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أثر التمكين اإلداري على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات 
الجزائرية – دراسة ميدانية بجامعة بسكرة

الملخص: 
      هدف��ت ه��ذه الدرا�ش��ة اإىل معرف��ة اأث��ر التمك��ن االإداري عل��ى اإدارة اجل��ودة ال�شاملة يف جامع��ة ب�شكرة. 
وملعاجل��ة ذل��ك مت االعتماد عل��ى املنهج التحليلي. حيث تك��ون جمتمع الدرا�شة من العامل��ن اأ�شحاب املنا�شب 
االإداري��ة االإ�شرافي��ة )عمي��د كلي��ة، نائب عميد، رئي���س ق�شم، نائب رئي���س ق�شم(، وعدده��م 198 موظفا من 
العامل��ن بجامعة ب�شك��رة. ونظرا لقلة عددهم مت ا�شتخدام اأ�شلوب امل�شح ال�شامل، ومت بناء اال�شتمارة، وتاأكد 
الباح��ث من �شدقه��ا وثباتها، وحللت بيانات الدرا�ش��ة با�شتخدام برنامج SPSS، وقد اظه��رت الدار�شة نتائج 
اأهمه��ا: اإن م�شت��وى التمكن االإداري بجامعة ب�شكرة كان مرتفعا، واأن اجلامع��ة املبحوثة تطبق اإدارة اجلودة 
ال�شامل��ة بدرج��ة مرتفعة. كما اأظهرت الدرا�شة اأنه يوجد تاأثري ذو دالل��ة اح�شائية الأبعاد التمكن االإداري 
عل��ى اإدارة اجل��ودة ال�شاملة يف اجلامع��ة املبحوثة عند م�شتوى معنوي��ة )α=0.05(، اإذ تبن اأن بعد االت�شال 
الفع��ال م��ن اأكرث اأبعاد التمكن االإداري اأثرا على تطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعة ب�شكرة. وقد اأو�شى 
الباح��ث ب�شرورة قيام اإدارة اجلامعة املبحوثة بالتو�شع يف تفوي���س ال�شالحيات للم�شتويات االإدارية، وعقد 
املوؤمت��رات الدوري��ة ملناق�شة واق��ع تطبيق اإدارة اجل��ودة ال�شاملة عل��ى م�شتوى اجلامع��ات اجلزائرية ونتائج 

تطبيقها.

الكلمات املفتاحية: التمكن االداري، اجلودة، ادارة اجلودة ال�شاملة، اجلامعة اجلزائرية.
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The Effect of Administrative Empowerment on the Application 
of Total Quality Management in Algerian Universities: A Field 

Study at the University of Biskra

Abstract:

     This study aimed to identify the effect of administrative empowerment 
on the application of Total Quality Management in the University of Biskra. 
To achieve this objective, the analytical method was adopted. The study 
population consisted of employees holding higher administrative supervisory 
positions (Dean of Faculty, Vice Dean, Head of Department, Deputy Head of 
Department); the total was 198 employees working at the University of Biskra. 
Due to their small number, the comprehensive survey method was used. A 
ques-tionnaire was prepared and then checked for its validity and reliability. 
The study data were analyzed using SPSS program. Results revealed that the 
level of administrative empowerment at the University of Biskra was high, and 
that the university in question applied Total Quality Management to a high 
degree. The study results also showed that there was a significant statistical 
effect of the dimensions of administrative empowerment on the Total Quality 
Management in the university investigated at a significant level (α = 0.05), as 
it appeared that the element of effective communication was among the most 
important elements in administrative empowering that have an effect over 
the application of Total Quality Management in Biskra University. Based on 
these re-sults, it was recommended that the university administration should 
give more powers to administrative levels. Conferences should also be held 
periodically to discuss present situation of implementing Total Quality Man-
agement and its results at the Algerian universities

Keywords: Administrative empowerment, Quality, Total Quality 
Management, Algerian University.

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.35.2


المجلة العربيـة لضمـان 40
جودة التعليم الجامعي

د. عمار بن عي�شي
املجلد احلادي ع�شر العدد )35( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.35.2

المقدمة:
�شه��دت ال�شن��وات القليل��ة االأخ��رية تط��ورات هائل��ة، كان له��ا انعكا�شاته��ا االإيجابي��ة عل��ى اإدارة املوارد 
الب�شري��ة بفروعه��ا املختلفة. ويعترب مو�ش��وع التمكن االإداري م��ن املوا�شيع االإداري��ة احلديثة، الذي حظي 
باهتمام متزايد من قبل املمار�شن واملهتمن بق�شية املوارد الب�شرية، و من قبل القيادات االإدارية يف املنظمات 
احلديثة، حيث اأ�شبح التمكن االإداري و�شيلة لتطوير مهارات العاملن، وزيادة االإنتاجية، وحتقيق الكفاءة. 
فالتمك��ن االإداري ي��وؤدي اإىل زيادة االهتمام بالعاملن من خالل تو�شي��ع �شالحياتهم، واإثراء كمية املعلومات 
الت��ي تعطى له��م، وتو�شيع فر�س املبادرة التخاذ قراراتهم، ومواجه��ة م�شكالتهم التي تعرت�س اأداءهم. ويرى 
البع���س اأن التمك��ن االإداري للعامل��ن له دور حا�ش��م يف اإجناح اأو ف�ش��ل تطبيقات اإدارة اجل��ودة ال�شاملة، الأن 
العامل��ن ه��م االأداة التي تنفذ كل ه��ذه االأفكار واخلطط والفعاليات التي تنتق��ل باملنظمة اإىل اإدارة اجلودة 

ال�شاملة )هيثم، 2012، 2(.
مشكلة الدراسة: 

يع��د التمك��ن االإداري م��ن االأ�شالي��ب احلديثة، التي تق��وم على تطبي��ق منه��ج االإدارة املفتوحة بتعزيز 
ق��درات العامل��ن، ومنحهم حرية الت�شرف، واتخ��اذ القرارات، وحتقيق امل�شاركة الفاعل��ة يف اإدارة املنظمات. 
ويف ظ��ل غي��اب الدرا�شات التي تتناول مفهوم التمك��ن االإداري واأثره على اإدارة اجل��ودة ال�شاملة �شمن نطاق 
البيئ��ة التعليمية، ف��اإن ذلك ي�شتدعي اأن تتوجه جهود الباحثن لبحث هذا املفهوم من كافة جوانبه، للوقوف 
عل��ى اأث��ره على كثري من املفاهي��م االإدارية املتعلقة به، واإن ذل��ك ي�شتدعي اأي�شا اأن تق��وم املوؤ�ش�شات بالبحوث 

العلمية.
وعل��ى الرغ��م من وج��ود بيئة منا�شبة لتطبي��ق التمك��ن االإداري يف املوؤ�ش�شات التعليمي��ة احلديثة ب�شكل عام 
ومنه��ا اجلامع��ات، اإال اأن��ه مل ُيع��رف بعد هل يطب��ق مفهوم التمك��ن يف اجلامعات اجلزائرية؟ وه��ل ي�شاهم يف 
تطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة؟ لذلك متحورت م�شكلة هذه الدرا�شة يف االإجابة عن الت�شاوؤل الرئي�شي التايل:

ب�شكرة"؟ جامعة  يف  ال�شاملة  اجلودة  اإدارة  تطبيق  على  االإداري  التمكن  اأثر  "ما 
ولالإجابة عن هذا الت�شاوؤل مت �شياغة الت�شاوؤالت الفرعية التالية:

ما م�شتوى التمكن االإداري بجامعة ب�شكرة من وجهة نظر املبحوثن؟   -
ما م�شتوى تطبيق اجلامعة املبحوثة ملفهوم اإدارة اجلودة ال�شاملة من وجهة نظر املبحوثن؟  -

فرضيات الدراسة:
لالإجابة عن الت�شاوؤالت ال�شابقة ميكن �شياغة فر�شية الدرا�شة:

- يوج��د تاأث��ري ذو دالل��ة اإح�شائية الأبع��اد التمك��ن االإداري االآتية)تفوي���س ال�شلطة، التدري��ب، التحفيز، 
 االت�ش��ال الفع��ال، ف��رق العم��ل( عل��ى اإدارة اجل��ودة ال�شامل��ة يف اجلامع��ة املبحوث��ة عن��د م�شت��وى معنوي��ة 

 .)α =0.05(
أهمية الدراسة: 

ت�شتمد هذه الدرا�شة اأهميتها من:
اأهمي��ة املو�شوع ال��ذي يتناوله وهو التمك��ن االإداري وعالقته باإدارة اجلودة ال�شامل��ة، وحماولة اإيجاد   -
قاع��دة معلوم��ات وافية عن م�شتوى متك��ن العاملن يف اجلامعة، مبا ي�شهم يف اإيج��اد حلول تتبناها اإدارة 

اجلامعة.
اأهمي��ة العن�ش��ر الب�ش��ري القادر على االإجناز ب�شكل ك��فء، حيث يعد العن�شر الب�ش��ري من اأهم املوارد يف   -

اجلامعة.
اال�شتفادة من هذا املو�شوع من خالل تعميمه على املوؤ�ش�شات االأخرى.  -
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أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�شة اإىل التعّرف على:

تطبيق اجلامعة اجلزائرية املبحوثة ملفهوم التمكن االإداري.  -
م�شتوى تطبيق اجلامعة اجلزائرية املبحوثة ملفهوم اإدارة اجلودة ال�شاملة.  -

اأثر التمكن االإداري يف اإدارة اجلودة ال�شاملة باجلامعات اجلزائرية.  -
حدود الدراسة:

Ԁ  .احلدود الزمانية: اأجنزت هذه الدرا�شة خالل العام 2017م
Ԁ .احلدود املكانية: اقت�شرت هذه الدرا�شة على جامعة ب�شكرة-اجلزائر
Ԁ  احل��دود الب�شري��ة: اقت�شرت هذه الدرا�شة على العاملن اأ�شحاب املنا�ش��ب االإدارية االإ�شرافية )عميد

كلي��ة، نائب عميد، رئي�س ق�شم، نائب رئي���س ق�شم( وعددهم 198 موظفا من العاملن بجامعة حممد 
خي�شر ب�شكرة – اجلزائر.

أنموذج الدراسة: 
ملعاجلة م�شكلة الدرا�شة واختبار الفر�شيات تطلب بناء اأمنوذج �شمويل مقرتح لت�شخي�س العالقة بن متغريات 

الدرا�شة حيث ت�شمل:
املتغ��ري امل�شتق��ل يتمثل يف التمك��ن االإداري، وي�شم��ل خم�شة متغ��ريات جزئية هي: تفوي���س ال�شلطة، تدريب 

العاملن، حتفيز العاملن، االت�شال الفعال، فرق العمل.
املتغري التابع يتمثل يف مبادئ اإدارة اجلودة ال�شاملة. 

مصطلحات الدراسة:
التمكن االإداري: هو عملية اإدارية معا�شرة، توؤكد على منح العاملن حق الت�شرف، واتخاذ القرارات اخلا�شة 
ب��اإدارة ن�شاطاتهم داخل املوؤ�ش�شة ع��ن طريق تفوي�شهم ال�شالحيات، وتزويدهم باملعلومات املطلوبة يف الوقت 
املح��دد، ومنحه��م احلرية الكاملة الأداء اأعماله��م بالطريقة التي يرونها منا�شب��ة )الكبي�شي ومي واخلفاجي، 

.)3 ،2017
عّرف التمكن االإداري باأنه اإعطاء االأفراد �شلطة اأو�شع يف ممار�شة الرقابة، وحتمل امل�شوؤولية، ويف ا�شتخدام 

.)Badah, 2012, 14( قدراتهم من خالل ت�شجيعهم على ا�شتخدام القرار
كم��ا عّرف التمكن االإداري باأنه ا�شرتاتيجية ملنح االأفراد حرية االإدارة والت�شرف يف عملية اتخاذ القرارات 

.)Emerson, 2008, 10( من خالل تو�شيع نطاق ال�شلطة وتوفري بيئة منا�شبة لتفعيله
ويع��ّرف الباح��ث التمك��ن االإداري اإجرائي��ا باأنه عبارة ع��ن تو�شيع �شالحي��ات العاملن االإداري��ة واملالية يف 

اتخاذ القرارات، وحتمل امل�شوؤولية بح�شب املوقع الوظيفي والذي ي�شاعد على خلق بيئة للنمو املهني. 
اجل��ودة: تع��ّرف اجلودة "باأنها اأ�شلوب تطوير �شامل وم�شتم��ر يف االأداء، ي�شمل جماالت العمل التعليمي كافة، 
فه��ي عملي��ة اإداري��ة، حتق��ق اأه��داف كل من �ش��وق العمل والط��الب، اأي اأنه��ا ت�شمل جمي��ع وظائ��ف املوؤ�ش�شات 
التعليمي��ة ون�شاطاتها ولي�س يف اإنتاج اخلدمة فح�ش��ب ولكن يف تو�شيلها االمر الذي ينطوي حتما على حتقيق 
ر�شا الطالب، وزيادة ثقافتهم، وحت�شن مركز املوؤ�ش�شة التعليمية حمليا وعامليا، وزيادة ن�شيبها يف �شوق العمل" 

)اأبو م�شامح، 2015، 25(. 
ويع��ّرف الباح��ث اجلودة اإجرائي��ا باأنها اأ�شلوب للتح�شن امل�شتم��ر يف االأداء، تعتمد علي��ه املوؤ�ش�شة التعليمية، 
لتحقي��ق التكام��ل والتن�شيق بن جهود جميع العاملن، من خالل تلبي��ة حاجات ورغبات الطالب وامل�شتفيدين 

وك�شب ر�شاهم.
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اإدارة اجلودة ال�شاملة: 
تع��ّرف اإدارة اجلودة ال�شاملة على اأنه��ا جهد املنظمة الكلي املن�شب على التح�شن امل�شتمر الأداء العمليات التي 

.)Al-Amri, 2012, 15( متثل اأداء املوارد الب�شرية الأعمالهم واأنظمة اإجناز املهمات املناطة بهم
ويع��ّرف الباحث اإدارة اجلودة ال�شاملة اإجرائيا على اأنه��ا نظام ا�شرتاتيجي متكامل ي�شمل كل املنظمة، يعتمد 
عل��ى امل��وارد الب�شرية واملادية التي ت�شع��ى اإىل حتقيق التح�ش��ن امل�شتمر على املدى الطويل، م��ن اأجل اإر�شاء 

واإ�شباع حاجات امل�شتهلكن.
اإدارة اجل��ودة ال�شامل��ة يف التعلي��م: ه��ي ق��درة املوؤ�ش�ش��ة الرتبوي��ة عل��ى تق��دمي خدم��ة مب�شت��وى ع��ال م��ن 
اجل��ودة املتمي��زة، وت�شطي��ع م��ن خالله��ا الوف��اء باحتياج��ات ورغب��ات عمالئه��ا، )الطلب��ة، اأولي��اء االأم��ور، 
 اأ�شح��اب العم��ل، املجتمع، وغريه��م(، وبال�شكل الذي يتفق م��ع توقعاتهم، ومبا يحقق الر�ش��ا وال�شعادة لديهم

 )حممد، 2002، 51(.
ويعّرف الباحث اإدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم اإجرائيا على اأنها فل�شفة اإدارية تهدف اإىل التح�شن امل�شتمر 
لعمليات التعليم والتعلم، وتطوير خمرجات التعليم على اأ�شا�س من االأهداف الوا�شحة، من خالل اال�شتخدام 

االأمثل للموارد واالإمكانات، الإ�شباع حاجات الطالب وامل�شتفيدين من عملية التعليم.
اإلطار النظري: 

اأبعاد التمكن االإداري: 
من خالل مراجعة االآداب اخلا�شة بالتمكن االإداري، تبن وجود اختالف يف تعر�س هذه الدرا�شات واالأبحاث 
الأبع��اد التمك��ن االإداري الت��ي تدل على حمتويات��ه وم�شامينه، اإال اأنها جتمع يف معظمها عل��ى اأن هذه االأبعاد 
تتمح��ور ح��ول توف��ري النظ��م املالئمة الت��ي تدعم التمك��ن مث��ل، التحفيز، وتوف��ري التدريب ال��الزم، والعمل 

اجلماعي، و�شوال لتفوي�س ال�شلطة، وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات.
وقد مت حتديد اأبعاد التمكن االإداري على النحو التايل )البحي�شي، 2014، 30(:

املهمة: يهتم هذا البعد بحرية الت�شرف التي ت�شمح للفرد الذي مت متكينه من اأداء املهام التي وظف من اأجلها، 
واإيل اأي م��دى ي�شم��ح للفرد املمكن من تف�شري اجلوانب امللمو�شة وغ��ري امللمو�شة يف املنظمة كر�شا العاملن على 

�شبيل املثال.
حتديد املهمة: ياأخذ هذا البعد بعن االعتبار كمية اال�شتقاللية التي يتمتع بها املوظف اأو جمموعة املوظفن 
للقيام مبهام عملهم، واإىل اأي مدى يتم توجيههم، اأو حاجتهم للح�شول على اإذن الإجناز املهام التي يقومون بها، 
واإىل اأي درج��ة تو�ش��ح �شيا�ش��ات واإج��راءات املنظمة ما يجب القيام ب��ه، ومن ثم اإعط��اء الفر�شة للموظفن 
للقي��ام باإجن��از امله��ام، واإىل اأي مدى هناك ت�شارب ب��ن امل�شوؤولي��ة اال�شتقاللية واالأه��داف املر�شومة من قبل 

املديرين لتحقيق االأداء الفعال. 
الق��وة: اإن اأول اخلط��وات يف التب�ش��ر والتعم��ق يف مفه��وم التمك��ن يرتكز عل��ى درا�شة مفهوم الق��وة، وكيفية 
تاأثريها على عملية التمكن، �شواء من ناحية وجهة نظر القيادة اأو العاملن على حد �شواء، وياأخذ بعد القوة 
بع��ن االعتب��ار ال�شعور بالق��وة ال�شخ�شية التي ميتلكها االأف��راد نتيجة متكينهم، وماهية امله��ام التي يقوم بها 
االأفراد املمكنن، واإىل اأي مدى ال�شلطة التي ميتلكها الفرد حمددة يف املهام، واإىل اأي مدى تقوم االإدارة بجهود 

مل�شاركة العاملن يف ال�شلطة وتعزيز �شعورهم بالتمكن.
االلت��زام: ياأخ��ذ هذا البعد بعن االعتبار اكت�شاف م�شادر الت��زام االأفراد واالإذعان التنظيمي الأ�شلوب حمدد 
للتمك��ن، ويت�ش��ل ُبعد االلت��زام باملوا�شيع املت�شلة بزي��ادة حتفيز االأفراد، من خالل توف��ري احتياجات الفرد 

للقوة واالحتياجات االجتماعية وزيادة الثقة بالنف�س. 
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الثقاف��ة: يبح��ث هذا البعد يف مدى قدرة ثقاف��ة املنظمة على تعزيز ال�شعور بالتمك��ن، فالثقافة التنظيمية 
الت��ي تو�ش��ف بالق��وة والتحكم م��ن غري املحتم��ل اأن توفر بيئ��ة مالئمة لنج��اح التمكن، بل عل��ى االأرجح قد 
ت�ش��كل عائقا ً لبيئة التمكن، ويعتمد جن��اح ا�شرتاتيجية التمكن على بيئة املنظمة واأ�شلوب تنفيذها لعملية 
التمك��ن، ف��اإذا مت اإدارة بيئ��ة املنظم��ة واأ�شل��وب تنفيذ التمك��ن بقدرة وفاعلي��ة فاإن التمك��ن �شيعزز حت�شن 
االإنتاجي��ة، واجلودة، وتقليل التكاليف، وحتقي��ق املرونة يف العمل، ورفع م�شتوى الر�شا الوظيفي. اأما االإدارة 
ال�شيئة اأو ال�شعيفة يف اإدارة ا�شرتاتيجيات التمكن فاإنها تزعزع الثقة داخل املنظمة، التي بدورها قد توؤدي 
اإىل اأن ي�شخ��ر املوظف��ون م��ن مبادرة االإدارة، وبالت��ايل ال ميكننا النظر اإىل عملية تنفي��ذ التمكن مبعزل عن 

البيئة الداخلية للمنظمة، وميكن للمنظمات االختيار من تلك االأبعاد ما يتالءم مع قدراتها واحتياجاتها. 
اأما يف درا�شتنا هذه ف�شنتناول االأبعاد التالية )جواد، 2010، 64(:

تفوي�س ال�شلطة: التفوي�س يت�شمن تعين املهام للمروؤو�شن، ومنحهم ال�شلطة الالزمة ملمار�شة هذه املهام، ومع 
�س هنا حق اإ�شدار القرارات التي  ا�شتعداد املروؤو�شن لتحمل تبعات امل�شوؤولية الأداء مقبول لهذه املهام، وللمفوَّ

ُفو�س باتخاذها.
فالتمك��ن يتطلب تغيريا يف االأمناط القيادية التقليدية اإىل اأمن��اط توؤمن بامل�شاركة، وبالتايل فاإن التفوي�س 
ي�شكل فر�شة كبرية لتوفري االإطارات )الكوادر( القادرة على االإدارة والقيادة، فهو ميدان لنقل مهارات االإدارة 

واالعتماد على النف�س، بحيث ي�شاهم هذا النظام يف اإعداد قادة امل�شتقبل للموؤ�ش�شة، وللمجتمع ككل.
ف��رق العم��ل: فرق العمل هي عبارة عن جماعة من االأفراد كل منه��م لديه خربة ومهارة معينة، ولديهم مهمة 
م�شرتكة البد من اإجنازها، يجتمعون معا لتبادل املعلومات التي ت�شاعد على اال�شتجابة املنا�شبة واملطلوبة من 
الفري��ق. ويرتبط التمكن االإداري عند العديد م��ن الباحثن بتنظيم فرق العمل، فريى اأن فريق العمل يجب 
اأن يتمتع مبهارات متكاملة، ويلتزم بتحقيق هدف م�شرتك، وم�شوؤولية جماعية، وله �شلطة يف اتخاذ القرارات 

التنفيذية. ولذلك يعد ت�شكيل فرق العمل اإحدى االآليات املهمة لتطبيق التمكن االإداري يف املنظمات.
التدري��ب: يع��رف التدري��ب اأن��ه" عملية تعلم املع��ارف والطرق وال�شلوكي��ات اجلديدة املوؤدي��ة اإىل تغريات يف 

قابلية االأفراد الأداء اأعمالهم".
يعتم��د التمك��ن االإداري على التدريب من خ��الل اكت�شاب اخلربات واملهارات، وبدون ه��ذا العن�شر ال ي�شتطيع 
االأف��راد ممار�شة اأعمالهم وحتم��ل م�شوؤولياتهم وبالتايل منحهم الثقة، ومن خ��الل ممار�شة االأعمال وتكثيف 
التدري��ب يح�ش��ل العامل��ون على اخل��ربات التي توؤهله��م ملزاولة االأعمال وحتم��ل امل�شوؤوليات م��ن قبلهم، وهي 
اجله��ود الهادف��ة اإىل تزويد العاملن باملعلومات واملع��ارف اأو تنمية مهارات ومعارف وخ��ربات العاملن باجتاه 

زيادة كفاءتهم احلالية وامل�شتقبلية.
االت�ش��ال الفع��ال: يتمثل االت�شال يف ا�شتخ��دام االإدارات وموظفيها و�شائل االت�ش��ال احلديثة وي�شاعد على 
توا�ش��ل االإدارة م��ع غريها م��ن اجلهات، اإذ اإن توف��ر املعلومات يعزز م��ن االلتزام الذاتي لالأف��راد، مما ي�شتلزم 
التعامل مع و�شائط عدة لنقل املعلومات ي�شهل الو�شول اإليها يف الزمان واملكان املنا�شبن، اإذ ال جدوى من توافر 

املعلومات التي ال ميكن ا�شتخدامها عند احلاجة اإليها.
فاالت�ش��ال الفع��ال ومتري��ر املعلومات يف جميع االجتاهات مه��م جدا لتمكن العاملن وجعله��م اأكرث قدرة على 

اال�شتجابة واالإجابة على ت�شاوؤالت العمالء بطريقة �شحيحة و�شريعة وفعالة. 
التحفي��ز: حفز العاملن هو ال�شعور االإيجابي ل��دى املوظف الناجت عن جمموعة العوامل املوؤثرة، التي حترك 
دافعيت��ه لب��ذل جهد اأك��رب، لتحقيق نتائ��ج اأف�شل يف منظمت��ه، ويت�شمن كل م��ا تقدم��ه االإدارة العليا من عون 

وم�شاعدة للعاملن.
ي�شاهم التمكن يف منح العاملن احلافز نحو االندفاع لتحقيق االإجناز والرغبة يف حتمل امل�شوؤولية،، فالتمكن 
االإداري هو الطريق الذي من �شاأنه زيادة دافعية العمل، والتمكن ميثل طرقا مهمة ي�شتخدمها املديرون لدعم 
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دافعي��ة العامل��ن، وه��و متكن العاملن لو�ش��ع اأهداف عملهم، واتخ��اذ القرارات وحل امل�ش��كالت من قبلهم، من 
خالل تو�شيع م�شاحة امل�شوؤولية وال�شالحية املمنوحة لهم.

اأهمية التمكن االإداري: 
تاأت��ي اأهمي��ة التمكن االإداري من كون��ه �شروريا ملواكبة التغريات احلا�شلة يف البيئ��ة املحيطة باملوؤ�ش�شة، من 
خ��الل م�شاركة جميع العاملن، والتزامهم بالتطوير امل�شتمر، وحتملهم امل�شوؤولية وامل�شاركة باتخاذ القرارات، 
وه��و بذلك ي�شتخ��رج اأق�شى طاقات العاملن واأف�شل اإبداعاتهم، مما ي�شه��م يف حت�شن وتطوير اأداء املوؤ�ش�شة، 

وبلوغها اأهدافها باأف�شل ما ميكن )�شادي، 2015، 9(.
اإن اأهمي��ة التمك��ن االإداري تاأت��ي م��ن خ��الل تعزي��ز الثق��ة املتبادل��ة ب��ن املنظم��ة واملوظفن وخل��ق الوالء 
التنظيمي، ملا له من تاأثري مبا�شر على رفع الروح املعنوية لدى املوظفن، وانعكا�س ذلك على توجههم امل�شتقبلي 
للعم��ل، وال��ذي بدوره يقل��ل من حاالت ترك الوظيف��ة، االأمر الذي ينعك���س اأي�شا اإيجابا عل��ى تكاليف العمل 

واالإنتاج )هيثم، 2012، 45(.
اإن اأهمية التمكن االإداري تاأتي من خالل ما يقدمه للمنظمة والعاملن من فوائد عدة اأهمها )خلف وحمادي، 

:)114 ،2016
�شمان فعالية املنظمة، وحت�شن نوعية اخلدمة وجودتها، مع ال�شرعة يف اإجناز املهام.  -

تزيد من ال�شعور باالإنتماء، واإ�شباع احلاجات االإن�شانية االأ�شا�شية.  -
تعزيز ال�شعور االإيجابي لدى العاملن باأنهم االأ�شا�س يف جناح املنظمة.  -

ي�شبح العمل اأكرث اإثارة، حمفزا، وممتعا وذي مغزى.  -
ي�شجع التمكن على بناء عالقات جيدة بن اأفراد التنظيم.  -

ال�شرعة يف اتخاذ القرارات واالقرتاحات، وحت�شن عملية ت�شليم اخلدمات وت�شريعها، االأمر الذي يوفر   -
الكثري من االأموال والوقت للمنظمة.

الدراسات السابقة:
درا�ش��ة Najafabadi، اSadeghi وHabibzadehا)2001( هدف��ت الدرا�ش��ة اإىل تفح�س كيفية تطبيق 
اإدارة اجل��ودة ال�شامل��ة يف املدار�س، وما مت اإجن��ازه، من خالل مقابلة مديري التعلي��م واأع�شاء املكتب املركزي 
للتعلي��م، ومدي��ري املدار���س واملدر�ش��ن واأولياء االأم��ور يف 14 مدر�شة. ودل��ت البيانات اأن��ه مت ا�شتخدام نظام 
تدريب م�شتمر للمدر�شن واملديرين اجلدد من خالل اأكادميية القيادة يف املقاطعة و�شفوف التح�شن امل�شتمر، 
وق��د كان اأ�شل��وب اإدارة اجل��ودة ال�شامل��ة اإجباريا على م�شت��وى املدير، واختياري��ا على م�شت��وى املعلم. وبينت 
النتائج اأن التح�شينات ارتبطت با�شتخدام اإدارة اجلودة ال�شاملة ملا له من فوائد كثرية تت�شمن ثقافة مدر�شية 

اإيجابية، ومناخا منظميا �شحيا و�شليما.
درا�ش��ة Najafabadi  et al. ا)2008( هدف��ت الدرا�ش��ة اإىل معرفة مدى تطبي��ق اإدارة اجلودة ال�شاملة يف 
الكلي��ة اجلامعي��ة ببورا�س، وا�شتخ��دم الباحثون املنهج النوع��ي، ومت اعتماد كل من املقابل��ة وحتليل املحتوى 
كاأداتن للدرا�شة، وتكون جمتمع الدرا�شة من جميع روؤ�شاء االأق�شام االأكادميية واالإدارية يف الكلية اجلامعية 
ببورا���س. واأظه��رت الدرا�شة اأن الكلية اجلامعية ببورا�س ال متتلك خط��ة ا�شرتاتيجية وا�شحة املعامل تدعم 
اإدارة اجل��ودة ال�شامل��ة، كما اأن الكلية ال ت�شجع املبادرات التي ت��وؤدي اإىل حت�شن العملية التعليمية. واأو�شت 
الدرا�ش��ة ب�ش��رورة اإجراء املزيد من البحوث يف جم��ال اإدارة اجلودة ال�شاملة، والتي ميك��ن اأن ت�شهم يف جودة 

التعليم العايل.
درا�ش��ة Emersonا)2008( هدف��ت هذه الدرا�شة اإىل التعّرف على االأ�شب��اب التي جتعل متكن العاملن اأكرث 
من جمرد �شعار �شائد، وهدفت اأي�شا اإىل حتقيق ر�شا املوظفن من خالل عملية التمكن، وطبقت هذه الدرا�شة 

يف منظمة اك�شفام الدولية الربيطانية، وتو�شلت الدرا�شة اإىل عدد من النتائج منها:
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اأن ي�شم��ح للموظف��ن اأن يكون لهم راأي يف الق�شايا التي يتعن عليه��م التعامل معها، وبالتايل ي�شعرون باأن   -
لهم ملكية يف هذه العملية. 

�ش��رورة ال�شماح للموظفن بعر�س اآرائهم، ويتطلب �شرورة تقييم و�شائل االت�شال، بحيث يكون االت�شال   -
يف كال االجتاهن.

يجب على االإدارة ممار�شة وت�شجيع اأ�شلوب متكن العاملن من خالل الثقة والتوا�شل مع املوظفن.  -
درا�ش��ة جواد )2010( هدفت الدرا�شة اإىل التثب��ت من �شدق العالقة عمليا، با�شتخدام اأدوات قيا�س منا�شبة 
لو�ش��ف م�شتوى اإدراك العامل��ن للتمكن االإداري ومتغريات االإبداع لديهم. وبرهن��ت نتائج الدرا�شة امليدانية 
وجود دعم جزئي لعالقات التمكن االإداري، مع اأغلب متغريات اإبداع العاملن، وحمدودية ا�شتجابة متغريات 

اإبداع العاملن للتباين يف م�شتوى اإدراك العاملن ملمار�شات التمكن االإداري.
درا�شة Al-Amriا)2012( هدفت الدرا�شة اإىل معرفة ن�شاطات وممار�شات اإدارة اجلودة ال�شاملة يف اجلامعات 
اليمني��ة، وا�شتخ��دم الباحث املنهج الو�شف��ي التحليلي، وجمعت البيانات بطريقة امل�ش��ح ال�شامل لكل املوظفن 
االأكادميين العاملن يف اجلامعات املحلية اليمنية البالغ عددهم 262 موظفا. واأظهرت الدرا�شة اأن اجلامعات 

املحلية اليمنية متلك معدال منخف�شا من ممار�شات اإدارة اجلودة ال�شاملة.
واأو�ش��ت الدرا�ش��ة ب�شرورة العمل على حت�شن ج��ودة املخرجات التعليمية، وت�شمي��م برامج تعليمية جديدة 

ت�شاهم يف حت�شن و�شع اجلامعات اليمنية، والعمل على ا�شتقطاب الطواقم االإدارية واالأكادميية املتميزة.
درا�ش��ة Badahا)2012( هدف��ت الدرا�ش��ة اإىل التعرف على عملي��ات اإدارة املعرفة وعالقته��ا با�شرتاتيجية 
التمك��ن االإداري للعاملن يف وزارة التعليم العايل والبح��ث العلمي يف االأردن، وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن درجة 
ممار�ش��ة اإدارة املعرف��ة كانت مرتفعة، وا�شرتاتيجية متك��ن العاملن كانت عالية. كما اأن هناك اأثرا ذا داللة 

اإح�شائية للعالقة بن اإدارة املعرفة ودرجة متكن العاملن.
درا�شة هيثم )2012( هدفت الدرا�شة اإىل التعرف على م�شتوى التمكن االإداري وم�شتوى االإبداع االإداري لدى 
العامل��ن يف كل م��ن جامعت��ي االأزهر واالإ�شالمية بغزة، وتو�شل��ت الدرا�شة اإىل اأن اأف��راد العينة يوافقون على 
توف��ر التمكن االإداري واأبعاده حمل الدرا�شة بن�شب متفاوتة يف اجلامعتن، وات�شح اأن درجة موافقة موظفي 

اجلامعة االإ�شالمية اأكرب من درجة موافقة موظفي جامعة االزهر. 
كم��ا اأظه��رت النتائ��ج اأن درجة موافقة موظف��ي اجلامعة االإ�شالمي��ة اأكرب من درجة موافق��ة موظفي جامعة 
 ،% االأزه��ر، حي��ث بلغت درجة املوافقة عل��ى حمور االإبداع االإداري لدى موظفي اجلامع��ة االإ�شالمية 82.78 

.% بينما موظفي جامعة االأزهر78.87 
درا�ش��ة البحي�ش��ي )2014( هدفت الدرا�شة اإىل التعرف على دور متكن العاملن يف حتقيق التميز املوؤ�ش�شي يف 
الكلي��ات التقني��ة يف قطاع غزة، وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن اأف��راد العينة املبحوثة يوافقون على توفر التمكن 
االإداري)تفوي�س ال�شلطة، م�شاركة باملعلومات، الثقافة التنظيمية( يف كلياتهم، كما اأن اأفراد العينة املبحوثة 
يوافق��ون على توفر التمي��ز املوؤ�ش�شي )القيادي، الب�ش��ري، اخلدماتي( يف كلياتهم بدرج��ة كبرية. واأنه توجد 
عالقة ذات داللة اإح�شائية بن الثقافة التنظيمية والتفوي�س االإداري وامل�شاركة باملعلومات وفرق العمل من 

جهة، وبن التميز القيادي والب�شري واخلدماتي من جهة اأخرى.
درا�شة �شادي )2015( هدفت الدرا�شة اإىل التعرف على متطلبات التمكن من وجهة نظر االإدارين يف اجلامعات 
الفل�شطيني��ة مبحافظات غزة، وتو�شل��ت الدرا�شة اإىل توفر متطلبات التفوي���س، ومتطلبات االت�شال الفعال، 
ومتطلب��ات التدري��ب امل�شتم��ر بدرجة مقبول��ة، وتوفر متطلب��ات الثقة االإداري��ة ومتطلبات العم��ل اجلماعي 
بدرج��ة قليل��ة، وعدم وجود فروق ذات داللة اإح�شائية بن متو�شط��ات تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة تعزى 

اإىل متغريات اجلن�س، و�شنوات اخلدمة وم�شتوى الوظيفة.
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درا�ش��ة اإ�شماعي��ل )2016( هدفت الدرا�ش��ة اإىل التعرف على واقع اإدارة اجل��ودة ال�شاملة يف جامعة فل�شطن 
كاإحدى موؤ�ش�شات التعليم العايل، وعالقة ذلك مب�شتوى حتقيق اجلامعة للميزة التناف�شية، وتو�شلت الدرا�شة 
اإىل اأن هن��اك عالق��ة ارتباط معنوية اإيجابية بن كل حمور من حماور اإدارة اجلودة ال�شاملة على حدة وبن 
اإدارة اجلودة ال�شاملة ككل مع امليزة التناف�شية للجامعة، وهناك درجة تاأثري معنوية الإدارة اجلودة ال�شاملة 

على حتقيق اجلامعة امليزة التناف�شية.
درا�ش��ة الكرع��اوي )2016( هدفت الدرا�ش��ة اإىل تو�شيح واقع مبادئ اإدارة اجل��ودة ال�شاملة يف قطاع التعليم 
الع��ايل، ومعرف��ة مدى تطبيق ه��ذه املبادئ بن الكليات احلكومي��ة واالأهلية من خالل اإج��راء مقارنة بينهما، 
وتو�شل��ت الدرا�ش��ة اإىل اأن هناك وعيا واإدراكا كامال باأهمية اإدارة اجلودة ال�شاملة ومبادئها، ولكن كان هناك 
تفاوت من حيث تطبيق هذه املبادئ يف القطاع احلكومي من جهة وتفاوت كبري جدا مع القطاع االأهلي من جهة 

اأخرى.
درا�ش��ة كاظ��م )2016( هدف��ت الدرا�ش��ة اإىل التعرف عل��ى االأخطار الت��ي تواجهها كلي��ة االإدارة واالقت�شاد 
جامع��ة القاد�شي��ة، نتيج��ة زي��ادة اخلطر باأنواع��ه، واإىل حتلي��ل العالقة ب��ن اإدارة اجلودة ال�شامل��ة واإدارة 
اخلط��ر، وتو�شل��ت الدرا�ش��ة اإىل نتائ��ج اأن هناك عالق��ة وثيقة بن اإدارة اجل��ودة ال�شامل��ة واإدارة االأخطار، 
وهذا يدل على اأن حتقيق اإدارة اجلودة ال�شاملة �شيوؤدي اإىل تخفيف االأخطار، واأن هناك عالقة ارتباط بن 
معاي��ري اإدارة اجل��ودة ال�شاملة )الرتكيز على الزبون، مب��داأ الرتكيز على الت��زام االإدارة العليا، مبداأ الرتكيز 
على التح�شن امل�شتمر، مبداأ تعزيز الفريق( واإدارة االأخطار تدل العالقة على اهتمام الكلية جمتمع الدرا�شة 

بهذه املعايري التي ت�شاهم يف حتقيق ن�شب تطور ملحوظة يف العملية التعليمية.
التعليق على الدراسات السابقة:

ب�ش��كل ع��ام ميكن القول اإن معظم الدرا�ش��ات ال�شابقة كانت مفيدة يف الدرا�ش��ة احلالية، �شواء يف االإطار 
النظ��ري اأو املنهجي��ة اأو ت�شميم اأداة الدرا�شة احلالي��ة، كما مت اال�شتفادة من نتائجها مبقارنتها مع نتائج هذه 

الدرا�شة، ومعرفة التوافق اأو االختالف بينها. 
وتختل��ف الدرا�ش��ات ال�شابق��ة عن الدرا�ش��ة احلالية يف تناولها الأث��ر التمكن االإداري و مب��ادئ اإدارة اجلودة 
ال�شامل��ة. اإذ متي��زت ه��ذه الدرا�شة ع��ن الدار�ش��ات ال�شابقة م��ن ناحية احل��دود الزمانية واملكاني��ة واحلالة 
الدرا�شي��ة، واأي�ش��ا يف تناول الباحث لبع�س املتغريات التي مل تتطرق اإليها الدرا�شات ال�شابقة. وياأمل الباحث 
اأن متث��ل الدرا�شة احلالية اإ�شاف��ة علمية يف مو�شوعها، واأن ت�شاهم يف تعزيز مفهوم وم�شتوى التمكن االإداري 

ومبادئ اإدارة اجلودة ال�شاملة يف اجلامعة املبحوثة.
منهجية الدراسة و إجراءاتها:

منهج الدرا�شة:
اعتمد البحث على املنهج التحليلي لتوافقه مع هدف البحث وطبيعته.

جمتمع الدرا�شة وعينته: 
يتك��ون جمتمع الدرا�شة م��ن العاملن اأ�شحاب املنا�ش��ب االإدارية االإ�شرافية )عميد كلي��ة، نائب عميد، رئي�س 

ق�شم، نائب رئي�س ق�شم( وعددهم 198 موظفا العاملن يف الكليات التالية:
كلي��ة العل��وم والتكنولوجيا، كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة واحلي��اة، كلية االآداب واللغات، كلية العلوم 
االإن�شاني��ة واالجتماعي��ة، كلي��ة احلق��وق والعل��وم ال�شيا�شي��ة، كلي��ة العل��وم االقت�شادية والتجاري��ة وعلوم 
الت�شيري. ونظرا لقلة عددهم مت ا�شتخدام اأ�شلوب امل�شح ال�شامل، كما مت توزيع 198 ا�شتمارة، مت ا�شتعادة 130 
ا�شتمارة، وا�شتبعدت 10 ا�شتمارات لوجود نواق�س فيها وغري قابلة لتحليل، لت�شبح اال�شتمارات ال�شاحلة 120 

ا�شتمارة، واجلدول )1( يو�شح خ�شائ�س اأفراد العينة:
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جدول )1(: خ�شائ�ص اأفراد العينة

الن�شبة%العدداملتغري
11797.5ذكراجلن�ص

0325اأنثى

- 30العمر  25//
35 -  301008.34
40 -  354033.34

407058.34 فما فوق
0302.5عميدامل�شتوى الوظيفي

0907.5نائب عميد
4033.34رئي�ص ق�شم

6856.67نائب رئي�ص ق�شم
//اأقل من 5 �شنواتمدة اخلدمة

1512.5من 6 اإىل 10 �شنوات
5041.67من 11 اإىل 15 �شنوات

155545.84 فاأكرث

120100املجموع الكلي

امل�شدر: اجلدول من اإعداد الباحث من بيانات الدرا�شة امليدانية )2017(.
%، ويعزى  نالح��ظ م��ن اجلدول )1( اأن اأغلبية اأفراد العينة هم م��ن الذكور البالغ عددهم117 بن�شبة 97.5 
 % ذل��ك يف راأي الباح��ث اإىل اأن هن��اك بع�س االأعمال االإداري��ة ال ت�شتطيع االإناث القيام به��ا، كما اأن 08.34 
35 اإىل 40 �شنة، والبقية بلغت  اأعمارهم من  % تراوحت  تراوحت اأعمارهم من 30 اإىل 35 �شنة، واأن 33.34 
اأعماره��م اأك��رث م��ن 40 �شن��ة بن�شبة 58.34 %. واأن اأغل��ب اأفراد العينة تزيد م��دة خدمتهم باجلامعة عن 
10 �شن��وات، ويع��زى ذلك يف راأي الباحث اأن اأغلبي��ة امل�شوؤولن يف اجلامعة يتحمل��ون م�شوؤوليات كبرية تتطلب 
%، نائب عميد بن�شبة  خ��ربات علمي��ة طويلة، اأما امل�شت��وى الوظيفي فهو موزع كالتايل: عميد بن�شب��ة 02.5 
اأن الدار�شة ت�شمل  %، مما يعني   56.67 %، نائب رئي�س ق�شم بن�شبة   33.34 %، رئي�س ق�شم بن�شبة   07.5

كل فئات الدرا�شة.
طريقة جمع البيانات: 

مت االعتماد على نوعن من البيانات هما:
البيان��ات الثانوي��ة: مت جم��ع البيان��ات الالزم��ة عن طريق اللج��وء اإىل امل�ش��ادر الثانوي��ة للدرا�شة من خالل 
الرج��وع اإىل الكت��ب واملراجع العربي��ة واالأجنبية ذات العالقة، واالأبحاث والدرا�ش��ات ال�شابقة التي تناولت 

مو�شوع الدرا�شة. 
البيان��ات االأولي��ة: حيث مت اللجوء اإىل امل�شادر االأولية للدرا�شة من خ��الل جمع البيانات الالزمة لال�شتمارة 
الت��ي مت ت�شميمه��ا ملعرف��ة اآراء العامل��ن ح��ول اأث��ر التمك��ن االإداري على تطبي��ق اإدارة اجل��ودة ال�شاملة يف 
اجلامعات اجلزائرية، ومن ثم تفريغها وحتليلها با�شتخدام برنامج SPSS، وا�شتخدام االختبارات االإح�شائية 

املنا�شبة بهدف الو�شول لدالالت ذات قيمة وموؤ�شرات تدعم مو�شوع الدرا�شة.
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اأداة الدرا�شة: 
مت تطوي��ر اأداة الدرا�ش��ة اعتمادا على االإطار النظري والدرا�ش��ات ال�شابقة التي ذكرت �شابقا، كدرا�شة هيثم 
)2012( ودرا�ش��ة ج��واد )2010( ودرا�شة البحي�شي )2014(، وغريها م��ن الدرا�شات التي ذكرت �شابقا، وهي 
ذات عالق��ة مبو�ش��وع الدرا�شة احلالية، باالإ�شافة اإىل اال�شتعانة باآراء ووجهات نظر املحكمن، وذوي اخلربة 

واالخت�شا�س، وبناء عليه فقد تكونت  اأداة الدرا�شة من ثالثة اأجزاء هي:
Ԁ  اجل��زء االأول: يتكون من اخل�شائ�س الدميغرافية لعينة الدرا�شة امل�شتخدمة )العمر، اجلن�س، امل�شتوى

الوظيفي، �شنوات اخلربة(.
Ԁ  ،اجل��زء الثاين: يتكون من حماور التمكن االإداري)تفوي�س ال�شلط��ة، تدريب العاملن، حتفيز العاملن

االت�شال الفعال، فرق العمل(.
Ԁ .اجلزء الثالث: يتكون من حماور اإدارة اجلودة ال�شاملة

كم��ا ا�شتملت اال�شتم��ارة على 50 فقرة، موزعة على املحاور التالية: حم��ور التمكن االإداري 25 فقرة، وحمور 
مبادئ اإدارة اجلودة ال�شاملة 25 فقرة. وقد مت ا�شتخدام مقيا�س ليكرت اخلما�شي الذي تندرج االإجابة عليه 

من درجة واحدة اأمام االإجابة )ال اأوافق ب�شدة( اإىل خم�س درجات اأمام االإجابة )اأوافق ب�شدة(.
�شدق اأداة القيا�س )اال�شتمارة( وثباته: 

مت التحقق من �شدق االأداة بعدة طرق كما يلي:
�ش��دق اأداة الدرا�ش��ة: مت التاأكد من �شدق املحتوى من خالل عر���س اال�شتمارة على جمموعة من املحكمن من 
ذوي اخل��ربة واالخت�شا���س من اجلامع��ات اجلزائرية، حيث وزعت على 12 حمكما، وطل��ب منهم اإبداء اأرائهم 
ح��ول ال�شياغ��ة اللغوية، وعالقة الفقرات مبحاور الدرا�شة، واإج��راء التعديل الالزم اإن ا�شتدعى االأمر ذلك، 
وق��د ا�شتجاب لتحكيم اال�شتمارة 11 حمكم��ا، وقاموا باإجراء التعديل املنا�شب. وبناء على اأرائهم مت ا�شتبعاد 

بع�س الفقرات.
ثب��ات اأداة الدرا�ش��ة: لتحقي��ق ثب��ات اأداة الدرا�ش��ة مت حتقيق ثب��ات االت�ش��اق الداخلي با�شتخ��دام معادلة 
كرونب��اخ الف��ا، حيث بلغ معامل الثبات ملح��ور التمكن االإداري 0.871، وملب��ادئ اإدارة اجلودة ال�شاملة 0.844، 

بينما بلغ معامل الثبات للمجموع الكلي 0.885، ويعترب هذا الثبات مقبوال الأغرا�س الدرا�شة. 
املعاجلة االح�شائية: 

لغر���س حتليل نتائج الدرا�شة التي جمعت من خالل اال�شتم��ارة، فقد ا�شتعملت االأ�شاليب االإح�شائية االآتية: 
التك��رار والن�ش��ب؛ ملعرف��ة اإجاب��ات اأف��راد العينة وحتليله��ا، الو�ش��ط احل�شابي، واالنح��راف املعي��اري، معامل 
االرتب��اط بري�ش��ون، األف��ا كرونب��اخ )Cronbach Alfa(، كم��ا مت ا�شتخ��دام االنح��دار اخلط��ي الب�شي��ط، 

 . R2 باالإ�شافة اإىل ا�شتخدام معامل التف�شري
نتائج الدراسة ومناقشتها:

لق��د مت ا�شتخ��دام مقايي�س االإح�شاء الو�شفي وذلك اعتمادا على املتو�شط احل�شابي واالنحراف املعياري 
لو�شف اإجابات عن اأ�شئلة اال�شتمارة. كما مت ح�شاب املتو�شط احل�شابي واالنحراف املعياري لو�شف االإجابات 
ع��ن عبارات اال�شتمارة املتعلقة مبح��اور الدرا�شة)التمكن االإداري، مب��ادئ ادارة اجلودة(. ولتحديد م�شتوى 
املوافقة على كل فقرة من اأ�شئلة اال�شتمارة و مت اعتماد املقيا�س التايل: العبارة من )1 – اأقل من 2.33( ي�شري 
امل��دى اإىل تدين املوؤ�ش��ر، ومن ثم فاإن م�شتوى التوجيه "�شعيف"، ومن )2.34 – اأقل من 3.67( ي�شري املدى اإىل 
م�شتوى متو�شط، ومن ثم فاإن م�شتوى التوجيه "متو�شط"، ومن )3.68–5( ي�شري املدى اإىل ارتفاع املوؤ�شر، ومن 

ثم فاإن م�شتوى التوجيه "مرتفع".
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مبا اأن الدرا�شة �شعت لالإجابة عن ال�شوؤال الرئي�شي التايل: "ما اأثر التمكن االإداري على تطبيق اإدارة اجلودة 
ال�شاملة يف جامعة ب�شكرة"؟ 

وقد تفرعت عن ال�شوؤال الرئي�شي االأ�شئلة التالية:
اإجاب��ة ع��ن ال�ش��وؤال االأول ال��ذي ين�س عل��ى: "ما م�شت��وى التمك��ن االإداري بجامع��ة ب�شكرة م��ن وجهة نظر 

املبحوثن"؟ 
لالإجاب��ة ع��ن هذا ال�ش��وؤال مت ح�ش��اب املتو�شطات احل�شابي��ة واالنحراف��ات املعيارية لتقدي��رات اأفراد عينة 

الدرا�شة على جماالت التمكن االإداري، حيث كانت كما هي مو�شحة يف اجلدول )2(.
جدول )2(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والأهمية الن�شبية لإجابات اأفراد عينة الدرا�شة على فقرات مقيا�ص 

التمكني الإداري

 رقم
 املتو�شطاملحورالفقرة

احل�شابي
 االنحراف

املعياري
 االأهمية
الن�شبية

تفوي�س ال�شلطة
مرتفع03.900.37توجد معايري وا�شحة يف اجلامعة لعملية تفوي�ص ال�شلطة01
متو�شط02.500.32متكن اإدارة اجلامعة العاملني من الت�شرف بحرية02
مرتفع04.000.36تثق اإدارة اجلامعة يف قدراتي على اأداء املهام املوكلة يل03
مرتفع03.780.33ل ميار�ص روؤ�شائي ال�شالحيات املفو�شة اإل خالل فرتة التفوي�ص04
مرتفع03.710.34تتبنى اجلامعة فل�شفة تفوي�ص ال�شلطة لدى عامليها05

متو�شط03.580.31املجموع الكلي ملحور تفوي�س ال�شلطة

فرق العمل
مرتفع04.000.26تتوافر اأجواء التعاون وامل�شاعدة بني زمالء العمل06
مرتفع03.810.29ت�شجع اجلامعة وحتر�ص على بناء الفريق07
مرتفع03.750.27اأت�شاور مع زمالئي فيما يخ�ص املهام املوكلة اإيل08
مرتفع03.840.30تت�شم عالقاتي مع امل�شوؤولني يف اجلامعة باأنها عالقات تعاونية09
متو�شط03.580.25ت�شود الثقة بني اأع�شاء جماعات العمل داخل اجلامعة10

مرتفع03.800.25املجموع الكلي ملحور فرق العمل

التدريب
 تقيم اإدارة اجلامعة الربامج التدريبية التي ي�شارك فيها العاملون11

 ب�شكل منتظم
متو�شط03.600.45

مرتفع4.000.46يتاح للعاملني فر�ص التعلم واكت�شاب اأ�شياء جديدة يف جمال العمل12
مرتفع03.900.40تنوع اإدارة اجلامعة يف اأ�شاليب التدريب للعاملني13
متو�شط03.650.49تتبنى اجلامعة خطة وا�شحة للتدريب14
مرتفع03.820.47تقوم اجلامعة بدورات تدريبة للعاملني لتطوير مهاراتهم15

مرتفع03.790.47املجموع الكلي ملحور التدريب
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جدول )2(: يتبع

 رقم
 املتو�شطاملحورالفقرة

احل�شابي
 االنحراف

املعياري
 االأهمية
الن�شبية

االت�شال الفعال
مرتفع03.830.27تهتم اجلامعة بتحديث اأجهزة الت�شال16
مرتفع03.800.28يوجد نظام معلومات يوفر املعلومة على نحو �شريع لأ�شحاب القرار17

متو�شط03.630.25يتقا�شم العاملون املعارف اجلديدة مع العاملني يف الأق�شام الأخرى18
مرتفع04.000.21تهتم اجلامعة باإيجاد و�شائل ات�شال فعالة ومتطورة19
مرتفع03.900.23ت�شتخدم اجلامعة نظم ات�شال ت�شاعد على تب�شيط الإجراءات20

مرتفع03.830.24املجموع الكلي ملحور االت�شال الفعال

حتفيز العاملن
متو�شط03.500.33تتبع اإدارة اجلامعة معيار الكفاءة يف نظام ترقية العاملني21
مرتفع03.680.34يت�شم نظام احلوافز املعمول به يف اجلامعة باأنه عادل للجميع22
متو�شط03.550.37ظروف العمل منا�شبة لأداء مهامي23
مرتفع04.000.35يتنا�شب الراتب الذي اأتقا�شاه مع اجلهود التي اأبذلها يف العمل24
مرتفع03.730.31تقدر اإدارة اجلامعة جهودي يف العمل25

مرتفع03.700.32املجموع الكلي ملحور حتفيز العاملن

مرتفع03.740.33املجموع الكلي للمحور االأول
   امل�شدر: اجلدول من اإعداد الباحث من بيانات الدرا�شة امليدانية )2017(.

االت�ش��ال الفع��ال: م��ن خالل اجل��دول )2( نالحظ اأن ُبعد االت�ش��ال الفعال جاء يف الرتتي��ب االأول من حيث 
االأهمي��ة الن�شبي��ة املعط��اة له من قب��ل اأفراد عين��ة الدرا�شة، واأن جمي��ع الفقرات كان م��دى توفرها مرتفعا 
ماع��دا الفق��رة الثامنة ع�ش��رة كان مداها متو�شطا. ومت ح�ش��اب املتو�شط احل�شابي واالنح��راف املعياري لبعد 
االت�ش��ال الفع��ال وكان��ا 03.83 و0.24 على الرتتيب وهو تقدي��ر مرتفع، وكان اأكرب متو�ش��ط الفقرة التا�شعة 
ع�ش��ر، اإذ بل��غ 04.00 بانحراف معياري 0.21، مما يدل على اأن اجلامع��ة املبحوثة تهتم باإيجاد و�شائل ات�شال 
فعال��ة ومتط��ورة، ويع��زى ذلك يف راأي الباح��ث اإىل رغبة اجلامع��ة يف ال�شعي وراء التط��ور والتح�شن امل�شتمر 
داخ��ل اجلامع��ة. وكان اأقل متو�شط ح�شابي للفقرة الثامنة ع�شر اإذ بل��غ متو�شطها احل�شابي 03.63 بانحراف 
معي��اري 0.25، مما ي�شتوجب على العامل��ن يف اجلامعة املبحوثة اأن يتقا�شموا املعارف اجلديدة مع العاملن يف 
االأق�شام االأخرى. ويعزى ذلك يف راأي الباحث اإىل كرثة االأعباء الوظيفية املوكلة للعاملن، مما ال يتيح الكثري 
م��ن الوق��ت لتقا�شم املعارف واخلربات ب��ن االأق�شام. واتفقت ه��ذه النتائج مع بع�س الدرا�ش��ات كدرا�شة هيثم 
)2012(، ودرا�ش��ة Emersonا)2008(، ودرا�شة جواد )2010(، ودرا�ش��ة البحي�شي )2014(. واختلفت مع 

درا�شة Badahا)2012(.
ف��رق العم��ل: م��ن خ��الل اجل��دول )2( نالحظ اأن ُبع��د فرق العمل ج��اء بالرتتي��ب الثاين من حي��ث االأهمية 
الن�شبية املعطاة له من قبل اأفراد عينة الدرا�شة، واأن جميع الفقرات كان مدى توفرها مرتفعا ماعدا الفقرة 
العا�ش��رة كان مداه��ا متو�شطا، اأما ح�شاب املتو�شط احل�شابي واالنحراف املعياري لبعد فرق العمل فكانا 03.80 
و0.25 على الرتتيب، وهو تقدير مرتفع، وكان اأكرب متو�شط للفقرة ال�شاد�شة، اإذ بلغ 04.00 بانحراف معياري 
0.26، مم��ا ي��دل عل��ى اأن اجلامعة املبحوثة توفر اأج��واء التعاون وامل�شاعدة بن زم��الء العمل، ويعزى ذلك يف 
راأي الباحث اإىل تقدير املوظف للعمل �شمن الفريق، واإميانه بجودة العمل مع اجلماعة يف اجلامعة املبحوثة. 
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وكان اأق��ل متو�ش��ط ح�شابي للفق��رة العا�شرة اإذ بل��غ متو�شطها احل�شاب��ي03.58، بانحراف معي��اري0.25، مما 
ي�شتوجب على اإدارة اجلامعة املبحوثة اأن تعمل على اإيجاد الثقة بن اأع�شاء جماعات العمل داخل اجلامعة. 
ويع��زى ذل��ك يف راأي الباح��ث اإىل وجود نوع م��ن التناف�س يف العم��ل، وال�شراعات التنظيمية ل��دى العاملن يف 

اجلامعة املبحوثة، وعدم قدرة االإدارة على التعامل مع ذلك لتحويله ل�شالح العمل.
واتفق��ت ه��ذه النتائج مع بع���س الدرا�شات، كدرا�شة ج��واد )2010(، ودرا�شة �ش��ادي )2015(، ودرا�شة هيثم 
)2012(، ودرا�شة البحي�شي )2014(. واختلفت مع درا�شة Badahا)2012(، ودرا�شة Emersonا)2008(.
التدري��ب: من خ��الل اجلدول )2( نالحظ اأن بعد التدريب جاء بالرتتي��ب الثالث من حيث االأهمية الن�شبية 
املعطاة له من قبل اأفراد عينة الدرا�شة، واأن جميع الفقرات كان مدى توفرها مرتفعا ماعدا الفقرة احلادية 
ع�ش��ر والرابعة ع�شركان مداهم��ا متو�شطا، ومت ح�شاب املتو�شط احل�شابي واالنح��راف املعياري لبعد التدريب 
وكانا 03.79 و0.47 على الرتتيب وهو تقدير مرتفع، وكان اأكرب متو�شط للفقرة الثانية ع�شرة، اإذ بلغ 04.00 
بانح��راف معي��اري  0.46، مم��ا يدل على اأن التدريب باجلامعة املبحوث��ة يتيح للعاملن فر�س التعلم واكت�شاب 
اأ�شي��اء جدي��دة يف جم��ال العمل، ويع��زى ذل��ك يف راأي الباحث اإىل ع��دم معار�ش��ة االإدارة يف اجلامعة لرغبة 
العامل��ن يف تطوي��ر اأنف�شه��م، ولكن قل��ة االإمكانات ق��د تكون العائ��ق اأمام تلبي��ة رغبات العامل��ن. وكان اأقل 
متو�ش��ط ح�شاب��ي للفقرة احلادية ع�شرة اإذ بلغ متو�شطها احل�شاب��ي 03.60 بانحراف معياري 0.45، مما يحتم 
عل��ى اإدارة اجلامع��ة اأن تقيم الربامج التدريبية الت��ي ي�شارك فيها العاملون ب�شكل منتظم، ويعزى ذلك يف راأي 
الباحث اإىل عدم حالة الر�شا عن تقييم الربامج واخلطط التدريبية، وتطويرها، وحتديثها، من قبل االإدارة 
امل�شوؤول��ة ع��ن ذل��ك. واتفقت هذه النتائ��ج مع بع���س الدرا�شات، كدرا�شة هيث��م )2012(، ودرا�ش��ة البحي�شي 

)2014(. واختلفت مع درا�شة Badahا)2012(، و درا�شة Emersonا)2008(.
حتفي��ز العامل��ن: م��ن خالل اجلدول )2( نالح��ظ اأن ُبعد التحفيز ج��اء بالرتتيب الرابع م��ن حيث االأهمية 
الن�شبي��ة املعط��اة ل��ه م��ن قبل اأف��راد عين��ة الدرا�ش��ة، واأن جميع الفق��رات كان م��دى توفرها مرتفع��ا ماعدا 
الفقرتن الواحدة والع�شرين والفقرة الثالثة والع�شرين كان مداهما متو�شطا، ومت ح�شاب املتو�شط احل�شابي 
واالنح��راف املعياري لبعد التحفيز وكان��ا 03.70 و0.32 على الرتتيب، وهو تقدير مرتفع، وكان اأكرب متو�شط 
للفق��رة الرابع��ة والع�شري��ن، اإذ بل��غ 04.00 بانحراف معياري 0.35، مم��ا يدل على اأن الرات��ب الذي يتقا�شاه 
العام��ل يتنا�ش��ب م��ع اجلهود التي يبذلها يف العم��ل باجلامعة املبحوثة، ويعزى ذل��ك يف راأي الباحث اإىل �شعور 
العامل��ن اأن هناك توافقا بن اجلهد الذي يبذلونه وب��ن الراتب الذي يتقا�شونه. وكان اأقل متو�شط ح�شابي 
للفق��رة احلادي��ة والع�شري��ن اإذ بلغ متو�شطه��ا احل�شابي 03.55 بانح��راف معياري 0.33 مما يحت��م على اإدارة 
اجلامع��ة اتب��اع معي��ار الكف��اءة يف نظام ترقي��ة العامل��ن. ويع��زى ذل��ك يف راأي الباح��ث اإىل التقدير اجليد 

الأ�شحاب الكفاءات العالية، واحلر�س على و�شعهم يف املكان املنا�شب تقديرا خلربتهم وجهودهم يف العمل.
واتفقت هذه النتائج مع بع�س الدرا�شات كدرا�شة جواد )2010(، ودرا�شة هيثم )2012(. واختلفت الدرا�شة 

مع درا�شة Badahا)2012(، ودرا�شة Emersonا)2008(.
تفوي���س ال�شلط��ة: من خالل اجل��دول )2( نالحظ اأن ُبعد تفوي�س ال�شلطة ج��اء بالرتتيب اخلام�س من حيث 
االأهمي��ة الن�شبي��ة املعط��اة له من قب��ل اأفراد عين��ة الدرا�شة، واأن جمي��ع الفقرات كان م��دى توفرها مرتفعا 
ماع��دا الفق��رة الثانية كان مداه��ا متو�شطا، ومت ح�شاب املتو�شط احل�شابي واالنح��راف املعياري لبعد تفوي�س 
ال�شلط��ة وكان��ا 03.58 و0.31 عل��ى الرتتيب، وهو تقدير متو�ش��ط، وكان اأكرب متو�شط للفق��رة الثالثة، اإذ بلغ 
04.00 بانحراف معياري 0.36، مما يدل على اأن ادارة اجلامعة تثق يف قدرات العاملن على اأداء املهام املوكلة 
له��م، ويع��زى ذلك يف راأي الباحث اإىل اأن اجلامعة تثق يف قدرة عامليه��ا على اأداء املهام املوكلة لهم. وكان اأقل 
متو�ش��ط ح�شابي للفقرة الثانية اإذ بل��غ متو�شطها احل�شابي 02.50 بانحراف معياري 0.32، مما ي�شتوجب على 
اإدارة اجلامع��ة املبحوث��ة متكن العاملن م��ن الت�شرف بحرية، ويعزى ذل��ك يف راأي الباحث اإىل وجود نظام و 

قواعد وقوانن ملزمة يف العمل يتعن على العاملن التقيد بها اأثناء العمل.
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واتفقت هذه النتائج مع بع�س الدرا�شات، كدرا�شة البحي�شي )2014(، ودرا�شة �شادي )2015(. واختلفت مع 
درا�شة Badahا)2012(، ودرا�شة Emersonا)2008(، ودرا�شة جواد )2010(.

وبن��اء عل��ى ما تقدم يت�شح اأن م�شتوى التمكن االإداري يف جامع��ة ب�شكرة جاء بتقدير مرتفع، اإذ بلغ املتو�شط 
احل�شابي على اأبعاد التمكن االإداري جمتمعة 03.74 بانحراف معياري 0.33.

اإجابة عن ال�شوؤال الثاين الذي ين�س على: "ما م�شتوى تطبيق اجلامعة املبحوثة ملفهوم اإدارة اجلودة ال�شاملة 
من وجهة نظر املبحوثن"؟ ولالإجابة عن هذا ال�شوؤال مت ح�شاب املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية 
لتقدي��رات اأفراد عينة الدرا�شة عل��ى جماالت اإدارة اجلودة ال�شاملة، حيث كانت كما هي مو�شحة يف اجلدول 

.)3(
جدول )3(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والأهمية الن�شبية لإجابات اأفراد عينة الدرا�شة على فقرات مقيا�ص 

اإدارة اجلودة ال�شاملة

 رقم
 املتو�شطاملحورالفقرة

احل�شابي
 االنحراف

املعياري
 االأهمية
الن�شبية

التزام االدارة العليا باجلودة
 تعمل الإدارة العليا على تطوير م�شتويات املوظفني با�شتمرار لتح�شني26

اجلودة ال�شاملة
مرتفع03.900.57

 تعمل الإدارة العليا على تهيئة البيئة املالئمة لتطبيق اإدارة اجلودة27
ال�شاملة

مرتفع03.950.52

مرتفع04.000.56هناك اإميان وا�شح من قبل الإدارة العليا مببادئ اإدارة اجلودة ال�شاملة28
متو�شط03.640.53تقوم اإدارة اجلامعة ب�شرح مفهوم اإدارة اجلودة ال�شاملة للعاملني29
مرتفع03.850.54تتقبل الإدارة العليا كل جديد ي�شاهم يف تطوير وحت�شني اأو�شاع اجلامعة30

مرتفع03.860.52املجموع الكلي ملحور التزام االإدارة العليا باجلودة

التخطيط اال�شرتاتيجي
 ي�شتخدم حتليل )نقاط القوة وال�شعف( للجامعة ملراجعة وحتديث31

ا�شرتاتيجيات العمل
مرتفع03.850.33

 للطالب دور يف �شياغة ا�شرتاتيجية اجلودة، ويتم و�شعها عند اإعداد32
 اخلطط ال�شرتاتيجية والتنفيذية

مرتفع03.700.34

 تقوم اجلامعة بو�شع اخلطط ال�شرتاتيجية مبا يتالءم ومتطلبات اإدارة33
اجلودة ال�شاملة

مرتفع04.000.37

 تعمل اجلامعة من خالل التخطيط ال�شرتاتيجي للجودة للتكيف مع34
التغريات البيئية

مرتفع03.800.40

 ي�شهم التخطيط ال�شرتاتيجي باجلامعة يف �شمان اجلودة والتح�شني35
امل�شتمر

مرتفع03.850.41

مرتفع03.840.39املجموع الكلي ملحور التخطيط اال�شرتاتيجي
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جدول )3(: يتبع

 رقم
 املتو�شطاملحورالفقرة

احل�شابي
 االنحراف

املعياري
 االأهمية
الن�شبية

الرتكيز على الزبون)الطالب(

تقوم اإدارة اجلامعة بتطوير خطط وا�شرتاتيجيات طويلة الأجل للتعرف على 36
احتياجات الطلبة

مرتفع03.970.47

تتفاعل اجلامعة مع الطلبة من خالل ال�شتماع اإىل اأرائهم واخلدمات احلالية 37
وامل�شتقبلية املقدمة لهم

مرتفع03.830.45

يعترب الطالب املحور الأ�شا�شي الذي ترتكز عليه ا�شرتاتيجية اجلودة لتحقيق 38
حاجاته ورغباته

مرتفع04.000.50

مرتفع03.700.55تهتم اإدارة اجلامعة باإجراء درا�شات م�شحية للتعرف على حاجات الطلبة39

مرتفع03.890.48يعترب الطالب القوة الدافعة لتح�شني اجلودة عند اأخذ اأرائه وتوقعاته40

مرتفع03.870.48املجموع الكلي ملحور الرتكيز على الزبون)الطالب(

التح�شن امل�شتمر
مرتفع03.770.35هناك تطوير م�شتمر يف م�شتويات البحث العلمي يف اجلامعة41
مرتفع03.790.34 تعتمد اجلامعة على التح�شني امل�شتمر كمنهج عمل42
مرتفع04.000.40تعمل اجلامعة على حتديث وتطوير خططها الدرا�شية با�شتمرار44
متو�شط03.600.45تهتم اإدارة اجلامعة بتحديث اأ�شاليب العمل با�شتمرار45
 اإن التح�شني امل�شتمر م�شوؤولية اجلميع بالإدارات املختلفة من اأجل46

 تطبيق مبادئ اجلودة ال�شاملة
مرتفع03.850.41

مرتفع03.800.36املجموع الكلي ملحور التح�شن امل�شتمر

الرتكيز على العملية
مرتفع03.860.29هناك رقابة وا�شحة للعملية التعليمية يف اجلامعة لك�شف النحرافات47
 تعمل اإدارة اجلامعة على و�شع ال�شخ�ص املنا�شب يف املكان املنا�شب لإدارة48

العملية التعليمية
مرتفع04.000.26

 ت�شتخدم اإدارة اجلامعة اأ�شلوب حتليل العمل لتقدمي اخلدمة مثل49
الو�شف الوظيفي

مرتفع03.570.30

مرتفع03.710.320اإدارة اجلامعة تتبنى فل�شفة منع اخلطاأ ولي�ص جمرد الك�شف عنه50

مرتفع03.780.27املجموع الكلي ملحور الرتكيز على العملية

مرتفع03.830.25املجموع الكلي للمحور الثاين

  امل�شدر: اجلدول من اإعداد الباحث من بيانات الدرا�شة امليدانية )2017(. 

الرتكي��ز عل��ى الزبون)الطالب(: من خالل اجلدول )3( نالحظ اأن مبداأ الرتكي��ز على الزبون)الطالب(جاء 
بالرتتي��ب االأول م��ن حيث االأهمية الن�شبية املعطاة له من قبل اأفراد عينة الدرا�شة، واأن جميع الفقرات كان 
 م��دى توفرها مرتفعا، ومت ح�شاب املتو�شط احل�شابي واالنحراف املعياري ملبداأ الرتكيز على الزبون )الطالب( 
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 وكان��ا 03.87 و0.48 عل��ى الرتتي��ب وهو تقدير مرتف��ع، وكان اأكرب متو�شط للفقرة الثامن��ة والثالثن، اإذ بلغ 
04.00 بانحراف معياري 0.50، مما يدل على اأن اجلامعة املبحوثة تعترب الطالب املحور االأ�شا�شي الذي ترتكز 
علي��ه ا�شرتاتيجي��ة اجل��ودة لتحقي��ق حاجات��ه ورغباته، ويع��زى ذل��ك يف راأي الباحث اإىل اعتم��اد اجلامعة 
املبحوث��ة عل��ى الطلبة يف اإعداد ا�شرتاتيجية اجلودة ال�شتمرار جناحه��ا مما يتوجب عليها حتقيق حاجاتهم 
ورغباتهم والعمل على تلبيتها. وكان اأقل متو�شط ح�شابي للفقرة التا�شعة والثالثن اإذ بلغ متو�شطها احل�شابي 
03.70 بانح��راف معي��اري 0.55، مم��ا ي�شتوج��ب عل��ى اإدارة اجلامع��ة اأن تعمل على تقدمي اخلدم��ة املختلفة 
بطريق��ة تف��وق توق��ع الطالب، ويعزى ذل��ك يف راأي الباحث اإىل ع��دم اهتمام اإدارة اجلامع��ة بالبحث العلمي 
واأهميت��ه وم��دى م�شاهمته يف حت�شن العملي��ة التعليمية. واتفقت ه��ذه النتائج مع بع���س الدرا�شات كدرا�شة 

اإ�شماعيل )2016(، ودرا�شة كاظم )2016(. واختلفت الدرا�شة مع درا�شة الكرعاوي )2016(.
 الت��زام االإدارة العلي��ا باجل��ودة: من خالل اجلدول )3( نالح��ظ اأن مبداأ الت��زام االإدارة العليا باجلودة جاء 
بالرتتيب الثاين من حيث االأهمية الن�شبية املعطاة له من قبل اأفراد عينة الدرا�شة، واأن جميع الفقرات كان 
م��دى توفره��ا مرتفعا ماعدا الفق��رة التا�شعة والع�شري��ن كان مداها متو�شطا، ومت ح�ش��اب املتو�شط احل�شابي 
واالنح��راف املعياري ملبداأ التزام االإدارة العليا باجلودة وكانا 03.86 و0.52 على الرتتيب وهو تقدير مرتفع، 
وكان اأك��رب متو�ش��ط للفقرة الثامنة والع�شرين، اإذ بلغ 04.00 بانح��راف معياري 0.56، مما يدل على اأن هناك 
اإميان��ا وا�شح��ا من قب��ل االإدارة العليا للجامع��ة املبحوثة مبب��ادئ اإدارة اجلودة ال�شاملة، ويع��زى ذلك يف راأي 
الباح��ث اإىل اإمي��ان االإدارة العلي��ا للجامع��ة املبحوث��ة مب��ا للج��ودة ال�شاملة م��ن اإيجابيات عن��د تطبيقها، ملا 
حتدث��ه م��ن تغيري على الثقاف��ة ال�شائدة يف اجلامعات، حي��ث ي�شع العاملون ن�شب اأعينه��م اجلودة اأوال. وكان 
اق��ل متو�ش��ط ح�شابي للفقرة التا�شع��ة والع�شرين اذ بل��غ متو�شطها احل�شابي 03.64 بانح��راف معياري 0.53، 
مم��ا ي�شتوج��ب على اإدارة اجلامعة اأن تقوم ب�ش��رح مفهوم اإدارة اجلودة ال�شاملة للعامل��ن، ويعزى ذلك يف راأي 
الباح��ث اإىل قناع��ة اإدارة اجلامعة باأن مفهوم اإدارة اجلودة ال�شاملة خا�س ب��االإدارة، وطاملا اأن االإدارة ملمة 
به��ذا فيكف��ي لتحقيق اجلودة يف اجلامعة واأي�شا كرثة االأعباء املوكلة ل��الإدارة ال يتيح لها الوقت الكايف ل�شرح 
مفه��وم اإدارة اجل��ودة للعامل��ن، ورمبا تكتفي باالإ�ش��ارة لهذا املفه��وم يف اللقاءات االأوىل واأثن��اء االجتماعات 
الروتيني��ة للجامعة. واتفق��ت هذه النتائج مع بع���س الدرا�شات، كدرا�شة اإ�شماعي��ل )2016(، ودرا�شة كاظم 

)2016(. واختلفت الدرا�شة مع درا�شة الكرعاوي )2016(. 
التخطي��ط اال�شرتاتيج��ي: من خالل اجلدول )3( نالح��ظ اأن مبداأ التخطي��ط اال�شرتاتيجي جاء بالرتتيب 
الثال��ث م��ن حي��ث االأهمية الن�شبي��ة املعطاة له من قب��ل اأفراد عينة الدرا�ش��ة، واأن جميع الفق��رات كان مدى 
توفرها مرتفعا، ومت ح�شاب املتو�شط احل�شابي واالنحراف املعياري ملبداأ التخطيط اال�شرتاتيجي فكانا 03.84 
و0.39 على الرتتيب وهو تقدير مرتفع، وكان اأكرب متو�شط للفقرة الثالثة والثالثن، اإذ بلغ 04.00 بانحراف 
معي��اري 0.37، مم��ا يدل على اأن اجلامعة املبحوثة تقوم بو�شع اخلط��ط اال�شرتاتيجية مبا يتالءم ومتطلبات 
اإدارة اجلودة ال�شاملة، ويعزى ذلك يف راأي الباحث اإىل اأن اإدارة اجلامعة تدرك اأهمية اخلطط اال�شرتاتيجية 
التي ت�شعها اجلامعة مع ما يتالءم ومتطلبات اإدارة اجلودة ال�شاملة. وكان اأقل متو�شط ح�شابي للفقرة الثانية 
والثالث��ن اإذ بلغ متو�شطها احل�شابي 03.70 بانحراف معياري 0.34 وهذا يدل على عدم االهتمام الكايف لدور 
الطال��ب يف �شياغ��ة ا�شرتاتيجي��ة اجلودة، ويعزى ذل��ك يف راأي الباحث اإىل اأن عدم وج��ود جمال�س للطلبة يف 
اجلامع��ة ل��ه دور يف التمثيل املحدود للطلبة يف اأن�شط��ة اإعداد و�شياغة اخلط��ط اال�شرتاتيجية والتنفيذية 

للجامعة.
واتفق��ت هذه النتائج مع بع�س الدرا�شات الكرعاوي )2016(، ودرا�شة اإ�شماعيل )2016(، واختلفت الدرا�شة 

مع درا�شة كاظم )2016(.
التح�ش��ن امل�شتم��ر: من خالل اجل��دول )3( نالحظ اأن مبداأ التح�شن امل�شتمر ج��اء بالرتتيب الرابع من حيث 
االأهمي��ة الن�شبي��ة املعط��اة له من قب��ل اأفراد عين��ة الدرا�شة، واأن جمي��ع الفقرات كان م��دى توفرها مرتفعا 
 ماعدا الفقرة اخلام�شة واالأربعن كان مداها متو�شطا، ومت ح�شاب املتو�شط احل�شابي واالنحراف املعياري ملبداأ 
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التح�ش��ن امل�شتم��ر فكانا 03.80 و0.36 على الرتتي��ب وهو تقدير مرتفع، وكان اأك��رب متو�شط للفقرة الرابعة 
واالأربعن، اإذ بلغ 04.00 بانحراف معياري 0.40، مما يدل على اأن اجلامعة تعمل على حتديث وتطوير خططها 
الدرا�شي��ة با�شتم��رار، ويعزى ذل��ك يف راأي الباحث اإىل �شعي اجلامعة اإىل مواكب��ة كل ما هو جديد. وكان اأقل 
متو�ش��ط ح�شاب��ي للفقرة اخلام�شة واالأربعن اإذ بل��غ متو�شطها احل�شابي 03.60، بانح��راف معياري 0.45، مما 
ي�شتوج��ب عل��ى اإدارة اجلامعة ان تهتم بتحديث اأ�شاليب العمل با�شتم��رار، ويعزى ذلك يف راأي الباحث اإىل اأن 
االإدارة ال تعط��ي اأهمي��ة لعملية التحديث التي توؤدي اإىل عملية التح�شن، فهي تعتمد يف عملية التقييم على 
النتائ��ج ولي���س على اال�شاليب العمل، وه��ذا ما يتعار�س مع مب��ادئ اإدارة اجلودة ال�شامل��ة، اإذ تهتم بالعمليات 
اأكرث من النتائج، فاالإدارة يجب اأن تركز على العمليات ولي�س على النتائج من اأجل الو�شول اإىل نتائج فعالة. 
واتفق��ت هذه النتائج مع بع�س الدرا�شات كدرا�شة الكرعاوي )2016(، ودرا�شة اإ�شماعيل )2016(. واختلفت 

الدرا�شة مع درا�شة كاظم )2016(.
الرتكي��ز عل��ى العملية: من خالل اجلدول )3( نالحظ اأن مبداأ الرتكي��ز على العملية جاء بالرتتيب اخلام�س 
م��ن حي��ث االأهمي��ة الن�شبية املعطاة له م��ن قبل اأفراد عين��ة الدرا�شة، واأن جميع الفق��رات كان مدى توفرها 
مرتفع��ا، ومت ح�ش��اب املتو�ش��ط احل�شابي واالنحراف املعياري ملب��داأ الرتكيز على العملي��ة فكانا 03.78 و0.27 
على الرتتيب وهو تقدير مرتفع، وكان اأكرب متو�شط للفقرة الثامنة واالأربعن اإذ بلغ 04.00 بانحراف معياري 
0.26، مم��ا ي��دل عل��ى اأن اإدارة اجلامع��ة تعمل على و�ش��ع ال�شخ�س املنا�شب يف امل��كان املنا�ش��ب الإدارة العملية 
التعليمية، ويعزى ذلك يف راأي الباحث اإىل اأن جناح تطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة يف اجلامعة املبحوثة يعتمد 
عل��ى و�ش��ع ال�شخ�س املنا�شب يف امل��كان املنا�شب الإدارة العملي��ة التعليمية. وكان اأقل متو�ش��ط ح�شابي للفقرة 
التا�شع��ة واالأربع��ن اإذ بلغ متو�شطها احل�شاب��ي 03.57 بانحراف معياري 0.30، مما يحت��م على اإدارة اجلامعة 
اأن ت�شتخ��دم اأ�شل��وب حتلي��ل العمل لتقدمي اخلدم��ة مثل الو�شف الوظيف��ي، ويعزى ذل��ك يف راأي الباحث اإىل 
ع��دم اهتم��ام اإدارة اجلامعة املبحوث��ة باأ�شلوب حتليل العمل لتقدمي اخلدمة. واتفق��ت هذه النتائج مع بع�س 
الدرا�ش��ات كدرا�ش��ة الكرع��اوي )2016(، ودرا�ش��ة اإ�شماعي��ل )2016(. واختلفت الدرا�شة م��ع درا�شة كاظم 

 .)2016(
وبن��اء على ما تقدم يت�شح اأن م�شت��وى تطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعة ب�شكرة جاء بتقدير مرتفع، اإذ 

بلغ املتو�شط احل�شابي على مبادئ اإدارة اجلودة ال�شاملة جمتمعة 03.83 بانحراف معياري 0.25.
اختبار فر�شيات الدرا�شة: 
اختبار الفر�شية الرئي�شية: 

يوجد تاأثري ذو داللة اإح�شائية الأبعاد التمكن االإداري على اإدارة اجلودة ال�شاملة يف اجلامعة املبحوثة عند 
 .)α =0.05( م�شتوى معنوية

الختب��ار م��دى �شحة الفر�شي��ة الرئي�شي��ة االأوىل والفر�شيات املنبثق��ة عنها مت ا�شتخ��دام االنحدار اخلطي 
الب�شي��ط، باالإ�شاف��ة اإىل ا�شتخ��دام معام��ل التف�ش��ري R2 لغر�س قيا���س ن�شبة م��ا يف�شره التمك��ن االإداري من 

تغريات توؤثر يف اإدارة اجلودة ال�شاملة باجلامعة املبحوثة.
اجلدول )4( يو�شح العالقة التاأثريية للتمكن االإداري على اإدارة اجلودة ال�شاملة.

جدول )4(: العالقة التاأثريية للتمكني الإداري على اإدارة اجلودة ال�شاملة:

التمكن االإداري
B1املح�شوبة  F اجلدوليةقيمة F قيمةR2 معامل التف�شري

1.13428.6203.9274.17اإدارة اجلودة ال�شاملة

  امل�شدر: اجلدول من اإعداد الباحث من بيانات الدرا�شة امليدانية )2017(.

املتغري امل�شتقل
املتغري املعتمد 
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نالحظ من اجلدول )4( مايلي:
بلغ��ت قيم��ة B1ا)1.134( وهذا يعن��ي اأن اأي تغري يف قيمة التمكن االإداري مبق��دار وحدة واحدة يوؤدي   -

اإىل تغري يف قيمة اإدارة اجلودة ال�شاملة مبقدار )1.134(.
بلغ��ت قيم��ة F املح�شوب��ة )28.62( وه��ي اأك��رب م��ن قيم��ة F اجلدولية البالغ��ة )03.92( عن��د م�شتوى   -
معنوي��ة )0.05(، مم��ا ي��دل على قبول الفر�شي��ة البديلة ورف���س فر�شية العدم، وهذا يعن��ي اأنه يوجد 
تاأث��ري ذو داللة اإح�شائي��ة الأبعاد التمكن االإداري على اإدارة اجلودة ال�شاملة يف اجلامعة املبحوثة عند 

 .)α=0.05( م�شتوى معنوية
- يت�ش��ح اأي�ش��ا من قيمة معامل التف�شري R2 البالغ��ة )0.7417( يعني اأن ن�شبة ما يف�ش��ره التمكن االإداري من 
التغ��ريات الت��ي تطراأ على اإدارة اجلودة ال�شاملة ه��ي )74.17 %( اأما الن�شبة الباقية البالغة )25.83 %( 
تع��ود مل�شاهم��ة متغريات اأخرى غري داخلة يف من��وذج االنحدار اأ�شال، يت�شح لن��ا اأن التمكن االإداري باجلامعة 

املبحوثة له تاأثري وا�شح يف اإدارة اجلودة ال�شاملة. 
اختب��ار الفر�شي��ة الفرعي��ة االأوىل: يوجد تاأث��ري ذو داللة اإح�شائي��ة لتفوي�س ال�شلطة عل��ى اإدارة اجلودة 

.)α =0.05( ال�شاملة يف اجلامعة املبحوثة عند م�شتوى معنوية
اجلدول )5( يو�شح العالقة التاأثريية لتفوي�س ال�شلطة على اإدارة اجلودة ال�شاملة.

جدول )5(: العالقة التاأثريية  لتفوي�ص ال�شلطة على اإدارة اجلودة ال�شاملة 

تفوي�س ال�شلطة
B1املح�شوبة  F اجلدوليةقيمة F قيمةR2 معامل التف�شري

0.23515.5003.9260.90 اإدارة اجلودة ال�شاملة 

   امل�شدر: اجلدول من اإعداد الباحث من بيانات الدرا�شة امليدانية )2017(.
نالحظ من اجلدول )5( مايلي:

بلغ��ت قيم��ةB1ا)0.235( وهذا يعني اأن اأي تغ��ري يف قيمة تفوي�س ال�شلطة مبق��دار وحدة واحدة يوؤدي   -
اإىل تغري يف قيمة اإدارة اجلودة ال�شاملة مبقدار )0.235(.

بلغت قيمة F املح�شوبة )15.50( وهي اأكرب من قيمة F اجلدولية البالغة )03.92( عند م�شتوى معنوية   -
)0.05( مم��ا ي��دل عل��ى قبول الفر�شي��ة البديلة ورف�س فر�شية الع��دم، وهذا يعني اأن��ه يوجد تاأثري ذو 
داللة اح�شائية لتفوي�س ال�شلطة على اإدارة اجلودة ال�شاملة يف اجلامعة املبحوثة عند م�شتوى معنوية 

.)α=0.05(
يت�ش��ح اأي�ش��ا من قيمة معامل التف�ش��ري R2 البالغة )0.6090( يعني اأن ن�شبة م��ا يف�شره تفوي�س ال�شلطة   -
%( اأم��ا الن�شبة الباقي��ة البالغة  م��ن التغ��ريات الت��ي تط��راأ عل��ى اإدارة اجل��ودة ال�شاملة ه��ي )60.90 

%( تعود مل�شاهمة متغريات اأخرى غري داخلة يف منوذج االنحدار اأ�شال.   39.1(
اختب��ار الفر�شي��ة الفرعية الثانية: يوج��د تاأثري ذو داللة اإح�شائية لتدريب عل��ى اإدارة اجلودة ال�شاملة يف 

 .)α =0.05( اجلامعة املبحوثة عند م�شتوى معنوية
اجلدول )6( يو�شح العالقة التاأثريية لتدريب العاملن على اإدارة اجلودة ال�شاملة.

جدول )6(: العالقة التاأثريية لتدريب العاملني على اإدارة اجلودة ال�شاملة

تدريب العاملن
B1املح�شوبة  F اجلدوليةقيمة F قيمةR2 معامل التف�شري

0.2444.767203.9279.80 اإدارة اجلودة ال�شاملة 

  امل�شدر: اجلدول من اإعداد الباحث من بيانات الدرا�شة امليدانية )2017(
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نالحظ من اجلدول )6( مايلي:
بلغت قيمة B1ا)0.244( وهذا يعني ان اأي تغري يف قيمة تدريب العاملن مبقدار وحدة واحدة يوؤدي اإىل   -

تغري يف قيمة اإدارة اجلودة ال�شاملة مبقدار )0.244(.
بلغ��ت قيم��ة F املح�شوب��ة )4.7672( وه��ي اأكرب من قيم��ة F اجلدولي��ة البالغ��ة )03.92( عند م�شتوى   -
معنوي��ة )0.05(، مم��ا ي��دل على قبول الفر�شي��ة البديلة ورف���س فر�شية العدم، وهذا يعن��ي اأنه يوجد 
تاأثري ذو داللة اإح�شائية للتدريب على اإدارة اجلودة ال�شاملة يف اجلامعة املبحوثة عند م�شتوى معنوية 

.)α=0.05(
يت�ش��ح اأي�ش��ا من قيمة معام��ل التف�شري R2 البالغ��ة )0.7980( يعني اأن ن�شبة ما يف�ش��ره تدريب العاملن   -
اأم��ا الن�شبة الباقي��ة البالغة  ،)%  م��ن التغ��ريات الت��ي تطراأ عل��ى اإدارة اجل��ودة ال�شاملة ه��ي )79.80 

اأ�شال.  االنحدار  منوذج  يف  داخلة  غري  اأخرى  متغريات  مل�شاهمة  تعود   )%  20.2(
اختب��ار الفر�شي��ة الفرعية الثالثة: يوج��د تاأثري ذو داللة اإح�شائية لتحفيز عل��ى اإدارة اجلودة ال�شاملة يف 

 .)α=0.05( اجلامعة املبحوثة عند م�شتوى معنوية
اجلدول )7( يو�شح العالقة التاأثريية لتحفيز العاملن على اإدارة اجلودة ال�شاملة. 

جدول )7(: العالقة التاأثريية لتحفيز العاملني على اإدارة اجلودة ال�شاملة 

حتفيز العاملن
B1املح�شوبة  F اجلدوليةقيمة F قيمةR2 معامل التف�شري

0.26919.2003.9264.70 اإدارة اجلودة ال�شاملة 

امل�شدر: اجلدول من اإعداد الباحث من بيانات الدرا�شة امليدانية )2017(.
نالحظ من اجلدول )7( ما يلي:

بلغت قيمة B1ا)0.269( وهذا يعني اأن اأي تغري يف قيمة حتفيز العاملن مبقدار وحدة واحدة يوؤدي اإىل   -
تغري يف قيمة اإدارة اجلودة ال�شاملة مبقدار )0.269(. 

بلغ��ت قيم��ة F املح�شوب��ة )19.20( وه��ي اأك��رب م��ن قيم��ة F اجلدولية البالغ��ة )03.92( عن��د م�شتوى   -
معنوي��ة )0.05( مم��ا ي��دل على قب��ول الفر�شية البديل��ة ورف�س فر�شي��ة العدم، وهذا يعن��ي اأنه يوجد 
 تاأث��ري ذو دالل��ة اإح�شائية لتحفيز على اإدارة اجلودة ال�شاملة يف اجلامعة املبحوثة عند م�شتوى معنوية

.)α =0.05(
يت�ش��ح اأي�ش��ا من قيمة معامل التف�ش��ري R2 البالغ��ة )0.6470( يعني اأن ن�شبة ما يف�ش��ره حتفيز العاملن   -
%( اأم��ا الن�شبة الباقي��ة البالغة  م��ن التغ��ريات الت��ي تط��راأ عل��ى اإدارة اجل��ودة ال�شاملة ه��ي )64.70 

اأ�شال.  االنحدار  منوذج  يف  داخلة  غري  اأخرى  متغريات  مل�شاهمة  تعود   )%  35.3(
اختب��ار الفر�شي��ة الفرعي��ة الرابعة: يوجد تاأث��ري ذو داللة اإح�شائي��ة لالت�شال الفعال عل��ى اإدارة اجلودة 

 .)α =0.05( ال�شاملة يف اجلامعة املبحوثة عند م�شتوى معنوية
اجلدول )8( يو�شح العالقة التاأثريية لالت�شال الفعال على اإدارة اجلودة ال�شاملة.

جدول )8(: العالقة التاأثريية لالت�شال الفعال على اإدارة اجلودة ال�شاملة

االت�شال الفعال
B1املح�شوبة  F اجلدوليةقيمة F قيمةR2 معامل التف�شري

0.21024.5103.9290.88 اإدارة اجلودة ال�شاملة 

  امل�شدر: اجلدول من اإعداد الباحث من بيانات الدرا�شة امليدانية )2017(.
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نالحظ من اجلدول )8(ما يلي:
بلغ��ت قيم��ة B1ا)0.210( وهذا يعن��ي اأن اأي تغري يف قيمة االت�شال الفعال مبق��دار وحدة واحدة يوؤدي   -

اإىل تغري يف قيمة اإدارة اجلودة ال�شاملة مبقدار )0.210(
بلغت قيمة F املح�شوبة )24.51( وهي اأكرب من قيمة F اجلدولية البالغة )03.92( عند م�شتوى معنوية   -
)0.05( مم��ا ي��دل عل��ى قبول الفر�شي��ة البديلة ورف�س فر�شية الع��دم، وهذا يعني اأن��ه يوجد تاأثري ذو 
دالل��ة اإح�شائية لالت�شال الفعال على اإدارة اجل��ودة ال�شاملة يف اجلامعة املبحوثة عند م�شتوى معنوية 

 .)α =0.05(
يت�ش��ح اأي�ش��ا من قيم��ة معامل التف�شري R2 البالغ��ة )0.9088( يعني اأن ن�شبة ما يف�ش��ره االت�شال الفعال   -
%( اأم��ا الن�شبة الباقي��ة البالغة   م��ن التغ��ريات الت��ي تط��راأ عل��ى اإدارة اجل��ودة ال�شاملة ه��ي )90.88 

اأ�شال.  االنحدار  منوذج  يف  داخلة  غري  اأخرى  متغريات  مل�شاهمة  تعود   )%  09.12(
اختبار الفر�شية الفرعية اخلام�شة: يوجد تاأثري ذو داللة اإح�شائية لفرق العمل على اإدارة اجلودة ال�شاملة 

 .)α=0.05( يف اجلامعة املبحوثة عند م�شتوى معنوية
اجلدول )9( يو�شح العالقة التاأثريية لفرق العمل على ادارة اجلودة ال�شاملة

جدول )9(: العالقة التاأثريية لفرق العمل على اإدارة اجلودة ال�شاملة 

فرق العمل
B1املح�شوبة  F اجلدوليةقيمة F قيمةR2 معامل التف�شري

0.19522.3503.9282.28 اإدارة اجلودة ال�شاملة 

  امل�شدر: اجلدول من اإعداد الباحث من بيانات الدرا�شة امليدانية )2017(.
نالحظ من اجلدول )9( ما يلي:

بلغت قيمة B1ا)0.195( وهذا يعني اأن اأي تغري يف قيمة فرق العمل مبقدار وحدة واحدة يوؤدي اإىل تغري   -
يف قيمة اإدارة اجلودة ال�شاملة مبقدار )0.195(.

بلغ��ت قيم��ة F املح�شوب��ة )22.35( وه��ي اأك��رب م��ن قيم��ة F اجلدولية البالغ��ة )03.92( عن��د م�شتوى   -
معنوية )0.05( مما يدل على قبول الفر�شية البديلة ورف�س فر�شية العدم، وهذا يعني اأنه يوجد تاأثري 
ذو دالل��ة اإح�شائي��ة لفرق العمل عل��ى اإدارة اجلودة ال�شاملة يف اجلامعة املبحوث��ة عند م�شتوى معنوية 

 .)α=0.05(
يت�ش��ح اأي�ش��ا م��ن قيم��ة معام��ل التف�ش��ري R2 البالغ��ة )0.8228( يعن��ي اأن ن�شب��ة م��ا يف�شره ف��رق العمل   -
%( اأم��ا الن�شبة الباقي��ة البالغة  م��ن التغ��ريات الت��ي تط��راأ عل��ى اإدارة اجل��ودة ال�شاملة ه��ي )82.28 

اأ�شال. االنحدار  منوذج  يف  داخلة  غري  اأخرى  متغريات  مل�شاهمة  تعود   )%  17.72(
االستنتاجات: 

من خالل الدار�شة التي قام بها الباحث مت التو�شل اإىل النتائج التالية:
اأظه��رت الدرا�ش��ة اأن م�شت��وى التمك��ن االإداري ال�شائ��د بجامعة ب�شك��رة –اجلزائر- ج��اء مرتفعا وفقا   -
ملقيا�س الدرا�شة، مما يعني وجود م�شتوى جيد من االهتمام مبو�شوع التمكن االإداري للعاملن يف اجلامعة 

املبحوثة الذي ينعك�س اإيجابيا على تطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة.
اأظه��رت الدرا�شة اأن م�شت��وى االت�شال الفعال ب�شكل عام يف اجلامعة املبحوث��ة جاء مرتفعا وفقا ملقيا�س   -
الدرا�شة، مما يعني اإميان اجلامعة باأهمية االت�شال الفعال بن خمتلف االإدارات وذلك لتبادل املعلومات 
واخل��ربات. واتفق��ت هذه الدرا�ش��ة مع درا�ش��ة هيث��م )2012(، ودرا�ش��ة Emersonا)2008(، ودرا�شة 

جواد )2010(، ودرا�شة البحي�شي )2014(. 
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اأظه��رت الدرا�ش��ة اأن م�شت��وى ف��رق العم��ل ب�ش��كل ع��ام يف اجلامع��ة املبحوثة ج��اء مرتفعا وفق��ا ملقيا�س   -
الدرا�ش��ة، مما يعني اأن اجلامعة املبحوثة ت�شجع على ت�شكيل فرق العمل واإميناها بنجاعة هذا االأ�شلوب 
يف العم��ل. واتفق��ت ه��ذه الدرا�شة م��ع درا�شة ج��واد )2010(، ودرا�ش��ة �ش��ادي )2015(، ودرا�شة هيثم 

)2012(، ودرا�شة البحي�شي )2014(.
اأظهرت الدرا�شة اأن م�شتوى التدريب ب�شكل عام يف اجلامعة املبحوثة جاء مرتفعا وفقا ملقيا�س الدرا�شة،   -
مم��ا يعني وجود ا�شرتاتيجية وا�شح��ة لتدريب العاملن يف اجلامعة املبحوثة. واتفقت هذه الدرا�شة مع 

درا�شة هيثم )2012( ودرا�شة البحي�شي )2014(. 
اأظه��رت الدرا�ش��ة اأن م�شتوى حتفيز العاملن ب�ش��كل عام يف اجلامعة املبحوثة ج��اء مرتفعا وفقا ملقيا�س   -
الدرا�ش��ة، مما يعني وجود نظام حلوافز فعال ومنظم ل��دى اجلامعة املبحوثة. واتفقت هذه الدرا�شة مع 

درا�شة جواد )2010(ودرا�شة هيثم )2012(. 
اأظه��رت الدرا�شة اأن م�شت��وى تفوي�س ال�شلطة ب�شكل عام يف اجلامعة املبحوثة جاء متو�شطا وفقا ملقيا�س   -
الدرا�ش��ة، مم��ا يعن��ي اأن تفوي�س ال�شلط��ة الي�شتخدم ب�شكل جي��د ويرجع ذل��ك اإىل اأن اإدارة اجلامعة ال 
متكن العاملن من الت�شرف بحرية. واتفقت هذه الدرا�شة مع درا�شة البحي�شي )2014(، ودرا�شة �شادي 

 .)2015(
اأظه��رت الدرا�ش��ة اأن م�شت��وى تطبي��ق اإدارة اجلودة ال�شامل��ة ال�شائدة بجامعة ب�شك��رة –اجلزائر- جاء   -
مرتفع��ا وفقا ملقيا�س الدرا�شة حيث بلغ املتو�شط احل�شابي )03.83( وانحراف معياري )0.25(، مما يدل 

على اهتمام اإدارة اجلامعة بتطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة.
اأظهرت الدرا�شة اأن م�شتوى الرتكيز على الزبون )الطالب( ب�شكل عام يف اجلامعة املبحوثة جاء مرتفعا   -
وفق��ا ملقيا���س الدرا�شة، مم��ا يعني اهتم��ام اجلامعة املبحوث��ة بالرتكيز عل��ى الطالب بو�شف��ه مطلبا من 
متطلب��ات جناح اإدارة اجلودة ال�شاملة واأنها ت�شعى اإىل تلبية احتياجاتهم ورغباتهم با�شتمرار. واتفقت 

هذه الدرا�شة مع درا�شة اإ�شماعيل )2016(، ودرا�شة كاظم )2016(.
اأظه��رت الدرا�ش��ة اأن م�شتوى التزام االإدارة العليا باجلودة ب�ش��كل عام يف اجلامعة املبحوثة جاء مرتفعا   -
وفق��ا ملقيا���س الدرا�شة، مما يعني الت��زام االإدارة العليا للجامعة املبحوثة بتحم��ل م�شوؤولياتها يف عملية 

تنفيذ الن�شاط. واتفقت هذه الدرا�شة مع درا�شة اإ�شماعيل )2016(، ودرا�شة كاظم )2016(. 
اأظه��رت الدرا�شة اأن م�شتوى التخطي��ط اال�شرتاتيجي ب�شكل عام يف اجلامعة املبحوثة جاء مرتفعا وفقا   -
ملقيا���س الدرا�ش��ة، مما يعني وعي اإدارة اجلامعة املبحوثة باأن الطالب هو حمور التخطيط اال�شرتاتيجي 
للجامع��ة وتقوم على اأ�شا�شه باقي اخلطط الفرعية الق�شرية واملتو�شطة والبعيدة املدى من اأجل حتقيق 
اأهدافه��ا عل��ى امل��دى البعيد. واتفق��ت هذه الدرا�شة م��ع درا�شة الكرع��اوي )2016(، ودرا�ش��ة اإ�شماعيل 

)2016(، ودرا�شة Hernandezا)2001(. 
اأظه��رت الدرا�شة اأن م�شتوى التح�شن امل�شتمر ب�شكل ع��ام يف اجلامعة املبحوثة جاء مرتفعا وفقا ملقيا�س   -
الدرا�ش��ة، مم��ا يعني اإميان اجلامعة املبحوثة باأن التح�شن امل�شتمر ه��و النقطة االأ�شا�شية لنجاح تطبيق 
اإدارة اجلودة ال�شاملة. واتفقت هذه الدرا�شة مع درا�شة الكرعاوي )2016(، ودرا�شة اإ�شماعيل )2016(، 

ودرا�شة Al-Amriا)2012(.
اأظه��رت الدرا�ش��ة اأن م�شت��وى الرتكي��ز عل��ى العملي��ة ب�ش��كل ع��ام يف اجلامع��ة املبحوث��ة ج��اء مرتفع��ا   -
وفق��ا ملقيا���س الدرا�ش��ة، مم��ا يعن��ي اأن اجلامع��ة املبحوث��ة تق��وم بدرا�ش��ة وحت�ش��ن كاف��ة العملي��ات 
 داخ��ل اجلامع��ة. واتفق��ت ه��ذه الدرا�شة م��ع درا�ش��ة الكرع��اوي )2016( ودرا�ش��ة اإ�شماعي��ل )2016(

 ودرا�شة .Najafabadi et alا)2008(.
اأظه��رت الدرا�شة وجود اأثر للتمكن االإداري باأبع��اده اخلم�شة )تفوي�س ال�شلطة، االت�شال الفعال، فرق   -
العم��ل، التدريب، حتفي��ز العاملن( على تطبيق اإدارة اجلودة ال�شامل��ة يف اجلامعة املبحوثة، اإذ تبن اأن 
بعد االت�شال الفعال من اأكرث اأبعاد التمكن االإداري اأثرا على تطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة يف اجلامعات 
اجلزائرية وف�شر ما مقدراه )90.88 %( من التباين يف اإدارة اجلودة ال�شاملة. وهذا يدل على اأن و�شول 
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املعلوم��ات املنا�شب��ة، وبال�شرع��ة املطلوبة، والدقة املالئم��ة، ويف الوقت املحدد يف جن��اح متكن العاملن، 
حيث ي�شهم االت�شال وتبادل املعلومات يف متكن القائد من نقل اأفكاره وم�شاعره واجتاهاته بفاعلية.

التوصيات: 
بناء على النتائج ال�شابقة التي تو�شلت اإليها الدرا�شة ميكن تقدمي عدد من التو�شيات وهي كما يلي:

العمل على ن�شر مفهوم التمكن يف معظم املوؤ�ش�شات التعليمية وغريها من املوؤ�ش�شات التي تخدم املجتمع.   -
العم��ل على ن�ش��ر ثقافة التمكن بن االإدارات والعاملن على حد �شواء م��ن خالل تعزيز القيم والتقاليد   -

التنظيمية التي حتدث على ذلك ف�شال على توفري االأر�شية املنا�شبة لت�شيري امل�شاركة يف املعلومات.
التو�شع يف تفوي�س ال�شالحيات للعاملن واإ�شراكهم يف ر�شم ال�شيا�شات و�شنع القرارات التي تتعلق بعملهم.  -
�ش��رورة ممار�ش��ة التمك��ن االإداري من قبل العامل��ن بكافة اأبعاده مم��ا ي�شاعد على جن��اح تطبيق اإدارة   -

اجلودة ال�شاملة. 
�ش��رورة اال�شتف��ادة م��ن جت��ارب ال��دول املتقدم��ة يف مو�ش��وع التمكن، م��ع تعزي��ز اإيجابياته��ا وتقلي�س   -

�شلبياتها، مع االأخذ بعن االعتبار خ�شو�شية البيئة املحلية التعليمية اجلزائرية.
المقترحات: 

يرى الباحث اإجراء الدرا�شات واالأبحاث التالية:
اإجراء درا�شة مماثلة للبحث احلايل يف جامعات اأخرى يف اجلزائر.  -

اإجراء درا�شة مماثلة للبحث احلايل يف موؤ�ش�شات اأخرى غري املوؤ�ش�شات اخلدمية.  -
اإجراء درا�شة حول التمكن االإداري وعالقته بفاعلية فرق العمل يف اجلامعات اجلزائرية.  -
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