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Abstract الملخص     

أثر إدارة الجودة الشاملة على ما تركزت مشكلة البحث في السؤال الرئيس الذي ينص على: 
التعرف وهدف البحث إلى  ؟في جامعة صنعاءت اإلدارية التمكين التنظيمي من وجهة نظر القيادا

على واقع إدارة الجودة الشاملة والتمكين التنظيمي في جامعة صنعاء، ومن ثم دراسة تأثير إدارة 
التحليلي، المنهج الوصفي واعتمد البحث صنعاء.  جامعةالجودة الشاملة على التمكين التنظيمي في 

بلغ (، و447وبلغ مجتمع البحث )البيانات األولية من المبحوثين،  واستخدم الباحث االستبانة لجمع

( استبانة 23)واستبعدت  ،%(95بنسبة ) ،( استبانة265( مفردة، تم استعادة )280حجم العينة )

 . ( استبانة242، وبلغ عدد االستبيان القابل للتحليل )الدراسةلوجود عيوب بها قد تؤثر على نتائج 

، (2.62) سياسة إدارة الجودة الشاملة سائدة في الجامعة بمتوسط ن  توصل البحث إلى  أ

سائد بمتوسط  التمكين التنظيمي في الجامعةأي بدرجة  غير فعالة، وأن  (756.انحراف معياري )و

بين المتغير المستقل )سياسات إدارة  )تأثير( هناك ارتباط، وأن (749.انحراف معياري )و( 2.92)

االستفادة من تجارب وأوصى الباحث ب (.التمكين التنظيميالمتغير التابع )( مع الجودة الشاملة
للوصول إلى جودة األداء، ومن ثم ، وذلك الجودة الشاملةالتي طبقت برامج  جامعاتوخبرات ال

من خالل إشراك  ة،الوظيفي في الجامعجودة والتمكين نشر ثقافة العلى العمل جودة المخرجات،  و
ومنحهم الصالحيات والمسؤوليات اإلدارية  ،في قدراتهم ةقالثو القرارات اتخاذفي  موظفينال

  .المهام الموكلة إليهمتحمل و ،المناسبة وتشجيعهم على المبادرة

 .القيادات اإلدارية-التمكين التنظيمي -إدارة الجودة الشاملة الكلمات المفتاحية:

The research problem focused on the main question that states: What is the 
impact of total quality management on organizational empowerment from 
the point of view of administrative leaders at Sana’a University? The aim of 
the research is to identify the reality of total quality management and 
organizational empowerment at Sana'a University, and then study the impact 
of total quality management on organizational empowerment at Sana'a 
University. The research adopted the descriptive analytical method, and the 
researcher used the questionnaire to collect the primary data from the 
respondents, and the research community reached (447), and the sample size 
was (280) individuals, (265) questionnaires were recovered, with a percentage 
of (95%), and (23) were excluded for the presence of defects The number of 
the analyzeable questionnaire was (242). 
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The research found that the total quality management policy prevails in the 
university with an average of (2.62), a standard deviation (.756), i.e. an 
ineffective degree, and that organizational empowerment in the university 
prevails with an average of (2.92) and a standard deviation (.749), and that 
there is a correlation (effect) Between the independent variable (total quality 
management policies) with the dependent variable (organizational 
empowerment). The researcher recommended to benefit from the 
experiences and expertise of universities that have implemented 
comprehensive quality programs, in order to reach the quality of 
performance, and then the quality of outputs, and work to spread the culture 
of quality and job empowerment at the university, by involving employees in 
decision-making and confidence in their abilities, and giving them appropriate 
administrative powers and responsibilities. Encouraging them to take 
initiative and take on the tasks assigned to them. 
Keywords: Total Quality Management - Organizational Empowerment - 
Administrative Leadership. 
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 المقدمة

 

يعد مفهوم كل من الجودة الشاملة والتمكين التنظيمي من المفاهيم اإلدارية الحديثة، حيث ظهر 

مفهوم الجودة الشاملة نتيجة المنافسة العالمية الشديدة بين مؤسسات اإلنتاج اليابانية واألمريكية 

نتجاتها. ونتيجة للنجاح الكبير واألوروبية، وتمكنت اليابان من اكتساح األسواق العالمية نتيجة لجودة م

الذي حققه هذا المفهوم، بدأت مؤسسات التعليم العالي باستخدامه بدرجة متزايدة للحصول على خدمات 

تعليمية ذات جودة عالية. أما بالنسبة للتمكين التنظيمي فإنه يعد من أهم ضمانات وحيوية واستمرارية 

الذي يعتبر رأس مال أية مؤسسة، وأساس نجاحها أية مؤسسة، وذلك ألنه يهتم بالعنصر البشري 

واستمرارها، حيث يُسهم في رفع معنويات الموظفين ورضاهم وتعزيز انتمائهم للمؤسسة، من خالل 

منحهم مزيداً من الصالحيات والثقة، التي تمكنهم من اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهم، وإتاحة الفرص 

ن التزامهم تجاه المؤسسة، وهذا يؤدي إلى زيادة الوالء واإلخالص أمامهم إلظهار قدراتهم، مما يزيد م

من قبلهم، مما يطلق قدراتهم اإلبداعية، وسعيهم لتحسين األداء. كما يوفر التمكين للقيادات اإلدارية 

مزيداً من الوقت للتفرغ للقضايا االستراتيجية، وتطوير العمل والتخطيط للمستقبل، السيما وقد أصبحت 

 ات تعمل في بيئة تنافسية متصاعدة.المؤسس
 

 اإلطار العام للبحث 

 مشكلة البحث:أوالً: 

 

أهم المؤسسات التي تُسهم في تكوين المجتمع وبلورة مالمحه في الحاضر إحدى  الجامعاتعد تُ 

 مناحيللتقدم الحضاري للمجتمع في كل  مركزاً  ،وما زالت وستظل ،كانت اتفالجامع، والمستقبل

ن عالمنا ألوذلك  ،العالم دول معظم في كبير   باهتمام  الجامعي  التعليم إصالح عمليات حظيتلذا ؛ الحياة

 ،المعاصر يشهد في الوقت الراهن كثيراً من التغيرات والتطورات المستمرة في مختلف مجاالت الحياة

الحديثة إذا ما  اريةاإلدوتبني المفاهيم  ،التقليدية في اإلدارة اتغيير أساليبه الجامعاتالتي تفرض على و

 . بكفاءة وفاعلية اتحقيق أهدافه تأراد

وتعاني مؤسسات التعليم العالي بالجمهورية اليمنية من مشكالت في  تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

وتطبيق التمكين التنظيمي في الواقع العملي، ومن هنا يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيس 

 اآلتي: 

رة الجرودة الشراملة علرل التمكرين التنظيمري مرن وجهرة نظرر القيرادات اإلداريرة فري جامعرة أثرر إداما  

 ويتفرع عنه مجموعة األسئلة اآلتية: ؟صنعاء 

 ما واقع إدارة الجودة الشاملة في جامعة صنعاء؟ .1

 ما واقع التمكين التنظيمي في جامعة صنعاء؟ .2

 في جامعة صنعاء؟ ما تأثير إدارة الجودة الشاملة على التمكين التنظيمي .3
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 أهمية البحث:ثانياً: 

 تتمثل أهمية البحث في اآلتي:       

لمثل هذا النوع منن ها حيث لوحظ افتقار ة،محاولة رفد مكتبة العلوم اإلدارية بدراسة إدارية حديث  .1

 الدراسات.
فني  مؤسسنات التعلنيم العناليينؤثر علنى سنير العمنل فني الدراسنة النذي جذب االهتمنام بموضنوع   .2

 الجمهورية اليمنية، ويسهم في قيام الجامعات بدورها الريادي. 
إلدارة الجننودة السننلبية الجوانننب مسنناعدة قيننادة الجامعننة للتعننرف علننى أهننم الجوانننب اإليجابيننة و  .3

 بجامعة صنعاء بغرض دعم وتقوية الجوانب االيجابية والتخلص من الجوانب السلبية.  الشاملة
إدارة الجننودة غننرض االسننتفادة منهننا فنني رسننم سياسننات بالجامعننة  تقننديم نتننائج وتوصننيات لقيننادة  .4

 الشاملة لتحقيق التمكين التنظيمي من خالل إدارة الجودة الشاملة. 

 

 أهداف البحث:ثالثاً: 

 تتمثل أهداف البحث في اآلتي:       

 التعرف على واقع إدارة الجودة الشاملة في جامعة صنعاء. .1
 نظيمي في جامعة صنعاء.التعرف على واقع التمكين الت .2
 الكشف عن طبيعة تأثير إدارة الجودة الشاملة على التمكين التنظيمي في جامعة صنعاء. .3

 

 وتتمثل في اآلتي:فرضيات البحث: رابعاً: 

  .في تحقيق التمكين التنظيميإلدارة الجودة الشاملة ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية  .1
( بنين إجابنات المبحنوثين حنول = 0.05مستوى داللنة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند .2

الشخصية بجامعة صنعاء في تحقيق التمكين التنظيمي تعزى للمتغيرات إدارة الجودة الشاملة تأثير 

 للمبحوثين.
 

 البحث:منهج خامساً: 

باعتبناره يندرس الظناهرة دراسنة كيفينة توضن  التحليلني علنى المننهج الوصنفي  البحنث هنذا عتمندي

الظاهرة، ودراسة كمية توض  حجمها وتغيراتها ودرجات ارتباطهنا منع الظنواهر األخنرى،  خصائص

من التفسنير لهنذه البياننات، ويسنتخدم  وإن ما يتضمن قدراً فقط المنهج على جمع البيانات هذا وال يقتصر 

 ر.أساليب القياس والتصنيف والتفسي
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 : البحث حدودسادساً: 
بجامعننة صنننعاء فنني تحقيننق  الجننودة الشنناملةعلننى دور إدارة  ثالبحننركننز يالحنندود الموضننوعية:  .1

 . اإلداريةلقياداتها  التمكين التنظيمي
 على القيادات اإلدارية بجامعة صنعاء في أمانة العاصمة.  البحثقتصر يالحدود المكانية:  .2
 .م(2020تتحدد الفترة الزمنية للبحث بزمن توزيع االستبانة )الحدود الزمنية:  .3
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 ألولالمبحث ا

  اإلطار النظري

 

  :إدارة الجودة الشاملة أوالً:

 

  :مفهوم إدارة الجودة الشاملة -أ

هي: "إدارة" و"الجودة" و"الشاملة" وتعني  ،يتكون مصطل  إدارة الجودة الشاملة من ثالث كلمات

  (1)يلي: ما

 ةفالثقا وإيجاد الخارجي أو الداخلي، وتعني وجود فلسفة قوامها التركيز على العميل سواءً  :إدارة

 العمل احة، وأن  فة متوإزالة العقبات، والتأكد من أن  األدوات المستخدمة ألداء الوظي ،والمناخ التنظيمي

 بالمنظمة ممتعاً.

لك يتطلب ذما يفوق توقعاتهم، و وتعني التأكد من تحقيق رغبات العمالء ومتطلباتهم أو :الجودة 

ع مات طيبة عالق سلع والخدمات تتناسب مع احتياجاته، وكذلك بناءوالتأكد من أن  ال ،االتصال بالعميل

 .الموردين

صية رة شخوتعني أن  كل شخص في المنظمة يجب أْن يشترك في برنامج الجودة سواًء بصو :الشاملة

 .أو من خالل فرق العمل الجماعي

 

  :عناصر إدارة الجودة الشاملة -ب

 

ً متكامالً لتحقيق تَُمثل عناصر إدارة الجودة الشاملة برنا داخل  ملياتفي كافة الع الجودةمجا

زالة وإ ،تالمنظمة، والوصول إلى تلبية رغبات المستفيدين من الخدمات، والتخلص من كافة السلبيا

 كافة العوائق وصوالً إلى تحقيق الجودة بشكل كلي في المنظمة. 

 :(2)اآلتيدارة الجودة الشاملة في إعناصر  وتتمثل أهم      

لفشل ا يُعديث ح ،داءوتُعَد أداة مهمة لضمان قيام المنظمة بعملية إدارة األ :دارة االستراتيجياتإ -1

هم من أ ،اتلعمليافي ربط اإلنجازات المطلوب تحقيقها من اإلدارة العليا باإلدارة اليومية لتشغيل 

تخدمته اس والذي - (Hoshin Kanriعد نموذج )أسباب عدم القدرة على التغيير والتحسن، ويُ 

 ً  .نموذجاً هاماً إلدارة األداء -المؤسسات اليابانية قبل أكثر من عشرين عاما

يؤديها  ةويقصد به الشخص الذي ارتبط بعالقة مالية أو تجارية أو خدماتي :التركيز علل العميل -2

 ً ما تأخذ صفة االستمرار والتكرار في  أو يأخذها من أي منظمة حكومية أو خاصة، وغالبا

حتى  هويتطلب التركيز على العميل معرفة احتياجاته ورغباته، ويهدف إلى تحقيق رضا .لالتعام

                                                           
", Customer Service, Management Decision, Vol. 32, No.5, 1994, ''Strategies for Quality Achievementnds, . Eric Sandela)1)

p.35.  

", The Economic & Social Research Council, 1999, p.54."What is HoshinKanriWitcher,  )2) 
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 يستمر في تعامله وال يتحول إلى منظمة أُخرى. 

ن جميع لحد ممجموعة من العمليات يتم من خاللها تقليل أو ا هاويقصد ب :التحسينات المستمرة -3

ي السع باإلضافة إلى ،لسلع والخدماتالنشاطات التي ال تضيف قيمة مهمة في عملية إنتاج ا

تقليل  م علىكما أن  جوهر عمل التحسينات المستمرة يقو ،المتواصل نحو تحقيق متطلبات العميل

نجاز إة في ه من الضروري أْن تعتمد المنظملذا فإن   ،االختالفات، والعمل على تالفى العيوب

 أعمالها على أنظمة المعلومات. 

ْد العمل بصيغة الجماعة أسلوباً جديداً لنجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة، ويع   :العمل الجماعي -4

الفريق عن مجموعة صغيرة من األفراد تكون مهاراتهم متممة بعضها للبعض اآلخر،  ويعبر

 (3).هم نحو الغايةءوموجهين أدا ،وملتزمين بالهدف العام

التدريب والتأهيل كنشاط يراد به  على من خالل التركيز تلبية احتياجات الموارد البشرية -5

  (4).تحسين قدرة األشخاص على أداء مهمة ما في العمل عن طريق تحسين مهاراتهم

 

 ةيوض  الرؤهي تف ،يشير الباحث إلى أن  القيادة تمثل أهم عوامل نجاح إدارة الجودة الشاملةو       

م يُعد نظاو، وسينس القيم التي ترشد المرؤالتي يفهمها الجميع، وتغر االستراتيجيةعند اتخاذ القرارات 

ر يد وتقديل تأكهماً لتحقيق التحسينات المستمرة في المنظمة من خالمالتحفيز للموارد البشرية عنصراً 

 .ودعم اإلدارة ألداء الفرد المميز والمحقق لجودة عالية

 

 متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة:  -ج

 

ً من القائمة التي أورد ومن آراء العديد من  ،"يها "معهد إدارة الجودة الشاملة الفيدرالانطالقا

أن  أهم متطلبات تطبيق إدارة الجودة بيمكن القول  ،الباحثين حول ماهية وعدد وترتيب هذه المتطلبات

  :(5)اآلتيالشاملة تتمثل في 

 

دارة فلسفة إ ملينلعاقناعة ودعم وتأييد اإلدارة العليا إلدارة الجودة الشاملة، وتبنى اإلدارة وا (1

 ،ءلعمالالجودة الشاملة وتعاونهما في تطبيقها، ووجود أهداف محددة مشتقة من احتياجات ا

 اإلدارة والعاملين معاً لتحقيقها. يوسع

 وقوف علىاء للمن  العاملين الثقة وتشجيعهم على أداء العمل وتقدير المتميز منهم، وقياس األد (2

خدام ومستويات الجودة في ضوء أهداف خطة التحسين، واستجوانب العمل ومعدالت اإلنتاج 

 نتائج تقييم األداء في محاسبة المديرين والعاملين.

توفير البيانات الدقيقة التي ترشد عملية اتخاذ القرارات، واستخدام وتطوير أساليب ونماذج حل  (3

                                                           
رسالة ماجستير غير "، الجودة الشاملة: دراسة حالة في معمل االسمنت األبيض في الفلوجةمستلزمات تطبيق إدارة " ،أحمد عبد الوهاب داود آل يحيى ( 3)

 . 30، ص 1999منشورة، بغداد: جامعة بغداد، 

 . 77ص  ،2003 ،.د.نالقاهرة: ب "،دليل المدير :التدريب الفعال وأثره علل التكلفة"توني نيوباي،  (4)

، 2002، الدوحة: المركز العربي للتعليم والتنمية، إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في المجال التربويري، أحمد سيد مصطفى، ومحمد مصيلحي األنصا (5)

 . 20ص 
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في ضوء ما المشكالت وتدريب المديرين والعاملين عليها مع الحرص على إعادة التدريب 

 تسفر عنه نتائج تقييم األداء.

ير وتطو إزالة الحواجز والعقبات من أمام جهود تحسين الجودة واإلنتاجية، واعتبار تحسين (4

 الجودة عملية مستمرة ال تتوقف بانتهاء مشروع أو مرحلة عمل ما.

 

ة واضحة لدى فر رؤيأن  من أهم متطلبات تنفيذ إدارة الجودة الشاملة هو تومما سبق يتض           

 هاورملة ودحول أهمية إدارة الجودة الشا االستراتيجيةصانعي السياسات العامة، ومتخذي القرارات 

 مع تواكبيوبما  ، والعمل على تغيير القيم التنظيميةتهاواستمراريتها في تحقيق فاعلية المنظمة وكفاء

، وتبني جماعيرية من خالل برامج العمل البرامج إدارة الجودة الشاملة، وضمان مشاركة الموارد البش

 برامج التدريب الفعال والمستمر.

 

  :معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة -د

  

ظهر لذا ت ،وهرية، ويُحدث تغيرات جةيَُمثل تطبيق إدارة الجودة الشاملة نقلة نوعية في المنظم       

 :ما يلي منها ،معوقات تُعيق تنفيذ وتطبيق إدارة الجودة الشاملة

حيث أن  عدم قدرة اإلدارة على إيجاد ثقافة يتم من خاللها تشجيع  ،الفشل في تغيير فلسفة المنظمة (1

األفراد على المساهمة بآرائهم وأفكارهم؛ باإلضافة إلى عدم قدرة اإلدارة على تغيير أساليبها 

 (6). لةيؤدي إلى صعوبة تبني مفهوم إدارة الجودة الشام ،وطرق إنجازها للنشاطات

واضحة إلدارة الجودة الشاملة وللتغيير على مستوى المنظمة،  استراتيجية ةعدم وجود رؤي (2

يعيق تطور اإلبداع على المدى  الجودة مماووضع برامج محدودة وضيقة األبعاد لتحسين 

 (7).البعيد
 (8).تبني برامج جاهزة للجودة دون إجراء تعديالت عليها بما ينسجم مع خصائص المنظمة (3

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(6).Jwhalen and M. A. Rahim, "Common Barriers to Implementation and Development of a TQM Program", Industrial 

Maganement, April 1994, p. 22 .  

، ص ص 2005، 15، الكويت: المعهد العربي للتخطيط، العدد الجودة الشاملة وتنافسية المشروعات "، سلسلة اجتماعات الخبراء"حمد ماجد خشبة، م (7)

20-42. 

 . 45، ص 2005 عمان: دار اليازوي العلمية للنشر والتوزيع، ،إدارة الجودة الشاملةمحمد عبد الوهاب العزاوي،  (8)
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 :التمكين التنظيميثانياً: 

  

  :مفهوم التمكين التنظيمي  -أ

 

ف التمكين التنظيمي بأن ه العملية التي من خاللها يحاول المديرون مساعدة اآلخرين لتحقيق يُعر  

التأثير في أداء األعمال ضمن المنظمة، وذلك من خالل المشاركة في المعلومات واعتماد الالمركزية 

  (9)ت، ومشاركة العاملين في اإلدارة والرقابة على الفعاليات المتحققة.في اتخاذ القرارا

افة ة في كمبنية على إشراك الموارد البشري استراتيجيةحيث يتض  بأن  التمكين التنظيمي هو 

تعلقة ارات المالقر نتهاًء باتخاذامن وضع األهداف الفردية، وأهداف المنظمة، و العمليات التنظيمية بدءً 

 ل عملهم. بمجا

 

  :أهمية التمكين التنظيمي  -ب
 :اآلتيفي التنظيمي تتمثل أهمية التمكين 

ن مريادة يعمل التمكين التنظيمي على تدعيم ركائز االستقرار الوظيفي، وتحقيق التميز وال  (1

ت لم قراراخالل النظر إلى الموارد البشرية كشركاء استراتيجيين ال كمنفذين لمهام محددة، و

 اتخاذها.يشاركوا في 
 سهم فييعمل التمكين التنظيمي على دمج أهداف الموارد البشرية مع أهداف المنظمة مما ي  (2

 تحقيق أعلى درجات الكفاءة والدقة في تأدية المهام واألعمال. 
ماسهم يُتي  التمكين التنظيمي للموارد البشرية فرص لتحقيق تطلعاتهم من خالل زيادة ح  (3

 نظمة.لمنظمة كون مصالحهم الفردية مرتبطة بتحقيق مصال  الملية تجاه اؤووشعورهم بالمس
ية اإلبداع هاراتيُحقق التمكين التنظيمي الميزة التنافسية للمنظمة من خالل تنمية القدرات والم  (4

 للموارد البشرية، وانخفاض نسب التسرب الوظيفي والغياب. 
ن خالل ممنظمة مليات اإلدارية في اليُتي  التمكين التنظيمي للموارد البشرية التأثير على الع  (5

 ليات، وتأدية مهامهم وواجباتهمؤومنحهم صالحيات المشاركة في السلطات وتحمل المس

بمجال  تعلقةالوظيفية باستقاللية بعيداً عن أي ضغوط تؤثر على سلطتهم في اتخاذ القرارات الم

 عملهم. 
لسريعة الحلول امل مع المشكالت وتقديم ايُزود التمكين التنظيمي الموارد البشرية بقدرات للتع  (6

 دار. واقت دون الرجوع للسلطات العليا، وتحمل المخاطر والتعامل مع كافة المتغيرات بفعالية
يعمل التمكين التنظيمي على تفعيل االتصاالت التنظيمية بين المستويات اإلدارية في المنظمة   (7

                                                           
 ،"Managers Empowering Employee, American Journal of Economics and Business Administrationy, ".Carter, Ton)9)

Vol. (1), No. (2), 2009, P. 39. 
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 ضرورية. الالمستويات اإلدارية غير  مما يؤدي إلى تخفيض التكدس الوظيفي والتقليل من
 

  :التمكين التنظيمي استراتيجيةأنواع   -ج

 

تهدف إلى وضع خطة عمل للموارد البشرية ترشدهم إلى طريقة  استراتيجيةيُعَد التمكين التنظيمي 

ل التمكين من خال استراتيجيةتأدية أعمالهم بما يحقق لهم التميز واالستقاللية والكفاءة، وتتض  أنواع 

 : اآلتيالشكل 

 

 (1شكل رقم )

 التمكين التنظيمي استراتيجيةأنواع يوضح 

 

 

 

 

 

 

 

  .عداد الباحثمن إ المصدر:

 

 ،المشاركة استراتيجيةتمكين الموارد البشرية هي  استراتيجيةيتض  من الشكل السابق أن  أهم 

اف داخل المنظمة من خالل في المنظمة بين كافة األطر االستراتيجيةوالتي تهدف إلى بناء الشراكة 

النظر إلى الموارد البشرية كشركاء في البناء وتحقيق النتائج، والمزج بين أهداف الموارد البشرية 

ً في تحقيق  ،وأهداف المنظمة والحصول على المنافع ً بالحماس إمما يشكل دافعا نجاز نوعي مقرونا

 ،ارد البشرية في استراتيجية اإلثراء الوظيفيوالدافعية. كما تتمثل االستراتيجية األخرى لتمكين المو

بحيث تتضمن تنوع في أنشطة الوظيفة، واالستقاللية والحرية  ،وتهدف إلى إعادة تصميم الوظائف

للموارد البشرية في السيطرة على وظائفهم، وتحديد كيفية تنفيذها والقيام بالرقابة الذاتية ألعمالهم 

نتائج أعمالهم واتصاالتهم، حيث تعمل استراتيجية اإلثراء  عالوةً على حصولهم على معلومات عن

الوظيفي على إعادة تصميم العمل وإحداث تغيير فيه يولد لدى الموارد البشرية الشعور بالفعالية الذاتية، 

 .األحداث واألفراد والظروف المحيطة بالعمل ومخرجاتهفي ويزيد من قدرتهم على التأثير 

 

ياستراتيجية التمكين التنظيم  

 استراتيجية المشاركة

 

 استراتيجية اإلثراء الوظيفي



Yemen Uni . J. N. (7) July 2021                                                                   ( يوليو 7مجلة جامعة اليمن العدد )م2021  

                                                                                         

ISSN: 2710-3390 

 57                     

 

  :التمكين يجيةاستراتمتطلبات تطبيق   -د

لعل  ،التمكين الستراتيجيةفعال التطبيق الال بد من توفرها لضمان التي عناصر عدد من الهناك         

  أبرزها ما يلي:

ولية، ؤتعزيز مقومات التمكين األساسية المتمثلة في من  الصالحيات، والقدرة على تحمل المس (1

 لجماعي.والتعامل مع التكنولوجيا، والعمل بروح الفريق ا

تحديد واض  المعالم لحدود تصرفات الموظفين بهدف إرشادهم ورسم أدوارهم وخاصة  (2

 ،ويهدف هذا إلى التوجيه السليم لطاقات الموظفين ،بالنسبة لعالقات الموظفين فيما بينهم

 في المواقف العديدة التي قد تواجههم.  وتحقيق تأثير مباشر

مفهوم وأهمية التمكين مع تقديم حاالت من ترسخ إقامة دورات تدريبية للموارد البشرية  (3

ونماذج عملية، وتشجيع الموارد البشرية على ممارسة وتأدية مهامهم الوظيفية باستقاللية، 

وتنمية روح العمل الجماعي، ومنحهم صالحيات  ،وتحفيزهم على تقديم إبداعاتهم وقدراتهم

 ظيميةالتن بواجباتهماتخاذ القرارات المباشرة فيما يتعلق 
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 المبحث الثاني 

 اإلجراءات المنهجية والدراسة الميدانية 

 

 وتتمثل في اآلتي: أوالً: إجراءات الدراسة:

 

 :مجتمع الدراسة  .أ

اء فنني المسننتويات اإلداريننة )منندراء العمننوم، منندر ةتكننون مجتمننع الدراسننة مننن القيننادات اإلدارينن

 .(447م الكلي )، والبالغ عدده(العاصمةأمانة   –معة صنعاءبجا -اإلدارات، ورؤساء األقسام

 

 :حجم العينة الكلي  .ب

تننم تحدينند حجننم العينننة الكلنني )ن( بعنند معرفننة نسننبة الحنند األقصننى لتننوافر الخصننائص المطلننوب 

، والدرجنة (%50) باالعتمناد علنى العيننة االسنتطالعية وقندرناه بن  ،دراستها في مجتمع الدراسة )ن/(

وبنذلك تكنون الدرجنة المعيارينة ، %(95) وهنو تنم اختينارهل الثقة النذي ( المقابلة لمعام2المعيارية )ى

وذلنك بمسنتوى  (%5 )، باإلضنافة إلنى تحديند نسنبة الخطنأ المسنموح بنه )ء( بن(1.69)المقابلة تساوي 

 .α (10) % =5     معنوي ة

 هنا%(، وهني نسنبة موثنوق ب54)  ، وبنسنبة تقندر بنة( مفنرد242بلغ حجم عينة الدراسة الكلية )و

وزينع تالتي تنم ة بلغ حجم العينكما  حصائياً، وتتوفر فيها درجة الثقة والدقة والثبات في نتائج الدراسة.إ

( منن %95وبنسنبة ) ،( اسنتبانة265( مفردة، وقد تنم اسنتعادة عندد )280نحو ) االدراسة عليه ةاستبان

عيوب بها  من التحليل لوجود( استبانة استبعدت 23) جميعها صالحة وقابلة للتحليل عدا ،العدد الموزع

 يلي: فيماك وذل ،( استبانة242، وبلغ صافي عدد االستبيان القابل للتحليل )الدراسةقد تؤثر على نتائج 

 

 

 

                                                           
 .60ص  ، . ت. نب،  شمس عين مكتبة:  القاهرة،  اإلحصائية المعاينة،  الصياد مصطفى جالل (10)
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  :صدق أداة الدراسة  .ج

 يلي:  تم التأكد من صدق أداة الدراسة باالعتماد على ما

 صدق المحتوى:  -1

صنين فني اإلدارة العامنة وإدارة األعمنال علنى مجموعنة منن الخبنراء المتخص ةتم عرض االستبان

 ،علنى قيناس متغينرات الدراسننة االسنتبانةقندرة  وذلنك لمعرفنة، ين( محكمن9وبلنغ عنددهم ) ،واإلحصناء

وقدرتها على قياس المقياس التي وضعت لنه، منع إضنافة  ،ودقتها من الناحية العملية ،ووضوح فقراتها

وإعادة صياغة بعنض العبنارات التني  ،اء التعديالتن من عبارات، وقد تم إجرويراه المحكم وحذف ما

 %( من المحكمين.75اتفق عليها )

 

 صدق المبحوثين:   -2

( من القيادات اإلدارية بالجامعة، ووض  لهم الهندف منن 30من ) ةمكون ةعين قام الباحث باختيار

ئلة، ووضننوحها، الدراسننة التجريبيننة، وتننم أخننذ إجابنناتهم ومعرفننة مالحظنناتهم المتعلقننة بدرجننة فهننم األسنن

 وفقًا لذلك. االستبانةواألخطاء اللغوية، وتم تعديل 

 

 صدق البناء التكويني ألداة الدراسة:  -3

تنم اسنتخراج معامنل ارتبناط بيرسنون  ،ألداة الدراسنة يللتحقق من خاصية صدق البناء التكنوين      

  وذلك على النحو اآلتي: ،على مستوى المجاالت والفقرات لكل محور على حدة

  (1)رقم  جدول

 الدراسةمعامالت ارتباط مجاالت 

 المجال م
ارتباط المجال بإجمالي 

 المحور

 .783** إدارة الجودة الشاملة 1

 **832. التمكين التنظيمي 2
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( 783**)الدراسننة بلغنننت أن  قنننيم معامننل ارتبنناط مجنناالت ( 1رقننم ) السننابق يتبننين مننن الجنندول

 وتقيس ما يقيسه. المجالينلى ارتباط إ وهي قيم مرتفعة تشير ،(832**و)

  :ثبات أداة الدراسة  -4

 : اآلتيةوذلك بحسب الجداول  ،كرونباخ" للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم االعتماد على طريقة" الفا

 

 

 ( 2جدول رقم )

 لالستبانةنباخ( ومعامل الثبات )الفا كر

 معامل ثبات الفا كرونباخ عدد العبارات المجال

 0.92 7 دة الشاملةإدارة الجو

 0.88 7 التمكين التنظيمي

(، وهي قيم تجاوزت 0.92) ( و0.88) بلغتأن  معامل الثبات ( 2رقم ) السابق يتبين من الجدول

( فني حالنة تجناوز عندد فقنرات المجنال 0.75الحد األدنى للحكم على توفر خاصية الثبنات والمحندد بن )

( فقرات، وعلى هذا األساس تعد 10ز عدد فقرات المجال )( في حالة لم يتجاو0.50( فقرات، و )10)

 .ة في مجالي الدراسةخاصية الثبات متوفر

 

 ة:لعينة الدراس الشخصيةالخصائص ثانياً: 

 :النوع االجتماعي  .1

 ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير الجنس.3يوض  الجدول رقم )

  (3جدول رقم )

 النوع االجتماعياد عينة الدراسة وفق متغير التوزيع التكراري ألفر

 النسبة المئوية العدد النوع االجتماعي

 66.1 160 ذكر

 33.9 82 أنثى

 100.0 242 المجموع
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 .م2020المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية  

بينمنا  منن العيننة الكلينة %(66.1( وبنسنبة )160أن  عدد النذكور بلنغ )أعاله  الجدوليالحظ من 

أن  عندد النذكور يمثنل نسنبة ويشنير ذلنك إلنى ، %( منن العيننة الكلينة33.9( وبنسنبة )82عدد اإلناث )

فنني الوظننائف اإلداريننة علننى  الملتحقنناتعاليننة مقارنننة بعنندد اإلننناث، وهننذا يعننزى إلننى قلننة عنندد اإلننناث 

تولي المناصب القيادية مستوى الجهاز الحكومي في اليمن، باإلضافة إلى قلة الفرص الممنوحة لإلناث ل

 . رمقارنة بالذكو

 

 :العمر  .2

 ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر.4يوض  الجدول رقم )

  (4جدول رقم )

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر

 النسبة المئوية العدد العمر بالسنوات

 32.2 78 سنة 30أقل من 

 45.5 110 سنة 40لى إ 30من 

 19.8 48 سنة 50إلى  41من 

 2.5 6 سنة 50أكثر من 

 100.0 242 المجموع

 .م2020إعداد الباحث من الدراسة الميدانية المصدر:   

 

الفئننات  أفننراد مننن مختلننفاشننتملت علننى عينننة الدراسننة أعنناله أن  (4رقننم )يالحننظ مننن الجنندول 

وبنسنبة  ،فنرداً ( 78سننة( ) 30أقنل منن ) في الفئنة العمرينةة بلغ عدد أفراد عينة الدراسحيث  ،العمرية

وبنسنبة  ،( فنرداً 110سننة( ) 40إلنى  31) الفئة العمرينة أفراد%( من العينة الكلية، وبلغ عدد 32.2)

%(، كمنا 19.8وبنسنبة ) ،( فنرداً 48سننة( ) 50إلنى  41) الفئنة العمرينة أفراد%(، وبلغ عدد 45.5)

 ( سنة.50%( ممن أعمارهم أكثر من )2.5نسبة )( أفراد وب6تضمنت العينة )

 :المؤهل العلمي  .3
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 ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي.5يوض  الجدول رقم )

  (5جدول رقم )

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 15.7 38 ثانوية عامة

 68.6 166 بكالوريوس

 15.7 38 ماجستير

 100.0 242 المجموع

 .م2020إعداد الباحث من الدراسة الميدانية المصدر: 

  

 ،فرداً ( 38)بلغ  العامة من حملة شهادة الثانويةعدد األفراد أن  (5رقم) يتض  من الجدول السابق

 ،( فنرداً 166)بكنالوريوس( ) جامعينةالشنهادة الاد من حملنة %( من العينة، وعدد األفر15.7وبنسبة )

%( لحملنة شنهادة الدراسنة العلينا 15.7وبنسنبة ) داً،( فنر38%(، وتتضمن العينة عدد )68.6بنسبة )

 .(فوق وما الماجستير)

)البكننالوريوس فننأكثر(  شننهادات جامعيننة يحملننونويالحننظ ممننا سننبق أن  الغالبيننة مننن المسننتجيبين  

علننى نسننبة فنني عينننة أبننأن  فئننة الحاصننلين علننى البكننالوريوس شننكلت ، وهننذا يشننير %(84.7وبنسننبة )

 .البكالوريوس عن درجةالقيادات اإلدارية ال تقل مؤهالتهم  أغلبويعزى ذلك إلى أن   ،الدراسة

 

 :المستوى الوظيفي  .4

 ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير الوظيفة.6يوض  الجدول رقم )

 (6جدول رقم )

 المستوى الوظيفيالتوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير  

 النسبة المئوية العدد الدرجة الوظيفية

 21.5 52 مدير عام

 41.3 100 مدير إدارة

 37.2 90 رئيس قسم

 100.0 242 المجموع

 .م2020إعداد الباحث من الدراسة الميدانية المصدر: 
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، أفنراد عيننة الدراسنةبنين  ( أن  فئة مدير إدارة حصلت علنى أعلنى نسنبة6رقم ) يتبين من الجدول

%(، ويعنزى ذلننك إلنى تركينز عينننة الدراسنة علننى أكثنر الفئنات خبننرة وممارسنة للعمننل 41.3بلغنت )و

بينما حصلت فئنة مندراء العمنوم علنى  ،هي فئة مدراء اإلداراتواإلداري والقدرة على اتخاذ القرارات 

%(، ويعننزى ذلننك إلننى قلننة عنندد الفئننة علننى المسننتوى العننام فنني الهيكننل 21.5بلغننت ) حيننث، أقننل نسننبة

 التنظيمي في الجامعة. 

 

 

 

  :سنوات الخدمة  .5

 .( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة7يوض  الجدول رقم )       

 (7جدول رقم )

 متغير سنوات الخبرةالتوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق  

 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة

 26.4 64 سنوات 5قل من أ

 22.3 54 سنوات 10إلى  5 من

 29.8 72 سنة 20قل من أإلى  11 من

 21.5 52 سنة فأكثر 21من 

 100.0 242 المجموع

 .م2020إعداد الباحث من الدراسة الميدانية المصدر: 

 

%( من عينة الدراسة تزيد سنوات خدمتهم عنن خمنس 73.6 نسبة )( أن  7يوض  الجدول رقم )  

منن ذلنك  جاالسنتنتاسنوات في ممارسة عملهم، وهم يمثلون النسبة األعلى في مجتمع الدراسة، ويمكنن 

أن  المستجيبين من ذوي الخبرات الطويلة تأتي مناسبة لطبيعة المهام المسندة لهنم، وأن  سننوات الخدمنة 

ويتوقع منها القدرة علنى التعامنل بموضنوعية منع ، االستبانةطبيعة المهام المسندة لتطبيق تأتي مناسبة ل

أسئلة االستبانة، ومن ث م يتوقع أْن تتسم اإلجابات المستردة بالموضوعية بناًء علنى الخبنرة العملينة لهنذه 

 .العينة

 

 ثالثاً: تحليل محاور الدراسة واإلجابة علل األسئلة:

 

  :ودة الشاملةإدارة الج محور .1
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إدارة الجننودة الشنناملة.  لعبننارات الدراسننة عينننة أفننراد اسننتجابات( 8) رقننميوضنن  الجنندول             

 ما يلي:  يتض  من نتائج الجدولو

 ( 3.4أن  جميع عبارات الجدول قد بلغ قيم متوسطاتها الحسابية أقل من درجة القياس البالغة)،  حيث

فننراد عينننة أ إجابنناتأن  إلننى (، وهننذا يشننير 2.77-2.50بننين ) تتننراوح قننيم متوسننطاتها الحسننابية

ممنا يؤكند بنأن  عيننة  ،الدراسة قد أيدت بالموافقة بدرجة متوسطة )إلى حد ما( علنى جمينع العبنارات

الدراسة ترى في هذه العبارات بأن ه بدرجنة متوسنطة وغينر كافينة بنأن  )لندى الجامعنة إدارة تخنتص 

(، وإلى حد ما )تتوفر مقاييس واضحة لقيناس جنودة 2.58بمتوسط حسابي ) بإدارة الجودة الشاملة(

(، وإلننى حنند مننا )يشننارك القننادة 2.46الخنندمات المقدمننة وتحسننينها باسننتمرار( بمتوسننط حسننابي )

ما)هنناك (، وإلنى حند 2.67اإلداريون في إعنداد وتنفينذ بنرامج الجنودة والتمينز( بمتوسنط حسنابي )

نجنناز األعمننال بننروح الفريننق الواحنند إحننرص علننى إزالننة كافننة العوائننق التنني تحننول دون تسننيير و

(، وبدرجننة متوسننطة )األنظمننة واللننوائ  المنظمننة 2.50وتحقيننق األداء النننوعي( بمتوسننط حسننابي )

(، 2.77للعمننل تتسننم بالمرونننة والوضننوح والشنننفافية، وتنندعم األداء المتميننز( بمتوسننط حسنننابي )

درجة متوسطة )هناك شعور بأهمية الموارد البشرية في تحقيق الجودة واألداء المتمينز( بمتوسنط وب

(، وبدرجننة متوسننطة )غالبنناً مننا يننتم غننرس قننيم وثقافننة الجننودة، والننتخلص مننن القننيم 2.77حسنابي )

 (.2.56التقليدية المعيقة لألداء المتميز( بمتوسط حسابي )

 

 ( 8) رقم جدول

 إدارة الجودة الشاملة  لعبارات الدراسة نةعي أفراد استجابات

 العبارة
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتيب 

 ً للوزن  وفقا

 النسبي

الدرجة 

وفقاً 

 م.الحسابي

لدى الجامعة إدارة تختص بإدارة 

 الجودة الشاملة.
 متوسطة 5 66.6 1.132 2.58 242

اس تتوفر مقاييس واضحة لقي

جودة الخدمات المقدمة وتحسينها 

 باستمرار.

 متوسطة 1 83.6 964. 2.46 242

يشارك القادة اإلداريون في 

 إعداد وتنفيذ برامج الجودة

 والتميز.

 متوسطة 4 70.9 1.042 2.67 242

 متوسطة 2 79.8 1.071 2.50 242هناك حرص على إزالة كافة 
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 العبارة
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتيب 

 ً للوزن  وفقا

 النسبي

الدرجة 

وفقاً 

 م.الحسابي

العوائق التي تحول دون تسيير 

وإنجاز األعمال بروح الفريق 

 األداء النوعي.الواحد وتحقيق 

األنظمة واللوائ  المنظمة للعمل 

تتسم بالمرونة والوضوح 

 والشفافية، وتدعم األداء المتميز.

 متوسطة 6 58.2 1.128 2.77 242

هناك شعور بأهمية الموارد 

البشرية في تحقيق الجودة 

 واألداء المتميز.

 متوسطة 3 78.5 1.121 2.77 242

ً ما يتم غرس قيم وثقافة  غالبا

الجودة، والتخلص من القيم 

 التقليدية المعيقة لألداء المتميز.

 متوسطة 7 58.3 1.038 2.56 242

 متوسطة -  756. 2.62 242 المستوى الكلي

 .م2020إعداد الباحث من الدراسة الميدانية المصدر: 

 

  فقند حنازت العبنارة التني تننص )تتنوفر  ،محوروزانها النسبية بنالأوبالترتيب لعبارات الجدول حسب

مقنناييس واضننحة لقينناس جننودة الخنندمات المقدمننة وتحسننينها باسننتمرار( علننى المرتبننة األولننى بننوزن 

وحازت العبارة التي تنص )هناك حرص على إزالة كافة العوائق التني تحنول دون  ،(83.6نسبي )

اء الننوعي( علنى المرتبنة الثانينة بنالمحور نجاز األعمال بروح الفرينق الواحند وتحقينق األدإتسيير و

(، وحازت العبارة التي تنص )هناك شعور بأهمية المنوارد البشنرية فني تحقينق 79.8بوزن نسبي )

(، بينمنا حنازت العبنارة التني تننص 78.5الجودة واألداء المتميز( على المرتبة الثالثة بوزن نسبي )

لص منن القنيم التقليدينة المعيقنة لنألداء المتمينز( علنى )غالباً ما يتم غنرس قنيم وثقافنة الجنودة، والنتخ

 .(58.3المرتبة األخيرة بوزن نسبي )

وهي أقل من درجة القياس  ،(2.62فقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي ) ،ولجميع عبارات الجدول 

لة أن  سياسننة إدارة الجننودة الشننامإلننى ممننا يشننير  ،(756.( بننانحراف معينناري )3.4المعتمنندة البالغننة )

إدارة عملياتهنا التنظيمينة، وتحقينق كافنة مخرجاتهنا الجامعنة فني بجامعة صنعاء غير فاعلة، وال تعتمند 

 على إدارة الجودة الشاملة. ،وخدماتها
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 التمكين التنظيمي: .2
 ما يلي: أدناه  (9رقم )يتض  من نتائج الجدول 

 (3.4رجنة القيناس البالغنة )أن  جميع عبارات الجدول قد بلنغ قنيم متوسنطاتها الحسنابية أقنل منن د، 

أن  إلنى ( عندا عبنارة واحندة، وهنذا يشنير 3.47-2.57حيث تتنراوح قنيم متوسنطاتها الحسنابية بنين )

فننراد عينننة الدراسننة قنند أينندت بالموافقننة بدرجننة متوسننطة )إلننى حنند مننا( علننى جميننع عبننارات أإجابننات 

لني يزينل العراقينل أمنام إنجناز الجدول باستثناء العبنارة التني تننص )منحني كافنة الصنالحيات فني عم

ننا بقيننة أولياتي الوظيفيننة( والتنني وافقننت عليهننا ؤمهننامي وتحمننل مسنن فننراد العينننة بدرجننة مرتفعننة، أم 

)تتناح لني دائمناً فرصنة لتحقينق  ،بدرجة متوسنطة وغينر كافينة ،العبارات فإن  عينة الدراسة ترى بأن ه

(، وإلنننى حننند منننا )دائمننناً ينننتم اآلخنننذ 2.57أهننندافي وخططننني، وتلبينننة متطلبننناتي( بمتوسنننط حسنننابي )

(، وإلى 2.63بالمقترحات والحلول التي أقدمها لمعالجة وحل المشكالت في العمل( بمتوسط حسابي )

حد ما )لدي استقاللية تامة في تأدينة مهنامي الوظيفينة، وتصنحي  االنحرافنات الوظيفينة حنال وقوعهنا 

)نننادراً مننا يشننارك القننادة  (، وإلننى حنند مننا2.89بنندون الرجننوع لننإلدارة العليننا( بمتوسننط حسننابي )

اإلداريننون بفاعليننة فنني أنشننطة التطننور والتحسننن المسننتمر لضننمان تحقيننق التميننز فنني الواقننع العملنني( 

(، وبدرجة متوسطة )لوائ  وأنظمة العمل تمكنني من تأدية مهنامي الوظيفينة 3.32بمتوسط حسابي )

جنة متوسنطة )دائمناً يكنون تفنويض الصنالحيات (، وبدر2.86بدقة وكفاءة وتميز( بمتوسط حسنابي )

 (.2.58لذوي الكفاءات المتميزة( بمتوسط حسابي )

 

 

 ( 9) رقم جدول

 التمكين التنظيمي  لعبارات الدراسة عينة أفراد استجابات

 العبارة
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتيب 

وفقا 

للوزن 

 النسبي

الدرجة 

قا وف

 م.الحسابي

ً فرصة لتحقيق  تتاح لي دائما

أهدافي وخططي، وتلبية 

 متطلباتي.

 متوسطة 3 68.8 1.180 2.57 242

ً يتم األخذ بالمقترحات  دائما

والحلول التي أقدمها لمعالجة 

 وحل المشكالت في العمل.

 متوسطة 2 70.8 1.164 2.63 242

 متوسطة 1 73.8 1.211 2.89 242لدي استقاللية تامة في تأدية 
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 العبارة
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتيب 

وفقا 

للوزن 

 النسبي

الدرجة 

قا وف

 م.الحسابي

تصحي  مهامي الوظيفية، و

االنحرافات الوظيفية حال 

وقوعها بدون الرجوع 

 لإلدارة العليا.

منحي كافة الصالحيات في 

عملي يزيل العراقيل أمام 

إنجاز مهامي وتحمل 

 مسؤولياتي الوظيفية.

 مرتفعة 6 66.0. 1.067 3.47 242

نادراً ما يشارك القادة 

نشطة اإلداريون بفاعلية في أ

التطور والتحسن المستمر 

لضمان تحقيق التميز في 

 الواقع العملي.

 متوسطة 7 47.8 1.091 3.32 242

لوائ  وأنظمة العمل تمكنني 

من تأدية مهامي الوظيفية 

 بدقة وكفاءة وتميز.

 متوسطة 5 67.9 1.111 2.86 242

ً يكون تفويض  دائما

الصالحيات لذوي الكفاءات 

 المتميزة.

 متوسطة 4 68.0 1.106 2.58 242

 متوسطة   749. 2.92 242 المستوى الكلي

 .م2020إعداد الباحث من الدراسة الميدانية المصدر: 

  فقند حنازت العبنارة التني تننص )لندي  ،النسبية بنالمحور أوزانهاوبالترتيب لعبارات الجدول حسب

ية حال وقوعها بندون الرجنوع استقاللية تامة في تأدية مهامي الوظيفية، وتصحي  االنحرافات الوظيف

وحازت العبارة التي تنص )دائماً يتم اآلخنذ  ،(73.8لإلدارة العليا( على المرتبة األولى بوزن نسبي )

بالمقترحات والحلول التي أقدمها لمعالجنة وحنل المشنكالت فني العمنل( علنى المرتبنة الثانينة بنالمحور 

لني دائمناً فرصنة لتحقينق أهندافي وخططني،  (، وحازت العبارة التي تننص )تتناح70.8بوزن نسبي )

(، بينما حازت العبارة التي تنص )ننادراً منا 68.8وتلبية متطلباتي( على المرتبة الثالثة بوزن نسبي )

يشارك القادة اإلداريون بفاعلية في أنشطة التطور والتحسن المستمر لضمان تحقيق التميز في الواقنع 

 .(47.8نسبي )العملي( على المرتبة األخيرة بوزن 
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وهي أقل من درجة القياس  ،(2.92فقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي ) ،ولجميع عبارات الجدول     

 اسنتراتيجيةلنيس لنديها الجامعنة أن  إلى ( مما يشير 749.( بانحراف معياري )3.4المعتمدة البالغة )

فنني اتخنناذ القننرارات وتحمننل لتمكننين قياداتهننا اإلداريننة مننن تأديننة مهننامهم باسننتقاللية، والمشنناركة 

 ولية. ؤالمس

 

 

 

 

 رابعاً: اختبار الفرضيات:

 

 اختبار الفرضية األولل: -أ

( = 0.05ال يوجد تأثير ذات داللة إحصائية عند مسرتوى داللرة )" علل: الفرضية هذه نصت       

 ."بجامعة صنعاء في تحقيق التمكين التنظيمي الجودة الشاملةدارة إل

حينث تمثنل  ،تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعندد ،رضية من عدمهاالختبار صحة هذه الفو

(، و التمكين التنظيمي كمتغير معتمند xi) كمتغيرات مستقلة ممثلة ب (x7سياسات إدارة الجودة الشاملة )

 يلي:  فيما( yi)  ممثل ب

 

 

 

 (10جدول رقم )

 نموذج االنحدار مؤشرات االختبارات الخاصة في بناء

 في تحقيق التمكين التنظيميالجودة الشاملة إدارة  تعدد لقياس تأثيرالم

تأثير إدارة الجودة 

في تحقيق  الشاملة

 التمكين التنظيمي.

D
u

rb
in

-W
a

ts
o

n
 

VIF 

(C
o

n
s

ta
n

t)
 

Variance 

Proportions 

 اختبار التداخالت الخطية
 معامل

Condition 

Index 
المتغيرات المستقلة الداخلة 

 نموذجفي بناء ال

X7 
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تأثير إدارة الجودة 

في تحقيق  الشاملة

 التمكين التنظيمي.

D
u

rb
in

-W
a

ts
o

n
 

VIF 

(C
o

n
s

ta
n

t)
 

Variance 

Proportions 

 اختبار التداخالت الخطية
 معامل

Condition 

Index 
المتغيرات المستقلة الداخلة 

 نموذجفي بناء ال

X7 

 (constantالثابت )

1
.8

8
8

 

- .00 .00 1 1.000 

 سياسة إدارة الجودة

 (x7)الشاملة 
1.875 .21 .01 8 25.021 

 .2020إعداد الباحث من الدراسة الميدانية المصدر: 

Durbin-Watson * (=2.50-1.50 عندم وجنود ارتبناط ذاتني للمتغينر العشنوائي، عندا ذلنك= )

 .تي للمتغير العشوائيوجود ارتباط ذا

VIF* ( عدم وجنود تضنخم للتبناين، 5أقل من= )VIF(=5-10 ،وجنود تضنخم وال يشنكل خطنورة )

VIF(=15-10 ،التضخم يمكن أْن يشكل خطورة على النتائج )VIF≥15))  التضنخم يشنكل خطنورة

 .مؤكدة وعدم الثقة بدقة النتائج

 

 ما يلي: ( 10رقم ) السابقيتض  من الجدول      

 ت قيمة اختبار دوربن واتسون بلغDurbin-Watson (1.888)، وهذه القيمة تقع بين القيمتنين 

عدم وجود ارتباط ذاتي للمتغينر العشنوائي وبالتنالي فنإن  الشنرط إلى  وهذا يشير ،(2.50 -1.50)

 األول في تحليل االنحدار الختبار هذه الفرضية قد تحقق.

 جاءت ( قيم معامل تضنخم التبناينVIFللم ) ال  ةالقيمنهنذه وأن   (1.875)تغينر المسنتقل المندروس

معامنل  ةإمكانينة وجنود التضنخم، وهنذا يعنني بنأن  قيمنإلى ( التي تشير عندها 5تزيد عن الدرجة )

(VIF للمتغير المستقل في الجدول أقل بكثير من هذه الدرجة وبالتالي عدم حدوث تضنخم التبناين )

 .وبالتالي فإن  الشرط الثاني قد تحقق .بين المتغيرات المستقلة المدروسة

  بلغت درجة معامل الندليلCondition Index (25.021)، ارتبناط  ةوهنذا يعنني أن  أعلنى درجن

ممنا  ،(60تزيند عنن الدرجنة ). حينث Condition Indexظهرت عند أعلنى قيمنة لمعامنل الندليل 
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تقلة المدروسة لهنذه الفرضنية عدم وجود ارتباطات وتداخالت خطية بين المتغيرات المس الييشير 

 وبالتالي فإن  الشرط الثالث قد تحقق.

 

ومما سبق تحليله لشروط استخدام نموذج تحليل االنحدار المتعدد يستنتج الباحث أن  جميع شنروط 

هننذه الفرضننية سننتكون  اختبننارتطبيننق تحليننل االنحنندار المتعنندد لهننذه الفرضننية قنند تحققننت، وأن  نتننائج 

 . ( أدناه11رقم )الجدول في مضمونة والتي سيتم عرضها صحيحة ودقيقة و

 يتض  من الجدول ما يلي: حيث            

  أن  مسننتوى داللننة اختبننارT-test الشنناملة  المتغيننر المسننتقل سياسننة إدارة الجننودة ةلمعامننل قيمنن

د أحدثت سياسة إدارة الجودة الشاملة ق أنوهذا يعني  ،(0.5ظهرت أقل من درجة الثقة المعتمدة )

ً يإيجاب تأثيراً   .علل التمكين التنظيمي ا

 إدارة الجودة الشاملة مع المتغير التابع )التمكين  سياسة بلغت قيمة معامل ارتباط المتغير المستقل

والتمكننين  وهننذا يعننني وجننود عالقننة ارتبنناط قويننة بننين إدارة الجننودة الشنناملة ،(801.التنظيمنني( )

 التنظيمي.

 بلغت قيمة معامل التحد( يدR Square( ).641)، إلينه ) مما يعني أن  المتغير المستقل المشنار 

وبنسنبة مسناهمة بلغنت  ،قد ساهم فني إحنداث التغينرات فني التمكنين التنظيمني (إدارة الجودة الشاملة

%( يمثل متغيرات مستقلة أخرى تسهم في إحداث التغيرات 36وأن  فارق النسبة والبالغ ) ،%(64)

ً على المتغير الت  ، وهذه المتغيرات خارج نطاق هذه الدراسة. ابع أيضا
  أن  مستوى داللة اختبارF-TEST ( 000.( حينث بلغنت )05.ظهرت أقل من مسنتوى الثقنة)، 

 وهذا يعني أن  النموذج ككل هو نموذج انحدار معادلته هي: 

Yi=.150x1+.606x6+.174x7 

 المعيارينة وهني قنيم بيتنا  أن  نموذج االنحدار التنبنؤي يعتمند علنى المعنامالتBeta  فني الجندول

Yi=.133x1+.559x6.176x7+ui 

 ( 11جدول رقم )

 نتائج تحليل االنحدار المتعدد لقياس
 في تحقيق التمكين التنظيمي الشاملة الجودة إدارةتأثير 
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قياس تأثير إدارة الجودة 

بجامعة صنعاء في  الشاملة

 تحقيق التمكين التنظيمي

معامل تحليل 

 داراالنح

 

معامل 

المتغير 

 المستقل

β 

 

Beta 

T-TEST 

 النتيجة
T-test 

مستوى 

 SIGالداللة 

 β1 .079  .485 .628 (constantالثابت )
غير 

 معنوية

الشنننناملة  سياسننننة إدارة الجننننودة

(x7) 
β7 .174 .176 3.285 .001 

معنوية 

بدرجة 

 عالية

ن 
اي
تب
 ال
ل
حلي
ت

A
N

O
V

A
 

 Modelالنموذج 

مجموع 

 المربعات

Sum of 

Squares 

درجات 

 الحرية

df 

متوسط 

مجموع 

 المربعات

Mean 

Square 

القيمة 

المحتسبة 

 الختبار

F 

مستوى 

 الداللة

Sig. 

 

Regression 

 لالنحدار
86.607 7 12.372 

59.718 

 

a000. 

 

النموذج 

 207. 234 48.481 البواقيResidual معنوي

Total 241 135.088 المجموع  

 المؤشر

 801. (Rامل االرتباط )مع
التأثير 

 مرتفع

 Rمعامننل التحدينند 

Square 
.641 

تساهم 

بدرجة 

 مرتفعة

   (o. 5)≤ α ذات داللة إحصائية

 .م2020إعداد الباحث من الدراسة الميدانية المصدر: 

 

و ذ ال يوجرد ترأثير يستنتج الباحث بأنَّ الفرضرية العدميرة التري ترنص: ،بناًء علل ما سبق تحليله      

بجامعرة صرنعاء فري الجرودة الشراملة ( لسياسرات إدارة = 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللرة )

 قد رفضت. تحقيق التمكين التنظيمي

 

 الثانية:عرض وتحليل اختبار نتائج الفرضية  -ب
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( بين = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )" على: الفرضية هذه نصت      

بجامعة صنعاء في تحقيق التمكنين التنظيمني للقينادات  ات المبحوثين حول تأثير إدارة الجودة الشاملةإجاب

اإلداريننة تعننزى للمتغيننرات الديمغرافيننة )النننوع االجتمنناعي، العمننر، المؤهننل العلمنني، سنننوات الخدمننة، 

ار فننروق األوسنناط الختبنن تحليننل التبنناين أحننادي الجانننب الختبننار هننذه الفرضننية تننم(". المسننتوى الننوظيفي

التمكننين حننول تننأثير إدارة الجننودة الشنناملة بجامعننة صنننعاء فنني تحقيننق  االجتمنناعي الحسننابية بننين النننوع

 :اآلتيومعالجة كل منها إحصائياً على النحو  ،تجزئتها إلى عدة فرضيات فرعيةوتم  ،التنظيمي

 

 :عرض وتحليل نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولل  (1

 ةال توجنند فننروق معنويننة ذات داللننة إحصننائية عننند مسننتوى داللنن" علننى: يةالفرضنن هننذه نصننت 

حول تأثير إدارة الجودة الشناملة بجامعنة صننعاء فني تحقينق التمكنين التنظيمني تعنزى لمتغينر  (0.05)

 ".النوع االجتماعي

  (12جدول رقم )

 الفرضية الفرعية األولل اختبار نتائج

النوع 

 االجتماعي

حجم 

 العينة

n 

ط المتوس

 الحسابي

Mean 

 االنحراف المعياري

Std. Deviation 
F-test 

مستوى 

 الداللة

Sig. 

 النتيجة

 612. 2.83 160 ذكر

1.320 .251 

الفرق 

غير 

 معنوي

 543. 2.90 82 أنثى

 590. 2.85 242 المجموع

   (o. 5)≤ α ذات داللة إحصائية

 .م2020إعداد الباحث من الدراسة الميدانية المصدر: 

أن  قننيم المتوسننطات الحسننابية للنننوع االجتمنناعي قنند ( 12السننابق رقننم)يتضنن  مننن نتننائج الجنندول 

أن  تلك القيم متقاربة وال تختلف كثيراً، وبما أن  مستوى  إلى (، وهذا يشير2.55-2.44تراوحت بين )

عدم وجنود  هذا يعنيف ،(251.حيث بلغت ) ،(05,كبر من مستوى الثقة )أكانت  T-testداللة اختبار 

حنول تنأثير سياسنة إدارة الجنودة  إجابناتهمفرق معنوي بين النوع االجتمناعي )النذكور واإلنناث( بشنأن 

وبناًء على ذلك تم قبول الفرضية الفرعينة األولنى  .الشاملة بجامعة صنعاء في تحقيق التمكين التنظيمي

حرول ترأثير  (0.05) ةداللرال توجد فروق معنوية ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى  على: التي تنص

 إدارة الجودة الشاملة بجامعة صنعاء في تحقيق التمكين التنظيمي تعزى للنوع االجتماعي؟

 

 : عرض وتحليل نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية  (2
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 (0.05)ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله " على: الفرضية هذه نصت

 ".الجودة الشاملة بجامعة صنعاء في تحقيق التمكين التنظيمي تعزى للفئة العمريةحول تأثير إدارة 

  (13جدول رقم )

 الفرضية الفرعية الثانية اختبارنتائج 

 العمر بالسنوات

حجم 

 العينة

N 

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

Std. 

Deviation 

F-test 

مستوى 

 الداللة

Sig. 

 النتيجة

 689. 2.89 78 ةسن 30أقل من 

1.052 .369 
الفرق غير 

 معنوي

 548. 2.87 110 سنة 40إلى  31من 

إلنننى أقنننل منننن  41منننن 

 سنة 50
48 2.76 .446 

 887. 2.78 6 سنة 50 أكثر من

 590. 2.85 242 المجموع

   (o. 5)≤ α ذات داللة إحصائية

 .م2020إعداد الباحث من الدراسة الميدانية المصدر: 

أن  قيم المتوسطات الحسابية للفئات العمرية قد تراوحت ( 13رقم) السابق تض  من نتائج الجدولي

وبما أن   ،أن  تلك القيم متقاربة وال تختلف كثيراً إلى (، وهذا يشير 2.85( بمتوسط )2.98-2.76بين )

فهذا يؤكند عندم  ،(320.( حيث بلغت )05,كبر من مستوى الثقة )أكانت  f-testمستوى داللة اختبار 

 ً لفئاتهم العمرية حول تنأثير إدارة الجنودة الشناملة بجامعنة  وجود فرق معنوي بين أجوبة المبحوثين وفقا

: علنى التي تنص الثانيةصنعاء في تحقيق التمكين التنظيمي، وبناًء على ذلك تم قبول الفرضية الفرعية 

حول تنأثير سياسنة إدارة الجنودة  (0.05) ةلال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى دال

 .لمستوى الفئة العمرية الشاملة بجامعة صنعاء في تحقيق التمكين التنظيمي تعزى

 

 :عرض وتحليل نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة  (3

 (0.05)ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عنند مسنتوى داللنه " على: الفرضية هذه نصت

سياسننة إدارة الجننودة الشنناملة بجامعننة صنننعاء فنني تحقيننق التمكننين التنظيمنني تعننزى للمؤهننل  حننول تننأثير

 ."العلمي

  (14جدول رقم )
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 نتائج تحليل اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

 المؤهل العلمي 

حجم 

 العينة

N 

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

Std. 

Deviation 

F-test 

مستوى 

 الداللة

Sig. 

 نتيجةال

 543. 2.97 38 ثانوية عامة

2.040 .131 

الفرق 

غير 

 معنوي

 610. 2.82 166 بكالوريوس

 533. 2.87 38 ماجستير فأعلى

 590. 2.85 242 المجموع

 (o. 5)≤ α ذات داللة إحصائية

 .م2020إعداد الباحث من الدراسة الميدانية لمصدر:  ا

أن  قيم المتوسطات الحسابية للمؤهل العلمي قد تراوحنت ( 14السابق رقم)يتض  من نتائج الجدول  

أن  تلك قيم المتوسطات الحسابية بنين المنؤهالت  إلى (، وهذا يشير2.85( بمتوسط )2.97-2.82بين )

كاننت أكبنر منن مسنتوى الثقنة  f-testالعلمية متقاربة وال تختلنف كثينراً، وبمنا أن  مسنتوى داللنة اختبنار 

المبحنوثين وفقًنا لمنؤهالتهم  إجابنةيعني عندم وجنود فنرق معننوي بنين فهذا  ،(555.)( حيث بلغت 05,)

العلمية حول تأثير إدارة الجودة الشاملة بجامعة صنعاء في تحقيق التمكين التنظيمي، وبناًء علنى ذلنك تنم 

مسنتوى )ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عنند  التي تنص على: قبول الفرضية الفرعية الثالثة

 حننول تننأثير إدارة الجننودة الشنناملة بجامعننة صنننعاء فنني تحقيننق التمكننين التنظيمنني تعننزى (0.05) ةداللنن

 .للمؤهل العلمي

 

 

 :اختبار الفرضية الفرعية الرابعة عرض وتحليل نتائج  (4

 (0.05) ةال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللنعلى: " الفرضية هذه نصت 

اسننة إدارة الجننودة الشنناملة بجامعننة صنننعاء فنني تحقيننق التمكننين التنظيمنني تعننزى لسنننوات حننول تننأثير سي

  ".الخدمة

 ( 15جدول رقم )

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة
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 سنوات الخدمة 

حجم 

 العينة

n 

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

Std. 

Deviation 

F-test 

مستوى 

 الداللة

Sig. 

 النتيجة

 646. 2.83 64 سنوات 5ل من قأ

2.488 .057 

الفرق 

غير 

 معنوي

 10إلى أقنل منن  5 من

 سنوات
54 3.01 .714 

قنننل منننن أإلنننى  10 منننن

 سنة 20
72 2.79 .452 

 521. 2.81 52 سنة 20أكثر من 

 590. 2.85 242 المجموع

   (o. 5)≤ α ذات داللة إحصائية

 .2020الميدانية  إعداد الباحث من الدراسةالمصدر: 

أن  قنيم المتوسنطات الحسنابية لفئنات سننوات الخدمنة قند ( 15السابق رقم)يتض  من نتائج الجدول 

أن  تلننك القننيم متقاربننة وال تختلننف إلننى (، وهننذا يشننير 2.86( بمتوسننط )3.01-2.79تراوحننت بننين )

(، 057.( حيث بلغنت )05,) كبر من مستوى الثقةأكانت  f-testكثيًرا، وبما أن  مستوى داللة اختبار 

هذا يعني عدم وجود فرق معنوي بين أجوبة المبحوثين وفقاً لسنوات خدمتهم حول تنأثير إدارة الجنودة ف

الشاملة بجامعة صنعاء في تحقيق التمكين التنظيمي، وبناًء على ذلك تم قبول الفرضية الفرعية الرابعنة 

حنول تنأثير  (0.05)إحصنائية عنند مسنتوى داللنه )ال توجد فروق معنوينة ذات داللنة التي تنص على: 

 إدارة الجودة الشاملة بجامعة صنعاء في تحقيق التمكين التنظيمي تعزى لسنوات الخدمة. 

 

 :اختبار الفرضية الفرعية الخامسة عرض وتحليل نتائج  (5

 (0.05) ةال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللعلى: " الفرضية هذه نصت

  ".حول تأثير إدارة الجودة الشاملة بجامعة صنعاء في تحقيق التمكين التنظيمي تعزى للمستوى الوظيفي

  (16جدول رقم )

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة

 المستوى الوظيفي 

حجم 

 العينة

n 

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

Std. 

Deviation 

F-test 

مستوى 

 الداللة

Sig. 

 النتيجة

الفرق  093. 2.451 693. 2.75 52 مدير عام
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غير  531. 2.96 100 مدير إدارة

 571. 2.79 90 رئيس قسم معنوي

 590. 2.85 242 المجموع

   (o. 5)≤ α ذات داللة إحصائية

 .م2020إعداد الباحث من الدراسة الميدانية المصدر: 

 

ً  (16السابق رقم)يتض  من نتائج الجدول  للمسنتوى النوظيفي قند  أن  قيم المتوسطات الحسابية وفقا

وبما أن  مستوى  ،أن  تلك القيم متقاربةإلى (، وهذا يشير 2.85( بمتوسط )2.96-2.75تراوحت بين )

يعنني عندم وجنود فهنذا  ،(093.( حينث بلغنت )05,كانت أكبر من مستوى الثقة ) f-testداللة اختبار 

ً المب إجابةفرق معنوي بين  لمستوياتهم الوظيفية حول التمكين التنظيمي السائد لدى القينادات  حوثين وفقا

ال التني تننص علنى: "علنى ذلنك تنم رفنض الفرضنية الفرعينة الخامسنة  اإلدارية بجامعة صنعاء، وبنناءً 

حنول تنأثير سياسنة إدارة الجنودة  (0.05) ةتوجد فروق معنوية ذات داللنة إحصنائية عنند مسنتوى داللن

 . "جامعة صنعاء في تحقيق التمكين التنظيمي تعزى للمستوى الوظيفيالشاملة ب

 

يتضن  للباحنث أن  جمينع  انينةومما سبق تحليله للفرضيات الفرعية الخاصة بالفرضنية الرئيسنة الث

قد قبلت والتي تنص: ال توجد  انيةالفرضيات الفرعية قد قبلت ويستنتج الباحث بأن  الفرضية الرئيسة الث

حول تأثير إدارة الجنودة الشناملة بجامعنة  (0.05)ية ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله فروق معنو

 ؟ ةغرافيوصنعاء في تحقيق التمكين التنظيمي تعزى للمتغيرات الديم
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 الخاتمة

 

سعى هذا البحث إلى دراسة أثر سياسة إدارة الجنودة الشناملة فني التمكنين التنظيمني منن وجهنة    

اإلدارية في جامعة صنعاء، وتوصل إلى عدد من النتائج والتوصيات، وذلنك علنى النحنو نظر القيادات 

 اآلتي:

 

 وتتمثل في اآلتي: أوالً: النتائج: 

انحننراف معينناري ، و(2.62) سياسننة إدارة الجننودة الشنناملة سننائدة فنني جامعننة صنننعاء بمتوسننط ن  إ .1

إدارة الجامعنة فني ة غير فاعلة، وال تعتمند جامعالسياسة إدارة الجودة الشاملة ب أن  مما يعني  (756.)

 على إدارة الجودة الشاملة.اإلدارية عملياتها 

أن  يعنني مما  (749.انحراف معياري )و( 2.92)سائد بمتوسط  التمكين التنظيمي في الجامعةإن  .2

شناركة فني لتمكين قياداتها اإلدارينة منن تأدينة مهنامهم باسنتقاللية، والم استراتيجيةليس لديها الجامعة 

 ولية. ؤاتخاذ القرارات وتحمل المس

( مننع المتغيننر التننابع الجننودة الشنناملةبننين المتغيننر المسننتقل )سياسننات إدارة )تننأثير( هننناك ارتبنناط  .3

 (.التمكين التنظيمي)
 ،سننهم فنني إحننداث التغيننرات فنني التمكننين التنظيمننيأن  المتغيننر المسننتقل إدارة الجننودة الشنناملة قنند إ .4

%( يمثل متغيرات مستقلة أخرى تسهم 36وأن  فارق النسبة والبالغ ) ،%(64ت )وبنسبة مساهمة بلغ

 ً  ، وهذه المتغيرات خارج نطاق هذه الدراسة. في إحداث التغيرات على المتغير التابع أيضا
 الفئنات -النوع االجتمناعيالمتغيرات الشخصية ألفراد عينة الدراسة )عدم وجود فرق معنوي بين  .5

حنول تنأثير سياسنة إدارة  إجاباتهم( بشأن  -المستوى الوظيفي –سنوات الخدمة  – المؤهل – العمرية

 .الجودة الشاملة بجامعة صنعاء في تحقيق التمكين التنظيمي
 

 وتتمثل في اآلتي:ثانياً: التوصيات: 

للوصنول إلنى ، وذلنك الجنودة الشناملةالتي طبقنت بنرامج  جامعاتاالستفادة من تجارب وخبرات ال .1

 .مات التعليمية، ومن ثم جودة المخرجات التعليميةجودة الخد
اتخنناذ فنني  مننوظفينمننن خننالل إشننراك ال ة،نشننر ثقافننة التمكننين الننوظيفي فنني الجامعننعلننى العمننل  .2

ومننحهم الصنالحيات والمسنؤوليات اإلدارينة المناسنبة وتشنجيعهم علنى  ،فني قندراتهم ةقالثو القرارات
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 .المهام الموكلة إليهمتحمل والمبادرة 
وبمنا تتسم بالمرونة والوضنوح والشنفافية، بحيث األنظمة واللوائ  المنظمة للعمل ة النظر في إعاد .3

 .بدقة وكفاءة وتميز مهامهم الوظيفيةتأدية  يمكن الموظفين من
 الفعال.غرس قيم وثقافة الجودة، والتخلص من القيم التقليدية المعيقة لألداء  العمل على .4

 الشاملة، وتنشر تطبيقاتها العملية في الواقع العملي. ارة الجودة تختص بإد إنشاء وحدة في الجامعة .5

لبنرامج الجنودة  ن المسنتمرير والتحسنيالقادة اإلداريون بفاعلية في أنشنطة التطنو ةشاركضرورة م .6

 الواقع العملي. تمكين التنظيمي فيتحقيق ال الشاملة لضمان

إنجننازهم لمهننامهم أمننام التنني تقننف  العراقيننل الننةزوإ هننمكافننة الصننالحيات فنني عمل المننوظفين مننن  .7

 الوظيفية، وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرارات. 
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