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مستخلص الدراسة
هدفذ الدراست إلى معزفت جطبيق معاًير الجىدة الشاملت في ؤلادارة ؤلالكتروهيت بالجامعاث اليمىيت ،ولخدقيق أهداف الدراست
اسخخدم الباخث اإلاىهج الىصفي ،ولاسدباهت أداة لجمع البياهاث ،جزي جطبيقها على عيىت مً ( )921إدارٍا وأكادًميا ٌشغلىن مىاقع
إدارٍت ،وبيسبت ( )%91مً اجمالي مجخمع الدراست البالغ عدده ( ،)149وبمعالجت البياهاث باسخخدام بزهامج الخدليل ؤلاخصائي (SPSS-
) ،Xفقد أشارث هخائج الدراست إلى آلاحي:
خصل عمىم ألاداة على مخىسط كلي ( 2442مً  )1بخقدًز لفظي (كبيرة) وعلى مسخىي اإلاداور؛ خصل ؤلاطار الفكزي إلافهىم الجىدة
الشاملت في ؤلادارة ؤلالكتروهيت ومخطلباث جطبيقها على أعلى مخىسط(ً ،)2413ليه مدىر معىقاث جطبيق الجىدة الشاملت في ؤلادارة
ؤلالكتروهيت؛ بمخىسط ()2441؛ وكلهما بخقدًز (كبيرة) ،فيما خصل مدىر واقع ؤلادارة ؤلالكتروهيت بالجامعاث اليمىيت؛ على مخىسط
ً
( )2423وأخيرا :مدىر معاًير جطبيق الجىدة الشاملت في ؤلادارة ؤلالكتروهيت بمخىسط ( )2411وكلهما بخقدًز لفظي (مخىسطت)4
كما أكدث هخائج الدراست على أهميت إخدار حغييراث إلكتروهيت في إعادة آليت وهىدست وهيكليت ألاوشطت والعملياث وؤلاجزاءاث ؤلادارٍت،
والخدرٍب والخعليم ،وبىاء زقت مىظمت جكىن فيها الجىدة بشكل عام هي القيمت اإلاىجهت ليشاطاث الفزد 4وأهميت معيار الخأهيل العلمي
والعملي والسلىكي ،والذي ًزجع إلى هظم اإلاعلىماث ؤلادارٍت ؤلالكتروهيت ؛ لخطبيق الجىدة الشاملت ،كما جىاجه الخطبيق معىقاث كثيرة؛
ً
ومنها؛ عدم وجىد خطت واضحت في ؤلادارة ؤلالكتروهيت بالجامعت مسدىدة الى رؤٍتها ورسالتها وأهدافها ،وأخيرا ضعف العلقت بين بزامج
ؤلادارة ؤلالكتروهيت والخطىٍز ؤلاداري4
ً
وفي ضىء الىخائج قدم الباخث عددا مً الخىصياث جلخصذ في أهميت الخدىل إلى جطبيقاث ؤلادارة ؤلالكتروهيت وفق مفهىم الجىدة
الشاملت ،ووضع خطط واضحت لحاجت الجامعاث اليمىيت مً ألاجهشة ؤلالكتروهيت والشبكاث مسدىدة إلى رؤٍتها ورسالتها وأهدافها ،ووضع
خطت إلسالت معىقاث جطبيق الجىدة الشاملت في ؤلادارة ؤلالكتروهيت ،كما اقترح إجزاء دراساث إلاعىقاث جطبيق الجىدة في ؤلادارة
ؤلالكتروهيت4
الكلمات املفتاحية :ثطبيق .معايير الجودة الشاملة .إلادارة إلالكترونية .الجامعات اليمنية.
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The application of the overall quality standards in electronic administration
in the Yemeni universities
Mansour Saleh Mohammed Al - Abbadi
Abstract:
The purpose of the study was to know the application of the overall quality standards in the higher management of the
Yemeni universities. The objectives of the study were to use the study methodology. A study was conducted on a sample of
(129) administrative and (841) academic. The use of the statistical analysis program (SPSS-X) ), And the results of the study
indicated the following:
The conceptual framework of the concept of total quality in electronic management and the requirements of its application
was achieved at the highest (3.90), followed by the axis of obstacles to the application of total quality in electronic
management; (3.49). Finally, the focus of the standards of application of total quality in electronic management (2.98), both
with a verbal assessment (intermediate).
The results of the study also stressed the importance of electronic changes in the re-mechanism, engineering and structure
of activities, processes and administrative procedures, training and education, and building an organizational trust in which
quality is generally the value directed to the individual's activities. The lack of a clear plan in the electronic administration of
the university based on its vision, mission and objectives, and finally the weakness of the relationship between electronic
management programs and administrative development.
In the light of the results, the researcher presented a number of recommendations that summarized the importance of the
transition to electronic management applications in accordance with the concept of total quality and to develop clear plans
for the Yemeni universities which need of electronic devices and networks based on their vision, mission and objectives, It
was also suggested that studies should be conducted on the obstacles to the application of quality in electronic
management.
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