165 2.7987 2.9603 ات الجامعية القياد

 3.2087 3.0414 2.6862 2.7929 الموارد البشرية

السياسات 

 والستراتيجيات
2.7925 2.6774 3.2980 3.3354 

 المادية الموارد

 الماليةو
3.0136 2.7880 3.4581 3.3913 

 3.1578 3.1284 2.6527 2.9048 جراءاتالعمليات واإل

 2.8068 2.7672 2.4340 2.6984 رضا العاملين

 رضا المستفيدين

 "الطلبة"
2.8363 2.6439 3.1013 3.2101 

 3.2174 3.2217 2.7170 2.9660 خدمة المجتمع

 داء المؤسسينتائج األ

 ككل
2.9021 2.7233 3.3084 3.3897 

 م غ لة حسل  اعسل بانق لمحلارة الع نلق اسل جابق فل  فلةر، رجلرد (32) رقهم الجهدول مهن يتضح
( المللللراةد البرلللللة ق( )ا  الجامع للللق)الق للللادبمحلللللارة    عللللل، ف مللللا أنللللل نةحلللللظ ح للللل المنهلللل: العلملللل  

 "اليلبلللق"( ةضلللا المسللل ف د  )ةضلللا العلللامل  ( ) )الس اسلللا  راعسللل ةا  ج ا ( )العمل لللا  راشجلللةاءا (
 علل   رافقلر  برلك: أكبلة العلم  )أ ل: مل  بكلالرة ر (فئق المنه:  كك:( أ  ن ائج األداء المنسس )

(  ب نملا نةحلظ EFQMأ  هناك  ير ة ألداء الجامعا  ال من ق ف  ضرء النملرذج األرةربل  لل م لز)
علللا  أ  فئلللق المنهللل: العلمللل  )ماجسللل  ة( هللل  أ للل: الفئلللا  مرافقلللق علللل  أ  هنلللاك  يلللر ة ألداء الجام

(  ر لد كانل  الفلةر، لصلال  فئلق المنهل: العلمل  EFQMال من ق ف  ضلرء النملرذج األرةربل  لل م لز)
 )أ : م  بكالرة ر (.

المنهل:  م غ لة حسل  اعسل بانق لمحلارة الع نلق اسل جابق فل  فلةر، رجرد الجدول من كما يتضح
فئلللق  أ  ( )خدملللق المج مللل (المال لللقر  الماد لللق )الملللراةد بمحلللارة   علللل، ف ملللا أنلللل نةحلللظ ح لللل العلمللل  

المنه: العلم  )بكالرة ر (  رافقر  برك: أكبة  ب نما نةحظ أ  فئق المنه: العلم  )ماجس  ة( ه  
أ لللل: الفئللللا  مرافقللللق عللللل  أ  هنللللاك  يللللر ة ألداء الجامعللللا  ال من للللق فلللل  ضللللرء النمللللرذج األرةربلللل  

 (. EFQMلل م ز)
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رال ل   لنص  الفرعية الثانية ونقبل الفرضهية البديلهة نرفض الفرضية العدميةرم  خة: الن ائج فإننا 
لحصائ ق ف  اس جابق المبحلرث   لرا ل  أداء الجامعلا  ال من لق فل  ضلرء  دعلق ذا  فةر،  رجد " عل  أنل

أ لل: ملل   -بكللالرة ر  -ماجسل  ة -)دك للرةاد الدةجلق العلم للق رفقللا  لم غ للةمعلا  ة النمللرذج األرةربلل  لل م لز 
 ".(بكالرة ر 

 الفرضية الفرعية الثالثة: ج اختبارنتائ
في استجابة المبحوثين لواقع أداء الجامعات اليمنيهة فهي ضهوء  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

أمنههاء  –نههواب رؤسههاء الجامعههات )المسههمى الههوظيفي  معههايير النمههوذج األوروبههي للتميههز وفقههًا لمتغيههر
نههواب مههدراء  –مههدراء المراكههز  –أمنههاء الكليههات  –نههواب عمههداء الكليههات  –عمههداء الكليههات  –الجامعههات 
 .(رؤساء األقسام اإلدارية –مدراء اإلدارات  –رؤساء األقسام العلمية  –المراكز 

 ( 33جدول رقم )

 الدراسةعلى متغيرات المسمى الوظيفي متغير  تأثيرلمعرفة 

 احملاور 

One-Way ANOVA 

 بني اجملموعات داخل اجملموعات
 Fاختبار 

ى مستو
الداللة عند 

0.05 

درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع

درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع

 001. 3.277 2.990 9 290.178 318 ات الجامعية القياد

 039. 1.995 1.657 9 264.176 318 الموارد البشرية

 011. 2.430 2.615 9 342.257 318 السياسات والستراتيجيات

 010. 2.447 2.109 9 273.974 318 الماليةو المادية الموارد

 030. 2.091 1.991 9 302.738 318 العمليات واإلجراءات

 301. 1.189 1.333 9 356.676 318 رضا العاملين

 034. 2.045 2.065 9 321.072 318 "الطلبة" رضا المستفيدين

 008. 2.544 2.566 9 320.832 318 خدمة المجتمع

 003. 2.820 2.803 9 316.145 318 ككل نتائج األداء المؤسسي

رجرد فةر،   المحارة  رهذا  عن  أغل جاء  دالق ف   ((Fأ    مق  (33يتضح من الجدول رقم )و 
ا  ف ملللا   علللل، بلللل )الق لللاد المسلللم  اللللرظ ف حصلللائ ق فللل  هةاء الع نلللق حسللل  م غ لللة لجرهة لللق رذا  دعللللق 

 المال لق( )العمل لا  راشجلةاءا (ر  الماد لق ا ( )الملراةد( )الس اسلا  راعسل ةا  ج المراةد البرلة ق( )الجامع ق
غ للة  ((F  مللق ككلل:(  ف مللا جللاء   ن للائج األداء المنسسلل ) )خدمللق المج ملل ( "اليلبللق"( ةضللا المسلل ف د  )

حصللائ ق فلل  هةاء الع نللق لد  رجللرد فللةر، جرهة للق رذا  دعلللق علل    رهللذا  عنلل المحللرة السللاد دالللق فلل  
 )ةضا العامل  (.ف ما   عل، بل  ف المسم  الرظ حس  م غ ة 
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 لا  الباحلل باسل خدا  اخ بلاة رل ف ل ش جلاد هلذد الفلةر، كملا هلر  رلمعةفق الفةر، فل  م غ لة الجامعلق
  اة  مرض  ف  الجدر: 

 ( 34) رقم جدول

 حصائيةاإل الدللة ذات للمحاور المستوى الوظيفي متغير حسب العينة آلراء المتوسط

 ورااحمل

نائب 

رئيس 

 لجامعةا

أمين 

 الجامعة

عميد 

 كلية

نائب 

 عميد

أمين 

 كلية

مدير 

 مركز

نائب 

مدير 

 مركز

رئيس 

قسم 

 علمي

مدير 

 إدارة

رئيس 

قسم 

 إدارة

 3.18 2.84 3.05 3.96 3.18 2.63 3.09 3.37 2.11 3.94 ات الجامعيةالقياد

 2.98 2.68 2.92 3.17 3.09 2.67 3.07 3.03 2.30 3.75 الموارد البشرية

اسات السي

 3.08 2.75 3.08 3.19 3.33 2.55 2.90 3.13 2.38 3.21 والستراتيجيات

 3.23 3.02 3.06 3.43 2.96 2.62 2.96 3.29 2.95 3.79 الماليةو المادية الموارد

 2.99 2.79 2.89 3.30 3.16 2.49 2.97 2.93 2.33 4.17 العمليات واإلجراءات

 رضا المستفيدين

 2.98 2.75 2.87 3.54 3.33 2.52 2.58 3.11 2.63 3.94 "الطلبة"

 3.19 2.75 2.91 3.38 3.18 2.51 2.88 3.10 2.81 4.00 خدمة المجتمع

 نتائج األداء المؤسسي

 3.16 2.85 3.08 3.22 3.20 2.54 2.74 3.25 2.85 4.11 ككل

 م غ للة حسلل  اعسلل بانق لمحللارة الع نللق اسلل جابق فلل  فللةر، رجللرد (34) رقههم الجههدول مههن يتضههحو 
( الملللراةد الماد لللق رالمال لللق( )الملللراةد البرلللة ق)بمحلللارة    علللل، ف ملللا أنلللل نةحلللظ ح لللل  المسلللم  اللللرظ ف 

فئلق  ككل:( أ  ن ائج األداء المنسس ))خدمق المج م (  "اليلبق"( ةضا المس ف د  ) )العمل ا  راشجةاءا (
 يللر ة ألداء الجامعللق فلل   أ  هنللاك (  رافقللر  ربرللك: عللا:ر عللل نائلل  ةئلل   الجامعللق) المسللم  الللرظ ف 

ر )أمل    (جامعقالأم   )المسم  الرظ ف  (  ب نما نةحظ أ  فئق EFQMضرء النمرذج األرةرب  لل م ز)
 .(EFQMأ  هناك  ير ة ألداء الجامعق ف  ضرء النمرذج األرةرب  لل م ز) عل  ع  راف، الكل ق(

رال ل   لنص  لثالثة ونقبل الفرضهية البديلهةنرفض الفرضية العدمية الفرعية ارم  خة: الن ائج فإننلا 
ف  اس جابق المبحلرث   لرا ل  أداء الجامعلا  ال من لق فل  ضلرء  لحصائ ق دعلق ذا  فةر،  رجد " عل  أنل

أمناء الجامعا   –نرا  ةنساء الجامعا  ) المسم  الرظ ف  رفقا  لم غ ةمعا  ة النمرذج األرةرب  لل م ز 
 –نلللرا  ملللدةاء المةاكلللز  –ملللدةاء المةاكلللز  –أمنلللاء الكل لللا   –اء الكل لللا  نلللرا  عملللد –عملللداء الكل لللا   –

 ".(ةنساء األ سا  اشداة ق –مدةاء اشداةا   –ةنساء األ سا  العلم ق 
 
 
 
 



107 
 

 الفرضية الفرعية الرابعة: نتائج اختبار
ي ضهوء في استجابة المبحوثين لواقع أداء الجامعات اليمنيهة فه إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 10إلههى  5مههن  -سههنوات 5معههايير النمههوذج األوروبههي للتميههز وفقههًا لمتغيههر سههنوات الخبههرة )أقههل مههن 
 .(سنوات 10أكثر من  -سنوات

 

 ( 35جدول رقم )

 الدراسةعلى متغيرات سنوات الخبرة متغير  تأثيرلمعرفة 

 احملاور 

One-Way ANOVA 

 بني اجملموعات داخل اجملموعات
 Fاختبار 

مستوى 
لداللة عند ا

0.05 
درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع

درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع

 060. 2.841 2.725 2 311.642 325 ات الجامعية القياد

 391. 943. 805. 2 277.483 325 الموارد البشرية

 277. 1.289 1.439 2 362.912 325 السياسات والستراتيجيات

 029. 3.597 3.172 2 286.608 325 الماليةو المادية الموارد

 353. 1.044 1.023 2 318.609 325 العمليات واإلجراءات

 407. 901. 1.016 2 366.645 325 رضا العاملين

 075. 2.607 2.682 2 334.294 325 "الطلبة" رضا المستفيدين

 068. 2.716 2.827 2 338.274 325 خدمة المجتمع

 038. 3.292 3.389 2 334.596 325 ككل نتائج األداء المؤسسي

د  عل  المحلارة  رهلذا  عنل  أغلل جلاء  غ لة داللق فل   (F)أ    مق  (35يتضح من الجدول رقم )و 
ف ملللا   علللل، بلللل  سلللنرا  الخبلللة حصلللائ ق فللل  هةاء الع نلللق حسللل  م غ لللة لرجلللرد فلللةر، جرهة لللق رذا  دعللللق 

)ةضا العلامل  (  ا ( )العمل ا  راشجةاءا (( )الس اسا  راعس ةا  ج المراةد البرة ق( )ا  الجامع ق)الق اد
( الةابلل  رال اسلل )   المحللرة دالللق فلل   ((F  مللق   ف مللا جللاء  )خدمللق المج ملل ( "اليلبللق"( ةضللا المسلل ف د  )

ف مللا  سللنرا  الخبللة حصللائ ق فلل  هةاء الع نللق حسلل  م غ للة لرجللرد فللةر، جرهة للق رذا  دعلللق   رهللذا  عنلل 
 .كك:( ن ائج األداء المنسس )ال ق( المر  الماد ق   عل، بل )المراةد

 ا  الباحل باس خدا  اخ بلاة رل ف ل ش جلاد هلذد الفلةر، كملا  رلمعةفق الفةر، ف  م غ ة سنرا  الخبة 
  اة  هر مرض  ف  الجدر: 
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 (36) رقم جدول

 حصائيةاإل الدللة ذات للمحاور سنوات الخبرة متغير حسب العينة آلراء المتوسط

 ورااحمل
 5 أقل من

 سنوات
 10إىل  5من 

 سنوات
 10أكثر من 
 سنوات

 2.9691 3.2842 3.0068 .الماليةو المادية الموارد

 2.8872 3.2162 2.9683 .ككل نتائج األداء المؤسسي

سنرا   م غ ة حس  اعس بانق لمحارة الع نق اس جابق ف  فةر، رجرد (36) الجدول من يتضحو 
 أ  كك:( ن ائج األداء المنسس )المال ق( ر  الماد ق )المراةدبمحارة    عل، ف ما أنل نةحظ ح ل الخبة  

 المال قر  الماد ق المراةدأ  هناك  عل   رافقر  برك: أكبةسنرا (  10لل   5)م   فئق سنرا  الخبة 
سنرا ( ه  أ : الفئا   10كك:  ب نما نةحظ أ  فئق سنرا  الخبة  )أكثة م   ن ائج األداء المنسس ر 

كك:  ر د كان  الفةر، لصال  فئق  ن ائج األداء المنسس ر  المال قر  الماد ق المراةدل  أ  هناك مرافقق ع
 (.سنرا  10لل   5م  سنرا  الخبة  )

رال    نص  نرفض الفرضية العدمية الفرعية الرابعة ونقبل الفرضية البديلةرم  خة: الن ائج فإننا 
اس جابق المبحرث   لرا   أداء الجامعا  ال من ق ف  ضرء ف   لحصائ ق دعلق ذا  فةر،  رجد " عل  أنل

 -سنرا  10لل   5م   -سنرا  5معا  ة النمرذج األرةرب  لل م ز رفقا  لم غ ة سنرا  الخبة  )أ : م  
 ".(سنرا  10أكثة م  
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 الفرضية الفرعية اخلامسة: نتائج اختبار
ابة المبحوثين لواقع أداء الجامعات اليمنيهة فهي ضهوء في استج إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 معايير النموذج األوروبي للتميز وفقًا لمتغير عدد الدورات التدريبية في الجودة.
 ( 37جدول رقم )

 الدراسةعلى متغيرات عدد الدورات التدريبية متغير  تأثيرلمعرفة 

 احملاور 

One-Way ANOVA 

 بني اجملموعات داخل اجملموعات
 Fاختبار 

مستوى 
الداللة عند 

0.05 
درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع

درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع

 013. 4.388 4.169 2 308.753 325 ات الجامعية القياد

 097. 2.347 1.987 2 275.119 325 الموارد البشرية

 003. 5.960 6.471 2 352.850 325 السياسات والستراتيجيات

 000. 7.925 6.811 2 279.330 325 الماليةو ديةالما الموارد

 023. 3.832 3.694 2 313.268 325 العمليات واإلجراءات

 507. 680. 768. 2 367.140 325 رضا العاملين

 037. 3.341 3.421 2 332.816 325 "الطلبة" رضا المستفيدين

 026. 3.696 3.824 2 336.279 325 خدمة المجتمع

 005. 5.327 5.418 2 330.538 325 ككل مؤسسينتائج األداء ال

رجرد فةر،   المحارة  رهذا  عن  أغل جاء  دالق ف   F))أ    مق  (37يتضح من الجدول رقم )و 
ا  ف ما   عل، بل )الق ادعدد الدرةا  ال دة ب ق حصائ ق ف  هةاء الع نق حس  م غ ة لجرهة ق رذا  دعلق 

 ةضا المس ف د  ) المال ق( )العمل ا  راشجةاءا (ر  الماد ق ا ( )المراةد( )الس اسا  راعس ةا  ج الجامع ق
المحرة غ ة دالق ف   (F)  مق كك:(  ف ما جاء   ن ائج األداء المنسس ) )خدمق المج م ( "اليلبق"(
عدد حصائ ق ف  هةاء الع نق حس  م غ ة لد  رجرد فةر، جرهة ق رذا  دعلق ع    رهذا  عن الساد 
 )ةضا العامل  (.( المراةد البرة قف ما   عل، بل )ال دة ب ق الدرةا  

رلمعةفق الفةر، ف  م غ ة عدد الدرةا  ال دة ب ق  ا  الباحل باس خدا  اخ باة ر ف ل ش جاد هذد 
  اة  الفةر، كما هر مرض  ف  الجدر: 
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 (38) رقم جدول

 حصائيةاإل الدللة ذات للمحاور عدد الدورات التدريبية متغير حسب العينة آلراء المتوسط 

 ن فأكثردورتا دورة واحدة وال دورة ورااحمل

 3.1787 3.4359 2.8946 ات الجامعية القياد

 3.1440 3.4286 2.7824 السياسات والستراتيجيات

 3.1869 3.8681 2.9319 الماليةو المادية الموارد

 3.0269 3.2564 2.7567 العمليات واإلجراءات

 2.9906 3.3365 2.7622 "الطلبة" ستفيدينرضا الم

 3.1000 3.3187 2.8220 خدمة المجتمع

 3.1620 3.5043 2.8496 ككل نتائج األداء المؤسسي

عللدد  م غ للة حسلل  اعسلل بانق لمحللارة الع نللق اسلل جابق فلل  فللةر، رجللرد (38) الجههدول مههن يتضههحو 
( )الس اسلا  الملراةد البرلة ق( )ا  الجامع لق لاد)القبمحلارة    علل، ف ملا أنلل نةحظ ح ل الدرةا  ال دة ب ق 

ن لللللائج األداء ) "اليلبلللللق"( ةضلللللا المسللللل ف د  )ةضلللللا العلللللامل  ( ) راعسللللل ةا  ج ا ( )العمل لللللا  راشجلللللةاءا (
أ   علل  (  رافقر  برك: أكبلةدرة  راحد الجرد  )فئق عدد الدرةا  ال دة ب ق ف  مجا:  كك:( أ  المنسس 

(  ب نملا نةحلظ أ  فئلق EFQM  ال من لق فل  ضلرء النملرذج األرةربل  لل م لز)هناك  ير ة ألداء الجامعلا
أ لل: الفئللا  مرافقللق عللل  أ  هنللاك  يللر ة ألداء  ( هلل رع درة ) الجللرد فلل  مجللا:  عللدد الللدرةا  ال دة ب للق

(  ر لللد كانللل  الفلللةر، لصلللال  فئلللق علللدد EFQMفللل  ضلللرء النملللرذج األرةربللل  لل م لللز)الجامعلللا  ال من لللق 
 دة ب ق ف  مجا: الجرد  )درة  راحد (.الدرةا  ال 

رال لل   نههرفض الفرضههية العدميههة الفرعيههة الخامسههة ونقبههل الفرضههية البديلههةرملل  خللة: الن للائج فإننللا 
فل  اسل جابق المبحلرث   لرا ل  أداء الجامعلا  ال من لق فل   لحصلائ ق دعللق ذا  فلةر،  رجد  نص عل  أنل"

 ".لم غ ة عدد الدرةا  ال دة ب ق ف  الجرد  ضرء معا  ة النمرذج األرةرب  لل م ز رفقا  
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 الفرضية الفرعية السادسة: نتائج اختبار
في استجابة المبحوثين لواقع أداء الجامعات اليمنيهة فهي ضهوء  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 معايير النموذج األوروبي للتميز وفقًا لمتغير عدد الورش العلمية في الجودة.
 ( 39) جدول رقم

 الدراسةعلى متغيرات  عدد الورش العلمية في الجودةمتغير  تأثيرلمعرفة 

 احملاور 

One-Way ANOVA 

 بني اجملموعات داخل اجملموعات
 Fاختبار 

مستوى 
الداللة عند 

0.05 
درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع

درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع

 165. 1.813 1.749 2 313.593 325 ات الجامعية القياد

 219. 1.528 1.300 2 276.494 325 الموارد البشرية

 031. 3.498 3.854 2 358.083 325 السياسات والستراتيجيات

 011. 4.559 3.997 2 284.958 325 الماليةو المادية الموارد

 101. 2.311 2.248 2 316.160 325 العمليات واإلجراءات

 968. 032. 037. 2 368.603 325 رضا العاملين

 414. 885. 920. 2 337.818 325 "الطلبة" رضا المستفيدين

 108. 2.238 2.336 2 339.256 325 خدمة المجتمع

 053. 2.960 3.053 2 335.267 325 ككل نتائج األداء المؤسسي

عد    المحارة  رهذا  عن  أغل دالق ف  غ ة جاء   ((Fأ    مق  (39يتضح من الجدول رقم )و 
الجرد   ف  العلم ق الرةا عدد حصائ ق ف  هةاء الع نق حس  م غ ةل، جرهة ق رذا  دعلق فةر رجرد 
ةضا العامل  ( ) )ةضا راشجةاءا ( ( )العمل ا البرة ق المراةد( )الجامع ق ا بل )الق اد   عل، ف ما

دالق ف   (F)   مقجاء   كك:(  ف ما المنسس  األداء ن ائج) المج م ( )خدمق "اليلبق"( المس ف د  
حصائ ق ف  هةاء الع نق حس  لرجرد فةر، جرهة ق رذا  دعلق   رهذا  عن  (الثالل رالةاب )   الم غ ة 
 (.المراةد الماد ق رالمال ق)( الس اسا  راعس ةا  ج ا ف ما   عل، بل ) عدد الرةا العلم ق ف  الجرد م غ ة 

رد   ا  الباحل باس خدا  اخ باة ر ف ل ش جاد ف  م غ ة عدد الرةا العلم ق ف  الجرلمعةفق الفةر، 
  اة  هذد الفةر، كما هر مرض  ف  الجدر: 

 (40) رقم جدول

 :حصائيةاإل الدللة ذات عدد الورش العلمية في الجودة للمحاور متغير حسب العينة آلراء المتوسط 

 ن فأكثرورشتا ورشة واحدة وال ورشة ورااحمل

 3.271 3.133 2.837 .السياسات والستراتيجيات

 3.607 3.146 2.981 .الماليةو المادية الموارد
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عللدد  م غ للة حسلل  اعسلل بانق لمحللارة الع نللق اسلل جابق فلل  فللةر، رجللرد (40) الجههدول مههن يتضههحو 
 )الس اسلللا  راعسللل ةا  ج ا ( )الملللراةدبمحلللارة    علللل، ف ملللا أنلللل نةحلللظ ح لللل اللللرةا العلم لللق فللل  الجلللرد  

أ  هناك   رافقر  برك: أكبة عل    فأكثة(رد  )رةر االجفئق عدد الرةا العلم ق ف   أ  المال ق(ر  الماد ق
(  ب نمللا نةحللظ أ  فئللق عللدد EFQM يللر ة ألداء الجامعللا  ال من للق فلل  ضللرء النمللرذج األرةربلل  لل م للز)

ال من لق  ه  أ : الفئا  مرافقق عل  أ  هناك  ير ة ألداء الجامعا  )رع رةرق(الرةا العلم ق ف  الجرد  
(  ر لللد كانللل  الفللةر، لصلللال  فئلللق علللدد اللللرةا العلم لللق فللل  EFQMفلل  ضلللرء النملللرذج األرةربللل  لل م لللز)

 .(  فأكثة)رةر ا الجرد 
رال لل   نههرفض الفرضههية العدميههة الفرعيههة السادسههة ونقبههل الفرضههية البديلههةرملل  خللة: الن للائج فإننللا 

المبحلرث   لرا ل  أداء الجامعلا  ال من لق فل   فل  اسل جابق لحصلائ ق دعللق ذا  فلةر،  رجد  نص عل  أنل"
 الرةا العلم ق ف  الجرد  ".ضرء معا  ة النمرذج األرةرب  لل م ز رفقا  لم غ ة عدد 

 :السابعةالفرضية الفرعية  نتائج اختبار
في استجابة المبحوثين لواقع أداء الجامعات اليمنيهة فهي ضهوء  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 موذج األوروبي للتميز وفقًا لمتغير الجامعة.معايير الن
 ( 41جدول رقم )

 الدراسةعلى متغيرات الجامعة متغير  تأثيرلمعرفة 

 احملاور 

One-Way ANOVA 

 بني اجملموعات داخل اجملموعات
 Fاختبار 

مستوى 
الداللة 

 0.05عند 
درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع

درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع

 000. 81.565 45.479 3 180.655 324 الجامعية  اتالقياد

 000. 77.642 38.909 3 162.367 324 الموارد البشرية

 000. 127.43 65.997 3 167.801 324 السياسات والستراتيجيات

 000. 116.559 50.686 3 140.893 324 الماليةو المادية الموارد

 000. 86.705 47.598 3 177.863 324 العمليات واإلجراءات

 000. 80.451 52.463 3 211.286 324 رضا العاملين

 000. 92.770 52.315 3 182.712 324 "الطلبة" رضا المستفيدين

 000. 100.333 55.212 3 178.292 324 خدمة المجتمع

 000. 109.824 57.372 3 169.258 324 ككل نتائج األداء المؤسسي

رجلرد فلةر،   جلاء  داللق فل  كل: المحلارة  رهلذا  عنل ( (F أ    ملق (41يتضح من الجدول رقم )و 
( ا  الجامع للقف مللا   عللل، بللل )الق للادالجامعللق حصللائ ق فلل  هةاء الع نللق حسلل  م غ للة لجرهة للق رذا  دعلللق 
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)ةضلللا  المال لللق( )العمل لللا  راشجلللةاءا (ر  الماد لللق ( )الس اسلللا  راعسللل ةا  ج ا ( )الملللراةدالملللراةد البرلللة ق)
 .كك:( ن ائج األداء المنسس ) )خدمق المج م ( "اليلبق"( المس ف د   ةضاالعامل  ( )

 لا  الباحلل باسل خدا  اخ بلاة رل ف ل ش جلاد هلذد الفلةر، كملا هلر  رلمعةفق الفةر، فل  م غ لة الجامعلق
  اة  مرض  ف  الجدر: 

 ( 42) رقم جدول

 ائيةحصاإل الدللة ذات للمحاور الجامعة متغير حسب العينة آلراء المتوسط

العلوم  حضرموت صنعاء ورااحمل
 والتكنولوجيا

األندلس للعلوم 
 والتقنية

 3.4638 4.2981 2.7923 2.5668 ات الجامعيةالقياد

 3.1217 4.0650 2.7290 2.4239 الموارد البشرية

السياسات 

 والستراتيجيات
2.3602 2.7530 4.5000 3.2236 

 3.3975 4.4119 2.9065 2.5404 الماليةو المادية الموارد

 3.1159 4.1963 2.7269 2.3760 العمليات واإلجراءات

 2.5435 3.9750 2.5841 2.0362 رضا العاملين

 رضا المستفيدين

 "الطلبة"
2.3161 2.7290 4.2083 3.3370 

 3.5217 4.2905 2.8198 2.3571 خدمة المجتمع

 نتائج األداء المؤسسي

 ككل
2.4581 2.7684 4.4167 3.4879 

 الجامعلق  م غ لة حسل  اعسل بانق لمحلارة الع نلق اس جابق ف  فةر، رجرد (42) الجدول من تضحيو 
( )الس اسللا  راعسلل ةا  ج ا ( المللراةد البرللة ق( )ا  الجامع للق)الق للادبمحللارة    عللل، ف مللا أنللل نةحللظ ح للل

فئلق  ككل:( أ  المنسسل ن لائج األداء ) "اليلبلق"( ةضا المسل ف د  )ةضا العامل  ( ) )العمل ا  راشجةاءا (
أ  هنللاك  يللر ة ألداء الجامعلللق فلل  ضلللرء  علللل  جللدا    رافقللر  ربرللك: علللا:ر  )العلللر  رال كنرلرج لللا( جامعللق

أ  هنلاك  يلر ة  علل  ع  راف، جامعق )صنعاء((  ب نما نةحظ أ  فئق EFQMالنمرذج األرةرب  لل م ز)
جامعللللق         د كانلللل  الفللللةر، لصللللال  فئللللق (  ر لللEFQMألداء الجامعلللق فلللل  ضللللرء النمللللرذج األرةربلللل  لل م للللز)

 )العلر  رال كنرلرج ا(.
رال لل   نههرفض الفرضههية العدميههة الفرعيههة السادسههة ونقبههل الفرضههية البديلههةرملل  خللة: الن للائج فإننللا 

فل  اسل جابق المبحلرث   لرا ل  أداء الجامعلا  ال من لق فل   لحصلائ ق دعللق ذا  فلةر،  رجد  نص عل  أنل"
 ".مرذج األرةرب  لل م ز رفقا  لم غ ة الجامعقضرء معا  ة الن

 



114 
 

 :الثامنةالفرضية الفرعية  نتائج اختبار
في استجابة المبحوثين لواقع أداء الجامعات اليمنيهة فهي ضهوء  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 .(أهلية -معايير النموذج األوروبي للتميز وفقًا لمتغير نوع الجامعة )حكومية
 (43جدول )

 فراد العينة وفقاً لمتغير)نوع الجامعة(بين متوسطات آراء أ الفروق ( لدللةT-testاختبار )يجة نت 

نوع  املتغريات
 اجلامعة

املتوسط  العدد
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 قيمة

(T) 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اللفظية

 ات الجامعيةالقياد
- 77969. 2.6653 245 حكومية

14.471 
 دالة 000.

 75677. 4.0669 83 هليةأ

 الموارد البشرية
- 68347. 2.5571 245 حكومية

11.372 
 دالة 000.

 91591. 3.8036 83 أهلية

 السياسات والستراتيجيات
- 75963. 2.5318 245 حكومية

14.946 
 دالة 000.

 87921. 4.1463 83 أهلية

 الماليةو المادية الموارد
- 70567. 2.7003 245 حكومية

15.441 
 دالة 000.

 73733. 4.1308 83 أهلية

 العمليات واإلجراءات
- 74692. 2.5293 245 حكومية

12.306 
 دالة 000.

 91440. 3.8969 83 أهلية

 رضا العاملين
 79140. 2.2755 245 حكومية

 دالة 000. 9.499-
 1.16153 3.5783 83 أهلية

 "الطلبة" رضا المستفيدين
- 79665. 2.4964 245 يةحكوم

14.670 
 دالة 000.

 78672. 3.9669 83 أهلية

 خدمة المجتمع
- 79272. 2.5592 245 حكومية

15.519 
 دالة 000.

 76258. 4.0775 83 أهلية

 ككل نتائج األداء المؤسسي
- 75383. 2.5937 245 حكومية

15.835 
 دالة 000.

 78667. 4.1593 83 أهلية

( بلل   0.05رجلرد فللةر، ذا  دعللق لحصللائ ق عنلد مسلل رى الدعللق ) (43مههن الجههدول رقههم )يتضهح و 
ُ علزى  را ل  أداء الجامعلا  ال من لق فل  ضلرء معلا  ة النملرذج األرةربل  لل م لزاس جابا  أفةاد الع نق  جلاد 

( )الس اسلللا  ة قالمللراةد البرلل( )ا  الجامع للقبللل )الق لللاد نللرع الجامعللق )حكرم للق  أهل لللق( ف مللا   عللل،لم غ للة 
 ةضلللا المسللل ف د  )ةضلللا العلللامل  ( ) المال لللق( )العمل لللا  راشجلللةاءا (ر  الماد لللق راعسللل ةا  ج ا ( )الملللراةد

الجامعلللا  ككللل:(  ر لللد كانللل  هلللذد الفلللةر، لصلللال   ن لللائج األداء المنسسللل ) )خدملللق المج مللل ( "اليلبلللق"(
 (.EFQMء النمرذج األرةرب  لل م ز)أ  الجامعا  األهل ق  يرة أدائاا ف  ضر     رهذا  عن األهل ق

رال    نص  نرفض الفرضية العدمية الفرعية السابعة ونقبل الفرضية البديلةرم  خة: الن ائج فإننا 
فل  اسل جابق المبحلرث   لرا ل  أداء الجامعلا  ال من لق فل  ضلرء  لحصلائ ق دعللق ذا  فلةر،  رجد عل  أنل"

 ".م غ ة نرع الجامعقمعا  ة النمرذج األرةرب  لل م ز رفقا  ل
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 ة األولهى ونقبهل الفرضهية البديلهةنرفض الفرضية العدمية الرئيسربعد أ     اخ باةا  الفةض ق فإننلا 
 رجد فةر، ذا  دعلق لحصائ ق ف  اس جابق المبحرث   لرا   أداء الجامعا  ال من ق  رال    نص عل  أنل"

 " غ ةا  الد مغةاف قف  ضرء معا  ة النمرذج األرةرب  لل م ز رفقا  للم 

ال توجد فهروق ذات داللهة إحصهائية فهي اسهتجابة المبحهوثين "  الفرضية الرئيسة الثانية: ثانيًا:
 (.EFQMلدرجة ممارسة مؤشرات األداء في ضوء النموذج األوروبي للتميز)

 (44م )جدول رق

 ة الثانيةاختبار الفرضية الرئيسنتائج تحليل  

املتوسط  املتغريات
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة 
 Tقيمة  املئوية

مستوى 
 الداللة

 713. 368. %60.4 985. 3.02 ات الجامعية القياد

 013. 2.498- %57.4 924. 2.87 الموارد البشرية

 308. 1.022- %58.8 1.058 2.94 السياسات والستراتيجيات

 234. 1.192 %61.2 947. 3.06 الماليةو المادية الموارد

 023. 2.280- %57.6 990. 2.88 مليات واإلجراءاتالع

 000. 6.734- %52.2 1.062 2.61 رضا العاملين

 020. 2.336- %57.4 1.019 2.87 "الطلبة" رضا المستفيدين

 318. 1.000- %58.8 1.026 2.94 خدمة المجتمع

 857. 180.- %59.8 1.022 2.99 ككل نتائج األداء المؤسسي

ضوء النموذج األوروبي  مؤشرات األداء يف
 للتميز

2.91 .933 58.2% -1.78 .077 

  ((%58.2( ربنسلبق بلغل  2.91أ  الم رسلي الحسلاب   لد بلل  ) (44لنا من الجهدول رقهم ) يتبينو 
-T)(  ر نكللد عللل  ذلللك ن  جللق اخ بللاة0.933( رانحللةا  مع للاة  )3رهللر أ لل: ملل  الم رسللي اعف ةاضلل  )

test) (  رهلل    ملل1.78-المحسللر )  ق سللالبق رال لل  أظاللة  أ  هللذد الق مللق ع  مثلل: دالللق لحصللائ ق ذا
 ره  أكبة م  الق مق المعنر ق. ((0.077عل  مس رى دعلق  (a=0.05)معنر ق عند 

الجدرل لللق  مملللا  عنللل  أ  هنلللاك  صلللرة  (T)( أ للل: مللل    ملللق 1.78-المحسلللربق ) T))رجلللاء    ملللق 
 .(EFQMاء ف  ضرء النمرذج األرةرب  لل م ز)مماةسق الجامعا  ال من ق لمنرةا  األدرضع  ف  

ع  رال    نص عل  أنل " ة الثانيةالرئيسبول الفرضية وق العدم ق رمما سب، فإنل     ةفو الفةض ق
 رجد فةر، ذا  دعلق لحصائ ق ف  اس جابق المبحرث   لدةجلق مماةسلق منرلةا  األداء فل  ضلرء النملرذج 

 ".(EFQMاألرةرب  لل م ز)
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 المبحث األول
 االستنتاجاتخالصة النتائج و 

 :دــتمهيال
الةاب  شجابا  ع نق الدةاسق ف  الجامعا  ال من ق فإ  هذا ف  ضرء ال حل : الذ     ف  الفص: 

عس ن اجا  ال      ال رص: لل اا  كإجابق ع  أسئلق الدةاسق الن ائج راخةصق الفص:   نار: عةضا  ل
ال   مثل  مركلق الدةاسق رالفةض ا  ال   بن   ر ال      يةحاا ف  الفص: األر: م  هذد الدةاسق 

 د  الباحل عددا  م  ال رص ا   لل  ال صرة المق ة   كما   ال رص:  كذلعل اا  رعل  ضرء 
 .رالمق ةحا 

ن لائج المل  خلة: علةو رمنا رلق خةصق الن لائج ال ل   رصلل  لل الا الدةاسلق    ضم  هذا المبحلر 
 ف  الفص: الةاب   كما  قد  هذا المبحل مجمرعق م  اعس ن اجا  ف  ضرء هذد الن ائج.

 نتائج:واًل: خالصة الأ
  ف  اة  ر  لخص  الل  مجمرعق م  الن ائج الم علقق ب سانع اا رفةض ا ا الدةاسق   رصل

مح: الدةاسق كا   (EFQM)  را   أداء الجامعا  ال من ق ف  ضرء النمرذج األرةرب  لل م ز ل -1
 م رسيا .

بعد  (EFQM)كا  أعل  أبعاد را   أداء الجامعا  ال من ق ف  ضرء النمرذج األرةرب  لل م ز  -2
( ف  %60.4بنسبق بلغ  ) ر  راجيم يةراقييد(  ل ل %61.2بنسبق بلغ  ) رامياية  راميدية راموراد

( ف  %52.2بنسبق بلغ  ) اضي را يم يلالجامعا  ال من ق مح: الدةاسق  ف ما كا  أ : بعد هر 
 الجامعا  ال من ق مح: الدةاسق.

را   أداء الجامعا  ال من ق ف  ضرء  جاد ةاد الع نق حصائ ق ف  اس جابق أف رجد فةر، ذا  دعلق ل -3
( )الس اسا  ا  الجامع ق)الق اد النرع ف  األبعادُ عزى لم غ ة  معا  ة النمرذج األرةرب  لل م ز

ن ائج األداء ) )خدمق المج م ( المال ق( )العمل ا  راشجةاءا (ر  الماد ق راعس ةا  ج ا ( )المراةد
 .  هذد الفةر، لصال  الذكرةكك:(  ر د كان المنسس 

لحصائ ق ف  اس جابق المبحرث   لرا   أداء الجامعا  ال من ق ف  ضرء معا  ة  دعلق ذا  فةر،  رجد -4
أ : م   -بكالرة ر  -ماجس  ة -الدةجق العلم ق )دك رةاد النمرذج األرةرب  لل م ز رفقا  لم غ ة

)أ : م  بكالرة ر ( ح ل  رافقر  برك:  م الفةر، لصال  فئق المنه: العلبكالرة ر ( ركان  هذد 
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(  EFQMال من ق ف  ضرء النمرذج األرةرب  لل م ز) الجامعا  ألداء أ  هناك  ير ة عل  أكبة
هناك  ير ة ألداء  ه  أ : الفئا  مرافقق عل  أ المنه: العلم  )ماجس  ة(  فئق أ  ب نما نةحظ

 .(EFQM ز)الجامعا  ال من ق ف  ضرء النمرذج األرةرب  لل م
ف  اس جابق المبحرث   لرا   أداء الجامعا  ال من ق ف  ضرء معا  ة  لحصائ ق دعلق ذا  فةر،  رجد -5

 –أمناء الجامعا   –نرا  ةنساء الجامعا  )المسم  الرظ ف   النمرذج األرةرب  لل م ز رفقا  لم غ ة
 –نرا  مدةاء المةاكز  –اكز مدةاء المة  –أمناء الكل ا   –نرا  عمداء الكل ا   –عمداء الكل ا  

 .(ةنساء األ سا  اشداة ق –مدةاء اشداةا   –ةنساء األ سا  العلم ق 
ف  اس جابق المبحرث   لرا   أداء الجامعا  ال من ق ف  ضرء معا  ة  لحصائ ق دعلق ذا  فةر،  رجد -6

 -سنرا  10لل   5م   -سنرا   5)أ : م   لم غ ة سنرا  الخبة النمرذج األرةرب  لل م ز رفقا  
 ف ما أنل نةحظ ح ل سنرا ( 10لل   5م  )الفةر، لصال  فئق ركان  هذد  سنرا ( 10أكثة م  

 5)م   فئق سنرا  الخبة  فإ كك:(  ن ائج األداء المنسس )المال ق( ر  الماد ق )المراةدبمحارة    عل،
ن ائج األداء ر  المال قر   قالماد المراةدأ  هناك  عل  سنرا (  رافقر  برك: أكبة 10سنرا  لل  
سنرا ( ه  أ : الفئا  مرافقق عل  أ  هناك  10كك:  ب نما فئق سنرا  الخبة  )أكثة م   المنسس 
 كك:. ن ائج األداء المنسس ر  المال قر  الماد ق المراةد

 ف  اس جابق المبحرث   لرا   أداء الجامعا  ال من ق ف  ضرء معا  ة لحصائ ق دعلق ذا  فةر،  رجد -7
   علل، ف ملا أنلل نةحلظ ح لل  النمرذج األرةرب  لل م ز رفقا  لم غ ة عدد الدرةا  ال دة ب ق ف  الجلرد 

 ( )الس اسللا  راعسلل ةا  ج ا ( )العمل للا  راشجللةاءا (المللراةد البرللة ق( )ا  الجامع للق)الق للادبمحللارة 
رةا  ال دة ب للق فلل  مجللا: فئللق عللدد الللد ككلل:( أ  ن للائج األداء المنسسلل ) "اليلبللق"( ةضللا المسلل ف د  )

أ  هنللاك  يللر ة ألداء الجامعللا  ال من للق فلل  ضللرء  عللل  (  رافقللر  برللك: أكبللةالجللرد  )درة  راحللد 
الجرد  )رع (  ب نما نةحظ أ  فئق عدد الدرةا  ال دة ب ق ف  مجا: EFQMالنمرذج األرةرب  لل م ز)

فلللل  ضللللرء النمللللرذج معللللا  ال من للللق أ لللل: الفئللللا  مرافقللللق عللللل  أ  هنللللاك  يللللر ة ألداء الجا درة ( هلللل 
(  ر للد كانلل  الفللةر، لصللال  فئللق عللدد الللدرةا  ال دة ب للق فلل  مجللا: الجللرد  EFQMاألرةربلل  لل م للز)

 )درة  راحد (.
ف  اس جابق المبحرث   لرا   أداء الجامعا  ال من ق ف  ضرء معا  ة  لحصائ ق دعلق ذا  فةر،  رجد -8

   عللل، ف مللا أنللل نةحللظ الللرةا العلم للق فلل  الجللرد   ح لللعللدد النمللرذج األرةربلل  لل م للز رفقللا  لم غ للة 
فئلق علدد اللرةا العلم لق فل  الجلرد   أ  المال لق(ر  الماد ق )الس اسا  راعس ةا  ج ا ( )المراةدبمحارة 
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)رةر ا  فأكثة(  رافقر  برك: أكبة عل  أ  هناك  ير ة ألداء الجامعا  ال من ق ف  ضلرء النملرذج 
(  ب نما نةحظ أ  فئق علدد اللرةا العلم لق فل  الجلرد  )رع رةرلق( هل  أ ل: EFQMاألرةرب  لل م ز)

الفئللللللا  مرافقللللللق عللللللل  أ  هنللللللاك  يللللللر ة ألداء الجامعللللللا  ال من للللللق فلللللل  ضللللللرء النمللللللرذج األرةربلللللل  
 (  ر د كان  الفةر، لصال  فئق عدد الرةا العلم ق ف  الجرد  )رةر ا  فأكثة(.EFQMلل م ز)

ف  اس جابق المبحرث   لرا   أداء الجامعا  ال من ق ف  ضرء معا  ة  ائ قلحص دعلق ذا  فةر،  رجد -9
رال كنرلرج ا  رافقر   جامعق العلر ح ل نةحظ أ   لم غ ة الجامعق النمرذج األرةرب  لل م ز رفقا  

أ  هناك  ير ة ألداء الجامعق ف  ضرء النمرذج األرةرب   عل  (%85.3جدا  ربنسبق ) ربرك: عا:ر 
أ  هناك  ير ة ألداء الجامعق ف   عل  (  ب نما نةحظ أ  جامعق صنعاء ع  راف،EFQMلل م ز)

فئق  كان  هذد الفةر، لصال  د   ر (%47.6ربنسبق ) (EFQMضرء النمرذج األرةرب  لل م ز)
 .(العلر  رال كنرلرج ا) جامعق

ل من ق ف  ضرء ف  اس جابق المبحرث   لرا   أداء الجامعا  ا لحصائ ق دعلق ذا  فةر،  رجد -10
لصال  الجامعا   ركان  هذد الفةر، معا  ة النمرذج األرةرب  لل م ز رفقا  لم غ ة نرع الجامعق 

 األهل ق.
ع  رجد فةر، ذا  دعلق لحصائ ق ف  اس جابق المبحرث   لدةجق مماةسق منرةا  األداء ف  ضرء  -11

 .(EFQMالنمرذج األرةرب  لل م ز)
 ثانيًا: االستنتاجات:

  اة   الباحل س ن جالدةاسق   لل اا   رصل ال   الن ائج عل  بناء  
 ف   ير ة األداء اشداة  رهذد الةغبق (مح: الدةاسق)  هناك ةغبق لدى   ادا  الجامعا  ال من ق ل -1

 أ   قر  الجامعا  ال من ق ب ير ة أدائاا ف  ضرء النمرذج األرةرب  لل م ز. م   مكّ  ُ   د
 م لك لرائ   رض  حقر، العامل   رراجبا ا  رهذد خير  ل جاب ق  (: الدةاسقمح)  الجامعا  ال من ق ل -2

 ةغبا  راح  اجا  المرةد البرة .ر ل حق ،  يلعا  
 راةك المج م  المحل  ف  أنري ل المخ لفق ربناء عة ا   (مح: الدةاسق)  الجامعا  ال من ق ل -3

 م م ز  معل.
 انق م م ز  ب   مث ة اا م  الجامعا  األخةى. ح : مك (مح: الدةاسق)  الجامعا  ال من ق ل -4
  اد   الجامعا  ال من ق بالق ا  ب مك   ر دة   ر أه : العامل   ف    هناك  صرة م   ب: ل -5

 .(مح: الدةاسق)الجامعا  ال من ق 
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اعه ما   عد  لل  الكفاء  ف  ال ع    باشضافق ف  عد  مةاعا   يب ، معا  ة  صرة   هناكل -6
 العامل   ر يلعا ا .باح  اجا  

ع  ناس  اح  اجا  الية   (مح: الدةاسق)  مخةجا  ال عل   الجامع  ف  الجامعا  ال من ق ل -7
 رمراكبق العصة.

ف   حق ، ال نم ق المس دامق للمج م   (مح: الدةاسق)  هناك  صرة م   ب: الجامعا  ال من ق ل -8
 لمج م .ال من  ركذلك رض  حلر: ناجحق للمراك: ال    راجااا ا

راعب كاة ف   اشبداعف  ال رج   عل   (مح: الدةاسق)  هناك  صرة م  الجامعا  ال من ق ل -9
 األعما:.
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 المبحث الثاني
 والتوصيات والمقترحات الهتصهور الهمهقهتهرح

حسل   ة  بالا مل  فقةا لل   نار: هذا المبحل أهدا  رمنيلقا  رم يلبا  رهل ق  نف ذ ال صرة المق ة  
 ر مك   رض   ال صرة المق ة  م  خة: اة      ا   نازل 

 أواًل: أسس ومنطلقات التصور المقترح:
 ج  أ   نيل، مل   (EFQM)األوروبي للتميز النموذجفي ضوء الجامعات اليمنية  أداء تطويرل  

ملل  بنللاء الللرع  اشداة  رالمنسسلل  رالللذا   ب رجاللا  رم يلبللا  ال فاعلل: اش جللاب  ملل  ب ئ للل المعاصللة  ر 
 أبةز األس  رالمنيلقا  ما  ل  

الةام ق لل   حسل   أداء ع ماد األكاد م  رال م ز رالحركمق بضما  الجرد  راعال رجاا  الدرل ق الممثلق  -
 .الجامعا  م  خة: مجمرعق م  المعا  ة رالمنرةا 

لجامعلللا  ال يلللر ة ر حسللل   أداء  راعع ملللاد اعكلللاد م  رمنالللا رحلللد  ضلللما  الجلللرد  رجالللا  الحكرملللق  -
 .ح ر  ما  باع باةها  ياع م ق راألهل ق(ال من ق )الحكر 

 ر نثة عل  مس رى أدائاا. الجامعا  ال من قال حد ا  رالمركة  اشداة ق ال    راجااا  -
را لل  أداء الجامعللا  ال من للق فلل  ضللرء النمللرذج ال لل  أظاللة  الدةاسللق الم دان للق مللا  رصللل  لل للل ن للائج  -

الجامعا   أداء  ير ةمما  عك  أهم ق  فع :  مح: الدةاسق كا  م رسيا   (EFQM)األرةرب  لل م ز 
 .(EFQM)األرةرب  لل م ز النمرذجف  ضرء ال من ق 

 ثانيًا: أهداف التصور المقترح:
  اد  رض  ال صرة المق ة  لل  مجمرعق م  األهدا  ممثلق ف   

  قد    رص ا  لضما  نجا   يب ، ال صرة المق ة . -
الجامعللا   أداء  يلر ةال رجاللا  الدرل لق رالعالم للق رالمحل لق ردمجالا ضللم   صلرة م كاملل: لفلاد  مل  اش -

 .(EFQM)األرةرب  لل م ز النمرذجف  ضرء ال من ق 
اشداة  رالمنسسل  فكلةا  رمماةسلق    ير ة ر حسل   األداءاد  ب ال م زالمساهمق ف  نرة ثقافق رمفار   -

 .(EFQM)رةرب  لل م زاأل النمرذجف  ضرء الجامعا  ال من ق ف  
  حد د أس  رمنيلقا  ال صرة. -
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 األرةربللل  النملللرذج را للل  أداء الجامعلللا  ال من لللق فللل  ضلللرء يب للل، ال صلللرة فللل  ضلللرء  منرلللةا  حد لللد  -
 .(EFQM)لل م ز

  حد د م يلبا  راح  اجا  نجا   يب ، ال صرة المق ة . -
 ثالثًا: مكونات التصور المقترح:
 األرةربللل  النملللرذج را للل  أداء الجامعلللا  ال من لللق فللل  ضلللرءل  للللل   ق رصلللل  ن لللائج الدةاسلللق الم دان للل

مللل  خلللة: مجمرعلللق مللل   حسللل   أدائالللا  مكللل  فللل  ضلللرء ذللللك ر   كلللا  بدةجلللق م رسللليق (EFQM)لل م لللز
 . (EFQM)المعا  ة رالمنرةا  الممثلق بالنمرذج األرةرب  لل م ز

 ة   الم مثلق ف  ا لمنرةا رلقد  كر  ال صرة المق ة  م  مجمرعق ا
  : ويتضمن:اجلامعية القيادات األول:املؤشر 

 .اشداة  األداء  ير ة ف  الجامعق   اد  لدى ةغبق  رجد -1
 .اشداة  األداء ف  لل م ز  نظ م  مناخ  رف ة عل  الجامعق   اد   عم: -2
 .رالمس ف د   للعامل   حسنق  در   كر  أ  الجامعق   اد   حةص -3
 .المحل  المج م  منسسا  م  رةاكا  ل امق عل  الجامعق   اد   حةص -4
 .المنررد  األهدا   حق ، ف  المر ةكق المسنرل ق عل  العامل   الجامعق   اد   حفز -5
 .اشداة  األداء ف  رال م ز الجرد  بمعا  ة الجامعق   اد   ل ز  -6
 .العامل   لدى األداء ف  ال م ز ثقافق نرة عل  الجامعق   اد   عم: -7
 .للعامل   الةزمق ال دة ب ق اعح  اجا  الجامعق   اد   حدد -8
 .للعامل   الصةح ا  بعو  فر و عل  الجامعق   اد   حةص -9

  : ويتضمن: املوارد البشريةاملؤشر الثاني: 
 .رراجبا ا  العامل   حقر،  رض  لرائ  الجامعق  م لك -1
 .بالجامعق العامل   رمسنرل ا  ماا   حدد رظ ف   رص    رجد -2
 .رمرضرع ق مان ق معا  ة رف، البرة ق دالمراة   ع        -3
 .لعمل يب عق م  العام: منه:   ناس  -4
 .العامل   أداء مس رى ع  منرةا   رف ة     -5
 .لاا حلر: را  جاد العم: بس ة الم علقق المراك: منا رق ف  العامل   لرةاك     -6
 .الميلربق األعما: حج  م  الحال    العامل   أعداد   ناس  -7
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 .ال ع    ف  الكفاء  ةمع ا  يب ،     -8
 .الجرد  معا  ة ضرء ف  العامل   ل دة   كب ة  أهم ق الجامعق لداة  ُ عي  -9

 .ر يلعا ا  الجامعق ف  العامل   اح  اجا  ل حد د ال نبن أسلر  الجامعق   بن  -10
 :اآلتي ويتمثل يف :السياسات واالسرتاتيجياتاملؤشر الثالث: 

 .قالجامع شداة  اس ةا  ج ق خيق  رجد -1
 .اشداة  األداء ل ير ة راضحق رةسالق ةن ق الجامعق  م لك -2
 .اعس ةا  ج ق بالخيق رث قا   اة بايا   ال نف ذ ق الجامعق خيي  ة بي -3
 .مس قبة   اشداة  األداء ل ير ة محدد  اس ةا  ج ق ا  أهداف الجامعق خيي   ضم  -4
  .السل مق القةاةا  ع خاذ الةزمق المعلرما  جرد  مةاعا      -5
 .الياةئق رالظةر  المح ملق المخاية لمراجاق اس ةا  ج ق بدائ:   رافة -6

 .المس قبل ق خيياا بناء ف  الةاجعق ال غذ ق م  اعس فاد  عل  الجامعق  حةص -7
 :اآلتي ويتمثل يف :املاليةو املوارد املاديةاملؤشر الرابع: 

 .للك ةرن  مر   الجامعق  م لك -1
 .دثقمح ب انا   اعد  الجامعق  م لك -2
 .المس دامق ال نم ق  حق ، لل  الرصر: م  أج: اشنفا،  ةر د عل  الجامعق  حةص -3
 .(الجامعق ف ... رالمكافآ  الحرافز الصة   الةرا   ) راض  مال  نظا   رجد -4
 لل يللللر ة مسللللاعدا  ملللل   قدمللللل ممللللا لةسلللل فاد  الداعمللللق؛ المنظمللللا  ملللل  عة ا اللللا الجامعللللق  عللللزز -5

 .المس مة
 (.درل ق أر خاصق أر حكرم ق) م نرعق مصادة م  للجامعق الكاف ق المال ق ةدالمرا  رف ة     -6
 .الجامعق شداة  فعا: نحر عل   قن ق رسائ: اس خدا      -7

  : ويتكون من:العمليات واإلجراءاتاملؤشر اخلامس: 
 .النظا  رف، رالعمل ا  اشجةاءا   يب ،ب العامل   الجامعق ُ لز  -1
 .لمااما  العامل   لنجاز  ع معلرما  الجامعق  م لك -2
 .المس ف د   ر يلعا  اح  اجا  رف، بةامجاا الجامعق  نفذ -3
 .رال كنرلرج  العلم  ال قد  م    ناس  بما رأنري اا بةامجاا الجامعق  يرة -4
 .للجم   رالرفاف ق بالرضر  الجامعق عمل ا    س  -5
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 .م م ز لداة  أداء عل  لحصر:ل العامل   ب   العة ا  ل حس   هل ا  ل جاد عل  الجامعق  حةص -6
 .اشداة  األداء  ير ة ألرلر ا  رفقا   العمل ا   ة    عل  الجامعق  عم: -7
 .اشداة  األداء  ير ة ل حق ، رمس مة درة  برك: ربةامجاا أنري اا ب قر   الجامعق  قر  -8
 الب ئلللق  لم يلبلللا اسللل جابق راألجلللرة المة بلللا  بنظلللا   عر ضلللا اا نظلللا  علللل   حلللد ل الجامعلللق  عمللل: -9

 .ال نافس ق
 : ويتضمن رضا العاملني:املؤشر السادس: 

 .الرظ ف  ال ير ة ع  العامل   ةضا مدى لق ا  منرةا    رفة -1
 .العم: عة ا  ع  العامل   ةضا لق ا  منرةا    رفة -2
 .المخ لفق اشداة ق المس ر ا  ب   ال راص: هل ق ع  العامل   ةضا مدى لق ا  منرةا    رفة -3
 .ب نا  ف ما الخبةا   باد: عل  العامل   امعقالج  رج  -4
 .العامل   ألداء المس مة لل ير ة لبداع ق ية، الجامعق لدى   رفة -5
 .أسةه  رأفةاد العامل   لجم   الج د الصح  ال أم   خدمق  رف ة     -6

 ويتضمن: )الطلبة(: رضا املستفيديناملؤشر السابع: 

 .األكاد م ق العمل ق ف  رال م ز الجرد  مس ر ا  أعل  عل  الجامعق  ناف  -1
 .اليلبق بةضا الصلق ذا  األهدا   حق، م  ال أكد عل  الجامعق  حةص -2
 .اليلبق ركار  م  بإ جاب ق الجامعق   عام: -3
 (.حد ثق مراصة  عامق  مةاف،) للدةاسق صح ق جامع ق ب ئق الجامعق  رفة -4
 .رمعاةفا  مااةا ا  قر نم   ير ة غةوب  دة ب ق درةا  ف  اليلبق الجامعق ُ رةك -5
 .اليلبق ةضا عل  المنثة  العرام: م  لل أكد راضحق منرةا  الجامعق لدى   رفة -6
 .العصة ر راك  اليلبق اح  اجا   ناس  للمخةجا  مراصفا  الجامعق  ض  -7
 .هثاةها رمعالجق ر رخ صاا األخياء لةصد ل جاب ق منرةا  الجامعق لدى   رفة -8

 :اآلتي ويتمثل يف :عخدمة اجملتماملؤشر الثامن: 

 ة اضللل ق أنرللليق رد ن لللق  رين لللق اح فلللاع ) المخ لفلللق أنرلللي ل فللل  المحلللل  المج مللل  الجامعلللق ُ رلللاةك -1
 (.رصح ق رثقاف ق

 .المج م  م  م م ز  عة ا  بناء عل  الجامعق  حةص -2
 .رم يلبا ل المج م  ةغبا   لب  م نرعق بةامج الجامعق  ُقّد  -3
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 . ح اجاا ال   رالمرضرعا  المجاع  ف  المج م   ثق   باد  را رالند الدرةا  الجامعق  ُقّد  -4
 .المج م  مركة  ح: ف  فّعا: برك: الجامعق ُ سا  -5
 .للمج م  المس دامق ال نم ق  حق ، ف   ساه  أ  عل  الجامعق  حةص -6
 .المج م   راجااا ال   للمراك: ناجحق حلر:  رف ة ف  فعا: برك: الجامعق ُ سا  -7

 يتضمن:و ككل: نتائج األداء املؤسسي: املؤشر التاسع

 ألدائالللا نظلللةا   رالحكرم لللق األهل لللق ال من لللق الجامعلللا  مللل  مث ة الللا بللل   م م لللزا   مكانلللا   الجامعلللق  ح للل: -1
 .الم م ز

 .العم: سر، م يلبا  م  الجامعق مخةجا    ناس  -2
 .معقبالجا الم علقق القةاةا  ا خاذ ف  األداء  قر   نظ   قاة ة عل  الجامعق  ع مد -3
 . حس نل رضما  الجامعق أداء لمةا بق منرةا   رفة  -4
 .راش ل م ق المحل ق ال نم ق اح  اجا  الجامعق مخةجا  ُ لّب  -5
 .المنسس  األداء بن ائج الخاصق الخّة ق باألفكاة   عل، ما ك: ب رث ، الجامعق  ا   -6
 .المراةد اس اةك  ةر د لمةا بق منرةا  الجامعق لدى   رفة -7
 .المخةجا  جرد  لق ا  منرةا  الجامعق ىلد   رفة -8
 .األعما: لنجاز ف  اشبداع الجامعق ُ رّج  -9

 :  التصور المقترحرابعًا: متطلبات تطبيق 
 هلذا رلكل    حقل،  ل حسل   ر يلر ة أدائالا مةئملقالالمنرلةا   مل  العد لد  لرفة أ  للجامعلا  عبلد
    أ   ما مقدم اا ف  ر أ   .م يلبا   رفة  نبغ 

شحلللدال ال غ  لللة أر   م ز ر حسللل   األداءعبلللة   لللاد   لللنم  بلللال غ  ة رمق نعلللق بلللال ة لةاد  ال غ  لللةفا لللر  -1
  صح   المساة أر ضما  عد  اعنحةا .

  ربالرلك: اللذ   ضلم  النملرذج األرةربل  لل م لزرفل،   يب ل، المنرلةا فة الضمانا  رال    كفل: ا ر  -2
 .رم ق راألهل ق( حس   ر ير ة األداء ف  الجامعا  ال من ق )الحك

فلل  الجامعللا  ال من للق  أداء  يللر ة لضللما  راألخيللاءاعنحةافللا   كم ابعللق باللد  اسلل دةا هل للا  جللاد ل -3
 .(EFQM)األرةرب  لل م ز النمرذجضرء 

 اح الا راسل خداماا رفقلا  لمعلا  ة راضلحق ل يلر ة اشيلاة ال نظ مل  لير ة البن ق ال كنرلرج لق ر عز لز   -4
 .الجامعا  ال من قف  
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 أهم  اا. بةازا  ر  (EFQM)األرةرب   النمرذجف، ال م ز ر بن  رنرة ثقافق   -5
 خامسًا: آليات مقترحة لتنفيذ التصور المقترح:

ر مك  عةو هل ا  ال صرة المق ة  عل  أسا  أ  هذد اةل ق  د  رم: محرةا  أر عد  محارة  ره  
 عل  النحر اة   

جةائ   -1  . (EFQM  ضرء النمرذج األرةرب  لل م ز)منرةا  األداء فللصداة دل : لةراد  را 
 ف  المج م  كافق . (EFQM)األرةرب   النمرذجف، ال م ز ر  قافقثنرة  -2
منرللةا  األداء فلل  ضللرء النمللرذج األرةربلل  عللل   الجامعللا  ال من للق للدة   الق للادا  رالعللامل   فلل   -3

 .(EFQMلل م ز)

 التوصيات:: سادساً 
راشياة النظة  للدةاسق     ن ائج الدةاسق الم دان قا م  را   رفقا لةس ن اجا  ال      ال رص: لل ا

 الخةرج بال رص ا  اة  ق 
  (EFQM) النملرذج األرةربل  لل م لز ر يب ل، ب بنل محل: الدةاسلق  ال من لق الجامعا  الباحل  رص  -1

 ل حس   ر ير ة أدائاا. رذلك م  خة: خيق رهل ق عم: محدد 
رخصرصا  ةضا العامل    م  خة:  حسل   أنظملق  األبعادافق العم: عل   حس   ك رص  الباحل ب -2

 الحرافز رال عر ضا  رب ئق العم:.
فلللل  ضللللرء معللللا  ة النمللللرذج  معالجللللق الفةر للللا   جللللاد را لللل  أداء الجامعللللا  ال من للللق رصلللل  الباحللللل ب -3

ا  األرةربللل  لل م لللز لم غ لللةا  الدةاسلللق الد مغةاف لللق )النلللرع  المنهللل: العلمللل   المسلللم  اللللرظ ف   سلللنر 
 .(رالرةا الخبة   عدد الدرةا  ال دة ب ق

 ر أه ل لق لبلةامج  دة ب لق (محل: الدةاسلق) إخضاع ك: المرظف   ف  الجامعا  ال من لق رص  الباحل ب -4
غ ق  ير ة أداء الجامعا  ال من ق رالعم: عل   مك نا  عل   يب ، معا  ة النمرذج األرةرب  لل م ز ب

 لألعما: المنايق با .
الجامعللا  ال من للق ب يب لل، معللا  ة الكفللاء  فلل  ال ع لل   راعه مللا  باح  اجللا  العللامل     رصل  الباحللل -5

 ر يلعا ا .
 رصللل  الباحلللل أ   عمللل: الجامعلللا  ال من لللق علللل  أ   قلللد  بلللةامج  عل م لللق   ناسللل  مللل  اح  اجلللا   -6

 الية  ر لب  م يلبا  سر، العم:.
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  فلل  أنرللي ل المخ لفللق ربنللاء عة للا   رصلل  الباحللل أ   رللاةك الجامعللا  ال من للق المج ملل  المحللل -7
م م ز  بما  حق، أهدا  ال نم ق المس دامق ركذلك رض  حلر: ناجحق للمراك: ال    راجااا المج مل  

 ال من .
 رص  الباحل أ   عم: الجامعا  ال من ق عل   رج   العامل   عل  اشبلداع راعب كلاة فل  األعملا:  -8

 ل من ق.ال    ساه  ف   حس   أداء الجامعا  ا

 المقترحات:ًا: سابع
ف  ضرء النمرذج لجةاء المز د م  الدةاسا  المس قبل ق حر: مرضرع  ير ة األداء الباحل   ق ة  -1

   رذلك باد   دع   ما    ال رص: لل ل م  ن ائج.(EFQM)األرةرب  لل م ز 
ةا  جد د  ف  لجةاء دةاسا  مماثلق للدةاسق الحال ق ف   ياعا  أخةى   ضم  م غ  ق ة  الباحل  -2

   ا  األداء ل    نارلاا هذد الدةاسق.
  ير ة نمرذج الدةاسق بإضافق م غ ةا  أخةى كم غ ةا  مس قلق ر ابعق.الباحل  ق ة   -3
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 قائمة املصادر واملراجع
 املراجع باللغة العربية:

 :القرآن الكريم 
 أواًل: الكتب:

 . 195ص القاهة   الفجة  داة  االجتماعية العلوم في البحث مناهج  (1997) هند حي   أبر -1
   مك بق األنجلر المصة ق  القاهة .القياس التربوي(  1994أبر ناه ق  صة  الد   ) -2
   عال  الك    القاهة .إدارة المؤسسات التربوية(  2003أحمد  حافظ فةاج  الصبة   محمد ) -3
 التميههههز ( 2013أحمللللد ) محمللللد   رع رللللرن المج للللد عبللللد رنللللزاة ؛البللللةراة  اهلل  عبللللد حسلللل  بارلللل ر   -4

اليبعلق  رال رز ل   للنرلة اللرةا، داة  وتطبيقهات مبهادئ الممارسهات وأفضهل الجهودة مهدخل المؤسسهي
 األةد .   عما  األرل 

منهههاهج الدراسهههة العلمهههي، الكتهههاب األول: أساسهههيات الدراسهههة (  2006الحملللدان   مرفللل، رهخلللةر  ) -5
 نرة رال رز    عما   األةد .اليبعق األرل   منسسق الرةا، لل العلمي،

  الللداة الجامع للق  اشسللكندة ق  إدارة المههوارد البشههرية "رؤيههة مسههتقبلية(  2001ةار للق  حسلل  محمللد ) -6
 .202مصة  ص

 الناضللق داة  الخليجههي التعههاون مجلههس بههدول الههوظيفي األداء تقههويم  (1991) أحمللد أنللرة ةسللة   -7
 .القاهة  العةب ق 

   دب  المؤسسي التميز ممارسات أفضل ( 2005) جما: محمد نر ة  جر  را ماك  محمد زائ ة   -8
 اشماةا .-الراملق للجرد  اشلك ةرن ق الكل ق النارة داة

 داة رائ:  عما . البحث العلمي: الدليل التطبيقي للباحثين،(  2001الص ةف   محمد ) -9
للنرلة  العلم لق ال ازرة  داة  "الشاملة الجودة إدارة"(  2008ع س  )  داد   اهلل  عبد ةعد اليائ   -10

 األةد . رال رز    عما  
عهادة هندسهة العمليهات اإلداريهة بالجامعهة اإلسهالمية(  2009العا د   حا   علل  ) -11   غلز   تقييم وا 

 النارة الجامعق اشسةم ق بغز   فلسي  .
 ،SPSSمقدمههة فههي اإلحصههاء الوصههفي واالسههتداللي باسههتخدام (  2008عبلد الف للا   عللز حسلل  ) -12

 الجزء الثالل  داة خراةز  العلم ق للنرة  جد   السعرد ق.اليبعق األرل   
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اليبعلق األرلل   داة الفكلة   البحث العلمي مفهومة وأدواته  وأسهاليب ،(  2001  رهخلةر  ) عب دا -13
 عما   األةد .

مك بلللق العب كلللا    "المهههدخل إلهههى البحهههث فهههي العلهههوم السهههلوكية"،(  1995العسلللا   صلللال  محملللد ) -14
  او  السعرد ق.الة 
األسههههاليب -فسههههلفة إدارة الجههههودة فههههي التربيههههة والتعلههههيم العههههالي(  2013الق سللل   هنللللاء محمللللرد ) -15

   اليبعق األرل   داة المناهج للنرة رال رز    عما   األةد .والممارسات
 

 ثانيًا: الرسائل واألطروحات العلمية:
 األمن لق  األجالز  أداء فل   م لزال ل حق ل، أنملرذج بنلاء ( 2010) سلل ما  بل  ملزةرع  بلدة ه: -16

 .اشداة ق  جامعق نا   للعلر  األمن ق  الة او  السعرد ق العلر   س   غير منشورة أطروحة دكتوراه
(  درة  مكل   العلامل   فل   حق ل، ال م لز المنسسل  دةاسلق 2014) البح ص   عبد المعي  محمرد -17

  كل لق اع  صلاد سالة ماجستير غير منشهورةر م دان ق عل  الكل ا  ال قن ق ف  محافظا   ياع غز   
 رالعلر  اشداة ق  جامعق األزهة  غز   فلسي  .

 رسهالة العلال   ال علل   منسسلا  أداء  يلر ة فل  ال م لز درة لداة  ( 2009ع لد )  غة لد الجعبلة   -18
 الخل :  فلسي  . جامعق العلم   رالبحل العل ا الدةاسا  كل ق منشورة، غير ماجستير

(  نملللرذج مق لللة  لمنظملللا  الللل عل  كملللدخ: لل م لللز 2014هملللا: عبلللد المج لللد عبلللد القلللادة ) الح للللق  -19
أطروحهة دكتهوراه غيهر المنسس  )دةاسق  يب ق لق علل  الجامعلا  الفلسلي ن ق بمحافظلا   يلاع غلز (  

 جامعق  نا  السر    مصة. منشورة،
دةاسلق رصلف ق ، ء المنسسل (  درة ال خيل ي اعسل ةا  ج  فل  جلرد  األدا2011الدجن   ل اد عل  ) -20

كل لللق ال ةب للق  جامعلللق  ،غيهههر منشهههورة ، أطروحهههة دكتههوراه حل ل للق فلل  الجامعلللا  النظام للق الفلسلللي ن ق
 دمر،  سرة ا.

(  را لل  األداء المنسسلل  فلل  مللداة  داة األة لل  بمحافظللا  غللز  فلل  2013الللدجن   عللل   ح لل  ) -21
كل لق ال ةب لق  الجامعلق  ستير غيهر منشهورة،رسالة ماج  ضرء األنمرذج األرةرب  لل م ز رسب:  ير ةد

 فلسي  .  اشسةم ق  غز 
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 اعداء ل حق ل، للجلرد  الدرل لق الجلرائز معلا  ة اع ملاد ( 2009) مح لب  علل  حسلا  الةر رلد   -22
 رسهالة بغلداد  جامعلق فل  العلم لق األ سلا  رةنسلاء عملداء مل  ع نق ةةاء دةاسق اس يةع ق الم م ز 
 بغداد  العةا،. جامعق راع  صاد  اشداة  كل ق  غير منشورة ماجستير

 الكل ا  عل   يب ق ق دةاسق :األداء  م ز عل  رأثةها المعةفق لداة  ( 2011) محمد نضا: الزيمق  -23
 اشداة   كل لق منشهورة، غيهر ماجسهتير رسهالة غلز    يلاع فل  العامللق ال قن لق الم رسليق رالمعاهلد
 .غز  اشسةم ق ف  الجامعق

(  معا  ة اع ماد رضما  جرد  ال عل   فل  الجمارة لق ال من لق 2008بد الغن  محمد عبدد )سع د  ع -24
كل للق ال ةب للق  جامعللق  رسههالة ماجسههتير غيههر منشههورة،فلل  ضللرء بعللو ال جللاة  ال ةبر للق المعاصللة   

 أس ري.
(  را ل  لداة  ال م لز فل  جامعلق األ صل  رسلب:  ير ةهلا فل  ضلرء 2013) سامرد  ل الا  عبلد ةبلق -25
  أكاد م للللق اشداة  رالس اسللللق رسههههالة ماجسههههتير غيههههر منشههههورة(  EFQMلنمللللرذج األرةربلللل  لل م للللز)ا

 للدةاسا  العل ا  جامعق األ ص   غز   فلسي  .
(  درة لداة  ال يللللر ة اشداة  فلللل   حسلللل   األداء 2013الرللللة    ة لللل  بلللل  عمللللة بنلللل  منصللللرة ) -26

رسهههالة معلللق المللللك عبلللد العز لللز بجلللد   اللللرظ ف   دةاسلللق  يب ق لللق علللل  المرظفلللا  اشداة لللا  فللل  جا
  كل للق اع  صللاد راشداة   جامعللق الملللك عبللد العز للز  جللد   المملكللق العةب للق ماجسههتير غيههر منشههورة

 السعرد ق.
(  أثة  يب ، لداة  الجلرد  الرلاملق علل  األداء المنسسل   دةاسلق 2008عا ا  راد  عيا محمد ) -27

  كل للق ، رسههالة ماجسههتير غيههر منشههورة   يللاع غللز  يب ق للق عللل  المصللاة  اشسللةم ق العاملللق فلل
 الدةاسا  العل ا  الجامعق اعسةم ق  غز   فلسي  .

(  أنملللرذج مق لللة  ل يلللر ة األداء اشداة  لجالللاز محلللر األم لللق 2018علللزرا   أمللل   صلللال  صلللال  ) -28
راه غيهر أطروحة دكتو   EFQMر عل   الكباة بالجمارة ق ال من ق ف  ضرء األنمرذج األرةرب  لل م ز 

 كل ق ال ةب ق  جامعق صنعاء  ال م .         منشورة،
 اللدمج خلة: مل  الم م لز األداء  حق ل، فل  المنظمق مكانق  أث ة ( 2012) ها   م ثا، الف ةر   -29

 جامعق راع  صاد  اشداة  كل ق منشورة، غير دكتوراه أطروحة كةبةء  حالق جامعق المنظم   دةاسق
 .بغداد  العةا،
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معللللا  ة ال م للللز فلللل  األداء اشداة   رمللللدى  يب قاللللا فلللل  ، (2017بلللل   محمللللد عللللل  صللللال  )المةه -30
   الجمارة ق ال من ق.غير منشورةرسالة ماجستير أكاد م ق الرةيق  

رسههالة ماجسههتير غيههر مرللع: رهخللةر  )د. (  المعللا  ة الةئ سلل ق ال سللعق ل ق لل   األداء المنسسلل    -31
لعلللر  اعج ماع للق  جامعللق اشمللا  محمللد بلل  سللعرد اعسللةم ق  لداة  ر خيلل ي  ةبللر   كل للق ا منشههورة،

 المملكق العةب ق السعرد ق.
(  عة لللللق لداة  الجلللللرد  الرلللللاملق بلللللأداء الملللللرظف   فللللل  الجامعلللللا  2014المعملللللة  رسلللللا  سلللللل ما  ) -32

   س  لداة  أعملا:  كل لق اع  صلاد رالعللر  اشداة لق  جامعلق غير منشورةماجستير  رسالةالفلسي ن ق  
 األزهة  غز   فلسي  .

(  عة ق ال لدة   بلأداء األفلةاد العلامل   فل  اشداة  الرسلي  2008نعما   عائد  عبد العز ز عل  ) -33
 رسهالة ماجسهتير غيهر منشهورة،بال يب ، عل  الجامعا  الحكرم ق ال من ق  دةاسق حاللق جامعلق  علز  

 سي للدةاسا  العل ا.كل ق العلر  المال ق راشداة ق رالمال ق  جامعق الرة، األر 
 فل  الم علملق المنظملا  رخصلائص ال نظ مل  الل عل  عمل لا  أثلة ( 2012) عبلا  ل نلا   لرن   -34

 غير ماجستير رسالة ،كةبةء جامعق ف  ال دة س    م  ع نق ةةاء دةاسق اس يةع ق :الم م ز األداء
 .كةبةء  العةا، جامعق راع  صاد  كل ق اشداة   منشورة

 

 لدوريات والمجالت العلمية:ثالثًا: ا
  ال نظ ملل  ال فللر، فلل  العملل: أخة  للا  أثللة  (2012) عبللد سللعد رعللابة  حسلل  ؛ محمللد الجنللاب   -35

  (8) المجللد  االداريهة للعلهوم العراقيهة المجلهة ،الةرل د مصة  رفةع العامق اعداة  ف   يب ق ق دةاسق
 .141-121 ص ص العةا،   (32) اعصداة

 ال دة سل ق الا ئلق أعضلاء نظلة رجالق مل  الجلامع  األداء (   ق ل  2003) الحجلاة  ةائلد حسل   -36
 جامعلق األ صل   بحهث منشهور الرلاملق  كل لق ال ةب لق  الجلرد  لداة  مفالر  ضلرء األ ص  ف  بجامعق
 .240 - 203ص ص  غز   فلسي   (2(  العدد )8المجلد )

مجلهة ، أنملرذج ال م لز األرةربل   (   ق ل   أداء المك بلا  الجامع لق رفل2018خما    الان  فلة  ) -37
(  العلللةا،  ص ص 37  جامعلللق بابللل:  العلللدد )كليهههة التربيهههة األساسهههية للعلهههوم التربويهههة واإلنسهههانية

540-557. 
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، بحهث  ق    را   أداء الجامعا  بقياع غز  رفقلا  لنملرذج باللدة ج ( 2016الدهداة  مةرا  حمرد  ) -38
-67  ص ص غللز   فلسللي   ( 2(  العللدد )25المجلللد ) الكل للق الجامعللق للعلللر  ال يب ق للق منشههور، 

95  . 
 الجامع لق اشداة  عمل: نجلا  فل  المةئ لق اشداة  درة اسل ةا  ج ا  ( 2007فلرز  ) هارل  العبلاد   -39

 .117- 84(  ص ص 3 (العدد ( 1) المجلد  إدارية دراسات مجلةالم م ز   األداء ل حق ،
 :الم م لز الجامع   حق ، األداء ف  المعةفق لداة  ةدر  ( 2009) حمرد  رهخةر  عل  سعد العنز   -40

المجللد   واإلداريهة االقتصهادية العلهوم مجلهة الكرفلق  جامعق راع  صاد  اشداة  كل ق ف   يب ق ق دةاسق
 .14-1  ص ص)56 ((  العدد15)
 يلللر ة أداء الجامعلللا  السلللعرد ق فللل  ال صلللن فا  العالم لللق ، (2017علللر   رفلللاء محملللد  رهخلللةر  ) -41

المجللد ، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، )ال جةبق الكند ق أنمرذجا ( 2030حق ، ةن ق المملكق ل 
(  مةكللز بحللرل الدةاسللا  اشنسللان ق  جامعللق الملللك سللعرد  المملكللق العةب للق السللعرد ق  5(  العللدد )6)

  .268 -245ص ص 
لللل   حق للل، األداء المنظمللل  ( السلللب : لTQM(  لداة  الجلللرد  الرلللاملق )2013) ع رلللار   بللل  أحملللد -42

  كل للق العلللر  اع  صللاد ق رالعلللر  ال جاة للق رعلللر  ال سلل  ة  مجلههة أداء المؤسسههات الجزائريههة الم م للز 
 .46 - 33جامعق  اصد  مةبا   رة لق  الجزائة  ص ص 

 رظ ل  المعلا  ة الدرل لق للجلرد  )األ لزر(  ملدخ: لةفل  جلرد  ال علل    ( 2007غال   أحمد حسا  ) -43
  (4)المجللد  مجلة جامعة صهنعاء للعلهوم التربويهة والنفسهية، الجامعا  ال من ق  ) صرة مق ة ( ف  

  .(2العدد )
 ال لدة   ه ئلق ألعضلاء المان لق ال نم لق ( 2008علل  )  رف ل، رعلال   سلع د محملد ةدملا  غالل   -44

 المجللد الجهامعي، التعلهيم جهودة لضهمان العربيهة المجلهة الجلامع   ال علل   ف  الراملق للجرد  مدخ:
  .188 -160(  ص ص 1) (  العدد1)
   ا  األداء الم مّ ز للمنسسلا  مل  خلة: نملاذج الجلرائز العالم لق للجلرد   ( 2013) مةاد كرار   -45

دارية،مجلة   .جامعق أ  البرا    الجزائة  (14العدد ) أبحاث اقتصادية وا 
  دةاسللق اسلل يةع ق فههي األداء الجههامعيأثههر إدارة التميههز (  2016المللدر  هعء عبللدالكة   غاللل  ) -46

 -368(  كل للق دجللق  الجامعلق األهل للق  ص ص 9العلدد)مجلهة الههدنانير، لع نلق مل  الكل لا  األهل للق  
386. 
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 رابعًا: المؤتمرات:
 المعلل   أداء  يلر ة فل  فلسلي   فل  ال ةبر  المرة  درة  (2000) ماجد الد    ؛ لحسا  اةغا  -47

 منههاهج التههدريس، وطههرق للمنههاهج المصههرية للجمعيههة عشههر الرابههع لمههيالع للمههؤتمر مقدمههة دراسههة
 .القاهة  رم   ع   جامعق األداء، مفهوم ضوء في التعليم

(  ال م لللللز فللللل  األداء  ماه  لللللل رك للللل   مكللللل   حق قلللللل فللللل  2011جم للللل:  أحملللللد؛ رسلللللف ة  محملللللد ) -48
لمنظمههات والحكومههات ورقههة مقدمههة إلههى الملتقههى الههدولي الثههاني حههول األداء المتميههز ل المنظمللا  

المنعقللد بعنههوان" نمههو المؤسسههات واالقتصههاديات بههين تحقيههق األداء المههالي وتحههديات األداء البيئههي" 
   الجزائة.اليبعق الثان ق، نرفمبة 23 -22بجامعق رة لق خة: الف ة  

ذ   لاة   جامعلق لكل لا  األداء األساسل ق منرلةا  بعلو    حل ل:(2014)البلاة   عبلد الحملدان   -49
 المنعقد خالل الفترة العالي التعليم جودة لضمان الرابع الدولي المؤتمر العربي إلى مقدمة عمل رقةو 

 األةد . الزة اء  جامعق   2014/4/3-1
 الم م لز للألداء كملدخ: الحد ثلق ال قن لا  ( 2006) ناصلرة القلادة  رعبلد محملد دحملان   دةر لا -50

 تأهيهل متطلبهات الهدولي: دمهة إلهى الملتقهىورقهة مق رالم رسليق  للمنسسلا  الصلغ ة  بالنسلبق
  .ل ب ا  يةابل  العربية، الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

م يلبلا   ضلرء فل  ال ةب لق الة اضل ق معلل  أداء ل قلر   مق ةحلق معلا  ة   (2012)ل ملا  ةمضلا   -51
جهودة  لضهمان انيالثه الهدولي العربهي المهؤتمر إلهى مقدمهة ورقهة عمهل ال علل    فل  راعع ملاد الجلرد 
 البحة  . الخل ج ق  الجامعق   4-4/5/ 2012الفترة خالل المنعقد العالي التعليم

 إلى عمل مقدمة ورقة ال عل   الجامع   ف  اشنجاز  ق    منرةا  (    ا 2011) جااد السند   -52
  2011 5 12-10 الفتهرة خلهل المنعقهد العهالي التعليم جودة لضمان األول الدولي العربي المؤتمر
 األةد . الزة اء  جامعق الثان   الجزء

بحهههث مقهههدم إلهههى المهههؤتمر الهههوطني (  جلللائز  الخلللل ج العةبللل  للجلللرد   2004اليبيبلللائ   جلللة: ) -53
ةب للل  أر:  28- 26المنعقلللد خلللة: الف لللة  السهههعي نحهههو اإلتقهههان والتميهههز، الواقهههع والطمهههوح -للجهههودة
 ه.1425

ةا  ج ا  ال م للز فلل  اللل عل  رال عللل   ردرةهللا فلل   حق لل، (   بنلل  اسلل 2012) الفقاللاء  سللا  عبللد القللادة -54
ورقة علمية الم ز  ال نافس ق المس دامق لمنسسا  ال عم   العال  جامعق النجا  الرين ق  حالق دةاس ق  
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"  مقدمههة إلههى المههؤتمر العربههي األول بعنههوان "اسههتراتيجيات التعلههيم العههالي وتخطههيط المههوارد البشههرية
  نم ق اشداة ق بال عار  م  الجامعق الاارم ق رجامعق القاهة   األةد .المنظمق العةب ق لل

 عمل ورقة المةجع ق  للمقاةنا  بناء نظا  ف  سعرد الملك جامعق  جةبق   (2013)رهخةر  القةن  -55
          الفتهرة خلهل المنعقهد العهالي التعلهيم جهودة لضهمان الثالهث العربهي الهدولي المهؤتمر إلهى مقدمهة

 األةدن ق  األةد . الز  رنق جامعق األر:  الجزء ،2013 4 2-4
 ضلرء فل  المصلة  ال علل   الجلامع  جلرد  مق لة  لضلما   صلرة   (2014)محملد سلحة  محملد -56

التعليم   جودة لضمان الرابع الدولي المؤتمر العربي إلى عمل مقدمة ورقة ،اعس ةا  ج ق اشداة  مدخ:
 الزة اء  األةد .  جامعق، 2014 4 3-1 الفترة خالل المنعقد العالي

(  منرةا  األداء الةئ س ق للجامعا  ال من ق ف  ضرء المنرةا  2016محمد  عبداللي   مصل  ) -57
جامعللق العلللر  المههؤتمر العربههي الههدولي السههادس لضههمان جههودة التعلههيم العههالي، اش ل م للق رالعالم للق  
 رال كنلرج ا  ال م .

 العلمي المؤتمر األداء  مفالر  ضرء ف  ر دة بل المعل  دلعدا بةامج  ير ة  (2002) محمد نصة  -58
 .القاهة  رم   ع   جامعق األر:  المجلد األداء، مفهوم ضوء في التعليم مفاهيم -عشر الرابع

 

 خامسًا: التقارير والنشرات الرسمية:
 ال م .   صنعاء ،2016-2003مسيرة عطاء (  2016جامعق األندل  للعلر  رال قن ق ) -59
  كل لق ال علل   المف لر   صلنعاء ،2015-2014(، دليل الدارس 2015) العلر  رال كنرلرج اجامعق  -60

  ال م .
  أنموذج من مستمدة معايير باستخدام الذاتي التقرير تقييم  (2010) راشداة ق المال ق الة ابق د را  -61

 .فلسي   الثان   السنر  ةب   قة ة ،EFQM األوروبي التميز
مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية مراحل ، أنواعه  (  2011) ي ال علل  المجل  األعل  ل خي  -62

 ال م .   (2010 2009) المختلفة
الحكهومي والشهفافية فهي  األداء لتميهز الثهان اهلل عبهد جهائزة الملهك(  2013رزاة  ال ةب لق رال علل   ) -63

 عما   األةد . وزارة التربية والتعليم،
االستراتيجية الوطنيهة للتعلهيم العهالي فهي الجمهوريهة (  2006العلمل  ) رزاة  ال عل   العال  رالبحل -64

   ال م .اليمنية
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 قوانين ولوائح وأنظمة التعليم العالي والبحث العلمي،(  2008رزاة  ال عل   العال  رالبحل العلم  ) -65
 صنعاء  ال م .

 صلللنعاء   2015 – 2014دليهههل التعلهههيم العهههالي   (2015) العلمللل  رالبحلللل العلللال  ال علللل   رزاة  -66
 .ال م 

 صلللنعاء  ،2019 -2018دليهههل التعلهههيم العهههالي   (2019) العلمللل  رالبحلللل العلللال  ال علللل   رزاة  -67
 .  ) ح  اليب (ال م 

  اليبعللق الثالثللق  المنفههذة لهه  قههانون الجامعههات اليمنيههة والقههرارات(  2007رزاة  الرللئر  القانرن للق ) -68
 مياب  ال رج ل  ال م .
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 األخ   الدكتور/ .................................................................................. المحترم

 تحيـة طيبــة وبعــــد،،،،،

؛ "(EFQM)نمـوذج األوروبـي للتميـزاجلامعـات اليمنيـة يف ضـوء الأداء تطوير " بعنوان دراسةقوم الباحث بإجراء ي
س. وتههدف الدراسهة إلهى تطهوير أداء جامعهة األنهدل -فهي إدارة األعمهال الماجسهتير درجهة علهى الحصهول لمتطلبهات اسهتكماالً  وذلهك

اليمنيههة فههي ضههوء داء الجامعههات مههن خههالل التعههرف علههى واقههع أ (EFQM)الجامعههات اليمنيههة فههي ضههوء النمههوذج األوروبههي للتميههز
ذات داللهة إحصهائية فهي اسهتجابة المبحهوثين تعهزى  اً ، والتعرف علهى مها إذا مها كهان هنهاك فروقه(EFQM)األوروبي للتميز النموذج

 . (EFQM)اليمنية في ضوء النموذج األوروبي للتميزلمتغيرات الدراسة، وتقديم تصور مقترح لتطوير أداء الجامعات 
لتطهوير أداء الجامعهات  المكونة من تسعة مجهاالتو بين أيديكم  التي ستبانةاال هذه ببناء الباحث قام الدراسةأهداف  ولتحقيق

، وفي كل مجال مجموعة من الفقرات؛ وأمام كل فقرة خمسة بدائل وفقًا لمقياس (EFQM)للتميز في ضوء النموذج األوروبياليمنية 
 :ليكرت الخماسهي

 

 
 

بهداء ضع الباحث بين أيديكم ونظرًا لخبرتكم الواسعة في هذا المجال ي فقرات تخص االستبانة ويتطلهع إلهى االسترشهاد بهكرائكم وا 
 العون والمساعدة من حيث:

 مدى وضوح الفقرات. -
 سالمة الصياغة اللغوية. -
 انتماء الفقرات لمجاالتها. -
 ( لما ترون  مناسبًا.إجراء التعديالت المقترحة )حذف، إضافة -

علهى  إال أنَّه وعلى الرغم من علم الباحث مسبقًا بكثرة األعباء وضيق الوقت لهديكم، ، وباعتباركم من ذوي الخبرة واالختصاص
 .ثقة بأن ذلك لن يحول دون تقديم العون والمساندة ل ُ 

 مع خالص الشكر والتقدير لكم،،،
 حممد شرف أمحد الشهاريالباحث /  

 772164602جوال 
  711797989واتس 

 درجة الموافقة 

جدا   منخفضة منخفضة متوسطة عالية عالية جدا    

 اجلمهورية اليمنية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة األندلس للعلوم والتقنية

 عمادة الدراسات العليا

 كلية العلوم اإلدارية : قسم إدارة أعمال
 

 

 (1ملحق )
 األداة في صورتها األولية

 (استبانة آراء احملكمني)

 البيانات اخلاصة باحملكم لالستبيان
 

 (..................................................الدرجة العلمية : .......................................................:) السم الرباعي

 (...............................................................................................................................الوظيفة الحالية:)

 (  .............................................................................................................................. الجامعـــــــة : )



  
 

 

 

 
  

 
 

 المحترمون                                            / القيادات الجامعية      األخـوة 

 تحيـة طيبــة وبعــــد،،،،،

النمـــوذج األوروبـــي  اجلامعـــات اليمنيـــة يف ضـــوءأداء تطـــوير " بعنهههوان دراسهههةقهههوم الباحهههث بهههإجراء ي
 ،جامعهة األنهدلس -فهي إدارة األعمهال الماجسهتير درجهة علهى الحصهول لمتطلبهات كماالً اسهت وذلهك؛ "(EFQM)للتميـز
والتهي تتضهمن تسهعة مجهاالت لتطهوير أداء  أيهديكم بهين التهي االسهتبانة ههذه ببنهاء الباحهث قهام الدراسهةأههداف  ولتحقيهق

 .بي للتميزو النموذج األور  الجامعات اليمنية في ضوء

جابهاالتفضل  ،سيادتكم من والمرجو تكم باإلجابة على فقهرات ههذه االسهتبانة، حتهى يصهل ههذا العمهل بفضهل علمكهم وا 
األوروبهههي  النمهههوذجضهههوء  فهههي واقهههع أداء الجامعهههات اليمنيهههةبيهههان  ىاألقهههدر علههه كهههونكم ،وتعهههاونكم إلهههى تحقيهههق أهدافههه 

ن ذلهك لهن   علهى ثقهة بهأنَّهة األعبهاء وضهيق الوقهت لهديكم إال أوعلى الرغم من علهم الباحهث مسهبقا بكثهر ؛ (EFQM)للتميز
وفقهها لمقيههاس  ( أمههام كههل فقههرة وكمهها ترونهه  مناسههباً √يحههول دون تقههديم العههون والمسههاندة لهه ، مههن خههالل وضههع عالمههة) 

 والتي تتكون من جزأين : ؛)ليكرت( الخماسي الموضح في االستبانة
 . واردة في االستبانةوبعض التعريفات ألهم المصطلحات ال الشخصية البيانات على يحتوي:  اجلزء األول

 االستبانة وفقراتها.مجاالت على يحتوي :  اجلزء الثاني
 علمًا بأن إجاباتكم سيتم التعامل معها بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.         

 

 وتفضلوا بقبول وافر التحية  وعظيم االمتنان  ،،،،

 حممد شرف أمحد الشهاري  الباحث /
 711797989وتس
 772164602هاتف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واجهة االستبانة املوجهة 

 إىل عينة البحث

 اجلمهورية اليمنية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة األندلس للعلوم والتقنية

 عمادة الدراسات العليا

كلية العلوم اإلدارية : قسم إدارة 

 أعمال
 

 



  
 

 

 

 

 

 

 اجلزء األول
 البيانات الشخصية 

 )    ( ذكر االجتماعي النوع -1
 )    ( أنثى

 المؤهل العلمي -2
 أعلى من بكالوريوس)    ( 

 )    ( بكالوريوس     
  أقل من بكالوريوس)    ( 

 المسمى الوظيفي -3

 رؤساء الجامعات ونوابهم)    ( 

 الكليات ونوابهم عمداء )    (      
 مدراء المراكز ونوابهم)    ( 
 مدراء اإلدارات)    ( 

 )    ( أخرى يمكن توضيحها..................

 سنوات الخبرة -4
 سنوات 5أقل من )    ( 

  10سنوات إلى  5)    ( من      
 أكثر من عشر سنوات)    ( 

 .………………عدد الدورات التدريبية: والورش الدورات التدريبية -5

 ……………………….الورش:عدد        

 حكومية )    (  نوع الجامعة  -6
 أهلية)    ( 

 :أهم املصطلحات الواردة يف الدراسة ويعرفها الباحث إجرائيًا كاآلتي 
 

هننو راويييننر رامقصننود  نن  رامفننيهي   رأل كننيا  رامميا نني  ر درايننة درخنن  التطثثوير:  -1

 راجيم ة بهسف   ايل رألدرء    ويره.

قسات قييدت  موظف  راجيم ة ع نى   قين  رألهنسرف  ن  ضنوء م نييير  إلداري:األداء ا -2

 ب  ا وميف. را موذج رأل ا

مجموعة منل رام نييير  رامتانرر  اوقيني  ه   (:EFQMالنموذج األوروبي للتميز) -3

رامانوسرم  راومينف بهنسف   قين   راليصنة   وير رألدرء بياجيم ني  رايم ينة را كومينة 

أدرء م ي ننس ا جيم نني  رايم يننة افهنن  رافجننور     فيفهنني ع ننى مننل خننهش ةدشننيء دظننيم 

يوضمل  ا ة مل رام نييير   اإلدرات راجيم ية مشور ة اية بمثيبة  ضع را  وش   ه 

راقيننيدت  رامننوراد رابشننرية  راايي نني  (  رامتاننرر   رامومث ننة  نن  راممك نني    هنن 

اضنني را ننيم يل  ( هنن   د   را م ينني (  را وننيق راشننرر ي   رامننورا  رب ننورر يجيي  

 رألدرء(.    متارر  دويق  رامجومع  اضي رافية راماوهس ة  خسمة



  
 

 (EFQM) واقع أداء اجلامعات اليمنية يف ضوء النموذج األوروبي للتميز:  اجلزء الثاني

 الـفـقــــرات م

 المالحظات  املناسبة الوضوح
 أو 
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 :ة اإلداريةالقيادالمجال األول: 

      تعمل على توفير مناخ تنظيمي للتميز في األداء اإلداري.  1

      تحرص أن تكون قدوة حسنة للعاملين والمستفيدين.  2

      في تطوير األداء اإلداري. همتوجد رغبة لدي  3

      تحدد االحتياجات التدريبية الالزمة للعاملين.  4

      إقامة شراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي على تحرص  5

تحفز العاملين على المسؤولية المشتركة في تحقيق األهداف   6
 المنشودة.

     

      تعمل على نشر ثقافة التميز في األداء لدى العاملين.  7

      تحرص على تفويض بعض الصالحيات للعاملين.  8

      ميز في األداء اإلداري.تلتزم بمعايير الجودة والت  9

 :الموارد البشريةالمجال الثاني: 

      وفق معايير مهنية وموضوعية. الكوادريتم تعيين   10

      تمتلك الجامعة لوائح توضح حقوق العاملين وواجباتهم.  11

يتم تطوير قدرات العاملين بالجامعة من خالل وضح برامج   12
 محددة لهذا الغرض.

     

يل الصف الثاني من العاملين لشغل المناصب القيادية يتم تأه  13
 بالجامعة.

     

      يتم تطوير قدرات العاملين وفق استراتيجية الجامعة.  14

يتم إشراك العاملين في مناقشة المشاكل المتعلقة بسير العمل   15
 وإيجاد حلول لها.

     

      يتم تفعيل معيار الكفاءة في التعيين.  16

 لث: السياسات واالستراتيجيات:المجال الثا

      استراتيجية إلدارة الجامعة. خطة توجد  17

      تمتلك رؤية ورسالة واضحة لتطوير األداء اإلداري.  18

 بالخطة وثيقا   ارتباطا   التنفيذية جامعةال خطط تبطتر  19

 االستراتيجية.
     

تتوافر بدائل استراتيجية لمواجهة المخاطر المحتملة   20
 الطارئة. والظروف

     

      يتم مراعاة جودة المعلومات الالزمة التخاذ القرارات السليمة.   21

أهداف استراتيجية محددة لتطوير األداء  هاتتضمن خطط  22
 اإلداري مستقبال .
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      تتناسب أعداد العاملين الحاليين مع حجم األعمال المطلوبة.  23

ناسب مؤهل العامل مع طبيعة عملة.يت  24       

تحرص على االستفادة من التغذية الراجعة في بناء خططها   25
 المستقبلية.

     

العاملين  تومسؤوليايوجد توصيف وظيفي يحدد مهام   26
 بالجامعة.

     

 المالية:و المادية ع: المواردالمجال الراب

      يتم توفير الموارد المالية الكافية للجامعة من مصادر متنوعة.  27

الحوافز  الصرف، الرواتب،) واضحي مال نظاميوجد   28
 الجامعة. إلدارة )والمكافآت...

     

توفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس المختبرات العلمية   29
 والحاسوبية الالزمة للعمل.

     

      يتم استخدام وسائل تقنية على نحو فعال إلدارة الجامعة.  30

      تمتلك الجامعة موقع إلكتروني.  31

      تمتلك الجامعة قاعدة بيانات محدثة.  32

تعزز عالقاتها مع المنظمات الداعمة؛ لالستفادة مما تقدمه من   33
 مساعدات للتطوير المستمر.

     

ألجل الوصول إلى تحقيق التنمية  تحرص على ترشيد اإلنفاق  34
 المستدامة.

     

 المجال الخامس: العمليات واإلجراءات:

      اإلجراءات والعمليات وفق النظام.بالجامعة العاملين  تلزم  35

      بالوضوح والشفافية للجميع. هاتتسم عمليات  36

 وفق والعمليات باإلجراءات في الجامعة العاملين كل تلزم  37
 .النظام

     

      تنفذ برامجها وفق احتياجات وتطلعات المستفيدين.  38

      تمتلك معلومات عن إنجاز العاملين لمهامهم.  39

وأنشطتها بما يتناسب مع التقدم العلمي  برامجهاتطور   40
 والتكنولوجي.

     

 البيئة لمتطلبات استجابة تعويضاتها نظام بتحديث تعمل  41
.التنافسية  
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 المالحظات املناسبة الوضوح
 أو

 التعديل المقترح

حة
ض
وا

 

ر 
غي

حة
ض
وا

 

بة
س
نا
م

 

ير
غ

 

 
بة
س
نا
م

 

 لتحقيق ومستمر دوري بشكل وبرامجها أنشطتها بتقويم تقوم  42
.اإلداري األداء تطوير  

     

 العاملين بين العالقات لتحسين آليات إيجاد على تحرص  43
.متميز إداري أداء على للحصول  

     

 األداء تطوير ألولويات وفقا   العمليات ترتيب على تعمل  44
.اإلداري  

     

:رضا العاملين: السادسالمجال   

 التطوير عن العاملين رضا مدى لقياس مؤشرات ريتوفيتم   45
.الوظيفي  

     

 آلية عن العاملين رضا مدى لقياس مؤشرات ريتوفيتم   46
.المختلفة اإلدارية المستويات بين التواصل  

     

 العمل عالقات عن العاملين رضا لقياس مؤشرات يتوفر  47
 وإدارة الجامعة.

     

      يتم توفير مؤشرات عن مستوى إنتاجية العاملين.  48

تتوفر لديها طرق إبداعية للتطوير المستمر تضمن ارتياح   49
من اداء متميز. يقدمونهالعاملين لما   

     

اجات العاملين في الجامعة تتبنى أسلوب التنبؤ لتحديد احتي  50
 وتطلعاتهم.

     

 وأفراد العاملين لجميع الجيد الصحي التأمين خدمة توفير يتم  51
.أسرهم  

     

.بينهم فيما الخبرات تبادل على العاملين تشجع  52       

تعطي أهمية كبيرة على تدريب العاملين في ضوء معايير   53
 الجودة.

     

:ينرضا المستفيد: السابعالمجال   

 العملية في والتميز الجودة مستويات أعلى على الجامعة تنافس  54
.األكاديمية  

     

المستفيدين. شكاوي مع بإيجابية تتعامل  55       

 العوامل من للتأكد واضحة مؤشرات الجامعة لدى تتوفر  56
المستفيدين. رضا على المؤثرة  

     

 برضا الصلة ذات األهداف تحقق من التأكد على تحرص  57
 المستفيدين.

     

 وتنمية تطوير لغرض تدريبية دورات في المستفيدين ُتشرك  58
.ومعارفهم مهاراتهم  

     

 وتشخيصها األخطاء لرصد إيجابية مؤشرات هايلد تتوفر  59
.ثارهاآ ومعالجة  
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تهتم الجامعة بمعايير الصحة والسالمة المهنية المتعلقة   60
 بالجودة.

     

 مواصالت عامة، مرافق) صحية جامعية بيئة الجامعة توفر  61
(.حديثة  

     

 المستفيدين احتياجات تناسب للمخرجات مواصفات تضع  62
.العصر وتواكب  

     

خدمة المجتمع: الثامنالمجال   

العصر. ومتطلبات المجتمع رغبات تلبي متنوعة برامج تقدم  63       

 – احتفاالت) متنوعة للمجتمع أنشطته الجامعة تعقد إدارة  64

معارض(. –ندوات  ) 
     

تشارك الجامعة المجتمع المحلي في أنشطته المختلفة   65
 )احتفاالت وطنية ودينية، أنشطة رياضية وثقافية وصحية(.

     

.المجتمع مع متميزة عالقات بناء على تحرص  66       

.المجتمع مشكالت حل في فعال بشكل ُتسهم  67       

.للمجتمع المستدامة التنمية قتحق على الجامعة تحرص  68       

 التي للمشاكل ناجحة حلول توفير في فعال بشكل ُتسهم  69
.المجتمع يواجهها  

     

 المجاالت في المجتمع تثقيف بهدف والندوات الدورات ُتقّدم  70
.يحتاجها التي الموضوعاتو  

     

نتائج األداء المؤسسي ككل: التاسعالمجال   

.تحسينه وضمان الجامعة أداء لمراقبة مؤشرات يتوفر  71       

التقنية والتكنولوجية  متطلباتال مع هامخرجات تتناسب  72
  المعاصرة.

     

 اليمنية الجامعات من مثيالتها بين متميزا   مكانا   الجامعة تحتل  73
الجامعي ألدائها نظرا   والحكومية الخاصة  

     

 اتخاذ في األداء تقويم نظام تقارير على الجامعة تعتمد  74
.بالجامعة المتعلقة القرارات  

     

.واإلقليمية المحلية التنمية احتياجات هامخرجات ُتلّبي  75       

 الخاصة الخاّلقة باألفكار يتعلق ما كل بتوثيق الجامعة تهتم  76
.المؤسسي األداء بنتائج  

     

.األعمال إنجاز في اإلبداع على الجامعة تشجع  77       

      تشعر الجامعة بالرضا عن نتائج أداء العاملين.  78

.الموارد استهالك ترشيد لمراقبة مؤشرات يهالد تتوفر  79       

.المخرجات جودة لقياس مؤشرات يهالد تتوفر  80       



  
 

(2) رقم ملحق  

معات اليمنية )احلكومية واألهلية(اتذة احملكمني لالستبانة من اجلااألس كشف بأمساء  

 التخصص الجامعة التي يعمل بها
الدرجة 

 العلمية
 م اسم المحكم

مساعدأستاذ  إدارة أعمال جامعة العلوم الحديثة أنعم المؤمن سعيد عبدد/    1 

المرهضي غالب سنانأ.د/  أستاذ دكتور إدارة أعمال جامعة صنعاء  2 

للعلوم والتقنية جامعة األندلس شرف أحمد الشهاريأ.د/  أستاذ دكتور أصول تربية   3 

للدراسات   األكاديمية اليمنية

 العليا
صالح حميدد/  أستاذ مساعد مناهج بحث  4 

العروسي أحمد عبد السالمد/  أستاذ مساعد إدارة وتخطيط تربوي المعهد العالي للتدريب والتأهيل  5 

الحديثة للدراسات  كلية اإلدارة

 العليا
الدعيس سعيد عبد الكريمد/  أستاذ مساعد إدارة وتخطيط تربوي  6 

القفري صالح عبد الكريمد/  أستاذ مساعد إدارة أعمال الجامعة اليمنية  7 

القرشي علي عبد هللاأ.م.د/  أستاذ مشارك إدارة مالية جامعة ذمار  8 

حضرموتجامعة  عبد هللا سراجأ.د/  أستاذ دكتور إدارة أعمال   9 

للعلوم والتقنية جامعة األندلس  
طرائق تدريس 

 الرياضيات
مهدي عبد هللا عباسأ.د/  أستاذ دكتور  10 

للدراسات  األكاديمية اليمنية

 العليا
عبده نعمان الشريفد/  أستاذ مساعد إدارة أعمال  11 

للعلوم والتقنية جامعة األندلس هارب مدمح عليد/  أستاذ مساعد محاسبة   12 

صنعاء ةجامع فضل محمد المحموديأ.م.د/  أستاذ مشارك إدارة أعمال   13 

 جامعة عمران
إدارة الجودة الشاملة 

 في التعليم
قحوان قاسم محمدأ.م.د/  أستاذ مشارك  14 

للعلوم والتقنية جامعة األندلس قطران عبد الرزاق يحيىأ.م.د/  أستاذ مشارك تكنولوجيا التعليم   15 

 

 سماء مة بق أبجد ا .األ 

 
 

  
 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 األخـوة / القيادات الجامعية                                                  المحترمون

 تحيـة طيبــة وبعــــد،،،،،

تطـــوير أداء اجلامعـــات اليمنيـــة يف ضـــوء النمـــوذج األوروبـــي " بعنهههوان دراسهههةقهههوم الباحهههث بهههإجراء ي
فهي إدارة األعمهال بجامعهة األنهدلس للعلهوم  الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات تكماالً اس وذلك؛ "(EFQM)للتميز
والتهي تتضهمن تسهعة مجهاالت لتطهوير  أيديكم بين التي االستبانة هذه ببناء الباحث قامأهداف الدراسة  ولتحقيق ،والتقنية

 .أداء الجامعات اليمنية في ضوء النموذج األوروبي للتميز

، التفضههل باإلجابههة علههى جميههع فقههرات هههذه االسههتبانة، حتههى يصههل هههذا العمههل بفضههل علمكههم سههيادتكم مههن والمرجههو
جاباتكم وتعاونكم إلى تحقيق أهداف ، كونكم األوروبهي  النمهوذجضهوء  بيان واقع أداء الجامعهات اليمنيهة فهي ىاألقدر عل وا 

ن ذلهك لهن يق الوقهت لهديكم إال أنَّه  علهى ثقهة بهأاألعباء وضه ؛ وعلى الرغم من علم الباحث مسبقا بكثرة(EFQM)للتميز
ناسههبة لكههم وفقههًا لمقيههاس ( أمههام كههل فقههرة ترونههها م√يحههول دون تقههديم العههون والمسههاندة لهه ، مههن خههالل وضههع عالمههة) 

 كرت( الُخماسي الموضح في االستبانة؛ والتي تتكون من جزأين :)لي
 . ريفات ألهم المصطلحات الواردة في الدراسةالشخصية، وبعض التع البيانات على يحتوي: اجلزء األول

 على مجاالت االستبانة وفقراتها.يحتوي : اجلزء الثاني
 علمًا بأن إجاباتكم سيتم التعامل معها بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط،         

 ويمكنكم الحصول على نتائجها الحقًا إن رغبتم في ذلك.
 

 وافر التحية  وعظيم االمتنان  ،،،،وتفضلوا بقبول 

 

 

 حممد شرف أمحد الشهاريالباحث /  
 711797989واتس/
 772164602جوال/ 

 
 

 اجلمهورية اليمنية
  زرات راو  ي  را يا   راب ث را  م 

  يم ة رألدساس ا   وم  راوق ية

 عميدت راسار ي  را  يي

  ية را  وم ر دراية  

 قا  ةدرات أعميش
 

 

 (3ملحق رقم )

 االستبانة بعد التحكيم



  
 

 اجلزء األول
 البيانات الشخصية 

 )    ( ذكر النوع )الجنس( -1
 )    ( أنثى

 المؤهل العلمي -2

 دكتوراه)    ( 
 ماجستير)    ( 

 )    ( بكالوريوس
 )    ( أقل من بكالوريوس

 المسمى الوظيفي -3

 )    ( رؤساء الجامعات
 )    ( نواب رؤساء الجامعات

 )    ( أمناء الجامعات
 )    ( عمداء الكليات     

 )    ( نواب عمداء الكليات
 )    ( أمناء الكليات
 )    ( مدراء المراكز

 )    ( نواب مدراء المراكز
 )   ( رؤساء األقسام العلمية

 )   ( مدراء اإلدارات
 رؤساء األقسام اإلدارية(     )

 سنوات الخبرة -4
 سنوات 5)    ( أقل من 

 سنوات 10إلى  5)    ( من      
 )    ( أكثر من عشر سنوات

 …………….عدد الدورات التدريبية في الجودة: الدورات التدريبية والورش -5

 …………عدد الورش العلمية في الجودة:       

 ( حكومية )   ( أهلية )   (            اسم الجامعة )          الجامعة  -6

 :أهم املصطلحات الواردة يف الدراسة ويعرفها الباحث إجرائيًا كاآلتي 

هننو راويييننر رامقصننود  نن  رامفننيهي   رأل كننيا  رامميا نني  ر درايننة درخنن  التطثثوير:  -1

 راجيم ة بهسف   ايل رألدرء    ويره.

ع نى   قين  رألهنسرف  ن  ضنوء م نييير قسات قييدت  موظف  راجيم نة  األداء اإلداري: -2

 ب  ا وميف. را موذج رأل ا

مجموعة منل رام نييير  رامتانرر  اوقيني  ه   (:EFQMالنموذج األوروبي للتميز) -3

رامانوسرم منل  راوميف بهسف   قي   رأله ية   وير رألدرء بياجيم ي  رايم ية را كومية 

رافجنور     فيفهني ع نى  ضنع خهش ةدشيء دظيم أدرء م ي س ا جيم ي  رايم ينة افهن  

يوضنمل  ان ة منل رام نييير   انإلدرات راجيم ينة مشنور ة اينة بمثيبنة را  نوش   هن 

راقيننيدت  رامننوراد رابشننرية  راايي نني  (  رامتاننرر   رامومث ننة  نن  راممك نني    هنن 

اضنني را ننيم يل  (د   را م ينني (  را وننيق   هنن   رب ننورر يجيي   راشننرر ي   رامننورا

 رألدرء(.   متارر  دويق  رامجومع  اوهس ة  خسمةاضي رافية رام



  
 

 (EFQM) واقع أداء اجلامعات اليمنية يف ضوء النموذج األوروبي للتميز:  اجلزء الثاني
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 ات الجامعية:القيادالمجال األول: 

      عة على توفير مناخ تنظيمي للتميز في األداء اإلداري.تعمل قيادة الجام 1

      أن تكون قدوة حسنة للعاملين والمستفيدين. على تحرص قيادة الجامعة 2

      توجد رغبة لدى قيادة الجامعة في تطوير األداء اإلداري. 3

      تحدد قيادة الجامعة االحتياجات التدريبية الالزمة للعاملين. 4

      إقامة شراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي علىقيادة الجامعة  تحرص 5

6 
تحفز قيادة الجامعة العاملين على المسؤولية المشتركة في تحقيق األهداف 

 المنشودة.
     

      تعمل قيادة الجامعة على نشر ثقافة التميز في األداء لدى العاملين. 7

      بعض الصالحيات للعاملين. تحرص قيادة الجامعة على تفويض 8

      تلتزم قيادة الجامعة بمعايير الجودة والتميز في األداء اإلداري. 9

 :الموارد البشريةالمجال الثاني: 

      يتم تعيين الموارد البشرية وفق معايير مهنية وموضوعية. 10

      تمتلك الجامعة لوائح توضح حقوق العاملين وواجباتهم. 11

      يتم إشراك العاملين في مناقشة المشاكل المتعلقة بسير العمل وإيجاد حلول لها. 12

      .معيار الكفاءة في التعيين تطبيقيتم  13

      تتناسب أعداد العاملين الحاليين مع حجم األعمال المطلوبة. 14

      .هيتناسب مؤهل العامل مع طبيعة عمل 15

      حدد مهام ومسؤوليات العاملين بالجامعة.يوجد توصيف وظيفي ي 16

      العاملين. أداءيتم توفير مؤشرات عن مستوى  17

      تتبنى الجامعة أسلوب التنبؤ لتحديد احتياجات العاملين في الجامعة وتطلعاتهم. 18

      تدريب العاملين في ضوء معايير الجودة.لأهمية كبيرة  ُتعطي إدارة الجامعة 19

 المجال الثالث: السياسات واالستراتيجيات:

      استراتيجية إلدارة الجامعة. خطة توجد 20

      تمتلك الجامعة رؤية ورسالة واضحة لتطوير األداء اإلداري. 21

      االستراتيجية. بالخطة وثيقا   ارتباطا   التنفيذية جامعةال خطط تبطتر 22

      .لمخاطر المحتملة والظروف الطارئةاتيجية لمواجهة ابدائل استرلدى الجامعة  تتوافر 23
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      يتم مراعاة جودة المعلومات الالزمة التخاذ القرارات السليمة.  24

      ألداء اإلداري مستقبال .استراتيجية محددة لتطوير ا ا  تتضمن خطط الجامعة أهداف 25

      تحرص الجامعة على االستفادة من التغذية الراجعة في بناء خططها المستقبلية. 26

 المالية:و المادية المجال الرابع: الموارد

27 
يتم توفير الموارد المالية الكافية للجامعة من مصادر متنوعة )حكومية أو خاصة أو 

 دولية(.
     

      في الجامعة. )الحوافز والمكافآت... الصرف، الرواتب،) واضحي مال ظامنيوجد  28

      يتم استخدام وسائل تقنية على نحو فعال إلدارة الجامعة. 29

      تمتلك الجامعة موقع إلكتروني. 30

      تمتلك الجامعة قاعدة بيانات محدثة. 31

32 
مة؛ لالستفادة مما تقدمه من مساعدات تعزز الجامعة عالقاتها مع المنظمات الداع

 للتطوير المستمر.

     

33 
الوصول إلى تحقيق التنمية  من أجلتحرص الجامعة على ترشيد اإلنفاق 

 المستدامة.
     

 المجال الخامس: العمليات واإلجراءات:

      اإلجراءات والعمليات وفق النظام. تطبيقبُتلزم الجامعة العاملين  34

 الجامعة بالوضوح والشفافية للجميع. عمليات تتسم 35
     

 تنفذ الجامعة برامجها وفق احتياجات وتطلعات المستفيدين. 36
     

 تمتلك الجامعة معلومات عن إنجاز العاملين لمهامهم. 37
     

 تطور الجامعة برامجها وأنشطتها بما يتناسب مع التقدم العلمي والتكنولوجي. 38
     

39 
نظام تعويضاتها بنظام المرتبات واألجور استجابة  على تحديثالجامعة  تعمل

 لمتطلبات البيئة التنافسية.
     

40 
تقوم الجامعة بتقويم أنشطتها وبرامجها بشكل دوري ومستمر لتحقيق تطوير األداء 

 اإلداري.
     

41 
ل على تحرص الجامعة على إيجاد آليات لتحسين العالقات بين العاملين للحصو

 أداء إداري متميز.
     

 تعمل الجامعة على ترتيب العمليات وفقا  ألولويات تطوير األداء اإلداري. 42
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 رضا العاملين: السادسالمجال 

      ين عن التطوير الوظيفي.مؤشرات لقياس مدى رضا العامل لدى الجامعة تتوفر 43

44 
مؤشرات لقياس مدى رضا العاملين عن آلية التواصل بين  لدى الجامعة تتوفر

 المستويات اإلدارية المختلفة.
     

      مؤشرات لقياس رضا العاملين عن عالقات العمل. لدى الجامعة تتوفر 45

      داء العاملين.تتوفر لدى الجامعة طرق إبداعية للتطوير المستمر أل 46

      .أسرهم وأفراد في الجامعة العاملين لجميع الجيد الصحي التأمين خدمةيتم توفير  47

      تشجع الجامعة العاملين على تبادل الخبرات فيما بينهم. 48

 )الطلبة( المجال السابع: رضا المستفيدين

      العملية األكاديمية. تنافس الجامعة على أعلى مستويات الجودة والتميز في 49

      تتعامل الجامعة بإيجابية مع شكاوي الطلبة. 50

      تتوفر لدى الجامعة مؤشرات واضحة للتأكد من العوامل المؤثرة على رضا الطلبة. 51

      تحرص الجامعة على التأكد من تحقق األهداف ذات الصلة برضا الطلبة. 52

53 
ي دورات تدريبية لغرض تطوير وتنمية مهاراتهم ُتشرك الجامعة الطلبة ف

 ومعارفهم.
     

      تتوفر لدى الجامعة مؤشرات إيجابية لرصد األخطاء وتشخيصها ومعالجة آثارها. 54
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Abstract 

Development of the Performance of Yemeni Universities based on 

European Foundation for Quality Management (EFQM) model  

Researcher / Mohammed Sharaf Ahmed Al-Shehari                                

Supervisor: Dr / Jabir Abdul Qawi Al-Sanabani 

 

 The study aimed at the assessment of the performance of Yemeni 

universities in the light of (EFQM) model, and the extent to which the indicators 

of the European model is applied to improve their performance, and to identify 

the statistical difference of the respondents due to the variables of the study 

(such as gender, degree, job title, years of experience, and number of training 

courses and workshops), as well as finding a proposal to improve the 

performance of Yemeni universities in the light of (EFQM) model. 

The study followed the descriptive analytical approach in response to its 

questions, and to achieve its objectives and hypotheses. The study respondents 

consisted of all academic and administrative leadership (such as universities 

rectors, deputy-rectors and trustees, faculties deans, deputy-deans and trustees, 

centres directors and deputy directors, chiefs of scientific departments, managers 

of departments and chiefs of administrative sections) totalling (1066) entries. In 

order to collect the data and information needed for the study, a questionnaire 

was prepared as a tool for the study and was verified as true and proven. A 

stratified random sample was distributed to (365) individuals from subjected 

Yemeni universities (state and private), where Sana'a University and Hadramout 

University were selected among (state) universities, whlie the University of 

Science and Technology and Al Andalus University were selected among 

(private) ones. After collecting the samples, the statistical processing were 

carried out using Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) software. 

On that basis, the study reached a set of results related to its questions and 

hypotheses, the most significant of which were as follows: 

1- The performance of subjected Yemeni universities in the light of the (EFQM) 

model was average, where the indicator of material and financial resources 

was the highest, while the satisfaction of employees was the lowest. 

2- There are statistically significant differences in the in the response of the 

respondents regarding the reality of the performance of Yemeni universities 

in light of the criteria of (EFQM) mode due to the variable of gender in 

favour of males, the variable of the scientific degree in favour of the 
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scientific qualification category "less than Bachelor", the variable of years of 

experience in favour of 10 years, for the university variable in favour of 

Science and Technology University, and for the university type variable in 

favour of private universities. 

3- Considering (EFQM) model, There were no statistically significant 

differences in the in the response of the respondents regarding the extent to 

which the performance indicators is applied. 

The study made a number of recommendations, the most important of which 

are: 

1) The researcher recommends that the Yemeni universities adopt the 

European Model of Excellence (EFQM) through a specific plan for 

improving and developing its performance. 

2) The researcher recommends working to improve all sides, especially the 

satisfaction of employees by improving the incentive systems, 

compensation and the working environment. 

3) The researcher recommends that all employees in the universities to follow 

the training program and qualify them to apply the standards of the 

European model of excellence (EFQM) in order to develop the 

performance of Yemeni universities and to enable them to do their work. 
4)  The researcher recommends Yemeni universities to apply the criteria of 

efficiency in recruitment and to pay attention to the needs of workers and 

their aspiration. 
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