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دور التمكني اإلداري يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة،دراسة حتليلية ألراء 
  عينة من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جرش

Equivalence of the measurement of the CVSCALE scale of 

Hofstede cultural values:  A cross-cultural study 

 إعـداد
 د. محمد محمود الفاضل

 األردن -جامعة جرش  -كلية العلوم التربوية 
Doi: 10.21608/jasep.2020.117895 

 2020/  8/  25قبول النشر :  2020/ 8/  2استالم البحث : 

 المستخلص:

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور التمكين اإلداري في تطبيق إدارة الجودة الشاملة،       

دراسة تحليلية ألراء عينة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة جرش للعام الدراسي 

تكون مجتمع الدراسة من جميع اعضاء الهية التدريسية في جامعة جرش،   (.2019-2020)

من يحملون درجة الدكتوراه جميعا  و هيئة تدريس،  وقد تم اختيار( عض181والبالغ عددهم )

كعينة للدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة الدراسة اعتمادا على 

(، ودراسة 2006اإلطار النظري والدراسات السابقة في الموضوع مثل دراسة الطراونه )

(،  وتكونت من ثالثة أقسام:  القسم األول يتضمن 2001(،ودراسة الشريدة )2007المشاقبه )

المعلومات المعبرة عن خصائص عينة الدراسة، طبقا للمتغيرات الديموغرافية 

وهي:)الجنس، الدرجة العلمية ،  الخبرة الوظيفية(. والقسم الثاني: أداة وصف مجاالت 

مجاالت تطبيق إدارة  ( فقرة،  والقسم الثالث: أداة وصف32التمكين اإلداري: وتألفت من )

وتوصلت الدراسة إلى النتائج    ( فقرة.40الجودة الشاملة في جامعة جرش وتألفت من )

التالية : أظهرت النتائج بأن مستوى ممارسة التمكين اإلداري لدى عمداء الكليات في جامعة 

مستوى  جرش عال، مما يشير إلى أن التمكين اإلداري ذو أهمية ألفراد عينة الدراسة. وإن

تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة لدى عمداء كليات جامعة جرش عال،  مما يشير إلى أن 

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة ذو أهمية ألفراد عينة الدراسة. 

  : التمكين اإلداري، إدارة الجودة الشاملة، عمداء الكليات، جامعة جرش.الكلمات المفتاحية 
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Abstract: 

   The study aimed to reveal the role of administrative empowerment 

in applying total quality management, an analytical study of the 

opinions of a sample of faculty members at Jerash University for the 

academic year (2019-2020). The study population consisted of all 

members of the teaching faculty at the University of Jerash, and they 

are (181) members of the teaching staff. Those who hold a PhD 

degree were all chosen as a sample for study. Al-Tarawneh (2006), 

Al-Mashaqabah Study (2007), Al-Shuraidah Study (2001), and it 

consisted of three sections: The first section includes information that 

expresses the characteristics of the study sample, according to 

demographic variables, namely: (gender, degree, job experience). 

And the second section: a tool describing the areas of administrative 

empowerment: it consisted of (32) paragraphs, and the third section: a 

tool describing the areas of application of total quality management at 

Jerash University and it consisted of (40) paragraphs. The study 

reached the following results: The results showed that the level of 

administrative empowerment practice among the deans of colleges at 

the University of Jerash is high, indicating that administrative 

empowerment is of importance for the study sample individuals. The 

level of application of the principles of total quality management 

among the deans of the faculties of the University of Jerash is high, 

which indicates that the application of total quality management is 

important for the members of the study sample. 

Key words: administrative empowerment, total quality 

management, deans of colleges, Jerash University. 

 : المقدمة

إن سرعة إيقاع العصر الذي نعيشه اآلن واالختراعات المبتكرة والمتالحقة تجعلنا نعتقد      

ختلفا عن األمس لنا أن المستقبل سيكون مختلفا بالنسبة لجيل اليوم والغد،  كما كان اليوم م

وآلبائنا. وقد يظهر عالم الغد غريبا بالنسبة لجيل اليوم ما لم نعد العدة الستقبال مفاجاته 

وتحدياته،  وتعد الجامعة من أهم محطات تكوين هذا االستعداد،  فهي التي يجب أن تدار 

مواجهة بفعالية وأن يعد طالبها لكي يستطيعوا العيش والتكيف في مجتمعهم، فضال عن 
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تحديات المستقبل ومنافسة اآلخرين في عالم ال يعرف حدودا لإلقليمية. إن اإلدارة أيا كان 

نوعها،  هي المسؤولة عن النجاح واإلخفاق الذي يحصل لمجتمع من المجتمعات، وتعكس 

التربية في تقدمها وتخلفها ما يدور في مؤسساتها من ممارسات إدارية. كما أن التطور 

حوالته الكبيرة ناتج من التحوالت اإلدارية من إداري تقليدي إلى نمط إداري التربوي وت

 حديث. 

 مشكلة الدراسة:

إن عمداء الكلياات الاذين يحصالون علاى الخدماة التدريبياة يتاأثرون بنتاائج التادريب سالبا       

وإيجابااا وبااذا كاال أصااحا  العالقااة مااع عمااداء الكليااات تتااأثر مصااالحهم وفااق نتااائج تاادريب 

رؤسائهم. وتشكل معلوماات عماداء الكلياات كال ماا يتصال بخصائصاهم، أي صافاتهم النفساية 

فية وخبراتهم السابقة وميولهم واتجاهاتهم ومستوى كفاءتهم ومشكالتهم فاي واالجتماعية والثقا

العماال وتوقعاااتهم الوظيفيااة واحتياجاااتهم التدريبيااة. كمااا أ ااارت إلااى ذلاا  دراسااة الطراونااه ) 

 (.2006(، ودراسة العساف ) 2006

يااات وباإلضااافة إلااى المعلومااات عاان الواقااع التنظيمااي والماادخالت الضاامنية عاان التقن      

المتاحة وإمكانية استخدامها ومتطلبات التطبيق الفعاال لتلا  التقنياات وانعكاساها علاى العماداء 

باإلضافة إلى المدخالت الثقافية التي تعبر عن الثقافة التنظيمية وتقبلها لألفكاار الجديادة والتاي 

علياه مان لها انعكاسات تظهر على الواقع من خالل تمكين عمداء الكليات لتطبياق ماا حصالوا 

معارف ومهارات ومعلومات اقتصاادية عان األماور المالياة والموا ناات ومعاايير اساتخدامها 

ومستويات العائاد علاى االساتثمار المتوقاع. مماا ياؤثر إيجاباا فاي تطبياق إدارة الجاودة الشااملة 

لتحسين المخرجات للجامعة، وتقاديم مخرجاات تتمتاع بمساتويات الجاودة المناسابة الحتياجاات 

بة في   كل تغيرات سلوكية وتحساين فاي مساتويات األداء وتحقياق مساتويات أفضال مان الطل

 .Cole, 1996) المخرجات والقضاء على مشكالت األداء أو التخفيف منها، )

ويعااد التمكااين أماار أساسااي فااي توكيااد الجااودة فااي األداء، فااالتمكين وجااد إلدارة الجااودة      

قريناة للتادريبف فاالجودة والتمكاين هاي إرضااء للمخار  ) الشاملة وإدارة الجودة الشاملة تعد 

الطالب ( وإ باع احتياجاتاه، فكال مان إدارة الجاودة الشااملة والتمكاين يركا ان علاى المخار  

التعليمي ويتوجهان معا لخدمته وإرضائه بحيث يكون األداء جيد مان المارة األولاى. فاالمفهوم 

نظاارة الموضااوعية الحديثااة فااي الفكاار اإلداري الشااامل واالنتقااال ماان النظاارة الضاايقة إلااى ال

المعاصر، ترى الجودة والتمكين من منظور يتعدى الشاكلية إلاى القيماة المضاافة التاي يحققهاا 

كال منهماا علااى  اكل مناافع للمخاار  التعليماي ومان ثاام للجامعاة فاي تحسااين المخرجاات ممااا 

ع الجامعااة باساااتمرار يحقااق الرضااا مااان قباال أوليااااء األمااور والمجتمااع المحلاااي للتعاماال مااا

(Madsen & Hipp, 1999). 

وهااذا األماار أدى إلااى إدراة أهميااة تمكااين عمااداء الكليااات وتوساايع قاعاادة المشاااركة فااي     

تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة،  نظرا ألهمية الدور الذي يقوم به عمداء الكليات مان أجال 
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م لتقااديم كاال مااا بوسااعه ماان جهااد وإبااداع تحقيااق األهااداف التربويااة، واالرتقاااء بمسااتوى التعلااي

إلنجا  الهدف المنشاود. مماا سابق، ومان منطلقاات ومباررات ودراساات ساابقة أمثاال دراساة 

( تساااتمد هاااذه Shraideh,2001( ودراساااة )2006( ودراساااة العسااااف )2006الطراوناااه)

تطبياا   مااا ر ر التمكايإل ارراري  اا : الدراساة مشااكلتها واإلجاباة عاان السااؤال الارئيس التااالي

 مإل  جهة نظر أعضاء هيئة التدريس    جامعة جرش؟  إرارة الجورة الشاملة

   أهمية الدراسة:
تنبع أهمية البحث مان تاوافر عنصارين مهماين: األول يتمثال فاي تقاديم إطاار نظاري 

لمفهوم التمكين اإلداري، واساتراتيجيات ومنااهج التمكاين لتختاار مؤسساات التعلايم العاالي ماا 

القيمة المضافة لكل مان التمكاين اإلداري وتطبياق يتالءم مع بيئتها الثقافية،  والثاني يتمثل في 

ومان  -ة الشاملة في الجامعات للوصول إلى مخرجات تعليمية مناسبة لسوق العملإدارة الجود

الدراسة االستطالعية التي أجراها الباحث عن طريق المقابالت وجاد أن هنااة حاجاة  -خالل 

ل يادة مستوى التمكين لادى الجامعاات الخاصاة وتطبياق إدارة الجاودة الشااملة  ل ياادة فاعلياة 

تحسااين المخرجااات التعليميااة لتعماال علااى تلبيااة متطلبااات الخطااط  والعماال علااىالجامعااة،  

التنموية واالقتصادية واالجتماعياة مان خاالل التمكاين اإلداري لعماداء الكلياات وتطبياق إدارة 

الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة بأسلو  فعال. وكذل  فإن أهمية هذه الدراسة تكمان فاي 

دارياااة الجديااادة، خصوصاااا للمؤسساااات التاااي تتبناااى كونهاااا تتطااارق لبحاااث أحاااد المفااااهيم اإل

استراتيجيات تهتم بالفرد وتع   مساهمته في العمال. ومماا ي ياد مان أهمياة الدراساة هاو أنهاا 

من الدراسات القليلة في المكتباة األردنياة) فاي حادود علام الباحاث (  كونهاا تبحاث فاي عالقاة 

ؤسسااات التعلاايم العااالي التااي تسااعى إلااى التمكااين اإلداري بتطبيااق إدارة الجااودة الشاااملة فااي م

 تبني استراتيجيات إدارية حديثة تهتم بالفرد وتع   مساهمته في العمل.

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى تحقيق اآلتي:        

 التمكين اإلداري لدى عمداء الكليات في جامعة جرش. مستوىالتعرف على  .1

 الشاملة في جامعة جرش.التعرف على مستوى تطبيق إدارة الجودة  .2

التعاارف علااى طبيعااة العالقااة بااين متغياار الدراسااة المسااتقل )التمكااين اإلداري (، وبااين  .3

 المتغير التابع )إدارة الجودة الشاملة في جامعة جرش (.

 أسئلة الدراسة:

 تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية:

يض السااالطة، والتحفيااا  الاااذاتي، والعمااال ماااا مساااتوى التمكاااين اإلداري بمجاالتاااه )تفاااو .1

الجمااعي وتطاوير الشخصاية، والتقلياد ومحاكااة المتميا ين، والسالوة اإلباداعي( لادى عمااداء 

 كليات جامعة جرش من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟
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مااا مسااتوى تطبيااق إدارة الجااودة الشاااملة بمجاالتهااا ) التعلاايم والتاادريب، التركياا  علااى  .2

وجودة الخدمة، مشااركة العااملين ، االلتا ام طويال األماد فاي الجاودة الشااملة، إدراة الطالب 

 مفهوم الجودة( لدى عمداء كليات جامعة جرش من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس فيها؟

( فاي تقادير أعضااء α=0.05هل هناة فروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة ) .3

ن اإلداري السااائد ومجاالتااه لاادى عمااداء الكليااات  فااي جامعااة هيئااة التاادريس لمسااتوى التمكااي

 جرش تع ى لمتغيرات )الجنس والخبرة والرتبة االكاديمية( ؟

( فاي تقادير أعضااء α=0.05هل هناة فروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة ) .4

عاا ى هيئااة التاادريس لمسااتوى تطبيااق إدارة الجااودة الشاااملة ومجاالتهااا فااي جامعااة جاارش ت

 لمتغيرات )الجنس والخبرة والرتبة االكاديمية( ؟

( باااين التمكاااين α=0.05هااال هنااااة عالقاااة ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى الداللاااة ) .5

اإلداري ومسااتوى تطبيااق إدارة الجااودة الشاااملة لاادى عمااداء كليااات جامعااة جاارش ماان وجهااة 

 نظر أعضاء هيئة التدريس؟

 حد ر الدراسة:

 باالتي: تمثلت حدود الدراسة

حدود موضوعية: اقتصرالبحث التعرف على دورالتمكين االداري لدى عمداء الكليات  .1

 وعالقته في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعة جرش.

 الحدود البشرية: استقصاء وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس. .2

 حدود مكانية: جامعة جرش . .3

 (.2020/ 2019حدود  مانية : تم تطبيق أداة الدراسة في العام الدراسي )  .4

 التعريفات ارجرائية:

المقاادرة، واالسااتقاللية بحيااث  عمااداء الكلياااتماان   التمكاايإل ارراري صاالااط(حا  :

يتوفر لديهم ملكاة االجتهااد، وإصادار األحكاام، والتقادير، وحرياة التصارف فاي القضاايا التاي 

ل ممارستهم لمهامهم، وكذل  مساهمتهم الكاملة في اتخاذ القارارات التاي تتعلاق تواجههم، خال

بأعمااالهم ضاامن بيئااة مناساابة لماانحهم درجااات عاليااة ماان التمكااين، تمكاانهم ماان إدارة كلياااتهم 

 .(Lawson& Harrison,1999:2)بفاعلية من خالل التركي  على الجودة الشاملة.

متالة عمداء الكليات في جامعة جارش للسالطة التمكين اإلداري) إجرائيا(: مستوى ا

والصاااالحيات لصااانع القااارارات التاااي تتعلاااق بعملياااة الاااتعلم والتعلااايم والمسااااءلة والرقاباااة 

  .  والمحاسبة، وتحمل المسؤولية، وفي استخدام مقدرتهم على اتخاذ القرار في عملهم

رية ذات ماانهج إدارة الجااودة الشاااملة ) إجرائيااا (: عمليااة اسااتراتيجية إداريااة عصاا

تطبيقي تأخذ نظاما إداريا  امال قائما على أساس إحداث تغيرات ايجابية  املة للوصاول إلاى 

أعلى جودة لرفع مستوى المؤسسات التربوية بما يتناسب مع متطلبات المجتمع، وبماا تساتل م 

 والتربوية. القياسيةهذه الجهود من تطبيق مجموعة من المعايير والمواصفات 
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يعرف الباحث إدارة الجودة الشاملتة:بذل الجهودعلى جمياع مساتويات الجامعاة لرفاع 

مسااتوى أداء كافااة الكليااات واالقسااام التابعااة للجامعااة وبمااا تسااتل م هااذه الجهااود ماان تطبيااق 

 مجموعة من المعايير والمواصفات القياسية والتربوية .

اديمياة واإلدارياة والمالياة هو الشخص المسؤول عن إدارة الشاؤون األكعميد الكلية: 

للكليااة وأمااور البحااث العلمااي فيهااا، ويتااولى تنفيااذ قاارارات مجلااس الكليااة، ومجلااس الجامعااة 

والعمداء، ويقدم تقرير إلى الرئيس في نهاياة كال عاام دراساي أو عناد طلاب الارئيس عان اداء 

 كليته وأنشطتها المختلفة.

 الدراسات السابقة:

سة بعنوان" التمكين الوظيفي لدى القيادات األكاديمية في ( درا 2006أجرى العساف )    

الجامعات األردنية العامة وعالقتها بااللت ام التنظيمي واالستقرار الوظيفي الطوعي لدى 

أعضاء هيئاتها التدريسية" هدفت إلى الكشف عن مستوى التمكين الوظيفي لدى القيادات 

وعالقتها بااللت ام التنظيمي،  واالستقرار األكاديمية في الجامعات األردنية العامة،  

الوظيفي،  لدى أعضاء هيئة التدريس األردنيين المتفرغين العاملين في الجامعات األردنية 

( عضو هيئة تدريس، حيث كشفت الدراسة أن مستوى 541العامة.  و ملت عينة الدراسة)

ت األردنية الحكومية جاء ممارسة التمكين الوظيفي لدى القيادات األكاديمية في الجامعا

متوسطا. كما كشفت النتائج وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين مستوى ممارسة التمكين 

الوظيفي لدى القيادات األكاديمية في الجامعات الحكومية وااللت ام التنظيمي لدى أعضاء 

مارسة التمكين هيئة التدريس فيها. وكذل  وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين مستوى م

الوظيفي لدى القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية، واالستقرار الوظيفي لدى أعضاء 

 هيئة التدريس فيها.

( فقام بدراسة بعنوان " التمكين من وجهة نظر رؤساء الجامعات 2006أما ملحم)  

رؤساء الحكومية في األردن: دراسة تحليلية معمقة" هدفت إلى التعرف على مواقف 

الجامعات األردنية من موضوع التمكين كمفهوم معاصر وبعض المفاهيم اإلدارية المعاصرة 

المرتبطة بموضوع التمكين. حيث قام الباحث بإجراء مقابالت معمقة مع رؤساء الجامعات 

( وتم استخدام منهجية تحليل المحتوى للوصول إلى 8األردنية الحكومية والبالغ عددهم)

من خاللها وجود تباين في آراء رؤساء الجامعات األردنية حول موضوع  النتائج تبين

 التمكين وأهميته من ناحية التطبيق مع وجود توافق في اآلراء حول بعض المفاهيم األخرى.

( فأجرى دراسة بعنوان " الصراع بين الموظفين والمشرفين Onne, 2004أما أونين )    

اإلداري والوالء التنظيمي "،  وانطلق الباحث من الفرضية وأثر ذل  في العالقة بين التمكين 

التالية:" أن العالقة الصراعية بين المشرفين و الموظفين تشكل عائقا للعالقة االيجابية بين 

التمكين اإلداري والوالء التنظيمي". وأظهرت الدراسة أن المشرفين في اإلدارة العليا عادة 

التنظيم والقيم التي يجب أن يلت م بها األفراد في المستويات ما يقومون بمتابعة تنفيذ أهداف 
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اإلدارية الدنيا، والخالف أو الصراع بين هذين المستويين اإلداريين قد يعيق عملية التمكين 

(  91اإلداري ولكن يحافظ على مستوى معين من االلت ام التنظيمي. وبلغت عينة الدراسة )

ندية، وقد توصلت الدراسة إلى أن أثر الصراع مع المشرفين معلما في المدارس الثانوية الهول

 يعيق التمكين اإلداري، وبالتالي يؤثر في االلت ام. 

( دراسة بعنوان" مدى تطبيق جامعة عمان االهلية لمعايير 2012وأجرت بدرخان)    

النوعية وضمان الجودة في جامعة عمان  من وجهت نظر عضاء الهيئة التدريسية". هدفت 

لدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق معاييرالنوعية وضمان الجودة ي جامعة عمان ا

االهليةباالردن، وذل  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها. وقد أظهرت نتائج الدراسة 

أن مدى تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة في جامعة عمان االهلية جاء بدرجة مرتفعة، 

كذل  أظهرت النتائج عدم وجود أثر لمتغيري الخبرة والكلية في ( و72.3وبمتوسط حسابي)

تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمدى تطبيق النوعية وضمان الجودة في جامعة عمان 

 االهلية.

( دراسة بعنوان" أثر تطبيق مفهوم الجودة )التدريب Karia, 2006وأجرى كاريا )    

ري، التحسين والتطوير المستمر( في بعض المتغيرات والتعليم، بناء الفريق، التمكين اإلدا

المتعلقة بالعمل )الرضا الوظيفي،  والوالء التنظيمي(. هدفت إلى التعرف على أثر تطبيق 

مفهوم الجودة )التدريب والتعليم، بناء الفريق، التمكين اإلداري، التحسين والتطوير المستمر( 

الوظيفي،  والوالء التنظيمي(. في منظمات  في بعض المتغيرات المتعلقة بالعمل )الرضا

( موظفا، وتوصلت الدراسة إلى 200القطاع العام والخاص في مالي يا، و ملت الدراسة )

وجود أثر ايجابي لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ) الرضا الوظيفي ، والوالء 

 التنظيمي(.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

أن هذه الدراسة تتفق مع الدراسات السابقة في الهدف الرئيس وهو أهمية نالحظ مما سبق     

التمكين اإلداري، وما يمثله من استراتيجية تنظيمية، ومهارة جديدة ، تهدف إلى إعطاء 

عمداء الكليات في المؤسسات التربوية الصالحيات والمسؤوليات ومنحهم الحرية إلدارة 

دخل مبا ر من اإلدارة العليا مع توفير كافة الموارد المؤسسات التربوية بطريقتهم دون ت

 وبيئة العمل المناسبة لتأهيلهم مهنيا وسلوكيا ألداء العمل مع الثقة التامة بهم.

بينما تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في دراستها دور التمكين اإلداري في  

التدريس في جامعة جرش، وهذا ما تطبيق إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 يمي  هذه الدراسة كونها الدراسة األولى في المملكة األردنية الها مية، )حسب علم الباحث( .

 اإلطار النظري: التمكين االداري وإدارة الجودة الشاملة.

في ظل المتغيرات المتسارعة في بيئة األعمال والضغوط المرافقة للمنافسة العالمية تولي 

سات التعليم العالي االهتمام لتبني المفاهيم اإلدارية الحديثة لتحقيق المي ة التنافسية،  مؤس
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ً بمواردها البشرية عن طريق  وبالتالي ليست مفاجأة أن تولي جامعة جرش اهتماما ملحوظا

تبني مفهوم التمكين،  لما له من أثر فعال في تحسين األداء والرضا الوظيفي. ويهتم مفهوم 

ن بشكل رئيس بإقامة وتكوين الثقة بين الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التمكي

التدريس وتحفي هم ومشاركتهم في اتخاذ القرار وكسر الحدود اإلدارية والتنظيمية الداخلية 

بين الكلية ووأعضاء هيئة التدريس، أو كما يطلق عليه في أدبيات اإلدارة " هم " مقابل 

درة أن االهتمام بالعنصر البشرى هو السبيل للمنافسة وتحقيق "نحن". )فجامعة جرش ت

 التمي  والجودة(.

وال    أن االهتمام بمفهوم تمكين عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس يشكل عنصراً    

ً لمؤسسات التعليم العالي في المملكة األردنية الها مية وبخاصة في ظل  ً وحاسما أساسيا

بيق المفاهيم اإلدارية الحديثة كإدارة الجودة الشاملة،  إعادة هندسة االتجاه نحو تبني وتط

العمليات اإلدارية،  والتخطيط الشامل لألداء. إذ يمثل تمكين العاملين في الجامعات األردنية 

أحد المتطلبات األساسية لنجاح تطبيق المفاهيم اإلدارية الحديثة. وفقا لذل  فإن جامعة جرش 

ثقافة تنظيمية وممارسات إدارية حديثة تتالءم مع المتطلبات والتطورات  بحاجة ماسة لتبني

 المعاصرة.

 مفهوم التمكيإل:

 Administrative Empowermentالتمكيإل ارراري:   

ظهاار مفهااوم التمكااين فااي نهايااة الثمانينيااات ماان القاارن العشاارين،  والقااى  اايوعا  

التركياا  علااى العنصاار البشااري داخاال ورواجااا فااي فتاارة التسااعينيات وهااذا ناااتج عاان  يااادة 

المؤسسات التربوية بأنواعها،  ويتبلور هذا المفهوم نتيجة للتطور في الفكار اإلداري الحاديث، 

خصوصا في مجال التحول مان منظماة الاتحكم واألوامار إلاى المنظماة الممكناة،  وماا يترتاب 

اإلداريااة أثاارت فااي  علااى ذلاا  ماان تغياارات فااي بيئااة المنظمااة. وهنالاا  تحااوالت فااي المفاااهيم

منظمات القارن الحاادي والعشارين، فاي ساباقها نحاو التميا ،  ونحاو تحقياق الميا ة التنافساية،  

وهذا السباق ال يكاد يستثني منظمة واحدة. فالمنظمات تتأثر بهذه التحوالت وبهذا الساباق نحاو 

المعرفاااة تطبياااق مفااااهيم، وتبناااي تطاااورات مثااال التحاااول إلاااى المنظماااة المتعلماااة،  ومنظماااة 

والتمكاااين اإلداري،  وبااارامج إدارة الجاااودة الشااااملة،  وغيرهاااا مااان تطاااورات فاااي المفااااهيم 

اإلدارياااة التاااي لااام تعاااد مجااارد مصاااطلحات أكاديمياااة،  بااال أصااابحت ممارساااات إدارياااة فاااي 

 (.2000، عبد الوها المنظمات التي تسعى للتنمية والتجديد والتمي )

داري من قبل الباحثين والمتخصصين في علوم وظهرت تعريفات لمفهوم التمكين اإل    

اإلدارة، عكست أهمية هذا المفهوم ودوره في الحياة اإلنسانية والمكونات أو العناصر 

( التمكين اإلداري بأنه: عملية إعطاء  2003األساسية للتمكين اإلداري. فقد عرفه  )أفندي، 

ية،  وفي استخدام قدراتهم، من المديرين سلطة أوسع في ممارسة الرقابة، وتحمل المسؤول

(   التمكين اإلداري Ettorre, 1997خالل تشجيعهم على استخدام القرار. وعرف إتوري، )
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بأنه : "من  عمداء كليات الجامعة القدرة، واالستقاللية في صنع القرارات،  وإمكانية 

تمكين ال يعني التصرف كشركاء في العمل مع التركي  على المستويات اإلدارية الدنيا. وال

فقط تفويض العمداء صالحيات صنع القرار،  ولكنه وضع األهداف والسماح للعاملين 

  بالمشاركة".

 من خالل التعريفات السابقة يمكن القول : بأن تمكين المديرين يتسم بالخصائص اآلتية:

 يد من يحقق  يادة النفوذ الفعال لعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس بإعطائهم الم -1

 الحرية إلدارة كلياتهم ووأعضاء هيئة التدريس حرية األداء لمهامهم.

يرك  على القدرات الفعلية للعمداء وأعضاء هيئة التدريس في حل مشاكل العمل  -2

 واأل مات.

يستهدف تمكين عمداء الكليات في الجامعة استغالل الكفاءة التي تكمن داخل األفراد  -3

 استغالال كامال.

عل عمداء الكليات أقل اعتمادا على إدارة الجامعة في إدارة نشاطاتهم ويعطيهم يج -4

 السلطات الكافية في مجال عملهم.

 يجعل عمداء الكليات مسؤولين عن نتائج أعمالهم وقراراتهم. -5

من خاالل التعريفاات الساابقة يمكان القاول : باأن تمكاين عماداء الكلياات فاي جامعاة جارش     

 يتسم بالخصائص اآلتية:

يحقااق  يااادة النفااوذ الفعااال ألعضاااءهيئة التاادريس وفاارق العماال فااي الكليااات بإعطااائهم  .1

 الم يد من الحرية إلدارة كلياتهم ووأعضاء هيئة التدريس حرية األداء لمهامهم.

 على القدرات الفعلية لعمداء الكليات في حل مشاكل العمل واأل مات.يرك   .2

 يستهدف تمكين العمداء استغالل الكفاءة التي تكمن داخل األفراد استغالال كامال. .3

يجعاال عمااداء الكليااات أقاال اعتمااادا علااى إدارة الجامعااة فااي إدارة نشاااطاتهم ويعطاايهم  .4

 السلطات الكافية في عملهم.

 الكليات مسؤولين عن نتائج أعمالهم وقراراتهم.يجعل عمداء  .5

ويتضااا  مااان التعريفاااات الساااابقة أنهاااا تتضااامن عناصااار تمكينياااة تتعلاااق باااالتنظيم    

كالمشاركة في القوة وخلق الجرأة في المبادأة وحل المشااكل،  وتشاكيل فارق العمال،  وتفعيال 

ا أن هنااة قاساما مشاتركا نظام االتصال، ومرونة الهيكل التنظيمي للجامعة،  كما يتض  أيضا

بين التعريفات السابقة الذكر،  فكلها تؤكاد أهمياة مان  السالطة لألفاراد،  ودور عماداء الكلياات 

في اتخاذ القرارات،  وضرورة ت ويادهم بالمعلوماات مان خاالل التادريب والتطاوير. و كاذل  

عليهااا عمليااة  ماان خااالل التعريفااات السااابقة يمكننااا أن نحاادد األسااس والمرتكاا ات التااي تركاا 

 التمكين اإلداري في عملية اإلدارة وهي: 

 تفويض السلطات لعمداء الكليات التخاذ القرارات. .1

 مشاركة عمداء الكليات في رؤية إدارة الجامعة واتخاذ القرارات. .2
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 وجود نظام معلومات وقواعد للعمل. .3

    تدعيم اإلحساس بالشعور واألمان لعمداء الكليات. .4

مان  عماداء الكلياات سالطات واساعة فاي  التمكيإل ارراري بأنا يف وأخيرا يمكن تعر  

اتخاذ القرارات، من خالل توسيع نطاق تفويض السلطة،  و يادة المشااركة والتحفيا  الاذاتي،  

وتأكيااد أهمياااة العمااال الجمااااعي،  وتطاااوير  خصاااية العااااملين،  وتنمياااة السااالوة اإلباااداعي،  

ؤسسااات التربويااة األردنيااة والتااي تعتباار أبعااادا لمفهااوم وتااوفير البيئااة المناساابة لتفعيلااه فااي الم

 التمكين.

 Total Quality Management (TQM) مفهوم إرارة الجورة الشاملة:

مان المفااهيم   (Total Quality Management) يعد مفهوم إدارة الجودة الشااملة  

رضاء العميل ) المساتفيد اإلدارية الحديثة في أداء األعمال وإدارتها ويرك  هذا المفهوم على إ

( وجااودة الخدمااة عاان طريااق التحسااين المسااتمر لفعاليااات المؤسسااة التربويااة وتفعياال العماال 

الجماعي والجوانب اإلبداعية لجميع العاملين فيها والوصول إلى أداء العمل الصحي  مان أول 

ون بموضاوع مرة وفي كل مرة. ولقد تعددت وتباينت التعريفات التي أوردهاا الكتاا  والمهتما

الجودة في وضع تعريف محدد لمعنى ومضمون الجودة وأبعادهاا المختلفاة. ومان الصاعب أن 

نجد تعريفا بسيطا يصفها ويعرفها تعريفا  امال قاطعا بسابب تعادد جوانبهاا. رغام هاذا التبااين 

 إال انه يوجد عدد من التعريفات منها:

( إلى أن مفهوم إدارة الجودة الشااملة كغياره 2000) Jablonskiويشير جابلونسكي   

ماان المفاااهيم اإلداريااة التااي تتباااين بشااأنه المفاااهيم واألفكااار وفقااا ل اويااة النظاار ماان قباال هااذا 

الباحااث أو ذاة، إال أن هااذا التباااين الشااكلي فااي المفاااهيم يكاااد يكااون متماااثال فااي المضااامين 

قيقه المؤسساة والاذي يتمثال بالمساتهل  مان الهادفة إذ أنه يتمحور حول الهدف الذي تسعى لتح

خااالل تفاعاال كافااة األطااراف الفاعلااة فااي المؤسسااة. إن إدارة الجااودة الشاااملة تعنااي اإلسااهام 

الفعال للنظام اإلداري والتنظيمي بكافاة عناصاره فاي تحقياق الكفااءة االساتثمارية للماوارد فاي 

األمثال للمساتهل  األخيار مان  السعي لتحقيق هدف المؤسساة الاذي يتركا  فاي تحقياق اإل اباع

 خالل تقديم الخدمات بالمواصفات القياسية ذات النوعية الجيدة 

( أن إدارة الجاودة الشااملة فاي التعلايم تشاير إلاى نظاام إداري مطاور 2003ويرى احماد )     

يهدف إلى التحسين المستمر لعمليات اإلدارة التربوية والمدرساة،  وذلا  بمراجعتهاا وتحليلهاا 

بحث عن الوسائل والطرق لرفع مستوى األداء واإلنتاجية فاي المؤسساة التربوياة،  وتقليال وال

الوقت الال م النجا  العملية التعليمية باستبعاد المهام عديمة الفائدة وغير الضرورية للطالاب،  

 مما يؤدي إلى تخفيض الكلفة ورفع مستوى الجودة.

تكامل يطبق في جميع فروع المؤسسات التربوياة ( بأنها أسلو  م2000ويعرفها النجار)      

ومسااتوياتها ليااوفر لألفااراد وفاارق العماال الفرصااة إلرضاااء الطااال  والمسااتفيدين ماان الااتعلم،  
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وهي فعالية تحقق أفضل خدمات تعليمية بحثية بأكفأ األساليب ثبات نجاحهاا لتخطايط األنشاطة 

 التعليمية وإدارتها.

ة الجودة الشاملة بأنها: صنع ثقافة متمي ة في األداءف  حياث ( إدار2003ويعرفها البطي )      

يعمل ويكاف  المديرون والموظفاون بشاكل مساتمر ودءو ،  لتحقياق توقعاات المساتفيد بشاكل 

 صحي  منذ البداية مع تحقيق الجودة بفاعلية عالية وفي اقصر وقت ممكن. 

( بأنهااا: أساالو  إداري يضاامن قيمااة للطالااب ماان خااالل  2000وعرفهااا المااديرس ) 

تحسااين وتطااوير مسااتمرين للعمليااات اإلداريااة بشااكل صااحي  ماان أول ماارة وفااي كاال ماارة 

 باالعتماد على احتياجات ومتطلبات العميل.

من خالل التعريفات السابقة ـ وغيرها الكثيرـ  نلحظ أن هناة اختالفا واضحا وكبيارا 

الجااودة،  ولكاانهم يجمعااون علااى أن الجااودة تتحقااق ماان خااالل نظاارة بااين المعنيااين بتعريااف 

المستفيد، فالجودة دائما تعني مدى قدرة المؤسسة التربوية على تقديم خدمة ترضاي )الطالاب( 

باال تتخطااى متطلباااتهم وتوقعاااتهم الحاضاارة والمسااتقبلية. وكااذل  معظاام التعريفااات السااابقة 

رة نظام الجودة الشاملة لنجاحاه فاي أي منظماة وهاي: تتضمن المقومات األساسية  الثالثة إلدا

 إدارة تشاركيه،  والتحسين المستمر في العمليات،  واستخدام فرق العمل. 

 التمكيإل ارراري  إرارة الجورة الشاملة:

تعد المشاركة من المبادئ األساسية لنجاح إدارة الجودة الشاملة، ويمكان تأثيرهاا فاي إيجااد     

ين الرؤساااء والمرؤوسااين فااي المؤسسااة التربويااة، وتعااد برنامجااا تحفي يااا عمال مشااترة مااا باا

 ,Zairaمصمما لتحسين األداء ودافعا قويا نحو المشاركة في نشاطات إدارة الجاودة الشااملة)

1993 .) 

ويمكاان أن يكااون التمكااين ماان خااالل عمليااة االختيااار والتاادريب المطلوبااة لت ويااد عمااداء      

ال مة وترساي  إساتراتيجية التمكاين لادى أعضااء هيئاة التادريس باالوالء الكليات بالمهارات ال

واالنتماء وتطوير الرؤية التاي يمكان أن تخلاق مناام المشااركة ، وتاوفير الظاروف المسااعدة 

للتمكااين اإلداري التااي عاان طريقهااا يسااتطيع أعضاااء هيئااة التاادريس أن يأخااذوا علااى عاااتقهم 

لى تحقيق الرؤية، وتتطلب أيضاا اساتراتيجية مؤسسااتية السلطة التخاذ القرارات التي تعمل ع

واضاااحة، وهااايكال تنظيمياااا يعااا   الشاااعور بالمساااؤولية وتطاااوير المهاااارات، وإبقااااء قناااوات 

االتصال مفتوحة، وتوجيه وتدريب أعضاء هيئاة التادريس، إذ أن أعضااء هيئاة التادريس لبناة 

عمااداء الكليااات ووأعضاااء هيئااة أساسااية للتحسااين والتطااوير والتغيياار التربااوي. وإن إدراة 

التاااااادريس لمعنااااااى التمكااااااين يعاااااا   اإلخااااااالص لااااااديهم وتكااااااريس أنفسااااااهم لالهتمااااااام 

 (.Greasley, 2005بالمستهلكين)الطال ( واآلخرين وتع ي  الرضا لديهم )

(. بااأن التحااول ماان 2008( الااوارد فااي معايعااة، واناادوراس) Ginnodoوأ ااار جنااودو)   

دما  ينتج من إدراة أعضااء هيئاة التادريس باأنهم يشااركون فاي حال اإلدارة التقليدية إلى االن

المشكالت، وأن االندما  يتحول إلاى التمكاين. والهادف مناه هاو الحصاول علاى إنتاجياة أكبار 
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وجودة أفضال ورضاا الطالاب، وإن التمكاين يعناي تعظايم وتع يا  األداء الكلاي فاي المؤسساة 

ت التربوية للمشاركة فاي محايط مناساب إلدارة التربوية، ومن  الفرصة ألي فرد في المؤسسا

 الجودة، ويمكن أن يحقق النجاح ويمن  سلطة دفع اتخاذ القرارات في انجا  األعمال.

إن تنفيااذ برنااامج لتمكااين عمااداء الكليااات وأعضاااء هيئااة التاادريس ليساات بالعمليااة السااهلة،     

أبعادهااا ويعتمااد نجاحهااا وإنمااا هااي عمليااة متشااابكة فااي عناصاارها متداخلااة فااي مكوناتهااا و

بالدرجة األولى على الثقة في أعضاء عمداء الكليات، فالعمداء بحاجة لتغييار األدوار التقليدياة 

واتباع أساليب وسلوكيات تشجع على تمكاين عماداء الكلياات كتفاويض المساؤوليات، وتع يا  

اعياة، وتشاجيع قدرات المرؤوسين على التفكير بمفردهم، وتشجيعهم لطارح أفكاار جديادة وإبد

أعضاااء هيئااة التاادريس علااى االسااتجابة للمشااكالت المتعلقااة بااالجودة وت وياادهم بالمصااادر 

 (.Ugboro & Kofi, 2000وتفويض السلطات لهم)

وتادعم عمليااة التمكااين إدارة الجااودة مان خااالل المشاااركة والتااي هاي جاا ء أساسااي لثقافااة      

عماداء الكليااات الدافعياة والوسااائل الال مااة  إدارة الجاودة الشاااملة. وتتضامن هااذه العملياة ماان 

(  Dawson & Palmer, 1994لتحسين كل العمليات باستمرار ولقد وجد داوسون وبالمار)

بأنه يوجد أربعة سلوكات تحفي ية إدارية تحقق هذا الهدف وهي : الحفااظ علاى احتارام الاذات 

طلاب المساااعدة لحاال لادى عضااو هيئاة التاادريس. واالسااتجابة لاه بعطااف وماودة. ومنحااه حااق 

  المشكالت، وتقديم المساعدة له دون تحميله أعباء ومسؤوليات إضافية.

( أن التمكين يمكن أن يكون من خالل عملياة االختياار  Honold, 1997ويقترح هونولد)     

والتدريب المطلوبة لت ويد عمداء الكلياات بالمهاارات الال ماة، والثقافاة لتع يا  حاق المصاير 

والتنساايق باادال ماان التنااافس فااي منظمااات الجااودة. وتشااجع العمااداء وأعضاااء هيئااة والتعاااون 

التاادريس علااى االسااتجابة للمشااكالت المتعلقااة بااإدارة الجااودة الشاااملة، وت وياادهم بالمصااادر 

وتفاااويض السااالطات لهااام، ويتضااامن مااانحهم الحرياااة بتجنااابهم الرقاباااة المفرطاااة بالتعليماااات 

ملهاام، وماانحهم الحريااة لتحماال المسااؤولية إلبااداء أرائهاام والسياسااات واألواماار القاسااية فااي ع

( Bowen & Lawler, 1995واتخااذ قاراراتهم والقياام بأعماالهم، ولقاد أثبات باوين ولاولر)

بأن فعالية التمكين واالندما  تاؤثر علاى تحساين أداء المؤسساة التربوياة، ويعتماد فاي الدرجاة 

تكنولوجياا وعالقاة المؤسساة ماع المساتفيدين األولى على االساتراتيجية التنافساية للمؤسساة وال

ماان الخدماااةف ويؤكاااد علاااى أن إدراة العماااداء لمعناااى التمكاااين ياااؤثر علاااى إخالصاااه بالعمااال 

 واهتمامه بمتلقي الخدمة والمجتمع،  وتع ي  الرضا لديه.

وعليه يجد الباحث أناه كلماا تعا  ت عملياة التمكاين فإنهاا تصال إلاى درجاة أرقاى، وهاي      

ماء عميد الكلية للجامعةف  بحيث يصب  جنديا منتمياا لجامعتاه،  ويكارس كال طاقاتاه والء وانت

 وإمكاناته لخدمتها من أجل بقائها ونجاحها وا دهارها. 
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 الطريقة  إجراءات الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى دور التمكين اإلداري في تطبيق إدارة الجودة الشاملة، دراسة      

-2019عينة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة جرش للعام الدراسي ) تحليلية ألراء

(. ويتضمن هذا البحث وصفا لإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ الدراسة من 2020

واألدوات، وصدق األداة وثباتها وإجراءات ، حيث وصف مجتمع الدراسة، وعينة الدراسة

 راسة.الدراسة والمعالجات اإلحصائية لبيانات الد

 مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة جرش والبالغ   

) الكراس الجدول التالي:  ( عضو هيئة تدريسية، مو عين كما هو في181عددهم )

 (.2020-2019اإلحصائي لجامعة جرش للعام الدراسي 

  1جد ل رقم ص

 توزيع مجتمع الدراسة 

 العدر الجنس

 160 دكتور

 21 ماجستير

 181 المجموع

 عينة الدراسة:

( عضاااو هيئاااة تااادريس مااان مجتماااع الدراساااة تااام 160تكوناات عيناااة الدراساااة مااان)   

اختيااارهم ماان مجتمااع الدراسااة لتمثياال كافااة كليااات الجامعااة. حيااث بلااغ عاادد أعضاااء هيئااة 

( فقااط 160والبااالغ عااددهم ) ( ،  وتاام اختيااار ماان يحملااون درجااة الاادكتوراة181التاادريس )

( يباين تو ياع أفاراد عيناة 2( ، والجادول رقام )21واستثناء حملة الماجساتير والباالغ عاددهم )

 الدراسة وفقا لمتغيرات الجنس، والخبرة،  والرتبة األكاديمية. 

 (2 جدول رقم )

ة، صالدرجة العلمية،  سنوات الخبر متغيرات الدراسة توزيع أ رار عينة الدراسة حسب

 الجنس  

 النسبة العدر الفئات المتغير

 الرتبة األكاريمية

 

 52.4 84 استاذ مساعد

 28.8 46 استاذ مشارة

 18.8 30 أستاذ

 41.8 67 سنوات فأقل 5 
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 سنوات الخبرة
 38.8 62 سنوات   10 -6

 19.4 31 سنة فأكثر 11

 

 الجنس
 %20 32 أنثى

 %80 128 ذكر

 %100 160 المجموع 

( 128( أن أغلبياااة العيناااة هااام مااان الاااذكور حياااث بلاااغ عاااددهم)2يوضااا  الجااادول رقااام ) 

%( ،  20%( ماان مجمااوع أفااراد عينااة الدراسااة، فااي حااين بلغاات نساابة اإلناااث )80)بنساابة

،  فكاناات أعلااى نساابة لفئااة اسااتاذ مساااعد، حيااث بلغاات الرتبااة األكاديميااةوبالنساابة إلااى متغياار 

( وأخيرا جاءت فئاة اساتاذ 28.8فئة أستاذ مشارة بنسبة ) ( ،  ثم تالهم في ذل 52,4نسبتهم )

سانوات  5أما فيما يتعلق بمتغيار الخبارة فكانات أعلاى نسابة هاي فئاة )و (.18.8دكتور بنسبة )

( وكانت 38.8( بنسبة )سنوات 10-5( وتالها في ذل  فئة )41.8فاقل( حيث بلغت هذه نسبة)

 ( من عينة الدراسة.19.4) ( هي اقل نسبة، حيث بلغتفأكثر  سنوات11فئة )

 أر ات الدراسة:

 تكونت االستبانة من ثالثة أقسام وهي:

: يتضاامن المعلومااات المعباارة عاان خصااائص عينااة الدراسااة، طبقااا للمتغياارات الجاا ء األ ل

 الديمغرافية وهي:)الجنس، الدرجة العلمية، الخبرة الوظيفية(. 

 الج ء الثان : أراة  الف مجاالت التمكيإل ارراري 

قام الباحث بتطوير هذه األداة باالعتماد على األد  النظاري المتصال بالدراساة والدراساات    

(، ودراسااة العساااف 2006السااابقة المتعلقااة فااي التمكااين اإلداري، مثاال دراسااة الطراونااه )

( فقارة 32وقد تو عت فقرات االستبانة المكوناة مان)( ، 2007(، ودراسة العطاري )2006)

ساات مجاااالت المسااتقل)التمكين اإلداري( بمختلااف أبعاااده والااذي يتكااون ماان لتشاامل المتغياار 

 رئيسة هي: 

 ( وتقيس مجال تفويض السلطة. 9 – 1الفقرات من )

 التحفي  الذاتي. ( تقيس مجال 14– 10الفقرات من )

 العمل الجماعي. ( تقيس مجال 18 -15الفقرات من )

 ( تقيس مجال تطوير الشخصية 22 -19الفقرات من )

 ( تقيس. مجال التقليد ومحاكاة المتمي ين 27 -23الفقرات من )

 ( تقيس تنمية السلوة اإلبداعي.  32- 27الفقرات من )
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 الج ء الثالث: أراة  الف مجاالت تطبي  إرارة الجورة الشاملة    جامعة جرش.

قاااام الباحاااث بتطاااوير هاااذه األداة باالعتمااااد علاااى األد  النظاااري المتصااال بالدراساااة      

( ودراساة 2007والدراسات السابقة المتعلقة في إدارة الجودة الشاملة، مثال دراساة المشااقبة )

 ( فقرة ، ومن خمس مجاالت أساسية وهي: 40) على(، وتضمنت األداة 2001الشريده)

 ( تقيس مجال وعي مفهوم الجودة. 40 – 33الفقرات من )

 ( تقيس مجال التعليم والتدريب. 49 – 41الفقرات من )

 ( تقيس مجال مشاركة العاملين. 55 – 50الفقرات من )

 ( تقيس مجال االلت ام طويل األمد بتطبيق إدارة الجودة الشاملة.  65 – 56الفقرات من )

 متلقي الخدمة التربوية.( تقيس مجال التركي  على  72 – 66الفقرات من )

( للخياارات المتعاددة الاذي Likert( فقرة ضمن مقياس )ليكرت 72وتضمنت األداة كاملة )   

يحتسب أو ان تل  الفقرات بطريقة خماسية علاى النحاو اآلتاي: الخياار )تنطباق دائماا( ويمثال 

ات(، درجاا3درجااات(، و)تنطبااق أحيانااا( ويمثاال ) 4درجااات(، و)تنطبااق غالبااا( ويمثاال ) 5)

 و)تنطبق نادرا( ويمثل )درجتين (، و)ال تنطبق أبدا( ويمثل )درجة واحدة(.

 الدق األراة:

 (15)جاارى عاارم المقياااس بصااورته األوليااة علااى عينااة مكونااة ماان قباال التو يااع    

محكمااا تاام اختيااارهم ماان بااين أعضاااء هيئااة التاادريس المختصااين فااي مجااال اإلدارة التربويااة 

بااالفقرات الااواردة فااي المقياااس، وبعااد اسااترداد  مواإلدارة العامااة، وذلاا  للوقااوف علااى رأيهاا

دوها حاول كال فقارة بااالستبيانات من لجناة التحكايم قاام الباحاث بتفرياغ آراء المحكماين التاي أ

وضاوح الصاياغة اللغوياة والحصاول علاى أياة اقتراحاات لتطاوير الفقارات أو  فيها، من حيث

، وبناااًء عليااه تاام تعااديل بعااض الفقاارات تعااديلها أو إضااافة فقاارات جدياادة لاام تاارد فااي المقياااس

 واستبدال بعضها بأخرى، وبذل  خرجت االستبانة بشكلها النهائي.

 ثبات األداة:

-testلتحقق بطريقة االختبار وإعاادة االختباار )للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم ا 

retest( بتطبيق المقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة مكّونة مان )ومان 15 ،)

ثم تم حسا  معامل ارتباط بيرساون باين تقاديراتهم فاي المارتين..  وقاد كانات النتاائج كماا هاو 

 (.3موض  بالجدول رقم)

ت بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباام ألفاا، وتم أيضاً حسا  معامل الثبا 

( يبااين معاماال االتساااق الااداخلي وفااق معادلااة كرونبااام ألفااا وثبااات اإلعااادة 3والجاادول رقاام )

 للمجاالت واألداة ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
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 (3جدول )

 ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية معامل االتساق الداخلي كرونبام

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة (ا ال _صالتمكيإل ارراري  مجاالت 

 71. 88. مجال تفويض السلطة

 70. 93. مجال التحفي  الذاتي

 78. 91. العمل الجماعي

 76. 88. تطوير الشخصية

 80. 86. التقليد ومحاكاة المتمي ين

 77. 90. االبداعيالسلوة 

 86. 91. التمكيإل ارراري ككل

   إرارة الجورة الشاملة  مجاالت  -ثانيا

 81. 92. مجال وعي مفهوم الجودة

 79. 89. مجال التعليم والتدريب

 74. 84. مجال مشاركة العاملين

مجال االلت ام طويل االمد بتطبيق مبادئ إدارة 

 الجودة الشاملة
.90 .73 

 74. 94. متلقي الخدمة التعليميةمجال 

 88. 91. ارارة الجورة الشاملة ككل

  4جد ل ص

 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات  النسب المئوية

 النسبة التكرار الفئات 

 80.0 128 ذكر الجنس

 20.0 32 انثى 

 38.8 62 سنوات فاقل  5 الخبرة

 41.8 67 سنوات 5-10 

 19.4 31 سنة فأكثر 11 

 52.4 84 استاذ مساعد الدرجة العلمية

 28.8 30 استاذ مشارة 

 18.8 46 استاذ 

 100.0 160 المجموع 
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 إجراءات تصحيح أراة الدراسة:

عندما كانت مستويات اإلجابات على األداتاين المساتخدمتين فاي الدراساة الحالياة متماثلاة       

( أرباع درجاات، تنطبا  االبااوللمستوى )( خمس درجات، تنطب  رائمافقد أعطي للمستوى )

( درجتاان، أم المساتوى تنطبا  نااررا( ثاالث درجاات، وللمساتوى )تنطب  أحيانااوللمستوى ) 

( فقد أعطي درجة واحدة. وبعد رصاد درجاات كال مجاال مان مجااالت ال تنطب  أبداالخامس)

مجال مان مجااالت  أداتي الدراسة تم حسا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل

المتغياار المسااتقل )التمكااين اإلداري( ومجاااالت المتغياار التااابع )إدارة الجااودة الشاااملة(، ويعااد 

المجااال الااذي يحصاال علااى أعلااى المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة هااو المجااال 

الممارس لدى عمداء الكليات في جامعة جرش من وجهة نظر أعضاء هيئاة التادريس وقاد تام 

اعتماااد التصاانيف التااالي لمسااتوى الممارسااة والتطبيااق لمجاااالت التمكااين اإلداري ومجاااالت 

 إدارة الجودة الشاملة.

 -معيار الحكم على أراة الدراسة:

من أجل التعرف على عالقة التمكين اإلداري لدى عمداء الكليات بتطبيق إدارة 

تدريس، فقد تم رصد درجات الجودة الشاملة في جامعة جرش من وجهة نظر أعضاء هيئة ال

كل مستجيب للمقياس وحسا  المتوسطات الحسابية لهذه الدرجات واعتماد التصنيف التالي 

 لمستوى تطبيق مجاالت التمكين اإلداري ومستوى تطبيق مجاالت إدارة الجودة الشاملة. 

 (2,33أقل من  1المستوى الضعيف : المجال الحاصل على متوسط حسابي بين ) -

 ( 3,67أقل من  2,34مستوى متوسط : المجال الحاصل على متوسط حسابي بين )ال - 

 (.5,00أقل من 3,68 المستوى العالي : المجال الحاصل على متوسط حسابي من) -

 متغيرات الدراسة:

:" الجاانس ولااه مسااتويان )ذكاار،  أنثااى(، الخباارة،  لهااا ثالثااة المتغياارات المسااتقلة  هاا  -1

ساانة فااأكثر(، الرتبااة 11ساانوات(، ) 10 -6ساانوات فأقاال(، )  5مسااتويات وهااي: )

 االكاديمية لها ثالثة مستويات وهي: )استاذ مساعد، أستاذ مشارة، أستاذ(. 

يااة: ) تفااويض التمكااين اإلداري ويتكااون ماان المجاااالت الفرعيااة التالالمتغياار المسااتقل:  -2

السااالطة، التحفيااا  الاااذاتي، العمااال الجمااااعي، تطاااوير الشخصاااية ، تنمياااة السااالوة 

 اإلبداعي، التقليد ومحاكاة المتمي ين(.

إدارة الجااودة الشاااملة، وتتكااون ماان المجاااالت الفرعيااة التاليااة: ) التعلاايم المتغياار التااابع:  -3

عااملين، االلتا ام طويال والتدريب، التركي  علاى متلقاي الخدماة التربوياة، مشااركة ال

 األمد في الجودة الشاملة، إدراة مفهوم الجودة(.

 تحليل البيانات:

   SPSS.10اسااتخدام برنااام  ص  إرخالهااا علااى جهاااز الحاسااو  تاام بعااد جمااع البيانااات    

 -المعالجات ارحصائية التالية:رجراء 
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طة، والتحفياا  الااذاتي، السااؤال االول: مااا مسااتوى التمكااين اإلداري بمجاالتااه )تفااويض الساال

والعمل الجماعي وتطوير الشخصاية، والتقلياد ومحاكااة المتميا ين، والسالوة اإلباداعي( لادى 

 عمداء كليات جامعة جرش من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟

لإلجابة عإل هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحساابية  االنحرا اات المعيارياة    

راري بمجاالتاا  صتفااويس الساالطة،  التحفياا  الااذات ،  العماال الجماااع  لمسااتوا التمكاايإل ار

 تطااوير الشخصااية،  التقليااد  محاكاااة المتمياا يإل،  الساالود اربااداع   لاادا عمااداء كليااات 

 جامعة جرش مإل  جهة نظر أعضاء هيئة التدريس  ي ،  الجد ل أرناه يوضح ذلك.

 (5جدول )

المعيارية لمستوى التمكين اإلداري بمجاالته( لدى عمداء المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

كليات جامعة جرش من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيه مرتبة تنا لياً حسب 

 المتوسطات الحسابية

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 مرتفع 288. 4.56 السلوة االبداعي 6 1

 مرتفع 299. 4.53 التحفي  الذاتيمجال  2 2

 مرتفع 323. 4.48 العمل الجماعي 3 3

 مرتفع 339. 4.48 تطوير الشخصية 4 3

 مرتفع 309. 4.43 مجال تفويض السلطة 1 5

 مرتفع 440. 4.43 التقليد ومحاكاة المتمي ين 5 5

 مرتفع 227. 4.48 ككل مجاالت التمكيإل االراري  

(، حيث جاء 4.56-4.43( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )5يبين الجدول )

(، بينما جاء مجالي 4.56السلوة االبداعي في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )

تفويض السلطة، والتقليد ومحاكاة المتمي ين في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 

 (.4.48التمكين اإلداري ككل )(، وبلغ المتوسط الحسابي لمجاالت 4.43)

السؤال الثاني: ما مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة بمجاالتها ) التعليم والتدريب، التركي  

على الطالب وجودة الخدمة، مشاركة العاملين ، االلت ام طويل األمد في الجودة الشاملة، 

اعضاء هيئة التدريس  إدراة مفهوم الجودة( لدى عمداء كليات جامعة جرش من وجهة نظر

 فيها؟

 السؤال الثاني: نلإلجابة ع

لإلجابة عإل هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية  االنحرا ات المعيارية  

لمستوا تطبي  إرارة الجورة الشاملة بمجاالتها لدا عمداء كليات جامعة جرش مإل  جهة 

 .نظر اعضاء هيئة التدريس  يها،  الجد ل أرناه يوضح ذلك
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 (6جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة بمجاالتها 

لدى عمداء كليات جامعة جرش من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس فيها مرتبة تنا لياً 

 حسب المتوسطات الحسابية

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

1 4 
مجال االلت ام طويل االمد بتطبيق مبادئ 

 إدارة الجودة الشاملة
 مرتفع 316. 4.47

 مرتفع 315. 4.46 مجال وعي مفهوم الجودة 1 2

 مرتفع 297. 4.45 مجال التعليم والتدريب 2 3

 مرتفع 325. 4.45 مجال متلقي الخدمة التعليمية 5 3

 مرتفع 345. 4.41 مجال مشاركة العاملين 3 5

 مرتفع 266. 4.45 إرارة الجورة الشاملة ككلتطبي    

 ، حيث 4.47-4.41  أن المتوسطات الحسابية قد ترا حت مابيإل ص4يبيإل الجد ل ص 

جاء مجال االلت ام طويل االمد بتطبي  مبارئ إرارة الجورة الشاملة    المرتبة األ لى 

مجال مشاركة العامليإل    المرتبة األخيرة  ، بينما جاء 4.47بأعلى متوسط حساب  بلغ ص

 ،  بلغ المتوسط الحساب  الرارة الجورة الشاملة ككل 4.47 بمتوسط حساب  بلغ ص

  .4.45ص

( في تقدير α=0.05السؤال الثالث: هل هناة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

عمداء الكليات  في جامعة جرش أعضاء هيئة التدريس لمستوى التمكين اإلداري السائد لدى 

 تع ى لمتغيرات )الجنس، والخبرة، والرتبة االكاديمية(

لإلجابة عإل هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية  االنحرا ات المعيارية  

لمستوا التمكيإل ارراري السائد لدا عمداء الكليات     جامعة جرش حسب متغيرات 

 اريمية  الجد ل أرناه يبيإل ذلك .الجنس،  الخبرة،  الرتبة االك

 (7جدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التمكين اإلداري السائد ومجاالته لدى 

 عمداء الكليات  في جامعة جرش حسب متغيرات الجنس، والخبرة، والرتبة االكاديمية

 المستوى المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العدد

 128 231. 4.48 ذكر الجنس

 32 214. 4.47 انثى 

 62 215. 4.40 سنوات فاقل 5 الخبرة
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 67 187. 4.53 سنوات 5-10 

 31 286. 4.51 سنة فأكثر 11 

 84 225. 4.41 استاذ مساعد الدرجة العلمية

 30 298. 4.53 استاذ مشارة 

 46 120. 4.56 استاذ 

ً 7يبيإل الجد ل ص ً    المتوسطات الحسابية  االنحرا ات المعيارية لمستوا   تباينا ظاهريا

التمكيإل ارراري السائد لدا عمداء الكليات    جامعة جرش بسبب اخت(ف  ئات متغيرات 

الجنس،  الخبرة،  الرتبة االكاريمية  لبيان راللة الفر ق ارحصائية بيإل المتوسطات 

  .8ث  جد ل صالحسابية تم استخدام تحليل التبايإل الث(

 (8جدول رقم )

تحليل التباين الثالثي ألثر الجنس، والخبرة، والرتبة االكاديمية على مستوى التمكين اإلداري 

 السائد لدى عمداء الكليات  في جامعة جرش

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

 الداللة

 اإلحصائية

 050. 3.897 178. 1 178. الجنس

 062. 2.825 129. 2 258. سنوات الخبرة

 007. 5.119 234. 2 467. الدرجة العلمية

   046. 154 7.031 الخطأ

    159 8.207 الكلي

   .α=0.05رالة إحصائيا عند مستوا الداللة ص *

 ( اآلتي:8يتبين من الجدول  )

( تع ى ألثر الجنس، حيث بلغت قيمة α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

 ، وجاءت الفروق لصال  الذكور. 050.وبداللة احصائية بلغت  3.879ف 

( تع ى ألثر سنوات الخبرة، حيث α=0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

 . 062.وبداللة احصائية بلغت  2.825بلغت قيمة ف 

ألثر الدرجة العلمية، حيث  ( تع ىα=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

، ولبيان الفروق ال وجية الدالة إحصائيا 007.وبداللة احصائية بلغت  5.119بلغت قيمة ف 

بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة  فيه كما هو مبين في الجدول 

(9.) 
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 (9جدول )

ألثر الدرجة العلمية على مستوى التمكين اإلداري السائد  المقارنات البعدية بطريقة  فية

 ومجاالته لدى عمداء الكليات  في جامعة جرش

 المستوى
المتوسط 

 الحسابي
 استاذ استاذ مشارة استاذ مساعد

    4.41 استاذ مساعد

   *12. 4.53 استاذ مشارة

  03. *15. 4.56 استاذ

  .α=0.05رالة إحصائيا عند مستوا الداللة ص * 

  بيإل استاذ مساعد مإل α=0.05   جور  ر ق ذات راللة إحصائية ص9يتبيإل مإل الجد ل ص

جهة  كل مإل استاذ مشارد،   استاذ  جاءت الفر ق لصالح كل مإل استاذ مشارد، 

  استاذ.

( في تقدير α=0.05السؤال الرابع: هل هناة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

التدريس لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعة جرش تع ى أعضاء هيئة 

 لمتغيرات )الجنس، والخبرة، والرتبة االكاديمية( ؟

لإلجابة عإل هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية  االنحرا ات المعيارية  

، لمستوا تطبي  إرارة الجورة الشاملة    جامعة جرش حسب متغيرات الجنس،  الخبرة

  الرتبة االكاريمية  الجد ل أرناه يبيإل ذلك .
 (10جدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعة 

 جرش حسب متغيرات الجنس، والخبرة، والرتبة االكاديمية

 المستوى المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العدد

 128 260. 4.45 ذكر الجنس

 32 291. 4.48 انثى 

 62 298. 4.36 سنوات فاقل 5 الخبرة

 67 229. 4.49 سنوات 5-10 

 31 217. 4.55 سنة فأكثر 11 

 84 297. 4.39 استاذ مساعد الدرجة العلمية

 30 251. 4.42 استاذ مشارة 

 46 131. 4.60 استاذ 
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ً 10يبيإل الجد ل ص      المتوسطات الحسابية  االنحرا ات المعيارية    تبايناً ظاهريا

لمستوا تطبي  إرارة الجورة الشاملة    جامعة جرش بسبب اخت(ف  ئات متغيرات 

الجنس،  الخبرة،  الرتبة االكاريمية  لبيان راللة الفر ق ارحصائية بيإل المتوسطات 

  .10الحسابية تم استخدام تحليل التبايإل الث(ث  جد ل ص

 (11م )جدول رق

تحليل التباين الثالثي ألثر الجنس، والخبرة، والرتبة االكاديمية على مستوى تطبيق إدارة 

  الجودة الشاملة في جامعة جرش

 المستوى المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العدد

 128 260. 4.45 ذكر الجنس

 32 291. 4.48 انثى 

 62 298. 4.36 سنوات فاقل 5 الخبرة

 67 229. 4.49 سنوات 5-10 

 31 217. 4.55 سنة فأكثر 11 

 84 297. 4.39 استاذ مساعد الدرجة العلمية

 30 251. 4.42 استاذ مشارة 

 46 131. 4.60 استاذ 

  .α=0.05رالة إحصائيا عند مستوا الداللة ص *

 ( اآلتي:11يتبين من الجدول  )

( تع ى ألثر الجنس، حيث بلغت قيمة α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

 ، وجاءت الفروق لصال  اإلناث. 008.وبداللة احصائية بلغت  7.128ف 

( تع ى ألثر سنوات الخبرة، حيث α=0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

 . 068.وبداللة احصائية بلغت  2.738بلغت قيمة ف 

ألثر الدرجة العلمية، حيث  ( تع ىα=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

، ولبيان الفروق ال وجية الدالة إحصائيا 003.وبداللة احصائية بلغت  5.922بلغت قيمة ف 

بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة  فيه كما هو مبين في الجدول 

(12.) 
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 (12جدول )

ألثر الدرجة العلمية على مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة  المقارنات البعدية بطريقة  فية

 ومجاالتها في جامعة جرش

 المستوى
المتوسط 

 الحساب 
 استاذ استاذ مشارد استاذ مساعد

    4.39 استاذ مساعد

   04. 4.42 استاذ مشارد

  *17. *21. 4.60 استاذ

  .α=0.05رالة عند مستوا الداللة ص *

  بيإل أستاذ α=0.05   جور  ر ق ذات راللة إحصائية ص12صيتبيإل مإل الجد ل  

 مإل جهة  كل مإل أستاذ مساعد،  أستاذ مشارد  جاءت الفر ق لصالح االستاذ.

( بين α=0.05السؤال الخامس: هل هناة عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ء كليات جامعة جرش من التمكين اإلداري ومستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة لدى عمدا

   وجهة نظر أعضاء هية التدريس؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخرا  معامل ارتباط بيرسون بين التمكين اإلداري        

ومستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة لدى عمداء كليات جامعة جرش من وجهة نظر 

 ( يوض  ذل . 13أعضاء هيئة التدريس، والجدول )

 (13جدول )

معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين التمكين اإلداري ومستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

 لدى عمداء كليات جامعة جرش من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  المجال

 وعي مجال

 مفهوم

 الجودة

 التعليم مجال

 والتدريب

 مجال

 مشاركة

 العاملين

 مجال

 االلت ام

 االمد طويل

 بتطبيق

 إدارة مبادئ

 الجودة

 الشاملة

 متلقي مجال

 الخدمة

 التعليمية

 الجودة ادارة

 ككل الشاملة

 مجال السلطة تفويض

 (**)476. (**)369. (**)431. (**)345. (**)402. (**)424. معامل االرتباط ر

 000. 000. 000. 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 160 160 160 160 160 160 العدد

 الذاتيمجال التحفي  

 (**)393. (**)325. (**)302. (**)257. (**)443. (**)308. معامل االرتباط ر

 000. 000. 000. 001. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 160 160 160 160 160 160 العدد

 (**)655. (**)486. (**)650. (**)477. (**)589. (**)496. معامل االرتباط ر مجال العمل الجماعي
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 000. 000. 000. 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 160 160 160 160 160 160 العدد

 مجال تطوير الشخصية

 (**)636. (**)498. (**)595. (**)480. (**)569. (**)490. معامل االرتباط ر

 000. 000. 000. 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 160 160 160 160 160 160 العدد

 ومحاكاة التقليد

 المتمي ين

 *177. 142. (**)304. 025. 120. 088. معامل االرتباط ر

 025. 073. 000. 757. 131. 266. الداللة اإلحصائية

 160 160 160 160 160 160 العدد

 االبداعي السلوة

 (**)512. (**)447. (**)487. (**)347. (**)423. (**)414. معامل االرتباط ر

 000. 000. 000. 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 160 160 160 160 160 160 العدد

 ككل السلطة تفويض

 (**)653. (**)519. (**)642. (**)435. (**)576. (**)514. معامل االرتباط ر

 000. 000. 000. 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 160 160 160 160 160 160 العدد

 (.α=0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

 (.α=0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

( وجود عالقة ايجابية دالة إحصائيا بين التمكين اإلداري 13يتبين من الجدول ) 

ومستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة لدى عمداء كليات جامعة جرش من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس.

 مناقشة النتائ   التواليات

دور التمكين اإلداري في تطبيق إدارة الجودة هذه الدراسة إلى التعرف على  هدفت   

ومعرفة ما إذا الشاملة،دراسة تحليلية ألراء عينة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة جرش 

( لمتغيرات الجنس  α=0.05كان هناة عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

والرتبة االكاديمية وسنوات الخبرة على مستوى التمكين اإلداري لدى عمداء الكليات 

ومستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة. وكذل  معرفة ما إذا كان هناة عالقة ارتباطيه بين 

 مجاالت التمكين اإلداري و مجاالت إدارة الجودة الشاملة عند عمداء الكليات في جامعة

جرش من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. ولتحقيق هذه األهداف، فقد تم تحديد خمسة 

أسئلة تمت اإلجابة عليها من خالل تحليل النتائج ، وفيما يلي مناقشة النتائج تبعا لتسلسل 

 أسئلة الدراسة. 

 :أ ال: مناقشة النتائ  المتعلقة بالسؤال األ ل

ه )تفويض السلطة، والتحفي  الذاتي، والعمل " ما مستوى التمكين اإلداري بمجاالت

، والتقليد ومحاكاة المتمي ين، والسلوة اإلبداعي( لدى وتطوير الشخصية الجماعي،

 عمداء الكلياتفي جامعة جرش من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
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تمكين أظهرت النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول أن المتوسط العام لمستوى ال        

(، مما يؤ ر 227.(، وانحراف معياري)4.48اإلداري كان عاليا إذ بلغ المتوسط الحسابي)

إلى أن التمكين اإلداري ذو أهمية ألفراد عينة الدراسة. وتعكس هذه النتيجة االتجاهات 

الحديثة في اإلدارة التربوية بشكل عام والتي اتبعتها جامعة جرش و اد االهتمام بها في 

رن الحادي والعشرين من خالل مبدأ تفويض السلطة ف حيث عملت جامعة جرش مطلع الق

من خالل التغيير والتطوير في عمادة الكليات من  وتفويض السلطة لعميد الكلية. وفتحت هذه 

 التغيرات في إدارة الجامعة المجال أمام عمداء الكليات لممارسة التمكين اإلداري.

( والتي 2006(، ودراسة )ملحم، 2006دراسة )العساف، وإختلفت نتيجة هذه الدراسة مع 

أ ارت نتائجها إلى أن مستوى ممارسة التمكين اإلداري لدى القيادات األكاديمية في 

الجامعات األردنية العامة جاء متوسطا. ويعود السبب في ذل  إلى اختالف مجتمع الدراسة 

 الذي أخذت منه تل  العينة وال من كذل . 

 :شة النتائ  المتعلقة بالسؤال الثان   ثانيا: مناق

) التعليم والتدريب، التركي  على الطالب تطبيق إدارة الجودة الشاملة  " ما مستوى

وجودة الخدمة، مشاركة العاملين ، االلت ام طويل األمد في الجودة الشاملة، إدراة مفهوم 

 لدى عمداء الكليات ي جامعة جرش من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس" ؟ الجودة(

( من خالل المتوسطات الحسابية 11أ ارت النتائج كما ظهرت في الجدول رقم )       

إلجابات عينة الدراسة على مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة لدى عمداء كليات جامعة 

كانت عالية، إذ بلغ المتوسط الكلي لمجاالت جرش من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس"

(. وبشكل عام أ ارت النتائج إلى أن 227.( وانحراف معياري) 4.45إدارة الجودة الشاملة)

مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة جاء عاليا في كليات جامعة جرش،  وقد يعود ذل  إلى 

وقد يع ى ذل  إلى متابعة إدارة النمط اإلداري الذي يتبعه عمداء الكليات في جامعة جرش، 

الجامعة وتأكيدها المستمر على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكليات، خصوصا بان 

جامعة جرش تعمل على تطبيق مفاهيم إدارية عصرية وحديثة،  منها التمكين اإلداري،  

 وإدارة الجودة الشاملة لت يد من فعاليات وجودة مخرجات الجامعة .

النتائج "تهتم إدارة الجامعة بالتحسينات المستمرة للعمليات اإلدارية  كما أظهرت

وإ الة العقبات والمشاكل التي تواجهها أثناء تطبيق إدارة الجودة الشاملة." هذا االهتمام 

بالتحسينات المستمرة للعمليات اإلدارية والفنية في المؤسسات التربوية األردنية، يأتي تأكيدا 

جرش والت امها بتطوير إدارة الكليات ، لتواكب التطورات الحديثة التي على جدية جامعة 

 طرأت على النظم التربوية العالمية، وتأكيدا على جودة المخرجات للجامعة.
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 ثالثا : مناقشة النتائ  المتعلقة بالسؤال الثالث: 

( في تقدير α=0.05) " هل هناة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

أعضاء هيئة التدريس لمستوى التمكين اإلداري السائدة لدى عمداء الكليات في جامعة جرش 

 تع ى لمتغيرات )الجنس،  وسنوات الخبرة،  والرتبة االكاديمية( ؟

 أ ال: متغير الجنس.

(  تشير النتائج إلى وجود فروق ذات  8باستقراء النتائج الواردة في جدول رقم ) 

( على مجاالت التمكين اإلداري  تع ى لمتغير α=0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

الجنس. وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية الستجابات الذكور واإلناث على مجاالت 

ور في المجاالت التمكين اإلداري، يالحظ أن اإلناث حققن متوسطات حسابية أعلى من الذك

( ،  مما 4.48( فالذكور حققوا متوسطا حسابيا ) 8التالية: كما هو مبين في الجدول رقم )

يشير إلى أن الفروق كانت لصال  الذكور. وتنسجم هذه النتيجة مع طبيعة الذكور وذل  من 

خالل االلت ام بمجاالت التمكين اإلداري،  وتفويض السلطة،  والتحفي  الذاتي،  والعمل 

الجماعي،  وقد يع ى ذل  إلى أن الذكور أكثر اطالعا على المعلومات الخاصة بالعمل،  وأن 

لية التواصل بين أعضاء هيئة التدريس الذكور قد تكون أكثر فاعلية منها عند االناث،  إذ عم

يلجأ أعضاء هيئة التدريس إلى االستفسار عما يواجههم من عقبات تخص عملهم من أقرانهن 

 في العمل دون تحر ، والعمل التعاوني فيما بينهن في الكلية . 

 ثانيا: متغير سنوات الخبرة.

( فقد أ ارت إلى عدم وجود فروق ذات 8ء النتائج الواردة في جدول رقم )باستقرا

 ( لمجاالت التمكين اإلداري. α=0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ويعود سبب ذل  أن أعضاء هيئة التدريس بجميع مستويات الخبرة يلت مون   

ريس يتأثر بسبب تدريبه بتعليمات عمداء الكليات ، وكذل  مستوى تمكين عضو هيئة التد

على أساسيات العمل قبل ممارسته. وقد يعود السبب إلى أن أعضاء هيئة التدريس، هم أكثر 

اعتمادا على عمداء الكليات، فإن مستوى تمكينهم يتأثر بسبب ممارستهم أساسيات العمل، 

ن من وبالتالي يكون الحماس والنشاط والحركة والتفاعل هو  عارهم في العمل فهم يسعو

 وراء ذل  إلى إثبات جدارتهم في العمل.

 ثالثا: متغير الرتبة األكاريمية.

( وجود فروق ذات داللــة إحصائيــة عند مستــوى الداللة  9وأظهر الجدول رقم )    

(α=0.05  على مجاالت التمكين الداري تع ى لمتغير )وبالرجوع إلى الرتبة االكاديمية ،

 يفيه ألثر الرتبة االكاديمية على العمل الجماعي وتنمية السلوة  المقارنات البعدية بطريقة

( بين استاذ مساعد من جهة وكل من استاذ مشارة، و استاذ 9اإلبداعي في الجدول رقم )

وجاءت الفروق لصال  كل من استاذ مشارة، واستاذ. ويمكن تفسير ذل  بأن أعضاء هيئة 

تصوراتهم على العمل الجماعي وتنمية السلوة  التدريس من فئة أستاذ مشارة وأستاذ تترك 
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اإلبداعي،  ويالحظ أن هذه النتيجة ملموسة لدى فئة أستاذ بصفة عامة، وينظر لهم على أنهم 

األكثر ممارسة للعمل الجماعي وتنمية السلوة اإلبداعي لديهم من اجل إثبات ترقيتهم في 

ة العليا، ويظهر ذل  في مستوى العمل واالستفادة من  مالئهم أصحا  الرتب االكاديمي

 تمكنهم من عملهم. 

 رابعا : مناقشة النتائ  المتعلقة بالسؤال الرابع: 

( في تقدير α=0.05" هل هناة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

أعضاء هيئة التدريس لمستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كليات جامعة جرش تع ى 

 س وسنوات الخبرة والرتبة االكاديمية("؟لمتغيرات )الجن

 أ ال:متغير الجنس. 

(  بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية على جميع مجاالت  10أظهر الجدول رقم ) 

( وبداللة إحصائية 7.128إدارة الجودة الشاملة تع ى للجنس حيث بلغت قيمة ف )

بيق إدارة الجودة الشاملة في (، وجائت لصال  اإلناث. تدل هذه النتيجة على إن تط0.008)

كليات جامعة جرش تختلف باختالف الجنس وعلى كافة مجاالت أداة الدراسة، باإلضافة إلى 

أن نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة ال يرتبط بالنوع االجتماعي للعاملين في الجامعة، بل 

جامعة جرش، وهذا يرتبط بدرجة التأهيل والتدريب على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في 

ينسجم مع خطة جامعة جرش االستراتيجية في تطوير كليات الجامعة وتحسين مخرجات 

 التعليم وتجويدها.

 ثانيا:الخبرة:

(  عدم وجود فروق ذات داللــة إحصائيــة عند مستــوى  10وأظهر الجدول رقم )

( على مجال تطبيق إدارة الجودة الشاملة تع ى لمتغير سنوات الخبرة . α=0.05الداللة )

وسبب ذل  إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة على هذه المجاالت ال تختلف باختالف سنوات 

الخبرة، ويع ى ذل  إلى أن جميع الخبرات يتمتعون بقدرة عالية على ممارسة دورهم بكفاءة 

تهم، فهم األقدر على االلت ام بتطبيق إدارة  الجودة وفاعلية لسعة اطالعهم وسعة معرف

 الشاملة. 

 ثالثا:متغير الرتبة األكاريمية :

( وجود فروق ذات داللة إحصائيــة عند مستوى الداللة  10واظهر الجدول رقم ) 

(α  =.003( تع ى ألثر الرتبة االكاديمية حيث بلغت قيمة ف )على جميع 5.922 ،)

( للمقارنات البعدية (11للرتبة االكاديمية. وبالرجوع إلى جدول رقم مجاالت األداة تع ى 

ألثر الرتبة االكاديمية على مجاالت إدارة الجودة الشاملة تبين أن هنــاة فروقــا ذات داللة 

( بين أعضاء هيئة التدريس ذوي الرتبة االكاديمية α=0.05إحصائيــة عند مستــوى الداللة )

أعضاء هيئة التدريس ذوي الرتبة الكاديمية  ) أستاذ مشارة ( وبين )أستاذ مساعد ( وبين 

أعضاء هيئة التدريس ذوي الرتبة االكاديمية )أستاذ ( وقد جاءت الفروق لصال  أعضاء هيئة 
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التدريس من ذوي الرتبة االكاديمية )أستاذ(،  وتدل هذه النتيجة على إن تطبيق إدارة الجودة 

ش يختلف باختالف الرتبة االكاديمية وعلى كافة مجاالت أداة الشاملة في كليات جامعة جر

الدراسة، باإلضافة إلى أن نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة يرتبط بالرتبة االكاديمية 

للعاملين في الجامعة، بل ويرتبط بدرجة التأهيل والتدريب على تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

امعة في تطوير اإلدارة في كلياتها وتحسين مخرجات في الجامعة، وهذا ينسجم مع خطة الج

 الجامعة وتجويدها. 

 خامسا: مناقشة النتائ  المتعلقة بالسؤال الخامس: 

( بين مجاالت α=0.05) "هل هناة عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

، الشخصيةو تطوير  التمكين اإلداري )تفويض السلطة، والتحفي  الذاتي، والعمل الجماعي

والتقليد ومحاكاة المتمي ين، والسلوة اإلبداعي( ومستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة عمداء 

 كليات جامعة جرش من وجهة أعضاء هيئة التدريس" ؟  

( وجود عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة إحصائية  11أ ارت نتائج الجدول رقم ) 

جاالت التمكين اإلداري)تفويض السلطة، ( ، بين جميع مα=0.05عند مستوى الداللة )

، والتقليد ومحاكاة المتمي ين، والسلوة و تطوير الشخصية والتحفي  الذاتي، والعمل الجماعي

اإلبداعي( ومستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كليات جامعة جرش من وجهة أعضاء 

وهذه النتيجة تعد نتيجة منطقية ألنها توفر دعما للفرضية الذي انطلقت منها   هيئة التدريس".

هذه الدراسة وهو وجود عالقة ارتباطيه بين التمكين اإلداري و بين عملية تطبيق إدارة 

الجودة الشاملة، لذل  فمن الطبيعي أن تكون العالقة ايجابية وعالية المستوى بين جميع 

 مجاالت إدارة الجودة الشاملة. مجاالت التمكين اإلداري و

وتعد هذه النتيجة مؤ را على أهمية الدور الذي يلعبه التمكين اإلداري في خلق         

اتجاهات ايجابية ودافعية لدى عمداء كليات جامعة جرش تؤدي إلى تطبيق إدارة الجودة 

ش والعاملين الشاملة في كليات جامعة جرش، وهذا من  انه أن ينعكس على أداء جامعة جر

 فيها، ولتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية عالية.

وتفسر هذه النتيجة على أن التمكين اإلداري يتطلب التخلي عن النموذ  التقليدي        

لإلدارة الذي يرك  على التحكم والتوجيه، إلى اإلدارة التي تؤمن بالمشاركة والتشاور، 

رحات في األمور التي تساعد على تطبيق إدارة وتسم  بالتعبير عن اآلراء، وتقديم المقت

الجودة الشاملة، وتسعى إلى تحقيق جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي ورضا متلقي 

الخدمة التي تقدمها الجامعات في األردن. وهذا يتطلب تغييرا جذريا في ادوار الجامعة، 

يض )إدارة التمكين(. فاإلدارة التي والتحول من إدارة التحكم والتوجيه، إلى إدارة الثقة والتفو

تمتل  الرؤية يمكن أن تخلق منام المشاركة وتهيئ الظروف المساعدة للتمكين التي عن 

طريقها يستطيع أعضاء هيئة التدريس أن يأخذوا على عاتقهم عملية تطبيق إدارة الجودة 

 الشاملة وتحقيق رؤية وتطلعات الجامعات.
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 ا الدراسة، يوصي الباحث باالتي:في ضوء النتائج التي أظهرته 

البدء في إحالل ثقافة تنظيمية داخل مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية 

ترتك  على مستويات التمكين اإلداري، وبلورة قيم تعبر عن مفاهيم المشاركة والتعاون 

طبيق إدارة والعمل كفريق لما لها من اثر ايجابي على عملية التمكين، وكذل  التركي  على ت

 الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة والحكومية مع التركي  على جودة المخرجات. 
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