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 ملخص البحث

هدفت الدراسة الى : بناء وتقنين مقياس التمكين االداري وفق بعض معايير ادارة 

الجودة الشاملة وعالقتها بتقييم االداء للعاملين في مديريات واقسام االنشطة الطالبية 

في الجامعات العراقية . وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب العالقات 

حث على العاملين في مديريات واقسام االنشطة المسحية وقد اشتمل مجتمع الب

( منتسب  53( منتسب  و )  828الطالبية في الجامعات العراقية والبالغ عددهم ) 

( للتجربة وبعد اتمام التجربة الرئيسية جاءت  530للتجربة االستطالعية و ) 

 االستنتاجات بأن :

الجامعات العراقية تبين ان  ان القيادات االدارية في مديريات االنشطة الطالبية في

هناك مستوى جيد من استخدام مبادئ واسس التمكين االداري مع المفاصل االدارية 

داخل المؤسسة التعليمية والنشاطات. واهم التوصيات : تنمية وتطوير وتعزيز 

الطالبية في الجامعات العراقية التمكين االداري للعاملين في مديريات االنشطة 

 دارية فيها (القيادات اال)
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The percentage of the contribution of administrative 

empowerment according to some criteria of total quality 

management and its relationship to the performance 

evaluation of workers in the directorates of student activities 

in Iraqi universities 

Prof. Nabil Mahmoud Shaker 

Prof. Shehab Ahmed Akab 

Eng. Ali Abbas Fadhil 

Abstract :                                                                             
The study aimed at: building and codifying the scale of 

administrative empowerment according to some criteria of total 

quality management and its relationship to the performance 

evaluation of workers in directorates and departments of student 

activities in Iraqi universities. The researchers used the 

descriptive method in the survey relations method. The research 

community included workers in directorates and departments of 

student activities in Iraqi universities, off (808) affiliated and 

(321) affiliated to the exploratory experience. After completing 

the main experiment, the conclusions came that: 

The administrative leaderships in the directorates of student 

activities in Iraqi universities show that there is a good level of 

use of the principles and foundations of administrative 

empowerment with the administrative joints within the 

educational institution and activities. The most important 

recommendations: Development, development and promotion of 

administrative empowerment for workers in the directorates of 

student activities in Iraqi universities (administrative leaderships 

therein) 

 

 التعريف بالبحث: -1

 مقدمة البحث وأهميته: 1-1

تُعدُّ الدراسات التي دأب الباحثون على مواصلة وانتهاج أساليب البحث العلمّي  

وطرائقه من أَجل التوصل إِلى إثبات النتائج والحقائق التي ينشدها الباحث هي السببيل 

 العلمّي لمواصلة التطور الحاصل ومواكبته في حقول المعرفة.

يعّد مفهوم التمكين اإلداري إحدى هذه المفاهيم التي خضعت إِلى الّدراسة  

والتحليل من الباحثين، بوصفها إحدى المفاصل التي تسهم في تحقيق االكتفاء في 

(، ألَنَّهُ يشارك العاملين في الباحثالعمل اإلداري، انطالقًا من المعنى الذي حدده )
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ن الحرية في العمل، ودعم قدراتهم ومواهبهم اتخاذ القرارات، وإعطائهم المزيد م

 بتوفير الموارد الكافية، والمناخ المالئم، وتأهيلهم فنيًا وسلوكيًا والثقة بهم.

من هنا يمكن القول: إِنَّ عمليّة إشراك العاملين في عمليّة صنع القرارات  

ن واإلسهام في الوقوف على أهم المعوقات ومعالجتها باآلراء المشتركة هي م

العمليات التي تؤدي إِلى تطوير جوانب العمل اإلداري بما يخدم عمل المؤسسات، 

واإلفادة في تطوير النشاطات، وتنفيذ الخطط الموضوعية بصورة تضّمن تحقيق 

أسلوب العمل الجماعي؛ إذ يؤدي هذا األسلوب إِلى تعزيز الثقة بالنفس ما بين 

ديم األفضل، الذي بدوره يصب في العاملين، وتحفيزهم على إظهار قدراتهم وتق

 تحقيق األهداف في وقت قصير، وتقديم خدمات متقدمة ومتنوعة للمؤسسة والمجتمع.

ومن هنا يأتي التداخل المهم بين مفهوم التمكين اإلداري وإدارة الجودة  

الشاملة، إذ إِنَّ الجودة الشاملة تعني: "المفهوم التكاملي نحو التحسين المستمر في 

المنتج مع مشاركة ُكّل المستويات والوظائف في المنظمة"، إذ إِنَّ الترابط بين جودة 

هذين المفهومين على هذا أساس إشراك العاملين وإعطائهم الثقة في عمليّة صنع 

القرار، الذي بدوره ينعكس على تحسين أداء العمل وجودته من األصعدة جميعها، 

هم، وخلق إمكانية االبتكار واإلبداع لديهم عن وتحفيز العاملين على تقديم أفضل ما لدي

طريق إعطائهم الثقة والمجال الكافي إلبراز قدراتهم، خدمة لتحقيق أهداف المؤسسة 

 بأقل وقت وجهد ممكنين،

ببا يببؤدي إِلببى نجببام عمببل المؤسسببات، ومنهببا المؤسسببات الرياضببية بوسبباطة هببذه  ِممَّ

 إِلى تحقيق اإلنجازات.العالقة التكاملية في ميادين العمل، وصواًل 

وتببأتي أهميببة الدراسببة عببن طريببق بنبباء وتقنببين مقيبباس التمكببين اإلداري علببى  

وفبق معبايير الجبودة الشباملة، وذلبو محاولبة جبادة للكشبف عبن أهميبة مفهبوم التمكببين 

اإلداري في عمل مديريات األنشطة الطالبية في مؤسسات التعلبيم العبالي، ومبدى قبّوة 

 يخ مبادئ إدارة الجودة الشاملة.هذا المفهوم في ترس

 

 مشكلة البحث:  1-0

مببن المفبباهيم التببي يمكببن أَنب ترسببخ مبببدأ العمببل الجمبباعي تمببنح العبباملين فببي  

المفاصل اإلدارية والتنظيمية القدرة على ترسيخ مبدأ الثقبة والتعامبل الحبر هبو مفهبوم 

بيببة ومببديرياتها  التمكببين اإلداري، ويحتببل هببذا المفهببوم فببي مؤسسببات االنشببطة الطال

جزًءا حيويًا في عمل مديريات األنشطة الطالبية، لما لَهُ من أثر في ترسيخ مببدأ إدارة 

الجببودة الشبباملة. مببن هنببا الحببَ الباحببث أَنَّ العمببل علببى جعببل هببذا المفهببوم أحببد أهببم 

الُمسببلّمات األساسببيّة فببي العمببل اإلداري فببي مببديريات االنشببطة الطالبيببة ، ومببن هببذه 

التببي ينببوي الباحببث القيببام بهببا إاِلَّ محاولببة جببادة لبيببان مببدى اسببتعمال هببذا  الدراسببة

المفهوم، وهل هنباك أسبلوب متببع فبي مفاصبل العمبل اإلداري فبي مبديريات االنشبطة 

 الطالبية ؟ وهنا تكمن مشكلة البحث في التساؤل اآلتي:

ديريات هل هناك عالقة بينن مفهوم التمكبين اإلداري وتقيبيم االداء فبي عمبل مب 

 األنشطة الطالبية؟  
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 أهداف البحث: 1-3

التعرف على نسبة مساهمة التمكبين االداري وفبق بعبض معبايير إدارة الجبودة  .1

الشاملة في تقيم االداء الوظيفي للعاملين في مديريات األنشطة الطالبية فبي الجامعبات 

 العراقية .

ادارة الجببودة  التعببرف علببى العالقببة بببين التمكببين اإلداري وفببق بعببض معببايير .0

 الشاملة واالداء الوظيفي لدى العاملينات االنشطة الطالبية في الجامعات العراقيّة.

التعبببرف علبببى مسبببتوى التمكبببين االداري وفبببق معبببايير ادارة الجبببودة الشببباملة  .5

 للعاملين في مديريات االنشطة الطالبية في الجامعات العراقية

فبي مبديريات االنشبطة الطالبيبة  التعرف على مستوى االداء الوظيفي للعباملين .4

 في الجامعات العراقية

 

 مجاالت البحث: 1-5

 المجال البشري: 1-3-1

 مدراء ومنتسبين مديريات األنشطة الطالبية في الجامعات العراقيّة. 

 المجال الزماني: 1-3-0

 0202 \ 5 \ 1ولغاية  0211 \ 0 \ 11من  

  المجال المكاني: 1-3-5

 األنشطة الطالبية.مقرات مديريات  

 

 تحديد المصطلحات: 1-6

 منح االداريون دوراهو مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات و . التمكين اإلداري:1

قياديا بادارة اعمال مؤسساتهم من خالل زيادة المسؤوليات والصالحيات وذلو من 

 اجل الوصول الى تحقيق االهداف التي تضعها المؤسسات

: ان ادارة الجودة الشاملة مدخل االدارة المنظمبة التبي تركبز الشاملة. إدارة الجودة 0

على الجودة ويبنى على المشاركة لجميع العاملين بالمنظمة , ويستهدف النجام طويبل 

 المدى عن طريق رضا المستفيد وتحقيق منافع العالمين بالمنظمة والمجتمع ككل

 

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية: -3

 البحث:منهج  3-1

يَُعدُّ استعمال المنهج في البحث العلمّي الوسيلة التبي تحبدد لنبا السببيل للوصبول  

إِلببى النتببائج المطلوبببة، وقببد اسببتعمل الببباحثون المببنهج الوصببفي باالسببلوب المسببحي و 

العالقببات االرتباطيببة لمالءمتببه طبيعببة المشببكلة، إذ إِنَّ المببنهج الوصببفي "يهببدف إِلببى 

قببات التببي توجببد بببين الواقببع والمظبباهر، واألسببلوب المسببحي تحديببد الظببروف والعال

يسعى لجمع البيانات من أَفراد المجتمع لمحاولة تحديد الحالة الراهنة في متغيبر معبين 

 .( 151،1111)عالوي: أو غير معين"
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 مجتمع البحث: 3-0

عرف المختصون مجتمع البحث بأَنَّبهُ: "جميبع األفبراد البذين يحملبون البيانبات  

 (babble,2000:35)ظاهرة المقصودة بالدراسة".ال

وقد جرى تحديد مجتمع البحث بالطريقة العمدية تمثلت بالعاملين في مبديريات  

األنشطة الطالبية في الجامعبات العراقيّبة علبى مختلبف مسبتوياتهم العلميّبة ومراكبزهم 

 ( يبين ذلو 1(، والجدول ) 828الوظيفية، والبالغ عددهم )

 (1الجدول )

 حث وعينتهيبين مجتمع الب

درجة  ت

 العاملين

العدد         

 الكلي

عينة التجربة 

 االستطالعية

عينة 

 التطبيق

المستبعدو

 ن

 13 91 3 164 دكتوراه 1

 19 81 3 191 ماجستير 0

 53 160 12 543 بكلوريوس 3

 13 1 3 53 دبلوم 4

 15 اليوجد 3 01 االعدادية 5

 3 01 3 64 اخرى 6

 122 530 53 828 المجموع 

 % 10،59 % 45،36 % 4،55 % 122 النسبة المئوية 

 

 عينة البحث: 3-3

مثل اختيار عينة جزء مبن مجتمبع الّدراسبة أو جمهبور البحبث، وحبدد الباحبث  

اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية غير المنظمة، ثمَّ توزيعهبا علبى عينبة التجرببة 

)والتطبيق( والتقنبين، والهبدف مبن ذلبو تعمبيم النتبائج علبى االستطالعية وعينة البناء 

المجتمع األصلي، إذ ُحددت بالطريقة العشوائية عبن طريبق القرعبة، تمثلبت بالعباملين 

 في مديريات النشاطات الطالبية.

 العينة االستطالعية: 3-3-1

 %(4355( ومبا نسببته )53مثلت العينة التجريبية االستطالعية البالغ عبددها )  

من مجتمع البحث، وهدف الباحث من هذه التجرببة التعبرف إِلبى زمبن تطبيبق القيباس 

المطلوب، إذ كان الوقت المخصص لإلجابة يتراوم بين )اسبوع( ، من أَجبل التعبرف 

إِلى الصعوبات والمعوقات، وفهم ووضوم مجاالت المقياس وفقراتبه، وكبذلو طريقبة 

 اإلجابة من لدن عينة البحث.

 لبحث ووسائل جمع المعلومات:أدوات ا 3-4

من أَجل الحصول على البيانات التي تؤلبف مكونًبا أساًسبا مبن مكونبات المبنهج  

 استعان الباحث بما يأتي:

 المصادر العربيّة واألجنبية. -

 شبكة المعلومات. -
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 استبانة ورقية الستطالع آراء الخبراء. -

 المقابالت الشخصية. -

 استمارات ورقية لتسجيل البيانات. -

 .0حاسبة يدوية عدد  -

 .0(عدد fujitsu ، نوع )Laptopحاسبة الكترونية  -

 مقياس التمكين االداري . -

 

 اإلجراءات الميدانية للبحث: 3-5

 التجربة االستطالعية: 3-5-1

جببرى  0211/  1/  0قببام الباحببث ببباجراء التجربببة االسببتطالعية المشببار إليهببا يببوم 

 لو جمعها وجرت معالجتها.توزيع االستمارات الخاصة بالبحث، بعد ذ

 التجربة الرئيسية:  3-5-0

بتوزيبع اسبتمارات المقيباس علبى العباملين فبي  0211 \ 1 \ 13قام الباحث فبي يبوك 

 \ 11 \ 1مببديريات واقسببام االنشببطة الطالبيببة فببي الجامعببات العراقيببة , ثببم بتبباريخ 

مببديريات  قببام الباحببث بطلببب درجببات تقيببيم االداء للمببوظفين والعبباملين فببي 0211

 11 \ 03واقسام االنشطة الطالبية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و بتباريخ 

اسببتلم الباحببث الببدرجات الخاصببة بتقيببيم اداء العبباملين فببي مببديريات واقسببام  0211 \

 االنشطة الطالبية في الجامعات العراقية

 

       -الوسائل االحصائية :-4

المعالجببة االحصببائية ببرنببامج الحقيبببة االحصببائية للعلببوم اسببتخدم الباحببث فببي طريقببة 

 ( بالخطوات االتية :spssاالجتماعية )

 الوسط الحسابي . -1

 االنحراف المعياري . -0

 الخطاء المعياري. -5

 معامل االلتواء . -4

 بيرسون. -3

 مربع كاي. -6

 للعينات المستقلة متساوية االعداد. Tاختبار  -9

 سيبرمان بروان .  -8

 البسيط .معامل االرتباط  -1

 معامل االرتباط. - 12

 معامل التغير . - 11

 تحليل التباين . - 10
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 الباب الرابع 

 عرض النتائج وتحليالها ومناقشتها...  1_4

 مناقشه النتائج...  1_1_4

من خالل مالحظه النتائج التي حصله عليها الباحث وتم عرضها وتفسيرها يمكن 

القول ان مديريات االنشطه الطالبيه داخل الجامعات والتي تعمل على االرتقاء 

بمستوى منتسبيها من خالل االهتمام بالواقع الوظيفي وترسيخ النشاطات الرياضيه 

 وصوال الى تحقيق االهداف الموضوعه 

 

( يبين االرتباط البسيط  للمجاالت االستمارة واالستمارة الكلية ودرجة 0)جدول 

 اداء الموظفين

 الوسط الحسابي المتغيرات
االنحراف 

االرتباط  المعياري

 البسيط

نسبة 

 الخطا
 6.397 80.250 درجة االداء

التفويض في تحديد 

 المهام
39.650 5.658 279.4** 27222 

التمكين واالسهام في 

 اتخاذ القرار
44.400 3.774 273.9* 2724. 

 27220 *274.1 4.341 40.160 االتصال وخدمة المجتمع

مضامين الجودة في 

 النشاطات
43.940 5.201 27409* 2721. 

 27222 **..276 4.191 43.640 التقويم

 27222 **279.5 15.111 211.790 التمكن االداري

 

الوصفية لعينة البحث، ومعامل االرتباط  ( قيم اإلحصاءات0يتبين من الجدول)

البسيط بين درجة االداء ومحاور مقياس التمكن االداري كال على انفراد ومع مقياس 

التكمن االداري ككل، ويتبين أَنَّ أعلى ارتباط كاَن بين التمكن االداري ودرجات 

يليه االداء، وهذا تفسير منطقي وطبيعي وفيه تحقق اهداف الدراسة الرئيسة ، 

بالمرتبة الثانية مع التفويض في تحديد المهام، وبعدها التقويم احتل المرتبة الثَّالثة، 

وفي المرتبة الرابعة كانت مع مضامين الجودة في النشاطات ، واحتل االتصال 

التمكين واالسهام في اتخاذ  الخامسة، واخيرا جاء محور وخدمة المجتمع المرتبة

االرتباط، وأَنَّ االرتباطات جميعها كانت معنوية، ألَنَّ  القرار من جهة قيمة معامل

 (.2325( ودرجة حرية )2323نسب الخطأ أَقل من مستوى الداللة )

 

 

 

 

 (3الجدول )
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يبين معاملي االرتباط المتعدد ونسبة المساهمة والخطأ المعياري للتقدير بين 

 محاور التمكن االداري والتمكن مع درجات االداء الوظيفي

Model نسبة المساهمة االرتباط الجزائي 
الخطأ المعياري 

 للتقدير

1 279.3 27946 6.223 

 

( معببببباملي االرتبببببباط الجزئبببببي والتحديبببببد والخطبببببأ المعيببببباري 5يببببببين الجبببببدول )

للتقببببدير بببببين مجبببباالت الببببتمكن االداري )التفببببويض فببببي تحديببببد المهببببام ، التمكببببين 

مضببببامين الجببببودة و المجتمببببع ،واالسببببهام فببببي اتخبببباذ القببببرار، واالتصببببال وخدمببببة 

فبببي النشببباطات ، واخيبببرا مجبببال التقبببويم (  فضبببال عبببن البببتمكن االداري  ودرجبببات 

( بنسببببة 23195االداء البببوظيفي السبببنوي فكانبببت قيمبببة معامبببل االرتبببباط الجزئبببي )

%( وهببببي سبببببب العالقببببة بببببين المتنببببب  ) محبببباور 14مسبببباهمة مقببببدرة قيمتهببببا )

نبببببب  ببببببه  درجبببببات االداء البببببوظيفي ليبقبببببى االسبببببتمارة والبببببتمكن االداري( والمت

 %( يعزو الباحث الى اسباب اخرى..6)

 (4الجدول )

يبين تحليل التباين الخاص باالنحدار المتعدد لفحص جودة توثيق نموذج االنحدار  

 االداء الوظيفي الخطي المتعدد بين محاور التمكين والتمكين االداري مع 

Model 
مجموع 

 المربعات
Df 

متوسط 

 المربعات
F Sig. 

1 Regression 411.035 5 82.207 2.123 .069 

 

( ونسببببببببة خطبببببببأ وهبببببببي 03105المحسبببببببوبة ) F( ان قيمبببببببة 4يببببببببين الجبببببببدول )

( ممبببببا يبببببدل علبببببى عبببببدم 2323وهبببببي أكببببببر مبببببن مسبببببتوى الداللبببببة ) (2،261)

 وجود فروق معنوية بين نتائج العينة.

التمكبببين اإلداري وأداء  ( علبببى قبببوة االرتبببباط ببببين درجبببات4يتببببين مبببن الجبببداول )

%( 14الموظفين العاملين في هذا المجال فضال نسبة المساهمة التبي ظهبرت قيمتهبا )

 والتأثير المباشر بين متغيري الدراسة في فوة االرتباط على االنحدار الخطي.

(  0214يعزوه الباحث باالتفاق مع النتبائج التبي توصبلت اليهبا دراسبة )شبهاب احمبد: 

ل االداري وفببق منظببور الجببودة الشبباملة يتضببمن الببوعي بالحاجببة الببى متطلبببات العمبب

التغير والى ايجاد جيل جديد ذات دليبل قبوي باألقنباع والمعالجبة ممكبن ان تسباعد فبي 

تنفيببذ المتطلبببات المشببار اليهببا فببي البحببث ويتطلببب وجببود قيببادات اداريببة لهببا القببدرة 

ر الخمسببة ممببا يجعببل هببذه االمببور وااللمببام بمفاصببل هببذه المتطلبببات المتمثلببة بالمحبباو

بحاجة الى وعي تام وقدرة علبى التحليبل ببدون مبؤثرات خارجيبة مبن شبأنها ان تعيبق 

التوصببل الببى القببدرة علببى االنجبباز سببيما وان االحسبباس بالمشببكلة يحتبباج الببى صببفاء 

للذهن وقدرة قوية على المالحظة وكل ذلو يتطلب وجود بيئة خارجيبة مالئمبة تسباهم 

ائد االداري بالهدوء والسكينة لكي تساهم في ايجباد الجبو البذي يسباعد علبى في رفد الق
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تنميببة التفكيببر العببالي والمسبباهمة فببي جعببل القببدرة علببى القيببام بالتوجيببه والمتابعببة مببن 

   (13:0214)عكاب,االولويات التي تمارس بشكل مستمر  خالل فترات العمل.

من اجل تحديد اهداف العاملين من فضال عن ذلو يعزوه الباحث الى الرؤية الهادفة 

اجل التمكين اإلداري  والتنسيق التام بين ما تم تخطيطه وتنفيذه بالوقت المناسب 

 للمرحلة

أن  (Yousef,2002:250-266)االتية والتقويم على مأتم  وهبذا يتفبق مبا أشبار اليبه 

ك على ا وتحقيقها وينطبق ذلـببى فهمهـببدرة علـببالعاملين أكثر قل وضوم األهداف يجع

سيير العجلة بنظام ـببببببببببببببتل فرد دوره ومكانته في العمل تحديد األدوار فحين يعرف ك

و ـبببببببببى الفرد نحالتنظيم وبالتالي ينمو الوالء لدل الصراع داخل وسالسة وانسجام ويق

ي ـبببباءة التـببببأن ذلك كله ينطبق على الفلسفة والكف(015:0226منظمته ويرى )عبوي,

غموض لفكلما كانت وظائف اإلدارة واضحة وقا العمليات للتنظيمية ـبببببببوم عليهـبببببببتق

 الص والوالء التنظيمي.ـالدور كلما زاد اإلخ

مببببببن خببببببالل مالحظببببببه النتببببببائج التببببببي حصببببببل عليهببببببا الباحببببببث وتببببببم عرضببببببها 

وتفسببببببببببيرها يمكببببببببببن القببببببببببول ان مببببببببببديريات األنشببببببببببطة الطالبيببببببببببة داخببببببببببل 

الجامعبببببببات والتبببببببي تعمبببببببل علبببببببى االرتقببببببباء بمسبببببببتو منتسببببببببيها مبببببببن خبببببببالل 

ع الببببببوظيفي وترسببببببيخ النشبببببباطات الرياضببببببية وصببببببوال الببببببى االهتمببببببام بببببببالواق

 تحقيق االهداف الموضوعة 

ان هنبببببباك اهتمببببببام ودرأيببببببه اداريببببببه مببببببن قبببببببل المببببببديريات والمسببببببؤولون عببببببن 

النشبببببببباط باعطبببببببباء التفببببببببويض الببببببببالزم لعمليببببببببه تنميببببببببه الجوانببببببببب اإلداريببببببببة 

والتنظيميببببببببة ومتابعببببببببة النشبببببببباطات بحريببببببببة ممببببببببا يعطببببببببي زخمببببببببه جيببببببببدة 

ا ال ببببببئس ببببببه مبببببن اجبببببل النهبببببوض بواقبببببع العمليبببببة اإلداريبببببة للمنتسببببببين ودافعببببب

والنشببببباطات والعمبببببل علبببببى حريبببببه تحديبببببد المهبببببام مبببببن قببببببل المنتسببببببين ممبببببا 

يولببببد نببببوع مببببن الحريببببة فببببي متابعببببة جوانببببب العمليببببة االداريببببة وهببببذا مببببا اكببببد 

"العمليبببببببة التبببببببي يبببببببتم بهبببببببا تزويبببببببد المبببببببوظفين والعببببببباملين Geroymعليبببببببه )

الضببببببببرورية والمهببببببببارات التببببببببي تببببببببؤهلهم داخببببببببل المؤسسببببببببة بالتوجيهببببببببات 

 (Geroym,2008:57) لالستقالليه"

Roger,1999;65) وهببببببذا مببببببا اكببببببده
 )

ويعببببببد التفبببببباوض مببببببن االمببببببور التببببببي 

نمارسبببببببها باسبببببببتمرار لبببببببذا فبببببببأن اتقبببببببان هبببببببذا الفبببببببن وتطبببببببوير المهبببببببارات 

التفاوضبببببية مهببببببم جببببببدا خاصببببببة فبببببي المؤسسببببببات الرياضببببببية وادارتهببببببا بحكببببببم 

التعامببببببل مببببببع االفببببببراد لببببببذلو ينبغببببببي االخببببببذ  ارتببببببباط وظيفتهببببببا مباشببببببرة فببببببي

بنظبببببر االعتبببببببار أهميبببببة الحببببببوار التفاوضبببببي فببببببي اتخببببباذ القببببببرارات وصببببببوال  

 الى تحقيق االهداف المنشودة.

مما يساعد القائمين علبى المفاصبل االداريبة بابتكبار الحلبول المتنوعبة للمشبكالت وان 

طيع القبول ان الجبو المالئبم ترتبط المشكالت بواقع العمل اليومي والمستقبلي لذلو نست

والبيئة المالئمة واتاحة الفرص المفتوحة لتنمية القبدرة علبى التفكيبر هبي مبن العوامبل 

االساسية التبي تعطبي القيبادات االداريبة القبدرة علبى المتابعبة واالحسباس بالمشبكالت 

التببي ترافببق العمببل المسببتمر الن االحسبباس بالمشببكالت وتحديببد المعلومببات الدقيقببة 
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صال النتائج  الى االخرين من قبل القيادات االدارية والتنظيمية هي احدى العوامل واي

التي تساهم في تنمية القدرة على االبداع والتنميبة العمبل االداري فبي المؤسسبة والتبي 

من خاللها يمكن الوصول البى تنفيبذ المتطلببات الضبرورية للنهبوض بالعمبل االداري 

 رتقاء بمستوى االنجازات وتحقيق ما هو مطلوب.والتنظيمي والفني من اجل اال

تتصف عملية التمكين بأنها بطيئة نسبيا كونها تتطلب تغيير جذريا في اتجاهات و 

فالتغيير ال يتأتى بين ، وتغيير في ثقافة المنظمةل المديرين والعاملين في المنظمة ب

 (Kirby& Wimpelberg& Keaster,1992;89)من ل رى كـث يـيوم وليلة حي

األفراد يشككون في ل أن عدم توفر عنصر الخبرة في صنع القرارات الجماعية يجع

أي برنامج يعتقدون أنه قد ل ر حياـة التغييـبهم إلى مقاومل هذا األسلوب وقد يص

وبالتالي ال تتوقع اإلدارة أن لهذه العملية ، يضيف على عاتقهم مسؤوليات جديدة

 التمكينية نتائج إيجابية فورية.

 

 تنتاجات والتوصيات االس

 االستنتاجات :

مدراء الطالبية في الجامعات العراقية )_ان القيادات االدارية في مديريات االنشطة 1

ومنتسبين ( تبين ان هناك مستوى جيد من استخدام مبادئ واسس التمكين االداري مع 

 المفاصل االدارية داخل المؤسسة التعليمية والنشاطات.

االداري هوعنصر مكمل من حيث االبعاد والمحاور واليمكن اهمال _ ان التمكين 0

دوره الكبير في العملية االدارية وبحالة اهمل اي جانب من جوانبه سيعيق من تحقيق 

 نتائج عالية ومتوقعة وهذا ما افرزته نتائج الدراسة

لورة _ ان مديريات االنشطة الطالبية في الجامعات العراقية لها الدور المهم في ب5

 مفهوم التمكين االداري وكمية االرتباط العالي والتوافق بين الموظفين وبينه

من خالل وجهات نظر عينة الدراسة المتمثلة بالمدراء و العاملين في مديريات  -4

االنشطة الطالبية اثبتت الدراسة بأن العاملين لديهم الدعم العالي والجهد الكبير 

الشاملة كونها المحرك االساس الذي يمنح من خالله لترسيخ مفاهيم معايير الجودة 

 العمل بمضمون الجودة الشاملة بشفافية تامة

_ان لقلة وجود المعوقات في العمل له االثر الكبير في نجام التمكين االداري 3

وتطبيق معايير الجودة الشاملة في مديريات واقسام االنشطة الطالبية في الجامعات 

ل تفويض الصالحيات وتمكين العاملين ادارياً و وجود تقويم العراقية وذلو منخال

 مستمر لالداء

_ اهتمام مديريات واقسام االنشطة الطالبية باالنشطة االجتماعية والعالقات 6

االنسانية يعزز النجاحات ويحقق رغبات وتطلعات المؤسسات ورغبات المجتمع 

 وحاجاته 

اري هو تفويض الصالحيات , االتصال _من المبادئ المهمة لتطبيق التمكين االد9

وخدمة المجتمع , التقويم , المساهمة في اتخاذ القرارات , معرفة رغبات المجتمع 

 وحاجاته وتطلعاته .
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_ يوجد عالقة ارتباط بين التمكين االداري ومعايير االجودة الشاملة وتقويم اداء 8

 راقية .العاملين في مديريات االنشطة الطالبية في الجامعات الع

 

 التوصيات 

 من خالل الدراسة التي توصل اليها الباحث يوصي بما يأتي :

_ تنمية وتطوير وتعزيز التمكين االداري للعاملين في مديريات االنشطة الطالبية 1

 في الجامعات العراقية ) القيادات االدارية فيها (

_ زيادة وتعزيز التمكين االداري للقيادات االدارية والتفويض في الصالحيات في 0

مديريات االنشطة الطالبية في الجامعات العراقية من خالل رفع المستوى المهني 

 والمعرفي 

_ اعتماد نتائج الدراسة الحالية في التمكين االداري وفق معايير الجودة الشاملة في 5

 نشطة الطالبية في الجامعات العراقيةمديريات واقسام اال

_القيام بأجراءات دراسة ميدانية مشابهة بشكل مستمر على العاملين في االنشطة 4

للتأكد من انه باالمكان تعميم النتائج التي توصل اليها الباحث في هذه الدراسة 

 للمجتمع الجامعي والرياضي 

اجل تحقيق الدراية والفهم العالي  _ العمل على التوعية بمفهوم التمكين االداري من3

لهذا المفهوم من خالل الدورات والندوات واجراء اللقاءات وتنظيم مؤتمرات حول 

 مفهوم التمكين االداري 

_ يمكن االستعانة بتجارب الدول االخرى من اجل تقويم االداء وتطوير المعايير 6

 من اجل قياس االداء للعاملين في االنشطة الطالبية 

ستعانة واستقطاب الكفاءات المختصة في مجال التمكين االداري والجودة _اال9

 الشاملة وتوظيفها داخل االنشطة الطالبية في الجامعات العراقية

_ يجب توفير دعم مادي ومعنوي وبشري لتطبيق التمكين االداري ومعايير الجودة 8

 الشاملة من اجل تحقيق النتائج وتقويم االداء

روم الجماعة وروم الفريق الواحد والعمل الجماعي وتشجيع _التأكيد على 1

وتطوير بناء فرق العمل المتخصصة في المجاالت المختلفة المرتبطة بالتمكين 

 االداري والجودة الشاملة وتقويم االداء
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لعمبببداء كليبببات التربيبببة الرياضبببية مبببن وجهبببة نظبببر التدريسبببين فبببي الجامعبببات 
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 (1ملحق )                             

 ال يصلح يصلح اسم المجال ت

   التفويض في تحديد المهام.  1

   االتصال وخدمة المجتمع.  0

   مضامين الجودة في النشاطات.  5

   التمكين واإلسهام في صنع القرار.  4

   التقويم.  3

 

 (0ملحق )                            

 أبًدا نادًرا أحيانًا غالبًا دائًما اتجاه العبارات

 3 4 5 0 1 االتجاه السلبي

االتجاه 

 اإليجابي
3 4 5 0 1 

 

 

 

 (5ملحق )                                

 مضمونها الفقرة

تنطبق 

عليه 

بدرجة 

كبيرة 

 جًدا

تنطبق 

عليه 

بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 

عليه 

 أحيانًا

تنطبق 

عليه 

بدرجة 

 قليلة

ال 

تنطبق 

عليه 

 بتاتًا

 المجال األّول )التفويض في تحديد المهام(

1 

يعمل القسم على تفويض 

للمشاركة في صالحيات كافية 

 النشاطات.

     

0 

هناك ثقة متبادلة ما بين العاملين 

في تنفيذ الواجبات تنفيًذا 

 لمضامين الجودة في العمل.

     

3 
يوفر لي القسم المجال والفرصة 

 في اتخاذ القرار بشكل مستقل.

     

9 

يفوضني القسم على متابعة 

نشاطات وحدات الرياضة 

 الجامعية في الكليّات.
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8 

لدى القسم الثقة الكامل بالتقدير 

التي أعّدها في أثناء المشاركة 

 في النشاطات الخارجية.

     

1 

ال يمنحني القسم الفرصة 

والحرية المناسبة للتصرف في 

 متابعة النشاطات.

     

12 

أمارس الصالحيات الموكلة لي 

بموجب تفويض رسمي 

بالتوافق مع ما تعنيه مضامين 

 العمل.الجودة في 

     

11 

يعمل القسم على تكريم ألي 

جماعي فيما يخص النشاطات 

 المركزية.

     

10 

يفوضني القسم باالتصال 

بالجهات ذات العالقة إلدامة 

 النشاطات.

     

15 

هناك رغبة لدى العاملين 

بمتابعة العمل على وفق معايير 

 الجودة الشاملة.

     

 

 

 

 

 

 

 واإلسهام باتخاذ القرار(المجال الثاني: )التمكين 

 مضمونها الفقرة

تنطبق 

عليه 

بدرجة 

كبيرة 

 جًدا

تنطبق 

عليه 

بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 

عليه 

 أحيانًا

تنطبق 

عليه 

بدرجة 

 قليلة

ال 

تنطبق 

عليه 

 بتاتًا

1 
يعمل القسم على التمكين واإلسبهام 

 باتخاذ القرار.

     

0 

أعمل على متابعبة شبعب الرياضبة 

في الكليّات واتخاذ القرار المناسب 

لتحديبببببد النشببببباطات علبببببى وفبببببق 
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 أسلوب جودة العمل.

5 

أعمل علبى إعطباء الحريبة الكاملبة 

للمدربين في متابعبة فبرقهم واتخباذ 

 القرارات الالزمة لعمل الفريق.

     

4 

يعمببببل القسببببم علببببى التنسببببيق مببببع 

الوقبببوف علبببى الجامعبببة مبببن أجبببل 

المعوقبات واتخبباذ القبرار المناسببب 

لببذلو، والِسببيََّما مببا يضببمن التمييببز 

 والتحسين المستمر في العمل.

     

3 
هناك إسبهام جباد مبن لبدن الكليّبات 

 إلعطاء مسؤولي الوحدات.

     

 

6 

النشببباطات المركزيبببة تعمبببل علبببى 

تقليل فرص اتخاذ القرار المناسبب 

 لعمل القسم.

     

9 

التخصيصببات الماليببة ال تسببهم قلببة 

باتخببباذ القبببرار المناسبببب لتطبببوير 

 الفرق الرياضية والنشاطات.

     

8 

ال تعمل التعليمبات المركزيبة علبى 

مسبببببباعدتي فببببببي اتخبببببباذ القببببببرار 

المناسب لإلسهام في عمليّة تطوير 

 عمل القسم والفرق الرياضية.

     

1 

أعمبببببل علبببببى إعطببببباء الفرصبببببة 

القرار المناسب للمدربين في اتخاذ 

فيمببا يخببص فببرقهم الرياضببية مببن 

أجببببل اإلنجبببباز الجيببببد والتحسببببين 

 المستمر لعمل الفرق

     

12 

أعمببببل علببببى المتابعببببة المسببببتمرة 

للقببببببببرارات المناسبببببببببة لتحقيببببببببق 

 اإلنجازات الرياضية.

     

11 

هنبباك مشبباركة جماعيببة فببي اتخبباذ 

القببببرار المناسببببب للمشبببباركة فببببي 

وفبببق النشببباطات الخارجيبببة علبببى 

المعببايير الُمعببّدة مببن لببدن الببوزارة 

 بما يضمن تحقيق أسلوب الجودة.
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 المجال الثالث: )االتصال وخدمة المجتمع(

 مضمونها الفقرة

تنطبق 

عليه 

بدرجة 

كبيرة 

 جًدا

تنطبق 

عليه 

بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 

عليه 

 أحيانًا

تنطبق 

عليه 

بدرجة 

 قليلة

ال 

تنطبق 

عليه 

 بتاتًا

 

1 
جببببادة لببببدى القسببببم  هنبببباك رغبببببة

 باستعمال وسائل االتصال الحديثة.

     

0 
أسببهمت وسببائل االتصببال الحديثببة 

 بتطوير العمل اإلداري في القسم.

     

5 
أسهم نظام العولمة بباإلطالع علبى 

 أساليب التحسين المستمر للعلم.

     

4 

يبببتم تببببادل المعلومبببات مبببع شبببعب 

القسبببم فببببي الكليّببببات عببببن طريببببق 

 االلكتروني.البريد 

     

3 
هنببباك عبببزوف مبببن لبببدن العببباملين 

 باستعمال مواقع التواصل.

     

6 

يعمبل القسبم علبى إشبراك العبباملين 

فببي دورات ثقافيببة لإلطببالع علببى 

 وسائل االتصال الحديثة.

     

9 

تعمببببل وسببببائل االتصببببال وتلقببببي 

المعلومببات علببى تزويببد المببدربين 

باألسبببباليب الحديثببببة فببببي تببببدريب 

 الفرق.

     

8 

تُعبببدُّ وسبببائل االتصبببال عبببائق فبببي 

متابعبببة الببببرامج التدريبيبببة للفبببرق 

 الرياضية وتنفيذها.

     

1 

يعمبببل القسبببم علبببى نشبببر البببوعي 

الرياضبببببي لبببببدى أقسبببببام العمبببببل 

اإلداري عببن طريببق التركيببز علببى 

 الوسائل المقروءة.

     

12 

هناك عبدم إقببال مبن لبدن العباملين 

فبببببببي متابعبببببببة وسبببببببائل البريبببببببد 

 االلكتروني.
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11 

كثبببرة اسبببتعمال وسبببائل االتصبببال 

العبباملين فببي أثنبباء الببدوام الرسببمي 

 إحدى معوقات العمل والمتابعة.

     

 

 

 

 المجال الرابع: )مضامين الجودة في النشاطات(

 مضمونها الفقرة

تنطبق 

عليه 

بدرجة 

كبيرة 

 جًدا

تنطبق 

عليه 

بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 

عليه 

 أحيانًا

تنطبق 

 عليه

بدرجة 

 قليلة

ال 

تنطبق 

عليه 

 بتاتًا

1 
يسببهم القسببم فببي ترسببيخ منبباهج 

 الجودة في العمل اإلداري.

     

0 

يعمل القسم على توفير متطلبات 

العمببببل المببببالي واإلداري علببببى 

وفق المعايير المطلوببة مبن لبدن 

الببببوزارة بمببببا يضببببمن تحقيببببق 

 التحسين في العمل.

     

5 

 تعمل مفاصل القسم على متابعبة

أنظمبببة الجبببودة فبببي العمبببل مبببن 

 أجل تحقيق اإلنجازات.

     

4 

ال تتبببببببوافر الحريبببببببة الكافيبببببببة 

العبببباملين فببببي مفاصببببل القسببببم 

لمتابعببببببة النشبببببباطات وتحقيببببببق 

 أسلوب إدارة الجودة.

     

3 

هنبببباك متابعببببة جببببادة مببببن لببببدن 

المسببؤولين فببي الجامعببة لتحقيببق 

 مضامين الجودة في العمل.

     

6 

الجامعببببة علببببى تحببببرص إدارة 

ترسبببببيخ مفهبببببوم إدارة الجبببببودة 

الشاملة في جميع مفاصل العمبل 

 اإلداري.

     

9 

تعمل االتحبادات بالتنسبيق الجيبد 

مببببع قسببببم النشبببباطات لتحقيببببق 

 التحسين المستمر في العمل.
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8 

هنبببباك رعايببببة جيببببدة مببببن لببببدن 

المسبببؤولين فبببي الجامعبببة علبببى 

تحقيببق المعببايير الجيببدة لإلسببهام 

 اإلنجازات.في تحقيق 

     

1 

يسهم إتباع أسلوب إدارة الجبودة 

الشبباملة مببن لببدن المببدربين فببي 

تعزيببببببز الثقببببببة لببببببدى الفببببببرق 

 الرياضية.

     

12 

يَُعببدُّ إتببباع أسببلوب إدارة الجببودة 

الشاملة أحد العوامبل التبي تسبهم 

 في تطوير العمل اإلداري.

     

11 

تعمبببل الببببوزارة علبببى المتابعببببة 

لتحقيببببببق المسببببببتمرة ل قسببببببام 

 مضامين الجودة في العمل.

     

 

 

 المجال الخامس: )التقويم(

 مضمونها الفقرة

تنطبق 

عليه 

بدرجة 

كبيرة 

 جًدا

تنطبق 

عليه 

بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 

عليه 

 أحيانًا

تنطبق 

عليه 

بدرجة 

 قليلة

ال 

تنطبق 

عليه 

 بتاتًا

1 
أسهم في تكريم الفريق والالعب 

 المتميز في النشاطات.

     

0 

أعمببببل علببببى اإلسببببهام بوضببببع 

معايير للتقويم داخل عمبل القسبم 

 خالل ُمّدة النشاطات.

     

5 
أسبببهم فبببي تقيبببيم عمبببل وحبببدات 

 األنشطة الطالبية في الكليّات.

     

4 
أمببنح الفببرق الرياضببية الفرصببة 

 المناسبة لالستعداد للبطوالت.

     

3 

أعمببببببل علببببببى اسببببببتطالع آراء 

 الالعببين فببي برنبامج النشبباطات

 المركزي.

     

     أعمببل علببى تحديببد وقببت معببين  6
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 لغرض تقويم الفريق الرياضية.

9 

أسببهم فببي تحديببد أسبباليب تقيبببيم 

مسؤولي الوحدات الرياضية في 

 الكليّات معايير.

     

8 
استعمل أسلوب المجاملبة بسببب 

 العالقات االجتماعية.

     

1 
أتببابع باسببتمرار العالقببة مببا بببين 

 اإلدارية والجامعة.المفاصل 

     

12 

أتبببببببرك مسبببببببؤولي الوحبببببببدات 

الرياضببببببببية بتقببببببببويم الفببببببببرق 

 الرياضية.

     

11 

أعمل على طرم أسبئلة بصبورة 

مباشببببرة علببببى مببببدربي الفببببرق 

 لتقويمهم.

     

 

 

 (4الملحق )

 أسماء السادة الخبراء والمختصين ومكان عملهم.

 اسم الخبير ت
اللقب 

 العلمي  
 مكان العمل االختصاص

 كلي ة اإلدارة واالقتصاد/ جامعة ديالى إحصاء أ.د. إبراهيم جواد كاظم  1

 كلي ة التربية األساسية/ جامعة ديالى  تعل م حركي أ.د. فرات جبار سعدهللا  0

3  
عبددددددالرحمن ناصدددددر 

 راشد
 كلي ة التربية األساسية/ جامعة ديالى اختبار وقياس أ.د.

 إدارة وتنظيم أ.د. نصير قاسم خلف  4
كلي ة التربية البدنية وعلدوم الرياضدة/ جامعدة 

 ديالى

 إدارة وتنظيم أ.د. إبراهيم يونس  5
كلي ة التربية البدنية وعلدوم الرياضدة/ جامعدة 

 االنبار

 كلي ة اإلدارة واالقتصاد/ جامعة ديالى إدارة واقتصاد أ.د.  مهدي دواي  6

 أ.د. علي إبراهيم محمد  .
اإلدارة 

 التربوية
 كلي ة التربية األساسية/ جامعة ديالى 

 جامعة ديالى اختبار وقياس أ.د. حيدر شاكر مزهر  0

 اختبار وقياس أ.م.د. محمد وليد شهاب  9
كلي ة التربي ة البدنية وعلدوم الرياضدة/ جامعدة 

 ديالى

كلي ة التربية البدنية وعلدوم الرياضدة/ جامعدة  إدارة وتنظيم أ.م.د.  محمد فاضل 12
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 ديالى

11 
عثمدددددددددان محمددددددددددود 

 شحاذة
 إدارة وتنظيم أ.م.د.

كلي ة التربية البدنية وعلدوم الرياضدة/ جامعدة 

 ديالى

10 
علدددددددددي عبددددددددددالكريم 

 الصفار
 وزارة التعليم العالي إدارة وتخطيط أ.م.د.

 الجامعة المستنصرية اختبار وقياس أ.م.د. حردان عزيز سلمان 13

 التربية/ الجامعة المستنصريةكلي ة  إدارة وتنظيم أ.م.د.  سالم حنتوش 14

 كلي ة التربية األساسية/ جامعة ديالى إدارة وتنظيم أ.م.د.  عدي رحمن كريم 15

 

 (3ملحق )                                 

 مكان العمل االسم ت

 جامعة ديالى أ.د. ظاهر محمد غناوي 1

 الرياضة/ جامعة ديالىكليّة التربيّة البدنية وعلوم  م.م. سالم موسى شكر 0

 كليّة الفنون الجميلة محمد عصام سرحان 5

 طالب ماجستير/ كليّة التربيّة األساسيّة/ جامعة ديالى م.م. محمد سنان عبّاس 4

 

 


