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 آية قرآنية

 

 

 

 

 

 -:  تعاىلقال هللا 

    
َتِوي الَِّذيَن يَ ع َلُموَن َوالَِّذيَن ال  ﴿ُقل      َلُموَن﴾يَ ع  َهل  َيس 

    [ 9 : الزمر ]
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 للدراسة العاماإلطار : الفصل األول

 المقدمة  :أوالً 

 القديمة المفاهيم ترك الضروري  من صبحأ المتقدمة والتكنولوجيا العولمة ظل وفىعة، سري بيئية تغيرات ظل في
رأس  وهو أال المنظمة لدى المتاحة الموارد أفضل الستثمار حديثة وأساليب طرق  إتباع ضروريا   وبات ،لإلدارة
يتطلب من المؤسسات ا محور اهتمام المؤسسات التربوية و ية باعتبارهالبشر  الموارد في المتمثل الفكري  المال

يوم عصر اإلدارة البعد عن المفاهيم التقليدية، فالعالم يعيش الل في مفاهيم حديثة، و ممواكبة التغيرات بالع
يطلق عليه بعض المفكرين عصر الثورة اإلدارية، فلم يعد مجال لنجاح أية مؤسسة إال إذا العلمية الحديثة، و 

 .تمت إدارتها على أسس حديثة 

توسيع لى معالجة بعض المشاكل و تي تساعد اإلدارة عيعد مفهوم التمكين اإلداري من المفاهيم الحديثة الو 
 .(5، ص5102طموس، )القرارات ط واتخاذ الخطشاركة العاملين في وضع األهداف و م

الَِّذيَن  ﴿:حيث يقول تعالىي أكثر من موقع، وفي مناسبات عدة، رت كلمة التمكين في القرآن الكريم فكولقد ذ
ِ َعاِقَبُة اأْلُُمورِ ِإن مَّكَّنَّاُهْم ِفي اأْلَْرِض َأقَ  َكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَكِر ۗ َوّلِلَّ ََلَة َوآَتُوا الزَّ  ﴾اُموا الصَّ

ِلَك  ﴿: ويقول تعالى، [10:الحج]  نََّشاءُ  يُب ِبَرْحَمِتَنا َمنُنِص  َبوَُّأ ِمْنَها َحْيُث َيَشاءُ َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي اأْلَْرِض َيتَ َوَكذََٰ
مكين رباني، أي أن هللا سبحانه وتعالى ، فالتمكين في القرآن الكريم ت[25:يوسف] ﴾َواَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ 

 (.525، ص5115ملحم، )للصالحين من عبادهيمنح التمكين ألنبيائه و 

مواهبها في طاقاتها وقدراتها و البشرية وكيفية تفعيل  أن أهمية التمكين من عَلقته بالعنصر البشري أو الموارد
 اتخاذ على قدرته رفعالمقصود من تمكين الموظف هو  وبالتالي فإنعملية التحسين المستمر في المنظمة، 

 بأن الموظفين لكافة للسماح الظروف توفير التمكين من األساسي فالهدف اإلدارة، إرشاد وبدون  بنفسه القرارات
 عملية مشاركة يتضمن التمكين مصطلح نفإ وبالتالي المستمر، حسينالت جهود في طاقاتهم بأقصى يسهموا

 .(5ص  ،5102 عفانة،) األخرى  اإلدارية المستويات مع القرار اتخاذ

أن تمكين العاملين يمثل مدخَل  لنقل القوة، المستندة إلى المعلومة أو ( 525، ص، 5100)جَلب ويذكر 
عد التأكد من امتَلكهم للقدرات ليا إلى المستويات الدنيا، بالقرارات، من المستويات اإلدارية العإصدار 

، بقصد ها الجوهريةمقدراتالكفء والفاعل مع موارد المنظمة وإمكانياتها و  للتعاطيالتي تؤهلهم  اإلمكانات كافةو 
  .المصالحتعظيم القيمة ألصحاب 

ا  أساسيا  من أركان ديننا الحنيف، وقد ورد إتقانه إحدى القيم األصيلة في تراثنا اإلسَلمي وركنتعد جودة العمل و 
الَِّذيَن آَمُنوا  ِإنَّ ﴿: ، حيث قال هللا تعالىوسلمعليه  سنه رسوله صِل هللافي أكثر من موضع في كتاب هللا و  ذلك
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اِلَحاِت ِإنَّا اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن  " سلم صِل هللا عليه و د قال رسول هللا ق، و [21 :الكهف] ﴾َعَمَل  َوَعِمُلوا الصَّ
 ( 5، ص5105طعيمة، أبو ) [عن عائشة يالبيهقرواه " ] ِإّن َّللاََّ َتَعالى ُيِحّب ِإَذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَمَل  َأْن ُيْتِقَنهُ 

 المتقدمة الدول وبعض اليابان اتبعت ولقد الحديثة، اإلدارية المفاهيم من الشاملة الجودة إدارة مدخل ويعتبر
 من الثاني النصف منذ وذلك الشاملة، الجودة ولتحسين اإلنتاجية مشكَلتها لحل الشاملة الجودة رةإدا نظام
 المؤسسات فيها بما اليوم العالم مؤسسات كافة أصبحت لذلك جدارته األسلوب هذا أثبت ولقد العشرين القرن 

 والتغيرات التحديات صور ختلفم لمواجهة الجودة، وتحسين بإنتاجية االرتقاء إلى تكون  ما أحوج التعليمية
 على والخدمية اإلنتاجية مؤسساتنا بها تأخذ التي اإلدارية األساليب تحديث في التفكير إلى يدعونا الذي األمر

 .( 5111عليمات، )سواء حد

ا أصبح بل ا  فكري ف ار ت يعد لم ةلالشام الجودة معايير تحقيق أن الواضح من بات  في هتطبيق من بد ال يا  لعم واقع 
من  األداء وحسن الجودة مةلك وتسمع إال الوقت من دقيقة تمضي تكاد ال واآلن األعمال منشآت مختلف

ودة الشاملة مجموعة من بالتالي فإن المقصود من الج، و (00، ص 5105، رضوان)نداءات شعارات وأهداف و 
ا األهداف التي يسعى هذو  ،هذا المفهومقيق النجاح في تطبيق االلتزام بها لتحالعناصر والمبادئ الواجب التقيد و 

دى الجمهور عن الخدمات تحقيق الرضا لاإلداري ، و المتمثلة في تحسين األداء الى تحقيقها و  اإلداري االسلوب 
 ( 271، ص 5111اللوزي، ). أو االنتاج

ثل أن أهمية القطاع الحكومي وخاصة القطاع الصحي ودوره المميز في تطوير وتنمية فلسطين حيث تم
والتي تمس حياة اإلنسان ووجوده وهو قطاع أساسي لتمكين  البشرية،الصحة محورا  أساسيا  من محاور التنمية 

ير أعلى توفإن تحسين وجودة الحالة الصحية، و وعليه ف. اقتصاديا  التمتع بحياة مثمرة اجتماعيا  و  المواطن من
عالميا  في ألساسية لمجتمع التنمية محليا  و ويات االرعاية للسكان يمثل إحدى األولمستوى ممكن من الحماية و 

 .(2، ص5105أبو طعمية، )هذا العصر 
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 الدراسة االستطالعية : ثانياً 

المحافظات  -تطبيق ادارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية ى الباحث دراسة استطَلعية حول ر أج
وزارة الصحة إدارة الجودة الشاملة لدى  واستكشاف واقع استبانة لدراسة( 02)، حيث وزع الباحث الجنوبية

 .م5107سبتمبر للعام  51حتى  01وتم استرداد جميع االستبانات، خَلل الفترة ما بين  الفلسطينية،

  :كالتالي وكانت النتائجفقرة ( 05)تكونت االستبانة من 

 ( 0)جدول رقم 

  االستطالعية نتائج الدراسة

غير  محايد افقأو  فقرات االستبانة #
 موافق

مجموع 
 التكرارات

النسبة 
 ةالمئوي

ترتيب 
 الفقرات

0 
تقوم الوزارة بمتابعة ما بعد تقديم الخدمة، لمعرفة مدى 

 7 %51.1 57 7 1 1 .رضا الجمهور عنها

5 
تدعم االدارة العليا كافة الجهود المؤدية الى تحقيق 

 1 %51.6 20 2 1 5  .الجودة الشاملة

2 
رة العليا على توفير كافة الموارد الَلزمة تعمل االدا

 7 %51.1 57 5 5 2 .للتطوير المستمر في أنظمتها

1 
اتخاذ  وتشجعهم علىتستمع االدارة العليا الي موظفيها 

 02 %22.2 51 6 2 2  .القرارات

2 
يعتبر الموظف عميل داخلي يشارك في وضع 

 02 %22.5 05 01 0 1  .واالستراتيجيات للوزارةالسياسات 

5 
يتدرب الموظفون باستمرار على مبادئ الجودة 

 6 %27.1 55 7 2 2 .الشاملة

 01 %15.5 06 00 1 1 .ون بعناية للقيام بوظائفهمقالموظفون منت 7

1 
املة جنبا الى جنب مع التطوير شتسير ادارة الجودة ال

 6 %27.1 55 5 7 5 .الوزاري 

6 
اه المجتمع من تسعى الوزارة الي تحمل مسئولياتها اتج

 0 %72.5 21 1 2 1  .للخدمات المقدمة والتطوير المستمرخَلل التحسين 

01 
تشجع الوزارة العاملين على ادخال تحسينات مستمرة 

 2 %70.0 25 2 2 7  .على أدائهم

يعتبر المسئولون مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات  00
 6 %27.1 55 7 2 2 .وحل المشكَلت تطويرا إلمكانات الموظفين
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 محايد أوافق فقرات االستبانة #
غير 
 موافق

مجموع 
 التكرارات

النسبة 
 ةالمئوي

ترتيب 
 الفقرات

05 
احساس الموظفين باألمان الوظيفي يجعله مشارك في 

 5 %51.1 56 7 5 5  .وحل المشكَلتاتخاذ القرارات 

02 
 الموظفين،يجري تقييم رؤساء أقسام الوزارة من قبل 

 05 %22.2 02 02 1 1   .بحقهم القراراتواتخاذ 

01 
تقوم الوزارة بوضع الخطط االستراتيجية بحيث يكون 

 5 %72.2 22 2 5 5 المعيار الرئيسي هو الجودة 

02 
يتم  ونظم معلوماتالموارد المختلفة من تكنولوجيا 

 2 %55.7 21 2 2 2  .تخصصها لتحقيق األهداف

راجعة في تعديل سياسات تعتمد الوزارة على التغذية ال 05
 6 %27.1 55 6 0 2  .واستراتيجيات العمل

 %21.2 الدرجة الكلية 
 

  :ما يليأظهرت نتائج الدراسة االستطالعية 

بلغت حيث واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة من خَلل عينة الدراسة االستطَلعية كانت بدرجة منخفضة،  -
 %.21.2 ملةالمئوية لواقع تطبيق الجودة الشا النسبة

 مشكلة الدراسة: ثالثاً 

 .من أهم الوزارات في أي دولة لما تقدمه من خدمات صحية كبيرة لمواطنيها بشكل عام تعتبر وزارة الصحة

من أهم الوزارات الفلسطينية بصفتها الحاضن األساسي لصحة  بشكل خاص تعتبر وزارة الصحة الفلسطينيةو 
أو من خَلل إشرافها على مراكز  ،من خدمات صحية مباشرةل ما تقدمه المواطن الفلسطيني من خَل

مع قدوم  0661صحة في العام مؤسسات صحية سواء كانت خاصة أو غير حكومية، وقد انشاء وزارة الو 
وقد حظى القطاع الصحي بفرصة نمو حقيقة في العقود الماضية تمثلت في زيادة  السلطة الوطنية الفلسطينية،

الصحي حيث بلغ مجموع العاملين لعاملين ما بين الكادر اإلداري و افة الي زيادة عدد اعدد المستشفيات، باإلض
العاملة في التقرير السنوي للقوي  الفلسطينية،الصحة  وزارة).في قطاع غزة ا  موظف( 6225)بوزارة الصحة 

 . (5107 الصحي،القطاع 

جودة الخدمات المقدمة حيث أوصت دراسة ونظرا ألهمية هذا القطاع فقد أوصت العديد من الدراسات بتطوير 
بضرورة اقتناع المسئولين عن القطاع الصحي العمومي بأهمية إدارة الجودة الشاملة كخيار  (5107)بودية 
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وأوصت التنافسية أمام القطاع الخاص،  وتحقيق الميزةاستراتيجي في إدارة الجودة في المؤسسات الصحية، 
في  وسبل تعزيزهابمبادئ إدارة الجودة الشاملة  وزيادة الوعيلى تعميق العمل ع (5105) أبو طعيمة دراسة

 .المؤسسات الحكومية

كما ، والخاصةالعديد من الدراسات وجود مشكلة في إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الحكومية  وقد أكدت
 وكذلك اتضح( 5101)وآخرين  ودراسة الدويك( 5105)الجواد  ودراسة عبد( 5105)أبو طعيمة في دراسة 

من الدراسة االستطَلعية التي أجراها الباحث وجود ضعف في إدارة الجودة الشاملة داخل وزارة الصحة 
  .المحافظات الجنوبية محل الدراسة –الفلسطينية 

أوضحت دراسة فقد  الشاملة،تمكين اإلداري على تطبيق إدارة الجودة للتأثير  وأكدت دراسات أخرى وجود
جامعة  الجودة الشاملة في وإدارةوجود عَلقة تأثير ذات داللة معنوية بين التمكين االداري ( 5101) الوطيفي
وجود أثر لدرجة التمكين االداري على مستوي تطبيق إدارة الجودة ( 5102)وضحت دراسة الداود أبابل، و 

وجود ( 5116)سة الماضي أوضحت دراو  األردني،الشاملة من وجهة نظر العاملين في ديوان الخدمة المدنية 
 .األردنيةأثر ذي داللة إحصائية للتمكين اإلداري على تطبيق الجودة الشاملة في مستشفى الجامعة 

على إدارة الجودة الشاملة بوزارة الصحة  اإلداري الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر التمكين  وعليه تسعى
 .الجنوبيةالمحافظات  –الفلسطينية 

 :التساؤل الرئيس لهذه الدراسة ومن هنا جاء

المحافظات  _ وزارة الصحة الفلسطينية فيتطبيق ادارة الجودة الشاملة على التمكين االداري مدى تأثير ما 
 الجنوبية؟

  :اآلتيةاألسئلة  ويتفرع عنه

 الجنوبية؟المحافظات  –ة نياإلداري في وزارة الصحة الفلسطيما مدى توافر عناصر التمكين  .0
  الجنوبية؟المحافظات  –توافر عناصر إدارة الجودة الشاملة وزارة الصحة الفلسطينية ما مدى  .5
 وإدارة الجودةبين التمكين اإلداري ( α≤0.0.)مستوى داللة  حصائية عندهل توجد عَلقة ذات داللة إ .2

 المحافظات الجنوبية –الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 
 إدارة الجودةعلى تطبيق  اإلداري للتمكين  (α≤0.0.)مستوى داللة د ل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عنه .1

  الجنوبية؟المحافظات  –الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 
في استجابات أفراد العينة حول ( α≤0.0.)هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  .2

 الديمغرافية؟ت الجنوبية تعزى للمتغيرات المحافظا –التمكين اإلداري في وزارة الصحة الفلسطينية 
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في استجابات أفراد العينة حول إدارة ( α≤0.0.)هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  .5
 الديمغرافية؟المحافظات الجنوبية تعزى للمتغيرات  –الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 

 متغيرات الدراسة: رابعاً 

 ،(5105) ودراسة الملفوح ،(5105)اعتمادا  على دراسة أبو شمالة  {اإلداري التمكين : تقلالمتغير المس .0
 .} (5102)اليازجي  ،(5102)عمرة  أبوودراسة ( 5102)دراسة طموس و 
 ومشاركة المعلوماتاالتصال  .أ 
 بناء فريق العمل .ب 
 التأثير  .ج 
 تحفيز العاملين  .د 
  والتعلمالتدريب  .ه 
 المشاركة في اتخاذ القرارات  .و 

 
ودراسة المعمر  ،(5105)دراسة أبو طعيمة اعتمادا  على  {الشاملةإدارة الجودة : ير التابعالمتغ .7
 .} (5111) ، ودراسة الكحلوت(5111)، ودراسة عايش (5116)بدر ، ودراسة (5101)
 التركيز على الجمهور  .أ 
 دعم اإلدارة العليا .ب 
 وتمكين العاملينمشاركة  .ج 
 والمستمرالتحسين الشامل  .د 
 قرار بناء على المعلوماتاتخاذ ال .ه 
 واالستراتيجياتالسياسات  .و 
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 الديموغرافيةالمتغيرات  .4
 (سنوات الخبرة الوظيفي، المسمى العلمي،المؤهل  االجتماعية،الحالة  العمر، الجنس،)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راسة طموس ود ،(5105) ودراسة الملفوح ،(5105)أبو شمالة  دراسة {علىاعتمادا  إعداد الباحث  :المصدر
ودراسة المعمر  ،(5105)دراسة أبو طعيمة و  ،(5102)اليازجي  ،(5102)عمرة  ودراسة أبو( 5102)
 .} (5111) ، ودراسة الكحلوت(5111)، ودراسة عايش (5116)بدر ، ودراسة (5101)

 

 

 

 (الوظيفي، سنوات الخبرة جتماعية، المؤهل العلمي، المسمىالجنس، العمر، الحالة اال) وغرافيةالمتغيرات الديم
 
 

 قلالمتغير المست
 التمكين اإلداري 

 االتصال ومشاركة المعلومات .أ 
 بناء فريق العمل .ب 
 التأثير  .ج 
 تحفيز العاملين  .د 
 التدريب والتعلم  .ه 
 المشاركة في اتخاذ القرارات  .و 

 

 المتغير التابع
 إدارة الجودة الشاملة

 التركيز على الجمهور  .أ 
 دعم اإلدارة العليا .ب 
 مشاركة وتمكين العاملين .ج 
 التحسين الشامل والمستمر .د 
 اتخاذ القرار بناء على المعلومات .ه 
 السياسات واالستراتيجيات .و 

 



10 
 

 فرضيات الدراسة  :خامساً 

بين التمكين ( α≤0.0.)وى داللة مست عندحصائية وجد عَلقة ذات داللة إت: الفرضية الرئيسية األولى
 .المحافظات الجنوبية –الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية  وإدارة الجودةاإلداري 

االتصال بين ( α≤0.0.)حصائية عند مستوى داللة توجد عَلقة ذات داللة إ :0الفرضية الفرعية 
 .المحافظات الجنوبية –ية وإدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطين ومشاركة المعلومات

بناء فريق العمل بين ( α≤0.0.)حصائية عند مستوى داللة توجد عَلقة ذات داللة إ :7الفرضية الفرعية 
 .المحافظات الجنوبية –وإدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 

وإدارة  التأثيربين ( α≤0.0.)حصائية عند مستوى داللة توجد عَلقة ذات داللة إ :4الفرضية الفرعية 
 .المحافظات الجنوبية –الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 

 تحفيز العاملينبين ( α≤0.0.)حصائية عند مستوى داللة توجد عَلقة ذات داللة إ :3الفرضية الفرعية 
 .المحافظات الجنوبية –وإدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 

والتعلم التدريب بين ( α≤0.0.)حصائية عند مستوى داللة توجد عَلقة ذات داللة إ :5الفرعية  الفرضية
 .المحافظات الجنوبية –الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية  وإدارة

المشاركة في بين ( α≤0.0.)حصائية عند مستوى داللة توجد عَلقة ذات داللة إ :6الفرضية الفرعية 
 .المحافظات الجنوبية –وإدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية  راتاتخاذ القرا

وإدارة  اإلداري للتمكين ( α≤0.0.)مستوى داللة  عنديوجد أثر ذو داللة إحصائية : الفرضية الرئيسية الثانية
 .المحافظات الجنوبية –الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية  الجودة

في استجابات أفراد ( α≤0.0.)توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة : ثالثةالفرضية الرئيسية ال
 المحافظات الجنوبية تعزى للمتغيرات الديمغرافية –العينة حول التمكين اإلداري في وزارة الصحة الفلسطينية 

 .(الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة)
في استجابات أفراد ( α≤0.0.)توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة : الفرضية الرئيسية الرابعة

المحافظات الجنوبية تعزى للمتغيرات  –العينة حول إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 
 .(لمسمى الوظيفي، سنوات الخبرةالجنس، العمر، الحالة االجتماعية، المؤهل العلمي، ا) الديمغرافية
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 أهداف الدراسة  :سادساً 

 :الهدف الرئيسي للدراسة
وزارة الصحة  فيتطبيق ادارة الجودة الشاملة على التمكين االداري تهدف الدراسة الي التعرف على مدى تأثير 

 .المحافظات الجنوبية_ الفلسطينية

  :اآلتيةاألهداف الفرعية  ويتفرع منه

 .المحافظات الجنوبية –مدى توافر عناصر التمكين اإلداري في وزارة الصحة الفلسطينية التعرف على  .0
 .المحافظات الجنوبية –التعرف على مدى توافر عناصر إدارة الجودة الشاملة وزارة الصحة الفلسطينية  .5
 –لسطينية الشاملة في وزارة الصحة الف وإدارة الجودةالتمكين اإلداري  عَلقة بينالالتعرف على مدى  .2

 .المحافظات الجنوبية
 –الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية  وإدارة الجودةالتعرف على تأثير العَلقة بين التمكين اإلداري  .1

 .الجنوبيةالمحافظات 
 –فروق في استجابات أفراد العينة حول التمكين اإلداري في وزارة الصحة الفلسطينية التعرف على ال .2

 .عزى للمتغيرات الديمغرافيةبية تالمحافظات الجنو 
 –فروق في استجابات أفراد العينة حول إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية التعرف على ال .5

 .بية تعزى للمتغيرات الديمغرافيةالمحافظات الجنو 
ؤدي مما ي ،الشاملةومقترحات بشأن مستوى التمكين اإلداري واالرتقاء بمستوى إدارة الجودة  تقديم توصيات .7

 .خدماتها وتحسين مستوى تطور وزارة الصحة الفلسطينية  الى

 أهمية الدراسة  :سابعاً 

الشاملة  وإدارة الجودةتستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع التي تتناوله كون موضوع التمكين اإلداري 
المهتمين بهذا المجال، وما لها  لباهتمام بالغ من قب ىات الهامة التي حظيت وال تزال تحظإحدى الموضوع

 .ونجاحهامن تأثير كبير على تقدم المؤسسات 

 :في ضوء ما تقدم يمكننا تحديد أهمية الدراسة فيما يلي

 :األهمية العلمية .0
تنبثق أهمية هذه الدراسة من خَلل الموضوع الذي تناولته وهو التمكين اإلداري وتأثيره في تطبيق الجودة  .أ 

المتوقع أن تساهم هذه الدراسة في زيادة التراكم المعرفي وفتح المجال للباحثين في مجال  الشاملة، إذ أن من
 . دراسة التمكين اإلداري إلجراء المزيد من الدراسات
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 نقطة انطَلق إلى دراسات أخرى تشكل  والعلمية التيستوفر الدراسة للباحث عددا  من الجوانب المعرفية  .ب 
 .بالموضوعتتعلق 

 
 :يةملالعاألهمية  .7

دورها في المجتمع بشكل مرضي للمواطنين  أهمية لوزارة الصحة الفلسطينية لتعزيزتشكل هذه الدراسة  .أ 
 .والتغلب عليهاتواجهها الوزارة يمكن أن تكون نتائجها ذات أهمية للتعرف على المعيقات التي  حيث

دمها الموظفين في الوزارة الخروج ببعض المقترحات التي من شأنها أن تعمل على تحسين الخدمة التي يق .ب 
 .المجتمعبالمحافظات الجنوبية ألفراد 

 
 :للباحثاألهمية  .4

 كما لديه، واإلدارة القيادة مهارات وتحسن العلمي البحث مجال في الباحث قدرات الدراسة هذه تطور -0
 .والعملية النظرية الناحية من جديدة معرفة تضيف

 .واإلدارة القيادة تخصص في الماجستير درجة على ولالحص لمتطلبات استكماال   الدراسة هذه تعتبر -5

 :الدراسةحدود : ثامناً 

 . الجنوبيةفي حدود المحافظات  الصحة الفلسطينيةالدراسة على وزارة  هذه سيتم تطبيق :المكانيةالحدود  .أ 
بية في حدود المحافظات الجنو  الصحة الفلسطينيةعلى وزارة  الدراسة هذه سيتم تطبيق :ةالزمانيالحدود  .ب 

 (.م5101  –م 5107)خَلل العام 
اإلشيييرافية فيييي وزارة الصيييحة شييياغلي الوظيييائف جمييييع الدراسييية عليييى  هيييذه تطبييييق سييييتم :البشـــريةالحـــدود  .ج 

 قسم،رئيس  دائرة،مدير  وحدة،مديرة  ،فما فوق  عاممدير )متمثلة في  الفلسطينية في حدود المحافظات الجنوبية
 (.رئيس شعبة

تطبيق ادارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية  علىوتأثيره ين االداري التمك :الموضوعيةالحدود  .د 
 .المحافظات الجنوبية -
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 مصطلحات الدراسة  :تاسعاً 

 :التمكين اإلداري  .0
 خَلل من بالعاملين االهتمام بموجبها يتم التي اإلدارية العملية: بأنه التمكين( 01ص ،5116) الرشودي عرف
 الَلزمة اإلمكانات وتوفير المشاركة على وتشجيعهم الفردية، قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وزيادة م،معلوماته إثراء
 .المناسبة القرارات اتخاذ على يحفزهم بما لهم

 :إجرائياً يعرف التمكين اإلداري فأما الباحث 
ل إشراكهم في من خَل والحريةإلدارية التي بموجبها تعطى للموظفين الصَلحية امجموعة من المهارات 

 .وتطوير المؤسسةعمليات بناء 

 :إدارة الجودة الشاملة .7
وذلك  المؤسسة،العمليات اإلدارية في  وشامل لكافةتطوير مستمر : الجودة بأنها( 5105)عرف أبو طعيمة 

 .المستفيدتوقعات الجمهور  واألداء لتلبيةمستوى الجودة  لرفع

 :ائياً إجر  الشاملة إدارة الجودةيعرف فأما الباحث 
هي االسلوب الذي يشترك فيه جميع العاملين في المؤسسة من خَلل الجهود المبذولة لتحقيق الجودة واإلتقان 

 .المستفيدفي جميع أقسام وأنشطة المؤسسة من أجل خدمة 

 :وزارة الصحة الفلسطينية .4
حيث تتبع لها  فلسطين، وزارة الصحة الفلسطينية هي الوزارة المسئولة عن الصحة العامة للمواطنين في دولة

 (26ص  ،5105الوادية ،) .العامإلى القطاع  الفلسطينية المنتمية والمراكز العَلجيةجميع المستشفيات 
 

 منهجية الدراسة : عاشراً 

  :أسلوب الدراسة -
ما هي في كالذي يعتمد على دراسة الظاهرة باحث المنهج الوصفي التحليلي ، و في هذه الدراسة سيستخدم ال

التفسير للوصول إلى بدقة ويتم التعبير عنها كما  وكيفا ، كما يقوم بالتحليل والربط و  قع ويتم وصفهاالوا
استنتاجات يبني عليها التصور المقترح ، بحيث يزيد من رصيد المعرفة عن الموضوع في مجال جمع 

الدراسات السابقة في مجال و من مصادرها الثانوية كالدوريات والمراجع والمجَلت العلمية المحكمة المعلومات 
سيتم تحليل هذه ة كأداة للدراسة لجمع البيانات و ناالدراسة ، إضافة إلى المصادر األولية المتمثلة في االستب

 .التوصياتة وصوال  الي النتائج و البيانات الدراسة محل الدراس
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 :الدراسةمجتمع  -

 المحافظات حدود في الفلسطينية الصحة وزارة يفشاغلي الوظائف اإلشرافية  جميع منيتكون مجتمع الدراسة 
والجدول التالي يوضح  طبقيةعشوائية اختيار عينة سيتم و  وموظفة، ا  موظف (0176) والبالغ عددهم الجنوبية،

  -: الدراسةجميع مجتمع 
 (7) رقم جدول

 مجتمع الدراسة
المسمى 
 الوظيفي

مدير عام فما 
 فوق 

 المجموع س شعبةرئي رئيس قسم مدير دائرة مدير وحدة

 0176 256 721 052 00 51 العدد الكلي
  5107، غزة الموظفين،دائرة شؤون  -وزارة الصحة الفلسطينية : المصدر

 
  :عينة الدراسة -

ميدير عييام فميا فيوق، مييديرة وحيدة، مييدير )الفئييات المختلفية موظفيية مين موظفيا  و ( 212)تكيون عينية الدراسيية مين 
حيث  ،5107للعام  الجنوبية المحافظات حدود في الفلسطينية الصحة وزارةفي  (دائرة، رئيس قسم، رئيس شعبة

 :ينتبطريقسيتم احتساب حجم عينة الدراسة 
 

 5 (:Moore,2003)معادلة  :األولىالطريقة 
 .(0.05α≥لمستوى داللة  z=1.96 :مثَل  )القيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم  :zحيث 

M :(. ± 1.12: مثَل  ) يعبر عنه بالعَلمة العشرية و : خطأ الهامشي ال 
 :يساوي أن حجم العينة  باستخدام المعادلة نجد

 
n= (1.96/2×0.05) 384 

 
  (:Uma Sekaran: 2003:294)معادلة  :الثانيةالطريقة 

 
n = (384×1479)/ (1479+384-1) 305 

 



15 
 

علييييى األقييييل حتييييى تمثييييل المجتمييييع تمثيييييَل   212فييييي هييييذه الحاليييية يسيييياوي حجييييم العينيييية المناسييييب  وبييييذلك فييييإن
  :التاليكما في الجدول ( 2)جدول  وتفريغها حسب، ((Moore & others,2003صادقا  

 (4) رقم جدول
 ة الدراسةعين

المسمى 
 الوظيفي

مدير عام فما 
 فوق 

 المجموع رئيس شعبة رئيس قسم مدير دائرة مدير وحدة

 212 011 025 22 5 1 العدد الكلي
 

 : أداة الدراسة -
  :وهيسوف يستخدم الباحث أدوات بما يخدم دراسته 

تطبيق إدارة الجودة الشاملة في  وتأثيره علىالتمكين اإلداري " حول  استبانةحيث سيتم إعداد  :االستبانة .0
حيث  المحكمين،من عدد  واعتمادها منبما يخدم الدراسة  ،"المحافظات الجنوبية  الفلسطينية،وزارة الصحة 

يجرى تعبئتها  والبيانات التياألداة الرئيسة المَلئمة للدراسة الميدانية للحصول على المعلومات  االستبانةتعتبر 
 .السابقةحيث سيتم اعدادها باالعتماد على الدراسات  المبحوثين،من قبل 

 والتي تمثلتت الشخصية للمبحوث بالبيانا :األولستتكون استبانة الدراسة من قسمين رئيسين تمثل القسم 
 (.سنوات الخبرة الوظيفي،سمى مال العلمي،المؤهل  االجتماعية،الحالة  العمر، الجنس،)في 

  :اآلتيهذا القسم من محورين رئيسين على النحو  وتكون من :الثانيفي حين تمثل القسم 
 

 :نحو اآلتيأبعاد على ال ةست الىومقسم  اإلداري،محور التمكين  :األولالمحور 
  االتصال ومشاركة المعلومات :األولالبعد. 
 بناء فريق العمل :البعد الثاني. 
 التأثير :البعد الثالث. 
 العاملينتحفيز  :البعد الرابع. 
 والتعلمالتدريب  :البعد الخامس. 
 القراراتالمشاركة في اتخاذ  :البعد السادس. 

 

 : أبعاد على النحو اآلتي ةست الى ومقسم الشاملة،محور إدارة الجودة  :الثانيالمحور 
 الجمهورالتركيز على  :البعد األول. 
 دعم اإلدارة العليا :البعد الثاني. 
 مشاركة وتمكين العاملين :البعد الثالث. 
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 التحسين الشامل والمستمر :البعد الرابع. 
 اتخاذ القرار بناء على المعلومات :البعد الخامس. 
 تيجياتالسياسات واالسترا :البعد السادس. 
 تصحيح أداة الدراسة  -

ويعيرف م، 0625عيام ( Rensis Likert)ستصمم استبانة البحث تبعا  للمقياس اليذي وضيعه العيالم 
وفي هذه الدراسة سيتم اعتماد المقياس الخماسي اليذي يعطيي خمسية اجابيات لكيل فقيرة  ليكرت، بمقياس

ثين ومقابييل كييل فقييرة خمييس إجابييات حيييث تعييرض فقييرات االسييتبانة علييى المبحييو  االسييتبانة،ميين فقييرات 
فييه اإلجابيات أوزانيا  رقميية تمثيل درجية اإلجابية عليى الفقيرة، كميا وُتعطيى  عليهيا،تحدد مسيتوى ميوافقتهم 

 (.1)هو موضح بالجدول رقم 
 ت الخماسيحيح أداة الدراسة وفق مقياس ليكر تص (:3)جدول رقم 

 وافق بشدةغير م غير موافق  محايد  موافق موافق بشدة اإلجابة 
 0 7 4 3 5 الدرجة 

 
بينمييا الفقييرة التييي يييتم عييدم  ،(2)الموافقيية عليهييا بشييدة تأخييذ الدرجيية  مأن الفقييرة التييي يييت( 1)الجييدول رقييم  يوضييح

( 2-0)اإلجابيييات فيييي هيييذا الميييدى اليييذي يتيييراوح بيييين  وتتيييراوح بييياقي، (0)الموافقييية عليهيييا بشيييدة تعطيييي الدرجييية 
بشيكل أساسيي لتحدييد مسيتوى موافقية أفيراد  واليوزن النسيبيالمتوسيط الحسيابي  عليى قيمية ويتم االعتمياد درجات،

  :ذلكيوضح ( 2) والجدول رقم ومجاالت االستبانة،عينة الدراسة على فقرات 

 وفق تدرج ليكرت الخماسي واألوزان النسبيةالمتوسطات  (:5)جدول رقم 
 مرتفع جدا   مرتفع متوسط منخفض جدا   ضمنخف مستوى الموافقة

 1.51أكبر من  1.06إلى  2.11 2.26إلى  5.51 5.26إلى  0.11 0.11أقل من  الحسابي المتوسط
إلى % 25 %25أقل من  الوزن النسبي

20.6% 
إلى % 25

57.6% 
إلى % 51

12.6% 
 %11أكبر من 

 
 اءإلعط عليها االعتماد يمكن النسبية واألوزان الحسابية المتوسطات أن يتضح (2) رقم الجدول خَلل من

 الموافقة من جدا   منخفضة درجة وجود على تدل ( 1.80 ) عن تقل التي المتوسطاتف، واضحة ترجيحية داللة
 وجود على تدل فهي  2.59 ) إلى 1.80  )بين تتراوح التي المتوسطات أما االستبانة، ومجاالت فقرات على

 إلى  (2.60 بين تتراوح التي وسطاتالمت بينما االستبانة، ومجاالت فقرات على الموافقة من منخفضة درجة
، ( 4.19 إلى (3.40 بين تتراوح التي والمتوسطات الموافقة، من متوسطة درجة وجود على تدل فهي(  3.39

ا  جد مرتفعة درجة وجود على فيدل (4.20) عن يزيد ما أما الموافقة، من مرتفعة درجة وجود على تدل فهي
 .الدراسة أداة  تصحيح في اعتماده تم الذي الخماسي ليكرت مقياس وفق هتحديد تم التقسيم وهذا الموافقة، من
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عبر استخدام برنامج التحليل  التحليلي،من خالل اتباع المنهج الوصفي  االستبانة سيتم قياس فقرات .7

 :الفروض كالتالياختبار البيانات وتحليلها و لتفريغ ( spss)اإلحصائي 
  والوزن النسبي الحسابي، والتكرارات والمتوسطالنسب المئوية. 
  اختبار التجزئة النصفية(Split-Half Coefficient )وألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha ) لمعرفة

 .ثبات فقرات االستبانة
  اختبار(kolmogorov-Smirnov Test– K-S ) هل تتبع التوزيع الطبيعي أو  البيانات،لتحديد نوع

  الطبيعي؟التوزيع غير 
  اختبار(One sample T. Test ) الفقراتلمعرفة الفرق بين متوسط. 
  متغيرات  والعَلقات بين والمجال الرئيسمعامل ارتباط بيرسون لقياس درجة االرتباط بين االسئلة

 .الدراسة
  التابعاالنحدار الخطي البسيط الختبار أثر المتغير المستقل في المتغير. 
  تحليل التباين األحادي(One Way ANOVA ) كان هناك فروق ذات داللة احصائية  إذافة ما لمعر

 .أكثربين ثَلث مجموعات أو 
  اختبار(Independent samples T. test)  كان هناك فروق ذات داللة احصائية  إذالمعرفة ما

 .الترتيبيةبين مجموعتين من البيانات 
 

 هيكل الدراسة : الحادي عشر

حيث تكون بداية كل فصل مقدمة عن محتواه بشكل  ،مبدئيمس فصول بشكل خسيتم تقسيم الدراسة على 
 : على أن يكون ترتيب الفصول كالتالي المباحث،إضافة لتقسيم كل فصل الى مجموعة من  مختصر،

 اإلطار العام للدراسة  :األولالفصل 

داف وفرضيات الدراسة، وأه الدراسة،مشكلة  االستطَلعية،الدراسة  المقدمة، :علىهذا الفصل  سيحتوي حيث 
  .ومصطلحات الدراسة وأهمية الدراسة، الدراسة،

 اإلطار النظري للدراسة   :الثانيالفصل 
  :مباحثثَلث  وسيقسم على للدراسة،حيث سيتناول هذا الفصل اإلطار النظري 

 .اإلداري الحديث عن التمكين  :األولالمبحث 
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 .الشاملةالحديث عن إدارة الجودة  :الثانيالمبحث 
 وزارة الصحة الفلسطينية  :الثالثالمبحث 

 :السابقةالدراسات  :الثالثالفصل 
 الشاملة، وإدارة الجودة اإلداري،تناولت موضوع التمكين  واألجنبية التيهذا الفصل سيتناول الدراسات العربية 

 .الشاملةالشاملة على تطبيق الجودة  وأثر الجودة

  :الدراسةمنهجية  :الرابعالفصل 
والمعالجة  وصدقها وثباتها، وأداة الدراسة والعينة،منهج الدراسة ومجتمع الدراسة سيتناول هذا الفصل 

 .بالخصوصالمتبعة  االحصائية

  :الخامسالفصل 
النتائج التي خلص إليها عقب  سة في هذا الفصل سينظر الباحث الىالدرا واختبار فرضيات تتحليل البيانا

بدراسات  ومع التوصيات نتائج،وء ما خلص اليه من سيقوم بصياغة التوصيات في ض البيانات،تحليل 
 مستقبلية في موضوع الدراسة 

 .دراستهسيعتمد عليها في إجراء  والمراجع والمَلحق التيته بالمصادر الباحث دراس وأخيرا  سيختتم
 

 الدراسات السابقة  :عشر الثاني
مجال الدراسات  ية واألجنبية فيوالعربسعى الباحث الى الحصول على بعض الدراسات السابقة المحلية 

من حيث اقترابها من الدراسة الحالية أو االشتراك في بعض الجزئيات بهدف االستفادة منها  والبحوث العلمية
حيث سيحاول الباحث في هذا اكتشاف الفجوات المعرفية للدراسات سابقة مما نال  .الدراسةلتحديد مشكلة 

من خبرة اآلخرين  والتعلم أيضاالجوانب التي لم تخص باالهتمام الكافي  على والتركيزاهتمام الباحثين السابقين 
 :محاورتم توزيعا على ثَلث  .منهالَلستفادة 

 الدراسات التي تناولت التمكين اإلداري  :األولالمحور 

 الدراسات التي تناولت إدارة الجودة الشاملة  :الثانيالمحور 

 الشاملة  وإدارة الجودةلت التمكين اإلداري الدراسات التي تناو  :الثالثالمحور 

 على الدراسات السابقة  التعقيب
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 (:الفلسطينية)الدراسات المحلية : أوالً 

 (7106أبو شمالة، )دراسة  .0

 (دور أنماط القيادة اإلدارية في تحسين مستوى التمكين اإلداري لدى العاملين بجامعة األقصى)بعنوان 

ف على أنماط القيادة االدارية في تحسين مستوى التمكين اإلداري لدى العاملين هدفت هذه الدراسة إلى التعر 
استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع وتم ، بجامعة األقصى 

الشعب في و سام مدراء الدوائر، ورؤساء األقوظفين اإلداريين، و البيانات، حيث تكون مجتمع الدراسة من الم
تم استخدام العديد من م استخدام أسلوب المسح الشامل، و تموظفا ، و ( 515)جامعة األقصى ، والبالغ عددهم 

األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها  مستوى 
، %(51.61)ن جاء بدرجة متوسطة بوزن نسبي التمكين اإلداري في جامعة األقصى من وجهة نظر العاملي

، وجاء بعد التحفيز %(52.51)المعلومات بدرجة متوسطة بوزن نسبي  ةمشاركحيث جاء بعد االتصال و 
، %(21.16)، وجاء بعد التدريب بدرجة متوسطة بوزن نسبي %( 22.50)بدرجة متوسطة بوزن نسبي 

لي ، المشارك ، التحوي: )ممارسة أنماط القيادة االدارية وأيضا  وجود عَلقة ذات داللة احصائية بين درجة 
كانت أهم التوصيات التي توصلت داري للعاملين في جامعة األقصى و مستوى التمكين اإل، و ( االوتوقراطي

العاملين المزيد من الحرية والمرونة المناسبة  إليها الدراسة تحسين مستوى التمكين اإلداري من خَلل منح
الذي يعمل على توفير نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين و و وسع في تفويض الصَلحيات، التللتصرف و 

 .زيادة دافعية العاملين 

 (7105صيام، )دراسة  .7

دراسة ميدانية على المؤسسات األهلية الصحية في  –دور تمكين العاملين في فعالية األداء اإلداري )بعنوان 
 (قطاع غزة

التعرف على المؤسسات األهلية بقطاع غزة ، و  لى التعرف على واقع التمكين اإلداري فيهدفت هذه الدراسة إ
وتم استخدام أسلوب المنهج ، مستوى فاعلية األداء اإلداري في المؤسسات األهلية الصحية في قطاع غزة 

اسة من أصحاب الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تكون عينة الدر 
، والبالغ ( مدير –رئيس قسم  –رئيس شعبة ) المواقع اإلدارية في المؤسسات األهلية الصحية بقطاع غزة 

تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد موظف وموظفة ، و ( 057)عددهم 
كين اإلداري في المؤسسات األهلية يمارس توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها واقع التم
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بوزن محور تفويض السلطة بدرجة كبيرة و جاء في الترتيب األول ، و %( 55.22)بوزن نسبي بدرجة متوسطة و 
الفعال بدرجة كبيرة وبوزن نسبي  ، بينما جاء في المرتبة الثانية محور االتصال%( 75.22)نسبي 

في اتخاذ القرار بدرجة متوسطة وبوزن نسبي  ور مشاركة العاملينجاء في المرتبة الثالثة مح، و %( 56.26)
أخيرا ، و %(55.12)بالمرتبة الرابعة بدرجة متوسطة وبوزن نسبي أيضا جاء محور التدريب ، و %( 55.11)

كما أن مستوى %(  51.56)جاء المحور تحفيز العاملين بالمرتبة الخامسة بدرجة متوسطة وبوزن نسبي 
التي توصلت إليها الدراسة  إلداري في المؤسسات األهلية بدرجة كبيرة ، وكانت أهم التوصياتفاعلية األداء ا

القيم التي تحث عليه، العمل الجاد على مكافأة اإلداري من خَلل تعزيز أبعاده و  تعزيز ثقافة التمكيننشر و 
 .م لألداء اإلداري العاملين الممكنين في عملهم من باب تحفيزهم على االستمرار في زيادة فاعليته

 (7105طموس، )دراسة  .4

 (التمكين اإلداري وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى في قطاع غزة)بعنوان 

 في العاملين لدى اإلداري  التمكين أبعاد توافر مدى على التعرفهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى 
 توافر مدى على التعرف كذلك غزة، بقطاع محلية هيئات( 2)عددهم و  غزة بقطاع ى الكبر  المحلية الهيئات
وتم ي ، التنظيم ى االلتزامومستو  اإلداري  التمكين أبعاد بين العَلقة اختبار ثم ومن لديهم، التنظيميااللتزام 

انات، حيث تكون عينة استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البي
تم استخدام العديد من موظف وموظفة ، و ( 227)ن العاملين بالهيئات المحلية ، والبالغ عددهم الدراسة م

األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها درجة 
%( 51)كانت متوسطة بوزن نسبي محلية الكبرى بقطاع غزة تطبيق أبعاد التمكين اإلداري ككل في الهيئات ال

، إثراء العمل %( 16)التحفيز بوزن نسبي : هذه األبعاد مرتبة تصاعديا  حسب الوزن النسبي لها كالتالي ، و 
، (%52)التعلم بوزن نسبي ، التدريب و %(52)قرار بوزن نسبي ، المشاركة في اتخاذ ال%(55)بوزن نسبي 

تدل النتائج على أن درجة تطبيق أبعاد ، و %(75)، والتفويض بوزن نسبي %(71)نسبي  فرق العمل بوزن 
التمكين اإلداري ليست بالمستوى المطلوب إذ يفترض أن تكون درجة تطبيق أبعاد التمكين اإلداري أعلى من 

جبة عند مستوي أيضا وجود عَلقة ارتباطيه مو بق للرقي بعمل الهيئات المحلية وخدماتها، و هذا المستوى المط
ئات المحلية الكبرى بقطاع غزة  مستوى االلتزام التنظيمي في الهيئية بين أبعاد التمكين اإلداري و داللة احصا

كانت أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة تعزيز ثقافة التمكين اإلداري بكافة أبعاده من خَلل االهتمام و 
األخذ بمجمل الجد فكرة العمل ومشاركتهم في صنع القرار و  صَلحيات تبعا  لقدرات الموظفينبتفويض ال

 .الخارجية كنة قادرة على مواكبة التطورات والتحديات الداخلية و الجماعي ، للوصول إلى هيئة محلية مم
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 (7105شقورة، )دراسة  .3

افة اإلنجاز متطلبات التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتها بثق)بعنوان 
 (لديهم

درجة تقدير مديري المداري الثانوية بمحافظات غزة لمتطلبات التمكين هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة ،  اإلداري وعالقتها بثقافة اإلنجاز لديهم

البالغ عددهم ة ، و نة الدراسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غز كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تكون عي
تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد توصلت موظف وموظفة ، و ( 011)

ات التمكين الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها درجة التقدير لمديري المدارس الثانوية لمتطلب
، حيث وجد أن مستوى التحفيز كان كبيرا  جدا  بوزن نسبي %( 71.12)بوزن نسبي ي كانت كبيرة و اإلدار 

إتضح أيضا  ال ، و %(12.01)يرا  جدا  بوزن نسبي التأثر كان كب، وأيضا كان مستوى التأثير و %( 12.51)
سنوات الخدمة ، المؤهل  الجنس ،)توجد فروق ذات داللة احصائية لمتطلبات التمكين اإلداري تعزى للمتغيرات 

مكين اإلداري في الوسط التربوي ، وكانت أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة نشر ثقافة الت(العلمي
 .المواد التدريبية والتعليمي من خَلل اللقاءات والنشرات و 

 (7104عفانة، )دراسة  .5

 (ت األهلية الدولية العاملة في قطاع غزةفي المؤسسا: التمكين اإلداري وعالقته بفاعلية فرق العمل)بعنوان 

ومشاركة  ،االتصال)هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العَلقة بين التمكين اإلداري بأبعاده الخمسة 
فاعلية فرق العمل، مستوى تطبيق كل منهما في و ( التأثير، حفز العاملين، القوةالمعلومات، بناء فرق العمل، 

العاملة في قطاع غزة، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام  المؤسسات األهلية الدولية
دولية التي االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تكون عينة الدراسة من العاملين في المؤسسات األهلية ال

( 7)نة مكونة من قام الباحث بإختيار عيمؤسسة، و ( 52)يبلغ إجمالي عددها التي تعمل في قطاع غزة ، و 
تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية ، و %(76)مبحوث بنسبة استرداد ( 211)مؤسسات ، واختيار 

 اإلداري  التمكين مستوى  أنللوصول الي النتائج وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها 
 فرق  فاعلية فإن وكذلك %(10)بوزن نسبي  مرتفعا   كان غزة قطاع في العاملة الدولية األهلية المؤسسات في

 األبعاد وجود على الدراسة عينة موافقة في تفاوتا   النتائج وأظهرت، %( 11)بنسبة  مرتفعا   مستواها كان العمل
 بينما ،%(11)بوزن نسبي  األولى المرتبة القوة بعد احتل حيث اإلداري، للتمكين الدراسة حددتها التي الخمسة

بوزن  المعلومات ومشاركة االتصال بعد ثم ،%(15)بوزن نسبي  الثانية المرتبة العمل فرق  بناء دبع احتل
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 واألخيرة الخامسة المرتبة في العاملين حفز بعد كان بينما ،%(71)بوزن نسبي  التأثير بعد ثم ،%(76)نسبي 
 حول المبحوثين اباتإستج في إحصائية داللة ذات فروق  وجود عن الدراسة وكشفت ،%(77)بوزن نسبي 

 اإلداري  التمكين بين العَلقة قياس وعند. )العمر( لمتغير تعزى  العمل فريق بفاعلية اإلداري  التمكين عَلقة
ا، وكانت أهم يينهم قوية طرديه عَلقة وجود إلى النتائج أشارت الدراسة، عينة في العمل فرق  وفاعلية

ر في نظام الحوافز بكافة أنواعها وتنظيمها ومنحها بشكل أكثر التوصيات التي توصلت إليها الدراسة إعادة النظ
 .عدالة، وكذلك زيادة سرعة وسهولة انسياب المعلومات ما بين المستويات اإلدارية المختلفة

 :الدراسات العربية: ثانياً 

 (7102بوسالم، )دراسة  .0

 (ة سوناطراك النفطية الجزائريةالتمكين اإلداري كمدخل للتميز التنظيمي دراسة ميدانية على شرك)بعنوان 

وتم ، دور التمكين اإلداري في التميز التنظيمي لشركة سوناطراك البتروليةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تكون عينة 

تم استخدام العديد شخص ، و ( 211)سوناطراك النفطية الجزائرية ، والبالغ عددهم  الدراسة من العاملين بشركة
ن من األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها أ

، ، وكانت أهم في التميز التنظيمي لشركة سوناطراك البترولية (51.21)% هناك دور للتمكين اإلداري بنسبة 
ضرورة االهتمام بتمكين العاملين، وخاصة في المستويات اإلدارية الدنيا التوصيات التي توصلت إليها الدراسة 

من خَلل تشجيعهم على تحمل المسؤوليات والنظر إلى أخطاءهم كفرص للتعلم، ألجل تعزيز التميز التنظيمي 
 .في الشركة المبحوثة

 (7102، وآخرين سليمان)دراسة  .7

دراسة تحليلية ألراء المديرين في عينة مديري : التمكين اإلداري ودوره في تعزيز اإلبداع اإلداري )بعنوان 
 (مصارف القطاع الخاص في مدينة أربيل

وتم استخدام أسلوب ، دوره في تعزيز اإلبداع االداري لى التعرف على التمكين اإلداري و هدفت هذه الدراسة إ
من  ي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تكون عينة الدراسةالمنهج الوصفي التحليل

تم استخدام مديرا  ، و ( 12) البالغ عددهممجال المصرفي وعملها ، و الفي  ةخبر المديرين الدين لديهم خدمة و 
لنتائج كان من العديد من األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من ا

اإلبداع منفردة و تمكين اإلداري مجتمعة و أهمها وجود عَلقة إيجابية معنوية ذات داللة احصائية بين أبعاد ال
اتضحت أن بعد المشاركة في المعلومات كان بدرجة ، و %( 71.27)ي بوزن نسباإلداري بدرجة متوسطة و 
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قَللية المتمثل في حرية العاملين باتخاذ القرارات االست، واتضح أن بعد الحرية و %(11.12)مرتفعة بوزن نسبي 
العاملين تطوير لمعرفة المتمثل في تدريب و ، وكان بعد امتَلط ا%( 70.57)بدرجة متوسطة بوزن نسبي 
ألبعاد التمكين ، وأيضا وجود تأثير قوي معنوي ذات داللة احصائية %(70.57)بدرجة متوسطة بوزن نسبي 

لقطاع ي اإلبداع  وكانت أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة توعية مصارف امنفردة فاإلداري مجتمعة و 
زيادة صول عليها من جراء استخدامها ، و اآلثار االيجابية التي يمكن الحالخاص حول مفهوم التمكين واإلبداع و 

 .الفاعلية لهم ما له من أثر في زيادة الكفاءة و مشاركة العاملين في مصارف القطاع الخاص بالمعلومات ل

 (7106سالم، )دراسة  .4

 (متطلبات التمكين اإلداري لمديري المدارس الثانوية الحكومية بغزة في ضوء إدارة التميز)بعنوان 

في ضوء الفكر اإلداري المعاصر، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على االطر لنظرية للتمكين اإلداري 
التعرف على كيفية االستفادة من إدارة التميز في تطوير التمكين و ى األطر النظرية إلدارة التميز الوقوف علو 

رصد واقع طبيعة متطلبات التمكين اإلداري في ضوء إدارة لمدارس الثانوية الحكومية بغزة و اإلداري لمديري ا
لي وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحلي، التميز من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية بغزة 

وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس 
تم استخدام العديد من مديرا  ومديرة ، و ( 022)غ عددهم البالالتعليم بغزة ، و الثانوية الحكومية بمديريات التربية و 

دراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها درجة األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد توصلت ال
التقدير الكلية لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتطلبات التمكين اإلداري في ضوء إدارة التميز جاءت 

تدفق المعلومات في المرتبة األولى حيث جاء المجال الثالث االتصال و ، %(10.1)بدرجة قليلة بوزن نسبي 
بدرجة متوسطة ، وجاء المجال السادس الدعم االجتماعي المتمثل بالتأثير %( 21.1)نسبي بمتوسط حسابي 

الثقة اإلدارية في المرتبة اء المجال األول التفويض و ، وج%( 15.1)في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي نسبي 
الرابعة بمتوسط حسابي  وجاء المجال الرابع فريق العمل في المرتبة ،%( 11.1)الثالثة بمتوسط حسابي نسبي 

النمو المهني  في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي نسبي وجاء المجال الخامس التدريب و  ،%(26.1)نسبي 
، وجاء المجال الثاني المشاركة في اتخاذ القرارات في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي نسبي %(27.1)
بدرجة %( 22.1)بي لى المرتبة األخيرة بوزن نس، بينما حصل المجال السابع التحفيز لذاتي ع%( 26.1)

أيضا  ال توجد فروق ذات داللة احصائية لمتطلبات التمكين اإلداري في ضوء إدارة التميز تعزى قليلة جدا  ، و 
المشاركة في اتخاذ القرار، االتصال وتدفق المعلومات، فرق العمل، : )لمتغير الجنس في المجاالت التالية

: التاليين  المجالين، بينما توجد فروق ذات داللة احصائية في (المهني، التحفيز  الذاتيالتدريب، النمو 
كانت أهم التوصيات التي توصلت إليها لصالح الذكور،  و ( ، الدعم االجتماعيةالتفويض والثقة اإلداري)

 خَلل من الفلسطينية ةالتربوي المؤسسة في الثانوية المدارس مديري  بين اإلداري  التمكين ثقافة نشرالدراسة 
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 وسبل وأهميته اإلداري  للتمكين الكامل النظري  ومهالمف تتضمن بحيث، التدريبية والمواد لنشراتوا اللقاءات
م ، أدائه في الجودة و  التميز لتحقيق وذلك ن، التمكي عملية من تحد التي العوائق ، وإزالةالمدارس في تعزيزه

 المالي الدعم على للحصول والتعليم التربية وزارة مع بغزة والتعليم بيةالتر  مديريات قبل من الدائم التواصل
 .مدارسهم في للمديرين اإلداري  التمكين لتطبيق الَلزم والمعنوي 

 (7105، الشريف)دراسة  .3

واقع التمكين اإلداري للمديرات وعالقته بالتنمية المهنية للمعلمات في المدارس الثانوية بمدينة مكة )بعنوان 
 (رمةالمك

الثانوية في مدينة مكة المكرمة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التمكين اإلداري لمديرات المدارس 
وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة ، عَلقته بالتنمية المهنية للمعلماتو 

تم معلمة بالمرحلة الثانوية ، و ( 5105)مديرة ، و( 62)مجتمع الدراسة من دراسة لجمع البيانات، حيث تكون 
معلمة ، وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد ( 211)اختيار عينة قوامها 

انت توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها أن درجة تمكين المديرات بالمدراس الثانوية ك
رجة كبيرة بوزن نسبي صناعته بدبعد المشاركة في اتخاذ القرار و  ظهر، و %( 22.1)ي كبيرة بوزن نسب

، وكانت أهم التوصيات التي %(22.1)بعد تنمية روح الفريق بدرجة كبيرة جدا بوزن نسبي ، و %( 76.1)
لبنات بمدينة مكة التعليم لوم بها اإلدارة العامة للتربية و توصلت إليها الدراسة ضرورة تعزيز الممارسات التي تق

 .المكرمة في مجال تمكين المديرات
 
 (7105، قوز)دراسة  .5

 (دراسة على عينة من المصارف التجارية السودانية: التمكين اإلداري وأثره على الوالء التنظيمي)بعنوان 

لمصارف أثره على الوالء التنظيمي لدى العاملين في الى التعرف على التمكين اإلداري و هدفت هذه الدراسة إ
وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع ، التجارية السودانية 

الدنيا في المصارف في المستويات اإلدارية الوسطي و  البيانات، حيث تكون مجتمع الدراسة من العاملين
ك تنمية الصادرات، البنك الزراعي، بنك فيصل بنك الشمال االسَلمي، بن) التجارية السودانية متمثَل  في 

تم استخدام العديد و  شخص،( 551)، والبالغ عددهم (االسَلمي، بنك النيل، مصرف االدخار، بنك الخرطوم
من األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها  أن 

ضعيفة جدا ظهر بعد فريق العمل بدرجة ، و %( 22.2)عيفا  جدا بوزن نسبي ن ضدرجة التمكين اإلداري كا
بعد تحفيز العاملين ضعيف ، و %(25.1)وزن نسبي بعد التدريب ضعيف جدا ب، و %( 25.1)بوزن نسبي 
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أيضا  التنظيمي بالمصارف السودانية ، و الوالء ووجد أثر بين التمكين اإلداري و  ،%( 21.1)جدا بوزن نسبي 
وجود فروق ذات داللة احصائية في اجابات المبحوثين حول مستوى التمكين االداري للعاملين يعزى  عدم

، (عوري، والمستمرالش)على الوالء التنظيمي ( العمر، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي)للمتغيرات الديمغرافية 
عند اإلناث ( الشعوري )لتنظيمي ا في التمكين اإلداري دالة إحصائيا مع الوالء( التدريب) بينما وجدت بعد 

أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ضرورة تطبيق نموذج الدراسة لتحقيق رضا ووالء العاملين ،  وكانت
الدنيا من  ةخاصة في المستويات اإلداريملين ألبعاد التمكين اإلداري ، و وضرورة االهتمام بتنمية إدراك العا

 .خَلل تشجيعهم على تحمل المسئوليات 
 

 :الدراسات األجنبية: ثالثاً 
 
 (Al-Ha'ar, 2016)دراسة  .1

(The Impact of Administrative Empowerment on the Organization 

Performance at Jordainian Industrial Companies) 

 (ركات الصناعية األردنيةأثر التمكين اإلداري على األداء التنظيمي في الش) 

 

في الشركات الصناعية  األداء التنظيميأثر التمكين اإلداري على هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى 
وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، ،  األردنية

، وتم استخدام ( مدير ، نائب مدر ، رئيس قسم ، المشرف) فئة من ( 521)حيث تكون عينة الدراسة من 
العديد من األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من 

، ووجود عَلقة ارتباطيه ( ٪21.7)بوزن نسبي  التمكين اإلداري ومتغيرات األداء التنظيمي جود عَلقةأهمها و 
بين و ( التدريب ، وتوفير المعلومات الَلزمة ، ودعم اإلدارة العليا ، والمشاركة ) ت التمكين اإلداري تغيرابين م

%( 57، % 16، % 51، % 16)بوزن نسبي ( رضا العمَلء دمة العمَلء ، و خ) متغيرات األداء التنظيمي 
في  ة التمكين اإلداري بين الموظفينعلى التوالي ،وكانت أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة نشر ثقاف

دفها تطوير تدريبهم وفقا  للبرامج العلمية هالهتمام بتطوير قدرات الموظفين و االشركات الصناعية االردنية و 
 .تحسين مستوى األداء القدرات و 

 (Mattar & Atteia , 2015)دراسة  .2

(Impact of Administrative Empowerment on Organizational Commitment 

(Field Study in Secondary Governmental Schools in Kingdom of Bahrain) 

دراسة ميدانية في المدارس الحكومية الثانوية في مملكة : أثر التمكين اإلداري على االلتزام التنظيمي) 

 (البحرين
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دراسة ميدانية في المدارس :  التمكين اإلداري على االلتزام التنظيمي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر
، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة  الحكومية الثانوية في مملكة البحرين

 اإلدارية في المدارس الحكوميةموظفي البيئة التعليمية و الدراسة  عينةكأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تكون 
تم استخدام العديد من ، و  موظفةموظف و ( 011)البالغ عددهم ، و  المحرق ية و الثانوية في محافظتي الجنوب

أن األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها 
بي أيضا كان بعد فريق العمل مرتفع وبوزن نس، و %( 61.1)بوزن نسبي ة التمكين اإلداري كانت مرتفعة و درج

كان مرتفع بوزن نسبي  ، وأن بعد المشاركة%(15.5)بوزن نسبي ، وأن بعد التدريب كان مرتفع و %( 62)
الجنس ، ) ى للمتغيرات أتضح  أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية حول التمكين االداري تعز ، و %(61.5)

محاضرات تقديم دورات و  ضرورةكانت أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة و ،( المؤهل العمر ، و 
كنوا من فهم الطرق التي تساعد على رفع كفاء الموظفين ليتموظفين فيما يتعلق بطرق االتصال والتفاعل و للم

 .التنظيم رائهم لآلخرين التي تمكن العمل و التعبير عن آأنفسهم وتبادل المعلومات و 

 (Otoum& Magableh, 2014)دراسة  .3

(The Administrative Empowerment and its Relationship with the Innovative 

Behavior among the Head / Coordinators of the Academic Department at the 

Faculty of Science and Arts, Sharurah - Najran University) 

 كلية العلوم واآلداب,قسم األكاديمية في  منسقي/ السلوك المبتكر بين رئيس  التمكين اإلداري وعالقته مع) 

 (جامعة نجران -شرورة 

 

منسقي / على السلوك المبتكر بين رئيس التمكين اإلداري  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى درجة
وتم استخدام أسلوب ، الفنون في شرورة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لقسم األكاديمي في كلية العلوم و ا

ي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تكون عينة الدراسة من المنهج الوصفي التحليل
من أعضاء هيئة التدريس ، وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد ( 051)

السلوك رة و جود عَلقة بين التمكين اإلداري واإلداتوصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها و 
، وتبين أن درجة االتصاالت والعَلقات كانت متوسطة بوزن %( 71.5)المبتكر بدرجة متوسطة وبوزن نسبي 

عمل اإلدراي كانت ، وأن ال%(75.1)، وأن تفويض السلطة كان بدرجة متوسطة بوزن نسبي %(77)نسبي 
، %(71.5)بوزن نسبي وسطة و لدافع الذاتي كان بدرجة مت، وأن ا%( 71.5)بوزن نسبي بدرجة متوسطة و 

الجنس ، والتخصص، وخبرة التدريس ، ) السلوك المبتكر تعزى لمتغير أيضا  وجود عَلقة بين اإلدارة و  وأتضح
من  نمنسقين أكاديميي/ وكانت أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة باختيار رؤساء  ،(والرتبة األكاديمية 

 .الميل الي تحمل المخاطر بتكار و الي االيسعوا الذين لديهم قادة مبتكرة و 
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 (Fernadez & Moldogazeiv, 2013)دراسة  .4

(Using Employee Empowerment to Encourage Innovative Behavior in the 

public Sector) 

 (استخدام التمكين في تشجيع السلوك االبتكاري لدى العاملين في القطاع العام) 

 

ى التعرف على مدى ممارسة أساليب التمكين اإلداري في مؤسسات القطاع العام هدفت هذه الدراسة إل
فدرالية توضيح دور التمكين في تشجيع السلوك اإلبداعي لدي موظفي الحكومة الو بالواليات المتحدة األمريكية، 

سة الي مجموعه العديد من األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد توصلت الدرااألمريكية، تم استخدام 
من النتائج كان من أهمها فعالية ممارسة التمكين المختلفة على تشجيع السلوك اإلبداعي لدى العاملين في 

وكانت أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة تقديم  الحكومة االتحادية في الواليات المتحدة األمريكية ،
ن داخل منظمات القطاع العام في الحكومة األمريكية ، كافة التسهيَلت اإلدارية لتطبيق ممارسات التمكي

ألبحاث حول تطبيق وا تلدراساااالبتكار من خَلل إجراء ات محكمة لتطبيق سياسة التمكين و ووضع استراتيجي
 .االبداع الوظيفي لدى موظفي القطاع العامتمكين ودوره في تحقيق االبتكار و نهج ال

 (6) رقم جدول
 اإلداري السابقة حول التمكين ملخص نتائج الدراسات 

 لسنةا دراسةال #
االتصال 
ومشاركة 
 المعلومات

بناء 
فريق 
 العمل

 التأثير
تحفيز 
 العاملين

التدريب 
 والتعليم

المشاركة 
اتخاذ في 

 القرارات

الوزن 
 %النسبي

 %51.61 - 21.16 22.50 - - 52.51 5105 أبو شمالة 0
 %55.22 55.11 55.12 51.56 _ _ 56.26 5102 صيام 5
 %51 52 52 16 55 71 - 5102 طموس 2
 %71.12 - - 12.51 12.01 - - 5102 شقورة 1
 %10 - - 77 71 15 76 5102 عفانة 2
 %51.21 - - - - - - 5107 بوسالم 5
 %71.27 70.57 70.57 - - - 11.12 5107 وآخرينسليمان  7
 %10 26 27 22 15 26 21 5105 سالم 1
 %22 76 - - - 22 - 5102 الشريف 6

 %22.2 - 25 21 - 25 - 5102 قوز 01
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 المحور الثاني
 التي تناولت إدارة الجودة الشاملةالدراسات 

 (:الفلسطينية)الدراسات المحلية : أوالً 

 (7106أبو طعيمة، )دراسة  .0

 (تعزيزها وُسُبل سطينيةالفل المستشفيات الحكومية في ةالشامل الجودة إدارة مبادئ مدى تطبيق)بعنوان 

المستشفيات الحكومية الفلسطينية هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في 
وما سبل تعزيزها وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع 

البالغ عددهم افية في المستشفيات الحكومية ، و البيانات، حيث تكون مجتمع الدراسة من شاغلي الوظائف اإلشر 
تم استخدام العديد الجانب التطبيقي من الدراسة ، و  ريقة المسح الشامل في، حيث تم اختيار العينة بط(112)

من األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها 
بدرجة ، و %(71.115)الوظائف اإلشرافية  مستوي تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة شاغلي

درجات تقدير المبحوثين حول مدى تطبيق  ت، وأيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطا( رةكبي)
عان ، عدد سنوات الخدمة لصالح  11مبادئ إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغير العمر لصالح أقل من 

صالح الذين ، المسمى الوظيفي ل(سنوات  01أقل من  – 2من ) ، ومجموعة (سنوات  2أقل من )مجموعة 
دراسة أنه كانت أهم التوصيات التي توصلت إليها المدير دائرة ، مكان العمل ، و / ر مسماهم الوظيفي مدي

 . سبل تعزيزها في المؤسسات الحكومية ى بمبادئ إدارة الجودة الشاملة و زيادة الوعيجب العمل على تعميق و 

 (7106، الجواد عبد)دراسة  .7

 (لة ومستوى مساهمتها في تحقيق إدارة المعرفة بالخدمات الطبية العسكريةإدارة الجودة الشام)بعنوان 

مستوى مساهمتها في تحقيق إدارة المعرفة بالخدمات تعرف على إدارة الجودة الشاملة و هدفت هذه الدراسة إلى ال
تمع الدراسة من الطبية العسكرية بقطاع غزة، وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تكون مج

موظفا  في جهاز ( 025)البالغ عددهم ، و ( رئيس قسم حتى مدير عام) ية العاملين في الوظائف اإلشراف
تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد الطبية العسكرية بقطاع غزة ،  و  الخدمات

دارة الجودة الشاملة مستوي تطبيق مبادئ إ توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها

00 Al-Ha'ar 5105 51 - - - 16 57 21.7% 
05 Mattar & Atteia 5102 - 62 - - 15.5 61.5 61.1% 
02 Otoum&Magableh 5101 77 71.5 - 71.5 - - 71.5% 
01 Fernadez&Moldogazeiv 5102 - - - - - - - 
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ن مكونات إدارة الجودة ، وأيضا توجد عَلقة معنوية ذات داللة احصائية بي( ضعيفة)بدرجة ، و %(16.55)
ارة المعرفة ادائية بين إدارة الجودة الشاملة و ايضا  ال يوجد فروق ذات داللة احصالشاملة وإدارة المعرفة ، و 

الجنس ، وبينما توجد فروق ذات داللة احصائية تبعا  لمتغير لمؤهل العلمي والخبرة و تعزى لمتغير العمل وا
كانت أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة أن يجب تعزيز العمل هنة لصالح الكادر اإلداري ، و الم

عمل وحدة  بمبادئ الجودة الشاملة بجهاز الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة من خَلل العمل على تفعيل
 .امدادها بمقومات عملهاخَلل امدادها بالكوادر المؤهل و  الجودة بالجهاز من

 (7103، وآخرين الدويك)دراسة  .4

 (تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في الشركات الحاصلة على شهادة اآليزو في محافظة الخليل)بعنوان 

املة في الشركات الحاصلة على شهادة اآليزو تطبيقات إدارة الجودة الشهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
هادة اآليزو في محافظة ، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الحاصلة على ش في محافظة الخليل

تم استخدام شركات ، و ( 5)دية منها مكونة من شركة ، حيث تم اختيار عينة قص( 00)البالغ عددهم الخليل، و 
ئية من خَلل استخدام المقابَلت شبة المنتظمة للوصول الي النتائج وقد توصلت العديد من األساليب اإلحصا

من قبل الشركات عينة البحث قد ساعد  ISOالدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها أن تنبي معيار 
دارة الخدمة ، إتصميم المنتج أو )ي إدارة الجودة بشكل ملحوظ في تطبيق العوامل الثمانية األساسية ف

( العمليات، إدارة العَلقة مع الموردين، تقارير الجودة، التدريب، تمكين العاملين، دور دائرة الجودة، دور القيادة
كانت أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة أنه يجب نشر م في تحسين جودة أداء الشركات، و مما أسه

عتبارها عملية مستمرة، ووضع استراتيجية وطنية لتلبية ا المستويات اإلدارية في الشركة و  ثقافة الجودة لكافة
 .المنتجاتحقيق أعلى مستوى من جودة السلع و متطلبات اآليزو في قطاع الصناعات الوطنية من أجل ت

 (7103فرهودة، )دراسة  .3

 .ةدرجة الفاعلية التنظيمية وعالقتها بإدارة الجودة الشاملة بمدارس وكالة الغوث في محافظات غز )وان بعن

درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة بمدراس وكالة الغوث إلى التعرف على درجة الفاعلية و  هدفت هذه الدراسة
التعرف إلى العَلقة بين الفاعلية التنظيمية وعَلقتها بإدارة ات غزة من وجهة نظر المعلمين ، و في محافظ

تخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم الجودة الشاملة بمدراس وكالة الغوث في محافظات غزة ، وتم اس
استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تكون مجتمع الدراسة من معلمي مدارس وكلة الغوث في 

معلما  ومعلمة ، وأخذت ( 7712)، والبالغ عددهم (5101 - 5102)الدراسي الثاني حافظات غزة للفصل 
تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد توصلت معلمة و معلم و ( 711)عينة بواقع 

الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها بلغت درجة الفاعلية التنظيمية بمدراس وكالة الغوث في 
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الجودة الشاملة بلغت  ، بينما درجة ممارسة إدارة%(75.20)محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين 
ن درجة الفاعلية بدرجة متوسطة، وأيضا  توجد عَلقة طردية قوية ذات داللة احصائية بيو %( 72.26)

درجة إدارة الجودة الشاملة  وكانت أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة عقد دورات تدريبية التنظيمية و 
االستراتيجية في رسم السياسة العامة استخدام االدارة إلدارية، و مستمرة لمديري المدارس لتعزيز كفاءاتهم الفنية وا

 .للمدرسة، كبناء الخطط التي تحدد االتجاه العام للمؤسسة 

 (7103المعمر، )دراسة  .5

 (قطاع غزة –عالقة إدارة الجودة الشاملة بأداء الموظفين في الجامعات الفلسطينية )بعنوان 

العاملين في  ناألداء الوظيفي لإلداريياملة و َلقة بين إدارة الجودة الشهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الع
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة 

الرؤية السليمة، المشاركة دة و القيا: ) دراسة لجمع البيانات، وكذلك مجاالت محور الجودة الشاملة مكونة من 
الدراسة من ، حيث تكون مجتمع (قبل العاملين، تطبيق مفهوم النظام، عمليات التحسين المستمرالمبادة من و 

جامعة األزهر، ) الثَلث  ةبمناصب إدارية في كل من الجامعات الفلسطيني ناألكاديمييالموظفين اإلداريين و 
ة للوصول الي النتائج وقد ، وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائي(الجامعة اإلسَلمية، جامعة األقصى

توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات 
، وأيضا وجود عَلقة طردية قوية لكل مجاالت إدارة %(51.1)الفلسطينية بقطع غزة متوسطة بوزن نسبي

للعاملين في  الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، ووجود الجودة الشاملة منفردة ومجتمعة مع األداء الوظيفي 
امعة لصالح كل من فروق ذات داللة إحصائية حول درجة تطبيق إدارة الجودة لشاملة تعزى لمتغير اسم الج

لمتغير المؤهل العلمي لصالح الدكتوراه، َلمية على حساب جامعة األقصى ، و الجامعة اإلسجامعة األزهر و 
عناصرها األساسية املة و ت التي توصلت إليها الدراسة العمل على توحيد مفهوم الجودة الشوكانت أهم التوصيا

كيفية تنفيذها من جانب جميع العاملين، وعقد في الجامعات الفلسطينية، وأهدافها و  فلدى كافة األطرا
تطبيقها تعديل  ونتائج المؤتمرات الدورية لمناقشة واقع تطبيق الجودة الشاملة على مستوى الجامعات الفلسطينية

جامعة األزهر مما ألقصى أسوة بالجامعة اإلسَلمية و المالي لإلداريين العاملين في جامعة االكادر اإلداري و 
 .الجودة الشاملة  ةارتفاع مستوى تطبيق إدار لى ارتفاع مستوى أداء العاملين و سيؤثر إيجابيا  ع

 :الدراسات العربية: ثانياً 

 (7102بودية، )دراسة  .0

أثر تبني وتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على جودة الخدمة الصحية المقدمة بمستشفى ترابي )بعنوان 
 (بشار -بوجمعة 
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توافر مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة االستشفائية العمومية 
وتم . ستوى جودة الخدمة الصحية المقدمة في المستشفىالجزائرية من وجهة نظر الموظفين وأثرها على م

استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تكون 
( 172)البالغ عددهم سرير بمدينة بشار ،  511بوجمعة مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مستشفى ترابي 

شخص ، حيث تم ( 111)البالغ عددهم لذين تلقوا العَلج في المستشفى و ى المقيمين اجميع المرضشخص، و 
تم استخدام العديد من األساليب الجانب التطبيقي من الدراسة ، و  اختيار العينة بطريقة المسح الشامل في

ستوي تطبيق اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها، م
، وبدرجة %(21.1)شفي ترابي بوجمعة بلغ مبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين في مست

أيضا  وجود وعي لدى أفراد عينة الدراسة نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المستشفى،  ، و ( متوسطة)
تأثير لتوافر مبادئ إدارة الجودة الشاملة مستوى جودة الخدمة المقدمة غير مقبول من جانب النظافة ، وجود 

كانت أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ضرورة اقتناع جودة الخدمة الصحية المقدمة ، و  على
رة الجودة في المسؤولين عن القطاع الصحي العمومي بأهمية إدارة الجودة الشاملة كخيار استراتيجي في إدا

كأداة فعالة في تحقيق االستخدام األمثل التنافسية أمام القطاع الخاص، و  ةتحقيق الميز المؤسسات الصحية، و 
التحسين المستمر مؤسسات الصحية على كيفية تطبيق ومتابعة و للموارد المادية والبشرية ، تريب مديري ال

لتركيز لبرامج الجودة الشاملة، باإلضافة الي طرق معالجة المشاكل المترتبة عن هذا التطبيق، دون إهمال ا
 .على حاجات المرضي

 (7106الساعدي، )دراسة  .7

 (دور إدارة الموارد البشرية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة)بعنوان 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور إدارة الموارد البشرية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، وتم 
كتب والدوريات والبحوث البيانات معتمدا على مصادر مختلفة كالاستخدام أسلوب المنهج االستقرائي في جمع 

النشرات الرسمية، وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من اإلحصاءات و والدراسات ، وكذلك على التقارير و 
لمعاصرة ادارة الجودة النتائج كان من أهمها أن أهم األدوار الحديثة التي تمارسها إدارة الموارد البشرية ا

الدور الذي تلعبه إدارة الموارد اح تطبيق مبادئ الجودة الشاملة و أن هناك عَلقة وطيدة بين نجلة، و الشام
ساسية التي الركيزة االأن الموارد البشرية هي الدعامة و ن كل نظريات إدارة الجودة الشاملة تؤكد أبشرية ، و ال

ه يجب تي توصلت إليها الدراسة أنكانت أهم التوصيات التقوم عليها الجودة ومدخل لنجاح تطبيقها، و 
تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،  توظيف قيادات إدارية جديدة للعمل في إدارة الموارد البشرية في ظلاستقطاب و 

اجراء دراسة ميدانية بعنوان دور ادارة الموارد البشرية في تطبيق الجودة الشاملة على منظمة تتبني فلسفة و 
 .الجودة الشاملة 
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 (7105، وآخرين سالم) دراسة .4

 (أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تقليل إجراءات الرقابة على الجودة في مراكز صيانة السيارات)بعنوان 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تقييم أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تقليل إجراءات الرقابة على 
الكورية الصنع في مدينة الرياض بالمملكة العربية ريكية واليابانية و راكز صيانة السيارات األمالجودة داخل م

السعودية وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، 
 شركة عبد اللطيف العيسى وكيل شركة جنرال موتورز)حيث تكون مجتمع الدراسة من العاملين في الشركات 

األمريكية، وشركة عبد اللطيف جميل وكيل شركة تويوتا اليابانية، وشركة الوعَلن للسيات وكيل شركة 
تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصول الي عامل، و ( 510)، والبالغ عددهم (ةالهيونداي الكوري

بيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من النتائج وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج من أهمها مستوي تط
ذج جديد ومحسن أيضا   تطوير نمو ، و (مرتفعة جدا  )، وبدرجة %(67.5)وجهة نظر العاملين في الشركات 

التكلفة مقارنة باإلجراء المتبع في شركات ى الجودة يعمل على تقليل الوقت و الرقابة علإلجراء المتابعة و 
ادة في رضا العمَلء عن الصيانة المقدمة للعمَلء، وأيضا زياد العملية ، تحقيق زي ةالسيارات موضوع الدراس

 اإلنتاجية، وكانت أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة أنه امكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في
المتمثلة إنما وسيلة يتم عن طريقها الوصول الي أهداف إدارة الجودة الشاملة الخدمات ال يعد هدفا  في ذاته و 

أن التحسين المستمر للجودة يعد من أهم البقاء في السواق ، و ز تنافسي و تحقيق مركلعمَلء ، و في رضا ا
التكلفة  في نه يوفر قدرا  كبيرا  من الوقت و مميزات غدارة الجودة الشاملة ، من خَلل تطبيق أدواتها، باإلضافة أ

 .إدارة صيانة السيارات 

 (7103، قدور)دراسة  .3

دراسة حالة : دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء العاملين في المؤسسة االقتصادية الجزائرية)ن بعنوا
 (بالوادي" القباضة الرئيسية"مؤسسة بريد الجزائر 

تأثيرها في تحسين إداء العاملين في المنظمات، عرف على إدارة الجودة الشاملة، و هدفت هذه الدراسة إلى الت
وب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، وكذلك وتم استخدام أسل

المعلومات عند اتخاذ اعتماد اإلدارة على التحسين المستمر، و : )مكونة من  مجاالت محور الجودة الشاملة
، (رغبات الزبائنو  بية حاجاتتركيز الجهود على تللتطبيق إدارة الجودة الشاملة، و  دعم اإلدارة العلياالقرارات، و 

، البالغ عددهم " القباضة الرئيسية بالوادي" حيث تكون مجتمع الدراسة من العاملين بمؤسسة بريد الجزائر 
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عامل ، حيث تم اختيار العينة بطريقة المسح الشامل في الجانب التطبيقي من الدراسة، وتم استخدام ( 22)
الي النتائج وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من  العديد من األساليب اإلحصائية للوصول

مستوي تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين في المؤسسات االقتصادية  أهمها
ة من المتطلبات أن يتوفر جملضرورة مواجهة تغيرات المحيط ، و  أيضا  ، و (متوسطة)بدرجة و %( 52.15)

رامج تحسينه لتحقيق تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، وكانت أهم التوصيات التي توصلت إليها بكأداء العاملين و 
الدراسة ضرورة تحسين العاملين بمختلف مستوياتهم ، خلق آلية للقياس الميتمر ألداء العاملين بهدف الوقوف 

ا برامج تدريبية دورية لكافة إيجاد الحل المناسب، تبني اإلدارة العليني عن مواطن التقصير في األداء و الحي
 .المستويات اإلدارية 

 الدراسات األجنبية : ثالثاً 
 (Wanderi,2015)دراسة  .1

(Factors Influencing Implementation of Total Quality Management in 

Construction Companies in Rwanda: A Case of Fair Construction Company) 

 (حالة شركة البناء العادلة: تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في شركات البناء في رواندا العوامل المؤثرة على) 

 

ملة في شركات هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر على تنفيذ مبادئ إدارة الجودة الشا
، الثقافة التنظيمية  يناإلدارة العليا ، تدريب الموظف: ) لتحقق من مدى تأثير العوامل البناء في رواندا و 

على تنفيذ مبادئ إدارة الجودة الشاملة ، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم ( االتصاالت و 
استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تكون عينة الدراسة من موظفين شركات البناء في رواندا، 

صائية للوصول الي النتائج وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج وتم استخدام العديد من األساليب اإلح
املين في شركات البناء كان من أهمها مستوي تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر الع

( االتصاالت الموظفين ، الثقافة التنظيمية و  اإلدارة العليا ، تدريب) ، وأيضا  أن (مرتفعة)بدرجة و %( 11.2)
وكانت أهم التوصيات التي  هي العوامل الحاسمة في تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في شركات البناء في رواندا،

فعالة ومرنة عليا تطوير نظم اتصاالت مَلئمة و اإلدارة الراسة أنه يجب على مديري الجودة و توصلت إليها الد
، كذلك إجراء المزيد من الدراسات تسمح التدفق الحر للمعلومات على جميع المستويات في المنظمة 

 .غيرها من المغيراتهذه العوامل واألداء التنظيمي ورضا العمَلء و الستكشاف العَلقة بين 

 (Karahan& Mete,2014)دراسة  .2

(Examination of total quality management practices in higher education in 
the context of quality sufficiency) 

 (ممارسة إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي ضمن معايير كفايات الجودة مدى)
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تقييم كفايات الجودة في مؤسسات التعليم العالي وتم استخدام أسلوب 
المعلومات من المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، وتم الحصول على 

تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد من طلبة جامعة ديكل التركية، و ( 512)
توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها مستوي تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة 

أيضا  ممارسة إدارة الجودة الشاملة في التعليم ، و (طةمتوس)رجة بدو %( 51.1)ة جامعة ديكل التركية  نظر طلب
العالي ينتج عنها خدمات متميزة تلبي حاجات جميع األطراف المتعاملة في المؤسسات التعليمية، عملية جمع 

الوقوف على أوجه القصور لدى ملة تسمح في رفع مستوى التدريب و المعلومات من خَلل إدارة الجودة الشا
استمرارية تطويرها نحو على رفع كفاءة الخدمات المقدمة و مية، تعمل إدارة الجودة الشاملة المؤسسات التعلي

 .األفضل 

 (Tahtamoni et al,2013)دراسة  .3

(Factors affecting total quality management (TQM) implementation in 
Jordanian commercial banks) 

 (ة الشاملة في البنوك التجارية األردنيةالجود ةالعوامل المؤثرة على تطبيق إدار)

الجودة الشاملة، وتم استخدام أسلوب  ةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر على تطبيق إدار 
( 051)المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكون عينة الدراسة من مدراء البنك التجارية األردنية ، والبالغ عددهم 

تخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد توصلت الدراسة الي مجموعه مدير فرع، وتم اس
ع لدى البنوك من النتائج كان من أهمها مستوي تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر مدراء الفرو 

رضا الزبون هي من شغيل و لفاعلة ونظم لتأيضا  أن اتخاذ القرارات ا، و (مرتفعة)وبدرجة %( 65.5)التجارية 
أن مدراء البنوك ال يشعرون بأن في البنوك التجارية االردنية ، و العوامل المؤثرة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

جودة الخدمة هي من العناصر المؤثرة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، وكانت أهم التوصيات التي توصلت 
استحداث برامج تدريبية مبنية لموظفين داخل البنوك التجاري ، و تعيين اار و تطوير عملية اختي إليها الدراسة

 .قدراتهم ومهاراتهم لموظفين بما يضمن تحسين أدائهم و على تحديد احتياجات ا

 (Salajegheh et al,2013)دراسة  .4

(The Relationship between Total Quality Management (TQM) and 
Organizational Performance (Case study in Kerman Steel and Rolling Plant) 

 (دراسة حالة مصانع الصلب بكاران: العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واألداء التنظيمي)

 

األداء التنظيمي في مصنع الصلب َلقة بين إدارة الجودة الشاملة و هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الع
لمدراء كون عينة الدراسة من اإلداريين واالمنهج الوصفي التحليلي، حيث ت بكاران ، وتم استخدام أسلوب
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شخص ، وتم استخدام العديد من األساليب ( 67)، والبالغ عددهم فين في كافة المستويات االدارية المشر و 
ق اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها مستوي تطبي

ة المستويات اإلدارية  المشرفين في كافاإلداريين والمدراء و مبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر 
يخ مبادئ إدارة الجودة أيضا  وجود عَلقة ايجابية ذات داللة احصائية بين ترس، و (ضعيفة)وبدرجة %( 16.1)

لذي لم يظهر عَلقة مع االداء التنظيمي، تحليلها اعدا بعد جمع البيانات و األداء التنظيمي فيما الشاملة و 
ادارية تساعد في جمع  وكانت أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ضرورة استحداث نظم معلومات

 .تحليلها بطرق علمية سليمة تساهم في رفع مستوى األداء التنظيمي للعاملينالبيانات و 

 (Sudha,2013)دراسة  .5

(Total Quality Management in Higher Education Institutions) 
 

 (ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي)

 

معرفة اإلجراءات املة في مؤسسات التعليم العالي و هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية الجودة الش
دة الشاملة من خَلل المطلوبة لتنفيذ مبادئ إدارة الجودة الشاملة ، وكذلك تحديد نجاح إجراءات إدارة الجو 

من العاملين في  تدابير مختلفة ، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكون عينة الدراسة
العلوم الصيدالنية في مؤسسات لتعليم العالي في القطاع أقسام الهندسة واالدارة وتكنولوجيا المعلومات ، و 

شخص ، وتم استخدام العديد من األساليب ( 551)هم القطاع الخاص في الهند، والبالغ عددمي و الحكو 
اإلحصائية للوصول الي النتائج وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها مستوي تطبيق 

والعلوم  تتكنولوجيا المعلومااإلدارة و نظر العاملين في أقسام الهندسة و مبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة 
أيضا  أن النموذج األمثل إلدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم ، و (مرتفعة)بدرجة و %( 12.5) الصيدالنية

دعم االدارة العليا التزام و )ي رضا الطالب المقترحة التي تؤدي العلى المتغيرات الخمسة التالية و  العالي يعتمد
دورات تدريبية  تقديمبتحقيق الجودة ، و لجميع ملتزمون التأكد من أن اعلى كل العمليات ، و من خَلل إشرافها 

جيدة ،  ةتعليمي ةالتعامل اإليجابي مع الطلبة يخلق بيئبنية تحتية ممتازة ، المجاملة و  توفيرعن طريق خبراء، و 
، وكانت أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة تعزيز نظام ( التحسين المستمرومَلحظات العمَلء ، و 

 تتطوير مهارة االتصاالل استمرارية الدورات التدريبية والمشاركة في األنشطة المختلفة و التعليم العالي من خَل
 .ومهارات التواصل مع اآلخرين 
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 ( 2) رقم جدول
 ملخص نتائج الدراسات السابقة حول إدارة الجودة الشاملة

 السنة دراسةال #
 المتوسط الكلي

 الدرجة النسبة
 كبيرة %71.115 5105 أبو طعيمة 0
 ضعيفة %16.55 5105 عبد الجواد 5
- -  5101 وآخرون الدويك  2
 متوسطة %72.26 5101 فرهودة 1
 متوسطة %51.1 5101 المعمر 2
 متوسطة %21.1 5107 بودية 5
- -  5105 الساعدي 7
 جدا   مرتفعة %67.5 5102 وأخرينسالم  1
 متوسطة %52.15 5101 قدور 6

01 Wanderi 5102 11.2% مرتفعة 
00 Karahan& Mete 5101 51.1% متوسطة 
05 Tahtamoni et al 5102 65.5% مرتفعة 
02 Salajegheh et al 5102 16.1% ضعيفة 
01 Sudha 5102 12.5% مرتفعة 
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 المحور الثالث

 الشاملة وإدارة الجودةالدراسات التي تناولت التمكين اإلداري 

 (7103 ،الوطيفي)دراسة  .0

 (بحث ميداني في جامعة بابل, في تطبيق ادارة الجودة الشاملة وتأثيرهالتمكين االداري )ان بعنو

مدى توافر التمكين االداري ومستويات تطبيق ادارة الجودة الشاملة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
وتم استخدام أسلوب . بابلفي جامعة  بين التمكين االداري وادارة الجودة الشاملة التأثيروالتعرف على عَلقة 

 والدوريات والبحوث والدراسات،على مصادر مختلفة كالكتب  المنهج االستقرائي في جمع البيانات معتمدا  
، وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من والنشرات الرسمية التقارير اإلحصاءات وكذلك على

، ويعزز ذلك ( 73.49) "ين االداري وادارة الجودة الشاملةللتمك احصائيةلة هناك عَلقة ذات دالأن أهمها 
من ادارة الجودة الشاملة في المنظمة المبحوثة هو ( 0.61)الذي يدل على أن ( Beta)قيمة معامل االنحدار 

بضرورة قيام ادارة التوصيات التي توصلت إليها الدراسة  وكانت أهم ، نتيجة تغير وحدة واحدة من التمكين
االبداع، وتشجيع  مستويات االدارية الوسطى، وتعزيزالمبحوثة بالتوسع بتفويض الصَلحيات للالمنظمة 

 .العاملين الذين يبدون استعداد جيدا لتطبيق مفهوم التمكين االداري 

 (7104 ،الداود)دراسة  .7

 مة المدنيةالخدتطبيق إدارة الجودة الشاملة في ديوان  وأثره علىمستوى ممارسة التمكين اإلداري )بعنوان 

 (فيهاألردني من وجهة نظر العاملين 

 

أثره على تطبيق إدارة الجودة الشاملة مستوى ممارسة التمكين اإلداري و هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي في ديوان الخدمة  المدنية األردني من وجهة نظر العاملين فيه 

العاملين في ديوان الخدمة المدنية الدراسة  عينةاالستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تكون  وتم استخدام
تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية للوصول الي ، و  موظفةموظف و ( 511)البالغ عددهم ، و  األردني

ستوى متوسط لممارسة التمكين وجود مالنتائج وقد توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج كان من أهمها 
بأبعاده المختلفة لدى العاملين في ديوان الخدمة المدنية األردني، ووجود مستوى متوسط لتطبيق إدارة الجودة 

أيضا وجود فروق ذات داللة يوان الخدمة المدنية األردني ، و الشاملة بأبعاده المختلفة لدى العاملين في د
باإلضافة الى وجود أثر ذو داللة إحصائية ى تطبيق إدارة الجودة الشاملة، احصائية لدرجة التمكين على مستو 

عند مستوى داللة معنوية لدرجة التمكين اإلداري على مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر 
  %.12.12فسر ما قيمته العاملين في ديوان الخدمة المدنية االردني 



38 
 

نشر ثقافة التمكين اإلداري بين العاملين في ديوان الخدمة إليها الدراسة التوصيات التي توصلت  وكانت أهم
 .التي تحث على ذلك والتقاليد التنظيميةالمدنية من خَلل تعزيز القيم 

 (7119 ،الماضي)دراسة  .4

 (دراسة حالة :األردنيةأثر التمكين اإلداري على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مستشفى الجامعة )بعنوان 

 

أثر التمكين اإلداري على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مستشفى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتم ، خصائصهم الديمغرافية والوظيفية الختَلفبع ا ت الجامعة األردنية

العاملين في مستشفى الجامعة من دراسة ال عينة تاستخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تكون
مجموعه من النتائج كان من أهمها وقد توصلت الدراسة الي  ،موظف وموظفة( 206)البالغ عددهم ، و األردنية

للتمكين اإلداري على إدارة الجودة الشاملة حيث فسر متغير التمكين اإلداري  مستشفى الجامعة أثر تطبيق
ولم تجد الدراسة . 1.125يمة معامل التحديد البالغة الشاملة وفق ا لق لجودةمن التباين في إدارة ا%  12.5

مستشفى الجامعة األردنية لمفهوم إدارة الجودة  فروق ا ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين نحو تبني
لتي توصلت كانت أهم التوصيات او  .متغير المستوى الوظيفي باستثناءالشاملة تعزى لخصائصهم الديمغرافية 

 اإلداري، وبناء ثقافة تنظيمية تشجع على تطبيق مفهوم التمكين للعمل،حسين المناخ التنظيمي تإليها الدراسة 
ومنح العاملين الحرية الكافية وتفويضهم الصَلحيات لتمكينهم من  العاملين،وتبني نظام للحوافز يكافئ جهود 

 .أدائهمبتدريب العاملين وتطوير قدراتهم بهدف رفع سوية  مواالهتما عملهم،القرارات المتعلقة بمجال  اتخاذ

 على الدراسات السابقة  التعقيب: الثاني عشر
وهو  الدراسة، رة في الدراسات التي تربط متغيري أتضح للباحث من خَلل عرضه للدراسات السابقة وجود ند

مع وجود العديد من الدراسات التي  (.لشاملةاالجودة  إدارة) والمتغير التابع (اإلداري  التمكين)المستقل  المتغير
وأوجه من الدراسات السابقة  االستفادةويعرض الباحث فيما يلي أوجه . ربطت المتغير المستقل بمتغيرات أخرى 

 .واالختَلف فيها االتفاق

 أوجه االستفادة: أوالً 

 والتي أعانتوضوع هذه الدراسة حيث كانت نقطة انطَلق لم الحالية،الدراسة  السابقة،أفادت نتائج الدراسات 
االدبيات  وبعد مراجعة .الدراساتالباحث على إثراء هذه الدراسة من خَلل المعلومات التي تضمنتها هذه 

  :يليالسابقة ساعدت تلك االدبيات الباحث فيما 
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 .وأسئلة الدراسةتحديد مشكلة  -
 .الدراسةتحديد متغيرات  -
 .وأهدافهاصياغة فرضيات الدراسة  -
 .الدراسةد مجتمع تحدي -
 . واالساليب االحصائية وأداة الدراسة ةاختيار منهجية الدارس -

 االتفاقأوجه : ثانياً 
 إدارة الجودة  تطبيق وتأثيره علىة مع سابقاتها في أنها تهدف لدراسة التمكين اإلداري يتتفق الدراسة الحال

 .الشاملة

  وآخرين، ودراسة سليمان (5107) بوسالمكدراسة ي اتفقت الدراسة مع سابقاتها في تناولها للتمكين اإلدار 
 Mattar)دراسة و  ،(5102)قوز ، ودراسة (5102)دراسة طموس، و  Al-Fa'ar (5105)دراسة  ،(5107)

& Atteia , 2015)،  ودراسةOtoum& Magableh (5101) ،الداود، ودراسة (5101) دراسة الوطيفي 
شمالة أبو مع دراسة  الدراسةاختلفت ، و (5116ي الماض)ودراسة  ،(5102)عفانة ودراسة ( 5102)
، ودراسة الشريف (5105)سالم ، ودراسة (5102)شقورة دراسة ، و (5102) صيام دراسة، و (5105)
 Fernadez & Moldogazeiv (5102.)، ودراسة (5102)

   والتعليم،لتربية اوزارة و ، كوزارة الصحةتتشابه هذه الدراسة مع سابقاتها في أنها تستهدف مجتمعا  خدميا 
 .الكبرى  الهيئات المحليةو 

  واستخدام االستبانةتتفق الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي التحليلي 
فقد استخدمت  (5101)الوطيفي دراسة ، و (5105) الساعديدراسة ، ما عدا لجمع البيانات لعملية التحليل

 .االستقرائيالمنهج 

 أوجه االختالف: ثاً ثال
  أبو أن بعض الدراسات السابقة استهدفت قطاع التعليم كدراسة  وسابقاتها فيهذه الدراسة ظهر اختَلف بين

 Mattarدراسة و  ،(5102) ودراسة الشريف، (5102)شقورة ، ودراسة (5105)سالم ودراسة  ،(5105)شمالة 
& Atteia (5102) ، ودراسةOtoum& Magableh (5101 )ودراسة الماضي، (5101)سة الوطيفي درا 

وأخرى ، (5102) قوزودراسة  ،(5107)وآخرين ، وأخرى استهدف قطاع البنوك كدراسة سليمان (5116)
أن الدراسة ستستهدف وزارة الصحة  وفي حين، (5102)طموس  والبلديات كدراسةالحكم المحلي  استهدفت

 .الجنوبيةالفلسطينية في المحافظات 
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  تين أنه ال توجد أي دراسة تنطبق بشكل مباشر مع موضوع  السابقة،الباحث على الدراسات بعد أن اطلع
البحث في  وذلك بعدالدراسة سواء على الصعيد الفلسطيني أو العربي  وال مجتمع عملها،الدراسة المزمع 

 .رنتاالنتمكتبات الجامعات محلية وقواعد البيانات االلكترونية المتاحة على شبكة المعلومات 
 

 التميزأوجه : رابعاً 
  وعَلقته بمتغيرات اخرى غير المزمع  (اإلداري  التمكين)ركزت الدراسات السابقة على المتغير المستقل

فعالية األداء  –فريق العمل  –االلتزام اإلداري )مثل  (الشاملةالجودة  تطبيق)بحثها في دراسة الحالية 
 (.االداري 

 األداء )وعَلقته بمتغيرات اخرى مثل  (الشاملةالجودة  إدارة) تابعغير الركزت الدراسات السابقة على المت
  (الخدمةجودة  –العاملين تحسين أداء  – التنظيمي

  ركزت بعض الدراسات العربية على أثر التمكين اإلداري على تطبيق الجودة الشاملة ولكن مع ذلك تعد من
 .محليا  أندر الدراسات وخاصة عدم التطرق لها 

 وغير الربحية والمنظمات الربحية الحكومي،مثل القطاع  مختلفة،لتطبيق على عدة مجتمعات دراسية تم ا 
 .الحكوميةغير  والمنظمات األهلية
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 :مراجعال
  :العربيةالمراجع  :أوالً 

 دور أنماط القيادة االدارية في تحسين مستوى التمكين اإلداري لدى ،(5105) دمحم،سها  شمالة،أبو  -
برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية اإلدارة  ماجستير،رسالة  األقصى،العاملين بجامعة 
 .ليا، جامعة األقصى، غزة، فلسطينالع والسياسة للدراسات

مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات (. "5105)زكي أبو طعيمة، ناهض  -
والسياسة ، رسالة ماجستير، جامعة األقصى، أكاديمية اإلدارة "اوسبل تعزيزهالحكومية الفلسطينية 

 .غزةالعليا،  للدراسات
أثر تطبيق مبادئ الجودة الشاملة على أداء المؤسسات األهلية األجنبية (."5116)محمود بدر، رشاد  -

 .غزة، رسالة ماجستير، الجامعة االسَلمية، "العاملة في قطاع غزة
إدارة الجودة الشاملة على جودة الخدمة لصحية  وتطبيق مبادئتبني  أثر ،(5107) بشير، بودية، -

ص  ،5العدد  الثالث،المجلد  االقتصادية،مجلة البشائر  بشار، –ترابي بوجمعة  بمستشفىالمقدمة 
 .011ص  – 052

التمكين اإلداري كمدخل للتميز التنظيمي دراسة ميدانية على شركة  ،(5107) بكر،أبو  بوسالم، -
 الثالث،الجزائر، المجلد  ميلة،المركز الجامعي  والمالية،مجلة االقتصاد  الجزائرية،ك النفطية سوناطرا

 .22ص  ،51ص  األول،العدد 
إمكانية تطبيق مبادئ الجودة الشاملة لتحسين الرعاية الصيدالنية في (. "5100)شعبان جراد، زكريا  -

 .غزة، الجامعة االسَلمية، ، رسالة ماجستير"وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة
دار صفاء للنشر  :عمان. إدارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير(. 5100)إحسان جَلب،  -

 .الطبعة األولى والتوزيع،
والتعليم الجودة الشاملة في مديريات التربية  وتطبيق إدارةواقع معرفة (."5117)دمحم خضير، عناية  -

 .نابلسجامعة النجاح،  ماجستير،، رسالة "هامن وجهة نظر العاملين في الفلسطينية
تطبيق إدارة الجودة  وأثره علىمستوى ممارسة التمكين اإلداري  ،(5102) الفتاح،الداود، عَل عبد  -

جامعة  ماجستير،رسالة " فيهالشاملة في ديوان الخدمة المدنية االردني من وجهة نظر العاملين 
 .األردناليرموك، 

لوطنية الفلسطينية واقع إدارة الجودة الشاملة في وزارت السلطة ا، (5115)، حعبد الفتاالدقي، أيمن  -
 .غزةالجامعة االسَلمية،  ماجستير،رسالة  .في قطاع غزة
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إدارة الجودة  تطبيقات ،(5101)الدويك، جمانة، المحتسب، لطيفة، حسونة، أريج، أبو سَلمه، الهام،  -
رسالة ماجستير، جامعة  .الخليلمحافظة  في زواآلي الشاملة في الشركات الحاصلة على شهادة

 .فلسطينالخليل، 
 ومدى جاهزيتهامقومات التمكين في المنظمات األمنية لتعليمية (: 5116) سليمان،الرشودي، خالد  -

 .األمنيةجامعة نايف العربية للعلوم  ماجستير،لتطبيقه، رسالة 
 تطبيق،ان يكون  ز قبل وفلسفة زفكر  –ة إدارة الجودة الشامل(. 5105)الفتاح رضوان، محمود عبد  -

 .الطبعة األولى والنشر،المجموعة العربية للتدريب  :القاهرة
 الشاملة،دور إدارة الموارد البشرية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة  ،(5105) أحمد،الساعدي، عادل  -

 .الكويت البشرية،ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العربي العاشر إلدارة الموارد 
الثانوية الحكومية بغزة  ت التمكين اإلداري لمديري المدارسمتطلبا ،(5105)بهاء الدين عمر،  سالم، -

 والدراسات العربية،معهد البحوث  العربية،جامعة الدول  ماجستير،رسالة  التميز،في ضوء إدارة 
 .القاهرة

طبيق إدارة الجودة ، أثر ت(5102) أحمد،عثمان  حياتي، على،الخواض  أحمد، على،هاشم  سالم، -
 الشاملة،مجلة إدراة الجودة  السيارات،الشاملة في تقليل إجراءات الرقابة على الجودة في مراز صيانة 

 .67ص  – 12ص  األول،العدد  عشر،المجلد السادس 
 ودوره فيالتمكين اإلداري  ،(5107) هللا،دمحم عبد  محمود، باكر،جيمن  دمحم،برزو همزة،  سليمان، -

دراسة تحليلية ألراء المديرين في عينة مديري مصارف القطاع الخاص في  :اإلداري إلبداع تعزيز ا
 .211ص  ،575ص  الثالث،العدد  والعشرون،المجلد الحادي  مجلة، أربيل،مدينة 

متطلبات التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة  ،(5102) دمحم، شقورة، -
 .فلسطين غزة، االسَلمية،الجامعة  ماجستير،نجاز لديهم، رسالة اإل وعَلقتها بثقافة

دراسة ميدانية على   -، دور تمكين العاملين في فعالية ألداء اإلداري (5102) نصر،صيام،  -
برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية  ماجستير،رسالة  غزة،المؤسسات الصحية في قطاع 

 .غزة، فلسطينالعليا، جامعة األقصى،  والسياسة للدراساتاإلدارة 
التنظيمي لدى العاملين في الهيئات  وعَلقته بااللتزامالتمكين اإلداري (. "5102)عمر إيمان  طموس، -

 .غزة، جامعة األزهر، رسالة ماجستير، "في قطاع غزة الكبرى المحلية 
دراسة  –المؤسسي أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على األداء (. "5111)عطا عايش، شادي  -

 .غزةالجامعة االسَلمية،  ماجستير،، رسالة ""تطبيقية على المصارف اإلسَلمية العاملة في قطاع غزة
في المؤسسات األهلية  –بفاعلية فرق العمل  وعَلقتهالتمكين اإلداري (."5102)مروان عفانة، حسن  -

 .غزةجامعة األزهر،  ماجستير،، رسالة "الدولية العاملة في قطاع غزة
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 ومقترحات التطوير،، التطبيق "إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية(."5111)صالح عليمات،  -
 .دار الشروق للنشر والتوزيع :هللا المنارة، رام

درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة بمدارس وكالة  التنظيميةدرجة الفاعلية  ،(5101) والء، فرهودة، -
 غزة، االسَلمية،الجامعة  ماجستير،رسالة  المعلمين،ن وجهة نظر الغوث في محافظات غزة م

  .فلسطين
 االقتصاديةدور إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء العاملين في لمؤسسة  ،(5101) لبراو،قدور،  -

جامعة  أكاديمي،بالوادي، رسالة ماستر " القباضة الرئيسية"دراسة حالة مؤسسة بريد الجزائر  :الجزائرية
  .الوادي لخضر،لشهيد حمه ا

دراسة على عينة من : الوالء التنظيمي وأثره على، التمكين اإلداري (5105) أحمد،قوز، عبد هللا  -
 .، السودانوالتكنولوجياالمصارف التجارية السودانية، رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم 

ية أنشطة الجودة الشاملة في مستشفيات العوامل المؤثرة على استمرار ، (5111)الكحلوت، سعدي دمحم،  -
 .غزة، الجامعة االسَلمية، نية في قطاع غزة، رسالة ماجستيروزارة الصحة الفلسطي

والمواصَلت النقل  وزارةمدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في (."5102)محمود الكحلوت، دمحم  -
 .غزةالعليا،  والسياسة للدراساتدارة جامعة األقصى، أكاديمية اإل ماجستير،، رسالة "قطاع غزة في

 .األردن، التطبيقيةالجودة الشاملة، جامعة البلقاء  إدارة(. 5111)موسى اللوزي،  -
 مستشفىأثر التمكين اإلداري على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في ، (5116) عدنان،ثائرة الماضي،  -

 .األردن االردنية، الجامعة ماجستير،الة رس" دراسة حالة  :األردنيةالجامعة 
عَلقة إدارة الجودة الشاملة بإداء الموظفين في الجامعات الفلسطينية (."5101)سليمان المعمر، وسام  -

 .، جامعة األزهر، غزةرسالة ماجستير ،"قطاع غزة –
. القاهرة. المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. التمكين كمفهوم إداري معاصر(. 5115)سليم ملحم، يحيي  -

 .رمص
، دور الرقابة الداخلية على المخزون السلعي في المحافظة على المال (5105) رفيق،دمحم  الوادية، -

جامعة األقصى،  يقية على وزارة الصحة الفلسطينية، رسالة ماجستير،دراسة ميدانية تطب :العام
 .العليا، غزة والسياسة للدراساتأكاديمية اإلدارة 

التقرير السنوي للقوى العاملة في  الفلسطيني،المعلومات الصحية مركز  الفلسطينية،وزارة الصحة  -
 .5107القطاع الصحي، 
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بحث ، في تطبيق ادارة الجودة الشاملة وتأثيرهالتمكين االداري  ،(5101)، كامل شكيرالوطيفي،  -
 .العراقالجامعة بابل،  ماجستير،رسالة  ،" ميداني في جامعة بابل
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