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 ْاإِلهَدْاء  

 ،رفان  والع   والحب   التحية   مع   المتواضع   د  ه  هدي هذا الج  أ  
 (.ملسو هيلع هللا ىلص) محمد  نا نبيِ  العلِم ومنبعِ  البشريةِ  ها ومعلِموشفيعِ  المنيرِ  األمةِ  سراجِ ... إلى 

، الحبيبيةِ  وزوجتيي الغالييةِ  الحبيِب  وأبي العزيزِ  الغاليةِ  مي الحنونةِ أ  ... قلبي  أحباء  ... إلى 
 .خرة  آلفي الدنيا وا م  ته  م وأعلى مرتب  ه  وقدر   م  ه  ن  شأ   للا   رفع  

، حي،، ، محميد  البيراءِ ) ،عليى قلبيي أبنائي وبناتي الغاليينَ  عيني، ة  وقر   كبدي، ذات  ل  ف  ... إلى 
 .الصالحين   ن  م   وجعلهم   اجميع   م  ه  ووفق   للا   م  حفظه   ،(، حورشهد  

 .ي ي وإصرار  ي وعزت  قوت   بهم أستمد   لذين  ، اءِ إخوتي وأخواتي األعزاسندي وعزوتي ... إلى 

ا حاافظوا علاى اضر    ، الذين  للا   م  ه  رحمَ  األجدادِ ... إلى   اضوطاان   ب  وتشابووا فيهاا وعلموناا ح 
 .فلسطين   من أر    تراب   ذرة   فيها أو في أي   التفريط   فيها، وعدم   عنها والغرس   والدفاع  

" األقصيى المبياركِ "ها ومسيجدِ " الشيري ِ  القدسِ "ها وعاصمتِ " فلسطينَ " بلدي الحبيِب ... إلى 
ا ن ااأعين   يكحاا    أن   للا   ، التااي نسااأ   فلسييطينَ  عييروسِ " يافييا مدينييةِ " المحتلييةِ  وبلييدتي األصييليةِ 

  .اضقصى ة في المسجد  نا صال  يرزق   الصهيوني، وأن   االحتال    من دنس   محررات   ن  ه  ت  برؤي  

 هاوتقاليد   ،هاها، وعادات  بها وبرجال   وأفتخر   ،ليها أنتميإفيها و  التي أقطن   بلدتي خزاعةَ . ..إلى 

 .اجميعً  بلدتي الحبيبةِ  وعائ،تِ  (قديح) عائلتي الكبيرةِ ... إلى 

 نا، المرحااوم  يت  نا وبلاادبلاادت   ومؤسااس   والصااالح   اإلصااالح   نااا ورجاا   نا ومختار  عميااد   روح  ... إلااى 
 .("أبو حسن " قديحْ  مانَ سل سليمانَ / الحاجِ ) :تعالى للا   بإذن  

، وأحبيائي المؤسسيينَ  خزاعيةَ  وموظفي بلديةِ  وأعضاءِ  المحلي ورؤساءِ  وزارة الحكِم... إلاى 
  .الموقرة الصحة الفلسطينية وزارةِ ... إلى ، والطيبينَ  وزم،ئي وأصدقائي

 وأسيرانا البواسي ِ ...  وجرحانيا األبطيالِ ...  امنا جميًعي ، األكرِمنا األبرارِ دائِ شه أرواحِ ... إلى 
 .م  ه  وإصرار   م  ه  وعزيمت   م  ه  إرادت   سلب  ت   ولم   م  ه  حريت   لبت  س   الصهيوني الذين   االحتال    في سجون  

 .ربي ى أالقي  ت  طفولتي ح   منذ   امن علمني حرف   ، وإلى ك   اجميعً  أساتذتي الكراِم... إلى 

 .والمسلمين اإلسالم علمهم ب، نفع للاوط،ب العلم العلماء ومعلمي الناس الخير... إلى 



 ج 

 وتقديرشكٌر 

ا اا طيب اا كوير  حمد   لل   ، الحمد  العالمين   رب   لل   الحمد    ء اضر   وما    ء الساماوات  ، ما   فيا    امبارك 
ااء مااا بينه  وماا    ُ  الااذي بنعمت اا لل   ، الحمااد  ء بعااد  ماان شااي   ء مااا شاا ت  ا، وماا   م  ، تااتم الصااالحات     

 علياا    صاالى للا   نا محمااد  ساايد   والمرساالين   اضنبياااء   ، خاااتم  المعلاام   سااو   علااى الر  والسااالم   والصااالة  
 للا   قاااا    ، حياااث  الفضااا    أهااا    هااام   لمااان   والشاااكر   والتقااادير   االعتاااراف   ، الاااذي علمناااا قيماااة  سااالم  و 

مان ال : "وسالم   عليا    صالى للا   ، وقاا   (21: لقماان) "   لنفس   فإنما يشكر   ر  ك  ش  ي   ن  م  و   " -:تعالى
اا    ومنت اا    بفضاال   للا   أتاام   أن   ، وبعااد  "للا   ال يشااكر   الناااس   يشااكر    لل   علينااا وأخلصاانا النيااات      وكرم 
 والسياسااااة   اإلدارة   أكاديميااااة   لااااى ر اااايس  إ والعرفااااان   والتقاااادير   الشااااكر   بجزياااا    ، أتقاااادم  وجاااا    عااااز  

 لاى جمياع  إ، و " أبيو مصيعب"  المدهون  عبد للا دمحم إبراهيم/ الفاض ِ  الدكتورِ العليا  للدراسات  
 مساتقب    في بنااء   ا جاهدين  و  ع  س  و   بالنهار   واصلوا اللي    الذين   والتدريسية   اإلدارية   الهي ة   أعضاء  
 .الباحوات   واضخوات   الباحوين   خوة  لنا ولإل ومنشود   أفض   

ااحق   الحاا    ي أصااحاب  ف اامااا ي   ماان الملمااات   وال أجااد   فااي  ، إال دعاااء  م  ه  ء  اط ااع   العطاااء   ، وال أهاا   م  ه 
ااابهااا قلوب   اعتمااارت   قال اا    ، وكلماااات  الغيااب   ظهاار    والتقااادير   الشااكر   ، فمااا   والتقاادير   ب  ناااا ماان الح 

 ِمأ" نهاييية عبييد الهييادي مصييطفى التلبيياني / هدكتور اليي ةسييتا األ لمشاارفتي الفاضاالة   حتاارام  واال
 والجاودة   لالعتماد   الوطنية   الهي ة   ضو  بغزة، وع اضزهر   بجامعة   والجودة   التخطيط   عميد   " أحمد

 باإلشاااراف   ، التاااي تفضااالت  اضزهااار   فاااي جامعاااة   اضعماااا    إدارة   تااادريس   هي اااة   ، وعضاااو  والنوعياااة  
لاي  موجا    خيار   ، فمانات  هد  هذا الج   ها إلتمام  ومساعدت   ها الطيب  ، وأدا   الصدر   ، وسعة  والتوجي   
، ولماا أعطااني مان ومعرفاة   مان علام   إليا    د  لماا وفقناي للا  هاا ، وخيار  والتنقيب   البحث   في رحلة  

 .ورأي    علم    سديد  
 التحليااا    إلتماااام   ه  علاااى جهاااود   جهييياد عكاشييية/  الفاِضييي لألسيييتا ِ  والتقااادير   بالشاااكر   كماااا أتقااادم  

 .حصا ي لهذه الرسالة  اإل
 :من لم    متنان  واال والتقدير   الشكر   جزي   ب كما أتقدم  

 .اداخليً  امناقشً  ......... " أبو مصعب "دمحم إبراهيم عبد للا المدهون / ض ِ الفا لدكتورِ ا
 .اا خارجيً مناقشً  .............. " أبو أحمد "منصور دمحم علي األيوبي / الفاض ِ  الدكتورِ 
هما ؤ  هما وآراملحوظات   سهم  أن ت   القدير   العلي   للا   رسالتي، وأسأ    مناقشة   قبو   با م  ه  فضل  ت  لوذلك 
 .هذه الرسالة   في إثراء   القيمة  

 



 د 

 وزوجتااااي وأبنااااا ي وإخااااوتي وأخااااواتي وأزواجهاااان   لوالاااادي   والتقاااادير   الشااااكر   بخااااال    كمااااا أتقاااادم  
ا وأنساابي وأصاهاري   الغاليييةَ  زوجتييَ  بالاذكر   وأخا    الدراساة   فتاارة   لاي طاوا    م  ه  لمسااندت   ،اجميع 

اا هااذا إلتمااام   والاادعم   والهاادوء   الراحااة   سااب    هااا كاا   علااى توفير   "البييراءِ  مَ أ"  ، فلهاام  د المتواضااع  الجه 
 .والتقدير   حترام  اال ك    امني جميع  

 وميوظفي بلدييةِ  وأعضياءِ  رئيي ِ  مان   لاى كا   إ العميا    الشاكر   بخال    أتقدم   ال أن  إوال يسعني 
همتاي م مان أجا  تساهي    ، الاذين تحملاوا المويار  بيو روكأشيحدة  األسيتا    همْ وعلى رأِسي خزاعةَ 

علاااى  والحصااو    الدراساااة   تمااام  إالمعنااوي وتحفياازي وتشاااجيعي علااى  الااادعم   ومساااعدتي وتقااديم  
 .رالماجستي   درجة  

، وعلاااااى وجاااااا  المحافظاااااات الجنوبياااااة – الفلساااااطينية   الصاااااحة   فاااااي وزارة   خاااااوة  اإل كماااااا أشاااااكر  
مهمتاي فاي لهم وذلاك علاى تساهيل .وى البشريةِ الق   لتنميةِ  العامةِ  دارةِ اإل عاِم مدير  الخصوص 

باا  فااي مرافاا   جمااع البيانااات وتوزيااع وتعب ااة اسااتبيانات الدراسااة الخاصااة بالبحااث الااذي قماات  
 وعلااى مااا قاادموه   لهاام هااذا الجهااد   ، وإذ نشااكر  المحافظااات الجنوبيااة –وزارة الصااحة الفلسااطينية 

 .مه  حسنات   جعل  للا في موازين   مميز   من عطاء  
الاذين شاجعوا وسااهموا فاي  البااحوين   خاوة  من سااعدني مان اإل لم    والتقدير   الشكر      ، ك  اوأخير  

 الماجساتير وفاي دراساة   زمال اي فاي العما    كاال  مان   بالذكر   وأخ   ، هذه الدراسة   تمام  إو  إنجاح  
 .حاتم الخورو  لؤي قديح /الحبيبينِ  أخوي  

ناا يجعل   وتعاالى أن   ى سابحان   الماول ، ساا لين  بيان  الت   ال بقلم   اإلمكان   حررنا هذه السطور بلسان  
 إذ يقااو    للا   ، وصااد   الجنااان   اضعلااى ماان   الفااردوس   نااا وإياااكم  ، وأن يرزق  القاارآن   جميعااا  ماان أهاا   

 .﴾َجزَاء  اإِلْحَساِن ِإل  اإِلْحَسان   َه ْ ﴿
    وصحب      آلوعلى  نا محمد  على سيد   والسالم   والصالة   العالمين   رب   لل   الحمد   دعوانا أن   خر  آو 
 .جمعين  أ
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 ملخص الدراسة
التمكاين اإلداري لادى الماوظفين فاي وزارة الصاحة الفلساطينية  واقع إلىهدفت الدراسة التعرف 

 لاديهم،مباادئ إدارة الجاودة الشااملة  مساتوى تطبيا  إلاىالجنوبياة، كاذلك التعارف  بالمحافظات
وتااام  .إدارة الجاااودة الشااااملة تطبيااا  مساااتوى التمكاااين اإلداري و  باااين العالقاااة باااارومااان ثااام اخت

البيانااااات اسااااتخدام أساااالوب الماااانهج الوصاااافي التحليلااااي وتاااام اسااااتخدام االسااااتبانة كااااأداة لجمااااع 
وموظفاة  اموظف  ( 2479)لدراسة البالغ عدده من مجتمع ا( 115) على عينة عددها وتوزيعها

وقااد تاام  الجنوبيااة،ماان شاااغلي الوظااا ف اإلشاارافية فااي وزارة الصااحة الفلسااطينية بالمحافظااات 
  .(%91.44)استبانة بنسبة ( 115)رداد است

 :وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
بدرجاة زارة الصحة الفلسطينية بالمحافظاات الجنوبياة جااء واقع التمكين اإلداري كك  في و  أن   -

 %(.14.25)بوزن نسبي و  ،متوسطة
وزارة الصااااحة الفلسااااطينية بالمحافظااااات  فاااايمسااااتوى تطبياااا  إدارة الجااااودة الشاااااملة ككاااا   أن   -

 .%(14.74)بوزن نسبي و  ،بدرجة متوسطة جاء الجنوبية
وإدارة الجودة الشاملة في وزارة الصاحة بين التمكين اإلداري توجد عالقة ذات داللة إحصا ية  -

 .1.145 معام  االرتباطحيث كانت قيمة  ،المحافظات الجنوبيةبالفلسطينية 
أكوار بعاد التادريب والاتعلم  حياث كاان ،إدارة الجاودة الشااملةعلاى لتمكين اإلداري ليوجد تأثير  -

 (1.114)بمقدار  اضبعاد تأثير ا
، مستويات تقديرات أفراد العينة حو  التمكين اإلداري  جد فرو  ذات داللة إحصا ية بينتو ال  -

المسااامى  ،المؤهااا  العلماااي، العمااار ،الجااانس)لمتغيااار عااازى ت   دارة الجاااودة الشااااملة،إوكاااذلك حاااو  
 .(سنوات الخبرة ،الوظيفي

 :أهم التوصيات التي توص  إليها الباحث
 .السماح بحرية تدف  المعلومات بين اضقسام -
 .وتشكي  فر  أكور موضوعية تعزيز ثقافة فر  العم  -
تاحاااة الفرصاااة للموظاااف للمشااااركة فاااي اختياااار أسااالوب عملااا  وحااا  المشااااك  والمشااااركة فاااي إ -

 .التخطيط
 .تطوير نظام حوافز مرتبط بتقييم اضداء لتحسين اليات منح الحوافز -
 .توفير دورات تدريبية مناسبة لالحتياجات التدريبية للموظفين -
 .اتخاذ القراراتتعزيز مشاركة الموظفين في  -
 .زيادة الوعي بأهمية إدارة الجودة الشاملة وتبني سياسة التحسين المستمر -



 ن 

Abstract 
The aim of this study is to identify the reality of empowerment and its 

dimensions from the view point of the employees of the Ministry of 

Health in the Southern Governorates as well as the level of applying 

the principles of Total Quality Management. The relationship between 

empowerment and Total Quality Management will be also tested. The 

descriptive analytical method was used with a questionnaire as a tool for 

data collection. The questionnaire was distributed on the study sample (305) 

employees who were selected from the study population which consists of 

(1479) employees in supervisory positions in the Ministry of Health in the 

Southern Governorates (285) questionnaires were received (response 

rate 93.44%). 

 The most important conclusions from the study are:  

- The level of  employee empowerment as a whole in the Ministry 

of  Health in the Southern Governorates is medium relative weight 

(64.15%). 

- The level of  implementing Total Quality Management  as a whole 

in the Ministry of Health in the Southern Governorates is medium 

relative weight (64.74%). 

- There is a statistical relationship between  empowerment and Total 

Quality Management with R=0.845. 

- There is an effect of empowerment on Total Quality Management 

[ Training and learning with the most effect (0.334)]. 

- There is no statistical differences in the answers of the 

respondents concerning empowerment as well as  Total Quality 

Management due to the following variables (Gender, Age, Academic 

qualification, Position, Years of experience). 

The study offered many recommendations such as: 

- Free flow of information between departments. 

- Enhancing the culture of teams and working groups and forming 

more objective teams. 

- Offering opportunities for employees to participate in selecting the 

best working methods and participating in planning  and problem 

solving. 



 س 

- Developing an incentive system connected with performance 

appraisal to enhance the mechanisms of the incentive system. 

- Suitable training programs should be offered and should be 

connected to the training needs of the employees. 

- The employees should be given a chance to enhance their 

participation in decision  making. 

- Increasing awareness in the importance of Total Quality 

Management and adopting a continuous improvement strategy . 
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 :المقدمة
 مان أصابح المتقدماة والتمنولوجياا العولماة ظا  وفاىعة، ريالسا ي ياةالب ياراتالتغ ظا  فاي

 الساتومار حديوة وأساليب طر   تباعا اضروري   وبات ة،لإلدار  القديمة المفاهيم ترك الضروري 
ية البشار  الماوارد فاي المتموا  الفماري  الماا رأس  وهاو أال المؤسساة لدى المتاحة الموارد أفض 

ويتطلب من المؤسسات مواكباة التغيارات بالعما   ،باعتبارها محور اهتمام المؤسسات الصحية
يديااة، فالعااالم يعاايم اليااوم عصاار اإلدارة العلميااة فااي مفاااهيم حديوااة، والبعااد عاان المفاااهيم التقل

  لنجااااح أيالحديواااة، ويطلااا  عليااا  بعاااض المفمااارين عصااار الواااورة اإلدارياااة، فلااام يعاااد مجااااال  
 تحدياد فاي ماؤثر أهام البشاري  العنصر ويمو مؤسسة إال إذا تمت إدارتها على أسس حديوة، 

 ،مؤسسة أي أو فش  نجاحإ في لها، وذلك ضهميت مستقب ممعال مورس الحديوةالمؤسسة  ويةه
يحااادي فاااي غيااااب العنصااار البشاااري،    أي هااادف مااان أهاااداف المؤسساااة ال يمكااان أن  فتحقيااا

وبالتالي فالمؤسسات التي تبحث عن التميز والمنافساة أصابح لاديها االهتماام باالموارد البشارية 
خااال   والعماا  علااى تمكياانهم ماان ،وبااذ  المااا  والوقاات والجهااد ماان أجاا  اختيااار أفضاا  كفاااءة
وماانحهم  فياازهم مادي ااا ومعنوي اااوتح ،التاادريب والمشاااركة فااي صاانع القاارارات التااي تهاام المؤسسااة

 .المزيد من تفويض الصالحيات وتشجيعهم على المبادأة واإلبداع
ويعد مفهوم التمكين اإلداري من المفاهيم الحديوة التي تساعد اإلدارة على معالجة بعض 

طموس، ) القراراتاضهداف والخطط واتخاذ  ملين في وضعوتوسيع مشاركة العا ،المشاك 
 (.1، ص1125

ولقد ذكرت كلمة التمكين في القرآن المريم في أكور من موقع، وفي مناسبات عدة، حيث 
وا ب ال م ع   ﴿:يقو  تعالى ة  و آت و ا الزَّك اة  و أ م ر  ال  ين  إ ن مَّمَّنَّاه م  ف ي اض  ر    أ ق ام وا الصَّ ا الَّذ  و  ن ه  وف  و  ر 

ف  ف ي  ﴿: ، ويقو  تعالى[42:الحج]﴾ ع ن  ال م نم ر  ۗ و ّلِل َّ  ع اق ب ة  اض  م ور   ل ك  م مَّنَّا ل ي وس  ذ َٰ ك  و 
اء   ي ث  ي ش  ا ح  ن ه  اء   اض  ر    ي ت ب وَّأ  م  م ت ن ا م ن نَّش  يب  ب ر ح  ن ين   ن ص  س  ر  ال م ح  يع  أ ج  ﴾ و ال  ن ض 

للا سبحان  وتعالى يمنح  فالتمكين في القرآن المريم تمكين رباني، أي أن  ، [51:يوسف]
 (.151، ص1111ملحم، )التمكين ضنبيا   وللصالحين من عباده

تممن أهمية التمكين من عالقت  بالعنصر البشري أو الموارد البشرية وكيفية تفعي  طاقاتها 
المقصود من  لمنظمة، وبالتالي فإن  وقدراتها ومواهبها في عملية التحسين المستمر في ا

 فالهدف إرشاد اإلدارة، وبدون  بنفس  القرارات اتخاذ على قدرت  تمكين الموظف هو رفع
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 طاقاتهم يسهموا بأقصى بأن   الموظفين لجميع للسماح الظروف توفير التمكين من اضساسي
 اتخاذ ركة عمليةمشا يتضمن التمكين مصطلح فإن   وبالتالي المستمر، للتحسين الجهود في

 .(1، ص 1121عفانة، ) اضخرى  اإلدارية المستويات مع القرار

لنق  القوة، المستندة إلى  تمكين العاملين يمو  مدخال   أن  ( 151، ص، 1122)ويذكر جالب 
المعلومة أو إصدار القرارات، من المستويات اإلدارية العليا إلى المستويات الدنيا، بعد التأكد 

التي تؤهلهم للتعاطي المفء والفاع  مع موارد  ،للقدرات واإلمكانات كافةمن امتالكهم 
 . المنظمة وإمكانياتها ومقدراتها الجوهرية، بقصد تعظيم القيمة ضصحاب المصالح

من أركان  ا أساسي ااضصيلة في تراثنا اإلسالمي وركن  تعد جودة العم  وإتقان  إحدى القيم 
للا علي   موضع في كتاب للا وسن  رسول  صلىأكور من  ديننا الحنيف، وقد ورد ذلك في

ين   إ نَّ ﴿: ، حيث قا  للا تعالىوسلم   ل وا آ م ن وا الَّذ  ات   و ع م  ال ح  يع   ال   إ نَّا الصَّ ر   ن ض  ن   م ن   أ ج  س   أ ح 
الى ي  "  :للا علي  وسلم   لى، وقد قا  رسو  للا ص[11: المهف] ﴾ع م ال   ح ب  إ ذ ا إ ن  َّللاَّ  ت ع 

ك م  ع م ال  أ ن  ي ت ق ن     د    .(1، ص1121أبو طعيمة، [ )عن عا شة يرواه البيهق" ] ع م    أ ح 

 اليابان وبعض بعتات   ولقد الحديوة، اإلدارية المفاهيم من الشاملة الجودة إدارة مدخ  ويعتبر
 الجودة الشاملة، لتحسينو  اإلنتاجية مشكالتها لح  الشاملة الجودة إدارة نظام المتقدمة الدو 
 لذلك أصبحت ت ،جدار  اضسلوب هذا أثبت ولقدن، العشري القرن  من الواني النصف منذ وذلك

 وتحسين االرتقاء بإنتاجية إلى تمون  ما أحوج الصحية المؤسسات فيها بما ؤسساتالمجميع 
 في فميرإلى الت يدعونا الذي اضمر ،والتغيرات التحديات صور مختلف لمواجهة ؛الجودة
، خضير)سواء حد على والخدمية اإلنتاجية مؤسساتنا بها تأخذ التي اإلدارية اضساليب تحديث
 .(7، ص 1117

ا أصبح ب  ا؛فمري   ف ار ت يعد لم ةلالشام الجودة معايير تحقي  أن   الواضح من بات  اي  لعم واقع 
 إال الوقت من قةدقي تمضي تماد ال واآلن ،اضعما  منشآت مختلف في  تطبيق من د  الب  

، ص 1121رضوان، )من شعارات وأهداف ونداءات  اضداء وحسن الجودة مةلك وتسمع
المقصود من الجودة الشاملة مجموعة من العناصر والمبادئ الواجب  ، وبالتالي فإن  (22

فهوم، واضهداف التي يسعى هذا لتحقي  النجاح في تطبي  هذا الم ؛التقيد وااللتزام بها
والمتمولة في تحسين اضداء اإلداري، وتحقي  الرضا لدى  ،لى تحقيقهاإإلداري سلوب ااض

  .(171، ص 1114وزي، الل  ) نتاجن الخدمات أو اإلالجمهور ع
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 محور ا أساسي ا ة باعتبارهادوره المميز في تطوير وتنمية الصحبأهمية القطاع الصحي  تممن
وهو قطاع أساسي لتمكين  ،سان ووجودهمن محاور التنمية البشرية، والتي تمس حياة اإلن

تحسين وجودة الحالة  وعلي  فإن  . امن التمتع بحياة مومرة اجتماعي ا واقتصادي   المواطن
الصحية، وتوفير أعلى مستوى ممكن من الحماية والرعاية للسكان يمو  إحدى اضولويات 

 (.1، ص1121ة، أبو طعمي)في هذا العصر  ة لمجتمع التنمية محلي ا وعالمي ااضساسي

 :الدراسة الستط،عية 9.9
دارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة إتطبي  أجرى الباحث دراسة استطالعية حو  

استبانة على موظفي الوظا ف ( 25)ع الباحث ، حيث وز  المحافظات الجنوبية -الفلسطينية 
 – الفلسطينيةلصحة وزارة ااإلشرافية لدراسة واستمشاف واقع إدارة الجودة الشاملة لدى 

 11حتى  21، وتم استرداد جميع االستبانات، خال  الفترة ما بين المحافظات الجنوبية
 : فقرة وكانت النتا ج كالتالي( 21)تمونت االستبانة من و  ،(م1127)سبتمبر للعام

 نتائج الدراسة الستط،عية) 9)جدول 

غير  يدمحا أوافق فقرات الستبانة #
 موافق

مجموع 
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

ترتيب 
 الفقرات

2 
تقوم الوزارة بمتابعة ما بعد تقديم الخدمة، 

 1 %11.1 17 7 4 4 .لمعرفة مدى رضا الجمهور عنها

1 
الجهود المؤدية  جميعدارة العليا تدعم اإل

  .لى تحقي  الجودة الشاملةإ
1 4 5 12 11.9% 4 

1 
 جميعيا على توفير دارة العلتعم  اإل

الموارد الالزمة للتطوير المستمر في 
 .أنظمتها

1 1 1 17 11.1% 1 

يتدرب الموظفون باستمرار على مبادئ  4
 .الشاملةالجودة 

1 5 7 11 57.1% 1 

 22 %41.1 29 22 4 1 .ون بعناية للقيام بوظا فهمقالموظفون منت 5

1 
لى جنب إا املة جنب  شدارة الجودة الإتسير 

 .التطوير الوزاري  مع
1 7 1 11 57.1% 1 

7 
تحم  مس ولياتها اتجاه  ىلإتسعى الوزارة 

والتطوير المجتمع من خال  التحسين 
  .للخدمات المقدمة المستمر

1 1 4 14 75.1% 2 
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غير  محايد أوافق فقرات الستبانة #
 موافق

مجموع 
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

ترتيب 
 الفقرات

دخا  إالعاملين على تشجع الوزارة  1
  .تحسينات مستمرة على أدا هم

7 1 5 11 72.2% 1 

9 
يجري تقييم رؤساء أقسام الوزارة من قب  

   .بحقهم واتخاذ القرارات الموظفين،
1 1 25 25 11.1% 21 

21 
تقوم الوزارة بوضع الخطط االستراتيجية 

 بحيث يكون المعيار الر يسي هو الجودة 
1 1 1 11 71.1% 1 

22 
ونظم الموارد المختلفة من تمنولوجيا 

  .يتم تخصصها لتحقي  اضهداف معلومات
5 5 5 11 11.7% 5 

21 
تعتمد الوزارة على التغذية الراجعة في 

  .تعدي  سياسات واستراتيجيات العم 
5 2 9 11 57.1% 1 

 %61.3 الدرجة الكلية 
 

 : أظهرت نتائج الدراسة الستط،عية ما يلي

  إدارة الجودة الشاملة من خال  عينة الدراسة االستطالعية كانت بدرجة واقع تطبي -
 .(%11.4) الجودة الشاملة   إدارةمتوسطة، حيث بلغت النسبة الم وية لتطبي

 :مشكلة الدراسة 9.8
ا تقدم  من خدمات صحية م  ل   ؛تعتبر وزارة الصحة بشك  عام من أهم الوزارات في أي دولة

تبر وزارة الصحة الفلسطينية بشك  خاص من أهم الوزارات الفلسطينية وتع، كبيرة لمواطنيها
من خال  ما تقدم  من خدمات  ،بصفتها الحاضن اضساسي لصحة المواطن الفلسطيني

صحية مباشرة، أو من خال  إشرافها على مراكز ومؤسسات صحية سواء كانت خاصة أو 
مع قدوم السلطة الوطنية  (م2994) غير حكومية، وقد انش ت وزارة الصحة في العام

ة في العقود الماضية تمولت في يالقطاع الصحي بفرصة نمو حقيق ى  ظ  الفلسطينية، وقد ح  
لي زيادة عدد العاملين ما بين المادر اإلداري والصحي إزيادة عدد المستشفيات، باإلضافة 

ة الصحة وزار .)في قطاع غزة اموظف  ( 9511)عاملين بوزارة الصحة حيث بلغ مجموع ال
 .(1127الفلسطينية، التقرير السنوي للقوى العاملة في القطاع الصحي، 
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ا ضهمية هذا القطاع فقد أوصت العديد من الدراسات بتطوير جودة الخدمات المقدمة ونظر  
بضرورة اقتناع المس ولين عن القطاع الصحي العمومي ( 1127بودية،)حيث أوصت دراسة 

ة كخيار استراتيجي في إدارة الجودة في المؤسسات الصحية، بأهمية إدارة الجودة الشامل
العم  ( 1121أبو طعيمة،)وتحقي  الميزة التنافسية أمام القطاع الخاص، وأوصت دراسة 

وسب  تعزيزها في المؤسسات  ،على تعمي  وزيادة الوعي بمبادئ إدارة الجودة الشاملة
 .الحكومية

لة في إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الحكومية دت العديد من الدراسات وجود مشكوقد أك  
الدويك )ودراسة ( 1121جواد،عبد ال)ودراسة ( 1121أبو طعيمة،)والخاصة، كما في دراسة 

ضح من الدراسة االستطالعية التي أجراها الباحث وجود ضعف وكذلك ات  ( 1124،وآخرون 
ة، المحافظات الجنوبية مح  الدراس –في إدارة الجودة الشاملة داخ  وزارة الصحة الفلسطينية 

  (.%11.4) حيث بلغت النسبة الم وية لتطبي  الجودة الشاملة

دت دراسات أخرى وجود تأثير للتمكين اإلداري على تطبي  إدارة الجودة الشاملة، فقد وأك  
داري ذات داللة معنوية بين التمكين اإل وجود عالقة( 1124الوطيفي،)أوضحت دراسة 

وجود أثر لدرجة ( 1121الداود،)جامعة باب ، وأوضحت دراسة ودة الشاملة في الج وإدارة
تطبي  إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين في ديوان  ى داري على مستو التمكين اإل

وجود أثر ذو داللة إحصا ية ( 1119،الماضي)الخدمة المدنية اضردني، وأوضحت دراسة 
وعلي  تسعى ، لجودة الشاملة في مستشفى الجامعة اضردنيةللتمكين اإلداري على تطبي  ا

أثر التمكين اإلداري على إدارة الجودة الشاملة بوزارة الصحة  إلىالدراسة الحالية التعرف 
 .المحافظات الجنوبية –الفلسطينية 

 :ومن هنا جاء التساؤ  الر يس لهذه الدراسة

_  وزارة الصحة الفلسطينية فيالشاملة  تطبيق ادارة الجودة فيداري التمكين اإل دورما 
 الجنوبية؟المحافظات 

 : ويتفرع عنه األسئلة اآلتية

المحافظات  –ما مدى توافر عناصر التمكين اإلداري في وزارة الصحة الفلسطينية  .2
 الجنوبية؟

 المحافظات الجنوبية؟  –وزارة الصحة الفلسطينية  في إدارة الجودة الشاملة تطبي ما مدى  .1
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بين التمكين اإلداري ( α≤0.3.)جد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ه  تو  .1
 المحافظات الجنوبية –وإدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 

للتمكين اإلداري على ( α≤0.3.)حصا ية عند مستوى داللة إه  يوجد أثر ذو داللة  .4
 المحافظات الجنوبية؟  –الفلسطينية  تطبي  إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة

في استجابات أفراد ( α≤0.3.)ه  توجد فرو  ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة  .5
عزى المحافظات الجنوبية ت   –العينة حو  التمكين اإلداري في وزارة الصحة الفلسطينية 

 ؟(، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفيالجنس، العمر، المؤه  العلمي) غرافيةو للمتغيرات الديم
في استجابات أفراد ( α≤0.3.)ه  توجد فرو  ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة  .1

عزى المحافظات الجنوبية ت   –العينة حو  إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 
 ؟(ة، المسمى الوظيفي، سنوات الخبر الجنس، العمر، المؤه  العلمي) غرافيةو للمتغيرات الديم

 :متغيرات الدراسة 9.4

، ودراسة (1121أبو شمالة،)ا على دراسة اعتماد  "  (التمكين اإلداري ): المتغير المستق  .9
، ودراسة (1125أبوعمرة،)ودراسة ( 1125طموس،)، ودراسة (1121الملفوح،)
 (".1125اليازجي،)
 .االتصا  ومشاركة المعلومات .أ 
 .بناء فر  العم  .ب 
  .التأثير .ج 
  .تحفيز العاملين .د 
  .التدريب والتعلم .ه 
  .المشاركة في اتخاذ القرارات .و 
، (1121أبو طعيمة،)ا على دراسة اعتماد  " (إدارة الجودة الشاملة): المتغير التابع .8

، ودراسة (1111عايم،)، ودراسة (1119بدر،)، ودراسة (1124المعمر،)ودراسة 
 (".1114المحلوت،)
  .التركيز على الجمهور .أ 
 .دعم اإلدارة العليا .ب 
 .حسين الشام  والمستمرالت .ج 
 .السياسات واالستراتيجيات .د 
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 المتغيرات الديموغرافية .4

 (الجنس، العمر، المؤه  العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة)

 

 متغيرات الدراسة  (9) الشك  رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

( 8195طمييوس،)، ودراسيية (8196الملفييوح،)، ودراسيية (8196،أبييو شييمالة) دراسيية {ا علييىاعتمييادً إعييداد الباحييث : المصييدر
، ودراسيية (8193المعميير،)، ودراسيية (8196أبييو طعيميية،)ودراسيية ، (8195اليييازجي،)، ودراسيية (8195أبييو عمييرة،)ودراسيية 

 .}( 8113الكحلوت،)، ودراسة (8112عايش،)، ودراسة (8111بدر،)

 

 (الوظيفي، سنوات الخبرة لمسمىالجنس، العمر، المؤه  العلمي، ا) وغرافيةالمتغيرات الديم
 
 

 المتغير المستق 
 التمكين اإلداري 

ومشاركة االتصا   .أ 
 .المعلومات

 .  العم اء فر بن .ب 
 .التأثير .ج 
 .تحفيز العاملين .د 
 .التدريب والتعلم .ه 
المشاركة في اتخاذ  .و 

 .القرارات
 

 التابعالمتغير 
 إدارة الجودة الشاملة

 .التركيز على الجمهور .أ 
 .دعم اإلدارة العليا .ب 
 .التحسين الشام  والمستمر .ج 
 .السياسات واالستراتيجيات .د 
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 :فرضيات الدراسة 9.3

( α≤0.3.)جد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة تو : الفرضية الرئيسية األولى
المحافظات  –بين التمكين اإلداري وإدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 

 .الجنوبية

بين ( α≤0.3.)توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة : 9الفرضية الفرعية 
 –دة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية االتصا  ومشاركة المعلومات وإدارة الجو 

 .المحافظات الجنوبية

بين ( α≤0.3.)توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة : 8الفرضية الفرعية 
 .المحافظات الجنوبية –بناء فري  العم  وإدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 

بين ( α≤0.3.)داللة إحصا ية عند مستوى داللة توجد عالقة ذات : 4الفرضية الفرعية 
 .المحافظات الجنوبية –التأثير وإدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 

بين ( α≤0.3.)توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة : 3الفرضية الفرعية 
 .المحافظات الجنوبية –ينية تحفيز العاملين وإدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسط

بين ( α≤0.3.)توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة : 5الفرضية الفرعية 
 .المحافظات الجنوبية –التدريب والتعلم وإدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 

بين ( α≤.50.)توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة : 6الفرضية الفرعية 
المحافظات  –المشاركة في اتخاذ القرارات وإدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 

 .الجنوبية

( α≤0.3.)يوجد أثر ذو داللة إحصا ية عند مستوى داللة : الفرضية الرئيسية الثانية
محافظات ال –إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية على للتمكين اإلداري 

 .الجنوبية

( α≤0.3.)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة : الفرضية الرئيسية الثالثة
المحافظات  –في استجابات أفراد العينة حو  التمكين اإلداري في وزارة الصحة الفلسطينية 
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لوظيفي، الجنس، العمر، المؤه  العلمي، المسمى ا)غرافية و عزى للمتغيرات الديمالجنوبية ت  
 (.سنوات الخبرة

( α≤0.3.)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة : الفرضية الرئيسية الرابعة
 –إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية  تطبي  في استجابات أفراد العينة حو 

العلمي، المسمى الجنس، العمر، المؤه  )غرافية و عزى للمتغيرات الديمالمحافظات الجنوبية ت  
 (.الوظيفي، سنوات الخبرة

 
 :أهداف الدراسة 9.5

 :الهدف الرئيسي للدراسة
وزارة  فيتطبي  ادارة الجودة الشاملة  فيداري التمكين اإلدور  إلىالدراسة التعرف  تهدف

 .المحافظات الجنوبية - الصحة الفلسطينية

 : ويتفرع منه األهداف الفرعية اآلتية

 –وافر عناصر التمكين اإلداري في وزارة الصحة الفلسطينية مدى ت إلىالتعرف  .2
 .المحافظات الجنوبية

المحافظات  –إدارة الجودة الشاملة وزارة الصحة الفلسطينية  مستوى تطبي  إلىالتعرف  .1
 .الجنوبية

العالقة بين التمكين اإلداري وإدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة  إلىالتعرف  .1
 .حافظات الجنوبيةالم –الفلسطينية 

إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية على تأثير التمكين اإلداري  إلىالتعرف  .4
 .المحافظات الجنوبية –
الفرو  في استجابات أفراد العينة حو  التمكين اإلداري في وزارة الصحة  إلىالتعرف  .5

الجنس، العمر، المؤه  ) رافيةغو عزى للمتغيرات الديمالمحافظات الجنوبية ت   –الفلسطينية 
 .(، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرةالعلمي

الفرو  في استجابات أفراد العينة حو  إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة  إلىالتعرف  .1
الجنس، العمر، المؤه  ) غرافيةو عزى للمتغيرات الديمالمحافظات الجنوبية ت   –الفلسطينية 

 (. سنوات الخبرة ، المسمى الوظيفي،العلمي



 55 

تقديم توصيات ومقترحات بشأن مستوى التمكين اإلداري واالرتقاء بمستوى إدارة الجودة  .7
 .لى تطور وزارة الصحة الفلسطينية وتحسين مستوى خدماتهاإالشاملة، مما يؤدي 

 :أهمية الدراسة 9.6

تمكين اإلداري كون موضوع ال ؛تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع التي تتناول 
 حظى باهتمام بالغ  التي حظيت وال تزا  ت   المهمةوإدارة الجودة الشاملة إحدى الموضوعات 

 .من قب  المهتمين بهذا المجا ، وما لها من تأثير كبير على تقدم المؤسسات ونجاحها

 :في ضوء ما تقدم يمكننا تحديد أهمية الدراسة فيما يلي

 :األهمية العلمية .9
 ودورهوهو التمكين اإلداري  ،هذه الدراسة من خال  الموضوع الذي تناولت تنبو  أهمية  .أ 

تساهم هذه الدراسة في زيادة التراكم  من المتوقع أن   ن  إالجودة الشاملة، إذ  إدارة تطبي  في
وفتح المجا  للباحوين في مجا  دراسة التمكين اإلداري إلجراء المزيد من  ،المعرفي

 . الدراسات
ا من الجوانب المعرفية والعلمية التي تشك  نقطة انطال  ة للباحث عدد  ستوفر الدراس .ب 

 .إلى دراسات أخرى تتعل  بالموضوع
 
 :األهمية العملية .8

 ر   تشك  هذه الدراسة أهمية لوزارة الصحة الفلسطينية لتعزيز دورها في المجتمع بشك  م   .أ 
 .تمون نتا جها ذات أهمية للوزارة حيث يمكن أن   ،للمواطنين

تعم  على تحسين الخدمة التي يقدمها  خروج ببعض المقترحات التي من شأنها أن  ال .ب 
 .الموظفين في الوزارة بالمحافظات الجنوبية ضفراد المجتمع

 
 :األهمية للباحث .4

 واإلدارة القيادة مهارات وتحسن العلمي البحث مجا  في الباحث قدرات الدراسة هذه تطور. أ
 .والعملية النظرية الناحية من جديدة معرفة تضيف كما لدي ،

 تخص  في الماجستير درجة على الحصو  لمتطلبات استمماال   الدراسة هذه تعتبر. ب
 .واإلدارة القيادة



 50 

 :حدود الدراسة 9.7

وزارة الصحة الفلسطينية في حدود  تم تطبي  هذه الدراسة على :الحدود المكانية .أ 
 .المحافظات الجنوبية

 (.م1121  –م 1127)  هذه الدراسة خال  العام تم تطبي: الحدود الزمانية .ب 
شااغلي الوظاا ف اإلشارافية فاي وزارة تم تطبيا  هاذه الدراساة علاى جمياع : الحدود البشرية .ج 

ماادير وحاادة فمااا فااو ، ماادير )الصااحة الفلسااطينية فااي حاادود المحافظااات الجنوبيااة متمولااة فااي 
 (.دا رة، ر يس قسم، ر يس شعبة

دارة الجودة الشاملة في وزارة إتطبي   في ودورهداري اإلالتمكين : الحدود الموضوعية .د 
 .المحافظات الجنوبية -الصحة الفلسطينية 

  :مصطلحات الدراسة 9.2

 :التمكين اإلداري  .9
 االهتمام بموجبها يتم التي اإلدارية العملية ":  بأن   التمكين( 21ص ،1119) الرشودي عرف

 وتشجيعهم الفردية، قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وزيادة معلوماتهم، إثراء خال  من بالعاملين
 ." المناسبة القرارات اتخاذ على يحفزهم بما لهم الالزمة اإلمكانات وتوفير المشاركة على

 :اأما الباحث فيعرف التمكين اإلداري إجرائيً 
، مع حةي، للقدرة على اتخاذ القرارات الصحفي الوزارة إعطاء صالحيات دا مة للموظفين

 .لية الماملة عن القرارات التي يتخذونهاالمسؤو 
 :إدارة الجودة الشاملة .8

العمليات  لجميعتطوير مستمر وشام   ": هاالجودة بأن  ( 24، ص1121) أبو طعيمة عرف
 ." اإلدارية في المؤسسة، وذلك لرفع مستوى الجودة واضداء لتلبية توقعات الجمهور المستفيد

 :ااملة إجرائيً أما الباحث فيعرف إدارة الجودة الش
من كفاءة وفاعلية، وذلك  ،أهدافهاو  ، ي م من الوزارة من تحقي  غاياتها(متمام )نظام إداري 

 . من أج  تحقي  رضا المستفيد
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 :وزارة الصحة الفلسطينية .4
وزارة الصحة الفلسطينية هي الوزارة المس ولة عن الصحة العامة للمواطنين في دولة 

يع المستشفيات والمراكز العالجية الفلسطينية المنتمية إلى القطاع فلسطين، حيث تتبع لها جم
 .(59، ص 1121الوادية،) العام

 
 :الدراسة خ،ل الباحث واجهت التي الصعوبات 9.1

 .طويلة اتولفتر  المستمر وانقطاعها المهرباء أزمة -2
 .والدراسة الباحث على المباشر وتأثيرها الرواتب أزمة -1
وصعوبة الحصو   المتغيرين بين العالقة ذات واضجنبية العربية السابقة تالدراسا ندرة -1

 .عليها
ا على حد علم الباحث -4  .عدم توفر الدراسات المحلية ذات العالقة بين المتغيرين مع 
 على اإليجابي االهتمام بمردودها ضعفو  االستبانات تعب ة في المبحوثين اهتمام ضعف -5

 .الوزارة
 للباحوين االستبانات واستالم توزيع من الوزارة إدارات بعض في الروتينية اإلجراءات -1

 .الستردادها طويلة فترة تستغر   والتي
 .التوزيع الجغرافي إلدارات الوزارة حيث كانت موزعة على المحافظات الجنوبية بالمام  -7
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 الفص  الثاني

 اإلطار النظري للدراسة

 :تمهيد 8.9

 فاااي ودورهاحاااث فاااي هاااذا الفصااا  متغيااارات الدراساااة التاااي تناولااات التمكاااين اإلداري يعااار  الب
 :ويعر  الباحث المتغيرات في ثالثة مباحث، وهي ،تطبي  إدارة الجودة الشاملة

 .التمكين اإلداري : المبحث اضو 

 .إدارة الجودة الشاملة: المبحث الواني

 .وزارة الصحة الفلسطينية: المبحث الوالث

 .لي عرض تفصيلي لهذه المباحثوفيما ي
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 المبحث األول

 التمكين اإلداري

 .المقدمة

 .مفهوم التمكين اإلداري  8.9.9

 .الفرق بين التمكين اإلداري وبعض المفاهيم اإلدارية األخرى  8.9.8

 .أهمية ومزايا التمكين اإلداري  8.9.4

 .أسباب ومبررات التمكين اإلداري  8.9.3

 .التمكين اإلداري متطلبات  8.9.5

 .أنواع التمكين اإلداري  8.9.6

 .أبعاد التمكين اإلداري  8.9.7

 .أساليب التمكين اإلداري  8.9.2

 .خطوات تنفيذ التمكين اإلداري  8.9.1

 .معوقات التمكين اإلداري  8.9.91
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 :المقدمة

ا بالساعي الحديواة اإلدارة تتمياز  راتيجياتاالسات عان والبحاث المساتقب ، استشاراف نحاو ادوم 
ساريعة  وتطاورات تغيارات العاالم المتقادم للمنظماة، حياث يشاهد النجااح تحقا  التاي الجديادة

 مان نفساها وجادت اإلدارة لاذا واضعما ، والصناعية الحكومية القطاعات جميع في ومتالحقة
تام  التاي واضسااليب والمباادئ الانظم عان االساتغناء عليهاا تفار  تحديادات أماام آلخار وقات

 .والتحسين التطوير مجا  في الساب  في ااستخدامه

لهااا ماان االسااتجابة إلااى دعااوات  د  وفااي ظاا  سااعي المنظمااات لمواكبااة النمااو والتطااور، كااان الب اا
تطبياااا  مبااااادئ اإلدارة المفتوحااااة والالمركزيااااة، وتفااااويض الصااااالحيات والمشاااااركة فااااي صاااانع 

، 1121الضاااااالعين، )لاااااى درجاااااة المعرفاااااة والمهاااااارة واالحتاااااراف اإلداري إ القااااارارات، وصاااااوال  
 (.14ص

ويعتباار مفهااوم التمكااين ماان المفاااهيم الحديوااة فااي الفماار اإلداري، وماان اضساااليب التااي تساااعد 
تنظيماي  وتاوفر منااخ وخبارة ومجهاوداإلدارة على إطال  القوى المامنة لدى العاملين من علم 

فضاا  مااا عناادهم ماان لألفااراد لتقااديم أ وإتاحااة الفرصااة والتفاااهم وحريااة الاارأي،يتساام بالمشاااركة 
الرقااااب، )شااااأن مهااااامهم بعناااادما يمتلااااك الموظفااااون ساااالطة اتخاااااذ القاااارار  وخباااارات،مجهااااودات 

 (.11، ص 1121

تمكااين المااوظفين يجعلهاام أكواار قاادرة علااى  أن  علااى الحديوااة  والمناااهج اإلداريااةساااليب اض تؤكااد
، (9، ص 1121اناة، عف)القيام بأعمالهم، وأكور كفاءة وقدرة علاى اإلباداع والمشااركة الذاتياة 

المعاصارة  المنظماة فاي البشاري  بالعنصار ترتقاي التاي المعاصارة المفااهيم مان التمكاين مفهومف
 وروح المساتق  والتفميار واإلباداع باالنفس والوقاة الفريا  وروح التعااون  مستويات راقية مان إلى

 (.24، ص1125طموس، )المبادرة 

 :مفهوم التمكين اإلداري  8.9.9

 : الكريمفي القرآن مفهوم التمكين  .9

 ، وخاصاةعادة مناسابات وفي ،موقع من أكور في المريمفي القرآن  التمكين مصطلح ورد لقد
يَ،ةَ  َأَقيام وا اأْلَْرضِ  ِفيي َمك ن ياه مْ  ِإنْ  ال يِذينَ "  :تعاالى للا يقاو  حياث الحاج سورة في  َوَآَتيو ا الص 
وا الز َكاةَ  وفِ  َوَأَمر  ْنَكرِ  نِ عَ  َوَنَهْوا ِباْلَمْعر   .]42اآلية  :الحج"[  اأْل مورِ  َعاِقَبة   َولِلِ ِ  اْلم 
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فَ  َمك ن ا َوَكَذِلكَ " : تعالى يقو  حيث ،السالم علي  - يوسف سورة وفي  يَتَبو أ   اأْلَْرضِ  ِفي ِلي وس 
 .]51اآلية  :يوسف ["ِنينَ اْلم ْحِس  َأْجرَ  ن ِضيع   َوَل  َنَشاء   َمنْ  ِبَرْحَمِتَنا ن ِصيب   َيَشاء   ِمْنَها َحْيث  

 ِفيي َمك ن ياه مْ  َقيْرن   ِمينْ  َقيْبِلِهمْ  ِمنْ  َأْهَلْكَنا َكمْ  َيَرْوا َأَلمْ "  :تعالى يقو  حيث ،اضنعام سورة وفي
 .]1اآلية  :األنعام"[ لكم  ن َمكِ نْ  َما َلمْ  اأْلَْرضِ 

 فهنا نرى  ،التمكين بيعةط حيث من يختلف قد القرآن في هنا اإلداري  التمكين مفهوم طرح إن  
عبااده،  مان والصاالحين ضنبيا ا  التمكاين يمانح وتعالى سبحان  للا أن   أي رباني، التمكين بأن  
 وتعاالى سابحان  عناده مان اتمكين ا فيمانحهم للنااس رساالت  وتبلياغ بالادعوة، تمساكهم خال  من

 في جاء بما االستشهاد لمن ،وأنبيا   لرسل  ايم  وتمر  الرسالة، لتلك ومساندة الدعوة حماية لتلك
 اخاتالف ماع المعااني فيهاا تتشااب  التاي الجواناب حيث من هو السيا ، هذا في المريمالقرآن 

 . البشر حياة في لآلخر اإلنسان وتمكين لرسل ، وتعالى سبحان  للا تمكين الشب  بين وج 

 : اللغةمفهوم التمكين في   .8

ا أو أي جعا  لا  عليا  سالطان   الشايءل  في  ن  م  م  وردت كلمة التمكين في معجم الوسيط بلفظ 
أماا  (.1111 الوسايط،معجم ) سر علي   وي  ه  درة وس  وق  ا أي جع  ل  سلطان   الشيءأمكن  من 

 بااالتفويض،تام ربطا   ا مااوغالب اا ،فاي اللغاة اإلنجليزياة فقاد ورد التمكااين فاي عادد مان القاواميس
 :حيث يكون التعريف المقاب  للملمة كالتالي

 Empower: To give some one official authority to the freedom to do 
(some thing). .(47ص  ،1111اندراوس ومعايعة، )    

  :اإلنجليزي في معجم أكسفورد ( Empower)وكلمة  

( التااارخي )و( التخويااا )و( السااالطة)أو القاااانوني مااان خاااال   تشاااير إلاااى االساااتومار الرسااامي
                                                                                                         (.                                                                                                                           (Lashley,2001, P.2(السماح)و
 :اإلدارةء مفهوم التمكين عند علما .4

من  التسعينيات في وازدهر، الومانينات بداية منذ جديدة إدارية كفلسفة التمكين مصطلح ظهر
أباو )العااملين  لادى المامناة الطاقاات وإطاال  بالالمركزياة تطبيقا  واقتارن  ،العشارين القارن 

 (.74 ، ص1117النصر، 
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 عارف Goetsch& Stanley (2001,p.199 ) املين بالسالطة تزوياد العا" : بأن االتمكاين
 ."المنظمة  أهداف يلتحق والمعرفة والمصادر الالزمة

  اساااتراتيجية إدارياااة تقاااوم علاااى مااانح العااااملين قاااوة ":  بأن ااا( 22، ص 1111)يعرفااا  أفنااادي
التصااارف واتخااااذ القااارارات والمشااااركة الفعلياااة مااان جاناااب العااااملين فاااي إدارة منظمااااتهم وحااا  

 ."س ولية والرقابةمشكالتهم والتفمير اإلبداعي وتحم  الم
  نق  للمس ولية والسالطة ودعاوة العااملين للمشااركة ":  بأن  ( 1، ص 1114)ويعرف  العتيبي

فااي المعلومااات والمعرفااة التااي توفرهااا المنظمااة عباار قاعاادة بياناتهااا، وفااي تحلياا  المشااكالت، 
ماا يقارر  عان جاودة وصنع القرارات وبالتالي في سلطة اتخاذ القرار، ليصبح المرؤوس مس وال  

أو ما يؤدي  من أعما ، وهو ما يؤدي إلى نق  السلطة من الر يس إلى الموظاف نفسا  بشاك  
 ."نسبي

  وجود منظمة قادرة على تمكين موظفيهاا مان ":  فعرف  بأن  ( 11، ص 1111)أما المعاني
خااال  تااوافر مسااتلزمات التمكااين لااديها، ينااتج عناا  موظفااون ممكنااون، والموظااف الممكاان هااو 

عر بالملمية واالنتماء للعم  المتولدين نتيجة قدرت  على تحم  مس ولية اتخاذ القارار، الذي يش
 ."ومس ولية نتا ج 

  توسااااااايع صاااااااالحيات العااااااااملين، وإثاااااااراء ":  فعرفااااااا  بأن ااااااا( 9، ص 1119)أماااااااا الشاااااااهراني
معلومااااتهم، ومعاااارفهم ومهااااراتهم لصاااق  خباااراتهم، وتنمياااة قااادراتهم علاااى المشااااركة فاااي اتخااااذ 

ات وتنفيذها في الظروف العادية والطار ة، بهدف رفع مستوى أدا هم في العم  ومواجهة القرار 
 ."المشكالت

 لحرياااة فااااي طااااء المااااوظفين الصاااالحية واإع":  فتعرفاااا  بأن ااا( 12، ص 1121)ود أماااا الااادا
والمنااخ المال ام، والتشاجيع علاى  ،وتوفير الموارد الالزماة ،القرارات وإشراكهم في اتخاذ ،العم 

 ."بداع وروح المبادرةاإل
 :السابقة يالحظ الباحث ما يلي اتومن خال  التعريف

هاام اتفقااوا إال أن   ،اب فااي تحديااد تعريااف موحااد للتمكااين اإلداري ت اارغاام اخااتالف الباااحوين والم   -
التمكين يتمحور حو  إعطاء الموظفين صالحيات وحرية أكبر في مجا  عملهم بما  على أن  

 .يتناسب مع وظيفتهم
اب جاء بنااء  علاى ت  أي تفسير أو توضيح لمفهوم التمكين من قب  الباحوين والم   ن  أظ الحي   -

 .طبيعة الدراسة وضمن إطارها
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 :الفرق بين التمكين اإلداري وبعض المفاهيم اإلدارية األخرى  8.9.8

العالقااة ساايتم  ولتوضايح تلااك التمكااين،هنااك بعااض المفاااهيم اإلدارياة التااي لهااا عالقاة بمفهااوم 
 :ومنها وبين التمكين،بينها  وأهم الفرو   المفاهيم،بعض هذه عر  

 : والتفويضالتمكين  .9

من جانب اإلدارة، فاالتفويض هاو  ومحاسبتهم عليهاإسناد المهام ضشخاص  :بالتفويض يقصد
، 1111)، وياارى ملحاام (111، ص1111الهاواري، ) ى صاالحيات ت ماانح وقاد تساالب مارة أخاار 

اء السلطات للمرؤوسين ضداء مهماات معيناة ولمان يمكان إعط" :هوالتفويض  بأن  ( 515ص 
 وصااااحب المباااادرةحياااث فاااي التفاااويض يعتبااار هاااو المفمااار  ،تساااحب مااان قبااا  اإلدارة لهاااا أن  

يعهد الار يس  أن  " :هوالتفويض  أن  ( 111، ص 1119)وارشيدة  ، ويرى المعاني"والمسؤولية
 ."المتتاليةإلدارية اإلداري ببعض اختصاصات  ضحد العاملين من المستويات ا

فااي اتخاااذ  وتعنااي الحاا الساالطة  :هاايالتفااويض يقااوم علااى ثالثااة أركااان ر يسااة  وبالتااالي فااإن  
ثاااام المساااااءلة حيااااث ال يعنااااي  المهمااااة،الماااارؤوس بااااأداء  وتعنااااي التاااازامثاااام المسااااؤولية  القاااارار،

ص  ،1111ضااارار، )التفاااويض إعفااااء صااااحب الصاااالحية اضصااالي مااان المساااؤولية النها ياااة 
149). 

أو يحجماا  أو يعااد   تفويضاا ،لغااي المسااتوى اضعلااى فااي توقياات معااين وفااي التفااويض قااد ي   
الاذين  الماديرينلادى  وفلسافة إدارياة مساتمرة،تمكين العاملين يمو  اساتراتيجية  غير أن   نطاق ،

وهكاذا  موضاوعية،علاى أساس  الوااني،يقتنعون بأهمية تمكين من يتم اصاطفا هم مان الصاف 
باا  يسااهم فااي إتاحااة  ؛اإلداري ال يحفااز الصااف الواااني فقااط علااى أداء موماار التمكااين أن   نجااد

 تتيح اإلدارة العليا للماديرين أن   وفي التمكين وأرقى،إدارية أوسع  والتأهي  لقدراتفرص التعلم 
 (.211 - 219ص  ، ص1115، ىمصطف)والتدريب والشراء يتخذوا قرارات مو  التعيين 
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  :والتفويضروق بين التمكين التالي الف ويوضح الجدول

 الفرق بين التمكين والتفويض( 8)جدول 

 التمكين التفويض أساس المقارنة
 .إتاحة الفرصة للمرؤوس ليقدر فيقرر .نق  جزء من الصالحيات للمرؤوس الص،حيات
تفااااااويض الساااااالطة فااااااي مجاااااااالت محااااااددة  السلطة

 .بدرجة عم  محددة
ت للعااااااملين للمباااااادأة فااااااي تتااااااح صاااااالحيا

 .نطا  أوسع ومتف  علي 
والفشااا   الممكااان،النجااااح ينساااب للموظاااف  .تظ  المسؤولية مسؤولية من فو  المسؤولية

 .مسؤوليت 
 .تتاح للموظف قيادة ذاتية  .يقاد الموظف التفويض،في  القيادة

المعلومااااااااات تتااااااااااح علاااااااااى قااااااااادر جز ياااااااااة  المعلومات
   .التفويض

لمشاااااااع بااااااين الاااااار يس المعلومااااااات علااااااى ا
 والمرؤوس

المحاسيييييييييييبة عليييييييييييى 
 األخطاء

 .أخطأ الفرد يتحرى السبب ويعالج إن   .أخطأ الفرد يسحب التفويض إن  

وقاااد يلغاااى أو  ا،مؤقت اااالتفاااويض قاااد يكاااون  الزمن
  .أو عمق  نطاق يعد  

ا قناعاااااااااة وخياااااااااار   والتمكاااااااااين يموااااااااا دا ااااااااام 
 .اا مستمر  استراتيجي  

 (211ص  ،1115 القاهرة، لإلدارة،الجمعية العربية  السلوكية،المدير ومهارات   سيد،أحمد  مصطفى،) :المصدر

 
في  التفويض متقاربيني و ار دمفهوم التمكين اإل على ما سب  يرى الباحث أن   وبناء  

ودرجة المسؤولية،  حجم الصالحياتمن حيث  ،التطبي سلوب أفي  مختلفين، مضمون ال
ا من حيث ت، ومدى المحاسبة على اضخطاء، وأخير  والقيادة، ومن حيث إتاحة المعلوما

المرؤوس، أما التفويض  ىلإالر يس  نق  كافة الصالحيات من  يري افالتمكين اإلدالزمن، 
يتيح  اإلداري  مكينفالت وليةؤ درجة المسوبالنسبة ل، للمرؤوس يكتفي بنق  جزء من الصالحيات

مسؤولية من  ويض تظ  المسؤوليةأما في التف ،ؤوليةمن المس بشك  أوسع للموظف درجة
أما في التفويض فتمون  فو ، وبالنسبة للسلطة في التمكين اإلداري تتاح على نطا  أوسع،

مون للموظف ذات  أي أن القيادة ت اإلداري  التمكيني فلقيادة بالنسبة ل، و السلطة محدودة
ناء  على تعليمات بيقاد الموظف فتمون القيادة للر يس اضعلى و ذاتية، أما في التفويض 

تمون المعلومات بين الر يس  اإلداري  ففي التمكين ومن حيث إتاحة المعلومات ر يس ،
متبادلة بشك  أوسع وأعم ، أما في التفويض فتمون متاحة على قدر جز ية والمرؤوس 

التحري عن يتم  اإلداري  ففي التمكين المحاسبة على اضخطاءالتفويض، وعلى صعيد 
، أما في التفويض فيتم سحب التفويض من الموظف بها وأن يتم معالجتهااضخطاء وأسبا
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 أما في التفويض ومستمريكون دا م  اإلداري  ففي التمكين وأخيرا  من حيث الزمنالمخطئ، 
 .هؤ لغاإ يتم   نطاق  أويعدمؤقتا  أو  قد يكون 

تحسين وتطوير سلوب التطبي ، ويساعد في أأشم  وأعم في  اإلداري  وبالتالي فإن التمكين
 .قدراتهم ومهاراتهم كافةيؤدي بالعاملين إلى إظهار وإخراج و المؤسسة، 

 : والمشاركةالتمكين  .8

 نظاره دون  وجهاة عان باالتعبير للموظاف الساماح هاي المشااركة أن   Schermerhomيارى 
 الحصاو  يعناي الماوظفين إشاراك وعملياة، (77ص  ،2999 المادهون،)باعتمادهاا  االلتازام

 في الموظفون  ي عطى بينما ،بأدا ها يقومون  أعمالهم التي ملمية إعطا هم دون  تهممعطيا على
 عن تنتج التي والخدمات البضا ع عن يكونون مسؤولين بحيث ،أعمالهم ملمية التمكين عملية

 حتاى أو عليا  المشارف مان أكوار عملا  يهاتم بجاودة سوف المتمكن والموظف اضعما ، هذه
 (.227ص  ،1121والشيخ،  حمود)نظمة للم العام المدير اهتمام

 السماح تعني المشاركة ن  إ ، إذكلي ا اختالف ا التمكين عن المنظمة في العاملين مشاركة تختلف
 اإللزام خاصية دون  معلومات محددة وف  ما موضوع في والمقترحات الرأي بإبداء للموظفين

اوالحقيقياة  الفعالاة المشااركة تحقيا  فهاو التمكاين أماا المقترحاات، بتلاك  علاى بالحصاو  بادء 
 سلطات وف  القرارات الملزمة اتخاذ في ا فع   بشك  واستخدامها وتوظيفها الالزمة المعلومات

 (.29ص  ،1121 الملفوح،)عالية  وبمسؤولية كاملة

المشاااركة فااي المنظمااات تختلااف بناااء  علااى اخااتالف حجمهااا وعملهااا  وعلياا  ياارى الباحااث أن  
فهنااااك مؤسساااات تعتماااد فقاااط علاااى المشااااركة فاااي إعطااااء  ،التمكاااين ومااادى تطبيقهاااا لمفهاااوم

المعلومااااات أو إبااااداء الاااارأي والمقترحااااات فااااي موضااااوع مااااا وفاااا  معلومااااات محااااددة، أمااااا فااااي 
الاااة التمكاااين يكاااون أشااام  وأد ، مااان خاااال  تحقيااا  المشااااركة الفع   المؤسساااات اضخااارى، فاااإن  

 .الزمةبالحصو  على المعلومات وتوظيفها واتخاذ القرارات ال

عملية المشاركة هي جازء مان عملياة التمكاين، ومان العواما  التاي  وبالتالي يتضح للباحث أن  
العالقاة باين التمكاين والمشااركة عالقاة  تساعد في تطبيا  مفهاوم التمكاين، وهاذا ياد  علاى أن  

 .طردية، فملما زادت نسبة المشاركة زادت نسبة التمكين والعكس صحيح
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 : واإلبداعالتمكين  .4

 فالمنظماات ،واإلباداع التمكاين باين قاوي  ارتبااط وجاود إلاى (171ص  ،1111)شاير محلام ي
 االساتقاللية مقوماات بادفع إال ياتم ال وذلاك التمكاين، خاال  مانباداع روح اإل تشاجع الناجحاة
 الاذي المباشار الموظاف لادى المقوماات هاذه وتاوفير الهارم التنظيماي، مجما  إلاى والريادياة

ا العمالء يواج  اضمامية أو العم  خطوط على يعم   وكما مشاكلهم، ح  ويحاو  لوج ، وجه 
 طاقات تفجير فيبداع اإل سر يكمن "التميز عن البحث "كتابهما في ووترمان بيترز توم يقو 

 .وشفافيةبحرية  اضداء من وتمكينهم البشر،

 إذا رجاوةالم والنتيجاة الطبيعياة المحصالة هاوباداع اإل ن  أ (29ص  ،1121)وتارى الملفاوح 
 السالطات الموظفاون  امتلاك فملماا المنظماة، فاي الماوظفين لادى عاا    بمساتوى   تحق  التمكاين

 قناوات وفاتح أعماالهم عان المساؤوليات لتحما  تحفيازهم ماع كااف   بشاك  بعاد تادريبهم المافياة
ا تؤدي ذلك ك  نتيجة فإن   بينهم، الفعا  فيما االتصا   وأساليب جديدة بطر   بداعاإل إلى حتم 

 .لها يتعرضون  التي المشكالت ح  عن فضال   ،بمهامهم مبتمرة للقيام

التمكااين يختلااف عاان اإلبااداع، فااالتمكين يعنااي إعطاااء الساالطة، والقااوة،  وعلياا  ياارى الباحااث أن  
الااة فااي اتخاااذ القاارارات بشااك  نهااا ي ضاامن معااايير وإرشااادات محااددة، وبالتااالي المشاااركة الفع  

لعااملين مان خاال  كيفياة اساتغال  الخبارة والتادريبات واضدوات واإلبداع هو نتاج مدى تمكاين ا
 .والسلطة الممنوحة لهم في التفاع  واتخاذ القرارات النها ية واإلبداعية

  :واإلثراء الوظيفيالتمكين  .3

اتنو  تتضمن بحيث الوظا ف تصميم إعادة  بأن   الوظيفي ي عرف اإلثراء  أنشطة الوظيفة، في ع 
 تنفياذها والقياام كيفياة وتحدياد وظيفتا ، علاى السايطرة فاي للعاما  الحرياةو  االساتقاللية بجاناب
 حياث يتطلاب التمكاين، لتطبيا  أساساية عملية يعد الوظيفي فاإلثراء ضعمال ، الذاتية بالرقابة
 وقدرت  ،الذاتية بالفاعلية الموظف يشعر ىحت   في  تغيير وإحداي العم  تصميم إعادة التمكين

 ومعايعاة،انادراوس )ومخرجات   بالعم  المحيطة والظروف فرادواض حداياض على التأثير على
 (59ص  ،1111

 تمكين وجود حا  الوظيفي اإلثراء وجود الطبيعي من : أن   (11ص  ،1121(الملفوح  وترى 
 والتفاويض اإلثاراء حياث مان ،للعااملين حاا  أفضا  وصاف فاي اضخيار العااملين، لشامولية
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 يؤكاد اضخارى  اإلدارياة والمفااهيم التمكاين سايا  وفاي، اإلدارياة ممان المفااهي وغيارهواإلباداع 
 إن   حياث اإلدارياة، المفااهيم مان عادد عان التمكاين يختلاف بأن  ( 77ص  ،2999)المدهون 

 وال صاالحية، تفويض وليس والقوة والحكم إعطاء السلطان يعني غويةالل   الناحية من التمكين
 فاي العااملين لجمياع االساتماع يعناي وال ة القارار،صاناع فاي شاكلي ا العااملين مشااركة يعناي

 العما  وتصاميم بنااء خاال  مان ،حقيقاي للعااملين صاوت إعطااء وإنماا مختلفاة، اجتماعاات
ان بطريقة  الوظيفياة العملياات بتحساين لهاا عالقاة نها ياة قارارات باتخااذ للموظاف وتسامح تمك 

 وتزويادهم العااملين مانح هاو عملياة أو محاددة، إرشاادية وأطار مقااييس ضامن تخصا  التاي
 تصاميم مان ليتمكناوا بعملهام؛المتعلقاة  والمساؤولية والسالطة والمعلوماات واضدوات بالمهاارات

 إلاى الحاجاة دون  القرارات المناسابة واتخاذ اآلخرين مع والتفاع  المعلومات واستخدام عملهم
 .المدير أو القا د من مسبقة موافقة

د تقارب بين عمليتي اإلثراء الوظيفي والتمكين اإلداري، إال وبالرغم من وجو   ويرى الباحث أن  
 مااان اإلثاااراء الاااوظيفي، وأن   ع اسااااحياااث يعاااد التمكاااين اإلداري أكوااار ات   ،بينهماااا فااار    هنااااك   أن  

 .متلمون القدرة على أداء المس ولياتمكنين ويعاملين موجود اإلثراء الوظيفي يتطلب 

 :أهمية التمكين اإلداري  8.9.4

 مان بأقا  عادد اليومياة مهاامهم فاي يشااركون  الاذين المنظماة كاادر تهذيب إلى يؤدي نالتمكي
ا عامال   التمكين يعد كما المديرين، ا مهم   داخ  المنظماة، بداعاإل عام  لتنمية أساسي ا ومفتاح 

 العااملين أن   تعارف هي ،بأنفسهم لصنع قراراتهم العاملين تمكين على تعم  التي فالمنظمات
 ماع اآلخارين العما  وفرصة الجيد العم  تمييز خال  من وذلك العم ، من ستفادةاال يريدون 

مهارات العاملين  لتطوير فرصة توفير على يعم  التمكين أن   إلى باإلضافة يحترمونهم، الذي
(Ivancevich,2007,p.582) 

ايها ف والعاملين المنظمة من لم  عديدة ومزايا فوا د ل  التمكين أن   في  ال شك   ومما  ، وتلكمع 
وقاد  وغيارهم، والماوردين العماالء موا  للمنظماة الخارجياة البي اة إلاى تمتاد قاد اإليجابياة اآلثاار

ا( 24 - 22ص  ص ،1121)عفانة  ذكر   :وهي ،من مزايا التمكين عدد 
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  :العام تتعلق بالموظف أو مزايا  .9
بشاك  إيجاابي علاى أداء  احتواء المنظماة لمفهاوم التمكاين فاي سياسااتها وأنشاطتها تانعكس إن  

( 94 - 91، ص ص 1111ملحام، )حيث يمكن مالحظاة ذلاك فاي النقااط اآلتياة  ،موظفيها
 (251، ص 1111اندراوس، ومعايعة، )
  مما يسهم في زياادة انتما ا  للمهاام التاي يقاوم  للموظف،زيادة في االنتماء الداخلي بالنسبة

 .ل الذي ينتمي  وللمؤسسة ولفري  العم  بها،
 بمستوى عا   من الفاعليةيجابية اإلمستوى مشاركتهم  رفع. 
  لدي رفع مستوى الرضا  من خال رفع مستوى أداء الموظف. 
  الموظفين وتدريب قدراتخال  تنمية  والمهارة مناكتساب المعرفة. 
  بعااااد شاااعورهم بتمكااانهم بالمهااااام  ةوخاصااا غيااارهم،إدراكهااام بقيماااة العماااا  بشاااك  أكبااار ماااان

 . الوظيفية لديهم
 العم  والمشاركة واالستقاللية فيبحرية التصرف  ورهمشع. 
 شعورهم بالرضا الوظيفي. 
  :بالمنظمةتتعلق مزايا  .8

السااكارنة، )، (214، ص 1121الااوادي، )التمكااين يحقاا  العديااد ماان المزايااا للمنظمااة ومنهااا 
 (.19، ص 1119الدوري وصالح، )، (111، ص 1121

 العم حرية بالتصرف في زيادة والء العاملين للمنظمة من خال  ال. 
   اونوع  ا تحسين في مستوى إنتاجية العام  كم. 
  والتفمياار الخااال  ممااا يشااجع العاااملين علااى روح المبااادرة  ؛االبتمااارزيااادة فاارص اإلبااداع و  

 .خالقة وتقديم أفمار
  الموظاف الممكان هاو أكوار رغباة  إن  حياث  والتجدياد،مساعدة المنظمة فاي بارامج التطاوير

 .للتغيرمقاومة  وتجده أكور التغيير،في 
   المنظمةيساهم التمكين من تحسين العالقة بين العاملين داخ. 
 : (المستهلكين)مزايا تتعلق بالزبائن  .4
 يتمتعاون  ماوظفين ماع يتعااملون  الاذين الزباا ن أن   علاى( 95، ص 1111)د ملحام أك ا

 علاى ياد  وهاذا الماوظفين، هاؤالء تجااه عاا    برضاا يشاعرون  التمكاين مان عالياة بمساتويات
 فاي يسااهم الماوظفين فتمكين الموظفين، لدى والتمكين الزبا ن رضا بين طردية عالقة وجود
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 مع واالستجابة والتميف والفهم المرونة من عالية بمستويات التعام  على الموظف قدرة زيادة
 .الخدمات وجودة واإلنجاز اضداء سرعة إلى يؤدي وهذا العم ، متطلبات

أهمية التمكين اإلداري تتحق  من خال  مزايا وفوا د عديدة للعاملين  باحث أن  وعلي  يرى ال
 :والمنظمات والزبا ن، ومن أهم المزايا تتمو  في

 فمارة أسااس هاو وهاذا بشاك  أعما  وأوساع، القارارات اتخااذعملياة  فاي العااملين انخاراط 
 .اإلداري  التمكين

 خدام فار  العما  ذاتياة اإلدارة، بمعناي تقلي  االعتماد على الهيك  الهرماي، مان خاال  اسات
 .لها حرية التصرف واالستقاللية في أداء المهام

  اسااااتومار الطاقااااات البشاااارية، وتسااااخير التمنولوجيااااا عباااار المااااوارد المتاحااااة فااااي تنفيااااذ وأداء
 .ذلك إلى توفير الوقت والجهد والما  وتحقي  اضهداف بكفاءة وفاعلية يالمهام، مما سيؤد

 تادريب علاى يركاز اإلداري  فاالتمكين الخبارات، علاى والمحافظاة والتادريب الاتعلم تشاجيع 
 الاوالء وخلا  مهاامهم، أداء تساهي  بهادف وخباراتهم معلومااتهم قاعادة وتوسايع الماوظفين
 .المتوفرة والمفاءات الخبرات على المحافظة ثم ومن التنظيمي

 المستهلمين احتياجات وتلبية داري التمكين اإل بمبادئ االلتزام. 

 :أسباب ومبررات التمكين اإلداري  8.9.3

البحاث عان  علاىالمؤسساات  التاي أجبارت لقد ظهرت العديد من التغيرات في عصارنا الحاالي
مفااااهيم إدارياااة جديااادة مااان أجااا  التاااأقلم ماااع طبيعاااة العمااا ، فهنااااك أساااباب ومباااررات للتمكاااين 

وزي الل ااياارى و  .ون بهااااإلداري منهااا، مواجهااة الصااعوبات، والتحااديات فااي اضعمااا  التااي يقوماا
هنااك مباررات  أن  ( 1112)، والمغرباي (1111)الهواري  ،(1111)أفندي ، (1111)وحمود 

 :للتمكين اإلداري مو 

 .، ومشاركة االهتماماتشباع احتياجات إو المتطلبات البشرية والمتعلقة بفر  العم ،  .2
 .متطلبات السرعة الفا قة مع الدقة الماملة .1
 .التنظيميةلية متطلبات زيادة الفعا .1
 .المستويات اإلدارية في الهيك  التنظيمي دتقلي  عد .4
 .واالنتماء والتحفيز الوظيفيتقوية جوانب الرضا  .5
 .أو الضغوط المرتبطة بالعم  باإلحباط،تفويض اآلثار المتعلقة  .1
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 .جودة الحياة والشخصية لتطويرزيادة االحتياجات الفردية  .7
 .الخدمات والمستفيدين منء االحتياجات المتزايدة من قب  العمال .1
 .العاملين واالرتقاء لدىالحاجات المتزايدة إلى النمو  .9

 .والمتغيرات الطار ةحاجة المنظمة الي االستجابة للظروف  .21
ضرورة االستغال  اضمو  للموارد المتاحاة جميعهاا، خاصاة الماوارد البشارية للحفاا  علاى  .22

 .وتميزهاتطور المنظمة 
نطا  توزيع السلطة على عدد أكبر من اضشخاص  شعبها وسعوتساع نطا  الخدمات ات   .21

 .المتجددةلتلبية االحتياجات 
 .القرارات وسرعة اتخاذ التماليف،أهمية الحد من  .21

هذه االسباب نابعة من حاجة المؤسسة لها من الظروف المحيطة بها،  وعلي  يرى الباحث أن  
مفاااااهيم اإلداريااااة، وتطبيقهااااا داخاااا  وماااان حاجااااة المؤسسااااة لمواكبااااة التغيياااارات السااااريعة فااااي ال

ومااان أهمهاااا التمكاااين اإلداري، وذلاااك للبقااااء فاااي التناااافس وزياااادة القااادرة اإلنتاجياااة،  ،المؤسساااة
 . وتقلي  الجهد والتماليف قد اإلمكان

 :متطلبات التمكين اإلداري  8.9.5

 قيادةمو  ال العوام  من عدد توافر يتطلب الناجح التمكين أن   (74 ص ،1122)يرى حسين 
 هذه السمات ولمن المجتمعية، والمشاركة والتموي  باضفراد يتعل  فيما الوابت والتنظيم القوية،

 التطاوير القياادي مان عملياة عبار وتنماو تتطاور فهاي بسارعة، تتحقا  أو تظهار أن   يمكان ال
 فااو اإلعاالم والت وساا   ماع والتعاما  االجتماعات إدارة في والمهارة التنظيمية القدرة وبناء

 يعما  اضفاراد أن   يجاب ولذلك ؛جهد دون  المهارات هذه اكتساب يتم ما اونادر   المسؤولين، مع
 :ح، ومن متطلبات التمكين اإلداري ما يليالنجا من يتمكنوا لمي المهارات؛ هذه تنمية على

يوا   فعنادما مرؤوسايهم، فاي الماديرين ثقاة هاو التمكاين عملياة أسااس: الثقية اإلداريية .2
 مان المعلوماات بمزياد إمادادهم مو  تفضيلية، معاملة يعاملونهم همفإن   موظفيهم في المديرون 

الزاملاي، )سالطة الموظاف  تمكاين إلاى تاؤدي المادير مان فالوقاة واالختياار، التصارف وحرياة
 (.15، ص 1121

 بالدعم والتأييد يشعروا أن   فالب د   الفعلي بالتمكين الموظفون  يشعر لمي :الدعم الجتماعي .1
 الوقات بالمنظماة، وبمارور الموظاف ثقاة مان يزياد أن   شاأن  مان وهذا وزمال هم، رؤسا هم من

 (.11، ص 1111، وآخرون براهيم اإل)والتزام   التنظيمي انتما   مستوى  في زيادة يحدي
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 اإلداري إذا التمكين من عالية درجة تحق  أن   للمنظمة يمكن :والرؤية المستقبليةالهدف  .1
 للمنظماة، ويترتاب االساتراتيجي واالتجااه ورؤيتهاا، العلياا اإلدارة أهاداف فيهاا العااملون  أدرك
 اضوامار والتوجيهاات انتظاار منبدال   اذاتي   التصرف على بقدرتهم الموظفين شعور ذلك على
 (.27، ص 1111حسن، )العليا  اإلدارة من
الاذي تلجاأ أسلوب فر  العما  يعاد مان اضسااليب الحديواة فاي الفمار اإلداري، : العم  فرق  .3

فاار  العماا  تعااد اسااتراتيجية للعديااد ماان المنظمااات  إلياا  المنظمااات المعاصاارة المتطااورة، إذ إن  
ن ماا من عدد معاين ار مواردها بنجاح، وإذا كان فري  العم  يتمون أساس  مالتي تستطيع استو

إنجاز  ما يحق  هذا الفري  من إنجاز يكون أكبر بكوير من مجموع ا، فإن  اضفراد يعملون سوي  
هؤالء اضفراد ك  بمفرده، حيث ال يعتمد نجاح الفري  على المهارات الفردية فقاط، ولمان علاى 

أبو جربوع، )من خالل  أعضاء الفري  بالدعم والعم  مع بعضهم البعض  ماضسلوب الذي يقو 
 (.1، ص 1124
 يح اضساسايةالمفاات ة أحاداإلداريا المستويات ك  مع ا الفع   االتصا  يعد: الفعال التصال .5

 بالمشاكلة المعلوماات المتعلقاة ضن   بمفردها؛ مشكلة ح  تستطيع ال فاإلدارة العاملين، لتمكين
 هاؤالء إشاراك ولاذلك يجاب بالمشاكلة المنغمساين اضشاخاص لادى ماان  وإ لاديها، متاوفرة ليسات
 وبادون  ام،التاز  هنااك يكاون  ولن   المشكلة تح  لن   اضفراد مشاركة بدون   ضن   الح ؛ في اضفراد
 (.11، ص 1111، وآخرون براهيم اإل)التمكين  يتحق  لن االلتزام
 إن  إذ  لهم، المال م التدريب توفير دون  العاملين على االعتماد يمكن ال: المستمر التدريب .6

تمكاين  ويتطلاب بالماما ، وظاا فهم عان المعرفاة يمتلماون  أو أعماالهم يفهماون  ال الماوظفين
حسان، )مساتمرة بصافة  الفعا  للتصرف الالزمة والمهارة المعرفة همكسابإو  تدريبهمو  الموظفين

 .(27، ص 1111
فااااي تااااوفير بي ااااة العماااا   ر يسااااي   دور  للحاااوافز والمكافااااآت  :والمكافييييلت للعيييياملينالحييييوافز  .7

 للمنظماة،الادور فاي المنظماة مان خاال  تحفياز اضفاراد لتقاديم خادماتهم  ويتحق  هذا المناسبة،
فاي المقابا  إن تجاها  وجاود نظاام  المؤسساة،تحقي  أهاداف  مهم تجاهوالتزا ولضمان تحفيزهم

يعار  المؤسساات للعدياد مان  وامتياازات العااملينحقاو   وفعا  يكف  ومكافآت قانونيحوافز 
، ص 1121أبااو شاارخ، )والساالوكي علااى مجماا  اضداء الااوظيفي  االتااي تااؤثر ساالب   المخاااطر،

 .اإلداري ويوضح الجدو  التالي متطلبات التمكين (. 9
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 متطلبات التمكين اإلداري ( 4)جدول 

 المميزات المترتبة على تحقيقها متطلبات التمكين
 تحسين اضداء الوقة اإلدارية

 إرضاء العمالء الدعم االجتماعي
 ح  المشكالت واضزمات   والرؤية المستقبليةاضهداف 

 جودة الخدمة  فر  العم 
 زيادة القدرة التنافسية  الفعا  االتصا 

 زيادة اإلنتاجية التدريب المستمر
 متميزة ةتحقي  مكان والمكافآتالحوافز 

 (43 ، ص8196الملفوح، : المصدر)

واسااااع النطااااا  ماااان جانااااب الباااااحوين  امتطلبااااات التمكااااين القاااات اسااااتخدام   والحااااظ الباحااااث أن  
ماان تبنااي مجموعااة ماان  د  طبياا  الناااجح الب ااوالمتاااب لقياااس مسااتويات التمكااين، وعلياا  ليااتم الت

على إدارة المؤسسات الصحية وخاصاة وزارة الصاحة الفلساطينية  اوأيض   ،المتطلبات اضساسية
تااوفر وتعااازز البي اااة المناسااابة التاااي ينماااو فيهاااا التمكاااين اإلداري لااادى العااااملين، وذلاااك مااان  أن  

الصااالحيات الختيااار  جميااعهم إعطااا  ىهم الوقااة والاادعم المسااتمر، باإلضااافة إلاا خااال  إعطااا
إيجااااد وإجاااراء بعاااض  إلاااىوساااا   تنفياااذ اضهاااداف المطلوباااة مااانهم، وبالتاااالي يساااعى العااااملون 

 .التحسينات في عم  المؤسسات لتتناسب مع مهارات ومتطلبات العاملين الممكنين

 :أنواع التمكين اإلداري  8.9.6

  :أنواعثالثة  لىإاإلداري ينقسم  التمكين أن  ( 7، ص1111)أحمد يرى  

ويشاااير إلاااى قااادرة الفااارد علاااى إباااداء رأيااا ، وتوضااايح وجهاااة نظاااره فاااي  :الظييياهري التمكيييين  .9
خاااذ القاارار هااي المكااون الجااوهري تنشااطة التااي يقااوم بهااا، وتعتباار المشاااركة فااي ااضعمااا  واض

  لعملية التمكين الظاهري 
أجاااا  حاااا  قاااادرة الفاااارد علااااى العماااا  فااااي مجموعااااة ماااان  إلااااىويشااااير  :التمكييييين السييييلوكي .8

المشكالت، وتعريفها، وتحديدها، وكذلك تجميع البيانات عن مشااك  العما  ومقترحاات حلهاا، 
 .تستخدم في أداء العم  رات جديدة يمكن أن  اوبالتالي تعليم الفرد مه

ويشام  قادرة الفارد علاى تحدياد أساباب المشاكالت وحلهاا، : تمكين العم  المتعليق بالنتيائج .4
تحسين والتغيير في طر  أداء العم  بالشك  الذي يؤدي إلى زيادة وكذلك قدرت  على إجراء ال

 . فعالية المنظمة
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تقسااايم أناااواع التمكاااين جااااء بماااا يتناساااب ماااع فلسااافة المؤسساااة، ومااادى  عليااا  يااارى الباحاااث أن  
ااا م اضناااواع حساااب اضفاااراد، أو فااار  العمااا  أو مااان تطبيقهاااا لمفهاااوم التمكاااين اإلداري، حياااث قس 

ة، وبالتاااالي فطبيعاااة عمااا  المؤسساااة تحااادد ناااوع التمكاااين الاااذي ساااوف خاااال  النتاااا ج المطلوبااا
تمارسااا  داخااا  المؤسساااة، للوصاااو  التخااااذ القااارارات المناسااابة لحااا  المشاااكالت والعمااا  علاااى 

 .تحسين طر  أداء المؤسسة بطريقة فعالة ومستمرة

 :أبعاد التمكين اإلداري  8.9.7

د التاااي تناولهاااا المتااااب والبااااحوون بعاااد اطاااالع الباحاااث علاااى أدبياااات الدراساااات وعلاااى اضبعاااا
ن وجااود اخااتالف لاادى المتاااب والباااحوين فااي السااابقون الااذين تحاادثوا عاان التمكااين اإلداري تبااي  

للتمكاين  يجاد أن   ن  تحديد أبعاد التمكين، وسبب ذلك يرجع الختالف وجهات نظرهم، فمانهم م ا
 (.241، ص 1121عبد الغفار، )بعدين 

كسااب العااملين مهاارات العما  الجمااعي، مان خاال  التادريب ويقصاد با  إ :البعد المهاري  .9
 .على مهارات التواف ، وح  النزاع، والقيادة وبناء الوقة

 .ويقصد ب  إعطاء حرية وصالحية اتخاذ القرار لم  أعضاء المنظمة: البعد اإلداري  .8

ااا ، 1111)نااادراوس ومعايعاااة أللتمكاااين أربعاااة أبعااااد أساساااية كماااا ورد فاااي  يجاااد أن   ن  وهنااااك م 
 :وهي ،(211ص

ااإ( المعنااى)ويعكااس (: أو اإلحسيياس بالجييدوى )المعنييى  .9 ا بوجااود الغايااة أو االرتباااط حساس 
الشخصي للعم ، كما ويشير هذا البعد إلى قيمة هدف أو غاية المهمة كما يحكام عليا  الفارد 

العما  في سيا  العالقة بمول  أو معاييره، ويرتبط هذا البعاد باالنساجام ماا باين متطلباات دور 
 ". المعنى المدرك"ويترادف مصطلح المعنى مع مصطلح . ومعتقدات وقيم وسلوكيات الفرد

هم يمتلمااون المهااارات والخصااا   يعتقاادون بااأن   داضفاارا إلااى أن  ( المقاادرة)وتشااير : المقييدرة .8
الالزمااة ضداء عملهاام بشااك  جيااد، وهااو اعتقاااد الفاارد بقدرتاا  علااى أداء فعاليااات المهااام بمهااارة، 

بحاااي التااي اثاا  هااذا البعااد مااع اإلتقااان الشخصااي أو الفاعليااة الذاتيااة، وتتفاا  مختلااف اضويتم
دارة التربوياااة، أو علااام الااانفس أجريااات فاااي مجااااالت متنوعاااة موااا  علااام الااانفس المؤسساااي، اإل

  .العيادي على تعريف المقدرة
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نااي الفاارد بالحريااة إزاء طريقااة أدا اا  لعملاا ، ويع ويعكااس إحساااس: حييق اإلدارة الشخصييية .4
االسااتقاللية فااي الشااروع فااي ساالوكيات وعمليااات العماا  ومواصاالتها، ويهااتم هااذا البعااد بموقااع 

 .  ذاتي التحديدالسببية الذي يشير مسألة تحديد فيما إذا كان سلوك الفرد يدرك على أن  
 ،يعكس اعتقاد اضفراد بأنهم يستطيعون التأثير على النظام الذي يعملون في إطاره: التأثير .3

( المحصاااااالت)ياااااؤثر علاااااى النتاااااا ج  راك الدرجاااااة التاااااي يمكااااان مااااان خاللهاااااا للفااااارد أن  وهاااااو إد
 .في العم ( التشغيلية)االستراتيجية، اإلدارية أو العملياتية 

 :أبعاد التمكين هي فقد ذكر أن  ( 114، ص 1121)أما السكارنة 

يييهَ المَ  .9 مااان أداء ويهاااتم هاااذا البعاااد بحرياااة التصااارف التاااي تسااامح للفااارد الاااذي تااام تمكينااا  : ةم 
 .المهام

 .عطاه للموظفيأخذ هذا البعد بعين االعتبار مستوى االستقاللية الم  : تحديد المهمة .1
 .يأخذ هذا البعد الشعور بالقوة الشخصية التي يمتلمها اضفراد نتيجة تمكينهم: القوة .4
الوقة يتص  هذا البعد بتحفيز اضفراد من خال  توفير احتياجات الفرد للقوة وزيادة : اللتزام .3

 .بالنفس
 .يبحث هذا البعد في مدى قدرة ثقافة المنظمة على تعزيز الشعور بالتمكين: الثقافة .5

 : هناك ثالي أبعاد للتمكين، وهي أن  ( 215، ص 1111)وذكر أندراوس وآخرون 

ياااؤدوا ويعملاااوا فاااي نطاااا  أهلياااتهم  ن  الماااوظفين يمكااان أ االعتقااااد باااأن  (: الكفييياءة)األهليييية  .9
 .أدنى من اإلشرافوكفاءتهم مع حد 

 .يؤدوا وظا فهم ليس من الضروري االعتقاد بأهلية اضفراد فحسب ب  وبالوقة بأن  : الثقة .1
تحااا  مااان خاااال  شاااخ  يعمااا   المشااااك  التنظيمياااة القليلاااة يمكااان أن   إن  : عمييي  الفرييييق .4

يجتمعاوا  يجاب أن   داضفارا ن  بمفرده، ولمن في ظ  التحديات الجديدة والمشاك  التي تظهار، ض
فااااي فاااار  مرنااااة دون حااااواجز المكانااااة أو الهرميااااة لحاااا  المشااااكالت فااااي نطااااا  أهااااداف وقاااايم 

 . المنظمة

، وأبااو (17-12، ص ص 1125) عماارةأبااو و ، Aburuman (2016,pp184-185)أمااا   
 ، وطمااااوس(11 - 19، ص ص 1121) ، والملفااااوح(59 - 57، ص ص 1121)شاااامالة 

 فقااااااااد ذكااااااااروا أن  ( 14 - 11، ص ص 1125) اليااااااااازجيو ، (12 - 11، ص ص 1125)
 :أبعاد التمكين اإلداري هي
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االتصااا   أن  ( 11 -19، ص ص 1121)تاارى الملفااوح : التصييال ومشيياركة المعلومييات .9
دارات وموظفيها عبر وسا   اتصا  حديوة، تساعد علاى هو تدف  المعلومات في استخدام اإل

 إن  نترناات، إذ اإل تواصاا  اإلدارة مااع غيرهااا ماان الجهااات عاان طرياا  أجهاازة الحاسااب وشاابكات
تاااوافر المعلوماااات يعااازز االلتااازام الاااذاتي لألفاااراد، مماااا يساااتلزم التعامااا  ماااع وساااا ط عااادة لنقااا  

ليهاااا فااااي الزمااااان والمكاااان المناساااابين، فااااال جااادوى ماااان تااااوافر إالمعلوماااات، ليسااااه  الوصااااو  
 .المعلومات التي ال يمكن استخدامها عند الحاجة اليها

عملياة االتصاا  فاي المنظماات الناجحاة عملياة مكوفاة وال  أن  ( 11، ص 1111)ويرى ملحام 
حاواجز باين  توجادفاي تلاك المنظماات ال  إن  ما بشك  دا م، إذ ن  إتتم بشك  موسمي أو دوري و 

 ؛رساميات كويارة فاي الخطااب بيانهم، وال يوجاد خاوف مان المساؤو  توجادر يس ومارؤوس، وال 
 .مسؤو مصلحة المنظمة هم  واحد لم  من المرؤوس وال ضن  
ا االتصا  أن  : القو  يمكن لذا  يعتبار المفتااح االتجاهاات جمياع فاي المعلوماات وتادف  ا الفع 

الوقات  فاي توفرهاا وسارعة المعلوماات علاى الحصاو  فساهولة اإلداري، للتمكاين الار يس
مهاامهم  أداء فاي تمكيانهم من وتزيد المناسب القرار اتخاذ على القدرة للعاملين تحق  المناسب

 .وكفاءة فاعلية بأكور
وسايلة : هاافار  العما  علاى أن  ( 191، ص 1114)ف عباد البااقي عار   :بناء فرييق العمي  .8

للعماا  الجماااعي المنسااجم بااين أفااراد متجانسااين يجمعهاام رغبااة مخلصااة للتعاااون وبااذ  الجهااود 
فاار  العماا  لهااا  أن   لااىإ (211، ص 1117)ويشااير اللااوزي ، المنسااقة لتحقياا  هاادف مشااترك

ات إلدارة نفساااها بنفسااااها وتحقيااا  أهااادافها وتحديااااد مواردهاااا المادياااة وتاااادريب كامااا  الصاااالحي
اااا للعماااا   أن  ( 45، ص 1111)ا، كمااااا أوضااااح أفناااادي أفرادهااااا وتعيااااين واختيااااار اضفااااراد أيض 
 :أهمها ،الجماعي ضمن فر  العم  فوا د عديدة

 توفير بي ة عالية التحفيز. 
  توفير مناخ مناسب للعم. 
 تغيرات التمنولوجيةاالستجابة السريعة لل. 
 تحسين مستوى ونوعية القرارات . 

سالوب فار  العما  مان أحدد أهم المتطلبات لتحقي  فاعلياة فقد ( 11، ص 1121)أما عفانة 
 :خال  ما يلي

  ضرورة تدريب العاملين على مفهوم الفري  وأهميت  وطبيعة عمل  ومسؤوليت. 
  غبة في تطبي  أسلوب فر  العم ضرورة وجود التزام واضح ومحدد من قب  اإلدارة ور. 
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  عقااد اجتماعااات مسااتمرة مااع المااديرين لمناقشااة اضساالوب الجديااد وإزالااة الخااوف لااديهم ماان
 .سلوب سوف يحد من سلطاتهمهذا اض ضنهم يعتقدون أن   ؛تطبيق 

   د  والب   ،العا د من تطبي  أسلوب فر  العم  لن يتحق  في اضج  القصير إدراك اإلدارة بأن 
 . ؤتي ثمارهى ي  على تطبيق  واستيعاب  وتدريب العاملين علي  حت  ف  ر وقت كامن مرو 

لااا  تاااأثير علاااى القااارارات التاااي ياااتم اتخاذهاااا  هاااو تااايقن وإدراك الفااارد واعتقااااده باااأن  : التيييأثير .4
والسياسااات التااي يضااعها التنظاايم وخاصااة تلااك التااي تتعلاا  بعملاا ، ويمكاان عاازو فاعليااة الفاارد 

دراكا  علاى التاأثير فاي اضماور ذات اضهمياة وال يعناي ذلاك إلى مدى ونشاط  داخ  المنظمة إ
الوقافاااة التمكينياااة ال مجاااا  للسااايطرة فيهاااا وإنماااا العمااا  التشااااركي التفااااعلي  السااايطرة كاااون أن  

ويبرز التأثير هنا بمدى مساهمة الوظيفة بالمعلوماات المتعلقاة بإنجااز أعماا  اآلخارين ومادى 
وماادى مساااهمتها فااي تحقياا  أهااداف المنظمااة، وعناادما تماان  اعتمااادهم علااى هااذه المعلومااات

نحاااااو  ةالفااااارد يشاااااعر ويملاااااك الدافعيااااا فاااااإن  اضهمياااااة النسااااابية للوظيفاااااة عالياااااة وذات اعتمادياااااة 
 (.51، ص 1121القانوع، )اإلنجاز

 لااىإلااذلك يصااعب توجياا  اضواماار والتعليمااات لهااذا النااوع ماان المااوظفين وماان ثاام فهناااك حاجااة 
ي إدارة الماوارد البشارية يمكان االعتمااد عليا  فاي اختياار وتادريب وتحفياز تطبي  نظام جديد ف

تمكيانهم ويضامن للمنظماة والءهام واساتقرارهم فاي  إلاىمماا ياؤدي  ؛هذه النوعية مان الماوظفين
إحساااس  يكااون باااضمر اليسااير، حيااث إن   تنفيااذ هااذه الاانظم لاان   فااإن   وبااالرغم ماان ذلااك ،العماا 

رة أقاا  فااي الوظيفااة يقلاا  ماان درجااة التزاماا  ووال اا  للمنظمااة الموظااف بعاادم اضمااان وقضاااء فتاا
 (14، ص 1125اليازجي، )
التحفياز هاو قاوة أو شاعور داخلاي  أن  ( 111، ص 1111)يارى العمياان : تحفيز العاملين .3

فقااد ( 112، ص 1119)يحاارك ساالوك الفاارد إلشااباع حاجااات ورغبااات معينااة، أمااا القريااوتي 
ماديااة والمعنويااة المتاحااة إلشااباع الحاجااات والرغبااات الماديااة الوسااا   ال: هاااف الحااوافز بأن  عاار  

الشااااروط للتطبياااا  السااااليم ( 25 - 24، ص ص1122)وأوضااااح الفقااااي  والمعنويااااة لألفااااراد،
 : لمهارة التحفيز من خال  ما يلي

 متابعة أداء المرؤوسين والمشف عن اضداء المتميز. 
 سرعة تقدير الحافز. 
 حافزوضوح الربط بين اضداء وبين ال. 
  تأكياااد الصااافة الجماعياااة فاااي الحاااوافر كلماااا أمكااان ذلاااك، مااان أجااا  حفاااز المرؤوساااين علاااى

 .كفري  االتعاون واإلقبا  على العم  مع  
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 أهمية إشراك المرؤوسين أنفسهم في الحكم على نتا ج العم  وتقدير الحوافز المناسبة لهم. 
 أهمية تناسب الحافز من حيث النوع والمستوى في حجم اضداء. 
 أهمية تناسب الحوافز مع رغبات العاملين حتى تحق  الحوافز تأثيرها. 

حاوافز مادياة : لىإا هو تقسيمها ولمن أكورها شيوع   عدة أنواع لىإالحوافز تنقسم  وبالتالي فإن  
بع احتياجااااات شاااامجموعااااة ماااان الحااااوافز التااااي ت: وحااااوافز معنويااااة، ويقصااااد بااااالحوافز الماديااااة

ديمومااة العماا  و اضجااور العادلااة، : رهااا، وماان هااذه الحااوافز مااوال  العاااملين الماديااة فقااط دون غي
فيقصااد بهااا : أمااا الحااوافز المعنويااة. الجهااد للحفااا  علياا  ماان التااي تحفااز الفاارد علااى بااذ  مزيااد  

فلسفة التنظيم التي تشك  مع غيرها بي ة العم  في المنظمة، ومنها فارص الترقياة، التقادم فاي 
الجماعاات واضفاراد فاي المنظماة وفلسافة و اف فاي المنظماة، العم ، طبيعة العم ، طار  اإلشار 

 (.11، ص 1117عبد الرحمن، )المنظمة 
ا فااي حياااة اضفااراد، هااا تلعااب دور  ن  إوتعتباار اضجااور والرواتااب ماان أهاام الحااوافز الماديااة، بحيااث 

ضن  ؛االهتمااام والعنايااة بوضااع خطااة وأجااور عادلااة وسااليمة أماار فااي غايااة اضهميااة لااذلك فااإن  
اضجاااار يتوقااااف علياااا  المساااااتوى  ن  ض ؛م الخالفااااات العماليااااة مااااع اإلدارة سااااببها اضجااااورمعظاااا

 (.41، ص 1111أبو زايد، )المعيشي واالجتماعي للعاملين 
الحاااوافز هاااي اضماااور المتعلقاااة بالشاااخ  والتاااي بمكااان الحصاااو  عليهاااا  ومااان هناااا يتضاااح أن  

ا في تموين الفرد، ا داخلي  ع عنصر  واستخدامها لتحريك دوافع  نحو سلوك معين، فإذا كان الداف
الحااافز هااو عنصاار خااارجي يخاطااب الاادافع باتجاااه ساالوك معااين لااذلك يجااب علااى اإلدارة  فااإن  

اساااتومار الااادوافع وتقاااديم الحاااوافز إلشاااباع الااادوافع، وبالتاااالي الحصاااو  علاااى النتاااا ج المرجاااوة 
 (.11، ص 1121الجعبري، )

الوساااا   التاااي تساااتطيع اإلدارة مااان خاللااا  حاااث   يعاااد مااان أهااام اختياااار التحفياااز ضن ااا وقاااد تااام  
العاااملين علااى أداء مهااامهم بصااورة تساااهم فااي تحقياا  اسااتراتيجة المنظمااة، ممااا يعاازز لااديهم 
اساااتمرارهم بالعمااا ، كماااا تويااار المنافساااة فاااي نفاااوس العااااملين لتحساااين اضداء، مماااا يساااهم فاااي 

 .شعورهم بالرضا واالنتماء
أحاد ممارساات الماوارد البشارية اضكوار أهمياة والتاي تعلاب يعتبار التادريب : التدريب والتعلم .5

عاادم وجااود تاادريب مسااتمر و فااي نجاااح وتقاادم الشااركة، فالتاادريب عجلااة المؤسسااة،  امااؤثر   ادور  
ااا عد، ويكاااون التااادريب بأهمياااة متزايااادة للشاااركات التاااي يعناااي عااادم وجاااود تقااادم علاااى جمياااع الص 

 .تسعى لتحقي  التميز بين مجموع المنافسين
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عبااااارة عاااان عمليااااة مخططااااة ومنظمااااة :  التاااادريب بأن اااا( 27، ص 1122)السااااكارنة ف وعاااار  
ومسااتمرة تهاادف إلااى تنميااة مهااارات وقاادرات الفاارد وزيااادة معلوماتاا  وتحسااين ساالوك  واتجاهاتاا  

قاااد ( 12 -11، ص ص 1119)كمااا ي مكنااا  مااان أداء وظيفتااا  بكفاااءة وفعالياااة، أماااا العااازاوي 
 : خال  ما يليبرز أهمية التدريب واستمراريت  من 

 نتااااج وماااا يقتضاااي  التطاااورات العلمياااة المتواصااالة واالكتشاااافات والمساااتحدثات فاااي طااار  اإل
فااراد علااى تلااك المعلومااات الجدياادة لمااي يتخااذوها السااو  ماان احتياااج دا اام ومتجاادد إلطااالع اض

 .لتطوير أعمالهم اأساس  
  باط أسااليب وطار  جديادة اساتن لاىإالتطورات اإلنتاجية والواورة التمنولوجياة والعولماة، أدت

 .في العم  تتطلب تخصصات عملية ومهارات فنية وإدارية مختلفة
   وى العاملة، يجع  العملية التدريبية الزماة لمصااحبة التغيارات التطور الها   في تركيب الق

 .في هيك  القوى العاملة على مستوى المنظمة والدولة والمستوى القومي والعالمي
  فااي دوافااع اضفااراد واتجاهاااتهم، ماان ثاام مااا يقااع ماان تطااور فااي ساالوكهم  التغيياار واالخااتالف

لااى تعاادي  الساالوك إأفااراد متعااددي المهااارات، يجعاا  التاادريب الهااادف  إلااىنتاااجي والحاجااة اإل
 . ا على مدى فترة خدمة الفرد الوظيفيةا ضروري  وتطويره أمر  

اساية إلدارة الماوارد البشارية، وبالتالي يعد التدريب من اضنشطة الضرورية ومن الوظاا ف اضس
  يتطلاااب التحليااا  والدراساااة ولضااامان نجااااح هاااذا النشااااط وتحقيااا  النتاااا ج المطلوباااة منااا ، فإن ااا

الجواناااب المتعلقاااة بالتااادريب، ابتاااداء  مااان تحدياااد االحتياجاااات وتصاااميم البااارامج  لجمياااعالدقيقاااة 
 (.14، ص 1111الحراحشة والهيتي، )وتنفيذها وانتهاء  بتقييم نتا جها 

وتقوم المنظمات المبدعة بتدريب وتطوير العاملين فيها بشك  دا م ليواكباوا كا  جدياد وتساعى 
 (.17، ص1114حريم، )لتوفير االستقرار الوظيفي للعاملين 

هي عملية مهمة تساهم في التوص  إلى القارار الساليم، كماا : المشاركة في اتخا  القرارات .6
ماان تحدياااد المشاااكلة إلااى التوصااا  إلااى قااارار وهاااذه  ادء  هااا تاااؤثر علااى عملياااة اتخااااذ القاارار باااأن  

المشاااركة تاادعم عاماا  الوقااة والدافعيااة للعماا ، كمااا تزيااد ماان درجااة الااوالء واالنتماااء للمؤسسااة 
 (.59، ص 1111الطراونة، )

وتعتمااد درجااة المشاااركة فااي درجااة المنظمااة علااى نمااط ساالوك القا ااد، فماانهم القا ااد الااذي يتاايح 
اركة فاي عملياة صانع القارار مان خاال  وضاع  للمشااك  التاي تواجها  الفرص  لمرؤوسي  للمش

يغاامر هاو فاي  ن  أمام مرؤوسي ، وبالتالي الطلب منهم مشااركت  فاي إيجااد حا  مناساب دون أ
ا معينااة ويطلااب ماان وماانهم القا ااد الااذي يضااع حاادود  . اتخاااذ قاارار قااد يكااون غياار مقبااو  ماانهم
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نهم القا اد الاذي ال يتايح لمرؤوساي  اتخااذ القارار، مرؤوسي  اتخاذ القرار ضمن هذه الحدود، وم
 عند مرؤوسي ، وبالتالي يعلمهم بالظروف التي اقتضت  يكون هذا القرار مقبوال   ولمن يهتم بأن  

ومانهم القا اد الااذي . التخااذ القارار وبمانحهم الفرصاة إلثاارة اضسا لة لمعرفااة مادى قباولهم للقارار
والناوع اضخيار . في تقرير الطريقة التي سينفذ بها القراريتخذ القرار ويعطي مرؤوسي  الفرصة 

من القادة الذي يسمح لمرؤوسي  بعملية صنع القرار بأنفسهم، وبعدها يقوم هو بالموافقاة عليا  
 (.111، ص 1119كنعان، )

االتصاااا  ومشااااركة المعلوماااات، بنااااء فااار  العمااا ، )اضبعااااد التالياااة  وعليااا  يااارى الباحاااث أن  
تاام تحدياادها لتوافقهااا ( ز العاااملين، التاادريب والااتعلم، المشاااركة فااي اتخاااذ القااراراتالتاأثير، تحفياا

لصاااحي فاااي وزارة ماااع طبيعاااة الدراساااة الحالياااة والتاااي تتعلااا  بطبيعاااة وبي اااة العمااا  اإلداري وا
 .الصحة الفلسطينية

 :أساليب التمكين اإلداري  8.9.2

يقوم الباحث بعر  بعض من  تعددت أساليب التمكين اإلداري من باحث إلى آخر، وسوف 
 (:97، ص 1121عو ، ( )42 – 41، ص ص 1111محلم، )هذه اضساليب وهي 

يعاد تمكاين المرؤوساين مان اضسااليب القيادياة الحديواة : أسلوب التمكين من خي،ل القييادة .9
ساالوب علااى دور القا ااد أو الماادير التاي تساااهم فااي زيااادة فاعليااة المؤسسااة، حيااث يقااوم هااذا اض

المؤسساة الممكناة هاي تلاك المؤسساة التاي  لى أن  إسلوب ن الموظفين، ويشير هذا اضفي تمكي
 .تتضمن نطا  إشراف واسع

سمى بتمكين الاذات، ويبارز سلوب يتمحور حو  الفرد بما ي  وهذا اض: أسلوب تمكين األفراد .8
ساتقاللية فاي التمكين هنا عندما تبدأ العوام  اإلدراكياة للفارد بالتوجا  نحاو قباو  المسا ولية واال

اتخااااذ القااارار، هاااذا ويمتلاااك الموظفاااون المتمكناااون مساااتويات أكبااار مااان السااايطرة والاااتحكم فاااي 
 .متطلبات الوظيفة، وقدرة أكبر على استومار المعلومات، والموارد على المستويات الفردية

لاااى تجاهااا  عمااا  إالتركياااز علاااى التمكاااين الفاااردي قاااد ياااؤدي  إن  : سيييلوب تمكيييين الفرييييقأ .4
اال   ؛لتمكااين المجموعااة أو الفرياا  أهميااة كباارى  ن  إذلك، فااالفريا ، لاا ا للعماا  الجماااعي ماان فوا ااد م 

ساس يقوم على بناء القوة وتطويرها وزيادتها من تتجاوز العم  الفردي، والتمكين على هذا اض
 .اخال  التعاون الجماعي والشراكة والعم  مع  

سااااليب ب علاااى الجماااع باااين اضسااالو يقاااوم هاااذا اض: سيييلوب التمكيييين  و األبعييياد المتعيييددةأ .3
 ةالتمكاااين يقاااوم علاااى جواناااب متعااادد الساااابقة، ويااارفض اعتمااااد أحاااادي الجاناااب، باعتباااار أن  
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كااالتعليم والقيااادة الناجحااة، والمراقبااة الفعالااة، والاادعم والتشااجيع المسااتمر، والهيكليااة المناساابة، 
 .اسس جميع  والتفاع  بين اض
مادى تطبيا  مفهاوم التمكاين اإلداري لادى المؤسساات، تناوع اضسااليب جااء ب ويرى الباحث أن  

منح التمكين للفري  سواء من خال  القيادة أو مان خاال   ومدى تطبيقها داخ  المؤسسة، وإن  
ا فااي تحسااين مسااتويات اضداء، وذلااك لدرجااة الحريااة ا كبياار  التمكااين الااذاتي، يعطااي للفرياا  دور  

كاااا  عضااااو ماااان  المناسااابة، باإلضااااافة إلااااى أن  فااااي اتخاااااذ القاااارارات  ةواالساااتقاللية واالعتمادياااا
مان االعتمااد  لاى القارار الجمااعي بادال  إا ا جدياد  أعضاء الفري  ل  مساهمة نوعية تضايف شاي   

 .اضخطاء والقصور إلىإلى الرأي الواحد وزيادة العرضة 

 :خطوات تنفيذ التمكين اإلداري  8.9.1

سلوب التدريجي من أفض  اض إن   ، حيث تنفيذ أي برنامج لتمكين العاملين يتم عبر مراح إن  
تعهاد للماوظفين  الطر  لتمكين فر  العم ، فالمسؤوليات لإلدارة الذاتية واتخاذ القرار يجب أن  

 11، ص ص 1115العتيبااي، )، (14، ص1121الملفااوح، )بعااد التأكااد ماان حساان إعاادادهم 
 (.211 - 211، ص ص 1115ندرياس ومعايعة، أ)و( 11 -

 الغمو  وعدم درجة من الحد في يساعد: تحديد أسباب الحاجة للتغيير :الخطوة األولى .9
ويجاب  ،مانهم المتوقاع وماا ،نحاوهم اإلدارة توقعاات علاى التعارف في المرؤوسون  ويبدأ ،التأكد
ا الماديرين علاى الماديرين  أن كماا ،اإلداري  التمكاين عليا  سايكون  الاذي الشاك  ا شارحأيض 

 ،للسالطات الجدياد المساتوى  يتضامن  وماا ،للماوظفين ةومحادد واضاحة أمولاة لتقاديم يحتااجون 
 إجاراء مان للماوظفين ساتعهد التاي المساؤوليات دقيا  بشاك  المادير يحدد أن   اأيض   د  حيث الب  

 (.11، ص 1115العتيبي، )التمكين اإلداري 
 حاجاة هنااك التمكاين برناامج تنفياذ قبا : التغيير في سيلوكيات الميديرين: الخطوة الثانية .8

 السالطات بعاض عان أو التنااز  التخلاي فاي الماديرين ودعام التازام علاى حصاو لل ماساة
 (.14، ص 1115العتيبي، )التمكين  تنفيذ نحو جوهرية خطوة يشك  وهذا ،للمرؤوسين

 اإلدارة تحادد أن   يفضا : تحدييد القيرارات التيي يشيارك فيهيا المرؤوسيين: الخطوة الثالثية .4
 نوعية تقييم كما ويجب ،تدريجي بشك  المرؤوسين يهاف يشارك أن   يمكن التي القرارات طبيعة

 نوعياة القارارات تحدياد مان والمرؤوساين الماديرين ياتمكن حتاى ياومي بشاك  تاتم التي القرارات
، ص 1115نادرياس ومعايعاة، أ)مباشار  بشاك  المرؤوساين فيهاا يشاارك أن   يمكان التاي

211.) 
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 العما  تصاميم إعاادة علاى منظماةال تعما  أن   يجاب: تكيوين فيرق العمي : الخطوة الرابعة .3
 تمكاين عملياة مان أساساي جازء العما  فار   إن   إذ ،طبيعاي بشاك  العما  فار   تبارز حتاى

 الفارد مان أفضا  وقاراراتهم تماون أفماارهم جمااعي بشاك  يعملاون  الاذين والماوظفين العااملين
 (.211، ص 1115ندرياس ومعايعة، أ)ا منفرد   يعم  الذي
 قارارات اتخااذ مان المرؤوساين ياتمكن لماي: فيي المعلومياتالمشياركة : الخطيوة الخامسية .5

 يتوفر أن   ويجب ،كك  والمنظمة وظا فهم، عن معلومات إلى يحتاجون  همفإن   للمنظمة أفض 
 قرارات اتخاذ في تساعدهم والبيانات التي المعلومات إلى الوصو  فرص الممكنين للموظفين

 (.15، ص 1115عتيبي، ال)المنظمة  نجاح إلى يؤدي مما ،للمنظمة أفض 
 اضفاراد اختياار علاى تعما  أن   لاإلدارة د  الب ا: اختييار األفيراد المناسيبين: الخطوة السادسية .6

 وهاذا ،جمااعي بشاك  ماع اآلخارين للعما  تاؤهلهم التاي والمهاارات القادرات يمتلماون  الاذين
عتيباي، ال)للعما   اضفاراد المتقادمين اختياار لميفياة ومحاددة واضاحة معاايير تاوفير يتطلاب
 (.15، ص 1115
 تمكاين لجهاود اضساساية المكوناات أحاد التادريب: تيوفير التيدريب: الخطيوة السيابعة .7

 من العديد حو  تدريبية ومواد برامج المنظمة وتوفير جهود تتضمن أن   يجب حيث العاملين،
 ذلكو  والتحفيز، ،الفري  مع والعم  المشاك ، واالتصا ، ح  مو  بالتمكين المتعلقة القضايا

 .(11، ص 1115العتيبي، )للعاملين  والفني المهاري  المستوى  لرفع
 شارح يااتم أن   يجاب: التصييال لتوضييح التوقعييات وأهيداف التمكييين: الخطيوة الثامنية .2

 واساتخدام ،وظاا فهم ومتطلباات بواجباات يتعلا  فيماا للعااملين باالتمكين المقصاود وتوضايح
 الماديرون  يحادد حياث ،للماوظفين ارةاإلد توقعاات لتوصاي  كوسايلة اإلدارة عما  خطاة

 العم  بأداء تتعل  أن   يمكن اضهداف وتلك ،فترة ك  تحقيقها يجب التي اضهداف للمرؤوسين
 (.211، ص 1115ندرياس ومعايعة، أ)والتطوير  أو التعلم

 النجااح التمكاين لجهاود يكتاب لماي: وضيع برنيامج للمكافيلت والتقيدير: الخطيوة التاسيعة .1
 وذلاك ،المنظماة الموظفاون بأهاداف عليهاا يحصا  التاي والتقادير المكافاآت بطر  يتم أن   يجب
، 1115نادرياس ومعايعاة، أ)المؤسساة  اتجاهاات ماع يتالءم للمكافآت نظام تصميم طر   عن

 (.211ص 
 ،وليلاة ياوم فاي العما  ببي اة تغييار يمكان ال: عيدم اسيتعجال النتيائج: وة العاشيرةالخطي .91

 أن   يمكن برنامج إليجاد محاولة الموظفون أي سيقاوم حيث رالتغيي مقاومة من الحذر ويجب
 فإنناا تغييار، سيتضمن برنامج للتمكين تبني أن   وبما جديدة، مسؤوليات عاتقهم على يضيف
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، اإلداري  التمكاين الجديادة لبرناامج المتطلباات إليجااد وقاتهم والموظفاون  اإلدارة تأخذ أن   نتوقع
 اإلداري  ساريعة، فاالتمكين نتاا ج علاى الحصاو  تعجا اسا عادم اإلدارة علاى يجاب وبالتاالي

، 1115نادرياس ومعايعاة، أ)المنظماة  فاي اضطاراف جمياع وتتضامن اوقت   وتأخذ شاملة عملية
 .(211ص 

 :معوقات التمكين اإلداري  8.9.91

والمعوقاااات فاااي تطبيااا   تتواجااا  عملياااة التمكاااين اإلداري فاااي أي مؤسساااة العدياااد مااان العقباااا
 (:222، ص 1121الرحاحلة، ) المعوقاتممارسة اإلدارية وأهم هذه وانتشار هذه ال

ا مااان مقااادرات النفاااوذ والسااايطرة والتمساااك بالصاااالحيات والمساااؤوليات خوف ااا الماااديرينتمساااك  .2
 .بالمركزية الشديدة

وبالتااالي  ،الخااوف ماان اإلنجاااز الااذي سااوف يحققاا  اضفااراد نتيجااة ممارسااة التمكااين اإلداري  .1
الااذين ال يملمااون المهااارات والقاادرات اإلبداعيااة سااوف يااؤثر علااى مااوقفهم  والمااديرينالقااادة  فااإن  

 .هذا االنجاز ويشعرهم بالضغط وفقدان ما يميزهم
العا   الر يس أماام التمكاين هاو مقاوماة التغييار  إن  : المقاومة من قب  الموظفين والنقابات .1

ييار هاي شايء طبيعاي، مقاوماة التغ إن  والذي يعد أحد أهم الخصا  البشارية المتأصالة، حياث 
اا فإن ايجابي اإحتى لو كان ذلك التغييار  ضنا  ينطاوي علاى  ؛ا بالنسابة للماوظفين  لان يكاون مريح 

التعام  ماع مساألة مقاوماة التغييار يصابح  أشياء جديدة ال يعرفونها ولمن عندما يعرفونها فإن  
 .الستراتيجياتيجاد حلو  لها من خال  استخدام عدد من اإأكور سهولة ويصبح من الممكن 

ن العالقاات التقليدياة والنقابات هي مصادر آخار للمقاوماة عناد بادء تطبيا  عملياة التمكاين، ض
المتضادة بين العمالة المنظمية وإدارة المنظمة تضع النقاباات فاي موضاع الماتفح  والمادق  

 (.211، ص 1121حمود، )جراءات التي تتخذها إدارة المنظمات اإل جميعفي 
 : هي التمكينمعوقات  فيرى أن  ( 451، ص 1111) أما المغربي

 .إساءة استخدام عوام  القوة الممنوحة للعاملين .2
 .زيادة العبء والمسؤولية على عاملين غير قادرين عليها .1
 .تركيز بعض العاملين على نجاحهم الشخصي وتفضيل  على نجاح الجماعة .1
 .يم اضفرادزيادة التماليف التي تتحملها المنظمة نتيجة تدريب وتعل .4
 .زيادة الوقت المطلوب ضداء العم  الجماعي وعم  اللجان .5
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إقبااا  اضفااراد علااى المفاااهيم النظريااة والشااكلية أكواار ماان إقبااالهم علااى الموضااوعية وفعاليااة  .1
 .التطبي 

 .زيادة الصراع وتشيع النزاع بين العاملين عند أداء العم  الجماعي .7
 .ملة التخاذ قرارات فعالةعدم تمكن بعض العاملين من المعرفة الما .1
 .سس شخصية، وليس على أسس ومبررات منطقية وموضوعيةأاتخاذ القرارات بناء على  .9

فقاااد حااادد بعاااض المعوقاااات التاااي تواجههاااا المنظماااات العربياااة ( 9، ص 1115)أماااا العتيباااي 
 .والتي تحد من قدراتها على تطبي  التمكين، ومن هذه المعوقات

 .الهيك  التنظيمي الهرمي .2
 .دارة العليا من فقدان السلطةوف اإلخ .1
 .المركزية الشديدة في سلطة اتخاذ القرارات .1
 .ضعف نظام التحفيز .4
 .انعدام الوقة اإلدارية .5
 . عدم مال مة نظام المكافآت .1
 .السرية في تباد  المعلومات .7
 .ضعف التدريب والتطوير الذاتي .1
 .عدم الرغبة في التغيير .9

 . ؤوليةخوف العاملين من تحم  السلطة والمس .21

اختالف المعوقات جاءت بناء  على طبيعة عما  المؤسساات اإلنتاجياة  وعلي  يرى الباحث أن  
عمليااة ممارسااة التمكااين اإلداري  وبالتااالي يتضااح أن   ،الربحيااة غياار أو الخدماتيااة، الربحيااة أو

ماااا هاااي عملياااة متداخلاااة ومتشاااابكة فاااي عناصااارها وفاااي مكوناتهاااا ليسااات بالعملياااة الساااهلة، وإن  
 .ها تحتاج إلى تضافر الجهود كلها لتذلي  ك  تلك المعوقاتعادها، ضن  وأب
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 :لمقدمةا

ذي شهده العالم الياوم أثار باالغ علاى جهاود المؤسساات الحكومياة للتقدم العلمي والتمنولوجي ال
بمختلف أنواعها ومجاالتها وأنشطتها، ولذلك أصبحت إدارة هذه المؤسسات الحكومية مسؤولة 

هاام أ عاان مواكبااة هااذا التقاادم والتغياار السااريع والتميااف معاا ، وتعتباار إدارة الجااودة الشاااملة ماان 
ااا فاااي تطاااوير المؤسساااات الحكومياااة وغيااار الحكومياااة، والتاااي ا ا كبيااار  اإلدارات التاااي القااات رواج 

الشديدة لتقديم أفضا  جاودة لمنتجاتهاا أو خادماتها حساب نشااط  ةظهرت نتيجة لوجود المنافس
 .وفلسفة المؤسسة

 لنماوذج أساساية ركيازة اهاباعتبار  العاالم دو  معظام ماامهتا  محاور الشااملة الجاودة أصابحت
 ىلاع تعتماد الشاملة الجودة فإدارةة، العالمي المستحدثات اكبةمو  اله تتيح التي الجديدة اإلدارة
 المساتويات ىلاأع وتحقيا  المساتمر والتطاوير التحساين إلاى دفهات متقدماة أسااليب تطبيا 
 (.5، ص 1121العضاضي، )والعمليات والنتا ج والخدمات  الممارسات في الممكنة

 المفااهيم أحاد أضاحى حتاى "شااملةال الجاودة " مصطلح استخدام خيرةاض العقود في شاع وقد
 الجاودة صابحتوأ المجااالت، مختلاف فاي العما  سااليبأ بتطاوير يتعلا  فيما ا انتشار   اضكور

 ويشاير والفنياة، واضكاديمياة دارياةاإل واضعماا  الممارساات جمياع فاي أساساي ا متطلب اا الشااملة
 إلاى وتنفياذها تبنيهاا هادفي التي واإلجراءات المعايير مجموعة"إلى  الشاملة الجودة مصطلح

 والمناتج اضداء فاي المتواصا  والتحسان للمؤسساة المتوخااة اضهاداف مان درجة أقصى تحقي 
 ممكنتاين وتملفاة جهاد وأقا  طار   بأفضا  المنشاودة والمواصافات المطلوباةاضغارا   وفا 

 (.21، ص 1111طعيم ، )

 جمياعمة اإلدارياة، ويتشاابك ماع ا يتمام  مع ك  نظم المنظوتعتبر إدارة الجودة الشاملة نظام  
مجاااالت النشاااط ومسااتويات ، ممااا يجعاا  تطبيقهااا يقتضااي إدخااا  تغيياارات مسااتمرة وتحسااينات 
متواصاالة علااى عاادد ماان اضنشااطة والفعاليااات فااي إطااار منهجيااة متماملااة تمكاان المنظمااة ماان 

ماااود، ح) إلاااى تحقيااا  رضاااا العماااالء الوصاااو  إلاااى الرياااادة فاااي مساااتوى جاااودة أدا هاااا، وصاااوال  
 (.74، ص 1115
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 :مفهوم الجودة 8.8.9

 وكورة بالشيء التسمح على يد  أص ) ود ج (االشتقاقي الملمة أص  يعد :الجودة في اللغة
ودة جاد الرديء، نقيض :يدلج  ا وأ العطاء،  :ويقاا .  الفع أو القو  من بالجيد أتى :وأجاد ج 

اودة جاودة يكاون  أن ممكان دةالجاو  فلفاظ وعليا  عملا  وجااد   وأجاود   عملا  فاي فاالن أجااد  وج 
 واإلبداع التفو   ضا  أي تعنى كما اإلتقان، تعنى والجودة .اإلجادة وهو المعنى نفس ل  وكالهما

ابان منظاور، المجلاد )باالمم  ولايسميف باال االهتماام نتيجاة فهاي بالجياد أتاى فاالن أن علاى
 (1111اضو ، 

التاي ( Quality)إلى الملمة الالتينياة  (Qualities) يرجع  مفهوم الجودة  :الجودة اصط،حاً 
ا كانات تعنااي الدقاة واإلتقااان تعناي طبيعاة الشااخ  أو طبيعاة الشاايء ودرجاة الصاالبة، وقااديم  

مااان خاااال  قيامهاااا بتصااانيع اآلثاااار التاريخياااة والدينياااة مااان تماثيااا  وقاااالع وقصاااور ضغااارا  
لجااودة بعااد تطااور علاام ا تغياار مفهااوم االتفاااخر بهااا أو السااتخدامها ضغاارا  الحمايااة، وحااديو  

اإلدارة وظهور اإلنتااج المبيار والواورة الصاناعية وظهاور الشاركات المبارى وازيااد المنافساة، إذ 
ها عبارة عن مجموعة بأن  : جديدة ومتشعبة ويمكن تعريف الجودة  اأصبح لمفهوم الجودة أبعاد  

تلبيااة حاجااات  ماان الصاافات والخصااا   التااي يتميااز بهااا المنااتج أو الخدمااة والتااي تااؤدي إلااى
المسااتهلمين والعمااالء سااواء ماان حيااث تصااميم المنااتج أو تصاانيع  أو قدرتاا  علااى اضداء فااي 

 (.27ص :  1111الدرادكة،)سبي  الوصو  إلى إرضاء هؤالء العمالء وإسعادهم 

الجودة بكونها الخصا   والصورة الملية للمناتج التاي ( 119، ص 1115)وعرف العجارمة 
هااا خلااو الخدمااة ماان أي عيااب باع حاجااات معينااة أو ضاامنية للزبااون، وإن  شااإالقاادرة علااى  ي قااو ت  

ها نتيجة الحكم المتعلقة بتوقعات الزبون المدركة عن الخدماة واضداء الفعلاي وإن   ،أثناء إنجازها
 . لها

وهي اإلسراع  ،ها تحسين اضداء وهي المال مة لالستخدامبأن  ( 21، ص1111)فها العرب وعر  
وإعاادة التشاغي   ،لعمالء وانخفا  شاكاوى العماالء وانخفاا  التاالف والفاقادبتقديم الخدمات ل

فااالجودة هااي مجمااوع الصاافات والخصااا   . والنجاااح فااي خفااض التماااليف وتنميااة المبيعااات
 .أو مفترضة ةللسلعة أو الخدمة التي تؤدي إلى قدرتها على تحقي  أي رغبات معلن
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الوفااااااء بمتطلباااااات المساااااتفيد  :هاااااادة بأن  رفاااااا الجاااااو فع  ( 11، ص 1121)أماااااا الااااادبر وخمااااايس 
كماااا تعناااي تحقيااا  أعلاااى درجاااة مااان الجاااودة الموالياااة بأقااا  تملفاااة ممكناااة فاااي كااا  ا، وتجاوزهااا

 .اضنشطة من خال  تحسين العمليات جميعالمراح ، وتمام  مجهودات 

هاااا المواصااافات الشااامولية لمياااان ماااا، كاااأن فعااارف الجاااودة بأن  ( 22، ص 1121)وأماااا الزعباااي 
 .شباع الحاجات القا مة أو المفترضةإمنتج، فرد، منظمة، والتي تتص  بقدراتها على يكون 

 :مفهوم إدارة الجودة الشاملة 8.8.8

 فاي اإلدارة ميادان فاي حداثاة اإلدارياة المفااهيم أكوار مان الشااملة الجاودة إدارة مفهاوم يعتبار
 نحاو للتغييار رصاة  ف تطبيقا  فاي الشاركات مان المويار رأت وقاد والخااص، العاام القطااعين
 تغيارات وساط ة  دشادي منافساة   العاالم فيا  يشاهد وقات فاي تنافساية ميازات وكساب اضفضا ،

 ينتشار وأخاذ (الشااملة الجاودة إدارة (مصاطلح اساتخدام اضخيارة السنوات في شاع لقد ،سريعة
 الجاودة إدارة لمفهاوم تعرياف لتقاديم عديادة محااوالت جارت فقاد حداثتا ، رغام ساريع بشاك 

 المتاباات جمياع فاي المشاترك القاسام بمواباة عليهاا والرقاباة الجاودة موضاوع وأصابح ملة،الشاا
 تعرياف صايغة حاو  الم تااب اختلاف حياث اضخيار، العقاد سنوات خال  واإلدارية االقتصادية

، 1121عباد الجاواد، ) اضساساية جوانبا  بعاض حاو  اتفقاوا أنهام إال   المفهاوم، لهاذا محادد
 (.27ص

فلسفة إدارية حديوة، تأخاذ شاك   :هاإدارة الجودة الشاملة بأن  ( 12، ص 1112)يعرف عقيلي 
نهج أو نظام إداري شام ، قا م على أساس إحداي تغييارات إيجابياة جذرياة لما  شايء داخا  

م، المعتقادات التنظيمياة، المفااهيم الفمار، السالوك، القاي  : المنظمة، بحيث تشام  هاذه التغييارات
اإلدارية، نظم وإجراءات العم  واضداء، وذلاك مان أجا  تحساين وتطاوير اإلدارية، نمط القيادة 

وبأقااا   ،(سااالع أو خااادمات)كااا  مكوناااات المنظماااة، للوصاااو  إلاااى أعلاااى جاااودة فاااي مخرجاتهاااا 
تملفااااة، بهاااادف تحقياااا  أعلااااى درجااااة ماااان الرضااااا لاااادى زبا نهااااا، عاااان طرياااا  إشااااباع حاجاااااتهم 

 :هافيعرف إدارة الجودة الشاملة بأن  ( 5، ص 1111)ورغباتهم، وف  ما يتوقعون ، أما العمري 
ماانهج تطبيقااي شااام  أساساا  العماا  الجماااعي يهاادف إلااى تحقياا  حاجااات العمياا  باساااتخدام 

 .اضساليب الممية من أج  التحسين المستمر في العمليات والخدمات

ولعااا  أباااارز التعريفاااات إلدارة لجااااودة الشاااااملة فاااي العصاااار الحااااديث تعرياااف معهااااد المقاااااييس 
ف معهااد المقاااييس البريطاااني إدارة حيااث عاار  ( 11، ص 1114)اني الااذي أورده جااودة البريطاا
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النشاطات المنظمة التي من خاللها يتم تحقي   جميعها فلسفة إدارية تشم  الجودة الشاملة بأن  
احتياجااات العمياا  وتوقعاااتهم والمجتمااع، وتحقياا  أهااداف المؤسسااة كااذلك، بأكفااأ الطاار  وأقلهااا 

االساتخدام اضمواا  لطاقاات جمياع العاااملين بادافع مسااتمر للتطاوير، وعرفهااا تملفاة، عان طرياا  
رضااء المسااتهلمين إهاا فلسافة لمانهج فماارى متماما  يعتماد علاى بأن  ( 11، ص 1115)علاوان 

كاأهم اضهااداف التاي تسااعى إليهااا المنظماة فااي اضماد الطوياا  ماان خاال  المسااؤولية التضااامنية 
. نات المستمرة لجميع اضنشطة وعلى مساتوى المنظماة ككا بين اإلدارة والعاملين على التحسي

 اإلدارياة المفاهيم أبرز أحدها رف إدارة الجودة الشاملة بأن  فع  ( 29، ص 1111) الدرادكة أما
 فلسافتها وفاي المنظماة عما  أسالوب فاي جذرياةتغيارات  إحاداي علاى تعما  التاي الحديواة

 ماع يتفا  الاذي بالشاك  العما  راحا م جمياع فاي شااملة تحساينات إجاراء بهادف وأهادافها،
 إرضااء إلاى فقاط لايس الوصاو  سابي  فاي العماالء، رغباات مع والمتفقة المحددة المواصفات

ع وخادمات ال يتوقعونهاا، وعرفهاا سال تقاديم خاال  مان إبهاارهم إلاى ماان  إو  إساعادهم أو العماالء
 القايم مان وعاةمجم علاى ترتماز إدارياةاساتراتيجية  عان عباارةهاا بأن  ( 54، ص1117)بادح 
 والقدرات المواهب وتوظيف استومار من إطارها في تتمكن التي المعلومات من حركتها تستمد

 محاددة نظام وفا  ومتابعاة، وتنفياذ تخطايط مان التنظايم، مراحا  مختلاف فاي للعاملين الفمرية
 المادى، طويا  االلتازام خاال  مان اإلنساان، بنااء فاي الجامعاة رساالة تحقيا  إلى تقود وموثقة
 .اضفراد جميع بمشاركة الجماعي والعم  الهدف، ووحدة

ساااااتراتيجي متمامااااا  يساااااعى إسااااالوب إداري أ: هاااااابأن   تهاااااارففع( 24ص، 1121)وأماااااا الاااااداود 
لاى تحقيا  اضهاداف إمان أجا  الوصاو  ( المادياة والبشارية)ستغال  اضمو  للموارد المتاحة لال
 .الزبون  اب من رضالمستوى المطلو  ىلإستراتيجية للمؤسسة والوصو  اإل

بين رواد وعلماء إدارة الجودة الشااملة فاي تحدياد  هناك اختالف   ومما سب  يتضح للباحث أن  
اا ز علااى االسااتخدام اضمواا  للطاقااات البشاارية والتعاااون، تعريااف ومفهااوم شااام ، فماانهم ماان رك 

املين لتحقي  عن توفير المناخ المال م للع اعتبر إدارة الجودة الشاملة هي المس ولةومنهم من 
ه علاى المناتج أو الجودة، بينما ركز آخرون على رضاا العميا  أو المساتفيد بقيااس مادى رضاا

 .الخدمة المقدمة

 :رواد إدارة الجودة الشاملة 8.8.4
ا، فمناذ ا ملحوظ اظهرت مفاهيم الجودة في الواليات المتحدة اضمريكية واليابان، وتطورت تطاور  

 :في تطور هذه المفاهيم، ومنهم مهمر البداية كان لبعض اضشخاص دو 
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  إدوارد ديمنج(Edward Deming :) 

، وقاااد حصااا  علاااى شاااهادة الااادكتوراه فاااي (م2911)عاااامولاااد فاااي الوالياااات المتحااادة اضمريكياااة 
لااى اليابااان عقااب إالرياضاايات والفيزياااء، وتوسااعت خبرتاا  فااي الضاابط اإلحصااا ي حيااث نقلهااا 

 ديمانج وقادم(. 17، ص 1124صاالحية، )ا ضفمااره كبيار   االحرب العالمية الوانياة فوجاد تأيياد  
اوحققا الياباان، تبنتهاا الجاودة علاى) اإلحصا ية الرقابة) اهأسما نظرية  أسسات ولقاد ،ات نجاح 

 فاي باالبتماار تتمياز التي للشركة سنوي ا منحت   ،(ديمنج) جا زةأسمتها  جا زة اليابانية الحكومة
 تعمايم ضجا  محاضارات إلقااء أجا  مان الياباان أنحااء ظاممع جا  ولقد ،الشاملة الجودة إدارة

ا ، نظرياتا لشارف، )الشااملة  الجاودة إدارةفلسافة  بتبناي الصاناعيين مخاطباة أجا  مان اوأيض 
ويمكن تلخي  فلسفة إدوارد ديمنج في إدارة الجاودة الشااملة فاي المباادئ ، (21، ص 1122

 (:21، ص 1122القحطاني، )اضربعة عشر التالية 

 .االهدف ثابت  جع   .2
 .تعلم الفلسفة الجديدة .1
 .التوقف عن االعتماد على التفتيم الجماعي .1
 .ال تجع  الشراء على أساس السعر وحده .4
 .التحسين الدا م في ك  عملية .5
 .التدريب .1
 .القيادة .7
 .طرد الخوف .1
 .تحطيم الحواجز بين القطاعات الوظيفية .9

 .استبعد الشعارات والمواعظ وأهداف اإلنتاج .21
 .ضهداف الرقمية والحص  النسبيةاستبعاد ا .22
 .بالعم  عاستبعاد عوا   االستمتا .21
 .التعليم والتحسن الذاتي .21
 .نجاز عملية التحو إ .24
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 جوزي  جوران (Joseph Juran :) 
تمااون  الجاودة ال تحاادي بالصادفة، با  يجاب أن  ) هاو عاالم أمريكاي صاااحب العباارة المشاهورة 

شاار أي الياباان خاال  الحارب العالمياة الوانياة، و ، أسهم جروان في ثاورة الجاودة فا(ا لهامخطط  
إلااى ضاارورة تااوفير المناااخ المناسااب لإلبااداع واالبتمااار بمااا يتطلااب إحااداي تغيياار فااي الوقافااة 
التنظيميااة للمنظمااة، كمااا أكااد علااى ضاارورة حاا  المشااكالت بأساالوب عملااي ماان خااال  جمااع 

اساابة، وتقييمهااا بإيجابياتهااا المعلومااات الالزمااة وتحديااد أسااباب المشااكلة، ووضااع الحلااو  المن
يجابيااات، وقااد تاارجم جوزيااف إوساالبياتها، واختيااار الحاا  اضفضاا ، أي اضقاا  ساالبيات واضكواار 

، وتتضاامن هااذه الوالثيااة تخطاايط (ثالثيااة اإلدارة لجااوران)جااوران أفماااره فااي شااك  أطلاا  عليااة 
 (.12، ص 1119بدر، )الجودة، ومراقبة الجودة، وتحسين الجودة 

ا لمساااهمت  الفاعلااة، وقااد ركااز جااوران علااى ا تقاادير  إلمبراطااور الياباااني آنااذاك وسااام  وقااد منحاا  ا
، وكاذلك علاى الوقات الضاا ع أكوار مان (العملياات)العيوب أو اضخطاء أثناء اضداء التشاغيلي 

  ركااز علااى الرقابااة علااى الجااودة دون التركيااز علااى اضخطاااء المتعلقااة بااالجودة ذاتهااا، كمااا أن اا
لجاااودة، ولاااذا فهاااو ياارى أن النوعياااة تعناااي مواصااافات المنااتج التاااي تشااابع حاجاااات كيفيااة إدارة ا

المحلاااوت، )المساااتهلمين وتحفاااز علاااى رضااااهم ماااع عااادم احتوا هاااا علاااى العياااوب أو الناااواق  
 (.21، ص1121

ويمكااان تلخاااي  فلسااافة جوزياااف جاااوران فاااي إدارة الجاااودة الشااااملة باااالخطوات العشااار التالياااة 
 (:11، ص 1124صالحية، )
 .عة الوعي بأهمية التحسين والحاجة للجودةإشا .2
 .وضع أهداف للتحسين .1
 .تهي ة التنظيم للوصو  لألهداف الموضوعة .1
 .المباشرة بالتدريب .4
 .تبني أسلوب ح  المشكالت .5
 .توثي  ما ينجز من تقدم .1
 .تقدير الجهود المتميزة .7
 .ا كونها بياناتواضقسام واالحتفا  به دتسجي  النتا ج والعالمات التي يحص  عليها اضفرا .1
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 .التواص  من أج  نتا ج أفض  .9
 .الر يسية ةالمحافظة على الزخم والتوسع في بناء التحسينات في أقسام المنظم .21
 فيليب كروسبي (Philip Crosby :) 

يعد فيلياب كروسابي مان أشاهر الارواد فاي مجاا  الجاودة وأسااليب تطويرهاا وهاو صااحب فمارة 
، (21، ص 1111عيشاااوي، ( )Zero Defects)صاناعة بااال عياوب أو العيااوب الصاافرية 

الجااودة مااا هااي إال  نتاجيااة، حيااث ياارى أن  أي المعيبااات تساااوي صاافر فااي إطااار العمليااات اإل
حماود، )لمجرى معيارية القيادة، وكاذلك اضدوات اضخارى التاي تعكاس معاايير الجاودة  انعكاس  
 (. 95، ص 1115

، 1111عيشاااوي، )ودة الشااملة بماا يلاي ويمكان تلخاي  فلسافة فيلياب كروسابي فااي إدارة الجا
 (:21ص 

 .االلتزام الوابت من قب  اإلدارة العليا بالجودة .2
 .تموين فري  لتحسين الجودة .1
 .استخدام القياس كأداة موضوعية .1
 .الجودة ةتحديد تملف .4
 .نشر الوعي فيما يتعل  بأهمية الجودة .5
 .اتخاذ اإلجراءات التصحيحية .1
 .في المنتج أو الخدمة التخطيط السليم إلزالة العيوب .7
 .التركيز على تدريب العاملين وتدريب المشرفين على القيام بدورهم في تحسين الجودة .1
 (.صناعة بال عيوب)تحديد وتخصي  يوم خاص لزيادة التحسيس والوعي بأهمية شعار  .9

 .تحديد اضهداف وتشجيع اإلبداع الفردي داخ  المؤسسة .21
 .وقات االتصا  الفعا التخل  من أسباب اضخطاء وإزالة مع .22
ا غير عادية في تطوير يقدم جهود   ن  التعرف على أهمية عملية تحسين الجودة ومكافأة م   .21

 .وتحسين الجودة
تموين مجالس للجاودة والتاي مان مهامهاا القياام بعملياة التنساي  واالتصاا  بأعضااء فار   .21

 .تطوير الجودة
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ار العملياااات الساااابقة لماااي وذلاااك عااان طريااا  تمااار  ؛االساااتمرار فاااي عملياااة تحساااين الجاااودة .24
 .ا إلزالة معوقات الجودة وتحقي  أهداف المؤسسةا مستمر  تعطي الموظفين تشجيع  

تلتقاي فاي  أن هاا صاحابها إالأهاذه الفلسافات ماع اخاتالف  على ماا ساب  يارى الباحاث أن   وبناء  
 :أهمها ،العديد من النقاط

 .الجودة عملية شاملة ومستمرة .2
 .عملية التحسينمشاركة والتزام الجميع ب .1
 .تحسين الجودة أهم عنصر للبقاء واالستمرار في العم  .1
 .كافة االلتزام بتحسين الجودة يجب ان يكون على المستويات .4
 .التنسي  والتعاون بين اإلدارات واضقسام .5
 .تطبي  أساليب البحث العلمي .1
 .التزام اإلدارة العليا بالرقابة والتحسين المستمر للعمليات .7

  :وفوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة أهداف 8.8.3
الهدف اضساسي من تطبي  برنامج إدارة الجودة الشاملة في المنظمات هو تطاوير الجاودة  إن  

للمنتجااات والخاادمات مااع إحااراز تخفاايض فااي التماااليف واإلقااال  ماان الوقاات والجهااد الضااا ع، 
س للجاودة ويشام  ثاالي لتحسين الخدمة المقدماة للعماالء وكشاف رضااهم، وهاذا الهادف الار ي

 (:11، ص 1111عايم، )وهي  ،فوا د ر يسية ومهمة

الجودة تتطلب عم  اضشاياء الصاحيحة بالطريقاة الصاحيحة مان أو   إن  : خفض التكاليف .9
 .بمعنى تقلي  اضشياء التالفة أو إعادة إنجازها وبالتالي تقلي  التماليف ؛مرة
فااإلجراءات التاي وضاعتها المؤسساة إلنجااز : تقلي  الوقت ال،زم إلنجاز المهمات للعمي  .8

الخاادمات للعمياا  قااد ركاازت علااى تحقياا  اضهااداف ومراقبتهااا وبالتااالي جاااءت تلااك اإلجااراءات 
 .ا على العمي طويلة جامدة في كوير من اضحيان، مما أثر سلب  

عدم االهتمام  وذلك بتطوير المنتجات والخدمات حسب رغبة العمالء، إن  : تحقيق الجودة .4
نجااز المهااام وزياادة أعماا  المراقباة وبالتاالي زياادة شااكوى إلجودة ياؤدي لزياادة الوقات ضداء و باا

 .المستفيدين من تلك الخدمات
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 21، ص ص 1115دمحم وكاظم، )لتطبي  إدارة الجودة الشاملة منها ما يلي  عدةهناك فوا د 
- 24:) 

حقا  فاي الجاودة يمكان مان فالتحساين الاذي يت: تحسين في الربحية والقدرة على المنافسة .2
البيااع بأسااعار أعلااى ويزيااد ماان كميااة المبيعااات، وماان ثاام تاازداد الربحيااة والقاادرة علااى التنااافس، 

، (افعا  الشايء الصاحيح بطريقاة صاحيحة مان أو  مارة)شعار إدارة الجاودة الشااملة  حيث إن  
ليف يطباا  فاااي جميااع أنشاااطة ومجااااالت عماا  المنظماااة ليااتم تخفااايض التماااا والااذي ينبغاااي أن  

 .وزيادة المفاءة والفاعلية
شاراك أكبار إتركاز إدارة الجاودة الشااملة علاى العما  الجمااعي، و  :زيادة الفعالية التنظيمية .1

لجميع العاملين في ح  المشاك  وتحسين العالقات بين اإلدارة العليا والعاملين، وبالتالي يقا  
 .معد  دوران العم 

لشاااملة علااى التعاارف إلااى احتياجااات ورغبااات تركااز إدارة الجااودة ا :تحقيييق رضييا الزبييون  .1
مان مرحلاة بحاوي الساو  لتحدياد المواصافات  اوتحادد دور كا  فارد وكا  جماعاة بادء   ،الزبا ن

بمرحلاااة التصاااميم ومرحلاااة اإلنتااااج ثااام النقااا  والتخااازين والمناولاااة  االتاااي تخااا  الزباااون مااارور  
 .ا التركيب وخدمة ما بعد البيعوالتوزيع وأخير  

 :دارة الجودة الشاملةمبادئ إ 8.8.5
 تحسين على ترتمز والتي اإلدارية والمبادئ العناصر من مجموعة على الشاملة الجودة تقوم

ااهاا فإن   وفاعلياة بكفااءة المباادئ تلاك المنظماة طبقات ما وإذا الجودة،  تحقيا  فاي ساتنجح حتم 
حاث علاى ومان خاال  اطاالع البا الشااملة، الجاودة مجاا  فاي زالتميا مان المطلاوب المساتوى 

باادر، )، ودراسااة (1124المعماار، )، ودراسااة (1121أبااو طعيماا ، )دراسااة الدراسااات السااابقة ك
يااااورد الباحااااث المبااااادئ  ،(1114المحلااااوت، )، ودراسااااة (1111عااااايم، )، ودراسااااة (1119
 : التالية

هو )ويشم  مدخالت العملية وهم أفراد المنظمة والعمالء : التركيز على الجمهور .9
ال الطرفين وبالتغذية الراجعة من مكونات العملية، تهتم بك   لها أن   د  دارة الب  ، فاإل(المستفيد

وذلك من خال  تقديم خدماتها ومنتجاتها بشك  متميز يتناسب مع توقعات المستفيدين عنها، 
 (.11، ص 1115المالح، )حتى تمسب والءهم، وبذلك يتحق  النجاح والقدرة على المنافسة 
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تطبي  إدارة الجودة الشاملة قرار استراتيجي هدف  طوي  اضج ،  إن   :دعم اإلدارة العليا .8
يمان إيحتاج إلى تحديد كيفية الوصو  إلي ، وحتى يمكن ذلك يحتاج اضمر إلى اقتناع و 

اإلدارة العليا بضرورتها، وتوفير الدعم والمؤازرة المادية والمعنوية لها من قب  الجهات العليا 
عم والمؤازرة باإلعالن عن تطبي  النظام الجديد أمام جميع ويتجسد الد. في المنظمة

شعار الجميع بمدى إالمستويات اإلدارية، وعن مدى أهمية تغيير الفلسفة والنظام القديمين، و 
، 1112عقيلي، )حماسها لذلك، وتخصي  اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة للتطبي  

 (.11ص 
 من تزيد أو تنااحاج تلبيل سلعة على نحص  عندما: التحسين الشام  والمستمر .4

 وفي .نتيجة إلى ستؤدي الشكوى  بأن   اعتقدنا إذا نشتمي أو المنافس إلى نذهب فإنناا، توقعاتن
الملباه،  غير التوقعات أوة، الناقص النتا ج تلك نستخدم فإنناالشاملة،  الجودة إدارة ظ 

 تلك إلنتاج أدت التي العمليات يف خطأ تم قد ما شي  ا أن   على كمؤشرات أو كأعرا 
 إلى تفضي لك اضعرا ت أن   كيف ى نر  التطبي  لمنهج الوانية المرحلة وفي اوأخير   .المنتجات

 الهيكلي المدخ  استخدام أن   شك وال ،القصور ونواحي اضخطاء تلك لتصحيح عم  خطة
توفي ، )لخدمات جودة السلع وا تحسين نحو المستمر التحرك باإلمكان يجع  المشاك  لح 

 (.71، ص 1115
ورسالة وأهداف واسعة  رؤيةوضع خطة شاملة تعتمد  إن   :السياسات والستراتيجيات .3

سيمكن من صياغة االستراتيجية، ومن ثم تسه  وضع السياسات والبرامج في ضوء تحلي  
لية معم  للبي ة الداخلية والخارجية باعتماد تحلي  نقاط القوة والضعف في البي ة الداخ

، 1121عبد الجواد، )والفرص والمخاطر في البي ة الخارجية لغر  وضع الخطط الشاملة 
 (.11ص 

 :متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 8.8.6
تطبياا  مفهااوم إدارة الجااودة الشاااملة فااي المؤسسااات يسااتلزم بعااض المتطلبااات التااي تسااب   إن  

إعداد العاملين على قباو  الفمارة ومان ثام البدء بتطبي  ذلك البرنامج في المؤسسة، كي يمكن 
 (: 11، ص 1111عايم، )ومنها السعي نحو تحقيقها بفعالية، 

إدخاااا  أي مبااادأ جدياااد فاااي المؤسساااة يتطلاااب إعاااادة  إن   :إعيييادة تشيييكي  ثقافييية المؤسسييية .2
قبااو  أو رفااض أي مباادأ يعتمااد علااى ثقافااة ومعتقاادات  حيااث إن   ،تشااكي  لوقافااة تلااك المؤسسااة

الوقافااااة اإلداريااااة )ا عاااان ا جااااذري  تختلااااف اختالف اااا( ثقافااااة الجااااودة) المؤسسااااة، إن  المااااوظفين فااااي 
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، وبالتالي يلزم إيجاد وتهي ة البي ة المال ماة لتطبيا  هاذا المفهاوم الجدياد بماا فيا  مان (التقليدية
 .ثقافات جديدة

 لينالعاام لجميع الشاملة الجودة إدارة ومبادئ مفاهيم نشر إن   :الترويج وتسويق البرنامج .1
 في كوير ا يساعد البرنامج تسوي  أن   كما التطبي ، قرار اتخاذ قب  ضروري  أمر المؤسسة في

 يمكان حتاى التطبيا  يسابب المتوقعاة المخااطر إلاى والتعارف للتغييار المعارضاة مان القليا 
 الادورات أو الماؤتمرات أو المحاضارات تنظايم طريا  عان للبرناامج التارويج وياتم ،مراجعتهاا
 .المنظمة على وفوا دها الجودة بمفهوم للتعريف التدريبية

 يجب  فإن   الصحيح بالشك  الشاملة الجودة إدارة مفهوم تطبي  يتم ىحت   :التعليم والتدريب .1
 أساس على يقوم أن   يمكن ىحت   الجديد المفهوم هذا وأدوات بأساليب المشاركين وتعليم تدريب

 البرنامج هذا تطبي  إن   حيث تطبيق ، من بةالمرغو  النتا ج إلى يؤدي وبالتالي وصلب، سليم
 يمكان الماما  فاالوعي ،الاذريع الفشا  إلاى ياؤدي قاد ومتطلباتا  لمباد ا  فهام أو وعاي بادون 

 .الفعالة التدريب برامج طري  عن تحقيق 
 مستشاارين مان الخارجياة باالخبرات االساتعانة مان الهادف :السيتعانة بالستشياريين .4

 حا  فاي ومسااعدتها المؤسساة خبارة تادعيم هاو البرناامج تطبيا  عناد متخصصاة ومؤسساات
 .اضولى المراح  في وبخاصة   ستنشأ التي المشاك 

 ثمانياة إلاى خمساة باينبحيث يضام كا  فريا   العم  فر   تشكي  يتم :تشكي  فرق العم  .5
ام   أو مباشارة المعنياة اضقسام من أعضاء  سايتأثر والاذي تطاويره الماراد العما  فعاال   ياؤدون  ن  م 

 بهام، الموثاو   اضشخاص من يكونوا أن   فيجب بالتحسين ستقوم الفر  ، وهذه المشروع تا جبن
 التي المهام وتقييم للمراجعة الصالحية يعطوا أن   يجب وكذا والتطوير للعم  االستعداد ولديهم

 .لتحسينها المقترحات وتقديم العملية تتضمنها
 تشجيعهم، إلى احتم   سيؤدي عظيم بعم  قيامهم نظير اضفراد تقدير إن   :التشجيع والحفز .1

 فاي الشااملة الجودة إدارة برنامج تطوير في كبير دور ل  والتحفيز التشجيع وهذا الوقة، وزرع
 علاى اكلي ا ااعتمااد   يعتماد المؤسساة فاي البرناامج اساتمرارية إن   وحياث ،واساتمراريت  المؤسساة

 المناسابة، الحاوافز خاال  مان حمااسال هاذا تعزيز ينبغي لذا التحسين، في المشاركين حماس
 تبني المؤسسة على أن   القو  ويمكن المعنوي، التشجيع إلى المالية المكافأة من يتفاوت وهذا
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 وبأهمية للمؤسسة باالنتماء والشعور والتشجيع الوقة من جو يخل  ومرن  فعا  حوافز برنامج
 . البرنامج تطبي  في المهم الدور

 العما  فار   علاى اإلشاراف هاو الجاودة برناامج تطبي  ورياتضر  من :اإلشراف والمتابعة .7
 مان فاإن   وكاذلك اضمار، تطلاب إذا وتقويمهاا إنجاازاتهم ومتابعاة خااطئ مساار أي بتعادي 

 المؤسساة، فاي اضفاراد واإلدارات مختلاف بين التنسي  هو والمتابعة اإلشراف جنةل مستلزمات
 .العامة المصلحة االعتبار في اضخذ مع العم  فر   تعتر  التي الصعوبات وتذلي 

 حيز إلى الشاملة الجودة إدارة برنامج وإدخا  تطوير استراتيجية إن   :استراتيجية التطبيق .1
 النتاا ج تحقيا  حتاى البرناامج لهاذا اإلعاداد مان ابادء   عادة مراحا  أو خطاواتب يمار التطبيا 
 .وتقييمها

جااة للتحساان بااإجراء مراجعااة هااي مرحلااة تباااد  ونشاار الخباارات وتحديااد ماادى الحا: اإلعااداد . أ
شااااملة لنتاااا ج تطبيااا  هاااذا المفهاااوم فاااي المؤسساااات اضخااارى، وياااتم فاااي هاااذه المرحلاااة وضاااع 

 .اضهداف المرغوبة
 .ويتم فيها وضع خطة وكيفية التطبي  وتحديد الموارد الالزمة لخطة التطبي : التخطيط . ب
مسااااتوى اضداء  وذلااااك باسااااتخدام الطاااار  اإلحصااااا ية للتطااااوير المسااااتمر وقياااااس: التقياااايم . ت

 .وتحسينها

 :مراح  تطبيق إدارة الجودة الشاملة 8.8.7
ا مان الشااملة الجاودة إدارة تطبيا  يتطلاب  ثقافاة وتهي اة إعاداد فاي تساهم التاي المراحا ، عادد 
 نشااطات بجمياع تارتبط ة،متطاور  علمياة منهجياة عملياة هاي الشااملة الجاودة فاإدارة، ةالمنظما
 المراحا  وهاذهه، ساعادإو  العميا  إرضااء أجا  مان المنتج جودة تحسين إلى وتهدف ة،المنظم

 .(11، ص 1114جودة، : )على النحو التالي هي
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 مراح  تطبيق إدارة الجودة الشاملة (8) الشك  رقم

 (جرد بواسطة الباحث:)المصدر

في هذه المرحلة تقرر إدارة المؤسسة رغبتها في : مرحلة اقتناع وتبني فلسفة إدارة الجودة .9
  إدارة الجودة الشاملة، ومن هذا المنطل  يبدأ كبار المديرين بالمؤسسة بتلقي برامج تطبي

تدريبية متخصصة عن مفهوم النظام وأهميت  ومتطلبات  والمبادئ التي يستند عليها، وإعادة 
 .صياغة رؤية المؤسسة

والموارد  وفيها يتم وضع الخطط التفصيلية للتنفيذ وتحديد الهيك  الدا م: مرحلة التخطيط .1
ا يتم اختيار الفري  القيادي لبرنامج إدارة الالزمة لتطبي  النظام، وفي هذه المرحلة أيض  

، ويتم التصدي  على هذه الخطة بعد الموافقة عليها من جميع والمشرفينالجودة، والمقررين، 
 .أعضاء الفري 

مكن في ضوء اإلجابة والتي ي المهمةتبدأ عملية التقويم ببعض التساؤالت : مرحلة التقويم .4
 :عليها تهي ة اضرضية المناسبة للبدء في تطبي  نظام إدارة الجودة الشاملة، ومنها

 اضهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها؟ ما .أ 
 على المنظمة القيام ب  لتحقي  اضهداف؟يجب ماذا  .ب 
 ا بالمنظمة والتي تستهدف تحسين اضداء؟المداخ  المطبقة حالي   ما .ج 
 من المداخ  المعمو  بها في انيات إلحال  مدخ  إدارة الجودة الشاملة بدال  ه  هناك إمك .د 

 الوقت الراهن وال تحق  اضهداف؟
 نحققها من وراء تطبي  نظام إدارة الجودة الشاملة؟ المنافع التي يمكن أن   ما .ه 
 متطلبات تطبي  النظام بفعالية داخ  المنظمة؟ ما .و 
 ن تطبي  النظام؟تعو  م أهم العقبات التي يمكن أن   ما .ز 
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وفي هذه المرحلة يتم اختيار اضفراد الذين سيعهد إليهم بعملية التنفيذ ويتم : مرحلة التنفيذ .3
تدريبهم على أحدي وسا   التدريب المتعلقة بإدارة الجودة، حيث يتم تموين فر  العم  التي 

 .تمنح ح  التصرف في تطبي  التغيير
لمرحلة يتم استومار الخبرات والنجاحات التي تم وفي هذه ا: مرحلة تبادل ونشر الخبرات .5

جميع إدارات وأقسام المؤسسة  ىدعحيث ت   ،تحقيقها من تطبي  نظام إدارة الجودة الشاملة
ا من العمالء والموردين للمشاركة في عملية تحسين وتوضيح المزايا وكذلك المتعاملون مع  

 .ا من هذه المشاركةالتي تعود عليهم جميع  

 :وقات تطبيق إدارة الجودة الشاملةمع 8.8.2

تطبيااا  إدارة الجاااودة الشااااملة يواجااا  العدياااد مااان العقباااات  أن  ( 11، ص 1121)يااارى زيااادان 
 :مو 

 .اإليمان بأن إدارة الجودة الشاملة هي العالج لجميع مشاك  المنظمة .2
 .عجز اإلدارة عن التزامها تجاه إدارة الجودة الشاملة .1
 .م فلسفة إدارة الجودة الشاملةعجز مستويات التنظيم عن فه .1
التركيااااز علااااى العمليااااات الداخليااااة لنظااااام إدارة الجااااودة الشاااااملة دون النظاااار فااااي حاجيااااات  .4

 .الزبا ن ورغباتهم المستمرة
 .موارد كويرة إلنجاح العم  إلىفر  العم  كويرة وتحتاج  .5
نظمة على برامج إدارة الجودة الشاملة تحتاج إلى تطوير وتحسين مستمر ينسجم مع ك  م .1

 .حدة
 .ضعف الربط بين اضهداف المرجوة من الجودة والعوا د المالية .7

 :خرى منهاأعقبات ( 11، ص 1111)زقزو  وأضاف 

 .حداثة موضوع إدارة الجودة الشاملة وبخاصة في البلدان النامية .2
 .عدم توفر المفاءات البشرية المؤهلة في هذا المجا  .1
 .إدارة الجودة الشاملةتخصي  مبالغ غير كافية ضج  تطبي   .1
 .عدم اإللمام باضساليب اإلحصا ية لضبط الجودة .4
 .ا  لالتصاالت والتغذية العكسيةعدم وجود نظام فع   .5
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نجاااازات التااي يحققهاااا العااااملون والفااار  فاااي الوقااات التااأخر فاااي إيصاااا  المعلوماااات عااان اإل .1
 .المناسب

 .بين فر  العم  ببعضهاعدم وجود االنسجام والتناغم سواء بين أعضاء فري  العم  أو  .7

 :الع،قة بين التمكين اإلداري وإدارة الجودة الشاملة 8.8.1
تبنيهاا  طريا  عان البشارية بمواردهاا الباالغ االهتمام اضعما  لمنظمات الحديوة االتجاهات من

 اإلدارة مالماح أهام مان اإلداري  التمكاين اساتراتيجية تعاد إذ ،اإلداري  تمكاينالاساتراتيجية 
 وتحفيازهم والعااملين اإلدارة باين الوقاة وتماوين إقاماة علاى ر يساي تهاتم بشاك  والتاي الحديواة،

والعاملين  اإلدارة بين الداخلية والتنظيمية اإلدارية وكسر الحدود اتالقرار  تخاذإ في ومشاركتهم
، ومع وزيادة درجة التعقيد والتغير التمنولوجي وزيادة حدة (159، ص 1121عبد الحسين، )

، وماااان أجاااا  تحسااااين قاااادرة المنظمااااات علااااى التميااااف مااااع هااااذه المتغياااارات الجدياااادة المنافسااااة
دارة الجااودة الشاااملة والمياازة إدارات بمفاااهيم منهااا بة لمتطلبااات هااذا التغياار اهتماات اإلواالسااتجا
داري والتي تعتمد على قدرة االنسان ومدى كفاءت  وطريقة التعاما  معا  لتمكين اإلواالتنافسية 
حاجة بضرورة االهتمام بتنمية قدرات  وتوجيه  وتحفيزه وتمكين  الحيث برزت  دارة،اإلمن قب  

الاااوطيفي، )دارة العلياااا ومنحااا  الحرياااة والوقاااة والقااادرة علاااى العمااا  دون تااادخ  مباشااار مااان اإل
 (. 211ص ، 1124

 دارةداري بعد ظهور فلسفة جديدة فاي اإلدارية فقد زاد االهتمام بالتمكين اإلمن الناحية اإل    
دارة، حياث في أسااليب اإل تحوال  متمولة برأس الما  الفمري، واإلدارة االستراتيجية، والتي تمو  

عاادة إ عتمااده، موا  إ لاى إحاداي تغيارات تنظيمياة مصااحبة تفضاي إأن نجاح التمكين مرهون ب
عاااةدارة الجااودة الشاااملةإهيكلااة  المنظمااات، وتطبياا  مبااادىء  الجااودة الشاااملة  إدارة ، وياارى د 

ا مااااع تمكااااين رورة تغياااار العمليااااات واضنشااااطة التااااي تعماااا  علااااى أساسااااها المؤسسااااة تمشااااي  ضاااا
، ويعاااااود هاااااذا اضسااااالوب إلاااااى آراء إدوارد ديمنااااا  وأفمااااااره (Honold, 1997)الماااااوظفين 

(Edward Deming )ويقوم مفهوم إدارة الجودة الشاملة . حو  الجودة وإدارة الجودة الشاملة
لتحسااااين المتواصاااا  والتاااادريجي فااااي كاااا  أبعاااااد المنظمااااة عمليااااة ا: علااااى مباااادأ أساسااااي وهااااو

. مشاركتهم الفاعلة في عملية التطوير وتحسين الجودةمن خال  انخراط الجميع و ومجاالتها، 
اااا ااااوهااااذا يحتاااااج إلااااى ماااانح المااااوظفين أو العاااااملين نوع  ا ماااان ا ماااان الحريااااة فااااي التصاااارف ونوع 

باء المسؤولية وتحقي  التقدم للمنظمة؛ وفي تحم  أع اتتخاذ القرار إستقاللية والمساهمة في اإل
 د  ضن اإلدارة العليا ال يمكنها إحداي هذا التحسين الشام  لم  مجاالت المنظمة بمفردهاا فالب ا

أن يتلقى الموظفاون فاي برناامج إدارة الجاودة  من د  والب  . نخراط الجميع في هذه المسؤوليةإمن 
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أجاا  فعاا  كاا  مااا يسااتطيعون فعلاا  بهاادف درجااة كبياارة ماان التشااجيع والاادعم، ماان وبالشاااملة 
اااعد مااان أجااا  إرضااااء الزباااا ن . التحساااين والتطاااوير والنهاااو  فاااي الجاااودة علاااى مختلاااف الص 

 (.241 - 42، ص ص 1111 ملحم،)
هااي  اإلداري  أن العالقااة بااين إدارة الجااودة الشاااملة والتمكااين( 15، ص 1121)الااداود وتاارى 

 .نجاح الطرف اآلخر، والعكس صحيحا قا م على إأحد أطرافهإنجاح و ادلية، بعالقة إيجابية ت
 وزارةعم  على تعزيز المناخ التنظيمي الموجود فاي يأن التمكين اإلدارة بأبعاده  ويرى الباحث

تطبيااا  إدارة الجاااودة الجنوبياااة، مااان خاااال  تعزياااز مفهاااوم و الصاااحة الفلساااطينية بالمحافظاااات 
زيااادة جااودة تقاادم الخدمااة وتحقياا  لضااافة ، باإليتوافاا  مااع مفهااوم التمكااين اإلداري الشاااملة بمااا 

الباحث  يرى من هذا المنطل  والخدمات المقدمة، و رضا العاملين، مما ينعكس على الجهمور 
كباارى المؤسسااات الخدماتيااة  علااىوإجااراءه ين الموضااوعين المتاارابطين ضاارورة الباادء فااي هااذ

 . الصحية في قطاع غزة
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 :المقدمة

 يالصاح القطااع عما  وتنظايم قياادة عان المساؤو  الجسام هاي الصاحة الفلساطينية وزارة
 الماوارد وضامان الصاحي للقطااع الساليمة الرشايدة واإلدارة الحوكماة خاال  مان الفلساطيني

 والقاوانين السياساات والتشاريعات وضاع عان المساؤولة فهاي ،وتطاويره الساتدامت  الالزماة
ارة إدو  خارى،اض القطاعاات وماع القطااع فاي الشاركاء مختلاف باين الشاراكات وتفعيا  والخطط،
 وتطاوير ومأسساة قياادة علاى الصاحة وزارة تعما  .فضا اض بالشك  متاحةال الموارد واستومار

 وترخي  واعتماد الصحي، السياسات للنظام ورسم والتخطيطية والتنظيمية الرقابية النشاطات
 ما المتعلقاةساي  ال الصاحية واضنظماة اللاوا ح تطاوير علاى تعما  كما .المختلفة الصحية المهن

 الصحي التموي  تعزيز كذلك. السارية غير اضمرا  وإدارة خطرةال والعقاقير الدواء باستخدام
 المحوساب النظاام شابكة توسايع إلاى إضاافة   ،الخادمات وشاراء الصحي نظام التامين وتطوير
 .(7، ص1121تقرير وزارة الصحة الفلسطينية، )الصحية  المراف  جميع ليشم 

 :الرؤية 8.4.9

عزياااز مساااتدام للوضاااع الصاااحي بماااا فيااا  نظاااام صاااحي شاااام  متمامااا  يسااااهم فاااي تحساااين وت
 .(1127موقع وزارة الصحة الفلسطينية، )ن المحددات الر يسية للصحة في فلسطي

 :الرسالة 8.4.8

وزارة الصااحة فااي الساالطة الوطنيااة الفلسااطينية كإحاادى مؤسسااات دولااة فلسااطين المسااتقلة  إن  
القطااع الصاحي واالرتقااء  ملتزمة بمبدأ العم  المشترك مع جمياع الشاركاء لتطاوير اضداء فاي

وخلاا  قيااادة قااادرة علااى وضااع  ،وذلااك لضاامان إدارة القطاااع الصااحي بشااك  مهنااي سااليم ؛باا 
وتنظااايم العمااا  وضااامان تاااوفير خااادمات نوعياااة فاااي كااا  القطااااع الصاااحي العاااام  ،السياساااات

 .(1127موقع وزارة الصحة الفلسطينية، ) والخاص

 :المبادئ العامة 8.4.4

 أبناء الشعب الفلسطيني الح  في الصحة لجميع .2
الحصاااو  علاااى خااادمات صاااحة عاماااة ورعاياااة صاااحية ذات جاااودة عالياااة للجمياااع بمسااااواة  .1

وعدالة واالهتمام بالشرا ح المهمشة وعلى اضخ  تلك المعزولة في اضغاوار والقادس الشارقية 
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ا مناذ ا خانق اوتلك المتضررة من جدار الفص  العنصري وسكان قطاع غزة الذي يواجا  حصاار  
 دة سنواتع
 .الحكم الرشيد .1

 :األهداف الستراتيجية 8.4.3

 .تعزيز اإلدارة والقيادة .2
 .تعزيز التخطيط واإلدارة والتموي  المستدام لالستخدام اضمو  لإلمكانيات المتاحة .1
 .تعزيز أنماط الحياة الصحية وتحسين إدارة اضمرا  المزمنة .1
  الجمياع وخاصااة الفقااراء ضامان الحصااو  علاى خاادمات صاحية ذات نوعيااة جياادة مان قباا .4

 .والف ات الضعيفة
 .ج  االستدامة والشفافيةأتعزيز التموي  واإلدارة المالية من  .5
 .تعزيز فعالية المعونات في دعم االستراتيجية الوطنية للصحة .1
 .تعزيز الشراكة والتمام  بين القطاعيين العام والخاص .7
ب الصحي الاذي ورد فاي الخطاة تعزيز وتطوير التعاون بين القطاعات ومن ضمنها الجان .1

 .(1127موقعِوزارةِالصحةِالفلسطينية،ِ) نية للتعام  مع المواري والطوارئ الوط

 :الجودة في وزارة الصحة الفلسطينية 8.4.5
مان خاال  برناامج تحساين  (م2991) كانات بادايات الجاودة فاي وزارة الصاحة الفلساطينية عاام

البعاد  :عااد أربعاة وهايالتركياز مان خاللا  علاى أبحياث تام  ،بتموي  من البنك الادولي الجودة،
خاللا  تطاوير القادرات ، حيث تام مان االستراتيجي، البعد الوقافي، البعد التقني، والبعد الهيكلي

 ،ن الصاحي مان خاال  دورات تدريبياةتطاوير نظام التاأميدارياة لاوزارة الصاحة و التخطيطية واإل
 15ء إنشااا)لصااحية اضوليااة والااذي تاام خاللاا  ام تنفيااذ برنااامج تأهياا  شااام  للرعايااة كااذلك ت ااو 

لك التاي عيادة في الضفة الغربية في المناط  الريفية أو ت (11)، وعيادات بغزة (5) ،(عيادة
، أبوطعيماااة)ألاااف نسااامة  (115)، وباااذلك اساااتفاد مااان هاااذه الخدماااةتتاااوافر فيهاااا خااادمات قليلاااة

 .(55، ص 1121
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  :وحدة تحسين الجودة 8.4.6
بداياة شاهر  الجودة في وزارة الصحة وحدة حديوة العهد، حيث أنش ت فاي تعتبر وحدة تحسين

 جميااعرفااع مسااتوى وفعاليااة جااودة الخاادمات الصااحية المقدمااة فااي ، بهاادف (م1111)ديساامبر
مراف  الوزارة بأقا  التمااليف مان أجا  تحقيا  الرضاا للجمهاور عان مساتوى الخادمات الصاحية 

فمنهاا اساتمرار الجهاود المبذولاة لرفاع مساتوى جاودة  االساتراتيجيةالتي تقدم لهام، أماا اضهاداف 
أداء الخدمة، ورفع فاعلية استخدام الموارد المتاحة وترشيد االستهالك لتحقي  أفض  منجازات 

إلااى نشاار مفاااهيم الجااودة والعماا  علااى  الوحاادةوتسااعى ، ممكنااة فااي تطااوير الخاادمات الصااحية
ير والتاادريب والتحسااين المسااتمر فااي تطااوير مهااارات العاااملين ماان خااال  تفعياا  باارامج التطااو 

والتعرف على واقع سياسات وأنشطة الجودة في المستشافيات والرعاياة اضولياة،  ،مرافقها جميع
وذلك من خال  زيارات ميدانية دورية والعم  علاى تطاوير هاذه السياساات واضنشاطة وضامان 

شاافيات والرعايااة اضوليااة، اسااتمراريتها، باإلضااافة إلااى متابعااة إنجااازات لجااان الجااودة فااي المست
هذا وتدعم الوحدة وتشجع الدراسات والبحوي  .وإعداد التقارير الدورية عن أنشطة الجودة فيها

ونظاام المعلومااات المتعلقااة بأنشااطة الجااودة، وذلااك بهاادف المساااهمة فااي تفعياا  وتطااوير نظاام 
تطاااوير لاااى إة ، باإلضاااافاإلشاااراف والمراقباااة والتقيااايم فاااي جمياااع أقساااام ومرافااا  وزارة الصاااحة

مسااتوى ماان الرعايااة  ىالرعايااة الصااحية مااع إيمانهااا بحاا  المااواطن الفلسااطيني فااي تلقااي أعلاا
الصحية الممكناة بفعالياة، وكفااءة، ومسااواة، واساتمرار، وبطريقاة آمناة، ماع االساتغال  اضموا  

 كما وتؤمن بح  العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني بأفض  بي ة عم   .للموارد المتاحة
تتمون وحدة تحسين الجودة من قسمين ر يسيين هماا قسام ، و آمنة، تمكنهم من التميز واإلبداع

حياث ، إلى شعبة الشا ون اإلدارياة إضافة   ،تحسين الجودة اإلدارية وقسم تحسين الجودة الفنية
وكاااذلك الخااادمات  ،الوحااادة ترتماااز علاااى دعاااامتين أساسااايتين هماااا تطاااوير الخااادمات الفنياااة إن  

موقعع وزارة ) مان خاال  القياام بالمهاام التالياة في جميع مراف  وأقسام وزارة الصاحةاإلدارية 

 :(1127الصحة الفلسطينية، 

 .مسح وتقييم الوضع القا م لجودة الخدمات في مراف  وزارة الصحة  .2
وضع اضسس والمعايير واآلليات لفحا  وتطاوير نظاام الجاودة ضشاكا  وأناواع الخادمات   .1

     .مة للجمهورالصحية المقد
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 .المتعلقة بتحسين الجودة( وبوستراتمطويات )إعداد النشرات   .1
 .اإلعداد والمشاركة في دراسات تحسين الجودة العلمية واضبحاي الصحية  .4
متابعة وترشيد النشاطات الميدانية ذات العالقاة بتحساين الجاودة لادى لجاان وفار  العما    .5

 .الوزارة في مراف 
ركة والتنسااي  لألعمااا  ذات االهتمااام المشااترك مااع اللجااان والمجااالس ذات العالقااة المشااا  .1

بتحسين الجودة على مستوى مقدمي الخدمات الصحية بما في ذلك الحكومية وغير الحكومية 
 .في الوطن

فاااي مجاااا   الخااادمات الصاااحيةتحدياااد االحتياجاااات وإعاااداد بااارامج التااادريب للعااااملين فاااي   .7
 .تحسين الجودة

الصاااحية لاااوزارة  مقااادمي الخااادماتزياااادة وعاااي ونشااار آلياااات تحساااين الجاااودة فاااي أوسااااط   .1
 .الصحة وتوسيع هذه الدا رة لتشم  القطاع غير الحكومي

 .التدريب على كيفية اختيار معايير يمكن تطبيقها في مجا  تحسين الجودة  .9
ية كالرعايااة اضوليااة التنسااي  مااع اإلدارة والاادوا ر المتخصصااة فااي تقااديم الخاادمات الصااح. 21

 . الالزمة لتحسين جودة الخدمات تحديد االحتياجاتوالمستشفيات في 
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 :المقدمة

ااا تعتبر الدراسات السابقة مكون   مان مكوناات الدراساة العلمياة، وال يمكان االساتغناء عنهاا،  مهم 
اساات الساابقة، فهاى طاالع علاى الدر تحقا  أهادافها دون الرجاوع واال وال تستطيع أي دراساة أن  

 .توري الباحث بمعلومات كويرة في مجا  دراست 

وسيعر  الباحث الدراسات السابقة باعتبارها الطري  الذي يسه  ل  جمع المعلومات لما قاام 
النتااا ج والتوصااايات التاااي  عااار باا  اآلخااارون ماان تجاااارب يمكاان االساااتفادة منهااا مااان خااال  

الدراساااات الساااابقة بنااااء  علاااى محااااور الدراساااة مااان ، وقاااد أدرج الباحاااث ون توصاا  إليهاااا البااااحو
حياااث تناولهاااا لمتغيااارات الدراساااة التمكاااين اإلداري، وإدارة الجاااودة الشااااملة، وقاااد قسااام الباحاااث 

 : الدراسات السابقة إلى ثالي محاور

 (.86)تي تناولت موضوع التمكين اإلداري الدراسات ال: المحور األول
 (.89)اولت موضوع إدارة الجوة الشاملة نالدراسات التي ت: المحور الثاني
اإلداري وإدارة الجيودة الشياملة  بيين التمكيينالدراسات التي تناوليت الع،قية : المحور الثالث

(5.) 
الدراساات المحلياة  مان والتادرج ،اضقادم إلاى اضحادي مان الزمني التسلس  وف  عرضها مت وقد

 الفص  هذا في الباحثضح و  مث ومن. ةجنبياضم الدراسات ث العربيةفالدراسات ( الفلسطينية)
 علاى نااء  ب الحالياة الدراساة وباين بينهاا المقارنة خال  من السابقة الدراسات على تعليق  اأيض  
 ذكار مثا ومان ،) إلاخ، واضدوات المتباع المانهج المبحوثاة، الف اة الموضاوع، (وهاي عادة بناود
 .سابقاتها عن الحالية لدراسةز ايمي ما هموأ  السابقة الدراسات من االستفادة أوج 
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 :الدراسات السابقة 4.9
 :دراسات التمكين اإلداري  4.9.9

 (:الفلسطينية)الدراسات المحلية . أ
 (8196سالم، )دراسة  .9

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

لنظرية للتمكين اإلداري في ضوء الفمر اإلداري ضطر اا إلىهدفت الدراسة التعرف 
المعاصر، والوقوف على اضطر النظرية إلدارة التميز والتعرف على كيفية االستفادة من إدارة 
التميز في تطوير التمكين اإلداري لمديري المدارس الوانوية الحكومية بغزة ورصد واقع طبيعة 

رة التميز من وجهة نظر مديري المدارس الوانوية متطلبات التمكين اإلداري في ضوء إدا
الحكومية بغزة، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة 

ن مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الوانوية دراسة لجمع البيانات، حيث تمو  
ا ومديرة، وتم استخدام مدير  ( 211)دهم الحكومية بمديريات التربية والتعليم بغزة، والبالغ عد

 .لى النتا ج إأسلوب المسح الشام ، وتم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  

درجة التقدير الملية لمديري المدارس  أهمها النتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من 
ارة التميز جاءت بدرجة قليلة الوانوية بمحافظات غزة لمتطلبات التمكين اإلداري في ضوء إد

، حيث جاء المجا  الوالث االتصا  وتدف  المعلومات في المرتبة %(42.1)بوزن نسبي 
بدرجة متوسطة، وجاء المجا  السادس الدعم ( %54.1)اضولى بمتوسط حسابي نسبي 

، وجاء (%41.1)االجتماعي المتمو  بالتأثير في المرتبة الوانية بمتوسط حسابي نسبي 
، (%41.1)مجا  اضو  التفويض والوقة اإلدارية في المرتبة الوالوة بمتوسط حسابي نسبي ال

، وجاء (%19.1)وجاء المجا  الرابع فري  العم  في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي نسبي 
في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي نسبي  المهني المجا  الخامس التدريب والنمو

الواني المشاركة في اتخاذ القرارات في المرتبة السادسة بمتوسط ، وجاء المجا  (17.1%)
، بينما حص  المجا  السابع التحفيز لذاتي على المرتبة اضخيرة (%19.1)حسابي نسبي 
حصا ية إا ال توجد فرو  ذات داللة ا، وأيض  بدرجة قليلة جد  ( %15.1)بوزن نسبي 

: عزى لمتغير الجنس في المجاالت التاليةت   لمتطلبات التمكين اإلداري في ضوء إدارة التميز
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، االتصا  وتدف  المعلومات، فر  العم ، التدريب، النمو اتالمشاركة في اتخاذ القرار )
: حصا ية في المجالين التاليين إ، بينما توجد فرو  ذات داللة (المهني، التحفيز  الذاتي

 .كورلصالح الذ( التفويض والوقة اإلدارية، الدعم االجتماعي)

 بين اإلداري  التمكين ثقافة نشر وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها
 والمواد والنشرات اللقاءات خال  الفلسطينية من التربوية المؤسسة في الوانوية المدارس مديري 

 في تعزيزه وسب  وأهميت  اإلداري  المام  للتمكين النظري  المفهوم تتضمن التدريبية، بحيث
 والجودة في التميز لتحقي  عملية التمكين، وذلك من تحد التي العوا   دارس، وإزالةالم

 والتعليم التربية وزارة مع بغزة والتعليم التربية مديريات قب  من الدا م أدا هم، التواص 
 .مدارسهم في للمديرين اإلداري  التمكين لتطبي  الالزم والمعنوي  المالي على الدعم للحصو 

 (8196بو شمالة، أ)دراسة  .8

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

أنماط القيادة االدارية في تحسين مستوى التمكين اإلداري لدى  إلى التعرف الدراسة هدفت
وتم استخدام  العاملين بجامعة اضقصى، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي

االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تمون مجتمع الدراسة من الموظفين اإلداريين، 
( 111)الدوا ر، ورؤساء اضقسام والشعب في جامعة اضقصى، والبالغ عددهم  ومديري 

ا، وتم استخدام أسلوب المسح الشام ، وتم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية موظف  
 .ى النتا جإلو  للوص

مستوى التمكين اإلداري في جامعة  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
، حيث جاء (%11.94)اضقصى من وجهة نظر العاملين جاء بدرجة متوسطة بوزن نسبي 

بوزن نسبي ، و بدرجة متوسطةفي المرتبة الوانية، و بعد االتصا  ومشاركة المعلومات 
بوزن نسبي ، و بدرجة متوسطةبالمرتبة الرابعة، و  بعد التحفيز ، وجاء(15.14%)
بوزن نسبي ، و بدرجة متوسطةو  ، بالمرتبة الرابعة،، وجاء بعد التدريب(51.12%)
حصا ية بين درجة ممارسة أنماط القيادة إا وجود عالقة ذات داللة ، وأيض  (54.19%)

التمكين اإلداري للعاملين في جامعة ، ومستوى (وتوقراطيالتحويلي، المشارك، اض: )داريةاإل
 .اضقصى
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تحسين مستوى التمكين اإلداري من  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها
خال  منح العاملين المزيد من الحرية والمرونة المناسبة للتصرف والتوسع في تفويض 

الذي يعم  على زيادة دافعية الصالحيات، وتوفير نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين و 
 .العاملين

 (8196 لفوح،الم)دراسة  .4

 (س،مية بغزةتمكين العاملين ودوره في تحقيق األهداف الستراتيجية للجامعة اإل: )بعنوان

واقاااع تمكاااين العااااملين فاااي الجامعاااة اإلساااالمية، ومااادى دوره فاااي  إلاااى التعااارف الدراساااة هااادفت
تخدام أسااالوب المااانهج الوصااافي التحليلاااي وتااام اساااتخدام تحقيااا  أهااادافها االساااتراتيجية، وتااام اسااا

االستبانة وكانت المقابلة واالستبانة هما اضداتين الر يسيتين لجمع البيانات، وتم إعداد استبانة 
من مجتمع الدراسة الباالغ عادده ( 111)وتوزيعها على عينة من مجتمع الدراسة البالغ عددها 

، وتام %.91اساتبانة بنسابة ( 111)ة، وقد تم اساترداد ا في الجامعة اإلسالميموظف  ( 2119)
 .لى النتا جإاستخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  

 واقااع تمكااين العاااملين فااي الجامعااة أهمهييا نتييائجوقييد توصييلت الدراسيية إلييى مجموعيية ميين ال
 ءوفا  آراء المبحاوثين، حياث جاا( %14.17)سالمية  كان بدرجاة متوساطة وباوزن نسابي اإل

بالترتياب اضو ، وجااء بعاد تفاويض ( %71.5)ا  بدرجة كبيرة باوزن نسابي بعد االتصا  الفع  
بالترتيب الواني، وجاء بعاد تادريب العااملين ( %11.41)السلطة بدرجة متوسطة بوزن نسبي 

بالترتياااب الوالاااث، وجااااء بعاااد فااار  العمااا  بدرجاااة ( %15.45)بدرجاااة متوساااطة باااوزن نسااابي 
بالترتيب الرابع، وجاء بعد التحفيز بدرجة قليلة بوزن نسبي ( %15.11)متوسطة بوزن نسبي 

ااا( 51.94%) حصاااا ية ضبعااااد التمكاااين إا وجاااود عالقاااة ذات داللاااة بالترتياااب الخاااامس، وأيض 
 .موضع الدراسة مجتمعة في مستوى تحقي  اضهداف االستراتيجية للجامعة اإلسالمية

اسااتومار العالقااة بااين مساااتوى  أهمهيياوقييد توصييلت الدراسيية إلييى مجموعيية مييين التوصيييات 
التمكااين وتحقياا  اضهااداف االسااتراتيجية عباار اسااتحداي نماااذج لتمكااين العاااملين وفاا  خطااط 

 لمساااتوى أعلاااى مااان التمكاااين اإلداري وبالتاااالي تحقيااا  ا، ومتابعاااة تنفياااذها وصاااوال  عااادة مسااابق  م  
 .أفض  لألهداف االستراتيجية
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 (8195أبو عمره، )دراسة  .3

 (تمكين العاملين في جهاز الشرطة الفلسطينية وع،قته باألداء الوظيفي واقع: )بعنوان

واقاااع تمكاااين العااااملين فاااي جهااااز الشااارطة الفلساااطينية وعالقتااا   إلاااى التعااارف الدراساااة هااادفت
باضداء الوظيفي، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصافي التحليلاي وتام اساتخدام االساتبانة كاأداة 

من مجتمع الدراساة ( 451)ينة من مجتمع الدراسة البالغ عددها دراسة لجمع البيانات على ع
اساااتبانة، وتااام اساااتخدام العدياااد مااان ( 151)ا، وقاااد تااام اساااترداد ضاااابط  ( 2111)الباااالغ عااادده 

 .لى النتا جإاضساليب اإلحصا ية للوصو  

مساتوى ممارساة التمكاين اإلداري لادى  أهمهيا نتيائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
وفا  آراء المبحاوثين، حياث ( %19.11)نسابي  عاملين بالشرطة كاان بدرجاة مرتفعاة وباوزن ال

بالترتيااب اضو ، وجاااء بعااد ( %77.11)جاااء بعااد تفااويض الساالطة بدرجااة كبياارة بااوزن نساابي 
بالترتيااب الواااني، وجاااء بعااد تنميااة ( %71.11)التقلياد والمحاكاااة  بدرجااة مرتفعااة بااوزن نساابي 

بالترتيب الوالث، وجاء بعد تطوير ( %11.21)ة متوسطة بوزن نسبي السلوك اإلبداعي بدرج
بالترتياااب الراباااع، وجااااء بعاااد المشااااركة ( %17.71)الشخصاااية بدرجاااة متوساااطة باااوزن نسااابي 

ا( %11.12)بدرجة متوسطة باوزن نسابي  ا وجاود عالقاة ذات داللاة بالترتياب الخاامس، وأيض 
 .وظيفيحصا ية بين مستوى التمكين اإلداري واضداء الإ

تعزياز التمكاين كممارساة فعلياة فاي  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصييات أهمهيا
جهااااز الشاااارطة لمااااا لاااا  أثاااار إيجااااابي فاااي تحسااااين وتطااااوير اضداء الااااوظيفي، وماااانح العاااااملين 

ا من تفويض الصالحيات وتطوير برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالشرطة، بالشرطة مزيد  
ااوافز الماديااة والمعنويااة ل  وتعزياز نظااام للحاا ا لاا  مان أثاار فااي تطااوير شخصااية العاااملين، زيااادة م 

 .مشاركة العاملين في إدارة جهاز الشرطة
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 (8195اليازجي، )دراسة  .5

التمكين اإلداري وع،قته بالدافعية لإلنجاز لدى رؤساء األقسام ومدراء الدوائر : )بعنوان
 (غزة التابعة لمؤسسات التعليم العالي بمحافظات

التمكااين اإلداري وعالقتاا  بالدافعيااة لإلنجاااز لاادى رؤساااء اضقسااام  إلااى التعاارف الدراسااة هاادفت
الدوا ر التابعة لمؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة، وتم استخدام أسلوب المانهج  ومديري 

وتمااااون مجتمااااع الدراسااااة ماااان جميااااع المااااوظفين ذوي المناصااااب اإلداريااااة ، الوصاااافي التحليلااااي
( 215)في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات قطاع غزة والبالغ عاددهم ( ر يس قسم مدير،)

 بناااء  موظااف ( 95)موظفااا وتاام اسااتخدام االسااتبانة كمصاادر لجمااع المعلومااات والعينااة الفعليااة 
 .استرداده بعد الحصر الشام  لمجتمع الدراسة على ما تم  

لادى  توى ممارساة التمكاين اإلداري مسا أهمهيا نتيائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
كاان بدرجاة متوساطة وباوزن الادوا ر التابعاة لمؤسساات التعلايم العاالي  وماديري رؤساء اضقسام 

وفا  آراء المبحاوثين، حياث جااء بعاد تفاويض السالطة والصاالحيات بدرجاة ( %11.5)نسبي 
رجة عالياة باوزن بالترتيب اضو ، وجاء بعد السلوك اإلبداعي بد( %71.2)عالية بوزن نسبي 

بالترتيااب الواااني، وجاااء بعااد العماا  الجماااعي بدرجااة متوسااطة بااوزن نساابي ( %11.5)نساابي 
بالترتياااااب الوالاااااث، وجااااااء بعاااااد التحفياااااز الاااااذاتي بدرجاااااة متوساااااطة باااااوزن نساااااابي ( 17.9%)
بالترتياااااب الراباااااع، وجااااااء بعاااااد االتصاااااا  الفعاااااا  بدرجاااااة متوساااااطة باااااوزن نسااااابي ( 17.1%)
مس، وجااااء بعاااد تطاااوير الشخصاااية بدرجاااة متوساااطة باااوزن نسااابي بالترتياااب الخاااا( 17.1%)
ااا( 11.1%) ا ال توجاااد فااارو  ذات داللاااة إحصاااا ية باااين متوساااطات بالترتياااب الساااادس، وأيض 

 وماااديري اساااتجابات المبحاااوثين فاااي التمكاااين اإلداري والدافعياااة لإلنجااااز لااادى رؤسااااء اضقساااام 
الجاانس، طبيعااة العماا ، )ي لمتغياار عااز الاادوا ر فااي مؤسسااات التعلاايم العااالي بمحافظااات غاازة ت  

 (.سنوات الخدمة
ضااارورة تاااوفير المساااتلزمات  وقيييد توصيييلت الدراسييية إليييى مجموعييية مييين التوصييييات أهمهيييا

اااوالمتطلباااات للموظاااف والمؤسساااة ل   ا يخااا  عملياااة التمكاااين، وضااارورة إنشااااء قسااام أو إدارة م 
 .تخت  بتمكين العاملين داخ  المؤسسات التعليمية
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 (8195ون،بدير وآخر )دراسة  .6

التمكين اإلداري وع،قته بفاعلية فرق العم  في المؤسسات األهلية الدولية : )بعنوان
 (العاملة في قطاع غزة

االتصا  ومشاركة ) العالقة بين التمكين اإلداري بأبعاده الخمسة  إلى التعرف الدراسة هدفت
لية فر  العم  ومستوى ، وفاع(المعلومات، بناء فو  العم ، التأثير، حفز العاملين، القوة

تطبي  ك  منها في المؤسسات اضهلية الدولية العاملة في قطاع غزة، واعتمدت الدراسة 
المنهج الوصفي التحليلي، وتمون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في المؤسسات اضهلية 

حوون مؤسسة، وقام البا( 15)الدولية التي تعم  في قطاع غزة، والتي يبلغ إجمالي عددها
مؤسسات تم اختيارها بناء على عدد الموظفين فيها، حيث ( 7)باختيار عينة مكونة من 

حاو  الباحوون اختيار المؤسسات صاحبة أكبر عدد من الموظفين إلعطاء الدراسة قدرة 
أكبر على التعميم ولتمو  النتا ج أكبر ف ة من المؤسسات، وكانت االستبانة هي أداة الدراسة، 

مبحوي وهم جميع العاملين في المؤسسات التي اختارها ( 111)يعها على وقد تم توز 
 .استبانة( 111)الباحوون كعينة للدراسة، وتم استرجاع 

مستوى التمكين اإلداري في المؤسسات  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
وفا  آراء ( %12.1)بي اضهلية الدولية العاملة فاي قطااع غازة كاان بدرجاة مرتفعاة وباوزن نسا

بالترتياب اضو ، ( %11.1)ا باوزن نسابي المبحوثين، حيث جااء بعاد القاوة بدرجاة مرتفعاة جاد  
بالترتياب الوااني، وجااء بعاد ( %11.1)وجاء بعد بناء فر  العم  بدرجاة مرتفعاة باوزن نسابي 

وجااء بالترتيب الوالث، ( %79.1)االتصا  ومشاركة المعلومات بدرجة متوسطة بوزن نسبي 
بالترتياب الراباع، وجااء بعاد حفاز العااملين ( %71.1)بعد التأثير بدرجة متوسطة بوزن نسبي 

 .بالترتيب الخامس( %11.5)بدرجة قليلة بوزن نسبي 

إعااادة النظاار فااي نظااام الحااوافز  وقييد توصييلت الدراسيية إلييى مجموعيية ميين التوصيييات أهمهييا
وزياااااادة سااااارعة وساااااهولة انساااااياب  أنواعهاااااا وتنظيمهاااااا، ومنحهاااااا بشاااااك  أكوااااار عدالاااااة، بجمياااااع

 .المعلومات ما بين المستويات اإلدارية المختلفة
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 (8195صيام، )دراسة  .7

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

ات اضهلية بقطاع غزة، والتعرف واقع التمكين اإلداري في المؤسس إلى التعرف الدراسة هدفت
مستوى فاعلية اضداء اإلداري في المؤسسات اضهلية الصحية في قطاع غزة، وتم  إلى

استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، 
لية الصحية حيث تمون عينة الدراسة من أصحاب المواقع اإلدارية في المؤسسات اضه

وموظفة، وتم  اموظف  ( 217)، والبالغ عددهم (مدير –ر يس قسم  –ر يس شعبة )بقطاع غزة 
 .إلى النتا جاستخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  

واقع التمكين اإلداري في المؤسسات  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
، وجاء في الترتيب اضو  محور (%11.15)وزن نسبي اضهلية يمارس بدرجة متوسطة وب

، بينما جاء في المرتبة الوانية محور (%71.55)تفويض السلطة بدرجة كبيرة وبوزن نسبي 
، وجاء في المرتبة الوالوة محور (%19.59)االتصا  الفعا  بدرجة كبيرة وبوزن نسبي 

ا جاء ، وأيض  (%11.41)بي مشاركة العاملين في اتخاذ القرار بدرجة متوسطة وبوزن نس
ا جاء ، وأخير  (%11.11) محور التدريب بالمرتبة الرابعة بدرجة متوسطة وبوزن نسبي

 كما أن  (  %11.19)المحور تحفيز العاملين بالمرتبة الخامسة بدرجة متوسطة وبوزن نسبي 
 .مستوى فاعلية اضداء اإلداري في المؤسسات اضهلية بدرجة كبيرة

نشر وتعزيز ثقافة التمكين اإلداري  اسة إلى مجموعة من التوصيات أهمهاوقد توصلت الدر 
من خال  تعزيز أبعاده والقيم التي تحث علي ، العم  الجاد على مكافأة العاملين الممكنين 

 .في عملهم من باب تحفيزهم على االستمرار في زيادة فاعليتهم لألداء اإلداري 

 (8195طموس، )دراسة  .2

اإلداري وع،قته باللتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية  التمكين)بعنوان 
 (الكبرى في قطاع غزة

الهي ات  في العاملين لدى اإلداري  التمكين أبعاد مدى توافر إلى التعرف الدراسة هدفت
مدى  على التعرف كذلك غزة، بقطاع محلية هي ات( 5)غزة وعددهم  بقطاع المبرى  المحلية



 85 

ومستوى  اإلداري  التمكين أبعاد بين العالقة اختبار ثم ومن لديهم، لتزام التنظيمياال توافر
التنظيمي، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة  االلتزام

دراسة لجمع البيانات، حيث تمون عينة الدراسة من العاملين بالهي ات المحلية، والبالغ 
وموظفة، وتم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى   اموظف  ( 117)عددهم 
 .النتا ج

درجة تطبي  أبعاد التمكين اإلداري  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
، وهذه (%14)كك  في الهي ات المحلية المبرى بقطاع غزة كانت متوسطة بوزن نسبي 

، إثراء (%49)التحفيز بوزن نسبي : سب الوزن النسبي لها كالتاليا حاضبعاد مرتبة تصاعدي  
، التدريب (%11)بوزن نسبي  ات، المشاركة في اتخاذ القرار (%11)العم  بوزن نسبي 

، والتفويض بوزن نسبي (%71)، فر  العم  بوزن نسبي (%15)والتعلم بوزن نسبي 
ين اإلداري ليست بالمستوى درجة تطبي  أبعاد التمك ، وتد  النتا ج على أن  (71%)

تمون درجة تطبي  أبعاد التمكين اإلداري أعلى من هذا المستوى  المطلوب إذ يفتر  أن  
موجبة عند  ةا وجود عالقة ارتباطيالمطب  للرقي بعم  الهي ات المحلية وخدماتها، وأيض  

في الهي ات حصا ية بين أبعاد التمكين اإلداري ومستوى االلتزام التنظيمي إداللة  ى مستو 
 .المحلية المبرى بقطاع غزة

 بجميعتعزيز ثقافة التمكين اإلداري  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها
ا لقدرات الموظفين ومشاركتهم في صنع أبعاده من خال  االهتمام بتفويض الصالحيات تبع  

رات والتحديات الداخلية القرار، للوصو  إلى هي ة محلية ممكنة قادرة على مواكبة التطو 
 .والخارجية

 (8195شقورة، )دراسة  .1

متطلبات التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وع،قتها )بعنوان 
 (بثقافة اإلنجاز لديهم

درجة تقدير مديري المدارس الوانوية بمحافظات غزة لمتطلبات  إلى التعرف الدراسة هدفت
، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي قتها بوقافة اإلنجاز لديهمالتمكين اإلداري وعال

التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تمون عينة الدراسة مديري 
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وموظفة، وتم استخدام العديد  اموظف  ( 241)المدارس الوانوية بمحافظات غزة، والبالغ عددهم 
 .صو  إلى النتا جمن اضساليب اإلحصا ية للو 

المدارس الوانوية  تقدير مديري درجة  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
مستوى  جد أن  ، حيث و  (%74.11)لمتطلبات التمكين اإلداري كانت كبيرة وبوزن نسبي 

زن ا بو ا جد  ا كان مستوى التأثير كبير  ، وأيض  (%15.11)ا بوزن نسبي ا جد  التحفيز كان كبير  
صا ية لمتطلبات التمكين إحا ال توجد فرو  ذات داللة ، واتضح أيض  (%15.24)نسبي 

 (.الجنس، سنوات الخدمة، المؤه  العلمي)عزى للمتغيرات اإلداري ت  

نشر ثقافة التمكين اإلداري في  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها
 .والنشرات والمواد التدريبية الوسط التربوي والتعليمي من خال  اللقاءات

 (8193البحيصي، )دراسة  .91

دراسة ميدانية على الكليات  -دور تمكين العاملين في تحقيق التميز المؤسسي)بعنوان 
 (التقنية في محافظات قطاع غزة

دور تمكين العاملين في تحقي  التميز المؤسسي في المليات  إلى التعرف الدراسة هدفت
طاع غزة، ولتحقي  أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي التقنية في محافظات ق

مجتمع الدراسة من الموظفين اضكاديميين واإلداريين في المليات التقنية في  ي وتمون التحليل
 ،ا، وتم استخدام العينة الطبقية من المليات الوالثةموظف  ( 441)عددهم قطاع غزة والبالغ 

ا في المليات التقنية في قطاع غزة، وشملت العينة موظف  ( 115)وبلغت عينة الدراسة 
 .وليةالموظفين اإلداريين واضكاديميين الموبتين فقط واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات اض

مساتوى التمكاين اإلداري فاي الملياات  أهمهيانتيائج وقد توصلت الدراسة إليى مجموعية مين ال
وفااا  آراء ( %71.1)مرتفعاااة وباااوزن نسااابي  التقنياااة فاااي محافظاااات قطااااع غااازة كاااان بدرجاااة

بالترتياب اضو ، ( %75.1)المبحوثين، حيث جاء بعد فر  العم  بدرجة مرتفعة بوزن نسبي 
بالترتيااااب الواااااني، وجاااااء بعااااد ( %71.1)وجاااااء بعااااد التفااااويض بدرجااااة مرتفعااااة بااااوزن نساااابي 
، وجااااء بعاااد بالترتياااب الوالاااث( %71.5)المشااااركة بالمعلوماااات بدرجاااة مرتفعاااة باااوزن نسااابي 

بالترتياب الراباع، كماا أظهارت النتاا ج ( %71.4)الوقافة التنظيمية بدرجة مرتفعاة باوزن نسابي 
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عاازى   توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااا ية فااي دور التمكااين فااي تحقياا  التميااز المؤسسااي ي  أن اا
 .(الملية، والمستوى التعليمي، وسنوات الخدمة، والعمر)-:للمتغيرات التالية 

ضاارورة وجااود الوقافااة التنظيميااة  الدراسيية إلييى مجموعيية ميين التوصيييات أهمهيياوقييد توصييلت 
والتفويض اإلداري والمشاركة بالمعلومات وفر  العم  لتحقيا  التمياز المؤسساي، وزياادة الوقاة 
وتاادعيمها لاادى العاااملين أثناااء فتاارة تفااويض الساالطات، ووضااع آليااات تنفيااذ للقاارارات المتخااذة 

دة الاااادورات التاااي تهاااتم بتعريااااف الماااوظفين بمفهااااوم التمياااز وتبنياااا  والمنبوقاااة عااان العماااا ، زياااا
كاساااتراتيجية، وتبناااي أهاااداف اساااتراتيجية لااادى القياااادة فاااي الممياااات تعمااا  علاااى تلبياااة طلباااات 

 .الجمهور الطالب للخدمة من تلك الملمات

 (8194عفانة، )دراسة  .99

ات األهلية الدولية في المؤسس: التمكين اإلداري وع،قته بفاعلية فرق العم )بعنوان 
 (العاملة في قطاع غزة

االتصا ، ومشاركة )العالقة بين التمكين اإلداري بأبعاده الخمسة  إلى التعرف الدراسة هدفت
وفاعلية فر  العم ، مستوى ( المعلومات، بناء فر  العم ، التأثير، حفز العاملين، القوة

ة في قطاع غزة، وتم استخدام أسلوب تطبي  ك  منهما في المؤسسات اضهلية الدولية العامل
المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تمون عينة 
الدراسة من العاملين في المؤسسات اضهلية الدولية التي تعم  في قطاع غزة، والتي يبلغ 

مؤسسات، واختيار ( 7)من  مؤسسة، وقام الباحث باختيار عينة مكونة( 15)إجمالي عددها 
، وتم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية %(79)مبحوي بنسبة استرداد ( 111)

 .للوصو  الي النتا ج 

 في اإلداري  التمكين مستوى  أن   أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
 ، وكذلك(%12)نسبي ا بوزن مرتفع   كان غزة قطاع في العاملة الدولية اضهلية المؤسسات

 في االنتا ج تفاوت   وأظهرت، ( %11)بنسبة  امرتفع   مستواها كان العم  فر   فاعلية فإن  
 اإلداري، حيث للتمكين الدراسة حددتها التي الخمسة اضبعاد وجود على الدراسة عينة موافقة
 المرتبة العم  فر   بناء بعد احت  بينما ،(%11)اضولى بوزن نسبي  المرتبة القوة بعد احت 

 ثم ،(%79)المعلومات بوزن نسبي  ومشاركة بعد االتصا  ثم ،(%11)الوانية بوزن نسبي 
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الخامسة واضخيرة  المرتبة في العاملين حفز بعد كان بينما ،(%71)التأثير بوزن نسبي  بعد
 استجابات في إحصا ية داللة ذات فرو   وجود عن الدراسة وكشفت ،(%77)بوزن نسبي 

 وعند ،)العمر( لمتغير عزى ت   العم  فري  بفاعلية اإلداري  التمكين حو  عالقة ثينالمبحو 
 إلى النتا ج أشارت الدراسة، عينة في العم  فر   وفاعلية اإلداري  بين التمكين العالقة قياس
 .يينهما قوية ةطردي عالقة وجود

 بجميعم الحوافز إعادة النظر في نظا أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
أنواعها وتنظيمها ومنحها بشك  أكور عدالة، وكذلك زيادة سرعة وسهولة انسياب المعلومات 

 .ما بين المستويات اإلدارية المختلفة
 
 (8198العطار، )دراسة  .98

دراسة مقارنة "مدى ممارسة التمكين اإلداري وتأثير  لك على إبداع العاملين )بعنوان 
 (العاملة في قطاع غزة" ي جامعتي األزهر واإلس،مية بغزةلوجهات نظر العاملين ف

اإلبداع اإلداري لدى "وعلى مستوى "التمكين اإلداري "مستوى  إلى التعرف الدراسة هدفت
واعتمدت الدراسة ، العاملين في ك  من الجامعة اإلسالمية وجامعة اضزهر في قطاع غزة

من ف ة الموظفين أصحاب المناصب المنهج الوصف التحليلي، وتمون مجتمع الدراسة 
ية في ك  من الجامعة اإلسالمية وجامعة اضزهر بغزة، حيث بلغ إجمالي عددهم في فاإلشرا

ا، شخص  ( 97)ا، بينما بلغ عددهم في جامعة اضزهر شخص  ( 219)الجامعة اإلسالمية 
الباحث أسلوب ا، وقد استخدم شخص  ( 111)وبذلك بلغ العدد اإلجمالي ضفراد مجتمع الدراسة 

 .%75استبانة وبلغت نسبة االسترداد ( 111)الحصر الشام  حيث تم توزيع 

أفاراد العيناة يوافقاون علاى تاوفر  أن   أهمهيا التوصيياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من 
درجاة موافقاة  ضاح أن  التمكين اإلداري وأبعاده مح  الدراسة بنسب متفاوتة فاي الجاامعتين، وات  

حياث بلغات درجاة الموافقاة  ،معة اإلسالمية أكبر من درجة موافقاة جامعاة اضزهارموظفي الجا
، بينمااا بلغاات (%71,44 ) لاادى مااوظفي الجامعااة اإلسااالمية" التمكااين االداري "علااى محااور 

، (%71.41)، ودرجة موافقة لتلك الجاامعيتين بلغات (%11,52)لدى موظفي جامعة اضزهر
 الجااامعين علااى اضبعاااد جاااء بالترتيااب التااالي، فجاااء الدرجااة موافقااة مااوظفي فااي ك اا إن  حيااث 

عاد ، وجااء بالترتياب الوااني ب  (%77.51)عد فر  العما  بدرجاة موافقاة بلغات بالترتيب اضو  ب  
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عااد االتصااا  الفعااا  ، بالترتيااب الوالااث ب  (%71.11)تفااويض الساالطات بدرجااة موافقااة بلغاات 
عاااد حفاااز العااااملين بدرجاااة موافقاااة اباااع ب  ، وجااااء بالترتياااب الر (%74.51)بدرجاااة موافقاااة بلغااات 

 (.%19.1)عد التدريب بدرجة موافقة بلغت بالترتيب الخامس ب  ، (%72.91)بغلت 

لتا الجامعتين العم  على ك   أن   أهمها توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
علي ، والعم  الجاد على نشر ثقافة التمكين اإلداري من خال  تعزيز أبعاده والقيم التي تحث 

أكور على التوسع في تفويض الصالحيات للعاملين ومشاركتهم اإلدارة في صنع القرارات 
التي تتعل  بعملهم من خال  توفير برامج تدريبية مناسبة داخ  وخارج الجامعة والتي تؤدي 

 .إلى زيادة المفاءة لدى العاملين مما يعزز قدرتهم على القيام بالمهام المفوضة إليهم

 (8191التلباني وآخرون، )راسة د .94

 (ع،قة القيادة التحويلية بتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة)بعنوان 

التأثير الموالي، )العالقات بين القيادة التحويلية بأبعادها اضربعة  إلى التعرف الدراسة هدفت 
في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، وتمكين العاملين ( الحفز اإللهامي، االعتبارات الفردية

 رتبةاضكاديميين ب استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم اختيار مجتمع الدراسة من
على االستبانة  وون إدارية واإلداريين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، حيث اعتمد الباح

طبقية العشوا ية وتم توزيع عدد واستخدمت طريقة العينة ال كأداة ر يسية لجمع البيانات،
استبانة على اضكاديميين برتبة إدارية واإلداريين في الجامعات الفلسطينية وتم ( 111)

 .استبانة ( 517)استرداد 

توفر عناصر التمكين في الجامعات  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
وف  آراء المبحوثين، حيث توفرت ( %74.44)الفلسطينية كان بدرجة متوسط وبوزن نسبي 

، ومعني وقيمة العم  بالنسبة (%15.91)بعض العناصر بدرجة كبيرة مو  أهمية العم  
والسيطرة  ،(%14.19)واستخدام القدرات والمهارات  ،(%11.12)للزمالء والر يس المباشر

 ، وبعض عناصر(%11.21)، وتوفر القدرات والمهارات (%12.49)على طر  العم  
التمكين اضخرى بدرجة أق  مو  مدى التواف  بين الخبرة السابقة ومتطلبات الحالية 

، والمفاءة والفاعلية في أداء (%71.11)، والتعام  بكفاءة مع مشاك  العم  (71.41%)
، والقدرة (%72.15)، والقدرة على تحديد الجداو  الزمنية إلنجاز المهام (%71.12)العم  

جاد حلو  مبتمرة لمشاك  إي، القدرة على (%71.74)ضمن جودة العم  على اتخاذ قرارات ت
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، ومدى تأثير وظيفة (%71.11)، والحاجة إلى سلطة أكبر في العم  (%72.11)العم  
هناك  ، وكما توصلت الدراسة إلى أن  (%71.15)الشخ  على وظا ف زمالء العم  

مو  عدم الحاجة إلى موافقة اإلدارة  عناصر للتمكين بحاجة إلى المزيد من االهتمام والتعزيز
تباع اإلجراءات بصورة ا، والتعر  للعقوبات بسبب عدم (%14.19)لح  مشكالت العم  

، المساهمة في وضع خطط (%11.11)، والقدرة على تغيير طر  العم  (%15.91)دقيقة 
، (%11.19)، وتوفر السلطة لتصحيح أخطاء اآلخرين (%15.11)وأهداف المنظمة 

ود فرو  ذات داللة إحصا ية حو  عالقة القيادية التحويلية بتمكين العاملين في ووج
 .(طبيعة العم ، الجنس، اسم الجامعة، سنوات الخدمة)عزى لمتغير الجامعات الفلسطينية ت  

زيادة االهتمام بحاجات العاملين  أهمها لتوصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ا
ع المديرين على القيام بممارسة عمليات التفويض والتمكين، والعم  الشخصية والعملية وتشجي

على خل  مناخ تنافسي بينهم، وضرورة تعزيز ثقافة تشجيع العاملين على تقديم اضفمار 
وزيادة الدورات التدريبية في الجامعات الفلسطينية الخاصة بالقا د التحويلي، واالهتمام 

 .ة لزيادة تمكين العاملينبسلوكيات وعناصر القيادة التحويلي

 :الدراسات العربية . ب
 (8197بوسالم، )دراسة  .9

التمكين اإلداري كمدخ  للتميز التنظيمي دراسة ميدانية على شركة سوناطراك )بعنوان 
 (النفطية الجزائرية

دور التمكين اإلداري في التميز التنظيمي لشركة سوناطراك  إلى التعرف الدراسة هدفت
م استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة البترولية، وت

لجمع البيانات، حيث تمون عينة الدراسة من العاملين بشركة سوناطراك النفطية الجزا رية، 
، وتم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى اشخص  ( 141)والبالغ عددهم 

 .النتا ج

للتمكين اإلداري بنسبة  هناك دور   أن   أهمها نتائجدراسة إلى مجموعة من الوقد توصلت ال
 .في التميز التنظيمي لشركة سوناطراك البترولية( 14.14%)
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ضرورة االهتمام بتمكين العاملين،  أهمها لتوصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ا
ى تحم  المسؤوليات والنظر وخاصة في المستويات اإلدارية الدنيا من خال  تشجيعهم عل

 .إلى أخطاءهم كفرص للتعلم، ضج  تعزيز التميز التنظيمي في الشركة المبحوثة

 (8197ن، وسليمان وآخر )دراسة  .8

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

داري، وتم استخدام التمكين اإلداري ودوره في تعزيز اإلبداع اإل إلى التعرف الدراسة هدفت
استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث  وتم   ،أسلوب المنهج الوصفي التحليلي

ين لديهم خدمة وخبرة في المجا  المصرفي وعملها، ذتمون عينة الدراسة من المديرين ال
ا، وتم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى مدير  ( 11)غ عددهم والبال

 .النتا ج

وجود عالقة إيجابية ذات داللة  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
صا ية بين أبعاد التمكين اإلداري مجتمعة ومنفردة واإلبداع اإلداري بدرجة متوسطة وبوزن إح

عد المشاركة في المعلومات كان بدرجة مرتفعة بوزن نسبي ب   ضح أن  وات   ،(%74.57)نسبي 
عد الحرية واالستقاللية المتمو  في حرية العاملين باتخاذ القرارات ب   ، واتضح أن  (11.11%)

المعرفة المتمو  في تدريب  كعد امتال، وكان ب  (%72.17)بدرجة متوسطة بوزن نسبي 
ا وجود تأثير قوي معنوي ، وأيض  (%72.17)بوزن نسبي وتطوير العاملين بدرجة متوسطة 

 .حصا ية ضبعاد التمكين اإلداري مجتمعة ومنفردة في اإلبداعإذات داللة 

توعية مصارف القطاع الخاص  أهمها لتوصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ا
من جراء يجابية التي يمكن الحصو  عليها اإل حو  مفهوم التمكين واإلبداع واآلثار

استخدامها، وزيادة مشاركة العاملين في مصارف القطاع الخاص بالمعلومات لما ل  من أثر 
 .في زيادة المفاءة والفاعلية لهم
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 (Al-Ha'ar, 2016)دراسة  .4

(The Impact of Administrative Empowerment on the Organization 
Performance at Jordainian Industrial Companies) 

 (أثر التمكين اإلداري على األداء التنظيمي في الشركات الصناعية األردنية) 
مدى أثر التمكين اإلداري على اضداء التنظيمي في الشركات  إلى التعرف الدراسة هدفت

الصناعية اضردنية، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة 
مدير، نا ب )من ف ة ( 151)نات، حيث تمون عينة الدراسة من كأداة دراسة لجمع البيا

، وتم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى (مدير، ر يس قسم، المشرف
 .النتا ج

مستوى التمكين اإلداري بالشركات  أن   أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
 -المشاركة )أبعاد التمكين  ، وأن  (%54.7)ن نسبي الصناعية اضردنية بدرجة ضعيفة وبوز 

 - %17.11)بوزن نسبي ( دعم اإلدارة العليا –التدريب  –توفير والمعلومات الالزمة 
وجود عالقة التمكين ا بالترتيب على التوالي، وأيض  ( 49.11% - 49.11% - 11.11%

متغيرات التمكين اإلداري  اإلداري ومتغيرات اضداء التنظيمي، ووجود عالقة ارتباطي  بين
وبين متغيرات اضداء ( التدريب، وتوفير المعلومات الالزمة، ودعم اإلدارة العليا، والمشاركة)

 (.خدمة العمالء، ورضا العمالء)التنظيمي 

نشر ثقافة التمكين اإلداري بين  أهمها لتوصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ا
ا ردنية واالهتمام بتطوير قدرات الموظفين وتدريبهم وفق  ة اضالموظفين في الشركات الصناعي

 .للبرامج العلمية هدفها تطوير القدرات وتحسين مستوى اضداء

 (8195الشري ، )دراسة  .3

واقع التمكين اإلداري للمديرات وع،قته بالتنمية المهنية للمعلمات في المدارس )بعنوان 
 (الثانوية بمدينة مكة المكرمة

واقع التمكين اإلداري لمديرات المدارس الوانوية في مدينة مكة  إلى التعرف راسةالد هدفت
المكرمة وعالقت  بالتنمية المهنية للمعلمات، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي 

( 91)وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تمون مجتمع الدراسة من 
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معلمة، وتم ( 511)لمة بالمرحلة الوانوية، وتم اختيار عينة قوامها مع( 1421)مديرة، و
 .استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى النتا ج

درجة تمكين المديرات بالمدارس  أن   أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
 اتفي اتخاذ القرار  ، وظهر بعد المشاركة(%51.1)بوزن نسبي  منخفضةالوانوية كانت 

بوزن  منخفظة، وبعد تنمية روح الفري  بدرجة (%79.1)وصناعت  بدرجة كبيرة بوزن نسبي 
 (.%51.1)نسبي 

ضرورة تعزيز الممارسات التي تقوم  أهمها توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
 .مجا  تمكين المديراتبها اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمدينة مكة المكرمة في 

 
 (8195قوز، )دراسة  .5

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

التمكين اإلداري وأثره على الوالء التنظيمي لدى العاملين في  إلى التعرف الدراسة هدفت
ام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام المصارف التجارية السودانية، وتم استخد

االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تمون مجتمع الدراسة من العاملين في المستويات 
سالمي، بنك الشما  اإل)  فيوالدنيا في المصارف التجارية السودانية متموال   ىاإلدارية الوسط

سالمي، بنك الني ، مصرف االدخار، يص  اإلبنك تنمية الصادرات، البنك الزراعي، بنك ف
، وتم استخدام أسلوب المسح الشام ، وتم اشخص  ( 111)، والبالغ عددهم (بنك الخرطوم

 .استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى النتا ج

ا درجة التمكين اإلداري كان ضعيف   أن   أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
ا بوزن نسبي عد فري  العم  بدرجة ضعيفة جد  ، وظهر ب  (%11.5)ا بوزن نسبي د  ج
عد تحفيز العاملين ، وب  (%11.1)ا بوزن نسبي عد التدريب ضعيف جد  ، وب  (11.1%)

الوالء التنظيمي على  اإلداري ووجود أثر للتمكين ، (%11.1)ا بوزن نسبي ضعيف جد  
جابات المبحوثين إحصا ية في إرو  ذات داللة ا عدم وجود فبالمصارف السودانية، وأيض  

العمر، سنوات الخبرة، )غرافية و داري للعاملين يعزى للمتغيرات الديمحو  مستوى التمكين اإل
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( التدريب) ، بينما وجدت بعد (الشعوري، والمستمر)على الوالء التنظيمي ( المؤه  العلمي
 .عند اإلناي( الشعوري )ظيمي ا مع الوالء التنفي التمكين اإلداري دالة إحصا ي  

ضرورة تطبي  نموذج الدراسة  أهمها التوصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من 
لتحقي  رضا ووالء العاملين، وضرورة االهتمام بتنمية إدراك العاملين ضبعاد التمكين اإلداري، 

 .ياتوخاصة في المستويات اإلدارية الدنيا من خال  تشجيعهم على تحم  المس ول
 
 (Mattar & Atteia , 2015)دراسة  .6

Impact of Administrative Empowerment on Organizational 
Commitment (Field Study in Secondary Governmental Schools 
in Kingdom of Bahrain) 

دراسة ميدانية في المدارس الحكومية : أثر التمكين اإلداري على اللتزام التنظيمي) 
 (نوية في مملكة البحرينالثا

أثر التمكين اإلداري على االلتزام التنظيمي في المدارس الحكومية  إلى التعرف الدراسة هدفت
الوانوية في مملمة البحرين، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام 

بي ة التعليمية االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تمون عينة الدراسة موظفي ال
واإلدارية في المدارس الحكومية الوانوية في محافظتي الجنوبية والمحر ، والبالغ عددهم 

 .وموظفة، وتم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى النتا ج اموظف  ( 211)

درجة التمكين اإلداري كانت  أن   أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
، (%95)عد فري  العم  مرتفع وبوزن نسبي ا كان ب  ، وأيض  (%91.4)رتفعة وبوزن نسبي م

عد المشاركة كان مرتفع بوزن ب   ، وأن  (%11.1)عد التدريب كان مرتفع وبوزن نسبي ب   وأن  
ا وجود فرو  ذات داللة إحصا ية حو  التمكين االداري تضح أيض  ا، و (%91.1)نسبي 

 (.العمر، والمؤه الجنس، )تعزى للمتغيرات 

ضرورة تقديم دورات ومحاضرات  أهمها توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
الموظفين  ةللموظفين فيما يتعل  بطر  االتصا  والتفاع  والطر  التي تساعد على رفع كفاء

 ليتمكنوا من فهم أنفسهم وتباد  المعلومات والتعبير عن آرا هم لآلخرين التي تمكن العم 
 .والتنظيم
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 (Otoum& Magableh, 2014)دراسة  .7

The Administrative Empowerment and its Relationship with the 
Innovative Behavior among the Head / Coordinators of the Academic 
Department at the Faculty of Science and Arts، Sharurah - Najran 
University 

منسقي قسم األكاديمية في / داري وع،قته مع السلوك المبتكر بين رئي  التمكين اإل) 
 (جامعة نجران -كلية العلوم واآلداب، شرورة 

/ لسلوك المبتمر بين ر يسوعالقت  بادرجة التمكين اإلداري  إلى التعرف الدراسة هدفت
ضاء هي ة منسقي القسم اضكاديمي في كلية العلوم والفنون في شرورة من وجهة نظر أع

التدريس، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة 
من أعضاء هي ة التدريس، وتم ( 214)لجمع البيانات، حيث تمون عينة الدراسة من 

 .استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى النتا ج

 وجود عالقة بين التمكين اإلداري  أهمها نتائجلوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ا
درجة االتصاالت  ، وتبين أن  (%74.1)والسلوك المبتمر بدرجة متوسطة وبوزن نسبي 

، وأن تفويض السلطة كان بدرجة متوسطة (%77)والعالقات كانت متوسطة بوزن نسبي 
، (%74.1) ، وأن العم  اإلداري كانت بدرجة متوسطة وبوزن نسبي(%71.4)بوزن نسبي 

ا وجود عالقة تضح أيض  وا، (%71.1)الدافع الذاتي كان بدرجة متوسطة وبوزن نسبي  وأن  
الجنس، والتخص ، وخبرة التدريس، والرتبة )عزى لمتغير بين اإلدارة والسلوك المبتمر ت  

 (.اضكاديمية

يميين منسقين أكاد/ ختيار رؤساء ا أهمها لتوصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ا
 .من الذين لديهم قادة مبتمرة ويسعوا إلى االبتمار والمي  إلى تحم  المخاطر

 
 (8199المبيضين والطراونة،)دراسة  .2

  (أثر التمكين اإلداري في السلوك اإلبداعي لدى البنوك التجارية األردنية)بعنوان 

في البنوك التجارية هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى التمكين اإلداري اإلبداعي لدى العاملين 
واعتمدت . كما هدفت إلى اختيار تأثير أبعاد التمكين اإلداري في السلوك اإلبداعي. اضردنية
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الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتمون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في البنوك 
جتمع الدراسة من م( %1)ردنية، وتم اختيار عينة عشوا ية طبقية تناسبية وبنسبة التجارية اض

ولغر  تحقي  أهداف الدراسة تم تصميم  ،ا وموظفةموظف  ( 192)حيث بلغ عدد أفراد العينة 
 .ا لهذه الدراسةاستبانة خصيص  

ردنية تمارس البنوك التجارية اض أن   أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
، وجاء بالترتيب (%15.4)بي التمكين اإلداري بمختلف مجاالت  بدرجة متوسطة وبوزن نس

، وبالترتيب (%19.4)عد مجا  تفويض الصالحيات بدرجة متوسطة وبوزن نسبي اضو  ب  
عد ، وبالترتيب الوالث ب  (%11.1)عد إثراء العم  بدرجة متوسطة وبوزن نسبي الواني ب  

الرابع ، وبالترتيب (%11.1)المشاركة في اتخاذ القرارات العم  بدرجة متوسطة وبوزن نسبي 
، وبالترتيب (%14.1)عد إيجاد الوقافة الداعمة للعاملين بدرجة متوسطة وبوزن نسبي ب  

، وبالترتيب (%11.1)بدرجة متوسطة وبوزن نسبي ( عم  الفري )عد تطبي  إدارة الخامس ب  
 (.%11.1)عد تدريب وتعليم العاملين بدرجة متوسطة وبوزن نسبي السادس ب  

العم  بروح الفري  وتدريب  أهمهاتوصيات جموعة من الوقد توصلت الدراسة إلى م
العاملين على العم  الجماعي والتعاون والتنسي ، باإلضافة اهتمام إدارات البنوك بالعاملين 

 .مع المبدعين القادرين على تقديم اضفمار الجديدة

 :الدراسات األجنبية. ج
 (Ozaralli,2015)دراسة  .9

Linking empowering leader to creativity: the moderating role of 
psychological (felt) empowerment 

(الع،قة بين تمكين القيادة وإبداع العاملين في قطاع التكنولوجيا والخدمات التركي)بعنوان   
هدفت الدراسة المشف عن تأثير تمكين القيادات في تشجيع اإلبداع لدى الموظفين بالتطبي   

يا والخدمات في تركيا، تم استخدام االستبانة كأداة لجمع المعلومات، تم على قطاع التمنولوج
لمترونية على موظفي قطاع الخدمات والتمنولوجيا في الشركات إاستبانة  (411) توزيع

 .وموظفة اف  موظ (121)سطنبو ، وكانت نسبة االستجابة مكونة من إالعاملة في مدينة 

مستوى تمكين القيادة كان بدرجة  أن   أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
ا وجود أثر إيجابي ذو داللة ين، وأيض  ثراء المبحو آ وف ( %72.5)متوسطة بوزن نسبي 
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معنوية لتمكين القيادات على إبداع العاملين، بينما لم يكن أكبر في حالة شعور العاملين 
ير المعنوي لتمكين القيادات على مستوى بالتمكين للتمكين النفسي على إبداع العاملين، والتأث

إبداع العاملين يكون أكبر في حالة شعور العاملين بالتمكين النفسي بصورة أعلى عن  عندما 
 .يكون شعور العاملين بالتمكين النفسي بصورة أق 

على  المديرينضرورة تشجيع  أهمها لتوصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ا
وذلك من خال  التأكيد على تفويض الصالحيات، وتمكين  ؛داعي لموظفيهمتحفيز اضداء اإلب

 .القيادات ومزيد من الدورات التدريبية والتنمية البشرية للموظفين

 (Ndegwa,2015)دراسة  .8

Percieved Relationship Between Eployee Empowerment and 
Organizational Performance Commercial Banks in Kenya. 

 (الموظفين، وأداء البنوك التجارية في كينيا تمكين الع،قة بين)بعنوان 

هدفت الدراسة إلى إنشاء تصور حو  العالقة بين تمكين الموظفين وأداء المنطمة، وقد  
المصاريف  جميعاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتألف مجتمع الدراسة من 

وقد تم جمع البيانات اضولية باستخدام  ،(41)تي عددها التجارية المرخصة في كينيا وال
 استبانة( 11)استبانة وتم استرجاع ( 41)هذه البنوك بعدد  مديري استبانة تم توزيعها على 

 .(%77,1) بنسبةصالحة للتحلي  

مستوى تمكين الموظفين في البنوك  أن   أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
  راء المحبوثين، وأن  آ وف ( %11.2)كان بدرجة مرتفعة بوزن نسبي  كينيا التجارية في

كان بدرجة مرتفعة بوزن نسبي  الموظفون يسمح لهم اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهم
يشجعون على تنفيذ أفمار جديدة كان بدرجة متوسطة  التنفيذيين المديرين، وأن (11.2%)

الشخصي  باإلنجازا لبنوك تعطي الموظفين شعور  إلى ا باإلضافة، (%71.5)بوزن نسبي 
تمكين الموظفين يؤثر بشك   ا أن  ، وأيض  (%15)ة أق  من المتوسط بوزن نسبي جكان بدر 

الموظفين  إيجابي وكبير على اضداء التجاري للبنوك العاملة في كينيا وذلك بصورة كبيرة، وأن  
والدعم يمكنهم اتخاذ قرارات سليمة  زمة والمعلومات،الالمخولين والمجهزين باضدوات ال

العالقة  ون الموظفين يحسن وتحقي  انجازات كبيرة مما يعود بالنفع على المنظمة كك ، وأن  
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التدريب يعزز من أداء العم  وتمكين  بين الموظفين والزبا ن إلى حد كبير، كما أن  
 .الموظفين من أج  تحقي  أهدافهم المحددة

زيادة المستوى من تمكين الموظفين  أهمها توصياتجموعة من الوقد توصلت الدراسة إلى م
مساهمات الموظفين المخولين وأصحاب السلطات لها أثر كبير على إنتاجية  حيث أن  

 .وإيرادات وفعالية المنظمة كك 

 ( Dehghani et al,2014)دراسة  .4

Staff Empowerment, Entrepreneurial Behaviors and 
Organizational Efficiency in Iranian Headquarter Education. 

والكفاءة التنظيمية في المقرات الرئيسية للتعليم  الرياديتمكين العاملين والسلوك )بعنوان 
 (في إيران

هدفت الدراسة إلى تحقي  المفاءة لدى موظفي التعليم العالي في المقرات الر يسية للتعليم  
عما  وفعاليتها بالتطبي  على موظفي يادة اضر لتمكين و وكذلك كشف العالقة بين افي إيران، 

إيران، حيث تم قياس مدى تمكين العاملين من خال  أبعاد  /التعليم في مدينة هرمزكان
 (.معنى العم ، المفاءة، تقرير المصير، التأثير)التمكين وهي 

مون مجتمع تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع المعلومات، وت
ا وموظفة في المقرات التعليم الر يسية اإليرانية في مدينة هرمزكان، موظف  ( 121) الدراسة من

 موت (241) وكان عدد المسيحين ،ا وموظفةموظف  ( 215) منوتم أخذ عينة عشوا ية مكونة 
 حصا ي، وقد تمونت االستبانة من أربعةاستبانة لم تمن صالحة للتحلي  اإل( 29) استبعاد

تمكين الموظفين، السلوك الريادي، كفاءة التعليم، وبعض الخصا   )أجزاء مختلفة هي 
 (.الديموغرافية

مستوى تمكين العاملين في التعلايم  أن  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها  
 ىمعنا وأن  ، (%47)العالي في المقرات الر يسية في إيران كان بدرجة  منخفضة بوزن نسابي 

المفااءة لادى العااملين  ، وأن  (%41.1)العم  لدى العاملين كان بدرجة منخفضة بوزن نسبي 
المصير لدى العااملين كاان بدرجاة  تقرير ، وأن  (%41.1)كانت بدرجة منخفضة بوزن نسبي 

(  %44.1)التاأثير كاان بدرجاة منخفضاة باوزن نسابي  ، وأن  (%51.1)منخفضة بوزن نسابي 
إحصا ية بين تمكين العاملين وكفااءة المنظماة، حياث وجادت الدراساة وجود عالقة ذات داللة 

هناك عالقة ارتباط قوية بين جميع أبعاد التمكين اإلداري وكفاءة المنطماة، ووجاود عالقاة  أن  
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ذات داللااة إحصااا ية بااين الساالوكيات الرياديااة وكفاااءة المنظمااة، حيااث وجاادت الدراسااة وجااود 
وارد، والتركيااز علااى الطاار  الحديوااة مااع كفاااءة المنظمااة، عالقااة ارتباااط بااين الحفااا  علااى الماا

ووجود عالقة ذات داللة إحصا ية بين السلوكيات الريادية، تمكين الموظفين وكفااءة المنظماة 
 .حيث وجدة الدراسة عالقة ارتباط قوية بين المتغيرات المستقلة وكفاءة المنظمة

العم  على النظر في ترقيات  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها
تعتبر أفمار مويرة ومومرة للنهو  بأهداف  الموظفين، واالستخدام السليم للموارد يمكن أن  

المنطمة، وكذلك العم  على تفويض الصالحيات والبعد عن تركيز السلطة وإعطاء 
 .ا من السلطةالموظفين مزيد  

 (Chua et al,2014)دراسة  .3
The Relationship between Employee Empowerment, Team Work 
and Recognition on Company Performance: An Investigation In 
Malaysian Manufacturing Industry 

تحقيق في الصناعة : أداء الشركةبالع،قة بين تمكين الموظفين، فريق العم  والعتراف )
 (التحويلية الماليزية

أداء الشركات والذي  لىة تمكين العاملين والعم  الجماعي ععالق إلى التعرف الدراسة هدفت
،واستخدم (مواصلة النمو، الحصة السوقية، النجاح والبقاء على المستقب  القريب)يتمو  في 

شركة تمو  مختلف ( 14) الباحوون االستبانة كوسيلة لجمع المعلومات من خال  مسح
من العاملين ( 211)تمونت عينة الدراسة  وقد الصناعات في المنطقة الشمالية في ماليزيا،

 والمديريندارة العليا في الصناعات التحويلية في بعض الشركات الماليزية وكانوا من اإل
بنسبة ( 17)لمترونية وكان الرد من خال  إاستبانة ( 211) سا إر والموظفين المهنيين، وتم 

 .%)54,4) استجابة بلغت
تمكين الموظفين كان  مستوى  أن  النتائج أهمها  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من

بدرجة مرتفعة بوزن نسبي  وصنع القراروظهر بعد التنفيذ  ،(%71.1)ا وبوزن نسبي متوسط  
وجود تأثير إيجابي ذو داللة إحصا ية لتمكين الموظفين على اضداء من خال  و ، (77.1%)

الء، ووجود تأثير إيجابي للعم  العم داء المالي، وزيادة الحصة السوقية، ورضاتحسين اض
 .الجماعي على أداء الشركات الماليزية
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تنظر جميع الشركات  ضرورة أن  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها 
الصناعية بشك  جدي إلى تمكين الموظفين والعم  الجماعي كجانب مهم للبقاء على قيد 

 .الحياة في اضعما  التجارية

 (Lan and Chong, 2014)دراسة  .5

The mediating role of psychological empowerment between 
transformational leadership and employee work attitudes 

 (التمكين النفسي كدور وسيط بين القيادة التحويلية واتجاهات الموظف للعم ) 
 

لتمكين النفسي واتجاهات الموظفين أبعاد القيادة التحويلية على ا إلى التعرف الدراسة هدفت
دراسة التمكين النفسي كعام  وسيط بين القيادة التحويلية  ا الىأيض   هدفتللعم  كما 

واتجاهات الموظفين للعم ، واستهدفت الدراسة مستويات اإلدارة العليا للشركات العاملة في 
ستبانة باللغتين الصين، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات حيث تم توزيع اال

وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة  ،نجليزية والصينيةاإل
( 174)فرد وتم استرجاع ( 2111)كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تمون عينة الدراسة من 

 .استبانة صالحة، وتم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى النتا ج

درجة التمكين النفسي على القيادة  أن   أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
 ،(%11.1)التحويلية واتجاهات الموظف للعم  كانت بدرجة أق  من المتوسطة بوزن نسبي 

التمكين النفسي يرتبط مع  القيادة التحويلية ترتبط إلى حد كبير بالتمكين النفسي، وأن   أن  و 
التمكين النفسي وسيط جز ي في العالقة بين  الموظف للعم  إلى حد كبير، وأن   اتجاهات

وجد عالقة بين جميع أبعاد القيادة ت  ال القيادة التحويلية واتجاهات الموظفين للعم ، وأن  
التحويلية والتمكين النفسي، وال توجد عالقة بين جميع أبعاد التمكين النفسي واتجاهات 

 .الموظفين للعم 

   ينبغي على المنظمات أن  بأن   أهمها توصياتقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الو 
بداعية لدى العاملين، تعزز مهارات القيادة اإلدارية العليا وذلك بتنمية المهارات اإلدارية واإل

 .عية العاملين نحو اضداء اضفض  وتحفيزهم للتقدم والتطويردافوإثارة 
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 ملخص نتائج الدراسات السابقة حول التمكين اإلداري  (3)جدول 

 السنة الدراسة #
التصال 
ومشاركة 
 المعلومات

بناء 
فرق 
 العم 

تحفيز  التأثير
 العاملين

التدريب 
 والتعليم

المشاركة 
في 
اتخا  
 القرارات

الوزن 
 %النسبي

 %42.11 19.1 17.1 15.1 41.1 19.1 54.1 1121 سالم 2-
 %11.94 - 54.19 51.12 - - 15.14 1121 مالةأبو ش- 1

 %14.17 - 15.45 51.94 - 15.11 71.5 1121 الملفوح 1-

 %19.11 11.12 17.71 - - - - 1125 أبو عمرة- 4

 %11.51 - 11.1 17.1 - 17.9 17.1 1125 اليازجي -5

 %12.11 - - 11.5 71.1 11.1 79.1 1125 بدير وآخرون  -1

 %11.15 11.41 11.11 11.19 _ _ 19.59 1125 صيام 7-

 %14.11 11.1 15.1 49.1 11.1 71.1 - 1125 طموس- 1

 %74.11 - - 15.11 15.24 - - 1125 شقورة -9

 %71.11 - - - - 75.1 71.5 1124 البحيصي -21

 %12.11 - - 77.1 71.1 11.1 79.1 1121 عفانة -22

 %71.41 - 19.1 72.91 - 77.51 74.51 1121 العطار -21

التلباني  21-
 وآخرون 

1121 - - - - - - 74.44% 

 %14.14 - - - - - - 1127 بوسالم 24-

25 -
سليمان 

 ون وآخر 
1127 11.11 - - - 72.17 72.17 74.57% 

21- Al-Ha'ar 1121 11.1 - - - 49.1 17.1 54.71% 

 %51.11 79.1 - - - 51.1 - 1125 الشريف -27

 %11.51 - 11.1 11.1 - 11.1 - 1125 قوز -21
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 السنة الدراسة #
التصال 
ومشاركة 
 المعلومات

بناء 
فرق 
 العم 

تحفيز  التأثير
 العاملين

التدريب 
 والتعليم

المشاركة 
في اتخا  
 القرارات

الوزن 
 %النسبي

29- 
Mattar & 
Atteia 

1125 - 95.1 - - 11.1 91.1 91.41% 

11- 
Otoum & 
Magableh 

1124 77.1 74.1 - 71.1 - - 74.11% 

12- 
المبيضين 
 والطراونة

1122 - 11.1 11.11 - 11.1 11.1 15.41% 

-11 Ozaralli 1125 - - - - - - 72.5% 

11 -Ndegwa 1125 - - 15 71.5 - 11.2 11.2% 

14- 
Dehghani 

et al 
1124 - - 44.1 - - - 47.1% 

-15 Chua et al 1124 - - - - - 77.1 71.1% 

11- 
Lan and 
chong 

1124 - - - - - - 11.1% 

 (جرد بواسطة الباحث:)المصدر
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 دراسات إدارة الجودة الشاملة 4.9.8

 (:الفلسطينية)الدراسات المحلية . أ
 (8196كحي ، )دراسة  .9

دراسة تطبيقية على العاملين  –إدارة الجودة الشاملة وع،قتها بالميزة التنافسية )بعنوان 
 (في جامعة فلسطين

دراسة تطبيقية  –التنافسية  وعالقتها بالميزةإدارة الجودة الشاملة  إلى التعرف الدراسة هدفت
االستبانة و ، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي على العاملين في جامعة فلسطين

كأداة لجمع البيانات، حيث تمون مجتمع الدراسة من كافة العاملين اضكاديميين واإلداريين 
حيث تم توزيع  الشام ،سلوب المسح أ، وتم استخدام اموظف  ( 111)عة والبالغ عددهم بالجام

، وتم استخدام العديد (%92.17)استبانة صالحة بمعد  استرداد ( 211)واسترداد االستبانة 
 .النتا جمن اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى 

التقييم العام إلدارة الجودة  ى مستو  أن   أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
ا هنالك عالقة ، وأيض  (%74.19)الشاملة في الجامعة كان بدرجة كبيرة بوزن نسبي 

 .الميزة التنافسية للجامعةو موجبة قوية بين تطبي  إدارة الجودة الشاملة  ةارتباطي

التحق  من تطبي  جميع الوحدات  أهمها توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
اإلدارية لمبادئ إدارة الجودة الشاملة، وتوفير المفاءات والحوافز المادية والمعنوية الالزمة 

 .لتشجيع العاملين على تطبي  أبعاد الجودة الشاملة

 (8196أبو طعيمة، )دراسة  .8

 الفلسطينية المستشفيات الحكومية في الشاملة الجودة إدارة مبادئ مدى تطبيق)بعنوان 
ب    (تعزيزها وس 

مدى تطبي  إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات الحكومية  إلى التعرف الدراسة هدفت
وتم استخدام  ،وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،الفلسطينية وسب  تعزيزها

االستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تمون مجتمع الدراسة من شاغلي الوظا ف اإلشرافية في 
ا، حيث تم اختيار العينة بطريقة المسح موظف  ( 411)ومية، والبالغ عددهم المستشفيات الحك
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الشام  في الجانب التطبيقي من الدراسة، وتم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية 
 .للوصو  إلى النتا ج

تطبي  مبادئ إدارة الجودة  ى مستو  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
ا وجود ، وأيض  (كبيرة)، وبدرجة (%71.111)جهة شاغلي الوظا ف اإلشرافية الشاملة من و 

فرو  ذات داللة إحصا ية بين متوسطات درجات تقدير المبحوثين حو  مدى تطبي  مبادئ 
عام، عدد سنوات الخدمة  (41) إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغير العمر لصالح أق  من

، المسمى (سنوات 21أق  من  – 5من )جموعة ، وم(سنوات 5أق  من )لصالح مجموعة 
 .مدير دا رة، مكان العم / الوظيفي لصالح الذين مسماهم الوظيفي مدير 

  يجب العم  على تعمي  وزيادة أن   أهمها توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
 . الوعي بمبادئ إدارة الجودة الشاملة وسب  تعزيزها في المؤسسات الحكومية

 (8196عبد الجواد، )اسة در  .4

إدارة الجودة الشاملة ومستوى مساهمتها في تحقيق إدارة المعرفة بالخدمات )بعنوان 
 (الطبية العسكرية

إدارة الجودة الشاملة ومستوى مساهمتها في تحقي  إدارة المعرفة  إلى التعرف الدراسة هدفت
نة كأداة لجمع البيانات، حيث بالخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة، وتم استخدام االستبا
، (ر يس قسم حتى مدير عام)تمون مجتمع الدراسة من العاملين في الوظا ف اإلشرافية 

ا في جهاز الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة، وتم استخدام موظف  ( 251)والبالغ عددهم 
 .العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى النتا ج

مستوى تطبي  مبادئ إدارة الجودة  أهمها نتائجلى مجموعة من الوقد توصلت الدراسة إ 
حصا ية بين إا توجد عالقة ذات داللة ، وأيض  (ضعيفة)، وبدرجة (%49.11)الشاملة 

 حو حصا ية إوجد فرو  ذات داللة تا ال مكونات إدارة الجودة الشاملة وإدارة المعرفة، وايض  
عزى لمتغير العم  والمؤه  العلمي والخبرة والجنس، دارة المعرفة ت  إإدارة الجودة الشاملة و 

 .ا لمتغير المهنة لصالح المادر اإلداري حصا ية تبع  إوبينما توجد فرو  ذات داللة 
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يجب تعزيز العم  بمبادئ   أن   أهمها لتوصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ا
ن خال  العم  على تفعي  الجودة الشاملة بجهاز الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة م

 .مدادها بمقومات عملهاإو  ةمدادها بالموادر المؤهلإعم  وحدة الجودة بالجهاز من خال  

 (8193فرهودة، )دراسة  .3

درجة الفاعلية التنظيمية وع،قتها بإدارة الجودة الشاملة بمدارس وكالة الغوث في )بعنوان 
 محافظات غزة

لية ودرجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة بمدراس وكالة درجة الفاع إلى التعرف الدراسة هدفت
الغوي في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين، والتعرف إلى العالقة بين الفاعلية 

إدارة الجودة الشاملة بمدراس وكالة الغوي في محافظات غزة، وتم استخدام و التنظيمية 
ع البيانات، حيث تمون مجتمع الدراسة االستبانة كأداة لجمو  ،أسلوب المنهج الوصفي التحليلي

 - 1121)من معلمي مدارس وكالة الغوي في محافظات غزة للفص  الدراسي الواني 
معلم ومعلمة ( 711)ا ومعلمة، وأخذت عينة بواقع معلم  ( 7715)، والبالغ عددهم (1124

 .وتم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى النتا ج 

بلغت درجة الفاعلية التنظيمية بمدراس  أهمها نتائجالدراسة إلى مجموعة من الوقد توصلت 
، بينما درجة ممارسة (%71.12)وكالة الغوي في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين 

ا توجد عالقة طردية قوية وبدرجة متوسطة، وأيض  ( %75.59)إدارة الجودة الشاملة بلغت 
 .فاعلية التنظيمية ودرجة إدارة الجودة الشاملةحصا ية بين درجة الإذات داللة 

عقد دورات تدريبية مستمرة لمديري  أهمها توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
دارة االستراتيجية في رسم السياسة المدارس لتعزيز كفاءاتهم الفنية واإلدارية، واستخدام اإل

 .العام للمؤسسة العامة للمدرسة، كبناء الخطط التي تحدد االتجاه

 (8193المعمر، )دراسة  .5

قطاع  –ع،قة إدارة الجودة الشاملة بأداء الموظفين في الجامعات الفلسطينية )بعنوان 
 (غزة

العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واضداء الوظيفي لإلداريين  إلى التعرف الدراسة هدفت
دام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، وتم استخ
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وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، وكذلك مجاالت محور الجودة الشاملة 
القيادة والرؤية السليمة، المشاركة والمبادة من قب  العاملين، تطبي  مفهوم : )مكونة من 

ن الموظفين اإلداريين ، حيث تمون مجتمع الدراسة م(النظام، عمليات التحسين المستمر
جامعة اضزهر، )واضكاديميين بمناصب إدارية في ك  من الجامعات الفلسطينية الوالي 

، وتم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  (الجامعة اإلسالمية، جامعة اضقصى
 .إلى النتا ج 

ة الجودة الشاملة في درجة تطبي  إدار  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
ا وجود عالقة طردية ، وأيض  (%11.1)الجامعات الفلسطينية بقطع غزة متوسطة بوزن نسبي 

قوية لم  مجاالت إدارة الجودة الشاملة منفردة ومجتمعة مع اضداء الوظيفي للعاملين في 
إدارة الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، ووجود فرو  ذات داللة إحصا ية حو  درجة تطبي  

عزى لمتغير اسم الجامعة لصالح ك  من جامعة اضزهر والجامعة اإلسالمية الجودة لشاملة ت  
 .ة على حساب جامعة اضقصى، ولمتغير المؤه  العلمي لصالح الدكتورا 

العم  على توحيد مفهوم الجودة  أهمها توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
اضطراف في الجامعات الفلسطينية، وأهدافها وكيفية  جميع الشاملة وعناصرها اضساسية لدى

تنفيذها من جانب جميع العاملين، وعقد المؤتمرات الدورية لمناقشة واقع تطبي  الجودة 
 اليالشاملة على مستوى الجامعات الفلسطينية ونتا ج تطبيقها تعدي  المادر اإلداري والم

بالجامعة اإلسالمية وجامعة اضزهر مما سيؤثر لإلداريين العاملين في جامعة اضقصى أسوة 
 .ا على ارتفاع مستوى أداء العاملين وارتفاع مستوى تطبي  إدارة الجودة الشاملةإيجابي  

 (8193أبو معيلق، )دراسة  .6

تطوير أداء مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العم  الفلسطينية في ضوء )بعنوان 
 (معايير إدارة الجودة الشاملة

في  العم  لوزارة التابعة المهني التدريب مراكز أداء تطوير سب  إلى التعرف الدراسة هدفت
 التدريب مراكز تطبي  مدى على التعرف خال  من وذلك الشاملة، الجودة إدارة معايير ضوء

 معايير تطبي  بين العالقة دراسة إلى هدفت كما .الشاملة الجودة إدارة المهني لمعايير
، ، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليليالمهنيالتدريب  مراكز وأداءة شاملال الجودة

 والمختصين والمدرييناالستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تمون مجتمع الدراسة من المدراء و 
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سلوب المسح الشام  أوتم استخدام  ،افرد  ( 221)في مراكز التدريب المهني والبالغ عددهم 
 .النتا جالعديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى وتم استخدام 

توافر معايير إدارة الجودة الشاملة في  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
ا هنالك عالقة ، وأيض  (%11.42)مراكز التدريب المهني بدرجة متوسطة بوزن نسبي 

لمعايير إدارة الجودة الشاملة وأداء موجبة قوية بين تطبي  مراكز التدريب المهني  ةارتباطي
 .مراكز التدريب المهني

ضرورة االهتمام بتطبي  معايير  أهمها توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
إدارة الجودة الشاملة في مراكز التدريب المهني، من خال  تموين وحدة أو فري  مخت  

 .إلدارة الجودة

 (8193صالحية، )دراسة  .7

قطاع غزة لتطبيق  –دى م،ءمة الثقافة التنظيمية السائدة في الكليات الجامعية م)بعنوان 
 (إدارة الجودة الشاملة

مدى مالءمة الوقافة التنظيمية السا دة في المليات الجامعية قطااع  إلى التعرف الدراسة هدفت
االساتبانة و  ،، وتم اساتخدام أسالوب المانهج الوصافي التحليلايغزة لتطبي  إدارة الجودة الشاملة

كأداة لجمع البيانات، حيث تمون مجتمع الدراسة من العمداء وناواب العماداء ورؤسااء اضقساام 
ديار  –كلياة فلساطين التقنياة )والموظفين اإلداريين في المليات الجامعياة فاي قطااع غازة وهاي 

،  (غااازة -خاااانيونس، الملياااة الجامعياااة للعلاااوم التطبيقياااة  –الااابلح، وكلياااة العلاااوم والتمنولوجياااا 
اا( 191)والبااالغ عااددهم  ساالوب المسااح الشااام  وتاام اسااتخدام العديااد ماان أ، وتاام اسااتخدام اموظف 

 .%)17)بنسبة( 291)اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى النتا ج، واستجابة منهم 

تطبي  إدارة الجودة الشاملة في  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
وجهة نظر العاملين فيها كان بدرجة منخفضة بوزن نسبي  المليات الجامعية من

موجبة قوية بين تطبي  مراكز التدريب المهني  ةا هنالك عالقة ارتباطي، وأيض  (11.71%)
 .لمعايير إدارة الجودة الشاملة وأداء مراكز التدريب المهني
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لوقافة ضرورة استيعاب مفهوم ا أهمها لتوصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ا
اا التنظيمية كمفهوم إداري من قب  اإلدارة العليا في المليات الجامعية باعتبارها مرتمز    مهم 

 .يعتمد علي  في نجاح أو فش  الملية

 (8194الكحلوت، )دراسة  .2

مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة النق  والمواص،ت في قطاع )بعنوان 
 (هة نظر العامليندراسة تحليلية من وج –غزة 

تطبيااااا  مباااااادئ إدارة الجاااااودة الشااااااملة فاااااي وزارة النقااااا   مااااادى إلاااااى التعااااارف الدراساااااة هااااادفت
تطبيا  مباادئ إدارة الجاودة الشااملة  فارو   والمواصالت فاي قطااع غازة، وكاذلك التعارف علاى

وتااام اساااتخدام  فاااي الاااوزارة بااااختالف العمااار والمسااامى الاااوظيفي ومااادة الخدماااة وموقاااع العمااا ،
االستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تمون مجتمع الدراسة ، و المنهج الوصفي التحليليأسلوب 

 مااان العااااملين باااوزارة النقااا  والمواصاااالت بكافاااة إداراتهاااا ودوا رهاااا عااادا ماااوظفي الف اااة الخامساااة
اا( 227)، والبااالغ عااددهم (الفنيااين والمراساالين والسااا قين) ساالوب المسااح أ، وتاام اسااتخدام اموظف 

 .تم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى النتا جو  ،الشام 

تطبي  إدارة الجودة الشاملة وزارة النق   أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
 (.%55.51)والمواصالت من وجهة نظر العاملين فيها كان بدرجة منخفضة بوزن نسبي 

ضرورة زيادة الوعي بمفهوم إدارة  أهمها ياتتوصوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
 .ا اإلدارة العليالة وأهمية تطبيقها للعاملين وخصوص  مالجودة الشا

 (8198المصدر، )دراسة  .1

مدى توافر معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية بجامعة األزهر بغزة في )بعنوان 
 (ضوء بعض المتغيرات

تاوافر معاايير إدارة الجاودة الشااملة فاي كلياة التربياة بجامعاة مادى  إلاى التعارف الدراساة هدفت
صاااا ية فاااي مااادى إحوهااا  توجاااد فاارو  ذات داللاااة  اضزهاار بغااازة فاااي ضاااوء بعااض المتغيااارات،

تطبي  أبعااد الجاودة الشااملة فاي كلياة التربياة بجامعاة اضزهار مان وجهاة نظار أعضااء هي تهاا 
بااة اضكاديميااة، عاادد ساانوات الخباارة، الجامعااة الجاانس والعماار، الرت)عاازى لمتغياارات التدريسااية ت  

، وتام (عضاو الهي اة التدريساية  التي منحت الدرجة العلمية، والقسم اضكاديمي الذي ينتمي إليا
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الساااتبانة كاااأداة لجماااع البياناااات، حياااث تماااون ، وااساااتخدام أسااالوب المااانهج الوصااافي التحليلاااي
التربياااة بجامعاااة اضزهااار، والباااالغ  أعضااااء الهي اااة التدريساااية بكلياااة جمياااعمجتماااع الدراساااة مااان 

سلوب المسح الشام  وتم استخدام العدياد مان اضسااليب أ، وتم استخدام اأكاديمي  ( 15)عددهم 
 .اإلحصا ية للوصو  إلى النتا ج

تطبي  إدارة الجودة الشاملة في كلية  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
نظر أعضاء الهي ة التدريسية فيها كان بدرجة متوسطة  التربية بجامعة اضزهر من وجهة

 واإلناي الذكور ا عدم وجودة فرو  ذات داللة إحصا ية بين، وأيض  (%14.1)بوزن نسبي 
ا الدراسة وأوضحت إدارة الجودة، مبادئ تطبي  في التدريسية الهي ة أعضاء من  عدم أيض 

 والمنهاج الدراسة نظام بعد ما عدا لجودةا أبعاد في المختلفة العمرية الف ات بين فرو   وجود
 .(19 -11) العمرية الف ة لصالح فرو   وجدت فقد

تضع مؤسسات التعليم  يجب أن   أهمها توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
ير البي ة الصالحة لتطبي  إدارة الجودة الشاملة في فالجامعي والعالي في مقدمة أولوياتها، تو 

لى ضرورة االهتمام بآراء الطلبة وبمتطلباتهم واحتياجاتهم، كونهم إباإلضافة  ك  برامجها،
 .العنصر اضهم في نظر إدارة الجودة الشاملة

 :الدراسات العربية .ب
 (8197بودية، )دراسة  .9

أثر تبني وتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على جودة الخدمة الصحية المقدمة )بعنوان 
 (بشار -عة بمستشفى ترابي بوجم

مدى توافر مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة االستشفا ية  إلى التعرف الدراسة هدفت
العمومية الجزا رية من وجهة نظر الموظفين وأثرها على مستوى جودة الخدمة الصحية 

االستبانة كأداة لجمع ، و وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي. المقدمة في المستشفى
البيانات، حيث تمون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مستشفى ترابي بوجمعة بمدينة 

، وجميع المرضى المقيمين الذين تلقوا العالج في اشخص  ( 471)بشار، البالغ عددهم 
، حيث تم اختيار العينة بطريقة المسح الشام  في اشخص  ( 111)المستشفى والبالغ عددهم 

لدراسة، وتم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى الجانب التطبيقي من ا
 .النتا ج
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تطبي  مبادئ إدارة الجودة  ى مستو  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال 
، وبدرجة (%51.1)ترابي بوجمعة بلغ  ىالشاملة من وجهة نظر العاملين في مستشف

ينة الدراسة نحو تطبي  إدارة الجودة الشاملة في ا وجود وعي لدى أفراد ع، وأيض  (متوسطة)
المستشفى، مستوى جودة الخدمة المقدمة غير مقبو  من جانب النظافة، وجود تأثير لتوافر 

 .مبادئ إدارة الجودة الشاملة على جودة الخدمة الصحية المقدمة

عن ضرورة اقتناع المسؤولين  أهمها توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
القطاع الصحي العمومي بأهمية إدارة الجودة الشاملة كخيار استراتيجي في إدارة الجودة في 
المؤسسات الصحية، وتحقي  الميزة التنافسية أمام القطاع الخاص، وكأداة فعالة في تحقي  

مديري المؤسسات الصحية على كيفية  وتدريباالستخدام اضمو  للموارد المادية والبشرية، 
ومتابعة والتحسين المستمر لبرامج الجودة الشاملة، باإلضافة إلى طر  معالجة  تطبي 

 .ىالمشاك  المترتبة عن هذا التطبي ، دون إهما  التركيز على حاجات المرض

 (8195بوخلوة، )دراسة  .8

دراسة  –أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على جودة المنتجات النفطية )بعنوان 
 (التكرير قسم: سوناطراكسة ميدانية في مؤس

 -ساوناطراك مؤسساة فاي الشااملة الجاودة إدارة مباادئ تطبيا  أثر عن المشف الدراسة هدفت
 الشاملة الجودة إدارة لمفهوم تبنيها مدى تقييم وكذا النفطية، جودة المنتجات على التمرير قسم

 عيناة تصاور فاي و  الفار  التعارف علاى إلى باإلضافة فيها، النفطية المنتجات جودة ومستوى 
 الشخصاية  خصا صاهم الخاتالف تبعاا الشااملة الجاودة إدارة مباادئ تطبيا  حاو  الدراساة

، وتام اساتخدام (الاوظيفي والموقاع الخبارة، سانوات عادد العلماي، السان، التحصاي  الجانس،(
االستبانة كاأداة لجماع البياناات، حياث تماون عيناة الدراساة ، و أسلوب المنهج الوصفي التحليلي

، وتاام اسااتخدام عااامال  ( 159)املين فااي مؤسسااة سااوناطراك بقساام التمرياار، والبااالغ عااددهم العاا
 .العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى النتا ج

 إدارة الجاودة مباادئ تطبيا  درجاة أن   أهمهيا نتيائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة مين ال
وباوزن نسابي  متوساطة تكانا مجتمعاة التمريار قسام -ساوناطراك مؤسساة فاي الشااملة

 الجاودة إدارة مباادئ تطبي  بين داللة إحصا ية ذات ارتباط عالقة ا وجود، وأيض  (14.1%)
 إدارة الجودة مبادئ لتطبي  إحصا ية داللة وذ تأثير وجود .النفطية المنتجات وجودة الشاملة
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 إحصاا ية ةداللا وذ اخاتالف وجاود. النفطياة المنتجاات جاودة علاى ومنفاردة مجتمعاة الشااملة
 الجاودة إدارة مباادئ تطبيا  حاو  الدراساة عيناة نظر في وجهات( 1.15)داللة  مستوى  عند

 .الوظيفي والموقع العلمي التحصي  إلى عزى ت   الشاملة

 الذي المال م التنظيمي المناخ توفير أهمها توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
إيجابي  أثر من لها لما الشاملة، الجودة إدارة مبادئ تطبي  أج  من العم  في بالمرونة يتسم
ا المنتجاات جاودة تحساين علاى  جمياع علاى الشااملة الجاودة إدارة نظاام ا تعمايمالنفطياة، وأيض 

 الجاودة، وعادم سياساات تحدياد فاي متخصصاة فار   واعتمااد المختلفاة، اإلدارياة المساتويات
 .للنفط تمرير مصافي نم مصفاة ك  في الجودة بإدارة مكلفة بخلية االكتفاء

 (8195، ون سالم وآخر )دراسة  .4

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

تقلي  إجراءات الرقابة على على أثر تطبي  إدارة الجودة الشاملة  إلى التعرف الدراسة هدفت
السيارات اضمريكية واليابانية والمورية الصنع في مدينة الريا  الجودة داخ  مراكز صيانة 

االستبانة كأداة ، و استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي وتم   ،بالمملمة العربية السعودية
شركة عبد اللطيف )لجمع البيانات، حيث تمون مجتمع الدراسة من العاملين في الشركات 

اضمريكية، وشركة عبد اللطيف جمي  وكي  شركة تويوتا العيسى وكي  شركة جنرا  موتورز 
( 112)، والبالغ عددهم (اليابانية، وشركة الوعالن للسيات وكي  شركة الهيونداي المورية

 .، وتم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى النتا ج عامال  

بي  مبادئ إدارة الجودة مستوى تط أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
ا ، وأيض  (امرتفعة جد  )، وبدرجة (%97.1)الشاملة من وجهة نظر العاملين في الشركات 

تطوير نموذج جديد ومحسن إلجراء المتابعة والرقابة على الجودة يعم  على تقلي  الوقت 
ة في رضا والتملفة مقارنة باإلجراء المتبع في شركات السيارات موضوع الدراسة، تحقي  زياد

 .ا زياد العملية اإلنتاجيةالعمالء عن الصيانة المقدمة للعمالء، وأيض  

مكانية تطبي  إدارة الجودة إ أن   أهمها لتوصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ا
ما وسيلة يتم عن طريقها الوصو  إلى أهداف ا في ذات  وإن  الشاملة في الخدمات ال يعد هدف  

لة المتمولة في رضا العمالء، وتحقي  مركز تنافسي والبقاء في االسوا ، إدارة الجودة الشام
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الجودة الشاملة، من خال  تطبي   إدارةوأن التحسين المستمر للجودة يعد من أهم مميزات 
 .ا من الوقت والتملفة في إدارة صيانة السياراتا كبير  أدواتها، باإلضافة أن  يوفر قدر  

 (8193، لبراو)دراسة  .3

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

تحسين إداء العاملين في  علىإدارة الجودة الشاملة، وتأثيرها  إلى التعرف الدراسة هدفت
صفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع المنظمات، وتم استخدام المنهج الو 

التحسين المستمر، واعتماد اإلدارة : )مجاالت محور الجودة الشاملة من  تمونتالبيانات، و 
على المعلومات عند اتخاذ القرارات، ودعم اإلدارة العليا لتطبي  إدارة الجودة الشاملة، وتركيز 

، حيث تمون مجتمع الدراسة من العاملين (الجهود على تلبية حاجات ورغبات الزبا ن
، حيث تم عامال  ( 11)، البالغ عددهم "القباضة الر يسية بالوادي" بمؤسسة بريد الجزا ر

اختيار العينة بطريقة المسح الشام  في الجانب التطبيقي من الدراسة، وتم استخدام العديد 
 .من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى النتا ج 

مستوى تطبي  مبادئ إدارة الجودة  أهمها نتائجالدراسة إلى مجموعة من الوقد توصلت 
وبدرجة ( %11.11)الشاملة من وجهة نظر العاملين في المؤسسات االقتصادية 

 .(متوسطة)

العاملين أداء  ضرورة تحسين أهمها التوصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من 
مواطن  علىتمر ضداء العاملين بهدف الوقوف بمختلف مستوياتهم، خل  آلية للقياس المس
 لجميعتبني اإلدارة العليا برامج تدريبية دورية و التقصير في اضداء وإيجاد الح  المناسب، 

 .المستويات اإلدارية

 (Tahtamoni et al,2013)دراسة  .5

 (يةالعوام  المؤثرة على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في البنوك التجارية األردن)بعنوان 
العوام  التي تؤثر على تطبي  إدارة الجودة الشاملة، وتم استخدام  إلى التعرف الدراسة هدفت

ك التجارية و البن مديري أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، حيث تمون عينة الدراسة من 
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فرع، وتم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية  مدير  ( 211)اضردنية، والبالغ عددهم 
 .إلى النتا جللوصو  

تطبي  مبادئ إدارة الجودة  ى مستو  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
، (مرتفعة)وبدرجة ( %91.1)الفروع لدى البنوك التجارية  مديري الشاملة من وجهة نظر 

وأيضا  أن اتخاذ القرارات الفاعلة ونظم لتشغي  ورضا الزبون هي من العوام  المؤثرة في 
البنوك ال يشعرون بأن  مديري ردنية، وأن إدارة الجودة الشاملة في البنوك التجارية اضتطبي  

 .جودة الخدمة هي من العناصر المؤثرة في تطبي  إدارة الجودة الشاملة

تطوير عملية اختيار وتعيين  أهمها توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
اي برامج تدريبية مبنية على تحديد احتياجات ، واستحدةالموظفين داخ  البنوك التجاري

 .الموظفين بما يضمن تحسين أدا هم وقدراتهم ومهاراتهم

 (8198باسو ومحبوب، )دراسة  .6

دراسة حالة مؤسسة الرياض  –تأثير إدارة الجودة الشاملة على أداء العاملين )بعنوان 
 (سطيف مطاحن الواحات تقرت

مؤسسااة فااي  إدارة الجااودة الشاااملة علااى أداء العاااملين ماادى تااأثير إلااى التعاارف الدراسااة هاادفت
، ، وتااام اساااتخدام أسااالوب المااانهج الوصااافي التحليلااايالريااا  ساااطيف مطااااحن الواحاااات تقااارت

أعضااااء العااااملين  جمياااعاالساااتبانة كاااأداة لجماااع البياناااات، حياااث تماااون مجتماااع الدراساااة مااان و 
، وتام اساتخدام عاامال  ( 11)بمؤسسة الريا  سطيف مطاحن الواحات تقارت، والباالغ عاددهم 

 .استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى النتا ج وتم   ،سلوب المسح الشام أ

تطبيا  إدارة الجاودة الشااملة مان وجهاة  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
بي نظاار العاااملين بمؤسسااة الريااا  سااطيف مطاااحن الواحااات كااان بدرجااة متوسااطة بااوزن نساا

اااا(11.1%) ذات داللااااة إحصااااا ية بااااين أداء العاااااملين وإدارة  ةا وجااااود عالقااااة ارتباطياااا، وأيض 
 (.%51.1)الجودة الشاملة كك  وقد بلغت 

الحرص على مساءلة ومحاسبة  أهمهاتوصيات وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
وا ح القانونية، وتوعية ومتابعة المشرف على عملية التقييم في حالة عدم احترام  للقواعد والل

العام  ونشر ثقافة التقييم التي تهدف إلى مساعدة العام  على تجنب اضخطاء وتحسين 
 .مستوى أدا  
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 (8198إدري  وآخرون، )دراسة  .7

إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة على خدمات التعليم العالي من أج  التحسين )بعنوان 
دراسة حالة فرع جامعة  –صول على العتمادية المستمر وضمان جودة المخرجات والح

 (الطائف بالخرمة

إمكانيااة تطبياا  إدارة الجااودة الشاااملة علااى خاادمات التعلاايم العااالي  إلااى التعاارف الدراسااة هاادفت
فاارع  فاايماان أجاا  التحسااين المسااتمر وضاامان جااودة المخرجااات والحصااو  علااى االعتماديااة 

االسااتبانة كااأداة ، و لماانهج الوصاافي التحليلااي، وتاام اسااتخدام أساالوب اجامعااة الطااا ف بالخرمااة
أعضااء هي اة التادريس فاي فارع جمعاة  جمياعلجمع البيانات، حياث تماون مجتماع الدراساة مان 

، التربياةيعملون بكليتي العلوم و  هي ة التدريس عضو  ( 211)الطا ف بالخرمة، والبالغ عددهم 
تااام هي اااة تدريساااية، و  و  عضااا( 211)ددهم بلاااغ عاااختياااار عيناااة الدراساااة بشاااك  مباشااار و وتااام ا

سااااالوب المساااااح الشاااااام  أ، وتااااام اساااااتخدام (%11.1)اساااااتبانة بسااااانة اساااااترداد ( 11)اساااااترداد 
 .اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى النتا جو 

تطبياا  إدارة الجااودة الشاااملة فااي  أن   أهمهييا نتييائجوقييد توصييلت الدراسيية إلييى مجموعيية ميين ال
هي اة التدريساية كانات بدرجاة مرتفعاة وباوزن جامعة الطا ف بالخرمة من وجهة نظر أعضاء ال

 .من الحصو  على االعتماديةمما يمكنها ، (%19.1)نسبي 
أرجاء  جميعنشر ثقافة الجودة في  أهمها لتوصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ا

 اوأيض   ،نوالعامليفرع الجامعة بالخرمة بين أعضاء هي ة التدريس واإلداريين والطالب 
بي ة الجامعية من خال  توفير القاعات التدريسية والمعام  المجهزة والمكتبة العلمية تحسين ال

 .المتخصصة
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 الدراسات األجنبية . ج
 (Wanderi,2015)دراسة  .9

Factors Influencing Implementation of Total Quality Management 
in Construction Companies in Rwanda: A Case of Fair 
Construction Company. 

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

 
العوام  التي تؤثر على تنفيذ مبادئ إدارة الجودة الشاملة في  إلى التعرف الدراسة هدفت

الشركات، والبالغ  في العاملين حيث تمون مجتمع الدراسة من رواندا،شركات البناء في 
ا، وتم استخدام أسلوب المنهج موظف  ( 11) وبلغ عددهاواختيار عينة  ا،موظف  ( 221)عددهم 

 .االستبانة كأداة لجمع البياناتو الوصفي التحليلي 

تطبي  مبادئ إدارة الجودة  ى مستو  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
ا أن ، وأيض  (مرتفعة)وبدرجة ( %14.1)العاملين في شركات البناء  الشاملة من وجهة نظر

هي العوام  الحاسمة في ( اإلدارة العليا، تدريب الموظفين، الوقافة التنظيمية واالتصاالت)
 .تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في شركات البناء في رواندا

ديري الجودة واإلدارة يجب على م أهمها توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
العليا تطوير نظم اتصاالت مال مة وفعالة ومرنة تسمح التدف  الحر للمعلومات على جميع 
المستويات في المنظمة، كذلك إجراء المزيد من الدراسات الستمشاف العالقة بين هذه 

 .العوام  واضداء التنظيمي ورضا العمالء وغيرها من المغيرات

 (Karahan & Mete,2014)دراسة  .8

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

 (مدى ممارسة إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي ضمن معايير كفايات الجودة)
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م العالي وتم استخدام تقييم كفايات الجودة في مؤسسات التعلي إلى التعرف الدراسة هدفت
االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم الحصو  على و أسلوب المنهج الوصفي التحليلي 

من طلبة جامعة ديك  التركية، وتم استخدام العديد من اضساليب ( 141)المعلومات من 
 .اإلحصا ية للوصو  إلى النتا ج

تطبي  مبادئ إدارة الجودة  مستوى  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
ا ، وأيض  (متوسطة)وبدرجة %( 11.1)الشاملة من وجهة نظر طلبة جامعة ديك  التركية 

ممارسة إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي ينتج عنها خدمات متميزة تلبي حاجات جميع 
إدارة الجودة اضطراف المتعاملة في المؤسسات التعليمية، عملية جمع المعلومات من خال  

الشاملة تسمح في رفع مستوى التدريب والوقوف على أوج  القصور لدى المؤسسات 
التعليمية، تعم  إدارة الجودة الشاملة على رفع كفاءة الخدمات المقدمة واستمرارية تطويرها 

 .نحو اضفض 

ودة ضرورة تطبي  مبادئ إدارة الج أهمها توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
تدريب العاملين من خال  رفع مستوى  ىلإالشاملة في مؤسسات التعليم العالي، باإلضافة 

 .التدريب ومعالجة القصور لدى المؤسسات التعليمية

 (Sadikoglu & Olcay, 2014)دراسة  .4

The Effects of Total Quality Management Practices on 
Performance and the Reasons of and the Barriers to TQM 
Practices in Turkey. 

ممارسات إدارة الجودة  وأسباب وعوائقآثار ممارسات إدارة الجودة الشاملة في األداء ) 
 (الشاملة في تركيا

في  وأداء الشركاتبين ممارسات إدارة الجودة الشاملة  العالقة إلى التعرف الدراسة هدفت
ة الجودة الشاملة على مقاييس اضداء المختلفة وكذلك التحق  من آثار ممارسة إدار  ،تركيا

وكذلك اضسباب والعوا   التي تواج  ممارسة إدارة الجودة الشاملة، وتم استخدام أسلوب 
المنهج الوصفي التحليلي، حيث تمون عينة الدراسة من العاملين في الشركات اضعضاء في 

م استخدام العديد من اضساليب وت ،اشخص  ( 141)جمعية الجودة التركية، والبالغ عددهم 
 .النتا جاإلحصا ية للوصو  إلى 
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مستوى تطبي  مبادئ إدارة الجودة  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
في الشركات اضعضاء في جمعية الجودة التركية  الشاملة من وجهة نظر العاملين

هي قلة الوعي عند العاملين  وقاتالمعأهم  ا إلى أن  ، وأيض  (متوسطة)وبدرجة ( 17.1%)
التدريب  وأظهرت بأن موارد،وكذلك هيك  الشركة غير مناسب وعدم وجود  ،وعدم التزامهم

وأداء بمبادئ إدارة الجودة الشاملة يؤثر على اضداء التشغيلي  والمعرفة الجيدةالناجح 
 . الموظفين

استمرار تنفيذ إدارة الجودة ضرورة  أهمها توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
ويجب على الشركات تحسين مشاركة  اضداء،الشاملة مع جميع المتغيرات لتحسين 

الموظفين، والتزامهم، ووعيهم بإدارة الجودة الشاملة، وتعزيز هيك  الشركة، وتوفير الموارد 
 .شاملةللتغلب على الحواجز التي تحو  دون التنفيذ الفعا  لممارسات إدارة الجودة ال

 (Salajegheh et al,2013)دراسة  .3

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

 (دراسة حالة مصانع الصلب بكاران: الع،قة بين إدارة الجودة الشاملة واألداء التنظيمي)
العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واضداء التنظيمي في مصنع  إلى التعرف الدراسة هدفت

الصلب بكاران، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، حيث تمون عينة الدراسة من 
، اشخص  ( 97)دارية، والبالغ عددهم المستويات اإل جميعوالمشرفين في  والمديريناإلداريين 
 .ام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى النتا جوتم استخد

مستوى تطبي  مبادئ إدارة الجودة  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال 
المستويات اإلدارية  جميعوالمشرفين في  والمديرينالشاملة من وجهة نظر اإلداريين 

حصا ية بين ترسيخ إذات داللة  يجابيةإا وجود عالقة ، وأيض  (ضعيفة)وبدرجة ( 49.1%)
 .مبادئ إدارة الجودة الشاملة واضداء التنظيمي

ضرورة استحداي نظم معلومات  أهمها توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
دارية تساعد في جمع البيانات وتحليلها بطر  علمية سليمة تساهم في رفع مستوى اضداء إ

 .التنظيمي للعاملين
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 (Sudha,2013)دراسة  .5

Total Quality Management in Higher Education Institutions. 
 (ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي)

أهمية الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي ومعرفة  إلى التعرف الدراسة هدفت
ديد نجاح إجراءات إدارة اإلجراءات المطلوبة لتنفيذ مبادئ إدارة الجودة الشاملة، وكذلك تح

الجودة الشاملة من خال  تدابير مختلفة، وتم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، 
دارة وتمنولوجيا المعلومات، حيث تمون عينة الدراسة من العاملين في أقسام الهندسة واإل

خاص في والعلوم الصيدالنية في مؤسسات لتعليم العالي في القطاع الحكومي والقطاع ال
، وتم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  اشخص  ( 111)الهند، والبالغ عددهم 

 .النتا جإلى 

مستوى تطبي  مبادئ إدارة الجودة  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
العلوم الشاملة من وجهة نظر العاملين في أقسام الهندسة واإلدارة وتمنولوجيا المعلومات و 

ا أن النموذج اضمو  إلدارة الجودة الشاملة ، وأيض  (مرتفعة)وبدرجة ( %11.1)الصيدالنية 
في مؤسسات التعليم العالي يعتمد على المتغيرات الخمسة التالية والتي تؤدي إلى رضا 

 دارة العليا من خال  إشرافها على ك  العمليات، والتأكد منالتزام ودعم اإل)الطالب المقترحة 
الجميع ملتزمون بتحقي  الجودة، وتقديم دورات تدريبية عن طري  خبراء، وتوفير بنية  أن  

تحتية ممتازة، المجاملة والتعام  اإليجابي مع الطلبة يخل  بي ة تعليمية جيدة، ومالحظات 
  .(العمالء، والتحسين المستمر

تعليم العالي من تعزيز نظام ال أهمها التوصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من 
خال  استمرارية الدورات التدريبية والمشاركة في اضنشطة المختلفة وتطوير مهارة االتصاالت 

 .ومهارات التواص  مع اآلخرين
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 ملخص نتائج الدراسات السابقة حول إدارة الجودة الشاملة (5)جدول 

 السنة الدراسة #
 المتوسط الملي

 الدرجة نسبةال
 كبيرة %74.19 1121 كحي  -2
 كبيرة %71.11 1121 أبو طعيمة -1
 ضعيفة %49.11 1121 عبد الجواد -1
 متوسطة %75.59 1124 فرهودة -4
 متوسطة %11.11 1124 المعمر -5
 متوسطة %11.42 1124 أبو معيل  -1
 ضعيفة %11.71 1124 صالحية -7
 ضعيفة %55.51 1121 المحلوت -1
 متوسطة %14.11 1121 المصدر -9

 متوسطة %51.11 1127 بودية -21
 متوسطة %14.11 1125 بوخلوة- 22

 مرتفعة جدا   %97.11 1125 ون سالم وأخر  21-
 متوسطة %11.11 1124 لبراو- 21

-24 Tahtamoni et al 1121 91.11% مرتفعة 
 متوسطة %11.11 1121 باسو ومحبوب- 25
 مرتفعة %19.11 1121 إدريس وآخرون  -21
27- Wanderi 1125 14.11% مرتفعة 
21- Karahan& Mete 1124 11.11% متوسطة 
29- Sadikoglu &Olcay 1124 17.1% متوسطة 
11- Salajegheh et al 1121 49.11% ضعيفة 
12- Sudha 1121 11.11% مرتفعة 

 (جرد بواسطة الباحث:)المصدر
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 تمكين اإلداري وإدارة الجودة الشاملةالالع،قة بين  دراسات 4.9.4

  :العربيةالدراسات . أ
 (8193الوطيفي، )دراسة  .9

داري وتأثيره في تطبيق ادارة الجودة الشاملة، بحث ميداني في جامعة التمكين اإل)بعنوان 
 (باب 

دارة الجودة إداري ومستويات تطبي  مدى توافر التمكين اإل إلى التعرف الدراسة هدفت
داري وادارة الجودة الشاملة في جامعة عالقة التأثير بين التمكين اإل إلىالتعرف الشاملة و 

ا على مصادر مختلفة وتم استخدام أسلوب المنهج االستقرا ي في جمع البيانات معتمد  . باب 
 .كالمتب والدوريات والبحوي والدراسات، وكذلك على التقارير اإلحصاءات والنشرات الرسمية

حصا ية إهناك عالقة ذات داللة  أن   أهمها نتائجاسة إلى مجموعة من الوقد توصلت الدر 
، ويعزز ذلك قيمة معام  االنحدار (%71.49" )دارة الجودة الشاملةإداري و للتمكين اإل

(Beta )  دارة الجودة الشاملة في المنظمة المبحوثة هو إمن ( %12) الذي يد  على أن
 .نتيجة تغير وحدة واحدة من التمكين

دارة المنظمة إبضرورة قيام  أهمها لتوصياتقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من او 
بداع، اإل دارية الوسطى، وتعزيزالمبحوثة بالتوسع بتفويض الصالحيات للمستويات اإل

 .داري ا لتطبي  مفهوم التمكين اإلجيد   اوتشجيع العاملين الذين يبدون استعداد  

 (8194الداود، )دراسة  .8

ى ممارسة التمكين اإلداري وأثره على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في ديوان مستو )بعنوان 
 (الخدمة المدنية األردني من وجهة نظر العاملين فيه

مستوى ممارسة التمكين اإلداري وأثره على تطبي  إدارة الجودة  إلى التعرف الدراسة هدفت
عاملين في ، وتم استخدام أسلوب الشاملة في ديوان الخدمة المدنية اضردني من وجهة نظر ال

المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تمون عينة 
وموظفة،  اموظف  ( 144)الدراسة العاملين في ديوان الخدمة المدنية اضردني، والبالغ عددهم 

 .تا جوتم استخدام العديد من اضساليب اإلحصا ية للوصو  إلى الن
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وجود مستوى متوسط لممارسة التمكين  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
بأبعاده المختلفة لدى العاملين في ديوان الخدمة المدنية اضردني، ووجود مستوى متوسط 
 لتطبي  إدارة الجودة الشاملة بأبعاده المختلفة لدى العاملين في ديوان الخدمة المدنية اضردني،

حصا ية لدرجة التمكين على مستوى تطبي  إدارة الجودة إوأيضا وجود فرو  ذات داللة 
لى وجود أثر ذو داللة إحصا ية عند مستوى داللة معنوية لدرجة التمكين إالشاملة، باإلضافة 

اإلداري على مستوى تطبي  إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين في ديوان الخدمة 
 . (%41.41)ردني فسر ما قيمت المدنية اض

نشر ثقافة التمكين اإلداري بين  أهمها توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
العاملين في ديوان الخدمة المدنية من خال  تعزيز القيم والتقاليد التنظيمية التي تحث على 

 .ذلك

 (8111الماضي، )دراسة  .4

دارة الجودة الشاملة في مستشفى الجامعة أثر التمكين اإلداري على تطبيق إ)بعنوان 
 (دراسة حالة: األردنية

أثر التمكين اإلداري على تطبي  إدارة الجودة الشاملة في  إلى التعرف الدراسة هدفت
غرافية والوظيفية، وتم استخدام و مستشفى الجامعة اضردنية تبع ا الختالف خصا صهم الديم

االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تمونت  استخدام وتم   ،المنهج الوصفي التحليلي
 اموظف  ( 129)عينة الدراسة من العاملين في مستشفى الجامعة اضردنية، والبالغ عددهم 

 .وموظفة

أثر تطبي  مستشفى الجامعة للتمكين  أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
التباين  من( %45.1) اإلداري متغير التمكين اإلداري على إدارة الجودة الشاملة حيث فسر 

ولم تجد الدراسة فروق ا . (1.451) البالغةفي إدارة الجودة الشاملة وفق ا لقيمة معام  التحديد 
ذات داللة إحصا ية في اتجاهات المبحوثين نحو تبني مستشفى الجامعة اضردنية لمفهوم 

  .ية باستوناء متغير المستوى الوظيفيغرافو عزى لخصا صهم الديمإدارة الجودة الشاملة ت  

تحسين المناخ التنظيمي للعم ، أهمها  توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
اإلداري، وتبني نظام للحوافز يكافئ  وبناء ثقافة تنظيمية تشجع على تطبي  مفهوم التمكين
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ت لتمكينهم من جهود العاملين، ومنح العاملين الحرية المافية وتفويضهم الصالحيا
القرارات المتعلقة بمجا  عملهم، واالهتمام بتدريب العاملين وتطوير قدراتهم بهدف رفع  اتخاذ

 .سوية أدا هم

 (8116الزيدانيين، )دراسة  .3

أثر التمكين اإلداري على تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات )بعنوان 
 (المالية األردنية

أثر التمكين اإلداري على تطبي  مبادئ إدارة الجودة الشاملة في  ىإل التعرف الدراسة هدفت
المؤسسات المالية اضردنية، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة 
كأداة دراسة لجمع البيانات، حيث تمونت عينة الدراسة من العاملين المؤسسات المالية، 

 .ظفةومو  اموظف  ( 551)والبالغ عددهم 

حصا ية ضبعاد إأثر ذو داللة  يوجد أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
  .التمكين اإلداري في إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات المالية اضردنية

 تعزيز بضرورةأوصت الدراسة  أهمها لتوصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ا
 نظري ا التمكين اإلداري  مفهوم لتطبي  المؤسسات تلك داراتإ في التنظيمي الموجود المناخ

 اتخاذ في المشاركة خال  من للعاملين، المشاركة الداعمة القيادية اضنماط وتعزيز وعملي ا،
 .المهام إنجاز في واالستقاللية القرارات، والتفويض،

  :األجنبيةالدراسات . ب
 

 (Njie et al., 2008)دراسة  .9
Top management commitment and empowerment of employees 
in TQM implementation 

 (العليا وتمكين الموظفين في تنفيذ إدارة الجودة الشاملة اإلدارةالتزام )

ليا في السويد ى بيان دور إدارة الجودة الشاملة التي تقوم بها اإلدارة العهدفت الدراسة إل
لتزام بتمكين الموظفين وتفويض السلطة لهم في الزبا ن من خال  اإل بتحسين الجودة ورضا
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المسؤولية عن جودة ونوعية  دية والجماعية، وذلك من خال  منحهمالقرارات الفر  إتخاذ
وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة لجمع  ،، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليليالعم 

والبالغ عددهم  بالسويد، العليا رةاإلدافي حيث تمونت عينة الدراسة من العاملين البيانات، 
 .وموظفة اموظف  ( 111)

 اإلدارة العليا في السويدأثر تطبي   أهمها نتائجوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
( %42.51) على إدارة الجودة الشاملة حيث فسر متغير التمكين اإلداري  لتمكين العاملين

أي أن  ،(1.4251) لقيمة معام  التحديد البالغةمن التباين في إدارة الجودة الشاملة وفق ا 
الوظيفي الذي يمكن تحقيق  إذا عملت  لشاملة تهدف لتحسين الجودة والرضاإدارة الجودة ا

اإلدارات العليا على اإللتزام بتمكين الموظفين وجعلهم مسؤولين عن جودة أعمالهم، وتمكينهم 
 .لمشاركة في المسؤوليةمن خال  منح سلطة إتخاذ القرارات وتمكينهم من ا

تلتزم اإلدارة العليا بتمكين  أن  أهمها  توصياتوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال
 .الموظفين، باإلضافة إلى تلقيهم التدريب المناسب من خال  تقنيات ح  المشكالت
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 ملخص الدراسات السابقة (6)جدول 

 تمكينال :األولالمحور 
 الدراسات األجنبية الدراسات العربية (الفلسطينية)الدراسات المحلية 

 (1121سالم، )
متطلبااات التمكااين اإلداري لمااديري الماادارس 
 الوانوية الحكومية بغزة في ضوء إدارة التميز

 (1127بوسالم، )
التمكاااين اإلداري كمااادخ  للتمياااز التنظيماااي 
دراسااااااة ميدانياااااااة علااااااى شاااااااركة ساااااااوناطراك 

 فطية الجزا ريةالن

(ozaralli,2015) 
العالقة بين تمكين القيادة وإباداع العااملين 

 في قطاع التمنولوجيا والخدمات التركي

 (1121أبو شمالة، )
دور أنماااااااط القيااااااادة اإلداريااااااة فااااااي تحسااااااين 
مسااااااااتوى التمكااااااااين اإلداري لاااااااادى العاااااااااملين 

 بجامعة اضقصى
 

 (1127 ،ون وآخر  سليمان)
 اإلبااااداع تعزيااااز فااااي هودور  اإلداري  التمكااااين
 فااي المااديرين راءآل تحليليااة دراسااة: اإلداري 

 فااي الخاااص القطاااع مصااارف مااديري  عينااة
 أربي  مدينة

 (Ndegwa,2015) 
الماااااااوظفين، وأداء  تمكاااااااين العالقااااااة باااااااين

 البنوك التجارية في كينيا
 

 (1121الملفوح، )
تمكاااين العااااملين ودوره فاااي تحقيااا  اضهاااداف 

 االسالمية بغزةاالستراتيجية للجامعة 

) Al-Ha'ar, 2016) 
أثاار التمكااين اإلداري علااى اضداء التنظيمااي 

 في الشركات الصناعية اضردنية

 (Dehghani et al,2014) 
تمكااااين العاااااملين والساااالوك التنظيمااااي 
والمفااااااااءة التنظيميااااااااة فااااااااي المقاااااااارات 

 الر يسية للتعليم في إيران
 (1125أبو عمره، )

از الشاااارطة واقااااع تمكااااين العاااااملين فااااي جهاااا
 الفلسطينية وعالقت  باضداء الوظيفي

 (1125الشريف، )
واقاااااع التمكاااااين اإلداري للماااااديرات وعالقتااااا  
بالتنمياااااة المهنياااااة للمعلماااااات فاااااي المااااادارس 

 الوانوية بمدينة مكة المكرمة

(chua et al,2014) 
العالقااة بااين تمكااين المااوظفين، فرياا  

: أداء الشااااااركةبااااااالعماااااا  واالعتااااااراف 
ناعة التحويليااااااااة تحقياااااااا  فااااااااي الصاااااااا

 الماليزية
 (1125اليازجي، )

التمكاااين اإلداري وعالقتااا  بالدافعياااة لإلنجااااز 
لاادى رؤساااء اضقسااام وماادراء الاادوا ر التابعااة 

 لمؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة

 (1125قوز، )
التمكااااااااااااين اإلداري وأثااااااااااااره علااااااااااااى الااااااااااااوالء 

دراسة على عيناة مان المصاارف : التنظيمي
 انيةالتجارية السود

(Lan and Chong, 2014) 
التمكااين النفسااي كاادور وساايط بااين القيااادة 

 التحويلية واتجاهات الموظف للعم 

 (1125بدير وآخرون،)
التمكين اإلداري وعالقت  بفاعلية فار  العما  
فاااي المؤسساااات اضهلياااة الدولياااة العاملاااة فاااي 

 قطاع غزة

) Mattar & Atteia , 2015( 
االلتاااااااااااازام أثااااااااااار التمكااااااااااااين اإلداري علااااااااااااى 

دراساااااة ميدانياااااة فاااااي المااااادارس : التنظيماااااي
 الحكومية الوانوية في مملمة البحرين

 
- 

 (1125صيام، )
دور تمكااااااااين العاااااااااملين فااااااااي فعاليااااااااة اضداء 

دراسااااة ميدانيااااة علااااى المؤسسااااات  –اإلداري 
 اضهلية الصحية في قطاع غزة

(Otoum & Magableh, 2014) 
التمكاااااااين اإلداري وعالقتااااااا  ماااااااع السااااااالوك  

منسااااااااااقي قساااااااااام / المبتمااااااااار بااااااااااين ر ااااااااايس 
اضكاديميااة فااي كليااة العلااوم واآلداب، شاارورة 

 جامعة نجران -

 
- 
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 التمكين :األولالمحور 

 الدراسات األجنبية الدراسات العربية (الفلسطينية)الدراسات المحلية 
 (1125طموس، )

التمكااااااااااين اإلداري وعالقتاااااااااا  بااااااااااااللتزام 
ت التنظيمااااي لاااادى العاااااملين فااااي الهي ااااا

 المحلية المبرى في قطاع غزة

 (1122المبيضين والطراونة ،)
أثاار التمكااين اإلداري فااي الساالوك اإلبااداعي 

 لدى البنوك التجارية اضردنية

 
- 

 (1125شقورة، ) 
متطلبااااااااات التمكااااااااين اإلداري لاااااااادى مااااااااديري 
المااادارس الوانوياااة بمحافظاااات غااازة وعالقتهاااا 

 بوقافة اإلنجاز لديهم

 
- 

 
- 

 (1124البحيصي،)
دور تمكااااااين العاااااااملين فااااااي تحقياااااا  التميااااااز 

دراساااااة ميدانياااااة علاااااى الملياااااات  -المؤسساااااي
 التقنية في محافظات قطاع غزة

 
- 

 
- 

 (1121عفانة، )دراسة 
التمكااااااااين اإلداري وعالقتاااااااا  بفاعليااااااااة فاااااااار  

فااااااي المؤسساااااااات اضهليااااااة الدولياااااااة : العماااااا 
 العاملة في قطاع غزة

 
- 

 
- 

 (1121:العطار)دراسة 
التمكااااين اإلداري وتااااأثير  ماااادى ممارسااااة

دراسااة مقارنااة "ذلااك علااى إبااداع العاااملين 
لوجهااااات نظاااار العاااااملين فااااي جاااااامعتي 

العاملااااة فااااي " اضزهاااار واإلسااااالمية بغاااازة
 قطاع غزة

 
- 

 
- 

 (1121التلباني وآخرون، )
عالقة القياادة التحويلياة بتمكاين العااملين فاي 

 الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

 
- 

 
- 
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 إدارة الجودة الشاملة :الثانيحور الم
 الدراسات األجنبية الدراسات العربية (الفلسطينية)الدراسات المحلية 

 (1121كحي ، )
إدارة الجااااودة الشاااااملة وعالقتهااااا بااااالميزة 

دراساااااااااة تطبيقياااااااااة علاااااااااى  –التنافساااااااااية 
 العاملين في جامعة فلسطين

 (1127بودية، )
أثاار تبنااي وتطبياا  مبااادئ إدارة الجااودة 

لشااااملة علاااى جاااودة الخدماااة الصااااحية ا
 –المقدماااااة بمستشااااافى تراباااااي بوجمعاااااة 

 بشار

(Wanderi,2015) 
العوامااااااا  الماااااااؤثرة علاااااااى تنفياااااااذ إدارة 
الجودة الشاملة في شركات البناء فاي 

 حالة شركة البناء العادلة: رواندا

 (1121أبو طعيمة، )دراسة 
 الشاملة الجودة إدارة مبادئ مدى تطبي 

 الفلساطينية الحكومياةالمستشافيات  فاي
ب    تعزيزها وس 

 (1125بوخلوة، ) 
أثر تطبي  مباادئ إدارة الجاودة الشااملة 

دراساة  –على جاودة المنتجاات النفطياة 
 مقسااا: ميدانياااة فاااي مؤسساااة ساااوناطراك

 التمرير

) Karahan & Mete,2014) 
ماااادى ممارسااااة إدارة الجااااودة الشاااااملة 
فاااااي التعلااااايم العاااااالي ضااااامن معاااااايير 

 دةكفايات الجو 

 (1121عبد الجواد، )
إدارة الجودة الشاملة ومساتوى مسااهمتها 
فااااااي تحقياااااا  إدارة المعرفااااااة بالخاااااادمات 

 الطبية العسكرية
 

 (1125، ون سالم وآخر )
أثاااار تطبياااا  إدارة الجااااودة الشاااااملة فااااي 
تقلي  إجراءات الرقاباة علاى الجاودة فاي 

 مراكز صيانة السيارات

) Sadikoglu & Olcay, 2014( 
سااات إدارة الجااودة الشاااملة آثااار ممار 

في اضداء وأسباب وعوا ا  ممارساات 
 إدارة الجودة الشاملة في تركيا

 (1124فرهودة، )
درجة الفاعلية التنظيمياة وعالقتهاا باإدارة 
الجاااودة الشااااملة بمااادارس وكالاااة الغاااوي 

 في محافظات غزة
 

 (1124لبراو، )
دور إدارة الجاااودة الشااااملة فاااي تحساااين 

ي المؤسساة االقتصاادية أداء العاملين فا
دراسااااة حالااااة مؤسسااااة بريااااد : الجزا ريااااة
 بالوادي" القباضة الر يسية"الجزا ر 

) Salajegheh et al,2013) 
العالقاااااة بااااااين إدارة الجاااااودة الشاااااااملة 

دراسااااااااااة حالااااااااااة : واضداء التنظيمااااااااااي
 مصانع الصلب بكاران

 

 (1124المعمر، )
عالقااااااااة إدارة الجااااااااودة الشاااااااااملة بااااااااأداء 

 –الجامعاااات الفلساااطينية  الماااوظفين فاااي
 قطاع غزة

) Tahtamoni et al,2013) 
 ةالعوامااااااا  الماااااااؤثرة علاااااااى تطبيااااااا  إدار 

الجااااودة الشاااااملة فااااي البنااااوك التجاريااااة 
 اضردنية

) Sudha,2013) 
ارة الجااااودة الشاااااملة فااااي مؤسسااااات إد

 التعليم العالي

 (1124أبو معيل ، )
تطااااااوير أداء مراكااااااز التاااااادريب المهنااااااي 

العمااااا  الفلساااااطينية فاااااي  التابعاااااة لاااااوزارة
 ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة

 

 (1121باسو ومحبوب، )
تااااأثير إدارة الجااااودة الشاااااملة علااااى أداء 

دراساااااااااة حالااااااااة مؤسساااااااااة  –العاااااااااملين 
 الريا  سطيف مطاحن الواحات تقرت

 
- 
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 إدارة الجودة الشاملة :الثانيالمحور 
 الدراسات األجنبية بيةالدراسات العر  (الفلسطينية)الدراسات المحلية 

 (1124صالحية، )
ماادى مالءمااة الوقافااة التنظيميااة السااا دة 

قطااااااع غااااازة  –فاااااي الملياااااات الجامعياااااة 
 لتطبي  إدارة الجودة الشاملة

 

 (1121إدريس وآخرون، )
إمكانياااااة تطبيااااا  إدارة الجاااااودة الشااااااملة 
علااى خااادمات التعلاايم العاااالي ماان أجااا  
التحساااااااين المساااااااتمر وضااااااامان جاااااااودة 

ات والحصااو  علااى االعتماديااة المخرجاا
دراسااااة حالااااة فاااارع جامعااااة الطااااا ف  –

 بالخرمة

 
- 

 (1121المحلوت، )
مدى تطبي  مبادئ إدارة الجودة الشااملة 
فااي وزارة النقاا  والمواصااالت فااي قطاااع 

دراساااة تحليلياااة مااان وجهاااة نظااار  –غااازة 
 (العاملين

 
- 

 
- 

 (1121المصدر، )
 مدى تاوافر معاايير إدارة الجاودة الشااملة

في كلية التربية بجامعة اضزهر بغازة فاي 
 ضوء بعض المتغيرات

 
- 

 
- 

 التمكين اإلداري وإدارة الجودة الشاملة: المحور الثالث 
 الدراسات األجنبية الدراسات العربية الدراسات المحلية الفلسطينية

 
- 

 (1124الوطيفي، )
داري وتأثيره في تطبي  ادارة التمكين اإل

بحاااااث مياااااداني فاااااي  الجاااااودة الشااااااملة،
 جامعة باب 

 (Njie et al., 2008) 
العلياا وتمكاين الماوظفين  اإلدارةالتزام 

 في تنفيذ إدارة الجودة الشاملة
 

 
- 

 (1121الداود، )
مسااتوى ممارسااة التمكااين اإلداري وأثاااره 
علاااى تطبيااا  إدارة الجاااودة الشااااملة فاااي 
دياااااوان الخدماااااة المدنياااااة اضردناااااي مااااان 

  وجهة نظر العاملين في

 
- 

 
- 

 (1119الماضي، )
أثاار التمكااين اإلداري علااى تطبياا  إدارة 
الجااودة الشاااملة فاااي مستشاافى الجامعاااة 

 دراسة حالة: اضردنية

 
- 
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 التمكين اإلداري وإدارة الجودة الشاملة: المحور الثالث

 الدراسات األجنبية الدراسات العربية الدراسات المحلية الفلسطينية
 
- 

 (1111الزيدانيين، )
أثااااااار التمكاااااااين اإلداري علاااااااى تطبيااااااا  
مباااااااااادئ إدارة الجاااااااااودة الشااااااااااملة فاااااااااي 

 المؤسسات المالية اضردنية

 
- 

 (جرد بواسطة الباحث:)المصدر
 

   :والفجوة البحثية التعقيب على الدراسات السابقة 4.8
تضح للباحث من خال  عرض  للدراسات السابقة وجود ندرة في الدراسات التي تربط ا

إدارة الجودة )والمتغير التابع ( التمكين اإلداري )دراسة، وهو المتغير المستق  متغيري ال
. مع وجود العديد من الدراسات التي ربطت المتغير المستق  بمتغيرات أخرى (. الشاملة

ويعر  الباحث فيما يلي أوج  االستفادة من الدراسات السابقة وأوج  االتفا  واالختالف 
 .فيها

 :أوجه الستفادة .9

أفادت نتا ج الدراسات السابقة، الدراسة الحالية، حيث كانت نقطة انطال  لموضوع هذه 
والتي أعانت الباحث على إثراء هذه الدراسة من خال  المعلومات التي تضمنتها  ،الدراسة

 : دبيات الباحث فيما يليدبيات السابقة ساعدت تلك اضوبعد مراجعة اض. هذه الدراسات

 .لة الدراسةتحديد مشكلة وأس  -
 .تحديد متغيرات الدراسة -
 .صياغة فرضيات الدراسة وأهدافها -
 .تحديد مجتمع الدراسة -
 .حصا يةوأداة الدراسة واضساليب اإل ةاختيار منهجية الدارس -
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 :أوجه التفاق .8

 من حيث األهداف : 

ودراسة ، (1127بوسالم ،)اتفقت الدراسة مع سابقاتها في تناولها للتمكين اإلداري كدراسة  .8
، (1125طموس، )، ودراسة (Al-Ha'ar ،1121)، ودراسة (1127، ون سليمان وآخر )

، (1125بدير وآخرون، )، ودراسة (1125اليازجي، )، ودراسة (1125قوز، )ودراسة 
، (Otoum& Magableh) ،1124، ودراسة (Mattar & Atteia , 2015)ودراسة 
، ودراسة (1121عفانة ،)ودراسة ( 1121الداود ،)، ودراسة (1124الوطيفي ،)دراسة 

سالم )واختلفت الدراسة مع دراسة  ،(Njie et al., 2008)دراسة  ،(1119الماضي، )
أبو عمره، )، ودراسة (1121الملفوح، )، ودراسة (1121أبو شمالة ،)، دراسة (1121،

، (1125الشريف ،)، ودراسة (1125شقورة ،)، ودراسة (1125صيام ،)، ودراسة (1125
 ،(1124البحيصي، )، ودراسة (Ndegwa,2015)دراسة ، (ozaralli,2015)سة درا

 Fernadez، ودراسة (chua et al,2014)دراسة ، (Dehghani et al,2014)دراسة 
& Moldogazeiv) ،1121)الطراونة، المبيضين و )، ودراسة (1121طار، ، ودراسة الع

 (.1121التلباني وآخرون، )، ودراسة (1122

 اتفقت أغلب الدراسات بشك  عام على استخدام المنهج : منهج المستخدممن حيث ال
فقد ( 1124الوطيفي،)، ودراسة (1121الساعدي ،)الوصفي التحليلي ما عدا دراسة 

 .استخدمت المنهج االستقرا ي

 اتفقت جميع الدراسات السابقة على استخدام االستبانة كأداة : من حيث أدوات الدراسة
 .قياس ر يسية

 
 :جه الخت،فأو  .4
 من حيث مجتمع وعينة الدراسة: 

بعض الدراسات السابقة استهدفت قطاع  ظهر اختالف بين هذه الدراسة وسابقاتها في أن  
، (1125شقورة ،)، ودراسة (1121سالم ،)، ودراسة (1121أبو شمالة ،)التعليم كدراسة 

 &Otoum)ة ، ودراس(Mattar & Atteia ،1125)، ودراسة (1125الشريف ،)ودراسة 
Magableh ،1124 ) وأخرى (1119الماضي ،)، ودراسة (1124الوطيفي ،)دراسة ،
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، وأخرى (1125قوز ،)، ودراسة (1127، ون سليمان وآخر )استهدف قطاع البنوك كدراسة 
ة الحالية الدراس ، وفي حين أن  (1125طموس ،)استهدفت الحكم المحلي والبلديات كدراسة 

 .لسطينية في المحافظات الجنوبيةوزارة الصحة الف تتهدفاس

   ال توجد أي دراسة تنطب  بشك  ين أن  باطلع الباحث على الدراسات السابقة، ت بعد أن  
لدراسة على الصعيد المحلي مجتمع امع موضوع الدراسة المزمع عملها، وال على  مباشر

لمترونية ات اإلمحلية وقواعد البيانالوذلك بعد البحث في مكتبات الجامعات ، (الفلسطيني)
 .(نترنتاإل)المتاحة على شبكة المعلومات 

 
 :أوجه التميز .3
   خرى أوعالقت  بمتغيرات ( التمكين اإلداري )ركزت الدراسات السابقة على المتغير المستق

فري   –االلتزام اإلداري )مو  ( تطبي  الجودة الشاملة)غير المزمع بحوها في الدراسة الحالية 
 (.داري داء اإلفعالية اض –العم  

  وعالقت  بمتغيرات ( إدارة الجودة الشاملة)ركزت الدراسات السابقة على المتغير التابع
  .(جودة الخدمة –تحسين أداء العاملين  –اضداء التنظيمي )خرى مو  أ
 على أثر التمكين اإلداري على تطبي  الجودة واضجنبية  ركزت بعض الدراسات العربية

فلم يتم دراسة العالقة  (الفلسطيني) الدراسات، أما على الصعيد المحلي الشاملة مع ندرة هذه
 .بين هذين المتغيرين على حد علم الباحث

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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 :المقدمة

اا محاور ا وإجراءاتهااالدراساة  منهجياة تعتبار  مان التطبيقاي الجاناب إنجااز خاللا  ياتم مان ر يس 
 اإلحصاا ي التحليا  إلجاراء المطلوباة البياناات علاى الحصاو  ميات وعان طريقهاا، الدراساة

، الدراساة بموضاوع المتعلقاة الدراساة أدبياات ضاوء تفسايرها فاي ميات التاي النتاا ج إلاى للتوصا 
  .تحقيقها إلى تسعى التي اضهداف تحق  وبالتالي

ا الفصا  هاذا يتنااو  الدراساة  أداة  وكاذلك، الدراساة وعيناة ومجتماع المتباع للمانهج وصاف 
 يتضامن كماا .اوثباتها صادقها ومادى، وتطويرهاا بنا هاا وكيفياة إعادادها وطريقاة المساتخدمة

ا الفصا   وينتهايا، وتقنينها الدراساة أداة  متصامي فاي بهاا الباحاث مقاا التاي لإلجاراءات وصاف 
 يلاي وفيماا، النتاا ج واساتخالص البياناات تحليا  فاي اساتخدمت التاي اإلحصاا ية بالمعالجاات

 .لهذه اإلجراءات وصف

 :وأسلوب الدراسةمنهجية  3.9

ى طبيعة الدراسة واضهداف التي تسعى لتحقيقها فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بناء  عل
االتحليلي، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها  ا دقيق   وصف 

، كما ال يكتفي هذا المنهج عند جمع المعلومات المتعلقة وكمي ا كيفي ا تعبير اويعبر عنها 
ن أج  استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، ب  يتعداه إلى التحلي ، والربط بالظاهرة م

زيد بها رصيد المعرفة استنتاجات يبني عليها التصور المقترح بحيث ي إلىوالتفسير للوصو  
 (.41، ص 1111عبيدات وآخرون، )عن الموضوع 

 :وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات

حيث اتج  الباحث للمتب والمراجع العربية واضجنبية ذات العالقة، : المصادر الثانوية .9
والدوريات والمقاالت والتقارير، واضبحاي والدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث، 

 .والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة

إلى جمع  لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث لجأ الباحث: المصادر األولية .8
 .ا لهذا الغر صممت خصيص  . البيانات اضولية من خال  االستبانة كأداة للبحث
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 :مجتمع وعينة الدراسة 3.8

 وزارة فييتمون مجتمع الدراسة من جميع شاغلي الوظا ف اإلشرافية  :مجتمع الدراسة 
موظفة، ا و موظف  ( 2479)الجنوبية، والبالغ عددهم  المحافظات حدود في الفلسطينية الصحة

 .والجدو  التالي يوضح مجتمع الدراسة

 مجتمع الدراسة (7)جدول 

 المجموع رئي  شعبة رئي  قسم مدير دائرة  مدير وحدة فما فوق  المسمى الوظيفي
 2479 519 754 215 12 العدد الكلي

  1127ون الموظفين، غزة ،دا رة شؤ  - المحافظات الجنوبية – وزارة الصحة الفلسطينية: المصدر

( 115)عيناااة الدراساااة مااان  تتموناا، و الطبقياااةقااام الباحاااث باساااتخدام طريقااة العيناااة العشاااوا ية 
ماادير وحاادة فمااا فااو ، ماادير دا اارة، ر اايس قساام، ر اايس )الف ااات المختلفااة موظفااا  وموظفااة ماان 

تام  حيث ،(م1127) للعام الجنوبية المحافظات حدود في الفلسطينية الصحة وزارةفي  (شعبة
 :خطوتين على النحو التاليب احتساب حجم عينة الدراسة

 
 1 (:Moore,2003)معادلة  :األولى خطوةال

لمسااااتوى داللااااة  z=1.96 :مااااوال  )القيمااااة المعياريااااة المقابلااااة لمسااااتوى داللااااة معلااااوم  :zحيااااث 
≤0.05α). 

M : (. ± 1.15 : موال  ) ويعبر عن  بالعالمة العشرية : الخطأ الهامشي 
 :حجم العينة يساوي  باستخدام المعادلة نجد أن  

 
n= (1.96/2×0.05) 384 

 
 (: Uma Sekaran: 2003:294)معادلة  :الثانية خطوةال

 
n = (384×1479)/ (1479+384-1) 305 

ع على اضق  حتاى تموا  المجتما 115حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي  وبذلك فإن  
 .، موزعة حسب الجدو  التالي((Moore & others,2003 صادقا  تمويال  
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 عينة الدراسة( 2)جدول 

 المجموع رئي  شعبة رئي  قسم مدير دائرة  مدير وحدة فما فوق  المسمى الوظيفي
 115 211 251 14 7 العدد الكلي

 (جرد بواسطة الباحث:)المصدر
 

 :وخطوات بناء الستبانة أداة الدراسة 3.4

تطبيييق إدارة الجييودة  فييي ودورهالتمكييين اإلداري " قااام الباحااث بإعااداد اسااتبانة الدراسااة حااو  
، بمااا يخاادم الدراسااة حيااث " المحافظييات الجنوبييية - الشيياملة فييي وزارة الصييحة الفلسييطينية

المعلوماات والبياناات تعتبر االستبانة اضداة الر يسة المال ماة للدراساة الميدانياة للحصاو  علاى 
 : وذلك من خال  الخطوات التالية التي يجرى تعب تها من قب  المبحوثين،

  االطالع على اضدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضاوع الدراساة، واالساتفادة
 .منها في بناء االستبانة وصياغة فقراتها

   والمشااارفين فاااي تحدياااد مجااااالت  ا مااان أسااااتذة الجامعاااات الفلساااطينيةاستشاااار الباحاااث عااادد
 .االستبانة وفقراتها

 تم تحديد المحاور الر يسية التي شملتها االستبانة. 
 تم تحديد الفقرات التي تقع تحت ك  محور. 
 تم تصميم االستبانة في صورتها اضولية. 
 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قب  المشرفة، واضخذ بمقترحاتها وتعديالتها االولية. 
 ماااان المحكمااااين ماااان أعضاااااء هي ااااة التاااادريس فااااى ( 25)عاااار  االسااااتبانة علااااى عاااادد  تاااام

 (.1)الجامعات الفلسطينية، ملح  رقم 
راء المحكماااين تااام تعااادي  بعاااض فقااارات االساااتبانة مااان حياااث الحاااذف أو اإلضاااافة آفاااي ضاااوء 

 (.1)والتعدي ، لتستقر االستبانة في صورتها النها ية، ملح  رقم 
بالبياناات الشخصاية للمبحاوي : مان قسامين ر يساين تموا  القسام اضو  تتمون اساتبانة الدراساة

 (.الجنس، العمر، المؤه  العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة)والتي تمولت في 
 : في حين تمون القسم من محورين ر يسين على النحو اآلتي

 :اآلتيلى ستة أبعاد على النحو إمحور التمكين اإلداري، ومقسم : المحور اضو 
  االتصا  ومشاركة المعلومات: البعد اضو. 
 بناء فري  العم  :البعد الواني. 
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 التأثير :البعد الوالث. 
 تحفيز العاملين :البعد الرابع. 
 التدريب والتعلم: البعد الخامس. 
 المشاركة في اتخاذ القرارات: البعد السادس. 

 : أبعاد على النحو اآلتي أربعةلى إمحور إدارة الجودة الشاملة، ومقسم : المحور الواني
  التركيز على الجمهور: البعد اضو. 
 دعم اإلدارة العليا: البعد الواني. 
 التحسين الشام  والمستمر: البعد الوالث. 
 السياسات واالستراتيجيات: البعد الرابع. 

ويعارف  ،(م2911) عاام( Rensis Likert)وقد تام اساتخدام المقيااس الاذي وضاع  العاالم 
جاباات إس ليكرت، وفي هذه الدراسة سيتم اعتماد المقياس الخماسي الاذي يعطاي خماس بمقيا

لم  فقرة من فقرات االستبانة، حيث تعر  فقرات االستبانة على المبحاوثين ومقابا  كا  فقارة 
ا رقميااة تمواا  درجااة خماس إجابااات تحاادد مسااتوى ماوافقتهم عليهااا، وت عطااى فياا  اإلجاباات أوزان اا

 (.9)ة، كما هو موضح بالجدو  رقم اإلجابة على الفقر 
 تصحيح أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي( 1)جدول 

 غير موافق بشدة غير موافق  محايد  موافق موافق بشدة اإلجابة 
 9 8 4 3 5 الدرجة 

 
، بينماا الفقارة (5) الفقرة التاي ياتم الموافقاة عليهاا بشادة تأخاذ الدرجاة أن  ( 9)رقم جدو  يوضح 

، وتتراوح بااقي اإلجاباات فاي هاذا المادى (2)التي يتم عدم الموافقة عليها بشدة تعطي الدرجة 
درجات، ويتم االعتماد علاى قيماة المتوساط الحساابي والاوزن النسابي ( 5-2)الذي يتراوح بين 

ساااتبانة، بشاااك  أساساااي لتحدياااد مساااتوى موافقاااة أفاااراد عيناااة الدراساااة علاااى فقااارات ومجااااالت اال
 : يوضح ذلك( 21)والجدو  رقم 
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 المتوسطات واألوزان النسبية وفق تدرج ليكرت الخماسي( 91)جدول 

مستوى 
 الموافقة

 ضمنخف
 اجدً 

 امرتفع جدً  مرتفع متوسط منخفض

 المتوسط 
 الحسابي

أق  من 
2.11 

إلى  2.11
1.59 

إلى  1.11
1.19 

إلى  1.41
4.29 

من أكبر 
4.11 

 الوزن 
 النسبي

أق  من 
11% 

إلى % 11
52.9% 

إلى % 51
17.9% 

إلى % 11
11.9% 

أكبر من 
14% 

 
 يمكن االعتماد النسبية واضوزان الحسابية المتوسطات أن   يتضح (21)رقم جدو   خال  من

 وجود تد  على (1.80) عن تق  التي واضحة، فالمتوسطات ترجيحية داللة إلعطاء عليها
 تتراوح المتوسطات التي أما االستبانة، ومجاالت فقرات على الموافقة من اجد   فضةمنخ درجة

 على فقرات الموافقة من منخفضة درجة وجود على تد  فهي 2.59 ) إلى 1.80 ) بين
على  تد  فهي(  3.39 إلى  (2.60 بين تتراوح التي المتوسطات بينما االستبانة، ومجاالت

 ، فهي( 4.19 إلى (3.40 بين تتراوح التي والمتوسطات قة،المواف من متوسطة درجة وجود
 درجة وجود على فيد  (4.20) عن يزيد ما أما الموافقة، من مرتفعة درجة وجود تد  على

 تم الذي الخماسي ليكرت مقياس وف  تحديده تم التقسيم وهذا الموافقة، ا منمرتفعة جد  
 .الدراسة أداة  في تصحيح اعتماده

 
 :تبانةصدق الس 3.3

تاادخ  فاي التحليا  مان ناحيااة،  يقصاد بالصاد  شامو  االساتبانة لماا  العناصار التاي يجاب أن  
ووضااوح فقراتهااا ومفرداتهااا ماان ناحيااة ثانيااة، بحيااث تمااون مفهومااة لماا  ماان يسااتخدمها، كمااا 

عبياااادات ) ا آخاااارأداة القياااااس تقاااايس مااااا وضااااعت لقياساااا  وال تقاااايس شااااي    يقصااااد بالصااااد  أن  
، وت عاد الدراساة صاادقة إذا حاددت مادى صاالحية درجاتهاا، ومان (.60، ص 3..6وآخرون،

 :اختبارات الصد  التالية الباحث ى أج  التحق  من صد  أداة الدراسة، أجر 
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 ":الصدق الظاهري "المحكمين  نظر من وجهة صدقال -1

قام الباحث بعر  أداة الدراسة في صورتها اضولية على مجموعاة مان المحكماين بلاغ عاددهم 
اا( 53) والااذين قاااموا باادورهم  ،ا، مختصااين فااي مجااا  إدارة اضعمااا  والجااودة واإلحصاااءمحكم 

 .بتقديم النصح واإلرشاد وتعدي  وحذف ما يلزم على فقرات االستبانة

العبااارات لقياااس مااا وضااعت  مال مااةماان المحكمااين إبااداء آرا هاام فااي ماادى  وقااد طلااب الباحااث
بة ك  عبارة للبعد الذي ينتمي إلي ، ومدى ضجل ، ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناس

كفاية العبارات لتغطية ك  محاور مان محااور متغيارات الدراساة اضساساية، هاذا باإلضاافة إلاى 
ا مان تعادي  صاياغة العباارات أو حاذفها، أو إضاافة عباارات ا وضاروري  اقتراح ماا يرونا  مناساب  

الخصاا   الشخصاية )بالبياناات اضولياة جديدة ضداة الدراسة، وكذلك إبداء آرا هم فيما يتعلا  
 الخماسي( ليكرت) (Likert-Scale) ، إلى جانب مقياس(والوظيفية المطلوبة من المبحوثين

 .(6)ملح  رقم  .المستخدم في االستبانة، وبذلك خرج االستبيان في صورت  النها ية

 :صدق المقياس -2

 صدق التساق الداخلي لفقرات الستبانة:  

تسااا  الااداخلي، ماادى اتسااا  كاا  فقاارة ماان فقاارات االسااتبانة مااع البعااد الااذي يقصااد بصااد  اال
تنتمي إلي  هذه الفقرة، حيث تم حساب االتساا  الاداخلي لفقارات االساتبانة علاى عيناة الدراساة 

كا  فقارة والدرجاة  نمفاردة، وذلاك بحسااب معاامالت االرتبااط باي( .5)البالغ حجمها  التجريبية
 :على النحو التالي الملية للبعد التابعة ل 

 أبعاد التمكين اإلداري : المحور األول لجميع مجالت الداخلي التساق صدق .1

 أبعاد التمكين اإلداري : األول المحور مجالتصدق التساق الداخلي لجميع ) 99)جدول 

 الدللة معام  الرتباط عدد الفقرات المحاور م
 0.001 0.785 9 تصا  ومشاركة المعلوماتاال – البعد األول .2
 0.001 0.816 8 بناء فر  العم  – البعد الثاني .1
 0.001 0.798 8 التأثير – البعد الثالث .1
 0.001 0.812 8 تحفيز العاملين – البعد رابع .4
 0.001 0.866 10 التدريب والتعلم -البعد الخام  .5
 0.001 0.881 10 اتذ القرار المشاركة في اتخا –البعد السادس  .1
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أبعاااد المحااور اضو  التمكااين ماان  محااورمعااامالت االرتباااط بااين كاا   (55)رقاام جاادو  يبااين 
معااامالت االرتباااط المبينااة دالااة عنااد  ، والااذي يبااين أن  للمحااور اضو الملااي  اإلداري والمعااد 

القيمااة و  (0005. – 0303.)حيااث تراوحاات قايم معاماا  االرتباااط بااين ، (0.3.)مساتوى داللااة 
 (.0.3.)االحتمالية لم  فقرة أق  من 

 التصال ومشاركة المعلومات: عد األولللب  الداخلي  التساق صدق 505

 التصال ومشاركة المعلومات: عد األولصدق التساق الداخلي للب   (98)جدول 

 الدللة معام  الرتباط المحاور م
 0.001 0.641 .راءات المتبعة في الوزارة واضحةالتعليمات واإلج .9

8. 
يتاح للموظفين الوصو  إلى أصحاب القرار وشرح مواقفهم من غير 

 .صعوبة
0.735 0.001 

الة اتصا  وسا   بإيجاد تهتم الوزارة .4  0.001 0.743 .ومتطورة فعَّ
 0.001 0.734 .العم  مشكالت حو  في الوزارة المعلومات يتم تباد  .3

 كال في تدف  المعلومات بحرية يسمح اتصا  نظام الوزارة توفر .5
 .االتجاهين

0.750 0.001 

 0.001 0.720 .الموظفين بين المستخدمة االتصا  وسا   تتنوع .6
 0.001 0.730 .يتم توفير المعلومات الدقيقة ضصحاب القرار بشك  سريع .7
 1.112 0.778 .تسعى الوزارة إلتاحة المعلومات للموظفين .2
 1.112 0.654 .المعلومات والبياناتفي  ءهيشارك الموظف زمال .1

 

االتصاااا  ومشااااركة كااا  فقااارات البعاااد اضو  معاااامالت االرتبااااط باااين  (56)رقااام جااادو  يباااين 
معااامالت االرتباااط المبينااة دالااة عنااد  ، والااذي يبااين أن  عااد اضو للب  الملااي  والمعااد  المعلومااات

 والقيماة( 330.. – 345..) باين االرتبااط معاما  قايم تراوحات حياث، (0.3.)مستوى داللة 
  (.0.3.)االحتمالية لم  فقرة أق  من 
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 بناء فرق العم : عد الثانيللب  الداخلي  التساق صدق 605

 بناء فرق العم : عد الثانيصدق التساق الداخلي للب   (94)جدول 

 الدللة رتباطمعام  ال  المحاور م
 0.001 0.651 .الوزارة في العم  زمالء بين والمساعدة التعاون  من أجواء تتوافر .2
 0.001 0.754 .اإلدارية المهام إلنجاز متخصصة عم  فر   على الوزارة تعتمد .1
 0.001 0.765 .المشكالت لح  العم  فر   إلى الوزارة تلجأ .1
 0.001 0.710 .متعددة تنظيمية مستويات من العم  فر   تقوم الوزارة بتشكي  .4
 0.001 0.776 . تسود الوقة بين أعضاء فر  العم  داخ  الوزارة .5
 0.001 0.725 .فر  العم  داخ  الوزارة قادرة على تنفيذ ما تتخذه من قرارات .1
 0.001 0.762 .تعتمد فر  العم  على التقدير واالحترام بين أعضا ها في العم  .7
 1.112 0.728 .العم  فر   اجتماعات عن الصادرة يتم تنفيذ التوصيات .1

 

 والمعاد  بناء فر  العم ك  فقرات للبعد الواني االرتباط بين  تمعامال( 55)رقم جدو  يبين 
، (0.3.)، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة عد الوانيللب  الملي 
االحتمالياة لما  فقارة أقا   والقيماة( 333.. – 335..) بين االرتباط م معا قيم تراوحت حيث
 (.0.3.)من 

 التأثير: عد الثالثللب  الداخلي  التساق صدق 505

 التأثير: عد الثالثصدق التساق الداخلي للب   (93)جدول 

معام   المحاور م
 الدللة الرتباط

2. 
زارة الحرية في إيجاد الحلو  المبتمرة لبعض لدى الموظفين داخ  الو 

 .المشكالت العملية
0.744 0.001 

 0.001 0.738 .ما طرح أو بفمرة اآلخرين إقناع على القدرة الموظف لدى .1
 0.001 0.754 .اإليجابية بأفماره الوزارة داخ  الرؤساء إقناع الموظف يستطيع .1
 0.001 0.696 .عمل  أو خارج حدود عمل الموظف لدي  دور فعا  ومؤثر في حدود  .4
 1.112 0.728 . الوزارة وخططهاسهام في وضع أهداف يستطع الموظف اإل .5
 1.112 0.694 .سلوب اضنسب إلنجاز عمل لدى الموظف حرية اختيار اض .1
 1.112 0.342 .داء الموظفينأتداخ  المهام يؤثر على  .7
 1.112 0.637 . داخ  العم  في الوزارة لدى الموظفين دور فعا  وإيجابي .1
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الملااي  عاد الوالاث التاأثير والمعاد كا  فقارات الب  االرتبااط باين  تمعاامال( 54)رقام جادو  يباين 
 حيث، (0.3.)، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة عد الوالثللب  

االحتماليااة لماا  فقاارة أقاا  ماان  والقيمااة (334.. – 546..) بااين االرتباااط معاماا  قاايم تراوحاات
(.0.3.) 

 تحفيز العاملين: عد الرابعللب  الداخلي  التساق صدق 405

 تحفيز العاملين: عد الرابعصدق التساق الداخلي للب   (95)جدول 

 المحاور م
معام  
 الدللة الرتباط

2. 
 الموظفين خال  مطالب من المستخدمة الحوافز نظم تراعي الوزارة
 . واحتياجاتهم

0.870 0.001 

 0.001 0.822 .تقييم اضداء بنتا ج الحوافز نظم ترتبط .1
 0.001 0.816 .اضداء لتطوير يتم اقتراحها التي الجديدة اضفمار أصحاب مكافأة يتم .1

4. 
 إلى االنتماء درجة على وطرقها والمكافآت الحوافز منح آليات تؤثر
 0.001 0.835 .ةالوزار 

 1.112 0.601 .يشعر الموظف بعدالة وموضوعية لنظام الترقيات في الوزارة .5
 1.112 0.838 .تتوقع الوزارة من موظفيها النتا ج واضعما  الجيدة باستمرار .1

7. 
توفير الموارد المافية والمناخ المال م على تدعم الوزارة قدرة الموظف 

 .لتنميتها
0.608 1.112 

 1.112 0.745 .الذي يبذل  في العم  لجهديتناسب الراتب الذي يتقاضاه الموظف مع ا .1
 

 والمعاد  تحفياز العااملينعاد الراباع ك  فقارات الب  معامالت االرتباط بين ( 53)رقم جدو  يبين 
، (0.3.)معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللاة  ، والذي يبين أن  عد الرابعللب  الملي 
االحتمالياة لما  فقارة أقا   والقيماة( .03.. – 3.5..) بين االرتباط معام  قيم تراوحت حيث
 (.0.3.)من 
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 التدريب والتعلم: عد الخام للب  الداخلي  التساق صدق 305

 التدريب والتعلم: عد الخام صدق التساق الداخلي للب  ) 96)جدول 

معام   المحاور م
 الدللة باطالرت

 0.001 0.685 .مستمر بشك  التدريبية االحتياجات تحديد على للعم  الوزارة تسعى .2
 0.001 0.730 .تتبني الوزارة خطة تدريبية واضحة للموظفين .1
 0.001 0.740 .تقوم الوزارة بتقييم البرامج التدريبية لقياس فعاليتها .1
 0.001 0.798 . مة للتدريبيتوفر في الوزارة بي ة وإمكانيات مال .4
 1.112 0.713 .تخص  الوزارة موازنة مالية مال مة لبرامج التدريب .5
 1.112 0.765 .يتاح للموظفين فرص التعلم واكتساب مهارات جديدة في مجا  العم  .1
 1.112 0.782 . تشجع الوزارة الموظفين على تباد  الخبرات والمعلومات فيما بينهم .7

1. 
الوزارة للموظفين في اكتما  درجاتهم العلمية من خال  دعمهم  تسمح

 .المادي والمعنوي 
0.736 1.112 

 1.112 0.729 .تستعين الوزارة بذوي الخبرة من داخلها وخارجها لتدريب الموظفين .9
 1.112 0.728 . تعطي الوزارة فرص التدريب للموظفين بالتساوي  .21

 

عاااد الخاااامس التااادريب والاااتعلم كااا  فقااارات الب  االرتبااااط باااين معاااامالت ( 53)رقااام جااادو   يباااين
معااامالت االرتباااط المبينااة دالااة عنااد مسااتوى  ن أن  ، والااذي يبااي  عااد الخااامسللب  الملااي  والمعااد 
 والقيمااااااة( 390.. – 303..) بااااااين االرتباااااااط معاماااااا  قاااااايم تراوحاااااات حيااااااث، (0.3.)داللااااااة 

 (.0.3.)االحتمالية لم  فقرة أق  من 

 اتالمشاركة في اتخا  القرار : عد السادسللب  الداخلي  ساقالت صدق 305

 اتالمشاركة في اتخا  القرار : عد السادسصدق التساق الداخلي للب  ) 97)جدول 

معام   المحاور م
 الرتباط

 الدللة

2. 
 المرتبطة القرارات التخاذ المافية بالحرية الوزارة داخ  الموظف يتمتع
 .عمل  ؤولياتبمس

0.785 0.001 

 0.001 0.819 .القرارات المناسبة لها واتخاذ المشكالت بمناقشة الموظفين الوزارة تشارك .1
 0.001 0.819 .تتيح الوزارة حرية التعبير عن الرأي وطرح اضفمار الجديدة .1
 0.001 0.643 . القرارات اتخاذ في المركزي  النظام على الوزارة تعتمد .4
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معام   المحاور م
 الدللة الرتباط

ا الوزارة في القرارات اتخاذ يتم .5  1.112 0.780 .دقيقة معلومات إلى استناد 

 المتعلقة اضداء معايير تطوير في المشاركة فرصة الموظفين الوزارة تمنح .1
 .بوظا فهم

0.797 1.112 

 1.112 0.821 .تعطي الوزارة الموظفين الشعور بجدوى مشاركتهم في اتخاذ القرارات .7
 1.112 0.839 . زارة قرارات الموظفين بما يتناسب مع عملهمتدعم الو  .1
 1.112 0.751 .ورسمها للوزارة العامة السياسات تحديد في الموظفون  يشارك .9

 1.112 0.723 .المعلومات نظم مو  القرارات اتخاذ في للمساعدة نظما   الوزارة توفر .21
 

المشاااركة فااي اتخاااذ رات البعااد السااادس كاا  فقاامعااامالت االرتباااط بااين ( 53)رقاام جاادو  يبااين 
معااامالت االرتباااط المبينااة دالااة عنااد  ن أن  ، والااذي يبااي  للبعااد السااادسالملااي  والمعااد  اتالقاارار 

 والقيماة( 059.. – 345..) باين االرتبااط معاما  قايم تراوحات حياث، (0.3.)مستوى داللة 
 (.0.3.)االحتمالية لم  فقرة أق  من 

 أبعاد الجودة الشاملة: المحور الثاني جميع مجالتل البنائي التساق صدق .2

 أبعاد الجودة الشاملة: صدق التساق الداخلي لجميع مجالت المحور الثاني (92)جدول 

 الدللة معام  الرتباط عدد الفقرات المحاور م
 0.001 0.873 1 التركيز على الجمهور – البعد األول .2
 0.001 0.883 6 دعم اإلدارة العليا – الثاني البعد .1
 0.001 0.898 6 التحسين الشام  والمستمر – البعد الثالث .1
 0.001 0.899 6 ستراتيجياتالسياسات واال – البعد رابع .4

 

أبعاااد  محاااور المحااور الوااانيماان  محااورمعااامالت االرتباااط بااين كاا  ( 50)رقاام جاادو  يبااين 
معاامالت االرتبااط المبيناة دالاة  ن أن  ، والاذي يباي  للمحور الوانيالملي  الجودة الشاملة والمعد 

( 099.. – 035..) باااين االرتبااااط معامااا  قااايم تراوحااات حياااث، (0.3.)عناااد مساااتوى داللاااة 
 (.0.3.)االحتمالية لم  فقرة أق  من  والقيمة
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 التركيز على الجمهور: عد األولللب  الداخلي  التساق صدق 605

 التركيز على الجمهور: عد األولصدق التساق الداخلي للب    (91)جدول 

 الدللة معام  الرتباط المحاور م
 0.001 0.779 .ورغباتهم تحدد الوزارة حاجات الجمهور .5

 0.001 0.826 .تأخذ الوزارة بآراء الجمهور عند تطوير خدماتها .6

 0.001 0.811 .السريع للجمهور ممات بالشك  المال تحرص الوزارة على تقديم الخد .5

 0.001 0.816 .توجد وسا   اتصا  فعالة بين الوزارة والجمهور .4

 0.001 0.663 .تقوم الوزارة بالحفا  على سرية البيانات والمعلومات لدى الجمهور .3

 0.001 0.790 .تحرص الوزارة على الحصو  على تغذية راجعة من الجمهور .3
 

 التركياز علااى الجمهااوربعااد اضو  كا  فقاارات ال  معاامالت االرتباااط بااين ( 59)رقاام جاادو  يباين 
معامالت االرتبااط المبيناة دالاة عناد مساتوى داللاة  ن أن  ، والذي يبي  عد اضو للب  الملي  والمعد 

االحتمالية لم   والقيمة( 0063. – 335..) بين االرتباط معام  قيم تراوحت حيث، (0.3.)
  (.0.3.)رة أق  من فق

 دعم اإلدارة العليا: عد الثانيللب  الداخلي  التساق صدق 606

 دعم اإلدارة العليا: عد الثانيصدق التساق الداخلي للب  ) 81)جدول 

معام   المحاور م
 الرتباط

 الدللة

 0.001 0.798 . املةدارة الجودة الشإتعم  الوزارة على التحق  من تطبي  مبادئ  .2

1. 
دارة الجودة إتعم  الوزارة على تقييم التقدم الحاص  في تطبي  مبادئ 

 .الشاملة
0.789 0.001 

1. 
تقدم الوزارة المكافآت والحوافز للموظفين من أج  تشجيعهم على تقديم 

 0.001 0.839 .جودة أفض 

 0.001 0.882 . تقدم الوزارة الدعم واإلسناد للموظفين .4
 0.001 0.856 .تخص  الوزارة موازنات كافية لتحقي  الجودة .5

1. 
 اضقسام كافة في ونشرها الشاملة الجودة إدارة ثقافة بتطبي  الوزارة تلتزم

 .المختلفة والدوا ر
0.795 0.001 

 

عاااد الوااااني دعااام اإلدارة العلياااا كااا  فقااارات الب  معاااامالت االرتبااااط باااين ( .6)رقااام جااادو  يباااين 
معامالت االرتباط المبينة دالاة عناد مساتوى داللاة  ن أن  ، والذي يبي  عد الوانيللب  الملي  والمعد 
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االحتمالية لم   والقيمة( 006.. – 309..) بين االرتباط معام  قيم تراوحت حيث، (0.3.)
  (.0.3.)فقرة أق  من 

 التحسين الشام  والمستمر: عد الثالثللب  الداخلي  التساق صدق 605

 التحسين الشام  والمستمر: عد الثالثالتساق الداخلي للب   صدق( 89)جدول 

معام   المحاور م
 الدللة الرتباط

2. 
تنظر الوزارة إلى التحسين الشام  والمستمر على أن  جزء ال يتجزأ من 

 .ارة الجودة الشاملةإدمتطلبات 
0.776 

0.001 

1. 
زارة بهدف تحسين جودة دارية داخ  الو يتم التواص  بين مختلف الوحدات اإل

 . العم  أو جودة الخدمة المقدمة
0.774 

0.001 

1. 
 المختلفة اإلدارات جميع مسؤولية الوزارة داخ  والشام  المستمر التحسين إن
 .الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبي  أج  من

0.680 
0.001 

 0.001 0.809 .شاملةدارة الجودة الإتقوم الوزارة بتقييم أداء الموظفين وف  معايير  .4
 0.001 0.794 .تقدم الوزارة البرامج التدريبية الخاصة بإدارة الجودة الشاملة لدى الموظفين .5

1. 
توفر الوزارة قنوات اتصا  فعالة بين اإلدارات والموظفين والجمهور للحصو  

 .أج  التطوير والتحسين المستمرمن على المعلومات 
0.771 

0.001 
 

عاااد الوالاااث دعااام اإلدارة العلياااا كااا  فقااارات الب  معاااامالت االرتبااااط باااين ( 65)م جااادو  رقااايباااين 
معامالت االرتباط المبينة دالاة عناد مساتوى داللاة  ن أن  ، والذي يبي  عد الوانيللب  الملي  والمعد 

االحتمالية لم   والقيمة( 0.9.. – .30..) بين االرتباط معام  قيم تراوحت حيث، (0.3.)
  (.15..)فقرة أق  من 
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 تالسياسات والستراتيجيا: عد الرابعللب  الداخلي  التساق صدق 605

 السياسات والستراتيجيات: عد الرابعصدق التساق الداخلي للب   (88)جدول 

معام   المحاور م
 الدللة الرتباط

2. 
تقوم الوزارة بتطوير الخطط االستراتيجية بما يتناسب مع المتغيرات 

 . عم واحتياجات ال
0.790 0.001 

 0.001 0.802 .للموظفين دور في صياغة السياسات واالستراتيجيات لدى الوزارة .1

1. 
السياسات لصياغة خارج الوزارة تستعين الوزارة بذوي الخبرات من 

 . واالستراتيجيات
0.843 0.001 

4. 
 من أج  التحق  من سير دوري اتقوم الوزارة بتقييم خططها االستراتيجية 

 .عملها
0.823 0.001 

 0.001 0.791 .تقوم الوزارة بوضع الخطط االستراتيجية بما يتناسب مع مواردها المالية .5
 0.001 0.822 .سنوات على اضق  5تجدد الوزارة خططها االستراتيجية ك   .1

 

السياساااااااات عاااااااد الراباااااااع كااااااا  فقااااااارات الب  معاااااااامالت االرتبااااااااط باااااااين ( 66)يباااااااين جااااااادو  رقااااااام 
 ن أن معااامالت االرتباااط المبينااة دالااة، والااذي يبااي  عااد الوااانيللب  الملااي  والمعااد  تتيجياواالسااترا

( 045.. – .39..) باااين االرتبااااط معامااا  قااايم تراوحااات حياااث، (0.3.)عناااد مساااتوى داللاااة 
  (.0.3.)االحتمالية لم  فقرة أق  من  والقيمة

 :الستبانةثبات فقرات  3.5

ي االساااتبيان نفاااس النتاااا ج إذا أعياااد تطبيقاااة عااادة مااارات يعطااا ساااتبانة هاااو أن  يقصاااد بوباااات اال
 عناااد تمااارار اساااتخدام  فاااي أوقاااات مختلقاااة وانساااجام  واساااتمراريت أو درجاااة اتسااااق   متتالياااة،

وللتحق  من ثبات الدراسة أجريت خطوات الوبات علاى العيناة (. 93 ص، .6.5الجرجاوي،)
 .كرونباخ فاومعام  ألالتجز ية النصفية : ين هماتبطريق التجريبية

إيجاااد معاماا  ارتباااط بيرسااون بااين وقااد تحقاا  الباحااث ماان ثباااي اسااتبانة الدراسااة ماان خااال  
معد  اضس لة الفردية الرتبة ومعد  اضس لة الزوجية الرتبة لم  بعد وقد تم تصاحيح معاامالت 

 معاماا : التاليااةاالرتباااط باسااتخدام معاماا  ارتباااط ساابيرمان بااراون للتصااحيح حسااب المعادلااة 
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1 =الوبااات 

2

ر

ر

طريقااة ألفااا كرونباااخ لقياااس  الباحااث اسااتخدمو  ،معاماا  االرتباااط (ر)حيااث  
 .أن معامالت الوبات مرتفعة ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الوبات وقد بين

 وكرونباخ ألفا( طريقة التجزئة النصفية)يوضح معام  الثبات ) 84)جدول 

 زئة النصفيةالتج كرونباخ ألفا عدد الفقرات المحاور م
 1.171 1.911 51 أبعاد التمكين اإلداري : أوًل  
 0.830 1.111 9 االتصا  ومشاركة المعلومات – عد األولالب   .2
 0.844 0.882 8 بناء فر  العم  – عد الثانيالب   .1
 0.780 0.831 8 التأثير – عد الثالثالب   .1
 0.872 0.888 8 تحفيز العاملين – عد رابعالب   .4
 0.839 0.908 10 التدريب والتعلم -عد الخام الب   .5
 0.873 0.929 10 اتالمشاركة في اتخاذ القرار  –عد السادس الب   .1
 0.899 0.957 24 أبعاد إدارة الجودة الشاملة: ثانًيا 
 0.831 0.874 1 التركيز على الجمهور – عد األولالب   .2
 0.889 0.909 6 دعم اإلدارة العليا – عد الثانيالب   .1
 0.795 0.862 6 التحسين الشام  والمستمر – عد الثالثالب   .1
 0.857 0.896 6 السياسات واإلستراتيجيات – عد رابعالب   .4

( االساتبانة)الوباات أن أداة الدراساة  مان نتاا ج اختباار يساتخل  الباحاث( 65)من جدو  رقام 
 . ياس مناسبة لهذه الدراسةا، ما يؤهلها لتمون أداة قثابتة بدرجة عالية جد  

 
 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 3.6

ه  تتبع  ةلمعرف(( (Sample K-S -1سمرنوف –كولمجروف )الباحث اختبار  استخدم
البيانات التوزيع الطبيعي أم ال؟ وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ضن معظم 

  .اكون توزيع البيانات طبيعي  االختبارات المعلمية تشترط أن ي

 يوضح اختبار التوزيع الطبيعي  (83)جدول 

 القيمة الحتمالية Zقيمة  عدد الفقرات المجالت م
 1.111 1.145 51 أبعاد التمكين اإلداري  9
 0.069 0.051 24 أبعاد إدارة الجودة الشاملة 8
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ور أكباار ماان امحااالتماليااة لما  القيمااة االح إن  نتااا ج االختباار، حيااث  (64)جاادو  رقاام يوضاح 
البياناااااات تتباااااع التوزياااااع الطبيعاااااي ويجاااااب اساااااتخدام االختباااااارات  وهاااااذا ياااااد  علاااااى أن   ،0.3.

 .المعلمية

 :وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية
 النسب الم وية والتمرارات والمتوسط الحسابي، والوزن النسبي. 
  اختبار التجز ة النصفية(Split-Half Coefficient ) وألفا كرونباخ(Cronbach's 

Alpha )لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. 
  اختبار(kolmogorov-Smirnov Test– K-S ) لتحديد نوع البيانات، ه  تتبع

 التوزيع الطبيعي أو التوزيع غير الطبيعي؟ 
  اختبار(One sample T. Test )لمعرفة الفر  بين متوسط الفقرات. 
  لقياس درجة االرتباط بين االس لة والمجا  الر يس والعالقات بين معام  ارتباط بيرسون

 .متغيرات الدراسة
 االنحدار الخطي المتعدد الختبار أثر المتغير المستق  في المتغير التابع. 
  تحلي  التباين اضحادي(One Way ANOVA ) لمعرفة ما إذا كان هناك فرو  ذات

 .حصا ية بين ثالي مجموعات أو أكورإداللة 
  اختبار(Independent samples T. test ) لمعرفة ما إذا كان هناك فرو  ذات

 .حصا ية بين مجموعتين من البيانات الترتيبيةإداللة 
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 الفص  الخام 
 تحلي  البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها

  .المقدمة

 .يةالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخص 5.9

 .تحلي  فقرات الستبانة 5.8

 . اختبار فرضيات الدراسة 5.4
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 : المقدمة

اااايتضااامن هاااذا الفصااا   لتحليااا  البياناااات واختباااار فرضااايات الدراساااة، وذلاااك مااان خاااال   عرض 
أس لة الدراسة واستعرا  أبرز نتا ج االستبانة والتي تم التوص  إليها من خال   لىاإلجابة ع

الجاانس، )والوقااوف علااى البيانااات الشخصااية للمبحااوثين والتااي اشااتملت علااى تحلياا  فقراتهااا، 
، لاااااذا تااااام إجاااااراء المعالجاااااات (العمااااار، المؤهااااا  العلماااااي، المسااااامى الاااااوظيفي، سااااانوات الخبااااارة

للحصاو  علاى نتاا ج الدراساة التاي ( Spss)اإلحصا ية لبيانات الدراسة، وتم استخدام برنامج 
 .تم عرضها وتحليلها في هذا الفص 

 :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية 5.9

 :وفيما يلي عر  لخصا   عينة الدراسة وف  البيانات الشخصية

 البيانات الشخصية (85)جدول 
 النسبة العدد البيان م

9. 

 الجن 
 63.5 181 ذكر
 36.5 104 أنوى

 100.0 285 المجموع

1. 

 العمر
 6.7 19 سنة فأق  15
 12.4 35 سنة 11الى  11من 
 17.3 49 سنة 15الى  12من 
 63.6 180 سنة فأكور 11

 100.0 824 المجموع

1. 

 المؤه  العلمي
 21.1 60 دبلوم متوسط فأق 

 59.2 168 بكالوريوس
 16.2 46 ماجستير

 3.5 10 دكتوراة 
 100.0 284 المجموع
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4. 

 المسمى الوظيفي
 36.1 103 ر يس شعبة
 50.5 144 ر يس قسم
 10.9 31 مدير دا رة

 2.5 7 مدير وحدة فما فو  
 100.0 285 المجموع

5. 

 سنوات الخبرة
 10.9 31 سنة فأق  5

 25.3 72 سنة 21الى  1من 
 28.4 81 سنة 25الى  22من 
 35.4 101 سنة فأكور 21

 100.0 285 المجموع

 :تاليال يتضح( 63)جدو  رقم من خال  

 (3503 )%ويتفاا  ماان اإلناااي،  كااانوا%( 5303) المسااتجيبين كااانوا ماان الااذكور بينمااا ماان
ر العااملين تركيبة القوى العاملة في وزارة الصحة الفلسطينية، حيث بلغت نسبة الاذكو  ذلك مع

 ماااارس الصاااحي، القطااااع فاااي العاملاااة للقاااوى  السااانوي  التقريااار) .%(3.03)فاااي وزارة الصاااحة 
 .(53ص ،(م6.53)

 ويعاازو الباحااث (%35.1) فااأكور مااا نساابت  ساانة( 53) ت الف ااة العمريااة للمسااتجيبينشااكل ،
( .5) وماارور (م3..6) أحااداي االنقسااام، حيااث تاام اسااتيعاب الخااريجين فااي العااام إلااىذلااك 
 .على استيعابهم أعوام

  ويعاازو  ،(%39.1) شااك  المؤهاا  العلمااي للمسااتجيبين حملااة درجااة البكااالوريوس مااا نساابت
درجااااة  أن ارتفاااااع نساااابة المااااوظفين الحاصاااالين علااااى درجااااة البكااااالوريوس إلااااىالباحااااث ساااابب 

اضساساااي فاااي مساااابقة التوظياااف فاااي المؤسساااات الحكومياااة وغيااار  المعياااار هاااي البكاااالوريوس
 .الحكومية

  ويعااازو الباحاااث ارتفااااع نسااابة  ،(%3.03) شاااك  المسااامى الاااوظيفي ر ااايس قسااام ماااا نسااابت
الوظا ف اإلشارافية فاي الهيكا   إلى أن   (س قسمر ي)الموظفين الحاصلين على مسمى وظيفي 
الواقاع ساواء فاي هيكلياة الاوزارة  وهاو يعكاس متعددة،التنظيمي لوزارة الصحة يندرج فيها أقسام 

إشرافية متوسطة وحلقاة وصا  باين اإلدارة العلياا  ةي إدارة اضمور بالوزارة كف فأو دورهم المهم 
 .والمستويات اإلدارية المختلفة
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  ويعازو الباحاث  ،(%53.4) نسابت  فاأكور مااسانة  (53) ات الخبارة للمساتجيبينشكلت سنو
ذلااك أناا  يوجااد لاادى المسااتجيبين خباارات عمليااة، وهااذا مؤشاار علااى تمتااع عينااة الدراسااة بخباارة 

 ا علاى مصاداقية نتاا ج الدراساة، وكاذلك ترجاع النسابة العالياة لف اةمرتفعة يمكن اعتبارهاا مؤشار  
ود عاادد كبياار ماان المااوظفين بااوزارة الصااحة يرجااع تعيناايهم إلااى وجاا إلااىساانة ( 53)إلااى ( 55)

ين مااان خبااارة فوماااا يتمتاااع بااا  هاااؤالء الماااوظ ،(م3..6) سااانوات ماااا قبااا  االنقساااام الفلساااطيني
 .ومهارات

 
 :تحلي  فقرات الستبانة 5.8

لمعرفاااة مااا إذا كاناات متوساااط الواحاادة  للعينااة T اختباااارلتحلياا  فقاارات االساااتبانة تاام اسااتخدام 
 إلااااىأم ال، باإلضااااافة  1االسااااتجابة قااااد وصااالت إلااااى درجااااة الموافقااااة المتوساااطة وهااااي درجاااة 

 .والترتيبوالوزن النسبي  واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 :أبعاد التمكين اإلداري : األول تحلي  فقرات المحور: أوًل 

 التصال ومشاركة المعلومات: األول البعدتحلي  فقرات : 1.1

    

والذي يبين آراء أفراد  (11) للعينة الواحدة والنتا ج مبينة في جدو  رقم Tاختبار  تم استخدام
 االتصا  ومشاركة المعلوماتالبعد اضو   في فقراتعينة الدراسة 

 التصال ومشاركة المعلومات: عد األولتحلي  لفقرات الب   (86)جدول 

الوسط  البيان م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  Tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

التعليمات واإلجراءات  .2
 .المتبعة في الوزارة واضحة

3.67 73.40 0.86 13.043 0.000 1 

يتاح للموظفين الوصو  إلى  .1
أصحاب القرار وشرح 

 .مواقفهم من غير صعوبة
3.35 67.00 1.05 5.661 0.000 6 

 وسا   بإيجاد تهتم الوزارة .1
ال اتصا   .ومتطورة ةفعَّ

3.44 68.80 1.00 7.344 0.000 4 
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الوسط  البيان م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  قيمةT المعياري 

 الترتيب الحتمالية

في  المعلومات يتم تباد  .4
 .العم  مشكالت حو  الوزارة

3.30 66.00 1.03 4.885 0.000 7 

 اتصا  نظام الوزارة توفر .5
تدف   بحرية يسمح

 كال في المعلومات
 .االتجاهين

3.36 67.20 1.02 5.925 0.000 5 

 االتصا  وسا   تتنوع .1
 .الموظفين بين المستخدمة

3.61 72.20 0.96 10.652 0.000 3 

يتم توفير المعلومات الدقيقة  .7
ضصحاب القرار بشك  

 .سريع
3.28 65.60 1.04 4.638 0.000 8 

تسعى الوزارة إلتاحة  .1
 .ت للموظفينالمعلوما

3.23 64.60 1.04 3.733 0.000 9 

 في زمالءه الموظف يشارك .9
 .والبيانات المعلومات

3.62 72.40 0.92 11.427 0.000 2 

  0.000 76.587 14.42 68.42 3.42 جميع الفقرات 

التصال ومشاركة "عد اضو  متوسط الدرجة الملية للب   إلى أن   (63)جدو  رقم يوضح 
، وهذا يد  %(68.42)وبوزن نسبي ( 24.41)وبانحراف معياري ( 1.41)بلغ " المعلومات

 ( "1)جاءت الفقرة وقد مستوى اضتصا  ومشاركة المعلومات عند الموظفين مرتفعة  على أن  

في المرتبة اضولى في ترتيب فقرات هذا  "التعليمات واإلجراءات المتبعة في الوزارة واضحة 
وهي ( 8)، بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة (%73.4)سبي بلغ الوزن الن البعد، حيث

 %(.64.6)حيث بلغ الوزن النسبي "  تسعى الوزارة إلتاحة المعلومات للموظفين"

االتصا  ومشاركة ب تهتماإلدارة العليا بوزارة الصحة الفلسطينية  أن  ويعزو الباحث ذلك إلى 
 ولمن ،بينها فيما والخبرات المعلومات باد لت وذلك، المعلومات بين مختلف اضقسام واإلدارات

أصحاب الوظا ف اإلشرافية يتواصلون  ، ، باإلضافة إلى أن  ليس بالدرجة المطلوبة االهتمام
تسعى  الفلسطينية اإلدارة العليا في وزارة الصحة بشك  جيد وفعا  مع مرؤوسيهم، كما أن  

شاركتها مع موظفيها، باإلضافة إلى توضيح التعليمات التي تتبناها الوزارة من خال  م إلى
 .لموظفين خال  عملهم داخ  الوزارةالخبرة المكتسبة لدى ا
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التي أشارت إلى ( 6.53سليمان وآخرون،)واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
وجود درجة مرتفعة لبعد االتصا  ومشاركة المعلومات في مصارف القطاع الخاص لمدينة 

التي تشير إلى وجود درجة مرتفعة لبعد االتصا  ( 6.53الملفوح، )راسة أربي ، ومع د
التي تشير ( 6.53صيام، )ومشاركة المعلومات في الجامعة اإلسالمية بغزة، ومع دراسة 

إلى وجود درجة مرتفعة لبعد االتصا  ومشاركة المعلومات في المؤسسات اضهلية الصحية 
التي تشير إلى وجود درجة مرتفعة لبعد ( 6.54البحيصي، )في قطاع غزة، ومع دراسة 

( 6.55عفانة،)االتصا  ومشاركة المعلومات في المليات التقنية في قطاع غزة، ومع دراسة 
التي تشير إلى وجود درجة مرتفعة لبعد االتصا  ومشاركة المعلومات في المؤسسات اضهلية 

التي تشير إلى وجود درجة  (6.56العطار،)الدولية العاملة في قطاع غزة، ومع دراسة 
مرتفعة لبعد االتصا  ومشاركة المعلومات في جامعتي اضزهر واإلسالمية بغزة، ومع دراسة 

(Otoum & Magableh ،6.54 )  التي تشير إلى وجود درجة مرتفعة لبعد االتصا
 .ومشاركة المعلومات في كلية العلوم واآلداب بجامعة نجران

التي تشير إلى وجود ( 6.53أبو شمالة، )الية مع نتيجة دراسة واختلفت نتيجة الدراسة الح
درجة متوسطة لبعد االتصا  ومشاركة المعلومات في جامعة اضقصى بغزة، ومع دراسة 

(Al-Ha'ar ،6.53 ) التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لبعد االتصا  ومشاركة
التي تشير إلى ( 6.53زجي،اليا)ردنية، ومع دراسة المعلومات في الشركات الصناعية اض

عد االتصا  ومشاركة المعلومات في مؤسسات التعليم العالي بغزة، وجود درجة متوسطة لب  
التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لبعد االتصا  ( 6.53بدير وآخرون، )ومع دراسة 

 .ومشاركة المعلومات في المؤسسات اضهلية الدولية العاملة بقطاع غزة

التي أشارت إلى وجود ( 6.53سالم ،)نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة  اواختلفت أيض  
 . في المدارس الوانوية الحكومية بغزة ومشاركة المعلوماتدرجة منخفضة لبعد االتصا  

 بناء فرق العم : البعد الثانيتحلي  فقرات  1.2

    

والذي يبين آراء أفراد ( 17) للعينة الواحدة والنتا ج مبينة في جدو  رقم Tتم استخدام اختبار 
 بناء فر  العم  البعد الواني في فقراتعينة الدراسة 

 

 



 542 

 بناء فرق العم : عد الثانيتحلي  لفقرات الب   (87)جدول 

الوسط  البيان م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  Tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

 التعاون  من أجواء تتوافر .9
 العم  زمالء بين ةوالمساعد

 .الوزارة في
3.90 78.00 0.86 17.549 0.000 1 

 عم  فر   على الوزارة تعتمد .8
 المهام إلنجاز متخصصة

 .اإلدارية
3.47 69.40 0.95 8.348 0.000 3 

 العم  فر   إلى الوزارة تلجأ .4
 .المشكالت لح 

3.39 67.80 1.04 6.340 0.000 5 

 لعم ا فر   تقوم الوزارة بتشكي  .3
 .متعددة تنظيمية مستويات من

3.36 67.20 0.97 6.194 0.000 6 

تسود الوقة بين أعضاء فر   .5
 . العم  داخ  الوزارة

3.46 69.20 0.95 8.100 0.000 4 

فر  العم  داخ  الوزارة قادرة  .6
على تنفيذ ما تتخذه من 

 .قرارات
3.36 67.20 0.97 6.308 0.000 6 

لى التقدير تعتمد فر  العم  ع .7
واالحترام بين أعضا ها في 

 .العم 
3.69 73.80 0.97 12.095 0.000 2 

 الصادرة يتم تنفيذ التوصيات .2
 .العم  فر   اجتماعات عن

3.35 67.00 1.04 5.934 0.000 8 

  0.000 78.641 14.34 69.78 3.49 جميع الفقرات 

بلغ  " بناء فرق العم  "عد الواني متوسط الدرجة الملية للب   أن   إلى( 17)جدو  رقم يوضح 
وهذا يد  على أن مستوى %( 69.78)وبوزن نسبي ( 24.14)وبانحراف معياري ( 1.49)

تتوافر أجواء من التعاون "( 1)جاءت الفقرة وقد بناء فر  العم  عند الموظفين مرتفعة، 
عد، ت هذا الب  في المرتبة اضولى في ترتيب فقرا "والمساعدة بين زم،ء العم  في الوزارة

يتم تنفيذ  "وهي ( 1)، بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة (%71.1)بلغ الوزن النسبي  حيث
 %(.17.1)بوزن نسبي " التوصيات الصادرة عن اجتماعات فرق العم 
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في وزارة الصحة بالمحافظات الجنوبية للعم  ضمن  نإلى تقدير الموظفي وتشير الدراسة
يمانهم بجودة العم  إ، و "وتعانوا على البر والتقوى " نهم بقو  للا تعالى ا ميمان  إالفري  الواحد، 

، ولمن هذه وأدا ها بشك  فعا  إليهمالتزامهم بالمهام الموكلة  إلىمع الجماعة مما يؤدي 
 . النسبة ليست بالحد المطلوب

مع، وهذا ا إلى انسجام الموظفين فيما بينهم كونهم من الطبقات المتعلمة بالمجتويعزو أيض  
 .أق  تحصي  لهم درجة الدبلوم المتوسط إن  حيث  ،في مجتمع الدراسة سابق اما تم تحديده 

تحقي   ىلإالعم  الجماعي عادة  يخفف من اضعباء وتحم  المسؤولية ويقود  وبالتالي فإن  
حرص ودافعية الموظفين لدى  ، وكذلك فإن  ااضهداف المرجوة من العم  بشك  أكور إتقان  

 .زارة للعم  بروح الفري  يساعد الوزارة على تطبي  مبدأ التمكين لديهاالو 

التي تشاير إلاى وجاود ( 6.54البحيصي، )واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة مع دراسة 
 Mattar)درجة مرتفعة لبعد بناء فر  العم  في المليات التقنية في قطااع غازة، وماع دراساة 

& Atteia ،6.53 )إلى وجاود درجاة مرتفعاة لبعاد بنااء فار  العما  فاي المادارس  التي تشير
التاي ( Otoum & Magableh ،6.54)الحكومية الوانوية في مملمة البحرين، ومع دراساة 

تشير إلى وجود درجة مرتفعاة لبعاد بنااء فار  العما  فاي كلياة العلاوم واآلداب بجامعاة نجاران، 
جااة مرتفعااة لبعااد بناااء فاار  العماا  فااي التااي تشااير إلااى وجااود در ( 6.55عفانااة،)ومااع دراسااة 

التااي تشااير ( 6.56العطااار،)المؤسسااات اضهليااة الدوليااة العاملااة فااي قطاااع غاازة، ومااع دراسااة 
 .إلى وجود درجة مرتفعة لبعد بناء فر  العم  في جامعتي اضزهر واإلسالمية بغزة

رت إلااى وجااود التااي أشااا( 6.53الشااريف ،)مااع نتيجااة دراسااة  نتيجااة الدراسااة الحاليااة واختلفاات
 .درجة مرتفعة جدا  لبعد بناء فر  العم  في المدارس الوانوية بمكة المكرمة

عاد التاي أشاارت إلاى وجاود درجاة متوساطة لب  ( 6.53الملفاوح،)وكما اختلفت مع نتيجاة دراساة 
التااي تشااير إلااى ( 6.53اليااازجي،)بنااء فاار  العماا  فااي الجامعااة اإلسااالمية بغازة، ومااع دراسااة 

عااد بناااء فاار  العماا  فااي مؤسسااات التعلاايم العااالي بغاازة، ومااع دراسااة وسااطة لب  وجااود درجااة مت
عاااد بنااااء فااار  العمااا  فاااي التاااي تشاااير إلاااى وجاااود درجاااة متوساااطة لب  ( 6.53بااادير وآخااارون، )

التاي تشاير إلاى ( 6.53طماوس، )المؤسسات اضهلية الدولية العاملة بقطاع غزة، ومع دراسة 
لعماا  فااي الهي ااات المحليااة المباارى بقطاااع غاازة، ومااع عااد بناااء فاار  اوجااود درجااة متوسااطة لب  

عااد بناااء فاار  التااي تشااير إلااى وجااود درجااة متوسااطة لب  ( 6.55، المبيضااين والطراونااة)دراسااة 
 .العم  في البنوك التجارية اضردنية
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التي أشارت إلى وجود ( 6.53سالم ،)ا نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة واختلفت أيض  
 . عد بناء فر  العم  في المدارس الوانوية الحكومية بغزةلب  درجة منخفضة 

التي أشارت إلى وجود ( 6.53قوز ،)ا نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة واختلفت أيض  
 .عد بناء فر  العم  في المصارف التجارية السودانيةا لب  درجة منخفضة جد  

 التأثير: البعد الثالثتحلي  فقرات  1.1

    

والذي يبين آراء أفراد  (11) للعينة الواحدة والنتا ج مبينة في جدو  رقم Tم اختبار تم استخدا
 .البعد الوالث التأثير في فقراتعينة الدراسة 

 التأثير: تحلي  لفقرات البعد الثالث (82)جدول 

الوسط  البيان م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  Tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

لااااادى الماااااوظفين داخااااا  الاااااوزارة  .9
الحريااااااااة فااااااااي إيجاااااااااد الحلااااااااو  
المبتماااااااارة لاااااااابعض المشااااااااكالت 

 .العملية

3.27 65.40 1.07 4.217 0.000 7 

 إقنااع على القدرة الموظف لدى .8
 .ما طرح أو بفمرة اآلخرين

3.45 69.00 0.91 8.443 0.000 3 

قنااااااااااااااع إيساااااااااااااتطيع الموظاااااااااااااف  .4
الرؤساااااء داخاااا  الااااوزارة بأفماااااره 

 .يجابيةإلا
3.29 65.80 1.01 4.749 0.000 6 

الموظف لدي  دور فعا  وماؤثر  .3
في حدود عمل  أو خاارج حادود 

 .عمل 
3.42 68.40 0.96 7.413 0.000 4 

 فااااي اإلساااهام الموظااااف يساااتطع .5
 .وخططها الوزارة أهداف وضع

3.22 64.40 1.07 3.405 0.001 8 

لااااادى الموظاااااف حرياااااة اختياااااار  .6
سااااااااااب إلنجاااااااااااز ساااااااااالوب اضناض

 .عمل 
3.31 66.20 1.00 5.262 0.000 5 

 أداء علاااى ياااؤثر المهاااام تاااداخ  .7
 .الموظفين

3.79 75.80 0.96 13.808 0.000 1 
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الوسط  البيان م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  قيمةT المعياري 

 الترتيب الحتمالية

لاااااااااادى المااااااااااوظفين دور فعااااااااااا   .2
وإيجااااااااابي داخاااااااا  العماااااااا  فااااااااي 

 . وزارةال
3.61 72.20 0.96 10.611 0.000 2 

  0.000 81.882 13.43 68.13 3.41 جميع الفقرات 

( 1.42)بلغ  "التأثير"إلى أن متوسط الدرجة الملية للبعد الوالث ( 11)يوضح جدو  رقم 
وهذا يد  على أن مستوى التأثير %( 11.21)وبوزن نسبي ( 21.41)وبانحراف معياري 
في  "الموظفين أداء على يؤثر المهام تداخ  ( "7)جاءت الفقرة وقد ، فعةعند الموظفين مرت

، بينما كانت (%75.1)بلغ الوزن النسبي  المرتبة اضولى في ترتيب فقرات هذا البعد، حيث
 الوزارة أهداف وضع في اإلسهام الموظف يستطع "وهي ( 5)أضعف الفقرات الفقرة 

 %(.14.4)بوزن نسبي " وخططها
 
 

بالمحافظات الجنوبية تتيح للموظفين  ةوزارة الصحة الفلسطيني و الباحث ذلك إلى أن  ويعز   
ا لهم ولطبيعة المهمة التى فرصا  ومساحات كافية ضداء عملهم بالشك  الذي يرون  مناسب  

وهي فو  المتوسط بقلي ، وهذا يد  على  بالمستوى المطلوب، تها ليس، إال أن  يقومون بها
ين الذين ال يستطيعون اإلسهام في وضع أهداف الوزارة وخططها، وأن  الموظف وجود بعض

ليس لدى البعض الحرية في ايجاد حلو  مبتمرة لبعض المشكالت العملية، وال يستطيع 
 .البعض من الموظفين بإقناع الرؤساء داخ  الوزارة بأفمارهم اإليجابية

التي تشير إلى وجود درجة ( 6.55عفانة،)نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة  تفقتا
 .عد التأثير في المؤسسات اضهلية الدولية العاملة في قطاع غزةمرتفعة لب  

التي تشير إلى ( 6.53بدير وآخرون، )واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
ومع عد التأثير في المؤسسات اضهلية الدولية العاملة بقطاع غزة، وجود درجة متوسطة لب  

عد التأثير في الهي ات التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لب  ( 6.53طموس، )دراسة 
التي تشير إلى وجود درجة ( Ndegwa ،2015)المحلية المبرى بقطاع غزة، ومع دراسة 

 المبيضين والطراونة)عد التأثير في البنوك التجارية في كينيا، ومع دراسة متوسطة لب  
 .عد التأثير في البنوك التجارية اضردنيةجود درجة متوسطة لب  التي تشير إلى و ( 6.55،
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التي أشارت إلى وجود ( 6.53سالم ،)وكما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
 . عد االتصا  التأثير في المدارس الوانوية الحكومية بغزةدرجة منخفضة لب  

التي أشارت إلى وجود درجة ( 6.53قوز ،)ا نتيج الدراسة الحالية مع دراسة واختلفت أيض  
 Dehghani et)عد التأثير في المصارف التجارية السودانية، ومع دراسة ا لب  منخفضة جد  

al،6.53 )  عد التأثير في المقرات الر يسية ا لب  التي أشارت إلى وجود درجة منخفضة جد
 .للتعليم في إيران

 تحفيز العاملين: البعد الرابعتحلي  فقرات  1.1

  

والذي يبين آراء أفراد  (19) للعينة الواحدة والنتا ج مبينة في جدو  رقم Tتم استخدام اختبار 
 .تحفيز العاملين: الرابع البعد في فقراتعينة الدراسة 

 تحفيز العاملين: تحلي  لفقرات البعد الرابع (81)جدول 

الوسط  البيان م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
لقيمة ا Tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

 الحااااااااوافز نظاااااااام الااااااااوزارة تراعاااااااي .9
 مطالااااب خااااال  ماااان المسااااتخدمة

 .واحتياجاتهم الموظفين
2.64 52.80 1.23 -4.937 0.000 4 

تقيايم  بنتاا ج الحاوافز نظام تارتبط .8
 .اضداء

2.64 52.80 1.20 -5.032 0.000 4 

 اضفماار أصاحاب مكافاأة ياتم .4
 احهااايااتم اقتر  التااي الجدياادة
 .اضداء لتطوير

2.58 51.60 1.18 -6.026 0.000 7 

 الحاااااااااوافز مااااااااانح آلياااااااااات تاااااااااؤثر .3
 درجااااة علااااى وطرقهااااا والمكافااااآت

 .الوزارة إلى االنتماء
3.18 63.60 1.23 2.461 0.014 2 

يشااااااااااااااااعر الموظااااااااااااااااف بعدالااااااااااااااااة  .5
وموضااوعية لنظااام الترقيااات فااي 

 .الوزارة
2.63 52.60 1.14 -5.528 0.000 6 
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الوسط  نالبيا م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  Tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

تتوقااااااااع الااااااااوزارة ماااااااان موظفيهااااااااا  .6
النتاااااااااااااا ج واضعماااااااااااااا  الجياااااااااااااادة 

 .باستمرار
3.41 68.20 1.05 6.538 0.000 1 

 علاى الموظاف قادرة الاوزارة تدعم .7
 والمنااااااخ المافياااااة الماااااوارد تاااااوفير
 .لتنميتها المال م

2.86 57.20 1.11 -2.184 0.030 3 

 يتقاضاااااه الااااذي الراتااااب يتناسااااب .2
 يبذلاا  الااذي الجهااد مااع الموظااف

 .العم  في
2.18 43.60 1.27 -10.94 0.000 8 

  0.000 50.169 17.53 55.09 2.75 جميع الفقرات 

لغ ب " تحفيز العاملين "عد الرابع متوسط الدرجة الملية للب   إلى أن  ( 19)يوضح جدو  رقم 
وهذا يد  على أن مستوى %( 55.09)وبوزن نسبي ( 27.51)وبانحراف معياري ( 1.75)

تتوقع الوزارة من موظفيها النتائج  ( "1)جاءت الفقرة وقد ، التحفيز عند الموظفين متوسطة
بلغ الوزن  عد، حيثفي المرتبة اضولى في ترتيب فقرات هذا الب   "واألعمال الجيدة باستمرار

 الذي الراتب يتناسب "وهي ( 1)، بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة (%11.11)النسبي 
 %(.41.11)بوزن نسبي " .العم  في يبذله الذي الجهد مع الموظف يتقاضاه

ويعزو الباحث ذلك إلى عدم وجود نظام حوافز فعا  ومنظم لدى اإلدارة العليا بوزارة الصحة 
ة اإلمكانيات المادية والظروف الصعبة التي تمر بالمحافظات الجنوبية، وذلك لقل ةالفلسطيني

عدم الحصو  على  إلىباإلضافة  الفلسطيني،بها وزارة الصحة من جراء االنقسام السياسي 
كما . دافعية الموظفين إلى العم  ضعف إلى أدىكام  الراتب الشهري من فترة طويلة، مما 

م وتقديم ما هو جيد، وهذا ما تجلى من أن الوزارة تتوقع من موظفيها االلتزام بالعم  والدوا
دوام الموظفين وأداء مهامهم بالشك  الطبيعي، وتسهي  تقديم الخدمات كما هو مطلوب رغم 

 .روف الصعبة التي يمر بها الموظفون قلة اإلمكانيات المادية والظ
وذلك بسبب  ؛ويضاف إلى ذلك تدني الرواتب التي ال تتناسب مع مهام الموظفين وجهودهم

 الفلسطيني،قلة اإلمكانيات المادية والظروف الصعبة الناتجة عن االنقسام السياسي 
حساس بأن  إمن قيمة الراتب اضساسي، مما جع  لدى الموظفين  (%.4) والحصو  على
 .بين الجهد الذي يبذلون  وبين الرواتب التي يتقاضونها اليس هناك توافق  
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التي تشير إلى وجود ( 6.53أبو شمالة، )دراسة  اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة
( 6.53اليازجي،)عد تحفيز العاملين في جامعة اضقصى بغزة، ومع دراسة درجة متوسطة لب  

عد تحفيز العاملين في مؤسسات التعليم العالي بغزة، التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لب  
عد تحفيز العاملين درجة متوسطة لب  التي تشير إلى وجود ( 6.53بدير وآخرون، )ومع دراسة 

التي تشير ( 6.53شقورة، )في المؤسسات اضهلية الدولية العاملة بقطاع غزة، ومع دراسة 
عد تحفيز العاملين في المدارس الوانوية بقطاع غزة، ومع دراسة إلى وجود درجة متوسطة لب  

(Ndegwa ،2015 )  لعاملين في البنوك عد تحفيز االتي تشير إلى وجود درجة متوسطة لب
( 6.53الملفوح، )ومع واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة . التجارية في كينيا

عد تحفيز العاملين في الجامعة اإلسالمية بغزة، ومع التي تشير إلى وجود درجة مرتفعة لب  
في عد تحفيز العاملين التي تشير إلى وجود درجة مرتفعة لب  ( 6.53صيام، )دراسة 

التي تشير إلى وجود ( 6.55عفانة،)المؤسسات اضهلية الصحية في قطاع غزة، ومع دراسة 
عد تحفيز العاملين في المؤسسات اضهلية الدولية العاملة في قطاع غزة، ومع درجة مرتفعة لب  

عد تحفيز العاملين في جامعتي التي تشير إلى وجود درجة مرتفعة لب  ( 6.56العطار،)دراسة 
التي تشير إلى ( Otoum & Magableh ،6.54)واإلسالمية بغزة، ومع دراسة  اضزهر

 .عد تحفيز العاملين في كلية العلوم واآلداب بجامعة نجرانوجود درجة مرتفعة لب  

التي أشارت إلى وجود ( 6.53سالم ،)وكما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
ومع دراسة  بغزة،في المدارس الوانوية الحكومية  عد تحفيز العامليندرجة منخفضة لب  

عد تحفيز العاملين في الهي ات التي تشير إلى وجود درجة منخفضة لب  ( 6.53طموس، )
 .المحلية المبرى بقطاع غزة

التي أشارت إلى وجود درجة ( 6.53قوز ،)ا نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة واختلفت أيض  
 .عاملين في المصارف التجارية السودانيةعد تحفيز الا لب  منخفضة جد  

 التدريب والتعلم: البعد الخام تحلي  فقرات    1.1

والذي يبين آراء أفراد ( 11) للعينة الواحدة والنتا ج مبينة في جدو  رقم Tتم استخدام اختبار 
 .التدريب والتعلم: الخامس عدالب   في فقراتعينة الدراسة 

 
 



 548 

 التدريب والتعلم: الخام  عدتحلي  لفقرات الب   (41)جدول 

الوسط  البيان م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  Tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

عمااا  علاااى للتساااعى الاااوزارة  .9
تحديد االحتياجات التدريبياة 

 .بشك  مستمر
3.34 66.80 1.05 5.500 0.000 3 

تتبنااي الااوزارة خطااة تدريبيااة  .8
 6 0.001 3.287 1.05 64.00 3.20 .واضحة للموظفين

تقاااوم الاااوزارة بتقيااايم البااارامج  .4
 .التدريبية لقياس فعاليتها

3.15 63.00 1.03 2.468 0.014 7 

يتااااااااوفر فااااااااي الااااااااوزارة بي ااااااااة  .3
 .وإمكانيات مال مة للتدريب

3.38 67.60 1.06 6.070 0.000 1 

تخصااااااا  الاااااااوزارة موازناااااااة  .5
ماليااااااااااااة مال مااااااااااااة لباااااااااااارامج 

 .التدريب
2.88 57.60 1.12 -1.855 0.065 8 

يتااااااااااح للمااااااااااوظفين فاااااااااارص  .6
الااااااتعلم واكتسااااااااب مهاااااااارات 

 .جديدة في مجا  العم 
3.34 66.80 1.06 5.432 0.000 4 

تشاااااااجع الاااااااوزارة الماااااااوظفين  .7
علااااااااااااى تباااااااااااااد  الخباااااااااااارات 

 . والمعلومات فيما بينهم
3.31 66.20 1.04 4.977 0.000 5 

تسمح الاوزارة للماوظفين فاي  .2
رجاتهم العلمية من اكتما  د

خااااااااااال  دعمهاااااااااام المااااااااااادي 
 .والمعنوي 

2.83 56.60 1.17 -2.475 0.014 9 

تستعين الاوزارة باذوي الخبارة  .1
مااااااااااان داخلهاااااااااااا وخارجهاااااااااااا 

 .لتدريب الموظفين
3.35 67.00 1.09 5.474 0.000 2 
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الوسط  البيان م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  قيمةT المعياري 

 الترتيب الحتمالية

تعطاااي الاااوزارة فااارص  .91
التاااااااادريب للمااااااااوظفين 

 . بالتساوي 
2.81 56.20 1.16 -2.752 0.006 10 

  0.000 63.561 15.97 63.14 3.16 جميع الفقرات 
 

بلغ  "التدريب والتعلم"عد الخامس إلى أن متوسط الدرجة الملية للب  ( 11)يوضح جدو  رقم 
وهذا يد  على أن مستوى %( 11.24)نسبي  وبوزن ( 25.97)وبانحراف معياري ( 1.21)

يتوفر في الوزارة بيئة  ( "4)جاءت الفقرة وقد ، التدريب والتعلم عند الموظفين متوسطة
بلغ الوزن  عد، حيثفي المرتبة اضولى في ترتيب فقرات هذا الب   "وإمكانيات م،ئمة للتدريب

تعطي الوزارة فرص  "هي و ( 21)، بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة (%17.1)النسبي 
 %(. 51.11)بوزن نسبي " التدريب للموظفين بالتساوي 

 
اإلدارة العليا بوزارة الصحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية  ويعزو الباحث ذلك إلى أن  

المجاالت المتعلقة  جميعواضحة لتدريب الموظفين في تواج  صعوبة في تطبي  إستراتيجية 
توفير المواد  ىجاهدة الالوزارة تسعى ورغم الصعوبات . اموظفيهلدى  ةبالمهام الوظيفي

التدريبية واضماكن التدريبية من خال  التعاقد مع كبرى المؤسسات المحلية واضجنبية المقيمة 
بقطاع غزة من أج  تقديم أفض  طر  التدريب وأحدثها لموظفيها وبما يتناسب مع طبيعة 

تقديم التسهيالت والمرونة مو  السماح لهم بالمغادرة  ىإل، باإلضافة ف من موظفيهاك  موظ
ضافة إلى ضعف الموارد المالية ية أو الندوات أو ورش العم ، باإللحضور الدورات التدريب

التي أدت إلى دعم توفير المنحة الدراسية لموظفيها المتميزين لتطويرهم وزيادة مهاراتهم 
يالت الالزمة لموظفيها في إكما  دراستهم الجامعية م التسهيتقدالمهنية، ولمن تحاو  الوزارة 

عبر السماح لهم بحضور  ة من خال  الحصو  على الدراسات العليا كالماجستير والدكتورا 
 . المحاضرات الدراسية وإعداد البحوي الالزمة لتخصصاتهم 

إلى التي أشارت ( 6.53سليمان وآخرون،)واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
في مصارف القطاع الخاص لمدينة أربي ، ومع التدريب والتعلم  عد وجود درجة متوسطة لب  

في التدريب والتعلم  عد التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لب  ( 6.53أبو شمالة، )دراسة 
التي تشير إلى وجود درجة متوسطة ( 6.53الملفوح، )جامعة اضقصى بغزة، ومع دراسة 
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التي تشير ( 6.53أبو عمرة،)في الجامعة اإلسالمية بغزة، ومع دراسة التعلم  التدريب و عد لب  
في جهاز الشرطة الفلسطينية، ومع دراسة التدريب والتعلم  عد إلى وجود درجة متوسطة لب  

في مؤسسات التدريب والتعلم  عد التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لب  ( 6.53اليازجي،)
عد التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لب  ( 6.53صيام، )دراسة التعليم العالي بغزة، ومع 

طموس، )في المؤسسات اضهلية الصحية في قطاع غزة، ومع دراسة التدريب والتعلم  
في الهي ات المحلية التدريب والتعلم  عد التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لب  ( 6.53

التي تشير إلى وجود درجة ( 6.55، المبيضين والطراونة)المبرى بقطاع غزة، ومع دراسة 
 .في البنوك التجارية اضردنيةالتدريب والتعلم  عد متوسطة لب  

التي تشير إلى ( Mattar & Atteia، 6.53)واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة 
المدراس الحكومية في مملمة البحرين، ومع  والتعلم فيالتدريب عد وجود درجة مرتفعة لب  

جامعتي  والتعلم فيالتدريب عد التي تشير إلى وجود درجة مرتفعة لب  ( 6.56العطار،)دراسة 
 .اضزهر واإلسالمية بغزة

التي أشارت إلى وجود ( 6.53سالم ،)وكما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
-Al)اسة المدارس الوانوية الحكومية بغزة، ومع در  والتعلم فيالتدريب درجة منخفضة لبعد 

Ha'ar، 6.53 ) الشركات  والتعلم فيالتدريب التي تشير إلى وجود درجة ضعيفة لبعد
 .ردنيةالصناعية اض

التي أشارت إلى وجود درجة ( 6.53قوز ،)ا نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة واختلفت أيض  
 المصارف التجارية السودانية والتعلم فيالتدريب ا لبعد منخفضة جد  

 اتالمشاركة في اتخا  القرار : البعد السادسقرات تحلي  ف   1.1

  

والذي يبين آراء أفراد  (12) للعينة الواحدة والنتا ج مبينة في جدو  رقم Tتم استخدام اختبار 
 .اتالمشاركة في اتخاذ القرار : السادس البعد في فقراتعينة الدراسة 
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 اتالقرار   تخاالمشاركة في ا: عد السادستحلي  لفقرات الب   (49)جدول 

الوسط  البيان م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  Tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

 داخااااااا  الموظاااااااف يتمتاااااااع .9
 المافياااااااة بالحرياااااااة الاااااااوزارة
 المرتبطااة القاارارات التخاااذ

 .عمل  بمسؤوليات

3.03 60.60 1.10 0.432 0.666 6 

 الماوظفين الاوزارة تشاارك .8
 شاااكالتالم بمناقشاااة

القارارات المناساابة  واتخااذ
 .لها

2.96 59.20 1.11 -0.535 0.593 8 

تتاايح الااوزارة حريااة التعبياار  .4
عاان الاارأي وطاارح اضفمااار 

 .الجديدة
3.10 62.00 1.07 1.550 0.122 3 

 النظام على الوزارة تعتمد .3
 اتخاااذ فااي المركاازي 
 . القرارات

3.38 67.60 1.08 5.946 0.000 1 

 فاي القارارات اذاتخا ياتم .5
ا الااوزارة  إلااى اسااتناد 

 .دقيقة معلومات
3.09 61.80 1.05 1.416 0.158 4 

 الماوظفين الاوزارة تمانح .6
 فااي المشاااركة فرصااة
 اضداء معااايير تطاوير

 .بوظا فهم المتعلقة

3.05 61.00 1.06 0.785 0.433 5 

تعطااااي الااااوزارة المااااوظفين  .7
الشعور بجدوى مشااركتهم 

 .اتفي اتخاذ القرار 
2.98 59.60 1.07 -0.387 0.699 7 

تاااااااااادعم الااااااااااوزارة قاااااااااارارات  .2
 الموظفين بما يتناسب ماع

 عملهم
2.95 59.00 1.07 -0.720 0.472 9 
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الوسط  البيان م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  Tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

 فاااااااي الموظفاااااااون  يشاااااااارك .1
 العامااااة السياسااااات تحديااااد

 .ورسمها ارةللوز 
2.80 56.00 1.15 -2.952 0.003 10 

 نظماااااااااااااا   الاااااااااااااوزارة تاااااااااااااوفر .91
 اتخاااااااااااذ فااااااااااي للمساااااااااااعدة
 نظاااااااااااام مواااااااااااا  القاااااااااااارارات
 .المعلومات

3.20 64.00 1.08 3.186 0.002 2 

  0.000 57.901 16.88 60.89 3.04 جميع الفقرات 
 

المشاركة في اتخا   "عد السادس إلى أن متوسط الدرجة الملية للب  ( 12)يوضح الجدو  رقم 
وهذا يد  %( 11.19)وبوزن نسبي ( 21.11)وبانحراف معياري ( 1.14)بلغ  " اتالقرار 

 ( "4)جاءت الفقرة وقد ، عند الموظفين متوسطة اتعلى أن مستوى المشاركة في اتخاذ القرار 

قرات في المرتبة اضولى في ترتيب ف "تعتمد الوزارة على النظام المركزي في اتخا  القرارات
أي أكبر من ( 1)وهو أكبر من العدد ( %71.1)بلغ الوزن النسبي  عد، حيثهذا الب  

ن أمما يد  على  (1.15) من أق وهي  ،(1.111)والقيمة االحتمالية تساوي  ،%(11.1)
( 9)اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب المبحوثين، بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة 

بوزن نسبي " ورسمها للوزارة العامة السياسات تحديد في فون الموظ يشارك "وهي 
(51.1.)% 

 ،اإلدارة العليا بوزارة الصحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية ويعزو الباحث ذلك إلى أن  
حيث المطلوبة،  درجة لموظفيها بالمشاركة في اتخاذ القرارات، ولمن ليس بالتتيح مجاال  

بأنها  ة اإلدارة العليا بمزايا المركزية،لقناع ،في اتخاذ القرارات المركزية على الوزارة تعتمد
، زدواجية في القرراتعدم اإل، وأنها تمتاز بوأنهم يملمون الخبرة المافية والجهد، توفر الوقت

 ،في الوزارة اتخاذ القرارتعملية  ، ويؤثر علىالمشاركة منوهذا بدوره يحجم الموظفين 
ا و   .العامة للوزارة ورسم السياسةفي تحديد  ا  دون مشاركتهمحأيض 

التي أشارت إلى ( 6.53سليمان وآخرون،)واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
في مصارف القطاع الخاص لمدينة  اتعد المشاركة في اتخاذ القرار وجود درجة متوسطة لب  

عد المشاركة متوسطة لب  التي تشير إلى وجود درجة ( Al-Ha'ar ،6.53)أربي ، ومع دراسة 
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التي ( 6.53أبو عمرة،)ردنية، ومع دراسة في الشركات الصناعية اض اتفي اتخاذ القرار 
في جهاز الشرطة  اتعد المشاركة في اتخاذ القرار تشير إلى وجود درجة متوسطة لب  

عد المشاركة التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لب  ( 6.53صيام، )الفلسطينية، ومع دراسة 
طموس، )في المؤسسات اضهلية الصحية في قطاع غزة، ومع دراسة  اتفي اتخاذ القرار 

في الهي ات  اتعد المشاركة في اتخاذ القرار التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لب  ( 6.53
التي تشير إلى وجود ( 6.55، المبيضين والطراونة)المحلية المبرى بقطاع غزة،، ومع دراسة 

في البنوك التجارية اضردنية، ومع دراسة  اتالمشاركة في اتخاذ القرار  عددرجة متوسطة لب  
(Chua et al ،6.54 )  عد المشاركة في اتخاذ التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لب

 . في الصناعة التحويلية الماليزية اتالقرار 

إلى التي تشير ( Mattar & Atteia، 6.53)واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة 
مدراس الحكومية في مملمة في ال اتعد المشاركة في اتخاذ القرار ا لب  وجود درجة مرتفعة جد  

عد التي تشير إلى وجود درجة مرتفعة لب  ( 6.53 الشريف،)وكما اختلفت مع دراسة  .البحرين
 .في المدارس الوانوية بمدينة مكة المكرمة اتالمشاركة في اتخاذ القرار 

التي أشارت إلى وجود ( 6.53سالم ،)الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة  ا نتيجةواختلفت أيض  
  .في المدارس الوانوية الحكومية بغزة اتعد المشاركة في اتخاذ القرار درجة منخفضة لب  

عد ا لب  التي أشارت إلى وجود درجة منخفضة جد  ( 6.53قوز ،)ا مع دراسة واختلفت أيض  
 .مصارف التجارية السودانيةفي ال اتالمشاركة في اتخاذ القرار 

 أبعاد إدارة الجودة الشاملة : ثانيًا تحلي  المحور الثاني

 التركيز على الجمهور: عد األولالب  فقرات  تحلي  2.1

  

والذي يبين آراء أفراد ( 11) للعينة الواحدة والنتا ج مبينة في جدو  رقم Tتم استخدام اختبار 
 .التركيز على الجمهور: اضو  البعد في فقراتعينة الدراسة 
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 التركيز على الجمهور: األول البعدلفقرات  تحلي ( 23)جدول 

الوسط  البيان م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  T  قيمة المعياري 

 الترتيب الحتمالية

 الجمهور حاجات الوزارة تحدد .9
 .ورغباتهم

3.27 65.40 1.11 4.069 0.000 3 

رة بآراء الجمهور عند تأخذ الوزا .8
 .تطوير خدماتها

2.93 58.60 1.06 -1.119 0.264 6 

 تقديم على الوزارة تحرص .4
 المال م بالشك  الخدمات

 .للجمهور السريع

3.30 66.00 1.05 4.791 0.000 2 

توجد وسا   اتصا  فعالة بين  .3
 .الوزارة والجمهور

3.12 62.40 1.07 1.832 0.068 5 

رة بالحفا  على سرية تقوم الوزا .5
 الخاصةالبيانات والمعلومات 

 .الجمهورب

3.54 70.80 1.02 8.894 0.000 1 

تحرص الوزارة على الحصو   .6
على تغذية راجعة من 

 .الجمهور

3.13 62.60 0.99 2.158 0.032 4 

  0.000 62.484 16.51 64.11 3.21 جميع الفقرات 
 "التركيز على الجمهور "جة الملية للبعد اضو  إلى أن متوسط الدر ( 11)جدو  رقم يوضح 

وهذا يد  على أن %( 64.11)وبوزن نسبي ( 21.52)وبانحراف معياري ( 1.12)بلغ 
تقوم الوزارة  ( "5)جاءت الفقرة وقد ، مستوى التركيز على الجمهور عند الموظفين متوسطة

لمرتبة اضولى في ترتيب في ا "الجمهورب الخاصةبالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات 
( 1)، بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة (%71.1)بلغ الوزن النسبي  عد، حيثفقرات هذا الب  

 %(.51.11)بوزن نسبي "  تأخذ الوزارة بلراء الجمهور عند تطوير خدماتها "وهي 
أن أصحاب الوظا ف اإلشرافية في وزارة الصحة الفلسطينية ويعزو الباحث ذلك إلى  
 موكل  إليهممباشر، وذلك لطبيعة المهام الالجنوبية ال يختلطون بالجمهور بشك  لمحافظات با

 الوقت وجود عدم بسببو   عملهم، جودة على يؤثر وال ،واضعباء اإلدارية الملقاة على كاهلهم
طواقمها على إرضاء الجمهور  بجميعاإلدارة تسعى لمن  اضعما ، هذه نجازإل يالماف

كما تحرص  توقعاتهم، من خال  تقديم أفض  الخدمات،ناسب بما ي (ىالمرض)وخاصة 
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انات والمعلومات الخاصة الوزارة على رضا الجمهور من خال  الحفا  على سرية البي
 .بالجمهور

التي تشير إلى وجود درجة ( 6.53بودية،)واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
لبراو، )، ومع دراسة بشار -مستشفى ترابي بوجمعة ور في عد التركيز على الجمهمتوسطة لب  

مؤسسة بريد عد التركيز على الجمهور في التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لب  ( 6.54
 .بالوادي" القباضة الر يسية"الجزا ر 

التي أشارت إلى وجود درجة ( 6.53أبو طعيمة،)اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة 
 .بقطاع غزة الفلسطينية المستشفيات الحكوميةد التركيز على الجمهور في عمرتفعة لب  

التي تشير إلى وجود ( 6.53،دعبد الجوا)وكما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة 
بقطاع غزة، ومع  الخدمات الطبية العسكريةعد التركيز على الجمهور في درجة ضعيفة لب  

عد التركيز على الجمهور في إلى وجود درجة ضعيفة لب   التي تشير( 6.55المحلوت،)دراسة 
 .وزارة النق  والمواصالت في قطاع غزة

  دعم اإلدارة العليا: الثاني عدتحلي  فقرات الب  : 2.2

والذي يبين آراء أفراد ( 11) للعينة الواحدة والنتا ج مبينة في جدو  رقم Tتم استخدام اختبار 
 .دعم اإلدارة العليا: الوانيعد للب   في فقراتعينة الدراسة 

 دعم اإلدارة العليا :الثاني عدب  تحلي  لفقرات ال( 44)جدول 

الوسط  البيان م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  Tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

 ماااان التحقاااا  علااااى الااااوزارة تعماااا  .9
 الجاااااااااااودة إدارة مباااااااااااادئ تطبيااااااااااا 
 .الشاملة

3.41 68.20 0.99 7.018 0.000 1 

تعماااا  الااااوزارة علااااى تقياااايم التقاااادم  .8
الحاصاا  فااي تطبياا  مبااادئ ادارة 

 .الجودة الشاملة
3.31 66.20 0.99 5.261 0.000 2 

تقاااادم الااااوزارة المكافااااآت والحااااوافز  .4
للمااااااوظفين ماااااان أجاااااا  تشااااااجيعهم 

 .على تقديم جودة أفض 
2.72 54.40 1.17 -4.105 0.000 6 
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الوسط  البيان م
 الحسابي

وزن ال
 النسبي

النحراف 
القيمة  Tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

تقاااااااادم الااااااااوزارة الاااااااادعم واإلسااااااااناد  .3
 . للموظفين

2.85 57.00 1.15 -2.280 0.023 5 

تخصااا  الاااوزارة موازناااات كافياااة  .5
 .لتحقي  الجودة

2.86 57.20 1.12 -2.059 0.040 4 

 إدارة ثقافااااة بتطبياااا  الااااوزارة تلتاااازم .6
 كافااة فااي ونشاارها الشاااملة الجااودة
 .المختلفة والدوا ر اضقسام

3.12 62.40 1.05 1.861 0.064 3 

  0.000 54.71 17.84 60.83 3.04 جميع الفقرات 
 

بلغ  " دعم اإلدارة العليا : "عد الوانيمتوسط الدرجة الملية للب   إلى أن  ( 11)يوضح جدو  رقم 
وهذا يد  على أن مستوى %( 60.83)بي وبوزن نس( 27.14)وبانحراف معياري ( 1.14)

 من التحقق على الوزارة تعم  ( "2)جاءت الفقرة وقد ، دعم اإلدارة العليا للموظفين متوسطة
 عد، حيثفي المرتبة اضولى في ترتيب فقرات هذا الب   "الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق

تقدم الوزارة  "وهي ( 1)رة ، بينما كانت أضعف الفقرات الفق(%11.1)بلغ الوزن النسبي 
بوزن نسبي " المكافلت والحوافز للموظفين من أج  تشجيعهم على تقديم جودة أفض 

(54.41 .)% 

اإلدارة العليا بوزارة الصحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية رغم  ويعزو الباحث ذلك إلى أن  
موظفيها يعانون  إال أن  ، دة الشاملةتتبناه لتطبي  إدارة الجو ا ا واضح   تنظيمي  أنها تمتلك هيكال  

 ملئمن زيادة اضعباء الوظيفية، وذلك لقلة اإلمكانيات في الموارد البشرية، وعدم قدرتها على 
 .بعض الشواغر الوظيفية، بسبب االنقسام السياسي الفلسطيني

 مكافآتوالذلك عدم إعطاء االهتمام الالزم من قب  اإلدارة العليا لنظام الحوافز  إلىيضاف 
يتم االعتماد علي ، وذلك لعجز الموازنات السنوية  والمكافآتلعدم وجود نظام واضح للحوافز 

ويرجع ذلك للوضع السياسي القا م واالنقسام السياسي  والمكافآت،في تغطية تماليف الحوافز 
 .من قيمة الراتب اضساسي( %41) الموظف ما زا  يتقاضى إن  الفلسطيني، حيث 

التي أشارت إلى وجود درجة ( 6.53فرهودة، )جة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة واتفقت نتي
مدارس وكالة الغوي في محافظات غزة، ومع دراسة  فيعد دعم اإلدارة العليا متوسطة لب  
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مؤسسة عد دعم اإلدارة العليا التي أشارت إلى وجود درجة متوسطة لب  ( 6.53بوخلوة،)
التي أشارت إلى وجود درجة متوسطة ( 6.54المعمر،)دراسة  ومع ،التمرير سوناطراك بقسم

باسو )بقطاع غزة، ومع دراسة  الجامعات الفلسطينيةعد دعم اإلدارة العليا في لب  
مؤسسة  فيعد دعم اإلدارة العليا التي أشارت إلى وجود درجة متوسطة لب  ( 6.55ومحبوب،

 . تقرتبالريا  سطيف مطاحن الواحات 

التي تشير إلى وجود درجة مرتفعة ( 6.53كحي ،)لدراسة الحالية مع دراسة واختلفت نتيجة ا
التي ( 6.53أبو طعيمة،)بغزة، ومع دراسة  جامعة فلسطينعد دعم اإلدارة العليا في لب  

 الفلسطينية المستشفيات الحكومية فيعد دعم اإلدارة العليا أشارت إلى وجود درجة مرتفعة لب  
 بقطاع غزة، 

التي تشير إلى وجود ( 6.53عبد الجواد،)نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة وكما اختلفت 
بقطاع غزة، ومع دراسة  الخدمات الطبية العسكريةعد دعم اإلدارة العليا في درجة ضعيفة لب  

وزارة النق  عد دعم اإلدارة العليا في التي تشير إلى وجود درجة ضعيفة لب  ( 6.55المحلوت،)
 .غزةوالمواصالت في قطاع 

  التحسين الشام  والمستمر: الثالث عدتحلي  فقرات الب  : 2.1

والذي يبين آراء أفراد  (14) للعينة الواحدة والنتا ج مبينة في جدو  رقم Tتم استخدام اختبار 
 .التحسين الشام  والمستمر: للبعد الوالث في فقراتعينة الدراسة 

 ن الشام  والمستمرالتحسي :عد الثالثتحلي  لفقرات للب   (43)جدول 

الوسط  البيان م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  Tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

تنظاااااااار الااااااااوزارة إلااااااااى التحسااااااااين  .9
الشاام  والمساتمر علااى أنا  جاازء 

دارة إال يتجااااااااازأ مااااااااان متطلباااااااااات 
 .الجودة الشاملة

3.51 70.20 0.98 8.728 0.000 2 

تلاااااااااف تم التواصااااااااا  باااااااااين مخيااااااااا .8
دارياااة داخااا  الاااوزارة الوحااادات اإل

بهااادف تحساااين جاااودة العماااا  أو 
 . جودة الخدمة المقدمة

3.50 70.00 0.94 9.042 0.000 3 
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الوسط  البيان م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
 المعياري 

القيمة  Tقيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

إن التحسااااين المسااااتمر والشااااام   .4
 داخاااااا  الااااااوزارة مسااااااؤولية جميااااااع

مااااااااان أجااااااااا   المختلفاااااااااةاإلدارات 
تطبياااااااااا  مبااااااااااادئ إدارة الجااااااااااودة 

 . الشاملة

3.65 73.00 0.95 11.522 0.000 1 

تقوم الوزارة بتقييم أداء الماوظفين  .3
دارة الجااااااااااااودة إوفاااااااااااا  معااااااااااااايير 

 .الشاملة
3.27 65.40 1.03 4.437 0.000 5 

تقاااااادم الااااااوزارة الباااااارامج التدريبيااااااة  .5
 الخاصاااة باااإدارة الجاااودة الشااااملة

 .لدى الموظفين
3.28 65.60 1.02 4.647 0.000 4 

توفر الوزارة قنوات اتصاا  فعالاة  .6
باااااااااااااااااااين اإلدارات والماااااااااااااااااااوظفين 
والجمهااااااااااااور للحصااااااااااااو  علااااااااااااى 

جااااا  التطاااااوير مااااان أالمعلوماااااات 
 .والتحسين المستمر

3.11 62.20 1.13 1.673 0.095 6 

  0.000 70.333 15.51 67.63 3.38 جميع الفقرات 
 

التحسين الشام  : "عد الوالثإلى أن متوسط الدرجة الملية للب  ( 14)رقم يوضح الجدو  
وهذا يد  %( 67.63)وبوزن نسبي ( 25.52)وبانحراف معياري ( 1.11)بلغ  "والمستمر

 ( "1)جاءت الفقرة وقد ، على أن مستوى التحسين الشام  والمستمر عند الموظفين متوسطة

من أج   المختلفةزارة مسؤولية جميع اإلدارات إن التحسين المستمر والشام  داخ  الو 
 عد، حيثفي المرتبة اضولى في ترتيب فقرات هذا الب   "تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة 

توفر الوزارة  "وهي ( 1)بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة ( %71.1)بلغ الوزن النسبي 
ج  من أللحصول على المعلومات قنوات اتصال فعالة بين اإلدارات والموظفين والجمهور 

 %(. 11.1)بوزن نسبي " التطوير والتحسين المستمر
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ثقافة التحسين الشام  والمستمر في إدارة الجودة الشاملة  ضعف ويعزو الباحث ذلك إلى
 المحافظات الجنوبية، -ونشرها في جميع اضقسام والدوا ر المختلفة بوزارة الصحة الفلسطينية 

ا إلى قلة   التحسين الشام  الوزارة المادية المطلوبة للعم ، وخاصة أن   مكانياتإوأيض 
والمستمر يحتاج لموازنات وتغيرات إدارية وهيكلية، وهذا من الصعوبة بمكان في ظ  عدم 

دعم االستقرار الوظيفي الذي يعيش  موظفو حكومة غزة، باإلضافة إلى محاولة الوزارة 
لية جميع اإلدارات المختلفة من خال  تطبي  إدارة عبر مسؤو  الشام  والمستمرالتحسين 

توياتهم وإظهار الجودة الشاملة أمام جميع المستويات اإلدارية والعاملين على مختلف مس
المستويات وتخصي  اإلمكانيات الالزمة  جميععلى  بالخطط والبرامج فعال   و االلتزام قوال  

المس وليات وتفعي  عمليات التنسي  و د مالية وبشرية وتحديد السلطات للتطبي  من موار 
 .واالتصا 

التي تشير إلى وجود درجة ( 6.53بودية،)واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
، ومع دراسة بشاربمستشفى ترابي بوجمعة عد التحسين الشام  والمستمر في متوسطة لب  

 تحسين الشام  والمستمرعد الالتي أشارت إلى وجود درجة متوسطة لب  ( 6.53بوخلوة،)
التي أشارت إلى وجود درجة ( 6.54المعمر،)ومع دراسة  ،التمرير سوناطراك بقسممؤسسة 

بقطاع غزة، ومع دراسة  الجامعات الفلسطينيةعد التحسين الشام  والمستمر في متوسطة لب  
في عد التحسين الشام  والمستمر التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لب  ( 6.54لبراو، )

التي ( 6.55باسو ومحبوب،)، ومع دراسة بالوادي" القباضة الر يسية"مؤسسة بريد الجزا ر 
مؤسسة الريا   في عد التحسين الشام  والمستمرأشارت إلى وجود درجة متوسطة لب  

 . تقرتبسطيف مطاحن الواحات 

جة مرتفعة التي تشير إلى وجود در ( 6.53كحي ،)واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة 
( 6.53أبو طعيمة،)ومع دراسة  بغزة، جامعة فلسطينعد التحسين الشام  والمستمر في لب  

المستشفيات  في عد التحسين الشام  والمستمرالتي أشارت إلى وجود درجة مرتفعة لب  
 .بقطاع غزة الفلسطينية الحكومية

التي تشير إلى ( 6.53،عبد الجواد)وكما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
بقطاع  الخدمات الطبية العسكريةعد التحسين الشام  والمستمر في ووجود درجة ضعيفة لب

عد التحسين التي تشير إلى وجود درجة ضعيفة لب  ( 6.55المحلوت،)غزة، ومع دراسة 
 .وزارة النق  والمواصالت في قطاع غزةالشام  والمستمر في 
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  السياسات والستراتيجيات: رابعال عدتحلي  فقرات الب  : 2.1

والذي يبين آراء أفراد ( 15)للعينة الواحدة والنتا ج مبينة في جدو  رقم  Tتم استخدام اختبار 
 .السياسات واالستراتيجيات: الرابععد للب   في فقراتعينة الدراسة 

 السياسات والستراتيجيات: الرابععد للب  لفقرات  تحلي ( 11)جدول 

سط الو  البيان م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
 المعياري 

القيمة  Tقيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

تقوم الوزارة بتطوير الخطط  .9
االستراتيجية بما يتناسب مع 
 . المتغيرات واحتياجات العم 

3.45 69.00 1.01 7.554 0.000 1 

للموظفين دور في صياغة  .8
السياسات واالستراتيجيات لدى 

 .الوزارة
3.08 61.60 1.10 1.187 0.236 6 

 الخبرات بذوي  الوزارة تستعين .4
 لصياغةخارج الوزارة  من

 .واالستراتيجيات السياسات
3.28 65.60 1.07 4.426 0.000 5 

تقوم الوزارة بتقييم خططها  .3
من أج   دوري ااالستراتيجية 

 .التحق  من سير عملها
3.36 67.20 0.95 6.454 0.000 3 

وزارة بوضع الخطط تقوم ال .5
االستراتيجية بما يتناسب مع 

 .مواردها المالية
3.40 68.00 1.02 6.655 0.000 2 

 تجدد الوزارة خططها .6
سنوات على  5االستراتيجية ك  

 .اضق 
3.35 67.00 1.04 5.680 0.000 4 

  0.000 63.975 16.73 66.41 3.32 جميع الفقرات 
 

السياسات : الرابععد وسط الدرجة الملية للب  مت إلى أن  ( 15)يوضح جدو  رقم 
وهذا %( 66.41)وبوزن نسبي ( 21.71)وبانحراف معياري ( 1.11)بلغ  " والستراتيجيات

جاءت الفقرة وقد ، يد  على أن مستوى السياسات واالستراتيجيات عند الموظفين متوسطة
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المتغيرات واحتياجات العم  تقوم الوزارة بتطوير الخطط الستراتيجية بما يتناسب مع  ( "1)
، بينما (%19.1)بلغ الوزن النسبي  عد، حيثفي المرتبة اضولى في ترتيب فقرات هذا الب   "

للموظفين دور في صياغة السياسات  "وهي ( 1)كانت أضعف الفقرات الفقرة 
 %(. 12.1)بوزن نسبي "  والستراتيجيات لدى الوزارة

أن وزارة الصحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية  من أن  وبالرغم ويعزو الباحث ذلك إلى
أن محور  ووجود وحدة الجودة، إال، تيجية واضحة تتضمن معايير الجودةتمتلك خطة استرا

االسياسات واالستراتيجيات ضعيف  ا لضعف اإلمكانيات المادية والبشرية ما، وذلك نظر   نوع 
ذا ما يجد وحيث أنها تتطلب متخصصين وهالالزمة لرسم السياسات والتخطيط االستراتيجي، 

لتماليفهم العالية، باإلضافة طبيعة الظروف التي تمر بها الحكومة  صعوبة في توفيرهم نظر ا
على الصعيد  تقب  الذي يعد متقلب سياسي اوالوزارة بعد االنقسام أدت لصعوبة التنبؤ بالمس

 .الوطني

التي تشير إلى وجود درجة ( 6.53بودية،) واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة
، ومع دراسة بشاربمستشفى ترابي بوجمعة في  السياسات واالستراتيجياتعد متوسطة لب  

 السياسات واالستراتيجياتعد التي أشارت إلى وجود درجة متوسطة لب  ( 6.53بوخلوة،)
 .التمرير سوناطراك بقسممؤسسة 

التي تشير إلى وجود درجة مرتفعة ( 6.53كحي ،)سة واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع درا
 .بغزة جامعة فلسطينفي  السياسات واالستراتيجياتعد لب  

التي تشير إلى وجود ( 6.53عبد الجواد،)وكما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة 
 .بقطاع غزة الخدمات الطبية العسكريةفي  السياسات واالستراتيجياتعد درجة ضعيفة لب  

 

 أبعاد محاور الدراسة تحلي ( 11)جدول 

الوزن  المحاور م
 النسبي

الوسيط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 12.87 65.28 64.15 أبعاد التمكين اإلداري : أوًل  .9
 14.42 68.89 68.42 االتصا  ومشاركة المعلومات – عد األولالب   2.2
 14.34 72.50 69.78 بناء فر  العم  – عد الثانيالب   2.1
 13.43 70.00 68.13 التأثير – عد الثالثالب   2.1
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الوزن  المحاور م
 النسبي

الوسيط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 17.53 52.50 55.09 تحفيز العاملين – عد رابعالب   2.4
 15.97 64.00 63.14 التدريب والتعلم -عد الخام الب   2.5
 16.88 60.00 60.89 اتالمشاركة في اتخاذ القرار  –عد السادس الب   2.1

 14.78 65.83 64.74 الشاملة أبعاد إدارة الجودة: اثانيً  .1
 16.51 66.67 64.11 التركيز على الجمهور – عد األولالب   8.9
 17.84 60.00 60.83 دعم اإلدارة العليا – عد الثانيالب   8.8
 15.51 70.00 67.63 التحسين الشام  والمستمر – عد الثالثالب   8.4
 16.73 70.00 66.41 السياسات واالستراتيجيات – عد رابعالب   8.3

 

فإن الوزن النسبي ضبعاد التمكين اإلداري ( 11)موضح في جدو  رقم  وكما هووبشك  عام 
عد الب  ، حيث جاء %(34053)قد بلغ  المحافظات الجنوبية، –الفلسطينية  في وزارة الصحة

ة يلي  في المرتبة الواني%( 39030)في المرتبة اضولى بوزن نسبي " بناء فر  العم "الواني 
عد الرابع ، بينما جاء الب  %(30046)بوزن نسبي " االتصا  ومشاركة المعلومات"عد اضو  الب  
 .في الترتيب اضخير%( 330.9)بوزن نسبي " تحفيز العاملين"

، حيث جاء في المرتبة اضولى %(34034)جاء الوزن النسبي ضبعاد إدارة الجودة الشاملة 
يلي  في المرتبة الوانية %( 33035)بوزن نسبي " مستمرالتحسين الشام  وال"عد الوالث الب  
عد الواني ، بينما جاء الب  %(33045)بوزن نسبي " السياسات واالستراتيجيات"عد الرابع الب  
 .في الترتيب اضخير%( 3.005)بوزن نسبي " دعم اإلدارة العليا"

بالمحافظات الجنوبية  ةاتجاه متوسط لدى وزارة الصحة الفلسطيني إن هناكوعلي  يمكن القو  
موافقة أفراد عينة الدراسة بمستوى متوسط على  ىيتج  نحو التمكين اإلدارى، مما أدى ال

التطوير حتى  إلى، كما أن التمكين اإلداري ال يزا  بحاجة أعمالهمتوفر هذه اضبعاد في 
ضعف  ىلإ باإلضافة وأوسع،تتمكن الوزارة من القيام بعملية التمكين اإلداري بشك  أكبر 

 .إدراك الموظفين للتمكين االداري 

درجة متوسطة من الوعي تتمتع بها  هناك إن  أما بخصوص إدارة الجودة الشاملة يمكن القو  
سيجلب  تطبي   مماالف ات اإلشرافية لدى وزرة الصحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية 

إدارة ، وهذا يشير إلى أن وأفرعها مبادئ إدارة الجودة في الوزارة من مزايا ومكاسب للوزارة
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يتم تطبي  مبادئ إدارة الجودة الشاملة  حتى عم المزيد من ال ىلإالجودة الشاملة بحاجة 
 .الجنوبيةبالمحافظات  ةاضقسام واإلدارات داخ  وزارة الصحة الفلسطيني جميععلى 

شخاص من خال  اضالجودة داخ  الوزارة  دارةإل الالزمالوعي  ضعفويعزو الباحث ذلك إلى 
التقلبات السياسية واالنقسام السياسي  ىلإباإلضافة  الجودة،المكلفين باإلشراف على تطبي  

 .وما ترتب علي  من أزماتالفلسطيني 

التي أشارت الي وجود درجة ( 6.53بوسالم، )واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
سليمان )سوناطراك النفطية الجزا رية، ومع دراسة متوسطة لمحور التمكين اإلداري في شركة 

التي أشارت إلى وجود درجة متوسطة لمحور التمكين اإلداري في مصارف ( 6.53وآخرون،
التي تشير إلى وجود درجة ( 6.53أبو شمالة، )القطاع الخاص لمدينة أربي ، ومع دراسة 

( 6.53الملفوح، )دراسة متوسطة لمحور التمكين اإلداري في جامعة اضقصى بغزة، ومع 
التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لمحور التمكين اإلداري في الجامعة اإلسالمية بغزة، 

التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لمحور التمكين اإلداري ( 6.53اليازجي،)ومع دراسة 
ة التي تشير إلى وجود درج( 6.53صيام، )في مؤسسات التعليم العالي بغزة، ومع دراسة 

متوسطة لمحور التمكين اإلداري في المؤسسات اضهلية الصحية في قطاع غزة،، ومع دراسة 
التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لمحور التمكين اإلداري في الهي ات ( 6.53طموس، )

التي تشير إلى وجود درجة ( Ozaralli ،6.53)المحلية المبرى بقطاع غزة، ومع دراسة 
اإلداري في قطاع التمنولوجيا والخدمات التركي، ومع دراسة  متوسطة لمحور التمكين

(Otoum & Magableh ،6.54 ) التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لمحور التمكين
التي ( Chua et al ،6.54)اإلداري في كلية العلوم واآلداب بجامعة نجران، ومع دراسة 

الصناعة التحويلية الماليزية، ومع تشير إلى وجود درجة متوسطة لمحور التمكين اإلداري في 
التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لمحور التمكين ( Lan and Chong ،6.54)دراسة 

التي ( 6.55، المبيضين والطراونة)اإلداري في الشركات العاملة في الصين، ومع دراسة 
دنية، ومع تشير إلى وجود درجة متوسطة لمحور التمكين اإلداري في البنوك التجارية اضر 

التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لمحور التمكين اإلداري في ( .6.5التلباني، )دراسة 
 . الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة

التي تشير إلى وجود درجة ( 6.53بدير وآخرون، )واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة 
ولية العاملة بقطاع غزة، ومع دراسة مرتفعة لمحور التمكين اإلداري في المؤسسات اضهلية الد
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التي تشير إلى وجود درجة مرتفعة لمحور التمكين اإلداري في المدارس ( 6.53شقورة، )
التي تشير إلى وجود درجة مرتفعة (  Ndegwa،2015)الوانوية بقطاع غزة، ومع دراسة 

 & Mattar)لبعد لمحور التمكين اإلداري في البنوك التجارية في كينيا، ومع دراسة 

Atteia ،6.53 ) التي تشير إلى وجود درجة مرتفعة لمحور التمكين اإلداري في المدارس
التي تشير إلى وجود ( 6.53أبو عمره،)الحكومية الوانوية في مملمة البحرين، ومع دراسة 

البحيصي، )درجة مرتفعة لمحور التمكين اإلداري في جهاز الشرطة الفلسطينية، ومع دراسة 
تي تشير إلى وجود درجة مرتفعة لمحور التمكين اإلداري في المليات التقنية في ال( 6.54

التي تشير إلى وجود درجة مرتفعة لمحور التمكين ( 6.55عفانة،)قطاع غزة، ومع دراسة 
( 6.56العطار،)اإلداري في المؤسسات اضهلية الدولية العاملة في قطاع غزة، ومع دراسة 

مرتفعة لمحور التمكين اإلداري في جامعتي اضزهر واإلسالمية التي تشير إلى وجود درجة 
 .بغزة 

التي أشارت إلى وجود ( 6.53سالم ،)وكما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
درجة منخفضة لمحور التمكين اإلداري في المدارس الوانوية الحكومية بغزة، ومع دراسة 

(Al-Ha'ar، 6.53 ) اإلداري في  وجود درجة منخفظة لمحور التمكينالتي تشير إلى
التي أشارت إلى ( Dehghani et al،6.53)ردنية، ومع دراسة الشركات الصناعية اض

وجود درجة منخفضة لمحور التمكين اإلداري في المقرات الر يسية للتعليم في إيران، دراسة 
كين اإلداري في التي أشارت إلى وجود درجة منخفضة لمحور التم( 6.53الشريف ،)

 .المدارس الوانوية بمكة المكرمة

ا  ا التي( 6.53قوز ،)مع دراسة  واختلفت أيض  لمحور  أشارت إلى وجود درجة منخفضة جد 
 .التمكين اإلداري في المصارف التجارية السودانية

اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة أما لمحور إدارة الجودة الشاملة فقد 
التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لمحور إدارة الجودة الشاملة في ( 6.53،بودية)

التي أشارت إلى وجود درجة ( 6.53فرهودة، )، ومع دراسة بشار -مستشفى ترابي بوجمعة 
ومع دراسة  مدارس وكالة الغوي في محافظات غزة، فيمتوسطة لمحور إدارة الجودة الشاملة 

وجود درجة متوسطة لمحور إدارة الجودة الشاملة في التي أشارت إلى ( 6.53بوخلوة،)
التي أشارت إلى وجود ( 6.53،سالم وآخرون )، ومع دراسة التمرير سوناطراك بقسممؤسسة 

درجة متوسطة لمحور إدارة الجودة الشاملة في مراكز صيانة السيارات بمدينة الريا ، ومع 
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طة لمحور إدارة الجودة الشاملة التي أشارت إلى وجود درجة متوس( 6.54المعمر،)دراسة 
التي أشارت إلى وجود ( 6.54أبو معيل ،)بقطاع غزة، ومع دراسة  الجامعات الفلسطينيةفي 

درجة متوسطة لمحور إدارة الجودة الشاملة في مراكز التدريب المهني، ومع دراسة 
ة في التي أشارت إلى وجود درجة متوسطة لمحور إدارة الجودة الشامل( 6.54صالحية،)

التي تشير إلى وجود درجة ( 6.54لبراو، )المليات الجامعية بقطاع غزة، ومع دراسة 
، بالوادي" القباضة الر يسية"مؤسسة بريد الجزا ر متوسطة لمحور إدارة الجودة الشاملة في 

التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لمحور ( Karahan & Mete ،6.54)ومع دراسة 
، Sadikoglu & Olcay)في جامعة ديك  التركية، ومع دراسة إدارة الجودة الشاملة 

جمعية  التي تشير إلى وجود درجة متوسطة لمحور إدارة الجودة الشاملة في شركة( 6.54
التي أشارت إلى وجود درجة ( Tahtamoni et al، 6.55)الجودة التركية، ومع دراسة 

باسو )ية اضردنية، ومع دراسة البنوك التجار  فيمتوسطة لمحور إدارة الجودة الشاملة 
 فيالتي أشارت إلى وجود درجة متوسطة لمحور إدارة الجودة الشاملة ( 6.55ومحبوب،

التي تشير ( 6.56المصدر، )ت، ومع دراسة تقر بمؤسسة الريا  سطيف مطاحن الواحات 
 .إلى وجود درجة متوسطة لمحور إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية بجامعة اضزهر

التي تشير إلى وجود درجة مرتفعة ( 6.53كحي ،)واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة 
التي ( 6.53أبو طعيمة،)بغزة، ومع دراسة  جامعة فلسطينلمحور إدارة الجودة الشاملة في 

 المستشفيات الحكومية فيأشارت إلى وجود درجة مرتفعة لمحور إدارة الجودة الشاملة 

التي تشير إلى وجود درجة ( Wanderi ،6.53)ع غزة،، ومع دراسة بقطا الفلسطينية
 Sudha)مرتفعة لمحور إدارة الجودة الشاملة في شركات البناء في رواندا، ومع دراسة 

أقسام الهندسة  فيالتي أشارت إلى وجود درجة مرتفعة لمحور إدارة الجودة الشاملة ( 6.55،
م الصيدالنية في مؤسسات لتعليم العالي في القطاع المعلومات، والعلو واإلدارة وتمنولوجيا 

التي تشير إلى ( 6.56إدريس وآخرون، )، ومع دراسة الحكومي والقطاع الخاص في الهند
  .الشاملة في جامعة الظا ف بالخرمةوجود درجة مرتفعة لمحور إدارة الجودة 

التي تشير إلى ( 6.53،دعبد الجوا)وكما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
بقطاع غزة،  الخدمات الطبية العسكريةوجود درجة ضعيفة لمحور إدارة الجودة الشاملة في 

التي تشير إلى وجود درجة ضعيفة لمحور إدارة الجودة ( 6.55المحلوت،)ومع دراسة 
 Salajegheh et al)، ومع دراسة وزارة النق  والمواصالت في قطاع غزةالشاملة في 
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التي تشير إلى وجود درجة ضعيفة لمحور إدارة الجودة الشاملة في مصانع الصلب ( 6.55،
 .بكاران

 :الدراسة اختبار فرضيات 5.4

فااذا  sig (p-value)سيتم اختبار الفرضية الر يسية اضولاى فاي الدراساة باالعتمااد علاى قيماة 
حصاا ية إذات داللاة  وجاد عالقاةت  ال ن  فإ (α ≤ 2.21)كانت القيمة أكبر من مستوى الداللة 

وجااد عالقااة ت فإن ا  (α ≤ 2.21)كاناات القيماة أقاا  ماان مساتوى الداللااة  إذاباين المتغياارين، أماا 
 .حصا ية بين المتغيرينإذات داللة 

( α≤2.21)توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااا ية عنااد مسااتوى داللااة : الفرضييية الرئيسييية األولييى
لومااااات، بناااااء فاااار  العماااا ، التااااأثير، تحفيااااز االتصااااا  ومشاااااركة المع) بااااين التمكااااين اإلداري 

وإدارة الجااااودة الشاااااملة فااااي وزارة  (اتالعاااااملين، التاااادريب والااااتعلم، المشاااااركة فااااي اتخاااااذ القاااارار 
 .المحافظات الجنوبية –الصحة الفلسطينية 

 التمكين اإلداري وإدارة الجودة الشاملةالع،قة بين ( 13)جدول 

 الدللة الدللة قيمة ر المجالت

 دالة 0.001 0.677 االتصا  ومشاركة المعلومات – عد األولالب  
 دالة 0.001 0.626 بناء فر  العم  – عد الثانيالب  
 دالة 0.001 0.623 التأثير – عد الثالثالب  
 دالة 0.001 0.615 تحفيز العاملين – عد رابعالب  

 الدللة الدللة قيمة ر المجالت
 دالة 0.001 0.800 تعلمالتدريب وال -عد الخام الب  
 دالة 0.001 0.804 اتالمشاركة في اتخاذ القرار  –عد السادس الب  

 دالة 0.001 0.845 التمكين اإلداري 

 التصال ومشاركة المعلومات: 

عالقة ذات داللة إحصا ية بين االتصا  ومشاركة  وجود( 17) رقم الجدو  يوضح
والداللة ( 1.177) قيمة معام  االرتباط حيث كانت ،المعلومات وإدارة الجودة الشاملة

 (.1.15) اإلحصا ية أق  من
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ويعزو الباحث ذلك إلى حرص وزارة الصحة على توفير سب  االتصا  ومشاركة المعلومات 
زقزو  الجودة الشاملة، وهذا يتف  مع والتي بدورها تدعم وتساعد الموظفين على تطبي  إدارة 

ر نظام مشاركة واتصا  وتغذية راجعة من أهم عدم توف ث اعتبرا، حي(11، ص1111)
 .العقبات التي تواج  عملية تطبي  ادارة الجودة الشاملة

  بناء فرق العم: 

عالقة ذات داللة إحصا ية بين بناء فر  العم  وإدارة  وجود( 17) رقم الجدو  يوضح
 ة أق  منوالداللة اإلحصا ي (1.111) قيمة معام  االرتباطحيث كانت  ،الجودة الشاملة

(1.15). 

لاااى أن فااار  العمااا  كبعاااد مااان أبعااااد التمكاااين، مااان المتطلباااات إويعااازو الباحاااث هاااذه النتيجاااة 
حياث تماون ( 11، ص 1111)، وهذا يتف  مع عايم اضساسية لتطبي  ادارة الجودة الشاملة

يعطاااوا الصاااالحية لتقيااايم  فااار  العمااا  هاااي المساااؤو  المباشااار عااان التطاااوير، وعليااا  يجاااب أن  
أن عادم وجاود  (11، ص 1111)اعتبار زقازو   كماا  ،يات لتحساينهاات وتقديم التوصالعملي

االنساااجام والتنااااغم باااين أعضااااء فريااا  العمااا  أو باااين فااار  العمااا  ببعضاااها، مااان أهااام عقباااات 
أهميااة عماا  الفرياا  أن تظهاار  (11، ص 1114)وذكاار جااودة . دارة الجااودة الشاااملةإتطبياا  

دارة الجااودة إالمرحلااة اختيااار وتاادريب فاار  العماا  علااى  فااي مرحلااة التنفيااذ، حيااث يااتم فااي هااذه
 .الشاملة

 التأثير: 

وإدارة الجودة  التأثيرعالقة ذات داللة إحصا ية بين  وجود( 17) رقم الجدو  يوضح
 .(1.15) والداللة اإلحصا ية أق  من( 1.111) قيمة معام  االرتباطحيث كانت  ،الشاملة

، دارة الجودة الشاملةإالذي يلعب  التأثير على تطبي   ويعزو الباحث ذلك إلى الدور المهم
ل  تأثير على  إدراك الفرد بأن   ن  حيث اعتبرا أ( 51، ص 1121)وهذا يتف  مع القانوع 

الفرد بحيث تخاذها والسياسات التي يتم وضعها، يمكن أن تعزز فاعلية إالقرارات التي يتم 
 .نجازيملك الدافعية نحو اإل

 تحفيز العاملين: 
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عالقة ذات داللة إحصا ية بين تحفيز العاملين وإدارة الجودة  وجود( 17) رقم الجدو  يوضح
 .(1.15) والداللة اإلحصا ية أق  من (1.125) حيث كانت قيمة معام  االرتباط ،الشاملة

هذا النظام سيؤثر  ضن  ، ا إلى رغبة المبحوثين بوجود نظام حوافز فع  ويعزو الباحث ذلك 
ويتف  . إدارة الجودة الشاملة، وذلك لتحقي  أفض  النتا ج والمخرجات في عملهمى تطبي  عل

، بأن التحفيز والتشجيع ل  دور كبير في (11، ص1111)هذا مع ما أشار الي  عايم 
الجودة الشاملة، حيث تعتمد استمرارية البرامج على حماس المشاركين،  إدارة تطبي  برامج

 .من خال  الحوافز المادية والمعنوية لذلك ينبغي تعزيز هذا الحماس

 التدريب والتعلم: 

عالقة ذات داللة إحصا ية بين التدريب والتعلم وإدارة الجودة  وجود( 17) رقم الجدو  يوضح
 .(1.15) والداللة اإلحصا ية أق  من (1.111) حيث كانت قيمة معام  االرتباط ،الشاملة

التعلم والتدريب ومحاولة توفير اإلمكانيات المناسبة ويعزو الباحث ذلك إلى تبني الوزارة فمرة 
لتلبية االحتياجات التدريبية والتعليمة من دورات تدريبية، وورش عم  وندوات، وتوفير سب  
تقديمها من مدربين متخصصين، وقاعات تدريبية، أو من خال  التنسي  مع المؤسسات 

حسب مهام  الموظفين، ومن  صصة كال  المحلية واضجنبية لتنفيذ الدورات المناسبة والمتخ
خال  تسهي  أذونات الخروج لحضور التدريبات وورش العم  والندوات أو من خال  تسهي  
أذونات الخروج الستمما  الدراسات العليا لبعض الموظفين، بما فيها التدريبات والندوات 

دارات رة وبين اإلالوزا الخاصة بتطبي  مبادئ إدارة الجودة الشاملة، مما يسه  تطبيقها داخ 
، (11، ص1111)وتتف  هذه النتيجة مع ما أشار الي  عايم . والمستويات اإلدارية المختلفة

تطبي  مفهوم ادارة الجودة الشاملة بالشك  الصحيح يتطلب تدريب وتعليم المشاركين  في أن  
لى الفش  إ   يؤدي التطبي  لهذا المفهوم بدون فهم لمباد دوات هذا المفهوم، ضن  أبأساليب و 

 .الذريع

  اتالمشاركة في اتخا  القرار: 

 اتعالقة ذات داللة إحصا ية بين المشاركة في اتخاذ القرار  وجود( 17) رقم الجدو  يوضح
والداللة اإلحصا ية أق   (1.114) حيث كانت قيمة معام  االرتباط ،وإدارة الجودة الشاملة

 .1.15من 
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لااى االحساااس بااأنهم إكة المااوظفين فااي صاانع القاارار تااؤدي مشااار  ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى أن  
، مماا يساااهم فاي تطبياا  مبااادئ إدارة نشاركاء ولاايس مجارد مااوظفين عااديين أو عمااا  تنفيااذيي

ليااا  إوتتفااا  هاااذه النتيجاااة ماااع ماااا أشاااار . الجاااودة الشااااملة مااان خاااال  تبناااي القااارارات وتنفياااذها
رؤوسين للمشاركة فاي صانع القارار عطاء الفرصة للمإ ، بأن  يحب (59، ص1111)الطراونة 

 .لى حلو  مقبولة لديهمإلضمان الوصو  

 عند إحصا ية داللة ذات عالقة وجدت  ن  إف( 17) رقم جدو وبشك  عام وكما هو موضح في 
 الصاااحة وزارة فاااي الشااااملة الجاااودة وإدارة اإلداري  التمكاااين باااين( α ≤ 1.15) داللاااة مساااتوى 

 والداللاااة (1.145) االرتبااااط معامااا  قيماااة كانااات حياااث ،الجنوبياااة المحافظاااات - الفلساااطينية
 .(1.15) من أق  اإلحصا ية

التي تشير إلى وجود عالقة ذات ( 1124الوطيفي، )وتتف  نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة 
داللة إحصا ية بين التمكين اإلداري وإدارة الجودة الشاملة في جامعة باب  بالعرا ، ودراسة 

التي أشارت وجود عالقة ذات داللة إحصا ية بين التمكين اإلداري وإدارة ( 1121الداود، )
التي أشارت  (1119الماضي، )الجودة الشاملة في ديوان الخدمة المدنية اضردني، ودراسة 

لجودة الشاملة في مستشفي وجود عالقة ذات داللة إحصا ية بين التمكين اإلداري وإدارة ا
التي أشارت وجود عالقة ذات داللة إحصا ية ( 1111لزيدانيين، ا)ردنية، ودراسة الجامعة اض

 Njie et)دراسة ، و نيةشاملة في المؤسسات المالية اضردبين التمكين اإلداري وإدارة الجودة ال
al., 2008)  التي أشارت وجود عالقة ذات داللة إحصا ية بين التمكين اإلداري وإدارة

 .السويدبفي اإلدارة العيا  الجودة الشاملة

( α≤2.21)داللة إحصا ية عند مستوى داللة  يوجد أثر ذو :الرئيسية الثانية الفرضية
االتصا  ومشاركة المعلومات، بناء فر  العم ، التأثير، تحفيز العاملين، ) تمكين اإلداري لل

إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة على  (اتالتدريب والتعلم، المشاركة في اتخاذ القرار 
 .المحافظات الجنوبية –لفلسطينية ا

االتصااااا  ومشاااااركة المعلومااااات، بناااااء فاااار  ) التمكااااين اإلداري للوقااااوف علااااى مسااااتوى تااااأثيير 
وإدارة الجاودة  (اتالعم ، التأثير، تحفيز العاملين، التادريب والاتعلم، المشااركة فاي اتخااذ القارار 

ويمكاااان  Stepwiseطريقااااة ، اسااااتخدم الباحااااث اختبااااار االنحاااادار المتعاااادد باسااااتخدام الشاااااملة
 : ما يلي استنتاج
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  التاااادريجي  االنحاااادارطريقااااة  مباسااااتخداالنهااااا ي  االنحااااداريبااااين نمااااوذج(Stepwise ) أن
إحصا ية فقط  داللةوهو يمو  المتغير التابع يتأثر بصورة جوهرية وذات  إدارة الجودةمستوى 

، االتصااااا  اتخاااااذ القاااارار التاااادريب والتعلاااايم، المشاااااركة فااااي ات) اضربعااااةالمتغياااارات  بكاااا  ماااان
 (.ومشاركة المعلومات والتأثير

التاااادريب والتعلاااايم، )وضااااحت أثاااار أالتااااي ( 6.55الااااداود، )واتفقاااات هااااذه النتيجااااة مااااع نتيجااااة 
ن وجهااة نظاار العاااملين فااي ديااوان الخدمااة المدنيااة اضردنااي ماا( االتصااا  ومشاااركة المعلومااات

 التاااادريب،)وضااااحت أثاااار ألتااااي ا( 9..6، الماضااااي وآخاااارون )وكمااااا اتفقاااات مااااع نتيجااااة فياااا ، 
 .  نيةدر الجامعة اض ىفي مستشف( اتالمشاركة في اتخاذ القرار 

 لضااعفوذلااك ( بناااء فاار  العماا ، تحفيااز العاااملين) التاليااة المتغياارات ماان كااال   تاام اسااتبعاد 
 (. إدارة الجودة الشاملة) التابععلى المتغير  هاتأثير 

فااي ( بناااء فاار  العماا )التااي أوضااحت أثاار ( 6.55، الااداود)واختلفاات هااذه النتيجااة مااع نتيجااة 
وكمااا اختلفاات هااذه النتيجااة مااع ردنااي ماان وجهااة نظاار العاااملين فياا ، ديااوان الخدمااة المدنيااة اض

الجامعة  ىفي مستشف( تحفيز العاملين)التي أوضحت أثر ( 9..6الماضي وآخرون، )نتيجة 
 . ردنيةاض

  من التغير  (%3303) ذا يعني أنوه 0333.أظهرت نتا ج التحلي  معام  التحديد يساوي
التاااادريب والتعلاااايم، )فااااي إدارة الجااااودة الشاااااملة يعااااود إلااااى تااااأثير المتغياااارات المسااااتقلة التاليااااة 

يعاود  (%6405) والباقي( ، االتصا  ومشاركة المعلومات والتأثيراتالمشاركة في اتخاذ القرار 
 .(إدارة الجودة الشاملة)تؤثر على المتغير التابع  ى لعوام  أخر 
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 (إدارة الجودة الشاملة: المتغير التابع) Stepwise))التدريجي يوضح تحلي  النحدار  (42)جدول 
 

معام،ت  المتغيرات المستقلة
 النحدار

الخطأ 
 المعيار

معام،ت 
النحدار 
 المعيارية
Beta 

 Tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

sig. 

مستوى 
الدللة 
عند 

(1.15) 
 دا  0.051 1.919  2.479 4.759 الثابت

 دا  0.000 7.609 0.360 0.044 0.334 التدريب والتعلم
 دا  0.000 7.311 0.362 0.043 0.317 اتالمشاركة في اتخاذ القرار 

 دا  0.000 4.845 0.192 0.041 0.197 االتصا  ومشاركة المعلومات
 دا  0.038 2.088 0.083 0.044 0.091 التأثير

 ANOVAتحلي  التباين 
 0.000 القيمة االحتمالية F 222.190قيمة اختبار 

 0.000 القيمة االحتمالية لمعام  التفسير R2 0.757قيمة معام  التفسير المعد  
 

 0553.( + التدريب والتعليم) 0554.+  40339= الجودة الشاملة  إدارة: التأثيرمعادلة 
 0.95.( + ركة المعلوماتاالتصا  ومشا) 0593.( + اتالمشاركة في اتخاذ القرار )
 (.التأثير)
والتصيييال ومشييياركة المعلوميييات  اتالمشييياركة فيييي اتخيييا  القيييرار )فاااي حاااا  توبيااات قيماااة  -

بمقادار وحادة واحاادة ياؤدي إلاى زيااادة المتغيار التااابع ( التيدريب والييتعلم)وعناد زيااادة ، (والتيأثير
 (.0554.)بمقدار ( إدارة الجودة الشاملة)

وعنااد ، (ومشيياركة المعلومييات والتييأثير والييتعلم والتصييالدريب التيي)فااي حااا  توبياات قيمااة  -
إدارة )بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زياادة المتغيار التاابع ( اتالمشاركة في اتخا  القرار )زيادة 

 (.0553.)بمقدار ( الجودة الشاملة

زياادة  وعناد، (والتيأثير اتم والمشاركة في اتخا  القرار التدريب والتعل)في حا  توبيت قيمة  -
إدارة )بمقاادار وحاادة واحاادة يااؤدي إلااى زيااادة المتغياار التااابع ( التصييال ومشيياركة المعلومييات)

 (.0593.)بمقدار ( الجودة الشاملة

التصيال ومشياركة و  اتم والمشياركة فيي اتخيا  القيرار التدريب والتعل)في حا  توبيت قيماة  -
إدارة )ي إلااى زياادة المتغيار التااابع بمقادار وحاادة واحادة ياؤد( التيأثير)وعناد زيااادة ، (المعلوميات

 (.0.95.)بمقدار ( الجودة الشاملة
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إلاااى اهتماااام الاااوزارة بوضاااع بااارامج  تصاااا  ومشااااركة المعلومااااتلالويعااازو الباحاااث وجاااود أثااار 
تصاااا  ام، باإلضاااافة تزويااادهم بمهاااارات االتطويرياااة لوساااا   التواصااا ، باااين اإلدارات واضقسااا

اإلدارة العلياا، عبار وساا    إلاىية، وتسهي  سب  الوصو  والتواص  من خال  الدورات التدريب
اإلدارة  إلااىالتواصاا  االجتماااعي، وعباار الرسااا   اإللمترونيااة أو ماان خااال  سااهولة الوصااو  

ن تااااواجهم، وباالضااااافة إلااااى أن الااااوزارة تقااااوم بتااااوفير الباااارامج المتخصصااااة لنقاااا  اكالعليااااا بأماااا
ين فااي أي زمااان أو أي مكااان، ممااا يعاازز ليهااا ماان قباا  المااوظفإالمعلومااات وسااهولة الوصااو  

 . تطبي  إدارة الجودة الشاملة بالوزارة

ااا ويعااازو اهتماااام الاااوزارة بوضاااع بااارامج ودورات تدريبياااة  إلاااى تااادريب والاااتعلموجاااود أثااار لل اأيض 
وتعليميااة للمااوظفين، وذلااك لتزوياادهم بالمهااارات الالزمااة بمااا يتعلاا  بااإدارة الجااودة الشاااملة ماان 

 بقادرة إليهم الموكولة اضعما  إنجاز ا يستطعون خاللهات المناسبة والتي من  أج  إيجاد اضلي

 فاي العما  ساير تعتار  قد التي والمشكالت والعقبات الصعوبات جميع ولتذلي  عالية، وكفاءة

 مساتوى  رفاع إلاى ياؤدي التدريبياة الادورات هاذه موا  إيجااد علاى اإلدارة حارص فإن   لذلك ،الوزارة

 لجمهاور المقدماة الخادمات مساتوى  يكاون  حياث ؛الاوزارة علاى بالفا ادة يعاود ذاوها ،الماوظين أداء
  .مستويات  أعلى في

اا يعاازوكمااا و   ، إلااى مشاااركة المااوظفين فااي اتخاااذلمشاااركة فااي اتخاااذ القااراراتوجااود أثاار ل اأيض 
القرارات، أو إيجاد الحلاو  البديلاة، مان أجا  مواجهاة الصاعوبات والمشاكالت والمعوقاات التاي 

 مان ويزياد بأنفساهم، الماوظفين ثقاة زياادةياؤدي إلاى فاي الاوزارة،  الموظفاون أن يواجههاا  يمكان
 فاي يساهم مما ،الوزارة في محوري  دور لهم يصبح حيث عالية؛ بكفاءة اضعما  إلنجاز دافعيتهم

  .داخ  الوزارةتطبي  إدارة الجودة الشاملة 

الاااوزارة تقاااوم بإعطااااء المسااااحة  ن  أ إلاااىأماااا بماااا يتعلااا  بالتاااأثير فيعااازو الباحاااث وجاااود أثااار و 
االمشاركة في القراراتا هم و للموظفين للتعبير عن أر  ساحة المافية لتنفيذ المهاام بماا الم ، وأيض 

إيجاااد الحلاو  المناساابة لطبيعااة العماا  علاى ، االبداعيااة والفمرياة واإلداريااة متناساب مااع قادراتهت
نجااااز سااالوب اضنسااب إلار اضحريااة اختيااالااوزارة تعطااي الماااوظفين  أن   إلاااىعملهاام، باإلضااافة 

 . ، وبالتالي السماح بتطبي  إدارة الجودة الشاملة داخ  الوزارةعملهم وف  ما يرون  مناسب ا

ضاعف إمكانياات  إلاىذلاك يعازو الباحاث وجاود أثار لبنااء فار  العما  ف ضاعفأما بخصوص 
تاااج إلااى باارامج تدريبيااة هااا تحالااوزارة فااي تليبااة احتياجااات ومسااتلزمات بناااء الفاار ، وخاصااة أن  
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العماااا  الروتينااااي فااااي تقااااديم  علااااىاعتماااااد الااااوزارة  إلااااىمتواصاااا ، باإلضااااافة  وتعليميااااة بشااااك 
  .الخدمات واضعما  الموكلة للموظفين

ماان مكانيااات الااوزارة الماديااة إضااعف  إلااى تحفيااز العاااملينوجااود أثاار ل ضااعفويعاازو الباحااث 
وخاصاة بسابب االنقساام  ،لتمكاين اإلداري بشاك  سالبي علاى اذلك أثر  حيث ،مكافآتو  حوافز

م اضساسااااي، راتاااابه ماااان قيمااااة (%.4) تقاضااااون يالمااااوظفين  إن  حيااااث  ،السياسااااي الفلسااااطيني
ضاعف التركياز فاي  إلاىشعور الموظفين بعدم عدالاة نظاام الترقياات، مماا أدى  إلىباإلضافة 
 .ارة الجودة الشاملة داخ  الوزارةتطبي  إد

أثر للتمكين اإلداري  أوضحتوالتي ( 6.55الداود،)ية مع دراسة وتتف  نتيجة الدراسة الحال
في ديوان الخدمة المدنية اضردني من وجهة نظر العاملين  الشاملةعلى إدارة الجودة كك  

ا( 9..6الماضي، ) دراسة مع وكذلك في ، وجود أثر للتمكين اإلداري  والتي أوضحت أيض 
، الزيدانيين)ودراسة نية، ومع در الجامعة اض ة الشاملة في مستشفىعلى إدارة الجودكك  
الشاملة في  إدارة الجودة علىكك  التي بدورها أوضحت أثر للتمكين اإلداري  (3..6

بدورها أوضحت أثر للتمكين  (Njie et al., 2008)دراسة و ، ردنيةالمؤسسات المالية اض
 .ويدالسباإلدارة العيا اإلداري كك  على إدارة الجودة الشاملة في 

في ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة : لثةالفرضية الرئيسة الثا
المحافظات  –استجابات أفراد العينة حو  التمكين اإلداري في وزارة الصحة الفلسطينية 

الجنس، العمر، المؤه  العلمي، المسمى الوظيفي، )غرافية و عزى للمتغيرات الديمالجنوبية ت  
 (.الخبرةسنوات 

في ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  :الفرعية األولىالفرضية 
المحافظات  –استجابات أفراد العينة حو  التمكين اإلداري في وزارة الصحة الفلسطينية 

 .للجنسعزى الجنوبية ت  
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 الفروق اإلحصائية بين أبعاد التمكين اإلداري والجن ( 41)جدول 

الوسط  العدد الجن  لمتطلباتا
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  تقيمة 
 اإلحصائية

التصال ومشاركة 
 المعلومات

1.56 15.12 69.43 181 ذكر
1 

0.120 
 13.00 66.67 104 أنوى

 بناء فرق العم 
0.74 13.94 70.26 181 ذكر

8 
0.455 

 15.03 68.94 104 أنوى

 التأثير
1.12 13.29 68.81 181 ذكر

9 
0.260 

 13.65 66.95 104 أنوى

 تحفيز العاملين
0.62 18.10 55.58 181 ذكر

5 
0.532 

 16.54 54.23 104 أنوى

 التدريب والتعلم
0.93 16.20 63.81 181 ذكر

2 
0.352 

 15.59 61.98 104 أنوى
المشاركة في اتخا  

 اتالقرار 
0.47 17.23 61.25 181 ذكر

1 
0.638 

 16.32 60.27 104 وىأن

 التمكين اإلداري 
1.06 13.30 64.77 181 ذكر

3 
0.288 

 12.08 63.08 104 أنوى
 

فراد بين مستويات تقديرات أوجد فرو  ذات داللة إحصا ية تيوضح أن  ال ( 19)جدو  رقم 
ية وقيمة الداللة اإلحصا  t – 2.111التمكين اإلداري والجنس حيث كانت قيمة حو  العينة 

 . 1.15وهي أكبر من  1.111

، دلعم  ضمن مناخ تنظيمي واحاالوزارة تتيح للذكور واإلناي  أن   ىلإويعزو الباحث ذلك 
مع جهودهم  ، وليس هناك فر  في التعام ة والوظيفية متشابهة إلى حد كبيروالمهام االداري

ية ويشتركون في ورش هم يجتازون نفس الدورات التدريب، باإلضافة أن  وقرارتهم والوقة فيهم
، لالزمة لمتطلبات التمكين اإلداري عم  واحدة تساعدهم على اكتساب المهارات الضرورية ا

الظروف الصعبة التي تمر بها الوزارة من ضعف الموارد المالية وتقلي  للرواتب  ا أن  وأيض  
مطلب لجميع  ، وبالتالي فإن التمكين اإلداري ىوالحوافز والمكافآت ال تميز بين ذكر أو أنو

 .المستويات اإلدارية بغض النظر عن نوع الجنس



 584 

في ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  :الفرعية الثانيةالفرضية 
المحافظات  –استجابات أفراد العينة حو  التمكين اإلداري في وزارة الصحة الفلسطينية 

 .للعمرعزى الجنوبية ت  

 إلحصائية بين أبعاد التمكين اإلداري والعمرالفروق ا( 31) جدول

الوسط  العدد العمر المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
الدللة  قيمة ف المعياري 

 اإلحصائية

التصال 
ومشاركة 
 المعلومات

 0.950 0.117 15.92 68.66 19 سنة فأق  15
 14.49 67.68 35 سنة 11الى  11من 
 13.08 67.48 49 سنة 15الى  12من 

 14.70 68.68 180 سنة 11أكور من 
 14.42 68.35 283 المجموع

 بناء فرق العم 

 0.944 0.128 17.41 69.47 19 سنة فأق  15
 14.94 68.64 35 سنة 11الى  11من 
 13.54 69.03 49 سنة 15الى  12من 

 14.07 70.01 180 سنة 11أكور من 
 14.26 69.64 283 المجموع

 التأثير

 15.62 71.05 19 سنة فأق  15

0.379 0.768 
 14.01 68.43 35 سنة 11الى  11من 
 11.43 67.91 49 سنة 15الى  12من 

 13.50 67.67 180 سنة 11أكور من 
 13.34 68.03 283 المجموع

 تحفيز العاملين

 19.18 62.24 19 سنة فأق  15

1.209 0.307 
 20.10 55.14 35 سنة 11الى  11من 
 17.45 53.72 49 سنة 15الى  12من 

 16.74 54.58 180 سنة 11أكور من 
 17.49 55.02 283 المجموع

 التدريب والتعلم

 14.70 69.16 19 سنة فأق  15

1.278 0.282 
 15.02 64.80 35 سنة 11الى  11من 
 16.04 61.55 49 سنة 15الى  12من 

 16.25 62.51 180 سنة 11أكور من 
 16.00 63.07 283 المجموع
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الوسط  العدد المؤه  المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
الدللة  قيمة ف المعياري 

 اإلحصائية

المشاركة في 
 اتاتخا  القرار 

 16.78 66.74 19 سنة فأق  15

0.915 0.434 
 16.57 61.49 35 سنة 11الى  11من 
 17.68 59.59 49 سنة 15الى  12من 

 16.74 60.42 180 سنة 11أكور من 
 16.88 60.83 283 المجموع

 التمكين اإلداري 

 13.26282 67.90 19 سنة فأق  15

0.676 0.568 
 12.69 64.33 35 سنة 11الى  11من 
 12.44 63.10 49 سنة 15الى  12من 

 12.95 63.88 180 سنة 11أكور من 
 12.83 64.07 283 المجموع

فاراد باين مساتويات تقاديرات أوجد فرو  ذات داللاة إحصاا ية تيوضح أن  ال ( 41)جدو  رقم 
وقيمة  (1.171) مستوى التمكين اإلداري بشك  عام والعمر حيث كانت قيمة فحو  العينة 

 . (1.15) وهي أكبر من (1.511) الداللة اإلحصا ية

 

التمكين امتالك  إن  ين اإلداري ال يتأثر بمتغير العمر، حيث التمك أن   ىلإويعزو الباحث ذلك 
مااااا بقاااادرة المااااوظفين علااااى اكتساااااب المهااااارات الالزمااااة ضداء غياااار ماااارتبط بااااالعمر، إن   اإلداري 

العماااا ، وهااااذا يااااد  علااااى اهتمااااام الااااوزارة بااااالتمكين اإلداري لجميااااع الف ااااات اإلشاااارافية ولجميااااع 
 .رهمالمستويات اإلدارية بغض النظر عن أعما

في ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  :الفرعية الثالثةالفرضية 
المحافظات  –استجابات أفراد العينة حو  التمكين اإلداري في وزارة الصحة الفلسطينية 

 .للمؤه  العلمي عزى ت   الجنوبية
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   العلميمؤهوالالفروق اإلحصائية بين أبعاد التمكين اإلداري ( 39) جدول

الوسط  العدد المؤه  المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
الدللة  قيمة ف المعياري 

 اإلحصائية

التصال 
ومشاركة 
 المعلومات

 15.47 66.85 60 دبلوم متوسط فأق 

2.058 0.106 
 14.56 68.02 168 بكالوريوس

 10.88 72.90 46 ماجستير
 18.01 64.22 10 دكتوراة 
 14.45 68.43 284 المجموع

 بناء فرق العم 

 15.64 70.54 60 دبلوم متوسط فأق 

0.191 0.903 
 14.03 69.42 168 بكالوريوس

 14.48 70.60 46 ماجستير
 12.85 68.00 10 دكتوراة 
 14.36 69.80 284 المجموع

 التأثير

 14.40 69.38 60 دبلوم متوسط فأق 

0.301 0.825 
 13.12 67.96 168 بكالوريوس

 13.21 67.45 46 ماجستير
 15.47 66.00 10 دكتوراة 
 13.45 68.11 284 المجموع

 تحفيز العاملين

 18.78 58.04 60 دبلوم متوسط فأق 

1.2 0.31 
 17.57 55.00 168 بكالوريوس

 17.15 52.66 46 ماجستير
 7.53 49.50 10 دكتوراة 
 17.56 55.07 284 المجموع

 التدريب والتعلم

 18.26 63.17 60 دبلوم متوسط فأق 

0.363 0.78 
 15.64 62.56 168 بكالوريوس

 14.17 65.30 46 ماجستير
 17.03 62.20 10 دكتوراة 
 16.00 63.12 284 المجموع
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الوسط  العدد المؤه  المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
الدللة  قيمة ف المعياري 

حصائيةاإل  

المشاركة في 
 اتاتخا  القرار 

 19.87 62.87 60 دبلوم متوسط فأق 

0.783 0.504 
 16.59 59.65 168 بكالوريوس

 14.18 62.78 46 ماجستير
 13.79 59.60 10 دكتوراة 
 16.89 60.84 284 المجموع

 التمكين اإلداري 

 14.62545 65.01 60 دبلوم متوسط فأق 

0.433 0.730 
 12.73 63.65 168 بكالوريوس

 11.39 65.33 46 ماجستير
 12.04 61.58 10 دكتوراة 
 12.89 64.14 284 المجموع

وجد فرو  ذات داللة إحصا ية بين مستويات تقديرات أفراد تأن  ال  يوضح( 42)جدو  رقم 
 1.411ت قيمة ف حيث كان والمؤه  العلميالعينة حو  مستوى التمكين اإلداري بشك  عام 

 .1.15وهي أكبر من  0.730وقيمة الداللة اإلحصا ية 

العم  في وزارة  ةإلى وضوح السياسات والتعليمات التي تتعل  ببي ويعزو الباحث ذلك 
وكذلك  العم ،اضمر الذي يقل  من تباين المؤهالت العلمية وتأثرها على طبيعة و  ،الصحة

يتلقاها الموظفين في الوزارة ال تميز بين الحاصلين على الدورات التدريبية وورش العم  التي 
 زارة ال تتعام  مع الموظفين بناء  الو  ، باإلضافة إلى أن  سدرجات عليا أو درجة البكالوريو 

 .ما على صفاتهم الرسمية والوظيفيةعلى مؤهالتهم إن  

فاي ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  :الفرعية الرابعةالفرضية 
المحافظاااات  –اساااتجابات أفاااراد العيناااة حاااو  التمكاااين اإلداري فاااي وزارة الصاااحة الفلساااطينية 

 .لطبيعة الوظيفةعزى الجنوبية ت  
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 مسمى الوظيفيوالاإلحصائية بين أبعاد التمكين اإلداري الفروق (38)جدول 

الوسط  العدد المسمى الوظيفي المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
الدللة  قيمة ف المعياري 

 اإلحصائية

التصال 
ومشاركة 
 المعلومات

 13.83 68.35 103 ر يس شعبة

2.513 0.059 
 14.89 67.24 144 ر يس قسم
 10.72 74.84 31 مدير دا رة

 21.88 65.40 7 مدير وحدة فما فو  
 14.42 68.42 285 المجموع

 بناء فرق العم 

 14.53 69.10 103 ر يس شعبة

0.687 0.561 
 14.67 69.55 144 ر يس قسم
 12.03 73.23 31 مدير دا رة

 14.77 69.29 7 مدير وحدة فما فو  
 14.34 69.78 285 المجموع

 التأثير

 14.07 66.72 103 ر يس شعبة

0.984 0.4 
 13.14 68.65 144 ر يس قسم
 11.90 70.97 31 مدير دا رة

 16.12 65.71 7 و  مدير وحدة فما ف
 13.43 68.13 285 المجموع

 تحفيز العاملين

 18.07 56.17 103 ر يس شعبة

1.065 0.364 
 17.84 54.67 144 ر يس قسم
 15.34 55.89 31 مدير دا رة

 8.00 44.29 7 مدير وحدة فما فو  
 17.53 55.09 285 المجموع

 التدريب والتعلم

 15.18 61.88 103 ر يس شعبة

1.092 0.353 
 16.85 62.94 144 ر يس قسم
 13.84 67.48 31 مدير دا رة

 17.27 66.57 7 مدير وحدة فما فو  
 15.97 63.14 285 المجموع
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الوسط  العدد المسمى الوظيفي المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
الدللة  قيمة ف المعياري 

 اإلحصائية

المشاركة في 
 اتلقرار اتخا  ا

 17.39 60.37 103 ر يس شعبة

1.002 0.392 
 17.40 60.40 144 ر يس قسم
 12.52 65.68 31 مدير دا رة

 14.22 57.43 7 مدير وحدة فما فو  
 16.88 60.89 285 المجموع

 التمكين اإلداري 

 12.51 63.65 103 ر يس شعبة

1.123 0.340 
 13.53 63.80 144 ر يس قسم

 10.70 68.03 31 دير دا رةم
 12.46 61.56 7 مدير وحدة فما فو  

 12.87 64.15 285 المجموع

وجد فرو  ذات داللاة إحصاا ية باين مساتويات تقاديرات أفاراد تأن  ال  يوضح( 41)جدو  رقم 
 حياااث كانااات قيماااة ف والمسااامى الاااوظيفيالعيناااة حاااو  مساااتوى التمكاااين اإلداري بشاااك  عاااام 

 . (1.15) وهي أكبر من (1.141) يمة الداللة اإلحصا يةوق (2.211)

الموظفين هم من أصحاب الوظا ف اإلشرافية وجميعهم يمارسون  ويعزو الباحث ذلك إلى أن  
تعم   طالع كام  بالنشاطات والبرامج التي من شأنها أن  ا ويكونون على اإلداري،التمكين 

رؤية ومفهوم واضح لمعظم القضايا  الي لديهموبالت الوزارة،على تحسين التمكين اإلداري في 
يرون أهمية التمكين اإلداري للوزارة من منظور  مهم جميعهوأن   الدراسة،ومنها موضوع 

 .متقارب
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( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  :الفرعية الخامسةالفرضية 
المحافظات  –ي وزارة الصحة الفلسطينية في استجابات أفراد العينة حو  التمكين اإلداري ف

 .لسنوات الخبرةعزى الجنوبية ت  

 سنوات الخبرةو الفروق اإلحصائية بين أبعاد التمكين اإلداري  (34)جدول 

الوسط  العدد المسمى الوظيفي المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

التصال 
ومشاركة 
 المعلومات

 15.71 67.53 31 فأق  سنوات 5

0.375 0.771 
 12.68 67.13 72 سنوات 21الى  1من 
 15.39 69.36 81 سنة 25الى  22من 

 14.51 68.87 101 سنة 25أكور من 
 14.42 68.42 285 المجموع

 بناء فرق العم 

 18.03 69.84 31 سنوات فأق  5

1.36 0.255 
 12.78 67.08 72 سنوات 21الى  1من 
 14.06 71.70 81 سنة 25الى  22من 

 14.28 70.15 101 سنة 25أكور من 
 14.34 69.78 285 المجموع

 التأثير

 16.58 70.65 31 سنوات فأق  5

0.767 0.513 
 11.28 66.94 72 سنوات 21الى  1من 
 13.92 69.07 81 سنة 25الى  22من 

 13.42 67.45 101 سنة 25أكور من 
 13.43 68.13 285 المجموع

 تحفيز العاملين

 20.96 59.92 31 سنوات فأق  5

0.909 0.437 
 17.30 55.00 72 سنوات 21الى  1من 
 17.56 54.20 81 سنة 25الى  22من 

 16.53 54.38 101 سنة 25أكور من 
 17.53 55.09 285 المجموع

 التدريب والتعلم

 15.89 66.84 31 سنوات فأق  5

0.961 0.411 
 15.69 62.75 72 سنوات 21الى  1من 
 17.54 61.33 81 سنة 25الى  22من 

 14.85 63.74 101 سنة 25أكور من 
 15.97 63.14 285 المجموع
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الوسط  العدد المسمى الوظيفي المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
الدللة  قيمة ف المعياري 

 اإلحصائية

اركة في المش
 اتاتخا  القرار 

 19.35 64.06 31 سنوات فأق  5

0.561 0.641 
 16.60 60.00 72 سنوات 21الى  1من 
 16.11 59.85 81 سنة 25الى  22من 

 16.98 61.39 101 سنة 25أكور من 
 16.88 60.89 285 المجموع

 التمكين اإلداري 

 14.87258 66.42 31 سنوات فأق  5

0.484 0.694 
 11.63436 63.09 72 سنوات 21الى  1من 
 13.32 64.07 81 سنة 25الى  22من 

 12.79 64.28 101 سنة 25أكور من 
 12.87 64.15 285 المجموع

 

وجد فرو  ذات داللاة إحصاا ية باين مساتويات تقاديرات أفاراد تأن  ال  يوضح( 41)جدو  رقم 
 حيااااث كاناااات قيمااااة ف وساااانوات الخباااارةبشااااك  عااااام  العينااااة حااااو  مسااااتوى التمكااااين اإلداري 

 . (1.15) وهي أكبر من (1.194) وقيمة الداللة اإلحصا ية (1.414)

  اإلدارة وموج  من قب ،غير مرتبط بالخبرةالتمكين اإلداري  ويعزو الباحث ذلك إلى أن  
بي ية، ويمنح للموظفين، وأن  أصحاب الوظا ف اإلشرافية يخضعون لنفس الظروف ال العليا،

يتلقون ويخضعون لنفس الدورات والبرامج  همطبيعة العم  في الوزارة، باإلضافة إلى أن  لنفس و 
، الخبرةالتي من شأنها أن  تعم  على تحسين مستوى التمكين اإلداري على اختالف سنوات 

 . هاوبغض النظر عن عدد

في ( α≤1.15)ى داللة حصا ية عند مستو إتوجد فرو  ذات داللة  :رابعةالفرضية الرئيسة ال
المحافظات  –في وزارة الصحة الفلسطينية  إدارة الجودة الشاملةاستجابات أفراد العينة حو  

الجنس، العمر، المؤه  العلمي، المسمى الوظيفي، )غرافية و عزى للمتغيرات الديمالجنوبية ت  
 (.سنوات الخبرة

في ( α≤1.15)عند مستوى داللة حصا ية إتوجد فرو  ذات داللة  :الفرعية األولىالفرضية 
المحافظات  –في وزارة الصحة الفلسطينية  إدارة الجودة الشاملةاستجابات أفراد العينة حو  

 .للجنسعزى الجنوبية ت  
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 والجن إدارة الجودة الشاملة الفروق اإلحصائية بين أبعاد  (33)جدول 

الوسط  العدد الجن  المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  مة تقي
 اإلحصائية

 التركيز على الجمهور
 17.03 64.97 181 ذكر

1.17 0.243 
 15.52 62.60 104 أنوى

 دعم اإلدارة العليا
 18.26 61.25 181 ذكر

0.526 0.599 
 17.15 60.10 104 أنوى

التحسين الشام  
 والمستمر

 15.21 68.55 181 ذكر
1.322 0.187 

 15.98 66.03 104 أنوى
السياسات 
 والستراتيجيات

 17.29 66.32 181 ذكر
-0.123 0.902 

 15.80 66.57 104 أنوى

 إدارة الجودة الشاملة
 15.07 65.27 181 ذكر

0.796 0.427 
 14.30 63.82 104 أنوى

 
فراد بين مستويات تقديرات أوجد فرو  ذات داللة إحصا ية ت  ال يوضح أن   (44)رقم جدو  
وقيمة الداللة  T (1.791)والجنس حيث كانت قيمة و  إدارة الجودة الشاملة حالعينة 

 . (1.15) وهي أكبر من (1.417) اإلحصا ية

لاااديهم الاااوعي واإلدراك الماااافي  علاااى حاااد ساااواء الاااذكور واإلنااااي ويعااازو الباحاااث ذلاااك إلاااى أن  
هميااة معااايير فجاانس الموظااف ال يااؤثر علااى وجهااة نظاارة نحااو أ  الشاااملة،لمفهااوم إدارة الجااودة 

 .إدارة الجودة الشاملة في تطوير أداء الوزارة

في ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  :الفرعية الثانيةالفرضية 
المحافظات  –استجابات أفراد العينة حو  إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 

 .للعمرعزى الجنوبية ت  
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 والعمر إدارة الجودة الشاملةالفروق اإلحصائية بين أبعاد ( 35) جدول

الوسط  العدد العمر المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

قيمة 
 ف

الدللة 
 اإلحصائية

التركيز على 
 الجمهور
 

 18.03 68.42 19 سنة فأق  15

0.980 0.403 
 16.83 64.95 35 سنة 11الى  11من 
 16.88 61.16 49 سنة 15الى  12من 

 16.26 64.20 180 سنة 11أكور من 
 16.56 64.05 283 المجموع

 دعم اإلدارة العليا
 

 17.63 65.79 19 سنة فأق  15

1.862 0.136 
 19.58 65.24 35 سنة 11الى  11من 
 18.00 57.62 49 سنة 15الى  12من 

 17.20 60.09 180 سنة 11أكور من 
 17.75 60.68 283 المجموع

التحسين الشام  
 والمستمر

 16.06 70.00 19 سنة فأق  15

0.344 0.794 
 15.93 65.90 35 سنة 11الى  11من 
 14.66 66.80 49 سنة 15الى  12من 

 15.72 67.83 180 سنة 11أكور من 
 15.54 67.56 283 المجموع

السياسات 
 والستراتيجيات

 17.81 67.02 19 سنة فأق  15

0.038 0.990 
 15.03 67.05 35 سنة 11الى  11من 
 16.79 66.05 49 سنة 15الى  12من 

 16.99 66.24 180 سنة 11أكور من 
 16.70 66.36 283 المجموع

إدارة الجودة 
 الشاملة

 15.09 67.81 19 سنة فأق  15

0.583 0.626 
 14.60 65.79 35 سنة 11الى  11من 
 14.93 62.91 49 سنة 15الى  12من 

 14.78 64.59 180 سنة 11أكور من 
 14.77 64.66 283 المجموع
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فاراد باين مساتويات تقاديرات أوجد فرو  ذات داللاة إحصاا ية تيوضح أن  ال ( 45)جدو  رقم 
 (1.511) بشاك  عاام والعمار حياث كانات قيماة ف إدارة الجاودة الشااملةمساتوى حاو  العينة 

  . (1.15) وهي أكبر من (1.111)وقيمة الداللة اإلحصا ية 

 واإلدراك المااافيالف ااات العمريااة فااي الااوزارة لااديهم الااوعي  جميااع ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى أن  
فعماار الموظااف ال يااؤثر علااى وجهااة نظاارة نحااو أهميااة معااايير  الشاااملة،لمفهااوم إدارة الجااودة 

 .وزارةإدارة الجودة الشاملة في تطوير أداء ال

في ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  :الفرعية الثالثةالفرضية 
المحافظات  –استجابات أفراد العينة حو  إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 

 .للمؤه  العلمي عزى ت   الجنوبية

 مؤه  العلميوالاملة إدارة الجودة الش أبعاد الفروق اإلحصائية بين (36)جدول 

الوسط  العدد المؤه  المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
الدللة  قيمة ف المعياري 

 اإلحصائية

التركيز على 
 الجمهور
 

 18.06 65.83 60 دبلوم متوسط فأق 

0.432 0.730 
 16.69 63.23 168 بكالوريوس

 14.29 65.14 46 ماجستير
 15.14 64.00 10 دكتوراه 
 16.54 64.12 284 موعالمج

 دعم اإلدارة العليا
 

 20.18 64.06 60 دبلوم متوسط فأق 

1.286 0.279 
 17.80 60.10 168 بكالوريوس

 15.16 60.65 46 ماجستير
 14.27 53.67 10 دكتوراة 
 17.87 60.80 284 المجموع

التحسين الشام  
 والمستمر

 15.78 67.11 60 دبلوم متوسط فأق 

0.482 0.695 
 15.73 67.50 168 بكالوريوس

 14.53 69.42 46 ماجستير
 16.10 63.33 10 دكتوراة 
 15.52 67.58 284 المجموع
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الوسط  العدد المؤه  المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
الدللة  قيمة ف المعياري 

 اإلحصائية

السياسات 
 والستراتيجيات

 16.79 68.56 60 دبلوم متوسط فأق 

0.757 0.519 
 17.22 65.24 168 بكالوريوس

 14.98 67.97 46 ماجستير
 16.65 65.00 10 دكتوراة 
 16.75 66.37 284 المجموع

إدارة الجودة 
 الشاملة

 15.96 66.39 60 دبلوم متوسط فأق 

0.616 0.605 
 14.98 64.02 168 بكالوريوس

 12.83 65.80 46 ماجستير
 13.87 61.50 10 دكتوراة 
 14.80 64.72 284 المجموع

 

وجد فرو  ذات داللاة إحصاا ية باين مساتويات تقاديرات أفاراد ت  ال أن   يوضح( 41)جدو  رقم 
 حيااث كاناات قيمااة ف والمؤهاا  العلماايالعينااة حااو  مسااتوى إدارة الجااودة الشاااملة بشااك  عااام 

 . (1.15) ي أكبر منوه (1.115) وقيمة الداللة اإلحصا ية (1.121)

معاااايير الجاااودة الشااااملة فاااي الاااوزارة، يااادركها الموظفياااون بغاااض  و الباحاااث ذلاااك إلاااى أن  ويعاااز  
تاوافر معاايير إدارة الجاودة الشااملة ال يارتبط بشاك  مباشار  وأن   العلمياة،النظر عان ماؤهالتهم 

 .ن بالمؤهالت العلمية، بقدر ما ترتبط بالمفاءة والخبرة التي يمتلمها الموظفو 

في ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  :الفرعية الرابعةالفرضية 
المحافظات  –استجابات أفراد العينة حو  إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 

 .لطبيعة الوظيفةعزى الجنوبية ت  
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 مسمى الوظيفيوالاإلداري شاملة إدارة الجودة ال أبعاد الفروق اإلحصائية بين( 37) جدول

الوسط  العدد المسمى الوظيفي المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

التركيز على 
 الجمهور

 

 15.56 62.36 103 ر يس شعبة

1.429 0.235 
 17.46 64.12 144 ر يس قسم
 14.06 69.14 31 مدير دا رة

 18.40 67.14 7 مدير وحدة فما فو  
 16.51 64.11 285 المجموع

 دعم اإلدارة العليا
 

 18.49 60.97 103 ر يس شعبة

0.706 0.549 
 18.21 59.81 144 ر يس قسم
 14.41 63.66 31 مدير دا رة

 14.58 67.14 7 مدير وحدة فما فو  
 17.84 60.83 285 المجموع

التحسين الشام  
 والمستمر

 15.22 67.25 103 شعبة ر يس

2.222 0.086 
 16.06 66.50 144 ر يس قسم
 11.36 74.30 31 مدير دا رة

 19.91 66.67 7 مدير وحدة فما فو  
 15.51 67.63 285 المجموع

السياسات 
 واالستراتيجيات

 16.33 66.67 103 ر يس شعبة

1.203 0.309 
 17.57 65.07 144 ر يس قسم

 14.26 71.08 31 دا رةمدير 
 13.39 69.52 7 مدير وحدة فما فو  

 16.73 66.41 285 المجموع

إدارة الجودة 
 الشاملة

 14.51 64.31 103 ر يس شعبة

1.377 0.250 
 15.49 63.88 144 ر يس قسم
 11.61 69.54 31 مدير دا رة

 14.92 67.62 7 مدير وحدة فما فو  
 14.78 64.74 285 المجموع

 

وجد فرو  ذات داللة إحصا ية بين مستويات تقديرات أفراد تأن  ال  يوضح( 47)جدو  رقم 
 حيث كانت قيمة ف ،والمسمى الوظيفيالعينة حو  مستوى إدارة الجودة الشاملة بشك  عام 

 . (1.15) وهي أكبر من (1.151) وقيمة الداللة اإلحصا ية (2.177)
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معاايير إدارة  أن   وإلاىالمهاام، اإلشارافية فاي الاوزارة متقارباة  إلى أن   ف اتويعزو الباحث ذلك ال
الجودة الشاملة في وزارة الصحة يطبقهاا جمياع الماوظفين كا  حساب مساماه الاوظيفي ومهاما  

لماا اقتنعات المسمى الوظيفي ال عالقاة لا  بفلسافة إدارة الجاودة الشااملة طا إن  حيث  .الوظيفية
 .دعمت تطبيقها في الوزارةو بها اإلدارة العليا 

( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  :الفرعية الخامسةالفرضية 
 –في استجابات أفراد العينة حو  إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 

 .لسنوات الخبرةعزى المحافظات الجنوبية ت  

 سنوات الخبرةو إدارة الجودة الشاملة اد الفروق اإلحصائية بين أبع( 32) جدول

الوسط  العدد المسمى الوظيفي المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

التركيز على 
 الجمهور

 

 19.30 63.76 31 سنوات فأق  5

0.082 0.970 
 17.46 63.52 72 سنوات 21الى  1من 
 15.45 63.99 81 سنة 25الى  22من 

 15.95 64.72 101 سنة 25أكور من 
 16.51 64.11 285 المجموع

 دعم اإلدارة العليا
 

 19.90 62.58 31 سنوات فأق  5

0.418 0.740 
 17.35 62.04 72 سنوات 21الى  1من 
 18.83 59.26 81 سنة 25الى  22من 

 16.85 60.69 101 سنة 25أكور من 
 17.84 60.83 285 المجموع

التحسين الشام  
 والمستمر

 15.32 69.57 31 سنوات فأق  5

0.698 0.554 
 15.67 65.56 72 سنوات 21الى  1من 
 15.11 67.61 81 سنة 25الى  22من 

 15.84 68.51 101 سنة 25أكور من 
 15.51 67.63 285 المجموع

 

 

 



 522 

الوسط  العدد المسمى الوظيفي المتطلبات
بيالحسا  

النحراف 
الدللة  قيمة ف المعياري 

 اإلحصائية

السياسات 
 واالستراتيجيات

 16.74 67.31 31 سنوات فأق  5

0.160 0.923 
 15.50 65.28 72 سنوات 21الى  1من 
 17.40 66.83 81 سنة 25الى  22من 

 17.23 66.60 101 سنة 25أكور من 
 16.73 66.41 285 المجموع

جودة إدارة ال
 الشاملة

 15.63 65.81 31 سنوات فأق  5

0.134 0.940 
 14.65 64.10 72 سنوات 21الى  1من 
 14.86 64.42 81 سنة 25الى  22من 

 14.75 65.13 101 سنة 25أكور من 
 14.78 64.74 285 المجموع

 

يرات أفراد وجد فرو  ذات داللة إحصا ية بين مستويات تقدتأن  ال  يوضح( 41)جدو  
 فحيث كانت قيمة  وسنوات الخبرةالعينة حو  مستوى إدارة الجودة الشاملة بشك  عام 

 . (1.15) وهي أكبر من 0.940)) وقيمة الداللة (0.134)

مجااااالت إدارة الجاااودة الشااااملة ال عالقاااة لهاااا بسااانوات مفهاااوم و  أن   ويعااازو الباحاااث ذلاااك إلاااى
مجااالت إدارة يادركوا مفهاوم و  زارة يستطيعون أن  الو الموظفين في  إن  حيث  للموظفين،الخدمة 

 .الجودة الشاملة من خال  مهامهم الوظيفية اليومية بغض النظر عن سنوات خبرتهم
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 :المقدمة

الفصاا  اسااتعرا  ضهاام النتااا ج التااي توصاا  إليهااا الباحااث بعااد تحلياا  البيانااات  يتضاامن هااذا
واختباار فرضايات الدراساة، وأهام التوصايات المقترحاة فاي ضاوء تلاك النتاا ج، والتاي يأما  ماان 
خاللهاا التوصا  إلاى تطبيا  مباادئ إدارة الجاودة الشااملة مان خاال  التمكاين اإلداري وبالتاالي 

 .خدمات التي تقدمها وزارة الصحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبيةإلى رفع مستوى جودة ال
 

 :النتائج 6.9
النتائج المتعلقة بمدى توافر عناصر التمكين اإلداري في وزارة الصحة الفلسطينية  6.9.9
 :المحافظات الجنوبية -

درجاااة المحافظاااات الجنوبياااة بتتاااوافر عناصااار التمكاااين اإلداري فاااي وزارة الصاااحة الفلساااطينية ب
 -حياااااث كاااااان تاااااوافر تلاااااك العناصااااار فاااااي وزارة الصاااااحة الفلساااااطينية %( 34053)متوساااااطة 

 :المحافظات الجنوبية كما يلي

 (.39030) بناء فر  العم  بدرجة مرتفعة% 

  (.30046) مرتفعة بدرجة المعلومات ومشاركة االتصا% 

 (.30055) التأثير بدرجة مرتفعة% 

 (35054) التدريب والتعلم بدرجة متوسطة% 

  (.3.009) بدرجة متوسطة اتالمشاركة في اتخاذ القرار% 

 (.330.9) متوسطة بدرجة العاملين تحفيز% 
 

النتائج المتعلقة بمدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة  6.9.8
 :المحافظات الجنوبية -الفلسطينية 

المحافظات الجنوبياة  -فلسطينية وزارة الصحة الفي درجة تطبي  مبادئ إدارة الجودة الشاملة 
تطبيا  للبمساتوى متوساط  الاوزارة تقاوم ياد  علاى أن  فهاذا  ،%(34034)متوسطة  بدرجة كانت

 المتوساطة والقادرةالعااملين الاوعي  لادى وأن  المتعلقة بإدارة الجاودة الشااملة  واالهتمام بالمبادئ
المزيااد ماان االهتمااام  ىوزارة إلااوتحتاااج الاا ،غياار كاااف   وهااذا الشاااملة،تطبياا  إدارة الجااودة  علااى

سااتوى تطبياا  إدارة الجااودة ذه الدراسااة لرفااع ما هااماان خااال  تبنااي التوصاايات التااي جاااءت بهاا
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 –الشاملة، حيث كاان مادى تطبيا  مباادئ إدارة الجاودة الشااملة فاي وزارة الصاحة الفلساطينية 
 :المحافظات الجنوبية كما يلي

  (.33035)التحسين الشام  والمستمر بدرجة متوسطة% 

  (%33045)السياسات واالستراتيجيات بدرجة متوسطة. 

 (.34055) متوسطة بدرجة الجمهور على التركيز% 
 (.3.005) متوسطة بدرجة العليا اإلدارة دعم% 
 

الشاملة في وزارة  وإدارة الجودة ي النتائج المتعلقة بالع،قة بين أبعاد التمكين اإلدار  6.9.4
 :ات الجنوبيةالمحافظ -الصحة الفلسطينية 

  بنااء فار  االتصاا  ومشااركة المعلوماات)توجد عالقة طردياة باين أبعااد التمكاين اإلداري ،
إدارة الجاودة و  (اتالمشااركة فاي اتخااذ القارار  والاتعلم،العم ، التأثير، تحفيز العاملين، التادريب 

 .الشاملة

اري فااي وزارة الصااحة أناا  كلمااا تااوافر عناصاار التمكااين اإلد علااى ،وتااد  هااذه العالقااة الطرديااة
المحافظات الجنوبية بدرجة أكبر، كلما زاد تطبي  مباادئ إدارة الجاودة الشااملة،  -الفلسطينية 

 ،هتماااام بتطبيااا  عناصااار التمكاااين اإلداري وبالتاااالي يجاااب علاااى وزارة الصاااحة الفلساااطينية اال
 إلااى يااؤديواضخااذ بتوصاايات هااذه الدراسااة لزيااادة نساابة تااوافر عناصاار التمكااين اإلداري ممااا 

 .زيادة تطبي  إدارة الجودة الشاملة
 

 :بأثر التمكين اإلداري على إدارة الجودة الشاملةالنتائج المتعلقة  6.9.3

   داللةوهو يمو  المتغير التابع يتأثر بصورة جوهرية وذات الشاملة  إدارة الجودةمستوى  أن 
ماان التغياار فااي  (%3303) وهااذا يعنااي أن  ( 0333.) كين اإلداري ككاا  بقيمااةبااالتمإحصااا ية 

المشااركة  - مالتادريب والاتعل)المساتقلة التالياة المتغيارات إدارة الجودة الشااملة يعاود إلاى تاأثير 
 - 0553. - 0554.)بنساابة  (التااأثير -ومشاااركة المعلومااات  االتصااا  -اتفااي اتخاااذ القاارار 

 .التدريب والتعلمكان بعد  إن  أكور اضبعاد تأثير احيث  ،على الترتيب( 0.95. - 0593.

   يتااأثر بصااورة جوهريااة وذات ال وهااو يمواا  المتغياار التااابع  الشاااملة إدارة الجااودةمسااتوى  أن
 (.بناء فر  العم ، تحفيز العاملين) التالية بالمتغيراتإحصا ية  داللة
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 :بالفروقات اإلحصائيةالنتائج المتعلقة  6.9.5

  حصااا ية عنااد مسااتوى داللااةإوجااد فاارو  ذات داللااة تال (1.15≥α ) فااي اسااتجابات أفااراد
عاااازى المحافظااااات الجنوبيااااة ت   –فااااي وزارة الصااااحة الفلسااااطينية  التمكااااين اإلداري العينااااة حااااو  

 (.الجنس، العمر، المؤه  العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة)غرافية و للمتغيرات الديم

  حصااا ية عنااد مسااتوى داللااة إوجااد فاارو  ذات داللااة تال(.0.3≥α )بات أفااراد فااي اسااتجا
عاازى المحافظااات الجنوبيااة ت   –فااي وزارة الصااحة الفلسااطينية  إدارة الجااودة الشاااملةالعينااة حااو  

 (.الجنس، العمر، المؤه  العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة)غرافية و للمتغيرات الديم

 :النتائج المتعلقة بالمتغيرات الديموغرافية 6.9.6

 ن في وزارة الصحة بالمحافظات الجنوبية مقارنة باإلنايارتفاع نسبة الذكور من العاملي. 

  بااااين العاااااملين فااااي وزارة الصااااحة( ساااانة 53إلااااى  55)ارتفاااااع نساااابة الف ااااة العمريااااة ماااان 
 .بالمحافظات الجنوبية الفلسطينية

 الفلساطينية ارتفاع نسبة الحاصلين على درجة البكالوريوس بين العاملين فاي وزارة الصاحة 
 .يةبالمحافظات الجنوب

 بالمحافظات الجنوبية الفلسطينية ارتفاع نسبة العاملين بف ة ر يس قسم في وزارة الصحة. 

 ساانة بااين العاااملين فااي وزارة الصااحة (53) ارتفاااع نساابة ماان لااديهم ساانوات خباارة أكواار ماان 
 .بالمحافظات الجنوبية الفلسطينية
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 نتائج اختبارات فرضيات الدراسة ملخص( 31)جدول 

 النتيجة يةالفرض م
( α ≤ 1.15)توجد عالقاة ذات داللاة إحصاا ية عناد مساتوى داللاة  اضولى

بااااااين التمكااااااين اإلداري وإدارة الجااااااودة الشاااااااملة فااااااي وزارة الصااااااحة 
 .المحافظات الجنوبية - الفلسطينية

 تم قبو  هذه الفرضية

( α≤1.15)عناااد مساااتوى داللاااة وجاااد عالقاااة ذات داللاااة إحصاااا ية ت (2)اضولى 
فااي وزارة التصااا  ومشاااركة المعلومااات وإدارة الجااودة الشاااملة بااين ا

 .المحافظات الجنوبية - الصحة الفلسطينية

 الفرضية هذه قبو  تم

 (α≤1.15)عناااد مساااتوى داللاااة وجاااد عالقاااة ذات داللاااة إحصاااا ية ت (1)اضولى 
فاااااي وزارة الصاااااحة باااااين بنااااااء فااااار  العمااااا  وإدارة الجاااااودة الشااااااملة 

 .ظات الجنوبيةالمحاف - الفلسطينية

 الفرضية هذه قبو  تم

 (α≤1.15)عناااد مساااتوى داللاااة وجاااد عالقاااة ذات داللاااة إحصاااا ية ت (1)اضولى 
 - فااي وزارة الصااحة الفلسااطينيةبااين التااأثير وإدارة الجااودة الشاااملة 

 .المحافظات الجنوبية

 الفرضية هذه قبو  تم

( α≤1.15)لاااة عناااد مساااتوى دالوجاااد عالقاااة ذات داللاااة إحصاااا ية ت (4)اضولى 
فااااااي وزارة الصااااااحة بااااااين تحفيااااااز العاااااااملين وإدارة الجااااااودة الشاااااااملة 

 .المحافظات الجنوبية - الفلسطينية

 الفرضية هذه قبو  تم

 (α≤1.15)عناااد مساااتوى داللاااة وجاااد عالقاااة ذات داللاااة إحصاااا ية ت (5)اضولى 
فااااااي وزارة الصااااااحة بااااااين التاااااادريب والااااااتعلم وإدارة الجااااااودة الشاااااااملة 

 .المحافظات الجنوبية - الفلسطينية

 الفرضية هذه قبو  تم

 (α≤1.15)عناااد مساااتوى داللاااة وجاااد عالقاااة ذات داللاااة إحصاااا ية ت (1)اضولى 
فاااي وزارة وإدارة الجاااودة الشااااملة  اتالمشااااركة فاااي اتخااااذ القااارار باااين 

 .المحافظات الجنوبية - الصحة الفلسطينية

 الفرضية هذه قبو  تم

بين ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة وجد أثر ذو داللة إي الوانية
التمكين اإلداري وإدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 

 .المحافظات الجنوبية –

 الفرضية هذه قبو  تم

فاي ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  الوالوة
ة الصااااحة اسااااتجابات أفااااراد العينااااة حااااو  التمكااااين اإلداري فااااي وزار 

غرافياااة و عااازى للمتغيااارات الديمالمحافظاااات الجنوبياااة ت   –الفلساااطينية 
الجااااانس، العمااااار، المؤهااااا  العلماااااي، المسااااامى الاااااوظيفي، سااااانوات )

 (.الخبرة

 هذه الفرضية رفضتم 
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 النتيجة الفرضية م
في ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  (2)الوالوة 

ينة حو  التمكين اإلداري في وزارة الصحة استجابات أفراد الع
 .عزى لمتغير الجنسالمحافظات الجنوبية ت   –الفلسطينية 

 الفرضية هذه رفض تم

في ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  (1)الوالوة 
استجابات أفراد العينة حو  التمكين اإلداري في وزارة الصحة 

 .عزى لمتغير العمرات الجنوبية ت  المحافظ –الفلسطينية 

 الفرضية هذه رفض تم

في ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  (1)الوالوة 
استجابات أفراد العينة حو  التمكين اإلداري في وزارة الصحة 

 .عزى لمتغير المؤه  العلميالمحافظات الجنوبية ت   –الفلسطينية 

 الفرضية هذه رفض تم

في ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  (4)الوالوة 
استجابات أفراد العينة حو  التمكين اإلداري في وزارة الصحة 

 .عزى لمتغير المسمى الوظيفيالمحافظات الجنوبية ت   –الفلسطينية 

 الفرضية هذه رفض تم

في ( α≤1.15)داللة  حصا ية عند مستوى إتوجد فرو  ذات داللة  (5)الوالوة 
استجابات أفراد العينة حو  التمكين اإلداري في وزارة الصحة 

 .عزى لمتغير سنوات الخبرةالمحافظات الجنوبية ت   –الفلسطينية 

 الفرضية هذه رفض تم

فاي ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  الرابعة 
دة الشااملة فاي وزارة الصاحة استجابات أفراد العيناة حاو  إدارة الجاو 

عااازى للمتغيااارات الديموغرافياااة المحافظاااات الجنوبياااة ت   –الفلساااطينية 
الجااااانس، العمااااار، المؤهااااا  العلماااااي، المسااااامى الاااااوظيفي، سااااانوات )

 (.الخبرة

 الفرضية هذه رفض تم

في ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  (2)الرابعة 
ة حو  إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة استجابات أفراد العين

 .عزى لمتغير الجنسالمحافظات الجنوبية ت   –الفلسطينية 

 الفرضية هذه رفض تم

في ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  (1)الرابعة 
استجابات أفراد العينة حو  إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة 

 .عزى لمتغير العمرالمحافظات الجنوبية ت   –الفلسطينية 

 الفرضية هذه رفض تم

في ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  (1)الرابعة 
استجابات أفراد العينة حو  إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة 

 .عزى لمتغير المؤه  العلميالمحافظات الجنوبية ت   –الفلسطينية 

 الفرضية هذه رفض تم

في ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  (4)الرابعة 
استجابات أفراد العينة حو  إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة 

 .عزى لمتغير المسمى الوظيفيالمحافظات الجنوبية ت   –الفلسطينية 

 الفرضية هذه رفض تم
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 النتيجة الفرضية م
في ( α≤1.15)حصا ية عند مستوى داللة إتوجد فرو  ذات داللة  (5)الرابعة 

استجابات أفراد العينة حو  إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة 
 .عزى لمتغير سنوات الخبرةالمحافظات الجنوبية ت   –الفلسطينية 

 الفرضية هذه رفض تم

 (جرد بواسطة الباحث:)المصدر

 :داف الدراسةالنتائج المتعلقة بتحقيق أه 6.9.7

 :أظهرت النتا ج تحقي  أهداف الدراسة على النحو الموضح بالجدو  أدناه
 

 النتائج المتعلقة بتحقيق أهداف الدراسة( 51)جدول 

 مدى التحقيق كيفية تحقيقه مضمون الهدف م

9 - 

التعااااارف علاااااى مااااادى تاااااوافر عناصااااار التمكاااااين 
 –اإلداري فاااااااااااااي وزارة الصاااااااااااااحة الفلساااااااااااااطينية 

 .نوبيةالمحافظات الج

 الدراسة الميدانية 
 ( الفص  الخامس)

، (11)، (17)، (11)جدو  رقم 
(19) ،(11) ،(12) ،(11 ) 

 تم تحقيق 

8 - 

التعاارف علااى ماادى تااوافر عناصاار إدارة الجااودة 
 –وزارة الصااااااااااحة الفلسااااااااااطينية  فااااااااااي الشاااااااااااملة

 .المحافظات الجنوبية

 الدراسة الميدانية
 ( الفص  الخامس)

، (14)، (11)، (11)جدو  رقم 
(15) ،(11) 

 تم تحقيق 

4 - 
التعرف على مدى العالقة بين التمكاين اإلداري 
وإدارة الجااااااااااودة الشاااااااااااملة فااااااااااي وزارة الصااااااااااحة 

 .المحافظات الجنوبية -الفلسطينية 

 الدراسة الميدانية
 ( الفص  الخامس)

 (17)جدو  رقم 
 تم تحقيق 

3 - 
التعرف على تأثير العالقة بين التمكين اإلداري 
وإدارة الجااااااااااودة الشاااااااااااملة فااااااااااي وزارة الصااااااااااحة 

 .المحافظات الجنوبية –الفلسطينية 

 الدراسة الميدانية
 ( الفص  الخامس)

 (11)جدو  رقم 

 تم تحقيق 

5 - 

التعرف على الفرو  في استجابات أفاراد العيناة 
حااااااااااو  التمكااااااااااين اإلداري فااااااااااي وزارة الصااااااااااحة 

عاااااااازى المحافظااااااااات الجنوبيااااااااة ت   –الفلسااااااااطينية 
الجانس، العمار، )التالياة  الديموغرافياة اتللمتغير 

المؤهااااا  العلماااااي، المسااااامى الاااااوظيفي، سااااانوات 
 (الخبرة

 الدراسة الميدانية
 ( الفص  الخامس)

، (42)، (41)، (19)جدو  رقم 
(41) ،(41) 

 تم تحقيق 
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 مدى التحقيق كيفية تحقيقه مضمون الهدف م

6 - 

التعرف على الفرو  في استجابات أفاراد العيناة 
و  إدارة الجااااودة الشاااااملة فااااي وزارة الصااااحة حاااا

عاااااااازى المحافظااااااااات الجنوبيااااااااة ت   –الفلسااااااااطينية 
الجانس، العمار، )التالياة  الديموغرافياة للمتغيرات

المؤهااااا  العلماااااي، المسااااامى الاااااوظيفي، سااااانوات 
 (.الخبرة

 الدراسة الميدانية
 ( الفص  الخامس)

، (41)، (45)، (44)جدو  رقم 
(47) ،(41) 

 
 تم تحقيق 

7 - 

تقاااااااديم توصااااااايات ومقترحاااااااات بشاااااااأن مساااااااتوى 
التمكااين اإلداري واالرتقاااء بمسااتوى إدارة الجااودة 
الشااااملة، مماااا ياااؤدي الاااى تطاااور وزارة الصاااحة 

 .الفلسطينية وتحسين مستوى خدماتها

 التوصيات
 ( الفص  السادس)

 (52)جدو  رقم 
 تم تحقيق 

 (جرد بواسطة الباحث:)المصدر

 
 :التوصيات 6.8

ماان العاار  الساااب  ضهاام نتااا ج الدراسااة مجموعااة ماان التوصاايات التااي تعباار يلخاا  الباحااث 
وتعزياز إدارة الجاودة الشااملة  اولة للوصاو  لاوزارة ممكناة إداري ااعن أوج  اإلفادة منها، في مح

الباحااث عاار  هااذه  وقااد راعااىللعاااملين فااي وزارة الصااحة الفلسااطينية بالمحافظااات الجنوبيااة، 
 (35)الدراسة كما هو يتضح من الجدو  لمتغيرات  التوصيات وفق ا

 
 الدراسة لمتغيرات التوصيات وفًقا( 59)جدول 

 أبعاد التمكين اإلداري : أوًل 
 التصال ومشاركة المعلومات .9

 .تاحة فرص الوصو  إلى أصحاب القرارإ -2
 .واضقسامالسماح بحرية تدف  المعلومات بين اإلدارات  -1
  .موظفين على معلومات دقيقةال وآليات حصو تعزيز سب   -1
  .توفير وسا   اتصا  فعالة ومتطورة -4

 
 
 
 



 518 

 أبعاد التمكين اإلداري : أوًل 
 بناء فرق العم  .8

 .تعزيز شعور الموظف أن  جزء من فر  العم  -2
 .وأكور إبداع الوقت اتعزيز ثقافة فر  العم  على أنها توفر  -1
 .تشكي  فر  عم  أكور موضوعية -1
 .التركيز على العم  الجماعي أكور من العم  الفردي -4
 .اضخذ بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات فر  العم  -5

 التأثير .4
  .سلوب عمل أتعزيز شعور الموظف بحرية اختيار  -2
 .تعزيز شعور الموظف بدوره الفعا  والمؤثر في حدود عمل  أو خارج  -1
 .وخطط الوزارةم بوضع أهداف تاحة الفرص للموظفين في اإلسهاإ -1
 .يجاد الحلو  المبتمرة لبعض المشكالت العمليةإتعزيز شعور الموظف بأهمية  -4

 تحفيز العاملين .3
 .الحوافز والمكافآت وطر  منحتحسين آليات  -2
 .بتقييم اضداءوالترقيات ربط نظم الحوافز  -1
 .الحوافز مراعاة مطالب واحتياجات الموظفين عند تخصي  نظام -1
 .توفير الراتب للموظف بما يتناسب مع الجهد المبذو  -4
 .مكافأة أصحاب اضفمار الجديدة  -5

 التدريب والتعلم .5
 .توفير دورات تدريبية تناسب احتياجات الموظفين بالوزارة -2
 .ربط برامج التدريب ببرامج إدارة الجودة الشاملة -1
  .واستمما  دراساتهم العلمية بهدف االرتقاء رات جديدةتاحة فرص التعلم واكتساب مهاإ -1
  .تقييم أداء المتدربين بعد انتهاء البرامج التدريبية -4

 .توفير الموازنات المالية المال مة لبرامج التدريب -5
 المشاركة في اتخا  القرارات .6

 .ذلك في شركاء واعتبارهم القرارات اتخاذ في موظفينال مشاركة تعزيز -2
 .توفير منظومة معلومات كاملة ودقيقة -1
 .مناقشة المشكالت واتخاذ القرارات المناسبة لهابمشاركة الموظفين  -1
  .تاحة الفرص للموظفين في تطوير معايير اضداءإ -4
 .مشاركة الموظفين في وضع السياسات العامة واالستراتيجيات للوزارة -5
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 إدارة الجودة الشاملة: اثانيً 
 .الوزارةاالهتمام بشك  خاص باإلشكاليات التي تواج  الجمهور عند التعام  مع موظفي  -2
  .وسا   اتصا  مع الجمهور المستفيد توفيرعلى اإلدارة في وزارة الصحة العم  على  -1
 .وتشجيعهم على تقديم اضفض  ومكافآتين من حوافز تقديم الدعم للموظف -1
 .فعالة بين اإلدارات والموظفين والجمهورتوفير قنوات اتصا   -4
 .تقييم أداء الموظفين وف  معايير إدارة الجودة الشاملة -5
 .االستعانة بالموظفين في صياغة السياسات واالستراتيجيات للوزارة -1
 االستراتيجياتخارج الوزارة لصياغة السياسات و  االستعانة بذوي الخبرات من -7
 .بمفهوم إدارة الجودة الشاملة موظفينيتم من خاللها رفع مستوى ال عم  عقد ندوات وورشات -1

9- 
يكون لهم أف   حتىفي مجا  إدارة الجودة الشاملة  ومهاراتهمزيادة معرفتهم  إلى موظفينال يعم يجب أن 

 .واضح لتحقي  أهدافهم وطموحاتهم
 .اضقسام والدوا ر جميعالوظيفية وفي تعزيز سياسة التحسين الشام  والمستمر في جميع المستويات  -21

22- 
إلمكانية إعداد سياسات خاصة بوزارة  هماوتطوير  والتخطيط اإلستراتيجي زيادة االهتمام بالبحث العلمي

 . مرتبطة بمبادئ إدارة الجودة الشاملةو الصحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية 
 (جرد بواسطة الباحث:)المصدر

 لتوصياتآلية تنفيذ ا 6.8.9
 خطة تنفيذ التوصيات( 58)جدول 

الوقت  آلية التنفيذ التوصيات
المناسب 
 ال،زم للتنفيذ

 الجهة المعنية بالتنفيذ

 توصيات أبعاد التمكين اإلداري : أول
احاااة فااارص الوصاااو  إت

 .إلى أصحاب القرار
 تواصااااااااااااا  شااااااااااااابكة تصاااااااااااااميم •

 تتااايح باااالوزارة خاصاااة اجتماعياااة
 ةاإلدار  مااااع التواصاااا  للمااااوظفين

 .خرى اض واإلدارات العليا
راكاااااااااااز م احتياجاااااااااااات تقااااااااااادير •

 مان ومستشافياتها الوزارة وإدارات
 وتوابعهاااااااااااااا حاساااااااااااااوب أجهااااااااااااازة
 في والمشاركة حاسوب وشبكات

 .المواصفات إعداد

على مدار 
 العام

اإلدارة العلياااا فاااي وزارة الصاااحة 
المحافظااااااااااااااات  -الفلسااااااااااااااطينية 

  .الجنوبية
الساااااماح بحرياااااة تااااادف  
 المعلومااااااااااااااااااات بااااااااااااااااااين

 .اإلدارات واضقسام

على مدار 
 العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية
تعزياااااااز ساااااااب  وآلياااااااات 

المااااااااااااوظفين حصااااااااااااو  
  .على معلومات دقيقة

على مدار 
 العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية
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قت الو  آلية التنفيذ التوصيات
المناسب 
 ال،زم للتنفيذ

 الجهة المعنية بالتنفيذ

تااااوفير وسااااا   اتصااااا  
 .فعالة ومتطورة

 أنظماااااااااااة لوضااااااااااع التخطاااااااااايط •
 بشاااااااااك  داراتلاااااااااإل المعلوماااااااااات

 تطبياااااااااااااااا  وياااااااااااااااادعم يحاااااااااااااااااكي
وزارة  وأهااااااااااااااداف اسااااااااااااااتراتيجيات

 .الصحة
 الصاااااااااااااحة وزارة موقاااااااااااااع دارةإ •

 وتحاااااااااااااااااااااااااديث ،لمتروناااااااااااااااااااااااااياإل
 الموقاااااااااع وتطاااااااااوير المعلوماااااااااات

 .مستمر بشك 
 نظااااااااااااااااام وتطااااااااااااااااوير إعاااااااااااااااداد •

 شاابكة علااى الصااحي المعلومااات
 .النظام لهذا والمتابعة اإلنترنت

 للبااااااااارامج الدورياااااااااة المعالجاااااااااة •
 اساااااااااتمرار مااااااااادى مااااااااان للتأكاااااااااد

 المطلاااااااااااوب للعمااااااااااا  متهاااااااااااا مال
 الالزمااااااااااة التعااااااااااديالت وإجااااااااااراء

 .الحاجة حسب
 تاااااااادف  زيااااااااادةالعماااااااا  علااااااااى • 

 أجاااازاء بااااين المعلومااااات وتباااااد 
 .العم  الوزارة حو  مشكالت

 باااين المفتاااوح االتصاااا  تاااوفير• 
 إلااااى يااااؤدي وبمااااا وزارةالاااا أجاااازاء

 فاي والوضاوح الشافافية من مزيد
 .والمشكالت القضايا مواجهة

على مدار 
 العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا إلدارةا
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

 
 
 
 



 022 

الوقت  آلية التنفيذ التوصيات
المناسب 
 ال،زم للتنفيذ

 ة المعنية بالتنفيذالجه

تعزيااز شااعور الموظااف 
أنااااااا  جااااااازء مااااااان فااااااار  

 .العم 

االعتمااااااد علاااااى تشاااااكي  فااااار   •
 .تنفيذ العم  بالوزارةلعم  

 باااين والتعااااون  الوقاااة روح بنااااء• 
 .وفر  العم  اضفراد

 وزيااادة اضفااراد، مهااارات تنميااة •
 مهاااااااااااارات تنمياااااااااااة، و ماااااااااااداركهم

 العالقاااات تحساااين فاااي الماااديرين
 الرؤساااااااااء بااااااااين الااااااااوزارة داخااااااا 

 .والمرؤوسين

على مدار 
 العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

تعزيز ثقافة فر  العم  
لوقاات اعلااى أنهااا تااوفر 

 .اوأكور إبداع  

عقااااااااااااااااد ورشااااااااااااااااات عماااااااااااااااا ،  •
مطويااات، و ، وفيااديوهات توعويااة

منشااااورات توضااااح أهميااااة فاااار  و 
 .العم 

 ،واضاااااااحة توجيهاااااااات إعطاااااااء• 
 ماان المحاادد الوقاات فااي والتاادخ 

 عاااان الفرياااا  خااااروج عاااادم أجاااا 
  .المحدد المسار

على مدار 
 العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

تشكي  فر  عم  أكوار 
 .موضوعية

معايير واضحة االعتماد على  •
 .لتشكي  فر  العم 

 الموقاااع فاااي فااارد كااا  توظياااف• 
 مكاااان ثقافاااة كتساااابوا المناساااب

 .العم 
 معاااايير وضاااع فاااي المسااااعدة• 

فااااار   ضداء وموضاااااوعية عادلاااااة
 .العم 

على مدار 
 العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية
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الوقت  آلية التنفيذ التوصيات
المناسب 
 ال،زم للتنفيذ

 الجهة المعنية بالتنفيذ

 التركيااااااز علااااااى العماااااا 
الجمااااااااعي أكوااااااار مااااااان 

 .العم  الفردي

 .تشكي  فر  عم  بالوزارة •
 فرياااااااااا  إدارة أساااااااااالوب قياااااااااايمت• 

 وتعاادي  آلخاار، حااين ماان العماا 
 .اضمر لزم إذا المسار

 واضاااااح عمااااا  إطاااااار تصاااااميم• 
 المطلوبااااااااة اضهااااااااداف يتضاااااااامن

 .واضحة زمنية فترة خال 
 الجمااااااااعي بالعمااااااا  االعتنااااااااء• 

 تمااااااااااااون  أن علااااااااااااى والحاااااااااااارص
 تشااجيع وعاادم ةجماعياا اضعمااا 
 كاناااااااات مهمااااااااا الفااااااااردي العماااااااا 
  .العم  ضغوط

على مدار 
 العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية
اضخااااااااااااذ بالتوصاااااااااااايات 
الصاااااااااااااااااااااااادرة عااااااااااااااااااااااان 

 .اجتماعات فر  العم 

على مدار 
 العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

عزيااز شااعور الموظااف ت
سااالوب أبحرياااة اختياااار 

  .عمل 

استشااارة المااوظفين فااي الااوزارة  •
 .في اضسلوب اضمو  للعم 

تعزياااااز الرضاااااا الاااااوظيفي مااااان  •
خااااال  وضااااع الرجاااا  المناسااااب 

 .في المكان المناسب

على مدار 
 العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

لموظااف تعزيااز شااعور ا
باااادوره الفعااااا  والمااااؤثر 
فاااااااي حااااااادود عملااااااا  أو 

 .خارج 

 فااي الااوزارة استشااارة المااوظفين •
 .إليهم ةالمهام الموكلب

 مساااااااااؤوليات كااااااااا  تماااااااااون  أن• 
 وتعتمااد م ترابطااة الفرياا  أعضاااء

 .البعض بعضها على

على مدار 
 العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

الفااااااااااااااااااااارص تاحاااااااااااااااااااااة إ
للمااوظفين فااي اإلسااهام 

وخطاااط بوضااع أهاااداف 
 .الوزارة

الااوزارة  فااي استشااارة المااوظفين •
فاااي صاااياغة اضهاااداف والخطاااط 

 .المناسبة للعم 
 أداء قياااااااس مؤشاااااارات وضااااااع• 

 العمااااا  تقااااادم لمتابعاااااة ومقااااااييس
 التعاااااااااااديالت وعمااااااااااا  بالخطاااااااااااة

 وصااولها لضاامان عليهااا الالزمااة
 .اضهداف هذه تحقي  إلى

على مدار 
 مالعا

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية
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الوقت  آلية التنفيذ التوصيات
المناسب 
 ال،زم للتنفيذ

 الجهة المعنية بالتنفيذ

تعزيااز شااعور الموظااف 
يجاااااد الحلااااو  إبأهميااااة 

المبتماااااااااااااااااارة لاااااااااااااااااابعض 
 .المشكالت العملية

الااوزارة  فااي استشااارة المااوظفين •
بتماارة لاابعض حلااو  م إيجااادفااي 

 .المشكالت
 مساااابقة طااااوارئ  خطااااط وضااااع• 

ااااااااار  الحااااااااااالت لمواجهاااااااااة وتحض 
 المااااااااواريالحااااااااروب و و  الطار ااااااااة
 .وقوعها حا  في المحتملة

على مدار 
 العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

وطاااار  تحسااااين آليااااات 
الحااااااااااااااااااااااااوافز  مااااااااااااااااااااااانح
 .والمكافآت

دوري عمااا  تقيااايم أداء بشاااك   •
 والترقيااااااات مااااااون الحااااااوافزتوأن 

أسااااااااااس فاااااااااردي ولااااااااايس  علاااااااااى
 .جماعي

ضرورة الربط باين نتاا ج تقيايم  •
اضداء الساااااانوي وماااااانح الحااااااوافز 

بنااااااااااء  علاااااااااى تلاااااااااك  والمكافااااااااآت
النتااااا ج، بمااااا يضاااامن أن يكااااون 
تقيااايم اضداء اضداة الر يساااية فاااي 

 .منح الحوافز

على مدار 
 العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - لفلسااااااااااااااطينيةا

 .الجنوبية
 رباااااااااط نظااااااااام الحاااااااااوافز

بتقيااااااااااااااااايم  والترقياااااااااااااااااات
 .اضداء

 مدار على
 عرب: العام

 .سنوي 

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

مراعااااااااااااااااااااة مطالااااااااااااااااااااب 
واحتياجاااااات الماااااوظفين 
عنااااد تخصااااي  نظااااام 

 .الحوافز

عماا  دراسااة أو بحااث لدراسااة  •
 تياجاااااات الماااااوظفينواحمطالاااااب 

 –الفلسااطينية  فااي وزارة الصااحة
 .المحافظات الجنوبية

1 – 1 
 شهور

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

تااوفير الراتااب للموظااف 
بمااا يتناسااب مااع الجهااد 

 .المبذو 

عم  لجنة خاصة لبحث سب   •
 .توفير الرواتب للموظفين

 إعاداد ييرومعا ضوابطمتابعة  •
 .للموظفين المرتبات جداو 

 الرواتااب زيااادة موضااوع دراسااة• 
 الجهاد المباذو ، ماع يتناسب بما

 ظاااااااااا  فااااااااااي وغااااااااااالء المعيشااااااااااة
 . اتاضزم

على مدار 
 العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية
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الوقت  آلية التنفيذ التوصيات
المناسب 
 ال،زم للتنفيذ

 هة المعنية بالتنفيذالج

مكافاااااااااااااااااأة أصاااااااااااااااااحاب 
 .اضفمار الجديدة

عماااااا  تقياااااايم أداء ضصاااااااحاب  •
 .اضفمار الجديدة

 ومنااااافع مكافااااات نظااااام تااااوفير• 
 .وتنافسي وواضح عاد 

على مدار 
 العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

تااااااوفير دورات تدريبيااااااة 
تناساااااااااااااب احتياجاااااااااااااات 

 .وظفين بالوزارةالم

حتياجاااات عقاااد دراساااة تقيااايم إل •
 وتصاااااااااااميم خطااااااااااااةالماااااااااااوظفين 

 .تدريبية
 خاصااااااااة اسااااااااتراتيجية وضااااااااع• 

 وتطااااااااااااوير موالااااااااااااتعل بالتااااااااااادريب
 فااااااي العاملااااااة البشاااااارية المااااااوادر
 ماااااااااااع يتناساااااااااااب بماااااااااااا الاااااااااااوزارة

 فااااااي الصااااااحة وزارة اسااااااتراتيجية
 .التدريب محور

القا مين علاى الادورات التدريبياة  أشهر 1 – 1
  - رة الصااحة الفلسااطينيةفااي وزا

  .لمحافظات الجنوبيةا

ربااااااط باااااارامج التاااااادريب 
ببااااااااارامج إدارة الجاااااااااودة 

 .الشاملة

تصاااميم خطاااة عمااا  ياااتم مااان  •
خاللهااا اختيااار الباارامج التدريبيااة 
علااااااااااااى أساااااااااااااس إدارة الجااااااااااااودة 

 .الشاملة
 بااااااااارامج العلياااااااااا اإلدارة تبناااااااااي• 

 المساتويات لجميع دورية تدريبية
 .اإلدارية

1 – 1 
 شهور

 التدريبياة الادورات علاى القا مين
  - الفلسااطينية الصااحة وزارة فااي

 .الجنوبية المحافظات

تاحاااااااة فااااااارص الاااااااتعلم إ
واكتسااااااااااااااب مهاااااااااااااارات 

واساااااااااااااااتمما   جديااااااااااااااادة
دراسااااااااااااااااتهم العلمياااااااااااااااة 

  .بهدف االرتقاء

ماااانح تعليميااااة  رامجتصااااميم باااا •
 .تناسب مؤهالت الموظفين

عمااااا  ورشاااااات عمااااا  وخطاااااة  •
ا تواصااا  كاملاااة ياااتم مااان خاللهااا

اسااااتخدام وسااااا   اتصااااا  لنشاااار 
 .أهمية التعليم والتدريب

على مدار 
 العام

اإلدارة العلياااا فاااي وزارة الصاااحة 
المحافظااااااااااااااات  -الفلسااااااااااااااطينية 

  .الجنوبية
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الوقت  آلية التنفيذ التوصيات
المناسب 
 ال،زم للتنفيذ

 الجهة المعنية بالتنفيذ

 الفنياااااااة الماااااااوادر كفااااااااءة رفاااااااع•  
 وزارة فااااااااااي العاملااااااااااة داريااااااااااةواإل

 البعوااااااات طرياااااا  عاااااان الصااااااحة
 والداخليااااااة الخارجيااااااة والاااااادورات
 الداخلياااة باااالمؤتمرات واإلشاااتراك
 . والخارجية

  

تقياااااااايم أداء المتاااااااادربين 
بعااااااااد انتهاااااااااء الباااااااارامج 

  .التدريبية
 

 وبعدي لما عقد امتحان قبلي  •
 .دورة تدريبية يتم عقدها

تنمياااة قااادرات الماااوارد البشااارية  •
 .في وزارة الصحة

شك  دوري ب
عندما يتم 

 .دورة يأعقد 

 التدريبياة الادورات علاى القا مين
  - الفلسااطينية الصااحة وزارة فااي

 .الجنوبية المحافظات

تااااااااااااااااوفير الموازنااااااااااااااااات 
المالية المال ماة لبارامج 

 .التدريب

عم  لجنة خاصاة بالموازناات  •
 . المالية

تطاااوير وتحساااين أنظماااة إدارة  •
 .التموي  الصحي

بشك  دوري 
يتم  عندما

 .دورة يأعقد 

 التدريبياة الادورات علاى القا مين
  - الفلسااطينية الصااحة وزارة فااي

 .الجنوبية المحافظات

تعزياااااااااااااااااااز مشاااااااااااااااااااااركة 
المااااااوظفين فااااااي اتخاااااااذ 
القاااااااااااارارات واعتبااااااااااااارهم 

 .شركاء في ذلك

فااي الااوزارة  مااوظفيناستشااارة ال •
قباا  اتخاااذ أي قاارار عاان طرياا  

سااا  اإليماايالت أو ماان خااال  إر 
 .ستشارتهمإل اتاعجتمعقد اإل

على مدار 
 العام

اإلدارة العلياااا فاااي وزارة الصاااحة 
المحافظااااااااااااااات  -الفلسااااااااااااااطينية 

  .الجنوبية

تاااااااااااااااااااوفير منظوماااااااااااااااااااة 
معلوماااااااااااااااااات كاملاااااااااااااااااة 

 .ودقيقة

تصااااااااميم برنااااااااامج أو ملفااااااااات  •
مشاااااااتركة علاااااااى شااااااابكة الاااااااوزارة 
لتبااااااد  المعلوماااااات باااااين جمياااااع 

 .المستويات اإلدارية

لعلياااا لتاااوفير القااارار مااان اإلدارة ا أشهر 1 – 1
التنفيااذ لجميااع و  الالزمااة،المااوارد 

  .المستويات اإلدارية

مشاااااااااااااركة المااااااااااااوظفين 
ناقشاااااااااة المشااااااااااكالت بم

واتخاااااااااااااااااااذ القاااااااااااااااااارارات 
 .المناسبة لها

أو  ،شاااكاوى تصاااميم صاااندو   •
 شااااااااااكاوى ماااااااااان خااااااااااال  نظااااااااااام 

إلمتروني يتايح للماوظفين إرساا  
 .مشاكلهم لإلدارة العليا

1 – 1 
 شهور

زارة الصاااحة ي و فااااإلدارة العلياااا 
المحافظااااااااااااااات  -الفلسااااااااااااااطينية 

  .الجنوبية
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الوقت  آلية التنفيذ التوصيات
المناسب 
 ال،زم للتنفيذ

 الجهة المعنية بالتنفيذ

 تاحاااااااااااااااااااااة الفااااااااااااااااااااارصإ
للمااااوظفين فااااي تطااااوير 

  .معايير اضداء
 

عقاااااد اجتماعاااااات دورياااااة باااااين  •
 ،واإلدارة العليااااااااااااااااااالماااااااااااااااااوظفين 

إلعطا هم المجاا  بإعاداد بارامج 
 .اضداء لتطوير

1 – 1 
 شهور

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

مشاااركة المااوظفين فااي 
وضاااااااااااااااع السياساااااااااااااااات 
العاماااة واالساااتراتيجيات 

 .للوزارة

عقاااااد اجتماعاااااات دورياااااة باااااين  •
الماااااااوظفين لوضاااااااع السياساااااااات 
واالساااااااتراتيجيات التاااااااي تااااااانهض 

 .بالوزارة

1 – 1 
 شهور

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

 توصيات إدارة الجودة الشاملة: اثانيً 
االهتمااام بشااك  خاااص 
باإلشاااااااااااااكاليات التاااااااااااااي 
تواجااااا  الجمهاااااور عناااااد 
التعامااااا  مااااااع مااااااوظفي 

 .الوزارة

أو  شاااااكاوى تصاااااميم صاااااندو   •
إلمترونااااااااااااي  شااااااااااااكاوى برنااااااااااااامج 

 .للجمهور
تعزيااااز سااااالمة المرضااااى فااااي  •

 .زارة الصحةمختلف مراف  و 
 لشااكاوى  مركاازي  نظااام تطااوير• 

 .الصحة وزارة في المرضى

1 – 1 
 شهور

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

علاااااى اإلدارة فاااااي وزارة 
الصاااااحة العمااااا  علاااااى 

وسااااا   اتصااااا   تااااوفير
  .مع الجمهور المستفيد

داخااا   تواصااا تصاااميم بااارامج  •
 ةهولسااااااااااااال وخارجهاااااااااااااا الاااااااااااااوزارة
ليا  مان قبا  الجمهاور إالوصو  
 .المستفيد

1 – 1 
 شهور

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

 نتقااديم الااادعم للماااوظفي
مااااان حاااااوافز ومكافاااااآت 
وتشاااجيعهم علاااى تقاااديم 

 .اضفض 

عمااا  تقيااايم أداء بشاااك  دوري  •
وأن تمااون الحااوافز علااى أساااس 

ودة تطبيااااااااا  مباااااااااادئ إدارة الجااااااااا
 .الشاملة

 الحااااااااوافز ء المااااااااوظفينإعطااااااااا• 
 باااذلونهاي التاااي للجهاااود المال ماااة

علاااااااى أكمااااااا   بأعماااااااالهم للقياااااااام
 .وج 

على مدار 
 العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية
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الوقت  آلية التنفيذ التوصيات
المناسب 
 ال،زم للتنفيذ

 الجهة المعنية بالتنفيذ

فير قناااااوات اتصاااااا  تاااااو 
فعالااااااااااة بااااااااااين اإلدارات 

 .والموظفين والجمهور

تصاااااااااااااميم شااااااااااااابكة تواصااااااااااااا   •
اجتماعياااااااااااااة للماااااااااااااوظفين ماااااااااااااع 

 .اإلدارات اضخرى 

على مدار 
 العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية
تقياااااااايم أداء المااااااااوظفين 
وفااااااااااااا  معاااااااااااااايير إدارة 

 . الجودة الشاملة

أداء بشاااك  دوري  عمااا  تقيااايم •
على أسااس تطبيا  مباادئ إدارة 

 .الجودة الشاملة
 إدارة نظاااااااااام وتقوياااااااااة تعزياااااااااز• 

 .وزاري ال اضداء

على مدار 
 العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

االسااااااتعانة بااااااالموظفين 
فااي صااياغة السياسااات 

 .واالستراتيجيات للوزارة

دورياة خاصاة  عقد اجتماعاات •
بااااااالموظفين لوضااااااع السياسااااااات 
واالسااااااااااااااااااتراتيجيات الخاصااااااااااااااااااة 

 .بالوزارة

1 – 1 
 شهور

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

االساااااااااااااااااتعانة باااااااااااااااااذوي 
الخبااااااارات مااااااان خاااااااارج 
الااااااااااااااااااوزارة لصااااااااااااااااااياغة 
السياسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 

 واالستراتيجيات

عقاااااااااد اجتماعاااااااااات ماااااااااع ذوي  •
ات الخباااااارة فااااااي مجااااااا  السياساااااا

 .واالستراتيجيات

1 – 1 
 شهور

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

 عقاااااد نااااادوات وورشاااااات
ياااتم مااان خاللهاااا  عمااا 

 مااوظفينرفااع مسااتوى ال
بمفهااااااااوم إدارة الجااااااااودة 

 .الشاملة

تصاااميم خطاااة كاملاااة للنااادوات  •
والورشااااااات بنااااااااء  علااااااى دراساااااااة 
احتياجااااات المااااوظفين لموضااااوع 

 .رة الجودة الشاملةإدا
 المبنياااة القااارارات اتخااااذ تعزياااز• 

 .والبراهين اضدلة على

بشك  دوري 
على مدار 

 .العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

 يعماااااااااااااااااا يجااااااااااااااااااب أن 
زيااااااادة  إلااااااىالماااااوظفين 

فااي  ومهاااراتهممعاارفتهم 
مجااااااااااا  إدارة الجااااااااااودة 

يكااااااون  حتااااااىالشاااااااملة 
واضح لتحقي   لهم أف 

 .أهدافهم وطموحاتهم

عقااااااااااااااااااد ورشااااااااااااااااااات عماااااااااااااااااا   •
وبروشااورات توضااح مفهااوم إدارة 

 .الجودة الشاملة للموظفين
 ومهاااااااارة معرفاااااااة مااااااان تأكااااااادال •

 إدارة لمفهااااااوم العاااااااملين اضفااااااراد
 ومتطلبااااااااااات الشاااااااااااملة الجااااااااااودة
 .تطبيقها

بشك  دوري 
على مدار 

 .العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية
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الوقت  آلية التنفيذ التوصيات
المناسب 
 ال،زم للتنفيذ

 الجهة المعنية بالتنفيذ

تعزيز سياساة التحساين 
الشاااام  والمساااتمر فاااي 
جميااااااااااااااع المسااااااااااااااتويات 

 جمياااااعالوظيفياااااة وفاااااي 
 .اضقسام والدوا ر

عقاااااد ورشاااااات عمااااا  توضاااااح  •
مفهاااااااااااااوم التحساااااااااااااين الشاااااااااااااام  

م تقيااااي باااارامجعااااداد وإ والمساااتمر، 
 .وف  إدارة الجودة الشاملة

تعزياااااز الشاااااراكة ماااااع القطااااااع  •
 .الصحي الخاص

تعزيااز التماماا  فااي نظااام إدارة  •
الطااااااااوارئ والمااااااااواري الصااااااااحية 

 .بالوزارة

بشك  دوري 
على مدار 

 .العام

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

زيااادة االهتمااام بالبحااث 
يط والتخطااااااااااااا العلماااااااااااااي

 اإلسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتراتيجي
إلمكانيااااااااة  ماااااااااوتطويره

إعااداد سياسااات خاصااة 
باااااااااااااااااااااوزارة الصاااااااااااااااااااااحة 
الفلساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطينية 
بالمحافظااااات الجنوبيااااة 

مرتبطاااة بمباااادئ إدارة و 
 . الجودة الشاملة

تصااااميم خطااااة بحويااااة علميااااة  •
خاصااة بتطااوير سياسااات الااوزارة 

ا   .للبحث العلميتبع 
 اساااااااااتراتيجية خطاااااااااة تصاااااااااميم• 

 الااوزارة سياسااات بتطااوير خاصااة
ات  .االستراتيجي للتخطيط بع 
تطاااااوير نظاااااام إلدارة البحاااااوي  •

وربط  مع الجهات المعنية ذات 
 .العالقة

1 – 1 
 شهور

 الصاااحة وزارة فاااي العلياااا اإلدارة
 المحافظااااااااااااااات - الفلسااااااااااااااطينية

 .الجنوبية

 (جرد بواسطة الباحث:)المصدر
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 :الدراسات المقترحة 6.4

 :ا المجا  مجموعة من العناوين يمكن بحوها وهيتقترح الدراسة على الباحوين في هذ
 - دراسااااة واقااااع التمكااااين اإلداري وعالقااااة باااااضداء الااااوظيفي فااااي وزارة الصااااحة الفلسااااطينية .5

 .الجنوبيةالمحافظات 

دراسااااة حااااو  أثاااار التمكااااين اإلداري علااااى فعاليااااة اضداء اإلداري لاااادى العاااااملين فااااي وزارة  .6
 .ةالجنوبيالمحافظات  - الصحة الفلسطينية

دراسة حو  أثر إدارة الجودة الشاملة على التمكين اإلداري لدى العاملين في وزارة الصاحة  .5
 .الجنوبيةالمحافظات  -الفلسطينية 

دراسااة حااو  إدارة الجااودة الشاااملة وفعاليااة اضداء اإلداري لاادى العاااملين فااي وزارة الصااحة  .4
 .المحافظات الجنوبية -الفلسطينية 
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 لمراجعقائمة ا

 .المصادر: أوال  
 .العربيةالمراجع : ثاني ا
 .اضجنبية المراجع: ثالو ا
ا  .اإللمترونية المواقع: رابع 
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 :المصادر: أولً 
 مالقرآن المري -

 الحديث الشريف -

 :العربية المراجع: ثانًيا
ة ممارسااة التمكااين ، درجاا(1111)اإلبااراهيم، عاادنان والعضااايلة، عاادنان والعمااري، جمااا ،  -

اإلداري لدى العاملين فاي جامعاة اليرماوك، مجلاة دراساات تربوياة واجتماعياة، جامعاة حلاوان، 
 .القاهرة، مصر

، لساااان العااارب، دار صاااادر (1111)ابااان منظاااور، أباااو الفضااا  جماااا  الااادين دمحم بااان مكااارم، 
 .للنشر، بيروت، لبنان

، ايتراك للطباعة الطبعة اضولىمرح، ، اإلدارة بالحب وال(1117)أبو النصر، مدحت دمحم،  -
 .والنشر والتوزيع، القاهر، مصر

، واقع بناء فر  العم  ودورها في تنمية اإلباداع اإلداري مان (1124)أبو جربوع، يوسف،  -
المحافظاااات الجنوبياااة، رساااالة ماجساااتير،  -وجهاااة نظااار العااااملين فاااي وزارة االقتصااااد الاااوطني

ين أكاديميااااة اإلدارة والسياسااااة للدراسااااات العليااااا، جامعااااة برنااااامج الدراسااااات العليااااا المشااااترك باااا
 .اضقصى، غزة، فلسطين

، واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في المصارف العاملة (1111)أحمد، أبو زايد، بسمة  -
 .، غزةفي فلسطينيو سب  تطويره، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية

فز علاااى مساااتوى اضداء الاااوظيفي فاااي شاااركة ، تقيااايم أثااار الحاااوا(1121)أباااو شااارخ، ناااادر،  -
االتصااااالت مااان وجهاااة نظااار العااااملين، رساااالة ماجساااتير، كلياااة االقتصااااد والعلاااوم اإلدارياااة، 

 .جامعة اضزهر، غزة، فلسطين
، دور أنماط القيادة االدارية في تحسين مستوى التمكين (1121)أبو شمالة، سها دمحم،  -

رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا المشترك  اإلداري لدى العاملين بجامعة اضقصى،
 .بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، جامعة اضقصى، غزة، فلسطين
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، ماااادى تطبياااا  مبااااادئ إدارة الجااااودة الشاااااملة فااااي (1121)أبااااو طعيمااااة، ناااااهض زكااااي،  -
الدراسااات العليااا  المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية وسااب  تعزيزهااا، رسااالة ماجسااتير، برنااامج

 .المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، جامعة اضقصى، غزة، فلسطين
، واقاع تمكاين العااملين فاي جهااز الشارطة الفلساطينية (1125)للا، أباو عمارة، أعمار عباد  -

ديميااة رسااالة ماجسااتير، برنااامج الدراسااات العليااا المشااترك بااين أكاوعالقتاا  باااضداء الااوظيفي، 
 .اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، جامعة اضقصى، غزة، فلسطين

تطاااوير أداء مراكااز التااادريب المهناااي ، (1124)المااريم، أبااو معيلااا ، طلعاات ساااليمان عباااد  -
رساااالة ماجساااتير،  ،التابعاااة لاااوزارة العمااا  الفلساااطينية فاااي ضاااوء معاااايير إدارة الجاااودة الشااااملة

بااااين أكاديميااااة اإلدارة والسياسااااة للدراسااااات العليااااا، جامعااااة برنااااامج الدراسااااات العليااااا المشااااترك 
 .اضقصى، غزة، فلسطين

 .، إدراك التمكين، حلقة بحوية، جامعة دمش ، سوريا(1111)أحمد، رزان،  -
، (1121)للا، ، عبااد الاارحمن عبااد واضختاارإدريااس، جعفاار عبااد للا وأحمااد، أحمااد عومااان  -

خادمات التعلايم العاالي مان أجا  التحساين المساتمر إمكانياة تطبيا  إدارة الجاودة الشااملة علاى 
دراساااة حالاااة فااارع جامعاااة الطاااا ف  –وضااامان جاااودة المخرجاااات والحصاااو  علاااى االعتمادياااة 

اضكاديميااة اضمريكيااة العربيااة للعلااوم والتمنولوجيااا،  محكمااة،مجلااة علميااة أماراباااك، ، بالخرمااة
 .11ص  – 19ص  السابع،العدد  الوالث،المجلد 

، تمكااين العاااملين ماادخ  للتحسااين والتطااوير المسااتمر، القاااهرة، (1111)ة، أفناادي، عطياا -
 .المنظمة العربية للتنمية لإلدارية

، اإلدارة بالوقاااااة والتمكاااااين، مااااادخ  لتطاااااوير (1111)انااااادراوس، راماااااي ومعايعاااااة، عااااااد ،  -
 .، إربد، اضردنالطبعة اضولىالمؤسسات، 

 –ة الجاودة الشااملة علاى أداء العااملين تاأثير إدار ، (1121)ناورة، باسو، زنياب ومحباوب،  -
، جامعااااة قاصاااادي مرباااااح، دراسااااة حالااااة مؤسسااااة الريااااا  سااااطيف مطاااااحن الواحااااات تقاااارت

 .الجزا ر
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، دور تمكااااين العاااااملين فااااي تحقياااا  التميااااز (1124)محمااااود، البحيصااااي، عبااااد المعطااااي  -
 جسااتير،مادراسااة ميدانيااة علااى المليااات التقنيااة فااي محافظااات قطاااع غاازة، رسااالة  :المؤسسااي

 .جامعة اضزهر، غزة
، درجااااة إمكانيااااة تطبياااا  مبااااادئ الجااااودة الشاااااملة فااااي الجامعااااات (1117)باااادح، أحمااااد،  -

 .91ص  – 47، ص4اضردنية، مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد 
، أثاار تطبياا  مبااادئ الجااودة الشاااملة علااى أداء المؤسسااات (1119)باادر، رشاااد محمااود،  -

 .في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، فلسطيناضهلية اضجنبية العاملة 
، التمكاين اإلداري (1125)ماروان، بدير، رامز عزمي وفارس، دمحم جاودت وعفانا ، حسان  -

مجلااة  غاازة،فااي المؤسسااات اضهليااة الدوليااة العاملااة فااي قطاااع : وعالقاا  بفاعليااة فاار  العماا 
 اضو ،المجلااد الوالااث والعشاارون، العاادد  يااة،واإلدار الجامعااة اإلسااالمية للدراسااات االقتصااادية 

 .111ص  – 115ص 
أثار تطبيا  مباادئ إدارة الجاودة الشااملة علاى جاودة المنتجااات  ،(1125)بااديس، بوخلاوة،  -

، رسالة دكتوراه، جامعة قاصدي التمرير قسم: سوناطراكدراسة ميدانية في مؤسسة  –النفطية 
 .ورقلة، الجزا ر مرباح،

، أثر تبني وتطبي  مبادئ إدارة الجودة الشاملة على جودة الخدمة (1127)بودية، بشير،  -
بشار، مجلة البشا ر االقتصادية، المجلد الوالث،  –لصحية المقدمة بمستشفى ترابي بوجمعة 

 .211ص  – 215، ص 1العدد 
التمكين اإلداري كمدخ  للتميز التنظيمي دراسة ميدانية على ، (1127)بوسالم، أبو بكر،  -

الجزا رية، مجلة االقتصاد والمالية، المركز الجامعي ميلة، الجزا ر، سوناطراك النفطية  شركة
 .11، ص 11المجلد الوالث، العدد اضو ، ص 

، عالقاااة القيااادة التحويليااة بتمكاااين (1121)أحمااد، التلباااني، نهايااة وباادير، راماااز والرقااب،  -
العلاااوم )معاااة النجاااح لألبحااااي العاااملين فاااي الجامعااات الفلساااطينية فااي قطااااع غااازة، مجلااة جا

 ، المجلد السابع والعشرون، العدد الرابع (اإلنسانية
، الجودة الشااملة الادلي  المتماما ، مركاز الخبارات المهنياة، (1115)توفي ، عبد الرحمن،  -

 .بمبك، مصر
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، إمكانية تطبي  مبادئ الجودة الشاملة لتحسين الرعاية (1122)جراد، زكريا شعبان،  -
في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية،  الصيدالنية

 .غزة
، واقااااع تمكااااين العاااااملين فااااي الجامعااااات العامااااة (1121)الجعبااااري، دعاااااء عبااااد العزيااااز،  -

الفلسااطينية العاملااة فااي الضاافة الغربيااة ماان وجهااة نظاار عامليهااا اإلداريااين، رسااالة ماجسااتير، 
 .جامعة الخلي ، فلسطين

دار صفاء : عمان. ، إدارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير(1122)جالب، إحسان،  -
 .الطبعة اضولىللنشر والتوزيع، 

، إدارة الجاااااودة الشااااااملة مفااااااهيم وتطبيقاااااات، دار وا ااااا  للنشااااار (1114)جاااااودة، محفاااااو ،  -
 .والتوزيع، عمان، اضردن

والدعم التنظيمي  العاملين ، أثر تمكين(1111)الدين، صالح  والهيتي،الحراحشة، دمحم  -
مجلة دراسات للعلوم  ردنية،اضدراسة ميدانية لشركة االتصاالت : في السلوك اإلبداعي

 .اإلدارية، المجلد الوالث والوالثون، العدد الواني
، الساااالوك التنظيميااااة وساااالوك اضفااااراد والجماعااااات فااااي منظمااااات (1114)حسااااين،  حااااريم، -

 .والتوزيع دار الحامد للنشر: اضعما ، عمان
، العالقااة بااين أبعاااد تمكااين العاااملين ودرجااات الرضااا الااوظيفي، (1111)حساان، سااامي،  -

 .رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، مصر
، أبعاد المديرين كمدخ  اإلصالح المدرساي، دراساة (1122)حسين، سالمة عبد العظيم،  -

، 5التربيااة العربيااة، المجلااد ميدانيااة علااى الماادارس الوانويااة بمحافظااة القليوبيااة، مجلااة مسااتقب  
 .55العدد 

، إدارة الجااودة فاي المنظمااات المتمياازة، دار صاافاء (1121)حماود، خضااير والشاايخ روان،  -
 .، عمان، اضردنالطبعة اضولىللنشر والتوزيع، 

، دار المساااايرة للنشاااار الطبعااااة اضولااااى، إدارة الجااااودة الشاااااملة، (1115)حمااااود، خضااااير،  -
 .والتوزيع، عمان، اضردن
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واقع معرفة وتطبي  إدارة الجودة الشاملة في مديريات "، (1117)خضير، عناية دمحم،  -
التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، 

 .نابلس
الطبعاااااة ، إدارة الجاااااودة الشااااااملة وخدماااااة العماااااالء، (1111)الداردكاااااة، ماااااأمون ساااااليمان،  -

 .صفاء للنشر، عمان، اضردن، دار اضولى
، مستوى ممارسة التمكين اإلداري وأثره على تطبي  (1121)الداود، عال عبد الفتاح،  -

رسالة " ردني من وجهة نظر العاملين في املة في ديوان الخدمة المدنية اضإدارة الجودة الش
 .ماجستير، جامعة اليرموك، اضردن

إدارة الجاااودة الشااااملة وإمكانياااة تطبيقهاااا فاااي  ،(1121)الااادبر، عماااار وخمااايس، عباااد للا،  -
، العادد 1المجلاد : كليات التربية بجامعة طرابلس، المجلة العربية لضمان جودة التعليم العاالي

 .11ص – 21، ص 21
، إدارة التمكين واقتصااديات الوقاة فاي (1119)الدروي، زكريا مطلك وصالح، أحمد علي،  -

 .، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، اضردنبعة اضولىالطمنظمات أعما  اضلفية الوالوة، 
، واقع إدارة الجودة الشاملة في وزارت السلطة الوطنية (1111)الدقي، أيمن عبد الفتاح،  -

 .سالمية، غزةرسالة ماجستير، الجامعة اإل. غزة الفلسطينية في قطاع
 تطبيقات ،(1124)لهام، الدويك، جمانة، المحتسب، لطيفة، حسونة، أريج، أبو سالم ، ا -

رسالة . الخلي محافظة  في اآليزو إدارة الجودة الشاملة في الشركات الحاصلة على شهادة
 .ماجستير، جامعة الخلي ، فلسطين

البحااااث العلمااااي مفهوماااا  (: 1111)كايااااد ، عباااادو الاااارحمن  ، عباااادعاااادسو  عبيااااداتذوقااااان،  -
 .وأدوات  وأساليب

، مكتبااة المجتمااع الطبعااة اضولااىنظريااة المنظمااة، ، (1121)الرحاحلااة، عبااد الااراز  سااالم،  -
 .العربي للنشر والتوزيع، عمان، اضردن

، مقومات التمكين في المنظمات اضمنية لتعليمية (1119)الرشودي، خالد سليمان،  -
 .ومدى جاهزيتها لتطبيق ، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم اضمنية
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 أن  قب  .. فمر وفلسفة –، إدارة الجودة الشاملة (1121)رضوان، محمود عبد الفتاح،  -
 .الطبعة اضولىالمجموعة العربية للتدريب والنشر، : يكون تطبي ، القاهرة

، عالقاااااة القياااااادة التحويلياااااة بتمكاااااين العااااااملين فاااااي الجامعاااااات (1121)الرقاااااب، اضحماااااد،  -
 .الفلسطينية بقطاع غزة، رسالة ماجستير، جامعة اضزهر، غزة

، التمكااين وعالقتاا  باإلبااداع اإلداري لاادى مااديري وكالااة الغااوي (1121)، يوسااف، الزاملااي -
الدولياااة فاااي محافظاااات غااازة، رساااالة ماجساااتير، قسااام أصاااو  التربياااة، كلياااة التربياااة، الجامعاااة 

 .اإلسالمية، غزة، فلسطين
، دور إدارة الجااودة الشاااملة فااي تقلياا  المخاااطر ي قطاااع التعلاايم (1121)، يالزعبااي، علاا -

دراسة تطبيقية، المجلاة العربياة لضامان  –لي اضردني في ظ  اضزمة االقتصادية العالمية العا
 .19ص – 1، ص 22، العدد 1جودة التعليم، المجلد 

، تطبيااا  مباااادئ إدارة الجاااودة الشااااملة لتحساااين أداء كلياااة خدماااة (1111)زقااازو ، خالاااد،  -
 .قرى، السعوديةالمجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى، جامعة أم ال

، إدارة الجاااودة الشااااملة، الفلسااافة وماااداخ  العمااا ، دار المنااااهج (1121)زيااادان، سااالمان،  -
 .للنشر والتوزيع، عمان، اضردن

، أثاار التمكااين اإلداري فااي تطبياا  مبااادئ إدارة الجااودة الشاااملة (1111)الزياادانيين، دمحم،  -
 .مؤتة، المراك، اضردن في المؤسسات المالية اإلردنية، رسالية ماجستير، جامعة

، دور إدارة الموارد البشرية في تطبي  مبادئ إدارة (1121)الساعدي، عاد  أحمد،  -
 .الجودة الشاملة، ورقة بحوية مقدمة للمؤتمر العربي العاشر إلدارة الموارد البشرية، المويت

وانوية ، متطلبات التمكين اإلداري لمديري المدارس ال(1121)سالم، بهاء الدين عمر،  -
الحكومية بغزة في ضوء إدارة التميز، رسالة ماجستير، جامعة الدو  العربية، معهد البحوي 

 .والدراسات العربية، القاهرة
، أثر تطبي  (1125)سالم، هاشم على، أحمد، الخوا  على، حياتي، عومان أحمد،  -

انة السيارات، مجلة إدارة الجودة الشاملة في تقلي  إجراءات الرقابة على الجودة في مراز صي
 .97ص  – 11إدارة الجودة الشاملة، المجلد السادس عشر، العدد اضو ، ص 

لميسااارة للنشااار ، دار االطبعاااة اضولاااىدارياااة الفعالاااة، ، القياااادة اإل(1121)السااكارنة، باااال ،  -
 .ردنوالتوزيع، عمان، اض
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لميسارة للنشار دار ا، الطبعة اضولى، طر  إبداعية في التدريب، (1121)السكارنة، بال ،  -
 .ردنوالتوزيع، عمان، اض

، التمكين اإلداري (1127)سليمان، برزو همزة، دمحم، جيمن باكر، محمود، دمحم عبد للا،  -
راء المديرين في عينة مديري مصارف آلدراسة تحليلية : ودوره في تعزيز اإلبداع اإلداري 

، 171لعشرون، العدد الوالث، ص القطاع الخاص في مدينة أربي ، مجلة، المجلد الحادي وا
 .111ص 

، واقع تمكاين النسااء العاامالت بالمناصاب اإلدارياة العلياا (1125)الشريف، ريم رمضان،  -
بالمنظمااات غياار الحكوميااة، رسااالة ماجسااتير، برنااامج الدراسااات العليااا المشااترك بااين أكاديميااة 

 .ناإلدارة والسياسة للدراسات العليا، جامعة اضقصى، غزة، فلسطي
، متطلبات التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الوانوية (1125)شقورة، دمحم،  -

سالمية، غزة، ديهم، رسالة ماجستير، الجامعة اإلبمحافظات غزة وعالقتها بوقافة اإلنجاز ل
 .فلسطين

، دور التمكاااااين فاااااي تحقيااااا  اضنشاااااطة الرياضاااااية، رساااااالة (1119)الشاااااهراني، عباااااد للا،  -
 .يف العربية للعلوم اضمنيةماجستير، جامعة نا

، ماااادى مال مااااة الوقافااااة التنظيميااااة السااااا دة فااااي المليااااات (1124)صااااالحية، را ااااد سااااليم،  -
قطاع غزة لتطبي  إدارة الجودة الشاملة، رسالة ماجستير، برنامج الدراساات العلياا  –الجامعية 

 .، غزة، فلسطينالمشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، جامعة اضقصى
دراسة ميدانية   -، دور تمكين العاملين في فعالية ضداء اإلداري (1125)صيام، نصر،  -

على المؤسسات الصحية في قطاع غزة، رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا المشترك 
 .بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، جامعة اضقصى، غزة، فلسطين

، تنمياااة المهاااارات اإلدارياااة والقيادياااة، مطاااابع سااامجة، الريااااا ، (1111)م، ضااارار، قاسااا -
 .السعودية

دراساة ميدانيااة  –، أثار التمكاين اإلداري فااي التمياز التنظيماي (1121)الضاالعين، علاي،  -
، العادد اضو  ص 17المجلاد : مجلاة دراساات العلاوم اإلدارياة. في شاركة االتصااالت اضردنياة

 .91ص  – 14
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، العالقااااة بااااين التمكااااين وفعاليااااة اتخاااااذ القاااارار لاااادى مااااديري (1111)حسااااين،  الطراونااااة، -
 .رسالة ماجستير، جامعة مؤتة ردن،اضقليم جنوب إ –المدارس الحكومية 

، الجااااودة الشاااااملة فااااي التعلاااايم بااااين مؤشاااارات التميااااز ومعااااايير (1111)طعيمااااة، رشاااادي،  -
 .االعتماد، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، اضردن

، التمكين اإلداري وعالقت  بااللتزام التنظيمي لدى العاملين (1125)طموس، إيمان عمر،  -
 .في الهي ات المحلية المبرى في قطاع غزة، رسالة ماجستير، جامعة اضزهر، غزة

 –، أثر تطبي  إدارة الجاودة الشااملة علاى اضداء المؤسساى (1111)عايم، شادي عطا،  -
اإلساالمية العاملااة فاي قطااع غاازة، رساالة ماجساتير، الجامعااة دراساة تطبيقياة علااى المصاارف 

 .اإلسالمية، غزة، فلسطين
، الساااالوك الفعااااا  فااااي المنظمااااات، دار الجامعيااااة، (1114)عبااااد الباااااقي، صااااالح الاااادين،  -

 .مصر
، إدارة الجااااودة الشاااااملة ومسااااتوى مساااااهمتها فااااي (1125)عبااااد الجااااواد، لماااايس منصااااور،  -

الطبيااة العسااكرية، رسااالة ماجسااتير، برنااامج الدراسااات العليااا  تحقياا  إدارة المعرفااة بالخاادمات
 .المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، جامعة اضقصى، غزة، فلسطين

، الحاوافز كنظااام فعاا  فاي إدارة الماوارد البشارية وتااأثيره (1117)عنتار، عباد الارحمن، بان  -
لعربااي اضو ، نظاام اضجااور والحااوافز فااي الحكومااة، الملتقااى ا المؤسسااة،علااى أداء العمااا  فااي 

 .المملمة المغربية الرباط،
دار النشار : ، اإلدارة المدرساية الحديواة الفاعلاة، القااهرة(1121)أحمد، عبد الغفار، السيد  -

 .للجامعات
ماادخ  إدارة الجااودة  –، تخطاايط ومراقبااة جااودة المنتجااات (2991)عبااد المحساان، توفياا ،  -

 .، دار النهضة العربية للنشر، مصرالوانية الطبعةالشاملة، 
، إدارة الماوارد البشارية، جامعاة القااهرة، كلياة االقتصااد (1111)عباد الوهااب، سامير دمحم،  -

 .والعلوم السياسية
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، تمكين العاملين كاستراتيجية للتطوير اإلداري، االجتماع (1115)العتيبي، سعد مرزو ،  -
 21-22وتنمياة الماوارد البشارية، مساقط، سالطنة عماان،  اإلقليمي الواني عشر للشابكة إلدارة

 .ديسمبر
إطار مفاهيمي، الملتقي السنوي : ، جوهر تمكين العاملين(1115)العتيبي، سعد مرزو ،  -

 .إبري ، الخبر، السعودية 21-27العاشر إلدارة الجودة الشاملة، 
 .بعة اضولىالط، التسوي  المصري، دار الحا  للنشر، (1115)العجارمة، تيسير،  -
فاااي إدارة المستشااافيات، دراساااة  ة، الجاااودة الشاااامل(1111)عباااد العزياااز عباااد للا،  العااارب، -

 .تطبيقية، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية
، جاااودة التااادريب اإلداري ومتطلباااات المواصااافات الدولياااة اضيااازو (1119)العااازاوي، نجااام،  -

 .، عمان، اضردنطبعة اضولىال، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 21125
، معوقااات تطبياا  إدارة الجااودة الشاااملة فااي مؤسسااات (1121)العضاضااي، سااعيد علااي،  -

 .التعليم العالي، رسالة ميدانية، جامعة الملك خالد، السعودية
، ماااادى ممارسااااة التمكااااين اإلداري وتااااأثير ذلااااك علااااى إبااااداع (1121)دمحم، العطااااار، هيااااوم  -

وجهااات نظاار العاااملين فاي جااامعتي اضزهاار واإلسااالمية بغاازة العاملااة دراسااة مقارنااة ل :العااملين
 .غزة اإلسالمية،في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة 

في  –، التمكين اإلداري وعالقت  بفاعلية فر  العم  (1121)عفانة، حسن مروان،  -
 .هر، غزةالمؤسسات اضهلية الدولية العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، جامعة اضز 

 –، مادخ  إلاى المنهجياة المتماملاة إلدارة الجاودة الشااملة (1112)عقيلي، عمار وصافي،  -
 .، دار وا   للنشر والتوزيع، عمان، اضردنالطبعة اضولىوجهة نظر، 

، دار وا ااا  للنشااار الطبعاااة اضولاااى، دراساااات فاااي اإلدارة التربوياااة، (1115)علاااوان، قاسااام،  -
 .والتوزيع، عمان، اضردن

، إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية، التطبي  (1114)مات، صالح، علي -
 .دار الشرو  للنشر والتوزيع: ومقترحات التطوير، المنارة، رام للا

، تطبيقات الجودة وأهميتهاا لتطاوير خادمات المكاتاب الهندساية (1111)عايض، العمري،  -
 .االستشارية



 051 

الطبعاااة لوك التنظيماااي فاااي منظماااات اضعماااا ، ، السااا(1111)العمياااان، محماااود ساااليمان،  -
 .، دار وا   للنشر، عمان، اضردناضولى

، التخطااايط االساااتراتيجي مااادخ  لتمكاااين ماااديري مااادارس التعلااايم (1121)عاااو ، ساااها،  -
 .الوانوي بفلسطين، رسالة ماجستير، معهد البحوي والدراسات العربية، القاهرة، مصر

دة الشااااملة فاااي المؤسساااات الفندقياااة فاااي الجزا ااار، ، إدارة الجاااو (1111)عيشااااوي، أحماااد،  -
 .رسالة دكتوراه، جامعة الجزا ر، الجزا ر

، درجة الفاعلية التنظيمية درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة (1124)فرهودة، والء،  -
ير، الجامعة بمدارس وكالة الغوي في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين، رسالة ماجست

 .فلسطين سالمية، غزة،اإل
، ثماارات للنشاار والتوزيااع، القاااهرة، الطبعااة اضولااى، قااوة التحفيااز، (1122)الفقااي، إبااراهيم،  -

 .مصر
، دور القيادة اإلستراتيجية في تمكين العاملين بوزارة (1121)حسن، القانوع، أسامة  -

ة رسالة ماجستير، جامعة اضقصى، أكاديمية اإلدار  الش  المدني، -الداخلية واضمن الوطني
 .والسياسة للدراسات العليا، غزة

، مدى توفر متطلبات تطبيا  إدارة الجاودة الشااملة (1122)القحطاني، عبد الخال  علي،  -
فااي باارامج تاادريب مدينااة تاادريب اضماان العااام بمنطقااة مكااة المكرمااة، رسااالة ماجسااتير، جامعااة 

 .نايف العربية للعلوم االمنية، السعودية
، دار وا ا  (النظريات، العمليات، الوظاا ف)، مبادئ اإلدارة (1119)القريوتي، دمحم قاسم،  -

 .للنشر والتوزيع، عمان، االردن
دراسة على : ، التمكين اإلداري وأثره على الوالء التنظيمي(1121)قوز، عبد للا أحمد،  -

عينة من المصارف التجارية السودانية، رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتمنولوجيا، 
 .سودانال
، العواماا  المااؤثرة علااى اسااتمرارية أنشااطة الجااودة الشاااملة (1114)المحلااوت، سااعدي دمحم،  -

في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعاة اإلساالمية، 
 .غزة، فلسطين
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النق  ، مدى تطبي  مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة (1121)المحلوت، دمحم محمود،  -
، رسالة ماجستير، جامعة اضقصى، أكاديمية اإلدارة والسياسة "والمواصالت في قطاع غزة

 .للدراسات العليا، غزة
 –إدارة الجااودة الشاااملة وعالقتهااا بااالميزة التنافسااية ، (1121)صاابحي، سااماعي  إكحياا ،  -

اسااات العليااا رسااالة ماجسااتير، برنااامج الدر ، دراسااة تطبيقيااة علااى العاااملين فااي جامعااة فلسااطين
 .المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، جامعة اضقصى، غزة، فلسطين

 .، القيادة اإلدارية، دار الوقافة، عمان(1119)سالم، كنعان، نواف  -
، دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء العاملين في لمؤسسة (1124) قدور،، لبراو -

بالوادي، رسالة " القباضة الر يسية"دراسة حالة مؤسسة بريد الجزا ر : االقتصادية الجزا رية
 . ماستر أكاديمي، جامعة الشهيد حم  لخضر، الوادي

، معاااااااايير إدارة الجاااااااودة الشااااااااملة كاااااااداعم لجاااااااودة الخااااااادمات (1122)لشااااااارف، نسااااااايمة،  -
 .ورقلة، الجزا ر –االستشفا ية، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح 

 .، مبادئ إدارة اضعما ، إثراء للطباعة والنشر(1111)سى وحمود، خضير، اللوزي، مو  -
 .، إدارة الجودة الشاملة، جامعة البلقاء التطبيقية، اضردن(1114)اللوزي، موسى،  -
الطبعاااة ، إجاااراءات وتنظااايم العمااا ، دار وا ااا  للنشااار والتوزياااع، (1117)اللاااوزي، موساااى،  -

 .، اضردنعمان، الوانية
، أثر التمكين اإلداري على تطبي  إدارة الجودة الشاملة (1119)عدنان،  الماضي، ثا رة -

 .ردنية، اضردنحالة، رسالة ماجستير، الجامعة اضدراسة : في مستشفى الجامعة اضردنية
أثااار التمكاااين اإلداري فاااي السااالوك ، (1122)أحماااد، المبيضاااين، دمحم ذياااب والطراوناااة، دمحم  -

المجااد الوااامن والوالثااون،  اإلداريااة،، دراسااات، العلااوم اضردنيااةاإلبااداعي لاادى البنااوك التجاريااة 
 .515ص  – 411ص  ،1العدد 

، أثار اساتراتيجيات إدارة الماوارد البشارية (1115)دمحم، خولة وكااظم، ساعدية ،دمحم، إقباا ،  -
 .دراسة تطبيق  في معم  سمنت السدة، باب ، العرا  –في تنفيذ إدارة الجودة الشاملة 
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، نماوذج مقتارح لتمكاين العااملين فاي المنشاآت الخاصاة (2999)وسى توفي ، المدهون، م -
كأداة إلدارة الجودة الشاملة، مجلة جامعة الملك عباد العزياز، جامعاة الملاك عباد العزياز، قسام 

 .االقتصاد واإلدارة، جدة، السعودية
ية التربية مدى توافر معايير إدارة الجودة الشاملة في كل ،(1121)العظيم، المصدر، عبد  -

، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية بجامعة اضزهر بغزة في ضوء بعض المتغيرات
 .425ص  – 179ص  الواني،المجلد العشرون، العدد  والنفسية،

، المااادير ومهاراتااا  السااالوكية، الجمعياااة العربياااة لاااإلدارة، (1115)مصاااطفى، أحماااد سااايد،  -
 .القاهرة، مصر

، أثاار تمكاين العااملين علااى تحقيا  التمياز للمؤسسااات (1111)عي ، المعااني، أحماد اساما -
اضردنية المشاركة بجا زة الملك عبد للا الواني للتميز، عمان، جامعة عمان العربياة للدراساات 

 .العربية
، التمكاين اإلداري وآثااره فاي إباداع العااملين (1119)المعاني، أيمن وارشيدة، عبد الماريم،  -

، 5دراسااة ميدانيااة تحليلياة، المجلااة اضردنيااة فااي إدارة اضعمااا ، المجلااد : نيااةفاي الجامعااة اضرد
 .1العدد 

، مكتباة الشارو  الدولياة، ، مجماع اللغاة العربياة، الطبعاة اضولاى(1111)الوسيط، المعجم  -
 .القاهرة

داء المااااوظفين فااااي ، عالقااااة إدارة الجااااودة الشاااااملة بااااأ(1124)المعماااار، وسااااام سااااليمان،   -
 .قطاع غزة، رسالة ماجستير، جامعة اضزهر، غزة، فلسطين –فلسطينية الجامعات ال

، تمكاااين العااااملين فاااي المصاااالح الحكومياااة (1112)المغرباااي، عباااد الحمياااد عباااد الفتااااح،  -
دراسااة تطبيقيااة علااى المنظمااات العاملااة بمحافظااة دمياااط، المجلااة العلميااة  -والقطاااع الخاااص

 .45ص – 2الملح  الواني، العدد اضو ، صللتجارة والتموي ، كلية التجارة، طنطا، 
صااااااو  العلميااااااة والتوجهااااااات ، اإلدارة اض(1111)المغربااااااي، عبااااااد الحميااااااد عبااااااد الفتاااااااح،  -

 .المستقبلية لمدير القرن الحادي والعشرين، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر
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امعااااات ، درجااااة تحقياااا  معااااايير إدارة الجااااودة الشاااااملة فااااي الج(1115)المااااالح، منتهااااي،  -
الفلساطينية فااي محافظاات الضاافة الغربياة كمااا يراهااا أعضااء هي ااة التادريس، رسااالة ماجسااتير، 

 .جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين
، التمكااين اإلداري كمفهااوم إداري معاصاار، المنظمااة العربيااة (1111)ملحاام، يحيااي سااليم،  -

 .للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر
، تمكين العااملين ودوره فاي تحقيا  اضهاداف االساتراتيجية (1121)الملفوح، فاتن محمود،  -

للجامعاااة االساااالمية بغااازة، رساااالة ماجساااتير، برناااامج الدراساااات العلياااا المشاااترك باااين أكاديمياااة 
 .اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، جامعة اضقصى، غزة، فلسطين

، أدارة (1119)يا ، النعيمي، دمحم عبد العا  وصاوي ، راتاب جليا  وصاوي ، عالاب جل -
مقدمااااة فااااي إدارة الجااااودة الشاااااملة لإلنتاااااج والعمليااااات والخاااادمات، دار  –الجااااودة المعاصاااارة 

 .اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، اضردن
، اضصااو  واضسااس العلميااة للقاارن الواحااد والعشاارين، مكتبااة عااين (1111)الهااواري، ساايد،  -

 .شمس، القاهرة
، مكتبااااة عاااااين 12اضصااااو  واالسااااس العلميااااة للقاااارن : ، اإلدارة(1111)الهااااواري، ساااايد،  -

 .شمس، القاهرة، مصر
، التمكاااااين اإلداري فااااااي العصااااار الحااااااديث، دار وا ااااا  للنشاااااار (1121)الاااااوادي، حسااااااين،  -

 .والتوزيع، عمان، اضردن
، دور الرقابة الداخلية على المخزون السلعي في المحافظة (1121)الوادية، دمحم رفي ،  -

دراسة ميدانية تطبيقية على وزارة الصحة الفلسطينية، رسالة ماجستير، : العامعلى الما  
 .جامعة اضقصى، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، غزة

وزارة الصحة الفلسطينية، مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، التقرير السنوي للقوى  -
 .1127العاملة في القطاع الصحي، 

في تطبي  ادارة الجودة  وتأثيرهداري التمكين اإل، (1124)، شكير كام الوطيفي،  -
  .، رسالة ماجستير، الجامعة باب ، العرا بحث ميداني في جامعة باب ، الشاملة
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، التمكين اإلداري وعالقت  بالدافعية لإلنجاز لادى رؤسااء (1125)رفي ، اليازجي، إبراهيم  -
رسااالة ماجسااتير، التعلاايم العااالي بمحافظااات غاازة، اضقسااام وماادراء الاادوا ر التابعااة لمؤسسااات 

برنااااامج الدراسااااات العليااااا المشااااترك بااااين أكاديميااااة اإلدارة والسياسااااة للدراسااااات العليااااا، جامعااااة 
 .اضقصى، غزة، فلسطين
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 المالحق قائمة

 
 طلب تحكيم قائمة استقصاء(: 1)ملحق رقم 

 قائمة بأسماء المحكمين (: 2)ملحق رقم 

 الصورة النهائية لإلستبانة(: 1)ملحق رقم 

 الجنوبيةالمحافظات  – طلب تسهي  مهمة باحث في مرافق وزارة الصحة(: 1)ملحق رقم 

 الموافقة على طلب تسهي  مهمة باحث(: 1)ملحق رقم 
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 طلب تحكيم قائمة استقصاء: (1)ملحق رقم 

 

 للا،حفظه / ........................................ عناية السيد الدكتور 

 وبركاته،الس،م عليكم ورحمة للا 

 تحكيم قائمة استقصاء: الموضوع

حترام، مومنا  جهودكم العظيمة في خدمة البحث أتوج  إليكم بالتقدير واإل        
 .العلمي

التمكين "  -: لموضوع أعاله فإنني أقوم بإعداد دراسة بعنوانالى اباإلشارة 
 –تطبي  إدارة الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية  في ودورهاإلداري 

الستمما  متطلبات الحصو  على درجة الماجستير في  ،"المحافظات الجنوبية 
غزة، لذا  -دارة والسياسة للدراسات العلياتخص  القيادة واإلدارة من أكاديمية اإل

ستبانة في ضوء خبرتمم في هذا أرجو من سيادتمم التمرم بتحكيم فقرات هذه اال
 .المجا ، وذلك خدمة ضغرا  البحث العلمي

 

 وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير

 
 بو زرفادي دمحم سليمان أ: الباحث                                         

 1515698222: جوال                                                     
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 قائمة بأسماء المحكمين: (2)ملحق رقم 

 
 مكان العم  الدرجة العلمية السم الرقم

 غزة –جامعة اضزهر  أستاذ دكتور قسم االحصاء  عبد للا دمحم عبد للا الهبي . د .أ -2

1- 
مدق   -أستاذ دكتور كلية الشريعة  ى دمحم نجمدمحم مصطف. د. أ

 لغوي 
 غزة –جامعة اضزهر 

1- 
ر يس أكاديمية اإلدارة والسياسة  المدهون  عبد للا دمحم إبراهيم. د

 أستاذ مشارك – للدراسات العليا
 –أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا 

 غزة

4- 
 –مشارك قسم إدارة اضعما  أستاذ  وسيم إسماعي  عبد للا الهابي . د

 لتعليم المستمرنا ب العميد ل
 غزة -الجامعة اإلسالمية 

 غزة -الجامعة اإلسالمية  أستاذ مشارك قسم إدارة اضعما  رشدي عبد اللطيف سلمان وادي. د -5

 غزة -الجامعة اإلسالمية  أستاذ مشارك قسم إدارة اضعما  سامي علي سليمان أبو الروس. د -6

 غزة –جامعة اضزهر  أستاذ مشارك قسم إدارة اضعما   وا   دمحم ابراهيم ثابت. د -7

 غزة –جامعة اضزهر  أستاذ مشارك قسم إدارة اضعما  شادي اسماعي  يوسف التلباني. د -8

 – أستاذ مساعد قسم إدارة اضعما   دمحم جودت دمحم فارس. د -9
 عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 غزة –جامعة اضزهر 

 – أستاذ مساعد قسم إدارة اضعما  منصور دمحم علي اضيوبي. د -10
 نا ب العميد للتخطيط والتطوير

 غزة  –كلية فلسطين التقنية 

 غزة –جامعة اضزهر  أستاذ مساعد قسم إدارة اضعما   بال  زكي حماد البشيتي. د -11

 غزة –جامعة اضزهر  عد قسم إدارة اضعما أستاذ مسا  رامز عزمي احمد بدير. د -12

 – العليا للدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية أستاذ مساعد قسم إدارة اضعما  الشنطي ابراهيم محمود عبد الرحمن. د -13
 غزة  –جامعة القدس المفتوحة ، غزة

 –مية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا أكادي أستاذ مساعد قسم إدارة اضعما  خلي  إسماعي  ابراهيم ماضي. د -14
 غزة

 – العليا للدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية أستاذ مساعد قسم إدارة اضعما  نبي  عبد شعبان اللوح. د -15
 غزة  –ديوان الموظفين العام  ،غزة
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 الصورة النهائية لإلستبانة: (1)ملحق رقم 

 أختي الكريمة....... أخي الكريم 
 

 ،وبركاتهلس،م عليكم ورحمة للا ا

 البحث خدمة في مباركةال جهودكم مومنا   واإلحترام، بالتقدير إليكم أتوج      
 .العلمي

دارة إتطبيق  في ودورهي دار اإلالتمكين " دراسة لى إتهدف هذه االستبانة ف 
 " المحافظات الجنوبية -الجودة الشاملة في وزارة الصحة الفلسطينية 

أس لة هذه االستبانة، علما  بأن البيانات سيتم  عنسيادتمم اإلجابة أرجو من 
ن مساهمتمم مح  شكر وتقدير ااستخدامها ضغرا  البحث العلمي فقط، حيث 

 .واحترام

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

 

 

 فادي دمحم سليمان أبو زر/ الباحث                                                  

 0595612888/ جوال                                                     

 نهاية عبد الهادي مصطفى التلباني. د .أ/ إشراف                                        
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 :البيانات الشخصية والوظيفية -القسم األول
 .في المكان الذي يتناسب مع حالتك( )وضع ع،مة  أرجو
 

 
 :محاور الستبانة -القسم الثاني
 :أبعاد التمكين اإلداري  -المحور األول

أمام الخيار الذي ( ) ع،مة ثم وضع اآلتية،قراءة ك  عبارة من العبارات  أرجو     
 .ترونه األنسب من وجهة نظركم

 

 الفقرات #
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

5 4 3 2 1 
 التصال ومشاركة المعلومات: أوًل 

      .التعليمات واإلجراءات المتبعة في الوزارة واضحة -9

يتاح للموظفين الوصو  إلى أصحاب القرار وشرح مواقفهم من غير  -8
      .صعوبة

الة اتصا  وسا   بإيجاد تهتم الوزارة -4       .ومتطورة فعَّ
      .العم  مشكالت حو  زارةفي الو  المعلومات يتم تباد  -3

5- 
 كال في تدف  المعلومات بحرية يسمح اتصا  نظام الوزارة توفر

      .االتجاهين

 أنثى   كر  :الجن 
 

 فأكثر 46   45 – 49  41 - 86  فأق  85  :العمر
 

  

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  فأق  متوسط دبلوم  :المؤه  العملي
 

  

 مدير وحدة فما فوق   مدير دائرة  رئي  قسم  رئي  شعبة  :المسمى الوظيفي
 

 فأكثر 96  95 – 99   91 – 6  فأق  5  :سنوات الخبرة
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      .الموظفين بين المستخدمة االتصا  وسا   تتنوع -6
      .يتم توفير المعلومات الدقيقة ضصحاب القرار بشك  سريع -7
      .موظفينتسعى الوزارة إلتاحة المعلومات لل -2
      .والبيانات المعلومات في زمالءه الموظف يشارك -1

 بناء فرق العم : اثانيً 
      .الوزارة في العم  زمالء بين والمساعدة التعاون  من أجواء تتوافر -9
      .اإلدارية المهام إلنجاز متخصصة عم  فر   على الوزارة تعتمد -8
      .  لح  المشكالتالعم   إلى فر  الوزارة تلجأ -4
      .متعددة تنظيمية مستويات من العم  فر   تقوم الوزارة بتشكي  -3
      . تسود الوقة بين أعضاء فر  العم  داخ  الوزارة -5
      .فر  العم  داخ  الوزارة قادرة على تنفيذ ما تتخذه من قرارات -6
      .أعضا ها في العم تعتمد فر  العم  على التقدير واالحترام بين  -7
      .العم  فر   اجتماعات عن الصادرة يتم تنفيذ التوصيات -2

 التأثير: اثالثً 

لدى الموظفين داخ  الوزارة الحرية في إيجاد الحلو  المبتمرة لبعض  -9
 .المشكالت العملية

     

      .قناع اآلخرين بفمرة أو طرح ماإلدى الموظف القدرة على  -8
      .اإليجابية بأفماره الوزارة داخ  الرؤساء إقناع الموظف ستطيعي -4

3- 
الموظف لدي  دور فعا  ومؤثر في حدود عمل  أو خارج حدود 

 .عمل 
     

      .وخططها الوزارة أهداف وضع في اإلسهام الموظف يستطع -5
      .سلوب اضنسب إلنجاز عمل لدى الموظف حرية اختيار اض -6
      .الموظفين أداء على يؤثر المهام داخ ت -7
      . لدى الموظفين دور فعا  وإيجابي داخ  العم  في الوزارة -2

 تحفيز العاملين: ارابعً 

9- 
 الموظفين مطالب خال  من المستخدمة الحوافز نظم الوزارة تراعي

 .واحتياجاتهم
     

      .تقييم اضداء بنتا ج الحوافز نظم ترتبط -8

4- 
 لتطوير يتم اقتراحها التي الجديدة اضفمار أصحاب مكافأة يتم

 .اضداء
     

     إلى  االنتماء درجة على ت وطرقهاوالمكافآ الحوافز منح آليات تؤثر -3
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 .وزارةال
      .يشعر الموظف بعدالة وموضوعية لنظام الترقيات في الوزارة -5
      .واضعما  الجيدة باستمرار تتوقع الوزارة من موظفيها النتا ج -6

7- 
 المال م والمناخ المافية الموارد توفير على الموظف قدرة الوزارة تدعم

 .لتنميتها
     

 في يبذل  الذي الجهد مع الموظف يتقاضاه الذي الراتب يتناسب -2
 .العم 

     

 التدريب والتعلم: اخامسً 

 بشك  التدريبية جاتاالحتيا تحديد على للعم  الوزارة تسعى -9
 .مستمر

     

      .تتبني الوزارة خطة تدريبية واضحة للموظفين -8
      .تقوم الوزارة بتقييم البرامج التدريبية لقياس فعاليتها -4
      .يتوفر في الوزارة بي ة وإمكانيات مال مة للتدريب -3
      .تخص  الوزارة موازنة مالية مال مة لبرامج التدريب -5

6- 
 يتاح للموظفين فرص التعلم واكتساب مهارات جديدة في مجا 

 .العم 
     

      . تشجع الوزارة الموظفين على تباد  الخبرات والمعلومات فيما بينهم -7

2- 
تسمح الوزارة للموظفين في اكتما  درجاتهم العلمية من خال  

 .دعمهم المادي والمعنوي 
     

      .وي الخبرة من داخلها وخارجها لتدريب الموظفينتستعين الوزارة بذ -1
      . تعطي الوزارة فرص التدريب للموظفين بالتساوي  -91

 المشاركة في اتخا  القرارات : اسادسً 

9- 
 التخاذ القرارات يتمتع الموظف داخ  الوزارة بالحرية المافية

 .عمل  ؤولياتبمس المرتبطة
     

8- 
القرارات المناسبة  واتخاذ المشكالت بمناقشة ظفينالمو  الوزارة تشارك

 .لها
     

      .تتيح الوزارة حرية التعبير عن الرأي وطرح اضفمار الجديدة -4
      . القرارات اتخاذ في المركزي  النظام على الوزارة تعتمد -3
ا الوزارة في القرارات اتخاذ يتم -5       .دقيقة معلومات إلى استناد 

 اضداء معايير تطوير في المشاركة فرصة الموظفين الوزارة تمنح -6
 .بوظا فهم المتعلقة
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تعطي الوزارة الموظفين الشعور بجدوى مشاركتهم في اتخاذ  -7
 .القرارات

     

      . تدعم الوزارة قرارات الموظفين بما يتناسب مع عملهم -2
      . ورسمها مة للوزارةفي تحديد السياسات العا ون يشارك الموظف -1
      .للمساعدة في اتخاذ القرارات مو  نظم المعلومات ا  توفر الوزارة نظم -91

 

 :أبعاد إدارة الجودة الشاملة -المحور الثاني
أمام الخيار الذي ( ) ع،مة قراءة ك  عبارة من العبارات اآلتية، ثم وضع أرجو     

  .ترونه األنسب من وجهة نظركم

 لفقراتا #
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

5 4 3 2 1 
 التركيز على الجمهور: أوًل 

      .ورغباتهم الجمهور حاجات الوزارة تحدد -9
      .تأخذ الوزارة بآراء الجمهور عند تطوير خدماتها -8
      .جمهورلل السريع المال م بالشك  الخدمات تقديم على الوزارة تحرص -4
      .توجد وسا   اتصا  فعالة بين الوزارة والجمهور -3
      .الجمهورب الخاصةتقوم الوزارة بالحفا  على سرية البيانات والمعلومات  -5
      .تحرص الوزارة على الحصو  على تغذية راجعة من الجمهور -6

 دعم اإلدارة العليا: اثانيً 
      .الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبي  من ق التح على الوزارة تعم  -9
      .تعم  الوزارة على تقييم التقدم الحاص  في تطبي  مبادئ ادارة الجودة الشاملة -8

4- 
تقدم الوزارة المكافآت والحوافز للموظفين من أج  تشجيعهم على تقديم جودة 

 .أفض 
     

      . نتقدم الوزارة الدعم واإلسناد للموظفي -3
      .تخص  الوزارة موازنات كافية لتحقي  الجودة -5

6- 
في كافة اضقسام والدوا ر  ونشرها دارة الجودة الشاملةإتلتزم الوزارة بتطبي  ثقافة 

 .المختلفة
     

 التحسين الشام  والمستمر: ثالًثا
     متطلبات  تنظر الوزارة إلى التحسين الشام  والمستمر على أن  جزء ال يتجزأ من -9
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 .دارة الجودة الشاملةإ

8- 
دارية داخ  الوزارة بهدف تحسين جودة تم التواص  بين مختلف الوحدات اإلي

 . العم  أو جودة الخدمة المقدمة
     

4- 
ة من فإن التحسين المستمر والشام  داخ  الوزارة مسؤولية جميع اإلدارات المختل

 . لةأج  تطبي  مبادئ إدارة الجودة الشام
     

      .دارة الجودة الشاملةإتقوم الوزارة بتقييم أداء الموظفين وف  معايير  -3
      .تقدم الوزارة البرامج التدريبية الخاصة بإدارة الجودة الشاملة لدى الموظفين -5

 للحصو  والجمهور والموظفين اإلدارات بين فعالة اتصا  قنوات الوزارة توفر -6
 .المستمر والتحسين التطوير أج  من المعلومات على

     

 السياسات والستراتيجيات: رابًعا

 تتقوم الوزارة بتطوير الخطط االستراتيجية بما يتناسب مع المتغيرات واحتياجا -9
 . العم 

     

      .للموظفين دور في صياغة السياسات واالستراتيجيات لدى الوزارة -8

4- 
 السياسات لصياغةخارج الوزارة  من خبراتال بذوي  الوزارة تستعين

 .واالستراتيجيات
     

      .من أج  التحق  من سير عملها دوري اتقوم الوزارة بتقييم خططها االستراتيجية  -3

      .تقوم الوزارة بوضع الخطط االستراتيجية بما يتناسب مع مواردها المالية -5

      .سنوات على اضق  5  تجدد الوزارة خططها االستراتيجية ك -6

 

 .شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
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 تسهيل مهمة باحث في مرافق وزارة الصحة بطل(: 1)ملحق رقم 
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 تسهيل مهمة باحث طلب الموافقة على: (1)ملحق رقم 
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