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المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوءء لىوى القة وة بوا و تبكو القوابى ءبود توثي ره فو
 ءذلووم ب و مووةة دراسووة ب داا ووة ء وود التبوود، جووءدا الموودبام البةوورف ة ف و البةووارف واألرد
 ءه و التبك و ءة و بتر وورا بسووتقة ءجووءدا الموودبام البةوورف ة،ال وواويء بتر وورام الدراسووة
 ءتبك ال اويء بو الوةوءة لىوى البقىءبوام البتقىقوة الدراسوة بو موةة.ءة ها بتر را تا قا
تةب م است ااة ماةة لهذه الدراسة ءب اإلوةاءام القىب ة ءالتقار ر الرسب ة ءالدراسام القىب وة
) فردا بو القوابى فو البةوارف التجار وة59(  ء د تكءام ل اة الدراسة ب،البرت طة الدراسة
:  أبا أهم الاتائج الت تءةىم إل ها الدراسة فقد كاام لىى الاوء اآلت. األرد
 تءةىم الدراسة إلى أ البةارف ف األرد توسو إدارا جوءدا المودبام البةورف ة ث قادهوا.1
.اليةية
 مىةم الدراسة إلى ءجءد تثي ر بقاوء أل قواد التبكو بجتبقوة فو جوءدا المودبام البةورف ة.2
.ث قادها اليةية
 ءجءد أير بقاء ل قد التبك البتقىق اتماذ القرارام ف جءدا المدبام البةرف ة لىبةوارف.3
. ف األرد
:ءف ضءء الاتائج الت تءةىم إل ها الدراسة بك تقد م التءة ام اآلت ة
.  بضال ة االهتبام ب ة البةارف ف األرد بءضءع التبك.1
. ضرءرا ذة البز د ب االهتبام قد التبك تجاه الوءافز.2

. المصارف التجارية باألردن، جودة الخدمات المصرفية، التمكين:الكلمات المفتاحية
Abstract
The purpose of this study is to explore the impact of employee empowerment on the
banking services quality (afield study on the banking sectors in Jordan), two variables are
adopted for this study, the empowerment as an independent variable(decisions taking,
teamwork ,promotion and incentives) and the quality of banking services as dependent
variable (top management commitment, training and education, customer focus) .
Questionnaire has been formed and designed by researchers to obtain information on the
study. The sample includes (95) of staff members in the commercial banks and operating
workers in the Jordan banks,different suitable descriptive and scientific statistical and the
official reports concerned eith the study. tools were used to test the questions and study
hypotheses. The findings show the following:
1. Results of the study found that banks in Jordan improved management of quality
banking services in its three dimensions.
2. The study concludes that there is significant effect of the combined dimensions of
empowerment in the quality of banking services in its three dimensions.
3. A significant impact for empowerment related to decisions taking on the quality of
banking services to banks in Jordan.
In light of the findings of the study concludes to the following recommendations:
1. Increase the interest by banks in Jordan on the subject of empowerment.
2 . Make more attention to the empowerment of motivations in banks of Jordan.
key words: Empowerment, Banking services quality, Jordanian commercial banks.
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المقدمة
تقووددم البءضووءلام ءاألسووال اإلدار ووة الود يووة فوو لقوود التسووق اام بوو القوور
القشوور  ،و ووط س و طرم الباافسووة القالب ووة ( ،(Global Compettionءبقهووا زاد االهتبووام
وإدارا الجووءدا الشووابىة ) ،(Total Quality Managementءتسووا قم الشووركام فو الوةووءة
لىوى األ وزء ) ،(International Standards Organizationءت اوم الشوركام الرائودا لبى وام
التوالف ءاالادباج ) ،(Mergerءلبى ام إلادا الهادسة ) (Reengineeringءلبدم الشركام
الك را إلوى إت واع أسوىء اإلدارا البكاشو ة ) ،(Open-Book Managementءبيىوم البوءارد
ال شر ة بوءر التوءة ءاالهتبام ،فوالبءارد ال شور ة هو رأا البواة ال كور (Intellectual
) ،Capitalالذ ت وءق فو أهب تو كافوة القااةور الباد وة ،ءهو التو بكاهوا ته ئوة البوءارد
الباد ة ءالبوافظة لى ها ءتاب تهـا ءمىـق البزا ا التاافس ة ،ءبـ يم ز ادا الوةة السـء ة.
لذا تستهدف الباظبام ال ءم تكء فرق القبة البو زا ءالببكاة ذات ا (Empowered
) and self directedفهو السو ة لوودلم القوودرا التاافسو ة .ءهووذه التووود ام هو ا ووام توووتم
التبك فة بك إدارا تود ام ال ءم ءالرد ثسىء إدارا األبا.
قد بدمة التبك أود البدامة الواكبة لتوس جءدا المدبة ،ءتوق ق رضا الز وائ
ءز وووادا اإلاتاج وووة ءز وووادا الرضوووا الوووءظ لووود القوووابى ءااللتوووزام التاظ بووو ءال قال وووة
التاظ ب ووة ،فووالتبك بيووة تىووم القبى ووة التوو سووبا بوو مةلهووا لىقووابى البشوواركة فوو
البقىءبام ءف التدر ءالتاب ة ءالتمط ط ءالر ا ة لىى بهام ءظوائ هم ر وة الءةوءة إلوى
الاتائج اال جا ة ف القبة ،ءتوق ق األهداف ال رد ة ءالتاظ ب ة ).(Thomson, 2001
إ تبك و القووابى ال بك و إ ووتم ب و دء إ بووا ب و البوود ر ثهب ت و ءفءائووده،
فرال ا با وتاج األبر إلى تاب ة األفراد ءرفع دراتهم ءبهاراتهم لووة البشوكةم ،ءبءاجهوة
البءا ف ،ءباوهم ور ة التةورف فو ةواع القورار بو دء الرجوءع لىرسسواء ،ءإلطوائهم
ال رص لىب ادأا ءتق ة التود  ،فقبى ة التبك أ قد ب لبى ة إلطاء البءظف الةوةو ة ،إذ
إاها تشبة دائرا أءسوع تضوم البقرفوة ءالبسوتء التقاو ءاليقوة الوذام ،ءهوذه البهوارام بو
شثاها إذا ءضقم ف القال الةو ا أ تقط أفضة الاتائج لىى ةوق د الباظبوة ءالز وائ
الدامى ءالمارج .
مشكلة الدراسة
تتقرض باظبام االلبواة فو هوذه األ وام إلوى الكي ور بو الباافسوة ،ءذلوم فو ال ئوة
الدامى ة ءالمارج ة ءب لدا جهام باافسة ،ءبو أهوم لااةور ال ئوة الدامى وة هو البوءارد
ال شور ة ،و ووط تءاجو البسسسووام فو هووذه األ ووام ك وة الو وواظ لىوى هووذا القابوة ءبو لوودا
جءاا  ،ءلىو اظ لىى البءارد ال شر ة ف الباظبة هاام جاا بهم ج االهتبام  ،ءهوء
جاا تبك القابى ءإلطائ ةةو ام ءبسوسءل ام أكيور ءر ا وة ذات وة ،ءلكو بوا درجوة
ءا ووع لبى ووة تبك و القووابى ف و بسسسوواتاا؟ و ووط سوواثمذ ل اووة لىدراسووة إووود بسسسووام
القطوواع البةوورف ف و األرد لبقرفووة أيوور تبك و القووابى لىووى جووءدا الموودبام ف و هووذا
البسسسة البةرف ة ب لدا جءاا بمتى ة.
ءذلم ف ضءء ءجءد لدا أسو ا ءبقء وام تق وق لبى وة تبكو القوابى ءأيوره فو
األداء شووكة لووام .لووذلم سوواواءة ف و هووذه الدراسووة وووط لوودد ب و البشووكةم ءالبقء ووام
ءبواءلة إلطاء قض الوىءة الت د تقتبد ف بقالجتها أء وتى التقى ة ب آيارها.
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أهمية الدراسة
تتااءة الدراسة أود البءضءلام ذام األهب ة ال الرة ءالت تبية أود أسوىوة الباظبوام
البقاةرا ف بءاجهة التود ام البرت طة األسوءاق ءالباافسوة ءالقءلبوة ءالجوءدا .و وط إ
ب هءم تبك القابى ب الب اه م الت ةاو م تطءر ال كر اإلدار ف الساءام األم ورا،
ب مةة باوهم السىطة  ،ءتءي ق القة ة واهم ء و الباظبوة فو كوة البسوتء ام اإلدار وة
با و زهم لىى تقد م أفكارهم ءتاب ة بساهبتهم اال تكار لمدبوة باظبواتهم  .ءلهوذا سوقم
القد وود بو اآلراء ءاالتجاهووام ءالباظبووام إلووى الباوواداا تبكو القووابى  ،ءتقء ووة براكووزهم
ر ة إتاوة ال رةة لإل داع ءاال تكوار ءز وادا اإلاتاج وة ،ءذلوم الت وارهم جوزءا أساسو ا بو
الاظام اإلدار الباظبة.
إ تبك القابى ال بك أ تم ب دء إ بوا البود ر ثهب تو ءفءائوده فرال وا بوا
وتاج األبر إلى تاب ة األفراد ءرفع دراتهم ءبهواراتهم لووة البشوكةم ءبءاجهوة البءا وف
ءبوواوهم ال وورص لىب ووادأا ءتق ووة التووود  .ءف و ضووءء ذلووم ج و تاب ووة البهووارام اإلدار ووة
ءتطووء ر األسووال ءالطرائ وق الت و بك و االسووتقااة هووا ءب و اهووا ،بهووارا و وة البشووكةم
 ،Problem solvingءاتماذ القرارام  ،Decision Makingءالتمط ط  ،Planningءالبهوارام
الق اد ووة  ،Leadership Skillsءبهووارام اوواء ال ر ووق الاوواجا  ..team skills.ء رهووا ب و
البهوارام ال ا وة  Technical skillsلىتقابوة ال قواة بوع توود ام ال ئوة البتجوددا اسوتبرار،
فضوة لو دلووم القءابووة ال ئ ووة التاظ ب ووة ءاليقاف ووة organizational Environmental and
 cultureءالت تبيىم ف القد د ب التود ام ءالضرءط ). (Thomson, 2001
ء التووال ألهب ووة التبك و ف و توس و ج وءدا الموودبام لباظبووام األلبوواة  ،فووإ هووذه
الدراسة د جاءم إللقاء الضءء لىى أير التبك جءدا المدبام البةرف ة.
أهداف الدراسة
جاءم هذه الدراسة لتوق ق األهداف االت ة:
 التقرف لىى أهب ة تبك القابى .
الت ء ض ءالتبك .
 التب ز
 التقرف لىى بتطى ام التبك ءلااةره .
 التقرف لىى بقءبام ءبقء ام التبك .
 التقرف لىى القءابة الت تسهم ف اجاح التبك .
 التقرف لىى أهب ة جءدا المدبام البةرف ة .
 تقد م الاتائج ءالتءة ام وءة تبك القابى .
فرضيات الدراسة
الفرضية األولى (HO) :ال ءجد أير ذء داللة إوةائ ة و تبكو القوابى ءجوءدا المودبام
البةرف ة.
اتماذ القورارام ءجوءدا المودبام
الفرضية الثانية )HO( :ال ءجد أير ذء داللة إوةائ ة
البةرف ة.
الفرضيية الثالثيية (HO) :ال ءجود أيوور ذء داللووة إوةووائ ة و فوورق القبووة ءجووءدا الموودبام
البةرف ة.
الفرضييية الرابعيية (HO) :ال ءجوود أيوور ذء داللووة إوةووائ ة و الوووءافز ءالتر ووام ءجووءدا
المدبام البةرف ة.
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الدراسات السابقة واإلطار النظري
الدراسات السابقة
 .1دراسة مأمون نديم عكيرو  7002،بعنيوان (استكشياف األثير الوسييط لتطبييو جيودة
الخدمة على العالقة بين جودة الخدمة واألداء  -دراسة ميدانية من وجهة نظر ميديري
المصارف في األردن).
هووودفم هوووذه الدراسوووة إلوووى امت وووار األيووور الءسووو ط لبتر ووورام تط وووق جوووءدا المدبوووة
جءدا المدبة البةورف ة لىوى القة وة و جوءدا المدبوة ءاألداء
البةرف ة لىى القة ة
ف البةارف ف األرد .
ءتش ر الدراسة إلى:
أ قواد جوءدا المدبوة البةورف ة ءأداء البةوارف ،ءأ
 .1أ هاام لة ة إ جا ة ءهابة
الجءدا الءظ ة لها أك ر ب الجءدا ال ا ة لىى أداء البةارف.
إ أود أهم اتائج هذه الدراسة هء إ بتر ورام تط وق جوءدا المدبوة لهوا توثي ر ءسو ط
جءدا المدبة ءاألداء.
لىى القة ة
 .3إ تووثي ر بتر وورام تط ووق جووءدا المدبووة ءة و ها بتر وورام ءس و طة لىووى القة ووة و
الجوءدا الءظ وة ءأداء
الجءدا ال ا ة ءأداء البةارف أ ء ب تثي رها لىى القة ة
البةارف.
 .7دراسة البليسي  7000،بعنيوان (إدارة الجيودة الشياملة واألداء :دراسية تطبيقيية عليى
قطاع المصارف التجارية في األردن).
ءهدفم هذه الدراسوة إلوى التقورف لىوى بود تط وق البةوارف التجار وة فو األرد
لب هءم إدارا الجءدا الشابىة ءبستء ام هذا التط ق ،فضة ل التقرف لىى ط قة القة وة
لااةر إدارا الجءدا الشابىة ءاألداء البسسس لهوذه البةوارف ،ءأيور اليقافوة التاظ ب وة
ف التط ق السى م لهذا الب هءم ف البةارف التجار ة ف األرد .
ءكاام ب أهم اتائج الدارسة:
 .1تت اووى البةووارف التجار ووة األردا ووة ب هووءم إدارا الجووءدا الشووابىة كافووة لااةووره إال أ
بستء ام التط ق لهذه القااةر بت اءتة؛ فقد ارت طم ألىى بسوتء ام التط وق والترك ز
لىوى توسو القووابى  ،ى و الترك وز لىوى الز ووء  ،يووم الترك وز لىووى الواجووام اإلدار ووة
الباافسة ،ف و ارت ط أ ة بستء تط ق الترك ز لىى توس القبى ام.
 .2ءجووءد لة ووة ذام داللووة إوةووائ ة و التووزام البةووارف التجار ووة ف و األرد قااةوور
إدارا الجءدا الشابىة ءاألداء البسسس .
 .3أظهرم الدراسة لدم امتةف توثي ر لااةور إدارا الجوءدا الشوابىة (بجتبقوة أء با وردا)
لىى توس األداء البسسس
 .3دراســة )(Thomas & Velthouse,1990
تقد هذه الدراسة ب الدراسام الرائدا ف بجواة تبكو القوابى  ،ءالتو أجر وم فو
الءال ووام البتووودا االبر ك ووة لىووى لوودد بو البةووااع فو ءال ووة ءسووط  ،ءاسووتهدفم تود وود
البقا ر الت بك ب مةلها اا تبكو القوابى فو الباظبوة .ء ود استمىةوم الدراسوة
لددا ب األ قواد ءالقااةور التو بكو بو مةلهوا واا تبكو القوابى تتبيوة ف بوا وثت :
(Self
بقاوووووى القبوووووة ) (Meaningfulnessءالك ووووواءا ) ،(Competenceالتةوووووب م الوووووذات
) ،Determinationءأير الءظ ة ) ،)Impactء د تم تطء ر هذه الدراسة ف با قد لو طر وق
) ،(Spreitzer, 1995و ط أض م لدا ل ارام ب تءوة اها ة البق اا.

متكني العاملني وأثره على جودة اخلدمات املصرفية...

[ ]24

 .4دراسة ((Spreitzer,1995
أجر ووم تىووم الدراسووة هوودف التقوورف لىووى القة ووة و تبك و القووابى ءالبسووتء ام
التاظ ب ة ف قض الشركام الةاال ة ءالشركام المدب وة (التيأمين) و وط ط قوم الدراسوة
لىى  00شركة ةاال ة ،ءذلم ف الءال ام البتودا االبر ك ة ءال ة تكسواا لىوى شوركام
التثب ف البستء  :اإلدارا الءسط ءاإلدارا التشر ى ة ،ءمىةوم الدراسوة إلوى بجبءلوة
ب الاتائج أهبها:
 .1إ تبكوو القوووابى ب هووءم شوووبة لووودا لءابووة أهبهوووا الرووورض الءاضووا بووو القبوووة،
ءالجدارا ،ءالتةرف الذات  ،ءالتثي ر.
 .2هاووام لة ووة دالووة إوةووائ ا و شووقءر القووابى ووالتبك ءكووة ب و اليقووة ف و الووذام،
ءالوةءة لىى البقىءبام ل رسالة ءأهداف الباظبة ءاظام البكافآم السائد.
 .3ال تءجوود لة ووة دالووة إوةووائ ا و شووقءر القووابى ووالتبك ءبركووز الر ا ووة ءالسو طرا
كثود المةائص الشمة ة لألفراد.
 .4تءجوود لة ووة دالووة إوةووائ ا و شووقءر القووابى ووالتبك ءكووة ب و ال قال ووة التاظ ب ووة
ءالتةرفام اال تكار ة لألفراد.
 .0دراســة ) (Caudron,1995
أجر ووم تىووم الدراسووة هوودف اكتشوواف سووبام ءمةووائص ال ئووة التاظ ب ووة الت و تتسووم
التبك  ،ءلذا لقودم القد ود بو البقوا ةم بوع البود ر شوركة ).(Colgate – Palmolive
ء د مىةم الدراسة إلى ضرءرا تءافر لدد ب القءابوة الواكبوة لمىوق ئوة إ جا وة لاظوام تبكو
القابى ب أهبها :
 بشاركة البقىءبام.
 بد القابى التدر ءالتاب ة ءالءسائة الةزبة.
 بسالدا اإلدارا لىى تقىم ك ة تبك السىطة لآلمر .
 تقىم البد ر ك ة بكافثا األفكار الجد دا.
 التدرج ف تزء د القابى السىطة الةزبة لىتبك .
 .6دراســة )(Spreitzer ،1996
تبيووة هوودف الدراسووة ف و التقوورف لىووى مةووائص اله كووة االجتبووال ف و الباظبووة
ءلة ت سىءك ام تبك القابى  ،و ط تقرضوم لدراسوة لة وة تبكو القوابى كوة بو
بووءض الوودءر ءاطوواق اإلشووراف ءالوودلم االجتبووال  ،ءالوةووءة لىووى البقىءبووام ءتووءف ر
البءارد ءالبااخ الذ تسم ور وة البشواركة ءالاقاو.ء ود ط قوم الدراسوة لىوى  00باظبوة
ةوواال ة لق اووة ءابهووا  353بوود را فوو الءال ووام البتووودا االبر ك ووة فوو ءال ووة تكسوواا،
ءمىةم الدراسة إلى بجبءلة ب الاتائج ب أهبها :
 .1إ ز ادا شوقءر األفوراد ربوءض الودءر وسد الام واض بسوتء الشوقءر والتبك  ،ءالقكوا
ةو ا.
 .2إ اطوواق اإلشووراف الءاسووع ووسد الرت وواع بسووتء الشووقءر ووالتبك لاوو فوو والووة
اإلشراف الض ق.
 .3هاووام لة ووة إ جا ووة و بسووتء الوودلم االجتبووال الووذ تىقوواه األفووراد ب و الرسسوواء
ءالزبةء ءالشقءر التبك .
 .4رت ووع بسووتء الشووقءر ووالتبك لوود األفووراد الووذ قبىووء ف و باوواخ تاظ ب و تسووءده رءح
البشاركة.
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نخلص من استعراض الدراسات السابقة إلى بعض النقاط األساسية من بينها:
 .1لىى الر م ب أهب ة بءضءع تبك القابى ءارت اطو القد ود بو القءابوة التاظ ب وة
ءالشمةووو ة فووو الباظبوووام ،كوووذلم تقووودد الدراسوووام األجا وووة التووو تااءلتووو التثةووو ة
ءالتط ووق الب ووداا  ،إال أ هاووام اوودرا ف و الدراسووام القر ووة الت و تااءلووم البءضووءع
سءاء لىى البستء األكاد ب أء التط ق .
 .2إ تبك القابى ب البءضءلام الت تم دراستها ءة ها بتر را بستقة أو ااا ،كبوا
تم دراستها ءة ها بتر را تا قا أو ااوا أمور  ،ءر وم تشوا قوض الدراسوام السوا قة،
إال أا و ب و الءاضووا ءجووءد ت ووا ف بووا تقىووق البوووددام ءبتطى ووام التط ووق ءطرائ وق
الق وواا ءالقءابووة ءالبتر وورام الماةووة ووالتبك  ،هووذا إلووى جااوو بووا مووص ال ءائوود
ءالبشكةم الت تود ب لبى ة تط ق التبك .
 .3تتقدد األ قواد ءالقءابوة التو بكو إدراجهوا تووم بءضوءع تبكو القوابى ءإ ات قوم
بقظووووم الدراسووووام األجا ووووة لىووووى الت ر ووووة الءاضوووووة وووو تبكوووو القووووابى ء قووووض
البةطىوام التاظ ب ة األمر كت ء ض السىطة ءاإليراء الءظ .....ء رها.
 .4تواءة هذه الدراسة تقد م إضافة لىب وة ف بوا تقىوق فو بءضوءع تبكو القوابى ءأيوره
لىى جءدا المدبام ف القطاع البةرف وتى اآل .
اإلطار النظري
أوالً  -تمكين العاملين
مفهوم التمكين
أ ت هم با البقةءد التبك  ،ءبقرفة بمتىوف ابواذج التبكو ءمطوءام التا وذ تقود
وره
المطءا األساس ة األءلى ف الطر ق لىتبك الوق ق  .ءال متىف ب هوءم التبكو لو
ب الب اه م اإلدار ة الود ية ،و ط تزمر األد وام القد ود بو التقوار ف (Wilkinson and
).Caning, Conger, 1988;1989
لوورف ) (Murrel and Meredith 2000التمكييين ثاووة لاوودبا ووتم تبك و شوومص بووا
ل تءلى الق ام بسسءل ام أك ر ءسىطة ب مةة التدر ءاليقة ءالدلم القاط .
كبا لورف ) (Ginnodo 1997التمكيين ثاوة لاودبا قوءم كوة بو البود ر ءالبوءظ
وة بشاكة كاام تقى د ا بقةءرا لىى البستء ام القى ا ف الباظبة.
ابا لرف ) )Shackletor, 1995, 130التمكين " فىس ة إلطاء بز ود بو البسوسءل ام
ءسىطة اتماذ القرار درجة أك ر لألفراد ف البستء ام الودا ا " ء وار الكاتو و التمكيين
والتفويض .فالتفويض لادبا قورر البود ر أ ووءة قوض ةوةو ام لبىو لشومص آمور
ألس ا بوددا ،لىى س ة البياة :البسالدا ف تطء ر البرسءا ،أء ت ء ض األلبواة ذام
البماطر البام ضة.
ءالتبك هء ب هوءم ودأ طروو باوذ بودا ةو را ،إذ ودأ اتشور لتقز وز جهوءد الجوءدا
الشابىة ف البسسسام .ءهذا الب هءم بشتق ب كىبة ( )Powerأ القءا ،ءإذا ترجبااها إلوى
القر ة ،فاو اقا التبك  ،ءلادبا اقرف التبك كب هءم إداري ،فرال وة التقوار ف تت وق
لىووى أ التبك و مووتص بوواا البءظووف السووىطة البتقىقووة األلبوواة ءالبءضووءلام ضووب
تمةة و الووءظ  ،ءتور ووره ب و الض و ط البووودد ل و طر ووق التقى بووام ،ءباو و الور ووة
لتوبووة بسووسءل ة آرائ و  ،ء رارات و  ،ءتط قات و  .ءهووذه القووءا تتمووذ لوودا أشووكاة لىووى وس و
التمةص الذ تط ق ف  ،ءف لىم اإلدارا ،هاام بجبءلة ب القااةر الت بك أ تقود
جءااوو ووءا تبكوو البءظووف بوو أداء لبىوو شووكة أفضووة ،بيووة الةووةو ة ،البسووسءل ة،
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البقرفة ،البظهر ،التكاءلءج ا ،القة ام ،الباة ،ءسبة الشمةو ة ،لكو لبى وة التبكو هو
أ قوود بوو لبى ووة إلطوواء البءظووف الةووةو ة ،إذ أاهووا تشووبة دائوورا أءسووع تضووم البقرفووة
ءالبسووتء التقاو ءاليقووة الووذام ،ءهووذه البهووارام الذات ووة بو شووثاها إذا ءضووقم فو القالو
الةووو ا أ تقط و البءظووف أفضووة الاتووائج لىووى ةووق د لبى و  .ءكووة بسسسووة تر و ف و
الاجواح ءتضووع أبابهووا أهودافها الباشووءدا ،جو أ تاتشور هووذه األهووداف و جب ووع القووابى
ف ها ،ءتتجا وةر ااء األهداف ءتوق قها ف شمص ءاود ،ء التال تستط ع البسسسة أ وا
كااوم ةوواال ة ،أء مدب ووة أ تةوقد سووىم التطووءر مطووءام أك ور ،فقوود أظهوورم التجر ووة أ
اوتكووار السووىطة ءاتموواذ القوورار لوود جهووة ءاووودا ،ووسير شووكة ك وور لىووى الباووتج الاهووائ
لىبسسسة ءلىى مدباتها ،ءب يم لىى االة ز ائاها ). (Conunger and Kanungo, 2001
ءب و مووةة أد ووام التبك و  ،ووودد اتجاهووا لابووا لىتبك و ف و ئووة القبووة :االتجوواه
االتصالي واالتجاه التحفيزي .ء قةد باالتجاه االتصالي ف أد ام التبك القبى وة التو توتم
بو ألىووى إلووى أسو ة ) .(Kanungo and Conunger, 1988ء قتقوود أ التبكو ووتم لاوودبا
تشوارم البسوتء ام القى وا فو اله كوة التاظ بو البسوتء ام الودا ا فو السوىطة (Wilkinson,
) .Spreizer 1995;1999ء التال  ،تضب التبكو ببارسوام كوإيراء الءظ وة ،فورق اإلدارا
الذات ة ،ءاستقةل ة فرق القبة.
أبعاد التمكين
وودد ) (Lashely and McGoldrick 1994مبسوة أ قواد لىتبكو بكو أ توءفر ءسو ىة
لءةووف أء تود وود ه ئووة التبكو البسووتمدم فو إ باظبووة .ءف بووا وثت لوورض لهووذه األ قوواد
امتةار:
أوالً -المهمة ((Task
هتم ال قد األءة ور ة التةرف الت تسبا لى رد الذ تم تبك ا ب أداء البهام التو
ءظووف ب و أجىهووا .إلووى أ بوود سووبا لى وورد الووتبك ب و ت س و ر الجءاا و البىبءسووة ء وور
البىبءسة ف الباظبة كرضا القابى لىى س ة البياة.
ثانيا ً -تحديد المهمة )(Task allocation
ثمذ ق االلت ار كب ة االسوتقةل ة البسوسءة لاهوا البءظوف أء بجبءلوة البوءظ
لىق ووام بهووام لبىهووم .إلووى أ بوود ووتم تووءج ههم ،أء وتوواجء لىوةووءة لىووى إذ إلاجوواز
البهام الت قءبء ها؟ إلى أ درجة تءضوا س اسوام ءإجوراءام الباظبوة بوا جو الق وام
قءبوء ااجوواز البهوام؟ إلوى أ بوود هاوام تضوار و
و  ،ءبو يوم توودرم أ البوءظ
بسسءل ة االستقةل ة ءاألهداف البرسءبة ب ة البد ر لتوق ق األداء ال قاة؟
ثالثا ً -القوة )(Power
ثمذ ق االلت ار الشقءر والقءا الشمةو ة التو بتىكهوا األفوراد ات جوة تبك واهم .بوا
البهام الت قءم ها األفراد الببكاوء ؟ إلوى أ بود السوىطة التو بتىكهوا ال ورد بووددا فو
البهوام؟ إلووى أ بوود تقووءم اإلدارا جهووءد لبشوواركة القووابى فو السووىطة ءتقز ووز شووقءرهم
التبك ؟
رابعا ً -االلتزام )(Commitment
ثمووذ قووو االلت وووار اكتشوواف االفتراضوووام لووو بةووادر التوووزام األفوووراد ءاإلذلوووا
التاظ ب ألسىء بودد لىتبك .
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خامسا ً-الثقافة )(Culture

قد اليقافوة ووط إلوى أ بود يقافوة الباظبوة تقوزز الشوقءر والتبك  .إلوى أ بود
بك ءةف اليقافة ك رء راط ة ،بءجهة لىبهبة ،األدءار ،أء التوكم.
ويرى ( )Spectorأن للتمكين بعدين رئيسين هما:
 البعد المهاري :ء قةد إكسا القابى بهارام القبة الجبوال بو موةة التودر
ءماةة بهارام التءافق ءوة الازاع ءالق ادا ء ااء اليقة.
 البعد اإلداري :ء قةد إلطاء ور ة ءةةو ة اتماذ القرار لكة ألضاء الباظبة.
أنواع تمكين العاملين
سم ) (Suominen, 2005لبى ة تبك القابى لىى يةية أاءاع ه :
أ .التمكين الظياهري :ء شو ر إلوى ودرا ال ورد لىوى إ وداء رأ و ءتءضو ا ءجهوة اظوره فو
األلبوواة ءاألاشووطة الت و قووءم هووا  ،ءتقوود البشوواركة ف و اتموواذ القوورارام ه و البكووء
الجءهر لقبى ة التبك الظاهر .
 .التمكييين السييلوكي :ء ش و ر إلووى وودرا ال وورد لىووى القبووة ف و بجبءلووة ب و أجووة وووة
البشكةم ءتقر ها ءتود دها ءكذلم تجب ع ال ااام ل بشاكة القبة ءبقتروام وىهوا
ء التال تقى م ال رد لبهارام جد دا بك أ تستمدم ف أداء القبة.
م .تمكين العمل المتعلو بالنتائج :ء شبة درا ال رد لىوى تود ود أسو ا البشوكةم ءوىهوا
ءكذلم درت لىى إجراء التوس ءالتر ور فو طرائوق أداء القبوة الشوكة الوذ وسد
إلى ز ادا فقال ة الباظبة.
متطلبات التمكين؟
 .1الرؤية الواضحة والتحدي
ر و األفووراد الوذ ووتم تبك وواهم أ شوقرءا ووثاهم لىووى بقرفوة رس ووة ءإسووترات ج ة
اإلدارا القى ووا .ء ود أشووار ) )Cook, 1994أ التبكو بكو أ كووء فقوواال فو والووة ر طو
ثهداف الباظبة .و وط توتواج اإلدارا القى وا أ تمىوق إجبالوا ووءة رس وة ءرسوالة الباظبوة
ءالق م ءاألهداف الت تسقى لتوق قها .فقاد إ ضاح رس ة ءرسوالة الباظبوة لىقوابى  ،فهوم وة
شم س شقرء ابتةكهم القدرا لىى التةورف ور وة فو لبىهوم ودال بو ااتظوار األءابور
ءالتءج هووام ب و البشوورف  .ءتووءفر رس ووة الباظبووة التثك وود تووود ا لىبووءظ ل ووذة أ ةووى
ودراتهم لتوسو أداء الباظبوة ءأدائهوم )(Cook, 1994)،(Quinn and Spreitzer, 1997
شكة فقاة
ءركز ) (Lawler, 1992لىى أهب ة دءر اإلدارا القى ا ف االتةاة بع البءظ
لاقووة ءتءة و ة رس ووة ءتءض و ا السووىءم البر ووء و لىءةووءة لووألداء البطىووء لتوق ووق
األهداف.
ءأظهرم دراسة ) (cacciope1998أ راابج التبك الذ ت اتو Burswood Resort
) ) Hotel in Western Australiaلووم وقووق كووة التء قووام ،ء قووءد ذلووم لوق قووة لوودم ر ووط
ال راابج ثهداف ءألبواة ال اودق ءأدائو  .ء ود أدركوم إدارا ال اودق هوذا األبور ءلبىوم لىوى
تطء ر رسالة ءرس ة شارم ف ها الجب ع.
.7االنفتاح وفرو العمل
لك شقر األفراد ثاة تم تبك اهم ،ال د أ شقرءا أاهم جزءا ب يقافة الشوركة التو
تقود األةووءة ال شور ة بو أهوم بووءارد الباظبوة .فووال رد الوذ ووتم تبك او جو أ شووقر أ
األفراد ف إدارت أء ءودت بكو أ قبىوءا سوء ا ء شوكة جبوال فو ووة بشواكة القبوة.
ءأ أفكار القابى تم اوترابها ءتسمذ لىى بوبة الجد ) .(Quinn and Spreitzerءاإل بوا
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ثلضووواء ال ر وووق تضوووب اليقوووة ( ،)Trustء ت وووق ) )Tabordaفووو الووودلءا إلوووى أ التمكيييين
الحقيقي تطى " اليقة ال رد" ءالقبة لىى إ جاد اليقة ل ا فقط دامة ألضاء ال ر وق ءلكو
ف كة أرجاء الباظبة .ء ر ) (Harari 1999أ ور ة الءةءة لىبقىءبام الوساسة تظهر
درجة اليقة دامة الباظبة و وط تقود اليقوة أوود البوتء وام األساسو ة لتبكو القوابى  .ء ودة
تءفر لاةر ور ة الءةءة لىبقىءبام الوساسوة لىوى ز وادا االتةواة داموة الباظبوة ،هوذا
(Kirkmord and
ء ق ود لاةوور االا توواح ف و االتةوواة ضوورءرا ل راووابج تبك و القووابى
).Rosen, Harari, 2000, 199
.3النظام والتوجيه
أفوواد األفوووراد الببكاوووء أ باظبووواتهم توووزءدهم ثهوووداف ءاضووووة ،مطوووءط ءاضووووة
لىسىطة ،ءبهام ءبسسءل ام ءاضوة .ف ابا تبتع األفراد االستقةل ة ،فثاهم ف الء م ا سو
لىوووى ءلووو الوووودءد البرسوووءبة لور وووة تةووورفهم التمووواذ القووورار ،ءهوووم كوووذلم لىوووى لىوووم
بسسءل اتهم .فاألفراد الذ وتم تبك واهم لود هم أهوداف ءاضووة ءبرت طوة ثهوداف الباظبوة.
ء وس رأ ) )Quinn and Spreitzer 1997فث ءجءد اظام ءاضا لىقوابى وود بو لودم
التثكد ءالربوءض ءالوذ لوادا بوا ةواو جهوءد التبكو  .فقود ءجود ) )Spreitzerأ هاوام
بووءض الوودءر ءالتبكو  .فاألهووداف ءالبهووام التو لووادا بووا تتب ووز برءاووة
لة ووة ء ووة و
لال ة تدمة لودم التثكود ءالربوءض .فقىوى سو ة المثيال :وا تود ود الهودف ود وسد إلوى
تضار ف الهدف ل ور القد ود بو أةووا البةوالا .ء بوءض أء لودم ءضوءح مطوءط
السىطة د مىق كذلم لدم التثكد لادبا واءة األفراد إرضاء تء قوام القد ود بو أةووا
البةالا ف الباظبة .ء ااء لىى ذلوم تسوالد البقىءبوام لىوى تقى وة درجوة لودم التثكود بو
مةة ز ادا ت هم األفراد ل ئة لبىهم ) )Suttonand Kahnء قترح ) (Lawlerنوعين بوودد
ب البقىءبام الضرءر ة لىتبك :
 بقىءبام ل رس ة الباظبة.
 بقىءبام ل األداء.
فقاوودبا كووء األفووراد لىووى بقرفووة اتجوواه الباظبووة ،س شووقرء قوودراتهم لىووى أمووذ
الب ووادرا .ءكووذلم لاوودبا كءاووء لىووى ت هووم ءبقرفووة تابووة وثداء اإلدارا الت و قبىووء هووا،
فس و كءاء ف و ءضووع التموواذ القوورار أء التووثي ر لىووى القوورارام لتوس و األداء .إ رسووالة
الباظبة الت تركز لىى أ البءرد ال شر كقاةر واسم ب أةءة الباظبة ترسة رسوالة
لىقابى ث الباظبة تقدرهم.
.4الدعم والشعور باألمان
ف س ة أ شقر األفراد ث الاظوام وءفر لهوم ئوة تشوجع لىوى التبكو  ،وتواج أ
شقر األفراد ءجءد دلم اجتبال بو رسسوائهم ،زبةئهوم فو القبوة ،ءالبشورف  .فجهوءد
البءظ ألمذ الب ادرا ءالبماطرا ج أ تقزز ءتدلم دال ب بقا تها .ف والوة فقودا
أء ضقف الدلم االجتبال فوإ البوءظ س شوقرء والقىق شوث الوةوءة لىوى أذ وة
الق ام التةرف ودال بو طىو الةو ا فو والوة ارتكوا أمطواء .جو أ توءافر االلتقواد
لوود األفووراد أ راووابج التبك و الووذ تت اوواه الباظبووة س شووكة لبى ووة دلووم ءبسوواادا لىووتقىم
ءالتطء ر لد القابى .
بيئة التمكين
قتبوود اجوواح إسووترات ج ة التبكو لىووى ئووة الباظبووة ءأسووىء تا ووذها لقبى ووة التبكو
) .(Conger Hardy and Lieba-O'Sullivan and Kanungo, 2001فووإذا تب وم إدارا ئووة
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الباظبة ءأسىء تا ذ التبك قدرا ءفالى ة فث التبك س قزز توس اإلاتاج وة ،الجوءدا،
تقى ووة التكووال ف ،توق ووق البرءاووة ف و القبووة ،ءرفووع بسووتء الرضووا الووءظ
).Nykodym et al., 1997أبووا اإلدارا الس و ئة أء الضووق ة السووترات ج ام التبك و فإاهووا
تزلووزع اليقووة دامووة الباظبووة ) ،(Robinso , 1997ءهووذا وودءره وود ووسد إلووى أ سوومر
البءظ وء بو ب وادرا اإلدارا ) .(Cunningham et al,.1996ء التوال  ،ال بكااوا الاظور إلوى
لبى ة تا ذ التبك بقزة ل ال ئة الدامى ة لىباظبة.
ء ود أشوار ) (Mallak and Kurstedt 1996إلوى أ بسوتء التبكو ورت ط قوءا يقافوة
الباظبة .ء قتقد ال اويا أ ب هءم التبكو دفوع إلوى األبوام اإلدارا البشواركة مطوءا أ قود،
ألاها تتطى أ ادبج ال رد ف يقافوة الباظبوة ء تموذ ورارام تتب وز االسوتقةل ة .لوذا ور
) Honold (1997أ بسووتء التبك و س و ت اءم ب و باظبووة ألموور ءس و قتبد لىووى بوود
تشوج ع ءتسوه ة يقافوة الباظبوة ء اائهوا التاظ بو لقبى وة التبكو  .ء س ود (Foster Fishman
) and Keys 1995ذلم و ط سكود أاوة بوا لوم تكو يقافوة الباظبوة بةئبوة ،فوث جهوءد تبكو
القابى س وكم لى ها ال شة .إذ ج أ تكء اإلدارا لىوى اسوتقداد لىسبـوـاح ز وادا توكوم
القابى ف لبىهم ،ءالسباح لهم كذلم الءةءة شوكة أك ور لىبةـوـادر (الء وم ،األبوءاة،
األفووراد ،ءالتكاءلءج وا) ،ءتبىكهووم لةووةو ام امت ووار أسووىء الق ووام القبووة .ء ا ر و لىووى
اإلدارا كذلم أ تءفر ئة تسءد ف ها اليقة ،ءتوبة البماطرا .هذا ء قتورح الكات وا اسوتوالة
تط ق التبكو فو كوة الباظبوام ،ءلكو بكو تط قو لاودبا تتطوا ق االوت اجوام الدامى وة
ءالمارج وة ءلاودبا كووء لود األفووراد ءالاظوام االسوتقداد لتق ووة التر ور .ء بكو تود ود تىووم
االسووتقدادام ب و مووةة الاظوور إلووى بءاض و ع الووتوكم ءالقووءا ،اليقووة ،ءأمووذ ءتق ووة البموواطرا
البتبيىة وال ا ف الباظبة .إ ب ادرام التر ر رجا لها الاجاح ء شكة ك ور لاودبا توتةءم
ءاليقافة التاظ ب ة الوال ة ) ،(Schein 2001ء التال  ،فإ ب وادرا التر ور ورجا أ كتو لهوا
الاجوواح شووكة أك وور لاوودبا تتر وور يقافووة الباظبووة لمىووق الظوورءف البااس و ة لىتبك و ),1995
 ،(Spreitzerءتىووووم الظوووورءف بكوووو أ تتضووووب اتجاهووووام ءسووووىءك ام األفووووراد ءكووووذلم
الببارسام الوال ة لىتاظ م.
ثانيا ً -جودة الخدمات المصرفية
تعريف إدارة الجودة الشاملة
قورف كوة بو ) (Matherly and Lasater 1992إدارا الجوءدا الشوابىة ثاهوا "بودمة
باووتظم إلجووراء التر وورام التاظ ب ووة ب و مووةة اسووتمدام :فوورق القبووة ءبشوواركتهم ،طرائ وق
التوى ة اإلوةائ ة ،الق ادا اإلدار وة ءووة البشوكةم ءإدارا القبى وام .ء ق وارا أمور  ،فوإ
إدارا الجءدا الشوابىة هو يقافوة إجبال وة كى وة تتر ور ط قوا لىطر قوة التو وسد هوا القوابىء
ألبالهم ءبهابهم ءلة اتهم اآلمر ف الباظبة ،ءالهدف ب لبى ة التر ر هذه هء كس
رضا البستهىم سءاء كا بستهىكا مارج ا أء بستهىكا دامى وا (ءهوء ال ورد أء الجبالوة التو
توةة لىى بمرجاتها ب القبى ام دامة الباظبة).
ءلرفها ) (Max Hand 1992ثاها "بدمة اسوترات ج إلاتواج أفضوة السوىع ءالمودبام
ب مةة لبى ة التوس البستبر لكة بجاة ءظ دامة الباظبة.
ءكووذلم لرفهووا ) (McDermott 1993ثاهووا "فىس و ة تاظ ب ووة هوودفها إوووداط تر وورام
الباظبة ءاسطة كة فرد ءف كة ء م".
بستبرا ف كة بجاة ءظ
(Wellinset
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كبا لرفها ) (West 1991ثاها "فىس ة إدار ة لىباافسة ب مةة تجء ود كافوة األاشوطة
دامة الباظبة ،ءلتط ق هوذه ال ىسو ة ا رو تطوء ر البوءارد البتاووة ءتودل م يقافوة التوسو
البستبر ءالت تركز لىى بقا ىة واجام ءر ام الز ء ".
ءلرفها كذلم ) (Shofritz et al., 1986ثاها "مىق ءتطء ر الدا ب القو م ءالبقتقودام التو
تجقووة كووة بءظووف قىووم أ الجووءدا فوو مدبووة الز ووء أء البسووت د هوو الهوودف األساسوو
لىباظبووة ،ءأ طرائووق القبووة الجبووال ءالتقابووة بووع البشوواكة ءالتر وور تتووودد بووا وودلم
ء وافظ لىى ذلم الهودف الورئ ا لىباظبوة" .كبوا لرفهوا )(Schuster and Zingheim 1992
ثاها "مىوق يقافوة بتب وزا فو األداء ،و وط قبوة ء كوافا البود ر ءالبءظ وء شوكة بسوتبر
لتوق ووق تء قووام ءأداء الز ووء شووكة ةووو ا باووذ ال دا ووة بووع توق ووق الجووءدا شووكة أفضووة
ء قال ة لال ة ءفى أ ةر ء م" .ءلرفها كذلم بقهد الجءدا ال ودرال ثاهوا "الق وام القبوة
الةووو ا شووكة ةووو ا ءب و أءة بوورا ،بووع االلتبوواد لىووى تق و م الز ووء ف و بقرفووة بوود
توس األداء".
ءلىى الر م ب تقودد البةوطىوام ءالتقوار ف الماةوة وإدارا الجوءدا الشوابىة فإاهوا
تدءر وءة بجبءلة ب البرتكزام األساسو ة فو ب هوءم إدارا الجوءدا الشوابىة ءالتو بكو
تىم ةها لىى الاوءة اآلت :
إدارة الجودة الشاملة
جب ع إدارام ءأ سام الباظبوة ءالقوابى هوا ،ءبوا قءبوء
ل ارا ل اظام ر ط
ب أاشطة بمتى ة ف باظءبوة بتكابىوة ء بقتضواها توبوة جب وع أفوراد الباظبوة كوة فو
بء ق بسسءل ة ض ط الجءدا ،ءتتقابة كة ءودا ف الباظبة بع الءودا التال وة لىوى أسواا
أ األءلى باتج ءالتال ة بستهىم ا ر أ تةة إل البمرجام بطا قوة لىبءاةو ام ،ءلىوى
أ كء الابط اإلدار السائد ف الباظبة ككوة ائبوا لو ا لىوى أسواا مطوءط السوىطة وة
لىوى أسوواا ءلو ءإ بووا القوابى ءا تاووالهم ثهب ووة الجووءدا فو تم و ض التكووال ف ءز ووادا
األر اح ،ءب يم ااقكاا ذلم لىى وءافز القابى ءإيا تهم (لى بام.)11 ،2004 ،
أبووا ف و االةووطةح فقوود تقووددم ب واه م الجووءدا ءفقووا لبجاالتهووا ءاظوورا البهتب و هووا
لالب ووا ءإ ى ب ووا ،فهاووام ب و اظوور إل هووا لىووى أسوواا التةووب م أء الباووتج ءإرضوواء الز ووائ ،
ء وور إدءارد د بوواج ءهووء ب و أهووم رءاد إدارا الجووءدا الشووابىة ثاهووا" :ترجبووة االوت اجووام
البستق ى ة لىز ائ إلى مةائص ا ىة لىق اا ،و ط تم تةب م الباوتج ءتقد بو لكسو رضوا
الز ء " (الور  )19 ،1422 ،أبوا تقر هوا كبوا راهوا (الوزءاء  )2003،ثاهوا ":بقوا ر
لالب ووة لىق وواا ءااللتووراف ،ءاالاتقوواة ب و يقافووة الووود األداووى إلووى يقافووة اإلتقووا ءالتب ووز،
ءالت ووار البسووتق ة هوودفا اسووقى إل و  ،ءاالاتقوواة بو تكوور ا الباضو ءالاظوورا الباضو ة إلووى
البستق ة الذ تق و ف األج اة الت توتقىم اآل "ص . 34ءبو موةة اسوتقراض تقوار ف
بجاالم الجوءدا بكو القوءة ثاهوا تشوتبة لىوى " الك واءا ءال قال وة بقوا ،ءذلوم أل الك واءا
تقا "االستمدام األبية لإلبكااام البتاوة بو أجوة الوةوءة لىوى اوءاتج ج ودا "(لى بوام،
".... )11 ،2004ءال قال ة ف أ سط بقاا ها تقا توق ق األهداف ءالبمرجام.
متطلبات تطبيو إدارة الجودة الشاملة
تتبيووة أهووم بتطى ووام تط ووق إدارا الجووءدا الشووابىة وواآلت (Luthans and Kreitner
):2001
 .1ا تااع ءالتزام اإلدارا القى ا ثهب ة بدمة إدارا الجءدا الشابىة.
 .2ءجءد أهداف بوددا ءءاضوة تسقى الشركة إلى توق قها.
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 .3تءج و األهووداف اوت اجووام ءر ووام الز ووائ ف و األجووة الطء ووة دء الترك ووز درجووة
أساس ة لىى توق ق الر ا ف األجة القةو ر ،ء بكو تود ود بتطى وام الز وائ د وة بو
مةة بجبءلة ب ال وءط:
 وءط السءق :هو ل وارا لو دراسوام باظبوة له كوة السوءق الوذ تمدبو الشوركة،ءهوذا تطىو التود ود الوود ق لىسوءق ،ءالتوى وة الوود برراف ءال ئو  ،ءتود ود األهووداف
الرئ سة الت ج أ تسقى لتوق قها الشركة ،فضة ل توى ة درام الباافس .
 وووءط الز ووائ  :تهوودف إلووى بقرفووة تء قووام الز وائ ءأفكووارهم تجوواه المدبووة البقدبووةإل هم ،ءكذلم تجاه الشركة ،كبا تجر هوذه ال ووءط هودف اكتشواف القءابوة الرئ سوة
الت توودد إدرام الز وء تجواه المدبوة التو وةوة لى هوا .و وط إ الق وام بيوة هوذه
ال ووءط سووالد الشووركة فو الءةوءة إلووى أابووءذج ووودد بجبءلوة بو البقووا ر التو
تووسير لىووى امت ووارام الز ووائ و شووركة ءأموور  ،ءتشووكة ف و بجبءلهووا تء قووام
الز ووائ لو الموودبام التو ووءدء الوةووءة لى هووا ،ء سووبى هووذا األابووءذج "أابووءذج
الق بة" ). (Falk, Scott 2002
 .4تووءافر الوودا بو ال ااووام ءالبقىءبووام التو تبكو الشووركة بو اتموواذ القوورارام اسووتاادا
لىى الوقائق.
 .9التقى م ءالتدر البستبر لجب ع القابى  ،بع التطء ر البستبر لألسال التدر ة.
األاشطة كافة.
 .1االتةاالم ال قالة ءالتاس ق
 .7ضووورءرا أ تكوووء الباظبوووة ب ا وووة لىوووى أسووواا أوووود اظوووم ضوووبا الجوووءدا ،ءباهوووا
األ زء 9000الذ قدم األساا ل راابج إدارا الجءدا الشابىة ،ءذلم الترك ز لىوى يةيوة
جءاا رئ سة ه :
 التط ق ال قاة لبرا ة الجءدا. تءي وووق اإلجوووراءام ءالقبى وووام البتقوووددا التووو توووسير لىوووى جوووءدا الباوووتج أءالمدبة.
 التط ق ال قاة لتءك د الجءدا. .1ءجوءد ئوة تاظ ب وة بةئبووة لتط وق إدارا الجوءدا الشوابىة سووءد هوا التقواء  ،الوبوواا،
البشووواركة ،الوووءالء ،القبوووة الجبوووال  ،الر وووة فووو القبوووة ءالسوووق البسوووتبر لتطوووء ر
البهارام ءالقدرام هدف التوس البستبر.
وور رسووب لوودلم تط ووق إدارا الجووءدا الشووابىة ،شووارم جب ووع
 .5ءجووءد ه كووة تاظ ب و
القابى ب مةل ف التوس البستبر لىجءدا ب مةة وىقام الجوءدا (األلضواء بو
بء ع القبة ا س ) ءفرق التوس ل ر اإلدارام (األلضاء ب إدارام بمتى ة).
 .10التطووء ر التاظ بوو  Organizational Developmentل اوواء يقافووة تاظ ب ووة إ جا ووة لوو
طر ق التدر ءالتقىو م البسوتبر لىجب وع ،ء تطوء ر البوءارد ال شور ة لتاب وة بهوارام
القادا ءالبشرف ءالقابى ).(Schuster and Patricia 1999
مبادئ إدارة الجودة الشاملة
 دعم اإلدارة العليا و التزامهاTop management commitment :
ال بكو اجوواح تط ووق أ بكووء بو بكءاووام الجووءدا الشووابىة إال وودلم اإلدارا القى ووا
ءتءف رها لىبءارد الباد ة ءالبقاء ة الةزبوة إلاجواز جب وع البهوام ءاألاشوطة البتقىقوة إاتواج
السىع ءالمدبام لىبستهىم المارج ءالدامى (القابى ) (اله ت  ،البقشر.)2002 ،
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 العالقة مع الموردين suppliers relationship :
أكدم دراسام لد دا الدءر ال ارز لىبءرد ف تطء ر أداء الجوءدا ،فامت وارهم لىوى
أسوواا الجووءدا ال السووقر ءءجووءد إطووار ءاضووا ءب هووءم سووبا تق و م أدائهووم ءبوود بطا قووة
البووءاد البجهووزا لىبءاة و ام ءدرجووة االلتبوواد لى هووا ءبوود جءدتهووا بقا ووة أسووقارها شووكة
بق ارا رئ سا المت ارهم ،ء سالد ف ااء لة ام بستبرا ءطء ىة بقهوم ائبوة لىوى أسواا
التقاء ءت ادة البقىءبام شكة باتظم ،ءب مةة ذلم بكو لىباظبوة التوثي ر الب اشور فو
جءدا البءاد الت تتسوىبها ءالتو تقود بودمةم لقبى اتهوا اإلاتاج وة ،ببوا سوهة لبى وة تود ود
الجءدا لىبءاد أء المدبام الت قدبها البءرد ( .اله ت  ،البقشر.)2002 ،
 التركيز على الزبون Customer focus :
قوود الترك ووز لىووى الز ووء (البسووتهىم) ،أووود أهووم الركووائز الاظر ووة الت و سووتاد إل هووا
تط ق إدارا الجءدا الشابىة ،ء البستهىم شبة أ فرد جزء بو اإلاتواج أء المودبام سوءاء
كا ب دامة أء مارج الباظبة( .اله ت  ،البقشر .)2002 ،
 اتخاذ القرارات المرتكزة على الحقائو Fact based decision making :
تت ا إدارا الجءدا الشابىة لىباظبة أ تت اى ب هءبا بسسس ا لوة البشكةم ب موةة
بووا طىووق لى و فوورص التوس و  ، opportunities to improveء شووترم ف و تا ووذه كافووة
القوابى لىوى اموتةف بسووتء اتهم ،فضوة لو إشورام البسووتهىك بو موةة الوت هم الكابووة
لىقبووة ءبشووكةت ءكافووة البقىءبووام الت و تبيووة األسوواا ف و اتموواذ القوورارام ،ءهووذا تطى و
االلتباد لىى ءجءد جهاز كفء لاظم البقىءبام ف الباظبة.
 التعليم والتدريب المستمر Continuous education and training :
إ اقة الب اه م ءالب ادئ األساس ة إلدارا الجوءدا الشوابىة ءإدارتهوا ءأسوال ها ،تطىو
أ تم تثه ة القوابى بو موةة ءضوع مطوة لىتودر ءالتقىو م لىوى كافوة البسوتء ام ،ءإ
كا بوتء ال رابج متىف ب بستء إدار إلوى آمور ءفقوا لاءل وة البهوارام ءالبقوارف
ءالسىءك ام الةزبوة لكوة بواهم ،إذ إ ذلوم ضوب أ تكوء بهوارام القوابى ء اتجاهواتهم
جو أ كوء
باسجبة ءبسا را ءبةئبة ل ىس ة التوس البستبر ،إال أ الاشواط التودر
بمططا ءباتظبا ءبستبرا ،ءف الء م البةئوم ،أل ذلوم ضوب أ وةوة كافوة القوابىء
لىى البقارف الةزبة ءالك ة الت تبكاهم ب ءضوع تىوم البقوارف الةزبوة ءالك وة التو
تبكاهم ب ءضع تىم البقارف الجد دا بءضع التط ق ال قى (ز الد .)1557 ،
 المساهمة الجماعية وفرو العمل Team work :
قووءم ب وودأ فوورق القبووة لىووى أسوواا أ اجتبوواع بجبءلووة ب و القووابى ءت ووادة اآلراء
ءاألفكووار ف بووا وواهم اووتج لا و بسوواهبة ذام بووة إضوواف ة ك وورا ،ء سووالد لىووى اال تكووار
ءاإل داع ءمىق أفضة األسال ألداء القبة ءم ض التكال ف (طقاباة )2001 ،
 التحسين المستمر Continuous improvement :
التوس و البسووتبر هووء البرا ووة البسووتبرا ب و دء تء ووف لكووة بروىووة ب و براوووة
القبى ام ،و ط تم تود د األمطاء بس قا ءبقرفوة أسو ا ها ءبقالجتهوا وة ء ءلهوا ءالتطىوع
اسووتبرار إلووى طرائووق أفضووة لتقوود م الباووتج شووكة ءاكوو التر وور فوو بتطى ووام البسووت د
(الطراءاة .)2002 ،
 التخطيط االستراتيجي strategically based :
ءضع مطة طء ىة األبد ءشابىة لىباظبة توتء لىى األ ة لىى القااةر اآلت ة:
الرس ة ،البهبة ،األهداف ،الاشاطام الت ج الق ام ها ب أجة توق ق األهداف

حسونة والسكارنة وعبدالقادر وابوقلة []54

الباشءدا ،ء د تم تةب م المطة اإلسترات ج ة لباظبام الجءدا الشابىة إللطاء الباظبام
ب زا تاافس ة دائبة ف األسءاق ،أل البزا ا التاافس ة لباظبام الجءدا الشابىة ركزم لىى
توق ق البركز الق اد ف الجءدا ءالتوس البستبر لها.)goetch, 2007( .
منهجية الدراسة
مجتمع وعينة الدراسة
تثلف بجتبع الدراسوة بو جب وع البراتو اإلدار وة القابىوة فو البةوارف ،و وط إ
الدراسة أجر م لىى البةارف التجار ة البءجءد ضب بقراتها الرئ سوة فو بد اوة لبوا ،
ءال ووالع لووددها  20بةوورفا ءا وجووم بجتبووع الدراسووة  379بءظ ووا ،ءلقوود تووم تءز ووع ()59
است ااة لىى ل اة الدراسة ب القابى ف هذه البةارف ،تم استرجاع ( )70است ااة باهوا،
اس ة استرجاع ( ،)%74مضع باها لىتوى ة ( )90است اا  ،ءتكء وذلم اسو ة االسوت ااام
البسترجقة الةالوة لىتوى ة ( )%93ب االست ااام البءزلة.
وحدة التحليل
تبية ءودا التوى وة فو هوذه الدراسوة بود ر لوام ،اائو بود ر ،بسوالد بود ر ،بود ر ،
رئ ا سم ،بءظف.
مصادر جمع البيانات
التبوودم الدراسووة ف و جبووع ال ااووام ءالبقىءبووام الةزبووة لىدراسووة لىووى اووءل ب و
البةووادر هبووا :البةووادر اليااء ووة ءتتبيووة ف و ال ااووام ءالبقىءبووام الت و تشووبة البقوواالم
ءالكتو ءاألد وام ذام القة ووة بو أجوة تءضو ا الب واه م البمتى وة فو الدراسوة ءإللطوواء
بقىءبام أساس ة ل بءضءع الدراسة ،كبا توم االسوتقااة شوكة مواص بو الشو كة الدءل وة
(االاترام) ،ءالبةادر االءل وة االلتبواد لىوى اسوت ا مواص توم إلوداده ءتطوء ره لرورض
جبوووع ال ااوووام الب داا وووة .ءلىتثكووود بووو ةووودق األداا وووام ال اويوووا قووورض االسوووت ا لىوووى
بجبءلة ب البمتةو فو وقوة ال ووط اإلدار لىتثكود بو أ فقورام االسوت ا تقو ا بوا
ةببم ب أجى .
أداة الدراسة
لقد تكءام أداا الدراسة شكىها الاهائ ب األجزاء اآلت ة:
الجييزء األول :البقىءبووام التقر ووة إلفووراد ل اووة الدراسووة بيووة( :الجوواا ،القبوور ،البسووتء
التقى ب  ،البستء الءظ  ،الم را).
الجزء الثاني :تثلف ب  12فقرا تق ا أ قاد التبك األر قة التو وودد ف هوا آراء القوابى
ف البةارف ،ء د توم تود ود ءتك وف فقورام هوذا الجوزء االلتبواد لىوى لودد
ب الدراسام الت أجراها كة ب (Quinn and Spreitzer, 1997; thompson,
) ، 2001ءكااووم لىووى الاوووء اآلت و  :ال قوورام ( )4-1تق و ا قوود التبك و اتجوواه
اتماذ القرارام ،ال قرام ( )1-9تق ا قد التبك اتجواه فورق القبوة ،ال قورام
( )12-5تق ا قد التبك الوءافز ءالتر ام.
الجزء الثالث :ء تثلف ب  12فقرا تقو ا أ قواد جوءدا المودبام البةورف ة التو وودد ف هوا
آراء القابى ف البةارف ءالبتقىقة (التزام اإلدارا القى وا ،التودر ءالتقىو م،
الرك ز لىى الز ء ) ،ء د تم تود د ءتك ف فقورام هوذا الجوزء االلتبواد لىوى
دراسة ). (Christie 2002
ءلىتقرف لىى درجة البءافقة فقد تم التباد بق اا ل كورم المباسو ( :بءافقوة درجوة
لال ووة جوودا  ،9بءافقووة درجووة لال ووة  ،4بءافقووة درجووة بتءسووطة  ،3بءافقووة درجووة
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ى ــىة  ،2بءافقة درجة ى ىة جدا  .)1أبا ل طر قة تءي ق ال ااوام ءالبراجوع البمتى وة
فقود التبود ال واويء طر قوةManual of the American Psychological Association - :
).APA, (2003

أنموذج الدراسة
ااء لىى بضبء بشكىة الدراسة ءأهدافها ءفرض اتها ،ءالتبادا لىى الدراسام
السا قة ءاألد ام البتقىقة بءضءع الدراسة ،فقد تم تةب م أابءذج فرض ءضا القة ة
ترضها ال اوط لإلجا ة لىى
بتر رام الدراسة تق را ل الوىءة الت
الباطق ة
الشكة  1األابءذج البستمدم ف هذه الدراسة لىبتر رام البستقىة
األسئىة ال وي ة ،ء
ث قادها األر قة ءالبتر ر التا ع ث قاده اليةية.
المتغير التابع

المتغير المستقل
التمكين
اتخاذ القرارات

جودة الخدمات
المصرفية

فرو العمل

التزام االدارة
العليا

الحوافز والترقيات

التعليم
والتدريب
التركيز على
الزبون

الشكة 1
أابءذج الدراسة
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
لقوود اسووتمدبم الدراسووة الوزبووة اإلوةووائ ة لىقىووءم االجتبال ووة ( )SPSSفوو توى ووة
ال ااوام البمتى ووة التو تووم جبقهووا .سوءاء فو اإلوةواء الءةو لتود وود وراءام لابووة لو
مةووائص ءبةبوووا ه كوووة بجتبوووع الدراسوووة ءتءز قوو  ،إذ توووم اسوووتمدم التءز وووع التكووورار ،
ءالاس البئء ة ،ءالبتءسوطام الوسوا ة ل وا بود ترك وز إجا وام ل اوة الدراسوة لبجبوءع
فقوورام الدراسووة الت و تبيووة بتر وورام الدراسووة الرئ سووة ءال رل ووة ،كبووا تووم اسووتمدام توى ووة
االاودار ال س ط ) (Simple Linear Regressionالمت ار ال رض ة الرئ سة ،ءتوى ة االاوودار
البتقدد ) (Multiple Regressionالمت ار ال رض ام ال رل ة البا يقة ل الرئ سة.
اختبار ثبات األداة )(Instrument Reliability
لقد توم اسوتمراج بقابوة االتسواق الودامى كرءا واخ -أل وا ) (Cronbach Alphaلجب وع
فقرام االست ا  ،ء ود ءجود أاو ( )5119ءهو اسو ة لال وة تسكود ةووة االسوت ا  ،كبوا توم
امت ووار لءابوووة الدراسوووة األموور  ،و وووط ىوووع بقابووة االتسووواق ل قووورام التبكووو (،)1911
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ءل قرام جءدا المدبام البةرف ة ( ، )1112ءهذا دة لىوى أ جب قهوا وةوة لىوى اسو ة
تقتر ب ءاود ةو ا ،فكىبا كاام بة كرءا اخ-أل ا تقتر ب ءاود ةو ا كىبوا ارت وع
ي ام االتساق الدامى ألداا الدراسة ).(Sekaran, 2003
عرض نتائج الدراسة وتحليلها
أوالً -وصف خصائص عينة الدراسة
الجدءة  1تءز ع ل اة الدراسة وس المةائص التقر ة ألفراد ل اة الدراسوة
ءالبتبيىة ف ( :الجاا ،الوالوة االجتبال وة ،القبور ،البسوتء اإلدار  ،البسوتء التقى بو ،
الم را.)،
الجدءة 1
مةائص ل اة الدراسة
المتغيرات الشخصية ألفراد عينة الدراسة
ذكور
الجاا.
إااط
 30ساة فث ة
القبر.
 40 - 31ساة
 50 - 41ساة
 51ساة أء أكير
 5ساءام فث ة
الم وورا فو الءظ ووة أء
البركز الوال .
 10 – 6ساءام
 15-11ساة
16ساة فثكير
بد ر لام
البستء الءظ .
اائ بد ر
بد ر
رئ ا سم
بءظف
كى ة بجتبع فث ة
البستء التقى ب .
كالءر ءا
دراسام لى ا (باجست ر ،كتءراه)

التكرار
31
15
30
10
1
4
15
10
11
10
1
1
11
17
20
4
41
9

النسبة المئوية
%12
%31
%10
%20
%12
%1
%31
%20
%22
%20
%2
%2
%22
%34
%40
%1
%12
%10

ت ب الجدءة  2أ لدد الذكءر ىوع ( )31أ بوا اسو ت ( ،)%12أبوا اإلاواط فقود
ىووع لوودده ( )15أ بووا اسو ت ( .)%31أبووا ف بووا تقىووق بتر وور القبوور فو ةوظ أ الاسو ة
القال ووة تب ووة إلووى ال ئووة القبر ووة (أ ووة ب و  30سوواة) و ووط ىووع لووددها ( )30أ بووا اس و ت
( ،)%1017أبووا ف بووا تقىووق قوودد سوواءام الم وورا فتش و ر الاتووائج إلووى أ ال ووة أفووراد ل اووة
الدراسووة هووم بب و لوود هم م وورا ( )9سوواءام أء أ ووة ،ء وود ىووع لووددهم ( )15أ بووا اسوو ت
( ،)% 31كبا تضا ب الجودءة ا سو أ ال وة أفوراد ل اوة الدراسوة هوم بو وبىوة درجوة
ال كالءر ءا و وط ىوع لوددهم ( )41أ بوا اسو ت ( ،)%12ءتشو ر اتوائج الدراسوة إلوى أ
بقظم أفراد ل اة الدراسة هم ب الذ وتىء باة بءظف ،و وط ىوع لوددهم ( )20أ
با اس ت (.)%40
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ثانيا ً -اإلجابة عن أسئلة الدراسة
ف توى ة اتائج الدراسوة توم االسترشواد اتوائج التوى وة اإلوةوائ الءةو (األءسواط
الوسووا ة ءاالاورافووام البق ار ووة) ،ء وود تووم تق و م بسووتء أهب ووة تط ووق التبك و ب و ووة
البةارف ف األرد تجواه جوءدا المودبام البةورف ة كوا ءفقوا لىقو م التو توم تود ودها فو
الباهج ة .تضووا ب و الجوودءة  2إجا ووام أفووراد ل اووة الدراسووة ءالت و تتقىووق ثهب ووة تط ووق
التبك ب ة البةوارف فو األرد  ،ء والاظر إلوى بقط وام الجودءة ظهور أ إجا وام
أفووراد ل اووة الدراسووة كااووم جب قهووا لال ووة ءبتقار ووة ،ف ت و ب و الجوودءة  2أ البةووارف
الب وءية تءل اهتبابا أك ر لىتبك اتجاه اتماذ القرارام ،و ط ىرم بة الءسوط الوسوا
لهووذا ال قوود ( )4141ء ووااوراف بق ووار ( ،)0121يووم ى وو البرت ووة الياا ووة ال قوود البتقىووق
التبك اتجاه فرق القبة ،و ط ىرم بة الءسط الوسا لهذا ال قود ( )4139ء وااوراف
بق ار ( ،)0147يم ت ق البرت ة اليالية قد التبك اتجاه الوءافز ءالتر وام ،و وط ىروم
بوووة الءسوووط الوسوووا ( )4130ء وووااوراف بق وووار ( ،)0137إ هوووذه الات جوووة لتسكووود أ
البةارف ف األرد ور ةة لىى التزابها تجاه ب تتقابة بقهم ،ء د ىع البتءسط القوام
إلجا ام أفراد ل اة الدراسة ( )4130ء ااوراف بق ار (.)0121
الءسط الوسا

الجدءة 2
ءاالاوراف البق ار لبتر رام الدراسة

األبعاد
التمكين
اتماذ القرارام
فرق القبة
الوءافز ءالتر ام
جودة الخدمات المصرفية
التزام اإلدارا القى ا
التقى م ءالتدر
الترك ز لىى القب ة

1
7
3
1
7
3

الوسط
الحسابي
4،30
4141
4،30
4،22
4،21
4،22
4،23
4،15

االنحراف المعياري
0121
0121
0137
0139
0137
0124
0121
0149

ثالثا ً -اختبار الفرضيات ومناقشتها
الفرضية الرئيسية األولى :ال ءجود أيور ذء داللوة إوةوائ ة و التبكو (اتمواذ القورارام،
فورق القبوة ،الووءافز ءالتر وام) فو جوءدا المودبام البةورف ة (التووزام اإلدارا
القى ا ،التقى م ءالتدر  ،الترك ز لىى الز ء ).
الجدءة 3
االاودار ال س ط ألير التبك ف جءدا المدبام البةرف ة.
R2

Β

B

F

Sig.

0.457

0.676

0.533

33.132

*0.000

*ذام داللة إوةائ ة لاد بستء (.)P≤0.05
المصدر :اتائج االمت ارام االوةائ ة االلتباد لىى ربج ام

نتيجة الفرضية
رفض
SPSS
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ش ر الجدءة  3إلى اتوائج توى وة االاوودار ال سو ط لط قوة ا قواد التبكو بجتبقوة فو
جووءدا الموودبام البةوورف ة ف و األرد  ،ء وود أظهوورم اتووائج توى ووة االاووودار بقاء ووة هووذا
التثي ر ،فقد ىرم بوة ( (R2 = 0.457ببوا قاو أ ا قواد التبكو بجتبقوة ت سور بوا بقوداره
 0.457ب الت ا ف جءدا المدبام البةرف ة ،كبوا تضوا بو الاتوائج اإلوةوائ ة الوءاردا
فو الجوودءة ا سو ءبو مووةة بووة  Bالتو ىرووم  ،0.533أ إ التر وور ءووودا ءاووودا فو
لااةوور التبك و س و سد إلووى التر وور ف و لااةوور جووءدا الموودبام البةوورف ة ق بووة .0.533
ءأكدم بة  Fالبوسء ة ءال الرة  33.132ء درجة بقاء ة لاد بستء داللوة β = 0.676, P
) ،) 0.05ء ااء لىى هذه الات جوة تورفض ال رضو ة الةو ر ة التو تواص لىوى أاو ال ءجود
أير ذء داللوة إوةوائ ة أل قواد التبكو بجتبقوة فو جوءدا المودبام البةورف ة فو األرد .
ء ءة ال رض ة ال د ىة الت تاص لىى ءجءد أير.
الجدءة 4
االاودار البتقدد ألير ا قاد التبك ف جءدا المدبام البةرف ة
المتغيرات
اتماذ القرارام
0.368
0.911
.068
فرق القبة
0.136
-0.316
-0.145
الوءافز ءالتر ام
*ذام داللة إوةائ ة لاد بستء (.)P≤0.05
المصدر :اتائج االمت ارام االوةائ ة االلتباد لىى ربج ام SPSS
B
.081

T
0.902

Sig.
0.373

نتيجة الفرضية
ءة ال رض ة
ءة ال رض ة
ءة ال رض ة

ء شووو ر الجووودءة  4إلوووى اتوووائج توى وووة االاوووودار البتقووودد لتوووثي ر أ قووواد التبكووو فووو
جووووءدا الموووودبام البةوووورف ة فوووو البةووووارف فوووو األرد  ،ء وووود أظهوووورم اتووووائج توى ووووة
االاووودار البتقوودد لوودم بقاء ووة هووذا التووثي ر لاوود بسووتء داللووة ) ،) P  0.05كب وا إاوو
لوووم تظهووور اتوووائج التوى وووة أ وووا بووو أ قووواد التبكووو اليةيوووة فووو جوووءد المووودبام البةووورف ة.
ء اووواء لىوووى هوووذه الات جوووة تق وووة ال رضووو ة الةووو ر ة التووو تووواص لىوووى أاووو ءجووود أيووور ذء
داللووووة إوةووووائ ة أل قوووواد التبكوووو فوووو جووووءدا الموووودبام البةوووورف ة فوووو البةووووارف فوووو
األرد .
الفرضية الرئيسة الثانية:
ال ءجوود أيوور ذء داللووة إوةووائ ة و قوود التبك و البتقىووق اتموواذ القوورارام ءجووءدا
المدبام البةرف ة لىبةارف ف األرد .
الجدءة 9
االاودار ال س ط ألير قد التبك البتقىق اتماذ القرارام ءجءدا المدبام
البةرف ة لىبةارف ف األرد
R2
0.321

β
0.573

B
0.573

F
36.132

Sig.
*0.000

*ذام داللة إوةائ ة لاد بستء (.)P≤0.05
المصدر :اتائج االمت ارام االوةائ ة االلتباد لىى ربج ام

نتيجة الفرضية
رفض
SPSS
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ش ر الجدءة  9إلى اتائج توى ة االاودار ال سو ط لط قوة قود التبكو البتقىوق اتمواذ
القوورارام ءجووءد الموودبام البةوورف ة لىبةووارف فوو األرد  ،ء وود أظهوورم اتووائج توى ووة
االاودار بقاء ة هذا التثي ر ،فقد ىرم بة ( (R2 = 0.321ببا قا أ ال قد البتقىق اتمواذ
القرارام سر با بقداره 0.321بو الت وا فو جوءدا المودبام البةورف ة ،كبوا تضوا بو
الاتائج اإلوةوائ ة الوءاردا فو الجودءة ا سو ءبو موةة بوة  Bالتو ىروم  ،0.573أ إ
التر ر ءوودا ءاوودا فو اتمواذ القورارام سو سد إلوى التر ور فو لااةور جوءدا المودبام
البةوورف ة ق بووة  . 0.573ءأكوودم بووة  Fالبوسووء ة ءال الرووة  36.132ء درجووة بقاء ووة لاوود
بسوتء داللوة ) ،)β = 0.573, P  0.05ء اواء لىوى هوذه الات جوة تورفض ال رضو ة الةو ر ة
الت تاص لىى ااو ال ءجود ايور ذء داللوة إوةوائ ة قود التبكو البتقىوق اتمواذ القورارام
ءجءدا المدبام البةرف ة لىبةوارف فو األرد ء وءة ال رضو ة ال د ىوة التو تواص لىوى
ءجءد أير.
الفرضية الرئيسة الثالثة
ال ءجوود أيوور ذء داللووة إوةووائ ة ل قوود التبكو البتقىووق وورق القبووة ءجووءدا الموودبام
البةرف ة لىبةارف ف األرد .
الجدءة 1
االاودار ال س ط ألير قد التبك البتقىق رق القبة ءجءدا المدبام
البةرف ة لىبةارف ف األرد
R2
0.316

β
0.512

B
0.553

F
33.122

Sig.
*0.000

نتيجة الفرضية
رفض

*ذام داللة إوةائ ة لاد بستء (.)P≤0.05
المصدر :اتائج االمت ارام االوةائ ة االلتباد لىى ربج ام SPSS

ش ر الجدءة  1إلى اتائج توى ة االاودار ال س ط لط قة قد التبك البتقىق رق
القبة ءجءد المدبام البةرف ة لىبةارف ف األرد  ،ء د أظهرم اتائج توى ة االاودار
بقاء ة هذا التثي ر ،فقد ىرم بة ( (R2 = 0.316ببا قا أ قد التبك البتقىق رق
القبة سر با بقداره  0.316ب الت ا ف جءدا المدبام البةرف ة ،كبا تضا ب
الاتائج اإلوةائ ة الءاردا ف الجدءة ا س ءب مةة بة  Bالت ىرم  ،0.553أ إ
التر ر ءودا ءاودا ف قد التبك البتقىق رق القبة س سد إلى التر ر ف لااةر
جءدا المدبام البةرف ة ق بة  .0.553ءأكدم بة  Fالبوسء ة ءال الرة  33.122ء درجة
بقاء ة لاد بستء داللة ) ،)β = 0.512, P  0.05ء ااء لىى هذه الات جة ترفض ال رض ة
الة ر ة الت تاص لىى أا ال ءجد اير ذء داللة إوةائ ة ل قد التبك البتقىق رق
القبة ءجءدا المدبام البةرف ة ف البةارف األرد  .ء ءة ال رض ة ال د ىة الت تاص
لىى ءجءد أير.
الفرضية الرئيسة الرابعة
ال ءجوود أيوور ذء داللووة إوةووائ ة ل قوود التبك و البتقىووق ووالوءافز ءالتر ووام ءجووءدا
المدبام البةرف ة لىبةارف ف األرد .
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الجدءة 7
االاودار ال س ط ألير ل قد التبك البتقىق الوءافز ءالتر ام ءجءدا
المدبام البةرف ة لىبةارف ف األرد
R2

Β

B

F

Sig.

0.425

0.533

0.53

36.122

*0.000

*ذام داللة إوةائ ة لاد بستء (.)P≤0.05
المصدر :اتائج االمت ارام االوةائ ة االلتباد لىى ربج ام

ات جة ال رض ة
رفض

SPSS

شوو ر الجوودءة  7إلووى اتووائج توى ووة االاووودار ال سوو ط لط قووة ل قوود التبكوو البتقىووق
الوءافز ءالتر ام ءجءدا المودبام البةورف ة لىبةوارف فو األرد  ،ء ود أظهورم اتوائج
توى ة االاودار بقاء ة هذا التثي ر ،فقد ىرم بوة ( (R2 = 0.425ببوا قاو أ قود التبكو
البتقىوووق وووالوءافز ءالتر وووام سووور بوووا بقوووداره  0.425بووو الت وووا فووو جوووءدا المووودبام
البةرف ة  ،كبا تضا ب الاتائج اإلوةائ ة الوءاردا فو الجودءة ا سو ءبو موةة بوة B
الت ىرم  ،0.53أ إ التر ر ءودا ءاوودا فو قود التبكو البتقىوق والوءافز ءالتر وام
س و سد إلووى التر وور ف و لااةوور جووءدا الموودبام البةوورف ة ق بووة  . 0.53ءأكوودم بووة F
البوسوء ة ءال الروة  36.122ء درجوة بقاء وة لاود بسوتء داللوة )،)β = 0.533, P  0.05
ء ااء لىى هذه الات جة ترفض ال رض ة الة ر ة الت تاص لىوى أاو ال ءجود أيور ذء داللوة
إوةائ ة ل قد التبكو البتقىوق والوءافز ءالتر وام ءجوءدا المودبام البةورف ة لىبةوارف
ف األرد .
النتائج والتوصيات
النتائج
لقد مىةم الدراسة إلى القد د ب االستاتاجام الت ام أير أ قاد التبك فو جوءدا
المدبام البةورف ة لىبةوارف فو األرد  ،ءف بوا وثت لورض ألهوم هوذه االسوتاتاجام بوع
باا شتها:
 .1اتضا ب اتوائج الدراسوة أ هاوام اهتبابوا لال وا بو وة البةوارف فو األرد ث قواد
التبك ف جءدا المدبام البةرف ة  ،ءهذا با أفةوم لا اتوائج الدراسوة التو اوم
تقار البتءسطام الوسا ة إلجا ام الب وءي  ،و ط ت أ البتءسوط الوسوا القوام
أل قوواد التبكوو ىرووم ( ،)4.30ء ووااوراف بق وووار ) ،(0.27ء وود جوواءم هووذه الات جوووة
باسجبة بوع فىسو ة البةوارف فو األرد بوع أ قواد التبكو  ،كبوا ظهور ذلوم جى وا فو
جدءة  ،1ضب با هء بشار إلوى فىسو تها و واة أ قواد التبكو  ،ءهوذا ودة لىوى الوءل
البتزا ود لوود البةوارف الب وءيووة ألهب وة أ قوواد التبكو  ،ءإ ووذة البز ود هووء قود بو
ووءاا الىق ووة التاافس و ة الجد وودا الت و ت رضووها ئووة القبووة الوال ووة ءتود وودا ف و طوواع
البةارف.ءتت ق هذه الات جة بع با تءةىم إل دراسة ).(Thombson, 2001
 .2تءةووىم اتوووائج الدراسوووة إلوووى أ البةووارف فووو األرد توسووو إدارا جوووءدا المووودبام
البةرف ة ث قادها اليةية ،فقد كا ذلم ءاضوا ب اتائج توى ة االمت ار الءةو التو
ام أ اإلجا ام كاام لال ة ءبتقار ة ،و ط ىع البتءسط الوسوا القوام أل قواد جوءدا
المدبام البةرف ة ( ،)4.21ء ااوراف بق ار ).(0.37
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 .3مىةووم الدراسووة إلووى ءجووءد تووثي ر بقاووء أل قوواد التبكو بجتبقووة فو جووءدا الموودبام
البةوورف ة ث قادهووا اليةيووة ،ءهووذه ات جووة ط ق ووة ءلووم تك و ب اجئووة؛ إذ إ ب توواح ال قوواء
ءاالسووتبرار ءالتب ووز قتبوود الضوورءرا لىووى بووا تقدبو الباظبووام البتب ووزا بو ألبوواة،
ءإسهابام م ر ة ضب لها الس ة ف كس ةءرا ذها ة إ جا ة ف أل ب تتقابة
بقهم ب اةوا البةىوة ءالت بسداها الاجاح ءالتب ز.
 .4تءةىم الدراسة إلى ءجءد أير بقاء ل قد التبك البتقىق اتمواذ القورارام فو جوءدا
الموودبام البةوورف ة لىبةووارف ف و األرد  .ء وود ت و أ بتر وور التبك و تجوواه اتموواذ
القووورارام ،ووود شوووكة التوووثي ر األك ووور ،و وووط ىروووم درجوووة التوووثي ر  Bلهوووذ البتر ووور
( ،)0.316ف و لم تظهر الاتائج بقاء ة التثي ر لىبتر رام االمر .
التوصيات
ف ضءء الاتائج الت تءةىم إل ها الدراسة بك تقد م البقتروام اآلت ة:
 .1بضال ة االهتبام ب ة البةارف ف األرد ف بءضوءع التبكو  ،السو با فو ظوة
تااب بتطى ام ءواجام الز ائ ب جهة ،ءالبسوسءل ام األمور التو أةو وم تشوكة
التزابا أمة وا ء ااءا وا قوع لىوى لواتق باظبوام األلبواة بو جهوة أمور  ،بو موةة
توس جءدا المدبام ف طرائق ءأسال ألبالها هذا المةءص.
 .2ض ورءرا ىووءرا رس ووة ءاضوووة ف بووا مووص أ قوواد التبك و  ،فضووة ل و إدراجهووا ضووب
أهدافها اإلسترات ج ة.
 .3أفةوم الاتائج ل ءجءد أير بقاء ل قد التبك البتقىوق ورق القبوة اسو ة برت قوة
ءأيرها جءدا المدبام البةرف ة ،ببوا قاو ضورءرا وذة البز ود بو وة البةوارف
تجاه البءظ  ،ءاالهتبام رق القبة ءدءرها توس جءدا المدبام البةرف ة.
 .4ضرءرا ذة البز د ب االهتبام قد التبك تجاه الوءافز با أ الات جة لم تظهور أيورا
بقاء ووا لال ووا ف و جووءدا الموودبام ،ء بك و أ كووء ذلووم ب و مووةة تءس و ع اطوواق هووذه
الوءافز الباد ة ءالبقاء ة.
 .9تطى بو البةوارف فو األرد وذة البز ود فو جوءدا المودبام البةورف ة ث قادهوا
اليةيوووة ،بووو موووةة التوووزام اإلدارا القى وووا ءالترك وووز لىوووى الز وووء ءالتقىووو م ءالتووودر
با سهم ف توس جءدا هذه المدبام.
لىبءظ
 .1تر وور الب وواه م السووى ة الت و قتقوودها األفووراد ءالت و تقتبوود لىووى المووءف ءالره ووة ب و
البسسءل ة ءبواءلة تجا ها ،ءلودم اليقوة فو اآلمور ء ودراتهم ،ءااتظوار تىقو األءابور
ءالتقى بووام ،ءاالستقاضووة ل و كووة ذلووم ب وواه م ا جا ووة كاليقووة ،ءالتووود  ،ءالب ووادأا،
ءاال تكووووار ،ءالبشوووواركة ،ءتوبووووة البسووووسءل ة ،ءالجبال ووووة ءفوووورق القبووووة ،ءالسووووباح
لىبرسءس البشاركة
 .7لقد استهدفم الدراسة البةارف ف األرد ب ودااا إلجوراء الدراسوة ،األبور الوذ شوجع
لىووى إجووراء دراسووة بسووتق ى ة بي ىووة لكو فو طالووام أموور  ،هوودف تق و م بوود التووزام
الشركام األمر ث قاد التبك ءأيره ف جءدا المدبام.
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المصادر
أوالً -المصادر باللغة العربية
 .1بةووط ى ،أوبوود سو د ،2004،تبكو القووابى السووبام البب ووزا ءالبقووا ا البسشوورا ،البووستبر
الدءل الرا ع لشر لىتدر ءالتاب ة ،القاهرا  22 - 20ا ر ة.
 .2ال ى س  ،در ة البقتز2000( ،م) .إدارا الجءدا الشابىة ءاألداء  :دراسوة تط ق وة لىوى طواع
البةارف التجار ة ف األرد  ،رسالة باجست ر ،الجابقة األردا ة ،األرد .
 .3الدرادكة ،بثبء سى با 2001( ،م) ،إدارا الجءدا الشابىة ءمدبة القبةء( ،ط ،)1دار ةو اء
لىاشر ءالتءز ع ءالط الة ،األرد .
 .4السىب  ،لى ( ، 2002 ،أساس ام اإلدارا).دار ءائة لىاشر ،لبا  ،األرد .
 .9المط .بوبءد أوبود" )2000( ،إبكاا وام تط وق تبكو القوابى فوى الشوركام الةواال ة"
وووط برجق و  ،البجىووا األلىووى لىجابقووام ،الىجاووة القىب ووة الدائبووة إلدارا األلبوواة ،البووستبر
الساء الياا  ،االتجاهام الود ية فى إدارا األلباة 7-1 ،أ ر ة.
 .1الطائ  ،رلد ء دادا ،ل سى2001( ،م) ،إدارا الجءدا الشابىة ،دار ال ازءر القىب ة لىاشور ء
التءز ع  ،األرد .
 .7البرر و  ،ل وود الوب وود ل وود ال توواح  "، 2004،جووءدا و وواا القبووة ءأيرهووا ف و تاب ووة االسووترراق
الووءظ  :دراسووة ب داا ووة "  ،وووط بق ووءة الاشوور  ،بجىووة الدراسووام ءال وووءط التجار ووة ،القوودد
الياا ( ،جابقة الز از ق  ،كى ة التجارا).
 .1البرر  ،ل د الوب ود ل ود ال تواح ، 2001،تبكو القوابى فو البةوالا الوكءب وة ءباظبوام
القطاع الماص ،وط باشءر ،البجىة القىب ة لىتجارا ءالتبء ة ،جابقة طاطوا ،البىووق اليواا ،
القدد األءة .
 .5القت  ،سقد برزءق ،جءهر تبك القابى  ،البىتقى السواء القاشور إلدارا الجوءدا الشوابىة،
جابقة البىم سقءد  11-17،ر ع األءة . 1421
 .10زلتر ،جاز ( ،2009 ،أةءة التاظ م ءاإلدارا) ،دار ءائة لىاشر ،لبا  ،األرد .
 .11أوبد ،جق ر أ ء القاسم ( ،ترجبة )( ،1555 ،السىءم التاظ ب ءاألداء) ،بقهد اإلدارا القابة.
 .12وبءد ،مض ر كواظم2009( ،م) ،إدارا الجوءدا الشوابىة( ،ط ،)1دار البسو را لىاشور ءالتءز وع
ءالط الة ،األرد .
 .13وبووءد ،مض و ر كوواظم2002( .م) .إدارا الجووءدا ءمدبووة القبووةء( ،ط ،)1دار البس و را لىاشوور
ءالتءز ع ءالط الة ،األرد .
 .14ءبط ع ،مالد ،التبك  ،جر دا الءسط ال ور ا ة.القدد ، 2009 ،2323البااب  ،ال ور .
 .19لىى ل د الءها ( 1557،إدارا الكتا الب تءح ءتبك القوابى ) البوستبر السواء السوا ع،
إدارا القر الواد ءالقشر  ،القاهرا.
 .11لكوورءو ،بوثبء اوود م  2007،قاووءا (استكشوواف االيوور الءسو ط لتط ووق جووءدا المدبووة لىووى
القة ووة و جووءدا المدبووة ءاألداء _ دراسووة ب داا ووة ب و ءجهووة اظوور بوود ر البةووارف ف و
األرد ) ،بجىة إدارا االلباة األردا ة ،القدد القاشر.
 .17و در ،بقال فهب ( ،2001 ،دراسة القءابوة البوسيرا لىوى اسوتمدام تبكو القوابى ) البجىوة
القىب ة – التجارا ءالتبء ة ،كى ة التجارا جابقة طاطا ،القدد الياا .
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