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 مقدمة عامة:
 

عسز ايبشٛخ ْٛع ٚداَع١ إىل سس نبري ع٢ً زٚي١ ٚتعتُس مسع١ ايبشح ايعًُٞ يف أٟ      
املٓشٛض٠ يف اجملالت ايع١ًُٝ املعطٚف١ يس٣ ٦ٖٝات ايتصٓٝف، ٜٚعس ايٓشط ايعًُٞ أسس أِٖ 
املكاٜٝؼ املػتدس١َ يف تكسٜط َػت٣ٛ اإلْتاز ايعًُٞ، إش ال ق١ُٝ يًعًِ إشا مل ٜتِ ْشطٙ ٚاتاست٘ 

ا  سٝح ٕ املعطف١ ال ٚطٔ هلإٔ ايعًِ عاملٞ ايٓعع١، ٚأرتس١َ ايبشط١ٜ، ٚشيو َٔ َٓطًل 
صبشت شات صبػ١ عامل١ٝ بفطٌ اغتدساّ تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتصاالت اييت غًٗت أ

 .ايتٛاصٌ بني ايعًُا٤ ٚايباسجني بػض ايٓعط عٔ اذتٛادع ادتػطاف١ٝ

ٚيف ايُٝٔ ٜعس قطاع ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ َٔ أنرب ايكطاعات ارتس١َٝ، ٜٚصٌ   
، ُٖٚا داَعيت صٓعا٤ 0791ٍٚ داَعتني ميٓٝتني عاّ عُطٙ إىل ْصف قطٕ، سٝح مت تأغٝؼ أ

ٚعسٕ، تال شيو تأغٝؼ عشطات ادتاَعات، ٚعشطات املطانع ايبشج١ٝ، ست٢ ايّٝٛ، فُٔ ْاس١ٝ 
( داَع١ 99، إىل إٔ يف ايُٝٔ سٛايٞ )9107ايتهٜٛٔ املؤغػٞ  تشري اإلسصا٥ٝات يعاّ 

( َطنعًا حبجًٝا. َٚٔ 79ا ٜطبٛ عٔ ))سه١َٝٛ ٚأ١ًٖٝ( َع ايفطٚع يف بعض احملافعات، ٚفٝٗا َ
ْتاز عًُٞ غعٜط ٚٚافط، ُٝٔ إس٣ ايْاس١ٝ اإلْتاز ايعًُٞ ٚاملعطيف هلصٙ املؤغػات  فٝٛدس ي

( ضغاي١ 09111ا ٜكاضب )َ - 9191ْٗا١ٜ غبتُرب ست٢  -بًؼ عسز ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ سٝح 
احمل١ًٝ ٚايعطب١ٝ  َٔ أعطم ادتاَعات َٓٗا عسز دٝس ع١ًُٝ، )َادػتري ٚزنتٛضاٙ(، أدٝع

تٓٛعٗا، ٚتعسز يػاتٗا، إش جتاٚظت ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ بزٚي١، ٚتتػِ  91ٚايسٚي١ٝ، يف أنجط َٔ 
( 92) نجط َٔأ% َٓٗا نتبت بايًػ١ ايعطب١ٝ، ٚتتطُٔ 01يػ١  إال إٔ َا ٜكاضب َٔ  01أنجط َٔ 
ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ تك١ٝٓ، ، َٛظع١ بني ايعًّٛ االْػا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايتطبٝك١ٝ ٚايزتااًل حبجًٝا

 سصا١ٝ٥ ال تعاٍ ْاقص١، ْتٝذ١ًٜبعح ايبٗذ١ ٚايػطٚض، إال إٔ ٖصٙ اإلٜبسٚ نبريًا، ٖٚصا ايعسز 
، ْٚتٝذ١ً الطتفاض ْػب١ إٜساع ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ يس٣ يػٝاب قاعس٠ بٝاْات ٚط١ٝٓ شا١ًَ ٚسسٜج١

 . بايُٝٔايكا٥ِ  ايٛضعاملطنع ايٛطين يًُعًَٛات، يًعشط ايػٓٛات األخري٠، بػبب 

ف َٔ أحباخ ايرتقٝات اييت ٜكّٛ بٗا أغاتص٠ ادتاَعات، ٠ آالعشطَا ٜكاضب نُا ٜٛدس     
 7799، َا ٜعٜس عٔ 9107سٝح ضصست ايشؤٕٚ األنازمي١ٝ دتاَع١ صٓعا٤ ٚسسٖا ست٢ ْٗا١ٜ 

حبجًا، ٖٚٞ يألغاتص٠ ٚاألغاتص٠ املشاضنني فكط، ْاٖٝو عٔ أحباخ األغاتص٠ املػاعسٜٔ، 
 ٚاألغاتص٠ ايصٜٔ ٜٓشطٕٚ يف عسز َٔ اجملالت ٚاملؤمتطات ايع١ًُٝ، ستًًٝا ٚزٚيًٝا، ٚال ٜتِ تٛثٝكٗا

 .أٚ ايتعطف إيٝٗا
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إٕ سذِ االْتاز ايعًُٞ ٚاملعطيف ايُٝين نبري، َٚتٓٛع، ٖٚٛ سص١ًٝ ْصف قطٕ َٔ ايتعًِٝ      
االالف َٔ غاعات  ١ غًٜٓٛاتػتًٗو ايطغا٥ٌ ايعًُٝإش ٚايبشح، أْفل عًٝ٘ َالٜني ايسٚالضات، 

ضشف١، َٔ زٕٚ إٔ ايعٌُ ٚايتسضٜؼ ٚايبشح ٚايتأطري ٚايهتاب١ ٚايٓػذ ٚايتٛثٝل ٚاذتفغ ٚاأل
تًو ايجط٠ٚ. ٚع٢ً شيو اإلْتاز ٚعٔ إساط١ ٚاف١ٝ ٚشا١ًَ ٜهٕٛ يًُذتُع ايعًُٞ ٚاحملًٞ 

دٝاٍ ادتسٜس٠ َٔ   إال إٔ مث١ زال٥ٌ، تشري إىل إٔ األظٜاز٠ عسز ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝايطغِ َٔ 
ايباسجني، َا ظايت تهطض ٚتػتٓػذ بعض املٛضٛعات ايبشج١ٝ، ٜٚتػبب ٖصا يف ٖسض ايطاقات 

فاإلْتاز ايعًُٞ املٛدٛز سايًٝا يف ٚايٛقت ٚادتٗس ٚاملاٍ، ٚاْتاز َعطف١ َٓػٛخ١ َٔ بعطٗا، 
يعطبٞ َٔ ايٛصٍٛ ايعًُٞ احملًٞ ٚا ُٗٛضايهرتًْٚٝا، ٚمل ٜتُهٔ ادت ٓشطٜمل  املهتبات ادتاَع١ٝ،
نٓع َسفٕٛ، ٚمل ٚأقٌ َا ميهٔ ٚصف٘ بأْ٘ غري َعًّٛ )زاخًًٝا ٚخاضدًٝا(، إيٝ٘، فٗٛ ال ٜعاٍ 

صٓاع ايكطاض، ٚضامسٞ ايػٝاغات ايعا١َ  ًٜتفت إيٜٝ٘ػتفاز َٓ٘، ٚمل  ، ٚالٝ٘ طايبٜٛٙصٌ إي
 املعطيفْتاز إلا –ٚال ٜعاٍ  –بٌ ظٌ  ال أٟ َٔ ايكطاعني  )اذتهَٛٞ أٚ ارتاص(،باذته١َٛ، ٚ

زتاالت اذتٝا٠ يف  ٘زضاز، ٚع٢ً ضفٛف املهتبات ادتاَع١ٝ، ٚمل ٜتِ تٛظٝفسبٝؼ األ بايُٝٔ
 ، ٚحتػني اذتٝا٠ ايعا١َ.ايشا١ًَ ٚاملػتسا١َ ايت١ُٝٓحتكٝل  ٚأس١َ اجملتُع، املدتًف١، ٚمل ٜػدط رت

ُٝٔ ال تعاْٞ َٔ ضعف إٔ ايٚعٓس حتًٌٝ ٖصٙ املشه١ً، ٚايٛقٛف ع٢ً أغبابٗا، ٜتطح دًًٝا      
ٝػت املشه١ً يف ايهِ، ٚيهٔ ٖٓاى عالَات اغتفٗاّ نجري٠ عًٝ٘ َٔ ًفأٚ ق١ً االْتاز ايعًُٞ، 

يصيو االْتاز، ايعًُٞ املُٝع غٝاب ايٓشط سٝح ادتٛز٠، ٖصا َٔ ْاس١ٝ  َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣، 
تٛضاٙ، ٚأحباخ ، َٔ ضغا٥ٌ املادػتري ٚايسناملعطيفإٔ مجٝع ادتاَعات ال تطفع اْتادٗا سٝح 

ايرتقٝات ع٢ً َٛاقعٗا االيهرت١ْٝٚ، ٖٚٞ ال تعاٍ بٛضعٗا ايتكًٝسٟ ٚايٛضقٞ، ضغِ ٚدٛز ْػذ 
 ع٢ً بٓا٤ َػتٛزعات ضق١ُٝ.ادتاَعات تعٌُ ايهرت١ْٝٚ يعسز دٝس َٔ ايطغا٥ٌ ٚايبشٛخ، ٚمل 

نُا ٜؤخص ع٢ً االْتاز ايعًُٞ ايُٝين  إٔ َععُ٘ ٖٛ سصاز طًب١ ايسضاغات ايعًٝا ملطسًيت   
املادػتري ٚايسنتٛضاٙ، ٚال ٜٓػب إىل أغاتص٠ ادتاَعات إال ايكًٌٝ، ٚإٕ ٚدست بعض األحباخ 
املٓشٛض٠ فٗٞ ألغطاض ايرتقٝات ايع١ًُٝ يٝؼ أنجط، أَا عٔ سطن١ ايتأيٝف، ٚايرتمج١، ٚايٓشط 

ٚيٞ، ٚايبشٛخ ادتُاع١ٝ، فال تهاز تصنط  إشا َا قٛضْت بايسٍٚ املتكس١َ، أٚ ست٢ بايسٍٚ ايس
 ايعطب١ٝ ايٓا١َٝ، َجٌ: َصط ٚاألضزٕ ٚفًػطني ٚيبٓإ.

 املعطيفْتاز ٜتطًع اجملتُع ايعًُٞ ٚمجٗٛض ايباسجني يف ايُٝٔ، إىل ايًشع١ اييت ٜطٕٚ فٝٗا اإل    
إضاز٠ سه١َٝٛ، ٚشطان١ زتتُع١ٝ فاع١ً، َٚػا١ُٖ ايكطاع َػٓٛزًا بايُٝين ظاٖطًا يًعٝإ، 

ارتاص، َٚؤغػات االتصاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا، ٚشطنات األْع١ُ ايطق١ُٝ، ٚتػٌٗٝ ايٛصٍٛ 
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اذتط اىل ٖصا ايهٓع ايجُني، ٚايجط٠ٚ ايع١ًُٝ املٓػ١ٝ، خاص١ ٚايبًس بأَؼ اذتاد١ إىل تٛظٝف 
 قتصاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايت١ُٜٛٓ ٚغريٖا.اإلْتاز املعطيف، ٚسٌ َا أَهٔ َٔ املشهالت اال

 ٚيف ض٤ٛ َا تكسّ    

ٚاْطالقا َٔ َػؤٚيٝات َٚٗاّ االزاض٠ ايعا١َ يسضاغات ٚاحباخ ايتعًِٝ ايعايٞ بٛظاض٠ ايتعًِٝ   
، ٜأتٞ ٖصا االصساض نٓٛا٠ يػًػ١ َٔ االصساضات ايالسك١، ٚحيٌُ ٖصا االصساض بصٓعا٤ ايعايٞ

 عٓٛإ:

 9191اجمللد األول سبتنرب   -ث التعليه العالي يف اجلنهورية اليننية احبأو سلسة ملخصات دراسات

ٖٚٛ سص١ًٝ حتًٌٝ زتُٛع١ َٔ ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ املتعًك١ بكطاع ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ   
بط٥اغ١ االغتاش ايسنتٛض/ ستُس عبس اهلل دت١ٓ ع١ًُٝ َتدصص١ يف ايُٝٔ، سٝح مت تهًٝف 

، 9109( ضغاي١ ع١ًُٝ مي١ٝٓ عاّ 971ارتربا٤ احملًٝني، ٚمت حتًٌٝ َا ٜكاضب ) ايصٛيف ٚزتُٛع١ َٔ
بطعا١ٜ َشطٚع تععٜع قسضات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚبتٌُٜٛ املشطٚع اهلٛيٓسٟ آْصاى، ٜٚعس ستت٣ٛ 
ٖصا اإلصساض دع٤ مما مت حتًًٝ٘ بٛاغط١ ارتربا٤، ع٢ً أٌَ إٔ ٜتِ اغت٦ٓاف ع١ًُٝ ايتشًٌٝ يبك١ 

فؼ املٓٛاٍ، ْٚشط ْتا٥ذٗا ًَٚدصاتٗا، ٚتعطٜف ٚإفاز٠ اجملتُع ايعًُٞ ٚاحملًٞ ايطغا٥ٌ ع٢ً ْ
حبص١ًٝ تًو ايسضاغات ٚايبشٛخ، ٚتٛظٝف املدطدات ايبشج١ٝ يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ايشا١ًَ 

 ٚاملػتسا١َ.

ٜأتٞ ٖصا ادتٗس املتٛاضع نبسا١ٜ يٓشط االْتاز ايعًُٞ ايُٝين، ٚت١ُٝٓ ايجكاف١ ايع١ًُٝ،   
ٚمجٝعٗا شات نسفع١ أٚىل، ، ًَدصا( 920سٛايٞ )، 9191جملًس األٍٚ غبتُرب اٜٚتطُٔ 

يبشح ايعًُٞ بادتُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، مبشاٚضٙ املدتًف١، ايتعًِٝ ايعايٞ ٚااضتباط ٚثٝل بكطاع 
نايػٝاغات ايتع١ًُٝٝ، ٚاهلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ، ٚايكٝاز٠ ٚاذتٛن١ُ ٚاالزاض٠ ادتاَع١ٝ، ٚاملٛاضز 

ٌ، ٚادتٛز٠، ٚااليتشام ٚايكبٍٛ،  ٚاْع١ُ ايتعًِٝ ايعايٞ املدتًف١، َٚٓٗا ايبشط١ٜ، ٚايتُٜٛ
ٚاالتصاٍ ايتعًِٝ املفتٛح ٚايتعًِٝ عٔ بعس ٚاالزاض٠ االيهرت١ْٝٚ، ٚتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ، 

ٚايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ، ٚإزاض٠ املعطف١ ٚاقتصازٖا ٚزتتُعٗا، ْٚعِ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات، االزاضٟ، 
نُا غٝتِ  ٚغريٖا.ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ، ٚاملػؤٚي١ٝ اجملتُع١ٝ يًذاَعات،  ٚاالْتاد١ٝ ايع١ًُٝ

إصساض ًَدصات ايسضاغات ٚايبشٛخ املٓشٛض٠ ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚيًباسجني َٔ شتتًف 
ادتاَعات ٚاملطانع ايبشج١ٝ ٚنصا اٚضام ايعٌُ املٓشٛض٠ يف املؤمتطات ٚايٓسٚات ايع١ًُٝ ستًٝا 

 ٚزٚيٝا.
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ِٗ ٖصا االصساض يف اهلاّ صٓاع ايكطاض ٚاالقػاّ ايع١ًُٝ ٚايباسجني اىل بصٍ املعٜس ْأٌَ إٔ ٜػ  
َٔ االٖتُاّ بايبشح ايعًُٞ، ٚجتٓب املٛضٛعات املبشٛث١، ٚعسّ تهطاضٖا أٚ اغتٓػاخٗا، 
ٚايتشٍٛ ضتٛ َٛضٛعات دسٜس٠ مل ٜػبل حبجٗا َٔ قبٌ، ٚتطٜٛط املعطف١ ٚتطبٝكٗا ْٚشطٖا 

َٚٓٗذٞ، ٚجتػري ايعالق١ بني املؤغػات ايبشج١ٝ ٚاالْتاد١ٝ، ٚحتػني ٚتٛثٝكٗا بشهٌ عًُٞ 
 اذتٝا٠ ايعا١َ ٚحتكٝل ايطفا٠ يًُذتُع.

ٚععِٝ االَتٓإ يهٌ َٔ غاِٖ يف إصتاظ ٖصا ايعٌُ ٚاخطاد٘ اىل ايٓٛض،  نٌ ايشهط   
ٚايبشح ايعًُٞ ٚيف َكسَتِٗ قٝاز٠ ايٛظاض٠ ممج١ً مبعايٞ ٚظٜط ايتعًِٝ ايعايٞ َؤغػات ٚافطاز، 

 ،ًِٝ ايعايٞاالغتاش ايسنتٛض/ عًٞ شطف ايسٜٔ ْا٥ب ٚظٜط ايتعنصا االغتاش/ سػني ساظب، ٚ
ٚاالغتاش ايسنتٛض/ / صازم ايشطادٞ ٚنٌٝ قطاع ايبشح ايعًُٞ، ٚاالغتاش ايسنتٛض

عبسايهطِٜ ايطٚضٞ ٚنٌٝ قطاع ايبعجات، ٚاالغتاش ايسنتٛض/ عبساهلل ايكسَٞ ٚنٌٝ قطاع 
ٚايتطٜٛط، ٚاالغتاش ايسنتٛض/ غايب ايكاْص ٚنٌٝ قطاع ايشؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ، ايتدطٝط 

ْا٥ب ٚظٜط ايتعًِٝ ايعايٞ ايػابل،  –يألغتاش ايسنتٛض/ عبساهلل ايشاَٞ ٚايشهط َٛصٍٛ 
ايععٜع ، ٚيألر ٚنٌٝ قطاع ايتدطٝط ايػابل –ٚيألغتاش ايسنتٛض/ عبسايععٜع ايشعٝيب 

األغتاش / ستُٛز ايصًٟٛ يبشح ايعًُٞ بايٛظاض٠، ٚاألر َسٜط عاّ اايسنتٛض/ عًٞ ايعٛاضٞ 
َسٜط عاّ َهتب ايٛظٜط، ٚيألغتاش ايسنتٛض/ فؤاز عبس ايطظام املسٜط ايتٓفٝصٟ ملطنع تك١ٝٓ 

زاض٠ املسٜط ايعاّ ايػابل إلغتاش/ فؤاز اذتسا٤ أليًدربا٤ احملًٝني، ٚيَعًَٛات ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚ
َسٜط  ًسنتٛض/ أْٛض َععبٚي، َسٜط عاّ ايسضاغات ايػابل ِ/ غًطإ قاغنتٛضس، ٚيًاملشاضٜع

ٚبك١ٝ ايكطاعات بايٛظاض٠ ، ٚيهاف١ َٛظفٞ قطاع ايبشح ايعًُٞ عاّ ايبشح ايعًُٞ ايػابل
ٚيًكا٥ُني ع٢ً املهتبات ادتاَع١ٝ، يًُطنع ايٛطين يًُعًَٛات، )أنازميٝني ٚإزاضٜني(، ٚ

فًِٗ امس٘ ٚصفت٘، َٔ زاخٌ ايٛظاض٠ ٚخاضدٗا نال بٚيهٌ َٔ تعإٚ َعٓا ٚيًباسجني ٚاملبتعجني، 
ٚيٛطٓٓا  َٚٔ اهلل ْػتُس ايعٕٛ ٚايتٛفٝل ٚايػساز.مجٝعا خايص ايشهط ٚععِٝ االَتٓإ، 

 .ٚايت١ُٝٓ ٚايطخا٤ االظزٖاضٚ اذتبٝب األَٔ ٚايػالّ ٚايعع٠

 

 احملطض ايعًُٞبكًِ/                                                                    
 ز/ خًٌٝ ارتطٝب                                                      

 داَع١ صٓعا٤. –أغتاش إزاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ املػاعس                                                        
 زضاغات ٚأحباخ ايتعًِٝ ايعايَٞسٜط عاّ                                                           

 ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ                                                         
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  إضاءات

 يف ضساب ايبشح ايعًُٞ
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ٚيًُؤغػات ٚاهل٦ٝات ايسٚي١ٝ، ٚيًشطنات  أصبح ايكطاض ايػٝاغٞ يًػًطات اذتان١ُ،     

ٚغريٖا  َبًٓٝا ع٢ً ْتا٥ر زضاغات  -عابط٠ ايكاضات  -االغتجُاض١ٜ ٚايصٓاع١ٝ ٚاإلْتاد١ٝ 

ٚحبٛخ َعُك١، نُا إٔ قطا٠٤ املػتكبٌ، ٚايتٓبؤ بأظَات٘، َٚتػريات٘، ٚاالغتعساز ي٘، ال ٜتِ إال 

عتُاز ع٢ً أغايٝب عًِ املػتكبٌ، َٔ خالٍ ايسضاغات االغتشطاف١ٝ املػتكب١ًٝ، باال

ايطصني، ٖٚٛ َا تٗسف ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يف  َٚٓٗذٝات ايبشح ايعًُٞ

ايُٝٔ  إىل حتكٝك٘ َٔ خالٍ ايهٛازض ايٛط١ٝٓ املؤ١ًٖ عًُٝا ٚتكٓٝا، ٚتٛطني ايعًّٛ ٚايتك١ٝٓ 

 .ايتهٓٛيٛدٞ يف األيف١ٝ ايجايج١ملٛاد١ٗ املتػريات املعاصط٠، َٚػاٜط٠ ايتكسّ ايعًُٞ ٚايتطٛض 

 
 

 أ/ حسين علي حازب                                                
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي                                                    

 .اليمن -صنعاء                                                                   
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إٕ ٖٓاى اختالفا يف ايجكاف١ بني ايباسجني ٚاملػؤٚيني عٔ ايت١ُٝٓ، يصيو ال بس َٔ األخص    

باآليٝات املٓاغب١ يتشكٝل زضد١ عاي١ٝ َٔ ايتٛاصٌ ٚبٓا٤ عالقات عٌُ بٓا٠٤ بِٝٓٗ، غعٝا 

ٛز يتشكٝل أٖساف ايت١ُٝٓ  إش إٔ ايبشح ايعًُٞ ٜصٓع املعطف١، بُٝٓا ايت١ُٝٓ تطبل املعطف١ مبا ٜع

بايٓفع املباشط ع٢ً ايبًس. نُا إ تطبٝل املعطف١ ادتسٜس٠ ٜتطًب اغتجُاضًا َٓاغبًا يف ايبشح 

ايتطبٝكٞ ٚتطٜٛطٙ، باعتباض إٔ ايت١ُٝٓ اييت ال تأخص بايبشح ايعًُٞ عُٝا٤، ٚايبشح ايعًُٞ غري 

ؤغػاتٗا املطتبط بايت١ُٝٓ أصِ.. نُا إٕ ايسٍٚ ايعطب١ٝ، ممج١ً بٛظاضات ايتعًِٝ ايعايٞ َٚ

ايتع١ًُٝٝ، َطايب١ ايّٝٛ بإعاز٠ ٖٝه١ً ايبشح ايعًُٞ، بٗسف ضغِ غٝاغات ٚط١ٝٓ يًبشح 

 ٚايتطٜٛط، ٚاختاش قطاضات دط١٦ٜ جتعٌ ايبشح ايعًُٞ َؤثطا ٚفاعال يف شتتًف دٛاْب اذتٝا٠. 

 
 البروفيسور/                                                                             

 عبد اللطيف حيدر                                                                 
 السابق -وزير التربية والتعليم                                                                          
 اليمن                                                                              
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تعس ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ بادتُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ ٖٞ املػؤٚي١ عٔ ازاض٠      

املؤغػات ادتاَع١ٝ، ٚاملطانع ايبشج١ٝ ٚادتُعٝات ايع١ًُٝ، ٚبايتايٞ  فٗٞ املػؤٚي١ ضُٓا عٔ 

ًّٛ، ٚتطبٝكٗا ٚتكُٝٝٗا ٚحتًًٝٗا ازاض٠ املعطف١ بهٌ فطٚعٗا، َٔ سٝح إْتاز املعاضف ٚايع

ٚتطٜٛطٖا، فٗٞ ايطافس األٍٚ يإلْتاز ايعًُٞ، َٚصسض ايسضاغات ٚاالحباخ، َٚٔ ثِ ْشطٖا 

ٚضقٝا ٚايهرتْٚٝا ٚمتهني ايباسجني ٚادتُٗٛض َٔ ايٛصٍٛ يًبٝاْات ٚاملعًَٛات بػطع١ ٚبأقٌ 

ْٚٝا يف ظَٔ أصبح ايبشح دٗس، ٖٚٛ َا جتػسٙ االصساضات ٚاملطبٛعات املٓشٛض٠ ٚضقٝا ٚايهرت

 ايعًُٞ مس١ َٔ مسات٘ ايعصط١ٜ ايباضظ٠.

 
 أ. د/ علي شرف الدين                                                      

 نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي                                                            
 اليمن. -صنعاء                                                                             
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ال تفتكط ايبًسإ ايعطب١ٝ شات اإلْتاز ايعًُٞ املٓدفض، إىل ٚدٛز َؤغػات داَع١ٝ،    

ايباسجني،  َٚطانع حبج١ٝ، فٗٓاى َؤغػات َٚطانع حبج١ٝ نجري٠، ٜٚٛدس إْتاز عًُٞ دٝس يس٣

ٚإمنا تفتكط إىل ضعف ايكسض٠ املؤغػ١ٝ، ٚاملٝع٠ ايتٓافػ١ٝ يًذاَعات ٚاملطانع ايبشج١ٝ، ٚغٝاب 

ايتٌُٜٛ ٚاذتٛافع املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ، ٚضعف ايجكاف١ ايتك١ٝٓ، ٚقصٛض ٚاضح يف َعاٜري ايٓشط 

ٛاعس ايبٝاْات ايعًُٞ املُٝع، ٚخاص١ ايٓشط اإليهرتْٚٞ، ٚعسّ إزضاز زتالت ع١ًُٝ ست١ًٝ يف ق

ايسٚي١ٝ، ٚبط٤ اغتذاب١ اذتهَٛات، ٚادتاَعات ٚاملطانع ايبشج١ٝ، ملتطًبات ايتشٍٛ ايطقُٞ، 

 ايعًُٞ.  ٚايٓشط ٚخاص١ يف زتاٍ ايتعًِٝ ٚايبشح

 
 أ. د/ صادق الشراجي                                            

 وكيل قطاع البحث العلمي بوزارة التعليم العالي                                                    
 اليمن. -صنعاء                                                                      
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ع٢ً ضطٚض٠ االْفام ع٢ً ايبشح  ًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ بايُٝٔتشطٜعات ايتعتٓص      

ٍٚ "بسا١ٜ". ضُٔ املعٝاض ١، سٝح دا٤ يف َعاٜري املػت٣ٛ األايعًُٞ، ٚاالغتجُاض يف املعطف

ٗا، ٚايصٟ سسزٙ زتًؼ االعتُاز زاضتعًل باملٛاضز املاي١ٝ يًرباَر األنازمي١ٝ ٚإارتاَؼ املت

ادتاَع١ٝ، بإٔ "ختصص نٌ  نازميٞ ٚضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚسسز َصطٚفات املؤغػ١األ

%( َٔ َٝعاْٝتٗا ايػ١ٜٛٓ ألغطاض ايبشح ايعًُٞ 7( َا ْػبت٘ )َؤغػ١ تعًِٝ عايٞ )سصطًا

َٔ َٝعاْٝتٗا ايػ١ٜٛٓ ألغطاض  %(9ٚايٓشط ٚايتسضٜب ٚاملؤمتطات ايع١ًُٝ، ٚختصص َا ْػبت٘ )

٢ زضد١ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ"، ٚيصا ٜٓبػٞ إٜال٤ ايبشح ايعًُٞ َعٜسًا َٔ ٜفاز يًشصٍٛ عًاإل

االٖتُاّ ٚايطعا١ٜ ٚٚضع٘ يف قا١ُ٥ أٚيٜٛات املؤغػات ارتس١َٝ ٚاإلْتاد١ٝ، ٚع٢ً اذته١َٛ 

 غطع١ إصساض قإْٛ صٓسٚم ايبشح ايعًُٞ ٚتفعٌٝ اجملًؼ األع٢ً يًبشح ايعًُٞ. 

 

  علي العواضيد/                                             
 البحث العلمي بوزارة التعليم العاليمدير عام                                                     

 اليمن. -صنعاء                                                                       
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

21 

 
  

بًس حتكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ  ايهايف، ال ميهٔ ألٟ "بسٕٚ َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح 

ص١ًٝ ٚاذتكٝك١ٝ. فًهٞ تهٕٛ ادتاَعات شات ص١ً بايت١ُٝٓ ٜتعني عًٝٗا االغٗاّ يف تطٜٛط األ

قٌ كًٌ ايبًسإ ايٓا١َٝ ٚايبًسإ األاملعطف١ َٔ خالٍ ايبشٛخ، َٚٔ داْب اخط، ال ميهٔ إٔ ت

 زٕٚ االغتٓاز إىل ايبشح ايعًُٞ". تكس١َ صٓاعٝامنٛا َٔ ايفذ٠ٛ اييت تفصًٗا عٔ ايسٍٚ امل

                                                   
 اللجنة الدولية المعنية بالتربية للقرن الحادي والعشرين                                                

 8991اليونسكو  -ة إعالن باريس وثيق                                                     
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 ًَدصات 
 زضاغات ٚأحباخ ايتعًِٝ ايعايٞ 

 يف ادتُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ
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 للقراء والباحثين الكرام:  ات عامةالحظم
 الدراسات والبحوث حسب التسلسل الزمني.ما توفر من ملخصات تم ترتيب  -
  كما في المثال االتي: يمكن توثيق البيانات الواردة في المجلد   -

 
 :لتوثيق البيانات مثال

 المتن: -
 ، رقم الصفحة(2020(، الوارد في )الخطيب، 1811)الحاج، 

 

 قائمة المراجع: -
(. ملخص دراسة بعنوان: تخطيط التعليم العالي اليمني في ضوء خطط التنمية من 1811.)الحاج، أحمد علي 

 العاليث التعليم ابحأ: سلسلة ملخصات دراسات و تحرير د/ خليل الخطيب. 2002القوى العاملة حتى عام 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صنعاء، ، منشورات 2020المجلد األول سبتمبر اليمنية، الجمهورية في 

 اليمن.
 

 (. بعٓٛإ:1988دساط١: امحذ عًٞ اذتاز.)
 .2005ختطٝط ايتعًِٝ ايعايٞ ايُٝين يف ك٤ٛ خطط ايت١ُٝٓ َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ست٢ عاّ 

 
 ىدؼ الدراسة:
إذل زبطيط التعليم العارل اليمٍت يف ضوء خطط التنمية من القول العاملة حىت  هتدؼ الدراسة

 .2005عاـ 
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

من لتطوير التعليم العارل اليمٍت يف ضوء خطط التنمية خطة توصلت الدراسة إذل إعداد 
 .2005القول العاملة حىت عاـ 

 التوصيات:
 أكصت الدراسة بتنفيذ اػبطة التطويرية للتعليم العارل كاليت قدمتها الدراسة.
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 (. بعٓٛإ:1996دساط١: َٓـٛس امحذ غايب.)
 . َؼهالت ايطًب١ ايُٝٓٝني ايذاسطني يف ادتاَعات األسد١ْٝ

 
 ىدؼ الدراسة:

الدارسُت يف اعبامعات األردنية كمعرفة عالقة ىذه تقصي مشكالت الطلبة اليمنيُت 
 اؼبشكالت ببعض اؼبتغَتات.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

كالتارل: )اجملاؿ االقتصادم،   جاءت مشكالت الطلبة مرتبة تنازليا حبسب اجملاالت
 االجتماعي، الدراسي، الصحي، النفسي(.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  إنشاء نظاـ خدمات طالبية يتبع كزارة التعليم العارل باليمن كإهباد فركع تنفيذية يف
الوضع يف اعبامعة  اؼبلحقيات الثقافية بالسفارات اليمنية يتوذل يهدؼ إذل إهباد قسم

 اؼبناسبة كاؼبتابعة للطلبة الدارسُت حبيث يهتم بشئوهنم كما يلي: 
  عقد دكرات توفَت االستعداد للدراسة اعبامعية قبل االبتعاث كذلك بتوفَت األساس

الرياضي كاللغوم كإكساب الطلبة اؼبهارات الدراسية الالزمة حبيث يتدربوف قبل االبتعاث 
 اؼبكتبات ككتابة التقارير كاألحباث.على كيفية استخداـ 

  إقامة عالقات تعاكنية أخوية كدية بُت الطلبة اؼببعوثُت إذل بلد معُت قبل سفرىم من
اليمن، كإقامة حفالت تعارؼ ؽبم، كندكات كرحالت إلهباد ركابط سيكولوجية 

 كاجتماعية بينهم قبل سفرىم.
 اليت يدرس فيها. طلب حق اإلقامة للطالب اك إلغاء اإلقامة يف البلد 
  االتفاؽ مع شركات الطَتاف على زبفيض أسعار تذاكر الطلبة، أك استئجار طائرات

 لرحالت صباعية بسعر التكلفة ، كاهباد خطوط مواصالت برية رخيصة.



 

 

 دكتىر/ خليل الخطيبتحرير:      0202المجلذ األول : سبتمبر  – الجمهىرية اليمنيةفي التعليم العالي دراسات وأبحاث سلسلة ملخصات 

 

   
27 

 .تقدًن معونات للطلبة الذين يدرسوف على نفقاهتم أك إهباد جهات سبوؽبم 
  ط اؼبناسبة كقاعات مطالعة.استئجار سكنات خاصة ؽبم تتوفر هبا الشرك 
  توظيف مرشدين كعاملي خدمات اجتماعية مهمتهم كضع الطلبة يف اعبامعات اؼبناسبة

كتوعيتهم كمتابعة كدراسة مشكالهتم ، كتلبية حاجاهتم اإلرشادية، كتنظيم الرحالت 
 كاؼبعارض كالندكات بغرض تدارس مشكالت الطلبة كإهباد أجواء تعاكنية أخوية.

 ة التامُت الصحي للطلبة لدل بعض اؼبستشفيات كمتابعتهم صحيا كالتقدـ توفَت خدم
 ؼبساعدهتم عندما تكوف اؼبشكلة فوؽ ما يتحملوف.

 
 

 (. بعٓٛإ:1997حي٢ٝ َٓـٛس بؼش عًٞ.)دساط١: 
 قٝاغ نفا٠٤ األدا٤ اإلداسٟ ادتاَعٞ.

 
 ىدؼ الدراسة:

اؼبستنصرية كصنعاء للعاـ اعبامعي قياس كفاءة األداء اإلدارم اعبامعي يف كل من جامعيت 
تطوير أعضاء ىيئة  –ـ كذلك يف اجملاالت التالية: )البحث العلمي كالتطوير 1995/ 94

 -اؼبناىج كطرائق التدريس  –الطلبة  –الشؤكف اإلدارية كاؼبالية  -خدمة اجملتمع –التدريس 
 اػبدمات(.

 اػبربات كالتجارب:
  توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  68حصلت جامعة اؼبستنصرية على نسبة كفاءة يف أدائها اإلدارم بلغت. % 
  كيعود 46حصلت جامعة صنعاء على نسبة كفاءة يف أدائها اإلدارم بلغت . %

 السبب يف ذلك اذل ما يلي: 
 ل اليت تفرضها كزارة اؼبالية على ميزانية النظاـ اعبامعي غَت كاقعية.إف العراقي 
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  إف اؽبيكل التنظيمي للجامعة دل يوضع هبدؼ تطوير أدائها كجملاراة الظركؼ كاؼبتغَتات
 احمليطة هبا.

  إف السياسة اليت تتبعها اإلدارة اعبامعية يف تقوًن أداء اؼبستفيدين هبا كاإلجراءات اليت
 يف ضوء نتائج ىذا التقوًن غَت كاضحة كؿبددة. هبب اف تتخذ

  ،إف اغلب العاملُت التنفيذيُت يف اإلدارة اعبامعية ىم من ضبلة الشهادة الثانوية فاقل
كبالتارل فاف أداءىم انعكس بشكل مباشر كغَت مباشر على البفاض نسب الكفاءة يف 

تدريبية الكافية أثناء اػبدمة األداء اإلدارم للجامعة بسبب قلة االىتماـ بعقد الدكرات ال
 لرفع أدائهم.

 .افتقار اإلدارة اعبامعية لنظاـ بيانات خاص بكفاءة األداء اإلدارم اعبامعي 
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  العمل على ازباذ إجراءات فعلية لتطبيق مبدأ االستقالؿ اؼبارل كاإلدارم للجامعة يبكنها
 القياـ دبختلف األنشطة اإلدارية.من 

  اختيار القادة اإلداريُت للمراكز القيادية باعبامعة من ضمن اؼبالكات اليت سبتلك اػبربة
 كالكفايات الضركرية كالتخصصية اليت تساعدىم على قيادة العمل اعبامعي.

 أداء  إنشاء مركز لتطوير طرائق التدريس يتبع كلية الًتبية يتوذل مسؤكلية رفع مستول
 أعضاء ىيئة التدريس.

  إعادة النظر يف اؽبيكل التنظيمي للجامعة حبيث يتالءـ مع أىداؼ اعبامعة يف ظل
 الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية للبالد.

  إتباع سياسة كاضحة كؿبددة يف تقوًن أداء اؼبستفيدين باعبامعة كاعتماد مبدأ الثواب
 كالعقاب يف ضوء نتائج التقوًن.
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 (. بعٓٛإ:1998طًطإ طعٝذ عبذٙ املداليف .)  دساط١:
 . ايهفا١ٜ ايذاخ١ًٝ ٚارتاسد١ٝ يه١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ تعض.

 
 ىدؼ الدراسة:

  جامعة تعز للتخصصات الدراسية بالكلية  –التعرؼ على الكفاية الداخلية لكلية الًتبية
ـ( من خالؿ العديد من اؼبؤشرات  1995 /94-1986 /85لألعواـ الدراسية )

 اؼبتعلقة بالكفاية الداخلية.
  جامعة تعز من خال تقوًن أداء اؼبعلمُت  –التعرؼ على الكفاية اػبارجية  لكلية الًتبية

كالذين مت تعيينهم  1995 /94خرهبي الكلية يف التخصصات اؼبختلفة للعاـ الدراسي 
 .1996 /95بوظيفة معلم بوزارة الًتبية كالتعليم خالؿ العاـ الدراسي  

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 طلبة اؼبقبولُت يف التخصصات اؼبختلفة خالؿ األعواـ يوجد مبوا مضطردا يف أعداد ال
 ـ( مع ككد تباين من زبصص إذل أخر 1991  /90-1986 /85الدراسية )

  كبنسبة كبَته يف الصف األكؿ  704بلغ عدد اؼبقاعد اؼبهدرة بسبب الرسوب كالتسرب ،
 كيقل بعد ذلك يف الصفوؼ اؼبتأخرة .

 الًتبية تدين مستول أداء اؼبعلمُت خرهبي كلية 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  .رفع معدؿ القبوؿ للطلبة بالكلية كربسُت نظاـ تقوًن الطالب 
 .كضع سياسة صارمة للقبوؿ يف التخصصات اؼبختلفة 
 . إجراء اختبار قبوؿ يقيس االستعدادات كالقدرات كاؼبيوؿ 
  .إعادة بناء الربامج الدراسية 
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 لتكامل بُت مكونات برنامج اإلعداد الدراسي ) اؼبهٍت الًتبوم كالتخصصي التنسيق كا
 كالثقايف(

 .إقامة دكرات تدريبية للمعلمُت لرؼ مستول أدائهم 
 

 (. بعٓٛإ:1999دساط١: امحذ عًٞ ستُذ املٓـٛس.)
 اإلداس١ٜ.. بٓا٤ بشْاَر تذسٜيب يشؤطا٤ األقظاّ ايع١ًُٝ يف نًٝات ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ نفاٜاتِٗ 

 
 ىدؼ الدراسة:

بناء برنامج تدرييب لرؤساء األقساـ العلمية يف اعبامعات اليمنية يف ضوء كفاياهتم اإلدارية، 
 لغرض تطوير أدائهم اإلدارم، كدبا يسهم يف ربقيق أىداؼ أقسامهم العلمية بفاعلية.

 اػبربات كالتجارب:
 ارب دكؿ ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذب

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  البفاض مستول فبارسة رؤساء األقساـ العلمية يف اعبامعات اليمنية للكفايات اإلدارية
 –التخطيط  –النمو العلمي كاؼبهٍت  –شؤكف الطلبة  –يف اجملاالت: )القيادة 

 ازباذ القرارات(، كيعود ذلك إذل : –التنظيم  –ابعة التقوًن كاؼبت –العالقات اإلنسانية 
  إف اؼبعيار الذم تعتمده إدارات اعبامعات اليمنية يف اختيارىا لرؤساء األقساـ العلمية

 ىو توفر االختصاص العلمي أكثر من اؼبهارات اإلدارية.
 إف اغلب رؤساء األقساـ ال تكوف لديهم اػبربة الكافية عند تعيينهم يف مناصبهم 

 حيث يتم اختيارىم من بُت أعضاء ىيئة التدريس من دكف سابق أعداد أك تأىيل.
  عدـ اىتماـ إدارات اعبامعات يف أعداد كتأىيل رؤساء األقساـ إداريا قبل توليهم تلك

 اؼبناصب.
  ضعف اؼبتابعة كالتقوًن اؼبستمر ألداء رؤساء األقساـ العلمية ؼبهامهم األكاديبية

 كاإلدارية.
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  اعتماد معيار علمي يقيس أبعاد علمية كإدارية كسلوكية، يتم من خاللو اختيار رؤساء
 األقساـ 

  اعتماد التدريب القائم على الكفايات اإلدارية، امرأ ضركريا إلعداد رؤساء األقساـ
 العلمية 

  رئاسة القسم ؼبن اجتاز دكرة تدريبية يف العمل اعتماد األكلوية يف الًتشح ؼبنصب
 اإلدارم.

  .تنفيذ الربنامج التدرييب اؼبقًتح الذم أسفرت عنو الدراسة 
  تكليف أساتذة متخصصُت يف ؾباؿ التدريب من اؼبشهود ؽبم باػبربة كالكفاية العلمية

 كاإلدارية، لتدريب اؼبشاركُت على موضوعات الربنامج اؼبقًتح.
 

 
 (. بعٓٛإ:1999امحذ حي٢ٝ ستُذ ايؼاطيب.)دساط١: 

 ايظًٛى ايكٝادٟ يعُذا٤ ٚسؤطا٤ األقظاّ يف نًٝات داَع١ ؿٓعا٤.
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على كيفية كصف السلوؾ القيادم يف بعدم العمل كالعالقات 

 اإلنسانية من قبل عمداء الكليات كرؤساء األقساـ بكليات جامعة صنعاء.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  يصف العمداء كرؤساء األقساـ سلوكهم القيادم يف بعدم العمل كالعالقات اإلنسانية

 بصورة اهبابية.
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  التدريس( السلوؾ القيادم للعمداء يف بعدم العمل يصف التدريسيوف )أعضاء ىيئة
 كالعالقات اإلنسانية بصورة اهبابية.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  تبٍت اؼبركنة يف السلوؾ القيادم كخاصة يف بعد العالقات اإلنسانية كجعل ىذه العالقات
كالثقة باؼبرؤكسُت كتوسيع قنوات  متعددة اعبوانب على أساس من االحًتاـ اؼبتبادؿ

 االتصاؿ بُت اؼبستول األعلى كاألدىن كيف ضوء توصيف يبُت اغبقوؽ كالواجبات.
  تطبيق األسلوب الديبقراطي يف صنع القرارات كازباذىا من خالؿ اؼبشاركة كالتشاكر مع

 اؼبرؤكسُت مع اغبرص على مبدأ اؼبساءلة عند حدكث التقصَت.
  كفعاؿ للحوافز التشجيعية اؼبادية كاالعتبارية.اعتماد نظاـ دقيق 
  العمل على تطوير كفاءة القيادات الًتبوية اعبامعية بأساليب كاذباىات حديثة كدبا يعزز

 عالقاهتم اإلنسانية كأداء دكرىم الًتبوم.
  العمل على التزاـ القيادات الًتبوية بالعدالة كاؼبساكاة يف التعامل مع اؼبرؤكسُت من خالؿ

 لتزاـ باػبطط كاللوائحاال
 
 

 (.2000دساط١: ستُذ عبذ ايظالّ عبذ ايعضٜض عبذٙ ارتاَشٟ.)
 املٓاخ ايتٓعُٝٞ ايظا٥ذ يف نًٝات داَع٘ ؿٓعا٤ نُا ٜشاٙ أعلا٤ ٦ٖٝ٘ ايتذسٜع

 
 ىدؼ الدراسة:

معرفة اؼبناخات التنظيمية يف جامعة صنعاء كمدل سيادهتا يف كليات اعبامعة، من كجهة نظر 
 ىيئة التدريس.اعضاء 

 اػبربات كالتجارب:
 قدمت الدراسة عدد من الدراسات كمباذج اؼبناخات التنظيمية )نظريات كمباذج(

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
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أظهرت نتائج الدراسة ثالثة أنواع من اؼبناخات التنظيمية اؼبتصلة يف جامعة صنعاء مرتبة 
ميسر(. كما  -ؿببط اآلماؿ، معرقل  –متفكك ، دافع ؿبرؾ  –نضبط حبسب شيوعها )م

أظهرت الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابة أعضاء اؽبية التدريسية يف  
 كليات اعبامعة حوؿ اؼبناخات التنظيمية احملددة.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 رة اعبامعات كالكليات على ربسُت كتطوير اؼبناخات التنظيمية ضركرة العمل من قبل إدا
 السائدة يف كليات جامعة صنعاء بشكل عاـ.

  العمل على زيادة خربات عمداء الكليات إداريا من خالؿ دكرات تدريبية يف ؾباؿ اإلدارة
 كاف تكوف احد معايَت اختيار العمداء.

  فبا ىو قائمإعطاء موضوع اغبوافز كالدكافع اىتماـ اكرب 
 إتاحة الفرصة ألعضاء ىيئة التدريس بشكل اكرب فيما ىبص النمو كالتطور األكاديبي 
  العمل على تطوير العالقات الشخصية بُت أعضاء ىيئة التدريس كتنمية ركح التالف

 كاالندماج كاالشًتاؾ يف فعاليات كأنشطة مشًتكة كالرحالت كاللقاءات العلمية كغَتىا.
  كضع نظاـ لتقوًن اؼبناخات التنظيمية داخل الكليات كالعمل على تنميتها كتطويرىا

 بشكل دكرم 
 . رفع مستول االنضباط اإلدارم داخل الكليات من قبل العمداء 
 
 

 (. بعٓٛإ:2000دساط١: ستُذ أمحذ يطف ادتٛيف.)
 أمنٛرز َكرتح.فاع١ًٝ املٓاخ ايتٓعُٝٞ يًذاَعات اي١ُٝٓٝ )ؿٓعا٤ ، عذٕ ، إب( يف ك٤ٛ 

 
 ىدؼ الدراسة:

اب( ،  -عدف  -التعرؼ على اؼبناخ التنظيمي السائد يف اعبامعات اليمنية الثالث )صنعاء
 كنوع اؼبناخ كذلك يف ضوء عناصر بناء األمبوذج اؼبقًتح.
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 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 الدراسة:نتائج 
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

اب(،  –عدف  -كجود ضعف باؼبناخ التنظيمي السائد يف اعبامعات اليمنية الثالث )صنعاء
 القيادة اعبامعية(. –كذلك يف ؾبارل الدراسة كنبا: )األىداؼ التعليمية 

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  دراسة بعض األىداؼ التعليمية للجامعات الثالث، من حيث تعريفها كإعادة ضركرة

صياغتها، دبا وبقق االىتماـ النوعي يف اإلعداد كالتأىيل للطلبة الدارسُت للقياـ بواجباهتم 
 بعد زبرجهم ذباه خدمة اجملتمع بكفاءة كاقتدار.

 امعة العلمية توفر متطلبات البحث العلمي ، كدعمو ماديا دبا وبقق كظائف اعب
 كاجملتمعية، كدبا يساىم يف التطور كالتقدـ الذم تتطلع إليو اليمن على ـبتلف اجملاالت.

  ضركرة دراسة اؽبياكل التنظيمية للجامعات اليمنية يف ضوء اؽبياكل التنظيمية اؼبتطورة
 عبامعات البلداف اؼبتقدمة.

 يمنية الثالث ، كالتعرؼ على ضركرة مشاركة القائد اإلدارم للمرؤكسُت يف اعبامعات ال
آرائهم كمقًتحاهتم ، من منطلق اغبوار الديبقراطي اؽبادؼ كالعمل على األخذ دبقًتحاهتم 

 العلمية كربقيق حاجاهتم يف إطار ظركؼ العمل كإمكاناتو.
  ،ضركرة األخذ بعنصر التكنولوجيا )التقنيات( اإلدارية يف اعبامعات اليمينة الثالث

 كالعمل على التأىيل كالتدريب للتعامل معها.كمتابعة تطورىا، 
  ضركرة تفعيل انفتاح اعبامعة للمجتمع كتوسيع آفاقو، إسهاما منها يف تطوير اجملتمع

 كربقيقا لوظائفها االجتماعية كالثقافية اؼبختلفة.
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 (. بعٓٛإ:2001أمحذ ستُذ أمحذ بشقعإ.)
 سلشَٛت.تـٛس َكرتح يتطبٝل إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف داَع١ 

 
 ىدؼ الدراسة:

التعرؼ على اإلطار الفكرم إلدارة اعبودة الشاملة، ككيفية تطبيق مفاىيمها عمليا يف التعليم 
اعبامعي، كالتعرؼ على جودة اػبدمات اعبامعية اليت تقدمها جامعة حضرموت لطالهبا، 

 ككضع تصور مقًتح لتطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف جامعة حضرموت. 
 كالتجارب:اػبربات 

 –فرنسا  –امريكا  –قدمت الدراسة عدد من الدراسات كاػبربات انبها )اؼبملكة اؼبتحدة 
 اؽبند(. -اسًتاليا  –ىولندا  –اؼبانيا 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  إمكانية التطبيق إمكانية تطبيق مبادئ إدارة اعبودة الشاملة على اإلدارة اعبامعية، كاف
 ترتبط دبدل اقتناع القيادة أك اإلدارة العليا يف اعبامعة بأفكار اعبودة كتبنيها.

 .ضركرة بناء الثقافة التنظيمية اؼبالئمة لفكرة اعبودة الشاملة، كأساليب كأدكات تطبيقها 
 .ضركرة إنشاء جهاز مستقل عن اعبامعات مهمتو التأكد من كجود اعبودة كضماهنا 
 يرات أعضاء ىيئة التدريس كاإلداريُت كبو ربقق ثقافة إدارة اعبودة الشاملة يف إف تقد

إبعاد ) اؽبياكل كالنظم، كالتوجو باؼبستفيد، كالعمليات كالقياس كالتقوًن(، كانت غَت 
 متحققة بشكل كاؼ أما تقديراهتم اإلصبالية على األداة فكانت كذلك.

 الرأم اف ثقافة إدارة اعبودة الشاملة غَت متحققة  اتفاؽ عينيت ىيئة التدريس كاإلداريُت يف
 بالدرجة اؼبطلوبة.

  اتفاؽ الطالب على ضعف ربقق جودة اػبدمات اعبامعية يف كل اجملاالت كعلى مستول
 األداة ككل.

 التوصيات:
 تنفيذ التصور اؼبقًتح.قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
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 بعٓٛإ:(. 2001دساط١: سظني عًٞ عبذاهلل.)
 ايهفاٜات ايكٝاد١ٜ يعُذا٤ نًٝات داَع١ عذٕ َٔ ٚد١ٗ ْعش أعلا٤ اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

معرفة الكفايات القيادية لعمداء الكليات من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس، كربديد درجة 
 انبية تلك الكفايات كدرجة توافرىا لدل عمداء الكليات جبامعة عدف.

 كالتجارب:اػبربات 
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

أظهرت نتائج الدراسة أف تقديرات العينة ألنبية الكفايات القيادية كاليت تتمثل يف ثالثة 
ة اإلدارية(، كانت عالية جدا، كاف توافر تلك الفني –اإلدراكية  –ؾباالت كىي: )اإلنسانية 

الكفايات لدل العمداء كانت جيدة، كما جاء ترتيب الكفايات حبسب األنبية كالتارل: 
 –الفنية اإلدارية(، كجاء ترتيبها حبسب التوافر كاأليت: )اإلنسانية  –اإلدراكية  –)اإلنسانية 

 إذل ما يلي:  اإلدراكية(، كيعزك الباحث ذلك –الفنية اإلدارية 
  انشغاؿ عميد الكلية باألعماؿ اإلدارية اؼبختلفة، كعدـ تعيُت أمُت عاـ للكلية للقياـ

 باؼبهمات اإلدارية كزبفيف األعباء اإلدارية على العميد. 
  مركزية األنظمة اإلدارية كاؼبالية كاإلجراءات اؼبتبعة اؼبختلفة، على الصعيد اؼبركزم يف ديواف

 ات.اعبامعة أك الكلي
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 .إقامة دكرات كبرامج تدريب للقادة يف اإلدارة اعبامعية 
اعتماد األسس العلمية الختيار عمداء الكليات حبيث يكوف االختيار مبنيا على اؼبفاضلة 

غل مهمة قيادة كتوفر اػبربة كاللقب األكاديبي، كاػبصائص القيادية األخرل اؼبطلوبة لش
 الكلية.
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 (. بعٓٛإ:2001دساط١: طاسم َطٗش ستُذ َطٗش.)
ايتعًِٝ ادتاَعٞ ٚأثش٠ ع٢ً ايكِٝ االدتُاع١ٝ باملتعًك١ باألطش٠ اي١ُٝٓٝ  /دساط١ ادتُاع١ٝ تطبٝك١ٝ ع٢ً 

 ع١ٓٝ َٔ أَا١ْ ايعاؿ١ُ
 

 ىدؼ الدراسة:
اؼبتعلمة تعليما جامعيا من الكشف عن دكر التعليم اعبامعي يف إحداث تغَت لدل النخبة 

بعض القضايا اؼبتعلقة بالقيم االجتماعية يف األسرة اليمنية، كالتعرؼ على القيم االجتماعية 
 االهبابية كالسلبية اؼبتعلقة باألسرة اليمنية.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 شفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:ك

 كشفت الدراسة عن توزيع القيم إذل عدة ؿباكر مت تصنيفها كالتارل:
 .القيم اؼبتعلقة بالزكاج كتكوين األسرة 
 .القيم اؼبتعلقة بتنشئة األبناء كهتيئتهم للحياة 
 .القيم اؼبتعلقة بالتعليم كتعليم اإلناث بشكل خاص 
 مل اؼبرأة خارج إطار اؼبنزؿ.القيم اؼبتعلقة بقيم ع 
 .القيم اؼبتعلقة باؼبعيشة األسرية ككسائل االستهالؾ 
 .القيم اؼبتعلقة بديبقراطية العالقات األسرية 
 .القيم اؼبتعلقة بتنظيم األسرة كالصحة اإلقبابية 

 التوصيات:
 .العمل على ك  االىتماـ بتشجيع البحوث كالدراسات العلمية ذات الطابع االجتماعي

  إشراؾ اؼبتخصصُت يف العلـو االجتماعية عند كضع اػبطط التنموية.
 .الًتكيز على إنشاء مراكز ؿبو ك  تكثيف ضبالت التوعية االجتماعية كالصحية كغَتىا

إدخاؿ ك  ربط اؼبناىج الدراسية بواقع اجملتمع.ك  األمية يف ـبتلف مناطق اعبمهورية.
 الدراسية. مفهومي األسرة كالصحة اإلقبابية يف اؼبناىج
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 (. بعٓٛإ:2002دساط١: أَاٍ عبذا يٖٛاب امحذ ايعشٜكٞ.)
 . املفاِٖٝ ايب١٦ٝ يذ٣ طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ تعض.

 
 ىدؼ الدراسة:

 الكشف عن درجة معرفة طلبة كليات الًتبية جبامعة تعز للمفاىيم البيئية كدرجة فبارستهم ؽبا.
 اػبربات كالتجارب:

 السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  تدين مستول معرفة اؼبفاىيم البيئية لدل طلبة كلية الًتبية جبامعة تعز مقارنة مع اؼبستول

 اؼبقبوؿ تربويا.
  بدرجة اقل من اؼبستول اؼبقبوؿ يبارس طلبة كليات الًتبية جبامعة تعز اؼبفاىيم البيئية

 تربويا.
  كجود عالقة ارتباط متدنية كعكسية بُت معرفة الطلبة للمفاىيم البيئية كدرجة فبارستهم

 ؽبا.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 .إدخاؿ مقررات خاصة يف العلـو البيئية يف صبيع كليات اعبامعة عبميع التخصصات 
 عد البيئي يف اؼبناىج الدراسية ؼبراحل التعليم العاـ كالتعليم اعبامعي.تضمُت الب 

 
 (. بعٓٛإ:2003دساط١: عبذاذتهِٝ عبذاهلل عُش َهاسّ.) 

 دٚس ٚطا٥ٌ اإلعالّ يف تهٜٛٔ ايٛعٞ ايظٝاطٞ يذ٣ ايؼباب ادتاَعٞ.
 

 ىدؼ الدراسة:
  التعرؼ على الدكر الذم تقـو بو كسائل اإلعالـ يف تكوين الوعي السياسي لدل

 الشباب اعبامعي. 
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  دراسة العالقة بُت معدؿ تعرض الشباب اعبامعي لوسائل اإلعالـ كمستول معرفتهم
 السياسية كمرحلة أكذل لتشكيل الوعي السياسي. 

 لوؾ السياسي ؼبعرفة اإلدراؾ معرفة عالقة اؼبعرفة السياسية باإلدراؾ السياسي  كالس
 السياسي يف مرحلتو األخَتة

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 ليمنية كالعربية. كجود عالقة ارتباطيو طردية للمعرفة السياسية دبعدؿ التعرض للصحافة ا 
  عدـ كجود عالقة ارتباطيو طردية للمعرفة السياسية دبعدؿ التعرض للراديو كالقنوات

 التلفزيونية  اليمنية كالعربية كاألجنبية. 
  .كجود عالقة ارتباطيو إهبابية  للمعرفة السياسية باإلدراؾ السياسي كالسلوؾ السياسي 
 اسي لصاحل الذكور . توجد فركؽ إحصائية للنوع على الوعي السي 
  .ال توجد فركؽ إحصائية للمستول الدراسي 
  أما الدخل فيؤثر على الوعي السياسي لصاحل ذكم الدخل اؼبنخفض ككذلك اؼبقيمُت

 باألرياؼ كطالب اعبامعات اغبكومية أكثر كعيا سياسيا من أقراهنم .
 التوصيات:

 دل ربدد.
 

 (. بعٓٛإ:2003دساط١: ستُذ ْادٞ ايذعٝع.)
أمناط ايظًٛى اإلداسٟ يذ٣ َذٜشٟ عُّٛ َٚذٜشٟ اإلداسات ٚسؤطا٤ األقظاّ يف داَع١ ؿٓعا٤ يف ادتُٗٛس١ٜ 

 اي١ُٝٓٝ ٚعالقت٘ بشكا٤ َٛظفٞ ادتاَع١ عٔ ايعٌُ.
 

 ىدؼ الدراسة:
التعرؼ على أمباط السلوؾ اإلدارم لدل مديرم عمـو كمديرم اإلدارات كرؤساء األقساـ يف 

 ورية اليمنية كعالقتو برضاء موظفي اعبامعة عن العمل.جامعة صنعاء يف اعبمه
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 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

مـو كمديرم بينت نتائج الدراسة أف أكثر أمباط السلوؾ القيادم شيوعا لدل مديرم الع
اإلدارات كرؤساء األقساـ ، ىو النمط الذم يتمثل يف اىتماـ عاؿ يف اؼببادأة بوضع إطار 
العمل كاىتماـ منخفض يف االعتبارية، بينما اقلها شيوعا ىو النمط الذم يتمثل يف االىتماـ 

ائج اؼبنخفض يف اؼببادأة بوضع إطار العمل كاالىتماـ اؼبنخفض باالعتبارية. كما بينت نت
الدراسة أف أعلى مستويات الرضا الوظيفي لدل مديرم اإلدارات كاف يف ؾباؿ العالقة مع 
اؼبراجعُت كلدل رؤساء األقساـ كاف يف ؾباؿ العالقات مع الزمالء كلدل اؼبختصُت يف ؾباؿ 
العالقات مع اؼبراجعُت بينما قبد أف اقل درجات الرضا عن العمل كانت يف ؾباؿ الرضا عن 

 عمل .ظركؼ ال
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  عقد دكرات تدريبية كندكات تثقيفية مستمرة للعاملُت يف ؾباؿ اإلدارة لتطوير اؼبهارات

الالزمة اؼبتعلقة ببعد االعتبارية ، كتعريفهم بأساليب اإلدارة اغبديثة، كتشجيعهم على 
 تطبيقها ميدانيا.

  للعاملُت حىت يتمكن اؼبديرين من مناقشة الضغوط اؼبهنية إجراء جلسات إرشادية
 كمصادرىا كالتفريغ النفسي حىت يرتفع مستول الرضا لدل العاملُت . 

  االىتماـ بتطوير الوضع الوظيفي للعاملُت جبميع درجاهتم الوظيفية حيث يالحظ يف
اعباد كاؼبخلص  اليمن أف الوضع الوظيفي اؼبادم لإلداريُت متدين فبا يعيقهم عن العمل

 كذلك الرتباطهم بأعماؿ كظيفية أخرل. 
 .دراسة مصادر الضغوط اؼبهنية لدل العاملُت اإلداريُت 
  ضركرة االىتماـ باألمور الفنية داخل اؼبكاتب اػباصة باإلداريُت كاؼبوظفُت اؼبختصُت

 داخلها.كمدل مالءمة أجواء ىذه اؼبكاتب للعمل كزبفيف الضغط النفسي عن العاملُت 
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 (. بعٓٛإ:2004دساط١: عا٥ـض ستُــذ أمحــذ محــادٟ ايفكٝــــ٘.)
 َٔ ٚد١ٗ ْعش ايكٝادات اإلداس١ٜ. أِٖ َعٛقات ت١ُٝٓ اإلداس٠ ايرتب١ٜٛ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 
 ىدؼ الدراسة:

 
اليمنية ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على أىم معوقات تنمية اإلدارة الًتبوية يف اعبمهورية 

 –من كجهة نظر القيادات اإلدارية ، كذلك يف كظائف اإلدارة الًتبوية التالية : التخطيط 
االتصاالت ، ككذلك سعت ىذه  –الرقابة  –القرارات  –التوجيو  –التنسيق  –التنظيم 

الدراسة إذل ربديد العوامل األكلية ) اؼبعوقات الرئيسية ( للتفاعالت من بُت العديد من 
قات اؼبوجودة يف ـبتلف كظائف اإلدارة الًتبوية كاليت يبكن اعتبارىا أىم معوقات تنمية اؼبعو 

 اإلدارة الًتبوية يف اعبمهورية اليمنية .
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 

 نتائج الدراسة:
 زىا:كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبر 

 أكالن نتائػػج الدراسػػػػة النظريػػػة : 
  اإلدارة الًتبوية يف اليمن تواجو الكثَت من التحديات كاؼبعوقات مثل كجود ثغرات يف

اللوائح التنظيمية لإلدارة الًتبوية أدت إذل ترىل كاختالؼ يف اؽبيكل التنظيمي كالبفاض 
 كاإلدارية كالفنية.الشركط القانونية اؼبنظمة لشغل الوظائف القيادية 

  استمرار كجود تأثَت نسيب للفلسفات اإلدارية القديبة ) فلسفات ما قبل الثورة كالوحدة
اليمنية( كضبابية الفلسفة اإلدارية الًتبوية اغبديثة كنسبية كضوحها كفهمها كااللتزاـ هبا 

لباحثُت لدل قيادات ككوادر اإلدارة الًتبوية اليمنية، كىناؾ زبوؼ لدل العديد من ا
كالقيادات اإلدارية كاؼبهتمُت من استمرارية كضع اإلدارة الًتبوية يف اليمن على ما ىي 

 عليو اآلف، كيؤكدكف سلبية ذلك على حاضر كمستقبل نظاـ الًتبية كالتعليم يف اليمن.
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 ثانيان : نتائػػػج الدراسػػػة اؼبيدانيػػػة :
  ىناؾ عدد من اؼبشكالت كاؼبعوقات اليت تقف حائال إماـ تنمية اإلدارة الًتبوية كمن

                             أبرزىا ما يلي:                                                                                                               
  ك التنفيذ كالتقييم للعمل اإلدارم . ضعف الًتابط بُت التخطيط 
  .الفشل يف ؿباسبة اؼبخالفُت كاؼبقصرين من قيادات ككوادر اإلدارة الًتبوية 
 .ضعف نظاـ اؼبتابعة ك التقييم للعمل اإلدارم الًتبوم 
 . عدـ ربط الًتقيات دبعايَت اإلقباز كاإلبداع 
  ادر اإلدارة الًتبوية.تدٌخل الشخصيات االجتماعية يف تعيُت ك تقييم قيادات ككو 
 .غياب اػبطة اإلسًتاتيجية الشاملة لتنمية اإلدارة الًتبوية 
   . قٌلة اؼبخصصات اؼبالية اؼبعتمدة لإلدارة الًتبوية 
 . إغفاؿ دكر البحث العلمي يف حل مشكالت اإلدارة الًتبوية 
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 ة اإلدارية الًتبوية اغبديثة يف قواعد كسياسات إدارية كاضحة.صياغة األسس الفلسفي 
 .االىتماـ بإعداد كتأىيل كتدريب الكوادر البشرية يف ىذا اجملاؿ 
 .التخطيط االسًتاتيجي لتنمية قدرات اإلدارة الًتبوية كربديثها 
  كصرفها.توفَت اإلمكانات اؼبادية كاؼبالية الالزمة كإصالح كترشيد نظاـ استخدامها 
 .استخداـ نظاـ دكرم فاعل للمتابعة كالتقييم اإلدارم 
 .ربديث نظم االتصاالت كاؼبعلومات اإلدارية باستخداـ اغباسوب كاإلنًتنت 
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 (. بعٓٛإ:2004دساط١ عبذايشقٝب عًٞ قاطِ ايظُاٟٚ.)
 .أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ تعض املٓاخ ايتٓعُٝٞ ٚعالقت٘ باإلْتاد١ٝ ايع١ًُٝ يذ٣

 

 ىدؼ الدراسة:
ىدؼ البحث إذل معرفة اؼبناخ التنظيمي السائد يف جامعة تعز كاإلنتاجية العلمية لدل 

 أعضاء ىيئة التدريس باعبامعة كالعالقة بينهم.
 اػبربات كالتجارب:

 .تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة
 نتائج الدراسة:

 من النتائج، أبرزىا: كشفت الدراسة عن صبلة
  أف تصور أعضاء ىيئة التدريس للمناخ التنظيمي السائد يف جامعة تعز قد جاء بدرجة

ربقق منخفضة كدكف اؼبستول اؼبطلوب يف صبيع عناصر اؼبناخ التنظيمي اؼبشمولة 
بالبحث كىي )اىداؼ اعبامعة ، اؽبيكل التنظيمي، القيادة اعبامعية، الوسائل كالتقنيات، 

 قات اإلنسانية، اغبوافز(.العال
  ، البفاض مستول متوسط اإلنتاجية العلمية لدل أعضاء ىيئة التدريس جبامعة تعز

يتضح ذلك من خالؿ متوسطات اإلنتاجية العلمية على مستول الكتب كعلى مستول 
 البحوث ، كأيضان على مستول اإلنتاجية العلمية للكتب كالبحوث معان.

 
 التوصيات:

 عددان من التوصيات أبرزىا: قدمت الدراسة 
  ضركرة العمل من قبل إدارة اعبامعة كعمادات الكليات على ربسُت كتطوير اؼبناخ

 التنظيمي السائد يف كليات جامعة تعز يف كافة جوانبو اؼبختلفة اليت أكضحها البحث.
  كز إنشاء شبكة للمعلومات كاالتصاالت العلمية تربط اعبامعة بغَتىا من اعبامعات كاؼبرا

البحثية األخرل ، كتزيدىا بكل حديث من اؼبعلومات كالربامج كاألحباث كالدراسات 
 العربية كاألجنبية ، حىت تكوف مرجعان للباحثُت.
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  أف تقـو إدارة اعبامعة بتوفَت اإلمكانيات اؼبادية الالزمة للبحث العلمي، كأف تضع
كفيلة برفع اإلنتاجية العلمية لدل أعضاء ىيئة التدريس، عن طريق التشجيع   إسًتاتيجية

، كربقيق الطموحات يف أمامهم لإلبداع كاإلقباز العلمي اؼبادم كاؼبعنوم، كفتح الطريق
 النمو كالشهرة العلمية.

 
 

 (. بعٓٛإ:2004دساط١: ع٢ً ػٛعٞ ْادٞ عشداؾ.)
 اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ َذخٌ إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ.تطٜٛش إداس٠ نًٝات ايرتب١ٝ بادتُٗٛس١ٜ 

 
 ىدؼ الدراسة:

سبثل اؽبدؼ األساسي يف البحث يف الوصوؿ إذل تصور مقًتح لتطوير إدارة كليات الًتبية 
 .باعبمهورية اليمنية، يف ضوء مدخل إدارة اعبودة الشاملة

 اػبربات كالتجارب:
 ارب دكؿ ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذب

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

من أىم ما توصلت إليو الدراسة أف ىناؾ  كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
ضعفا تعانيو إدارة كليات الًتبية يف اجملاالت اليت ىدفت إذل معرفتها، كىناؾ رغبة من قبل 
األكاديبيُت يف تطبيق مدخل إدارة اعبودة الشاملة، كىناؾ معوقات متوقعة عند تطبيق إدارة 

ستول رضا طالب كليات الًتبية عن اعبودة الشاملة، كأخَتا توصلت الدراسة إذل البفاض م
 اػبدمات اؼبقدمة ؽبم.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 .زيادة اؼبوارد اؼبخصصة لكليات الًتبية عرب اجمللس األعلى للجامعات ككزارة التعليم العارل 
  دات زبصيص صندكؽ لدعم كليات الًتبية زبصص موارده من أم مصدر، كليكن من كار

 النفط كاؼبساعدات األجنبية، بعد توفَت البيئة القانونية اليت تسمح بإنشائو.
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   ،توفَت أجهزة حاسوب، كجعل كل اإلجراءات كاؼبعامالت كالوثائق عرب أجهزة اغباسوب
 مث إضافة مقررات خاصة بعلـو اغباسوب.

 دة سبكنو إضافة سنة دراسية خامسة تسمى سنة االمتياز وبصل بعدىا الطالب على شها
 من فبارسة مهنة التدريس.

 .االىتماـ بالعنصر البشرم يف كليات الًتبية ؼبا لو من أنبية يف التطوير 
 
 

 (. بعٓٛإ:2004دساط١: فا٥ض ؿاحل َٓـش َشػذ.)
 ايعٛاٌَ املؤثش٠ يف فعاي١ٝ األدا٤ اإلداسٟ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ

 
 ىدؼ الدراسة:

البشرية كالتنظيمية كاؼبادية اؼبؤثرة سلبا يف فعالية األداء معرفة كقياس العوامل أك العوائق 
 اإلدارم الفردم كاعبماعي يف اإلدارة األكاديبية.

 اػبربات كالتجارب:
 قدمت الدراسة بعض النظريات عن األداء اإلدارم كمباذج نظرية يف إدارة التعليم العارل. 

 نتائج الدراسة:
 رزىا:كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أب

 أف من ابرز العوامل اؼبؤثرة يف فعالية األداء اإلدارم يف اعبامعات اليمنية ما يلي: 
 .غياب تطبيق مبدأ الثواب كالعقاب 
 .قلة ميزانية اعبامعة يف اػبدمات التعليمية 
 انتشار ظاىرة الوساطة 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 الفعالة لألداء اإلدارم يف اعبامعات اليمنية العامة يف ضوء  تطبيق اؼبقاييس اؼبوضوعية
 نتائج الدراسة.
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  إف تتبٌت إدارات اعبامعات فلسفة كأساليب اإلدارة األكاديبية اغبديثة كإحالؽبا ؿبل
 أساليب اإلدارة اغبكومية التقليدية.

 
 

 (. بعٓٛإ:2004دساط١: ستُذ عبذاهلل سظٔ محٝذ.)
 اع ايتٓعُٝٞ ٚعالقتٗا بايشكا ايٛظٝفٞ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ ؿٓعا٤.اطرتاتٝذٝات إداس٠ ايـش

 
 ىدؼ الدراسة:

معرفة اسًتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي كعالقتها بالرضا الوظيفي لدل اعضاء ىيئة 
 التدريس جبامعة صنعاء.

 اػبربات كالتجارب:
 كذبارب دكؿ ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  أف أكثر االسًتاتيجيات استخداما إلدارة الصراع التنظيمي يف كليات جامعة صنعاء
 ىي إسًتاتيجية التعاكف كأف اقلهن استخداما ىي إسًتاتيجية التنافس.

 ئة التدريس جبامعة صنعاء يقع عند أف اؼبستول العاـ للرضا الوظيفي لدل أعضاء ىي
 مستول متوسط.

 .أف ؾباؿ العالقات مع الزمالء كاف مصدرا أساسيا لرضا أعضاء ىيئة التدريس 
 .أف ؾباؿ الراتب كاف اقل مصادر الرضا الوظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس 
 أساتذة الكليات العلمية أكثر رضا من أساتذة الكليات األدبية عن ؾباؿ العالقات 

 مع الزمالء.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
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  ضركرة العمل على تدعيم إتباع رؤساء األقساـ إلسًتاتيجية التعاكف من خالؿ إدارهتم
لعملية الصراع التنظيمي داخل الكلية، كيستلـز ذلك تعيُت العناصر اعبيدة يف رئاسة 

 يُت حبسب االقدمية.األقساـ بدال من اعتماد بعضها على التع
  العمل على تقليل استخداـ إسًتاتيجية التنافس حىت ال تولد القوة كالعنف يف

 التصرؼ كاؼبمارسة.
  استخداـ اإلسًتاتيجية اؼبناسبة إلدارة الصراع، كإجراء اؼبزيد من الدراسات حوؿ إدارة

 الصراع التنظيمي يف األقساـ كالكليات.
 كاؼبكافآت ألعضاء ىيئة التدريس، كزيادة  العمل على ربسُت أكضاع اؼبرتبات

 االىتماـ بالًتقيات كالنمو كفرص االقباز، كاالىتماـ بالتأىيل كالتدريب.
 .تشجيع قنوات االتصاؿ كالعالقات االجتماعية بُت أعضاء ىيئة التدريس يف العمل 

 
 

 (. بعٓٛإ:2005دساط١: خايذ ستظٔ ثابت ادتشادٟ.) 
 داَع١ َفتٛس١ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ.سؤ١ٜ َظتكب١ًٝ إلْؼا٤ 

 
 ىدؼ الدراسة:

الوقوؼ على كاقع التعليم اعبامعي يف اعبمهورية اليمنية، كعرض لبعض االمباط التعليمية 
 التعليم من بعد(،  –اؼبعاصرة غَت النظامية ) التعليم اؼبفتوح 

 اػبربات كالتجارب:
 –اعبامعة العربية اؼبفتوحة  –الياباف  – قدمت الدراسة بعض اػبربات العاؼبية مثل )بريطانيا

 جامعة كل شخص يف إسرائيل(. –جامعة القدس اؼبفتوحة 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  موافقة عينة الدراسة على صبيع ؾباالت استطالع الرأم حوؿ انشاء جامعة مفتوحة

 بدرجة عالية جدا. 
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 ا بناء على رأم اػبرباء جبامعيت صنعاء كعدف كاؼبستفيدين من الكليات اؼبرغوب فتحه
 –اللغات  –العلـو كالتكنولوجيا  –اعبامعة اؼبفتوحة ىي الكليات التالية: )اغباسبات 

 التجارة كاالقتصاد(.
  اقًتحوا غالبية إفراد عينة الدراسة اف يكوف عدد الساعات اؼبعتمدة يف اعبامعة اؼبفتوحة يف

 -ساعة متطلبات جامعية 16ساعة، موزعة كالتارل: )  140منية حوارل اعبمهورية الي
ساعة  72 –ساعة متطلبات كلية اختيارم  22 –ساعة متطلبات كلية إجبارم  26

 متطلبات زبصص(.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 .تنفيذ الرؤية اؼبستقبلية اؼبقًتحة 

 
 

 (. بعٓٛإ:2005ايؼاَٞ .)  دساط١: عبذاهلل ستُذ ستُذ
 . تـٛس َكرتح يتطٜٛش ؿٓاع١ ايكشاس ايتعًُٝٞ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ ايفهش اإلداسٟ املعاؿش.

 
 ىدؼ الدراسة:

  التعرؼ على إمكانية صنع القرار التعليمي يف اعبمهورية اليمنية يف ضوء الفكر اإلدارم
 اؼبعاصر

 اػبربات كالتجارب:
 الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.تتوفر عدد من 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  أثبتت الدراسة إف ىناؾ اتفاؽ حوؿ معظم اؼبشكالت اليت ترل أهنا دبثابة أسباب سبثل

عة القرار مركزية صنا –اغباجة الضركرية لتطوير صناعة القرار التعليمي يف اليمن  كىي 
التعليمي. ، تضارب القرارات الصادرة من القطاعات اؼبختلفة يف الوزارة، قلة خربة بعض 

 اؼبشاركُت يف صناعة القرارات التعليمية. 
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    أثبتت الدراسة إف ىناؾ اتفاؽ بُت أفراد العينة على : إشراؾ مكاتب الًتبية كاؼبدارس
تخداـ اغباسب اآلرل يف صناعة القرارات مع الوزارة يف صناعة القرارات التعليمية ، اس

التعليمية ، مشاركة كل أصحاب اؼبصلحة يف صناعة القرارات التعليمية على اؼبستويات 
 اؼبدارس(. –مكاتب الًتبية  –الثالثة ) الوزارة 

  .أثبتت الدراسة إف ىناؾ اتفاؽ حوؿ تطوير أساليب صناعة القرار التعليمي 
  ، أثبتت الدراسة إف ىناؾ اتفاؽ بُت أفراد العينة على األيت: صناعة القرارات اإلسًتاتيجية

 صناعة القرارات التكتيكية ، صناعة القرارات الركتينية. 
   أثبتت الدراسة إف ىناؾ اتفاؽ بُت أفراد العينة حوؿ مصادر اغبصوؿ على اؼبعلومات

 ليمية .اليت تساىم يف تطوير صناعة القرارات التع
 .أثبتت الدراسة إف ىناؾ اتفاؽ على مرتكزات تطوير صناعة القرار التعليمي 
  أثبتت الدراسة إف ىناؾ اتفاؽ حوؿ اؼبشكالت اليت قد تعوؽ تطوير صناعة القرار

 التعليمي.
 

 
 (. بعٓٛإ:2005دساط١: عًٞ طشسإ غايب املداليف.)

ِ هلا ٚايـعٛبات اييت يتك١ٝٓ ايتع١ًُٝٝ ٚمماسطتَٗذ٣ اَتالى ٦ٖٝ٘ ايتذسٜع يف داَع٘ تعض يًهفاٜات ا
 ٜٛادْٗٛٗا.

 
 ىدؼ الدراسة:

التعرؼ على مدل امتالؾ أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة تعز باعبمهورية اليمنية للكفايات 
يف ضوء متغَتات الكلية  التقنية التعليمية كدرجة فبارستهم ؽبا كالصعوبات اليت يواجهوهنا

 كالرتبة األكاديبية كاػبربة.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
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للكفايات التقنية التعليمية  أشارت نتائج الدراسة إذل أف امتالؾ كفبارسة أعضاء ىيئة التدريس 
 كاف بدرجة متوسطة.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  إثراء برامج إعداد اؼبعلمُت يف اعبامعة دبساقات أكثر يف ؾباؿ التقنيات التعليمية مع
 االىتماـ باعبانب التطبيقي .

 ألعضاء ىيئة التدريس كالعمل  عقد دكرات تدريبية يف ؾباؿ الكفايات التقنية التعليمية
على تعزيز الكفايات اؼبتوافرة لديهم بدرجة عالية، كالعمل على تنمية الكفايات اؼبتوافرة 

 بدرجة متوسطة أك ضعيفة.
  إنشاء مركز مصادر تعلم كتوفَت اؼبوارد كاألجهزة التعليمية كتدريب اؼبدرسُت على

 استخدامها.
 
 

 (. بعٓٛإ:2005دساط١ : ستُذ محٛد عًٞ ايٓعُإ.)
 . ٚاقع اإلػشاف ايرتبٟٛ يف ايُٝٔ َٚتطًبات تطٜٛشٙ يف ك٤ٛ االجتاٖات اذتذٜج١.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على كاقع اإلشراؼ الًتبوم يف اليمن كمتطلبات تطويره يف ضوء 
 االذباىات اغبديثة

 اػبربات كالتجارب:
 توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال 

 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
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  موافقة عينة الدراسة بدرجة منخفضة على فبارسة كمهاـ كأساليب اإلشراؼ الًتبوم
ما عدا ؾبارل السياسات كالتشريعات كأىداؼ اإلشراؼ الًتبوم كاليت جاءت بدرجة 

 متوسطة، كذلك كاأليت:  
  يف ؾباؿ السياسات كالتشريعات : تدين تقديرات عينة الدراسة حيث أف السياسات

كالتشريعات يف ؾباؿ اإلشراؼ الًتبوم دل تستقر خالؿ الفًتة اؼباضية، كما مت إصداره من 
 أدلة كلوائح تنظيمية دل يتم تفعيلها كالعمل هبا بشكل دقيق. 

 ى األىداؼ كيرجع ذلك إذل عمومية يف ؾباؿ األىداؼ: تدين موافقة عينة الدراسة عل
األىداؼ اؼبرفوعة من قبل اعبهات اؼبختصة كعدـ قيامها بتحويل تلك األىداؼ إذل 

 أىداؼ إجرائية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع كاؼبالحظة كالقياس. 
  تغَت اؽبيكل التنظيمي ثالث مرات خالؿ فًتة كجيزة لوزارة الًتبية كالتعليم فبا انعكس

 ى كضع اإلشراؼ الًتبوم يف جوانبو التنظيميةسلبا عل
  يف ؾباؿ شركط اختيار اؼبشرفُت الًتبويُت: ضعف التزاـ اعبهات اؼبعنية بشركط اختيار

اؼبشرفُت الًتبويُت عند ترشيحهم كاختيارىم األمر الذم ادل إذل ارتفاع عدد اؼبشرفُت 
 افية. الًتبويُت رقما دكف أف تكوف ؽبم أم جدكل يف العملية اإلشر 

  يف ؾباؿ اؼبهاـ: ال يقـو اؼبوجو كاؼبشرؼ الًتبوم دبهامو على الوجو اؼبطلوب نتيجة ضعف
 اػبربة كعدـ كجود متابعة مستمرة للمشرفُت كؿباسبة اؼبقصرين منهم.

  يف ؾباؿ أساليب اإلشراؼ: البفاض تقديرات عينة الدراسة ؼبستول فبارسة األساليب
إلشراؼ عن االىتماـ بالتسمية كاؼبظهر دكف االىتماـ اإلشرافية اغبديثة، كال يعدك ا

 باعبوىر.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  .إعادة النظر يف التشريعات كاللوائح كاألدلة كربط نظاـ اإلشراؼ بالواقع الًتبوم 
  تعزيز صالت التعاكف بُت كزاريت الًتبية كالتعليم ككليات الًتبية كمؤسسات التعليم العارل

كاؼبؤسسات الًتبوية كاالجتماعية اؼبعنية األخرل كتشكيل عباف عليا كإشراكها يف صياغة 
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السياسة التعليمية ، كيف مناقشة ربط الربامج كاػبطط كـبتلف حاجات تطوير األنظمة 
 ها نظاـ اإلشراؼ الًتبوم.التعليمية كمن

 .استخداـ البحث العلمي كاسلوب لبحث اؼبشكالت التعليمية 
  إعادة النظر يف البنية اؽبيكلية عبهاز اإلشراؼ الًتبوم اغبارل حبيث يواكب اؼبستجدات

 الًتبوية اغبديثة
  اعتماد مبدأ التخطيط يف العملية اإلشرافية على اؼبستول اؼبركزم كاحمللي 
   إعداد كوادر متخصصة للتدريب اؼبشرفُت كإصدار نشرة دكرية تغطي فعاليات االشراؼ

 كاالستفادة من كسائل اإلعالـ لتغطية ىذا اعبانب اكال بأكؿ 
  االستفادة من اؼبعايَت العربية كالدكلية يف ؾباؿ اختيار اؼبشرفُت الًتبويُت 
  مقرر بعنواف )نظريات اإلشراؼ أف تقـو كليات الًتبية يف اعبامعات اليمنية بإدخاؿ

 الًتبوم اغبديثة( يف براؾبها اػباصة بإعداد اؼبشرفُت الًتبويُت قبل اػبدمة
  عقد مؤسبر سنوم لإلشراؼ الًتبوم تلقى فيو ؿباضرات كدراسات كيتم فيو تبادؿ اػبربات 
 دير رظبي تقدًن اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية للمشرفُت الًتبويُت كإشعار اؼبشرؼ بأنو ؿبط تق

 كشعيب.
 
 

 (. بعٓٛإ:2006دساط١: سفك١ٝ ابشاِٖٝ امحذ باَذٖف.)
دساط١ الجتاٖات اعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ضتٛ بشْاَر َكرتح يًتذسٜب اثٓا٤  –ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ي١٦ًٝٗ ايتذسٜظ١ٝ 

 ارتذ١َ ظاَع١ عذٕ
 

 ىدؼ الدراسة:
لتدريسية جبامعة عدف، التعرؼ على مسوغات االىتماـ بربامج التدريب ألعضاء اؽبيئة ا

كأىداؼ ىذه الربامج كمواعيدىا كمدهتا كأساليبها كؿبتواىا، كاغبوافز اليت ينبغي اعتمادىا، 
 كالتعرؼ على الوحدات اؼبسئولة عنها. 

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
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 نتائج الدراسة:
 صبلة من النتائج، أبرزىا:كشفت الدراسة عن 

من ابرز نتائج الدراسة أف التدريس اعبامعي وبتاج اذل تدريب خاص ؼبا لو من آثار اهبابية 
على جودة التدريس، كمن مث على مستول التحصيل العلمي للطلبة، كأظهرت النتائج أيضا 

 كجود ركود مهٍت لدل أعضاء اؽبيئة التدريسية جبامعة عدف.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

أكصت الدراسة بوضع خطة إسًتاتيجية لربنامج التنمية اؼبهنية ألعضاء ىيئة التدريس اعبامعي 
جبامعة عدف كاستمرارية التدريب، كإعادة تشكيل ثقافة اعبامعة، كإجراء الدراسات لتحديد 

 االحتياجات التدريبية بُت اغبُت كاألخر.
 
 

 (. بعٓٛإ:2007 ٌٝ ستُذ ساػذ .)دساط١: مج
 اجتاٖات ايعاًَني جتاٙ ْعاّ تكِٜٛ األدا٤ دساط١ َٝذا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ َٛظفٞ دٜٛإ س٥اط١ داَع١ عذٕ.

   
 ىدؼ الدراسة:

ربديد العوامل اؼبؤثرة يف نظاـ  -تشخيص كربليل األداء الوظيفي يف ديواف رئاسة جامعة عدف
اقًتاح تعديل كتطوير نظاـ التقييم اغبارل  –ئاسة جامعة عدف تقوًن األداء الوظيفي لديواف ر 

رفد اعبامعة بدراسة تالمس أداء الوظائف اإلدارية الرتباطها بشكل مباشر بالعملية  –
 التعليمية. 

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 
 نتائج الدراسة:
 سة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:كشفت الدرا
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 -ف أساليب التقوًن اغبارل لألداء الوظيفي لديواف رئاسة جامعة عدف:أ
  .تفتقد إذل ؾبموعو من األسس كاػبصائص 
   .ال تقـو على التحفيز ) اإلهبايب أك السليب ( للموارد البشرية 
 للتقوًن اؼبوضوعي راؼ الضركريةال تقـو على معايَت موضوعية كال تشارؾ فيها كل األط 
  غَت منصفة كغَت شفافة 
  ال تساعد على تدعيم سياسة أداة اؼبوارد البشرية 
 .ال ربقق نتائج تقوًن فعالة بالنسبة للموظفُت أنفسهم 
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  صياغة نظاـ تقوًن األداء اؼبوظفُت متضمنا ؾبموعة من اػبصائص كاألسس 
 اؼبستهدؼ من التقوًن  –ف يتكوف نظاـ التقوًن من األطراؼ التالية ) الرئيس اؼبباشر أ– 

 عبنو ؿبايدة من خارج اؼبنظمة (  –معايَت األداء اؼبختلفة 
 . التدريب اؼبستمر للقائمُت بعملية التقوًن 
  ضركرة تفعيل عملية تقوًن األداء كاالستفادة من نتائجها يف اجراء عملية الًتقيات

 كالتأىيل كصرؼ اغبوافز ك اؼبكافآت  
 
 

 (. بعٓٛإ:2007دساط١: خايذ عتٝل طعٝذ عبذاهلل.) 
 ١ٝ.املٓع١ُ املتع١ًُ: دساط١ سٍٛ مماسطات ايتعًِ ايتٓعُٝٞ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايعاًَني يف املهتبات ادتاَع١ٝ ايُٝٓ

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل معرفة أراء موظفي اؼبكتبات اعبامعية اليمنية حوؿ فبارستهم للتعلم 
التنظيمي كعالقات يتطور األداء اؼبعريف كبصفة خاصة كىدفت أيضا معرفة مدل تطبيق 

 موظفي اؼبكتبات لإلبعاد السبعة للمنظمة اؼبتعلمة اؼبقًتحة من كل من كاتكنس كمارسيك.
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 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  أظهرت الدراسة تدين مستول ظهور خصائص اؼبنظمة اؼبتعلمة يف صبيع اؼبكتبات
 اعبامعية اليمنية كبنسب متفاكتة.

 عة للمنظمة اؼبتعلمة ؽبا عالقة اهبابية معتدلة مع بينت الدراسة باف صبيع األبعاد السب
 األداء اؼبعريف.

 .كجود عالقة اهبابية معتدلة بُت الثالث اؼبستويات للتعلم التنظيمي كاألداء اؼبعريف 
  الدراسة ستساعد على تعزيز مدارؾ اؼبوظفُت كالقادة يف اؼبكتبات اعبامعية اليمنية حوؿ

 ية التعلم التنظيمي كعالقتو بتطور األداء اؼبعريف.مفاىيم اؼبنظمة اؼبتعلمة ككذا أنب
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  وبتاج  القائمُت على اؼبكتبات موظفُت كقادة بناء أساس كاعي للتعلم كػبلق مناخ للثقة

 كاألماف لتشجيع االنفتاح كاؼببادرة.
 أنبية دكر القائد يف ىذا الصدد كدعم التعلم   على اعبامعات اليمنية األخذ بعُت االعتبار

الشخصي كاعبماعي ػبلق بيئة تساعد على التعلم كتطوير بنية ربتية تدعم اقتناء معرفة 
 جديدة كمهارات كخلق عالقات جيدة. 

 .ربديد أم اؼبتغَتات اؼبستقلة تتنبئي باألداء اؼبعريف 
  اؼبتغَتات اؼبستقلة كغَت اؼبستقلة.دراسة خاصة ألثر اؼبتغَتات اؼبميزة يف تداخل 
  دراسة اثر البنية التحتية التكنولوجية اؼبتاحة يف تغَت مستول التعلم بغرض ربسُت بيئة

 العمل كاػبدمات.
  دراسة مدل اثر االسًتاتيجيات كالسياسات اؼبتعلقة دبوظفي اؼبكتبات كقاداهتا على تغَت

 كربسُت اؼبمارسات التعليمية.
 عريف على أساس حقائق فعلية أك بيانات ثانوية.قياس االقباز اؼب 
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 (. بعٓٛإ:2007دساط١: خايذ ْاؿش َٓـٛس بٔ سبتٛس.) 
ايعالق١ بني اطرتاتٝذٝات إداس٠ املعشف١ ٚعًُٝاتٗا ) دساط١ َٝذا١ْٝ يف املشانض االطتؼاس١ٜ ٚايبشج١ٝ ايتابع١ 

 دتاَع١ عذٕ (.
 

 ىدؼ الدراسة:
دارة اؼبعرفة عرب األبعاد )  اإلسًتاتيجية الًتميزية كإسًتاتيجية اختبار العالقة بُت إسًتاتيجية إ

 .كعمليات إدارة اؼبعرفة عرب األبعاد ) توليد كخزف كتوزيع كتطبيق اؼبعرفة()الشخصنة
 

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 صبلة من النتائج، أبرزىا:كشفت الدراسة عن 

  .كجود دعم أعلى من اؼبتوسط للعالقة بُت إسًتاتيجية إدارة اؼبعرفة كعملياهتا 
   كتوافر عاؿ  ,توافر إسًتاتيجية إدارة اؼبعرفة الًتميزية دبستول متوسط يف اؼبراكز اؼببحوثو

 .إلسًتاتيجية  الشخصية يف ىذه اؼبراكز
  توافر أعلى من اؼبتوسط  لعمليات  إدارة اؼبعرفة اؼبالئمة لإلسًتاتيجية الًتميزية  كتوافر

 عاؿ لعمليات إدارة  اؼبعرفة  اؼبالئمة إلسًتاتيجية  الشخصية يف ىذه اؼبراكز.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

ول العالقة  بُت اسًتاتيجيات إدارة اؼبعرفة إعطاء اؼبراكز اؼببحوثو اىتماـ اكرب بزيادة مست
كعمليات إدارة اؼبعرفة كدبا يسهم يف مواجهة ىذه اؼبراكز لتحدياهتا التنافسية كاالستفادة من 

 .الفرص كالتكيف مع التهديدات الناشئة من ىذه  التحديات كربقيقها أىدافها التنافسية
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 بعٓٛإ:(. 2007 دساط١: صاٜذ ْادٞ ْاؿش ػاٚؾ .)
َذ٣ إدساى ايش٥ٝع ٚاملشؤٚغ ملكَٛات َٚعٛقات ايتُهني ايٛظٝفٞ بايتطبٝل ع٢ً ادتٗاص اإلداسٟ دتاَع١ ؿٓعا٤ 

 يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ.
 

 ىدؼ الدراسة:
  تعريف الرؤساء كاؼبرؤكسُت دبفهـو التمكُت كأبعاده كأنبيتو كعالقتو باؼبفاىيم اإلدارية

 كمعوقاتو  يف اعبهاز اإلدارم عبامعة صنعاء .األخرل كخطواتو كمقوماتو 
  التعرؼ على مدل كجود اختالفات معنوية بُت إدراؾ كل من الرؤساء كاؼبرؤكسُت ال بعاد

 كمقومات التمكُت تبعا الختالفاهتم يف التغَتات الديبوغرافية كالوظيفية 
 اػبربات كالتجارب:

 ذبارب دكؿ ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات ك 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  كجود اختالفات معنوية يف إدراؾ الرؤساء كاؼبرؤكسُت ألبعاد كمقومات كمعوقات التمكُت

 الوظيفي
  كجود عالقة موجبة كمعنوية  بُت مدل  إدراؾ الرؤساء كاؼبرؤكسُت ألبعاد التمكُت

 لتوافر مقوماتو. الوظيفي كبُت إدراكهم
  كجود اختالفات معنوية يف إدراؾ الرؤساء كاؼبرؤكسُت ألبعاد كمقومات كمعوقات التمكُت

 الوظيفي تبعا الختالفهم يف النوع كالعمر كاؼبستول التعليمي كسنوات اػبربة.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  سطى لبعد معٌت العمل كاف يشعر كل منهم بأنبيتو تعزيز مدركات العاملُت يف اإلدارة الو
الشخصية يف اعبامعة عن طريق إحداث تغيَت جذرم يف التقييم لألداء الذم يقـو بو يف 

 –الغالب فرد كاحد إذل نظاـ تقييم األداء كالذم يساىم فيو عدة إطراؼ )الرؤساء 
 العمالء (–الزمالء  –اؼبرؤكسُت 
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 ارة الوسطى لبعد التأثَت كذلك من خالؿ زيادة مسانبتهم يف زيادة مدركات العاملُت باإلد
 كضع األىداؼ كاػبطط العامة. 

  .االىتماـ بتمكُت اإلناث كالتأكد من إدراكهن ألبعاد التأثَت 
  .العناية بربامج كنظم التدريب كالتطوير 
  .التحوؿ من األداء الفردم إذل األداء اعبماعي 
 قة كالوضوح عن صبيع أجزاء اعبامعة عبميع العاملُت.توفَت اؼبعلومات اليت تتسم بالد 
 . التحوؿ من اؽبيكل التنظيمي إذل اؽبيكل التنظيمي السطحي 
 .تصميم نظاـ للحوافز يدعم تطبيق التمكُت الوظيفي 
 

 (. بعٓٛإ:2007دساط١: طامل ستُذ إمساعٌٝ ْاؿش ايعطاب.) 
 ادتاَعات اذته١َٝٛ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايكٝادات ايرتب١ٜٛ ٚايطًب١.تكِٜٛ بشاَر ايذساطات ايعًٝا بهًٝات ايرتب١ٝ يف 

 
 ىدؼ الدراسة:

تقوًن برامج الدراسات العليا بكليات الًتبية يف اعبامعات اليمنية اغبكومية من كجهة نظر 
القيادات الًتبوية كأعضاء ىيئة التدريس كطلبة الدراسات العليا يف جوانب اإلدارة كاػبدمات 

 ءات التقوًن فيها.كاألىداؼ كاحملتول كاألساليب كاألنشطة التعليمية كإجرااؼبكتبية 
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  بية يف اعبامعات اليمنية ضعف مستول تنفيذ برامج الدراسات العليا بكليات الًت

 -اغبكومية.
  .ضعف يف مستول تنفيذ اعبانب اإلدارم اػبدمي 
  . حصوؿ اعبانب العلمي األكاديبي على مستول أعلى من حيث التنفيذ 
  تنظر القيادات الًتبوية إذل أف مستول تنفيذ الربنامج يف بعدية اإلدارم اػبدمي كالعلمي

 طلوب. األكاديبي دل يصل إذل اؼبستول اؼب
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  عدـ رضا أعضاء ىيئة التدريس كالطلبة عن مستول تنفيذ الربنامج يف بعده اإلدارم
 اػبدمي.  

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  .االىتماـ بنواحي الضعف اليت أبرزهتا الدراسة 
  الدراسات تعيُت جهاز إدارم حاصل على درجة عالية من الكفاءة خاص بإدارة شؤكف

العليا كربطها حباجات اجملتمع ، كالعمل على رفع مستول أداء الكوادر من خالؿ 
 تدريبهم على الوظائف اإلدارية اليت تطلبها ؾباالت عملهم.

  .زبصيص ميزانية خاصة للدراسات العليا كفتح حساب خاص هبا 
 . تزكيد اؼبكتبات باؼبراجع اليت تطلبها برامج الدراسات العليا- 
 دؿ اؼبعلومات كاػبربات بُت جامعات الدكؿ العربية. تبا– 
  إقامة ندكات علمية تشًتؾ فيها مؤسسات القطاع اػباص كاغبكومي لبلورة العالقة بُت

 –برامج الدراسات العليا كبُت خطط التنمية كحاجات اجملتمع. 
 إهباد منظومة معلومات للدراسات العليا ك البحث العلمي يف كل جامعة ، مرتبطة 

  –دبنظومة ؿبلية كإقليمية . 
 . تطوير مستمر ألعضاء ىيئة التدريس 
 .التقوًن اؼبستمر للعملية التعليمية يف برامج الدراسات العليا 
 

 (.2007دساط١: عبذ ايهشِٜ امحذ ستُذ ايفكٝ٘.)
 أمنٛرز َكرتح يتطٜٛش ٚاقع طٝاط١ ايكبٍٛ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ

 
 ىدؼ الدراسة:

أمبوذج مقًتح لتطوير كاقع سياسة القبوؿ يف اعبامعات اليمنية اغبكومية من خالؿ بناء 
التعرؼ على كاقع سياسة القبوؿ يف اعبامعات اليمنية اغبكومية من كجهة نظر القيادات 

 الًتبوية اعبامعية، كمعرفة االذباىات العاؼبية اؼبعاصرة يف سياسة القبوؿ باعبامعات.
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 اػبربات كالتجارب:
 قدمت الدراسة عدد من اػبربات كالتجارب العربية كالعاؼبية ابرزىا: 

 –السعودية  –االردف  –تركيا  –فرنسا  –اؼبملكة اؼبتحدة  –الواليات اؼبتحدة األمريكية 
 مصر 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 غبكومية على الطريقة التقليدية يف تعتمد سياسة القبوؿ اؼبتبعة يف اعبامعات اليمنية ا
القبوؿ، دكف مراعاة قدرات الطلبة كاستعداداهتم كرغباهتم، كدكف كجود التوازف يف 

 توجيههم كبو التخصصات اليت تليب احتياجات التنمية. 
  تسَت سياسة القبوؿ يف اعبامعات اليمنية كبو التغيَت كالتعديل بصورة مبطية كبطيئة

 التغَتات كالتطورات السريعة يف ميادين سوؽ العمل.كبشكل ال يتالءـ مع 
  ال زبتلف سياسة القبوؿ يف اعبامعات اليمنية كثَتان عن سياسة القبوؿ اؼبتبعة يف عدد من

اعبامعات العربية، بينما زبتلف بصورة كاضحة عن سياسات القبوؿ اؼبعموؿ هبا يف بعض 
التدقيق يف اختيار اؼبرشحُت للقبوؿ اعبامعات العاؼبية، حيث يالحظ ذلك من خالؿ 

فيها، كمن خالؿ االختبارات اػباصة بالقبوؿ، كاؼبقابالت اؼبقننة كالدقيقة، كالسجالت 
 كالتقارير الرظبية كالدراسية، كدراسة بعض اؼبقررات اؼببدئية.

 تفتقد سياسة القبوؿ يف اعبامعات اليمنية إذل اعبانب اإلرشادم كالتوعوم للطلبة الراغبُت 
 يف االلتحاؽ بالتعليم اعبامعي كألسرىم. 

  ،تشَت إجابات عينة البحث أف سياسة القبوؿ اؼبعموؿ هبا جبامعات )صنعاء، كعدف
 كإب(، على مستول اجملاالت كؾبمل األداة متوسط.

  تطبيق األمبوذج اؼبقًتح للبحث اغبارل، كإنشاء مركز كطٍت يعٌت بتأىيل الطلبة قبل
امعية، كالعمل على إجراء اختبارات للقبوؿ جبانب نسبة الثانوية التحاقهم بالدراسة اعب

 العامة.
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 أكالن: توصيات لوزارة التعليم العارل كالبحث العلمي كاعبامعات اليمنية اغبكومية:
 وير لسياسة القبوؿ يف تطبيق األمبوذج الذم توصل إليو البحث اغبارل ؼبا يقدمو من تط

اعبامعات اليمنية، كالعمل باألمبوذج اػباص دبتطلبات تنفيذ األمبوذج اؼبقًتح، كذلك 
لوضع اآلليات كاألساليب التنفيذية من خالؿ تشكيل عبنة مشًتكة من كزارة التعليم 

مة العارل كالبحث العلمي، كزارة التخطيط كالتنمية، كزارة الًتبية كالتعليم، كزارة اػبد
اؼبدنية، كزارة اإلدارة احمللية، اجمللس األعلى لتخطيط التعليم، كزارة التعليم الفٍت كالتدريب 

 اؼبهٍت. 
  إنشاء مركز كطٍت لتأىيل كقبوؿ الطلبة يف التعليم اعبامعي، حبيث يكوف لو فركع يف

بوثائقهم، ؿبافظات اعبمهورية، يتقدـ إليها الطلبة الراغبوف يف االلتحاؽ بالتعليم اعبامعي 
 كعلى ضوء االختبارات اليت يقدمها يتم توزيعهم على اعبامعات، كأنواع التعليم اؼبختلفة. 

 إهباد البدائل اؼبناسبة للتعليم اعبامعي، كربفيز خرهبي الثانوية على االلتحاؽ هبا 
  عقد كرش عمل كدكرات تدريبية يتعرؼ من خالؽبا العاملوف يف شؤكف الطالب

عايَت كاألساليب الناجحة الختبار الطالب لاللتحاؽ بالتعليم باعبامعات على اؼب
 اعبامعي. 

 ثانيان: توصيات لوزارة الًتبية كالتعليم:  
  إنشاء مكتب لإلرشاد كالتوجيو للطلبة يف مرحلة الثانوية العامة، على أف يكوف تابعان

للوزارة، كيكوف لو فركع يف اإلدارات الًتبوية على مستول احملافظة كاؼبديريات كاؼبدارس، 
ليقـو بوظيفة اإلرشاد كالتوجيو كبو الطلبة، كمساعدهتم على معرفة ميوؽبم كقدراهتم 

 التعليم اعبامعي.  كاذباىاهتم كبو
  ضركرة كضع برامج إرشادية لطلبة مرحلة الثانوية العامة، هتدؼ إذل مساعدهتم يف اختيار

 التخصص الذم يناسب استعداداهتم كقدراهتم.
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 (. بعٓٛإ:2007دساط١: عبذايهشِٜ ع٢ً امحذ ايٛسايف .) 
 ٚد١ٗ ْعش ايكٝادات األنادمي١ٝ ٚ اإلداس١ٜ.عٛاٌَ ايـشاعات ايتٓع١ُٝٝ املؤثش٠ ع٢ً أدا٤ ادتاَعات اي١ُٝٓٝ َٔ 

 
 ىدؼ الدراسة:

   عوامل الصراعات التنظيمية اؼبؤثرة على أداء اعبامعات اليمنية من كجهة نظر القيادات
 األكاديبية كاإلدارية اعبامعية..

  الفركؽ ذات األدلة اإلحصائية يف عوامل الصراعات التنظيمية اؼبؤثرة على أداء اعبامعات
اؼبؤىل  –اعبنس  –كجهة نظر القيادات األكاديبية كاإلدارية كفقا ؼبتغَتات )اعبامعة من 

 طبيعة العمل ( –االختصاص الدراسي  –سنوات اػبربة  –العلمي 
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 النتائج، أبرزىا: كشفت الدراسة عن صبلة من
  أف صبيع فقرات األداة مثلت عوامل صراعات تنظيمية مؤثرة بدرجة قوية على أداء

 اعبامعات اليمنية من كجهة نظر القيادات األكاديبية كاإلدارية اعبامعية. 
  إف أقول العوامل التنظيمية سبثلت يف اعبوانب االقتصادية كاؼبالية كالتدريبية كالتأىيلية

يف ازباذ القرارات كاألمور اػبدمية كعدـ رضا اؼبوظف عن مرتبة الوظيفي كعن كاؼبشاركة 
اغبوافز اؼبادية ، كاغباجة إذل إقامة دكرات تأىيلية لرفع كفاءات اؼبوظفُت ، كانفراد 

 القيادات العليا يف ازباذ القرارات.
 ادـ بعض إف اقل عوامل الصراعات التنظيمية سبثلت يف تفاكت األعمار للعاملُت ، كتص

 متطلبات العمل مع القيم كالتقاليد ، كموؿ اؼبوظف للممارسات العدكانية.  
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  األخذ بنظر االعتبار عند إصدار أم تشريع أك قانوف أك خطط أك قرارات أكاديبية أك

 التنظيمية.  كظيفية مثل ىذه العوامل اؼبادية اؼبؤدية إذل الصراعات
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  التوجيو إذل  الوزارات اؼبختصة كل حسب اختصاصها بوضع تشريعات كقوانُت كلوائح
لنظاـ اؼبرتبات كاألجور كاغبوافز مع األخذ بنظر االعتبار الزيادات اؼبستمرة يف األسعار  
انتقاء أفضل العناصر كفاءة لتورل بعض اؼبهاـ األساسية يف ميداف العمل اعبامعي ، دكف 

 لتفات إذل االنتماءات السياسية أك القبلية. اال
  .ذبديد مهاـ اؼبوظفُت من خالؿ التوصيف الوظيفي 
  كضع حزمة من األسس كاؼبعايَت للتقييم السنوم للعاملُت باعبامعات ، باإلضافة إذل

 النزاىة كاغبيادية يف عملية التقييم نفسها
 
 

 :(.بعٓٛا2007ٕدساط١: ايعضٟ عًٞ ستُذ حي٢ٝ ايربعٞ.)
 ايٛاقع ٚإَهاْات ايتطٜٛش –متٌٜٛ ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايُٝٔ 

 
 ىدؼ الدراسة:

تشخيص كاقع سبويل التعليم العارل يف اليمن، كالتعرؼ على مصادر سبويلو، ككذلك التوصل 
إذل األساليب اليت يبكن أف تسهم يف تنويع سبويل التعليم العارل كتطويره، باإلضافة إذل 

 اليت ربد من سبويل التعليم العارل يف اليمن.الكشف عن اؼبعوقات 
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
 تتمثل  إف أىم مالمح كاقع سبويل التعليم العارل، على مستول اعبامعات اغبكومية اليمنية

يف: ؿبدكدية اؼبوارد اؼبالية اغبكومية للتعليم العارل اغبكومي إزاء تزايد احتياجاتو، ككذلك 
ؿبدكدية التمويل اػبارجي، كضعف مسانبة القطاع اػباص، باإلضافة إذل التوظيف غَت 

ثل اؼبالئم للموارد اؼبالية، كالتوزيع غَت العادؿ ؽبا. أما على مستول اعبامعات األىلية فتتم
يف: ضعف حجم استثمارات القطاع اػباص يف التعليم العارل األىلي، كؿبدكدية الفرص 

 االستثمارية فيو حاليان نتيجة للدخوؿ اؼبتدنية ؼبعظم السكاف.
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  إف أىم مصادر سبويل التعليم العارل يف اليمن، على مستول اعبامعات اغبكومية تتمثل
ة الدكلة، كالرسـو الطالبية. أما على يف: االعتمادات اؼبخصصة للجامعة من ميزاني

 مستول اعبامعات األىلية فتتمثل يف: الرسـو الدراسية، كالرسـو الطالبية.
  إف أىم األساليب اليت يبكن أف تسهم يف تنويع سبويل التعليم العارل يف اليمن، على

مستول اعبامعات اغبكومية تتمثل يف: االعتمادات اؼبخصصة للجامعة من ميزانية 
لدكلة، برامج التعليم اؼبوازم، رسـو الطلبة الوافدين، برامج مركز خدمة اجملتمع كالتعليم ا

اؼبستمر، برامج الدراسات العليا، الرسـو الدراسية، الرسـو الطالبية، الدكرات التدريبية، 
رعاية مؤسسات القطاع اػباص لبعض األنشطة اعبامعية، اؼبساعدات اؼبادية الدكلية. أما 

تول اعبامعات األىلية فتتمثل يف: الرسـو الدراسية، رسـو الطلبة الوافدين، برامج على مس
التعليم عن بعد، الرسـو الطالبية، الدكرات التدريبية، برامج مركز خدمة اجملتمع كالتعليم 

 اؼبستمر، برامج الدراسات العليا.  
  ،على مستول اعبامعات إف أبرز اؼبعوقات اليت ربد من سبويل التعليم العارل يف اليمن

اغبكومية تتمثل يف: انعداـ احملفزات الكافية لعضو ىيئة التدريس على اإلنتاجية العلمية 
ذات العائد اؼبادم على اعبامعة، ضعف الوعي اجملتمعي بأنبية التربع ؼبؤسسات التعليم 

، انعداـ العارل، ضآلة اعتمادات النفقات االستثمارية مقارنة باعتمادات النفقات اعبارية
التشريعات اليت زبوؿ اعبامعة االستثمار يف فبتلكاهتا، ضعف الًتكيز اإلعالمي على 
اؼبشاركة اليت يقدمها القطاع اػباص للجامعة، عدـ كجود إدارة ـبتصة تيعٌت بتنمية موارد 
اعبامعة، عدـ كجود حوافز معنوية تشجع أفراد اجملتمع كمؤسساتو على تقدًن التربعات. 

مستول اعبامعات األىلية فتتمثل يف: ضعف الوعي اجملتمعي بأنبية التربع أما على 
ؼبؤسسات التعليم العارل، ضعف قنوات االتصاؿ اؼبباشر بُت اعبامعة كقطاعات اإلنتاج، 
عدـ تنشيط العالقات الثقافية مع اعبامعات اػبارجية، ضعف الًتكيز اإلعالمي على 

لجامعة، عدـ كجود إدارة ـبتصة تيعٌت بتنمية موارد اؼبشاركة اليت يقدمها القطاع اػباص ل
اعبامعة، انعداـ احملفزات الكافية لعضو ىيئة التدريس على اإلنتاجية العلمية ذات العائد 

 اؼبادم على اعبامعة.
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 التوصيات:
  رفع كفاءة األداء ؼبؤسسات التعليم العارل كاالستغالؿ األمثل ؼبوارده اؼبتاحة، كسد منابع

يتم ذلك عن طريق كضع التدابَت الالزمة لرفع معدالت اإلنتاجية يف الوحدات اؽبدر، ك 
األكاديبية، كتقليص مظاىر البطالة اؼبقنعة من اؼبوظفُت كاإلداريُت يف الوحدات اإلدارية، 
كتفعيل تقوًن األداء الوظيفي، كرفع الطاقة االستيعابية للمباين اعبامعية كالفصوؿ كاؼبعامل 

عادة النظر يف سياسة اإلبتعاث اػبارجي كآلياتو، كذلك بتحديد معايَت كاؼبختربات. كإ
 كاضحة كؿبددة لو، كدبا يكفل تلبية احتياجات البلد من الكوادر اؼبتخصصة.

 ( من ميزانية كل جامعة قبل هناية اػبطة 15السعي لزيادة اؼبوارد الذاتية لتشكل )٪
اػبطة اػبمسية الرابعة، كيتم ذلك عن ٪( بنهاية 30اػبمسية الثالثة، على أف تصل إذل )

طريق تقدًن برامج منوعة تليب احتياجات اجملتمع، كاستحداث أمباط جديدة من التعليم 
اؼبموؿ ذاتيا إلفساح اجملاؿ أماـ فئات أخرل من اؼبتعلمُت دكف أف تتحمل اعبامعات أم 

كاالستشارية  أعباء مالية إضافية، كالتوسع يف تقدًن اػبدمات التدريبية كالبحثية
للجامعات، لالنتقاؿ هبا من كوهنا مؤسسات عامة خدمية، إذل مؤسسات ؾبتمعية منتجة 
كبيوت خربة، كالنظر إذل إمكانية قياـ الوحدات األكاديبية دبشاريع خدمية كإنتاجية،  
كاستثمار اعبامعات ؼبزارعها، كتقاضي رسـو رمزية على خدماهتا الصحية، هبدؼ اإلفادة 

اعبامعة كاستثمارىا دبا ال يتعارض مع أىدافها كمكانتها اػباصة، كخصخصة من أمالؾ 
بعض اػبدمات اعبامعية مثل اؼبطاعم اعبامعية، كمراكز الكتب كالتصوير كالسكن 

 اعبامعي كمواقف السيارات.
  تفعيل الشراكة اجملتمعية بُت مؤسسات التعليم العارل كالقطاع اػباص، كيتم ذلك عن

ات فبيزة مع مؤسسات اجملتمع اؼبدين كالقطاع اػباص كالشخصيات طريق بناء عالق
االجتماعية، من خالؿ التنسيق كالتعاكف القائم على الشراكة كاؼبنفعة اؼبتبادلة، كمن 
خالؿ اعبمع بُت الدراسة كالعمل اؼبنتج الذم سيساىم يف سبويل التعليم، كتشجيع 

 ات الدراسية ؼبنتسبيها.مؤسسات العمل كاإلنتاج على القياـ بتحمل النفق
  تكثيف اعبهود للحصوؿ على ىبات كمنح كتربعات ككراس جامعية من قبل اؼبؤسسات

 كاؽبيئات كاؼبنظمات الوطنية كاإلقليمية كالدكلية.
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 (. بعٓٛإ:2007دساط١: عًٞ عبذاهلل ستُذ ايؼاٚؾ.) 
١ٝ يف ك٤ٛ ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذتهَٛبٓا٤ بشْاَر تذسٜيب َكرتح يتطٜٛش أدا٤ َذٜشٟ ايعُّٛ َٚظاعذِٜٗ يف 

 استٝاداتِٗ ايتذسٜب١ٝ.
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة إذل بناء برنامج تدرييب مقًتح لتطوير أداء مديرم العمـو كمساعديهم يف 
اعبامعات اليمنية اغبكومية من خالؿ: ربديد اؼبهارات اإلدارية اليت سبثل احتياجات تدريبية 

م العمـو كمساعديهم يف اعبامعات اليمنية اغبكومية كفقا أساسية كضركرية ؿ مدير 
 للمجاالت اإلدارية الوظيفية

 اػبربات كالتجارب:
ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 

 باؼبوضوع.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
حتياج مديرم العمـو كمساعديهم يف اعبامعات اليمنية اغبكومية كشفت الدراسة عن ا

للتدريب على اؼبهارات اإلدارية يف اجملاالت صبيعها، كقلة برامج التدريب كالتأىيل يف اجملاؿ 
اإلدارم، كأحيانان غياهبا يف اعبامعات اليمنية اغبكومية، كتدين مستول األداء اإلدارم ؽبذه 

 مارسة للمهارات اإلدارية يف اجملاالت صبيعها.القيادات ناتج عن ضعف اؼب
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 .فتح مراكز للتدريب كالتأىيل اإلدارم يف اعبامعات اليمنية اغبكومية 
  التأكيد على أنبية منح اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية اؼبختلفة لكل من القائمُت على التدريب

دبا يبكنهم من اكتساب اػبربات كاؼبهارات العلمية اليت تساعدىم على تأدية  كاؼبتدربُت
 مهامهم اإلدارية كالوظيفية بالشكل اؼبطلوب.
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 (.2007دساط١: ستُذ ْادٞ إمساعٌٝ ايذعٝع.)
تطٜٛش ايهفاٜات اإلداس١ٜ يٓٛاب ايعُذا٤ يًؼ٦ٕٛ األنادمي١ٝ بادتاَعات اي١ُٝٓٝ باطتدذاّ بشْاَر تذسٜيب 

 .ستٛطب
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة إذل ربديد الكفايات اليت تلـز لنواب العمداء للشئوف األكاديبية يف اعبامعات 
اليمنية، كالتعرؼ على مدل توافر كفبارسة تلك الكفايات كربديد اغباجات التدريبية، 

 كتصميم برنامج تدرييب ؿبوسب لتطوير تلك الكفايات. 
 اػبربات كالتجارب:

 من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة. تتوفر عدد
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
كشفت نتائج الدراسة أف صبيع الكفايات اإلدارية اليت تضمنها مقياس الدراسة لكل من 

اؼبتابعة(، ىامة كضركرية التقوًن ك  –القيادة اعبامعية  –التنظيم  –اجملاالت األربعة: )التخطيط 
 كهبب توافرىا يف نواب العمداء للشؤكف األكاديبية. 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  :خلصت الدراسة إذل عدد من التوصيات أنبها 
 .ضركرة االىتماـ بالقيادات اإلدارية باعبامعات اليمنية 
  يتولوف مناصب إدارية االىتماـ بالنمو اؼبهٍت نظرا إيالء أعضاء اؽبيئات التدريسية كالذين

 ألنبية األدكار اليت يقوموف هبا.
 .كضع سياسات تدريبية كتبنيها من قبل كزارة التعليم العارل 
  .إنشاء مركز كطٍت يتوذل إعداد برامج تدريبية كتنفيذىا يف اجملاالت التعليمية كاإلدارية 
 من التكنولوجيا اغبديثة يف ىذا اجملاؿ االىتماـ بتقنيات التدريب كاالستفادة 
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 (. بعٓٛإ:2007دساط١: ْاؿش ستُذ ْاؿش عضاْٞ.) 
 َعٛقات ايتذسٜب ٚايتأٌٖٝ ٚأثشٖا يف أدا٤ ايعاًَني )دساط١ َٝذا١ْٝ يف داَع١ عذٕ

 
 ىدؼ الدراسة:

  التعرؼ على معوقات عملية التدريب كالتأىيل من كجهة نظر موظفي اعبامعة من خالؿ
على معوقات زبطيط التدريب كالتأىيل كمعوقات التدريب كالتأىيل اإلدارية  التعرؼ

 كاؼبالية كالشخصية ؼبوظفي جامعة عدف.
 .إظهار مدل تأثَت معوقات التدريب كالتأىيل يف اعبامعة على أداء اؼبوظفُت 
 الوصوؿ إذل نتائج كتوصيات قد تساىم يف إهباد اغبلوؿ اؼبناسبة لتلك اؼبعوقات 

 كالتجارب:اػبربات 
 .ال توجد

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  معوقات زبطيط التدريب كالتأىيل ؼبوظفي اعبامعة بسبب غياب اػبطط، كعدـ كضوح
اللوائح اليت تنظم عملية التدريب كالتأىيل، ككذا النقص الشديد يف عدد اؼبوظفُت 

ة التدريب كالتأىيل، كغياب قواعد البيانات كاؼبعلومات اؼبؤىلُت يف اإلدارة اؼبختصة بعملي
 ايت يبكن اف يعتمد عليها يف التخطيط للتدريب.

  معوقات التدريب كالتأىيل اإلدارية كاؼبالية ؼبوظفي اعبامعة كاؼبتمثلة يف ؿبدكدية
االعتمادات اؼبالية اؼبخصصة للتدريب كعدـ االستخداـ األمثل للموارد اؼبتاحة، كتعقيد 

إلجراءات اإلدارية الركتينية للحصوؿ على موافقة للتدريب، كعدـ كجود نظاـ حوافز ا
 لتشجيع اؼبوظفُت للتدريب كالتأىيل

  معوقات التدريب كالتأىيل الشخصية كاؼبتمثلة يف عدـ اقتناع بعض اؼبوظفُت بأنبية
عنوية لدل التدريب كالتأىيل مردكده اإلهبايب على الوظيفة باإلضافة إذل تدين الركح اؼب

بعض اؼبوظفُت للتدريب كالتأىيل باإلضافة إذل أف لوائح التدريب اؼبتوفرة موضوعة على 
 أسس أكاديبية ألعضاء ىيئة التدريس فقط.
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  تأثَت معوقات التدريب كالتأىيل يف اعبامعة على أداء اؼبوظفُت تتمثل يف إىدار كقت
يب اغبديثة كالتكنولوجية كقلة العمل يف تقدًن اػبدمة بطريقة ركتينية كغياب األسال

الصالحيات اؼبمنوحة للموظف كضعف ضباس إدارة اعبامعة لقضايا التدريب كالتأىيل، 
 كعدـ تطوير اؼبهارات ألداء اؼبهاـ بكفاءة كفعالية

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 خطط سنوية للتدريب  فيما يتعلق بتذليل معوقات التخطيط للتدريب: بأف يتم كضع

كالتأىيل يف إطار ميزانية اعبامعة كإجراء دراسة لالحتياجات الفعلية للتدريب يتم يف 
ضوئها تصميم برامج التدريب كأف تتسم باالستمرارية كالفعالية، كما هبب ربديث 

 نظم كلوائح التدريب، كتوفَت قاعدة للبيانات كاؼبعلومات لدل إدارة التدريب
 ذليل معوقات التدريب اؼبالية كاإلدارية: رصد اعتمادات مالية للتدريب فيما يتعلق بت

ضمن موازنة اعبامعة ككضعها يف حسابات مستقلة، كتفعيل دكر إدارة التدريب كرفع 
مستواىا إذل إدارة عامة كإنشاء أقساـ ؽبا يف الكليات كتبسيط إجراءات اؼبوافقة 

 للمتدربُت. لطلب التدريب، كاعتماد حوافز مادية كمعنوية
  فيما يتعلق باؼبعوقات الشخصية: تشجيع اؼبوظفُت كزبصيص كقت ؼبناقشة

مشكالهتم كالسماع القًتاحاهتم، كإعادة توزيع اؼبوظفُت كفقان لقدراهتم كخصوصان 
 اؼبتميزين بعد التدريب.

 
 (. بعٓٛإ:2008دساط١: امحذ ستُذ  امحذ ايذٚسٟ.)
 نًٝات داَع١ عذٕ. َظت٣ٛ فعاي١ٝ إداس٠ ايٛقت يذ٣ قٝادات

 
 ىدؼ الدراسة:

 ربديد مستول فعالية إدارة الوقت لدل قيادة كليات جامعة عدف.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.



 

 

 دكتىر/ خليل الخطيبتحرير:      0202المجلذ األول : سبتمبر  – الجمهىرية اليمنيةفي التعليم العالي دراسات وأبحاث سلسلة ملخصات 

 

   
70 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 فعالية إدارة الوقت لديهم اعلي من تقدير أعضاء ىيئة جاء تقدير القادة اإلداريُت ل
 التدريس لفاعلية إدارة الوقت لدل القادة.

  إف فعالية توجيو الوقت كاستثماره كانت اعلي من فعالية التخطيط كالتنظيم كالرقابة من
 كجهة نظر القادة.

  قلة عدـ زبصيص كقت للراحة كاالسًتخاء بشكل مناسب من قبل القادة يؤدم اذل عر
 فعالية تنظيم الوقت بشكل مناسب.

  إف ربديد الية لضبط مواعيد اغبضور كاالنصراؼ كااللتزاـ بالوقت الرظبي كاستخداـ
كسائل رقابية فبكنة للتأكد من سَت األعماؿ كفق األىداؼ احملددة كاغبرص على منح 

دد القبازىا تضعف اؼبوظفُت اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية ضمانة لتأدية أعماؽبم كفق الزمن احمل
 فعالية رقابة الوقت.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  على قيادة كليات الًتبية األخذ بنتائج الدراسة ؼبا ؽبا من فائدة من حيث تزكيدىم

 دبعلومات عن فعالية إدارة الوقت لديهم.
  الوقت كاالنتظاـ .تأكيد حرص قيادات الكليات بالتشديد يف الرقابة على 
  ضركرة حرص القادة على تفعيل كسائل رقابية فبكنة للتأكد من سَت األعماؿ كفق

 األىداؼ.
  اغبرص على تفعيل نظاـ اؼبكافآت كاغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية ضمانا لتأدية أعماؿ اؼبوظفُت

 بدقة.
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 (. بعٓٛإ:2008دساط١: سامت طعذ ستُذ سع .) 
 ١ يهًٝات ايرتب١ٝ ظاَع١ ؿٓعا٤.تكِٜٛ ايهفا١ٜ ايذاخًٝ

 
 ىدؼ الدراسة:

 :معرفة كاقع الكفاية الداخلية لكليات الًتبية جبامعة صنعاء من خالؿ اعبوانب اآلتية- 
  .قياس مؤشرات الكفاية الداخلية الكمية لكليات الًتبية جبامعة صنعاء 
  الرسوب كالتسرب . ربديد الكلفة السنوية للطالب هبا ، كربديد اؽبدر اؼبادم الناتج عن 
  رصد كربليل العوامل األكاديبية اؼبؤثرة يف الكفاية الداخلية لكليات الًتبية من كجهة نظر

 أعضاء ىيئة التدريس اغباصلُت على درجة الدكتوراه.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:كشفت 
  تبُت النتائج أف ىناؾ ثالثة ؿباكر تؤثر على الكفاية الداخلية  لكليات الًتبية جبامعة

 صنعاء بدرجة تأثَت كبَتة  
  اثبت النتائج أف صبيع فقرات ؿبور البحث العلمي  قد حصلت على تقدير لفظي ؼبدل

احملور اؼبتعلق برسوب  كتسرب  الطلبة عدا  التأثَت بدرجة كبَتة ، ككذلك صبيع فقرات
 فقرتُت حصلت على تقدير لفظي ؼبدل التأثَت متوسطة.

  حصلت ثالثة عشر فقرة من فقرات ؿبور اإلمكانات اؼبادية كاػبدمات الفنية على تقدير
 لفظي ؼبدل الثقة باؼبتوسط بدرجة ، كطبس فقرات حصلت  على درجة تأثَت متوسطة 

ات داللة إحصائية  بُت تقديرات أعضاء ىيئة التدريس كفقا لدرجتهم عدـ كجود فركؽ ذ 
 األكاديبية) أستاذ، أستاذ مشارؾ ، أستاذ مساعد(  

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
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  ضركرة رفد اؼبكتبة بالكتب اغبديثة دبا يتناسب مع عدد الطالب كصبيع األقساـ، ككذلك
االشًتاؾ يف الدكريات اليت تصدر عن اعبامعات العربية كاألجنبية، كرفد اجملالت العلمية ك 

 اؼبكتبة بكل جديد منها 
  توفَت معامل األنًتنت ك توفَت اؼبكتبة اإللكًتكنية داخل كليات الًتبية 
  كصل مكتبات كليات الًتبية بشبكة معلومات دكلية لتقدًن اؼبعلومات كالبحوث بالسرعة

 .اؼبطلوبة
  ة ككسائل كتقنيات تعليمية حديثة ككافية حبيث يبكن استخدامها من أعضاء توفَت أجهز

 ىيئة التدريس كالطالب بسهولة كيسر 
 .االىتماـ باؼبعامل كاؼبختربات العلمية  كربديثها كتزكيدىا باألجهزة اغبديثة 
 توفَت صبيع أجهزة اغباسوب دبا يتناسب  مع أعداد الطالب. 
  اسية يف صبيع كليات التوسع يف بناء القاعات الدر 
   توفَت اؼبساحات الواسعة داخل اغبـر اعبامعي ، ؼبمارسة األنشطة اؼبختلفة 
  رفد كليات الًتبية الفركع بأعضاء ىيئات التدريس جدد حىت ترتقي إذل اؼبعدالت

 اؼبناسبة.
 (. بعٓٛإ:2008دساط١: ط٢ًُ َؼٗٛس طكاف ايهاف .) 

 داَع١ عذٕ )ايٛاقع ٚاملؼانٌ(.أطايٝب تكِٝٝ تعًِ ايطايب يف نًٝات 
 

 ىدؼ الدراسة:
 .الكشف عن كاقع عملية تقييم تعلم الطالب يف كليات جامعة عدف 
  معرفة مدل االرتباط بُت مواقف أعضاء ىيئة التدريس يف كليات اعبامعة ذباه عملية

 تقييم تعلم الطالب كفبارستهم التقييميُت ؽبا يف الواقع.
 اػبربات كالتجارب:

 دد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.تتوفر ع
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
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  إف أعضاء اؽبيئة التدريسية يف جامعة عدف يدركوف إذل حد ما أنبية عملية التقييم من
ب حيث أىدافها كخصائصها ككسائلها ككذا كظائف االختبارات التحصيلية حس

االذباىات الًتبوية اغبديثة، كلكنهم ال يبارسوف عملية التقييم من ىذا اؼبنطلق إال بدرجة 
قليلة ، بينما يدركوف أنبية خصائص االختبارات التحصيلية بدرجة كبَتة كيعتقدكف أف 

 اختباراهتم تراعي ىذه اػبصائص إذل حد ما.
 ا يراىا أعضاء اؽبيئة التدريسية يف يوجد عالقة ترابطية ضعيفة بُت أنبية عملية التقييم كم

جامعة عدف كبُت فبارساهتم ؽبا، كتزداد  ىذه العالقة االرتباطية يف ؿبور خصائص 
 االختبارات التحصيلية. 

  ال ىبتلف إدراؾ أعضاء اؽبيئة التدريسية يف جامعة عدف ألنبية فقرات ؿباكر عملية تقييم
اختالؼ الكلية كال باختالؼ اللقب تعلم الطالب ، كما ال زبتلف فبارساهتم ؽبا ب

 العلمي كال اػبربة يف التدريس.
  أف للدكرات التدريبية اليت ينخرط فيها اؼبدرس اعبامعي اثر إهبايب على إدراكو كفبارساتو

االذباىات اغبديثة لعملية التقييم ، كخاصة فيما يتعلق بوسائل عملية التقييم ، 
 ئف االختبارات التحصيلية.كخصائص االختبارات التحصيلية ، ك كظا

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 .االىتماـ دبركز التأىيل كالتطوير  الًتبوم ، كربديد مسؤكلياتو كتشجيع نشاطاتو 
  تكوين قناعات لدل اؼبختصُت بالتعليم بأنبية عملية تقييم تعلم الطالب كاعتباراىا جزءا

 يم كالتعلم. ال يتجزأ من عملية التعل
  .متابعة كمراقبة عملية التقييم ككضع برامج كلوائح لتطويرىا 
  .االىتماـ دبواقف اؼبدرسُت كاذباىاهتم كتنميتها إهبابيا 
  تشجيع اؼبدرسُت على تطوير معارفهم كاطالعهم على اعبديد يف ؾباؿ التقييم عموما

 كؾباؿ تقييم تعلم الطالب بصورة خاصة.
  تدين مستول تقييم تعلم الطالب كؿباكلة اغبد من اؼبشكالت التعرؼ على أسباب

 اؼبرافقة لعملية التقييم.
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 (. بعٓٛإ:2008دساط١: ط١ْٝٛ َٗذٟ ستظٔ اهلذاس.) 
 -ايبشح يف املؼهالت اييت تٛاد٘ طالب ايظ١ٓ األٚىل يف تعًِ ايًػ١ االصتًٝض١ٜ نُتطًب داَعٞ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 داَع١ عذٕ. –ؿرب
 

 ة:ىدؼ الدراس
التعرؼ على  اؼبشاكل اليت يواجها  طالب السنة األكذل غَت اؼبتخصصُت يف تعليم اللغة 

 جامعة عدف. –اإلقبليزية كمتطلب  يف  كلية الًتبية 
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 تائج، أبرزىا:كشفت الدراسة عن صبلة من الن
  .أىم اؼبشاكل اليت يواجها الطالب عائدة إذل القواعد ، اؼبفردات ك مهارات القراءة 
  كجود عدة عوامل تسبب ىذه اؼبشاكل أنبها تعليم اللغة السابقة ، عجز دبتطلبات

 التدريس اؼبالئمة ،كعجز يف الكورسات اؼبالئمة، كعجز يف كورسات التدريب.
  ءة ىي أىم مهارة بالنسبة ؽبؤالء الطالب.ف القراأأكدت الدراسة 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  .هبب إعطاء الطالب مواد دراسية مالئمة لتخصصاهتم 
  .هبب األخذ بنظر االعتبار خلفية الطالب اؼبعرفية حوؿ اللغة اإلقبليزية 
  ف تشمل مواضيع متعددة كشاملة. أالكورسات هبب 
  ف يكوف اؼبدرسُت من ذكم التخصص باللغة اإلقبليزية. أهبب 
  ف تركز مفردات اؼبقرر ك  طريقة التدريس على مهارات التدريس كالقراءة.أهبب 
 .كما هبب الًتكيز على القواعد ك اؼبفردات 
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 (. بعٓٛإ:2008دساط١: عا٥ذ٠ عبذايعضٜض عًٞ ْعُإ .) 
 اإلداس٠ ايٛطط٢ دساط١ ساي٘ داَع١ تعضعالق١ ايتذسٜب بأدا٤ األفشاد ايعاًَني يف 

 
 ىدؼ الدراسة:

  عالقة التدريب بأداء األفراد العاملُت يف اإلدارة الوسطى يف اعبامعة. قياس 
  اؼبقارنة بُت اذباىات القيادات اإلدارية ك أفراد  اإلدارة الوسطى يف العمليات التدريبية من

اؼبتدربُت  ، تصميم الدكرات التدريبية ، تقييم ) ربديد االحتياجات التدريبية  ، اختيار 
 العملية التدريبية(.

  تقدًن بعض التوصيات اليت تساعد اعبامعة على رفع فاعلية براؾبها التدريبية فبا هبعلها
 تلعب دكرا ىاما يف تطوير اؼبهارات كاػبربات كاؼبعارؼ يف ؾباؿ التدريب.  

 اػبربات كالتجارب:
 السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة. تتوفر عدد من الدراسات

 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  ىناؾ ضعف يف االىتماـ باألساليب التدريبية اغبديثة كالًتكيز على األساليب التقليدية

 يف تقدًن الدكرات التدريبية
 توجد معايَت كاضحة الختيار ال  أسلوب اختيار اؼبتدربُت غَت فعاؿ بدرجة كافية  حيث

اؼبتدربُت ،  كما أف للوساطة كاآلراء الشخصية  دكر يف اختيار اؼبتدربُت فبا ينعكس 
 .بالسلب على العملية التدريبية

  عملية تقييم العملية التدريبية قليلة الفعالية  فبا يضعف من إمكانية التعرؼ على درجة
 القياـ بتنفيذ الدكرات التدريبية. االستفادة اليت حصلت عليها اعبامعة من

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
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  الًتكيز على عملية ربديد االحتياجات التدريبية لألفراد العاملُت يف اإلدارة الوسطى
باعتبارىا احملور األساسي يف منظومة العملية التدريبية دبا يتناسب مع اكتساب اؼبهارات 

 اؼبطلوبة . كالقدرات 
  إعادة النظر يف سياسة اختيار األفراد العاملُت لاللتحاؽ بالدكرات التدريبية بوضع معايَت

 .ؿبددة كمعلنة للجميع
  العمل على زيادة االىتماـ بتقييم العملية التدريبية حىت يتم ربقيق األىداؼ اؼبطلوبة من

 .قيقهاالعملية التدريبية دبا ىبدـ أىداؼ اعبامعة اليت تسعى لتح
  ضركرة تفعيل دكر إدارة  التدريب كالتأىيل من خالؿ توفَت قاعدة بيانات دبا ىبدـ

 منظومة   العملية التدريبية
 

 (. بعٓٛإ:2008دساط١: عبذ ايػين ستُذ عبذٙ طعٝذ.)
 بعض ايتذاسب ايرتب١ٜٛ املعاؿش٠. َعاٜري اعتُاد ٚكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ ادتاَعٞ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ

 
 ىدؼ الدراسة:

التعرؼ على معايَت االعتماد كضماف اعبودة يف التعليم اعبامعي ، كالوقوؼ على بعض 
التجارب الًتبوية اؼبعاصرة يف اعتماد كضماف جودة التعليم اعبامعي، كالتوصل إذل تصور 

باليمن يف ضوء اإلفادة من التجارب مقًتح  يبكن من خاللو االرتقاء جبودة التعليم اعبامعي 
 الًتبوية اؼبعاصرة.

 اػبربات كالتجارب:
  األردف . -اإلمارات العربية اؼبتحدة  -الواليات اؼبتحدة األمريكية 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 ودة كانت غَت إف تقديرات أعضاء ىيئة التدريس كبو توافر معايَت االعتماد كضماف اعب
 متحققة بشكل كاؼ.
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  ،كاف معيار اؽبيئة التدريسية اؼبعيار الوحيد اؼبتوفر بدرجة كبَتة من كجهة نظر العينة ككل
كذلك لكونو من أىم العوامل يف بناء اعبامعة للقياـ بدكرىا من أجل الوصوؿ إذل اعبودة 

 اؼبطلوبة يف التعليم اعبامعي.
  هٍت كاإلدارم، كذلك لقلة اإلمكانيات اؼبالية لعقد دكرات البفاض ربقق معيار التأىيل اؼب

تدريبية كعدـ اإلفادة من اػبربات كالكوادر العلمية اؼبعينة يف اعبامعية كعدـ كجود دكافع 
 كحوافز ألعضاء ىيئة التدريس كمعاكنيهم كالقائمُت على العمل اإلدارم لتنمية قدراهتم.

  ،كذلك لتدين اؼبرتبات كاألجور كعدـ كجود تقوًن البفاض ربقق معيار اإلدارة اعبامعية
موضوعي كعادؿ ؼبستول األداء اإلدارم، كعدـ كجود دراسة ذاتية ؼبستول اإلقباز بشكل 
دكرم، كعدـ كجود ركح الفريق الواحد يف إقباز األعماؿ، ككذلك عدـ كجود تبادؿ 

 كنقل اػبربات فيما بينهم.
 اف غَت مؤىلة للتعليم اعبامعي بالشكل اؼبطلوب امتالؾ اعبامعات اليمنية اغبكومية ؼبب

كفق مواصفات مرنة قابلة للتحديث، كما أهنا تفتقر إذل التجهيزات الالزمة للعملية 
التعليمية من أجهزة حاسب كمعامل ككرش، كمكتبات حديثة يتوفر هبا اؼبراجع 

 كالدكريات اغبديثة كشبكة انًتنت، كما أهنا تفتقر إذل الصيانة.
  عات اليمنية اغبكومية ال سبتلك رسالة كرؤية كاضحة كمعلنة للعاملُت كاجملتمع، اعبام

كتفتقر أيضان إذل التخطيط االسًتاتيجي يف أعماؽبا، كيغيب عنها عملية التقوًن ؼبدل 
 ربقق األىداؼ التعليمية.

  اتفق أفراد العينة على ضعف ـبرجات اعبامعات اليمنية كقلة البحوث العلمية، كما ال
وجد دراسات لتقوًن األداء اؼبنفذ يف اعبامعة، كدل ربصل اعبامعة على براءة اخًتاع حىت ت

 اآلف.
   أكدت الدراسة على كجود قصور يف الربنامج الدراسي يف اعبامعات اليمنية يتمثل يف

عدـ كجود توصيف كاضح كمكتوب ؽبذه الربامج، كدل زبضع للتقوًن الداخلي أك اػبارجي 
 ـ دراسي، كما أنو ال توجد خطط لتطوير ىذه الربامج.يف هناية كل عا

  اتفق أفراد العينة على غياب اؼبنظومة اؼبتكاملة للبحث العلمي يف اعبامعات اليمنية، فهو
غَت مرتبط بعملية التنمية كخدمة اجملتمع، كما أف ـبرجات البحث العلمي من منشورات 
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كذلك لغياب مفهـو اإلدارة البحثية علمية أدىن بكثَت مقارنة باعبامعات اإلقليمية، 
اؼبتكاملة، كتبقى اؼببادرات كالنجاحات الفردية يف البحث كالتطوير كاالبتكار على أنبيتها 

 ؿبدكدة النتائج.
  أصبع أفراد العينة على أف ؿبور سياسة القبوؿ غَت كاضح التحقق، كزبتلف طبيعتو من

 لقبوؿ يف اعبامعات اليمنية.جامعة إذل أخرل؛ ك ذلك لغياب التنسيق اؼبركزم ل
   اعبامعات اليمنية اغبكومية تفتقر إذل اؼبوارد اؼبالية الكافية كالالزمة لسَت العملية التعليمية

بشكلها الصحيح، كيرجع ذلك إذل اؼبيزانية غَت الكافية اؼبعتمدة من اغبكومة، باإلضافة 
هنا ال سبتلك خطة لتقليص إذل الفساد اؼبارل كاإلدارم داخل اعبامعات اليمنية، كما أ
 االعتماد على التمويل اغبكومي كالتحوؿ إذل التمويل الذايت.

  أصبعت آراء اإلداريُت يف اعبامعات اليمنية على عدـ كضوح معايَت االعتماد كضماف
اعبودة باعبامعات اليمنية، كيرجع ذلك لضعف ثقافتهم دبفهـو االعتماد كضماف اعبودة، 

.كلعدـ كجود دكرات تدر   يبية كتعريفية هبذا اؼبفهـو
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  توصلت الدراسة إذل العديد من النتائج النظرية كاؼبيدانية بغرض كضع تصور مقًتح
العتماد كضماف اعبودة يف التعليم اعبامعي اليمٍت من خالؿ اإلفادة من التجارب الًتبوية 

اؼبنطلق قدـ الباحث بعض التوصيات كاؼبقًتحات اليت قد تسهم يف اؼبعاصرة، كمن ىذا 
 قباح التصور اؼبقًتح كمنها:

  كضع التشريعات الضركرية لعملية االعتماد كضماف اعبودة للمؤسسات اعبامعية، كاليت
 تتناسب مع النظاـ التعليمي يف اعبمهورية اليمنية . 

   دة اؼبؤسسات كضركرة توافر أشخاص هتيئة اؼبناخ لتقبل ثقافة االعتماد كضماف جو
 مدربُت، كلديهم الدافع لذلك خاصة أعضاء ىيئة التدريس . 

  إعطاء االستقاللية الكاملة للجامعات بوضع سياسات خاصة هبا، كالبحث عن بدائل
 أخرل للتمويل الذايت، كتأسيس ىيئة حبثية تناسب العصر. 
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 ية ثابتة، ككافية الحتياجات هبب أف تكوف ؼبؤسسات التعليم اعبامعي مصادر مال
اؼبؤسسة، كأف توجد إدارة ؿباسبية جيدة لضبط اؼبوارد، كوببذ كجود مشركعات استثمارية 

 خاصة باؼبؤسسة اعبامعية تدر عليها األمواؿ كتسهم يف التوسعات اؼبستقبلية. 
 3ية بشكل دكرم  كل  القياـ بتقييم ذايت لكل برنامج أكاديبي يف اؼبؤسسات اعبامع – 

 سنوات. 5
  العمل على كضع برامج تدريبية خاصة بعمداء الكليات كرؤساء األقساـ كالدكائر اإلدارية

 يف اعبامعة لتنمية مهاراهتم كقدراهتم اإلدارية. 
  ضركرة توافر عضو ىيئة تدريس كفء من الناحية البحثية كالتدريبية، فضال عن توافر

 ظيفة أخرل. مستول معيشي مرًض، حبيث ال وبتاج للعمل يف ك 
  تدريب اؽبيئات التدريسية كاإلدارية على اؼبهارات الالزمة لتطبيق االعتماد يف اعبامعات

 اليمنية. 
  اإلفادة من بعض خربات الدكؿ اؼبتقدمة يف ؾباؿ االعتماد كضماف جودة اؼبؤسسات

 اعبامعية. 
 ة قانوف التعليم على كزارة التعليم العارل كالقائمُت على العملية التعليمية إعادة صياغ

العارل على أسس تضمن جودة العملية التعليمية بشقيها )اؼبؤسسي كالربناؾبي(، كتعمل 
 على إصدار معايَت اعتماد للجامعات اغبكومية كاػباصة.

 
 (. بعٓٛإ:2008دساط١: عبذ ايشقٝب ايظُاٟٚ.)

 خٌ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ.بٓا٤ بشْاَر يًت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ تعض يف ك٤ٛ َذ
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة إذل بناء برنامج مقًتح للتنمية اؼبهنية ألعضاء ىيئة التدريس جبامعة تعز يف 
ضوء مدخل اعبودة الشاملة من خالؿ معرفة درجة امتالؾ أعضاء ىيئة التدريس جبامعة تعز 

 كالبحث العلمي كخدمة اجملتمع.ؼبتطلبات التنمية اؼبهنية الالزمة ؽبم يف ؾباالت التدريس 
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
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 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

أظهرت نتائج الدراسة عن اف درجة امتالؾ أعضاء اؽبيئة التدريسية جبامعة تعز للمتطلبات 
اؼبهنية الالزمة ؽبم يف ؾباالت الدراسة يف ضوء مدخل اعبودة الشاملة كانت متوسطة يف ؾبارل 

 التدريس كالبحث العلمي، كقليلة يف ؾباؿ خدمة اجملتمع. 
 

 التوصيات:
 توصيات أبرزىا: قدمت الدراسة عددان من ال

  أف تتبٌت جامعة تعز تنفيذ الربنامج اؼبقًتح الذم أسفر عنو ىذا البحث، كأف تضعو ضمن
اػبطة اإلسًتاتيجية للجامعة يف اجملاؿ اؼبتعلق بالتنمية اؼبهنية ألعضاء ىيئة التدريس يف 

 اعبامعة.
 ء ىيئة أف تكلف أساتذة متخصصُت من ذكم اػبربة يف ؾباؿ التنمية اؼبهنية ألعضا

 التدريس للقياـ بعملية إعداد كتنفيذ الربنامج. كأف ترصد ميزانية كافية لتنفيذ الربنامج.
  ،أف هتتم اعبهة اؼبسئولة عن تنفيذ الربنامج باستخداـ األساليب اؼبقًتحة لتنفيذ الربنامج

 كتوفر كافة الوسائل كالتقنيات التكنولوجية اغبديثة.
  تعلق باؼبوضوعات كاؼبفردات اليت تضمنها الربنامج.أف توفر كافة األدبيات اليت ت 
  أف تضع أدكات مناسبة لتقوًن الربنامج أثناء عملية التنفيذ كبعدىا، كذلك هبدؼ ربسُت

جوانبو النوعية كقياس مدل تأثَته على األداء اؼبهٍت للفئة اؼبستهدفة، على أف تتم عملية 
ب التقوًن، كالتقوًن الذايت، كالتقوًن التقوًن باالعتماد على أكثر من أسلوب من أسالي

اؼبؤسسي، كتقوًن الزمالء، كتقوًن الطلبة، كتقوًن اعبهات اؼبستفيدة من خدمات اعبامعة، 
 كأيضان أف يشمل التقوًن كل مكونات الربنامج اؼبنفذ العلمية كاؼبعرفية كاؼبادية كالبشرية.
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 بعٓٛإ:(. 2008دساط١: عًٞ ستُذعبذاهلل أمحذ ايؼشَاْٞ.) 
 علا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ ؿٓعا٤.َعٛقات ايبشح ايعًُٞ يذ٣ أ

 
 ىدؼ الدراسة:

  معرفة معوقات البحث العلمي لدل أعضاء ىيئة التدريس بالكليات العلمية التطبيقية
 جبامعة صنعاء كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس.

  التدريس ؼبعوقات البحث معرفة ىل ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بُت تقديرات أعضاء ىيئة
 العلمي تبعا ؼبتغَتات ) طبيعة العمل ، الكلية ، الرتبة العلمية(.

 
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
 أماـ أعضاء ىيئة التدريس يف ؾباؿ البحث العلمي  مثلت صبيع ؿباكر أداة البحث معوقا

بدرجات متفاكتة، ككاف اكرب احملاكر معوقا ىو ؿبور اإلنفاؽ على البحث العلمي كمصادر 
سبويلو مث ؿبور اؼبعوقات التشريعية كاإلدارية مث ؿبور معوقات البنية التحتية للبحث العلمي 

 عوقات اػباصة بأعضاء ىيئة التدريس.مث ؿبور معوقات البحث العلمي كأخرىا ؿبور اؼب
 .اتفق أعضاء ىيئة التدريس حوؿ معوقات البحث العلمي 
  ال توجد فركؽ دالة إحصائيا يف إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس ؼبعوقات البحث العلمي

إدارم أكاديبي( يف صبيع احملاكر ما عدا ؿبور مناخ   \تعزل ؼبتغَت طبيعة العمل ) اكاديبي 
 فقد كجدت فركؽ لصاحل األكاديبيُت .البحث العلمي 

  ال توجد فركؽ دالة إحصائيا يف إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس ؼبعوقات البحث العلمي
تعزل ؼبتغَت اسم الكلية يف صبيع احملاكر ما عدا ؿبور اؼبعوقات اػباصة بأعضاء ىيئة 

 التدريس فقد كجدت فركؽ لصاحل أعضاء ىيئة التدريس يف كلية الطب . 
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  جد فركؽ دالة إحصائيا يف إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس ؼبعوقات البحث العلمي ال تو
تعزل ؼبتغَت الرتبة العلمية يف صبيع احملاكر ما عدا البنية التحتية للبحث العلمي فقد 

 كجدت فركؽ لصاحل من ىم برتبة أستاذ مساعد
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 مويل حبوث أعضاء ىيئة التدريس. إنشاء صندكؽ لت 
  .كضع بند يف ميزانية اعبامعة لتمويل كدعم حبوث أعضاء ىيئة التدريس باعبامعة 
  .توفَت اؼبشاركات اػبارجية 
 . التأكيد على البحوث ذات الطبيعة التطبيقية 
 . التخلص من البَتكقراطية 
  ارتباط بينها.كضع خطة حبثية على مستول اعبامعة ككل كلية كقسم ككجود 
  .توفَت البنية التحتية للبحث العلمي 
  .إعداد خطة إسًتاتيجية متوسطة اؼبدل لتنمية البحث العلمي 
  .إهباد مركز لتسويق البحوث العلمية 
  .تكرًن أصحاب البحوث اؼبتميزة 
    .توفَت اؼبراجع العربية كاألجنبية 
 
 

 ٓٛإ:(. بع2008دساط١: عًٞ حي٢ٝ عًٞ ستُٛد ػشف ايذٜٔ .)
 تكِٝٝ فعاي١ٝ أدا٤ عُذا٤ ايهًٝات يف داَع١ ؿٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعش أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع.

 
 ىدؼ الدراسة:

سعت الدراسة إذل التعرؼ على مدل فعالية أداء عمداء الكليات يف جامعة صنعاء من 
 كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس.

 اػبربات كالتجارب:
 توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال 
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 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

أظهرت الدراسة إف فعالية أداء عمداء الكليات يف جامعة صنعاء من كجهة نظر أعضاء ىيئة 
دعم التنوع اؼبؤسسي، البحث العلمي التدريس بلغت مدل متوسط يف طبسة ؿباكر كىي )

إدارة الكلية ، جودة التعليم بالكلية ، الرؤية ككضع األىداؼ (، كبلغت كخدمة اجملتمع، 
 العالقات اإلنسانية، مهارات االتصاؿ(.)مدل عارل يف ؿبورين فقط نبا 

 التوصيات:
  عقد حلقات نقاش كدكرات للتنمية اؼبهنية لعمداء الكليات يف ؾباؿ قيادة كإدارة

 الكليات.الكليات كتكوف احد معايَت اختيار عمداء 
  كضع نظاـ دقيق الختيار عمداء الكليات كفق معايَت دقيقة كال وبق ألم عضو تدريس

 ىبتل فيو شرط أك أكثر أف يًتشح للعمادة.
  االىتماـ اؼبتوازف لعمداء الكليات بُت مهامهم اؼبختلفة كعدـ طغياف أم مهمة علي

 حساب األخرل.
  ة اجملتمع بتوفَت اؼبعدات اغبديثة تفعيل دكر الكليات يف ؾباؿ البحث العلمي كخدم

 الالزمة للعملية البحثية كتوفَت الكتب كاجملالت العلمية اؼبتخصصة.
  ربط صبيع البحوث يف الكليات غبل مشكالت اجملتمع كخدمة قضايا التنمية، كعدـ منح

 أم درجة علمية ما دل يكن البحث مرتبط حباجات اجملتمع.
  ئة التدريس كدعم الكفاءات ماديان كمعنويان.من أعضاء ىيتكوين الفرؽ البحثية 
  تطوير اؼبكتبات يف الكليات كربديثها كربطها بشبكات االنًتنت كبنوؾ اؼبعلومات احمللية

 كالعاؼبية.
  دعم حضور عمداء الكليات كأعضاء ىيئة التدريس للمؤسبرات كالندكات العلمية داخليان

 كخارجيان.
   كسا األقساـ العلمية يف كليات جامعة صنعاء.عمل دراسات لتقييم فعالية أداء رؤ 
  إنشاء كحدة تقييم يف اعبامعة تضم الكفاءات العلمية كاإلدارية العالية، يوكل إليها تقييم

 أكضاع اعبامعة بشكل شامل كدكرم.
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 (. بعٓٛإ:2008دساط١: فلٌ عبذ اهلل عًٞ عٕٛ.)
يإلْتاد١ٝ ايع١ًُٝ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف دٛد٠ ايتعًِٝ ادتاَعٞ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ دساط١ ساي١ 

 داَعيت ؿٓعا٤ ٚتعض
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدؼ البحث إذل إلقاء الضوء على التعليم اعبامعي ككاقعو كمشكالتو يف اليمن، كاقًتاح 
مؤشرات جودة التعليم اعبامعي اليمٍت استنادا إذل الدراسات السابقة كاألدبيات احمللية كآراء 

كالتعرؼ كاقع اإلنتاجية العلمية ألعضاء ىيئة التدريس يف بعض كليات جامعيت اػبرباء، 
صنعاء كتعز، كرصد العوامل اؼبؤثرة على اإلنتاجية العلمية ألعضاء ىيئة التدريس يف اعبامعات 

 اليمنية.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 لدراسة:نتائج ا

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  البفاض جودة التعليم اعبامعي اليمٍت من خالؿ مؤشرات النتيجة العامة للنشر العلمي

 يف اعبامعات اليمنية.
  البفاض مؤشر اعبودة اؼبتعلق بنسبة البحوث اؼبشًتكة ألفراد عينة البحث يف الثالث

 السنوات اؼباضية.
 نوحة للجامعات غبضور اؼبؤسبرات.قلة اغبصص اؼبم 
  عدـ كجود تأثَت لكلو من: النوع، العمر، الكلية، اػبربة، األعباء التدريسية، اإلشراؼ

 على الرسائل العلمية، كشهادات التقدير، كذلك على اإلنتاجية العلمية.
 كجود تأثَت ؼبتغَت الدرجة العلمية على اإلنتاجية العلمية لكلو من: الكتب، األحباث ،

كاألحباث اؼبقدمة يف اؼبؤسبرات، ككجود تأثَت ؼبتغَت اعبامعة على إنتاج األحباث اؼبقدمة يف 
 اؼبؤسبرات. 

 .كجود تأثَت ؼبتغَت الوظيفة اإلدارية على إنتاجية البحوث اؼبنشورة يف اجملالت فقط 
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 اعبامعي اليمٍت ينبغي االىتماـ بثالثة ؾباالت:لتحقيق جودة التعليم 
  تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس:  –اجملاؿ األكؿ 
  كذلك من خالؿ كضع رؤية لالرتقاء بالتنمية اؼبهنية ألعضاء ىيئة التدريس كفق متطلبات

العصر كالتحديات اؼبستمرة كالًتكيز على أنبية أف يكتسب ىذا العضو بعض الكفايات 
كإتقاف مهارات االتصاؿ كتعلم كيفية التعلم. كما مت كضع بعض اإلجراءات   الالزمة،

 هبدؼ تنمية كتطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس.
 االرتقاء بالدراسات العليا يف اعبامعات اليمنية:  -اجملاؿ الثاين 

 مع من خالؿ الوقوؼ عند الدراسات العليا كنظامها كوهنا الركيزة الوحيدة للتأىيل يف اجملت
اليمٍت كغَتىا من اجملتمعات العربية. كلالرتقاء بنوع العالقة بُت اإلنتاج العلمي كجودة 
التعليم يف اعبامعات اليمنية اقًتح سلوؾ عدة طرؽ، ترتبط بكلو من: الطالب، أعضاء 

 ىيئة التدريس، الكليات كاألقساـ، اؼبؤسسة اعبامعية. 
 لالرتقاء باإلنتاجية العلمية يف اعبامعات اليمنية:تبٍت رسم سياسة علمية  –اجملاؿ الثالث 

   ،كذلك من خالؿ التنسيق كالتكامل بُت اعبامعات كمراكز األحباث يف اجملتمع اليمٍت
كالتمويل الكايف لألحباث العلمية، كإنشاء مؤسسة علمية متخصصة لإلشراؼ على 

على البحث البحث العلمي، ككضع آلية عملية لتدريب طالب الدراسات العليا 
 العلمي، كربط البحث العلمي بقضايا اجملتمع كتوفَت بيئة حبثية مالئمة.

  كضع معايَت اعتماد على مستول كل جامعة ككل كلية ككل قسم ككل كحدة ذات طابع
خاص ككذلك بالنسبة حملتول اؼبقررات الدراسية كاالمتحانات كأداء أعضاء ىيئة التدريس 

كوف دبثابة الدليل كاغبافز كبو ربسُت التعليم اعبامعي يف ت –ببعديو التدريسي كالبحثي 
 اليمن.
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 (. بعٓٛإ:2008دساط١: ستُذ ع٢ً َـًح َعضب.) 
 دساط١ تكٛمي١ٝ الطتدذاّ َظتشذثات تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ بهًٝات ايرتب١ٝ يف ادتاَعات اذته١َٝٛ اي١ُٝٓٝ

 ٚخط١ َكرتس١ يتطٜٛش اطتدذاَاتٗا.
 

 ىدؼ الدراسة:
  إذل تقوًن كاقع استخداـ مستحدثات تكنولوجيا التعليم بكليات الًتبية لالرتقاء هبا

 إلعداد اؼبعلم دبعرفة السلبيات كاالهبابيات كمعاعبة السلبيات كدعم االهبابيات. 
  إذل اؼبسانبة يف التوجو العاـ باعبمهورية اليمنية لتطوير التعليم اعبامعي من خالؿ االرتقاء

 يف مستحدثات تكنولوجيا التعليم.بالعملية بتوظ
 .التوصل إذل خطة مقًتحة لدعم استخداـ مستحدثات تكنولوجية التعليم بكليات الًتبية 

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 نية أساسية ؼبستحدثات تكنولوجيا التعليم.عدـ كجود ب 
 .عدـ اؼبعرفة دبستحدثات تكنولوجيا التعليم 
 .عدـ كجود متخصصُت يف التقنيات بشكل كايف 
 .قلة اإلمكانيات اؼبادية 
  .تقصَت إدارة اعبامعة 
  توصلت الرسالة إذل أف خربة ىيئة التدريس يف استخداـ الكمبيوتر فوؽ اؼبتوسط كأف

  استخداـ الكمبيوتر متوسطة.خربة الطالب يف
  توصلت الدراسة إذل أف معرفة أعضاء ىيئة التدريس كالطالب دبستحدثات تكنولوجيا

 التعليم ضعيفة جدا.
  أف استخداـ أعضاء ىيئة التدريس كالطالب ؼبستحدثات تكنولوجيا التعليم ضعيفة جدا

 اك تكاد تكوف معدكمة.
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 وجيا التعليم بكليات الًتبية، كاف اؼبتوفر أف عدـ توافر اغلب عناصر مستحدثات تكنول
 ؿبدكد جدا.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  إنشاء اؼبركز اعبامعي ؼبستحدثات تكنولوجيا التعليم بكليات الًتبية كتصميم مبوذج اؼبركز
 على بقية كليات الًتبية  بدءان بكليات الًتبية الرئيسية.

 قًتحة لتطوير مستحدثات تكنولوجيا التعليم  بكليات الًتبية يف اعبامعات تطبيق اػبطة اؼب
 كاغبكومية  اليمنية.

  ضركرة ضم أقساـ اغباسوب بكليات الًتبية اذل قسم تكنولوجيا التعليم كاالستفادة من
األجهزة كأعضاء ىيئة التدريس بقسم اغباسوب كتفعيل أقساـ اغباسوب كتنشيطها ضمن 

 جيا التعليم.إطار قسم تكنولو 
 . تصميم إنشاء أقساـ تكنولوجيا التعليم يف صبيع كليات الًتبية 
  االىتماـ بتنمية  مهارات التعليم الذايت لدل طالب  اعبامعات من خالؿ إعداد مقررات

 قائمة على التعليم  الدايت كتدعيمها باؼبستحدثات التكنولوجية .
  اف يتضمن التعديل منح أقساـ تكنولوجيا  تعديل اللوائح الداخلية  بكليات الًتبية على

 التعليم  االستقاللية التامة لتمنح درجة البكالوريوس من قسم تكنولوجيا التعليم.
  حصر اؼبواد كالبحوث كالرسائل العلمية كاؼبقررات العلمية ك التعليمية كإعدادىا بطريقة

 الكًتكنية ضمن  مشركع اؼبكتبة االلكًتكنية.
 ت خاصة أقساـ  تكنولوجيا التعليم بكليات  الًتبية .إنشاء مواقع انًتن 
  زيادة االعتماد اؼبالية ؼبواكبو التطوير التكنولوجيا، لتوظيفها يف خدمة العملية التعليمية

 ؼبواكبة التطور العاؼبي، لتفعيل منظومة تكنولوجيا التعلم يف كليات الًتبية.
  أقساـ  تكنولوجيا  التعليم بكليات عمل مؤسبر سنوم هبمع أعضاء ىيئة التدريس من

 الًتبية يف اعبامعة ربت رعاية اجمللس األعلى للجامعات.
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 (. بعٓٛإ:2008دساط١: َٓري عبذاهلل أمحذ اذتشٜيب.) 
 ايب١٦ٝ ايفع١ًٝ ٚاملفل١ً ملدتربات ايعًّٛ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ ٚأعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع

 
 ىدؼ الدراسة:

الدراسة إذل استقصاء البيئة الفعلية كاؼبفضلة ؼبختربات العلـو يف اعبامعات اليمنية ىدفت 
اغبكومية يف ؾباالت التعاكف كالتعلم ذم النهاية اؼبفتوحة كالتكامل بُت أنشطة اؼبخترب 

 كاحملاضرات النظرية كتوافر القواعد األساسية للعمل ككفاية األجهزة كاؼبواد داخل اؼبخترب.
 كالتجارب:اػبربات 

ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 
 باؼبوضوع.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

كشفت الدراسة عن أف البيئة الفعلية ؼبختربات العلـو يف اعبامعات اليمنية ال تصل إذل 
بشكل عاـ، كال تساعد على اكتساب مهارات البحث مستول اعبودة اؼبطلوب 

كاالكتشاؼ، كتقارب مستول البيئة الفعلية يف ـبتربات الفيزياء كالكيمياء كعلـو اغبياة مع 
 غياب شبو كامل ألنشطة التعلم ذم النهاية اؼبفتوحة يف البيئة الفعلية.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 ط برامج كأنشطة ـبتربات العلـو كتدريب مدرسي كفنيي اؼبختربات على إعادة زبطي
 استخداـ اسًتاتيجيات التعلم الفعاؿ داخل اؼبختربات.

  توفَت بيئة مناسبة للتعلم التعاكين يف ـبتربات العلـو ػبلق تفاعل إهبايب بُت الطلبة أنفسهم
 كبينهم كبُت أساتذهتم.

 تربات العلـو كبو أسلوب التعلم ذم النهاية اؼبفتوحة التأكيد على ضركرة توجو فعاليات ـب
 كإتاحة الفرص اؼبناسبة للطلبة للقياـ بعمليات االستقصاء كالبحث كاالستكشاؼ.

 .العمل على إهباد تكامل كربط بُت أنشطة اؼبخترب كاحملاضرات النظرية 
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 (. بعٓٛإ:2009 دساط١: امحذ عبذاهلل أيشػذٟ.)
 ايؼا١ًَ يف حتظني َظت٣ٛ دٛد٠ ارتذ١َ ايتع١ًُٝٝ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ.اطتدذاّ إداس٠ ادتٛد٠ 

 
 ىدؼ الدراسة:

  معرفة مستول رضاء طلبة اعبامعات اليمنية عن جودة اػبدمات التعليمية/ العامة اليت
 تقدمها ؽبم اعبامعات.

 رة معرفة مدل توفر القناعة كاالستعداد لدل إدارة اعبامعات لتبٍت مفاىيم كأساليب إدا
 اعبودة الشاملة.

 .التعرؼ على اؼبعوقات اليت تواجو اعبامعات اليمنية يف ربسُت جودة العملية التعليمية 
  هتدؼ الدارسة إذل كضع مقًتحات تطوير اؼبنظومة حبيث نصل للخريج اعبامعي القادر

 على مواجهة التغيَتات العاؼبية ك كذا الوفاء دبتطلبات التنمية الشاملة يف اليمن.
  دارسة كتوصيف الثقافة التنظيمية السائدة يف اعبامعات اليمنية كبياف مدل إهبابيتها

 كتوافقها مع متطلبات تطبيق إدارة اعبودة الشاملة.
  دارسة كتوصيف األكضاع األكاديبية ك اإلدارية كاؼبالية يف اعبامعات اليمنية كبياف مدل

 ة الشاملة.إهبابيتها كتوافقها مع متطلبات تطبيق إدارة اعبود
  التوصل إذل نتائج كأساليب توضح كيفية تطبيق مدخل إدارة اعبودة الشاملة لتحسُت

 مستول جودة اػبدمات التعليمية يف اعبامعات اليمنية.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 النتائج، أبرزىا: كشفت الدراسة عن صبلة من
  أكدت الدراسة على أنبية كفائدة كمفاىيم كمعارؼ مػدخل إدارة اعبػودة الشػاملة فػي

 ؾبػاؿ التعلػيم اعبامعي.
  أكدت الدراسة  اغباليػػػػة علػػػػى قابليػػػػة مبػػػػادئ إدارة ة اعبػػػػودة الشػػػػاملة ذات التطبيػػػػق فػػػػي

 ؾباالت التعليم.
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  كإدراؾ لػدل اؼبسػئولُت فػي اعبامعػات اليمنيةػ اغبكوميػة كاػباصػػة لنػػوع ثقافػػػة كجػود فهػم
اعبػػودة السػػائدة فػػػي ىػػذه اعبامعػػػات لفائػػدة أك جػػدكل مفػػػاىيم كمعػػارؼ مػػػدخل إدارة 

عليم اعبامعي اعبودة الشاملة  دليػػل علػػى كػػوهنم أكثػػر كعيػا كإدراكا ألنبية تطبيقو يف  الت
 كبالتارل فأهنم أكثر قدر ة على مواجهة ربديات ك معوقات التطبيق.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  . دارسة نظم توكيد اعبودة كاعتمادىا للمؤسسات كالربامج التعليمية اعبامعية 
  . صياغة سياسات جودة أداء العملية التعليمية اعبامعية 
  إهباد نظاـ لقياس كتقوًن األداء اعبامعي يف كافػة مؤسسػات التعلػيم اعبػامعي فيمػا ىبػتص

 بالنوعيػة كتطبيق نظم ربسُت األداء كاعبودة للمنتج اعبامعي . 
  إنشػػاء ؾبػػالس كمراكز إلدارة اعبػػودة الشػػاملة كتوكيػػدىا فػػي كػػل جامعػػة حكوميػػة أك

ق منها كحػدات تابعػة ؽبػا فػي الكليػات كاؼبعاىػد اعبامعيػة كذلػك علػى خاصػػة علػػى أف ينبث
غرار إنشػاء الوحػدات ذات الطػػػابع اػبػػػاص . علػػػى أف تتػػػوذل ىػػػذه اؼبراكز كالوحػػػدات 
تنسػػػيق أمػػػور ربسػػػُت اعبػػػودة التعليميػػػة الشاملة ، كذلك من خالؿ الًتكيز على اعبوانب 

 تالية :    ال
 . اإلشراؼ على تطبيق مباذج إدارة اعبودة الشاملة يف كليات كمراكز اعبامعة 
 . حبث كدارسة معوقات تطبيق ىذه النماذج 
  إعداد كتنفيذ اػبطط كالربامج التدريسية يف ؾباالت كقضايا إدارة اعبودة الشاملة 
  . إدارة الندكات كاللقاءات ككرش العمل يف ؾباؿ إدارة اعبودة الشاملة 
   تشكيل فرؽ عمل متخصصُت فػي ؾبػاالت التخطػيط التعليمػي كتقػوًن األداء اعبػامعي

كدارسػات  اعبػػودة التعليميػػة ألغراض بنػػاء قاعػػدة بيانػػات شػػاملة تسػػمح بإجراء 
 صػػيلية للجودة الشاملة يف اعبامعاتالدارسػػات كالقياسػػات التف
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 (. بعٓٛإ:2009دساط١: خًٌٝ ستُذ َطٗش ارتطٝب .)
ٚاقع ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يًكٝادات األنادمي١ٝ ظاَع١ ؿٓعا٤ يف ك٤ٛ َذخٌ إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف ايتعًِٝ 

 ادتاَعٞ.
 

 ىدؼ الدراسة:
للقيادات األكاديبية جبامعة صنعاء يف ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على كاقع التنمية اؼبهنية 

ضوء مدخل ادارة اعبودة الشاملة يف التعليم اعبامعي كاستعراض أىم التحديات اليت تعوؽ 
برامج التنمية اؼبهنية كالتعرؼ على أكلويات التنمية اؼبهنية يف ؾباالت الدراسة احملددة، كىي: ) 

 اػبدمة اجملتمعية(. –األكاديبي النشاط  –التخطيط االسًتاتيجي  -القيادة اعبامعية
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
جبامعة كشفت نتائج الدراسة عن أف الواقع اغبارل لربامج التنمية اؼبهنية للقيادات األكاديبية 

صنعاء غَت كافية كتشكل ىذه النتيجة مؤشرا كاضحا لنقص برامج التنمية اؼبهنية كضعف 
مالئمتها )كما ككيفا( غباجات التطوير كالتحديث، على الرغم من رغبة القيادات لتلقي 
برامج التدريب كالتأىيل باستمرار يف ؾباالت الدراسة احملددة كغَتىا لرفع مستول أدائهم 

 األكاديبي.اإلدارم ك 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
االىتماـ بالتنمية اؼبهنية للقيادات األكاديبية من خالؿ عقد دكرات تدريبية يف  -

 ؾباالت الدراسة .
إعادة النظر يف اعبوانب التشريعية كالتنظيمية اؼبتعلقة باغبوافز كالًتقيات كربطها  -

 ج التنمية اؼبهنية.بالدكرات التدريبية كبرام
إهباد آليات مناسبة النتقاء كاختيار قادة اؼبستقبل من األكاديبيُت كاإلداريُت كأعضاء  -

 ىيئات التدريس كإعدادىم كتدريبهم بشكل مستمر.
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 إنشاء مركزا خاصا لتدريب القيادات األكاديبية كاإلدارية يف اعبامعات اليمنية. -
دة اعبامعية/ اإلدارة اعبامعية(، يتوذل استحداث قسم أكاديبي يسمى ) قسم القيا -

 إعداد كادر متخصص يف إدارة التعليم العارل.
 
 

 (. بعٓٛإ:2009دساط١: سؤٚف ْٜٛع امحذ عبذاهلل .) 
 –ن١ًٝ  ايرتب١ٝ  –ايبشح يف اثش سفع ايٛعٞ ايًػٟٛ يًطالب ع٢ً َٗاس٠ ايهتاب١ يذِٜٗ يف قظِ ايًػ١ االصتًٝض١ٜ 

 داَع١ عذٕ. –ؿرب 
 

 لدراسة:ىدؼ ا
تبحث ىده الدراسة تأثَت رفع كعي الطالب اللغوم يف تطوير مهارهتم الكتابية يف قسم اللغة 
االقبليزية ، كلية الًتبية ، صرب، جامعة عدف. كهتدؼ الدراسة إذل اكتشاؼ األثر الناتج عن 
طريق تبٍت طريقة تدريسية تركز على الوعي اللغوم الذم يستخدـ كمصطلح كاسع يغطي 

 جوانب.عدة 
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
 .أكد الباحث على أنبية اؼبدرس يف عملية تعلم الكتابة بالتفاعل مع الطالب 
  عملية التعلم.خلق جو مناسب داخل الفصل مهم جدا لتنفيذ 
 .تعزيز ثقة الطالب بأنفسهم كبأساتذهتم لالستفادة كالتعلم 
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 .هبب إظهار الفركؽ يف طبيعة مهارة الكتابة يف كال اللغتُت كالتوضيح بأمثلة 
  ز ىده اؼبهارة.هبب دعم مقرر مادة الكتابة باألنشطة الكتابية كباؼبتطلبات اليت تعز 
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  رفع مستول عملية الكتابة من خالؿ تقدًن اؼبساعدة للطالب لتحقيق درجة عالية من
 التقدـ يف مهارة الكتابة.

  تسهيل استفادة الطالب من خربات اؼبدرسُت كخلق ظركؼ مالئمة لتطبيق ىذه
 اػبربات.

 ـ بعد االنتهاء من مالحظة أينما تكمن الصعوبة  يف الكتابة ىل يف أثناء عملية الكتابة آ
 عملية الكتابة.

  ،لفت انتباه الطالب اذل أنبية احملتول أكثر من الشكل يف عملية تقييم النصوص الكتابية
 طاؼبا أهنا ربدد معٌت النص لدل القارئ.

  هبب عدـ التغاضي عن اآلثار االهبابية يف عملية الكتابة لتحفيز الطالب أكثر لإلبداع
 كربسُت عملية الكتابة.

 ب أف يتشارؾ مدرسي الكتابة لتطوير عملية الكتابة لدل الطالب.هب 
 

 (. بعٓٛإ:2009دساط١: عبذارتايل ٖادٟ ستظٔ ايطٛاف .) 
 منٛرز َكرتح يتشظني األدا٤ ايتٓعُٝٞ يف داَع١ ؿٓعا٤.

 
 ىدؼ الدراسة:

  تصميم مقًتح  مفاىيمي ،  يرمي لدراسة األداء التنظيمي كإزالة التضارب اغباصل بُت
عناصر األداء التنظيمي كمؤشرات قياسو من خالؿ ىيكلة اؼبنظم كربديد مراكز اؼبسؤكلية 
عن كل نشاط يف اؼبنظمة ، كعلى أساس ذلك يتم قياس عناصر األداء إلدارات اؼبنظمة 

 كأقسامها كتستخدـ لذلك مؤشرات تتمثل يف الكفاءة كالفاعلية كالرضا الوظيفي.
 اكلة تصميم  مبوذج يبكن استخدامو إلحداث  سد فجوة يف األدب النظرم ، كؿب

 التحسُت اؼبنشود يف األداء التنظيمي للجامعة كأم منظمة من منظمات التعليم العارل.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 :كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا
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  تدين مستول: القيادة ، التخطيط االسًتاتيجي  ، اؼبوارد البشرية،  تكنولوجيا اؼبعلومات
، التفويض ، الثقافة التنظيمية ،  اؼبسؤكلية االجتماعية ، األداء التنظيمي يف جامعة 

 صنعاء 
   ،كجود عالقة كاضحة بُت كل من : القيادة ، تكنولوجيا اؼبعلومات، الثقافة التنظيمية

سؤكلية االجتماعية من جهة كبُت  األداء التنظيمي  عبامعة صنعاء فيما دل يكن اؼب
 للتخطيط االسًتاتيجي  ، اؼبوارد البشرية،  ، التفويض ذلك التأثَت.  

  ،كمت التوصل إذل كجود اثر للثقافة التنظيمية يف عالقة كل من تكنولوجيا اؼبعلومات
 كذلك باألداء التنظيمي للجامعة.التفويض ،  اؼبسؤكلية االجتماعية من جهة 

 أثبات صحة مبوذج الدراسة كصالحيتو لتحسُت التنظيمي للجامعة. 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  االىتماـ باعبانب التكنولوجي للجامعة  لتسهيل تسيَت شؤكف اعبامعة كتطوير

 أنشطتها كخدماهتا  
  بتغيَتات جذرية بغرض التأسيس لنظاـ ازباذ قرارات ضركرة قياـ رئاسة اعبامعة

  .اسًتاتيجية ىبدـ اغباضر
  االلتفات إذل مسألة الثقافة التنظيمية اليت يؤمن هبا موظفو اعبامعة  حيث تعمل

  .على تسهيل األداء يف اعبامعة
 .ضركرة اضطالع اعبامعة خبدمات اجتماعية اكرب 

 
 (. بعٓٛإ:2009.)  دساط١: عبذاهلل ستُذ ٖاػِ اذتٝفٞ

 َعٛقات اطتدذاّ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف  نًٝيت ايعًّٛ ٚ ايرتب١ٝ  ،داَع١ ؿٓعا٤ يًتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ ايشق١ُٝ
 

 ىدؼ الدراسة:
  التعرؼ على اؼبعوقات اليت تواجو أعضاء ىيئة التدريس يف كلية العلـو كالًتبية جبامعة

 صنعاء للتقنيات التعليمية الرقمية.
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  مدل اختالؼ تلك اؼبعوقات باختالؼ كل من اعبنس كالكلية كنوع اؼبؤىل ربديد
 العلمي كالدرجة العلمية كاػبربة.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 ت حقيقة تواجو استخداـ التقنيات التعليمية الرقمية باختالؼ صبيع الفقرات تعد معوقا
 أنواعها كاغباسوب كبرؾبياتو ، كالتعليم اإللكًتكين ، كاإلنًتنت يف الكليتُت .

  اؼبعوقات اؼبتعلقة بالتجهيزات اؼبادية جاءت باؼبرتبة األكذل، تليها اؼبعوقات اػباصة
اػباصة بفٍت التقنيات الرقمية يف اؼبرتبة الثالثة ، باعبوانب التنظيمية كاإلدارية ، كاؼبعوقات 

كاؼبعوقات اؼبتعلقة دبناىج اؼبواد العلمية يف اؼبرتبة الرابعة ، أما اؼبعوقات اػباصة بأعضاء 
 ىيئة التدريس احتلت اؼبرتبة األخَتة ) اػبامسة(.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

   كاؼ من أجهزة اغباسوب مع اشًتاؾ بالشبكة العاؼبية . العمل على توفَت عدد 
   كيفية استخداـ اغباسوب كاإلنًتنتتدريب أعضاء ىيئة التدريس على . 
  .توفَت اؼبصادر اؼبالية لتطوير التعليم اعبامعي كتوفَت خدمات اإلنًتنت يف الكليات 
  .إنشاء مراكز لصيانة أجهزة اغباسوب كاإلنًتنت 
  توفَت ـبتربات حاسوب خاص باؼبواد العلمية كفٍت ـبترب ؼبساعدة أعضاء ىيئة التدريس

 أثناء تنفيذ التعليم اإللكًتكين . 
 .تكوين بوابة إلكًتكنية تعليمية خاصة باعبامعة 
  كضع اؼبقررات الدراسية احملوسبة على أقراصCD   كتوزيعها على الطلبة يف بداية العاـ

 . الدراسي ككذلك الكتب
  رفع مستول  اللغة اإلقبليزية لدل اؼبدرسُت كالطلبة لالستفادة من تكنولوجيا التعليم

 الرقمية العاؼبية.
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 (. بعٓٛإ:2009نش .) اسـُـذ ٜـشـ٢ٝ ػـمدساط١: عـبذ ايـًُو 
 بـعذ٠  يف ك٤ٛ أٖذافٗا –تكِٜٛ أدا٤ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚاآلداب 

 
 ىدؼ الدراسة:

  2004التعػرؼ على كاقع األداء اؼبنفذ يف كلية الًتبية كاآلداب ػ بصعدة للفوج الدراسي 
 ـ عاـ التقوًن، من خالؿ  2008/  2007ـ عاـ األساس ػػ كالعاـ  2005/ 
  :اإلجابة عن التساؤالت التالية 

 ػ ما كاقع كلية الًتبية كاآلداب ػ بصعدة كسبل ربقيقها ألىدافها؟1
 ء كلية الًتبية كاآلداب ػ بصعدة يف ربقيق أىدافها؟ ػ ما كاقع أدا2

 ػ ما السبل اؼبتاحة لرفع مستول أداء كلية الًتبية كاآلداب ػ بصعدة لتحقيق أىدافها؟ 3
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 تائج، أبرزىا:كشفت الدراسة عن صبلة من الن
  حصل كاقع الكلية الراىن جبميع العناصر كمؤشراهتا دبرحلة اؼبدخالت على تقدير

 َضعيف
  حصل كاقع أداء الكلية الفعلي جبميع العناصر كمؤشراهتا دبرحلة العمليات على تقدير

 ضعيف 
 .حصل عنصر الطالب اؼبتخرج دبؤشراتو دبرحلة اؼبخرجات على تقدير ضعيف 
  جبميع أقسامها نسبة قباح عامة بتقدير جيدحققت الكلية 
  نسبة خريج / مقبوؿ بلغت بتقدير مقبوؿ، ك نسبة اؽبدر الرسوب+ التسرب) بلغت

 َدرجة عالية (
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  يبكن ربسُت كفاءة األداء بالكلية من خالؿ استخداـ اؼبدخالت اؼبوجودة بشكل أكثر

 كبدكف التغيَت على الشكل األساسي للنظاـ. تركيز
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  يبكن ربسُت كفاءة األداء من خالؿ تصميم نظاـ تدريس كتعليم حديث النوع حبيث
 يكوف ـبتلف عن النوع التقليدم.

  إعادة النظر يف أىداؼ الكلية كذلك عن طريق صياغتها بشكل ؿبدد ككاضح كإعالهنا
 لطريف العملية التعليمية. 

 دريبية كتأىيلية ألعضاء ىيئة التدريس كاإلداريُت لتحسُت أدائهم. إقامة دكرات ت 
 .فتح أقساـ جديدة تليب احتياجات اؼبدارس من اؼبدرسُت كتليب الطلب اؼبتزايد 
 

 (. بعٓٛإ:2009دساط١: عفٝف عبذاهلل ايش١َُٝ.)
 ٚايتهٓٛيٛدٝا منٛردًا. ايتعًِٝ ادتاَعٞ عٔ بعذ ٚافاق٘ املظتكب١ًٝ  يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ :داَع٘ ايعًّٛ

 
 ىدؼ الدراسة:

التعرؼ على التعليم اعبامعي عن بعد كآفاقو اؼبستقبلية  يف اعبمهورية اليمنية :جامعو العلـو 
كالتكنولوجيا مبوذجان كذلك من حيث مربراتو كخصائصو كمعوقاتو كمقرراتو كطرائق تدريسو 

 كدكافع اإلقباؿ عليو. 
 اػبربات كالتجارب:

 من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.تتوفر عدد 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  كجود مربرات داعية لألخذ بنظاـ التعليم اعبامعي عن بعد يف اعبمهورية اليمنية منها

خرهبي الثانوية العامة، اؼبشكالت يف الساحة التعليمية ف كأنبها الزيادة اؼبطردة يف أعداد 
 كعدـ قدرة اعبامعات على استيعاهبم.

  قلة االىتماـ من قبل الدكلة هبذا النظاـ كذلك نتيجة عدـ كضوح الرؤيا عند بعض
 اؼبسؤكلُت القائمُت على العملية التعليمية بأنبية نظاـ التعليم عن بعد. 

 إلطار البشرم اؼبكوف اداريا، كجود عوائق ربد من قباح التعليم عن بعد أبرزىا عدـ توفر ا
الذم يساعد يف تسهيل التواصل بُت اؼبعلمُت كاؼبتعلمُت، كذبهيز كل متطلبات التعليم 

 عن بعد.
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 .قلة استخداـ التقنيات اغبديثة من قبل الطلبة كأعضاء ىيئة التدريس 
  كجود نظرة سلبية لنظاـ التعليم عن بعد من قبل اؼبسئولُت عن السياسة التعليمية

 عبامعات كاجملتمع نفسو. كىذا يعود إذل قلة استخداـ التكنولوجيا اغبديثة.كا
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 .األخذ باؼبشركع اؼبقًتح لألخذ بنظاـ التعليم عن بعد يف اليمن
 

 (. بعٓٛإ:2009دساط١: فٛص١ٜ طعٝذ عبذايظالّ ايؼشعيب .) 
 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ يت١ُٝٓ قِٝ املٛاط١ٓ يذ٣ طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ تعض.تـٛس ملكشس َكرتح يف 

 
 ىدؼ الدراسة:

  تصور ؼبقرر مقًتح يف الًتبية الوطنية لتنمية قيم اؼبواطنة لدل طلبة كلية الًتبية تصميم
 جبامعة تعز كمعرفة أثره يف تنمية قيم اؼبواطنة لديهم

  ( اؼبسؤكلية االجتماعية  –االنتماء كالوالء التعرؼ على مستول قيم اؼبواطنة–  ) اغبرية
التخصص  –طلبة كلية الًتبية كطبيعة الفركؽ يف قيم اؼبواطنة تبعا ؼبتغَتات ) النوع  لدل

 ؿبل اإلقامة الدائمة ( –مستول تعليم األـ  –مستول تعليم األب  –
 كلية الًتبية  .التعرؼ على ترتيب قيم اؼبواطنة السابق اإلشارة إليها لدل طلبة  

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

    كجود اثر للمقرر اؼبقًتح يف تنمية قيم اؼبواطنة 
   ضعف قيم اؼبواطنة لدل طلبة كلية الًتبية 
 مستول التعليم لالب  –يف قيمة االنتماء كالوالء كفقا ؼبتغَتات ) النوع  ال توجد فركؽ– 

 مستول تعليم األـ (
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  التخصص  –ال توجد فركؽ يف قيمة اؼبسؤكلية االجتماعية كفقا ؼبتغَتات ) النوع– 
 مستول تعليم األـ(

 نتماء يوجد اثر للتفاعل بُت متغَتات ) ؿبل اإلقامة الدائم ك التخصص ( على قيمة اال
 كالوالء لصاحل األقساـ التطبيقية كاإلقامة يف الريف 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  .اعتماد اؼبقرر اؼبقًتح كمتطلب يتم تدريسو لطلبة طلية الًتبية جبامعة تعز 
   .االىتماـ بتنمية قيم اؼبواطنة لدل الطلبة كاؼبعلمُت يف كلية الًتبية 
  ر كسائل الناشئة االجتماعية يف غرس قيم اؼبواطنة لدل الناشئة .تفعيل دك 
 . تفعيل دكر كسائل األعالـ يف تنمية قيم اؼبواطنة 
 .تطبيق اؼبقرر اؼبقًتح على بقية كليات جامعة تعز 
 
 

 (. بعٓٛإ:2009دساط١: قٝع عبذايهشِٜ بذس.) 
 اطتدذاّ عٛخ ايتظٜٛل يف ختطٝط ٚتٛدٝ٘ األْؼط١ ايتظٜٛك١ٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

التعرؼ على مدل استخداـ حبوث التسويق يف زبطيط كتوجيو األنشطة التسويقية يف 
 اؼبنظمات اليمنية اؼبنتجة لألدكية كاليت سبارس العملية التسويقية.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 راسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:كشفت الد

  .ال سبثل حبوث التسويق جزء من السياسات الثابتة للمنظمات ؾبتمع الدراسة 
 .أف اغلب مدراء التسويق كاؼببيعات ىم من غَت اؼبتخصصُت هبذا اجملاؿ 
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  تعتمد ىذه اؼبنظمات يف إقباز حبوث التسويق على احد اؼبختصُت يف إدارة التسويق أك
 اػبربة يف ىذا اجملاؿ من اإلدارات األخرل. احد أصحاب 

  .دل ىبصص بند خاص ببحوث التسويق 
 ف حبوث التسويق تساعد ىذه اؼبنظمات يف اكتشاؼ كاستغالؿ الفرص اؼبتاحة كذبنب أ

 التهديدات .
  .تساىم حبوث التسويق يف ربديد اعبدكل التسويقية كتقييم نشاط اؼبنافسُت 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 . زيادة اىتماـ اؼبنظمات ؾبتمع الدراسة ببحوث التسويق كعدـ النظر إليها كنقاط كلفة 
  . خلق كزيادة التكامل بُت األنشطة التسويقية كبُت باقي األنشطة 
 . إنشاء كحدات إدارية متخصصة ببحوث التسويق داخل ىذه اؼبنظمات 
 خاصة لبحوث التسويق. اعتماد ميزانية 
 ف تتعاكف اؼبنظمات فيما بينها لالستفادة فيما بينها .أ 
  االستفادة من بيوت اػبربة كمراكز بالبحوث التسويقية كاليت تقـو هبا منظمات األدكية

 العاؼبية  . 
 . االلتزاـ بأخالقيات حبوث التسويق كعدـ االعتماد على األساليب اؼبلتوية 
  اؼبطلوب كضباية ىذه الصناعة الوطنية من خطر اؼبنافسة األجنبية. قياـ الدكلة بالدكر 
 

 (. بعٓٛإ:2009ناتشٜٔ ؿاحل امحذ سظني املٝظشٟ..) دساط١: 
 –عح دٚس اطرتاتٝذٝات االتـاٍ املظتدذ١َ يف تعًِ ايًػ١ االصتًٝض١ٜ يطالب املظت٣ٛ االٍٚ ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 داَع١ عذٕ –صصتباس 
 

 ىدؼ الدراسة:
حبث دكر اسًتاتيجيات االتصاؿ الكالمي اؼبستخدـ يف تعلم اللغة االقبليزية كاألنواع األكثر 
فعالية يف تعلم اللغة، كالبحث يف األنواع اؼبختلفة السًتاتيجيات االتصاؿ الكالمي 
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اؼبستخدمة من قبل الطالب، كالعالقة بُت نوع الطالب كاستخداـ اإلسًتاتيجية، كالتحقق من 
 سًتاتيجيات ساعدت الطالب أك إعاقتهم يف تعلم اللغة االقبليزية.أف ىده اال

 اػبربات كالتجارب:
 .تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  اسًتاتيجيات االتصاؿ اتضح أف الطالب يستخدموف بشكل تلقائي أنواع ـبتلفة من
 الكالمي.

 .نقص اػبلفية اللغوية للطالب 
 .االسًتاتيجيات اؼبستخدمة أثرت إهبابا يف تعلم الطالب للغة االقبليزية 
  الطالب ذكم اؼبستول األضعف يف اللغة االقبليزية كانوا أكثر استخدامان السًتاتيجيات

 االتصاؿ الكالمي
 

 التوصيات:
 توصيات أبرزىا: قدمت الدراسة عددان من ال

 .ضركرة تدريس اسًتاتيجيات االتصاؿ الكالمي يف اللغة االقبليزية لكافة الطالب 
 .توضيح فوائد استخداـ اسًتاتيجيات االتصاؿ الكالمي يف اللغة االقبليزية 
 . توضيح أنواع االسًتاتيجيات كالًتكيز على أنواع االسًتاتيجيات األكثر فاعلية 
  اجو الطالب سواء يف الصوتيات اك تركيب اعبمل اك غَتىا توضيح الصعوبات اليت تو

 كاليت تؤثر على تعلم الطالب بشكل صحيح.
 .إدخاؿ اسًتاتيجيات االتصاؿ الكالمي يف النصوص الدراسية 
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 (. بعٓٛإ:2009دساط١: ستُذ أمحذ ايؼشيف.) 
 ) ايُٝٔإَها١ْٝ تطبٝل إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف َؤطظات ايتعًِٝ ايعايٞ يف 

 
 ىدؼ الدراسة:

اؽبدؼ الرئيسي من ىذه الدراسة ىو ربديد إمكانية تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف مؤسسات 
التعليم العارل يف اليمن من خالؿ التعرؼ على أنبية إدارة اعبودة الشاملة عبودة خدمات 

الشاملة بُت موظفي التعليم العارل، كالتعرؼ على مستول الوعي كاإلدراؾ دبفهـو إدارة اعبودة 
مؤسسات التعليم العارل كإداراهتا، كمعرفة جدكل تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف مؤسسات 

 التعليم العارل، من خالؿ دراسة اؼبتطلبات اؼبتاحة للمفاىيم داخل مؤسسة التعليم العارل.
 اػبربات كالتجارب:

 ال يوجد
 نتائج الدراسة:

 ، أبرزىا:كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج
النتيجة الرئيسية للبحث ىي أف مستول الوعي دبفهـو إدارة اعبودة الشاملة بُت موظفي 
مؤسسات التعليم العارل كاإلدارات ىو مستول منخفض، كأف مستول فرص تطبيق متطلبات 

 إدارة اعبودة الشاملة ىو متوسط كفقا إلجابات عينات الدراسة.
 التوصيات:

 لتوصيات أبرزىا: قدمت الدراسة عددان من ا
  هبب على مؤسسات التعليم العارل إيالء اؼبزيد من االىتماـ ػبلق البيئة اؼبناسبة لتطبيق

نظاـ إدارة اعبودة الشاملة، كاالستفادة من التجارب الناجحة األخرل يف إدارة اعبودة 
 الشاملة يف التعليم العارل مثل ذبربة ماليزيا.

 "تطوير "الوعي حوؿ إدارة اعبودة الشاملة" بُت  هبب على "مؤسسات التعليم العارل
موظفيها كمديريها من خالؿ كرش العمل كاؼبؤسبرات كالربامج التدريبية حوؿ ثقافة إدارة 

 اعبودة الشاملة.
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  هبب أف يكوف لإلدارة العليا يف كزارة التعليم العارل كاعبامعات اليمنية رؤية كاضحة حوؿ
رب كل موظف نفسو ىو اؼبسؤكؿ عن نوعية اػبدمة عملية التطوير كالتحديث، كأف يعت

 اليت تقدـ للمجتمع.
  هبب على كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي كاعبامعات اليمنية التكيف مع نظاـ

التدقيق اؼبستمر لتحسُت كتطوير خدماهتا، كينبغي أف تعتمد على خطة كاضحة ؼبتابعة 
 ع تقييم منتظم للتأكد من مالءمتها.كتقييم كل إدارة ككذا العملية األكاديبية م

  هبب أف يكوف لدل مؤسسات التعليم العارل مواقع إلكًتكنية ؿبدثة كاستخداـ برامج
 جديدة لتنفيذ مهامها اؼبختلفة مع أجهزة حاسوب جديدة كآالت كـبتربات.

  هبب على كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي إنشاء قطاع جديد يف الوزارة ليكوف
مسؤكال عن التحسُت كاإلشراؼ على صبيع اإلجراءات اليت تطبق متطلبات إدارة 
اعبودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العارل، كتقًتح إضافة كظيفة إدارة اعبودة 

 الشاملة إذل "مساعد رئيس اعبامعة للشؤكف األكاديبية".
 

 (. بعٓٛإ:2009دساط١: ستُذ عبذاهلل امحذ عبذاهلل ؿًٝح .) 
 (2006  -1990) ايتطبٝل ع٢ً ايظٝاط١ ايتع١ًَُٝٝع   ايظٝاطات ايعا١َ يف ايُٝٔؿٓع 

 
 ىدؼ الدراسة:

  التعرؼ على  الكيفية اليت تصنع هبا السياسات العامة اليمنية  كمنها سياسة التعليم
 العاـ.  

  .الوقوؼ على بيئة صنع قرار السياسة التعليمية 
  اليت تواجهها عملية صنع سياسة التعليم العاـ يف معرفة كفهم كربليل طبيعة اؼبشكالت

 اليمن، كؿباكلة كضع تصورات لكيفية ذباكزىا.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
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  دل وبدث تطور يف عملية صنع السياسات العامة كمنها التعليمية يتوافق مع التطورات اليت
 شهدىا اجملتمع منذ بداية عقد التسعينات من القرف اؼباضي. 

  إف أىم الفرص اؼبواتية لتطوير عملية صنع السياسة التعليمية يف اليمن ىي التوجو
 ي الطويل اؼبدل . السياسي كبو اتباع أسلوب التخطيط االسًتاتيج

 .التزاـ اعبمهورية اليمنية بتقييم التعليم العاـ انسجاما مع اؼبفاىيم العاؼبية 
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  إعداد خرباء يف ربليل كصنع السياسات العامة كالتعليمية على مستول كل كزارة كاألجهزة
 اإلدارية التابعة ؽبا . 

  سبر لألحزاب السياسية تكوف مهمتو صنع كتطوير سياسة التعليم العاـ. عقد مؤ 
 .تطوير كربسُت اؼبوقف البيئي احمليط بصانعي السياسات العامة كالتعليمية 
  مسانبة اعبامعات كمراكز البحوث يف تدريب كبار القادة اؼبعنُت بالسياسات العامة

 كالتعليمية. 
 ات العامة. تأسيس كحدات البحث كالتحليل للسياس 
  .تزكيد عباف ؾبلس النواب باػبرباء اؼبتخصصُت يف صنع السياسات العامة كالتعليمية 
  تكوين كحدات ربليل السياسات العامة لتعاكف اإلدارة العليا كقيادات النظاـ اإلدارم يف

 صبع اؼبعلومات كتصنيفها . 
  .إنشاء مؤسسة مستقلة زبتص بصنع كربليل السياسات التعليمية 
  إنشاء ؾبلس كطٍت للتعلم العاـ ىبتص دبتابعة كتوجيو السياسة التعليمية حبيث تكوف

 األحزاب السياسة مكوف أساسي فيو .   
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 (. بعٓٛإ:2009دساط١: َٓاٍ ٖادٟ .) 
 َجاال.االتـاٍ ايذاخًٞ يف املؤطظات ٚدٚسٙ يف حتكٝل أٖذافٗا . ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يف ايُٝٔ 

 
 ىدؼ الدراسة:

اػبركج بدراسة علمية تسلط الضوء على أنبية االتصاؿ الداخلي يف اؼبؤسسات ، كدكره يف 
 ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 ىا:كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرز 

إف كاقع االتصاؿ الداخلي يف الوزارة يقـو على عملية ديناميكية بُت موظفيها ) ذكورا كإناث 
( على حد سواء ، لعدـ كجود فركؽ بُت اعبنسُت يف سلوؾ العمل ، الذم بطبيعتو كترابط 
كحداتو اؼبختلفة أدل إذل احتكاؾ اؼبوظفُت فيما بينهم األمر الذم كلد عالقات ـبتلفة ك 

 ضة بُت اؼبوظفُت من ناحية كبُت مدراءىم من ناحية أخرل.متناق
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  .ضركرة االىتماـ باعبمهور الداخلي يف الوزارة كعنصر نشط كفعاؿ لو دكافع كاحتياجات 
   عدـ التغاضي عن بعض اؼبشاكل داخل الوزارة كالبحث عن ما كراء األسباب مثل تذمر

كثَت من موظفي الوزارة كقلة أدائهم اإلنتاجي كذلك تنافر بعض اإلدارات من بعضها 
 البعض. 

  أنشاء إدارة اتصاؿ داخلي هتتم بأمور االتصاؿ الداخلي يف الوزارة ، كرباكؿ االىتماـ
 ذكر بالتنسيق مع إدارة الوزارة .  باؼبور السابقة ال
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 (. بعٓٛإ:2009دساط١: ْاد١ٜ عًٞ عُش عكالٕ.) 
 يف ك٤ٛ إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ. -داَع١ إب-َظت٣ٛ دٛد٠ اإلداس٠ ايتع١ًُٝٝ يف نًٝات

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل معرفة جودة اإلدارة التعليمية يف كليات جامعة إب يف ضوء إدارة اعبودة 
 الشاملة، من كجهة نظر عينة من أعضاء ىيئة التدريس.

 اػبربات كالتجارب:
تناكلت الدراسة بعض اػبربات كالتجارب العاؼبية اليت طبقت إدارة اعبودة الشاملة ككلية 
فوكس فارل التقنية األمريكية، ككلية شرؽ برمنغاـ يف اؼبملكة اؼبتحدة، كتناكلت الدراسة بعض 

ليها دراسات عاؼبية،كبو دراسة : رالف لويس كدكجالس ظبيث، اليت النتائج اليت توصلت إ
تؤكد أف تطبيق اعبودة يسمح للجامعة باالرتباط باجملتمع بصورة أفضل، كمعاعبة جوانب 

 القصور يف إعداد الطلبة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
كشفت نتائج الدراسة من خالؿ إصباع اػبرباء )أعضاء ىيئة التدريس( الذين مت اختيارىم 
على أف جودة اإلدارة التعليمية يف كليات جامعة إب يف ضوء إدارة اعبودة الشاملة جاء 
منخفضان فيما يتعلق دبجاالت التخطيط كالتوجيو كالرقابة كالتقوًن، بينما جاء متوسطان فيما 

رل التنظيم كازباذ القرار، ككشفت النتائج عن قصور إدارات كليات جامعة إب يف يتعلق دبجا
بعض جوانب اإلدارة ، كأف إدارة اعبامعة تتبع أساليب إدارية تقليدية ال تواكب متطلبات 
إدارة اعبودة الشاملة، كأنو يوجد ضعف يف جامعة إب يف مواكبة التطورات العلمية كاإلدارية 

 ة كفق إدارة اعبودة الشاملة.اغبديثة كاؼبعاصر 
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  كضع كتنظيم برامج تدريبية للقيادات اعبامعية كأعضاء ىيئة التدريس كاإلداريُت، يتناكؿ
 مفهـو إدارة اعبودة الشاملة كأسسها كمبادئها كمهارات إدارهتا كأساليب تطبيقها.
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  العليا للجامعات كتأييدىا لتطبيق إدارة اعبودة الشاملة.ضركرة دعم القيادات 
  ضركرة إنشاء مراكز خاصة يف اعبامعات هتتم بإدارة اعبودة الشاملة، كتوفَت قاعدة بيانات

كمعلومات متكاملة تتصف بالدقة كسرعة االستدعاء، كدعم كل جهد إبداعي يؤدم 
 للجودة.

 
 (. بعٓٛإ:2009دساط١: ْضانت عبذاملًو عبذ ايهشِٜ َاْا.) 

دساط١ تطبٝك١ٝ  –١ٝ تكِٜٛ ْعاّ ايشقاب١ ايذاخ١ًٝ يف قطاع ايتعًِٝ ايعايٞ اذتهَٛٞ  ادتُٗٛس١ٜ ايُٝٓ
 )داَع١ عذٕ(.

 
 ىدؼ الدراسة:

  نظاـ الرقابة الداخلية يف جامعة عدف كدكره يف تنظيم األعماؿ كربديد إبراز أنبية
 ت اإلدارية  اؼبسؤكليات كيف ربقيق الرقابة كازباذ القرارا

  مدل استكماؿ اؼبقومات اإلدارية كاؼبالية كمستول تطبيق ما توفر منها مع النظاـ
 اؼبتكامل كالفعاؿ للرقابة الداخلية كاثر ذلك على ربقيق األىداؼ العامة للجامعة 

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 الدراسة:نتائج 
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  نظاـ الرقابة الداخلية يف جامعة عدف ال يوفر كافة اؼبقومات الضركرية للقياـ بعملية إف
 للرقابة اؼبالية  كاإلدارية كالضبط الداخلي.  الرقابة بعناصرىا اؼبختلفة 

  بصورة جيدة يتناسب مع طبيعة أف اؽبيكل التنظيمي إلدارة الرقابة الداخلية غَت مصمم
 العمل كاألىداؼ اؼبرجوة من العمل الرقايب

  نظاـ الرقابة الداخلية يف جامعة عدف ال يؤدم دكره يف ربقيق الرقابة كبالصورة اؼبطلوبة  إف
كال يوفر اؼبخرجات اؼبالئمة غباجة اإلدارة من اؼبعلومات اليت تساعدىا يف ربقيق أغراض 

 الرقابة الداخلية يف اعبامعة باالستقاللية اؼبطلوبة.عدـ سبتع ، مع متعددة
 ؿبدكدية الصالحيات اؼبمنوحة للرقابة الداخلية. 
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  ضركرة االىتماـ اعباد بنظاـ الرقابة الداخلية كالعمل على استكماؿ مقوماهتا األساسية
  اإلدارية كاؼبالية كالتنظيمية 

  تدعيم كحدات الرقابة لداخلية يف جامعة عدف كتطوير عالقات التعاكف بينها كبُت الرقابة
اػبارجية فبثلة باعبهاز اؼبركزم للرقابة كاحملاسبة كرقابة كزارة اؼبالية دبا يكفل إرساء قواعد 

 كإجراءات الرقابة الداخلية ربقيقا لألىداؼ اؼبنوطة هبا 
 

 
 (. بعٓٛإ:2010.) ستُذ دساط١: ْؼٛإ ستُذ 

 ٚاقع اإلداس٠ ايشٜاك١ٝ يف داَع١ ؿٓعا٤ ٚاْعهاطاتٗا ع٢ً ايٓؼاط ايشٜاكٞ
 

 ىدؼ الدراسة:
  إهباد إدارة رياضية فعالة للنشاط الرياضي يف جامعة صنعاء 
  ربسُت طرؽ عمل اإلدارة الرياضية 
  استحداث الوسائل اؼبادية كالبشرية يف تطوير الرياضة اعبامعية 
  الكشف عن مشاكل اإلدارة الرياضية كإعطاء حلوؿ موضوعية كاقًتاحات كتوصيات

 نافعة 
  تطوير أساليب اإلدارة الرياضية يف جامعة صنعاء دبا يساير التطور التكنولوجي 
  تدعيم اؽبيكل التنظيمي للبطوالت داخل اعبامعة من اجل إمداد اؼبنتخبات الوطنية

 بالرياضيُت
 ضية بُت طالب اعبامعة.توسيع القاعدة الريا 

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
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  ال توجد خطة ؿبددة للنشاط الرياضي يف جامعة صنعاء كال تتسم بالشمولية حيث تؤثر
 دية كالبشرية .عليها اإلمكانات اؼبا

  .قلة اإلمكانات اؼبالية بسبب قلة اؼبيزانية 
 . عدـ كجود كسائل مبتكرة عبذب الطالب للمشاركة الرياضية كتوعيتهم بأنبيتها 
 .عدـ كجود خطة ؿبددة لتقوًن األنشطة الرياضية بإدارة النشاط الرياضي جبامعة صنعاء 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  كضع القائمُت بالتخطيط لألنشطة الرياضية يف اعتبارىم مشوؿ اػبطة لكل األلعاب
 كمركنتها يف التطبيق كاف تتناسب مع ميوؿ كاحتياجات الطالب 

  توفَت اإلمكانات اؼبادية دبا يكفل صقل األخصائيُت الرياضُت كبالتارل اؼبسانبة يف ربقيق
 ىداؼ النشاط الرياضي يف اعبامعة أ
  استخداـ كسائل مبتكرة عبذب الطالب للمشاركة الرياضية كتوعيتهم بأنبيتها متمثلة

 .باغبافز اؼبادم كاؼبعنوم ك مشاركة ىيئة التدريس ؽبم 
   توعية الطالب كالطالبات بأنبية االشًتاؾ يف فبارسة األنشطة الرياضية من خالؿ توزيع

  .كتيبات توضح ذلك
 كالنهائية  كضع خطة ؿبددة لتقوًن األنشطة الرياضية جبامعة صنعاء يف مراحلها األكلية

 .كمتابعتها أكؿ بأكؿ
 

 (. بعٓٛإ:2009دساط١: ٖذ٣ سظٔ حي٢ٝ ايعًفٞ.) 
 ْعـاّ تـذسٜيب َكرتح يًكٝــادات ادتاَعـــ١ٝ ايُٝٓٝـ١ يف كـ٤ٛ ْعش١ٜ ايكــٝاد٠ ايتش١ًٜٝٛ.

 
 ىدؼ الدراسة:

راسة إذل التعرؼ على أسس نظرية القيادة التحويلية، كربليل كتقوًن كاقع نظاـ هتدؼ الد
تدريب قيادات اعبامعات اليمنية، ككضع عدد من البدائل لنظاـ تدريب تلك القيادات، 
كاختيار أفضل البدائل اؼبقًتحة، ككضع النظاـ التدرييب اؼبقًتحة للقيادات اعبامعية اليمنية يف 

 ة التحويلية.ضوء نظرية القياد
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 اػبربات كالتجارب:
قدمت الدراسة عدد من الدراسات السابقة، كمباذج القيادة اعبامعية التحويلية دكف ذكر دكؿ 

 معينة.
 نتائج الدراسة:

 تتمثل نتائج الدراسة اؼبيدانية فيما يلي:
 أكالن: جوانب القوة يف النظاـ اغبارل لتدريب القيادات اعبامعية:

  قياـ العمل القيادم يف اعبامعات على أساس مراعاة الفركؽ الفردية، كفبارسة العمل
القيادم يف اعبامعات على أساس السعي الدائم كاؼبستمر للتطوير، كاالىتماـ باغباجات 
التطويرية كالنمو اؼبهٍت للعاملُت، كاالىتماـ من قبل القيادات العليا بوزارة التعليم العارل 

ربامج تدريب قيادات اعبامعات، كتتبٌت قيادات اعبامعات اذباه التطوير كاعبامعات ب
الذايت يف عملية تطوير قدراهتم القيادية، كاالىتماـ بالربامج التدريبية يف ؾباؿ اللغة 
االقبليزية كاغباسب اآلرل، باعتبارنبا العامل اؼبساعد يف عملية التدريب الذايت، كالتنمية 

 قيادات اعبامعات.  اؼبهنية كاألكاديبية ل
  أدكار القيادة اعبامعية: كتتمثل يف قياـ القيادات اعبامعية دبكافأة العاملُت ذكل اإلقبازات

اؼبتميزة كاؼببدعة معنويا كماديا، كإرشاد كتوجيو العاملُت عند اغباجة، كربديد االحتياجات 
امج كتقدًن التدريبية كموضوعات برامج تدريب قيادات اعبامعات، كتصميم تلك الرب 

الدعم من بعض اعبهات اؼباكبة، كذلك بإشراؼ كحدة تطوير التعليم العارل بوزارة التعليم 
العارل، كاالستعانة باؼبتخصصُت من اعبامعات اليمنية كخرباء أجانب يف برامج التدريب، 
كاختيار أكقات مناسبة، كالتكامل كالتنسيق بُت اعبهة اؼبخططة كىى رئاسة اعبامعة 

 رة اؼبعنية بالتدريب، كبُت اعبهة اؼبنفذة كىي مركز تطوير التعليم اعبامعي.كاإلدا
 ثانيان: جوانب الضعف يف النظاـ اغبارل لتدريب القيادة اعبامعية:

 توصلت الدراسة اؼبيدانية إذل عدد من جوانب الضعف سبثلت فيما يلي: 
 عبامعات، كعدـ تبٍت رؤية ضعف االلتزاـ دبستويات عالية من األداء يف فبارسة العمل يف ا

كاضحة ؼبستقبل الوحدات األكاديبية اؼبختلفة، كضعف تعميق ركح اؼبسؤكلية اعبماعية يف 
اؼبمارسات القيادية يف اعبامعات، كعدـ االىتماـ بتوثيق العالقات اإلنسانية يف ـبتلف 
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 الوحدات األكاديبية، كعدـ االعتماد على االذباىات اغبديثة يف تدريب قيادات
اعبامعات نظرا حملدكدية االعتمادات اؼبالية اؼبخصصة للتدريب يف اعبامعات، كضعف 
استخداـ القيادات الذباه التنمية اؼبهنية الذاتية يف تطوير مهاراهتم القيادية، كعدـ 

 استخداـ التدريب عن بعد يف تدريب قيادات اعبامعات.
 ة اعبامعية يف االحتياجات ضعف استطالع آراء اػبرباء كاؼبختصُت يف ؾباؿ القياد

التدريبية للقيادات اعبامعية، كقلة عدد برامج تدريب قيادات اعبامعات يف اجملاؿ القيادم 
كعدـ دكريتها، كتركيز برامج تدريب قيادات اعبامعات على التدريب يف ؾباؿ زبصصاهتم 

العاملة يف  األكاديبية أكثر من التدريب يف اجملاؿ القيادم، كافتقار الكوادر البشرية
إدارات التدريب إذل التأىيل العلمي يف ؾباؿ التدريب، كعدـ تقوًن القائد اعبامعي بعد 
التدريب من خالؿ االختبارات قبل التدريب كبعده. كعدـ كجود خطة كاضحة كؿبددة 

 لدل قيادات اعبامعات كالوزارة فيما يتعلق بتدريب القيادات اعبامعية.
 التوصيات:

 ددان من التوصيات أبرزىا: قدمت الدراسة ع
توصلت الدراسة اؼبيدانية إذل عدد من مقًتحات لتطوير نظاـ تدريب قيادات اعبامعات 

 اليمنية، سبثلت فيما يلي:  
  االىتماـ بالتوصيف الوظيفي لقيادات اعبامعات كاالعتماد على ىذا التوصيف يف ربديد

 االحتياجات التدريبية.
 يمة يف شغل اؼبناصب القيادية يف اعبامعة، دبا يضمن اختيار االلتزاـ دبعايَت كاضحة كسل

 أشخاص مؤىلُت لشغل ىذه اؼبناصب كلديهم القدرة كاالستعداد على التعلم اؼبستمر.
  ترسيخ ثقافة التدريب كأنبيتو لدل قيادات اعبامعات بشكل عاـ كلدل القيادات العليا

 بشكل خاص.
 امل آراء القيادات العليا كمسئورل التدريب كضع خطط التدريب اؼبستقبلية من خالؿ تك

 كاؼبتدربُت.
 .إشراؾ خرباء يف ؾباؿ القيادة اعبامعية يف كضع خطط تدريب القيادات اعبامعية 
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  إخضاع التدريب لضوابط كمعايَت اعبودة اليت زبضع ؽبا العمليات اإلدارية اؼبختلفة يف
 اعبامعات.

  ،تكوف تابعة لإلدارة العامة للتدريب أك ؼبركز إنشاء كحدة متخصصة يف التدريب القيادم
 تطوير التعليم اعبامعي.

  إجراء الدراسات حوؿ االحتياجات الفعلية لقيادات اعبامعات اليمنية يف ضوء متطلبات
 القيادة اعبامعية اؼبعاصرة.

  االستفادة من اإلنًتنت كمشركع الربط الشبكي بُت اعبامعات اليمنية يف تدريب قيادات
 اعبامعات كيف تبادؿ اػبربات بُت القياديُت يف اعبامعات اليمنية.

 
 (. بعٓٛإ:2010دساط١: إخالق عًٞ طعٝذ اذتهُٝٞ.) 
 ض َؤطظات ايتعًِٝ ايعايٞ ايُٝين.دٚس ايُٓط ايكٝادٟ يف تطبٝل إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف بع

 
 ىدؼ الدراسة:

ػي بعػض مؤسسات التعليم العارل اليمٍت التعرؼ على مدل تػوا فر النمط القيػادم الفاعػل ف
 كدكرة يف تطبيق إدارة اعبودة الشاملة فػي بعػض مؤسسػات التعلػيم العارل اليمٍت .

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
 لػػػة الأظهػػرت الدراسػػة اؼبيدانية كجود عالقة طردية قوية ذات تػػأثَت إهبايب  كذات د

إحصائية ؼبدل تػػػوافر النمط القػيػادم الفاعػػػل علػػػى تػطبيق إدارة الػجودة الشاملة  فػػي 
%  85.2بعػػض مؤسسػػات التعلػيم العػػارل الػػيمٍت  حػػيث بلغػػت  نػسبػة الػتػأثر الكلي 

كىػػذا يعػػنػي زيادة التوجػػػو نػػػحو  النمط  القػػيػادم يف مؤسسات التعليم العارل اليمٍت  
 ستؤدم إذل زيادة تطبيق إدارة اعبودة الشاملة فيها. 
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  (كىػػذا يعػنػػي أنػػػو جػػػاء بػنسبة 98.3جػػػاءت نػػسبػة االستبياف بشكل عاـ ب   )%
%( كىذا يعٍت 99.2ػة الػمصداقية إلجابات العػينػة )ثبات مرتفعة جدا ، كجػػاءت نػسب

 اف درجة مصداقية اإلجابات مرتفعػػة جػػدا تكاد تصل إذل نسبة الصدؽ الكامل. 
 لػو إحصائية يف مدل توافر النمط القػػيادم الفاعػػل كمػػدل تطبيق الكجػػود فػػركؽ ذات د

 كاؼبؤىل كمدة اػبدمة كالوظيفة.إدارة اعبودة تبعا لكل من اؼبتغَتات يف اعبنس كالعمر 
 لػػو إحػصػائية بػػُت مػػدل تػػوافر النمط الكجػػود عالقة من نوع االرتباط  إهبابية كذات د

القػيادم الفاعػل كمػدل  تػطبيق إدارة الػجودة الشػاملة فػي مؤسسػات التعلػيم العارل اليمٍت  
ادئ اػباصة بإدارة اعبودة %( كىذا يعٍت من اؼببػ88.9حيث بلغت نسبة االرتباط  )

 الشاملة ناتج عن النمط القيادم الفاعل فيها.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  ضركرة التعريف باألىداؼ للعاملُت يف مؤسسات التعليم العارل اليمٍت كارتباط توافر
 النمط القيادم لتطبيق إدارة اعبودة الشاملة هبا.

  ضركرة البدء بتدريس مفاىيم كأساليب إدارة اعبودة الشاملة للنمط القيادم الفاعل
كللعاملُت كللطلبة يف مؤسسات التعليم العارل اليمٍت من خالؿ نشر ثقافة إدارة اعبودة 

 الشاملة كالربامج التدريبية لفهم ىذه اؼبفاىيم. 
 ملُت يف مؤسسات التعليم العارل ضركرة تعزيز الثقة بُت النمط القيادم الفاعل كبُت العا 
  ضركرة إشراؾ صبيع العاملُت يف ربسُت اعبودة 
  ضركرة إعادة ىيكلة التنظيم اإلدارم يف مؤسسات التعليم العارل اليمٍت على كبو يتوافق

 مع فلسفة إدارة اعبودة الشاملة. 
  للوصوؿ إذل ضركرة االلتزاـ بتحقيق التحسُت اؼبستمر ضركرة الًتكيز على رضاء العميل ك

 .جودة ذات مستول عارل يف كل العمليات اإلدارية كالتعليمية
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 (. بعٓٛإ:2012دساط١: تشنٞ حي٢ٝ قاطِ ايكباْٞ.)
 اطتؼشاف َظتكبٌ االعتُاد األنادميٞ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

األكاديبي يف يهدؼ البحث اذل بناء السيناريوىات اؼبستقبلية  احملتملة  ؼبدخل االعتماد 
اعبامعات اليمنية، كذلك من خالؿ ربديد مستول جاىزية ىيئة االعتماد الوطنية لتطبيق 
نظاـ االعتماد األكاديبي يف اعبامعات اليمنية، كربديد مستول جاىزية اعبامعات اليمنية 

عتماد لتطبيق نظاـ االعتماد األكاديبي، كاستنتاج أفضل اػبيارات كالبدائل اؼبتاحة لتطبيق اال
األكاديبي، كاستشراؼ أىم اؼبؤشرات الكمية ذات العالقة دبستقبل االعتماد األكاديبي يف 

 اعبامعات اليمنية.
 اػبربات كالتجارب:

 –أفريقيا  –ايطاليا  –فرنسا  –أؼبانيا  -الياباف -بريطانيا  -الواليات اؼبتحدة األمريكية 
 الفلبُت .  –ادم كشرؽ آسيا منطقة احمليط اؽب –أمريكا الالتينية  –اسًتاليا 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  ال تزاؿ اعبامعات اليمنية تعيش أحداث السيناريو األكؿ اؼبتمثل يف " سيناريو غياب
االعتماد" حىت ىذه اللحظة باستثناء بعض احملاكالت الناجحة عبامعة العلـو 

 كالتكنولوجيا.
  لدل ىيئة االعتماد الوطنية كالقيادات األكاديبية باعبامعات اليمنية يف تطبيق كجود رغبة

 االعتماد األكاديبي كلكنها ليست كافية .
  تدرؾ القيادات األكاديبية باعبامعات اليمنية حجم اؼبنافع اليت يبكن أف تتحقق

 للجامعات اليت تطبق االعتماد األكاديبي. 
  كالقيادات األكاديبية باعبامعات اليمنية، كلكنها ليست كجود دكافع لدل ىيئة االعتماد

 على اؼبستول اؼبطلوب.
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  القدرة اؼبادية لكل من ىيئة االعتماد كاعبامعات اليمنية ال تزاؿ قاصرة عن تلبية متطلبات
نظاـ االعتماد األكاديبي، كحباجة إذل جهود جبارة لبناء ىذه القدرة لكل من ىيئة 

 حد سواء. االعتماد كاعبامعات على
  االىتماـ ببناء قدرات ىيئة االعتماد دكف االىتماـ ببناء قدرات اعبامعات، سيعرض

تطبيق االعتماد ؼبقاكمة شديدة ناشئة عن عجز اعبامعات عن استيفاء اغبد األدىن من 
اؼبعايَت اؼبطلوبة لالعتماد، كسيجرب ىيئة االعتماد يف النهاية إذل التكيف مع الوضع اغبارل 

 ات، كستكوف النجاحات ؿبدكدة جدا .للجامع
  التشدد غَت اؼبربر يف معايَت االعتماد على اعبامعات اػباصة، ردبا هبعل اؼبستثمرين يف

القطاع  اعبامعي اػباص يتحولوف إذل االستثمار يف ؾباالت أخرل غَت التعليم اعبامعي، 
 كبذلك سيزيد الضغط على اعبامعات اغبكومية بدرجة كبَتة.

 ليمن يف اؼبستقبل كما عانت يف اؼباضي من ىدر كبَت يف ثركهتا البشرية اؽبائلة، ستعاين ا
من شباهبا دل يتمكنوا من اغبصوؿ على التعليم اعبامعي،  85%كستجد أكثر من 

من   53%كستشهد اعبامعات اليمنية ىدرا كبَتا يف أعداد اؼبلتحقُت هبا ردبا قد يتجاكز
من إصبارل  59%جاكز عدد خرهبي اعبامعات اليمنية إصبارل من يلتحقوف هبا، قد ال يت

 اؼبلتحقُت يف أحسن ظركفها.
  نتيجة لإلقباؿ على االلتحاؽ بالدراسات العليا فمن اؼبرجح تزايد أعداد ىيئة التدريس

باعبامعات اغبكومية كاػباصة بشكل كبَت جدا، كيبكن أف يبثل  ىذا التزايد ربديا إضافيا 
ي يف اعبامعات اليمنية نتيجة لًتكز زيادة اؽبيئة التدريسية يف لنظاـ االعتماد األكاديب

زبصصات ؿبددة، كردبا يكوف ىناؾ عجز كبَت يف التخصصات اليت تتطلبها احتياجات 
 التنمية يف اؼبستقبل.

  ىناؾ افتقاد شبو تاـ للدراسات االستشرافية يف اعبامعات اليمنية، كما أف مفهـو
 كثَت من القيادات األكاديبية، كأعضاء ىيئة التدريساالستشراؼ يعد غامضا لدل ال

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا:  

 توصيات خاصة ؽبيئة االعتماد :
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  أف تكوف ىيئة االعتماد ىيئة مستقلة خاصة، كمعًتؼ هبا من قبل ؾبلس االعتماد
 اغبكومي .

  إلزامية  حىت تتجذر ثقافة اعبودة أف تكوف اؼبشاركة يف عملية االعتماد األكاديبي
 كاالعتماد يف اعبامعات اليمنية.

  أف تكوف ىيئات االعتماد األكاديبي ىي اؼبسئولة عن ضماف اعبودة يف اعبامعات
 اليمنية، كهبب أف تكوف على درجة عالية من الكفاءة للقياـ هبذه اؼبهمة اؼبنوطة هبا.

  ب االعتماد .أف ترتبط نتائج تقرير االعتماد دبنح أك سح 
 .أف تضع اؼبعايَت اؼبطلوبة   لالعتماد ىيئات كطنية متخصصة 
 .أف تشمل عملية ضماف اعبودة كاالعتماد كال من اعبامعات اغبكومية كاػباصة 
 . ينبغي أف يكوف االعتماد اؼبؤسسي أكال مث بعد ذلك االعتماد الرباؾبي 
  . أف يتعلق تقرير االعتماد يف اعبامعات اػباصة دبنح الًتخيص أك سحبو 
 . أف تكوف دكرة االعتماد يف اعبامعات اليمنية كل أربع سنوات 
 

 توصيات خاصة للجامعات اليمنية:
  استحداث منصب نائب عميد لشؤكف االعتماد كضماف اعبودة يف صبيع الكليات يف

 اعبامعات اليمنية.
  لتمويل االعتماد، يف البداية سبولو اغبكومة كاؼبنظمات كاؽبيئات الدكلية إنشاء صندكؽ

 كاإلقليمية كاحمللية.
  تطبيق االعتماد مرحليا على بعض األقساـ اعباىزة يف بعض الكليات كتقديبها كنموذج

 ربتذم بو بقية األقساـ.
 ،يف جامعات  العمل على تأىيل أعداد كبَتة من اؽبيئات التدريسية الالزمة للمستقبل

عاؼبية مرموقة لرفع مستول اعبامعات اليمنية يف اؼبستقبل، كالكف عن اإلبتعاث لتأىيلهم 
 يف جامعات إقليمية غَت متطورة.

   تعزيز قدرات اؼبؤسسات اعبامعية كتأىيلها للتقدـ لطلب االعتماد، من خالؿ تأسيس
أىيل أعضاء ىيئة مشاريع لتطوير كتأىيل القيادات اعبامعية، كمشاريع لتطوير كت
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التدريس، كمشاريع لتطوير كتأىيل اؼبباين كاؼبرافق كالتجهيزات، كمشاريع تأىيل كتدريب 
 فرؽ العمل اؼبكلفة بالتقوًن.

   تكثيف برامج التوعية، كاإلرشاد اؽبادؼ،  ك نشر ثقافة كافية عن االعتماد،  كمنح
قق قباحا يف ؾباؿ االعتماد حوافز كامتيازات للجامعات أك الكليات أك الربامج اليت رب

 األكاديبي كضماف اعبودة.
  تضمُت اؼبناىج الدراسية لطلبة الدراسات العليا مقررات عن استشراؼ اؼبستقبل، كتوجيو

 الباحثُت كبو ىذا النوع من الدراسات كاألحباث العلمية.
 
 

 (. بعٓٛإ:2010دساط١: تٛفٝل َـًح ؿاحل ايظٓباْٞ.) 
- 2004رَاس يف ايفرت٠ بني َذ٣ تطبٝل إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ )دساط١ ساي١ داَع١ 

2009.) 
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت ىذه الدراسة إذل معرفة اؼبشكالت اإلدارية كاألكاديبية اليت تواجو القيادات الًتبوية يف 

القيادات،كمعرفة الفركؽ بُت أفراد اعبامعات اليمنية كطرؽ مواجهتها من كجهة نظر تلك 
 عينة الدراسة كفقا ؼبتغَتات اعبامعة،كاؼبركز الوظيفي،كالدرجة العلمية،كسنوات اػبربة.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 ت نتائج الدراسة اغبالية أف طرؽ مواجهة اؼبشكالت اإلدارية كاألكاديبية حصلت أكد
 على درجة موافقة كبَتة .

  عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف صبيع ؾباالت اؼبشكالت اإلدارية كفقنا
 ..)ؼبتغَت)سنوات اػبربة،كالدرجة العلمية ،كاؼبركز الوظيفي

 يع ؾباالت اؼبشكالت اإلدارية كفقنا ؼبتغَت اعبامعة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف صب 
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كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف طرؽ مواجهة اؼبشكالت اإلدارية كاألكاديبية تبعنا 
 .ؼبتغَت)اعبامعة كاؼبركز الوظيفي كسنوات اػبربة كالدرجة العلمية(

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 العليا يف اعبامعات دبثل ىذه اؼبشكالت حملاكلة تالفيها كاغبد منها بقدر  تبصَت القيادات
 .اإلمكاف

  العمل على إهباد نظاـ اتصاؿ فعاؿ يف اعبامعات،كاستخداـ التقنيات اغبديثة يف عملية
 االتصاؿ) انًتنت ،كفاكس،كالربيد اليومي(.

 غبرية األكاديبي لتمكينها العمل على منح اعبامعات أكرب قدر من االستقاللية اإلدارية كا
من ازباذ القرارات اليت تراىا مناسبة لتطوير عملها التعليمي ما دامت ال زبرج عن 

 .األنظمة كاللوائح كالقوانُت
  سبكُت اعبامعات كالكليات من استقالؽبا اؼبارل كاإلدارم يف ضوء االستقرار اؼبطلوب

 .للسياسات كاػبطط التعليمية
  تطوير اؼبكتبات اعبامعية كربديثها من خالؿ توفَت كافة الدكريات كالنشرات كالكتب

اغبديثة كاجملالت العلمية،كربطها بشبكات كبنوؾ اؼبعلومات احمللية كاإلقليمية 
 .كالدكلية،حىت تسهل اغبصوؿ على اؼبعلومات اغبديثة

 ُت إفراد اجملتمعالعمل على نشر اؼبعرفة العلمية كالتقنية اغبديثة كإشاعتها ب. 
  ضركرة الربط بُت احتياجات سوؽ العمل كبُت العمليات اليت تقدمها اعبامعات من

خالؿ الت عاكف بُت كزارة التخطيط كاػبدمة اؼبدنية ككزارة التعليم العارل كاجمللس األعلى 
 .للجامعات

 ،ككذلك تقدًن التسهيالت للقائد األكاديبي من خالؿ توفَت البيئة كاؼبناخ اؼبناسب
زبفيض جدكال لساعات التدريسية، كتفريغو لفصل دراسي كردبا لعاـ كامل إلقباز 
األحباث،كتوفَت ما يتطلبها لعمل البحثي من مساعدم باحثُت كاؼبتطلبات اؼبالية كتوفَت 

 .اؼبعامل ك اؼبختربات الالزمة لألحباث
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 (. بعٓٛإ:2010دساط١: سظني عًٞ عبذاهلل سظني ايطفٞ.) 
 ايتع١ًُٝٝ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ.دٚس اذته١َٛ اإليهرت١ْٝٚ يف تطٜٛش اإلداس٠ 

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على فلسفة كمفاىيم اغبكومة اإللكًتكنية يف ضوء االذباىات 
اغبديثة، كعلى دكر اغبكومة اإللكًتكنية يف تطوير اإلدارة التعليمية باعبمهورية اليمنية، 

 صل إذل مقًتح لتطبيق نظاـ اغبكومة اإللكًتكنية اإلدارة التعليمية باعبمهورية اليمنية.كالتو 
 اػبربات كالتجارب:

تناكلت الدراسة بعض التجارب العربية كالعاؼبية ؼبشركعات اغبكومة اإللكًتكنية، كبو ذبربة 
 أمريكا كبريطانيا كمصر كاإلمارات كاألردف.

 نتائج الدراسة:
 ن صبلة من النتائج، أبرزىا:كشفت الدراسة ع

  إف اغبكومة اإللكًتكنية مشركع ريادم كحيوم كمهم كلو جوانبو اؼبختلفة اليت تشمل
 نواحي اجملتمع. 

  إف تطبيق مشركع اغبكومة اإللكًتكنية يتطلب من القيادات العليا يف الوزارة كضوح يف
 التوجو كالقرار السياسي كبو األخذ بو.

 اإللكًتكنية وبتاج لقيادة سبتلك الرؤية كازباذ القرار كاالعتمادات  إف قباح مشركع اغبكومة
 كاإلمكانيات الالزمة للتنفيذ.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  توعية القائمُت على العمل اإلدارم يف كزارة الًتبية كالتعليم بأنبية اغبكومة اإللكًتكنية
 اإلدارم.كدكرىا يف تطوير العمل 

  ،نشر ثقافة اغباسوب كالشبكات يف اؼبؤسسات التابعة للوزارة كيف ـبتلف اؼبستويات
كعمل دكرات تدريبية إلتقاف مهارات استخداـ اغباسوب كالشبكات كاإليفاء دبتطلبات 

 اغبكومة اإللكًتكنية.
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 (. بعٓٛإ:2010دساط١: خايذ طامل ايـاذتٞ.) 
ذ١َ يف حتًٌٝ بٝاْات سطا٥ٌ املادظتري اجملاص٠ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ عذٕ تكِٜٛ األطايٝب اإلسـا١ٝ٥ املظتد

 .2005إىل  1990يف ايفرت٠ َٔ 
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة إذل تسليط الضوء على األساليب اإلحصائية الشائعة االستخداـ يف 

قد ربدث يف ذلك البحوث التطبيقية الكمية يف كلية الًتبية جبامعة عدف كبعض األخطاء اليت 
االستخداـ فبا يعُت اؼبسئولية فيها على معاعبتها. كما هتدؼ إذل مساعدة اؼبتخصصُت يف 
ؾباؿ  البحث ككذلك طلبة الدراسات العليا على استخداـ قواعد سلمية كضوابط صحيحة 
أثناء  استخداـ اإلحصائية يف الرسائل العلمية لضماف سالمة البحث العلمي كفائدتو كجودتو 

 يف اليمن.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  اجملازة يف   –تنوع األساليب اإلحصائية اؼبستخدمة يف ربليل بيانات رسائل اؼباجستَت

 بُت أساليب كصفية  كأخرل استداللية. –كلية الًتبية يف جامعة عدف 
  كلية   –أكثر األساليب اإلحصائية استخداما ربليل رسائل اؼباجستَت يف جامعة عدف

، مث معامالت  t-testبوجو عاـ ىو اؼبتوسط اغبسايب، يليها اختبار  –الًتبية 
 االرتباط، مث يأيت ربليل التباين األحادم.

  لألساليب اإلحصائية.بعض الرسائل حصل فيها خطأ استخداـ 
 .لوحظ كجود ضعف يف دقة اختيار األسلوب اإلحصائي اؼبناسب لتحليل البيانات 
  االستخداـ غَت اؼبناسب لألساليب اإلحصائية من أسبابو : عدـ مالئمة مستول

 –كعدـ توافق حجم العينة مع األسلوب اإلحصائي اؼبستخدـ  –القياس للبيانات 
 باالفًتاضات اليت يتطلبها استخداـ األسلوب اإلحصائي.كأيضا عدـ االىتماـ بتوفر 
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  لوحظ قلة اىتماـ بعض الباحثُت باالفًتاضات اليت تتطلبها أساليب التحليل
 اإلحصائي يف البيانات كتجانس البيانات كالتوزيع الطبيعي.

  اتضح اف ىناؾ عددا من الباحثُت من دل يتنبهوا إذل نوع العالقة ىل ىي خطية أك ال
 عند استخداـ معامل االرتباط. كذلك

 . كضع معايَت الختيار األسلوب اإلحصائي اؼبالئم 
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  إنشاء كحدة إحصاء آك مكاتب استشارات أك مراكز حبث يف اعبامعات اليمنية تابعة
لًتبوم، احد للدراسات العليا كيشرؼ عليها متخصصوف يف اإلحصاء كالقياس ا

اختصاصاهتا مساعدة الباحثُت يف اختيار األساليب اإلحصائية اؼبناسبة لبيانات 
حبوثهم، ككذا اإلشراؼ على ربليل البيانات كتكوف مسئولة عن مراجعة خطط طلبة 

 الدراسات العليا كحبوثهم دبا يتعلق باألساليب اإلحصائية.
 ن أعضاء ىيئة التدريس دبالحظة يقـو األساتذة اؼبشرفوف على الرسائل العليمة م

 األساليب اليت يستخدمها الطلبة كالتأكد من سالمتها، كمناسبتها للبيانات.
  وببذ أف يراجع طلبة الدراسات العليا كاف يستشَتكا أساتذة اإلحصاء الًتبوم بشاف

استخداـ األساليب اإلحصائية يف ربليل بياناهتم كتنظم ىده العملية بالتعاكف بُت 
 اـ ذات العالقة.األقس

  كضع آلية من شاهنا ذبنيب طلبة الدراسات العليا االعتماد على اؼبكاتب اػباصة يف
ربليل بياناهتم اليت قد تستخدـ أساليب كبرامج غَت قادرة على فهمها كقد تستخدـ 
أساليب إحصائية خاطئة أك تلجا إذل تعديل البيانات من اجل جعلها مالئمة للتوصل 

 الطالب فبا يؤدم إذل إنتاج حبوث علمية مظللة. إذل نتائج ترضي
  ينبغي أف يهتم الباحثوف بشركط كمسلمات األساليب اإلحصائية اؼبستخدمة يف ربليل

 بياناهتم. 
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  وببذ أف يقـو الباحثوف بالتعبَت عن بياناهتم بواسطة رسم شكل االنتشار كىذا
 خطية قبل اختيار يساعدىم على معرفة نوع العالقة من حيث كوهنا خطية اك غَت

معامل االرتباط اؼبناسب. كاف يهتموا بأساليب التحليل اإلحصائي كمراعاة التوزيع 
 الطبيعي كالتجانس كعدد كنوع العينات.

  إقامة الدكرات التنشيطية ألساتذة اعبامعات يف األساليب اإلحصائية كطرؽ
 (.SPSSاستخدامها ككذا طرؽ استخداـ برنامج )

  اؼبفردات ؼبناىج مادة اإلحصاء لطلبة الدراسات العليا يف صبيع األقساـ ربديد نوعية
 بطريقة منهجية علمية تربوية، كلك قسم دبا يناسبو مع الًتكيز على اعبوانب العليمة.

  تدريس مادة "مقدمة يف اإلحصاء" عبميع األقساـ يف مرحلة البكالوريوس، يف كليات
 ن وبملوف زبصص اإلحصاء.الًتبية كيدرس  ىدا اؼبادة أساتذة فب

  إجراء تقوًن دكرم كل فًتة زمنية لألساليب اإلحصائية اؼبستخدمة يف ربليل البيانات
يف الرسائل يف اعبامعات اليمنية ؼبعرفة التزاـ الباحثُت باألساليب الصحيحة يف ربليل 

 البيانات.
 حصائية تتبٌت اعبامعات إقامة ندكات تتضمن يف ؿباكرىا مباذج من األساليب اإل

 اؼبستخدمة بطريقة صحيحة لدراسات معينة افًتاضية أك كاقعية.
 
 

 (. بعٓٛإ:2010دساط١: سادش١ طعذ سادح .) 
 َهتبات ايٛصاسات يف ايُٝٔ:  دساط١ َظش١ٝ حت١ًًٝٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل معرفة كضع مكتبات الوزارات اليمنية مدة )عاـ الدراسة( من حيث 
كإدارهتا، كميزانيتها، كالقول العاملة فيها، كحجم أكعية اؼبعلومات كأنواعها، كتقنية أىدافها، 

 اؼبعلومات اؼبستخدمة، كاإلجراءات الفنية اؼبتبعة، كخدمات اؼبعلومات اليت تقدمها.
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 اػبربات كالتجارب:
ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 

 ؼبوضوع.با
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
كشفت الدراسة عن أف كاقع مكتبات الوزارات اليمنية سيئ، كأف أىدافها غَت مكتوبة فهي 
غَت كاضحة لدل العاملُت، كال زبضع ألم مراجعة أك تقوًن دبا يتناسب مع التغَتات 

كتقتصر معظم ىذه اؼبكتبات على تقدًن اػبدمات كالتطورات اليت تشهدىا اؼبكتبات، ، 
التقليدية  كاإلعارة الداخلية كاػبارجية، كما كشفت الدراسة عن عدـ قدرة مكتبات الوزارات 
اليمنية على الوفاء باحتياجاهتا؛ لقلة اؼبخصصات اؼبالية اؼبعتمدة ؽبا، كما كشفت الدراسة 

أكعية اؼبعلومات كالرسائل اعبامعية عن افتقار معظم ىذه اؼبكتبات ألنواع مهمة من 
 كالدراسات كالكشافات كاؼبستخلصات ذات العالقة بطبيعة مهاـ تلك الوزارات كأىدافها.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  اف تكوف ؽبذه اؼبكتبات أىداؼ كاضحة كمرنة كمكتوبة مع كفالة استمرارية سبل اؼبراجعة
 ألجل تقويبها كتنقيحها دبا يالئم مع األىداؼ اعبوىرية للوزارة.الدكرية ؽبا؛ 

   زيادة الدعم اؼبارل عبميع مكتبات الوزارات من دكف استثناء؛ كذلك من خالؿ رصد
 مبالغ كافية يف اؼبيزانية العامة للوزارة.

   االىتماـ حبجم اجملموعات اؼبكتبية كنوعيتها، كالعمل على زيادة أنواعها كحجمها من
 خالؿ اتباع أسلوب اإلىداء كالتبادؿ مع اعبهات اؼبماثلة، كالشراء من معارض الكتب.

  تطو ير خدمات اؼبعلومات اليت تقدمها ىذه اؼبكتبات كربسينها، كاستحداث خدمات
 جديدة كذلك من خالؿ إدخاؿ تقنية اؼبعلومات اؼبستخدمة يف ىذا اجملاؿ كاستخدامها.

 
 
 



 

 

 دكتىر/ خليل الخطيبتحرير:      0202المجلذ األول : سبتمبر  – الجمهىرية اليمنيةفي التعليم العالي دراسات وأبحاث سلسلة ملخصات 

 

   
124 

 (. بعٓٛإ:2010اهلُذاْٞ.)دساط١: سدا٤ ستُذ امحذ 
 َذ٣ تٛافل ايٓؼاط األنادميٞ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ ؿٓعا٤ َع َعاٜري ادتٛد٠.

 
 ىدؼ الدراسة:

التعرؼ على مدل توافق النشاط األكاديبي ألعضاء ىيئة التدريس جبامعة صنعاء مع معايَت 
خدمة  –البحث العلمي  –اعبودة كتندرج يف سياؽ كظائف اعبامعة كتتمثل يف )التدريس 

 اجملتمع(. 
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 الدراسة: نتائج

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  أف أنشطة أعضاء ىيئة التدريس يف ؿبور التدريس تتحقق بدرجة كبَتة، كاف مدل توافق

أنشطة أعضاء ىيئة التدريس تتحقق بدرجة كبَتة، مع كجود قصور يف استخداـ الطرائق 
التعليم، كعدـ استخداـ أساليب اغبديثة للتدريس، كعدـ استخداـ التقنيات اغبديثة يف 

 التقوًن اؼبتنوعة.
  أف أنشطة أعضاء ىيئة التدريس يف ؾباؿ البحث العلمي تتحقق بدرجة متوسطة، كيتوافق

مع معايَت اعبودة بدرجة متوسطة، مع كجود ضعف يف مستول اإلنتاجية العلمية 
 كالتأليف كالًتصبة.

  سطة يف ؾباؿ خدمة اجملتمع، كتتوافق أف أنشطة أعضاء ىيئة التدريس تتحقق بدرجة متو
 مع معايَت اعبودة بدرجة متوسطة، فبا يعٍت كجود قصور يف أنشطة اػبدمة اجملتمعية .

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  اغبرص على فبارسة أنشطة التدريس كاملة من أعداد كزبطيط للدرس، كيف تنفيذه
اغبديثة، كربط موضوعاتو بالواقع اؼبعاش، كاستخداـ أنواع كاستخداـ طرائق التدريس 

 التقوًن كالتغذية الراجعة. 
 .اغبرص على فبارسة أنشطة البحث العلمي كاؼبشاركة يف التأليف كالًتصبة كالنشر 
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  اؼبشاركة يف أنشطة اجملتمع مثل اؼبؤسبرات كالندكات كتقدًن االستشارات العلمية ؼبختلف
 اػباصة. اؼبؤسسات اغبكومية ك 

 .االىتماـ بتوفَت متطلبات اعبودة سبهيدا لتطبيق االعتماد األكاديبي للجامعات اليمنية 
 

 (. بعٓٛإ:2010دساط١: سػٝذ عبٛد ػشٜإ أبٛ ذتّٛ.) 
تكِٝٝ أْعِ ايشقاب١ ايذاخ١ًٝ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ ٚفكًا يًُعاٜري ايذٚي١ٝ ملٓع١ُ 

 .Intosaiاألْتٛطاٟ
 

 الدراسة:ىدؼ 
ىدفت الدراسة إذل تقييم أنظم الرقابة الداخلية يف اعبامعات اليمنية اغبكومية مقارنة 
دبتطلبات معايَت الرقابة الداخلية للمنظمات اغبكومية الصادرة عن اؼبنظمة الدكلية 

ـ، من 2004اليت أقرهتا اؼبنظمة يف اؼبؤسبر الثامن عشر يف بودابست  Intosaiاألنتوسام
يم مدل توفر اؼبقومات األساسية لنظم الرقابة الداخلية يف اعبامعات اؼبتمثلة يف بيئة خالؿ تقي

الرقابة الداخلية  كتقييم كربليل اؼبخاطر، كأنشطة كإجراءات الرقابة، كنظم اؼبعلومات 
 كاالتصاؿ، كالتقييم كاؼبتابعة.

 اػبربات كالتجارب:
ن الدراسات السابقة ذات الصلة ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد م

 باؼبوضوع.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
كشفت الدراسة أف نظاـ الرقابة الداخلية يف اعبامعات اليمنية اغبكومية يتسم بالضعف 

ئة ، ككجود ضعف يف بي Intosaiنسبيان، مقارنة دبتطلبات معايَت الرقابة الداخلية األنتوسام
الرقابة الداخلية يف اعبامعات اليمنية اغبكومية؛ نتيجة الفتقارىا للعديد من اؼبكونات الرئيسة 
كاؽبامة كافتقارىا ؼبعايَت موضوعية إلدارة اؼبوارد البشرية من تعيُت كترقية كتقييم، كتدين عدالة 

، كتدين يف تطبيق الثواب كالعقاب، كضعف فاعلية نظاـ اؼبعلومات  كاالتصاؿ يف اعبامعات
 مستول اؼبتابعة كالتقييم عبودة أداء النظاـ الرقايب.
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  أنبية قياـ اعبامعات اليمنية اغبكومية بالعمل على اشتقاؽ منظومة معيارية لنظمها الرقابية
ءـ  مع أىدافها كحجم ، دبا يتالIntosaiمن متطلبات معايَت الرقابة الداخلية ؼبنظمة

 انشطتها كيسهم يف دعم العمل اؼبؤسسي فيها.
  تطوير كتقييم كتعديل األنشطة كاإلجراءات الرقابية اؼبتبعة، دبا يتواءـ مع اؼبفاىيم العلمية

 كاإلدارية اغبديثة ؼبكافحة الفساد.
  توثيق ضركرة توفر شبكة معلومات آلية كيدكية كنظاـ اتصاؿ لتوكُت قاعدة بيانات تضمن

 كتوصيل اؼبعلومات عن ـبتلف  العمليات .
 
 

 (. بعٓٛإ:2010دساط١: مسري ستُذ قاطِ عبذاجملٝذ .) 
 ايعًُٝات احملٛطب١ يف املهتبات ادتاَع١ٝ اذته١َٝٛ: دساط١ َظش١ٝ َكاس١ْ.

 
 ىدؼ الدراسة:

اليمنية، ىدفت الدراسة إذل تقدًن صورة كاضحة عن كاقع اغبوسبة يف اؼبكتبات اعبامعية 
كدراسة البنية التحتية فبا سبتلكو من أجهزة كنظم كأدكات مساعدة، إضافة إذل التعريف 
باؼبراحل اؼبختلفة اليت مر هبا العمل احملوسب يف ىذه اؼبكتبات كاؼبشكالت كالصعوبات اليت 

 تعيق ىذه اؼبكتبات أثناء تنفيذ عملية اغبوسبة.
 اػبربات كالتجارب:

، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة ال توجد خربات ؿبددة
 باؼبوضوع.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

كشفت الدراسة عن افتقار اؼبكتبات اعبامعية اليمنية ػبطة مكتوبة كموثقة تشمل خطوات 
ذ، كإف اؼبكتبات اعبامعية  تعاين كمراحل تنفيذ عملية اغبوسبة كاعبدكؿ الزمٍت لفًتات التنفي
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من ضعف يف اؼبيزانية اؼبخصصة لعملية اغبوسبة، كمن النقص الكبَت يف عدد العمليات 
احملوسبة اؼبتوافرة فيها، إذ بلغ عددىا  عملية كاحدة فقط يف اؼبكتبات صبيعها ماعدا مكتبة 

اع اػبدمات احملسوبة اليت جامعة صنعاء اليت يتوافر فيها ثالث عمليات ؿبوسبة، كقلة عدد أنو 
 تقدما ىذه اؼبكتبات، كال يوجد تعاكف بُت اعبامعات يف ؾباؿ اغبوسبة.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  ضركرة قياـ اؼبكتبات اعبامعية اليمنية بوضع خطط مكتوبة كموثقة تشمل خطوات

 لفًتات التنفيذ.كمراحل تنفيذ عملية اغبوسبة كاعبدكؿ الزمٍت 
 .توفَت ميزانية كافية للحوسبة كإقناع اعبهات اؼبعنية بذلك 
  ضركرة استكماؿ بقية اػبدمات اليت تقدـ بالوسائل التقليدية، كإقامة عالقة كتعاكف يف

 ؾباؿ اغبوسبة مع اعبامعات  اليمنية األيخر.
 

 (. بعٓٛإ:2010دساط١: طٗري ستُذ ٖادٟ قاطِ املكشٟ .) 
 ط ايعٌُ بايشكا ايٛظٝفٞ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ ؿٓعا٤.عالق١ كػٛ

 
 ىدؼ الدراسة:

  معرفة العالقة بُت ضغوط العمل ك الرضا الوظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس جبامعة
 صنعاء 

  كماذا إذا كاف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا يف درجة ضغوط العمل كدرجة الرضا الوظيفي
جبامعة  صنعاء تعزل ؼبتغَتات ) النوع ، نوع الكلية ، الدرجة لدل أعضاء ىيئة التدريس 
 العلمية ، سنوات اػبربة (.

  كما إذا كانت ىناؾ عالقة ارتباط بُت درجة ضغوط العمل كدرجة الرضا الوظيفي لدل
 أعضاء ىيئة التدريس ، كىل للنوع كسنوات اػبربة دكر يف ربدد طبيعة العالقة .

 اػبربات كالتجارب:
 عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.تتوفر 
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 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 ىناؾ ضغوط عمل كبدرجة عالية لدل أعضاء ىيئة التدريس. 
  إف ؾبارل )العمل كظركفو، اإلدارة( كانا اىم مصدرين من مصادر ضغوط  العمل لدل

التدريس يلي ذلك ؾبارل ) العبء الوظيفي، التعامل مع الطلبة كبدرجة أعضاء ىيئة 
 .متوسط (

  توجد فركؽ يف مستول ضغوط العمل لدل أعضاء ىيئة التدريس جبامعة صنعاء تعزل
 ؼبتغَت النوع جملاؿ ) العبء الوظيفي

  ال توجد فركؽ يف مستول ضغوط العمل لدل أعضاء ىيئة التدريس جبامعة صنعاء تعزل
 غَت النوع لبقية اجملاالت) العمل ك ظركفو، اإلدارة، التعامل مع الطلبة( ؼبت
  توجد فركؽ يف مستول ضغوط العمل لدل أعضاء ىيئة التدريس جبامعة صنعاء تعزل

 ؼبتغَت نوع الكلية جملاؿ ) العمل كظركفو (.
 ال توجد فركؽ يف مستول ضغوط العمل لدل أعضاء ىيئة التدريس جبامعة صنعاء تعزل 

 ؼبتغَت نوع الكلية لبقية اجملاالت )العبء الوظيفي، اإلدارة ، التعامل مع الطلبة( . 
  توجد فركؽ يف مستول ضغوط العمل لدل أعضاء ىيئة التدريس جبامعة صنعاء يف جملاؿ

 ) العمل كظركفو ( لصاحل األستاذ اؼبساعد.
 معة صنعاء تعزل ال توجد فركؽ يف مستول ضغوط العمل لدل أعضاء ىيئة التدريس جبا

 ؼبتغَت سنوات اػبربة عبميع اجملاالت.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  إزالة اعبمود العلمي كالفكرم كاؼبهٍت الذم يقع ربت كطأتو بعض أعضاء ىيئة التدريس 
  .إهباد مناخ تعليمي كأكاديبي بعيد عن التأثَتات اغبزبية 
  .تأىيل أعضاء ىيئة التدريس ليقوموا بأدكار اعبامعة كلها 
 . إعداد دكرات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس 
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  .االىتماـ باإلناث من أعضاء ىيئة التدريس لكوهنن يتعرضن لضغوط كبَتة 
 . إعادة النظر يف الشركط كاؼبعايَت اػباصة بالًتقيات العلمية 
 ء ىيئة التدريس .تنمية العالقات اإلنسانية بُت أعضا 
 . تقدًن اغبوافز كاؼبكافآت للمتميزين 
 .تزكيد اؼبكتبات بكل ما ىو جديد من كتب كدكريات علمية 
 
 

 (. بعٓٛإ:2010دساط١: عبذايهشِٜ عًٞ امحذ ايٛساف٢ .) 
 اطرتاتٝذٝات إداس٠ ظاٖش٠ ايـشاعات ايتٓع١ُٝٝ املؤثش٠ ع٢ً أدا٤ ادتاَعات اي١ُٝٓٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:
اسًتاتيجيات إدارة ظاىرة الصراعات التنظيمية اؼبؤثرة على أداء اعبامعات التعرؼ على  

اليمنية من كجهة نظر القيادات األكاديبية  كاإلدارية يف اعبامعات كما اذا كاف نباؾ فركؽ 
من كجهة نظرىم حوؿ االسًتاتيجيات اؼبستخدمة إلدارة الصراعات التنظيمية تعزل ؼبتغَتات 

 –اعبنس  –اؼبؤىل العلمي  –سنوات اػبربة  –االختصاص الدراسي  –العمل ) طبيعة 
 اعبامعة (.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  صبيع االسًتاتيجيات مستخدمة يف إدارة  الصراعات التنظيمية بدرجة كبَته مع كجود
بعض التفاكت يف تفضيل إسًتاتيجية على األخرل كقد جاء ترتيبها من األعلى إذل 

 التجنب (  –التنافس  –التسوية  –األدىن كالتارل ) التعاكف 
 لصراعات التنظيمية اؼبؤثرة على ال توجد فركؽ يف االسًتاتيجيات اؼبستخدمة ال دارة  ا

اب ( أال يف إسًتاتيجية كاحدة ىي التسوية  بُت  –عدف  –أداء اعبامعات ) صنعاء 
 عدف كاب  لصاحل جامعة عدف  
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   ال توجد فركؽ يف االسًتاتيجيات اؼبستخدمة ال دارة  الصراعات التنظيمية اؼبؤثرة على
طبيعة  –سنوات اػبربة  –مي ل العلاؼبؤى –أداء اعبامعات ، تعزل ؼبتغَت ) اعبنس 

 (.العمل
  ال توجد فركؽ يف االسًتاتيجيات اؼبستخدمة ال دارة  الصراعات التنظيمية اؼبؤثرة على

أداء اعبامعات تعزل ؼبتغَت ) االختصاص الدراسي (أال يف إسًتاتيجية كاحدة ىي 
 التجنب لصاحل ذكم االختصاص الدراسي.

 التوصيات:
 من التوصيات أبرزىا:  قدمت الدراسة عددان 

  أف تسعى اعبامعات اليمنية إذل تدريب العمداء كرؤساء األقساـ كاعبهاز اإلدارم يف
اعبامعات اغبكومية كتزكيدىم باؼبعارؼ كاؼبهارات األزمة لكيفية التعامل مع الصراعات 
التنظيمية كاختيار األساليب اؼبثلى حبيث يتحوؿ الصراع من شكل سليب إذل شكل 

 .  إهبايب
 (. بعٓٛإ:2010دساط١: عبذ اهلل حي٢ٝ حي٢ٝ ْاؿش بذس ايذٜٔ.) 

 تـٛس َكرتح يتطٜٛش أدا٤ نًٝات اجملتُع بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ  يف ك٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠ ايؼا١ًَ.
 

 ىدؼ الدراسة:
  .الوقوؼ على فلسفة تطوير أداء كليات اجملتمع من منظور األدبيات اؼبختلفة 
 مفهػوػم إدارة الػجوػدة الشاملة كبعػػض الػػخربات العاؼبية اؼبعاصرة  إلقػػاء الػػضوء علػػى

 لتطبيقها يف كليات اجملتمع .
 .تشخيص كاقع أداء كليات اجملتمع باعبمهورية اليمنية 
   التعػرؼ علػػى مػػدل تػػوافر متطلبػات تطوير أداء كلػيػات اجملتمع فػػي ضػوء معايَت اعبودة

 ة اؼبيدانية.الشاملة من خالؿ الدراس
  كضػػػع تػػصور مقًتح لتطوير أداء كليات اجملتمع باعبمهورية اليمنية يف ضوء معايَت اعبودة

 الشاملة كآليات تنفيذه
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
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 نتائج الدراسة:
 أبرزىا:كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، 

  إف كليات اجملتمع تفتقد  إذل  تفعيل  كفاءة أداء العملية اإلدارية دبا فيها التخطيط
 كالتنظيم كالتوجيو كالتقوًن لألداء. 

  ضركرة توفَت القيادة اإلدارية الفاعلة اليت تعمل على تطوير جودة إدارة أداء العاملُت
 بصفة مستمرة. 

 ربع مراحل حىت  أصبح  مدخال  إداريا متكامال إف مفهـو إدارة اعبودة الشاملة مر بأ
 يبكن للمؤسسات اإلنتاجية كاػبدمية االعتماد عليو  كخاصة كليات اجملتمع. 

   إف تطوير أداء كليات اجملتمع اعبمهورية اليمنية  يتطلب ازباذ  إجراءات عملية إلحداث
ؼبستويات التنظيمية تغيَت ثقايف  شامل لدل صبيع الكليات كالعاملُت  هبا على  كافة ا

 كبو التوجو ذباه التحسُت  كالتطوير اؼبستمر لألداء.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

   إسًتاتيجية مقًتحة لتطوير دكر كليات اجملتمع  باعبمهورية اليمنية يف خدمة اجملتمع
 اجمللس يف ضوء اعبودة الشاملة.

   التنمية اؼبهنية ألعضاء ىيئة التدريس بكليات اجملتمع باعبمهورية اليمنية يف ضوء معايَت
 اعبودة  الشاملة. 

  .تطوير كليات اجملتمع باعبمهورية اليمنية يف ضوء االعتماد كضماف اعبودة 
   دراسة تقويبية للواقع اؼبهٍت ػبرهبي  كليات اجملتمع باعبمهورية اليمنية يف ضوء إدارة

 اعبودة الشاملة.  
  .تطوير كليات اجملتمع باعبمهورية اليمنية يف ضوء االذباىات العاؼبية اؼبعاصرة 
  تطوير األداء اإلدارم لكليات اجملتمع باعبمهورية اليمنية يف ضوء  إدارة اؼبعرفة 
 .)الكفاءات الداخلية لكليات اجملتمع باعبمهورية اليمنية )دراسة تقويبية 
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 (. بعٓٛإ:2010دساط١: عبذ املعض عبذ ادتباس غايب دبٛإ.)
سؤ١ٜ َظتكب١ًٝ يتٓظٝل ايعالق١ بني نًٝات ايرتب١ٝ يف ادتاَعات اذته١َٝٛ ٚٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف ادتُٗٛس١ٜ 

 اي١ُٝٓٝ
 

 ىدؼ الدراسة:
التعليم تشخيص كاقع التنسيق بُت كليات الًتبية يف اعبامعات اغبكومية ككزارة الًتبية ك 

باعبمهورية اليمنية، كالتعرؼ على أىم التحديات اليت تقف حائال دكف ربقيق التنسيق 
كالتكامل بُت الكليات كالوزارة. كمن مث الوصوؿ إذل رؤية مستقبلية مقًتحة لتنسيق العالقة 

 بُت الكليات كالوزارة.
 اػبربات كالتجارب:

 كذبارب دكؿ ؿبددة. تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  .كجود تنسيق بُت كليات الًتبية ككزارة الًتبية بدرجة قليلة على مستول ؿباكر األداة ككل 
 .استياء عينة البحث من الواقع اغبارل للتنسيق بُت الكليات كالوزارة يف ـبتلف جوانبو 
  تربوم شامل مع قلة توفر اؼبعلومات الكافية عن اعبهات التعليمية.عدـ كجود زبطيط 
  ضعف االتصاالت اإلدارية كالفنية تدين كضوح األىداؼ اػباصة باؼبؤسسات التعليمية، ك  
   ضعف االستفادة من إمكانات كليات الًتبية من قبل الوزارة، مع كجود بطالة تعليمية

 كبَتة من خرهبي كليات الًتبية.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  كضع إسًتاتيجية شاملة موحدة للتعليم جبميع مراحلو كمكوناتو، يشًتؾ يف صياغتها
الوزارات التعليمية كاعبامعات كالقطاعات ذات العالقة كاؼبالية كاػبدمة اؼبدنية كالتخطيط 

 كغَتىا.
 ليمية ؼبدة ال تقل عن عشر سنوات.كضع خطة لالحتياج من شاغلي الوظائف التع 
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 .إعادة النظر يف اعبوانب اؼبنظمة لعمل كليات الًتبية ككزارة الًتبية كالتعليم 
  إقامة حلقات نقاش ككرش عمل ؼبناقشة الرؤية اؼبستقبلية لتنسيق العالقة بُت الكليات

 كالوزارة. 
  ظائف التعليمية، كربط تطبيق مبدأ الشراكة اجملتمعية يف قضية إعداد كتأىيل شاغلي الو

 التعيينات كالوظائف اإلدارية العليا دبعايَت علمية .
  اعتماد مبدأ الًتخيص ؼبمارسة اؼبهنة ، كالتفكَت جديا بربامج تدريبية للمعلمُت أثناء

 اػبدمة .
 
 

 (. بعٓٛإ:2010دساط١: دساط١: عبذاملًو حي٢ٝ ايٓـريٟ.) 
 َٔ ٚد١ٗ ْعش ايطالب احملًٝني ٚايذٚيٝني قٝاغ دٛد٠ ارتذَات يف املهتب١ األنادمي١ٝ

 
 ىدؼ الدراسة:

 .ربديد الفرؽ بُت توقعات الطالب احملليُت ك الدكليُت من جودة خدمات اؼبكتبات 
 .ربديد الفرؽ بُت التصورات الطالبية احمللية كالدكلية عبودة خدمات اؼبكتبات 
  ؼبستول كتصورات الطالب كبو لقياس ما إذا كاف ىناؾ فجوة بُت اغبد األدىن اؼبقبوؿ

 خدمات اؼبكتبة )فجوة الكفاية(.
  لقياس ما إذا كاف ىناؾ كجود فجوة بُت التوقعات اؼبرجوة كمفاىيم الطالب كبو خدمات

 اؼبكتبة )الفجوة التفوؽ(.
  ربديد الفرؽ بُت رضا الطالب احملليُت كالدكليُت كبو جودة مكتبة جامعةUTM. 
 دمة كالرضا.ربديد العالقة بُت جودة اػب 

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
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  أف الطالب احملليُت كالدكليُت عموما ؽبم نفس التوقعات اؼبرجوة على الرغم من كجود
ل الثقافة كاللغة، إال أهنا أظهرت أنبية عاملي الثقافة اختالفات حوؿ بعض العوامل مث

 كاللغة إذل جودة اػبدمة اؼبقدمة.
  إف العوؼبة كالسرعة العالية لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت السلكية كالالسلكية كلها

تؤثر من فعالية االختالفات يف الثقافة فيما يتعلق باػبدمة اؼبتصورة، كال تؤثر الفركؽ يف 
 فة اؼبستفيدين على ما يتصوركنو من خدمة اؼبكتبة.ثقا

  ىناؾ عوامل تؤثر تأثَتا كبَتا على مستول توقعات الطلبة اؼبرجوة كاليت يبكن أف تكوف
بعض ىذه العوامل ربت سيطرة مقدـ اػبدمة مثل اإلعالف كالدعاية، لذا هبب أف يكونوا 

الغ اؼبسوقوف يف كصف اػبدمة اليت على دراية بالتوقعات اؼبرغوبة لصياغتها. كدبجرد أف يب
سيتم تقديبها فإف ذلك سيؤدم إذل زيادة مستول التوقعات كسيكوف لو تأثَت سليب على 
العمالء عند تقييمهم للخدمة كىذه اػبدمة اؼبقدمة لن تتناسب مع توقعاهتم اؼبرتفعة اليت 

 ستؤدم إذل عدـ الرضا.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 تعزيز بعد مراقبة اؼبعلومات من خالؿ تعزيز العوامل اؼبتعلقة دبا يلي: -1
 اؼبوارد اإللكًتكنية: مثل زيادة عدد اجملالت كتوفَت الكتب باؼبكتبة 
 اتصاؿ باإلنًتنت: تعزيز سرعة كجعلها مستقرة يف اؼبكتبة 
 عدد من اؼبختصُت من أعضاء ىيئة التدريس  تزكيد اؼبكتبة بكتب جديدة كإشراؾ

 لتحديد احتياجات الكتب اعبديدة
 .خفض سعر الطباعة كاؼباسحة الضوئية ليتماثل مع اؼبكتبة اػبارجية 
  ،الصيانة الدكرية ألجهزة الكمبيوتر اؼبكتبية كضباية ـبتربات اغبواسيب من الفَتكسات

 كالسيما اغبواسيب اؼبكتبية
  مة ألجهزة الكمبيوتر اؼبكتبية )الرمز الربيدم، كينرار، مكافحة تثبيت الربامج الالز

 الفَتكسات، ... اخل(
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تعزيز اػبدمة من خالؿ توفَت التدريب ؼبوظفي اػبطوط األمامية للتعامل مع ـبتلف  -2
اؼبستفيدين كإعطاء دكرة قصَتة للطالب اعبدد ؼبنحهم معلومات عن خدمات اؼبكتبة 

 ككيفية استخدامها.
اؼبكتبة كمكاف عن طريق إهباد كسيلة عبعل اؼبكتبة أكثر ىدكءن، كسبديد  تعزيز بعد -3

ساعات العمل يف اؼبكتبة، كتطوير مكاف ليكوف منطقة االسًتخاء الزباذ اسًتاحة من 
 اإلجهاد من الدراسة كالتأكد من نظاـ التربيد يف اؼبكتبة دكف مبالغة فيو.

 
 ٓٛإ:(. بع2010دساط١: عض ايذٜٔ طًطإ قا٥ذ عًٞ.) 

ٚاقع اطتدذاّ ػبه١ املعًَٛات ايعامل١ٝ  )اإلْرتْت( يف ايتعًِٝ ٚايبشح ايعًُٞ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع بهًٝات 
 ايرتب١ٝ بادتاَعات اي١ُٝٓٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

  التعرؼ على كاقع استخداـ شبكة اؼبعلومات العاؼبية )اإلنًتنت (يف التعليم كالبحث
 التدريس بكليات الًتبية باعبامعات اليمنيةالعلمي لدل أعضاء ىيئة 

  التعرؼ على أىم معوقات استخدامها ،كاالطالع على أىم مقًتحاهتم لتجاكز تلك
 اؼبعوقات

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 أبرزىا:كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، 

  إف معظم أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية باعبامعات اليمنية ال يستخدموف
% ( بينما 68اإلنًتنت يف التعليم حيث بلغت نسبة الذين ال يستخدموهنا ) 

%( من بُت 83.4يستخدموهنا يف البحث العلمي حيث بلغت نسبة اؼبستخدمُت )
 أفراد عينة الدراسة 

 ستخداـ يف التعليم االطالع على اؼبوضوعات كالدكريات إف أىم أغراضهم من اال
 كالكتب كاؼبستحدثات اغبديثة يف ؾباؿ التخصص . 
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  إف أىم أغراضهم من استخداـ اإلنًتنت يف البحث العلمي البحث عن دراسات كحبوث
 سابقة، كجديدة متعلقة باىتماماهتم البحثية. 

 ( يف نسب االستخداـ يف 0.05عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )
التعليم تعزل ؼبتغَت النوع، كلسنوات اػبربة يف التعليم اعبامعي، كعدـ كجود فركؽ  كذلك 
يف نسب استخداـ اإلنًتنت يف البحث العلمي بُت أعضاء ىيئة التدريس تعزل للكلية 
اليت يعمل هبا العضو كنوع )جنس (عضو ىيئة التدريس، كلسنوات خربة العضو يف 

عليم اعبامعي، ككجود فركؽ يف نسب االستخداـ يف البحث العلمي بُت األعضاء الت
 تعزل للتخصص، كلصاحل األعضاء من ذكم التخصصات اإلنسانية كالًتبوية. 

إف أبرز معوقات االستخداـ عند األعضاء تتمثل يف قلة التمويل الالـز لالستخداـ، كعدـ 
اشًتاؾ العضو يف الدكريات كاؼبكتبات اتصاؿ معظم الكليات خبدمة اإلنًتنت كضعف 
 الرقمية، كغياب الربط الشبكي بُت اعبامعات اليمنية.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
إدخاؿ خدمة اإلنًتنت إذل صبيع  كليات الًتبية باعبامعات اليمنية، كربطها بالشبكة، 

يبية يف اغباسب اآلرل كاإلنًتنت، كيف اللغة كإخضاع أعضاء ىيئة التدريس فيها لدكرات تدر 
اإلقبليزية، كإدخاؿ مقرر دراسي عن اإلنًتنت يدرس يف تلك الكليات، كتزكيد األعضاء 
بأجهزة حاسب آرل كربطها باإلنًتنت يف مكاتبهم، كأقًتح الباحث القياـ بدراسات فباثلة 

 على عينات كؾباالت أخرل دل تتناكؽبا ىذه الدراسة.
 
 

 (. بعٓٛإ:2010دساط١: عًٞ طشسإ غايب املداليف.) 
منٛرز َكرتح يتطٜٛش َكشسات تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ املعاٜري ايعامل١ٝ يتهٓٛيٛدٝا 

 ايتعًِٝ.
 

 ىدؼ الدراسة:
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مقررات تكنولوجيا التعليم يف اعبامعات اليمنية يف ضوء اؼبعايَت العاؼبية لتطوير تطوير مبوذج 
 (.ISTE NETS) لتكنولوجيا التعليم الصادر عن اؽبيئة العامة  لتكنولوجيا التعليم 
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 عن صبلة من النتائج، أبرزىا: كشفت الدراسة
  بنسبة مقررات تكنولوجيا التعليم يف جامعة صنعاء  توافر معايَت تكنولوجيا التعليم يف

متوسطة ، كبدرجة ضعيفة يف جامعات تعز كاغبديدة كعدف ، كعدـ توازف نسب توزيع 
 مقررات تكنولوجيا التعليم  يف اعبامعات اؼبذكورة حيث حصل اجملاؿاؼبعايَت يف 

)العمليات كمفاىيم التكنولوجيا( على اعلى نسبة من التوافر كحصل اجملاؿ ) التقييم( 
 على ادىن نسبة من التوافر  

  مقررات تكنولوجيا عدـ كجود تطابق يف توزيع اؼبعايَت العاؼبية لتكنولوجيا التعليم يف
 التعليم يف اعبامعات اليمنية 

 تكنولوجيا التعليم يف  ا التعليم بُت مقرراتعدـ كجود تطابق يف توزيع معايَت تكنولوجي
 اعبامعات اليمنية نتيجة لتحليل ؿبتواىا.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
مقررات تكنولوجيا التعليم يف اعبامعات اليمنية تضمُت اؼبعايَت العاؼبية لتكنولوجيا التعليم يف 

اؼبعلمُت لدمج التكنولوجيا يف عملية التعليم كالتعلم كؼبا  ؼبا سبثلو من أنبية بالغة يف إعداد
تقدمو من أسس بناء  مقررات متزنة كاالسًتشاد بالنموذج اؼبقًتح يف تطوير مقررات 

 تكنولوجيا التعليم يف اعبامعات.  
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 (. بعٓٛإ:2010دساط١: عًٞ عبذاهلل ستُذ ايذٚؾ.) 
 إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ )دساط١ ساي١ داَع١ عذٕ(.تطٜٛش اإلداس٠ ادتاَع١ٝ يف ك٤ٛ َتطًبات 

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت ىذه الدراسة للتعرؼ إذل التطور الالـز إحداثو لتطوير إدارة جامعة عدف يف ضوء 
 متطلبات إدارة اعبودة الشاملة يف اجملاالت صبيعها.

 اػبربات كالتجارب:
 بقت إدارة اعبودة الشاملةتناكلت الدراسة بعض اػبربات كالتجارب العاؼبية اليت ط

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

كشفت الدراسة عن توافر إمكانية كبَتة لتطوير إدارة جامعة عدف يف ضوء إدارة اعبودة 
 الشاملة

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  مستمرة ألغراض التطوير اإلدارم يف جامعة نشر ثقافة اعبودة الشاملة كقيمها بصورة
 عدف، ككضع اآلليات اؼبناسبة لقياس مستول التقدـ يف نشر ىذه الثقافة.

  إهباد قاعدة معلومات كبيانات ؿبوسبة تتميز جبودهتا كصدقها عن زبائن اعبامعة كاؼبوردين
 كنشاطات اعبامعة اإلدارية كاألكاديبية.

  التوظيف كالًتقيات كالتقوًن...اعتماد نظم الشفافية لعمليات 
 

 (. بعٓٛإ:2010دساط١: فؤاد ؿاحل سظٔ ايػادسٟ .) 
 َذ٣ مماسط١ أعلا٤ ٦ٖٝــ١ ايــتـذسٜـع ـ بهًٝــ١ ايتـــشب١ٝ ـ دــــاَع١ ؿــٓعا٤ يكٝـِ َٗٓـ١ ايتعًٝـِ بادتاَع١.

 
 ىدؼ الدراسة:

جامعة صنعاء لقيم مهنة التعرؼ على مدل فبارسة أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية 
 التعليم اعبامعي من كجهة نظر طالهبم تبعا ؼبتغَتم النوع كالتخصص.
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 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 هنية لدل أعضاء ىيئة التدريس تقع صبيعها يف مرتبة أف درجة اؼبمارسة الكلية للقيم اؼب
اؼبمارسة اؼبتوسطة حيث احتلت قيم العفة كاؼبركءة  اؼبرتبة  األكذل كتراجعت قيم إحساف 

 العمل كقيم التوجيو كاإلرشاد إذل اؼبرتبة األخَتة
  ال توجد فركؽ ذات دالالت إحصائية يف أراء أفراد العينة حوؿ فبارسة أعضاء ىيئة

 دريس لقيم مهنة التعليم كفقا ؼبتغَتم النوع كالتخصص.الت
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  .ضركرة سبثيل أعضاء ىيئة التدريس ؼبنظومة القيم اؼبهنية كالتأكيد على فبارستهم ؽبا 
  .اىتماـ مؤسسات التعليم العارل بعملية تقييم السلوؾ اؼبهٍت ؽبم 
  االعتبار معيار اإلبداع كالتميز يف السلوؾ اؼبهٍت كاألداء التدريسي.األخذ بعُت 
  عقد اؼبؤسبرات كالندكات ؼبناقشة دكر القيم يف تشكيل اؼبمارسات التعليمية اعبامعية 
 .التصدم لبعض اؼبمارسات السلوكية اليت زبل بشرؼ اؼبهنة 
 يئة التدريس يف ؾباؿ كضع قائمة معيارية للقيم اؼبهنية يتم على ضوئها تقييم عضو ى

 تطبيق القيم.
 

 (. بعٓٛإ:2010دساط١: فتش١ٝ ستُذ ستُذ اهلُذاْٞ.)
 بٓا٤ منٛرز يٓعاّ االعتُاد األنادميٞ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل بناء مبوذج لنظاـ االعتماد األكاديبي يف اعبامعات اليمنية يف ضوء 
التعرؼ على مدل مواءمتو لواقع اعبامعات اليمنية من خالؿ التعرؼ االذباىات اؼبعاصرة، مث 

 على آراء أعضاء ىيئة التدريس يف اعبامعات اليمنية اغبكومية كاػباصة.
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 اػبربات كالتجارب:
تضمنت الدراسة ذبارب بعض الدكؿ لضماف اعبودة كاالعتماد كىي )ذبارب الواليات 

 ذبارب قارة آسيا(- ذبارب أكركبا الغربية-اؼبتحدة األمريكية
كما تضمنت الدراسة مباذج لضماف اعبودة كاالعتماد األكاديبي كىي )مبوذج التميز 

معايَت االعتماد عبمعية نيواقبلندا  –مباذج لالعتماد األكاديبي  -مبوذج اآليزك -األكركيب
معايَت  -NCATE  معايَت االعتماد ؼبنظمة االعتماد  – NEASCاألمريكية 
 معايَت االعتماد للشبكة األكركبية( –فرنسا  االعتماد يف

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

كشفت نتائج الدراسة عن كجود اتفاؽ بدرجة عالية حوؿ اؼبعايَت الالـز توافرىا لنظاـ 
ليمنية االعتماد األكاديبي للجامعات اليمنية من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس باعبامعات ا

التخطيط االسًتاتيجي، اؼبناىج ، كسبثلت تلك اؼبعايَت يف ) الرؤية كالرسالة كاألىداؼ، 
التعليمية، ىيئة التدريس، الطالب ، خدمة اجملتمع، اؼبكتبة كمصادر التعلم، اؼبوارد اؼبالية، 

 البنية التحتية، إدارة ضماف اعبودة(.
 التوصيات:

 رزىا: قدمت الدراسة عددان من التوصيات أب
  إنشاء عباف قومية تضم اؼبهتمُت بالتعليم كاعبودة ك إنشاء ىيئة كطنية لالعتماد األكاديبي

 يف اعبامعات اليمنية لتطوير معايَت لالعتماد مع متابعة تنفيذىا
  العمل على توفَت اإلمكانيات الالزمة لتطبيق نظاـ االعتماد األكاديبي يف اعبامعات

 اليمنية 
  اليمنية على القياـ بعملية التقوًن الذايت بشكل دكرمتشجيع اعبامعات 
 قياـ كزارة التعليم العارل ك  العمل على توفَت مراكز لضماف اعبودة عبميع كليات اعبامعات

 بعقد دكرات كندكات ككرش عمل لنشر ثقافة اعبودة يف اعبامعات اليمنية
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 (. بعٓٛإ:2010دساط١: ستُذ بٔ ستُذ عبذٙ طامل ايعجُاْٞ.) 
 ١ يف داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا.املٓاخ ايتٓعُٝٞ ٚعالقت٘ بايشكا ايٛظٝف١ "دساط١ َٝذاْٝ

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على كاقع اؼبناخ التنظيمي كربليل أبعاده، كعالقة ذلك بالرضا 
 الوظيفي لدل العاملُت اإلداريُت يف جامعة العلـو كالتكنولوجيا.

 كالتجارب:اػبربات 
 ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

كشفت الدراسة عن كجود عالقة بُت اؼبناخ التنظيمي السائد جبامعة العلـو كالتكنولوجيا 
بكل أبعاده)نظم كإجراءات العمل، االتصاالت، اؽبيكل التنظيمي، تدريب كتنمية اؼبوارد 
البشرية، مبط القيادة، اغبوافز(، كمستول الرضا الوظيفي للعاملُت اإلداريُت، كأف اغبوافز اليت 

ا اعبامعة دبختلف أنواعها غَت مشجعة على العمل؛ ألف الركاتب ال تغطي احتياجاهتم سبنحه
اؼبعيشية،كال يتم منحها كفق معايَت عادلة، كال يوجد توزيع عادؿ للمهاـ كاؼبسؤكليات بُت 

 العاملُت باعبامعة.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 نظيمي السائد يف جامعة العلـو كالتكنولوجيا من خالؿ العمل على ربسُت اؼبناخ الت

االىتماـ بأبعاده ؾبتمعة )نظم كإجراءات العمل، االتصاالت، اؽبيكل التنظيمي، تدريب 
 كتنمية اؼبوارد البشرية، مبط القيادة، اغبوافز(.

  معنوية( ، كتقدًن –اإلصالح الشامل لنظاـ اغبوافز يف اعبامعة، كتنويعها )مادية
ت تساعد العاملُت على توفَت متطلبات اؼبعيشة مثل القركض طويلة األجل، تسهيال

 ضمانات الشراء، اعبمعيات السكنية، اؼبواصالت(.
  توفَت نظاـ مدركس لتقييم األداء، كربط منح اغبوافز باألداء، كالشفافية كالوضوح يف

 منحها.
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 (. بعٓٛإ:2010دساط١: ستُذ طاٖش امحذ ايتبايٞ .)
 ضبٞ ٚأثشٙ ع٢ً ايظًٛى ايتٓعُٝٞ يف املؤطظات ايتع١ًُٝٝ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ" ) دساط١ تكٛمي١ٝ (ايٛال٤ اذت

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على الوالء اغبزيب، ككاقع التعددية السياسية يف اعبمهورية اليمنية، 
بيقها على العاملُت يف من خالؿ التعرؼ على السلوؾ التنظيمي كالعدالة التنظيمية كمدل تط

اؼبؤسسات التعليمية، من قبل القيادات الًتبوية، يف ضوء كاقع اغبياة اغبزبية يف اعبمهورية 
اليمنية، كالتوصل إذل حلوؿ عملية، كاػبركج بإسًتاتيجية مقًتحة لتفعيل دكر األحزاب يف 

ية للعاملُت، كذلك من السلطة كاؼبعارضة دبا ىبدـ اؼبؤسسات التعليمية كوبقق العدالة التنظيم
 خالؿ اإلطار النظرم كنتائج الدراسة اؼبيدانية اليت قاـ هبا الباحث.

 اػبربات كالتجارب:
قدمت الدراسة عرضا موجزا  لبعض األحزاب السياسية يف اليمن مثل اؼبؤسبر الشعيب العاـ 

 كالتجمع اليمٍت لإلصالح كاغبزب االشًتاكي اليمٍت.
 نتائج الدراسة:

 الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:كشفت 
 :نتائج الدراسة اؼبيدانية 
  .يوجد تأثَت ككالء حزيب يف اؼبؤسسات التعليمية 
 .توجد تأثَتات أخرل على العدالة التنظيمية)قبلية كمناطقية كأمنية( كغَتىا 
  اؼبؤسسات التعليمية كالوظيفة العامة تستغل استغالال حزبيا فبا يعٍت غياب العدالة

 التنظيمية.
  البفاض ربقق معايَت التعيُت كالكفاءة كاػبربة ليس شرطا يف التعيُت للمناصب القيادية

 يف اؼبؤسسات التعليمية.
  أف ىناؾ ؿبسوبية كربيز لشخصيات حزبية بعينها كال يعطي أصحاب الكفاءات

 كاجملتهدين حقهم مقابل اعبهد الذم يبذلونو.
 لعدالة ـبتل يف توزيع اؼبكافآت على العاملُت كأف اتفق أفراد العينة على أف ميزاف ا

الًتقيات إذل اؼبناصب العلياء يف اإلدارة الًتبوية كالتعليمية التتم بطرؽ موضوعية كعادلة، 
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كتفتقر إذل النظاـ الذم يقـو على مبدآ اعبدارة يف الًتقيات ليحقق العدالة يف التوزيع، 
لفرد بأف يكوف كالءه للحزب اغباكم )اؼبؤسبر كإمبا يتم حبسب الوالء كالتصنيف اغبزيب ل

 الشعيب العاـ(.
  أصبعت آراء العينة على كجود مضايقات كابتزاز سياسي للعاملُت الذين يعرفوف بأهنم

مواليُت للمعارضة، كأكدكا أف اؼبؤسسات اغبكومية كعلى رأسها اؼبؤسسات التعليمية 
غبزيب كالتملق كالتزلف ألصحاب القرار تعاين من االنتهازية كالوصولية عن طريق الوالء ا

 اليت يلجأ اليها بعض العاملُت لتسلق اؼبناصب اإلدارية.
  أكضحت الدراسة أنو ال توجد فركؽ بُت تقديرات موظفي مكتب الًتبية كالتعليم بأمانة

العاصمة، كموظفي مكتب الًتبية كالتعليم دبحافظة عدف حوؿ مدل إحساس العاملُت 
ية، أم إف ىناؾ اتفاقان حوؿ عدـ ربقق العدالة التنظيمية يف اؼبؤسسات بالعدالة التنظيم

 التعليمية يف ظل كجود الوالء اغبزيب.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 .ربقيق التكامل بُت اؼبؤسسات التعليمية كاألحزاب كمؤسسات اجملتمع اؼبدين 
  اؼبدرسُت يف اؼبؤسسات التعليمية للتحقق من تشكيل عباف لدراسة أكضاع العاملُت ك

 كضع العدالة التنظيمية.
  ربقيق الالمركزية يف إدارة اؼبؤسسات التعليمية ، كإعطاء صالحيات فائقة للمكاتب

 كاؼبديريات التعليمية يف احملافظات.
 ى تنمية ركح الوالء الوطٍت لدل العاملُت كالقيادات اإلدارية كتغليب اؼبصلحة الوطنية عل

 اؼبصاحل اغبزيب كالقبلية اؼبناطقية.
  تأسيس معايَت كطنية لإلدارة التعليمية على غرار اؼبعايَت الوطنية يف بعض الدكؿ العربية

 كاألجنبية.
 .العمل بركح الوالء الوطٍت للمؤسسات التعليمية لتجنيبها اآلثار السلبية للوالء اغبزيب 
 ستحقاؽ، فيما وبصل عليو العاملُت من مراعاة معايَت النزاىة كاألخالؽ كجدارة اال

 ترقيات كحوافز مادية بعيدا عن التحيز اغبزيب كالقبلي.
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 (. بعٓٛإ:2010دساط١: ستُذ عبذ اهلل سظٔ محٝذ .) 
 تطٜٛش األدا٤ ايبشجٞ يًذاَعات اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ اإلداس٠ بايكِٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

  دكرىا يف تطوير األداء البحثي للجامعات الوقوؼ على مفهـو اإلدارة بالقيم كأىدافها ك
. 
 . التعرؼ على الواقع الراىن لألداء البحثي للجامعات اليمنية 
  التعرؼ على كاقع اعبامعة يف اليمن باستخداـ أسلوب التحليل البيئي(SOWT 

Analysis ). 
 يم الوصوؿ إذل تصور مقًتح يبكن من خاللو تطوير األداء البحثي باستخداـ اإلدارة بالق

 للجامعات اليمنية
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 

 نتائج الدراسة:
أظهرت نتائج الدراسة من خالؿ ابراز جانب القوة كالضعف لتقوًن الواقع الفعلي لألداء 

ة النظرية كاؼبيدانية يف ضوء البحثي باعبامعات اليمنية اليت مت استنتاجها من كل من الدراس
اإلطار النظرم للبحث، كاليت أسفرت عن كجود قصور يف األداء البحثي سواء الفردم أك 

 التنظيمي.
كمت كضع ـبطط لتطوير األداء البحثي باعبامعات اليمنية، هبدؼ تطوير ىذا األداء لكل    

ىذا اؼبخطط دبثابة من عضو ىيئة التدريس، كالقسم، كالكليو، كاعبامعة ككل. كيكوف 
 األسس اليت يتم يف ضوئها بناء تصور مقًتح لتطوير األداء البحثي للجامعات اليمينة.
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  توفَت القيادات اعبامعية كالكوادر اإلدارية القادرة على االستفادة من التطورات اغبديثة
 إدارة اعبامعات. كالتوجهات اؼبعاصرة يف

  االستعانة خبرباء من اعبامعات العربية كاألجنبية كتوظيف خرباهتم كمعرفتهم يف تطوير
 األداء البحثي باعبامعة.

  توعية صبيع أفراد اعبامعة اعبامعي دبفهـو اإلدارة بالقيم كأىدافها كمبادئها كفوائدىا من
 خالؿ عقد االجتماعات كالندكات كتوزيع اؼبشركعات. 

  فَت مناخ صحي لتنمية العالقات اعبيدة بُت أفراد اجملتمع اعبامعي من اكاديبيُت تو
 كإداريُت

 
 (. بعٓٛإ:2010دساط١: ستُذ عبذاهلل أمحذ ايٓدعٞ.) 

 swotتكِٝٝ َظت٣ٛ أدا٤ اهل٦ٝات ايكٝاد١ٜ يًذساطات ايعًٝا يف داَع١ عذٕ يف ك٤ٛ ايتشًٌٝ االطرتاتٝذٞ 
 

 ىدؼ الدراسة:
لبيئيت الدراسات العليا الداخلية   swotىدفت الدراسة إذل  التحليل االسًتاتيجي 

 كاػبارجية ا يف جامعة عدف.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

جامعة عدف تسوده الالمركزية كشفت الدراسة أف أداء اؽبيئات القيادية للدراسات العليا يف 
يف أداء اؼبهاـ، كضعف يف تفويض السلطات، كيعملوف كفق ىيكل تنظيمي غَت مرف 
ؼبواجهة أم تغَتات  طارئة، كال يشارؾ العاملُت يف التخطيط كازباذ القرار، كيف ظل ضعف 

تكار، كقلة قيم اؼبساكاة كالعدؿ بُت العاملُت يف اعبامعة،  كضعف يف تبٍت قيم التجديد كاالب
الكفاءات اإلدارية إلدارات الدراسات العليا، كقلة يف الكادر الفٍت اؼبؤىل ، كتدين االىتماـ 

 بتحديث اؼبعلومات كالبيانات، كصعوبة اغبصوؿ علىاؼبعلومات كالبيانات.
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة توصيات عدة من أنبها:

 يزة التنافسية.العمل على ربديث برامج الدراسات العليا لتحقيق اؼب 
 .إدخاؿ التكنولوجيا اغبديثة للدراسات العليا لالستفادة من التطور التنكنولوجي 
  أعادة تصميم اؽبيكل التنظيمي كالعمل على إشراؾ العاملُت يف الدراسات العليا يف التخطيط

 كازباذ القرار.
 .توحيد آلية العمل يف صبيع الكليات كأقسامها العلمية 

 
 

 (. بعٓٛإ:2010عبذاهلل ستظٔ اذتظين.) دساط١: ستُذ 
 ايٛال٤ ايتٓعُٝٞ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف داَع١ ؿٓعا٤ ٚعالقت٘ ببعض املتػريات.

 
 ىدؼ الدراسة:

التعرؼ على كاقع الوالء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة صنعاء ، كالعوامل 
 اؼبتغَتات. اؼبؤثرة فيو، كالعالقة بُت الوالء التنظيمي كبعض

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 .أف اؼبستول العاـ للوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس يف جامعة صنعاء كاف مرتفعا 
 تدريس يف جامعة صنعاء للعوامل اؼبؤثرة يف الوالء جاءت تقديرات أعضاء ىيئة ال

 التنظيمي بشكل عاـ متوسطة.
 .كجود فركؽ بُت استجابات العينة لبعض اؼبتغَتات كعدـ كجود فركؽ للبعض اآلخر 
  كشفت الدراسة أف الوالء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس كبو جامعتهم كسبسكهم

كاؼبعنوم مقارنة بالعركض اليت تقدـ ؽبم كحجمها من هبا يتوقف على مقدار الدعم اؼبارل 
 قبل اؼبنظمات الداخلية كاػبارجية.
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  أف الوالء اغبزيب لدل أعضاء ىيئة التدريس يبثل اؼبرتبة االكذل تليها اؼبصلحة مث الوالء
 للعمل يف اعبامعة كمؤسسة علمية.

 اذ القرارات، كعدـ كجود فجوة بُت عمادة الكليات كأعضاء ىيئة التدريس فيما ىبص ازب
 رضا أعضاء ىيئة التدريس عن الراتب، كالفرص اؼبتاحة للبحث كالتأليف.

  يعتمد أعضاء ىيئة التدريس على الراتب كمصدر دخل أساسي، كاف شروبة منهم تعمل
 يف جامعات خاصة.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 يخ مبدأ الوالء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس أف تسعى اعبامعة إذل االرتقاء بًتس

 فيها، من خالؿ زيادة الوعي كعقد الدكرات التدريبية كالتثقيفية.
  تعزيز الوالء التنظيمي من خالؿ تقدًن التسهيالت اؼبعرفية كالعلمية على مستول األقساـ

 كالكليات، كالتواصل مع احدث اعبامعات كاؼبراكز البحثية.
 االهبابية يف القادة اإلداريُت ، كالقدرة على توجيو أعضاء ىيئة التدريس  تدعيم الصفات

 كتكوين عالقة كدية معهم تتناسب مع البيئة األكاديبية.
  أف تعيد اعبامعات النظر يف النظاـ اإلدارم السائد فيها، كاالىتماـ دبمارسة سياسة الفريق

 الواحد يف نظاـ الشؤكف اإلدارية.
  التدريس يف رسم السياسات ، كرفع األجور كاؼبرتبات، كتقدًن اغبوافز إشراؾ أعضاء ىيئة

 اؼبادية كاؼبعنوية، كتوفَت اؼبتطلبات الالزمة ؼبمارسة أعماؽبم.
 .تنشيط اجملاؿ البحثي على مستول الكليات كاألقساـ، ككضع ميزانية لذلك 
  الضيقة كضع ميثاؽ شرؼ يعمق كالء عضو ىيئة التدريس للجامعة كليس للمصاحل

 كاحملسوبية كاغبزبية.. كغَتىا.
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 (. بعٓٛإ:2010دساط١: ستُٛد عًٞ أمحذ ايضيٌٝ.) 
تكِٜٛ ايشطا٥ٌ ايع١ًُٝ يف َٓاٖر ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚطشا٥ل تذسٜظٗا يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ أٚيٜٛات ايبشح 

 ايرتبٟٛ
 

 ىدؼ الدراسة:
التعرؼ على كاقع الدراسات العلمية يف مناىج اللغة العربية ك طرائق تدريسها يف اعبامعات 
اليمنية كتقويبو يف ضوء البحث الًتبوم، كذلك من حيث التوازف الذم ربققو الرسائل يف 

 استهداؼ القضايا كاؼبشكالت البحثية ذات األكلوية كاؼبتغَتات ذات الصلة دبجاؿ البحث. 
 

 التجارب:اػبربات ك 
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

غياب التوازف الذم ينبغي أف ربققو الرسائل العلمية يف استهداؼ القضايا كاؼبشكالت 
 .البحثية ذات األكلوية

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  ، الًتكيز على اؼبشكالت البحثية اليت دل زبضع لالستهداؼ مطلقا أك بشكل كاؼ

كأنبها مشكالت الصفوؼ األكذل للتعليم األساسي ، كمشكالت الوسائل التعليمية 
 كتكنولوجيا التعلم .

  ليستفيد منها الباحثوف يف اختيار األخذ بنتائج البحث كبناء خارطة توجيهية يف ضوئها
موضوعاهتم بشكل وبفظ للنتاجات البحثية توازهنا يف استهداؼ قضايا مناىج اللغة 

 العربية كمشكالهتا كوبقق ؽبا التنوع كالشموؿ كالتكامل.
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 (. بعٓٛإ:2010دساط١: َطٗش ع٢ً عكٝذ٠.) 
 دساط١ َٝذا١ْٝ َكاس١ْ بني َـش ٚ ايُٝٔ (.ايتُاغ األنادميٝني يًُعًَٛات ايع١ًُٝ ع٢ً ػبه١ اإلْرتْت )

 
 ىدؼ الدراسة:

التعرؼ على اعبوانب اؼبختلفة إلفادة  األكاديبيُت يف مصر كاليمن من شبكة اإلنًتنت  
كمصدر للمعلومات العلمية ك الذم يشتمل على التعرؼ على أنواع اؼبصادر اإللكًتكنية اليت 

ع الشبكة، كدكافع اإلفادة منها، كمعايَت يفيدكف منها، كمدل توافر مقومات التعامل م
تقييمها كاالسًتاتيجيات اؼبتبعة يف التماسهم  لتلك اؼبعلومات كمدل اغباجة للمعلومات 
العلمية اؼبتوفرة على شبكة اإلنًتنت كالصعوبات اليت يواجهوهنا يف إفادهتم من ىذا الشكل 

 من اؼبصادر العلمية اإللكًتكنية على شبكة اإلنًتنت.
 ربات كالتجارب:اػب

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  توجد فركؽ إحصائية بُت األكاديبيُت يف مصر كاليمن يف التماسهم للمعلومات العلمية

 من مصادرىا على شبكة اإلنًتنت
 ائية بُت األكاديبيُت يف مصر كاليمن كمستول النشاط يف سلوؾ توجد فركؽ إحص

 التماسهم للمعلومات العلمية من مصادرىا على شبكة اإلنًتنت.
  توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بُت اذباىات األكاديبيُت كبو احملتول لشبكة

 اإلنًتنت كمصدر إلشباع اغباجة إذل اؼبعلومات العلمية.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 تصاؿ العلمي، كذلك بالتزاـ اؼبؤسسات العلمية الضركرة تفعيل دكر اإلنًتنت يف ا

 . دبسؤكلياهتا ذباه توفَت مقومات التعامل مع اإلنًتنت من جانب االكاديبيُت
  يف التعامل تصميم الدكرات التدريبية اؼبناسبة اليت تساعد االكاديبي على تطوير مهارتو

 مع اإلنًتنت كمصدر من مصادر اؼبعلومات العلمية
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  التزما اؼبؤسسات العلمية بتوفَت اؼبواقع غَت البحثية الغَت ؾبانية لالكاديبيُت لتسهيل الوقت
 كاعبهد يف إعداد البحوث كالدراسات العلمية

  البحثية العمل على االرتقاء دبستول الكفاءة اللغوية لألكاديبي، كوف معظم اؼبواقع
 بلغات أجنبية كخاصة اللغة اإلقبليزية

  ضركرة التوسع الكمي كالكيفي للمؤسسات العلمية يف برامج التعليم عن بيعد عرب شبكة
 اإلنًتنت، كذلك الستيعاب أعداد اؼبتقدمُت كالذم يفوؽ قدرات تلك اؼبؤسسات العلمية

 ـو بعرض اؼبواد اليت يقـو ربفيز األكاديبي على إنشاء مواقع تفاعلية على اإلنًتنت، يق
 بتدريسها، إذل جانب تعاكنو يف بناء مقررات تدريسية على كسائط إلكًتكنية.

  العمل اؼبشًتؾ من قبل اعبامعات كاؼبؤسسات العلمية يف الدكؿ العربية على إعداد أدلة
دبصادر اؼبعلومات اإللكًتكنية يف كل قسم أك كلية باؼبؤسسات العلمية لتسهيل التعرؼ 

 تلك اؼبصادر كتفعيل خدمة التبادؿ، ؼبساعدة األكاديبيُت  يف الوصوؿ السريع كاغبر إذل
 إذل اإلنتاج الفكرم اؼبنشور يف مصادر اؼبعلومات اإللكًتكنية اؼبختلفة.

 
 

 (. بعٓٛإ:2010دساط١: َٝاد٠ عبذاهلل زتاٖذ.) 
 َذ٣ تٛافش َتطًبات إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف داَع١ عذٕ.

 
 الدراسة:ىدؼ 

ىدفت ىذه الدراسة إذل معرفة األكضاع األكاديبية كاإلدارية كاؼبالية اؼبالئمة لتطبيق فلسفة 
 إدارة اعبودة الشاملة، كمستول جودة اػبدمة )التعليمية كالعامة( اؼبقدمة للطالب.

 اػبربات كالتجارب:
دة الشاملة ، كتناكلت تناكلت الدراسة بعض اػبربات كالتجارب العاؼبية اليت طبقت إدارة اعبو 

الدراسة بعض النتائج اليت توصلت إليها دراسات عربية كعاؼبية، كبو دراسة : اؽبالرل الشر 
ـ اليت قدمت مبوذج مقًتح يبكن للجامعات أف تطبقو بغرض االرتقاء بإنتاجية 1998بيٍت 

 الوحدات اعبامعية.
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 نتائج الدراسة:
 ا:كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزى

كشفت الدراسة عن عدـ مالئمة األكضاع األكاديبية السائدة يف اعبامعات اغبكومية اليمنية 
مع األكضاع اليت يتطلبها تطبيق مدخل إدارة اعبودة الشاملة، ككذلك عدـ مالئمة األكضاع 

تطبيق مدخل  اإلدارية كاؼبالية السائدة يف اعبامعات اغبكومية اليمنية مع األكضاع اليت يتطلبها
إدارة اعبودة الشاملة، كعدـ مالئمة مستول جودة اػبدمة اؼبقدمة )التعليمية كالعامة( للطالب 

 من اعبامعات اغبكومية اليمنية لرغباهتم  كتوقعاهتم.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 ت اغبكومية اليمنية ضركرة إنشاء ؾبلس أعلى للجودة الشاملة للتنسيق بُت اعبامعا
 اؼبختلفة، كمراقبة أدائها كتقويبو دبا يتناسب كمتطلبات تطبيق فلسفة إدارة اعبودة الشاملة.

  ضركرة كضوح فلسفة التعليم اعبامعي ذباه رضا العميل، كمبدأ التحسُت اؼبستمر، كضركرة
الربط بُت التعليم اعبامعي كمشكالت اجملتمع كمتطلبات سوؽ العمل، كمواكبة 

 التحديات كاؼبتغَتات احمللية كالعاؼبية.
 .ضركرة االستقالؿ اؼبارل كاإلدارم للجامعات 
 

 (. بعٓٛإ:2010دساط١: ْبٌٝ أمحذ ستُذ ايعفريٟ.) 
 إطرتاتٝذ١ٝ َكرتس١ يتطٜٛش ايؼشان١ بني ادتاَعات اي١ُٝٓٝ َٚؤطظات طٛم ايعٌُ

 
 ىدؼ الدراسة:

اؼبستقبلية لتطبيق الشراكة بُت اعبامعات اليمنية ىدفت الدراسة إذل معرفة الواقع كاألنبية 
كمؤسسات سوؽ العمل، كمعرفة كجود اختالفات يف تصورات أفراد عينة البحث كبو الواقع 
كاألنبية اؼبستقبلية لتطبيق الشراكة بُت اعبامعات اليمنية كمؤسسات سوؽ العمل، كاقًتاح 

 مؤسسات سوؽ العمل.اسًتاتيجية لتطوير الشراكة بُت اعبامعات اليمنية ك 
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 اػبربات كالتجارب:
ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 

 باؼبوضوع.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
كشفت الدراسة أف كاقع الشراكة بُت اعبامعات اليمنية كمؤسسات سوؽ العمل بوجو عاـ 
صغَتة جدان، كأف األنبية اؼبستقبلية للشراكة بُت اعبامعات اليمنية كمؤسسات سوؽ العمل 
بوجو عاـ كبَتة جدان، كأف كاقع الشراكة بُت اعبامعات اليمنية كمؤسسات سوؽ العمل فيما 
يتعلق دبجاؿ البنية التنظيمية كاإلدارية، كؾباؿ تطوير الربامج كاؼبناىج الدراسية، كؾباؿ البحث 

لعلمي، كؾباؿ االستشارات، كؾباؿ التمويل صغَتة جدان، كفيما يتعلق دبجاؿ سياسة القبوؿ، ا
 كؾباؿ التعليم كالتدريب صغَتة.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 .بُت اعبامعات كسوؽ العمل يف ؾباؿ الشراكة االستفادة من الدراسات كالبحوث العلمية
 
 

 (. بعٓٛإ:2010امحذ ع٢ً اذتاز .) ساط١: صت٣ٛ د
ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ؿٓعا٤ يف ك٤ٛ  -َكرتح يتذٜٛذ أدا٤ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف أقظاّ ايًػ١ االصتًٝض١ٜ

 املعاٜري األنادمي١ٝ ايعامل١ٝ
 

 ىدؼ الدراسة:
يهدؼ البحث إذل التحقق من  أسباب تدىور اقباز ىيئة التدريس، كالتعرؼ على اؼبعايَت 
األكاديبية القابلة للتطبيق كاليت من شاهنا ربسُت اقباز أعضاء ىيئة التدريس يف قسم اللغة 
االقبليزية. كما هتدؼ األطركحة إذل كضع معيار قابل للتطبيق يف ربسُت االقباز ؽبيئة 
التدريس يف قسم اللغة االقبليزية. باإلضافة إذل تقييم األداء أثناء األداء يف قسم اللغة 

 جامعة صنعاء –كلية الًتبية   –ليزية االقب
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 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  غالبية اؼبدرسُت يستخدموف جدكؿ زمٍت كاضح عند تدريس اؼبنهج يف الفصل الدراسي
 ألىداؼ الكورس.كفقا 

  أظهرت الدراسة اف نصف اؼبدرسُت ىبصصوف أدكات ككسائل التقييم لكل موضوع يف
 الكورس.

   أظهرت الدراسة أف أكثر من نصف اؼبدرسُت يشاركوف يف األنشطة االجتماعية
 كاؼبقابالت كاغبلقات النقاشية.

 ة اغبياة أظهرت الدراسة أف نسبة قليلة من اؼبدرسُت لديهم حضورىم مهم يف أنشط
 يشاركوف يف اؼبعارض الثقافية كالًتفيهية كيف األنشطة الفنية. منهم أف نسبة قليلة، ك العامة

 أظهرت الدراسة أف غالبية اؼبدرسُت يظهركف االحًتاـ لبعضهم البعض يف القسم كالكلية ،
أف نصف اؼبدرسُت يتقيدكف ك ، غالبية اؼبدرسُت يساعد بعضهم كيستشَت بعضهم كأف

 لدراسية كيطبقوىا.باػبطة ا
 .أكثر من نصف اؼبدرسُت يتشاركوف فكرة عمل أنشطة صفية 
  غالبية اؼبدرسُت يستخدموف أدكات ككسائل تقييم للطالب كفقا للمهارات كاؼبواقف اك

 نصف اؼبدرسُت فقط من يستخدـ نتائج التقييم كتغذية راجعة.، كأف اغبدث
 تبارات الكتابية لتغطية ؿبتول اؼبنهج ثلثي اؼبدرسُت يستخدـ طريقة استقرائية يف االخ

 بالكامل.
 .ثلثي اؼبدرسُت أيضا يستخدموف طريقة كاضحة كبسيطة الحتساب درجات االختبارات 
  أكثر من نصف اؼبدرسُت يستخدموف نتائج تدريس اؼبقرر كمجهر إلثبات ربسُت أدائهم

 كفق اؼبناىج كالطرؽ العلمية.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
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 .االستمرار يف ربديث أخالقيات االحًتاؼ ؽبيئة التدريس 
 .جعلهم يف تواصل مستمر مع التطورات األكاديبية يف ؾباالهتم 
 .اغبفاظ على اؼبصداقية اؼبهنية 
 .تناكؿ  تدريسهم كأحباثهم اؼبشكالت ذات الطابع االجتماعي 
 كاألىلية التعليمية من قبل اعبامعة. تطبيق اؼبعايَت اؼبهنية 
  هبب أف يوفر رئيس القسم بيئة تعليمية يف قسم اللغة االقبليزية لتشجيع اؼبدرسُت

 كربفيزىم عند الضركرة كالعمل على مشاركتهم يف تصميم اؼبنهج كتقييمو.
 

 (. بعٓٛإ:2010دساط١: ٜٛطف طًُإ امحذ ايشميٞ .) 
 ١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ ) أمناط٘ ٚعٛا١ًَ(.ايفظاد اإلداسٟ يف ادتاَعات اي

 
 ىدؼ الدراسة:

، كأىم العوامل اؼبساعدة اإلدارم يف اعبامعات اليمنية اغبكومية  التعرؼ على أمباط الفساد
 على كجود تلك األمباط 

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا: كشفت

  استياء عينة الدراسة من اآللية اؼبتبعة من قبل اعبامعات يف تسجيل كقبوؿ الطالب
الراغبُت االلتحاؽ هبا سنويا  مقابل اإلقباؿ الكبَت عليها ، فبا يعكس قيامها بعدـ تطبيق 

 القوانُت اؼبعموؿ هبا كـبالفة توصيات اجمللس األعلى للجامعات.  
 العاملُت كتعقيد اإلجراءات اؼبتبعة يف التسجيل  ك  غياب اعبانب احملاسيب كالرقايب على

 استخراج الوثائق من اجل اخذ الرشوة. 
  .غياب الشفافية يف نشر إيرادات كمصركفات اعبامعة 
  غياب دكر عمداء الكليات كرؤساء األقساـ يف السياسية العامة للجامعة كالكليات

 بسبب اؼبركزية يف صنع القرار كتنفيذه. 
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 الة بُت العاملُت يف نظاـ الركاتب كاغبوافز كالًتقيات كغَتىا.عدـ كجود عد 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  إعادة النظر يف سياسات القبوؿ كسياسات االبتعاث كالًتكيز على التخصصات

 للتعليم العارل.قياـ اعبهات العليا يف الدكلة بدكرىا يف التنويع للبٌت كاألشكاؿ ، ك التطبيقية
 كضع نظاـ توصيف كظيفي علمي للوظائف كانتقاء قادة اؼبستقيل من األكاديبيُت 
 .أنشاء ىيئو كطنية للجودة كاالعتماد األكاديبي 
 .كضع سياسة عادلة لألجور كاغبوافز 
 
 

 (. بعٓٛإ:2011دساط١: إبشاِٖٝ أمحذ ستُذ اذتُضٟ .) 
 ايتذسٜع بهًٝات ايرتب١ٝ يف ك٤ٛ تٛدٗات ايُٝٔ ضتٛ اقتـاد املعشف١.تـٛس َكرتح يًبشح ايعًُٞ ألعلا٤ ١٦ٖٝ 

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدؼ البحث إذل تقدًن تصور مقًتح مستقبلي مناسب  لتوجيو البحث العلمي ألعضاء 
ىيئة التدريس بكليات الًتبية يف اعبامعات اليمنية اغبكومية كبو اقتصاد اؼبعرفة كسبل تشجيعو 

باإلضافة إرل كضع خارطة بأىم ؾباالت البحث العلمي ألعضاء ىيئة كاغبد من معوقاتو، 
التدريس بكليات الًتبية يف ضوء اقتصاد اؼبعرفة كالنقاط البحثية اؼبوجهة كبو اقتصاد اؼبعرفة ، 

 ككذا تشخيص كاقع البحث العلمي ألعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية.
 اػبربات كالتجارب:

 لسابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات ا
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  على فقرات احملور األكؿ تشخيص  -اػبرباء -أظهرت النتائج موافقة ؾبتمع الدراسة

الواقع اغبارل للبحث العلمي ألعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية يف ضوء اقتصاد 
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كاحملور الثاين اؼبتعلق دبؤشرات ارتباط البحث العلمي ألعضاء ىيئة التدريس  اؼبعرفة،
 بكليات الًتبية باقتصاد اؼبعرفة بدرجة )ضعيفة(. 

  موافقة ؾبتمع الدراسة على احملور الثالث معوقات مسانبة البحث العلمي ألعضاء ىيئة
 التدريس بكليات الًتبية يف اقتصاد اؼبعرفة بدرجة )عالية(. 

 على أف صبيع ؾباالت القسم الثاين من  -اػبرباء -اؾ إصباعان تامان بُت ؾبتمع الدراسة ىن
 ( موضوعان حبثيان تعد مهمة جدان.180( ؾباالن كتضم )16أداة الدراسة كعددىا)

  أظهرت النتائج للجولة الثانية أف القسم الثاين من األداة الكلية اؼبتعلق باػبارطة البحثية
 بدرجة عالية جدان. -اػبرباء  –تمع الدراسة قد حظي دبوافقة ؾب

إف ؾباالت البحث العلمي ألعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية يف اعبامعات اليمنية 
( ؾباالن كل ؾباؿ يضم عدد من 16اغبكومية يف ضوء اقتصاد اؼبعرفة مت تصنيفها إذل )

( 20لتعلم، كيضم )اؼبوضوعات البحثية كىي: ) ؾباؿ تطوير نظم كسياسات التعليم كا
ؾباؿ تطوير مؤسسات تعليمة تستجيب لالحتياجات التعليمية للسكاف  -موضوعان حبثيان 

ؾباؿ اإلدارة التعليمية كالًتبوية، كيضم  -( موضوعان حبثيان 12كأنشطة البيئات احمللية، كيضم )
( 19ؾباؿ تطوير مناىج ك ؿبتول اؼبقررات الدراسية، كيضم )  -( موضوعان حبثيان 21)

 -( موضوعان حبثيان 18ؾباؿ تطوير اسًتاتيجيات التعليم كالتعلم، كيضم ) -موضوعان حبثيا
ؾباؿ  -( مواضيع حبثيو 10ؾباؿ تطوير مصادر التعليم كتقنيات التعليم كالتعلم، كيضم )

ؾباؿ تطوير كتنمية  -( مواضيع حبثيو 9تطوير أساليب كأدكات القياس كالتقوًن، كيضم )
ؾباؿ   -( موضوعان حبثيان 15داعية كاالبتكارية للمعلمُت كالطالب، كيضم )القدرات اإلب

( موضوعان 11تطوير كتنمية مهارات كقدرات اؼبستويات التنظيمية يف نظم التعليم، كيضم )
ؾباؿ تطوير  -( مواضيع حبثيو 6ؾباؿ تطوير األنشطة التعليمية كالًتبوية، كيضم ) -حبثيان 

ؾباؿ تطوير األخصائيُت   -( مواضيع حبثيو6الًتبويُت، كيضم )مهارات كقدرات اؼبشرفُت 
ؾباؿ تطوير كتنويع  -( مواضيع حبثيو 7االجتماعيُت كأمناء اؼبختربات كاؼبكتبات، كيضم )

ؾباؿ تطوير  -( مواضيع حبثيو 6مصادر جديدة لتمويل نظم التعليم كمؤسساتو، كيضم )
ؾباؿ تطوير  -( مواضيع حبثيو6حمللية، كيضم )كتوثيق عالقات مؤسسات التعليم باجملتمعات ا

مهارات الطالب الستخداـ كسائل االتصاؿ اإلعالمي ك أؼبعلومايت كربصُت الناشئُت 
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ؾباؿ تطوير نظم  -( مواضيع حبثيو10كضبايتهم من الغزك الفكرم كالتقٍت كالثقايف، كيضم )
 ( مواضيع حبثيو(.3)االتصاؿ يف مؤسسات التعليم ؿبليان كإقليميا كعاؼبيان، كيضم 

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  يوصي الباحث بتبٍت التصور اؼبستقبلي لتطوير البحث العلمي ألعضاء ىيئة التدريس

 بكليات الًتبية باعبامعات اليمنية اغبكومية كتوجيهو كبو اقتصاد اؼبعرفة.
  مستول أعلى فبا ىبصص حاليان حىت رفع ـبصصات اإلنفاؽ على البحث العلمي إذل

 تصل إذل نسبة مساكية أك مقاربة ؼبا ىبصص للبحث العلمي يف الدكؿ العربية كاألجنبية.
 ( تأسيس ؾبلس أعلى للبحوث العلميةHCSR إلدارة كتنسيق موازنات البحوث )

كلطرح مشاريع الدعم كتقدًن ًمنح لبناء القدرات إذل ـبتربات كحاضنات البحوث، ككضع 
أكلويات مواضيع البحوث كالتطوير كتقدًن تربعات لدعم حبوث الباحثُت اغباصلُت على 

 درجة الدكتوراه.
 ( تأسيس صندكؽ جديد لإلبداع كالبحث العلميFSRI كتتضمن اؼبوارد اؼبالية ؽبذا .)

الصندكؽ: القطاع اػباص كاغبكومة كاعبامعات الرظبية كاػباصة كالكليات كمعاىد 
 كالتربعات الفردية كأمواؿ الوقف.البحوث 

  تأسيس مراكز لإلبداع كالتميز يف ؾباالت الدراسة ذات األكلوية يف البحوث كالتطوير
 للًتكيز على مشاكل البحوث الواجب معاعبتها على اؼبستويُت احمللي كاإلقليمي.

 دمج أساليب البحوث كالتطوير كالتفكَت اإلبداعي كحل اؼبشاكل يف مناىج اؼبدارس 
 كاعبامعات كذلك لتعزيز ثقافة كأخالقيات البحوث العلمية.

  كضع خارطة كطنية للبحث العلمي توجو فيها اعبامعات كمراكز البحث ػبدمة أغراض
 التنمية كفقان لتوجهات البحث العلمي اؼبعدة من قبل اجمللس.

 ة الوطنية كعدـ إلزاـ اؼبؤسسات اإلنتاجية كاػبدمية يف البالد لالستفادة من اػبربات العلمي
 االعتماد على اػبربات األجنبية إال يف اغبدكد الدنيا كاألخذ بنتائج البحوث.
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  تفعيل دكر كسائل اإلعالـ يف خلق الوعي العلمي كاحًتاـ البحث العلمي كاالستفادة من
 النتائج.

 االستفادة من برامج الدراسات العليا كربطها دبشكالت اؼبؤسسات اإلنتاجية كاػبدمية يف 
البالد كفقان لالحتياجات التنموية كاعتبار ىذه الدراسات ىي اعبزء اؼبهم يف البحث 

 العلمي.
  توطيد العالقات الثقافية كالعلمية مع اعبامعات العربية كاألجنبية كالتشجيع على عمل

 البحوث العلمية اؼبشًتكة.
 بحوث العلميةتعزيز حقوؽ اؼبلكية الفكرية احمللية كاليت تدعم براءات كمنشورات ال 
  طرح حوافز كمكافآت قٌيمة للباحثُت كاؼببدعُت من أعضاء ىيئة التدريس النشطُت الذين

 يشاركوف يف نشاطات البحوث العلمية يف القطاعُت العاـ كاػباص.
  إنشاء قاعدة بيانات كطنية للبحوث العلمية، ليساىم فيها باحثوف يبنُت دبن فيهم أعضاء

 الدراسات العليا.ىيئة التدريس كالطالب يف 
  تطوير القوانُت الداخلية كالتشريعات يف اعبامعات فيما يتعلق بالًتقية كإجازات التفرغ

العلمي كالعبء التدريسي اؼبطلوب من الباحثُت كضبلة الدكتوراه النشطُت يف البحث 
 العلمي باإلضافة إذل تعليمات العطاءات كشراء أجهزة كلواـز البحوث العلمية.

 خلق قاعدة بيانات شاملة كدقيقة للباحثُت كاألحباث اعبامعية كاألحباث  العمل على
خارج اعبامعات مع تقييم جودة ىذه األحباث بقصد ربليل الوضع الراىن كالتحضَت 

 لشبكات حبثية مستقبلية.
  تطوير مؤشرات أداء معتمدة للباحثُت كاؼبؤسسات البحثية كمناظره تلك اؼبؤشرات بشكل

 سنوية ترسل إذل كزارة التعليم العارل كإذل اؽبيئة العليا للبحث العلمي. دكرم ضمن تقارير
  العمل على تشكيل فرؽ حبث زبصصية بناءن على نشاطات البحث القائمة كاغباجات

 اؼبستقبلية
  ضركرة ربويل اعبامعات إذل مراكز استشارية تقدـ اؼبشورة دبا يتعلق باؼبصلحة الوطنية

للدكلة يف كل اجملاالت اؼبمكنة كإشراؾ أعضاء اؽبيئة كتكوف ىي اؼبستشار األكؿ 
التدريسية يف اعبامعات صبيعان يف صنع القرار اغبكومي االسًتاتيجي فاعبامعات بالتعريف 
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ىي النواة الرئيسة للبحث العلمي، كمن الضركرم أف تكوف اعبامعات أكؿ اؼببادرين 
 بازباذ القرار.الزباذ دكرىا الفاعل يف البحث العلمي كيف اؼبشاركة 

  تنظيم مؤسبرات كندكات كحلقات دراسية ؿبلية كإقليمية حوؿ مواضيع ؿبددة تتعلق
 بالبحوث العلمية على أساس سنوم كنصف سنوم كدكرم.

  ربويل األمواؿ اليت تأيت من برامج ًمنح دكلية مثلTempus ك Erasmus االرباد(
تحدة األمريكية(. )الواليات اؼب NIH كAID )كندا( ك IDRC األكركيب( ك

اؼبتوفرة لدعم البحوث العلمية كتشجيع مشاركة الباحثُت اليمنيُت للقياـ ببحوث علمية 
 ؿبلية كإقليمية كعاؼبية .

  العمل على تنفيذ مسح كطٍت شامل للبحث العلميNational Survey for 
Research and development   دبستول عاؿ من التخطيط كالتنفيذ كذلك

ن كزارة التعليم العارل ك بالتعاكف مع اؼبكتب اؼبركزم لإلحصاء على أف يشمل دببادرة م
 ىذا اؼبسح الوطٍت صبيع اجملاالت األساسية اليت زبدـ اقتصاد اؼبعرفة.

   1اقًتاح إنشاء صندكؽ خاص لدعم البحث العلمي يبوؿ من خالؿ نسبة قدرىا %
 مقتطعة من أرباح الشركات كاؼبؤسسات اإلنتاجية .

  اعتماد مراكز حبثية متميزة كمنهج خالؽ كبو تطوير جودة أألحباث العلمية كالباحثُت
كربط البحث بالتنمية، على أف توضع معايَت عاؼبية يتم االلتزاـ هبا لتعريف اؼبراكز البحثية 
ذات التميز كأف زبضع تلك اؼبراكز للتقييم الذايت كالتقييم اػبارجي بشكل دكرم 

 .كمستمر
 
 

 (. بعٓٛإ:2011دساط١: ابشاِٖٝ ط٘ عًٞ اذتٓاْٞ.)
 اثش ايبعذ اإلْظاْٞ يف ايظًٛى ايتٓعُٝٞ ع٢ً َظت٣ٛ األدا٤ يف ايكطاع ايعاّ

 دساط١ ٚؿف١ٝ يبعض ٚسذات ادتٗاص اإلداسٟ بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ.
 

 ىدؼ الدراسة:
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مستول األداء يف ىدفت الدراسة اذل معرفة تأثَت البعد اإلنساين يف السلوؾ التنظيمي على 
القطاع العاـ كموجو للسلوؾ التنظيمي، كمعرفة حجم السلبيات الناذبة عن إنباؿ دكر البعد 
اإلنساين للسلوؾ التنظيمي كاليت ركزت للفساد فيما مضى كما زالت تكرس لو بازدياد 

ط ضغو  –العدالة التنظيمية  –اإلدراؾ  –مضطرد، كمعرفة تأثَت بعض اؼبتغَتات كىي )القيم 
الدافعية كالتحفيز( كجزء من أبعاد السلوؾ التنظيمي كمقدار  -الثقافة التنظيمية -العمل

 مسانبتها ؾبتمعة كمسانبة كال منها على حدة يف رفع مستول األداء.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 عن صبلة من النتائج، أبرزىا:كشفت الدراسة 
أفرزت نتائج الدراسة عن أف للسلوؾ التنظيمي تأثَت اهبايب قوم على مستول األداء يف 
القطاع العاـ، كيوجد تأثَت اهبايب قوم جدا للقيم التنظيمية على مستول األداء يف مركز 

ضعيف يف كزارة الدراسات كالبحوث، كتأثَت متوسط يف ىيئة اؼبواصفات كاؼبقاييس، كتأثَت 
النفط. كفيما ىبص مركز الدراسات كالبحوث فهذه النتيجة تشَت إذل أف زيادة االىتماـ 
بالسلوؾ التنظيمي لدل أفراد اؼبركز مستقبال قد يؤدم إذل زيادة مستول األداء حيث أف 

 معظم منتسيب اؼبركز من ضبلة الشهادات كاؼبؤىالت العليا.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  العمل على رفع مستول البعد اإلنساين يف السلوؾ التنظيمي باؼبتغَتات اؼبذكورة  يف
 كحدات القطاع العاـ يف الدكلة.

  ضركرة االستفادة من القيم االهبابية اؼبنتشرة يف اجملتمع كادخاؽبا ضمن القيم التنظيمية
 كالًتكيج اؼبركز ؽبا.

  ضركرة القياـ بعمل برنامج تثقيفي لتعزيز مستول الثقافة، كاإلدراؾ التنظيمي كتعميقها إذل
 اغبد الالـز كالكايف.



 

 

 دكتىر/ خليل الخطيبتحرير:      0202المجلذ األول : سبتمبر  – الجمهىرية اليمنيةفي التعليم العالي دراسات وأبحاث سلسلة ملخصات 

 

   
161 

  ضركرة االىتماـ باغبافز اؼبادم كاؼبعنوم كتقريب نظم اغبوافز اؼبادية بُت الوحدات اإلدارية
 كداخلها.

 كم الرشيد، كرفع مستول ضركرة تنمية ركح سلوؾ اؼبواطنة التنظيمية، كإرساء أسس اغب
 الوالء اؼبؤسسي عاليا.

  فرض الرقابة كالشفافية كإغباؽ أجهزهتا بالقضاء، كالتدكير الوظيفي، كتفويض
 الصالحيات، كتطبيق نظاـ اعبودة الشاملة.

 
 (. بعٓٛإ:2011دساط١: ابشاِٖٝ ْادٞ ؿاحل املطشٟ.)

 يف ك٤ٛ االجتاٖات ايعامل١ٝ املعاؿش٠ دساط١ تكٛميٝ٘ يًتعًِٝ االيهرتْٚٞ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على الواقع اغبارل ؼبا تقدمو مواقع التعلم االلكًتكين يف اعبامعات 
اليمنية ، كربديد أىم اؼبعوقات فيها، ككضع تصور مقًتح للتعلم االلكًتكين يف مواقع 

 مؤسسات التعليم العارل
 اػبربات كالتجارب:

كرد يف الدراسة عدد من اػبربات يف ؾباؿ التعليم االلكًتكين أبرزىا ) ذبربة االرباد األكركيب ، 
 كذبربة القارة األمريكية، كالتجربة الكندية، كالتجربة األسيوية يف الياباف كماليزيا(.

 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
 ( 70تراكحت  نسبة من اخذكا دكرات يف اغباسب اآلرل يف اعبامعات اليمنية ،)%

%(، كنسبة من اخذكا دكرات يف 17كنسبة من اخذكا دكرات يف التعلم االلكًتكين )
 %(. 38مهارات التعلم االلكًتكين )

  ين حققت جامعة العلـو كالتكنولوجيا يف ؿبورم التصميم كاحملتول ؼبوقع التعليم االلكًتك
 %( كأخفقت يف بقية ؿباكر الدراسة بنسبة توفر دكف اؼبستول اؼبتوسط. 52نسبة )
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  أخفقت جامعيت العلـو اغبديثة كاألندلس للعلـو كالتقنية يف ربقيق صبيع احملاكر كبنسب
 دكف اؼبستول اؼبتوسط للجامعتُت.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  كالقائمُت على مواقع التعلم االلكًتكين كاطالعهم على أخر اؼبستجدات يف تأىيل الفنيُت

 ؾباؿ التعلم االلكًتكين عن طريق التدريب كالتأىيل اؼبستمر.
  تكوين عبنة من اؼبتخصصُت كاػبرباء كاؼبصممُت ذك الكفاءة كاػبربة يف ىذا اجملاؿ بكل

 ة يسهل استخدامها. جامعة لتحويل اؼبقررات الدراسية إذل برؾبيات الكًتكني
  إنشاء اعبامعات اليمنية شراكات الكًتكنية مع جامعات عربية كعاؼبية إلثراء مواقعها

 التعليمية كاالستفادة كتبادؿ اػبربات.
  عقد ندكات كمؤسبرات تتبناىا كزارة التعليم العارل خاصة بالتعلم االلكًتكين كالتوعية بأنبية

 ية قدرات فئات اجملتمع اؼبختلفة.اؼبواقع االلكًتكنية كدكرىا يف تنم
 

 (. بعٓٛإ:2011دساط١: إسظإ عبذسب٘ عبذاهلل ايكطشاْٞ .) 
١ً َٔ ٚد١ٗ ْعش داَع١ رَاس يف ك٤ٛ َفّٗٛ ْعاّ ادتٛد٠ ايؼاَ –تكِٝٝ ارتذَات ايتع١ًُٝٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ 

 .األطاتز٠ ٚايطًب١
 

 ىدؼ الدراسة:
كاقع جودة اػبدمات التعليمية يف كلية ىدفت الدراسة إذل تسلط الدراسة الضوء على  -

 جامعة ذمار. -الًتبية  
تساعد يف التشخيص الواقعي ؼبعوقات ربسُت مستول تقدًن اػبدمات التعليمية يف كلية  -

 جامعة ذمار. –الًتبية 
 للدراسة أىداؼ نظرية كأىداؼ تطبيقية: -

 األىداؼ النظرية:
 ء إدارة اعبودة الشاملة.التعرؼ على مفهـو جودة اػبدمات التعليمية يف ضو  -
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 جبامعة ذمار. –تتبع كربليل تطور اػبدمات التعليمية يف كلية الًتبية  -
 األىداؼ التطبيقية:

جامعة ذمار من كجهة أعضاء ىيئة  –كشف كاقع جودة اػبدمات التعليمية بكلية الًتبية   -
 التدريس كالطلبة.

 جامعة ذمار. –التعليمية يف كلية الًتبية كضع تصور مقًتح لتطوير مقًتح جودة اػبدمات  -
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
 نتائج متعلقة بأعضاء ىيئة التدريس:

 كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس  يتضح أف ؿباكر كاقع جودة اػبدمات التعليمية من
البحث العلمي( يف حُت  –بنسب رضا متوسطة يف ؿبورم ) اإلجراءات اإلدارية 
 حصل ؿبور ) البنية التحتية( على درجة رضا منخفضة.

  ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف صبيع ؿباكر جودة اػبدمات التعليمية تبعان ؼبتغَت
 نسائي(.–التخصص )علمي 

 فركؽ ذات داللة إحصائية يف ؾباؿ تقييم جودة اإلجراءات اإلدارية تبعان  ال توجد
سنوات، يف حُت  10سنوات كلصاحل أكثر من  5-10ؼبتغَت )سنوات اػبربة( بُت 

 عدـ كجود فركؽ يف صبيع احملاكر تبعا ؼبتغَت سنوات اػبربة.
 :نتائج متعلقة بالطلبة 
 من كجهة نظر الطلبة أهنا جاءت  يتضح أف ؿباكر كاقع جودة اػبدمات التعليمية

 بنسب رضا متوسطة.
  إناث ( يف  –ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعان ؼبتغَت نوع اؼبستجيب ) ذكور

 البنية التحتية(. –ؿبورم ) القبوؿ كالتسجيل 
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  أعضاء ىيئة  –توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف ؿباكر ) القبوؿ كالتسجيل
البنية التحتية ( كالدرجة الكلية تبعان ؼبتغَتم  –راسية اؼبقررات الد –التدريس 

 العلمية( كلصاحل األقساـ اإلنسانية. –التخصصات ) اإلنسانية 
  ضعف كاقع جودة اػبدمات التعليمية اؼبقدمة ألعضاء ىيئة التدريس كالطلبة بالدراسة

 اغبالية.
 ضعف مستول اػبدمات التعليمية اؼبقدمة. 
 امعات اغبكومية كاػباصة كاحتداـ الصراع بُت جودة اػبدمات تصاعد اؼبنافسة بُت اعب

اليت تقدـ فبا هبعل اؼبستفيد ينفي موقف متميز يسمح ؽبم باؼبفاضلة بُت اؼبنافسُت كال 
 .يقبلوف سوىا ألداء األفضل جودة

 تركيز التعليم على اؼبعارؼ كالعلـو دكف السلوكيات كاؼبهارات كاألمور العلمية. 
 الية كاؼبستمرة يف أعداد الطالب اؼبلتحقُت بكليات الًتبيةالزيادة اؼبتت. 
  ضعف مستول األنشطة التعليمية بكلية الًتبية اؼبتمثلة

 باؼبدخالت،كالعمليات،كاؼبخرجات.
  اؼبستفيدين.) كخارجيان  (اؼبوظفُت)كثرة الشكاكم داخليان 

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 ضركرة ترشيد اإلنفاؽ ككضع أكلوياتلو. 
 .نشر الثقافة التنظيمية بكلية الًتبية كفق انؼبتطلبات إدارة اعبودة الشاملة 
 تقوًن مالئمة أداء كلية الًتبية كفقان ؼبتطلبات إدارة اعبودة الشاملة. 
 العلمية كاألمور كاؼبهارات السلوكيات دكف كالعلـو اؼبعارؼ على التعليم تركيز. 
 تدريب صبيع اؼبستويات بكلية الًتبية على مفاىيم كمبادئ إدارة اعبودة الشاملة. 
  إشراؾ أكلياء األمور كصبيع أفراد اجملتمع دبنظمات اإلعماؿ التجارية العامة كاػباصة

بعمليات التحسُت كالتطوير اليت تتحقق من خالؿ تبٌت مدخل إدارة اعبودة الشاملة 
 .يف التعليم
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 (. بعٓٛإ:2011محذ طعٝذ باساز.) دساط١: إطٗاس أ
 دػشاف١ٝ ايتعًِٝ ادتاَعٞ يإلْاخ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

 ىدفت الدراسة إذل كشف كاقع تعليم اإلناث اعبامعي يف اليمن من منظور اعبغرافية البشرية
 اػبربات كالتجارب:.

 ؿ ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دك 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
كشفت الدراسة عن كاقع تعليم اإلناث اعبامعي يف اليمن، فمن اػبلفية الديبغرافية يوجد مبو 
سريع للسكاف، كأف طبيعة الًتكيب البئي للسكاف لو أثر يف التوزيع اؼبكاين للسكاف الذم 

اليت  ال كجود اعبامعات فيها، كأف نسبة التحاؽ اإلناث يف  معظمو يف اؼبناطق الريفية
اعبامعات ينمو سريعان، كأف نسبة اػبرهبات من ـبتلف التخصصات العلمية كصل إذل الثلث 
من إصبارل عدد اػبرهبُت من اعبنسُت، كأف سوؽ العمل لإلناث اتسعت لتشمل الربؼباف 

 كالوزارات كاؼبواقع اؽبامة يف الدكلة.
 

 يات:التوص
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

   توسيع نشر الكليات اإلقليمية، خارج مدف اعبامعات، على أف ال يقتصر ذلك على
 كليات الًتبية كحدىا.

تنفيذ تشريعات التعليم اإللزامي  ال سيما تعليم اإلناث، كتشجيع قبوؿ اإلناث من اؼبناطق 
 النائية يف اعبامعات.
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 (. بعٓٛإ:2011اْٞ عبذاهلل عجُإ .) دساط١: أَ
 دٚس ايتعًِٝ ادتاَعٞ يف تػٝري أدٚاس ايٓٛع االدتُاعٞ

 
 ىدؼ الدراسة:

 ىدفت الدراسة إذل ربليل دكر التعليم اعبامعي يف تغيَت أدكار النوع االجتماعي 
 اػبربات كالتجارب:

كاؼبؤلفات ذات الصلة ال توجد خربات ؿبددة ؛ لكن  الدراسة تناكلت عدد من الدراسات 
من  -على اختالؼ مدارسهم كمذاىبهم –باؼبوضوع، كتناكلت موقف العلماء اليمنيُت 

 اؼبرأة.
 نتائج الدراسة:

كشفت نتائج الدراسة أف التمييز ضد اؼبرأة يف اجملتمع اليمٍت ىو سبييز ثقايف كليس سبييزان 
التعليم اعبامعي، ال ترجع إذل سبييز  سياسيان أك قانونيان، كأف فجوة النوع االجتماعي يف ؾباؿ

قانوين على أساس النوع االجتماعي يف الوصوؿ إذل فرض التعليم العارل، بقدر ما ترجع إذل 
سبييز عائلي يف إغباؽ األبناء الذكور كاإلناث، كأف ىناؾ تدين يف مستول إقباز اعبامعات 

باب مالية كسياسة كاقتصادية اليمنية ألدكارىا االجتماعية كالثقافية، يرجع ذلك إذل أس
كإدارية، كأف ىنالك شبو إصباع على أف اجملتمع ينظر نظرة احًتاـ للمرأة اغباصلة على تعليم 
جامعي، إال أف ىذا التغَت يف معارفهم دل يتزامن من تغَت يف اذباىات الذكور ذباه التعليم 

باالستقاللية كأقل خضوعان اعبامعي للفتاة، كأف النساء اعبامعيات العامالت أكثر شعوران 
 للعنف العائلي كالعنف االجتماعي.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة توصيات عدة من أنبها:
  كضع بإسًتاتيجية كطنية ؼبأسسة النوع االجتماعي يف التعليم العارل، كإسًتاتيجية شاملة

 كمتكاملة.
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ة اؼبعنية بقضايا اؼبرأة أف تتبٌت منظمات اجملتمع اؼبدين كاؼبنظمات اغبكومية كشبو اغبكومي
إدماج قضايا النوع االجتماعي يف ـبتلف الكليات اعبامعية، كمقررات الكليات اعبامعية، 

 كتوفَت اؼبنح الداخلية للفتيات الفقَتة الراغبات يف االلتحاؽ بالتعليم اعبامعي.
 
 

 (. بعٓٛإ:2011دساط١: ا١َ اهلل دسإ سظني املظًٗٞ.)
 تعًِٝ ايعايٞ بايُٝٔ يف ك٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠.تطٜٛش طٝاط١ ايكبٍٛ باي

 
 ىدؼ الدراسة:

التعرؼ على اؼبفاىيم األساسية لسياسة القبوؿ يف التعليم العارل، كالوقوؼ على ابرز 
االذباىات العاؼبية اغبديثة يف تطوير سياسة القبوؿ، كابرز أىم التحديات العاؼبية يف ىذا 

ؿ يف اليمن، كربديد معايَت جودة سياسة القبوؿ اجملاؿ، كالتعرؼ على كاقع سياسة القبو 
بالتعليم العارل، كتقدًن تصور مقًتح لتطوير سياسة القبوؿ بالتعليم العارل يف اعبمهورية 

 اليمنية.
 اػبربات كالتجارب:

قدمت الدراسة عدد من الدراسات السابقة باإلضافة اذل بعض اػبربات العربية كتشمل : 
 اؽبند(. –الياباف  –بريطانيا  –عماف(، كمن اػبربات العاؼبية: )أمريكا  –السعودية  –)مصر 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  النسبة لًتتيب أىداؼ سياسة القبوؿ دبؤسسات التعليم العارل من حيث درجة التحقق
العارل كالبحث العلمي، من كجهة نظر عينة الدراسة بقيادات اعبامعات ككزارة التعليم 

ككزارة الًتبية كالتعليم بأهنا توجد أىداؼ كاضحة، كضركرة األخذ بأىداؼ أخرل مثل: 
مبدأ الشفافية ، كالعدالة ، كاعبدارة ، كاتساقها مع حاجات اجملتمع، كمراعاهتا اؼبشاركة 

ت اجملتمعية يف صياغتها كربديدىا ، كجودهتا. كضركرة االستفادة من ذبارب كخربا
 اآلخرين خبصوص ىذا اجملاؿ.
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  بالنسبة للتحديات اليت تواجو سياسات القبوؿ أشارت عينة الدراسة إذل عدـ كجود
فركؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابات أفراد العينة عن التحديات اليت تواكب 
سياسات القبوؿ، حيث تشَت الدراسة يف ؾبملها لضعف توفَت معايَت كمؤشرات سياسة 

 ؤسسات التعليم العارل .القبوؿ دب
   تشَت الدراسة بالنسبة لشركط كإجراءات القبوؿ من خالؿ استجابات أفراد العينة إذل

ضعف يف األخذ بالشركط كاإلجراءات اليت تواكب متغَتات العصر، كمتطلبات سوؽ 
 العمل 

  اعبودة اػبركج بتصور مقًتح لتطوير سياسة القبوؿ بالتعليم العارل باليمن يف ضوء معايَت
 من خالؿ عرض البدائل اؼبقًتحة كاختيار البديل األفضل دبا يتناسب مع البيئة اليمنية.

 
 التوصيات:

 توصلت الدراسة اذل صبلة من التوصيات كاؼبقًتحات منها:
  دعوة كافة اؼبسئولُت يف اعبمهورية اليمنية إذل كقفة جادة ؛ من أجل بناء فلسفة تعليمية

 اسات ؿبددة تعاجل كل أكضاع التعليم العارل .متكاملة، تنبثق عنها سي
  إنشاء مركز قبوؿ موحد باعبمهورية اليمنية ، حبيث يتبع كزارة التعليم العارل كالبحث

 العلمي 
  تبادؿ اػبربات بُت الدكؿ العربية ذات الطبيعة اؼبشاهبة للجمهورية اليمنية، كاالستفادة من

 خرباهتم كذبارهبم يف ىذا اجملاؿ.
 ؼبزيد من الدراسات حوؿ اؼبشاركة اجملتمعية يف صنع القرار اػباصة بتطوير سياسة إجراء ا

 القبوؿ. 
  إجراء اؼبزيد من الدراسات حوؿ اؼبواءمة بُت  كزارة التعليم العارل كالوزارات األخرل؛

 ؼبعرفة احتياجات البالد من زبصصات تدعو إذل فتح مساقات ـبتلفة.
  يف سياسة القبوؿ كمواكبتها لتغَتات العصر كسوؽ العمل.التوعية باستخداـ التكنولوجيا 
 .استقاللية اعبامعات يف قراراهتا دبا يتناسب مع إمكاناهتا 
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 (. بعٓٛإ:2011دساط١: أَني عًٞ ؿاحل ايظٓباْٞ.)
 اطرتاتٝذٝات املٛاسد ايبؼش١ٜ ٚدٚسٖا يف تطبٝل ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف قطاع ايتعًِٝ ايعايٞ بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

التعرؼ على اسًتاتيجيات اؼبوارد البشرية كدكرىا يف تطبيق اعبودة الشاملة يف قطاع التعليم 
 العارل باعبمهورية اليمنية.

 اػبربات كالتجارب:
قدمت الدراسة عدد من الدراسات السابقة كاػبربات عن تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف 

ريكية، خربات ىولندية ، خربات يابانية، خربات أكركبية بعض اعبامعات. أبرزىا: )خربات أم
 ، خربات مصرية، خربات اندكنيسية(.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  توافر إسًتاتيجية االختيار يف قطاع التعليم بدرجة متوسطة، كما أف عملية االختيار تتم
ؼبقابالت الشخصية كتعتمد على كسائل اإلعالـ يف كفقا ألسس علمية كاؼبؤىل العلمي كا

 عملية االختيار، كيؤخذ عليها عدـ كجود شفافية عالية فيها.
  أف إسًتاتيجية التعويضات كاغبوافز يف اعبامعات تتوافر بدرجة متوسطة، كاف أنظمة الدفع

 تتم كفقا لألسس التقليدية 
  أف أعضاء ىيئة التدريس غَت راضوف أف إسًتاتيجية التدريب تتوافر بدرجة متوسطة، إال

دبا فيو الكفاية حوؿ الربامج التدريبية اليت تقدـ ؽبم، فضال عن عدـ االىتماـ بتقييم 
 الربامج التدريبية. 

  توافر إسًتاتيجية زبطيط اؼبسار الوظيفي يف اعبامعات بدرجة متوسطة، كاف ىذه
ال توجد إسًتاتيجية كاضحة  اإلسًتاتيجية ال سبارس كفقا للمفهـو العلمي ، كما انو

 لتخطيط اؼبسار الوظيفي يف قطاع التعليم العارل.
  ربققت اعبودة يف ؿبورم رسالة اعبامعة كالتغذية العكسية بدرجة متوسطة، كضعيفة يف

 ؿبورم التحسُت اؼبستمر كرضاء العمالء.
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  إسًتاتيجية االختيار يف اعبامعات من خالؿ االىتماـ بتحديد االحتياجات ضركرة تطوير
 كإعطاء األكلوية للمؤىل العلمي كاف يكوف ىناؾ شفافية كعدالة يف عملية االختيار. 

 ضركرة تطوير اسًتاتيجيات اغبوافز كالتعويضات باعبامعات 
  إعطاء زبطيط اؼبسار الوظيفي مزيدا من االىتماـ 
 اـ بصياغة رؤية كرسالة اعبامعات بأسلوب كاضح كفبيز، كاف تكوف اعبودة ضركرة االىتم

شعارا للجامعة، كاالىتماـ بالتحسُت اؼبستمر كالًتكيز على العميل كاالىتماـ بالتغذية 
 الراجعة كاعتماد مبدأ الرقابة كالتقييم الذايت كالدقة كاؼبوضوعية يف عملية التقييم. 

 وع اؼبهارات كالقدرات. اختيار العاملُت على أساس تن 
 .حسن اختيار اؼبسئولُت عن إدارة اؼبوارد البشرية 
  تطوير إسًتاتيجية التدريب اؼبتبعة يف قطاع التعليم العارل دبا يتالءـ مع تطبيق اعبودة

 الشاملة.
 

 (. بعٓٛإ:2011دساط١: بؼش٣ عبذايهشِٜ محٛد ساٜٚ٘.) 
 (.2008-1990ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ خالٍ ايفرت٠)عالق١ شتشدات ايتعًِٝ ايعايٞ بظٛم ايعٌُ يف 

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل دراسة عالقة ـبرجات التعليم العارل بسوؽ العمل يف اعبمهورية اليمنية 
(؛ ؼبعرفة ما مدل التوافق بُت ـبرجات التعليم العارل كمان ككيفان 2008-1990خالؿ الفًتة)

 كمستقبالن. كاحتياجات سوؽ العمل اليمٍت حاضران 
 اػبربات كالتجارب:

ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 
 باؼبوضوع.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
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كشفت الدراسة عن عدـ توافق ـبرجات التعليم العارل مع متطلبات سوؽ العمل، األمر 
النتشار الفقر، كتزايد معدالت البطالة، كأف ربديد كزارة اؼبالية بتحديد سقف  الذم يؤدم

ميزانية اعبامعات كتوزيعها على بنود ؿبددة بطريقة ال تتناسب مع طبيعة أنشطة اعبامعات 
ككظائفها، أم اؼبركزية فيما يتعلق باؼبسائل اؼبالية للجامعات فبا يؤثر على سَت اػبطط 

نباؿ معيار اعبودة كاالعتماد األكاديبي يف العملية التعليمية، كظهور التعليمية فيها، كإ
احملسوبية كالوساطات بشكل سافر يف تطبيق سياسات القبوؿ، كالتكرار يف زبصصات غَت 

 مطلوبة كإنباؿ زبصصات وبتاجها السوؽ.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 ىياكلو كبراؾبو لتخريج كوادر جامعية كفنية كتقنية تتناسب  تطوير التعليم العارل كتنويع

كاحتياجات القطاعات االقتصادية، كذلك بتشجيع الطالب على التسجيل يف 
التخصصات اؼبطلوبة، ككضع سقف ؿبدد فيما يتعلق بالتخصصات غَت اؼبرغوب هبا يف 

 بعض األقساـ.
  ،هبدؼ جعلها أكثر التصاقان مع اؼبراجعة الشاملة كاؼبستمرة ؼبناىج التعليم كاملة

 احتياجات السوؽ.
  كضع آلية ابتعاث للخارج تشمل ضوابط كاضحة تعتمد على أنبية التخصص كعدـ

 .توفره يف الداخل، كالربط بُت التخصصات اؼبطلوبة كاحتياج السوؽ
 
 

 (. بعٓٛإ:2011دساط١: بؼري ستُذ ع٢ً اذتُادٟ .) 
 ايٛظٝفٞ يًكٝادات ايٛطط٢ ظاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا.اثش املظاس ايتذسٜيب يف املظاس 

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل معرفة اثر اؼبسار التدرييب الوظيفي للقيادات اإلدارية الوسطى جبامعة 
العلـو كالتكنولوجيا. كما ىو اثر اؼبسار التدرييب يف اؼبسار الوظيفي للقيادات اإلدارية الوسطى 

 كالتكنولوجيا كما يراىا اؼبعنيوف بالبحث.جبامعة العلـو 
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 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 .أغلبية اؼبشاركُت يف العينة من الذكور 
 اؼبسار التدرييب باؼبسار الوظيفي. نضج العينة كقدرهتا على استيعاب عملية ربط 
  أظهرت الدراسة اػبربة الكبَتة باعبامعة من خالؿ الفًتة الزمنية الطويلة للقيادات الوسطى

 باعبامعة.
 .العينة توافقت مع ما يتطلبو اؼبسار الوظيفي من برامج تدريبية مرافقة للمسار الوظيفي 
 .قلة الربامج التدريبية التخصصية لفئة االناث 
 دـ كجود فركؽ جوىرية كذات داللة إحصائية تعزل ؼبتغَت العمر فيما يتعلق جبميع ؿباكر ع

 البحث.
  كجود فركؽ جوىرية كذات داللة إحصائية يف أراء العينة حسب مؤىالهتم اؼبختلفة فيما

 يتعلق باحملور )األساليب العلمية(.
 ت الوظيفةاعبامعة مهتمة يف ربليل االحتياجات التدريبية كفقان ؼبتطلبا 

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 .ضركرة االىتماـ كاعتماد نظاـ للمسار الوظيفي 
 .االىتماـ كالتنفيذ للربامج التدريبية القيادية 
 .إعداد برامج تدريبية تليب احتياجات اؼبسار الوظيفي على مستول كل موظف 
 للموظف العامل يف العامل  يف اعبامعة  ضركرة تطبيق نظاـ  التدريب على الوظيفة

 كاؼبرشح  للًتقية أك النقل قبل أف يلتحق فيها.
 .إيضاح الرؤية للموظفُت كبو مستقبلهم كمسارىم الوظيفي 
 .ترصبة االحتياجات اؼبستقبلية للوظائف القيادة اذل برامج تدريبية قيادة 
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 يت يتمتع هبا.كضع كل شخص مناسب يف مكانو اؼبناسب الستغال اؼبهارات ال 
 .تدكير القيادات الوسطى بُت الوظائف القيادية ال كتساب مهارات أكثر 
 .بناء األسس الضركرية للًتقية كالنقل من اجل تكوين مسار كظيفي لكل موظف 
  ضركرة اقتناع القيادات العليا بأنبية تطبيق اؼبسار الوظيفي  ؼبا لو من دعم لتنفيذ

 ربنامج التدريبية القيادية.إسًتاتيجية  اعبامعة كربطو بال
 .تدريب كتأىيل القائمُت على التدريب بتخطيط اؼبسار التدرييب كربطو باؼبسار الوظيفي 
  الًتكيز على إعداد اؼبواد التدريبية من حيث اؼبعلومات اغبديثة، كاألىداؼ التدريبية

هبعلها قادرة  القيادية،  اثارة رغبة اؼبتدرب للمعرفة بشكل اكرب للمستقبل الوظيفي، فبا
 على إكساب اؼبتدربة مهارات قيادية.

 
 

 (. بعٓٛإ:2011دساط١: سظني أمحذ ع٢ً بشنات .) 
 دساط١ ظاٖش٠ ايعٓف يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ ٚتطٜٛش إطرتاتٝذ١ٝ يًتعاٌَ َعٗا ٚايتشكل َٔ فاعًٝتٗا.

 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة إذل دراسة كربليل كاقع ظاىرة العنف يف اعبامعات كتطوير إسًتاتيجية للتعامل 

 معها.
 اػبربات كالتجارب:

ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 
 .باؼبوضوع

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

لدراسة عن كجود ظاىرة العنف أف العنف الذم يظهر يف اعبامعات اليمنية بقوة كشفت ا
ىو العنف اللفظي تعبَتان عن حالة االحتقاف، كيظهر يف صورة ىتافات كشعارات تندد 
دبصادر السلطة كرموزىا يف اجملاؿ اعبامعي، كأف أبرز أسباب العنف ىو كاقع اغبياة كتدخالت 

 معة كتصعيد األحزاب السياسية ألنشطتها داخل اعبامعة.اعبهات األمنية داخل اعبا
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 . كقف التدخالت األمنية يف االنتخابات الطالبية كافة 
  اغبد من نفوذ اغبرس اعبامعي ككضع التعليمات الواضحة اليت ربدد اؼبهاـ اؼبنوطة بأمن

 اكز صالحياتو منهم.اعبامعة ، كؿباسبة من يتج
  ،إعادة تشكيل جهاز اغبرس اعبامعي دبا ىبدـ مصلحة اعبامعة كوبافظ على األمن فيها

 كليس على استهداؼ اغبركات الطالبية كضرهبا.
   ضركرة تطوير مناىج التعليم دبا يضمن ترسيخ مفاىيم السالـ كقيم التسامح، كضركرة

 لسلوكيات  اؼبنحرفة، ككذلك اؼبساجدمسانبة اإلعالـ بأنواعو يف التوعية لتجنب ا
 إهباد نواد رياضية ترفيهية كثقافية سبأل فراغ الشباب 
 .تفعيل منح التبادؿ الثقايف لتبادؿ اػبربات كاالستفادة من ذبارب اآلخرين 
 
 

 (. بعٓٛإ:2007دساط١: سٓإ عبذٙ فشسإ طٝف املداليف.)
يذ٣ ايطًب١ املعًُني يف داَع١ تعض ٚاثش٠ ع٢ً اجتاٖاتِٗ بشْاَر َكرتح يت١ُٝٓ َٗاسات تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 

 ضتٛ ايتعًِ ايزاتٞ
 

 ىدؼ الدراسة:
قياس فعالية برنامج حاسويب يف تنمية مهارات تكنولوجيا اؼبعلومات لدل الطلبة اؼبعلمُت يف 

 جامعة تعز، كقياس أثره يف اذباىاهتم كبو التعلم الذايت.
 اػبربات كالتجارب:

 لدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.تتوفر عدد من ا
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  بينت النتائج فاعلية الربنامج اؼبقًتح يف تنمية مهارات تكنولوجيا اؼبعلومات لدل الطلبة

 الذايت.اؼبعلمُت، كضعف فاعلية الربنامج يف تنمية اذباىات الطلبة كبو التعلم 
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 التوصيات:
  تنمية مهارات تكنولوجيا اؼبعلومات بصفة عامة، كمهارات اغباسوب كاالنًتنت بصفة

 خاصة لدل الطلبة اؼبعلمُت يف كليات الًتبية باعبامعات اليمنية.
 .ضركرة تطوير معامل اغباسوب اغبديثة كربطها باالنًتنت 
  ج برامج تعليمية حاسوبية كفق االستفادة من نظريات التعليم كالتعلم يف تصميم كإنتا

 اؼبواصفات كاألسس العلمية كالفنية كالًتبوية.
  إنشاء مركز حاسوب لكادر تربوم مؤىل توكل إليو مهمة نشر الوعي بأنبية تكنولوجيا

 اؼبعلومات كتوظيفها يف العملية التعليمية.
  يتالءـ مع التطورات تطوير برامج إعداد اؼبعلمُت يف كليات الًتبية باعبامعات اليمنية دبا

 التكنولوجية اغبديثة.
  تطوير برامج إعداد اؼبعلمُت يف كليات الًتبية باعبامعات اليمنية دبا يتالءـ مع التطورات

االىتماـ بالتعليم الذايت يف التعليم اعبامعي كبرؾبة اؼبقررات ، ك التكنولوجية اغبديثة
 الدراسية.

 
 بعٓٛإ: (.2011دساط١: خايذ ػشف طعذإ اذتهُٝٞ.) 

 تٜٓٛع َـادس متٌٜٛ ايتعًِٝ ادتاَعٞ اذتهَٛٞ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )ايٛاقع ٚتطًعات املظتكبٌ.
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على مشكالت التعليم اعبامعي يف اليمن، كربليل مصادر سبويل 

يتعلق بتمويل التعليم التعليم اعبامعي، كالكشف عن أىم االذباىات العاؼبية اؼبعاصرة فيما 
 اعبامعي ، كالبحث عن مصادر جديدة لتمويل التعليم اعبامعي العاـ يف اعبمهورية اليمنية.

 اػبربات كالتجارب:
قدمت الدراسة عدد من التجارب الدكلية لعملية سبويل التعليم العارل يف كل من بريطانيا 

 كامريكا كالياباف كالصُت.
 نتائج الدراسة:

 عن صبلة من النتائج، أبرزىا: كشفت الدراسة
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سبثلت النتائج كالتوصيات يف كضع تصور مقًتح ؼبصادر جديدة لتمويل التعليم اعبامعي العاـ 
 يف اعبمهورية اليمنية كما ىو موضح أدناه.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

تصور مقًتح ؼبصادر جديدة  دل تقدـ الدراسة أم توصيات كإمبا كما ذكرنا سابقان قدمت
 لتمويل التعليم العارل كما ىو مبُت أدناه.

 
 (. بعٓٛإ:2011دساط١: ط٘ عبذاهلل ستُذ اذتُضٟ .) 

 َذ٣ ايتضاّ داَع١ ؿٓعا٤ باملبادئ ايعامل١ٝ يًشش١ٜ األنادمي١ٝ.
 

 ىدؼ الدراسة:
للحرية ىدفت الدراسة إذل الكشف عن مدل التزاـ جامعة صنعاء باؼببادئ العاؼبية 

 األكاديبية.
 اػبربات كالتجارب:

ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 
 باؼبوضوع.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

ية كشفت الدراسة أف جامعة صنعاء )تلتـز إذل حد ما( باؼببادئ العاؼبية للحرية األكاديب
بشكل عاـ ) حرية التدريس، حرية التجمع كالعمل النقايب، حرية البحث، حرية الرأم 

 كالتعبَت، حرية اؼبشاركة يف إدارة الذات(.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  ينبغي على منظمة اليونسكو العمل على توفَت خطاب موحد معتمد دكليان يعاجل اغبرية
 ية كما يتصل هبا من قيم بصورة مباشرة.األكاديب
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  ينبغي على الدكلة احًتاـ استقاللية اؼبؤسسة األكاديبية كاغبفاظ على قدسية حرمها
اعبامعي كصيانتها من كل أشكاؿ التدخالت اػبارجية، كدبا يصوف ىيبتها كيعزز دكرىا 

 كتأثَتىا يف التطور االجتماعي.
  كالتشريعات احمللية القائمة كمدل مالءمتها ينبغي على اعبامعة مراجعة السياسات

 للصكوؾ الدكلية اؼبتعلقة باغبرية األكاديبية، كتضمينها ضمن لوائح اعبامعة.
 
 

 (. بعٓٛإ:2011دساط١: عبذاهلل ؿاحل بٔ ؿاحل عبذايشب.) 
 بايتطبٝل ع٢ً ن١ًٝ اجملتُع عذٕ"إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف نًٝات اجملتُع اي١ُٝٓٝ 

 
 الدراسة:ىدؼ 

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على كاقع إدارة اعبودة الشاملة يف كلية اجملتمع عدف، كالتعرؼ 
على اإلطار الفكرم كالفلسفي إلدارة اعبودة الشاملة، كالعالقة بُت نشر كإدارة ثقافة اعبودة 

عبودة الشاملة كمستول األداء يف كلية ؾبتمع عدف، كالعالقة بُت االلتزاـ دببادئ إدارة ا
الشاملة كمستول األداء، ككشف معوقات تطبيق إدارة اعبودة الشاملة كمستول األداء يف  

 كلية اجملتمع بعدف.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبدد
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
 ُت نشر ثقافة إدارة اعبودة الشاملة كمستول األداء كعدـ كجود عالقة عدـ كجود عالقة ب

 بُت كاقع إدارة اعبودة الشاملة كمستول األداء.
  عدـ كجود عالقة بُت االلتزاـ بتطبيق مبادئ إدارة اعبودة الشاملة كمستول األداء يف كلية

 اجملتمع عدف.
  العاملُت يف الكلية، كأف الوصوؿ أف مفهـو إدارة اعبودة الشاملة ال يزاؿ قاصرا لدل

 للجودة الشاملة ليس ىدفان حبد ذاتو كإمبا كسيلة للوصوؿ إذل أىداؼ أخرل.
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  يبكن أف تتحقق اعبودة الشاملة يف صبيع مكونات اؼبؤسسات التعليمية بالتنسيق
 .كالتكامل كالتناغم يف صبيع كظائف كأنشطة اؼبؤسسة التعليمية

 التوصيات:
 ان من التوصيات أبرزىا: قدمت الدراسة عدد

  البد من قياـ اإلدارة العليا يف الكلية بنشر ثقافة اعبودة باعتبارىا منهجان كفكران للعمل
 كاالىتماـ بتطبيق مبادئ إدارة اعبودة الشاملة.

  إنشاء كحدة لتقوًن كقياس األداء كإدخاؿ مقرر اعبودة الشاملة يف كافة التخصصات
 بيق نظاـ إدارة اعبودة الشاملة. كتوفَت اؼبوارد الالزمة لتط

  إصدار قرار ملـز من اجمللس األعلى لكليات اجملتمع بتبٍت تطبيق إدارة اعبودة الشاملة
 كإنشاء جائزة يف إدارة اعبودة الشاملة سبنح للكلية اؼبتميزة بتطبيقها.

 
 

 (. بعٓٛإ:2011دساط١: عال امحذ ستُذ اذتٝاطٞ.) 
دٗتٗا َٔ ٚد١ٗ ٚاألنادمي١ٝ اييت تٛاد٘ ايكٝادات ايرتب١ٜٛ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ ٚطشم َٛااملؼهالت اإلداس١ٜ 

 ْعش تًو ايكٝادات.
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت ىذه الدراسة إذل معرفة اؼبشكالت اإلدارية كاألكاديبية اليت تواجو القيادات الًتبوية يف 

 دات.اعبامعات اليمنية كطرؽ مواجهتها من كجهة نظر تلك القيا
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  أكدت نتائج الدراسة اغبالية بصفة عامة أف ؾباالت اؼبشكالت اإلدارية حصلت على

   .اإلداريةدرجة موافقة كبَتة جملاالت اؼبشكالت 
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   أكدت نتائج الدراسة اغبالية أيضنا أف اؼبشكالت األكاديبية حصلت على درجة موافقة
 كبَتة.

  أكدت نتائج الدراسة اغبالية أف طرؽ مواجهة اؼبشكالت اإلدارية كاألكاديبية حصلت
  .على درجة موافقة كبَتة

  سنوات (كفقنا ؼبتغَتعدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف ؾباالت اؼبشكالت اإلدارية
 .اػبربة،كالدرجة العلمية،كاؼبركز الوظيفي

 )كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف اؼبشكالت اإلدارية كفقنا ؼبتغَت )اعبامعة. 
  كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف طرؽ اؼبشكالت اإلدارية كاألكاديبية تبعنا

 لعلمية(.ؼبتغَت)اعبامعة كاؼبركز الوظيفي كسنوات اػبربة الدرجة ا
  عدـ كجود فركؽ ذات  داللة إحصائية يف  ؾباالت اؼبشكالت األكاديبية كفقا

 ؼبتغَت)الدرجة العلمية،اؼبركز الوظيفي،كسنوات اػبربة(.
  عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف درجات إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ

 ؾباالت اؼبشكالت اإلدارية.
  اعبامعة (يف اؼبشكالت األكاديبية كفقنا ؼبتغَتكجود فركؽ ذات داللة إحصائية .( 
  عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف ؾباالت اؼبشكالت األكاديبية 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  تبصَت القيادات العليا يف اعبامعات دبثل ىذه اؼبشكالت حملاكلة تالفيها كاغبد منها بقدر
 .اإلمكاف

  العمل على إهباد نظاـ اتصاؿ فعاؿ يف اعبامعات،كاستخداـ التقنيات اغبديثة يف عملية
 االتصاؿ)انًتنت،كفاكس،كالربيد اليومي(.

  العمل على منح اعبامعات أكرب قدر من االستقاللية اإلدارية كاغبرية األكاديبية لتمكينها
مي مادامت ال زبرج عن األنظمة من ازباذ القرارات اليت تراىا مناسبة لتطوير عملها التعلي

 .كاللوائح كالقوانُت
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  سبكُت اعبامعات كالكليات من استقالؽبا اؼبارل كاإلدارم يف ضوء االستقرار اؼبطلوب
 .للسياسات كاػبطط التعليمية

  تطوير اؼبكتبات اعبامعية كربديثها من خالؿ توفَت كافة الدكريات كالنشرات كالكتب
كربطها بشبكات كبنوؾ اؼبعلومات احمللية كاإلقليمية اغبديثة كاجملالت العلمية،

 .كالدكلية،حىت تسهل اغبصوؿ على اؼبعلومات اغبديثة
 العمل على نشر اؼبعرفة العلمية كالتقنية اغبديثة كإشاعتها بُت أفراد اجملتمع. 
  ضركرة الربط بُت احتياجات سوؽ العمل كبُت العمليات اليت تقدمها اعبامعات من

ف بُت كزارة التخطيط كاػبدمة اؼبدنية ككزارة التعليم العارل كاجمللس األعلى خالؿ التعاك 
 .للجامعات

  تقدًن التسهيالت  للقائد األكاديبي من خالؿ توفَت البيئة كاؼبناخ اؼبناسب،ككذلك
زبفيض جدكؿ الساعات التدريسية،كتفريغو لفصل دراسي كردبا لعاـ  كامل إلقباز 

العمل البحثي من مساعدم باحثُت كاؼبتطلبات اؼبالية كتوفَت األحباث،كتوفَت مايتطلبو 
 اؼبعامل كاؼبختربات الالزمة لألحباث.

 
 (. بعٓٛإ:2011دساط١: ع٢ً عبذ اهلل سظٔ ايعٛاكٞ .) 

 ٝكٞ(.تأثري ايشكا ايٛظٝفٞ ع٢ً أدا٤ املٛظفني اإلداسٜني ظاَع١ ؿٓعا٤ )عح تطب
 

 ىدؼ الدراسة:
على مدل الرضا الوظيفي على أداء اؼبوظفُت اإلداريُت يف جامعة ىدفت الدراسة إذل التعرؼ 

صنعاء، التعرؼ على مستول الرضا الوظيفي لدل اؼبوظفُت اإلداريُت جبامعة صنعاء، التعرؼ 
على تأثَت األداء الوظيفي على أداء اؼبوظفُت اإلداريُت باعبامع، التعرؼ على تأثَت الرضا 

في، التعرؼ على تأثَت الرضا الوظيفي على الدقة يف الوظيفي على كفاءة األداء الوظي
اؼبواعيد،  التعرؼ على تأثَت الرضا الوظيفي على السرعة يف االقباز. كما ىدفت الدراسة إذل 
التعرؼ أيضا إذل التعرؼ على االختالالت اؼبتعلقة دبستول األداء ككدا اآللية اؼبثلى لتطبيق 

 معاعبة مناسبة.
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 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 خلصت الدراسة إذل األيت:
 ( سنة ، كبنسبة اكرب للذكور.40- 20معظم أفراد عينة الدراسة بُت ) 
 اخل(. –حوافز  –ل)ركاتب الرضاء الوظيفي منخفض كخاصة فيما يتعلق بطبيعة العم 
  اؼبستول العاـ لألداء الوظيفي لدل اؼبوظفُت اإلداريُت باعبامعة يف اقباز العمل : السرعة

 الدقة يف اؼبواعيد )مرتبة ثانية(. عنصر الكفاءة ) مرتبة أخَتة(. –)مرتبة أكذل( 
 ؾباؿ  ىناؾ تأثَت ؾباالت الرضا على كفاءة األداء الوظيفي. حيث أظهرت الدراسة أف

الرضاء عن اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية كطبيعة العمل كظركفو كالراتب على التوارل أكثر 
 اجملاالت تأثَتا على مستول كفاءة األداء الوظيفي.

 .ؾباالت الرضا الوظيفي ترتبط بعالقة متوسطة مع ؾباؿ الدقة يف اؼبواعيد 
  السرعة يف اقباز العمل من حيث ىناؾ عالقة ضعيفة بُت ؾباالت الرضاء الوظيفي كؾباؿ

 تأثرىا بالعالقات يف العمل، كالراتب ، طبيعة العمل كظركفو، اغبوافز اؼبادية، على التوارل.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  ،تفعيل برامج تدعيم الضماف االجتماعي كربامج التامُت الصحي، كالتامُت األسرم

سرم بعد الوفاة، كتقدًن حلوؿ عملية للقضايا اغبياتية للموظفُت مثل كبرامج األماف األ
 السكن كاؼبواصالت.

  إعادة النظر يف أنظمة العمل ) اللوائح الداخلية كاإلجراءات، كربديد االختصاصات دبا
 يتناسب مع القدرات الذاتية للموظفُت كيتيح فرص القياـ بالعمل باستقاللية كاملة.

 وظيفي كبو األفضل كدبا يتناسب مع قدرات ككفاءة كخربات كل موظف.تفعيل التدكير ال 
 .مراعاة التخصص كاؼبؤىل عند التعيُت كالتوزيع يف أم كظيفة زبصصية أك إشرافية 
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  توقَت كصيانة عوامل السالمة ، كتوفَت أدكات السالمة يف اؼبعامل حيث التهوية، توفَت
 اؼبواد الالزمة لسالمة اؼبوظف.

 إدارة اعبامعة كنقابة موظفي اعبامعة غبل أم مشاكل  أكؿ بأكؿ. التكامل بُت 
 .صرؼ اغبوافز اؼبادية كفق آلية تعتمد على معايَت ترتبط باألداء 
 .التواصل مع اعبهات اؼبعنية لتوفَت البدالت اؼبناسبة حبسب طبيعة العمل 
 .إنشاء صندكؽ للطوارئ ؼبساعدة اؼبوظفُت ماليا عند الضركرة 
 وارد الذاتية للجامعة من اجل تدعيم تدين الراتب : مثل اغبوافز كالبدالت.استخداـ اؼب 
 .التقييم السنوم كالنصف سنوم كعمل الًتقيات على أساس ىده التقارير دبا ىبدـ العمل 
 .ذبنب التحيز يف تقييم األداء كاالقباز 
 لداخلية.عمل إلية لصرؼ اؼبكافآت بناء على االقباز أكؿ بأكؿ كتفعيل دكر الرقابة ا 
 .التعرؼ على اعبوانب اإلبداعية للموظف كتنميتها من خالؿ برامج كدكرات تدريبية 
   .ال يوجد استفادة من اعبهات الداعمة كالوزارات كاؼبرافق األخرل لتأىيل اؼبوظف 
  إقامة كرش عمل لشرح األنظمة كاإلجراءات اؼبتبعة يف اعبامعة كمعاعبة إم إجراءات

 معقدة.
  علمي يوضح عمل كل كحدة إدارية يف اعبامعة.إعداد دليل 
 .إقامة برامج لتنمية كتطوير أساليب التعامل بُت الرؤساء كاؼبرؤكسُت لدعم اؼبوظفُت 
 

 (. بعٓٛإ:2011دساط١: عًٞ عًٞ ستُذ ْاؿش قعؼٛؾ.)
 ايشٜاكٝات.تطبٝك٘ يف تذسٜع َادٙ ٚاقع ايتعًِٝ عٔ بعذ يف ادتاَعات ٚاملعاٖذ ايعًٝا اي١ُٝٓٝ َٚذ٣ 

 
 ىدؼ الدراسة:

كاقع التعليم عن بعد يف اعبامعات كاؼبعاىد العليا اليمنية كمدل تطبيقو يف تدريس مادة 
 الرياضيات من كجهو نظر ىيئو التدريس كاؽبيئة اإلدارية كالطالب. 

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 الدراسة: نتائج
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 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  أف األسباب اليت جعلت اؼبعاىد كاعبامعات تتجو لنظاـ التعليم عن بعد كتوفَت فرص

 تعليميو تتسم باؼبركنة .
 . تتمثل رسـو التعليم عن بعد يف التمويل اغبكومي كالرسـو اؼبفركضة على الطالب 
  التعليم عن بعد ىي العلـو االجتماعية كاإلنسانية.أكثر الربامج اليت يقدمها 
  أكثر الوسائل التعليمية تتمثل يف اؼبطبوعات كاغباسوب كيتم توزيعها للطالب عن طريق

 االستالـ اؼبباشر كاالنًتنت.
  الدرجة اليت سبنحها اؼبعاىد كاعبامعات ىي دبلـو عارل نظاـ السنتُت بالنسبة للمعاىد

فتمنح الدبلـو العارل كالبكالوريوس كاف االعًتاؼ هبذه الشهادات العليا ،اما اعبامعات 
 يًتاكح بُت الرفض كالقبوؿ ؿبليان كدكليان.

 . اعبوانب اإلدارية اليت تقـو هبا اؼبعاىد كاعبامعات ال ترقى إذل اؼبستول اؼبطلوب 
 نية.تتمثل أىم اؼبشكالت لنظاـ التعليم عن بعد يف ضعف البنية التحتية كالوسائط التق 
 عدـ الثبات يف رسم اػبطط كالسياسات اؼبتبع فيو 

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 .كضع خطو متكاملة تبدأ من اؼبدارس إليضاح مزايا التعليم عن بعد 
  العمل على تطوير كترقيو خدمات التعليم عن بعد كفقان إلسًتاتيجية مالئمة تتوفر لديها

 من كوادر بشريو كموارد ماليو كبناء ربتية . آليات التنفيذ
  إعداد برامج كدكرات تدريبيو ألعضاء ىيئو التدريس كاؼبوظفُت كالطلبة يف ؾباؿ استخداـ

 اغباسب اآلرل كاالنًتنت. 
  العمل على إهباد مكتبة الكًتكنية تقـو بتوفَت اؼبراجع كالكتب كالدكريات كاالنتقاؿ

 رقمية .بالشكل اؼبطبوع اذل الصورة ال
  ضركرة التدريب اؼبستمر لعضو ىيئو التدريس كإجادتو استخداـ التعليم عن بعد كالتعلم

 االلكًتكين .
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 (. بعٓٛإ:2011دساط١: غايب محٝذ محٝذ ايكاْف.) 
 تـٛس َكرتح يتطٜٛش ادتاَعات األ١ًٖٝ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

اعبامعات األىلية اليمنية كتطورىا، كرصد كاقع ىدفت الدراسة إذل معرفة ظركؼ نشأة 
كمشكالت اعبامعات األىلية اليمنية، كتعرؼ االذباىات العاؼبية اؼبعاصرة يف تطوير التعليم 

 اعبامعي األىلي، كالوصوؿ تصور مقًتح لتطوير اعبامعات األىلية يف اعبمهورية اليمنية
 اػبربات كالتجارب:

تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا 
 باؼبوضوع.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

كشفت الدراسة أف بعض اعبامعات عند قيامها دل تتوافر فيها اؼبتطلبات األساسية من البٍت 
عضاء ىيئة التدريس اؼبنتدبُت من التحتية للتعليم اعبامعي، كأهنا اعتمدت اعتمادان كبَتان على أ

اعبامعات اغبكومية بنظاـ أجور الساعات، كأهنا ال تلتـز بالقواعد كاؼبعايَت اؼبفركضة بالقانوف 
يف القبوؿ، كأف بعضها يعاين من نقص يف التجهيزات، كأف إدارات اعبامعات األىلية تتأثر 

كزارة التعليم العارل كالبحث  بتوجهات اؼبسانبُت يف رأس ماؽبا، كعدـ كضوح العالقة بُت
العلمي كاعبامعات األىلية حيث يشوهبا الكثَت من التعقيد، كأهنا ال ترتبط مع مؤسسات 

 اإلنتاج يف البالد برغم أهنا أنشئت لسد حاجات السوؽ.
 

 التوصيات:
 .تنفيذ التصور اؼبقًتح
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 (. بعٓٛإ:2011دساط١: فؤاد ستُذ قاٜذ أمحذ ايبعذاْٞ.) 
 َكرتح إلعاد٠ ٖٓذط١ ايعًُٝات اإلداس١ٜ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ أمنٛرز

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل كضع مبوذج مقًتح إلعادة ىندسة العمليات اإلدارية يف اعبامعات 
اليمنية، دبا هبعلها قادرة على مواكبة التغَتات احمللية كالعاؼبية يف اجملالت صبيعها، كيزيد من  

 ا كقدرهتا التنافسية.كفاءهتا كفاعليته
 اػبربات كالتجارب:

ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 
 باؼبوضوع.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

اؽبندسة يف كشفت الدراسة عن الواقع اؼبتدين يف فبارسة اؼبهارات كاألساليب اؼبطلوبة إلعادة 
 اعبامعات اليمنية، كاغباجة اؼباسة إذل إعادة ىندسة العمليات اإلدارية يف اعبامعات اليمنية.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
تطوير برنامج اإلدارة يف اعبامعات اليمنية ليواكب العصر التكنولوجي اغبديث كذلك بتوفَت 

 ؼبعدات كالربامج ذات مستول أفضل ككفاءة أعلى.التجهيزات كاغباسبات كا
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 (. بعٓٛإ:2011دساط١: َربٚى ؿاحل عًٞ ايظٛدٟ.) 
تكِٜٛ نفا٠٤ األدا٤ ايتذسٜظٞ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف نًٝات ايرتب١ٝ بادتاَعات اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ َعاٜري 

 ادتٛد٠.
 

 ىدؼ الدراسة:
األداء التدريسي الالزمة ألعضاء ىيئة التدريس ىدفت الدراسة إذل تعرؼ معايَت جودة كفاءة 

بكليات الًتبية، كالكشف عن مدل توافر ىذه اؼبعايَت يف األداء التدريسي ألعضاء ىيئة 
التدريس بكليات الًتبية يف اعبامعات اليمنية، ككذا كضع رؤل مستقبلية مقًتحة لتنمية 

 ليل كاقع أدائهم التدريسي.كتطوير كفاءة أداء أعضاء ىيئة التدريس يف ضوء نتائج رب
 اػبربات كالتجارب:

ذكرت الدراسة بعض التجارب كاػبربات العربية كالعاؼبية ، كتجربة مصر كالسوداف كالواليات 
 اؼبتحدة األمريكية

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

يصل مستول أدائهم لكفاءة  كشفت الدراسة أف نسبة كبَتة من أعضاء ىيئة التدريس ال 
األداء التدريسي إذل درجة التمكن كاإلتقاف على كبو عارل اعبودة ، كأف الواقع الراىن ؼبستول 
كجود كفاءة أداء أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية دل يكن باؼبستول اؼبطلوب الذم 

ة من ذكم درجة ينشده التعليم اعبامعي، كأف مستول أداء أعضاء ىيئة التدريس اؼبعاكن
مدرس)ؿباضر( دل تكن ؿبققة عبودة األداء التدريسي اؼبنشود، كأف السماح ؽبم بتدريس 
مقررات دراسية يعد مغامرة خطَتة ؽبا انعكاساهتا السلبية  على مستول التعليم اعبامعي، كأف 

 ؾباؿ تقوًن كفاءة أداء أعضاء ىيئة التدريس حباجة إذل دراسة كإعادة نظر.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 .نشر ثقافة التقوًن كالتطوير بُت أعضاء ىيئة التدريس يف كليات الًتبية لضماف اعبودة 
  االىتماـ بعملية تقوًن أداء أعضاء ىيئة التدريس بشكل دكرم، ككضع معايَت ؿبددة

 عضاء ىيئة التدريس.اعتماد أساليب تقوًن حديثة كمتنوعة لقياس كفاءة أداء أ، ك لذلك
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 (. بعٓٛإ:2011ساط١: ستظٔ ستُذ فٗاد اذتضَٞ.)د
 نفا٠٤ األدا٤ اإلداسٟ يذٜٛإ عاّ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل الكشف عن مستول كفاءة األداء اإلدارم ؼبدراء اإلدارات العامة يف 
 رة التعليم العارل كالبحث العلمي باعبمهورية اليمنيةديواف عاـ كزا

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  العارل كاف متوسطا يف اف مستول كفاءة األداء اإلدارم ؼبدراء عمـو ديواف كزارة التعليم
االدارات التالية )شؤكف مؤسسات التعليم العارل كإدارة االعًتاؼ كالتصديق، كالبعثات 
كاؼبنح، كالعالقات الثقافية(، كمتدين يف اإلدارات )الرقابة كالتفتيش، كالعالقات العامة، 

 ة(.كاؼبشاريع كالتخطيط، كالشؤف القانونية، كاؼبوارد البشرية، كالشؤكف اؼبالي
  تدين االىتماـ باعبانب التدرييب للموظفُت كالرقابة كالتفتيش الداخلي كالتخطيط

 تداخل الصالحيات بُت بعض اإلدارات داخل القطاع الواحد.، ك للمشاريع
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 ة حبيث تعطى إهباد آلية عمل تنظم أعماؿ قطاع البعثات بشاف توزيع اؼبنح الدراسي

 االكلوية للطالب اؼبتفوقُت كاؼببدعُت كذكم االحتياجات اػباصة.
  توفَت ميزانية لكل إدارة عامة مستقلة كإعادة النظر يف مهاـ اإلدارات العامة كمنع تداخل

 االختصاصات بُت اإلدارات .
 . تطبيق مبدأ الثواب كالعقاب كمنح اغبوافز اؼبناسبة 
  كاحملاسبة كالتخلص من اؼبركزية الشديدة يف ازباذ القرارات .تفعيل دكر الرقابة 
 .توفَت االحتياجات الالزمة للعمل مثل اغبواسيب كالقرطاسية كغَتىا 
 .اختيار العناصر ذات الكفاءات العالية لإلدارات العامة كفق معايَت اؼبفاضلة 
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 (. بعٓٛإ:2010دساط١: ستُذ عبذاهلل أمحذ ايٓدعٞ.) 
 swotدا٤ اهل٦ٝات ايكٝاد١ٜ يًذساطات ايعًٝا يف داَع١ عذٕ يف ك٤ٛ ايتشًٌٝ االطرتاتٝذٞ تكِٝٝ َظت٣ٛ أ

 
 ىدؼ الدراسة:

لبيئيت الدراسات العليا الداخلية كاػبارجية   swotىدفت الدراسة إذل  التحليل االسًتاتيجي 
 ا يف جامعة عدف.

 اػبربات كالتجارب:
 خربات كذبارب دكؿ ؿبددةتتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

كشفت الدراسة أف أداء اؽبيئات القيادية للدراسات العليا يف جامعة عدف تسوده الالمركزية 
يف أداء اؼبهاـ، كضعف يف تفويض السلطات، كيعملوف كفق ىيكل تنظيمي غَت مرف ؼبواجهة 
أم تغَتات  طارئة، كال يشارؾ العاملُت يف التخطيط كازباذ القرار، كيف ظل ضعف قيم 

بُت العاملُت يف اعبامعة،  كضعف يف تبٍت قيم التجديد كاالبتكار، كقلة  اؼبساكاة كالعدؿ
الكفاءات اإلدارية إلدارات الدراسات العليا، كقلة يف الكادر الفٍت اؼبؤىل ، كتدين االىتماـ 

 بتحديث اؼبعلومات كالبيانات، كصعوبة اغبصوؿ علىاؼبعلومات كالبيانات.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 .العمل على ربديث برامج الدراسات العليا لتحقيق اؼبيزة التنافسية 
 .إدخاؿ التكنولوجيا اغبديثة للدراسات العليا لالستفادة من التطور التنكنولوجي 
  أعادة تصميم اؽبيكل التنظيمي كالعمل على إشراؾ العاملُت يف الدراسات العليا يف

 تخطيط كازباذ القرار.ال
 .توحيد آلية العمل يف صبيع الكليات كأقسامها العلمية 
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 (. بعٓٛإ:2011دساط١: ستُذ َبدٛت سظٔ ادتشادٟ.) 
 طبٌ َهافش١ ايفظاد اإلداسٟ َٚعٛقاتٗا يف ادتاَعات اذته١َٝٛ اي١ُٝٓٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

كافحة الفساد اإلدارم يف ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على السبل اليت يبكن ازباذىا ؼب
اعبامعات اغبكومية اليمنية، كالتعرؼ على أىم معوقات عملية مكافحة الفساد اإلدارم يف 

 اعبامعات اليمنية.
 اػبربات كالتجارب:

ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 
 باؼبوضوع.

 نتائج الدراسة:
 صبلة من النتائج، أبرزىا: كشفت الدراسة عن

كشفت الدراسة عن كجود فساد إدارم يف اعبامعات اليمنية، كأف أىم السبل اإلدارية 
ؼبكافحتو ىي: تطبيق القوانُت كاللوائح اؼبنظمة لعمل اعبامعات كالكليات بصورة عادلة، 

ز بُت اؼبوظفُت كاعتماد مبدأ الكفاءة يف اختيار أعضاء ىيئة التدريس كاإلداريُت، كعدـ التميي
 على أساس حزيب أك مناطقي أك مذىيب، كتبٍت مبدأ الشفافية كاؼبسائلة.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 .تطبيق القوانُت كاللوائح اؼبنظمة لعملها بصورة عادلة 
 .تبادؿ اػبربات مع اعبامعات العربية كاألجنبية اؼبتميزة 
  اؼبعلومات يف إدارة أعماؽبا.استخداـ نظم إدارة 
  تعزيز استقاللية أجهزة الرقابة كمكافحة الفساد، كسرعة إصدار األحكاـ اؼبتعلقة بالفساد

 دكف تردد.
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 (. بعٓٛإ:2011دساط١: َطٝع عُش ايذٚطشٟ.) 
 داَع١ ؿٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعش املؼشفني ٚايطًب١. -َؼهالت اإلػشاف ايعًُٞ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ

 
 سة:ىدؼ الدرا

التعرؼ على مشكالت اإلشراؼ العلمي اليت  تواجو اؼبشرفُت كالطلبة يف كلية الًتبية جامعة 
 صنعاء من كجهة نظر اؼبشرفُت كالطلبة من حيث طبيعة اؼبشكالت كؾباالهتا.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  .ربيز ؾبلس القسم ضد اؼبشرؼ 
 .تباطؤ ؾبلس القسم يف تشكيل عبنة اؼبناقشة 
 .هتميش ؾبلس الكلية للمشرؼ الرئيسي أك اؼبشارؾ كاستبدالو بأخر 
 .عدـ االلتزاـ باللوائح يف تشكيل اللجاف للمناقشة 
 .التشدد يف اختيار اؼبناقش اػبارجي 
 .التعامل معو بناء على األىواء الشخصية 
 .التعمد يف إحراج اؼبشرؼ أثناء اؼبناقشة 
 .تعارل بعض اؼبناقشُت من ذكم الدرجات العلمية العالية 
 مشكالت تواجو الباحث: إصرار اؼبشرؼ على اختيار عنواف حبثي 
  بعد زبصص اؼبشرؼ عن موضوع البحث 
 .مالحظات اؼبشرؼ غامضة كغَت مفهومة 
 ت اؼبشرؼضغوطا 
  .عدـ إتاحة اؼبشرؼ الفرصة الكافية لعرض أراء الطالب كالتعبَت عنها 
 تركيز اؼبشرؼ على الشكليات 
 .تباطؤ اؼبشرؼ يف قراءة ما يقدمو اؼبشرؼ 
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 تناقض اؼبشرؼ الرئيسي كاؼبشارؾ 
 .قلة اػبربة كالبحثية للمشرفُت 
 .صعوبة التعامل مع اؼبشرؼ 

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  إعادة النظر يف برامج الدراسات العليا كلوائحها كنظمها حبيث توضع لوائح كنظم جديدة

 تؤدم إذل تاليف جوانب القصور اؼبذكورة يف الدراسة.
  إسناد مهمة تدريس مقررات البحث العلمي إذل أساتذة متخصصُت كليس أم شخص

 ؼبلء الفراغ فقط.
 ريب الطلبة على مهارات البحث العلمي كالبحث عن اؼبصادر بصورة مكثفة أثناء تد

 الدراسة.
  إنشاء قاعدة معلومات موحدة لرسائل اؼباجستَت كالدكتوراه يف صبيع التخصصات اليت

 سبت إجازهتا يف اليمن كيف الوطن العريب.
 َت الدكلة كاؼبتغَتات ذبويد ـبرجات الدراسات العليا مب يتفق مع متطلبات التنمية كمعاي

 اغبديثة.
  أقساـ( لتبادؿ اػبربات.–التعاكف كالتنسيق بُت اعبامعات) كليات 
 .اختبار مشكالت البحث كفق معايَت علمية 
  إعداد اؼبشرؼ العلمي إعدادا مهنيا مناسبا ؼبهمة اإلشراؼ كاؼبتابعة على الطلبة الباحثُت

 حىت يتسٌت لو تنفيذ كاقباز اؼبهمة بشكل فاعل.
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 (. بعٓٛإ:2011دساط١: ْؼٛإ ستُذ ادتشادٟ.) 
 تكِٜٛ طٝاط١ ايتذسٜب ظاَع١ ؿٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعش املٛظفني اإلداسٜني.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل تقييم سياسة التدريب يف جامعة صنعاء كمؤسسة تعليمية هتتم بالعملية 
العملية يف اؼبيزانية السنوية للجامعة، كذلك نظران التدريبية كتقـو برصد اؼببالغ الكبَتة ؽبذه 

ألنبية الدكر الذم تلعبو ىذه السياسة يف التأثَت على كفاءة العاملُت يف اعبامعة كبالتارل زيادة  
 كفاءة أداء اػبدمات التعليمية اليت تقدمها اعبامعة للمستفيدين.

 اػبربات كالتجارب:
راسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الد

 باؼبوضوع
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
كشفت الدراسة عن كجود إدارة عامة للتدريب تقـو بكثَت من األنشطة التدريبة، إال أنو ال 

أك رئيس  توجد آلية كاضحة لًتشيح اؼبتدربُت، حيث يتم االعتماد على الرئيس اؼبباشر
اعبامعة، كال يوجد اىتماـ بتحديد االحتياجات التدريبية ، ككجود ضعف يف تصميم 
الدكرات التدريبية، كأغلبها يعتمد على احملاضرات النظرية ، كأف معظم الدكرات ىي يف 
اغباسوب كاللغة اإلقبليزية، كال يوجد تقييم للدكرات التدريبية قبل أك أثناء أك بعد االنتهاء 

 .منها
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  ،كضع خطة شاملة للتدريب عبميع اؼبوظفُت اإلداريُت يف اؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة
 على أف تكوف األنشطة التدريبية مستمرة كملزمة عبميع  اؼبوظفُت.

   زيادة اؼبخصصات اؼبالية لألنشطة التدريبية يف الوازنة السنوية للجامعة دبا يكفل زيادة
 الدكرات التدريبية كمشوؽبا اؼبوظفُت كافة. 
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  ربديد االحتياجات التدريبية من قبل فريق متخصص ، كتطوير آلية كاضحة كعادلة
كاستخداـ الوسائل كالتقنيات لًتشيح اؼبوظفُت اؼبلتحقُت  بالربامج كالدكرات التدريبية، 

 اغبديثة يف التدريب.
  كضع خطة لتقييم الدكرات كالربامج التدريبية قبل كأثناء كبعد االنتهاء من الدكرات

 التدريبية للتأكد من فائدة الربامج التدريبية اؼبنفذة.
 

 (. بعٓٛإ:2011دساط١: ٚطاّ عبذايهشِٜ محٝذ.) 
 داَع١ عذٕ. -ػ١ اإلصتًٝض١ٜ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ عذٕبٓا٤ َعٝاس َكرتح إلعذاد َعًُٞ ايً

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل بناء معيار مقًتح إلعداد معلمي اللغة اإلقبليزية للمرحلة الثانوية يف كلية 
الًتبية جامعة عدف دبكونات اإلعداد الرئيسة الثالث: اإلعداد األكاديبي كيبثل متطلبات 

 يبثل متطلبات الكلية، كاإلعداد الثقايف كيبثل متطلبات اعبامعة.القسم، كاإلعداد الًتبوم ك 
 اػبربات كالتجارب:

ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 
 باؼبوضوع.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 إعداد معلمي اللغة اإلقبليزية للمرحلة كشفت الدراسة عن كجود مشاكل كصعوبات يف
الثانوية يف كلية الًتبية عدف كتأىيلهم، منها: ذبزئة اإلعداد األكاديبي كاإلعداد الًتبوم 
كاإلعداد الثقايف، أك االىتماـ بأحدىا دكف اآلخر، كعدـ تزكيد الطالب اؼبعلم يف طور 

ة كاإلشراؼ كمدة التطبيق، كمواكب اإلعداد بدراسة معمقة للًتبية العملية من حيث التنظيم
 .التغَتات اؼبتسارعة يف اؼبعرفة

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
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  أف يعد اإلعداد األكاديبي كاإلعداد الًتبوم كاإلعداد الثقايف كحدة متكاملة ، يتم إعداد
 معلمي اللغة اإلقبليزية على كفقها كال يبكن ذبزئتها.

  الطالب اؼبعلم يف طور اإلعداد بدراسة معمقة للًتبية العملية من حيث التنظيم تزكيد
 .كاإلشراؼ كمدة التطبيق

 
 

 (. بعٓٛإ:2012دساط١: إبشاِٖٝ عبذاهلل سظني ؿاحل.) 
 ٚاقع اطتدذاّ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚاأليظٔ داَع١ عُشإ بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 )دساط١ َظش١ٝ(.
 

 الدراسة:ىدؼ 
ىدفت الدراسة إذل الكشف عن كاقع استخداـ التعلم اإللكًتكين بكلية الًتبية كاأللسن 

 جبامعة عمراف، كاؼبعوقات اليت ربوؿ دكف استخدامو.
 اػبربات كالتجارب:

ذكرت الدراسة كثَت من التجارب العاؼبية كتجربة كوريا، كاالرباد األكركيب ككندا كسنغافورة 
 كالصُت كأمريكا كماليزيا كالياباف كمصر كاألردف ك... كاسًتاليا كاؽبند
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
كشفت الدراسة عن الوضع السيئ للتعليم اإللكًتكين ، كقلة أجهزة التعليم اإلليكًتكين كتدين 

يف استخداـ التعليم استخدامها من قبل أعضاء ىيئة التدريس، ككجد معوقات كثَتة ككبَتة 
 اإللكًتكين.  

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  تأىيل كادر فٍت متخصص يف صيانة األجهزة كالتقنيات كتفادم األعطاؿ اليت تعوؽ
 العمل على حوسبة اؼبقررات كرفعها على شبكة االنًتنت.، ك العملية التعليمية

  التعليم اإللكًتكين على مستول اعبامعة.إنشاء إدارة مستقلة متخصصة يف 
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 (. بعٓٛإ:2012دساط١: أبٛ بهش عبذايعضٜض حي٢ٝ ايػضايٞ .) 
 تطٜٛش َٓع١َٛ ايظٝاط١ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ يتعضٜض ايٛال٤ ايٛطين ٚاملٛاط١ٓ ايـاذت١ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 
 ىدؼ الدراسة:

بوية كالتعليمية لتعزيز الوالء الوطٍت ىدفت الدراسة إذل دراسة تطوير منظومة السياسة الًت 
كاؼبواطنة الصاغبة يف اعبمهورية اليمنية، كربليل السياسة الًتبوية كالتعليمية على صعيد تعزيز 
الوالء الوطٍت دبا يبكن من ربديد أكجو الضعف كالقوة كتطويرىا يف االذباه الذم وبقق 

 يز الوالء الوطٍت يف اعبمهورية اليمنية.التوجهات الواردة يف الدستور كبرنامج اغبكومة لتعز 
 اػبربات كالتجارب:

ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 
 باؼبوضوع.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

نتيجة لقصور يف  كشفت الدراسة عن كجود قصور يف الًتبية الوطنية لدل بعض األسر
التعليم، كإغفاؿ ؼبواضيع الًتبية الوطنية يف مرحلة اغبضانة كرياض األطفاؿ كالصف األكؿ 
كالتاين للمرحلة األساسية، كعدـ شرح مواضيع تعميق الوالء الوطٍت الشرح الكايف من قبل 

والء الوطٍت اؼبعلمُت، كعدـ تأىيل اؼبعلمُت كاؼبوجهُت كإدارات اؼبدارس على أساليب تعميق ال
 لدل الطالب.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  تبٍت إسًتاتيجية كطنية لتعزيز الوالء الوطٍت كاؼبواطنة الصاغبة كربرًن اغبزبية يف اؼبؤسسات
 التعليمية .

 ،تطوير مناىج التعليم العاـ كالتعليم الفٍت كالتدريب اؼبهٍت كالتعليم اغبكومي كاألىلي 
 كتضمينها مواضيع تعزيز الوالء الوطٍت.
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 (.بعٓٛإ:2012دساط١: امحذ ستُذ ؿاحل ايكاكٞ.)
 تكِٜٛ طٝاطات ايكبٍٛ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ يف ك٤ٛ استٝادات ايت١ُٝٓ.

 
 ىدؼ الدراسة:

 ىدؼ البحث اغبارل إذل تقوًن سياسات القبوؿ اؼبتبعة يف اعبامعات اليمنية اغبكومية يف ضوء
 احتياجات التنمية.
 اػبربات كالتجارب:

  سياسة القبوؿ يف اعبامعات العربية 
سياسة القبوؿ يف عدد من الدكؿ مثل السويد، كبولندا، كاسًتاليا ، كالصُت ، كفرنسا ، 

 كالياباف، كاؼبملكة اؼبتحدة ، كبريطانيا.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
 إسهامات سياسات القبوؿ يف اعبامعات اليمنية يف ربقيق األىداؼ  حصل مستول

التنموية، على تقدير بدرجة " متوسط "، كحصل مستول كفاءة اؼبعايَت اؼبتبعة يف 
اعبامعات اليمنية اغبكومية، على تقدير بدرجة "متوسط"، كحصل مستول الصعوبات 

 ر بدرجة "عارل".الناشئة عن استمرار سياسات القبوؿ اغبالية، على تقدي
  أف العائد االجتماعي لالستثمار يف التعليم العارل يف اليمن سيكوف ضعيفان أك متوسطا يف

أحسن االفًتاضات، كضعف العائد االجتماعي لالستثمار يف التعليم يعٍت ضعف 
مستول اإلنتاجية يف اجملتمع، كىذا يقود إذل ضعف معدالت النمو يف الناتج احمللي 

 لذم بدكره ينعكس سلبا على متوسط دخل الفرد يف اليمن.اإلصبارل، كا
  كجود حاجة ملحة لدمج اعبامعات يف عمليات كضع خطط التنمية يف اليمن، فبا

يساعدىا على رسم سياساهتا للقبوؿ بدقة ككاقعية زبدـ خطط كأىداؼ التنمية اليت 
 شاركت يف كضعها.

 عبامعات اليمنية اغبكومية متوسطان، كاف مستول كفاءة معايَت القبوؿ اؼبعموؿ هبا يف ا
كاالستنتاج الذم يبكن اػبركج بو من ىذه النتيجة ىو أف االستمرار يف تطبيق تلك 
اؼبعايَت يف اعبامعات اليمنية اغبكومية يعٍت االستمرار يف ذباىل اعبامعات اليمنية 
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ات على كاعبهات القائمة عليها لالحتياجات التنموية لليمن، كاف قدرة ىذه اعبامع
اؼبساعدة يف التسريع بعمليات التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية يف 

 اليمن ستكوف ضعيفة أك ؿبدكدة يف أفضل اغباالت .
  أف ىناؾ إدراؾ كشعور بوجود عدد من اؼبشكالت أك الصعوبات اؼبتعلقة بسياسة القبوؿ

فبا يعٍت أف ىناؾ بيئة أكاديبية قابلة للتعاكف يف تذليل تلك الصعوبات، كوف عدـ معاعبة 
ىذه الصعوبات سوؼ يعزز ضعف كفاءة معايَت القبوؿ يف ربقيق أىداؼ التنمية يف 

أف تساعد اعبامعات يف ربقيقها، كما أف عدـ التصدم اليمن اليت يأمل اجملتمع 
باؼبعاعبات اؼبدركسة يعٍت حالة استمرار العائد االجتماعي، كضعف العائد اػباص لعملية 
االستثمار اجملتمعي كاغبكومي يف التعليم العارل، كما سيخلق إختالالت خطَتة يف سوؽ 

عليم( كالطلب )احتياجات العمل من خالؿ اختالؿ بُت جانيب العرض )ـبرجات الت
 سوؽ العمل( كما ككيفان.

  إف مستول الصعوبات يف ربط سياسات القبوؿ باحتياجات التنمية يبثل ربديان أكرب يف
التخصصات اإلنسانية كاالجتماعية منو يف ؾباؿ التخصصات التطبيقية، كالسبب ىو أف 

بالنسبة ألعداد اؼبلتحقُت أعداد الطلبة اؼبلتحقُت بالتخصصات التطبيقية ما يزاؿ ضعيفا 
 ، باعبامعات اليمنية، كما أف فرص العمل ؼبتخرجي اجملاالت التطبيقية ما يزاؿ غَت مشبعو
كىو عكس اغباؿ بالنسبة ألعداد اؼبلتحقُت بالتخصصات اإلنسانية كحاجة سوؽ العمل 
ؽبم، حيث دل تراع احتياجات سوؽ العمل من التخصصات التطبيقية عند كضع 

لقبوؿ اغبالية، بل أف جهات االختصاص يف اعبامعات كالدكلة قد اعتربت سياسات ا
كظيفة ىذه التخصصات اإلنسانية ىي أكالن تقدًن فرص التحاؽ )إتاحة( للطلبة الذين ال 
يقبلوف يف األقساـ التطبيقية أك ال يرغبوف يف االلتحاؽ هبا، كليس الحتياجات التنمية يف 

ذا وبتم كلو جزئيان إهباد مؤسسة تعلم ما بعد الثانوم اليمن، كؽبذا فإف اػبركج من ى
 مهمتها األساسية  فرص قبوؿ للطلبة.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
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  كضع سياسات قبوؿ جديدة للجامعات كالكليات كاؼبعاىد العليا اغبكومية يشًتؾ يف
االقتصادية، كاالجتماعية،  كضعها كل من اعبهات اؼبسؤكلة عن رسم خطط التنمية

كاعبهات اؼبسؤكلة عن التعليم العاـ كالعارل، بقطاعيو اغبكومي كاػباص كاألىلي، كفبثلُت 
 ؼبنظمات اجملتمع اؼبدين، لضماف أكسع مشاركة يف رسم معادل سياسات القبوؿ اعبديدة.

 اعبديدة،  كجود آليات مراقبة؛ اللتزاـ اعبامعات كالكليات اغبكومية بتنفيذ السياسات
سبنع اػبركج عنها أك االلتفاؼ عليها ربقيقان لرغبات القيادات اعبامعية يف التوسع أك 

 االنكماش ألسباب خاصة هبا.
  أف تسمح كتشجع سياسات القبوؿ اعبديدة يف مؤسسات التعليم العارل اغبكومية، على

ة يف براؾبها خلق ركح التنافس بُت ىذه اؼبؤسسات الذم يقود إذل رفع مستويات اعبود
العارل كبقية اؼبختلفة؛ كما تسمح كتشجع مبدأ اؼبنافسة بُت القطاع اغبكومي يف التعليم 

 القطاعات
  أف تكوف أىداؼ كغايات سياسات القبوؿ اعبديدة كاضحة كقابلة للقياس؛ من حيث

مستول ربققها، كأف تكوف عادلة؛ من حيث تركيزىا على خدمة أغراض التنمية 
كيزىا على ضماف اغبد األدىن من عدالة توزيع فرص التعليم العارل بُت اؼبختلفة، كتر 

 اؼبدينة كالريف، كاألغنياء كالفقراء، كالذكور كاإلناث، لضماف تنمية متوازنة كعادلة .
  العمل على إزالة كمعاعبة كل الصعوبات كاؼبعوقات السياسية كاإلدارية كاالجتماعية

 السابقة.سياسات القبوؿ اعبديدة بالشركط كاؼبواصفات قتصادية كالثقافية اليت سبنع كاال
 
 

 (. بعٓٛإ:2012دساط١: إهلاّ عًٞ أمحذ ايظٓباْٞ.)
منٛرز َكرتح يًتدطٝط االطرتاتٝذٞ املظتكبًٞ يت١ُٝٓ ايتٌُٜٛ ايزاتٞ ظـاَـــع١ رَــــاس يف ك٤ٛ املتػريات 

 احمل١ًٝ.
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة إذل تقدًن " مبوذج مقًتح للتخطيط االسًتاتيجي اؼبستقبلي لتنمية التمويل 

التعرؼ على أىم الذايت جبامعة ذمار يف ضوء اؼبتغَتات احمللية " كذلك من خالؿ 
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االسًتاتيجيات العاؼبية اؼبعاصرة يف سبويل التعليم العارل ذاتيان، كالتعرؼ على كاقع التخطيط 
للموارد اؼبالية جبامعة ذمار كذلك من خالؿ ربليل بيئتها الداخلية كاػبارجية،  االسًتاتيجي

كالتعرؼ على أىم اؼبشكالت اليت تعوؽ عملية التخطيط االسًتاتيجي اؼبساعد يف تنمية 
التمويل الذايت يف اعبامعة كتقدًن مبوذج مقًتح للتخطيط االسًتاتيجي لتنمية التمويل الذايت 

 عبامعة ذمار.
 ربات كالتجارب:اػب

 -بعض النماذج العاؼبية لتمويل التعليم العارل مثل إسًتاتيجية اعبامعة االستثمارية )اؼبنتجة( 
إسًتاتيجية االستثمار يف البحث  -إسًتاتيجية اعبامعة االفًتاضية -إسًتاتيجية اعبامعة الرائدة 

إسًتاتيجية  -خدمات اعبامعة للمجتمع إسًتاتيجية -إسًتاتيجية التعليم اؼبموؿ ذاتيان  -العلمي
 -إسًتاتيجية الوقف -إسًتاتيجية النشاطات اإلنتاجية -التعليم اؼبفتوح كالتعليم عن بعد

 إسًتاتيجية التسويق اعبامعي.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
يتعلق احملور األكؿ باغباجة إذل تنمية موافقة عينة الدراسة )اػبرباء( على ؿباكر أداة الدراسة ، 

مصادر التمويل الذايت جبامعة ذمار، كيتعلق احملور الثاين بالتخطيط االسًتاتيجي اؼبساعد يف 
تنمية التمويل الذايت باعبامعة. كما تضمنت مرحلة ربليل البيئة الداخلية للجامعة نقاط القوة 

 واتية كالتهديدات أك اؼبخاطر احملتملة.كنقاط الضعف، كتضمنت البيئة اػبارجية الفرص اؼب
 التوصيات:

 تنفيذ النموذج اؼبقًتح.
 
 

 (. بعٓٛإ:2012ساط١: صَضّ ؿاحل طعذ أمحذ ارتٛالْٞ.)د
 يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ.أمنٛرز َكرتح يتٌُٜٛ ايبشح ايعًُٞ 

 
 ىدؼ الدراسة:

 أمبوذج مقًتح لتمويل البحث العلمي يف اعبامعات اليمنية البحث إذل بناء ىدؼ
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 اػبربات كالتجارب:
تطرقت الدراسة إذل ذكر بعض أنواع التمويل كالنماذج العاؼبية كالعربية يف ؾباؿ سبويل البحث 
العلمي كمن تلك التجارب يف ؾباؿ اعبامعة اؼبنتجة كالتعليم االفًتاضي على سبيل اؼبثاؿ ) 

سوريا(. كقدمت الدراسة بعض  –العراؽ  –ىولندا  –الربازيل  –ريكا ام –اسًتاليا 
 االسًتاتيجيات يف ؾباؿ التمويل اعبامعي.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

موافقة اػبرباء الذين مت اختيارىم لإلجابة علن أداة الدراسة بدرجة عالية جدا على مستول 
األداة ككل، دبحاكرىا اؼبختلفة اؼبتضمنة )إدارة التمويل، ترشيد التمويل، ترشيد التمويل، 

 التمويل اجملتمعي، التمويل اػبارجي، التمويل اغبكومي، التمويل الذايت(.
 التوصيات:
 راسة عددان من التوصيات أبرزىا: قدمت الد

  كضع إسًتاتيجية للبحث العلمي كسبويلو يف اعبامعات اليمنية اغبكومية تتالءـ مع
 إسًتاتيجية التنمية اؼبتبعة يف اليمن. 

  ربديد األكلويات البحثية للجامعات اليمنية اغبكومية كتوجيو الباحثُت كطلبة الدراسات
ختيار حبوثهم يف إطار ىذه األكلويات، كتوجيو التمويل العليا كأعضاء ىيئات التدريس ال

 يف ضوء ذلك.
 

 (. بعٓٛإ:2012دساط١: طاَٞ عًٞ محٛد ارتٛالْٞ.)
 خذَات املعًَٛات يف املشنض ايٛطين يًُعًَٛات

 
 ىدؼ الدراسة:

هتدؼ الدراسة إذل تقدًن صورة كاضحة عن خدمات اؼبعلومات اليت يقدمها اؼبركز الوطٍت 
للمستفيدين من خالؿ ربليل ىذه اػبدمات كالتعرؼ على نقاط القوة كالضعف للمعلومات 

 فيها، باإلضافة إذل ربليلها من خالؿ القائمُت على ىذه اػبدمات كاؼبستفيدين منها.
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 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة كمباذج ؼبراكز اؼبعلومات يف كل من االردف كمصر.

 نتائج الدراسة:
 شفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:ك

 خرجت الدراسة دبجموعة من النتائج أنبها: 
  كجود قصور لدل اؼبركز يف التعريف خبدمات اؼبعلومات اليت يقدمها ككذا مصادر

اؼبعلومات اليت تتوافر لديو، كيرجع ذلك لضعف الربامج التسويقية ؼبا يبكن أف يقدمو 
 يتوافر لديو من مصادر معلومات.اؼبركز للمستفيد كما 

  كجود نوع من عدـ الرضا ككذا الرضا إذل حدو ما عن اػبدمات اليت يقدمها اؼبركز
للمستفيدين جملموعة من األسباب أنبها قلة اؼبعلومات اؼبقدمة للمستفيدين، باإلضافة 

 إذل عدـ حداثة اؼبعلومات اؼبقدمة. 
  اؼبعلومات لدل اؼبركز كخاصة يف كحدات البفاض نسبة اؼبختصُت يف ؾباؿ اؼبكتبات ك

العمل اؼبرتبطة خبدمات اؼبعلومات غَت اؼبباشرة )الفنية( مثل صبع اؼبعلومات كالتصنيف 
 كالتحليل اؼبوضوعي.

  ضعف كجود الدكرات التدريبية التأىيلية يف ؾباؿ اؼبكتبات كاؼبعلومات للعاملُت يف ؾباؿ
 . خدمات اؼبعلومات اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة

تدين اؼبخصصات اؼبالية للمركز يف اؼبوازنة العامة للدكلة، ككذا عدـ توافر موارد مالية أخرل 
 للمركز. كبالتارل فاؼبيزانية متواضعة مقارنة دبا يناط للمركز من مهاـ كأنشطة.  

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 قدمت الدراسة ؾبموعة من التوصيات أنبها: 

  قياـ اؼبركز الوطٍت للمعلومات بالتعريف خبدمات اؼبعلومات اليت يقدمها للمستفيدين ككذا
 ما يتوافر لديو من مصادر معلومات. 
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   ضركرة االشًتاؾ يف الدكريات كقواعد البيانات العربية كاألجنبية كدبا يؤمن توفَت أحدث
 ث يف شىت اجملاالت اؼبعرفية اليت وبتاج إليها اؼبستفيدكف. الدراسات كاألحبا

  ضركرة الًتكيز يف سياسة التوظيف على التوظيف النوعي التخصصي كحسب حاجة
العمل، حيث يتوجب زيادة أعداد العاملُت يف اؼبركز من ذكم التخصصات العلمية يف 

 دارات. ؾباؿ اؼبكتبات كاؼبعلومات كذلك لوجود حاجة ملحة لدل بعض اإل
  تقدًن الدكرات التدريبية التأىيلية التخصصية يف ؾباؿ اؼبكتبات كاؼبعلومات للعاملُت الذين

يعملوف على إدارة كتنفيذ خدمات اؼبعلومات يف اؼبركز، كخاصة يف موضوعات الفهرسة 
كالتصنيف كالتحليل اؼبوضوعي كالتكشيف كاالستخالص كأساليب تقدًن كتطوير 

 ؼبباشرة للمستفيدين. خدمات اؼبعلومات ا
  زبصيص ميزانية للمركز تتناسب كحجم األعماؿ كاؼبهاـ اليت يؤديها، إذل جانب دعم

اؼبشاريع اليت يقـو اؼبركز حاليان بتنفيذىا كخاصة مشركع الشبكة الوطنية للمعلومات. 
باإلضافة إذل إهباد مصادر دخل إضافية غَت اؼبيزانية كأف يتم فرض رسـو رمزية مقابل 

 ػبدمات اليت وبصل عليها اؼبستفيد.ا
 
 

 (. بعٓٛإ:2012دساط١: طعاد قاطِ عًٞ ادتبًٞ.)
 قِٝ ايعٌُ يذ٣ ايكٝادات األنادمي١ٝ ٚاإلداس١ٜ يف داَع١ تعض.

 
 ىدؼ الدراسة:

  التعرؼ على مستول قيم العمل الشخصية كاإلدارية كترتيبهما حسب األنبية لدل
 القيادات األكاديبية كاإلدارية  يف جامعة تعز 

   التعرؼ على الفركؽ يف قيم العمل الشخصية كاإلدارية لدل القيادات األكاديبية
 كاإلدارية يف جامعة تعز كفق ؼبتغَت اؼبركز القيادم 

  الفركؽ يف قيم العمل الشخصية كاإلدارية لدل القيادات األكاديبية يف التعرؼ على
جامعة تعز كفقا ؼبتغَتات ) اعبنس  ، العمر  ، اػبربة ، كاؼبركز القيادم  ، اؼبؤىل  ، مقر 

 العمل ( .
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  التعرؼ على الفركؽ يف قيم العمل الشخصية كاإلدارية لدل القيادات اإلدارية  يف جامعة
 يادم ، اؼبؤىل ، مقر العمل(.، اػبربة ، كاؼبركز القات ) اعبنس ، العمر كفقا ؼبتغَت تعز 

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 األخالقية  –قيم ) العلمية القيم الشخصية عند األكاديبيُت مرتبة كما يلي : ال-  
 اعبمالية ( –االقتصادية  –السياسية  –االجتماعية 

  االجتماعية  -القيم الشخصية عند اإلداريُت مرتبة كما يلي: القيم ) األخالقية– 
 اعبمالية ( ––العلمية    -السياسية  –االقتصادية 

  القيم ) ازباذ القرار  :يلي مرتبة كما فهي أما ترتيب القيم اإلدارية عند األكاديبيُت– 
 التنظيم(. –التوجيو  –التخطيط  –الرقابة 

  التوجيو  -كجاءت القيم اإلدارية عند اإلداريُت مرتبة كما يلي: القيم ) ازباذ القرار– 
 التخطيط (.-التنظيم  –الرقابة 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 وانب اعبمالية فيها على اعبامعة االىتماـ باعب 
  عمل دكرات تدريبية للقيادة اإلدارية خصوصا لتنمية اؼبهارات اإلدارية كتنمية القيم بصورة

 مستمرة  
  على اعبامعة دعم صبيع اؼبوظفُت اإلداريُت لتنمية قيمهم العلمية من خالؿ إتاحة الفرصة

 .ؽبم باؼبنح الداخلية كاػبارجية بعدالة دكف سبييز
 معة بتطبيق التقييم اؼبستمر للقادة كرصد اغبوافز لذلك  فيما يتعلق بقيم العمل.التزاـ اعبا 
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 (. بعٓٛإ:2012دساط١: طًطإ ستُذ دابش أبٛ ٖادٟ.) 
َشادع١ ٚتكِٜٛ ايفرت٠ ايض١َٝٓ إلصتاص سطا٥ٌ املادظتري يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ؿٓعا٤ باطتدذاّ أطًٛب بريت 

(pert.) 
 

 ىدؼ الدراسة:
الدراسة إذل معرفة كاقع الفًتة الزمنية اليت يستغرقها الطلبة اغباصلُت على درجة ىدفت 

اؼباجستَت يف إقباز رسائل اؼباجستَت يف كلية الًتبية جبامعة صنعاء يف ضوء أسلوب بَتت، كما 
يهدؼ إذل معرفة كيفية اغبصوؿ على الفًتة الزمنية اؼبثلى إلقباز رسائل اؼباجستَت يف كلية 

 جبامعة صنعاء كفقنا ألسلوب بَتت/ اؼبسار اغبرج الًتبية
 اػبربات كالتجارب:

ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 
 باؼبوضوع.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

ازباذ القرار، من أىم معوقات كشفت الدراسة أف طوؿ اإلجراءات اإلدارية كتعدد مواقع 
 إقباز رسائل اؼباجستَت

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  استبعاد بعض األنشطة الواردة يف إعداد الرسالة، كإعادة زبطيط كصياغة األنشطة
 األخرل دبا يكفل عدـ ضياع الوقت حبيث ال ىبل بنظامها .

  على مستول الكلية مهمتها )إجازة اؼبوضوع، إقرار اػبطة، تكوين عبنة من صبيع األقساـ
 مناقشة الرسالة، كمنح الدرجة(. كذلك للحد من اإلجراءات اإلدارية الطويلة.
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 (. بعٓٛإ:2012دساط١: ؿاحل امحذ اذتُاطٞ.) 
 تبين ْعِ دعِ ايكشاس يذ٣ ؿاْعٞ ايكشاسات اإلطرتاتٝذ١ٝ يف َؤطظات ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايُٝٔ

 

 ىدؼ الدراسة:
 اليمنية، اعبامعات يف الشاملة اعبودة إدارة مبادئ تطبيق مدل معرفة إذل البحث ىدؼ

 التحسُت العمليات، على الًتكيز اؼبستفيد، على الًتكيز التنظيمية، القيادة،الثقافة :يف كاؼبتمثلة
 نظر كجهة من كذلك ،)راجعةلا كالتغذية باغبقائق، كاإلدارة كالتحليل القياس اؼبستمر،
 مستويات ربقيق يف الشاملة اعبودة إدارة توظيف أنبية كبياف كاألكاديبية، اإلدارية القيادات

 .اعبامعية كاؼبخرجات كالعمليات اؼبدخالت من متميزة
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 عن صبلة من النتائج، أبرزىا:كشفت الدراسة 
 كعلى االبشرية، كموارده اإلدارية القيادات كتنمية بتطوير اليمنية اعبامعات تركيز عدـ 

 الراجعة التغذية كمبدأ باغبقائق كاإلدارة كالتحليل القياس مبدأ كعلى اؼبستفيد كالعمليات
 كالًتكيز التنظيمية بالثقافة االىتماـ من نوع ىناؾ بينما األداء ضعف يف إذل يؤدم فبا

 .العينة كجهة نظر من اؼبستمر التحسُت على
 اعبامعات يف الشاملة اعبودة إدارة تطبيق مدل يف إحصائية داللة ذات فركؽ التوجد 

 اعبنسية، اػبربة، سنوات الوظيفة، طبيعة اعبنس، :الديبوغرافية تعزل للمتغَتات اليمنية
 الشاملة اعبودةإدارة  يف التدريبية كالدكرات

 التوصيات:
 اليمنية اعبامعات يف الشاملة اعبودة إدارة كمبادئ دبفاىيم الوعي كزيادة تعميق ضركرة 
 من خالؿ ربفيزه كتدريبو كاالىتماـ جبودة اؼبدخالت  البشرم، بالعنصر االىتماـ ضركرة

متطلبات كالعمليات كاؼبخرجات من أجل رفع مستول جودة خدمة التعليم اعبامعي لتليب 
بناء مبوذج إلدارة اعبودة الشاملة يتوافق مع بيئة اعبامعات ، ك أسواؽ العمل كخدمة اجملتمع

 اليمنية.
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 (. بعٓٛإ:2012دساط١: طاٖش ستُذ حي٢ٝ ْاػش سذش.) 
 تـٛس َكرتح يتطٜٛش بشْاَر إعذاد َعًِ تعًِٝ ايهباس يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ إب يف ك٤ٛ ايتٛدٗات ايعامل١ٝ.

 
 الدراسة:ىدؼ 

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على كاقع  برنامج إعداد معلم تعليم الكبار يف كلية الًتبية جبامعة 
إب يف ضوء التوجهات العاؼبية، ككضع تصور مقًتح لتطويره يف ضوء معرفة الواقع كالتوجهات 

 العاؼبية.
 اػبربات كالتجارب:

الدراسات السابقة ذات الصلة ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من 
 باؼبوضوع.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

كشفت الدراسة عن كجود ضعف يف برنامج إعداد معلم تعليم الكبار، كضعف ارتباط 
 .اؼبقررات بالواقع كاؼبتغَتات احمللية، كتركز اؼبقررات الدراسية على اعبانب الًتبوم بدرجة كبَتة

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 فتح أقساـ إلعداد معلم تعليم الكبار دبختلف كليات الًتبية باعبامعات العربية.
 
 

 (. بعٓٛإ:2012دساط١: عاَش عبذايٖٛاب عًٞ ايظٓباْٞ.) 
 .ات اذته١َٝٛ اي١١ُٝٓٝ ع٢ً ادتاَعايجكاف١ ايتٓع١ُٝٝ ٚأثشٖا ع٢ً اختار ايكشاس اإلداسٟ "دساط١ َٝذاْٝ

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على الثقافة التنظيمية كأثرىا على ازباذ القرار اإلدارم يف 
 اعبامعات اغبكومية يف اعبمهورية اليمنية.
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 اػبربات كالتجارب:
ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 

 باؼبوضوع.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
كشفت الدراسة عن كجود عالقة ارتباط معنوم بُت أبعاد الثقافة التنظيمية )صباعية العمل، 
االبتكار، القدرة على التكيف، تطوير العاملُت، التحفيز، التمكُت، إدارة اعبودة الشاملة( 

إلدارم، ككجود عالقات ارتباط معنوم بُت أبعاد الثقافة التنظيمية كفعالية ازباذ القرار ا
 كاألساليب اؼبتبعة يف ازباذ القرار اإلدارم.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  ضركرة اىتماـ إدارة اؼبؤسسات التعليمية كاعبامعات بدراسة كفهم الثقافة التنظيمية
هبابية فيها كمعاعبة اعبوانب غَت االهبابية لتنميتها كاالستفادة السائدة لدعم النواحي اإل

 منها.
  دعم فكرة العمل اعبماعي ؼبا لو من أثر إهبايب على مستويات اإلقباز احملققة، من خالؿ

مشاركة اعبميع يف صنع األىداؼ كالقرارات، كمواجهة اؼبشكالت بشفافية كاؼبشاركة يف 
 حلها.

 
 

 (. بعٓٛإ:2012َاْع ايؼطيب.)  دساط١: عباغ عًٞ ستُذ
 دٚس ايتطٜٛش ايتٓعُٝٞ يف حتظني دٛد٠ ايذساطات ايعًٝا بادتاَعات اي١ُٝٓٝ "ساي١ تطبٝك١ٝ ع٢ً داَع١ ؿٓعا٤.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل معرفة دكر التطوير التنظيمي يف ربسُت جودة الدراسات العليا باعبامعات 
 صنعاء.اليمنية بالتطبيق  على جامعة 
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 اػبربات كالتجارب:
ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 

 باؼبوضوع.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
كشفت الدراسة عن كجود الكثَت من نقاط الضعف يف أبعاد كؿبددات التطوير 

 كالفنية كاؼبادية(.التنظيمي)التنظيمية 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  إنشاء ىيئة عامة مركزية للدراسات العليا تناط هبا مهاـ تنفيذ السياسات كاالسًتاتيجيات

 العلمية كالثقافية، من خالؿ خطط كبرامج معتمدة.
 باؽبيكل التنظيمي تتبع  إعادة ىيكلة الكليات كاعبامعات كإدراج إدارة للدراسات العليا

 الكلية.
 .تنمية مهارات العاملُت بقطاع الدراسات العليا 
 توفَت خدمة االنًتنت ، كاؼبعدات كاألجهزة العلمية اغبديثة للتجارب كاألحباث العلمية 
 
 

 (. بعٓٛإ:2012دساط١: عبذايهشِٜ أمحذ ستُذ عبذٙ ايفكٝ٘.) 
بهًٝات ايرتب١ٝ بادتُٗٛس١ٜ يف ك٤ٛ خربات بعض ايذٍٚ ايعشب١ٝ تـٛس َكرتح يتطبٝل االعتُاد األنادميٞ 

 ٚاألدٓب١ٝ
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على اإلطار الفكرم كالفلسفي لالعتماد األكاديبي كاالطالع 
على خربات بعض الدكؿ العربية كاألجنبية يف ؾباؿ اعتماد كليات الًتبية، كتوصيف كاقع  

 باعبمهورية اليمنية.كليات الًتبية 
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 اػبربات كالتجارب:
ذكرت الدراسة بعض اػبربات كالتجارب لالعتماد األكاديبي، كتجربة الواليات األمريكية 

 كاألمارات العربية اؼبتحدة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
يَت االعتماد األكاديبي؛ ألنو كشفت الدراسة أف كليات الًتبية حباجة ملحة إذل تطبيق معا

يساعدىا يف ربقيق التحسُت اؼبستمر كضماف اعبودة كالتميز، كضعف توافر متطلبات تطبيق 
االعتماد األكاديبي، كأهنا غَت متحققة بالشكل اؼبطلوب؛ كيرجع ذلك لضعف الثقافة دبفهـو 

 .اذين اؼبفهومُتاعبودة كاالعتماد األكاديبي، كلعدـ كجود دكرات تدريبية كتعريفية هب
 
 

 (. بعٓٛإ:2012دساط١: عبذاهلل عًٞ ؿاحل ايؼذٜذ٠.) 
 ارتذَات ايتع١ًُٝٝ يف ستافع١ اذتذٜذ٠ )دساط١ دػشاف١ٝ(.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل ربليل التوزيع اؼبكاين للخدمات التعليمية يف ؿبافظة اغبديدة، كقياس  
 جم السكافكفاءة اػبدمات التعليمية من حيث عالقتها حب

 اػبربات كالتجارب:
ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 

 باؼبوضوع.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
كشفت الدراسة أف ىناؾ فركؽ بُت مديريات احملافظة من حيث توزيع اػبدمات التعليمية، 
كأف توزيع اػبدمات التعليمية ارتبط بالتأثَت الكبَت للعديد من العوامل اعبغرافية، أنبها 
السكاف كطرؽ اؼبواصالت، كأف ىناؾ تباين بُت مناطق الدراسة، حيث توجد مناطق ذات 

تفتقر للخدمات، كأنو توجد مشكلة يف إهباد معايَت كطنية للتخطيط ؼبواقع  كفرة خدمية كأيخر
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اػبدمات التعليمية بشكل عاـ، كأنو تعتمد على اجتهادات خجولة حسب الظركؼ 
 كاإلمكانات اؼبتوفرة يف اؼبنطقة.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  عمليات التنمية اػبدمية.االىتماـ دبفهـو التوازف اإلقليمي يف 
  التخطيط من خالؿ منظور شامل يأخذ بعُت االعتبار صبيع مديريات احملافظة، كيراعي

 الفركؽ اغبضرية كالريفية.
 .إهباد حلوؿ سريعة لظاىرة تسرب الطالب، كالعمل على ؿبو األمية 
 
 

 (. بعٓٛإ:2012دساط١: َادذ َٗذٟ قاطِ طعٝذ ايكطٟٛ.) 
اس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف ادتاَعات األ١ًٖٝ اي١ُٝٓٝ بايتطبٝل ع٢ً داَع١ ايعًّٛ َذ٣ تطبٝل َبادئ إد

 ٚايتهٓٛيٛدٝا.
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة إذل معرفة مدل تطبيق مبادئ إدارة اعبودة الشاملة يف اعبامعات األىلية 

سئلة اليمنية بالتطبيق على جامعة العلـو كالتكنولوجيا، كذلك من خالؿ اإلجابة على األ
 :اآلتية

مامدل تطبيق مبادئ إدارة اعبودة الشاملة يف اعبامعات األىلية اليمنية بالتطبيق على  -
 جامعة العلـو كالتكنولوجيا من كجهة نظر أعضاء ىيئتها التدريسية، كاإلداريُت؟

ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف مدل تطبيق مبادئ إدارة اعبودة الشاملة يف  -
األىلية اليمنية بالتطبيق على جامعة العلـو كالتكنولوجيا من كجهة نظر أعضاء اعبامعات 

 ىيئتها التدريسية كاإلداريُت تعزل ؼبتغَت اعبنس، كالعمر، كاؼبؤىل العلمي، كاػبربة؟
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 



 

 

 دكتىر/ خليل الخطيبتحرير:      0202المجلذ األول : سبتمبر  – الجمهىرية اليمنيةفي التعليم العالي دراسات وأبحاث سلسلة ملخصات 

 

   
211 

 نتائج الدراسة:
 الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:كشفت 

 -  ،أف درجة تطبيق مبادئ إدارة اعبودة الشاملة يف جامعة العلـو كالتكنولوجيا متوسطة
من كجهة نظر أفراد العينة، كما تبُت أف أكثر مبادئ إدارة ) 3.40 (دبتوسط حسايب

على اؼبستفيد بدرجة  اعبودة الشاملة تطبيقا يف جامعة العلـو كالتكنولوجيا، ؾباؿ الًتكيز 
كبَتة، مث يليو ؾباؿ التحسُت اؼبستمر بدرجة متوسطة، مث ؾباؿ القيادة بدرجة متوسطة، 

 .مث ؾباؿ ازباذ القرار بدرجة متوسطة
 -  التوجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف مدل تطبيق مبادئ إدارة اعبودة الشاملة يف

ة التدريس كاإلداريُت تعزل ؼبتغَت جامعة العلـو كالتكنولوجيا من كجهة نظر أعضاء ىيئ
 .اعبنس كىذا يشَت إذل قبوؿ الفرضية اؼبتعلقة دبتغَت اعبنس

 - داللة إحصائية يف مدل تطبيق مبادئ إدارة اعبودة الشاملة يف  ال توجد فركؽ ذات
جامعة العلـو كالتكنولوجيا من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس كاإلداريُت تعزل ؼبتغَت 

 .يشَت إذل قبوؿ الفرضية اؼبتعلقة دبتغَت العمر العمر، كىذا
 -  ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف مدل تطبيق مبادئ إدارة اعبودة الشاملة يف

جامعة العلـو كالتكنولوجيا من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس كاإلداريُت تعزل ؼبتغَت 
 .ؤىل العلمياؼبؤىل، كىذا يشَت إذل قبوؿ الفرضية اؼبتعلقة دبتغَت اؼب

كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف مدل تطبيق مبادئ إدارة اعبودة الشاملة يف جامعة  -
العلـو كالتكنولوجيا من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس كاإلداريُت تعزل ؼبتغَت عدد سنوات 

نوات سنوات، كىذا يشَت إذل رفض الفرضية اؼبتعلقة دبتغَت س 10 اػبربة، لفئة اػبربة أكثر من
 .اػبربة

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  زيادة الوعي بأنبية إدارة اعبودة الشاملة يف جامعة العلـو كالتكنولوجيا كتوضيح دكرىا يف

 .العملية التعليمية لدل العاملُت من خالؿ تنفيذ الربامج التوعوية اؼبختلفة كموقع اعبامعة
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  التدريسية كاإلداريُت فرصة اؼبشاركة يف ازباذ القرارات األكاديبية إعطاء أعضاء ىيئتها
  .اؽبامة كالعمل اعباد على تطويرىم مهنيا

 التفعيل األفضل لوحدات اعبودة يف كليات اعبامعة اؼبختلفة. 
  تصميم كتنفيذ برامج تدريبية خاصة بشكل دائم كمستمر للكوادر األكاديبية كاإلدارية

ظيفية، كالًتكيز على ربقيق مستول جودة عاؿو يف أداء العمل كفق احتياجاهتم الو 
 .اعبامعي

  االىتماـ بآراء كمشكالت اؼبستفيدين من قبل إدارة اعبامعة، كخاصة الطالب باعتبارىم
 .اؼبستفيد األكؿ كعكس كلذلك على تطوير العمل اإلدارم كاألكاديبي يف اعبامعة

 ية اؼبطلوبة للحصوؿ على االعتماد األكاديبيأف تقـو اعبامعة بإعداد الربامج األكاديب. 
 9001 أف تسعى إدارة اعبامعة للحصوؿ على شهادة األيزك .. 
 
 

 (. بعٓٛإ:2012دساط١: ستُذ أمحذ حيٞ سدَإ.) 
 تطٜٛش طٝاط١ ايتعًِٝ ادتاَعٞ يف ايُٝٔ يف ك٤ٛ ايتشٍٛ جملتُع املعشف١ )تـٛس َكرتح.

 
 ىدؼ الدراسة:

إلقاء الضوء على سياسية كاقع التعليم اعبامعي كمشكالتو كربديد ىدفت الدراسة إذل 
اؼبطالب الالزمة لتطويره، كاالستفادة من التطور التكنولوجي كالتقٍت يف ؾباؿ اؼبخًتعات 

 اغبديثة
اؼبهمة يف دعم بيئة التعلم كذلك مثل: الوسائل السمعية كالبصرية، كاغباسوب، كالفيديو، 

التطبيقي من سياسات التعلم، تقدًن تصور مقًتح لتطوير سياسة كغَتىا كىي سبثل اعبانب 
التعليم اعبامعي يف ضوء ربوالت ؾبتمع اؼبعرفة دبا يتناسب مع إمكانية اجملتمع اليمٍت 

 كخصوصياتو.
 اػبربات كالتجارب:

 .تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة
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 نتائج الدراسة:
 الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:كشفت 

كشفت الدراسة أف التعليم اعبامعي يبر بأزمة كبَتة كمشكالت عديدة، ليس فهو مواكبان 
جملتمع اؼبعرفة، كمًتصبان لطموحات كتوجهات اؼبستقبل الذم وبمل التغيَت السريع، كعدـ 

كأف الرؤية اؼبستقبلية ال تظهر   كجود ربط بُت التطوير يف ؾباؿ التعليم اعبامعي كؾبتمع اؼبعرفة،
كثَتان يف اىتمامات اؼبخططُت كاسًتاتيجياهتم، حيث ينصب جلَّ اىتمامهم على تطوير 
بعض اعبوانب دكف األخرل، كتغفل اعبوانب اؼبتعلقة بالتكنولوجية، يف ضوء الرؤية اؼبستقبلية 

 غباجات اجملتمع.
 التوصيات:

 ا: قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزى
  االستمرار يف إعادة ىيكلة الرسـو اعبامعية دبا يتناسب مع دخل اؼبواطن من جهة، ككلفة

 الدارسة يف كل زبصص من جهة أخرل.
  ،تعزيز التفاعل بُت اعبامعة كبُت اجملتمع من خالؿ الدكرات التدريبية، كاألنشطة اإلنتاجية

عة اؼبنتجة، فبل الواليات كاالستفادة من ذبارب بعض الدكؿ يف موضوع الشراكة كاعبام
 اؼبتحدة كبريطانيا كلندف كغَتىا من الدكؿ اؼبتقدمة.

 .تسويق خدمات التعليم اعبامعي الجتذاب الطالب الوافدين، كتسهيل إجراءات قبوؽبم 
  ،أف تلتـز اعبامعات اليمنية بوضع معايَت موضوعية، كمواكبة التغَتات احمللية كالعاؼبية

 ييم أداء العاملُت كالباحثُت.للرقابة كاؼبتابعة، كتق
  أف ىبطط لتطوير سياسة التعليم اعبامعي على أساس علمي سليم، يستفيد من خربات

اؼباضي، كمن معطيات اغباضر، كمن احتياجات اؼبستقبل، ككذا االستفادة من ذبارب 
بُت تطوير سياسة التعليم اعبامعي الناجحة كالعاؼبية، كالعمل على ربسُت تدفق اؼبعلومات 

 اإلدارات اؼبختلفة.
  زيادة حجم اإلنفاؽ على اؼبعدات كاألجهزة كالب ا رمج الالزمة لتطبيقات تكنولوجيا

اؼبعلومات، كاالىتماـ بإدارة التدريب كالبحوث يف اعبامعات، باعتبارىا األساس يف تنمية 
 مهارة العاملُت يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات
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 (. بعٓٛإ:2012دساط١: ستُذ ع٢ً ؿاحل ْادٞ.) 
 األعبا٤ اإلداس١ٜ ٚايتذسٜظ١ٝ ٚعالقتٗا باإلْتاد١ٝ ايع١ًُٝ يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَع١ ؿٓعا٤

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ عن كاقع األعباء اإلدارية كالتدريسية كاإلنتاجية العلمية لدل 
طبيعة العالقة االرتباطية بُت األعباء  رؤساء األقساـ األكاديبية جبامعة صنعاء، كالكشف عن

اإلدارية كاإلنتاجية العلمية، كبُت األعباء التدريسية كاإلنتاجية العلمية، كبُت األعباء اإلدارية 
كالتدريسية كبُت اإلنتاجية  العلمية، كربديد ما إذا كانت ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان بُت رؤساء 

اإلدارية، ككاقع األعباء التدريسية، ككاقع اإلنتاجية العلمية  األقساـ األكاديبية يف كاقع األعباء 
تيعزل إذل متغَتات اعبنسية، كالعيمر، كالتخصص العلمي،كالدرجة العلمية، كسنوات اػبربة يف 

 .العمل األكاديبي،كحجم القسم األكاديبي
 اػبربات كالتجارب:

 ؿ ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دك 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  ،كجود عالقة ارتباطيو طردية ذات داللة إحصائية بُت األعباء اإلدارية كاإلنتاجية العليمة

كبُت األعباء التدريسية كاإلنتاجية العليمة، كبُت األعباء اإلدارية كالتدريسية كبُت اإلنتاجية 
 العلمية لدل رؤساء األقساـ األكاديبية يف جامعة صنعاء. 

 ة بُت رؤساء األقساـ األكاديبية يف كاقع اإلنتاجية العليمة كجود فركؽ ذات داللة إحصائي
( سنة 55 -45سنة( كالفئة ) 45تيعزل ؼبتغَت العمر ، لصاحل الفئة العمرية )اقل من 

 (.55كعلى حساب الفئة العمرية ) أكثر من 
 ، كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رؤساء األقساـ األكاديبية يف كاقع األعباء اإلدارية 

ككاقع األعباء التدريسية تهعزم ؼبتغَت حجم القسم اؼبتوسط، لصاحل دكم القسم اؼبتوسط، 
كبُت ذكم القسم اؼبتوسط كذكم القسم الكبَت، لصاحل ذكم القسم الكبَت من ناحية 

 ثانية.
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  كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رؤساء األقساـ األكاديبية يف كاقع اإلنتاجية العلمية
متوسط _ كبَت( لصاحل ذكم األقساـ  –َت حجم القسم األكاديبي) صغَت تيعزل ؼبتغ

 اؼبتوسطة كالكبَتة على حساب ذكم األقساـ الصغَتة.
  عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رؤساء األقساـ األكاديبية يف كاقع األعباء

 –متغَتات اعبنسية  اإلدارية، ككاقع األعباء التدريسية، ككاقع اإلنتاجية العليمة تيعزل إذل
 كسنوات اػبربة يف العمل األكاديبي. –كالدرجة العليمة  –التخصص العلمي 

  كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رؤساء األقساـ األكاديبية يف كاقع اإلنتاجية العليمة
( سنة ، 55-45سنة( كالفئة ) 45تيعزل ؼبتغَت العمر، لصاحل الفئة العمرية )اقل من 

 سنة . 55الفئة العمرية أكثر من على حساب 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  توصيف مهاـ كمسؤكليات رؤساء األقساـ عن طريق إعداد الئحة تفصيلية تشمل صبيع

اؼبهاـ كاؼبسؤكليات اليت هبب عليها القياـ هبا، كالظركؼ اؼبناسبة لتنفيذىا، كمن مث زيادة 
ـ بالقواعد اؼبنظمة لعملهم، كتوفَت اغبوافز كاؼبستلزمات كاإلمكانيات  كعي رؤساء األقسا

 الضركرية ألداء رؤساء األقساـ ؼبهامهم على كبو منشود.
  تعيُت أصحاب الرتب األكاديبية العليا يف رئاسة القسم األكاديبي، ؼبا لوجهة نظرىم

التعليمية كاػبدمية كخرباهتم اثر كبَت يف تفعيل العمل يف ـبتلف األنشطة العلمية ك 
 ( سنة.55بالقسم، مع مراعاة العمر كمتغَت مهم عند التعيُت حبيث ال يزيد عن )

  كضع ؿبفزات كمكافآت إلعداد كتطوير أساليب التدريس، كال سيما ما يتعلق منها
 بطرؽ التدريس، كالتقنيات التعليمي، كتقوًن الطلب. 

  كتوجيو الطلبة، ككضع ؿبفزات لقياـ عضو ىيئة تفعيل مهمة عبء الدكاـ اؼبكتيب لإلرشاد
 التدريس هبذه اؼبهمة.

  كضع ؿبفزات لزيادة اعبهود اليت يبذؽبا أعضاء ىيئة التدريس لتحديث كتطوير اؼبقررات
الدراسية دبا يتالءـ مع ما يستجد من ربديات كتغيَتات ؿبلية أك عاؼبية، كأساليب 

 جديدة أكثر فعالية.
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 عات شقا منفصال لألنشطة خدمة اجملتمع احمللي، حيث يقـو تضمُت موازنات اعبام
أعضاء ىيئة التدريس بأنشطة خدمة اجملتمع احمللي على أساس أهنا جزءا من التزاماهتم 
ككاجباهتم العادية اليت يؤدهنا حبكم كظائفهم، ىدا من ناحية، كمن ناحية أخرل اعتماد 

 لألنشطة خدمة اجملتمع احمللي.مبوذجا لًتقية أعضاء ىيئة التدريس يتضمن كزنا 
  تفعيل كمتابعة اؼبهمات العليمة ألعضاء ىيئة التدريس، على أف يقدـ عضو ىيئة

التدريس تقريرا باقبازاتو العلمية اليت قاـ هبا هناية كل عاـ جامعي، بشرط أف يكوف إنتاجا 
 علميا منشورا أك مقبوالن للنشر يف ؾبلة علمية ؿبكمة.

  كة بُت أعضاء اؽبيئة التدريسية.تشجيع البحوث اؼبشًت 
  توفَت اإلمكانات كالتجهيزات اؼبعملية ألقساـ العلـو التطبيقية، كمن مث، زيادة عدد

األحباث اؼبطلوبة ألغراض الًتقية العليمة ألعضاء ىيئة التدريس ذكم التخصصات 
 العلمية.

  عن طريق التحفيز إهباد صيغة مناسبة لزيادة مردكد اعبهود اؼببذكلة يف البحث العلمي
 كاؼبكأفاة.

  احتساب ترصبة الكتب العلمية ضمن اإلنتاج العلمي اؼبقدـ ألغراض الًتقية من بُت
الكتب األخرل، كوهنا تيعد من أىم كسائل نقل اؼبعرفة كتوسيع دائرة تداكؽبا، كسبكن من 

 معرفة اآلخرين.
  ، دكتوراه( يف ـبتلف األقساـ العمل على تنويع الربامج التعليمية ) بكالوريوس، ماجستَت

 األكاديبية.
  التوسيع يف عقد اؼبؤسبرات كالندكات العلمية، اليت ذبعل عضو ىيئة التدريس يعيش يف

 ثقافة علمية ربفزه على البحث كالتجديد.
  تشجيع العمل على شكل فريق حبثي متكامل تشارؾ فيو ـبتلف التخصصات يف

 اعبامعات.
 ت البحث العلمي النظرم كالتطبيقي ذات الصفة عمل موقع الكًتكين وبدد ؾباال

األكاديبية من جهة، كاجملاالت اليت تتطلب التعاكف كالتنسيق مع قطاعات الصناعة 
 كالتجارة كاؼبؤسسات اغبكومية كاػباصة من جهة ثانية.
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  تشجيع العمل على شكل فرؽ حبثية يشًتؾ فيها الطلبة يف اعبامعة مع طلبة من جامعات
 ـو هبا فريق من أعضاء ىيئة التدريس يف اعبامعة مع جامعات أخرل.أخرل، أك يق

  زبصيص أسبوع يسمى أسبوع البحث العلمي لطلبة اعبامعة يف الكليات كالتخصصات
 اؼبختلفة، حبيث يقدـ الطلبة أحباثهم كيناقشها اقرأهنم كأساتذهتم.

 ضاء ىيئة التدريس مكافأة الباحثُت كتكرًن اؼبتميزين منهم على مستول الكليات من أع
 كالطلبة.

 
 (. بعٓٛإ:2012دساط١: َشصاح أمحذ سظني ايعظٌ.) 

 اجتاٖات ٚطًٛنٝات طالب ايذساطات ايعًٝا به١ًٝ اآلداب داَع١ ؿٓعا٤ يف اذتـٍٛ ع٢ً املعًَٛات: دساط١ َظش١ٝ.
 

 ىدؼ الدراسة:
لوصوؿ إذل ىدفت الدراسة إذل الكشف عن اذباىات الطلبة يف اغبصوؿ على اؼبعلومات، كا

 حلوؿ لبعض الصعوبات اليت تعوقهم يف عملية البحث.
 اػبربات كالتجارب:

ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 
 باؼبوضوع.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

يعانوف من مشكالت كصعوبات صبة يف كشفت الدراسة أف طالب الدراسات العليا 
كصوؽبم إذل اؼبعلومات منها: قلة توافر برامج تعليم الطلبة بكيفية الوصوؿ إذل مصادر 
اؼبعلومات، كندرة  توافر اؼبواد اؼبناسبة ألحباثهم كزبصصاهتم، كقلة اؼبصادر اؼبتاحة، كعدـ 

 .كجود انًتنت
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 .ضركرة توفَت برامج تعليم الطلبة بكيفية الوصوؿ إذل مصادر اؼبعلومات 
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 .توفَت اؼبواد اؼبناسبة ألحباثهم كزبصصاهتم، كاؼبصادر اليت تدعم حبوثهم 
 . إدخاؿ خدمة االنًتنت يف اؼبكتبات 

 تعيُت أمناء مكتبات كعاملُت مؤىلُت كمتخصصُت.
 
 

 (. بعٓٛإ:2012ساط١: ْـش ؿاحل عبذٙ سظٔ.) د
دٚس األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَع١ ؿٓعا٤ يف تطٜٛش األدا٤ ايتذسٜظٞ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع فٝٗا َٔ َٓعٛس إداس٠ 

 ادتٛد٠ ايؼا١ًَ.
 

 ىدؼ الدراسة:
و ىدفت الدراسة إذل ربديد الدكر الذم ينبغي على األقساـ األكاديبية جبامعة صنعاء القياـ ب

من أجل تطوير األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس فيها يف ضوء مدخل إدارة اعبودة 
 الشاملة.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

ىيئة التدريس دبدل أنبية كتفعيل معايَت اعبودة الشاملة، استشعار رؤساء األقساـ كأعضاء 
كأف تطوير األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس أصبح ضركرة ملحة كونو أحد الدعائم 
األساسية لتحقيق اعبودة يف التعليم، كإصباع عينة الدراسة  على أنبية اؼبشاركة يف اؼبؤسبرات 

ء التدريسي، كربفيزىم على استخداـ كسائل التكنولوجيا كالندكات العلمية اؼبتعلقة جبودة األدا
 اغبديثة يف التدريس.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
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  أف تكوف ىناؾ زيادة يف الراتب السنوم )زيادة استحقاؽ( للتميز يف التدريس، كأف تكوف
معي على مستول األقساـ ىناؾ جائزة سنوية كحوافز مادية للمتميزين يف التدريس اعبا

 كالكليات.
  ،اعتماد التقييم السنوم للتدريس من حيث طريقتو، كالكتاب اؼبعتمد من حيث مفرداتو

كاالمتحانات من حيث تنوعها كمشوؽبا ؼبفردات اؼبقرر، كاشًتاؾ األستاذ كزمالئو بالقسم 
 كالكلية.

 يف جامعة صنعاء. كضع رؤية مستقبلية لالرتقاء دبستول أداء األقساـ األكاديبية 
 
 

 (. بعٓٛإ:2012دساط١: ْعُإ أمحذ عًٞ عبذاهلل.) 
 ايتدطٝط االطرتاتٝذٞ َذخٌ يت١ُٝٓ املٛاسد ايبؼش١ٜ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على مفهـو التخطيط االسًتاتيجي، أنبيتو، مباذجو، كمراحل 
نمية اؼبوارد البشرية، كالسياسات اؼبتبعة يف ذلك، باإلضافة إذل تطبيقو، كمعرفة مفهـو كأنبية ت

معرفة كاقع سياسات تنمية اؼبوارد البشرية يف اعبامعات اليمنية، كمعوقات تطويرىا، فضالن عن 
(؛ بغية swotمعرفة نتائج التحليل البيئي ؼبنظومة التعليم اعبامعي اليمٍت باستخداـ أسلوب)

ية لتنمية اؼبوارد البشرية يف اعبامعات اليمنية باستخداـ مدخل الوصوؿ إذل خطة اسًتاتيج
 التخطيط االسًتاتيجي.

 
 اػبربات كالتجارب:

ال توجد خربات ؿبددة، كإمبا تضمنت الدراسة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 
 باؼبوضوع.
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 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

عن أف كاقع سياسات تنمية اؼبوارد البشرية كاؼبتمثلة بػ)سياسة زبطيط  كشفت الدراسة
التدريب، سياسة زبطيط اؼبسار الوظيفي، سياسة تقييم األداء الوظيفي( للموارد البشرية 
متدنية كدكف اؼبستول اؼبطلوب، كأف ىنالك العديد اؼبعوقات ذباه تطوير سياسات تنمية 

يمنية، كأف ىناؾ نقاط ضعف داخل بيئة اعبامعة، كهتديدات يف اؼبوارد البشرية يف اعبامعات ال
 بيئتها اػبارجية تؤثر سلبان على تنمية مواردىا البشرية.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  أف تعمل كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي على تطبيق اػبطة االسًتاتيجية اؼبقًتحة

 زارة ، كإلزاـ اعبامعات اليمنية بذلك، كالتغلب على اؼبعوقات.ابتداءن من الو 
  أف تستعُت اعبامعات اليمنية باؼبختصُت من أعضاء ىيئة التدريس من ذكم التخصص

الدقيق يف ؾباؿ التخطيط االسًتاتيجي، يف صياغة االسًتاتيجيات كتنفيذ الدكرات 
 التدريبية .

  اسية ضمن برنامج الدراسات العليا يف كلييت أف يتم بٍت التخطيط االسًتاتيجي مادة در
 الًتبية كالتجارة.

 
 

 (. بعٓٛإ:2012دساط١: ْٛاٍ حيٞ ؿاحل َفشح .) 
 املؼهالت اييت تٛاد٘ ايطايبات يف داَع١ عُشإ.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل الكشف عن اؼبشكالت اليت تواجو الطالبات يف جامعة عمراف، يف 
كىل زبتلف ىذه اؼبشكالت باختالؼ مكاف الكلية اليت تدرس هبا  اعبمهورية اليمنية،

 . الطالبة، كمستواه الدراسي، كالتخصص، كالتفاعل بُت ىذه اؼبتغَتات
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 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 ىا:كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرز 

 )على فقرات صبيع ؾباالت اؼبشكالت اليت  أظهرت النتائج موافقة عينة)ؾبتمع الدراسة
تواجو الطالبات يف جامعة عمراف بدرجة كبَتة على مستول صبيع اؼبشكالت  

،كقد حصلت اؼبشكالت (485)كاكبراؼ معيارم (3.83) ككل،كدبتوسط حسايب
االجتماعية يف اؼبرتبة الثانية،مث اؼبشكالت التعليمية على اؼبرتبة األكذل، كتلتها اؼبشكالت 

 . االقتصادية يف اؼبرتبة الثالثة
  تبُت أف الطالبات يف جامعة عمراف يشعرف بوجود مشكالت تعليمية كاجتماعية

كاقتصادية بدرجة كبَتة بصورة عامة كعلى مستول كل ؾباؿ من ؾباالت اؼبشكالت اليت 
 . تطرقت إليها الدراسة

  إحصائيان يف اؼبشكالت االجتماعية كاالقتصادية تعزل ؼبتغَت التخصص كجود فركؽ دالة
لصاحل الطالبات يف التخصصات اإلنسانية كىن أكثر معاناة، يف حُت دل تكن ىناؾ 
فركؽ يف ؾباؿ اؼبشكالت التعليمية كعلى مستول الدرجة الكلية عبميع اؼبشكالت تعزل 

 . ؼبتغَت التخصص
 اؼبشكالت التعليمية تعزل ؼبتغَت اؼبستول الدراسي ككانت  كجود فركؽ  دالة إحصائيان يف

الفركؽ موجبة كمصدرىا الطالبات يف اؼبستول الرابع يف حُت دل تكن ىناؾ فركؽ يف 
اؼبشكالت اؼبتعلقة دبجارل اؼبشكالت االجتماعية كاالقتصادية كعلى مستول الدرجة 

 . الكلية عبميع اؼبشكالت تعزل ؼبتغَت اؼبستول الدراسي
  كجود فركؽ دالة إحصائيان يف ؾباؿ اؼبشكالت التعليمية تعزل ؼبتغَت مكاف الكلية ككانت

الفركؽ موجبة كمصدرىا الطالبات يف كلييت عمراف كحجة كيف ؾباؿ اؼبشكالت 
كيف ؾباؿ  . االجتماعية ككانت الفركؽ موجبة كمصدرىا الطالبات يف كلية عبس

كمصدرىا الطالبات يف كلية عبس أيضان، يف  اؼبشكالت االقتصادية كانت الفركؽ موجبة
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حُت دل تكن ىناؾ فركؽ على مستول الدرجة الكلية عبميع اؼبشكالت تعزل ؼبتغَت 
 .مكاف الكلية

  بالنسبة للمشكالت االجتماعية يف ماىبص العالقات االجتماعية السائدة يف ؾبتمع
مع الكلية إلشباع حاجات الكلية، فلقد تبُت أف شبة نقصان يف مستول فاعلية كحيوية ؾبت

 الطالبات.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  ضركرة كضع إسًتاتيجية شاملة ؼبنع حدكث اؼبشكالت التعليمية األكاديبية اليت تواجو

 . الطالبات باعبامعة، كإهباد اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا،حىت يتحسن اؼبستول الدراسي ؽبن
  اؼبناىج كالربامج اعبامعية كتنفيذىا كتقويبها كتطويرىا من فًتة ألخرل يف إعادة تصميم

  . ـبتلف التخصصات اعبامعية كالتخطيط اعبيد ؽبا حبيث تصبح أكثر كفاءة كفعالية
  إدخاؿ خدمات اؼبكتبة االلكًتكنية حبيث تكوف متاحة عبميع الطالبات لتاليف مشكلة

 . نقص كتقادـ اؼبراجع
 اء ىيئة التدريس باستخداـ أساليب كطرؽ التدريس كالتقوًن اغبديثة اليت ضركرة قياـ أعض

تشجع ركح التفكَت كاالبتكار كاغبوار كاؼبناقشة بُت الطلبة،كذبنب األساليب اليت تعتمد 
 . على اغبفظ كالتلقُت

  العمل على بناء سكن خاص بالطالبات يف اعبامعة لكي يساىم يف زيادة عدد الفتيات
 التعليم اعبامعي كخصوصان من الريف كاؼبناطق البعيدةاؼبلتحقات ب

 : توصيات موجهة إلدارة اعبامعة
  ضركرة كضع إسًتاتيجية شاملة ؼبنع حدكث اؼبشكالت التعليمية األكاديبية اليت تواجو

 . الطالبات باعبامعة، كإهباد اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا،حىت يتحسن اؼبستول الدراسي ؽبن
  إعادة تصميم اؼبناىج كالربامج اعبامعية كتنفيذه اكتقويبها كتطويرىا من فًتة ألخرل يف

 . ـبتلف التخصصات اعبامعية كالتخطيط اعبيد ؽبا حبيث تصبح أكثر كفاءة كفعالية
  ضركرة إنشاء مباف ذات قاعات كاسعة قادرة على استيعاب األعداد اؼبتزايدة من

 . طالبات بالقاعاتالطالبات كغبل مشكالت تكدس ال
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  ضركرة التخطيط كإهباد كحدة لإلرشاد األكاديبي يف كليات اعبامعة لضماف توجيو
الطالبات كحل مشكالهتن اؼبختلفة كمساعدهتن يف اختيار التخصص اؼبناسب كتعريفهن 
بالطرؽ العلمية للمذاكرة كتعريفهن بأنظمة كلوائح الكلية،كتقدًن خدمات اإلرشاد 

  يف الكليات النفسي للطالبات
  ضركرة تنظيم كعقد برامج تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس باعبامعة لتنمية مهاراهتم يف

استخداـ طرؽ التدريس اغبديثة كاالختبارات كتقدًن خدمات تعليمية أفضل دبا يضمن 
 . الدقة كالشموؿ يف التقييم اؼبتوازف كالعادؿ للطالبات

 كؿ الدراسية كجداكؿ االختبارات  من قبل اؼبسئولُت مراعاة التوزيع اعبيد كاؼبتوازف للجدا
 . يف الكليات، حبيث يراعي فيها التنظيم اعبيد للوقت كالدقة كاؼبوضوعية كغَتىا

  كضع خطط داخل الكليات كاألقساـ تستهدؼ توفَت الكتب كاؼبالـز  الدراسية قبل
 . بداية العاـ الدراسي،كمع بداية العاـ الدراسي مباشرة

 مات اؼبكتبة االلكًتكنية حبيث تكوف متاحة عبميع الطالبات لتاليف مشكلة إدخاؿ خد
 . نقص كتقادـ اؼبراجع

  ضركرة عقد ؾبموعات تقوية للطالب كالطالبات ضعاؼ اؼبستول يف األقساـ اليت ربتاج
 . لذلك مقابل رسـو رمزية

  من الطلبة  إنشاء قسم أك مركز ؼبتابعة مشاكل الطلبة كالعمل على حلها،كليكن قريبان
 . كيبكن أف يتضمن يف بنيتو عيادة نفسية،أك عيادة طبية للجامعة

  تنظيم برامج تثقيفية كندكات إرشادية للطلبة يف اعبامعات كخاصة اعبدد منهم،لتعريفهم
 . بأفضل األساليب الًتبوية كالنفسية للتحصيل كالتفوؽ الدراسي

 دكرات التثقيفية كاألنشطة اإلنتاجية تعزيز التفاعل بُت اعبامعة كالطالبات من خالؿ ال
 . الثقافية كالعلمية كاالجتماعية كاالستفادة من التجار بالسابقة للجامعات األخرل

  ضركرة قياـ األقساـ الدراسية دبراجعة دكرية كبصفة مستمرة ؼبناىج  اؼبواد الدراسية اؼبقدمة
داخل كخارج اعبامعة من كل قسم ؼبعرفة مدل كمالئمتها ؼبا وبدث من تغَتات كثَتة 

كأيضان زيادة االىتماـ دبواد التخصص كمدل انسجاـ حجم اؼبادة مع عدد الساعات 
 .اؼبقررة لو
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  ضركرة قياـ كليات اعبامعة بإنشاء مركز أك كحدة  لإلرشاد الطالب يف كل كلية ربت
 . إشراؼ أقساـ الًتبية كعلم النفس

  اعبامعة كالذم بدكره سوؼ يساعد توفَت سكن مناسب للطالبات الدارسات يف كليات
 .على استعداد الطالبات نفسيان كمن مث مساعدهتن على االستمرار يف الدراسة

  ضركرة اىتماـ إدارة اعبامعة باؼبباين التعليمية لكليات اعبامعة كأف تتوفر هبا اؼبواصفات
ية عبميع مرافق كالشركط اليت تتطلبها طبيعة العملية التعليمية الالزمة كالقياـ بصيانة دكر 

 . الكليات كاألجهزة اؼبوجودة فيها
  ضركرة قياـ كليات اعبامعة بتطوير برامج فردية كصباعية مناسبة ؼبواجهة اؼبشكالت اليت

تواجو الطالبات اؼبلتحقات هبا،كبصفة خاصة عند االلتحاؽ بالكليات ألكؿ مرة كقريبان 
 . انات النهائيةمن التخرج كيف بداية كل فصل دراسي كعند قرب االمتح

  تفعيل األنشطة الثقافية كالعلمية كالًتفيهية كالرياضية اليت تنمي قدرات الطالبات يف
 . اجملاالت اؼبختلفة

من االىتماـ كالعناية اليت ينبغي أف تتجو إذل تفعيل األنشطة الطالبية، كربطها أكثر  اؼبزيد
اؼبرأة كأدكارىا كمسئولياهتا باحتياج الطالبات، كخباصة من حيث تضمينها برامج عن 

 .االجتماعية كالعلمية
  سعي اعبامعة كبو توفَت الكتاب أك الكتب اعبامعية اؼبقررة للمواد الدراسية لتسهيل

 : كصوؽبا للطالب كباألخص الطالبات عن طريق
 مركز بيع الكتب اعبامعية للطالب بأسعار تشجيعية ـبفضة . 
 تبة اعبامعة ليتمكن الطالب أك الطالبات من توفَت العدد اؼبناسب من النسخ يف مك

 . استعارة الكتاب بسهولة كلفًتة ؿبددة يبكن ذبديدىا حسب أنظمة اإلعارة باعبامعة
  زيادة عدد الكتب اؼبستعارة من مكتبة الكلية أك اعبامعة كتقليص مدة اإلعارة من ثالثة

 . أياـ  إذل يومُت
 عامل اؼبطلوبة كذبهيزىا باؼبواد كاألجهزة الالزمة تدعيم اعبامعة لألقساـ العلمية بتوفَت اؼب

 . ؼبتطلبات اؼبواد كالتخصصات اؼبختلفة مع توفَت الكفاءات كالطاقات البشرية اؼبناسبة ؽبا
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  تطوير اؼبكتبات اعبامعية كربديثها كربطها بشبكات االنًتنت كبنوؾ اؼبعلومات احمللية
ألعضاء اؽبيئة التدريسية كبقية اإلداريُت كالعاملُت كالعاؼبية، لتحقيق الفائدة الكبَتة للطلبة 

 . كالباحثُت
 : توصيات موجهة ألعضاء ىيئة التدريس

  ،تقوية العالقة بُت أعضاء ىيئة التدريس كالطلبة كإتاحة الوقت الكايف للحوار كاؼبناقشة
 كعقد لقاءات دكرية بُت أعضاء ىيئة التدريس كالطلبة

  يس باستخداـ أساليب كطرؽ التدريس كالتقوًن اغبديثة اليت ضركرة قياـ أعضاء ىيئة التدر
تشجع ركح التفكَت كاالبتكار كاغبوار كاؼبناقشة بُت الطلبة، كاغبد من األساليب اليت 

 . تعتمد على اغبفظ كالتلقُت فقط
  ضركرة تدريب الطالبات أثناء الفصل الدراسي على كيفية التعامل مع االختبارات

 . إلجابة السليمةاؼبوضوعية ككيفية ا
  ضركرة إتباع عضو ىيئة التدريس لنظاـ ثابت كمعلن كمتفق عليو يف الكلية أك القسم يف

 . كضع االختبارات كتقييم الطلبة خالؿ الفصل الدراسي
  ضركرة قياـ أعضاء ىيئة التدريس بانتقاء األنشطة اؼبطلوبة من الطالبات حبيث تكوف يف

 . م مع ميوؿ كقدرات الطالبةاعبوانب اؽبامة يف اؼبقرر كتنسج
  ،ضركرة تنظيم برامج تثقيفية كندكات إرشادية للطلبة يف اعبامعات كخاصة منهم اعبدد

  لتعريفهم بأفضل األساليب الًتبوية كالنفسية للتحصيل كالتفوؽ الدراسي
  ضركرة مراعاة أعضاء ىيئة التدريس للفركؽ الفردية يف التحصيل الدراسي كالتزامهم

احملاضرات كاالمتحانات النصف فصلية كالنهائية لتفادم ضغط االختبارات دبواعيد 
خالؿ فًتة قصَتة من أجل ربقيق اؼبلتحقات هبذه الكليات أفضل النتائج، كما أف على 
أعضاء ىيئة التدريس أف تكوف معاملتهم مع الطالب كالطالبات متوازنة فبا يؤدم إذل 

 . التوافق كاالنسجاـ داخل الكليات
 خداـ أعضاء ىيئة التدريس األساليب الًتبوية اؼبتوازنة يف تقدًن اؼبادة الدراسية است

كمتطلباهتا من الواجبات أك االمتحانات النصفية دبا يكفل تشويق اؼبادة للطالب أك 
 . الطالبة كاغبصوؿ على أقصى قدر من االستفادة اؼبطلوبة بدالن من النفور ككراىية اؼبادة
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  األسرة يف مواجهة مشكالت الطالبات،على اعتبار أف األسرة تقـو االىتماـ بدعم دكر
بأكؿ كأىم دكر يف بناء شخصية الفتاة، كتعتربىا الفتاة مصدر األمن كاالعتزاز كبناء 

 .السلوؾ االهبايب
  العمل على بناء سكن خاص بالطالبات يف  اعبامعة لكي يساىم يف زيادة عدد الفتيات

 . من الريف كاؼبناطق البعيدةبالتعليم اعبامعي كخصوصان 
  تفعيل دكر اإلرشاد األكاديبي يف الكلية  فبا يساعد الطالبات على مناقشة مشاكلهن

 . االجتماعية كالدراسية مع اؼبرشدة األكاديبية كمعاعبتها كإهباد اغبلوؿ ؽبا
  ضركرة مراعاة ظركؼ الطالبات االجتماعية كأف تكوف الطالبة متزكجة كلديها مسؤكليات

 . أخرل،أك أف تكوف من مناطق بعيدة
  فيا ؼبستقبل كربمل العمل على توعية اجملتمع بأنبية االىتماـ بتعليم الفتاة كوهنا أما ن

 . مسئولية تربية  األجياؿ الصاعدة
  تفعيل دكر الوسائل اإلعالمية دبا يؤدم إذل اؼبسانبة يف رفع مستول الوعي لدل أفراد

 . مواصلة تعليم الفتاةاجملتمع كدبا يعزز أنبية 
  ضركرة توفَت الكتب اعبامعية اؼبقررة بأسعار مناسبة لتتمكن الطالبات من شرائها

 . كاالستفادة منها
  ضركرة توفَت اػبدمة االلكًتكنية يف مكتبة الكلية كاالنًتنت كشبكة اؼبعلومات كبرسـو

يف البحث  عن  رخيصة لتتمكن صبيع الطالبات من البحث كتوفَتان لوقتهن الذم يضيع
 . أماكن تتوفر فيها اػبدمة االلكًتكنية خارج الكلية

  قياـ إدارة الكلية بالعمل على تذليل كافة الصعوبات اإلدارية كاإلجراءات الركتينية يف
 . اؼبعامالت اػباصة بالطالبات

 توفَت خدمات النسخ كالتصوير داخل مكتبة الكلية . 
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 (. بعٓٛإ:2013ايذٜٔ.)دساط١: أمحذ قاطِ سظني مجاٍ 
 َفّٗٛ ايؼفاف١ٝ ٚاملظا٤ي١ يذ٣ ايكٝادات األنادمي١ٝ بهًٝات ايرتب١ٝ داَع١ ؿٓعا٤ ٚعالقت٘ مبظت٣ٛ مماسطتِٗ ي٘.

 
 ىدؼ الدراسة:

التعرؼ على مفهـو الشفافية كاؼبساءلة لدل القيادات األكاديبية بكليات الًتبية جامعة 
 صنعاء كعالقتو دبستول فبارستهم لو.

 ػبربات كالتجارب:ا
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  موافقة القيادات األكاديبية على ؿبتول فقرات األداة اؼبتعلقة دبفهـو الشفافية بدرجة
 كاػبارجية بدرجة متوسطة.عالية، كسبارس الشفافية الداخلية 

  موافقة القيادات األكاديبية على ؿبتول فقرات األداة اؼبتعلقة دبفهـو اؼبساءلة بدرجة
 عالية، كسبارس اؼبساءلة الداخلية كاػبارجية بدرجة متوسطة.

كمن االستنتاجات أف ىناؾ اىتماـ عارل من قبل القيادات األكاديبية بكليات الًتبية جبامعة 
ومي الشفافية كاؼبساءلة، كىناؾ إصباع على اف الشفافية تقود إذل مساءلة فعالة من صنعاء ؼبفه

 خالؿ الوضوح كاؼبكاشفة فبا يؤدم اذل انظمة أكثر عدال ككفاءة.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 تطبيق مبادئ  العمل على إعادة النظر يف صياغة القوانُت كاألنظمة كالتشريعات اليت تعيق
 الشفافية كاؼبساءلة يف كليات الًتبية حبجة السرية.

  فتح اجملاؿ أماـ مشاركة اؼبواطنُت كالطلبة كتشجيع ركح اؼببادرة كالتجديد، إضافة اذل
 تقدًن الدعم كالتغذية الراجعة القًتاحاهتم اؼبميزة. 

  ،كذبميع قاعدة بيانات إصدار قانوف يلـز اعبامعات كالكليات بنشر إيراداهتا كمصركفاهتا
 موحدة قابلة للمقارنة بُت األقساـ كالكليات كاعبامعات.
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 . شيوع ثقافة الشفافية كاؼبساءلة بُت العاملُت 
  العمل على تطوير كربديث شبكة نظم اؼبعلومات لكي تربط صبيع أجزاء الكلية كاعبامعة

 بعضها البعض.
 ساءلة ضمن معايَت اختيار القيادات ضركرة إدخاؿ مبدأ االقتناع دبفاىيم الشفافية كاؼب

 األكاديبية يف الكليات كاعبامعات.
 
 

 (. بعٓٛإ:2013دساط١: ا١َ ايػين ٖضاع كبعإ.)
دساط١ ساي١ ع٢ً داَع١ ايعًّٛ  _َظت٣ٛ إدساى طًب١ ادتاَعات األ١ًٖٝ دتٛد٠ ارتذَات اييت تكذَٗا 

 ٚايتهٓٛيٛدٝا.
 

 ىدؼ الدراسة:
مستول إدراؾ طلبة اعبامعات األىلية عبودة اػبدمات اليت تقدمها _ دراسة التعرؼ على 

حالة على جامعة العلـو كالتكنولوجيا كذلك استنادا إذل نظرية الفجوة باستخداـ مبوذج 
 SERVQUALالقياس 

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 
 راسة:نتائج الد

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
خلصت الدراسة إذل اف مستول اعبودة الكلية للخدمات اؼبقدمة من قبل جامعة العلـو 
كالتكنولوجيا من كجهة نظر طالب اعبامعة ضعيف كال يرقى اذل مستول توقعاهتم، فبا يشَت 

ة اؼبقدمة للطلبة مقارنة مع اذل ضعف مستول جودة اػبدمات اؼبساندة للعملية التعليمي
توقعاهتم كذلك من خالؿ ؿبورين نبا االكؿ : جانب اإلدراؾ للخدمات كالثاين : جانب 

 االىتماـ باػبدمات.
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  تفعيل دكر إدارة العالقات العامة من خالؿ صبع شكاكم الطالب كمقًتحاهتم بأساليب
ـبتلفة، كذلك لوضع اغبلوؿ اؼبناسبة للمشكالت اليت تواجههم أك العمل دبقًتحات من 

 خالؿ إهباد خدمات جديدة أك تعديل سياسات اك تغيَتىا.
 .االىتماـ دبجاؿ السالمة كاألمن كاالستجابة كالتعاطف االجتماعي 
 يهم احتكاؾ تعزيز مفهـو جودة اػبدمة كإهباد الرغبة لتطبيقو لدل اؼبوظفُت الذين لد

مباشر مع عمالء اعبامعة من خالؿ توجيههم كرفع مهاراهتم كتدريبهم كقياس ذلك على 
 األداء.

 
 

 (. بعٓٛإ:2013دساط١: إٜٓاغ ستُذ ايػشباْٞ .) 
٠ ايتعًِٝ ايعايٞ دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً ٚصاس –اثش تطبٝل اذتهِ ايشػٝذ يتشكٝل ايت١ُٝٓ ٚايتطٜٛش اإلداسٟ 
 ٚايبشح ايعًُٞ.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل معرفة كاقع تطبيق مبادئ اغبكم الرشيد يف كزارة التعليم العارل كالبحث 
العلمي يف اعبمهورية اليمنية، كعالقة تطبيق تلك اؼببادئ بتحقيق التنمية كالتطوير اإلدارم يف 

)الرؤية االسًتاتيجية، الوزارة  من خالؿ طبسة مبادئ للحكم الرشيد تناكلتها استبياف الدراسة 
 حكم القانوف ، االستجابة للمستفيدين  ، الفعالية كالكفاءة ، شفافية تدفق اؼبعلومات(.

 
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
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 ة ارتباط بُت مبادئ اغبكم الرشيد كالتنمية كالتطوير اإلدارم كقد جاءت أف ىناؾ عالق
 دبستول جيد. 

   أف مستول االىتماـ دبتابعة القوانُت كالتشريعات الصادرة كاؼبتعلقة بوزارة التعليم العارل
 كاف ضعيف .

  ال توجد شفافية يف التعامل مع اؼبستفيدين من اػبدمات أك اغبصوؿ على اؼبعلومات من
 لوزارة.ا
 .ال يوجد ترشيد يف حجم النفقات اؼبطلوبة لتقدًن اػبدمات بالوزارة 
 .ال يوجد مؤشرات علمية لقياس كفاءة استخداـ اؼبوارد البشرية كاؼبالية يف الوزارة 
 .ال توجد بيئة مناخ تنظيمي مناسبة للتنمية كالتطوير اإلدارم يف كزارة التعليم العارل 
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  اغبرص على فبارسة كتطبيق مبادئ اغبكم الرشيد كنشر ثقافة مفهـو اغبكم الرشيد يف
 اجملػػػػتمع ، كذلك من خالؿ كسائل اإلعالـ كمنظمات اجملتمع اؼبدين . 

 ظيم كالتدريب دعم برامج  التنمية كالتطوير اإلدارم دبزيد من الكوادر اؼبؤىلة يف ؾباؿ التن
 لتتمكن من أداء مهامها اؼبنوطة هبا بأكرب قدر فبكن من اعبودة كاؼبهنية.

  إنشاء إدارة خاصة تعٌت بالتنمية كالتطوير اإلدارم ، مع عدـ تكليف اإلدارة دبهاـ ليست
من اختصاصها لتستطيع اإلدارة القياـ دبهامها األساسية يف ؾباؿ التنظيم كالتدريب 

 تركيز.بشكل أكثر 
  ضركرة االىتماـ بالفرد من النواحي التعليمية ،الًتبوية كالصحية، حبيث يكوف العوف

الكبَت يف تطبيق اغبكم الرشيد كااللتزاـ بالتنمية كالتطوير اإلدارم يف كل بلد، كخاصة 
 اليمن .
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 (. بعٓٛإ:2013دساط١: تٝظري عبذٙ امحذ غايب ايٛدادٟ .) 
 ملعًَٛات بأفلٌ األدا٤ َٔ ادٌ حتظني ٚدعِ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يتك١ٝٓ املعًَٛات تٓفٝز عٌُ إداس٠ يتك١ٝٓ ا

 داَع١ اب. 
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت األطركحة إذل كضع معاعبات إلدارة تكنولوجيا اؼبعلومات كالتحكم كدعم البنية 

ف التحتية لنظاـ تكنولوجيا اؼبعلومات يف جامعة تعز. كإعطاء فرصة للمهارات الشخصية لتكو 
قادرة على إدارة موارد تكنولوجيا اؼبعلومات بشكل مناسب. كما ىدفت اذل التعريف 
بالتقنيات كالسياسات كالعمليات الداعمة إلدارة نظاـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالستخداـ 

 األمثل ؼبوارد تكنولوجيا اؼبعلومات.
 اػبربات كالتجارب:

 كذبارب دكؿ ؿبددة تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات
 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 .معظم اؼبشاركُت يتفق حوؿ مستول االقباز 
 .نظاـ تكنولوجيا اؼبعلومات وبتاج إسًتاتيجية جديدة لتطوير إدارة بنية النظاـ 
 .قليل من اؼبشاركُت يتفق على أف نظاـ تكنولوجيا اؼبعلومات غَت مناسب 
 .نظاـ تكنولوجيا اؼبعلومات وبتاج إلعادة النظر من حيث التخطيط كالتنفيذ 
 .ىناؾ حاجة لزيادة الوعي فيما يتعلق بتطبيق نظاـ تكنولوجيا اؼبعلومات 
  عدـ اىتماـ القيادة بدعم كتطبيق النظاـ كعدـ تواصل كانسجاـ بُت اؽبيئة العاملة )كوادر

 نظاـ تكنولوجيا اؼبعلومات(.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 .إسباـ معاعبات نظاـ تكنولوجيا اؼبعلومات من خالؿ عوامل ناجحة كحاظبة 
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 .إقامة كرش عمل لتعزيز فهم أنبية نظاـ تكنولوجيا اؼبعلومات 
 .تدريب فريق اؼبشركع 
 .إدارة اإلطار الزمٍت من خالؿ التنفيذ كتفادم تأخَت الوقت 
  يبية يف اعبامعة ؽبيئة تكنولوجيا اؼبعلومات.إقامة دكرات تدر 
 .زيادة التواصل بُت فريق تكنولوجيا اؼبعلومات كالتنسيق 
 .دعم قيادة اعبامعة من اجل ربسُت تنفيذ اؼبشركع لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة 
 
 

 (. بعٓٛإ:2013دساط١: طٗري ؿاحل ْادٞ األغربٟ .) 
 ضتٛ ايتػٝري ايتٓعُٝٞ ٚعالقتٗا بظًٛنِٗ ايكٝادٟ.اجتاٖات ايكٝادات األنادمي١ٝ ظاَع١ ؿٓعا٤ 

 
 ىدؼ الدراسة:

التعرؼ على اذباىات القيادات األكاديبية جبامعة صنعاء كبو التغيَت التنظيمي كعالقتها 
 بسلوكهم القيادم.

 
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 الدراسة:نتائج 

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  أف اذباىات القيادات األكاديبية كبو التغيَت التنظيمي جبامعة صنعاء كانت اهبابية

 كبدرجة موافقة عالية بشكل عاـ، جملاالت اؿ)االدراكُت العاطفي ، النزكعي(.
  القيادم كانت متوسطة أف درجة فبارسة القيادات األكاديبية جبامعة صنعاء للسلوؾ

 بشكل عاـ.
  كجود عالقة ارتباطيو طردية موجبة ذات داللة بُت اذباىات القيادات األكاديبية كبو

 التغيَت التنظيمي كبُت درجة فبارستهم للسلوؾ القيادم جبامعة صنعاء.
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  االهبابية كبو التغيَتات التنظيمية اؼبستهدفة كإتاحة ضركرة العمل على تعزيز االذباىات
الفرص للمشاركة يف اؼبؤسبرات كالندكات ككرش العمل يف ؾباؿ التغيَت التنظيمي كأساليبو 

 اغبديثة.
  إقامة كرش تتضمن تشخيص اؼبشكالت التنظيمية ككيفية عالجها، كالقيادة كازباذ

 كيفية إدارهتا.القرارات ، كالتعامل مع الصراعات اؼبختلفة ك 
 .جعل عملية االتصاؿ أكثر فاعلية كمركنة لتسهيل تدفق اؼبعلومات كتوضيح األىداؼ 
 .إشراؾ القادة يف التخطيط للتغيَت ليكونوا جزءا من التغيَت 
  .تفويض أكسع لصالحيات القادة كتقليص اإلجراءات الركتينية 
 معايَت ؿبددة عند إجراء  إعادة النظر بطرؽ اختيار القيادات األكاديبية كذلك بوضع

 عمليات الًتشيح لالختيار.
 
 

 (. بعٓٛإ:2013دساط١: عا٥ؼ١ عُش ايعٛاكٞ.)
 نفا٠٤ األدا٤ اإلداسٟ يذٜٛإ عاّ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ.

 
 ىدؼ الدراسة:

اذل  معرفة مستول كفاءة األداء اإلدارم ؼبوظفي كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي كالتوصل
ؾبموعة من اؼبقًتحات اليت تعاجل أسباب البفاض كفاءة األداء كالتعرؼ على مهاـ مدراء 

 العمـو بديواف عاـ الوزارة.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  بعض مدراء العمـو ؼبوظفيهم بعض الصالحيات.تفويض 
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 .ال تقدـ الوزارة حوافز تشجيعية للموظفُت 
 .سياسة األجور كاغبوافز غَت عادلة 
 .ال هتتم الوزارة بالتدريب اػباص باؼبوظفُت 

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  . التأكد من صحة الشهادات اؼبطلوب معادلتها للجهات ذات العالقة 
 .مشاركة اعبهات اؼبختصة يف التوصيف الوظيفي 
  متابعة اعبهات اؼبختصة بالوزارة اؼبنظمات اإلقليمية كالدكلية لتبادؿ اؼبطبوعات اؼبرتبطة

 بالتعليم العارل.
  اعبماعية يف العمل.أف تعمل اعبهة اؼبختصة بالوزارة على نظاـ اغبوافز 
 . أف تقـو اعبهات اؼبختصة باإلشراؼ على مراجعة إيرادات الوزارة 
 .تقدًن حوافز للموظفُت تتناسب مع مستواىم الوظيفي 
 .إتباع سياسة عادلة يف التدريب 
 .مراقبة اعبهات اغبكومية كاألىلية للتأكد من عملها كفقا لألنظمة اؼبعموؿ هبا 
 داؼ الوزارة.التأكد من سالمة ربقيق أى 
 
 

 (. بعٓٛإ:2013دساط١: عبذايظالّ طعٝذ غايب ناٌَ.) 
 إداس٠ ادتٛد٠ يتطٜٛش ايربزتٝات يف َشنض اذتاطٛب ظاَع١ تعض.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل الًتكيز على كيفية ذبويد النظاـ اإلدارم لتحسُت عملية التطور عن طريق 
 تصميم خطة ربكم بعملية السوفت كير

 ربات كالتجارب:اػب
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة
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 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 .عملية تطوير السوفت كير يف مركز الكمبيوتر يف جامعة تعز ليست فاعلة 
 .دل يتم تطوير أم تطبيقات 
  اجل تأىيليو لتطبيق النظاـ.دل يتم تطوير الكادر الوظيفي من 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  هبب أف يكوف اؼبدراء جدين يف تنفيذ ىده السياسة للتخلص من أثار نقاط الضغط
 كاالستفادة كمن نقاط القوة كتعزيزىا.

 ليت مت تنفيذ ىذه السياسة يزيد من كفاءة اؽبيئة كيضيف طابع اعبودة إذل اؼبنتجات ا
 تطويرىا من قبل فريق العمل.

 
 

 (. بعٓٛإ:2013دساط١: عبذايػين ستُذ عبذٙ طعٝذ .) 
  ايُٝٔ َٔ َٓعٛس إعاد٠ اهلٓذط١.تطٜٛش أدا٤ إداس٠ ادتاَعات ايبشج١ٝ يف

 
 ىدؼ الدراسة:

ية اعبامعي يف اعبهور ليم أداء إدارة التعير التعرؼ على الواقع الراىن لتطو ىدفت الدراسة إذل 
الوقوؼ على مفهـو إعادة اؽبندسة كمربرات استخدامو باعتباره من االذباىات ك اليمنية 

ؿباكلة التوصل إذل تصور مقًتح اذل كما هتدؼ الدراسة  أيضا   .اإلدارمير للتطو يثة اغبد
اعبامعي باستخداـ مدخل إعادة اؽبندسة ليم يف إدارة التعرئيسية الليات بعض العمير لتطو 
 .اليمٍتاعبامعي ليم األداء يف إدارة التعير لتطو 

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
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 .امكانية تطبيق بعض التغيَتات اعبذرية يف العمل اؼبراد اعادة ىندستها 
 .غياب الرؤية الشاملة الصالح كتطوير االداء االدارم يف اعبامعات اليمنية 
 قيادة السياسية للدكلة.ارتباط اعبامعات بتوجهات ال 
 من اإلصالح اعبذرم الشامل.ال اعبامعي بدليم اعبامعي اعتماد اإلصالح اعبزئي يف التع 
  مفهـو إعادة اؽبندسة.بيق سوء فهم كتط 
 كثَت من القيادات االكاديبية كاالدارية.لدل  ير طو كالتغيَت  مقاكمة الت 
 .عجز موازنة التعليم اعبامعي مقارنة بغَتىا من القطاعات 
  غياب الرؤية الشاملة الصالح كتطوير االداء االدارم يف اعبامعات اليمنية لدل قادة

 التعليم اعبامعي.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  إلدارم.كؿباربة الفساد اؼبارل كاتغيَت حقيقي يف ادارة التعليم اعبامعي من الضركرم إجراء 
  يقة مثلىكاستغالؽبا بطر لية اؼبوارد اؼباير لتطو اتيجيات كضع إسًت. 
  كاػبارجية.لية لداخلية اإجراءات الرقابة اؼباتفعيل 
  تغيَت جذرم يف عمل ادارة اؼبوارد اؼبالية.إجراء 
  خدمة اجملتمعية لدل منتسيب اعبامعة  بأنبرفع الوعي. 
  اعبامعة كمؤسسات اجملتمع احمللي اؼبختلفة.ُت العالقة بير تعز 
 البحث العلمييل القطاع اػباص يف سبو جيع تش. 
  اإللكًتكين.العلمية العاؼبية كتوفَت التواصل إصدار ؾبالت ؿبكمة كاالشًتاؾ يف اجملالت 
  علمية كتشجيع االشًتاؾ يف اؼبؤسبرات اػبارجية. إقامة مؤسبرات 
 يعات التنظيمية كاللوائح دبا يبكن اعبامعة من االدارة الذاتية لشؤكهنا البحثية.التشر يل تعد 
 .تعيُت اصحاب التخصص يف ادارة البحث العلمي 
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 (. بعٓٛإ:2013دساط١: عبذاهلل ستُذ إمساعٌٝ ايٛػًٞ.)
 يتضاّ ايعاًَني بأخالقٝات ايعٌُ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛايتُهني اإلداسٟ ٚتأثريٙ يف ا

 دساط١ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايعاًَني اإلداسٜني يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ.
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على مفهومي التمكُت اإلدارم كأخالقيات العمل، مث التعرؼ 

يمنية اغبكومية كالتزامهم بأخالقيات العمل، ككذا على مستول سبكُت العاملُت باعبامعات ال
قياس أثر تطبيق مفهـو سبكُت العاملُت يف االلتزاـ بأخالقيات العمل، كتقدًن التوصيات 
كاغبلوؿ اليت تساعد يف التبٍت السليم ؼبفهـو التمكُت اإلدارم كالرفع من مستول االلتزاـ 

 باألخالقيات يف العمل.
 

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 تشَت نتائج الدراسة كنتائج ربليل البيانات إذل ما يلي :

 .كجود عالقة طردية موجبة بُت التمكُت اإلدارم كأخالقيات العمل 
  ان موجبان طرديان نبا أف أكثر أبعاد التمكُت اإلدارم اليت تؤثر يف أخالقيات العمل تأثَت

)معٌت العمل، االختيار(. كقد يعود ذلك إذل إشباع حاجة اؼبوظف معنويان كشعوره بقيمة 
 عملو كاختياره لوظيفتو كمهامها كصباعة العمل اليت يرغب يف مشاركتها.

  أف مستول التمكُت اإلدارم للعاملُت باعبامعات اليمنية اغبكومية كاف متوسطان كبلغ ما
 %( يف أنبيتها النسبية. 65.10نسبتو )

  معٌت العمل( أكثر عناصر التمكُت اليت يفتقر إليها العاملوف  –أف )الكفاءة الذاتية
 باعبامعات اليمنية اغبكومية. 

  أف مستول التزاـ العاملُت يف اعبامعات اليمنية اغبكومية بأخالقيات العمل كاف متوسطان
 سبية.%( يف أنبيتها الن 66.31كبلغ ما نسبتو )
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  اإلخالص  –احملافظة على اؼباؿ العاـ  –التفرغ ألعماؿ الوظيفة  –أف )النزاىة
 كاإلحساس باؼبسئولية( أقل األخالقيات فبارسة باعبامعات اليمنية اغبكومية.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  يلتـز هبا اؼبوظفوف، حىت كضع قانوف أك قواعد أخالقية لسلوكيات اؼبوظف يف اعبامعات

 يتسٌت ؽبم فهم أسس أخالؽ العمل يف اؼبؤسسة كوباكلوف تطبيقها على أنفسهم.
  قياـ قيادة اعبامعات بعمل كرش عمل كندكات كدكرات توعوية موجهة للعاملُت يتم

الًتكيز فيها على تعزيز القيم األخالقية كتنميتها، كتوجيو كتعليم اؼبوظفُت كالعاملُت كبو 
ير أنفسهم أخالقيان ككذلك ؿباكلة إحساس اؼبوظفُت باؼبسؤكلية اؼبلقاة على عاتقهم، تطو 

 كؿباكلة تنمية الرقابة الذاتية للموظفُت يف اؼبؤسسة من خالؿ احملاضرات كالربامج اؼبختلفة.
  تعزيز عناصر التمكُت اليت حققت أعلى نسبة يف مقياس التمكُت اإلدارم كىي )حرية

 (.االختيار، التأثَت
  تعزيز القيم األخالقية اليت حققت أعلى نسبة يف مقياس أخالقيات العمل كىي )الوالء

اؼبؤسسي، خدمة اآلخرين كحسن التعامل معهم، العدالة كاألمانة، احًتاـ األنظمة 
 كالقوانُت(.

  العمل على تشجيع العاملُت كربفيزىم للتحلي كاكتساب أخالقيات العمل اليت حققت
)النزاىة ، التفرغ ألعماؿ الوظيفة ، احملافظة على اؼباؿ العاـ ، اإلخالص نسبان أقل كىي 

 كاإلحساس باؼبسئولية(.
  إعادة تأىيل القيادات اإلدارية الوسطى اليت ىي أكثر الشرائح تضرران بتطبيق مفهـو

 التمكُت، كاستيعاهبم يف العملية التنظيمية دكف هتميش أدكارىم أك إشعارىم بعدـ األنبية. 
  تعزيز منطق اإلدارة بالثقة كالتعامل بشفافية، كإتاحة اؼبعلومات عبميع اؼبستويات اليت

 تسهم يف بناء مؤسسة متمكنة.
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 (.بعٓٛإ:2013دساط١: عًٞ عبذارتايل عبذاهلل قاٜذ.)
 ؿٓاع١ ايكشاس يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ تـٛس َكرتح يًتطٜٛش يف ك٤ٛ ايتشٛالت االداس١ٜ يف زتتُع املعشف١

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة  إذل تطوير الواقع اإلدارم للجامعات اليمنية كدكرىا يف ؾبتمع اؼبعرفة،كالتعرؼ 
على كاقع صناعة القرارات القيادية يف اعبامعات اليمينة، كتقدًن إسًتاتيجية مقًتحة لتطوير 

ؾبتمع اؼبعرفة كفق صناعة القرار يف اعبامعات اليمنية يف ضوء التحوالت اإلدارية اغبديثة يف 
 .اؼبعايَت العلمية لصناعة القرار

 اػبربات كالتجارب:
 ماليزيا . –بريطانيا  –تتوفر خربات كل من الدكؿ التالية: الواليات اؼبتحدة األمريكية 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  اعبامعات كؾبتمع اؼبعرفة بشكل عاـ.كجود عالقة ارتباطيو قوية بُت صناعة القرار يف 
  ال توجد مؤشرات حالية يف كاقع اعبامعات اليمنية أك أم ارتباطات بُت صناعة القرار

كؾبتمع اؼبعرفة، كيرجع السبب يف ذلك إذل عزلة اعبامعات عن منظمات اجملتمع اؼبدين 
 كسوؽ العمل.

 رفة. أف للجامعات دكرا كبَتا يف قيادة اجملتمع كبو ؾبتمع اؼبع 
  توجد فجوة رقمية كبَتة متعددة األمباط كاجملاالت بُت اجملتمع العريب كؾبتمع اؼبعرفة، كما

.  تتسع الفجوة بُت األفراد يوما بعد يـو
  يبتلك اجملتمع العريب مقومات قياـ ؾبتمع اؼبعرفة، إال انو ال يتم اإلفادة منها، ألسباب قد

 تكوف معظمها سياسية.
 

 التوصيات:
 التصور اؼبقًتح.تنفيذ 
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 (. بعٓٛإ:2013دساط١: فؤاد ستُذ امحذ اذتذا٤.) 
 ايتطٜٛش ايتٓعُٝٞ ملٓع١َٛ ايبعجات ٚاملٓح ايذساط١ٝ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت ىده الدراسة إذل ربسُت الكفاءة كالفعالية ؼبنظومة البعثات كاؼبنح الدراسية يف 
سبسيا مع اغبكومة يف بذؿ اعبهود لتطوير نظاـ اإلدارة العامة، اعبمهورية اليمنية، كذلك 

كالسعي ؼبعاعبة االختالالت كاؼبشاكل اليت يعاين منها اعبهاز اإلدارم للدكلة، كؼبا للبعثات 
كاؼبنح الدراسية سواء للدراسات اعبامعية أك الدراسات العليا من دكر فاعل يف عملية التنمية 

ويات، حيث أف تنمية اؼباؿ البشرم يبثل عنصرا جوىريا كأساسيا على كافة األصعدة كاؼبست
 كفعاال يف ربقيق التنمية اؼبستدامة.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  اعبهات اغبكومية تقـو باإليفاد خارج إطار القانوف رغم أف أف     ىناؾ عدد كبَت من

اعبهة اؼبخولة قانوف الرسم السياسة العامة للبعثات كاؼبنح الدراسية يف اعبمهورية اليمنية 
كتنفيذىا ىي كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي يسبب عشوائية يف االبتعاث كإىدار 

 .سيةللموارد اؼبخصصة للبعثات كاؼبنح الدرا
   ،ال يوجد أم قواعد بيانات فعالة يف قطاع البعثات يبكن الرجوع إليها كاالستفادة

باإلضافة إذل عدـ كجود كحدة ـبتصة جبمع كربليل البيانات كاؼبعلومات اؼبتعلقة بالبعثات 
 كاؼبنح الدراسية.

 هات ضعف التنسيق بُت كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي كغَتىا من الوزارات كاعب
اغبكومية ذات العالقة بالتخطيط ؼبخرجات االبتعاث فبا يؤثر على فاعلية توجيو 

 االبتعاث دبا ىبدـ أىداؼ التنمية كحاجات سوؽ العمل.
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  اليتاح لقطاع البعثات أك الوزارة بصورة عامة اختيار كاستقطاب اؼبوارد البشرية ذات
توزيعهم من قبل كزارة اػبدمة الكفاءة كالتأىيل حسب االحتياج، كإمبا يتم إرساؽبم ك 

اؼبدنية حسب نظاـ التوظيف القائم الذم ال يراعي االحتياجات النوعية للجهات 
 باإلضافة إذل تعيُت بعض اؼبوظفُت يف كظائف بعيدة عن زبصصاهتم الرئيسية.

  ىناؾ احتياج لعدد من اؼبوظفُت ذك  مؤىالت نوعية كزبصصات فنية لرسم السياسات
 جات يف ؾباؿ البعثات كاؼبنح الدراسية.كزبطيط االحتيا

  ؿبدكدية اؼبوازنة التشغيلية اؼبعتمدة للقطاع يف موازنة الوزارة حبجم موازنة البعثات كاؼبنح
كما ال يوجد مبٌت حكومي مناسب للقطاع فبا يؤثر على   -الكبَتة نسبيا –الدراسية 

 االستقرار كالتطوير.
 كل التنظيمي اغبارل لقطاع البعثات حيث قبد ضعف التكامل كالتنسيق بُت مكونات اؽبي

أف ىناؾ ازدكاجية كتكرار يف بعض اؼبهاـ كاألنشطة فيما لُت اإلدارات اؼبكونة للقطاع أك 
بينها كبُت غَتىا من اإلدارات اليت التتبع القطاع كعلى كجو اػبصوص كجود إدارة مالية 

 .ليةللبعثات تتنازع اؼبهاـ مع اإلدارة العامة للشئوف اؼبا
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

التوصيات اليت يرل بأهنا قد تؤدم إذل ربقيق اؽبدؼ من الدراسة كىو تطوير منظومة البعثات 
 كاؼبنح الدراسية يف اعبمهورية اليمنية كذلك على النحو التارل: 

  الدراسية يف اعبمهورية اليمنية كربديد مراجعة النصوص القانونية اؼبتعلقة بالبعثات كاؼبنح
األىداؼ كالسياسات العامة اؼبرتبطة هبا بشكل أكضح كدقيق كإبراز معادل كاذباىات تلك 

 األىداؼ كالسياسات.
  إلغاء تعدد اعبهات اليت تقـو باإليفاد ) خارج إطار القانوف( كاالكتفاء جبهة حكومية

( لسنة 19قانوف البعثات رقم ) كاحدة سواء كانت كزارة التعليم العلمي حسب
ـ، أك أم جهة  أخرل ) ىيئة مستقلة/ ككالة ( يتم االتفاؽ عليها، كربويل صبيع 2003
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االعتمادات اؼبرصودة للبعثات يف موازنات تلك اعبهات اغبكومية إليها كصوال كاذل 
 ربقيق الكفاءة كالفعالية يف إدارة البعثات كاؼبنح الدراسية.

 ارة عامة ـبتصة جبمع كربليل البيانات كاؼبعلومات اؼبتعلقة بسوؽ العمل إنشاء كحدة أك إد
كاحتياجات التنمية ضمن اؽبيكل التنظيمي للوزارة أك لقطاع البعثات كاؼبنح الدراسية 
لتحديد ؾباالت االبتعاث اؼبرتبطة هبا، ككذا ربديد الدكؿ كاعبامعات اليت هبب االبتعاث 

 ية كالبشرية الكافية للقياـ بعملها.إليها، كتوفَت اؼبقومات اؼباد
  ضركرة تفعيل اللجنة العليا للبعثات كاللجنتُت الفرعيتُت اؼبنبثقُت عنها ) عبنة التأىيل

الوظيفي، كعبنة تأىيل أعضاء ىيئة التدريس( للقياـ بدكرنبا يف توجيو عملية االبتعاث 
من قبل اعبهات القائمة كاإلشراؼ عليو بصورة مباشرة بغرض ترشيد القرارات اليت تتخذ 

 على االبتعاث.
  االستفادة القصول فبا يتم رصده من موازنات للبعثات كاؼبنح الدراسية كدبا يتم توفَتىا

من منح دراسية من الدكؿ الصديقة كالشقيقة يف إطار اتفاقيات التعاكف كالتبادؿ الثقايف 
لدراسة يف اػبارج، كيف كاستغالؿ االستغالؿ األمثل من خالؿ حسن اختيار اؼببتعثُت ل

زبصصات علمية  نادرة كيف جامعات عريقة كاعتبار اإلعالف كاؼبناقشة ىي الطريقة 
 الوحيدة للحصوؿ على اؼبنح الدراسية يف إطار اؼبساءلة كالشفافية.

  هبب مراعاة االحتياجات النوعية يف اختبار كتعيُت اؼبوارد البشرية إلدارة البعثات كاؼبنح
ف يتاح لقطاع البعثات كالوزارة بصورة عامة اختيار كاستقطاب اؼبوارد البشرية الدراسية ، كا

اؼبؤىلة كحبسب االحتياج، كاف ال يتم التوزيع من قبل كزارة اػبدمة اؼبدنية حسب نظاـ 
 التوظيف اغبارل الذم ال يراعي االحتياجات النوعية للجهات.

 عثات حسب التخصصات العلمية لتلك إعادة توزيع اؼبوارد البشرية اغبالية يف قطاع الب
اؼبوارد حبيث يبكن االستفادة منها بصورة أفضل لو أعيد توزيعهم حسب زبصصاهتم فيما 
بُت اإلدارات اؼبختلفة يف قطاع البعثات، كإضافة عدد من اؼبوارد البشرية ضبل اؼبؤىالت 

ء، كاؼبراجعة العلمية النوعية يف زبصصات مرتبطة  برسم السياسات كالتخطيط، كاإلحصا
 كتقييم األداء.
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  إهباد كتوفَت مقر مناسب كدائم للبعثات كاؼبنح الدراسية دبا يسهم يف االستقرار كيساعد
على التحديث كالتطوير اؼبنشود، كتوفَت القدر الالـز من األثاث كالتجهيزات كاألجهزة 

 كاألدكات اؼبساعدة للقياـ بأداء اؼبهاـ بالشكل اؼبطلوب.
  نة التشغيلية للبعثات كاؼبنح الدراسية كربسُت األكضاع اؼبعيشية للموظفُت زيادة اؼبواز

كإعادة النظر يف مستويات بعض الوظائف كالركاتب اؼبخصصة ؽبا الف ىناؾ كظائف 
يتحمل شاغلوىا مسؤكليات ىامة قد تكوف ىذه الوظائف ذات مرتبات ضئيلة كيكوف 

إذل االكبراؼ خاصة الوظائف اليت ؽبا ىناؾ من كسائل اإلغراء حوؽبا ما يدعو شاغلها 
 عالقة مباشرة مع اعبمهور.

  إهباد نظاـ كاضح للحوافز كاؼبكافآت يف القطاع كالوزارة بصورة عامة، كذلك ؼبا للحوافز
من دكر كبَت يف تغيَت مستول أداء اؼبوظف سواء بشكل سليب أك اهبايب، األمر الذم 

عادؿ كموضوعي ، كينعكس ذلك بصورة يتطلب اغبرص يف توزيع تلك اغبوافز بشكل 
 كاضحة على جودة األداء.

  ضركرة كجود خطة للقول العاملة كما تتطلبو من تنمية كتدريب يف ـبتلف الوظائف
 كرصد اؼبخصصات اؼبالية الكافية لذلك.

  االىتماـ بتعزيز القيم االهبابية يف الثقافة التنظيمية للعاملُت كالتخلص من القيم السلبية
ك الثقافة دبا يؤدم إذل تعزيز مبدأ الوالء التنظيمي، كيقضي على الالمباالة، يف تل

 كيشجع على اؼببادأة، كاالبتكار، كاغبرص على أداء األعماؿ جبودة عالية.
  ؿباكلة تغيَت النمط القيادم السائد يف إدارة البعثات إذل مبط إدارم فعاؿ يعزز ركح

التطوير  كاالبتكار من خالؿ السماح بزيادة اؼبشاركة الفريق، كينمي الثقة اؼبتبادلة، كركح 
يف علمية ازباذ القرار كدبا يتيح اكتشاؼ الطاقات لدل العاملُت كيوفر كوادر قيادية يف 

 اؼبستقبل.
تعزيز التكامل بُت قيادات الوزارة   كتنمية ركح الفريق يف كل اؼبستويات للعمل على ربقيق 

 العمل بالوزارة بصورة عامة كفيما ىبص البعثات بصورة خاصة. األداء اؼبتميز يف صبيع ؾباالت
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 (. بعٓٛإ:2013دساط١: ستظٔ طفٝإ ستُذ ٚدٝ٘ ايذٜٔ .) 
 ٚاقع ايتٛاصٕ بني املظؤٚي١ٝ ٚايظًط١ ٚعالقت٘ باألدا٤ يذ٣ إداسٜٞ داَع١ ؿٓعا٤.

 
 ىدؼ الدراسة:

التعرؼ على كاقع التوازف بُت اؼبسؤكلية كالسلطة، كاألداء اإلدارم ، كالكشف عن طبيعة 
 العالقة االرتباطية بينهما لدل إداريي جامعة صنعاء.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 ائج، أبرزىا:كشفت الدراسة عن صبلة من النت

  أف اؼبستول العاـ للتوازف بُت اؼبسؤكلية كالسلطة كما يراه إداريي جامعة صنعاء كاف
 متوسطا.

 .أف اؼبستول العاـ لألداء اإلدارم كما يراه اداريي جامعة صنعاء كاف عاليا 
  توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بُت توازف اؼبسؤكلية كالسلطة، كاألداء

 اإلدارم لدل إداريي جامعة صنعاء.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  أف تعمل إدارة جامعة صنعاء على كل ما من شانو تعزيز كاستمرارية حالة التوازف بُت
 ة، كالوصوؿ هبا إذل درجة النوعية كاعبودة.اؼبسؤكلية كالسلط

  ،االىتماـ بالنواحي اؼبرتبطة بنوعية األداء ، كالسرعة يف االقباز، كقضايا اؼببادرة، كاإلبداع
 كإدخاؿ ربسينات على العمل كتبسيط إجراءاتو.

   مراعاة مبدأ التوازف بُت اؼبسؤكلية كالسلطة يف كافة األنشطة كالقرارات اإلدارية، كازباذ
 كافة اإلجراءات الالزمة لذلك. 

  التأكيد على إعادة النظر يف كافة القرارات كالتعيينات كاإلجراءات، كاليت من شاهنا
 تكريس حالة االختالؿ يف التوازف بُت اؼبسؤكلية كالسلطة.



 

 

 دكتىر/ خليل الخطيبتحرير:      0202المجلذ األول : سبتمبر  – الجمهىرية اليمنيةفي التعليم العالي دراسات وأبحاث سلسلة ملخصات 

 

   
245 

 (. بعٓٛإ:2013فٛظ عًٞ ستُذ املعافا.)دساط١: ست
 َظت٣ٛ ايٛعٞ ايٛسذٟٚ يذ٣ طًب١ نًٝات ايرتب١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعذٕ.

 
 ىدؼ الدراسة:

 معرفة مستول الوعي الوحدكم لدل طلبة كليات الًتبية جبامعيت صنعاء كعدف.
 اػبربات كالتجارب:

 كؿ ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب د
 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  جاء الوعي فيما يتعلق بالسبل اليت يواجهها الواقع الوحدكم اليمٍت يف اؼبرتبة األكذل، يليو
 الوعي بالتحديات باؼبرتبة الثانية، كحصل الوعي بأنبية الوحدة على اؼبرتبة الثالثة.

  الوطٍت الشامل كأعلى نسبة تأييد من قبل عينة الدراسة، تليها قضية جاءت قضية اغبوار
 رفض اغبراؾ اعبنويب اؼبسلح، مث أنبية الوحدة اليمنية، كقضية القاعدة، كقضية اغبوثيُت.

  أف الوعي الوحدكم لدل الطلبة بفوائد الوحدة كالواقع الوحدكم اليمٍت كالتحديات اليت
ىذه التحديات تتأثر صبيعها دبا تقدمو الكليات ألبنائها تواجو الواقع كسبل التغلب على 

 الطلبة من جو دراسي كقدكة ملموسة من أعضاء ىيئة التدريس كمن مناىج تعليمية.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 ة ضركرة اىتماـ اؼبؤسسات الًتبوية، كاألحزاب السياسية، كمنظمات اجملتمع اؼبدين بتنمي
 الوعي الوحدكم كترسيخو لدل أفراد اجملتمع. 
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 (. بعٓٛإ:2013دساط١: ستُذ ؿاحل حي٢ٝ دعذإ.)
اجتاٖات أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ضتٛ تطبٝل إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يتطٜٛش أدا٤ داَع١ عُشإ بادتُٗٛس١ٜ 

 اي١ُٝٓٝ.
 

 ىدؼ الدراسة:
التعرؼ على اذباىات أعضاء ىيئة التدريس  يف جامعة عمراف كبو تطبيق إدارة اعبودة ، 

 كمعوقات كمتطلبات تطبيقها. 
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 فراد الدراسة على تطبيق إدارة اعبودة الشاملة كانت بدرجة عالية.أف موافقة أ 
 .اؼبسؤكلية التعاكنية بُت اإلدارة العليا ككافة منسويب اعبامعة يف تطبيق إدارة اعبودة الشاملة 

 من ابرز معوقات تطبيق إدارة اعبودة يف جامعة عمراف ما يلي: 
 كالقصور يف متابعة قيادات اعبامعة ضعف التنسيق بُت أقساـ الكليات كإدارات اعبامعة ،

للتطورات العاؼبية اؼبتالحقة يف ؾباؿ إدارة اعبودة الشاملة، كعدـ توفر الدعم الكايف لتمويل 
برامج إدارة اعبودة الشاملة، كضعف مشاركة أعضاء ىيئة التدريس من ذكم اػبربات 

 األكاديبية يف عملية ازباذ القرارات اعبامعية.
 ت تطبيق إدارة اعبودة يف اعبامعة ما يلي:  من ابرز متطلبا

أعداد خطط إجرائية لتشجيع البحث العلمي، كإقامة برامج للشراكة مع اعبامعات العاؼبية 
اليت تعٌت بتطبيق إدارة اعبودة الشاملة، كاستثمار إمكانات أعضاء ىيئة التدريس دبا وبقق 

كاألداء، كإنشاء كحدة ضبط اعبودة يف أىداؼ اعبامعة، كاختيار القيادات بناء على الكفاءة 
 الكليات كاألقساـ، كاإلدارات.
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  العمل على تبٍت اعبامعة لنظاـ إدارة اعبودة الشاملة، الف من شأف ذلك أف يساعدىا
اجملتمع كسوؽ على تقدًن خدماهتا بصورة تليب حاجات التعليم، كالبحث، كحاجات 

 العمل بشكل أفضل.
  العمل على نشر ثقافة إدارة اعبودة الشاملة ، كتعميم تطبيقها على كليات اعبامعة

 كإداراهتا اؼبختلفة من خالؿ دكرات تدريبية كنشرات توعية.
  عقد برامج تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس كالعاملُت لتدريبهم على متطلبات نظاـ إدارة

 كذلك قبل البدء بتطبيقو على ارض الواقع. اعبودة الشاملة،
  االىتماـ بالطلبة كبعد أساسي من أبعاد اعبودة من خالؿ إتباع إجراءات استقطاب

 سليمة تؤدم إذل توفَت العداد مالئمة من الطلبة من حيث اعبودة كالنوعية.
 ارة تشجيع أعضاء ىيئة التدريس باعبامعات اليمنية على اؼبشاركة يف برامج تطبيق إد

 اعبودة ، كاإلسهاـ يف صنع كازباذ القرارات األكاديبية اؼبهمة.
 دعم التخطيط االسًتاتيجي لدكره اؼبهم يف تفعيل برامج اعبامعة كفق رؤية كاضحة 
 

 (. بعٓٛإ:2013دساط١: ٖٓا٤ زتاٖذ امحذ أبٛ غامن.)
 ١َٝٛ اي١ُٝٓٝتـٛس َكرتح يتطبٝل اإلداس٠ االيهرت١ْٝٚ يف نًٝات ايرتب١ٝ بادتاَعات اذته

 
 ىدؼ الدراسة:

التعرؼ على مفهـو اإلدارة االلكًتكنية كأنبيتها يف كليات الًتبية باعبامعات اليمنية كتقدًن 
 تصور مقًتح لتطبيقها.

 اػبربات كالتجارب:
 –قطر  –اإلمارات  –نسا فر  –قدمت الدراسة عدد من اػبربات أبرزىا: )أمريكا 

 (.السعودية
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 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 .تقديرات عينة الدراسة ؼبفهـو اإلدارة االلكًتكنية كانت بدرجة مرتفعة جدا كمرتفعة 
 .تقديرات عينة الدراسة حملور األنبية كانت بُت مرتفعة جدا كمرتفعة 

 ىناؾ معوقات إدارية لتطبيق اإلدارة االلكًتكنية مثل: 
 القيادات اإلدارية يف إدارات كليات الًتبية. اؼبركزية الشديدة لدل 
 .غياب الرؤية اؼبستقبلية لتطبيق اإلدارة االلكًتكنية لدل القيادات اإلدارية 
 .ضعف التنسيق بُت الوحدات اإلدارية 
 .اؽبياكل التنظيمية ال تتوافق مع تطبيقات اإلدارة االلكًتكنية 
 ؤسبرات اؼبتعلقة باإلدارة االلكًتكنية.قلة الفرص اؼبتاحة لإلداريُت غبضور الندكات كاؼب 

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  االطالع على البوابات االلكًتكنية اؼبخصصة لتطبيق الربامج االلكًتكنية لتبادؿ اؼبعرفة يف

 بعض اعبامعات العاؼبية.
 اللكًتكنية يف كليات الًتبية.اقتناع اإلدارة العليا )اإلدارة اعبامعية( بتطبيق اإلدارة ا 
 .السعي لتصميم الربامج لإلدارة االلكًتكنية يف كليات الًتبية 
 .السعي لنشر ثقافة تنظيمية مناسبة لفلسفة اإلدارة االلكًتكنية 
 .إعادة ىندسة األنظمة اإلدارية يف كليات الًتبية 
 .استخداـ التكنولوجيا اغبديثة يف عملية ازباذ القرارات 
  إدارية مدربة على أساليب اإلدارة االلكًتكنية.مهارات 
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 (. بعٓٛإ:2013دساط١: ٖاي١ ستُذ عًٞ ػشِٜ.)
 تـٛس طًب١ داَع١ ؿٓعا٤ ملظتكبًِٗ املٗين.

 
 ىدؼ الدراسة:

التعرؼ على تصور طلبة جامعة صنعاء ؼبستقبلهم اؼبهٍت من خالؿ التعرؼ على اسباب 
 التحقوا هبا، كتوقعاهتم للحصوؿ على كظيفة اختيار طلبة جامعة صنعاء للتخصصات اليت

بعد التخرج، كدكر التأىيل العلمي يف ربقيق طموح طلبة جامعة صنعاء يف اغبصوؿ على 
 كظيفة مناسبة.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 
 نتائج الدراسة:

 النتائج، أبرزىا:كشفت الدراسة عن صبلة من 
  ،أف طلبة جامعة صنعاء غَت متأكدين من مستقبلهم اؼبهٍت كحصوؽبم على عمل مناسب

كغَت متأكدين من التحاقهم بالعمل مباشرة بعد التخرج، إدراكا منهم للصعوبات 
 كالتحديات اليت تواجههم يف سوؽ العمل.

 نابعا من رغبة ذاتية  أف اختيار طلبة جامعة صنعاء للتخصصات اليت التحقوا هبا كاف
 كليس من توجيو مهٍت تلقوه يف مرحلة التعليم الثانوم.

  يرل طلبة جامعة صنعاء أف التعليم اعبامعي ال يعمل على أعداد كتأىيل اػبرهبُت بناء
 على احتياجات سوؽ العمل، فهم يركف أف التعليم اعبامعي يعتمد على الدراسة النظرية.

 ذكور يهتموف كثَتا دبستقبلهم اؼبهٍت أكثر من الطالبات أظهرت النتائج أف الطالب ال
 اإلناث.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
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  أف تعمل الدكلة جبميع مؤسساهتا الرظبية، كبالتعاكف مع منظمات اجملتمع اؼبدين، على
 ل.إهباد ثقافة جديدة موجهة لكل أفراد اجملتمع مواكبة ؼبتطلبات سوؽ العم

  على اعبهات التشريعية كالتنفيذية العمل على تشريع كتنفيذ القوانُت الرادعة، اليت ربد من
االختالالت اغباصلة يف إجراءات التوظيف يف مؤسسات الدكلة، كأنبها ما يعرؼ 

 باالزدكاج الوظيفي.
 ما قبل  ضركرة أف هتتم كزارة الًتبية كالتعليم باف يكوف ىناؾ عملية توجيو للطلبة يف مرحلة

اعبامعة يف اؼبدارس الثانوية، كاليت هتدؼ إذل مساعدة الطلبة على اكتشاؼ ذكاهتم 
كقدراهتم كميوؽبم من جهة، كاذل اكتشاؼ عادل العمل كالتخصصات الدراسية من جهة 

 أخرل.
 
 

 (. بعٓٛإ:2014دساط١: إبشاِٖٝ قاطِ عبذاهلل امحذ املـباسٞ .) 
 دساط١ حت١ًًٝ ع٢ً داَع١ ؿٓعا٤ -اختار ايكشاسات اإلداس١ٜ يف َؤطظات ايتعًِٝ ايعايٞ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 
 ىدؼ الدراسة

ىدؼ ىذه الدراسة إذل معرفة ازباذ القرارات اإلدارية يف مؤسسات التعليم العارل يف 
 .)اعبمهورية اليمنية،دراسة ربليلو على جامعة صنعاء

 اػبربات كالتجارب
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 : كتوصل البحث إذل مايلي

  تبُت أف أفضل الطرؽ الزباذ القرارات اإلدارية من كجهة نظر أفراد العينة االعتماد على
 قرارات.اػبربة الشخصية، كىذا يعٍت باف اػبربة الشخصية تلعب دكر كبَت يف ازباذ ال

  اغلب اؼبشكالت اليت تؤثر يف ازباذ القرارات اإلدارية عدـ الرضا الوظيفي حيث جاء يف
 اؼبرتبة األكذل فبا يتعُت على جامعة صنعاء االىتماـ بالرضا الوظيفي للموظف.
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  االلتزاـ بالقواعد كاألسس العلمية السليمة عند ازباذ القرار كاف األداة األساسية
كالتنظيم كالتوجيو كالرقابة ىي القاعدة العلمية السليمة اليت يتعامل  اؼبستخدمة للتخطيط

هبا يف جامعة صنعاء كحصلت على اؼبرتبة األكذل فبا يتعُت على جامعة صنعاء اعتماد 
 قاعدة التخطيط كالتنظيم كالتوجيو كالرقابة.

  يف كزارة الًتبية.أف ىنالك عالقة اهبابية بُت دكر نظم اؼبعلومات كازباذ القرارات اإلدارية 
 .كجود عالقة بُت متغَت نوعية األجهزة اؼبستخدمة يف نظم اؼبعلومات كازباذ القرار 
  كجود عالقة بُت متغَت الربؾبيات يف نظم اؼبعلومات كازباذ القرار. كجود عالقة بُت متغَت

 البيانات كازباذ القرار.
  كالسرعة كالسرية تتمتع أف قاعدة اؼبعلومات من حيث الشمولية كالتحديث كالتوقيت

 بكفاءة من حيث توفَتىا للمعلومات الالزمة للقرار.
 توفر معلومات مالئمة كدقيقة كسريعة يف اإلدارة فبا يساعد يف عملية ازباذ القرار 

 
 التوصيات:

 يوصي الباحث دبا يلي:
 . زيادة الوعي بأنبية ارباد القرارات اإلدارية يف مؤسسات التعليم العارل لدل العاملُت من

 خالؿ تنفيذ الربامج التوعوية اؼبختلفة يف مؤسسات التعليم العارل يف اعبمهورية اليمنية. 
  إعطاء أعضاء ىيئة التدريس كاإلداريُت فرصة اؼبشاركة يف ازباذ القرارات اإلدارية كالعمل

 اد على تطويرىم مهنيا كعلميا.اعب
  تصميم كتنفيذ برامج تدريبية خاصة بشكل دائم كمستمر للكوادر األكاديبية كاإلدارية

كفق االحتياجات الوظيفة ؽبم، كالًتكيز على ربقيق مستول جودة عارل يف األداء 
 الوظيفي كالتعليمي يف اعبامعات.

 إلداريُت من قبل إدارة مؤسسات االىتماـ بآراء كمشكالت كأعضاء ىيئة التدريس كا
التعليم العارل باعتبارىم النواة الرئيسية من اجل تطوير العمل اإلدارم كاألكاديبي يف 

 مؤسسات التعليم العارل يف اعبمهورية اليمنية.
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 (. بعٓٛإ:2014دساط١: امحذ ستُذ امحذ ايذٚسٟ .) 
 (عاد٠ ٖٓذط١ ايعًُٝات اإلداس١ٜ )تـٛس َكرتحتطٜٛش األقظاّ األنادمي١ٝ يف داَع١ عذٕ باطتدذاّ َٓٗر إ

 
 ىدؼ الدراسة:

اؽبيكل  -كسائل التقنية "سعت الدراسة لتقييم رؤساء األقساـ لواقع العناصر التنظيمية 
  – يف أقسامهم جبامعة عدف؟ "أدكات القياس كمؤشراهتا  -التنظيم ينظم اغبوافز 

مناىج   .يف العمليات اإلدارية جبامعة عدفربديد الفركؽ بُت األقساـ النظرية كالتطبيقية  -
العمليات اإلدارية يف التعليم العارل التعرؼ على التوجهات دراسة عاؼبية يف إعادة 

اؼبستقبلية كالتصور اؼبقًتح لتطوير العمليات اإلدارية يف األقساـ األكاديبية يف جامعة 
النتائج اليت ستسفر عنها عدف يف ضوء منهج إعادة ىندسة العمليات اإلدارية بناء على 

 الدراسة
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة
 نتائج الدراسة:

  عدـ كجود فركؽ ذات داللة بُت أفراد الدراسة حوؿ العمليات اإلدارية يف األقساـ جبامعة
 عدف باختالؼ زبصص القسم )نظرم ، عملي(.

 االنًتنت ألعضاء ىيئة التدريس عدـ توفر. 
 حاجة اؽبياكل التنظيمية لألقساـ إذل التغيَت اعبذرم دبا ىبدـ أىدافها كعملياهتا. 
 عدـ كجود دليل سياسات أك إجراءات ؼبختلف العمليات. 
 عدـ اعتماد األقساـ لألىداؼ اؼبعيارية  . 
  عدف باستخداـ منهج توصلت الدراسة إذل تصور لتطوير األقساـ األكاديبية يف جامعة

 .متضمنا عدد من اؼبراحل كاػبطوات اؼبنهجية ,إعادة ىندسة العمليات اإلدارية
 

 التوصيات:
 باذباه بناء تنظيمي جديد ينسجم مع  ,إعادة النظر باؽبياكل اغبالية لألقساـ األكاديبية

 .عملياهتاكىبدـ أىدافها ك  ,طبيعة اؼبرحلة اليت ظبتها اعبودة كالنوعية كالتنافس الشديد
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 كاعتمادىا كإحدل أدكات  ,كاالنًتنت ربديدا ,تفعيل كسائل التقنية على كجو العمـو
 .كهتيئة البٌت التقنية التحتية لذلك ,التدريس الرئيسة

 كاالسًتشاد بتجارب اعبامعات  ,صياغة أدلة سياسات كإجراءات ؼبختلف جوانب العمل
 الرائدة. 

 عن طريق تضمُت صياغة تلك  ,ىداؼ اؼبعياريةضركرة اعتماد األقساـ األكاديبية لأل
 .األىداؼ معايَت كمية كنوعية تؤشر إذل مدل ربقيقها

 كتوفَت كافة  ,اختبار التصور اؼبقًتح كتطبيقو على عينة من األقساـ يف جامعة عدف
 اؼبتطلبات اؼبادية كالبشرية لتحقيق أفضل النتائج.

 
 

 بعٓٛإ:(. 2014دساط١: أمحذ ستُذ عبذاهلل ْاؿش.) 
 تطٜٛش أدا٤ َشنض تطٜٛش اإلداس٠ ايعا١َ يف ك٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدؼ البحث إذل ربليل كاقع تطبيق معايَت اعبودة يف مركز تطوير اإلدارة العامة جبامعة 
صنعاء، من خالؿ معايَت اعبودة اؼبستول األكؿ لربامج الدراسات العليا الصادرة عن ؾبلس 

االعتماد األكاديبي، كما ىدفت إذل إبراز أىم متطلبات تطبيق معايَت اعبودة ضماف اعبودة ك 
 ككذا معوقات تطبيقها يف مركز تطوير اإلدارة العامة جبامعة صنعاء.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة

 
 نتائج الدراسة:

 لنتائج، أبرزىا:كشفت الدراسة عن صبلة من ا
  دل يتم ترصبة رسالة اؼبركز كأىدافو يف شكل خطط إسًتاتيجية على اؼبدل اؼبتوسط فبا أثر

 سلبان على األداء يف اؼبركز.
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  رسالة اؼبركز كأىدافو تتسق مع سياسة كإسًتاتيجية التعليم العارل يف اليمن، كدل يعد
اؿ كال يساعد على تطوير أنشطة اؽبيكل اغبارل للمركز مالئمان للقياـ باؼبهاـ كاألعم

 كبرامج اؼبركز.
  اؼبوارد اؼبالية للمركز يف الوقت اغباضر كافية لتنفيذ براؾبو اغبالية كال يبكن التوسع أك

 إنشاء برامج جديدة لعدـ توفر ـبصصات مالية لتنفيذىا.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  انتهاج الفكر االسًتاتيجي كاعتباره أساسان كمنهجان للعمل يف اؼبركز، كترصبة رسالة اؼبركز
 كأىدافو يف شكل خطط إسًتاتيجية طويلة كقصَتة األجل.

  تطوير اإلطار القانوين كالتشريعي للمركز، كتطوير منظومة السياسات العامة اؼبوجهة
اؼبركز كالتقليل من االعتماد على التعاقدات إال للعمل يف اؼبركز، كاستيعاب كادر معُت يف 

 يف حاؿ الضركرة. كضركرة ربديث اؼبناىج الدراسية.
  كضع برامج كأنشطة تضمن ربقيق كامل أىداؼ اؼبركز، كإعادة بناء اؽبيكل التنظيمي

للمركز كالتزاـ اإلدارة العليا كدعمها عبهود التحسُت كالتطوير كتطبيق معايَت اعبودة يف 
 كز.اؼبر 

 
 

 (. بعٓٛإ:2014دساط١: إمساعٌٝ ْعُإ عبذٙ عض ايذٜٔ.) 
 تـٛس َكرتح يتكِٝٝ أدا٤ ادتاَعات اي١ُٝٓٝ باطتدذاّ بطاق١ األدا٤ املتٛاصٕ.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدؼ البحث إرل تصميم نظاـ لتقييم أداء اعبامعات اليمنية اغبكومية كفق أسلوب بطاقة 
ديد األطر كاؼبنطلقات النظرية ألسلوب بطاقة األداء األداء اؼبتوازف من خالؿ معرفة كرب

اؼبتوازف يف تقييم أداء اعبامعات، كاليات تطبيقو، كذبارب بعض اعبامعات العاؼبية يف ؾباؿ 
تقييم األداء كفق أسلوب بطاقة األداء اؼبتوازف كإمكانية االستفادة منها يف البحث اغبارل.كاقع 
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معات اليمنية حبسب موافقة العينة اؼبشاركة يف اؼبقابلة نظاـ تقييم األداء اغبارل يف اعبا
 .خطوات تصميم نظاـ أداء اعبامعات اليمنية كفق أسلوب بطاقة األداء اؼبتوازف.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 :أبرزىا:كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، 

  عملية تقييم األداء يف اعبامعات تتم كفق نظم كأساليب تقليدية كالتقديرات الشخصية
كاألحكاـ الذاتية كالتقارير السرية اليت تقدـ من رؤساء الوحدات اإلدارية كاألكاديبية إذل 

للبحث  القيادات العليا يف اعبامعة ككزارة التعليم العارل كقد أظهرت نتائج اؼبقابلة اؼبيدانية
اغبارل أنو ال يوجد نظاـ لتقييم األداء يستخدـ يف تقييم أداء اعبامعات اليمنية سواء على 
مستول اعبامعات أك على مستول كحدهتا الفرعية )الكليات كاؼبراكز كاؼبكتبات كغَتىا 
أكد اػبرباء ) أفراد العينة( على أنبية تصميم نظاـ حديث لتقييم أداء يتم استخدامو 

أداء اعبامعات ككحداهتا بالئم البيئة التعليمية يف اليمن كيواكب التحديات لتقييم 
كالتطورات العلمية، كذلك ؼبا يبكن أف يساىم ىذا النظاـ يف ربسُت كتطوير األداء 

 اعبامعي يف اليمن.
  ىناؾ إصباع لدل اػبرباء على أنبية مؤشرات أبعاد بطاقة ألداء اؼبتوازف اؼبقًتح تصميمو

اء اعبامعات اليمنية، حيث تراكحت استجابة اػبرباء حوؿ درجة أنبية اؼبؤشر لتقييم أد
 بُت عالية إذل عالية جدان.

  نظرا إلصباع اػبرباء ) أفراد العينة( على أنبية صبيع مؤشرات تقييم األداء كفق أسلوب
هبا  بطاقة االدء اؼبتوازف قد تكوف نسبة االعتماد عليها يف عملية التقييم عالية كموثوقة

فيتقييمأداءاعبامعاتاليمنية إذا ما استخدمت بالطريقة السلمية، كما قد تتصف نتائج 
التقييم بواسطتها بالدقة كالوضوح كيبكن التعويل عليها يف ربديد مواطن اػبلل كالضعف 

 يف جوانب األداء اؼبختلفة للجامعات اليمنية.
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  امعات على ازباذ قرارات إهبابية كال يساعد التقييم كفق أسلوب بطاقة األداء اؼبتوازف للج
سيما هبا كبالعاملُت مثل جدكل االستمرار يف بعض براؾبها األكاديبية، فضال عن 

 أىداؼ تطويرية أذا يساعد على ربسُت األداء اؼبستقبلي للجامعة. 
  يتضمن التقييم كفق أسلوب بطاقة األداء اؼبتوازف مركنة عالية يف إدخاؿ أم تغيَتات سواء

افة مؤشرات أك حذؼ مؤشرات أخرل دبعٌت انو باإلمكاف ربديثو باستمرار حسب بإض
 حاجة اعبامعات لذلك كىذا يعكس قدرتو على  االستجابة ألم تغيَت.

  يتيح التقييم كفق أسلوب بطاقة األداء اؼبتوازف بناء قاعدة بيانات كمعلومات النظاـ
الضركرية كاليت يبكن تكييفها إلضافة  بسعتها كمركنتها العالية كمشوؽبا عبميع اؼبعلومات

 مزيد من اؼبؤشرات عند اغباجة.
   أف ىذا النظاـ سوؼ يقدـ كصفان لواقع اعبامعة بصورة مفصلة كذلك من خالؿ

 مؤشرات اعبوانب االهبابية كالسلبية.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 يوصي الباحث دبا يلي:
  بتجريب للنظاـ اؼبقًتح على أم جامعة من اعبامعات اليمنية، أك أم كلية قياـ اعبامعات

ؿبددة يتم اختيارىا على مستول صبيع اعبامعات اليمنية، كمعرفة نتائج التطبيق، هبدؼ 
 معرفة اعبوانب السلبية، كالعمل على معاعبتها كتطوير اعبوانب االهبابية يف النظاـ اؼبقًتح.

  ة التعليم العارل كالبحث العلمي كقيادات اعبامعات اليمنية توفَت هبب على اؼبسئولُت بوزار
 اؼبستلزمات كاؼبتطلبات الضركرية لنجاح تطبيقو كربقيق أىدافو.

  قياـ ؾبلس االعتماد كاعبودة بتطبيق النظاـ اؼبقًتح يف اعبامعات ككحداهتا ) الكليات
م لو، كفق اؼبؤشرات اؼبقًتحة كاؼبراكز كاإلدارات اؼبختلفة كمتابعة نتائج التقوًن السنو 

كالقياـ بعملية مراجعة سنوية لكل اؼبؤشرات اؼبوضحة يف النظاـ كذلك ؼبعرفة مدل 
صالحيتها كإمكانية تطويرىا دبا ىبدـ أىداؼ ككظائف اعبامعات كمدل االستفادة من 
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تقييم  النظاـ اؼبقًتح يف اؼبسانبة يف بناء كتطوير مؤشرات كمعايَت كطنية تسهم بفاعلية يف
 األداء اعبامعي ، خاصة كاف ؾبلس االعتماد كاعبودة  يف مراحلو األكذل للقياـ بأدكاره.

  إعادة النظر يف البنية التنظيمية للجامعات اليمنية حبيث تنشأ يف ىيكلها دائرة متخصصة
بالتقوًن كاؼبتابعة ألدائها كتديرىا كفاءات علمية متخصصة يف ىذا اجملاؿ سواء على 

 عبامعة بشكل عاـ، أك على مستول كل كلية من كلياهتا. مستول ا
  بناء نظاـ معلومات إرل يف كل جامعة ككلية كقسم كإدارة عامة يهتم بتوفَت كتوثيق كافة

 اؼبعلومات اؼبطلوبة يف عملية تقوًن أداء اعبامعات.
  ينبغي كضع نظاـ كاضح كؿبدد لإلجراءات اؼبتعلقة بتطبيق مبدأ الثواب كالعقاب، اليت

ازباذىا يف ضوء نتائج عملية التقوًن السنوم على مستول اعبامعات كالكليات كاألقساـ 
 كاؼبعاىد كاؼبراكز العلمية كاإلدارات العامة يف كل جامعة.

  كضع نظاـ حوافز يرتبط بنظاـ التقييم لغرض تشجيع اعبامعات ذات األداء اؼبتميز على
 على التحسُت كعالج الضعف. االستمرار كاعبامعات ذات األداء الضعيف

  ربديد يـو سنوم يتم فيو إقامة مؤسبر كذلك ؼبناقشة نتائج تقييم األداء اعبامعي يف
اعبامعات اليمنية، كربديد السلبيات كاالهبابيات اليت كاجهت كل جامعة كبصورة علنية 

 كنشر نتائج التقوًن علنان.
 
 

 (. بعٓٛإ:2014دساط١:انشّ طفٝإ ستُذ بذٜش .) 
 االستٝادات ايتذسٜب١ٝ يكٝادات املعاٖذ  ايتك١ٝٓ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

سعى البحث إذل التعرؼ على االحتياجات التدريبية لقيادات اؼبعاىد التقنية يف اعبمهورية 
 كجهة نظر تلك القيادات. اليمنية من

 اػبربات كالتجارب:
 خربات كذبارب دكؿ ؿبددة. تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد

 نتائج الدراسة:
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 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابات قيادات اؼبعاىد التقنية يف تقديرىم

لدرجة احتياجاهتم التدريبية يف صبيع ؾباالت ؿبور االحتياجات اإلدارية تػيٍعزىل ؼبتغَت 
 .كمتغَت عدد سنوات اػبربة اؼبؤىل العملي،

  كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابات قيادات اؼبعاىد التقنية يف تقديرىم
لدرجة احتياجاهتم التدريبية يف ؾباؿ االتصاؿ كالتفاعل مع اآلخرين تػيٍعزىل ؼبتغَت عدد 

 الدكرات التدريبية.
  اؼبعاىد التقنية يف تقديرىم عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابات قيادات

لدرجة احتياجاهتم التدريبية يف صبيع ؾباالت ؿبور االحتياجات األكاديبية تػيٍعزل ؼبتغَتات 
 .اؼبؤىل العملي، كعدد سنوات اػبربة كالدكرات التدريبية

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 يوصي الباحث دبا يلي:
 الفٍت كالتدريب اؼبهٍت من ضمن أكلوياتنا النتائج اليت  توصل إليها  أف تضع كزارة التعليم

البحث اغبارل، كاعتماد قائمة االحتياجات التدريبية دبا يليب احتياجات قيادات اؼبعاىد 
التقنية سباشيان مع ـبرجات كثيقة اغبوار الوطٍت،كمع توجيهات الوزارة  يف تطبيق 

 .ٍت،كمواكبة متطلبات اؼبتغَتات العلمية كاؼبعرفية اغبديثةاإلسًتاتيجية الوطنية للتعليم التق
  منح قيادات اؼبعاىد التقنية اؼبزيد من الصالحيات اليت سبكنهم من ربديث العمل كتطويره

 .خالؿ معاىد التقنية دبا يليب احتياجات سوؽ العمل
 كل يساعد تطوير أساليب التدريب السائدة يف كزارة التعميم الفٍت كالتدريب اؼبهٍت بش

 .القيادات على اإلبداع كاالبتكار يف التعميم التقٍت
 ؼبختلفة كاؼبرتبطة عقد العديد من الندكات كالورش كاؼبؤسبرات العلمية اليت تناقش اجملاالت ا

عاـبتطوير قدرات   .قيادات اؼبعاىد التقنية بوجو خاص،كقيادات التعليم التقٍت بوجو و
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 لية أداء قيادات اؼبعاىد التقنية، كذلك استنادان إذل كضع نظاـ علمي متكامل لتقييم فاع
، كدبا يليب تطلعات القيادات العليا للتعليم اؼبهٍت لعاؼبية اغبديثة كاؼبتعارؼ عمليااؼبعايَت ا
 .كالتقٍت

  تفعيل الشراكة بُت كزارة التعميم التقٍت كاؼبهٍت كصندكؽ تنمية اؼبليارات لالستفادة فبا
يب كادر التعميم التقٍت،يف ضوء أىداؼ الصندكؽ اليت أنشئ يقدمو من تسهيالت لتدر 

 .من أجلها
 
 

 (. بعٓٛإ:2014دساط١: أنشّ ستظٔ سظٔ ايظكاف.)
( يف حتظني ISO 9001:2008أثش تطبٝل ْعــاّ إداس٠ ادتٛد٠ املتٛافل َع املٛاؿفــــــ١ ايكٝاطٝــــ١ ايعامل١ٝ)

 ساي١ يف األَا١ْ ايعا١َ دتاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا.دساط١  -األدا٤ اإلداسٟ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على أثر تطبيق نظاـ إدارة اعبودة اؼبتوافق مع اؼبواصفة 

( يف ربسن األداء اإلدارم يف اعبامعات اليمنية ISO 9001:2008القياسية العاؼبية)
 العامة عبامعة العلـو كالتكنولوجيا اؼبركز الرئيسي.ككدراسة حالة طبقت يف األمانة 

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 .يعترب تطبيق نظاـ إدارة اعبودة اؼبتوافق مع اؼبواصفة القياسية العاؼبي( ةISO 9001 )
( يعترب ISO 9001أمران حديثان يف اعبامعات اليمنية، كما أف اغبصوؿ على شهادة )

أداة مهمة للتطوير كالتحسُت اؼبستمر خصوصان ما تفرضو الشركات اؼباكبة للشهادة من 
ضوابط تتعلق باستمرار صالحية منح الشهادة للعميل كاليت تتمثل يف ضركرة خضوع 

 كمراجعة للنظاـ بشكل سنوم، كىذه سبثل ميزة تنافسية.العميل لتدقيق 
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  يوجد أثر إهبايب عارل حملور التزاـ اإلدارة العليا بتطبيق نظاـ إدارة اعبودة على ربسن األداء
 اإلدارم يف اعبامعات اليمنية.

  يوجد أثر إهبايب عارل حملور الًتكيز على هنج االعتماد على اغبقائق يف ازباذ القرارات على
 سن األداء اإلدارم يف اعبامعات اليمنية.رب
  يوجد أثر إهبايب حملور الًتكيز على ربسُت العمليات اإلدارية كتطويرىا على ربسن األداء

 اإلدارم يف اعبامعات اليمنية.
  يوجد أثر إهبايب متوسط حملور الًتكيز على العالقات  ذات اؼبنفعة اؼبتبادلة مع اؼبوردين

 ارم يف اعبامعات اليمنية.على ربسن األداء اإلد
  يوجد أثر إهبايب متوسط حملور الًتكيز على العميل الداخلي كاػبارجي على ربسن األداء

 اإلدارم يف اعبامعات اليمنية.
  تطبيق األمانة العامة عبامعة العلـو كالتكنولوجيا لنظاـ إدارة اعبودة اؼبتوافق مع اؼبواصفة

ٍت جودة خدمة التعليم كلكن ربسن اإلداء (، ال يعISO 9001القياسية العاؼبية)
اإلدارم سيكوف عامل مساعد كبنية ربتية فبتازة لنجاح مشركع االعتماد األكاديبي 
كالذم تسعى اعبامعة للحصوؿ عليو كونو اؼبتخصص يف ؾباؿ جودة خدمة العملية 

 التعليمية.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 النظر يف تعريف العميل بالنسبة لألمانة العامة، كذلك من أجل الًتكيز عليو  أنبية إعادة
 كالسعي لتقدًن خدمة أفضل لو.

  ضركرة االىتماـ بنظاـ مراجعة كمتابعة الشكاكم حيث أهنا تعد أداة مهمة تساىم يف
 تطوير بيئة العمل كفقان كاحتياج العميل.

  ضركرة االىتماـ أكثر بالربامج التدريبية اؼبوجهة لتطوير كربسُت العمليات كاالستفادة
أكثر من الكفاءات كالقدرات األكاديبية اؼبتوفرة، كىذه التوصية ؼبسها الباحث عند ربليل 
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رأم العينة حوؿ فقرة "تقدـ األمانة العامة عدة برامج تدريبية هبدؼ ربسُت العمليات 
 %(.65.4دمة" كالذم جاء دبوافقة متوسطة بلغت نسبة)اإلدارية اؼبق

 (أف تقـو األمانة العامة بتطبيق نظاـ زبطيط موارد الشركاتERP كأنظمة دعم إزباذ )
( لتعزيز صدارهتا يف تطبيق هنج االعتماد على اغبقائق يف ازباذ DSSالقرارات )
 القرارات.

 
 

 (. بعٓٛإ:2014دساط١: أَاْٞ عبذ ايٛاطع خايذ ْادٞ ايذعٝع .) 
٠ بشْاَر تذسٜيب َكرتح يتطٜٛش املٗاسات اإلداس١ٜ يذ٣ ايكٝادات األنادمي١ٝ ظاَع١ تعض يف ك٤ٛ َتطًبات اإلداس

 .االيهرت١ْٝٚ
 

 ىدؼ الدراسة:
اغبارل إذل بناء برنامج تدرييب مقًتح لتطوير اؼبهارات اإلدارية لدل القيادات  البحث ىدؼ

 متطلبات اإلدارة اإللكًتكنيةاألكاديبية جبامعة تعز يف ضوء 
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
 اعبامعة كمعرفة مزاياىاىناؾ حاجة ملحة لنشر ثقافة اإلدارة االلكًتكنية يف  
  .غياب الرؤية الواضحة كخطط اعبامعة كبو تبٍت اإلدارة االلكًتكنية يف اعبامعة 
  االعتماد على األسلوب البَتكقراطي اؼبركزم الذم ال يتناسب مع تطبيق اإلدارة

 االلكًتكنية.
 .قلة امتالؾ القيادات األكاديبية ؼبهارات اإلدارة االلكًتكنية 
  بكيفية توظيف اغباسوب يف اإلدارة.غياب خطة تدريب القيادات األكاديبية 
  للقيادات األكاديبية الكتساب مهارات استخداـ قلة التشجيع اؼبادم كاؼبعنوم

 اغباسوب.
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  مركزية اإلدارة اليت ربد من استخداـ شبكة االنًتنت يف عملية التطوير اإلدارم باعبامعة
 القتصارىا على إدارات دكف غَتىا.

  تقيمها اعبامعة للقيادات األكاديبية يف ؾباؿ اغباسوب. ندكة الدكرات التدريبية اليت 
  اف معظم القيادات األكاديبية قد اعدكا من خالؿ برامج تقليدية دل تركز على إكساهبم

 اؼبهارات االلكًتكنية اغبديثة اليت افرزهتا اؼبتغَتات العلمية كالتكنولوجية.
 وير مهاراهتم كقدراهتم اإلدارية.ندكة الربامج التدريبية اليت تقيمها اعبامعة هبدؼ تط 
   أهنم صبيعا يعانوف من نفس األعباء كالضغوطات اليت تشغلهم عن تطوير قدراهتم سواء

 كانت ضغوطات متصلة بالعمل أك متصلة باغبياة.
  كما إهنم ىبضعوف لنفس األنظمة كالقوانُت كاللوائح اليت ال تفرؽ بُت القيادات األكاديبية

 .يف اغبقوؽ كالواجبات
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

، توصي الباحثة دبا يلي: أف تنشر ثقافة اإلدارة االلكًتكنية، لتثقيف صبيع القيادات 
األكاديبية دبا يتم يف عادل اإلدارة االلكًتكنية، كتوضيح فوائدىا حىت تتكوف لديهم القناعة 

 عادل اإلدارة االلكًتكنية.التامة، كالرؤية الواضحة لتحوؿ إذل 
 

 (. بعٓٛا2014ٕدساط١: بظاّ عبذاهلل ستظٔ طايب .) 
 عُٝٞ )دساط١ َٝذا١ْٝ داَع١ عذٕ(.دٚس ايكٝاد٠ اإلداس١ٜ يف حتكٝل ايتطٜٛش ايتٓ

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل ربديد دكر القيادة اإلدارية يف التطوير التنظيمي كمعرفة اؼبهارات القيادية 
اإلدارية يف جامعة عدف كربديد نوع الثقافة اإلدارية باعبامعة  ككذلك معرفة اؼبعوقات اليت ربد 

 من فاعلية القيادة اإلدارية كالتطوير التنظيمي.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة
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 نتائج الدراسة:
 النتائج، أبرزىا:كشفت الدراسة عن صبلة من 

 نتائج سلبية:
  أف اختيار القيادات خاصة على اؼبستول األعلى كاف يتم باالعتماد الثقة كاالعتبارات

 الشخصية أكثر من االعتماد على االعتبارات اؼبوضوعية.
  أف اختيار القيادات اإلدارية للمركز االجتماعي أك عن طريق االنتخاب دل وبقق الكفاءة

 اختيار القيادات الفعالة.كاعبدارة يف 
  أف ىناؾ حاجة ماسة لتطوير نظاـ اختيار القيادات اإلدارية بصورة عملية ربقق الكفاءة

 يف اختيار القيادات اإلدارية.
 

 نتائج اهبابية :
  أف اؼبديرين يستخدموف أسلوب العالقات اإلنسانية يف التعامل مع اؼبرؤكسُت كأفضل

 أمباط القيادة اإلدارية.  
  قيادة اعبامعة تعتمد على توفَت الفرص كإقامة الدكرات التدريبية لتطوير القدرات أف

 القيادية للموظفُت يف اعبامعة.
 .يركز اؼبديركف على التخطيط كأفضل مهارة يقوموف هبا يف اعبامعة 
  أف اؼبوظفُت يعتمدكف لتحقيق التطوير التنظيمي على التعاكف فيما بينهم ؼبعاعبة األخطاء

نتائجها بركح عالية. ككذلك يتميزكف بالتعاطف االجتماعي كاؼبشاركة يف كربمل 
 اؼبناسبات االجتماعية فيما بينهم.

 نتائج سلبية:
  كجود ضعف يف مشاركة قيادة اعبامعة للموظفُت باؼبعلومات اعبديد كضعف استخداـ

 أسلوب التحفيز االهبايب كاؼبديح كالشكر.
 كقات العمل حسب أكلويات اؼبهاـ كضعف تنمية كجود ضعف لدل اؼبديرين يف تنظيم أ

 القيم االهبابية لدل اؼبوظفُت.
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  توصلت الدراسة إذل كجود دكر كاثر معنوم للقيادة اإلدارية يف ربقيق التطوير التنظيمي
 يف جامعة عدف.

  ( كصلت الدراسة إذل عدـ كجود فركؽ معنوية للقيادة اإلدارية ألراء اؼببحوثُت حوؿ
 ت كخربة العمل(.العمر كاؼبؤىال

  توصلت الدراسة إذل عدـ كجود فركؽ معنوية ألراء اؼببحوثُت حوؿ التطوير التنظيمي
 تيعزل اعبنس كاؼبؤىالت كخربة العمل.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 .الًتكيز على النمط الديبقراطي يف العمل اعبامعي لتحقيق التطوير التنظيمي 
  الوسائل اؼبناسبة كخصوصا الرقمية اغبديثة ؼبشاركة العاملُت كاؼبوظفُت باعبامعة إهباد

 باؼبعلومات اغبديثة كاعبيدة.
  الًتكيز على مبدأ الثواب كالعقاب يف ربقيق التطوير التنظيمي كاستخداـ أساليب التحفيز

 االهبايب اؼبعنوية كاؼبدح كالشكر كغَتىا القباز األعماؿ بكفاءة كفاعلية.
 .تنمية قدرات اؼبديرين يف إهباد كابتكار حلوؿ جديدة كمتعددة غبل اؼبشكالت 
  إقامة دكرات تدريبية ؼبديرين لتنمية مهاراهتم كقدراهتم يف إدارة الوقت كتنظيم أعماؽبم

 حسب أكلويات اؼبهاـ.
 إقامة الدكرات التدريبية كالورش كتطوير احملالت كاؼبنشورات اليت هتدؼ إذل تنمية القيم 

 االهبابية لدل اؼبوظفُت يف العمل.
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 (. بعٓٛإ:2014دساط١: بالٍ عبذٙ عبذٙ طٓذ.) 
 دٚس ايعالقات ايعا١َ يف تظٜٛل ايتعًِٝ األًٖٞ )ادتاَعٞ

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل معرفة دكر العالقات العامة يف تسويق التعليم األىلي )اعبامعي( من 
العالقات العامة اؼبتمثلة يف )البحث، التخطيط، االتصاؿ، التنسيق، حيث تطبيقها لوظائف 

 كالتقوًن(، من خالؿ أخذ رئي العاملُت كالطالب كاؼبقارنة بينهما.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة
 نتائج الدراسة:

 أبرزىا:كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، 
توصلت الدراسة إذل أف أعلى كظيفة من كظائف العالقات العامة تطبيقان لدل العاملُت ىي 

 كظيفة التنسيق، كأدىن كظيفة ىي البحث.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 .اغبرص على معرفة كفهم كظائف العالقات العامة كدكرىا يف تسويق التعليم 
  تأىيل الكادر العامل يف ؾباؿ العالقات العامة كإقامة الدكرات التدريبية كالتأىيلية 
  ،إهباد مكاتب خاصة بإدارة العالقات العامة، كأف يكوف العاملُت فيها من اؼبتخصصُت

 كإنزاؿ استمارات استبياف كتقييم بشكل دكرم لتصحيح اإلحصاء.
  اؾ الطلبة الدراسُت يف قسم العالقات كضع صناديق لتلقي الشكاكم كاؼبقًتحات كإشر

 العامة يف بعض أعماؿ إدارة العالقات كالتدريب كالتأىيل.
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 (. بعٓٛإ:2014دساط١: سظإ ع٢ً ْاؿش املًهٞ .) 
ٚعالقت٘ بأدا٤ا يٓٛاب ٚسؤطا٤   )َذ٣ مماسط١ عُذا٤ ايهًٝات يًُٓط ايذميكشاطٞ يف داَع١  )عذٕ ٚؿٓعا٤

 األقظاّ.
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدؼ البحث إذل معرفة فبارسة عمداء الكليات للنمط الديبقراطي يف جامعيت عدف كصنعاء 

 كعالقتو بأداء النواب كرؤساء األقساـ.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
 عمداء الكليات يبارسوف النمط الديبقراطي بصورة عامة يف جامعيت عدف كصنعاء  أف

 . بدرجة عالية
 أف عمداء الكليات يبارسوف النمط الديبقراطي يف ازباذ القرار بدرجة عالية- 
 أف عمداء الكليات يبارسوف النمط الديبقراطي يف تفويض السلطة بدرجة عالية. 
 مط الديبقراطي يف العالقات اإلنسانية بدرجة عالية.أف عمداء الكليات يبارسوف الن 
  أف مستول أداء النواب كرؤساء األقساـ يف ضوء فبارسة عمداء الكليات للمنط

 .الديبقراطي بصورة عامة عاليان 
  أف مستول أداء النواب كرؤساء األقساـ يف ؾباؿ اؼبشاركة يف ازباذ القرار يف ضوء فبارسة

 .قراطي عالياعمداء الكليات للنمط الديب
  أف مستول أداء النواب كرؤساء األقساـ يف ؾباؿ تفويض السلطة يف ضوء فبارسة عمداء

   -.الكليات للنمط الديبقراطي عاليا
  أف مستول أداء النواب كرؤساء األقساـ يف ؾباؿ العالقات اإلنسانية يف ضوء فبارسة

 عمداء الكليات للنمط الديبقراطي عاليا
   باطيو موجلة بُت فبارسة عمداء الكليات للنمط الديبقراطي كمستول توجد عالقة ارت

ماعدا ؾباؿ العالقات اإلنسانية فعالقتو ,أداء النواب كرؤساء األقساـ يف صبيع اجملاالت
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كرؤساء األقساـ يف ؾبارل اؼبشاركة يف  االرتباطية ضعيفة مع مستول أداء النواب
 .كالعالقات ,ازباذالقرار

 
 التوصيات:

 الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا:  قدمت
  على اؼبؤسسة اعبامعية ضركرة احملافظة على الدرجة العالية ؼبمارسة عمداء الكليات للنمط

الديبقراطي يف جامعيت عدف كصنعاء من خالؿ توفَت فرص التدريب كالتأىيل للقيادات 
األساسية ؼبا ؽبا من األكاديبية على مفهـو القيادة الديبقراطية كخصائصها كمرتكزاهتا 

 أنبية يف إدارة اؼبؤسسات اعبامعية.
  على عمداء الكليات العمل على ترسيخ كذبسيد فبارسة النمط بُت صبيع أطراؼ العمل

يف الكليات اعبامعية من خالؿ األنشطة كالفعاليات كاؼبؤسبرات كالندكات الفكرية كالثقافية 
الديبقراطية كخلق مناخ مالئم لتحسُت  اؼبشًتكة دبا يسهم يف تنمية كتطوير اؼبمارسة

 األداء.
  على اؼبؤسسة اعبامعية ازباذ كافة اإلجراءات الالزمة  دبا يبكنها من االستقالؿ اؼبارل

كاإلدارم عن كزارة اؼبالية كاػبدمة اؼبدنية حىت تتمكن من توفَت اؼبخصصات اؼبالية الكافية 
 الية.لتنفيذ أنشطتها اإلدارية كاألكاديبية بكفاءة ع

  على اؼبؤسسة اعبامعية تشجيع القيادات األكاديبية كاإلدارية على التنمية اؼبهنية اؼبستدامة
ؼبرؤكسيهم، كتقدًن اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية، كتوفَت اػبدمات اؼبساعدة على االرتقاء 

 باؼبمارسة الديبقراطية يف الكليات اعبامعية بصورة أفضل.
  كسائل االتصاؿ كالتواصل اؼبناسبة حىت يتسٌت لرؤساء على اؼبؤسسة اعبامعية توفَت

األقساـ كمديرم الوحدات اإلدارية كأعضاء ىيئة التدريس تبادؿ اػبربات مع األقساـ 
كاإلدارات اؼبناظرة يف كليات اعبامعات اليمنية دبا يسهم يف تطوير معارفهم كقدراهتم 

 كخرباهتم اإلدارية كاألكاديبية.
 ة تنمية اؼبمارسات الديبقراطية اؼبتوسطة كالضعيفة لعمداء الكليات على اؼبؤسسة اعبامعي

كالنواب كرؤساء األقساـ كذلك من خالؿ الدكرات التدريبية اؼبشًتكة ككرش العمل يف كل 
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ما يتعلق بالقيادات الديبقراطية كذلك ؼبواكبة اؼبستجدات اؼبستقبلية اليت تتالءـ مع 
 تطورات.تطلعات اإلدارة اعبامعية اغبديثة ك 

  تزكيد عمداء الكليات اعبامعية اليمنية بنتائج ىده الدراسة اليت تؤكد على فعالية فبارسة
النمط الديبقراطي يف الكليات اعبامعية ؼبا لو من اثر كبَت كدكر اهبايب يف ربسُت مستول 

 أداء  النواب كرؤساء األقساـ.
  ؿبددة كفقان لألسلوب على اؼبؤسسة اعبامعية أف تعمل على كضع معايَت معتمدة ك

الديبقراطي يف انتخاب أك اختيار عمداء الكليات كرؤساء األقساـ يف اعبامعات اليمنية، 
 كبعيدا عن االنتماء القبلي كاغبزيب كاؼبناطقي. 

  على عمداء الكليات تبٍت العالقات اإلنسانية بشكل متوازف هبمع بُت اعبانب اؼبعنوم
يع إطراؼ العمل ككأهنم داخل قائمة كاحدة على كاؼبادم كترسيخها كذبسيدىا بُت صب

 األلفة كاحملبة كالتالف كاالنسجاـ التاـ. 
  على عمداء الكليات العمل على توفَت بيئة أكاديبية بصورة أفضل ؼبمارسة النمط

كمديرم الوحدات اإلدارية على  -الديبقراطي يتدرب من خاللو النواب كرؤساء األقساـ 
وانبها اؼبختلفة دبا يبكنهم من أداء مهامهم ككاجباهتم دبعنوية عالية اغبياة الديبقراطية جب

كبركح ديبقراطية. على اؼبؤسسة اعبامعية آت تعمل على هتيئة اؼبناخ الديبقراطي اؼبريح 
كاؼبناسب ؼبمارسة اغبرية األكاديبية ألعضاء اجملتمع اعبامعي أفرادا كصباعات ىيئات 

 بداع كالعطاء كاالبتكار يف أجواء الديبقراطية.كمؤسسات، كوهنا تساعدىم على اإل
  على اؼبؤسسة اعبامعية اعتماد ـبصصات مالية لرؤساء األقساـ دبا يبكنهم من اؼبشاركة يف

 اؼبؤسبرات كالندكات كتفعيل دكرىم كربسُت مستول أدائهم. 
  لتفعيل دعم كتعزيز كل ما يؤدم إذل تطبيق األساليب اغبديثة كاؼبقًتحات اؼبناسبة

 اؼبمارسة الديبقراطية يف اعبامعات اليمنية.
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 (. بعٓٛإ:2014دساط١: سادح دسإ عًٞ ادتشباْٞ.)
َعاٜري اختٝاس ايكٝادات ادتاَع١ٝ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ االجتاٖات املعاؿش٠ ٚعالقتٗا بفعاي١ٝ األدا٤ 

 اإلداسٟ.
 

 ىدؼ الدراسة:
التعرؼ على درجة ربقق اؼبعايَت اؼبعاصرة لالختيار يف القيادات اعبامعية اليمنية اغبالية، 
ككذلك التعرؼ على درجة العالقة بُت ىذه اؼبعايَت، كفعالية األداء اإلدارم لدل القيادات 
اعبامعية من كجهات نظر أعضاء ىيئة التدريس العاملُت يف اعبامعات اليمنية 

 نعاء أمبوذجان(.اغبكومية)جامعة ص
 اػبربات كالتجارب:

قدمت الدراسة بعض اػبربات كاالذباىات اؼبعاصرة ؼبعايَت اختيار القيادات اعبامعية يف بعض 
–الواليات اؼبتحدة األمريكية  -اعبامعات اإلفريقية -الدكؿ، كمنها: )السعودية مصر 

 اؼبملكة اؼبتحدة(. -ماليزيا
 نتائج الدراسة:

 صبلة من النتائج، أبرزىا:كشفت الدراسة عن 
  " أف درجة ربقق اؼبعايَت اؼبعاصرة )ؾبتمعة( يف اختيار القيادات اعبامعية اليمنية كانت

 متوسطة".
  حصوؿ معيار "السمات الشخصية كاألخالقية"، على اؼبرتبة األكذل بُت معايَت أداة

ل على  البحث من حيث درجة التحقق يف القيادات اعبامعية اليمنية ، كالذم حص
درجة ربقق "متوسطة "، يليو معيار "اؼبؤىالت األكاديبية"، يف اؼبرتبة الثانية، بدرجة ربقق 
"متوسطة" أيضان، كجاء معيار "الكفايات اإلدارية كالقيادية" يف اؼبرتبة الثالثة، بدرجة ربقق 

 ليلة" أيضان. "قليلة"، كأخَتان جاء معيار "خدمة اجملتمع" يف اؼبرتبة الرابعة، بدرجة ربقق "ق
  أف درجة عالقة معايَت اختيار القيادات اعبامعية)ؾبتمعة( بفعالية األداء اإلدارم لدل

 تلك القيادات  كانت بدرجة " قوية".
  حصوؿ معيار "الكفايات اإلدارية كالقيادية"، على اؼبرتبة األكذل بُت معايَت أداة البحث

ل القيادات اعبامعية، يليو معيار من حيث درجة عالقتو بفعالية األداء اإلدارم لد
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"السمات الشخصية كاألخالقية" يف اؼبرتبة الثانية، مث جاء معيار "اؼبؤىالت األكاديبية"، 
يف اؼبرتبة الثالثة، كأخَتان جاء معيار "خدمة اجملتمع" يف اؼبرتبة الرابعة، حيث حصلت كل 

 ىذه اؼبعايَت على  درجة عالقة "قوية". 
 لقة باختيار القيادات اعبامعية اليمنية تتأثر بقول كعوامل كثَتة غَت أف القرارات اؼبتع

%( من معايَت االختيار على درجة ربقق "متوسطة" ، 50موضوعية ، بدليل حصوؿ )
%( منها على درجة ربقق "قليلة" ، فبا يشَت إذل اغباجة للحد من ىذه 50كحصوؿ )

اليت تستقصي القول كالعوامل اؼبؤثرة  القول كالعوامل كإجراء مزيد من البحوث كالدراسات
 يف القرارات اؼبتعلقة  باختيار القيادات اعبامعية يف اليمن كاغبد منها.

  صبود القوانُت كاللوائح اػباصة باختيار القيادات اعبامعية يف اعبمهورية اليمنية ، حيث دل
ؼبرشحُت للمناصب تتضمن ىذه القوانُت كاللوائح معظم اؼبعايَت اؼبعاصرة للمفاضلة بُت ا

القيادية اعبامعية ، كاقتصارىا فقط على اؼبؤىل الدراسي للمرشح ، كاؼبسمى الوظيفي ، 
كسنوات اػبدمة يف التعليم اعبامعي )االقدمية(، فبا وبتم إجراء تعديالت على القوانُت 

ىذا اغبالية للجامعات اليمنية كلوائحها التنظيمية ، لتتماشى مع االذباىات اؼبعاصرة يف 
 الشأف.

  بالرغم من تشكيك كثَت من أعضاء ىيئة التدريس باعبامعات اليمنية اغبكومية يف نزاىة
كأخالقيات القيادات اعبامعية اليمنية اغبالية ، إال أف معيار "السمات الشخصية 
كاألخالقية" حصل على اؼبرتبة األكذل بُت معايَت االختيار من حيث درجة التحقق ، 

ف ىناؾ درجة من اؼبصداقية كالثقة بُت القيادات اعبامعية كأعضاء ىيئة كىذا يشَت إذل أ
 التدريس يف اعبامعات اليمنية اغبكومية.

  أف حصوؿ معيار " الكفايات اإلدارية كالقيادية " على درجة ربقق "قليلة" ، يشَت إذل
ار يف قرارات قلة اىتماـ اعبهات اؼبسؤكلة عن اختيار القيادات اعبامعية اليمنية هبذا اؼبعي

االختيار ، كإذل قلة االىتماـ بإعداد كتأىيل األفراد اؼبرشحُت لشغل الوظائف القيادية 
باعبامعات اليمنية يف ؾباؿ اإلدارة كالقيادة اعبامعية أيضان ، فبا يدؿ على ضركرة إيالء ىذا 

تلك القيادات ،  اؼبعيار قدران كبَتان من االىتماـ يف اؼبمارسات اغبالية كاؼبستقبلية الختيار
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على التنمية اؼبهنية للقيادات اعبامعية اغبالية يف ؾباؿ الكفايات  -أيضان  -مع الًتكيز
 اإلدارية كالقيادية .

  ما زالت الوظيفة الثالثة للجامعات اليمنية كاؼبتمثلة بػ"خدمة اجملتمع" ما زالت كظيفة شبو
اـ ، كلدل اعبهات اؼبسؤكلة غائبة ، كيكتنفها الغموض يف اعبامعات اليمنية بشكل ع

عن االختيار بشكل خاص ، بدليل حصوؿ ىذا اؼبعيار على درجة ربقق "قليلة"،كىذا 
 يشَت إذل ضركرة تبٍت ىذا اؼبعيار عند اختيار القيادات اعبامعية .

  إف العالقة اإلهبابية القوية بُت اؼبعايَت اؼبعاصرة الختيار القيادات اعبامعية كفعالية األداء
دارم لدل تلك القيادات يدؿ على أف ربسُت فعالية األداء اإلدارم للقيادات اعبامعية اإل

 يتحقق من خالؿ تبٍت تلك اؼبعايَت، كالعكس صحيح.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  ضركرة العمل على تقليص الفجوة بُت اؼبمارسات اغبالية الختيار القيادات اعبامعية يف
اعبمهورية اليمنية ، كبُت االذباىات اؼبعاصرة لالختيار عن طريق تطوير كربديث 
اؼبمارسات اغبالية الختيار القيادات اعبامعية يف اعبمهورية اليمنيةإعادة النظر يف القوانُت 

الية اؼبنظمة لعملية اختيار القيادات اعبامعية يف اعبمهورية اليمنية ، كإجراء ، كاللوائح اغب
التعديالت عليها لتتضمن معايَت ؿبددة ، ككاضحة لالختيار ، كدبا يتوافق مع االذباىات 

 اؼبعاصرة الختيار القيادات اعبامعية . 
  اؼبتعلقة باختيار التعرؼ على القول كالعوامل غَت اؼبوضوعية اليت تؤثر يف القرارات

القيادات اعبامعية اليمنية، بغية اغبد من تأثَتىا. ضركرة تبٍت معيار "خدمة اجملتمع "  
كأحد اؼبعايَت الرئيسة عند اختيار القيادات اعبامعية يف اليمن، كالعمل على نشر ثقافة 

 خدمة اجملتمع.
 توحيد .اعبامعية  االىتماـ بإعداد كتأىيل أفراد متخصصُت يف ؾباؿ اإلدارة كالقيادة

اؼبمارسات /تبٍت معايَت موحدة عند اختيار القيادات اعبامعية يف كل اعبامعات كالكليات 
 اليمنية.
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 (. بعٓٛإ:2014دساط١: سػا إبشاِٖٝ عبذٙ ارتًٝذٟ .) 
 تـُِٝ قاعذ٠ بٝاْات َٛسذ٠ يٛصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ.

 
 ىدؼ الدراسة:

قاعدة بيانات متخصصة لتوحيد البيانات اؼبطلوبة من قواعد  ىدفت الدراسة إذل تصميم
 بيانات اعبامعات.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 ذبهيز موازنة لتطبيق النظاـ 
 يبكن مواجهتها كمقًتح حلها.مت ربليل األخطاء اليت  
 .مت عمل كتعريف اكواد موحدة 
 .مت إضافة االكواد اؼبوحدة للنظاـ 
 .مت ترصبة البيانات اجملمعة 
 .مت ربليل ما ىو متوفر حاليا من النظاـ اؼبستخدـ يف اعبامعات 
 مت تعريف فوائد استخداـ ىذا النظاـ كدكره يف ربسُت األداء 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 .على اعبامعة العمل مع الوزارة لتوحيد كل الربامج كالكليات كأظباء اؼبقررات 
  .هبب أف يكوف ىناؾ آلية كنطاؽ يتم تعريفها من خالؿ الوزارة ألعضاء األظباء 
 ( كل اعبامعات هبب أف تدعم النظاـ اؼبعلومايتYHSISكاؼبوظفُت مستودع الب ) يانات

 يف الوزارة.
  إجراء دراسات من شاهنا أف ذبد طرؽ أخرل إلهباد اؼبعلومات خارج نظاـYHSIS . 
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 (. بعٓٛإ:2014دساط١: صَضّ ؿاحل ارتٛالْٞ.)
 أمنٛرز َكرتح يتطٜٛش اطتجُاس ايكطاع ارتاق يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ

 
 ىدؼ الدراسة:       

إذل بناء أمبوذج مقًتح لتطوير استثمار القطاع اػباص يف اعبامعات اليمنية  ىدؼ الدراسة
(، كربديد أىم SWOTاغبكومية من خالؿ تشخيص الواقع يف ضوء ربليل سوات )و 

 اؼبعوقات اليت ربد من تطويره، كالوصوؿ إذل مكونات األمبوذج اؼبقًتح.
 اػبربات كالتجارب:

اؿ استثمار القطاع اػباص يف اعبامعات كمن تلك توجد عدد من اػبربات كالنماذج يف ؾب
 التجارب: 

  .مباذج اعبامعات األمريكية 
  .مباذج اعبامعات الربيطانية 
  .مباذج اعبامعات العربية _ القدس 
 .مباذج الصُت يف استثمار كإدارة اؼبراكز البحثية 
 .مباذج كذبارب اعبامعات اليابانبة 
 . مباذج صناديق االستثمار 
  الكراسي العلمية .مباذج 
 .مباذج برامج التعليم كالتدريب اعبامعي 
 .مباذج اعبامعات البحثية 
 .مباذج  جامعات السوؽ كغَتىا 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  أف االستثمار يف أم ؾباؿ يبثل أداة للتنمية الشاملة، من خالؿ توظيفو ؼبختلف اؼبوارد يف
 ت.اجملتمعا

  إمكانية تطبيق النماذج كالتجارب العاؼبية الستثمار القطاع اػباص يف اعبامعات اليمنية
 اغبكومية.
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  كجود فجوة بُت البيئة الداخلية، كاػبارجية الستثمار القطاع اػباص يف اعبامعات اليمنية
 اغبكومية.

  د تشريعات سبثلت نقاط القوة يف البيئة الداخلية اليمنية لالستثمار اعبامعي يف كجو
كقوانُت كسياسات لالستثمار، ككجود القطاع اػباص كشريك كفبوؿ، ككجود ادارة 

 لالستثمار يف اؽبيكل التنظيمي للجامعات اغبكومية.
  سبثلت نقاط الضعف يف البيئة الداخلية لالستثمار يف غياب الرؤية كالفلسفة كالثقافة

 لتخطيط االسًتاتيجي اغبكومي.السائدة عن االستثمار يف التعليم اعبامعي، كغياب ا
  أىم الفرص اؼبتاحة لالستثمار سبثلت يف اغبصوؿ على معارؼ  كاستشارات كسهولة

 الوصوؿ إذل إمكانات اعبامعات اغبكومية ككسب زبائن جدد يف السوؽ احمللية.
  أىم اؼبخاطر كالتهديدات احملتملة يف البيئة اػبارجية لالستثمار يف التعليم اعبامعي سبثلت

يف ضعف التكامل كالتنسيق على مستول اعبامعات ككلياهتا، كبُت اعبامعة كالقطاع 
 اػباص كسوؽ العمل، كاالضطرابات كاالختالالت األمنية. 

 يف غياب الرؤية كالرسالة عند كل من  أىم اؼبعوقات اليت ربد من دكر االستثمار تتمثل
القطاع اػباص كاغبكومة، كتركيز القطاع اػباص على اؼبشركعات الرحبية، كالفساد 
اإلدارم كاؼبارل، كضعف االستقرار السياسي كاألمٍت كاالقتصادم، كغياب العمل 

 اؼبؤسسي لدل القطاعُت العاـ كاػباص. 
  ىناؾ اتفاؽ بُت عينة الدراسة على أف االستثمار يف التخصصات التكنولوجية كالبحثية

 كالتطويرية يف استثمار القطاع اػباص وبظى باألكلوية.  
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 قدمت الدراسة عدد من التوصيات انبها: 

 خالؿ اآليت:تفعيل دكر الدكلة االستثمارم، كذلك من  -1
 .إعادة النظر يف السياسات االستثمارية كالبنية التشريعية كالقوانُت 
 .تطوير الفلسفة كالرؤية كالثقافة االستثمارية السائدة 
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  التنسيػق بُت اعبامعة كالقطاع اػباص، من خالؿ مشاركة األطراؼ ذات العالقة يف عملية
 اغبكومية.تطوير استثمار القطاع اػباص يف اعبامعات اليمنية 

  اختيار القيادات اعبامعية للمواقع اإلدارية كاألكاديبية الوسطى كالعليا يف ضوء مبدأ
 التنافس، كالنزاىة كالكفاءة كالفاعلية. 

  هتيئة اؼبناخ العاـ لالستثمار يف اعبامعات اليمنية اغبكومية من خالؿ توفَت االستقرار
 )السياسي، االجتماعي، األمٍت، االقتصادم(.

 عبة كإزالة اؼبعوقات اليت ربد من تطوير استثمار القطاع اػباص يف اعبامعات اليمنية معا
 اغبكومية.

 تفعيل دكر القطاع اػباص االستثمارم. -2
 تفعيل الدكر االستثمارم للجامعات اليمنية اغبكومية -3

 
 

 (. بعٓٛإ:2014دساط١: صٖشا٤ امحذ عٛض ثابت.)
ٚكُإ ادتٛد٠ يف أقظاّ ايشٜاكٝات بهًٝات ايرتب١ٝ يف ادتاَعات َذ٣ تٛافش َعاٜري االعتُاد األنادميٞ 

 اي١ُٝٓٝ.
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على مدل توافر معايَت االعتماد األكاديبي كضماف اعبودة يف 

 أقساـ الرياضيات يف كليات الًتبية يف اعبامعات اليمنية
 اػبربات كالتجارب:

 السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات 
 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  ربقيق معايَت االعتماد األكاديبي للربنامج التخصصي بدرجة توافر متوسطة، كدبا ال يزيد
 عن اغبد األدىن لقبوؿ مستول توافرىا من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس
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 م معايَت ضماف اعبودة للربنامج التخصصي من كجهة نظر أعضاء ىيئة ربقيق معظ
 التدريس بدرجة متوسطة للتوافر كحبدىا األدىن للقبوؿ

  عدـ ربقيق كل من معايَت االعتماد األكاديبي كمعايَت ضماف اعبودة للبيئة التعليمية من
 كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس.

  كمعايَت ضماف اعبودة اػباصة بأداء أعضاء ىيئة التدريس ربقق معايَت االعتماد االكاديبي
 بدرجة متوسطة كحبدىا األدىن للقبوؿ من كجهة نظر الطلبة.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  ضركرة نشر ثقافة اعبودة كاالعتماد من خالؿ عقد اؼبؤسبرات كالندكات كالورش كإقامة

 الدكرات 
  ىيئات للتقوًن كاالعتماد كضماف اعبودة يف ـبتلف كليات الًتبية يف ضركرة إنشاء

 اعبامعات 
  إجراء مراجعة كتطوير برامج أقساـ الرياضيات يف كليات الًتبية كإعادة صياغة مكوناهتا

 اؼبختلفة يف ضوء معايَتىا العاؼبية
 ة، دبا يضمن ضركرة إعادة تصميم الربامج التعليمية عامة، كبرامج أقساـ الرياضيات خاص

 جودهتا العالية، كحصوؽبا على االعتماد األكاديبي.
  االىتماـ بتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس اؼبهنية كالعلمية، كهتيئة فرص التعلم كالنمو

 الذايت لعضو ىيئة التدريس كللطلبة.
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 (. بعٓٛإ:2014أمحذ َباسى باٚادٟ.)  دساط١: طامل
 ظاَعيت عذٕ ٚسلشَٛت )املهال  -عذٕ(تـٛس َكرتح يتطٜٛش دٛد٠ أدا٤ نًٝيت ايرتب١ٝ 

 يف ك٤ٛ تكِٜٛ األدا٤ اإلداسٟ ٚفل َعاٜري األدا٤  املتُٝض بايذسٜر.
 

 ىدؼ الدراسة
ىدفت الدراسة على التعرؼ على درجة ربقق األداء اإلدارم يف كلييت الًتبية عدف كاؼبكال 

أمبوذج بالدريج، الذم يعتمد سبعة معايَت ىي : القيادة، التخطيط  للمعايَت الدكلية كفق
االسًتاتيجي، الًتكيز على الطالب، كتركيز على اؼبوارد البشرية، قياس كربليل األداء كإدارة 
اؼبعلومات، كتركيز على العمليات كنظم العمل، كنتائج اعبودة كالتميز. تتفرع منها سبعة عشر 

الباحث دبحاكمة األداء اإلدارم يف الكليتُت إذل ىذه اؼبعايَت كدراسة  معيارا فرعيا، حيث قاـ
 تقويبية هتدؼ إذل معرفة درجة استيفاء األداء اؼبؤسسي يف الكليتُت ؽبذه اؼبعايَت.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 ن صبلة من النتائج، أبرزىا:كشفت الدراسة ع

 .فقد أظهرت استجابات القيادات األكاديبية ضعف ربقق معايَت التميز يف أداء كلياهتم 
 فقد أظهرت استجاباهتم  ,ككلية الًتبية اؼبكال ,أما كجهة نظر إدارم يكلييت الًتبية عدف

أعطى إدارم  فقد ,ضعف استيفاء األداء اإلدارم للحد األدىن من معايَت التميز كاعبودة
 كالًتبية عدف درجة ضعيفة جدا للتحقق

 .كالًتكيز على الطالب ,القيادة العليا :ظهرت فركؽ دالة إحصائيا يف ثالثة معاير فقط, 
كالًتكيز على النتائج لكن كاف ىناؾ اتفاؽ اأيضا بُت عينيت اإلداريُت يف الكليتُت يف 

 .األربعة اؼبعايَت األخرل
  عينة ىيئة التدريس حولت حقق األداء اإلدارم للمعايَت التميز فقد بالنسبة لتقديراهتم

 جاءت أيضا ضعيفة.
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  أما تقديرات عينة الطلبة يف الكليتُت فقدت كافقت على عدـ استيفاء األداء اإلدارم
بالكليتُت للحد األدىن من معايَت التميز.حيث دل تظهر فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل 

 الختالؼ الكلية بينهم
 التوصيات:

  االىتماـ بقيمة كظبعة الكلية على أساس أهنا من األصوؿ غَت منظورة للكلية اليت هبب
 ,أك الربامج التعليمية ,أك اػبدمة ,اغبفاظ عليها سواء كاف ذلك على مستول اؼبخرجات

 .اليت تقدمها الكلية يف أكساط اجملتمع احمللي
  كاألنشطة اجملتمعية ضمن معايَت الًتقية إدراج مسانبات األساتذة يف خدمة اجملتمع

 .العليمة
 كضع آليات ؿبددة لبناء عالقات فعالة للكلية مع اجملتمع احمللي كأنشطو كفعالياتو. 
 تبٍت سياسات كاضحة ربدد عالقة الكلية باجملتمع احمللي. 
 عبديدة بناء كتطوير القدرات البشرية كالنظم اإلدارية الالزمة الستيعاب كتطبيق التقنيات ا

 .بكفاءة كفعالية
 تتبٌت الكلية ضمن إسًتاتيجيتها أىداؼ ؿبددة يف خدمة كتطوير اجملتمع. 
 
 

 (. بعٓٛإ:2014دساط١: مسش طعٝذ عبذاهلل عبذ ايشب.) 
 َذ٣ َٛا١َ٤ شتشدات ايتعًِٝ ادتاَعٞ يف داَع١ تعض ملتطًبات ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

ؤاءمة ـبرجات التعليم اعبامعي يف جامعة تعز ؼبتطلبات ىدفت الرسالة إذل معرفة مدل م
التنمية احمللية، كما ىدؼ إذل معرفة عما اذا كاف ىناؾ فركقا دالة إحصائيان يف تقدير أفراد 
العينة ؼبدل مؤاءمة ـبرجات التعليم اعبامعي يف جامعة تعز ؼبتطلبات التنمية احمللية تيعزم 

 سنوات اػبربة(. –اؼبؤىل العلمي  –اؼبؤسسة  نوع نشاط –ؼبتغَتات )نوع اؼبؤسسة 
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 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
 يف ضوء نتائج الدراسة اؼبيدانية للدراسة اغبالية فاف الباحثة تعرض استنتاجاهتا كاأليت:

   سوؼ يقل طلب التنمية احمللية  كسوؽ العمل ؼبخرجات التعليم اعبامعي من الطلبة
اؼبتخرجُت، آدا دل يتم تأىيلهم كاعداىم يف اعبامعة باؼبواصفات اؼبطلوبة كاليت تتؤاءـ مع 

 العمل. متطلبات سوؽ 
  . قد يرتفع معدؿ البطالة أكثر فبا ىو عليو بُت صفوؼ اػبرهبُت 
 .قد تنتشر اعبريبة بكل مظاىرىا، كال سيما االنضماـ إذل اعبماعات اإلرىابية 
  سيظل الوضع كما ىو من حيث عدـ اؼبواءمة بُت ـبرجات التعليم اعبامعي كمتطلبات

 زمة اليت تعمل على إهباد ىذه اؼبواءمة. التنمية احمللية، آدا دل تتخذ اإلجراءات الال
  ردبا لن تصل اليمن إذل مستول الدكؿ اؼبتقدمة كاؼبتطورة ما دل هتتم بالتعليم بشكل عاـ

 كالتعليم اعبامعي بشكل خاص.
  أف مواءمة ـبرجات التعليم العارل اعبامعي يف جامعة تعز ؼبتطلبات التنمية احمللية جاءت

 بدرجة متوسطة. 
  فركؽ دالة إحصائيا يف تقدير أفراد العينة ؼبدل مؤاءمة ـبرجات التعليم عدـ كجود

اعبامعي يف صبعة تعز ؼبتطلبات التنمية احمللية تنعزل ؼبتغَت نوع اؼبؤسسة )حكومية/ 
 خاصة(.

  كجود فركؽ فردية دالة إحصائيا يف تقدير أفراد العينة ؼبدل مؤاءمة ـبرجات التعليم
لبات التنمية احمللية تيعزل ؼبتغَت نوع نشاط اؼبؤسسة )خدمية ؟ اعبامعي يف جامعة تعز ؼبتط

 إنتاجية(، ككانت الفركؽ لصاحل اؼبؤسسات اإلنتاجية.
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  كجود فركؽ دالة إحصائيا يف تقدير أفراد العينة ؼبدل مؤاءمة ـبرجات التعليم العارل
انت الفركؽ بُت اعبامعي يف جامعة تعز ؼبتطلبات التنمية احمللية تعيزل ؼبتغَت اؼبؤىل كك

 البكالوريوس كالدكتوراه كلصاحل مؤىل البكالوريوس.
  عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا يف تقديرم أفراد العينة ؼبدل مؤاءمة ـبرجات التعليم

 اعبامعي يف جامعة تعز ؼبتطلبات التنمية احمللية نعزل ؼبتغَت سنوات اػبربة.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 توصي الباحثة اعبهات اؼبعنية من اعبامعة كمؤسسات سوؽ العمل دبا يلي:
  العمل على إكساب اػبرهبُت اعبامعُت مهارة التحدث باللغة االقبليزية من خالؿ تركيز

 اؼبقررات عليها.
 ث عليو من قبل عضو ىيئة أنبية االىتماـ بالتعليم الذايت لدل الطلبة اعبامعيُت كاغب

التدريس، عن طريق تكليفهم بإجراء العديد من األنشطة كالبحوث اليت ربثهم على ذلك 
 التعلم، كهتتم بتنمية مهارات التفكَت بأنواعو لديهم. 

  ضركرة ذبديد اؼبناىج اعبامعية دبا يواكب التغَتات اغبديثة يف سوؽ العمل، كربط ىده
ات الوظائف يف مؤسسات سوؽ العمل، من خالؿ إجراء اؼبناىج عند كضعها دبتطلب

مسح شامل لتلك اؼبتطلبات، كعمل قائمة هبا كتضمينها يف تلك اؼبناىج، باإلضافة إذل 
 تضمُت ىذه اؼبناىج للعديد من األنشطة التطبيقية اؼبتنوعة اليت تواكب تلك التغَتات.

  العمل على تنميتها كتطويرىا، من الًتكيز على اؼبهارات كاالبتكارية للطلبة اعبامعُت ، ك
 خالؿ القياـ بالورش العلمية كغَتىا. 

 :أنبية تفعيل الشراكة بُت اعبامعات كمؤسسات سوؽ العمل من خالؿ 
  .إنشاء مكاتب اتصاؿ كتنسيق بينهما 
  ربديد سياسة القبوؿ يف اعبامعة كفقان للتخصصات اليت ربتاجها تلك اؼبؤسسات دبا

التقنية كأساليب اإلنتاج فيها، كاليت تتوافق مع متطلبات التنمية يتناسب مع اػبصائص 
 احمللية.
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  عمل برامج تعليمية كتدريبية مشًتكة بُت اعبامعات كمؤسسات سوؽ العمل بقطيعها
 العاـ كاػباص.

  إشراؾ اػبرباء يف تلك اؼبؤسسات يف كضع معايَت تقوًن برامج التعليم كالتدريب اؼبشًتكة
تقوًن كإثراء اؼبناىج اعبامعية كربديد اؼبهارات اؼبطلوب تضمينها يف ىذه بينهما، كزبطيط ك 

 اؼبناىج اليت تتطلبها حبيث تتناسب معها.
  تزكيد اعبامعة مؤسسات سوؽ العمل باؼبعلومات عن نشاطاهتا البحثية ظن بغرض دراسة

ة اؼبشكالت اليت تواجو تلك اؼبؤسسات كاليت تعترب مصدر من مصادر البحوث العلمي
 للجامعة، بغرض إهباد اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا، كتطوير العمل فيها. 

  تشجيع الباحثُت يف اعبامعة على إجراء البحوث كالدراسات العلمية اؼبتصلة دبتطلبات
 مؤسسات سوؽ العمل يف مواقع العمل كاإلنتاج يف تلك اؼبؤسسات، كدعمهم ماديان.

 سوؽ العمل، لبحث ما يستجد من  عمل لقاءات دكرية بُت فبثلي اعبامعة كمؤسسات
 تطورات، كتبادؿ اػبربات.

  إعالـ اعبامعة مؤسسات سوؽ العمل عن خدماهتا التعليمية كالتدريبية اؼبتاحة لطلبتها
الذين سيعملوف يف تلك اؼبؤسسات مستقبال، يف مقابل اىتماـ اعبامعة بآراء مؤسسات 

 كلتدريبية اؼبتاحة.سوؽ العمل اؼبتعلقة جبودة براؾبها التعليمية 
  االىتماـ بتقدًن برامج التعلم الذايت اؼبستمر، كالتعليم عن بعد للعاملُت يف مؤسسات

 سوؽ العمل.
 

 

 (. بعٓٛإ:2014دساط١: ؿكش قاٜذ سضاّ ايضٜذٟ.) 
 ٚظا٥ف ايعالقات ايعا١َ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ.

 

 ىدؼ الدراسة:
لعالقات العامة يف اعبامعات اغبكومية اليمنية ىدفت الدراسة إذل معرفة مدل فبارسة إدارات ا

لوظائف العالقات العامة، كاؼبتمثلة يف كظائف )البحث، التخطيط، التنسيق، االتصاؿ، 
التقوًن، كمعرفة ترتيب الوظائف يف ىذه اعبامعات، كترتيب اعبامعات يف التطبيق ؽبذه 

 .الوظائف
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 اػبربات كالتجارب:
 السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددةتتوفر عدد من الدراسات 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

توصلت الدراسة إذل أف تطبيق الوظائف يف اعبامعات، كتطبيق اعبامعات للوظائف كاف 
متوسطان نسبيان ككانت أعلى كظيفة نفذت ىي كظيفة التنسيق، مث كظيفة االتصاؿ، ثالثها 

فة التخطيط، مث كظيفة البحث، كيف اؼبرتبة األخَتة التقوًن، ككاف مدل تنفيذ اعبامعات كظي
اغبكومية لوظائف العالقات العامة )جيد( يف ثالث جامعات كىي حضرموت، كحجة، 

 كالبيضاء، كمتوسط يف بقية اعبامعات.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  كظائف العالقات العامة بشكل متوازف.ضركرة تطبيق صبيع 
 .تأىيل كتدريب العاملُت يف ؾباؿ العالقات العامة، كاالىتماـ بآرائهم كمقًتحاهتم 
 .التعيُت للمتخصصُت كإعطائهم الصالحية الكاملة من قبل اإلدارة العليا 
  إقامة يـو مفتوح أسبوعي أك شهرم جبميع الطلبة كالعاملُت يف اعبامعات مع بعضهم

 دؼ تبادؿ اؼبعلومات كاػبربات.هب
 .حل اإلشكاالت لتكوف ىناؾ رؤية مشًتكة بُت اإلدارة العليا كالطلبة كالعاملُت 
 
 

 (. بعٓٛإ:2014دساط١: عبذ املًو ستُذ ايٛتاسٟ.) 
 ايجكاف١ ايتٓع١ُٝٝ ايذاع١ُ يتشظني األدا٤ املؤطظٞ بادتاَعات اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ االجتاٖات اإلداس١ٜ اذتذٜج١

 
 الدراسة: ىدؼ

ىدفت الدراسة اغبالية للتعرؼ على: الثقافة التنظيمية الداعمة لتحسُت األداء اؼبؤسسي 
 باعبامعات اليمنية يف ضوء االذباىات اإلدارات اغبديثة.
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 اػبربات كالتجارب:
 –فلسطُت  –األردف  –تناكلت الدراسة عدد من اػبربات السابقة يف صبهورية مصر العربية 

 السعودية –ماليزيا  –يمن ال -اعبزائر
 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 توصلت الدراسة إذل النتائج:
  التزاـ كثَت من دكؿ شرؽ أسيا كاحمليط اؽبادم بتنفيذ ما كرد من توصيات باؼبؤسبرات

 (.2003 -1998اؼبتعاقبة ؼبنظمة اليونسكو خالؿ الفًتة )
 يت مشلها البحث يف عملية التطوير كربسُت األداء اعبامعي.تعاكف اغبكومات ال 
 .زيادة استخداـ اعبامعات لوسائط اؼبعرفة كتكنولوجيا اؼبعلومات 
 .زيادة االىتماـ بأدكات التقوًن كالضبط كالرقابة على التعليم العارل 
  ع اؼبعريف الثقافة التنظيمية كاألداء اؼبؤسسي كجهاف لعملة كاحدة.. شعارىا األبرز: اإلبدا

كاألداء اؼبتميز، كمردكدىا اؼبتوقع: ربقيق مستويات متعالية من الفعالية التنظيمية ، 
 كالكفاءة اإلنتاجية ، كاعبودة النوعية، كصوال إذل إدارة األداء اؼبتميز.

  االفتقار لثقافة تنظيمية مالئمة ؼبا يتم تبنيو من خطط أك مشاريع تستهدؼ االرتقاء
ؼبؤسسي، خصوصا ما يتعلق دبستول القدرات البشرية أك التقيمية أك دبستويات األداء ا

 التنافسية، لدل ىذه اعبامعات.
  تعاين اعبامعات اليمنية من إىدار الكثَت من اعبهود كاؼبوارد اليت يتم تسخَتىا لتطوير

العمل اؼبؤسسي باعبامعات اليمنية، كوف الثقافة السائدة لدل ىده اعبامعات ال يرتقي 
 جم التغيَت اؼبطلوب لالرتقاء دبستويات األداء اعبامعي كال أك جزءا.إذل ح

  أف اؼبؤسسات الناجحة  –تأيت نتائج الدراسة اغبالية لتؤكد من الناحيتُت النظرية كالعملية
ىي اليت تتفاعل عناصرىا كلها، لتميز ـبرجاهتا، على أسس ثقافية ديناميكية متطورة، 

عبدية كالقادرة على توفَت أسباب النجاح كالتميز تقع ضمن استثمارات اؼبستقبل ا
 اؼبؤسسي.
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 يوصي الباحث بااليت:
  ضركرة أف تضع اعبامعات اليمنية يف مقدمة أكلوياهتا اعتماد النموذج اؼبقًتح للدراسة

اعبامعات، نظرا ؼبا وبتول النموذج من قيم اغبالية عبزء من رسالة التطوير اؼبؤسسي هبذه 
كمفاىيم، يبكن أف يساىم تطبيقها لردـ فجوة موجودة كشفت عنها  نتاج الدراسة 

 اغبالية.
  تعميم عناصر النموذج اؼبقًتح للدراسة اغبالية على مستول القيادات اإلدارية كاألكاديبية

يم فرص متاحة لنجاح ربسُت من اجل تبٍت ثقافة مشًتكة، يبكن أف تساىم بتعزيز كتدع
 األداء اؼبؤسسي باعبامعات اليمنية.

  حث كتشجيع القيادات اعبامعية على كافة اؼبستويات اإلشرافية كالتنفيذية لتبٍت قيم
كأخالقيات العمل اؼبؤسسي، باعتبارىم معنيوف أكثر من غَتىم لنشر كترسيخ ثقافة 

 عية كرسالتها.تنظيمية اهبابية، تنسجم مع أىداؼ اؼبؤسسة اعبام
  زيادة اىتماـ اإلدارات اعبامعية بثقافة اؼبؤسسة اعبامعية كتشجيع الباحثُت لدراستها

باعتبار الثقافة مدخال مهما لتسهيل كتدعيم عمليات التغَت كالتحوؿ اؼبؤسسي، الذم 
 يعد ظبة بارزة من ظبات ثقافة القرف الواحد كالعشركف.

 تبعة للتطوير اعبامعي خصوصا ما يتعلق خبطط إعادة النظر يف السياسات كالنظم اؼب
كمشاريع التطوير اؼبؤسسي اعبارم تنفيذىا باعبامعات اليمنية، حيث يبدك يف سياؽ ما 
 تكشف عنو نتائج الدراسة اغبالية أف تلك اؼبشاريع تعمل بواد كالواقع الفعلي بواد أخر. 

 تهدؼ إهباد نوع من أف يكوف لدل اعبامعات اليمنية خطط كبرامج عمل متوازنة تس
التكامل كالتوازف بُت مكونات األداء الكلي للجامعة، عل أسس ثقافية داعمة، تزيد من 

 فرص تبنيها مشاريع ربسُت ناجحة.
  تشجيع الدراسات اإلجرائية اليت هتتم بتشخيص كمعاعبة مشكالت العمل اليومي على

يف تعزيز نشر ثقافة التعلم  مستول األقساـ كالوحدات اإلدارية كاألكاديبية، دبا يساىم
 التنظيمي كالتحسن اؼبستمر.
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 (. بعٓٛإ:2014دساط١: عبذ املًو ستُذ حيٞ يطف ػانش. .) 
 DEAقٝاغ ايهفا٠٤ اإلْتاد١ٝ يًذاَعات اي١ُٝٓٝ باطتدذاّ ايتشًٌٝ ايتطٜٛكٞ يًبٝاْات 

 
 ىدؼ الدراسة:

، كالفنية( للجامعات ىدؼ البحث إذل قياس الكفاءة اإلنتاجية الداخلية ) اغبجمية 
(، كتصنيفها أك DEAاغبكومية اليمنية باستخداـ أسلوب التحليل التطويقي للبيانات )

ترتيبها حسب كفاءهتا اإلنتاجية الداخلية احملققة، كربديد القيم أك النسب اليت يبكن خفضها 
عات حىت من مدخالت اعبامعات غَت الكفؤة كأيضا اليت يبكن زيادهتا يف ـبرجات تلك اعبام

اليت  –لكل جامعة غَت كفؤة   -ربقق الكفاءة اإلنتاجية، كأخَتا ربديد اعبامعات اؼبرجعية
استطاعت ربقيق الكفاءة اإلنتاجية الداخلية على الرغم من أهنا تعمل يف نفس الظركؼ 

 التنافسية للجامعات غَت الكفؤة.
 اػبربات كالتجارب:

 د خربات كذبارب دكؿ ؿبددةتتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توج
 نتائج الدراسة:

 :كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
   انو يبكن قياس الكفاءة اإلنتاجية الداخلية ) اغبجمية كالفنية( للجامعات اغبكومية

كالذم يوفر بيانات دقيقة   DEAاليمنية باستخداـ التحليل التطويقي للبيانات 
 كموضوعية.

  أف تقديرات التحليل التطويقي للبياناتDEA  زبتلف باختالؼ اؼبتغَتات، كاختالؼ
 النماذج اؼبطبقة، كبذلك تظل النتائج نسبية كليست مطلقة.

  أظهرت النتائج التفاكت بُت اعبامعات اغبكومية اليمنية يف ربقيق درجات الكفاءة
 اػبلل اؼبوجود يف استغالؿ اؼبخالت.اإلنتاجية الداخلية ) اغبجمية ، كالفنية( فبا يعكس 

  أظهرت نتائج البحث ما ينبغي على اعبامعات اليمنية اليت دل ربقق الكفاءة اإلنتاجية
الداخلية ) اغبجمية أك الفنية( من زيادة يف ـبرجاهتا أك خفض يف مدخالهتا حىت ترقى 

جية الداخلية كاليت إذل مستول اعبامعات اليمنية اؼبرجعية ؽبا اليت حققت الكفاءة اإلنتا
 تعمل يف نفس الظركؼ التنافسية اليت تعمل هبا اعبامعات اليمنية غَت الكفؤة.
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  اختلفت قيم الكفاءة اإلنتاجية الداخلية ) اغبجمية ، كالفنية( للجامعات اغبكومية
اليمنية ، كاعبامعات اغبكومية اليمنية اليت حققت كفاءة إنتاجية داخلية حجمية ىي : 

اء، كجامعة عمراف ، كجامعة حجة( فقط، من إصبارل اعبامعات اغبكومية جامعة صنع
 اليمنية ؿبل البحث.

   فالزيادة   -اختلفت قيم التحسينات اؼبطلوبة من اعبامعات اغبكومية اليمنية غَت الكفؤة
يف اؼبخرجات تتطلب زيادة اكرب يف اؼبدخالت، أما حبسب عوائد اغبجم الثابتة بالتوجو 

 ى اعبامعة عدف لكي ربقق الكفاءة اإلنتاجية التامة .اإلخراجي عل
 .كجود فائض يف مدخالت اعبامعات اغبكومية اليمنية دل يتم استغالؽبا 
 .مت ربديد اعبامعات اليت يبكن زيادة ـبرجاهتا 
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

حديثة يف كل اعبامعات اغبكومية  ضركرة توفَت قاعدة بيانات -يوصي الباحث دبا يلي: 
 اليمنية ، تكوف دبتناكؿ الباحثُت. 

  االستفادة من مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية الداخلية ) اغبجمية ، كالفنية( كمستويات
التحسُت اؼبطلوب من اعبامعات اغبكومية اليمنية اليت دل ربقق مؤشر كفاءة إنتاجية تامة 

مت التوصل إليها، يف حاليت عوائد اغبجم الثابتة،  يف كل من اؼبخالت كاؼبخرجات كاليت
 كعوائد اغبجم اؼبتغَتة.

  العمل على دراسة كمعاعبات األسباب اليت أدت إذل البفاض الكفاءة اإلنتاجية الداخلية
)اغبجمية ، كالفنية( يف بعض اعبامعات اغبكومية اليمنية، كمن التدابَت اليت يوصي هبا 

 الباحث ما يلي:
 ظر يف توزيع أعضاء ىيئة التدريس على الكليات كاألقساـ حبسب االحتياج.إعادة الن 
  .إعادة النظر يف عدد األقساـ كالتخصصات اؼبتكررة ذات اإلقباؿ الضعيف 
 .العمل على خفض معدالت الرسوب كالتسرب 
 .تطبيق اقتصاديات اغبجم 
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 .على اعبامعات البحث عن مصادر سبويلية إضافية 
 غبديثة يف تسيَت أعماؽبا.استخداـ التقنيات ا 
  العمل على دراسة األسباب اليت أدت إذل ربقيق الكفاءة اإلنتاجية الداخلية ) اغبجمية

تذل هبا من  كالفنية( يف بعض اعبامعات اغبكومية اليمنية، كازباذىا كنماذج تطبيقية وبي
 قبل اعبامعات غَت الكفؤة.

 
 

 (. بعٓٛإ:2014دساط١: عًٞ حي٢ٝ عًٞ ستُٛد ػشف ايذٜٔ .) 
 تطٜٛش األدا٤ اإلداسٟ يًذاَعات اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ إداس٠ ايتُٝض.

 
 ىدؼ الدراسة:

سبثل اؽبدؼ الرئيس للدراسة يف الوصوؿ إذل خطة إسًتاتيجية مقًتحة  لتطوير األداء اإلدارم 
 للجامعات اليمنية يف ضوء إدارة التميز.

 اػبربات كالتجارب:
العاؼبية يف ادارة التميز، كمنها : )النموذج األكريب إلدارة  قدمت الدراسة عدد من النماذج

األمريكية إلدارة التميز، كمبوذج جائزة جامعة بنسلفانيا  Baldrigالتميز، كمبوذج جائزة 
للتميز، كمبوذج جائزة ديب لألداء اغبكومي اؼبتميز، كمبوذج جائزة أبو ظيب لألداء اغبكومي 

عبامعات اليت تعتمد على ادارة التميز يف عدد من دكؿ اؼبتميز، كاستعرض الباحث عدد ا
 العادل.

 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
اظهرت نتائج التحليل البيئي لتقييم عناصر البيئة الداخلية كاػبارجية للجامعات اليمنية 

 كاؼبؤثرة على أدائها اإلدارم ما يلي:
  اكال: البيئة الداخلية:
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  نقاط القوة : كتتمثل يف: ) توافر كوادر جامعية متميزة يبكن االعتماد عليها يف قيادة
كتطوير اعبامعات، كسبتع اعبامعات اغبكومية باستقاللية إدارية، دبوجب قانوف اعبامعات، 
كربديد مهاـ كاختصاصات القيادات اعبامعية ابتداءن من رئيس اعبامعة كانتهاءن برؤساء 

ككجود أساتذة متخصصُت يف ؾباؿ التخطيط اعبامعي، كتنفيذ أسابيع اعبودة األقساـ، 
باعبامعات اغبكومية لنشر الوعي لدل قيادات اعبامعات بقضايا اعبودة كاالعتماد 

 األكاديبي، كتوافر خطط عمل مستقبلية باعبامعات(.
 عة دكف االلتزاـ نقاط الضعف: كتتمثل يف االيت: )اختيار القيادات اإلدارية العليا باعبام

باؼبعايَت، كعدـ اكتماؿ البنية التحتية على مستول اعبامعة كالكليات التابعة ؽبا، كغياب 
التطوير كاؼبراجعة للربامج الدراسية بشكل دكرم، كضعف االتصاؿ بُت اعبامعات اليمنية 

عات، كقلة كاعبامعات العربية كالعاؼبية، كالتطابق الشديد بُت األقساـ األكاديبية يف اعبام
توافق ـبرجات اعبامعة مع احتياجات اجملتمع كسوؽ العمل، كإنباؿ اعبامعات االستفادة 

 من تقنيات اؼبعلومات كاالتصاالت اغبديثة(.
  الفرص اؼبتاحة: ابرزىا )كجود معايَت كاضحة الختيار القيادات اعبامعية يف قانوف

لتعليم العارل لتحسُت أداء اعبامعات اليمنية، كالتوجو اغبكومي بتطوير تشريعات ا
اعبامعات كسبيز ـبرجاهتا، كإنشاء اجمللس األعلى للتعليم العارل لالىتماـ باعبامعات 
اليمنية، ككجود اؼبركز الوطٍت للمعلومات، ككجود رؤية إسًتاتيجية للتعليم العارل لتطوير 

العلمي، كتزايد اعبامعات مستقبالن، ككجود سياسات جودة بوزارة التعليم العارل كالبحث 
االىتماـ بتطوير القيادات اعبامعية كفق االذباىات العاؼبية اؼبعاصرة يف إطار مشركعات 

 تطوير التعليم العارل(.
  التهديدات كاؼبخاطر: ابرزىا )الضغوط السياسية كالقبلية اليت تتعرض ؽبا القيادات

حكم يف ـبصصاهتا، كعدـ اعبامعية، كتبويب موازنات اعبامعات من قبل كزارة اؼبالية كالت
كجود شبكة كطنية لتبادؿ اؼبعلومات كالبيانات بُت مؤسسات الدكلة اؼبختلفة، كالتوجو 
اغبكومي بتطوير اعبامعات اغبكومية كميان على حساب تطورىا النوعي، كضعف ارتباط 
خطط التنمية اؼبستدامة للدكلة دبخرجات التعليم اعبامعي، كضعف الدعم اغبكومي 

شبكة معلومات للجامعات اليمنية، كضعف الشراكة اجملتمعية القائمة على تبادؿ إلنشاء 
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اؼبنفعة بُت القطاع اػباص كاعبامعات، قلة اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية اغبكومية لدعم 
القيادات اعبامعية، كقلة البيانات كاؼبعلومات من مؤسسات الدكلة كالقطاع اػباص 

 يجي للجامعات(.الالزمة لعمل التخطيط االسًتات
  :قدمت الدراسة أربعة بدائل إسًتاتيجية لتطوير األداء اإلدارم باعبامعات اليمنية كىي

(، كالبديل الثاين: التوجو Offensive)البديل األكؿ: التوجو الريادم/ اؽبجومي )
(، اما الثالث فيسمى التوجو الدفاعي/ اإلصالحي Adjustالتكيفي )

(Defensiveكيطلق على ال ،)( رابع باحملافظة على البقاءSurvive.) 
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 تنفيذ اإلسًتاتيجية اؼبقًتحة لتطوير األداء اإلدارم للجامعات اليمنية يف ضوء إدارة التميز. 
 
 

 (. بعٓٛإ:2014دساط١: فاٜض محٛد حي٢ٝ فاسع.) 
 باإلْتاد١ٝ ايبشج١ٝ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ ؿٓعا٤.عالق١ مماسط١ اذتش١ٜ األنادمي١ٝ 

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على عالقة فبارسة اغبرية األكاديبية باإلنتاجية البحثية لدل 
أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة صنعاء، كذلك من خالؿ التعرؼ على درجة فبارسة اغبرية 

اإلنتاجية البحثية لدل أعضاء ىيئة التدريس جبامعة صنعاء كمعرفة ما إذا  األكاديبية كمستول 
كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية يف استجابات عينة الدراسة كبو ؿباكر الدراسة تعزل 

 .) سنوات اػبربة – الرتبة العلمية – الكلية – إذل متغَتات( اعبنس
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 اػبربات كالتجارب:
 السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددةتتوفر عدد من الدراسات 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  أف درجة فبارسة أعضاء ىيئة التدريس للحرية األكاديبية متوسطة، كأف مستول اإلنتاجية
 البحثية ضعيفة.

 يبية كسنوات اػبربة توجد فركؽ ذات دالالت احصائية كفقان ؼبتغَتات اعبنس كالرتبة األكاد
 يف استجابات أعضاء ىيئة التدريس.

  ال توجد فركؽ ذات دالالت إحصائية كفقان ؼبتغَت الكلية، كما ال توجد فركؽ أيضان كفقان
 لسنوات اػبربة ؼبستول اإلنتاجية البحثية بشكل عاـ.

 جية كجود عالقة ارتباطية موجبة ضعيفة بُت فبارسة اغبرية األكاديبية كمستول اإلنتا
 البحثية كلكنها غَت دالة إحصائيان 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  العمل على زيادة توفَت فرص مشاركة أعضاء ىيئة التدريس يف اؼبؤسبرات العلمية كالندكات
 يف الداخل كاػبارج ألنبيتها يف زيادة اإلنتاجية العلمية.

 يز كالتشجيع كاؼبنافسة دبختلف كلياهتا كجوانبها ضركرة إعادة النظر يف سياسة التحف
اؼبعنوية كاؼبادية، كتوسيع دائرة مشاركة أعضاء ىيئة التدريس يف ازباذ القرارات اػباصة هبم 

 كإدارة شئوهنم.
 

 (. بعٓٛإ:2014دساط١: فلٌ سادح عبذ ايكٟٛ طامل.)
 عذٕ.تـٛس َكرتح يتطٜٛش االتـاالت اإلداس١ٜ االيهرت١ْٝٚ يف داَع١ 

 
 ىدؼ الدراسة:

جامعة عدف هتدؼ ىذه الدراسة معرفة البنية التحتية لالتصاالت اإلدارية االلكًتكنية بإدارات 
 .كالكليات التابعة ؽبا
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 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 النتائج، أبرزىا:كشفت الدراسة عن صبلة من 
 أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: 

  من 88% من أفراد العينة يف دكرات تدريبية يف ؾباؿ اغباسوب كيرغب 78التحاؽ %
 عينة الدراسة باؼبزيد من الدكرات .

  تفاكت قدرة كمهارات أفراد عينة الدراسة يف التعامل مع االنًتنت كالربيد االلكًتكين
 ير عاـ متوسطة.كاغباسوب ككاف بدرجة تقد

  أف االتصاؿ اإلدارم اغبارل باعبامعة يتم شفويا بواسطة اؽباتف النقاؿ )اؼبوبايل( كاؽباتف
 األرضي اؼبباشر ككتابيا بواسطة الربيد اليدكم التقليدم. 

  أف أكثر أجهزة االتصاالت االلكًتكنية توافرا يف اعبامعة ىو جهاز اغباسوب  غَت اؼبرتبط
 رضي اؼبباشر كاؽباتف النقاؿ )اؼبوبايل( .بالشبكة كاؽباتف األ

  أف أكثر أجهزة االتصاالت االلكًتكنية استخداما ىي خدمة اؽباتف النقاؿ )اؼبوبايل
 (كجهاز اغباسوب غَت اؼبرتبط بالشبكة  كاؽباتف األرضي اؼبباشر.

 باعبامعة  أف الفًتة الالزمة لالنتقاؿ إذل تطبيق نظم كبرامج االتصاالت اإلدارية االلكًتكنية
 ربتاج إذل فًتة زمنية  سبتد إذل طبس سنوات فأكثر .

  أف ابرز عوائق تطبيق برامج كنظم االتصاالت اإلدارية االلكًتكنية بالنسبة للجامعة تكمن
يف عدـ اكتماؿ مشركع الربط الشبكي للمشركع الصيٍت لديواف رئاسة اعبامعة كبعض  

( فبا reseverاء ما يسمى باػبوادـ ) كلياهتا الواقعة يف ؿبافظة عدف بسب عدـ شر 
 أدل إذل توقف اؼبشركع عن العمل كبالتارل دل يكتمل كدل يؤتى شباره .

  قلة االعتمادات اؼبالية اؼبخصصة جملاؿ تطوير تقنية االتصاالت باعبامعة يف ؾباؿ توفَت
تقنية  األجهزة كالربامج كاؼبعدات اغبديثة كيف ؾباؿ تدريب الكوادر اإلدارية كيف ؾباؿ

 االتصاالت اغبديثة كاختيار الربامج التدريبية اؼبالئمة .
  :كيف ؾباؿ اؼبعوقات اظهرت الدراسة ما يلي 
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  عدـ اكتماؿ مشركع الربط الشبكي للمشركع الصيٍت لديواف رئاسة اعبامعة كبعض كلياهتا
إذل الواقعة يف ؿبافظة عدف بسب عدـ شراء ما يسمى  باػبوادـ  ) ريسيفر( فبا أدل 

 توقف اؼبشركع عن العمل كبالتارل دل يكتمل كدل يؤتى شباره .
 مة تقنية اتصاالت حديثة ضعف العزيبة اإلدارية لدل قيادات جامعة عدف كبو إقا

 كمتطورة 
  افتقار اعبامعة إذل كضع اػبطط اإلسًتاتيجية كالطموحة يف ؾباؿ تطوير االتصاالت

 االلكًتكنية .
 مدة يف ؾباؿ تطوير تقنية االتصاالت باعبامعة  يف ؾباؿ توفَت قلة اؼببالغ اؼبالية اؼبعت

األجهزة  كالربامج كاؼبعدات اغبديثة كيف ؾباؿ تدريب الكوادر اإلدارية البشرية  يف ؾباؿ 
 تقنية االتصاالت 

  عدـ كجود مولدات كهربائية يف ديواف رئاسة اعبامعة كبعض الكليات لتشغيلها عند
 ة .انطفاء الكهرباء العمومي

  قصور التوعية اإلعالمية كالثقافية للعاملُت كاإلداريُت بأنبية تقنية االتصاالت اغبديثة يف
 تطوير العمل اإلدارم .

  قلة عدد خطوط اؽباتف األرضي يف ديواف رئاسة اعبامعة كبعض الكليات كتعطل العديد
 منها.

 وظفُت باستخداـ السجالت ال زالت القوانُت كاللوائح اؼبالية كاإلجراءات اإلدارية تلـز اؼب
 كالدفاتر الرظبية يف نظم اؼبخازف كالصرؼ ككثَت من األمور اإلدارية .

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  تبٍت اعبامعة للتصور اؼبقًتح لتطوير االتصاالت اإلدارية االلكًتكنية يف ديواف رئاسة

 اعبامعة كالكليات التابعة ؽبا .
  كضع خطة إسًتاتيجية لتطبيق تطوير االتصاالت اإلدارية االلكًتكنية يف ديواف رئاسة

 اعبامعة كالكليات التابعة ؽبا .
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  إشراؾ اإلداريُت من ـبتلف اؼبستويات اإلدارية كاؼبهندسُت كالفنُت كاؼبربؾبُت يف إعداد
 اػبطة كتنفيذىا .

 ة اعبامعة كالكليات الداخلية هبذا استكماؿ الربط الشبكي للمشركع الصيٍت لديواف رئاس
 ( كغَتىا من اؼبعدات .serverاؼبشركع كتوفَت األجهزة كاؼبعدات الناقصة مثل اػبوادـ ) 

  إقامة الدكرات التدريبية لإلداريُت كالعاملُت يف ؾباؿ اغباسوب كاالنًتنت بشكل مستمر
ربُت كاف ترصد ؽبا اؼببالغ على أف تتوفر فيها الربامج التدريبية اؼبناسبة الحتياجات اؼبتد

 الالزمة .
 
 

 (. بعٓٛإ:2014دساط١: َباسى سظني ايضٜادٟ.) 
 دسد١ تطبٝل َعاٜري االعتُاد يف ادتاَعات ارتاؿ١ َٚعٛقاتٗا َٚكرتسات ايتطٜٛش

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على مدل تطبيق معايَت االعتماد األكاديبي يف اعبامعات اليمنية 
اػباصة من كجهة نظر القادة األكاديبيُت كاإلداريُت، كما ىدفت إذل ربديد اؼبعوقات اليت 

 ربد من تطبيق معايَت االعتماد األكاديبي يف اعبامعات اليمنية اػباصة.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة
 

 نتائج الدراسة:
 اسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:كشفت الدر 

  كجود قصور يف تطبيق نظاـ االعتماد األكاديبي يف اعبامعات اػباصة كأف اعبهود اؼببذكلة
من قبل اعبامعات اػباصة لإليفاء دبتطلبات االعتماد األكاديبي ال تزاؿ دكف اؼبستول 

ة تبٌت مثل اؼبطلوب، إضافة إذل عدـ كجود قناعة لدل قيادات تلك اعبامعات بضركر 
ىذه اؼبعايَت، كما أف تطبيق االعتماد األكاديبي وبتاج تكلفة مالية كبَتة قد ال تتوفر لدل 

 تلك اعبامعات، أك ال ترغب يف انفاقها.
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  إف أىم اؼبعوقات اليت أدت إذل عدـ تطبيق نظاـ االعتماد سبثلت يف عدـ اإلؼباـ دبعايَت
كجود رؤية كاضحة عن االعتماد لدل االعتماد األكاديبي كآليات تطبيقها، كعدـ 

العاملُت، كقلة توفر أعضاء ىيئة التدريس كالعاملُت اؼبؤىلُت، ككذا عدـ توفر البنية التحتية 
 اؼبناسبة، كأخَتان ضعف الدعم للبحث العلمي كاألنشطة األكاديبية.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 اديبي يف اعبامعات اليمنية كالتعريف دبعايَتىا كآليات تنفيذىا، نشر ثقافة االعتماد األك

 كربفيز اعبامعات على االلتزاـ دبعايَت االعتماد األكاديبي.
  توفَت اؼبوارد اؼبالية الالزمة لتطبيق معايَت االعتماد األكاديبي، كتطَت نظاـ القبوؿ كإعادة

 االعتمادالنظر يف الربامج األكاديبية دبا يتناسب مع معايَت 
  إشراؾ أعضاء ىيئة التدريس يف صياغة رسالة اعبامعة، كتوفَت العدد اؼبطلوب منهم مع

 اتاحة فرص التنمية اؼبهنية ؽبم.
 توفَت التجهيزات كاؼبرافق اؼبناسبة كالعناكين كاؼبراجع الالزمة يف اؼبكتبات اعبامعية 
 
 

 (. بعٓٛإ:2014دساط١: ستُذ عبذسب٘ عبذاهلل اذتشٜيب.)
 عذٕ. –ِٜ بشْاَر ايذساطات ايعًٝا ختـف َٓاٖر ٚطشا٥ل تذسٜع يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ تكٛ

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على مستول تقوًن اػبرهبُت لربنامج الدراسات العليا زبصص 
 مناىج كطرائق تدريس يف كلية الًتبية جبامعة عدف

 اػبربات كالتجارب:
 قة، مع عرض التجربة الربيطانية.تتوفر عدد من الدراسات الساب

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
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بلغت تقديرات عينة الدراسة حوؿ تقوًن برامج الدراسات العليا يف ؾباالت: ـبرجات التعلم 
داء ، كاؼبنهج، كتقوًن اؼبساقات الدراسية، كتقوًن التعلم،  كطرائق التعليم كالتعلم، كفاعلية ا

اعضاء ىيئة التدريس ، كاالشراؼ العلمي ، كمصادر التعلم، كاػبدمات الطالبية، كاعبوانب 
 االدارية، بلغت صبيعها ككال منها على مستول ضعيف.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  اعبودة كضع نظاـ يف اعبامعة كالكلية ؼبواصفات برامج الدراسات العليا كفقا ؼبعايَت
 كاالعتماد يف التعليم العارل.

  ،كضع نظاـ ؼبناىج برامج الدراسات العليا حبيث تتصف باغبداثة كالتحديث الدكرم
كالوضوح كالشمولية كالعمق كاؼبطابقة للمعايَت الدكلية، كربقيقا ؼبخرجات الربنامج 

 كرية.اؼبقصودة، كدبا وبقق تطويرىا للعديد من اؼبهارات العقلية كالعملية كالف
 .عمل نظاـ ؼبواصفات اؼبساقات الدراسية يف برامج الدراسات العليا حبسب معايَت اعبودة 
  ربديد نظاـ لتقوًن تعلم الطلبة يف برامج الدراسات العليا، كتفعيل نظاـ تقوًن أعضاء ىيئة

 التدريس كنشر ثقافة التقوًن كالتحديث كالتطوير .
 لبة يف الدراسات العليا مصحوبا بتفعيل دكر كضع نظاـ لإلشراؼ العلمي على رسائل الط

رقايب على ىذا اإلشراؼ يقـو على مبدأ الكفاءة يف اإلشراؼ كربقيق أعلى درجات 
 التميز يف مضموف الرسائل العلمية باعتبارىا من أىم ـبرجات الدراسات العليا. 

 عة كالعمل دببدأ التطوير النوعي إلدارة الدراسات العليا على مستول القسم كالكلية كاعبام
 التميز كاإلبداع كربقيق اعبودة كجلب االعتماد األكاديبي.

 
 (. بعٓٛإ:2014دساط١: ستُٛد عبذٙ سظٔ ستُذ ايعضٜضٟ.) 

 تطٜٛش أدا٤ ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ اقتـاد املعشف١.
 

 ىدؼ الدراسة:
تصاد اؼبعرفة، ىدؼ البحث إذل كضع تصور مقًتح لتطوير أداء اعبامعات اليمنية يف ضوء اق

كذلك من خالؿ التعرؼ على كاقع أداء اعبامعات اليمنية يف ضوء اقتصاد اؼبعرفة، ككذا 
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التعرؼ على رأم القيادات األكاديبية )عمداء الكليات كنواهبم، كرؤساء األقساـ( جبامعة 
 صنعاء على درجة أنبية ؾباالت التصور اؼبقًتح.

 اػبربات كالتجارب:
 الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.تتوفر عدد من 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
اتفقت القيادات األكاديبية على أنبية ؾباالت التصور اؼبقًتح لتطوير أداء اعبامعات . 1

عالية جدان متجاكزة  اليمنية يف ضوء اقتصاد اؼبعرفة بكل مكوناتو كفقراتو، كذلك بدرجة أنبية
 ( درجة فأكثر.3.5ؿبك القبوؿ كاحملدد ب )

. اتفقت القيادات األكاديبية على أف كاقع أداء اعبامعات اليمنية يف ضوء اقتصاد اؼبعرفة 2
منخفض جدان باستثناء ؾباؿ التعليم كالتدريب حصل على تقدير منخفض، كما أف بعض 

، كمنخفضة جدان، كمنخفضة، كمتوسطة، لكن الفقرات تفاكتت تقديراهتا ما بُت منعدمة
( درجة فأكثر، كبالتارل فإف 3.5بصورة عامة ال يوجد ؾباؿ ذباكز ؿبك القبوؿ كاحملدد ب)

كاقع أداء اعبامعات اليمنية يف ضوء اقتصاد اؼبعرفة منخفض جدان بصورة إصبالية من كجهة 
 نظر القيادات األكاديبية باعبامعة.

 
 التوصيات:
 سة عددان من التوصيات أبرزىا: قدمت الدرا

  كضع اللوائح كالتشريعات كاالليات اليت تشجع نظم الشراكة بُت اعبامعات اليمنية
كالقطاع اػباص، كاؼبؤسسات االنتاجية كحاضنات االعماؿ كمؤسسات اجملتمع 

 اؼبختلفة.
 .كضع نظاـ متقن غبوكمة اعبامعات اليمنية كاعداد أدلة حوكمة 
 عبامعات اليمنية اؼبزيد من االستقاللية اؼبالية كاالدارية مع كضع سن تشريعات سبنح ا

 نظاـ للمساءلة كاحملاسبة.
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  عقد شراكات مع جامعات كمراكز حبوث مرموقة ككذا مع القطاع اػباص
 كمؤسسات اجملتمع اؼبختلفة.

  كضع قانوف يلـز اعبامعات باالفصاح كالشفافية عن تعامالهتا اؼبالية كاالدارية
 مية.كالتعلي

  تطبيق كتفعيل القوانُت اؼبوجودة كربديثها دبا يواكب اؼبستجدات يف عصر اقتصاد
 اؼبعرفة.

  افراد(. –كليات   –كجود نظاـ متكامل لتقوًن أداء اعبامعات )برامج 
 .توفر نظاـ للجودة يف اعبامعات تضمن تسيَت انشطتها اؼبختلفة 
 اؼبعرفة. كضع أنظمة لربط اعبامعات دبؤسسات االنتاج كحاضنات 
 
 

 (. بعٓٛإ:2014دساط١: ْاؿش ع٢ً ْاؿش ارتذسٟ .) 
 ايتُهني ٚعالقت٘ باإلبذاع اإلداسٟ يذ٣ ايعاًَني يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل التَّعرَّؼ على مستول التمكُت اإلدارم أك إلبداع اإلدارم من كجهة نظر 
كلتحقيق أىداؼ الدراسة مت  ,كمعرفة العالقة بُت أبعادنبا ,العاملُت يف اعبامعات اليمنية

 " 643 "كتصميم استبانتاف، مت توزيعهما على عينة مكونة من  ,استخداـ اؼبنهج الوصفي
كمت ربميل البيانات باستخداـ  "صنعاء كالعمـو كالتكنولوجيا" موظفان كموظفة يف جامعيت

اإلدارم كمباذجو كأبعاده كفوائده كخطواتو  . باإلضافة دراسة أنبية التمكُت Spssبرنامج 
 .ككسائلو كمعوقاتو يف اعبامعات اليمنية

 
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
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 نتائج الدراسة:
 :كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  اعبامعات اليمنية من كجهة نظر العاملُت اإلداريُت  أفَّ مستول التمكُت اإلدارم يف
كدبستول اإلبداع اإلدارم كذلك متوسطان من كجهة  ,كمرؤكسُت بلغ إذل درجة متوسطة

 .نظر الرؤساء
   توجد فركؽ دالة يف مستول التمكُت اإلدارم يف اعبامعات اليمنية من كجهة نظر العينة

كالدرجة  ,كعدد سنوات اػبربة الوظيفيَّة ,لميكاؼبؤىل الع ,العمر(كمرؤكسُت تبعان ؼبتغَت 
 .كالتوجد فركؽ فقط مع متغَت اعبنس كنوع اعبامعة( ,كالوحدات اإلدارية ,الوظيفيَّة

   توجد فركؽ دالة يف مستول اإلبداع اإلدارم يف اعبامعات اليمنية من كجية نظر الرؤساء
كنوع  ,كالدرجة الوظيفيَّة ,الوظيفيَّةكعدد سنوات اػبربة  ,اؼبؤىل العلمي( تبعان ؼبتغَت

 .)اعبامعة
 كالوحدات اإلداريَّة ,كالعمر ,اعبنس( كالتوجد فركؽ تبعان ؼبتغَت(. 
 توجد عالقة ارتباطيَّة موجبة بُت مستول التمكُت اإلدارم كمستول اإلبداع اإلدارم , 

 .من كجهة نظر الرؤساء ,ككذلك مع أبعادنبا
 التوصيات:

 ان من التوصيات أبرزىا: قدمت الدراسة عدد
  نشر كتفعيل ثقافة الٌتمكُت اإلدارم يف اعبامعات اليمنيَّة كتقدًن اؼبزيد من الصالحيات

 للمرؤكسُت.
 .إعادة النَّظر يف اؽبيكل التنظيمي كالتوصيف الوظيفي يف اعبامعات اغبكوميَّة 
 للتدريب كالتأىيل  االىتماـ بالنمو اؼبهٍت ؼبعاملُت من خالؿ تفعيل دكر اإلدارة العامة

 .كإدارة اؼبوارد البشريَّة يف اعبامعات اليمنيَّة
 بناء نظاـ معلومات ييساعد على اختيار القرار األفضل. 
 كالتوسع يف االتصاالت األفقيَّة بُت العاملُت ,تيسَت االتصاالت البينيَّة. 
 بذكلة ؼبعاملُتتطوير نظاـ اؼبكافئات كاغبوافز اغبارل يف اعبامعات كربطها باعبهود اؼب 
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  دبا أفَّ درجيت التمكُت كاإلبداع اإلدارم ؼبعاملُت يف اعبامعات اليمنيَّة  حصلتا على درجة
كتقدير متوسط لذا ييوصي الباحث حبث الرؤساء على تقدًن اؼبزيد من الصالحيات 

يَّئ ؽبم فيرص التَّمكُت الفعلي دبا ييساعدى ,اؼبرؤكسُت م كمنح ق ـ صالحيات حقيقيَّة هتي
دكف اػبوؼ من التغيَت أك الٌنتائج اؼبًتتبة على تلك  ,على القياـ باألعماؿ اؼبوكلةإليهم

 أك فقداف السلطة كالٌتحكم يف زماـ األميور. ,الصالحيات
  نشر كتفعيل ثقافة الٌتمكُت اإلدارم يف اعبامعات اليمنيَّة كاعتبارىا مكسبان للموظف

 كاعبامعات.
 طبيق إسًتاتيجية الٌتمكُت اإلدارم يف اعبامعات اليمنيَّة تشخيص األسباب اليت تيعيق ت

 كالعمل على تذليلها.
  إعادة النَّظر يف اؽبيكل التنظيمي كالتوصيف الوظيفي يف اعبامعات اغبكوميَّة من خالؿ

تشاهبة أك األقساـ
ي
كتقليل اؼبستويات الراسية يف الوحدات  ,دمج اإلدارات العامة اؼب

 اإلداريَّة.
  اًمنىة ,استثارة العاملُت كخلق مناخ تنافسيتعزيز كيينمِّي قدراهتم  ,ييفجِّر طاقاهتم الكى

 اإلبداعيَّة
 كاؼبشاركة  ,ربمُّل اؼبسئوليَّة يف السلطة " :تعزيز بناء الثقة بالٌنفس لدل العاملُت من خالؿ

كذبنيبىهم  , ازكتقدير اإلقب ,يف اؼبعلومات القرارات كاألفكار كاالقًتاحات، كالتَّأىيل اؼبهٍت
فرطة.

ي
 الرَّقابة اؼب

   االىتماـ بالعمل اعبماعي من خالؿ إهباد فرؽ عمل تتمٌيز بتنوع الثقافات كاؼبهارات
 كاػبربات.

 .تقدًن الدعم اؼبادم كاؼبعنوم للمبدعُت كتبٌت مشاريعو اإلبداعية 
  العامة للتدريب االىتماـ بالنمو اؼبهٍت للرؤساء كاؼبرؤكسُت من خالؿ تفعيل دكر اإلدارة

كالتأىيل كإدارة اؼبوارد البشرية يف اعبامعات اليمنية، عرب خطط إجرائية لتنفيذ الربامج 
التدريبية اليت ربقق إكساب اإلداريُت ؼبهارات التمكن كاإلبداع اإلدارم لتحقيق تطلعاهتم 

 يف جامعاهتم.
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 خيطط إجرائية لتنفيذ الربامج  عرب ,كالتأىيل كإدارة اؼبوارد البشريَّة يف اعبامعات اليمنيَّة
قق إكساب اإلداريُت ؼبهارات التمكُت كاإلبداع اإلدارم لتحقيق  التدريبية اليت ربي

 . تطلعاهتم كمبو جامعاهتم
 كضع معايَت الختيار القادة اإلدارم ينفي الوحدات اإلداريَّة فبن تتوفر فيهم

 كموائمتها دبا  ,ديثة يف اإلدارةاػبصائص كالسمات اإلبداعيَّة اليت تستلهم التطورات اغب
دـ اؼبنافسة بُت كحدات اعبامعات.  ىبى

 كالتعامل مع اؼبشكالت  ,بناء نظاـ معلومايت كاقعي ييساعد على اختيار القرار األفضل
 باألسلوب اؼبنهجي.

   إتاحة اؼبزيد من فرص اؼبشاركة يف صنع كازباذ القرارات اإلداريَّة اؼبتعمقة بتوزيع العاملُت
 اجملاالت كاؼبواقع اؼبناسبة لتحقيق أىداؼ اإلدارة كتفجَت إبداعاهتم.حسب 

 كتوسيع االتصاالت األفقيَّة بُت  ,تيسَت االتصاالت بُت األقساـ كاإلدارات كالوحدات
 . العاملُت

  االىتماـ باالتصاؿ غَت اللفظي كلغة اعبسد يف التعامالت اليوميَّة بُت الرؤساء كاؼبرؤكسُت
 .  الثقة كالتعاكف كاإلقباز دبا ييعزز بناء

 تطوير نظاما ؼبكافئات كاغبوافز اغبارل يف اعبامعات كربطها باعبهود اؼببذكلة ؼبعاملُت, 
 كربفيزىم على اإلبداع كاالبتكار.  ,لتشجيعهم على ربمُّل اؼبسئوليَّة

 عيل كتف ,فصليان كسنويان  ,االىتماـ بتكرًن العاملُت اؼبادم كاؼبعنوم على مستول الوحدات
كمنح اؽبدايا الرمزيَّة كالتعزيز اإلهبايب كتقدير اإلقباز لكل  ,لوحات الشرؼ الشهريَّة

  .اعبهود
 ـ، كاحًتاـ األحكاـ 2995إلزاـ  الدكلة بتنفيذ قانوف إسًتاتيجية األجور الوظيفي لسنة

ؼبعيشة دبا يوفر اغبد األدىن  ,القضائٌية النافذة يف حق العاملُت يف اعبامعات اليمنيَّة
 كمراعاة ذلك يف اعبامعات األىلية. ,اإلداريُت
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 (. بعٓٛإ:2014دساط١: ٚطاّ َعا١ٜٚ طعٝذ طامل .)  
 ايتشًٌٝ اإلطرتاتٝذٞ يتفعٌٝ األدا٤ اإلداسٟ يف نًٝات اجملتُع اي١ُٝٓٝ ن١ًٝ اجملتُع عذٕ أمنٛرًدا

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل إيضاح دكر نتائج التحليل االسًتاتيجي يف تفعيل األداء اإلدارم يف كلية 
اجملتمع عدف ككشف أكجو القوة كالضعف يف األداء اإلدارم يف الكلية كطبيعة أكجو فرص 

 ككجود فركؽ ذات داللة إحصائية. –األداء اإلدارم كـباطره يف الكلية 
 اػبربات كالتجارب:

 من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة. تتوفر عدد
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
خلصت الدراسة إذل عدد من جوانب القوة كالضعف من اجل تفعيل األداء اإلدارم لكلية 

 اجملتمع، كمنها:
 اؼبعامل كالورش  –ة: اؼبختربات توافر التسهيالت اؼبتعلقة بنجاح اإلسًتاتيجية التدريسي– 

 شبكات اؼبعلومات.
 .استخداـ إسًتاتيجية كاضحة لتزكيد مكتبة الكلية باؼبراجع كالدكريات 
 .اعتماد الكلية على معايَت علمية عند تعيُت أعضاء ىيئة التدريس 
 .ربديد اؼبشكالت من خالؿ صبع اؼبعلومات كربليلها 
 عالة اؼبباشرة بُت ـبتلف اؼبستويات اإلدارية يف االىتماـ بقنوات ككسائل االتصاؿ الف

 الكلية.
  ضعف عمل الكلية على ربسُت العالقات اإلنسانية بُت العاملُت كاالىتماـ بقنوات

 االتصاؿ اؼبفتوحة. 
 .ضعف ازباذ إدارة الكلية لقراراهتا يف الوقت اؼبناسب 
 .ضعف اؽبيكل التنظيمي للكلية 
  كضوح االزدكاجية يف إصدار األكامر.ضعف التعزيز ؼببدأ الالمركزية ك 
 .ضعف ربط نظاـ الًتقيات بتقييم مستول أداء العاملُت يف الكلية 
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  .ضعف مشاركة العاملُت بالكلية يف ازباذ القرار 
 .قلة إجراء دكرات تدريبية لتحسُت األداء للعاملُت كتطويره 
 .ضعف الربنامج الرقايب ألداء اؼبهاـ كربقيق األىداؼ 
 اؼبعيارم اػباص بتقييم األداء اإلدارم للعاملُت. ضعف النظاـ 
 .ضعف اؼبواكبة كالتوافق التكنولوجي مع متطلبات العمل اإلدارم 
 .غياب الرؤية اإلسًتاتيجية لألداء اإلدارم يف الكلية 
  .شحة اؽبيئات اإلدارية اؼبخصصة باألعماؿ اإلدارية اػباصة دبجاؿ كليات اجملتمع 
  بطبيعة توجهات كرغبات كحاجات كتطلعات القابلُت لاللتحاؽ غياب اؼبعرفة اؼبدركسة

 بالكلية من داخل كخارج اليمن.
  التأثَت السليب على طبيعة األداء اإلدارم يف الكلية، نتيجة التنافس غَت اؼبتكايف من الكلية

 مع بقية الكليات اعبامعية.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  اتيجية إدارية كاضحة للكلية لتحقيق أىدافها كتطوير األداء اإلدارم ؽبا.كضع إسًت 
  .إعادة تشكيل اؽبيكل التنظيمي للكلية كالعمل دببدأ الالمركزية 
 .العمل على ربسُت العالقات اإلنسانية بُت العاملُت كاالىتماـ بقنوات االتصاؿ اؼبفتوحة 
 جي كازباذ القرارات.إشراؾ العاملُت بالكلية يف التخطيط االسًتاتي 
  .اعتماد برنامج رقايب كاضح ألداء اؼبهاـ كربقيق األىداؼ 
  .اؼبتابعة كالتأكد من تنفيذ القرارات 
 .إقامة دكرات كبرامج تدريبية مكثفة للعاملُت يف اعبانب اإلدارم بالكلية 
 .العمل دببدأ اكتشاؼ األخطاء من اجل تصحيحها كتطويرىا 
 للكلية تسهم يف سد احتياجات التنمية. إشراؾ إسًتاتيجية إدارية 
 .ربط األىداؼ اإلسًتاتيجية التدريسية للكلية بأىداؼ اػبطط التنموية للدكلة 
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  إهباد إسًتاتيجية تعاكف مع الكليات اؼبتناظر يف اعبمهورية كاؼبؤسسات االجتماعية ذات
 العالقة.

 .ربط نظاـ الًتقيات يف الكلية دبستول أداء العاملُت 
  مبدأ العلمية كالشفافية يف كضع معايَت لتقوًن أداء العاملُت.اعتماد 
 .تنسيق الكلية مع اؼبؤسسات االجتماعية لإلسهاـ يف مساعدة الطلبة الفقراء 
  مسانبة اؼبؤسسات االجتماعية يف توفَت اؼبنح اؼبالية للطلبة اؼبتفوقُت ضمن االختصاصات

 اؼبطلوبة.
 خدمة اجملتمع. كضع ميزانية خاصة دبجاؿ اسًتاتيجيو 
 .كضع برامج تدريبية متطورة لتأىيل أفراد اجملتمع تبعا الحتياجات التنمية 
 
 

 (. بعٓٛإ:2014دساط١: ٚيٝذ أمحذ سظٔ ػعبإ.)
َُُاسط١ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف بشْاَر اذتاطٛب يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يًهفاٜات ايتذسٜظ١ٝ َٔ ٚد١ٗ   َُظت٣ٛ 

 ْعش ايطًب١.
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة اغبالية إذل التعرؼ على مستول فبارسة أعضاء ىيئة التدريس يف برنامج  

 اغباسوب يف اعبامعات اليمنية للكفايات التدريسية من كجهة نظر الطلبة. 
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 عن صبلة من النتائج، أبرزىا: كشفت الدراسة
  ضعف فبارسة أعضاء ىيئة التدريس يف برنامج اغباسوب يف اعبامعات اليمنية للكفايات

التدريسية من كجهة نظر الطلبة بشكل عاـ كيف كل ؿبور من ؿباكر أداة الدراسة : 
 الشخصية كالعلمية كتنفيذ الدرس كإدارة اؼبوقف التعليمي كالتقوًن.
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  نتائج الدراسة عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت جامعة عدف كصنعاء كذلك كشفت
 على مستول األداة ككل كبُت ؿباكرىا.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  كضع اػبطط الالزمة لتأىيل أعضاء ىيئة التدريس فيما ىبص كفايات: الشخصية

 التعليمي كالتقوًن.كالعلمية، التنفيذ، إدارة اؼبوقف 
  عقد دكرات ككرش عمل دكرية ألعضاء ىيئة التدريس داخل اعبامعة كخارجها يف

 ضوء الكفايات الالزمة ؽبم
 
 

 (. بعٓٛإ:2014دساط١: ٖؼاّ ع٢ً ستُذ ايظٓباْٞ.) 
 تطٜٛش اإلداس٠ ادتاَع١ٝ ٚفل َعاٜري ادتٛد٠ ايؼا١ًَ ٚاالعتُاد األنادميٞ.

 
 ىدؼ الدراسة:

البحث بصفة عامة إذل تطوير إدارة جامعة صنعاء كفقان ؼبعايَت اعبودة كاالعتماد  ىدؼ ىذا 
كونو ابرز اؼبداخل اغبديثة يف تطوير إدارة اؼبؤسسات بصورة عامة، كاؼبؤسسات التعليمية 

كمايهدؼ ىذا البحث إذل تشخيص الواقع اغبارل للمنظومة اإلدارية جبامعة . بصورة خاصة
اؼبؤشرات كاؼبعايَت الدكلية للجودة الشاملة كاالعتماد، كمن مث التوصل  صنعاء، باالعتماد على

لرؤية تطويرية إلدارة جامعة صنعاء، ىدا باإلضافة إذل التعرؼ على أنبية اإلدارة اعبامعية  
كأحد ابرز مكونات العملية التعليمية اؼبتمثلة ب: " اإلدارة اعبامعية، ىيئة التدريس، 

 مج التعليمية، اؼبكتبة كالكتاب اعبامعي".الطالب، اؼبناىج كالربا
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
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 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 تماد تدين مستول تطبيق اؼبنظومة اإلدارية جبامعة صنعاء ؼبعايَت اعبودة الشاملة كاالع
 بشكل عاـ.

  أف الواقع اغبارل للرؤية كرسالة كأىداؼ اعبامعة كخططها دكف اؼبستول اؼبنشود ال تليب
 طموحات قيادات اعبامعة.

  ىناؾ قصور يف مستول تطبيق كحدات اعبهاز اإلدارم للجامعة ؼبعايَت اعبودة الشاملة
 كاالعتماد.

   أظهرت النتائج مستول تطبيق معايَت اعبودة الشاملة كاالعتماد فيما يتعلق بإدارة موارد
 اعبامعة اؼبادية ك اؼبالية كالتقنية كاؼبعلوماتية كالبشرية دكف اؼبستول اؼبنشود كمان ككيفان. 

  اقتصر ىذا البحث على اؼبؤشرات النوعية يف تقييم مستول تطبيق إدارة اعبامعة ؼبعايَت
 بيق إدارة اعبودة الشاملة كاالعتماد.تط
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  يوصي الباحث بضركرة إجراء أحباث مستقبلية حوؿ تطوير كتطبيق معايَت اعبودة الشاملة
كاالعتماد يف كافة مكونات كقطاعات اعبامعة، نظرا عبدية اؼبوضوع كأنبيتو يف اجملالُت 

 لتطبيقي .النظرم كا
  تقييم مستول أداة اعبامعة ؼبعايَت اعبودة الشاملة كاالعتماد من كجهة نظر قيادات

اعبامعة اإلدارية كاألكاديبية، كتقييم مستول التطبيق من كجهة نظر العاملُت، كمقارنتها 
 مع نتائج ىدا البحث.

  الدليل.ىناؾ حاجة إلجراء التقييم باالعتماد على اؼبؤشرات الكمية الواردة يف 
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 (. بعٓٛإ:2015دساط١: امحذ ستُذ ع٢ً دبٌ.) 
 دٛد٠ ارتذَات ايطالب١ٝ ٚسكٞ ايطًب١ عٓٗا يف داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على مدل جودة اػبدمات اليت تقدمها جامعة العلـو 
كربديد طبيعة العالقة بُت جودة كالتكنولوجيا، كالتعرؼ على مستول رضا الطلبة عنها، 
 اػبدمات األكاديبية كغَت األكاديبية كمستول الرضا عنها.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 قدمة يف جامعة العلـو كالتكنولوجيا من كجهة نظر أف مستول جودة اػبدمات الطالبية اؼب
طالهبا متأرجحا بُت اؼبستول العارل كالضعيف كبالتارل فإنو ال يرقى إذل مستول تطلعات 

 كرغبات طالهبا.
  أف مستول جودة اػبدمات األكاديبية كغَت األكاديبية متوسط كال يرقى إذل تطلعات

 كرغبات الطالب.
  كالتسجيل سهلة كسريعة كقد حصلت على أعلى نسبة رضى يف أف إجراءات القبوؿ

 اػبدمات غَت األكاديبية.
  أف ىناؾ بطء يف االستجابة غبل شكاكل الطالب بشكل سريع، كعدـ كجود نظاـ لعاؿ

 لسماع صوت الطالب كالتعرؼ على احتياجاهتم.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 فعالة ؼبتابعة األداء األكاديبي كغَت األكاديبي كأف يكوف قياس رضا أف يتم كضع معايَت 
 الطلبة كاحدان من تلك اؼبعايَت.
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  العمل على قياس جودة اػبدمات بصورة منتظمة، كاالىتماـ باػبدمات اؼبقدمة للطلبة
 كتطويرىا دبا يليب رغبات كاحتياجات الطلبة كوف الطالب ىو مركز العملية التعليمية.

 تفهم إدارة اعبامعة أنبية االستجابة السريعة غباجات الطلبة كتوقعاهتم كتأخذ آرائهم أف ت
 كمقًتحاهتم على ؿبمل اعبد.

  منح صالحيات كافية لكل اإلداريُت كاألكاديبيُت يف صبيع اؼبستويات لالستجابة السريعة
 كالعمل على ربسُت جودة اػبدمات دبا يلـز

 
 

 (. بعٓٛإ:2015دساط١: أ١َ ايباسٟ ستُذ ع٢ً ٖاػِ اذتُضٟ.) 
 تـٛس َكرتح ذتٛن١ُ ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ يف ك٤ٛ َذخٌ إداس٠ ايتػٝري.

 
 ىدؼ الدراسة:

اعبامعات اليمنية اغبكومية يف ضوء  ىدؼ البحث إذل التعرؼ على كاقع تطبيق حوكمة
مدخل إدارة التغيَت جبامعة صنعاء، كربديد مدل كجود فركؽ ذات دالالت إحصائية يف كاقع 
تطبيق حوكمة اعبامعات اليمنية من كجهة نظر القيادات األكاديبية اإلدارية، كأعضاء ىيئة 

ة، سنوات اػبربة، اعبنس، نوع التدريس فيها تبعان ؼبتغَتات )اؼبركز الوظيفي، الدرجة العلمي
 الكلية(.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 .أف مستول تطبيق حوكمة اعبامعات اليمنية فبثالي جبامعة صنعاء كانت منخفضة 
  جة الكلية لتطبيق حوكمة اعبامعات اليمنية يف ضوء مدخل إدارة التغيَت  رغم أف الدر

كانت منخفضة إال أنو يوجد تفاكت يف تطبيق مبادئ اغبوكمة يف جامعة صنعاء 
تصاعديان على النحو التارل: ترشيد ازباذ القرار، اؼبراجعة اؼبالية كاإلدارية، القيادة اإلدارية، 

 اؼبساءلة اإلدارية، اؼبشاركة الفعالة.النزاىة، الشفافية اإلدارية، 
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  تبٍت كنشر تطبيق حوكمة اعبامعات اليمنية يف ضوء مدخل إدارة التغيَت لكل متغَتاهتا
لتصبح هنجان مؤسسيان يسهم يف بناء منظومة قيمية تدعو إذل النزاىة من خالؿ االنفتاح 

 .يُت الداخلي كاػبارجي للجامعاتعلى اؼبستو 
 .ضركرة كجود ىيئة حكومية متخصصة تعٌت دبتابعة كفبارسة مبادئ اغبوكمة اؼبؤسسية 
  تفعيل دكر القيادات األكاديبية اإلدارية العليا يف اعبامعة لدعم مبدأ اؼبشاركة اإلدارية من

ؿ األفكار، كازباذ خالؿ تشجيع مشاركة اؼبوظفُت يف صبيعا ؼبستويات اإلدارية على تباد
القرارات كتشجيع ركح اؼببادرة  كالتجديد، إضافة إذل تقدًن الدعم كالتغذية الراجعة 
القًتاحاهتم، كبو ربقيق الذات من خالؿ تعزيز شعورىم بأهنم شركاء حقيقيُت يف قباح 

 اعبامعة كتطورىا.
 
 

 (. بعٓٛإ:2015دساط١: أَري٠ امحذ عبذاهلل أملكطشٟ .) 
 إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ : دساط١ ساي١ ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايُٝٔ....داَع١ اذتذٜذ٠.تطبٝل 

 
 ىدؼ الدراسة:

يف التعليم العارل يف اليمن كعلى كجو اػبصوص  TQMىدفت الدراسة إذل اختبار تطبيق 
 جامعة اغبديدة...كلية التجارة كاالقتصاد.

 
 اػبربات كالتجارب:

 كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة. تتوفر عدد من الدراسات السابقة،
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  جامعة  –عدـ الفهم اؼبالئم يف تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف كلية التجارة كاالقتصاد

 اغبديدة.
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 .نقص الكادر اؼبتدرب يف ؾباؿ إدارة اعبودة الشاملة 
  مدرب على إدارة اعبودة الشاملة.عدـ كجود فريق عمل متناغم ك 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  جامعة اغبديدة. –تفعيل استخداـ إدارة اعبودة الشاملة يف كلية اإلدارة كاالقتصاد 
 .زيادة فريق العمل يف إدارة اعبودة الشاملة لضماف الوصوؿ لألىداؼ اؼبرجوة 
 
 

 (. بعٓٛإ:2015طامل.) دساط١: بؼري ستُذ أمحذ 
 دٚس املٗاسات ايكٝاد١ٜ يف حتظني األدا٤ ايٛظٝفٞ دساط١ َٝذا١ْٝ يف دٜٛإ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ايُٝٔ.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على دكر اؼبهارات القيادية يف ربسُت األداء الوظيفي يف ديواف 
التعرؼ على اؼبهارات القيادية اليت يتصف هبا  كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي، ككذا

 قيادة كارة التعليم العارل كالبحث العلمي.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
رة االتصاؿ التنظيمي كمهارة إدارة فريق العمل ىي األكثر أىم نتائج الدراسة سبثلت يف أف مها

توفران لدل قيادة الوزارة مقارنة ببقية اؼبهارات، كما أف مهارة حل اؼبشكالت كإدارة الوقت 
ىي األقل توفران لدل قيادة الوزارة كأف امتالؾ قيادة الوزارة ؼبهارة االتصاؿ التنظيمي كإدارة 

الوظيفي، بينما عدـ امتالؾ قيادة الوزارة ؼبهارة إدارة الوقت كحل فريق العمل يزيد من األداء 
 اؼبشكالت ال يزيد من األداء الوظيفي حيث كانت درجة اؼبواقفة أقل من اؼبتوسط.
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  ضعيفة التوفر لدل ضركرة اىتماـ قيادة الوزارة بدكر اؼبهارات القيادية كتنمية اؼبهارات
اؼبسئولُت يف الوزارة كخاصة مهارة حل اؼبشكالت كإدارة الوقت كاالتصاؿ التنظيمي 
كإدارة الفريق العمل، كذلك من خالؿ عقد دكرات تدريبية كمنح مزيد من الصالحيات 

 كإتاحة جو ديبقراطي يف العمل.
 رأة بالرجل يف التوظيف العمل على استقطاب الكفاءات اإلدارية كاألكاديبية كمساكاة اؼب

 كتنمية ثقافة الفريق الواحد بُت العاملُت.
 

 

 (. بعٓٛإ:2015دساط١: بٓذس امحذ ستُذ عضإ    .) 
 تأثري ػبهات ايتٛاؿٌ االدتُاعٞ يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ ادتاَعٞ.

 

 ىدؼ الدراسة:
العملية ىدؼ الدراسة ىو البحث عن اثر استخداـ مواقع شبكات التواصل االجتماعي يف 

 التعليمية باستخداـ اغبوسبة اؼبتنقلة.
 اػبربات كالتجارب:

 غَت ؿبدة
 نتائج الدراسة:

 :كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا
  .ربسُت اؼبستول األكاديبي للطالب اعبامعي ك تطوير مهاراتو التنموية يف عملية التعليم 
 .القدرة على كتابة التعليقات كتشارؾ األفكار 
  أثرت شبكات التواصل االجتماعي بقوة على الشباب اؼبتعلم من حيث العادات

 كالسلوكيات كالقيم.
 .شبكات التواصل االجتماعي أداة من أدكات التغيَت االجتماعي 

تأثر الدراسات العليا بشبكات التواصل االجتماعي من خالؿ امكانية تبادؿ اؼبلفات 
 .الكًتكنياى 



 

 

 دكتىر/ خليل الخطيبتحرير:      0202المجلذ األول : سبتمبر  – الجمهىرية اليمنيةفي التعليم العالي دراسات وأبحاث سلسلة ملخصات 

 

   
311 

 التوصيات:
 ددان من التوصيات أبرزىا: قدمت الدراسة ع

 يوصي الباحث دبا يلي: 
 .نشر فكرة اؼبشركع كتطبيقها يف كل التخصصات العلمية يف اؼبدارس اغبكومية كاػباصة 
  العمل على إهباد تطبيقات ذكيو ربل ؿبل العمل مثل جداكؿ مدرسية كإعداد الدركس

 الفصل.اليومية كاختيار جدكؿ مواصفات ألعداد اختبارات سريعة يف 
 
 

 (. بعٓٛإ:2015دساط١: مجاٍ ستُذ ؿاحل ايعُٝظٞ.) 
 دساط١ ساي١ داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا -أثش إداس٠ املعشف١ يف دٛد٠ ايتعًِٝ ايعايٞ

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل بياف أثر إدارة اؼبعرفة يف جودة التعليم العارل يف جامعة العلـو 
 كالتكنولوجيا.

 رب:اػبربات كالتجا
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  أف مستول االىتماـ بتقنيات إدارة اؼبعرفة ككل، كمستول االىتماـ جبودة التعليم العارل
 يف جامعة العلـو كالتكنولوجيا كاف بدرجة مرتفع.

 أثر قوم لتقنيات إدارة اؼبعرفة )ربط مكاتب أعضاء ىيئة التدريس باإلنًتنت، توفَت  كجود
اؼبستلزمات العلمية اغبديثة، االشًتاؾ بقواعد البيانات كاؼبعلومات، تنويع اؼبكتبة( يف 
جودة التعليم العارل، كعدـ كجود أثر غبوسبة اؼبكتبات يف جودة التعليم العارل جبامعة 

 لوجيا.العلـو كالتكنو 
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  ترسيخ مفهـو إدارة اؼبعرفة من خالؿ الدكرات التدريبية ككرش العمل كالندكات كحلقات
النقاش، كربط اعبامعة الكًتكنيان مع جامعات عربية كأجنبية، كاالشًتاؾ بقواعد بيانات 

الت العلمية العاؼبية الرصينة، كتوفَت مؤسسات متخصصة، كاالشًتاؾ السنوم يف اجمل
 الكتب العلمية اغبديثة

  االىتماـ دبعايَت اعبودة، كزبصيص جوائز ؿبفزة لألحباث العلمية، كاالىتماـ بتأىيل
 اػبرهبُت دبا يتالءـ مع متطلبات سوؽ العمل.

 .العمل على ترسيخ مفهـو إدارة اؼبعرفة كإنشاء قسم لإلبداع كاالبتكار 
 
 

 (. بعٓٛإ:2015مج١ًٝ ْادٞ امحذ عطايف.) دساط١: 
 عالق١ ايكٝاد٠ ايتش١ًٜٝٛ بايٛال٤ ايتٓعُٝٞ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ ؿٓعا٤

 
 ىدؼ الدراسة:

هتدؼ الدراسة إذل التعرؼ على مدل توفر درجة فبارسة سلوكيات القيادة التحويلية لدل 
الوالء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة رؤساء األقساـ يف كليات جامعة صنعاء، كمستول 

التدريس ، كالتعرؼ على العالقة بُت فبارسة رؤساء األقساـ األكاديبية لسلوكيات القيادة 
 التحويلية كمستول الوالء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس باعبامعة.

 اػبربات كالتجارب:
 ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  يبارس رؤساء األقساـ األكاديبية سلوكيات القيادة التحويلية بدرجة عالية، كما أهنم
 يكتسبوف ثقة أعضائهم من خالؿ فبارستهم لسلوؾ التأثَت اؼبثارل.
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 ويلية لدل رؤساء األقساـ بركز القصور الواضح يف درجة فبارسة سلوكيات القيادة التح
األكاديبية نتيجة قصور القيادات العليا يف التعليم العارل بتدريب قيادات الكليات على 

 استخداـ األساليب اغبديثة يف التعليم اعبامعي كمنها القيادة التحويلية.
  يتمتع أعضاء ىيئة التدريس دبستول كالء تنظيمي عارل ذباه جامعتهم رغم ظهور بعض

الواضح يف حقهم من قبل اعبامعة كظهور النتيجة على أنو ال توجد عالقة بُت  القصور
 القيادة التحويلية كالوالء التنظيمي.

  كجود فجوة بُت القيادات األكاديبية كأعضاء ىيئة التدريس كما يوجد ضعف يف إشراؾ
 أعضاء ىيئة التدريس يف اإلعداد االسًتاتيجي للجامعة.

 التوصيات:
 عددان من التوصيات أبرزىا:  قدمت الدراسة

  االىتماـ بتطوير كتنمية مهارات القيادات األكاديبية، كإقامة برامج كأنشطة ـبتلفة
 ألعضاء ىيئة التدريس كقياداهتم األكاديبية.

   السعي اعباد من قبل قيادة اعبامعة باالىتماـ بتعزيز مبو الوالء التنظيمي لدل اؼبرؤكسُت
كاسعة كإهباد آلية لتطوير كإهباد قادة مستقبل من القادة  كسبكينهم دبنحهم صالحيات

 األكاديبيُت كاإلداريُت كأعضاء ىيئة التدريس.
 .إعادة النظر يف كضع نظاـ اغبوافز اؼبادية يف اعبامعة 
 
 

 (. بعٓٛإ: 2015دساط١: خًٌٝ ستُذ َطٗش ارتطٝب. )
 اي١ُٝٓٝ.ايتدطٝط إلْؼا٤ أنادمي١ٝ ايكٝاد٠ ادتاَع١ٝ يف ادتُٗٛس١ٜ 

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة ؼبعرفة آراء كمقًتحات عينة من اػبرباء حوؿ التخطيط إلنشاء أكاديبية القيادة 
 اعبامعية يف اعبمهورية اليمنية.
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 اػبربات كالتجارب:
تناكلت الدراسة بعض اػبربات العربية كالعاؼبية يف ؾباؿ التدريب القيادم من خالؿ استعراض 

مؤسسات كأكاديبيات كمراكز كمعاىد التدريب اؼبتعلقة بالقيادة اعبامعية، كذلك من عدد من 
حيث األىداؼ كاؽبيكل التنظيمي كالربامج التدريبية كمصادر التمويل، كابرز تلك اػبربات 

 السعودية(. –اؼبصرية  –اؼباليزية  –االسًتالية  –الربيطانية  -تتمثل يف اػبربات: )األمريكية
 

 دراسة:نتائج ال
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

اصبع اػبرباء الذين مت اختيارىم للتخطيط إلنشاء األكاديبية اؼبقًتحة على ؿباكر األداة الستة 
 -اؽبيكل التنظيمي  –األىداؼ  -الرسالة –كالفقرات التابعة ؽبا كاليت سبثلت يف: )الرؤية 

تهم بدرجة عالية على التخطيط اؼبستقبلي اؼبقًتح من التمويل(، أصبعوا على موافق -الربامج
 قبل الباحث إلنشاء أكاديبية القيادة اعبامعية يف اعبمهورية اليمنية.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 تنفيذ التصور اؼبقًتح يف الدراسة.

 
 

 (. بعٓٛإ:2015دساط١: سٖٝب طعٝذ قا٥ذ.)
 ١ اجملتُع يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ َع َتطًبات طٛم ايعٌُ تـٛس َكرتح.َٛا١َ٤ شتشدات نًٝ

 
 ىدؼ الدراسة:

التعرؼ على كاقع كليات اجملتمع يف اعبمهورية اليمنية من كجهة نظر القيادات األكاديبية 
 كأعضاء ىيئة التدريس كأرباب العمل كخرهبي كليات اجملتمع.
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 اػبربات كالتجارب:
فيتناـ  –األردف  –الياباف  -من اػبربات العربية كاألجنبية كىي: )امريكاكرد يف الدراسة عدد 

 السعودية(. -كندا   –
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  ضعف الشراكة بُت كليات اجملتمع كمؤسسات سوؽ العمل فيما ىبص تدريب الطالب

 كاعضاء ىيئة التدريس ككضع مناىج الكليات. 
 .ال ربرص كليات اجملتمع على متابعة خرهبيها 
 .ضعف مواكبة مناىج كليات اجملتمع ؼبتطلبات سوؽ العمل 
 .برامج كليات اجملتمع ال تتمتع باؼبركنة لتوافق احتياجات سوؽ العمل 

 كما أفرزت عدد من اؼبعوقات أنبها:
 .عدـ كجود تنسيق بُت كليات اجملتمع كمؤسسات سوؽ العمل 
 ات دقيقة ككاضحة عن سوؽ العمل من حيث االحتياجات كعن البطالة عدـ كجود بيان

 كالعمالة.
 .عدـ كجود قوانُت كلوائح تنظم العالقة بُت مؤسسات التعليم كسوؽ العمل 
 .تدين مستول كعي اجملتمع بأنبية الشراكة بُت مؤسسات التعليم العارل كسوؽ العمل 
  التأىيل.قلة اؼبوارد اؼبالية الالزمة لعملية التدريب ك 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 .دعوة اؼبسؤلُت يف كليات اجملتمع اذل الدراسة الفعلية الحتياجات سوؽ العمل 
 .عقد شراكة حقيقية مع مؤسسات سوؽ العمل 
  االستعانة باالختصاصيُت كالفنيُت العاملُت يف سوؽ العمل كمحاضرين يف بعض اعبوانب

 إهباد كحدة تنسيق بُت كل كلية ؾبتمع كمؤسسات سوؽ العمل احمليطة.، ك التطبيقية
 .التقييم الدكرم لكليات اجملتمع 
 .إقامة أنشطة يدعى إليها أرباب العمل لعرض فرصهم الوظيفية كمتطلباهتا 



 

 

 دكتىر/ خليل الخطيبتحرير:      0202المجلذ األول : سبتمبر  – الجمهىرية اليمنيةفي التعليم العالي دراسات وأبحاث سلسلة ملخصات 

 

   
316 

 (. بعٓٛإ:2015دساط١: ط٣ًٛ ع٢ً ستُذ ايٝافعٞ .) 
 ارتاؿ١.اي١ُٝٓٝ  تْعاّ املعًَٛات املايٞ يف ادتاَعا ِٜٛ فاع١ًٝ تك

 
 ىدؼ الدراسة:

جيا يف جامعة العلـو كالتكنولو  ةظاـ اؼبعلومات اؼباليتقوًن فاعلية ن ىدفت ىذه الدراسة إذل
جيا كذلك من خالؿ اؼبدخالت األساسية للنظاـ كاؼبتمثلة باؼبكونات اؼبادية كالتنظيمية)تكنولو 

كاليت تتكوف من نظم ية كاألنظمة األساس (العنصر البشرم،اؼبعلومات،اإلجراءات التنظيمية
نظاـ ـبابرات ية ك نظاـ اؼبراجعة الداخل) البيانات )نظم البيانات، نظاـ التكاليف معاعبة

نظاـ اؼبعلومات لية أىدافها اليت على إثرىا تتحقق فاعلتحقيق التمويل، كمدل فاعليتها 
 اؼبارل.

 اػبربات كالتجارب:
 ، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددةتتوفر عدد من الدراسات السابقة

 نتائج الدراسة:
 :كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  معظم العاملُت يف اإلدارة اؼبالية يف اعبامعة من الذكور ىذا باإلضافة إذل عدـ اإلؼباـ
 الكايف  من قبل اإلناث يف  طبيعة العمليات اؼبالية. 

 ة من ذكم اػبربة كالدراية الكافية يف العلميات اؼبالية كالقدرة صبيع العاملُت يف اإلدارة اؼبالي
 على استنباط التغَتات كالنتائج اؼبًتتبة عليها. 

  يتضح من خالؿ النتائج أف غالبية أفراد الدراسة من ضبلة البكالوريوس كيعود ذلك  إذل
أف اإلدارة اؼبالية تسعى دائما الكتساب القدرات البشرية ذكم اؼبؤىالت العلمية القادرة 
على التكيف مع اؼبتغَتات اؼبتسارعة ىذا باإلضافة إذل أف شركط االلتحاؽ بالعمل يف 

 يف اعبامعة عادة ما يتضمن اغبصوؿ على البكالوريوس فما فوؽ.  اإلدارة اؼبالية
  نالحظ أف زبصص احملاسبة يشكل غالبية العينة نظرا الف شركط االلتحاؽ بالعمل يف

اإلدارة اؼبالية يف اعبامعة يتطلب أف يكوف اؼبتقدمُت للعمل يف زبصص احملاسبة حيث 
 ت اؼبالية اؼبختلفة.تكوف لديو خلفية سبكنو من التعامل  مع العمليا
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   ( نالحظ أف معظم األشخاص الذين يطبقوف كيستخدموف نظاـ اؼبعلومات اؼبارل بنسبة
%( بوظيفة ـبتص كذلك الف إجراءات العمل األساسية كاؼبتعلقة بتطبيق 76.0

العمليات اؼبالية ) الدكرة اؼبستندية( اليت ينفذىا النظاـ تقع ربت صالحياهتم 
% الذين يقع ربت صالحياهتم 15.6م رؤساء األقساـ بنسبة كمسئولياهتم، كيليه

 اؼبصادفة اؼببدئية على العمليات اؼبالية كطلب االطالع على بعض التقارير كقت اغباجة.
  أظهرت نتائج الدراسة باف نظاـ ـبابرات التمويل غَت متوفر بدرجة كبَتة ك بالشكل

 اؼبطلوب .
  من خالؿ شبكات االتصاؿ.الية يف اعبامعة عملية تبادؿ اؼبعلومات اؼبىناؾ قصور يف 
  عدـ تكامل نظاـ اؼبعلومات اؼبارل مع األنظمة األخرل حيث الزالت األنظمة تعمل

 بشكل منفصل فبا أدل إذل تكرار نفس العمل يف أكثر من قسم أك إدارة.
 العينة  متابعة اعبامعة للتطورات اغبديثة يف الوسائل التقنية بطئ جدان كىذا ما أكدتو آراء

من خالؿ نتائج االستبياف، كرغم ذلك فاف اعبامعة زبطو خطوة كبَتة كبو التقدًن 
التكنولوجي خالؿ ىدا العاـ يف تفعيل كبدء العمل يف نظاـ اؼبعلومات الشامل اؿ 

ERP. 
  .طوؿ اإلجراءات كركتينية اؼبعامالت 
  من شاهنا رفع كتنمية قدرات أف اػبطط التدريبية ال تليب االحتياجات اؼبهنية للعاملُت اليت

 العاملُت يف اإلدارة اؼبالية مثل دكرات يف ) التحليل اؼبارل ، التكاليف، األنظمة احملاسبية(.
  عدـ ربقق الفائدة اؼبرجوة من التدريبية حىت كإف كانت زبدـ اجملاؿ اؼبهٍت حيث تقتصر

 الدكرة فقط على اعبوانب النظرية دكف التطرؽ إذل اعبانب العلمي.
  عدـ كجود أسس كاضحة لتحميل التكاليف حبيث ال يعكس نظاـ التكاليف حقيقة

 إيرادات كل مركز على حده بالدقة اؼبطلوبة.
  عدـ توفر نظاـ ؼبخابرات التمويل يهتم بدراسة السوؽ بشكل عاـ على أسس حديثة

 ية.كمدركسة لربط التأثَتات البيئية اؼبتغَتات بإسًتاتيجية كخطط اعبامعة اؼبستقبل
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

   هبب على قيادة اعبامعة اإلدراؾ بأنبية مواكبة التطورات يف تكنولوجيا اؼبعلومات كمتابعة
 كل ما ىو جديد بشكل دكرم كمستمر.

  هبب على قيادة اعبامعة السعي اغبثيث حوؿ تفعيل نظاـ األسبتة كذلك للتقليل من
ليدكية قدر اإلمكاف كالتخفيف من االجراءات الركتينية اؼبطولة لضماف سرعة العمليات ا

 االقباز كتقليل ضياع اؼبعامالت.
 (تفعيل العمل  بنظاـ اؿERP لتحقيق التكامل بُت األنظمة اؼبكملة لنظاـ اؼبعلومات )

 اؼبارل.
  ،منح صالحيات أكثر لرؤساء األقساـ كمدراء اإلدارات للحد من اؼبركزية 
  كضع اػبطط اإلسًتاتيجية الواضحة لتأىيل كتطوير الكوادر البشرية يف اإلدارة اؼبالية دبا

 يليب احتياجات اؼبهنية.
  تطوير قدرات اؼبوظفُت كالعاملُت يف اإلدارة اؼبالية من خالؿ تدريبهم على استخداـ

 لية.  أنظمة اؼبعلومات اؼبالية خاصة نظاـ التكاليف، التحليل اؼبارل للقوائم اؼبا
  إقامة دكرات تدريبية للموظفُت العاملُت يف اإلدارة اؼبالية لتنمية قدراهتم يف اجملاؿ اؼبهٍت

كالقدرة على اإلبداع كالتطوير كالًتكيز على اعبانب العملي  أكثر من اعبانب النظرم 
 لتحقق الفائدة اؼبرجوة من تلك الدكرات.

 .ضركرة استحداث قسم خاص بنظاـ التكاليف 
 االىتماـ بتطوير الكادر العامل يف قسم التكاليف من خالؿ إقامة دكرات علمية  ضركرة

 متخصصة يف ؾباؿ تصميم النظاـ التكاليفي.
  ضركرة توفَت نظاـ ؼبخابرات التمويل يقـو على دراسة السوؽ كتوفَت البيانات كاؼبعلومات

 اؼبالية عن اعبامعات اؼبنافسة لتحقيق اؼبيزة التنافسية للجامعة.
  تعزيز أنبية نظاـ ـبابرات التمويل ؼبا لو من دكر كبَت يف ربقيق فاعلية نظاـ اؼبعلومات

 اؼبارل.
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 (. بعٓٛإ:2015دساط١:دساط١: مسش مجاٍ أمحذ اذتباسٟ.) 
 اطتدذاّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف املهتبات ادتاَع١ٝ اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

عن الواقع الفعلي الستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات يف مكتبات  ىدفت الدراسة إذل الكشف
اعبامعات اغبكومية كاألىلية، كمعرفة أنوع التكنولوجيا، كأسباب كؾباالت استخدامها، كما 
ىدفت إذل معرفة أعداد القول العاملة كمؤىالهتم كزبصصاهتم، كأنواع اؼبستفيدين منها، ككذا 

 ـ تكنولوجيا اؼبعلومات.الصعوبات اليت تواجهها يف استخدا
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  :أف ىناؾ قصوران يف استخداـ كاستثمار تكنولوجيا اؼبعلومات يف اؼبكتبات اعبامعية مثل

 اإللكًتكين، موقعان على اإلنًتنت، خدمة الويب ..اخل()الربيد 
  نوعان من كسائط زبزين اؼبعلومات كاسًتجاعها ،  15تستخدـ اؼبكتبات اعبامعة األىلية

 نوعان من الوسائط. 11بينما تستخدـ اؼبكتبات اغبكومية 
 ت.عدـ إقامة دكرات تدريبية تعد من أكثر اؼبعوقات يف استخداـ تكنولوجيا اؼبعلوما 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  حث اؼبكتبات اعبامعية على توفَت أنواع التكنولوجيا اليت ربتاجها كاستثمارىا االستثمار
 األمثل.

أف تعمل اؼبكتبات اعبامعية على توفَت العدد الكايف من كسائط خزف كاسًتجاع اؼبعلومات 
 لمستفيدين يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات.اغبديثة، كإقامة دكرات تدريبية ل
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 (. بعٓٛإ:2015دساط١: عادٍ ؿاحل درب.) 
 اإلداس٠ اإليهرت١ْٝٚ ٚفاعًٝتٗا يف دٛد٠ األدا٤ اإلداسٟ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ )ادتاَعات اذته١َٝٛ أمنٛردًا(.

 
 ىدؼ الدراسة:

داء اإلدارم يف اعبامعات ىدفت الدراسة إذل معرفة فاعلية اإلدارة اإللكًتكنية يف جودة أل
 اغبكومية اليمنية، كمعرفة متطلبات كمعوقات اإلدارة اإللكًتكنية يف تلك اعبامعات.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  بدرجة كبَتة جدان لإلدارة اإللكًتكنية يف جودة األداء اإلدارية يف اعبامعات كجود فاعلية
 اغبكومية اليمنية حملاكر البحث الثالثة كلألداء ككل.

  كجود فركؽ ذات داللة إحصائية حوؿ فاعلية اإلدارة اإللكًتكنية يف جودة األداء اإلدارم
 يف اعبامعات اغبكومية تعزل ؼبتغَت اعبامعة.

  فركؽ ذات داللة إحصائية حوؿ فاعلية اإلدارة اإللكًتكنية يف جودة األداء ال توجد
اإلدارم يف اعبامعات اغبكومية تعزل ؼبتغَت النوع، اؼبؤىل، الوظيفة، سنوات اػبربة، 

 الدكرات التدريبية(.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 دات اإلدارية، كاألكاديبية كبو فاعلية اإلدارة االستفادة من االذباىات اإلهبابية للقيا

 اإللكًتكنية يف جودة األداء اإلدارم يف اعبامعات اغبكومية.
 .التوجو الرظبي كبو تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية كأنظمتها يف اعبامعات اغبكومية 
  استحداث منصب جديد يف رئاسة اعبامعة ربت مسمى نائب رئيس اعبامعة لشئوف

 ؼبعلومات ىبتص بالتطوير اإلدارم للجامعة الكًتكنيان.تكنولوجيا ا
  تقدًن الدعم اؼبادم كاؼبعنوم الالـز ؼبراكز اغباسوب كتقنية اؼبعلومات يف اعبامعات

 اغبكومية.
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 (. بعٓٛإ:2015دساط١: عبذايشمحٔ قاطِ ستُذ سادب.) 
 دساط١ ساي١ داَع١ تعض. -ايتدطٝط االطرتاتٝذٞ ٚتطٜٛش األدا٤ املؤطظٞ 

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل ربليل مكونات األداء كقياس مؤشراتو كصوالن إذل ربسُت تلك اؼبكونات 
 لتحقق األىداؼ اؼبناطة جبامعة تعز، كتطوير خطة إسًتاتيجية للجامعة

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

خلص البحث إذل ؾبموعة من االستنتاجات منها ضعف األداء اؼبؤسسي جبامعة تعز كذلك 
بسبب كجود اختالالت يف مكونات األداء اؼبؤسسي، باإلضافة إذل عدـ كجود أثر إهبايب 

 للتخطيط االسًتاتيجي للجامعة على الواقع.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
أكصت الدراسة باستكماؿ منظومة التخطيط االسًتاتيجي للجامعة لتطوير كربسُت األداء 
اؼبؤسسي يف ـبتلف مرافق كمكونات جامعة تعز، من خالؿ إعادة النظر باسًتاتيجية اعبامعة 

 كفقان ؼبنهجية برايسوف للتخطيط االسًتاتيجي.
 

 (. بعٓٛإ:2015غايب ستُذ عًٞ.) دساط١: عبذٙ 
 ايشكا ايٛظٝفٞ يًعاًَني يف إداسات ايعالقات ايعا١َ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل معرفة أنبية الرضا الوظيفي يف ربسُت كرفع األداء لدل العاملُت يف 
 اعبامعات اليمنية، كمعرفة أىم العوامل اؼبؤثرة يف الرضا الوظيفي.
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 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

أكدت الدراسة على أنبية الرضا الوظيفي يف ربسُت كرفع األداء لدل العاملُت يف إدارات 
ى أف الرضا الوظيفي يساعد يف رفع كربسُت األداء،  العالقات العامة، كما أكدت الدراسة عل

كما تبُت من نتائج الدراسة أف العوامل اإلدارية التحفيزية حصلت على أكرب درجة رضا من 
 بُت العوامل األخرل.  

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

ات العالقات العامة كاالىتماـ أكصت الدراسة بضركرة ربسُت مستول الراتب للعاملُت يف إدار 
حبل اؼبشاكل اليت يواجهها العاملُت يف إدارات العالقات العامة، كضركرة التعيُت يف ىذه 

 اإلدارات ؼبن زبصصو يف ىذا اجملاؿ.
 
 

 (. بعٓٛإ:2015دساط١: عبذاهلل محٝذ َشػذ اذتُريٟ.) 
 تكِٝٝ أدا٤ ادتاَعات اي١ُٝٓٝ قبٌ ايـشاع ايظٝاطٞ ايذاخًٞ.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدؼ البحث إذل معرفة أساسيات كركائز إدارة اعبودة الشاملة يف التعليم اعبامعي، ككذا 
أساسيات كركائز األداء اعبامعي يف اعبامعات اليمنية ربديد الصعوبات كالعراقيل اليت تواجو 

إدارة  األداء اعبامعي يف اعبامعات اليمنية كربديد مستول أداء اعبامعات اليمنية يف ضوء
اعبودة الشاملة يف جامعة صنعاء كجامعة العلـو كالتكنولوجيا من كجهة نظر القيادات 

 األكاديبية.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة
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 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 نية يف ضوء إدارة اعبودة الشاملة مع أف ىناؾ جهود حثيثة يف ضعف أداء اعبامعات اليم
 جامعة العلـو كالتكنولوجيا كبو تبٍت إدارة اعبودة الشاملة.

  انعداـ مواكبة اعبامعات اليمنية للتطورات العلمية كاإلدارية اغبديثة كفق مدخل إدارة
 اعبودة الشاملة.

  كعدـ قدرتو على مواجهة احتياجات ضعف تكوين اؼبخرج اعبامعي من اعبامعات اليمنية
 .سوؽ العمل

  انعداـ اؼبعايَت العلمية يف تقلد اؼبناصب القيادية يف اؼبؤسسة اعبامعية، كإتباع أساليب
 تقليدية يف إدارة اعبامعة تتعارض مع مدخل إدارة اعبودة.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  اعبامعات العاؼبية فيما ىبص إدارة اعبودة الشاملة كالسعي ضركرة االستفادة من ذبارب

 كبو تطبيقها.
  إنشاء قاعدة بيانات كمعلومات متكاملة كالعمل على نشر ثقافة اعبودة داخل اؼبؤسسات

 اعبامعية كربط سياسة القبوؿ باحتياجات كمتطلبات سوؽ العمل.
 يتضمن الوظائف الالزمة  إعادة النظر يف اؽبيكل التنظيمي للجامعات اليمنية، حبيث

 لتطبيق إدارة اعبودة الشاملة كاالتفاؽ على معايَت عبودة التعليم اعبامعي.
  ربسُت أساليب التقييم، كتنويع مصادر سبويل اعبامعات كإجراء تشخيص عاجل لوضع

 اعبامعات، كإجراء دراسة الحتياجات سوؽ العمل.
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 (. بعٓٛإ:2015.)    دساط١: ع٢ً ٜٛطف ايـػري ارتلُٞ
َذ٣ تٛافش َكَٛات تطبٝل ْعاّ ستاطب١ املظ٦ٛي١ٝ يف ادتاَعات األ١ًٖٝ اي١ُٝٓٝ دساط١ ساي١ يف داَع١ ايعًّٛ 

 ٚايتهٓٛيٛدٝا اي١ُٝٓٝ.
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة إذل ربديد مدل توافر مقومات تطبيق نظاـ ؿباسبة اؼبسؤكلية يف جامعة العلـو 

يمنية، كالتعرؼ على الصعوبات اليت تعًتض تطبيقها، كبياف الفوائد اليت تعود كالتكنولوجيا ال
 على اعبامعة نتيجة تطبيقها ؿباسبة اؼبسؤكلية.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  مت التحوؿ إذل اإلدارة الالمركزية كذلك عن طريق تفويض بعض السلطات كاإلصالحيات
 إذل اؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة كفقا لنظاـ ؿباسبة اؼبسؤكلية. 

  يعترب نظاـ ؿباسبة اؼبسؤكلية نظاما رقابيا يتطلبو االذباه إذل الالمركزية يف اإلدارة حيث
 إذل ؾبموعة من مراكز اؼبسؤكلية. يعمل على تقسيم الوحدة االقتصادية

  مراكز اؼبسؤكلية ترتبط ارتباطان كثيقان باؽبيكل التنظيمي للوحدة االقتصادية، كىذه
الوحدات اإلدارية الفرعية الالمركزية يف التنظيم يشرؼ عليها كزبضع لرقابة رئيس"مسئوؿ" 

ؼبسؤكلية الذم بشكل مباشر عن صبيع التكاليف كاإليرادات اليت تقع يف إطار مركز ا
 يرأسو، كذلك بغية ربقيق ىدؼ تقييم أداء مراكز اؼبسؤكلية كرؤساء تلك اؼبراكز. 

  يعد التنظيم اإلدارم دبثابة العمود الفقرم الذم يبٌت عليو ؿباسبة اؼبسؤكلية ، األمر الذم
يساعد يف ربديد اؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة، كتتعلق يعص اؼبفاىيم باؽبيكل التنظيمي 
منها ) السلطة ، كاؼبسئولية، كاؼبساءلة  كاؼبركزية كالالمركزية يف اإلدارة( كللهيكل التنظيمي 

 أسس كمبادئ البد من األخذ هبا عند القياـ بعملية تصحيحو.
 .يرتكز نظاـ ؿباسبة اؼبسؤكلية على نظاـ اغبوافز سواء اؼبادية أك اؼبعنوية 
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 التوصيات:
 ت أبرزىا: قدمت الدراسة عددان من التوصيا

يوصي الباحث بضركرة توعية العاملُت يف اعبامعة دبفهـو كمقومات تطبيق ؿباسبة اؼبسؤكلية ؼبا 
ؽبا من اثر يف رفع مستول األداء، العمل على ضركرة تطوير اؽبيكل التنظيمي يرتكز على 

مسؤكلية كنظاـ التكاليف اؼبعيارية كاؼبوازنة التخطيطية كنظاـ للتقارير الرقابية يرتبط بكل مركز 
 حوافز فعاؿ، حىت تتمكن اإلدارة العليا من مساءلة األفراد عن أم اكبراؼ.

 
 

 (. بعٓٛإ:2015دساط١: ط٘ عًٞ عبذادتًٌٝ ًَٗٞ.)
دساط١ ساي١ يف داَع١ ايعًّٛ  –ايجكاف١ ايتٓع١ُٝٝ ٚعالقتٗا باإلبذاع اإلداسٟ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايعاًَني 

 ٚايتهٓٛيٛدٝا.
 

 ىدؼ الدراسة:
 معرفة عالقة الثقافة التنظيمية باإلبداع اإلدارم لدل العاملُت جبامعة العلـو كالتكنولوجيا،

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 الثقافة التنظيمية كعناصر اإلبداع اإلدارم يف جامعة  ارتفاع يف مستول التطبيق لعناصر
 العلـو كالتكنولوجيا.

  توفر العناصر اؼبكونة للثقافة التنظيمية  بنسبة موافقة جيدة حيث أخذ بعد التعاكف
الًتتيب األكؿ يف التطبيق جبامعة العلـو كالتكنولوجيا كبعده كبفارؽ بسيط يأيت بعد 

 بعد الفاعلية يأيت يف اؼبرتبة األخَتة. االبتكار مث بعد التماسك أما
  كجود إبداع إدارم لدل العاملُت حيث توفرت عناصر االبداع اإلدارم بنسبة موافقة

جيدة فقد جاء عنصر )تشجيع اإلبداع ( يف اؼبرتبة األكذل كيليو عنصر )اؼبخاطرة( يف 
عنصر )القابلية للتغيَت( اؼبرتبة الثانية مث عنصر )اغبساسية للمشكالت (يف اؼبرتبة الثالثة ك 
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يف اؼبرتبة الرابعة بينما كاف عنصر )اػبركج عن اؼبألوؼ (يف اؼبرتبة األخَتة كأقل عنصر 
 حصل على درجة موافقة.

  ، كجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت الثقافة التنظيمية )التعاكف  ،االبتكار ، التماسك
م كمتغَت تابع"،  كىذا يعٍت أنو كلما الفاعلية( كمتغَتات مستقلة كبُت اإلبداع اإلدار 

 ارتفع مستول الثقافة التنظيمية لدل العاملُت ، كلما زادت درجة اإلبداع لديهم.
  ،معظم عينة البحث من فئة الشباب كمن ضبلة اؼبؤىالت اعبامعية من الدراسات العليا

، كأهنا تستقطب كىذا يعٍت أف اعبامعة هتتم بأف يكوف كادرىا مؤىل تأىيالن علميان عاليان 
الشباب بشكل كبَت حيث أف ىذه الفئة ىي القادرة على اإلبداع  كالعطاء لفًتة أطوؿ 

 كتقدًن أداء متميز دبا وبقق أىداؼ اعبامعة على اؼبدم القريب كاؼبدل البعيد.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  كالعاملُت بتوفَت أبعاد الثقافة التنظيمية كخاصة ذات ضركرة تعزيز التزاـ إدارة اعبامعة
 اؼبستول اؼبتدين كالفاعلية .

  االىتماـ بإشراؾ العاملُت دبختلف مستوياهتم اإلدارية يف إعداد خططها التنفيذية
 كاالسًتاتيجية كمشاركتهم بوضع حلوؿ للمشكالت القائمة أك اؼبتوقعة.

 ع حالة التنافس كتشجيع اؼببدعُت كترسيخ على اؼبؤسسة كخاصة اإلدارة العليا تشجي
 النهج الديبوقراطي بُت العاملُت ، ككذلك تنفيذ كمتابعة األفكار اؼبتميزة .

  اغبد من العمل اؼبركزم كتوسيع اؼبسؤكليات كالصالحيات كاالتصاؿ كالذم ينعكس
 بشكل إهبايب على زيادة فرص اإلبداع اإلدارم لدل العاملُت.

 ات مستقبلية تقارف بُت األبعاد اؼبكونة للثقافة التنظيمية بُت إمكانية إجراء دراس
 مؤسسات التعليم العارل يف القطاع العاـ كالقطاع اػباص.

  إمكانية إجراء دراسات مستقبلية عن أسباب تدين توفر عنصر اػبركج عن اؼبألوؼ لدل
كتشجيع ىذا العاملُت على اختالؼ منظماهتم كؿباكلة إهباد الطرؽ كالسبل لتطوير 

 العنصر.
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  إنشاء مركز خاص باإلبداع يستقبل األفكار اإلبداعية كاؼبقًتحات التطويرية، كيعمل على
تشجيعها كدراستها  كتنفيذ اؼبفيد منها، كمساندة االفكار اإلبداعية اليت ربتاج إذل إثراء 

 كتطوير.
 
 

 (. بعٓٛإ:2015دساط١: فاط١ُ ستظٔ ستُذ ايعاٜؽ.)
 ٚعالقت٘ باألدا٤ ايٛظٝفٞ يذ٣ املٛظفني  اإلداسٜني يف داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا بـٓعا٤. ايتُهني اإلداسٟ

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدؼ ىذا البحث إذل التعرؼ على التمكُت اإلدارم، كعالقتو يف األداء الوظيفي لدل 
اؼبوظفُت اإلداريُت يف جامعة العلـو كالتكنولوجيا بصنعاء، كذلك من خالؿ التعرؼ على 
مفهـو التمكُت اإلدارم كصبيع اعبوانب اؼبتعلقة بو كدكره يف زيادة فعالية األداء الوظيفي، 

كىي: )تفويض السلطة، االتصاالت –كالتعرؼ على مدل توافر العوامل اؼبعززة للتمكُت
يف ؾبتمع البحث،  -الفعالة، اؼبشاركة يف اؼبعلومات كازباذ القرار، العمل بركح الفريق الواحد (

 قة ىذه العوامل باألداء الوظيفي يف اعبامعة،كعال
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
 .تتوافر صبيع أبعاد سبكُت العاملُت يف جامعة العلـو كالتكنولوجيا بنسب ـبتلفة 
 . توجد عالقة طردية موجبة  بُت" تفويض السلطة " كاألداء الوظيفي 
  توجد عالقة طردية موجبة بُت "اؼبشاركة يف اؼبعلومات كازباذ القرار" كبُت األداء الوظيفي

 . 
 . توجد عالقة طردية موجبة  بُت "االتصاالت الفعالة" كاألداء الوظيفي 
 لفريق الواحد" كاألداء الوظيفي.توجد عالقة طردية موجبة بُت "العمل بركح ا 
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  ،ىناؾ أثر مهم ذك داللة إحصائية لكل من أبعاد التمكُت اإلدارم )تفويض السلطة
االتصاالت الفعالة، العمل بركح الفريق الواحد( يف اؼبتغَت التابع األداء الوظيفي، بينما ال 

اؼبعلومات كازباذ القرار( يوجد أثر ذك داللة إحصائية لبعد التمكن اإلدارم )اؼبشاركة يف 
 يف اؼبتغَت التابع األداء الوظيفي .

 كما توصل الباحث إذل االستنتاجات التالية: 
  عدـ كجود القناعة الكافية لدل العاملُت يف اعبامعة بفعالية نظاـ تقييم األداء اؼبطبق يف

يق اعبامعة، حيث إنو ال يوضح لديهم نقاط القوه ك الضعف، كاعتقادىم بعدـ تطب
 معايَت عادلة لتقييم األداء تدفعهم لبذؿ جهود أكرب.

 .ضعف عملية التشجيع جملاالت اإلبداع كاالبتكار كالثقة بالنفس للعاملُت يف اعبامعة 
  كجود ضغط يف العمل حبيث إنو ال يتناسب مقدار العمل اؼبطلوب إقبازه مع الوقت

 احملدد إلقبازه.
  من قبل الرؤساء ؼبرؤكسيهم، كاف كانت موجودة إال أف عملية التوجيو كاإلرشاد كالتشجيع

 أهنا ليست بنسبة كافية.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  إتاحة فرصة أكرب ؼبشاركة العنصر النسائي يف الوظائف، فبا يفتح اجملاؿ أمامها لتعمل

 تصادية.كتنتج، كتكوف عونا للرجل يف مسَتة التنمية االجتماعية كاالق
 .احملافظة على ذلك اؼبستول العارل لعملية التأىيل العلمي للعاملُت يف اعبامعة 
  احملافظة على النسبة اليت كصلت إليها اعبامعة من عملية تطبيق اؼبشاركة يف اؼبعلومات

كازباذ القرار، ككذلك عملية تفويض السلطة، بل كالعمل على زيادة ىذه النسبة فبا يؤثر 
 أداء اعبامعة.إهبابا على 

  االىتماـ بتقوية عملية االتصاالت بُت العاملُت عرب القنوات الرظبية اؼبتوافقة مع اؽبيكل
 التنظيمي، فبا يسهل انسياب اؼبعلومات.

   إعادة النظر يف نظاـ تقييم األداء يف اعبامعة، كتطبيق معايَت عادلة لتقييم األداء، فبا
 يدفع العاملُت إذل بذؿ جهود أكرب.
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 ٍت ؾباالت اإلبداع كاالبتكار كالثقة بالنفس لدل العاملُت.تب 
  تفعيل عملية التوجيو كاإلرشاد كالتشجيع من قبل الرؤساء ؼبرؤكسيهم، فبا يؤدم إذل

 ربسُت األداء.
  االىتماـ بعملية تفويض السلطة، كاالتصاالت الفعالة، العمل بركح الفريق الواحد، ؼبا ؽبا

 األداء. من أثر كاضح يف رفع كربسُت
  ضركرة اىتماـ اإلدارة العليا باعبامعة بتوعية اؼبديرين يف صبيع اؼبستويات بأنبية دكرىم يف

 زيادة إدراؾ العاملُت ألنبية التمكُت، كانعكاس ذلك على األداء الوظيفي للعاملُت.
  تشخيص العوائق التنظيمية اليت قد ربد من نشر ثقافة التمكُت، كؿباكلة التخلص منها

 سريع. بشكل
 
 

 (. بعٓٛإ:2015دساط١: فاط١ُ ستُذ ْاؿش املطشٟ .) 
 عالق١ اذتٛافض باإلْتاد١ٝ ايع١ًُٝ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ ؿٓعا٤.

 
 ىدؼ الدراسة:

إذل التعرؼ على درجة العالقة بُت اغبوافز اليت وبصل عليها أعضاء ىيئة ت الدراسة ىدف
 العلميةالتدريس جبامعة صنعاء كإنتاجيتهم 

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  ضعف اغبوافز اغبالية اليت حصل عليها عضو ىيئة التدريس جبامعة صنعاء، بدليل
يشَت إذل ضركرة ايالء ىذه اغبوافز قدرا كبَتا حصوؿ ىذا اؼبقياس على درجة "ضعيفة" فبا 
 من االىتماـ يف اؼبمارسات اغبالية كاؼبستقبلية.
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  كجود خلل يف نظاـ اغبوافز يف القوانُت كاللوائح اػباصة باغبوافز اؼبقدمة ألعضاء ىيئة
التدريس جبامعة صنعاء، حيث دل تتضمن ىذه القوانُت كاللوائح معظم اغبوافز، فبا وبتم 

 ء تعديالت على القوانُت اغبالية للجامعات اليمنية كلوائحها التنظيمية.إجرا
  قصور يف اىتماـ أعضاء ىيئة التدريس بإنتاجيتهم العلمية، حيث ىذا اؼبقياس على درجة

 ضعيفة، فبا يشَت إذل ضركرة حثهم على زيادة إنتاجهم العلمية.
 اء تتأثر بقول كعوامل أخرل غَت أف اإلنتاجية العلمية ألعضاء ىيئة التدريس جبامعة صنع

اغبوافز اليت تضمنها البحث اغبارل، بدليل حصوؿ مقياس اإلنتاجية العلمية ألعضاء ىيئة 
التدريس على متوسط حسايب أعلى من اغبوافز، فبا يشَت إذل درجة  اغباجة للتعرؼ على 

اؼبؤثرة يف  ىذه القول كالعوامل كإجراء مزيد من البحوث كالدراسات اليت تستقصي لقول
 اإلنتاجية العلمية ألعضاء ىيئة التدريس جبامعة صنعاء كتعزيزىا.

  بينت الدراسة أف ىناؾ عالقة ضعيفة بُت اغبوافز اليت وبصل عليها عضو ىيئة التدريس
كبُت إنتاجية العلمية، كىذا يدلل على أف نظاـ اغبوافز اغبكومي اغبارل ال وبقق أىدافو 

 العلمية لدل أعضاء ىيئة التدريس جبامعة صنعاء. يف رفع كربسُت اإلنتاجية
  نظاـ اغبوافز اغبارل نظاـ موحد يف جامعة صنعاء كال يبيز بُت أعضاء ىيئة التدريس

حبسب اؼبتغَتات الشخصية ؽبم كنوعهم االجتماعي أك زبصصاهتم، بدليل عدـ كجود 
 ؽبم على اغبوافز.فركؽ دالة إحصائيا بُت استجابات أفراد عينة البحث إزاء درجة حصو 

  العوامل الشخصية ) اعبنس كالدرجة العلمية كسنوات اػبربة يف التدريس اعبامعي ( كلها
عوامل ؽبا تأثَت يف مستول اإلنتاجية العلمية لعضو ىيئة التدريس اعبامعي( كلها عوامل 

يا ؽبا تأثَت يف مستول اإلنتاجية العلمية لعضو ىيئة التدريس ، بدليل كجود دالة إحصائ
 بُت استجابات أفراد عينة البحث إزاء درجة اإلنتاجية العلمية لديهم.

  أظهرت النتائج يف ؾبملها ربديد أفراد عينة البحث لدرجة حصوؿ عضو ىيئة التدريس
 جبامعة صنعاء على اغبوافز ؾبتمعة بدرجة "ضعيفة".

 التدريس  أكضحت نتائج البحث حصوؿ اغبوافز اػباصة باإلنتاجية العلمية لعضو ىيئة
 على اؼبرتبة األكذل، يف حُت جاءت اغبوافز العامة )اؼبادية كاؼبعنوية ( يف اؼبرتبة الثانية.
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  أما على مستول بعدم ؾباؿ اغبوافز العامة فقد احتلت اغبوافز اؼبعنوية اؼبرتبة األكذل يف
 حُت جاءت اغبوافز العامة اؼبادية يف اؼبرتبة الثانية.

 ربديد أفراد عينة البحث من أعضاء ىيئة التدريس جبامعة  أظهرت النتائج يف ؾبملها
 صنعاء لدرجة اإلنتاجية العلمية لعضو ىيئة التدريس جبامعة صنعاء بدرجة "ضيقة".

  احتل ؾباؿ خدمة اجملتمع اؼبرتبة األكذل بُت ؾباالت اإلنتاجية العلمية، يليو ؾباؿ اإلشراؼ
جاء ؾباؿ اؼبؤسبرات كالندكات كأكراؽ العمل  على الرسائل العلمية يف اؼبرتبة الثانية، مث

العلمية يف اؼبرتبة الثالثة، يليو ؾباؿ البحوث كالتقارير العلمية يف اؼبرتبة الرابعة مث ؾباؿ 
اؼبؤشرات األخرل يف اؼبرتبة اػبامسة كأخَتا جاء ؾباؿ الكتب العلمية يف اؼبرتبة السادسة 

 كاألخَتة.
 ت داللة إحصائية بُت استجابات أفراد عينة البحث أظهرت النتائج عدـ كجود فركؽ ذا

ذباه درجة حصوؿ أعضاء ىيئة التدريس جبامعة صنعاء على اغبوافز تيعزل عبميع متغَتات 
اعبامعة –إنسانية  –نوع الكلية : علمية  –البحث اآلتية : ) اعبنس: ذكر، أنثى 

وات اػبربة يف التدريس اغباصل منها على الدكتوراه : جامعة عربية ، جامعة أجنبية سن
الدرجة  –سنوات، أكثر من عشر سنوات  5-10سنوات، من  5-1اعبامعي: من 

 العليمة : أستاذ مشارؾ ، أستاذ مساعد(.
  أظهرت النتائج كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت متوسط استجابات أفراد عينة البحث إزاء

التقارير العلمية، خدمة اجملتمع ، درجة اإلنتاجية العلمية يف اجملاالت التالية  )البحوث ك 
اؼبؤشرات األخرل( لعضو ىيئة التدريس جبامعة صنعاء تيعزل ؼبتغَت الدرجة العلمية ) 

أستاذ مساعد( كقد كانت الفركؽ لصاحل فئة أعضاء ىيئة  –أستاذ مشارؾ  –أستاذ 
التدريس ذكم الدرجة العلمية "أستاذ مساعد" يف حُت تبُت عدـ كجود فركؽ دالة 

حصائيا ذباه درجة اإلنتاجية العلمية يف ؾباالت ) الكتب، اؼبؤسبرات كالندكات كأكراؽ إ
 العلم العلمية، اإلشراؼ على الرسائل العلمي(.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
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 .العمل على زيادة اغبوافز اليت وبصل عليها عضو ىيئة التدريس جبامعة صنعاء 
  زيادة فاعلية اثر نظاـ اغبوافز اغبكومي يف رفع مستول اإلنتاجية العلمية لدل العمل على

 أعضاء ىيئة التدريس، كذلك من خالؿ:  
  إجراء تعديالت على القوانُت اليت تتعلق بنظاـ اغبوافز، كتطويرىا بشكل يتالءـ كتوقعات

ق أىدافو يف أعضاء ىيئة التدريس، حيث ثبت أف نظاـ اغبوافز اغبكومي اغبارل ال وبق
 رفع اإلنتاجية العلمية لدل أعضاء ىيئة التدريس جبامعة صنعاء.

  إقامة كرش العمل كالندكات اليت تبحث يف كيفية زيادة تأثَت اغبوافز يف اإلنتاجية العلمية
 ألعضاء ىيئة التدريس يف جامعة صنعاء.

 اـ من خالؿ العمل على رفع مستول اإلنتاجية العلمية ألعضاء ىيئة التدريس بشكل ع
 االستخداـ اعبيد كالفاعل لنظاـ اغبوافز كاؼبكافآت اغبكومية.

 .اغبد من تأثَت القول اؼبؤثرة يف اإلنتاجية العلمية ألعضاء ىيئة التدريس جبامعة صنعاء 
 
 

 (. بعٓٛإ:2015دساط١: فٝـٌ ٖضاع قاٜذ طعٝذ.) 
 .يف داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا اإلداس١ٜالقتٗا ظٛد٠ ايكشاسات عفاع١ًٝ ْعِ املعًَٛات اإلداس١ٜ ٚ

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على العالؽ بُت فعالية نظم اؼبعلومات كجودة القرارات اإلدارية 
 يف جامعة العلـو كالتكنولوجيا

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة

 راسة:نتائج الد
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

أظهرت نتائج الدراسة بأف ىناؾ عالقة طردية مفادىا أنو كلما كاف ىناؾ نظاـ معلومات 
فعاؿ كربققت فيو الصفات األساسية للفعالية كلما أدل ذلك إذل ربسُت كجودة القرارات 

 اإلدارية.
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 التوصيات:
 أبرزىا: قدمت الدراسة عددان من التوصيات 

  ضركرة تقييم مدل قباح أنظمة اؼبعلومات بشكل متواصل كاالستعانة باؼبختصُت يف
تصميم أنظمة اؼبعلومات اإلدارية كذلك لضماف عملها بكفاءة كفاعلية، كأف تتم مواكبة 

 التطورات اغباصلة يف ىذا اجملاؿ كالتحديث اؼبستمر ؽبا.
 نشودة منها كأف يكوف ىناؾ توافق بُت أف ربقق نظم اؼبعلومات اؼبستخدمة الغاية اؼب

 اؽبدؼ كجودة النظاـ كأىداؼ اؼبستفيدين منو.
  أف تتوفر يف نظم اؼبعلومات ضوابط عدـ ذباكز اللوائح كاإلجراءات يف العمل، كأف تقدـ

 تلك النظم تقارير كاضحة كخالية من التشويش كاألخطاء.
 
 

 (. بعٓٛإ:2015دساط١: قا٥ذ ؿاحل طعذ املٓا١َ.) 
 فاع١ًٝ ْعاّ تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝفٞ يًعاًَني يف ادتٗاص اإلداسٟ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل تقييم فاعلية نظاـ تقييم األداء الوظيفي يف ثالث جامعات يبنية )صنعاء، 
و، كما عدف، اغبديدة( من كجهة نظر اؼبوظفُت اإلداريُت فيها، كمعرفة العوامل اؼبؤثرة في

ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على أثر متغَتات )اؼبستول الوظيفي، النوع االجتماعي، 
اؼبؤىل العلمي، سنوات اػبربة، اعبامعة، دكرات تقييم األداء الوظيفي( على فاعلية نظاـ تقييم 

 األداء الوظيفي.
 اػبربات كالتجارب:

 اليوجد
 نتائج الدراسة:

 نتائج، أبرزىا:كشفت الدراسة عن صبلة من ال
من أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أف فاعلية نظاـ تقييم األداء بلغت مدل متوسط 
يف ؿباكر الدراسة اػبمسة اػباصة بفاعلية نظاـ التقييم، كما توصلت الدراسة إذل كجود فركؽ 
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ربة، كأثبتت بالنسبة ؼبتغَت اؼبستول الوظيفي، كالنوع االجتماعي، اؼبؤىل العلمي، سنوات اػب
الدراسة عدـ كجود تباين يف كجهات نظر اؼبوظفُت كفقان ؼبتغَت اعبامعة أك متغَت دكرات تقييم 

 الكفاءة
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  ضركرة كضع نظاـ دقيق الختيار مدراء عمـو الكليات كمدراء إدارات اؼبوارد البشرية يف

 اعبامعات.اعبهاز اإلدارم يف 
  أف تقـو اعبامعات بتوعية العاملُت بأنبية تطبيق نظاـ تقييم األداء الوظيفي كدكره يف

ربسُت األداء، كتوفَت الدعم اؼبادم كاؼبعنوم ؼبواجهة اؼبتطلبات الضركرية الالزمة للقياـ 
 هبذا العمل.

 اء كمرؤكسُت االستفادة من التجارب اغبديثة يف التقييم، كإشراؾ صبيع العاملُت من رؤس
 يف عملية التقييم.

 
 

 (. بعٓٛإ:2015دساط١: نًجّٛ أمحذ عضٟ ناتب.)
 دٚس اإلداس٠ االيهرت١ْٝٚ يف تطٜٛش األدا٤ اإلداسٟ ظاَع١ اذتذٜذ٠ َٔ ٚد١ٗ ْعش َٓتظبٝٗا.

 
 ىدؼ الدراسة:

يف تشخيص كاقع اإلدارة االلكًتكنية يف جامعة اغبديدة كالكشف عن دكر اإلدارة االلكًتكنية 
 تطوير األداء اإلدارم باعبامعة، كفرز اؼبعوقات اليت يبكن أف ربد منها.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  عامة بدرجة ضعيفة جدا. توافر اإلدارة االلكًتكنية جبامعة اغبديدة بصورة 
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   اؼبوافقة على دكر اإلدارة االلكًتكنية يف تطوير األداء اإلدارم باعبامعة بشكل عاـ بدرجة
 كبَتة.

   اؼبوافقة على التحديات اليت ربد من دكر اإلدارة االلكًتكنية يف تطوير األداء اإلدارم
 كانت دبجملها كبَتة.

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  ضركرة قياـ رئاسة اعبامعة بالتوجو الرظبي كالعملي كبو تطبيق اإلدارة االلكًتكنية
 كأنظمتها، كاستكماؿ توفَت البنية التحتية الالزمة لتطبيقها. 

  تفعيل موقع اعبامعة االلكًتكين كتعديل كتطوير لوائح كنظم العمل باعبامعات اليمنية
 بشكل عاـ كيف جامعة اغبديدة بشكل خاص.

  عقد الدكرات التدريبية للعاملُت يف اعبامعة يف ؾباؿ استخداـ اغباسوب كاالنًتنت يف
 اإلدارة اعبامعية.

 .إجراء بعض التعديالت للهيكل الوظيفي اغبارل دبا يتناسب كالبيئة االلكًتكنية 
 دارية باعبامعة، كتشجيع اؼبوظفُت توفَت خدمات انًتنت عالية السرعة لكل اؼبستويات اإل

 على استخدامها يف العمل اإلدارم.
 
 

 (. بعٓٛإ:2015دساط١: ستظٔ ستُذ اذتضَٞ.)
ت١ُٝٓ املٛاسد ايبؼش١ٜ يف دٜٛإ عاّ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ َذخٌ 

 ايتدطٝط االطرتاتٝذٞ.
 

 ىدؼ الدراسة:
التخطيط االسًتاتيجي كأنبيتو كأىدافو كعالقتو بتنمية اؼبوارد البشرية يف ديواف التعرؼ على 

عاـ كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي يف اعبمهورية اليمنية، كصوال إذل تقدًن مقًتح يسهم 
 يف تنمية اؼبوارد البشرية يف ديواف عاـ الوزارة.
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 اػبربات كالتجارب:
 السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  أف فبارسة سياسة التخطيط للموارد البشرية بالوزارة جاءت متدنية كدل تكن باؼبستول
 اؼبطلوب.

  توافر صبلة من عناصر القوة مع كجود فرص يبكن االستفادة منها يف تطوير سياسة تنمية
 اؼبوارد البشرية يف ديواف عاـ الوزارة. 

  كجود نقاط ضعف تعاين منها الوزارة يف بيئتها الداخلية كهتديدات يف البيئة اػبارجية
 تؤثر سلبا على سياسات تنمية اؼبوارد البشرية.

 ق استخداـ التخطيط االسًتاتيجي لتنمية اؼبوارد البشرية.كجود عوامل تعي 
  ىناؾ عدد من اؼبتطلبات اليت تساعد على قباح التخطيط االسًتاتيجي لتنمية اؼبوارد

 البشرية يف ديواف عاـ الوزارة.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 جي كاعادة النظر باؼبوجود منها كتاكيده  ضركرة زيادة االىتماـ بنظاـ التخطيط االسًتاتي
 كسلوؾ ادارم متكامل.

 .ضركرة توفَت الدعم اؼبارل كاؼبادم كاؼبعريف إلقباح جهود كإعماؿ تنفيذ اإلسًتاتيجية 
 .التغلب على اؼبعوقات اليت ثبت ؽبا تاثَت قوم على عملية التخطيط االسًتاتيجي 
 لتدريبية لالطالع على ذبارب العديد من عقد اؼبزيد من الندكات كاؼبؤسبرات كالدكرات ا

 الدكؿ العربية كاألجنبية.
 .تأكيد مفهـو اؼبشاركة يف صياغة االسًتاتيجيات كتنفيذىا 
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 (. بعٓٛإ:2015دساط١: ستُذ طعٝذ امحذ ْاؿش.)
 أٚيٜٛات ايتػٝري يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ االجتاٖات ايعامل١ٝ املعاؿش٠.

 
 ىدؼ الدراسة:

الدراسة إذل ربديد أكلويات التغيَت يف اعبامعات اليمنية اغبكومية يف ؾباالت طبسة ىدفت 
كىي: اؽبياكل التنظيمية، كاؼبوارد البشرية، كاؼبوارد اؼبالية، كالربامج الدراسية، كتسجيل كقبوؿ 

 الطلبة، كمن مث تقدًن مقًتح لتحقيق ذلك يف ضوء االذباىات العاؼبية اؼبعاصرة.
 جارب:اػبربات كالت

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
 .حصوؿ األداة ككل على درجة مهمة جدا لألداة ككل 
  ،حصل ؾباؿ اؽبياكل التنظيمية على اؼبرتبة األكذل من حيث األنبية، يليو اؼبوارد البشرية

فمجاؿ الربامج الدراسية، مث ؾباؿ إدارة القبوؿ كالتسجيل، كجاء يف اؼبرتبة األخَتة ؾباؿ 
 إدارة اؼبوارد اؼبالية. 

  ىناؾ فجوة كاسعة بُت كاقع اعبامعات اليمنية اغبكومية يف ؾباالت الدراسة اػبمسة كبُت
ضركرة تقليص ىذه  االذباىات العاؼبية اؼبعاصرة كفقا لنتائج الدراسة التحليلية فبا يتطلب

 الفجوة من خالؿ تبٍت ىذه االذباىات يف اعبامعات اليمنية اغبكومية.
 .األنبية القصول للتغيَت يف اعبامعات اليمنية اغبكومية يف ؾباالت الدراسة اػبمسة 
  االختالؿ الكبَت يف السياسات كاإلجراءات اؼبتبعة يف ادارة اؼبوارد البشرية للجامعات

 اغبكومية.
 
 يات:التوص

يوصي الباحث بتبٍت التصور اؼبقًتح من قبل اعبهات الرظبية ذات العالقة كفق اجملاالت 
كاالكلويات احملددة لكل ؾباؿ، كالسياسات كاإلجراءات اػباصة هبا، كمؤشرات ربقيقها، كاليت 

 توصل إليها البحث.
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 (. بعٓٛإ:2015دساط١: ستُٛد عبذ اذتل ايـًٟٛ.) 
 َذ٣ تطبٝل َعاٜري كُإ ادتٛد٠ ٚاالعتُاد األنادميٞ يف َؤطظات ايتعًِٝ ايعايٞ اي١ُٝٓٝ 

 َٔ ٚد١ٗ ْعش ايكٝادات األنادمي١ٝ ٚاألطاتز٠ ٚاإلداسٜني ٚايطًب١.
 

 ىدؼ الدراسة:
التعرؼ على مدل إمكانية مؤسسات التعليم العارل اليمنية من تطبيق معايَت ضماف اعبودة 

يبي، من كجهة نظر منتسبيها. ككذا التعرؼ على التحديات اليت ربوؿ دكف كاالعتماد األكاد
تطبيق تلك اؼبعايَت، كبناء تصور مقًتح لتعزيز عالقة الشراكة بُت تلك اؼبؤسسات كبُت ؾبلس 

 االعتماد األكاديبي. 
 اػبربات كالتجارب:

 اؽبند(. –مصر  -تضمنت الدراسة عدد من اػبربات كىي كالتارل: )اؼبملكة اؼبتحدة 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  عدـ قدرة مؤسسات التعليم العارل اليمنية على ربقيق معايَت اعبودة كاالعتماد اؼبستول

 االكؿ )بداية(، اليت اقرىا ؾبلس االعتماد األكاديبي كضماف اعبودة. 
  توفر الشكل القانوين للجامعات اغبكومية بدرجة كبَتة، بينما يف اعبامعات االىلية غَت

 مكتمل. 
  غياب اؼبناخ األكاديبي اؼبالئم يف مؤسسات التعليم العارل كانعكاس اثر ذلك على

 ـبرجاهتا كمستول التحصيل العلمي.
 العارل اليمنية. كجود ضعف يف اؽبياكل كالبٌت التنظيمية اغبالية ؼبؤسسات التعليم 
 .ضعف البنية اؼبادية يف مؤسسات التعليم العارل اغبكومية كاألىلية معا 
  تتوفر البنية اؼبالية ؼبؤسسات التعليم العارل اغبكومية بشكل كبَت، أما اؼبؤسسات األىلية

 فتعتمد على أنظمة مالية خاصة هبا، كزبتلف من مؤسسة أىلية اذل أخرل.
  كاإلشراؼ من قبل كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي على ضعف مستول الرقابة

 مؤسسات التعليم العارل.
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  كجود عوامل ضاغطة اجتماعية كسياسية سبارس على الوزارة كاعبامعات من قبل بعض
 اعبهات اػبارجية.

  كجود توسع ىائل يف مؤسسات التعليم العارل اغبكومية كاألىلية يفتقر للتخطيط اؼببٍت
 ت ربدد االحتياجات الفعلية إلنشاء ىذه اؼبؤسسات.على دراسا

 . تدين مستول االىتماـ بالبحث العلمي يف مؤسسات التعليم العارل اغبكومية كاألىلية 
  تعاين اعبامعات اغبكومية من قيود كزارة اؼبالية يف عملية صرؼ اؼبوازنات كاؼبوارد، بينما

على العملية التعليمية من قبل  تعاين اعبامعات األىلية من قيود يف عملية الصرؼ
 اؼبستثمرين.

 .عدـ ربط اؼبوازنات باػبطط كالربامج يف اعبامعات اغبكومية 
 .عدـ إخضاع األنظمة احملاسبية ؼبؤسسات التعليم العارل األىلية للشفافية كالوضوح 

 
 التوصيات:

 ىي:قدمت الدراسة عدد من التوصيات خصت هبا األطراؼ اؼبعنية بالتعليم العارل ك 
 .اجمللس األعلى للتعليم العارل 
 .كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي 
 .ؾبلس االعتماد األكاديبي كضماف اعبودة 
 .مؤسسات التعليم العارل اغبكومية كاألىلية 
 
 

 (. بعٓٛإ:2015دساط١: ْاؿش طعٝذ ع٢ً ستظٔ ايذسٝاْٞ.) 
 يف نًٝات اجملتُع اي١ُٝٓٝ. تـٛس َكرتح يتطبٝل َعاٜري اذتٛن١ُ

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدؼ البحث إذل: التوصل إذل تصور مقًتح لتطبيق معايَت اغبوكمة يف كليات اجملتمع اليمنية 
من خالؿ التعرؼ على : كاقع التطور اإلدارل كاألكاديبي يف كليات اجملتمع اليمنية، كابرز 
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مة يف مؤسسات التعليم العارل، اذباىات اغبوكمة، كخربات بعض الدكؿ ؼ تطبيق اغبوك
 كمعايَت اغبوكمة يف مؤسسات التعليم العارل.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 
 نتائج الدراسة:

 :كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
 اعبولة األكذل على النسبة حصلت األداة ككل على درجة عالية جدا حيث حصلت يف 

%(، ككاف اؼبدل بُت 96.82%(، كارتفعت النسبة يف اعبولة الثانية إذل )96.0)
%(، كىذا يشَت إذل زيادة اتفاؽ اػبرباء يف أرائهم 11اعبولتُت لألداة ككل يساكم )

 حوؿ صبيع معايَت كمؤشرات األداة. 
  استجابة اػبرباء لألداة ككل خالؿ كاف ترتيب اؼبعايَت حسب النسبة اؼبئوية  ؼبتوسط

 اعبولة الثانية تنازليا:
  كيف ضوء النتائج قاـ الباحث ببناء التصور اؼبقًتح لتطبيق معايَت اغبوكمة يف كليات

اجملتمع اليمنية يف ضوء خربات بعض الدكؿ من خالؿ اعتماد مؤشرات اؼبعايَت اليت 
% فما فوؽ كعناصر 80ؽ( حصلت على النسب اؼبئوية ؼبتوسط االستجابة ) اتفا

 رئيسية للتصور اؼبقًتح.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  تبٍت التصور اؼبقًتح كفق اؼبعايَت اليت توصل إليها البحث اغبارل بناء على اتفاؽ خرباء

 اغبوكمة حوؽبا.
 للعمل على تبٍت كتطبيق ىده اؼبعايَت يف ىده الكليات، كوهنا ستحد  كضع إسًتاتيجية

من الفساد اؼبارل كاإلدارم اؼبنتشر يف ىده الكليات كتعمل على سد ثغرات إدارية يتم 
 من خالؽبا فبارسة ىدا الفساد يف ىده الكليات.
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 (. بعٓٛإ:2015دساط١: ٖذ٣ أمحذ محٝذ ايذعٝع.) 
 بتشكٝل املٝض٠ ايتٓافظ١ٝ يف ادتاَعات ارتاؿ١ يف ايُٝٔ.اإلبذاع اإلداسٟ ٚعالقت٘ 

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدؼ البحث إذل توضيح عالقة اإلبداع اإلدارم بتحقيق اؼبيزة التنافسية يف اعبامعات اػباصة 
يف اليمن من خالؿ اإلجابة على السؤاؿ الرئيس للبحث ما عالقة اإلبداع اإلدارم )اؼبناخ 

 داعية، السلوؾ اإلبداعي، تنفيذ اإلبداع( بتحقيق اؼبيزة التنافسية.اإلبداعي، القدرات اإلب
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
من أبعاد اإلبداع اإلدارم )اؼبناخ  أظهرت الدراسة كجود عالقة ارتباط إهبابية طردم بُت ثالثة

اإلبداعي، السلوؾ اإلبداعي، تنفيذ اإلبداع( بتحقيق ميزة تنافسية يف اعبامعات اػباصة يف 
اليمن، بينما اتضح انو ال عرقة بتحقيق ميزة تنافسية يف اعبامعات اػباصة يف بعد )القدرات 

 .اإلبداعية(
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  تأسيس قاعدة تنظيمية لإلبداع اإلدارم داخل اعبامعة عن طريق استحداث إدارة لإلبداع
تعٌت باؼببدعُت ككيفية االستفادة منهم، كخلق مناخ إبداعي عن طريق زبصيص مبالغ 

 اإلبداعية لدل العاملُت.مالية ألعماؿ البحث كتطوير اػبدمات اغبالية، كتنمية القدرات 
   ربويل اإلبداع من توجو إذل نظاـ متأصل داخل اعبامعة كتطبيق مواصفات كمعايَت

 ضماف اعبودة.
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 (. بعٓٛإ:2015دساط١: ٚكاح طًطإ اذتهُٝٞ.) 
 يف ايُٝٔ. ERPتكِٝٝ داٖض١ٜ ادتاَعات يتطبٝل ْعاّ   

 
 ىدؼ الدراسة:

( كربديد جاىزية ERPطيط موارد اؼبؤسسات)ىدفت الدراسة إذل ربقيق تطبيق نظاـ زب
 (.ERPاؼبؤسسات لتطبيق نظاـ )

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 ( :إشراؾ كتدريب 1أف أىم ثالثة عوامل رئيسية مرتبة حبسب درجة األنبية كىي كاأليت )
( كضوح اؼبهمة كاألىداؼ. ككانت نتائج 3( دعم اإلدارة العليا )2كتثقيف اؼبوظفُت )

كجامعة  83.01كاعبامعة اللبنانية  68.75الدراسة كاأليت: جامعة العلـو كالتكنولوجيا 
 .  78.31اعبامعات كمتوسط كل  83.18تعز 

  أظهرت ىذه النتائج أف العوامل الرئيسية كالفرعية مت تعريفها كاستيعاهبا بشكل جيد
 كبشكل عاـ لكل اعبامعات. 

  أظهرت الدراسة أف جامعة العلـو كالتكنولوجيا سبتلك بنية تكنولوجية ربتية ككل اؼبوارد
 األساسية لتنفيذ النظاـ من الناحية التقنية.

   أظهرت جامعة تعز باف لديها كعي كامل كإدراؾ بالنواحي البشرية الالزمة لتطبيق
النظاـ، بالرغم من عدـ توفَت بنية ربتية تكنولوجية من معدات كبرؾبيات كأيضا عدـ توفر 

 اإلمكانيات كاؼبوارد الضركرية لتطبيق النظاـ.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 قييم للجاىزية قبل تطبيق النظاـ كأثناء مرحلة التخطيط لتحديد الوضع اغبارل عمل ت

 عباىزية اعبامعات لتطبيق النظاـ. 
   .إدارة الوقت كالتكلفة كاؼبوارد كاؼبخاطر اؼبصاحبة للمشركع 
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 .اعتبار العوامل الرئيسية كالفرعية لنجاح كسائل ربقيق ذلك اؽبدؼ 
 ل يتم فيها تعريف العوامل الرئيسية كالفرعية باإلضافة تصميم أداة باستخداـ نظاـ أكراك

إذل األكزاف اػباصة هبا كتعريف اؼبؤسسات كاؼبستخدمُت. كف مث إدخاؿ القياسات 
لتحديد مستول اعباىزية على مستول كل عامل فرعي على حده، مث على مستول اعبهة  

 ككل.
 
 

 (. بعٓٛإ:2015دساط١: حيٝٞ ْادٞ ع٢ً املشاْٞ   .) 
كٝاد٠ األخالق١ٝ يًكٝادات اإلداس١ٜ ٚعالقتٗا باالْتُا٤ ايتٓعُٝٞ يذ٣ املٛظفني يف داَعيت ؿٓعا٤ ٚايعًّٛ اي

 ٚايتهٓٛيٛدٝا.
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على مستول فبارسة القيادات اإلدارية للقيادات األخالقية 

 امعيت صنعاء كالعلـو كالتكنولوجيا.كعالقتها دبستول االنتماء التنظيمي لدل اؼبوظفُت يف ج
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة
 نتائج الدراسة:

 :كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا
  دل وبصل أم ؾباؿ من ؾباالت احملور األكؿ "القيادة األخالقي" على درجة موافقة عالية

أك عالية جدا، حيث حصلت ؾباالت ؿبور القيادة األخالقية ككل على موافقة عينة 
البحث بدرجة متوسطة. كدل ربصل أم فقرة من فقرات أم ؾباؿ من ؾباالت ؿبور 

عالية جدا من كجهة نظر أفراد عينة البحث. فبا  القيادات األخالقية على درجة موافقة
يدؿ على قناعتهم باف فبارسات قياداهتم اإلدارية لسلوكيات القيادة األخالقية دل ترقى إذل 

 اؼبستول الذم ينبغي أف تكوف عليو. 
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  إصباع أفراد عينة البحث بدرجة عالية حوؿ ؾبارل ؿبور االنتماء التنظيمي، فبا يدؿ على
دة يف انتمائهم للجامعة اليت يعملوف هبا، كاالستعداد التاـ لتبٍت أىدافها كالعمل الرغبة اعبا

 على ربقيقها.
  عدـ كجود فركؽ دالة بُت كجهات نظر أفراد عينة البحث يف صبيع ؾباالت ؿبورم األداة

تيعزل ؼبتغَت اؼبؤىل العلمي، فبا يدؿ على الفهم السائد عبميع ؾباالت كفقرات األداة 
 مؤىالهتم كمستوياهتم العلمية. دبختلف 

  أف ىناؾ عالقة اهبابية بُت فبارسة القيادات اإلدارية للقيادة األخالقية كمستول االنتماء
 التنظيمي لدل اؼبوظفُت.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 :اآليترفع مستول الوعي بالقيادة األخالقية لدل القيادات اإلدارية، من خالؿ 

 .تقييم القيادات اإلدارية يف ضوء فبارستهم للقيادة األخالقية كبشكل سنوم 
  .اعتبار القيادة األخالقية معيارا رئيسيا لتعيُت القيادات اإلدارية يف ـبتلف مناصبهم 
  تدريب القيادات اإلدارية يف اعبامعتُت على أنبية فبارسة القيادة األخالقية كعلى كجو

 الصفات اإلدارية األخالقية كالصفات األخالقية للعمل بركح الفريق. اػبصوص يف ؾباؿ 
  مكافأة اؼبوظفُت ذكم السلوكيات األخالقية العالية، ككذلك ذكم العالقات كالسمعة

 السليمة)األخالقية( مع زمالء العمل كاجملتمع) أصحاب اؼبصاحل كاؼبستفيدين(.
  .معاقبة مرتكيب السلوكيات غَت األخالقية 
 .حرماف من ثبت ضده فبارسة أم سلوؾ غَت أخالقي من الًتقيات اإلدارية كغَتىا 
 .إصدار دليل سنوم بالسلوكيات غَت األخالقية يف اعبامعة 
 .رفع مستول الوعي بالسلوكيات غَت األخالقية يف اعبامعة 
 :رع مستول الوعي بالقيادات األخالقية لدل اؼبوظفُت اإلداريُت، من خالؿ األيت 
 ار اؼبهارات األخالقية إذل جانب اؼبهارات التقنية معيارا رئيسيا عند التوظيف.اعتب 
 .إجراء اختبارات قبل التوظيف حوؿ النزاىة كأخالقيات األعماؿ 
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 .هنج إدارة اعبودة الشاملة كوف ذلك يساعد على نشر ثقافة أخالقية عالية 
 ارىم سيكونوف قيادات إدارية برامج إعداد كتأىيل للموظفُت حوؿ القيادة األخالقية باعتب

 مستقبال.
  االىتماـ باؼبوظفُت كرعاية حقوقهم كمصاغبهم، كالعمل على ربقيق أىداؼ اعبامعتُت

 كأىداؼ موظفيها معان.
 .تعزيز إشراؾ اؼبوظفُت يف ازباذ القرارات اليت تتعلق هبم كبأعماؽبم 
 ة أخطار العملمواجه أف تساند القيادات اإلدارية موظفيها كتكزف عونا ؽبم يف. 
 .تعزيز عوامل االنتماء التنظيمي لدل اؼبوظفُت كربسُت مشاعرىم ذباه جامعتهم 
  ربسُت أكضاع اؼبوظفُت اإلدارية كاؼبعنوية، كدبا يبكنو من ربسُت أكضاعهم اؼبعيشية

 كاالقتصادية كتأمينها.
  األعماؿ العمل على تعزيز عوامل الثقة بُت القيادات اإلدارية كموظفيهم يف ـبتلف

 كاؼبهاـ.
 .التزاـ القيادات اإلدارية دببادئ العدالة يف تعامالهتم مع اؼبوظفُت زيف كافة اإلجراءات 
 
 

 (. بعٓٛإ:2016دساط١: إبشاِٖٝ أمحذ ؿاحل محٝذ املظٛسٟ.) 
ه١َٝٛ دسد١ ايؼفاف١ٝ املاي١ٝ ٚاإلداس١ٜ ٚعالقتٗا ظٛد٠ األدا٤ ايتذسٜظٞ يألقظاّ األنادمي١ٝ يف ادتاَعات اذت

 اي١ُٝٓٝ.
 

 ىدؼ الدراسة:
ىدؼ البحث إذل التعرؼ على طبيعة العالقة بُت الشفافية اؼبالية كاإلدارية يف اعبامعات 

 اغبكومية اليمنية كبُت مستول جودة األداء التدريسي لألقساـ األكاديبية فيها،كذلك
اغبكومية اليمنية ككذا من خالؿ التعرؼ على درجة الشفافية اؼبالية كاإلدارية يف اعبامعات 

 التعرؼ على مستول جودة األداء التدريسي لألقساـ األكاديبية.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة
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 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 كومية اليمنية كانت منخفضة، كأف درجة أف درجة الشفافية اؼبالية يف اعبامعات اغب
 الشفافية اإلدارية كانت متوسطة.

 .كجود فركؽ يف ربديد درجة الشفافية اؼبالية ؼبتغَت اعبامعة كلصاحل جامعة عدف 
   كجود عالقة طردية بُت الشفافية اؼبالية كاإلدارية ككل كبُت ؿبو جودة األداء التدريسي

 كبدرجة "قوية".
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
أىم التوصيات اليت خرجت هبا الدراسة ىي: العمل على نشر كتعميق الوعي بثقافة النزاىة 
كالشفافية كتبٍت اعبامعات ؽبذا اؼببدأ يف التعامالت اؼبالية كاإلدارية دبا يف ذلك اؼبوارد الذاتية، 

 ات كالتعيينات، كالتفرغ العلمي. اخل.كإجراءات االبتعاث، كنظم كإجراءات الًتقي
 
 

 (. بعٓٛإ:2016دساط١: إبشاِٖٝ حي٢ٝ عبذاهلل ايظٓشاْٞ.) 
 عالق١ ْعِ املعًَٛات اإلداس١ٜ بتشظني األدا٤ اإلداسٟ يف داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا.

 
 ىدؼ الدراسة:

األداء اإلدارم ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على عالقة نظم اؼبعلومات اإلدارية بتحسُت 
 جبامعة العلـو كالتكنولوجيا

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
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توفر  أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت نظم اؼبعلومات كربسُت األداء اإلدارم، كبُت
األجهزة كقواعد البيانات، كالشبكات كربسُت األداء اإلدارم جبامعة العلـو كالتكنولوجيا، كما 

 أف ىناؾ عالقة بُت فاعلية نظم اؼبعلومات كربسُت األداء اإلدارم.
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 علومات كإنشاء قسم ـبتص بذلك تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا اؼبعلومات كنظم اؼب

 كمنحو الصالحية فيما يتعلق ببناء قدرات تكنولوجيا اؼبعلومات.
  التأكيد على أنبية إهباد حوافز للموظفُت كإتاحة الفرص اؼبتساكية للًتقية كالتدريب على

 استخداـ تلك النظم لتحسُت األداء باعبامعة.
 
 

 ٛإ:(. بع2016ٓدساط١: أفشاح عبذاهلل ع٢ً مخٝع.) 
 عالق١ ايكٝاد٠ ايتش١ًٜٝٛ باإلبذاع اإلداسٟ يذ٣ َذسا٤ اإلداسات ٚسؤطا٤ األقظاّ يف داَع١ ايعًّٛ.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على القيادة التحويلية كعالقتها باإلبداع اإلدارم يف جامعة العلـو 
كالتكنولوجيا من خالؿ التعرؼ على مدل توفر القيادة التحويلية بأبعادىا األربعة )اعباذبية، 

حث، التأثَت اؼبثارل، اغبفز اإلؽبامي، االستشارة الفكرية، االعتبار الفردم( يف ؾبتمع الب
كعالقة ذلك باإلبداع اإلدارم كعملياتو كاليت تشمل )الطالقة، اؼبركنة، اغبساسية 

 للمشكالت، األصالة، االحتفاظ باالذباه، القدرة على التحليل كالربط، كقبوؿ اؼبخاطرة(.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة
 :نتائج الدراسة

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
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أف ىناؾ عالقة بُت القيادة التحويلية اؼبتمثلة بأبعادىا األربعة )اعباذبية، التأثَت اؼبثارل، اغبفز 
اإلؽبامي، االستشارة الفكرية، االعتبار الفردم( كاؼبهارات كالقدرات اإلبداعية جبامعة العلـو 

 إدارم لدل العاملُت يف جامعة العلـو كالتكنولوجيا. كالتكنولوجيا، كأف ىناؾ إبداع
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  ،تعزيز االعتماد على القيادة التحويلية كفبارستها كذلك من خالؿ عمل دكرات تدريبية

كأال يستغل اؼبدراء نفوذىم يف ربقيق مكاسب شخصية كأف يعمل اؼبدراء على تطوير 
 راهتم لنقل اىتمامات اؼبرؤكسُت لتحقيق رؤية اعبامعة كرسالتها.مها

  أف يعرب اؼبدراء عن تقديرىم للموظفُت عند أدائهم اعبيد كوبرصوا على ربقيق احتياجات
 اؼبرؤكسُت اؼبشركعة، كأف يكونوا قادرين على التعامل مع اؼبواقف الغامضة كاؼبعقدة.

 
 

 (. بعٓٛإ: 2016دساط١: أفشاح عًٞ ؿاحل ايعُاسٟ.)
 أمنٛرز َكرتح إلعاد٠ ٖٓذط١ ايعًُٝات اإلداس١ٜ بٓٝاب١ ايذساطات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ ظاَع١ ؿٓعا٤.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدؼ البحث اغبارل إذل بناء أمبوذج مقًتح إلعادة ىندسة العمليات اإلدارية بنيابة الدراسات 
التعرؼ على اإلجراءات اإلدارية اليت العليا كالبحث العلمي جبامعة صنعاء، كذلك من خالؿ 

 ينبغي إعادة ىندستها يف العمليات اإلدارية بنيابة الدراسات العليا كالبحث العلمي.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
 إلجراءات اإلدارية اؼبتبعة بنيابة الدراسات العليا جبامعة صنعاء، كفقان لنتيجة ربليل أف ا

(، ككذلك كدليل التنسيق 2008اللوائح كالقوانُت كاؼبتمثلة بالئحة الدراسات للعاـ )
(، كذلك قانوف البعثات للعاـ 2008القبوؿ كالتسجيل يف برامج الدراسات العليا)
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(، دل تكن سبثل إجراءات إدارية أمبا كانت 2006العليا )(، كدليل الدراسات 2008)
 تعرب عن متطلبات لوثائق ينبغي توافرىا أثناء القياـ بالعمليات اإلدارية.

  أف العمليات اإلدارية اؼبقًتحة بنيابة الدراسات العليا كالبحث العلمي جبامعة صنعاء يف
على اتفاؽ أفراد العينة، ضوء إعادة ىندسة العمليات اإلدارية بشكل كلي قد حظيت 
 -ؿبور إدارة البعثات   -كجاءت احملاكر مرتبة تنازليا كالتارل: )ؿبور إدارة الدراسات العليا

 ؿبور اإلدارة العامة للبحث العلمي(. -ؿبور نيابة الدراسات العليا كالبحث العلمي 
 يت:كبناءن على النتائج اليت توصل إليها البحث اغبارل تستنتج الباحثة اآل

  أف العمليات اإلدارية يف نيابة الدراسات العليا كالبحث العلمي جبامعة صنعاء، حباجة إذل
إعادة ىندستها لتعرب عن عمليات كإجراءات إدارية مبسطة باستخداـ أحدث كسائل 
 التكنولوجيا اغبديثة، كقادرة على ربقيق جودة اػبدمة اليت تقدمها نيابة الدراسات العليا. 

 الداخلية اؼبنظمة للدراسات العليا حباجة إذل مراجعة كتعديل بشكل دكرم،  أف اللوائح
 كدبا يتناسب مع التطورات اؼبستمرة.

  أف عدـ متابعة مستول تنفيذ الكليات كاألقساـ كاؼبراكز العلمية ػبطة البحث العلمي
ا كالبحث اؼبعتمدة يف اعبامعة، ىي نتيجة لغياب التنسيق الفعاؿ بُت نيابة الدراسات العلي

 العلمي كالكليات، باإلضافة لعدـ كجود قاعدة بيانات مشًتكة بُت النيابة كالكليات.
  قلة االىتماـ باإلعالنات، كىذا نتيجة لعدـ كجود اإلدارة اإللكًتكنية، ككذلك كجود

النمط البَتكقراطي كىو النمط اإلدارم السائد بنيابة الدراسات كالبحث العلمي، الذم ال 
ٌ يراعي اعب وانب اإلنسانية مثل اعبانب العملي، كىذا يؤثر على رضا العاملُت، كمن مثى

على أدائهم بشكل عاـ، فبا يؤدم إذل ضعف يف األداء اإلدارم بنيابة الدراسات العليا 
 كالبحث العلمي جبامعة صنعاء.

 استنزاؼ الوقت كاعبهد كاؼباؿ، كعدـ ربقق األىداؼ اؼبرسومة لنيابة الدراسات العليا 
كالبحث العلمي جبامعة صنعاء، كذلك لتضخم اؽبيكل التنظيمي الذم تشهده اإلدارة 
اعبامعية، الذم أثر سلبان على جودة األداء اإلدارم يف ـبتلف اؼبستويات اإلدارية، كبُت 
اإلدارات بعضها ببعض، كظهور االزدكاج الوظيفي يف اؼبهاـ كاالختصاصات بُت العاملُت 

 يف اإلدارات.   
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  اؼبركزية الشديدة اؼبتبع بنيابة الدراسات العليا كالبحث العلمي جبامعة صنعاء، أكجدت إف
فجوة بُت اإلدارة العليا كاإلدارات التنفيذية، فبا أثر بشكل كاضح على عملية التخطيط 
اإلدارم، كانعكس ذلك على سَت باقي العمليات اإلدارية، كأكجد نوعان من عدـ كضوح 

 قبلي، كظهور الضبابية يف السياسات اؼبعموؿ بو داخل إدارة اعبامعة.  الرؤية للوضع اؼبست
  إف األمبوذج اؼبقًتح يعد ؿباكلة علمية يهدؼ إذل تقدًن رؤية كاضحة لتطوير العمليات

اإلدارية كفق منهج إعادة اؽبندسة اإلدارية، كدبا يبكن القيادات اإلدارية اإلدارم بنيابة 
لمي جبامعة صنعاء إذل تبٍت ىذا اؼبنهج، كترسيخو يف أدائها الدراسات العليا كالبحث الع

 كتعامالهتا كفق آليات كاضحة كؿبددة.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

من خالؿ نتائج البحث اكصت الباحثة كال من األكاديبيُت كالقيادات اإلدارية جبامعة صنعاء 
 كتطبيقو، كذلك من خالؿ اآليت:بتبٍت األمبوذج اؼبقًتح 

  نشر الوعي بُت العاملُت بنيابة الدراسات العليا كالبحث العلمي جبامعة صنعاء بأنبية
 تطبيق إعادة ىندسة العمليات اإلدارية يف تطوير العمليات اإلدارية.

  إعداد كتنفيذ الربامج التدريبية اؼبتخصصة ككجود فريق عمل إعادة ىندسة العمليات
 ة، اؼبسؤكلُت عن تنفيذ األمبوذج اؼبقًتح.اإلداري

  رصد موازنة كافيو لتنفيذ األمبوذج اؼبقًتح لتطوير العمليات اإلدارية بنيابة الدراسات العليا
كالبحث العلمي جبامعة صنعاء يف إعادة ىندسة العمليات اإلدارية، دبا وبد من نسبة 

 كالتميز اؼبؤسسي. العيوب يف العمليات اإلدارية دبا وبقق معايَت اعبودة
  إعداد معايَت الختيار كتعيُت منفذم األمبوذج اؼبقًتح من أعضاء فريق إعادة ىندسة

العمليات اإلدارية، من ذكم اػبربات كاػبلفيات العملية كالعلمية اؼبتنوعة، كمن مستويات 
 كظيفية متعددة، كلديهم القدرة على استخداـ التقنيات اغبديثة.

  العمل على ذباكز اؼبعيقات اليت تواجو تطوير العمليات اإلدارية نيابة الدراسات العليا
كالبحث العلمي جبامعة صنعاء يف إعادة ىندسة العمليات اإلدارية، من خالؿ كضع عدد 
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من اآلليات كاإلجراءات اليت سبكن إدارة النيابة القضاء على اؼبشكالت أك اغبد على أقل 
 تقدير.

 يل إجرائي يوضح كيفية استخداـ إعادة ىندسة العمليات اإلدارية بسهولة إصدار دل
 كيسر لتنفيذ األمبوذج اؼبقًتح.

  إعداد كتصميم نظاـ مالئم للحوافز كاؼبكافئات اؼبتعلقة بتطبيق ىندسة العمليات اإلدارية
رية دبا يساعد أعضاء فريق )اؽبندرة(على اإلبداع كالتميز لتطوير ـبتلف العمليات اإلدا

 بنيابة الدراسات العليا كالبحث العلمي جبامعة صنعاء.
  تفعيل أدكات اؼبراقبة الالزمة لضماف منع حدكث االختالالت يف العمليات اإلدارية بنيابة

الدراسات العليا كالبحث العلمي جبامعة صنعاء، كدبا يضمن قباح تطبيق األمبوذج 
 اؼبقًتح.

 
 

 (. بعٓٛإ:2016)دساط١: أٌَ ستفٛظ خايذ عبذ ايٖٛاب.
 طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ؿٓعا٤.عالق١ اطتدذاّ َٛاقع ايتٛاؿٌ االدتُاعٞ بايتشـٌٝ ايذساطٞ يذ٣ 

 
 ىدؼ الدراسة:

ربديد طبيعة العالقة بُت استخداـ مواقع التواصل االجتماعي كالتحصيل الدراسي لدل طلبة  
 كلية الًتبية جبامعة صنعاء.

 اػبربات كالتجارب:
 د من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.تتوفر عد

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  مدل استخداـ طلبة كلية الًتبية جبامعة صنعاء ؼبواقع التواصل االجتماعي مًتاكح بُت
 عاؿ كمتوسط.

 تراكح بُت متوسط كضعيف. أف التحصيل الدراسي لدل طلبة كلية الًتبية جبامعة صنعاء 



 

 

 دكتىر/ خليل الخطيبتحرير:      0202المجلذ األول : سبتمبر  – الجمهىرية اليمنيةفي التعليم العالي دراسات وأبحاث سلسلة ملخصات 

 

   
352 

  توجد عالقة عكسية ضعيفة ذات داللة احصائية بُت التحصيل الدراسي كؿبور أنواع
 اجملموعات اليت اشًتؾ فيها على مواقع التواصل االجتماعي.

 كمن االستنتاجات ما يلي: 
  يتعلم الطلبة من خالؿ مواقع التواصل االجتماعي خربات البحث كاغبصوؿ على

 بشكل ذايت.اؼبعلومات 
  يستخدـ الطلبة مواقع التواصل االجتماعي كوسيط تواصل فعاؿ كغَت مكلف كغَت مقيد

 بوقت ؿبدد.
  أف العادات كالتقاليد ربد من تواصل الفتاة مع أعضاء ىيئة التدريس خاصة من جنس

 الذكور كالذين يبثلوف األغلبية العظمى يف كلية الًتبية جبامعة صنعاء.
كثركف استخداـ مواقع التواصل االجتماعي يلتهوف هبا عن دراستهم أف الطلبة الذين ي

 كاستذكار دركسهم، كال يستخدموهنا دبا يعود عليهم بالنفع يف تعليمهم.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  نشر البحوث كالدراسات العلمية كاألكاديبية يف ـبتلف التخصصات العلمية على ىذه
حات كي يتمكن الطلبة من االستفادة منها كتعزيز ربصيلهم العلمي، كاستخدامها  الصف

 كمراجع يف البحوث كالدراسات اليت يقوموف هبا.
  تشجيع أساتذة اعبامعات على نشر اؼبواد كاؼبقررات الدراسية على صفحاهتم يف مواقع

 منها.التواصل االجتماعي، كي يتمكن الطلبة من االطالع عليها كاالستفادة 
  تشجيع الطلبة على نشر البحوث كالدراسات كمشاريع التخرج اليت يقوموف بإعدادىا

 على صفحاهتم على مواقع التواصل االجتماعي.
  ، تشجيع طلبة اعبامعات على إنشاء ؾبموعات علمية على مواقع التواصل االجتماعي

كاؼبهارات العلمية بُت حبيث يقـو أساتذة  باإلشراؼ عليها، كتسخَتىا يف تبادؿ اػبربات 
 الطلبة بشكل يسهم إهبابا يف تعزيز التعليم التعاكين بينهم.
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  تشجيع الطلبة على التواصل مع اعبامعات العربية كاألجنبية عرب صفحاهتا على مواقع
 التواصل االجتماعي.

 .االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي يف تعلم اللغة االقبليزية 
  حوارية كإصدار منشورات كملصقات توعوية توجو الطلبة حوؿ  عقد لقاءات كندكات

كيفية استخداـ مواقع التواصل االجتماعي بطريقة سليمة كصحيحة تسهم بشكل اهبايب 
 يف التحصيل العلمي.

  إدراج مواضيع خاصة دبواقع التواصل االجتماعي يف اؼبناىج الدراسية لكافة مراحل التعليم
 األساسي.

 
 

 (. بعٓٛإ:2016طٝف ايعشٜكٞ.)  دساط١: سٓإ ع٢ً
 تكّٛ ايربْاَر األنادميٞ يًه١ًٝ ايعًٝا يًكشإٓ ايهشِٜ بايُٝٔ يف ك٤ٛ َعاٜري االعتُاد األنادميٞ

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل تقوًن الربنامج األكاديبي لقسم التفسَت بالكلية العليا للقرآف الكرًن 
 االعتماد األكاديبي.باعبمهورية اليمنية يف ضوء معايَت 

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة

 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  التوصل إذل قائمة دبعايَت االعتماد األكاديبي الالزمة لتقوًن قسم التفسَت بالكلية العليا

الكرًن، كتوافق صبيع معايَت ؿباكر بطاقة اغبصر مع معايَت االعتماد األكاديبي عدا للقرآف 
 بعض اؼبعايَت )مساحة قاعات التدريس، توافر أجهزة حاسوب(.

  توافر معايَت االعتماد األكاديبي يف ؿبار الربنامج بدرجة كبَتة من كجهة نظر أعضاء ىيئة
 اؼبستول الرابع. التدريس كمساعديهم، كذا من كجهة نظر طلبة
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  اعتماد قائمة اؼبعايَت اليت مت التوصل إليها يف ىذه الدراسة كأحد اؼبصادر اليت يبكن
 االستفادة منها يف تطوير الربنامج األكاديبي لقسم التفسَت.

 ربنامج يشمل كافة اؼبكونات إعداد رسالة كأىداؼ كاضحة للربنامج، كإعدادا توصيف لل
 اؼبتعارؼ عليها، كإعدادات كصيف للمقررات.

 
 

 (. بعٓٛإ:2016دساط١: سدفإ ؿاحل حي٢ٝ طعٝذ.) 
 دساط١ تطبٝك١ٝ ظاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا -أثش ت١ُٝٓ املظاس ايٛظٝفٞ ع٢ً أدا٤ املٛظفني

 
 ىدؼ الدراسة:

الوظيفي على أداء اؼبوظفُت كذلك من خالؿ ىدفت الدراسة إذل معرفة أثر تنمية اؼبسار 
دراسة حالة تطبيقية على موظفي جامعة العلـو كالتكنولوجيا، ككذلك قياس تأثَت اؼبتغَتات 

 الديبغرافية على ىذا األثر.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة
 

 نتائج الدراسة:
 الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:كشفت 

أىم ما توصلت إليو الدراسة أف ىناؾ أثر ذك داللة إحصائية بُت تنمية اؼبسار الوظيفي كأداء 
اؼبوظفُت جبامعة العلـو كالتكنولوجيا، كأثبتت الدراسة أنو يوجد فركؽ جوىرية كذات دالالت 

ط اؼبسار الوظيفي، التدريب، التدكير إحصائية بُت تقييم الذكور كاإلناث فيما يتعلق بتخطي
الوظيفي، الًتقيات، التقييم، كأداء العاملُت، كعدـ كجود فركؽ حسب متغَت اؼبؤىل العلمي، 

 سنوات اػبدمة فيما يتعلق بتخطيط اؼبسار الوظيفي.
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  اعبامعة لتنمية اؼبسار الوظيفي على مستول ضركرة دعم كتأييد القيادة العليا كإدارة
 اػبطط اإلسًتاتيجية للجامعة.

 .إنشاء كظيفة متخصصة تعٌت بتنمية اؼبسار الوظيفي 
 .تبٌت برامج تدريب نوعية تساىم يف تنمية اؼبسار الوظيفي 
 .تفعيل التدكير الوظيفي لزيادة خربات اؼبوظفُت كتنمية مهاراهتم 
 تقييم األداء. إعادة النظر يف طرؽ كأساليب 
 
 

 (. بعٓٛإ:2016دساط١: صنشٜا ستُذ عجُإ ستُذ.) 
 تطٜٛش بذا٥ٌ متٌٜٛ ايتعًِٝ ظاَع١ ؿٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعش أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على مصادر التمويل جبامعة صنعاء كالصعوبات اليت تعيق سبويل 
االذباىات اؼبعاصرة يف سبويل التعليم اعبامعي، كأيضان اؼبصادر  التعليم باعبامعة، ككذا أبراز

 اؼبقًتحة للتمويل من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس
 اػبربات كالتجارب:

 قدمت الدراسة بعض النماذج للتمويل اعبامعي يف بعض الدكؿ العربية كالغربية
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
  تبُت أف مصادر سبويل التعليم جبامعة صنعاء من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس جاءت

ترتيب تنازرل بداء دبصادر التمويل اػباصة يف ؼبرتبة األكذل، يليها ترشيد كحوكمة اإلنفاؽ، 
 كمن مث مصادر التمويل الذايت، كأخَتان مصادر التمويل اغبكومي.

 سيا للتمويل باعبامعة، ككجود رسـو دراسية خبالؼ التمويل اغبكومي ال يزاؿ مصدرا رئي
 الالئحة.
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  العمل على تنويع اؼبصادر اؼبالية دبا يتناسب مع احتياجات اعبامعة كاػبطط اؼبستقبلية
 للتوسع.

 م اعبامعة للحصوؿ تبٍت دكر اعبامعة اؼبنتجة دبا ال يطغى على رسالتها األساسية، كدع
 على االستقالؿ اؼبارل كاإلدارم دبا يبكنها من إدارة أمواؽبا.

  إنشاء كحدة مستقلة إلدارة كاستثمار كتنمية موارد اعبامعة كسن التشريعات اؼبنظمة
 لذلك.

 
 

 (. بعٓٛإ:2016دساط١: ػا٥ف ػشف عجُإ اذتهُٝٞ.) 
 مماسط١ إداس٠ املعشف١ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ.ايعالق١ بني دسد١ مماسط١ ايكٝاد٠ ايتش١ًٜٝٛ ٚدسد١ 

 
 ىدؼ الدراسة:

التعرؼ على درجة فبارسة أبعاد القيادة التحويلية كدرجة اؼبمارسة الدالة على تطبيق عمليات 
 إدارة اؼبعرفة من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس يف اعبامعات اليمنية.

 اػبربات كالتجارب:
 كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة. تتوفر عدد من الدراسات السابقة،

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  سبارس أبعاد القيادة التحويلية كعمليات إدارة اؼبعرفة بدرجة متوسطة باستثناء بعد
 االىتماـ باألفراد، كعملية التعليم اؼبنظمي كانت ضعيفة.

  أبعاد القيادة التحويلية، كدرجة فبارسة عمليات إدارة طبيعة العالقة بُت درجة فبارسة
 اؼبعرفة عالقة طردية كبدرجة مرتفعة.
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  ضركرة تبٌت مداخل إدارية كقيادية حديثة كمعاصرة لتطوير األداء الفردم كاؼبؤسسي كمن
 التحويلية. بينها مدخل إدارة اؼبعرفة كمدخل القيادة

  العمل على ترسيخ ثقافة التغيَت التنظيمي بُت منسويب اعبامعات اليمنية، كالتحوؿ من
 أمباط اإلدارة كالقيادة التقليدية إذل أمباط حديثة كمعاصرة.

  إهباد حوافز مادية كمعنوية ألعضاء التدريس، ككضع برامج تدريبية يف ؾبارل إدارة اؼبعرفة
 كالقيادة التحويلية.

 
 

 (. بعٓٛإ:2016ساط١: عبذ اهلل حي٢ٝ سظٔ أبٛ ػٝش١.)د
 يف ك٤ٛ َتطًبات ادتٛد٠ ايؼا١ًَ. تـٛس َكرتح يتطٜٛش دٚس داَع١ ؿٓعا٤ يف خذ١َ اجملتُع احملًٞ

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل كضع تصور مقًتح لتطوير دكر جامعة صنعاء كبو خدمة اجملتمع احمللي يف 
الشاملة، كذلك من خالؿ تشخيص كاقع دكر جامعة صنعاء يف تقدًن ضوء متطلبات اعبودة 

كظيفتها كبو خدمة اجملتمع احمللي، كربديد أبزر اؼبشكالت اليت تعوؽ جامعة صنعاء عن 
تقدًن كظيفتها يف خدمة اجملتمع احمللي، كالتعرؼ على أبرز االذباىات اؼبعاصرة لقياـ اعبامعة 

تمع يف ضوء متطلبات اعبودة الشاملة، كصوال إذل تقدًن  بأدكارىا األساسية كبو خدمة اجمل
تصور مقًتح لتطوير دكر جامعة صنعاء كبو خدمة اجملتمع احمللي يف ضوء متطلبات اعبودة 

 الشاملة.
 

 اػبربات كالتجارب:
قدمت الدراسة عدد من اػبربات العاؼبية يف ؾباؿ خدمة اجملتمع منها خربات الواليات اؼبتحدة 

كاؼبملكة اؼبتحدة، كأؼبانيا ، كالصُت ، كالياباف، كفرنسا، كركسيا االربادية، كماليزيا  األمريكية،
 ، كسنغافورة، كاسًتاليا، إضافة إذل اػبربات اؼبصرية.  
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 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

ور اؼبقًتح الذم كشفت نتائج الدراسة عن موافقة عينة الدراسة على ؿباكر كفقرات التص
تضمنتو أداة الدراسة كذلك بدرجة عالية خالؿ جوليت تطبيق أسلويب دلفي، كسبثلت ؾباالت 
الدراسة يف طبسة ؾباالت، كىي: )اجملاؿ اؼبعريف التقٍت، اجملاؿ االجتماعي، اجملاؿ االقتصادم، 

 اجملاؿ الثقايف الرياضي، اجملاؿ البيئي(.
 التوصيات:

 ن التوصيات أبرزىا: قدمت الدراسة عددان م
 تنفيذ التصور اؼبقًتح .

 
 

 (. بعٓٛإ: 2016دساط١: عبذايهشِٜ طعٝذ عبذٙ قاطِ ايذعٝع.)
 تطٜٛش ْعِ املعًَٛات اإلداس١ٜ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ

 
 ىدؼ الدراسة:

يهدؼ البحث إذل بناء أمبوذج مقًتح لتطوير نظم اؼبعلومات اإلدارية يف اعبامعات اليمنية، 
خالؿ تشخيص كاقع نظم اؼبعلومات اإلدارية يف اعبامعات اليمنية، كرصد ؼبعوقات كذلك من 

تطوير نظم اؼبعلومات اإلدارية يف اعبامعات اليمنية، كالتعرؼ على خربات كذبارب بعض 
الدكؿ اإلقليمية كالعربية لالستفادة منها يف تطوير نظم اؼبعلومات اإلدارية يف اعبامعات 

 اليمنية.  
 كالتجارب:اػبربات 

تتوفر عدد من الدراسات السابقة، مع عرض بعض التجارب لبعض الدكؿ كمنها: )التجربة 
االردنية.التجربة الفلسطينية.ذبربة سلطنة عماف.ذبربة صبهورية مصر العربية.التجربة اليمنية يف 

 تطوير نظم اؼبعلومات اإلدارية)ذبربة مركز تقنية اؼبعلومات يف التعليم العارل(.
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 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 ( ؾباالت كىي: 4اتفق اػبرباء على األمبوذج اؼبقًتح كفقا ألداة الدراسة كتكونت من )
توفَت اؼبعلومات  -توفَت البنية التحتية كاؼبوارد البشرية  -)بناء اؽبيكل اإلدارم كالتنظيمي 

 يانة كاؼبتابعة كالتقييم(.توفَت تقنيات الص -كنظاـ ضبايتها 
  أظهرت نتائج الدراسة اؼبيدانية اؼبتعلقة بتجربة مركز تقنية اؼبعلومات يف التعليم العارل

اليمٍت عدد من النتائج أبرزىا أف لدل مركز تقنية اؼبعلومات يف التعليم العارل برناؾباف 
ذا تعد التجربة نبا: )نظاـ معلومات شئوف الطالب، كنظاـ التنسيق اإللكًتكين(، كهب

اليمنية يف نظم اؼبعلومات اإلدارية ذبربة خجولة، كخاصة أف االستفادة الفعلية منها حىت 
%(، فكثَت من اعبامعات اليمنية دل تقم بتطبيق ىذه األنظمة، 50اآلف ال تتعدل )

 كيعود ىذا العزكؼ عن استخداـ ىذه األنظمة يعود إرل ما يأيت:
  ربظى هبا اعبامعات يف إدارة شئوهنا.االستقاللية الكبَتة اليت 
  عدـ كجود تشريعات تلـز اعبامعات بتنفيذ ـبرجات مركز تقنية اؼبعلومات يف التعليم

 العارل.
 .عدـ توفر البنية التحتية اليت تساعد اعبامعات يف تطبيق ىذه األنظمة 
  .عدـ تفاعل القيادات العليا يف اعبامعات مع ىذه األنظمة 
 ظم اؼبعلومات اإلدارية يف اعبامعات اليمنية هبذه الربامج.عدـ ثقة مدراء ن 
  توطيد العالقة بُت مركز تقنية اؼبعلومات يف التعليم العارل كاعبامعات اليمنية عامل مهم

لتطبيق ىذه األنظمة يف اعبامعات اليمنية، كلن يتم ذلك إال بإزالة العوائق كاؼبسببات 
 سابقة الذكر

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  تبٍت األمبوذج اؼبقًتح من قبل كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي لتطبيقو يف مؤسسات

 التعليم العارل كخباصة يف اعبامعات.
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  البحث عن سبويل لتطبيق مراحل األمبوذج اؼبقًتح للتطوير، ككضع آلية لتوفَت متطلبات
 ألمبوذج.التنفيذ احملددة يف ا

  العمل على ذباكز اؼبعيقات اليت تواجو تطوير نظم اؼبعلومات اإلدارية يف اعبامعات
 اليمنية.

  نشر الوعي بأنبية نظم اؼبعلومات اإلدارية كتقنية اؼبعلومات يف مؤسسات التعليم العارل
 كالبحث العلمي.

  التقنيات اغبديثة إصدار تشريعات قانونية تلـز العاملُت باعبامعات اليمنية باستخداـ
 كنظم اؼبعلومات اإلدارية كاالستفادة منها يف أعماؽبم اإلدارية.

  اغبرص على اختيار أفضل كأحدث الربؾبيات القادرة على ربليل البيانات كمعاعبتها
للحصوؿ على معلومات دقيقة تساعد القيادات اإلدارية كاألكاديبية يف ازباذ القرارات 

 الصائبة.
 ئي يوضح كيفية استخداـ الربامج كاألنظمة بسهولة كيسر بعد تنفيذ إصدار دليل إجرا

 األمبوذج اؼبقًتح.
  إقامة الدكرات التدريبية بشكل دكرم ؼبساعدة العاملُت يف التعامل مع التكنولوجيا كنظم

 اؼبعلومات اؼببنية على اغباسب اآلرل.
 م اؼبعلومات اإلدارية.العمل على إعداد كتصميم نظاـ مالئم للحوافز اؼبتعلقة دبجاؿ نظ 
 
 

 (. بعٓٛإ:2016دساط١: عًٞ عبذاهلل ايعٛاكٞ.)
 ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ. -اإلداس٠ اإلبذاع١ٝ ٚتطٜٛش أدا٤ ايكٝادات اإلداس١ٜ دساط١ ساي١ داَع١ ؿٓعا٤  

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدؼ البحث إذل الوقوؼ على مفهـو اإلدارة اإلبداعية كأنبيتها، كدكرىا يف تطوير أداء 
القيادات اإلدارية جبامعة صنعاء، كالتعرؼ على كاقع األداء اإلدارم للقيادات اإلدارية 
باعبامعة، كالتعرؼ على درجة فبارسة مقومات اإلدارة اإلبداعية لديهم، كتشخيص كاقع 
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دل القيادات اإلدارية باعبامعة ؼبمارستهم للقدرات اإلبداعية كالسمات األداء اإلدارم ل
 الشخصية.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 توصل الباحث إذل ؾبموعة من النتائج ىي:
  َّمقومات اإلدارة اإلبداعية جبميع ؾباالهتا سبارس من قبل القيادات اإلدارية جبامعة أف

صنعاء بدرجة منخفضة مع كجود تفاكت طفيف يف قيم اؼبتوسطات اغبسابية عكست 
ترتيب كل ؾباؿ من حيث األكلوية، حيث ترتبت على التوارل، أنظمة كإجراءات العمل، 

صاالت اإلدارية، كالقيادة اإلبداعية، كتقوًن األداء، كاؽبيكل التنظيمي، كالتدريب، كاالت
 كاغبوافز.

  ،أفَّ األداء اإلدارم لدل القيادات اإلدارية اؼبتعلق دبجاالت االحتفاظ باالذباه، كاؼبركنة
كاؼبخاطرة كالتحدم، كاغبساسية للمشكالت سبارس من قبل القيادات اإلدارية جبامعة 

اء اإلدارم لدل القيادات اإلدارية اؼبتعلق دبجاالت صنعاء بدرجة عالية، فيما كاف األد
التحليل كالربط، كالطالقة، كاألصالة سبارس من قبل القيادات اإلدارية جبامعة صنعاء 

 بدرجة متوسطة.
  أفَّ درجة تأثَت اؽبيكل التنظيمي على األداء اإلدارم للقيادات اإلدارية يف ضوء اإلدارة

اؽبيكل التنظيمي قد أحدث تغَتات على األداء اإلدارم اإلبداعية كانت مرتفعة، كأفَّ 
 للقيادة اإلدارية.

  أفَّ درجة تأثَت إجراءات كأنظمة العمل على أداء القيادات اإلدارية يف ضوء اإلدارة
اإلبداعية كانت مرتفعة باستثناء درجة تأثَتىا على االحتفاظ باالذباه اليت ظهرت 

لعمل قد أحدثت تغَتات على تطوير أداء القيادة باؼبتوسطة، كأفَّ إجراءات كأنظمة ا
 اإلدارية.
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    أفَّ درجة تأثَت االتصاالت اإلدارية على أداء القيادات اإلدارية يف ضوء اإلدارة اإلبداعية
كانت مرتفعة على )األصالة، كالتحليل كالربط( كمتوسطة على )الطالقة( كمنخفضة على 

رة كالتحدم، كاالحتفاظ باالذباه(، كأفَّ )اؼبركنة، كاغبساسية للمشكالت، كاؼبخاط
 االتصاؿ قد أحدث تغَتات على تطوير أداء القيادات اإلدارية.

  ،أفَّ درجة تأثَت القيادة اإلبداعية كانت مرتفعة على )األصالة، كالطالقة، كالتحليل كالربط
كاالحتفاظ باالذباه( كمنخفضة على )اؼبركنة، كاغبساسية للمشكالت، كاؼبخاطرة 

 التحدم(، كأفَّ القيادة اإلبداعية قد أحدثت تغَتات على تطوير أداء القيادات اإلدارية.ك 
  ،أفَّ درجة تأثَت التقوًن كانت منخفضة على )األصالة، كالطالقة، كاالحتفاظ باالذباه

كاؼبركنة، كاغبساسية للمشكالت، كاؼبخاطرة كالتحدم، كالتحليل كالربط(، كأفَّ التقوًن قد 
 حداث تغَتات على تطوير أداء القيادات اإلدارية.ساىم يف إ

  ،أفَّ درجة تأثَت التدريب كانت منخفضة على )األصالة، كالطالقة، كاالحتفاظ باالذباه
كاؼبركنة، كاغبساسية للمشكالت، كاؼبخاطرة كالتحدم( كمتوسطة على )التحليل كالربط(، 

 ء القيادات اإلدارية.كأفَّ التدريب قد ساىم يف إحداث تغَتات على تطوير أدا
  )أفَّ درجة تأثَت اغبوافز على )األصالة، كالطالقة، كالتحليل كالربط، كاالحتفاظ باالذباه

 منخفضة، كأفَّ اغبوافز دل ربدث تغَتات على تطوير أداء القيادات اإلدارية.
 

 التوصيات: 
 يوصي الباحث دبا يأيت:

  تعديل قانوف اعبامعات اليمنية كالئحتو التنفيذية ليشمل الكادر اإلدارم كاألكاديبي كدبا
 يعزز االستقالؿ اؼبارل كاإلدارم للجامعات. 

  إصدار الالئحة التنظيمية للجامعات اليمنية متضمنةن إنشاء إدارة لإلبداع كاالبتكار تكوف
 مسؤكلة عن دعم كتشجيع اؼببدعُت كاؼبتميزين. 

 يل اؽبيكل التنظيمي اغبارل من اؽبيكل اؽبرمي إذل اؽبيكل األفقي كاتباع الالمركزية تعد
 كتفويض السلطة كمشاركة اؼبرؤكسُت يف ازباذ القرارات.
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  كضع اػبطط كاالسًتاتيجيات الالزمة لتحقيق أىداؼ اعبامعة كربسُت أساليب كإجراءات
 العمل يف اعبامعة.

 اعبامعة كتوفَت البيئة التنظيمية اليت تشجع على األداء  تبٍت مفهـو اإلدارة اإلبداعية يف
 اإلبداعي.

  ضركرة التحوؿ من أسلوب القيادة اإلدارية التقليدية إذل اإلدارة االبداعية من خالؿ
 تكوين رؤية كاضحة للعمل قائمة على التخطيط كالتنظيم السليم.

  سبثل ربديات لفكره كقدراتو تعيُت اؼبوظف اؼبناسب يف اؼبكاف اؼبناسب، كتكليفو بأعماؿ
 كتنمية ركح اإلبداع كالتطوير لديو.

  بث الثقة بالنفس كمقاكمة اػبوؼ من الفشل، حيث أفَّ كل إنساف قادر على اإلبداع
 طاؼبا توفر لو مناخ إبداعي مناسب. 

  اغبد من البَتكقراطية اإلدارية كتعقيد اإلجراءات يف عملية تنفيذ اؼبهاـ كاالختصاصات من
 ؿ إعداد التوصيف الوظيفي كإصدار أدلة العمل اإلجرائية. خال

  العمل على بناء قنوات اتصاؿ قوية لنقل األفكار اإلبداعية من اؼببدعُت إذل اإلدارة
 العليا.

  .مراجعة نظاـ تقوًن األداء ليتضمن أسس كمعايَت تقوًن موضوعية ككاضحة 
  كتنمية مهارات كقدرات العاملُت إعداد خطة تدريبية مبنية على معايَت كاضحة لتدريب

 يف ـبتلف اجملاالت.
  تفعيل نظاـ اغبوافز على أسس كمعايَت مهنية تتضمن التميز كاإلبداع يف األداء كمكافأة

 اؼببدعُت.
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 (. بعٓٛإ:2016دساط١: عُاس عًٞ ْاؿش ايؼبًٞ.) 
 تكِٝٝ فشق تطبٝل إداس٠ األصَات يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ )دساط١ َكاس١ْ.

 
 ىدؼ الدراسة:

. ىدفت الدراسة إذل تقييم فرص تطبيق إدارة األزمات يف اعبامعات اليمنية، من خالؿ 
 التعرؼ على اؼبقومات اؼبتوافرة لتطبيق إدارة األزمات، كاؼبعوقات اليت تعيق تطبيقها

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة

 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
أسفرت نتائج ىذه الدراسة عن كجود إدراؾ معنوم لدل اؼبسئولُت يف اعبامعات اليمنية كبو 
االعتقاد يف أف مقومات تطبيق إدارة األزمات غَت متوفرة، كما توصلت الدراسة أيضان إذل 

من اؼبعوقات اليت تعيق تطبيق إدارة األزمات يف كجود إدراؾ معنوم لديهم بوجود العديد 
 اعبامعات اليمنية.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 قدمت الدراسة عدد من التوصيات تتعلق دبقومات إدارة األزمات كمعوقاهتا كما يلي:

  قائمة اؼبقومات ضركرة ازباذ اإلجراءات الالزمة من قبل اعبامعات بدعم كتوفَت كهتيئة
الالزمة لتطبيق إدارة األزمات كاؼبتمثلة يف كضع فلسفة أك رؤية كاضحة، كربديد اؽبدؼ 
اؼبراد ربقيقو، كذبهيز اؼبباين اعبامعية كربط اعبامعة باجملتمع من خالؿ توفَت قنوات اتصاؿ 

 مناسبة.
 كؿباكلة السيطرة  دراسة اؼبعوقات اليت ربد من تطبيق إدارة األزمات كربديد درجة تأثَتىا

 عليها كتذليلها.
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 (. بعٓٛإ:2016دساط١: فتش١ٝ غٝالٕ أبٛ فاسع.) 
 ايعٛاٌَ املؤثش٠ ع٢ً تطبٝل ستاطب١ املٛاسد ايبؼش١ٜ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ ارتاؿ١.

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدؼ البحث إذل دراسة أىم العوامل اؼبؤثرة على تطبيق ؿباسبة اؼبوارد البشرية يف اعبامعات 
 اليمنية اػباصة

 اػبربات كالتجارب:
 .تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة

 
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
أىم النتائج اليت توصل إليها البحث أف متغَت معايَت االعًتاؼ احملاسيب باألصوؿ يؤثر إهبابان 

سبة اؼبوارد البشرية بينما متغَتم إدراؾ اإلدارة ألنبية ؿباسبة اؼبوارد البشرية على تطبيق ؿبا
 .كصعوبات التطبيق ليس ؽبا أم تأثَت

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  على اعبامعات تبٌت إجراءات ؿباسبية كاضحة كؿبددة، كالتأكيد على عدـ اعتماد اؼبلكية

 للموارد البشرية كاستبداؽبا باؼبلكية االقتصادية.القانونية 
  التدريب لتوضيح أىداؼ كأنبية تطبيق ؿباسبة اؼبوارد البشرية بالنسبة للجامعة كاؼبوظف

 على حد سواء.
  عقد دكرات ؼبوظفي اإلدارة اؼبالية كإدارة اؼبوارد البشرية، كنشر ثقافة اإلفصاح االختيارم

 ات اػباصة كأنبية ذلك عبميع األطراؼعن اؼبوارد البشرية يف اعبامع
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 (. بعٓٛإ:2016دساط١: فتش١ٝ ستُذ سظني طشٜع.) 
 أثش اذتٛافض ع٢ً أدا٤ ايعاًَني يف ادتٗاص اإلداسٟ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ، دساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً داَع١ ؿٓعا٤

 
 ىدؼ الدراسة:

كأثر تلك اغبوافز على أداء ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على كاقع اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية 
 العاملُت يف جامعة صنعاء

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

 ملُت يف جامعة ىناؾ أثر ضعيف على فعالية اغبوافز اؼبادية كاؼبنوية يف ربسُت أداء العا
صنعاء، ككجود خلل يف طرؽ كآليات منح اغبوافز، كعدـ كجود ضوابط كمعايَت ؼبنح 

 اغبوافز.
  اعبامعة ال تستخدـ أساليب اؼبنافسة يف منح اغبوافز اؼبتوفرة كعدـ كجود أنصاؼ بل

 كؿباباة يف منحها فبا أدل إذل أثر سليب على أداء العاملُت.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  مراجعة كتقيم نظاـ اغبوافز كتطويرىا كأف سبنح كفقان ؼبعايَت كضوابط قانونية، كأف تسعى
 اإلدارات العليا يف اعبامعة لزيادة اغبوافز كتوفَتىا.

 نح هبب الربط بُت اغبوافز كنتائج تقييم األداء السنوم، كعدـ اجملاملة عن التقييم حىت سب
 اغبوافز للعاملُت ذكم الكفاءة بشكل عادؿ.
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 (. بعٓٛإ:2016دساط١: فتش١ٝ ستُذ ستُذ اهلُذاْٞ.) 
 تـٛس َكرتح يت١ُٝٓ سأغ املاٍ ايفهشٟ يف داَع١ ؿٓعا٤ يف ك٤ٛ َذخٌ إداس٠ املعشف١.

 
 ىدؼ الدراسة:

صنعاء يف ضوء ىدفت الدراسة إذل تصميم تصور مقًتح لتنمية رأس اؼباؿ الفكرم يف جامعة 
 .مدخل إدارة اؼبعرفة
 اػبربات كالتجارب:

قدمت الدراسة عدد من النماذج اليت بينت مكونات رأس اؼباؿ الفكرم كمنها: مبوذج 
 (.Sveiby(، كمبوذج) سيڤيب Skandia(، كمبوذج  )سكاندياStewart)سيتورات 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  الدراسة النظرية القائمة على اؼبنهج الوثائقي إذل كجود قصور يف عملية تنمية أكضحت
رأس اؼباؿ الفكرم يف ؾباالتو الثالثة ) رأس اؼباؿ البشرم، رأس اؼباؿ اؽبيكلي، رأس ماؿ 
العالقات( ، كأف جامعة صنعاء بعيدة جدان عن مؤشرات التصنيفات العاؼبية، كأهنا تواجو 

 مية رأس اؼباؿ الفكرم.معوقات ـبتلفة يف تن
  اتفق اػبيرباء على التصور اؼبقًتح بكل مكوناتو لتنمية رأس اؼباؿ الفكرم يف ضوء مدخل

%( 80إدارة اؼبعرفة، من ؾباالت كفقرات كذلك بعد قياسها دبحك القبوؿ كاحملدد  بػ )
 فأكثر .

  موافقة اػبرباء حصل ؿبور)عمليات إدارة اؼبعرفة الالزمة لتنمية رأس اؼباؿ الفكرم( على
 –زبزين اؼبعرفة  -نقل اؼبعرفة -بدرجة قبوؿ عالية، كؾباالت احملور ىي : )توليد اؼبعرفة 

 تشخيص اؼبعرفة (. –تطبيق اؼبعرفة 
  حصل ؿبور)متطلبات تنمية رأس اؼباؿ الفكرم يف ضوء مدخل إدارة اؼبعرفة( على موافقة

 –تنمية األفراد  –)اؼبتطلبات القيادية  اػبرباء كبدرجة قبوؿ عالية، كؾباالت احملور ىي :
تقنية اؼبعلومات  –اؼبتطلبات التنظيمية  –اؼبتطلبات اإلدارية  –الثقافة التنظيمية 

 كاالتصاالت(.
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 امعة تبٍت التصور اؼبقًتح من قبل كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي لتطبيقو يف ج
 صنعاء.

  تشخيص اؼبعرفة كاستخداـ األساليب العلمية بدءان من عملية ربديد الفجوة بُت ماينبغي
 كبُت ماىو كائن، كإنتاجها، كنشرىا، كزبزينها، كتطبيقها.

  البحث عن جهة سبويل لتطبيق التصور اؼبقًتح، كتوفَت متطلبات تنمية رأس اؼباؿ الفكرم
 يف ضوء مدخل إدارة اؼبعرفة.

 مل على ذباكز اؼبعوقات اليت تواجو تنمية رأس اؼباؿ الفكرم.الع 
 
 

 (. بعٓٛإ:2016دساط١: َربٚى ؿاحل عًٞ ايظٛدٟ.)
 تطٜٛش نفا٠٤ األدا٤ اإلداسٟ يًكٝادات األنادمي١ٝ بادتاَعات اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ َتطًبات ايت١ُٝٓ اإلداس١ٜ املعاؿش٠.

 
 ىدؼ الدراسة:

 تقدًن رؤية مقًتحة لتطوير الكفاءة اإلدارية لدل القيادات األكاديبية يف اعبامعات اليمنية 
 اػبربات كالتجارب:

 –كندا   –اقبلًتا  –قدمت الدراسة خربات عاؼبية أبرزىا ) الواليات اؼبتحدة األمريكية 
 اسًتاليا(.

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  مستول األداء العاـ للممارسة القيادات األكاديبية يف اعبامعات اليمنية لكفاءات أف
األداء اإلدارم اؼبناطة دبجاالت عملهم كاف بدرجة متوسطة، كمستول األداء ىذا غَت 
ؾبدم بدرجة كبَتة يف العصر اغبارل الذم تعد جودة األداء اإلدارم ظبة من ظباتو، كمن 

جة ؼبزيد من التدريب كالتأىيل القيادم ضمن عمليات التنمية مث فاف ىؤالء القادة حبا
 اإلدارية يف سبيل رفع الكفاءة اإلدارية لديهم لتصل اذل مستول التمكن كاإلتقاف.
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  تنظر القيادات األكاديبية يف اعبامعات اليمنية إذل برامج التنمية اإلدارية على أهنا برامج
يف رفع كفاءة أدائهم اإلدارم، كإهنم حباجة ذات أنبية عالية جدا من شأهنا أف تفيد 

مستمرة لتلقي مزيد من ىذه الربامج من أجل تنمية كتطوير مستول أدائهم اإلدارم 
 اغبارل كاؼبستقبلي.

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 دبختلف  اإلدارم األداء تطوير عمليات كتنظيم زبطيط كبو اليمنية اعبامعات توجو ضركرة

 .اعبامعة قادة لدل اإلدارية الكفاءة تطوير السيما جوانبو
 اليمنية، اعبامعات لقادة اؼبهنية التنمية بتحقيق اػباصة كاألنظمة كاللوائح القوانُت سن 

 يصبح أف ضركرة على التأكيد مع ذلك؛ على اؼبشجعة النظامية كتسهيل اإلجراءات
 لتورل التدريس ىيئة عضو لًتقي رئيسان  شرطان  اإلدارم مهارات العمل على التدرب
 .اعبامعة يف قيادم منصب

 ضركرة مع اليمنية؛ باعبامعات األكاديبية القيادات أداء كفاعلية كفاءة بتقوًن االىتماـ 
 .األداء تقوًن عملية يف ككاضحة موضوعية معايَت على مبنية علمية اتباع أساليب

 اليمنية باعبامعات األكاديبية القيادات الختيار كاضحة إسًتاتيجية كأىداؼ خطة كضع 
 العلمية كاػبربة الكفاءة إذل تستند علمية دبعايَت ترتبط جديدة على مواصفات بناءن 

 .كالعملية
 اليمنية اعبامعات يف األكاديبية القيادات عمل لطبيعة كاضح كظيفي توصيف إهباد 

مراعاة  مع منهم؛ كل عاتق على اؼبلقاة االختصاصات يفسر اإلدارية دبختلف مستوياهتم
 .قيادية كمسؤكليات مهاـ من تتطلبو كما إدارية كل كحدة خصوصية

 العلمي األداء تطوير كدكرات  برامج إلقامة كمنظمة كاضحة إسًتاتيجية كضع 
 الربامج ىذه تًتكز حبيث ألقساـ أما لكليات أما اعبامعة مستول كاإلدارم،سواءه على

 .اإلدارية كفاءهتم كتنمية اعبامعة يف القيادات األكاديبية أداء ربسُت على
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 اػبدمة  أثناء يف أدائو كتطوير اعبامعة قادة إعداد تتوذل متخصصة تدريب مراكز إنشاء
إطار  يف قيادية مناصب لتورل التدريس ىيئة أعضاء تأىيل ككذا حاليا، اؼبوجودة للقيادات
 . مستقبالن  اعبامعية اؼبؤسسة

 على  الًتكيز مع اليمنية، اعبامعات بعض يف اؼبوجودة األكاديبي التطوير مراكز دكر تفعيل
اؼبراكز،كتقدًن التسهيالت الالزمة ؽبا، كتزكيدىا  ىذه يف لألداء اؼبستمر التحديث

 .بالكوادر ذات الكفاءة يف ؾباؿ التدريب، كتوفَت الدعم اؼبارل اؼبناسب لنجاحها
  رش العمل ؼبناقشة التطورات اؼبعاصرة يف ؾباؿ العمل عقد اؼبؤسبرات كتنظيم الندكات كك

اإلدارم اعبامعي، ككذلك مناقشة اؼبستجدات يف ؾباؿ للتنمية اإلدارية كالتدريب 
القيادم،مع تقدًن التسهيالت الالزمة ؼبشاركة قادة اعبامعة يف اؼبؤسبرات احمللية أك العربية 

 .أك الدكلية
 ت العربية كالعاؼبية اليت هتتم بتطبيق برامج  التنمية تعاكف اعبامعات اليمنية مع اعبامعا

اإلدارية بشكل ناجح لتطوير كفاءة أداء قادة اعبامعة، بغرض تبادؿ اػبربات اإلدارية، 
 كتزكيد القيادات األكاديبية باػبربة اؼبباشرة يف تطبيق مهارات العمل اإلدارم اعبامعي.

 
 

 (. بعٓٛإ:2016دساط١: ستُذ عبذ اهلل ستظٔ اذتظين .) 
 ايتشذٜات اذتاي١ٝ ٚاملظتكب١ًٝ يهًٝات اجملتُع يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ ٚإطرتاتٝذ١ٝ َٛادٗتٗا.

 
 ىدؼ الدراسة:

تشخيص التحديات اغبالية كاؼبستقبلية اليت تواجو كليات اجملتمع اليمنية اغبكومية ككضع 
الكليات كنواهبم إسًتاتيجية مواجهتها من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس كعمداء 

 كاإلداريُت العاملُت فيها.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
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 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  كجاءت مرتبة  موافقة عينة الدراسة بدرجة كبَتة على صبيع ؿباكر التحديات اغبالية الستة
 –مالءمة الربامج مع احتياجات سوؽ العمل  –تنوع الربامج  –كالتارل : ) التجسَت 

 التمويل (. -اإلتاحة  –اعبودة كاالعتماد 
  موافقة عينة الدراسة بدرجة كبَتة على صبيع ؿباكر التحديات اؼبستقبلية الستة، كجاءت مرتبة

التجسَت  –التمويل  –تنوع الربامج  -العملكالتارل : )مالءمة الربامج مع احتياجات سوؽ 
 اإلتاحة(. -اعبودة كاالعتماد  –

 أىم االستنتاجات فيما يتعلق بالتحديات اليت تواجو كليات اجملتمع: 
  عجز كليات اجملتمع عن تقدًن فرص تعليمية دبختلف براؾبها باؼبستقبل نظرا اعدـ التوسع

 .يف فرص اإلتاحة يف كليات اجملتمع اغبكومية
  غياب التنوع يف الربامج اليت تقدمها كليات اجملتمع كدبا يراعي احتياجات سوؽ العمل

 من الكوادر اؼبؤىلة كاؼبدربة.
  التعيينات غَت اؼبدركسة للقيادات فيها كاليت ال تدرؾ خصوصية ىذه الكليات، ككذا

 التجهيزات.التعيينات العشوائية ألعضاء ىيئة التدريس كغياب الكادر الفٍت كقلة 
  ضعف التنسيق بُت كليات اجملتمع كبُت القطاع اػباص، كعدـ مبادرة سوؽ العمل

 بتحديد احتياجاتو من اؼبتخرجُت كالتخصصات اؼبطلوبة لديو. 
  شحة االعتمادات اؼبالية اؼبرصودة يف موازنة كليات اجملتمع كضعف ـبصصاهتا التمويلية

 الالزمة للتحديث كالتطوير.
 سَت بُت كليات اجملتمع اغبكومية اليمنية كاعبامعات اليمنية سوؼ يسفر أف غياب التج

عن عزكؼ الطالب عن ىذه الكليات التقنية حيث كىي ال تليب طموحاهتم من خالؿ 
 إعطائهم أكلوية مواصلة الدراسة كاغبصوؿ على البكالوريوس.
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  البيئة التشريعية لتعزيز كتطوير منظومة التعليم التقٍت )كليات اجملتمع(، حبيث مراجعة
تصبح كليات اجملتمع ضمن مؤسسات التعليم العارل كىناؾ ذبسَت ىبتص بالعلـو 

 التطبيقية، يبدأ بالتعليم التقٍت كينتهي بالبكالوريوس كاؼباجستَت كالدكتوراه.
 اؽبياكل التنظيمية كاإلدارية للوزارة كاعبهاز  تطوير القدرات اؼبؤسسية من خالؿ تطوير

 التنفيذم للمجلس األعلى لكليات اجملتمع .
  توفَت نظاـ للربامج التدريبية سبكن الشباب كالفتيات ككافة الفئات العمرية من اغبصوؿ

على فرص عمل يف القطاعات االقتصادية التقليدية من خالؿ التعليم اؼبستمر كمراكز 
 خدمة اجملتمع. 

  الدعم اؼبارل كاؼبشورات كالدراسات الفنية اؼبسحية لسوؽ العمل احمللي كاإلقليمي كربط
 ـبرجات ىذه الكليات بسوؽ العمل.

  تدريب كتأىيل كوادر ىذه الكليات كتزكيدىم باؼبهارات الالزمة يف استخداـ الوسائل
 كالتقنيات اغبديثة دبا يتفق مع األدكار اؼبطلوبة منهم. 

 ة التنفيذية لقانوف إنشاء صندكؽ تنمية اؼبهارات كاالستفادة من الفرص تفعيل الالئح
كاؼبنح اػباصة بكليات اجملتمع بصورة عاجلة كعدـ ربطها بالركتُت اإلدارم اغبارل بالوزارة 

 كالبحث عن مصادر سبويل جديدة.
  تشكيل عباف متخصصة للعمل على توحيد مسميات األقساـ كالتخصصات يف كل

 الكليات.
 بيق مبدأ الثواب كالعقاب لقيادة الكليات. تط 
 . العمل على زيادة اإلتاحة للطلبة اؼبقبولُت كفتح برامج جديدة 
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 (. بعٓٛإ:2016دساط١: ستُذ حي٢ٝ محٛد عضايذٜٔ.) 
 .يذ٣ املٛظفني ظاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا كػٛط ايعٌُ ٚأثشٖا يف ع١ًُٝ احتاد ايكشاسات اإلداس١ٜ

 
 الدراسة:ىدؼ 

 ىدفت الدراسة إذل معرفة ضغوط العمل كأثرىا يف عملية ازباذ القرارات اإلدارية
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

العمل كعملية ازباذ القرارات اإلدارية لدل اؼبوظفُت  كجود أثر ذك داللة إحصائية بُت ضغوط
 .جبامعة العلـو كالتكنولوجيا

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
 .عمل نظاـ كاضح للًتقية يف اعبامعة على أسس عادلة كاغبد من ضغوط العمل 
 .توحيد كحدة األمر لدل اؼبوظفُت لدل اعبامعة 
  للموظفُت حىت يشعر اؼبوظف باألماف الوظيفي.عمل نظاـ تأمُت 
 .تعريف اؼبوظفُت بأىداؼ اعبامعة، كإعطاء مهاـ كاضحة للموظفُت يف أعماؽبم 
   زيادة الوالء عند اؼبوظفُت بعمل تأىيل كإشعارىم باألماف الوظيفي، كعمل دكرات يف

 كيفية التغلب على ضغوط العمل.
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 (. بعٓٛإ:2016دساط١: ْاؿش امحذ قاطِ َؼٛح.) 
 ١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا(.تطٜٛش املظاس ايٛظٝفٞ ٚأثشٙ ع٢ً ايشكا ايٛظٝفٞ )دساط١ٝ َٝذا١ْٝ ع٢ً داَع

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ  على تطوير اؼبسار الوظيفي كأنبيتو كأثره على الرضا الوظيفي 
تطوير اؼبسار الوظيفي متمثلة حيث كانت عناصر  ,للعاملُت يف جامعة العلـو كالتكنولوجيا

ككذلك ىدفت إذل التعرؼ على مفهـو كأنبية الرضا  ,)كإدارة اؼبسار ,زبطيط اؼبسار(,يف
 الوظيفي.

 اػبربات كالتجارب:
 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة

 نتائج الدراسة:
 :كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا

  أظهرت نتائج  الدراسة أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت زبطيط اؼبسار الوظيفي
 :كالرضا الوظيفي للعاملُت كقد سبثل ذلك من خالؿ اآليت

 االستعداد للتطوير كالتوجيو الذايت ؼبسارىم الوظيفي – أف لدل أفراد عينة الدراسة. 
 ك بالرضا أيضنا أف تطوير اؼبسار الناجح يرتبطب التدريب ك الًتقية. 
 يبتلكوف أىدافنا ك اضحة تتعمق دبسارىم الوظيفي – أف أفراد عينة الدراسة. 
  يسعوف إذل االستفادة من األشكاؿ اعبديدة لتحركات العاملُت ضمن عملية تطوير

 .مسارىم الوظيفي يف اعبامعة
 كاألقدمية اؼبسار الوظيفي باستمرار التعليم أكثر من ارتباطو بالعمر الزمٍت  – يرتبط

 .الوظيفية
  أظهرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت إدارة اؼبسار الوظيفي

 :كالرضا الوظيفي للعاملُت كقد سبثل ذلك من خالؿ اآليت كلكن بدرجة متوسطة
 اؼبديركف دكرا رئيسينا يف تصميم أنظمة تطوير اؼبسار يف اعبامعة – يلعب. 
 لوظيفي جزء من إسًتاتيجية إدارة اعبامعة ككليعترب تطوير اؼبسار ا. 
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  أظهرت نتائج الدراسة أف ىناؾ رضا كظيفي للعاملُت يف ما يتعلق باؼبسار الوظيفي كقد
 سبثل ذلك من خالؿ اآليت:

 مسارىم الوظيفي حقق اتصاالت أفضل بينهم كبُت الرؤساء اؼبباشرين – أف تطوير. 
 اتصاالت أفضل بُت العاملُتاؼبسار الوظيفي أدل إذل  – تطوير. 
 .نتج عن تطوير اؼبسار الوظيفي زيادة يف الرضا عن اؼبرتب 
  أف تطوير اؼبسار الوظيفي أدل إذل إشاعة االستقرار الوظيفي يف أغلب مستويات

 .اؼبنظمة
  أظهرت نتائج الدراسة أف ىناؾ فركؽ جوىرية كذات داللة إحصائية بُت تقييم الذكور

  ))الرضا الوظيفي ) إدارة اؼبسار الوظيفي(زبطيط اؼبسار الوظيفي(( كاإلناث فيما يتعمق
 .كقد كانت ىذه الفركقات لصاحل الذكور

  أظهرت نتائج الدراسة أف ىال توجد فركؽ جوىرية كذات داللة إحصائية بُت خصائص
 العينة من ناحية العمر كاؼبؤىل العلمي كسنوات اػبدمة كاؼبستول الوظيفي فيما يتعمق

 .)الرضا الوظيفي(ك )إدارة اؼبسار الوظيفي(ك )يط اؼبسار الوظيفيزبط(
 معظم عينة البحث من عينة الشباب كمن ضبلة اؼبؤىالت اعبامعية من الدراسات العليا, 

كأهنا تستقطب  ,كىذا يعٍت أف اعبامعة تيتم بأف يكوف كادرىا مؤىل تأىيالن علميان عاليان 
لديها القدرة على اإلقباز كاإلبداع كالعطاء  الشباب بشكل كبَت حيث  أف ىذه الفئة

 .كيقدـ كنعمل متميز يؤدم إذل ربقيق أىداؼ اعبامعة ,لفًتات طويلة
   تستقطب الشباب بشكل كبَت حيث أف ىذه الفئة لديها القدرة على اإلقباز كاإلبداع

 .كيقدـ كنعمل متميز يؤدم إذل ربقيق أىداؼ اعبامعة ,كالعطاء لفًتات طويلة
  ير مسارىم الوظيفي حقق اتصاالت أفضل بينهم كبُت الرؤساء اؼبباشرين أف تطو  . 
 يعترب تطوير اؼبسار الوظيفي جزء من إسًتاتيجية إدارة اعبامعة ككل. 
 .يسهم التدريب يف اعبامعة بتزكيد اؼبتدربُت دبقومات تطوير مسارىم الوظيفي 
 وير اؼبسار الوظيفي.تطبق إدارة اعبامعة سياسة النقل الوظيفي ػبدمة عملية تط 
 .أف تطوير مسارىم الوظيفي حقق اتصاالت أفضل بينهم ك بُت الرؤساء اؼبباشرين 
 .تطوير اؼبسار الوظيفي أدل إذل اتصاالت أفضل بُت العاملُت 
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 نتج عن تطوير اؼبسار الوظيفي زيادة يف الرضا عن اؼبرتب. 
  الوظيفي يف أغلب مستويات آف تطوير اؼبسار الوظيفي أدل إذل إشاعة االستقرار

 اؼبنظمة.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  على اعبامعة االىتماـ بإقامة دكرات تدريبية متخصصة بشكل أكرب كاليت ؽبا عالقة
 .بتطوير اؼبسار الوظيفي

 أف تعمل اعبامعة على دعم ثقافة اؼبسار الوظيفي لدل العاملُت يف اعبامعة 
  كيتحقق الرضا  ,يتم كضع اللوائح اؼبنظمة لعملية اؼبسار الوظيفي حىت تتحقق العدالةأف

 ,كيؤدم إذل زيادة كالئهم للجامعة ,كيرفع الركح اؼبعنوية لديهم ,الوظيفي لدل العاملُت
 .كربسُت أدائهم

 أف تعمل إدارة اعبامعة كفق خطة إسًتاتيجية كاضحة لتطوير اؼبسار الوظيفي للعاملُت, 
 .ف اؼبسار الوظيفي من اؼبواضيع اؽبامة كاغبديثةكو 

  على اعبامعة توفَت بيئة تعمل على إتاحة الفرص كاؼبساعدات اؼبمكنة إلدراؾ كتشكيل
 .أىداؼ عملية اؼبسار الوظيفي للعاملُت

   أف هبمع نظاـ الًتقية بُت اؼبستويات الوظيفية اؼبختلفة كبُت األقدمية كالكفاءة. 
  قية بُت اؼبستويات الوظيفية اؼبختلفة كبُت األقدمية كالكفاءةأف هبمع نظاـ الًت. 
 .أف تتوفر اؼبوضوعية كالتكافؤ يف برامج الًتقية اليت تنفذىا إدارةا عبامعة 
  يوصي الباحث إدارة اعبامعة بتطبيق سياسة التدكير الوظيفي ػبدمة عملية تطوير اؼبسار

 .الوظيفي للعاملُت
 في يف ربقيق أىداؼ العاملُت الفردية.أف يسهم تطوير اؼبسار الوظي 
  أف يتم التعرؼ على أسباب الفركؽ اتفيما يتعمق باؼبسار الوظيفي بُت الذكور اإلناث

 .كالعمل على إهباد اغبلوؿ اؼبناسبة
 على اعبامعة مساعدة العامل ينفي التخطيط ؼبسارىم الوظيفي حسب زبصصاهتم 
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 كقدراهتم كمهاراهتم كأىدافهم. 
  اإلدارات اؼبعنية يف اعبامعة بنشر الوعي بُت العاملُت بأنبية التطوير ؼبسارىم أف تقـو

 .كذلك من خالؿ عقد الندكات ككرش العمل ,الوظيفي
  على الدكلة كاؼبؤسسات التعميمية كمنظمات اجملتمع اؼبدين العمل على نشر ثقافة تطوير

 .شادية كالتوعويةكإدراج  ذلك ضمن الربامج التعليمية كاإلر  ,اؼبسار الوظيفي
 
 

 (. بعٓٛإ:2016دساط١: ْب١ًٝ سظٔ عًٞ ايـشابٞ .)
 (.SIX Sigmaأمنٛرز َكرتح يتطٜٛش ايعًُٝات اإلداس١ٜ ظاَع١ ؿٓعا٤ يف ك٤ٛ َٓٗر )

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل بناء أمبوذج مقًتح لتطوير العمليات اإلدارية جبامعة صنعاء يف ضوء منهج 
(Six Sigma ( كذلك من خالؿ التعرؼ على كاقع العمليات اإلدارية اعبامعية ، )

الرقابة(، كنسبة العيوب يف ىذه العمليات كاألسباب اليت  –التوجيو  –التنظيم  –التخطيط 
 أدت إذل ظهورىا، ككضع اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا. 

 اػبربات كالتجارب:
 رب دكؿ ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبا

 نتائج الدراسة:
أظهرت نتائج الدراسة عن أف العمليات اإلدارية جبامعة صنعاء كاليت تتمثل يف عمليات ) 

التوجيو اإلدارم(، قد حظيت بدرجة  -الرقابة اإلدارية –التخطيط اإلدارم -التنظيم اإلدارم 
تنتاجات للدراسة ما ربقق قليلة من قبل عينة الدراسة على مستول األداة ككل. كمن االس

 يلي: 
 .أف النمط اإلدارم السائد باعبامعة ىو النمط البَتكقراطي 
  .أف احملسوبية كالوساطة كاغبزبية تسببت يف تفشي الفساد اإلدارم 
 .استنزاؼ الوقت كاعبهد كاؼباؿ 
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  أف اؼبركزية الشديدة اؼبتبعة يف اعبامعة أكجدت فجوة بُت اإلدارة العليا كاإلدارات
 التنفيذية، الذم اثر بشكل كاضح على عملية التخطيط اإلدارم.

  سيادة بعض النظم التقليدية اليت تؤثر سلبا على األداء اإلدارم كمنها: القناعة بعدـ
 جدكل نظاـ الرقابة، كعدـ كجود نظاـ كاضح كفاعل كحديث للمساءلة كاؼبتابعة.

 التوصيات:
  قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا:

 (  نشر الوعي بُت العاملُت باعبامعة بأنبية تطبيق منهجSix Sigma يف تطوير )
 العمليات اإلدارية. 

 .تنمية اؼبهارات اإلحصائية للقيادات اإلدارية كالعاملُت باعبامعة إلقباح النموذج اؼبقًتح 
  لتنفيذه.إعداد كتنفيذ الربامج التدريبية لفريق األمبوذج اؼبقًتح كرصد موازنة كافيو 
 .إعداد دليل إجرائي لتنفيذ األمبوذج اؼبقًتح 
 
 

 (. بعٓٛإ:2016دساط١: صتا٠ امحذ ؿاحل ايزٖيب.)
 أطايٝب ايلبط االدتُاعٞ املُاسط١ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ؿٓعا٤.

 
 ىدؼ الدراسة:

لة يف التعرؼ على أساليب الضبط االجتماعي اؼبمارسة يف كلية الًتبية جبامعة صنعاء ، كاؼبتمث
األساليب اؼبمارسة من قبل أعضاء ىيئة التدريس اؼبرتبطة باؼبعلم القدكة كإرساء قواعد النظاـ 

 كاألساليب اؼبمارسة من قبل عمادة الكلية كشؤكف الطالب اؼبرتبطة بالعقوبات كاعبزاءات.
 اػبربات كالتجارب:

 ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ 
 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:



 

 

 دكتىر/ خليل الخطيبتحرير:      0202المجلذ األول : سبتمبر  – الجمهىرية اليمنيةفي التعليم العالي دراسات وأبحاث سلسلة ملخصات 

 

   
379 

  أف أساليب الضبط االجتماعي اؼبمارسة من قبل أعضاء ىيئة التدريس اؼبرتبطة باحملور
 االكؿ )اؼبعلم القدكة( كاؼبرتبطة باحملور الثاين )إرساء قواعد النظاـ( سبارس بدرجة متوسطة.

 ات كاعبزاءات قد مورست على النحو اآليت: أف األساليب اػباصة بالعقوب 
 اؼبرتبطة بالقيد كالتسجيل قد مورست بدرجة قليلة.  -1
 اؼبرتبطة بالشغب كـبالفة القانوف قد مورست بدرجة ضعيفة. -2
 اؼبرتبطة باالختبارات قد مورست بدرجة قليلة. -3
 اؼبرتبطة باغبرماف كالفصل قد مورست بدرجة قليلة. -4

  االجتماعي اؼبمارسة يف كلية الًتبية جبامعة صنعاء سواء اليت سبارس من أف أساليب الضبط
قبل أعضاء ىيئة التدريس اك من قبل العمادة كشؤكف الطالب فإهنا سبارس بشكل عاـ 

 بدرجة قليلة.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  بأساليب الضبط االجتماعي يف اعبامعة ضركرة نشر اللوائح كالتشريعات كالقوانُت اؼبتعلقة
بصفة عامة ككلية الًتبية بصفة خاصة، كنشرىا على أعضاء ىيئة التدريس كالطلبة بداية  

 كل عاـ دراسي حىت يتعرؼ اعبميع عليها كالعمل دبوجبها.
  االىتماـ بأساليب الضبط االجتماعي القائمة على اؼبعلم القدكة كإرساء قواعد النظاـ

 أعضاء ىيئة التدريس مع الطلبة. أثناء تعامل
  تنظيم دكرات تدريبية للعاملُت يف العمادة كشؤكف الطلبة كأعضاء ىيئة التدريس على

 أساليب الضبط االجتماعي .
  أف هتتم العمادة بدعم ارباد الطلبة يف الكلية، كبانتخاباهتا سنويا داخل الكلية، كتفعيل

االجتماعية يف ربقيق الضبط االجتماعي داخل دكرىا حبيث يتحمل فيها الطلبة اؼبسؤكلية 
 الكلية كاعبامعة.
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 (. بعٓٛإ:2016دساط١: صت٣ٛ أمحذ ع٢ً اذتاز.) 
 إطرتاتٝذ١ٝ إلْتاز املعشف١ يف داَع١ ؿٓعا٤ يف ك٤ٛ استٝادات ايت١ُٝٓ املظتذا١َ يف ايُٝٔ.

 
 ىدؼ الدراسة:

معة صنعاء يف ضوء احتياجات ىدفت الدراسة إذل تقيم إسًتاتيجية إلنتاج اؼبعرفة يف جا
كلية   –التنمية اؼبستديبة يف اليمن من خالؿ تشخيص كاقع إنتاج اؼبعرفة يف جامعة صنعاء 

الًتبية مبوذجان، كالوقوؼ على أبرز االذباىات اؼبعاصرة يف إدارة كإنتاج اؼبعرفة اؼبواكبة للتنمية 
تواجو جامعة صنعاء إلنتاج اؼبعرفة اؼبستديبة، كالتعرؼ على أبرز التحديات كاالحتياجات اليت 

 اؼبواكبة للتنمية اؼبستديبة.
 

 اػبربات كالتجارب:
قدمت الدراسة بعض النماذج اؼبعاصرة إلنتاج اؼبعرفة اؼبواكبة الحتياجات التنمية اؼبستديبة يف  
كل من الواليات اؼبتحدة األمريكية، كالسويد، كمدينة اؼبلك عبدالعزيز للعلـو كالتقنية يف 

 .السعودية
 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

خرجت الدراسة بتصور مقًتح إلسًتاتيجية إلنتاج اؼبعرفة جبامعة صنعاء يف ضوء احتياجات 
 .التنمية اؼبستديبة كما ىو مبُت يف التصور 

 
 التوصيات:

 تنفيذ االسًتاتيجية اؼبقًتحة.
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 (. بعٓٛإ:2016عظهش.)دساط١: صتٝب َـًح ستُذ 
 ١ يف ادتاَعات األ١ًٖٝ يف ايُٝٔ.دسد١ مماسط١ ايكٝاد٠ ايشٜاد١ٜ ٚعالقتٗا بتشكٝل املٝض٠ ايتٓافظٝ

 
 ىدؼ الدراسة:

سعى ىذا البحث إذل قياس درجة فبارسة القيادة الريادية يف اعبامعات األىلية، كالتعرؼ على 
األىلية يف اليمن من كجهة نظر عمداء الكليات، مدل ربقق اؼبيزة التنافسية يف اعبامعات 

 كربديد العالقة بُت درجة فبارسة القيادة الريادية كربقيق اؼبيزة التنافسية يف تلك اعبامعات.
 اػبربات كالتجارب:

تتوفر عدد من الدراسات السابقة، مع ذكر  عدد من اػبربات يف ؾباؿ القيادة الريادية ابرزىا: 
القيادة  -القيادة الريادية يف اعبامعات الربيطانية  -يف اعبامعات األمريكية)القيادة الريادية 

 القيادة الريادية يف اعبامعات السنغافورية(. -الريادية يف اعبامعات األسًتالية
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
وفرة بدرجة )متوسطة( ، كما اف درجة يرل أفراد العينة أف درجة فبارسة القيادة الريادية مت

 ربقق اؼبيزة التنافسية متوفرة بدرجة )متوسطة( أيضا كذلك يف اعبامعات األىلية يف اليمن. 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  ،أف هتتم اعبامعات األىلية باحتياجات اجملتمع، من خالؿ إنشاء مراكز ؿبو األمية

لتدريب كتأىيل أفراد اجملتمع، كفتح اؼبرافق الرياضية كالثقافية ليستفيد منها اجملتمع كمراكز 
 احمللي.

  أف هتتم اعبامعات األىلية بالبحث العلمي من خالؿ إنشاء مراكز حبثية، كزبصيص
ميزانية مناسبة للبحث العلمي، كإهباد نظاـ حوافز لتشجيع األساتذة كالطلبة على 

 البحث.
 امعات إذل التميز من خالؿ استقطاب علماء متميزين، ككضع خطط أف تسعى اعب

 سبكنها من اغبصوؿ على شهادات كجوائز دكلية، ككذا اغبصوؿ على براءات اخًتاع.
 .أف تعمل الدكلة على تضمُت القيادة الريادية يف اؼبناىج التعليمية 
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 .أف تنشئ اعبامعات اليمنية مراكز لتعليم كتدريب القيادة الريادية 
 .العمل على نشر الوعي دبفهـو كأنبية القيادة الريادية يف اعبامعات األىلية 
  كضع معايَت لقياس اؼبيزة التنافسية يف مؤسسات التعليم العارل عمومان، كاعبامعات األىلية

 على كجو اػبصوص. 
  .التقوًن اؼبستمر لعمل اعبامعات األىلية، كتشجيع اؼبتميز منها 
  .تفعيل الدكر الرقايب لوزارة التعليم العارل على اعبامعات األىلية 
   اعتماد نظاـ تصنيف خاص للجامعات اليمنية من قبل كزارة التعليم العارل ، يهدؼ إذل

 خلق اؼبزيد من التنافسية بُت اعبامعات ، حبيث يتم تنفيذه سنويان.
 
 

 (. بعٓٛإ:2016دساط١: ٖذ٣ عبذاهلل أمحذ األنٛع.) 
 تـٛس َكرتح يًتٛؿٝف ايٛظٝفٞ يف داَع١ ؿٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعش َٛظفٝٗا

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل كضع تصور مقًتح للتوصيف الوظيفي يف جامعة صنعاء من كجهة نظر 
موظفيها من خالؿ التعرؼ على كاقع التوصيف الوظيفي يف جامعة صنعاء كمعرفة الصعوبات 

 ي، كمعرفة الوظائف يف اعبامعة كمواصفات شاغلها.اليت تواجو التوصيف الوظيف
 اػبربات كالتجارب:

 .تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة
 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  جامعة غياب التوصيف الوظيفي يف جامعة صنعاء، كغياب التحليل الشامل للوظائف يف
صنعاء كالوصف التفصيلي لكل كظيفة كمواصفات شاغلها كال يتوفر تصنيف لتصميمها 

 كربليلها.
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الًتكيز على تقسيم الوظائف إذل ؾبموعات رئيسية من أعلى إذل أسفل، كقصور يف توزيع 
اؼبهاـ كاؼبسئوليات يف الالئحة التنظيمية على الوظائف القيادة كاإلشرافية كاجملالس، كعدـ 

 د نظرة مستقبلية لتطوير اؽبيكل التنظيمي.كجو 
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  إعادة بناء اؽبيكل التنظيمي بصورة مشولية، كإعداد أدلة تنظيمية كأدلة عمل كسجالت
 العاملُت كفقان ؼبخرجات مراحل التوصيف الوظيفي.

  ،كأف يتم إعداد كصف تفصيلي لكل كظيفة اىتماـ القيادات العليا دبشركع التوصيف
 كمواصفات شاغلها كتدكينها يف بطاقات توصيف كظيفي.

 
 

 (. بعٓٛإ:2016دساط١: ٚفا٤ ستُذ عبذا يشمحٔ املزسذٞ.) 
 َذ٣ إَها١ْٝ تطبٝل إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف ايتعًِٝ ادتاَعٞ دساط١ ساي١ٝ ن١ًٝ ايـٝذي١ داَع١ ؿٓعا٤.

 
 ىدؼ الدراسة:

البحث إذل دراسة كربليل مدل إمكانية تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف كلية الصيدلة ىدفت 
جبامعة صنعاء، من خالؿ دراسة كربليل الواقع اغبارل للكلية، كمدل توافر متطلبات إدارة 

 اعبودة الشاملة كأىم اؼبعوقات لتطبيقها.
 اػبربات كالتجارب:

 .خربات كذبارب دكؿ ؿبددة تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد
 

 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
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  تعاين كلية الصيدلة من عدة مشاكل أنبها عدـ تفرغ عضو ىيئة التدريس، كانتشار
اغبزبية، كعدـ تطبيق مبدأ العدالة يف التعامل مع أعضاء ىيئة التدريس، كالبفاض مستول 

 ؽبم من خدمات يف الكلية.رضا الطالب عما يقدـ 
  كجد أف ىناؾ رغبة كتأييد لتطبيق مدخل إدارة اعبودة الشاملة يف الكلية إذا ما مت هتيئة

 متطلباهتا، كتطوير القول البشرية.
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

 الدراسي كربسُت  بناء ثقافة تنظيمية مالئمة لفكرة اعبودة الشاملة، كاالىتماـ باؼبنهج
 أساليب تقييم الطالب.

  إهباد معايَت متفق عليها عبودة العلمية التعليمية يف الكلية حبيث تعكس توقعات
 اؼبستفيدين منها، كاالىتماـ باغبوافز ألعضاء ىيئة التدريس لتحسُت األداء.

 
 

 (. بعٓٛإ:2016دساط١: ْٜٛع عبذايباقٞ طالّ.) 
 فين ظاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا.سكا املٛظفني عٔ ْعاّ ايذعِ ايتكِٝٝ ايعٛاٌَ املؤثش٠ ع٢ً 

 
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إذل ربديد مستول الرضا لدل اؼبوظفُت يف جامعة العلـو كالتكنولوجيا 
باستخداـ نظاـ الدعم الفٍت من خالؿ دراسة تأثَت العوامل اؼبؤثرة على رضا اؼبوظفُت مع 

معة العلـو كالتكنولوجيا من اجل مواكبة التطور التكنولوجي كربسُت نظاـ الدعم الفٍت يف جا
جودة خدمة الدعم الفٍت يف اعبامعة كاغبصوؿ على مستويات عالية من رضا اؼبوظفُت يف 

 اعبامعة باستخداـ ىذا النظاـ بشكل فعاؿ.
 اػبربات كالتجارب:

 .ؿبددةتتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ 
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 نتائج الدراسة:
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  كجود عالقة تأثَت قوية بُت عامل رضا اؼبوظفُت يف اعبامعة بنظاـ الدعم الفٍت من خالؿ
 صبيع اؼبتغَتات اؼبستقلة.

 .سهولة استخداـ نظاـ الدعم الفٍت يؤثر على رضا اؼبوظفُت يف اعبامعة 
 دمة من خالؿ نظاـ الدعم الفٍت تؤثر على رضا اؼبوظفُت يف عامل جودة اػبدمة اؼبق

 اعبامعة.
  استخداـ نظاـ الدعم الفٍت بطريقة فاعلة كمناسبة يف اعبامعة يؤدم اذل ربقيق الرضا

 .الوظيفي
 

 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  استخداـ ىذا النظاـ على ضركرة قياـ اعبامعة بوضع خطة إلقامة دكرات تدريبية على
أساس دكرم للموظفُت الذين وبتاجوف إذل ىذا التدريب كخاصة اؼبوظفُت اعبدد، 
للمساعدة يف تسهيل استخداـ ىذا النظاـ، الذم من شانو سبكُت اؼبوظفُت من اقباز 

 أعماؽبم بسرعة كزيادة اإلنتاجية كربقيق اؼبستول اؼبطلوب لرضاىم عن ىذا النظاـ.
 ت إعداد دليل للمساعدة يف استخداـ النظاـ الف تسهيل استخداـ النظاـ على اعبامعا

 يزيد من فاعلية كأداء اؼبوظفُت كيزيد من اإلنتاجية.
  تطوير كورسات متخصصة ذات عالقة بعمل اؼبهندسُت كالكادر الفٍت يف اعبامعة

 لتحسُت مهاراهتم كخرباهتم غبل كل اؼبشاكل اليت تواجههم.
 موحدة. تأسيس قاعدة معرفة 
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 (. بعٓٛإ:2016دساط١: إبشاِٖٝ امحذ ستُذ اذتُضٟ.)
 أمنٛرز َكرتح يتطٜٛش أدا٤ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يف ايُٝٔ يف ك٤ٛ َبادئ اذتٛن١ُ.

 
 ىدؼ الدراسة:

بناء أمبوذج مقًتح لتطوير أداء كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي يف اليمن يف ضوء مبادئ 
كمة، كذلك من خالؿ التعرؼ على كاقع كمتطلبات كمعوقات تطبيق مبادئ اغبوكمة يف اغبو 

 كزارة التعليم العارل يف اليمن. 
 اػبربات كالتجارب:

  -الدمبارؾ –أؼبانيا  –قدمت الدراسة عدد من اذباىات كمباذج اغبوكمة كما يف: )فرنسا 
 كندا(.  –الياباف  –الصُت  -كوريا اعبنوبية 

 اسة:نتائج الدر 
 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:

  أف كاقع تطبيق مبادئ اغبوكمة يف كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي يف اليمن قد
حصل على كاقع تطبيق بدرجة ضعيفة، فبا يعٍت ضركرة تطويرىا كفقا ؼبتطلبات األداء يف 

 ضوء مبادئ اغبوكمة. 
  جدا.أف درجة حدة اؼبعوقات بلغت عالية 
 .أف تقديرات العينة على متطلبات تطبيق مبادئ اغبوكمة بلغت موافقة بدرجة عالية 

 
 التوصيات:

 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 
  .تبٍت األمبوذج اؼبقًتح لتطوير أداء كزارة التعليم العارل يف ضوء مبادئ اغبوكمة 
  إعادة ىيكل التعليم العارل دبا يتناسب مع تطبيق مبادئ اغبوكمة كدبا يبكنها من تطبيق

 األمبوذج اؼبقًتح . 
  إعادة النظر يف تشريعات كقوانُت التعليم العارل من جهة، كتشريعات كقوانُت كزاريت

 اػبدمة اؼبدنية كاؼبالية من جهة أخرل.
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 شؤكف مؤسسات التعليم العارل يف اليمن  منح الصالحيات التامة للوزارة إلدارة كافة
حبيث تكوف اعبهة اؼبسئولة عن التعليم العارل كلتسهيل تطبيق عملية اؼبساءلة كالرقابة 

 كاحملاسبة اؼبالية كاإلدارية.
 .ضركرة العمل على تعزيز مفهـو الشفافية يف الوزارة 
  اهبابيات تفعيلها. تعزيز الوعي بُت العاملُت دبفهـو اؼبساءلة كأنبيتها كأىدافها ك 
 .العمل على اغبد من معوقات تطبيق مبادئ اغبوكمة كتوفَت متطلبات 
 
 

 (. بعٓٛإ: 2017دساط١: سدا٤ ستُذ امحذ اهلُذاْٞ.)
 بٓا٤ بشْاَر تذسٜيب يتطٜٛش َٗاسات ايكٝادات األنادمي١ٝ  يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ َذخٌ اإلبذاع اإلداسٟ.

 
 ىدؼ الدراسة:

بناء برنامج تدرييب لتطوير مهارات القيادات األكاديبية باعبامعات اليمنية يف ضوء مدخل 
اإلبداع اإلدارم، كذلك من خالؿ معرفة درجة فبارسة القيادات األكاديبية يف اعبامعات 

 اليمنية ؼبهارات اإلبداع اإلدارم. 
 اػبربات كالتجارب:

 ربات كذبارب دكؿ ؿبددة.تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خ
 نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة عن صبلة من النتائج، أبرزىا:
أف درجة فبارسة القيادات األكاديبية باعبامعات اليمنية اغبكومية ؼبهارات اإلبداع اإلدارم 
متوسطة بشكل عاـ، كأف أعلى درجة فبارسة من قبل القيادات األكاديبية باعبامعات اليمنية 

اإلبداع اإلدارم كانت يف  ؾباؿ )الطالقة كتشجيع اإلبداع كتنميتو( ، يليو يف اؼبرتبة ؼبهارات 
الثانية ؾباؿ)اؼبركنة كالقابلية للتغيَت(، كيف اؼبرتبة الثالثة ؾباؿ )ازباذ القرار كحل اؼبشكالت(، مث 

الباحثة ببناء ؾباؿ )ركح اجملازفة كاؼبخاطرة( يف اؼبرتبة الرابعة، كيف ضوء نتائج الدراسة قامت 
برنامج تدرييب مقًتح لتطوير مهارات القيادات األكاديبية باعبامعات اليمنية يف ضوء مدخل 

 اإلبداع اإلدارم.
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 التوصيات:
 قدمت الدراسة عددان من التوصيات أبرزىا: 

  تشجيع أعضاء ىيئة التدريس على طرح آرائهم كأفكارىم البٌناءة يف الكلية دبا يعود
 ابية على اإلبداع اإلدارم داخل الكلية، أك القسم العلمي.بالنتائج اإلهب

  تطبيق قيم العدؿ كاؼبساكاة يف التعامل مع أعضاء ىيئة التدريس، كمع العاملُت كالسماح
ؽبم بإبداء اآلراء كاؼبقًتحات، كاالستفسار عن اؼبعلومات كالبيانات اػباصة بقرارات 

 العمل.
 مل ملصقات، ككتيبات كنشرات توضح مفاىيم العمل على نشر الثقافة اإلبداعية بع

 الثقافة اإلبداعية، كآليتها كأدكارىا يف عملية اإلبداع.
  استخداـ أساليب إدارية حديثة مثل تفعيل مبدأ اؼبشاركة يف صنع القرارات، كالعمل

 اعبماعي دبا يشجع اإلبداع.
 ة التعليمية.العمل على توفَت مناخ عاـ يشجع على اإلبداع يف كافة جوانب العملي 
  ،إتاحة الفرصة ألعضاء ىيئة التدريس للنمو اؼبهٍت كاإلدارم من خالؿ الدكرات التدريبية

 كاؼبؤسبرات كالندكات، ككرش العمل كمتابعتهم، كإزالة الصعوبات اليت تواجههم.
  غرس الثقة يف نفوس أعضاء ىيئة التدريس من خالؿ التفويض ، كمنحهم السلطات

 قدراهتم كإمكاناهتم كمهاراهتم كتدعيمها بدالن من تصيد األخطاء. اؼبناسبة مع مراعاة
  ،االىتماـ بعمليات اإلبداع اإلدارم، كذلك من خالؿ التطبيق الفٌعاؿ لألفكار اؼببدعة

 كربفيز العاملُت على إبداء آرائهم كمواىبهم اإلبداعية اػبالقة.
  اليمنية بضركرة ما يلي:كما توصي الباحثة اعبهات اؼبسئولة العليا باعبامعات 
  نشر ثقافة التوعية بأنبية اإلبداع اإلدارم يف اإلدارات األكاديبية داخل الكليات كاألقساـ

العلمية، كبأنبية تطبيقو، يف ازباذ القرارات، كرسم األىداؼ، كالتخطيط، كالوصوؿ 
 لألىداؼ اؼبرجوة.  

 ل توسيع أنشطتها لتشمل تطوير  االىتماـ دبراكز تطوير التعليم اعبامعي، ك العمل من أج
 كل ؾباالت التعليم اعبامعي، كخاصة ؾباؿ تدريب القيادات األكاديبية.
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  االىتماـ ببناء برامج تدريبية خاصة بالقيادات األكاديبية لتطوير مهاراهتم يف كل اؼبهاـ
 اغبديثة . اإلدارية األكاديبية، كتطوير مهاراهتم على اؼبهارات اإلبداعية كاألساليب اإلدارية 

  زبصص جزء من اؼبيزانيات كزبصيصها يف عقد دكرات ككرش عمل دكرية ألعداد
 القيادات األكاديبية قبل ابتدائهم بالعمل اإلدارم األكاديبي.

  ،العمل على إهباد معايَت كاضحة لإلبداع كربديد مستوياتو يف الكليات كاألقساـ العلمية
 كاألقساـ العلمية.كربقيق حرية تطبيق اإلبداع يف الكليات 

  العمل بصورة دائمة على تطوير اؽبياكل اإلدارية كاألنظمة كأساليب العمل، كإعادة النظر
يف القوانُت اإلدارية كاؼبالية كجعلها تعمل على ربفيز اإلبداع، كتؤدم إذل إسهاـ كمشاركة  

 كل العاملُت.
  إبداعية، كلديهم سلوؾ احملافظة على القيادات األكاديبية الذين لديهم ظبات كخصائص

إدارم إبداعي، كاغبرص على استقطاب الكفاءات القيادية القادرة على بث ركح اإلبداع 
 لدل مرؤكسيهم.

 
 

 (. بعٓٛإ:ب.ددساط١: عبذٙ عبذاهلل ستُذ قاٜذ.) 
 مماسطات ت١ُٝٓ املٛاسد ايبؼش١ٜ يف ايُٝٔ: دساط١ يف قطاع ايتعًِٝ.

 
 ىدؼ الدراسة:

ديد فبارسات تنمية اؼبوارد البشرية يف قطاع التعليم من خالؿ دراسة هتدؼ الدراسة إذل رب
كاقع السياسات كالتخطيط االسًتاتيجي كمستول فعالية برامج التدريب كالتنمية كالعقبات 
الرئيسية اليت تواجو تنمية اؼبوارد البشرية كربديد اإلجراءات الالزمة لتصميم كتطوير الربامج 

ن اجل ربسُت كتطوير التعليم كنطاؽ تلك السياسات كاػبطط التنموية كالتدريبية م
كاالسًتاتيجيات بطريقة مهنية، فضال عن ربديد اؼبستول اؼبهٍت للمسئولُت عن صياغة كرصد 

 كتقييم ىذه االسًتاتيجيات.
 اػبربات كالتجارب:

 تتوفر عدد من الدراسات السابقة، كال توجد خربات كذبارب دكؿ ؿبددة.
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 الدراسة:نتائج 
 : إذل مايلي البحث توصل
 .ربديد نقاط القوة كالضعف لتطويركربسُت العملية التعليمية 
  كجود سياسات كخطة لتطوير كتنمية اؼبوارد البشرية يف قطاع التعليم ال ترقي إذل اؼبستول

 اؼبطلوب.
 األىداؼ  تطبيق السياسات كاػبطط لتنمية اؼبوارد البشرية يف الوزارة ليس فعاؿ اكالوبقق

 .اليت كضعتها الوزارة
  اإلدارة العليا ليست حريصة على مواكبة التغَتات االجتماعية كالتنموية يف اليمن كعدـ

 استخداـ التقنيات اغبديثة يف العملية التعليمية.
  سياسة تنمية اؼبوارد البشرية ضعيفة كتفتقر للتخطيط السليم لربامج التدريب كالتنمية

 وارد البشرية.ؼبمارسات تنمية اؼب
 عالكة على ذلك التتوفر .عدـ كجود رقابة مستمرلضماف االستفادة الكاملة من التدريب

 البنية التحتية اؼبناسبة
 التوصيات: 

 يوصي الباحث دبا يلي:
  مواكبة التطورات كالتقنيات اغبديثة يف عملية تنمية اؼبوارد البشرية مع اؼبغَتات

 .يمنال االجتماعية كالتنمية الشاملةيف
 .توفَت الفنيُت اؼبؤىلُت تأىيال مناسبا كاػبرباء يف ؾباؿ تنمية اؼبوارد البشرية 
  توفَت متطلبات التنمية ؽبا كإزالة العقبات اليت ربد من مبو كربسُت كتطوير اؼبستول

 .التعليمي
  العملية كتوفَت اؼبراقبة اؼبستمر لربامج التدريب كالتأىيل كتوفَت البنية التحتية الالزمة لتطوير

 توظيف برامج تدريبية مالئمة الحتياجات الوزارة.، ك التعليمية
 .التحقق من تأثَت فبارسات تنمية اؼبوارد البشرية على العلمية التعليمية يف كزارة الًتبية 
   .ربديث كتطوير الربامج بغرض تنمية كربسُت اؼبعايَت التعليمية 
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 اخلامتة:
 

صدارات الوزارية يف رلال النشر العلمي، وهو أول رللد ضمن يعد هذا اجمللد باكورة اإل    
باجلمهورية اليمنية، ويهدف إىل إذلام صناع سلسلة ملخصات دراسات وأحباث التعليم العايل 

القرار وقادة التعليم العايل وخرباء السياسات التعليمية، والقيادات اجلامعية ومسؤويل 
الدراسات العليا ورؤساء األقسام العلمية، والباحثني يف سلتلف ادلؤسسات وادلراكز البحثية 

، حنو ادلوضوعات والقضايا البحثية واجلمعيات واجملالت العلمية داخل اجلامعات وخارجها
اليت مت التطرق إليها، لتجنب تكرارها، ودراسة موضوعات جديدة تتسم باألصالة واالبتكار 

 وادلعاصرة.

كما يسهم اجمللد من خالل احملتوى ادلعريف ونتائج الدراسات والتوصيات يف ربط صناعة       
القرار والبحوث العلمية، فال القيادات القرار بالبحث العلمي، حيث توجد فجوة بني صناعة 

الرمسية تعلم بالدراسات السابقة، وال الباحثون قادرون على إيصال البيانات وادلعلومات 
نتاج العلمي ، شلا يتطلب ضرورة التعريف باإلبسهولة ويسر الالزمة لصناع القرار عند احلاجة

يف نتائجها، حيث أن للجامعات، وإشهارها للجمهور هبدف االستفادة منها، وتوظ
غالبا ما تتسم  ،على أساس علمي - بأنواعها ادلختلفة -القرارات الصادرة عن ادلؤسسات 

 .والفعالية بالدقة وادلوضوعية

زارة التعليم العايل والبحث العلمي باجلمهورية اليمنية من ادلؤسسات اجلامعية و  وتأمل    
تزويد الوزارة برسائلهم العلمية واالستجابة و التفاعل  ،ومراكز البحوث ومن الباحثني أنفسهم

يتسٌت  حىتوالدراسات ادلنشورة يف اجملالت وادلؤمترات العلمية يف الداخل واخلارج أوال بأول، 
للوزارة االستمراراية يف نشر ملخصات تلك الرسائل والبحوث، والتعريف هبا زلليا ودوليا، 

 ، وباهلل التوفيق.ونشرها عرب ادلواقع االلكًتونية ذات العالقة
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 دعوة للنشر
 

يسر اإلدارة العامة لدراسات وأحباث التعليم العايل بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي    
باجلمهورية اليمنية بدعوة ادلؤسسات اجلامعية وادلراكز البحثية والباحثني اليمنيني بالداخل 

، والقائمني على اجملالت العلمية وادلهتمني بقضايا التعليم العايل والبحث العلمي ،واخلارج
، وتوصيات حباثئل العلمية والدراسات وملخصات األدارة العامة بالرساإىل تزويد اإلاليمنية، 
، على أن العايلذات العالقة بقطاع التعليم البحثية والقضايا ادلرتبطة باجملاالت  ادلؤمترات
، أو مودعة لدى أي من ادلؤمترات العلمية وأيف اجملالت تلك األعمال قد نشرت تكون 

حىت يتسٌت لإلدارة العامة مواصلة النشر العلمي يف اجمللدات قواعد البيانات الدولية الرقمية، 
هبدف تعزيز الثقافة العلمية  ،القادمة ضمن سلسلة ملخصات دراسات واحباث التعليم العايل

 اجملتمعصناع القرار وخرباء السياسات التعليمية، و وتعريف ادلؤسسات واألفراد، وتنميتها لدى 
 .بالدراسات اليمنية السابقةوادلهتمني والباحثني  العلمي

على عنوان الوزارة ترسل الدراسات وادللخصات وتوصيات ادلؤمترات ادلطبوعة وادلنشورة    
 - والبحث العلمي، قطاع البحث العلميااليت: )اجلمهورية اليمنية، وزارة التعليم العايل

االدارة العامة لدراسات واحباث التعليم العايل، مبٌت الوزارة ، خدمة اجلمهور او السكرتارية 
سواء    PDFو أ WORDعمال اإللكًتونية بصيغة ترسل األكما   العامة للوزارة، صنعاء(.

 يت:كانت دلؤسسات أم ألفراد على اإلمييل اآل
Dr.khalilalkhateeb78@gmail.com 

 مع عظيم الشكر ووافر االحًتام،،،
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 املشادع
 

(. ختطٝط ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايُٝٔ يف ك٤ٛ خطط ايت١ُٝٓ َٔ ايك٣ٛ 1988أمحذ عًٞ اذتاز ستُذ.)  .1
 اٙ، عني مشع، ايكاٖش٠، َـش.سٛتند ،2005ايعا١ًَ ست٢ عاّ 

دسد١ ايؼفاف١ٝ املاي١ٝ ٚاإلداس١ٜ ٚعالقتٗا ظٛد٠ األدا٤ (. 2016.)إبشاِٖٝ أمحذ ؿاحل محٝذ املظٛسٟ  .2
، ايشقِ املهتيب ايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ، ايتذسٜظٞ يألقظاّ األنادمي١ٝ يف ادتاَعات اذته١َٝٛ اي١ُٝٓٝ

 (.14393يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

تـٛس َكرتح يًبشح ايعًُٞ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع بهًٝات (. 2011.)ابشاِٖٝ أمحذ ستُذ اذتُضٟ  .3
، ايشقِ املهتيب يذ٣ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ايُٝٔ ضتٛ اقتـاد املعشف١-ايرتب١ٝ يف ك٤ٛ تٛدٗات 

 (.7673) املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

دا٤ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح أامنٛرز َكرتح يتطٜٛش (. 2016.)ابشاِٖٝ امحذ ستُذ اذتُضٟ  .4
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ، ايعًُٞ يف ايُٝٔ يف ك٤ٛ َبادئ اذتٛن١ُ

 (.14468يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

ايتٓعُٝٞ ع٢ً َظت٣ٛ األدا٤ يف (. أثش ايبعذ اإلْظاْٞ يف ايظًٛى 2011إبشاِٖٝ ط٘ عًٞ اذتٓاْٞ.)  .5
ايكطاع ايعاّ دساط١ ٚؿف١ٝ يبعض ٚسذات ادتٗاص اإلداسٟ بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ، َادظتري، االنادمي١ٝ 

 (.7967ايعشب١ٝ، ايُٝٔ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

تعًِٝ اإليهرتْٚٞ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚاأليظٔ ٚاقع اطتدذاّ اي(. 2012.)إبشاِٖٝ عبذاهلل سظني ؿاحل  .6
ش ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين َـ، ايكاٖش٠، َادظتري، داَع١ عُشإ بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 (.8959) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 يف ايٞايع َؤطظات ايتعًِٝ يف اإلداس١ٜ ايكشاسات اختار(. 2014.)إبشاِٖٝ قاطِ عبذاهلل امحذ املـباسٞ  .7
، أنادمي١ٝ ايظٛدإ، َادظتري، ؿٓعا٤ داَع١ حت١ًًٝٝ تطبٝك١ٝ ع٢ً دساط١ -اي١ُٝٓٝ ادتُٗٛس١ٜ
 (.13133، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )ايظٛدإ

اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ دساط١ تكٛمي١ٝ يًتعًِ االيهرتْٚٞ يف ادتاَعات (. 2011.)إبشاِٖٝ ْادٞ ؿاحل املطشٟ  .8
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات َـش، أطٝٛط، َادظتري، االجتاٖات ايعامل١ٝ املعاؿش٠

 (.7975بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

عالق١ ْعِ املعًَٛات اإلداس١ٜ بتشظني األدا٤ اإلداسٟ يف (.2016.)إبشاِٖٝ حي٢ٝ عبذاهلل ايظٓشاْٞ  .9
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، األنادمي١ٝ ايعشب١ٝ، دظتريَا، داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا

 (.13835يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

(. تطٜٛش َٓع١َٛ ايظٝاط١ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ يتعضٜض ايٛال٤ 2012أبٛ بهش عبذايعضٜض حي٢ٝ ايػضايٞ.)  .11
ؿٓعا٤، ايُٝٔ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ٚاملٛاط١ٓ ايـاذت١ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ. َادظتري، 

 (.9588ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )
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تكِٝٝ ارتذَات ايتع١ًُٝٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ رَاس يف (. 2011.)إسظإ عبذسب٘ عبذاهلل ايكطشاْٞ  .11
، ايشقِ ايُٝٔ، رَاس، َادظتري، ك٤ٛ َفّٗٛ ْعاّ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ َٔ ٚد١ٗ ْعش األطاتز٠ ٚايطًب١

 (.2693املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

اطتدذاّ إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف حتظني َظت٣ٛ دٛد٠ ارتذ١َ (. 2009.)امحذ عبذاهلل أيشػذٟ  .12
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ادتضا٥ش، ن١ًٝ ايعًّٛ االقتـاد١ٜ، دنتٛساٙ، ايتع١ًُٝٝ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ

 (.6044ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

(. بٓا٤ بشْاَر تذسٜيب يشؤطا٤ االقظاّ ايع١ًُٝ يف نًٝات ادتاَعات 1999امحذ عًٞ ستُذ املٓـٛس. )  .13
بػذاد، ايعشام، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين دنتٛساٙ، اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ نفاٜاتِٗ االداس١ٜ. 

 (.105)يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ 

بهًٝات  األنادمي١َٝفّٗٛ ايؼفاف١ٝ ٚاملظا٤ي١ يذ٣ ايكٝادات (. 2013.)أمحذ قاطِ سظني مجاٍ ايذٜٔ  .14
، ايشقِ املهتيب يذ٣ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ايرتب١ٝ داَع١ ؿٓعا٤ ٚعالقت٘ مبظت٣ٛ مماسطتِٗ ي٘

 (.10198املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

، ايٛقت يذ٣ قٝادات نًٝات داَع١ عذٕ إداس٠َظت٣ٛ فعاي١ٝ (.2008.)ذ ايذٚسٟامحذ ستُذ  امح  .15
 (.6178، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )ايُٝٔ، عذٕ، َادظتري

تطٜٛش األقظاّ األنادمي١ٝ يف داَع١ عذٕ باطتدذاّ َٓٗر إعاد٠ (.2014.)امحذ ستُذ امحذ ايذٚسٟ  .16
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، عذٕ، دنتٛساٙ، ايعًُٝات اإلداس١ٜٖٓذط١ 

 (.12815بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

، ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف داَع١ سلشَٛت إداس٠تـٛس َكرتح يتطبٝل (.2001.)أمحذ ستُذ أمحذ بشقعإ  .17
 .َـش، اطٝٛط، دنتٛساٙ

طٝاطات ايكبٍٛ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ يف ك٤ٛ تكِٜٛ (. 2012.)امحذ ستُذ ؿاحل ايكاكٞ  .18
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، استٝادات ايت١ُٝٓ

 (.9458بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

، تطٜٛش اداس٠ َشنض تطٜٛش اإلداس٠ ايعا١َ يف ك٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠(.2014.)أمحذ ستُذ عبذاهلل ْاؿش  .19
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، تريَادظ

(13570.) 

دٛد٠ ارتذَات ايطالب١ٝ ٚسكٞ ايطًب١ عٓٗا يف داَع١ ايعًّٛ (. 2015.)امحذ ستُذ ع٢ً دبٌ  .21
يًُعًَٛات ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، ألنادمي١ٝ ايعشب١ٝ، َادظتري، ٚايتهٓٛيٛدٝا

 (.13506بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

(. ايظًٛى ايكٝادٟ يعُذا٤ ٚسؤطا٤ االقظاّ يف نًٝات داَع١ 1999امحذ حي٢ٝ ستُذ ايؼاطيب.)  .21
 املظتٓـش١ٜ، ايعشام.َادظتري، ؿٓعا٤، 

دٚس ايُٓط ايكٝادٟ يف تطبٝل إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف (. 2010.)اخالق عًٞ طعٝذ َػاسف اذتهُٝٞ  .22
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، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايُٝٔ، األنادمي١ٝ ايعشب١ٝ، َادظتري، َؤطظات ايتعًِٝ ايعايٞ ايُٝينبعض 
 (.6352ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

 بطاق١ اي١ُٝٓٝ باطتدذاّ ادتاَعات أدا٤ يتكِٝٝ تـٛسَكرتح(. 2014.)إمساعٌٝ ْعُإ عبذٙ عض ايذٜٔ  .23
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ، األدا٤ املتٛاصٕ

 (.13018اي١ُٝٓٝ )

، دنتٛساٙ، دػشاف١ٝ ايتعًِٝ ادتاَعٞ يإلْاخ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ(. 2011.)إطٗاس أمحذ طعٝذ باساز  .24
 (.8649، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )َـش، عني مشع

عالق١ ايكٝاد٠ ايتش١ًٜٝٛ باإلبذاع اإلداسٟ يذ٣ َذسا٤ اإلداسات (. 2016.)افشاح عبذاهلل ع٢ً مخٝع  .25
، املشنض ايٛطين ايُٝٔ، األنادمي١ٝ ايعشب١ٝ، َادظتري، ٚسؤطا٤ األقظاّ ظاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا

 (.13794) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

أمنٛرز َكرتح إلعاد٠ ٖٓذط١ ايعًُٝات اإلداس١ٜ بٓٝاب١ (. 2016.)افشاح عًٞ ؿاحل ايعُاسٟ  .26
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ظاَع١ ؿٓعا٤، ايذساطات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ

 (.14339ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

يكٝادات املعاٖذ ايتك١ٝٓ يف ادتُٗٛس١ٜ (. االستٝادات ايتذسٜب١ٝٝ 2014أنشّ طفٝإ ستُذ بذٜش.) أ .27
اي١ُٝٓٝ، َادظتري، ؿٓعا٤، ايُٝٔ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ 

(13033.) 

أثش تطبٝل ْعــاّ إداس٠ ادتٛد٠ املتٛافل َع املٛاؿفــــــ١ (.2014.)أنشّ ستظٔ سظٔ ايظكاف  .28
دساط١ ساي١  -يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ ( يف حتظني األدا٤ اإلداسISO 9001:2008ٟايكٝاطٝــــ١ ايعامل١ٝ)

، ايشقِ املهتيب يذ٣ ايُٝٔ، ايعشب١ٝ ، األنادمي١َٝادظتري، يف األَا١ْ ايعا١َ دتاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا
 (.13134املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

رز َكرتح يًتدطٝط االطرتاتٝذٞ املظتكبًٞ يت١ُٝٓ ايتٌُٜٛ منٛ(. 2012.)إهلاّ عًٞ أمحذ ايظٓباْٞ  .29
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايُٝٔ، رَاس، َادظتري، ايزاتٞ ظـاَـــع١ رَــــاس يف ك٤ٛ املتػريات احمل١ًٝ

 (.13714ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

َادظتري،  ٣ طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ تعض.(. املفاِٖٝ ايب١٦ٝ يذ2002امحذ ايعشٜكٞ.)أَاٍ عبذا يٖٛاب   .31
 (.1776ايريَٛى، االسدٕ،  ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات )

بشْاَر تذسٜيب َكرتح يتطٜٛش املٗاسات اإلداس١ٜ يذ٣ (.2014.)أَاْٞ عبذ ايٛاطع خايذ ْادٞ ايذعٝع  .31
ٔ، ايشقِ ايُٝ،تعض، َادظتري، االيهرت١ْٝٚايكٝادات األنادمي١ٝ ظاَع١ تعض يف ك٤ٛ َتطًبات اإلداس٠ 
 (.12601املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

، َادظتري. دٚس ايتعًِٝ ادتاَعٞ يف تػٝري أدٚاس ايٓٛع االدتُاعٞ(. 2011.)أَاْٞ عبذاهلل عجُإ  .32
 (.7977بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، ؿٓعا٤

تـٛس َكرتح ذتٛن١ُ ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ يف (. 2015.)أ١َ ايباسٟ ستُذ ع٢ً ٖاػِ اذتُضٟ  .33
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، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ، ك٤ٛ َذخٌ إداس٠ ايتػٝري
 (.13521بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

١ًٖٝ دتٛد٠ ارتذَات اييت تكذَٗا َظت٣ٛ ادساى طًب١ ادتاَعات األ(. 2013.)ا١َ ايػين ٖضاع كبعإ  .34
، ايشقِ املهتيب يذ٣  ايُٝٔ، االنادمي١ٝ ايعشب١ٝ، َادظتري، دساط١ ساي١ داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا _

 (.13720املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

١ اطتدذاّ َٛاقع ايتٛاؿٌ االدتُاعٞ بايتشـٌٝ عالق(. 2016.)أٌَ ستفٛظ خايذ عبذ ايٖٛاب  .35
 . ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ايذساطٞ يذ٣ طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ؿٓعا٤

تطٜٛش طٝاط١ ايكبٍٛ بايتعًِٝ ايعايٞ بايُٝٔ يف ك٤ٛ َعاٜري (. 2011.)اَ٘ اهلل دسإ سظني املظًٗٞ  .36
 (.7817) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ، املشنض ايٛطين َـش، ايكاٖش٠، دنتٛساٙ، ادتٛد٠

تطبٝل إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ : دساط١ ساي١ ايتعًِٝ ايعايٞ يف (. 2015.)أَري٠ امحذ عبذاهلل أملكطشٟ  .37
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، اذتذٜذ٠، َادظتري، داَع١ اذتذٜذ٠ -ايُٝٔ 

 (.13565بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

اطرتاتٝذٝات املٛاسد ايبؼش١ٜ ٚدٚسٖا يف تطبٝل ادتٛد٠ ايؼا١ًَ (. 2011.) عًٞ ؿاحل ايظٓباْٞ اَني  .38
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض َـش، قٓاٙ ايظٜٛع، دنتٛساٙ، يف قطاع ايتعًِٝ ايعايٞ بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 (.7709ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

دساط١  –اثش تطبٝل اذتهِ ايشػٝذ يتشكٝل ايت١ُٝٓ ٚايتطٜٛش اإلداسٟ (. 2013.)إٜٓاغ ستُذ ايػشباْٞ  .39
، ايشقِ املهتيب ايُٝٔ، األنادمي١ٝ ايعشب١ٝ، َادظتري، تطبٝك١ٝ ع٢ً ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ

 (.11101يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

ايكٝاد٠ اإلداس١ٜ يف حتكٝل ايتطٜٛش ايتٓعُٝٞ )دساط١ َٝذا١ْٝ دٚس (. 2014.)بظاّ عبذاهلل ستظٔ طايب  .41
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ ايُٝٔ، عذٕ، َادظتري، داَع١ عذٕ(

 (.13083اي١ُٝٓٝ )

عالق١ شتشدات ايتعًِٝ ايعايٞ بظٛم ايعٌُ يف ادتُٗٛس١ٜ (. 2011.)بؼش٣ عبذايهشِٜ محٛد ساٜٚ٘  .41
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين َـش، ايكاٖش٠، دنتٛساٙ، (2008-1990خالٍ ايفرت٠) اي١ُٝٓٝ

 (.8871يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

دٚس املٗاسات ايكٝاد١ٜ يف حتظني االدا٤ ايٛظٝفٞ دساط١ َٝذا١ْٝ يف (. 2015.)بؼري ستُذ أمحذ طامل  .42
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايُٝٔ، نادمي١ٝ ايعشب١ٝاأل، َادظتري، دٜٛإ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ايُٝٔ

 (.13958ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

اثش املظاس ايتذسٜيب يف املظاس ايٛظٝفٞ يًكٝادات ايٛطط٢ ظاَع١ (. 2011.)بؼري ستُذ ع٢ً اذتُادٟ  .43
ايٛطين يًُعًَٛات ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا
 (.9879بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

، َادظتري، دٚس ايعالقات ايعا١َ يف تظٜٛل ايتعًِٝ األًٖٞ )ادتاَعٞ((.2014.)بالٍ عبذٙ عبذٙ طٓذ  .44
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 (.13614، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )ايُٝٔ، اإلميإ

 ػبهات ايتٛاؿٌ االدتُاعٞ يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ ادتاَعٞ. (ص تأثري2015بٓذس أمحذ ستُذ عضإ.)  .45
َادظتري، األنادمي١ٝ ايعشب١ٝ، ايُٝٔ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ 

(13471.) 

، اطتؼشاف َظتكبٌ االعتُاد األنادميٞ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ(. 2012.)تشنٞ حي٢ٝ قاطِ ايكباْٞ  .46
 (.9198) ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري

اي١ُٝٓٝ  ادتاَعات يف ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ تطبٝل َذ٣(. 2010.)تٛفٝل َـًح ؿاحل ايظٓباْٞ  .47
 ، ايشقِ املهتيبصٖشايضعِٝ األ، َادظتري، (2009- 2004)دساط١ ساي١ داَع١ رَاس يف ايفرت٠ بني 

 (.9817) يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

داس٠ يتك١ٝٓ املعًَٛات بأفلٌ أدا٤ َٔ ادٌ إتٓفٝز عٌُ (. 2013.)تٝظري عبذٙ امحذ غايب ايٛدادٟ  .48
، ايشقِ املهتيب يذ٣ ايُٝٔ، تعض، َادظتري، داَع١ اب –حتظني ٚدعِ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يتك١ٝٓ املعًَٛات 

 (.13108) ُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝاملشنض ايٛطين يً

دساط١ ساي١ يف املشنض  -أثش إداس٠ املعشف١ يف دٛد٠ ايتعًِٝ ايعايٞ(. 2015.)مجاٍ ستُذ ؿاحل ايعُٝظٞ  .49
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، رَاس، َادظتري، ايش٥ٝظٞ دتاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا

 (.13807) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

اجتاٖات ايعاًَني جتاٙ ْعاّ تكِٜٛ األدا٤ دساط١ َٝذا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ (.2007.)ستُذساػذ مجٌٝ  .51
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، عذٕ، َادظتري، عذٕ َٛظفٞ دٜٛإ س٥اط١ داَع١

 (.3714) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

ايكٝاد٠ ايتش١ًٜٝٛ بايٛال٤ ايتٓعُٝٞ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ عالق١ (. 2015.)مج١ًٝ ْادٞ امحذ عطايف  .51
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ايتذسٜع ظاَع١ ؿٓعا٤

 (.13455بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

، َادظتري، تكِٜٛ ايهفا١ٜ ايذاخ١ًٝ يهًٝات ايرتب١ٝ ظاَع١ ؿٓعا٤(. 2008ٔ.)سامت طعذ ستُذ سظ  .52
 (.5481) ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، ؿٓعا٤

 داَع١)عذٕ ايذميكشاطٞ يف يًُٓط ايهًٝات عُذا٤ مماسط١ َذ٣(. 2014.)سظإ ع٢ً ْاؿش املًهٞ  .53
ٛطين ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايعذٕ، دنتٛساٙ، األقظاّ ايٓٛاب ٚسؤطا٤ بأدا٤ ٚعالقت٘  )ٚؿٓعا٤

 (.12856) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

دساط١ ظاٖش٠ ايعٓف يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ ٚتطٜٛش اطرتاتٝذ١ٝ (. 2011.)سظني أمحذ ع٢ً بشنات  .54
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين األسدٕ، األسد١ْٝ، دنتٛساٙ، يًتعاٌَ َعٗا ٚايتشكل َٔ فاعًٝتٗا

 (.7895) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

(. دٚس اذته١َٛ اإليهرت١ْٝٚ يف تطٜٛش اإلداس٠ ايتع١ًُٝٝ يف 2010سظني عًٞ عبذاهلل سظني ايطفٞ. )  .55
ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ، دنتٛساٙ، اطٝٛط ، َـش، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات 
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 (.8496بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

 أعلا٤ايهفاٜات ايكٝاد١ٜ يعُذا٤ نًٝات داَع١ عذٕ َٔ ٚد١ٗ ْعش (.2001.)سظني عًٞ عبذاهلل  .56
 .ايُٝٔ، عذٕ، َادظتري، اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ

علا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف داَع١ تعض ملٗاسات أَذ٣ اَتالى (. 2007.)سٓإ عبذٙ فشسإ طٝف املداليف  .57
يذ٣ املشنض ايٛطين ، ايشقِ املهتيب دٕساأل، ايريَٛى، َادظتري، االْرتْت ٚاجتاٖاتِٗ ضتٖٛا

 (.3450) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

(. بشْاَر َكرتح يت١ُٝٓ َٗاسات تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يذ٣ 2011سٓإ عبذٙ فشسإ طٝف املداليف.)  .58
ايطًب١ املعًُني يف داَع١ تعض ٚأثشٙ ع٢ً اجتاٖاتِٗ ضتٛ ايتعًِ ايزاتٞ. دنتٛساٙ، ايكاٖش٠، ايشقِ املهتيب 

 (.8571ايٛطين يًُعًَٛات )يذ٣ املشنض 

ِ ايربْاَر األنادميٞ يًه١ًٝ ايعًٝا يًكشإٓ ايهشِٜ بايُٝٔ يف ٜتكٛ(. 2016.)سٓإ ع٢ً طٝف ايعشٜكٞ  .59
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، األنادميٞ، ك٤ٛ َعاٜري االعتُاد

 (.14391يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

تكِٜٛ األطايٝب اإلسـا١ٝ٥ املظتدذ١َ يف حتًٌٝ بٝاْات سطا٥ٌ (. 2010.)ايـاذتٞخايذ طامل   .61
، ؿٓعا٤، َادظتري، 2005إىل  1990املادظتري اجملاص٠ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ عذٕ يف ايفرت٠ َٔ 

 (.9998) ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ

تٜٓٛع َـادس متٌٜٛ ايتعًِٝ ادتاَعٞ اذتهَٛٞ يف ادتُٗٛس١ٜ (. 2011.)ذتهُٝٞخايذ ػشف طعذإ ا  .61
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين َـش، ايكاٖش٠، دنتٛساٙ، اي١ُٝٓٝ )ايٛاقع ٚتطًعات املظتكبٌ

 (. 7789) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

سٍٛ مماسطات ايتعًِ ايتٓعُٝٞ َٔ ٚد١ٗ املٓع١ُ املتع١ًُ: دساط١ (. 2007.)خايذ عتٝل طعٝذ عبذاهلل  .62
، ايشقِ املهتيب يذ٣ َايٝضٜا، َاس يًتهٓٛيٛدٝا، دنتٛساٙ، ْعش ايعاًَني يف املهتبات ادتاَع١ٝ اي١ُٝٓٝ

 (.3769املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

. ٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝسؤ١ٜ َظتكب١ًٝ إلْؼا٤ داَع١ َفتٛس١ يف ادتُ(.2005.)خايذ ستظٔ ثابت ادتشادٟ  .63
 ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١َُٝٓٝـش، عني مشع، دنتٛساٙ

(1405.) 

(. ايعالق١ بني إطرتاتٝذٝات إداس٠ املعشف١ ٚعًُٝاتٗا)دساط١ 2007خايذ ْاؿش َٓـٛس بٔ سبتٛس.)  .64
َادظتري، عذٕ، ايُٝٔ، ايشقِ املهتيب  َٝذا١ْٝ يف املشانض االطتؼاس١ٜ ٚايبشج١ٝ ايتابع١ دتاَع١ عذٕ(، 

 (5949) يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

نادمي١ٝ ظاَع١ ؿٓعا٤ يف ك٤ٛ ٚاقع ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يًكٝادات األ(. 2009.)خًٌٝ ستُذ َطٗش ارتطٝب  .65
ِ املهتيب يذ٣ املشنض ، ايشقايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، َذخٌ اداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف ايتعًِٝ ادتاَعٞ

 (.5529) ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

، نادمي١ٝ ايكٝاد٠ ادتاَع١ٝ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝأايتدطٝط إلْؼا٤ (. 2015.)خًٌٝ ستُذ َطٗش ارتطٝب  .66
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 (.13924) ، املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١َُٝٓٝـش، ايكاٖش٠، دنتٛساٙ

َعاٜري اختٝاس ايكٝادات ادتاَع١ٝ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ (. 2014.)ادتشباْٞسادح دسإ عًٞ   .67
، ايشقِ املهتيب يذ٣ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ، االجتاٖات املعاؿش٠ ٚعالقتٗا بفعاي١ٝ األدا٤ اإلداسٟ

 (.13048) املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

ٛصاسات يف ايُٝٔ: دساط١ َظش١ٝ حت١ًًٝٝ. َادظتري، ؿٓعا٤، (. َهتبات اي2010سادش١ طعذ سادح.)  .68
 (.7052ايُٝٔ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

َذ٣ تٛافل ايٓؼاط األنادميٞ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ (. 2010.)ذ امحذ اهلُذاُْٞسدا٤ ست  .69
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ؿٓعا٤ َع َعاٜري ادتٛد٠

 (.5894) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

بٓا٤ بشْاَر تذسٜيب يتطٜٛش َٗاسات ايكٝادات األنادمي١ٝ يف (. 2017.)سدا٤ ستُذ امحذ اهلُذاْٞ  .71
، ايشقِ املهتيب يذ٣ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ، ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ َذخٌ اإلبذاع اإلداسٟ

 (.14616املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

دساط١ تطبٝك١ٝ  -أثش ت١ُٝٓ املظاس ايٛظٝفٞ ع٢ً أدا٤ املٛظفني(. 2016.)سدفإ ؿاحل حي٢ٝ طعٝذ  .71
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، األنادمي١ٝ ايعشب١ٝ، َادظتري، ظاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا

 (.13792) ١ اي١ُٝٓٝيًُعًَٛات بادتُٗٛسٜ

تـُِٝ قاعذ٠ بٝاْات َٛسذ٠ يٛصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح (. 2014.)سػا إبشاِٖٝ عبذٙ ارتًٝذٟ  .72
، ايُٝٔ ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات تعض، يتهٓٛيٛدٝا دٜهفت، َادظتري، ايعًُٞ

 (.14523) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

تكِٝٝ أْع١ُ ايشقاب١ ايذاخ١ًٝ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ (. 2010.)سػٝذ عبٛد ػشٜإ أبٛ ذتّٛ  .73
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايُٝٔ، عذٕ، َادظتري، Intosaiٚفكًا يًُعاٜري ايذٚي١ٝ ملٓع١ُ األْتٛطاٟ

 (.8497) ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

١٦ٖٝ  أعلا٤دساط١ الجتاٖات  –ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ي١٦ًٝٗ ايتذسٜظ١ٝ (.2006.)سفك١ٝ ابشاِٖٝ امحذ باَذٖف  .74
، ايشقِ املهتيب ايُٝٔ، عذٕ، دنتٛساٙ، ايتذسٜع ضتٛ بشْاَر َكرتح يًتذسٜب اثٓا٤ ارتذ١َ ظاَع١ عذٕ

 (.2689) يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

تُع يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ َع َتطًبات طٛم (. َٛا١َ٤ شتشدات ن١ًٝ اجمل2015سٖٝب طعٝذ قا٥ذ.)  .75
ايعٌُ تـٛس َكرتح، دنتٛساٙ، املًو طعٛد، ايظعٛد١ٜ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات 

 (.14337بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

(. ايبشح يف أثش سفع ايٛعٞ ايًػٟٛ يًطالب ع٢ً َٗاس٠ ايهتاب١ 2009سؤٚف ْٜٛع أمحذ عبذاهلل.)  .76
داَع١ عذٕ، َادظتري، عذٕ، ايشقِ املهتيب  -ؿرب –ن١ًٝ ايرتب١ٝ  -قظِ ايًػ١ اإلصتًٝض١ٜ يذِٜٗ يف

 (.4076يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

َذ٣ إدساى ايش٥ٝع ٚاملشؤٚغ ملكَٛات َٚعٛقات ايتُهني (. 2007.)صاٜذ ْادٞ ْاؿش ػاٚؾ  .77
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، َـش، اطٝٛط،َادظتري، دتاَع١ ؿٓعا٤ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايٛظٝفٞ بايتطبٝل ع٢ً ادتٗاص اإلداسٟ 
 (.3626) ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

تطٜٛش بذا٥ٌ متٌٜٛ ايتعًِٝ ظاَع١ ؿٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعش أعلا٤ (. 2016.)صنشٜا ستُذ عجُإ ستُذ  .78
املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ ، ايشقِ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ١٦ٖٝ ايتذسٜع

 (.14513اي١ُٝٓٝ )

، أمنٛرز َكرتح يتٌُٜٛ ايبشح ايعًُٞ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ(. 2012.)صَضّ ؿاحل طعذ ارتٛالْٞ  .79
 (.9074) ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري

َذ٣ تٛافش َعاٜري االعتُاد األنادميٞ ٚكُإ ادتٛد٠ يف اقظاّ (. 2014.)عٛض ثابتصٖشا٤ أمحذ   .81
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايُٝٔ، عذٕ، دنتٛساٙ، ايشٜاكٝات بهًٝات ايرتب١ٝ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ

 (.13098) ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

املهال(  -تطٜٛش  دٛد٠ أدا٤ نًٝيت ايرتب١ٝ )عذٕتـٛس َكرتح ي(.2014.)طامل أمحذ َباسى باٚادٟ  .81
ظاَعيت عذٕ ٚسلشَٛت يف ك٤ٛ تكِٜٛ األدا٤ اإلداسٟ ٚفل َعاٜري األدا٤ املتُٝض 

، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ ايُٝٔ، عذٕ، دنتٛساٙ، baldrigeبايذسٜر
 (.13063) اي١ُٝٓٝ

تكِٜٛ بشاَر ايذساطات ايعًٝا بهًٝات ايرتب١ٝ يف ادتاَعات (.2007.)ايعطابطامل ستُذ امساعٌٝ ْاؿش   .82
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايُٝٔ، إب، َادظتري، اذته١َٝٛ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايكٝادات ايرتب١ٜٛ ٚايطًب١

 (.3974) ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

يف املشنض ايٛطين يًُعًَٛات. َادظتري، (. خذَات املعًَٛات 2012طاَٞ عًٞ محٛد ارتٛالْٞ.)  .83
 (.7970ؿٓعا٤، ايُٝٔ.ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

، يف داَع١ تعض ٚاإلداس١ٜ األنادمي١ٝقِٝ ايعٌُ يذ٣ ايكٝادات (. 2012.)طعاد قاطِ عًٞ ادتبًٞ  .84
 (.5642) ٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايايُٝٔ، تعض، َادظتري

دنتٛساٙ، (، ايهفا١ٜ ايذاخ١ًٝ ٚارتاسد١ٝ يه١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ تعض، 1998طًطإ طعٝذ عبذٙ املداليف.)  .85
، ايشقِ املهتيب يذ٣ بػذاد، ايعشام، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 (.6772) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات

َشادع١ ٚتكِٜٛ ايفرت٠ ايض١َٝٓ إلصتاص سطا٥ٌ املادظتري يف ن١ًٝ (. 2012.)طًطإ ستُذ دابش أبٛ ٖادٟ  .86
، ايشقِ املهتيب يذ٣  ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، (pertايرتب١ٝ ظاَع١ ؿٓعا٤ باطتدذاّ أطًٛب بريت )

 (.9001) املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

أطايٝب تكِٝٝ تعًِ ايطايب يف نًٝات داَع١ عذٕ )ايٛاقع (.2008.)ط٢ًُ َؼٗٛس طكاف ايهاف  .87
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ تْٛع، تْٛع، دنتٛساٙ، ٚاملؼانٌ(

 (.6061) اي١ُٝٓٝ

، اي١ُٝٓٝ ارتاؿ١ ادتاَعات يف املايٞ املعًَٛات تكِٝٝ فاع١ًٝ ْعاّ(. 2015.)ط٣ًٛ ع٢ً ستُذ ايٝافعٞ  .88
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، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات َايٝضٜا، (UTMاملايٝض١ٜ ) ايتهٓٛيٛدٝا، َادظتري
 (.13374) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

اطتدذاّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف املهتبات ادتاَع١ٝ اي١ُٝٓٝ (. 2015.)مسش مجاٍ أمحذ اذتباسٟ  .89
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ٚاأل١ًٖٝاذته١َٝٛ 

 (.13605) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

ملتطًبات  تعض داَع١ يف ايتعًِٝ ادتاَعٞ شتشدات َٛا١َ٤ َذ٣(.2014.)مسش طعٝذ عبذاهلل عبذ ايشب  .91
 ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنضايُٝٔ، تعض، َادظتري، احمل١ًٝ ايت١ُٝٓ

(12927.) 

ايعًُٝات احملٛطب١ يف املهتبات ادتاَع١ٝ اذته١َٝٛ: دساط١ (. 2010.)مسري ستُذ قاطِ عبذاجملٝذ  .91
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، َظش١ٝ َكاس١ْ

 (.7448) اي١ُٝٓٝ

نادمي١ٝ ظاَع١ ؿٓعا٤ ضتٛ ايتػٝري ايتٓعُٝٞ اجتاٖات ايكٝادات األ(. 2013.)ْادٞ األغربٟطٗري ؿاحل   .92
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ٚعالقتٗا بظًٛنِٗ ايكٝادٟ

 (.12549) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

بايشكا ايٛظٝفٞ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ عالق١ كػٛط ايعٌُ (. 2010.)طٗري ستُذ ٖادٟ قاطِ املكشٟ  .93
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ايتذسٜع ظاَع١ ؿٓعا٤

 (.6889) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

(. ايبشح يف املؼهالت اييت تٛاد٘ طالب ايظ١ٓ األٚىل يف تعًِ 2008ط١ْٝٛ َٗذٟ ستظٔ اهلذاس.)  .94
داَع١ عذٕ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض  -ؿرب –داَعٞ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايًػ١ االصتًٝض١ٜ نُتطًب 

 (.4688ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

ايعالق١ بني دسد١ مماسط١ ايكٝاد٠ ايتش١ًٜٝٛ ٚدسد١ مماسط١ (. 2016.)ػا٥ف ػشف عجُإ اذتهُٝٞ  .95
ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ، ايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ، إداس٠ املعشف١ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ

 (.14487يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

يف  اإلطرتاتٝذ١ٝتبين ْعِ دعِ ايكشاس يذ٣ ؿاْعٞ ايكشاسات (. 2012.)ؿاحل امحذ عًٞ اذتُاطٞ  .96
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض َايٝضٜا، اٚتاسا املايٝض١ٜ، دنتٛساٙ، َؤطظات ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايُٝٔ

 (.9164) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ ايٛطين

دساط١  -ٚظا٥ف ايعالقات ايعا١َ يف ادتاَعات اذته١َٝٛ اي١ُٝٓٝ (. 2014.)ؿكش قاٜذ سضاّ ايضٜذٟ  .97
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ  ايُٝٔ، اإلميإ، َادظتري، َٝذا١ْٝ َكاس١ْ

 (.13562) اي١ُٝٓٝ

ايتعًِٝ ادتاَعٞ ٚاثش٠ ع٢ً ايكِٝ االدتُاع١ٝ املتعًك١ باألطش٠ (.2001،)َطٗش طاسم َطٗش ستُذ  .98
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايُٝٔ، ؿٓعا٤،َادظتري، اي١ُٝٓٝ /دساط١ ادتُاع١ٝ تطبٝك١ٝ بأَا١ْ ايعاؿ١ُ
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 (.370) ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

يتطٜٛش بشْاَر إعذاد َعًِ تعًِٝ ايهباس يف ن١ًٝ (. تـٛس َكرتح 2012طاٖش ستُذ حي٢ٝ ْاػش سذش.)  .99
ايرتب١ٝ ظاَع١ إب يف ك٤ٛ ايتٛدٗات ايعامل١ٝ،  َادظتري، إب، ايُٝٔ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض 

 (.9530ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

، شش١ٜ األنادمي١َٝذ٣ ايتضاّ داَع١ ؿٓعا٤ باملبادئ ايعامل١ٝ يً(. 2011.)ط٘ عبذاهلل ستُذ اذتُضٟ  .111
 (.9681) ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري

داسٟ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايجكاف١ ايتٓع١ُٝٝ ٚعالقتٗا باإلبذاع اإل(. 2015.)ط٘ عًٞ عبذادتًٌٝ ًَٗٞ  .111
، ايشقِ ايُٝٔ، نادمي١ٝ ايعشب١ٝاأل، َادظتري، دساط١ ساي١ داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا –ايعاًَني 

 (.13269) املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

اإلداس٠ اإليهرت١ْٝٚ ٚفاعًٝتٗا يف دٛد٠ األدا٤ اإلداسٟ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ (.2015.)عادٍ ؿاحل درب  .112
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايظٛدإ، أفشٜكٝا ايعامل١ٝ، َادظتري، ذته١َٝٛامنٛردا(ا  )ادتاَعات

 (.13510) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

ايجكاف١ ايتٓع١ُٝٝ ٚأثشٖا ع٢ً اختار ايكشاس اإلداسٟ "دساط١ (. 2012.)عاَش عبذايٖٛاب عًٞ ايظٓباْٞ  .113
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض  طٛسٜا، دَؼل، دنتٛساٙ، َٝذا١ْٝ ع٢ً ادتاَعات اذته١َٝٛ اي١ُٝٓٝ"

 (.8085) ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

عالق١ ايتذسٜب بأدا٤ األفشاد ايعاًَني يف اإلداس٠ ايٛطط٢ (. 2008.)عا٥ذ٠ عبذ ايعضٜض عًٞ ْعُإ  .114
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايظٛدإ، يًذساطات األٚططايؼشم ، َادظتري، دساط١ ساي٘ داَع١ تعض

 (.5008) ين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايٛط

داسٟ يذٜٛإ عاّ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ دا٤ اإلنفا٠٤ األ(. 2013.)ايعٛاكٞ عا٥ؼ١ عُش عجُإ  .115
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ٚايبشح ايعًُٞ

 (.13357) اي١ُٝٓٝ

(. أِٖ َعٛقات ت١ُٝٓ اإلداس٠ ايرتب١ٜٛ يف ادتُٗٛس١ٜ 2004محــادٟ ايفكٝــــ٘.) ا٥ـض ستُــذ أمحــذع  .116
َادظتري، رَاس، ايُٝٔ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين  اي١ُٝٓٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايكٝادات اإلداس١ٜ.

 (.1060يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

عُٝٞ يف حتظني دٛد٠ ايذساطات ايعًٝا دٚس ايتطٜٛش ايتٓ(.2012.)عباغ عًٞ ستُذ َاْع ايؼطيب  .117
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض َـش، املٓٛف١ٝ، َادظتري، ساي١ ع٢ً داَع١ ؿٓعا٤-بادتاَعات اي١ُٝٓٝ 

 (.9582) ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

، منٛرز َكرتح يتشظني األدا٤ ايتٓعُٝٞ يف داَع١ ؿٓعا٤(. 2009.)عبذ ارتايل ٖادٟ ستظٔ ايطٛاف  .118
 (.5753) ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝطٛسٜا، سًب، دنتٛساٙ

َعاٜري اعتُاد ٚكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ ادتاَعٞ يف ادتُٗٛس١ٜ (.2008.)عبذ ايػين ستُذ عبذٙ طعٝذ  .119
هتيب يذ٣ املشنض ، ايشقِ املَـش، اطٝٛط، َادظتري، اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ بعض ايتذاسب ايرتب١ٜٛ املعاؿش٠
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 (.4659) ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

َكرتح يتطٜٛش ٚاقع طٝاط١ ايكبٍٛ يف ادتاَعات  (.أمنٛرز2007.)عبذ ايهشِٜ امحذ ستُذ ايفكٝ٘  .111
 اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ

 (.3766) ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، اب، َادظتري

تـٛس َكرتح يتطٜٛش دٚس داَع١ ؿٓعا٤ يف خذ١َ اجملتُع (.2016.)عبذ اهلل حي٢ٝ سظٔ أبٛ ػٝش١  .111
، املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ، احملًٞ يف ك٤ٛ َتطًبات ادتٛد٠ ايؼا١ًَ

 (.14124) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

يتٓظٝل ايعالق١ بني نًٝات ايرتب١ٝ يف سؤ١ٜ َظتكب١ًٝ (.2010.)عبذ املعض عبذ ادتباس غايب دبٛإ  .112
، ايشقِ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ادتاَعات اذته١َٝٛ ٚٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 (.6826) املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 املؤطظٞ بادتاَعات األدا٤ يتشظني ايذاع١ُ ايتٓع١ُٝٝ ايجكاف١(.2014.)عبذ املًو ستُذ ايٛتاسٟ  .113
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، تعض، دنتٛساٙ، اذتذٜج١ اإلداس١ٜ االجتاٖات ٜل٤ٛ اي١ُٝٓٝ 

 (.12605) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

قٝاغ ايهفا٠٤ اإلْتاد١ٝ يًذاَعات اي١ُٝٓٝ باطتدذاّ (. 2014)عبذ املًو ستُذ حيٞ يطف ػانش.  .114
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ، DEAايتشًٌٝ ايتطٜٛكٞ يًبٝاْات 

 (.13168) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

يف ك٤ٛ بـعذ٠  –تكِٜٛ أدا٤ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚاآلداب (. 2009نش.)اػـ ٜـشـ٢ٝسـُـذ معـبذ ايـًُو   .115
 ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، أٖذافٗا

(5533.) 

دٚس ٚطا٥ٌ اإلعالّ يف تهٜٛٔ ايٛعٞ ايظٝاطٞ يذ٣ (. 2003.)عبذاذتهِٝ عبذاهلل عُش َهاسّ  .116
هتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ، ايشقِ املَـش، ايبشٛخ  ٚايذساطات ايعشب١ٝ، َادظتري، ايؼباب ادتاَعٞ

 (.5134) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

دساط١  -ايتدطٝط االطرتاتٝذٞ ٚتطٜٛش األدا٤ املؤطظٞ (. 2015.)عبذايشمحٔ قاطِ ستُذ سادب  .117
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ساي١ داَع١ تعض

 (.13533) اي١ُٝٓٝ

 أعلا٤املٓاخ ايتٓعُٝٞ ٚعالقت٘ باإلْتاد١ٝ ايع١ًُٝ يذ٣ (.2004.)عبذايشقٝب عًٞ قاطِ ايظُاٟٚ  .118
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، عذٕ، َادظتري، ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ تعض

 (.1290) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

١ُٝ امل١ٝٓٗ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ بٓا٤ بشْاَر يًتٓ(. 2008.)عبذايشقٝب عًٞ قاطِ ايظُاٟٚ  .119
 ٔ.ايُٝ، تعض، دنتٛساٙ، تعض يف ك٤ٛ َذخٌ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ

داس٠ ادتٛد٠ يتطٜٛش ايربزتٝات يف َشنض اذتاطٛب ظاَع١ (. إ2013.)عبذايظالّ طعٝذ غايب ناٌَ  .121
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 بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، تعض، َادظتري، تعض
(13918.) 

عاد٠ إايُٝٔ َٔ َٓعٛس  داس٠ ادتاَعات ايبشج١ٝ يفإدا٤ أتطٜٛش (. 2013.)عبذايػ٢ٓ ستُذ عبذٙ طعٝذ  .121
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات َـش، ايكاٖش٠، دنتٛساٙ، اهلٓذط١ )تـٛس َكرتح(

 (.9932) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

تـٛس َكرتح يتطبٝل االعتُاد األنادميٞ بهًٝات ايرتب١ٝ (. 2012.)عبذٙ ايفكٝ٘عبذايهشِٜ أمحذ ستُذ   .122
، ايشقِ َـش، قٓا٠ ايظٜٛع، دنتٛساٙ، بادتُٗٛس١ٜ يف ك٤ٛ خربات بعض ايذٍٚ ايعشب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ

 (.9021) املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

، تطٜٛش ْعِ املعًَٛات اإلداس١ٜ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ(. 2016.)عبذايهشِٜ طعٝذ عبذٙ قاطِ ايذعٝع  .123
 (.13400) ، املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ

عات ايتٓع١ُٝٝ املؤثش٠ ع٢ً أدا٤ ادتاَعات اعٛاٌَ ايـش(.2007.)عبذايهشِٜ ع٢ً امحذ ايٛسايف  .124
، ايشقِ ايظٛدإ، ايظٛدإ يًعًّٛ، َادظتري، األنادمي١ٝ ٚاإلداس١ٜاي١ُٝٓٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايكٝادات 

 (.3863) املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

اطرتاتٝذٝات إداس٠ ظاٖش٠ ايـشاعات ايتٓع١ُٝٝ املؤثش٠ ع٢ً (. 2010.)عبذايهشِٜ عًٞ امحذ ايٛسايف  .125
، دنتٛساٙ، فٝٗا ٚاإلداس١ٜ األنادمي١ٝدساط١ َٝذا١ْٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايكٝادات  –أدا٤ ادتاَعات اي١ُٝٓٝ

، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ  ايظٛدإ، ايظٛدإ يًعًّٛ  ٚايتهٓٛيٛدٝا
 .(6339) اي١ُٝٓٝ

دا٤ ادتاَعات اي١ُٝٓٝ قبٌ ايـشاع ايظٝاطٞ ايذاخًٞ / أتكِٝٝ (.2015.)عبذاهلل محٝذ َشػذ اذتُريٟ  .126
، دنتٛساٙ، داس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَإدا٤ داَع١ ؿٓعا٤ ٚداَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا يف ك٤ٛ أدساط١ ٚاقع 

 (.13616) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات املػشب، ستُذ ارتاَع

(. إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف نًٝات اجملتُع اي١ُٝٓٝ بايتطبٝل 2011عبذاهلل ؿاحل بٔ ؿاحل عبذايشب.)  .127
ع٢ً ن١ًٝ اجملتُع عذٕ، دنتٛساٙ، أّ دسَإ االطال١َٝ، ايظٛدإ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين 

 (.7760يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

، ارتذَات ايتع١ًُٝٝ يف ستافع١ اذتذٜذ٠ )دساط١ دػشاف١ٝ((. 2012.)اهلل عًٞ ؿاحل ايؼذٜذ٠عبذ  .128
 (.9151) ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١َُٝٓٝـش، أطٝٛط، دنتٛساٙ

بأخالقٝات ايعٌُ ايتُهني اإلداسٟ ٚتأثريٙ يف ايتضاّ ايعاًَني (. 2013.)عبذاهلل ستُذ امساعٌٝ ايٛػًٞ  .129
، دساط١ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايعاًَني اإلداسٜني يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ-يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ

 (.13088) ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، عذٕ، َادظتري

ؿٓاع١ ايكشاس ايتعًُٝٞ يف ادتُٗٛس١ٜ تـٛس َكرتح يتطٜٛش (. 2005.)عبذاهلل ستُذ ستُذ ايؼاَٞ  .131
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين َـش، األصٖش، دنتٛساٙ، اإلداسٟ املعاؿش اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ ايفهش

 (.5742) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ
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َعٛقات اطتدذاّ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف  نًٝيت ايعًّٛ (. 2009.)عبذاهلل ستُذ ٖاػِ اذتٝفٞ  .131
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، داَع١ ؿٓعا٤ يًتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ ايشق١ُٝ ١ٝٚايرتب

 (.5661) ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

(. تـٛس َكرتح يتطٜٛش أدا٤ نًٝات اجملتُع بادتُٗٛس١ٜ 2010عبذاهلل حي٢ٝ حي٢ٝ ْاؿش بذس ايذٜٔ.)  .132
ايؼا١ًَ، َادظتري، َعٗذ ايبشٛخ ٚايذساطات ، ايكاٖش٠، ايشقِ املهتيب اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠ 

 (.6255يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

قٝاغ دٛد٠ ارتذَات يف املهتب١ األنادمي١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايطالب (. 2010، )عبذاملًو حي٢ٝ ايٓـريٟ  .133
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين َايٝضٜا، ٛد١ٝادتاَع١ ايتهٓٛي، َادظتري، احملًٝني ٚايذٚيٝني

 (.7764)  يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 عبذٙ عبذاهلل ستُذ قاٜذ.) ب.ت (. مماسطات ت١ُٝٓ املٛاسد ايبؼش١ٜ يف ايُٝٔ دساط١ يف قطاع ايتعًِٝ.   .134

)اإلْرتْت( يف ايتعًِٝ ٚاقع اطتدذاّ ػبه١ املعًَٛات ايعامل١ٝ (. 2010.)عض ايذٜٔ طًطإ قا٥ذ عًٞ  .135
، أّ ايكش٣، َادظتري، ٚايبشح ايعًُٞ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع بهًٝات ايرتب١ٝ بادتاَعات اي١ُٝٓٝ

 (.6613) ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايظعٛد١ٜ

 ايتطٜٛش ٚإَهاْاتايٛاقع  –متٌٜٛ ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايُٝٔ (. 2007.)ايعضٟ عًٞ ستُذ حي٢ٝ ايربعٞ  .136

 ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايظعٛد١ٜ، املًو طعٛد، دنتٛساٙ
(3478.) 

 فاق٘ املظتكب١ًٝ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ:آايتعًِٝ ادتاَعٞ عٔ بعذ ٚ(. 2009.)عفٝف عبذاهلل ايش١َُٝ  .137
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات تْٛع، تْٛع، دنتٛساٙ، ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝاداَع٘ 

 (.6246) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

املؼهالت اإلداس١ٜ ٚاألنادمي١ٝ اييت تٛاد٘ ايكٝادات ايرتب١ٜٛ يف (. 2011.)عال امحذ ستُذ اذتٝاطٞ  .138
، ايشقِ  ايُٝٔ، رَاس، َادظتري، ايكٝاداتادتاَعات اي١ُٝٓٝ ٚطشم َٛادٗتٗا َٔ ٚد١ٗ ْعش تًو 
 (. 12700) املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

تطٜٛش إداس٠ نًٝات ايرتب١ٝ بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ َذخٌ (. 2004.)ع٢ً ػٛعٞ ْادٞ عشداؾ  .139
 َات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ، املشنض ايٛطين يًُعًَٛـش، عني مشع، َادظتري، إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ

(1011.) 

تأثري ايشكا ايٛظٝفٞ ع٢ً أدا٤ املٛظفني اإلداسٜني ظاَع١ (. 2011.)ع٢ً عبذ اهلل سظٔ ايعٛاكٞ  .141
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ؿٓعا٤ )عح تطبٝكٞ(

 (.9950) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 يف املظ٦ٛي١ٝ ستاطب١ ْعاّ تطبٝل َكَٛات تٛافش َذ٣(. 2015.)ارتلُٞع٢ً ٜٛطف ايـػري   .141
األنادمي١ٝ ، َادظتري، اي١ُٝٓٝ ٚايتهٓٛيٛدٝا ايعًّٛ داَع١ يف ساي١ دساط١ اي١ُٝٓٝ األ١ًٖٝ ادتاَعات

 (.13399، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )ايُٝٔ، ايعشب١ٝ
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َذ٣ اَتالى ٦ٖٝ٘ ايتذسٜع يف داَع٘ تعض يًهفاٜات ايتك١ٝٓ (.2005.)غايب املداليفعًٞ طشسإ   .142
، ايشقِ املهتيب يذ٣ سدٕاأل، ايريَٛى، َادظتري، ايتع١ًُٝٝ ٚمماسطتِٗ هلا ٚايـعٛبات اييت ٜٛادْٗٛٗا

 (.6533) املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

منٛرز َكرتح يتطٜٛش َكشسات تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ يف ادتاَعات (. 2010.)عًٞ طشسإ غايب املداليف  .143
، املشنض ايٛطين األسدٕ، األسد١ْٝ، دنتٛساٙ، اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ املعاٜري ايعامل١ٝ يتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ

 (.6534) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

تـٛس َكرتح يًتطٜٛش يف  ؿٓاع١ ايكشاس يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ(. 2013.)عًٞ عبذارتايل عبذاهلل قاٜذ  .144
 .َـش، ايكاٖش٠، دنتٛساٙ، ك٤ٛ ايتشٛالت االداس١ٜ يف زتتُع املعشف١

اإلداس٠ اإلبذاع١ٝ ٚتطٜٛش أدا٤ ايكٝادات اإلداس١ٜ دساط١ ساي١ داَع١ (. 2016.)عًٞ عبذاهلل ايعٛاكٞ  .145
 يذ٣ املشنض ايٛطين ، ايشقِ املهتيبايظٛدإ، افشٜكٝا ايعامل١ٝ، دنتٛساٙ، ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ -ؿٓعا٤ 

 (.14308 يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ.)

تطٜٛش اإلداس٠ ادتاَع١ٝ يف ك٤ٛ َتطًبات إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ (. 2010.)عًٞ عبذاهلل ستُذ ايذٚؾ  .146
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، عذٕ، دنتٛساٙ، )دساط١ ساي١ داَع١ عذٕ(

 (.8247) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

بٓا٤ بشْاَر تذسٜيب َكرتح يتطٜٛش أدا٤ َذٜشٟ ايعُّٛ (.2007.)عًٞ عبذاهلل ستُذ ايؼاٚؾ  .147
، ايُٝٔ، إب،َادظتري، َٚظاعذِٜٗ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ يف ك٤ٛ استٝاداتِٗ ايتذسٜب١ٝ

 (.4226) ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 اي١ُٝٓٝ ايعًٝا ٚاملعاٖذ ادتاَعات ديف بع عٔ ايتعًِٝ ٚاقع(. 2011.)قعؼٛؾ ْاؿش ستُذ عًٞ عًٞ  .148
، ايشقِ املهتيب ايظٛدإ، اإلطال١َٝ دسَإ أّ، دنتٛساٙ،  ايشٜاكٝات َاد٠ تذسٜع يف تطبٝك٘ َٚذ٣

 (.7604) يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

َعٛقات ايبشح ايعًُٞ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع (. 2008.)ايؼشَاْٞأمحذ  عبذاهلل ستُذ عًٞ  .149
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ظاَع١ ؿٓعا٤

 (.5030) اي١ُٝٓٝ

عُذا٤ ايهًٝات يف داَع١ ؿٓعا٤ َٔ  أدا٤تكِٝٝ فعاي١ٝ (. 2008.)عًٞ حي٢ٝ عًٞ ستُٛد ػشف ايذٜٔ  .151
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ايتذسٜع ١٦ٖٝ أعلا٤د١ٗ ْعش ٚ

 (.3083) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

داس٠ إداسٟ يًذاَعات اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ دا٤ اإلتطٜٛش األ(.2014.)عًٞ حي٢ٝ عًٞ ستُٛد ػشف ايذٜٔ  .151
 يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ، ايشقِ املهتيب َـش، عمشعني ، دنتٛساٙ، ايتُٝض

(11768.) 

تكِٝٝ فشق تطبٝل إداس٠ األصَات يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ )دساط١ (. 2016.)عُاس عًٞ ْاؿش ايؼبًٞ  .152
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ َـش، أطٝٛط، َادظتري، َكاس١ْ(



 

 

 دكتىر/ خليل الخطيبتحرير:      0202المجلذ األول : سبتمبر  – الجمهىرية اليمنيةفي التعليم العالي دراسات وأبحاث سلسلة ملخصات 

 

   
412 

(14508.) 

، تـٛس َكرتح يتطٜٛش ادتاَعات األ١ًٖٝ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ(. 2011.)محٝذ ايكاْفغايب محٝذ   .153
 ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١َُٝٓٝـش، عني مشع، دنتٛساٙ

(7492.) 

ايتُهني اإلداسٟ ٚعالقت٘ باألدا٤ ايٛظٝفٞ يذ٣ املٛظفني (.2015.) فاط١ُ ستظٔ ستُذ ايعاٜؽ  .154
، ايشقِ املهتيب يذ٣ ايُٝٔ، االنادمي١ٝ ايعشب١ٝ، َادظتري، إلداسٜني يف داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝاا

 (.13190) املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 ايتذسٜع أعلا٤ ١٦ٖٝ يذ٣ ايع١ًُٝ باإلْتاد١ٝ اذتٛافض عالق١(.2015.)فاط١ُ ستُذ ْاؿش املطشٟ  .155
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ؿٓعا٤ ظاَع١

 (.13364اي١ُٝٓٝ )

عالق١ مماسط١ اذتش١ٜ األنادمي١ٝ باإلْتاد١ٝ ايبشج١ٝ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ (.2014.)فاٜض محٛد حي٢ٝ فاسع  .156
ًُعًَٛات ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ايتذسٜع ظاَع١ ؿٓعا٤

 (.13717) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

، يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اإلداسٟ األدا٤ايعٛاٌَ املؤثش٠ يف فعاي١ٝ (. 2004،)فا٥ض ؿاحل َٓـش َشػذ  .157
 (.1196) ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري

ايعٛاٌَ املؤثش٠ ع٢ً تطبٝل ستاطب١ املٛاسد ايبؼش١ٜ يف ادتاَعات (. 2016.)فتش١ٝ غٝالٕ أبٛ فاسع  .158
 ، املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، األنادمي١ٝ ايعشب١ٝ، َادظتري، اي١ُٝٓٝ ارتاؿ١

(13881.) 

غ املاٍ ايفهشٟ يف داَع١ ؿٓعا٤ يف ك٤ٛ أتـٛس َكرتح يت١ُٝٓ س(. 2016.)فتش١ٝ ستُذ اهلُذاْٞ  .159
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ، داس٠ املعشف١إَذخٌ 

 (.13946) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

أثش اذتٛافض ع٢ً أدا٤ ايعاًَني يف ادتٗاص اإلداسٟ يف ادتُٗٛس١ٜ (. 2016.)فتش١ٝ ستُذ سظني طشٜع  .161
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، طبٝك١ٝ ع٢ً داَع١ ؿٓعا٤اي١ُٝٓٝدساط١ ت

 (.14464يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

، بٓا٤ منٛرز يٓعاّ االعتُاد األنادميٞ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ(. 2010.)فتش١ٝ ستُذ ستُذ اهلُذاْٞ  .161
 (.6200) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ، املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري

تـٛس َكرتح يتطٜٛش االتـاالت اإلداس١ٜ االيهرت١ْٝٚ يف (. 2014.)فلٌ سادح عبذ ايكٟٛ طامل  .162
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ ايُٝٔ، عذٕ، دنتٛساٙ، داَع١ عذٕ

 (.13076اي١ُٝٓٝ )

ايتعًِٝ ادتاَعٞ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ دساط١ ساي١ يإلْتاد١ٝ دٛد٠ (.2008.)فلٌ عبذ اهلل عًٞ عٕٛ  .163
، ايشقِ املهتيب يذ٣ َـش، ايكاٖش٠، دنتٛساٙ، ايع١ًُٝ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف داَعيت ؿٓعا٤ ٚتعض
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 (.4998) املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

ايــتـذسٜـع بهًٝــ١ ايتـــشب١ٝ ـ َذ٣ مماسط١ أعلا٤ ٦ٖٝــ١ (. 2010.)فؤاد ؿاحل سظٔ ايػادسٟ  .164
، املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، دــــاَع١ ؿــٓعا٤ يكٝـِ َٗٓـ١ ايتعًٝـِ بادتاَع١

 (.7225) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 ادتُٗٛس١ٜ يف ايذساط١ٝ ايبعجات ٚاملٓح ملٓع١َٛ ايتٓعُٝٞ ايتطٜٛش(. 2013.)فؤاد ستُذ امحذ اذتذا  .165
 ،  ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، اي١ُٝٓٝ

(11688.) 

أمنٛرز َكرتح إلعاد٠ ٖٓذط١ ايعًُٝات اإلداس١ٜ يف ادتاَعات (. 2011.)فؤاد ستُذ قاٜذ أمحذ ايبعذاْٞ  .166
 (.9302) اي١ُٝٓٝ، املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ ايُٝٔ، تعض، دنتٛساٙ، اي١ُٝٓٝ

(. تـٛس َكرتح يف ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ يت١ُٝٓ قِٝ املٛاط١ٓ يذ٣ 2009فٛص١ٜ طعٝذ عبذايظالّ ايؼشعيب.)  .167
طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ تعض، ايُٝٔ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ 

(6634.) 

، املعًَٛات اإلداس١ٜ ٚعالقتٗا ظٛد٠ ايكشاسات اإلداس١ٜفاع١ًٝ ْعِ (. 2015.)فٝـٌ ٖضاع قاٜذ طعٝذ  .168
 ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، يعشب١ٝا األنادمي١ٝ ، َادظتري

(13709.) 

فاع١ًٝ ْعاّ تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝفٞ يًعاًَني يف ادتٗاص اإلداسٟ يف (. 2015.)قا٥ذ ؿاحل طعذ املٓا١َ  .169
 (.13581) ، املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، ؿٓعا٤ َادظتري، ادتاَعات اي١ُٝٓٝ

، اطتدذاّ عٛخ ايتظٜٛل يف ختطٝط ٚتٛدٝ٘ األْؼط١ ايتظٜٛك١ٝ(.2009.)قٝع عبذايهشِٜ بذس  .171
 (.5214) ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، عذٕ، َادظتري

(. عح دٚس إطرتاتٝذٝات االتـاٍ املظتدذ١َ يف تعًِ 2009ناتشٜٔ ؿاحل أمحذ سظني املٝظشٟ.)  .171
داَع١ عذٕ، َادظتري، عذٕ، ايشقِ  -ايًػ١ اإلصتًٝض١ٜ يطالب املظت٣ٛ األٍٚ ن١ًٝ ايرتب١ٝ صدباس
 (.6700املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

داسٟ ظاَع١ اذتذٜذ٠ دا٤ اإلداس٠ االيهرت١ْٝٚ يف تطٜٛش األدٚس اإل(. 2015.)أمحذ عضٟ ناتبنًجّٛ   .172
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، اذتذٜذ٠، َادظتري، َٔ ٚد١ٗ ْعش َٓتظبٝٗا

 (.14219) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 ادتاَعات يف ايؼا١ًَ ادتٛد٠ إداس٠ َبادئ تطبٝل َذ٣(. 2012.)َادذ َٗذٟ قاطِ طعٝذ ايكطٟٛ  .173
، أنادمي١ٝ ايظٛدإ يًعًّٛ، َادظتري، ٚايتهٓٛيٛدٝا ايعًّٛ داَع١ ع٢ً اي١ُٝٓٝ ايتطبٝل األ١ًٖٝ

 (.9922) ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايظٛدإ

تُاد يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ ارتاؿ١ دسد١ تطبٝل َعاٜري االع(. 2014.)َباسى سضاّ ؿاحل ايضاٜذٟ  .174
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين  االسدٕ، ايريَٛى، دنتٛساٙ، َٚعٛقاتٗا َٚكرتسات ايتطٜٛش
 (.13472) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ



 

 

 دكتىر/ خليل الخطيبتحرير:      0202المجلذ األول : سبتمبر  – الجمهىرية اليمنيةفي التعليم العالي دراسات وأبحاث سلسلة ملخصات 

 

   
414 

تكِٜٛ نفا٠٤ األدا٤ ايتذسٜظٞ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف (. 2011.)َربٚى ؿاحل عًٞ ايظٛدٟ  .175
، ايشقِ املهتيب يذ٣ َـش، ايكاٖش٠، َادظتري، بادتاَعات اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠نًٝات ايرتب١ٝ 

 (.7797) املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

نادمي١ٝ بادتاَعات داسٟ يًكٝادات األتطٜٛش نفا٠٤ األدا٤ اإل(. 2016.)َربٚى ؿاحل عًٞ ايظٛدٟ  .176
، ايشقِ املهتيب يذ٣ َـش، ايكاٖش٠، دنتٛساٙ، داس١ٜ املعاؿش٠اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ َتطًبات ايت١ُٝٓ اإل

 (.بذٕٚ) املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

ٚاقع ايتٛاصٕ بني املظؤٚي١ٝ ٚايظًط١ ٚعالقت٘ باألدا٤ يذ٣ (. 2013.)ستظٔ طفٝإ ستُذ ٚدٝ٘ ايذٜٔ  .177
يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات  ، ايشقِ املهتيبايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، إداسٜٞ داَع١ ؿٓعا٤

 (.10927) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

ت١ُٝٓ املٛاسد ايبؼش١ٜ يف دٜٛإ عاّ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح (. 2015.)ستظٔ ستُذ اذتضَٞ  .178
، ايشقِ َـش، اطٝٛط، دنتٛساٙ، ايعًُٞ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ َذخٌ ايتدطٝط االطرتاتٝذٞ

 (.14009) ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝاملهتيب يذ٣ املشنض 

يذٜٛإ عاّ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح  اإلداسٟ األدا٤نفا٠٤ (. 2011.)ستظٔ ستُذ فٗاد اذتضَٞ  .179
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات َـش، اطٝٛط، َادظتري، ايعًُٞ بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 (.7925) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

َظت٣ٛ ايٛعٞ ايٛسذٟٚ يذ٣ طًب١ نًٝات ايرتب١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ (. 2013.)ستفٛظ عًٞ ستُذ املعافا  .181
 ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ٚعذٕ

(11252.) 

َؤطظات ايتعًِٝ ايعايٞ يف (. إَها١ْٝ تطبٝل إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف 2009ستُذ أمحذ ايؼشيف.)  .181
ايُٝٔ. َادظتري، ادتاَع١ املفتٛس١، َايٝضٜا، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ 

 (.8147اي١ُٝٓٝ )

إَها١ْٝ تطبٝل إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف َؤطظات ايتعًِٝ ايعايٞ (. 2009.)ستُذ أمحذ سظني ايؼشيف  .182
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ َايٝضٜا، فتٛس١امل، ادتاَع١ َادظتري، بايُٝٔ

 (.8147اي١ُٝٓٝ )

(. فاع١ًٝ املٓاخ ايتٓعُٝٞ يًذاَعات اي١ُٝٓٝ )ؿٓعا٤ ، عذٕ ، إب( يف 2000ستُذ أمحذ يطف ادتٛيف. )  .183
 املظتٓـش١ٜ، ايعشام.دنتٛساٙ، ك٤ٛ امنٛرز َكرتح، 

تطٜٛش طٝاط١ ايتعًِٝ ادتاَعٞ يف ايُٝٔ يف ك٤ٛ ايتشٍٛ جملتُع  (.2012.)ستُذ أمحذ حيٞ سدَإ  .184
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات َـش، ايذٍٚ ايعشب١ٝ، َادظتري، املعشف١ )تـٛس َكرتح(

 (.9080) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

ايٛظٝف١ "دساط١ َٝذا١ْٝ املٓاخ ايتٓعُٝٞ ٚعالقت٘ بايشكا (. 2010.)ستُذ بٔ ستُذ عبذٙ طامل ايعجُاْٞ  .185
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، عذٕ، َادظتري، يف داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا"
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 (.8360) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

ستُذ محٛد عًٞ ايٓعُإ.)ٚاقع اإلػشاف ايرتبٟٛ يف ايُٝٔ َٚتطًبات تطٜٛشٙ يف ك٤ٛ االجتاٖات   .186
املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ ا ايعامل١ٝ، ايظٛدإ، ايشقِ املهتيب يذ٣ اذتذٜج١، دنتٛساٙ، افشٜكٝ

 (.1280اي١ُٝٓٝ )

ٚيٜٛات ايتػٝري يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ االجتاٖات ايعامل١ٝ (. أ2015.)ستُذ طعٝذ امحذ ْاؿش  .187
 بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛاتايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ، املعاؿش٠

(13512.) 

داس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ إعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ضتٛ تطبٝل أاجتاٖات (. 2013.)ستُذ ؿاحل حي٢ٝ دعذإ  .188
، ايشقِ املهتيب يذ٣ ايظعٛد١ٜ، املًو طعٛد، َادظتري، دا٤ داَع١ عُشإ بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝأيتطٜٛش 

 (.11446) املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

(. ايٛال٤ اذتضبٞ ٚأثشٙ ع٢ً ايظًٛى ايتٓعُٝٞ يف املؤطظات ايتع١ًُٝٝ 2010ستُذ طاٖش أمحذ ايتبايٞ.)  .189
يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )دساط١ تكٛمي١ٝ(.َادظتري، اطٝٛط، َـش، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين 

 (.7656يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

(. املٓاخ ايتٓعُٝٞ ايظا٥ذ يف نًٝات داَع٘ ؿٓعا٤ 2000ستُذ عبذ ايظالّ عبذ ايعضٜض ارتاَشٟ. )  .191
داَع١ ؿٓعا٤، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين َادظتري، نُا ٜشاٙ اعلا٤ ٦ٖٝ٘ ايتذسٜع. 

 (.231يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

، شجٞ يًذاَعات اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ اإلداس٠ بايكِٝتطٜٛش األدا٤ ايب(. 2010.)ستُذ عبذ اهلل سظٔ محٝذ  .191
 (.6240) ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١َُٝٓٝـش، عذٕ، دنتٛساٙ

تكِٝٝ َظت٣ٛ أدا٤ اهل٦ٝات ايكٝاد١ٜ يًذساطات ايعًٝا يف داَع١ (. 2010.)ستُذ عبذاهلل أمحذ ايٓدعٞ  .192
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، عذٕ، َادظتري، swot عذٕ يف ك٤ٛ ايتشًٌٝ االطرتاتٝذٞ

 (.8355) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

ؿٓع ايظٝاطات ايعا١َ يف ايُٝٔ َع ايتطبٝل ع٢ً (. 2009. )ستُذ عبذاهلل امحذ عبذاهلل ؿًٝح  .193
املشنض ايٛطين ، ايشقِ املهتيب يذ٣ َـش، سًٛإ، دنتٛساٙ، (2006  -1990ايظٝاط١ ايتع١ًُٝٝ ) 

 (.5641) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

ايـشاع ايتٓعُٝٞ ٚعالقتٗا بايشكا ايٛظٝفٞ  إداس٠اطرتاتٝذٝات (.2004.)ستُذ عبذاهلل سظٔ محٝذ  .194
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، يذ٣ اعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ ؿٓعا٤

 (.1066) اي١ُٝٓٝيًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ 

ايٛال٤ ايتٓعُٝٞ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف داَع١ ؿٓعا٤ (. 2010.)ستُذ عبذاهلل ستظٔ اذتظين  .195
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري،  ٚعالقت٘ ببعض املتػريات

 (.7106) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

ايتشذٜات اذتاي١ٝ ٚاملظتكب١ًٝ يهًٝات اجملتُع يف ادتُٗٛس١ٜ  (.2016ستُذ عبذاهلل ستظٔ اذتظين.)  .196
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 اي١ُٝٓٝ ٚإطرتاتٝذ١ٝ َٛادٗتٗا. دنتٛساٙ، ؿٓعا٤، ايُٝٔ.

تكِٜٛ بشْاَر ايذساطات ايعًٝا ختـف َٓاٖر ٚطشا٥ل تذسٜع (. 2014.)ستُذ عبذسب٘ عبذاهلل اذتشٜيب  .197
املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ، ايشقِ ايُٝٔ، عذٕ، دنتٛساٙ، عذٕ –يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 (.13070) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 يذ٣ ايع١ًُٝ باإلْتاد١ٝ ٚعالقتٗا ٚايتذسٜظ١ٝ اإلداس١ٜ األعبا٤(. 2012.)ستُذ ع٢ً ؿاحل ْادٞ  .198
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ؿٓعا٤ ظاَع١ األنادمي١ٝ األقظاّ سؤطا٤

 (.9928) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ يًُعًَٛات

دساط١ تكٛمي١ٝ الطتدذاّ َظتشذثات تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ بهًٝات (. 2008.)ستُذ ع٢ً َـًح َعضب  .199
، ايذٍٚ ايعشب١ٝ، َادظتري، ايرتب١ٝ يف ادتاَعات اذته١َٝٛ اي١ُٝٓٝ ٚخط١ َكرتس١ يتطٜٛش اطتدذاَاتٗا

 (.4303) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات َـش

طبٌ َهافش١ ايفظاد اإلداسٟ َٚعٛقاتٗا يف ادتاَعات (. 2011.)ستُذ َبدٛت سظٔ ادتشادٟ  .211
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، اذته١َٝٛ اي١ُٝٓٝ

 (.9473) اي١ُٝٓٝ

 اإلداساتيذ٣ َذٜشٟ عُّٛ َٚذٜشٟ  اإلداسٟط ايظًٛى امنا(.2003.)ايذعٝع ستُذ ْادٞ امساعٌٝ  .211
، يف داَع١ ؿٓعا٤ يف ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ ٚعالقت٘ بشكا٤ َٛظفٞ ادتاَع١ عٔ ايعٌُ األقظاّٚسؤطا٤ 
 ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝاالسدٕ، سد١ْٝاأل، َادظتري

(3235.) 

 األنادمي١ٝ يًؼؤٕٚيٓٛاب ايعُذا٤  اإلداس١ٜتطٜٛش ايهفاٜات (.2007.)ايذعٝع إمساعٌٝستُذ ْادٞ   .212
، ايشقِ املهتيب يذ٣ طٛسٜا، دَؼل، دنتٛساٙ، بادتاَعات اي١ُٝٓٝ باطتدذاّ بشْاَر تذسٜيب ستٛطب

 (.3236) املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

ظاَع١ –ثشٖا يف ع١ًُٝ اختاد ايكشاسات اإلداس١ٜكػٛط ايعٌُ ٚأ(. 2016.)ستُذ حي٢ٝ محٛد عضايذٜٔ  .213
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، األنادمي١ٝ ايعشب١ٝ، َادظتري، ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا

 (.13884) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

نادميٞ يف َذ٣ تطبٝل َعاٜري كُإ ادتٛد٠ ٚاالعتُاد األ(. 2015.)ستُٛد عبذ اذتل ايـًٟٛ  .214
، داسٜني ٚايطًب١طاتز٠ ٚاإلنادمي١ٝ ٚاألَؤطظات ايتعًِٝ ايعايٞ اي١ُٝٓٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايكٝادات األ

 ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري
(13538.) 

، املعشف١ اقتـاد ك٤ٛ يف اي١ُٝٓٝ ادتاَعات أدا٤ تطٜٛش(.2014.)ستُذايعضٜضٟ سظٔ عبذٙ ستُٛد  .215
 ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ

(12915.) 

تكِٜٛ ايشطا٥ٌ ايع١ًُٝ يف َٓاٖر ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚطشا٥ل تذسٜظٗا يف (. 2010.)ستُٛد عًٞ أمحذ ايضيٌٝ  .216
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، ايشقِ املهتيب يذ٣ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، ريَادظت، ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يف ك٤ٛ أٚيٜٛات ايبشح ايرتبٟٛ
 (.6235) املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

اجتاٖات ٚطًٛنٝات طالب ايذساطات ايعًٝا به١ًٝ اآلداب (. 2012.)َشصاح أمحذ سظني ايعظٌ  .217
 ، ايشقِ املهتيبايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، داَع١ ؿٓعا٤ يف اذتـٍٛ ع٢ً املعًَٛات: دساط١ َظش١ٝ

 (.9194) يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

ايتُاغ األنادميٝني يًُعًَٛات ايع١ًُٝ ع٢ً ػبه١ اإلْرتْت )دساط١ (. 2010.)َطٗش ع٢ً عكٝذ٠  .218
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين َـش، اطٝٛط، َادظتري، َٝذا١ْٝ َكاس١ْ بني َـش ٚايُٝٔ(

 (.6915) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 ٚد١ٗ َٔ داَع١ ؿٓعا٤ -ايرتب١ٝ ن١ًٝ يف ايعًُٞ اإلػشاف َؼهالت(. 2011.)عُشايذٚطشٟ َطٝع  .219
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ٚايطًب١ املؼشفني ْعش

 (.9840بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

املؤطظات ٚدٚسٙ يف حتكٝل أٖذافٗا ٚصاس٠ االتـاٍ ايذاخًٞ يف (.2010.)َٓاٍ ستُذ قا٥ذ ٖادٟ  .211
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض تْٛع، َٓٛب١، َادظتري، ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يف ايُٝٔ َجاال

 (.5815) ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

ظتري، َاد(.َؼهالت ايطًب١ ايُٝٓٝني ايذاسطني يف ادتاَعات االسد١ْٝ، 1996َٓـٛس امحذ غايب.)  .211
 االسد١ْٝ، االسدٕ.

(. ايب١٦ٝ ايفع١ًٝ ٚاملفل١ً ملدتربات ايعًّٛ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ َٔ 2008َٓري عبذاهلل أمحذ اذتشٜيب.)  .212
ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ ٚأعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع. َادظتري، تعض، ايُٝٔ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين 

 (.7415يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

، َادظتري، َذ٣ تٛافش َتطًبات إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف داَع١ عذٕ(. 2010.)َٝاد٠ عبذاهلل زتاٖذ  .213
 (.8234) ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، عذٕ

يف ك٤ٛ  -داَع١ إب-َظت٣ٛ دٛد٠ اإلداس٠ ايتع١ًُٝٝ يف نًٝات(. 2009.)ْاد١ٜ عًٞ عُش عكالٕ  .214
 ، املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، عذٕ، َادظتري، إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ

(8502.) 

ايٛظٝفٞ )دساط١ٝ َٝذا١ْٝ  ايشكا ع٢ً ٚأثشٙ ايٛظٝفٞ املظاس تطٜٛش(. 2016.)ْاؿش امحذ قاطِ َؼٛح  .215
ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ، ايُٝٔ، االنادمي١ٝ ايعشب١ٝ، َادظتري، ٚايتهٓٛيٛدٝا(، ع٢ً داَع١ ايعًّٛ

 (.13289) ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

(. تـٛس َكرتح يتطبٝل َعاٜري اذتٛن١ُ يف نًٝات اجملتُع 2015ْاؿش طعٝذ عًٞ ستظٔ ايذسٝاْٞ.)  .216
اي١ُٝٓٝ. دنتٛساٙ، ؿٓعا٤، ايُٝٔ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ 

(13373.) 

 ادتاَعات ايعاًَني يف يذ٣ اإلداسٟ باإلبذاع ٚعالقت٘ ايتُهني(. 2014.)ْاؿش ع٢ً ْاؿش ارتذسٟ  .217
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 ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ، اي١ُٝٓٝ
(13043.) 

ظاَع١  اإلداسٜنيايٛال٤ ايتٓعُٝٞ ٚعالقت٘ باألدا٤ يذ٣ ايعاًَني (.2007.)ْاؿش عًٞ ْاؿش ارتذسٟ  .218
 ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ؿٓعا٤

(3408.) 

 َٝذا١ْٝ ايعاًَني )دساط١ أدا٤ يفا ٚأثشٖ ٚايتأٌٖٝ ايتذسٜب َعٛقات(. 2007.)ْاؿش ستُذ ْاؿش عضاْٞ  .219
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ ايُٝٔ، عذٕ، َادظتري، عذٕ( داَع١ يف

 (.4083) اي١ُٝٓٝ

َكرتس١ يتطٜٛش ايؼشان١ بني ادتاَعات اي١ُٝٓٝ  (. إطرتاتٝذ2010١ٝ.)ْبٌٝ أمحذ ستُذ ايعفريٟ  .221
ايٛطين يًُعًَٛات  ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنضايُٝٔ، تعض، دنتٛساٙ، َٚؤطظات طٛم ايعٌُ

 (.9687) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

داس١ٜ ظاَع١ ؿٓعا٤ يف ك٤ٛ امنٛرز َكرتح يتطٜٛش ايعًُٝات اإل(. 2016.)ْب١ًٝ سظٔ عًٞ ايـشابٞ  .221
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ، (SIX Sigmaَٓٗر )

 (.14105) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

، طايٝب ايلبط االدتُاعٞ املُاسط١ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ؿٓعا٤(. أ2016.)امحذ ؿاحل ايزٖيبصتا٠   .222
 ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝيُٝٔ، اؿٓعا٤، َادظتري

(14212.) 

 -ايًػ١ االصتًٝض١َٜكرتح يتذٜٛذ أدا٤ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف أقظاّ (. 2010.)صت٣ٛ امحذ ع٢ً اذتاز  .223
، ايشقِ املهتيب ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ؿٓعا٤ يف ك٤ٛ املعاٜري األنادمي١ٝ ايعامل١ٝ

 (.6768) يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

دات طرتاتٝذ١ٝ إلْتاز املعشف١ يف داَع١ ؿٓعا٤ يف ك٤ٛ استٝا(. إ2016.)صت٣ٛ أمحذ ع٢ً اذتاز  .224
 (.14007)ايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ، منٛرز َكرتح –ايت١ُٝٓ املظتذا١َ يف ايُٝٔ

دسد١ مماسط١ ايكٝاد٠ ايشٜاد١ٜ ٚعالقتٗا بتشكٝل املٝض٠ ايتٓافظ١ٝ (. 2016.)صتٝب َـًح ستُذ عظهش  .225
، املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ، يف ادتاَعات األ١ًٖٝ يف ايُٝٔ

 (.14142) اي١ُٝٓٝ

تكِٜٛ ْعاّ ايشقاب١ ايذاخ١ًٝ يف قطاع ايتعًِٝ ايعايٞ (. 2009.)ْضانت عبذاملًو عبذ ايهشِٜ َاْا  .226
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، عذٕ، َادظتري، داَع١ عذٕ –اذتهَٛٞ ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ 

 (.6113) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

تكِٜٛ طٝاط١ ايتذسٜب ظاَع١ ؿٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعش املٛظفني (. 2011.)ادتشادْٟؼٛإ ستُذ   .227
 ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، اإلداسٜني

(8604.) 
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ايشٜاك١ٝ يف داَع١ ؿٓعا٤ ٚاْعهاطاتٗا ع٢ً ايٓؼاط  اإلداس٠ٚاقع (. 2010.)ْؼٛإ ستُذ ستُذ  .228
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ ادتضا٥ش، دايٞ ابشاِٖٝ، َادظتري، ايشٜاكٞ

 (.7423) اي١ُٝٓٝ

دٚس األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَع١ ؿٓعا٤ يف تطٜٛش األدا٤ ايتذسٜظٞ (. 2012.)ْـش ؿاحل عبذٙ سظٔ  .229
، املشنض  ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ١٦ ايتذسٜع فٝٗا َٔ َٓعٛس إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَألعلا٤ ٖٝ

 (.8517) ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

ايتدطٝط االطرتاتٝذٞ َذخٌ يت١ُٝٓ املٛاسد ايبؼش١ٜ يف ادتاَعات (. 2012.)ْعُإ أمحذ عًٞ عبذاهلل  .231
 ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ َـش، أطٝٛط، دنتٛساٙ، اي١ُٝٓٝ

(8150.) 

، َادظتري، املؼهالت اييت تٛاد٘ ايطايبات يف داَع١ عُشإ(. 2012.)ْٛاٍ حيٞ ؿاحل َفشح  .231
 (.11631) ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، عُشإ

 (. تـٛس طًب١ داَع١ ؿٓعا٤ ملظتكبًِٗ. َادظتري، ؿٓعا٤، ايُٝٔ.2013ػشِٜ.)ٖاي١  ستُذ عًٞ   .232

اإلبذاع اإلداسٟ ٚعالقت٘ بتشكٝل املٝض٠ ايتٓافظ١ٝ يف ادتاَعات (.2015.)ٖذ٣ أمحذ محٝذ ايذعٝع  .233
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات ايُٝٔ، األنادمي١ٝ ايعشب١ٝ، َادظتري، ارتاؿ١ يف ايُٝٔ

 (.13630) دتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝبا

ْعـاّ تـذسٜيب َكرتح يًكٝــادات ادتاَعـــ١ٝ ايُٝٓٝـ١ يف كـ٤ٛ (. 2009.)ٖذ٣ سظٔ حي٢ٝ ايعًفٞ  .234
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات َـش، عني مشع، دنتٛساٙ، ْعش١ٜ ايكــٝاد٠ ايتش١ًٜٝٛ

 (.5628) بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

تـٛس َكرتح يًتٛؿٝف ايٛظٝفٞ يف داَع١ ؿٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ (. 2016.)األنٛعٖذ٣ عبذاهلل أمحذ   .235
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ْعش َٛظفٝٗا

 (.14338اي١ُٝٓٝ )

ٚاالعتُاد  ايؼا١ًَ ادتٛد٠ َعاٜري ادتاَع١ٝ ٚفل اإلداس٠ تطٜٛش(. 2014.)ٖؼاّ ع٢ً ستُذ ايظٓباْٞ  .236
 ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، األنادميٞ

(12993.) 

داس٠ االيهرت١ْٝٚ يف نًٝات ايرتب١ٝ تـٛس َكرتح يتطبٝل اإل(. 2013.)ٖٓا٤ زتاٖذ امحذ ابٛ غامن  .237
 بادتاَعات اذته١َٝٛ اي١ُٝٓٝ

 (.13284) ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ، ايُٝٔ، رَاس، َادظتري

(. بٓا٤ َعٝاس َكرتح إلعذاد َعًُٞ ايًػ١ اإلصتًٝض١ٜ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ 2011ٚطاّ عبذايهشِٜ محٝذ.)  .238
داَع١ عذٕ، َادظتري، عذٕ، ايُٝٔ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات  -عذٕ

 (.١ُٝٓ8321 )بادتُٗٛس١ٜ ايٝ

(. ايتشًٌٝ اإلطرتاتٝذٞ يتفعٌٝ األدا٤ اإلداسٟ يف نًٝات اجملتُع 2014ٚطاّ َعا١ٜٚ طعٝذ طامل.)  .239



 

 

 دكتىر/ خليل الخطيبتحرير:      0202المجلذ األول : سبتمبر  – الجمهىرية اليمنيةفي التعليم العالي دراسات وأبحاث سلسلة ملخصات 

 

   
420 

اي١ُٝٓٝ ن١ًٝ اجملتُع عذٕ أمنٛردًا. َادظتري، عذٕ، ايُٝٔ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين 
 (.12871يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

، ايُٝٔ يف ERPْعاّ    يتطبٝل ادتاَعات داٖض١ٜ تكِٝٝ(.2015.)ُٞاذتهٝ ٚكاح طًطإ عبذاهلل  .241
 ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، االنادمي١ٝ ايعشب١ٝ، َادظتري

(13454.) 

َذ٣ إَها١ْٝ تطبٝل إداس٠ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف ايتعًِٝ (. 2016.)ٚفا٤ ستُذ عبذايشمحٔ املزسذٞ  .241
، ايشقِ املهتيب يذ٣ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ادتاَعٞ دساط١ ساي١ٝ ن١ًٝ ايـٝذي١ داَع١ ؿٓعا٤

 (.14480املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ )

َُُاسط١ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف بشْاَر اذتاطٛب يف (. 2014.)ٚيٝذ أمحذ سظٔ ػعبإ  .242 َُظت٣ٛ 
، ايشقِ املهتيب ايُٝٔ، عذٕ، َادظتري، ايتذسٜظ١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يًهفاٜات 

 (.13077) يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

املظتٓـش١ٜ، دنتٛساٙ، (. قٝاغ نفا٠٤ األدا٤ االداسٟ ادتاَعٞ، 1997حي٢ٝ َٓـٛس بؼش عًٞ.)  .243
 ايعشام.

خالق١ٝ يًكٝادات اإلداس١ٜ ٚعالقتٗا باالْتُا٤ ايتٓعُٝٞ ايكٝاد٠ األ(. 2015.)حيٝٞ ْادٞ ع٢ً املشاْٞ  .244
، ايشقِ املهتيب يذ٣ ايُٝٔ، ؿٓعا٤، دنتٛساٙ، يذ٣ املٛظفني يف داَعيت ؿٓعا٤ ٚايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا

 (.13432) املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ )أمناط٘ ايفظاد اإلداسٟ يف (. 2010.)ٜٛطف طًُإ امحذ ايشميٞ  .245
 ، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝايُٝٔ، ؿٓعا٤، َادظتري، ٚعٛاًَ٘(

(7056.) 

تكِٝٝ ايعٛاٌَ املؤثش٠ ع٢ً سكا املٛظفني عٔ ْعاّ ايذعِ ايفين (. 2016.)ْٜٛع عبذايباقٞ طالّ  .246
، ايشقِ املهتيب يذ٣ املشنض ايٛطين ايُٝٔ، االنادمي١ٝ ايعشب١ٝ، ظتريَاد، ظاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا

 (.13842) يًُعًَٛات بادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ
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2020كافة احلقوق �فوظة لوزارة التعليم العا
 والبحث العلمي صنعاء اجلمهورية اليمنية

و���دة   ��م،   ����  ������ ا��������،  ا������ت  ورا���  ا���ار  ���ع   -
وزارة ا������ ا����� وا���� ا����� ���� ��ص.

وا������  وا�����،  ا�����  وا������  وا������،   ��� ����� ا��ى  وزارات   -
ا���������  وا���ون  ا��و��  وا����ون  وا������  ا������  وا����� 

����، وا�����م، وا�������ت و�����.  وا����، وا����ب وا��
- ا������ت ا�������، وا���ا�� ا������، و���و�� و���� ا��را��ت ا����� 

وا������� وا������ ا�����.
- ا������ت ا������� ا�������� وا������ و���و�� ا��������ت وا������ت  

و���ي ا��د�� وا����رس ا��������ا���.
- ا�����اء وا������ر�� وا���ع ا�������� وا������ت وا����اد.

- ا�����ت وا������ت ا������ �������� وا����ت ذات ا������ ����� ودو���.
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