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إلى نبع العطاء الذي ال ينقطع ...أبي الغالي

إلى أخوتي وأخواتي

إلى أحبتي وأصدقائي

إلى كل من ساعد ني وأعانني بكلمة طيبة أنارت طريقي

أهدى هذا الجهد المتواضع...

الباحث

الشكر والتقدير
الحمد هلل الذي علم بالقلم  ،علم اإلنسان ما لم يعلم  ،والصالة على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آل بتيه
الطيبين الطاهرين وأصحابه ومن اتبع هديه واستن بسنته إلى يوم الدين.
أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذي الدكتور محمد محمد كعبور أستاذ إدارة األعمال بكلية االقتصاد -
جامعة طرابلس  ،ورئيس اللجنة المشرفة على مناقشة هذه الرسالة  ،لما بذله من جهد وما قدمه لي من إرشاد
وتوجيه كان له األثر في أن تخرج هذه الرسالة بهذه الصورة.
كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى األستاذ الدكتور المهدي الطاهر غنية بقبوله أن يكون ممتحناً خارجياً  ،وإلى
األستاذ الدكتور أبو القاسم على الشعواني بأن يكون ممتحناً داخلياً.
كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا على ما قدموه من إرشادات
وتوجيهات خالل مرحلة دراستي.
كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع المديرين ورؤساء األقسام والعاملين بالمصارف التي تم تطبيق الجانب
العملي عليها وهي ( مصرف الجمهورية  -مصرف الوحدة ) لما قدموه لي من عون أثناء انجاز هذه الرسالة.

الباحث...

مستخلص الدراسة :
تتلخص مشك كككلة الد ارسك ككة فى قلة اهتمام إدارات المصك ككارف محل الد ارسك ككة بجودة الخدمات المصك ككر ية المقدمة مما
أدى إلى ضكع

أدائها  ،وهو مايثثر على فاعلية قدرتها التنافسكية وفقدان عمالئها الحاليين والعجز فى جذ

عمالء

جدد  ،أى أن الثقافة التنظيمية السائدة بالمصارف محل الدراسة ال تساعد على تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة.
وتهدف هذه الد ارسك ك ك ك ككة إلي التعرف على متطلبات تطبيق الجودة الشك ك ك ك ككاملة فى ل الثقافة التنظيمية السك ك ك ك ككائدة
بالمصكارف محل الد ارسكة  ،كما تهدف إلي التعرف على جوانب الضكع

فى تطبيق متييرات إدارة الجودة الشكاملة

فى المص ك ك ك ك ك ككارف محل الد ارس ك ك ك ك ك ككة  ،كذلا تهدف إلى التعرف على نوف العالقة بين متييرات الثقافة التنظيمية و ين
متييرات إدارة الجودة الشاملة.
وقد انطلقت هذه الد ارسككة من فرضككية رئيسككية توجد عالقة ذات داللة احصككائية بين الثقافة التنظيمية السككائدة
بالمصكارف محل الد ارسكة وتطبيق أبعاد إدارة الجودة الشكاملة  ،وتم تقسكيم هذه الةرضكية إلى مجموعة من الةرو
الةرعية:
 .1توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الثقافة التنظيمية التي تتسم بتشجيع العمل الجماعي وإدارة الجودة الشاملة
من حيك

( التركيز على العميكل  ،مشك ك ك ك ك ك ككارككة العكاملين  ،تحةيز العكاملين  ،تكدريكب وتكأهيكل العكاملين  ،التركيز على

تحسين العمليات  ،التخطيط االستراتيجى واستمرار التحسين  ،القدرة على االتصال الةعال ).
 .2توجد عالقة ذا ت داللة احصك ك ككائية بين الثقافة التنظيمية التي تتسك ك ككم بالقدرة على االبتلار وإدارة الجودة الشك ك ككاملة
من حيك

( التركيز على العميكل  ،مشك ك ك ك ك ك ككارككة العكاملين  ،تحةيز العكاملين  ،تكدريكب وتكأهيكل العكاملين  ،التركيز على

تحسين العمليات  ،التخطيط االستراتيجى واستمرار التحسين  ،القدرة على االتصال الةعال ).
 .3توجد عالقة ذات داللة احصكائية بين الثقافة التنظيمية التي تتسكم بالقدرة على التليو وإدارة الجودة الشكاملة من
حي

( التركيز على العميل  ،مشكاركة العاملين  ،تحةيز العاملين  ،تدريب وتأهيل العاملين  ،التركيز على تحسكين

العمليات  ،التخطيط االستراتيجى واستمرار التحسين  ،القدرة على االتصال الةعال ).

وقد تم االعتماد على أسككلو العينة العش كوائية في هذه الد ارسككة  ،حي

تم اختيار عينة عش كوائية بسككيطة حجمها

( )325مةردة من مجتمع الدراسة المتلون من ( )2215مةردة.
و تحليل النتائج المتحصل عليها تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها:
 .1وجود عالقة ارتباط بين الثقافة التنظيمية السائدة بالمصارف محل الدراسة وإدارة الجودة الشاملة.
 .2وجود عالقة ارتباط قوية موجبة بين خصك ك ككائص الثقافة التنظيمية وهى :العمل الجماعى  ،القدرة على االبتلار
 ،القدرة على التليو كمتييرات مستقلة  ،و ين إدارة الجودة الشاملة كمتيير تابع.
 .3يوجد اهتمام متوسط فى مستوى التركيز على العميل.
 .4يوجد ضككع

فى مسككتوى مشككاركة العاملين من حي

قلة اش كرالهم فى العمل ووضككع األهداف واالسككتراتيجيات

واتخاذ الق اررات.
 .5ضع

نظام االتصاالت فى المصارف محل الدراسة.

 .6يوجد ضع

فى القدرة على االبتلار فى المصارف محل الدراسة.

ومن خ ك ككالل النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة يوصى الباح

باالهتمام بالتركيز على العميل ألنه

أسك ك ك ك ك ككال العمل المصرفي ومحاولة االرتقاء بالعمل المصرفي إلى مستوى توقعات العميل من أجك ك ك ك ك ك ك ك ككل تقديم أفضل
الخدمات  ،كذلا االهتمام بدع ك ككم ومشاركة العك ك ككاملين وتمك ك ك ككلينهم  ،واالهتمام بنظم الحوافز وتعزيز االهتمام بعملية
التدريب  ،كذلا االهتمام بالتخطيط االس ك ك ككتراتيجي واس ك ك ككتمرار التحس ك ك ككين بهدف التميز والمنافس ك ك ككة  ،كذلا يوص ك ك ككى
الباح

باالهتمام بثقافة المنظمة من خالل تشك ك ك ك ككجيع العمل الجماعي وتنمية رو الةريق  ،كذلا تشك ك ك ك ككجيع التةلير

االبتلارى.
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الفصل التمهيدى
المقدمة
أوالً  :مشكلة الدراسة
ثانياً  :فروض الدراسة
ثالثاً  :أهداف الدراسة
رابعاً  :أهمية الدراسة
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تاسعاً  :الدراسات السابقة
عاش اًر  :التعريفات اإلجرائية

المقدمة :
التحول والتيير في بيئة األعمال والذي أصبح السمة
إن أه ك ككم مك ك ككا يميز عالم األعم ك ك ك ككال المعاصر هو سرعة
ّ
المميزة ل ك ككهذا الع ك ككالم وم ك ك ككا نتج عنه من ح ك ككدة المنافسة بين المنظمك ك ككات والسعي الحثي اللتسا مزايا تنافسية ،
تحديات البقاء والنمو
معدالت االبتلار والتيير التلنولوجي  ،جعل منظمات األعمال فى مواجهة حاسمة مع ّ
وتزايد ّ

الذي يعتمد أساساً على تحقيق التميز في تقديم منتجات وخدمات تم ّكنها من ذلا ،فالمنظمة التي تلون قادرة على

ستتةوق وتتميز ،األمر الذي يتطلب تطوير العمل اإلداري بحي
التييير بوتيرة أسرف من منافسيها هي التي
ّ
قاد اًر على مسايرة التييرات بشكل فعال.(www.univ-msila.dz).

يكون

ومع تزايد المشكالت المعاصرة التي ترتبط بالمنظمات والتي تحول دون تحقيق أهداف ك ك ككها  ،جاءت نظرية الثقافة
التنظيمية بما تتضمنه من معارف وقيم وأخالقيات وأنماط سلوكية لتساهم في التيّلب على المشكالت التي تواجه
المنظمات خاصة يما يتعّلق باتخاذ الق اررات وتوجيه سلوك العاملين وتحسين مستوى التزامهم بالقوانين والمعايير
المتةق عليها.
تعتبر الثقافة التنظيمية أحد العناصر الهامة الحاسمة فى نجا تطبيق إدارة الجودة الشاملة ألنها تلعب دو اًر كبي اًر
في المبادرة وتوجيه األحداث داخل المنظمة والتأثير فى سلوك المنظمة وقدرتها على إحداث التييير ،كما أنها تمنح
المنظمة اإلحسال بالشعور بالمسئولية تجاه النجا والتميز في السوق وفقاً لدور الثقافة التنظيمية فى نجا إدارة
الجودة الشاملة).علوان 2005 ،م  ،ص.)166 - 165
التطور والعمل بالجودة الشاملة التي تسعى إليها المنظمات
التحول و ّ
فالثقافة التنظيمية هي األسال لنجا عمليات ّ

التحول والتطور التي قامت بها المنظمات خالل مرحلة من المراحل بالةشل ،كون إدارات
 ،حي باءت معظم عمليات ّ
المنظمات لم تعي وتدرك وتحدد ثقافتها التنظيمية القائمة  ،أيضاً لم تعمل على إيجاد ثقافتها التنظيمية الخاصة بها

التحول التي قامت بها.
أو العمل على تطويرها فى سياق عمليات
ّ

على ذلا سيتناول الةصل التمهيدى مجموعة من المحاور الهامة التى تحدد وجهة الدراسة وجوانبها ،حي
إلى مشكلة الدراسة  ،كما سيتناول فرو
ثالثة فرو

الدراسة التى طرحها الباح

أشار

لإلجابة عن مشكلة الدراسة والتى تتضمن

سوف تسعى الدراسة إلى اختبارها من خالل تحليل بيانات االستقصاء الواردة من المستقصى منهم

و االستعانة باألساليب االحصائية المناسبة لهذه الدراسة.
كما سيتطرق إلى أهداف الدراسة وأهميتها ومجتمع وعينة الدراسة الذى تم اختياره طبقاً ألسلو العينات العشوائية
البسيطة التى تتناسب وضوابط اختيارها مةردات مجتمع الدراسة  ،سيتناول أيضاً حدود الدراسة وهى الحدود المكانية
والزمنية والموضوعية  ،كما سيتم التعرف على الدراسات السابقة التى لها عالقة بموضوف الدراسة  ،كذلا سيتناول
التعريةات اإلجرائية الخاصة بالدراسة.

أوًال  :مشكلة الدراسة:
من خالل الدراسة االستطالعية االستلشا ية التى قام بها الباح

لير

التعرف على سير العمل فى المصارف

التجارية الليبية  ،ومن خالل المقابالت التى تمت مع بعض العاملين بمس ك ك ككتوياتهم وتخصك ك ك كص ك ك ككاتهم المختلةة  ،كذلا
عمالء هذه المصككارف  ،اسككتنتج الباح

وجود مشكككلة تتمثل فى تدنى جودة الخدمات بالمصككارف محل الد ارسككة وقلة

االهتمام بالعميل وارضك ك ككائه وتحقيق ربباته بتقديم خدمات مصك ك ككر ية ذات جودة عالية وحسك ك ككب المواصك ك ككةات العالمية
للخدمات المصر ية  ،ومواجهة التحديات التى تواجه المصارف.
عليه الحظ الباح

أن المصككارف محل الد ارسككة لم تتمكن من توجيه إمكانياتها ومواردها المتاحة لتحسككين وتطوير

جودة ما تقدمه من خدمات إلى عمالئها بالشكككل الذى يشككبع ربباتهم واحتياجاتهم ويحقق رضككاهم و التالى اسككتم اررية
تعاملهم  ،باإلض ك ك ك ك ككافة إلى قلة االبتلار لخدمات جديدة والدعاية لها واقتراحها على العمالء ،وقلة االهتمام بتش ك ك ك ك ككجيع
العمل الجماعى  ،فلل هذه المش ككالل والص ككعو ات يمكن تةاديها فى حالة تطبيق المص ككارف لانماط اإلدارية الحديثة
التى أس ك ك ككهمت و ش ك ك كككل مباش ك ك ككر فى التيلب على هذه التحديات بكثير من دول العالم المتقدم وذلا من خالل تطبيق
إدارة الجودة الش ككاملة  ،وللن محدودية الوعى بأهمية الجودة بوص ككةها عنصك ك اًر فعاالً فى الس ككيطرة على جميع عمليات
العمل بأى مثسسة أدى إلى تةاقم هذه المشالل.
مما س ك ككبق يتض ك ككح أن مش ك كككلة الد ارس ك ككة تتلخص فى قلة اهتمام إدارات المص ك ككارف محل الد ارس ك ككة بجودة الخدمات
المصك ككر ية المقدمة مما أدى إلى ضك ككع
والعجز فى جذ

أدائها  ،وهو مايثثر على فاعلية قدرتها التنافسك ككية وفقدان عمالئها الحاليين

عمالء جدد  ،أى أن الثقافة التنظيمية السك ك ككائدة بالمصك ك ككارف محل الد ارسك ك ككة ال تسك ك ككاعد على تطبيق

أبعاد إدارة الجودة الشاملة.
ثانياً :فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية وتطبيق متييرات إدارة الجودة الشاملة.
وتم تقسيم هذه الةرضية إلى عدة فرضيات فرعية :
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصككائية بين الثقافة التنظيمية التي تتسككم بتشككجيع العمل الجماعي وإدارة الجودة الشككاملة
من حيك

( التركيز على العميكل  ،مش ك ك ك ك ك ك ككارككة العكاملين  ،تحةيز العكاملين  ،كت دريكب وتكأهيكل العكاملين  ،التركيز على

تحسين العمليات  ،التخطيط االستراتيجى واستمرار التحسين  ،القدرة على االتصال الةعال ).
 .2توجد عالقة ذات داللة إحص ككائية بين الثقافة التنظيمية التي تتس ككم بالقدرة على االبتلار وإدارة الجودة الش ككاملة من
حي

( التركيز على العميل  ،مش ك ك ككاركة العاملين  ،تحةيز العاملين  ،تدريب وتأهيل العاملين ،التركيز على تحس ك ك ككين

العمليات  ،التخطيط االستراتيجى واستمرار التحسين  ،القدرة على االتصال الةعال).
 .3توجد عالقة ذات داللة إحصككائية بين الثقافة التنظيمية التي تتسككم بالقدرة على التليو وإدارة الجودة الشككاملة من
حي

( التركيز على العميل  ،مش ك ك ككاركة العاملين  ،تحةيز العاملين  ،تدريب وتأهيل العاملين ،التركيز على تحس ك ك ككين

العمليات  ،التخطيط االستراتيجى واستمرار التحسين  ،القدرة على االتصال الةعال).
ثالثاً :أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 .1التعرف على متطلبات تطبيق الجودة الشاملة فى ل الثقافة التنظيمية السائدة بالمصارف محل الدراسة.
 .2التعرف على جوانب الضع

فى تطبيق متييرات إدارة الجودة الشاملة فى المصارف محل الدراسة.

 .3التعرف على نوف العالقككة بين متييرات الثقككافككة التنظيميككة ( العمككل الجمككاعى  ،القككدرة على االبتلككار ،القككدرة على
التليو ) و ين متييرات إدارة الجودة الشك ك ك ك ك ككاملة ( التركيز على العميل  ،مشك ك ك ك ك ككاركة العاملين  ،تحةيز العاملين ،
تدريب وتأهيل العاملين  ،التركيز على تحسك ك ككين العمليات  ،التخطيط االسك ك ككتراتيجى واسك ك ككتمرار التحسك ك ككين  ،القدرة
على االتصال الةعال ).

رابعاً :أهمية الدراسة:
تلمن أهمية الدراسة في عدة نواحي وهي:
بالنسبة لإلسهام العلمي:
حي

توفر هذه الدراسة أحد المراجع التى تمكن المهتمين والباحثين من الرجوف إليه واالستةادة منه.

بالنسبة للباحث:
إن هذا النوف من الدراسات يعطي للباح
وكيفية معالجتها مما يكسبه مه ككارات البح

الةرصة للتدريب على كيفية الحصول على البيانات والمعلومك ك كك ك كك ك كك ك كك ك ككات
والتحليل وتنمية قدراته العلمية وصقل خبراته.

بالنسبة للمجتمع:
تلعب المصكارف فى ليبيا دو اًر أسكاسكياً فى دعم وتنشكيط االقتصكاد وزيادة وتحسكين أداء المصكارف التجارية العاملة
فى ليبيا.
خامساً :منهجية الدراسة:
اتبع الباح

المنهج الوصةي التحليلي  ،فهو المنهج الذي يتناسب مع طبيعة موضوف الدراسة  ،بحي

يمكن من

خالله د ارسكة الظاهرة محل الد ارسكة  ،من خالل جمع الحقائق والبيانات عن الظاهرة مع محاولة تةسكير هذه الحقائق
تةسي اًر كا ياً وتحليلها واستخالص دالالتها.
واعتمد الباحث في جمع البيانات على مصدرين هما:
أ .المصادر األولية :تم جمع البيانات من خالل استمارة استبيان تم تطويرها من أجل تحقيق أغ ار

الدراسة.

ب .المصادر على الثانوية :اعتمدت هذه الدراسة على الدراسات واألدبيات السابقة في موضوف الدراسة  ،كما
اعتمدت اللتب والمقاالت واإلحصاءات والدوريات وشبكة المعلومات الدولية (االنترنت).
أما تحليل البيانات فتم االعتماد على أسلو اإلحصاء الوصةي في تحليله للبيانات والمعلومات التي يتم تجميعها
 ،كذلا اإلحصاء التطبيقي الختبار فرضيات الدراسة والتألد من صحتها.
سادساً :مجتمع وعينة الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة فى المصارف التجارية العاملة فى ليبيا.
أمك ك ك ك ك ك ككا عينة الدراسة فتتمثل فى المدراء العامين ومدراء اإلدارات ورؤساء األقسام بةروف ووكاالت المصك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككارف
التج ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككارية األتية (الجمهورية  ،الوحدة ) الواقعة فى نطاق مدينة طرابلس ب داراتها الثالث :العليا  ،الوسطى ،
المباشرة.
وقد تم تحديد حجم العينة ل ( )325مةردة باسك ككتخدام أسك ككلو العينات العش ك كوائية البسك ككيطة  ،من أصك ككل ()2215
مةردة والذى يمثل حجم المجتمع الللى.
سابعاً :حدود الدراسة:
لقكد حكددت هكذه الكد ارسك ك ك ك ك ك ككة بعكدد من الحكدود والتي تم تنكاولهكا بهكدف أخكذهكا في االعتبكار يمكا يتعلق بتعميم النتكائج
والتوصيات  ،وهذه الحدود هي:
الحدود المكانية:
تم إجراء هكذه الكد ارسك ك ك ك ك ك ككة على الةروف والوككاالت المختلةكة لمصك ك ك ك ك ك كرفي الجمهوريكة والوحكدة الواقعكة في نطكاق مكدينة
طرابلس باإلضك ك ككافة إلى مقارها الرئيسك ك ككية  ،وذلا لوجود أغلب الةروف في هذه المدينة ولقر ها من مكان إقامة الباح
مما يسهل عملية جمع البيانات والمعلومات.
الحدود الزمنية:

الةترة التى خضعت بياناتها للدراسة من سنة  2008إلى سنة .2012

الحدود البشرية :
ش ككملت الحدود البش كرية جميع العاملين باإلدارة العليا والوس ككطى والمباش كرة بالمص ككارف التجارية العاملة فى ليبيا (
منطقة طرابلس ) والمتمثلة فى مصرفى الجمهورية والوحدة.
الحدود الموضوعية:
تناولت هذه الد ارسك ك ككة الثقافة التنظيمية وعالقتها بنظام إدارة الجودة الشك ك ككاملة  ،وذلا من خالل التعرف على نمط
واتجاه العالقة بينهما  ،وقد تم االقتص ك ك ككار على د ارس ك ك ككة ثالث عناص ك ك ككر من عناص ك ك ككر الثقافة التنظيمية وهى ( العمل
الجماعي  ،القدرة على االبتلار ،القدرة على التليو )  ،كما تم االقتص ك ك ككار على أر عة عناص ك ك ككر من عناص ك ك ككر إدارة
الجودة الشكاملة وهى ( التركيز على العميل  ،مشكاركة العاملين  ،تحةيز العاملين  ،تدريب وتأهيل العاملين  ،التركيز
على تحسككين العمليات  ،التخطيط االسككتراتيجى واسككتمرار التحسككين  ،القدرة على االتصككال الةعال )  ،وتم االقتصككار
على هكذه المتييرات دون غيرهكا نظ اًر ألهميتهكا من وجهكة نظر البكاحك

 ،وترك المتييرات األخرى التي لم يتم تنكاولهكا

في هذه الدراسة للباحثين في نةس الموضوف.
ثامناً  :متغيرات الدراسة :
المتغير المستتتقل  :يتضككمن الثقافة التنظيمية  ،حي

سككيتم د ارسككة ثالثة متييرات من متييرات الثقافة التنظيمية وهى

( العمل الجماعى  ،القدرة على االبتلار  ،القدرة على التليو ).
المتغير التابع :
يتضكمن إدارة الجودة الشكاملة  ،حي

سكيتم د ارسكة أر عة متييرات إلدارة الجودة الشكاملة وهى ( التركيز على العميل ،

مش ك ك ك ك ك ك ككاركككة العككاملين  ،تحةيز العككاملين  ،تككدريككب وتككأهيككل العككاملين  ،التركيز على تحسك ك ك ك ك ك ككين العمليككات  ،التخطيط
االستراتيجى واستمرار التحسين  ،القدرة على االتصال الةعال )  ،مع بقاء العوامل األخرى ثابتة.

تاسعاً :الدراسات السابقة :
عر

الباح

د ارسك ككات سك ككابقة لها عالقة بموضك ككوف الد ارسك ككة  ،أجريت هذه الد ارسك ككات خالل الةترة

)  ، ) 1996وقام الباح

2009 -

بعرضكها وفقاً لرؤية زمنية تمتد من األقدم حتى األحدث  ،وقد أجريت جميع الد ارسكات في

بيئة ليبية وعر ية كما يلي:
 .1د ارستة محمود 1996م )  :تأثير ثقافة المنظمة على كفاءة البناء التنظيمى وستياستات التوفيب بالبنو
التجارية )
اسككتهدفت الد ارسككة تحديد خصككائص الثقافة التنظيمية بالبنوك المص كرية  ،باإلضككافة إلى تحديد أثر ثقافة المنظمة
على كةاءة البناء التنظيمي وسياسات التو يو بالبنوك.
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
أ .وجود اختالف في ثقافة المنظمات ودرجة تجانسها وقوتها في البنوك التجارية محل الدراسة.
 .ت حديد السمك ك ك ك ك ك ك ككات المشتركة لثقافة البنوك التج ك ك ك ك ك ككارية في القطاف الع ك ك ككام من حي

 :جماعية العمل  ،االبتلار،

فلسةة اإلدارة  ،والبناء التنظيمي.
ج .وجود عالقة ارتباط قوية بين ثقافة المنظمة وكةاءة البناء التنظيمي.
د .تثثر الثقافة تأثي اًر جوهرياً وإيجابياً على كةاءة البناء التنظيمي.
 .2دراستتتتتتتتتة ) الطبالوي 1996م ( :تتأثير ثقتافتة المنظمتة على الفعتاليتة التنظيميتة دراستتتتتتتتتة تطبيقيتة على
منظمات صناعة الدواء فى مصر )
اسك ككتهدفت الد ارسك ككة بح

تأثير ثقافة المنظمة على فعاليتها ود ارسك ككة تأثير خصك ككائص ثقافة المنظمة على الةعالية

التنظيمية لمنظمات األعمال في مصر ،وذلا من حي  :جماعية العمل  ،القدرة على التليو  ،االبتلار ،والتجانس.

توصلت الدراسة إلى ما يلى:
ّ
أ  .وجود عالقة ارتباط جوهرية موجبة بين ثقافة المنظمة والةعالية التنظيمية.
 .تثثر ثقافة المنظمة التي تتسم بالقدرة على التليو تأثي اًر جوهرياً وإيجابياً على الةعالية التنظيمية.
ج .تثثر ثقافة المنظمة التي تتسم باالبتلار تأثي اًر جوهرياً وإيجابياً على الةعالية التنظيمية.
د .وجود عالقككة بين درجككة التجككانس في ثقككافككة المنظمككة والةعككاليككة التنظيميككة  ،حيك

تلون المنظمككات األلثر فعككاليككة

الةعالة.
الةعالة على درجة من التجانس الثقافي ألبر من المنظمات األقل فعالية وغير ّ
و ّ
 .3دراستتة الستتيد 1997م ) :تأثير ثقافة المنظمة على االستتتعداد لمزمات المحتملة والقدرة على مواجهتها
فى شركات قطاع التشييد والتعمير )
التعرف على تأثير ثقافة المنظمة وخص ك ك ككائص ك ك ككها وقدرة المديرين على مواجهة األزمات التي
اس ك ك ككتهدفت الد ارس ك ك ككة ّ

تتعر

لها منظماتهم  ،ومدى التةاعل بين ثقافة اإلدارة العليا والثقافات الةرعية للعاملين بالمنظمة  ،كما اس ك ك ك ككتهدفت

الدراسة تحديد خصائص الثقافة السائدة المسببة لازمات في شركات قطاف التشييد والتعمير.
توصلت الدراسة إلى عدم وجود عالقة ارتباط قوية بين االستعداد لازمات المحتملة والقدرة على مواجهتها في
ّ
شركات قطاف التشييد والتعمير ،كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباط جوهرية بين خصائص الثقافة المتمثلة في
العالقات الشخصية السائدة  ،تمكين العاملين من السلطة  ،عدم التحّةظ في عر

المشالل و ين االستعداد لازمات
 ،التةاعل بين

توصلت الدراسة إلى أن ثقافة المنظمة التي تتسم بالتعاط
المحتملة والقدرة على مواجهتها  ،كما ّ
المودة بين اإلدارة والعاملين تثثر تأثي اًر جوهرياً على كل من االستعداد لازمات المحتملة والقدرة
اإلدارة والعاملين ،
ّ
على مواجهتها.

 .4دراسة البلبيسي 2000م ) :إدارة الجودة الشاملة واألداء دراسة ميدانية على قطاع المصارف التجارية
فى األردن )
التعرف على مدى تطبيق المصك ك ككارف التجارية في األردن لمةهوم إدارة الجودة الشك ك ككاملة
هدفت هذه الد ارسك ك ككة إلى ّ

التعرف على طبيعة ودرجة العالقة بين عناصر إدارة الجودة الشاملة واألداء
ومستويات هذا التطبيق  ،باإلضافة إلى ّ

لهذه المصارف.

صكلت الد ارسكة إلى عدة نتائج أهمها :أن المصكارف التجارية فى األردن تتبنى مةهوم إدارة الجودة الشكاملة  ،إال
تو ّ
أن التطبيق لهذه العناصك ك ك ككر متةاوت  ،حي ارتبط أعلى مسك ك ك ككتوى تطبيق بالتركيز على تلبية احتياجات العاملين يليه
التركيز على العميل.
 .5دراستتتتتة حستتتتتين

2005م) :ثقافة المنظمة وعالقتها بضتتتتتغوم العمل دراستتتتتة تطبيقية على المصتتتتتارف

التجارية الليبية )
التعرف على العالقة بين ثقافة المنظمة وضككيوط العمل  ،في المصككارف التجارية الليبية
هدفت هذه الد ارسككة إلى ّ

 ،وكيو تعمل الثقافة على تخفيض حدة الشكعور بضكيوط العمل ،وتقديم بعض التوصكيات التي يمكن االسكترشكاد بها
في كيفية تخفيض حدة شك ك ككعور العاملين بضك ك ككيوط العمل ،كذلا تنمية وعيهم اإلدرالي نحو إيجابيات عناصك ك ككر ثقافة
المنظمة.
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
ّ
أ .هناك ارتباط عكسي بين ثقافة المنظمة وضيوط العمل.

 .هناك ارتباط عكسك ك ك ك ك ككي بين جماعية العمل ،االبتلار ،القدرة على التليو مع البيئة الداخلية والخارجية كمتييرات
مستقلة وضيوط العمل كمتيير تابع.
ج  .إن عناصر ثقافة المنظمة موجودة لدى العاملين بدرجات مختلةة.

د  .إن ألثر عوامل ضيوط العمل تأثي اًر في العاملين هما عامل عبء العمل وعامل بيئة العمل المادية مقارنة بعامل
غمو

الدور حي

يعتبر أقل تأثي اًر من العوامل األخرى.

ه  .إن عنصر جماعية العمل وعنصر القدرة على التليو مع البيئة الداخلية والخارجية ألثر عوامل ثقافة المنظمة
أهمية مقارنة بعنصر االبتلار األقل أهمية.
 .6دراسة فرحات 2005م ) :عوامل البيئة الخارجية وأثرها على إمكانية تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة
دراسة تطبيقية على المصارف األهلية بمدينة طرابلس وشعبية تاجوراء والنواحى األربعة).
هدفت الدراسة إلى اللش

عن العالقة بين عوامل البيئة الخارجية العامة المتمثلة فى العوامل السياسية والقانونية

 ،العوامل االقتصادية  ،العوامل االجتماعية والثقا ية  ،العوامل التلنولوجية  ،و ين متطلبات تطبيق إدارة الجودة
الشاملة  ،وإبراز مجموعة من المقترحات والحلول لإلسهام في إمكانية تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة بالمصارف
األهلية.
توصل الباح
ّ

إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أ  .تعرقل العديد من القوانين واللوائح فر

إمكانية من التحسين المستمر للخدمات المقدمة للعمالء.

التعرف على متييرات البيئة الخارجية ورببات واحتياجات
فعال تستطيع من خالله ّ
 .ال يوجد نظام معلومات ّ

العمالء.

ج  .قصور معرفة بعض المديرين للمتييرات البيئية وتأثيراتها أدى إلى تقديم خدمات غير متميزة لعمالء المصارف
األهلية.

 .7دراسة

الطويل

2005م ):

تأثير العوامل الديموغرافية على الثقافة التنظيمية

المستشفيات والمراكز الصحية بمدينة مصراتة ).

دراسة تطبيقية على

التعرف على دور األفراد في تلوين الثقافة التنظيمية في المنظمة  ،وإمكانية معرفة نوف
استهدفت الدراسة محاولة ّ

العالقة بين كل متيير من المتييرات الديموج ار ية لافراد

الجنس ،السن ،الخبرة  ،المستوى التعليمي  ،المستوى

الو يةي ) والثقافة التنظيمية في المنظمة  ،كما هدفت إلى محاولة معرفة مدى ميل الثقافة التنظيمية في مجتمع
الدراسة إلى العصابية أو الصحية.
أشارت خالصة النتائج إلى ارتةاف المستوى الصحي للثقافة التنظيمية في مجتمع الدراسة باستثناء الميل إلى
البيروقراطية  ،والتي قد تلون جزءاً من تلوين المجتمع قيد الدراسة.
 .8دراسة ( الفرد 2005م ) :قياس الثقافة التنظيمية ومدى مالءمتها لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بمصفاة
الزاوية ).
التعرف على واقع الثقافة التنظيمية بالشركة من كافة عناصرها وأبعادها  ،كما هدفت إلى تقييم
هدفت الدراسة إلى ّ

فرص تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة بشركة الزاوية لتلرير النةط من خالل بح

ودراسة مدى توافق واقع ثقافة

الشركة مع احتياجات ومتطلبات تطبيق هذا النظام.
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
ّ
أ  .إن البعد الخاص بالقيادة وهو يمثل أحد األبعاد الهامة لثقافة المنظمة غير مهيأ عدا عنصري قبول المسئولية
المتعّلقة بالجودة والتحول الشامل الذين أعطيا تقييم يثهل المنظمة إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 .إن البعد الخاص بالهيالل والنظم باعتباره أحد أبعاد ثقافة المنظمة غير مهيأ في بعض عناصره عدا عنصر
التعليم وعنصر استقرار الهدف.
ج  .إن ثقافة المنظمة المتصلة بالبعد الخاص بالتوجه بالمستهلا سلبية في جميع عناصرها عدا عنصر الموردون
الذي يقع في الحد األعلى للمقيال بالشركة محل الدراسة.
د  .إن البعد الخاص بالعملية والقيال باعتباره أحد أبعاد ثقافة المنظمة تعتريه نواحي الضع
ماعدا عنصر الةحص وعنصر التال

وتللةة الجودة.

في بعض عناصره

ه  .إن بعد التحسين المستمر كأحد أبعاد ثقافة المنظمة تتخلله اللثير من جوانب القصور والضع

في معظم

عناصره التي يشتمل عليها عدا عنصر التعظيم الذي كان إيجابياً في ثقافة المنظمة.
 .9دراسة ) الالفي

2007م (:

إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها فى ضوء الثقافة التنظيمية للجامعات

الليبية ).
استهدفت الدراسة ضرورة التوعية لمدخل إدارة الجودة الشاملة وتحديد مةهومه ومتطلبات تطبيقه  ،كما هدفت إلى
دراسة وتوصيو الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة السابع من ابريل والتي قد تلون هي الثقافة السائدة في كل
الجامعات الليبية  ،كما هدفت إلى قيال مستوى جودة الخدمات اإلدارية المقدمة في جامعة السابع من ابريل وتحديد
العوامل التي تحكم جودة الخدمات اإلدارية للوقوف على مدى دور كل عامل من هذه العوامل فيها.
توصلت الدراسة إلى وجود درجة كبيرة من المركزية في اإلجراءات اإلدارية المتبعة داخل جامعة السابع من ابريل
ّ

توصلت إلى أن قلة اللةاءات اإلدارية القادرة على تبسيط
التي ال تتةق ومتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة  ،كما ّ
توصلت إلى صعو ة تطبيق إدارة
اإلجراءات تثثر تأثي اًر سلبياً على مستوى جودة الخدمات اإلدارية المقدمة  ،كما ّ
الجودة الشاملة في الجامعة وذلا لقلة اللةاءات اإلدارية القادرة على تطبيق هذا المةهوم.

 .10دراسة موسى 2007م ) :إدارة الجودة الشاملة وأثارها على جودة األداء الخدمى دراسة تطبيقية على
مركز الخدمات البريدية بالشركة العامة للبريد بمنطقة الجبل الغربى ).
التعرف على إدارة الجودة الش ك ككاملة وأثرها على جودة األداء الخدمي بمركز الخدمات البريدية
هدفت الد ارس ك ككة إلى ّ

بالشركة العامة للبريد بمنطقة الجبل الير ي.

توصل الباح
ّ

من خالل الدراسة العملية إلى النتائج التالية:

أ .جودة الخكدمكة البريكديكة المقكدمكة من قبكل المككاتكب البريكديكة ال تتالءم مع جودة الخكدمكة المتوقعكة من قبكل الز كائن في
جميع األبعاد المةسرة للثقافة التنظيمية.

 .الثقافة التنظيمية السائدة بمركز الخدمات البريدية ال تتوافق بشكلها الحالي الستيعا

تطبيق إدارة الجودة الشاملة

في جميع األبعاد المةسرة للثقافة التنظيمية.
يتقبلهكا الز كائن ممكا أدى إلى
ج .ال تهتم اإلدارة العليكا بتكدريكب وتطوير العكاملين على تقكديم خكدمكات ذات جودة عكاليكة ّ

انخةا

أو تدنى مستوى جودة الخدمات البريدية من قبل المكاتب البريدية.

 .11دراستتتتتتتتتة المز وغى

2007م ) :تطبيق مبتاد إدارة الجودة الشتتتتتتتتتاملتة وتتأثيرهتا على جودة الختدمتات

المصرفية ).
التعرف على جوانب القصور في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة ب دارة مصرفي الصحارى
هدفت الدراسة إلى ّ

التعرف على مدى تأثير القصور
التعرف على مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمصرفين  ،كما هدفت إلى ّ
واألمة  ،و ّ

في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على مستوى جودة الخدمات المصر ية  ،كذلا هدفت إلى تقديم توصيات
لمعالجة القصور في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في كال المصرفين.
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
ّ
أ .أن معظم أفراد العينة من العاملين بمصرفي الصحارى واألمة يرون أن هناك تقصي اًر في تطبيق مبادئ إدارة الجودة
الشاملة ( التحسين المستمر ،العمل الجماعي  ،التوجه بالعميل) ب دارتي المصرفين.
 .وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ما يتوقعه العمالء وتقويمهم لجودة الخدمة بجميع أبعادها.
ج .وجود عالقة تأثير إيجابية ذات داللة إحصائية لمبادئ إدارة الجودة الشاملة على جميع أبعاد جودة الخدمات
المصر ية.
د .يثثر القصور في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة الثالثة بمصرفي الصحارى واألمة على أبعاد جودة الخدمة
باختالف هذه المبادئ واختالف هذه األبعاد.

 .12دراسة ) كردمين 2008م ( :أثر تشكيل ثقافة المنظمة على أداء العاملين دراسة ميدانية على بعض
مؤسسات التعليم األساسى بمدينة الزاوية ).
التعرف على خصائص
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى ثقافة المنظمة في مثسسات التعليم األساسى  ،و ّ

التعرف على أسبا
ومكونات الثقافة التنظيمية السائدة في القطاف محل الدراسة ومحاولة ّ

ضع

الثقافة في القطاف

محل الدراسة ووضع معايير وأسس عملية وموضوعية لثقافة العاملين في المنظمة وتنمية رو التجانس والتعاون بين
مختل

العاملين والذى بدوره يعمل على تقييم مستوى أدائهم.

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
ّ
أ .وجود قصور من قبل المسئولين بمجتمع الدراسة في اتباف الطرق العلمية الحديثة بتشكيل ثقافة المنظمة ونشرها
وترسيخها بالمثسسات قيد الدراسة  ،والذى أدى بدوره إلى ضع

أداء العاملين بها.

 .أثبتت الدراسة أيضاً أن هناك عالقة طردية قوية بين تشكيل ثقافة المنظمة باألسلو العلمي وزيادة معدل أداء
العاملين بهذه المثسسات.
 .13دراسة الذيب 2009م ) :ثقافة المنظمة ودورها فى إدارة األزمات مصنع المرقب لالسمنت نموذجاً
للتطبيق ).
استهدفت الدراسة دراسة واقع الثقافة التنظيمية لمصنع اسمنت المرقب  ،وعر
التعرف على أسبا
مجال الدراسة والتعامل معها  ،ومحاولة ّ

ضع

وتوضيح العوامل المثثرة في ثقافة المنظمة وحالة إدارة األزمة  ،وعر

أبعاد إدارة األزمات في المصنع

الثقافة التنظيمية في المصنع محل الدراسة ،
الةجوة الداخلية والخارجية التي تثدى إلى

حدوث األزمة في المصنع.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
ّ
أ .سيادة المعتقدات والتبريرات الخاطئة المتعلقة ب دارة األزمات في المصنع محل الدراسة يسهم في الوقوف فيها.

 .اتباف إدارة المصنع األسلو البيروقراطي وارتةاف درجة المركزية من خالل عدم مشاركة العاملين في عملية اتخاذ
الق اررات وصياغة االستراتيجيات والسياسات والخطط.
ج .قلة اهتمام إدارة المصنع ب جراء الدراسة وإعداد الخطط لمواجهة أي مشكلة إلنتاج المصنع  ،كذلا قلة أخذها في
التطور العمراني الذي تمر به ليبيا وزيادة الطلب على هذا المنتج ) االسمنت( مما يتيح الةرصة للشركات
االعتبار
ّ
يعر المصنع إلى أزمة كساد اإلنتاج
المنافسة الدخول إلى األسواق الليبية وسد حاجة السوق من هذا المنتج وهذا ّ
بسبب انخةا

الطلب عليه والتوجه نحو المنتج األجنبي.

اختالف الدراسة الحالية للباحث عن الدراسات السابقة:
إن أهم ما يميز الدراسة الحالية للباح

عن الدراسات السابقة  ،هو أن الدراسات السابقة تناولت موضوعات

مختلةة لم تتطرق إلى دراسة الثقافة التنظيمية وعالقتها ب دارة الجودة الشاملة بشكل مباشر  ،إال أن هناك دراسات
جمعت بين متييري الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشاملة  ،للن هناك اختالف بين هذه الدراسة وتلا الدراسات من
حي

مشكلة الدراسة وفروضها وأهدافها ومجاالت تطبيقها.

عاش اًر  :التعريفات اإلجرائية:
 .1الثقافة:
طرق وأنمكاط الحيكاة يتم بنكاؤهكا وتطويرهكا من قبكل جمكاعكة من النكال ويتم توارثهكا من جيكل إلى جيكل ).المكدهون

والجزراوى 1995 ،م ،ص .) 396
 .2الثقافة التنظيمية:

هي مجموعككة القيم المشك ك ك ك ك ك ككتركككة التي تحكم تةككاعالت أفراد المنظمككة يمككا بينهم ومع األطراف ذو العالقككة خككارج
المنظمة ).أبو كر2005 ،م  ،ص .)406
 .3القيم التنظيمية:
عبارة عن اتةاقات مشككتركة بين أعضككاء التنظيم االجتماعي الواحد حول ما هو مرغو أو غير مرغو  ،جيد أو
غير جيد  ،مهم أو غير مهم ...إلخ ) .العميان 2005 ،م  ،ص .) 312

 .4المعتقدات:
عبارة عن أفلار مشك ك ك ك ك ك ككتركة حول طبيعة العمل والحياة االجتماعية في بيئة العمل  ،وكيفية انجاز العمل والمهام
التنظيمية ).المرجع السابق  ،نةس الصةحة (.
 .5التقاليد:
هي ما اعتاد عليه النال في حياتهم منذ أمد بعيد ).جاد الر 2006 ،م  ،ص.) 413
 .6جماعة العمل:
مجموعة من العاملين يش ك ك ك ككتركون في قيم محددة من أجل إش ك ك ك ككباف حاجاتهم من خالل تحقيق أهداف الجماعة) .
شهيب 1982 ،م  ،ص .)171
 .7الرموز:
عبارة عن موضك ك ككوعات وأحداث ذات معاني خاصك ك ككة تمكن أعضك ك ككاء المنظمة من حل األفلار المعقدة والرسك ك ككائل
الخاصة بشعور األفراد ).محمود 1996 ،م  ،ص .) 30
 .8االبتكار:
هو قدرة المنظمة على التوص ككل إلى ما هو جديد ويض ككيو قيمة ألبر وأس ككرف من المنافس ككين في الس ككوق ).نجم ،
2003م  ،ص .) 22
 .9التكيب:
هو قدرة المنظمة على المالءمة أو التواؤم واالنسجام بين المنظمة والبيئة ).أبو قح

2004 ،م  ،ص .) 11

 .10الجودة :
خلق ثقافة متميزة في األداء لتحقيق توقعات المستهلا ) .المنيو 1998 ،م  ،ص.) 202

 .11الشمولية:

تعنى أن كل شك ككخص في المنظمة يجب أن يشك ككترك في برنامج الجودة سك كواء شك ككخصك ككياً أو من خالل فرق العمل

الجماعي ) .الترتورى و جويحان 2006 ،م  ،ص.) 32
 .12إدارة الجودة الشاملة:

عبارة عن نظام يتضكمن مجموعة الةلسكةات الةلرية المتلاملة واألدوات اإلحصكائية والعمليات اإلدارية المسكتخدمة

لتحقيق األهداف ورفع مستوى رضا العميل والمو

على حد سواء (.حمود 2005 ،م  ،ص.)75

الفصل األول  :الثقافة التنظيمية
المقدمة
المبحث األول  :مفهوم الثقافة التنظيمية.
المبحث الثانى  :آليات خلق الثقافة والمحافظة عليها.
المبحث الثالث  :خصائص الثقافة التنظيمية.

المقدمة:
تعد الثقافة التنظيمية من الموض ك ك ك ك ك ككوعات التي القت اهتماماً واض ك ك ك ك ك ككحاً في اآلونة األخيرة على اعتبار أن ثقافة
المنظمة من المحددات الرئيس ك ك ككية لنجا المنظمات واس ك ك ككتمرارها أو فش ك ك ككلها  ،حي

تر ط بين نجا النظرية وتركيزها

على القيم والمةاهيم التي تدفع أعضك ككائها إلى االلتزام والعمل الجاد واالبتلار والتحدي

والمشك ككاركة في اتخاذ الق اررات

والعمل للمحافظة على الجودة وتحسك ك ك ككين الخدمة وتحقيق ميزة تنافسك ك ك ككية واالسك ك ك ككتجابة الس ك ك ك كريعة المالئمة الحتياجات
العمككالء واألطكراف ذو العالق ككة في بيئككة عمل المنظم ك ككة ( .أبو بكر 2005 ،م  ،ص.)405
على ذلا سيتناول هذا الةصل ثالثة مباح
سي تم التعرف فى المبح

رئيسية كما يلى:

األول على مةهوم الثقافة التنظيمية من خالل تقديم أهم ماتوصل إليه اللتا

والعلماء

من تعريةات ومةاهيم أساسية تتعلق بالثقافة التنظيمية  ،كما سيتطرق إلى أهمية الثقافة التنظيمية لما لها من تأثير
فعال على أداء األفراد وأداء المنظمة ككل  ،سيتعر
سيتناول المبح

أيضاً لعناصر الثقافة التنظيمية.

الثانى تأثير الثقافة التنظيمية  ،حي

تثثر على العاملين وعلى إجراءات العمل داخل المنظمة

 ،كما سيتم التطرق للعوامل المحددة للثقافة التنظيمية وآليات خلق الثقافة وكيفية المحافظة عليها  ،تطرق أيضاً
ألسبا

دراسة الثقافة التنظيمية وما تتضمنه من دور وتأثير على األداء ونجا أو فشل المشروعات.
سيتم التعرف فى المبح

االبتلار والقدرة على التليو.

الثال

على خصائص الثقافة التنظيمية والتى من أهمها العمل الجماعى والقدرة على

المبحث األول
مفهوم الثقافة التنظيمية
تختل

تعريةككات الثقككافككة بين العلمككاء فهي متبككاينككة ومتعككددة  ،فةي معنككاهككا الضك ك ك ك ك ك ككيق تعنى عمليككة تنميككة بعض

مللات العقل بواسك ك ككطة تمرينات خاصك ك ككة بها  ،كما تعنى ما هو خاص لةعل هذه العملية  ،أما بمعناها الواسك ك ككع فهي
الشخص المتعلم الذي يكون قد أنمى ذوقه وحسه النقدي وحكمه بواسطة االلتسا  ،وقك ك ك ك ك ككد استخ ك ك ك ك ك ك ككدم الةيلسك ك ككوف (
تومكال هو ز) هكذا المصك ك ك ك ك ك ككطلح بمعنى العمكل الكذي يبكذلكه اإلنسك ك ك ك ك ك ككان ليكايكة تطويره ممي اًز بين التثقيو الكذي يتنكاول
القطاعات المادية و ين التثقيو الذي يطال المض ك ككمار النةس ك ككي كالنش ك ككاط التر وي مثالً  ،أما الةيلس ك ككوف األمريكى (
جون ديوى ) يعرف الثقاف ك ككة بأنها  :حصيلة التةاعل بين اإلنسان و يئته (.الطبالوى  1996 ،م  ،ص .) 22
كما أن ( سبنسر ) قد سبق األنثرو يولوجيين في استخدام كلمة الثقافة بالمعنى األنث ك ك ك ككرو يولوج ك ككى حي

عرف ك ك ك ككها

بأنهككا  :مجمل العمككل اإلنسانككى (.الساعدتى  1998 ،م  ،ص) 30
وعرفها ( كلياتريا) بأنها كل ماصنعته يد اإلنسان وأنتجه عقله من أشي ككاء ( .حريم  1997 ،م  ،ص .) 443
ويلخص ( تركي الحمد ) إلى أن الثقافة عبارة عن تلا المعايير المش كككلة لنظام العقل والس ككلوك في مجتمع ما ،
والتي تحدد نظرة الةرد والجماعة لنةسها واآلخرين  ،واللون من حولها  ،و التالي طبيعة السلوك ( .الحمد 2001 ،م
 ،ص .) 15
أوالً  :تعريب الثقافة التنظيمية:
يعد مصككطلح الثقافة التنظيمية من المصككطلحات الحديثة  ،فقد بدأ الباحثون واللتا في تناول هذا الموضككوف في
الثمانينات من القرن العش ك ك كرين وللنهم لم يتةقوا على تعريو محدد لهذا المةهوم  ،لذلا قد تعددت التعاريو التي تناولت
مص ك ك ك ككطلح الثقافة التنظيمية بتعدد الباحثين الذين بحثوا في هذا المجال  ،فالثقافة التنظيمية من الدعامات أو المعوقات
لنجا أوفشك ك ككل المنظمة  ،ومن الطبيعي أن تتميز كل منظمة عن غيرها بثقافة مميزة لها  ،والتي هي حصك ك ككيلة من
المعتقدات المش ككتركة المعلنة والض ككمنية  ،القيم  ،العادات  ،التقاليد  ،الرموز واللية الخاص ككة  ،هذه الحص ككيلة تش ككعر
أعضاء المنظمة بأنهم ينتمون لمجتمع واحد مختل

ومتميز عن غيره ( .مرسى  2006 ،م  ،ص .) 79

ويشير (  ) kossnإلى أن الثقافة التنظيمية هي :مجموعة القيم التي يجلبها أعضاء المنظمة ( رؤساء ومرؤوسين
) من البيئة الخارجية إلى الداخلية لتلا المنظمة (.العميان 2005 ،م  ،ص .)311
ويعرف (  ) Kure Lewinثقافة المنظمة بأنها :مجموعة االفتراضات والمعتقدات والقيم والقواعد والمعايير التي
يشترك فيها أفراد المنظمة  ،وهي بمثابة البيئة اإلنسانية التي يثدي المو

عمله فيها ( .حريم 1997 ،م  ،ص445

).
ويرى ( جيرالد جيرينبيرج ورو رت بارون ) أن الثقافة التنظيميكة هي :إطار معرفي مكون من االتجاهات والقيم
ومعايير السلوك والتوقعات التي يتقاسمها العاملون في المنظمة (.جيرينبيرج و ارون 2009 ،م  ،ص.) 627
كما ترى ( عايدة خطا ) أن الثقافة التنظيمية هي :نسيج من اللية التي تتعامل بها المنظمة والعادات التنظيمية
الخاصة بها والقانون الذي ينظم تعامالتها ونظام القيم الذي ينظم قواعد ووسائل السلوك المقبول اجتماعياً ( .خطا
 2000 ،م  ،ص .) 11
كما يوضح ( محمد قاسم القريوتي ) أن الثقافة التنظيمية تشمل منظومة القيم األساسية التي تتبناها المنظمة ،
والةلسةة التي تحكم سياساتها تجاه المو ةين والعمالء  ،والطريقة التي يتم بها إنجاز المهام  ،واالفت ارضك ككات والمعتقدات
التي يتشارك في االلتةاف حولها أعضاء التنظيم ( .القريوتى 2000 ،م  ،ص .)228
ويضيو بعض اللتا

تعريةات متنوعة للثقافة يقولون أن الثقافة التنظيمية هي:

 .مخطط الفتراضات أساسية.
 .أي شيء مخترف أو مبتلر أو مكتش

أو مطور من خالل جماعة العمل.

 .التعليم لعالج المشالل الناتجة عن التليو الخارجي.
 .تعليم األعضاء الجدد.
 .الطريقة الصحيحة لةهم وإدراك وإحسال المشكالت ( .جاد الر  2006 ،م  ،ص.)404

كما يشير ( تومبسون وزمالؤه ) إلى أن الثقافة التنظيمية هي :المركب الذي يجمع بين ثالثة مةاهيم هي:
التحيزات الثقا ية ( القيم والمعتقدات المشتركة ) والعالقات االجتماعية وأنماط وأساليب الحي ك ككاة ( .عساف 2005 ،م
 ،ص .)166
أما ( هارولد بروكمان ) قد عرف ثقافة المنظمة بأنها :جميع النماذج أو الرموز السائدة للقيم واألساطير
والمعتقدات والمبادئ واالفتراضات التي تتجسد باللية والرموز واإلبداعات اإلنسانية  ،وما يتضمن ذلا من تقنيات
مستخدمة لتحقيق األهداف وما يستتبع ذلا من مشاعر ومواق

ونشاطات مشتركة ومتةاعلة يما بينها ( .خليل ،

2005م  ،ص .) 41
من خالل استع ار

اضحا في تعريو الثقافة التنظيمية  ،للن
التعاريو السابقة نالحظ أن هناك اختالفاً و ً

هناك تأليداً من قبل الباحثين على جوهر الثقافة وهي :مجموعة من القيم والتقاليد والمعتقدات الميروسة والتي تثثر
على سلوك العاملين في المنظمة  ،فهي مصطلح واسع يضم ويجسد جوانب عديدة من المنظمة تشمل النمط القيادي

والمتمثل في تحديد السلطة والمسئولية والسلوك والدافعية والهيالل والنظم وطريقة االتصال والعمل الجماعي وتقييم
األداء والمراقبة والةحص وعملي ات التييير والتحسين وتوجيه المستهلا نحو مخرجات المنظمة (.علوان  2005 ،م
 ،ص.) 166
ثانياً  :أهمية الثقافتتتتتتتتة التنظيمية:
يوضح ( سيد محمد جاد الر ) أهمية الثقافة التنظيمية لما لها من تأثير فعال على أداء األفراد واألداء الللي
للمنظمة كما يلي:
 .1الثقا فة التنظيمية الواضحة في أي منظمة تمد المو ةين برؤية واضحة وفهم أعمق للطريقة التي تثدي بها
األعمال.
 .2يوفر اإلطار الثقافي المناسب للمنظمة االستقرار في العمالة ويثدي إلى انخةا
استجابة سريعة لق اررات اإلدارة العليا.
 .3تنمي اإلحسال واالنتماء للمنظمة لدى العاملين فيها.
 .4تنمي االهتمامات الجماعية بدالً من االهتمامات الةردية.

معدل دوران العمل ووجود

 .5تثدي إلى وجود نظام اجتماعي ثابت.
 .6تساعد الثقافة على إيجاد نظام فعال للرقابة على اتجاهات وسلوكيات األفراد.
 .7تجعل المنظمة مترابطة ومنسجمة من خالل ترابط وانسجام المو ةين بها.
 .8تولد الثقافة بيئة فعالة قادرة على االبتلار ( .جاد الر  2006 ،م  ،ص.) 405
ثالثاً  :عناصر الثقافتتتتتتتة التنظيمية:
 .1القيم التنظيمية:
القيم عبارة عن اتةاقات مشتركة بين أعضاء التنظيم االجتماعي الواحد حول ماهو مرغو أو غير مرغو ،
جيد أو غير جيد  ،مهم أو غير مهم ...إلخ.
أما القيم التنظيمية فهي تمثل القيم في مكان أو بيئة العمل  ،بحي

تعمل هذه القيم على توجيه سلوك العاملين

ضمن الظروف التنظيمي ك ك ك ك ككة المختلةة  ،ومن هذه القيم المساواة بين العاملين واالهتمام ب دارة الوقت  ،واالهتمام باألداء
واحترام اآلخرين ...إلخ.
 .2المعتقدات التنظيمية:
هي عبارة عن أفلار مشتركة حول طبيعة العمل والحياة االجتماعية في بيئة العمل وكيفية انجاز العمل والمهام
التنظيمية  ،ومن هذه المعتقدات أهمية المشاركة في عملية صنع الق اررات  ،والمساهمة في العمل الجماعي وأثر ذلا
في تحقيق األهداف التنظيمية.
 .3األعراف التنظيمية:
هي عبارة عن معايير يلتزم بها العاملون في المنظمة على اعتبار أنها معايير مةيدة للمنظمة  ،مثال ذلا التزام
المنظمة بعدم تعيين األ

واالبن في نةس المنظمة  ،ويةتر

أن تلون هذه األعراف غير مكتو ة وواجبة اإلتباف.

 .4التوقعات التنظيمية:
تتمثل التوقعات التنظيمية بالتعاقد السيكولوجي غير المكتو

والذي يعني مجموعة من التوقعات يحددها أو

يتوقعها الةرد أو المنظمة كل منهما من اآلخر خالل فترة عمل الةرد في المنظمة  ،والزمالء اآلخرين والمتمثلة بالتقدير
واالحترام المتبادل  ،وتوفير بيئة تنظيمية ومناخ تنظيمي يساعد ويدعم احتياجات الةرد العامل النةسية واالجتماعية.
( العميان  2005 ،م  ،ص.) 313-312

المبحث الثاني
آليات خلق الثقافة والمحافظة عليها
أوالَ :آليات خلق الثقافة التنظيمية:
يمكن تشبيه عملية خلق الثقافة التنظيمية بالتنشئة االجتماعية للطةل  ،فهى قيم يتم تعليمها وتلقينها لافراد منذ
البدايات  ،ويتعلمها األطةال فى البيت من خالل الممارسات اليومية للوالدين  ،وكلما كانت القيم ميروسة مبك اًر كلما
لانت أمتن وأقوى  ،كذلا األمر فى المنظمات  ،ف ن المرؤسسين يلعبون دو اًر مهماً فى خلق العادات والتقاليد وطرق
العمل وخاصة فى فترات التشكيل األولى للمنظمة  ،حي

تلعب الرؤية والةلسةة التى يثمنون بها دو اًر كبي اًر فى تنمية

القيم الثقا ية باعتبارهم المثسسين  ،كما أن الحجم المتواضع والصيير للتنظيمات فى المراحل األولك ك ككى لنشوئها يسهل
عملية التأثير ووضع البصمك ككات وفر

الرؤية وغرل القيم فى الجم ك ككاعة  ،إذ أن الثقافة تنش ك ككأ بةعل التة ك ك ك ك كاعالت

والممك ك ككارسات والخبرات التى يمر بها العاملون  ،والتى يرون أنها سلوكيات يتم مكاف ك ككأتها فتتعزز باعتبارها طريقة
اللتسا

مزيداً من المزايا والمنافع ( .القريوتى  2000 ،م  ،ص.) 291

ويمكن القول بأن اآلليات الرئيسية لتشكيل ثقافة المنظمة هى:
 .1اختيار الموففين:
تعتبر عملية اختيار المو ةين خطوة رئيسكية فى تشككيل الثقافة التنظيمية  ،ذلا أنه ومن خالل عملية االختيار
يتم التعرف على األفراد الذين ترى المنظمات أن لديهم مجموعة من الصةات واألنماط السلوكية  ،والخلفيات الثقا ية
 ،واالستعدادات والتوجيهات المناسبة لها.
فعملية التعيين تعنى فى نهاية األمر اختيار األشخاص الذين يتةقون مع قيم المنظمة.
 .2ممارسات اإلدارة العليا:
رغم أهمية القيم المعلنة  ،إال أن الممارسات تبقى االختيار الحقيقي لطبيعة الثقافة التنظيمية السائدة  ،إذ يتضح
ومن خالل الممارسات أنواف السلوك التى يتم مكافأتها والسلوكيات التى يتم استنلارها ومعاقبتها  ،ويشكل ذلا مثشرات
واضحة للعاملين.

 .3التنشئة و التطبيع:
يلزم لتثبيت الثقافة التنظيمية المطلو ة لدى العاملين أن تهتم المثسسات و عد اختيارها للمرشحين المناسبين
للتعيين بعملية التدريب  ،فالتدريب هو نوف من التطبيع االجتماعي يتعلم من خالله المو ةون اللثير عن المنظمة
وأهدافها وقيمها وما يميزها عن المنظمات األخرى.
 .4القصص والطقوس والرموز والمفردات:
تتعزز الثقافة التنظيمية وتستلمل اآلليات الرسمية الثالثة السابقة بمجموعة من اآلليات غير الرسمية  ،وتتمثل
بالطقول والقصص التى يتم تداولها في التنظيم بقصد إلقاء الضوء على القيم التي يحرص على تعزيزها ( .المرجع
السابق  ،ص .) 294-292
ثانياً :المحافظة على الثقافة التنظيمية:
توجد ثالثة عوامل رئيسية تلعب دو اًر كبي اًر في المحافظة والبقاء على ثقافة المنظمة:
 .1اإلدارة العليا:
كامال مثث اًر على ثقككافككة المنظمككة من خالل الق اررات التي تتخككذهككا  ،ف ك لى أي
إن ردود فعككل اإلدارة العليككا تعتبر عك ً
مدى تلتزم اإلدارة العليا بالسك ككلوك المنتظم من خالل اسك ككتخدام لية واحدة ومصك ككطلحات وعبارات وطقول مشك ككتركة ،
لذلا المعايير السك ك ك ك ك ككلوكية والتي تتضك ك ك ك ك ككمن التوجهات حول العمل وفلسك ك ك ك ك ككةة اإلدارة العليا في كيفية معاملة العاملين
وس ك ككياس ك ككة اإلدارة تجاه الجودة والليا

 ،وكذلا س ك ككياس ك ككتها حول تنةيذ القواعد واألنظمة والتعليمات  ،ف ذا ما حافظت

اإلدارة العليا على سك ك ك ككياسك ك ك ككاتها وفلسك ك ك ككةتها في جميع النواحي التي تخص المنظمة ككل ف ن هذا سك ك ك ككيثثر على ثقافة
المنظمة.
 .2اختيار العاملين:
تلعكب عمليكة جكذ

العكاملين وتعيينهم دو اًر كبي اًر في المحكافظكة على ثقكافكة المنظمكة والهكدف من عمليكة االختيكار

هو تحكديكد واسك ك ك ك ك ك ككتخكدام األفراد الكذين لكديهم المعرفكة والخبرات والقكدرات لتكأديكة مهكام العمكل في المنظمكة بنجكا  ،وفي
عملية االختيار يجب أن يكون هناك مالءمة بين المهارات والقدرات والمعرفة المتوفرة لدى الةرد مع فلسك ك ككةة المنظمة
وأفرادها.

بمعنى آخر أن ال يكون هنكاك تنكاقض بين األفراد في المنظمكة من أجكل المحكافظكة على ثقكافكة المنظمكة ألنكه قكد
يتأثر األداء والةاعلية في المنظمة بسككبب تأثير األفراد الجدد والذين يحملون ثقافة ال تتناسككب مع ثقافة أفراد المنظمة
الحاليين.
 .3المخالطة االجتماعية:
عند اختيار عناص ك ك ك ككر جديدة في المنظمة ف ن هذه العناص ك ك ك ككر ال تعرف ثقافة المنظمة و التالي يقع على عاتق
عرف المو ةين الجدد على األفراد العاملين وعلى ثقافة المنظمة وهذا أمر ضك ك ك ك ككروري حتى ال يتيير أداء
اإلدارة أن تُ َ

المنظمة (.العميان  2005 ،م  ،ص.) 320-319
ثالثاً :العوامل المحددة للثقافة التنظيمية :

تتلون ثقافة المنظمة وتتشكل من خالل تةاعل عديد من العناصر واإلعتبارات أهمها مايلي:
 .1الصةات الشخصية لافراد  ،وما لديهم من اهتمامات وقيم ودوافع.

 .2الخصك ككائص الو يفية ومدى مالءمتها وتوافقها مع الصك ككةات الشك ككخصك ككية لافراد  ،حي
التى تتةق مع اهتماماته وقيمه ودوافعه  ،كما أن المنظمة تجذ

 .3البناء التنظيمى أو التنظيم اإلدارى للمنظمة  ،حي

يتجه الةرد إلى المنظمة

إليها من يتةق معها فى ثقافتها.

تنعكس خص ك ك ك ك ككائص التنظيم اإلدارى على خطوط الس ك ك ك ك ككلطة

وأساليب االتصاالت ونمط اتخاذ الق اررات.
 .4المنافع التى يحص ك ككل عليها عض ك ككو المنظمة فى ص ك ككورة حقوق مادية ومالية وأدبية تلون ذات داللة على مكانته
الو يفية وتنعكس على س ككلوكياته األخالقية والقيم الس ككائدة فى المنظمة  ،وماتش ككتمل عليه من قيم وطرق التةلير
وأسك ك ك ك ك ك ككاليكب التعكامكل بين أفراد المنظمكة و عضك ك ك ك ك ك ككهم البعض مع األطراف الخكارجيكة ( .أبو كر  2005 ،م  ،ص
.)408

رابعاً :أسباب دراسة الثقافة التنظيمية:
أدت لظهور المةاهيم الخاصة بالثقافة التنظيمية منها ما يلي:

هناك عدة أسبا

 .1أثر هذه الثقافة القومية على األداء:
أدى نجا الشك ككركات اليابانية مع بداية السك ككبعينات وتةوقها على مثيالتها الير ية وتهديدها لها وألس ك كواقها أثر في
البح

عن سر هذا النجا والتةوق.

 .2فشل بعض مشروعات االندماج:
لةترة طويلة كان الظن السائد أنه يكةي لنجا اإلندماج مراعاة النواحي المالية والمحاسبية  ،وللن هرت بعض
حاالت الةشل لبعض االندماجات التى يتوافر لها أسبا

النجا المالى  ،وكانت نتيجة البح

التشاف أن السبب

وراء ذلا عدم اتةاق القيم التى يحملها العاملون والمديرون الذين أتوا من منظمتين مختلةتين فى كثير من النواحى
تتعلق بطبيعة األفلار السائدة والقيم المنتشرة وعلى ذلا أصبح من الصعب على العاملين التعاون مع بعضهم البعض
وأصبح الةشل حتمياً.
 .3البحوث السابقة فى مجال المناخ التنظيمى:
خالل ا لسبعينات تم القيام ببحوث مكثةة فى مجال المناخ التنظيمى  ،وكانت فلرة هذه األبحاث االهتمام بدراسة
بعض الخصائص الداخلية فى المنظمات مثل بعض القيم التنظيمية  ،واتجاهات العاملين وآرائهم فى منظماتهم ،
كبير بين العاملين فى المنظمات بخصوص مايجب
وقد كان من نتيجة هذه األبحاث التشاف أنه ليس هناك اتةاقاً اً
الخروج به من وراء ذلا  ،أن هناك حاجة لمدخل ألثر شموالً يساعد فى تةسير كثير من هذه الجوانب المتعلقة بمناخ
المنظمة.
 .4تفسير األداء التنظيمي:
إن أحد األسبا

التى أدت إلى التمهيد لظهور مةهوم الثقافة التنظيمية هو فشل المدارل والمداخل السابقة التى

ركزت على جوانب الرشد التنظيمى والهيالل والعالقات بالبيئة فى إعطاء تةسير عن سبب اختالف بعض المنظمات
عن بعضها األخر فى األداء رغم أنها جميعاً تتشابه فى الهيالل والعالقات البيئية وماإلى ذلا.
 .5التراث العلمي المتزايد إلدارة الموارد البشرية:

لقد تزامن تطوير مدخل الثقافة التنظيمية مع ترالم التراث العلمى فى إدارة الموارد البشرية على وجه الخصوص
وماترتب على ذلا من التركيز على أهمية الموارد البشرية بدرجة كبيرة خاصة بعد نجا التجر ة اليابانية ودول آسيا
 ،كذلا مناداة كثير من اللت ا

بضرورة وجود استراتيجيات وسياسات خاصة إلدارة الموارد البشرية فى كل فرف من

فروف الشركات المتعددة الجنسيات  ،وذلا تماشياً مع اختالف الثقافات والمجتمعات التى تمارل فيها هذه الةروف
أنشطتها ( .أمين  2000،م  ،ص.) 172
خامساً  :تأثير الثقافة التنظيمية:
تثثر الثقافة كثي اًر على العاملين وعلى إجراءات العمل بالمنظمة  ،وقد يكون بعض آثار الثقافة جلياً واضحاً بينما
تلون بعض اآلثار خفية أي غير واضحة  ،وتلقى الثقافة ضيوطاً على العاملين ليتوافقوا معها  ،بمعنى أن يةلروا
ويعملوا بطريقة تتوافق مع الثقافة الموجودة بالمنظمة  ،وعلى ذلا ف نه إذا كانت الثقافة التنظيمية تركز على أهمية
جودة المنتجات والخدمات الممتازة التى تقدم للعمالء  ،ف نهم سيالحظون أن مشاللهم مع الشركة تحل بأد

و كةاءة

 ،أما إذا كانت الثقافة تركز على حجم اإلنتاج مهما كلةها ذلا فسيجد العمالء أمامهم مصاعب كبيرة  ،ومن الممكن
أن تثثر الثقافة على كل شىء فى المنظمة بدءاً بطريقة ارتداء العاملين لمالبسهم  ،ومرو اًر بمقدار الوقت المسمو
به لبدء االجتماعات متأخرة عن الوقت المحدد  ،وانتهاءاً بسرعة ترقية العامل إلى الو يةة األعلى( .جيرينبيرج
و ارون  2004 ،م  ،ص .) 642

المبحث الثالث
خصائص الثقافة التنظيمية
التوجد منظمة ثقافتهك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككا مشابهة لثقافة منظمة أخك ك ك ك ك ك ك ك ك ككرى حتى لوكانت تعمل فى نةس القطاف  ،فهناك جوانب
عديدة تختل

فيها ثقافة المنظمات  ،فلل منظمة تحاول تطوير ثقافتها الخاص ك ك ك ك ككة بها  ،ومن جوانب االختالف بين

المنظمات :عمر المنظمة وأنماط اتصككاالتها ونظم العمل واإلجراءات وعملية ممارسككة السككلطة وأسككلو القيادة والقيم
والمعتقدات  ،وإذا ما أرادت منظمة ما حماية ثقافتها وترس ك ككيخها ف نها تس ك ككعى باس ك ككتمرار إلى جذ

قوى بشك ك كرية ممن

تتوافق مع قيم ومعتقدات المنظمة وفلسةتها ( .العميان  2005 ،م ص.) 314
وأشار العديد من الباحثين واللتا

بأن الثقافة التنظيمية تتمييز بخصائص أهمها ما يلى:

أوالً  :جماعية العمل:
تعتبر جماعية العمل من الخصائص الهامة لثقافة المنظمة  ،فحينما يلتحق األفراد بالمنظمة تنشأ بين العاملين
نتيجة أداء العمل عالقات  ،وقد تس ك ك ككتمر هذه العالقات وتقوى و مرور الوقت تنش ك ك ككأ معها أيضك ك ك كاً عالقات اجتماعية
وتتلون بالتالى جماعات العمل.
وتعرف جمككاعككة العمككل بككأنهككا  :مجموعككة تتلون من فردين أو ألثر يعتمككدون ويتةككاعلون مع بعضك ك ك ك ك ك ككهم ألداء
و ائ

معينة من أجل تحقيق أهداف مشتركة  ( .العطية  2003 ،م  ،ص .) 135
ويعتبر التخطيط لجماعة العمل من أهم الوسككائل االسككتراتيجية لنجا أى عملية إدارية ذات هدف اسككتراتيجى ،

وتعتبر من العوامكل الكداخليكة المثثرة فى إعكداد خطط العمكل لتحقيق األهكداف  ،ولير

تةعيكل جمكاعكات العمكل البكد

من مراعاة معايير إدارية هامة منها:
أ .التوافق والتوازن بين كل من األهداف طويلة األجل واألهداف قصك ك ك ك ك ككيرة األجل  ،و ين أهداف المنظمة واإلدارات
واألهداف الو يفية  ،كما البد من إيجاد توافق وتوازن بين روف البيئة الخارجية والقدرات الداخلية للمنظمة.
 .الثبكات والمرونكة  ،حيك

أن الثبكات وتركيز الجهود يثدى إلى تحقيق نتكائج فعكالكة  ،وعنصك ك ك ك ك ك ككر المرونكة هو أمر

ضرورى لدى جماعة العمل إلحداث تعديل أو تييير فى الخطط واالستمرار فى التحرك نحو الهدف المحدد.

ج .وحدة الهدف  ،من المهم أن يكون لدى أعضاء الجماعة أهداف محددة يعرفها اللل ويعملون على تحقيقهك ك ك ك ك ككا( .
عليوة  2000 ،م  ،ص .) 13
يتعين على إدارة المنظمة أن تعمل على تلوين جماعات منس ككجمة متعاونة تس ككاعد التنظيم الرس ككمى على تحقيق
أهدافه وزيادة فاعليته عن طريق:
أ .االختيكار السك ك ك ك ك ك ككليم لافراد الكذين يعملون في فريق واحكد بحيك

يتةقون في القكدرات والمهكارات ويتقكار ون في القيم

واالتجاهات والطمو .
 .مسك ك ك ك ك ككاعدة الجماعة على تحقيق أهدافها بما يتةق مع أهداف المنظمة  ،وجمع األعضك ك ك ك ك ككاء حول هذه األهداف ،
واقناعهم واشرالهم في تحديد أفضل الوسائل لتحقيق األهداف.
ج .التدريب الجيد لافراد الذين ينضك ك ككمون لعضك ك ككوية فريق واحد  ،وأال يقتصك ك ككر التدريب على الجانب الةني الو يةي
وإنما يش ك ك ك ككمل الجانب اإلنس ك ك ك ككاني وس ك ك ك ككلوك الةرد مثل التدريب على االتص ك ك ك ككاالت والتدريب على العمل الجماعي
والتدريب على كيفية المشاركة الةعالة في اتخاذ الق اررات.
د .العمل على تشجيع التعاون بين الجماعات ونشر المنافسة البناءة بينها.
ه .تنمية رو التعاون بين أفراد الجماعة وذلا بتش ك ك ك ك ككجيع العالقات بينهم بالمعلومات التى يحتاجون إليها لتحةيزهم
على العمل الجماعى خصوصاً المكافآت الجماعية.
و .العمل على نش ك ك ك ككر القيم اإليجابية بين أعض ك ك ك ككاء الجماعة مثل اإلنض ك ك ك ككباط  ،اإلنتماء  ،أهمية التطوير والتحدي
واإلخالص فى العمل ( .الوطيان  2003 ،م  ،ص .) 55- 54
خطوات بناء جماعة العمل :
تتمثل خطوات بناء جماعة العمل فى النقاط التالية:
 .1تجميع المعلومتتتات:
يتم جمع البيانات والمعلومات من أجل تشخيص مشكالت جماعة العمل وتحديد نقاط القوة والضع

وطرق

وأساليب تحسين مهام الجماعة  ،ويمكن جمع هذه المعلومات بعدة طرق منها :المقابالت الشخصية  ،قوائم االستقصاء
 ،المالحظة.

 .2مناقشة اإلحتياجات:
بعد أن يتم جمع المعلومات يتم وضعها فى صورة تخدم أغ ار

جماعة العمل  ،ثم تناقش جماعة العمل تحديد

اإلحتياجات والتوصل إلى إتةاق لتحديد األهداف.
 .3تخطيط األهتتداف:
بعد أن يتم تحليل المعلومات ومناقشة اإلحتياجات بين أعضاء الجماعة يمكن التوصل إلى تحديد األهداف وترتيب
أولوياتها وتحديد الجداول الزمنية لتحقيق تلا األهداف.
 .4تنمية المهارات:
البد من تنمية المهارات التى تةتقدها جماعة العمل وذلا من أجل رفع مستوى اإلنجاز والتميز فى األداء وزيادة
قد ارت أعضاء الجماعة  ،وهذه المهارات تتمثل فكى :الجماعية  ،إدارة النزاف  ،توضيح مةهوم الدور ،التعاون والمشاركة
فى إبداء الرأى واتخاذ الق اررات  ...إلخ ( .ماهر  2003 ،م .) 259
ثانياً :القتدرة على اإلبتكتتار:
تمثل خاصية القدرة على اإلبتلار لدى المنظمة إحدى الخصائص األساسية لثقافة المنظمة وخصوصاً في ل
التنافس الشديد بين المنظمات من أجل البقاء والنمو فمعظم المنظمات التي حققت تطو اًر كبي اًر وإنتاجية مرتةعة وريادة
في السوق كان العامل المميز فيها هي قدرتها على اإلبتلار والتجديد  ،وخاصة اإلبتلار الموجه الذي يساعد على
تليو المنظمة مع روفها.
تعريب اإلبتكار:
يعرف اإلبتلار بأنه :تطبيق األفلار اإلبداعية بنجا في المنظمة  ( .جيرينبيرج و ارون  2009 ،م  ،ص670
)  ،ويعرف العمل اإلبتلاري بأنه :عملية متلاملة لتو يو الق اررات الذهنية لدى الةرد للتوصل إلى شيء جديد نافع
للةرد والمنظمة والمجتمع  ( .أبو كر  2005 ،م  ،ص.) 169

ويختل

اإلبتلار عن الذكاء  ،فالذكاء هو القدرة على عر

وتقديم ماهو جديد أما السلوك اإلبتلاري فهو يقوم

على تقديم حلول إبتلارية جديدة للمشكالت التي تحدث نتيجة التييرات أو الضيوط ،فهو سلوك األفراد الذين لديهم
مرونة في التةاو

لعالج المشكالت ولديهم حاسة الخيال العلمي والتأمل والمبادرة ( .النجار 1999 ،م  ،ص179

).
مراحل اإلبتكار:
هناك العديد من النماذج التي توص

مراحل العملية اإلبتلارية حي

صن

بعض الباحثين مراحل اإلبتلار إلى:

 .1مرحلة اإلعداد :ويحصل فيها الةرد على المعرفة والمهارات والخبرة التي تمكنه من وضع المشكلة أمامه واإلحسال
بها.
 .2مرحلة االختبار واالحتضان :في هذه المرحلة يبذل المبتلر أوالمبدف جهداً كبي اًر في سبيل حل المشكلة.
 .3مرحلة اإلشراف :في هذه المرحلة يظهر بعض الضوء عن حل المشكلة  ،أي اللحظة التي تولد فيها الةلرة الجديدة
التي تثدي إلى حل المشكلة.
 .4مرحلة التحقيق :تتضمن االختبار والتألد من صحة الحل الذي هر (.العميان  2005 ،م  ،ص.) 398
خصائص المنظمة اإلبتكارية:
قد تتمكن المنظمة من اختيار أفراد لديهم القدرة على اإلبتلار والتميز والتطور وللن هذا ال يكةي حتى تصبح

المنظمة قادرة على استخدام قدرات هثالء األفراد ودفعهم نحو تحسين األداء  ،من هنا البد من تلييو الظروف في

المنظمة حتى يمكن استيالل القدرات اإلبتلارية  ،كما يجب على إدارة المنظمة أن تعمل على خلق تعاون بين المدير

ومرؤوسيه في التخطيط والتنةيذ ويسمح لهم بالمشاركة في وضع األفلار المقبولة موضع التنةيذ وخلق الظروف التي
تساعد على اإلبتلار والتطوير حي

أن زيادة القدرات اإلبتلارية لدى المنظمة يتيح لها استيالل إمكانياتها المادية

والبشرية أفضل استخدام ممكن ومن ثم يمكنها تنمية ثقافة تنظيمية صحية  ،ومن هذه الخصائص:
 .1مرونة التنظيم.
 .2مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات.

 .3اإلتصاالت المةتوحة.
 .4تةويض السلطة.
 .5مرونة إجراءات وقواعد العمل.
 .6تشجيع التةلير اإلبتلاري ( .الوطيان  2003 ،م  ،ص.) 57
ثالثاً :القدرة على التكيب مع البيئة الداخلية والخارجية:
تمثل القدرة على التليو مع البيئة الداخلية والخارجية إحدى الخصائص األساسية لثقافة المنظمة  ،وهذا يعني
وجود نظم من المعتقدات والقيم والمعايير تدعم قدرة المنظمة على استقبال وتةسير وترجمة اإلشارات الصادرة من
البيئة الداخلية والخارجية إلى سلوكيات تعمل على زيادة فرصة المنظمة في البقاء والنمو والتطوير.
ومن ثم ف ن القدرة على التليو ال تقتصر على تحليل البيئة الخارجية فقط وإنما تشمل أيضاً تحليل البيئة الداخلية
 ،وتنطوي متييرات البيئة الداخلية على األهداف والعالقات المتبادلة بين المنظمة وأطراف التعامل الداخلي معها ،
وتساهم دراسة هذه المجموعة من المتييرات في تحديد جوانب القوة والضع

في المنظمة  ،وكل هذه المتييرات يمكن

للمنظمة التحكم فيها إلى حد كبير  ،عكس متييرات البيئة الخارجية ( .قريقا

1996 ،م  ،ص.) 166

إن فهم خصائص البيئة يساعد بدرجة كبيرة على تحليلها بةعالية ألبر ومن بين هذه الخصائص مايلي:
 .1التةرد أو التميز.
 .2الطبيعة المتييرة ( الديناميكية ) للبيئة  ،أي عدم ثباتها.
 .3صعو ة السيطرة أو التحكم في المتييرات البيئية.
 .4التأثير المتبادل والتداخل بين المتييرات البيئية ( .الوطيان 2003 ،م  ،ص.) 59
و صةة عامة ف ن التحليل البيئي يتطلب القيام بعدة خطوات أهمها مايلي:

 .1تحديد وتعريو القطاعات البيئية والمتييرات الخاصة بكل قطاف من القطاعات المطلو دراستها أو تحليلها  ،ثم
تلوين خلفية عملية من خالل مراجعة الدراسات والبحوث السابقة عن هذه القطاعات بما تحتويه من متييرات.
 .2التألد من توافر المعلومات البيئية أو إمكانيات توفيرها وتحديد طرق وأساليب جمعها.
 .3تحديد واختيار المثشرات التي سوف تستخدم في التحليل سواء كانت مثشرات ترتبط بالبيئة الداخلية أو الخارجية.
 . 4القيام بالتحليل وتةسير النتائج ووضعها في صورة مناسبة لالستخدام ( .أبوقح

 2000 ،م  ،ص114-113

).
إن موهبة المدير الناجج وكةاءته إنما تعتمدان على قدرته في التةاعل مع البيئة والتليو معها دون أن يثثر ذلا
على مسئوليته ومهامه األساسية في المشروف ( مثل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة ) ،واإلدارة الةاعلة هي تلا
اإلدارة التليفية التوازنية التي تأخذ في الحسبان نوف واتجاهات وطبيعة المتييرات والعوامل التي تحيط بالمشروف( .
العالق 1998 ،م  ،ص .) 30

الفصل الثانى  :إدارة الجودة الشاملة
المقدمة

المبحث األول  :مفهوم إدارة الجودة الشاملة.
المبحث الثانى  :عناصر إدارة الجودة الشاملة ومبادؤها األساسية.
المبحث الثالث  :تطبيق إدارة الجودة الشاملة

القدمتتتتتة:

إن التقدم الص ك ككناعي يس ك ككير اليوم في خطوات متس ك ككارعة نتيجة التطور العلمي و هور نظم متطورة للتص ك ككنيع ،
إضكافة إلى مةاهيم العولمة وما نتج عنها من منافسكة شكديدة  ،كل ذلا جعل أغلب الشكركات تتوجه نحو تبنى نظم
إداريكة جكديكدة تركز على الجودة في تحقيق الميزة التنكافسك ك ك ك ك ك كيكة  ،كون الجودة تثدى دو اًر فكاعالً وممي اًز في نجكا أو
فشل هذه الشركات في األسواق العالمية (.علوان  2005 ،م  ،ص.)19
إن التحدي اللبير الذي يواجه الع ك ك ك ككالم اليوم في ل قط ككار العولمة أدى إلى ازدياد المنافسة العالمية ،فلم تهتم
الشركات بالمنك ك ك ك ك ك ك ككافسة المحلية فحسب وإنما كان لزام عليها أن تتنبه لخطر المنافسة العالمية في ك ك ك ك ك ك ك كل االنتشار
الواسع لاسواق العالمية وحري ككة التجارة و هور الشركات متعددة الجنسية.
إن إدارة الجودة الشاملة هي إحدى النظم المتبعة لمواجهة تلا التحديات كونها تقوم على أسال نظام قائم على
التحسين المستمر لاداء في جميع المستويات اإلدارية  ،وفي كل المجاالت الو يفية للمنظمة ،وذلا باستخدام
لافة الموارد البشرية والمالية المتاحة وهي في الوقت نةسه تك ك ك ك ككأليداً على أن يعمك ك ك ك ك ككل الة ككرد بشكك ك ك ك ك ككل صحيح من
المرة األول ك ك ك ككى (.الترتوري وجويحان  2006 ،م  ،ص .) 28
لذلا سيتناول هذا الةصل ثالثة مباح
سك ك ك ك ك ك ككيتم التعرف فى المبحك

كما يلى:

األول على مكاهيكة الجودة ومةهوم إدارة الجودة الشك ك ك ك ك ك ككاملكة من خالل آراء وأبحكاث

ودراسات المتخصصين للتوصل إلى مةهوم شامل وموضوعى لمةهوم إدارة الجودة الشاملة  ،سيتناول أيضاَ أهداف
رواد إدارة الجودة
إدارة الجودة الشك ك ككاملة التى ترغب إدارة المنظمة فى تحقيقها وأهميتها للمنظمة  ،سك ك ككيتناول أيضك ك كاً َ
الشاملة الذين ساهموا فى هور هذا الدخل اإلدارى الحدي .
سككيتناول المبح

الثانى عناصككر إدارة الجودة الشككاملة وأبعادها األسككاسككية المتمثلة فى التركيز على العميل ،

التركيز على مقككابلككة احتيككاجكات العككاملين  ،التركيز على تحسك ك ك ك ك ك ككين العمليككات  ،التركيز على االحتيككاجكات اإلداريكة
للمنافسك ككة  ،كما سك ككيتناول مبادؤها التى يجب تطبيقها بةعالية فى المنظمة حتى تنجح فى تحقيق مسك ككتوى مميز من
الجودة  ،سك ككيتناول أيضك كاً األسك ككاليب واألدوات التى تعتمد عليها إدارة الجودة الشك ككاملة فى حل المشك ككالل التى تواجه
تطبيقها.

سكيتناول المبح
يمكن أن تق

الثال

المتطلبات األسكاسكية لنجا تطبيق إدارة الجودة الشكاملة ومراحل تطبيقها والعقبات التى

حائالً أمام تطبيق إدارة الجودة الشك ك ككاملة  ،كما سك ك ككيتناول األخطاء الشك ك ككائعة عند تطبيق إدارة الجودة

الشاملة والنتائج المرجوة من تطبيقها.

المبحث األول
مفهوم إدارة الجودة الشاملة
أوالً :ماهية الجودة :
يرجع مةهوم الجودة ( (Qualityإل ك ك ككى الللم ك ك ككة الالتي ككنيك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككة (  ) Qualitasالتي تعني طبيعة الشخص أو
طبيعة الش ك ك ك ككيء ودرجة الص ك ك ك ككالبة  ،وقديماً كانت تعني الدقة واإلتقان من خالل قيامهم بتص ك ك ك ككنيع اآلثار التاريخية
والدينية من تماثيل وقالف وقصك ك ك ككور ألغ ار

التةاخر بها أو السك ك ك ككتخدامها ألغ ار

الحماية  ،وحديثاً تيير مةهوم

الجودة بعد تطك ك ك ك ك ك ك ككور علم اإلدارة و هور اإلنتاج اللبير والثورة الصناعية و هور الشركات اللبرى وازدياد المنافسة
 ،إذ أص ك ككبح لمةهوم الجودة أبعاد جديدة ومتش ك ككعبة  ،ويمكن تعريو الجودة بأنها عبارة عن مجموعة من الص ك ككةات
والخصككائص التي يتميز بها المنتج أو الخدمة والتي تثدي إلى تلبية حاجات المسككتهللين والعمالء س كواء من حي
تص ك ككميم المنتج أو تص ك ككنيعه أو قدرته على األداء في س ك ككبيل الوص ك ككول إلى إرض ك ككاء العمالء وإس ك ككعادهم ( .الدرادكة
والشبلي 2001،م  ،ص .) 17
يتضكمن مةهوم الجودة المزايا التي يةتر
أن تلون تلا المزايا هي المواصةات التي تجذ

المسكتهلا أو المشكتري توافرها في المنتج أو الخدمة  ،ومن الطبيعي
المشترين إلى السلعة أو الخدمة وتزيد من رغبتهم فيهك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككا

واقتنائها واالستةادة منه ك ك ك ك ك ككا أو االستمتاف بهككا ( .بندقجي 1998 ،م  ،ص .)398
وهناك من عرف الجودة بأنها :مجمل الخواص المتعلقة بقابلية المنتج أو الخدمة السك ك ك ك ك ك ككتيةاء احتياج متوقع أو
مواصةة أداء وذلا طوال فترة االستخدام المتوقعة ( .محرم وفهمي  2000 ،م  ،ص.) 3
كما عرف ( جوتشر وكوفي ) الجودة بأنها :تلبية احتياجات العمالء  ،بأقل تللةة ممكنة ( .بن سعيد1997 ،
م  ،ص .) 44
تعرف الجودة أيضاً بأنها :تطوير وتحسين المهام إلنجاز عملية ما ،ابتداءاً من المورد إلى المستهلا بحي
يمكن إلياء المهام اليير ضرورية أو المكررة التي ال تضيو أي فائدة للعميل ( .عبدالباقي  2002 ،م  ،ص 143
).

وتعرف الجودة وفقاً لمواصةات اآليزو  9000بأنها :مقيال لمدى تلبية حاجات الز ائن ومتطلباتهم المعلنة
والضمنية  ،فالجودة ال تعني بالضرورة التميز ،وإنما ببساطة المطابقة للمواصةات  ،أو ترجمة لحاجات الز ائن
وتوقعاتهم  ،و التالي ف ن الذي يحكم على الجودة في النهاية هو الز ون الذي يقرر ما إذا كان المنتج يلبي حاجات ك ك ك ك ككه
أم ال ( .السلطي وإليال  1999 ،م  ،ص .) 26
وعرف ( العجارمة  2005 ،م  ،ص  ) 329الجودة بأنها :الخصك ك ك ك ك ككائص والصك ك ك ك ك ككورة الللية للمنتج التي تقوي
القدرة على إش ك ك ك ككباف حاجات معينة أو ض ك ك ك ككمنية للز ون  ،وإنها خلو الخدمة من أي عيب أثناء إنجازها وأنها نتيجة
الحكم المتعلقة بتوقعات الز ون المدركة عن الخدمة واألداء الةعلي لها.
ويرى ( الحداد  1999 ،م  ،ص  ) 326بأن الجودة تعني الخلو من العيو  ،أو انجاز الشك ك ككيء على الوجه
المطلو عند القيام به للمرة األولى.
تعريب جودة الخدمة:
هي معيار لدرجة تطابق األداء الةعلي للخدمة مع توقعات العمالء لهذه الخدمة  ،أو أنها الةرق بين توقعات
العمالء للخدمة وإدرالاتهم لاداء الةعلي لها.
توصل مجموعة من الباحثين إلى أن هناك مجموعة من المعايير يبنى عليها العمالء توقعاتهم وإدركاتهم ،
و التالي حكمهم على جودة الخدمة  ،وهذه المعايير هي:
 .1درجة الثقة والمصداقية في األداء:
تعني االتساق في األداء  ،وإنجاز الخدمة كما تم الوعد بذلا  ،واألداء بالطريقة الصحيحة من المرة األولى.
 .2سرعة االستجابة:
تشككير إلى مسككاعدة العمالء والرد الس كريع على اسككتةسككاراتهم  ،والحسككاسككية تجاه حاجات العمالء  ،والسككرعة في
أداء الخدمة.

 .3الكفاءة أو القدرة:
تعكس المهكارة والقكدرة على أداء الخكدمكة والتي تسك ك ك ك ك ك ككتمكد من توافر المعلومكات واإللمكام بظروف وطبيعكة العمكل
وامتالك كافة المهارات الضرورية لتحقيق األداء السليم للخدمة.
 .4الوصول للخدمة:
ال يتضكمن هذا الجانب سكهولة االتصكال فحسكب  ،للن كل ما من شكأنه أن ييسكر من الحصكول على الخدمة ،
مثل مالءمة سككاعات العمل  ،وتوافر عدد كاف من منافذ الخدمة ومالءمة موقع المصككرف  ،ووجود عدد مناسككب
من آالت الصراف اآللي.
 .5المصداقية:
تشمل األمانة والثقة والسمعة في كل من المصرف ومقدم الخدم ك ك ك ككة.
 .6االتصال:
يعني دوام إمداد العمالء بالمعلومات  ،ومخاطبة العميل باللية التي يةهمها واإلنصكات وتأمين الحصكول على
المعلومات المرتدة.
 .7األمان:
يعكس ذلا بالدرجة األولى خلو المعامالت مع المثسسة الخدمية من الشا أو المخاطرة أو الخطورة.
 .8الفهم:
يعكس الجهد المبذول للتعرف على احتياجات العميل  ،ومواءمة الخدمة في ضوء تلا المعرفة ،كما يتضمن
هذا الجانب توفير االهتمام الشخصي للعميل وسهولة التعرف عليه.
 .9اللباقة:
تعني أن يكون مقدم الخدمة على قدر من االحترام واألد

 ،وأن يتسم بالمعاملة الودية مع العمالء.

 .10النواحي المادية الملموسة:
تشك ككير إلى مظهر التسك ككهيالت المادية والمعدات والعاملين ومسك ككتوى التلنولوجيا وتصك ككميم المباني وغير ذلا( .
المرجع السابق  ،ص .)341
أما بالنس ك ك ككبة لمةهوم الجودة في الخدمات المص ك ك ككر ية فتتص ك ك ك
الحسا

الجاري على سبيل المثك ك ك ك ك ك ك ك ك ككال ال تختل

من حي

الخدمات المص ك ك ككر ية بدرجة من النمطية فخدمة

طبيعتها اإلجرائية من مصرف إلى آخر ،فهي تتضمن

عمليات إيداف وسحب سواء كانت هذه العمليات نقدية أو بصك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككوك شيكات  ،ومن شأن هذه النمطية أن
تليي بككالتككالي إمكككانيككات التمييز الخككدمي الككذي يعتبر من متطلبككات التنككافس  ،ومن هككذا المنطلق برز مةهوم جودة
الخدمة كمجال من مجاالت التمييز النسبي  ،و هرت ضمن هذا السياق مةاهيم مثل خدمة العمالء  ،الخصوصية
والسك ك ك ك ك ك كريكة  ،دقكة المعلومكات  ،األسك ك ك ك ك ك ككلو الكذي تثدي بكه الخكدمكة ...إلخ  ،كمجكاالت للتميز في تقكديم الخكدمكات
المصر ية وهو ما شكل مةهوماً متلامالً لجودة الخدمة المصر ية.
وينظر عادة إلى جودة الخدمة المصر ية من وجهة نظر داخلية وأخرى خارجية  ،فةي حين تقوم وجهة النظر
الداخلية على أسال االلتزام بالمواصةات التي تلون الخدمة المصر ية قد صممت على أساسها  ،ف ن وجهة النظر
الخارجية تركز على جودة الخدمة المصر ية المدركة من قبل العميل  ،وتعبر وجهة النظر األولى عن موق
في حين تعبر وجهة النظر الثانية عن موق

اإلدارة

العمالء واتجاهاتهم إزاء ما يقدم لهم من خدمات وعندما يكون مةهوم

التسويق المصرفي محالً للتطبيق ف ننا نميل إلى تبني وجهة النظر الثانية التي ترى أن مةهوم جودة الخدمة المصر ية
إنما يكمن في إدرالات العمالء (.معال  1998 ،م  ،ص.) 361
ثانياً :مفهوم إدارة الجودة الشاملة:
نككال مةهوم إدارة الجودة الش ك ك ك ك ك ك ككاملككة اهتمككامكاً كبي اًر من أطراف عككديككدة من ألككاديميين وإداريين وغيرهم من ذوي
االختص ككاص  ،إذ لعبت اإلدارة اليابانية دو اًر مهماً وحاس ككماً في هذا المض ككمار خص ككوص كاً منذ أوائل ثمانينات القرن
العشرين من خالل سعيها لتحقيق األهداف التي يتةق عليها العديد من الباحثين ويمكن إجمالها باألتي:
 .1الر حية :حي

يمكن للمنظمة التي تختار الجودة هدفاً وشعا اًر لها أن تحقق انخةاضاً في التلاليو المرتبطة

بالعمليات التشييلية المختلةة الناجمة عن حاالت عدم المطابقة مع المعايير مما يثدي إلى تحقيق المستوى األمثل
للةعالية واللةاءة المطلو ة.

 .2زيادة القدرة التنافسية في السوق المحلية والعالمية من خالل زيادة جودة المنتج أو الخدمة و التالي دخول أسواق
عالمية جديدة  ،أي زيادة الحصة السوقية للمنظمة.
 .3زيادة الةاعلية التنظيمية للموارد البشرية العاملة في المنظمة وذلا بالتسا مهارات مضافة عن طريق االشتراك
في برامج التدريب والتطوير الالزمة لممارسة تنةيذ إدارة الجودة الشاملة إيماناً بحقيقة مةادها أن إدارة الجودة الشاملة
مسئولية جماعية في المنظمة مما يثدي إلى تعزيز دور الرقابة الذاتية وتقليل الحاجة للرقابة العمودية.
 . 4تحقيق رضا الز ائن وذلا بالتعرف على حاجاتهم والعمل على تلبيتها والسعي إلضافة بعض الخصائص التي
ال يتوقع الز ون وجودها عند اقتنائه للمنتج أو الخدمة يسبب وجودها شعو اًر عال بالرضا بما يضمن االحتةاظ
بالز ائن الحاليين وجذ

ز ائن مستقبليين ( .البلداوي ونديم  2007 ،م  ،ص .(73

على الرغم من وجود العديد من المحاوالت لتعريو إدارة الجودة الشاملة وتحديد ما هي متطلباتها ومبادئها
األساسية  ،ومع ذلا ال نجد لها تعريةاً محدداً وشامالً  ،من هنا تعددت التعاريو التي بمجملها شكلت إلدارة الجودة
الشاملة إطارها ومةهومها وفلسةتها المتميزة في الةلر اإلداري الحدي

 ،حي

يعرفهك ك ك ككا ( علوان  2005،م  ،ص

 ) 80بأنها فلسةة لمنهج فلري متلامل يعتمد على إرضاء المستهللين كأهم األهداف التي تسعى إليها المنظمة في
األمد الطويل من خالل المسئولية التضامنية بيك ككن اإلدارة والعاملين على التحسينات المستمرة لجميع األنشطة وعلى
مستوى المنظمة ككل.
بينما يعرفها ( عقيلي  2001 ،م  ،ص ) 31بأنها :فلسةة إدارية حديثة  ،تأخذ شكل نهج أو نظام إداري شامل
 ،قائم على أسال إحداث تيييرات إيجابية جذرية للل شيء داخل المنظمة  ،بحي

تشمل هذه التييرات :الةلر،

السلوك  ،القيم  ،المعتقدات التنظيمية  ،المةاهيم اإلدارية  ،نمط القيادة اإلدارية  ،نظم إجراءات العمل واألداء ،
وذلا من أجل تحسين وتطوير كل مكونات المنظمة للوصول إلى أعلى جودة في مخرجاتها سلع أو خدمات ،
و أقل تللةة  ،بهدف تحقيق أعلى درجة من الرضا لدى ز ائنها  ،عن طريق إشباف حاجاتهم وربباتهم وفق ما
يتوقعونه  ،بل وتخطي هذا التوقع  ،تماشياً مع استراتيجية تدرك أن رضا الز ون وهدف المنظمة هما هدف واحد ،
و قاء المنظمة ونجاحها واستم ارريتها يعتمد على هذا الرضا  ،كذلا على رضا كل من يتعامل معها من غير الز ائن
لالموردين وغيرهم.

ويرى ( السكلمي  1995 ،م  ،ص ) 22أن إدارة الجودة الشكاملة هي :ثورة إدارية جديدة  ،وتطوير فلري شكامل
 ،وثقافة تنظيمية جديدة  ،كل ذلا يثدي إلى التطوير المستمر الشامل في العمليات.
إن إدارة الجودة الش ك ك ك ك ك ك ك ككامل ككة هي الم ككدخ ككل الةلري والثق ككافي لت ككأمين جودة المنظم ككة في جميع مراحله ككا ابت ككدءاً
بالمواصك ك ككةات التي تقابل متطلبات المسك ك ككتهلا مرو اًر بالتصك ك ككميم والتلنولوجيا وعمليات اإلنتاج معتمداً في ذلا على
منهج تلامل األنشككطة ومشككاركة الجميع في ذلا للي يثدي إلى التحسككين والتطوير المسككتمر (.وليامز  1999 ،م
 ،ص.) 6
ثالثاً :أهداف إدارة الجودة الشاملة:
إلدارة الجودة الش ك ككاملة عدد من األهداف التي ترغب إدارة الش ك ككركة في تحقيقها والتي يجب عليها معرفة كيفية
إدارة هذه األهداف في االتجاه الصك ك ككحيح وتنةيذها في الوقت المناسك ك ككب وعلى إدارة الشك ك ككركة االهتمام بالموازنة بين
أهداف إدارة الجودة الشك ككاملة وفق معيار األهمية النسك ككبية والعمل على عالج أوجه الضك ككع

في الشك ككركة  ،ويمكن

تحكديد أهداف إدارة الجودة الشك ك ك ك ك ك ككاملكة باألعمكال أو الممكارسك ك ك ك ك ك ككات الةعكالة التي ينبيي على إدارة العمليكات القيكام بها
والسعي إلى تحقيقه ككا  ،ويمكن تناولها على النح ككو التالي:
 .1تحقيق عمليات تحسك ك ك ك ك ككين الجودة من خالل مشك ك ك ك ك ككاركة جميع األقسك ك ك ك ك ككام واإلدا ارت  ،وكذلا جميع العاملين في
الشركة.
 .2تحقيق عمليات ضبط الجودة من خالل تصميم المنتج  ،والعمليات وخدمات ما بعد البيع.
 .3السك ك ك ككعي إلى تحقيق اختيار الموردين وفق عدد من المعايير الشك ك ك ككاملة  ،والتي على ضك ك ك ككوئها تحدد العالقة مع
المورد ويجب أن تبنى على أسال المشاركة ( .علوان  2005 ،م  ،ص .) 99

ويمكن تجسيد عملية تحقيق أهداف إدارة الجودة الشاملة من خالل سلسة ديمينج كما في الشكل التالي:

تحسين الجودة

تحسين
اإلنتاجية

تقليل الكلفة
زيادة العائد على

سلسلة ديمنيج لتحقيق أهداف إدارة الجودة الشاملة )
شكل رقم ) 1
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رابعاً :أهمية إدارة الجودة الشاملة:
لماذا االهتمام بإدارة الجودة الشاملة ؟.
 .1إن نظام الجودة الشاملة يثدي إلى تخفيض التللةة وزيادة الر حية.
 .2إن نظام الجودة الشاملة يمكن اإلدارة من دراسة احتياجات العمالء والوفاء بتلا االحتياجات.
 .3في ل الظروف التنافسكية التي تعيشكها مثسكسكات األعمال يسكاهم مدخل إدارة الجودة الشكاملة في تحقيق ميزة
تنافسية في السوق.
 .4إن تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة أصبح أم اًر ضرورياً للحصول على بعض الشهادات الدولية مثل 9000
.ISO
 .5المساهمة في اتخاذ الق اررات وحل المشكالت بسهولة ويسر.
 .6تدعيم الترابط والتنسيق بين إدارات المنشأة ككل.
 .7التيلب على العقبات التي تعوق أداء المو

من تقديم منتج ذو جودة عالية.

 .8تنمية الشعور بوحدة المجموعة وعمل الةريق واالعتماد المتبادل بين األفراد والشعور باالنتماء في بيئة العمل.
 .9توفير مزيد من الوضو للعاملين وكذلا توفير المعلومات المرتدة لهم و ناء الثقة بين أفراد المنظمة ككل.

 .10زيادة ارتباط العاملين بالمثسسة و منتجاتها وأهدافها.
 .11إحــــراز معدالت أعلى من التةوق واللةاءة عن طريق زيادة الوعي بالجودة في جميع إدارات المنظمة.
 .12تحسين سمع ككة المثسسة في نظككر العمككالء والعاملين ( .عبد المحسن 1996 ،م  ،ص)120
تطور إدارة الجودة الشاملة:
رواد َ
خامساًَ :
إن هور مص ك ك ك ككطلح إدارة الجودة الش ك ك ك ككاملة كان نتيجة لعدد من الةلس ك ك ك ككةات التي تض ك ك ك ككمنت العديد من المبادئ
المرتبطة ببعضها  ،والتي ساهمت في بناء المدخل األساسي ألداء العمل في أي منظمة  ،حي

إن هذه الةلسةات

لانت نتيجة لمساهمات فعالة من قبل مجموعة من العلماء خالل العقود الماضية  ،ومن أبرز هثالء:
إدوارد ديمينج:
مسك ك ككتشك ك ككار أمريكي يعتبر بمثابة األ

الذي قاد ثورة إدارة الجودة الشك ك ككاملة  ،حي

قدم العديد من المسك ك ككاهمات

الهادفة في تطوير الجودة في أمريكا من خالل تطبيقات خرائط المراقبة اإلحص ك ككائية  ،وقد ركز على ض ك ككرورة قيام
المنظمة بتقليل االنحرافات التي تحصل أثناء العم ك ك ك ك ككل(.حمود  2005 ،م ،ص.)91
ويشك ك ككمل نموذج ديمينج أر عة عشك ك ككر مبدأ يشك ك كككل مجموعها إطا اًر عاماً يمكن للمنظمات اإلسك ك ككتعانة به ألجل
وضك ك ككع نموذج خاص بها  ،والشك ك ككعار الذي انطلق منه هو( أن العنصك ك ككر البشك ك ككري في العمل هو األسك ك ككال ومحور
االهتمام )  ،و يما يلي عر

لهذه المبادئ:

وألد ( ديمينج ) على أن عملية التحسكين هي حلقة دائرية متلاملة لها صكةة االسكتم اررية  ،وأركان هذه الحلقة
موضحة في الشكل التالي:

تصميم المنتج

تصميم العمليات

إعادة تصميم المنتج
في ضوء رغبات
....
استطالع رأي
العمالء بالمنتج

دائرة الجودة عند ديمينج )
شكل رقم ) 2
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جوزيب جوران:
يرى ( جوران ) أن الجودة تعني المالءمة في االسك ك ك ك ك ككتعمال وأن المهمة الرئيسك ك ك ك ك ككية لها تتركز في تنمية برنامج
لإلنتاج أو الخدمات يقابل احتياجات العمالء ( .عليمات  2004 ،م  ،ص.) 27
ويقوم نموذج ( جوران ) على تسع مبادئ هي:
 .1العالقة المباشرة بين مستوى الجودة ورضا المستهلا  ،حي

تزداد درجة الرضا مع إرتةاف مستوى الجودة.

 .2تحقيق رضا العميل من خالل:
أ .تحديد احتياجات ومتطلبات العميل بشكل دقيق.
 .ترجمة تلا االحتياجات على شكل مواصةات فنية تأتي بجودة تحقق الرضا لدى العميل.
 .3تتأل

الجودة من شقين:

أ .الجودة الداخلية  ،وتتعلق بمةهوم الز ون الداخلي.
 .الجودة الخارجية  ،وتتعلق بالعميل الخارجي.
 .4ضرورة التركيز على التحسين المستمر للجودة.

 .5تنقسم تلاليو الجودة إلى ثالث فئات:
أ .تلاليو الةشل.
 .تلاليو القيال.
ج .تلاليو الحماية أو المنع.
 .6تحقيق الجودة ال يأتي بالصدفة وللن يستلزم:
أ .تخطيط جيد من أجل تحقيق مستوى عالي من الجودة.
 .رقابة فعالة على الجودة.
ج .تحسين مستمر للجودة.
 .7ضرورة تلوين مجلس للجودة يقوم بالمهام اآلتية:
أ .تحديد أهداف التحسين.
 .تحديد احتياجات التحسين.
ج .وضع برامج التدريب والتقنية.
د .التنسيق بين مشاريع التنمية.
 .8ضرورة إيجاد مناخ تنظيمي مناسب لتشجيع العاملين على المبادأة واإلبداف.
 .9ضرورة التعامل مع المشكالت وحلها بأسلو علمي (.الصيرفي  2006 ،م  ،ص.) 241
فيليب كروسبي:
اس ك ك ك ك ك ككتمر ( كروس ك ك ك ك ك ككبي ) في العمل في مجال الجودة  38عاماً  ،وأل
الشك ك ك ككاملة منها :الجودة مجانية و الجودة بال عيو
لروسبي ) وهي كالتالي:
 .1التزام اإلدارة الواضح تجاه التحسين المستمر للجودة.

العديد من اللتب المتعلقة بالجودة

وقدم ( كروسك ك ك ككبي ) أر عة عشك ك ك ككر مبدأ تعرف بمبادئ (

 .2تلوين الةرق كمجموعات من األقسام في المنظمك ككة.
 .3االعتماد على مقيال للجودة الشك ك ككاملة للتعرف على الصك ك ككعو ات والعقبات المحتملة أو الموجودة في المنتجات
والخدمات المطلو ة.
 .4تحديد تللةة تقييم الجودة وكيفية استعمالها كأداة في اإلدارة.
 .5العمل على تحسين مستوى معرفة كل المو ةين في المنظمة عن الجودة واهتمام كل فرد بالتحسين.
 .6اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة المشالل والصعو ات.
 .7تشكيل لجنة لبرنامج خلو المنتج من العيو

.

 .8تدريب المديرين بشكل فعال ألداء دورهم بالشكل األمثل.
 .9تخصك ك ككيص يوم خلو المنتج من العيو

لتعريو المو ةين ب دارة الجودة الشك ك ككاملة والتحسك ك ككين الحاصك ك ككل فى

العملية اإلنتاجية أو الخدمية.
 .10تشجيع األفراد والجماعات على وضع أهداف لتحسين الجكودة اإلدارة باألهداف .
 .11تشجيع المو ةين على إبالغ اإلدارة بآية صعو ات يواجهونهكا عند انجاز أهداف تحسين الجودة.
 .12تقدير جهود كل المو ةين الذين يشاركون في برنامج تحسي ككن الجودة.
 .13تشكيل المجالس الدائمة للجودة بحي

تلتقي باستمرار و شكل دوري.

 .14تلرار الخطوات السابقة والتأليد على أن إدارة الجودة الشاملة وتحسينها عملية مستمرة ( .عليمك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككات ،
 2004م  ،ص.) 26-25
والجدول التالي يوضح ملخص ما ساهم به الرواد فى تطور إدارة الجودة الشاملة:
جدول رقم ) 1
ملخص ماساهم به الرواد فى تطور إدارة الجودة الشاملة

رواد إدارة الجودة
َ
الشاملة
ديمينج

مفهوم الجودة

فلسفة الجودة أسلوب التنفيذ

التطابق مع احتياجات أن اإلنتاجية تتحسن استخدام
المستهلا

للما زاد مستوى

جوران

الصالحية لالستخدام

ألجل تحقيق الجودة تحقيق اللةاءة

كروسبى

المالءمة لمتطلبات

التييير والتجديد

والمالءمة مع المتطلبات البد من االعتماد

األساليب

اإلحصائية

لضبط الجودة
يتم بانجاز

أهم انجازاتهم
الضبط اإلحصائى ،
سلسلة ديمينج للعمليات ،

النظر للمنظمة كوحدة
متلاملة

نظرية األبعاد الثالثية فى
تطوير الجودة وتحقيقها

على العاملين والنظم نشاط بعد آخر ،

واإلجراءات

التدريب الواسع ،
حلقات الجودة

الوقاية وليس متابعة مجموعات تطوير لل

المستهلا  ،عدم وجود

األخطاء  ،العمل

اإلصال

مرة

أخطاء  ،الوقاية وليس

الصحيح من أول

الجودة

التل

إحداث التطابق ،

الصةرى  ،الوقاية

والمنع  ،نموذج العملية
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المبحث الثاني
عناصر إدارة الجودة الشاملة ومبادؤها األساسية
أوالً :عناصر إدارة الجودة الشاملة:
منذ أن بدأت اليابان االسكتعانة بخبرات ثالثة إخصكائيين أمريكيين وهم كل من (:جوران  ،ديمينج  ،شكوارت )
بعد أن فشل هثالء الخبراء في إقناف الشركات األمريكية بتبني أفلارهم عن الجودة التي تتمحور في ضرورة مراقبة

وقيال إجراءات العملية اإلنتاجية ليتم في ض ككوء ذلا إجراء التعديالت الالزمة بهدف تحس ككين جودة اإلنتاج حتي
حققت الصككناعة اليابانية سككمعة متميزة علي الصككناعتين األمريكية واألورو ية اللتين اضككطرتا إلي أن تحذوان حذو
اليابانيين في اعتماد فلس ك ككةة الجودة الش ك ككاملة مما أدى إلى ض ك ككرورة أهمية إص ك ككدار المواص ك ككةة العالمية المعروفة (
 ) ISO 9000التي تم بموجبها تحديد المعايير والعناصكر األسكاسكية التي ينبيي توافرها في نظام الجودة الشكاملة.
( البلداوي ونديم  2007 ،م  ،ص.) 80-79
هناك خالف في تحديد عدد عناصر إدارة الجودة الشاملة  ،بعض اللتا

يثكدون على بعض جوانب عملية

تحسين وتطوير الجودة مثل مب ك ك ك ك ك ك ك ك ككادئ ( ديمينج ) األر عة عشر الموجهة لإلدارة العليا للمنظمات والبعض األخر
يثكد بعض المداخل األخرى مثل مبك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككادئ ( جوران ) ونقاط ( كروسبي ) و تحليل تلا المبادئ والمداخل التي
قدمها الرواد األوائل للجودة نجد أن العناصر اآلتية متوفرة في كل من المبادئ والمداخل األخك ك ك ككرى لعمليك ك ككة تحسين
وتطوير الجودة.
 .1ستتياستتة الجودة :الجزء الرئيس ككي من تص ككميم وتطبيق إدارة الجودة الش ككاملة هو تحديد س ككياس ككة الجودة ،فوجود
سككياسككة ثابتة للجودة شككرط أسككاسككي لتطبيق إدارة الجودة الشككاملة  ،ومن هنا يجب على اإلدارة العليا في المنظمات
تحديد سياستها وأهدافها بالنسبة للجودة في شكل رسمي ومكتو وأن تلون هذه السياسة منشورة ومعلنك ك ك ك ك ك ك ك ككة لجميع
العاملين بالمنظمة ابتداءاً من المدير التنةيذي حتى أقل المو ةين مرتبة  ،والهدف الرئيسك ك ك ككي من وجود سك ك ك ككياسك ك ك ككة
الجودة في المنظمة هو التألد من أن الجودة أصبحت محل اهتمام كل فرد وكل قسم وكل إدارة داخل المنظمة.
 .2دليل الجودة :يعتبر من أهم متطلبات إدارة الجودة الشكاملة  ،فوجوده في المنظمات أمر ضكروري ،فمن خالله
تسك ك ك ك ك ك ككتطيع المنظمكات متكابعكة أداء األنظمكة المختلةكة وتحكديد اإلجراءات والمسك ك ك ك ك ك ككتنكدات التي يجكب أن توثق  ،ونوف
الرقابة التي يجب أن تطبق  ،ومن الةوائد التي تجنيها المنظمات في حالة امتالك دليل الجودة ما يلي:
أ .التعريو بةوائد نظام الجودة للل من العاملين والمتعاملين.
 .سهولة التنسيق بين اإلدارات في المستويات اإلدارية.
ج .المساهمة في تلوين انطباف جيد وسمعة طيبة للمنظمة.

 .3أنظمة الجودة :وهي العملية التي يتم بموجبها تحديد األعمال وتقسك ك ك ك ك ككيمها وتحديد المسك ك ك ك ك ككئوليات والسك ك ك ك ك ككلطات
واإلجراءات والعمليات واألفراد لتطبيق إدارة الجودة  ،ويهدف هذا النظام إلى س ك ك ك ككهولة التنس ك ك ك ككيق بين المس ك ك ك ككتويات
اإلدارية المختلةة  ،والتألد من أن جميع أنشك ك ك ك ك ككطة المنظمة الةنية واإلدارية واإلنسك ك ك ك ك ككانية المثثرة على الجودة تحت
السيطرة.
العمليات :تطبيق إدارة الجودة الشك ك ك ك ك ك ككاملكة في أي منظمكة تتطلكب توافر نظكام فعكال يتم من خالله مراقبة
ت
 .4مراقبتة
جميع العمليات بالمنظمة سواء كانت خاصة أو عامة.
 .5تحليل تكاليب الجودة :ترتبط بتحسين الجودة وتطويرها مجموعة من بنود التللةة والتي تشمك ك ك ك ك ك ك ككل تلاليو منع
األخطاء ( تلك ك ك ك ك ك ك ككاليو الوقاية )  ،وتلاليو الةحص والتقييم  ،وتلاليو الجودة هي د ارسكة العالقات المختلةة ببنود
تلاليو الجودة وتوجيه المس ككئولين في المنظمات واالهتمام بهم  ،والتلاليو في عصك كرنا هذا أحد األس ككلحة المهمة
للمنافسك ككة في األسك كواق المحلية والعالمية  ،فتطبيق إدارة الجودة الشك ككاملة في المنظمات يثدي إلى خةض التلاليو
و التالي تحقيق األر ا .
 .6المراجعة الداخلية للجودة :هي عبارة عن قيام إدارة المنظمة بتأسك ك ك ك ك ك ككيس نظام المراجعة للجودة للتألد من أن
أنشكطة الجودة تتطابق تماماً مع المتطلبات المقررة واتخاذ اإلجراءات الضكرورية لمعالجة اإلنحرافات إن وجدت( .
عليمات 2004 ،م  ،ص.) 32-29

ثانياً :أبعاد إدارة الجودة الشاملة:
 .1التركيز على العميل  :تشتمل أبعاد التركيز على العميل على تحديد العمالء الخارجيين والداخليين  ،وتحديد
حاجات ورببات العمالء  ،ومتابعة شكاوى العمالء وحلها  ،واألخذ بآراء العمالء عند تطوير المنتجات أو الخدمات
الجديدة  ،المحافظة على العمالء الحاليين  ،والحصول على عمالء جدد.
 .2التركيز على مقتابلتة احتيتاجتات العتاملين :يشك ك ك ك ك ك ككتمكل التركيز على مقكابلكة احتيكاجكات العكاملين على المشك ك ك ك ك ك ككارككة
والتمكين  ،والتدريب والتأهيل  ،وتحةيز العاملين.

أ .مشتاركة العاملين :تشككتمل أبعاد المشككاركة والتمكين على إعطاء فرصككة للعاملين إلبداء الرأي واالنتقاد البناء ،
وإعطائهم الةرص ك ككة لتحديد معوقات األداء والعمل على إيجاد الحلول المناس ك ككبة  ،وإعطائهم الص ك ككالحية للتييير
في طرق أداء أعمالهم  ،ومنح السك ك ك ك ك ك ككلطة اللا ية للعاملين لتلبية رببات العمالء  ،وتشك ك ك ك ك ك كككيل جماعات عمل
تحتوى على جميع التخص ك ك كصك ك ككات لتصك ك ككميم الخدمات التي تقدمها المنظمة وفقاً لمعلومات و يانات يتم جمعها
بطرق علمية.
 .التدريب وتأهيل العاملين :تشتمل أبعاد التدريب وتأهيل العاملين علي التدريب على كيفية التعامك ككل مع العميل
الداخلي والخارجي  ،وتدريب العاملين على التحليالت اإلحصكائية البسكيطة التي تسكاعدهم على جدولة أدائهم
التقييم الككذاتي  ،وإعككادة تككدريككب العككاملين على الطرق الجككديككدة التي تتطلبهككا التقنيككة الحككديثككة لتقككديم الخككدمككة ،
وطريقة تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين.
ج .تحفيز العتاملين :يشك ك ك ك ك ك ككتمكل بعكد تحة يز العكاملين على مككافكأة العكاملين على مش ك ك ك ك ك ك ككاركتهم في تحقيق األداء
الر يع  ،ومك ككاف ككأة وتق ككدير المتميزين من الع ككاملين  ،وإيج ككاد الحوافز العيني ككة من خ ككدم ككات اجتم ككاعي ككة وثق ككا ي ككة
ورياضية  ،وتحقيق إحسال العامل باألمان الو يةي  ،ودعم األفلار اإلبداعية وأساليب العمل الخدمي المقدمة
من العاملين.
 .3التركيز على تحسين العمليتتتتتتتتتتتتات :تشتمل أبعاد التركيز على تحسين العمليات على قدرة المنظمة على تحليل
األنش ككطة الالزمة لتقديم الخدمة  ،وإلياء األنش ككطة ودورات العمل الض ككائعة التي التض ككيو أي قيمة إلى المنتج
أو الخككدمككة  ،وتبسك ك ك ك ك ك ككيط اإلجراءات  ،وتقليككل عككدد الخطوات المتبعككة لتقككديم الخككدمككة  ،واالنتقككال من العمليككات
المتتابعة إلى العمليك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككات المتزامنة المقبولة من الناحية االقتصادية  ،وتقليل وقت انتقال العمل من قسم إلى
آخر ك جراء لتقليل الوقت الالزم لتقديم الخدمة.
 .4التركيز على االحتياجات اإلدارية للمنافستتتتتة :تش ك ك ككتمل أبعاد التركيز على االحتياجات اإلدارية للمنافس ك ك ككة على
التخطيط االستراتيجي واستم اررية التحسين والقدرة على االتصال الةعال.
أ .التخطيط االستتتراتيجي واستتتمرارية التحستتين :تشك ككتمل أبعاد التخطيط االسك ككتراتيجي واسك ككتم اررية التحسك ككين على
د ارسك ككة األس ك كواق  ،الحصك ككة السك ككوقية  ،والمنافسك ككة  ،واألسك ككعار  ،واالحتياجات المسك ككتقبلية ومتابعة التييرات في

حاجات ورببات المسككتهللين  ،ومتابعة التطورات االقتصككادية والمواصككةات والمقاييس الخاصككة بتقديم الجودة ،
موالبة التلنولوجيا المسك ك ك ك ككتخدمة  ،ووضك ك ك ك ككع خطط طويلة األمد لضك ك ك ك ككمان تقديم الخدمة بجودة عالية  ،ومتابعة
وفحص أثار تطبيق هذه الخطط.
 .القدرة على االتصال الفعال :تشتمل أبعاد االتصال الةعال عل ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككى تعريو جميع العاملين بأهداف المنظمة
ورس ك ك ك ككالتها وتعريو كل عامل بدوره لتحقيق هذه األهداف  ،واهتمام اإلدارة ب يجاد وس ك ك ك ككائل اتص ك ك ك ككال فعالة بين
العامل والعمالء الخارجيين  ،واهتمام اإلدارة بوس ك ك ك ك ككائل اتص ك ك ك ك ككال فعالة بين المنظمة والموردين وجعله جزءاً من
العملية  ،وسككهولة وصككول العامل إلى أصككحا

القرار وشككر مواقةه(.الطروانة والبلبيسككى  2002،م  ،ص 22

– .) 25
ثالثاً :مباد إدارة الجودة الشاملة:
تقوم إدارة الجودة الشككاملة على مجموعة من المبادئ اإلدارية التي تركز على تحسككين الجودة  ،وإذا ماطبقت
المنظمة هذه المبادئ بةعالية ف نها ستنجح حتماً في تحقيق مستوى مميز من الجودة.
ويمكن توضيح هذه المبادئ على النحو اآلتي:
 .1إلتزام اإلدارة العليا:
إن أهم مبادئ إدارة الجودة الشكاملة هو مبدأ القيادة اإلدارية للشكركة لتنةيذ إدارة الجودة الشكاملة ألنه في بيا
الدعم تصبح الجودة مجرد شعار ليس له تأثير في بناء برنامج الجودة.
فالجودة تبدأ من هذا االلتزام وتلتسك ك ك ك ككب قوتها وفاعليتها من اإلدارة العليا للشك ك ك ك ككركة لخلق ثورة تييير في جميع
األنشطة وعمليات ونظ ك ك ك ككم وإجراءات العمل والعالقات مع العاملين بما يساعدهم في بناء إدارة الجودة في الشركة.
( علوان  2005 ،م  ،ص .) 94
 .2التركيز على العميل:
يعتبر العميل أهم المرتلزات التي تستند إليها إدارة الجودة الشاملة  ،حي

أجمع الباحثون والمةلرون على أن

العميل يعتبر المحور األس ك ك ككاس ك ك ككى لانش ك ك ككطة التي تتعلق ب دارة الجودة الش ك ك ككاملة  ،إذ أن جائزة ( ماللوم العالمية )
أعطت  %25من عالماتها إلهتمام المنظمة بعمالئها وتحقيق ربباتهم ( .حمود  2005 ،م  ،ص.) 98

والمقص ك ك ك ك ك ككود بالعميل هنا ليس فقط العمالء الخارجيين للمنظمة والتي يكرل كافة العاملين وقتهم وجهدهم من
أجل تحةيزهم لشك ك كراء منتجات سك ك كواء كانت في ص ك ككورة س ك ككلعة أوخدمة  ،وللن لةظ العميل هنا يمتد ليش ك ككمل أيضك ك كاً
العمالء الداخليين  ،وهم الوحدات التنظيمية داخل المنظمة س ك ك ك ك ك كواء كانوا أقسك ك ك ك ك ككاماً أو إدارات أو أفراد  ،فاإلدارات
واألقس ككام داخل المنظمة ينظر إليها على أنها مورد وعميل في نةس الوقت ،فالقس ككم الذي يثدى مهمة ماهو عميل
للقس ككم الذي يس ككبقه  ،وهو أيضك كاً مورد للقس ككم الذي يليه ( .زين الدين  1997 ،م  ،ص  . ) 552والش كككل التالي
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 .3إتباع المنهج العلمي في اتخاذ الق اررات:
تتيح إدارة الجودة الشاملة للمنظمة أن تتبنى مةهوم مثسسي لحل المشكالت من خالل مايطلق عليه فرص
التحسين  ،يشترك في تنةيذه كافة العاملين على اختالف مستوياتهم باإلضافة إلى اشتراك العمك ككالء من خالل التةهم
اللامل للعمل ومشكالته وكافة المعلومات التي تمثل األسال في اتخاذ الق اررات  ،وهذا يتطلب االعتماد على وجود
جهاز كةث لنظم المعلومات بالمنظم ك ك ككة ( .المرجع السابق ،ص.)555
 .4التخطيط االستراتيجي:
إن فلس ك ككةة إدارة الجودة الش ك ككاملة تجعل التخطيط لها بمثابة القلب النابض لبقائها في عالم األعمال إذ يس ك ككتخدم
التخطيط االس ك ككتراتيجي وس ك ككيلة لتوحيد أنش ك ككطة المنظمة تجاه مهمة وأهداف واحدة  ،لذلا فالتخطيط إلدارة الجودة
الش ككاملة اس ككتراتيجياً يكون مش ككتقاً من تخطيط اس ككتراتيجية األعمال  ،بوص ككةها عملية مهيكلة أس ككاس كاً لتعريو رس ككالة
المنظمة وأهدافها االسكتراتيجية وتحديد الوسكائل المهمة لتحقيق هذه األهداف  ،والخطة االسكتراتيجية يجب أن توفر
قابلية دعم للميزة التنافسكية للمنظمة من خالل التجديد واالبتلار وعدم القبول بالوضكع الراهن ( .الطائي وآخرون ،
 2009م  ،ص .) 198
 .5التحسين المستمر:
تتطلب الجودة الشك ك ككاملة إجراء عمليات تحسك ك ككين مسك ك ككتمرة للافة عناصك ك ككرها وهذه العمليات تتطلب بدورها توافر
العديكد من العناصر من أهمها:
أ .تحديد الهدف من إجراء التحسين.
 .تحديد المتطلبات المادية والبشرية للتحسين على أن تلك كون على هيئة خطة عمل.
ج .توفير الدعم الدائم والمستمر من قبل اإلدارة العليا.

د .تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين عمليات التحسين.
ه .تشكيل فرق للتحسين وتحديد سلطاتها ومسئولياتها.
و .جعل قنوات االتص ككال مةتوحة أمام جميع العاملين في مجال التحس ككين الدائم والمس ككتمر للعنص ككر البش ككرى( .
الصيرفي  2006 ،م  ،ص .) 144
وحتى تثدى هذه العمليات ثمارها البد من أن تقوم على المبادئ التالية:
 .أن التحسين عملية مستمرة ليس لها نهاية.
 .أن التحسين عملية شاملة لجميع إدارات وأقسام وأنشطة المنظمة.
.أن التحسين يحتاج إلى جهود كافة العاملين بالمنظمة.
 .ال يعني عدم وجود أخطاء توق

التحسين.

 .أن ككه ال ينبيي تصحيح األخطاء بل يجب القضاء عليه ك ك ككا تماماً ( .المرجع السابق  ،نةس الصةحة ).

 .6التركيز على العمليات مثلما يتم التركيز على النتائج:
إن تحقيق رضك ككا الز ون وخلق ميزة تنافسك ككية في األسك كواق العالمية يعتمدان بدرجة كبيرة على السك ككلع والخدمات
المقدمة لتلا األسك ك ك ك كواق  ،لذلا يعد مبدأ التركيز على العملية اإلنتاجية أحد االسك ك ك ك ككتراتيجيات المهمة التي تعتمدها
أغلب المنظمات الصناعية ( .الطائي وآخرون  2009 ،م  ،ص.) 201
ف ك ك ك ك ك ك ذا اعتبرنا أنةسنا مستهللين للسلع والخدمك ك ك ككات سواء كنا داخل المنظمة أو خك ك ك ك ك ككارجها ( مستهلا داخلي أو
خكارجي )  ،فك ننكا عنكدمكا نسك ك ك ك ك ك ككتلم منتج ال يقكابكل توقعنكا  ،فعكادة نكذهكب ونتعكامكل مع منكافس آخر لكه إذا توقعنكا نتائج
أفضككل  ،وفي مةهوم إدارة الجودة الشككاملة نسككتخدم هذه النتائج المعيبة كرمز أو كمثشككر لعدم الجودة في العمليات
ذاتهك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككا  ،على ذلا يجب إيجاد حلول مستمرة للمشالل التي تعتر

سبيل تحسين المنتجات والخدمات  ،على

ذلكا البكد أن يكون للعمليكات نصك ك ك ك ك ك كيكب كبير من التركيز واالهتمكام وال يكون التركيز فقط على النتكائج المحققكة( .
زين الدين  1997 ،م  ،ص.) 553
 . 7مشاركة الموردين:
تركز إدارة الجودة الشاملة على الموردين وضرورة التعامل معهم بشكل يسمح بتلوين عالقات طويلة ومستقرة
و ناءة ومحاولة اشرالهم في تطوير و ناء جودة المنتجات  ،لذلا ف ن فلسةة الجودة الشاملة تعتبر المورد هو شريا
في العملية اإلنتاجية وليس خصماً تحاول انتزاف المواد منه بأقل األسعار أو منعه من اإلطالف على عمليات اإلنتاج
بل اعتباره عنص اًر فعاالً في بناء الجودة وتطويرها  ،بحي

يكرل المورد النموذجي جزءاً كبي اًر من طاقته اإلنتاجية

إلى الشركة واالرتباط معها بعقود طويلة األجل( .علوان 2005 ،م  ،ص.) 95
 . 8التدريب والتعليم:
في حالة تبني مةهوم إدارة الجودة الشاملة  ،يجب على المنظمة أن توفر التدريب المالئم للجمي ك ككع كل في
مجال تخصصه وأن يكون التعليم بصورة مستمرة  ،كذلا يتطلب من اإلدارة أن تشجع أفرادها وترفع من مهاراتهم
التقنية  ،وتزيد من خبراتهم التخصصية باستمرار  ،وهذا يثدي إلى تةوق العاملين في أدائهم لو ائةهم  ،فالتعليم
والتدريب يرفع من مستوى قابليتهم على أداء تلا الو ائ

و هذا ال تظهر لنا إال أخطاء قليلة جداً ونضمن جودة

خالية من العيو  ( .الطائي وآخرون  2009 ،م  ،ص.)200
 .9اندماج العاملين ومشاركتهم:
تعد مشاركة كل فرد في العمل الجماعي من أهم النشاطات التي يجب التركيز عليها حي

تساعد في زيادة

الوالء واالنتماء للمنظمة  ،إن العمل الجماعي عبارة عن أداء فعال لتشخيص المشكالت وإيجاد الحلول المثلى لها
من خالل االتصال المباشر بين األقسام المختلةة واالحتلاك المتواصل بين أفراد المنظمة الواحدة  ،ومن أجل زيادة
فاعلية االتصاالت األفقية بدالً من أسلو المركزية واالتصاالت الرأسية  ،وذلا لدعم فلرة العمل الجماعي بين
األفراد في األقسام المختلةة ( .بن سعيد  1997،م  ،ص .) 97
 .10الوقاية من األخطاء قبل وقوعها:

إن هذا المبدأ يثكد على جودة أداء العمليات والنتائج على حد سواء وذلا كمثشر لمنع حاالت عدم المطابقة
مع المواصةات  ،ألن ذلا يحقق مبدأ الوقاية من األخطاء قبل وقوعها وهذا يتطلب استخدام مقاييس مقبولة
ألغ ار

القيال والتحليل المتمثلة بخرائط الضبط وتحليل باريتو ومخططات السبب والنتيجة وغيرها والتي تستخدم

في ضبط جودة العمليات والنتائج ( .علوان  2005 ،م  ،ص.) 96
 .11شحن وتعبئة خبرات القوى العاملة :
تعتبر إدارة القوى البشرية في المنظمة ذات أولوية كبيرة في تنشيط وتةعيل إدارة الجودة الشاملة إذ أن توفر
المهارات واللةاءات البشرية وتدريبها وتطويرها وتحةيزها من أهم الركائز التي تحقق للمنظمة أهدافها  ،كما أن
تحقيق النجا الهادف يستدعي تلريس االهتمام والعناية الالزمة باألفراد بدءاً من عملية االختيار والتعيين وتقييم
األداء و رامج التدريب والتطوير وأساليب التحةيز والسعي إلثبات الةرق الذاتية في العمل والمشاركة والتعاون ...
إلخ لير

تحقيككق التحسين المستمر في األداء ( .حمود  2005 ،م  ،ص.) 99

 .12التغذية العكسية:
إن هذا المبدأ يسك ك ككمح للمبادئ السك ك ككابقة أن تحقق النتائج المطلو ة منها  ،وفي هذا المجال تلعب االتصك ك ككاالت
الدور الرئيسك ك ك ككي ألي منتج أو خدمة  ،ومن ثم ف ن النجا في الحصك ك ك ككول على التيذية العكسك ك ك ككية والتي تتحقق في
الوقت المناس ك ككب تعتبر من العوامل األس ك ككاس ك ككية التي تس ك ككهم في تمهيد وزيادة فرص النجا واإلبداف ( .زين الدين ،
1997م  ،ص.) 555
رابعاً :األساليب واألدوات التي تعتمدها إدارة الجودة الشاملة:
حتى تحقق إدارة الجودة الش ك ككاملة هدفها المنش ك ككود في تش ك ككجيع ودعم التحس ك ككين المس ك ككتمر البد لها أن تس ك ككتعين
باس ك ككتعمال عدد من األدوات واألس ك ككاليب المهمة لذلا  ،لقد وجد أن كثي اًر من المنظمات المنتجة للس ك ككلع والخدمات
تستعمل األساليب واألدوات التالية:
 .1أسلوب حل المشكالت:

هو أس ك ككلو يعتمد على تلوين فرق قص ك ككيرة األجل  ،يكون الهدف منها عقد االجتماعات لمناقش ك ككة المش ك كككالت
والعمل على حلها  ،وإيجاد فرص جديدة للتحس ك ك ك ك ككين  ،ولهذه الةرق أنواف متعددة  ،وأهم هذه األنواف فرق تحس ك ك ك ك ككين
الجودة  ،ويكون أعض ك ككاء فريق تحس ك ككين الجودة من قس ك ككم واحد أو من عدة أقس ك ككام  ،ومن عدة مس ك ككتويات إدارية ،
ويشترط في أعضاء هذا الةريق توفر الخبرات اللا ية والمهارات المطلو ة في حل المشكالت المختلةة.
وتسكاهم هذه الةرق مسكاهمة كبيرة في الوصكول إلى ق اررات أفضكل وخاصكة في المشكالل المعقدة  ،وتسكاعد على
عص

األفلار والمشاركة في كمية معلوماتية ال يمكن تحصيلها يما لو قام بها شخص بمةرده  ،كما أنها تحسن

من المهارات والقدرات الةردية ألعضككائها  ،وتزيد من المشككاركة واالتصككال بين أفراد القسككم الواحد واألقسككام األخرى
داخل المنظمة.
 .2المقارنة المرجعية:
هذا األس ك ككلو من أس ك ككاليب تطبيق إدارة الجودة الش ك ككاملة يتطلب البح

عن أفض ك ككل الممارس ك ككات التي تقوم بها

المنظمات المنافس ككة والتي تثدي إلى التةوق في أدائها  ،ومن ثم تقوم بقيال أدائها مقارنة مع منافس ككيها  ،وتطبيق
التييير المطلو لتحقيق األفضل دائماً.
وتهدف هذه العملية إلى تحديد توقعات واحتياجات الز ائن في المنظمة  ،وتساعد على تعلم طرق بديلة في أداء
العمل  ،ومن ثم إيجاد أهداف واضحة لتحسين الجودة.
 .3أنظمة االقتراحات:
وهو اش ك ك كراك أفراد المنظمة بجهود تحس ك ك ككين الجودة  ،وذلا من خالل وض ك ك ككع نظام اقتراحات للمو ةين ،حي
يقدم كل منهم اقتراحه حول طرق تحس ك ك ك ككين العمل وحل المش ك ك ك كككالت التي تواجهه في العمل  ،ومن ثم تقوم اإلدارة
بتبني هككذه االقت ارحككات ود ارسك ك ك ك ك ك ككتهككا  ،والبككد من األخككذ بعين االعتبككار توفير الحككافز لككدى المو ةين وذلككا بككاإللتزام
والمش ككاركة في جهود تحس ككين الجودة  ،والبد أيض كاً من إيجاد الوس ككائل الالزمة لتنظيم هذه العملية بوجود ص ككناديق
لالقتراحات مثالً داخل المنظمة.
 .4أنظمة التوقيت المناسب:

هذا األسلو اإلداري يساعد على تقنين المخزون الةعلي للمواد وطلب اللمية المناسبة في الوقت المناسب ،
وهو مهم في عملية توزيك ك ك ككع وإيصال الخدمة للمستهلا  ،ويعطي لإلدارة الةرصة اللا ية لتحقيق أهدافها بالشكل
المحدد والوقت المناسب كما يساعد على حل المشكالت التي تواجه اإلدارة مباشرة وفي نةس المكان الذي تقع يه.
 .5رقابة العمليات اإلحصائية:
هذه الطريقة ضك ك ككرورية جداً لتعزيز جودة السك ك ككلع والخدمات وتقليل التلاليو وزيادة رضك ك ككا المسك ك ككتةيدين ،كما أن
اسك ككتعمال طرق جمع البيانات و رمجيات اللمبيوتر يسك ككاعد على تطبيق األسك ككاليب اإلحصك ككائية المختلةة التي تزود
أفراد فرق تحسككين الجودة ببيانات دقيقة تةيد في حل مشكككلة ما أو اتخاذ قرارها ( .الترتوري وجويحان 2006 ،م ،
ص.) 43- 41

المبحث الثالث
تطبيق إدارة الجودة الشاملة
أوالً :المتطلبات األساسية لنجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة:
إن تطبيق مةهوم إدارة الجودة الشاملة في المنظمة يستلزم بعض المتطلبات التي تسبق البدء بتطبيق هذا البرنامج في
المنظمة حتى يمكن إعداد العاملين على قبول الةلرة ومن ثم السعي نحو تحقيقها بةعالية وحصر نتائجها المرغو ة.

يرى ميا  2000م ص ) 56أن أهم المتطلبات األساسية لنجاح تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة هي:
 .1اقتناف ودعم وتأييد اإلدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة ومعرفتها التامة بمةهومه وعناصره وفوائد تطبيقه.
 .2ضرورة أن تلون المنظمة ملتزمة بتطبيق إحدى منظومات توكيد الجودة ومنها ( اآليز  )9000الذي يعتبر األسال
والخطوة األولي لنجا

تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.

 .3تهيئة مناخ العمل وإيجاد ثقافة تنظيمية مالئمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة عن طريق:
 .التعليم والتدريب المستمر لجميع العاملين على مبادئ وعناصر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 .تنمية وعي جميع العاملين بأهمية التحسين المستمر للجودة وشر الةوائد التي ستعود عليهم من وراء ذلا.
 .مشاركة العاملين في عملية صنع واتخاذ الق اررات المتعلقة بتحسن الجودة وتطويرها.
.ح

العاملين على تنمية وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر وتقديم كافة أنواف الدعم المادي والمعنوي لهم.

 .االهتمام ببناء جماعات العمل لمواجهة مشالل العمل وتنمية الوعي بالعمل الجماعي لدي جميع العاملين.
 .4وجود هيالل تنظيمية مالئمة لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.
 .5تنمية المهارات القيادية وتوفير أنماط القيادة واإلشراف اإلداري المناسب لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.
 .6إنشاء نظام معلومات إلدارة الجودة الشاملة.

ثانياً :مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة:
تمر عملية إدارة الجودة الشاملة بخمس مراحل أساسية على النحو التالي:
 .1مرحلة اقتناع وتبني اإلدارة لفلسفة إدارة الجودة:

في هذه المرحلة تقرر إدارة المنظمة رغبتها في تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومن هذا المنطلق يبدأ كبار المديريك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككن
بالمنظمة بتلقي برامج تدريبية متخصصة عن مةهوم النظام وأهميته ومتطلباته والمبادئ التي يستند عليها.
ويةضككل أن تتم عملية التدريب من قبل جهات متخص كصككة في هذا الشككأن حتى يتحقق الهدف المنشككود من ورائها على
أن تقوم طبقة اإلدارة العليا بعد ذلا بنقل أفلار النظام إلى العاملين بالمنظمة ككل.
 .2مرحلة التخطيط:
وفيها يتم وضكع الخطط التةصكيلية للتنةيذ وتحديد الهيكل الدائم والموارد الالزمة لتطبيق النظام ،وفي هذه المرحلة أيضكاً

يتم اختيار:

 .الةريق القيادي لبرنامج إدارة الجودة.
 .المقررين.
 .المشرفين.
ويتم التصديق على هذه الخطة بعد الموافقة عليها من جميع أعضاء الةريق.
 .3مرحلة التقويم:
غالباً ما تبدأ عملية التقويم ببعض التسك ك ككاؤالت الهامة والتي يمكن في ضك ك ككوء اإلجابة عليها تهيئة األرضك ك ككية المناسك ك ككبة
للبدء في تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 .ماهى األهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها ؟
 .ماذا يجب على المنظمة القيام به لتحقيق هذه األهداف ؟
 .ماهى المداخل المطبقة حالياً بالمنظمة والتي تستهكدف تحسين األداء ؟
 .هل هناك إمكانية إلحالل مدخل إدارة الجودة الشاملة بدالً من المداخل المعمول بها في الوقت الراهن وال تحقق األهداف
؟
 .ماهي المنافع التي يمكن أن تحققها من وراء تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة ؟
 .ماهى متطلبات تطبيق النظام بةعالية داخل المنظمة ؟

 .ماهي أهم العقبات التي يمكن أن تعوق من تطبيق النظام ؟
 .4مرحلة التنفيذ:
في هذه المرحلة يتم اختبار األفراد الذين سيعهد إليهم بعملية التنةيذ ويتم تدريبهم على أحدث وسائل التدريب المتعلقة
ب دارة الجودة الشاملة.
 .5مرحلة تبادل ونشر الخبرات:
في هذه المرحلة يتم استثمار الخبرات والنجاحات التي تم تحقيقها من تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة حي

تستدعى

جمي ك ككع إدارات وأقسام المنظمة وكذلا المتعاملون معها من العمالء والموردين للمشاركة في عملية تحسين وتوضيح المزايا
التي تعود عليهم جميعاً من هذه المشاركة ( .عبد المحسن  1996 ،م  ،ص.) 130
ثالثاً :عقبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة:
 .1األمل في أن الشعارات قد تثدي إلى تحسين الجودة.
 .2التدريس غير الواعي لطرق حل المش كككالت واألس ككاليب اإلحص ككائية األمر الذي يثدي إلى االس ككتخدام غير الس ككليم لها
في تحليل البيانات و التالي الوص ك ككول إلى نتائج خاطئة ومظللة  ،كما أن انتش ك ككار وتعدد البرامج اإلحص ك ككائية الجاهزة
وسك ككهولة اسك ككتخدامها في تحليل البيانات بدون وعي كاف للمةاهيم والطرق اإلحصك ككائية غالباً ما يثدي إلى نتائج غير
سليمة.
 .3الشعور لدى اللثيرين بأن اآلالت الجديدة والصيانة المستمرة والمكثةة ستثدي إلى تحسين الجودة.
مس ك ك ك ك ك ككتوى التعليم بالمدارل والجامعات  ،حي

 .4انخةا

أص ك ك ك ك ك ككبحت ال تعلم المهارات الالزمة للعمل في الش ك ك ك ك ك ككركات

الجديدة.
 .5االتص ككال مع االس ككتش ككاري لتقديم وص ككةة جاهزة لتحس ككين الجودة بدالً من ابتلار وص ككةة تتةق واحتياجات المنش ككأة من
العاملين فيها.
 .6البح

عن أعذار كالقول بأن مشكلتنا تختل

أو إدارة الجودة عندنا تقوم بعملها أو لدينا رقابة الجودة أو

إننا ننةذ المواصةات ( المرجع السابق  ،ص.) 129
رابعاً :األخطاء الشائعة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة:

إن تطبيق مدخل إدارة الجودة الشكاملة لم يكن دائماً ناجحاً  ،لذلا فاالنتباه إلى بعض األخطاء الشكائعة التي تثدي إلى
فشكل تطبيق مدخل إدارة الجودة الشكاملة أو تبطم من نجاحه أم اًر مهماً لمسكاعدة الشكركات نحو تجنب الوقوف في مثل هذه
األخطاء و التالي فشككلها وهذا ينبع من سك لوكيات اإلدارة أو العاملين والبعض األخر أخطاء اسككتخدام األسككاليب اإلحصككائية
 ،و يما يلي أهم هذه األخطاء:
 .1تعمل الشتتركة لتحقيق نتائج ستتريعة :يتطلب مدخل إدارة الجودة الشككاملة بعض كاً من الوقت حتى تظهر نتائج ملموسككة
من ككه في التطبيق العلمي  ،وه ككذا م ككا يثك ككده م ككدخ ككل إدارة الجودة وال ككذي يعتبر متطلب كاً للنج ككا وهو أن تقوم اإلدارة العلي ككا
للمنظمة بتقديم الدعم والتأييد لعمليات التطوير والتحسين  ،وهذه المتييرات ال يمكن تحقيقها في وقت قصير.
 .2التقليد والمحاكاة لتجارب الشتتركات األخرى :إن نجا مدخل إدارة الجودة الش ككاملة في ش ككركات ص ككناعية ض ككمن بلدان
صك ككناعية متقدمة  ،اليعني بالضك ككرورة إمكانية تطبيقه بنجا في جميع البلدان  ،فثمة توفر شك ككروط ومتطلبات قد يصك ككعب
توفيرها على األقل في األمد القصير.
 .3اتخاذ قرار التطبيق قبل تهيئة مناخ الشتتركة المالئم :من خالل د ارس ككات ميدانية لعدد من الش ككركات التي فش ككلت في
تط بيق مدخل إدارة الجودة الشك ك ك ك ك ككاملة  ،تألد بأنه يرجع سك ك ك ك ك ككبب ذلا إلى عملية التسك ك ك ك ك ككرف في اتخاذ قرار التنةيذ قبل توفير
المتطلبات اللا ية لنجاحه  ،والتي تتض ك ك ك ككمن خلق ثقافة تنظيمية تتوافق مع متطلباته  ،فةي كثير من الش ك ك ك ككركات العر ية ،
نجد أن أبعاد ثقافة الش ك ككركة غير مالئمة إطالقاً بش ك كككلها الحالي  ،مما يتطلب إجراء تيييرات في بيئة الش ك ككركة الس ك ككتيعا
فلسةة إدارة الجودة الشاملة.
 .4عدم التقدير الكافي ألهمية الموارد البشترية :من األخطاء التي تثدي إلى فشككل نجا عملية إدارة الجودة الشككاملة هو
عدم االهتمام بالموارد البشك ك كرية مقارنة بالموارد األخرى التي تمتللها الشك ك ككركة والسك ك ككيما التلنولوجيا لهذه الشك ك ككركات  ،و رغم
أهمية ودور التلنولوجيا في مدخل إدارة الجودة الشك ك ك ككاملة  ،إال أن دور الموارد البشك ك ك كرية يضك ك ك ككيو اللثير من األهمية على
أهميكة التلنولوجيكا ،ألن العبرة ليس في امتالك هكذه التلنولوجيكا عنكد التخطيط لتنةيكذ إدارة الجودة الش ك ك ك ك ك ك ككاملكة فهكذا المكدخكل
يرتلز على ثالثة دعائم متةاعلة ومتلاملة مع بعض ككها البعض وهي :جودة التلنولوجيا المادية  ،جودة التلنولوجيا البش كرية
وجودة البيئة.

 .5عدم اتستتتال ستتتلوكيات قادة الشتتتركة مع أقوالهم :إن التصك كريح بشك ككيء والعمل بخالفه يعبر تماماً عن بيا

القيادة التي

ت عطي القككدوة للعككاملين  ،وهو ذلككا النمط من القيككادة الككذي اعتككاد أن يةعككل غير مككا يقول  ،عنككدئككذ يةقككد مثككل هثالء القككادة
مصداقيتهم لك ك ك ككدى العاملين وهو أخطر عامل أو عنصر يثثر في نجا مدخل إدارة الجودة الشاملة.
 .6اتباع أنظمة وستتتياستتتات التتالءم مع إدارة الجودةالشتتتاملة :هناك متطلبات لتنةيذ مدخل إدارة الجودة الشك ككاملة ومن بينها
ضك ككرورة التخلي عن سك ككياسك ككة التعويض التقليدية وما تتضك ككمنه من حوافز فردية تخلق التنافس بين األفراد وليس الجماعات
وعكدم اللجوء إلى طرق التقييم التي تشك ك ك ك ك ك كيكل القكائمين بهكا بجوانكب بعيكدة عن اإلبكداف واالبتلكار  ،ككذلكا اإلجراءات والنظم
الروتينية القديمة  ،وكل ذلا ال يتماشى مع تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 .7الفشل في توفير معلومات عن االنجازات المحققة :تعتبر عملية القيال من األمور الهامة في عمليات التحسين المستمر
لاداء  ،فمن خاللها يمكن تحديد األداء الحالي  ،ومن ثم التةلير بتحسك ك ك ك ككينه في المسك ك ك ك ككتقبل هذا من جانب  ،ومن جانب
أخر ف ن توفير معلومات عن حجم االنجاز المحقق ووض ك ك ك ك ككعها أمام العاملين كافة يس ك ك ك ك ككاعد في تحقيق المزيد من االلتزام
بكالخطكة الالزمكة لتنةيكذ إدارة الجودة الشك ك ك ك ك ك ككاملكة  ،وهكذا بكدوره يثدي إلى اعتزاز العكاملين بمكا حققوه ألنكه من عمكل أيكديهم ممكا
يدفعهم إلى المزيد من الحمال والدافعية ويدفعهم إلى التحسين المستمر  ،لذل ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككا ف ن بيا
حي

هذه المعلومات سواء من

الةشل في توفيرها أو عدم اإلعالم عنها سيولد الشعور باإلحباط وعدم الرضا.

 .8التصتدي للمشتاكل الكبيرة مع بداية التطبيق :ال يعتمد مدخل إدارة الجودة الشكاملة على التييرات الجذرية السكريعة  ،وللنه
يسككعى إلى تحقيق نجاحات صككييرة بمرور الوقت  ،لذا ف ن التيير المرحلي والتعامل مع المواضككيع بالتعاقب هو األسككلو
األفضل الذي يتةق مع فلسةة إدارة الجودة الشاملة ( .علوان 2005 ،م  ،ص.)116-113
خامساً :النتائج المرجوة من التطبيق الناجح إلدارة الجودة الشاملة:
قد يكون من الص ككعب معرفة التأثير المباش ككر لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الش ككاملة على أداء المنظمة  ،وللن ثبت من
دراسات سابقة أنه عند تطبيق هذه المبادئ في المنظمة  ،يمكن تحقيق ميزات كثيرة منها:
 .1تقوية عالقاتها مع المستهللين وزيادة رضاهم من خالل تلبية احتياجاتهم المختلةة.
 .2تحسين مستوى ر حية المنظمة وتحقيق وفورات مالية لها وتقليل نةقاتها الضائعة.
 .3رفع معنويات المو ةين داخل المنظمة وتحسك ك ك ك ك ككين اتجاهاتهم ووالئهم في مجال العمل  ،و التالي زيادة إنتاجيتهم وتحةيزهم
وتشجيعهم على االشتراك في عملية اتخاذ الق اررات داخل المنظمة بشكل فعال.

 .4تعزيز سككمعة المنظمة والمسككاعدة على تطوير إدارة فعالة لها  ،تركز على األولويات بشكككل صككحيح ( .عليمات 2004 ،
م  ،ص.) 59
سادساً  :الثقافة التنظيمية التي يتطلبها تطبيق إدارة الجودة الشاملة:
تتمثل الثقافة التنظيمية التى يتطلبها تطبيق إدارة الجودة الشاملة فى:
 .1تحقيق رسالة المنظمة وأهدافها .
 .2المكاشةة والصدق في كافة أنواف االتصاالت التي تجري داخل المنظمة.
 .3توحيد القيم والمعتقدات بين جميع العاملين بالمنظمة.
 .4أهمية العمل الجماعي ونبذ العمل الةردي.
 .5اإليمان بأن تحقيق المنظمة ألهدافها يحقق بالضرورة أهداف العاملين.
 .6ضرورة العمل الجيد بدون أخطاء أفضل بكثير من تصحيح األخطاء.
 .7التعرف على أسبا

األخطاء لتالفيها بدالً من معاقبة المخطيء.

 .8التعرف على احتياجات ورببات المستهللين وأن يكون رضا المستهلا هو الهدف الحقيقي لجميع العاملين.
 .9أن تعمل كافة إدارات المنظمة في تناغم وتناسق من أجل ارضاء المستهلا فال مجال للمنافسة بين تلا اإلدارات فالنجا
هو نجا للجميع وليس لافراد.
 .10أن الةشل ليس هو نهاية المطاف بل إنه تجر ة يجب تجاوزها ولنبدأ من جديد مع االستةادة من أخطائنا.
 .11تنمية الرقابة الذاتية واالحسال بالمسئولية.
 .12أن يكون جميع العاملين مبتلرين ومبدعين.
إن الثقافة التنظيمية الجديدة يجب أن تساعد كل من يعمل في المنظمة على التعامل والتليو مع المتييرات البيئية
الداخلية والخارجية األمر الذي يضمن بقاء المنظمة واستمرارها( .الصيرفي 2003 ،م  ،ص.) 335

الفصل الثالث  :الجانب العملى للدراسة
المقدمة
المبحث األول  :مجتمع الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة فى التحليل.

المبحث الثانى  :جمع وتحليل البيانات والمعلومات.
المبحث الثالث  :النتائج والتوصيات.

المبحث األول
مجتمع الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة فى التحليل
المقدمة:

سيتناول هذا الةصل من الدراسة الميدانية التعريو بالمنظمات محل الدراسة  ،وتحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة
 ،أيضاً أدوات جمع البيانات والمتمثلة فى استمارة االستبيان  ،سيتناول أيضاً تجميع البيانات وتحليلها من خالل عدة
مراحل منها مرحلة تةريغ المعلومات والبيانات ومرحلة جدولة المعلومات ومرحلة تحليل وتةسير البيانات  ،وأخي اًر سيتناول
نتائج الدراسة التى توصل إليها الباح

وتوصياتها.

أوالً :نبذة عن المصارف التجارية:
هى مثسسات منظمة تتبع نظام الشركات  ،هدفها األساسى تحقيق الر حية وتلون متصلة بشبكة من الةروف وتقوم
بمجموعة من العمليات المصر ية يتم تنةيذها من خالل فروف أو من خالل مكاتب بوضو ودقة  ،وهى تقبل جميع
الودائع من جميع الجهات ومن كافة األنواف ( الجارية  ،طويلة األجل  ،التوفير) ،أيضاً يقوم المصرف باالحتةاظ بسيولة
لحين طلب سحب الودائع  ،كما تلون متخصصة بتقديم ائتمان طويل األجل فى اليالب.
وتعتبر المصارف التجارية أهم أنواف المصارف وألثرها نشاطاً  ،حي أن معظم الودائع تتركز لديها ومعظم القرو
تمنح من خاللها وتثدى معظ م الخدمات عن طريقها  ،بذلا ف ن المصارف التجارية تعتبر من أهم المصارف التى
تثدى و ائ

أساسية فى االقتصادات المعاصرة  ،حي

أنها أحدثت تيييرات هامة فى أساليب قيامها بهذه الو ائ

 ،وطريقة أدائها لها.
ونظ اًر إلقامة الباح

فى مدينة طرابلس  ،ف نه تم اختيار الةروف الواقعة فى نطاق مدينة طرابلس إلجراء الجانب

العملى من هذه الدراسة عليها و التالى ف ن المصارف التى تم تطبيق الجانب العملى عليها هى :مصرف الجمهورية
ومصرف الوحدة.
ونظ اًر للون مجتمع الدراسة منتشر على رقعة جي ار ية واسعة موزعة على معظم مدن ليبيا لذلا التةى الباح
بحصر مجال دراسته فى المصارف الواقعة داخل نطاق مدينة طرابلس  ،وقد تم اختيار مصرفى الجمهورية والوحدة
الواقعة داخل نطاق هذه المدينة نظ اًر ألن إمكانيات الباح

محدودة  ،باإلضافة إلى تماثل األوضاف اإلدارية بصورة

عامة وتبعيتها لنةس القطاف  ،أيضاً خضوعها لنةس القوانين والتشريعات على مستوى البلد كونها تعمل فى روف
اقتصادية و يئية واحدة  ،لذلا ف ن نتائج الدراسة يمكن أن تلون مثشرات لها داللة على واقع النشاط التدريبى بالمصارف
األخرى فى مدن أخرى غير مدينة طرابلس وفى مصارف أخرى غير مصرفى الجمهورية والوحدة  ،كذلا و ما أن

المصارف التى تمثل مجتمع الدراسة متجانسة نظ اًر لتبعيتها المباشرة لمصرف ليبيا المركزى ف ن استخدام أسلو العينة
الذى يعنى اختيار جزء من المجتمع األصلى يحقق أغ ار

الدراسة  ،و التالى يمكن تعميم النتائج على مجتمع الدراسة.

ثانياً :التعريب بالمنظمات محل الدراسة:
 .1مصرف الجمهورية:
في إطار تنةيذ االستراتيجية التي اعتمدها مصرف ليبيا المركزي إلعادة هيكلية وتطوير وتحدي

القطاف المصرفي

الليبي الهادفة إلى االرتقاء بالخدمات المصر ية علي المستوي المحلي و العالمي  ،وإلى ما انتهت إليه الجمعية العمومية
للال المصرفين ( الجمهورية واألمة سابقاً ) بشأن الموافقة علي دمج المصرفين في كيان مصرفي واحد استناداً علي
قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم ( )74لسنة (2007م ) باإلذن بذلا  ،وقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا
المركزي رقم ( )8لسنة (2008م) بشأن تصنيو ذلا ضمن الحاالت المنصوص عليها في المادة (  / 62ثالثاً ) من
قانون المصارف فقد صدر قرار دمج المصرفين في مصرف واحد تحت اسكم مصرف الجمهوريككة.
بهذا االندماج هر للوجود مصرف ليبي موحد بميزانية تةوق (  ) 8مليارات دينار ليبي و شبكة فروف عددها ( 146
) فرعاً  ،حي بلغ عدد المو ةين (  ) 5,800مو

ومو ةة  ،و ذلا يكون أحد ألبر المصارف الليبية بعد المصرف

الليبي الخارجي.
من أهداف المصرف تو يو وتحديد أوجه استثمار أموال المصرف  ،وتقديم أفضل الخدمات المصر ية لعمالئه
من كافة القطاعات  ،وفتح فروف ومكاتب في الداخل والخارج  ،ونشر الوعي المصرفي واإلئتمانى.
يسعي المصرف إلى القيام بالو ائ

التالية:

 .1قبول الودائع تحت الطلب أو ألجل وفتح الحسابات الجارية.
 .2تحصيل ودفع األوامر وأذونات الصرف.
 .3إصدار المستندات والصكوك وأذونات الصرف وغيرها من األوراق التجارية.
 .4إصدار خطابات الضمان واالعتماد.

 .5مباشرة أعمال الصرف األجنبي بمراعاة أحكام الرقابة علي النقد.
والملحق رقم (  ) 3يوضح الهيكل التنظيمى لمصرف الجمهورية.
 .2مصرف الوحدة:
تأسس بموجب القانون رقم (  ) 153لسنة 1970م والصادر فى 1970/12/22م بشأن تأميم الحصص األجنبية
فى المصارف التجارية الليبية وإعادة تنظيمها  ،والذى بمقتضاه أنشم مصرف الوحدة نتيجة دمج خمسة مصارف
تجارية أجنبية بنسبة  %49من رأل المال وهى ( :مصرف شمال أفريقيا  ،مصرف النهضة العر ية  ،الشركة المصر ية
األفريقية  ،والمصرف التجاري )  ،والتى جرى تأميم المشاركة األجنبية فيها  ،أما المصرف الخامس فهو مصرف (
القافلة األهلى ) الذى كان مملوكاً للقطاف الخاص.
و لغ رأل مال المصرف عند افتتاحه (  ) 6.3مليون دينار  ,واستمر المصرف في مزاولة أعماله واستثماراته التي
لان يقوم بها وزيا دة عدد األفراد والجهات والشركات المحلية واألجنبية المتعاملة معه  ,والمصرف مملوك بنسبة ( 87
 ) %مللية عامة لمصرف ليبيا المركزي  ,و نسبة (  ) %12.9مللية خاصة  ,و نسبة ( )%0.13مللية لشركات
عامة  ,ويتخذ من بنيازي مرك اًز رئيسياً إلدارته التنةيذية لتسيير كافة أعماله  ,من خالل ما يملله من حصة في السوق
المصر ية بعدد من الةروف تصل إلي (  ) 70فرف ووكالة  ,منتشرة في كافة أنحاء ليبيا.
ومن خالل الرفع من قيمة أداء المو ةين  ,قد تم تدريب عدد كبير منهم بمركز التدريب المصرفي التابع لمصرف
ليبيا المركزي  ,أيضاً في الدورات الخارجية والتطوير الذاتي من جانب المو ةين أنةسهم من خالل االلتحاق بمستويات
التعليم العام والعالي الذي يتناسب مع مثهالتهم  ،والملحق رقم ( )4يوضح الهيكل التنظيمي لمصرف الوحدة.
ثالثاً  :مجتمع وعينة الدراسة:
تمثل مجتمع الدراسة في جميع العاملين بالةروف المختلةة لمصرفى الجمهورية والوحدة ب داراتها المختلةة باإلضافة
إلى جميع العاملين باإلدارات الرئيسية للال المصرفين  ،حي

بلغ عدد العاملين بمصرف الجمهورية (  ، ) 1384و لغ

عدد العاملين بمصرف الوحدة (  ، ) 831أي أن حجم مجتمع الدراسة بلغ (.)2215

ونظ اًر لصعو ة الوصول إلى جميع مةردات مجتمع الدراسة فقد تم استخدام أسلو المعاينة لجمع البيانات األولية،
وليكون حجم العينة مناسباً تم استخدام معادلة تحديد حجم العينة كالتالي (:طشطوش 2001 ،م  ،ص.)85
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هذه العينة ما نسبته ( )%14.80من مجتمع الدراسة.
ونظ اًر ألن مجتمع الدراسة مكون من مصرفين ( الجمهورية  ،والوحدة )  ،قام الباح

بسحب عينة عشوائية بسيطة

حسب الصيية التالية (:عاشور وآخرون 2005 ،م  ،ص.)28
N1
𝑛×
N

= 𝑛1

حي إن  n1حجم العينة المناسب من الطبقة األولى  N1 ،حجم الطبقة األولى  N ،حجم المجتمع  n ،حجم العينة
الللية الالزم سحبها من المجتمع الللي.
و تطبيق هذه الصيية في الطبقة األولى ( مصرف الجمهورية ) نحصل على اآلتي:
N1
1384
= 𝑛×
× 328 = 204.9 ≅ 205
N
2215

= 𝑛1

و التطبيق على الطبقة الثانية ( مصرف الوحدة ) نحصل على حجم العينة الالزم سحبها منه .والجدول رقم ()2
يوضح ذلا.
جدول رقم ) 2
عينة الدراسة
حجم االستمارات عدد
حجم
المصرف
الفاقد
التى تم
المجتمع العينة
توزيعها
3
210
الجمهورية 205 1384
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2
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و عد تجميع استمارات االستبيان استخدم الباح

االستمارات االستمارات
نسبة
القابلة
الغير قابلة
الفاقد
للتحليل
للتحليل
للحجم
205
2
%1.43
%1.56

6

120

%2.99

8

325

الطريقة الرقمية في ترميز البيانات  ،و ما أنه يقابل كل عبارة من

عبارات محاور المتييرات األساسية لالستبانة قائمة تحمل االختيارات التالية وفقاً لمقيال ليكرت الخماسي ( :موافق
بدرجة كبيرة جداً – موافق بدرجة كبيرة – موافق إلى حد ما – غير موافق – غير موافق على اإلطالق )  ،وقد تم
إعطاء كل من االختيارات السابقة درجات لتتم معالجتها إحصائياً على النحو التالي  :موافق بدرجة كبيرة جداً ()5
خمس درجات  ،موافق بدرجة كبيرة ( )4أر ع درجات  ،موافق إلى حد ما ( )3ثالث درجات  ،غير موافق ( )2درجتان
 ،غير موافق على اإلطالق ( )1درجة واحدة  ،و ما أن هناك أر ع فراغات وخمس اختيارات لذلا تم تحديد المدى للل
اختيار حي

أن المدى =

4
5

=  ، 0.8بالتالي ف ن المدى بين كل اختيار يساوي  ، 0.8ومن ذلا ف ن مدى كل

اختيار يتم حسابه كما هو مبين بالجدول رقم ( .) 3

جدول رقم ) 3
مدى االختيارات المستخدمة فى الدراسة

االختيارات

مدى االختيار

غير موافق على اإلطالق

من  1إلى أقل من 1.8

غير موافق

من  1.8إلى أقل من 2.6

موافق إلى حد ما

من  2.6إلى أقل من 3.4

موافق بدرجة كبيرة

من  3.4إلى أقل من 4.2

موافق بدرجة كبيرة جداً

من  4.2إلى 5

رابعاً  :تصميم أداة جمع البيانات االستبانة):
قام الباح
لتب البح

بتصميم استبانة معتمداً في ذلا على الدراسات السابقة التي تناولت موضوف الدراسة ،باإلضافة إلى

العلمي.

وتم تقسيم االستبانة إلى محورين رئيسيين  ،باإلضافة للبيانات الشخصية وهي:
المحور األول :تمثل في مجموعة العبارات المتعلقة بنظام إدارة الجودة الشاملة.
المحور الثانى :تمثل في مجموعة العبارات المتعلقة بالثقافة التنظيمية.
المحور الثالث  :تمثل فى مجموعة العبارات المتعلقة بالعالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشاملة.

خامساً  :اختبار صدل وثبات أداة الدراسة:

قام الباح

ب عداد الصورة المبدئية ألسئلة االستبانة بعد اإلطالف على العديد من المراجع العلمية ،والدراسات

السابقة في مجال موضوف الدراسة الحالية  ،و عد مناقشة األستاذ المشرف  ،تم إجراء بعض التعديالت عليها والتوصل
إلى الصورة األولية لالستبانة  ،و عد ذلا قام الباح

بعرضها مرفقة بخطة البح

على عدد من المحكمين الموضح

أسماؤهم في الملحق رقم ( ، )2وذلا للتألد من مدى مالءمة أسئلة االستبانة لمجتمع الدراسة  ،وأن األسئلة تقيس ما
وضعت لقياسه  ،وتجيب عن أسئلة محاور الدراسة  ،باإلضافة إلى مدى مالءمة معيار اإلجابات المستخدمة لاسئلة
الواردة في االستبانة  ،وقد أشار األساتذة المحكمون إلى العديد من المالحظات واالقتراحات والتي تم أخذها بعين
االعتبار ،ومن ثم التوصل إلى الصورة النهائية لالستبانة الموضحة في الملحق رقم (.)1
والختبار مدى ثبات أداة الدراسة االستبانة استخدم الباح

معادلة ( ألةا كورنباخ )  ،وهذا االختبار يقيس درجة

تناسق إجابات المستقصى منهم على كل األسئلة الموجودة بالمقيال  ،وإلى المدى الذي يقيس يه كل سثال نةس
المةهوم  ،وتلون قيمة معامل كورنباخ ألةا ما بين ( )1، 0ويبين مدى االرتباط بين إجابات مةردات عينة الدراسة ,
فعندما تلون قيمة معامل كورنباخ ألةا صة اًر ،فيدل ذلا على عدم وجود ارتباط مطلق ما بين إجابات مةردات عينة
الدراسة  ،أما إذا كانت قيمة معامل كورنباخ ألةا واحد صحيح فهذا يدل على أن هناك ارتباط تام بين إجابات مةردات
عينة الدراسة  ،ومن المعروف أن أصير قيمة مقبولة لمعامل كورنباخ ألةا هي (  ) 0.6وأفضل قيمة تتراو بين (
 0.7إلى  ) 0.8وكلما زادت قيمته عن ( )0.8كان ذلا أفضل  ،والجدول رقم (  ) 4يبين معامل ثبات كل محور من
محاور هذه االستبانة.

جدول رقم ) 4

نتائج اختبار كورنباخ ألفا
عدد العبارات

ألفا كورنباخ

ر .م
1

التركيز على العميل

10

0.990

2

مشاركة العاملين

06

0.981

3

تحةيز العاملين

02

0.990

4

تدريب وتأهيل العاملين

08

0.985

5

التركيز على تحسين العمليات

05

0.983

6

العبارة

التخطيط االستراتيجي واستمرار
التحسين

7

القدرة على االتصال الةعال

07

0.988

04

0.968

8

العمل الجماعي

08

0.989

9

القدرة على االبتلار

05

0.982

10

القدرة على التليو

05

0.991

60

0.984

جميع العبارات

يتضح من الجدول رقم (  ) 4أن معامل ثبات أداة الدراسة ( معامل ألةا كورنباخ ) قد تراو بين ( ، 0.982
 ) 0.991لمختل

عبارات االستبانة  ،وأن معامل ثبات ( ألةا كورنباخ ) لجميع عبارات هذه االستبانة ( ) 0.984

وتعتبر هذه النسب ممتازة.
سادساً  :خصائص مجتمع الدراسة:
لمعرفة خصائص مجتمع الدراسة تم التعرف على بعض سمات عينة الدراسة مثل العمر  ،الجنس  ،المثهل العلمى
 ،إذ أن الهدف من معرفة هذه العوامل هو إبراز التركيبة أو التشكيلة التى تتلون منها العينة إل هار بعض التداخالت
التى يمكن أن تلون بين األسئلة األساسية المطروحة فى االستمارة وهذه العوامل.
وقد تم تجميع إجابات أفراد العينة وإيجاد التوزيع التلرارى لإلجابات عن أسئلة االستبيان باستخدام الحاسب اآللى
وذلا بهدف الحصول على معلومات دقيقة بأسرف وقت وجهد  ،حي

تم استخدام جداول إحصائية معدة خصيصاً

إلدخال البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائى ( .)spssثم تم تحليل البيانات والحصول على النتائج.
وسيتم تعميم النتائج على افت ار

أن أفراد عينة الدراسة تمثل مجتمع الدراسة  ،و يما يلى عر

 .1العمر:
جدول رقم ) 5
عينة الدراسة حسب العمر
التكرار

النسبة المئوية %

العمر
أقل من  25سنة

23

%7.1

من  25سنة إلى أقل من  35سنة

133

%40.9

من  35سنة إلى أقل من  45سنة

112

%34.5

لهذه الخصائص:

من  45سنة فألثر

57

%17.5

المجموف

325

%100.0

من خالل الجدول رقم ( )5والذي يوضح عينة الدراسة حسب العمر ،أنها تختل
 25سنة إلى أقل من  35سنة ( هي النسبة األبرز من بين النسب األخرى  ،حي

من فئة إلى أخرى  ،فالةئة ( من
بلغ تلرارها ( )133مةردة أي

بنسبة (  ، ) %40.9ثم تليها فئة ( من  35سنة إلى أقل من  45سنة ) بتلرار بلغ ( )112مةردة و نسبة ()%34.5
 ،ثم تليها فئة ( من  45سنة فأكثر) بتلرار بلغ ( )57مةردة و نسبة ( ، )%17.5ثم تليها فئة ( أقل من  25سنة )
بتلرار بلغ ( )23مةردة و نسبة ( ، )%7.1يتضح من التحليل السابق أن أفراد عينة الدراسة الذين تتراو أعمارهم بين
 25سنة و 35سنة هى أعلى نسبة بين مةردات عينة الدراسة ويرجع ذلا إلى التعيينات والخريجين خالل السنوات
األخيرة واستقطا

المصارف إلى الخريجين المثهلين علمياً.

 .2الجنس:
جدول رقم ) 6
عينة الدراسة حسب الجنس
التكرار

النسبة المئوية %

الجنس
ذكور

281

%86.5

إناث

44

%13.5

المجموف

325

%100.0

نالحظ من الجدول رقم (  ) 6أن عينة الدراسة تمثلت في ( )281للذكور بما نسبته ( ،)%86.5و( )44لإلناث
أي ما نسبته ( ، )% 13.5عليه يمكن االعتماد على إجابات أفراد العينة لمعرفة وجهة نظر الجنسين بخصوص
موضوف الدراسة.
 .3المؤهل التعليمي:
جدول رقم ) 7
عينة الدراسة حسب المؤهل التعليمي
التكرار

النسبة المئوية %

المؤهل التعليمي
متوسط

80

%2.5

ثانوي

31

%9.5

دبلوم عالي

99

%30.5

بكالوريول

139

%42.8

ماجستير

43

%13.2

دكتوراة

50

%1.5

المجموف

325

%100.0

من خالل الجدول رقم (  ) 7والمتعلق بعينة الدراسة حسب مثهالتهم التعليمية  ،أن مستوى التعليم بكالوريوس)
لمةردات عينة الدراسة هي النسبة األعلى  ،فقد بلغ تلرارها ( )139مةردة  ،ونسبتها ( ، )%42.8وهي بذلا تسجل
النسبة األلبر بين المثهالت التعليمية األخرى  ،تليها نسبة مستوى التعليم ( دبلوم عالي ) بتلرار ( )99مةردة ونسبة

( ، )%30.5تليها نسبة مستوى التعليم (ماجستير) بتلرار ( )43مةردة ونسبة ( ، )%13.2تليها نسبة مستوى التعليم
( ثانوي ) بتلرار ( )31مةردة ونسبة ( ، )%9.5تليها نسبة مستوى التعليم ( متوسط ) بتلرار ( )08مةردة ونسبة
( ، )%2.5تليها نسبة مستوى التعليم ( دكتوراه) بتلرار ( )05مةردة ونسبة ( ، )%1.5وهذا يدل على أن غالبية
أفراد العينة هم من المتعلمين  ،وهذا مثشر يعطينا درجة ثقة عالية فى إجاباتهم على ما تتضمنه استمارة االستبيان من
أسئلة وعبارات  ،و التالى يمكن االعتماد على آراء أفراد العينة للوصول إلى نتائج تخدم أهداف الدراسة.
 .4التخصص:
جدول رقم ) 8
عينة الدراسة حسب التخصص
التكرار

النسبة المئوية %

التخصص
علوم إدارية

101

%31.1

علوم مصر ية

95

%29.2

محاسبة

98

%30.2

أخرى أذكرها (حاسو )

31

%9.5

المجموف

325

%100.0

من خالل الجدول رقم (  ) 8والذي يوضح عينة الدراسة حسب فئات التخصص  ،فالةئة ( علوم إدارية ) هي
النسبة األبرز من بين النسب األخرى  ،فقد بلغ تلرارها ( )101مةردة أي بنسبة (  ، ) %31.1ثم تليها فئة ( محاسبة
) بتلرار بلغ (  ) 98مةردة و نسبة (  ، ) %30.2ثم تليها فئة ( علوم مصرفية ) بتلرار بلغ (  ) 95مةردة و نسبة (

 ، ) %29.2ثم تليها فئة ( أخرى أذكرها ) بتلرار بلغ ( )31مةردة و نسبة ( ، )%9.5وهذا يدل على أن توجه إدارة
المصارف فى تو يو خريجى العلوم اإلدارية.
 .5الخبرة :
جدول رقم ) 9
عينة الدراسة حسب الخبرة
التكرار

النسبة المئوية %

الخبرة
أقل من  5سنوات

87

%26.8

من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات

94

%28.9

من  10سنوات إلى أقل من  15سنة

77

%23.7

من  15سنة فألثر

67

%20.6

المجموف

325

%100.0

من خالل الجدول رقم (  ) 9والذي يوضح عينة الدراسة حسب الخبرة  ،فالةئة ( من  5سنوات إلى أقل من 10
سنوات ) هي النسبة األبرز من بين النسب األخرى  ،فقد بلغ تلرارها (  ) 94مةردة أي بنسبة (  ، ) %28.9ثم تليها
فئة ( أقل من  5سنوات) بتلرار بلغ ( )87مةردة و نسبة (  ، ) %26.8ثم تليها فئة ( من  10سنوات إلى أقل من
 15سنة ) بتلرار بلغ ( )77مةردة و نسبة ( ، )%23.7ثم تليها فئة ( من  15سنة فأكثر) بتلرار بلغ ( )67مةردة
و نسبة ( ، )% 20.6يتضح من خالل التحليل السابق أن خبرات العاملين الذين شملتهم العينة متباينة  ،وهذا يخدم

أغ ار

البح  ،حي أن اآلراء المطروحة حول أسئلة االستبيان تشمل مو ةين من خبرات مختلةة ،مما يعطى النتائج

التى يتم الوصول إليها موضوعية ومصداقية.
 .6المستوى اإلداري:
جدول رقم ) 10
عينة الدراسة حسب المستوى اإلداري
المستوى اإلداري

التكرار

النسبة المئوية %

إدارة عليا

56

%17.2

إدارة وسطى

96

%29.5

إدارة مباشرة

173

%53.3

المجموف

325

%100.0

من خالل الجدول رقم (  ) 10والذي يوضك ككح التوزيع التلراري لمةردات عينة الد ارسك ككة حسك ككب المستتتتوى اإلداري ،
أنها تختل

من فئة إلى أخرى  ،فالةئة ( إدارة مباشتترة ) هي النس ككبة األبرز من بين النس ككب األخرى  ،فقد بلغ تلرارها

( )173مةردة أي بنس ككبة ( ، )%53.3ثم تليها فئة ( إدارة وستتطى ) بتلرار بلغ ( )96مةردة و نس ككبة ( ، )%29.5ثم
تليها فئة ( إدارة عليا ) بتلرار بلغ ( )56مةردة و نسبة ( ، )%17.2حي
الدراسة  ،حي

تم أخذ جميع المستويات اإلدارية فى عينة

إنه للتعرف على كالً من الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشاملة يجب عدم استبعاد أى مستوى إدارى.

المبحث الثانى  :جمع وتحليل البيانات والمعلومات
أوالً  :تحليل البيانات الخاصة بإدارة الجودة الشاملة:
 .1التركيز على العميل
الجدول رقم (  ) 11يبين التوزيع التلرارى والنسبى المئوى إلجابات مةردات العينة على العبارات المتعلقة
بالتركيز على العميل.
جدول رقم ) 11
التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات العينة على العبارات المتعلقة
بالتركيز على العميل
غير

النسبة

ر .م

العبارة

يتم سثال العميل عن ما إذا

ت

موافق

غير

على

موافق

اإلطالل

1

لانت هناك إجراءات أخرى

%

33.5

يتم إ هار اإلهتمام بمطالب

ت

102

واحتياجات العمالء.

%

31.4

يمكن اتخاذها إلرضائه.
2

3

109

91

موافق

موافق

إلى

بدرجة

حد ما

كبيرة

66

46

20.3 28.0
98

51

15.7 30.2

موافق
بدرجة
كبيرة
جداً
13

14.2

4.0

33

41

10.2

12.6

يوجككد نظككام يسك ك ك ك ك ك ككمح بككأخككذ

ت

111

105

60

87

16

وجهة نظر العمالء.

%

34.2

32.3

1.8

26.8

4.9

4

5

6

يوجككد نظككام لقيككال رض ك ك ك ك ك ك ككا

ت

العمالء.

%

26.5

36.0

4.9

21.2

11.4

يتم االسك ك ك ك ك ك ككتج ككاب ككة لمط ككال ككب

ت

67

88

30

101

39

العمالء بسرعة وكةاءة.

%

20.6

27.1

9.2

31.1

12.0

يك كت ككم الك كعك كم ك ك ككل عك كل ككى ح ك ك ككل

ت

71

87

21

75

71

الكمش ك ك ك ك ك ك كككالت الكتكي تكواج ك ك ككه
العمالء.
يقوم المصككرف بتقديم اقت ار

7

ل كع كم ككالئ ك ك ككه ع ككن خ ك ك ككدم ك ك ككات

9

10

%

21.8

26.8

6.5

23.1

21.8

ت

95

42

54

88

46

%

29.2

يتم د ارس ك ك ك ك ككة حاجات العميل

ت

46

وربباته.

%

14.2

ت

49

%

15.1

إضا ية وجديدة لهم.
8

86

117

16

69

37

يتم متابعة شكاوي العمالء.

يتم التألد من رض ك ك ككا العميل
قبل انصرافه.

16.6 12.9
71

62

19.1 21.8

27.1

14.2

73

73

22.5

22.5

86

62

26.5

19.1

ت

162

100

17

39

7

%

49.8

30.8

5.2

12.0

2.2

83

45

13.8 25.5

من واقع الجدول رقم (  ) 11أشارت النتائج إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول التركيز على العميل
حي

يتضح ذلا من نسب إجابات أفراد عينة الدراسة التى تراوحت بين أعلى نسبة (  ) % 22.5وأقل نسبة

(  ) % 2.2عند المستوى موافق بدرجة كبيرة جداً )  ،وما يثكد ذلا أيضاً نسب إجابات أفراد العينة حول
نةس المثشرات عند مستوى

موافق بدرجة كبيرة ) حي

تراوحت ما بين أعلى نسبة ( ) %31.3إلى أقل

نسبة (  ، ) % 10.2كما نالحظ تألد ذلا من نسب إجابات أفراد العينة عند المستوى موافق إلى حد ما
) والتى تراوحت مابين أعلى نسبة (  ) % 20.3إلى أقل نسبة ( .) % 1.8
كما تم إيجاد متوسطات إجابة أفراد عينة الدراسة حول محور التركيز على العميل لمعرفة ترتيب عبارات
هذا المحور والمبينة فى الجدول رقم .) 12
جدول رقم ) 12
آراء عينة الدراسة حول محور التركيز على العميل
 %95فترة ثقة
العبارة

ر .م

المتوسط اإلنحراف
الحسابي المعياري

لمتوسط المجتمع
الحد

الحد

األدنى

األعلى

الترتيب

يتم س ك كثال العميل عن ما إذا كانت
1

هك كن ك ك ككاك إجك كراءات أخك ككرى يك كمك كك ككن

2.271

1.181

2.14

2.40

2

اتخاذها إلرضائه.
2

3
4

يتم إ هك ك ككار اإلهتمك ك ككام بمطك ك ككالك ك ككب
واحتياجات العمالء.
يوجد نظام يسككمح بأخذ وجهة نظر
العمالء.
يوجد نظام لقيال رضا العمالء.

2.425

1.356

2.28

2.57

4

2.360

1.323

2.22

2.50

3

2.551

1.375

2.40

2.70

5

5

6

يتم االسك ك ك ك ك ك ككتجكابكة لمطكالكب العمالء
بسرعة وكةاءة.
يتم العمككل على حككل المشك ك ك ك ك ك كككالت
التي تواجه العمالء.

2.868

2.963

1.369

1.501

2.72

2.80

3.02

3.13

7

8

يكقكوم الكمصك ك ك ك ك ك ككرف بكتكق ك ك ككديكم اقكتك ار
7

لعمالئ ككه عن خ ككدم ككات إضك ك ك ك ك ك ك ككا ي ككة

2.840

1.455

2.68

3.00

6

وجديدة لهم.
8

يتم دراسة حاجات العميل وربباته.

3.172

1.373

3.02

3.32

10

9

يتم متابعة شكاوي العمالء.

3.089

1.373

2.94

3.24

9

10

يتم التكألكد من رضك ك ك ك ك ك ككا العميكل قبكل
انصرافه.

1.858

1.099

1.74

1.98

1

من الجدول رقم (  ) 12نالحظ أن عبارة يتم التأكد من رضا العميل قبل انصرافه ) جاءت فى المرتبة
األولى من حي

التركيز على العميل ) وهذا يشير إلى حرص المصارف محل الدراسة على بناء عالقات

جيدة مع الز ائن بهدف كسب رضاهم للمحافظة على والئهم.
جاءت عبارة

يتم سؤال العميل عن ما إذا كانت هنا هنا إجراءات أخرى يمكن اتخاذها إلرضائه )

فى المرتبة الثانية من حي

التركيز على العميل )

وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة مهتمة

بوضع إجراءات يمكن اتخاذها إلرضاء عمالئها.
جكاءت عبكارة يوجتد نظتام يستتتتتتتتتمح بتأختذ وجهتة نظر العمالء ) فى المرتبكة الثكالثكة من حيك
على العميل ) وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة مهتمة بأخذ وجهة نظر العمالء.

التركيز

جاءت عبارة يتم إفهار االهتمام بمطالب واحتياجات العمالء ) فى المرتبة الرابعة من حي

التركيز

على العميل ) وهذا يشك ك ككير إلى أن المصك ك ككارف محل الد ارسك ك ككة تولى اهتمامها بمطالب العمالء واحتياجاتهم
المتجددة.
جاءت عبارة يوجد نظام لقياس رضا العمالء ) فى المرتبة الخامسة من حي

التركيز على العميل)

وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول االلتزام بوضع نظام لقيال رضا العمالء بهدف كسب
رضاهم للمحافظة على والئهم.
يقوم المصرف بتقديم اقتراح لعمالئه عن خدمات إضافية وجديدة لهم ) فى المرتبة

جاءت عبارة

السادسة من حي ( التركيز على العميل ) وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول االلتزام بتقديم
اقت ار لعمالئها لتقديم خدمات إضا ية وجديدة لهم من أجل زيادة انتمائهم ووالئهم.
جاءت عبارة
على العميل )

يتم االستجابة لمطالب العمالء بسرعة وكفاءة ) فى المرتبة السابعة من حي

التركيز

وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تدرك أهمية االستجابة لمطالب العمالء بسرعة

وكةاءة.
جاءت عبارة يتم العمل على حل المشكالت التى تواجه العمالء ) فى المرتبة الثامنة من حي
على العميل )

التركيز

وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة غير ملتزمة بالعمل على حل المشكالت التى

تواجه العمالء بصورة جيدة.
جاءت عبارة يتم متابعة شكاوى العمالء ) فى المرتبة التاسعة من حي
يشير إلى ضع

التركيز على العميل )  ،وهذا

المصارف محل الدراسة بمتابعة شكاوى العمالء والعمل على حلها.

جاءت عبارة يتم دراسة حاجات العميل ورغباته ) فى المرتبة العاشرة من حي ( التركيز على العميل)
وهذا يشير إلى ضع

المصارف محل الدراسة بدراسة حاجات العميل وتحقيق ربباته وتطلعاته.

وألجل تحديد درجة الموافقة إلجابات مةردات العينة على إجمالى العبارات المتعلقة بمحور التركيز على
العميل  ،تم استخدام اختبار (  ) tحول المتوسط العام للعبارات المتعلقة بمحور التركيز على العميل ،
والجدول رقم (  ) 13يبين ذلا.
جدول رقم ) 13
نتائج اختبار  ) tحول المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على محور التركيز على
العميل
 %95فترة ثقة لمتوسط
متوسط العينة

2.63969

المجتمع

اإلنحراف
المعياري للعينة

1.28951

قيمة

الحد

الحد

األدنى

األعلى

2.4990

2.7804

اختبار t

36.904

مستوى
المعنوية
المشاهد
0.000

الجدول رقم (  ) 13يبين المتوسط العام إلجابات أفراد عينة الدراسة حول محور التركيز على العميل)
 ،ومن الجدول نالحظ أن متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة يساوى (  ) 2.63969بانحراف معيارى (
 ، ) 1.28951وأن (  ) % 95فترة ثقة إلجابة هذا المتيير فى مجتمع الدراسة يتراو بين ( – 2.4990
.) 2.7804
والختبار الفرض

أن متوسط اإلجابات حول محور التركيز على العميل أكبر من

بدرجة كبيرة )  ،تم استخدام اختبار (  ، ) tوحي

) 2.6

موافق

أن قيمة (  ) tالمحسو ة تساوى (  ) 36.904وهى ألبر

من قيمة (  ) tالجدولية عند مستوى معنوية (  ) % 5وتساوى (  ، ) 1.96مما يشير إلى رفض الةرضية
 ،وأن متوسط اإلجابات فى مجتمع الدراسة حول محور التركيز على العميل ألبر من (  ) 2.6موافق إلى

حدما )  ،بما يدل على أن غالبية أفراد مجتمع الدراسة يرون أن هنا اهتمام متوسط فى التركيز على
العميل.
 .2التركيز على تلبية احتياجات العاملين:
أ .مشاركة العاملين:
الجدول رقم (  ) 14يبين التوزيع التلرارى والنسبى المئوى إلجابات مةردات العينة على العبارات المتعلقة
بمشاركة العاملين.
جدول رقم ) 14
التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات العينة على العبارات المتعلقة بمشاركة العاملين
غير
العبارة

النسبة

ر .م

تمنح اإلدارة فرص ك ككة للعاملين إلبداء

ت

موافق

غير

على

موافق

اإلطالل
1

2

إلى حد

بدرجة

ما

كبيرة

47

56

بدرجة
كبيرة
جداً
38

رأيهم في األعمال الموكلة إليهم.

%

30.8

25.8

14.5

17.2

11.7

يتم اشك ك ك ك ك ك ككتراك العك ككاملين في إيجك ككاد

ت

69

67

25

77

87

الحلول المناسك ك ك ك ك ككبة للمشك ك ك ك ك ككالل التي

%

21.2

20.6

7.7

23.7

26.8

يتم أخك ككذ آراء العك ككاملين قبك ككل تييير

ت

129

52

23

76

45

طرق أداء العمل.

%

تواجههم.
3

100

84

موافق

موافق

موافق

39.7

16.0

7.1

23.4

13.8

4

5

6

يتم إعط ككاء صك ك ك ك ك ك ككالحي ككات للع ككاملين

ت

162

96

32

17

18

للتصرف عند مواجهة المشالل.

%

49.8

29.5

9.8

5.2

5.5

يتم تشك ك ك ك ك ك كككي ك ك ككل حلق ك ك ككات جودة في

ت

146

85

46

32

16

المصرف.

يتم مناقشة المشالل بشكل جماعي.

%

44.9

26.2

14.2

9.8

4.9

ت

128

97

25

37

38

%

39.4

29.8

7.7

11.4

11.7

من واقع الجدول رقم (  ) 14أشارت النتائج إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول اشراك العاملين إلبداء
رأيهم  ،حي

يتضح ذلا من نسب إجابات أفراد عينة الدراسة التى تراوحت بين أعلى نسبة ( )%6.8وأقل

نسبة (  ) % 4.9عند المستوى موافق بدرجة كبيرة جداً ) وما يثكد ذلا أيضاً نسب إجابات أفراد العينة
حول نةس المثشرات عند مستوى موافق بدرجة كبيرة ) حي

تراوحت مابين أعلى نسبة (  ) % 23.7إلى

أقل نسبة (  ، ) % 5.2كما نالحظ تألد ذلا من نسب إجابات أفراد العينة عند المستوى موافق إلى حد
ما ) والتى تراوحت ما بين أعلى نسبة (  ) % 14.5إلى أقل نسبة ).)% 7.1

كما تم إيجاد متوسطات إجابة أفراد عينة الدراسة حول محور مشاركة العاملين لمعرفة ترتيب عبارات
هذا المحور والمبينة بالجدول رقم .)15
جدول رقم ) 15
آراء عينة الدراسة حول محور مشاركة العاملين
 %95فترة ثقة
ر .م

1

العبارة

تمنح اإلدارة فرصك ك ككة للعاملين إلبداء
رأيهم في األعمال الموكلة إليهم.

المتوسط اإلنحراف
الحسابي المعياري

2.532

1.384

لمتوسط المجتمع
الحد

الحد

األدنى

األعلى

2.38

2.68

الترتيب

4

يتم اشك ك ك ك ك ك ككتراك العك ككاملين في إيجك ككاد
2

الحلول المناسك ك ك ك ك ككبة للمشك ك ك ك ك ككالل التي 3.142

1.533

2.97

3.31

6

تواجههم.
3

4

5

يتم أخك ككذ آراء العك ككاملين قبك ككل تييير
طرق أداء العمل.
يتم إعط ككاء صك ك ك ك ك ك ككالحي ككات للع ككاملين
للتصرف عند مواجهة المشالل.
يتم تشك ك ك ك ك ك كككي ك ك ككل حلق ك ك ككات جودة في
المصرف.

2.557

1.532

2.39

2.72

5

1.871

1.137

1.75

1.99

1

2.037

1.196

1.91

2.17

2

6

يتم مناقشة المشالل بشكل جماعي2.262 .

1.384

الجدول رقم (  ) 15يبين إجابات أفراد عينة الدراسة حول محور

2.11

2.41

3

مشاركة العاملين )  ،ومن الجدول

نالحظ أن عبارة ( يتم إعطاء صالحيات للعاملين للتصرف عند مواجهة المشاكل ) جاءت فى المرتبة األولى
من حي

( مشاركة العاملين )  ،وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تحرص على إعطاء صالحيات

للعاملين للتصرف عند مواجهة المشالل.
جاءت عبارة يتم تشكيل حلقات جودة فى المصرف ) فى المرتبة الثانية من حي

مشاركة العاملين)،

وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تحرص على تشكيل حلقات جودة فى المصرف.
جاءت عبارة يتم مناقشة المشاكل بشكل جماعى ) فى المرتبة الثالثة من حي

مشاركة العاملين)،

وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول االلتزام بمناقشة المشالل بشكل جماعى.
جاءت عبارة تمنح اإلدارة فرصة للعاملين إلبداء رأيهم فى األعمال الموكلة إليهم ) فى المرتبة الرابعة
من حي

مشاركة العاملين )  ،وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول الحرص على منح فرصة

للعاملين إلبداء رأيهم فى األعمال الموكلة إليهم.
جاءت عبارة

يتم أخذ آراء العاملين قبل تغيير طرل أداء العمل )  ،فى المرتبة الخامسة من حي

(مشاركة العاملين ) وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة غير مهتمة بأخذ آراء العاملين قبل قيامها
بتييير طرق أداء العمل.
جاءت عبارة

يتم اشت ار العاملين فى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التى تواجههم ) فى المرتبة

السادسة من حي

وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة غير مهتمة باشراك

مشاركة العاملين )

العاملين فى إيجاد الحلول المناسبة للمشالل التى تواجههم.

وألجل تحديد درجة الموافقة إلجابات مةردات العينة على إجمالي العبارات المتعلقة بمحور مشاركة
العاملين ,تم استخدام اختبار (  ) tحول المتوسط العام للعبارات المتعلقة بمحور مشاركة العاملين  ،والجدول
رقم (  ) 16يبين ذلا.
جدول رقم ) 16
نتائج اختبار  ) tحول المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على محور مشاركة العاملين

متوسط
العينة

2.40000

اإلنحراف
المعياري
للعينة

 %95فترة ثقة
لمتوسط المجتمع
الحد

الحد

األدنى

األعلى

2.5428 2.2572 1.30847

قيمة اختبار

مستوى المعنوية

t

المشاهد

33.066

0.000

الجدول رقم (  ) 16يبين المتوس ككط العام إلجابات أفراد عينة الد ارس ككة حول محور مشتتاركة العاملين)،
ومن الجك ككدول نالحظ أن متوسك ك ك ك ك ك ككط إجك ككابك ككات أفراد عينك ككة الك ككد ارس ك ك ك ك ك ك ك ككة يس ك ك ك ك ك ك ك ككاوي (  )2.40000بك ككانحراف
معياري( ،)1.30847وأن ( )%95فترة ثقة إلجابة هذا المتيير في مجتمع الد ارس ك ك ك ك ككة يتراو بين ( 2.2572
 .) 2.5428والختبار الفرض ) أن متوسط اإلجابات حول محور مشاركة العاملين أكبر من  )2.6موافق إلى
حد ما )  ،تم استخدام اختبار (  ، ) tوحي

أن قيمة (  ) tالمحسو ة تساوي ( )33.066وهي ألبر من

قيمة (  ) tالجدولية عند مستوى معنوية ( )%5وتساوي ( ، )1.96مما يشير إلى رفض الةرضية وأن
متوسط اإلجابات في مجتمع الدراسة حول محور مشاركة العاملين أقل من ( )2.6غير موافق )  ،بما يدل
على أن غالبية مجتمع الدراسة يرون أن هنا ضعف في مستوى مشاركة العاملين.

ب .تحفيز العاملين:
الجدول رقم (  ) 17يبين التوزيع التلراري والنسبي المئوي إلجابات مةردات العينة على العبارات المتعلقة
بتحةيز العاملين.
جدول رقم ) 17
التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات العينة على العبارات المتعلقة بتحفيز العاملين
غير
ر .م

النسبة

العبارة

موافق

غير

موافق إلى

على

موافق

حد ما

اإلطالل
1

2

يتم منح مكافآت فردية

ت

104

54

6

موافق
بدرجة
كبيرة
76

موافق
بدرجة
كبيرة
جداً
85

وجماعية لرفع األداء.

%

32.0

16.6

1.8

23.4

26.2

يتم منح مكافآت مادية

ت

83

68

10

71

93

ومعنوية مقابل االنجاز
المتميز.

%

25.5

20.9

3.1

21.8

28.6

من الجدول رقم (  ) 17أش ك ككارت النتائج إلى أن المص ك ككارف محل الد ارس ك ككة تحاول تحةيز العاملين لديها ،
حي

يتضك ك ككح ذلا من نسك ك ككب إجابات أفراد عينة الد ارسك ك ككة التى تراوحت بين أعلى نسك ك ككبة (  ) % 28.6وأقل

نس ك ككبة (  ) % 26.2عند المس ك ككتوى موافق بدرجة كبيرة جداً )  ،وما يثكد ذلا أيض ك كاً نس ك ككب إجابات أفراد
العينة حول نةس المثشكرات عند مسكتوى موافق بدرجة كبيرة ) حي

تراوحت مابين أعلى نسكبة ()%23.4

إلى أقل نس ك ككبة (  ، ) % 21.8كما نالحظ تألد ذلا من نس ك ككب إجابات أفراد العينة عند المس ك ككتوى موافق
إلى حد ما ) والتى تراوحت مابين أعلى نسبة (  ) % 20.9إلى أقل نسبة ( .) % 16.6
كما تم إيجاد متوستتتطات إجابة أفراد عينة الدراستتتة حول محور تحفيز العاملين لمعرفة ترتيب عبارات
هذا المحور والمبينة بالجدول رقم .)18
جدول رقم ) 18
آراء عينة الدراسة حول محور تحفيز العاملين
 %95فترة ثقة
ر .م

1

2

العبارة

يتم منح مكككافككآت فرديككة وجمككاعيكة

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

2.951

1.653

لمتوسط المجتمع
الحد

الحد

األدنى

األعلى

2.77

3.13

الترتيب

1

لرفع األداء.
يتم منح مكككافككآت مككاديككة ومعنويككة
مقابل االنجاز المتميز.

3.071

1.611

2.89

3.25

2

الجدول رقم ( )18يبين إجابات أفراد عينة الدراسة حول محور ( تحفيز العاملين )  ،ومن الجدول نالحظ
أن عبارة

يتم منح مكافآت فردية وجماعية لرفع األداء ) جاءت في المرتبة األولى من حي

( تحفيز

العاملين )  ،وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول االلتزام بمنح مكافآت تشجيعية للعاملين لرفع
قدرتهم على األداء المتميز.

جاءت عبارة

يتم منح مكافآت مادية ومعنوية مقابل االنجاز المتميز ) فى المرتبة الثانية من حي

تحفيز العاملين ) وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تدرك أهمية منح مكافآت مادية ومعنوية للعاملين
مقابل االنجاز المتميز.
وألجل تحديد درجة الموافقة إلجابات مةردات العينة على إجمالي العبارات المتعلقة بمحور تحةيز العاملين
 ,تم استخدام اختبار (  ) tحول المتوسط العام للعبارات المتعلقة بمحور تحةيز العاملين  ,والجدول رقم ( 19
) يبين ذلا.
جدول رقم ) 19
نتائج اختبار  ) tحول المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على محور تحفيز العاملين
 %95فترة ثقة لمتوسط
متوسط العينة

3.01077

اإلنحراف المعياري

المجتمع

للعينة

1.62419

مستوى

قيمة
اختبار t

الحد األدنى

الحد األعلى

2.8335

3.1880

المعنوية
المشاهد

0.000 33.418

الجدول رقم (  ) 19يبين المتوس ككط العام إلجابات أفراد عينة الد ارس ككة حول محور

تحفيز العاملين )

ومن الج ككدول نالحظ أن متوسك ك ك ك ك ك ككط إج ككاب ككات أفراد عين ككة ال ككد ارسك ك ك ك ك ك ك ككة يسك ك ك ك ك ك ك ككاوي (  ) 3.01077ب ككانحراف
معياري( ،)1.62419وأن ( )%95فترة ثقة إلجابة هذا المتيير في مجتمع الد ارسك ككة يتراو بين ( 2.8335
 .) 3.1880والختبار الفرض أن متوسط اإلجابات حول محور تحفيز العاملين أكبر من  )2.6موافق بدرجة
كبيرة )  ،تم استخدام اختبار (  ، ) tوحي أن قيمة (  ) tالمحسو ة تساوي ( ) 33.418وهي ألبر من قيمة

(  ) tالجدولية عند مستوى معنوية (  ) %5وتساوي (  ، ) 1.96مما يشير إلى رفض الةرضية وأن
متوسط اإلجابات في مجتمع الدراسة حول محور تحةيز العاملين ألبر من ( )2.6موافق إلى حد ما) ،بما
يدل على أن غالبية مجتمع الدراسة يرون أن هنا تحفيز بمستوى متوسط للعاملين.
ج .تدريب وتأهيل العاملين:
الجدول رقم (  ) 20يبين التوزيع التلراري والنسبي المئوي إلجابات مةردات العينة على العبارات المتعلقة
بتدريب وتأهيل العاملين.
جدول رقم )20
التوزيع التكرارى والنسبى المئوى إلجابات مفردات العينة على العبارات المتعلقة بتدريب وتأهيل العاملين
غير
ر .م

النسبة

العبارة

موافق

غير

على

موافق

اإلطالل
1

2

3
4

توجد تجهيزات ووسك ك ككائل تدريبية

ت

101

67

موافق

موافق

إلى حد

بدرجة

ما

كبيرة

2

83

موافق
بدرجة
كبيرة
جداً
72

مناسبة.

%

31.1

20.6

0.6

25.5

22.2

يتم تحكديكد اإلحتيكاجكات التكدريبيكة

ت

112

78

16

42

77

الحقيقية.

%

34.5

24.0

4.9

12.9

23.7

يشمل التدريب جميع المستويات

ت

159

85

20

28

33

اإلدارية.

%

48.9

26.2

6.2

8.6

10.2

ت

80

68

7

73

97

ت ك ككوج ك ك ككد وح ك ك ككدة ت ك ك ككدري ك ك ككب ف ك ككي

%

24.6

20.9

2.2

22.5

29.8

يتم االسك ك ك ك ك ك ككتعككانككة بككالخبراء عنككد

ت

153

106

26

27

13

المصرف.
5

6

7

8

تحديد االحتياجات التدريبية.

%

47.1

32.6

8.0

8.3

4.0

يكتكم مكت ك ك ككابكع ك ك ككة نكت ك ك ككائكج عكمكلكي ك ك ككة

ت

96

100

23

30

76

التدريب.

%

29.5

30.8

7.1

9.2

23.4

عق ك ككد دورات ت ك ككدريبي ك ككة منظم ك ككة

ت

87

108

22

54

54

للعاملين.

%

26.8

33.2

6.8

16.6

16.6

ت

57

65

36

89

78

يتم التكدريكب على كيفيكة التعكامكل
مع العميل.

%

17.5

20.0

11.1

27.4

24.0

من واقع الجدول رقم (  ) 20أشارت النتائج إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول االهتمام بتدريب
وتأهيل العاملين  ،حي

يتضح ذلا من نسب إجابات أفراد عينة الدراسة التى تراوحت بين أعلى نسبة (

 ) % 29.8وأقل نسبة (  ) % 4.0عند المستوى موافق بدرجة كبيرة جداً )  ،وما يثكد ذلا أيضاً نسب
إجابات أفراد العينة حول نةس المثشرات عند مستوى موافق بدرجة كبيرة ) حي

تراوحت مابين أعلى نسبة

(  )% 27.4إلى أقل نسبة (  ، ) % 8.3كما نالحظ تألد ذلا من نسب إجابات أفراد العينة عند المستوى
موافق إلى حد ما ) والتى تراوحت ما بين أعلى نسبة (  ) % 11.1إلى أقل نسبة ( .)% 0.6
كما تم إيجاد متوسطات إجابة أفراد عينة الدراسة حول محور تدريب وتأهيل العاملين لمعرفة ترتيب
عبارات هذا المحور والمبينة بالجدول رقم .)21

جدول رقم )21
آراء عينة الدراسة حول محور تدريب وتأهيل العاملين
 %95فترة ثقة

العبارة

ر .م

المتوسط اإلنحراف
الحسابي

المعياري

لمتوسط
المجتمع
الحد

الترتيب

الحد

األدنى األعلى
1

توجد تجهيزات ووسائل تدريبية مناسبة.

2.871

1.607

3.05 2.70

6

2

يتم تحديد اإلحتياجات التدريبية الحقيقية2.674 .

1.612

2.85 2.50

5

3

يشمل التدريب جميع المستويات اإلدارية2.049 .

1.346

2.20 1.90

2

4

3.120

1.614

3.30 2.94

7

يتم االسك ك ك ك ك ك ككتعك ككانك ككة بك ككالخبراء عنك ككد تحك ككديك ككد 1.895

1.112

2.02 1.77

5

توجد وحدة تدريب في المصرف.

االحتياجات التدريبية.

1

6

يتم متابعة نتائج عملية التدريب.

2.662

1.552

2.83 2.49

4

7

عقد دورات تدريبية منظمة للعاملين.

2.631

1.451

2.79 2.47

3

8

يتم التدريب على كيفية التعامل مع العميل.

3.203

1.449

3.36 3.04

8

الجدول رقم ( )21يبين إجابات أفراد عينة الدراسة حول متيير تدريب وتأهيل العاملين )  ،ومن الجدول
نالحظ أن عبارة

يتم االستعانة بالخبراء عند تحديد االحتياجات التدريبية ) جاءت في المرتبة األولى من

حي

تدريب وتأهيل العاملين ) وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تدرك أهمية االستعانة بالخبراء

عند تحديد االحتياجات التدريبية.
جاءت عبارة يشمل التدريب جميع المستويات اإلدارية ) في المرتبة الثانية من حي
وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول االهتمام بالتدريب بحي

العاملين )

تدريب وتأهيل
يشمل جميع

المستويات اإلدارية.
جاءت عبارة

عقد دورات تدريبية منظمة للعاملين ) في المرتبة الثالثة من حي

تدريب وتأهيل

العاملين) وهذ يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول االهتمام بعقد دورات تدريبية منظمة للعاملين.
جاءت عبارة يتم متابعة نتائج عملية التدريب ) في المرتبة الرابعة من حي

تدريب وتأهيل العاملين)

وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول االهتمام بمتابعة نتائج عملية التدريب.
جاءت عبارة يتم تحديد اإلحتياجات التدريبية الحقيقية ) في المرتبة الخامسة من حي

تدريب وتأهيل

العاملين ) وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول االهتمام بتحديد االحتياجات التدريبية الحقيقية
بشكل دقيق.
جاءت عبارة توجد تجهيزات ووسائل تدريبية مناسبة ) في المرتبة السادسة من حي
العاملين)

تدريب وتأهيل

وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة غير مهتمة بالوسائل التدريبية التى تخدم العملية

التدريبية.
جاءت عبارة توجد وحدة تدريب في المصرف ) في المرتبة السابعة من حي

تدريب وتأهيل العاملين)

وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة غير مهتمة بتوفير وحدة تدريب داخل المصرف.
جاءت عبارة يتم التدريب على كيفية التعامل مع العميل ) في المرتبة الثامنة من حي
العاملين)

تدريب وتأهيل

وهذا يشير إلى أن التدريب فى المصارف محل الدراسة ال يتم حسب متطلبات العميل وكيفية

التعامل معه.

وألجل تحديد درجة الموافقة إلجابات مةردات العينة على إجمالي العبارات المتعلقة بمحور تدريب وتأهيل
العاملين  ,تم استخدام اختبار (  ) tحول المتوسط العام للعبا ارت المتعلقة بمحور تدريب وتأهيل العاملين
والجدول رقم ( )22يبين ذلا.

جدول رقم )22
نتائج اختبار  )tحول المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على محور تدريب وتأهيل
العاملين
اإلنحراف
متوسط العينة

المعياري
للعينة

2.63808

1.40323

 %95فترة ثقة لمتوسط
المجتمع
الحد األدنى

الحد األعلى

2.4849

2.7912

قيمة
اختبار t

مستوى
المعنوية
المشاهد

33.892

0.000

الجدول رقم ( )22يبين المتوسط العام إلجابات أفراد عينة الدراسة حول محور تدريب وتأهيل العاملين)

ومن الجدول نالحظ أن متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة يساوي (  )2.63808بانحراف معياري (
 ، )1.40323وأن ( )%95فترة ثقة إلجابة هذا المتيير في مجتمع الدراسة يتراو بين (- 2.4849
.)2.7912
والختبار الفرض أن متوسط اإلجابات حول محور تدريب وتأهيل العاملين أكبر من  )2.6موافق
بدرجة كبيرة )  ،تم استخدام اختبار (  ، ) tوحي

أن قيمة (  ) tالمحسو ة تساوي (  ) 33.892وهي ألبر

من قيمة (  ) tالجدولية عند مستوى معنوية (  ) %5وتساوي (  ، ) 1.96مما يشير إلى رفض الةرضية
وأن متوسط اإلجابات في مجتمع الدراسة حول محور تدريب وتأهيل العاملين ألبر من ( ) 2.6

موافق

إلى حد ما )  ،بما يدل على أن غالبية مجتمع الدراسة يرون أن هنا اهتمام متوسط بتدريب وتأهيل
العاملين.
 .3التركيز على تحسين العمليات:
الجدول رقم ( )23يبين التوزيع التلراري والنسبي المئوي إلجابات مةردات العينة على العبارات المتعلقة
بالتركيز على تحسين العمليات.
جدول رقم )23
التوزيع التكرارى والنسبى المئوى إلجابات مفردات العينة على العبارات المتعلقة بالتركيز على تحسين
العمليات
غير
ر .م

النسبة

العبارة

موافق

غير

على

موافق

اإلطالل
يوجد برنامج لتسك ك ك ك ككهيل وتبسك ك ك ك ككيط اإلجراءات ت
1

2

3
4

59

76

موافق موافق
إلى

بدرجة

حد ما

كبيرة

32

83

موافق
بدرجة
كبيرة
جداً
75

مثل تقليل إجراءات وخطوات الحصكول على
قر و رنك ككامج تقليك ككل إجراءات السك ك ك ك ك ك كحك ككب %
واإليداف.
يتم إلياء األنشطة واألعمال غير الضرورية.

18.2

23.4

9.8

ت

80

86

58

%

24.6

توجد أسك ك ك ك ك ككاليب متقدمة لتقييم المركز المالي ت
للمقتر .

%

توجد خطة لخةض أوقات إنجاز المعامالت .ت

81
24.9
82

23.1 25.5

65

36

11.1 20.0 17.8 26.5
47

33

86

78

24.0 26.5 10.2 14.5
93

27

75

48

5

يوجككد نظككام رقككابي يشك ك ك ك ك ك ككتمككل على إجراءات
وقائية وتصحيحية.

%

25.2

28.6

8.3

ت

132

100

12

%

40.6

30.8

14.8 23.1
46

3.7

35

10.8 14.2

من واقع الجدول رقم (  ) 23أشارت النتائج إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول التركيز على تحسين
العمليات  ،حي

يتضح ذلا من نسب إجابات أفراد عينة الدراسة التى تراوحت بين أعلى نسبة ( )%24.0

وأقل نسبة (  ) % 10.8عند المستوى موافق بدرجة كبيرة جداً )  ،وما يثكد ذلا أيضاً نسب إجابات أفراد
العينة حول نةس المثشرات عند مستوى

موافق بدرجة كبيرة ) حي

تراوحت ما بين أعلى نسبة (26.5

 )%إلى أقل نسبة (  ، ) % 14.2كما نالحظ تألد ذلا من نسب إجابات أفراد العينة عند المستوى موافق
إلى حد ما ) والتى تراوحت ما بين أعلى نسبة (  ) % 17.8إلى أقل نسبة ( .) % 3.7
كما تم إيجاد متوستطات إجابات أفراد عينة الد ارستة حول محور التركيز على تحستين العمليات لمعرفة
ترتيب عبارات هذا المحور والمبينة بالجدول رقم .)24
جدول رقم )24
آراء عينة الدراسة حول التركيز على تحسين العمليات
 %95فترة ثقة
ر .م

العبارة

المتوسط اإلنحراف
الحسابي المعياري

لمتوسط المجتمع
الحد

الحد

األدنى

األعلى

الترتيب

يوجد برنامج لتس ك ككهيل وتبس ك ككيط اإلجراءات
1

مثكل تقليكل إجراءات وخطوات الحصك ك ك ك ك ك ككول
عكلكى قكر

و كرن ك ك ككامكج تكقكلكي ك ك ككل إجكراءات

3.120

1.460

2.96

3.28

5

السحب واإليداف.
2

3

4

5

يتم إليك ك ككاء األنشك ك ك ك ك ك كطك ك ككة واألعمك ك ككال غير
الضرورية.
توجد أس ككاليب متقدمة لتقييم المركز المالي
للمقتر .
تككوج ك ك ككد خكط ك ك ككة لكخكةككض أوق ك ك ككات إنكج ك ك ككاز
المعامالت.
يوجد نظام رقابي يشتمل على إجراءات وقائية
وتصحيحية.

من الجدول (  ) 24نالحظ أن عبارة
جاءت في المرتبة األولى من حي

2.665

1.336

2.52

2.81

2

3.102

1.537

2.93

3.27

4

2.735

1.433

2.58

2.89

3

2.237

1.389

2.09

2.39

1

يوجد نظام رقابي يشتمل على إجراءات وقائية وتصحيحية )

التركيز على تحسين العمليات) وهذا يشير إلى أن المصارف محل

الدراسة تحاول تطبيق نظام الرقابة المسبقة حتى تضمن تقديم الخدمة بدون أخطاء.
جاءت عبارة يتم إلغاء األنشطة واألعمال غير الضرورية ) في المرتبة الثانية من حي

التركيز على

تحسين العمليات) وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول القيام ب لياء األنشطة واألعمال غير
الضرورية والتى التضيو أى فائدة عند تقديم الخدمة.

جاءت عبارة توجد خطة لخفض أوقات إنجاز المعامالت) في المرتبة الثالثة من حي

التركيز على

تحسين العمليات ) وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول إيجاد وتقديم خطط من أجل خةض
أوقات إنجاز معامالتها.
جاءت عبارة

توجد أساليب متقدمة لتقييم المركز المالي للمقترض ) في المرتبة الرابعة من حي

التركيز على تحسين العمليات )

وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول إيجاد أساليب متقدمة

لتقييم المركز المالى للمقتر .
جاءت عبارة

يوجد برنامج لتسهيل وتبسيط اإلجراءات مثل تقليل إجراءات وخطوات الحصول على
التركيز على تحسين

قرض وبرنامج تقليل إجراءات السحب واإليداع ) في المرتبة الخامسة من حي

العمليات) وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة غير مهتمة بتشجيع البرامج الخاصة بتسهيل وتبسيط
االجراءات الخاصة بتقديم الخدمة لعمالئها.
وألجل تحديد درجة الموافقة إلجابات مةردات العينة على إجمالي العبارات المتعلقة بمحور التركيز على
تحسين العمليات  ,تم استخدام اختبار (  ) tحول المتوسط العام للعبارات المتعلقة بمحور التركيز على تحسين
العمليات  ،والجدول رقم ( )25يبين ذلا.
جدول رقم )25
نتائج اختبار  ) tحول المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على محور التركيز على تحسين
العمليات

متوسط العينة

اإلنحراف
المعياري للعينة

 %95فترة ثقة لمتوسط
المجتمع
الحد األدنى

الحد األعلى

قيمة
اختبار t

مستوى
المعنوية
المشاهد

2.77169

1.38704

2.6203

2.9231

36.024

الجدول رقم ( )25يبين المتوسط العام إلجابات أفراد عينة الدراسة حول محور

0.000

التركيز على تحسين

العمليات )  ،ومن الجدول نالحظ أن متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة يساوي (  ) 2.77169بانحراف
معياري (  ، )1.38704وأن ( )%95فترة ثقة إلجابة هذا المتيير في مجتمع الدراسة يتراو بين (2.6203
 .)2.9231والختبار الفرض أن متوسط اإلجابات حول محور التركيز على تحسين العمليات أكبر من )2.6

موافق بدرجة كبيرة )  ،تم استخدام اختبار (  ، ) tوحي

أن قيمة (  ) tالمحسو ة تساوي ( ) 36.024

وهي ألبر من قيمة (  ) tالجدولية عند مستوى معنوية ( )%5وتساوي ( ، )1.96مما يشير إلى رفض
الةرضية وأن متوسط اإلجابات في مجتمع الدراسة حول محور التركيز على تحسين العمليات ألبر من

()2.6

موافق إلى حد ما ) ،بما يدل على أن غالبية مجتمع الدراسة يرون أن هنا اهتمام متوسط فى

مستوى التركيز على تحسين العمليات.

 .4التركيز على اإلحتياجات اإلدارية للمنافسة:
أ .التخطيط االستراتيجي واستمرار التحسين:
الجدول رقم ( )26يبين التوزيع التلراري والنس ك ك ك ككبي المئوي إلجابات مةردات العينة على العبارات المتعلقة
بالتخطيط اإلستراتيجي واستمرار التحسين.
جدول رقم )26

التوزيع التكرارى والنسبى المئوى إلجابات مفردات العينة على العبارات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجى
واستمرار التحسين.
النسبة غير
العبارة
ر.م
موافق
على
اإلطالق
 1يتم دراســــة أوضــــاع المنافســــة ت
57
لتحسين الخدمة.
%
17.5
2

يتم اإلهتمـام بـدراســـــة و تحليـل
الحصة السوقية.

3

توجــد يليــة لمتــابعــة التغيرات في
حاجات ورغبات الزبائن.

4

يتم تعديل األهداف االســــتراتيجية
وفقا ً لحاجات ورغبات العمالء.

5

يوجــد نمــام معلومــات لمتــابعــة
التطورات في مجال تقديم الخدمة.

6

توجد خطط جودة طويلة األجل.

7

يتم تحـديـا التونولوجيـا ب ـــــوـل
مستمر.

موافق موافق
إلى بدرجة
حد ما كبيرة

97

16

73

موافق
بدرجة
كبيرة
جدا
82

غير
موافق

29.8

4.9

22.5

25.2

ت

41

86

35

87

76

%

12.6

26.5

ت

109

95

%

33.5

29.2

ت

82

86

%

25.2

26.5

26.8 10.8
41

50

15.4 12.6
76

23.4
30
9.2

35

10.8 23.4

46
14.2

ت

86

86

32

54

67

%

26.5

26.5

9.8

16.6

20.6

ت

142

101

19

38

25

%

43.7

31.1

5.8

11.7

7.7

ت

107

97

40

36

45

%

32.9

29.8

11.1 12.3

13.8

من واقع الجدول رقم (  ) 26أشارت النتائج إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول التركيز على التخطيط
االستراتيجى واستمرار التحسين  ،حي

يتضح ذلا من نسب إجابات أفراد عينة الدراسة التى تراوحت بين

أعلى نسبة (  ) % 25.2وأقل نسبة (  ) % 7.7عند المستوى موافق بدرجة كبيرة جداً ) ،وما يثكد ذلا
أيضاً نسب إجابات أفراد العينة حول نةس المثشرات عند مستوى

موافق بدرجة كبيرة )

حي

تراوحت

مابين أعلى نسبة (  ) % 26.8إلى أقل نسبة (  ، ) % 10.8كما نالحظ تألد ذلا من نسب إجابات أفراد

العينة عند المستوى

موافق إلى حد ما ) والتى تراوحت مابين أعلى نسبة (  )% 23.4إلى أقل نسبة (

.) % 4.9
كما تم إيجاد متوسطات إجابة أفراد عينة الدراسة حول محور التخطيط اإلستراتيجي واستمرار التحسين
لمعرفة ترتيب عبارات هذا المحور والمبينة بالجدول رقم .)27
جدول رقم )27
آراء عينة الدراسة حول التخطيط االستراتيجي واستمرار التحسين
 %95فترة ثقة

العبارة

ر .م

المتوسط اإلنحراف
الحسابي المعياري

لمتوسط
المجتمع
الحد

الترتيب

الحد

األدنى األعلى
1

2

3

4

يتم دراسة أوضاف المنافسة لتحسين
الخدمة.
يتم االهتمام بدراسة وتحليل الحصة
السوقية.
توج ك ك ككد آلي ك ك ككة لمت ك ك ككابع ك ك ككة التييرات في
حاجات ورببات الز ائن.
يتم تعديل األهداف االستراتيجية وفقاً
لحاجات ورببات العمالء.

3.080

3.24 2.92 1.495

6

3.218

3.37 3.07 1.389

7

2.375

2.52 2.23 1.331

2

2.622

2.77 2.47 1.345

4

5
6
7

يوجد نظام معلومات لمتابعة التطورات
في مجال تقديم الخدمة.
توجد خطط جودة طويلة األجل.
يتم تحدي

التلنولوجيا بشكل مستمر.

2.785

2.95 2.62 1.508

5

2.086

2.23 1.95 1.286

1

2.431

2.58 2.28 1.401

3

من الجدول رقم ( )27نالحظ أن عبارة توجد خطط جودة طويلة األجل ) جاءت في المرتبة األولى من
حي

التخطيط االستراتيجي واستمرار التحسين )

وهذا يشير إلى وجود اهتمام مسبق لجودة الخدمات

المقدمة من قبل المصارف محل الدراسة على األمد الطويل.
جاءت عبارة توجد آلية لمتابعة التغيرات في حاجات ورغبات الزبائن ) في المرتبة الثانية من حي
التخطيط االستراتيجي واستمرار التحسين)

وهذا يشير إلى أنه توجد آلية لمتابعة التييرات فى حاجات

ورببات الز ائن.
جاءت عبارة يتم تحديث التكنولوجيا بشكل مستمر) في المرتبة الثالثة من حي

التخطيط االستراتيجي

واستمرار التحسين) وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول السعى إلى تحدي

التلنولوجيا تبعاً

لتيير الظروف الخارجية المحيطة.
جاءت عبارة يتم تعديل األهداف االستراتيجية وفقاً لحاجات ورغبات العمالء ) في المرتبة الرابعة من
حي

التخطيط االستراتيجي واستمرار التحسين )

وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول

االهتمام بتعديل األهداف االستراتيجية وفقاً لحاجات ورببات الز ائن.
جاءت عبارة يوجد نظام معلومات لمتابعة التطورات في مجال تقديم الخدمة ) في المرتبة الخامسة من
حي

التخطيط االستراتيجى واستمرار التحسين ) وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تعانى من

وجود نظام معلومات لمتابعة التطورات فى مجال تقديم الخدمة.

جاءت عبارة يتم دراسة أوضاع المنافسة لتحسين الخدمة ) في المرتبة السادسة من حي
االستراتيجي واستمرار التحسين)

التخطيط

وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة غير مهتمة بدراسة أوضاف

المنافسة لتحسين الخدمة.
جاءت عبارة يتم اإلهتمام بدراسة وتحليل الحصة السوقية ) في المرتبة السابعة من حي
االستراتيجي واستمرار التحسين)

التخطيط

وهذا يشير إلى وجود تقصير باالهتمام بدراسة وتحليل الحصة السوقية

من قبل المصارف محل الدراسة.
وألجككل تحككديككد درجككة الموافقككة إلجككابككات مةردات العينككة على إجمككالي العبككارات المتعلقككة بمحور التخطيط
االسك ككتراتيجي واسك ككتمرار التحسك ككين  ,تم اسك ككتخدام اختبار (  ) tحول المتوسك ككط العام للعبارات المتعلقة بمحور
التخطيط االستراتيجي واستمرار التحسين  ،والجدول رقم ( )28يبين ذلا.
جدول رقم )28
نتائج اختبار  ) tحول المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على محور التخطيط اإلستراتيجي
واستمرار التحسين
اإلنحراف
متوسط العينة

2.65670

المعياري
للعينة
1.34949

 %95فترة ثقة لمتوسط

قيمة

المجتمع

اختبار t

الحد األدنى الحد األعلى
2.5094

2.8040

35.491

مستوى
المعنوية
المشاهد
0.000

الجدول
رقم ( )28يبين المتوسط العام إلجابات أفراد عينة الدراسة حول محور

التخطيط االستراتيجي واستمرار

التحسين )  ،ومن الجدول نالحظ أن متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة يساوي ( )2.65670بانحراف
معياري ( ، )1.34949وأن ( )%95فترة ثقة إلجابة هذا المتيير في مجتمع الدراسة يتراو بين (2.5094
.)2.8040 -

والختبار الفرض أن متوسط اإلجابات حول محور التخطيط االستراتيجي واستمرار التحسين أكبر من
)2.6

موافق بدرجة كبيرة )  ،تم استخدام اختبار (  ، ) tوحي

أن قيمة (  ) tالمحسو ة تساوي

( )35.491وهي ألبر من قيمة (  ) tالجدولية عند مستوى معنوية ( )%5وتساوي (  ، )1.96مما يشير
إلى رفض الةرضية وأن متوسط اإلجابات في مجتمع الدراسة حول محور التخطيط االستراتيجي واستمرار
التحسين ألبر من ( )2.6موافق إلى حد ما )  ،بما يدل على أن غالبية مجتمع الدراسة يرون أن هنا
اهتمام متوسط بالتخطيط االستراتيجي واستمرار التحسين.
ب .القدرة على اإلتصال الفعال:
الجككدول رقم (  ) 29يبين التوزيع التلراري والنسك ك ك ك ك ك ككبي المئوي إلجككابككات مةردات العينككة على العبككارات
المتعلقة بالقدرة على اإلتصال الةعال.

جدول رقم ) 29
التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات العينة على العبارات المتعلقة بالقدرة على
اإلتصال الفعال

غير
على

موافق

2

3

4

حد ما

كبيرة

33

52

العبارة

يوجد لدى المرؤوس ك ك ك ك ك ككين القدرة على

ت

87

89

اإلتصال بمتخذي القرار.

%

26.8

27.4

توجد تعليمات ولوائح توضح أهداف

ت

65

91

22

المصرف.

%

20.0

28.0

6.8

توجد تعليمات ولوائح توض ك ك ك ك ككح دور

ت

82

88

34

%

25.2

27.1

ت

169

109

اإلطالل
1

إلى

بدرجة

النسبة

ر .م

موافق

غير

موافق

موافق

المو

في تحقيق األهداف.

توجد وس ك ك ك ك ك ككائل اتص ك ك ك ك ك ككال فعالة بين
المو ةين والز ائن.

%

52.0

33.5

موافق
بدرجة
كبيرة
جداً
64

19.7 16.0 10.2
72

75

23.1 22.2
55

66

20.3 16.9 10.5
15
4.6

21
6.5

11
3.4

من الجدول رقم (  ) 29أش ككارت النتائج إلى أن المص ككارف محل الد ارس ككة تحاول التركيز على االتص ككال
الةعال ،حي

يتض ككح ذلا من نس ككب إجابات أفراد عينة الد ارس ككة التى تراوحت بين أعلى نس ككبة ( ) % 23.1

وأقل نسكبة (  ) % 3.4عند المسكتوى موافق بدرجة كبيرة جداً ) وما يثكد ذلا أيضكاً نسكب إجابات أفراد
العينكة حول نةس المثشك ك ك ك ك ك كرات عنكد مسك ك ك ك ك ك ككتوى موافق بتدرجتة كبيرة ) حيك

تراوحكت مكا بين أعلى نسك ك ك ك ك ك كبكة

( )%22.2إلى أقل نسبة (  ، ) % 6.5كما نالحظ تألد ذلا من نسب إجابات أفراد العينة عند المستوى
موافق إلى حد ما ) والتى تراوحت مابين أعلى نسبة (  ) % 10.5إلى أقل نسبة ( .) % 4.6

كما تم إيجاد متوستتتتتطات إجابة أفراد عينة الدراستتتتتة حول محور القدرة على اإلتصتتتتتال الفعال لمعرفة
ترتيب عبارات هذا المحور والمبينة بالجدول رقم .)30
جدول رقم )30
آراء عينة الدراسة حول محور القدرة على اإلتصال الفعال
 %95فترة ثقة

العبارة

ر .م

المتوسط اإلنحراف
الحسابي

المعياري

لمتوسط
المجتمع
الحد

الترتيب

الحد

األدنى األعلى
1

2

3

4

يوجك ككد لك ككدى المرؤوسك ك ك ك ك ك ككين القك ككدرة على
اإلتصال بمتخذي القرار.
توجكد تعليمكات ولوائح توضك ك ك ك ك ك ككح أهكداف
المصرف.
توج ك ككد تعليم ك ككات ولوائح توضك ك ك ك ك ك ككح دور
المو

في تحقيق األهداف.

توجد وسائل اتصال فعالة بين المو ةين
والز ائن.

2.745

3.003

2.800

1.757

2.91 2.58 1.495

3.17 2.84 1.494

1.493

2

4

2.96 2.64

3

1.87 1.64 1.036

1

من الجدول رقم ( )30نالحظ أن عبارة توجد وستائل اتصتال فعالة بين الموففين والزبائن ) جاءت
في المرتبة األولى من حي

القدرة على اإلتصتال الفعال) وهذا يشكير إلى وجود وسكائل اتصكال فعالة مع

الز ائن ،وأن المص ك ك ك ك ك ككارف محل الد ارس ك ك ك ك ك ككة تحاول االهتمام ببناء عالقات جيدة مع الز ائن وتس ك ك ك ك ك ككعى لمعرفة
متطلباتهم واحتياجاتهم.
جاءت عبارة يوجد لدى المرؤوسين القدرة على اإلتصال بمتخذي القرار) في المرتبة الثانية من حي
القدرة على اإلتصتتال الفعال ) وهذا يشككير إلى أن المصككارف محل الد ارسككة تسككعى إليجاد وسككائل اتصككال
بين المرؤوسين ومتخذى القرار.
جاءت عبارة توجد تعليمات ولوائح توضتتتح دور الموفف في تحقيق األهداف ) في المرتبة الثالثة من
حي

القدرة على اإلتصتال الفعال) وهذا يشكير إلى أن المصكارف محل الد ارسكة تحاول توضكيح التعليمات

واللوائح التى توضح دور المو

فى تحقيق األهداف.

جاءت عبارة توجد تعليمات ولوائح توضتتتتح أهداف المصتتتترف ) في المرتبة الرابعة من حي

القدرة

على اإلتصتتتال الفعال ) وهذا يشك ككير إلى أن المصك ككارف محل الد ارسك ككة غير مهتمة بالتعليمات واللوائح التى
توضح أهداف المصرف.
وألجكل تحكديكد درجكة الموافقكة إلجكابكات مةردات العينكة على إجمكالي العبكارات المتعلقكة بمحور القكدرة على
اإلتصك ك ك ك ك ككال الةعال  ,تم اسك ك ك ك ك ككتخدام اختبار (  ) tحول المتوسك ك ك ك ك ككط العام للعبارات المتعلقة بمحور القدرة على
اإلتصال الةعال والجدول رقم ( )31يبين ذلا.

جدول رقم )31

نتائج اختبار  ) tحول المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على محور القدرة على
اإلتصال الفعال

متوسط العينة

2.57615

اإلنحراف
المعياري للعينة
1.33122

 %95فترة ثقة لمتوسط
المجتمع
الحد األدنى

الحد األعلى

2.4309

2.7214

قيمة
اختبار t
34.887

مستوى
المعنوية
المشاهد
0.000

الجدول رقم ( )31يبين المتوس ككط العام إلجابات أفراد عينة الد ارس ككة حول محور القدرة على اإلتصتتال
الفعال )  ،ومن الجدول نالحظ أن متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة يساوي ( )2.57615بانحراف معياري
( ، )1.33122وأن ( )% 95فترة ثقكة إلجكابكة هكذا المتيير في مجتمع الكد ارسك ك ك ك ك ك ككة يتراو بين (- 2.4309
.)2.7214
والختبار الفرض أن متوستتتتتتتتتط اإلجابات حول محور القدرة على اإلتصتتتتتتتتتال الفعال أكبر من )2.6
موافق بدرجة كبيرة )  ،تم اسك ك ككتخدام اختبار (  ، ) tوحي

أن قيمة (  ) tالمحسك ك ككو ة تسك ك ككاوي ()34.887

وهي ألبر من قيمة (  ) tالجدولية عند مس ك ك ككتوى معنوية ( )%5وتس ك ك ككاوي ( ، )1.96مما يش ك ك ككير إلى رفض
الةرضية وأن متوسط اإلجابات في مجتمع الدراسة حول محور القدرة على اإلتصال الةعال أقل من ()2.6
غير موافق ) بما يدل على أن غالبية مجتمع الد ارسك ككة يرون أن هنا ضتتتعف في القدرة على اإلتصتتتال
الفعال.

ثانياً :تحليل البيانات الخاصة بالثقافة التنظيمية:

 .1العمل الجماعي
الجكدول رقم (  ) 32يبين التوزيع التلراري والنسك ك ك ك ك ك ككبي المئوي إلجكابكات مةردات العينكة على العبكارات المتعلقكة
بالعمل الجماعي.
جدول رقم ) 32
التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات العينة على العبارات المتعلقة بالعمل الجماعي
غير

إلى

بدرجة

حد ما

كبيرة

إن العمككل الجمككاعي هو أس ك ك ك ك ك ك ككال نجككا

ت

85

98

12

73

العمل في هذا المصرف.

%

26.2

30.2

3.7

81

79

46

العبارة

ر .م

النسبة

موافق

موافق

موافق

غير

على

موافق

اإلطالل
1

إن سك ك ك ك ك ك كيكادة رو الةريق الواحكد والتعكاون ت
2

بين المس ك ك ككتويات اإلدارية المختلةة س ك ك ككمة
من سمات هذا المصرف.

%

أهم مككا يميز أفراد المجموعككة التي أعمككل ت
3

مكعكه ك ك ككا هكو الكتكع ك ك ككاون إلنكج ك ك ككاز الكمكه ك ك ككام

4
5
6

39

85

29

12.0

26.2

العالقات بين األفراد العاملين بالمص ككرف ت

22

87

36

%

6.8

يش ك ككجع المص ك ككرف العاملين به على تبني ت

52

ييلب عليها جو من الود والتةاهم.
القيم اإليجابية داخل العمل.

%

16.0

ت

135

بدرجة
كبيرة
جداً
57

17.5 22.5
65

54

16.6 20.0 14.2 24.3

8.9

المطلو ة.

%

24.9

موافق

87

85

26.2 26.8
84

96

29.5 25.8 11.1 26.8
72

34

92

75

23.1 28.3 10.5 22.2
100

25

38

27

يشك ك ك ككترك العاملون مع اإلدارة في وضك ك ك ككع

41.5

30.8

7.7

11.7

8.3

يشكعر األفراد العاملون بالمصكرف بالةخر ت

19

92

35

91

88

%

5.8

المسك ك ك ككاواة هي األسك ك ك ككال الذي تتعامل به ت

98

الخطط بالمصرف.
7

8

واالعتزاز النتمائهم للمصرف.
اإلدارة العليا مع كل العاملين بالمصك ككرف
بيض النظر عن و ائةهم.

%

%

30.2

27.1 28.0 10.8 28.3
83

47

56

41

12.6 17.2 14.5 25.5

من واقع الجدول رقم (  ) 32أشككارت النتائج إلى أن المصككارف محل الد ارسككة تحاول التركيز واالهتمام بالعمل
الجماعى  ،حي

يتضح ذلا من نسب إجابات أفراد عينة الدراسة التى تراوحت بين أعلى نسبة ( ) % 29.5وأقل

نسك ك ككبة (  ) % 8.3عند المسك ك ككتوى موافق بدرجة كبيرة جداً )  ،وما يثكد ذلا أيضك ك كاً نسك ك ككب إجابات أفراد العينة
حول نةس المثشكرات عند مسككتوى موافق بدرجة كبيرة ) حي

تراوحت مابين أعلى نسككبة (  ) % 28.3إلى أقل

نسك ك ككبة (  ، ) % 11.7كما نالحظ تألد ذلا من نسك ك ككب إجابات أفراد العينة عند المسك ك ككتوى موافق إلى حد ما )
والتى تراوحت مابين أعلى نسبة (  ) % 14.5إلى أقل نسبة (.) % 3.7
كما تم إيجاد متوستتتتتطات إجابة أفراد عينة الدراستتتتتة حول محور العمل الجماعي لمعرفة ترتيب عبارات هذا
المحور والمبينة بالجدول رقم .) 33

جدول رقم ) 33
آراء عينة الدراسة حول محور العمل الجماعي
 %95فترة ثقة
ر .م

1

العبارة

إن العمل الجماعي هو أسك ككال نجا العمل في
هذا المصرف.

المتوسط اإلنحراف
الحسابي المعياري

2.751

1.489

لمتوسط المجتمع
الحد

الحد

األدنى

األعلى

2.59

2.91

الترتيب

3

إن سك ك ك ك ك ك كي ككادة رو الةريق الواح ككد والتع ككاون بين
2

المس ك ككتويات اإلدارية المختلةة س ك ككمة من س ك ككمات 2.791

1.438

2.63

2.95

4

هذا المصرف.
3

4

5

6

أهم مككا يميز أفراد المجموعككة التي أعم ككل معهككا
هو التعاون إلنجاز المهام المطلو ة.
العالقات بين األفراد العاملين بالمصك ك ككرف ييلب
عليها جو من الود والتةاهم.
يشك ك ك ككجع المصك ك ك ككرف العاملين به على تبني القيم
اإليجابية داخل العمل.
يشك ك ككترك العاملون مع اإلدارة في وضك ك ككع الخطط
بالمصرف.

3.289

1.406

3.14

3.44

6

3.446

1.336

3.30

3.59

8

3.203

1.426

3.05

3.36

5

2.145

1.301

2.00

2.29

1

7

يشك ك ك ك ك ك ككعر األفراد العكاملون بكالمصك ك ك ك ك ك ككرف بكالةخر
واالعتزاز النتمائهم للمصرف.

3.422

1.307

3.28

3.56

7

المسك ك ك ككاواة هي األسك ك ك ككال الذي تتعامل به اإلدارة
8

العليا مع كل العاملين بالمصك ك ككرف بيض النظر 2.566

1.399

2.41

2.72

2

عن و ائةهم.

من الجدول رقم (  ) 34نالحظ أن عبارة يشتتتر العاملون مع اإلدارة في وضتتع الخطط بالمصتترف ) جاءت
في المرتبة األولى من حي

العمل الجماعي ) وهذا يشك ك ككير إلى أن المصك ك ككارف محل الد ارسك ك ككة تحاول تشك ك ككجيع

ودعم العاملين فى وضع الخطط وتحسين مستوى األداء.
جاءت عبارة المستتاواة هي األستتاس الذي تتعامل به اإلدارة العليا مع كل العاملين بالمصتترف بغض النظر
عن وفائفهم ) في المرتبة الثانية من حي

العمل الجماعي )

وهذا يش ك ككير إلى أن المص ك ككارف محل الد ارس ك ككة

تحاول المساواة بين جميع العاملين بالمصرف بيض النظر عن و ائةهم.
جاءت عبارة إن العمل الجماعي هو أستاس نجاح العمل في هذا المصترف ) في المرتبة الثالثة من حي
العمل الجماعي )

وهذا يشك ك ككير إلى أن المصك ك ككارف محل الد ارسك ك ككة تحاول تشك ك ككجيع العمل الجماعى وتدرك أهمية

التعاون بين جميع العاملين.
جاءت عبارة إن ستتتيادة روح الفريق الواحد والتعاون بين المستتتتويات اإلدارية المختلفة ستتتمة من ستتتمات
هذا المصتترف ) في المرتبة الرابعة من حي

العمل الجماعي )

وهذا يش ككير إلى أن المص ككارف محل الد ارس ككة

تحاول تشجيع التعاون بين المستويات اإلدارية المختلةة وتعتبره سمة من سمات هذا المصرف.
جاءت عبارة يشتتتتجع المصتتتترف العاملين به على تبني القيم اإليجابية داخل العمل ) في المرتبة الخامسك ك ككة
من حي

العمل الجماعي )

اإليجابية داخل العمل.

وهذا يشك ك ك ك ير إلى أن المص ك ك ككارف محل الد ارس ك ك ككة تش ك ك ككجع العاملين على تبنى القيم

جككاءت عبككارة أهم متا يميز أفراد المجموعتة التي أعمتل معهتا هو التعتاون إلنجتاز المهتام المطلوبتة ) في
المرتبة السككادسككة من حي

العمل الجماعي ) وهذا يشككير إلى أن التعاون إلنجاز المهام المطلو ة ال يميز أفراد

المجموعة الواحدة داخل المصارف محل الدراسة.
جاءت عبارة يشتتعر األفراد العاملون بالمصتترف بالفخر واالعتزاز النتمائهم للمصتترف ) في المرتبة السككابعة
العمتل الجمتاعي )  ،وهكذا يشك ك ك ك ك ك ككير إلى أن األفراد العكاملون ال يشك ك ك ك ك ك ككعروا بكالةخر واالعتزاز النتمكائهم

من حيك
للمصرف.

جكاءت عبكارة العالقتات بين األفراد العتاملين بتالمصتتتتتتتتترف يغلتب عليهتا جو من الود والتفتاهم ) في المرتبكة
الثامنة من حي

العمل الجماعي ) وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة غير مهتمة بخلق جو من الود

والتةاهم بين األفراد العاملين.
وألجكل تحكديكد درجكة الموافقكة إلجكابكات مةردات العينكة على إجمكالي العبكارات المتعلقكة بمحور العمكل الجمكاعي ,
تم اس ك ك ك ك ككتخدام اختبار (  ) tحول المتوس ك ك ك ك ككط العام للعبارات المتعلقة بمحور العمل الجماعي ,والجدول رقم ( ) 34
يبين ذلا.
جدول رقم ) 34
نتائج اختبار  ) tحول المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على محور العمل الجماعي

متوسط العينة

2.95154

االنحراف
المعياري للعينة

1.33859

 %95فترة ثقة لمتوسط
المجتمع
الحد األدنى
2.8055

الحد األعلى
3.0976

قيمة
اختبار t

مستوى
المعنوية
المشاهد

0.000 39.751

الجدول رقم (  ) 34يبين المتوسك ك ككط العام إلجابات أفراد عينة الد ارسك ك ككة حول محور العمل الجماعي ) ,ومن
الجدول نالحظ أن متوسككط إجابات أفراد عينة الد ارسككة يسككاوي ( )2.95154بانحراف معياري ( ، )1.33859وأن
( )%95فترة ثقة إلجابة هذا المتيير في مجتمع الدراسة يتراو بين (.)3.0976 - 2.8055
والختبار الفرض أن متوستط اإلجابات حول محور العمل الجماعي أكبر من  )2.6موافق بدرجة كبيرة )
 ،تم اسك ك ك ك ككتخدام اختبار (  ، ) tوحي

أن قيمة (  ) tالمحسك ك ك ك ككو ة تسك ك ك ك ككاوي ( )39.751وهي ألبر من قيمة ( ) t

الجدولية عند مسكتوى معنوية ( )%5وتسكاوي ( ، )1.96مما يشكير إلى رفض الةرضكية وأن متوسكط اإلجابات في
مجتمع الكد ارسك ك ك ك ك ك ككة حول محور العمكل الجمكاعي ألبر من ( )2.6موافق إلى حتد متا )  ،بمكا يكدل على أن غكالبيكة
مجتمع الدراسة يرون أن هنا اهتمام متوسط بالعمل الجماعي بالمصارف محل الدراسة.
 .2القدرة على االبتكار:
الجكدول رقم (  ) 35يبين التوزيع التلراري والنسك ك ك ك ك ك ككبي المئوي إلجكابكات مةردات العينكة على العبكارات المتعلقكة
بالقدرة على االبتلار.
جدول رقم ) 35
التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات العينة على العبارات المتعلقة بالقدرة على االبتكار
غير
ر .م

النسبة

العبارة

موافق

غير

على

موافق

إلى

بدرجة

حد ما

كبيرة

70

75

22

83

%

21.5

23.1

6.8

عن أحدث وأفض ككل الطرق لحل ت

119

90

43

%

36.6

ت

97

اإلطالل
1
2
3

مب ككادرة الع ككاملين في تق ككديم المقترح ككات ت
تساعد على نجا المصرف وتميزه.
البح

موافق موافق

المشالل الخاصة بالعمل.

97

بدرجة
كبيرة
جداً
75

23.1 25.5
42

12.9 13.2 27.7
42

موافق

56

31
9.5
33

ابحك ك ك

على تق ك ككديم أفضك ك ك ك ك ك ك ك ككل الطرق

اإلبكداعيكة والجكديكدة في العمكل حتى ولو %

29.8

10.2 17.2 12.9 29.8

لان هناك احتمال إلمكانية الةشل.
تسك ك ك ك ك ك ك ككاع ككد قواع ككد ولوائح العم ككل داخ ككل ت
4

الكمصك ك ك ك ك ك ككرف عكلكى تش ك ك ك ك ك ك كجكيكع الكتكةكلكيكر
االبتلاري.

5

%

تقوم اإلدارة بتش ك ك ك ككجيع التةلير اإلبداعي ت
واألداء المبتلر لدى العاملين.

%

145

100

25

32

23

44.6

30.8

7.7

9.8

7.1

98

86

32

53

56

30.2

26.5

9.8

17.2 16.3

من الجدول رقم (  ) 35أش ككارت النتائج إلى أن المص ككارف محل الد ارس ككة تحاول التركيز واالهتمام باالبتلار ،
حي

يتض ككح ذلا من نس ككب إجابات أفراد عينة الد ارس ككة التى تراوحت بين أعلى نس ككبة (  ) % 23.1وأقل نس ككبة (

 ) % 7.1عند المس ككتوى موافق بدرجة كبيرة جداً ) وما يثكد ذلا أيض كاً نس ككب إجابات أفراد العينة حول نةس
المثشك كرات عند مس ككتوى موافق بدرجة كبيرة )  ،حي

تراوحت مابين أعلى نس ككبة (  ) % 25.5إلى أقل نس ككبة (

 ، ) % 9.8كمكا نالحظ تكألكد ذلكا من نسك ك ك ك ك ك ككب إجكابكات أفراد العينكة عنكد المسك ك ك ك ك ك ككتوى موافق إلى حتد متا ) والتى
تراوحت مابين أعلى نسبة (  ) % 13.2إلى أقل نسبة ( .) % 6.8
كما تم إيجاد متوستتتتطات إجابات أفراد عينة الدراستتتتة حول محور القدرة على االبتكار لمعرفة ترتيب عبارات
هذا المحور والمبينة بالجدول رقم .) 36

جدول رقم ) 36
آراء عينة الدراسة حول محور القدرة على االبتكار
 %95فترة ثقة

العبارة

ر .م

المتوسط اإلنحراف
الحسابي المعياري

لمتوسط
المجتمع
الحد

الترتيب

الحد

األدنى األعلى
1

2

مب ككادرة الع ككاملين في تق ككديم المقترح ككات
تساعد على نجا المصرف وتميزه.
البح

المشالل الخاصة بالعمل.
ابحك ك ك

3

عن أحدث وأفض ككل الطرق لحل

3.055

2.311

1.508

1.335

3.22 2.89

2.46 2.17

5

2

على تق ك ككديم أفضك ك ك ك ك ك ك ك ككل الطرق

اإلبكداعيكة والجكديكدة في العمكل حتى ولو 2.480

1.344

2.63 2.33

3

لان هناك احتمال إلمكانية الةشل.
تسك ك ك ك ك ك ك ككاع ككد قواع ككد ولوائح العم ككل داخ ككل
4

الكمصك ك ك ك ك ك ككرف عكلكى تش ك ك ك ك ك ك كجكيكع الكتكةكلكيكر 2.040

1.248

2.18 1.90

1

االبتلاري.
5

تقوم اإلدارة بتشجيع التةلير اإلبداعي
واألداء المبتلر لدى العاملين.

2.640

1.483

2.80 2.48

4

من الجدول رقم (  ) 36نالحظ أن عبارة تستاعد قواعد ولوائح العمل داخل المصترف على تشتجيع التفكير
االبتكاري) جاءت في المرتبة األولى من حي

القدرة على االبتكار) وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة

تحاول وضع قواعد ولوائح للعمل داخل المصرف لتشجيع التةلير االبتلارى.
جاءت عبارة البحث عن أحدث وأفضتل الطرل لحل المشتاكل الخاصتة بالعمل ) في المرتبة الثانية من حي
القدرة على االبتكار)

وهذا يشك ككير إلى أن المصك ككارف محل الد ارسك ككة تحاول البح

عن أحدث وأفضك ككل الطرق

لحل المشالل الخاصة بالعمل.
جكاءت عبكارة ابحتث على تقتديم أفضتتتتتتتتتل الطرل اإلبتداعيتة والجتديتدة في العمتل حتى ولو كتان هنتا احتمتال
إلمكتانيتة الفشتتتتتتتتتل ) في المرتبكة الثكالثكة من حيك
بالمصرف يحاولون البح

القتدرة على االبتكتار) وهكذا يشك ك ك ك ك ك ككير إلى أن األفراد العكاملين

عن تقديم أفضل الطرق اإلبداعية والجديدة فى العمل.

جاءت عبارة تقوم اإلدارة بتشتتتتجيع التفكير اإلبداعي واألداء المبتكر لدى العاملين ) في المرتبة الرابعة من
حي

القدرة على االبتكار) وهذا يش ككير إلى أن المص ككارف محل الد ارس ككة غير مهتمة بتش ككجيع التةلير اإلبداعى

واألداء المبتلر لدى العاملين.
جكاءت عبكارة مبتادرة العتاملين في تقتديم المقترحتات تستتتتتتتتتاعتد على نجتاح المصتتتتتتتتترف وتميزه ) في المرتبكة
الخامسة من حي

القدرة على االبتكار) وهذا يشير إلى أن مبادرة العاملين فى تقديم اقتراحاتهم ال تساعد على

نجا وتميز المصارف محل الدراسة.
وألج ككل تح ككدي ككد درج ككة الموافق ككة إلج ككاب ككات مةردات العين ككة على إجم ككالي العب ككارات المتعلق ككة بمحور الق ككدرة على
االبتلار ,تم اسكتخدام اختبار (  ) tحول المتوسكط العام للعبارات المتعلقة بمحور القدرة على االبتلار ,والجدول رقم
(  ) 37يبين ذلا.

جدول رقم ) 37
نتائج اختبار  ) tحول المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على محور القدرة على االبتكار

 %95فترة ثقة لمتوسط
متوسط العينة

2.50523

االنحراف

المجتمع

المعياري للعينة

1.33957

الحد األدنى

الحد األعلى

2.3590

2.6514

قيمة

مستوى المعنوية

اختبار t

المشاهد

33.715

0.000

الجكدول رقم (  ) 37يبين المتوسك ك ك ك ك ك ككط العكام إلجكابكات أفراد عينكة الكد ارسك ك ك ك ك ك ككة حول محور القتدرة على
االبتكار)  ،ومن الجدول نالحظ أن متوسك ككط إجابات أفراد عينة الد ارسك ككة يسك ككاوي ( )2.50523بانحراف معياري
( ، )1.33957وأن ( )%95فترة ثقككة إلجككابككة هككذا المتيير في مجتمع الككد ارسك ك ك ك ك ك ك ككة يتراو بين (- 2.3590
.)2.6514
والختبار الفرض أن متوستتتتط اإلجابات حول محور القدرة على االبتكار أكبر من  )2.6موافق بدرجة
كبيرة )  ،تم اسككتخدام اختبار (  ، ) tوحي

أن قيمة (  ) tالمحسككو ة تسككاوي ( )33.715وهي ألبر من قيمة (

 ) tالجدولية عند مسك ك ك ككتوى معنوية ( )%5وتسك ك ك ككاوي ( ، )1.96مما يشك ك ك ككير إلى رفض الةرضك ك ك ككية وأن متوسك ك ك ككط
اإلجابات في مجتمع الد ارسكة حول محور القدرة على االبتلار أقل من ( )2.6غير موافق )  ،بما يدل على أن
غالبية مجتمع الدراسة يرون أن هنا ضعف في القدرة على االبتكار بالمصارف محل الدراسة.

 .3القدرة على التكيب:
الجكدول رقم (  ) 38يبين التوزيع التلراري والنسك ك ك ك ك ك ككبي المئوي إلجكابكات مةردات العينكة على العبكارات المتعلقكة
بالقدرة على التليو.
جدول رقم ) 38
التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات العينة على العبارات المتعلقة بالقدرة على التكيب
غير
العبارة

النسبة

ر .م

تهتم إدارة المص ك ككرف ب جراء التيييرات

ت

موافق

غير

على

موافق

اإلطالل
1

2

4

إلى

بدرجة

حد ما

كبيرة

15

60

بدرجة
كبيرة
جداً
63

باستمرار.

%

33.8

23.7

4.6

18.5

19.4

للمصك ك ك ك ك ك ككرف القك ككدرة على التليو مع

ت

104

73

26

57

65

التحوالت المةك ككاجئك ككة التي تحك ككدث في

%

32.0

22.5

8.0

17.5

20.0

اسك ك ك ك ك ك ككتطيع التليو مع التيييرات التي

ت

72

72

35

77

69

تحدث داخل العمل.

%

22.2

المجتمع.
3

110

77

موافق

موافق

موافق

تكحككرص اإلدارة عكلككى عكم ك ك ككل بك ارمككج
تدريبية لافراد الجدد بالمصكرف لزيادة

23.7 10.8 22.2

21.2

ت

107

95

23

44

56

%

32.9

29.2

7.1

13.5

17.2

ق ككدرتهم على التليو مع بيئ ككة العم ككل
الجديدة.
المو ةون في المص ك ك ك ككرف مس ك ك ك ككتعدون
5

دائم ك ك كاً آليك ك ككة تييرات تحك ك ككدث داخك ك ككل
المصرف.

ت
%

74
22.8

83

46

64

19.7 14.2 25.5

58
17.8

من واقع الجدول رقم (  ) 38أش ك ككارت النتائج إلى أن المص ك ككارف محل الد ارس ك ككة تحاول التليو مع متييرات
البيئة الداخلية والخارجية  ،حي

يتضككح ذلا من نسككب إجابات أفراد عينة الد ارسككة التى تراوحت بين أعلى نسككبة

(  , ) % 21.2وأقل نس ك ك ككبة (  ) % 17.2عند المس ك ك ككتوى موافق بدرجة كبيرة جداً )  ،وما يثكد ذلا أيضك ك ك كاً
نس ككب إجابات أفراد العينة حول نةس المثش كرات عند مس ككتوى موافق بدرجة كبيرة ) حي

تراوحت ما بين أعلى

نس ك ك ككبة (  ) % 23.7إلى أقل نس ك ك ككبة (  ، ) % 13.5كما نالحظ تألد ذلا من نس ك ك ككب إجابات أفراد العينة عند
المستوى موافق إلى حد ما ) والتى تراوحت مابين أعلى نسبة (  )% 14.2إلى أقل نسب ( .) % 4.6
كما تم إيجاد متوستتتتطات إجابة أفراد عينة الدراستتتتة حول محور القدرة على التكيب لمعرفة ترتيب عبارات
هذا المحور والمبينة بالجدول رقم .) 39

جدول رقم ) 39
آراء عينة الدراسة حول محور القدرة على التكيب
 %95فترة ثقة

العبارة

ر .م

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

لمتوسط
المجتمع
الحد

الترتيب

الحد

األدنى األعلى
1
2

3

تهتم إدارة المصرف ب جراء التيييرات باستمرار.
لكلكمصك ك ك ك ك ك ككرف الكق ك ك ككدرة عكلكى الكتكلكيكو مكع الكتكحكوالت
المةاجئة التي تحدث في المجتمع.
اسك ك ك ك ك ككتطيع التليو مع التيييرات التي تحدث داخل
العمل.

2.658

1.563

2.83 2.49

2

2.711

1.550

2.88 2.54

3

2.997

1.483

3.16 2.84

5

تحرص اإلدارة على عمك ككل برامج تك ككدريبيك ككة لافراد
4

الجدد بالمصك ك ك ك ك ك ككرف لزيادة قدرتهم على التليو مع

2.529

1.490

2.69 2.37

1

بيئة العمل الجديدة.
5

المو ةون في المص ك ك ك ك ك ككرف مس ك ك ك ك ك ككتعدون دائماً آلية
تييرات تحدث داخل المصرف.

2.843

1.435

3.00 2.69

4

من الجدول رقم (  ) 39نالحظ أن عبارة تحرص اإلدارة على عمل برامج تدريبية لمفراد الجدد بالمصتتتتترف
لزيتادة قتدرتهم على التكيب مع بيئتة العمتل الجتديتدة ) جكاءت في المرتبكة األولى من حيك
وهذا يشير إلى حرص المصارف محل الدراسة على عمل برامج تدريبية لافراد الجدد لير

القتدرة على التكيب )
زيادة قدرتهم على

التليو مع بيئة العمل الجديدة.
جاءت عبارة تهتم إدارة المصتتتتترف بإجراء التغييرات باستتتتتتمرار) في المرتبة الثانية من حي

القدرة على

التكيب ) وهذا يشير إلى أن المصارف محل الدراسة تحاول االهتمام ب جراء التيييرات باستمرار.
جاءت عبارة للمصتتتتتترف القدرة على التكيب مع التحوالت المفاجئة التي تحدث في المجتمع ) في المرتبة
الثالثة من حي

القدرة على التكيب )

وهذا يشك ككير إلى أن المصك ككارف محل الد ارسك ككة تحاول الحرص والتليو

مع التحوالت المةاجئة التى تحدث فى المجتمع.
جاءت عبارة الموففون في المصتتتترف مستتتتتعدون دائماً تية تغيرات تحدث داخل المصتتتترف ) في المرتبة
الرابعة من حي

القدرة على التكيب ) وهذا يشك ككير إلى أن المو ةون فى المصك ككرف غير مسك ككتعدون للتييرات

التى تحدث داخل المصرف.
جاءت عبارة استتتتتتتطيع التكيب مع التغييرات التي تحدث داخل العمل ) في المرتبة الخامس ك ك ك ككة من حي
القدرة على التكيب )

وهذا يش ك ك ك ككير إلى أن األفراد العاملين داخل المص ك ك ك ككارف محل الد ارس ك ك ك ككة غير قادرين على

التليو مع التييرات التى تحدث داخل العمل وقد يعود سبب ذلا إلى قلة تدريبهم على مثل هذه التييرات.
وألجككل تحككديككد درجككة الموافقككة إلجككابككات مةردات العينككة على إجمككالي العبككارات المتعلقككة بمحور القككدرة على
التليو  ,تم اسك ك ك ككتخدام اختبار (  ) tحول المتوسك ك ك ككط العام للعبارات المتعلقة بمحور القدرة على التليو ,والجدول
رقم (  ) 40يبين ذلا.

جدول رقم ) 40
نتائج اختبار  ) tحول المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على محور القدرة على التكيب

متوسط العينة

2.74769

 %95فترة ثقة لمتوسط

االنحراف
المعياري للعينة

1.47944

المجتمع
الحد األدنى

الحد األعلى

2.5862

2.9091

قيمة اختبار
t

33.482

مستوى
المعنوية
المشاهد
0.000

الجدول رقم (  ) 40يبين المتوسك ك ككط العام إلجابات أفراد عينة الد ارسك ك ككة حول محور القدرة على التكيب) ,
ومن الجدول نالحظ أن متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة يساوي ( )2.74769بانحراف معياري ()1.47944
 ،وأن ( )%95فترة ثقة إلجابة هذا المتيير في مجتمع الدراسة يتراو بين (.)2.9091 - 2.5862
والختبار الفرض أن متوستتتتتط اإلجابات حول محور القدرة على التكيب أكبر من  )2.6موافق بدرجة
كبيرة )  ،تم اسككتخدام اختبار (  ، ) tوحي

أن قيمة (  ) tالمحسككو ة تسككاوي ( )33.482وهي ألبر من قيمة (

 ) tالجدولية عند مسك ك ك ككتوى معنوية ( )%5وتسك ك ك ككاوي ( ، )1.96مما يشك ك ك ككير إلى رفض الةرضك ك ك ككية وأن متوسك ك ك ككط
اإلجابات في مجتمع الد ارسك ك ككة حول محور القدرة على التليو ألبر من ( )2.6موافق إلى حد ما )  ،بما يدل
على أن غالبية مجتمع الدراسة يرون أن هنا اهتمام متوسط بالقدرة على التكيب بالمصارف محل الدراسة.

ثالثاً :تحليل العالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشاملة:
الجدول رقم (  ) 41يبين التوزيع التلراري والنسك ك ك ك ك ككبي المئوي إلجابات مةردات العينة على العبارات المتعلقة
بالعالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشاملة.
جدول رقم ) 41
التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات العينة على العبارات المتعلقة بالعالقة بين الثقافة
التنظيمية وإدارة الجودة الشاملة
غير
ر .م

إلى

بدرجة

حد ما

كبيرة

98

91

27

63

30.2

28.0

8.3

66

77

35

20.3

23.7

89

78

27.4

24.0

82

82

27

%

25.2

25.2

8.3

ت

93

72

23

%

28.6

22.2

7.1

النسبة

العبارة

موافق

موافق

موافق

غير

على

موافق

اإلطالل
1
2
3
4
5

يتم خلق ثقافة تنظيمية تسك ك ك ككاهم في التركيز ت
على إرضاء العميل.

%

يتم التع ككاون بين الزمالء لتلبي ككة احتي ككاج ككات ت
العميل.

%

تثخكذ آراء العمالء في االعتبكار عنكد تطوير ت
العمل.

%

تعقكد دورات تكدريبيكة للمو ةين من أجكل حكل ت
مشالل العمالء.
ثقافة المنظمة أساسها إرضاء العمالء.

موافق
بدرجة
كبيرة
جداً
46

14.2 19.4
74

73

22.5 22.8 10.8
34

59

65

20.0 18.2 10.5
61

73

22.5 18.8
64

73

22.5 19.7

من واقع الجدول رقم (  ) 41أشكارت النتائج إلى أنه توجد عالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشكاملة
 ،حي

يتضككح ذلا من نسككب إجابات أفراد عينة الد ارسككة التى تراوحت بين أعلى نسككبة ( )%22.5وأقل نسككبة (

 ) % 14.2عند المس ك ككتوى موافق بدرجة كبيرة جداً ) وما يثكد ذلا أيضك ك كاً نس ك ككب إجابات أفراد العينة حول
نةس المثشكرات عند مسكتوى موافق بدرجة كبيرة ) حي

تراوحت بين أعلى نسكبة (  ) % 22.8إلى أقل نسكبة

(  ، ) % 18.2كما نالحظ تألد ذلا من نسك ككب إجابات أفراد العينة عند المسك ككتوى موافق إلى حد ما ) والتى
تراوحت مابين أعلى نسبة (  ) % 10.8إلى أقل نسبة ( .)%7.1
كما تم إيجاد متوستتطات إجابة أفراد عينة الدراستتة حول محور العالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة
الشاملة لمعرفة ترتيب عبارات هذا المحور والمبينة بالجدول رقم .) 42
جدول رقم ) 42
آراء عينة الدراسة حول محور العالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشاملة
 %95فترة ثقة
العبارة

ر .م

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

لمتوسط
المجتمع
الحد

الترتيب

الحد

األدنى األعلى
1
2
3

يتم خلق ثق ككاف ككة تنظيمي ككة تسك ك ك ك ك ك ك ككاهم في
التركيز على إرضاء العميل.
يتم التعاون بين الزمالء لتلبية احتياجات
العميل.
تثخك ككذ آراء العمالء في االعتبك ككار عنك ككد
تطوير العمل.

2.594

1.445

2.75 2.44

1

3.034

1.477

3.20 2.87

5

2.794

1.510

2.96 2.63

2

4
5

تعقككد دورات تككدريبيككة للمو ةين من أجككل
حل مشالل العمالء.
ثقافة المنظمة أساسها إرضاء العمالء.

2.880

1.530

3.05 2.71

4

2.852

1.564

3.02 2.68

3

من الجكدول رقم (  ) 42نالحظ أن عبكارة يتم خلق ثقتافتة تنظيميتة تستتتتتتتتتاهم في التركيز على إرضتتتتتتتتتاء
العالقتة بين الثقتافتة التنظيميتة وإدارة الجودة الشتتتتتتتتتاملتة) وهكذا

العميتل) جكاءت في المرتبكة األولى من حيك

يشك ك ككير إلى أن المصك ك ككارف محل الد ارسك ك ككة تحاول االهتمام بخلق ثقافة تنظيمية تسك ك ككاهم فى التركيز على إرضك ك ككاء
العميل.
جاءت عبارة تؤخذ آراء العمالء في االعتبار عند تطوير العمل) في المرتبة الثانية من حي
الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشتتتاملة)

العالقة بين

وهذا يشك ككير إلى أن المصك ككارف محل الد ارسك ككة تحاول الحرص على

العمالء من خالل أخذ آرائهم فى االعتبار عند تطوير العمل.
جاءت عبارة ثقافة المنظمة أستتاستتها إرضتتاء العمالء) في المرتبة الثالثة من حي
التنظيمية وإدارة الجودة الشتتتتاملة)

العالقة بين الثقافة

وهذا يش ك ك ككير إلى أن المص ك ك ككارف محل الد ارس ك ك ككة تحاول خلق ثقافة تنظيمية

تساهم فى إرضاء العمالء.
جاءت عبارة تعقد دورات تدريبية للموففين من أجل حل مشتتاكل العمالء) في المرتبة الرابعة من حي
العالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشتاملة) وهذا يشكير إلى أن المصكارف محل الد ارسكة غير مهتمة
بعقد دورات للمو ةين لحل مشاللهم.
جاءت عبارة يتم التعاون بين الزمالء لتلبية احتياجات العميل) في المرتبة الخامسك ك ك ك ك ككة من حي
بين الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشتتتاملة)

العالقة

وهذا يش ك ككير إلى قلة التعاون بين زمالء العمل لتلبية احتياجات

العميل.
وألجككل تحككديككد درجككة الموافقككة إلجككابككات مةردات العينككة على إجمككالي العبككارات المتعلقككة بمحور العالقككة بين
الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشككاملة  ,تم اسككتخدام اختبار (  ) tحول المتوسككط العام للعبارات المتعلقة بمحور
العالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشاملة  ,والجدول رقم (  ) 43يبين ذلا.

جدول رقم ) 43
نتائج اختبار  ) tحول المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على محور العالقة بين الثقافة التنظيمية
وإدارة الجودة الشاملة

متوسط العينة

2.83077

اإلنحراف
المعياري للعينة
1.48517

 %95فترة ثقة لمتوسط
المجتمع
الحد األدنى

الحد األعلى

2.6687

2.9928

قيمة
اختبار t
34.361

مستوى
المعنوية
المشاهد
0.000

الجكدول رقم (  ) 43يبين المتوسك ك ك ك ك ك ككط العكام إلجكابكات أفراد عينكة الكد ارسك ك ك ك ك ك ككة حول محور) العالقتة بين
الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشتاملة )  ،ومن الجدول نالحظ أن متوسككط إجابات أفراد عينة الد ارسككة يسككاوي
( )2.83077بانحراف معياري ( ، )1.48517وأن ( )%95فترة ثقة إلجابة هذا المتيير في مجتمع الد ارس ك ك ك ك ككة
يتراو بين (.)2.9928 - 2.6687
والختبار الفرض أن متوستتتط اإلجابات حول محور العالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشتتتاملة
) أكبر من  )2.6موافق بدرجة كبيرة )  ،تم اسكتخدام اختبار (  ، ) tوحي

أن قيمة (  ) tالمحسكو ة تسكاوي

( )34.361وهي ألبر من قيمة (  ) tالجدولية عند مسك ككتوى معنوية ( )%5وتسك ككاوي ( ، )1.96مما يشك ككير إلى
رفض الةرضك ك ك ك ككية وأن متوسك ك ك ك ككط اإلجابات في مجتمع الد ارسك ك ك ك ككة حول محور العالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة
الجودة الش ك ك ك ك ككاملة ألبر من ( )2.6موافق إلى حد ما )  ،بما يدل على أن غالبية مجتمع الد ارس ك ك ك ك ككة يرون أن
هنا عالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشاملة.

رابعاً :اختبار فرضيات الدراسة:
من أجل اسكتخدام اختبار مر ع كاى لمعرفة يما إذا كانت هناك عالقة بين متييرات الد ارسكة وذلا للحصكول
على أفضك ك ككل النتائج قام الباح

بدمج إجابات أسك ك ككئلة كل محور من محاور الد ارسك ك ككة إلى عبارة واحدة تدل على

طبيعته كما هو موضح في الجدول رقم ( .) 44
جدول رقم ) 44
دمج عبارات محاور الدراسة

محاور الدراسة

غير موافق

موافق إلى
حد ما

موافق
بدرجة
كبيرة

الجودة الشاملة

184

30

111

العمل الجماعي

154

33

138

القدرة على االبتكار

196

33

96

القدرة على التكيب

174

29

122

الفرضية األولى:
" توجد عالقة ذات داللة احصتتتتتتتائية بين الثقافة التنظيمية التي تتستتتتتتتم بتشتتتتتتتجيع العمل الجماعي وإدارة
الجودة الشاملة".
الختبار هذه الفرضية فإنه يمكن صياغتها في صورة إحصائية كما يلي:
الفرضتتتية الصتتتفرية :)H0 :ال توجد عالقة ذات داللة احص ك ككائية بين الثقافة التنظيمية التي تتس ك ككم بتش ك ككجيع
العمل الجماعي وإدارة الجودة الشاملة.
الفرضتتية البديلة :)H1 :توجد عالقة ذات داللة احص ككائية بين الثقافة التنظيمية التي تتس ككم بتش ككجيع العمل
الجماعي وإدارة الجودة الشاملة.
الختبار الةرض ككية الس ككابقة تم اس ككتخدام اختبار مر ع كاى لالس ككتقاللية عند مس ككتوى معنوية ( )0.05يما إذا
لانت هناك عالقة بين الثقافة التنظيمية التي تتسك ك ك ك ك ككم بتشك ك ك ك ك ككجيع العمل الجماعي وإدارة الجودة الشك ك ك ك ك ككاملة ،وذلا
باالعتماد على إجابات مةردات عينة الد ارس ككة عن األس ككئلة المتعلقة بالثقافة التنظيمية التي تتس ككم بتش ككجيع العمل
الجماعي  ،وكذلا العبارات المتعلقة ب دارة الجودة الش ك ك ك ك ككاملة الواردة باالس ك ك ك ك ككتبانة بعد أن تم دمج تلا العبارات ،
والجدول رقم (  ) 45يوضح ذلا.

جدول رقم ) 45
نتائج اختبار مربع كاي إليجاد العالقة بين الثقافة التنظيمية التي تتسم بتشجيع العمل الجماعي و إدارة
الجودة الشاملة
الجودة
الشاملة

غير موافق

موافق إلى حد

موافق بدرجة

ما

لبيرة

المجموف

مستوى
مر ع كاى
المحسو ة

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

x2c

درجات
الحرية df

المعنوية
المشاهد
p-value

العمل
الجماعى

غ ك ك ك ك كيك ك ك ك ككر
موافق

154

47.4%

000

00.0%

000

00.0%

154

47.4%

م ك ك كواف ك ك ككق
إلى ح ك ككد

30

9.2%

03

0.9%

000

00.0%

33

10.2%

ما
م ك ك كواف ك ك ككق
بك ك ككدرجك ك ككة
لبيرة

000

00.0%

27

8.3%

111

34.2%

138

42.5%

316.77

4

0.000

المجموف

184

56.6%

30

9.2%

111

34.2%

325

100.0%

يتضح من خالل الجدول رقم (  ) 45أن قيمة اختبار مر ع كاى المحسو ة بليت ( )316.77وهي ألبر من
قيمة كاى الجدولية عند مستوى معنوية ( )0.05و درجة حرية ( )4وتساوي (.)9.488
و ما أن قيمة مر ع كاى المحسو ة ألبر من قيمتها الجدولية  ،وأن قيمة مستوى المعنوية المشاهد
 p-valueأقل من مس ككتوى المعنوية ( )0.05وعليه يمكن القول بوجود عالقة بين الثقافة التنظيمية التي تتستتم
بتشجيع العمل الجماعي وإدارة الجودة الشاملة.
ولمعرفة قوة واتجاه العالقة بين الثقافة التنظيمية التي تتسككم بتشككجيع العمل الجماعي وإدارة الجودة الشككاملة تم
اس ك ك ككتخدام معامل ارتباط بيرس ك ك ككون بين المتوس ك ك ككط العام لعبارات ( الثقافة التنظيمية التي تتستتتتتم بتشتتتتتجيع العمل
الجماعي ) والمتوسط العام لعبارات ( إدارة الجودة الشاملة )  ,والجدول رقم (  ) 46يبين ذلا.
جدول رقم ) 46
ارتبام بيرسون للعالقة بين الثقافة التنظيمية التي تتسم بتشجيع العمل الجماعي وإدارة الجودة الشاملة
البيان

معامل ارتبام
بيرسون

درجات الحرية

الداللة
المعنوية

العالقككة بين الثقككافككة التنظيميككة التي تتسك ك ك ك ك ك ككم
بتشك ك ك ك ك ك ككجيع العم ك ككل الجم ك ككاعي وإدارة الجودة

**0.992

324

0.000

الشاملة.

من الجدول رقم (  ) 46يتضك ك ككح أن قيمة ارتباط بيرسك ك ككون بين الثقافة التنظيمية التي تتسك ك ككم بتشك ك ككجيع العمل
الجماعي وإدارة الجودة الشاملة يساوي (** )0.992حي

أن النجمتان تشيران إلى أن العالقة قوية عند مستوى

معنوية أقل من ( )0.01واإلشارة الموجبة تدل على أن العالقة طردية  ،أي أنه توجد عالقة طردية قوية ذات
داللة احصائية بين الثقافة التنظيمية التي تتسم بتشجيع العمل الجماعي وإدارة الجودة الشاملة).
الفرضية الثانية:
" توجد عالقة ذات داللة احصتتتتتائية بين الثقافة التنظيمية التي تتستتتتتم بالقدرة على االبتكار وإدارة الجودة
الشاملة".
الختبار هذه الفرضية فإنه يمكن صياغتها في صورة احصائية كما يلي:
الفرضية الصفرية :)H0 :ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الثقافة التنظيمية التي تتسم بالقدرة على
االبتلار وإدارة الجودة الشاملة.
الفرضتتتتية البديلة :)H1 :توجد عالقة ذات داللة احصك ك ككائية بين الثقافة التنظيمية التي تتسك ك ككم بالقدرة على
االبتلار وإدارة الجودة الشاملة.
الختبار الةرض ككية الس ككابقة تم اس ككتخدام اختبار مر ع كاى لالس ككتقاللية عند مس ككتوى معنوية ( )0.05يما إذا
لانت هناك عالقة بين الثقافة التنظيمية التي تتسككم بالقدرة على االبتلار وإدارة الجودة الشككاملة  ،وذلا باالعتماد
على إجابات مةردات عينة الد ارسك ك ك ككة عن األسك ك ك ككئلة المتعلقة بالثقافة التنظيمية التي تتسك ك ك ككم بالقدرة على االبتلار،
وكذلا العبارات المتعلقة ب دارة الجودة الشك ككاملة الواردة باالسك ككتبانة بعد أن تم دمج تلا العبارات  ،والجدول رقم (
 ) 47يوضح ذلا.

جدول رقم ) 47
نتائج اختبار مربع كاى إليجاد العالقة بين الثقافة التنظيمية التي تتسم بالقدرة على االبتكار وإدارة الجودة
الشاملة
الجودة الشاملة

غير موافق

موافق إلى

موافق بدرجة

حد ما

لبيرة

المجموف

مر ع
لاى
المحسو ة
ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

𝑥2c

درجات
الحرية
df

مستوى
المعنوية
المشاهد
p-value

القدرة على
االبتلار
غير موافق
موافق إلى حد
ما

184

56.6%

12

3.7%

000

00.0%

196

000

00.0%

18

5.5%

15

4.6%

33

000

00.0%

000

00.0%

96

29.5%

96

184

56.6%

30

9.2%

111

34.2%

325

60.3
%
10.2
%
395.46

موافق بدرجة
لبيرة
المجموف

29.5
%
100.0
%

4

0.000

يتض ك ك ككح من خالل الجدول رقم (  ) 47أن قيمة اختبار مر ع كاى المحس ك ك ككو ة بليت ( )395.46وهي ألبر
من قيمة كاى الجدولية عند مستوى معنوية ( )0.05و درجة حرية ( )4وتساوي (. )9.488
و ما أن قيمة مر ع كاى المحس ك ك ك ككو ة ألبر من قيمتها الجدولية  ،وأن قيمة مس ك ك ك ككتوى المعنوية المش ك ك ك ككاهد p-
 valueأقكل من مسك ك ك ك ك ك ككتوى المعنويكة ( )0.05وعليكه فك نكه يمكن القول بوجود عالقكة بين الثقتافتة التنظيميتة التي
تتسم بالقدرة على االبتكار وإدارة الجودة الشاملة.
ولمعرفة قوة واتجاه العالقة بين الثقافة التنظيمية التي تتسك ك ك ككم بالقدرة على االبتلار وإدارة الجودة الشك ك ك ككاملة تم
اسك ك ك ككتخدام معامل ارتباط بيرسك ك ك ككون بين المتوسك ك ك ككط العام لعبارات ( الثقافة التنظيمية التي تتستتتتتتم بالقدرة على
االبتكار) والمتوسط العام لعبارات ( إدارة الجودة الشاملة )  ,والجدول رقم (  ) 48يبين ذلا.
جدول رقم ) 48
ارتبام بيرسون للعالقة بين الثقافة التنظيمية التي تتسم بالقدرة على االبتكار وإدارة الجودة الشاملة
البيان
العالقة بين الثقافة التنظيمية التي تتس ك ك ك ك ك ككم
بالقدرة على االبتلار وإدارة الجودة الشاملة

معامل ارتبام
بيرسون
**0.994

درجات الحرية

324

الداللة
المعنوية
0.000

من الجدول رقم (  ) 49يتض ك ك ك ككح أن قيمة ارتباط بيرس ك ك ك ككون بين الثقافة التنظيمية التي تتس ك ك ك ككم بالقدرة على
اإلبتلار وإدارة الجودة الشككاملة يسككاوي (** )0.994حي

أن النجمتان تشككيران إلى أن العالقة قوية عند مسككتوى

معنوية أقل من ( )0.01واإلشارة الموجبة تدل على أن العالقة طردية  ،أي أنه توجد عالقة طردية قوية ذات
داللة احصائية بين الثقافة التنظيمية التي تتسم بالقدرة على اإلبتكار وإدارة الجودة الشاملة ).

الفرضية الثالثة:
" توجد عالقة ذات داللة احصتتتتتتائية بين الثقافة التنظيمية التي تتستتتتتتم بالقدرة على التكيب وإدارة الجودة
الشاملة".
والختبار هذه الفرضية فإنه يمكن صياغتها في صورة احصائية كما يلي:
الفرضتتتتية الصتتتتفرية :)H0 :ال توجد عالقة ذات داللة احصك ك ككائية بين الثقافة التنظيمية التي تتسك ك ككم بالقدرة على
التليو وإدارة الجودة الشاملة.
الفرضتتتتتتية البديلة :)H1 :توجد عالقة ذات داللة احصك ك ك ككائية بين الثقافة التنظيمية التي تتسك ك ك ككم بالقدرة على
التليو وإدارة الجودة الشاملة.
الختبار الةرضكية السكابقة قد تم اسكتخدام اختبار مر ع كاى لالسكتقاللية عند مسكتوى معنوية ( )0.05يما إذا
لكانكت هنكاك عالقكة بين الثقتافتة التنظيميتة التي تتستتتتتتتتتم بتالقتدرة على التكيب وإدارة الجودة الشتتتتتتتتتاملتة ،وذلكا
باالعتماد على إجابات مةردات عينة الد ارسك ككة عن األسك ككئلة المتعلقة بالثقافة التنظيمية التي تتستتتم بالقدرة على
التكيب  ،وكذلا العبارات المتعلقة بإدارة الجودة الشتتتتتتتتاملة الواردة باالسك ك ك ك ك ككتبانة بعد أن تم دمج تلا العبارات ،
والجدول رقم (  ) 49يوضح ذلا.

جدول رقم ) 49
نتائج اختبار مربع كاى إليجاد العالقة بين الثقافة التنظيمية التي تتسم بالقدرة على التكيب وإدارة الجودة
الشاملة
الجودة
الشاملة

غير موافق

ك

%

موافق إلى

موافق بدرجة

حد ما

لبيرة

ك

%

ك

%

المجموف

ك

مر ع كاى

درجات

المحسو ة

الحرية

𝑥2c

df

مستوى
المعنوية
المشاهد
p-value

%

القدرة
على
التليو
0.0%

غير موافق
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53.5%

000

محايد

10

3.1%

19

5.8%

موافق

000

00.0%

11

3.4%

111

المجموع

184

56.6%

30

9.2%

111

0

000

00.0%

174

000

00.0%

29

34.2%

122

34.2%

325
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%
8.9%
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%
100.0
%

429.72

4

0.000

يتضح من خالل الجدول رقم (  ) 49أن قيمة اختبار مر ع كاي المحسو ة بليت ( )429.72وهي ألبر
من قيمة كاى الجدولية عند مستوى معنوية ( )0.05و درجة حرية ( )4وتساوي (.)9.488
و ما أن قيمة مر ع كاى المحس ك ك ك ككو ة ألبر من قيمتها الجدولية  ،وأن قيمة مس ك ك ك ككتوى المعنوية المش ك ك ك ككاهد p-
 valueأقل من مس ك ك ككتوى المعنوية ( )0.05وعليه يمكن القول بوجود عالقة بين الثقافة التنظيمية التي تتستتتتم
بالقدرة على التكيب وإدارة الجودة الشاملة.
ولمعرفة قوة واتجاه العالقة بين الثقافة التنظيمية التي تتستتم بالقدرة على التكيب وإدارة الجودة الشتتاملة تم
استخدام معامل ارتباط بيرسون بين المتوسط العام لعبارات ( الثقافة التنظيمية التي تتسم بالقدرة على التكيب)
والمتوسط العام لعبارات ( إدارة الجودة الشاملة )  ،والجدول رقم (  ) 50يبين ذلا.
جدول رقم ) 50
ارتبام بيرسون للعالقة بين الثقافة التنظيمية التي تتسم بالقدرة على التكيب وإدارة الجودة الشاملة
البتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان

معامل ارتبام
بيرسون

درجات الحرية

الداللة
المعنوية

العالقة بين الثقافة التنظيمية التي تتس ك ككم
ب ك ك ككالكق ك ك ككدرة عكلكى الكتكلكيكو وإدارة الكجكودة **0.991
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0.000

الشاملة.
من الجدول رقم (  ) 50يتضكح أن قيمة ارتباط بيرسكون بين الثقافة التنظيمية التي تتسكم بالقدرة على التليو
وإدارة الجودة الش ككاملة يس ككاوي (** )0.991حي

أن النجمتان تش ككيران إلى أن العالقة قوية عند مس ككتوى معنوية

أقل من ( )0.01واإلشك ك ككارة الموجبة تدل على أن العالقة طردية  ،أي أنه توجد عالقة طردية قوية ذات داللة
احصائية بين الثقافة التنظيمية التي تتسم بالقدرة على التكيب وإدارة الجودة الشاملة).

من خالل نتائج التحليل الس ك ككابقة يمكن قبول فرض ك ككيات الد ارس ك ككة وأن هناك عالقة ذات داللة احص ك ككائية بين
الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشاملة.

المبحث الثالث
النتائج والتوصيات
أوالً  :نتائج الدراسة:
من خالل تحليل البيانات الواردة من إجابة أفراد عينة الدراسة في صحيةة االستبيان بواسطة الطرق اإلحصائية
تم التوصل الى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:
 .1من خالل تحليل اختبار مر ع كاي لالستقاللية وجد أن هناك ارتباط بين العمل الجماعي  ،القدرة على االبتلار
 ،القدرة على التليو كمتييرات مستقلة وإدارة الجودة الشاملة كمتيير تابع  ،والجداول ( ( ، ) 47 ( ، ) 45
 ) 49توضح ذلا.
 .2من خالل تحليل ارتباط بيرسون لمعرفة قوة واتجاه العالقة بين المتيير التابع والمتيير المستقل وجد أن هناك
عالقة ارتباط قوية موجبة بين العمل الجماعي  ،القدرة على االبتلار ،القدرة على التليو كتييرات مستقلة وإدارة
الجودة الشاملة كمتيير تابع  ،والجداول (  ) 50 ( ، ) 48 ( ، ) 46توضح ذلا.
 .3يوجد اهتمام متوسط في مستوى التركيز على العمالء من حي

تقديم الخدمات بصورة تتناسب مع متطلباتهم

وربباتهم  ،والجدول رقم (  ) 13يوضح ذلا.
 .4يوجد ضع

في مستوى مشاركة العاملين من حي

قلة اشرالهم في العمل ووضع االستراتيجيات واألهداف

والخطط المستقبلية  ،والجدول رقم (  ) 16يوضح ذلا.
 .5هناك تحةيز بمستوى متوسط للعاملين  ،حي أن المصارف محل الدراسة غير مهتمة بشكل كبير بمكافأة العاملين
على مشاركتهم في تحقيق األداء المتميز ،والجدول رقم (  ) 19يوضح ذلا.
 .6يوجد اهتمام متوسط بتدريب العامين وتأهيلهم لرفع كةاءتهم في أداء أعمالهم  ،مما يعني قصور أنظمة التدريب
في المصارف محل الدراسة  ،وقد يعود ذلا إلى اقتصار الدورات التدريبية على مجال الحاسب األلي واللية
االنجليزية وإغةال جانب مهم وهو تنمية وتحسين مهارات العاملين ،باإلضافة إلى افتقار العملية التدريبية لاسس
الموضوعية في عملية الترشيح  ،إضافة إلى قلة الدراسات الدقيقة المسبقة عند تحديد االحتياجات التدريبية ،
والجدول رقم ( )22يوضح ذلا.

 .7يوجد اهتمام متوسط في مستوى التركيز على تحسين العمليات  ،حي

أن هناك قصور وقلة اهتمام المصارف

محل الدراسة بالقدرة على تحليل األنشطة الالزمة لتقديم الخدمة وإلياء األنشطة ودورات العمل الضائعة التي ال
تضيو أي قيمة إلى الخدمة  ،والجدول رقك ككم (  ) 25يوضح ذلا.
 .8يوجد اهتمام متوسط بالتخطيط االستراتيجي واستمرار التحسين  ،حي

أن اإلدارة غير مهتمة بشكل كبير بمتابعة

التييرات في حاجات ورببات الز ائن  ،باإلضافة إلى قلة االهتمام بوضع خطط طويلة األجل لضمان تقديم
الخدمة بجودة عالية  ،والجدول رقم (  ) 28يوضح ذلا.
 .9أن المصارف تعاني من ضع

نظام االتصاالت  ،حي

أن هناك قصور من قبل المصارف محل الدراسة

بتعريو العاملين بأهداف المنظمة ورسالتها وتعريو كل عامل بدوره لتحقيق هذه األهداف ،والجدول رقم ()31
يوضح ذلا.
 . 10يوجد اهتمام متوسط بالعمل الجماعي وقد يعود سبب ذلا إلى قلة اهتمام اإلدارة بتلوين جماعة عمل فعالة ،
لذلا قلة االهتمام بعالقات عمل إيجابية بين أعضاء الجماعة الواحدة و ين الرؤساء والمرؤوسين  ،والجدول رقم (
 ) 34يوضح ذلا.
 .11يوجد ضع

في القدرة على االبتلار ،حي

على تقديم مقترحاتهم  ،كذلا قلة البح

أن المصارف محل الدراسة تعاني من قصور في تشجيع العاملين

عن أحدث وأفضل الطرق لحل المشالل الخاصة بالعمل  ،والجدول رقم (

 ) 37يوضح ذلا.
 .12يوجد اهتمام متوسط بالقدرة على التليو مع البيئة الداخلية والخارجية  ،وقد يعود سبب دلا إلى قلة اهتمام
المصارف محل الدراسة ب جراء التيييرات التي تحدث داخل العمل باستمرار كذلا قلة االهتمام بالتليو مع التييرات
التي تحدث في البيئة المحيطة  ،والجدول رقم (  ) 40يوضح ذلا.

ثانياً  :توصيات الدراسة :
على ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:
 .1االهتمام بالتركيز على العميل ألنه أسال العمل المصرفي ومحاولة االرتقاء بالعمل المصرفي إلى مستوى توقعات
العميل من أجل تقديم أفضل الخدمات  ،ويمكن أن يتم ذلا عن طريق:
أ .تقديم معلومات كا ية عن بطاقات االئتمان.
 .االستجابة لمطالب العمالء بسرعة وكةاءة وإبالغ الز ون أوالً بأول عن أوضاعه المصر ية.
ج .التعرف على أراء ومالحظات وشكاوى العمالء نحو جودة الخدمة المصر ية ومن ثم التةاعل معها ب يجابية.
د .التألد من رضا الز ون قبل انصرافه.
 .2دعم مشاركة العاملين وتمكينهم في العمل لما يحققه ذلا من مردود إيجابي على الق اررات المصر ية ورضا
العاملين والتميز في األداء ويتطلب ذلا:
أ .اتخاذ الق اررات االستراتيجية بمشاركة جميع العاملين في المستويات التنظيمية المختلةة.
 .خلق رو االحسال بالمسئولية لدى العاملين ويتطلب ذلا تةويض السلطات واللجوء إلى توسيع وتنويع الو ائ .
ج .وضع االستراتيجيات واألهداف والخطط المستقبلية بمشاركة جميع العاملين.
 .3االهتمام بنظم الحوافز واألجور وذلا من خالل:
أ .منح مكافآت مادية ومعنوية بصةة دورية لافراد والجماعات مقابل االنجاز المتميز وذلا بهدف رفع كةاءة األداء.
 .تطوير وتحسين العالقات بين العاملين وتحسين المنافسة اإليجابية بين العاملين.
 .4تعزيز االهتمام بعملية التدريب والتأهيل وذلا من خالل:
أ .العمل على تحديد االحتياجات التدريبية بدقة من خالل التخطيط لها مع مراعاة تقييم نتائج العملية التدريبية بصةة
دورية ليتم تطويرها وتحديد أوجه القصور للتيلب عليها ومعالجتها.
 .االستعانة بالخبراء عند تحديد االحتياجات التدريبية ومتابعة نتائج عملية التدريب.
ج .وجود وحدة تدريب في المصارف وضرورة تدريب العاملين على كيفية التعامل مع العميل.

د .اشراك العاملين بمختل

مستوياتهم اإلدارية في الدورات التدريبية المتخصصة في مجال إدارة الجودة الشاملة

وخصوصاً تلا التي تهدف إلى التطوير الشامل في ممارسة األساليب المتعلقة بحل المشالل التي تواجه سير
العمل لرفع كةاءة أداء المصارف الليبية.
 .5االهتمام بالتركيز على تحسين العمليات  ،وذلا من خالل:
أ .تحليل األنشطة الالزمة لتقديم الخدمة.
 .إلياء األنشطة ودورات العمل الضائعة التى ال تضيو أى قيمة إلى الخدمة.
ج .تقليل وقت انتقال العمل بين األقسام المختلةة ك جراء لتقليل الوقت الالزم لتقديم الخدمة.
 .6االهتمام بالتخطيط االستراتيجى واستم اررية التحسين بهدف التميز والمنافسة  ،وذلا من خالل:
أ .إيجاد آلية لمتابعة التييرات فى حاجات ورببات الز ائن.
 .االهتمام بتحدي

التلنولوجيا بشكل مستمر.

ج .القيام بدراسة وتحليل الحصة السوقية.
د .وضع خطة متلاملة تتعلق بالمستقبل بحي تأخذ فى االعتبار المتييرات البيئية الخارجية وخاصة متيير المنافسة.
ه .رصد الميزانية اللا ية والمناسبة التى يمكن االنطالق منها لتنةيذ البرامج واألعمال المطلو ة.
 .7االهتمام برفع مستوى كةاءة وفاعلية االتصاالت وتقنياتها المستخدمة  ،وذلا من خالل:
أ .تطوير منظومة االتصك ككال فى المصك ككارف محل الد ارسك ككة سك كواء كان االتصك ككال الصك ككاعد أو الهابط أو األفقى وذلا
لسرعة نقل البيانات والمعلومات واالقتراحات والتظلمات بسرعة وكةاءة بين كافة المستويات اإلدارية.
 .اهتمام اإلدارة بوسائل االتصال الةعالة بين المصارف محل الدراسة والعمالء.
ج .توفير االعتمادات المالية المناسبة والتدريب على كيفية التعامل مع تقنية االتصاالت.
 .8اهتمام اإلدارة بتشجيع العمل الجماعى  ،وذلا من خالل:
أ .تلوين جماعة عمل إيجابية لتحقيق األهداف المشتركة التى تسعى إليها المصارف.

 .االهتمام بعالقات عمل إيجابية بين أعضاء الجماعة  ،ويتم ذلا من خالل خلق جو من التةاهم والود بين
العاملين.
ج .اشراك العاملين فى إيجاد الحلول المناسبة للمشالل ومناقشتها بشكل جماعى واشرالهم بأنشطة تحسين الجودة
ومشاركتهم فى اتخاذ الق اررات.
 .9دعم مناخ اإلبداف واالبتلار لدى العاملين  ،وذلا من خالل:
أ .تشجيع األفراد العاملين على التةلير واالبتلار وتطوير العمل.
 .تشجيع العاملين على إيجاد ألبر عدد من األفلار والبدائل واختيار أفضلها وتجر تها واختيار أفضلها.
 .10دعم وتنمية القدرة على التليو فى المصارف محل الدراسة لمواجهة التييرات المحتملة والمنافسة على الصعيدين
المحلى والعالمى  ،وذلا من خالل:
أ .حرص اإلدارة على تدريب العاملين الجدد لتأهيلهم وزيادة قدرتهم على التليو مع بيئة العمل فى المصارف محل
الدراسة.
 .حرص اإلدارة على تنمية قدرات ومهارات العاملين باستمرار لموالبة التييرات التى تحدث فى البيئة والتليو
معها.
ج .أن يكون لدى اإلدارة االسككتعداد والقدرة والمرونة على تييير خطط وأسككاليب وسككياسككات العمل لمواجهة المتييرات
المتوقعة فى البيئة.
 .11إجراء المزيد من الد ارس ك ك ككات واألبحاث حول إدارة الجودة الش ك ك ككاملة  ،وإمكانية تطبيقها فى كل المنظمات س ك ك كواء
اإلنتاجية أو الخدمية.

المراجتتتتتتتتتتتتتتتع

أوالً  :الكتتتتب
ثانيا  :الرسائتتتل العلمية
ثالثاً  :الدوريتتتتتتات
رابعاً  :شبتتتكة المعلومات الدولية
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الجامعية  2005,م ).
 .2أبوقح
 .3أبو قح

 ,عبد السالم  ,اإلدارة االستراتيجية وتطبيقاتها  ( ,اإلسكندرية  ,دار المعرفة 2000 ,م).
 ,عبد السالم  ,مقدمة في األعمال  ( ,اإلسكندرية  ,الدار الجامعية  2004,م ).

 .4أمين  ,عادل  ,محاضرات في السلو التنظيمي  ( ,جامعة القاهرة  ,مكتبة كلية التجارة 2000 ,م).
 .5البلككداوى  ,عبككد الحميككد عبككد المجيككد ونككديم  ,زينككب شك ك ك ك ك ك كككري محمود  ,إدارة الجودة والمعوليتتة

الموثوقيتتة )

والتقنيات في تطبيقها واستخدامها  ,ط ( ,1عمان  ,دار الشروق للنشر والتوزيع2007 ،م).
 .6الترتوري  ,محمد عو

وجويحان  ,أغادير عرفات  ,إدارة الجودة الشتتتتتتتاملة في مؤستتتتتتتستتتتتتتات التعليم العالى

والمكتبات ومراكز المعلومات  ,ط ( ,1عمان  ,دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة 2006 ,م).
 .7الحداد  ,عو

 ,تسويق الخدمات المصرفية  ,ط  ( ,1القاهرة  ,دار البيان للطباعة والنشر 1999,م ).

 .8الحمد  ,تركي  ,الثقافة العربية في زمن العولمة  ( ,بيروت  ,دار الساقي 2001,م ).
 .9الدرادكة  ,مأمون والش ككبلي  ,طارق  ,الجودة في المنظمات الحديثة  ,ط ( ,1عمان  ,دار ص ككةاء للنش ككر والتوزيع
 2001,م ).
 .10الساعدتى  ,سامية  ,الثقافة الشخصية  ( ,القاهرة  ,دار الةلر العر ي  1998 ,م ).
 .11الس ك ككلطي  ,مأمون  ,وإليال  ,س ك ككهيال  ,دليل عملي لتطبيق إدارة الجودة واتيزو ( , 9000دمش ك ككق ,دار الةلر
المعاصر للنشر 1999 ,م ).
 .12السك ك ك ك ك ك ككلمى  ,علي  ,إدارة الجودة الشتتتتتتتتتاملة ومتطلبات التأهيل ل يزو ( , 9000القاهرة  ,دار غريب للطباعة
والنشر والتوزيع  1995,م ).
 .13الصيرفي  ,محمد  ,اإلدارة الرائدة  ,ط  ( ,1عمان  ,دار صةاء للنشر والتوزيع  2003,م ).
 .14الص ك ككيرفى  ,محمد  ,الجودة الشتتتاملة طريقك للحصتتتول علي شتتتهادة اتيزو ,ط  ( ,1اإلس ك كككندرية ,مثس ك كس ك ككة
حورل الدولية للنشر والتوزيع 2006 ,م ).

 .15الطائى  ,يوس

جحيم وآخرون  ,نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدمية ( ,عمان ,دار اليازورى

العلمية للنشر والتوزيع  2009,م ).
 .16العجارمة  ,تيسير ,التسويق المصرفى  ,ط  ( , 1دار حامد للنشر 2005,م ).
 .17العطية  ,ماجدة  ,ستتتلو المنظمة  ,ستتتلو الفرد والجماعة  ,ط  ( ,1عمان  ,دار الش ك ككروق للنش ك ككر والتوزيع
2003,م ).
.18

العالق  ,بشير  ,مباد االدارة  ( ,عمان  ,دار اليازوري العلمية للنشر  1998,م ) .

.19

العميان  ,محمود س ككلمان  ,الستتلو التنظيمى في منظمات األعمال  ,ط  ( ,3عمان  ,دار وائل للنش ككر ,

2005م ).
.20

القريوتي  ,محمد قاسك ككم  ,نظرية المنظمة والتنظيم  ,ط  ( ,1عمان  ,دار وائل للطباعة والنشك ككر 2000,م

).
 .21اللوزى  ,موسى  ,التنظيم وإجراءات العمل  ,ط  ( ,1عمان  ,دار وائل للنشر والتوزيع2002,م).
 .22المكدهون  ,موسك ك ك ك ك ك ككى والجزراوى  ,إبراهيم  ,تحليتل الستتتتتتتتتلو التنظيمى  ( ,عمكان  ,المركز العر ى للخكدمكات
الطالبية  1995,م ).
 .23المنيو  ,إبراهيم عبد هللا  ,استراتيجية اإلدارة اليابانية  ,ط  ( , 1الريا

 ,مكتبة العبيكان 1998,م ).

 .24النجار ,فريد  ,تكنولوجيا الستلوكيات االقتصتادية والتنظيمية  -الذكاء الصتناعي  ( ,القاهرة  ,مثسكسككة شككبا
الجامعة  1999 ,م ).
 .25بن س ك ك ككعيد  ,خالد عبد العزيز ,إدارة الجودة الشتتتتتاملة  -تطبيقات علي القطاع الصتتتتتحي  ,ط ( ,1الريا

,

مكتبة فهد الوطنية 1997 ,م ).
 .26جاد الر  ,سيد محمد  ,إدارة األعمال الدولية  -موضوعات وتراجم وبحوث إدارية متقدمة( ,مطبعة العشرى
 2006,م ).
 .27جيرينبيرج  ,جيرالد و ارون  ,رو رت  ,إدارة السلو فى المنظمات  ,تعريب  :رفاعى محمد رفاعى واسماعيل
علي بسيوني  ( ,الريا

 ,دار المريخ للنشر 2009,م ).

 .28حريم  ,حسك ك ك ككين  ,الستتتتتلو التنظيمى  ,ستتتتتلو األفراد في المنظمات  ( ,عمان  ,دار زهران للنشك ك ك ككر والتوزيع
 1997,م ).

حمود  ,خضك ك ك ككير كا م  ,إدارة الجودة الشتتتتتاملة  ,ط  ( , 2عمان  ,دار المسك ك ك ككيرة للنشك ك ك ككر والتوزيع والطباعة
َ .29
 2005,م ).
 .30خطا

 ,عايدة سيد  ,العولمة ومشكالت إدارة الموارد البشرية  ( ,القاهرة  ,دار الةلر العر ى 2000 ,م ).

 .31خليل  ,موسكى  ,اإلدارة المعاصترة – المباد – الوفائف – الممارستة  ،ط  ( ,1بيروت  ,المثسكسكة الجامعية
للدراسات والنشر والتوزيع  2005,م ).
 .32زين الككدين  ,فريككد عبككد الةتككا  ,تخطيط ومراقبتة اإلنتتاج  -متدختل إدارة الجودة  ( ,جككامعككة الزقككازيق  ,كليككة
التجارة 1997,م ).
 .33شهيب  ,محمد علي  ,السلو اإلنسانى في التنظيم  ,ط  ( , 4دار الةلر العر ى 1982 ،م).
 .34طشطوش  ,سليمان محمد  ,أساليب المعاينة اإلحصائية  ( ,عمان  ,دار الشروق2001 ,م ).
 .35عاشككور ,بشككير محمد وآخرون  ,البحث العلمى في العلوم اإلدارية والمالية  ,األستس والمفاهيم والمناهج ( ,
طرابلس  ,المكتب الوطني للبح

والتطوير 2005,م ).

 .36عبد الباقى  ,صال الدين  ,قضايا إدارية معاصرة  ( ,القاهرة  ,دار الثقافة العلمية 2002 ،م).
 .37عبد المحس ك ك ك ك ككن  ,توفيق محمد  ,تخطيط ومراقبة جودة المنتجات  -مدخل إدارة الجودة الشتتتتتتتاملة ,ط ( ,1
القاهرة  ,دار النهضة العر ية للنشر 1996,م ).
 .38عساف  ,عبد المعطى محمد  ,نظرية  ) Iللتفول اإلدارى  ,ط  ( ,1عمان  ,دار وائل للنشر 2005,م ).
 .39عقيلى  ,عمر وصك ك ك ك ككةى  ,المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشتتتتتتتاملة  ,ط ( ، 1عمان  ,دار وائل للنشك ك ك ك ككر,
2001م ).
.40

علوان  ,قاسم نايو  ,إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات اتيزو , 2000:9001ط  ( ,1عمان  ,دار الثقافة

للنشر والتوزيع  2005,م ).
 .41عليمات  ,صككالح ناصككر ,إدارة الجودة الشتاملة في المؤستستات التربوية  -التطبيق ومقترحات التطوير ,ط
 ( ,1عمان  ,دار الشروق للنشر والتوزيع  2004,م ).
 .42عليوة  ,سيد  ,إعداد خطط العمل  ( ,القاهرة  ,مركز القرار لالستشارات  2000 ,م ).
 .43قريقا

 ,رسمية  ,مقدمة في األعمال  ( ,اإلسكندرية  ,مثسسة شبا

الجامعة 1996 ,م ).

 .44ماهر ,أحمد  ,السلو التنظيمى -مدخل بناء المهارات  ( ,اإلسكندرية  ,الدار الجامعية2003 ،م ).

 .45محرم  ,أحمد وفهمى  ,أحمد  ,تكاليب الجودة  ,النسخة األخيرة  ( ,القاهرة  2000 ,م ).
 .46مرسى  ,نبيل محمد  ,المهارات والوفائف اإلدارية  ( ,اإلسكندرية  ,المكتب الجامعى الحدي  2006 ,م ).
 .47نجم  ,نجم عبود  ,إدارة االبتكار -المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة  ,ط  ( ,1عمان  ,دار وائل للنشر
والتوزيع  2003,م ).
 .48وليامز ,ريتشارد  ,أساسيات الجودة الشاملة  ,ترجمة  :مكتبة جرير ( ,الريا

1999,م).

ثانيا :الرسائل العلمية:
 .1البلبيس ككى  ,بدرية المعتز ,إدارة الجودة الشتتاملة واألدوات دراستتة ميدانية علي قطاع المصتتارف التجارية في
األردن  ( ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة األردن 2000,م).
 .2الديب  ,عبد السالم العر ى على  ,ثقافة المنظمة ودورها في إدارة األزمات مصنع المرقب لالسمنت نموذجاً
للتطبيق  ( ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,ألاديمية الدراسات العليا ,طرابلس 2009 ,م ).
 .3الطبالوى  ,نجوى عبكد هللا  ,تتأثير ثقتافتة المنظمتة علي الفعتاليتة التنظيميتة  ,دراستتتتتتتتتة تطبيقيتة علي منظمتات
صناعة الدواء في مصر ( ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة عين شمس  ,كلية التجارة  1996 ,م ).
 .4الطوي ككل  ,محمود محم ككد  ,تتتأثير العوامتتل التتديموغرافيتتة علي الثقتتافتتة التنظيميتتة  -دراستتتتتتتتتتة ميتتدانيتتة علي
المستتشتفيات والمراكز الصتحية بمدينة مصتراتة  ( ,رسككالة ماجسككتير غير منشككورة  ,ألاديمية الد ارسككات العليا ,
طرابلس  2005,م ).
 .5الةرد  ,مطيعة محمد  ,قياس الثقافة التنظيمية ومدى مالءمتها لتطبيق إدارة الجودة الشتاملة بمصتفاة الزاوية
 ( ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,ألاديمية الدراسات العليا  ,طرابلس2005 ،م).
 .6الالفى  ,عامر محمد  ,إدارة الجودة الشتاملة وإمكانية تطبيقها في ضتوء الثقافة التنظيمية للجامعات الليبية ,
دراستتتة تطبيقية علي جامعة الزاوية  ( ,رس ك ككالة ماجس ك ككتير غير منش ك ككورة  ,ألاديمية الد ارس ك ككات العليا  ,طرابلس
 2007,م ).
 .7المزوغي  ,عزيزة الهادى  ,تطبيق مباد إدارة الجودة الشتتتتتتتاملة وتأثيرها علي جودة الخدمات المصتتتتتتترفية ,
دراستتتتة تحليلية علي بعض المصتتتتارف التجارية العاملة بمدينة طرابلس ( ,رسك ك ككالة ماجسك ك ككتير غير منشك ك ككورة ,
ألاديمية الدراسات العليا  ,طرابلس  2007,م ).

 .8الوطيان  ,باسمة عبد هللا  ,العالقة بين الثقافة التنظيمية وضغوم العمل علي العاملين في المؤسسات المالية
بدولة الكويت  ( ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة عين شمس  ,كلية التجارة  2003 ,م ).
 .9حسكين  ,صكبحي المهدى  ,ثقافة المنظمة وعالقتها بضتغوم العمل  ,د ارستة تطبيقية علي المصتارف التجارية
الليبية  ( ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة الجبل الير ي  ,كلية االقتصاد والمحاسبة 2005,م ).
 .10فرحات  ,عثمان محمد  ,عوامل البيئة الخارجية وأثرها علي إمكانية تطبيق أستتتلوب إدارة الجودة الشتتتاملة ,
د ارستة تطبيقية علي المصتارف األهلية بمدينة طرابلس وشتعبية تاجوراء والنواحى األربعة  ( ,رسكالة ماجسكتير
غير منشورة  ,ألاديمية الدراسات العليا  ,طرابلس2005 ,م).
 .11لردمين  ,محمد سك ك ك ك ككاسك ك ك ك ككى  ,أثر تشتتتتتتكيل ثقافة المنظمة علي أداء العاملين  ,دراستتتتتتة ميدانية على بعض
مؤستتتتستتتتات التعليم األستتتتاستتتتى بمدينة الزاوية  ( ,رس ك ككالة ماجس ك ككتير غير منش ك ككورة  ,ألاديمية الد ارس ك ككات العليا
 2008 ,م ).
 .12محمود  ,عبد المجيد الس ككيد  ,تأثير ثقافة المنظمة على كفاءة البناء التنظيمى وستتياستتات التوفيب بالبنو
التجارية  ( ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة عين شمس  ,كلية التجارة 1996 ,م ).
 .13موسى  ,عبد المجيد مسعود  ,إدارة الجودة الشاملة وآثارها على جودة األداء الخدمى  ,دراسة تطبيقية على
مركز الخدمات البريدية بالشتتتتتتركة العامة للبريد بمنطقة الجبل الغربى  ( ,رسك ك ك ككالة ماجسك ك ك ككتير غير منشك ك ك ككورة ,
ألاديمية الدراسات العليا  ,طرابلس  2007,م ).
ثالثا :الدوريات:
 .1السك ك ك ك ككيد  ,محمود محمد  ,تأثير ثقافة المنظمة علي االستتتتتتتتعداد لمزمات المحتملة والقدرة على مواجهتها في
شركات قطاع التشييد والتعمير ( ,المجلة العلمية  ,جامعة عين شمس  ,كلية التجارة  1997,م ).
 .2الطراونة  ,محمد والبلبيسى  ,بدرية  ,إدارة الجودة الشاملة واألداء المؤسسى  ,دراسة تطبيقية على المصارف
التجارية في األردن  ( ,مجلة مثتة للبحوث والدراسات  ,األردن  ,المجلد , 17العدد األول 2002 ,م ).
 .3بند قجى  ,محمد ريا

 ,اتجاهات التدريب على الجودة الشتتتتتاملة لدى شتتتتتركات تصتتتتتنيع المواد الغدائية فى

منطقة عمان الكبرى  ( ,مجلة دراسات األردن  ,المجلد  , 25العدد الثانى ,تموز1998 ,م ).

 .4معال  ,ناجى  ,قياس جودة الخدمات المصتترفية التى تقدمه المصتتارف التجارية في األردن دراستتة ميدانية ,
( مجلة دراسات األردن  ,المجلد  , 25العدد الثاني  1998,م ).
 .5ميا  ,على  ,إدارة الجودة الشتاملة وإمكانية تطبيقها في مؤستستات وشتركات القطاع العام الصتناعى في ستوريا
 ,دراستتتتة تطبيقية على الشتتتتركة العامة لصتتتتناعة األلومنيوم والشتتتتركة العامة لصتتتتناعة المحركات  ( ,مجلة
جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية  ,دمشق  ,المجلد , 22العدد الثاني  2000 ,م ).
رابعا :شبكة المعلومات الدولية:
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المالحق

الملحق  ) 1استمارة االستبيان
الملحق  ) 2لجنة تحكيم االستبيان
الملحق  ) 3الهيكل التنظيمى لمصرف الجمهورية
الملحق  ) 4الهيكل التنظيمى لمصرف الوحدة

الملحق ) 1
بسم هللا الرحمن الرحيم
الموضوع  :استبيان
أخى الكريم \ أختى الكريمة  :تحية طيبة :
يقوم الباح

ب عداد رسالة ماجستير بعنوان -:
الثقافة التنظيمية وعالقتها بنظام إدارة الجودة الشاملة
دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الليبية

نظ اًر ألهمية رأيكم فى هذه الد ارس ك ككة التى س ك ككتس ك ككاهم ب ذن هللا فى دعم وتطوير الخدمات التى يقدمها القطاف
المصرفى للمستةيدن.
نأمل منلم التعاون فى اس ك ك ك ككتيةاء البيانات بكل دقة ونود أن نثكد أن البيانات التى س ك ك ك ككيتم الحص ك ك ك ككول عليها
ستعامل بسرية تامة وسوف يقتصر استخدامها على أغ ار

البح

العلمى فقط .

مع تقبل شكرى وتقديرى

الباحث

أوالً  :البيانات الشخصية :
 .1السن الفئة العمرية ) :
أقل من  25سنة

............

من  25سنة إلى أقل من  35سنة

............

من  35سنة إلى أقل من  45سنة

............

 45سنة فألثر

............

 .2الجنس :
أنثى .............

ذكر ...........
 .3المؤهل العلمى :
متوسط

............

ثانوى

.............

دبلوم عالى

..............

بكالوريول

.............

ماجستير

.............

دكتوراة

..............

 .4التخصص :
علوم إدارية

.............

علوم مصر ية

..............

محاسبة

..............

أخرى

أذكرها

........................................................................................................
 .5الخبرة :
أقل من  5سنوات

..........

من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات

..........

من  10سنوات إلى أقل من  15سنة

...........

 15سنة فألثر

...........

 .6المستوى اإلدارى :
إدارة عليا

............

إدارة وسطى

.............

إدارة مباشرة

.............

ثانياً  :سؤال نظام إدارة الجودة الشاملة :
العبارات التالية تعبر عن مضامين إدارة الجودة الشاملة  ،يرجى تحديد درجة موافقتا على مدى تواجد كل
منها بالمصرف الذى تعمل يه وذلا بوضع عالمة ( ) فى المكان الذى يقابل اإلجابة التى تختارها.
ر.م

العبارة

1

يتم سثال العميل عن ما إذا كانت هناك إجراءات

2

يتم إ هار االهتمام بمطالب واحتياجات العمالء.

3

يوجد نظام يسمح بأخذ وجهة نظر العمالء.

4

يوجد نظام لقيال رضا العمالء.

5

يتم االستجابة لمطالب العمالء بسرعة وكةاءة.

6

يتم العمك ككل على حك ككل المشك ك ك ك ك ك كككالت التى تواجك ككه

7

أخرى يمكن اتخاذها إلرضائه.

العمالء.
يقوم المصرف بتقديم اقت ار لعمالئه عن خدمات
إضا ية وجديدة لهم.

8

يتم دراسة حاجات العميل وربباته.

9

يتم متابعة شكاوى العمالء.

 10يتم التألد من رضا العميل قبل انصرافه.
 11تمنح اإلدارة فرصك ك ك ك ك ك ك ككة للعككاملين إلبككداء رأيهم فى
األعمال الموكلة إليهم.

 12يتم إش ك ك ك كراك العاملين فى إيجاد الحلول المناس ك ك ك ككبة
للمشالل التى تواجههم.

 13يتم أخك ك ككذ آراء العك ك ككاملين قبك ك ككل تييير طرق أداء
العمل.

موافق

موافق

موافق

كبيرة

كبيرة

حد ما

بدرجة
جداً

بدرجة

إلى

غير

موافق

غير

موافق
على

اإلطالل

 14يتم إعداد ص ك ك ك ك ك ككالحيات للعاملين للتص ك ك ك ك ك ككرف عند
مواجهة المشالل.

 15يتم تشكيل حلقات جودة فى المصرف.
 16يتم مناقشة المشالل بشكل جماعى.
 17يتم منح مكافأة فردية وجماعية لرفع األداء.
 18يتم منح مك ككاف ككأة م ككادي ككة ومعنوي ككة مق ككاب ككل االنجككاز
المتميز.

 19توجد تجهيزات ووسائل تدريبية مناسبة.
 20يتم تحديد االحتياجات التدريبية الحقيقية.
 21يشمل التدريب جميع المستويات اإلدارية.
 22توجد وحدة تدريب فى المصرف.
 23يتم االسك ك ك ك ك ك ككتعكانكة بكالخبراء عنكد تحكديكد االحتيكاجكات
التدريبية.

 24يتم متابعة نتائج عملية التدريب.
 25عقد دورات تدريبية منظمة للعاملىن.
 26يتم التدريب على كيفية التعامل مع العميل.
 27يوجد برنامج لتس ك ك ك ك ككهيل وتبس ك ك ك ك ككيط اإلجراءات مثل
تقليككل إجراءات الحصك ك ك ك ك ك ككول على قر
تقليل إجراءات السحب واإليداف.

و رنككامج

 28يتم إلياء األنشطة واألعمال غير الضرورية.
 29توجد أساليب متقدمة لتقييم المركز المالى
للمقتر .

 30توجد خطة لخةض أوقات المعامالت.
 31يوجكد نظكام رقكابى يشك ك ك ك ك ك ككتمكل على إجراءات وقكائيكة
وتصحيحية.

 32يتم دراسة أوضاف المنافسة لتحسين الخدمة.
 33يتم االهتمام بدراسة وتحليل الحصة السوقية.

 34توجكد آليكة لمتكابعكة التييرات فى حكاجكات ورببكات
الز ائن.

 35يتم تعكديكل األهكداف االسك ك ك ك ك ك ككتراتيجيكة وفقكاً لحكاجكات
ورببات العمالء.

 36يوجكد نظكام معلومكات لمتكابعكة التطورات فى مجكال
تقديم الخدمة.

 37توجد خطط جودة طويلة األجل.
 38يتم تحدي

التلنولوجيا بشكل مستمر.

 39يوجد لدى المرؤوسكين القدرة على االتصكال بمتخذ
القرار.

 40توجد تعليمات ولوائح توضح أهداف المصرف.
 41توجد تعليمات ولوائح توضك ك ك ك ك ككح دور المو
تحقيق األهداف.

فى

 42توجد وسائل اتصال فعالة بين المو ةين والز ائن.

ثالثاً  :سؤال الثقافة التنظيمية :

الةقرات التالية تعبر عن مضامين الثقافة التنظيمية التى يمكن أن تلون سائدة بالمصرف الذى تعمل يه ،
يرجى تحديد درجة موافقتا على كل منها وذلا بوضع عالمة ( ) فى المكان الذى يقابل اإلجابة التى
تختارها.
ر.م

العبارة

1

أن العمل الجماعى هو أس ككال نجا العمل فى

2

أن سك ك ك ك ك ك كي ككادة رو الةريق الواح ككد والتع ككاون بين

هذا المصرف.

المس ك ككتويات اإلدارية المختلةة س ك ككمة من س ك ككمات

هذا المصرف.
3

أهم م ككايميز أفراد المجموع ككة التى أعم ككل معه ككا

4

العالقات بين األفراد العاملين بالمص ك ككرف ييلب

5

يش ك ك ككجع المص ك ك ككرف العاملين به على تبنى القيم

6

يش ك ككترك العاملون مع اإلدارة فى وض ك ككع الخطط

7

يشك ك ك ك ك ك ككعر األفراد العكاملون بكالمصك ك ك ك ك ك ككرف بكالةخر

8

المس ك ك ككاواة هى األس ك ك ككال الذى تتعامل به اإلدارة

هو التعاون إلنجاز األعمال المطلو ة.
عليها جو من الود التةاهم.
اإليجابية داخل العمل.
بالمصرف.

إلنتمائهم للمصرف.

العليا مع كل العاملين بالمص ك ككرف بيض النظر
عن و ائةهم.

موافق

موافق موافق

كبيرة

حد ما

بدرجة
جداً

بدرجة
كبيرة

إلى

غير

موافق

غير

موافق
على

االطالل

9
10
11

مبكادرة العكاملين فى تقكديم المقترحكات تس ك ك ك ك ك ك ككاعكد
على نجا المصرف وتميزه.
البح

عن أحدث وأفضل الطرق لحل المشالل

الخاصة بالعمل.
ابحك ك

عن تق ككديم أفضك ك ك ك ك ك ك ككل الطرق اإلب ككداعي ككة

والجديدة فى العمل حتى ولو كان هناك احتمال

إلمكانية الةشل.
12
13

تس ك ك ك ك ككاعد قواعد ولوائح العمل داخل المص ك ك ك ك ككرف
على تشجيع التةلير واالبتلار.
تقوم اإلدارة بتش ك ك ك ك ك ككجيع التةلير اإلبداعى واألداء
المبتلر لدى العاملين.

14

تهتم إدارة المصرف ب جراء التيييرات باستمرار.

15

للمصك ك ككرف القدرة التليو مع التحوالت المةاجئة

16

اسك ك ك ك ك ك ككتطيع التليو مع التيييرات التى تح ك ككدث

17

تحرص اإلدارة على عمكل برامج تكدريبيكة لافراد

التى تحدث فى البيئة الخارجية.
داخل العمل.

الجدد بالمصرف لزيادة قدرتهم على التليو مع
بيئة العمل الجديدة.

18

المو ةون فى المص ك ك ككرف مس ك ك ككتعدون دائماً آلية
تييرات تحدث داخل المصرف.

رابعاً  :العالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشاملة :
العبككارات التككاليككة تعبر عن العالقككة بين الثقككافككة التنظيميككة وإدارة الجودة الش ك ك ك ك ك ك ككاملككة  ،يرجى تحككديككد درجككة
موافقتا على مدى تواجد كل منها بالمصككرف الذى تعمل يه وذلا بوضككع عالمة ( ) فى المكان الذى يقابل
اإلجابة التى تختارها.
ر.م

العبارة

1

يتم خلق ثقافة تنظيمية تس ككاهم فى التركيز على

2

يتم التعك ك ككاون بين الزمالء لتلبيك ك ككة احتيك ك ككاجك ك ككات

3

تثخك ككذ آراء العمالء فى االعتبك ككار عنك ككد تطوير

4

تعق ككد دورات ت ككدريبي ككة للمو ةين من أج ككل ح ككل

5

إرضاء العميل.
العميل.
العمل.

مشالل العمالء.
ثقافة المنظمة أساسها إرضاء العمالء.

موافق

موافق موافق

كبيرة

حد ما

بدرجة
جداً

بدرجة
كبيرة

إلى

غير

موافق

غير

موافق
على

اإلطالل

الملحق ) 2
لجنة تحكيم االستبيان
ر.م

اسم الدكتور

جهة العمل

1

أ  .د أبوالقاسم على الشعوانى

عضو هيئة تدريس جامعة الجبل الير ى

2

د  .على ناص

عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس

3

د  .صالح محمد عبودة

عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس

4

د  .عيسى الصالحين

عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس

5

د  .مصطةى القطيوى

عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس

الملحق ( ) 3
الهيكل التنظيمي لمصرف الجمهورية
مجلس اإلدارة

المدير العام
اإلدارة القانونية

إدارة العمليات المالية
و المصرفية

إدارة العالقات الخارجية

قسم العالقات

قسم البطاقات

إدارة ؤون العاملين

قسم العاملين

قسم
المرتبات

إدارة الخدمات

قسم
الميزانية

إدارة الحاسوب

قسم التسويق

قسم البرمجة
والتطوير

إدارة التفتيش

إدارة الحسابات

القسم
المالي

إدارة التطوير و األنممة
اإللوترونية

قسم
الحاسب
اآللى

قسم
المتابعة

إدارة المراجعة

قسم التفتيش

إدارة ال ؤون العامة

قسم ال ؤون
العامة

قسم
الم روعات

قسم الصيانة

قسم المتابعة

إدارة الفروع

موتب
فروع
طرابلس

موتب
فروع
بنغازي

موتب
فروع
مصراتة

موتب
فروع سبها

موتب
فروع
الزاوية

الملحق()4
الهيكل التنظيمي لمصرف الوحدة
مجلس اإلدارة

المدير العام

ال ؤون اإلدارية
والعاملين

قسم
ال ؤون
اإلدارية

قسم
المحفومات

اإلدارة
القانونية

قسم
ؤون
العاملين

قسم ال ؤون
القانونية

قسم
االعتماد

قسم
الحواالت

إدارة المناطق

إدارة
الفروع
بالمناطق

إدارة العمليات
المصرفية

إدارة
الفروع
بالمناطق

قسم
الحواالت
الخارجية

إدارة اإلئتمان

قسم
الصرف
األجنبي

قسم تحصيل
الديون

إدارة
المحاسبة

قسم
ؤون
الفروع

قسم القروض
العقارية و
التسهيالت

إدارة الم تريات و المخازن

قسم
الم تريات

قسم المخازن

إدارة
الحاسوب

قسم
المقاصة

قسم
الميزانية

قسم الصيانة

إدارة العالقات
العامة

قسم
الخدمات

قسم البرمجة
و التطوير

إدارة التفتيش و المراجعة

اقسام
المراجعة
بالفروع

قسم
الن ر و
اإلعالم
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Abstract

The main problem we face in this study is the organizational culture that is
dominant in banks, which is not conducive in applying the dimensions of total
quality management.

This study targets to expose the concept of organizational culture and its
compatibility with the philosophy of total quality management, as it aims to
identify the concept of total quality and its applications in the field of banks, and
to recognize the requirements of applying the total quality under the dominant
organizational culture of banks, as a topic of this study, also how to apply the
standards of total quality in banks.

This study started from a major hypothesis “there is a significant statistical link
between the dominant organizational culture in banks as topic of study and the
application of total quality management
dimensions, the hypothesis has been
subdivided into groups of sub-hypotheses:

1- There is a significant statistical link between the organizational culture,
which is characterized by encouraging teamwork, and the total quality
management.
2- There is a significant statistical link between the organizational culture,
which is characterized by innovation, and the total quality management.
3- There is a significant statistical link between the organizational culture,
which is characterized by adaptation, and the total quality management.

A random sample style was adopted in this study, and a simple random sample
was selected with the size of (325), single from the community of study composed
of (2215) singles.

By analyzing the results obtained, we reached several conclusions, as follows:
1- There is a significant statistical link between the dominant organizational
culture in banks, and the total quality management.
2- There is a strong correlation between the characteristics of organizational
culture, which are : teamwork, innovation, adaptation as independent
variables, and the total quality management as a dependent variable.
3- There is average interest at the level of focus on the customer.
4- There is weakness at the level of the participation of workers, in terms of
their little involvement at work, and setting goals, strategies and decisionmaking.
5- Poor communication network in banks, as topic of this study.
6- Weakness in the ability to innovate in banks, as topic of this study.
Through the results that have been reached in this study, the researcher
recommends focusing on the customer, because he is the basis of banking
operations, and the attempt to upgrade the banking operations to the level of the
customer`s expectations in order to provide the best services, as also the interest
in supporting and participating of customers, the interest in organizing the
motivations and training operation, to focus also on the strategic planning and
continuing to improve with the goal to achieve the excellence and competition ,
the researcher also recommends the focus of organizational culture by
encouraging teamwork, and developing the spirit of the group, and encouraging
innovation.

