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  ملخص
ة الرياضية  ة التربي املة في كلي ق إدارة الجودة الش ى درجة تطبي ھدفت الدراسة التعرف إل

ة بجامعة صنعاء،  املة من وجھ ق إدارة الجودة الش روق في درجة تطبي ى الف ذلك التعرف إل وك
اء ھي ر أعض رات نظ ا لمتغي دريس تبع ة الت نس، (ئ ة، والج ة األكاديمي رةوالرتب نوات الخب ) س

ة  ة الرياضية بجامع ة التربي املة في كلي ق إدارة الجودة الش والتعرف إلى الفروق في درجة تطبي
ة صنعاء من وجھة نظر أعضاء دريس والطلب ة الت ة الدراسة من . ھيئ ردا ) 102(وتكونت عين ف

من أعضاء ھيئة التدريس والطلبة، واستخدم الباحث استبيان لجمع البيانات مكون من أربعة أبعاد 
املة، ( ودة الش ات الج ام اإلداري، ومتطلب ي، والنظ ام التعليم يوالنظ ام التقن تخدام )النظ م اس ، وت

ابية واال طات الحس دد، المتوس اين المتع ل التب ائي، وتحلي اين الثن ل التب ة وتحلي ات المعياري نحراف
ات" ت"واختبار  ة الرياضية  . كأساليب إحصائية لمعالجة البيان ة التربي ائج أن كلي وأظھرت النت

ة إحصائيا )2.95( بمتوسطبجامعة صنعاء تطبق إدارة الجودة الشاملة  روق دال ، ولم يكن ھناك ف
من وجھة نظر ) سنوات الخبرةوالرتبة األكاديمية، والجنس، (عزى لمتغيرات في درجة التطبيق ت

ة  ة نظر أعضاء ھيئ ين وجھ ة إحصائيا ب روق دال ود ف دم وج دريس، وأيضا ع ة الت أعضاء ھيئ
نعاء  ة ص ية بجامع ة الرياض ة التربي ي كلي رورة تبن ث بض ى الباح ة، وأوص دريس والطلب الت

ا ق مع ع أعضاء إستراتيجية واضحة ومحددة لتطبي ا، وإشراك جمي املة فيھ يير إدارة الجودة الش
راتھم  اربھم وخب ن تج تفادة م املة واالس ودة الش يط إلدارة الج ة التخط ي عملي دريس ف ة الت ھيئ

  .ومؤھالتھم بغض النظر عن الجنس والرتبة األكاديمية وسنوات الخبرة

  .إدارة الجودة الشاملة ، كلية التربية الرياضية :الكلمات الدالة
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Abstract 
The study aimed to identify the level of the comprehensive quality 

management at the faculty of physical education, Sana'a University as 
well as recognizing the differences in the level of applying 
comprehensive quality management from the point of view of teaching 
staff according to the variation (gender, academic grade/rank, and years 
of experience variables. It also aimed to identify the differences in the 
level of applying comprehensive quality management from the point of 
view of teaching staff and the students. The study sample consisted of 
(102) individuals of the teaching staff and the students. The researcher 
has used a questionair that consists dimensions: comprehensive quality 
requirements, administrative system and technical system. The analysis 
of the data was performed by using the arithmetic average means, the 
standard diversions, and the "T" test such means were used as statistical 
data (Tow way Anova, Manova).  The results have shown that the faculty 
of physical education, Sana'a university is applying the comprehensive 
quality management with a medium degree (2.95) and there were no 
differences statistically indicative in the degree of application that refer 
to the variations of (gender, academic grade/rank, experience years) from 
the point of view of teaching staff and there were no statistically 
differences indicative between the points of view of teaching staff and 
students. The researcher recommended that it is necessary for the faculty 
of physical education, Sana'a university to adopt an apparent and specific 
strategy to apply the standards of comprehensive quality management 
inside the faculty with the participation of all the teaching staff in the 
process planning for managing the comprehensive quality and making 
use of their experiences and qualifications regardless their gender 
variables, academic grade/rank and experience years.  

Key words: Comprehensive Quality Management, Faculty of 
Physical Education. 

 
  مقدمة الدراسة

 تواجه مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية تحديات وتھديدات بالغة الخطورة 
فأوجدت نظاما عالميا جديدا يعتمد  ،نشأت عن متغيرات لعبت دورا كبيرا في تغير شكل العالم
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 ق، العلم والتطور التكنولوجي المتسارع أساسا لھا، ويستند إلى تقنيات عالية التقدم والتفو
األمر الذي ال يدع مجاال للتردد في البدء ببرامج شاملة التطوير والتحديث تضمن لھذه 

وتعد إدارة الجودة الشاملة . المؤسسات القدرة على تجاوز مشكالتھا ونقاط الضعف فيھا
))TQM (Total Quality Management ( من أھم النماذج التي استحوذت على اھتمام

يين والباحثين األكاديميين، بوصفھا إحدى المفاھيم اإلدارية السائدة كبير من القادة اإلدار
والمرغوبة في الفترة الحالية، حيث أكدت معظم الدراسات أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في 
مؤسسات والمنظمات المختلفة له انعكاساته االيجابية على أداء المنظمات التي تطبقھا، وذلك من 

 ،ية، وتحسن معدل الربحية وانخفاض التكاليف، وتحسين األداء الحاليخالل زيادة اإلنتاج
وتحسين عالقات الموظفين، وارتفاع مستويات الرضا الوظيفي لديھم، ونتيجة للنجاح الذي حققه 

 كنولوجية في الدول المتقدمة، بدأھذا المفھوم في التنظيمات االقتصادية والصناعية والتجارية والت
التربوية والتعليمية بتطبيق ھذا المفھوم للحصول على نوعية أفضل من  اھتمام  المؤسسات

  .التعليم، وتخريج طلبة قادرين على ممارسة دورھم بصورة أفضل خدمة المجتمع

ويعد أسلوب إدارة الجودة الشاملة من االتجاھات الحديثة في اإلدارة، حيث تقوم فلسفته على 
وأعضاء ھيئة التدريس أن يتبنوھا، بغرض الوصول إلى مجموعة من المبادئ التي يمكن لإلدارة 

ل  ه ) الطالب(أفضل أداء ممكن وأعلى درجة من الرضا للعمي ه وتطلعات ة رغبات ق تلبي عن طري
رات  ى إحداث تغيي د عل ا يعتم ة ونجاحھ اء المنظم دريبي، فبق اطين التعليمي والت ات النش ومتطلب

رات ا ذه التغي ة بحيث تشمل ھ اھيم جذرية داخل المنظم ة، والمف يم التنظيمي ر، والسلوك، والق لفك
ين  ل تحس ن اج ك م توى األداء، وذل ة، ومس ل المتبع راءات العم ادة، وإج ط القي ة، ونم اإلداري

ي، . (وتطوير كل مكونات المنظمة للوصول إلى أعلى جودة من الخدمات وبأقل تكلفة ممكنة عقيل
  ). 83، صـ 2001

ى  وتعتبر إدارة الجودة الشاملة وسيلة ز عل من وسائل التطوير في المنظمة من خالل التركي
ى  املين عل مشاركة العاملين في المؤسسة، من كل المستويات، فھي تمتلك ثقافة تنظيمية تحث الع
ى وجودھم داخل المؤسسة، األمر  افظوا عل ى يح ود حت د من الجھ اإلبداع واالبتكار وبذل المزي

ى رضا الذي يزيد من قدرات ھذه المؤسسة التنافس نعكس عل ا ي ية ويرتقي بمستوى خدماتھا، بم
  .ؤسسة وتحسين أوضاع العاملين فيھاالعميل وزيادة اإلقبال على الم

ق ) 1995(ويعرف عبد المحسن  ى تحقي ة تھدف إل ا فلسفة إداري املة بأنھ إدارة الجودة الش
  .لينالتميز في جودة أداء المؤسسة ككل من خالل الوفاء باحتياجات العمالء والعام

ايير  (Total Quality)وتشير الجودة الشاملة  ى مجموعة من المع وي إل في المجال الترب
ى  ير إل ي، وتش تج التعليم ي المن تمر ف ين المس ى التحس ذھا إل دف تنفي ي يھ راءات الت واإلج
ي تتحقق من  ات واألنشطة الت المواصفات والخصائص المتوقعة في المنتج التعليمي وفي العملي

ك  ا تل ات خاللھ اعد المؤسس ة تس اليب متكامل وفر أدوات وأس املة ت ودة الش فات، والج المواص
  ).Taylor and Bogdan, 1997(التعليمية على تحقيق نتائج مرضية 
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ر  رى الجس ات "أن ) 2004(وي رية والسياس وارد البش ل الم ه ك ب توجي يم تتطل ودة التعل ج
داع في والنظم والمناھج والعمليات والبنية التحتية، من اجل خل ار واإلب ة لالبتك ق ظروف مواتي

ا  ذي نسعى جميع توى ال وغ المس ب لبل ئ الطال ي تھي ات الت تج التعليمي للمتطلب ة المن ضمان تلبي
  ".لبلوغه

وان  ا ك ة ) Kwan, 1996(أم ك العملي يم ھي تل ي التعل املة ف ودة الش أن إدارة الج رى ب في
ة كعمالء ة الطلب دريب عضو اإلدارية التي تھتم بالتركيز على خدم ك من خالل تطوير وت ، وذل

د أي نقطة في  ين عن اس مع ى مقي اء عل ة بن ى مواصفات معين ھيئة التدريس بھدف الحصول عل
  .العملية التعليمية، باعتبار المؤسسة التعليمية وبما تحتويه من أفراد وحدة واحدة

ؤھال ة بم داد الطلب ى إع يم إل ي التعل املة ف ودة الش اليب إدارة الج دف أس ارات وتھ ت ومھ
دم  تمرة، والتق ر المس ات التغيي ات، وعملي زارة المعلوم ة غ ى معايش ادرين عل م ق بة، تجعلھ مناس

بحيث ال ينحصر دورھم فقط في تلقي المعارف واإلصغاء  ،السريع في مجال العلوم والتكنولوجيا
ا با تفادة منھ ة واالس اءة وفاعلي ذه المعلومات بكف افي ولكن في قدرتھم على التعامل مع ھ در الك لق

ذا تحول  لخدمة عملية التعليم والتدريب ألداء أعمالھم المستقبلية بأفضل مستوى ممكن ويتطلب ھ
بحيث يعمل ) أعضاء ھيئة التدريس واإلداريين(كبير في دور المؤسسات التعليمية والعاملين فيھا 

ر والمناقشة ومساعدة الط ة التعبي اخ تعليمي يسمح بحري وفير من ى ت تعلم الجميع عل ى ال الب عل
  .الذاتي والتعاوني مع توفير كافة اإلمكانات الالزمة لحدوث التعلم

ة  ات التجاري ي المؤسس ه ف ف عن يم يختل ي التعل املة ف ودة الش اھيم إدارة الج ق مف إن تطبي
ا واختالف المدخالت  والصناعية أو أي مؤسسات ربحية أخرى بسبب اختالف أھداف كل منھم

د احتياجات السوق . ھذه المؤسساتوالمخرجات والعمليات ل إذ يتعين التركيز على دراسة وتحدي
يطرة  ات للس راد والجماع ات األف ة احتياج ة لمواجھ ة والتدريبي ائل العملي ة الطرق والوس ومعرف

 ً ا ا عالمي ي األداء ومعترف بھ ايير محددة ف ا لمع تم وفق ك ي ى السوق التنافسي، وذل ة . (عل و دي أب
  ).2005وآخرون، 

ة من  وبما أن رات التربوي التربية الرياضية تحقق أھدافا متعددة بتقديمھا لمجموعة من الخب
ة ة والنظري ة والمعرفي ة التطبيقي ا العملي ا، إال . خالل مناھجھ فھي وان كانت جسدية في مظھرھ

وازن  اد الت ى إيج ي تسعى إل ا، فھ ا وعالقاتھ ي جوھرھ ة ف ية وخلقي ة ونفس ة واجتماعي ا عقلي أنھ
ين تمر ب رد  المس ات الف يط واحتياج ع المح ات المجتم ب(احتياج ام  ،)الطال ان االھتم ا ك ن ھن وم

ا  ه، وبم اليب تقويم ه وأس ه وأدوات ه ومناھج ه وعمليات ه ومدخالت ث أھداف ن حي يم م ودة التعل بج
  .يتناسب والقيم المعرفية التي ترقى بالطالب إلى مصاف المنافسة

ل  املة تمث رى الباحث أن إدارة الجودة الش ى وي ة عل ة مبني راً و فلسفة إداري ا فك ي مجملھ ف
دمھا المؤسسة، وأن  ة تق ه من خالل مخرجات مقنن أساس رضا العميل وتحقيق رغباته ومتطلبات
املين في المؤسسة  ع الع ر مسؤولية جمي املة في أي مؤسسة تعتب عملية تطوير إدارة الجودة الش

ي ات الت ين المخرج ى تحس ز عل ة ترك ادة داعم راف قي ت إش الة  تح ين رس اط ب ھا االرتب أساس
. المؤسسة ورؤيتھا وعمليات النظام ومدخالته بحيث تتالءم بشكل مستمر مع التوقعات المرجوة
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ة  الي يضمن تحسين العملي يم الع املة في مؤسسات التعل كما إن التطبيق السليم إلدارة الجودة الش
دة كفاءة مخرجاتھا بأعلى جودة التعليمية بشكل مستمر ورفع مستوى األداء لھذه المؤسسات وزيا

ممكنة في ظل اإلمكانات المتاحة، باإلضافة إلى رضا أصحاب المصلحة األولى وھم الطالب من 
  .الخدمات المقدمة لھم

ايير  ق نظام الجودة للمع د حق  )International Organization for Standardization(لق
قيه في الدول التي تبنته نجاحا باھرا، ثم امتد ھذا  يم، بش النظام من مجال الصناعة إلى مجال التعل

ات  ات والمخرج دخالت والعملي ي الم يته ف اة خصوص ع مراع دريب م الي، والت ي والع المدرس
يم . للعملية التعليمية التعلمية وقد أمكن من خالل مراجعة األدبيات والدراسات المتعلقة بجودة التعل

وعساف ) 2003(وأحمد وحافظ ) 2002(والسنبل ) 2002(وجامل ) 2006(العالي أبو الھيجاء 
يم، والتي يمكن ) 2009(والحلو  املة في التعل ايير الجودة الش م مع ى أھ وغيرھم من التعرف عل

  :تلخيصھا باالتي

ودة اإلدارة .1 ار ج ل  :معي ادات العم اء وقي ا رؤس ي ينتھجھ ة الت ات اإلداري ل بالممارس وتتمث
تطاعت اإلدارة دى اس ى أي م امعي، وال متھا  الج ي رس داف الت ق األھ ن تحقي ة م الجامعي

ق أھداف المؤسسة، من تخطيط وتنظيم . لنفسھا بمعنى أنھا كلما زادت جودة اإلدارة بتحقي
ومتابعة ومراقبة وتغذية راجعة، أدى ذلك إلى تحقيق جودة أعلى في البرامج والتخصصات 

 .ونوعية الطلبة الخريجين

دريس .2 وي ويت :معيار جودة أعضاء ھيئة الت دريس المن ة الت ار عضو ھيئ ل بشروط اختي مث
ة  ى قابلي ي، إضافة إل تعيينه في الجامعة، وعلى رأسھا التميز في المجالين التدريسي والبحث

 .تقدمه وتطوره باستمرار

اً  :معيار جودة الطالب الجامعي .3 ويتمثل بطريقة قبوله والتحاقه بالجامعة، وجودة تأھيله علمي
اً  يا وصحيا وتربوي ات ونفس رات ومعلوم ن خب ه م ا لدي ة، إضافة لم رامج التعليمي ي الب لتلق

 .تلقاھا في أثناء مسيرته التعليمية المدرسية

ل  :معيار جودة البرامج التعليمية .4 اة من قب رامج للفلسفة المتبن ويتمثل بمدى استجابة ھذه الب
يم، المتبعة في المؤسسة التعليمية وفق توجھاتھا وأيديولوجياتھا ووفق المعايير العالمية  التعل

ة إذ إ ن النوعية واألھمية والعمق والشمول والتكامل لتحقيق أھداف الجامعة وتطلعاتھا، اآلني
 .منھا والمستقبلية

دريس .5 ا يحقق  :معيار جودة طرائق الت دريس، بم دة في الت ل باستخدام الطرائق الجي ويتمث
متعلمين، من حيث خصائص األھداف ويتناسب في نفس الوقت مع طبيعة المادة ومستوى ال

 .نموھم وحاجاتھم وقدراتھم، مع التركيز على الجانب العملي فيھا

ا  :معيار جودة المباني والمرافق والتجھيزات .6 ويتمثل بمدى اتساع القاعات وعدم اكتظاظھ
ة،  ا يتناسب وشروط السالمة العام ا بم ة فيھ ودة اإلضاءة والتھوي ى ج ة، عالوة عل بالطلب

 .ر األجھزة واألدوات والمختبرات وفق المواصفات المطلوبةوكذلك بمدى تواف
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امعي .7 ل الج ار جودة التموي اعدة  :معي ة لمس ة الالزم وافر المصادر التمويلي ل بمدى ت ويتمث
ة أم  ر بالطلب ق األم واء تعل ة، س ة والفني ة واإلداري ا األكاديمي يير أمورھ ي تس ة ف الجامع

ى االستمرار في أداء بالعاملين في الجامعة، وكذلك البحث عن مصاد ل تساعدھا عل ر تموي
ى  ق األمر أيضا بالعمل عل ا ويتعل ع، كم ة المجتم رسالتھا في التعليم والبحث العلمي وخدم

 .ترشيد اإلنفاق المالي إن لزم األمر، في ظل التكلفة الباھظة للتعليم العالي في ھذه األيام

يم األداء الجامعي .8 وافر :معيار جودة تقي ل بمدى ت م  ويتمث ا الحك يم بموجبھ ي ت ايير الت المع
ة ة التعليمي ين، : على جودة كافة المدخالت للعملي دريس، وإداري ة ت من إدارة، وأعضاء ھيئ

اذ  ل والمشاركة باتخ ا، ب زام بھ ة االلت ى الجامع ا،  والتي يتوجب عل وطلبة وبرامج وغيرھ
 .القرارات الالزمة بشأنھا بدرجة عالية من المسؤولية

  ةأھمية الدراس
  :يمكن إيجاز أھمية الدراسة فيما يلي

يمن لدراسة نتيجة لما تشھدهتأتي أھمية ھذه ا .1 من توسع كمي  مؤسسات التعليم العالي  في ال
ذه المؤسسات  فائق، وما يرافق ذلك من تزايد أعداد الطلبة الخريجين، فما كان من بعض ھ

ذه المؤسسات اد ھ ة العتم ايير أكاديمي ق و ،إال التفكير بوضع مع دة لتطبي وضع أسس معتم
 .الجودة للوصول ببرامجھا إلى االعتماد األكاديمي

ضغوطات من جھات عالمية ذات صلة تواجه بعض الجامعات اليمنية ومنھا جامعة صنعاء  .2
 . بالجودة واالعتماد األكاديمي بضرورة تطبيق معايير الجودة الشاملة في التعليم

متوقع والمأمول عند اعتمادھا وتطبيقھا في مؤسسات نظرا ألھمية الجودة الشاملة فان من ال .3
ا ا ألعمالھ ي أدائھ وعي ف وير ن داث تط ى إح ل عل الي أن تعم يم الع ى  ،التعل الي عل وبالت

املة . مخرجاتھا ق إدارة الجودة الش لذلك أتت ھذه الدراسة للبحث في درجة ومستوى تطبي
تفادة  ا في التحسين والتطوير في كلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء ليتم االس من نتائجھ

  .وصوال إلى الجودة الشاملة في التعليم

  لدراسة وتساؤالتھامشكلة ا
ببا من أسباب نھضتھا  ات، وس ائز تطوير المجتمع يعد التعليم العالي ركيزة أساسية من رك

ات، تتحمل ال عبء وتقدمھا ورقيھا، على اعتبار أن مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتھا الجامع
دم والنجاح، باإلضافة  تقبلية نحو التق ه المس ه وتطلعات ق آمال األكبر في نشر ثقافة المجتمع وتحقي
ف  ة بمختل ة والمؤھل رية المدرب الموارد البش ل ب وق العم داد س ي إم ز ف ا المتمي ى دورھ إل
ارف  التخصصات بشكل يواكب عجلة التقدم، ويساھم في تطوير البحث العلمي في مختلف المع

  . ولوالحق

ة  ة المھني فات الممارس ع مواص ة م ة التعليمي ات العملي فات مخرج ابق مواص ى تتط وحت
ز  يم متمي ديم تعل ة من خالل تق ة التعليمي اد العملي ة أبع د من ضبط ومراقب والمستفيدين منھا فال ب
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ي  ن الت ك المھ ا لتل ددة تبع فات مح ايير ومواص اً لمع ة وفق دريب الطلب داد وت ى إع دف إل يھ
ونھا ل سيمارس ات سوق العم ات واحتياج تقبال ضمن متطلب ف . مس ة توظي رز أھمي ا تب ن ھن وم

اد  ى التطوير المستمر ألبع ادرا عل ديثا ق ا ح ا إداري ا نظام املة باعتبارھ ايير إدارة الجودة الش مع
ية،  اني الدراس ة، والمب دريس، والطلب ة الت اء ھيئ اإلدارة وأعض ل ب ي تتمث ة والت ة التعليمي العملي

  .الطرق واألساليب والتقنيات الحديثة المستخدمة في التعليم والتقويموالمناھج، و

افس  د التن ادية وتزاي ة واالقتص ورات التكنولوجي ات والتط ر المعلوم ل عص ي ظ وف
ب  ي تتطل ة، والت ة والمحلي ة واإلقليمي ديات الدولي ن التح د م ه العدي يمن تواج أن ال االقتصادي، ف

ز ي ى مستوى عال ومتمي يم عل ك التحدياتتوفير تعل راد والمجتمع من التعامل مع تل  ،مكن األف
ادرة  ة الق وى البشرية المؤھل وتحقيق التقدم العلمي واالقتصادي واالجتماعي من خالل إعداد الق

ال تقن والفع ايير إدارة . على اإلنتاج الم ى مع ذه الدراسة للتعرف عل أى الباحث إجراء ھ ذا ارت ل
ائج الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقھا ف ادة من نت يمن لإلف ة الرياضية في ال ام التربي ات وأقس ي كلي

ز  يم متمي ى تعل ة وصوال إل ة التعليمي ة التحديث والتطوير لمدخالت العملي ھذه الدراسة في عملي
يمن ة في ال ا .  يخدم التنمي د يمكن إيجازھ دى الباحث وبالتحدي ا ظھرت مشكلة الدراسة ل من ھن

  :يةباإلجابة على تساؤالتھا التال

 ما درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء ؟ .1

في درجة تطبيق إدارة  )0.05=∝(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
ة  ة نظر أعضاء ھيئ ن وجھ ة صنعاء م ة الرياضية بجامع ة التربي ي كلي املة ف ودة الش الج

 ؟) سنوات الخبرةوالرتبة األكاديمية، والجنس، (ت التدريس تبعا إلى متغيرا

في درجة تطبيق إدارة  )0.05=∝(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
ى  ا إل ة تبع ة نظر الطلب ة صنعاء من وجھ ة الرياضية بجامع الجودة الشاملة في كلية التربي

 ؟) المستوى الدراسيوالجنس، (متغيرات 

في درجة تطبيق إدارة  )0.05=∝(ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ھل توجد فروق ذ .4
ة  ة نظر أعضاء ھيئ ين وجھ ة صنعاء ب ة الرياضية بجامع ة التربي ي كلي املة ف ودة الش الج

 التدريس والطلبة ؟

  أھداف الدراسة
  سعت الدراسة التعرف إلى

  .معة صنعاءجاب كلية التربية الرياضية درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في .1

جامعة صنعاء من ب ياضيةالفروق في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية الر .2
رات  ا لمتغي دريس تبع ة الت ة نظر أعضاء ھيئ نس، (وجھ ة، والج ة األكاديمي نوات والرتب س

 ).الخبرة
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عاء من الفروق في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية الرياضية بجامعة صن .3
 ).المستوى الدراسيو، الجنس(نظر الطلبة تبعا لمتغيرات وجھة 

ين  .4 الفروق في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء ب
 .وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس والطلبة

  مجاالت الدراسة

  :تمثلت مجاالت الدراسة في اآلتي

ام اقتصرت الد :المجال البشري − ات وأقس ة في كلي دريس والطلب ة الت ى أعضاء ھيئ راسة عل
  .التربية الرياضية في اليمن

  .م10/7/2012 – 1/4/2012أجريت الدراسة في الفترة من  :المجال الزماني −

  .أجريت الدراسة داخل مبنى كلية التربية الرياضية في جامعة صنعاء :المجال المكاني −

  مصطلحات الدراسة
فلسفة إدارية عصرية ترتكز على العديد من المفاھيم اإلدارية : ملةإدارة الجودة الشا

 ،الحديثة  الموجھة التي يستند إليھا في المزج بين الوسائل اإلدارية األساسية والجھود االبتكارية
وبين المھارات الفنية المتخصصة من اجل االرتقاء بمستوى األداء والتحسين والتطوير 

  ).1999الخطيب، . (المستمرين

إحدى الكليات النوعية في جامعة صنعاء وھي حديثة نسبيا وتقدم  :كلية التربية الرياضية
اإلدارة الرياضية، التدريب (برامج مختلفة ومتنوعة شاملة لكل مجاالت التربية الرياضية 

  ).تعريف إجرائي) (الخ... الرياضي، العلوم الصحية والحركية والترويحية 

  الدراسات السابقة
رامج الدراسات ) 2009(ة عساف والحلو دراس يم في ب ھدفت التعرف إلى واقع جودة التعل

رات الدراسة  أثير متغي ة ت ى معرف ا ھدفت إل ة، كم ة نظر الطلب العليا في جامعة النجاح من وجھ
ب، ( دير الطال ب، وتق ي للطال ع المھن ي، والوض توى الدراس ة، المس اعي، الكلي وع االجتم الن

ا) البوالمسار المتوقع للط رامج الدراسات العلي يم في ب ة الدراسة . على جودة التعل وتكونت عين
ى . من مجتمع الدراسة% 22.5طالباً وطالبة، شكلت ما نسبته ) 248(من  وتوصلت الدراسة إل

ة بمتوسط  ة كانت عالي ة النجاح الوطني أن واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في جامع
ة  %)73(وبنسبة ) 3.65( ر الكلي وأظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغي

ون  ي للطالب ولصالح من يعمل ر الوضع المھن ولصالح كلية العلوم، والشريعة، والتربية، ومتغي
  .في مجال التربية، ومتغير تقدير الطالب ولصالح ذوي التقدير الممتاز
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ات  ھدفت التعرف إلى مدى) 2006(دراسة أبو الھيجاء  تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلي
ى  ة، وال دريس والطلي ة الت ي نظر أعضاء ھيئ التربية الرياضية في الجامعات األردنية من وجھت
ق إدارة الجودة  ي مدى تطبي ة ف دريس والطلب ة الت ي نظر أعضاء ھيئ ين وجھت روق ب ة الف معرف

ة، ة الرياضية في الجامعات األردني ة الدراسة من  الشاملة في كليات التربي ) 70((وتكونت عين
ة الرياضية في األردن، واستخدمت ) 334(عضو ھيئة تدريس و ات التربي ة من كلي طالبا وطالب

ات يلة لجمع البيان تبيان كوس ى . الباحثة المنھج الوصفي كما استخدمت االس وتوصلت الدراسة إل
ة الر ة درجة تطبيق متوسطة إلدارة الجودة الشاملة في كليات التربي ياضية في الجامعات األردني

ة  روق ذات دالل ائج وجود ف ا أظھرت النت ة، كم دريس والطلب ة الت ي نظر أعضاء ھيئ من وجھت
إحصائية بين وجھتي نظر كل من أعضاء ھيئة التدريس والطلبة في كليات التربية الرياضية في 

ةالجامعات األردنية في كل من بعدي النظام االجتماعي والتقني لصالح الط وأوصت الدراسة . لب
تراتيجية واضحة ومحددة  ة إس بضرورة أن تتبنى كليات التربية الرياضية في الجامعات األردني
ا وخدماتھا  تمكن من تطوير وتحسين مستوى أدائھ ا، لت املة فيھ لتطبيق معايير إدارة الجودة الش

  .فسة في السوقومخرجاتھا، ومواكبة التغير المتسارع في العملية التعليمية لضمان المنا

يم  ة وغن ة عالون ة ) 2005(دراس اح الوطني ة النج زام جامع ة الت ى درج رف إل دفت التع ھ
رات  ر متغي ة أث ا، ومعرف املين فيھ ر الع ة نظ ن وجھ املة م ودة الش ادئ إدارة الج نس، (بمب الج

يشغلھا  التي) والرتبة األكاديمية، والخبرة، والجامعة التي تخرج منھا، والكلية، والعمر، والوظيفة
على درجة التزام جامعة النجاح الوطنية بمبادئ إدارة الجودة الشاملة، وتكونت عينة الدراسة من 

املة ) 130( اس إلدارة الجودة الش عضو ھيئة تدريس في جامعة النجاح الوطنية وتم استخدام مقي
رارمتطلبات الجودة، المتابعة التطوير، القوى البشرية، اتخاذ (يحتوي أربعة أبعاد  وأشارت ). الق

ين  رة، وتب املة بدرجة كبي ادئ الجودة الش ق مب زم بتطبي ة تلت النتائج إلى أن جامعة النجاح الوطني
ودة  ادئ إدارة الج ة بمب اح الوطني ة النج زام جامع ة الت ي درج ة إحصائيا ف روق دال ود ف دم وج ع

  .الشاملة تعزى لمتغيرات الدراسة

ة ھدفت إلى معرفة مد) 2004(دراسة عالونة  املة المطبق ى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الش
ودة  ق إدارة الج دى تطبي ى م رات عل ر بعض المتغي ة اث ة، ومعرف ة األمريكي ة العربي ي الجامع ف

ن ة م ة الدراس ت عين ة، وتكون ي الجامع املة ف ي ) 61(الش دريس ف ة الت ن أعضاء ھيئ عضوا م
ى . فقرة) 52(ن من الجامعة، وزعت عليھم أداة الدراسة المتمثلة باستبيان مكو وأشارت النتائج إل

ه ال  ائج ان ذلك أظھرت النت رة، وك ة كانت كبي ي الجامع املة ف ق إدارة الجودة الش ة تطبي أن درج
رات الدراسة  املة تعزى لمتغي ق إدارة الجودة الش توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى تطبي

  ).ا عضو ھيئة التدريس، الكلية، العمرالجنس، المؤھل العلمي، الخبرة، الجامعة التي تخرج منھ(

ة ) Anderson and Sohal, 1999(دراسة أندرسون وسوھال  ى العالق ھدفت التعرف إل
ى  بين ممارسات إدارة الجودة واألداء في شركات األعمال الصغيرة في استراليا، وتم التركيز عل

تراتيجية والسياسة والتخطيط، المعل: ست ممارسات ھي ادة، اإلس راد، القي ل، األف ومات والتحلي
ك  الي لتل ى األداء التنظيمي والم ك الممارسات عل التركيز على المستھلك، جودة العملية، وأثر تل
ة  ة، مرون تج أو الخدم ديم المن ة تق الشركات، وتم قياس األداء التنظيمي بخمس مؤشرات ھي تكلف
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ين ة، التحس تج أو الخدم ن توصيل المن ة، زم تج أو الخدم ا األداء توصيل المن اج، أم ي اإلنت ات ف
ة م قياسه بالمؤشرات التالي ات، الحصة السوقية، مستويات : المالي فقد ت ة، المبيع المنافسة العام

ين بعض ممارسات  ة ب ائج عدم وجود عالق م النت التوظيف، التدفق النقدي، التصدير، وكانت أھ
  ). لتحليل، إدارة األفراداإلستراتيجية والسياسة والتخطيط، والمعلومات وا(إدارة الجودة 

يو  ة أوكس ودة ) Xue, 1999(دراس ة عناصر إدارة الج دى ممارس ى م دفت التعرف إل ھ
الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، وقام الباحث باستقراء آراء اإلدارات التعليمية من خالل أداة 

ادة، (والتي تتضمن ) مالكوم(الدراسة التي اعتمدت على معايير نموذج  ل، القي ات، التحلي المعلوم
ائج وير النت ام، تط وير األداء الع املين، تط وير أداء الع ودة، تط تراتيجي للج يط االس ). والتخط

ق : وتوصلت النتائج إلى تصنيف مؤسسات التعليم العالي إلى ثالث مجموعات دئين في تطبي المبت
رة المتوس ديھم ضعيف، وذوي الخب ق إدارة إدارة الجودة الشاملة ومستوى التطبيق ل طة في تطبي

املة  ودة الش ي إدارة الج ة ف رة الطويل ط، وذوي الخب يقھم متوس توى تطب املة ومس ودة الش الج
  .ومستوى تطبيقھم عالي إلدارة الجودة الشاملة

املة ) Coates, 1994(دراسة كوت  ايير إدارة الجودة الش ة ومع ق أنظم التي اھتمت بتطبي
ذا النظام في البي ي ھ ة تبن ى وتوضيح كيفي ا المباشرة عل راز آثارھ ر وإب أداة للتغيي ة ك ة التعليمي ئ

ا  ة كاليفورني ى جامع ذه الدراسة عل التحسين الشامل في أداء المؤسسات التعليمية، حيث طبقت ھ
ة  االت التالي ة المج منت الدراس ودة (وتض ة إلدارة الج اھيم المختلف وي المف ل يحت امج عم برن
ةالشاملة، والتحسين المستمر للعمليات  ة في المؤسسات األكاديمي ى ) المختلف ائج إل وتوصلت النت

را  امج تغيي ا، حيث احدث البرن ة كاليفورني إمكانية تطبيق مرتفع إلدارة الجودة الشاملة في جامع
ة المعلومات  ديل أنظم جذريا في عمل إدارة الجامعة، وإعادة تصميم الوظائف اإلدارية فيھا، وتع

ة ة مجمو. والمراقب دمت الدراس ه وق ذي قدم امج ال ي البرن ا ضرورة تبن ن التوصيات أھمھ ة م ع
  .كوت في الجامعات التي تسعى إلى إتباع نظام إدارة الجودة الشاملة فيھا

ك  تفادت من مجموع تل ة اس أن الدراسة الحالي بناء على العرض السابق للدراسات السابقة ف
ال ا االط ن أھمھ ب، وم ض الجوان ي بع ابقة ف وث الس ات والبح ري الدراس ى األدب النظ ع عل

ائج  ا ويمكن استخالص النت ا ومراحل تطبيقھ المرتبط بإدارة الجودة الشاملة، ومفھومھا وتطورھ
  : التالية

ا أسلوب  − ا باعتبارھ ا ومحلي ا وعربي املة عالمي اتفقت الدراسات على أھمية إدارة الجودة الش
د أوصت ق  إداري ھام يعمل على تحسين نوعية الخدمات والمخرجات، ولق بضرورة تطبي

  .إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي ألھميته

 .استخدمت الدراسات السابقة المنھج الوصفي، واالستبيان كأداة لجمع البيانات −

ى  − التركيز عل ة، ك ر أھمي ة األكث اد الدراس اور وأبع ى مح ات عل م الدراس ابھت معظ تش
ة  ات والمدخال) الطالب(مخرجات العملية التعليمي ت، واألسلوب اإلداري واألدوات والتقني

 .المستخدمة
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املة  ي تناولت موضوع إدارة الجودة الش ى الت واھم ما يميز ھذه الدراسة أنھا الدراسة األول
في كلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء، وأنھا تناولت ھذا الموضوع بالبحث واالستقصاء من 

ة  وجھتي نظر أعضاء ھيئة التدريس والطلبة، رات مرتبطة بأعضاء ھيئ كما أنھا بحثت في متغي
دريس  رة(الت نوات الخب ة، س ة األكاديمي الجنس، الرتب ة ) ك ة بالطلب رات مرتبط الجنس، (ومتغي ك

اد رئيسية ھي ). والمستوى الدراسي ة أبع املة، (كما أنھا تناولت أربع ات إدارة الجودة الش متطلب
  ).التقنيالنظام اإلداري، النظام التعليمي، النظام 

  الطريقة واإلجراءات

  منھج الدراسة
د  ذي يعتم انطالقا من أھداف الدراسة، استخدم الباحث المنھج الوصفي بالصورة المسحية ال

  .على دراسة الظاھرة كما توجد بالواقع ويھتم بوصفھا وصفاً دقيقاً وتحليلھا 

  مجتمع الدراسة
ة الرياضية تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ھيئة التدريس وا  –لطلبة في كلية التربي

دريس، و) 20(والبالغ عددھم . جامعة صنعاء ة ت ام الجامعي ) 425(عضو ھيئ ة للع ا وطالب طالب
  .م2011/2012

  عينة الدراسة
دريس بحجم  ة الت ة ) 16(تم اختيار عينة عمدية من أعضاء ھيئ دريس، وعين ة ت عضو ھيئ

ة ) 86(فة بحيث بلغت طبقية من الطلبة للمستويات الدراسية المختل طالبا وطالبة، وبلغ حجم العين
ة  ي ) 102(اإلجمالي ية ف ة الرياض ة التربي ي كلي ة ف دريس والطلب ة الت اء ھيئ ون أعض ردا يمثل ف

بة  رة بالنس نوات الخب ة وس ة األكاديمي نس والرتب ر الج ى متغي ا إل وزعين تبع نعاء، م ة ص جامع
توى  نس والمس ر الج دريس، ومتغي ة الت اء ھيئ داول ألعض ة والج ي للطلب ين ) 2، 1(الدراس تب

  .من مجتمع الدراسة الكلي%) 24(حيث تمثل العينة ما نسبته . خصائص وسمات عينة الدراسة

  .تبعا لمتغيراتھا) أعضاء ھيئة التدريس(توزيع أفراد عينة الدراسة  :)1(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  المتغير
  %62  10  ذكر  الجنس

  %38  6  أنثى
  %69  11  أستاذ مساعد  ة األكاديميةالرتب

  %31  5  معيد
  %62  10  سنوات 5أقل من   سنوات الخبرة

  %38  6  سنوات فأكثر 5
  %100  16  المجـــموع
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  .تبعا لمتغيراتھا) الطلبة(توزيع أفراد عينة الدراسة  :)2(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  المتغير

  %79  68  ذكر  الجنس
  %21  18  أنثى

  لدراسيالمستوى ا

  %37  32  أولى
  %19  16  ثانية
  %21  18  ثالثة
  %23  20  رابعة

  %100  86  المجـــموع

  أداة الدراسة
اره من انسب  انهتم استخدام االستب ذه الدراسة باعتب كأداة لجمع البيانات والمعلومات في ھ

ا ات وحق ى معلوم ول عل حية للحص ة المس داف الدراس ق أھ ي تحق ي الت ث العلم ئق أدوات البح
تفيداً من اإلطار  افي صورتھ هانين حيث قام الباحث بتصميم االستبمرتبطة بواقع مع األولية، مس

اء  و الھيج ة أب ة بالموضوع كدراس ابقة ذات العالق تبيانات الدراسات الس ، )2006(النظري واس
يم  ة و غن ة عالون تمل) 2005(ودراس تبااال تواش ي  هنس اد ھ ة أبع ى أربع ة عل بصورته النھائي

املة، ( ات إدارة الجودة الش ام التعليمي، والنظام اإلداري، ومتطلب يالنظام التوالنظ غ ) قن ا بل بينم
  . فقرة) 41( هانعدد فقرات االستب

  اإلستبانهصدق 
تبانهتم التحقق من صدق ا ى  إلس ين من أصحاب االختصاص في ) 8(بعرضھا عل محكم

إلبداء آرائھم واقتراحاتھم حول  دنية واليمنية،اإلدارة العامة واإلدارة الرياضية في الجامعات األر
ى خرج ديل، حت افة أو التع ذف أو اإلض ه بالح تبيان وفقرات اور االس تبمح ورتھ هانت االس  ابص

ا  المحكمون بنسبة  أعلى%) 75(النھائية، وذلك بعد اعتماد الفقرات التي اجمع عليھ والملحق . ف
  .لعلميةيبين أسماء السادة المحكمين ورتبھم ا) 1(رقم 

  الستبانهثبات ا
رات  الستبانهللتحقق من ثبات ا داخلي للفق اس االتساق ال ا لقي تم استخدام معادلة كرونباخ ألف

ن  ات م ل الثب ت معام ث تراوح اور، حي ا بالمح ا حصلت األداة ) 0.95 – 0.82(وارتباطھ بينم
ات  ل ثب ى معام ة عل راض البحث العل) 0.91(الكلي اً ألغ ول علمي و مقب أغراض وھ ي ب ي ويف م

  : يوضح ذلك) 3(والجدول . الدراسة
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  2015، )4( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .بطريقة كرونباخ ألفا سبانهمعامالت الثبات لأل :)3(جدول 

  معامل الثبات  عدد الفقرات  المـــــــحور  م
 0.82 9  متطلبات إدارة الجودة الشاملة  1
  0.93  10  النظام اإلداري  2
  0.95  12  النظام التعليمي  3
  0.88  10  النظام التقني  4

 0.91 41  الكلية الستبانها

تكون سلم االستجابة على فقرات االستبيان من خمس درجات وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي 
  :وعلى النحو التالي

  درجات) 5( موافقة بدرجة عالية جدا −

  درجات) 4( موافقة بدرجة عالية −

  درجات) 3(موافقة بدرجة متوسطة  −

  درجتان) 2( موافقة بدرجة قليلة −

  درجة) 1(قة بدرجة قليلة جدا مواف −

د من األبحاث والدراسات  الرجوع للعدي الي ب ار الت اد المعي ومن اجل تفسير النتائج تم اعتم
  ).2006(السابقة مثل دراسة أبو الھيجاء 

  .درجة تطبيق ضعيفة 2.5أقل من  −

  .درجة تطبيق متوسطة 3.49 – 2.5من  −

  .فما فوق درجة تطبيق كبيرة −

  متغيرات الدراسة .1

  تغيرات المستقلةالم
  بالنسبة ألعضاء ھيئة التدريس

 ).ذكر، أنثى(الجنس  -

 ).أستاذ مساعد، معيد(الرتبة األكاديمية  -

 ).سنوات فأكثر 5سنوات،  5اقل من (سنوات الخبرة  -
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  بالنسبة للطلبة
 ).ذكر، أنثى(الجنس  -

  ).أولى، ثانية، ثالثة، رابعة(المستوى الدراسي  -

  المتغيرات التابعة
  .بة أفراد العينة على محاور وفقرات االستبياندرجة استجا

  المعالجة اإلحصائية .2
ك  ة الدراسة وذل بة لطبيع اليب اإلحصائية المناس ات األس ي معالجة البيان استخدم الباحث ف

  :على النحو التالي

 .معادلة كرونباخ ألفا لحساب معامل الثبات لألداة -

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -

 T-test" ت"ر اختبا -

 MANOVAتحليل التباين المتعدد  -

  Tow Way ANOVAتحليل التباين الثنائي  -

  عرض النتائج ومناقشتھا وتحليلھا

  نص علىاألول والذي  عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل  :أوال
 ما درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء ؟

ة ودرجة  نلإلجابة ع ات المعياري ابية واالنحراف م استخدام المتوسطات الحس ھذا التساؤل ت
  :توضح ذلك) 8، 7، 6، 5، 4(التطبيق والجداول 

  متطلبات إدارة الجودة الشاملة: البعد األول
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق الستجابات أفراد عينة  :)4(جدول 

  .102= عد متطلبات الجودة الشاملة ن الدراسة على ب

المتوسط   العبـــــــارة  م
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  معياري

تنتھج الكلية مبدأ التطوير المستمر لعمليات التعلم   1
  متوسطة  0.77  3.06  .والتعليم

تشجع إدارة الكلية العاملين فيھا على المبادرة   2
  ةمتوسط  0.91  3.15  .بتحسين األداء وتطويره
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 )4(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   العبـــــــارة  م
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  معياري

تستحدث الكلية آليات لتطوير الخدمات ضمن   3
  متوسطة  0.85  2.80  معايير الجودة

تزود الكلية الطلبة بدليل يحدد بوضوح شروط   4
  متوسطة  1.15  2.93  .الدراسة فيھا

ق من كفاءة أعضاء ھيئة تطور الكلية آليات للتحق  5
 ً   متوسطة  0.89  2.90  .التدريس الجدد علميا ومھنيا

توفر الكلية فصوالً دراسية ومعامل ومختبرات  6
  متوسطة  0.96  2.60  .تستوعب جميع الطلبة

توفر الكلية أساتذة متخصصين لتدريس جميع   7
  متوسطة  0.87  3.25  .المقررات الدراسية

شطة الصفية للطلبة تھيئ الكلية مستلزمات األن  8
  قليلة  0.94  2.40  ...).حاسوب، مراجع، مختبرات، وسائل تعليمية (

تطبق الكلية مجموعة اختبارات قبول للطلبة عملية   9
  متوسطة  1.25  3.45  ونظرية

  متوسطة  0.84  2.95  الدرجة الكــلية

  .)درجات 5(أقصى درجة لالستجابة *

ة الرياضية في  أن درجة تطبيق إدارة) 4(يتضح من الجدول  الجودة الشاملة في كلية التربي
جامعة صنعاء على بعد متطلبات إدارة الجودة الشاملة كانت متوسطة، حيث تراوحت متوسطات 

حيث وصل ) 8(، وكانت درجة التطبيق ضعيفة على الفقرة رقم )2.40 – 3.45(االستجابة بين 
ى  ا إل تجابة عليھ ق بالدر) 2.40(متوسط االس ا يتعل ودة وفيم ات إدارة الج د متطلب ة لبع ة الكلي ج

ذه النتيجة ال تتفق مع ). 2.95(الشاملة فكان متوسطا، حيث بلغ المتوسط الحسابي لالستجابة  وھ
يم  ق ) 2005(نتائج دراسة عالونة وغن زم بتطبي ة تلت ة النجاح الوطني ى أن جامع ي أشارت إل الت

ذا االختالف . الجودة الشاملة بدرجة كبيرةإدارة الجودة الشاملة على بعد تھيئة متطلبات إدارة  وھ
ة النجاح  ى جانب أن جامع برأي الباحث قد يعود إلى اختالف البيئة التي أجريت فيھا الدراسة، إل
اعات  ام الس و نظ د وھ ي المعتم ام األمريك ق النظ ي تطب ة والت ات العريق ن الجامع ة م الوطني

ة  الدراسية، وھذا النظام له متطلبات لتطبيقه تنسجم مع متطلبات إدارة الجودة الشاملة، كما أن كلي
ة  ى جامع ائھا وانضمامھا إل اريخ إنش د من حيث ت ة العھ ة صنعاء حديث التربية الرياضية بجامع

ى 2008 عام صنعاء في اج إل م، وقبل ذلك كانت معھدا تابعا لوزارة الشباب والرياضة فھي تحت
  .سجم مع معايير إدارة الجودة الشاملةفترة زمنية كافية لتھيئة تلك المتطلبات بما ين
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  النظام اإلداري: البعد الثاني
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق الستجابات أفراد عينة  :)5(جدول 

  .102= الدراسة على بعد النظام اإلداري ن

المتوسط   العبـــــــارة  م
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  معياري

اسات خاصة بكيفية التعليم تتوافق مع وضع سي  1
  متوسطة  0.98  3.10  .مفاھيم الجودة الشاملة

تحديد المسؤوليات األكاديمية للطلبة وذلك بوضع   2
  متوسطة  0.95  3.02  .تعليمات واضحة وقابلة للتطبيق

إجراء التقويم المرحلي المستمر للعمليات   3
  متوسطة  0.91  3.16  .التعليمية

والمھارات المھنية للطالب  تطوير القدرات  4
  متوسطة  0.98  2.70  .وتنميتھا باستمرار

عقد االجتماعات والندوات وورش العمل لمواكبة   5
  متوسطة  1.16  2.52  .الطلبة بكل ما ھو جديد قي جودة التعليم

مشاركة الطلبة في التخطيط المستمر من اجل   6
  قليلة  0.92  2.30  .تحسين جودة العملية التعليمية ومخرجاتھا

وجود فريق خاص يتصف بالكفاءة وااللتزام   7
  متوسطة  0.88  2.56  .لتطبيق الجودة الشاملة في التعليم

تقدير أعمال الطلبة وتقديم المكافآت لإلنجاز   8
  متوسطة  0.94  3.25  .الفاعل

االحتفاظ بسجالت للعمل وتوثيق كل ما ينجز   9
  متوسطة  0.86  3.22  .بشكل دقيق

ت وضبطه بشكل يسھل العملية احترام الوق  10
  متوسطة  1.11  3.04  .التعليمية

  متوسطة  0.97  2.89  الدرجة الكــلية

  .)درجات 5(أقصى درجة لالستجابة *

ات النظام اإلداري) 5(يتضح من الجدول  د متطلب  أن استجابات أفراد عينة الدراسة على بع
رقم  باستثناء فقرة واحدة) 2.30 – 3.25(بين عليھا  جاءت متوسطة حيث كان متوسط االستجابة

ى  )6( ي نصت عل ة "الت ودة العملي ين ج ل تحس ن اج تمر م يط المس ي التخط ة ف اركة الطلب مش
املة، " التعليمية ومخرجاتھا ة إلدارة الجودة الش ق قليل رة ضمن درجة تطبي ذه الفق حيث وقعت ھ

ى متوسط حسابي  ي أن درجة ت) 2.89(بينما حصل البعد الكلي عل ذا يعن ق إدارة الجودة وھ طبي
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ذه  .الشاملة في كلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء على بعد النظام اإلداري كانت متوسطة وھ
ة الرياضية ) 2006(النتيجة تتفق مع نتائج دراسة أبو الھيجاء  ات التربي ى أن كلي التي توصلت إل

ى طة عل ة متوس املة بدرج ودة الش ق إدارة الج ة تطب ات األردني ي الجامع ام اإلداري ف د النظ  .بع
رى ودة  وي ق ج ي تحقي اس ف و األس ري ھ دا وان العنصر البش م ج د اإلداري مھ الباحث أن البع

زام  اءة وااللت ق عمل خاص يتصف بالكف وفير فري ى ت ا يجب حرص اإلدارة عل يم، من ھن التعل
  . لتطبيق الجودة الشاملة في التعليم

  النظام التعليمي: البعد الثالث
متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق الستجابات أفراد عينة ال :)6(جدول 

  .102= الدراسة على بعد النظام التعليمي ن 

المتوسط   العبـــــــارة  م
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  معياري

تشجيع الطلبة على المشاركة في مناقشة   1
  متوسطة  0.99  3.05  .المعوقات التي تعترض العملية التعليمية وإزالتھا

2  
وضع أھداف تعليمية بما يتوافق مع المعايير 

االرتقاء بمستوى الطالب (األساسية لجودة التعليم 
  ).في جميع الجوانب

  متوسطة  0.95  2.89

3  
تشجيع أعضاء ھيئة التدريس للطلبة للمشاركة في 
النشاطات الال صفية بھدف تنمية السمات القيادية 

  .واإلدارية لديھم
  متوسطة  1.08  2.87

  متوسطة  0.97  3.34  .متابعة العملية التعليمية ومراقبتھا  4
  كبيرة  0.90  3.58  .مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة  5

قيام عضو ھيئة التدريس بدور المرشد ورئيس   6
  متوسطة  0.94  3.25  .فريق العمل مع الطلبة

مراعاة أعضاء ھيئة التدريس تقديم مناھج ومواد   7
  متوسطة  0.89  3.14  .صف بالحداثة والمالئمة لمتطلبات سوق العملتت

تحديد أعداد الطلبة بما يتناسب مع حجم القاعات   8
  متوسطة  0.82  2.80  .التدريسية

  متوسطة  0.92  3.20  .إتاحة فرص متكافئة للتعليم بين الطلبة  9
  توسطةم  0.96  3.15  .تشجيع الطلبة على ممارسة التقويم الذاتي ألدائھم  10

11  
التعاون مع أعضاء ھيئة التدريس في إعداد 

وسائل تقويم تتصف بالدقة والموضوعية لقياس 
  .مخرجات التعلم للطلبة

  متوسطة  0.85  3.12
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 )6(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   العبـــــــارة  م
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  معياري

12  

تحديد مستويات مھارية تخصصية في األلعاب 
اضية المختلفة ينبغي على الطلبة امتالكھا الري

كرة السلة والقدم والطائرة، الجمباز (مثل 
  ...).والسابحة والعاب القوى 

  متوسطة  0.81  3.44

  متوسطة  0.92  3.15  الدرجة الكـــلية

  .)درجات 5(أقصى درجة لالستجابة *

ا) 6(يتضح من الجدول  د النظ ى بع ة الدراسة عل راد عين جاءت  م التعليميأن استجابات أف
رة ) 2.80 – 3.58(بين  حيث كان متوسط االستجابة متوسطة م باستثناء فق والتي نصت ) 5(رق
ى ين " عل ة ب روق الفردي اة الف ةمراع د جاءت ضمن" الطلب دير درجة  فق رة إلدارة تق ق كبي تطبي

ى متوسط ، بينما حصل البعد الكلي عل)3.58(حيث كان متوسط االستجابة عليھا  الجودة الشاملة
ابي  ية ) 3.15(حس ة الرياض ة التربي ي كلي املة ف ودة الش ق إدارة الج ة تطبي ي أن درج ذا يعن وھ

ين . بجامعة صنعاء على بعد النظام التعليمي كانت متوسطة ى ب ة األول ل المرتب د احت وھذا البعد ق
املة، ترتيب أبعاد الدراسة وفقا لوجھة نظر أفراد عينة الدراسة في درجة تطبيق إدارة الج ودة الش

د النظام التعليمي ) 2006(وھذه النتيجة تتفق مع دراسة أبو الھيجاء  التي توصلت إلى احتالل بع
ى ة األول زو. المرتب ة  ويع ى أھمي ة إل ذه النتيج دالباحث ھ ام بع ينه  النظ التعليمي وضرورة تحس

يئة التدريس وتطويره ويجب حرص اإلدارة المستمر على تطوير المھارات التدريسية ألعضاء ھ
ة لمستجدات عصر  اھج متطورة مواكب وتشجيعھم على تقديم الحديث من المعرفة، من خالل من
ايير الجودة  ا ينسجم مع مع ة بم ام بوضع األھداف التعليمي ا يجب االھتم ي، كم االنفجار المعرف

ي ة الت ينبغي  الشاملة في التعليم، من خالل تحديد مستويات المھارات التخصصية والعلوم النظري
ي  ة الت واد التعليمي دريس خطط الم ة الت ة إعداد أعضاء ھيئ ة عملي ا، ومتابع ة امتالكھ ى الطلب عل

  .ستقدم مسبقا

  النظام التقني: البعد الرابع
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق الستجابات أفراد عينة  :)7(جدول 

  .102= الدراسة على بعد النظام التقني ن 

المتوسط   العبـــــــارة  م
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  معياري

1  
توظيف تكنولوجيا التعليم في تقديم المادة التعليمية 

الحاسوب، كاميرات، أدوات، (للطلبة مثل استخدام 
  .....).أجھزة 

  قليلة  0.88  2.33
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 )7(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   العبـــــــارة  م
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  اريمعي

توفير المعدات االلكترونية الالزمة للبحث العلمي   2
  متوسطة  0.95  2.70  .في الرياضة

  قليلة  0.93  2.45  .توفير وسائل اتصال سريعة ومتقدمة  3

توفير األدوات واألجھزة الخاصة بالجانب العملي   4
  متوسطة  0.89  3.10  .بشكل يتناسب مع أعداد الطلبة

ومات بالكلية تيسر البحث توفير شبكات للمعل  5
  قليلة  1.26  2.40  .للطلبة

توفير األجھزة والمعدات الحديثة الالزمة لتقديم   6
  متوسطة  0.78  2.66  .التعليم بصورة أفضل

7  
تحديث أنظمة التعامل مع المكتبة وكيفية الحصول 
على مصادر المعلومات بشكل يتناسب مع التطور 

  .التكنولوجي المستمر
  وسطةمت  0.82  2.85

8  
توفير المرافق المناسبة لتحقيق أھداف العملية 

مالعب، مرافق صحية، قاعات (التعليمية 
  ..).تدريسية، مسابح 

  قليلة  0.94  2.48

توفير جھاز حاسوب خاص بكل طالب أثناء   9
  قليلة  0.81  2.38  .المحاضرات التدريسية

تزويد المكتبة بالدوريات األجنبية والعربية والكتب   10
  متوسطة  0.95  3.34  .خصصية الحديثةالت

  متوسطة  0.92  2.67  الدرجة الكـــلية

  .)درجات 5(أقصى درجة لالستجابة *

دول  ن الج ي ) 7(يتضح م ام التقن د النظ ى بع ة عل ة الدراس راد عين تجابات أف اءت أن اس ج
ا  راوح متوسط االستجابة عليھ ين متوسطة وقليلة حيث ت ا حصل البع)2.33 – 3.34(ب د ، بينم

ى متوسط حسابي  ة ) 2.67(الكلي عل املة في كلي ق إدارة الجودة الش ي أن درجة تطبي ذا يعن وھ
د  ذا البع د حصل ھ ي كانت متوسطة، وق د النظام التقن ى بع ة صنعاء عل التربية الرياضية بجامع

ة في . على المرتبة األخيرة دريس والطلب ة الت ى وعي أعضاء ھيئ ذه النتيجة إل ويعزو الباحث ھ
ة  رات كلي ى المختب ة إل ار الكلي ى افتق ي وال د التقن ة البع ة صنعاء بأھمي ة الرياضية بجامع التربي

ة  زة الحديث ة لألجھ ار الكلي ا أن افتق ت، كم بكة االنترن ى ش وب وال زة الحاس ى أجھ ة وال الحديث
ة المتعلقة بالقياسات البدنية والجسمية والفسيولوجية يشكل عقبة أمام أعضاء ھيئة التدريس والطلب

الي تغليب الجانب النظري في  ة ومتطورة، وبالت ة بصورة حديث ادة التعليمي ديم الم ة تق في عملي
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ى الجانب التطبيقي  ي(التدريس عل واد) العمل ه يجب . في شرح معظم الم رى الباحث ان ذلك ي ل
ة وأج رات الالزم زة االھتمام بتوفير األجھزة الحديثة المتعلقة بالتربية الرياضية، وتوفير المختب ھ

ة  الحاسوب، وربط الجانب النظري بالجانب العملي والتطبيقي، حتى يمكن السير بالعملية التعليمي
  .نحو األمام والتقدم تلبية لمتطلبات معايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم

  لنتائج المتعلقة بالتساؤل األولخالصة ا: خامساً 
ودرجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة عيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم :)8(جدول 

  .على جميع أبعاد الدراسة واألداة ككل

المتوسط   أبعاد الدراسة  م
  الحسابي

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

  الثاني  0.84  2.95  متطلبات إدارة الجودة الشاملة  1
  الثالث  0.97  2.89  النظام اإلداري  2
  األول  0.92  3.15  النظام التعليمي  3
  الرابع  0.92  2.67  النظام التقني  4

  = = =  0.91  2.93  الدرجة الكـــــلية

ى بمتوسط حسابي ) 8(يتضح من الجدول  ة األول د جاء في المرتب أن بعد النظام التعليمي ق
اري ) 3.15( ى الترتيب )0.92(وانحراف معي املة عل ات إدارة الجودة الش د متطلب ، وحصل بع

د النظام اإلداري )0.84(انحراف معياري و) 2.95(الثاني بمتوسط حسابي  ، أما ثالثا فقد جاء بع
ي ) 0.97(وانحراف معياري ) 2.89(بمتوسط حسابي  د النظام التقن وفي المرتبة األخيرة جاء بع

ابي  ط حس اري ) 2.67(بمتوس راف معي ط ) 0.92(وانح ى متوس ل عل لت األداة كك د حص ، وق
ابي  اري ) 2.93(حس انحراف معي و ) 0.91(ب طةوھ ة متوس دير بدرج ل التق تم . يقاب وف ي وس

  :عرض ومناقشة كل بعد على حده

  لنتائج المتعلقة بالتساؤل الثانيعرض ومناقشة ا

في درجة تطبيق إدارة  )0.05=∝(ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ة نظر أعض دريس الجودة الشاملة في كلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء من وجھ ة الت اء ھيئ

  ؟) سنوات الخبرةوالرتبة األكاديمية، والجنس، (تبعا لمتغيرات 

ذا ال ة عن ھ اؤللإلجاب تجابات  تس ي اس روق ف اد الف دد إليج اين المتع ل التب تخدام تحلي م اس ت
  ):9(أفراد عينة الدراسة وفق ما ھو موضح بالجدول رقم 



 629ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضوان محمد

  2015، )4( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

الجنس، سنوات الخبرة، الرتبة (تبعا لمتغيرات تحليل التباين المتعدد ألبعاد الدراسة  :)9(جدول 
  .من وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس) األكاديمية

مجموع   األبعاد  المتغير
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
  ف

مستوى 
  الداللة

  الجنس

  0.661  2.12  1.84  1  1.84  متطلبات إدارة الجودة الشاملة
  0.824  1.55  1.25  1  1.25  النظام اإلداري
  0.639  2.04  0.89  1  0.89  النظام التعليمي
  0.221  1.78  2.35  1  2.35  النظام التقني

الرتبة 
  األكاديمية

  0.538  3.62  1.88  1  1.88  متطلبات إدارة الجودة الشاملة
  0.110  2.58  4.05  1  4.05  النظام اإلداري
  0.023  4.88  2.56  1  2.56  النظام التعليمي

  0.335  2.36  0.99  1  0.99  يالنظام التقن

  الخبرة

  0.017  1.44  0.84  1  0.84  متطلبات إدارة الجودة الشاملة
  0.054  2.36  1.85  1  1.85  النظام اإلداري
  0.258  1.26  1.79  1  1.79  النظام التعليمي
  0.429  3.88  2.56  1  2.56  النظام التقني

  التفاعل

  0.618  1.05  0.70  3  2.11  متطلبات إدارة الجودة الشاملة
  1.642  1.30  0.65  3  1.95  النظام اإلداري
  1.510  1.11  0.91  3  2.72  النظام التعليمي
  1.342  0.84  0.65  3  1.96  النظام التقني

  الخطأ

      0.28  95 26.24  متطلبات إدارة الجودة الشاملة
      0.26  95 24.50  النظام اإلداري
      0.33  95 31.12  النظام التعليمي

      0.19  95 18.41  م التقنيالنظا

  الكلي

        101  144.12  متطلبات إدارة الجودة الشاملة
        101  126.08  النظام اإلداري
        101  112.85  النظام التعليمي
        101  135.29  النظام التقني

  .)0.05=  ∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

في ) 0.05=∝(لة إحصائيا عند مستوى الداللة انه ال توجد فروق دا) 9(يتضح من الجدول 
دريس(تقديرات أفراد عينة الدراسة  ة الت رات ) أعضاء ھيئ ا لمتغي اد الدراسة تبع ع أبع ى جمي عل
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رة( و الھيجاء ). الجنس، الرتبة األكاديمية، سنوات الخب ذه النتيجة تتفق مع دراسة كل من أب وھ
ى) 2005(وعالونة وغنيم ) 2006( ارتا إل ي أش ق  الت ة إحصائيا في تطبي روق دال عدم وجود ف

رات  ا لمتغي دريس تبع ة الت ة نظر أعضاء ھيئ ة (إدارة الجودة الشاملة في من وجھ الجنس، الرتب
  ).  األكاديمية، سنوات الخبرة

  لنتائج المتعلقة بالتساؤل الثالثعرض ومناقشة ا

درجة تطبيق إدارة في  )0.05=∝(ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
رات  ا لمتغي ة تبع ة نظر الطلب ة صنعاء من وجھ الجودة الشاملة في كلية التربية الرياضية بجامع

 ؟) الجنس، المستوى الدراسي(

تم استخدام تحليل التباين الثنائي إليجاد الفروق في استجابات أفراد  لإلجابة عن ھذا التساؤل
  ):10(ة وفق ما ھو موضح بالجدول رقم على أبعاد الدراس) الطلبة(عينة الدراسة 

الجنس، المستوى الدراسي، (تحليل التباين الثنائي ألبعاد الدراسة تبعا لمتغيرات  :)10(جدول 
  من وجھة نظر الطلبة) التفاعل

مجموع   األبعاد  المتغير
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى   قيمة ف  المربعات

  الداللة

  الجنس

متطلبات إدارة 
  ة الشاملةالجود

1.254  1  1.254  0.125  0.425  

  0.265  0.301  5.143  1  5.143  النظام اإلداري
  0.159  0.028  6.504  1  6.504  النظام التعليمي
  0.103  0.107  2.633  1  2.633  النظام التقني

المستوى 
  الدراسي

متطلبات إدارة 
  الجودة الشاملة

0.081  3  0.027  0.221  0.241  

  0.103  0.254  0.002  3  0.007  النظام اإلداري
  0.215  0.084  0.037  3  0.113  النظام التعليمي
  0.229  0.541  0.181  3  0.542  النظام التقني

التفاعل بين 
الجنس 

والمستوى 
  الدراسي

متطلبات إدارة 
  الجودة الشاملة

1.581  4  0.395  0.265  0.316  

  0.283  0.106  0.278  4  1.112  النظام اإلداري
  0.176  0.274  0.455  4  1.820  عليميالنظام الت

  0.288  0.161  0.218  4  0.874  النظام التقني
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 )10(تابع جدول رقم ... 

مجموع   األبعاد  المتغير
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى   قيمة ف  المربعات

  الداللة

  الخطأ

متطلبات إدارة 
  الجودة الشاملة

151.66  98  1.547      

      1.564  98  153.23  النظام اإلداري
      2.125  98  208.27  النظام التعليمي
      1.626  98  159.36  النظام التقني

الدرجة 
  الكلية

متطلبات إدارة 
  الجودة الشاملة

152.99  102        

        102  158.38  النظام اإلداري
        102  214.89  النظام التعليمي
        102  162.538  النظام التقني

  .)0.05=  ∝(د مستوى الداللة ذات داللة إحصائية عن*

ة ) 10(يتضح من الجدول  د مستوى الدالل ة إحصائيا عن  )0.05=∝(انه ال توجد فروق دال
ة  ة الدراس راد عين ديرات أف ي تق ة(ف رات ) الطلب ا لمتغي ة تبع اد الدراس توى (ألبع نس، المس الج

ذه النتيجة مع ). الدراسي، التفاعل بين الجنس والمستوى الدراسي ائج دراسة عساف وتتفق ھ نت
و  توى ) 2009(والحل ر المس زى لمتغي ائيا تع ة إحص روق دال ود ف دم وج ى ع ارت إل ي أش الت

ذه . الدراسي في واقع الجودة الشاملة في برامج الدراسات العليا من وجھة نظر الطلبة كما تتفق ھ
ئيا في مدى التي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصا) 2006(النتيجة مع دراسة أبو الھيجاء 

ة نظر  ة من وجھ ة الرياضية في الجامعات األردني تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كليات التربي
  .الطلبة على جميع أبعاد الدراسة تبعا لمتغير الجنس

  لنتائج المتعلقة بالتساؤل الرابععرض ومناقشة ا

تطبيق إدارة  في درجة )0.05=∝(ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
دريس  ة الت ة نظر أعضاء ھيئ ين وجھ الجودة الشاملة في كلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء ب

  والطلبة ؟

إليجاد الفروق في بين وجھة نظر  T-test" ت"تم استخدام اختبار  لإلجابة عن ھذا التساؤل
  ):11(ل رقم أعضاء ھيئة التدريس والطلبة حول أبعاد الدراسة وفق ما ھو موضح بالجدو
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للفروق بين وجھة نظر " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  :)11(جدول 
  .أعضاء ھيئة التدريس والطلبة حول أبعاد الدراسة

المتوسط   العدد  الوظيفة  البعد
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  "ت"

الداللة 
 اإلحصائية

متطلبات إدارة 
  الجودة الشاملة

  0.95  0.19  0.78  3.26  16  و ھيئة تدريسعض
  0.86  3.34  86  طالب

  0.57  0.48  0.85  3.12  16  عضو ھيئة تدريس  النظام اإلداري
  1.07  3.20  86  طالب

  0.55  0.39  0.98  3.28  16  عضو ھيئة تدريس  النظام التعليمي
  0.94  3.15  86  طالب

  0.76  0.14  0.89  2.80  16  عضو ھيئة تدريس  النظام التقني
  0.96  2.76  86  طالب

  0.67  0.06  0.82  3.12  16  عضو ھيئة تدريس  الدرجة الكـلية
  0.87  3.11  86  طالب

  .)0.05=  ∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

ة ) 11(يتضح من الجدول  د مستوى الدالل ة إحصائيا عن ) 0.05=∝(انه ال توجد فروق دال
ة) أعضاء ھيئة التدريس والطلبة(الدراسة  بين وجھة نظر أفراد عينة . على أبعاد الدراسة المختلف

التي توصلت إلى عدم وجود فروق ) 2006(وھذه النتيجة تتفق مع ما جاء في دراسة أبو الھيجاء 
ة الرياضية في الجامعات  ات التربي املة في كلي ق إدارة الجودة الش دالة إحصائيا في مدى تطبي

وھذا التطابق برأي الباحث قد يعود إلى . ظر أعضاء ھيئة التدريس والطلبةاألردنية بين وجھتي ن
تشابه الكليات المطبق عليھا الدارستان، فكليات التربية الرياضية في كال البلدين تتشابه من حيث 
ة  ة المختلف اد الدراس ي أبع ددة ف اط مح ول نق ائھم ح ة والتق دريس والطلب ة الت اء ھيئ اق أعض اتف

ال وتقارب وجھات  ا يجعل االنتق ه، مم وة والضعف في اط الق ق ونق ذا التطبي نظرھم حول واقع ھ
ة  اء بالعملي املة أمر ضروري وحتمي لالرتق ايير إدارة الجودة الش ة مع ي لكاف إلى التطبيق الفعل

  .التعليمية في كليات التربية الرياضية إلى مراحل متقدمة من النوعية والجودة والتخصصية

  االستنتاجات

  م التوصل إلى االستنتاجات اآلتيةء نتائج الدراسة ومناقشتھا تفي ضو

  .كلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء تطبق إدارة الجودة الشاملة بدرجة متوسطة -

ة  - ول درج دريس ح ة الت اء ھيئ ر أعض ة نظ ن وجھ ائية م ة إحص روق ذات دالل د ف ال توج
 .ت الخبرة والرتبة األكاديميةتطبيق إدارة الجودة الشاملة بغض النظر عن الجنس وسنوا
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ق إدارة الجودة  - ة حول درجة تطبي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجھة نظر الطلب
 .الشاملة بغض النظر عن الجنس والمستوى الدراسي

ة حول  - دريس والطلب ة الت ة نظر أعضاء ھيئ ة إحصائية من وجھ روق ذات دالل د ف ال توج
 .ة في كلية التربية الرياضية بجامعة صنعاءدرجة تطبيق إدارة الجودة الشامل

  التوصيات
  اسة ونتائجھا أوصى الباحث باالتيفي ضوء أھداف الدر

ق  - تراتيجية واضحة ومحددة لتطبي ة صنعاء إس ة الرياضية بجامع ضرورة تبني كلية التربي
دمات  توى األداء والخ ين مس وير وتحس ن تط تمكن م ا، لت املة فيھ ودة الش ايير إدارة الج مع

  .المخرجات ومواكبة التغير المتسارع والمستمر في العملية التعليميةو

ة التخطيط إلدارة  - ة الرياضية في عملي ة التربي دريس في كلي ة الت إشراك جميع أعضاء ھيئ
نس  ن الج ر ع ؤھالتھم بغض النظ راتھم وم اربھم وخب ن تج تفادة م املة واالس ودة الش الج

 .والرتبة األكاديمية وسنوات الخبرة

ا تزوي - ة بم دات التقني زة والمع األدوات واألجھ نعاء ب ة ص ية بجامع ة الرياض ة التربي د كلي
  .يتناسب مع التغير والتطور السريع لتحقيق أھداف العملية التعليمية والبحث العلمي
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