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   آية قرآنية
  

  " بسم اهللا الرمحن الرحيم "  
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   :إهداء
 مـنهم مـن ارتقـىأمن أحببتهم من كل قلبي سـواء  إىل -

 بقي رهن القيد يعاند قسوة  العال،أم من إىل  ًشهيدا
َالزال قابضاأم من السجان،  على اجلمر يبحث ،بعقلـه  

أقـدم هـذا اجلهـد .  النفـق عتمـةأو بيده، عن ضوء يف
ــا أ ن  ــة هــذا َاملتواضــع؛ راجي ــن عتم ــة م ــضئ زاوي ي

  .الزمان

 والدي احلبيب الذي شجعني على هذا :إىل آما أهديه -
    ،العمل

   ،التي بدعواتها وفقني اهللاو إىل  والدتي الغالية  
  ،زوجي الوفية التي سهرت معي الليايل و 

 أعباء ّ حتمل  يل عون على أخواني و أخواتي  الذين همإىلو 
  احلياة 

  
  

  كلهم أمجعني هلم هذا أهدي جهدي املتواضع 
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  شكر وتقدير
من سورة  " الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا          الحمد هللا   " 

  األعراف اآلية 
 رسولنا محمد صلي اهللا     ىوالصالة والسالم عل  ،  نشكره على نعمته وفضله   

  .  يوم الدينىأجمعين إل كلها لم اإلنسانيةعلية وسلم مع
ـ                ى لقد أمرنا اهللا سبحانه وتعالى أن نقدم الشكر لمن أجرى اهللا النعمـة عل

صـلى اهللا عليـه     _ رسول اهللا    قالحيث  ، لخدمة اإلسالم والمسلمين   يديهمأ
فإن لم تجدوا ما    ،  فكافئوه   ؛ومن صنع إليكم معروفا   :"... في حديث  _وسلم

و فـي   ، )رواه أحمـد  "( ادعوا له حتى تروا أنكم كافـأتموه         ف ؛تكافئونه به 
  ".من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا" حديث أخر

 ، مشرف الدراسة األستاذ الدكتور يوسف عاشور      ى أتقدم بالشكر الجزيل إل   
األستاذ و األخ الكبير على ما قدمه لي من عون و مـساندة فـي مراحـل         

فتح أمامي  ف ؛ لم يبخل على من علمه     والكثير  إعداد الدراسة، حيث أعطاني     
  . أبواب العلم الواسع حتى تمت هذه الدراسة و علمهبمالحظاته و توجيهاته

 ماجـد الفـرا    و الدكتور     ، رشدي وادي :  أتقدم بالشكر أيضا للدكتور    كما  
  . شرفاني بقبولهما نقاش هذه الدراسةيناللذ

ان لمساعدتهم أبلـغ     زمالئي والذين ك   ىإلأيضا  و أتوجه بالشكر و التقدير      
عـدنان  : وأخص بالشكر كل مـن الـدكتور      ، األثر في إثراء هذه الدراسة    

و ،  محمد رشدي صيام  الذي واصل دعمه لي حتى النهاية واألستاذ        ،  عايش
كمـا أتقـدم بالـشكر      ، لما قدموا لي من إثراء للبحث     ؛  األستاذ ماجد رجب  

ة األعمال بالجامعة   الجزيل ألساتذتي أعضاء الهيئة التدريسية في قسم إدار       
جهود التي بذلوها في توفير األجواء األكاديمية المناسبة إلنجاح         للاإلسالمية  

  . الذي تشرفت االلتحاق به)الماجستير( برنامج 

٤١
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  الملخص

  

تطبيق المصارف اإلسالمية العاملة في قطـاع غـزة         أثر   التعرف على    هدفت هذه الدراسة إلى   
التعرف على طبيعة العالقة     باإلضافة إلى  ، التطبيق ذلكلمفهوم إدارة الجودة الشاملة و مستويات       

   . المصارفتلكبين عناصر إدارة الجودة الشاملة و درجتها و األداء المؤسسي ل
  

 الدراسة الميدانيـة لمتغيـرات مـشكلة    ى تم تصميم استبانه تهدف إل؛و لتحقيق أهداف الدراسة    
رؤساء و    المدراء و نوابهم    :من الدراسة   حيث يتكون مجتمع   جل اختبار الفرضيات،  ألالدراسة  

زيع حيث  تم تو   ،   تم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب الحصر الشامل        قد  األقسام و نوابهم و   
  %.٩٣,٩ ما نسبته  :أي)  استبانه٧٧( تم استرداد ثم)  استبانه٨٢(

  

 مفهوم إدارة الجودة الـشاملة  ت و مازالتالمصارف اإلسالمية تبن توصلت الدراسة إلي أن قد  و
 مستوى تطبيق    العناصر متفاوتة، فقد ارتبط أعلى     ناصره، إال أن مستويات التطبيق لتلك     بكافة ع 

، في حـين    ثم التركيز على تحسين العمليات     يليه تلبية احتياجات العاملين،      ،التركيز على العميل  
  .ارتبط أقل مستوى تطبيق بالتركيز على االحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسة

  

 أنه ال تختلف أبعاد الجودة الشاملة من حيث تأثرها على تحسين األداء             ىكما و توصلت أيضا إل    
ل التركيز على العميل يختلف من البنك اإلسالمي الفلسطيني عن البنك           المؤسسي، و أن بعد مجا    

  .لصالح البنك اإلسالمي الفلسطيني، اإلسالمي العربي 
  

ضرورة تعزيز مستوى معرفة جميـع العـاملين فـي المـصارف            أوصت الدراسة ب  : و أخيراَ   
دورات تدريبيـة   اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بمنهج تطبيق إدارة الجودة من خـالل عقـد               

 و قيـام اإلدارة العليـا بتحفيـز العـاملين فـي              ،  في تحسين األداء المؤسسي     اإليجابي دورهال
المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة من خالل إعطائهم حوافز و مكافئات مقابل الخدمات              

يـق  ضـرورة االهتمـام بتعزيـز مـستوى تطب        ، مع   التي يتم تقديمها بسرعة و كفاءة و فعالية       
و ،  لتأثيرها اإليجابي و الهام على األداء المؤسـسي       اإلسالمية إلدارة الجودة الشاملة؛     المصارف  

  .المقدمةالمتمثل في الربحية و اإلنتاجية و كفاءة التشغيل و مستوي رضا العمالء عن الخدمات 
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Abstract  
This study aimed at identifying TQM implementation at Islamic Banks in 
Gaza strip and the levels of this implementation, in addition to identifying 
the effect of TQM on the institutional performance of these banks and the 
importance of service quality for clients as a basis for achieving uniqueness 
against competitors. 
 
To achieve the study’s objectives, a questionnaire was designed to study 
the variables and to test the hypotheses. The study’s population included 
department heads and their deputies in addition to managers and their 
deputies. The whole population was selected as a sample for the study. 82 
questionnaires were distributed, 77 were restored at 93.9% percentage. 

 
The study concluded that Islamic Banks in Gaza Strip adopt the concept of 
TQM with all its components, but the levels of implementing those 
components are different. The highest level of implementation was 
connected to focusing on the client followed by meeting employees’ needs 
and then focusing on improving operations, while the lowest level was 
connected to focusing on the administrative needs and competitive 
technology. 
The study also concluded that TQM dimensions are not different in its 
effect on improving institutional performance, and that the focus on clients 
is different at the Palestinian Islamic Bank from that of the Arab Islamic 
Bank and in favor of AIB. 

 
  

The study recommended reinforcing the level of Islamic Banks employees’ 
awareness of implementing TQM through conducting training courses. The 
top management should also encourage employees at Islamic Banks in 
Gaza through giving them incentives and awards for services that are 
provided more quickly and effectively. They should also take care of 
enhancing the level of implementing TQM at Islamic Banks because of its 
positive and important effect on institutional performance which can be 
represented in profitability, productivity, competence and the client’s 
satisfaction.  
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  الفصل األول 

  اإلطار العام للدراسة
                               

  الفصل األول 

  

  مقدمة  الدراسة/           أوالً            

  مشكلة  الدراسة/                       ثانياً

  متغيرات الدراسة/                       ثالثا

  فرضيات الدراسة/                       رابعا

  أهداف الدراسة/                       خامساً

  أهمية الدراسة/                       سادسا

  هيكل  الدراسة/                       سابعا

  الدراسات السابقة/                       ثامنا
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  :  المقدمة: أوال

  ياً، بعد أن أصبحت المصارف،أصبحت الجودة الشاملة في المصارف اإلسالمية  أمراً ضرور
 و بيوت المال اإلسالمية حقيقة واقعية؛ لذا يجب أن تتجه جهود المصارف نحو تحسين العمليات               

  .فيها
و المصرف اإلسالمي هو مؤسسة مالية تقوم بالمعامالت المصرفية و غيرها في ضوء أحكـام               

  ، و تحقيق أقصى عائد اقتصادي للمحافظة على القيم و األخالق اإلسالمية،؛الشريعة اإلسالمية
: و المصارف في النظام اإلسالمي هي     ،  و اجتماعي و تحقيق حياة طيبة كريمة لألمة اإلسالمية        

المؤسسات المالية التي تقوم بعمليات الصرافة و استثمار األموال بما يتفق و أحكـام الـشريعة                
  ).١٤٠ص، ٢٠٠١الكفراوي،(اإلسالمية الغراء

كان تجاريـاً  أو متخصـصاً فمـن الـضروري أن تكـون              أمي سواء   و لكن المصرف اإلسال   
 عن كل ما هو منكر أو مخـالف         ممتنعةمتوافقة مع  أحكام الشريعة اإلسالمية، و      فيه  المعامالت  

 من الربا، و الظلم، و االستغالل و الغش، و الخداع، و مـا              :لها فالمعامالت المصرفية إذا خلت    
و إذا كان فيها شيء من هذه       ا شريعة اإلسالم أصبحت حالالً،      هيشبه ذلك من الرذائل التي حرمت     

  .الرذائل كانت حراما
و هذه القاعدة الذهبية هي معيار التفرقة بين ما نطلق عليه المصارف اإلسالمية و المـصارف                
التجارية و المصرف الذي يخالفها ال ينتمي لإلسالم و إن حمل اسمه الظاهر و المعلـن شـعار                  

  .)١٥١ص،٢٠٠١اوي،الكفر(اإلسالم

وليس من شك بأن المصارف اإلسالمية قد حققت نجاحاً باهراً في إثبـات النظريـة التمويليـة                 
نها قابلة لمسايرة العصر واالستجابة للحاجات التمويلية التي تتطلبها الحيـاة           إاإلسالمية من حيث    

سالمية تـستطيع   ولقد أثبتت المصارف اإلسالمية بحق أن المصارف اإل       ، االقتصادية المعاصرة 
تتميز بمزايا حقيقية عن التمويل الربوي      كما  مجاراة أحدث التطورات في عالم المال واالقتصاد        

 لقيام نظام مالي محلي وعالمي على درجة مـن المهنيـة المـصرفية              اَتصلح أساس ؛ مما جعلها    
  ).٢٠ص،٢٠٠٤عبادة،(والمرونة وتغطية الحاجات التمويلية للمجتمع المعاصر

المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة قد حققت نجاحاً من خالل  تطور ميزانيـات               و لعل   
 عـن   ت من خالل األرقام التي صدر     ذلكو يتضح   ، المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة     

حقق البنك اإلسالمي العربي في فلسطين نتائج متميزة في النصف األول من            المصارف، فقد   تلك  
ـ  % ٩,٥ زيادة مجموع الموجودات بنسبة       تمثلت في  ٢٠٠٧عام    مليـون دوالر    ٢٤٠ ىلتصل إل

 ٢٠٠٧و صافي ربح البنك خالل النصف األول من عـام           ،٣١/١٢/٢٠٠٦أمريكي بالمقارنة مع    
عن أرباح النصف األول من عـام       % ٢٣ مليون دوالر أمريكي بزيادة نسبتها       ٢,٣ ىوصل  إل  
ي فكانت النتائج متميزة من خالل نسبة  الزيادة في            بالنسبة للبنك اإلسالمي الفلسطين     ،أما ٢٠٠٦
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 فكانـت   ٦/٢٠٠٦ أما في شهر     ٦/٢٠٠٧في شهر   % ٠,٩٤كانت  حيث  العائد على الموجودات    
 ٦/٢٠٠٦ أما في شـهر      ٦/٢٠٠٧في شهر   ١,٩٤٦,٤٢٩صافي الربح     في حين كان    ، %٠,٤٤
  )٢٠٠٧، ٣٢العدد ، مجلة البنوك الفلسطينية().-٦٥٧,٦٨٩(فكان 

 إستراتيجية تطـوير العمـل، و       ىر إدارة الجودة الشاملة هي األداة الرئيسة التي تؤدي إل         و تعتب 
و تعد الجودة   ، تحسين األداء بما يحقق الربحية من خالل الخدمة الجيدة، و الجودة في المنتجات            

ـ                ن الشاملة من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تقوم على مجموعة من األفكار و المبادئ التي يمك
 معجل تحقيق أفضل أداء ممكن ، تحسين اإلنتاجية و زيادة األرباح،            أل ؛ألي مؤسسة أن تطبقها   

تحسين سمعتها في السوق المحلية و الخارجية في ظل االرتفاع الكبير فـي عـدد الـشركات و                  
 مجاالتها و أنشطتها، و لهذا أصبح لزاماً عليها العمل على اسـتكمال             : اختالف ىالمؤسسات عل 

ت و نظم الجودة لكي تحظي بالقبول لدى المستهلك حسب معايير الجودة المتفـق عليهـا                مقوما
 السير باتجاه تيار العولمة الذي لن يقبل إال الشركات التي تتميز بـالجودة   تستطيعدولياً و بالتالي 

  .)١٥ص٢٠٠٢الدرادكة، الشبلي،(في منتجاتها و خدماتها
ختلفة منها إدارة الجودة، و حماية مصالح المصرف من          أن ترتبط إدارة الجودة بأنظمة م      بدو ال 

خالل التأكد من تطبيق المعايير الفعالة و الخاصة بتقديم خدمات المصرف المنوعة، و التـشجيع               
 لمعرفة تكلفة   ؛المستمر على االبتكار، و األداء الجيد، و متابعة القوائم المالية، و المراكز المالية            

و كل هذه المتطلبات تساعد على تطوير الخدمة، و تحسين          ،  األصول أداء الخدمة، و العائد على    
أسلوب العمل، و هـي إحـدى الركـائز التـي ترتكـز عليهـا إدارة الجـودة الـشاملة فـي                      

  ).٢٠٠٧الخراشي، ناهد ،(المصارف
 وترتكز الجودة الشاملة في المصارف والمؤسسات المالية على تطوير الخدمة وتحـسين األداء             

  .رضائهإلث تتوجه اإلستراتيجية الحديثة في كافة مصارف العالم نحو العميل في العمل حي
و تعتبر إدارة  الجودة الشاملة بال       ،  عندئذ يمكن تحديد ما هو األفضل لألخذ به، واألسوأ لتركه         

 لضمان النجاح، و البقاء في خضم المنافسة العالمية و يعتـد علـى فكـرة إرضـاء                  اَشك أسلوب 
 البد أن تعمـل دومـا       ؛اتها و لكي تستطيع المؤسسات المصرفية أن تعمل ذلك        المستفيد من خدم  

 البـد   ،كما لتستطيع أن تقدم أفضل منتج و بالتالي تستطيع المنافـسة          ؛على تحسين طريقة عملها   
 تطبيق مفاهيم   تم لي ؛أيضا أن تعمل كل إدارة و أن يعمل كل قسم و كل موظف على تحسين عمله               

  ، التفوقى للوصول إل؛ الشاملة و التي هي  فن إدارة الكلو أبعاد إدارة  الجودة،
  .(www.ishraqa.com) و االمتياز

فرضت متطلبات الجودة الشاملة على المصارف اإلسالمية حديثة النشأة في قطـاع غـزة               قد  و  
  ،  لمواجهة احتياجات؛ضرورة السعي نحو التحسين المستمر في االرتقاء بمستوي الخدمات
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لعمالء بتقديم أفضل مستويات الخدمة التي تلبي احتياجاتهم و تطلعاتهم من خـالل              و متطلبات ا  
إتباع طرق و أساليب إدارية إلدارة أنشطة المصارف المختلفة و تحقق رضاهم بجهـود اإلدارة               
العليا و بمشاركة جميع العاملين و ذلك من خالل تغيير األنماط التقليدية في إدارة المصارف  و                 

 تم إجراء هذه الدراسة على قطاع المصارف اإلسالمية العاملة فـي            ؛ هذا الموضوع  بسبب أهمية 
 ألهمية هذا القطاع من حيث خدمة العمالء بأفضل الصور من ناحية و العمـل   ؛قطاع غزة نظراً  

  ).٣٠ص،١٩٩٧الخلف،(على التنمية االقتصادية في القطاع

مية في استراتيجيات التسويق التنافـسي       ذات أه   من ناحية أخري     و تعتبر إدارة الجودة الشاملة    
تمثل الجـودة محـددا لـسلوك فئـة مـن           ، حيث    المنظمات و خاصة المصارف    ىعلى مستو 

المستهلكين، لذا أصبح لزاما على  المصارف و شركات األعمال أن تقدم سلعاًً  و خـدمات ذات                  
  .تكسبها قدرة تنافسية في األسواقكي  ؛جودة عالية

ة الشاملة كمفهوم إداري حديث، قد بدأ فعالً في النصف الثاني من القـرن              إن ظهور إدارة الجود   
العشرين و على الرغم من نشأته األمريكية، إال أن تطبيقه و انتشاره كان في اليابان، و قد بـدأ                   

ـ                  جـودة   ىهذا النوع من اإلدارة في مجال األعمال، لكن سرعان ما امتدت النظـرة لتـصل إل
قامت بأداء تلك الخدمات مؤسسات خاصة      أدم للمواطن و المستفيد، سواء      الخدمات العامة التي تق   

كالمصارف، أم جهات حكومية، و ذلك من منطلق أن االهتمام بالجودة الـشاملة قـد أضـحى                 
  ).٢٠٠٤عبد السالم، (ضرورة

 بـدأت   حيـث  تطبيق إدارة الجودة الشاملة      ىو تركز المصارف العاملة في قطاع غزة على مد        
بـدأت  ،كمـا    المحافظة على العمالء الحاليين لديها       مع بينها على جلب عمالء جدد       تتنافس فيما 

تشرك الموظفين في  دورات تدريبية تكسبهم فن التعامل مع الجمهور، و كيفية  الترحيب بهم و                 
 لهم في األشياء الضرورية التي تنقصهم و تمنعهم من أداء عملهم على أكمل وجه، و                االستماع  

 كل موظف من طاقته اإلنتاجية في تسويق الخدمات المصرفية و خاصة أن هنـاك               زيادة  كيفية  
 يعتبر خسارة  )زبون(  خروج أي متعامل   ألن؛ جدد   ائنن  يقتنصون الفرصة في كسب زب      ومنافس

  . المصارف تسعي في تطبيق إدارة الجودة الشاملةللمصرف، مما جعل 
  

  :مشكلة  الدراسة: ثانياً

إدارة الجودة الشاملة على األداء المؤسسي  في         تطبيق   أثرالتعرف على    ىهدفت هذه الدراسة إل   
فرض متطلبات الجودة الشاملة على       ىمما أدي إل  ؛  المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة       

 ى للسعي للتحسين المستمر في االرتقاء بمستو      ؛المصارف اإلسالمية حديثة النشأة في قطاع غزة      
جات و متطلبات العمالء بتقديم أفضل مستويات الخدمـة التـي تلبـي             الخدمات و مواجهة احتيا   

احتياجاتهم و تطلعاتهم من خالل إتباع طرق و أساليب إدارية إلدارة أنشطة المصارف المختلفة              
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و تحقق رضاهم بجهود اإلدارة العليا و مشاركة جميع العاملين و ذلك من خالل تغيير األنمـاط                 
 الدراسة على قطاع    هذه تم إجراء    ؛،  و بسبب أهمية هذا الموضوع      التقليدية في إدارة المصارف   

 نظراً ألهمية هذا القطاع من حيث خدمـة العمـالء        ؛المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة     
 لذا يمكن    ، من ناحية أخري   بأفضل الصور من ناحية و العمل علي التنمية االقتصادية في القطاع          

  :تلخيص مشكلة الدراسة في
ثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على األداء المؤسسي في المصارف اإلسالمية العاملة فـي               أ (

  .)قطاع غزة
  

  : متغيرات الدراسة:  ثالثا 

  : المتغيرات المستقلة وهي  - أ
  . التركيز على العميل_١    
  . التركيز على تلبية  احتياجات العاملين_٢    
  . التركيز على تحسين العمليات_٣    
  . االحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسةى التركيز عل_٤    
 :يتمثل في و و يشمل األداء المؤسسي:المتغير التابع  - ب

  . الربحية_١
 .اإلنتاجية_٢

 . كفاءة التشغيل_٣

 . العمالء على الخدمات المقدمة لهمامستوى رض _٤

  
  : فرضيات الدراسة_رابعاً 

ـ  إلسالمية العاملة في قطاع غزة أبعاد مفهـوم         ال تتبني إدارات المصارف ا    :" أوالً ودة إدارة الج
، التركيـز علـى تحـسين       التركيز على مقابلة احتياجات العاملين    التركيز على العميل،  (الشاملة  
  . )التركيز على االحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسةالعمليات،

 :شتق منها الفرضيات الفرعية التاليةت و

  .لمصارف اإلسالمية في قطاع غزة بالتركيز على العميل ال تلتزم ا_١
  . ال تلتزم المصارف اإلسالمية في قطاع غزة بالتركيز على مقابلة احتياجات العاملين_٢
  .ال تلتزم المصارف اإلسالمية في قطاع غزة بالتركيز على تحسين العمليات_٣
  ،الحتياجات اإلداريةال تلتزم المصارف اإلسالمية في قطاع غزة بالتركيز على ا_٤

  . و التكنولوجية للمنافسة
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 بـين التـزام المـصارف       )٠,٠٥( داللة   ىال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو       : ثانيا
  ، المصارفتلكاإلسالمية العاملة في قطاع غزة بأبعاد الجودة الشاملة و األداء المؤسسي ل

  :شتق منها الفرضيات الفرعية التاليةت التي  و
 ،ال توجد عالقة بين التزام المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالتركيز على العميل                _١

  .  المصارفتلكاألداء المؤسسي ل
 ال توجد عالقة بين التزام المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالتركيز على مقابلـة                _٢

  . احتياجات العاملين و تحسين األداء المؤسسي لهذه المصارف
 ال توجد عالقة بين التزام المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالتركيز على تحسين               _٣

  .  المصارفتلكالعمليات و األداء المؤسسي ل
 ال توجد عالقة بين التزام المصارف اإلسالمية العاملة في قطـاع غـزة بـالتركيز علـى                  _٤

  . المصارفتلكء المؤسسي لاالحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسة و األدا
    

ال تختلف أبعاد الجودة الشاملة من حيث تأثرهـا علـى تحـسين األداء المؤسـسي بـين                  : ثالثا
  .المصارف  اإلسالمية العاملة في قطاع غزة

بين أبعـاد إدارة الجـودة      ) ٠,٠٥(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة          : رابعا
الجنس، العمر، المؤهل العلمـي،      ( _:لمؤسسي يعزي للمتغيرات التالية   الشاملة و تحسين األداء ا    

  ). المسمي الوظيفي، سنوات الخبرة، عدد سنوات الخدمة في الوظيفة الحالية
  

  : أهداف الدراسة_خامساً

 التعرف على تطبيق المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة لمفهوم إدارة الجودة الشاملة              _١
  .التطبيق ذلكو مستويات 

 التعرف على طبيعة العالقة بين عناصر إدارة الجودة الشاملة و درجتها و األداء المؤسـسي              _٢
  .    المصارفتلكل
التعرف على مدى أهمية جودة الخدمات المصرفية للعمالء أساساَ لتحقيق التميز في مواجهة             _ ٣

  .المنافسين
  :أهمية الدراسة _سادسا

صالتها من حيث إنها أولي تتحدث عن إدارة الجودة الشاملة فـي             تتمثل أهمية الدراسة في أ     _١
المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة حيث إن الدراسات الفلسطينية المتوافرة في المكتبات             

تحدث عن إدارة الجودة الـشاملة فـي المـصارف          دون ال تتحدث عن جودة الخدمات المصرفية      
  .اإلسالمية

  . اإلسالمي على تطوير و تحسين األداء المؤسسي لهمساعدة القطاع المصرفي. ٢
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 للمشاركة و اإلطالع على نتائج هـذه        ؛ مساعدة اإلدارة و العاملين في المصارف اإلسالمية       _٣
الدراسة التي ستساعدهم في التعرف على نقاط القوة و الضعف التـي تـصاحب تطبيـق إدارة                 

  .الجودة الشاملة
 لفلسفة و استراتيجيات إدارات المصارف اإلسالمية العاملة         مساهمتها في بلورة رؤية جديدة     _٤

  .  جل تحسين و تطوير األداء المؤسسي؛ ألفي قطاع غزة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة
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  الدراسات السابقة
  

 الدراسات المحلية:                 أوالً

  الدراسات العربية:                 ثانياً

جنبيةالدراسات األ: ثالثاً



 ٩

   الدراسات السابقة
  

  :الدراسات المحلية: أوالً
  .)٢٠٠٧بركات، ( دراسة _١

واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة  في ظل الثقافة التنظيمية السائدة في البنـوك              " الدراسة بعنوان   
 التعرف على واقع تطبيق أبعـاد إدارة الجـودة         ىهدفت الدراسة إل  قد  و  ، "العاملة في قطاع غزة   

لة في ظل الثقافة التنظيمية السائدة في البنوك العاملة في قطاع غزة متمثلة في التركيز على                الشام
 و االحتياجـات اإلداريـة و التكنولوجيـة         ، تلبية احتياجات العاملين، تحسين العمليات     ،العميل:

 أن هنـاك تبنـي واضـح لـدي          : عدة نتائج و من أهمهـا      ىتوصلت الدراسة إل  قد  و  . للمنافسة
ف العاملة في قطاع  غزة لتطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة في ظل الثقافـة التنظيميـة                 المصار

السائدة و قد طبقت هذه األبعاد بدرجات متفاوتة فقد كانت أعلى مستوي تطبيق هو التركيز على                
االحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسة و ذلك من خالل التخطيط االستراتيجي و استمرارية             

  . القدرة علي قياس جودة األداء في تقديم الخدمةمعالتحسين و القدرة علي االتصال الفعال 
  
  .)٢٠٠٧العاجز ،(دراسة _٢

مدي تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات اإلقراض النـسائية فـي             "الدراسة بعنوان   
ة الجودة الشاملة فـي      تطبيق ركائز إدار   ى مد ى التعرف عل  ىهدفت الدراسة إل  قد  و  ، "قطاع غزة 

  بما يساهم في     ،  و ذلك من وجهة نظر العاملين فيها        ،مؤسسات اإلقراض النسائية في قطاع غزة     
  أن مؤسـسات اإلقـراض النـسائية         ى توصلت الدراسة إل   قد و ،حل أحد المشكالت االقتصادية   

ات متفاوتـة    ركائز إدارة الجودة بشكل إيجابي بدرجات و مستوي         قد طبقت  العاملة في قطاع غزة   
 تـاله  تطبيق التركيز على االحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسة ثم           ى مستو ىفقد كان أعل  

التركيز على تلبية احتياجات العاملين و      ف ، التركيز على تحسين العمليات    ثمالتركيز على العميل    
املة فـي قطـاع    مؤسسات اإلقراض النسائية العطبقتو أيضا ، الذي يعتبر أدني مستوي تطبيق 

 أكبر في مقابـل     اَغزة  ركائز إدارة الجودة الشاملة بطريقة غير منظمة مما جعلها تبذل مجهود            
 المؤسسة تشجع أي مبادرة لتحسين األداء و تستجيب بصورة سـريعة            كما أن   ، تحقيق نتائج أقل  

قراض النسائية   تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات اإل       كما أن ، للتغيرات في البيئة المحيطة   
 الربحيـة و  :العاملة في قطاع غزة يؤثر بشكل إيجابي على األداء المؤسـسي و المتمثـل فـي              

  . رضا العمالء على الخدمات المقدمة لهم بصورة جيدةىاإلنتاجية و كفاءة التشغيل و مستو
  
  .)٢٠٠٦الخالدي،(دراسة _٣
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قد  و ،"ة من وجهة نظر العميل    مستوي جودة خدمات المصارف اإلسالمي     قياس"الدراسة بعنوان   
 جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية كمـا هـدفت         ى التعرف علي مستو   ىهذه الدراسة إل   تهدف

التعرف على تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لمستوي جودة الخدمات المـصرفية اإلسـالمية             
 التي يتوقعها عمـالء     أن الجودة : المقدمة لهم، و كان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة          

المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين كانت أعلى من الجودة الفعلية للخدمات التي تقدم مـن               
وجد فجوة بين الخدمـة المتوقعـة و بـين          تالمصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين، و بالتالي        

لسطين العاملة في ف   بأن تعمل إدارات المصارف اإلسالمية       : أوصت الدراسة    قدالمقدمة فعليا، و  
 توقعات عمالئها مما يـضمن اسـتمرار تعامـل          ىلوصول إل على تحسين و تطوير خدماتها؛ ل     

  . عمالئها و بالتالي تعزيز موقعها التنافسي عن طريق تقديم خدمات تتميز بمستوي جودة عالية
  
  ):٢٠٠٥،وادي، عاشور(دراسة _٤

قـد هـدفت    و  ، " من وجهة نظر العمالء    تقييم جودة خدمات المصارف في غزة     "الدراسة بعنوان   
 جـودة   ى التعرف على تقييم عمالء المصارف العاملة في قطاع غـزة لمـستو            ى الدراسة إل  تلك

 إدراكهـم   م أ ،من ناحية توقعاتهم بخصوص ذلـك     أكانت  الخدمات المصرفية المقدمة لهم سواء      
ير معلومـات تـساعد      تـوف  ى جودة الخدمات المصرفية المقدمة لهم فعليا، كما هدفت إل         ىلمستو

 مـع إدارات المصارف العاملة في قطاع غزة في قياس جودة ما تقدمه من خـدمات مـصرفية                 
صة عند تقيمهم لجودة تلك الخدمات؛      تحديد أهم العوامل التي يوليها العمالء أهمية نسبية عالية خا         

قون خدمات دون    العمالء يتل  : نتائج الدراسة على أن    قد دلت و ذلك لمعرفة أولويات التطوير، و       
 جودة الخدمات المصرفية المقدمـة للعمـالء        ى انخفاض مستو  ى مما يشير إل   ؛مستوي توقعاتهم 

  . الخدماتتلكمقارنة مع توقعاتهم من 
  
  .)٢٠٠٥،أبو معمر(دراسة _٥

 تهدفقد    و ،"قياس جودة الخدمات المصرفية في البنوك العاملة في قطاع غزة         "الدراسة بعنوان   
للتوصـل   ؛قياس جودة الخدمات المصرفية في البنوك العاملة في قطاع غـزة           ىهذه الدراسة إل  

معرفة األبعاد المختلفة لجودة الخدمـة المـصرفية، و         فضل المقاييس لقياس جودة الخدمة،مع      أل
 ى الدراسة إل  تلك توصلت   قد  اختبار العالقة بين جودة الخدمة و كل من الرضا و نية الشراء، و            

ن بعـد   أو  ،  مستوى توقعاتهم  ىة الخدمات الفعلية إيجابي إال أنه لم يصل إل        أن تقييم العمالء لجود   
ن قياس جودة الخدمة المصرفية و      أو  ، االعتمادية هو األهم عند تقييمهم لجودة الخدمات المقدمة       

إدراك العمالء لها هو المدخل الرئيس لتطوير و تحسين جودة الخـدمات المـصرفية المقدمـة                
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قة ذات داللة إحصائية بين رضا العمالء و جـودة الخدمـة المـصرفية              و وجود عال  ، للعمالء
  .المقدمة لهم

  
 ):٢٠٠٥،شعشاعة(دراسة _٦

جودة الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك فلسطين المحدود في فلـسطين           قياس  "الدراسة بعنوان   
لتي يقدمها   قياس جودة الخدمات المصرفية ا     ى هذه الدراسة إل   تهدفقد  و، "من وجهة نظر العمالء   

نمـوذج لقيـاس    أبنك فلسطين المحدود في فلسطين من وجهة نظر العمالء و ذلـك باسـتخدام               
SERVQUAL)  ( األهمية النسبية لمعايير ىلتعرف علإلى االخاص بنظرية الفجوة، باإلضافة 

 عـدد   :الجودة التي يستخدمها العمالء عند تقييمهم لجودة الخدمات و تأثير بعض المتغيرات مثل            
 توصـلت   قد تقييم جودة الخدمة المقدمة و     ىرات الزيارة للمصرف، و عدد سنوات التعامل عل       م

الدراسة إلى أن مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل المصرف جيده من وجهة نظر عمالئـه                
و اختالف األهمية النسبية للمعايير التي يستخدمها العمالء        ،  مستوى توقعاتهم  ى إل ىإال أنها ال ترق   

االعتمادية، االستجابة ، الثقة ، التعـاطف ،        : ( تقييمهم لجودة الخدمة و كان ترتيبهم كالتالي       عند
م بعملية تحـسين جـودة      االعناصر الملموسة لذا يجب أن تأخذ اإلدارة في عين االعتبار عند القي           

رها عدم تأثي مع   عدد سنوات التعامل و عدد المصارف المتعامل معها          :الخدمة المصرفية المقدمة  
  .على تقييم عمالء المصرف لجودة لخدمات المقدمة و ذلك بعكس متغير عدد مرات التعامل

  
  .)٢٠٠٤،شاهين(دراسة _٧

 تلـك  تهدفقد  و  ، "إدارة الجودة الشاملة و أنظمتها في نجاح المنظمة و المنتج         "الدراسة بعنوان   
قديم تصور شامل عن مفاهيم      التعرف على أهم المفاهيم اإلدارية الحديثة من خالل ت         ىالدراسة إل 

 تحديد العالقة بين هذا     معلتعرف على أهم نظمها،     إلى ا و أسس إدارة الجودة الشاملة، باإلضافة       
 بغرض رفع مستوى أداء المنظمة و األفـراد  و التحـسين             ؛المفهوم و بين األنظمة المساندة له     

ى جوده ممكنة، و إيجاد مزايـا        مما يساعد في تقديم منتج أو خدمة بأعل        ؛المستمر في هذا األداء   
تنافسية استجابة للتغيرات االقتصادية و اإلدارية المتالحقة و التطورات المتواكبة في بيئـة إدارة              

 المنظمة على شكل برنـامج      ىاألعمال محلياً و عالمياً من خالل تشجيع ثقافة الجودة على مستو          
، وعمـالء،و مـسؤولية جماعيـة،        إدارة عليا، وعـاملين    :شامل تتكامل عناصره األساسية من    
 أوصـت   قد  و،  أجواء التميز و التفوق الدائم     ى للوصول إل  ؛وتحسين مستمر، مع بعضها البعض    

الدراسة بتعظيم دور القيادة في المؤسسات و مشاركة العاملين فيها في صنع القـرار فـي كـل                  
طرحه بشكل واضـح    ج الشفافية و المصارحة في النظام ثم        تشجيع نه مع  ، والمستويات ،المراحل
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و تشجيع و تنمية العالقات ذات المنفعة المتبادلة مع الموردين و           ،على مستوى األقسام و اإلدارة    
  .العمالء و معاملتهم كشركاء في العمل و اإلنتاج

  
  ):٢٠٠٣المصري،(دراسة .٨

 تفهـد قد  و  ، "تطبيق مبادئ و أدوات إدارة الجودة في البنوك في فلسطين          مدي"الدراسة بعنوان   
نموذج إلدارة الجودة الشاملة للمؤسسات المصرفية الفلسطينية العاملـة         أ تطوير   ىهذه الدراسة إل  

 تبني إدارات المـصارف لمفهـوم       ىفي الضفة الغربية و قطاع غزة و ذلك من خالل قياس مد           
لمفهـوم الحـديث و أثـاره علـى األداء          اإدارة الجودة الشاملة و من ثم قياس مدي تطبيق هذا           

 رضا العمالء   ىباإلضافة إلي قياس مستو   ) الربحية،إنتاجية،كفاءة التشغيل  (سي المتمثل في    المؤس
  ،نموذج إلدارة الجودة الشاملةأعن الخدمات المصرفية المقدمة لهم ، و بالتالي يتم تطوير 

 أن إدارات  المصارف العاملة في الضفة الغربية و قطاع غزة تتبني             :ى توصلت الدراسة إل   قد و
 خلصت الدراسة إلى انـه      قد  و، ) الثقافة التنظيمية    ( مبادئ و أبعاد إدارة الجودة الشاملة        مفهوم

 بين الثقافة التنظيمية إلدارات  المصارف العاملة في الضفة الغربية و قطاع             ةوجد عالقة طردي  ت
  ".غزة بتبني مبادئ  وأدوات و  أبعاد إدارة الجودة الشاملة 

  
   :الدارسات العربية:ثانياً 

  

  ):٢٠٠٢البلبيسي،، الطراونة(دراسة _٩

و كانت دراسة تطبيقية علـى المـصارف        ، الجودة الشاملة و األداء المؤسسي    "الدراسة بعنوان   
 تطبيق المصارف التجارية    ى مد ى التعرف عل  ى الدراسة إل  ت تلك هدفقد  و  ، "التجارية في األردن  

ـ    ى التطبيق، عالوة عل   ذلكفي األردن لمفهوم إدارة الجودة الشاملة و مستويات           ى التعـرف عل
مقاسا من خـالل    (طبيعة العالقة بين عناصر إدارة الجودة الشاملة و درجتها و األداء المؤسسي           

و أثر الثقافة التنظيمية علـي      ) المصارفتلك  نسب معدل الربحية، اإلنتاجية، كفاءة التشغيل في        
لعديد من األبعاد و قد تم اختيار بعض         ا ى العالقات، وتشتمل عناصر إدارة الجودة الشاملة عل       تلك
ـ   :  األعمال هي  تلك لطبيعة الدراسة و     لمالءمتها ، األبعاد تلك  العميـل، مقابلـة     :ىالتركيـز عل

مشاركة العاملين، التدريب و تأهيل العـاملين، تحفيـز العـاملين،           : احتياجات العاملين و تشمل   
  ، اإلدارية و التكنولوجية للمنافسين االحتياجاتىالتركيز علي تحسين العمليات، التركيز علو

 االتصال الفعـال، القـدرة      ىالتخطيط االستراتيجي و استمرارية التحسين، القدرة عل      (  و تشمل   
 أن المصارف التجارية فـي      : الدراسة تلكو نتج عن    ، ) قياس جودة األداء في تقديم الخدمة      ىعل

ـ      األردن تتبني بشكل عام عناصر مفهوم إدارة الجودة الشام          زيـادة   ىلة، و هذه النتيجة تشير إل
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وعي متخذي القرار في المصارف لحجم التحديات التي تواجهها و المتمثلة فـي زيـادة حـدة                 
المنافسة المحلية و العالمية ،و تغير سلوك العميل في انتقاء الخدمة األفضل، و أنه بالرغم مـن                 

دة الـشاملة إال أنهـا طبقـت        تطبيق المصارف التجارية في األردن لجميع عناصر إدارة الجـو         
بدرجات و مستويات متفاوتة و قد أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباط معنوية قوية بين جميـع                

 أوصـت   قـد واألداء المؤسسي للمصارف، و   ) مجتمعة أو منفردة  (عناصر إدارة الجودة الشاملة     
 التجاريـة فـي      تطبيق مفهوم الجودة الشاملة من قبل المصارف       ىالدراسة بضرورة التركيز عل   

 يعمل علـى     شامالَ اَ إداري اَ نظام ؛باعتبارهاألردن و كذلك توضيح أهمية التعامل مع هذا المفهوم        
 قدو ، ربحية هذه المنظمات و إنتاجيتها     تقليل التكاليف الناتجة من إعادة األعمال و زيادة كل من         

 خالل تجديـد البنـاء       بضرورة خلق المناخ المالئم لتطبيق الجودة الشاملة من        :أوصت الدراسة 
دليل للجـودة  " المصارف بتوفير    تلك و تطوير نظام الحوافز، و ضرورة قيام         ،التنظيمي للمنظمة 

  . جميع تفاصيل مشاريع تحسين الجودة المزمع تنفيذها في المنظمةىيشتمل عل
  

  ):٢٠٠٠البلبيسي ،(دراسة _١٠

تطبيقيـة علـى قطـاع  المـصارف         دراسة  : إدارة الجودة الشاملة و األداء      "الدراسة بعنوان    
 تطبيـق المـصارف     ى التعرف علـى مـد     ى هذه الدراسة إل   تهدف قد  و، "التجارية في األردن  

 التطبيق و معرفة طبيعة و درجة       ذلكالتجارية األردنية لمفهوم إدارة الجودة الشاملة و مستويات         
ارف و أثـر الثقافـة       المـص  تلكالعالقة بين عناصر إدارة الجودة الشاملة و األداء المؤسسي ل         
ـ  :و قد خلصت الدراسة   ، التنظيمية على التطبيق  السليم لهذا المفهوم في تلك المصارف           أن  ى إل

المصارف األردنية تتبني و تطبق بنسب متفاوتة مفهوم إدارة الجودة الشاملة بكافة عناصره، و              
التركيز على العميـل،     تطبيق ارتبط بالتركيز على تلبية احتياجات العاملين، ثم          ىأن أعلي مستو  

ثم التركيز على االحتياجات اإلدارية للمنافسة، في حين كان التركيز على تحسين العمليات أقـل               
و أيضا هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام المصارف التجاريـة فـي              ، مستوى تطبيق 

مقاسا بكـل مـن      (و األداء المؤسسي  ) مجتمعة أو منفردة  (األردن بعناصر إدارة الجودة الشاملة    
 أن الثقافة التنظيمية فـي      ىو خلصت أيضا إل   ، )كفاءة التشغيل، كال على حده    والربحية،اإلنتاجية،

المصارف التي تم إجراء الدراسة عليها مهيأة بالقدر الالزم الستقبال مفهوم إدارة الجودة الشاملة              
  .و تحقيق النتائج المرجوة منها

  
  ):٢٠٠٦،قوقندي(دراسة _١١

دراسة تطبيقيـة   ، "تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في وظائف إدارة البشرية        "ة بعنوان   الدراس
 اهتمـام اإلدارة   ى معرفة مد  ى الدراسة إل  تلك تهدفقد  و، علي قطاع البنوك التجارية في األردن     
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 تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة فـي        ىالعليا بالمصارف بتوجهات الجودة الشاملة، و ما مد       
مارسة مختلف وظائف إدارة الموارد البشرية بالمصارف، و مـا مـدى إدراك اإلدارة العليـا        م

ألهمية ذلك و كذلك أثر ذلك على جودة أداء الموارد البشرية بالمصارف و مدى إدراك العليـا                 
 ى التعرف علـى مـد     ى و هدفت إل   كما،ألهمية ذلك ، و كذلك أثر ذلك على جودة أداء العاملين          

 أن عـدم تبنـي      ى إل : توصلت الدراسة  قدفة و القيم المواتية إلدخال الجودة الشاملة، و       توافر الثقا 
 تـدني جـودة أداء العـاملين        ى يؤدي إل  ؛اإلدارة العليا لفكرة الجودة الشاملة و تطبيق مفاهيمها       

للخدمة المصرفية و أن عدم تطبيق المصارف لمفاهيم الجودة الشاملة على ممارسات و طـائف               
 يؤثر سلبا علـى جـودة أداء        ؛ارد البشرية الخاصة باالختيار و التعيين و تقويم األداء        إدارة المو 

 . العاملين للخدمة المصرفية

  
  ):٢٠٠٠البشير، (دراسة -١٢

تناولت الدراسة كفـاءة    ، " كفاءة أداء البنوك اإلسالمية في الشرق األوسط       ىمد"الدراسة بعنوان    
 الدراسـة مـن     تختبرقد ا ، و ١٩٩٨-١٩٩٣ط من عام    أداء البنوك اإلسالمية في الشرق األوس     

 المصارف من ناتج أو أرباح، وذلك باختيـار محـددات           تلكخالل البيانات مقدار ما تحقق من       
 الدراسة بأن المصارف اإلسالمية تحقق الكفاءة المطلوبـة،  افترضت األداء، و ذلكتوضح معالم  

ة تحقق ربحاً أكثر من المصارف المحليـة        أن المصارف الخارجي  :ومن النتائج التي توصلت لها      
  .مع تساوي الظروف والمعطيات

      
  ):١٩٩٧،بلتاجي(دراسة _١٣

و كانت دراسة نظرية تطبيقية علـى       ، معايير تقويم أداء المصارف اإلسالمية      "الدراسة بعنوان   
قـويم أداء    الدراسة إلى إيجاد معايير لت     ت تلك هدفقد  و، "المصارف اإلسالمية العاملة في األردن    

 للتعرف على مدى تحقيق المصارف اإلسالمية ألهدافها التي ُأنشئت مـن            ؛المصارف اإلسالمية 
نموذج يحتوي على عدد من المعايير،    أأجلها خالل عقدين من الزمان، وذلك عن طريق استخدام          

 إلى أنـه    :وأدوات القياس، وتطبيق ذلك على عينة من المصارف اإلسالمية، و خلصت الدراسة           
 ممـا حـدا     ؛ال توجد أية معايير محاسبية الستخدامها في تقويم األداء في المصارف اإلسالمية           

بالبنك اإلسالمي للتنمية إلى الدعوة لتكوين هيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسـسات الماليـة               
 الهيئـة أول معيـار      تلكاإلسالمية إليجاد معايير خاصة بالمصارف اإلسالمية، وقد صدر عن          

وقد قسمت الدراسة   . م١٩٩٤ر العرض واإلفصاح العام للمصارف اإلسالمية في عام         وهو معيا 
   . وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج وتوصياتأدائها  المصارف اإلسالمية إلى مستويات حسب -
  



 ١٥

  :الدراسات األجنبية

١_) metri,2006(  

ميـة اسـتخدام هـذه       تقديم فكرة عامة عن إدارة الجودة الـشاملة، و أه          ى هذه الدراسة إل   تهدف
 مقدما  )ديمنج(نموذج وفقا لطريقة     األ ذلك في مؤسسات النقل العام، و طرق تطبيق         اإلستراتيجية

من خاللها التكتيكات لتحسين جودة المؤسسات تحقيقا لرضا الزبون ، حيث تم اقتـراح هيكـل                
 نتـائج و     عـدة  ىتوصلت الدراسة إل  و قد   نموذج تنفيذ للحصول على نتائج فورية،       أتنظيمي و   

أن مؤسسات النقل كانت بطيئة في تبني أدوات و تقنيـات إدارة الجـودة              : توصيات من أهمها    
 و التنافسية تتطلب تحقيق الجودة الشاملة       ،الشاملة على الرغم من اتفاقية منظمة التجارة العالمية       

ـ           ، للخدمات في مجال النقل    اً لمـساعدة   و أن تبني أسلوب إدارة الجودة الشاملة يعد أمـراً حيوي
و تعتبـر إدارة الجـودة      ، المؤسسات لالستمرار و المنافسة في سوق النقل العالمية المتنافـسة         

  . قوية لتطوير الجودة بسبب الظروف االقتصادية العالميةإستراتيجيةالشاملة 
  

٢_)  (Chong, Rundus ,2004  

 تلـك هدفت  قد  و  ، "ء التنظيمي إدارة الجودة الشاملة و المنافسة السوقية و األدا       "الدراسة بعنوان   
 اختبار تأثير ممارسات إدارة الجودة الشاملة و كثافة منافسة الـسوق علـى األداء               ىالدراسة إل 

التنظيمي، و ذلك من خالل اختبار العالقة بين التركيز على الزبائن كأحد أهم مرتكـزات إدارة                
ار العالقة بـين التركيـز علـى        الجودة الشاملة و بين األداء التنظيمي، و أيضا من خالل اختب          

 لتحقيق الهـدف    ن تمحورت الدراسة في فرصتين أساسيتي     قدتصميم المنتج و األداء التنظيمي، و     
 فحص العالقة بين إدارة الجودة الشاملة ومنافسة الـسوق و األداء التنظيمـي،              :ماالمنشود و ه  

يجابية بين التركيـز علـى      كلما زادت منافسة السوق زادت العالقة اإل      : فكانت الفرضية األولي  
كلما زادت منافسة الـسوق زادت العالقـة   : الزبائن و األداء التنظيمي، أما الفرضية الثانية فهي  

 استبانه قام الباحث بتوزيع     ؛اإليجابية بين تصميم المنتج و األداء التنظيمي و لتحقيق هذا الغرض          
 أنه هناك عالقـة ذات      ىتوصل إل قد  ذات عينة عشوائية من الشركات الصناعية في استراليا و          

 أنه  ىتوصل إل كما  داللة معنوية بين منافسة السوق و التركيز على الزبائن و األداء التنظيمي ،              
كلما زادت منافسة السوق زادت العالقة بين األداء التنظيمي للمنشأة و تصميم المنتج ، و تبـين                 

  ،افسية عالية المستوى و أن تنتجالمنشآت في بيئة تنوجوب أن تعمل  الدراسة تلكمن خالل 
  . و تسوق منتجات ذات جودة عالية لمقابلة توقعات و رغبات الزبائن لتحقيق الجودة التنافسية 

  

٣_)Prajogo, Brown ,2004(  
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العالقة بين ممارسات الجودة الشاملة و جودة األداء و دور برامج تطبيق إدارة             "الدراسة بعنوان   
 قيـاس   ىهدفت الدراسة إل  قد  و  ، " دراسة تطبيقية مطبقة في استراليا       -الجودة الشاملة الرسمية  

مدى وجود عالقة يين قياس أداء المنظمات من خالل تبني برامج رسمية أو عدم تبنيها و بـين                  
  :تطبيق ممارسات الجودة من خالل دراسة

   أم ال ؟ ؟ هل تطبيق الجودة الشاملة يؤثر على اإلنجاز_١
و  ،دم تطبيق الجودة الشاملة على العالقة بين ممارسات الجودة الشاملة          دراسة مدى تأثير ع    _٢

إنجاز الجودة، و دراسة كيف يمكن أن تؤثر برامج الجودة الشاملة على العالقة بين ممارسـات                
  الجودة و إنجاز الجودة ؟

بق  معرفة ما هي طبيعة العالقة بين ممارسات الجودة و إنجاز الجودة في المشاريع التي تط               _٣
 أن للجودة   ى توصلت الدراسة إل   قدو، الجودة الشاملة في المشاريع التي ال تطبق الجودة الشاملة        

 للشركات التي ال تطبق الجودة الـشاملة، حيـث          اَالشاملة دوراً فعاالً و هذا الدور يعتبر مشجع       
 ذلك من   أظهرت برامج الجودة الشاملة تحسين العمليات اإلدارية و التخطيط االستراتيجي و كان           

 .خالل إيجاد العالقة بين متغيرات إنجاز الجودة و بين الجودة الشاملة

  
 ٤_) (2002, Ascigil1  

اقتراح نشر مفهوم إدارة الجودة الشاملة، و التعريف بأدبياتهـا بمـا              الدراسة سياسة  تلك تهدف
م أكثر جدوى ومن     مما له أثر إيجابي بجعل التقيي      ،يمكن من االستفادة منها في تحسين تقيم األداء       

و  ،فعالية بنجاحه في تحقيق أهداف المؤسسة، واألقسام،و األفراد بما يتالئم مع أسلوب التقيـيم               
  : عدة نتائج و توصيات أهمهاىتوصلت الدراسة إل

 أن تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة في التعليم يستلزم التخلي عن األساليب التقليدية  في                _١
  .عملية التقييم

  مـع لفلسفة الجودة الشاملة    ،  التفكير، و التخطيط، و العمل، و التقييم       : تبنى طرق جديدة في    _٢
األداء العالي يتطلـب    و، م منظور استراتيجي للتقييم يوضح طريقة استخدامها و أسباب ذلك         يتقد

استخدام و تحديد معايير واضحة و محددة سوف يسهل و يـساعد فـي              كما أن   ، واضحة اَأهداف
وتزويـد المتعلمـين بالمهـارات      ، لموضوعية و الحكم على عملية التعليم بشكل خاص       زيادة ا 

 إمكانية تصميم تقيـيم األداء بطريقـة        و،الالزمة لحياة تعليمية طويلة و سهولة التقييم الجماعي       
 .ترشدنا لزيادة قيمة نتائج الطالب

  
٥_ Baidoun , Zairi 2003)   (  
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تلك  هدفت   قدو، "يق الجودة الشاملة في المنظمات الفلسطينية     نموذج مقترح لتطب  أ"الدراسة بعنوان   
 تكوين نظام خاص للجودة الشاملة تقوم المنظمات الفلسطينية بتطبيقه تطبيقا فاعالً،            ى إل ةالدراس

 أنه ال يوجد اهتمام أو مسئولية لدي إدارة المنظمات الفلـسطينية فـي              ى توصلت الدراسة إل   قدو
يتطلب رحلة طويلة و جهداً متواصالً للبدء في تطبيـق معـايير            لك  ذتطبيق الجودة الشاملة، و     

 أن هيكل الجودة الشاملة يمكن أن يتم تطبيقه فـي           ىالجودة الشاملة في المنظمات، كما توصل إل      
 أوصت الدراسة أن علـى      قدمختلف القطاعات، و مختلف المنظمات بغض النظر عن نوعها، و         

مستمرة و دراسة أفضل التطبيقات لتحقيق النجـاح فـي          المنظمات أن تجد الطرق المرشدة و ال      
كما و أوصت الدراسة بأنه     ،  التطبيق ذلكتطبيق الجودة الشاملة و تحقيق االستمرارية في نجاح         

قن تطبيق الجودة الـشاملة     يعلى المنظمات التي تنتهج  تطبيق إدارة الجودة الشاملة عليها أن تت           
 ".  مكانها في المؤسسةفي بعض الدوائر المحددة بغض النظر عن

  
٦_)( HUq, stolen (1998)  

  ، بين الشركات الـصناعية    وجود فروقات في تطبيق إدارة الجودة الشاملة         ىمد"الدراسة بعنوان   
 أن  ى توصلت الدراسة إل   قد  ، و شملت الدراسة ثالثين شركة صناعية و خدماتيه، و         "و الخدماتيه 

ت أخفقت في تطبيق الجودة الشاملة في ظل ظـروف          الجودة الشاملة مفهوم شامل و لكن الشركا      
مرت بها و ذلك على اعتبار أن األدوات و الخطوات المستخدمة في الجودة الشاملة تختلف عنها                

 أن هناك اختالف بـين      ىكما توصلت الدراسة إل   ، في قطاع الخدمات مقارنة مع قطاع الصناعة      
   قصوراً في فهم و معرفة الجودة الشاملةالشركات الصناعية و الشركات الخدماتية، وقد أظهرت

كان بـشكل مـنخفض فـي الـشركات الخدماتيـة و             )TQM(ووجد أن االلتزام الكامل بنتائج    
 أنهم يواجهون   ىالصناعية، وعلى الرغم من عدم التشابة بين الشركات الصناعية و الخدماتية إل           

  .الجودة الشاملةنفس المشاكل، و اعتقادهم باالستفادة الكاملة من تطبيق إدارة 
  

  : الدراسة الحاليةأضافتهما 

يتضح من العرض السابق للدراسات أن أغلب الدراسات السابقة اهتمت بتطبيـق إدارة الجـودة               
 تحـدثت عـن تقيـيم        حيثالشاملة في قطاع المصارف التجارية و مؤسسات اإلقراض النسائية          

لجودة الشاملة و أنظمتهـا فـي نجـاح          إدارة ا  تلعبه و عن الدور الذي      ،جودة الخدمات و قياسها   
وعن قياس األداء و نالحظ أن معظم الدراسات السابقة تناولت الجودة الـشاملة مـن               ،المنظمة  
الجودة الشاملة و األداء الذي تم قياسة من خالل بعض مؤشرات الربحيـة،             : مداخل   ةخالل ثالث 

  .وواقع تطبيق الجودة الشاملة و مدى اإللمام بهذا المفهوم
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 الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة أنها تركـز  علـى واحـدة مـن        تلك أهم ما يميز     إن
الموضوعات المهمة التي تخص إدارات المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين أال وهي قياس             

تتمكن إداراتها من معرفـة موقعهـا       ، كي   األداء المؤسسي على   تطبيق إدارة الجودة الشاملة      أثر
يئتها وتساعد اإلدارات على االنطالق لرفع مستوى هذه الخدمات في هذه البيئة بقصد             التنافسي بب 

ن البيئة التي تعمل فيها المصارف      أزيادة حصتها السوقية التي تقود إلى تعظيم ربحيتها خاصة و         
اإلسالمية في فلسطين تساعدها على تحقيق ذلك والسيما أن عـدداً كبيـرا مـن المـواطنين ال                  

لتعامل مع المصارف التجارية غير اإلسالمية من منطلق ديني ولتحقيق هذه الغاية             في ا  ونيرغب
 لتحـسين   ؛ على المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين أن تتخذ مجموعة من اإلجراءات           يجب

  .المؤسسيالجودة الشاملة و األداء 
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  الفصل الثاني
   

  إدارة الجودة الشاملة 
  

  إدارة الجودة الشاملة: ألولالمبحث ا       

  قياس جودة األداء المؤسسي:        المبحث الثاني

  المصارف اإلسالمية في قطاع غزة:        المبحث الثالث
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  إدارة الجودة الشاملة
  :مقدمة

 و   إن البحث عن جودة العمل لم يكن وليد وقت معين أو فترة زمنية معينة بل هو نشاط مستمر،                 
و لقد تطورت عملية البحث عن الجودة تماشيا ،         ، تصرفات و أداء األفراد و الجماعات     أساسي ل 

   ).٢٠٠٤بديسي ،(و الظروف المستجدة و الحاجيات المتغيرة
أصبحت الجودة اليوم تشكل سالحاً تنافسياً هاماً ال يمكن ألي شركة أو مؤسـسة معاصـرة أن                 

و سواء أكانت تلك المؤسـسة      ، دون أن تتسلح به   ) العولمة  ( تواجه التحديات التي يفرضها تيار      
شركة إنتاجية أم مؤسسة خدماتية أم حتى منظمة غير ربحية، فإنـه يتحـتم عليهـا االهتمـام                  

 في سلم أولوياتها؛ كي تتمكن من الصمود في وجه المنافسة العالمية            تضعهبموضوع الجودة بأن    
ميـة؛ و تنـامي قـوة الـشركات متعـددة      التي تزداد يوما بعد يوما؛ بفعل حرية التجـارة العال   

   ).٢٠٠٢البكري، ،(الجنسيات
وقد رأى بعض الكتاب أن الجودة ليست وليدة عصر الصناعة و الثـورة الـصناعية، بـل أن                  

مـن دقـة و     ) الفراعنة  ( كذلك ما عرف عن     ، جذورها تمتد إلي القرن الثامن عشر قبل الميالد       
و على الرغم مـن     ،  من شواهد باقية حتى عصرنا هذا      إتقان العمل في بناء معابدهم و ما تركوا       

أن الجودة موغلة في القدم كما سلف، إال أنه حتى عصرنا هذا ال يوجد إتقان كلي حول مفهـوم                   
موحد للجودة، إذ تتعدد المفاهيم بحسب القطاع الذي تنتمي إلية؛ و كي نتمكن مـن فهـم معنـى        

جودة و نحلل مفاهيمها المتعددة لنصل إلى تعريف        الجودة الشاملة؛ البد  أن نتعرف على ماهية ال        
  .)٢٠٠٢العزاوي ،(واضح للجودة 

و يمكن الحديث عن منهج الجودة الشاملة و المعروف بصورة أفضل أنه إدارة الجودة الـشاملة،                
  -:و قد نادي ذلك  المنهج بما يلي

  . اتساع مفهوم الجودة ألبعد من جودة المنتج-
  .ظيم في عملية تحسين الجودة مشاركة كل فرد في التن-
 إظهار اإلدارية العليا، بدءا بضابط التنفيذ الرئيس و ضابط العمليات الرئيس، شموال قويـا، و                -

  .قيادة واقعية
  . توجيه التركيز إلى تحقيق رضا العمالء و تعديه-
  . مشاركة األطراف الخارجية أيضا في جهد الجودة الشاملة-

كة الجودة تقدما كبيراً؛ فدخلت قطاع الخدمات بما في ذلك الوكاالت           و لعل هذه النقاط،حققت لحر    
  .)٢٠٠٤كيالدا،(الحكومية والتنظيمات العامة
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  : تعريف الجودة

 خلق ثقافة متميزة في األداء، حيث يعمل و يكافح المديرون و العـاملون بـشكل مـستمر و                   -
ذ البداية مـع تحقيـق الجـودة        دءوب؛ لتحقيق توقعات المستهلك، و أداء العمل بشكل صحيح من         

  ).١٩٩٦زين الدين ، (بشكل أفضل و بفعالية عالية، و في أقصر وقت
 عبارة عن مجموعة من الصفات و الخصائص التي يتميز بها المنتج أو الخدمة، و التي تؤدي                 -

إلى تلبية حاجات المستهلكين و العمالء سواء أكانت من حيث تصميم المنتج أم تصنيعه أم قدرته                
   ).٢٠٠٣، توفيق(على األداء في سبيل الوصول إلى إرضاء أولئك العمالء و إسعادهم

  : الجودة من خالل ثالث زواياىو يمكن النظر إل
  .و هي مواصفات الجودة التي توضع عند تصميم المنتج أو الخدمة: جودة التصميم_ ١
  .ية نفسهاو هي المواصفات التي تحقق خالل العملية اإلنتاج: جودة اإلنتاج_ ٢
و التي تظهر للمستهلك عند االستعمال الفعلي للمنتج، إضافة إلى التركيز علـى             : جودة األداء _٣

  .الجودة أثناء تقديم تلك السلع و الخدمات إلى العمالء و هو ما يعرف بجودة خدمة العمالء
  

  :)١٩٩٥الشبراوي،(كيف تخطط للجودة

  :يمكن تقسيم تخطيط الجودة إلى ثالث مكونات هي

ستراتيجي بأنه عمليـة متابعـة تنفيـذ        و يعرف التخطيط اال   ، ستراتيجي للجودة التخطيط اال . ١
 المـصادر المتـوافرة   باسـتخدام  لتحقيق هدف عام ضمن إطار زمنـي محـدد و    ةاإلستراتيجي

  .)٢٠٠٠اللوزي،(
  .تخطيط جودة المنتجات و الخدمات_ ٢
  .تخطيط جودة العمليات_ ٣
  

  :جودة الخدمات

معيار لدرجة تطابق األداء الفعلي للخدمة مع توقعات العمالء لتلك الخدمـة، أو             ال بأنهاو تعرف    
  ).١٩٩٩الحداد ،(أنها الفرق بين توقعات العمالء للخدمة و إدراكهم لألداء الفعلي لها

  
   :مفهوم إدارة الجودة الشاملة

التي تهـدف إلـى تحـسين       إن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يعتبر من المفاهيم اإلدارية الحديثة           
و يعد مفهـوم إدارة     ، وتطوير األداء بصفة مستمرة وذلك من خالل االستجابة لمتطلبات العميل         

الجودة الشاملة من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تقوم على مجموعة من األفكار و المبادئ التي               
إلنتاجيـة، و زيـادة     يمكن ألي مؤسسة أن تطبقها؛ ألجل تحقيق أفضل أداء ممكن، وتحـسين ا            
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األرباح، وتحسين سمعتها في السوق المحلى و الخارجي، في ظل االرتفاع الكبيـر فـي عـدد                 
الشركات و المؤسسات على اختالف مجاالتها و نشاطاتها، و لذلك أصبح لزاما عليها العمل على               

فـق عليهـا    استكمال مقومات نظم الجودة؛ لكي تحظي بالقبول العالمي حسب معايير الجودة المت           
الذي ال يقبل إال الشركات المتميزة بـالجودة        ) العولمة(دوليا، و تستطيع بالتالي السير باتجاه تيار      

و اختلف الكثير من الباحثين و الكتاب حول إبراز تعريف محدد إلدارة            ، في منتجاتها و خدماتها   
الـة و مـن شـخص       الجودة الشاملة، إذ أن الجودة نفسها تحمل مفاهيم مختلفة من حالة إلى ح            

  ).٢٠٠٦الدرادكة،(آلخر
، إدارة الجودة الشاملة هي منهج إداري لمؤسسة أو شـركة          )  ISOأيزو  ( تعريف منظمة   _ ١

يركز على الجودة، و تعتمد على مساهمة جميع األعضاء و تهدف إلى نجاح طويل المدى مـن                 
  . خالل إرضاء العميل و استفادة جميع أعضاء المؤسسة و المجتمع أيضا

و عرفت أيضا على أنها عقيدة أو عرف متأصل و شامل في أسـلوب القيـادة و التـشغيل                   _٢
لمنظمة ما بهدف التحسين المستمر في األداء على المدى الطويل مـن خـالل التركيـز علـى                  
متطلبات و توقعات الزبائن مع عدم إغفال متطلبات المساهمين و جميـع أصـحاب المـصالح                

  )٢٠٠٥العزاوي، (اآلخرين

 فلسفة لمنهج فكري متكامل يعتمد على إرضاء المستهلكين؛ باعتباره أهم األهداف التي تسعي             -٥
إليها المنظمة في األمد الطويل من خالل المسئولية التضامنية بـين اإلدارة و العـاملين علـى                 

فهو مدخل متكامـل يتطلـب      .التحسينات المستمرة لجميع األنشطة و على مستوى المنظمة ككل          
ام الكامل من اإلدارة العليا، حيث يتم التركيز على جودة األداء فـي جميـع الجوانـب و                  االلتز

  ).٢٠٠٥علون،(االختصاصات المختلفة في الشركة
 فلسفة إدارية حديثة، تأخذ شكل نهج أو نظام إداري شامل، قائم على أساس إحداث تغييرات                -٦

فكر، السلوك، القيم، نظم إجـراءات      ال: (جذرية لكل شيء داخل المنظمة بحيث تشمل التغيرات         
العمل، األداء، و ذلك؛ ألجل تحسين و تطوير كل مكونات المنظمة للوصول إلى أعلى جودة في                

و بأقل تكلفة بهدف تحقيق أعلى درجة من الرضا لدى زبائنها عن           ) سلع أو خدمات    ( مخرجاتها  
ـ             ذا التوقـع، تماشـيا مـع       طريق إشباع حاجاتهم و رغباتهم وفق ما يتوقعونه، بل و تخطي ه

ستراتيجية تدرك أن رضا الزبون و هدف المنظمـة هـو البقـاء و النجـاح و االسـتمرارية                   
  ).٢٠٠١عقيلي،(

 أما دليل إدارة الجودة الشاملة الصادر عن وزارة الدفاع األمريكية فقـد عـرف إدارة الجـودة                 
ل التحسين المستمر ألداء المنظمة     الشاملة أنها مجموعة من المبادئ اإلرشادية والفلسفية التي تمث        

من خالل استخدام األساليب اإلحصائية والمصادر البشرية؛ لتحسين الخدمات والمواد التي يـتم             
توفيرها للمنظمة، وكل العمليات التي تتم في التنظيم والدرجة التي تتم فيها تلبية حاجات العميـل                
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 يواجه المنظمات عند تطبيقها لمنهجيـة       إن التحدي األساسي الذي   .في الوقت الحاضر والمستقبل   
  :إدارة الجودة الشاملة هو إحداث التكيف والتوازن بين متغيرين أساسيين

توفير االستقرار في الخدمة التي يساعدها على تخطيط إنتاجها ومستلزماتها بشكل جيد  : األول 
 .وبدرجة عالية من الدقة

نظمة عامة، واإلنتاج بشكل خـاص؛ لمواجهـه        إدخال تغييرات على العمليات داخل الم     : الثاني
  . وتلبية حاجات ورغبات العمالء التي تتغير بين الحين واآلخر

وكأي موجه إدارية تظهر وتطبق وتحظى باالهتمام واالنتشار، فقد بدأت إدارة الجودة الـشاملة               
ة لـه  تحظى باهتمام الباحثين، وقد وجدت معظم الدراسـات أن تطبيـق إدارة الجـودة الـشامل             

انعكاسات إيجابية على أداء المنظمة التي تطبقها، وذلك من خـالل تحـسين معـدل الربحيـة                 
وانخفاض التكاليف، وتحسين األداء الحالي وتحسين عالقات الموظفين وارتفاع مستويات الرضا           

وبوجود المؤشرات التي تبين جدوى إدارة الجـودة الـشاملة ازدادت أهميتهـا،             ، الوظيفي لديهم 
  www.mrahim.com)(دت سرعة انتشارهاوازدا

أن هذه التعريفات تركز على عده عناصر و هـي التركيـز علـى العميـل          : وقد رأى الباحث    
والتركيز على عمل الموظفين  في المنظمة كفريق واحد؛ ألجل تحسين األداء و النهوض بـه و                 

 .االرتقاء به إلى األمام؛ ألجل تطبيق إدارة الجودة الشاملة
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  )١(جدول رقم 

   بين إدارة الجودة الشاملة كمنهج حديث و اإلدارة التقليديةتأهم الفرو قا
 إدارة الجودة الشاملة اإلدارة التقليدية وجه المقارنة

 تحقيق الرضا و السعادة لدي العمالء تعظيم العائد على االستثمار الهدف الكلي

 أفقي عمودي الهيكل التنظيمي

 تكامل و توازن بين القصير و الطويل ىير المدقص التخطيط

 جماعي تعاوني فردي أسلوب العمل

 جماعية،شاملة شخصية،جزئية المسؤولية

 ديمقراطية قائمة على المشاركة سلطوية و إصدار أوامر القيادة اإلدارية

 ال مركزية و تأكيد على تفويض السلطة مركزية السلطة

 معامادي و معنوي  مادي التحفيز 

 مرنة جامدة السياسات و اإلجراءات 

ــبة   هدف الرقابة  ــاء و محاس ــشف األخط ك

 ئولينالمس

 تنمية الرقابة   معضع العالج   ثم و  لتحديد األسباب    ؛كشف األخطاء 

 الذاتية

 من خالل الجودة العالية و إرضاء الزبون من خالل كمية اإلنتاج الربح

 واسع ضيق و فردي التخصيص

 جماعي يفرد حل المشاكل

 محددة واضحة و مفهومة ال تتسم بالوضوح التام متطلبات العمل

 متزامنة بعدية أسلوب الرقابة

 الثقة العالية بين رؤساء و مرؤوسين الشك عالقات العمل 

التكلفة و كمية اإلنتاج بالدرجـة       هدف اإلنتاج

 األولي

 الجودة عالية

 مرمست عند الحاجة و الضرورة التطوير و التحسين

 التنسيق و التكامل التنسيق محور العمل اإلداري

 النمو و التطور األمان و االستقرار الوظيفي  اهتمام األفراد 

 زرع الوالء و االنتماء للمنظمة حب العمل توجيه األفراد

 مسئولية الجميع محصورة في جهة معينة مسئولية الجودة

 داخلي و خارجي خارجي فقط  الزبون

 خير معين خصوم الموردون

 الشراء بما يخدم الجودة الهدف الشراء بأقل األسعار شراء المستلزمات

 مرونة في تطبيق اللوائح و األنظمة تمسك و التزام حرفي و تام بها اللوائح و األنظمة

 و  ،الفصل بين السلطة التنفيذيـة     عالقات السلطة

 االستشارية

 الجمع بين السلطتين في فريق واحد 

  .)٢٠٠١   ، عقيلي (درالمص

  :خصائص نظام إدارة الجودة الشاملة

أنها مستمرة لألبد و ليست مرتبطة بوقت تنتهـي         : الجودة الشاملة ليست عملية منتهية، أي       _  ١
: فهناك طرق جديدة ألداء األشياء في مجـالي         % ١٠٠عنده عندما تصبح الجودة السليمة بنسبة       

وراء الجودة ال ينتهي عندما تحصل المنظمة على موافقـة          كما أن السعي    ، اإلنتاج، و الخدمات  
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تلبيتها لمعيار الجودة ، و بالرغم من أن بعض المنظمات تشعر بأن التوجة نحو الجودة ينتهـي                 
  .بمجرد الحصول على شهادة بتلبية المنظمة لذلك المعيار

  ،ة من األخطاءإدارة الجودة مبنية على أداء األعمال بشكل صحيح من أول مرة و الوقاي_ ٢
  .   وتعتبر إدارة الجودة بمثابة ستراتيجية وقائية تحل محل تكرار أداء  العمل مرة ثانية

ويجب أن يركز رؤساء مجالس ادارة المنظمات جهودهم على ابتكارات حلول طويلـة األجـل               
قضي وقتا  ولكي يتم هذا؛ فإننا نضطر إلى ان ن       . للمشاكل الحقيقية الهامة التي تؤثر على التنظيم        

توفيـق  (أقل لجعل األشياء تؤدى بشكل صحيح من أول مرة بعد أن كانت تؤدي بشكل خـاطئ                 

،٢٠٠٣.(  

  

   .أهمية إدارة الجودة الشاملة

عبارة عن فلسفة، و خطوط عريضة، و مبادئ تدل و ترشد المنظمـة؛      : إن إدارة الجودة الشاملة   
األفراد العاملين في المؤسسة؛ بهدف خلق      لتحقيق التحسين المستمر، بحيث تعد مهمة أساسية لكل         

قيمة مضافة؛ لتحقيق رضا زبائنها الداخلين و الخارجيين من خالل تقديم ما يتوقعونه أو ما يفوق                
و من هنا تتضح أهمية إدارة الجودة الشاملة من حيث تبنيها حيث تؤدى إلـى تحقيـق        ، توقعاتهم
  -:التالي 

  .واق بما يمكنها من تلبية متطلبات الزبائنالتركيز على حاجات الزبائن و األس_ ١
  تحقيق األداء العالمي للجودة في جميع المواقع الوظيفية و عدم اقتصارها على السلع،_ ٢

 . و الخدمات

 .القيام بسلسة من اإلجراءات الضرورية؛ إلنجاز جودة األداء_ ٣

 ي إنتاج السلع و الخدماتالفحص المستمر لجميع العمليات و استبعاد الفعاليات الثانوية ف_ ٤

 .التحقق من حاجة المشاريع للتحسين و تطوير مقاييس األداء_ ٥

 .تطوير مدخل الفريق لحل المشاكل و تحسين العمليات_ ٦

 التنافسية؛ لتطوير عمل    ةلإلستراتيجيالفهم الكامل و التفصيلي للمنافسين مع التطوير الفعال         _ ٧
 . المنظمة

 .ل؛ إلنجاز العمل بصورة جيدة و متميزةتطوير إجراءات االتصا_ ٨

 .المراجعة المستمرة لسير العمليات لتطوير ستراتيجية التحسين المستمر إلى األبد_ ٩

لذا فإن أهمية إدارة الجودة الشاملة تأتي من كونها منهجاَ شامالَ للتغيير أبعد من كونه نظاما يتبع                 
تزام من قبل أية منظمة يعني قابليتـه علـى      أساليب مدونة بشكل إجراءات و قرارات، و إن االل        

تغيير سلوكيات أفرادها تجاه مفهوم الجودة، و من ثم تطبيقه يعني أن المنظمة باتت تنظر إلـى                 
و  أنشطتها ككل متكامل بحيث تؤلف الجودة المحصلة النهائية لمجهود و تعاون الزبائن الداخلين،            



 ٢٦

العالقات المتبادلة بين المجهزين و المنتجـين       كما إن أهميته ال تنعكس على تحسين        ، الخارجين
فحسب، و إنما على تحسين الروح المعنوية بين العاملين و تنميـة روح الفريـق و اإلحـساس                  

  .)٢٠٠٥العزاوي،(بالفخر و االعتزاز، حينما تتحسن سمعة المنظمة
 

  :أهداف إدارة الجودة الشاملة

 الشاملة في الشركات هو تطـوير الجـودة         إن الهدف األساسي من تطبيق برنامج إدارة الجودة       
للمنتجات والخدمات مع إحراز تخفيض في التكاليف واإلقالل مـن الوقـت والجهـد الـضائع؛                 

و هذا الهدف الرئيس للجودة يشمل ثالث فوائد        ، لتحسين الخدمة المقدمة للعمالء وكسب رضاهم     
  : رئيسة مهمة وهي

شياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من أول مرة       إن الجودة تتطلب عمل األ    : خفض التكاليف _ ١
  .تقليل األشياء التالفة أو إعادة إنجازها وبالتالي تقليل التكاليف: وهذا يعني 

فاإلجراءات التي وضعت من قبـل المؤسـسة        : تقليل الوقت الالزم إلنجاز المهمات للعميل     _ ٢
وبالتالي جاءت تلك اإلجراءات    إلنجاز الخدمات للعميل قد ركزت على تحقيق األهداف ومراقبتها          
  . طويلة جامدة في كثير من األحيان؛ مما أثر تأثيراً سلبياً على العميل

وذلك بتطوير المنتجات والخدمات حسب رغبة العمالء، إن عـدم االهتمـام            : تحقيق الجودة _ ٣
ـ             ادة شـكوى   بالجودة يؤدي لزيادة الوقت ألداء وإنجاز المهام وزيادة أعمال المراقبة وبالتالي زي

  . المستفيدين من تلك الخدمات
  : و هذه جملة من أهداف وفوائد تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة

  .خلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر_ ١
 .إشراك جميع العاملين في التطوير_ ٢
 .متابعة وتطوير أدوات قياس أداء العمليات_ ٣
إلـى منتجـات أو     ) المواد األوليـة  (  لتحويل المدخالت  تقليل المهام والنشاطات الالزمة   _ ٤

 .خدمات ذات قيمة للعمالء
 .تحسين نوعية المخرجات_٥
 .زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بين اإلدارات مع تشجيع العمل الجماعي_ ٦
تعليم اإلدارة والعاملين كيفية تحديد وترتيب ثم تحليل المشاكل وتجزئتها إلى أصغر؛ كي             _ ٧

 .لسيطرة عليهايمكن ا
 .تعلم اتخاذ القرارات استنادا على الحقائق ال المشاعر_ ٨
 .تدريب الموظفين على أسلوب تطوير العمليات_ ٩
 . زيادة القدرة على جذب العمالء واإلقالل من شكاويهم_ ١٠



 ٢٧

 .تحسين الثقة وأداء العمل للعاملين_١١
 ).com.mmsec.www(. زيادة نسبة تحقيق األهداف الرئيسة للشركة_ ١٢ 

 .تحسين الربحية و القدرة على المنافسة_ ١٣
 .زيادة الفعالية التنظيمية_١٤
 ).٧،ص١٩٩٥الشبراوي،(تحقيق إرضاء العميل_ ١٥

  

  :مراحل عملية إدارة الجودة الشاملة

بتعريـف مفهـوم     العليـا    وضع فكرة عامة عن الجودة حيث تقوم اإلدارة       : المرحلة األولي _ ١
  . عن الجودةالشركة

 ستراتيجي الذي يتطلب تحديد المجاالت المختلفة للعمليـات       الجودة اال تخطيط  : المرحلة الثانية _٢
ستراتيجي، تنمية الموظفين   القيادة، المعلومات والتحليل، التخطيط اال    (  مثل   التي تحتاج للتحسين  

  ).لمشروعات ،وإرضاء الزبائنأو الصناعية، نتائج االعمليات التجارية ،
  التعليم والتدريب لكل شخص في الشركة بداية من اإلدارة العليا وحتى جميع            :المرحلة الثالثة _ ٣

 .الموظفين

بـصفة  التحسين المستمر، ويتم ذلك من خالل مراقبـة األداء و تحـسينه             : المرحلة الرابعة _٤
، نفذ، قيم، تفاعل ، و طـور مـن          خطط: هي، مستمرة و تتلخص تلك المرحلة في أربع كلمات       

 .العمل
  )٢(جدول رقم

  )؟ أم تعارض؟ أم تماثل؟هل تكامل(و إدارة الجودة الشاملة ) األيزو ( عالقة  
  ٩٠٠٠األيزو   إدارة الجودة الشاملة

  نظام الجودة يقوم على مواصفات موثقة  إدارة الجودة الشاملة من منظور متكامل

  تمثل إدارة الجودة من وجهة نظر العميل  ر المورد تمثل إدارة الجودة من وجهه نظ

 وفقا للتحسينات التي أفرزهـا      ؛المراجعة الدورية تهتم بالتحسين المستمر      تهتم بالتحسين المستمر

  )إن وجدت(برنامج الجودة الشاملة 

تهتم بالبعد اإلنساني و االجتماعي و تؤلف بينـه و بـين            

  )فلسفة و مفاهيم أشمل(النظام الفني 

  تركز على طرق و إجراءات التشغيل أي على البعد الفني أساسا

يمكن تطبيقها على بعض القطاعات و األقسام و و ليس بالـضرورة علـى          تشمل كافة القطاعات و اإلدارات و األقسام و فرق العمل

  مستوي المنظمة

  رة مراقبة الجودةمسئولية قسم أو إدا  مسئولية كل القطاعات و اإلدارات و األقسام و فرق العمل

  )مصطفي، النسخة األخيرة:المصدر(

  .إذن هما متكاملتان و ليستا بديلتين أو متعارضتين
أو ) ايزو( دون الحصول على)TQM(ويمكن تبني ) TQM(بدون)األيزو(يمكن الحصول على 

  ).مصطفي،النسخة األخيرة(و هذا أفضل) األيزو( مدخالَ؛  للحصول على  (TQM)يمكن تبني 



 ٢٨

 :اصفات القياسية ألنظمة الجودةالمو

 أدى اهتمام كبار المنافسين والمنتجين بموضوع الجودة إلى وضع مواصفات قياسـية للجـودة،             
وأصبحت الكثير مـن الـدول المتقدمـة        ،  )ISO(القياسية   العالمية للمواصفات    تبنتها المنظمة 

، القياسية ألنظمة الجـودة در بالمواصفات تشترط كأساس لدخول سلع أجنبية إليها أن يلتزم المص  
لـشركاتها أن تكـون     ؛ كي  يمكن     وأصبح تحسين الجودة متطلبا أساسيا لكثير من الدول النامية        

  .قادرة على دخول المنافسة في أسواق الدول المتقدمة
هذا وقد تم إعداد سلسلة من المواصفات القياسية ألنظمة الجودة بواسـطة المنظمـة العالميـة                

  :وتتكون تلك السلسلة من األنواع التالية، ١٩٨٧ة في عام للمواصفات القياسي
 ويشرح ذلك الجزء مواصفات الجودة للمنظمات التي تقوم بأعمال التـصميم            :٩٠٠١ أيزو   _١

  .والخدمة للغيركيب والتطوير والتر
  . ويشرح ذلك الجزء مواصفات الجودة للمنظمات التي تقوم بأعمال اإلنتاج:٩٠٠٢أيزو _ ٢
 ويشرح ذلك الجزء مواصفات الجودة للمنظمات التي تقوم بأعمـال التفتـيش             :٩٠٠٣أيزو  _ ٣

  .على المنتجات التامة
 وفي  الختام نؤكد على أن اإللتزام بالجودة ومعاييرها يعتبر مفتاح النجاح ألي منظمة في القرن               

ملة وعلى أي مدير معاصر أن يحرص على تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشا           الحادي و العشرين    
   ).islammemo.cc) wwwليضمن استمرارية النجاح لمنظمته وبقائها في المنافسة مته؛ في منظ

  
  :مبادئ و مرتكزات إدارة الجودة الشاملة

بالرغم من أن الشركات تستخدم مصطلحات مختلفة؛ ألجل اإلشارة إلى أسلوبها في إدارة الجودة              
 عامة إلدارة الجودة الشاملة وهذه المبـادئ        إال أن تلك الشركات تتفق إلي حد كبير على عناصر         

  :هي
ترى اإلدارة بالجودة الشاملة أن الزبون هو الذي يضع المعايير التـي     : التركيز على الزبون  _ ١

الجودة الشاملة علـى  كما تركز إدارة . قتنيها، وليس التنظيمالمنتجات التي سي يحب أن تتوفر في
  وتطوير عالقات شراكة قوية وطويلة األمد-لداخليين متضمنة الزبائن ا–جميع الزبائن إرضاء

  .خفض األسعار مع البائعينتال تعتمد على 

اقتناع و التزام و حرص اإلدارة العليا على أهمية و ضرورة تطبيق الجودة الشاملة لالرتقاء               _ ٢
 .مربمستوي األداء و السعي إلى التطوير و التحسين المستمر من خالل البحث و التحليل المست

سهولة و سرعة و فعالية االتصاالت األفقية و الرأسية بما يسهل نشر مفاهيم و ثقافة الجودة                _ ٣
 .الشاملة في أرجاء المنظمة



 ٢٩

مجلـة الجامعـة    (االهتمام و التركيز على مبدأ الجودة خالل جميع مراحـل تقـديم الخدمـة             _ ٤

 ).٢٠٠٤اإلسالمية،

 .ي المؤسسة بمختلف مراتبهمتحسين األداء المؤسسي مسئولية جميع موظف_ ٥

حيث إن أنجاز أعلى المستويات من الجودة و القدرة التنافـسية يتطلـب             : التحسين المستمر _ ٦
  إتباع آلية محددة بشكل دقيق؛ ألجل التحسين المستمر و الذي له أربعة مصادر أساسية ، 

التنافـسي و الـذي ال      التميز  ، المعلومات عن الزبائن  ، البحث و التطوير  ، أفكار الموظفين ( هي
  ).١٩٩٩المدهون ،(يأتي إال من خالل أفكار جديدة تضاف إلى منتجاتها تميزا في مختلف الوجوه

  يعتمد نجاح الشركة في تحسين األداء بشكل مستمر على دافعية،: مشاركة العاملين_ ٧
 تعلـم    و مهارات قوة العمل لديها، كما و يعتمد نجاح الموظف بشكل متزايد على كسبه فرص              

 .جديدة و تطبيق مهارات جديدة

تحتاج الشركات و المصارف إلى االستثمار في تطوير قوة العمل لديها           : التدريب و التطوير  _٨
التعليم و التدريب و إيجاد فرص النمو و التقدم المستمرة، و يمكن االعتمـاد علـى                : من خالل   

فع بناء علـى الكفـاءة باعتبارهـا        المحاضرات، و التدريب داخل العمل، و تدوير العمل، و الد         
  ).٢٠٠٣مصطفي،(وسائل لتدريب و تنمية القوي العاملة

حيث تقوم إدارة الجودة الشاملة على بيانـات و حقـائق           : اتخاذ القرار على أساس الحقائق      _ ٩
: تلزم؛ ألجل تحسين الجودة و تقيمها، و إن تلك البيانات و الحقائق قد تأخذ عدة أنواع فتتضمن                  

ائن ، أداء المنتجات ، الخدمات ، العمليات ، السوق، المقارنة مـع المنافـسين ، التكـاليف                  الزب
  ).٢٠٠٣مصطفي،(المالية

 
  :من له سلطة التطوير داخل المنظمة

وهناك ثالثة بدائل في هذا تطوير،تقوم اإلدارة العليا في المنظمة بتحديد من له سلطة التغيير وال
  :الصدد

  . رة العليا وحدها بسلطة التغييرأن تستأثر اإلدا_ ١
  . أن تقوم اإلدارة العليا باشتراك باقي المستويات التنظيمية في التغيير_ ٢
  . أن تقوم اإلدارة العليا بتفويض هذه السلطة لمستويات أدنى_ ٣
  
  



 ٣٠

العالقة بين تلك الطرق الثالثة، ويجد القارئ أن تلك الطرق  تتدرج في ) ١(ويوضح شكل رقم
  .المشاركة التي  يتمتع بها العاملين  في اتخاذ قرارات التغييرمقدار 

  من يقوم بالتطوير أو التغيير
  

                  
                         اإلدارة العليا           المشاركة            التفويض

  
     دنيا   قصوى                                                            

  من يقوم بالتغيير التنظيمي) 1(شكل 
  )  ماهر، بدون تحديد السنة( 
 

 :أبعاد إدارة الجودة الشاملة

   . العميلى التركيز عل_البعد األول

الشخص الذي ارتبط بعالقة مالية أو تجارية أو خدماتية يؤديها أو يأخذها مـن جهـة                : الزبون
 وغالبـاً مـا تأخـذ صـفة     …أم تـاجر أم  معينة سواء أكانت من شخص أم شركة أم مصرف       

هذا هو المفتاح األساسي الواجب التركيز عليـه فـي الفلـسفة            ، االستمرار والتكرار في التعامل   
بأن تستثمر الشركة أو المصرف وقتـا لمعرفـة         : التوجه نحو الزبون يعني     . الناجحة للتسويق 

ـ      ، احتياجات ورغبات الزبائن   ي حـاالت المنافـسة؛كي ال      ومن المهم إرضاء الزبائن وخاصة ف
ويعني ذلك أن على المؤسسة أن تذهب أبعد من توقعات الزبـون            ، يتسربوا إلى منافسين آخرين   

فإذا كان الزبون مسروراً من المنتج أو الخدمة المقدمة فإنـه           . ًمركزه على جعل الزبون مسرورا    
سيشتكي إلى عدد كبيـر     سيخبر عددا محدودا من الناس بذلك، ولكن إذا كان الزبون مستاء فانه             

إرضاء الزبون مؤشـر    . ويمكن أن تؤدي هذه الدعاية السيئة إلى اإلضرار بالشركة        . من الناس 
جيد عن الفوائد المستقبلية للشركة كما يجب تشجيع التغذية العكسية من الزبائن؛ ألجل المحافظة              

  .)٢٠٠٦وادي، (. على مستوى الرضا لديهم
  

  .لبية احتياجات العاملين التركيز على ت_البعد الثاني

 .تدريب،تأهيل وتحفيز:  بالعديد من الجوانب أهمهاباالهتماميبرز التركيز على العاملين 

أي نشاط يراد به تحسين قدرة األشخاص على أداء مهمة ما في العمـل               :تعريف التدريب _ أوال
  .)٢٠٠٣،نيوباي (" عن طريق تحسين مهاراتهم أو زيادة معرفتهم

  : التاليةف من وراء التدريب يتمحور في األموروأيضا الهد



 ٣١

تغيير االتجاهات  مع  ، وزيادة الحصيلة المعرفية والمعلومات،       تنمية المهارات، وصقل القدرات    -
، بما يضمن تحقيق التغيرات المطلوبة في السلوك والكفاءة نحو           على صحتها  أو تعديلها أو التأكيد   

 وصوالً   المنظمة كماً ونوعاً؛    وصوالً لتحقيق أهداف   مل؛العاألفضل وفي القدرة على التعامل مع       
  :و تكمن أهمية التدريب في )٢٠٠٥المدهون، ("لتحقيق أهداف األفراد العاملين ورغباتهم

األخذ بعين االعتبار األهمية بالنسبة لألفراد العـاملين وللمنظمـة ولتطـوير العـاملين              وجوب  
  .)٢٠٠٠شحاذة وآخرون،(: الل   من خمة ولتطوير العالقات اإلنسانيةوللمنظ

  . العاملين بأهداف المنظمةيساعد في ربط أهدافمما  زيادة اإلنتاجية واألداء التنظيمي -أ
  . توضيح السياسات العامة للمنظمة وخلق اتجاهات إيجابية داخلية وخارجية-ب
   . المعلوماتساعد في تجديد وإثراءيمما  تطوير أساليب القيادة وترشيد القرارات اإلدارية -ج
  .يساعد على تطوير مهارات االتصاالت بين األفرادمما داء لألر الدافعية يطوت -د
 لقبول التكيـف مـع      ؛تطوير إمكانية األفراد  مع   توثيق العالقة بين اإلدارة واألفراد العاملين        -ه

  .التغيرات الحاصلة
   

   :التحفيز

تقييم األعمال في هيكل األجور يعبـر عـن         إن األجور و الرواتب التي يتم تحديدها وفقا لعملية          
 الوظيفة نفسها ال    ىإذ أن تصمميه يرتكن إل      الراتب ال يوفر األداء الفعال لألفراد،      ذلك  الراتب و   

 ولذا البد من وجود هيكـل للحـوافز         ؛ ما يستحقه الفرد العامل وفق األداء المتحقق من قبله         ىإل
داء الفعال من خالل ربـط تلـك الحـوافز بـاألداء            المادية التي تشجع األفراد العاملين على األ      
  :ولتحقيق ذلك البد من تحقيق جانبين و هما

م األداء،إذ ينبغي أن يتم قياس األداء       يالطرق و اإلجراءات و الوسائل المستخدمة في تقي        -
 لغرض تحديد مدى استحقاق كل فرد عامل و مـا           ؛بمقاييس دقيقة وموضوعية و شفافة    

  . ألداء المنجز من قبلهيستحقه منها وفقا ل
زيادة فاعلية نظام الحوافز من خالل الربط العضوي بينه و بين مستوى األداء المتحقق               -

،و الواقع يشير إلي أن زيادة الفعالية للحوافز تتطلب أن يشعر الفـرد العامـل بوجـود                 
و حمـود،   (عالقة واضحة بين ما ينجزه من أداء و مـا يحـصل عليـه مـن حـوافز                 

 .)٢٠٠٧الخرشة

  
  .: التركيز على تحسين العمليات_البعد الثالث

عندما نحصل على سلعة ال تلبي حاجتنا أو تزيد من توقعاتنا، فإننا نذهب إلي المنافس أو نشتكي                 
وفي ظل إدارة الجودة الشاملة، فإننـا نـستخدم تلـك           .إذا اعتقدنا بأن الشكوى ستؤدي إلى نتيجة      
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كأعراض أو كمؤشرات على أن شيئاً ما قد تم خطـأ            باه،النتائج الناقصة، أو التوقعات غير المل     
و في المرحلة الثانية لمنهج التطبيق نري       : و أخيرا   .في العمليات التي أدت إلنتاج تلك المنتجات      

و . كيف أن تلك األعراض تفضي إلى خطة عمل لتصحيح تلك األخطـاء و نـواحي القـصور             
جعل باإلمكان التحرك المستمر نحـو تحـسين   الشك أن استخدام المدخل الهيكلي لحل المشاكل ي       

  .)٢٠٠٥توفيق،(جودة السلع و الخدمات
   

 .اإلدارية و التكنولوجية للمنافسة التركيز على االحتياجات  _البعد الرابع

  :٤٧عبد الرحمن توفيق ص.و قد أضاف إليهم د
  . اتخاذ القرارات بناء على الحقائق-٥
 . إرجاع األثر-٦
 

  :الشاملةرواد إدارة الجودة 

عند الحديث عن طور مفهوم الجودة فإن ذلك يقودنا للوقوف أمام الرواد الذين أسهموا و بـشكل                 
  :فاعل في تطور مفاهيم و معالم الجودة و السيطرة عليها و منهم

  .أرما ند فيغنباوم_ ١
  .جوزيف جوران_ ٢
 .كاروا يشيكاو_ ٣

 .جنيجي تاكوجي_ ٤

 "٢٠٠٢العزاوي،. "أدوارد ديمنغ_ ٥

  
  .)١٩٩٧،أبو الخير( و فلسفة اإلدارة)ديمينج(دكتور 

،والتي ينبغي أن تطـور  ) ديمينج  ( و هنا ستتم اإلشارة إلى مفهوم فلسفة اإلدارة من وجهة نظر            
  :نفسها؛  لتطبيقها إذا أرادت أن تحقق الجودة والتي تتمثل في أربع عشرة نقطة

أكد على الحاجة الملحـة و      ) ديمينج  ( أن  : التفكير الدائم في هدف تحسين اإلنتاج و الخدمة       _ ١
الدائمة لتحسين نوعية الجودة و أوضح بأسلوب يتسم بالذكاء أن الجودة و ليس الربح ينبغـي أن                 
يكون الهدف األول حيث رأى أن الربح نتيجة جانبية لألسـلوب اإلداري الـذي يركـز علـى                  

  .النوعية
كرر أهمية استمرارية الهدف الذي يضع في       ) ج  ديمني( إن  : تبنى أو تطبيق الفلسفة الجديدة    _ ٢

االعتبار األول تحسين نوعية اإلنتاج و الخدمة،على أن يقترن ذلك بالطرق على أذهان العاملين              
باألسلوب الذي يعمق مفهوم فلسفة اإلدارة لتحقيق الجودة الشاملة، و بحيث يفهم و يشارك كـل                

  .شخص في التنظيم في كافة جوانبها و أبعادها
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أن الجـودة ال يمكـن أن       ) ديميـنج   ( حيث رأى   : التوقف عن االعتماد على كثافة الفحص     _ ٣
و ، إنما الجودة تحقق منذ بداية اإلنتاج أو أداء الخدمـة         ..تضاف بعد إنتاج السلعة أو أداء الخدمة      

من وجهة نظره فإن االعتماد على أسلوب فحص اإلنتاج؛  للتأكد من صالحية،واستبعاد اإلنتـاج               
أن أسلوب اإلدارة يسمح و يعترف بأن       : لذي قد تكون به عيوب إلعادة معالجته، فإن ذلك يعني           ا

أن العمال يحصلون علـى أجـور       : للعمال الحق في أن يخطئوا، و أن يتم إصالح خطئهم، أي            
أن جميـع   ) ديمينج  ( و قد رأى    ، ، ثم تدفع لهم أجور مرة ثانية؛ إلصالح خطئهم        ...لكي يخطئوا 

يرغبون في إنتاج نوعية جيدة، و أنهم يرغبون في أن يكون عملهم موضع شعور بالعزة               العمال  
  .لما أنجزوه

السعر عنـد   ) ديمينج  ( لم يتجاهل   : إنهاء أسلوب التطبيق الذي يعتمد فقط على بطاقة السعر        _ ٤
الشراء،ولكنه أكد و أصر على أن السعر يعتبر ذا أهمية ثانوية،وعلى وجه الخصوص إذا كـان                

و لذلك فقد رأى  أن االختيار مـن         ، هدف المورد مصلحة المستهلك،وعزمه على تلبية احتياجاته      
بين الموردين ينبغي أن يعتمد في الغالب على نوعية المواد، وعلى رغبة الموردين في التحسين               

  .الدائم لنوعية إنتاجهم، و أن يتحقق ذلك من خالل تعاقدات و عالقات طويلة األجل
تعيد هـذه النقطـة التأكيـد علـى         :  المستمر و إلى األبد لنظام اإلنتاج و الخدمات        التحسين_ ٥

التزامات اإلدارة التي ال تنتهي فيما يتعلق بالبحث عن الطرق و األساليب التي تؤدي إلي تحسين                
  .نوعية الجودة

  نظرلعل خير ما يعبر عن وجهة : إقامة برنامج تدريبي يتعلق باإلجادة الشاملة للوظيفة_ ٦
إذا أردنا أن نـضع مفهـوم إدارة الجـودة          :  في موضوع االهتمام بالتدريب قوله    ) ديمينج   ( 

 .موضع التطبيق؛ فإنه ينبغي االهتمام بالتدريب المستمر للخط األول من القوي الوظيفية
 

فالمشرف يلقـي   : هنا يالحظ وجود فرق بين القيادة و اإلشراف       : إقامة برنامج إلعداد القيادة   _ ٧
عليماته إلي العمال ثم يراقب؛ لكي يتأكد من أدائها، إنه يمارس رقابته عن طريق منح المكافآت                ت

بينمـا القائـد    ، و االنضباط وفقا لمتطلبات الموقف؛ للتأكد من أن الموظفين يمتثلـون لألوامـر            
 .يفترض أن العمال يرغبون دائما في أن يؤدوا عملهم على أفضل صورة ممكنة

  

قد يكن من األهمية بمكان أن نوضح أن هناك العديد من المنـشآت             : مل الخوف استبعاد عوا _ ٨
التي يخشى فيها العاملون أن يتكلموا فيما يتعلق بإبداء وجهة نظرهم في بعض المشكالت التـي                

و ألجـل   ، ،و في منشأة أخري يخشى العمال على أنفسهم  حتي من مجرد السؤال            ...تحيط بهم   
 .ما استبعاد الخوف؛ كي يمكن لكل فرد ان يعمل بفاعلية في  المنظمةتحقيق الجودة؛ ينبغي دائ
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أنه ينبغي على   ) ديمينج  ( اعتقد  : تحطيم الحواجز بين القوي الوظيفية في مختلف المجاالت       _ ٩
المديرين أن يحطموا الحواجز التقليدية بين مختلف اإلدارات و األقسام وفقا لما يتضمنه الهيكـل            

ينبغـي   إن عليهم جميعا أن يتعاونوا مع بعضهم بعـضا،و ال         ..ي في المنظمة  التنظيمي و اإلدار  
  .،إنهم يتنافسون فقط مع منظمات أخري و ليس مع زمالئهم و معاونيهم...عليهم أن يتنافسوا 

  

) ديميـنج   ( الحظ  : استبعاد الشعارات و أساليب حض القوي العاملة على تحقيق األهداف         _ ١٠
بذل جهدا حماسيا تخاطب به القوي العاملة، و ترفع اإلدارة الشعارات،           أن الكثير من اإلدارات ت    

و التحذيرات التي تحض فيها العمال على زيادة اإلنتاجية، و البعد عـن األخطـاء و تحقيـق                  
إنه رأى أن مثل ذلك الجهد،و ما ترفعـه اإلدارة مـن شـعارات و               . مستوى جيد من اإلنتاجية   

و انخفاض اإلنتاجية إنمـا     . ث إن أسباب انخفاض الجودة    تحذيرات يحدث عالقات متعارضة حي    
إنه رأى أن اإلنتاجية ال     ، يرجع إلى النظام و سوء النظام يكون خارجا عن سلطة القوي العاملة           

، إن مثل ذلك األسلوب تكـون لـه عواقـب           ...تتحقق عن طريق إلهاب المشاعر و الدعايات        
حتى و إن كانت تريد حقا أن تقوم بعمل أفضل، إال           وخيمة على المدى البعيد؛ ألن القوي العاملة        

رأى أن العمال في حاجة إلى إجادة معرفة األدوات التـي           ) ديمينج  ( إن  ، أنها ال تعرف كيف؟   
تقودهم إلى التحسين المستمر،هذا باإلضافة إلى حاجتهم لتشرب ثقافة المنظمة التي تعتبر ركنـا              

رأى أنه ال ينبغـي     ) ديمينج( ، إن   ... تحقيق الجودة    أساسيا من أركان اتجاه القوي العاملة نحو      
أن نضع القوي العاملة في موقف تعرف فيه ماذا تريد اإلدارة، دون أن تكون لـديها الخريطـة                  

  .التي توضح لها طريق الوصول إليه
 في مختلـف الـشركات      تأن كثيرا من اإلدارا   ) ديمينج(رأى  : استبعاد الحصص الرقمية  _ ١١

أنها مثال تطلب من القوي العاملة إنتاج حصة رقمية، و يعتبر           : تاجية رقمية،بمعني تضع أهدافاَ إن  
إنتاجها لتلك الحصة الرقمية دليال على أدائها للمستويات المطلوبة، و أن زيـادة اإلنتـاج عـن                 

  .الحصة المطلوبة يعتبر دليال على تفوقها
الحصة الرقمية المطلوبة قد يتجاهلوا     أن العاملين في سبيل بذل الجهد لتحقيق        ) ديمينج( وقد رأى   
  و ألجل ذلك ينبغي تركيز األهداف على موضوعات الجودة و ليس على كمية اإلنتاج، الجودة

   
) ديميـنج (في هذه النقطة طالب     : استبعاد الحواجز التي تمنع العمال من اإلعتزاز بأدائهم       _ ١٢

، إنه رأى   ...لتقييم السنوي، أو نظام السمات    باستبعاد الكثير من األساليب المتبعة لتقيم األداء، كا       
أنهم ال يرغبون في أن     :  أن جميع العمال يرغبون في حسن أدائهم ألعمالهم، و ليس العكس أي           

ومن هذا المنطلق فإنهم يرغبون في أن تعاونهم اإلدارة في ان تمنع عنهم كل              ، يكون أدائهم سيئا  
وقد رأى أن إجراء التقييم في حد       ،  نوعية اإلنتاج  العوامل التي تكون سببا في سوء األداء و سوء        

ذاته لن يساعد على جودة اإلنتاج، إنما األمر يتطلب من اإلدارة أن تضع نظاما للعمـل يـسمح                  
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لجميع الموظفين بأداء أعمالهم على أفضل وجه، و ليس نظاما يجبرهم علـى طاعـة أسـلوب                 
  .العمل
من حاجة كل شخص لكي     ) ديمينج ( للم يقل : حسينإقامة برنامج نشط و فعال للتعليم و الت       _ ١٣

يكون لدية علم و إلمام كامل باآلالت و التقنيات التي تتعلق بإدارة الجودة، فتلك األدوات هي لغة                 
، و لكنه رأى أيضا أنه ينبغي على األشخاص أن يتعلموا أساليب جديدة للعمـل معـا                 ...الجودة  

اليب جديدة في السلوك تساعدهم علـى تـدعيم فلـسفة           بروح الفريق المتعاون، و أن يتعلموا أس      
  .، إنها ثقافة إدارة الجودة الشاملة...اإلدارة الجديدة

  

أنه ألجل إحداث التغيير نحو تحقيق إدارة       ) ديمينج( رأى: تحرك نحو العمل لتحقيق التغيير    _ ١٤
ألجـل وضـع     ؛   اآلخرينالجودة الشاملة؛ فإنة ينبغي على كل شخص في المنظمة أن يعمل مع             

كما ينبغي على اإلدارة العليا على وجه الخصوص أن تركز على           .ثقافة المنظمة موضع التطبيق   
و ال يمكن أن    .وضع ستراتيجية و خطة، ثم التحرك نحو العمل لوضع تلك الخطة موضع التنفيذ            

ـ                  ي نتوقع أن يقوم العمال بوضع تلك الخطة، أيا كان األمر الذي يرتبط بمدى ما حصلوا عليه ف
إنها اإلدارة وحدها التي تـستطيع أن       ..تدريب فيما يتعلق بإدارة الجودة لآلالت و األساليب الفنية        

تبدأ العملية التي بموجبها تتمكن من جميع المنظمة، بما في ذلك اإلدارة و العمال، التحرك نحـو                 
  .العمل الذي يؤدي إلى تحقيق تفهم ثقافة إدارة الجودة الشاملة

                                                         
  :إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة اإلسالمية

لقد دلت الكثير من اآليات الكريمة، و األحاديث النبوية الشريفة، و التطبيـق العملـي لـإلدارة                 
 اهتمام  اإلسالمية، بأنها طبقت العديد من المبادئ األساسية لحركة إدارة الجودة الشاملة، وقد كان            

  -:اإلسالم بالجودة من خالل ترسيخ المبادئ التالية
فقد قد دعا اإلسالم إلى االلتزام بمبدأ الشورى من خالل التشاور مع األفـراد              :مبدأ الشورى _ ١

" و شاورهم في األمـر :"في اتخاذ القرارات و حل المشكالت و يظهر هذا من خالل قوله تعالي             
  . و ذى جودةفالمشورة هنا تؤدى إلى عمل متقن

فقد أكد اإلسالم على ضرورة التعاون في سبيل الخير و يظهر هذا من خـالل               : مبدأ التعاون _٢
فالعمل الجمـاعي   " تعاونوا على اإلثم و العدوان     و تعاونوا على البر و التقوى و ال       : "قولة تعالي 

 .بروح الفريق، هو من المتطلبات األساسية إلدارة الجودة الشاملة

فقد حث اإلسالم على إتقان العمـل و ضـرورة تحقيـق            : ان العمل و اإلخالص فيه    مبدأ إتق _٣
  الجودة فيه و خلوه من العيوب و السعي للتحسين المستمر مع ضرورة أن يحب العامل عمله،

إنا ال نضيع أجر من أحـسن       :" و يخلص فيه كامل اإلخالص و يظهر هذا من خالل قولة تعالي           
 ".عمال
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من سن في اإلسالم سنة حسنة فعمل بها بعده؛ كتب له مثل أجـر  : " لسالم و في ذلك قال علية ا   
ينتقص من أجورهم شئ، و من سن في اإلسالم سنة سيئة فعمل بها بعـده ؛                 من عمل بها و ال    

 " .ينقص من أوزارهم شئ كتب علية مثل وزر من عمل بها و ال

  إلى التأكد من تنفيذ األهداف،سواء أكانت خارجية أم ذاتية تؤدي : الرقابة اإلسالمية _ ٤
 . و المعايير الموضوعة وفقا للمعايير و المقاييس و الضوابط الشرعية اإلسالمية

كما إن الرقابة الذاتية لدي المسلم المنبثقة من قوة اإليمان و االلتزام بالشريعة سيكون لها األثـر                 
و اآلخرة و يظهر هذا مـن خـالل         األكبر بشعور المسلم بكامل المسئولية تجاه أعماله في الدنيا          

  " .كل نفس بما كسبت رهينة: "قوله تعالي 
و نستدل من اآليات الكريمة و األحاديث النبوية الشريفة على تركيز اإلدارة اإلسـالمية علـى                

  ترسيخ الجودة في األعمال و الخدمات المختلفة، كما إن الرقابة كانت تتم في ضوء معايير،
  ).٢٠٠٢الداردكة،،( من القران الكريم و السنة النبوية الشريفة و مقاييس معينة تستمد

  
  .إدارة الجودة الشاملة في المصارف 

تعتبر إدارة الجودة الشاملة هي األداة الرئيسة التي تؤدي إلى ستراتيجية تطوير العمل وتحـسين               
مر الـذي يـوفر   ، األ...األداء بما يحقق الربحية من خالل الخدمة الجيدة والجودة في المنتجات     

النجاح ويقود إلى التقدم المادي و التكنولوجي و الحضاري؛ ألجل ذلك فإن دول العالم تهتم بـل                 
وتتسابق نحو تطبيق المستحدث في مجال الجودة ولتحقيق الجودة؛ ال بد من التطوير المستمر في               

  .السلعة والخدمة وأسلوب العمل
  :عدة متطلبات منهاويتوقف تطوير الخدمة في المصارف على توافر 

  .التعرف على احتياجات العمالء: أوالً
 تقديم القروض بأحجام وبفائدة تحقق خطة المصرف الربحية وفي نفـس الوقـت جـذب                :ثانيا

  .المدخرات و الودائع بفوائد و شروط تتالءم مع خطة المصرف الربحية
  . تحسين الربحية عن طريق زيادة الكفاءة العملية:ثالثا
  .فير خدمة مالية متطورة تو:رابعاَ
 المحافظة على الصورة العامة للمصرف و الخاصة بكونه أفضل المؤسـسات الماليـة              :خامسا

  .مرونة مع العمالء
  . بذل أكبر جهد تسويقي؛ للحصول على أعلى نسبة من المدخرات:سادسا
   من تقدم، متابعة التطورات الحديثة في الخدمة المصرفية و أحدث ما وصل إلية العالم:سابعا

  . و معرفة في مجال المصارف و االقتصاد
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 تزويد عمالء المصرف بالخدمة السريعة والدقيقة المتميزة التي تهدف إلى تدعيم وتوسيع      :ثامنـا 
  .العالقات المصرفية مع المصرف

 حماية مصالح المصرف من خالل التأكد من تطبيق المعايير الفعالة والخاصـة بتقـديم     :تاسـعا 
  .ف المتنوعةخدمات المصر

  :  التشجيع المستمر على االبتكار واألداء الجيد وذلك عن طريق:اَعاشر
  .توظيف الكفاءات العملية المتميزة في مراكز قيادية_ أ
  فتح باب التدريب والتعليم للعناصر المتميزة وتأهيلهم؛ لالستفادة منهم من خـالل مـواقعهم             _ ب
يدة مع االهتمام بها ومتابعتها والتي تخدم أسـلوب         تشجيع األفكار والمقترحات الجيدة والجد    _ ج

  . العمل و تساعد على تطوير الخدمة؛ مما يحقق الجودة الشاملة 
 مواكبة التقدم االقتصادي الذي يعيشه المجتمع مع العمـل علـى  تقـديم وتـسهيل                 :أحد عشر 

سة المالية ويحقـق  اإلمكانيات التي تخدم االقتصاد القومي؛ مما يساعد على تحقيق الربحية للمؤس          
  تطور الخدمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة الشاملة إلى العمالء سواء أكانوا أفرادا أم هـيئات

   تقديم صور مختلفة من الحوافز إلى العناصر المتميزة والتي تؤهلهم بأن يكونوا قدوة :اثنا عشر 
  .جيدة 

  ية والعملية والتي تخدم أهداف الجودة  محاولة االستفادة من إمكانيات العاملين العلم:ثالثة عشر
  .الشاملة 

 غرس مبادئ روح االنتماء لقيمة العمل ذاته بعيدا عن أيه مصالح ذاتية؛ مما يحقق               :أربعة عشر 
  .و التحسين المستمر لتحقيق أهداف الجودة الشاملة، التطوير
  : متابعة القوائم و المراكز المالية لمعرفة: عشرةخمس

  .ة مقارنة بالنتائج المخططةالنتائج الفعلي_أ
  .تكلفة أداء الخدمة_ب
  .مؤشرات الربحية_ج
  .العائد على األصول _ د

كل هـذه المتطلبات تساعد على تطوير الخدمة وتحسين أسلوب العمل وهي إحدى الركائز التي              
ــة  ــي المــصارف والمؤســسات المالي ــشاملـــــة ف ــا إدارة الجــودة ال   ترتكــز عليه

ة صرح تنظيمي كبير واسع شامل قادر على تحقيق الجودة الشاملة من خالل             إن المؤسسات المالي  
المستويات اإلدارية المختلفة إلى جانب التسهيالت واإلمكانيات التي يوفرها من خـالل أسـلوب              

كل حـسب   ..  العمل وتطوير الخدمة التي تؤهله؛ ألن يكون أنموذجا وقدوة يحتذي به اآلخرون             
  .ل بهانظام المنشأة  التي يعم
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 إن إدارة الجودة الشاملة نظام يحقق الربحية في اإلنتاج ورفع مستوي الخدمة في كل المجاالت               
والتي تبعث على اإلخالص في العمـل، وغرس روح االنتماء، والتعاون المثمـر، والمنافـسة              

  )www.Nadaa.net/cd(الرخاء والتقدم والنجاح : الشريفة؛ مما يحقق

 .ة الجودة الشاملة متطلبات تطبيق إدار_ ١

إن تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة يستلزم بعض المتطلبات التي تـسبق البـدء                
بتطبيق ذلك البرنامج في المؤسسة ، كي يمكن إعداد العاملين على قبول الفكرة ومن ثم الـسعي                 

طلبـات الرئيـسة    وإليك بعضاً مـن تلـك المت      . نحو تحقيقها بفعالية ثم حصر نتائجها المرغوبة      
  -:المطلوبة للتطبيق

  .إعادة تشكيل ثقافة المؤسسة :أوال 

إن إدخال أي مبدأ جديد في المؤسسة يتطلب إعادة تشكيل لثقافة تلك المؤسسة حيث إن قبـول أو        
تختلـف  ) ثقافة الجـودة  (إن  ، رفض أي مبدأ يعتمد على ثقافة ومعتقدات الموظفين في المؤسسة         

وبالتالي يلزم إيجاد تلك الثقافة المالئمـة لتطبيـق   ) ثقافة اإلدارية التقليدية   ال( اختالفا جذرياً عن    
راجع ما ذكرناه عن المقارنة بين اإلدارة التقليدية وإدارة الجـودة           ( مفهوم إدارة الجودة الشاملة     

  . وذلك بتغيير األساليب اإلدارية)  سادساً –الشاملة في الفصل األول 
  .لبيئة المالئمة لتطبيق هذا المفهوم الجديد بما فيه من ثقافات جديدةوعلى العموم يجب تهيئة ا

  .الترويج وتسويق البرنامج : ثانياً 

إن نشر مفاهيم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة لجميع العاملين في المؤسسة أمر ضـروري قبـل                
 للتغيير والتعرف   وإن تسويق البرنامج يساعد كثيراً في القليل من المعارضة        ، اتخاذ قرار التطبيق  

  .على المخاطر المتوقعة؛ يسبب التطبيق؛ كي يمكن مراجعتها
ويتم الترويج للبرنامج عن طريق تنظيم المحاضـرات أو المـؤتمرات أو الـدورات التدريبيـة              

  .للتعريف بمفهوم الجودة وفوائدها على المؤسسة
  

  .التعليم والتدريب : ثالثاً 

 الشاملة بالشكل الصحيح؛ يجب تدريب وتعلـيم المـشاركين          حتى يتم تطبيق مفهوم إدارة الجودة     
بأساليب وأدوات ذلك المفهوم الجديد؛ كي يمكن أن يقوم على أساس سليم وصلب، وبالتالي يؤدي               

حيث إن تطبيق ذلك  البرنامج بدون وعـي أو فهـم لمبادئـه              ، إلى النتائج المرغوبة من تطبيقه    
عي الكامل يمكن تحقيقه عن طريـق بـرامج التـدريب           فالو، ومتطلباته يؤدي إلى الفشل الذريع    

و الهدف من التدريب هو نشر الوعي وتمكين المشاركين من التعـرف علـى أسـاليب                .الفعالة
الهيئـة التنفيذيـة،   (وهذا التدريب يجب أن يكون موجهاً لجميع فئات ومستويات اإلدارة   ، التطوير

، تطلبات كل فئة حسب التحديات التي تواجهها      كما يجب أن يلبى م    ) المدراء، المشرفين ، العاملين   
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أما التدريب الخاص بالهيئة التنفيذية فيجب أن يشمل ستراتيجية التطبيق بينما التـدريب لفـرق               
  . العمل يجب أن يشمل الطرق واألساليب الفنية لتطوير العمليات

ا والمهارات الالزمة   أهمية الجودة وأدواتها وأساليبه   :  وعلى العموم فإن التدريب يجب أن يتناول      
وأساليب حل المشكالت ووضع القرارات ومبادئ القيادة الفعالة واألدوات اإلحـصائية وطـرق             

  .قياس األداء
الهدف من االستعانة بـالخبرات الخارجيـة مـن مستـشارين        : االستعانة باالستشاريين : رابعاً  

دتها في حل المـشاكل     ومؤسسات مختصة عند تطبيق البرنامج هو تدعيم خبرة المؤسسة ومساع         
  .التي ستنشأ وخاصة في المراحل األولى

  .تشكيل فرق العمل : خامساً 

يتم تأليف فرق العمل بحيث تضم كل واحدة منها ما بين خمسة إلى ثمانية أعضاء من األقـسام                  
  .المعنية مباشرة أو ممن يؤدون فعالً العمل المراد تطويره والذي سيتأثر بنتائج المشروع 

 تلك الفرق ستقوم بالتحسين؛ لذا يجب أن يكونوا من األشخاص الموثوق بهم ، والذين               وحيث إن 
لديهم االستعداد للعمل والتطوير كما يجب أن يعطوا الصالحية؛ للمراجعة وتقييم المهـام التـي               

  .تتضمنها العملية وتقديم المقترحات لتحسينها

  .التشجيع والحفز : سادساً 

امهم بعمل عظيم سيؤدي حتماً إلى تشجيعهم ، وزرع الثقـة ، وتـدعيم              إن تقدير األفراد نظير قي    
وذلك التشجيع والتحفيز له دور كبير في تطوير برنـامج إدارة الجـودة             ، ذلك األداء المرغوب  

وحيث إن استمرارية البرنامج في المؤسسة يعتمد اعتمـاداً         ، الشاملة في المؤسسة و استمراريته    
ي التحسين؛ لذا ينبغي تعزيز ذلك الحماس مـن خـالل الحـوافز             كلياً على حماس المشاركين ف    

والخالصة إن على المؤسـسة     ، المناسبة وذلك  يتفاوت من المكافأة المالية إلى التشجيع المعنوي         
تبني برنامج حوافز فعال مرن يخلق جو من الثقة والتشجيع والشعور باالنتماء للمؤسسة وبأهمية              

  .البرنامجالدور الموكل إليهم في تطبيق 
   

  .اإلشراف والمتابعة : سابعاً 

من ضروريات تطبيق برنامج الجودة هو اإلشراف على فرق العمل بتعديل أي مسار خاطئ مع               
وكذلك فإن مـن مـستلزمات اللجنـة اإلشـراف          ، متابعة إنجازاتهم ثم تقويمها إذا تطلب األمر      

ؤسـسة وتـذليل الـصعوبات التـي        والمتابعة، و التنسيق بين مختلف األفراد واإلدارات في الم        
  .تعترض فرق العمل مع األخذ في االعتبار المصلحة العامة
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  :  التطبيقةإستراتيجي: ثامناً

إن ستراتيجية تطوير وإدخال برنامج إدارة الجودة الشاملة إلى حيز التطبيق يمر بعدة خطـوات               
  : تقييمهاأو مراحل بدءا من اإلعداد لهذا البرنامج حتى تحقيق النتائج ثم 

هي مرحلة تبادل المعرفة ونشر الخبرات وتحديد مدى الحاجة للتحـسن بـإجراء             : اإلعداد_ ١
ويتم في تلك المرحلة وضـع      ، مراجعة شاملة لنتائج تطبيق هذا المفهوم في المؤسسات األخرى        

  . األهداف المرغوبة
 .زمة لخطة التطبيقويتم فيها وضع خطة مع كيفية التطبيق وتحديد الموارد الال: التخطيط_ ٢
وذلك باستخدام الطرق اإلحصائية للتطوير المـستمر مـع قيـاس مـستوى األداء              : التقييم_ ٣

 )com.mmsec.www .وتحسينه
 

  :مراحل التطبيق الناجح إلدارة الجودة الشاملة في المنظمة

  .  المرحلة الصفرية، مرحلة اإلعداد  -١
لتطبيق الناجح إلدارة الجودة الشاملة يبدأ مع بداية المرحلة الصفرية، و قد سميت بالمرحلة              إن ا 

   الرئيسين بالمنظمـة،   نالتنفيذيي تسبق بالفعل مرحلة البناء و التي تضم المديرين          ألنهاالصفرية؛  
ة وفي تلك المرحلة، نجد أولئك المديرين يقيمون بإعـداد صـياغ          . و مساعدة المدرب المحترف   

لرؤية المنظمة ثم وضع أهداف المنظمة، وإعداد السياسة التي تـدعم بـشكل مباشـر الخطـة                 
و تنتهي المرحلة الصفرية بااللتزام بتخـصيص المـوارد الـضرورية           .  بالمنظمة ةاإلستراتيجي

  .لتخطيط تطبيق إدارة الجودة الشاملة
 .التخطيط : المرحلة األولي -٢

و هنا نجد أن األفراد الـذين سيـشكلون         . ر داخل المنظمة  و فيه يتم وضع األساس لعملية التغيي      
  أعضاء المجلس االستشاري للمنظمة يستخدمون صياغة رؤية المنظمة و أهدافها و سياساتها،

و بمجرد انتهاء عملية    .   و التي تمت أثناء مرحلة األعداد ثم يبدءون عملية التخطيط التفصيلي          
. يق، ثم تخصيص الموارد الالزمة؛ لجعلها أمرا واقعـا        التخطيط،يقوم المجلس بإعداد خطة التطب    

و تعتمد عملية التخطيط على المدخالت من كل المراحل الالحقة؛ للمساعدة على إرشاد تطبيقها،              
  .و تقييمها 

 .التقويم و التقدير: المرحلة الثانية  -٣
   ثم التطبيق،تتضمن تلك المرحلة توفير المعلومات الضرورية لدعم مراحل اإلعداد،و التخطيط،

المـسوحات،و التقويمـات، و قـوائم       : و تتكون تلك المرحلة مـن       .  و تبادل و نشر الخبرات    
 الذاتية لتقدير إدراكـات     ، و المقابالت في كل المستويات التنظيمية وكذلك التقويمات        االستقصاء

  .و الجماعات لنواحي القوة و نواحي الضعف بالمنظمة ،األفراد
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  :تطبيقال: المرحلة الثالثة -٤
كما تبدأ مبادرات   . أن االستثمارات التي تمت أثناء المراحل السابقة تؤتي أكلها في هذه المرحلة             

تدريبية محددة بشكل جيد لكل من المديرين و العاملين و بدعم كامل من المجلـس اإلستـشاري                 
و  مليات،للمنظمة نجد أن فرق العمل الخاصة بعمليات محددة تمنح الحق في تقويم و تحسين الع              

  .تطبيق التغيير
  .تبادل و نشر الخبرات : المرحلة الرابعة و األخيرة -٥

يزودان المنظمة بأسـاس    ) التطبيق( و حتى المرحلة الثالثة     ) اإلعداد(إن إنجاز المرحلة الصفرية   
 و   فالسياسة قد حددت، و االعتراضات على التغيير قد تـم التغلـب عليهـا،             . معرفي جوهري 

و حتى هذه النقطة، و مع الخبـرة الجديـدة          ، أن تتحدث عنها فرق العمل    قصص النجاح يمكن    
: المكتسبة، يجب دعوة األطراف األخرى للمشاركة، و تلك األطراف يمكن أن تـشتمل علـى                

، و الفروع، و الموردين، و البـائعين، أو و          ةاإلستراتيجيالمنظمات الفرعية، ووحدات األعمال     
و تتم التوصية بتبادل و نشر الخبرات بمجرد الحـصول علـى            ، األقسام المختلفة داخل المنظمة   

  ).٢٠٠٥توفيق،(المصداقية بواسطة المنظمة األم المطبقة إلدارة الجودة الشاملة
 

  ):٢٠٠٥العزاوي،(مزايا و معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة
  :المزايا - أ

 تقديم الـسلعة أو     تعزز الموقع التنافسي للمنظمات طالما يجري التركيز من خاللها على          -١
  .الخدمة ذات الجودة العالية للزبون و بالتالي زيادة اإلنتاج بأقل التكاليف

: يمثل تطبيقها سلسلة من الفعاليات المتتابعة التي تتيح للمنظمة إنجاز أهدافها الممثلة في             -٢
 .تحقيق النمو و زيادة األرباح و االستثمار األمثل لمواردها البشرية

حديات التنظيمية الكبيرة التي تستلزم تعبئة جهود الجميع و ذلك يتم من            تمثل أحد أهم الت    -٣
 .خالل التركيز على الزبون، فهي نقطة البداية

فالتركيز على المخرجات أو    : التركيز المستمر على تحسين العملية  و زيادة االبتكارات         -٤
 .النتائج تعد مسألة في غاية األهمية

ياع في المخزون، و تقلـيص األخطـاء بالعمليـات          زيادة الكفاءة من خالل تقليص الض      -٥
 )شكاوى الزبائن الداخليين و الخارجيين(التشغيلية و تقليص المشاكل المتعلقة بالزبائن 

زيادة الحصة السوقية فقد أسهمت األنشطة المتعلقة باستخدامها في زيادة الحصة السوقية             -٦
 . و العائد على االستثمارألرباحاللمنظمات اإلنتاجية و الخدماتيه بشكل كبير مع زيادة 

 .انخفاض شكاوى المستهلكين و العمالء من جودة السلعة و الخدمة المقدمة إليهم -٧
 .تخفيض تكاليف الجودة -٨



 ٤٢

 تخفيض شكاوى العاملين  -٩
 ).٢٠٠٤مجلة الجامعة اإلسالمية،(تحسين العالقات اإلنسانية و رفع الروح المعنوية -١٠

 
 :المعوقات_  ب
  . شافياً لجميع مشاكل المنظمةجعل تطبيقها عالجاً_ ١
  .عجز اإلدارة العليا من توضيح التزامها بإدارة الجودة الشاملة_٢
عجز اإلدارة الوسطي من تفهم األدوار الجديدة لنمط قيادة الجودة الشاملة و شعورهم المهدد _ ٣

 .بأن فلسفة الجودة الشاملة ستفقد العاملين قوتهم في إنجاز العمل
 بها ألنها مهمة في األداء الرئيسى االهتمامالي على الفعاليات الداخلية للجودة مع التركيز الع_ ٤

 .للجودة مع  إعفائها من حاجات الزبائن الخارجيين و رغباتهم
 .تشكيل فرق عمل كثيرة، و عدم توفير الموارد و اإلدارة المطلوبة بما يكفل نجاحها_ ٥
  .المالية ضعف الربط بين أهداف الجودة و العوائد _ ٦
  

  .)٢٠٠٢الشبلي،والدراكة،(إدارة الجودة الشاملة في ظل التحديات اإلدارية الحديثة

إن التحدي الكبير الذي يواجهة العالم اليوم في ظل النظام الجديد هـو ازديـاد التنـافس علـى                   
ـ     ) العولمة  ( المستوى العالمي، و المتطلبات التي أفرزها تيار         ل تتطلب بالضرورة العمل أن تعم

الشركات و المؤسسات المختلفة على تطوير أجهزتها، و االرتقاء بأدائهـا العـام مـع تحـسين                 
استخدام مواردها االقتصادية المتاحة؛ و ذلك لكي تلعب الدور المرجو منها في ظل المتغيـرات               

لذلك لن تتمكن تلك الشركات و المؤسسات من مواكبة مـستجدات العـصر و              ، العالمية الجديدة 
ات المتسارعة، إال من خالل التخلص من العديد من المشكالت و العوائق التنظيمية التي              المتغير

تعاني منها؛ ألجل استيعاب المتغيرات الجديدة من جهة، و اإلسهام بالدور المرجو منها من جهة               
  .أخري

  

  : التحديات الحديثة التي تواجه الشركات

رة وجود شركات كفؤه فعالة، بعيـدة كـل         أن التوجهات الحالية العالمية أصبحت تقتضي ضرو      
البعد عن جميع مظاهر الترهل و الفساد اإلداري؛ و ذلك كي تستطيع أن تحقق الدور المرجـو                 
  .منها في ظل المرحلة المقبلة و التي تمتاز بشدة المنافسة ليست المحلية فقط و إنما العالمية أيضاً

حـديات الحديثـة التـي أصـبحت تواجـه      و في هذا الصدد يمكن اإلشارة إلى مجموعة من الت       
ومن الجدير ذكره أن هنالـك العديـد مـن          ، المؤسسات و الشركات المختلفة في الوقت الحالي      

  :التحديات اإلدارية التي تواجه المؤسسات اإلدارية في الوقت الحاضر من أهمها



 ٤٣

  .العولمة و إدارة الجودة الشاملة 

بت اهتماماً هائالً  في التسعينات من القرن الماضي         إن العولمة ليست ظاهرة حديثة، و لكنها كس       
اقتصادية،سياسية،اجتماعية ، ثقافيـة ،     : ،كما إنها ظاهرة متعددة الجوانب و األبعاد فهي ظاهرة          

  -:ضمن هذه األبعاد على النحو التالي) العولمة(و تظهر تجليات 
  -:تجلت العولمة فيما يلي: على الصعيد االقتصادي : اوالً
  .و سرعة حركة رأس المالحرية  -١
 .سهولة االتصاالت -٢
 .احتكار النشاط االقتصادي و المالي -٣
 .تكريس وجود اتفاقية التجارة العالمية -٤
خلق نظام لتشريع مبدأ فرض العقوبات االقتصادية على كل من يحاول خرق مبـدأ حريـة                 -٥

 .التجارة العالمية
  . على الصعيد التكنولوجي : ثانياً 

وجية إلى وجود الستااليت و بالتالي وصول  األخبار عبـر ثـوان قليلـة و                أدت الثورة التكنول  
ووسائل األعالم المرئية و المسموعة؛ األمر الذي أدي إلـى          )  االنترنت( تعمميها بسهولة عبر    

انتقال المعلومات بالصوت و الصورة بالسرعة الفائقة، ثم تحويل األموال بأدوات الدفع المختلفة             
  .  اإللكترونيةعبر أسرع الوسائل

  -:على الصعيد اإلداري، تجلت العولمة فيما يلي_ ثالثاً
تغيير دور الدولة بإفساح المجال األكبر أمام القطاع الخاص ليقوم بدورة األساسي في النشاط              _١

  .االقتصادي
ضرورة إيجاد إدارة حكومية كفؤه، فعالة تسهم في تشجيع النشاطات االقتصادية مع إيجـاد              _  ٢

  .ز للقطاع الخاص الحواف
التحول من المنافسة المحلية إلى المنافسة العالمية التي ال تسمح إال ببقاء األفضل من ناحية               _ ٣

 .الكفاءة و التفوق في االقتصاد و الصناعات المختلفة
 .إعادة تعريف الخدمة العامة مع تفعيل المشاركين بين القطاعين العام و الخاص _٤
ثورة المعلومات و التي نقلت العالم من المعالجة التقليديـة إلـى أتمتـة              التغيرات المتعلقة ب  _ ٥

 .اإلدارة في مجال اتخاذ القرار و االتصاالت و الرقابة
إبراز تيار العولمة التأكيد على تفعيل ثورة جودة الخدمة و اإلنتاج من خالل التركيز علـى                _ ٦

 .داريالجودة في األداء و ضرروة ترسيخ الشفافية في العمل اإل
االهتمام بإعادة هيكلية المؤسسات و الشركات مع تقليل عدد المستويات اإلداريـة بالـشكل              _ ٧

 .الذي يناسب المرحلة المقبلة



 ٤٤

  المبحث الثاني 

  قياس جودة األداء المؤسسي
هي عبارة عن مجموعة من العمليات اإلنتاجية و الخدميـة المتفاعلـة مـع              : تعريف المؤسسة 

داخل اإلدارات؛ لتسهيل إدارتها  و تطويرها و أي خلل في العمليـة أو              بعضها البعض و ضعت     
 .www) في تفاعلها مع العمليات االخري يؤدي إلى خلل في منتجات و خدمات المؤسسة للعمالء

hrdiscussion.com.htm)  

و من هنا سوف يتم التطرق في هذا المبحث إلى قياس جودة األداء المؤسسي؛ لما له مـن أثـر                    
في عملية التنمية و التطوير للمؤسسة باإلضافة إلى عملية النمـو المتـسارع و مواجهـة                كبير  

  .المنافسة العالمية
  

   .مفهوم األداء المؤسسي

هو الوسيلة التي تجعل الشركة تعمل من خالل مساعده األفراد؛ للتعـرف علـى              : معيار األداء 
ا تشجع إحدى الشركات موظفيها على      أهمية كل فعل من تلك األفعال التي تعد بالماليين و عندم          

عدم فعل كل شيء على نحو سليم سيعملون على عدم  حدوث بعض تلـك األفعـال و ال أحـد                     
  ).٢٠٠٦كروسبي،(يعرف بالضبط ما سيحدث و ماال سيحدث

: بأنه إنجاز األهداف التنظيمية باستخدام الموارد بكفاءة و فعالية و تعني الكفـاءة            : يعرف األداء 
ائج باستخدام أقل الموارد أما الفعالية فتتعلق في إنجاز األهداف المرغوبة وقد ركـزت              تعظيم النت 

العديد من الدراسات على مفاهيم األداء و تقييمه و تناول معظمها األداء مـن منظـور األمـور       
 الداخلية لكن ذلك التقييم ال يركز االهتمام على نمو الموجودات و ال االبتكار و ال التعلم و إنمـا                  

  .يركز على األهداف قصيرة األمد
إن األداء المؤسسي يقتضي التركيز على العناصر الفريدة التي تميز المنشأة عن غيرهـا مـن                
المنشأت األخرى، و التي تكون محورا للتقييم و بالتالي تشمل المؤشرات المالية و غير المالية و                

ب العريضة لألداء المؤسسي  على      قياس الموجودات الملموسة و غير الملموسة، و تشمل الجوان        
  ).٢٠٠٦العلي و آخرون،(الستراتيجية و العمليات و الموارد البشرية

  .مفهوم جودة األداء 

يجب تحديد أهداف جودة  األداء و هنا يتم اختيار أهداف للتركيز عليها؛ لتطوير و تحسين 
؛ لتحسين األداء تعطي والجهود المبذولة،أدائها، وتلك األهداف من أهداف المؤسسة الرئيسة

أفضل نتائجها؛ عندما تكون مدعومة من الجهات العليا،وهي عادة ما تكون وظيفة المدير الرغبة 
و تحسين األداء الفردي والمؤسسي ال يختلفان من حيث الطرق ، في التطوير والتحسين المستمر



 ٤٥

ركز على أمور بعينها المستخدمة و لكن الفرق هو مستوى األهداف ، فمثال في األداء الفردي ن
؛ألجل تطويرها وتحسينها، وفي محاولة تطوير األداء المؤسسي نقوم بتقييم شامل ألداء المؤسسة 

  .على المستوى الستراتيجي وما تطمح إليه في السنوات القادمة
  

  :مفهوم قياس األداء : أوالً

  .فلسفة قياس األداء _ ١

ة لنـاتج أعمـال المنظمـة فـي ضـوء تفاعلهـا             يعتبر األداء المؤسسي هو المنظومة المتكامل     
  -:مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية وهو يشتمل على األبعاد التالية

  .أداء األفراد في وحدتهم التنظيمية -
  .أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمنظمة -
 .االقتصادية، االجتماعية، الثقافية: أداء المؤسسة في إطار البيئات -

فاألداء المؤسسي محصلة لكل من األداء الفـردي وأداء الوحـدات التنظيميـة باإلضـافة إلـى                 
، ونظـراً إلـى وجـود عوامـل         ...االجتماعية، االقتصادية، الثقافية عليهمـا    : تأثيرات البيئات 

خارجية كبيرة تخرج عن نطاق إدارة المنظمة تنعكس بالـضرورة علـى أدائهـا؛ كـان البـد                  
اس األداء المؤسسي الـذي ينبنـي أساسـاً علـى قيـاس أداء الفـرد واإلدارة                 من االهتمام بقي  

في ضوء التأثيرات الداخلية والخارجية معاً، وهذا مـا يميـز بـين قيـاس األداء المؤسـسي                  
 _:والقياس التقليدي لألداء وفق ما هو وارد في الشكل التالي



 ٤٦

  )٣(جدول رقم 

  تقليدي لألداءمقارنة بين قياس األداء المؤسسي والقياس ال
 األداء المؤسسي أداء الوحدات التنظيمية األداء الفردي 

 المفهوم

األعمال التي يمارسها الفرد للقيام 

بمسئولياته التي يضطلع بتنفيذها في 

 وصوال لتحقيق ؛الوحدة التنظيمية

األهداف التي وضعت له، والتي 

تساهم بدورها في تحقيق أهداف 

 .الوحدة التنظيمية

 التي تمارسها الوحدة األعمال

التنظيمية للقيام بدورها الذي 

 ؛تضطلع بتنفيذه في المؤسسة

وصوالً لتحقيق األهداف التي 

وضعت لها على ضوء األهداف 

 للمؤسسة وسياساتها ةاإلستراتيجي

 .العامة

المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال المنظمة 

في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها 

 .الداخلية والخارجية

من يقوم 

 بتقييمه

  إلدارة العليا ا- الرئيس المباشر

 أجهزة الرقابة الداخلية -

  أجهزة الرقابة المركزية -

 الوزارات المعنية  -

 أجهزة السلطة التشريعية  -

 .أجهزة الرقابة الشعبية -

موضوعات 

 القياس

  الوقت المستنفد  -

 التكلفة  -

 الجودة -

  الفعالية االقتصادية -

 ة اإلداريةالفعالي -

  الفعالية البيئية -

 الفعالية السياسية -

مؤشرات 

 القياس

  الوقت المعياري -

 التكلفة المعيارية -

 األهداف المعيارية -

  درجة تقسيم العمل  -

 صاصتخدرجة اال -

 درجة اآللية -

 نظم إنتاج المخرجات -

 درجة المركزية -

 أنظمة الجزاء وتدرجها -

 فعالية االتصاالت -

ة القبول االجتماعي لقرارات درج -

  المنظمة

درجة االستقاللية في عمل  -

 المنظمة

مدى توافر أيديولوجية محددة  -

 للعمل

مدى التمثيل االجتماعي في  -

 المنظمة

sa.gov.mep.www:  resource  

  .)٢٠٠٢الصحن، و آخرون،(  ؟ما الذي يميز أداء المنظمات

وجد أن الشركات تشترك في صفات معينة تؤهلها لكي تكون من الشركات القائدة في الصناعات 
  : في تلك الشركات تكمن فيقو قد ذكر أن السمة المميزة للتفو، التي تعمل فيها

  .القدرة على تقديم أفضل خدمة و جودة للمستهلك المستهدف_ ١
 من وقت ألخر؛ لمقابلة التغيرات المختلفة فـي         القدرة على االبتكار أي تقديم منتجات جديدة      _ ٢

 .احتياجات ورغبات المستهلكين

فقدرة المنظمة على إشباع احتياجات المستهلكين بكفاءة و ربحية هـي المبـرر االقتـصادي و                
فالمنظمات تسعى إلى تحقيـق     ، االجتماعي لتواجدها في السوق و استمراريتها في تحقيق أهدافها        

  قابلة احتياجات عمالئها و تحقيق مستوى ربحية مرضهدف مزدوج أال وهو م
  



 ٤٧

  :العناصر التي تشتمل عليها جودة األداء المؤسسي

  . الربحية :أوال

وليس الهدف هنا التركيز على نقود السوق فقط، ولكن النظر          .يجب  التركيز على تحقيق الربحية     
لمحافظـة علـى الزبـائن      ويضمن ذلك ا  .إلى تلبية احتياجات الزبائن بشكل أفضل من المنافسين       

وتكون النتيجة تحسن في الربحية مع توسع في الفرص والنمو ومستقبل           . واستقطاب زبائن جدد  
  ).٢٠٠٦وادي،(أكثر ديمومة للمؤسسة على المدى البعيد 

كما تقيس مدى تحقيق المشروع للمـستويات       ، و تقيس الربحية كفاءة المصرف في تشغيل أمواله       
 و هيكل التكلفة كما أنها تعبر عن محصلة نتائج الـسياسات و القـرارات               المتعلقة بأداء األنشطة  

  )٢٠٠٧، الحناوي (التي يتخذها المصرف فيما يتعلق بالسيولة و الرفع المالي
  

  : نسب الربحية: أوال

  :تعطي إجابات نهائية عن الكفاءة العامة إلدارة المشروع و تنقسم إلي
إجمالي األصول و يقـيس     / ي الربح بعد الضرائب     معدل العائد على األصول يساوي صاف     _ ١

هذا المعدل درجة اإلنتاج النهائية لألصول و يستخدم للحكم على كفـاءة اإلدارة فـي اسـتغالل                 
األصول إال أنه يجب الحذر عند استخدام هذا المعدل من أن تكون األصول مقومة بأكثر أو بأقل                 

  .مات مضللة و خاطئةمن قيمتها الحقيقية؛ مما يؤدي إلي إعطاء معلو
حقوق الملكية و للداللة علـى      / صافي الربح بعد الضريبة     = معدل العائد على حقوق الملكية      .٢

أهمية هذا العائد فليس من مبالغة بالقول بأن المستقبل الوظيفي ألي مدير يعتمد أساسا على مدى                
  )١٩٩٦ جودة،ورمضان،(. تحقيقه  لذلك العائد 

  

  .اإلنتاجية : ثانيا

إن كلمة اإلنتاجية تحمل اليوم معاني متعددة فللبعض هي مقياس لكفاءة العمل و للبعض األخـر                 
المخرجات المطلوب تحقيقها من مجموعه الموارد و بالنسبة للبعض األكثر تفلسفاً فإنهـا             : تعني

  .مرادفه لكلمة الرفاهية وفي حالة متطرفة فإنها ربطت بعامل الزمن
 وجهات النظر بشأن اإلنتاجية إال أنه يمكن تحديدها لمفهومها الواسع           و بالرغم من االختالف في    

المعيار الذي يمكن من خالله قياس حسن استغالل الموارد اإلنتاجية وفي ضوء ذلك             : بأنها تعني 
يمكن تحديد و تقييم درجة االستفادة من توجيه الموارد وصوال إلى النتائج المستهدفة و قـد تـم                  

  بأنها نسبة الناتج النهائي إلى العناصر الداخلة في تكوينه كما أنها تعـرف               )اإلنتاجية( تعريف  
أيضا بأنها نسبة المدخالت إلى المخرجات، أو أنها نسبة أو كمية أو قيمة  المنتجات إلى الموارد                 
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ــادة    ــدات أو الم ــائن أم المع ــشرية أم المك ــوي الب ــت الق ــواء أكان ــا س ــستخدمة فيه الم
  .)٢٠٠٠حمود،(األولية

  

  .همية اإلنتاجية أ

كل من اإلدارة و العاملين يكون لديهم دوافع مختلفة لزيادة النتائج المتحققة من العملية اإلنتاجيـة          
لكل ساعة عمل، فاإلدارة ترغب في اإلنجاز بأسرع وقت ممكن و بأقل تكلفة ممكنة و مـن ثـم              

تها تساعدهم فـي الحـصول   القيام بالتوسع و العاملون لهم مصلحة في زيادة اإلنتاجية؛ ألن زياد   
  .على أجور عالية

  :العوامل المؤثرة في زيادة  اإلنتاجية

  . زيادة االستثمارات الرأسمالية_ ١
  .لتغيرات التكنولوجية و أالبتكاريه_ ٢
نوعيه العمل و ذلك من خالل زيادة حجم قوة العمل التي تعمل في الوظائف ذات المهارات                _ ٣

 :)١٩٨٢الشرقاوي،وغنايم ،(لتعليم في قطاعات العمالالعالية و التحسن في مستوى ا

 .كيف تقاس اإلنتاجية؟ 

تحتاج المشروعات إلى مقاييس إنتاجية لكي تساعدها في الحكم على مدى تقـدمها فـي تحقيـق           
فمدير المصرف يحتاج إلي مقاييس يتحقق من خاللها أن نواتج العملية اإلنتاجيـة مـن               . أهدافها

  . الزمن كانت جيدةحيث الخدمة و الجودة و
 

 :كفاءة التشغيل: ثالثا

  قبل التطرق إلي مفهومها سوف يتم التطرق لتعريف اإلدارة 
  :أنها من إحدى تعريفات اإلدارة

عملية مستمرة ومتفاعلة تهدف الى توجيه الجهود الفردية والجماعية نحو تحقيق أهداف مشتركة             
   .ة و الكفاءةباستخدام الموارد المتاحة بأعلى درجة من الفاعلي

زادت الفاعلية والكفاءة    فكلما، ومن التعريف نجد ان مصطلح الفعالية والكفاءة مرتبطان باإلدارة        
  .كانت هناك إدارة ناجحة

  : بكل بساطة بالتالي لفاعليةاوتعرف 
   (To Do Right Things)   :أداء األعمال الصحيحة

  . ها وتعريفها؛ لنتمكن من أدائها  معرفة األعمال الصحيحة وتحديد لذلك ال بد لنا من
  _ :بأنهاالكفاءة وتعرف 

   )To Do Things Right .(  أداء األعمال بطريقة صحيحة-
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  . أداء األعمال الصحيحة بطريقة صحيحة: لذلك فان الفعالية والكفاءة هي
   تكون هنـاك   لذلك فإن الفعالية تتحقق عندما    . وترتبط الكفاءة باإلدارة  ، وترتبط الفعالية بالقيادة    

 ومبادئ وقيم وتنمية وتطوير وغير ذلك من سـمات  تواستراتيجيارؤيا واضحة وأهداف محددة  
وعنـدما  ، وتتحقق الكفاءة عندما يكون هناك تخطيط وتنظيم وإدارة للوقت ورقابة ومتابعة          .القيادة

، يحةتكون هناك فعالية وال توجد كفاءة فان الرؤى واألهداف ال تجد من يحققها بـصورة صـح                
وفي حالة عدم وجود فعالية ووجـود كفـاءة فـان األعمـال تنجـز ولكـن بـدون وضـوح                     

  ).mmsec.com www(األهداف
و قدرة المشروع . هي حسن استخدام الموارد المتاحة أو القدرة على استخدام المدخالت: الكفاءة

المشروع الذي على تحقيق أكبر قدر ممكن من األهداف المطلوبة باستخدام أقل موارد ممكنة، ف
  يحقق أهدافه هو مشروع فعال و المشروع الذي يستخدم أقل موارد ممكنة هو مشروع كفء

  )٢٠٠٥ماهر،( و إذا تحقق االثنان فالمشروع منتج

  . كيف تقاس الكفاءة؟ 

في حال االعتماد على الكفاءة التخاذ قرار فعملية قياس مستوى األداء الماضي ال توجد بـشأنها                
يتم قياس مستويات األداء ثم تستخدم أداة أو أكثر من أدوات التقييم في تـسجيل               أي مشكلة حيث    
و في الواقع تعتمد معظم المنظمات على مستوى أداء الفرد في الماضي فـي      ، مستوى أداء الفرد  

التنبوء بما سوف يكون عليه في المستقبل و ذلك أبسط اإلجراءات التي يمكن استخدامها و لكـن                 
بعض األخر الختبارات متقدمة أو مراكز التقـويم فـي الحكـم علـى األفـراد                قد يستخدمها ال  

  .الخاضعين للترقية

  . الموارد البشرية بقطاع الخدمات

يلعب سلوك الموظف دورا مؤثرا على مستويات أداء المنظمات الخدمية مثل المصارف، و من              
باعتمادها و بشكل كبير علـى      هنا فإن المنظمات الخدمية تسعي إلى تقديم خدمة متميزة لعمالئها           

و بناء علية فإن القوي البشرية تلعب دورا رئيسا حيث أشارت إحدى الدراسـات              . العاملين فيها 
الحديثة إلى أن تقديم برامج التأهيل و التطويع االجتماعي للعاملين الجـدد باإلضـافة إلمكانيـة                

وى جودة الخدمة التي يقدمونها     تدرجهم خالل مسارهم الوظيفي و التي تلعب دورا رئيسا في مست          
و نالحظ أن الدراسات قد أشارت إلى تأثير ممارسات الموارد البشرية علـى تحـسين               ، للعمالء
  )٢٠٠٣ديسلر،جاري،.( األداء

  ما الذي يجب تغييره  لتطبيق إدارة الجودة ألجل تحسين األداء المؤسسي؟
  . ستراتيجية المصارف-
  . الثقافة و الهيكل التنظيمي-
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  .المهام و األنشطة -
  . األساليب التكنولوجية-
   اتجاهات و مهارات األفراد-
  

  :المستويات التي يؤثر عليها تقييم األداء

  :يؤثر تقييم األداء على ثالث مستويات  هي

  .الفعلي الذي يقوم به الفريق العمل_ ١
 .العمل الذي يؤديه كل شخص كعضو في الفريق_ ٢

اهمته في أداء المنظمة؛ لذا يجب التطرق للمستويات الثالث كي أداء الفريق ككل ومدى مس_ ٣
يكون شامال، و لكي يتحقق ذلك؛ البد لتقييم أداء الفريق من أن يتبع إحدى طرق التقييم التالية؛ 

 .المطلوب كي يحقق الشمول

 .يقوم األعضاء بتقييم أداء بقية أعضاء الفريق:  تقييم الزمالء-

  . مستوى رضا العمالء الداخليين و الخارجيينيتم قياس:  رضا العمالء-
 .يقوم أعضاء الفريق بتقييم أداء الفريق ككل:  التقييم الذاتي-

 .الفريق بتقييم أداء الفريق ككل يقوم أعضاء:  تقييم قائد الفريق-

يقوم مدير اإلدارة بتقييم أداء أعضاء الفريق مركزا على ما تحقق من نتائج : تقيم اإلدارة -
 ).٢٠٠٢ه،عايد(
  

  :مراحل تنفيذ برنامج الجودة الشاملة لتحسين األداء

  .تفهم واستيعاب أهمية تبني فلسفة الجودة الشاملة في إحداث التحسين المستمر: المرحلة األولى
  االلتزام والتخطيط الستراتيجي: المرحلة الثانية
  .التخطيط والتنظيم: المرحلة الثالثة
  .تقويمالتقدير وال: المرحلة الرابعة

  
  :)t?php.showthread/com.maharty.vb://http=11887(خطوات تحسين األداء

  

، يتم تحليل األداء باختبار أداء المؤسسة ضمن أولوياتها و قدراتها: تحليل األداء: الخطوة األولى
  .لي والمتوقع للمشاآل في أداء  العمل و المنافسةهو تعريف وتحليل للوضع الحاو
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  .البحث عن جذور المسببات: الخطوة الثانية
وعادة ما يتم الفشل في ، هنا يتم تحليل المسببات في الفجوة بين األداء المرغوب والواقعي

معالجة مشاكل األداء ألن الحلول المقترحة تهدف إلى معالجة األعراض الخارجية فقط وليست 
ولكن عندما تتم معالجة المشكلة من جذورها فذلك سيؤدي إلى نتائج ، لمسببات الحقيقية للمشكلةا

أفضل، لذا فإن تحليل المسببات هو رابط مهم بين الفجوة في األداء و اإلجراءات المالئمة 
  .لتحسين وتطوير األداء

  

  .اختيار وسيلة التدخل أو المعالجة: الخطوة الثالثة
  تيار هو طريقة منتظمة وشاملة وتكامل باالستجابة لمشاكل األداء و مسبباته،التدخل في االخ

و عادة ما تكون االستجابة مجموعة من اإلجراءات تمثل أكثر ،  و أهم الطرق المالئمة لتجاوزه
ويتم تشكيل اإلجراءات المالئمة للشركة ولوضعها المالي و التكلفة ، من وسيلة لتحسن األداء

و أيضا تقييم المؤسسة ونجاحها يقاس بمدى تقليل الفجوة ، دا على الفائدة المرجوةالمتوقعة اعتما
و عادة ما ، في األداء و التي تقاس بمدى تحسين األداء و النتائج التي توصلت إليها المؤسسة

يؤدي التدخل الشامل و المتكامل إلى التغيير وإلى نتائج مهمة في المؤسسة؛ لذا يجب أن تكون 
يجية لتحسين وتطوير األداء آخذة بعين االعتبار تغيير أهداف المؤسسة قبل تطبيق أي سترات

  .الستراتيجية لضمان قبولها وتطبيقها في كل المستويات

  .التطبيق: الخطوة الرابعة
و حاول تخليل أو . ضعها حيز التنفيذ، ثم صمم نظاما للمتابعة: بعد اختيار الطريقة المالئمة

ر التي تريدها في األعمال اليومية مع محاولة االهتمام بتأثير  األمور تضمين مفاهيم التغيي
المباشرة وغير المباشرة بالنسبة للتغيير لضمان تحقيق فعالية المؤسسة و تحقيق أهدافها بكفاءة 

  .وفعالية
  

  .مراقبة وتقييم األداء: الخطوة الخامسة
حلول تكون لها آثار مباشرة على ألن بعض األساليب وال، يجب أن تكون هذه العملية مستمرة

تحسين وتطوير األداء كما يجب أن تكون لديك وسائل مراقبة و متابعة تركز على قياس التغيير 
الحاصل؛ لتوفير تغذية راجعة و مبكرة لنتيجة تلك الوسائل، ولتقييم التأثير الحاصل على محاولة 

تقييم الرسمي بين األداء الفعلي و سد الفجوة في األداء؛ يجب المقارنة و بشكل مستمر مع ال
و بذلك  نكون حصلنا على معلومات من التقييم يمكن استخدامها و االستفادة منها في . المرغوب

  .عمليات تقييم أخرى من جديد
  

  .عملية تحسين األداء
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  تحسين األداء هو الضمان بأن المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها في ظل أجواء المنافسة
  .لذي تواجهه و التحدي ا

  

  :أسباب ومبررات تبني مفهوم قياس األداء المؤسسي

  . تفادي مشكلة عدم الواقعية في تحديد األهداف_ ١
 االرتكاز على أهداف واضحة قابلة للقياس _٢

 .الوقائية والتصحيحية والتحفيزية في أوقاتها المناسبة: يمكن من اتخاذ اإلجراءات_٣

ق مرضاة المتعاملين  المستفيدين من الخدمة مع تجاوز سعي اإلدارة المتواصل في تحقي_٤
 .توقعاتهم واالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة

المساعدة في إعداد ومراجعة الميزانية إضافة إلى المساهمة في ترشيد النفقات وتنمية _٥
 .اإليرادات

مصرفي يحدد وحدات قياس ممكنة ال تتعرض لمشكالت قياس األداء في وحدات الجهاز ال_ ٦
 .التي تقوم بمسؤولية أداء الخدمات

الدقة التي يعتمد عليها؛باعتبارها عنصراَ     : يتطلب وضع وتحديد مؤشرات قياس األداء المؤسسي      
فهي عملية ليست سهلة يسبقها وضع مجموعة األسس الالزمـة          ، أساسياَ في نجاح عملية القياس    

ضمن تلك المؤشـرات    ، ورقابة مستمرة الختيار المؤشرات في حين يجب أن تليها عملية متابعة          
  يمكن متابعة األداء مع تحديد انحرافات سيره  أثناء التنفيذ؛ بهدف تالفيها ومعالجتها

)sa.gov.mep.www ( 
  

  .مشاكل وصعوبات قياس األداء المؤسسي

ونـورد هنـا    . ترجع صعوبة قياس أداء أية منظمة إلى الصعوبات التي لها عالقة بطبيعة العمل            
  :ك المشاكل والصعوباتأهم تل

  .طبيعة الخدمات المصرفية_١
  .تعدد وتعارض األهداف واألولويات_٢
  .غياب التحديد الدقيق للمهام_٣
  .الروتين في القطاع المصرفي_٤
 .الصعوبات المرتبطة بعنصر العمل_٥

  (www.mep.gov.sa) .قياس األداء المضلل_٦
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  المبحث الثالث

  المصارف اإلسالمية في قطاع غزة
  :مقدمة

بدأت فكرة المصارف اإلسالمية بصورتها الحالية مبكرة في العقد الخامس من هذا القرن، و قـد             
جاءت الفكرة نتيجة للعديد من العوامل المتشابكة و المتداخلة، ومن تلك العوامل التـي سـاعدت          

  مية،على ظهور المصارف اإلسالمية وجود المصارف التقليدية و التي تعمل في البالد اإلسال
 و من المعروف بأن الربا محرم شرعا لذا فإن المسلمين مطالبون بعدم التعامـل مـع النظـام                  
التقليدي و لقد حصل جدل و مناقشات حول المصارف حتى صـدرت بعـض الفتـاوى عـن                  
مؤسسات إسالمية ذات وزن كبير في العالم اإلسالمي بتحريم الفائدة المصرفية وأن المـسلمين              

و تجدر اإلشارة إلى أن سياسات التمويل اإلسالمي فـي          ، بديل مصرفي إسالمي  مطالبون بإيجاد   
بداية عهد المصارف اإلسالمية لم تكن واضحة، و في مقابلة مع مدير أحد المصارف ذكر أنـه                 
عندما بدأ المصرف بالعمل كان الجميع من  موظفين و عمالء يتساءلون عن أسـاليب التمويـل                 

  .)١٩٩٥عاشور، (اإلسالمي؟ 
  

  :تعريف المصرف اإلسالمي

أخذاّ و عطاء، إنما تلتزم في نواحي نشاطها و ) الربا(هو مؤسسة مصرفية ال تتعامل  بالفائدة "
  ).٢٠٠٦خلف،. (معامالتها المختلفة بقواعد الشريعة اإلسالمية 

  المصارف اإلسالمية في قطاع غزة 
  . البنك اإلسالمي الفلسطيني-
 .دولي البنك اإلسالمي العربي ال-

  

 :البنك اإلسالمي الفلسطيني
  .النشأة

شركة ) شركة مساهمة عامة محدودة   (تأسست شركة البنك اإلسالمي الفلسطيني للتنمية والتمويل        
م وذلك بتسجيلها لدى مسجل الشركات في الـسلطة الوطنيـة           1995/11/25فلسطينية بتاريخ   

م 1929الـشركات للـسنة      وذلك انسجاماً مع قـانون       563200922)(الفلسطينية تحت رقم    
والتعديالت الالحقة له، وقد حصلت إدارة المصرف على الموافقة األولية من سلطة النقد بتاريخ              

 ، ولقد صرحت سلطة النقـد الفلـسطينية         1997/5/15 والموافقة النهائية بتاريخ     1995/8/7
مية وقـد بـدأ     للمصرف بممارسة جميع األعمال المصرفية وذلك وفقا للتعاليم الشريعة اإلسـال          
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نشاطاته المصرفية والمالية وأعمال االستثمار والتمويل وقبول الودائـع          : المصرف في ممارسة  
وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء، وعمالً بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية وباإلضافة لـذلك             

ة العامة ، حيـث     تخضع عمليات المصرف إلشراف لجنة رقابة شرعية يتم تعيينها من قبل الهيئ           
تقع اختصاصات تلك اللجنة في تدقيق أنشطة ومعامالت المصرف المصرفية للتأكد من مطابقتها             

 .ألحكام الشريعة
 و لقـد    ٢٠٠٧دوالراَ أمريكياَ حتى نهاية العام       )٢٢٦٣٤٥٣٦(  يتألف رأس مال المصرف من      

 و ذلك من خـالل       دوالر ٣٥٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة    ٣٥٠٠٠,٠٠٠ رأس المال إلي     ١تقرر زيادة 
 و ذلك بعد موافقة كـل مـن هيئـة رأس المـال              ١٢٣٦٥٠٠٠ بقيمة   سهم ١٢٣٦٥٠٠٠طرح  

الفلسطينية و مسجل الـشركات فـي وزارة االقتـصاد الـوطني و سـلطة النقـد الفلـسطينية           
)www.islamicbank.ps(  
  

  :غايات وأهداف البنك اإلسالمي الفلسطيني

  .استبعاد التعامل بالفائدة -١
هد نحو التنمية عن طريق االستثمار، وذلك من خالل االستثمار المباشر حيث            توجيه الج  -٢

يقوم المصرف بنفسه بتوظيف األموال التجارية في مشروعات تدر عائداً أو االسـتثمار             
 .مساهمة المصرف في رأس المال: بالمشاركة أي

 2.ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية -٣
 3.هي مصارف ال تتاجر باالئتمان: تمويال عينيا فقط بمعنىالمصارف اإلسالمية تقدم  -٤
الغايات واألهداف التي عكـست     ) المادة الثالثة (من عقد التأسيس والنظام الداخلى للبنك        -٥

 4-:نصاً وروحا ما يلي
المساهمة في تطبيق القواعد الشرعية في المعامالت االقتصادية والمـصرفية بـشكل عـام              _ ١

رة على مواكبة العصر بكـل تحدياتـه وتعقيداتـه االقتـصادية واإلداريـة              وبالتالي إظهار القد  
  .والقانونية

تقديم البديل المقبول لشرائح من المجتمع أحجمت أو ترددت لغاية اآلن عـن التعامـل مـع                 _ ٢
 .القطاع المصرفي ألسباب عقائدية

                                                 
  ، للبنك اإلسالمي الفلسطيني ،٢٠٠٧التقرير السنوي عام  1 

 2  
. التأسيس الخاص بالبنك اإلسالمي الفلسطينيعقد   3  

 4  
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لمصرفي بعد تـوفير    اجتذاب األموال والمدخرات الداخلية والخارجية التي لم تدخل الجهاز ا         _ ٣
األموال الالزمة لألشخاص والمؤسسات من خالل صيغ التمويل و االستثمار والمشاركات فـي             

 .مختلف المجاالت والقطاعات االقتصادية، وعدم لعب دور الوسيط المالي فقط
االهتمام بإدخال الخدمات والنشاطات الهادفة؛ ألحياء صور التكافل االجتماعي المنظم علـى            _ ٤

 . المنفعة المشتركة والمصلحة المعتبرةأساس
 .نشاط المصرف اإلسالمي

  :الخدمات المصرفية في البنك اإلسالمي الفلسطيني
يدار الحساب الجاري وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية ويمكـن مـن           :فتح الحسابات الجارية  _ ١

ع خدمة سـريعة    خالل ذلك الحساب إيداع وسحب أية مبالغ نقدية بجميع العمالت في أي وقت م             
  5:ودقيقة ومن مزايا تلك الخدمة

حساب التوفير في البنك اإلسالمي الفلسطيني تجمع بين المرونة واألمـان؛           :حسابات التوفير _ ٢
مما يعطي خيارات ادخارية مع سهولة الحصول على المدخرات واالحتياجـات؛ لـذلك طـور               

 .المصرف حساب التوفير
 : فيالحسابات االستثمارية و تتمثل _ ٣

وهو حساب استثماري يتم قبوله كوديعة ألجل وتـستثمر طبقـاً لقواعـد             : الوديعة ألجل  -
 .وشروط الشريعة اإلسالمية في سبيل تلبية احتياجات المودعين وتحقيق مصالحهم

وهي عبارة عن وديعة استثمارية طويلة األجل يتم قبولها         : االستثمار) شهادات(صكوك   -
  .على أساس المضاربة الشرعية

هو حساب استثماري يرتبط فيه أصحاب الحساب والمصرف بعقد         : االستثمار المخصص  -
المضاربة الشرعية ويتميز بأن العمالء يختارون قنوات استثمارية من بـين المـشاريع             

 .المحددة المدروسة من قبل المصرف
سطيني تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة وتمويل مشاريع إسكان وقد قام البنك اإلسالمي الفل           _ ٤

 )العقاري،السيارات، السلعي، األراضي والشقق:(  التمويل٦:بعمل البرامج التالية
  فتح االعتمادات المستندية، وإصدار الكفاالت المصرفية_ ٥
  .تحويل األموال من الداخل والخارج_ ٦
 .تأجير صناديق األمانات الحديدية بأحجام مختلفة_ ٧
 .صرافة وتبديل العمالت المصرفية.٨
 :رق بين المصرف  التجاري والمصرف اإلسالميالف

                                                 
.١٢ص٢٠٠٥دليل الخدمات المصرفية للبنك اإلسالمي الفلسطيني  5  

  6  دليل الخدمات المصرفية في البنك اإلسالمي الفلسطيني، 2005  بتصرف .
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مما ال شك فيه أن مسألة إجراء مقارنة بين نظام المصرف اإلسالمي ونظام المصرف التقليدي  
ال يرد به حقيقة المقارنة، بل المراد هنا هو إظهار أوجه االختالف ) الوضعي(غير اإلسالمي 

  ٧:بين النظامين فقط، وليست المقارنة وذلك لسببين
أن المقارنة بين أمرين تستدعي تساويهما في األصل، وهـذا غيـر موجـود؛              :  السبب األول  -

الختالف األصل في السياسة النقدية في اإلسالم واألصل في الفكر الوضعي فاإلسالم من صـنع               
اهللا جل شأنه، في حين الفكر الوضعي من صنع البشر وبما إن األمر على هذه الـصورة؛ فـال                   

  .ة مطلقاًمجال للمقارن
أن أدوات السياسة النقدية في اإلسالم تختلف عنها في النظـام الوضـعي وإذا              :  السبب الثاني  -

كانت األدوات مختلفة فإن األهداف سوف تختلف، كما تختلف فعالية كل سياسة عن األخـرى،               
  .وإذا كان األمر على هذه الصورة؛ فال مجال للمقارنة

مقارنة عن طريق بيان أوجه االختالف بين هذين النـوعين          لذلك من األفضل الدخول في هذه ال      
  _:من المصارف، دون الدخول في مقارنة تقليدية مباشرة وذلك على النحو التالي

المصارف اإلسالمية هي بطبيعتها مصارف متعددة الوظائف، فهي تـؤدي دور            -١
المصارف التجارية ومصارف األعمال ومصارف االستثمار ومصارف التنمية        

يقتصر عملها على األجل القصير كالمصارف التجارية وال علـى األجـل            وال  
  .الطويل والمتوسط كالمصارف غير التجارية

المصارف اإلسالمية ال تتعامل باالئتمان فهي ال تقرض وال تقترض إال ما يدخل ضمن               -٢
معومـة  القروض الحسنة كما ال تتعامل بالفوائد أخذاً أو عطاء سواء أكانت الفوائد ثابتة أم               

 .              وذلك على أساس تحمل المخاطر والمشاركة ربحاً أو خسارة
 العالقة بين المصارف اإلسالمية والمتعاملين معها سواء أكـانوا أصـحاب المـوارد أم               -٣

مستخدميها، ليست عالقة دائنيه ومديونية وإنما هي عالقة مشاركة ومتـاجرة ومـن هـذا               
 :المنطلق

 وإنما يتحقق العائد في ضوء ما يتحقق        – مقدار أو نسبة     - سلفاً   ليس هناك عائداَ محدداَ    -
 .من ربح نتيجة عمليات االستثمار

عـدا  (ليس هناك التزاماَ مقطوعاَ من المصرف اإلسالمي تجاه أصحاب الودائع لديـه،              -
  .التي  يردها كاملة في تواريخ استحقاقها)الحسابات الجارية

                                                 
٦٢ص . ١٩٩٧بع،عبد اهللا ،خالد، مبادئ العمل المصرفي اإلسالمي، مجلة البنوك فلسطين، العدد الرا 7  
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 على الشريعة اإلسـالمية فـال تتعامـل إال فـي            إن المصارف اإلسالمية تبني تعاملها     -٤
ال تساهم أو تحدث منشآت أو أبنية أو        : المعامالت المشروعة، لذا فإن المصارف اإلسالمية     

 .صفقات أو مشروعات تجارية أو غيرها مما تنتهك فيها محارم اهللا
إن المصارف اإلسالمية وهي تستخدم األموال المؤتمنة عليهـا ال توجههـا بـصورتها               -٥

النقدية إلى الغير كما تفعل المصارف التجارية، حيث إنها ال تتاجر في الديون وإنما تشارك               
 .في عمليات وتتاجر في سلع بأنها تقدم تمويالً عينياً

 
اإلسالمي الفلسطيني أن المصرف تمكن من تحقيق أعلى  سالم صباح مدير عام البنك. وقد أكد د

وأن ، التي تم منحها من داخل فلسطين بـشكل أساسـي  التمويل  نسبة أرباح ناجمة من عمليات
فلسطين يؤدي إلي تحقيق إيرادات أفضل من إعادة توظيفهـا خـارج    إعادة توظيف الودائع في

، الوطن مثلما تفعل المصارف األخرى التي تستثمر خارج فلسطين و تحصل على عائـد متـدن    
، ول بنسبة العائدة لحقوق الملكيـة على تقييم المصرف األ وقد حصل البنك اإلسالمي الفلسطيني
  في الجهاز المصرفي الفلسطيني للعام الثالث على التوالي كما حقق المصرف أعلى نسبة نمو
 ولدى البنـك اإلسـالمي   .٢٠٠٧البنوك في فلسطين في يونيو   و ذلك بحسب آخر تقرير لمجلة

ميعها تحقق تقـدما و     الفلسطيني ستة فروع في قطاع غزة و ستة فروع في الضفة الغربية و ج             
نوعية في مسيرة عمل المصرف السيما فرع مدينة بيت لحم فالمصرف تمكن من  نموا وقفزات

كبيرة خالل العامين الماضيين فاقت العديد من المصارف الموجودة في المدينـة   تحقيق نجاحات
 .)arabic/etn.watanpress.www(منذ سنوات

  

  . البنك اإلسالمي العربي
  ):دليل التأسيس الصادر عن المصرف العربي اإلسالمي( النشأة

يعتبر البنك اإلسالمي العربي مؤسسة مصرفية إسالمية مسجلة في فلسطين ولقد تـم تـسجيلها               
 أريحا شركة مساهمة عامة فلسطينية تحـت رقـم          -ضمن مسجل الشركات بالسلطة الفلسطينية      

 وبرأسمال مقـدار    ١٩٦٤لسنة  ) ١٢( بموجب قانون الشركات رقم      ١٩٩٥ لعام   ٥٦٣٢٠١٠١١
واحد وعشرون مليون دوالر أمريكي ، وتعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء ويخـضع              

 ١٩٩٦في أعماله للمراقبة المصرفية من قبل سلطة النقد الفلسطينية ولقد باشر أعماله بداية عام               
لفرع األول في مدينة غزة ولقد تم افتتاح باقي األفرع على التوالي في مناطق              من خالل افتتاح ا   

فرع طولكرم، فرع جنين، فرع البيرة، فرع خان يونس، فرع الخليـل            : السلطة الفلسطينية التالية  
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 -، فرع نابلس، ولقد اتخذ المصرف اإلسالمي العربي مقره الرئيس في مبنـى اإلدارة العامـة                 
  .البيرة

 ، ولقـد  ...بتقديم كافة الخدمات المصرفية من قبول الودائع و المدخرات و فتح الحسابات           و يقوم   

 تمثلت  ٢٠٠٧حقق البنك اإلسالمي العربي في فلسطين نتائج متميزة في النصف األول من عام              
 مليون دوالر أمريكي بالمقارنة مع      ٢٤٠لتصل إلي   % ٩,٥في زيادة مجموع الموجودات بنسبة      

بإضافة حسابات االستثمار المخصص يصبح المركز المالي للمصرف حوالي          و   ٣١/١٢/٢٠٠٦
وقد صرح السيد وليد فاخوري رئـيس مجلـس         % ٤مليون دوالر أمريكي و بارتفاع نسبة       ٣٠٠

 ٢,٣ نمي إلـي     ٢٠٠٧إدارة المصرف بأن صافي ربح المصرف خالل النصف األول من عام            
 و تم خالل    ٢٠٠٦اح النصف األول من عام      عن أرب % ٢٣مليون دوالر أمريكي بزيادة نسبتها      

 مليون دوالر أمريكي    ٣٧,١ رفع رأس مال البنك المصرح به إلي         ٢٠٠٧النصف األول من عام     
 مليون دوالر و ارتفعت     ٣٥,٥عن طريق توزيع أسهم مجانية و بلغ رأس المال المدفوع حوالي            

  %.١٢ مليون دوالر بنسبة حوالي ٣٨حقوق المساهمين إلي 
انبة أشار مدير عام المصرف السيد عطية شنانير إلي النمو المتحقق في الودائع الجارية              و من ج  

 مليـون دوالر، كمـا زاد إجمـالي         ١٥٧لتصل إلي   % ١٣و حسابات االستثمار المطلق بنسبة      
  .٢٠٠٦عن نفس الفترة من عام % ٢٣ مليون دوالر بارتفاع ٦,٣اإليرادات إلي 

   كانت مميزة،٢٠٠٧ئج المصرف خالل النصف األول من عام و أكد السيد شنانير إلى أن نتا
 و منسجمة مع ستراتيجيته المتحفظة و التي ساهمت في ترسيخ موقعه ووضـعه التنافـسي و                

مواكبة التحديات و التغيرات التي شهدها القطاع المصرفي بشكل عـام و القطـاع المـصرفي                 
ف إسالمي في فلسطين حيث أصبح      اإلسالمي بشكل خاص حيث حافظ علي مكانته كأكبر مصر        

يحتل مرتبة متقدمة بين جميع المصارف العاملة فيها و عكست هذه النتائج الـستراتيجية التـي                
انتهجها المصرف في تنمية المطلوبات و الموجودات و تنويع و توزيع االستثمارات كما جاءت              

  .نجازات لتؤكد قدرة البنك وسعيه المتواصل على تجاوز األحداث و تحقيق اإل
 مليـون دوالر    ٥٠٤,٤وصلت حصة المصارف اإلسالمية من إجمالي الموجودات ما مقـداره           

  %٤٧و البنك اإلسالمي العربي % ٤١حيث شكل البنك اإلسالمي الفلسطيني نسبة 
  

  :العائد علي الموجودات

- فكانـت    ٦/٢٠٠٦، أما في شهر     ٦/٢٠٠٧في شهر   % ٠,٩٤البنك اإلسالمي الفلسطيني نسبة     
٠,٤٤%  

- فكانـت    ٦/٢٠٠٦، أما في شـهر      ٦/٢٠٠٧في شهر   % ٠,٩٦البنك اإلسالمي العربي  نسبة      
٠,٩٥%  
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  :العائد علي حقوق المساهمين

– فكانـت    ٦/٢٠٠٦ ،أما في شهر     ٦/٢٠٠٧في شهر   % ٨,٧٤البنك اإلسالمي الفلسطيني نسبة     
٣,٥٧%  

- فكانـت    ٦/٢٠٠٦، أما في شـهر      ٦/٢٠٠٧في شهر   % ٦,٠٥البنك اإلسالمي العربي  نسبة      
٧,٣١%  

  

  :مجموع الموجودات/ حقوق المساهمين 
 فكانـت    ٦/٢٠٠٦ ،أما في شهر     ٦/٢٠٠٧في شهر   % ١٠,٨٢البنك اإلسالمي الفلسطيني نسبة     

١٢,٤٠%  
- فكانـت    ٦/٢٠٠٦، أما في شهر     ٦/٢٠٠٧في شهر   % ١٥,٨٣البنك اإلسالمي العربي  نسبة      

١٣,٠٦%  
  

  :مجموع الموجودات/مجموع المطلوبات 

 فكانـت    ٦/٢٠٠٦، أما في شهر     ٦/٢٠٠٧في شهر   % ٨٩,١٧نك اإلسالمي الفلسطيني نسبة     الب
٨٧,٦٠%  

- فكانـت    ٦/٢٠٠٦ ،أما في شهر     ٦/٢٠٠٧في شهر   % ٨٤,١٦البنك اإلسالمي العربي  نسبة      
٨٦,٩٤%  

  

  : مجموع المطلوبات علي مجموع حقوق المساهمين
 فكانت   ٦/٢٠٠٦ ،أما في شهر     ٦/٢٠٠٧في شهر   % ٨٢٣,٦٧البنك اإلسالمي الفلسطيني نسبة     

٧٠٦,٤٣  
- فكانـت    ٦/٢٠٠٦ ،أما في شـهر      ٦/٢٠٠٧في شهر   ٥٣١,٤٥البنك اإلسالمي العربي  نسبة      

٦٦٥,٨٥%  
  

  :مجموع الموجودات/الربح قبل الضريبة 

- فكانت     ٦/٢٠٠٦ ،أما في شهر     ٦/٢٠٠٧في شهر   % ١,٢٥البنك اإلسالمي الفلسطيني نسبة     
٠,٤٤%  

 فكانـت   ٦/٢٠٠٦ ،أمـا فـي شـهر        ٦/٢٠٠٧في شهر   % ١,٠٧ربي  نسبة  البنك اإلسالمي الع  
١,٠٨%  
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  : صافي الربح
 فكانت   ٦/٢٠٠٦ ،أما في شهر     ٦/٢٠٠٧في شهر   ١,٩٤٦,٤٢٩البنك اإلسالمي الفلسطيني نسبة     

٦٥٧,٦٨٩-  
   فكانت ٦/٢٠٠٦ ، أما في شهر ٦/٢٠٠٧ في شهر ٢,٣٠٠,١٨٦البنك اإلسالمي العربي  نسبة 

١,٨٦٣,٣٠٠   
    

  :إجمالي الربح/صافي الربح من العموالت و العوائد 

 فكانـت    ٦/٢٠٠٦ ،أما في شهر     ٦/٢٠٠٧في شهر   % ١٧,٧٤البنك اإلسالمي الفلسطيني نسبة     
٢٨,٩٢%  

- فكانـت    ٦/٢٠٠٦ ، أما في شـهر       ٦/٢٠٠٧في شهر   %٩,٦٩البنك اإلسالمي العربي  نسبة      
١٦,١٢ %  

  

  : كفاية رأس المال
 فكانـت    ٦/٢٠٠٦ ،أما فـي شـهر       ٦/٢٠٠٧في شهر   % ٩,٠ي نسبة   البنك اإلسالمي الفلسطين  

١٣,٠%  
- فكانـت    ٦/٢٠٠٦ ،أما في شـهر      ٦/٢٠٠٧في شهر   % ١٦,٢البنك اإلسالمي العربي  نسبة      

١٣,٥%  
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

                         

 الدراسةمنهجية : أوال                        

 مجتمع  وعينة الدراسة:                  ثانيا

 صدق وثبات االستبانة:               ثالثا

  المعالجات اإلحصائية:                 رابعا
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تناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، واألفراد مجتمع الدراسة وعينتها، وكذلك أداة الدراسـة              
تضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التي قام       دقها وثباتها، كما    ة وطرق إعدادها، وص   المستخدم

الباحث ، وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتمد       في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها    بها الباحث   
  .عليها في تحليل الدراسة

  
  :لدراسة منهجية ا

رف بأنه طريقة في    والذي يع لمنهج الوصفي التحليلي     تم استخدام ا   ؛جل تحقيق أهداف الدراسة   أل
البحث تتناول إحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي دون تـدخل              

 هذه الدراسـة إلـى      تهدفوقد  ،  الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها        
العاملة في  ف اإلسالمية   اثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على األداء المؤسسي في المصار         معرفة  

 الدراسـة علـى     اعتمدت قدو  للوصول إلى أفضل النتائج وبأقل الجهود والتكاليف،       قطاع غزة؛   
في صياغة االستبانة و اعتمدت الدراسة على       ) العاجز(و دراسة   )بركات  (دراسة كل من دراسة     

  :نوعين أساسيين من البيانات
  .البيانات األولية _١

حـصر   لدراسة بعض مفردات البحث ثـم        تتوزيع استبيانا وذلك بالبحث في الجانب الميداني ب     
تحليلهـا باسـتخدام برنـامج      ومن ثم تفريغها ف   ، في موضوع البحث  وتجميع المعلومات الالزمة    

SPSS   (Statistical Package for Social Science)  استخدام االختبارات اإلحصائي مع
  .ومؤشرات تدعم موضوع الدراسةقيمة  بهدف الوصول لدالالت ذات ؛اإلحصائية المناسبة

 

 .البيانات الثانوية_ ٢ 

   :تتمثل في
  .الوثائق و النشرات و اإلحصائيات التي لها عالقة بموضوع البحث  -
 .الكتب و المراجع و الدوريات و المجالت  -

 .الدراسات و البحوث السابقة التي لها عالقة بموضوع البحث  -

 ).االنترنت (شبكة المعلومات العنكوباتية  -
 

  :مجتمع و عينة الدراسة

تم إجراء الدراسة علي موظفي المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة و هي عبـارة عـن                 
ن للبنـك   و يوجـد  فرعـا     ، )اإلسالمي الفلـسطيني  و البنك   ، البنك اإلسالمي العربي  (مصرفين  

قـد  لفلسطيني و     للبنك اإلسالمي ا    في حين هناك ثمانية أفرع      ، ربي في قطاع غزة   اإلسالمي الع 
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 و   المـدراء و نـوابهم      في   تم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب الحصر الشامل و المتمثل         
   .رؤساء األقسام و نوابهم

  )٤(جدول رقم 

  يوضح عدد مجتمع الدراسة حسب الفئة المستهدفة

 التصنيف مسلسل
البنك 

اإلسالمي 
  الفلسطيني

البنك 
اإلسالمي 
  العربي

  المجموع
عدد 

تبانات االس
  الموزعة

عدد 
االستبانات 
  المستردة

نسبة 
  المسترد

  %٨٠  ١٢  ١٥  ١٥  ٢  ١٣  مدير  ١

نائب   ٢
  مدير

٨٠  ٨  ١٠  ١٠  ٢  ٨%  

رئيس   ٣
  قسم

١٠٠  ٣٢  ٣٢  ٣٢  ٤  ٢٨%  

٤  
نائب 
رئيس 
  قسم

١٠٠  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٤  ٢١%  

  .١٦/٧/٢٠٠٨شئون الموظفين،البنك اإلسالمي الفلسطيني،:المصدر

     الساعة الثانية ظهرا١٦/٧/٢٠٠٨َالخالدي،البنك اإلسالمي العربي،مقابلة مع أيمن : المصدر 

     

  :أداة الدراسة

  _:وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي
  .جل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات؛ ألإعداد استبانة أولية_ ١
 .الئمتها لجمع البياناتمجل اختبار مدى ؛ ألعرض االستبانة على المشرف_ ٢

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف_ ٣

ا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد     تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قامو        _٤
 .في قائمة المالحق) ٢( انظر ملحق رقم تعديل وحذف ما يلزمثم 

 . يناسبتعديل حسب ماتباريه ميدانية أولية لالستبانة مع جراء دراسة اخإ_ ٥

وقد تم تقـسيم     ،    لجمع البيانات الالزمة للدراسة    ؛توزيع االستبانة على جميع إفراد المجتمع     _ ٦
 _:االستبانة إلى قسمين كالتالي

   فقرات )٦(مجتمع وعينة الدراسة  ويتكون منيحتوى على الخصائص العامة ل: القسم األول

  _:يتكون من مجالين كما يلي: القسم الثاني
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 مع تطبيق عناصـر الجـودة الـشاملة،         يناقش اإلدارة العليا للمصارف اإلسالمية    : ولالمجال األ 
  _:تفرع منه المجاالت الفرعية التاليةوت

  فقرات)  ٨(لتركيز على العميل ويتكون منا_ 
 فقرة) ١٣ (ويتكون من)  تحفيز تدريب، تأهيل،:( ية  احتياجات العاملين  تلبالتركيز على_ 

 فقرات)  ٧( العمليات ويتكون من  تحسينالتركيز على_ 

 فقرة) ١٤( االحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسة ويتكون من ىالتركيز عل_ 

رضـا  الربحية، اإلنتاجية، كفاءة التـشغيل، مـستوى        " المؤسسي  األداء  يناقش   : المجال الثاني 
  .فقرة)  ١٧ (ويتكون من ،"العمالء على الخدمات المقدمة لهم

  
  )٥(م جدول رق

  : الخماسي كما يلي)ليكارت( مقياس الفقرات وفق  اإلجابات على جميعوقد كانت 

 ال أوافق بشدة  ال أوافق  ال ادري  موافق  موافق بشدة  التصنيف

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الدرجة

  

 .صدق وثبات االستبيان

  _: وذلك للتأكد من صدقه وثباته كالتالي؛تم تقنين فقرات االستبيان
  .قام الباحث بالتأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين: نصدق فقرات االستبيا

 :صدق المحكمين_ ١

أعضاء من أعـضاء الهيئـة      ) ١٠(تم عرض  االستبيان على مجموعة من المحكمين تألفت من           
 المحاسبة واإلدارة واإلحصاء وقد     :صين في تخة التجارة بالجامعة اإلسالمية  م     التدريسية في كلي  

تم بإجراء ما يلزم من حـذف وتعـديل فـي ضـوء     ء السادة المحكمين ثم     ستجابة  آلرا   اال تتم
 وبذلك خرج االستبيان في صورته شبه النهائيـة         أنموذج تم إعداده؛  مقترحاتهم بعد تسجيلها في     

  .ليتم تطبيقه على العينة االستطالعية
   .صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان_ ٢

مفـردة، وذلـك    ) ٢٥(ستبيان على عينة الدراسة البالغـة       تم حساب االتساق الداخلي لفقرات اال     
  .بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابع له

  
  



 ٦٥

   
  ،اإلدارة العليا للمصارف اإلسالمية:قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال األول : أوال 

 . و تطبيق عناصر الجودة الشاملة

 :لى العميلالتركيز ع: أوال 
  )٦(جدول رقم 

  والدرجة الكلية لفقراته) التركيز على العميل(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الفرعي

 الفقرةمسلسل
معامـــل 

 االرتباط

مـــستوى 

 المعنوية

 0.028 0.439   تحديد حاجاته و رغباته _١

 0.000 0.782  العمل على  حلها متابعة شكاويه مع  _٢

 0.000 0.704  تم األخذ بآراء العمالء عند تطوير الخدمات الجديدةي _٣

 0.000 0.719 تم المحافظة على العمالء الحاليينول على عمالء جدد تعند الحص _٤

 و   ،جل تحديـد احتياجاتـه    ؛ أل يبذل  المصرف المزيد من الجهد      _٥
  توقعات عمالئه  

0.757 0.000 

 0.000 0.781  .ب مع توقعاتهات بشكل متميز يتناس تقديم خدم _٩

 0.000 0.799  يعمل المصرف على كسب والء و ثقة العميل  _٧

؛  لمعرفة مـدى      يقوم المصرف بأداء خدمة ما بعد البيع لزبائنه        _٨
  العاملين بمنتجات الخدمةرضى 

0.643 0.001 

  )٠,٣٩٦( تساوي  )٢٣(ودرجة حرية) ٠,٠٥(الجدوليةعند مستوىداللة) r(المحسوبة اكبر من قيمة) r(قيمة

  
التركيز علـى   (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الفرعي         )  ٦(جدول رقم   

والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مـستوى               )  العميل
 )٠,٠٥(د مستوى داللـة    الجدولية عن  )r(المحسوبة اكبر من قيمة   )r(، وكذلك قيمة    )٠,٠٥(داللة  

التركيـز  ( المجال الفرعـي   )ا(، وبذلك تعتبر فقرات   )٠,٣٩٦( والتي تساوي    )٢٣(ودرجة حرية   
  .صادقة لما وضعت لقياسه) ى العميلعل

  

يز علي تلبية احتياجات    الترك:(قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الفرعي الثاني       _ ١
  )تحفيزتدريب،تأهيل،:(العاملين
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  )٧(م جدول رق

تدريب :( التركيز علي تلبية  احتياجات العاملين ( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال  الفرعي 

  والدرجة الكلية لفقراته )) تحفيز ، تأهيل ،

 الفقرة مسلسل
معامل 

 االرتباط
 مستوى المعنوية

 0.004 0.550   تأهيل و تدريب و تحفيز العاملين  : يعمل المصرف على _١

 0.000 0.668   إلبداء الرأي و االنتقاد البناء؛يتم  إعطاء الفرصة للعاملين _٢

 0.000 0.662   للتغيير في طرق أداء أعمالهم؛يتم إعطاء العاملين الصالحية _٣

 للعمل على تلبية حاجات     ؛يتم  منح السلطات الكافية للعاملين      _٤
  و رغبات العمالء

0.646 0.000 

٥_ 
ـ      ـ    يتم  تـشكيل ف  تحتـوي علـى جميـع       يرق العمـل الت

صات لتصميم الخدمات التي تقدمها المنظمة و فقـا         اصتخاال
   و معلومات يتم جمعها بطرق علمية،لبيانات

0.503 0.010 

يساعد التدريب في المنظمات من تطبيق المفاهيم اإلداريـة          _٦
  .بكفاءة و فعالية 

0.694 0.000 

فرد و الجماعـة وفـق       يهدف التدريب إلي  تغيير سلوك ال       _٧
  .جهد مخطط 

0.638 0.001 

 التدريب يكسب العاملين مهارات تمكنهم من المساهمة في         _٨
  تحسين جودة الخدمة و الحد من األخطاء 

0.590 0.002 

 تشتمل أبعاد تحفيز العاملين على مكانـه العـاملين علـي            _٩
  مشاركتهم في تحقيق األداء الرفيع

0.771 0.000 

 0.000 0.717  ئة و تقدير المتميزين من العاملينمكاف  _١٠ 

 0.000 0.727  إيجاد حوافز عينية يحقق إحساس العامل باألمان الوظيفي _١١

١٢_ 
  ،إحساس العامل باألمان الوظيفي يدعم األفكار اإلبداعية

  . و أساليب العمل الخدمي المقدم للعاملين 
0.727 0.000 

 0.000 0.859   تحفيزهم ىابية بين العاملين إليؤدي  تشجيع المنافسة االيج _١٣

  )٠,٣٩٦ (تساوي) ٢٣ (ودرجة حرية) ٠,٠٥ (الجدولية عند مستوى داللة) r(المحسوبة اكبر من قيمة) r(قيمة
  :يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني الفرعي)  ٧(جدول رقم 
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والدرجـة الكليـة لفقراتـه،        )تدريب،تأهيل،تحفيز  :( ن  بية  احتياجات العاملي    التركيز علي تل    (
 ) r(، وكـذلك قيمـة    )٠,٠٥(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللـة            

والتي تـساوي   ) ٢٣(ودرجة حرية )٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة   ) r(المحسوبة اكبر من قيمة   
  . عي الثاني  صادقة لما وضعت لقياسه، وبذلك تعتبر فقرات المجال  الفر)  ٠,٣٩٦(

  
التركيـز علـي تحـسين      (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الفرعي الثالـث        _  ٢

  ):العمليات
  )٨(جدول رقم 

والدرجة ) التركيز علي تحسين العمليات(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثالث 

  الكلية لفقراته

 رةالفق مسلسل
معامل 

 االرتباط
 مستوى المعنوية

١_ 
 جنـب مـع التطـوير       ير إدارة الجودة الشاملة جنبا إلى      تس

  المؤسسي
0.608 0.001 

  ٢_  
 يعتبر العلم بمفاهيم التطوير المؤسسي األداة المثالية لضمان        

  .تنفيذ تطبيق إدارة الجودة الشاملة
0.656 0.000 

 0.000 0.783  زمة لتقديم الخدمةنشطة الالاألوجد أساليب لتحليل  ت  _٣

 0.000 0.647   يتوافر برامج لتقليل عملية السحب  _٤

 0.000 0.656  وجد أساليب متقدمة لتقييم المركز المالي للمقترض ت  _٥

 0.000 0.673  .توافر خطة لتقليل وقت إنجاز المعامالت  ت  _٦

 0.000 0.646  . تتميز نسبة العائد  علي الودائع بأنها مرتفعة   _٧

  )٠,٣٩٦( تساوي) ٢٣(ودرجة حرية)٠,٠٥ (الجدولية عند مستوى داللة) r(من قيمة  المحسوبة اكبرr(قيمة
يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المجـال  الفرعـي الثالـث                )  ٨(جدول رقم   

ت االرتبـاط   والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبـين أن معـامال         ) التركيز علي تحسين العمليات   (
 الجدوليـة   r) (المحسوبة اكبر من قيمة   ) r(، وكذلك قيمة    )٠,٠٥(المبينة دالة عند مستوى داللة      

 وبـذلك تعتبـر فقـرات       ،)٠,٣٩٦( والتي تساوي    )٢٣(ودرجة حرية   )٠,٠٥(عند مستوى داللة  
  . المجال الفرعي الثالث  صادقة لما وضعت لقياسه
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التركيـز علـي    : ( المجال الفرعـي  الرابـع      قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات    _ ٢
  ):االحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسة

  )٩(جدول رقم 

  االحتياجات اإلداريةالتركيز على (مجال الفرعي الرابع معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ال

  والدرجة الكلية لفقراته)  و التكنولوجية للمنافسة

 الفقرة مسلسل
معامل 

 رتباطاال
 مستوى المعنوية

 0.000 0.818  يوجد نظام يهتم بدراسة السوق و التغييرات االقتصادية _١

٢_ 
 يقوم المصرف بعمل خطة إستراتيجية كما يقوم بتحسينها ثـم         

  .تعديلها عند الحاجة 
0.759 0.000 

 0.002 0.595  لتحسين الخدمة ؛ يهتم المصرف  بدراسة أوضاع المنافسين _٣

٤_ 
 مع موضوع  الجودة علي أنهـا هـدف          امل المصرف    يتع

   يسعى إلي تحقيقه يإستراتيج
0.737 0.000 

 0.001 0.611  .توافر آلية لمتابعة التطورات في مجال تقديم الخدمة  ت  _٥

وجد تعليمات و لوائح توضح دور الموظف فـي تحقيـق            ت  _٦
  األهداف

0.726 0.000 

 0.000 0.696  يم األداء وجد مقاييس واضحة و دقيقة لتقي ت  _٧

 0.001 0.627 . تتميز  وسائل االتصال بأنها  فعالة بين الموظفين و الزبائن  _٨

 0.000 0.738  . تقاس جودة أداء الخدمة في جميع األقسام  _٩

يستخدم المصرف مخططات و مؤشرات مالية فـي الرقابـة            _١٠
  علي الجودة 

0.732 0.000 

أساليب الرقابة علي الجودة بـصفة      وجد مراجعة و تحديث      ت  _١١
  . دائمة 

0.827 0.000 

 0.000 0.673  . تتوافر  أوقات محددة إلنجاز المعامالت للزبائن  _١٢

 0.003 0.572   تساهم األساليب اإلحصائية في الرقابة علي الجودة   _١٣

  )٠,٣٩٦ (  تساوي) ٣(ودرجة حرية ) ٠,٠٥( لجدوليةعند مستوىداللةr)(كبر من قيمة  لمحسوبةr)(قيمة

التركيز (لمجال الفرعي الرابع    يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ا        )  ٩(جدول رقم   
والدرجة الكليـة لفقراتـه، والـذي يبـين أن          )  االحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسة     على

 المحسوبة اكبر مـن     r)(، وكذلك قيمة  )٠,٠٥(معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة        
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 ،  ) ٠,٣٩٦ ( والتـي تـساوي    )٢٣(ودرجة حرية   ) ٠,٠٥ (الجدولية عند مستوى داللة   ) r(قيمة
  . وبذلك تعتبر فقرات المجال الفرعي الرابع  صادقة لما وضعت لقياسه

  

 الربحيـة ،  (األداء المؤسـسي  : الثـاني قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجـال        : ثانيا  

  ): الخدمات المقدمة لهمءة التشغيل ، مستوى رضا العمالء عن،كفااإلنتاجية
  )١٠(جدول رقم 

  والدرجة الكلية لفقراته) األداء المؤسسي (الثاني المجال معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 الفقرة مسلسل
معامل 

 االرتباط
 مستوى المعنوية

 0.001 0.623   زيادة الكفاءة اإلنتاجية للعاملين  _١

 0.000 0.846   زيادة الحصة السوقية  _٢

 0.000 0.810   زيادة القدرة التنافسية  _٣

 0.001 0.608   انخفاض تكاليف تقديم الخدمات بما ال يؤثر على جودتها  _٤

 0.000 0.716  زيادة أرباح المصارف   _٥

 0.000 0.820   تحسين أداء العاملين في المصارف  _٦

 0.000 0.686  الية  زيادة الموارد الم  _٧

 0.000 0.652   زيادة التوظيف  _٨

 0.000 0.769   تقديم مستوي متميز من الخدمة للعمالء  _٩

 0.000 0.740   رقابة فعالة في المصارف   ١٠_

 0.000 0.857   زيادة فعالية المصارف   _١١

 0.000 0.767   ارتفاع معدل رضا العاملين  _١٢

 0.000 0.732    ارتفاع معدل رضا العمالء  _١٣

 0.000 0.845   تحسين الربحية   _١٤

ـ   أكثرفي الفرص والنمو ومستقبل      توسع    _١٥ صرف  ديمومة للم
   المدى البعيدعلى

0.682 0.000 

 0.000 0.672  حسن استثمار الموارد البشرية المتاحة   _١٦

 0.000 0.819  توفير الوقت   _١٧

  )٠,٣٩٦( تساوي) ٢٣(ودرجة حرية)٠,٠٥ (عند مستوى داللةالجدولية ) r(من قيمة  المحسوبة اكبرr(قيمة
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األداء  (الثـاني   يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المجـال            )  ١٠(جدول رقم   

والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مـستوى              ) المؤسسي
 ٠,٠٥ الجدولية عنـد مـستوى داللـة         rاكبر من قيمة     المحسوبة   r، وكذلك قيمة    )٠,٠٥(داللة  

 صادقة لما وضعت    الثاني، وبذلك تعتبر فقرات المجال      ٠,٣٩٦ والتي تساوي    ٢٣ودرجة حرية   
  . لقياسه

  
  :الصدق البنائي لمجاالت االستبانة

  )١١(جدول رقم 

  الصدق البنائي لمجاالت الدراسة

  محتوى المجال المجال
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 اللةالد

 0.038 0.417   العميلىالتركيز عل

 0.000 0.817   تلبية  احتياجات العاملينىالتركيز عل

 0.000 0.684   تحسين العملياتىالتركيز عل
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ــ  ــز عل ــة و ىالتركي ــات اإلداري  االحتياج
  التكنولوجية للمنافسة

0.790 0.000 

 رضـا   ، اإلنتاجية، كفاءة التشغيل، مـستوى     الربحية  " المؤسسي  األداء  :الثاني
  "العمالء على الخدمات المقدمة لهم

0.663 0.000 

  

  )٠,٣٩٦( تساوي) ٢٣(ودرجة حرية)٠,٠٥ (الجدولية عند مستوى داللة) r(من قيمة  المحسوبة اكبرr(قيمة
ل من مجاالت االسـتبانة بالدرجـة الكليـة لفقـرات           يبين مدى ارتباط كل مجا    )١١(جدول رقم   

االستبانة، والذي يبين أن محتوى كل مجال من مجاالت االستبيان له عالقة قوية بهدف الدراسة               
  ).٠,٠٥(عند مستوى داللة 

  
  .Reliabilityثبات االستبانة 

   : هما،وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين
  ).ألفا كرونباخ(  طريقة التجزئة النصفية ومعامل 

  :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية _  
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  )١٢(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

  محتوى المجال المجال
معامل 

 االرتباط

معامل 

 الثبات

مستوى 

 المعنوية

 0.000 0.7619 0.6154   العميلىالتركيز عل

 0.000 0.8090 0.6792   تلبية  احتياجات العاملينىالتركيز عل

 0.000 0.8165 0.6899   تحسين العملياتىالتركيز عل
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  ، االحتياجات اإلداريةىالتركيز عل

   و التكنولوجية للمنافسة
0.7084 0.8293 0.000 

 نتاجية، كفاءة التشغيل ، مـستوى     اإل الربحية،( المؤسسياألداء  :ثانيال
  )رضا العمالء على الخدمات المقدمة لهم

0.8061 0.8926 0.000 

 0.000 0.8867 0.7965  جميع فقرات االسيتبانة

  )٠,٣٩٦( تساوي) ٢٣(ودرجة حرية)٠,٠٥ (الجدولية عند مستوى داللة) r(من قيمة  المحسوبة اكبرr(قيمة
  

 بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعـدل األسـئلة الزوجيـة             )بيرسون(تم إيجاد معامل ارتباط     
الرتبة لكل محور من محاور االستبانة، وقد  تم تصحيح معامالت االرتباط  باسـتخدام معامـل                 

حـسب المعادلـة    ) Spearman-Brown Coefficient( للتصحيح )سبيرمان  براون(ارتباط 
   _:التالية

= معامل الثبات   
1

2
ر+
أن هناك معامل ثبات   ) ١٢(  حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم           ر

  كبير نسبيا لفقرات االستبيان
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  :Cronbach's Alpha )ألفا كرونباخ (طريقة 
    

  )١٣(جدول رقم  

  )طريقة ألفا كرونباخ( معامالت الثبات 

 المجال
عـــدد   محتوى المجال

 فقراتال

معامل ألفا كرونباخ   

 للثبات

 0.8495 8  التركيز على العميل

 0.8809 13   تلبية  احتياجات العاملينىالتركيز عل

 0.7835 7   تحسين العملياتىالتركيز عل
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  ، االحتياجات اإلداريةىالتركيز عل

  لتكنولوجية للمنافسة و ا
١٤ .9113 

 رضا  ى مستو حية، اإلنتاجية، كفاءة التشغيل،    الرب (المؤسسي  األداء  :الثاني
  )العمالء على الخدمات المقدمة لهم

١٧ .9472 

 0.9412 59  جميع فقرات االستبانة

انية لقياس الثبـات وقـد       لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ث      ؛)ألفا كرونباخ (استخدم الباحث طريقة    
  .أن معامالت الثبات مرتفعة لمحاور االستبانة)١٣(يبين جدول رقم 

  

  :المعالجات اإلحصائية

تم اسـتخدام  قد إلحصائي وا)  (SPSSلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج 
  _:االختبارات اإلحصائية التالية

  النسب المئوية والتكرارات_١
  لمعرفة ثبات فقرات االستبانة؛ )ألفا كرونباخ( ر اختبا_٢

  لقياس صدق الفقرات ؛)بيرسون(معامل ارتباط _٣

  ، هل تتبع التوزيع الطبيعي؟  لمعرفة نوع البيانات؛)سمرنوف-كولومجروف( اختبار _٤
  .؟ )Sample K-S -1( أم ال 
 One sample t testاختبار _٥

 Independent samples t testاختبار _ ٦

 One Way ANOVAاختبار _ ٧
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  )(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي

  )١٤(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

  محتوى المجال المجال
عدد 

  الفقرات
 Zقيمة 

قيمة 

مستوى 

 الداللة

 0.406 0.890 8  التركيز على العميل

 0.397 0.897 ١٣   تلبية  احتياجات العاملينىالتركيز عل

 0.200 1.073 ٧   تحسين العملياتىالتركيز عل
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ــ ــز عل ــات ىالتركي  االحتياج
 0.208 1.063 ١٤   و التكنولوجية للمنافسة،اإلدارية

 اإلدارة العليا للمـصارف     :ول  جميع فقرات المجال األ   

  اإلسالمية و تطبيق عناصر الجودة الشاملة
42 0.468 0.981 

الربحية،اإلنتاجيـة، كفـاءة التـشغيل ،       ( المؤسسي  األداء  :الثاني
  ) رضا العمالء على الخدمات المقدمة لهممستوى

17 1.190 0.118 

 0.737 0.685 ٥٩  جميع فقرات االسيتبانة

 ؟ أم ال  ؟ لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعـي       ؛) سمرنوف -كولمجروف(سنعرض اختبار   
 الن معظم االختبارات المعلمية تـشترط أن        ؛وهو اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات       

ن قيمة مـستوى   إنتائج االختبار حيث    )١٤(وضح الجدول رقم    قد  و. يكون توزيع البيانات طبيعيا   
يدل على أن البيانـات تتبـع التوزيـع    ؛ مما )sig >0.05 ( ٠,٠٥ال اكبر من جكل مالداللة  ل

  .ةالطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلمي
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

  

 خصائص عينة الدراسة    

    تحليل فقرات الدراسة

     تحليل الفرضيات
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  :ص عينة الدارسةخصائ

  )١٥(جدول رقم 

  يبين توزيع مجتمع الدراسة وعدد االستباتات الموزعة والمرجعة

سل
مسل

 

  التصنيف
عدد 
 تاالستبيانا
 الموزعة

عدد 
 تاالستبيانا
 المستردة

 نسبة المسترد

 80.0  ١٢  ١٥  مدير  _١

 80.0  ٨  ١٠  مساعد مدير  _٢

 100.0  ٣٢  ٣٢  رئيس قسم  _٣

 100.0  ٢٥  ٢٥  نائب رئيس قسم  _٤

 93.9  ٧٧  ٨٢  المجموع  _٥

 
بين توزيع مجتمع الدراسة وعدد االستباتات الموزعة والمرجعـة، حيـث           قد  ) ١٥(وجدول رقم   

  %.٩٣,٩حة للتحليل بلغت نسبة االسترداد اإلجمالية للبيانات الصال
  

  _: كالتاليوالجداول التالية تبين خصائص وسمات مجتمع الدراسة 
  :الجنس

  )١٦(جدول رقم 

  توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس

  النسبة المئوية  التكرار  الجنس

  ٨٨,٣  ٦٨  ذكر

  ١١,٧  ٩  أنثى

  ١٠٠,٠  ٧٧  المجموع

  
مـن  % ١١,٧في حـين    من مجتمع الدراسة هم من الذكور،       % ٨٨,٣أن  ) ١٦(بين جدول رقم    

إلى أن نسبة النساء العامالت في القطـاع الخـاص           ذلك   ومجتمع الدراسة هم من اإلناث و يعز      
  . و هذا يتناسب مع هذه النسبة في المصارف اإلسالمية % ١٨تساوي 
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  : العمر
   )١٧(جدول رقم 

  العمرتوزيع مجتمع الدراسة حسب متغير 
  النسبة المئوية  التكرار  العمر

  ٤٠,٢  ٣١   سنة٣٠اقل من 

  ٣٣,٨  ٢٦   سنة٤٠- ٣٠

  ٢٦,٠  ٢٠   سنة٤٠أكثر من 

  ١٠٠,٠  ٧٧  المجموع

في حين   سنة،   ٣٠من مجتمع الدراسة بلغت أعمارهم اقل من         % ٤٠,٢أن) ١٧(بين جدول رقم    
مـن مجتمـع    % ٢٦,٠ سـنة، و   ٤٠-٣٠ ابينمن مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم م     % ٣٣,٨

ـ    ذلك إلى أن  أعلى نسبة ه        سنة فأكثر و  يعزو     ٤٠كثر من   الدراسة بلغت أعمارهم أ    ن ي أقل م
أت فـي عـام     اإلسالمية حديثة النشأة في قطاع غزة حيث بـد         سنة؛ و ذلك ألن المصارف       ٣٠

 مصارف سنة و ال   ٣٠التجارية فمتوسط األعمار للموظفين أقل من        مقارنه مع المصارف     ١٩٩٧
 أفرع عده   ىإلمي الفلسطيني حيث تفرع هذا المصرف       اإلسالمية تنمو كما حدث مع البنك اإلسال      

 موظفين جدد فالبنك اإلسالمي استقطب من سوق الجامعات مـوظفين جـدد             ىإلكل فرع يحتاج    
 سنة  ٤٠-٣٠ مابين أن   ى بينما نالحظ أيضا إل    مصرف سنة ليخدموا ال   ٣٠حيث أعمارهم اقل من     

و مراقب البد أن يكون قد اشتغل في        أ نالحظ أن من يقوم بعمل رئيس قسم         كما % ٣٣,٨نسبتهم  
بينما نالحـظ أن    %  ١٠٠ن عامين في كل قسم ليستوعب العمل        جميع األقسام بمعدل ال يقل ع     

مية  اإلسـال  بعين سنة ويرجع ذلك إلى أن المصارف        من الموظفين أعمارهم تزيد عن أر     % ٢٦
  .م خبرة كافية في العمل المصرفي  تجارية لديهقامت باستقطاب موظفين من مصارف 

  :المؤهل العلمي
   )١٨(جدول رقم 

  المؤهل العلميحسب متغير توزيع مجتمع الدراسة 
  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

  ١٣,٠  ١٠  دبلوم فاقل

  ٧٦,٦  ٥٩  بكالوريوس

  ١٠,٤  ٨  ماجستير

 ٠,٠  ٠  دكتوراه

  ١٠٠,٠  ٧٧  المجموع



 ٧٧

 في حين   ،   )دبلوم فاقل   (من مجتمع الدراسة مؤهلهم العلمي       % ١٣,٠ أن )١٨(جدول رقم   وضح  
من مجتمع الدراسـة     % ١٠,٤ ، و  ) بكالوريوس   (مؤهلهم العلمي   من مجتمع الدراسة    % ٧٦,٦

و هـي أعلـى نـسبة لمـوظفي          % ٧٦,٦ ذلك إلى  أن      و و يعز  ) ماجستير   (مؤهلهم العلمي   
ى أن المصارف تحتاج إلى      و يرجع ذلك إل    س اإلسالمية هم من حملة شهادة بكالوريو      المصارف  

   المصرف و هي تعكس رؤساء األقسام،درجة البكالوريس بدرجة أكبر؛ ألنها تناسب أعمال
 بعض األقـسام     ى أن   هم من حملة الدبلوم و يعود ذلك إل       % ١٣بينما نالحظ أن نسبة      و نوابهم   

خبـرة عمليـة     ىيعمل فيها من حملة الدبلوم حيث الراتب قليل و تحتاج إل           تتطلب أن يكون من   
 وو يعز % ١٠,٤ث بلغت النسبة     حي في المرتبة األخيرة في المصارف    ) تيرالماجس( ويأتي حملة   

 لدرجة ماجستير بصورة كبيـرة ،و يناسـب بعـض           اإلسالميةعدم احتياج المصارف     ىذلك إل 
   . األعمال ذات المستويات اإلدارية العليا

  

  :المسمى الوظيفي
  )١٩(جدول رقم 

  المسمى الوظيفيتوزيع مجتمع الدراسة حسب متغير 
  ةالنسبة المئوي  التكرار  المسمى الوظيفي

  ١٦,٩  ١٢  مدير

  ٩,١  ٨  مساعد مدير

  ٤١,٦  ٣٢  رئيس قسم

  ٣٢,٥  ٢٥  نائب رئيس قسم

  ١٠٠,٠  ٧٧  المجموع

 فـي حـين    ،  )مدير(من مجتمع الدراسة مسماهم الوظيفي      % ١٦,٩أن  ) ١٩( جدول رقم    وضح
من مجتمع الدراسـة    % ٤١,٦ ، و    )مساعد مدير (من مجتمع الدراسة مسماهم الوظيفي      %  ٩,١

نائـب رئـيس    (من مجتمع الدراسة مسماهم الوظيفي    % ٣٢,٥و   ،)رئيس قسم (لوظيفي  مسماهم ا 
  حيـث   ٤١,٦أن أعلى نسبة هي من رؤساء األقسام حيث بلغت ما نسبته            و ذلك إلى     و يعز  )قسم

من مجتمع الدراسة هـم مـن        % ٣٢,٥األعمال التشغيلية او التنفيذية التي يقومون بها و يليهم          
ث الضغط الشديد الذي يقع على رئيس القسم مما يستوجب أن يعمل معه             نواب رؤساء األقسام حي   

بمسمي مساعد مدير و يعزو ذلـك إلـى أن          % ٩,١بمسمى مدير و     % ١٦,٩نائب له، و يلية     
المدراء و نوابهم ينشغلون في مقابلة الجمهور و حل المشاكل اليومية للفـرع باإلضـافة إلـى                 

  .االتصال مع اإلدارة العامة 
  



 ٧٨

  :الخبرةسنوات 
  )٢٠(جدول رقم 

  سنوات الخدمةتوزيع مجتمع الدراسة حسب متغير 

  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخدمة

  ٤٦,٨  ٣٦   سنوات٥-١

  ٢٣,٤  ١٨   سنوات١٠-٦

  ٢٩,٩  ٢٣   سنوات١٠أكثر من 

  ١٠٠,٠  ٧٧  المجموع

    

 ٥-١ما بين     لديهم الخبرةمن مجتمع الدراسة بلغت سنوات       % ٤٦,٨ أن  )٢٠(بين جدول رقم    
ـ    الخبرةمن مجتمع الدراسة تراوحت سنوات       %  ٢٣,٤في حين   سنوات،    ١٠-٦ ابين لـديهم م

 و و يعز  ، سنوات ١٠ لديهم أكثر من   الخبرةمن مجتمع الدراسة بلغت سنوات      % ٢٩,٩سنوات، و   
لك إلى أن غالبيـة مـن        و يعود ذ   ٤٦,٨ سنوات و هي     ٥-١ ابينأن أعلى نسبة هي م    إلى  ذلك  

م يلـيه  وجد لهم خبرة مصرفية و    ت اإلسالمية هم من الخريجين الجدد الذين ال         ارف  يعمل بالمص 
 أن من عنده خبره و داريـة        ىو يعود ذلك إل    %  ٢٩,٩ بنسبة سنوات   ١٠أكثر من   من خبرتهم   

مـدراء و مراقبـون،     : ن يمتلكون أكثر خبـرة و هـم       مكافية بالعمل المصرفي اإلسالمي هم م     
و هم من رؤساء األقـسام حيـث        % ٢٣,٤ ما نسبة  سنة   ١٠-٦ من   ميليهثم   للمدراء   مساعدون  

 في عمله كموظفاَ اكتـسب      سنوات)٦(رئيس القسم البد أن يكون قد خدم فترة معينة ال تقل عن             
  .فيها خبره 

  

  :سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية
   )٢١(جدول رقم 

  ليةسنوات الخبرة في الوظيفة الحاتوزيع مجتمع الدراسة حسب متغير 
  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية

  ٧٢,٧  ٥٦   سنوات٥اقل من 

  ١١,٧  ٩   سنوات٨-٦

  ١٥,٦  ١٢   سنوات٩أكثر من 

  ١٠٠,٠  ٧٧  المجموع

  



 ٧٩

من مجتمع الدراسة بلغت سنوات الخدمة لديهم في الوظيفـة          % ٧٢,٧ أن    )٢١(بين جدول رقم    
من مجتمع الدراسة تراوحت سنوات الخدمة لديهم       %  ١١,٧ نفي حي  سنوات،   ٥الحالية اقل من    

من مجتمع الدراسة تراوحت سنوات الخبـرة       % ١٥,٦ سنوات ، و     ٨-٦في الوظيفة الحالية من     
 هي أعلى نسبة ممـن      ٧٢,٧ أن   ى ذلك إل  و و يعز  ، سنوات ٩لديهم في الوظيفة الحالية أكثر من       

 اإلسالمية هم   أن غالبية الموظفين في المصارف      إلى  هم عملوا في الوظيفة الحالية و يعود ذلك         
لم يدورا فـي     عملوا في الوظيفة الحالية لزمن أو لفترة أقل من خمس سنوات و              ن جدد   وموظف

 سـنوات و    ٩و هي أكثر مـن       % ١٥,٦ لوظيفة أخري يكسبوا منها خبرة و من ثم          مصرفال
ـ    نواب المديرين و المديرين للمصرف        من ن قد يكونو  أولئك  قـد   أولئـك و   % ١١,٧ ميه و يل
  . من رؤساء األقسامن في الوظيفة الحالية و قد يكونو٨-٦قد خدموا من ن يكونو

  



 ٨٠

  : الدراسةمجاالتتحليل 

االسـتبانة ،  ؛ لتحليل مجـاالت  )One Sample T test( للعينة الواحدة ) T(تم استخدام اختبار
المحسوبة )  t( إذا كانت قيمة   ؛ى محتواها  أن أفراد العينة يوافقون عل     :وتكون الفقرة ايجابية بمعنى   

 والـوزن   ٠,٠٥أو مستوى المعنوية اقـل مـن         (١,٩٩والتي تساوي   الجدولية  ) t(اكبر من قيمة  
 ا؛ أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواه       :، وتكون الفقرة سلبية بمعنى     % )٦٠النسبي اكبر من    

أو مـستوى     (-1.99ية والتي تـساوي     الجدول) t(المحسوبة أصغر من قيمة     ) t(إذا كانت قيمة  
 ؛، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة       % )٦٠ والوزن النسبي اقل من      ٠,٠٥المعنوية اقل من    

  ٠,٠٥إذا كان مستوى المعنوية لها اكبر من 
  اإلدارة العليا للمصارف اإلسالمية و تطبيق عناصر الجودة الشاملة :تحليل فقرات المجال األول

 ى العميلالتركيز عل )١
  )٢٢(جدول رقم 

  )التركيز على العميل(تحليل فقرات المجال الفرعي األول 

 الفقرة مسلسل
المتوسط 

الحسابي

الوزن 

 النسبي

قيمة 

)t( 

مستوى 

 الداللة
الترتيب

    ٤_ 
عند الحصول علي عمـالء جـدد يـتم         

  المحافظة على العمالء الحاليين
4.42 88.31 19.544 0.000 1 

 2 0.000 22.505 87.79 4.39  جاته و رغباته تحديد حا _١ 

 3 0.000 17.956 85.19 4.26  لعمل على  حلها متابعة شكاويه ثم ا _٢

٧_ 
 و ثقة   ،يعمل المصرف على كسب والء    

  العميل 
4.23 84.68 15.776 0.000 4 

٥_ 
جل ؛ أل لجهد ا من يبذل المصرف المزيد  

  عمالئه  تحديد احتياجاته و توقعات
4.14 82.86 15.121 0.000 5 

٩_ 
 تقديم خدمات بشكل متميز يتناسب مـع       

  .توقعاته 
3.99 79.74 12.415 0.000 6 

٣_ 
يتم األخذ بآراء العمالء عنـد تطـوير        

  الخدمات الجديدة
3.87 77.40 9.538 0.000 7 

٨_ 
 يقوم المصرف بأداء خدمة ما بعد البيع       

 لمعرفة مدى رضاهم بمنتجـات      ؛لزبائنه
  الخدمة

3.83 76.62 9.101 0.000 8 

  0.000 20.326 82.82 4.14  جميع الفقرات  



 ٨١

  ١,٩٩تساوي ) ٠,٠٥ ( مستوى داللةو ٧٦الجدولية عند درجة حرية  ) t(قيمة
  

 لمعرفة أراء أفراد عينة الدراسة حول الفقـرات المتعلقـة         ؛للعينة الواحدة ) t(تم استخدام اختبار    
نـة فـي    بين أن آراء أفراد العي    والذي  ) ٢١(جدول رقم   بالتركيز على العميل والنتائج مبينة في       

 والوزن النسبي لكل فقرة اكبر من    ٠,٠٥ن مستوى الداللة اكبر من      جميع الفقرات ايجابية حيث إ    
يجب أن يشمل التركيز على العميل حسب األهمية مـن األعلـى إلـى              : مما يعني انه    %" ٦٠"

  _ :األدنى كما يلي
بـوزن نـسبي    "   يتم المحافظة على العمـالء الحـاليين         عند الحصول علي عمالء جدد    "  -
  .وقد احتل المرتبة األولى" ٨٨,٣١"

  .  الثانيةوقد احتل المرتبة" 87.79% "  بوزن نسبي " تحديد حاجاته و رغباته "   -

 الثالثةوقد احتل المرتبة " 85.19"  بوزن نسبي " العمل على  حلها ثم متابعة شكاويه "   -

 وقد احتل المرتبة  " 84.68"  بوزن نسبي   " لى كسب والء و ثقة العميل       يعمل المصرف ع  "   -

 الرابعة

بوزن نسبي  " جل تحديد احتياجاته و توقعات عمالئه         ؛ أل يبذل  المصرف المزيد من الجهد     "  -
 . الخامسةوقد احتل المرتبة" 82.86"  

وقـد احتـل    " 79.74"  بوزن نـسبي    " تقديم خدمات بشكل متميز يتناسب مع توقعاته        "   -
  السادسة المرتبة

وقد احتـل   " 77.40"  بوزن نسبي   " يتم األخذ بآراء العمالء عند تطوير الخدمات الجديدة         " -
  السابعةالمرتبة

 العـاملين بمنتجـات    مدى رضـى يقوم المصرف بأداء خدمة ما بعد البيع لزبائنه لمعرفة    "  -
  الثامنة وقد احتل المرتبة" 76.62"  بوزن نسبي " الخدمة 

  ، وقيمة٤,١٤الحسابي لجميع فقرات المجال األول وبصفة عامة يتبين أن المتوسط  -

) t (   وهو اكبر من قيمة    ٢٠,٣٢٦المحسوبة تساوي ) t (       و   ١,٩٩الجدوليـة والتـي تـساوي  ،
و مـستوى   % "  ٦٠" محايـد    اكبر من الوزن النسبي ال     هوو % ٨٢,٨٢الوزن النسبي يساوي    

مما يدل على أن هناك تركيز على العميل بدرجة كبيرة و           ؛   ٠,٠٥ من   قل ا الداللة يساوي  وهو   
 يقـوم   العمالء الموجودين لدية باألساس كمـا     قيام المصرف بالمحافظة على     "  ذلك إلى يعزو    

 لجلب عمالء جدد و بهذه الطريقة يكسب        ؛ السوق جاتهم و توقعاتهم من ثم ينتقل إلى      بتحديد احتيا 
و يتفق هـذا مـع دراسـة بركـات          .  انتقالهم إلي المنافسين   والء و ثقة العمالء و يضمن عدم      

توصلت إلـى   قد  و   ٨١,٢٩يتعلق بالتركيز على العميل حيث بلغ الوزن النسبي         فيما   )٢٠٠٧(
أن هناك تبني واضح لدي المصارف العاملة في قطاع غزة لتطبيق أبعاد إدارة الجودة الـشاملة                



 ٨٢

 تطبيق  عاد بدرجات متفاوتة فقد كان مستوى      األب  تلك  التنظيمية السائدة و قد طبقت     في ظل الثقافة  
 أن هنـاك    توصلت إلى فقد  ) ٢٠٠٧(دراسة العاجز   على العميل في المرتبة الثانية أما        التركيز

تطبيـق  وتة فقد كان مستوى     تطبيق لركائز إدارة الجودة بشكل إيجابي بدرجات و مستويات متفا         
 أن  قد توصلت إلـى   ) ٢٠٠٣(المصري   دراسة   حين على العميل في المرتبة الثانية في        التركيز

 مفهوم مبادئ و أبعاد الجودة      قد تبنت إدارات المصارف العاملة في الضفة الغربية و قطاع غزة          
خلـصت  قـد   و  ) ٢٠٠٢الطراونة،البلبيسي،(الشاملة و التي منها التركيز على العميل و دراسة          

ة الجودة   في األردن لجميع عناصر إدار     الدراسة على انه بالرغم من تطبيق المصارف التجارية       
و قـد    ) ٢٠٠٠البلبيـسي، (و دراسـة     بدرجات و مستويات متفاوتـة       الشاملة إال أنها طبقت     

ة  بنسب متفاوتة مفهوم إدارة الجودة الشاملة بكاف       تطبقأوضحت أن المصارف األردنية تبنت  و      
ة الثانية و يتعارض هذا مـع   تطبيق التركيز على العميل يأتي في المرتب   عناصره، و أن مستوى   

و التي أظهرت أن الجودة التي يتوقعها عمالء المصارف اإلسـالمية           ) ٢٠٠٦الخالدي،(دراسة  
العاملة في فلسطين كانت أعلى من الجودة الفعلية للخدمات التي تقدم من المصارف اإلسـالمية               

 التي خلـصت إلـى    و  )٢٠٠٥وادي،عاشور(وجد فجوة و دراسة   ملة في فلسطين، و بالتالي ت     العا
انخفاض مستوي جودة الخدمات    ن العمالء يتلقون خدمات دون مستوى توقعاتهم مما يشير إلى           أ

دراسـة أبـو    أخيـراَ    و    الخـدمات  لعمالء مقارنة مع توقعاتهم فـي تلـك       المصرفية المقدمة ل  

 لـم    أن تقييم العمالء لجودة الخدمات الفعلية إيجابي إال أنـه          توصلت إلى  و التي   )٢٠٠٥(معمر
  .يصل إلي توقعاته



 ٨٣

  :) تحفيز،تأهيل ،تدريب ( يز على تلبية  احتياجات العاملينالترك_ ٢
  )٢٣(جدول رقم 

  )تدريب و تأهيل و تحفيز :( التركيز علي تلبية  احتياجات العاملين ( تحليل فقرات المجال  الفرعي الثاني 

 الفقرة مسلسل
المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي
 tقيمة 

مستوى 

 لداللةا
 الترتيب

٨_  
التدريب يكسب العاملين مهارات تمكنهم من المساهمة في تحسين جودة الخدمة و            

  الحد من األخطاء

4.29 85.71 19.396 0.000 1 

 ١٢_ 
إحساس العامل باألمان الوظيفي؛ يدعم األفكار اإلبداعية و أساليب العمل الخدمي           

  .المقدم للعاملين 
4.27 85.45 14.801 0.000 2 

١٣_ 
 تحفيزهم بما يخـدم المـصلحة       ييؤدي  تشجيع المنافسة االيجابية بين العاملين إل       

  العامة للمؤسسة
4.23 84.68 13.947 0.000 3 

٧_ 
  يهدف التدريب إلي  تغيير سلوك الفرد 

  .و الجماعة وفق جهد مخطط 

4.14 82.86 15.595 0.000 4 

 5 0.000 15.265 81.04 4.05  .م اإلدارية بكفاءة و فعالية يساعد التدريب بالمنظمات في  تطبيق المفاهي _٦

  إيجاد حوافز عينية يحقق إحساس العامل باألمان الوظيفي _١١
4.05 81.04 10.407 0.000 6 

٩_ 
تشتمل أبعاد تحفيز العاملين على مكانه العاملين علي مشاركتهم في تحقيق األداء            

  الرفيع

4.04 80.78 12.746 0.000 7 

  كافأة و تقدير المتميزين من العاملينم _١٠
4.04 80.78 10.538 0.000 8 

١_ 
  يعمل المصرف على تأهيل ثم تدريب ،

  و تحفيز العاملين

3.91 78.18 9.263 0.000 9 

٢_ 
  يتم  إعطاء الفرصة للعاملين إلبداء الرأي

   و االنتقاد البناء

3.60 71.95 5.974 0.000 10 

 11 0.000 6.104 71.17 3.56  ية للعاملين؛ للعمل على تلبية حاجات و رغبات العمالءيتم  منح السلطات الكاف _٤

٥_ 
 تحتوي على جميع االختصاصات لتـصميم الخـدمات   ييتم  تشكيل فرق العمل الت   

  التي تقدمها المنظمة و فقا لبيانات و معلومات يتم جمعها بطرق علمية
3.44 68.83 4.475 0.000 12 

  عاملين الصالحية للتغيير في طرق أداء أعمالهميتم  إعطاء ال _٣
3.31 66.23 3.065 0.003 13 

  جميع الفقرات  
3.92 78.36 

15.693 
0.000  

  ١,٩٩تساوي ) ٠,٠٥ ( مستوى داللةو ٧٦الجدولية عند درجة حرية  ) t(قيمة



 ٨٤

ات المتعلقـة  ول الفقـر  لمعرفة أراء أفراد عينة الدراسة ح     ؛للعينة الواحدة ) t (تم استخدام اختبار  
والنتائج مبينة في جدول رقم     ) ز تحفي تدريب، تأهيل ،  :( املين   تلبية  احتياجات الع    بالتركيز على 

ن مستوى الداللة اكبـر     نة في جميع الفقرات ايجابية حيث إ      والذي يبين أن آراء أفراد العي     ) ٢٣(
لـي تلبيـة      أن التركيـز ع    :ممـا يعنـي   %" ٦٠" والوزن النسبي لكل فقرة اكبر من        ٠,٠٥من  

يجب أن يشمل حسب األهمية من األعلـى إلـى    ) تدريب و تأهيل و تحفيز    :( احتياجات العاملين 
   _:األدنى كما يلي

التدريب يكسب العاملين مهارات تمكنهم من المساهمة في تحسين جودة الخدمة و الحد مـن               "  -
 .وقد احتل المرتبة األولى" 85.71%"بوزن نسبي "  األخطاء 

  

 يدعم األفكار اإلبداعية و أساليب العمل الخـدمي المقـدم           ؛لعامل باألمان الوظيفي  إحساس ا "   -
 .وقد احتل المرتبة  الثانية%" 85.45"  بوزن نسبي " للعاملين 

  
 تحفيزهم بما يخدم المـصلحة العامـة        ييؤدي  تشجيع المنافسة االيجابية بين العاملين إل       "   -

 ل المرتبة الثالثةوقد احت" 84.68%"  بوزن نسبي " للمؤسسة 
 

"  بـوزن نـسبي    "   تغيير سلوك الفرد و الجماعة وفق جهد مخطـط            يهدف التدريب إلى  "   -
 وقد احتل المرتبة الرابعة" %82.86

"  بـوزن نـسبي     "  تطبيق المفاهيم اإلدارية بكفاءة و فعالية        يساعد التدريب بالمنظمات في   "   -
 .وقد احتل المرتبة الخامسة" %81.04

وقد " 81.04%"  بوزن نسبي   " حوافز عينية يحقق إحساس العامل باألمان الوظيفي        إيجاد  "   -
 احتل المرتبة السادسة 

" تشتمل أبعاد تحفيز العاملين على مكانه العاملين علي مشاركتهم في تحقيق األداء الرفيـع               "   -
 وقد احتل المرتبة السابعة" 80.78%"  بوزن نسبي 

وقـد احتـل المرتبـة      " 80.78%"  بوزن نسبي   " من العاملين   ة و تقدير المتميزين     مكافأ"   -
" 78.18%"  بـوزن نـسبي   "  تدريب و تحفيز العاملين  يعمل المصرف على تأهيل ثم "   - الثامنة 

 وقد احتل المرتبة التاسعة 

وقد " 71.95%"  بوزن نسبي   " يتم  إعطاء الفرصة للعاملين إلبداء الرأي و االنتقاد البناء           "   -
 لمرتبة العاشرة احتل ا

بـوزن  "  للعمل على تلبية حاجات و رغبات العمـالء          ؛يتم  منح السلطات الكافية للعاملين     "   -
 وقد احتل المرتبة الحادية عشرة " 71.17%"  نسبي 



 ٨٥

صات لتصميم الخدمات التي تقدمها     اصتخ تحتوي على جميع اال    ييتم  تشكيل فرق العمل الت     "   -
وقـد  " 68.83%"  بوزن نـسبي    " ات يتم جمعها بطرق علمية      المنظمة وفقا لبيانات و معلوم    

 احتل المرتبة الثانية عشرة 

" 66.23%"  بوزن نسبي   " يتم  إعطاء العاملين الصالحية للتغيير في طرق أداء أعمالهم           "   -
 وقد احتل المرتبة الثالثة عشرة 

  ، وقيمة٣,٩٢وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال األول  -

) t (   وهو اكبر من قيمة    ١٥,٦٩٣المحسوبة تساوي )t (    و الوزن    ١,٩٩لجدولية والتي تساوي  ،
و مستوى الداللـة  % "  ٦٠" كبر من  الوزن النسبي المحايد    أوهي   % ٧٨,٣٦النسبي  يساوي    

 مما يدل على أن هناك تركيز علي تلبيـة  احتياجـات           ؛ ٠,٠٥ وهي اقل من     ٠,٠٠٠   تساوي

 تأهيل و تحفيز  بدرجة عالية و أن إدارة المصارف اإلسالمية لم تركـز               ثمين من تدريب    العامل
  بينت و التي ) ٢٠٠٧(دراسة بركات   مع  على تلبية احتياجات العاملين بدرجة كافية، و يتفق هذا          

 المصارف العاملة في قطاع غزة لتطبيق أبعاد إدارة الجودة الـشاملة            ىأن هناك تبني واضح لد    
و التي  ) ٢٠٠٧العاجز، (ةلثقافة التنظيمية السائدة و قد طبقت بدرجات متفاوتة و دراس         في ظل ا  

توصلت إلي أن هناك تطبيق لركائز إدارة الجودة الشاملة بشكل إيجابي بـدرجات و مـستويات                
 تطبيق هو التركيز على تلبيـة احتياجـات العـاملين، و دراسـة            ىمتفاوتة فقد كان أدني مستو    

تعظيم دور القيادة في المؤسسات و مشاركة العاملين فـي          توصلت إلى   لتي  او  ) ٢٠٠٤(شاهين
  ، تشجيع نهج الشفافيةوعملية صنع و اتخاذ القرار في كل المراحل و جميع المستويات،

 و المصارحة في النظام و طرحه بشكل واضح على مـستوي األقـسام و اإلدارة و دراسـة                  
ات المصارف العاملة في الضفة الغربية و قطاع        و التي توصلت إلي أن إدار     ) ٢٠٠٣(المصري  

  ،الثقافة التنظيمية"  مفهوم مبادئ و أدوات إدارة الجودة الشاملة  قد تبنت غزة 
زيادة وعـي متخـذي القـرار فـي         والتي توصلت إلى    ) ٢٠٠٢الطروانة،البلبيسي،( و دراسة 

نافسة المحلية و العالمية، و     المصارف لحجم التحديات التي تواجهها و المتمثلة في زيادة حدة الم          
 و التي توصلت إلـى    ) ٢٠٠٠تغير سلوك العميل في انتقاء الخدمة األفضل، و دراسة البلبيسي ،          

لة بكافـه   بنسب متفاوتة مفهـوم إدارة الجـودة الـشام       تطبققد تبنت و    أن المصارف األردنية    
 العـاملين و ذلـك     لى تلبية احتياجـات      تطبيق ارتبط بالتركيز ع    عناصره، و أن أعلى مستوى    

 أن عدم تبني اإلدارة العليا لفكـرة        التي توصلت إلى   و) : ٢٠٠٦دراسة قوقتدي   (يتعارض مع   
 و أن   ودة أداء العاملين للخدمة المـصرفية      تدني ج  لشاملة و تطبيق مفاهيمها يؤدي إلى     الجودة ا 

 البـشرية   عدم تطبيق المصارف لمفاهيم الجودة الشاملة علي ممارسات وظائف إدارة المـوارد           
ه أداء العـاملين للخدمـة      ثر سـلبا علـى جـود      ؤالخاصة باالختيار و التعيين و تقويم األداء ي       

  .المصرفية
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 ):التركيز علي تحسين العمليات: (تحليل فقرات المجال الفرعي الثالث -
    )٢٤(جدول رقم   

  )التركيز علي تحسين العمليات(تحليل فقرات المجال الفرعي الثالث 

المتوسط   الفقرةمسلسل
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

الترتيب

٢_ 
 يعتبر العلم بمفاهيم التطـوير المؤسـسي       

 لضمان تنفيذ تطبيـق إدارة      ؛األداة المثالية 
  .الجودة الشاملة

3.97 79.48 12.788 0.000 1 

١_ 
 جنب  ى تسير إدارة الجودة الشاملة جنبا إل     

  مع التطوير المؤسسي
3.94 78.70 10.950 0.000 2 

وجد أساليب متقدمة لتقييم المركز المالي      ت   _٥
  للمقترض

3.94 78.70 10.950 0.000 2 

 3 0.000 6.956 74.29 3.71خطة لتقليل وقت إنجاز المعامالت توافر ت   _٦

 تتميز نسبة العائد  علي الودائـع بأنهـا           _٧
  .مرتفعة 

3.68 73.51 6.317 0.000 4 

٣_ 
لتحليـل أنـشطة الالزمـة     يوجد أساليب   
  لتقديم الخدمة

3.66 73.25 7.892 0.000 5 

 6 0.000 7.373 73.25 3.66   يتوافر برامج لتقليل عملية السحب  _٤

  0.000 13.674 75.88 3.79  جميع الفقرات  

  ١,٩٩ تساوي ٠,٠٥ ومستوى داللة ٧٦ الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

 لمعرفة أراء أفراد عينة الدراسة حول الفقـرات المتعلقـة           ؛واحدةللعينة ال ) t(تم استخدام اختبار  
نـة فـي    بين أن آراء أفراد العي    والذي  ) ٢٤(يل والنتائج مبينة في جدول رقم       بالتركيز على العم  

 والوزن النسبي لكل فقرة اكبر من  ٠,٠٥ن مستوى الداللة اكبر من      جميع الفقرات ايجابية حيث إ    
كيز على تحسين العمليات يجب أن يشمل حسب األهمية من األعلى            أن التر  :مما يعني ؛  %" ٦٠"

  :إلى األدنى كما يلي
 لضمان تنفيذ تطبيق إدارة الجـودة       ؛يعتبر العلم بمفاهيم التطوير المؤسسي األداة المثالية      "   -

  .وقد احتل المرتبة األولى%" 79.48" بوزن نسبي "  الشاملة 

% 78.70" بوزن نسبي   "  جنب مع التطوير المؤسسي      ىير إدارة الجودة الشاملة جنبا إل     تس"   -
  .  الثانيةوقد احتل المرتبة" 
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وقد احتل  % " 78.70" بوزن نسبي   " وجد أساليب متقدمة لتقييم المركز المالي للمقترض        ت"   -
  الثانيةالمرتبة

 وقد احتـل المرتبـة    % " 74.29" بوزن نسبي   " توافر خطة لتقليل وقت إنجاز المعامالت       ت"  -

 ثالثةال

 وقد احتل المرتبة  % " 73.51" بوزن نسبي   " تتميز نسبة العائد  علي الودائع بأنها مرتفعة         "   -

 .الرابعة

وقد احتـل   % " 73.25" بوزن نسبي   " وجد أساليب لتحليل أنشطة الالزمة لتقديم الخدمة        ت"   -
  الخامسة المرتبة

  السادسة وقد احتل المرتبة% "73.25" توافر برامج لتقليل عملية السحب بوزن نسبي ت"   -

 t) ( ، وقيمـة   ٣,٧٩وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميـع فقـرات المجـال األول              
ـ   ) t ( وهو اكبر من قيمة    ١٣,٦٧٤المحسوبة تساوي     الـوزن   ،  و  ١,٩٩ساوي  الجدولية والتي ي
الداللـة  و مستوى   % "  ٦٠"  اكبر من  الوزن النسبي المحايد        وهو % ٧٥,٨٨النسبي  يساوي    

 تحـسين العمليـات      ؛ مما يدل على أن هناك تركيز علـى         ٠,٠٥اقل من    وهو   ٠,٠٠٠تساوي  
  و االنتـشار المنهجيـة المتبعـة لـدى           سياسة التوسع   كافية  و يعزو الباحث ذلك إلى      بدرجة  

  ، ؛ ألجل تشغيل تلك األفرعب عمالء جددسالمية في قطاع غزة و بالتالي كسالمصارف اإل
 ان إدارات البنـوك اإلسـالمية       و التي توصلت إلـى      ) ٢٠٠٦(ع دراسة الخالدي   م ذلكو يتفق   

 ممـا   ؛ على تحسين وتطوير خدماتها بالوصول إلى توقعات عمالئهـا          تعمل   العاملة في فلسطين  
يضمن استمرار تعامل عمالئها وبالتالي تعزيز موقعها التنافسي عن طريق تقديم خدمات تتميـز              

 تقييم العمالء لجـودة     ى إل و قد توصلت  )٢٠٠٥(  دراسة أبو معمر   في حين بمستوى جودة عالية    
ان قياس جودة الخدمة المـصرفية  ،الخدمات الفعلية ايجابي إال انه لم يصل إلي مستوى توقعاتهم   

 لتطوير وتحسين جودة الخـدمات المـصرفية المقدمـة          اك العمالء لها هو المدخل الرئيس     وإدر
 اختالف األهمية النـسبية للمعـايير التـي         التي أوضحت   و) ٢٠٠٥(سة شعشاعة   ودرا، للعمالء

، االسـتجابة ، االعتماديـة :(يستخدمها العمالء عند تقييمهم لجودة الخدمة و كان ترتيبهم كالتالي         
م ا في عين االعتبار عند القي      أن تأخذه   اإلدارة علىيجب  ؛ لذا   العناصر الملموسة و، التعاطف، الثقة

توصلت إلى ان   والتي  ) ٢٠٠٣(صرفية المقدمة ودراسة المصري     بعملية تحسين جودة الخدمة الم    
ئ وأبعاد إدارة الجـودة      مفهوم مباد  لضفة الغربية وقطاع غزة قد تبنت     ادارت البنوك العاملة في ا    

ان والتـي توصـلت إلـى       ) ٢٠٠٢(ودراسة الطروانة والبلبيسى    ، ) ة الثقافة التنظيمي  (الشاملة    
وهـذه  ،  بشكل عام عناصر مفهوم إدارة الجودة الشاملة         تبنتقد  المصارف التجارية في األردن     

 لحجم التحديات التي تواجهها والمتمثلـة       ؛النتيجة تشير إلى زيادة وعى متخذي القرار في البنوك        
وانـه  ، وتغير سلوك العميل في انتقاء الخدمة األفضل        ،في زيادة حدة المنافسة المحلية والعالمية       
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 التجارية في األردن لجميع عناصر إدارة الجودة الشاملة إال أنهـا            بالرغم من تطبيق المصارف     
ان التركيـز   والتي توصلت إلـى     ) ٢٠٠٠(طبقت بدرجات ومستويات متفاوتة ودراسة البلبيسى       

 أن عدم   التي  توصلت إلى   و) ٢٠٠٦( دراسة قوقندي    و تطبيق، على تحسين العمليات أقل مستوى    
ة أداء العـاملين    لشاملة و تطبيق مفاهيمها يؤدي إلي تدني جود       تبني اإلدارة العليا لفكرة الجودة ا     

  للخدمة المصرفية،
 و أن عدم تطبيق المصارف لمفاهيم الجودة الشاملة على ممارسـات وظـائف إدارة المـوارد                
البشرية الخاصة باالختيار و التعيين و تقويم األداء يؤثر سلبا على جودة أداء العاملين للخدمـة                

  .المصرفية
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  )٢٥(جدول رقم 

والدرجة الكلية )  االحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسةىعل التركيز(تحليل فقرات المجال الفرعي الرابع 

  لفقراته

 الفقرة مسلسل
المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة
 الترتيب

٤_ 
  يتعامل المصرف  مع موضوع  الجودة علـى أنهـا هـدف            

   يسعى إلى تحقيقه يإستراتيج
4.03 80.52 12.741 0.000 1 

 2 0.000 10.967 77.66 3.88   يهتم المصرف  بدراسة أوضاع المنافسين؛ لتحسين الخدمة  _٣

٢_ 
 ثم يقـوم بتحـسينها و        ةإستراتيجييقوم المصرف بعمل خطة     

  تعديلها عند الحاجة 
3.86 77.14 10.187 0.000 3 

و تحديث أساليب الرقابة على الجودة بصفة دائمة        توجد مراجعة     _١١

 .  
3.78 75.58 8.169 0.000 4 

 5 0.000 9.798 75.32 3.77  . تتميز  وسائل االتصال بأنها  فعالة بين الموظفين و الزبائن  _٨

 6 0.000 7.622 74.55 3.73  . تتوافر آلية لمتابعة التطورات في مجال تقديم الخدمة   _٥

 6 0.000 6.994 74.55 3.73  . أوقات محددة إلنجاز المعامالت للزبائن تتوافر   _١٢

يستخدم المصرف  مخططات و مؤشرات مالية في الرقابة علي            _ ١٠

  الجودة 
3.71 74.29 7.598 0.000 7 

 توجد تعليمات و لوائح توضـح دور الموظـف فـي تحقيـق              _٦

  األهداف
3.69 73.77 6.883 0.000 8 

 9 0.000 6.636 72.73 3.64  واضحة و دقيقة لتقييم األداء  توجد مقاييس   _٧

 9 0.000 6.763 72.73 3.64   تساهم األساليب اإلحصائية في الرقابة على الجودة   _١٣

 10 0.000 6.542 71.69 3.58  . تقاس جودة أداء الخدمة في جميع األقسام  _٩

 11 0.000 6.104 71.17 3.56  ةيوجد نظام يهتم بدراسة السوق و التغييرات االقتصادي _١

  0.000 11.238 74.75 3.74  جميع الفقرات  

 ١,٩٩ تساوي ٠,٠٥ ومستوى داللة ٧٦الجدولية عند درجة حرية ) t (قيمة

 لمعرفة أراء أفراد عينة الدراسة حول الفقـرات المتعلقـة       ؛للعينة الواحدة ) t(تم استخدام اختبار    
نـة فـي    بين أن آراء أفراد العي    والذي  ) ٢٥(ل رقم   ة في جدو  بالتركيز على العميل والنتائج مبين    



 ٩٠

 والوزن النسبي لكل فقرة اكبر من  ٠,٠٥ن مستوى الداللة اكبر من      جميع الفقرات ايجابية حيث إ    
 حسب   التركيز على االحتياجات اإلدارية و التكنولوجية         يجب أن يشمل   ة أن : مما يعني  ؛%"٦٠"

  _:يلياألهمية من األعلى إلى األدنى كما 
"   تحقيقـه     يـسعى إلـى    يإستراتيج مع موضوع  الجودة علي أنها هدف         يتعامل المصرف   "  -

  .وقد احتل المرتبة األولى" 80.52%"بوزن نسبي 
" 77.66%"  بوزن نـسبي    "  لتحسين الخدمة    ؛يهتم المصرف  بدراسة أوضاع المنافسين     "   -

  .وقد احتل المرتبة  الثانية
بوزن نسبي  "  يقوم بتحسينها و تعديلها عند الحاجة        راتيجية ثم يقوم المصرف بعمل خطة ست    "   -

 وقد احتل المرتبة الثالثة" %77.14"  

"  بـوزن نـسبي     " وجد مراجعة و تحديث أساليب الرقابة علي الجودة بـصفة دائمـة             ت"   -
 وقد احتل المرتبة الرابعة" %75.58

"  بـوزن نـسبي     " زبـائن   تتميز  وسائل االتصال بأنها  فعالة بـين المـوظفين و ال            "   -
 .وقد احتل المرتبة الخامسة" %75.32

وقـد  " 74.55%"  بوزن نـسبي    " توافر آلية لمتابعة التطورات في مجال تقديم الخدمة         ت"   -
 احتل المرتبة السادسة 

وقـد احتـل    " 74.55%"  بوزن نـسبي  "تتوافر أوقات محددة إلنجاز المعامالت للزبائن       "   -
 المرتبة السادسة

"  بـوزن نـسبي     "  مخططات و مؤشرات مالية في الرقابة علي الجودة          خدم المصرف   يست"   -
 وقد احتل المرتبة السابعة " %74.29

"  بـوزن نـسبي     " وجد تعليمات و لوائح توضح دور الموظف فـي تحقيـق األهـداف              ت"   -
 وقد احتل المرتبة الثامنة" %73.77

وقد احتل المرتبـة  " 72.73%"  وزن نسبي ب" وجد مقاييس واضحة و دقيقة لتقييم األداء  ت"   -
 التاسعة

وقد احتـل   " 72.73%"  بوزن نسبي   " تساهم األساليب اإلحصائية في الرقابة علي الجودة        "  -
 المرتبة التاسعة

وقد احتل المرتبة   " 71.69%"  بوزن نسبي   " تقاس جودة أداء الخدمة في جميع األقسام        "   -
 العاشرة

وقد " 71.17%"  بوزن نسبي   " السوق و التغييرات االقتصادية     يوجد نظام يهتم بدراسة     "   -
 احتل المرتبة الحادية عشرة

  ، وقيمة٣,٧٤وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الفرعي الرابع 
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) (t وهو اكبر من قيمة١١,٢٣٨ المحسوبة تساوي )t ( ١,٩٩الجدولية والتي تساوي  ،  

  % "  ٦٠"  اكبر من  الوزن النسبي المحايد و وه % ٧٤,٧٥ساوي و الوزن النسبي  ي

  ؛ مما يدل على أن هناك تركيز علـى     ٠,٠٥ اقل من     وهو ٠,٠٠٠ مستوى الداللة تساوي         و

 ان  و يعـزو الباحـث ذلـك إلـى        كافية  االحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسة  بدرجة        
ية طويلة األمد تتصف بالمرونة و اإلدارة العليا        ستراتيجلمصارف اإلسالمية تقوم بوضع خطط      ا

لديها القدرة لقياس جودة األداء في تقديم الخدمات باستخدام مؤشرات سليمة كما تتعـرف اإلدارة               
العليا على نقاط القوة و الضعف في البرنامج البنكي و من ثم تعديله أو شراء برنامج جديد فيـه                   

 التي و)٢٠٠٧بركات(و دراسة   )٢٠٠٧(مع دراسة العاجز    كل اإلمكانيات المصرفية و يتفق هذا       
رة الجودة الشاملة و قد طبقت تلـك األبعـاد           أن هناك تبني واضح لتطبيق أبعاد إدا       ا إلى توصلت

 تطبيـق هـو التركيـز علـى  االحتياجـات اإلداريـة       بدرجات متفاوتة فقد كان أعلى مستوى   
تراتيجي و استمرارية التحـسين و القـدرة        سمنافسة و ذلك من خالل التخطيط ال      والتكنولوجية لل 

على االتصال الفعال و القدرة على قياس جودة األداء في تقديم الخدمـة و دراسـة المـصري                  
ق  أن إدارات المصارف العاملة في الضفة الغربية و قطاع غـزة             و التي توصلت إلى   ) ٢٠٠٣(

و التـي   ) ٢٠٠٢(نة والبلبيسى    مفهوم مبادئ و أبعاد إدارة الجودة الشاملة ودراسة الطروا         تبنت
 بشكل عام عناصر مفهـوم إدارة الجـودة         توصلت إلى ان المصارف التجارية في األردن تبنت       

وانه بالرغم من تطبيق المصارف التجارية في األردن لجميع عناصـر إدارة الجـودة              ، الشاملة  
و التي توصـلت    ) ٢٠٠٠( ودراسة البلبيسى    ،الشاملة إال أنها طبقت بدرجات ومستويات متفاوتة      

  .متفاوتة  أن المصارف في  تطبق جميع عناصر إدارة الجودة الشاملة بدرجات إلى 
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 الربحيـة، اإلنتاجيـة،كفاءة التـشغيل ،      (األداء المؤسسي   : الثانيتحليل فقرات المجال    : ثانيا

  ):رضا العمالء على الخدمات المقدمة لهمى مستو
  )٢٦(جدول رقم 

  )األداء المؤسسي(ن كل فقرة من فقرات المجال الثاني معامالت االرتباط بي

  الفقرةمسلسل
المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة
 الترتيب

 ١ 0.000 15.302 84.42 4.22  توفير الوقت   _١٧

 ٢ 0.000 17.898 83.90 4.19   تحسين الربحية   _١٤

 ٣ 0.000 16.110 83.38 4.17   زيادة القدرة التنافسية  _٣

 ٤ 0.000 15.135 83.12 4.16   تقديم مستوي متميز من الخدمة للعمالء  _٩

 ٥ 0.000 17.391 82.60 4.13  زيادة أرباح المصارف   _٥

 أكثرفي الفرص والنمو ومستقبل      توسع     _١٥
   المدى البعيدعلىصرف ديمومة للم

4.13 82.60 15.599 0.000 ٥ 

 ٦ 0.000 14.250 82.34 4.12  ن ارتفاع معدل رضا العاملي  _١٢

 ٧ 0.000 15.636 82.08 4.10   زيادة فعالية المصارف   _١١

 ٨ 0.000 12.529 81.82 4.09   ارتفاع معدل رضا العمالء   _١٣

 ٩ 0.000 14.252 81.30 4.06   زيادة الحصة السوقية  _٢

 ٩ 0.000 13.835 81.30 4.06   زيادة الموارد المالية   _٧

 ٩ 0.000 14.252 81.30 4.06   فعالة في المصارف  رقابة  _١٠

 ٩ 0.000 13.452 81.30 4.06  حسن استثمار الموارد البشرية المتاحة   _١٦

 ١٠ 0.000 15.265 81.04 4.05   تحسين أداء العاملين في المصارف  _٦

 ١١ 0.000 13.087 80.78 4.04   زيادة الكفاءة اإلنتاجية للعاملين  _١

٤_ 
اليف تقديم الخدمات بمـا ال       انخفاض تك 

  يؤثر على جودتها 
3.92 78.44 11.833 0.000 ١٢ 

 ١٣ 0.000 7.577 74.03 3.70   زيادة التوظيف  _٨

  0.000 21.003 81.51 4.08  جميع الفقرات  

 ١,٩٩ تساوي ٠,٠٥ ومستوى داللة ٧٦الجدولية عند درجة حرية ) t (قيمة



 ٩٣

 لمعرفة أراء أفراد عينة الدراسة حول الفقرات المتعلقـة          ؛ةللعينة الواحد ) t (تم استخدام اختبار   
والذي بين أن آراء أفراد العينـة فـي         ) ٢٦(يل والنتائج مبينة في جدول رقم       بالتركيز على العم  

 والوزن النسبي لكل فقرة اكبر من       ٠,٠٥ن مستوى الداللة اكبر من      إجميع الفقرات ايجابية حيث     
 حسب األهمية من األعلى إلى األدنـى         األداء المؤسسي  يشملانه يجب أن    :مما يعني   ؛  %" ٦٠"

  :كما يلي
  .وقد احتل المرتبة األولى%" 84.42"  بوزن نسبي )توفير الوقت ( -
  .وقد احتل المرتبة  الثانية " 83.90%"  بوزن نسبي )تحسين الربحية (  -
 ةالثوقد احتل المرتبة الث" 83.38%"   بوزن نسبي )زيادة القدرة التنافسية (  -

وقد احتل المرتبـة  %"  83.1"  بوزن نسبي  " ) متميز من الخدمة للعمالءتقديم مستوى(  -
 الرابعة

 .وقد احتل المرتبة الخامسة %" 82.60"  بوزن نسبي )زيادة أرباح المصارف (  -

"   بوزن نسبي    ) المدى البعيد    علىصرف   ديمومة للم  أكثرفي الفرص والنمو ومستقبل     توسع  (  -
 د احتل المرتبة الخامسة وق %" 82.60

 وقد احتل المرتبة السادسة %" 82.34"   بوزن نسبي ) ارتفاع معدل رضا العاملين(  -

  وقد احتل المرتبة السابعة"٨٢,٠٨% " بوزن نسبي )زيادة فعالية المصارف (  -

  وقد احتل المرتبة الثامنة"%81.82% "  بوزن نسبي )ارتفاع معدل رضا العمالء  (  -

  وقد احتل المرتبة التاسعة"٨١,٣٠% " بوزن نسبي ) حصة السوقية زيادة ال(  -

  وقد احتل المرتبة التاسعة%"٨١,٣٠ "  بوزن نسبي )زيادة الموارد المالية (  -

  وقد احتل المرتبة التاسعة"81.30% " بوزن نسبي ) رقابة فعالة في المصارف (  -

 وقـد احتـل المرتبـة       "٨١,٣٠  " بوزن نسبي    )ستثمار الموارد البشرية المتاحة      حسن ا  ( -
 التاسعة

  وقد احتل المرتبة العاشرة"81.04 " بوزن نسبي )سين أداء العاملين في المصارف  تح( -

  وقد احتل المرتبة الحادية عشرة"80.78 "  بوزن نسبي )ادة الكفاءة اإلنتاجية للعاملين  زي( -

 وقـد   "78.44 " زن نسبي    بو )الخدمات بما ال يؤثر على جودتها       انخفاض تكاليف تقديم    ( -
 احتل المرتبة الثانية عشرة

  وقد "74.03%  " بوزن نسبي )الخدمات بما ال يؤثر على جودتها  انخفاض تكاليف تقديم  (-
  احتل المرتبة الثالثة عشرة

، ٤,٠٨وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الفرعي الرابع             -

الجدوليـة والتـي تـساوي      ) t( وهو اكبر من قيمـة       ٢١,٠٠٣ المحسوبة تساوي ) t(وقيمة  

% ٦٠"  اكبر من  الوزن النسبي المحايد        وهو % ٨١,٥١ الوزن النسبي  يساوي      ،  و  ١,٩٩



 ٩٤

 ممـا يـدل علـى أن األداء         ٠,٠٥ وهي اقل من     ٠,٠٠٠ و مستوى الداللة تساوي            " 

 التطـوير البنكـي يكـون       لىو يعزو الباحث ذلك إ     ،المؤسسي  في المصارف  بصورة كبيرة      
 جنب و أن تحسين األداء المؤسـسي لـه          اء حيث يسيران جنبا إلى     مع التطور في األد    اَمتالزم

انعكاسات إيجابية على زيادة األرباح والعوائد و خصوصا للمالكين و أصحاب الودائع واإلدارة             
جهود مبذولة لتحسين األداء    العليا والعاملين و علي زيادة اإلنتاجية و كفاءة التشغيل و أن هناك             

ل  ألداء المؤسسة    ، وفي تطوير األداء المؤسسي نقوم بتقييم شام       و هي مدعومة من اإلدارة العليا     
 و يتفـق هـذا مـع دراسـة          ،ستراتيجي وما تطمح إليه في السنوات القادمـة       على المستوى ال  

زة تطبق ركائز   ان مؤسسات اإلقراض النسائية في قطاع غ      إلى  توصلت  والتي  ) ٢٠٠٧(العاجز
 مـا   ؛إدارة الجودة الشاملة  بشكل إيجابي بدرجات  مستويات متفاوتة  و بطريقة غير منظمـة               

 أكبر في مقابل تحقيق نتائج أقل و ان المؤسسة تشجع أي مبادرة لتحـسين               اَيجعلها تبذل مجهود  
ودة الشاملة  األداء و تستجيب بصورة سريعة للتغيرات في البيئة المحيطة و أن تطبيق إدارة الج             

في مؤسسات اإلقراض النسائية في قطاع غزة يؤثر بشكل إيجـابي علـى األداء المؤسـسي و                 
وجد عالقة طردية بين الثقافة التنظيميـة       التي توصلت  إلى أنه ت     و  " ) ٢٠٠٣(دراسة المصري   

 مبـادئ و أدوات و أبعـاد         قد تبنت  إلدارات المصارف العاملة في الضفة الغربية و قطاع غزة        
المـصارف  أن  و التي توصلت إلى     )  ٢٠٠٢الطراونة،البلبيسي،(ارة الجودة الشاملة و دراسة      إد

 و هذه النتيجة تـشير إلـى      ،ة الشاملة  بشكل عام مفهوم إدارة الجود     التجارية في األردن قد تبنت    
زيادة وعي متخذي القرار في المصارف بحجم التحديات التي تواجهها المتمثلة في زيادة حـدة               

 تغير سلوك العميل في انتقاء الخدمة األفضل و انه بالرغم مـن              و سة المحلية و العالمية،   المناف
تطبيق المصارف التجارية في األردن لجميع عناصر إدارة الجودة الـشاملة إال أنهـا طبقـت                

 ،بدرجات

و التي توصلت إلى ان المـصارف األردنيـة         )٢٠٠٠البلبيسي،( و مستويات متفاوتة و دراسة      
 بنسب متفاوتة مفهوم إدارة الجودة الشاملة بكافة عناصـره و دراسـة البـشير               ت  طبقتبنت و   

 أن المصارف الخارجية تحقق ربحا أكثر من  المصارف المحلية           والتي توصلت إلى  ): ٢٠٠٠(
و التي توصلت   ) ٢٠٠٦(ة قوقندي   تعارض مع دراس  ،إال أنها ت  مع تساوي الظروف و المعطيات    

 تـدني جـودة   لشاملة و تطبيق مفاهيمها يؤدي إلى  العليا لفكرة الجودة ا    أن عدم تبني اإلدارة      إلى
الجـودة الـشاملة   إدارة  و أن عدم تطبيق المـصارف لمفـاهيم       العاملين للخدمة المصرفية  أداء  
ين و تقويم األداء    ي التع موارد البشرية الخاصة باالختيار ثم     إدارة ال  فعلى ممارسات و وظائ   يؤثر

  .اء العاملين للخدمة المصرفيةيؤثر سلبا على جودة أد
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  :فرضيات الدراسة

ال تتبني إدارات المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غـزة أبعـاد          :" الفرضية الرئيسة األولي    
 احتياجات العاملين، تحسين العمليات     مقابلةالعميل ، :( التركيز على : دارة الجودة الشاملة  إمفهوم  

  :شتق منها الفرضيات الفرعية التاليةت و. )وجية للمنافسةاالحتياجات اإلدارية و التكنولو 
  

  . ال تلتزم المصارف اإلسالمية في قطاع غزة بالتركيز على العميل-١

) ٢٧(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم        ) t(والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       
وهـو اكبـر مـن       % ٨٢,٨٢اسة يساوي   بين أن الوزن النسبي آلراء أفراد مجتمع الدر       والذي  

 مما يدل على رفـض الفرضـية        ؛٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة يساوي    %" ٦٠"
   و يتفق هذا مع.المصارف اإلسالمية في قطاع غزة تلتزم بالتركيز على العميل أن :المبدئية أي

عارض مع كل من   دراسة بركات و العاجز و المصري و طراونة و بلبيسي في حين يت            ( كل من   
  ).دراسة ابو معمر و الخالدي ووادي وعاشور (
  
  . ال تلتزم المصارف اإلسالمية في قطاع غزة بالتركيز على مقابلة احتياجات العاملين-٢

  

) ٢٧( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         )t(والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       
وهـو اكبـر مـن       % ٧٨,٣٦آلراء أفراد مجتمع الدراسة يساوي      والذي يبين أن الوزن النسبي      

مما يدل على رفـض الفرضـية       ؛ ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة يساوي    %" ٦٠"
 المصارف اإلسالمية في قطاع غزة تلتزم بـالتركيز علـى مقابلـة احتياجـات               :المبدئية أي أن  

ز وشاهين و  المـصري و طراونـة و          بركات و العاج  ( و يتفق هذا مع دراسة كل من        العاملين
  .في حين  يتعارض مع دراسة قوقندي ) بلبيسي

  

  . ال تلتزم المصارف اإلسالمية في قطاع غزة بالتركيز على تحسين العمليات-٣
  

) ٢٧(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم        ) t(والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       
وهـو اكبـر مـن       % ٧٥,٨٨سبي آلراء أفراد مجتمع الدراسة يساوي       والذي بين أن الوزن الن    

مما يدل على رفـض الفرضـية       ؛ ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة يساوي    %" ٦٠"
و يتفق   المصارف اإلسالمية في قطاع غزة تلتزم بالتركيز على تحسين العمليات         :المبدئية أي أن    

فـي  ) و شعشاعة و المصري و طراونة و بلبيسي           معمر أبوالخالدى و   ( هذا مع دراسة كل من      
  .حين  يتعارض مع دراسة كل من بلبيسي و قوقندي

  



 ٩٦

 و   ، ال تلتزم المصارف اإلسالمية في قطاع غزة بـالتركيز علـى االحتياجـات اإلداريـة               -٤

  .التكنولوجية للمنافسة
  

) ٢٧(بينة في جدول رقم     للعينة الواحدة والنتائج م   ) t (والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار     
وهـو اكبـر مـن       % ٧٤,٧٥ن أن الوزن النسبي آلراء أفراد مجتمع الدراسة يساوي          يوالذي ب 

مما يدل على رفـض الفرضـية       ؛ ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة يساوي    %" ٦٠"
و  ،يةالمصارف اإلسالمية في قطاع غزة تلتزم بالتركيز على االحتياجات اإلدار         المبدئية أي أن    

بركات والعاجز و المصري و طراونـة و        (و يتفق هذا مع دراسة كل من        .التكنولوجية للمنافسة 
  .في حين  يتعارض مع دراسة قوقندي ) بلبيسي  و البشير 

  :الفرضية الرئيسة األولي 

دارة الجودة الـشاملة    إال تتبني إدارات المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة أبعاد مفهوم            " 
   االحتياجات اإلدارية احتياجات العاملين ، تحسين العمليات ، مقابلةالعميل ،: تركيز على ال

 . ) و التكنولوجية للمنافسة

  
  )٢٧(جدول رقم 

  تحليل مجاالت الدراسة

  محتوى المجال المجال
المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 0.000 20.326 82.82 4.14  التركيز على العميل

التركيز علي تلبيـة  احتياجـات       

  العاملين
3.92 78.36 15.693 0.000 

 0.000 13.674 75.88 3.79  التركيز علي تحسين العمليات
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التركيز علي االحتياجات اإلدارية    

  و التكنولوجية للمنافسة
3.74 74.75 11.238 0.000 

  ،اإلدارة العليا للمصارف اإلسالمية: جميع فقرات األول

   و تطبيق عناصر الجودة الشاملة
3.88 77.66 17.610 0.000 

الربحية،اإلنتاجية،كفاءة التشغيل ،   ( األداء المؤسسي   :الثاني

  " رضا العمالء على الخدمات المقدمة لهممستوى
4.08 81.51 21.003 0.000 

 0.000 22.200 78.79 3.94  قرات الدراسة جميع ف

  )٠,٣٩٦( تساوي) ٢٣(ودرجة حرية)٠,٠٥ (الجدولية عند مستوى داللة) r(من قيمة المحسوبة اكبر) r(قيمة



 ٩٧

  

) ٢٧( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         t) (والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار     
 وهـو اكبـر مـن       % ٧٧,٦٦أفراد مجتمع الدراسة يساوي     ن أن الوزن النسبي آلراء      والذي بي

 مما يدل على رفـض الفرضـية        ؛٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة يساوي    %" ٦٠"
إدارة الجـودة   تتبني إدارات المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة أبعاد مفهوم           المبدئية أي   

 املين، التركيـز علـى تحـسين العمليـات ،          ،مقابلة احتياجات الع   العميل   :ىالشاملة التركيز عل  
  .)االحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسة

  

 بـين التـزام المـصارف    ٠,٠٥ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللـة         : ثانيا

   المصارفجودة الشاملة و األداء المؤسسي لتلكاإلسالمية العاملة في قطاع غزة بأبعاد ال

  : الفرضيات الفرعية التاليةشتق منها و ت
  بين التزام البنوك اإلسـالمية العاملـة فـي        α=05.0 عند مستوى داللة     ال توجد عالقة   -١

و يتفق هذا مع كل     . المصارف عميل و تحسين األداء المؤسسي لتلك     قطاع غزة بالتركيز على ال    
  ).قوقندي(  يتعارض مع في حين) دراسة العاجز و طراونة وبلبيسي و البشير(من 

  
  )٢٨(جدول رقم 

التزام البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالتركيز على العميل و تحسين معامالت االرتباط لبيرسون بين 

  . المصارفتلكاألداء المؤسسي ل

  اإلحصاءات  المجال
تحسين األداء المؤسسي لهذه 

 المصارف

معامل ارتباط 
  بيرسون

0.119 

 0.301  مستوى الداللة
قطاع غزة التزام المصارف  اإلسالمية العاملة في 

  لبالتركيز على العمي

 77  حجم العينة

  ٠,٢١٧يساوي " ٧٥" ودرجة حرية ٠,٠٥الجدولية عند مستوى داللة )  r(قيمة 

  

 و   اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالتركيز على العميـل        التزام المصارف   الختبار العالقة بين    
 والنتائج مبينـة    )لبيرسون( تم استخدام اختبار االرتباط      ؛ المصارف تلك األداء المؤسسي ل   تحسين

 وهي اقل من    ٠,١١٩ تساوي   )بيرسون(ن أن قيمة معامل ارتباط      والذي بي  ) ٢٨(في جدول رقم    
 ودرجة حرية   ٠,٠٥ عند مستوى داللة     ٠,٢١٧الجدولية والتي تساوي    ) معامل االرتباط  (rقيمة  

 مما يدل على قبـول      ؛٠,٠٥ وهي اكبر من     ٠,٣٠١ا أن قيمة مستوي الداللة تساوي       ، كم " ٧٥"



 ٩٨

 اإلسـالمية     بين التزام المصارف      α=05.0 عند مستوى داللة     ال توجد عالقة   : الفرضية أي 
  . المصارفتلكالعاملة في قطاع غزة بالتركيز على العميل و تحسين األداء المؤسسي ل

  
اإلسالمية العاملة فـي    مصارف   بين إلتزام ال   α=05.0عند مستوى داللة    القة  ال توجد ع   -٢

  .  المصارفملين و تحسين األداء المؤسسي لتلكقطاع غزة بالتركيز على مقابلة احتياجات العا
  )٢٩(جدول رقم 

 غزة بالتركيز على مقابلة إلتزام المصارف  اإلسالمية العاملة في قطاع بين )لبيرسون(معامالت االرتباط 

  . المصارفتلكاحتياجات العاملين و تحسين األداء المؤسسي ل

  اإلحصاءات  المجال

 تحــسين األداء المؤســسي
 لهذه المصارف

 

 معامل ارتباط 
  )بيرسون(

0.239 

 0.036  اللةمستوى الد

إلتزام المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالتركيز 
  على مقابلة احتياجات العاملين

 77  حجم العينة

  ٠,٢١٧يساوي " ٧٥" ودرجة حرية ٠,٠٥الجدولية عند مستوى داللة )  (rقيمة 
  

 اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالتركيز علـى مقابلـة           إلتزام المصارف   الختبار العالقة بين    
االرتبـاط   تم اسـتخدام اختبـار       ؛ المصارف تلكاحتياجات العاملين و تحسين األداء المؤسسي ل      

 ) بيرسـون  (والذي يبين أن قيمة معامل ارتبـاط      ) ٢٩( والنتائج مبينة في جدول رقم       )لبيرسون(
 عنـد   ٠,٢١٧الجدولية والتي تـساوي     ) معامل االرتباط  (r وهي اكبر من قيمة      ٠,٢٣٩تساوي  

 وهي اقل   ٠,٠٣٦، كما أن قيمة مستوي الداللة تساوي        " ٧٥" ودرجة حرية    ٠,٠٥مستوى داللة   
عنـد مـستوى داللـة      توجـد عالقـة      ، مما يدل على رفض الفرضية العدمية  أي           ٠,٠٥من  
05.0=α               بين إلتزام البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالتركيز على مقابلـة احتياجـات 

  . المصارفتلكالعاملين و تحسين األداء المؤسسي ل
 
  
  
  
  



 ٩٩

 اإلسالمية العاملة فـي     مصارف   بين إلتزام ال   α=05.0عند مستوى داللة    ال توجد عالقة     -٣

  .  المصارفتلكقطاع غزة بالتركيز على تحسين العمليات و تحسين األداء المؤسسي ل
  

  )٣٠(جدول رقم 

إلتزام المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالتركيز على تحسين  بين )لبيرسون (معامالت االرتباط

   المصارفتلكتحسين األداء المؤسسي لالعمليات و 

  اإلحصاءات  المجال
تحسين األداء المؤسسي لهـذه     
  المصارف

معامل ارتباط 
  بيرسون

0.270 

 0.018  مستوى الداللة

إلتزام البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالتركيز 
  على تحسين العمليات

 77  حجم العينة

  ٠,٢١٧يساوي " ٧٥" ودرجة حرية ٠,٠٥لة  الجدولية عند مستوى دال) (rقيمة 
  

 اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالتركيز علـى تحـسين           إلتزام المصارف   الختبار العالقة بين    
 )لبيرسـون ( تم استخدام اختبار االرتبـاط       ؛المصارفتلك  العمليات و تحسين األداء المؤسسي ل     

 ٠,٢٧٠معامل ارتباط بيرسون تـساوي      ن أن قيمة    والذي بي ) ٣٠(والنتائج مبينة في جدول رقم      
 ٠,٠٥ عند مستوى داللة     ٠,٢١٧الجدولية والتي تساوي    ) معامل االرتباط  (rوهي اكبر من قيمة     

 ، مما يدل    ٠,٠٥ وهي اقل من     ٠,٠١٨، كما أن قيمة مستوي الداللة تساوي        " ٧٥"ودرجة حرية   
  بـين إلتـزام    α=05.0عند مـستوى داللـة      توجد عالقة   على رفض الفرضية العدمية  أي       

 اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالتركيز على تحسين العمليـات و تحـسين األداء               المصارف  
  .  المصارفتلكالمؤسسي ل

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٠

اإلسالمية العاملة في قطاع    مصارف    بين إلتزام ال    α=05.0عند مستوى داللة    ال توجد عالقة    

ز على االحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسة و تحـسين األداء المؤسـسي             غزة بالتركي 

  .  المصارفتلكل
  

  )٣١(جدول رقم 

إلتزام المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالتركيز على االحتياجات  بين )لبيرسون(معامالت االرتباط 

   المصارفتلك لاإلدارية و التكنولوجية للمنافسة و تحسين األداء المؤسسي

  اإلحصاءات  المجال

تحسين األداء المؤسسي 
 لهذه المصارف

 

معامل ارتباط 
  بيرسون

0.296 

 0.009  مستوى الداللة

إلتزام المصارف  اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالتركيز 
  على االحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسة

 77  حجم العينة

  ٠,٢١٧يساوي " ٧٥" ودرجة حرية ٠,٠٥ مستوى داللة  الجدولية عند) (rقيمة 
  

 اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالتركيز على االحتياجات         إلتزام المصارف   الختبار العالقة بين    
 تم استخدام اختبـار     ؛ المصارف تلكاإلدارية و التكنولوجية للمنافسة و تحسين األداء المؤسسي ل        

ن أن قيمـة معامـل ارتبـاط        والذي بي ) ٣١(ة في جدول رقم     والنتائج مبين ) ونلبيرس(االرتباط  
الجدوليـة والتـي تـساوي      ) معامل االرتباط  (r وهي اكبر من قيمة      ٠,٢٩٦ تساوي   )بيرسون(

، كما أن قيمة مـستوي الداللـة تـساوي          " ٧٥" ودرجة حرية    ٠,٠٥ عند مستوى داللة     ٠,٢١٧
عنـد  توجـد عالقـة     دمية  أي    مما يدل على رفض الفرضية الع     ؛ ٠,٠٥ وهي اقل من     ٠,٠٠٩

 اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالتركيز على          بين إلتزام المصارف      α=05.0مستوى داللة   
  . المصارفتلكاالحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسة و تحسين األداء المؤسسي ل

  

  
  
  
  
  
  



 ١٠١

أثرها علـي تحـسين األداء المؤسـسي بـين          ال تختلف أبعاد الجودة الشاملة من حيث ت       : ثالثا

ـ        ( المصارف  اإلسالمية العاملة في قطاع غزة       اإلسـالمي  ك  البنـك اإلسـالمي العربـي، البن

  .α=05.0عند مستوى داللة )الفلسطيني 
  )٣٢(جدول رقم 

    للفروق بين المتوسطات حسب متغير للمصرفtاختبار 

  المصرف  عنوان المجال  المجال
لمتوسط ا

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  tقيمة 

مستوى 

  الداللة

ــى   0.493 4.103  اإلسالمي العربي ــز عل التركي

 0.406 4.431  اإلسالمي الفلسطيني  العميل
-2.216 0.048 

التركيز علي تلبية  0.532 3.910  اإلسالمي العربي

 0.362 3.983  اإلسالمي الفلسطيني يناحتياجات العامل
-0.536 0.601 

ــي   0.519 3.821  اإلسالمي العربي ــز عل التركي

 0.394 3.587  اإلسالمي الفلسطيني  تحسين العمليات
1.607 0.134 

 0.558 3.761  ياإلسالمي العرب
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ــي   ــز عل التركي

االحتياجــــات 

ــة و  اإلداريـــ

ــة  التكنولوجيــ

  للمنافسة

 0.708 3.556  اإلسالمي الفلسطيني
0.838 0.423 

اإلدارة : جميع فقرات المجـال األول     0.453 3.885  اإلسالمي العربي

العليا للمصارف اإلسالمية و تطبيق     

 0.348 3.867  اإلسالمي الفلسطيني  عناصر الجودة الشاملة
0.141 0.891 

 (األداء المؤسـسي    :المجال الثـاني   0.441 4.099  اإلسالمي العربي

 كفاءة التـشغيل،   ،اإلنتاجية،الربحية

مستوي رضا العمالء على الخدمات     

  )المقدمة لهم
 0.498 3.895  اإلسالمي الفلسطيني

1.170 0.270 

 0.378 3.948  اإلسالمي العربي
  جميع المجاالت

 0.334 3.875  اإلسالمي الفلسطيني
0.603 0.559 

  ١,٩٩تساوي " ٧٥" ودرجة حرية ٠,٠٥دولية عند مستوى داللة الج) t(قيمة 
  



 ١٠٢

 للفروق بين عينتين مستقلتين والنتائج مبينة في جـدول          )t(والختبار الفرضية تم استخدام اختبار      
 ( ٠,٠٥والذي يبين أن  قيمة مستوى الداللة لكل مجال وللمجاالت مجتمعة اكبر من              ) ٣٢(رقم  

عميل فتوجد فروق في آراء العينـة ولـصالح البنـك اإلسـالمي             باستثناء مجال التركيز على ال    
ـ         ال   : قبول الفرضية أي   :مما يعني ) يالفلسطين  ىتختلف أبعاد الجودة الشاملة من حيث تأثرها عل

البنـك اإلسـالمي     ( تحسين األداء المؤسسي بين المصارف  اإلسالمية العاملة في قطاع غـزة           
  .د مستوى داللةعن)اإلسالمي الفلسطيني ك العربي، البن

 حول أبعـاد إدارة الجـودة       ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          : رابعا

  الشاملة وتأثيرها على  تحسين األداء المؤسسي يعزي للخصائص الشخصية لمجتمع الدراسة 

مـة  الجنس ، العمر ، المؤهل العلمي ، المسمي الوظيفي ، سنوات الخبرة ، عدد سنوات الخد               (

   ).في الوظيفة الحالية
  _: من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التاليةتوتفرع



 ١٠٣

 حول أبعاد إدارة الجودة الـشاملة       ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة          

  وتأثيرها على  تحسين األداء المؤسسي  تعزى للجنس
  )٣٣(جدول رقم 

  غير الجنس  للفروق بين المتوسطات حسب متtاختبار 

المتوسط   الجنس  عنوان المجال  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى   tقيمة 
  الداللة

 0.394 4.115  ذكر
  التركيز على العميل

 0.513 4.146  أنثى
-0.206 0.837 

ــة  0.394 4.006  ذكر ــي تلبي ــز عل التركي
 0.535 3.900  أنثى  اجات العامليناحتي

0.674 0.502 

التركيــز علــي تحــسين  0.533 3.791  ذكر
 0.509 3.795  أنثى  العمليات

-0.022 0.983 

 0.542 3.870  ذكر

ول
األ

 :
ق        
يـ
تطب

و 
ية 
الم
سـ

 اإل
رف

صا
 للم

عليا
 ال
ارة
إلد
ا

ملة
لشا
دة ا
جو
ر ال

ص
عنا

 

التركيز علي االحتياجات   
اإلداريــة و التكنولوجيــة 

 0.583 3.710  أنثى  للمنافسة
0.910 0.366 

اإلدارة :  فقرات المجال األول   جميع 0.420 3.947  ذكر
العليا للمصارف اإلسالمية و تطبيق     

 0.446 3.870  أنثى  عناصر الجودة الشاملة
0.576 0.566 

( األداء المؤسـسي    :المجال الثـاني   0.568 4.086  ذكر
 ، كفاءة التـشغيل   ،اإلنتاجيةالربحية،
 رضا العمالء على الخدمات     ىمستو

  "المقدمة لهم
  أنثى

4.074 0.427 

0.090 0.928 

 0.366 3.988  ذكر
  جميع المجاالت

 0.375 3.930  أنثى
0.514 0.609 

  ١,٩٩تساوي " ٧٥" ودرجة حرية ٠,٠٥ الجدولية عند مستوى داللة )t(قيمة 

للفروق بين عينتين مستقلتين والنتائج مبينة في جدول        ) t( تم استخدام اختبار     ؛والختبار الفرضية 
 مما  ٠,٠٥ن أن  قيمة مستوى الداللة لكل مجال وللمجاالت مجتمعة اكبر من             والذي بي ) ٣٣(رقم  

 ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللـة           ال   :يعني قبول الفرضية العدمية  أي     
  .حول أبعاد إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها على  تحسين األداء المؤسسي  تعزى للجنس

  



 ١٠٤

 حول أبعاد إدارة الجودة الـشاملة       ٠,٠٥ فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة         ال توجد 

  : للعمروتأثيرها على  تحسين األداء المؤسسي  تعزى
  )٣٤(جدول رقم 

  العمر اختبار تحليل التباين األحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير
  المتوسط الحسابي

  عنوان المجال  المجال

ن 
 م
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٣٠-
٤٠
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 0.219 1.550 4.31 4.07 4.09  التركيز على العميل

 تلبية  احتياجات    التركيز على 
  العاملين

3.85 3.88 4.08 1.321 0.273 

 0.267 1.342 3.94 3.70 3.78  يات تحسين العملالتركيز على

اإلدارة العليــــــا :األول
ــالمية و   ــصارف اإلس للم
ــودة  ــق عناصــر الج تطبي

 االحتياجـات   التركيز علـى   الشاملة
اإلداريــة و التكنولوجيــة  

  للمنافسة
3.61 3.72 3.96 2.337 0.104 

اإلدارة العليــا للمــصارف :جميــع فقــرات المجــال األول
   و تطبيق عناصر الجودة الشاملة،اإلسالمية

3.81 3.83 4.06 2.308 0.107 

ربحية، اإلنتاجية ،كفاءة التـشغيل،     ال(مؤسسي  األداء ال :الثاني
  " رضا العمالء على الخدمات المقدمة لهممستوى

3.95 4.10 4.24 2.749 0.071 

 0.039 3.394 4.11 3.91 3.85  جميع المجاالت

  ٢,٧٤تساوي  "٠,٠٥"ومستوى داللة ) ٨١، ٣(  الجدولية  عند درجتي حرية F) (قيمة

  )٣٥(جدول رقم 

  المتعددة وفق متغير العمراختبار شفيه للمقارنات 
  الفروق بين المتوسطات    

   سنة٤٠أكثر من    سنة٤٠-٣٠   سنة٣٠اقل من   العمر 

 *0.264- 0.061-    سنة٣٠اقل من 

 0.204-  0.061   سنة٤٠-٣٠

جميع 
فقرات 
  االستبيان

  0.204 *0.264   سنة٤٠أكثر من 



 ١٠٥

لفروق بين متوسـطات العينـات المـستقلة         تم استخدام اختبار تحليل التباين ل      ؛الختبار الفرضية 
الجدولية ) F(المحسوبة اقل من قيمة     ) F(ن أن قيمة    والذي بي ) ٣٤(والنتائج مبينة في جدول رقم      

 لكل مجال على حدة ولكن      ٠,٠٥ومستوى داللة   " ٧٤،  ٢"  عند درجة حرية   ٣,١٥والتي تساوي   
  ن أن قيمة    بصفة عامة تبي)F (    وهي اكبر من قيمـة      ٣,٣٩٤تساوي  المحسوبة للمجاالت مجتمعة 

F) (         ؛ ٠,٠٥ وهي اقل مـن      ٠,٠٣٩الجدولية وقيمة مستوى الداللة للمجاالت  مجتمعة تساوي 
 داللـة   فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى       :توجد رفض الفرضية العدمية أي        :مما يعني 
 للعمر وقد   سي  تعزى   حول أبعاد إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها على  تحسين األداء المؤس           ٠,٠٥

سـنة  ٤٠أكثـر مـن     " و  "  سنة ٣٠اقل من   " أن الفروق بين فئتي     ) ٣٥(ن اختبار شفيه رقم     بي " 
  ." سنة٤٠أكثر من " وكانت لصالح الفئة 

 حول أبعاد إدارة الجودة الـشاملة       ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة          

   تعزى للمؤهل العلميوتأثيرها على  تحسين األداء المؤسسي 
  )٣٦(جدول رقم 

  اختبار تحليل التباين األحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير المؤهل العلمي
  المتوسط الحسابي

  عنوان المجال  المجال

قل
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 0.367 1.017 3.91 4.17 4.18  التركيز على العميل

 تلبية  احتياجات    ىالتركيز عل 
  العاملين

4.05 3.88 4.05 0.736 0.483 

 0.315 1.174 4.05 3.76 3.79   تحسين العملياتىالتركيز عل

ــا :األول اإلدارة العليــــ
ــالمية و   ــصارف اإلس للم

ــق عناصــر ال ــودة تطبي ج
ـ   الشاملة  االحتياجـات   ىالتركيز عل

اإلداريــة و التكنولوجيــة  
  للمنافسة

3.88 3.69 3.91 0.867 0.424 

اإلدارة العليا للمصارف اإلسالمية    :جميع فقرات المجال األول   
  و تطبيق عناصر الجودة الشاملة

3.97 3.85 3.98 0.513 0.601 

ــاني ــسي :الثـ ــة،كفاءة (األداء المؤسـ الربحية،اإلنتاجيـ
  ) رضا العمالء على الخدمات المقدمة لهمالتشغيل،مستوى

4.01 4.09 4.07 0.121 0.886 

 0.781 0.247 4.00 3.92 3.98  لمجاالتجميع ا

  ٣,١٥تساوي  "٠,٠٥"ومستوى داللة ) ٧٤، ٢(  الجدولية  عند درجتي حرية )(Fقيمة 



 ١٠٦

 تم استخدام اختبار تحليل التباين للفروق بين متوسـطات العينـات المـستقلة              ؛الختبار الفرضية 
الجدوليـة  ) F(ة اقل من قيمة   المحسوب)F(ن أن قيمة    بيوالذي  ) ٣٦(والنتائج مبينة في جدول رقم      

 لكل مجـال و للمجـاالت       ٠,٠٥ومستوى داللة   " ٧٤،  ٢"  عند درجة حرية   ٣,١٥والتي تساوي   
 قبـول   :مما يعني ؛  ٠,٠٥مجتمعة وقيمة مستوى الداللة لكل مجال و لجميع المجاالت اكبر من            

 حول أبعـاد    ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة           :الفرضية العدمية أي  
  .إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها على  تحسين األداء المؤسسي  تعزى للمؤهل العلمي

 حول أبعاد إدارة الجودة الـشاملة       ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة          

   للمسمى الوظيفيوتأثيرها على  تحسين األداء المؤسسي  تعزى
  )٣٧(جدول رقم 

  لتباين األحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير المسمى الوظيفياختبار تحليل ا
  المتوسط الحسابي

  عنوان المجال  المجال
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 0.188 1.637 4.09 4.08 4.11 4.41  التركيز على العميل

 تلبيــة ىالتركيــز علــ
  احتياجات العاملين

4.22 3.84 3.90 3.81 2.088 0.109 

ـ    تحـسين   ىالتركيز عل
  العمليات

4.07 3.71 3.79 3.67 1.807 0.153 

اإلدارة العليـــا  :األول
  ،للمصارف اإلسالمية

ــر  و   ــق عناص تطبي
ـ  الجودة الشاملة  ىالتركيـــز علــ

االحتياجات اإلداريـة و    
  التكنولوجية للمنافسة

4.21 3.63 3.69 3.59 4.050 0.010 

اإلدارة العليا للمصارف   :فقرات المجال األول  جميع  
  اإلسالمية و تطبيق عناصر الجودة الشاملة

4.23 3.80 3.85 3.77 3.737 0.015 

 كفاءة  الربحية، اإلنتاجية، ( األداء المؤسسي   :الثاني
 رضا العمالء علـى الخـدمات       ى مستو ،التشغيل  
  )مالمقدمة له

4.29 4.13 4.11 3.91 2.348 0.080 

 0.005 4.586 3.81 3.92 3.90 4.25  لمجاالتجميع ا

  ٢,٧٦تساوي  "٠,٠٥"ومستوى داللة ) ٧٣، ٣(  الجدولية  عند درجتي حرية Fقيمة 



 ١٠٧

  )٣٨(جدول رقم 

  اختبار شفيه للمقارنات المتعددة وفق متغير المسمى الوظيفي
  الفروق بين المتوسطات    

  
المسمى 
  الوظيفي

  مدير
مساعد 

  مدير

رئيس 

  قسم

نائب 

يس رئ

  قسم

 *0.62 0.52 *0.58   مدير

ــساعد  مـ

  مدير
-0.58* 

 -0.06 0.04 

 0.10  0.06 0.52-  رئيس قسم

التركيز علي االحتياجات اإلدارية و 
  التكنولوجية للمنافسة

نائب رئيس  

  قسم
-0.62* -0.04 -0.10  

 *0.46 *0.38 0.43   مدير

ــساعد  مـ

  مدير
-0.43* 

 -0.05 0.03 

 0.08  0.05 0.38-  رئيس قسم

اإلدارة العليا :جميع فقرات المجال األول
جودة للمصارف اإلسالمية و تطبيق عناصر ال

  الشاملة
نائب رئيس  

  قسم
-0.459* -0.032 -0.079  

 0.44 0.32 0.35   مدير

ــساعد  مـ

  مدير
-0.35  -0.03 0.09 

 0.11  0.03 0.32-  رئيس قسم
  جميع المجاالت

نائب رئيس  

  قسم
-0.44 -0.09 -0.11  

  

 تم استخدام اختبار تحليل التباين للفروق بين متوسـطات العينـات المـستقلة              ؛الختبار الفرضية 
ن انه ال توجد فروق في استجابات مجتمع الدراسـة          بيوالذي  ) ٣٧(والنتائج مبينة في جدول رقم      

ن حيث إ ) عملياتاحتياجات العاملين، تحسين ال    تلبية   العميل،:  التركيز على    : في كل من األبعاد   
" ٧٣،  ٣"  عند درجة حريـة    ٢,٧٦الجدولية والتي تساوي    ) F(المحسوبة اقل من قيمة     ) F (قيمة



 ١٠٨

 إدارة الجودة الـشاملة   المحسوبة لجميع أبعاد    ) F(ن أيضا أن قيمة     تبي كما   ٠,٠٥ومستوى داللة   
 ومـستوى   "٧٣،  ٣"  عند درجة حرية   ٢,٧٦الجدولية والتي تساوي    ) F(مجتمعة  اكبر من قيمة      

 توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد      رفض الفرضية العدمية أي:مما يعني؛ ٠,٠٥داللة  
 حول أبعاد إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها على  تحـسين األداء المؤسـسي               ٠,٠٥مستوي داللة   

" أن الفروق بين فئة المـدير       ) ٣٨( جدول رقم    )شفيه(ن اختبار   بي كما    للمسمى الوظيفي،  تعزى
  ).المدير( كانت لصالح فئة  و الفروق)نائب رئيس القسم( و ) مساعد المدير( ل من الفئات وك
  

 حول أبعاد إدارة الجودة الـشاملة       ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة          

   لسنوات الخبرةوتأثيرها على  تحسين األداء المؤسسي تعزى
  )٣٩(جدول رقم 

  األحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير سنوات الخبرةاختبار تحليل التباين 
  المجال  المتوسط الحسابي

ت ٥-١  عنوان المجال
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 0.041 3.338 4.35 4.01 4.07  التركيز على العميل

 تلبية  احتياجات    التركيز على 
  العاملين

3.79 3.95 4.09 2.399 0.098 

 0.441 0.829 3.91 3.72 3.76  تحسين العملياتالتركيز على

ــا :األول اإلدارة العليــــ
ــالمية و   ــصارف اإلس للم
تطبيق عناصر الجودة الشاملة

 االحتياجـات   التركيز علـى  
ــة   ــة و التكنولوجي اإلداري

  للمنافسة
3.60 3.67 4.00 3.845 0.026 

ا للمصارف اإلسالمية   اإلدارة العلي :جميع فقرات المجال األول   
  و تطبيق عناصر الجودة الشاملة

3.78 3.83 4.08 3.654 0.031 

الربحية، اإلنتاجية، كفاءة التشغيل ،     ( األداء المؤسسي   :الثاني
  ). رضا العمالء على الخدمات المقدمة لهممستوى

3.97 4.16 4.18 1.960 0.148 

 0.020 4.106 4.11 3.93 3.84  جميع المجاالت

  ٣,١٥تساوي  "٠,٠٥"ومستوى داللة ) ٧٤، ٢( الجدولية  عند درجتي حرية ) (Fقيمة 

  

  



 ١٠٩

  

  )٤٠(جدول رقم 

  اختبار شفيه للمقارنات المتعددة وفق متغير سنوات الخبرة
  الفروق بين المتوسطات    

  سنوات الخبرة   المجال
  سنوات٥- ١

١٠- ٦ 

  سنوات

 ١٠أكثر من 

  سنوات

 *0.35- 0.07    سنوات٥-١

 0.28-  0.07-   سنوات١٠-٦

  التركيز على العميل

  0.28 *0.35   سنوات١٠أكثر من 

 *0.40- 0.06-    سنوات٥-١

 0.34-  0.06   سنوات١٠-٦

  ، االحتياجات اإلداريةالتركيز على

   و التكنولوجية للمنافسة

  0.34 *0.40   سنوات١٠أكثر من 

 *0.30- 0.05-    سنوات٥-١

 0.25-  0.05   سنوات١٠-٦

اإلدارة العليـا   :جميع فقرات المجال األول   
سالمية و تطبيق عناصـر     للمصارف اإل 
  0.25 *0.30   سنوات١٠أكثر من   الجودة الشاملة

 *0.27- 0.09-    سنوات٥-١

  جميع المجاالت 0.18-  0.09   سنوات١٠-٦

  0.18 *0.27   سنوات١٠أكثر من 

باين للفروق بين متوسـطات العينـات المـستقلة          تم استخدام اختبار تحليل الت     ؛الختبار الفرضية 
والذي يبين انه ال توجد فروق في استجابات مجتمع الدراسة          ) ٣٩(والنتائج مبينة في جدول رقم      

حيث )  تحسين العمليات  ى تلبية  احتياجات العاملين ، التركيز عل       ىالتركيز عل (في كل من األبعاد     
، ٢"  عند درجـة حريـة     ٣,١٥دولية والتي تساوي    الج) (F المحسوبة اقل من قيمة      (F)ن قيمة   إ

إدارة الجـودة    المحسوبة لجميـع أبعـاد       )F(ن أيضا أن قيمة      كما تبي  ٠,٠٥ومستوى داللة   " ٧٤
" ٧٤،  ٢"  عند درجـة حريـة     ٣,١٥ الجدولية والتي تساوي     (F) مجتمعة  اكبر من قيمة       الشاملة

 توجد فروق ذات داللة إحـصائية    : رفض الفرضية العدمية أي    :مما يعني ؛ ٠,٠٥ومستوى داللة   
 حول أبعاد إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها على  تحسين األداء المؤسسي             ٠,٠٥عند مستوي داللة    

"  سنوات   ٥-١" أن الفروق بين فئة   ) ٤٠( ويبين اختبار شفيه جدول رقم        لسنوات الخبرة ،   تعزى
  " سنوات١٠ر من أكث" لصالح فئة كانت الفروق "  سنوات١٠أكثر من " والفئة 

  



 ١١٠

 حول أبعاد إدارة الجودة الـشاملة       ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة          

   لعدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحاليةوتأثيرها على  تحسين األداء المؤسسي  تعزى
  

  )٤١(جدول رقم 

  ات الخبرة في الوظيفة الحاليةسنواختبار تحليل التباين األحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير 

  المتوسط الحسابي

  عنوان المجال  المجال
ن 
 م
قل
ا

٥ 

ت
وا
سن

  

ت ٨- ٦
وا
سن

ن   
 م
ثر
أك

٩ 

ت
وا
سن

  

ة 
يم
ق

F  

لة
دال
 ال
ى
تو
مس

  

 0.07 2.75 4.44 4.14 4.08  التركيز على العميل

 تلبية  احتياجات    ىلالتركيز ع 
  العاملين

3.84 3.96 4.28 3.95 0.02 

 0.56 0.59 3.93 3.84 3.76   تحسين العملياتىالتركيز عل

اإلدارة العليــــــا :األول
ــالمية و   ــصارف اإلس للم
ــودة  ــق عناصــر الج تطبي

ـ   الشاملة  االحتياجـات   ىالتركيز عل
اإلداريــة و التكنولوجيــة  

  للمنافسة
3.63 4.01 4.04 4.02 0.02 

اإلدارة العليا للمصارف اإلسالمية    :جميع فقرات المجال األول   
  ناصر الجودة الشاملةو تطبيق ع

3.80 3.99 4.17 4.13 0.02 

 ، كفاءة التشغيل    الربحية، اإلنتاجية،  (األداء المؤسسي   :الثاني
  ) رضا العمالء على الخدمات المقدمة لهمىمستو

4.03 3.97 4.37 3.26 0.04 

 0.01 5.28 4.23 3.98 3.87  جميع المجاالت

  ٣,١٥تساوي  "٠,٠٥"ومستوى داللة ) ٧٤، ٢(  الجدولية  عند درجتي حرية )(Fقيمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١١

  )٤٢(جدول رقم 

  سنوات الخبرة في الوظيفة الحاليةاختبار شفيه للمقارنات المتعددة وفق متغير 
  الفروق بين المتوسطات    

 ٥اقــل مــن سنوات الخبرة   المجال

  سنوات

٨-٦ 

  سنوات

 ٩أكثر مـن    

  سنوات

ــ ــن اق  ٥ل م

  سنوات
 -0.12 -0.44* 

  التركيز على تلبية  احتياجات العاملين 0.32-  0.12   سنوات٨-٦

 ٩أكثر مـن    

  سنوات
0.44* 0.32  

ــن  ــل م  ٥اق

  سنوات
 -0.38 -0.42* 

  التركيز على االحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسة 0.04-  0.38   سنوات٨-٦

 ٩أكثر مـن    

  سنوات
0.42* 0.04  

ــن  ــل م  ٥اق

  سنوات
 -0.19 -0.37* 

 0.19-  0.19   سنوات٨-٦
ليا للمصارف اإلسالمية و تطبيق عناصر      اإلدارة الع :جميع فقرات المجال األول   

  الجودة الشاملة
 ٩أكثر مـن    

  سنوات
0.37* 0.19  

ــن  ــل م  ٥اق

  سنوات
 0.06 -0.34* 

 0.40-  0.06-   سنوات٨-٦
،مستوى _الربحية،اإلنتاجية، كفاءة التشغيل (األداء المؤسسي :المجال الثاني

  رضا العمالء على الخدمات المقدمة لهم
 ٩أكثر مـن    

  سنوات
0.34* 0.40  

ــن  ــل م  ٥اق

  سنوات
 -0.11 -0.36* 

  جميع المجاالت 0.25-  0.11   سنوات٨-٦

 ٩أكثر مـن    

  سنوات
0.36* 0.25  

  

 تم استخدام اختبار تحليل التباين للفروق بين متوسـطات العينـات المـستقلة              ؛الختبار الفرضية 
 الجدولية  )F( المحسوبة اكبر من قيمة      )F(ن أن قيمة  والذي بي ) ٤١(لنتائج مبينة في جدول رقم      وا

  لكل بعد من أبعـاد إدارة        ٠,٠٥ومستوى داللة   " ٧٤،  ٢"  عند درجة حرية   ٣,١٥والتي تساوي   
 و لجميع ) باستثناء بعدي التركيز على العميل و التركيز علي تحسين العمليات           ( الجودة الشاملة   



 ١١٢

 توجد فـروق ذات     :رفض الفرضية العدمية أي   :  مما يعني    ؛ مجتمعة إدارة الجودة الشاملة  أبعاد  
 حول أبعاد إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها على  تحـسين     ٠,٠٥داللة إحصائية عند مستوي داللة      

) ٤٢( اختبار شفيه رقـم  الخبرة في الوظيفة الحالية كما يبين  لعدد سنوات  األداء المؤسسي  تعزى   
  ) سنوات٩أكثر من ( و ) سنوات٥ اقل من (فروق بين فئتي  هناك أن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



 ١١٣

  

  
  الفصل الخامس

  
  النتائج و التوصيات

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٤

  :النتائج_أوال 
إن إدارات المصارف اإلسالمية العاملة في       %" ٧٧,٦٦"   مجتمع الدراسة بوزن نسبي       رأى_ ١

التركيزعلى العميل، التركيز على مقابلـة      (بعاد مفهوم إدارة الجودة الشاملة       أ قد تبنت قطاع غزة   
احتياجات العاملين ، التركيز على تحسين العمليات ، التركيز علـى االحتياجـات اإلداريـة و                

  ).التكنولوجية للمنافسة
 متابعة  ثم اهتمام إدارات  المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة  بالتركيز على العميل               _٢

 .ةاحتياجاته و حل مشاكله بصورة مستمر

 العاملين  ن المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة تلتزم بالتركيز على مقابلة احتياجات           إ_ ٣
 .و لكن بدرجة عالية

ن المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة تلتزم  بالتركيز على تحسين العمليات بدرجة              إ_ ٤
ف اإلسالمية العاملـة فـي       سياسة التوسع و االنتشار المتبع لدي المصار       ى و يعود ذلك إل    كافية

 .قطاع غزة

 ،ن المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة تقم  بالتركيز على االحتياجات اإلداريةإ _ ٥

 .بدرجة كافية  مع االلتزم  و التكنولوجية للمنافسة 

سير بدرجة كبيرة ويرجع    ي في قطاع غزة     ن األداء المؤسسي للمصارف اإلسالمية العاملة     إ _ ٦
 .دة اإلنتاجية و القدرة التنافسيةاهتمام اإلدارة العليا في تحسين الربحية و زياى ذلك إل

 التركيز علـى العميـل،      "الجودة الشاملة   للمصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بأبعاد        _ ٧
تحسين العمليات، التركيز على االحتياجات     التركيز على مقابلة احتياجات العاملين، التركيز على        

    .تحسين األداء المؤسسي و  "اإلدارية و التكنولوجية للمنافسة
 ال تختلف أبعاد الجودة الشاملة من حيث تأثرها على تحسين األداء المؤسسي بين المصارف               _٨

 ).لعربي ، البنك اإلسالمي االبنك اإلسالمي الفلسطيني( غزة اإلسالمية العاملة في قطاع

 يختلف بعد مجال التركيز على العميل من البنك اإلسالمي الفلسطيني عن  البنك اإلسـالمي                _٩
العربي و لصالح البنك اإلسالمي الفلسطيني من حيث تأثرها على تحسين األداء المؤسسي بـين               

 ).البنك اإلسالمي العربي(إلسالمية المصارف ا

دة الشاملة و تأثرها على تحـسين األداء المؤسـسي          ال توجد فروق حول أبعاد إدارة الجو      _ ١٠
 .يعزي للجنس

لمصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة يوجد له تـأثير علـى            في ا ن العمر للموظفين    إ_ ١١
ـ و سنة  و يعز٤٠سنة و أكثر من ٣٠ فئتي أقل من    خاصةتحسين األداء المؤسسي     أن  ى ذلك إل

ى المشاكل الصعبة و التي ال يعرف حلها مـن هـو    سنة عنده قدرة عالية عل٤٠أكثر من  الذي  
 . عنده قدرة على اتخاذ القراركماأقل منه سنا 



 ١١٥

 المؤهل العلمي للموظفين العاملين بالمصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة له تأثير             إن_ ١٢
م  ألن كل من يعمل بالعمل المصرفي اإلسالمي عليه أن يقو  ؛مباشر على تحسين األداء المؤسسي    

جل البقاء و االستمرار في     أل ؛بأداء مميز و أن يعمل باستمرار على تحسين األداء في المصرف          
 .سوق المنافسة

من خـالل   ذات خبرة ودراية كافية بالعمل و ذلك يتضح         وجود كوادر بشرية بنسبة عالية      _ ١٣
 .سنوات الخبرة التي لديهم

 .زهم بما يخدم المصلحة العامة للمصرف تحفيىتؤدي المنافسة اإليجابية بين العاملين إل_ ١٤

 حول إبعاد إدارة الجودة الشاملة      ٠,٠٥ داللة   ىتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو      _ ١٥
ن الفروق لـصالح فئـة      إو تأثرها على تحسين األداء المؤسسي يعزي للمسمي الوظيفي حيث           

وظيفي له و السلطة الممنوحة له       طبيعة العمل ال   ى الباحث ذلك إل   رجعالمدير عن باقي الفئات و ي     
من المدير العام في التفويض بعمل ما يراه مناسبا لتحسين األداء و اتخاذ القرار السليم و مقابلة                 
الجمهور و حل مشاكل العمالء وخصوصا العمالء المميزين و الذين لهم أسـلوب مميـز فـي                 

 .اإلقناع بالخدمات التي يقدمها المصرف و من ثم يقوم بتسويقها

 حول أبعاد إدارة الجودة الشاملة      ٠,٠٥ داللة   ى عند مستو  ةتوجد فروق ذات داللة إحصائي    _ ١٦
 سنوات و   ١٠ لسنوات الخبرة لصالح فئة أكثر من        ىعزتو تأثرها على تحسين األداء المؤسسي       

 . وجود كوادر بشرية بنسبة عالية ذات خبرة و دراية كافية بالعملى الباحث ذلك إلىيعز

 حول أبعاد إدارة الجودة الشاملة      ٠,٠٥ داللة   ى عند مستو  ة فروق ذات داللة إحصائي    توجد_ ١٧
يرجـع   لعدد سنوات الخدمة في الوظيفة الحاليـة و        ىعزتو تأثرها على تحسين األداء المؤسسي       

 أن سياسة التدوير للموظفين في المصارف اإلسالمية مفيدة لكي يكتسبوا منهـا             ىالباحث ذلك إل  
 .عمليةخبرة علمية و 

 لكل من بعدي التركيـز علـى        ٠,٠٥ عند مستوي داللة     ةتوجد فروق ذات داللة إحصائي    _ ١٨
  .ا على تحسين األداء المؤسسيمالعميل و التركيز على تحسين العمليات و تأثيره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٦

  :التوصيات: ثانيا
بعة تطبيق عناصر   استحداث دائرة جديدة ضمن الهيكل التنظيمي إلدارة الجودة الشاملة لمتا         _ ١

 أخذها بعـين االعتبـار سـواء        قدالجودة الشاملة و دراسة المتغيرات التي تحدث في السوق و           
 . سياسيةمكانت اقتصادية أأ

ضرورة تعزيز مستوى معرفة جميع العاملين في المصارف اإلسالمية العاملة فـي قطـاع              _ ٢
 و دورهـا فـي تحـسين األداء         غزة بمنهج تطبيق إدارة الجودة من خالل عقد دورات تدريبية         

 .المؤسسي

البد من اهتمام إدارة المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بتلبية احتياجات العـاملين              _ ٣
 . ألن يقع عليهم العمل التنفيذي بأكمله؛من تدريب و تأهيل

من خالل  قيام اإلدارة العليا بتحفيز العاملين في المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة             _ ٤
 .إعطائهم حوافز و مكافئات مقابل الخدمات التي يتم تقديمها بسرعة و كفاءة و فعالية

ضرورة تفعيل التعاون بين الموظفين و اإلدارة العليا على تطبيق عناصـر إدارة الجـودة               _ ٥
 .الشاملة في أقل وقت ممكن

الرسمي و أن يقومـوا     إعطاء الموظفين صالحيات التحدث مع الزبائن خارج أوقات الدوام          _ ٦
بعقد دورات و المشاركة في ورش عمل حول تطبيق عناصر إدارة الجودة الـشاملة و الـدور                 

 .المـأمول منها في تحسين األداء للمصارف

البد من توافر أوقات محددة إلنجاز المعامالت و إعطاء كل معاملة مدة معينة بحيث إذا لم                _ ٧
 .ولين عن التأخيرتم محاسبة المسئتتنفذ في ذلك الوقت 

ضرورة المحافظة على إلتزام المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بـالتركيز علـى              _ ٨
 .مقابلة احتياجات العاملين بدرجة كبيرة

تعزيز دور المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة باإللتزام و التركيز على العمليـات              _ ٩
 .بدرجة كبيرة

 بـالتركيز علـى   مإلسالمية العاملة في قطـاع غـزة باالهتمـا    ضرورة قيام المصارف ا   _ ١٠
تعامل المصرف مع موضوع الجـودة      : االحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسة من خالل        

 يقـوم   ثـم  يقوم المصرف بعمل خطة ستراتيجية       ثم تحقيقه   ى انه هدف ستراتيجي يسعى إل     ىعل
  لى مستوى اهتمام إدارة المصارف بمتابعة المحافظة عمعبتعديلها و تحسينها عند الحاجة 

 . و دراسة السوق و التغيرات االقتصادية المؤثرة على الخطط المستقبلية

ضرورة االهتمام بتعزيز مستوى تطبيق المؤسسة إلدارة الجودة الشاملة لتأثيرها اإليجابي           _ ١١
 رضـا   ىمـستو التشغيل،الربحية،اإلنتاجيـة،كفاءة   : و الهام على األداء المؤسسي و المتمثل في       

 .العمالء عن الخدمات المقدمة



 ١١٧

البد من خلق نوع من التعزيز بين الحديث عن الجودة و األفعال التي تمارسـها اإلدارات                _ ١٢
يدخل في ذهن العـامين أن اهتمـام   ف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة؛كي المختلفة في المصار 

 . شعاراتاإلدارة في الجودة هو من أولويتها و ليس مجرد

دة الـشاملة فـي     ضرورة عمل المزيد من األبحاث حول واقع تطبيق عناصر إدارة الجـو           _١٣
 .المصارف اإلسالمية

  : الدراسات المقترحة _ثالثا 

  .أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على األداء المالي في المصارف العاملة في فلسطين -١
 .سسي في المصارف اإلسالمية في فلسطيندور إدارة الجودة الشاملة في تحسين األداء المؤ -٢

  .معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة و األداء المؤسسي في المصارف العاملة في فلسطين_ ٣
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  )١(ملحق رقم 
  االستبانة

 "م بسم اهللا الرحمن الرحي" 
  

  استبيان عن اثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على األداء المؤسسي
  دراسة تطبيقية على البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة

  
   األخت الكريمة ،...األخ الكريم 

  :أما بعد ،...السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته 
 لدراسة أثـر تطبيـق      ؛ا أسئلة االستبانة التي تم وضعه     أرجو من حضرتكم اإلجابة عن    

  .إدارة الجودة الشاملة على األداء المؤسسي 
  ، في إدارة األعمال)الماجستير(إن هذه االستبانه هي جزء من متطلبات الحصول علي درجة 

 و مساهمتكم هي محل شكر و تقدير و احترام ، للجهد الذي تبـذلوه لمـساعدة الباحـث فـي                    
 البحث و التي تشكل دعما للبحث العلمـي         عن موضو  و حقيقة ع   ةالحصول على معلومات واقعي   

  .و لن تستخدم إجاباتكم ألي أغراض أخري 
إن من أهم أهداف البحث تقديم توصيات الزمة للمصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة فيما               

  .يتعلق بأثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على األداء المؤسسي
  شادي عايش / الباحث 

  
  :ات الشخصيةالبيان/أوال

  
  ذكر                       أنثى :         لجنس ا-١
  
   سنة٤٠ سنة           أكثر من ٤٠-٣٠              ٣٠قل من        أ :العمر -٢ 
  
   ماجستير          دكتوراه    سبكالوريو    دبلوم فأقل       :المؤهل العلمي -٣
 
  رئيس قسم        نائب رئيس قسم  ر       مساعد مدير      مدي       :المسمي الوظيفي -٤
 
   سنوات ١٠أكثر من  سنوات       ١٠-٦  سنوات       ٥-١       :سنوات الخبرة ٥
 

   سنوات ٨-٦    سنوات ٥أقل من  :   عدد سنوات الخدمة في الوظيفة الحالية -٦
  سنوات ٩أكثر من        
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  :القسم الثاني  

  : األسئلة التالية بوضع إشارة صح أمام ما تراه مناسباناإلجابة عالرجاء 

  اإلدارة العليا للمصارف اإلسالمية و تطبيق عناصر الجودة الشاملة : أوال

  الفقرة
موافق 

  بشده
محايد  موافق

غير 

  موافق

غير موافق 

  بشده

  التركيز على العميل  -  أ

   :يشتمل التركيز على العميل
  ه تحديد حاجاته و رغبات-١

          

            العمل على  حلها ثم متابعة شكاويه -٢

يتم األخذ بآراء العمالء عنـد تطـوير الخـدمات          -٣
  الجديدة

          

 عمالء جدد يتم المحافظة علـى       ىعند الحصول عل  -٤
  العمالء الحاليين

          

 تحديـد  ألجـل  ؛ يبذل  المصرف المزيد من الجهد     -٥
  احتياجاته و توقعات عمالئه  

          

            .تقديم خدمات بشكل متميز يتناسب مع توقعاته  -٦

            يعمل المصرف على كسب والء و ثقة العميل -٧
؛  يقوم المصرف بأداء خدمة ما بعد البيع لزبائنـه         -٨

   العاملين بمنتجات الخدمةلمعرفة مدى رضى
          

  

  :)تدريب و تأهيل و تحفيز( التركيز علي تلبية احتياجات العاملين  - ب

  ةالفقر
موافق 

  بشده
 غير موافق  محايد  موافق

غير موافق 

  بشده

 يعمل المصرف على تأهيل و تـدريب و         -١  
  تحفيز العاملين  

          

  ،يتم  إعطاء الفرصة للعاملين إلبداء الرأي-٢
   و االنتقاد البناء

          

 يتم  إعطاء العاملين الصالحية للتغيير في        -٣
  طرق أداء أعمالهم

          

 للعاملين للعمل   ؛ السلطات الكافية   يتم  منح   -٤
  على تلبية حاجات و رغبات العمالء

          

 تحتوي علـى    ي يتم  تشكيل فرق العمل الت      -٥
صات لتصميم الخدمات التي    اصتخجميع اال 

          



 ١٢٦

تقدمها المنظمة و فقا لبيانات و معلومـات        
  يتم جمعها بطرق علمية

 تطبيـق   فـي المنظمات  ب يساعد التدريب    -٦
  . اإلدارية بكفاءة و فعالية المفاهيم

          

  ،  تغيير سلوك الفردى يهدف التدريب إل-٧
  . و الجماعة وفق جهد مخطط 

          

 التدريب يكسب العاملين مهارات تمكـنهم       -٨
  ،من المساهمة في تحسين جودة الخدمة

  . و الحد من األخطاء 

          

 تشتمل أبعاد تحفيز العاملين علـى مكانـه         -٩
ي مشاركتهم في تحقيـق األداء      العاملين عل 

  .الرفيع

          

            .مكافئة و تقدير المتميزين من العاملين -١٠

  إيجاد حوافز عينيـة يحقـق إحـساس         -١١ 
  .العامل باألمان الوظيفي

          

 إحساس العامل باألمان الوظيفي يـدعم       -١٢
األفكار اإلبداعية و أساليب العمل الخـدمي    

  .المقدم للعاملين 

          

 يؤدي  تشجيع المنافسة االيجابيـة بـين         -١٣
 تحفيزهم بما يخدم المـصلحة      ىالعاملين إل 

  .العامة للمؤسسة

          

 :التركيز علي تحسين العمليات  - ت

  الفقرة
موافق 

  بشده
  غير موافق  محايد  موافق

غير موافق 

  بشده

 جنـب   ى تسير إدارة الجودة الشاملة جنبا إل      -١
  .مع التطوير المؤسسي

          

تبر العلم بمفاهيم التطوير المؤسسي األداة       يع -٢
 لضمان تنفيـذ تطبيـق إدارة الجـودة         ؛المثالية
  الشاملة

          

وجد أساليب لتحليل أنشطة الالزمة لتقـديم       ت -٣
  الخدمة

          

            توافر برامج لتقليل عملية السحب ت -٤

          وجد أساليب متقدمة لتقييم المركز المـالي       ت -٥



 ١٢٧

  للمقترض

            .وافر خطة لتقليل وقت إنجاز المعامالتتت -٦

             تتميز نسبة العائد علي الودائع بأنها مرتفعة -٧

 : االحتياجات اإلدارية و التكنولوجية للمنافسةىالتركيز عل  - ث

  الفقرة
موافق 
  بشده

غير   محايد  موافق
  موافق

غير موافق 
  بشده

            يةيوجد نظام يهتم بدراسة السوق و التغييرات االقتصاد -١

يقوم المصرف بعمل خطة ستراتيجية و يقوم بتحسينها         -٢
  .و تعديلها عند الحاجة

          

 لتحـسين   ؛ يهتم المصرف بدراسة أوضاع المنافـسين      -٣
  . الخدمة

          

 يتعامل المصرف  مع موضوع  الجودة علي أنها هدف           -٤
  .  تحقيقهىاستراتيجي يسعى إل

          

            ات في مجال تقديم الخدمة توافر آلية لمتابعة التطورت -٦

وجد تعليمات و لوائح توضح دور الموظف في تحقيق         ت -٧
  .األهداف

          

            . وجد مقاييس واضحة و دقيقة لتقييم األداءت -٨

  ، تتميز وسائل االتصال بأنها  فعالة بين الموظفين -٩
  .و الزبائن

          

            . تقاس جودة أداء الخدمة في جميع األقسام– ١٠

 يستخدم البنك مخططات و مؤشرات مالية في الرقابـة          -١١
  علي الجودة 

          

 يوجد مراجعة و تحديث أساليب الرقابة علي الجـودة          -١٢
  . بصفة دائمة

          

            . تتوافر أوقات محددة إلنجاز المعامالت للزبائن-١٣

             تساهم األساليب اإلحصائية في الرقابة علي الجودة -١٤

  
  
  
  



 ١٢٨

  
  : األداء المؤسسي_ثانيا

  " رضا العمالء على الخدمات المقدمة لهمىمستو، كفاءة التشغيل الربحية، اإلنتاجية،( 

  الفقرة
موافق 

  بشده
محايد  موافق

غير 

  موافق

غير موافق 

  بشده

   ىيؤدي تطبيق إدارة الجودة الشاملة إل
             زيادة الكفاءة اإلنتاجية للعاملين -١

            الحصة السوقية  زيادة -٢

             زيادة القدرة التنافسية -٣

 انخفاض تكاليف تقديم الخدمات بمـا ال يـؤثر علـى            -٤
  جودتها 

          

            زيادة أرباح المصارف -٥

             تحسين أداء العاملين في المصارف-٦

             زيادة الموارد المالية -٧

             زيادة التوظيف-٨

            ميز من الخدمة للعمالء تقديم مستوي مت-٩

             رقابة فعالة في المصارف -١٠

             زيادة فعالية المصارف -١١

             ارتفاع معدل رضا العاملين-١٢

             ارتفاع معدل رضا العمالء -١٣

             تحسين الربحية -١٤

 ديمومـة   أكثـر في الفرص والنمو ومـستقبل        توسع    ١٥
  د المدى البعيعلىصرف للم

          

             حسن استثمار الموارد البشرية المتاحة ١٦

            توفير الوقت – ١٧

  

و شكرا لكم لتعاونكم معنا



 ١٢٩

   )٢(ملحق رقم 

  قائمة بأسماء المحكمين 

  المسمى الوظيفي   االسم الرقم

    إدارة األعمالدكتوراة  رشدي وادي. د  ١

  دكتوراة إدارة األعمال  يوسف بحر.د  ٢

  دكتوراة إدارة األعمال  و الروسسامي أب. د  ٣

  دكتوراة إدارة األعمال  ماجد الفرا. د  .٤

  دكتوراة إحصاء  نافذ بركات.د  .٥

  دكتوراة محاسبة  علي شاهين.د  .٦

  دكتوراة إدارة األعمال  نهاية التلباني.د  .٧

  محاضر في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية  وائل الداية. أ  .٨

  ائرة التمويل بالبنك اإلسالمي الفلسطينيمدير د  ماجد رجب.أ  .٩

  مراقب بالبنك اإلسالمي العربي فرع غزة  أيمن الخالدي.أ  .١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تمم التدقيق اللغوي، و هللا الحمد و الشكر،بقلم 
  .٢٠٠٨/من يوليو/٢٥عز الدين جرادة،في 

  
 


