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  ملخص

ى       ذه الدراسة إل ر      هدفت ه ى أث ق    التعرف عل ى االداء           تطبي شاملة عل وم إدارة الجودة ال مفه
سطينية    ة الفل صارف التجاري ي الم ي ف داف ال . التنظيم ق أه صميم   ولتحقي ث بت ام الباح ة ق دراس

توتطوير ا رادس ات من أف ع البيان ة بانة لغرض جم دادها العين غ تع ي بل د ) ١١٢ (والت ديرًا، وق م
ى مجموعة من ال         ا       توصلت الدراسة إل ان من أبرزه ائج آ سطينية     :نت ة الفل  أن المصارف التجاري

طة،         ة متوس شاملة بدرج ودة ال اد إدارة الج ة أبع ق آاف ام بتطبي شكل ع تم ب ا ته ات أن اآم تجاه
ام جاءت                أبعاد األ   نحو مستوى  المبحوثين شكل ع شرية ب وارد الب أداء الم داء التنظيمي المرتبطة ب

شاملة            جدأنه يو ، آما تبين     أيضاً بدرجة متوسطة  اد إدارة الجودة ال   أثر هام ذو داللة إحصائية ألبع
شا      ،  اقتناع ودعم اإلدارة العليا    (مجتمعة ل، م ى العمي زهم،      الترآيز عل املين وتحفي دريب  رآة الع ت

العاملين وتأهيلهم، الترآيز على تحسين العمليات المصرفية، التخطيط االستراتيجي واستمرارية            
)  على البيانات  القدرة على االتصال الفعال، اتخاذ القرارات اعتماداً       ،التحسين للخدمات المصرفية  

رتبط   ي الم ى األداء التنظيم شرية   عل وارد الب أداء الم وظيفي، اال ( ب ا ال ي،  الرض زام التنظيم لت
ر     دور اإلضافي       مهارات التفكي اري، سلوآيات ال ا            ). االبتك ي توصلت إليه ائج الت وفي ضوء النت

ديم مجموع م تق ة ت ة  الدراس صارف التجاري ام الم رورة قي ى ض ة إل يات الرامي ن التوص ة م
شكل شامل وهادف            شاملة ب اد إدارة الجودة ال الفلسطينية بزيادة االهتمام والوعي بتطبيق آافة أبع

  .نحو تحسين األداء التنظيمي
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Abstract 

The study aims at recognizing the effect of applying the concept of 
Total Quality Management over the organizational performance in the 
Palestinian Commercial Banks. To achieve the goals of this study, the 
researcher prepared a questionnaire so as to gather data from the samples 
under study whose number reached up to 112 managers of the banks. The 
study has some results; the most significant ones are: The Palestinian 
Commercial Banks generally care about applying all the dimensions of 
Total Quality Management moderately. The sample’s trends towards the 
dimension of the Organizational performance  Related to human 
resources were also in the middle. It was shown that there’s a significant 
effect that has a statistical sign of the dimensions of the Total Quality 
Management such as ( persuasion and support of senior management, 
concentrating of the client, participation and motivation of workers, 
giving training and qualification courses for workers, concentrating on 
improving banking services, strategic planning and continuation of 
improving banking services, the ability of effective communication, and 
taking decisions depending on data) on the level of the dimension of 
organizational performance which is related to the performance of human 
resources such as (job satisfaction, organizational commitment, 
innovative thinking skills, additional role behavior). In the light of the 
study results, the researcher suggested some recommendations which aim 
at the necessity of making the Palestinian Commercial Banks give much 
more importance to paying attention and knowing how to apply all the 
dimensions of the Total Quality Management comprehensively aiming to 
improving the organizational performance. 

  
  المقدمة

داع         اليوم عصرًا سمته     تعيش اإلدارة المصرفية   اءة واإلب د من الكف  التجديد والبحث عن مزي
ي األداء،   ز ف ث والتمي شهد حي رن ي الي الق ري الح ورات س رات وتط ة  عة ومتغي ي آاف ة ف تالحق

د من           اإلدارة المصرفية    لذا تجد    ،المجاالت وخاصة الخدمية منها    ام العدي نفسها من وقت آلخر أم
ستويين ا    ى الم سة عل دة المناف اد ح ا ازدي ديات أهمه رات والتح المي، التغي ي والع ورلمحل  والتط

ة وع    واالنفتاح االقتصادي العالمي،    ،  التكنولوجي السريع  صاد،     وظاهرة العولم ة االقت نقص  وولم
م          على ال وقدرتهم  زيادة وعي العمالء    و،  يةالموارد المال  ة له ة المقدم  ، فضالً  تميز في جودة الخدم
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سطينية     عن التحديات التي تفرضها المتغيرات     ى وجة    االقتصادية والسياسية في األراضي الفل  عل
  .الخصوص

ذه  ت إدارة  وه ا جعل ديات جميعه صارفالتح ر   الم ى تغيي سعى إل ي نظم ت اليبها   ف ا وأس ه
 من تحديات، وتبني مفاهيم إدارية  تتناسب مع ما تواجهه هذه المصارف   التي ال  التقليدية،   اإلدارية

ة آم            سية   حديثة تواآب ما تتطلبه المرحلة وتبرز من خاللها الجودة العالي زة تناف واألداء الكفء   ،  ي
دي    ، ل مصرفيةخدماتلما تقدمه من   ا  تمكنها من التعامل مع التح ي تواجهه ا والتغلب عليه  ، ات الت

شاملة هي        .، سعيًا إلى البقاء واالستمرار في عالم المنافسة        األفضل  األداء لتحقيق فإدارة الجودة ال
دى مإح نظ أه اليب وال ديات،   األس ذه التح ة ه ة لمواجه اهيم م المتبع ن المف ا م ةباعتباره   اإلداري

سفية   ئ  موعة من األفكار والمباد   التي تقوم على مج   الحديثة في مجتمعاتنا العربية،      اإلرشادية والفل
ى     مصرفالتي يمكن ألي إدارة      ز   األخذ بها من أجل الوصول إل رتبط   األداء التنظيمي المتمي الم
شرية وارد الب أداء الم ار  ب ر ضماباعتب ال خي شري الفع ورد الب اح أن الم تمرار نج ي الس ن حقيق

  . الشاملة إدارة الجودة مفهومتطبيق
  

  دراسةمشكلة ال

س  مشكلة الدر تتمحور  اد  حول مدى  ة اسة الرئي ق أبع وم  تطبي شاملة مفه ي  إدارة الجودة ال ف
شرية االداء التنظيميالمصارف التجارية الفلسطينية وأثر ذلك على         في   المرتبط بأداء الموارد الب

صارف،   ذه الم ة  ه شكلة الدراس ل م ا تتمث ي  آم ز ف ات  ترآي اث والدراس ن االبح د م ىالعدي   عل
ة  وإهمال أهمية النواحي اإلدارية    واحي الفنية لتحسين الجودة   الن  ودورها في تحقيق مستويات عالي

ودة ة، و الج ن جه اس األداء  م اييس األداء    قي الل مق ن خ ي م دم  الماليالتنظيم شغيلية وع ة والت
  . من جهة أخرىاالهتمام بالمقاييس المرتبطة بالعنصر البشري

  ئلة التاليةاألسالدراسة بمشكلة يمكن صياغة و

ام   .١ ستوى اهتم و م ا ه ة الم صارف التجاري سطينالم اد  يةفل ق أبع وم بتطبي ودة مفه إدارة الج
  ؟ ، من وجهة نظر المبحوثينالشاملة

ما هي أتجاهات المبحوثين في المصارف التجارية الفلسطينية نحو مستوى االداء التنظيمي                .٢
 المرتبط بأداء الموارد البشرية ؟

أثير   .٣ ة ت ي طبيع ا ه ي     تم ى االداء التنظيم شاملة عل ودة ال وم إدارة الج اد مفه ق أبع ي طبي  ف
  المصارف التجارية الفلسطينية؟

  أهمية الدراسة

  تياآلتستمد هذه الدراسة أهميتها من 

د .١ ة األتع ذه الدراس ا  ه ن نوعه ى م سطينية ول ة الفل ة، والبيئ ة عام ة العربي ستوى البيئ ى م عل
ي ت   - في حدود علم الباحث     – خاصة شاملة        تن  الت وم إدارة الجودة ال اد مفه ق أبع ر تطبي اول أث
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سطينية       المرتبط بأداء الموارد البشرية    على االداء التنظيمي   ة الفل ذا    في المصارف التجاري ، ل
   . العربيةقد تسهم في إثراء المكتبةإضافة علمية جديدة  هذه الدراسة  من المؤمل أن تقدمفإنه

امي  التجارية ودوره  المصارف  قطاع  همية   أل  أيضًا بالنظر  الدراسةهذه  تبرز أهمية    .٢ في  المتن
 من  اعات الخدماتية في فلسطين، لما له     من أبرز القط  يعد  ه  االقتصاد الوطني الفلسطيني، آون   

صاد ا        ة لال            دور مهم في تحريك عجلة االقت وال الالزم أمين األم وطني من خالل ت تثمار،  ل س
ائر الخدمات المصرفية،  ديم س ه اوتق ا يتطلب من ي مم ستوى جودة الخدمات الت ام بم ألهتم

ساهم في دعم                    ومن هنا يقدمها،   ذه المصارف سي ى أداء ه صاد   فإن أي تحسن يطرأ عل االقت
 .الوطني الفلسطيني بصورة فعالة

  أهداف الدراسة

  ةتحقيق األهداف اآلتيإلى تسعى هذه الدراسة 

ي ا     .١ شاملة ف ودة ال وم إدارة الج اد مفه ق أبع ستوى تطبي ى م رف عل ة  التع صارف التجاري لم
 .، من وجهة نظر المبحوثينالفلسطينية

ى ا .٢ ستوى االداء  التعرف عل سطينية نحو م ة الفل ي المصارف التجاري وثين ف ات المبح تجاه
 .التنظيمي المرتبط بأداء الموارد البشرية

ى االداء التنظيمي                   .٣ شاملة عل وم إدارة الجودة ال اد مفه في  التعرف على مدى تأثير تطبيق أبع
  .الفلسطينيةرف التجارية المصا

ات     .٤ يات والمقترح ن التوص ة م ديم مجموع ة  تق ة والعملي ذه     الواقعي ائج ه ى نت ستندة عل الم
ق     سهم في تعزيز  تالتي  في المصارف التجارية الفلسطينية     القرار   لصانعي   الدراسة ر تطبي  أث

 . رية المرتبط بأداء الموارد البشمفهوم إدارة الجودة الشاملة على االداء التنظيمي
  

  اإلطارالنظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري

  إدارة الجودة الشاملة

رًا    ،   في هذا الموضوع    لقد تعددت تعاريف إدارة الجودة الشاملة بتعدد الباحثين        يس أم ذا ل وه
ًا ًإ ات      ذ غريب ا المنطلق ف إزاءه ا اآلراءوتختل اين حوله ة تتب ة إداري سفة وثقاف ع فل ل م ا نتعام إنن
شاملة   ًاومحدد موحدًا فإننا ال نجد تعريفاً   ، ومن هنا    لفكرية ا والمواقف ى   لمفهوم إدارة الجودة ال حت

سجامًا       اآلن،   م         وألغراض هذه الدراسة، وان ستعرض أه دافها، سن اريف مع أه ا للوقوف منه    التع
رتبط   على األداء التنظيمي   إدارة الجودة الشاملة  أثر تطبيق مفهوم    على   شرية      الم وارد الب أداء الم   ب

  . آمدخل حديث في مسيرة تطور إدارة الجودة
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أداء العمل الصحيح   "أنها الجودة الفيدرالي األمريكي إدارة الجودة الشاملة ب  معهد فقد عرف 
دى تحسين األداء  ة م ي معرف ل ف يم العمي ى تقي اد عل ع االعتم ى م رة األول شكل صحيح من الم ب

يم، ( ا ، )٤٠ ص،٢٠٠٨غن رففيم هكتريع شا Sehucter  س ي الم ه ف ، ٢٠٠٧الخوالنى، (ر إلي
ديرون    "إدارة الجودة الشاملة بأنها     ) ٢٩٢ص افح الم خلق ثقافة متميزة في األداء، حيث يعمل ويك

س  شكل م ون ب ل والموظف ات العمي ق توقع ل ، وتمر ودؤوب لتحقي ى أداء العم د عل شكل ال بالتاآي
ة، و                ال ة عالي شكل أفضل وبفاعلي ق الجودة ب ، " ممكن  في أقصر وقت     صحيح منذ البداية مع تحقي

و   ه واآهل ذا التوج د ه ي   Wakhluaويؤآ ه ف شار إلي شبلي، (الم ة، وال ) ١٨، ص٢٠٠٢الدرادآ
ا         ى أنه شاملة عل ق عمل        "فيعرف إدارة الجودة ال ستهلكين عن طري وق في األداء إلسعاد الم التف

ة من                   ستهلكين بجودة ذات قيم د الم  خالل   المديرين والموظفين مع بعضهم البعض من أجل تزوي
ات      تأدية العمل الصحيح وبالشكل الصحيح       ا   ،  "من المرة األولى وفي آل األوق د   فيم ذا ه آخر   يؤآ

ز في جودة أداء              "فيعرف إدارة الجودة الشاملة بأنها      التوجه   ق التمي ى تحقي ة تهدف إل فلسفة إداري
د المحسن،   " (املينالمنشأة آكل من خالل الوفاء باحتياجات العمالء والع       ، )١٥٦، ص٢٠٠٦عب

ألداء في          "أنها  إدارة الجودة الشاملة على     وفي المعنى ذاته فقد عرفت       ستمر ل ة للتحسين الم طريق
ة     تخدام آاف ك باس ة وذل ة بالمنظم االت الوظيفي ل المج ي آ ة، وف ة اإلداري ستويات العملي ع م جمي

رى آخر أن         )١٢٣، ص ١٩٩٧الخلف،  " (ارد البشرية والمالية المتاحة   المو ا ي الجودة  إدارة ، بينم
ات      ق توقع ل تحقي ن أج ل م ام بالعم املين للقي ن اإلدارة والع ل م راك لك زام وإش ي الت شاملة ه ال

ات     ك التوقع اوز تل ستهلك أو تج سكـا جوزيـ، أم(Tunks,1992, p.13)الم ي ـف جابلون
)Joseph Jablonski ( ا ف الت د أورد التعري ا  فق شاملة أنه ودة ال اوني  "لي إلدارة الج كل تع ش

عمال يعتمد على القدرات والمواهب الخاصة لكل من اإلدارة والعاملين لتحسين الجودة            إلنجاز األ 
رى الو   فيما  و ).٢٦، ص ١٩٩٦جابلونسكي،  " (واإلنتاجية بشكل مستمر عن طريق فرق العمل       ت

وم  ) Lau & Anderson, 1998, p.88(واندرسون   شاملة يتكون من     أن مفه إدارة الجودة ال
  . أدناة)١(لواردة في الجدول رقم اوأساسية ثالث مكونات 

  .المكونات الثالثة لمفهوم إدارة الجودة الشاملة: )١(جدول 

 الشاملة الجودة إدارة
الحاجة إلى التزام اإلدارة  .١

 .العليا
التوجه نحو . ١

 .المستهلكين
الحاجة إلى روح الفريق ومشارآة . ١

  .العاملين واإلدارة معًا
وضع األهداف والقيم . ٢

 .نظمةللم
مسؤولية الجودة مناطة بجميع . ٢ .التحسين المستمر. ٢

 .العاملين
اشتراك جميع المستويات اإلدارية . ٣ .التدريب والتطوير. ٣ .القيادة. ٣

 .في تحقيق الجودة بالمنظمة
العمل على التغيير . ٤

المناسب في الثقافة 
  .التنظيمية

االهتمام بالعاملين . ٤
وتشجيعهم على 

  .اإلبداع

تطبيق نظرية النظم في تحقيق . ٤
  .سياسة الجودة
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ل في قطاع ال             وبناًء على ما تقدم،    ا المتمث مصارف   وانسجامًا مع أهداف الدراسة ومجتمعه
شطة    "إدارة الجودة الشاملة على أنها  ، يمكن تعريف    التجارية ة األن شمل آاف نظام إداري متكامل ي

ستقبلية،     التي تحقق احتياجات وتوقعات العمال    والعمليات   ك بتكامل     ء الحالية والم تم ذل  وتظافر   وي
املين   ع الع ود جمي صرف جه ي الم ى ا  ف س   عل ى التح ل عل ستوياتهم للعم تالف م ستمر خ ين الم

ة  بللخدمات المصرفية واإل  ا يضمن   ،داع في مناحي العمل آاف  األداء التنظيمي  ىلوصول إل  ا وبم
  .المتميز

ادئ    إدارة المفهوم الخاصة بتنوعت التعاريف آما   اد أو المب ضًا األبع جودة الشاملة، تتنوع أي
ة العمل              منهجية إدارة الجودة الشاملة    التي تقوم عليها   وع بيئ ى تن ، ويمكن إرجاع هذا االختالف إل

ا               ا اختلف الب ا الدراسات، آم ي أجريت فيه حثون حول  والثقافة الداخلية والخارجية للمنظمات الت
نهم من       رة الجودة ا  داعدد األبعاد الرئيسة إل    اد أساسية وبعضهم          لشاملة، حيث م ة أبع ا لثالث عزاه

ك صنفها إلى أحد عشر بعدًا والبعض اآلخر       رى .  صنفها إلى أآثر من ذل المشار   KrajewskI في
بأن إدارة الجودة الشاملة ترآز على ثالثة عناصر        ) ٣٣٠، ص ٢٠٠٤ الفضل، والطائي، (إليه في   

ي ط وه ية فق شارآة: أساس ستهلك، الم ا الم ستمررض سين الم املين، التح ين الع ا  . ب وأم
Ehrenberg  ي ه ف شار إلي ة،(الم ي ) ٣٥، ص٢٠٠٢ الطراون اد ه ة أبع ى أربع ز عل ه يرآ : فإن

اذ        ن اتخ راد م ين األف ل، وتمك ل العمي ن قب ودة م ف الج ات، وتعري سين العملي ى تح ز عل الترآي
وم            بينما يرى ع    .القرارات، والتزام اإلدارة العليا بالجودة الشاملة      ق مفه أن تطبي احثين ب دد من الب

ى     اإدارة الجودة الشاملة يستلزم ضرورة تو   ز عل ة في الترآي فر ستة من األبعاد أو المبادئ المتمثل
رات     والعميل، والترآيز على العلميات والنتائج معًا،      ا، وحشد خب ل وقوعه الوقاية من األخطاء قب

ت رارات اس اذ الق ة، واتخ وى العامل ى الحالق سيةنادًا إل ة العك ائق، والتغدي سك( ق ، ١٩٩٦ ي،جابلون
ا، )٥٤ص ي    بينم اد ه ة أبع وش بثماني ددتها عل ام    : ح يم، نظ دريب والتعل املين، الت شارآة الع م

رارات،         اذ الق ي اتخ ي ف لوب العلم تخدام األس ل، اس ى العمي ز عل شرآة، الترآي ي ال صال ف االت
زام ال         ودة، الت بط الج ي ض صائية ف اليب إح رق وأس تخدام ط الجودة   اس ل ب ل األج شرآة طوي

املين   شرآة والع داف ال دة أه سين، ووح تمرارية التح وش، (واس ي ح ،)١٥ص، ١٩٩٧ عل ين ف
شارآة         : هيحددها الخلف بعشرة أبعاد      ة، وم التحسين المستمر، وتحفيز العاملين، وتثقيف المنظم

ى العمي        ز عل ا، والترآي زام اإلدارة العلي دريب، والت نهم، والت املين وتمكي يط  الع ل، والتخط
ا   ل وقوعه اء قب وع األخط ع وق ل، ومن اس والتحلي ودة، والقي تراتيجي للج ف، (االس ، ١٩٩٧ الخل

  .)١٢٥ص

 اختالف المسميات وعدد    ذا الجزء عدم جدوى الخوض في مسوغات         ويرى الباحث في ه   
اد ة  ،األبع ذه الدراس ي ه ز ف يتم الترآي ا س ادئ وإنم اد أو المب ى األبع ا األعل ا بأنه ي نراه ر  الت آث

ي  ع العمل ي الواق تخدامًا ف مولية واس اع اش ةلقط صارف التجاري ات . لم ى األدبي ادًا عل واعتم
اد    والدر ار بعض األبع م اختي د ت ذا الموضوع، فق ة به ات المتعلق ة  اس ة الدراس ا لطبيع  لمالءمته

ي   ل ف ا المتمث دافها ومجتمعه ة وأه صارف التجاري اع الم ي قط اد ه ذه األبع م : "، وه اع ودع اقتن
زهم،     الترآيز على العميل،    دارة العليا، و  اإل أهيلهم،      ومشارآة العاملين وتحفي املين وت دريب الع وت
ات و سين العملي ى تح ز عل صرفيةالترآي سين ،  الم تمرارية التح تراتيجي واس يط االس  والتخط
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دمات المصرفية ال، للخ صال الفع ى االت درة عل اتاتخو، والق ى البيان ادًا عل رارات اعتم ". اذ الق
ا    سيتم استعراض هذه األبعاد آمتغيرات مستقلة    وعليه ستويات تطبيقه ى م قطاع   في  ، للوقوف عل

  .فلسطينالمصارف التجارية في 

  ليااإلدارة العاقتناع ودعم  )١-١(

امج ودعمها  اإلدارة العليا   إن اقتناع    شاملة    لبرن د  إدارة الجودة ال  حجر األساس في نجاح     يع
دعم   االقتناع   بدون، ف تطبيق إدارة الجودة الشاملة    ة الجودة             وال ا بأهمي ل اإلدارة العلي الكامل من قب

ا         مستوى إداري آخر لن   أي  فإن أية جهود تبذل على       ن يكتب له ل ول وب ب أثير المطل  يكون لها الت
ق إدارة               النجاح، حيث إن االقتناع والدعم      المطلوب من اإلدارة العليا يتمثل في اإلعالن عن تطبي

ام جم  شاملة أم ودة ال زام     الج ستوياتهم، وااللت ف م ى مختل املين عل ة والع ستويات اإلداري ع الم ي
ة   شرية الالزم ة والب ات المالي صيص اإلمكاني ستويات، وتخ ة الم ى آاف رامج عل الخطط والب ب

  .)٧١، ص٢٠٠٩أبو زيادة، ( للتطبيق، وتحديد السلطات والمسؤوليات وإيجاد التنسيق الالزم

  الترآيز على العميل) ٢-١(

ملة، فعلى إدارة المصرف أن     ترآيز على العميل المحور األساسي إلدارة الجودة الشا       يمثل ال 
ق ت داخل  رضاء العمالء في    سعى وبشكل مستمر ودؤوب على تحقي  (lnternal customers)ال

 وهم المستفيدون من  (External customers)سواء آانوا موظفين او إدارات وعمالء الخارج 
ك من خالل ت        ى               الخدمات، وذل ا حت ز يتناسب مع توقعات العمالء عنه شكل متمي ديم خدماتها ب ق

درة ع  اح والق ق النج ذلك يتحق م، وب سب والءه سةتك ى المناف ف، ( ل ذا ، )١٢٧، ص١٩٩٧الخل ل
ي                 ديم الخدمات الت يجب الترآيز على معرفة احتياجات العمالء وتحديدها، ومحاولة إرضائهم بتق

ى عمالء جدد   تطابق أو تفوق توقعاتهم، والمحافظة ع   واألخذ  ،لى العمالء الحاليين والحصول عل
بآراء العمالء عند تطوير أو خلق خدمات جديدة، حيث إن بناء عالقة حرة ومفتوحة مع العمالء          
ك من          والحفاظ عليها بشكل مستمر يمد المصرف بمعلومات قد تستخدم في تصميم الخدمات، وذل

  ).٢٨٦، ص١٩٩٩بدري، (شكل أفضل خالل توضيح رغبات العمالء والتعرف عليها ب

  مشارآة العاملين وتحفيزهم) ٣-١(

ديم     املين لتق ترآز إدارة الجودة الشاملة على مشارآة العاملين وتحفيزهم، وذلك آي تدفع الع
درة  ارة الق راد وإث دى األف ر ل ة التغيي ى مقاوم اءة، والتغلب عل ار بن ديهم من اقتراحات وأفك ا ل م

د من              اإلبداعية لديهم الآتشاف    المشكالت قبل حدوثها، وإيجاد الحلول المناسبة والفعالة لها، وال ب
رات               نهم من إجراء التغيي ق تمكي تحفيزهم وتشجيعهم على المساهمة في تحسين الجودة عن طري
ل      اليب عم رق وأس ار ط داع وابتك ائهم الفرصة لإلب ة إلعط رارات الالزم اذ الق بة، واتخ المناس

م         حديثة نابعة من تجربتهم و       رتهم في مجاالت عمله ف،   (خب ك ألن   ،  )١٢٩، ص ١٩٩٧الخل وذل
ة               ل تحسين اإلنتاجي ى أداء تنظيمي أفضل، مث ود إل تسخير معارف وخبرات العاملين يمكن أن تق

  .(Yong and Wilkinson, 2001, p.827) وجودة الخدمة المقدمة
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   وتأهيلهمتدريب العاملين) ٤-١(

أهيلهم     املين وت دريب الع د ت ة أيع ى     نقط ر إل شاملة، إذ ينظ ودة ال من إدارة الج ية ض ساس
ا يحقق                       ه بم املين آل ضمن وظيفت ات الع ة إمكان التدريب والتأهيل المستمر على أنه وسيلة لتنمي
ز     اإلنجاز األمثل، والتدريب يحتل أهمية متميزة ألنه سلسلة من األنشطة المنظمة المصممة لتعزي

ار   ائفهم ومه صل بوظ ا يت املين وم ة الع زهممعرف م تحفي زاوي، (اتهم وفه . )٦١ص، ٢٠٠٥ الع
ديرين       أن نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة        وهذا يؤآد  املين   يعتمد على االهتمام بإآساب الم  والع

ة صارف التجاري ي الم ذلك ف ة ل ارات الالزم ه  . المه ى أن دريب عل صد بالت ة "ويق ة مخطط عملي
ارف      املين المع ساب الع ى إآ دف إل ستمرة، ته ة وم دة   ومنظم ارات الجدي درات والمه  والق

ل  ة بالعم ضمن    ،المتخصصة والمرتبط شكل ي لوآياتهم ب املين وس ات الع ر بعض أتجاه  أو تغيي
ة داف المنظم ق أه سين األداء وتحقي دعون، ( "تح املين ، )٥، ص٢٠٠٣مل دريب الع وأن ت

أهيلهم  دري  وت ة الت ن خالل عملي ا م سعى اإلدارة لتحقيقه ي ت داف الت ة األه ب معرف ل يتطل ب، مث
ق الجودة في الخدمات، أو               اليب الضرورية لتحقي ريفهم األس املين، أو تع تطوير مهارات آل الع
ى               تشجيعهم على اتخاذ القرارات والعمل الجماعي، آما يتطلب تحديد النتائج المتوقعة للتدريب عل

املين في ا                    دريب الع ؤدي ت ع أن ي اءتهم، حيث يتوق لمصرف  مستوى أداء العاملين المتدربين وآف
الي تحسين                   الجودة، وبالت ة ب إلى تأهيلهم على األداء الفعال، ومساعدتهم على حل المشاآل المتعلق

  ). Menon, 1992, p.173(إنتاجيتهم 

   المصرفيةالترآيز على تحسين العمليات) ٥-١(

ك من                   تم ذل يقصد بذلك االهتمام بدراسة وإدارة وتحسين آافة العمليات داخل المصرف، وي
صفة            خالل قي  ال ب ام المصارف بتحليل عمليات العمل، ومراجعة خطوات وإجراءات أدائها لألعم

سيط                 شمل تب رة والتي ت مستمرة ومنظمة، واستخدام الطرق الكفيلة بتقليص دورات العمليات الكثي
ال العمل من           اإلجراءات، وتقليل عدد الخطوات، وإلغاء دورات العمل الضائعة، وتقليل وقت انتق

ة    ر، واالنتقال من العمليات المتتابعة إلى ال      قسم إلى أخ   أي أن  ،  )١٩٩٣جوران،   (عمليات المتزامن
ذا ع ه ى المن د عل ي  Preventive يعتم ال ف و الح ا ه ا آم د تحققه اء بع شاف األخط ن اآت دًال م  ب

لذا فإنه من الضروري وجود خطة عمل ). ٣٣، ص ٢٠٠٥ماضي،  (الرقابة على الجودة التقليدية     
ستمر نحو                     لتصحيح األخطاء   ان التحرك الم ة، وتجعل باإلمك ديم الخدم ل تق ي تعرق ة الت  الروتيني

     .ودة الخدمات المصرفيةتحسين ج

   للخدمات المصرفيةالتخطيط االستراتيجي واستمرارية التحسين) ٦-١(

ا                   دًا مهم ي ال تنتهي أب ى استمرارية التخطيط والتحسين الت إن إدارة الجودة الشاملة تقوم عل
ة بلغت آف ة . يداء المصرفاألاءة وفاعلي تراتيجي المصرفي بأن التخطيط االس صد ب شاط "ويق الن

د              ا، وتحدي اإلداري المرتبط بعملية تحديد األهداف الرئيسة التي تسعى إدارة المصرف إلى تحقيقه
ل                      ك األهداف بأحسن الوسائل وأق ى تل أساليب التصرف البديلة التي يمكن بواسطتها الوصول إل

اليف ال، ("التك ستمر    ،)٥٠، ص٢٠٠١ مع سين الم صد بالتح ا يق ستمرة دون  " فيم ة الم المراقب
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بابها           ة أس سبقًا ومعرف اء م د األخط تم تحدي ث ي ات، بحي ل العملي ن مراح ة م ل مرحل ف لك توق
ر                      شكل يواآب التغي ة ب ديم الخدم ى طرق أفضل لتق ومعالجتها قبل وقوعها، والتطلع باستمرار إل

ستفيد   ات الم ام     ). Hui and Tam, 1994, p.314" (في متطلب ى إدارة المصرف االهتم ذا عل ل
والترآيز على تحسين أنظمة العمل المعمول بها، وقبول التغيرات المقترحة، مما يحقق الوصول               

  . إلى األداء األمثل للمصرف

  القدرة على االتصال الفعال) ٧-١(

سية التي بدونها ال يمكن لبرامج     القدرة على االتصال الفعال أحد الوظائف اإلدارية األسا        تعد
ل  شاملة أن تكتم ودة ال صد  .إدارة الج ى إذ يق درة عل صال بالق ك"االت ي   تل ة الت ة الديناميكي العملي

ار    ع إظه ا م ي مزاولته تمرارية ف ب االس اني، وهي تتطل ائق واآلراء والمع ل الحق ى نق دف إل ته
صال      ي االت ين طرف أثر ب أثير والت ات الت صيرفي، (" عالق ة  )٢٤، ص٢٠٠٥ال ز عملي ، وترتك

ل   ل عام الته، وتعريف آ داف المصرف ورس املين بأه ع الع ى تعريف جمي ال عل صال الفع االت
بدوره لتحقيق هذه األهداف، واهتمام اإلدارة بإيجاد وسائل اتصال فعالة ما بين العاملين والعمالء               

ه      المحليين والخارجيين، واهتمام اإلدارة بوسائل اتصال فعالة ما بين ال          وردين وجعل مصرف والم
ن            د م وقفهم، يع رح م رار وش حاب الق ى أص املين إل ول الع هولة وص ة، وس ن العملي زءاًً م ج
ى                   أساسيات إدارة الجودة الشاملة والتي تدعو إلى سهولة فهم المعلومات ووصولها من شخص إل

ة التطب )Juran and Blanton,2000 , p.104(أخر  يق  ، واألتصال مهم ليس فقط خالل مرحل
ام         شاملة واألهتم ودة ال إدارة الج وعي ب ق ال و ضروري لخل ة وه ال نهاي ستمرة ب ة م و عملي فه

  ).٢٤، ص٢٠٠٤رفيلد، وآخرون، تبس(والرغبة وتوفير النتائج بطريقة مستمرة 

  اذ القرارات اعتمادًا على البياناتاتخ) ٨-١(

تي ترآز عليها إدارة الجودة      أحد المكونات ال   لبياناتيمثل مبدأ اتخاذ القرارات اعتمادًا على ا      
املين                        ين الع ة لتمك وات الالزم ة القن وارد تهيئ ات وم ى تقني اد عل ه االعتم الشاملة، ويتطلب تطبيق
ذه المعلومات                 ى حيث يجب أن تصل ه وإيصال ما يمتلكونه من معلومات تتحدث عن الحقائق إل

ي تحق   ا ف تفادة منه ودة  لالس ق الج زاوي، (ي ن تو، )٦٢، ص٢٠٠٥الع اذ  ف يرعيمك ة اتخ عملي
دائل         لحظة اختيار   "القرارات على أنها     يم ب د تقي ين بع ديل مع ة لمتخذ         ب ى أساس توقعات معين  عل

را سامرائي، " (رالق ع  . )٢١٤، ص٢٠٠٧ال ج جم ي نه اتوأن تبن ي  البيان وفرة ف ق ال  لتحقي
ساعده                  الي ي ه، وبالت ى  عل  المعلومات يعطي رؤية واضحة لمتخذ القرار عن الظروف المحيطة ب

رارات  اتخاذه ك         للق ات  في ضوء تل سفة إدارة                البيان ًا في فل ًا مهم شكل المعلومات أساس ذلك ت ، وب
املين              وافر المعلومات الضرورية لمختلف الع د يتطلب ت الجودة الشاملة، وإن طبيعة العمل الجدي

ى   شاملة عل ا إدارة الجودة ال ي ألقته دة الت ام الجدي ق المه اتهم وف اقهم وتطلع ا يوسع آف اتقهمبم . ع
امهم           ف ى أداء مه رق العمل عل رارات وف ام متخذي الق شكل ع نظام المعلومات المحوسب يساعد ب

  ).١٥٦، ص٢٠٠١عقيلي، ( وحل مشاآل العمل بصورة فعالة ،بشكل جيد
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  األداء التنظيمي

د اب  يع ن الكت ر م غلت الكثي ي ش ام والت رة لالهتم رات المثي ن المتغي ي م  األداء التنظيم
انه يمكن  ) Lusthaus, et.al., 2002, P.21( اذ يرى بعض الباحثين ،يد تعريفهوالباحثين لتحد

تحقيق المنظمة ألهدافها التي قامت بتحديدها في رسالتها من خالل      "تعريف األداء التنظيمي بأنه     
اء في                 ق هدف االستمرارية والبق إنفاق مستوى مقبول من الموارد التنظيمية، وذلك من أجل تحقي

ل الطوي  ةاألج د "ل للمنظم سن،  (، ويؤآ د المح و  ) ٣، ص١٩٩٩عب ي ه ى أن األداء التنظيم عل
ين أوجه                   " ربط ب وم ي مفهوم يعكس آًال من أهداف التنظيم والوسائل الالزمة لتحقيقها، أي أنه مفه

د       ".النشاط وبين األهداف التي تسعى هذه األنشطة إلى تحقيقها داخل المنظمة           ه فق وفي المعنى ذات
وارد                   مفهوم األ عرف   ة باستخدام واستغالل آامل الم ه إنجاز لألهداف التنظيمي داء التنظيمي بأن

ا  ، )٢٠٠٦العلي، وآخرون،  (واألصول بكفاءة وفاعلية  شير آل من    فيم  ,carg & Rastogi(ي
2005, p.572 (           راد ع األف ه محصلة أداء جمي ى أن ه عل ى أن األداء التنظيمي يمكن النظر إلي إل

ا     ة                     وفرق العمل في المه صفة عام ة ب إن نجاح المنظم ذلك ف ة، ل ة في المنظم م والوظائف المختلف
  .يتأثر بشكل آبير بما يبذله هؤالء األفراد من جهد داخل العمل

احثين حول     ،ما سبق بناًء على   و اق الب ألداء التنظيمي،       يتضح عدم اتف وم محدد ل وضع مفه
ا تعريف        ه    األداء التنظيمي     وألغراض هذه الدراسة فإنه يمكنن ى أن د      "عل اتج جه ع  وسلوك   ن جمي

درة                    األفراد العاملين  ذي يحدد مدى ق ا، وال سام الموجودة به ة اإلدارات واألق في المنظمة في آاف
  ."المنظمة على تحقيق المخرجات واألهداف الخاصة بأعمالها عبر التفوق في أدائها

اس األداء التنظ                و ة قي ى أهمي احثين عل اب والب يم      لقد اتفق الكثير من الكت يمي إلغراض التقي
اس            ايير المناسبة لقي ى المع وا عل م يتفق م ل األداء التنظيمي  والتطوير والتحديث المستمر، غير أنه

  وأساليب قياسها

(Goodman & pennings, 1980), (Cameron, 1986), (Chekravarthy, 1986),  
(Lewin & Mintan, 1986), (Keats & Hitt, 1988), (Varadarajan & 
Ramanujam, 1990), (Eccles, 1991), (Geringer, 1998), (Millar & 
Mckevitt, 2000).  

الي                       اس األداء الم ى قي الترآيز عل سابقة  ب وفي هذا المجال فقد قامت العديد من الدراسات ال
ة  ل (للمنظم صيرة االج الي ق اييس األداء الم د  ) مق صادية آأح دافها االقت از أه ذي يعكس إنج وال

  .ئيسية لقياس األداء التنظيميالجوانب الر

(venkatarman & Ramanujam, 1986), (Becker & Gerhart, 1996), (Simons 
& Davilla,1998), (weinzimmer, 1998), (Hansson & Erikson, 2002), 
(Gerdin & som, 2003), ).  ،٢٠١٠الدعاس(  
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ة عدم االق              ى أهمي احثين عل اب والب د من الكت ه العدي ايير االداء    في حين ينب ى المع تصار عل
ت    ي الوق ادرة ف ر ق ايير أصبحت غي ذه المع ث أن ه ي، حي اس األداء التنظيم ة لقي الي التقليدي الم

ة  الراهن على إعطاء صورة متكاملة عن األداء التنظيمي، حيث تشير        العديد من الدراسات الحديث
ى اإل ة ومنه الي التقليدي اييس االداء الم وق(  أن مق ى حق د عل ى األصول، العائ د عل ة، العائ  الملكي

ة     )العائد على االستثمار، العائد على المبيعات، ربحية السهم العادي    دة ومعيب ا تكون منتق ، غالبًا م
يم األداء                وتعاني الكثير من التشوهات، مما يجعل االعتماد عليها دون غيرها ألغراض قياس وتقي

و      د ي ًا بع شهد يوم ول ي الم متح ي ع ة ف ول، خاص ر مقب د غي ة ش سات عالمي رات م مناف يدة وتغي
صادية    ة واقت ادة تكنولوجي  ,Birley & Westhead) ,(Kaplan & Norton, 1992)ح

1994), (Barney,1997), (Ittner & Larcker, 1998), ،)  ،ادي،  (، )٢٠٠٢منصور العب
٢٠٠٢(،(Sigal & Aric, 2005)  ،.(Akroush & Al-Dmour, 2006)  

ايير              يجبومن هذا المنطلق، فإنه      ر المع ايير أخرى غي  أن تشمل معايير األداء التنظيمي مع
يم األداء التنظيمي        د تقي ة              . المالية عن ى أهمي د من الدراسات عل د أآدت العدي ذا اإلطار فق وفي ه

ل   رى مث ايير أخ تخدام مع ة  المن(اس تج أو الخدم ودة المن ة ج دة، درج ات الجدي ا تج ة رض ، درج
تفادة من              العمالء، درجة االلتزام بالمسؤول    تعلم واالس ى ال ية االجتماعية والنمو، مقدرة التنظيم عل

سابقة   رات ال يم االداء التنظيمي    ) الخب د تقي  ,(Venkatraman & Ramanujam, 1986)عن
(zairi, 1994), (Lee, 1999), (Anderson and Sohal,1999), (Millar & 

Mckevitt, 2000), (Appleby, 2000)  .  

 ,(Huselid, 1995) ,(Pfeffer, 1994)مجموعة من الدراسات ومن جانب آخر رآزت 
(Becker & Gerhart, 1996), (Huselid, et.al., 1997)      ايير ة استخدام مع ى أهمي عل

يم األداء التنظيمي                ايير أساسية لتقي د    . ترتبط بسلوك وأداء األفراد في المنظمات آمع رى العدي وي
احثين    ه يمكن   (Paauwe & Boselie, 2005) ,(Rogers & wright, 1998)من الب  أن

ي     ا يل ى م ات ال ي المنظم شرية ف وارد الب أداء الم ة ب ي المرتبط اييس األداء التنظيم صنيف مق : ت
املين   ات الع ة    (اتجاه ة، الثق ي، الدافعي زام التنظيم وظيفي، االلت ا ال املين  )الرض لوآيات الع ، س

ي     ، وقد توصل هؤالء الباحثي  )الغياب، معدل دوران العاملين   ( درة في الدراسات الت ن الى وجود ن
 قام الباحث   واعتمادًا على األدبيات والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع، فقد       . تناولت هذه المقاييس  

 ي وه المقاييس المرتبطة بأداء الموارد البشرية     باالعتماد على    آمتغير تابع  بقياس األداء التنظيمي  
ي، ( زام التنظيم وظيفي، االلت ارالرضا ال دور اإلضافيمه لوآيات ال اري، س ر االبتك ، )ات التفكي

   -:حيث أنها لم تحصل على االهتمام الكافي من قبل الدراسات السابقة وسيتم توضيحها آما يلي

  يالرضا الوظيف )١-٢(

ن   يم األداء التنظيمي م ة تقي ى أهمي ات المعاصرة عل ي المنظم ديرين ف ن الم د م د العدي يؤآ
شر   صر الب صل بالعن اييس تت الل مق يم    خ ًا لتقي رًا مهم د مؤش وظيفي يع ا ال رون أن الرض ي، وي

ة    ة التنظيمي ويمكن  ، (steers & Blaok, 1994, p.89 ) ,(vecchio, 2000, p.269)الفعالي
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ذي        "تعريف الرضا الوظيفي بأنه      رد نحو العمل ال مجموعة المشاعر الوجدانية التي يشعر بها الف
  .(Grunberg, 1984, p.65)ة أو إيجابية يزاوله حاليًا، وهذه المشاعر قد تكون سلبي

  االلتزام التنظيمي) ٢-٢(

سبب       ات ب ن المنظم ر م ام آثي ر أهتم ًا يثي ي موضوعًا مهم زام التنظيم د موضوع األلت يع
ك ال    ن ذل م م ابهم، واأله ضورهم، وغي املين، وح سلوآيات الع ق ب ه الوثي ى أرتباط أثير عل ت

م، وا اجيتهم، وأدائه سية ليإنت اتهم النف ا تجاه ى عالقته ة، وعل ى أداء المنظم دورة عل ك ب نعكس ذل
سين        وردين، ومناف خ   ...بالمحيط الخارجي من عمالء، وم افي،     (ال ، )٤١٦، ص ٢٠٠٧جودة، والي

ات          تعزيز مشاعر االنتماء والسلوك اال    إن تنمية و  ومن هنا ف   ة ب ة بالمنظم وى العامل نتمائي لدى الق
ى اإل      ين عل ي يتع ى تحسين       من االستراتيجيات المهمة الت ا سعت إل ا إذا م ة أن تنتهجه دارة الواعي

داعي                      سلوك اإلب ة ال ى تنمي ا، أو سعت إل العالقة بين المنظمة وتلك القوى من أجل المحافظة عليه
اء   د والعط ن الجه د م ديم المزي دها لتق ة عن دوافع الكامن ك ال ديها وتحري شوش، (ل ، ١٩٩٦ع

ي، )٨٢٩ص زام التنظيم ه ويمكن تعريف االلت ود در" بأن ذل الجه ي ب ه ف رد وتفاني زام الف جة الت
ه مع        عمله، ورغبته القوية في البقاء وا  إلنجاز   اًال، وتطابق أهداف شارآًا وفع ستمراريته عضوًا م

سجام  حيث ، )Sager & Johnston, 1989, p.33" (أهداف التنظيم أنه إذا آان هناك إتفاق وأن
  ).٤٥، ص٢٠٠٧ العديم،(يمي ما بين أهداف الفرد والمنظمة آان هناك التزام تنظ

  مهارات التفكير االبتكاري) ٣-٢(

ار   ى االبتك ادرة عل شرية ق ول ب رات وعق ى خب اج إل اح يحت ى النج شل إل ن الف إن التحول م
ار   ورد األول لالبتك و الم ز ه شري المتمي ال الب ر رأس الم الق، ويعتب ر الخ داع والتفكي واالب

ة،            واإلبداع، لما يتميز به من مهارات عقلية خ        رة للمنظم افع آثي د ومن اصة قادرة على إيجاد عوائ
ي باالحتياجات                 رة تف ديم منتجات وخدمات مبتك ة وتق ستمر لإلنتاجي وذلك من خالل التحسين الم

رة ل الء المتغي رب،  (لعم ود      ، )١٩٠-١٨٣، ص ٢٠٠٥ال ى وج احثين عل ن الب د م د العدي ويؤآ
دة  توليد ألفكار جديدة و"ع إلى    اإلبدا اختالف واضح بين اإلبداع واالبتكار حيث يشير       ة  مفي أو قيم

ين       ، "للمنتجات أو العمليات أو اإلجراءات عن طريق األفراد أو الجماعات في سياق تنظيمي مع
ار شير االبتك ي حين ي ى ف ق" إل ةالتطبي ار اإلبداعي ذه األفك اجح له ستوى التنظيمي الن ى الم "  عل

)Amabile, 1997, P.40((Zhou & George, 2001, P.683), (Martines & 
Terblanche, 2003, p.68), (Wilson & stckes, 2005, p.366), (Jamrong, et 

al., 2006, p.11).  

  سلوآيات الدور اإلضافي) ٤-٢(

ل         ي أوائ مي، وف دور الرس لوآيات ال ة س ى دراس ة عل ود طويل احثين لعق ام الب ز اهتم ترآ
وع آ           ام بدراسة ن احثون باالهتم اءة                الثمانينيات بدأ الب ى آف ره عل ه أث املين ل خر من سلوآيات الع

دور اإلضافي              ال وهو سلوآيات ال شة،   (وفعالية منظمات األعم ، ويمكن   )٢٤٦، ص ١٩٩٦عري
ا   دور اإلضافي بأنه لوآيات ال ف س اري  "تعري شكل اختي رد ب ا الف اءة يؤديه ة بن لوآيات إيجابي س
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ساعد         عالوًة على الدور الرسمي المحدد له، وقد يتم مكافأتها من ق           آت الرسمي، وت بل نظام المكاف
ة      ة التنظيمي ق الفعالي ى تحقي ة سلوآيات    )George & Brief, 1992, P.311(عل ، ومن أمثل

ى            ( :الدور اإلضافي  ساعد عل ي ت ديم المقترحات الت ل، تق شاآل العم ى حل م زمالء عل مساعدة ال
كوى     افية دون ش اء إض رد ألعب ول الف ذاتي، قب دريب ال ة، الت وير المنظم د  تط اخ مؤي اد من ، إيج

ة       وارد المنظم ى م ة، المحافظة عل  ,Bateman & Crgan, 1983(للمنظمة في البيئة الخارجي
P.588(.  

  
  الدراسات السابقة

د     زال، وما ي إدارة الجودة الشاملة    مفهوم   ضوع مو حظى ل العدي بإهتمام واسع النطاق من قب
سيطر اآلن          من الباحثين والمختصين في مجال علم اإلدارة الحديثة با         ًا ي ًا عالمي ل توجه عتباره يمث

ه       ،على فكر وتصرفات أفراد اإلدارة على إختالف مستوياتها        ا ل ام     وذلك لم ر ه ق   في    من أث تحقي
ة والتم  اءة والفاعلي ي األداء الكف ز ف ع،    .ي ذا الواق ن ه ًا م امل    فوأنطالق سح ش ث بم ام الباح د ق ق

ذه الدراسة،       للدوريات العلمية بحثًا عن دراسات علمية نظرية أو         ميدانية ذات العالقة بموضوع ه
ي  ا يل نوفيم دد م اتع ة  الدراس ة بموضوع الدراس ة ذات العالق ة واألجنبي ر  العربي ذين بنظ  آخ

  : ومنهااالعتبار منطلقات الدراسة الحالية

  الدراسات العربية: أوًال

سي، (أجرى  ة، والبلبي ودة ال  ) ٢٠٠٢الطراون ع الج ى واق وف عل دف الوق ة به شاملة دراس
ة               وآثرها على األداء المؤسسي للمصارف التجارية في األردن، وآذلك معرفة أثر الثقافة التنظيمي

ات    شاملة بنسب              . على تلك العالق اد الجودة ال ق أبع ى أن المصارف تطب د توصلت الدراسة إل وق
ر إدارة متفاوتة، آما تبين وجود عالقات معنوية بين التزام المصارف التجارية في األردن بعناص     

شاملة   ودة ال ردة (الج ة أو منف سي ) مجتمع ة،   (واألداء المؤس ة، واإلنتاجي ن الربحي ل م ُا بك مقاس
شغيل اءة الت ل    )وآف ة تعم شاملة مجتمع ودة ال ل عناصر إدارة الج أن آ ة ب رت الدراس ا أظه ، آم

  .بدرجات تأثير مختلفة على تحسين األداء المؤسسي

از المصرفي           دراسة تناول في  ) ٢٠٠٣الشراح،  (أجرى  و الي للجه ا األداء االقتصادي والم ه
اهيم إدارة                الكويتي وفقًا لمفهوم إدارة الجودة الشاملة، وقد توصلت الدراسة الى ضعف وضوح مف
ى                         ك ال ا أدى ذل افي، مم ام الك م يعط االهتم الجودة الشاملة في قطاع الخدمات المصرفية، حيث ل

ا     ة ب ى ضعف المرآز       ضعف القوة التنافسية لهذا القطاع مقارن ك عل نعكس ذل ة، وي لبنوك الخليجي
  .ك الكويتية أمام البنوك العالميةالتنافسي للبنو

سنفي،     (آما أجرى    ادات             ) ٢٠٠٥البطاني، وال ى مدى إدراك القي دراسة بهدف التعرف عل
ات     ة المعوق شاملة، ومعرف ودة ال ة أدارة الج وم وأهمي ة لمفه ة اليمني وك التجاري ي البن ة ف اإلداري

رغم إدراك   والع ه ب ى ان ة إل د توصلت الدراس وم، وق ذا المفه ق ه ق تطبي ي تعي ددة الت ل المح وام
وحظ عدم                        د ل ه ق شاملة إال ان وم إدارة الجودة ال ة لمفه ة اليمني القيادات اإلدارية في البنوك التجاري
ق إدارة                       ق تطبي ي تعي ات الت م المعوق شاملة، وان أه ق إدارة الجودة ال  وجود برنامج واضح لتطبي
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شرية، وضعف الهياآل           وارد الب ة، وضعف نظم الم الجودة الشاملة ضعف النظم المالية واإلداري
  .التنظيمية في البنوك التجارية

ذلك أجرى  ي، (آ ة بهدف) ٢٠٠٥التميم اد إدارة دراس ق أبع ستويات تطبي ى م  التعرف عل
شاملة المتم       ودة ال اد الج ق أبع أثير تطبي دى ت ى م الوة عل شاملة، ع ودة ال ي  الج ة ف سين (ثل التح

رارات، دعم اإلدارة                   اذ الق د اتخ ى المعلومات عن المستمر للخدمات المصرفية، اعتماد اإلدارة عل
ائن  ات الزب ة حاجات ورغب ى تلبي ود عل ز الجه شاملة، وترآي ودة ال ق إدارة الج ا لتطبي ي ) العلي ف

لت الدرا      د توص ة، وق ة األردني وك التجاري ي البن املين ف وظيفي للع وك   األداء ال ى أن البن ة إل س
ائج              ا أشارت نت ع، آم ا وبمستوى مرتف ة أبعاده التجارية األردنية تطبق إدارة الجودة الشاملة بكاف

  .الدراسة إلى وجود تأثير معنوي لجميع أبعاد إدارة الجودة الشاملة في األداء الوظيفي للعاملين

رى و سيد، (أج رارات   ) ٢٠٠٥ال د الق ة رش ى درج رف عل دف التع ة به ي دراس ذة ف المتخ
البنوك الجزائرية التي تبنت برنامجًا للجودة، آما تهدف إلى التعرف على طبيعة العالقة بين رشد          
ا                     ي توصل إليه ائج الت القرار المتخذ وبين نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وقد آان من أهم النت

اح    ين نج رار وب د الق ين رش ة إحصائية ب ة ذات دالل اك عالق ودة الباحث أن هن ق إدارة للج تطبي
  .الشاملة

شاملة في تحسين              فقد أجرى   ) ٢٠١٠الدعاس،  (أما   ر إدارة الجودة ال دراسة بهدف تحديد أث
راف               األداء المالي في المصارف التجارية األردنية، وقد آان من أهم ما توصلت إليه الدراسة اعت

اد     ن أبع د م ل بع ة آ ة بأهمي ة األردني صارف التجاري ي الم املين ف ي  الع شاملة ف ودة ال إدارة الج
ين آل                        ة ب ة معنوي ة ذات دالل ات ارتباطي تحسين األداء المالي، وآذلك بينت الدراسة وجود عالق

  .لي في المصارف التجارية األردنيةمن أبعاد إدارة الجودة الشاملة وتحسين األداء الما

  الدراسات األجنبية: ثانيًا

أثي   ) Hui & Tam, 1994(أجرى   ة ت ى      دراسة لمعرف شاملة عل وم الجودة ال ق مفه ر تطبي
وم إدارة                 تحسين األداء في مؤسسة النقل العام في هونج آونج، حيث أثبتت الدراسة أن تطبيق مفه

  .الجودة يساعد على تطوير أداء منظمات قطاع الخدمات

ين      هدفت  دراسة    (Anderson and Sohal,1999)أجرى و ة ب ى العالق ى التعرف عل إل
ان       األعمال الصغيرة في استراليا    ودة واألداء في شرآات   ممارسات إدارة الج   ا الباحث ، رآز خالله

ي    ات ه ت ممارس ى س ل،      : عل ات والتحلي يط، المعلوم سياسة والتخط تراتيجية وال ادة، االس القي
ي        ى األداء التنظيم ات عل ك الممارس ر تل ة، وأث ودة العملي ستهلك، ج ى الم ز عل راد، الترآي األف

اس األداء التنظيمي بخمسة مؤشرات هي       والمالي لتلك الشرآات،     م قي تج أو    : وت ديم المن ة تق تكلف
تج أو         يل المن ن توص ة، زم تج أو الخدم يل المن ة توص ة، مرون تج أو الخدم ودة المن ة، ج الخدم

المنافسة العامة،  : الخدمة، التحسينات في اإلنتاج، أما األداء المالي فقد تم قياسه بالمؤشرات التالية           
من أهم النتائج   قد آان   ولتوظيف، التدفق النقدي، التصدير،     ة السوقية، مستويات ا   المبيعات، الحص 

ا الدراسة ي توصلت إليه ة إح الت ة ذات دالل دم وجود عالق ين ع  إدارة ممارساتبعض صائية ب
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ودة يط  ( الج سياسة والتخط تراتيجية وال ل ،االس ات والتحلي راد والمعلوم رات و )، إدارة األف مؤش
   . األداء المختلفة

ا   وان  دراسة  (Rahman, 2001) أجرى  آم شاملة واألداء    "بعن ممارسات إدارة الجودة ال
زو                  : التنظيمي ديها شهادة أي ي ل صغيرة المتوسطة الحجم الت دراسة مقارنة للمشاريع الصناعية ال
روق ذات    وقد توصل الباحث، "٩٠٠٠ والتي ال يوجد لديها شهادة أيزو     ٩٠٠٠  إلى عدم وجود ف

شاريع المتوسطة              داللة بين عم   شاملة واألداء التنظيمي في آل من الم ق إدارة الجودة ال ة تطبي لي
  .٩٠٠٠والصغيرة الحجم التي تملك وال تملك شهادة األيزو 

ذلك   ة ممارسة     ل دراسة (Yong and Wilkinson, 2001)  أجرى آ د تطور عملي تحدي
ودة شاملةإدارة الج سنغافورية، ال شرآات ال ي ال ان   ف د آ م وق ن أه ي توصلت إليه م ائج الت ا النت

د مستوى            راسةالد ين ممارسات إدارة     ) ٠.٠٥ = <α(عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عن ب
ل    ر للعم ة واألداء المباش ن جه شاملة م ودة ال ا ) Direct Work Performance(الج ورض

  . الموظفين من جهة أخرى

ر  التعرف عل   بهدف دراسة (Hansson & Erikson, 2002)  أجرى و ق ى أث  إدارة  تطبي
د    الي ق ى أن األداء الم ة إل ذه الدراس سويد، وتوصلت ه ي ال الي ف ى األداء الم شاملة عل ودة ال الج
الوا جوائز الجودة                 ذين ن تحسن من جراء تطبيق إدارة الجودة الشاملة، آما أشارت الدراسة أن ال

   .قد تفوقوا في أدائهم على باقي منافسيهم

دراسة بهدف الوقوف على تصورات الموظفين ) Poselie & wiele, 2002( أجرى آما 
اهم            ى رض ا عل شاملة وأثره ودة ال رامج إدارة الج شرية وب وارد الب ين إدارة الم ة ب ن العالق ع
دا،       ي هولن ديونغ ف ست ان وظفي ايرن ى م ة عل ت الدراس تقالة، وأجري اهم لالس وظيفي ونواي ال

ى رضا الموظفين أ            ؤثر عل رامج      وخلصت الدراسة إلى ان ما ي ق ب د تطبي تقالة عن اهم لالس و نواي
التعاون، والقيادة، والحوافز المادية ووضوح عملية االتصال، وظروف        : إدارة الجودة الشاملة هو   

وى      ي أق ة ه وافز المادي ادة والح اون والقي ضًا أن التع ة أي ت الدراس سة، وبين ل المؤس ل داخ العم
   .ارة الجودة الشاملةقهم لبرامج إدالمؤثرات على رضا الموظفين عند تطبي

ذلك و تراتيجية  ) yi, 2005 Hung &(أجرى آ ق إس اتيح تطبي ار مف دف اختب ة به دراس
شرآات           ي ال ات ف ى العملي ز عل ي، والترآي ى األداء التنظيم ا عل شاملة وتأثيراته ودة ال الج

هي البناء االسترالية، وقد توصلت الدراسة إلى أن أآثر العوامل التي ترتبط إيجابيًا بأداء المنظمة         
ة  ،التنظيمي األفقي  ة،      ، والقدرات التكنولوجي شاملة بمستوى إستراتيجية المنظم   ووضع الجودة ال

ا توصلت الدارسة د من وضعهما  آم ران الب املين متغي ين الع ا وتمك زام اإلدارة العلي ى أن الت إل
  .رهما القوي على أداء المنظمةآمؤشرات لقياس إستراتيجية الجودة لتأثي

ا   ا   ) Boon & Arumugam, 2005(أم د أجري املين في      فق دراسة تناولت اتجاهات الع
ة    رى بوالي صاالت الكب رآة االت ة،    Perakش ز الوطني ائزة التمي ى ج ائزة عل ا والح ي ماليزي   ف

ان من      . واختبار مدى تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة على اتجاهات العاملين نحو العمل              د آ وق
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ه الدرا        ا توصلت إلي م لعناصرها             أهم م شاملة وفهمه ة الجودة ال املين ألهمي ى أن إدراك الع سة إل
ل،        زام التنظيمي       ويؤثر ايجابيًا على االنخراط بالعم وظيفي، وااللت دوره يعطي       ،الرضا ال ذا ب  وه

  .المنظمة ميزة عن غيرها من المنظمات في ظل البيئة التنافسية

رى ار م  ) Nguyen, 2006 (وأج وير إط ى تط دفت إل ة ه اد  دراس ة األبع اهيمي لدراس ف
ا المعلومات                 المهمة في إدارة الجودة الشاملة والدعم الذي من الممكن أن تقدمه تطبيقات تكنولوجي

ة  ) ٧٧(ة الدارسة من      وتكونت عين إلدارة الجودة الشاملة من أجل تحسين األداء التنظيمي،          منظم
ا            شاملة   د إ من المنظمات الفيتنامية، وقد توصلت الدراسة إلى أن معظم أبع ادة،  (دارة الجودة ال القي

ة           ات، والعملي ة، وإدارة المعلوم ال المنظم ستهلك، وإشراك الموظفين في أعم ى الم ز عل والترآي
ة ة للمنظم ع األطراف الخارجي ات م ستمر، والعالق ة، والتحسين الم ر ) اإلداري شكل آبي رتبط ب ت

  .باألداء التنظيمي

وم  هدفت دراسة )  Asaari, 2006& Karia(آما أجرى  إلى التعرف على أثر تطبيق مفه
في  ) التدريب والتعليم، بناء الفرق، التمكين اإلداري، التحسين والتطوير المستمر   (الجودة الشاملة   

والء التنظيمي      (اتجاهات الموظفين المرتبطة بالعمل     وظيفي، وال وظيفي، الرضا ال ) االنغماس ال
ا             ام والخاصة في ماليزي ا           ،  في منظمات القطاع الع ان من أهمه ائج آ ى نت : وتوصلت الدراسة إل

ى اتجاهات الموظفين المرتبطة بالعمل         شاملة عل وجود أثر إيجابي لتطبيق مفهوم إدارة الجودة ال
  ).االنغماس الوظيفي، الرضا الوظيفي، الوالء التنظيمي(

ذلك أجرى   ات        دراسة  ) Elci, et.al, 2007 (آ ة الجودة وأخالقي ر ثقاف ان أث ى بي هدفت إل
ل واألداء     ا وظيفي ودوران العم ا ال ي والرض والء التنظيم و ال املين نح ات الع ى اتجاه ل عل لعم

ة          وآيلي (الوظيفي في الشرآات الصناعية العاملة في منطق ى          ) آ ا، وخلصت الدراسة إل في ترآي
شرآات                       ك ال املين في تل دى الع ة بالعمل ل وجود أثر ايجابي لثقافة الجودة والقيم األخالقية المتعلق

ًا               ع ا انعكس ايجابي لى زيادة والئهم التنظيمي ورضاهم الوظيفي وانخفاض دوران العمل لديهم مم
  .على مستوى أدائهم الوظيفي

دم، ا تق ى م اًء عل ى  نوبن وع عل ة للموض سابقة المختلف ات ال رض الدراس ن ع ظ م الح
 الدراسات إذ أنالمستويين العربي واألجنبي، أن هذه الدراسة مكملة لما جاءت به تلك الدراسات،          

ى االداء التنظيمي                   تتناولالتي   السابقة شاملة عل وم إدارة الجودة ال اد مفه ق أبع رتبط   أثر تطبي الم
الرضا الوظيفي، االلتزام التنظيمي، مهارات التفكير االبتكاري، سلوآيات        (بأداء الموارد البشرية    

داً ال تزال محدودة    ،  )الدور اإلضافي  ة      ج ة االجنبي م   و  في البيئ واردة في        ل اد ال اول بعض األبع تتن
سطينية خاصة، فالدراسات                  هذه الدراسة،    ة الفل ة، والبيئ ة عام ة العربي اد  أما على مستوى البيئ تك

 الحالية لبنة متواضعة على المستويينالدراسة يؤمل أن تضيف    في هذا المجال، لذا     معدومة  تكون  
  .النظري والعملي
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  نموذج الدراسةأ

ا ورد    ى م ادًا عل ساؤالتها      اعتم ة وت داف الدراس ع أه سجامًا م سابقة، وان ات ال ي الدراس ف
ي   ل ف ا المتمث ة ومجتمعه صارف التجاري اع الم ش قط وذج ي م صياغة نم د ت ى، فق ودة  مل عل الج

  . آمتغير تابعاألداء التنظيميو ر مستقل،الشاملة آمتغي

  :وفيما يلي توضيح لهذا النموذج

  

  . أنموذج الدراسة:)١(شكل 
  

  فرضيات الدراسة

ًا من     ى المتغيرات واألبعاد الواردة في أ     اعتمادًا عل   الدارسة   مشكلة  نموذج الدراسة، وانطالق
دافها م أه ن عددصياغة، ت رات  الفرضيات  م ي المتغي ستقلة ف رات الم ر المتغي اس أث لغرض قي
  ):Ho(وفيما يلي هذه الفرضيات بصيغتها العدمية  التابعة

ة إحصائية أل   :ةرضية الرئيس الف شاملة   ال يوجد أثر هام ذو دالل اد إدارة الجودة ال اع   (بع اقتن
املين      دريب الع زهم، وت املين وتحفي شارآة الع ل، وم ى العمي ز عل ا، والترآي م اإلدارة العلي ودع
تمرارية          تراتيجي واس يط االس صرفية، والتخط ات الم سين العملي ى تح ز عل أهيلهم، والترآي وت

  المتغير المستقل
 )أبعاد إدارة الجودة الشاملة(

 اع ودعم اإلدارة العليااقتن

 الترآيز على العميل 

 ميمشارآة العاملين وتحفزه

 تدريب العاملين وتأهيلهم 

 ز على تحسين العمليات المصرفية الترآي

التخطيط االستراتيجي واستمرارية التحسين 
 للخدمات المصرفية

 القدرة على االتصال الفعال 

 على البيانات اتخاذ القرارات اعتمادًا 

  المتغير التابع 
 )األداء التنظيمي(

 الرضا الوظيفي 

 االلتزام التنظيمي 

 مهارات التفكير االبتكاري 

 سلوآيات الدور اإلضافي 
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سين  ى      التح ادًا عل رارات اعتم اذ الق ال، واتخ صال الفع ى االت درة عل صرفية، والق دمات الم للخ
   . على األداء التنظيمي)البيانات

  الرئيسة الفرضيات الفرعية اآلتيةوينبثق عن الفرضية 

شاملة             : األولى  الفرعية الفرضية اد إدارة الجودة ال ة إحصائية ألبع ام ذو دالل ر ه ال يوجد أث
م ا ( اع ودع دريب      اقتن زهم، وت املين وتحفي شارآة الع ل، وم ى العمي ز عل ا، والترآي إلدارة العلي

تراتيجي          يط االس صرفية، والتخط ات الم سين العملي ى تح ز عل أهيلهم، والترآي املين وت الع
رارات         اذ الق ال، واتخ صال الفع ى االت درة عل صرفية، والق دمات الم سين للخ تمرارية التح واس

  .مستوى الرضا الوظيفي للعاملين على )اعتمادًا على البيانات

شاملة                   : الثانية  الفرعية الفرضية اد إدارة الجودة ال ة إحصائية ألبع ام ذو دالل ر ه ال يوجد أث
دريب        ( زهم، وت املين وتحفي شارآة الع ل، وم ى العمي ز عل ا، والترآي م اإلدارة العلي اع ودع اقتن

صرفية،       ات الم سين العملي ى تح ز عل أهيلهم، والترآي املين وت تراتيجي   الع يط االس  والتخط
رارات         اذ الق ال، واتخ صال الفع ى االت درة عل صرفية، والق دمات الم سين للخ تمرارية التح واس

  .على مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين) اعتمادًا على البيانات

شاملة                   : الثالثة  الفرعية الفرضية اد إدارة الجودة ال ة إحصائية ألبع ام ذو دالل ر ه ال يوجد أث
ا( دريب       اقتن زهم، وت املين وتحفي شارآة الع ل، وم ى العمي ز عل ا، والترآي م اإلدارة العلي ع ودع

تراتيجي          يط االس صرفية، والتخط ات الم سين العملي ى تح ز عل أهيلهم، والترآي املين وت الع
رارات         اذ الق ال، واتخ صال الفع ى االت درة عل صرفية، والق دمات الم سين للخ تمرارية التح واس

  .على تمتع العاملين بمهارات التفكير االبتكاري) اتاعتمادًا على البيان

شاملة                 :الرابعة  الفرعية الفرضية اد إدارة الجودة ال ة إحصائية ألبع ال يوجد أثر هام ذو دالل
دريب        ( زهم، وت املين وتحفي شارآة الع ل، وم ى العمي ز عل ا، والترآي م اإلدارة العلي اع ودع اقتن

سين     ى تح ز عل أهيلهم، والترآي املين وت تراتيجي     الع يط االس صرفية، والتخط ات الم  العملي
رارات         اذ الق ال، واتخ صال الفع ى االت درة عل صرفية، والق دمات الم سين للخ تمرارية التح واس

  .على ممارسة العاملين لسلوآيات الدور اإلضافي) اعتمادًا على البيانات
  

  منهجية الدراسة

  مجتمع وعينة الدراسة

ن    ة م ع الدراس ون مجتم دراء  (يتك دراء      الم روع، م دراء الف دوائر، م دراء ال امين، م  الع
ب ددهم  ) المكات الغ ع ديرًا  ) ١٧٤(والب سطينية،   (م د الفل لطة النق ذين يع ) ٢٠١٠س ي  ال ون ف مل

سة     ة ل      المراآز الرئي روع والمكاتب التابع سطينية     والف ة الفل  في سوق      المدرجة  لمصارف التجاري
ام    لألوراق المالية فلسطين   الغ    ،٢٠١٠ لع ذه       مصارف  ةها سبع  عدد  والب  الدراسة،    حين إجراء ه

سطيني، بنك        .ع.بنك فلسطين م  : هيهذه المصارف   وقد تم دراستها جميعًا و     م، البنك التجاري الفل
تثمار،           ة واالس ي، البنك اإلسالمي      البنك االسالمي     االستثمار الفلسطيني، بنك القدس للتنمي العرب
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سطيني صغيرالفل شاريع ال ل الم اه لتموي ك الرف ة يرجع و ،ة، بن ذه الفئ د ه سبب لتحدي ديري(ال  الم
رات                         ) بشكل عام  ة المتغي م طبيع ى تفه در عل املين هي األق ة من الع ك الفئ أن تل العتقاد الباحث ب

سياسات و وأبعادها والتعامل معها تعامًال علميًا، والمعنية باتخاذ        رات    ال ة بمتغي اإلجراءات المتعلق
ع    استبانة   )١٧٤(توزيع  م الباحث ب  قد قا سة ف ونظرًا لصغر حجم مجتمع الدرا     .الدراسة شملت جمي

سبه    استبانة) ١١٩( الدراسة، واسترجع منها     مبحوثي مجتمع  د  و، %)٦٨.٤(استرجاع بلغت    بن ق
تبعاد   م اس تبا) ٧(ت ل ناتاس دم صالحيتها للتحلي صائي لع ذلك  ، اإلح دد أوب بح ع تباناتص   االس

ل صالحة للتحلي ا ) ١١٢ (ال شكل م تبانة لت سبتهاس ن %) ٩٤.١ (ن تم سترجعةاالس ا بانات الم ، وم
   .، وهي نسبة مقبولة ألغراض البحث العلمي الدراسةمن مجتمع%) ٦٤.٤(نسبته 

  
   جمع البياناتأساليب

ي          في التحليل نهج الوص ث الم د الباح دافها، أعتم ة وأه ة الدراس ى طبيع تنادًا إل اس
"Analytical Descriptive Design "  راض الدراس ه ألغ ى   ، وةلمالءمت اد عل م االعتم ت

  :مصدرين رئيسيين للحصول على البيانات والمعلومات الالزمة وهما

اء            و: المصادر الثانوية  ك لبن ات، وذل تتمثل باستخدام المراجع والمصادر المتوفرة في المكتب
ا     ة ومنه ذه الدراس ري له ار النظ ة،     : اإلط ائل الجامعي صة، والرس دوريات المتخص ب، وال الكت

  .لكترونيةوالمواقع اإل

ذه        تتمثل بجمع البيانات من مجتمع الدراسة         و :المصادر األولية  دة له تبانة المع بوساطة االس
  :الغاية، وقد تالفت االستبانة من ست أجزاء رئيسة آما يلي

زء األول ات :الج ضمن البيان ة  يت ة الدراس راد عين نوا ( الشخصية ألف ر، س نس، العم ت الج
ى       ) ٣٥(يتضمن   :الجزء الثاني ).الشهري، الراتب   الخبرة، المؤهل العلمي   ا إل فقرة تهدف بمجمله

اد     ق أبع ستوى تطبي اس م وم إدارة قي ي   مفه شاملة ف ودة ال ة  الج صارف التجاري سطينالالم  يةفل
ستقة ( رات م ي)آمتغي ا  : وه م اإلدارة العلي اع ودع رات  اقتن ل  ، )٤-١( الفق ى العمي ز عل  الترآي

رات ز )٧-٥( الفق املين وتحفي شارآة الع راتهم، م أهيلهم ، )١٢-٨(  الفق املين وت دريب الع  ت
رات صرفية)١٧-١٣(الفق ات الم سين العملي ى تح ز عل رات، الترآي يط )٢٢-١٨(  الفق ، التخط

ى االتصال   ، )٢٧-٢٣(  الفقراتاالستراتيجي واستمرارية التحسين للخدمات المصرفية  القدرة عل
ال راتالفع ى    )٣١-٢٨(  الفق ادًا عل رارات اعتم اذ الق ات، اتخ راتالبيان زء .)٣٥-٣٢(  الفق الج
اد  ) ١٥(يتالف من    :الثالث فقرة تم من خاللها قياس الرضا الوظيفي للمبحوثين، حيث تم االسترش

 يتكون :الجزء الرابع ).٢٠٠٦ملحم، (، و)٢٠٠٠شرشير، (في بناء هذه الفقرات بدراسة آل من        
زام التنظيمي للمبحو           ) ١٥(من   اس االلت اء           فقرة تم عن طريقها قي اد في بن م االسترش ثين، حيث ت

اس      ام      Porterهذه الفقرات بمقي ه ع ذي أستخدمة      ١٩٧٩ وزمالئ الجزء   ).١٩٩٩العمري،   ( وال
امسا ضمن  :لخ اس ) ١٣(يت ى قي ا إل دف بمجمله رة ته ر  فق ارات التفكي املين بمه ع الع دى تمت  م

رات بدراسة       االبتكاري ذه الفق اء ه اد في بن م االسترش  .(Zhou & George, 2001)  ، حيث ت
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ات تم عن طريقها قياس مدى قيام العاملين بسلوآيات الدور       فقر) ١٠(يتالف من    :لسادسالجزء ا 
   .(Pearce & Gregersen, 1991) ، حيث تم االسترشاد في بناء هذه الفقرات بدراسةضافياإل

اد  الخماسي (Likert)مقياس ليكرت   وقد اعتمدت الدراسة     را    الدراسة  لكافة أبع ذي ت وح وال
ا  ة م شدة بقيم ق ب ين مواف ة وا) ٥(ب شدة درج ق ب ر مواف تثناء ُبحدةدرجات وغي ارات  باس د مه ع

ر       ما  تم قياسه وفق مقياس خماسي يتراوح        الذي   التفكير االبتكاري  بين تتوافر فيه السمة بشكل آبي
  .حدة درجة واال تتوافر هذه السمة مطلقًاودرجات ) ٥(بقيمة 

  
   وثباتهاصدق األداة

ى مجموعة     االستبانة المستخدمة في الدراسة، عرضت       )Validity(ق من صدق    وللتحق عل
سطينية،    ات الفل ي الجامع ون ف ن يعمل ال ومم ذا المج ي ه اديميين المتخصصين ف ن األآ ك م وذل

ا                    ة قوامه ة اختباري ى عين تبانة عل للتاآد من دقة فقرات االستبانة وصحتها، وآذلك تم عرض االس
العينة بغرض التأآد والتعرف على درجة فهم العبارات ودرجة وضوحها مبحوثًا من أفراد    ) ٢٠(

م وم  وفي ضوء   ،  وسهولتها اتهم   آرائه ارات،             قترح بعض العب ديل ل ام الباحث بحذف وتع ادة  وق إع
م    .صياغة بعضها اآلخر لتصبح أقرب فهمًا وتحقيقًا ألهداف الدراسة         ا ت ار لدرجة      آم  إجراء اختب

ات اخ  "Reliability Analysis" األداء ثب ل آرونب ة معام ساب قيم ك بح ا ، وذل ألف
"Cronbachs-Alpha" ٢(، آما هو موضح في الجدول رقم بعاد الدراسةأل.(  

  . ألبعاد الدراسة ألفاآرونباخ قيمة معامل: )٢(جدول 

 قيمة ألفا األبعاد
 %٩٣.٢ ).الجودة الشاملةإدارة أبعاد  (المستقل متغيرال

 %٨٣.٩ ).تنظيمياالداء ال(المتغير التابع 
 %٩٢ ).االداة آكل(بعاد آافة األ

ن  ظ م م ويالح دول رق ة)٢(الج ل أن قيم اخ   معام ا آرونب ة ألف رات األداةلكاف ت  فق بلغ
)α=وهي نسبة ثبات عالية ومقبولة ألغراض إجراء الدراسة، )%٩٢.   

  
  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

ا        ئلة الدراسة واختب م   فرضياتها   ر صحة    لإلجابة عن أس اليب اإلحص    ت اء استخدام بعض أس
  :)SPSS:16 (ةاإلحصائيالوصفي والتحليلي، وذلك باستخدام الرزمة 

ا .١ سب      أس اري ون راف المعي سابي واالنح ط الح التكرارات والوس في آ صاء الوص ليب اإلح
م   ومن هذا المنطلق، فقد    .األهمية لوصف متغيرات الدراسة وترتيبها حسب أهميتها النسبية         ت

ة  ة الدراس راد عين ات أف صنيف إجاب تبانة ت ة باالس ئلة الخاص ن األس ًا  ع ات وفق ى فئ  إل
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م     . للمتوسطات الحسابية واألهمية النسبية لإلجابة     ديرات أو درجات    ) ٣(ويبين الجدول رق تق
  ):٣(نظر الجدول رقم صفية وفق التوزيع الفرضي اآلتي، اقياس النتائج الو

  .ت قياس النتائج الوصفيةتقديرات أو درجا): ٣(جدول 

  المدى
 األهمية النسبية الوسط الحسابي

 درجة الموافقة

 عالية جدًا %١٠٠وحتى % ٩٠من  ٥ وحتى ٤.٥من 
 عالية %٩٠إلى أقل من % ٨٠من  ٤.٥ إلى أقل من ٤من 
 متوسطة %٨٠إلى أقل من % ٦٥من  ٤ إلى أقل من ٣.٢٥من 
 منخفضة %٦٥ل من إلى أق% ٥٠من  ٣.٢٥ إلى أقل من ٢.٥من 

 منخفضة جدًا %٥٠أقل من  ٢.٥أقل من 

ات    .٢ ل الثب اخ   "تحلي ا آرونب اس ألف ، )Cronbachs Alpha-Analysis Reliability ("مقي
 . ثبات األداة المستخدمة في قياس المتغيراتذلك لتحديد معاملو

دد     .٣ ل االنحدار المتع ر المتغ  (Multiple Regression Analysis)تحلي ار أث رات   الختب ي
 .المستقلة على المتغيرات التابعة

اين      .٤ ار معامل تضخم التب اين   (VIF) (Variance Inflation Factor) اختب ار التب واختب
اٍل         (Tolerance)  به المسموح ين   (Multicollinearity) للتاآد من عدم وجود ارتباط ع  ب

 .المتغيرات المستقلة

واء  .٥ ل االلت ار معام د (Skewness)اختب ك للتأآ ي  وذل ع الطبيع ع التوزي ات تتب ن أن البيان م
(Normal Distributions).   

  
  عرض وتحليل النتائج

  وصف خصائص عينة الدراسة

ة الدراسة   والوظيفية ألفراد  لمتغيرات الشخصية عرض ل يلي  وفيما   م  نظر الجدول  ، اعين  رق
)٤( .  
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 .(n=112) عينة الدراسةلخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد ا: )٤(جدول 

 النسبة المئوية  التكرار متغيرات الشخصية والوظيفيةال
 الجنس %٧٩.٥ ٨٩ ذآر
 %٢٠.٥ ٢٣  أنثى
 %٤.٥ ٥ ما دون سنة ف٢٥
 %٣٨.٤ ٤٣  سنة٣٥-٢٦
 %٤٤.٦ ٥٠  سنة٤٥-٣٦

 العمر

 %١٢.٥ ١٤   سنة فأآثر٤٦
 %٦.٢ ٧ فما دون سنوات ٥
 %٢٩.٥ ٣٣  سنوات١٠-٦
 %٤١.١ ٤٦  سنة١٥-١١

 عدد سنوات الخبرة

 %٢٣.٢ ٢٦  سنة فأآثر١٦
 %١٠.٧ ١٢ ما دوندبلوم ف

 %٦٩.٦ ٧٨ بكالوريوس
 %١٥.٢ ١٧ ماجستير

  المؤهل العلمي

  %٤.٥ ٥ دآتوراه
  -  -   دينار فما دون٣٠٠
٨.٩  ١٠  ٥٠٠ – ٣٠١%  
٣٣.٩  ٣٨  ٧٠٠ – ٥٠١%  

 الراتب الشهري

  %٥٧.١  ٦٤   فأآثر٧٠٠

  :ئص عينة الدراسة آما يليأن خصا) ٤(الجدول رقم من ضح تي

ين :الجنس .١ وثي%) ٧٩.٥(أن  تب ن مبح ن   م م م اقي ه ذآور، والب ن ال م م ة ه ة الدراس  عين
سبته  ا ن شكًال م اث م شارآة اإل%)٢٠.٥(اإلن ة م ى قل ذا مؤشر عل ي المناصب ، وه اث ف ن

 . في المصارف التجارية الفلسطينيةاإلدارية العليا

ا  )  سنة٤٥-٣٦( الدراسة تقع أعمارهم في الفئة   في غالبية المبحوثين فقد آان    :العمر .٢ تشكل م
ة           %) ٤٤.٦(نسبته   ة العمري ا الفئ سبة   )  سنة  ٣٥-٢٦(من عينة الدراسة، تليه ، %)٣٨.٤(بن

ة،   من ذوي األعمار هم  عينة الدراسة ن مبحوثيعلى أ وهذا يدل    ة آافي التي لديها خبرة عملي
 .مصارفهمجودة الشاملة في ارة ال تطبيق إدًا مهمًا فيمما قد يكون لهم دور

ين       عينة الدراسة  مبحوثيمن  %) ٤١.١(أن  تبين   :الخبرة .٣ ا ب راوح م  ١٥-١١(لديهم خبرة تت
%) ٢٣.٢(، فيما آانت نسبة     ) سنة ١٠-٦(لديهم خبرة تتراوح ما بين      %) ٢٩.٥(، وأن   )سنة
ن  وثيم د المبح ادل أو تزي رة تع ديهم خب ة ل نة١٦(عن  عين ذه ال)س شير ه ائج إل، وت ى أن نت
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وثين  رة المبح ط خب سبياً  عامتوس ة ن صارف لي ذا أن الم د ه ك  ، ويؤآ ة تمتل ع الدراس  موض
د              ا من استخدام م ا، تمكنه ة      خبرات إدارية ال بأس به ة حديث اهيم إداري ا أردت     اخل ومف  إذا م

 .ذلك

يا .٤ ل العلم د آان:لمؤه ة  ت فق وثيغالبي ة  مبح شهادة الجامعي ون ال ن يحمل ة مم ة الدراس  عين
%) ١٩.٧(وأن حوالي من عينة الدراسة،    %) ٦٩.٦(تشكل ما نسبته    ) بكالوريوسال(األولى  

ا      من المبحوثين  وراه    ( يحملون الشهادات العلي ى أن          )ماجستير أو دآت ذه النتيجة إل شير ه ، وت
ك           من المبحوثين عينة الدراسة   %) ٨٩.٣(  هم من ذوي المؤهالت العلمية العالية، مما يدل ذل

 . الفلسطينية التجاريةالعلمية في المصارفاءات على مدى توافر الكف

شهري .٥ ب ال ة  :الرات ي الدراس وثين ف ة المبح ان غالبي د آ شهري عن فق بهم ال د رات  ٧٠٠يزي
ة الدراسة،       %) ٥٧.١(تشكل ما نسبته    دينار   من المبحوثين    %) ٣٣.٩(وأن حوالي    من عين

   .دينار) ٧٠٠-٥٠١(تتراوح رواتبهم الشهرية ما بين 
  

  دراسة ومناقشتهاتحليل أسئلة ال

وم                   : السؤال األول  اد مفه ق أبع سطينية بتطبي ة الفل ام المصارف التجاري ما هو مستوى اهتم
  إدارة الجودة الشاملة، من وجهة نظر المبحوثين؟ 

ة      لإلجابة عن  ة واالهمي ات المعياري  هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحراف
شاملة     لكل بعد من أبعاد إدارة ا      النسبية و     لجودة ال ا مبحوث ا يراه ة الدراسة، ا     آم نظر الجدول     عين

  -):٥(رقم 

اد إدارة الجودة                : )٥(جدول   سبية ألبع ة الن ة واالهمي ات المعياري المتوسطات الحسابية واالنحراف
  .الشاملة

  أبعاد إدارة الجودة الشاملة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
االهتمام

% 

الترتيب 
 هميةحسب األ

درجة 
 الموافقة

 متوسطة ٤%٧٨.٤ ٠.٦٨٢ ٣.٩٢ اقتناع ودعم اإلدارة العليا-١
 عالية ١ %٨٤ ٠.٦٠٥ ٤.٢٠ الترآيز على العميل-٢
 متوسطة ٨%٧٣.٦ ٠.٥٦٩ ٣.٦٨ مشارآة العاملين وتحفيزهم-٣
 عالية ٢ %٨١ ٠.٢٩٢ ٤.٠٥ تدريب العاملين وتأهيلهم-٤
سين  -٥ ى تح ز عل الترآي

 يات المصرفيةالعمل
 متوسطة ٦%٧٦.٢ ٠.٣٢٠ ٣.٨١

تراتيجي  -٦ يط االس التخط
تمرارية  سين واس التح

 للخدمات المصرفية

 متوسطة ٧ %٧٥ ٠.٤٢٣ ٣.٧٥
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  أبعاد إدارة الجودة الشاملة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
االهتمام

% 

الترتيب 
 هميةحسب األ

درجة 
 الموافقة

 عالية ٣%٨٠.٦ ٠.٥٢٥ ٤.٠٣ القدرة على االتصال الفعال-٧
ى      -٨ ادًا عل اتخاذ القرارات اعتم

 البيانات
 متوسطة ٥%٧٧.٦ ٠.٥٦١ ٣.٨٨

 متوسطة -%٠.٣٦٣٧٨.٢  ٣.٩١ ادآافة االبع

م    دول رق الل الج ن خ ضح م سطينية  أن ) ٥(ويت ة الفل صارف التجاري تم الم ام ته شكل ع ب
ق  عبتطبي اد  جمي ةإدارة أبع شاملة بدرج ودة ال طةالج سب متوس دل ن ا ت ي بلغت ، آم ام الت ة االهتم

اري   ) ٣.٩١( بلغ   وبمتوسط حسابي %) ٧٨.٢( انحراف معي دره  وب ة ) ٠.٣٦٣ ( ق اد    لكاف إدارة  أبع
شاملة،  ودة ال ة،    إال  الج ستويات متفاوت درجات وم ت ب ا طبق صارف    أنه ام الم اء اهتم ث ج  حي

اد إدارة الج        ة        التجارية الفلسطينية بتطبيق أبع شاملة بدرجة عالي د      ودة ال ى   لكل من بع ز عل الترآي
ل أهيلهم، العمي املين وت دريب الع طة  ، وت ة متوس ال، وبدرج صال الفع ى االت درة عل سبة والق بالن

اد   ة األبع ق بقي ى      (لتطبي ز عل زهم، الترآي املين وتحفي شارآة الع ا، م م اإلدارة العلي اع ودع اقتن
ات المصرفية، التخطيط االستراتيجي واستمرارية التحسين للخدمات المصرفية،               تحسين العملي

سطينية    المصارف التجاري  وهذه النتيجة تشير إلى أن    ،  )اتخاذ القرارات اعتمادًا على البيانات     ة الفل
ق  ترآز على تطبيق بعض األبعاد وتهمل أبعاد أخرى، إال أن   توفر مثل هذه المستويات من التطبي

ائًال            ي تقف ح ات الت ة المعوق يساعد بدرجة آبيرة على سهولة تطبيق آافة األبعاد األخرى، وإزال
   .دون التطبيق الكلي

سطينية نحو      في المصارف   أتجاهات المبحوثين    هيما  : السؤال الثاني  مستوى  التجارية الفل
  ؟االداء التنظيمي المرتبط بأداء الموارد البشرية 

ة      لإلجابة عن  ة واالهمي ات المعياري  هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحراف
 عينة   آما يراها مبحوثو    بأداء الموارد البشرية   ةاألداء التنظيمي المرتبط   النسبية لكل بعد من أبعاد    

   -):٦(نظر الجدول رقم دراسة، اال

م   دول رق اد    : )٦(ج سبية ألبع ة الن ة واالهمي ات المعياري سابية واالنحراف طات الح األداء المتوس
  .التنظيمي

 األداء التنظيميأبعاد   م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االهمية 
 %النسبية 

الترتيب حسب 
 األهمية

درجة 
 الموافقة

 ةعالي ١ %٨٠.٢ ٠.٦٥٨ ٤.٠١ الرضا الوظيفي -١
 متوسطة ٢ %٧٩.٦ ٠.٥٩٢ ٣.٩٨ االلتزام التنظيمي -٢
مهارات التفكير  -٣

 االبتكاري
 متوسطة ٣ %٦٩.٦ ٠,٥٢٢ ٣.٤٨
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

 األداء التنظيميأبعاد   م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االهمية 
 %النسبية 

الترتيب حسب 
 األهمية

درجة 
 الموافقة

سلوآيات الدور  -٤
 اإلضافي

 متوسطة ٤ %٦٦.٢ ٠.٤٤٤ ٣.٣١

 متوسطة - %٧٣.٨ ٠.٣٩٠ ٣.٦٩ بعادآافة األ

م     دول رق الل الج ن خ ضح م ا أن)٦(يت ة    أتجاه صارف التجاري ي الم وثين ف ت المبح
شرية   ةاالداء التنظيمي المرتبطأبعاد الفلسطينية نحو مستوى     وارد الب أداء الم شكل   ب ام جاءت   ب  ع

ي بلغت       بدرجة متوسطة   ام الت سبة االهتم دل ن ا ت غ    %) ٧٣.٨(، آم ) ٣.٦٩(وبمتوسط حسابي بل
ى       حيث احتل بعد     .لكافة األبعاد ) ٠.٣٩٠(وبانحراف معياري قدره     ة األول الرضا الوظيفي المرتب

ة نظر       )%٨٠.٢(، وبأهمية نسبية بلغت     )٤.٠١(يث أهميته، بمتوسط حسابي بلغ      من ح   من وجه
غ        المبحوثين، ويلي ذلك بعد االلتزام التنظيمي      سبية بلغت       )٣.٩٨(بمتوسط حسابي بل ة ن ، وبأهمي

اري )%٧٩.٦( ر االبتك ارات التفكي د مه ة بع ة الثالث ي المرتب اء ف غ ، وج سابي بل ط ح بمتوس
سبية بلغت ، و)٣.٤٨( ة ن رة)%٦٩.٦(بأهمي ة األخي ل المرتب رًا احت د، وأخي دور  بع لوآيات ال  س

غ  اإلضافي سبية بلغت ، و)٣.٣١(بمتوسط حسابي بل ة ن ى ان، )٦٦.٢(بأهمي دل عل ا ي ةمم   آاف
  .فرة في المصارف التجارية الفلسطينيةاأبعاد االداء التنظيمي متو

  
   الدراسةفرضياتاختبار 

إجراء بعض                    ام الباحث ب قبل البدء في تطبيق تحليل االنحدار الختبار فرضيات الدراسة، ق
وذلك على النحو   االختبارات، وذلك من أجل ضمان مالءمة البيانات الفترضات تحليل االنحدار،           

  :اآلتي

ستقلة        رات الم ين المتغي اٍل ب اط ع ود ارتب دم وج ن ع د م م التأآ  (Multicollinearity)ت
اين   ضخم التب ل ت ار معام تخدام اختب ار (VIF) (Variance Inflation Factor)باس  واختب

اين المسموح  ه التب اين   (Tolerance)  ب اة عدم تجاوز معامل تضخم التب ع مراع ر، م   لكل متغي
(VIF)  ة د  )١٠( للقيم اين المسموح    ، وأن تزي ار التب ة اختب ه  قيم ، )٠.٠٥ (عن (Tolerance)  ب

ضًا التأ  م أي ي    وت ع الطبيع ات للتوزي اع البيان ن إتب د م ساب (Normal Distribution)آ  باحت
معامل  ، مراعين أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، إذا آانت قيمة           (Skewness)معامل األلتواء   
  .يبين نتائج هذه االختبارات) ٧(، والجدول رقم )١(االلتواء أقل من 
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  . ومعامل االلتواء بهالتباين المسموحول تضخم التباين اختبار معام): ٧(جدول 

  المتغيرات المستقلة
معامل تضخم 

 VIFالتباين 
التباين المسموح 

  Toleranceبة 
 معامل االلتواء
Skewness  

  ٠.١٩٧  ٠.٢٧٤  ٣.٦٥١ اقتناع ودعم اإلدارة العليا
  ٠.٥٠٢  ٠.٢٨٠  ٣.٥٧٧ الترآيز على العميل

  ٠.١٥٤  ٠.٦٣٩  ١.٥٦٤  مشارآة العاملين وتحفيزهم
  ٠.٧٤٨  ٠.٧٥٢  ١.٣٣٠  تدريب العاملين وتأهيلهم

الترآيز على تحسين العمليات 
 المصرفية

٠.٧٦٦  ٠.٧٠٨  ١.٤١٣  

التخطيط االستراتيجي واستمرارية 
 التحسين للخدمات المصرفية

٠.١٦٦  ٠.٤٦٤  ٢.١٥٦  

  ٠.٥٢١  ٠.٤٤٩  ٢.٢٢٥  القدرة على االتصال الفعال
  ٠.٦٤٧  ٠.٣٩٣  ٢.٥٤٢  اتاتخاذ القرارات اعتمادًا على البيان

اين  اختبار  أن قيم) ٧(نالحظ من الجدول رقم  اد  (VIF) معامل تضخم التب ع األبع ل  لجمي  تق
ن  ين  )١٠(ع راوح ب ا )٣.٦٥١ -١.٣٣٠(، وتت يم ، آم سموح أن ق اين الم ار التب ةاختب   ب

(Tolerance) ين ن  وهي)٠.٧٥٢ -٠.٢٧٤( تراوحت ب ر م ى ،)٠.٠٥( أآب شير إل ا ي دم  مم ع
ستقلة وجود رات الم ين المتغي اٍل ب اط ع ائج (Multicollinearity) ارتب ى نت ؤدي إل  يمكن أن ي

يم      لتوزيع الطبيعي تتبع ا البيانات   من أن     أيضاً التأآدقد تم   ، و مضللة لتحليل االنحدار    حيث آانت ق
واء  ل األلت ن  (Skewness)معام ل م ن )١(أق د م يتم التاآ ار  ، وس وذج الختب الحية النم  ص

  ):٨(نظر الجدول رقم ، الدراسةفرضيات ا

دول  دار  :)٨(ج اين لالنح ل التب ائج تحلي ن صالحية (Analysis of Variance) نت د م  للتأآ
  .النموذج الختبار فرضيات الدراسة

رقم 
  الفرضية

المتغير 
  التابع

 المصدر

قيمة 
معامل 
 التحديد
R2  

مجموع 
 المربعات

متوسط 
المربعات

 Fقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
F داللة

ية    ١.٥٤٢ ١٢.٣٣٥ االنحدار الفرض
  الرئيسة

األداء 
  الخطأ  التنظيمي

٠.٧٣٠  
٠.٠٤٤  ٤.٥٦٦  

٠.٠٠٠  *٣٤.٧٨٣ 

ية    ٥.١٨٤ ٤١.٤٧٤ االنحدار الفرض
  األولى

ا  الرض
  الخطأ الوظيفي

٠.٨٦٣  
٠.٠٦٤  ٦.٦١٢  

٠.٠٠٠  *٨٠.٧٦١ 

ية    ١.٢٣٨  ٩.٩٠٧ االنحدار الفرض
  الثانية

زام  االلت
  الخطأ التنظيمي

٠.٢٥٥  
٠.٢٨١ ٢٨.٩٨٦  

٠.٠٠٠  *٤.٤٠١ 
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 )٨(تابع جدول رقم ... 

رقم 
  الفرضية

المتغير 
 المصدر  التابع

قيمة 
معامل 
 التحديد
R2  

مجموع 
 المربعات

متوسط 
المربعات

 Fقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
F داللة

ية   ٢.١١١ ١٦.٨٨٧ االنحدار الفرض
  الثالثة

ارات  مه
ر  التفكي
 االبتكاري

  الخطأ
٠.٥٥٩  

٠.١٢٩ ١٣.٣٠٧  
٠.٠٠٠  *١٦.٣٣٨ 

ية   ٠.٧٠٥  ٥.٦٤١ االنحدار الفرض
  الرابعة

لوآيات  س
دور  ال
 اإلضافي

  الخطأ
٠.٢٥٨  

٠.١٥٧ ١٦.١٩٤  
٠.٠٠٠  *٤.٤٨٥ 

  .)٠.٠١≤  α(ات داللة إحصائية عند مستوى داللة ذ* 

ح  م  يوض دول رق اع      ) ٨(الج رًا الرتف ة، نظ يات الدراس ار فرض وذج الختب الحية النم ص
د        (F)قيمة ة عن ا الجدولي ة  مستوى  المحسوبة عن قيمته اد إدارة   ، )٠.٠١≤  α(دالل حيث إن أبع

داره       اين في المت   %) ٧٣(الجودة الشاملة تفسر ما مق ي    من التب ابع الكل ر الت ، )األداء التنظيمي (غي
داره    ، )الرضا الوظيفي(من التباين في بعد %) ٨٦.٣(وتفسر أيضًا ما مقداره      ا مق ضًا م وتفسر أي

من التباين  %) ٥٥.٩(، وتفسر أيضًا ما مقداره      )االلتزام التنظيمي (من التباين في بعد     %) ٢٥.٥(
د   ي بع اري (ف ر االبتك ارات التفكي س  ،)مه رًا ف شاملة  وأخي ودة ال اد إدارة الج داره  رت أبع ا مق م

دور اإلضافي    (من التباين في بعد     %) ٢٥.٨( اً      ، )سلوآيات ال رًا هام اك أث ى أن هن دل عل ا ي  ذا مم
ألداء التنظيمي        بعاد إدارة الجودة الشاملة   ألداللة إحصائية    ى   ،  في تفسير األبعاد التابعة ل اًء عل  وبن

  -:رضيات الدراسة على النحو اآلتي فاختبارنستطيع ثبات صالحية النموذج 

شاملة      : الفرضية الرئيسة  اد إدارة الجودة ال ة إحصائية ألبع اع  (ال يوجد أثر هام ذو دالل اقتن
املين      دريب الع زهم، وت املين وتحفي شارآة الع ل، وم ى العمي ز عل ا، والترآي م اإلدارة العلي ودع

صرفية، والتخ      ات الم سين العملي ى تح ز عل أهيلهم، والترآي تمرارية   وت تراتيجي واس يط االس ط
ى        ادًا عل رارات اعتم اذ الق ال، واتخ صال الفع ى االت درة عل صرفية، والق دمات الم سين للخ التح

  . على األداء التنظيمي) البيانات
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دد   :)٩(جدول  ر   (Multiple Regression Analysis)نتائج تحليل االنحدار المتع ار أث  الختب
  .ألداء التنظيمي ا علىأبعاد إدارة الجودة الشاملة

أبعاد إدارة الجودة 
 الشاملة

 B الميل
الخطأ 
  المعياري

Beta 
  Tقيمة 

  المحسوبة
مستوى 

  T داللة

 نتيجة
الفرضية 
 العدمية

)Ho( 
اقتناع ودعم اإلدارة 

 العليا
 رفض ٠.٠٠٠ *٤.٥٦٢ ٠.٤٤٦ ٠.٠٥٦  ٠.٢٥٦

 قبول ٠.٠٥٥ **١.٩٤١ ٠.١٨٨ ٠.٠٦٣ ٠.١٢١ الترآيز على العميل
العاملين مشارآة 
 وتحفيزهم

 رفض ٠.٠٠٠ *٤.١٦٣ ٠.٢٦٧ ٠.٠٤٤ ٠.١٨٣

تدريب العاملين 
 وتأهيلهم

 قبول ٠.٣٦٢ **٠.٩١٦ ٠.٠٥٤ ٠.٠٧٩ ٠.٠٧٢

الترآيز على تحسين 
 العمليات المصرفية

 قبول ٠.٠٦١ **١.٨٩١ ٠.١١٥ ٠.٠٧٤ ٠.١٤١

التخطيط 
االستراتيجي 

واستمرارية التحسين 
  للخدمات المصرفية

  قبول  ٠.٣٢٤  **٠.٩٩٠  ٠.٠٧٤  ٠.٠٦٩  ٠.٠٦٩

القدرة على االتصال 
  الفعال

  رفض  ٠.٠٠٠  *٥.٢٨٩  ٠.٤٠٤  ٠.٠٥٧  ٠.٣٠٠

اتخاذ القرارات 
 اعتمادًا على البيانات

  قبول  ٠.٧٢٨  **٠.٣٤٩  ٠.٠٢٨  ٠.٠٥٧  ٠.٠٢٠

  .  )٠.٠١≤  α(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة * 
  .)٠.٠٥ ≤ α( إحصائية عند مستوى داللة غير دالة** 

ة   )٩(يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم          امالت    ، ومن متابع ، )Beta( مع
ار   قيم  و ة            (T)اختب شاملة التالي اد إدارة الجودة ال ا      ( أن أبع اع ودعم اإلدارة العلي ى     ،اقتن درة عل  الق

زهم     االتصال الفعال  املين وتحفي شارآة الع شامل     ) ، م اد إدارة الجودة ال ر أبع أثير ةهي أآث ى  ًا ت  عل
ستوى  ي م امالت  ،  األداء التنظيم ة مع اد  ) Beta(بدالل ذه األبع ، )٠.٢٦٧،٠.٤٠٤، ٠.٤٤٦(له
والي  ) ٤.١٦٣، ٥.٢٨٩، ٤.٥٦٢ ( والبالغةه األبعاد المحسوبة لهذ(T)قيم أرتفاع  وبداللة   على الت

ضًا أن  وأشارت النت  ). ٠.٠١≤  α(عند مستوى داللة    ) ٢.٣٥٨ ( البالغة تها الجدولية قيمعن   ائج أي
ى          (أبعاد إدارة الجودة الشاملة التالية       ز عل أهيلهم، الترآي املين وت دريب الع الترآيز على العميل، ت

ات المصرفية، التخطيط االستراتيجي واستمرارية التحسين للخدمات المصرفية              ، تحسين العملي



 ٩٠٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــابوزيادةزآي 

 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر      ) واتخاذ القرارات اعتمادًا على البيانات     ا أث ى مستوى األداء      ليس له ، حيث آانت     التنظيمي عل
  ).٠.٠٥≤  α(ائيًا عند مستوى داللة  المحسوبة غير دالة إحص(T)قيم 

ى  ) Ho(رفض الفرضية العدمية : ومما سبق يقتضي ما يلي    ه   التي تنص عل ر   ال أن يوجد أث
شام    ودة ال اد إدارة الج صائية ألبع ة إح ام ذو دالل ا،   (لة ه م اإلدارة العلي اع ودع ى  اقتن درة عل الق

صال  الاالت زهمالفع املين وتحفي شارآة الع ي) ، م ى األداء التنظيم ة . عل ول الفرضية العدمي وقب
)Ho(         شاملة ودة ال اد إدارة الج صائية ألبع ة إح ام ذو دالل ر ه د أث ه ال يوج ى أن نص عل ي ت  الت
ل ( ى العمي ز عل أهيلهم ، الترآي املين وت دريب الع صرفية،   ، ت ات الم سين العملي ى تح ز عل الترآي

ى          التخطيط االست  ادًا عل رارات اعتم اذ الق راتيجي واستمرارية التحسين للخدمات المصرفية، اتخ
  . في المصارف التجارية الفلسطينيةعلى األداء التنظيمي) البيانات

شاملة         : األولى الفرعيةالفرضية اد إدارة الجودة ال ة إحصائية ألبع ام ذو دالل ر ه ال يوجد أث
ز  ( ا، والترآي م اإلدارة العلي اع ودع دريب     اقتن زهم، وت املين وتحفي شارآة الع ل، وم ى العمي  عل

تراتيجي          يط االس صرفية، والتخط ات الم سين العملي ى تح ز عل أهيلهم، والترآي املين وت الع
رارات         اذ الق ال، واتخ صال الفع ى االت درة عل صرفية، والق دمات الم سين للخ تمرارية التح واس

  . املين للععلى مستوى الرضا الوظيفي) اعتمادًا على البيانات

ل االنحدار    : )١٠(جدول   ائج تحلي دد نت ار   (Multiple Regression Analysis)  المتع الختب
  . للعاملينعلى مستوى الرضا الوظيفي الجودة الشاملةأثر أبعاد إدارة 

أبعاد إدارة الجودة 
 الشاملة

 B الميل
الخطأ 
  المعياري

Beta 
  Tقيمة 

  المحسوبة
مستوى 

  T داللة

نتيجة 
الفرضية 

 ميةالعد
)Ho( 

اقتناع ودعم اإلدارة 
 العليا

 رفض  ٠.٠٠٠ *١٢.٤٥٣ ٠.٨٦٩ ٠.٠٦٧ ٠.٨٤٠

 قبول ٠.٧٥٠ ***٠.٣٢٠ ٠.٠٢٢ ٠.٠٧٥ ٠.٠٢٤ الترآيز على العميل
مشارآة العاملين 

 وتحفيزهم
 قبول ٠.٣٢٩ ***٠.٩٨٠ ٠.٠٤٥ ٠.٠٥٣ ٠.٠٥٢

تدريب العاملين 
 وتأهيلهم

 قبول ٠.٦٣٥ ***٠.٤٧٦- ٠.٠٢٠- ٠.٠٩٥ ٠.٠٤٥-

الترآيز على تحسين 
 العمليات المصرفية

 قبول ٠.٩٨١ ***٠.٠٢٣ ٠.٠٠١ ٠.٠٨٩ ٠.٠٠٢

التخطيط 
االستراتيجي 

واستمرارية التحسين 
  للخدمات المصرفية

  قبول  ٠.٠٦٠  ***١.٨٩٨  ٠.١٠٢  ٠.٠٨٤  ٠.١٥٩



 "...... دراسة تطبيقية في - مفهوم إدارة الجودة الشاملة على األداء التنظيميثر تطبيق أ "ــــــــ ـــــــــــــــــ٩٠٨

 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )١٠(تابع جدول رقم ... 

أبعاد إدارة الجودة 
 الشاملة

 B الميل
الخطأ 
  المعياري

Beta 
  Tقيمة 

  المحسوبة
مستوى 

  T داللة

نتيجة 
الفرضية 

 ميةالعد
)Ho( 

القدرة على االتصال 
  الفعال

  رفض  ٠.٠٢١  **٢.٣٤٤  ٠.١٢٨  ٠.٠٦٨  ٠.١٦٠

اتخاذ القرارات 
 تمادًا على البياناتاع

  رفض  ٠.٠٢٠  **٢.٣٥٨  ٠.١٣٧  ٠.٠٦٨  ٠.١٦١

  .)٠.٠١≤  α(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة * 
  .)٠.٠٥≤  α(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ** 
  .)٠.٠٥≤  α( إحصائية عند مستوى داللة  غير دالة***

م  دول رق ي الج واردة ف صائية ال ائج اإلح ن النت ضح م امالت  ،)١٠(يت ة مع ن متابع وم
)Beta(يم ، و ار ق شاملة (T)اختب ودة ال د إدارة الج ا( أن بع م اإلدارة العلي اع ودع و) اقتن ر ه  أآث

ى   أبعاد إدارة الجودة الشاملة تأثيراً     وظيفي    عل املين مستوى الرضا ال ة   ، للع ) Beta (معامل بدالل
ذه دله ة ،)٠.٨٦٩ ( البع اع  وبدالل سو(T) ةقيمأرتف ة والبابة  المح ا  )١٢.٤٥٣(لغ ن قيمته ع

ة         ،)٠.٠١≤  α(عند مستوى داللة    ) ٢.٣٥٨(الجدولية البالغة    آما يتضح من الجدول، ومن متابع
امالت  يم ، و)Beta(مع ار ق ة (T)اختب شاملة التالي ودة ال اد إدارة الج رارات ( أن أبع اذ الق اتخ

ال   صال الفع ى االت درة عل ات، الق ى البيان ادًا عل ا ) اعتم ىله أثير عل وظيفي  ت ا ال ستوى الرض  م
امال     ة مع ذين   ) Beta (تللعاملين، بدالل د له يم        )٠.١٢٨،  ٠.١٣٧ (ينالبع اع ق ة أرتف  (T)، وبدالل

ة المحسوبة  دين والبالغ ذين البع ة ) ٢.٣٤٤، ٢.٣٥٨(له ة البالغ ا الجدولي والي عن قيمته ى الت عل
ا      . )٠.٠٥≤  α(عند مستوى داللة    ) ١.٦٥٨( ضًا أن أبع شاملة      وأشارت النتائج أي د إدارة الجودة ال

ة   ل،  (التالي ى العمي ز عل زهم،  الترآي املين وتحفي شارآة الع ز  م أهيلهم، الترآي املين وت دريب الع ت
دمات        سين للخ تمرارية التح تراتيجي واس يط االس صرفية، التخط ات الم سين العملي ى تح عل

وظيفي    ليس لها أثر على     ) المصرفية املين  مستوى الرضا ال يم         للع  المحسوبة   (T)، حيث آانت ق
  ).٠.٠٥≤  α(غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

ر      ) Ho(رفض الفرضية العدمية : ومما سبق يقتضي ما يلي    ه ال يوجد أث ى أن التي تنص عل
شاملة     ودة ال اد إدارة الج صائية ألبع ة إح ام ذو دالل ى    (ه درة عل ا، الق م اإلدارة العلي اع ودع اقتن

ات    االتصال الفعال، اتخاذ القرارات      ى البيان وظيفي       ) اعتمادًا عل ى مستوى الرضا ال املين  عل .  للع
ة       اد                 ) Ho(وقبول الفرضية العدمي ة إحصائية ألبع ام ذو دالل ر ه ه ال يوجد أث ى أن ي تنص عل الت

شاملة  ودة ال املين (إدارة الج دريب الع زهم، ت املين وتحفي شارآة الع ل، م ى العمي ز عل الترآي
ليات المصرفية، التخطيط االستراتيجي واستمرارية التحسين      وتأهيلهم، الترآيز على تحسين العم    

  .في المصارف التجارية الفلسطينية  للعاملينمستوى الرضا الوظيفيعلى ) للخدمات المصرفية



 ٩٠٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــابوزيادةزآي 

 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاملة         : الثانية الفرعيةالفرضية اد إدارة الجودة ال ة إحصائية ألبع ام ذو دالل ر ه ال يوجد أث
ا، والت  ( م اإلدارة العلي اع ودع دريب     اقتن زهم، وت املين وتحفي شارآة الع ل، وم ى العمي ز عل رآي

تراتيجي          يط االس صرفية، والتخط ات الم سين العملي ى تح ز عل أهيلهم، والترآي املين وت الع
رارات         اذ الق ال، واتخ صال الفع ى االت درة عل صرفية، والق دمات الم سين للخ تمرارية التح واس

  .  للعاملينظيميمستوى االلتزام التنعلى ) اعتمادًا على البيانات

دد     :)١١(جدول   ل االنحدار المتع ائج تحلي ار  (Multiple Regression Analysis) نت  الختب
  .أثر أبعاد إدارة الجودة الشاملة على مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين

أبعاد إدارة الجودة 
 الشاملة

 B الميل
الخطأ 
  المعياري

Beta 
  Tقيمة 

  المحسوبة
مستوى 

  T داللة

نتيجة 
لفرضية ا

 العدمية
)Ho( 

اقتناع ودعم اإلدارة 
 العليا

 قبول ٠.٢١٨ **١.٢٤٠ ٠.٢٠٢ ٠.١٤١ ٠.١٧٥

 قبول ٠.٥٥٨ **٠.٥٨٧ ٠.٠٩٤ ٠.١٥٨ ٠.٠٩٢ الترآيز على العميل
مشارآة العاملين 

 وتحفيزهم
 رفض ٠.٠٣٠ *٢.١٩٥ ٠.٢٣٤ ٠.١١١ ٠.٢٤٣

تدريب العاملين 
 وتأهيلهم

 قبول ٠.٠٥٨ **١.٩١٤ ٠.١٨٨ ٠.١٩٩ ٠.٣٨١

الترآيز على تحسين 
 العمليات المصرفية

 قبول ٠.٩٤٥ **٠.٠٧٠ ٠.٠٠٧ ٠.١٨٧ ٠.٠١٣

التخطيط 
االستراتيجي 

واستمرارية التحسين 
  للخدمات المصرفية

  قبول  ٠.٣٥٢  **٠.٩٣٤  ٠.١١٧  ٠.١٧٥  ٠.١٦٣

القدرة على االتصال 
  الفعال

  قبول  ٠.١٠٨  **١.٦٢٢  ٠.٢٠٦  ٠.١٤٣  ٠.٢٣٢

 اتخاذ القرارات
 اعتمادًا على البيانات

  قبول  ٠.٨٢٤  **٠.٢٢٣-  ٠.٠٣٠-  ٠.١٤٣  ٠.٠٣٢-

  .)٠.٠٥≤  α(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة * 
  .)٠.٠٥≤  α( عند مستوى داللة  إحصائيةغير دالة** 

م  دول رق ي الج واردة ف صائية ال ائج اإلح ن النت ضح م امالت ، )١١(يت ة مع ن متابع وم
)Beta( قيم اختبار   ، و(T)شاملة    أن بعد زهم   ( إدارة الجودة ال املين وتحفي شارآة الع ر   ) م هو أآث

املين    أبعاد إدارة الجودة الشاملة تأثيرًا على        ة معامل      مستوى االلتزام التنظيمي للع ) Beta(، بدالل



 "...... دراسة تطبيقية في - مفهوم إدارة الجودة الشاملة على األداء التنظيميثر تطبيق أ "ــــــــ ـــــــــــــــــ٩١٠

 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ة     ) ٢.١٩٥( المحسوبة والبالغة    (T)، وبداللة أرتفاع قيمة     )٠.٢٣٤(لهذه البعد    ا الجدولي عن قيمته
ة     ) ١.٦٥٨(البالغة   اد إدارة الجودة            . )٠.٠٥≤  α(عند مستوى دالل ضًا أن أبع ائج أي وأشارت النت

ة   شاملة التالي ا،  (ال م اإلدارة العلي اع ودع أهيلهم،    اقتن املين وت دريب الع ل، ت ى العمي ز عل الترآي
الترآيز على تحسين العمليات المصرفية، التخطيط االستراتيجي واستمرارية التحسين للخدمات           

ر   ) اتخاذ القرارات اعتمادًا على البيانات    القدرة على االتصال الفعال،     فية،  المصر ى   ليس لها أث عل
ي  زام التنظيم ستوى االلت املينم يم   للع ت ق ث آان د    (T)، حي صائيًا عن ة إح ر دال سوبة غي  المح

  ).٠.٠٥≤  α(مستوى داللة 

ه   ) Ho(رفض الفرضية العدمية : ومما سبق يقتضي ما يلي    ى أن ر   التي تنص عل  ال يوجد أث
ة إحصائية ل ام ذو دالل ده شاملة بع ودة ال زهم( إدارة الج املين وتحفي شارآة الع ستوى ) م ى م عل

ة        ) Ho(وقبول الفرضية العدمية    . االلتزام التنظيمي  ام ذو دالل ر ه ه ال يوجد أث ى أن التي تنص عل
ا، الترآي        (إحصائية ألبعاد إدارة الجودة الشاملة       اع ودعم اإلدارة العلي دريب       اقتن ل، ت ى العمي ز عل

العاملين وتأهيلهم، الترآيز على تحسين العمليات المصرفية، التخطيط االستراتيجي واستمرارية            
 )التحسين للخدمات المصرفية، القدرة على االتصال الفعال، اتخاذ القرارات اعتمادًا على البيانات           

  . في المصارف التجارية الفلسطينيةعلى مستوى االلتزام التنظيمي

شاملة         : الثالثة الفرعيةلفرضيةا اد إدارة الجودة ال ة إحصائية ألبع ام ذو دالل ر ه ال يوجد أث
دريب        ( زهم، وت املين وتحفي شارآة الع ل، وم ى العمي ز عل ا، والترآي م اإلدارة العلي اع ودع اقتن

تراتيجي          يط االس صرفية، والتخط ات الم سين العملي ى تح ز عل أهيلهم، والترآي املين وت الع
تمر رارات        واس اذ الق ال، واتخ صال الفع ى االت درة عل صرفية، والق دمات الم سين للخ ارية التح

  .على تمتع العاملين بمهارات التفكير االبتكاري) اعتمادًا على البيانات

دد     :)١٢(جدول   ل االنحدار المتع ائج تحلي ار  (Multiple Regression Analysis) نت  الختب
  . تمتع العاملين بمهارات التفكير االبتكاريأثر أبعاد إدارة الجودة الشاملة على

أبعاد إدارة الجودة 
 الشاملة

 B الميل
الخطأ 
  المعياري

Beta 
  Tقيمة 

  المحسوبة
مستوى 

  T داللة

نتيجة 
الفرضية 
 العدمية

)Ho( 
اقتناع ودعم اإلدارة 

 العليا
 قبول ٠.٤٤٢ ***٠.٧٧١ ٠.٠٩٦ ٠.٠٩٦ ٠.٠٧٤

 رفض ٠.٠٠٢ *٣.٢٠٤ ٠.٣٩٦ ٠.١٠٧ ٠.٣٤٢ الترآيز على العميل
مشارآة العاملين 

 وتحفيزهم
 رفض ٠.٠٠٠ *٤.١٢٤ ٠.٣٣٧ ٠.٠٧٥ ٠.٣٠٩

تدريب العاملين 
 وتأهيلهم

 قبول ٠.١٤٨ ***١.٤٥٩ ٠.١١٠ ٠.١٣٥ ٠.١٩٧
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢(تابع جدول رقم ... 

أبعاد إدارة الجودة 
 الشاملة

 B الميل
الخطأ 
  المعياري

Beta 
  Tقيمة 

  المحسوبة
مستوى 

  T داللة

نتيجة 
الفرضية 
 العدمية

)Ho( 
الترآيز على تحسين 
 العمليات المصرفية

 رفض ٠.٠٠٤ *٢.٩٨١ ٠.٢٣٢ ٠.١٢٧ ٠.٣٧٨

التخطيط 
االستراتيجي 

واستمرارية التحسين 
  لخدمات المصرفيةل

  رفض  ٠.٠٤٠  **٢.٠٨٣  ٠.٢٠٠  ٠.١١٩  ٠.٢٤٧

القدرة على االتصال 
  الفعال

  رفض  ٠.٠٠٠  *٧.٠٧٦  ٠.٦٩١  ٠.٠٩٧  ٠.٦٨٦

اتخاذ القرارات 
 اعتمادًا على البيانات

  رفض  ٠.٠٠٠  *٣.٨٣٥  ٠.٤٠٠  ٠.٠٩٧  ٠.٣٧٢

       .)٠.٠١≤  α(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة * 
  .)٠.٠٥≤  α(صائية عند مستوى داللة ذات داللة إح** 

  .)٠.٠٥≤  α ( إحصائية عند مستوى داللةغير دالة*** 

م  دول رق ي الج واردة ف صائية ال ائج اإلح ن النت ضح م امالت ، )١٢(يت ة مع ن متابع وم
)Beta(ار ، و يم اختب ة (T)ق شاملة التالي اد إدارة الجودة ال ال، ( أن أبع صال الفع ى االت درة عل الق

الترآيز مشارآة العاملين وتحفيزهم،    الترآيز على العميل،    ارات اعتمادًا على البيانات،     اتخاذ القر 
املين        )على تحسين العمليات المصرفية    ع الع ى تمت أثيرًا عل شاملة ت  هي أآثر أبعاد إدارة الجودة ال

امالت         ة مع اد    ) Beta(بمهارات التفكير االبتكاري، بدالل ذه األبع ، ٠.٣٩٦، ٠.٤٠٠، ٠.٦٩١(له
يم       )٠.٢٣٢،  ٠.٣٣٧ اع ق ة        (T)، وبداللة أرتف اد والبالغ ذه األبع ، ٣.٨٣٥،  ٧.٠٧٦ ( المحسوبة له
عند مستوى داللة   ) ٢.٣٥٨(عن قيمتها الجدولية البالغة     على التوالي   ) ٢.٩٨١،  ٤.١٢٤،  ٣.٢٠٤

)α  ≥امالت          .)٠.٠١ يم   ، و )Beta( آما يتضح من الجدول، ومن متابعة مع ار   ق د   أن (T)اختب   بع
ه ) التخطيط االستراتيجي واستمرارية التحسين للخدمات المصرفية     ( التالي   الجودة الشاملة إدارة    ل

أثير  اري   ت ر االبتك ارات التفكي املين بمه ع الع ى تمت ل  عل ة معام ذ) Beta(، بدالل د اله  البع
ة    ) ٢.٠٨٣( والبالغة ا البعد المحسوبة لهذ (T) ة، وبداللة أرتفاع قيم   )٠.٢٠٠( ا الجدولي عن قيمته
ة     ) ١.٦٥٨(بالغة  ال اد إدارة الجودة             ).٠.٠٥≤  α(عند مستوى دالل ضًا أن أبع ائج أي وأشارت النت

ة  شاملة التالي ا(ال م اإلدارة العلي اع ودع أهيلهماقتن املين وت دريب الع يس ل) ، ت ع ل ى تمت ر عل ا أث ه
اري  ر االبتك ارات التفكي املين بمه يم الع ت ق ث آان صائيًا  (T)، حي ة إح ر دال سوبة غي د  المح عن

  ).٠.٠٥≤  α(مستوى داللة 
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ر      ) Ho(رفض الفرضية العدمية : ومما سبق يقتضي ما يلي    ه ال يوجد أث ى أن التي تنص عل
شاملة     ودة ال اد إدارة الج صائية ألبع ة إح ام ذو دالل املين    (ه شارآة الع ل، م ى العمي ز عل الترآي

تراتيج   يط االس صرفية، التخط ات الم سين العملي ى تح ز عل زهم، الترآي تمرارية وتحفي ي واس
 )التحسين للخدمات المصرفية، القدرة على االتصال الفعال، اتخاذ القرارات اعتمادًا على البيانات           

ة      . على تمتع العاملين بمهارات التفكير االبتكاري      ول الفرضية العدمي ى    ) Ho(وقب ي تنص عل الت
شاملة              اد إدارة الجودة ال ة إحصائية ألبع ا،    ا (أنه ال يوجد أثر هام ذو دالل اع ودعم اإلدارة العلي قتن

ة  على تمتع العاملين بمهارات التفكير االبتكاري ) تدريب العاملين وتأهيلهم    في المصارف التجاري
  .الفلسطينية

شاملة                 : الرابعة  الفرعية الفرضية اد إدارة الجودة ال ة إحصائية ألبع  ال يوجد أثر هام ذو دالل
ى    ( ز عل ا، والترآي م اإلدارة العلي اع ودع دريب    اقتن زهم، وت املين وتحفي شارآة الع ل، وم العمي

تراتيجي          يط االس صرفية، والتخط ات الم سين العملي ى تح ز عل أهيلهم، والترآي املين وت الع
رارات         اذ الق ال، واتخ صال الفع ى االت درة عل صرفية، والق دمات الم سين للخ تمرارية التح واس

  .ور اإلضافيعلى ممارسة العاملين لسلوآيات الد) اعتمادًا على البيانات

دد     :)١٣(جدول   ل االنحدار المتع ائج تحلي ار  (Multiple Regression Analysis) نت  الختب
  .ممارسة العاملين لسلوآيات الدور اإلضافيأثر أبعاد إدارة الجودة الشاملة على 

أبعاد إدارة الجودة 
 الشاملة

 B الميل
الخطأ 
  المعياري

Beta 
  Tقيمة 

  المحسوبة
مستوى 

  T داللة

 نتيجة
الفرضية 
 العدمية

)Ho( 
اقتناع ودعم اإلدارة 

 العليا
 قبول ٠.٤٤٢ *٠.٧٧٣ ٠.١٢٥ ٠.١٠٦ ٠.٠٨٢

 قبول ٠.٨٢٠ *٠.٢٢٨ ٠.٠٣٧ ٠.١١٨ ٠.٠٢٧ الترآيز على العميل
مشارآة العاملين 

 وتحفيزهم
 قبول ٠.١٢٦ *١.٥٤١- ٠.١٦٤- ٠.٠٨٣ ٠.١٢٧-

تدريب العاملين 
 وتأهيلهم

 قبول ٠.٣١٤ *١.٠١٣ ٠.٠٩٩ ٠.١٤٩ ٠.١٥١

الترآيز على تحسين 
 العمليات المصرفية

 قبول ٠.٢٢٠ *١.٢٣٥ ٠.١٢٥ ٠.١٤٠ ٠.١٧٣

التخطيط 
االستراتيجي 

واستمرارية التحسين 
  للخدمات المصرفية

  قبول  ٠.٨٥٩  *٠.١٧٨  ٠.٠٢٢  ٠.١٣١  ٠.٠٢٣
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 )١٣(تابع جدول رقم ... 

أبعاد إدارة الجودة 
 الشاملة

 B الميل
الخطأ 
  المعياري

Beta 
  Tقيمة 

  المحسوبة
مستوى 

  T داللة

 نتيجة
الفرضية 
 العدمية

)Ho( 
القدرة على االتصال 

  الفعال
  قبول  ٠.٢٥٢  *١.١٥١  ٠.١٤٦  ٠.١٠٧  ٠.١٢٣

 اتخاذ القرارات
 اعتمادًا على البيانات

  قبول  ٠.١٣٠  *١.٥٢٧  ٠.٢٠٧  ٠.١٠٧  ٠.١٦٣

  .)٠.٠٥≤  α(إحصائية عند مستوى داللة غير دالة * 

 أن (T)، ومن متابعة قيم اختبار      )١٣(يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم         
ة   شاملة التالي ودة ال اد إدارة الج ا، ال (أبع م اإلدارة العلي اع ودع شارآة  اقتن ل، م ى العمي ز عل ترآي

صرفية،   ات الم سين العملي ى تح ز عل أهيلهم، الترآي املين وت دريب الع زهم، ت املين وتحفي الع
ال،        ،  التخطيط االستراتيجي واستمرارية التحسين للخدمات المصرفية         ى االتصال الفع درة عل الق

ات   ى البيان ادًا عل رارات اعتم اذ الق ر  ) اتخ ا أث يس له ام ل ة الع ى ممارس دور عل سلوآيات ال لين ل
يم اإلضافي ث بلغت ق سوبة ل(T)، حي اد  المح ذه األبع ، ١.٠١٣، ١.٥٤١-، ٠.٢٢٨، ٠.٧٧٣(ه
يم    ) ١.٥٢٧،  ١.١٥١،  ٠.١٧٨،  ١.٢٣٥ والي، وهي ق ر  على الت ة عن  غي ست ـمعنوي ة ـوى دالل ـد م

)α  ≥٠.٠٥.(  

ة       :ومما سبق يقتضي ما يلي     ه ال       ) Ho(قبول الفرضية العدمي ى أن ي تنص عل ر   الت  يوجد أث
شاملة   ودة ال اد إدارة الج ة إحصائية ألبع ام ذو دالل ا(ه م اإلدارة العلي اع ودع ى ، اقتن ز عل الترآي

زهم،     العميل،   ات              مشارآة العاملين وتحفي ى تحسين العملي ز عل أهيلهم، الترآي املين وت دريب الع ت
صرفية   دمات الم سين للخ تمرارية التح تراتيجي واس يط االس صرفية، التخط ى الق، الم درة عل

ات        دور          ) االتصال الفعال، اتخاذ القرارات اعتمادًا على البيان سلوآيات ال املين ل ى ممارسة الع عل
  . في المصارف التجارية الفلسطينيةاإلضافي
  

  النتائج والتوصيات

  النتائج

 أبعاد  سطينية تهتم بشكل عام بتطبيق جميع     أن المصارف التجارية الفل   أظهرت نتائج الدراسة     .١
ق       ودة الشاملة بدرجة متوسطة،       إدارة الج  ذا التطبي د جاء ه ة،     فق ستويات متفاوت درجات وم  ب

ه   ل، ويلي ى العمي الترآيز عل والي ب ى الت اد عل ك األبع ق لتل ستوى تطبي ى م بط أعل حيث ارت
م                    ا، ث اع ودعم اإلدارة العلي م اقتن تدريب العاملين وتأهيلهم، ثم القدرة على االتصال الفعال، ث

رارات اع اذ الق م    اتخ صرفية، ث ات الم سين العملي ى تح ز عل م الترآي ات، ث ى البيان ادًا عل تم
ل           بط أق ين ارت ي ح صرفية، ف دمات الم سين للخ تمرارية التح تراتيجي واس يط االس التخط
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ة   وهذه النتيجة تشير إلى أن    مستوى تطبيق بمشارآة العاملين وتحفيزهم،       المصارف التجاري
د           ال تتعامل مع مفهوم إدارة ا      الفلسطينية لجودة الشاملة آنظام متكامل وإنما تتعامل مع آل بع

رى         اد أخ ل أبع اد وتهم ى بعض األبع ز عل ا ترآ ر أنه ى آخ دة، وبمعن ى ح ذا  . عل ن ه وم
 لم يتجاوز التبني الذهني ذا المفهوم في المصارف التجارية الفلسطينية المنطلق، فإن تطبيق ه   

هذا يعني عدم    يق الشمولي والجيد،    ل التطب للمفهوم، أي االقتناع بالفكرة فقط، وبالتالي لم يص       
اد إدارة ا           ق أبع ك المصارف           وجود االلتزام الفعلي والجدي بتطبي ل تل شاملة من قب ، لجودة ال

وتتفق هذه النتيجة   .ولعل ما يبرر ذلك حداثة تبني هذه المصارف لنظام إدارة الجودة الشاملة   
سي،     ( ما توصلت إليه دراسة      مع ة، والبلبي ى أن المصارف        ) ٢٠٠٢الطراون ي أشارت إل الت

ة    ة، ودراس سب متفاوت شاملة بن ودة ال اد إدارة الج ق أبع ي األردن تطب ة ف شراح، (التجاري ال
شاملة                    ) ٢٠٠٣ وم إدارة الجودة ال ق مفه افي بتطبي ام الك التي أشارت إلى عدم إعطاء االهتم

 .في قطاع الخدمات المصرفية

ى أن   أشارت نتائج الدراسة   .٢ سطينية نحو            أتجاهات المبح     إل ة الفل وثين في المصارف التجاري
ستوى  اد م ي المرتبطأبع ة   ةاالداء التنظيم اءت بدرج ام ج شكل ع شرية ب وارد الب أداء الم  ب
، ويليه بالرضا الوظيفي حيث ارتبط أعلى مستوى تطبيق لتلك األبعاد على التوالي        متوسطة،
اري،       التنظيمي، ثم  االلتزام ق ب        في حين     مهارات التفكير االبتك ل مستوى تطبي بط أق د  ارت بع

 .سلوآيات الدور اإلضافي

رت  .٣ ائج أظه دنت ه يوج ة أن شاملة  الدراس ودة ال اد إدارة الج ة إحصائية ألبع ام ذو دالل ر ه   أث
زهم،        (مجتمعة   املين وتحفي شارآة الع ل، وم ى العمي ز عل اقتناع ودعم اإلدارة العليا، والترآي

ى ت     ز عل أهيلهم، والترآي املين وت دريب الع يط    وت صرفية، والتخط ات الم سين العملي ح
ال،        صال الفع ى االت درة عل صرفية، والق دمات الم سين للخ تمرارية التح تراتيجي واس االس

شرية       األداء التنظيمي  على) ارات اعتمادًا على البيانات   واتخاذ القر  وارد الب  المرتبط بأداء الم
ا    ( ر االبتك ارات التفكي ي، مه زام التنظيم وظيفي، االلت ا ال دور الرض لوآيات ال ري، س

ه دراسة         ).اإلضافي  ا توصلت إلي ذه النتيجة مع م )  Asaari, 2006& Karia( وتتفق ه
ات         ى اتجاه شاملة عل ودة ال وم إدارة الج ق مفه ابي لتطبي ر إيج ود أث ى وج ارت إل ي أش الت

 ).االنغماس الوظيفي، الرضا الوظيفي، الوالء التنظيمي(الموظفين المرتبطة بالعمل 

ائ .٤ رت نت ة أظه اك ج الدراس رأن هن شاملة   ذاًا هامًاأث ودة ال اد إدارة الج ة إحصائية ألبع  دالل
ال            ( ى  ) اقتناع ودعم اإلدارة العليا، مشارآة العاملين وتحفيزهم، القدرة على االتصال الفع عل

اد        ، في حين أشارت النتائج إلى أنه      األداء التنظيمي  ة إحصائية ألبع ام ذو دالل ر ه  ال يوجد أث
ى تحسين            (ودة الشاملة   إدارة الج  ز عل الترآيز على العميل، تدريب العاملين وتأهيلهم، الترآي

العمليات المصرفية، التخطيط االستراتيجي واستمرارية التحسين للخدمات المصرفية، اتخاذ         
ات     سطينية            ) القرارات اعتمادًا على البيان ة الفل ى األداء التنظيمي في المصارف التجاري  .عل

اد  ) Nguyen, 2006(يجة مع ما توصلت إليه دراسة وتتفق هذه النت التي أشارت إلى أن أبع
شاملة  ودة ال ة(إدارة الج ال المنظم ي أعم وظفين ف ادة، وإشراك الم ر ) القي شكل آبي رتبط ب ت

 .باألداء التنظيمي
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اً  .٥ رًا هام اك أث ة أن هن ائج الدراس رت نت شاملة   ذاأظه ودة ال اد إدارة الج ة إحصائية ألبع  دالل
ا( ى      اقتن ادًا عل رارات اعتم اذ الق ال، اتخ صال الفع ى االت درة عل ا، الق م اإلدارة العلي ع ودع

ام ذو    في حين أشارت النتائج إلى أنه  ،على مستوى الرضا الوظيفي ) البيانات ر ه ال يوجد أث
شاملة   ودة ال اد إدارة الج صائية ألبع ة إح املين  (دالل شارآة الع ل، م ى العمي ز عل الترآي

ات المصرفية، التخطيط               وتحفيزهم، تدريب    ى تحسين العملي ز عل أهيلهم، الترآي العاملين وت
صرفية     دمات الم سين للخ تمرارية التح تراتيجي واس وظيفي    ) االس ا ال ستوى الرض ى م عل

ه دراسة    .للعاملين في المصارف التجارية الفلسطينية   (  وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إلي
Poselie & wiele, 2002 ( ؤثر       التي أشارت إ ة االتصال ت ادة، ووضوح عملي ى أن القي ل

 .على رضا الموظفين عند تطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة

ًا      .٦ رًا هام اك أث ة أن هن ائج الدراس رت نت شاملة    ذاأظه ودة ال د إدارة الج صائية لبع ة إح  دالل
ائج إ         ،على مستوى االلتزام التنظيمي   ) مشارآة العاملين وتحفيزهم  ( ى   في حين أشارت النت ل

ه شاملة  أن ودة ال اد إدارة الج ة إحصائية ألبع ام ذو دالل ر ه د أث م اإلدارة ( ال يوج اع ودع اقتن
ات         سين العملي ى تح ز عل أهيلهم، الترآي املين وت دريب الع ل، ت ى العمي ز عل ا، الترآي العلي
ى                  درة عل المصرفية، التخطيط االستراتيجي واستمرارية التحسين للخدمات المصرفية، الق

ات    االتصال ا  زام التنظيمي في      ) لفعال، اتخاذ القرارات اعتمادًا على البيان ى مستوى االلت عل
 .المصارف التجارية الفلسطينية

ًا   .٧ رًا هام اك أث ة أن هن ائج الدراس رت نت شاملة  ذاأظه ودة ال اد إدارة الج ة إحصائية ألبع  دالل
سين ا    ( ى تح ز عل زهم، الترآي املين وتحفي شارآة الع ل، م ى العمي ز عل ات الترآي لعملي

ى                  درة عل المصرفية، التخطيط االستراتيجي واستمرارية التحسين للخدمات المصرفية، الق
ر       ) االتصال الفعال، اتخاذ القرارات اعتمادًا على البيانات       ارات التفكي على تمتع العاملين بمه

اد إد             ، في حين أشارت النتائج إلى       االبتكاري ة إحصائية ألبع ام ذو دالل ر ه ارة أنه ال يوجد أث
أهيلهم            (الجودة الشاملة    املين وت دريب الع ا، ت اع ودعم اإلدارة العلي املين      ) اقتن ع الع ى تمت عل

 .بمهارات التفكير االبتكاري في المصارف التجارية الفلسطينية

شاملة            أظهرت نتائج الدراسة   .٨ اد إدارة الجودة ال ة إحصائية ألبع ام ذو دالل ر ه ه ال يوجد أث أن
م اإلدارة ا ( اع ودع دريب     اقتن زهم، ت املين وتحفي شارآة الع ل، م ى العمي ز عل ا، الترآي لعلي

تراتيجي     يط االس صرفية، التخط ات الم سين العملي ى تح ز عل أهيلهم، الترآي املين وت الع
رارات    اذ الق ال، اتخ صال الفع ى االت درة عل صرفية، الق دمات الم سين للخ تمرارية التح واس

ات  ى البيان ادًا عل املين ) اعتم ة الع ى ممارس صارف   عل ي الم افي ف دور اإلض سلوآيات ال  ل
ى عدم إدراك          .التجارية الفلسطينية  رار  متخذ وهذه النتيجة تشير إل ذه المصارف       ي الق  في ه

الي        ألهمية سلوآيات الدور اإلضافي ودورها       ا، وبالت في استمرار منظمات األعمال ونجاحه
ة        ة الالزم ات التنظيمي ى الممارس افي إل ام الك ه االهتم تم توجي ى   ال ي املين عل ز الع  لتحفي

 .ممارستها
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  التوصيات

  :فإنه يمكن تقديم التوصيات اآلتيةبناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

ة       .١ ة والفني ستويات اإلداري ة الم ي آاف املين ف ا والع دى اإلدارة العلي ة ل ة الجدي يخ القناع ترس
ا    ة إدارة   بأهمية إدارة الجودة الشاملة والفوائد الناجمة عن تطبيقه اع اإلدارة بأهمي ، ودون اقتن

د من                      ذلك ال ب ه النجاح، آ ن يكتب ل ان ل الجودة الشاملة فإن أي جهد يبذل في أي مستوى آ
ثالً  تناع إلى ممارسات فعلية ملموسة    ترجمة االق  شاء وحدة أو إدارة مختصة        ل  من خال    : م أن

دها بال  صرفية وتزوي دمات الم ستمر للخ سين الم ودة والتح إدارة الج راب اءات والخب ت كف
 .زمة، ومنحها المسئوليات والصالحيات المطلوبةالال

اد               إعطاء ا ضرورة   .٢ ى األبع ز عل شاملة والترآي هتمام أآبر لتطبيق جميع أبعاد إدارة الجودة ال
سطينية    ة الفل صارف التجاري ا أرادت الم ي، إذا م ى األداء التنظيم اثيرًا عل ة وت ر أهمي األآث

زام التنظيمي،   (مرتبط بأداء الموارد البشرية تحسين األداء التنظيمي ال    الرضا الوظيفي، االلت
اد         )مهارات التفكير االبتكاري، سلوآيات الدور اإلضافي      ال األبع ك دون إهم ، على أن يتم ذل

ة،          ه اإلداري ة جوانب شاملة بكاف وم إدارة الجودة ال اد مفه األخرى، أي يتم النظر إلى جميع أبع
دريجيًا،            والعملية، والفنية داخل ا    وم ت لمصرف نظرة تكاملية، حتى وأن تم التطبيق لهذا المفه

 .إال أنه ال بد أن يكون مخططًا له لينتهي بنموذج شمولي منظم ذلك ليحقق نتائجه المستهدفة

شاملة                 أظهرت نتائج الدراسة أن بُ      .٣ اد إدارة الجودة ال ل أبع زهم أق املين وتحفي شارآة الع د م ع
ن إدا  ي م ذا ينبغ ًا، ل سطينيةرتطبيق ة الفل صارف التجاري املين ات الم شارآة الع ام بم  االهتم

ة، وإشراآهم     همواقتراحاتوتحفيزهم من خالل سماع آراء العاملين        واألخذ بأفكارهم اإلبداعي
في مناقشة األمور المتعلقة بالعمل وتحسين الجودة، وتفويض الصالحيات المتعلقة بأعمالهم،    

ة والمعن آت المادي نحهم المكاف ق األداء وم ي تحقي شارآتهم ف ة لم ن  وي ز، واإلعالن ع المتمي
زامهم      المكافآت الممنوحة لمن يستحقها وأسباب منحها لزيادة التنافس بينهم،           مما يزيد من الت

سهم في تحسين             وظيفي وي ة    جودة مستوى  ويحقق لهم الرضا ال  الخدمات المصرفية المقدم
 .للعمالء

اً       عد سلوآيات أظهرت نتائج الدراسة أن بُ     .٤ ذا  ،   الدوراإلضافي أقل أبعاد األداء التنظيمي تطبيق ل
ام         إدارات المصارف التجارية الفلسطينية     على   ز  إيالء هذا الموضوع مزيدًا من االهتم بتحفي

ة     العاملين لممارسة سلوآيات الدوراإلضافي    رامج التدريبي وفير الب ، باإلضافة إلى االهتمام بت
ة  شاملة لكاف ودة ال إدارة الج سابهم المعر الخاصة ب ك إلآ الجودة، وذل ين ب املين المعني ة  الع ف

ه    ق وتنمي ة لخل ارات الالزم ر والمه اري، التفكي اره    االبتك دريب واعتب رة للت ر النظ  وتغيي
 .استراتيجية أساسية وداعمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، بدًال من اعتباره تكلفة إضافية

د من الدراسات في الموضوع            .٥ سه ضرورة إجراء المزي اس     ، نف رات وطرق قي  ولكن بمتغي
ة          ،لباحث أخرى غير التي اعتمد عليها ا      دا المصارف التجاري  للخروج    ولقطاعات أخرى ع

  . بتصور أشمل حول هذا الموضوع
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   العربية واألجنبيةالمراجع

  درة            ". )٢٠٠٩ (.زآي عبد المعطي    ،أبو زيادة ى الق ا عل شاملة وأثرهم ة والجودة ال اإلنتاجي
ر      . "راسة تطبيقية على قطاع الصناعات الدوائية في فلسطين       د: التنافسية وراة غي الة دآت رس
 . القاهرة. معهد البحوث والدراسات العربية. منشورة

 دري د اهللا  ،ب سعود عب ة     . ")١٩٩٩ (.م ي دول شآت ف ى أداء المن ا عل ودة وتأثيره إدارة الج
دة  ة المتح ارات العربي ساري  : اإلم ل الم تخدام التحلي ة باس ات . "دراس ة دراس وم . مجل العل

 . ٣١١ -٢٨٣. )٢(٢٦. اإلدارية

 شاملة   ". )٢٠٠٤ (.وآخرون. ديل ،بسترفيلد الي       . "إدارة الجودة ال د الحم ة راشد محم . ترجم
 . جامعة الملك سعود

 سنفي . منصور ،البطاني د اهللا     ،وال وك         ". )٢٠٠٥(عب ة في البن ادات اإلداري مدى إدراك القي
وك            :  الجودة الشاملة  التجارية لمفهوم وأهمية إدارة    ادات البن ة من قي ى عين دراسة ميدانية عل
 ٥١ -١٣. )١٠١(٢٧. مجلة اإلداري. "التجارية في الجمهورية اليمنية

 د ،التميمي اد فضل محم املين". )٢٠٠٥ (.اي وظيفي للع ي األداء ال ا ف : إدارة الجودة وأثره
 . ٢٢٦-١٨٥. )٢ (٩.  البصائرمجلة. "دراسة ميدانية في عينة من البنوك التجارية األردنية

 شاملة    ". )١٩٩٦ (.جوزيف ،جابلونسكي ة   : تطبيق إدارة الجودة ال د    . "نظرة عام تعريب عب
 . القاهرة. بميك. مرآز الخبرات المهنية لإلدارة. الفتاح السيد النعماني

 ودة بحي  ،ج ان ص افي. إيم المة  ،والي ده س ادي   ". )٢٠٠٧ (.رن لوب القي ين األس ة ب العالق
ة في إحدى          . وصراع الدور وغموضة   . ام التنظيمي واأللتز رات الديموغرافي وبعض المتغي

ة         ة   : شرآات القطاع العام في جمهورية مصر العربي ة . "دراسة ميداني وم     المجل ة للعل  العربي
 . )٣(١٤. اإلدارية

 تخطيط جودة المنتجات      . دليل جوران إلى تصميم الجودة     ". )١٩٩٣ (.م. جوزيف ،جوران
سنة   . صات خال. "والخدمات ى ال دد   . االول ة لالعالم العلمي         . ١٨الع شرآة العربي  إصدار ال

 . القاهرة. )شعاع(

 ف ن موسى  ،الخل د اهللا ب ز". )١٩٩٧ (.عب الوث التميي ودة . ث سين الج ة تح يض التكلف وتخف
 . ١٤٧-١٢١. )١ (٣٧. مجلة اإلدارة العامة. "وزيادة اإلنتاجية

 ل الكمي    : نشاط اإلنتاجي والعمليات  إدارة ال . )٢٠٠٧ (.محمد محمد  ،الخوالني . مدخل التحلي
 . اإلسكندرية. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. ١ط

 ة أمون ،الدرادآ شبلي. م ارق ،وال ي  . )٢٠٠٢ (.ط ودة ف ة الج ات الحديث دار . ١ط. المنظم
 . االردن. عمان. صفاء للنشر والتوزيع
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 ا في تحسين األداء      إدارة ال ". )٢٠١٠ (.عبد اهللا أحمد عبد اهللا     ،الدعاس شاملة وأثره جودة ال
ة     : المالي ة األردني ة دراسات  . "دراسة تطبيقية في عينة من المصارف التجاري وم  . مجل العل

  . ١١٣ -٩٣. )١(٣٧. اإلدارية

 رب اد  ،ال د ج يد محم شرية . )٢٠٠٥ (.س وارد الب ة : إدارة الم وث متقدم . موضوعات وبح
 . مصر. اإلسماعيلية. مطبعة العشرى

 اجي والخدمي            . )٢٠٠٧ (.مهدي ،ائيالسامر شاملة في القطاعين اإلنت . ١ط. إدارة الجودة ال
 . األردن. عمان. ر للنشر والتوزيعدار جري

 فلسطين. رام اهللا. بيانات غير منشورة. )٢٠١٠ (.سلطة النقد الفلسطينية . 

 سيد ين ،ال ين أم اذ ال   ". )٢٠٠٥ (.مع د اتخ ي رش شاملة ف ودة ال ق إدارة الج ر تطبي رارأث : ق
  . ٣٣ -٢٣. )١(٨. ألردنية للعلوم التطبيقيةالمجلة ا. "سة تجريبية على البنوك الجزائريةدرا

 شراح ًا ". )٢٠٠٣ (.رمضان ،ال ويتي وفق از المصرفي الك الي للجه صادي والم األداء االقت
 .  ٣٥- ١٣. )٩٥(٢٥. مجلة اإلداري. "لمفهوم الجودة الشاملة

 دوائر في وزارات            الرضا ال   ". )٢٠٠٠ (.صباح  ،شرشير ديرات ال ديري وم دى م وظيفي ل
سطين              املين في محافظات شمال فل سطينية الع ر      . "السلطة الوطنية الفل الة ماجستير غي رس

 . فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية. آلية الدراسات العليا. منشورة

 صيرفي د ،ال سويق. )٢٠٠٥ (.محم ارف اإلدار. ١ط. إدارة الت ب المع سلة آت ةسل اب . ي الكت
 . اإلسكندرية. مؤسسة حورس الدولية. الثالث

 سية    ". )٢٠٠٢( .محمد ،الطراونة ى قطاع        : الجودة الشاملة والقدرة التناف ة عل دراسة تطبيقي
 ٤٧-٣٢. )١(٢٩. العلوم اإلدارية. دراساتمجلة . "الصناعات الدوائية في االردن

 ة د ،الطراون د أحم سي. محم ز ،والبلبي ة المعت شاملة واألداء ". )٢٠٠٢ (.بدري ودة ال الج
سي ي األردن   : المؤس ة ف صارف التجاري ى الم ة عل ة  تطبيقي وث  . "دراس ة للبح ة مؤت مجل
 . ٤٢-١١. )١(١٧. والدراسات

 صناعية  ". )٢٠٠٢ (.مصطفى راشد ،العبادي شآت ال في ضوء    إطار مقترح لتقييم أداء المن
ة   : بيئة التصنيع الحديثة   ة   . "دراسة اختباري ة    الدراسات مجل ة  . )٢(.  والبحوث التجاري جامع
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 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

  )١(الملحق رقم 
  

  أخي المدير، أختي المديرة

  :  وبعدتحية طيبة

تبانة ألغراض البحث العلمي لموضوع                 ديكم اس ين أي وم إدارة الجود        "نضع ب ق مفه ر تطبي ى     أث شاملة عل ة ال
ة     يرجى   ،" من المصارف التجارية الفلسطينية     دراسة تطبيقية في عينة    :األداء التنظيمي   عن التفضل والتكرم باإلجاب

التي ستزودنا بها سوف ن المعلومات أمع العلم ب ،في االستبانة بكل عناية ووضوح وصراحة جميع العبارات الواردة
وأود التاآيد أن المعلومات التي . ي تعملون به سيكون ضمن مجتمع الدراسةه الدراسة آون المصرف الذتساعدنا بهذ

  . سيتم جمعها من خالل إجابتكم ستحاط بالسرية التامة ولن يتم استخدامها إال ألغراض البحث العلمي فقط
  

  شاآرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،
  

  الباحث
  

   -:مالحظة
 ل  فقط   االستبانة    هذه تمأل ا  (من قب دير الع دراء المكاتب      الم روع، م دراء الف دوائر، م دراء ال ، للمصارف  )م، م

  .ية عينة البحثفلسطينالتجارية ال
  

  : الجزء األول

  -:الرجاء تعبئة البيانات الشخصية والعامة التالية

   ._______________________________اسم المصرف الذي تعمل به

 أنثى    ذآر : الجنس -

  سنة فأآثر٤٦          سنة٤٥-٣٦         سنة ٣٥-٢٦      سنة فما دون  ٢٥: العمر -

 فأآثر سنة ١٦      سنة ١٥-١١      سنوات ١٠-٦        سنوات فما دون٥: عدد سنوات الخبرة -

 دآتوراه   ماجستير        بكالوريوس    دبلوم فما دون : المؤهل العلمي -

  فأآثر٧٠٠         ٧٠٠-٥٠١      ٥٠٠-٣٠١ دينار فما دون       ٣٠٠: الراتب الشهري -
  

   أبعاد إدارة الجودة الشاملة:الجزء الثاني

ّيم          أم ي تق ايير الت شاملة في مصرفكم، الرجاء وضع                 امك مجموعة من المع اد إدارة الجودة ال وفر أبع  مدى ت
رقم                ) ×(إشارة   ارآم لل ًا أن اختي ا      ) ٥(أمام الرقم الذي تعده أآثر تمثيًال لواقع مصرفكم، علم شدة، أم ة ب ي الموافق يعن
  .عدم الموافقة/ فيعني عدم الموافقة بشدة بينما تمثل األرقام األخرى درجات متفاوتة للموافقة) ١(الرقم 
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 درجة االستجابة

رقم 
 الفقرة

 الفقرات

دة
ش
ق ب
واف
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)
٥( 
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م
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ق  )٣
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٢( 

ق 
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)
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      ارة العليااقتناع ودعم اإلد :أوًال

ة   القناعة  تتوفر . ١ ق إدارة              التام ة تطبي ا بأهمي ديري اإلدارة العلي دى م  ل
 .الجودة الشاملة في المصرف

     

       .تلتزم اإلدارة العليا للمصرف بتطبيق جهود وتحسين الجودة الشاملة . ٢

وم . ٣ صرف اإلدارة تق ا للم سهيالت     العلي ادر والت ت والك وفير الوق  بت
  . لتنفيذ تطبيق إدارة الجودة الشاملةلمال الكافياووالمعدات 

     

ا      . ٤ شاملة            تخطط اإلدارة العلي رامج الجودة ال سار ب ابع باستمرار م وتت
  .للوصول إلى األهداف االستراتيجية للمصرف

     

       عميلالترآيز على ال: ثانيًا

تقوم إدارة المصرف بإجراء دراسات مسحية لتحديد حاجات العمالء          . ٥
  .بشكل مستمررغباتهم و

     

اليين  . ٦ الء الح ى العم ة عل صرف للمحافظ سعى إدارة الم دب ،ت  وج
 .عمالء جدد

     

بة           . ٧ تهتم إدارة المصرف بمتابعة شكاوى العمالء وتقديم الحلول المناس
 .لها

     

      مشارآة العاملين وتحفيزهم: ثالثًا

املين ب           . ٨ ع الع ستويات    تعمل إدارة المصرف على إشراك جمي ة الم كاف
 .في عمليات تحسين جودة الخدمات المصرفية

     

ق       . ٩ روح الفري ل ب املين للعم شجيع الع ى ت صرف عل ل إدارة الم تعم
  .الواحد

     

ود      . ١٠ د وج صرف عن املين للت صرف صالحيات للع وض إدارة الم تف
 .مشكلة ما

     

ى   . ١١ املين عل ة للع ة أو معنوي آت مادي صرف مكاف نح إدارة الم تم
 .رآتهم في تحقيق األداء المتميزمشا

     

ا      . ١٢ تسعى إدارة المصرف لزيادة التنافس بين العاملين من خالل إعالنه
 .عن المكافآت الممنوحة لمن يستحقها وأسباب منحها

     

      . وتأهيلهمتدريب العاملين: رابعًا

املين من       توفر إدارة المصرف جميع األمكانات الالزمة      . ١٣ دريب الع  لت
 . مناسبةئل وأدواتوسا

     

ة           . ١٤ تقوم إدارة المصرف بتدريب العاملين على استخدام األساليب التقني
وير األداء     ي تط ساعد ف ي ت ة الت دمات   ،الحديث ودة الخ سين ج  وتح

  .المصرفية
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ة لتحسين   وادر المؤهل رات والك وم إدارة المصرف بتوظيف الخب تق

 .لمية والعمليةجودة الخدمات المصرفية حسب الكفاءات الع
     

اء من               . ١٥ د االنته دربين بع تقوم إدارة المصرف بتقييم أداء العاملين المت
 .الدورات التدريبية

     

املين في           . ١٦ تشترك إدارة المصرف بالدورات المتخصصة لتعريف الع
صرفية  دمات الم ودة الخ ة ج ستويات بأهمي ع الم دث ،جمي  وأح

 .األساليب المطبقة في هذا المجال

     

       الترآيز على تحسين العمليات المصرفية: خامسًا

يض   . ١٧ ى تخف صرف إل سعى إدارة الم صرفية   ت ات الم ة العملي  تكلف
  .المتنوعة

     

د ت . ١٨ صرف برنامج إدارة عتم اء اًاالم ل   إللغ شطة ودورات العم ألن
  . المقدمةالتي ال تضيف أي قيمة لنوعية الخدمةالضائعة 

     

صرف  . ١٩ د إدارة الم دد   تعتم ل ع راءات وتقلي سيط اإلج ًا لتب برنامج
  .الخطوات المتبعة لتقديم الخدمة

     

ل وقت ا          إدا تضع . ٢٠ ة من      رة المصرف خطة من أجل تقلي ال المعامل نتق
  . قسم إلى آخر آإجراء لتقليل الوقت الالزم لتقديم الخدمة

     

ات     . ٢١ ن العملي ال م ل األنتق ن أج ًا م صرف برنامج د إدارة الم تعتم
  .بعة في تقديم الخدمة إلى العمليات المتزامنةالمتتا

     

       للخدمات المصرفيةالتخطيط االستراتيجي واستمرارية التحسين: سادسًا

      .يتم أخذ الجودة الشاملة بعين االعتبار آخطة استراتيجية للمصرف . ٢٢

ًا        . ٢٣ تراتيجية للجودة تبع ر إدارة المصرف باستمرار األهداف االس تغي
 . ورغباتهمحاجات العمالءلتغير 

     

صادية     . ٢٤ رات االقت سوق والمتغي ة ال صرف بدراس تم إدارة الم ته
 .الخ المؤثرة على الخطط المستقبلية للمصرف.والسياسية

     

ق خطط قصيرة             . ٢٥ ار تطبي تسعى إدارة المصرف باستمرار لفحص آث
 .ومتوسطة وطويلة األمد المتعلقة بجودة الخدمات المصرفية

     

تستخدم إدارة المصرف أساليب وأدوات علمية وتكنولوجية متطورة          . ٢٦
 .لغرض تحسين جودة الخدمات المصرفية بشكل مستمر

     

      القدرة على االتصال الفعال: سابعًا

رح    . ٢٧ رار وش ول ألصحاب الق املون الوص ستطيع الع ا  ي واقفهم بم  م
 .دون صعوبةيخص أعمالهم 

     

ادل        تحرص إدارة المصرف على       ق تب فاعلية نظام االتصاالت لتحقي
  .المعلومات ونشرها

     

وائح لتعريف آل عامل ب            . ٢٨  دورهتضع إدارة المصرف التعليمات والل
  .في عملية تحقيق أهداف المصرف

     

املين               . ٢٩ ين الع ا ب توفر إدارة المصرف وسائل اتصال فعالة ومباشرة م
 .وعمالء المصرف

     



 ٩٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــابوزيادةزآي 

 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
      .اعتمادًا على البياناتاذ القرارات اتخ:ثامنًا

تم       . ٣٠ ات ي ات وبيان ق معلوم صرف وف ي الم ة ف رارات الفعلي ذ الق تتخ
 .جمعها وتحليلها بشكل دوري

     

ريع        . ٣١ شكل س ة ب وفر المعلوم ات ي ام معلوم صرف نظ ي الم د ف يوج
 .ألصحاب القرار

     

ى            . ٣٢ رارات عل يساعد نظام المعلومات المحوسب بشكل عام متخذي الق
 . وحل مشاآل العمل بصورة فعالة،هامهم بشكل جيدأداء م

     

ي          . ٣٣ سية الت تحلل إدارة المصرف مشاآل الجودة لمعرفة األسباب الرئي
 .تكمن وراء حدوثها

     

  
   الرضا الوظيفي:الجزء الثالث

اً     ) ١٥(فيما يلي   شغلها حالي ي ت ة الت ة بالوظيف  في  عبارة تستفسر عن مدى رضائك عن بعض الجوانب المتعلق
أمام اإلجابة التي تعد أآثر قربًأ للتعبير عن مدى موافقتك عن محتوى آل عبارة ) ×(المصرف، برجاء وضع عالمة 

  .من هذه العبارات
 درجة الرضا
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       .مًا بالنسبة ليتمثل وظيفتي في المصرف شيئًا ها  . ١
       .أشعر بدرجة معقولة من الرضا عن وظيفتي في المصرف  . ٢
       .ال أغيب عن عملي إال للضرورة القصوى  . ٣
       .توفر لي وظيفتي فرصًا الآتساب مهارات وخبرات جديدة  . ٤
ة              . ٥ تقاللية والحري دة لالس تمنحني وظيفتي في المصرف فرصة جي

  .في أداء العمل
     

       .شعر بأن الوقت يمر بسرعة بسبب المتعة في العملأ 
       .لدي إحساس باألمان تجاه عملي  . ٦
توفر لي وظيفتي الفرص لتبادل المعلومات والخبرات مع زمالء            . ٧

  .العمل
     

       .تتوفر درجة من التفاهم بيني وبين رئيسي المباشر  . ٨
       .تتيح لي وظيفتي فرص التطوير في أسلوب العمل  . ٩
       .أشعر بأن الراتب الذي يعود علي من عملي يرضي طموحاتيي . ١٠
       .إن ظروف العمل جيدة وتساعد على األداء الفعال   . ١١
سؤولين       ي . ١٢ ع الم ر م صال المباش رص االت ي ف ي وظيفت يح ل تت

  .والزمالء
     

       .أنال الثناء والتقدير من قبل المشرفين على الجهود التي أبذلها   . ١٣
ع   . ١٤ ايير  أش ضع لمع ات تخ ا الترقي نح به ي تم ة الت أن الطريق ر ب

  .واضحة ومحددة
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  .االلتزام التنظيمي: الجزء الرابع
ي    ا يل ة          ) ١٥(فيم اء وضع عالم ه، برج ذي تعمل ب سر عن شعورك نحو المصرف ال ارة تستف ام ) ×(عب أم

  . بارة من هذه العباراتاإلجابة التي تعتبر أآثر قربًأ للتعبير عن مدى موافقتك عن محتوى آل ع
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      .أشعر بسعادة آبيرة ألنني التحقت بالعمل في هذا المصرف  . ١

      .أنني أتحدث عن هذا المصرف ألصدقائي آمكان ممتاز للعمل  . ٢

      .الكثير من الوالء نحو هذا المصرفأشعر ب  . ٣

ذا                     . ٤ ي لكي أستمر في العمل به سند ل أنني مستعد لقبول أي عمل ي
 .المصرف

     

سائدة            . ٥ دات ال يم والمعتق إن قيمي ومعتقداتي الشخصية تتفق مع الق
 .في المصرف

     

       .أشعر بالفخر ألنني أعمل في هذا المصرف  . ٦

ي بنفس المستوى الحالي في أي مصرف أنني ال أستطيع أداء عمل 
  .أخر

     

ي      . ٧ ضل أداء ف ق أف ي تحقي ة ف دي الرغب ر ل صرف يثي ذا الم أن ه
  .عملي

     

رك العمل في         . ٨ إن أي تغيير في وضعي الحالي لن يؤدي بي إلى ت
  .هذا المصرف

     

ذا                   . ٩ بيل نجاح ه أنني مستعد ألن أبذل جهدًا أآبر من المتوقع في س
  .المصرف

     

       .هناك الكثير الذي يمكن أن أحصل علية ببقائي في هذا المصرف  . ١٠

نادرًا ما أجد صعوبة في الموافقة على سياسات هذا المصرف في      . ١١
  .األمور المتعلقة بالعاملين

     

       .حقيقة إنني مهتم بمستقبل هذا المصرف  . ١٢

بالنسبة لي يعد هذا المصرف هو األفضل بين المصارف التي من   . ١٣
  .الممكن أن أعمل بها

     

       . لم أخطئ أبدًا عندما قررت العمل في هذا المصرف  . ١٤

  
  مهارات التفكير االبتكاري: الجزء الخامس   

اري،                    ) ١٣(فيما يلي    ر االبتك سمات التفكي ذي يعمل تحت إشرافك ب ع العامل ال سر عن مدى تمت ارة تستف عب
بر أآثر قربًأ للتعبير عن درجة توافر سمات التفكير االبتكاري في هذا       أمام اإلجابة التي تعت   ) ×(برجاء وضع عالمة    

  . العامل
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      .دة لتحقيق أهداف المصرفيقترح طرق جدي  . ١

سين أداء     . ٢ ة لتح دة وعملي ار جدي اد أفك ه إيج يمكن
 .المصرف

     

ات   . ٣ ا والمعلوم ن التكنولوجي ًا ع ث دائم يبح
  .واألساليب واألفكار الجديدة

     

دمات      ودة الخ ادة ج دة لزي رق جدي رح ط يقت
  .المصرفية

     

       . لألفكار المبتكرةًا جيدًايمثل مصدر  . ٤

       .ال يخشى المخاطرة  . ٥

       . والترويج لها،يستطيع إقناع اآلخرين بأفكاره  . ٦

       .يظهر إبداعه في العمل عندما تتاح له الفرصة  . ٧

اره       . ٨ ذ أفك ة لتنفي داول آافي ط وج وير خط وم بتط يق
  .الجديدة

     

دة        . ٩ ار الجدي ن األفك د م ك العدي ا يمتل ًا م غالب
  .والمبتكرة

     

ستطيع   . ١٠ ي      ي رة الت ول المبتك ن الحل د م اد العدي  إيج
  .تساهم في حل مشكالت العمل

     

       .غالبًا ما يمتلك منهج جديد لحل مشاآل العمل   . ١١

       .يقترح طرق جديدة ألداء مهام العمل   . ١٢

 
  سلوآيات الدور اإلضافي :الجزء السادس
دور اإلضافي،     بارات تستفسر عن مدى قيام العامل الذي يعم    Sع) ١٠(فيما يلي    سلوآيات ال ل تحت إشرافك ب

ذه                      ) ×(برجاء وضع عالمة     ارة من ه وى آل عب أمام اإلجابة التي تعد أآثر قربًأ للتعبير عن مدى موافقتك عن محت
  .العبارات
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       .يقوم بحضور دورات تدريبية إضافية في وقته الخاص  . ١

       .يقدم مقترحات مفيدة لتحسين العمل في المصرف  . ٢

ات                  . ٣ اء متطلب يعمل قبل أوبعد أوقات العمل الرسمية من أجل إنه
  .العمل

     

ل   ن قب ايير الموضوعة م وق المع ل تف ايير لجودة العم يضع مع
  .المصرف

     

       .لتطبيق مقترحاته في العمل بطريقة بناءة ونشطةيسعى   . ٤

ام       . ٥ يساعد في توجيه العاملين الجدد حتى إذا لم يطلب منه أحد القي
  .بذلك

     

       .يعمل على زيادة معارفه ومهاراته المرتبطة بالوظيفة   . ٦

داف     . ٧ ق أه ي تحقي ساعد ف ا ت ه ولكنه ة من ر مطلوب ام غي وم بمه يق
  .المصرف

     

ا صلة                يت   . ٨ ي له شاآل الت ى حل الم رك عمله لمساعدة اآلخرين عل
  .بعملهم

     

سئوليات و        . ٩ د             / يبحث عن م ا تزي الرغم من أنه ام إضافية ب أو مه
  .من عبء العمل الذي يقوم به

     

  

  


