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الشكر والتقدير
َّ
وجاهد في سبيل
ص َح األ َُّمة،
َ
الحمد هلل ،والصالة والسالم على َم ْن بلغ الرسالة ،و ّأدى األمانةَ ،
ون َ
بن ِ
ِ
الرسول األمين محم ِد ِ
عبد اهلل ،وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وبعد:
اهلل حق جهاده حتّى أتاهُ اليقين،
أن يقدم ِمن الشكر أَ ْج َزلَه ،و ِمن الثناء
َي ِج ُد الباحث لزاما عليه ،وقد فر َ
غ من إعداد هذه الرسالةْ ،
ِ
المساندة إلنجاز هذه الرسالة ،ويخص األستاذ الدكتور
الع ْون والدعم و
َ
أَ ْعطَ َره ،لكل َم ْن أسهم معه في َمد يد َ
محمد عبد العال النعيمي ،أستاذ إدارة األعمال في جامعة الشرق األوسط والمشرف على الرسالة ،الذي
عون اهلل وتوفيقه  -من مواصلة الباحث العمل لتحسين متطلبات
كان لمتابعاته وتوجيهاته الفضل -بعد ْ
الرسالة ،إذ كثير ما زاد من اهتمامه بالباحث ،الذي كان يتوخى تقديم دراسة ،تتوافر فيها المقومات
والمتطلَّبات ِ
العْلمية.
َ
كما يتقدم الباحث بالشكر واالمتنان لألساتذة الكرام أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الشرق
األوسط واإلداريين والعاملين فيها على حسن المعاملة وطيبها.
وال يفوتني إال أن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى إدارة هذا الصرح العلمي الكبير ،جامعة الشرق
األوسط ممثلة برئيسها ونوابه األفاضل ،كما أشكر األساتذة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة  ،على تفضلهم
القيمة.
قبول قراءة ومناقشة هذه الرسالة وابداء كافة المالحظات الالزمة و ّ
كما أنني أتقدم بجزيل الشكر و التقدير و العرفان إلى كل من قدم لي يد المساعدة وكل من سهل
لي عملية الحصول على المعلومات و البيانات الالزمة لمتطلبات اتمام هذه الرسالة لهم جميعا كل الشكرو
العرفان ،على كل ما قدموه لي من تعاون وتسهيالت أعجز عن تقديرها ووصفها ،فال يسعني إال أن أسأل
اهلل عز وجل التوفيق لهم جميعا.

ه

اإلهداء
أقدم حصيلة هذا الجهد العلمي المتواضع:
إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها  ,إلى التي تمتهن الحب و تغزل األمل ,فتبقى
روحي متلئلئة و مشرقة  ,طالما يدها في يدي و صنارة جهدها و سهرها تصداد لي الراحة و تخطف التعب
و األلم من قلبي  ,وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حبها و حنانها ليخفف بل و يزيل من أالمي ,
إلى امي التي مهما كبرت سأبقى طفلها الذي يكتب اسمها على دفتر قلبه ساعة حزنه  ,و يهتف بفضلها
حين يتقدم في علمه و عمره درجات لكي يا والدتي الحبيبة يا سيدة القلب و الحياة اهديكي رسالتي لتهديني
الرضا و الدعاء.
إلى بؤرة النور التي عبرت بي نحو األمل ,و إتسع قلبه لتحقيق حلمي حين ضاقت الدنيا  ,فروض
الصعاب من أجلي و سار في حلكة الدرب ليغرس معاني النور و الصفاء في قلبي و علمني معنى أن
نعيش من أجل الحق و العلم لنظل أحياء حتى لو فارقت أرواحنا أجسادنا  ,الى الذي تفطر قلبة شوقا
وحنت عيناه الوضائتان إلى رؤتي متقلدا شهادة الماجستير و هاي هي قد أينعت ألقدمها االن بين يديه ,
والدي الحبيب يا من قدمت من أجلنا الكثير  ,من أجل أن نحيى حياة كريمة في بيت كريم و في أحضان
علم نافع و من أجل أن أمثل االن أمامكم بشهادتي التي تعترف كل قصاصة فيها بأنك سبب وجودها,
والدي الحبيب لقد كانت الرغبة في نيل رضاك جزء من طموحي وجزء من سيري في طريق الماجستير
حتى ترى ثمرة جهدك و طيب غرسك ,انك معنى الحياة لي و قد أرضاني اهلل فيك يا أبتي فهل رضيت
عني.
إلى إخواني و خواتي الذين تشدني إليهم الذكريات و الحنين لأليام الخوالي فيحملني إليهم شوق اللقاء بعد
الفراق.

إلى فلسطين الحبيبة و األقصى الحزين و كل أم عاشت أفراح أبنائها و زفت شهداء الوطن  ,و إلى
الشهداء و الجرحى و المعتقلين .

و كل من قدم لي يد العون و المساعدة في إنجاز هذه الرسالة.
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الملخص

هـ ـ ــدفت هـ ـ ــذه الد ارسـ ـ ــة الـ ـ ــى معرفـ ـ ــة أثـ ـ ــر تطبيـ ـ ــق إسـ ـ ــتراتيجية إدارة الجـ ـ ــودة الشـ ـ ــاملة فـ ـ ــي
ممارس ـ ـ ــات إدارة المـ ـ ـ ـوارد البشــ ـ ـرية عل ـ ـ ــى عين ـ ـ ــة م ـ ـ ــن المص ـ ـ ــارف التجاري ـ ـ ــة العامل ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الض ـ ـ ــفة
الغربيـ ــة ،وقـ ــد تـ ــم اختيـ ــار أربعـ ــة مصـ ــارف م ـ ـن مجمـ ــوت المصـ ــارف البـ ــالغ عـ ــددها ( )17مص ـ ـرفا،
وت ـ ــم اختي ـ ــار م ـ ــديري الف ـ ــروت و الم ـ ــديرين و الع ـ ــاملين ف ـ ــي دوائ ـ ــر الج ـ ــودة وادارة المـ ـ ـوارد البشـ ـ ـرية
ف ـ ـ ــي المص ـ ـ ــارف األربع ـ ـ ــة وع ـ ـ ــددهم (  ) 113مس ـ ـ ــتجيبا .وت ـ ـ ــم توزي ـ ـ ــع االس ـ ـ ــتبانات عل ـ ـ ــى عين ـ ـ ــة
المش ـ ــمولين ف ـ ــي المص ـ ــارف األربع ـ ــة وت ـ ــم تحلي ـ ــل اإلجاب ـ ــات م ـ ــع قي ـ ــاس متغيـ ـ ـرات الد ارس ـ ــة الت ـ ــي
ش ـ ـ ـ ــملت إس ـ ـ ـ ــتراتيجية إدارة الج ـ ـ ـ ــودة الش ـ ـ ـ ــاملة خ ـ ـ ـ ــالل المتغيـ ـ ـ ـ ـرات التالي ـ ـ ـ ــة (إلتـ ـ ـ ـ ـزام اإلدارة العلي ـ ـ ـ ــا
والتركي ـ ــز عل ـ ــى الزب ـ ــائن وتمك ـ ــين الع ـ ــاملين والتحس ـ ــين المس ـ ــتمر) والمتغي ـ ــر الت ـ ــابع ممارس ـ ــات إدارة
الموارد البشرية باستخدام تحليل االنحدار والتحليل المتدرج.
توص ـ ــلت الد ارس ـ ــة إل ـ ــى ع ـ ــدد م ـ ــن النت ـ ــائج التالي ـ ــة :وج ـ ــود عالق ـ ــة ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية
ب ـ ــين عناص ـ ــر إس ـ ــتراتيجية إدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة وب ـ ــين عناص ـ ــر ممارس ـ ــات إدارة المـ ـ ـوارد البشـ ـ ـرية
فـ ــي المصـ ــارف التجاريـ ــة العاملـ ــة فـ ــي الضـ ــفة الغربيـ ــة ،وكانـ ــت العالقـ ــة موجبـ ــة .كمـ ــا تبـ ــين وج ـ ـود
أثـ ــر ذي داللـ ــة إحصـ ــائية لتطبيـ ــق إسـ ــتراتيجية إدارة الجـ ــودة الشـ ــاملة بمبادئهـ ــا المتمثلـ ــة بـ ـ ـ (الت ـ ـزام

م

اإلدارة العليـ ـ ــا والتركيـ ـ ــز علـ ـ ــى الزبـ ـ ــائن وتمكـ ـ ــين العـ ـ ــاملين والتحسـ ـ ــين المسـ ـ ــتمر) فـ ـ ــي ممارسـ ـ ــات
إدارة الموارد البشرية في المصارف التجارية في الضفة الغربية.
وق ـ ــدمت الد ارس ـ ــة ع ـ ــددا م ـ ــن التوص ـ ــيات أهمه ـ ــا :االس ـ ــتمرار ف ـ ــي تبن ـ ــي وتطبي ـ ــق مب ـ ــادئ
إدارة الجـ ــودة الشـ ــاملة ،وذلـ ــك لمـ ــا أثبتتـ ــه الد ارسـ ــة مـ ــن أثـ ــر هـ ــذه المبـ ــادئ بممارسـ ــات إدارة الم ـ ـوارد
البش ـ ـرية .وذلـ ــك بالعمـ ــل علـ ــى تجسـ ــيد مبادئهـ ــا لتكـ ــون أكثـ ــر انغماسـ ــا فـ ــي الثقافـ ــة التنظيميـ ــة لـ ــدى
هذه المصارف بشكل محوري لتكون سمة من سمات ثقافتها التنظيمية.
والقيــ ــام ب ـ ـ ـإجراء د ارســ ــات أخـ ـ ــرى تتعلــ ــق بــ ــإدارة المواهـ ـ ــب لمـ ـ ــا له ـ ــا م ـ ــن أهمي ـ ــة فـ ـ ــي األونـ ـ ــة
األخيـ ـ ـرة عل ـ ــى أداء المنظم ـ ــات بش ـ ــكل ع ـ ــام ولم ـ ــا تحقق ـ ــه م ـ ــن منفع ـ ــة وتط ـ ــوير ونم ـ ــو لتل ـ ــك
المنظمات بشكل خاص و المجتمع بشكل عام.
الكلمااااااات المفتاحيااااااة :إس ـ ــتراتجية إدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة ,ممارس ـ ــات إدارة المـ ـ ـوارد البش ـ ــرية,
المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية.
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Abstract
This study aimed to identify the effect of applying total quality management
strategy on the human resources management practices on a sample of commercial
banks operating in the West Bank, four banks of total banks of (17), were chosen as
branch managers, quality managers and human resource managers in the four
departments of banks, a number of (113) valid respondents were collected and analyzed.
The analysis included quality management strategy through the following
variables scale (senior management commitment, customer focus, empowerment of
employees and continuous improvement) and the dependent variable; development of
human resource management practices using regression analysis and stepwise analysis.
The study found a number of results including: the existence of a statistically
significant relationship between the elements of total quality management strategy; the
elements of human resource management practices in commercial banks in the West
Bank; the relationship was positive; there is also a statistically significant for the
application of total quality management strategy principles of (senior management
commitment,

customer

focus,

empowerment

of

employees

and

continuous

س

improvement) in human resources management in the commercial banks practices,
operating in the West Bank.
The study presents a number of recommendations including the following: the need to
continuous adoption and applying of the total quality management principles, since the
impact of these principles were proven by the study, which means the need to embody
these principles to be integrated within the organizational culture of these banks and to
become part of the organizational culture.
It is recommended by the researcher to conduct other studies regarding management
talent since it is been recognized as a major performance variable in effecting the
performance, upgrading, developing, and overall performance of the organization on the
long run.
Key words:Total quality management strategy, Human resources management
practices, Commercial banks operating in the West Bank.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
 1-1مقدمة
تُعد إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة إحدى األساليب والطرق اإلدارية التي تتبعها المنظمات
لمواجهة تحديات البيئة المحيطة ،لكونها ترتكز على ضرورة التطوير والتحسين لمستويات األداء
من خالل بناء الثقافة التنظيمية التي تجعل كل عامل يدرك أن الجودة بالمدخالت والعمليات
والمخرجات هي هدف رئيسي.
وقد بدأت المنظمات بتطبيق إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة كنظام او فلسفة قائمة على
مجموعة من المبادئ التي ركزت بشكل مباشر على كل من رضا الزبائن و عمليات التحسين
المستمر لكي تتغلب و تواجهه كل من هذه التحديات ،و كذلك مواجهة و تلبية الطلب المتزايد على
الخدمات و المنتجات ذو الجودة العالية ,حيث كان التحسين المستمر يشمل كافة األنشطة
والعمليات التي تمارسها المنظمة ,وكذلك التركيز على العمالء في مختلف األقسام والتركيز على
عنصر المرونة ،والقيام باألشياء والمهام المطلوبة بشكل الصحيح من المرة األولى وذلك من خالل
كافة الوسائل واألدوات الرئيسية التي تستعين بها إدارة المنظمة لكي تواجه تلك التحديات
(.)Garvin, 2014, p: 23
كذلك فإن الموارد البشرية تٌعد من أهم األصول التي تمتلكها المنظمات وعنص ار مهما من
تأثير في اإلنتاجية على اإلطالق ،والتي بتوافرها يمكن تحقيق
ا
مواردها ،بل أثمن مورد واألكثر
أهداف المنظمة ،لذلك يتوجب على تلك المنظمات أن تراعي عند استخدام مواردها البشرية الفائدة
والكلفة التي يمكن أن تتحقق عند الحصول عليه.
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وقد أوجدت هذه التغيرات مفاهيم جديدة متعلقة بجودة المنتجات المقدمة للزبائن ،وبالتالي
دفعت المنظمة إلى تطوير المنتجات و الخدمات التي تقدمها من خالل إعتماد مفهوم اداري حديث
تستطيع من خالله تحقيق الكفاءة والتميز في االداء ،ومن المعلوم أن الموارد البشرية هي الركيزة
االساسية في العمليات اإلنتاجية التي البد أن تبدأ بها المنظمة لتحقيق تغيير يضمن لها التطوير
واألستمرارية (.)Evans & Lindsay, 2014, p: 85
لذلك بدأت المنظمات تتبنى مفاهيم إدارية حديثة ذي عالقة بإدارة الموارد البشرية
واستراتيجية إدارة الجودة الشاملة لمواجهة التغيرات والتحديات التي تواجهه المنظمة ،إذ تقوم على
المرتكزات التي تستند على تطوير مستمر لألداء من حيث بناء ثقافة تنظيمية لكافة العاملين لديها،
أساسها جودة المنتج ،وبإستخدام كافة الموارد المتاحة للمنظمات وتقديم المنتج بالشكل الصحيح
والمناسب.
ويعد القطات المصرفي في الضفة الغربية من أهم القطاعات الخدمية التي تؤثر في البيئه
اإلقتصادية ،األمر الذي يتطلب تحقيق مستويات عالية في نوعية الخدمات المقدمة للزبائن بحيث
تلبي حاجاتهم ورغباتهم وفق أهداف إستراتيجية طويلة األمد.
ولتحقيق هذا الهدف اإلستراتيجي البد من وجود موارد البشرية ذات كفاءة من أجل
الحصول على إنتاجية عالية في بيئة العمل .وبالتالي تسهم إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة في
صناعة العمل المصرفي من خالل السعي نحو تحسين مستوى جودة الخدمات المصرفية ،لمواجهة
التطورات المتسارعة في هذه الصناعة عالميا وتحقيق الرضا والوالء من العمالء.
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 2-1مشكلة الدراسة
أشــارت النتــائج التــي توصــلت إليهــا د ارسـة طالفحــة )2115 ( ،بــإن ادارة الجــودة الشــاملة ال
تــؤتي ثمارهــا مــن غيــر العنصــر البشــري ،حيــث يعتبــر أحــدى أهــم العناصــر الالزمــة لتطبيــق إدارة
الجودة الشاملة ونجاحها .
كذلك بينت دراسة العموري )2115( ،أهمية إيالء وظـائف وممارسـات إدارة المـوارد البشـرية
األهمية التي تستحق على دورها الفعال من حيث تحسين أداء العاملين ،بإالضـافة إلـى رفـع مسـتوى
االهتمام بالعنصر البشري ألهميته في المنظمة كإحدى األصول الهامة فيها.
لقــد قــام الباحــث بــإجراء بعــض المقــابالت واســتطالت آلراء بعــض مــديري فــروت المصــارف،
حيــث تركــزت األس ــئلة حــول م ــدى وجــود إهتمــام وتوجه ــات إســتراتيجية إلدارة الج ــودة الشــاملة لـ ـدى
القطات المصرفي لتطبيق ممارسات إدارة الموارد البشـرية مـن حيـث االسـتقطاب والتوظيـف والتـدريب
والتطــوير الــوظيفي والتعويضــات والحـوافز ،حيــث لمــس الباحــث أنـه ال يوجــد الــوعي الكــافي مــن قبــل
العــاملين فــي المصــارف التجاريــة العاملــة فــي الضــفة الغربيــة للعالقــة بــين كــل مــن إســتراتجية إدارة
الجــودة الشــاملة و ممارســات إدارة الم ـوارد البش ـرية و عــدم القــدرة علــى إيجــاد نقطــة إلتقــاء بــين تلــك
المتغي ـرات بحيــث لمــس الباحــث أيضــا أن كــل وحــدة مــن تلــك الوحــدات المشــمولة بمتغ ـرات الدارســة
تعمل بمفردها بمغزل عن األخرى و لمـن الضـروري األهتمـام بد ارسـة هـذا المفهـوم ،وذلـك مـن خـالل
السعي نحو تحسين مستوى جودة الخدمات والمنتجات المصرفية ،لمواجهة التطـورات المتسـارعة فـي
هذه الصناعة عالميا وتحقيق الرضا والوالء من قبل العمالء  ,وقد شكل ذلك دافعا للتعرف على أثر
تطبيـ ــق إسـ ــتراتيجية إدارة الجـ ــودة الشـ ــاملة ف ـ ـي ممارسـ ــات إدارة الم ـ ـوارد البش ـ ـرية علـ ــى عينـ ــة مـ ــن
المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية.
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ويمكن تحقيق الغرض من هذه الدراسة من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
السؤال األول :ما مستوى تطبيق إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة في المصارف التجارية العاملة فـي
الضفة الغربية؟
السؤال الثاني :ما مستوى تطبيق ممارسات إدارة الموارد البشرية في المصارف التجاريـة العاملـة فـي
الضفة الغربية ؟
الس اؤال الثالااث :هــل يوجــد أثــر لتطبيــق إســتراتيجية ادارة الجــودة الشــاملة فــي ممارســات ادارة الم ـوارد
البشرية في المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية؟
الساااؤال الراباااع :مــا طبيعــة العالقــة التشــابكية ب ــين عناصــر إســتراتيجية إدارة الجــودة الشــاملة وب ــين
ممارسات إدارة الموارد البشرية في المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية؟

 3-1أهداف الدراسة
تأسيسـا علــى مشـكلة الد ارســة فـإن الهــدف األساسـي لهــذه الد ارسـة يتمثــل فـي محاولــة التعــرف
علــى طبيعــة العالقــة بــين عناصــر إســتراتيجية إدارة الجــودة الشــاملة وعناصــر ممارســات إدارة المـوارد
البشرية في المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية .وذلك من خالل تحقيق األهداف اآلتية:
-1إلق ــاء الض ــوء عل ــى مس ــتوى تطبي ــق المص ــارف التجاري ــة العامل ــة ف ــي الض ــفة الغربي ــة لمتغيـ ـرات
إس ــتراتيجية إدارة الج ــودة الش ــاملة ومؤشـ ـرات ممارس ــات إدارة المـ ـوارد البشـ ـرية ،وخاص ــة فيم ــا يتعل ــق
بالمتغيرات المدروسة.
 -2التعرف على آراء مديري المصـارف التجاريـة العاملـة فـي الضـفة الغربيـة بفروعهـا والعـاملين فـي
دوائر الجودة وادارة الموارد البشرية.
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 -3تسليط الضوء على إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة وممارسات إدارة الموارد البشرية وذلك
بدراسة المتغيرات ضمن االطار النظري للدراسة.

 4-1أهمية الدراسة
تأتي أهمية الدراسة من جانبين ،هما:

أوال :األهمية النظرية:
إن أهمية الدراسة الحالية تبرز من خـالل اإلثـراء الفكـري الـذي قـد تسـهم فيـه مـن حيـث تتبـع
األدب النظ ــري والد ارس ــات الس ــابقة المتعلق ــة ب ــالمتغيرات الرئيس ــية المعتم ــدة ف ــي ه ــذه الد ارس ــة سـ ـواء
المســتقلة منهــا أو التابعــة بالشــكل الــذي يكــون إطــار مفــاهيمي متكامــل عــن عالقــتهم وخصائصــهم
ونمـاذجهم ومنهجيــة د ارسـتهم ،وألن هــذه المتغيـرات معاصـرة وذات طبيعـة مــؤثرة فـي حيــاة المصــارف
التجارية العاملة في الضفة الغربية ،حيث تمنحها األداء الكفؤ واإلبدات.
إضــافة الــى األهميــة النظريــة التــي بحثــت فــي مجــال متغي ـرات الد ارســة و ذالــك مــن خــالل
تطبيق إستراتجية إدارة الجودة الشاملة.
كــذلك تــزداد أهميــة الد ارســة لكونهــا تــدرس عينــة مــن المصــارف التجاريــة العاملــة فــي الضــفة
الغربيـة ،وأهميــة وظــائف إدارة المـوارد البشـرية التــي تمكــن هــذه المصــارف علــى البقــاء والمنافســة فــي
سوق يسوده التعقيد والمنافسة الشديدة من الداخل والخارج ،جاءت المشاركة بهذه الدراسة لتبحث في
أث ــر تطبي ــق إس ــتراتيجية إدارة الج ــودة الش ــاملة ف ــي ممارس ــات إدارة المـ ـوارد البشـ ـرية عل ــى عين ــة م ــن
المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية.
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ثانيا :األهمية العملية:
وتــأتي مــن إســتفادة المصــارف التجاريــة العاملــة فــي الضــفة الغربيــة المبحوث ـة م ـن نتائجهــا
بالشــكل الــذي يســاعدها علــى تحقيــق التميــز ،كمــا أن هــذه الد ارســة تســتمد أهميتهـا مــن خــالل النقــاط
اآلتية:
 -1يتوقــع مــن هــذه الدارســة أن تفيــد نتائجهــا مــديري المصــارف التجاريــة العاملــة فــي الضــفة الغربيــة
المبحوثــة مــن خ ــالل تعـ ّـرفهم علــى مس ــتوى تطبيــق إســتراتيجية إدارة الج ــودة الشــاملة وممارس ــة إدارة
الموارد البشرية في المصارف التي يعملون بها.
 -2يؤم ــل أن تق ــدم ه ــذه الد ارس ــة معرف ــة جدي ــدة بواق ــع تطبي ــق إس ــتراتيجية إدارة الج ــودة الش ــاملة ف ــي
ممارســات إدارة الم ـوارد البش ـرية فــي المصــارف التجاريــة العاملــة فــي الضــفة الغربيــة ،ممــا قــد يفيــد
المسؤولين عن التخطيط لمستقبل إدارة الجودة الشاملة في البنك.
 -3تكتســب هــذه الد ارســة أهميتهــا فــي كونهــا ســتعالج –علميــا -موضــوعا يتعلــق بتطبيــق إســتراتيجية
إدارة الجـودة الشــاملة فـي ممارســات إدارة المـوارد البشـرية فــي المصـارف التجاريــة العاملـة فــي الضــفة
الغربية.
 -4يؤمــل أن تــدفع هــذه الد ارســة العديــد م ـن البــاحثين إلج ـراء المزيــد مــن البحــوث الجديــدة فــي هــذا
الميــدان ،مــن خــالل مــا تقدمــه مــن أدب نظــري ود ارســات ســابقة وأدوات بحــث تــم التأكــد مــن صــدقها
وثباتها ويمكن توظيفها واستخدامها في دراسات مستقبلية.

ثالثا :أهمية القطاع المبحوث
ـأثير فـي األقتصـاد الفلسـطيني بشـكل
حيث تكمـن أهميـة القطـات المبحـوث فـي كونـة القطـات األكثـر ت ا
ع ــام ,حي ــث يمث ــل المح ــرك األول لعجل ــة األقتص ــاد كون ــه يس ــتخدم تل ــك الم ــدخرات لتق ــديم التموي ــل
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المناسب للقطات الخاص  ,حيث تقدم المصارف حزمـة متنوعـة مـن القـروض و التمـويالت الموجهـة
للشركات الكبرى و الشركات الصغيرة و المتوسطة و المتناهية الصغر  ,إضافة إلـى قـروض األفـراد
ولمخلف القطاعات اإلقتصادية.
وحيــث أن المصــارف تــوفر التمويــل المناســب أيضــا للحكومــة و المؤسســات العامــة مــن خــالل تقــديم
تس ــهيالت ائتماني ــة مباشـ ـرة إل ــى جان ــب تموي ــل القط ــات الخ ــارجي ,الص ــادرات و المس ــتوردات ,ودع ــم
التجــارة الخارجيــة و تــوفير القنـوات الرئيســة للسياســة النقديــة و بــذلك فهــي تعمــل علــى زيــادة كفــاءة و
فاعلية السياسات االقتصادية الكلية ,والعمل على توزيع الموارد االقتصادية بكفاءة وفاعلية ,وتـوفير
مختل ــف الخ ــدمات المصـ ـرفية لس ــائر القطاع ــات ,و تع ــد المص ــارف المح ــور الرئيس ــي ف ــي الهيك ــل
االقتصادي للدولـة ,و عليهـا الكثيـر مـن المسـؤوليات تجـاه المجتمـع و لهـذا أصـبح دورهـا ال ينحصـر
فقــد علــى المعــامالت الماليــة بــل يتعــدى ذلــك الــى أن يصــل الــى المســؤلية االجتماعيــة ,كــذلك تنبــع
أهمية القطات المبحوث من خالل أهمية قطات المصارف نفسه ،كون هذا القطات ال يقل أهمية عن
مثيالته في كافة دول العـالم ،لـذلك أصـبح مـن الضـرورة أن تقـوم المصـارف بإتبـات سـبل تضـمن لهـا
البقاء واإلستمرار في المنافسة من أجل الحصول على أكبر حصة سوقية.
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 5-1فرضيات الدراسة
تستند على الفرضيات العدمية الرئيسية التالية:
الفرضية األولىH1 :
ال توجد عالقة تشابكية بـين عناصـر إسـتراتيجية إدارة الجـودة الشـاملة وبـين عناصـر ممارسـات إدارة
المـوارد البشـرية فــي المصــارف التجاريــة العاملــة فــي الضــفة الغربيــة عنــد مســتوى داللــة ()α ≤0.05
لمعرفة أي المتغيرات لها عالقة معنوية.
الفرضية الثانيةH2 :
ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤0.05لتطبيق إستراتيجية إدارة الجودة
الشاملة بمبادئها المتمثلة بـ (إلتزام اإلدارة العليا والتركيز على الزبائن وتمكين العاملين والتحسين
المستمر) في ممارسات إدارة الموارد البشرية في المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية.
الفرضية الثالثةH3 :
ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية تدريجي لتطبيق إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة بمبادئها المتمثلة بـ
(التزام اإلدارة العليا والتركيز على الزبائن وتمكين العاملين والتحسين المستمر) في ممارسات إدارة
الموارد البشرية في المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية عند مستوى داللة (.)α ≤0.05
و يتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية :
الفرضية الفرعية األولى  H3-1 :ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق إلتزام اإلدارة العليا
في مماراسات إدارة الموارد البشرية في المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية عند مستوى
داللة (. )α ≤0.05
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الفرضية الفرعية الثانيةH3-2 :
ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق التركيز على الزبائن في ممارسات إدارة الموارد البشرية
في المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية عند مستوى داللة (.)α ≤0.05
الفرضية الفرعية الثالثةH3-3 :
ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق تمكين العاملين في ممارسات اإلدارة العليا في المصارف
التجارية العاملة في الضفة الغربية عند مستوى داللة (.)α ≤0.05
الفرضية الفرعية الرابعةH3-4 :
ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق التحسين المستمر في ممارسات إدارة الموارد البشرية في
المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية عند مستوى داللة (.)α ≤0.05
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 0-1أنموذج الدراسة

يوضح الشكل ( )1-1عالقات هذه المتغيرات.
المتغير المستقل

إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة
إلتزام اإلدارة العليا
التركيز على الزبائن

المتغير التابع

H1

ممارسات إدارة الموارد البشرية

H3-1

تخطيط الموارد البشريةH3-2
H3-3

تمكين العاملين

-االستقطاب والتوظيف

التدريب والتطوير الوظيفي-التعويضات والحوافز

H3-4

التحسين المستمر
H2
الشكل ()1-1

أنموذج الدراسة
النموذج :من إعداد الباحث.
أما بالنسبة للمصادر التي اعتمدتها المتغيرات الرئيسية لقد تم االستناد على المراجع اآلتية:
-1إسااتراتيجية إدارة الجااودة الشاااملة :وتتكــون مــن أربعــة متغيــرات فرعيـة والتــي اعتمــدتها د ارســة ( & Rahman
 )Bullock, 2012ودراسة ) ،(Muniza, 2013ودراسة ( . )Priporas & Psychogios, 2015

 -2ممارساااات إدارة الماااوارد البشااارية :وتتكــون مــن أربعــة متغي ـرات فرعي ـة والتــي اعتمــدتها د ارســة (علــي ،وكــاظم،
 )2002ود ارسـة ) (Snap and Redman, 2010ود ارسـة ( )Dmitrovic & Zupan, 2011و ( Noe etal,

.)2015
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 7-1حدود الدراسة
تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:
 -1الحاادود المكانيااة :تقتصــر هــذه الد ارســة علــى عينــة مــن المصــارف التجاريــة فــي الضــفة الغربيــة
وفروعها المنتشرة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
 -2الحاادود الامانيااة :تــم انجــاز هــذه الد ارســة خــالل الفتـرة الواقعــة مــا بــين شــهر آذار  2116وحتــى
شهر أيلول.2116
 -3الحاادود البشاارية :إقتصــرت هــذه الد ارســة علــى مــديري الفــروت بالمصــارف التجاريــة العاملــة فــي
الضــفة الغربيــة والعــاملين فــي دوائــر الجــودة وادارة المـوارد البش ـرية بكافــة مســتوياتهم الوظيفيــة كــونهم
األكثر معرفة ودراية بمتغيرات الدراسة.
 -4الحدود العلمية :إقتصرت هذه الدراسة على المتغيـرات الرئيسـة المعتمـدة فيهـا وهـي مبـادئ إدارة
الجــودة الشــاملة المتمثلـة ب ( التـزام اإلدارة العليــا والتركيــز علــى الزبــائن وتمكــين العــاملين والتحسـين
المس ــتمر) وممارس ــات إدارة المـ ـوارد البشـ ـرية والمتمثل ــة ف ــي (تخط ــيط المـ ـوارد البشـ ـرية واالس ــتقطاب
والتوظبـف والتــدريب والتطــوير الــوظيفي والتعويضــات والحـوافز) فــي المصــارف التجاريــة العاملــة فــي
الضفة الغربية.

 8-1محددات الدراسة
-1طبيعــة الد ارســة الميدانيــة والتــي تتطلــب وقتــا وجهــدا إضــافيا لزيــارة مواقــع المصــارف التجاريــة فــي
الضفة الغربية لتوزيع االستبيانات وذلك بسبب ظروف االحتالل.
 -2صعوبة الحصول على بعض المعلومـات مـن مـديري الفـروت فـي المصـارف وتـم الحصـول علـى
موافقات من المديرية العامة إلدارة المصارف لغرض تعبئة االستبانات مما أخذ وقتا ليس بالقليل .
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 9-1مصطلحات الدراسة
ألغراض هذه الدراسة لقد تم تبني المصطلحات اإلجرائية التالية ،كما إستخدمها الباحث
ولجميع المتغيرات المستقلة والتابعة المستخدمة فيها.
إستراتيجية ادارة الجودة الشاملة :هي مجموعة من المبادئ اإلداريه التـي تركـز علـى تحسـين النـوت
والتي تمثل القوة الدافعة في كافة المجاالت الفنية وعلى مختلف المستويات فـي المنظمـة ،وذلـك مـن
خــالل تطبيــق أســاليب اإلدارة الحديثــة لإرتقــاء بمســتوى أداء األعمــال ،ومســتوى األداء اإلداري مــن
خـــالل إســـتخدام التكنولوجي ـ ـا المالئمـــة ومشـــاركة العـ ــاملين فـــي إتخـ ــاذ الق ـ ـرارت وتخف ــيض التكـ ــاليف
والتحســين المســتمر فــي نوعيــة الخــدمات المقدمــة للزبــائن وبنــاء حلقــات الجــودة ( McGee etal,
 .)2015, p: 747ويعرفهـا الباحـث إجرائيـا بأنهـا فلسـفة إداريـة تشـمل كافـة نشـاطات المنظمـة التـي
من خاللها يتم تحقيق إحتياجات وتوقعات العميل والمجتمع ،وتحقيق أهداف المصارف التجارية في
الضفة الغربية.
 الت ااام اإلدارة العليااا :هــو إقتنــات اإلدارة العليــا فــي المنظمــات بأهميــة الجــودة والعمــل بهــا وتبنــيهممفهوم الجودة الشاملة حيث وضع البـرامج والسياسـات التـي شـأنها دعـم مفهـوم الجـودة ،وتـوفير كافـة
أنوات الدعم المادي والمعنوي لكافة المـوظفين وحـثهم علـى توظيـف هـذا المفهـوم واسـتخدامه (حمـود،
 ،2112ص .)111ويعرفها الباحـث إجرائيـا بأنهـا دعـم اإلدارة العليـا والتزامهـا وقناعتهـا بتبنـي فلسـفة
الجـودة الشـاملة فــي كـل أنشـطة وعمليــات وأقسـام المصـارف التجاريــة فـي الضـفة الغربيــة وتـم قياســها
بالفقرات من  2-1في استبانة الدراسة.
 التركيا على الابائن :هو التركيز على تقديم الخدمات في المنظمة بشكل يتالئم مع احتياجاتالزبائن وتوقعاتهم الحالية والمستقبلية واألخذ بآرائهم ،وتعتبر واحد من العناصر الرئيسية في بيئة
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األعمال التنافسية ( .)Besterfield etal, 2014, p:96ويعرفها الباحث إجرائيا بأن المصارف
التجارية في الضفة الغربية تصمم خدماتها من خالل تحديد الزبون المستهدف وتحديد حاجاته
ورغباته بدقة عالية وتم قياسها بالفقرات من  16-11في استبانة الدراسة .
 تمكين العاملين :هي عملية تتم عن طريق تفويض الصالحيات للموظفين في المصارفالتجارية في الضفة الغربية التخاذ الق اررات والمشاركة في حل المشكالت الواقعة ضمن كل مجال
حسب المسؤولية ( .)Sugannthi & Samuel, 2015, p: 91ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها
إعطاء العاملين في المصارف التجارية في الضفة الغربية السلطة التخاذ الق اررات واحداث
التغييرات الالزمة في العمل والمشاركة في حل المشكالت وتم قياسها في الفقرات من  22-11في
استبانة الدراسة .
التحسين المستمر :هو عبارة عن فلسفة ادارية هدفها العمل على متابعة التطوير والتحسينللعمليات ولألنشطة المتعلقة بطرق تقديم الخدمات في المصارف التجارية في الضفة الغربية،
والعمل على كل ما يمكن من أجل إضافة قيمة للعمليات و رفع مستوى الجودة (جودة،2114 ،
ص .)18ويعرفها الباحث إجرائيا العمل المتواصل من اجل تحقيق وتلبية كافة حاجات الزبائن في
المصارف التجارية في الضفة الغربية ،والسعي لتقليل التباين والعيوب في تقديم الخدمات المصرفية
وتم قياسها بالفقرات من  32-25في استبانة الدراسة .
إدارة الموارد البشرية :اإلدارة المسؤولة عن كافة الق اررات التي تختص بالعالقات الوظيفية المؤثرة
في فعالية المنظمة والعاملين فيها ،كذلك تتضمن عمليات تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة النواحي
المتعلقة بالحصول على األفراد من حيث استخدامهم واختيارهم وتدريبهم وتقييمهم وتعويضهم
والمحافظة عليهم بغرض تحقيق أهداف المصارف التجارية في الضفة الغربية ( Dissler, 2013,
 .)p: 2ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها اإلدارة التي تشمل السياسات والممارسات المتعلقة باختيار
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الموارد البشرية أو العاملين وتوظيفهم والمفاضلة بينهم باختيار الموارد البشرية في المصارف
التجارية في الضفة الغربية وتطويرهم.
 تخطيط الموارد البشرية :نشاط مرتبط بالتنبؤ لغرض تحديد االحتياجات الالزمة من القوىالعاملة لدى المصارف التجارية في الضفة الغربية بناءا على شكل النشاط المراد إنجازه ،وتحليل
العرض والطلب المتوقع لهذه الموارد ،وتتضمن عملية تحليل العرض والطلب للقوى العاملة
وتوقعاتها وكيف تفي باالحتياجات اإلستراتيجية للبنك من القوى العاملة لدعم االحتياجات واألهداف
والغايات على المدى القصير والطويل من خالل توجيه الجهود نحو بناء خطط مستقبلية للموارد
البشرية وجعل اإلدارات العليا تدعم التخطيط للموارد البشرية ومراجعة الخطط بشكل دوري لتحديد
التغيرات المطلوبة ( .)Kinicki & Williams, 2014, P: 280ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها
عملية استخدام أهداف واستراتيجية المصارف التجارية في الضفة الغربية لكي تقوم بالتنبؤ
بإحتياجاتها من الموارد البشرية ،وترجمة ذلك إلى خطط لجذب هذا المورد وتطويره والمحافظة عليه
وتم قياسها بالفقرات من  38-33من استبانة الدارسة.
 االستقطاب والتوظيف :مجموعة اإلجراءات المتخصصه بالبحث وجذب مرشحين للعمل فيالشواغر الوظيفية التي تحتاجها المنظمة بالعدد و بالنوعية المطلوبة في المكان والزمان المناسبين،
ذلك بناءا على مواصفات معينة بالمرشحين (السالم وحرحوش ،2112 ،ص .)81ويعرفها الباحث
إجرائيا بأنها تحديد المصادر التي تستطيع المصارف التجارية في الضفة الغربية من خاللها جذب
الموارد البشرية التي تساعدها في تحقيق أهدافها .وتم قياسها بالفقرات من  44-39من استبانة
الدارسة.
 التااادريب والتطاااوير الاااوظيفي :ه ــو العديــد م ــن األنشــطة واإلجــراءات التــي تعم ــل علــى إكتس ــابم ــوظفين ف ــي المنظمـ ـة بلمه ــارات والمع ــارف والق ــدرات واالس ــتعدادات واالفك ــار مطلوب ــة ألداء عم ــل
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معين ،ويتم من خاللها تحديد االحتياجات وتزويد الموظفين الحاليين و الجدد بما يلزم للقيام بالمهام
الموكلــة إلــيهم بنجــاح (الهيتــي ،2010 ،ص .)203ويعرفهــا الباحــث إجرائيــا بأنهــا مجموعــة الطــرق
المس ــتخدمة ف ــي تزوي ــد الم ــوظفين الج ــدد أو الح ــاليين ف ــي المص ــارف التجاري ــة ف ــي الض ــفة الغربي ــة
بالمهارات الالزمة ألداء وظائفهم بأكمل وجه وفقا للمعايير المطلوبـة وتم قياسها بالفقرات منن - 45
 51من استبانة الدارسة.
 التعويضات والحوافا :هي إجور وحوافز ومزايا ومنافع والخدمات التي يتم تقديمها إلى الموظفينفي المنظمة لقاء الجهد المبذول والمؤهالت الالزمة للعمل (.)Byars & Rue, 2012, p:249
ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها تحديد األهمية النسبية لكل عمل ،وتحديد أجره وتحديد الدرجات
واألجور والحوافز التي تقديم إلى العاملين في المصارف التجارية في الضفة الغربية وتم قياسها
بالفقرات من  58-52من استبانة الدارسة.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
أوال :األدب النظري
 1-2تمهيد
لقد دفعت القـوى المتحركـة لببيئـة العمـل الشـركات لتطبيـق إسـتراتيجية تضـمن لهـا اإلسـتمرار
والبقــاء والنمــو ،وتنبهــت الشــركات لضــرورة تركيزهــا علــى إســتراتيجية إدارة الجــودة الشــاملة التــي نالــت
أهمية ناجمة عن القـوى التنافسـية ،فغـدت إسـتراتيجية إدارة الجـودة الشـاملة أنموذجـا مهمـا مـن نمـاذج
وطرق التنافس باألسواق العالمية.)Tari, 2015, p: 182( .
إن إســتراتيجية إدارة الجــودة الشاملـ ــة هــي مــن المــداخل العالميــة المتقدم ـة فــي عمــل شــركات
األعمال أثناء السعي إلى زيادة القدرة التنافسية بتقديم المنتجات سواء كانت سـلعا أو خـدمات لتصـل
لرضا العمالء فالمنظور اإلستراتيجي إلستراتيجية إدارة الجودة الشاملة يعني اإلستفادة من نقاط القوة
لتحقيق التميز والنهوض بالمنظمة (.) Savolainen, 2010, p: 211
وكمــا هــو معــروف فــإدارة الم ـوارد البش ـرية هــي إحــدى أهــم الوظــائف اإلداريــة لتركيزهــا علــى
تأثير على اإلنتاجية،
ا
المورد البشري والذي يعتبر من أثمن الموارد التي تمتلكها اإلدارة وهي األكثر
لذلك فأن إدارة وتنمية هذه الموارد تعتبر ركنا أساسـا فـي أغلبيـة المنظمـات ،التـي تسـعى إلـى تطـوير
ق ــدراتها التنظيمي ــة ،والت ــي تمك ــن المنظم ــات م ــن إس ــتقطاب الكف ــاءات الالزم ــة والق ــادرة عل ــى تلبي ــة
الحاجات الحالية و المستقبلية (.)Dissler, 2013, p: 17
ويمكــن للم ـوارد البش ـرية اإلســهام بتحقيــق األهــداف الخاصــة بالمنظمــة ،وذلــك متوقــف علــى
الكفاءة والقـدرات والخبـرات ،وكـذلك اإلهتمـام باألسـس والمبـادئ المسـاعدة علـى االسـتفادة مـن األفـراد
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بالمنظمـة ،مـن اجـل إنجـاح جهـود المنظمـة بتحقيـق األهـداف ( Evans & Lindsay, 2014, p:
.)85
وتبعا لذلك فقد نما وتطور حقل إدارة الموارد البشرية إلى ما وصل إليه ضمن المراحل
والحقب الزمنية المختلفة استجابت فيها المنظمات لمتغيرات البيئة الخارجية ومتغيرات بيئتها
الداخلية والتركيبة الخاصة بالموارد البشرية ،فكانت بداياتها مع أنشطة استمدت أفكارها ومبادئها من
الحقول القريبة ،ومنها إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية المسؤولة عن تحقيق المواءمة بين المنظمة
والبيئة من خالل تحقيق المواءمة بين الفرد والمنظمة والفرد والبيئة.

 2-2إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة
تُعــد إســتراتيجية إدارة الجــودة الشــاملة مــن المفــاهيم اإلســتراتيجية التــي تــدعم مي ـزة المنظمــة
التنافســية ،حيــث يشــترك كــل مــن الزبــون والمــورد فــي إطــار تنظيمــي بحيــث كــل مــنهم يــزود النظــام
بالحاجات واإلمكانات والموارد الالزمة لبقية النظام ،وكل منهم يمكنه االستفادة مـن اآلخـر وبالتـالي
يسـهمون جميعــا بتقويــة الجهــود فــي كافــة المنظمــة وتكاملهــا ،واســتراتيجية إدارة الجــودة الشــاملة أيضــا
ـات مســتمرة لتحقيــق األداء المثــالي للمنظمــة وللعمــالء الــذين تتعامــل معهــم ،لتســتثمر بالتحســين
مسـ س
وتقويـ ــة المـ ــدخالت البش ـ ـرية والعملياتيـ ــة ،وتتعلـ ــق بالمخرجـ ــات التـ ــي تهـ ــدف إلـ ــى تحقيقهـ ــا المنظمـ ــة
(.)McGee etal, 2015, p: 748
في الثمانينات كانت إستراتيجية إدارة الجـودة الشـاملة شـائعة جـدا وكانـت تركـز علـى تطـوير
الب ـرامج وبــدأ التبــاطؤ فــي هــذا األســلوب يــزداد خاصــة بعــد انتش ـار مفهــوم العولمــة أذرعهــا فــي كــل
مفاصــل الحيــاة والتنــافس الكبيــر بــين الشــركات بمختلــف أنواعهــا اإلنتاجيــة منهــا أو الخدميــة تطمــح
لزيــادة تقــديم أفضــل الخــدمات للحفــاظ علــى الزبــائن وكســب رضــاهم والمحافظــة علــيهم لــذا تــم البــدء
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باستخدام أساليب جديدة بتقليل الخطأ وتقديم أفضل خدمة أو منتوج يسعد الزبائن ويقلل من مخاطر
التدهور بسبب المنافسة الشديدة (النعيمي ,2117 ،ص.)27
ونظ ار للتطور الذي يحدث على س
كل من إستراتيجية إدارة الجودة الشـاملة واإلسـتراتيجية علـى
التـوالي فــإن تــأثير إســتراتيجية إدارة الجــودة الشــاملة يجــب أن يؤخــذ بعــين االعتبــار ،فقــد كانـت محــط
االهتمام للعديد من الدراسات كدليل للمنظمات التي تبنت الجودة لمنتجاتها و خدماتها ،فهـي تتحمـل
نفقات أكبر على المنتجات والخدمات وأن النتيجة هامش ربح أعلى ،ورفع الحصة السوقية للمنظمة
يرتبط بعالقة قوية مع تحسين المنتج أكثر من عامل السعر (.)Calingo, 2012, p:19
وهــذا يقــود إلــى أن عمليــة ربــط اإلدارة اإلســتراتيجية بإســتراتيجية إدارة الجــودة الشــاملة تعتبــر
مســألة مهمــه مــن ناحيــة منطقيــة ،إذ أن اســتراتيجية المنظمــة متالزمــة مــع الجــودة منــذ بــدأت الجــودة
الشاملة تدخل في القرارات اإلستراتيجية للمنظمة (.)Ross, 2014, p:465
إســتراتيجية إدارة الجــودة الشــاملة ضــرورة تنافســيه ترقــى إلــى مســتوى إســتراتيجية المنظمــة،
بــذلك تظهــر إســتراتيجية إدارة الجــودة الشــاملة األهميــة للنظــام الواســع الــذي يأخــذ المنظمــة جــزءا منــه
والذي يتضمن كال من المـورد والزبـون الـذين تربطهمـا عوامـل مشـتركة فـي المنظـور التنظيمـي ،فكـل
منهمــا ي ـزود النظــام باالحتياجــات والم ـوارد واإلمكانيــات وكــل مــنهم يســتفيد مــن النظــام ويســهم فيــه،
وبتــالي تت ـولى إســتراتيجية إدارة الجــودة الشــاملة دور التنســيق الجزئــي لهــذا النظــام ،وهــي جــزء منــه
يتطلــب زيــادة االهتمــام والتعــاون مــع النظــام ،وهــذا المفهــوم للتحســين التنظيمــي يعتبــر احــد المه ـام
اإلس ــتراتيجية ل ــإدارة ف ــي المنظم ــة ،فالمنظم ــة ليسـ ـت وح ــدة مس ــتقلة تتن ــافس م ــع الم ــوردين والزب ــائن
والمنافسـ ــين المباش ـ ـرين ,بـ ــل تعنـ ــي إسـ ــتراتيجية إدارة الجـ ــودة الشـ ــاملة إن المنظمـ ــة تسـ ــتخدم الجـ ــودة
والتعاون والنجـاح طويـل األمـد كمواضـيع ذو أولويـة تعمـل علـى صـياغتها ،فإسـتراتيجية إدارة الجـودة
الشاملة إذا حزمة من المساعي المستمرة لتحقيق نظام مثالي (.)McGee etal, 2015, p: 749
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وضمن اإلطار الحالي إن العديد من الجوانب والنواحي تثبت و تأكـد العالقـة الجوهريـة بـين
اإلدارة اإلســتراتيجية واســتراتيجية إدارة الجــودة الشــاملة تتمثــل بمــا يلــيHermel & Bartoh, ( :
)2011, p: 171
-1العالقة بين األبعاد الداخلية ( العمليات) واألبعاد الخارجية ( البيئة) إلستراتيجية المنظمة.
-2األهمية الرئيسة لدور العاملين بإستراتيجية إدارة الجودة الشاملة في العملية اإلستراتيجية.
-3التكامل االجتماعي واالقتصادي والتكنولوجي والتجاري والمعرفي للتحليل اإلستراتيجي.
-2التفاعل بين اإلستراتيجية الشاملة وبين العوامل التنظيمية والثقافية والسلوكية للمنظمة.
وبالتــالي إن اهتمــام اإلدارة فــي إســتراتيجية إدارة الجــودة الشــاملة يجــب ان يكــون جــزءا مــن
كافــة المتطلبــات لصــياغة اإلســتراتيجية الخاصــة بالمنظمــة وتنفيــذها وداعمــا ألهــدافها األخــرى وأن
يتكامــل مــع أســلوب العمــل داخــل المنظمــة بمــا فــي ذلــك الخطــط والميزانيــات ،وأن تصــبح إســتراتيجية
إدارة الجودة الشاملة محو ار للرسالة الخاصة بالمنظمة ضمن األهداف واالستراتيجيات األخرى .وهذا
ما تبنته الكثير من المنظمـات العالميـة مثـل شـركة فـورد  Fordsحيـث حـددت ان الجـودة تـأتي فـي
المقــام األول ،وشــركة جيني ـرال اليكتريــك  General Electricالتــي تؤكــد أن الجــودة هــي الطريقــة
األمثل لتحقيق رضا الزبائن وكسب والئهـم  ،وشـركة زيـروكس  Zeroxالتـي اعتمـدت الجـودة أسـاس
للعمل فيها ،وأن قيادة الجودة هي إستراتيجية وخطة بحد ذاتها ( Hermel & Bartoh, 2011, p:
.)172
إن إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة نشاط منظم يتم عن طريق التركيـز علـى فعليـات الجـودة
لت ـرتبط باالتجــاه طويــل األمــد لبــاقي االســتراتيجيات داخــل المنظمــة لتعزيــز عمليــة ظهــور إســتراتيجية
إدارة الجــودة الشــاملة خــالل الصــياغة المتقنــة للتخطــيط االســتراتيجي لهــا ،والتنفيــذ الصــحيح لجميــع
استراتيجيات إدارة الجـودة الشـاملة الحيويـة ،والتقيـيم المسـتمر لكافـة عمليـات التحسـين المسـتمر .فـأن
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إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة هي محور أساس لكافة استراتيجيات المنافسة التي تضـعها المنظمـة
إلرضاء الزبائن ،وأن المنافسة العالمية أجبرت الشركات على التفكير بأساليب ووسائل جديدة لكسب
المنافســة .ولــذلك علــى المنظمــات كمفتــاح إعطــاء قيمــة للمنتجــات أو الخــدمات المقدمــة وأن تحــرص
على معالجة الجودة كمسألة إستراتيجية (.)Pheng & Hong, 2015, p:36
وهكــذا فــإن اإلدارة اإلســتراتيجية للجــودة تصــبح بمثابــة تأســيس وتــأطير ألهــداف إســتراتيجية
إدارة الجودة الشاملة طويلة المدى وتحديد الطرق واألساليب المالئمة لتحقيق تلك األهداف.
ويــرى الباح ــث إن واق ــع العالق ــة ب ــين كـ سـل م ــن اإلدارة اإلس ــتراتيجية واسـ ـراتيجية إدارة الج ــودة
الشـاملة هــو مفتـاح الـربط بينهمـا ،فمطابقــة المنـتج للتصـميم ولمتطلبـات و لرغبــات الزبـائن يــدل علــى
الجودة العالية ،ومـن ثمـار تلـك الجـودة العاليـة انخفـاض الكلفـة وزيـادة القـدرة التنافسـية ،بالتـالي زيـادة
حجــم المبيعــات والحصــة الســوقية ومزيــدا مــن التحســين والربحيــة ،وبالمقابــل ان رداءة الجــودة تتســبب
في ايجاد منتجات و خدمات أدنى ،وتكاليف إنتاج أعلى وبالتالي فقدان الزبائن.

 3-2أسس وقواعد إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة
إن استم اررية عملية إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة ليست عملية تتم لمرة واحدة  ،بل يجب
أن تكون عالجا لكافة المشـاكالت والمعضـالت ،ال أن تسـتخدم و تطبـق اثنـاء زمـن أو ظـرف محـدد
كفترة الركود مثال ،بل على المنظمة أن تنظر إلستراتيجية إدارة الجودة الشاملة كعملية إداريـة كونهـا
جزءا من المنظمة على المدى الطويل ،لـذلك فـان اإلدارة اإلسـتراتيجية تظهـر مـن خـالل النظـر لعـدد
من األسس والقواعد األساسية التي تسهم في الوصول إلـى تعريـف تكـاملي إلسـتراتيجية إدارة الجـودة
الشاملة تتمثل في اآلتي.)McGee etal, 2015, p: 747( :
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-1تؤكــد االدارة اإلســتراتيجية علــى ضــرورة البيئــة التنظيميــة فــبعض القــوى الخارجيــة التــي تــؤثر ف ـي
المنظم ــة تحت ــوي عل ــى عوام ــل التغي ــر التكنول ــوجي ،ورغب ــات الزب ــائن وتفض ــيالتهم ،باالض ــافة ال ــى
المــؤثرات االجتماعيــة والحكوميــة  ،وكــل هــذه العوامــل ذات عالقــة بــالجودة فــبعض المنظمــات تــوفر
البيئــة والمعــايير المنافســة وقيــادة التغييــر عــن طريــق الجــودة ،فتوقعــات الزبــائن تمثــل هدفـ ـ ــا متحــرك
للمنظمة ،ولكن ما يتوقعه الزبائن هو وظيفة تعتبر جزءا من كيفية اختيار المنظمة إلستراتيجية إدارة
الجودة الشاملة.
-2اإلســتراتيجية لـن تعنــي الكثيــر مــن غيــر توضــيح لرســالة المنظمــة ( ،)Missionفالقيــادة والهــدف
الواضح عوامل متالزمة في الجودة.
-3إذا كانت إستراتيجية إدارة الجودة الشـاملة تهـدف للوصـول للطـرق المثلـى لتحقيـق رسـالة المنظمـة
( )Missionفإن طرق إدارتها ترتبط بشكل وثيق الصلة باإلستراتيجية ،لذلك فان الكثير من ابحاث
الجـ ــودة وممارسـ ــاتها توضـ ــح مـ ــدى االرتبـ ــاط القـ ــوي بـ ــين إسـ ــتراتيجية إدارة الجـ ــودة الشـ ــاملة واالدارة
اإلستراتيجية.
-2ت ــدرك االدارة االس ــتراتيجية أن المنظم ــة تمث ــل حلق ــة ف ــي سلس ــلة القيم ــة الت ــي تقوده ــا الم ــدخالت
المادية والبشرية اليصال تلك المنتجات و الخدمات إلى مستخدمها النهائي ،وألن المنظمـة جـزء مـن
العملي ــة األكب ــر فـ ـان المف ــاهيم والتقني ــات الت ــي تس ــتخدم ف ــي إس ــتراتيجية إدارة الج ــودة الش ــاملة خ ــالل
عمليات المنظمة ستكون مسألة مصيرية لبقائها في الصناعة.
ويرى الباحث أن المساهمات التـي تقـدمها اإلدارة اإلسـتراتيجية للمفهـوم التكـاملي إلسـتراتيجة
إدارة الجــودة الشــاملة يعــزز المســيرة الشــاملة لتطــوير المنظمــة وانتقالهــا مــن مرحلــة التطبيــق األولــي
للجودة إلى مرحلة التميز والتفوق ،وهو يتضمن فلسفة لمنهج فكري متكامل واستراتيجية إدارية تعتمد
على رضا العمالء كأهم األهداف التي تسعى لها المنظمة في األمد الطويـل ،بحيـث لـن تـتمكن بـأن
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تبلــغ الهــدف المنشــود إال مــن خــالل المســؤولية المشــتركة لجميــع أعضــاء المنظمــة مــن اإلدارة العليــا
وحتى العاملين وفي مختلف المستويات اإلدارية خالل سعي متواصل من التحسينات المستمرة لكافة
األنشطة والعمليات على مستوى المنظمة ككل.

 4-2المبادئ الرئيسة إلدارة الجودة الشاملة اإلستراتيجية
لقــد أصــبحت إســتراتيجية إدارة الجــودة الشــاملة جــزءا مــن إســتراتيجية المنظمــة منــذ انتشــرت
أهدافها وطرقها خالل جميع عمليات المنظمة ،حيث تعمل المنظمات المعنية بتصميم هذه األهداف
والسياســات والخطــط علــى تطبيقهــا علــى األمــد الطويــل ،وهــذا يــؤثر علــى المنظمــة مــن عــدة جوانــب
مثل :ثقافة المنظمة والوضع التنافسي وأقسام السوق ،فتحديد األهداف الخاصة والموارد المخصصـة
لتحقيق ذلـك تنبـع مـن العمليـة المحـددة باإلسـتراتيجية ،لـذلك يمكـن إدراك كيـف أن اإلسـتراتيجية التـي
تتبنى الجودة تتخلل جميع مواقع المنظمة ،وتوفر األساس لتطوير الخطط وتحقيـق االتصـال الفاعـل
من خالله ).(Mctavis, 2012, p: 12
ومن الطبيعـي ربـط الجـودة أو وضـعها بمصـاف اإلسـتراتيجية ،وذلـك للتأكيـد علـى أن جهـود
الجــودة تعكــس األهــداف بعيــدة المــدى للمنظمــة ،ويتطلــب تعزيــز النجــاح االقتصــادي وضــع مفهــوم
الجودة الشاملة بمصاف اإلستراتيجية ).(Harvey & Donald, 2011, p:368
ويشير مدخل نظرية النظم إلستراتيجية إدارة الجودة الشاملة والتي تجعلها متالزمة ومتكاملة
مــع اإلســتراتيجية ،بــل تعتبرهــا مســألة إســتراتيجية ،وتعتبــر تلــك المنظمــات التــي تتعامــل مــع الجــودة
كقيمـ ــة أساسـ ــية ومبـ ــادئ إسـ ــتراتيجية أنهـ ــا تتجـ ــه نحـ ــو األفضـ ــل ،وأن الت ـ ـرابط بـ ــين الجـ ــودة الشـ ــاملة
واالتجاهــات اإلســتراتيجية يكــون مــن خــالل تقــديم إســتراتيجية إدارة الجــودة الشــاملة للم ازيــا التــي تعــود
على المنظمة كاستجابة لالتجاهات االقتصادية الحديثة وتأثيراتها ).(Osuagwu, 2012, p:146
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ومن ناحية نظرية النظم فإن إستراتيجة إدارة الجودة الشاملة تؤثر في جميع مظـاهر ومواقـع
أداء المنظمـة ،مـن إدارة المـوارد البشـرية إلـى السياسـات التنظيميـة ،فإسـتراتيجية إدارة الجـودة الشــاملة
نظام داخلي للتفكيـر والمراجعـة ،وهـي مفتـاح لتكـوين القيمـة ،ولهـذا السـبب يجـب أن توضـع بموضـع
متكامــل مــع إســتراتيجية المنظمــة ،وأن المنظمــات التــي ال تهــتم بالتــأثير االســتراتيجي للجــودة ســوف
تفشل ويضعف موقفها التنافسي مستقبال ).(Pheng & Hong, 2015, p:38
وبالتالي فإن خلق القيمة ألعمال المنظمات و منتجاتها وتحقيق رضا الزبون والوصـول إلـى
المنافسة العالمية يتطلب من منظمة األعمال معالجة الجودة كونها مسألة إستراتيجية ،والعمـل الجـاد
لتبني مبادئ إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة التالية:
ّ
أوال :التاام اإلدارة العليا:
يشير حمود ( ،2112ص )111إلى أن النجاح بتطبيق إدارة الجودة الشاملة يعتمد على
الدعم الذي تتلقاه من اإلدارة العليا وتبنيها فلسفة الجودة بكل األنشطة والعمليات التي تمارسها،
والقدرة على إقنات العاملين وتأثيرها عليهم ،والتزام اإلدارة العليا يكون بتعزيز الثقافة بالجودة،
وارتقاءه باإلمكانيات والقدرات عند العاملين في األداء للوظائف والمهام ،مع إيجاد الرؤى
اإلستراتيجية الواضحة لألهداف عند تطبيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة.
لضمان نجاح إدارة الجودة الشاملة فان ذلك يتطلب من اإلدارة العليا أن تبدي االلت ازم القوي
بمبادئهــا ،وأن تصــبح عنص ـ ار فعــاال فــي إســتراتيجية الجــودة لكــي تأكــد الحاجــة اللت ـزام بقيــة أعضــاء
الفريــق بالعمــل ،ويجــب تحديــد وتوزيــع الم ـوارد عل ـى ب ـرامج إســتراتيجية الجــودة لكــي تظهــر االلت ـزام،
وعل ــى اإلدارة العلي ــا د ارس ــة كاف ــة اإلجـ ـراءات والعملي ــات لح ــل المشـ ـاكل الت ــي تواج ــه الج ــودة .وم ــن
الضـ ــروري مالحظـ ــة أن االلت ـ ـزام بإسـ ــتراتيجية الجـ ــودة يـ ــنعكس ضـ ــمن الرسـ ــالة الخاصـ ــة بالمنظمـ ــة
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وغاياتهــا ،وعلــى اإلدارة العليــا ان تبــادر فــي تحضــير الوثــائق األوليــة المتعلقــة بإســتراتيجية الجــودة
وتوزيعها على جميع أعضاء العمل (.)Riggs, 2014, p:53
ويرى الباحث أن من أهم صور التزام اإلدارة العليا بالجودة هو القدرة التي تمكنها من تغيير
الثقافة السائدة داخل المنظمة الى ثقافة داعمة لفلسفة إدارة الجودة الشاملة ،بحيث ال يمكن تحقيق
ذلك من غير وجود قيادة كفوء تسطيع التأثير في قيم وسلوك وثقافة العاملين في المنظمة.
ثانيا :التركيا على الابائن:
إن جوهر هذا المفهوم هو إرضـاء الزبـون بعمـل المطلـوب بشـكل صـحيح مـن الم ّـرة األولـى،
فمــن األهميــة إضــافة قيمــة للمنتجـات و الخــدمات ،كــذلك تتطلــب إســتراتيجية الجـودة أن ينظــر جميــع
الع ــاملين للزب ــائن عل ــى أنهـ ـم مح ــور النش ــاط واالهتم ــام ،مهم ــا كان ــت طبيع ــة وظ ــائفهم ،ويج ــب أن
يستقص ــي الع ــاملين ردود األفع ــال للزب ــائن عل ــى الخ ــدمات او المنتج ــات المقدم ــة ،والب ــد أيض ــا م ــن
مالحظة أن يكون اإلبدات جزءا من تحقيق الجودة للزبائن ( Sugannthi & Samuel, 2015, p:
.)91
الزبون هو الغاية التي يعمل الجميع في المنظمات إلرضائه بل واسعاده ،وبذلك أن رضا
العميل يعني البقاء واالستمرار في األعمال والمنافسة في السوق ،ولذلك يجب على المنظمة أن
تجعل العميل في قمة الهرم ألولوياتها وأن يكون العميل هو الدافع األساسي لكل أعمال المنظمة
( .)Customer-driven organizationكما تتضمن األبعاد الخاصة بالتركيز على العميل على
تحديد العمالء الداخليين والخارجيين والمعرفة لحاجاتهم ولرغباتهم ودراسة التوجهات والتوقعات لديهم
ومتابعة شكاويهم واألخذ بآرائهم عند القيام بتطوير منتج أو خدمة ،والمحافظة عليهم وكسب عمالء
جدد (.)Sugannthi & Samuel, 2015, p: 90
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لذلك يجب على منظمات األعمال القيام بالتعرف على عمالئها ودراسة األذواق والحاجات
والرغبات الخاصة بهم ،وذلك من خالل إتبات بعض الوسائل التي تمكن المنظمات من الوصول
لذلك باآلتي( :جودة ،2114 ،ص)73
 -1مقابالت شخصية :التفاعل اللفظي التي يتم بين فردين وأكثر بإتبات أسلوب الحوار بالكالم
للوصول لمعرفة الحاجات.
 -2االستمارات (اإلستبانات) :تعتبر من الوسائل التي يتم جمع البيانات والمعلومات بأسئلة يجيب
عليها العميل.
 -3ضمان المشاركة من قبل العميل بفرق جودة :أن تتاح فرصة للعميل ليكون ضمن عضوية
الفرق التي يوفرها للجودة.
 -4تأسيس نظام اقتراحات :كصندوق لجمع اقتراحات العمالء ومعرفة أرائهم حول المنتجات.
ويرى الباحث أهمية تطبيق مبدأ التركيز على العمالء ،وهذا يحتم على المنظمات االهتمام
بمسألة الشكاوي التي يطرحها العمالء ،ألن شكاوي هؤالء العمالء هي من الوسائل التي تعرف
المنظمات على نقاط الضعف والقوة فيها ،فيجب أن تكون نظرة المنظمة لموضوت شكاوي عمالءها
على أنها الفرص الحقيقية وليست التهديدات.
ثالثا :تمكين العاملين:
تتطلـ ــب إسـ ــتراتيجية إدارة الجـ ــودة الشـ ــاملة تفـ ــويض الق ـ ـ اررات للمسـ ــتوى الـ ــوظيفي المتوسـ ــط
والتنفيذي ،حيث ان عملية تفويض وتمكين العاملين من اتخاذ القـ اررات المتعلقـة بمهـامهم تعتبـر مـن
االسـ ــاليب الجيـ ــدة للتحفيـ ــز ،وكـ ــذلك يبعـ ــث فـ ــيهم اإلحسـ ــاس ب ـ ـالوعي للق ـ ـ اررات التـ ــي يخولـ ــون بهـ ــا
(جودة ،2114 ،ص.)138
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ويعني التمكين القيام بإعطاء العاملين سلطات من اتخاذ الق اررات ،والتمكين بإدارة الجودة
الشاملة يعرف بأنه بيئة العمل التي يحصل العامل فيها على قدرات وثقة والتزام بالتحمل الكامل
لمسؤولية تحسين إنتاجية وعمليات تلبية احتياجات ورغبات العمالء لتحقيق أهداف وقيم المنظمة
(.)Besterfield etal, 2014, p:96
ويشير جودة (  ،2114ص )139إلى أن فوائد تمكين العاملين هي:
 -1فوائد التمكين على العاملين :يعتبر التمكين بمثابة منح فرصة للعاملين إلظهار اإلبداعات
والمهارات والمواهب والطاقات.
 -2فوائد التمكين على المنظمة :يساعد التمكين على تحسين اإلجراءات التي يؤدى بها العمل،
واظهار العامل للنشاط والحماسة لإنجاز.
 -3فوائد التمكين على الزبائن :يكون الزبائن أكثر سعادة ورضا ،وهذا سيزيد ويرفع من درجة الوالء
لمنتجات المنظمة.
ومن رأي الباحث أنه لمن الضرورة بمكان ما أن يكون العاملين داخل المنظمة قادرين على
تحمل المسؤولية وجاهزين للتعامل مع المشاكل واخذ الق اررات المناسبة .حيث أن تمكين العاملين
يتطلب جاهزية كاملة بالمصادر والمعرفة والخبرات وجميع األمور التي شأنها إنجاح عملية
التمكين .فلذلك تواجه المنظمات تحديات كبيرة تتمثل في تحديد مدى الجاهزية والقابلية للعاملين
لتحملهم تلك المسئولية.
رابعا :التحسين المستمر:
تعتبر هذه المرحلة هي الحل والفعل ويجب على الفريق بعد جمع البيانات والحقائق
وتحليلها والعمل على استخدام األساليب المبدعة لمساعدة اإلدارة على تغيير طريقة التفكير وعلى
استخراج أفكار جديدة (النعيمي وصويص ،2002 ،ص.) 22
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يعتبر التحسين المستمر عنصر من عناصر التي تهتم بها إدارة الجودة الشاملة ،لتحقيق حالة
الرضا للزبائن ،ويعتبر سعي مستمر لتطبيق المعايير الرقابية على أداء المنظمة ومشجع على
اإلبدات واالبتكار .ومن المصادر التي تساعد بالتحسين العاملين والتغذية الراجعة ،والتميز عن
المنافسين ،مع األخذ باالعتبار القيام بإنشاء قسم جودة بالمنظمة ،ووضع األهداف المحددة من
اجل تحسين الجودة ،وتزويد العاملين بمهارات إلجراء التحسينات المطلوبة ،ومتابعة المنجز من
األعمال مع ربط التحسين بأنظمة حوافز ومكافآت وترقيات وزيادة رواتب الموظفين كلما سنحت
الفرصة ()Goetsch & Davis, 2010, p: 428
ويرى الباحث أن التحسين المسـتمر للجودة هو من الثقافة واإلستراتيجيات واألساليب
والطرق الضرورية للتطوير المسـتمر للمواصفات والخصائص الخاصة بالسلعة أو الخدمة بما
يجعلها تفوق التوقّعات لدى الزبائن.

 5-2إدارة الموارد البشرية (المفهوم ،األهمية ،األهداف)
إدارة الموارد البشرية هي اإلدارة المسؤولة عن زيـادة الفاعليـة للمـوارد البشـرية فـي المنظمـات
لتحقيــق األهــداف المرجــوة للفــرد وللمنظمــة وللمجتمــع ،إذ تمثــل المـوارد البشـرية األفـراد الــذين تــوظفهم
المنظمــة لتنفيــذ مختلــف المهــام والواجبــات والوظــائف مقابــل األجــور والرواتــب والح ـوافز والمكافــآت
األخرى (الصيرفي ،2113 ،ص.)21
َي ُد َّل مفهوم ومصطلح إدارة الموارد البشارية علـى تلـك االنشـطة والوظـائف المتطلبـة لعمليـةُ
الحصــول علــى الم ـوارد البش ـرية تطويرهــا واســتخدامها والمحافظ ـة عليهــا فــي المنظمــة ،فهــي عمليــة
تنطوي على االهتمام بكل ما يتعلق بالموارد البشرية التي تحتاجهـا أيـة منظمـة لتحقيـق أهـدافها وهـذا
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يشمل اقتنـاء المـوارد واإلشـراف علـى اسـتخدامها وصـيانتها والحفـاظ عليهـا وتوجيههـا لتحقيـق أهـدافها
وتطويرها (طالفحة ،2115 ،ص.)13
وتوصــف وظيفــة إدارة الم ـوارد البش ـرية بأنهــا وظيفــة تهــتم باســتقطاب وجــذب م ـوارد بش ـرية،
والعمــل علــى تطويرهــا ومحافظــة المنظمــة عليهــا بعــدد ونوعيــة مناســبتين مــن اجــل تحقيــق األهــداف
الخاصة بالمنظمة (.)Griffin, 2012, p:418
عـ ـ ـ ــرف ( Dissler ,)2013,p:4ادارة الم ـ ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـ ـرية أنهـ ـ ـ ــا " إدارة تشـ ـ ـ ــتمل سياسـ ـ ـ ــات
وممارسات ترتبط باختيار موارد بشرية وأفراد عاملين ليتم توظيفهم بعد إجراء مفاضلة بينهم الختيار
موارد بشرية ".
ويعرف الباحث إدارة الموارد البشرية على أنها مجموت المهام الرئيسة التي تخـتص بالتعامـل
م ــع العنصـ ــر البشـ ــري فـ ــي المنظم ــات ،وهـ ــي تشـــمل التخطـ ــيط وتحلي ــل المهـ ــام والت ـ ـدريب الـــوظيفي
واالس ــتقطاب وعملي ــات االختي ــار والتعي ــين والتـ ـدريب والتقي ــيم والتعويضـ ـات والحـ ـوافز به ــدف تحقي ــق
أهداف المنظمة.
ويــرى (  Dissler, ) 2013, p:35أن أهميااة إدارة الماوارد البشاارية تظهــر مــن كونهــا
تجنب المنظمة أخطاء يمكن أن تعترضها ،ومن هذه األمور ما يلي:
 -1تعيين أشخاص غير المالئمـين ،وهـذا سـيؤدي لزيـادة تكـاليف ماديـة والوصـول عجـز فـي تحقيـق
المنظمة ألهدافها.
 -2االرتفات بمعدل الدوران للعمل بين موظفين وعاملين بسبب كثرة نقلهم بالشكل غير المخطـط لـه
وغير المنظم.
 -3التباطؤ لدى أفراد عاملين بتنفيذ مهام وواجبات موكلة لهم وذلك بالسـبب لضـعف رقابـة واشـراف
ومتابعة مستمرة.
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 -4الضيات لوقت أداء العمل فـي إجـراء المقـابالت التـي لـيس لهـا قيمـة ،والسـبب السياسـات المتبعـة
باالستقطاب غير الموجهة بشكل صحيح.
 -5الضعف في ممارسات وأنشطة تدريب وتطوير الموظفين.
أن اإلخفــاق الــذي تواجهــه منظمــات األعمــال
ويــرى دافــت ( ّ Daft, ) 2014, p: 390
والفشــل بوضــع شــخص بوظيفــة غيــر مناســبة لمها ارتــه ولمؤهالتــه ،ســيؤثر ســلبا علــى النجــاح الــذي
تسعى إليه منظمات األعمال وبقائها ،كذلك فان هذه اإلدارة تٌسهم بتحقيق الفوائد اآلتية:
 -1إيجــاد قاع ــدة أساســية للخط ــط واالس ــتراتيجيات بالمنظمــة والمتعلقـ ـة ب ـالموارد البشــرية كاختي ــارهم
وتعيينهم وتعويضهم وتدريبهم وتقييم أداءهم.
 -2تظهـر العجــز أو الفــائض بالقــدرات والمهــارات وتبــين فــرص الشــركة لتوســع مجــال األعمــال التــي
تمارسها وتسهم بدخولها بمشاريع جديدة وتقليص النشاطات ،وتعمل أيضا على التوزيع والتخصيص
للموارد البشرية على النشاطات.
ويــرى الباحــث أن األهميــة إلدارة الم ـوارد البش ـرية تتمثــل فــي حســن االختيــار بــين مجموعــة
البدائل المتعددة المتاحة للمنظمة ،وذلك ألجـل القيـام بوضـع نظـام الدارة المـوارد البشـرية باسـتخدام
الخرائط النسياب العمل ،واإلشغال للوظائف والقيام بوضع الموظفين في األمـاكن المحـددة ،وتقيـيم
األداء بالنســبة للعــاملين وتنميــة المهــارات المهنيــة عــن طريــق التــدريب ،إضــافة لتحديــد التعويضــات
للعاملين وبيان حقوقهم وتنظيم العالقات بينهم.
ويتفــق معظــم الدارســين علــى أن أهااداف إدارة الم اوارد البشاارية تقــوم بعكــس األهــداف التــي
تتوخاها المنظمات ،وتندرج بهدفين مهمان هما :الكفاءة والعدالة.
فالكفاءة تجسدت بعالقة المدخالت مع المخرجات وهي ترتبط بتحقيق الكفاءة باألداء ،فكلما
فاقت قيم مخرجاتها قيم مدخالتها ،معناه زيادة بحرص المنظمات على التحقيق ألقصى استخدامات
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للم ـوارد البش ـرية مــع مــدخالت أخــرى وكفــاءة األداء للمنظمــة ينظــر إليــه مــن خــالل األداء المنظم ـي
واألداء الذي يؤديه العاملين بها ،وأداء المنظمة يقاس بالعائـد علـى اسـتثمار أو الحصـة السـوقية أو
جودة بالخدمات التي يتم تقديمها للعمالء ،وأداء العاملين يقاس بمؤشرات متعددة منهـا معـدالت أداء
أو إنتاجية العمل أو بنسبة غياب العاملين وحوادثهم واصاباتهم وفصلهم من الوظيفة ومعدل الدوران
الذي يتم بالعمل.
وتـ ـرتبط العدال ــة بتل ــك القـ ـ اررات الت ــي تخ ــص التع ــامالت م ــع األفـ ـراد ف ــي ت ــوظيفهم وت ــدريبهم
وتقيــيمهم وح ـوافز ممنوحــة لهــم مــن اجــل ضــمان الرضــا للعــاملين ،وتق ـاس كفــاءة األداء مــن خــالل
المنظمــة والعــاملين حيــث تــتمكن مــن فــرض عدالــة بالسياســات الواضــحة وفــي عــدم وجــود تحيــزات
ومحابــاة بكــل مــا يـرتبط بــالموارد البشـرية وتحقـق الرغبــات والطموحــات لــدى العــاملين ،ويمكــن الحكــم
على وجود العدالة بالمنظمة بمالحظة نسبة الشكاوي والتظلم عند العاملين والدرجة التي يمـارس بهـا
الخطورة والتأثير على المعنويات التي يتمتع بها العـاملين أو بـدوران العمـل والتحـاقهم بأعمـال أخـرى
(.)Griffin, 2012, p:402
ويــرى الباحــث أن أبــرز أهــداف إدارة الم ـوارد البش ـرية هــو الضــمان لوصــول العمالــة الكفــؤة
للعمل بمختلف وظائفهم إلنتاج سلع أو خدمات بأفضل األسـاليب والطـرق وبأقـل التكلفـة ،واالسـتفادة
القصوى مـن الجهـود التـي يبـذلها العـاملون فـي إنتـاج سـلع وخـدمات حسـب المعـايير النوعيـة والكميـة
التي تم التخطيط لها ،مع محافظة المنظمـة علـى الطاقـات المتـوفرة لـدى العـاملين والقيـام باسـتثمارها
بأفضل الطرق واألساليب والتنمية لقدرات األفراد بالتدريب على مواجهة متغيرات التكنولوجيـا واإلدارة
والتي تحدث بالبيئة.
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 0-2ممارسات إدارة الموارد البشرية
لغايات الدراسة الحالية فقد اعتمد الباحث عدد من وظائف وممارسـات ادارة المـوارد البشـرية
كمتغيرات تابعة في هذه الدراسة ،و نبذة عن كل وظيفة منها:
أوال :تخطيط الموارد البشرية:
تتطلب اإلدارة الفاعلة في المنظمة تخطيطا لكافـة المـوارد التـي تحتـاج إليهـا لتحقيـق أهـدافها
وتعـ ـد الم ـ ـوارد البشـ ـرية مـــن الم ـ ـوارد األساس ــية التـ ــي تتطل ــب تخطيطـــا شـــامال عل ــى المـ ــدى القريـــب
ط المـوارد البشـرية يعتبـر
واالستراتيجي وذلك ضمن أسس علمية مناسبة ،وبناء علـى ذلـك فـان تخطـي َ
األول فــي العملي ـات المطلوبــة لحصــول المنظمــة علــى مواردهــا البش ـرية ،وهــو يهــدف إلــى
العنصـ َـر
َ
تــوفير التخصصــات والمه ــارات الالزمــة عنــد الحاج ــة إليهــا ،وفــي كاف ــة األوقــات ،وتخطــيط المـ ـوارد
البش ـرية هــو مــدخل مــن مــداخل عمليــة التخطــيط االســتراتيجي علــى مســتوى اإلدارة العليــا ،وان هــذا
التخطـيط يوجــه اهتمــام المنظمــة إلـى مــدى حاجتهــا إلــى التغييـر ،ويخــدمها كمرشــد لألنشــطة المتعلقــة
بإدارة الموارد البشرية ،ألنه عملية تربط االحتياجات المستقبلية مع العرض المتحمـل للمـوارد البشـرية
مع األخذ بعين االعتبار الوضع الحالي والتوجهات اإلستراتيجية للمنظمة (.)Thoha, 2015, p 2
يعني تخطيط الموارد البشرية بشكل عام التقدير الكمـي والكيفـي لالحتياجـات المسـتقبلية مـن
كـ ــل أن ـ ـوات القـ ــوى العاملـ ــة ومسـ ــتوياتها خـ ــالل فت ـ ـرة زمنيـ ــة معينـ ــة ورسـ ــم االسـ ــتراتيجيات لسـ ــد تلـ ــك
االحتياجات في الوقـت المناسـب مـن خـالل د ارسـة وتحليـل مصـادر عرضـها بحيـث يكـون ذلـك علـى
أس ــس علمي ــة ف ــي ض ــوء الوض ــع الـ ـراهن وتحدي ــد أبع ــاده واس ــتقراء الماض ــي واستقص ــاء المتغيـ ـرات
المســتقبلية المتوقعــة ووضــع االفت ارضــات والبــدائل والتنب ـؤات ويعــد التخطــيط للقــوى العاملــة جــزءا مــن
التخطيط االستراتيجي الشامل للمنظمة ويرتبط به ارتباطا وثيقا ويعتمد التخطيط السليم للقوى العاملة
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علــى فهــم األهــداف اإلســتراتيجية للمنظمــة وفلســفتها ونطــاق عملهــا ،والتخطــيط للقــوى العاملــة ي ـرتبط
ارتباطا وثيقا بالعديد من األنشطة األخرى للموارد البشرية ،مثل تحليل الوظائف ،وتصنيفها وتقويمها
وبرامج االستقطاب والتعيين والتدريب والتطوير (السالم وحرحوش ،2112 ،ص.)58
ان التحديد الحتياجات المنظمة من أنوات وأعداد العاملين يتطلب تحديد طلب المنظمـة مـن
العــاملين ,ومعرفــة مــا هــو متــاح للمقارنــة بيــنهم وتحديــد الصــافي للعجــز وللزيــادة فــي القــوى العاملــة
ط الم ـ ـوارد البش ـ ـرية بأنـ ــه الترجمـ ــة العملي ــة لألسـ ــتراتيجية المتبعـــة
للمنظم ــة ،ويص ـ ـف الـــبعض تخطـ ــي َ
للمنظمة في إعداد وتهيئة الموارد البشرية التي تحتاجها لتحقيق األهداف المرجـوة ،وهـي عمليـة يـتم
من خاللها تحليـل االحتياجـات مـن المـوارد البشـرية للمنظمـة فـي ضـوء أهـدافها ،ووضـع الخطـط مـن
أجل حصـولها علـى المـوارد البشـرية المؤهلـة ،فـي حـين اعتبـر الـبعض أنـه النشـاطُ الـذي يـتم بموجبـه
رب ـ ــط إدارة وظ ـ ــائف المـ ـ ـوارد البشـ ـ ـرية بإس ـ ــتراتيجية المنظم ـ ــة كك ـ ــل لتحقي ـ ــق األه ـ ــداف اإلس ـ ــتراتيجية
(.)McKenna & Beech, 2012, P:116
إن عمليــة تخطــيط الم ـوارد البش ـرية هــي اســتخدام ألهــداف واســتراتيجية المنظم ـة مــن أج ــل
التنبؤ باحتياجاتها للموارد البشرية ،وترجمة ذلك إلى خطط لجذب تلـك المـوارد ولتطويرهـا والمحافظـة
عليهــا ،وينطــوي تخطــيطَ المـوارد البشـرية علــى عمليـة تنبـؤ المنظمــة بالطلــب علــى مواردهــا البشـرية،
وتحليــل عــرض تلــك المـوارد ،ثــم تطويــر الخطــط اإلجرائيــة لتقليــل الفجــوة بــين الطلــب والعــرض علــى
ط الموارد البشرية هي عملية لتطوير اإلسـتراتيجية الشـاملة لتحديـد احتياجـات
هذه الموارد ،فان تخطي َ
المنظمـة مـن المـوارد البشـرية ،والتنبـؤ باالحتياجـات المسـتقبلية ( Kinicki & Williams, 2014,
.)P: 280
ويرى (  Dissler, ) 2013, p: 149أن تخطيط القوى العاملة هو تصميم الخطط الالزمـة
لشغل أو تجنب الشواغر الوظيفية المتوقعة ،انطالقـا مـن تحليـل الوظـائف المسـتجدة ،أو المتوقـع أن
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تكــون فارغــة ،ومــا إذا كــان ســيتم شــغلها مــن داخــل او خــارج المنظمــة .ويعتبــر  Desslerأن خطــة
الموارد البشرية تعتبر ج از مكمال إلستراتيجية المنظمة.
ويرى الباحث أن تخطيط للموارد البشـرية هـو عمليـة مسـتقبلية لضـمان تـوفر العـدد المناسـب
من القوة العاملة بنوعية مناسبة في المكان المناسب وفـي الوقـت المناسـب للقيـام باألعمـال المطلوبـة
لتحقيق أهداف المنظمة.
ثانيا :االستقطاب والتوظيف:
بعــد أن تــم تحديــد الوظــائف الشــاغرة ،والتــي يجــب ملئهــا ،تبــدأ إدارة الم ـوارد البش ـرية بتحديــد
الجهــات المســتهدفة الســتقطاب وتوظيــف العمالــة الالزمــة لملــا هــذه الشـواغر ،ويمكــن أن تكــون مــن
داخــل المنظمــة ،وكلمــا كــان هنــاك مصــادر لالســتقطاب أكبــر كــان الحصــول علــى العمالــة المناســبة
أسهل الن عملية المفاضلة بين أعداد كبيرة من المتقدمين لشغل الوظيفة يعطي بدائل أوسع وأفضل
أمام إدارة الموارد البشرية .وتركز عملية االستقطاب علـى الحصـول علـى مـوارد بشـرية مناسـبة لكـي
تضــمن االســتمرار لنشــاطات المنظمــة وهــذه العمليــة تشــمل البحــث عــن األف ـراد المناســبين والمــؤهلين
للعمل والذي يتوقع أن يكون لـديهم رغبـة للعمـل فـي المنظمـة نتيجـة وجـود فـرص عمـل لهـم حاليـا أو
في المستقبل (.)DeNisi & Griffin, 2011, p: 125
وعملي ــة االس ــتقطاب والتوظي ــف ه ــي عملي ــة البح ــث ع ــن أفـ ـراد الص ــالحين لم ــلء الوظ ــائف
الشــاغرة فــي العمــل واســتمالتهم وجــذبهم واختيــار األفضــل مــنهم بعــد ذلــك للعمــل (الســالم وحرحــوش،
 ،2112ص.)81
ويشير الصيرفي ( ،2113ص )216إلى أن االستقطاب والتوظيف هو مجموعة النشـاطات
الخاص ــة بالمنظم ــة للبح ــث وج ــذب المرش ــحين لس ــد الشـ ـواغر الوظيفي ــة فيه ــا وذل ــك بالع ــدد والنوعي ــة
المطلوبــة فــي الوقــت المناســب وتشــمل وظيفــة االســتقطاب أيضــا الوفــاء بحاجــات ورغبــات وقــدرات
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واهتمامات المرشحين لشغل الوظائف وهكذا يوفر االستقطاب الفرصة للمنظمة وللمتقـدمين لهـا لكـي
يختار بعضهم بعضا وفقا لمصالحهم واهتماماتهم.
إن المنظمـ ــات الناجح ـ ــة والمبدع ـ ــة ه ـ ــي الت ـ ــي تمتل ـ ــك أناس ـ ــا مب ـ ــدعون وعلي ـ ــة ف ـ ــان عملي ـ ــة
االستقطاب والتوظيف المخطط بأسلوب علمي هو أمـر هـام جـدا بالنسـبة للمنظمـات وخاصـة الكبيـرة
منهــا ألنــه بمقــدار كفــاءة العــاملين بهــا تكــون كفاءتهــا ،وتبــرز أهميــة االســتقطاب فــي الفوائــد التاليــة:
(السالم وحرحوش ،2112 ،ص.)82
 -1االســتقطاب والتوظيــف الجيــد يفــتح جميــع أبـواب ومصــادر العمــل المتاحــة أمــام المنظمــة ،وكلمــا
ازداد عدد المتقدمين للعمل أصبحت الخيارات واسعة في اختيار األكفأ واألفضل من بين المتقدمين.
 -2من خالل االستقطاب والتوظيف تستطيع المنظمة توصيل رسالتها إلـى المرشـحين بأنهـا المكـان
المناسب لهم للعمل ولبناء وتطوير حياتهم الوظيفية.
 -3أن نجاح عملية االستقطاب والتوظيف هي الخطوة األولى في بناء قوة العمل الفاعلة والمنتجة.
ويـرى (  Dissler, ) 2013, p:165-166أن أهميـة االسـتقطاب والتوظيـف النـاجح تـأتي
من عدة عوامل من أهمها ما يلي:
 -1ارتفـات معــدالت تــرك العمــل بالنســبة لـبعض الوظــائف أدى إلــى حــدوث مشــاكل ،إذ أن المتوســط
السنوي لمعدل ترك العمل بين العاملين من ذوي المؤهالت العليا يبلغ حوالي .%14.5
 -2أص ــبح البح ــث ع ــن اإلغـ ـراءات الكافي ــة لج ــذب وتعي ــين الم ــوظفين يمث ــل مش ــكلة فعلي ــة بالنس ــبة
للمنظمات.
 -3يتــيح االســتقطاب والتوظيــف الجيــد للمنظمــة الحصــول علــى المهــارات المطلوبــة وكلمــا كبــر عــدد
المتقدمين زادت الخيارات أمام المنظمة الختيار األفضل.
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 -4تتــيح عمليــة االســتقطاب والتوظيــف للمنظمــة الفرصــة للتواصــل مــع المرشــحين إلقنــاعهم بأنهــا
الفرصة األفضل لحياتهم العملية وتطوير مهاراتهم.
 -5يترتب على نجاح عملية االستقطاب والتوظيف الناجحة بناء قوة العمـل الناجحـة والتـي تسـتطيع
المنظمة من خاللها تحقيق أهدافها.
ومن خالل االطالت على ما سبق نستنتج ان الهدف الرئيسي لعملية االستقطاب والتوظيـف
هــو تــوفير العمالــة المناســبة فــي المكــان المناســب والوقــت المناســب وادامتهــا ،وانــه لتحقيــق المنظمــة
ألهدافها من هذه العملية فان ذلك يتطلب ما يلي( :الصيرفي ،2113 ،ص)218
 -1توفير العـدد المناسـب مـن األشـخاص المناسـبين لشـغل الوظـائف فـي المنظمـة وذلـك بأقـل تكلفـة
ممكنة.
 -2العمل على تقليل عدد المتقدمين من غير المؤهلين لشغل المناصب بالمنظمة ،مما يخفض من
تكاليف عملية االختيار النهائي.
 -3اإلســهام فــي تحقيــق االســتقرار للقــوى العاملــة مــن خــالل جــذب المرشــحين الجيــدين واالحتفــاظ
بالعاملين المرغوبين.
 -4تحقيق المسـؤولية االجتماعيـة والقانونيـة واألخالقيـة مـن خـالل االلتـزام بعمليـة البحـث الصـحيحة
وتأمين حقوق المتقدمين المرشحين لشغل الوظائف.
 -5العمــل علــى جــذب مجموعـة مالئمــة ومميـزة وذات كفــاءة عاليــة ممــا يخفــض مــن تكــاليف بعــض
أنشطة الموارد البشرية مثل التدريب.
ويــرى الباحــث إن عمليــة اســتقطاب وتوظيــف المــوارد البش ـرية تعنــي ايجــاد المصــادر التــي
يمكـن للمنظمــة مــن خاللهـا الحصــول علــى المـوارد البشـرية المناســبة لتحقيـق أهــدافها وعلــى المنظمــة
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العمل على الكشف عن مصادر جديدة وتطويرها لكي تتيح للمنظمة القدرة الدائمة لسد حاجاتهـا مـن
الموارد البشرية في الوقت المناسب.
ثالثا :التدريب والتطوير الوظيفي:
إن الشــيء األساسـ ـي ف ــي وظيف ــة الت ــدريب والتطــوير ال ــوظيفي ه ــو القي ــام بإيص ــال البيان ــات
والمعلوم ــات والح ــرص عل ــى تش ــكيل الق ــدرات والقابلي ــات والمه ــارات المح ــددة إلـ ـى ع ــدد م ــن مت ــدربي
المنظمة بوساطة إحدى الوسائل االتصالية واألسـاليب التدريبيـة ،وذلـك مـن اجـل تـأثير علـى السـلوك
ـرد
وزي ــادة الق ــدرات ألداء الوظيفـ ـة ،ك ــذلك فـ ـأن الت ــدريبات والتط ــويرات تس ــتهدف القي ــام بإكس ــاب األف ـ ا
المع ـارف والمهــارات والســلوكات المرتبط ـة بشــكل مباشــر بــدور الفــرد الــوظيفي فــي منظمــة األعمــال،
وهذا يزيد ويحسن من مستوى اإلنتاجية (عساف ،2010 ،ص.)35
تمـت د ارســة مفهـوم التــدريب والتطـوير الــوظيفي مـن عــدة زوايـا ،لــتعكس وجهـات النظــر لكــل
باحـث حــول مفهــوم التــدريب والتطــوير الــوظيفي ،واتفقـت اآلراء أخيـ ار علــى دور التــدريب فــي تحســين
الكف ــاءة الت ــي يمتلكه ــا الع ــاملون والمنظمـ ـة مع ــا ،فالت ــدريب والتط ــوير ال ــوظيفي ه ــو عملي ــة منتظم ــة
ومسـتمرة يكسـب مـن خاللهـا الموظــف المعرفـة والمهـارات للقيـام بـأداء أعمـال معينـة أو لبلـوغ أهــداف
محددة (علي ،2012 ،ص.)225
ويعرف التدريب والتطوير الوظيفي بأنه عمليـة تهـدف لتحسـين وزيـادة الكفـاءة لـدى العـاملين
لتأدية لتحقيق األهداف بأطر خدمية لتحقيق األهـداف الكليـة للمجتمـع ،مـن خـالل كسـب المعلومـات
والمعارف (.) Noe, 2015, p :4
ويرى الهيتي ( ،2010ص )202أن التدريب والتطوير الوظيفي هو عملية يكتسب العاملون
بها معلومات ومهارات تسهم بتحقيق مستويات أداء أفضل ،لبلـوغ أهـداف تـرتبط بشـكل وثيـق الصـلة
بعمليات التطوير للقوى البشرية.
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ويشير عباس وعلي ( ،2011ص )102إلى أن أهميـة التـدريب والتطـوير الـوظيفي وفوائـده
تكمن في ثالثة جوانب أساسية ،هي:
-1ي ــؤدي إلـ ــى تحســـين إنتاجيـــة وأداء المنظمـ ــة بوضـــوح أه ــدافها وأس ــاليب العمـ ــل فيهـ ــا ،وبتعريـــف
المــوظفين ب ـالمطلوب تأديتــه ،وكــذلك بتطــوير معــارفهم ومهــاراتهم مــن اجــل تحقيــق أهــداف المنظم ـة
ويسهم بربطها بأهداف المنظمة.
 -2يسـ ـهم بخل ــق االتجاه ــات اإليجابي ــة الداخلي ــة والخارجي ــة تج ــاه المنظم ــة ويس ــهم بانفتاحه ــا عل ــى
مجتمعها ومحيطها ،وذلك من اجل التحديث والتطـوير للبـرامج واإلمكانيـات والتجديـد للمعلومـات مـن
اجل صياغة األهداف وتحديد السياسات.
 -3يساعد بتوضيح سياسات المنظمة العامة ويساعد بتطوير طرق وأسـاليب القيـادة وتحسـين اتخـاذ
ق اررات.
ويشــير حمــود والخرشــة ،2014( ،ص )135إلــى وج ـود عــدد مــن المعــايير التــي يمكــن مــن
خاللها التقييم للبرامج واألنشطة التدريبية هي:
 -1ردود الفعال :وتعنـي قيـاس ردود الفعـل لمعرفـة أراء األفـراد عـن برنـامج التـدريب المعتمـد ومعرفــة
الرضا لدى المشتركين.
 -2التعلم :قياس الفهم واالستيعاب ومعرفة مهاراتهم ومعارفهم التي اكتسبوها من برنامج التدريب.
 -3السالو  :قيــاس مـدى حصــول تغيـرات بســلوك المتـدربين بالعمــل وبيـان مــا فعلـه برنــامج التــدريب
بأداء العاملون.
 -4النتائج :أي التقييم للبرامج بضوء النتائج التي تحققت بالفعل وبيان معدل الدوران وتكاليف أداء
األفراد وروحهم المعنوية.
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ويرى الباحث أن التدريب والتطوير الوظيفي هو من األنشطة المخطط لها ويهدف إلحـداث
ـرد والجماع ـات بتحســين معلومــاتهم وخب ـراتهم ومهــاراتهم وســلوكاتهم واتجاهــاتهم،
التغيي ـرات فــي األفـ ا
فرد بالقدرات على أداء األعمال بالكفاءة واإلنتاجية العالية.
وبشكل يزود األ ا
رابعا :التعويضات والحوافا:
وتهتم وظيفة التعويضـات والحـوافز بالعمـل علـى تقـديم أجـور ومنـافع لكافـة المـوظفين ،وهـي
ـب وح ـوافز والمكافــآت الماليــة التــي ت ـرتبط
تكــون علــى شــكل التعويضــات المباش ـرة مثــل أجــور ورواتـ َ
بعمــل الفــرد ،والتعويضــات الغيــر مباشـرة وتـرتبط بـالمتغيرات المختلفــة ومنهــا م ازيــا اجتماعيــة وتــأمين
صــحي واجــازات مرضــية وســنوية ،وهــي تعويضــات تزيــد مــن الرضــا والدافعيـة لــدى العــاملين فيحســن
إنتاجيتهم (.)Byars & Rue, 2012, p:249
ووظيفــة التعويضــات والح ـوافز تهــتم بالتحديــد الــدقيق للقيمــة ولألهميــة للوظيفــة التــي يؤديهــا
الفــرد ،والقيــام بتحديــد مســتوى األج ـور وتحديــد درجــات األجــر لكــل وظيف ـة ،وتهــتم ب ـاإلدارة الســليمة
ألنظمة األجر لضمان مقابلة القيم لوظائفها ()Matzler & Renzl, 2012, p: 263
واألجور هي قيمة المبلغ المالي الذي ُيدفع للعاملين مقابل القيام بالعمل ويحسـب بسـاعة أو
بـاليوم أو بالشــهر ،واألجــور هــي ضــمانة للحصــول علــى أجـور عادلـة تتناســب مــع األعبــاء الوظيفيــة
وباس ــتخدام مع ــايير تحديـــد األج ــور ،مثـ ــل أداء وجه ــد ومؤهـ ــل علم ــي وخب ـ ـرة (أب ــو شـ ــيخه،2011 ،
ص.)111
وقد توفر األجور قدر من رضا العاملين ولكن ال تجعل بهم حماسة ودافع ألداء عملهم
بشكل متقن أو مبدت ،والحوافز أما أن تكون مادية كالزيادة باألجور أو بالمكافآت والمعنوية
كالترقيات أو كتب الشكر (حمود ،والخرشة ،2013 ،ص.)187
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ويرى الباحث إنه من األهمية بمكان أن يكون الفرد قاد ار على العمل ،ولكن األهم هو أن
يكون متحمسا ألداء العمل وراغبا فيه ،لذلك ازداد االهتمام بالتعويضات والحوافز للعاملين وخلق
رغبة لديهم للعمل الفعال بما يكفل اإلنجاز االقتصادي ألهداف المنظمة.

ثانيا :الدراسات السابقة
ق ــام الباح ــث بمس ــح الد ارس ــات الس ــابقة وت ــم اإلف ــادة م ــن بع ــض الد ارس ــات الت ــي له ــا عالق ــة
بموضوت الدراسة وتخدم متغيراتها ،وفيما يلي استعراض لبعض هذه الدراسات:

الدراسات باللغة العربية
 دراسااة عبياادات )2663( ،بعن اوان :واقااع إسااتراتيجية وظااائف إدارة الم اوارد البشاارية فااي قطاااعالبنااو األردنيااة .تهــدف هــذه الد ارس ـةُ إلــى بيــان واقــع إســتراتيجية وظــائف إدارة الم ـوارد البش ـرية فــي
قطــات البنــوك األردنيــة ،وذلــك مــن خــالل درجــة قيــام هــذا القطــات بعمليــات التخطــيط االســتراتيجي
للمنظمة ،والتخطيط االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية  ،ودرجة القدرِة على ربط هذه العمليات معـا،
وتكــون مجتمــعُ الد ارســة مــن البنــوك التجاريــة األردنيــة وعــددها ( )16بنك ـا ،حيــث ان وحــدة المعاينـ ِـة
ـدير مـ ــن مـ ــديري إدارة الم ـ ـوارد البش ـ ـرية ،حيـ ــث اعتمـ ــدت االسـ ــتبانة كـ ــأداة لجمـ ــع البيانـ ــات،
( )51مـ ـ ا
وتوصــلت الد ارسـةُ إلــى أن أغلــب البنــوك األردنيــة تقــوم بـالتخطيط االســتراتيجي وتتبنــى وظــائف إدارة
أن هن ــاك ق ــدرة متوس ــطة للبن ــوك ف ــي عملي ــة الـ ـربط ب ــين التخط ــيط
المـ ـوارد البشـ ـرية بدرج ــة عالي ــة ،و ّ
لوظائف إدارة الموارد البشرية والتخطيط االستراتيجي ككل.
 دراسة أبو شيخة ،)2006( ،بعناوان :إد ار العااملين فاي المصاارف التجارياة األردنياة ألهمياةوظااااائف وأهااااداف إدارة المااااوارد البشاااارية ،حي ــث ته ــدف إل ــى معرف ــة مس ــتوى إدراك الع ــاملين ف ــي
المصــارف التجاريــة األردنيــة ألهميــة وظــائف وأهــداف الم ـوارد البش ـرية ،كمــا اســتهدفت هــذه الد ارســة
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تس ــليط الض ــوء عل ــى طبيع ــة العالق ــة ب ــين الع ــاملين بالمص ــارف التجاري ــة األردني ــة بمحافظ ــة عم ــان
وأهداف إدارة الموارد البشـرية وبالتـالي التعـرف علـى حقيقـة إدراك العـاملين للـدور الـذي تقـوم بـه إدارة
الموارد البشرية .أجريـت الد ارسـة علـى عينـة عشـوائية قوامهـا ( )200موظـف وموظفـة مـوزعين علـى
ثالثة عشر بنكا تجاريا أردنيا .وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من
الوظيفــة والمؤهــل العلمــي ومــدة الخدمــة الكليــة فــي المصــرف والجــنس وعــدد الــدورات التدريبيــة التــي
يشــارك فيهــا الموظــف واد اركــه نحــو مهــام وأهــداف إدارة المـوارد البشـرية .كمــا بينــت الد ارســة األهميــة
المت ازي ــدة الت ــي تتلقاه ــا إدارة المـ ـوارد البشـ ـرية وموض ــوعاتها بعام ــة ووظائفه ــا وأه ــدافها بخاص ــة نظـ ـ ار
للتــأثير المتبــادل بــين أهــداف ووظــائف إدارة الم ـوارد البش ـرية وأهــداف ووظــائف المنظمــة .وأوصــت
الدراسة بضرورة قيام إدارات الموارد البشرية فـي المصـارف بتحليـل حركـة المـوظفين عبـر الـزمن مـن
خالل بيانات الترقية والنقل ودوران العمل.
 دراسااة الحياصااات )2667( ،بعن اوان :عمعااايير قياااس كفاااءة وفاعليااة إسااتراتيجية إدارة الم اواردالبشرية وعالقتها باألداء المؤسسي في المؤسسات الصحفية األردنية من وجهة نظار الماديرينع.
هــدفت ه ــذه الد ارســة إل ــى معرفــة كف ــاءة وفاعلي ــة اســتراتيجيات إدارة المـ ـوارد البش ـرية ف ــي المؤسس ــات
الصحفية في األردن ممثلة بتخطيط الموارد البشرية ،وعمليات االختيار والتعيين ،وتـدريب العـاملين،
وتقيــيم أدائهــم وعالقــة ذلــك بــاألداء المؤسســي .حيــث ان مجتمــع الد ارســة هــو المؤسســات الصــحفية
داخــل األردن ،والبــالغ عــددها ( )21مؤسســة فــي العــام  ،2113و تــم اختيـار ( )4مؤسســات صــحفية
ممــن توظــف ( )51عــامال كحــد أدنــى وتصـ ِـدر أكثـ َـر مــن مطبوعـ سـة .أمــا وحــدة التحليــل والمعاينــة فقــد
شملت مديري اإلدارة العليا العاملين في تلك المؤسسـات ،و اسـتخدم الباحـث االسـتبانة كـأداة لتجميـع
البيانات .توصلت الدراسةُ إلى وجود عالقة إيجابية بين كفاءة وفاعلية استراتيجيات س
كل مـن تخطـيط
المـ ـوارد البشـ ـرية ،وعملي ــات االختي ــار والتعي ــين ،وتقي ــيم األداء ،وت ــدريب الع ــاملين وأداء المؤسس ــات
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الصحفية المبحوثة .وقد أوصى الباحث بأهمية قيام المؤسسـات بعمليـة التخطـيط للمواردهـا البشـرية،
فضال على ضرورة ربط استراتيجيات إدارة الموارد البشرية باالستراتيجيات العامة للمؤسسة.
 دراسااة نمااار ،)2668( ،بعناااوان :عأثااار تطبيااق إدارة الجاااودة الشااااملة وممارساااات إدارة الماااواردالبشرية في األداء المؤسساي للشاركات الصاناعية المسااهمة العاماة فاي األردنع .تهـدفت الد ارسـة
إلى معرفة واقع تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة وممارسات إدارة الموارد البشـرية ،كمـا هـدفت إلـى
معرفة أثر تبني مفهوم إدارة الجودة الشاملة على األداء المؤسسي والـذي تـم قياسـه عبـر العائـد علـى
الدرســة علــى  154مــدي ار
االســتثمار والنمــو الســنوي فــي المبيعــات وانتاجيــة العــاملين .حيــث شــملت ا
يمثلــون  58منظمــة ،وقــد وزعــت  154اســتبانة وتــم اســترجات  97اســتبانة  .ووجــد الباحــث أن هنــاك
أثــر ذو داللــة إحصــائية لعناصــر إدارة الجــودة الشــاملة مجتمعــة (التـزام ودعــم اإلدارة العليــا ،تخطــيط
الجودة ،التركيز على العميل ،التحسين المستمر للعمليات ،التدريب ،العالقة مـع المـوردين ،اسـتخدام
نظــم الرقابــة اإلحصــائية والمعلومــات الراجعــة ،بنــاء فــرق العمــل ،مشــاركة وتمكــين العــاملين) علــى
األداء المؤسسي .هذا وقد أوصت الدراسة بأهمية تدريب كافة القوى العاملة وتطويرهم والتأكيـد علـى
ضرورة تثقيف اإلدارات في منظمات الدراسة والعاملين فيها بالجودة الشاملة.
دراسة علي وكااظم )2002( ،بعناوان :عتقاويم واقاع ممارساات إدارة الماوارد البشارية فاي رئاساةجامعاااة القادساااية ع .ته ــدف إل ــى تحلي ــل واق ــع ممارس ــات إدارة المـ ـوارد البشـ ـرية ف ــي رئاس ــة جامع ــة
القادس ــية,من خـــالل ممارســـة الم ـ ـوارد البش ـ ـرية دوره ــا االسـ ــتراتيجي والتشـ ــغيلي فـــي رئاســـة الجامعـــة
القادســية ,وكيــف تــتم عمليــة تنفيــذ انشــطة إدارة المـوارد البشـرية فــي رئاســة جامعــة القادســية مــن اجــل
تحقيق رضا المديرين التنفيذيين والعاملين عن أداء إدارة الموارد البشرية .وتمثـل مجتمـع الد ارسـة مـن
العــاملين فــي رئاســة الجامعــة حيــث تــم وزت ( )20اســتمارة تــم إعــدادها لتحقيــق أهــداف الد ارســة علــى

44

عينــة عش ـوائية واســتخدمت الد ارســة عــددا مــن الوســائل اإلحصــائية لتحليــل البيانــات .وكــان اهــم مــا
وصــلت إلي ـه الد ارســة ،هــو خلــو الهيكــل الخــاص للجامعــة مــن وحــدة مســتقلة خاصــة بقســم الم ـوارد
البشرية .إلحاقها بقسـم مسـتقل تـابع للـدائرة اإلداريـة والقانونيـة ،وهـذا بطبيعـة الحـال يـؤدي إلـى تشـتت
جهودهــا ووظائفهــا وصــعوبة تطويرهــا ,كمــا تبــين أن هنــاك ضــعفا فــي نظــام الح ـوافز المتبــع داخــل
الجامعــة ممــا ي ـؤثر ســلبا علــى المســتوى المعيش ـي للعــاملين ،فضــال عــن ضــعف الحــافز فــي إنجــاز
الواجبات المناط بالعاملين .إن فاعليـة ممارسـة الـدور التشـغيلي إلدارة المـوارد البشـرية هـو أعلـى مـن
فاعلية ممارسة الدور االستراتيجي لهـا .أي أنهـا تـنهض بدرجـة أعلـى فـي تحقيـق األهـداف التشـغيلية
دون االهتمام بشكل متوازن في تحقيق الجانب االستراتيجي لها ،وهذا يرجع إلى قناعـة اإلدارة العليـا
بــان الــدور التشــغيلي يمثــل حجــر األســاس فــي تحقيــق أهــداف المنظمــة .وأن درجــة فاعليــة تطبيــق
المعايير الموضوعة من قبل إدارة الموارد البشرية هي أكبر من تطبيق المعايير الذاتيـة علـى اعتبـار
أن المعــايير الذاتي ــة ه ــي وســيلة ف ــي تحقي ــق المعــايير الموض ــوعة ،ل ــذا يتوجــب االهتم ــام به ــا وع ــدم
إهمالهـا أو تجاوزهــا بــأي حــال مــن األحـوال ،وأوجــدت النتــائج أن مســتوى تنفيــذ وظــائف إدارة المـوارد
البشـ ـرية ب ــين الس ــلبية واإليجابي ــة ،إذ ج ــاءت خم ــس وظ ــائف ممثل ــة بـ ـ ـ ـ ـ ـ (تخط ــيط المـ ـوارد البشـ ـرية
والتــدريب والتطــوير وتقيــيم األداء وتقيــيم الوظــائف والصــحة والســالمة ) كــان مســتوى تنفيــذها مرتفعــا
وايجابيا.
 دراساااة بااادران ،)2010( ،بعناااوان :دور تنمياااة وتااادريب الماااوارد البشااارية فاااي تحقياااق الميااااةالتنافسية لمنظمات األعمال ( نماوذج مقتارل للبناو اإلساالمية) ،هـدفت الد ارسـة إلـى تعـرف علـى
دور التنمية والتدريب للموارد البشرية من وجهة النظر األكاديمية ،باإلضافة إلى التعرف على الـدور
الــذي تؤديــه الب ـرامج التدريبيــة التــي يــتم تطبيقهــا فــي البنــوك اإلســالمية ،ومــدى فاعليتهــا فــي تحقيــق

45

المي ـزة التنافس ــية .واعتم ــد البح ــث عل ــى الم ــنهج النظ ــري ب ــالرجوت للكت ــب والمج ــالت والد ارس ــات ذات
العالقــة ولــم يــتم إج ـراء د ارســة ميدانيــة ،وقــد بينــت نتــائج الد ارســة أن البنــوك اإلســالمية بحاجــة كبي ـرة
لــدعم عمليــة االســتثمار فــي رأس مالهــا البشــري ،إذ تبــين أن هنــاك فجــوة كبيـرة بــين النمــو فــي العمــل
المصرفي وتزايد الطلب عليه ،وبـين إيجـاد المـوارد البشـرية التـي تمتلـك الخبـرات والمـؤهالت العلميـة،
ومن ثم فـإن هـذه المـوارد البشـرية ال تتناسـب نوعـا مـع حجـم أصـول الصـناعة المصـرفية اإلسـالمية.
وأوصت الدراسة بضرورة استثمارها في رأسمالها البشري بتبني البرامج التدريبية الفاعلة والشاملة وان
تشــمل كافــة األف ـراد والعــاملين بــاختالف مســتوياتهم اإلداريــة ،وأن يــتم بنــاء مــنهج التــدريب والترشــح
للبـرامج التدريبيــة علــى األســاس المســح الحقيقــي الحتياجــات البنــك بــالكم والنــوت .كــذلك أن تضــاعف
البنــوك اإلس ــالمية جهودهــا ف ــي التأهيــل للع ــاملين فيهــا ف ــي مجــال العل ــوم الدينيــة والش ــرعية ومج ــال
المعرفة االقتصادية معا.
 دراساة عريقاات وآخارون ،)2010( ،بعناوان :دور تطبياق معاايير االساتقطاب والتعياين فايتحقيق المياة التنافسية حالة دراسية :بن اإلسكان للتجاارة والتمويال األردناي ،هـدفت الد ارسـة إلـى
تعـرف دور تطبيـق معـايير االسـتقطاب والتعيـين فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية حالـة د ارسـية :بنـك
اإلسـكان للتجـارة والتمويـل األردنـي ،كـذلك معرفـة األهميـة للعنصـر البشـري كأحـدى المكونـات
األساسية للمنظمة ،إذ أنها مهما امتلكت من الموارد المادية والمالية والتكنولوجية ولـم تمتلـك المـورد
البشري المالئم خبرة وتأهيال فإن مآلها إلى الفشل ،وتعرضـت الد ارسـة لتجربـة بنـك اإلسـكان للتجـارة
والتمويل األردني من حيث التعرف الى مصادر االسـتقطاب التـي اسـتخدمها البنـك مـن أجـل تعيـين
أفضـل المـوظفين ومعرفـة أثـر معـايير االسـتقطاب التـي اسـتخدمها البنـك مـن أجـل تحقيـق الميـزة
التنافسـية فـي القطـات المصـرفي .وأوجـدت الد ارسـة أن أسـباب نجـاح البنـك فـي عمليـة االسـتقطاب

46

تمحورت في أن البنـك اعتمـد علـى وكـاالت التوظيـف بالدرجـة األولـى ثـم الجامعـات ،كمـا أن البنـك
سعى إلـى تحقيـق النوعيـة لـدى االسـتقطاب والتـي تقـوم باألصـل علـى الخبـرة فـي المجـال المصـرفي
والتفوق الدراسي في الجامعات ،وركز البنك في سبيل تحقيق الميـزة التنافسـية علـى عنصـر التجديـد
واالبتكار فيما يتعلق بتقديم الخدمات للعمالء .وأثبتت الدراسة  -إحصائيا – وجود عالقة وثيقـة مـا
بـين مصـادر االسـتقطاب المسـتخدمة فـي بنـك اإلسـكان وتحقيـق البنـك الميـزة التنافسـية ،كمـا أثبتـت
وجود عالقة ذات داللة إحصائية ما بين نوعية الموظفين وقدرة البنك على تحقيق الميزة التنافسية.
دراسااة أبااو اياااادة ،)2011( ،بعنااوان :أثااار تطبيااق مفهااوم إدارة الماااوارد البشاارية علاااى األداءالتنظيمااي فااي المصااارف التجاريااة الفلسااطينية ،هــدفت هــذه الد ارســة إلــى التعــرف علــى أثــر تطبيــق
مفه ــوم إدارة المـ ـوارد البشـ ـرية عل ــى األداء التنظيم ــي ف ــي المص ــارف التجاري ــة الفلس ــطينية ،ولتحقي ــق
أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم وتطوير استبانة لغرض جمع البيانات من أفراد العينة والتي بلـغ
ع ــددها ( )112م ــدي ار وق ــد توص ــلت الد ارس ــة إل ــى ع ــدد م ــن النت ــائج ك ــان م ــن أهمه ــا أن المص ــارف
التجاريــة الفلســطينية تهــتم بشــكل عــام بتطبيــق جميــع األبعــاد إلدارة المـوارد البشـرية بدرجــة متوســطة،
كمــا أن األتجاهــات للمبحــوثين نح ـو مســتوى أبعــاد األداء التنظيمــي المرتبطــة بــأداء الم ـوارد البش ـرية
بشـكل عـام جـاءت بدرجـة متوسـطة أيضـا ،وتبـين أنـه يوجـد أثـر هـام ذو داللـة إحصـائية ألبعــاد إدارة
المـوارد البش ـرية علــى األداء التنظيمــي الم ـرتبط بــأداء الم ـوارد البش ـرية .وأوصــت الد ارســة بــأن تســتمر
المصارف التجارية الفلسطينية بتعزيز الوعي والروابط والعالقـات التـي تـدعم متطلبـات عمليـة تحليـل
احتياجاتها مـن المـوارد البشـرية مـن حيـث العـدد والنوعيـة ،الن ذلـك مـن شـانه زيـادة مـن أداء المـوارد
البشرية.
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دراسة اعتري ،)2012( ،بعنوان :ممارساات اساتراتيجيات الماوارد البشارية ودورهاا فاي المروناةاإلستراتيجية في المصارف اإلسالمية الفلسطينية ،هدفت الدراسة إلـى التعـرف علـى دور ممارسـات
استراتيجيات الموارد البشرية في المرونة اإلستراتيجية في المصارف اإلسـالمية الفلسـطينية .وتكونـت
عينــة الد ارســة مــن ( )91مــدي ار مــن المــديرين العــاملين فــي المصــارف اإلســالمية الفلســطينية .واعتمــد
الباحـث علـى مصــدرين رئيسـين لجمـع المعلومــات والبيانـات همـا البيانــات األوليـة والبيانـات الثانويــة.
وتم استخدام مقاييس النزعـة المركزيـة مثـل الوسـط الحسـابي واالنحـ ارف المعيـاري والتكـ اررات والنسـب
المئوية كما تم اختبار الفرضيات باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد وتحليل االنحدار الخطي
البســيط .وأظهــرت نتــائج الد ارســة أن مســتوى ممارســات اســتراتيجيات الم ـوارد البش ـرية فــي المصــارف
اإلس ــالمية الفلس ــطينية ك ــان مرتف ــع .وأن مســـتوى المرون ــة اإلس ــتراتيجية ف ــي المص ــارف اإلســـالمية
ـر لممارســات اسـتراتيجيات المـوارد البشـرية بأبعادهــا
الفلســطينية كــان متوســطا ,كمــا تبــين أن هنــاك أثـ ا
المختلفــة فــي المرونــة اإلســتراتيجية فــي المصــارف اإلســالمية الفلســطينية فــي المصــارف اإلســالمية
الفلســطينية كــان متوســط .وأوصــت الد ارســة باســتمرار المصــارف اإلســالمية الفلســطينية بالعمــل علــى
تطوير آليـات تعزيـز المرونـة اإلسـتراتيجية بمـا يعكـس حاجـات السـوق الفلسـطيني ،إضـافة إلـى زيـادة
االهتمام والتركيز على دعم استراتيجيات التوجه نحو السوق من خالل تعزيز المرونة السوقية.
دراسة العموري ،)2015( ،بعنوان :أثر تطبيق وظائف إدارة الموارد البشرية على أداء العاملينفي مؤسسة الضمان االجتماعي األردنية ،حيث تهـدف الد ارسـة إلـى استكشـاف اثـر تطبيـق وظـائف
دارة المـ ـوارد البشـ ـرية عل ــى اداء الع ــاملين ف ــي مؤسس ــة الض ــمان االجتم ــاعي االردني ــة .تمثل ــت عين ــة
الد ارسـة مــن (  ) 411مســتجيب مـن مــديرين و عــاملين فـي اإلدارة العليــا والوســطى وشـملت كــل مــن
رؤســاء األقســام و رؤســاء اللجــان داخــل المؤسســة و اظهــرت النتــائج وجــود أثــر ذو داللــة إحصــائية
لتطبي ــق وظ ــائف ادارة لمـ ـوارد البشـ ـرية ممثل ــة ب ـ ـ ( تخط ــيط العم ــل والت ــدريب والتط ــوير والتعويض ــات
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والحوافز) على أداء العاملين والمتمثـل بعناصـره (التحسـين المسـتمر وإللتـزام ،الـوالء الـوظيفي وانجـاز
المهام واإلنضباط ) في مؤسسة الضمان االجتماعي االردنية من خالل عينة الدراسة .حيث اوصت
الد ارســة بقيــام ادارة المؤسســة باعطــاء وظــائف إدارة الم ـوارد البش ـرية األهميــة التــي تســتحقها لــدورها
االساسي في تحسين اداء الموظفين باإلضـافة إلـى رفـع مسـتوى االهتمـام بالعنصـر البشـري كعنصـر
ذو أهمية عالية ضمن المؤسسة و يعد من االصول الهامة .

الدراسات باللغة االنجلياية
 دراسة ) Rushaidat (2008بعنوان:“Human Resource Management Practices in the Jordanian Hotel
”Industryهــدفت الد ارســة إلــى تحديــد وتحليــل العالقــة بــين ممارســات إدارة المـوارد البشـرية وجــودة
الخدمات المقدمة في القطات الفندقي األردني ،وحاولت أيضا تطوير نموذج لتقييم هذه العالقة حيث
تـم تقسـيم هـذا النمـوذج إلــى جـزئين ،بحـث الجـزء األول بممارســات إدارة المـوارد البشـرية واهـتم الجــزء
الثاني بجودة الخـدمات المقدمـة مـن قبـل الفنـادق مـن جهـة أخـرى .وقـد أجريـت الد ارسـة علـى الفنـادق
المصــنفة  4و  5نجــوم حيــث بلغــت عينــة الد ارســة  17فنــدقا ،ولتحقيــق أهــداف الد ارســة تــم تطــوير
اســتبانتين كانــت االســتبانة األولــى مخصصــة لمــديري المـوارد البشـرية ومســاعديهم أمــا الثانيــة فكانــت
مخصصــة لزبــائن الفنــادق .وتوصــلت الد ارســة إلــى وجــود عالقــة بــين الممارســات الصــحيحة إلدارة
الموارد البشرية وجودة تقديم الخدمة للزبائن.

49

 دراسة  Budhwar, (2010),بعنوان:Evaluating Levels of Strategic Integration and Devolvement of Human
Resource Management in the UK..
هــدفت هــذه الد ارس ـةُ إلــى تقيــيم مســتوى التكامــل اإلســتراتيجي إلدارة الم ـوارد البش ـرية مــع إســتراتيجية
المنش ــأة ،ودرجـ ـة تف ــويض س ــلطات إدارة المـ ـوارد البشـ ـرية ل ــإدارات ال ــدنيا ف ــي المنظم ــات الص ــناعية
تكون مجتمعُ الدراسة من ( )511منظمـة صـناعية ممـن توظّـف ( )211عام سـل كحـد
البريطانية ،وقد ّ
أدنى ،وقد تمت د ارسـة المجتمـع ،كـامال ،باالعتمـاد علـى اإلسـتبانة والمقـابالت المعمقـة مـع مسـؤولي
الموارد البشرية في الشركات المبحوثة ،وأظهـرت نتـائج الد ارسـة َّ
أن هنـاك ت ازيـدا فـي إدراك المنظمـات
ألهمي ــة المـ ـوارد البشـ ـرية م ــن جه ــة ،وأهمي ــة إس ــتراتيجية إدارة المـ ـوارد البشـ ـرية وجعله ــا ج ــزءا مكم ــال
إلستراتيجية األعمال من س
جهة أخرى ،وقد أوصت الدراسةُ بضـرورة التركيـز علـى الـدور االسـتراتيجي
إلدارة الموارد البشرية ،وتنمية مهارات العاملين في هذا المجال.
دراسة ) Snap and Redman, (2010بعنوان:
,and

Behavior

Citizenship

Organizational

Practices

HRM

Performance
ركــزت هــذه الد ارســة علــى ممارســات إدارة الم ـوارد البش ـرية وســلوك المواطنــة التنظيميــة واألداء لــدى
مــدراء ومســئولي المـوارد البشـرية ،وشــملت الد ارســة ( )112شــركة فــي شــمال شــرق المملكــة المتحــدة،
كم ــا رك ــزت الد ارس ــة عل ــى الـ ـربط ب ــين وظ ــائف إدارة المـ ـوارد البشـ ـرية وكف ــاءة الع ــاملين م ــن جه ــة،
ومخرجــات العمــل مــن جهــة أخــرى ،وكانــت ابــرز نتــائج هــذه الد ارســة أن إدارة المـوارد البشـرية ت ـرتبط
بش ــكل ملح ــوظ م ــع ال ــدعم التنظيم ــي وذل ــك بس ــبب أن الع ــاملين ينظ ــرون إل ــى وظ ــائف إدارة المـ ـوارد
البشـرية لهــا الــدور الـرئيس فــي تحقيــق الرفاهيـة لهــم وتقــدير انجـازاتهم فــي العمــل مـن خــالل الحـوافز،
كم ــا أك ــدت الد ارس ــة ض ــرورة إبـ ـراز أهمي ــة ال ــدور ال ــذي تق ــوم ب ــه إدارة المـ ـوارد البش ــرية فيم ــا يتعل ــق
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بالعالقــات االجتماعيــة ،والعالقــات ب ــين المــوظفين ،وأبــرزت الد ارس ــة دور إدارة الم ـوارد البش ـرية ف ــي
تعزيــز اإلحســاس بتحمــل المســؤولية فــي العمــل .ممــا يــؤدي إلــى تنميــه الــدافع الــداخلي لــدى الموظــف
ويزيــد مــن ثقتــه بنفســه وبالعمــل ،ممــا يــؤدي لخلــق االنتمــاء للعمــل وتحســين األداء ،وأظهــرت الد ارســة
دور إدارة المـوارد البشـرية فــي بنــاء وتنميــة مهــارات المــوظفين مــن خــالل التــدريب والتطــوير واألجــور
والتعويضــات ممــا يســاعدهم فــي االنخ ـراط فــي بيئــة العمــل وحــل المشــكالت وتحســين أداء العــاملين
وتحسين جودة العمل.
 دراسة ( Dmitrovic & Zupan, )2611بعنوان :and

Management

Resource

Human

of

Consistency

The

Competitiveness Policy in Slovenian Companies.
هــدفت إلــى بيــان التناســق فــي إدارة الم ـوارد البش ـرية والسياســات التنافســية فــي الشــركات الســلوفينية،
وتك ــون مجتم ــعُ الد ارس ــة م ــن المنظم ــات كبيـ ـرة ومتوس ــطة الحج ــم العامل ــة ف ــي القط ــاعين الص ــناعي
والتج ــاري .وأجري ــت الد ارس ــة عل ــى عين ــة عشـ ـوائية بلغ ــت  111منظم ــات ،وتكون ــت وح ــدةُ المعاين ــة
والتحليــل مــن المــديرين العــامين ومــديري كــل مــن إدارة التســويق وادارة الم ـوارد البش ـرية العــاملين فــي
المنظمات المبحوثة ،واستُخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات .وتوصلت الد ارسـةُ إلـى وجـود عالقـة
توافق وانسجام ضعيفة بين استراتيجيات التنافس وممارسات ووظائف إدارة المـوارد البشـرية (تخطـيط
المـوارد البشـرية ،تحليــل المـوارد البشـرية ،االســتقطاب والتوظيــف ،التــدريب والتطــوير الــوظيفي ،تقيــيم
األداء ،التعويضات والحوافز ،العالقات الوظيفية) في المنظمات المبحوثة .وأن إدارة الموارد البشرية
ال تقوم بدعم االستراتيجيات التنافسية واألهداف اإلستراتيجية للمنظمة.
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 دراسة ( :Zulfqar, et al, )2611بعنوان :Impact of Human Resource Practices on Employee Perceived
Performance in Banking Sector of Pakistan.
هـدفت هـذه الد ارسـة إلــى فحـص العالقـة بـين أداء المـوظفين الملحــوظ وممارسـات المـوارد البشـرية
(التعـويض ،وتقيـيم األداء ،والممارسـات التعزيزيـة) فـي القطـات المصـرفي فـي باكسـتان .تكونـت عينـة
الد ارســة مــن ( )235موظــف فــي الخــدمات المص ـرفية ،وقــد اســتخدم الباحــث اســتبانة تــم تصــميمها
الختبار تأثير ممارسات الموارد البشرية على أداء الموظفين الملحوظ .وقـد أظهـرت نتـائج الد ارسـة أن
هناك ممارستين اثنتين من ممارسات الموارد البشرية وهما :تقييم األداء والممارسات التعزيزية تعتبـر
هامتان ولكن ممارسات التعويض تعتبر غيـر هامـة .كمـا أظهـرت النتـائج ان أداء لموظـف الملحـوظ
لــه عالقــة إيجابيــة وهامــة بممارســات الم ـوارد البش ـرية .كمــا توصــلت إلــى أن البنــوك المدروســة تقــوم
بــإعالن نتــائج التقيــيم بشــكل غيــر مباشــر وذلــك عــن طريــق نســبة عــالوة الترفيــع التــي يــتم منحهــا
للعاملين في تلك البنوك والتي تدل على الترتيب الذي حازه العامـل المقـيم ،وهـذا يـؤدي إلـى اإلهمـال
والتسيب ألن الجميع يحصلون على العالوة المطلوبة بغض النظر عن الجهد واألداء ،ويعود السبب
في ذلك إلى غياب المعايير الموضوعية واألسس العلمية عن عملية تقييم األداء .وفي ضوء النتائج
قام الباحث بتقـديم مجموعـة مـن التوصـيات مـن أهمهـا :ضـرورة االهتمـام بممارسـات المـوارد البشـرية
بوظائفهـا التعـويض ،وتقيـيم األداء ،والممارسـات التعزيزيـة لتأثيرهـا الواضـح علـى أداء المـوظفين فـي
القطات المصرفي.
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 دراسة ( Rahman & Bullock, )2612بعنوان:Relationships Between Soft TQM, Hard TQM, and Organizational
Performance.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين نظريات إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها العملية
وبين األداء التنظيمي ،وأثر الجانب النظري منها على الجانب العملي مما يؤثر بشكل غير مباشر
على األداء .أجريت هذه الدراسة على  261شركة صناعية استرالية .وتوصلت الدراسة إلى أن
هناك عالقة ايجابية بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة (التزام العاملين ،الرؤية الواضحة ،التركيز
على الزبون ،فرق العمل ،العالقة بالموردين ) واألداء في تلك الشركات .كما أشارت الدراسة إلى
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة العملية ( استغالل التكنولوجيا،
نظام التخزين اآلني ،استخدام عمليات التحسين المستمر ) والجانب النظري .وأوصت هذه الدراسة
بضرورة وجود األدوات المناسبة لقياس وضبط التحكم بالجودة وكذلك االهتمام بالجانب النظري
إلدارة الجودة الشاملة ألثره على كل من الجانب التطبيقي أو العملي واألداء.
دراسة ( Faphunda, )2012بعنوان:Correlates Of Total Quality Management and Employee Performance:
An Empirical Study of a Manufacturing Company in Nigeria.
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فعالية إدارة الجودة الشاملة ،باعتبارها أسلوب قيادي على زيادة أداء
المنظمة ،وتحديد الجوانب الرئيسية لتنفيذ التغيير التنظيمي وتحديد مصادر مقاومة التغيير وطرق
التعامل معها ،أجريت هذه الدراسة على عدد من شركات التصنيع العاملة في نيجيريا ،قام الباحث
بتطوير استبانه لتحقيق هدف الدراسة ،وقام بتوزيعها على عينه الدراسة واستطات استرجات ()150
استبانه كانت صالحة للتحليل ،وكان ابرز نتائج هذه الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
إدارة الجودة الشاملة واألداء التنظيمي ،ومنع وقوت األخطاء ،واظهر الدراسة نجاح إدارة الجودة
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الشاملة في رفع اإلدراك التنظيمي لدى العاملين ،وتبين من خالل الدراسة وجود تأثير قوي إلدارة
الجودة الشاملة في تقليل مقاومة التغيير ،وكان ابرز توصيات هذه الدراسة ،أن تكون اإلستراتيجية
الرئيسية لتحقيق الجودة هي إدارة الجودة الشاملة.
دراسة ( Edralin, )2013بعنوان:
Human Resource Management Practices Drivers for Stimulating
Corporate Entrepreneurship in Large Companies in the Philippines.
هدفت إلى تحديد درجة حفز ممارسات إدارة الموارد البشرية على تحقيق الريادة في العمل باإلضافة
إلى بيان أي وظائف إدارة الموارد البشرية هي األكثر تأثر الريادة المنظمة وتميزها في كبرى
الشركات في الفلبين ،تكونت عينة الدراسة من ( )300موظف يعملون في ( )11شركة من
الشركات الكبيرة في الفلبين ،وقد كان ابرز ما توصلت إليه الدراسة أن الشركات عينة الدراسة تطبق
العديد من ممارسات الموارد البشرية ترتبط هذه الممارسات بوظائف إدارة الموارد البشرية ،وأن كال
من عالقات العاملين ،واالستقطاب ،واالختيار والتعين ،والتدريب والتطوير وتقييم األداء تساهم
بشكل متساو إلى حد ما في تحقيق الريادة والتميز لعمل هذه المنظمات.
 دراسة ، Turner, (2014) ،بعنوان:Achieving Strategic Alignment of Business and Human Resources.
هدفت الدراسةُ إلى تسليط الضوء على أهمية توافق إستراتيجية المـوارد البشـرية واسـتراتيجية األعمـال
ف ــي الت ــأثير عل ــى أداء المنظم ــات ،وق ــد اعتم ــدت الد ارسـ ـةُ عل ــى مراجع ــة وتحلي ــل األدبي ــات المتعلق ــة
بالموضـوت .وتــم اختيـار عينــة عشـوائية منهــا تكونـت مــن ( )91منظمـة ،أمــا وحـدةُ التحليــل والمعاينــة
تكونت من مديري إدارة الموارد البشرية واإلدارات التشـغيلية األخـرى مـن العـاملين فـي المنظمـات
فقد ّ
المبحوثـة .وقـد توصـلت الد ارسـةُ إلـى أن تَوافـق التخطـيط إلسـتراتيجية المـوارد البشـرية مـع إسـتراتيجية
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األعمـ ــال يـ ــؤثر إيجابـ ــا علـ ــى أداء المنظمـ ــات المبحوثـ ــة ,و َّ
أن فهـ ـ َـم إسـ ــتراتيجية األعمـ ــال ،ومشـ ــاركةَ
وتطبيق المنهج الموقفي فـي عمليـة صـياغة
المعلومات ،ووضو َح وشفافيةَ األهداف ومقاييس األداء،
َ
أهم متطلبات تحقيق عملية التوافق.
االستراتيجيات كانت َّ
 دراسة ( ، Priporas & Psychogios, )2615بعنوان:Understanding Total Quality Management in Context: Qualitative
Research on Managers’ Awareness of TQM Aspects in the Greek
Service Industry.
بينت هذه الدراسة أن إدارة الجودة الشاملة تتكون من جانبين ،األول منهما وهو الذي يتعلق بأدوات
قياس وضبط الجودة مثل ( عمليات ضبط الجودة إحصائيا ،استخدام المخططات مثل مخطط
باريتو ،وخرائط الضبط والسيطرة...الخ) ،أما الجانب اآلخر فهو يتناول مبادئ إدارة الجودة الشاملة
المتعلقة بالجانب اإلداري وكذلك ما يتعلق بالموارد البشرية (مشاركة وتمكين العاملين ،التحسين
المستمر ،التزام اإلدارة العليا...،الخ) .وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى معرفة ووعي
المدراء بمفهوم إدارة الجودة الشاملة بجانبيها والفرق بين المدراء في القطات العام وفي القطات
الخاص في هذا الموضوت .اشتملت هذه الدراسة على  411مدير يعملون في قطات الخدمات في
اليونان تم اختيار  18مدي ار منهم إلجراء المقابالت معهم .توصلت الدراسة إلى أن المديرين في
قطات الخدمات لديهم معرفة سطحية وغير متعمقة بإدارة الجودة الشاملة ،وكذلك أوضحت الدراسة
أن المدراء ليست لديهم المعرفة أو العناية الالزمة بالجانب الذي يتناول الممارسات اإلدارية والموارد
البشرية من مبادئ إدارة الجودة الشاملة ،أما بالنسبة للجانب اآلخر والمتمثل باالهتمام باألساليب
اإلحصائية فإنهم يهتمون به اهتماما واسعا .هذا وقد أوصت الدراسة المديرين بضرورة إعادة
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النظر واتخاذ خطوات ايجابية نحو تحقيق المعرفة التامة والمتعمقة بكافة جوانب إدارة الجودة
الشاملة المذكورة آنفا.
دراسة ( ، Andersen, etal, )2615بعنوان:
The Impact of Strategic Integration and Devolvement of the HR
Practices on Firm Performance: Some Evidence from Australia.
هدفت هذه الدراسةُ إلى اختبار درجة ممارسة إدارة إستراتيجية الموارد البشرية من جهة ،ودرجة
تفويض سلطات إدارة الموارد البشرية لإدارات الدنيا من جهة أخرى ،وتأثير ذلك على األداء المالي
وتكون مجتمعُ الدراسة من المنظمات المسجلة في السوق
للمنظمات المساهمة العامة األستراليةّ ،
المالي األسترالي لعام ( )2113والبالغ عددها ( )961منظمة ،وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية
وتكونت وحدةُ التحليل والمعاينة من مديري إدارة الموارد
من المجتمع تكونت من ( )66منظمةّ ،
س
كأداة لجمع البيانات.
البشرية العاملين في المنظمات المبحوثة ،في حين اعتُمدت االستبانةُ
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين جميع ممارسات
إدارة إستراتيجية الموارد البشرية التخطيط ،تحليل العمل ،التوظيف ،التدريب ،تقييم األداء ،األجور
والحوافز ،العالقات الوظيفي.

ما يميا الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
إطلع الباحث على عدد من الدراسات والبحوث القريبة من موضوت الدراسة الحالية ،وخاصة تلك
المهتمة بدراسة إدارة الجودة الشاملة وممارسات ووظائف إدارة الموارد البشرية ،وقد أفاد الباحث من
خالل اإلطالت على هذه الدراسات في جوانب أضافت أبعادا هامة في إجراء هذه الدراسة الحالية،
وفي وضع تصور عا م للدراسة والتحديد الدقيق لمشكلتها وأهدافها ،حيث تطرقت مباشرة إلى دراسة
ما يتعلق أثر تطبيق إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة في ممارسات إدارة الموارد البشرية على عينة
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من المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية ،وخاصة الجانب المتعلق بوظائفها على أساس
أن كثي ار من الدراسات تعرضت إليها ،وبالتالي مكنت هذه الدراسات الباحث من رصد أهم الجوانب
المنهجية ،كما أسهمت على المستوى اإلجرائي في تحديد نوت عينة العاملين المبحوثين ،وصياغة
التساؤالت التي تعرضت لها الدراسة ،فضال عن تصميم استبانة الدراسة الميدامية وتحويل المحاور
إلى متغيرات قابلة للدراسة.
وتتضح مميزات الدراسة الحالية من خالل مقارنتها مع الدراسات السابقة ،حيث تٌعد الدراسة الحالية
من الدراسات التطبيقية التي تهدف إلى التعرف على أثر تطبيق إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة في
ممارسات إدارة الموارد البشرية في المصارف التجارية في الضفة الغربية ،وبالتالي إتاحة المجال
للتعرف على هذه مبادئ وأبعاد الجودة الشاملة وممارسات إدارة الموارد البشرية ،وخاصة فيما يتعلق
بالجانب النظري ،أو الميداني.
واستخدم الباحث المنهج اإلحصائي للتوصل إلى عالقات األثر ذات الداللة اإلحصائية التي تربط
ب ين متغيرات الدراسة ،كما تم استخدام عدة أدوات للبحث العلمي والتي لم تستخدم معظمها في
الدراسات السابقة مثل الدراسة الميدانية ،لذلك يمكن القول إن الدراسة الحالية قد تضيف جديداّ إلى
الدراسات السابقة ,وقد تم االستفادة من الدراسات السابقة و ذالك لغرض بيان مدى اإلضافة التي
قام بها الباحث من حيث الجانب التطبيقي واختيار أبعاد المتغيرات المستقل و التابع .
فيما تعتبر الدراسة الحالية دراسة ميدانية تم اجراؤها في المصارف الفلسطينية ذات الخصوصية و
هي بيئة تعاني من وجود االحتالل على اراضيها والذي حرم االقتصاد الفلسطيني العديد من حقوقه
نتيجة السماح بفتح المصارف االسرائيلية.
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
 1-3منهج البحث المستخدم
تعتب ــر ه ــذه الد ارس ــة م ــن الد ارس ــات الميداني ــة والت ــي اتب ــع فيه ــا الباح ــث األس ــلوب الوص ــفي
التحليلي ،بهدف التعرف على أثر تطبيق إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة في ممارسات إدارة الموارد
البشـ ـرية ف ــي المص ــارف التجاري ــة العامل ــة ف ــي الض ــفة الغربي ــة ،م ــن وجه ــة نظ ــر م ــديري المص ــارف
التجاري ــة ف ــي الض ــفة الغربي ــة وفروعه ــا والع ــاملين ف ــي دوائ ــر الج ــودة وادارة المـ ـوارد البشـ ـرية وبكاف ــة
مستوياتهم الوظيفية .والسبب في اختيار وحدة المعاينة هذه يعود إلى أنها تشكل الفريق الذي يتعامل
مع معطيات وأبعاد إدارة الجودة الشاملة والموارد البشرية ومعنيين بشكل مباشر بها.

 2-3مجتمع الدراسة والعينة
يتكــون مجتمــع الد ارســة مــن كافــة المصــارف التجاريــة العاملــة فــي الضــفة الغربيــة والبــالغ
ع ــددها ( ،)11تقس ــم إل ــى 1 :مص ــارف محلي ــة 2 ،مص ــارف عربي ــة ( 2أردني ــة ومص ــرف مص ــري
واحد) ،ومصرف أجنبي واحد (بريطاني) .أما بالنسـبة لنشـاطها ،فهـي  15مصـرفا تجاريـا ومصـرفان
إســالميان .وتــم اختيــار أربعــة منهــا بأســلوب العينــة القصــدية بعــد إج ـراء د ارســة تحليليــة واستقصــاء
للمصــارف التــي وجــدنا انــه باإلمكــان اعتمادهــا ،وهـذه المصــارف هــي :البن ا العربااي وفروعــه البــالغ
عددها  25فرعا ،وبن القدس وفروعه البالغ عددها  12فرعا ،وبن فلسطين وفروعه البالغ عددها
 13فرعــا ،وبنااا األردن وفروعــه البــالغ عــددها 13فرعــا .وقــد تــم اختيــار هــذه المصــارف لألســباب
التالية:
-1تعتبر هذه المصارف من المصارف المطبقة إلدارة الجودة منذ عدة سنوات.
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 -2تعد من المصارف األكثر رواجا في الضفة الغربية .
 -3تعد من المصارف التي يمكن التعامل معها والمتعاونة في مجال البحث العلمي.
والجدول رقم ( )1-3يبين أسماء البنوك التجارية في الضفة الغربية عينة الدراسة.
الجدول () 1 -3

أسماء البنو التجارية في الضفة الغربية عينة الدراسة
اسم البن

عدد الفروع

العينة

مكان سحب العينة

البن العربي

25

50

اإلدارة العامة والفروت

بن القدس

12

31

اإلدارة العامة والفروت

بن فلسطين

13

30

اإلدارة العامة والفروت

بن األردن

13

31

اإلدارة العامة والفروت

اإلجمالي

142

مالحظة :بالرغم من اختالف مسمى وحدة الجودة بين البنوك ،إال إنهـا تقـوم بـنفس المهـام والوجبـات
المتوخاة والمعتمدة بالدراسة.
وقد شملت الدراسة كافة العاملين في قطات الجودة والبـالغ عـددهم ( )122مـن مـديري فـروت
المصارف التجارية فـي الضـفة الغربيـة المعنيـين بتطبيـق معـايير الجـودة والعـاملين فـي دوائـر الجـودة
وادارة الموارد البشرية ،إذ تم توزيـع ( )142اسـتبانة وتـم اسـترجات ( )118اسـتبانة بنسـبة ()%83.1
ومــن خــالل فــرز االســتبانات تــم اســتبعاد خمســة اســتبانات لعــدم صــالحيتها أو لعــدم اكتمــال تعبئتهـا،
وبذلك استقرت العينة علـى ( )113مستجيبا يعملـون فـي البنـوك المشـمولة بالد ارسـة ،والتـي خضـعت
إلى التحليل وبنسبة ( )%79.6من هذا المجتمع الكلـي ،ويوضـح الجـدول رقـم ( )2-3اإلطـار العـام
للدراسة ومجموت االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل اإلحصائي.
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الجدول ( ) 2-3

مجموع االستبانات المواعة والمستردة والصالحة للتحليل
االستبانات المواعة
البن العربي

50

االستبيانات المستردة
43

االستبيانات الصالحة للتحليل
41

بن القدس

31

25

24

بن فلسطين

30

23

22

بن األردن

31
142

27

26

118

113

مالحظة :بلغ عدد االستبانات المستبعدة من التحليل اإلحصائي خمسة استبانات.

 2-2المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة
تضمنت االستبانة في الجزء األول منها المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة
(الجنس ،والعمر ،عدد سنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي ،وعدد سنوات العمل في البنك الحالي).
يوضح الجدول التالي ( )3-3والمتعلق بالجنس أن ( )%56.6من أفراد عينة الدراسة
هم من الذكور ،وما نسبته ( )%43.4هم من اإلناث .وهو ما يمكن تفسيره بأن التنشئة
اإلجتماعية تتيح للذكور مجاال أوسع لإنخراط في المجتمع ودخول سوق العمل.
الجدول ()2 - 2

توايع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
المتغير
الجنس

الفئة

التكرار

النسبة المئوية ()%

ذكور

64

56.6

إناث

49

43.4

المجموت

113

%100

وما يتعلق بمتغير العمر ،فقد أظهرت النتائج المبينة بالجدول التالي ( )2-3أن نسبة
أفراد عينة الدراسة هم ممن تبلغ أعمارهم ( 24-21سنة) ما مجمله ( ،)%11.5وأن ()%11.1
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من أف ارد عينة الدراسة هم ينتمون للفئة التك اررية (  29 -25سنة) ،وأن ( )%30.0من أفراد
عينة الدراسة ينتمون للفئتين التك ارريتين ( 39 - 35سنة) ،و ( 49 - 45سنة) بمعدل
( )%15.0لكل فئة .ويتبين أيضا أن ( )%22.2من أفراد عينة الدراسة ينتمون للفئتين
التك ارريتين ( 34 -31سنة) ،و ( 44 -41سنة) بمعدل ( )%12.2لكل فئة .وتبين ()%12.2
من أفراد عينة الدراسة هم ينتمون للفئة التك اررية ( 51سنة فأكثر) .وتعكس هذه النتائج أن أغلب
العاملين في البنوك من أفراد عينة الدراسة هم الفئات العمرية ( )22-25ويعود السبب إلى
الخبرات المتراكمة عند العاملين في قطات المصارف ألنهم أصحاب خبرة ،إضافة إلى أن الفئة
العمرية ( )22-20تعتبر نسبة جيدة مقارنة في هذا القطات الذي يرفد المصارف بالشباب مع
الحفاظ على أصحاب الخبرة من هم بأعمار أكثر من ( )50سنة وتعتبر هذه حالة جيدة
الجدول ()4-2

وطبيعية.

توايع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر
المتغير

العمر

الفئة

التكرار

النسبة المئوية ()%

 24-21سنة

13

11.5

 29 -25سنة

20

17.7

 34 -31سنة

16

14.2

 39 - 35سنة

17

15.0

 44 -41سنة

16

14.2

 49 - 45سنة

17

15.0

 51سنة فأكثر

14

12.4

113

%100

المجموت

وبالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة ،فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول التالي ( )5-3أن
ما نسبته ( )%32.1من أفراد عينة الدراسة هم ممن تزيد عدد سنوات خبرتهم عن  15سنة
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فأكثر ،وأن( )%26.6هم ممن لديهم خبرة تتراوح ما بين  11سنوات – 15سنة .وأن()%23.2
هم ممن لديهم خبرة أقل من  5سنوات .وأن( )%16.2هم ممن لديهم خبرة تتراوح ما بين 5
سنوات –  9سنوات .وأخي ار ،تبين أن إجمالي النسبة المئوية للمبحوثين من عينة الدراسة ممن
لديهم خبرة  10سنة فأكثر بلغت ( .)%52.2وهو ما يمكن تفسيره بأن العاملين في البنوك
يمتلكون خبرات طويلة في مجال عملهم والذي يضمن اإلستقرار في عمل هذه البنوك وفي
سياستها الداخلية والخارجية تجاه الموارد البشرية التي تعمل لديها.
الجدول ()5-2

توايع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة
المتغير

عدد سنوات الخبرة

الفئة

التكرار

النسبة المئوية ()%

أقل من  5سنوات

27

23.9

 5سنوات –  9سنوات

19

16.8

 11سنوات – 15سنة

30

26.6

 15سنة فأكثر

37

32.7

المجموت

113

%100

وما يرتبط بمتغير المؤهل العلمي وكما هو موضح بالجدول التالي ( )6 -3فقد تبين
أن ( )%11.2من حملة شهادة الدبلوم ،وأن( )%13.5من أفراد عينة الدراسة هم من حملة
درجة البكالوريوس في إختصاصاتهم ،وأن حملة شهادات الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)
في إختصاصاتهم شكلت نسبتهم ما مجمله ( .)%15.1وهو ما يمكن تفسيره بأن إرتفات
مستوى التحصيل العلمي لدى عينة الدراسة بسبب زيادة اإلهتمام بالتعليم والمزايا الممنوحة
لخريجي الجامعات ،دفعت بهم للتوجه نحو التعليم الجامعي.
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الجدول ()6-2

توايع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
المتغير

المؤهل العلمي

الفئة

التكرار

النسبة المئوية ()%

دبلوم

13

11.4

بكالوريوس

83

73.5

ماجستير

15

13.3

دكتوراه

2

1.8

المجموت

113

%100

كذلك فقد أظهرت النتائج الخاصة بمتغير عدد سنوات العمل في البن الحالي ،فقد
أظهرت النتائج والموضحة بالجدول التالي ( )1-3أن ما نسبته ( )%31.2من أفراد عينة
الدراسة هم ممن تزيد سنوات خبرتهم عن  15سنة فأكثر ،وأن ( )%23.2هم ممن لديهم خبرة
تقل عن  5سنوات .كما يالحظ أن الذين تقع سنوات خبرتهم ما بين ( 5سنوات  2 -سنة)
بلغت ( ،)%23وان ما نسبته ( )%21.2من أفراد عينة الدراسة هم ممن تقع سنوات خبرتهم
ما بين ( 10سنوات  15 -سنة) .وهذا مؤشر على أن خبرة هؤالء العاملين في البنوك جيدة،
حيث تمنحهم ميزة ايجابية إضافية تمكنهم من التعامل مع األمور اإلدارية بطريقة مهنية كبيرة.
يتمتعون بعدد سنوات عمل في البنك الحالي كافية للقيام باألعمال الموكولة إليهم.
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الجدول ()7-2

توايع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات العمل في البن الحالي
المتغير

عدد سنوات العمل في
البن الحالي

الفئة

التكرار

النسبة المئوية ()%

أقل من  5سنوات

27

23.9

 5سنوات –  9سنوات

26

23.0

 11سنوات – 15سنة

24

21.2

 15سنة فأكثر

36

31.9

المجموت

113

%100

 4-3أداة الدراسة
لقد اعتمد الباحث على العديد من البحوث التي قاست متغيرات الدراسة من خـالل االطـالت
واالستفادة من االستبانات التي تم جمع البيانات من خاللها باعتبارهـا اداة الد ارسـة وتـم تطويرهـا بمـا
ينسجم مع متغيرات الدراسة وتم عرضها على عدد من مـدراء المصـارف والفـروت فـي الضـفة الغربيـة
لغرض مالءمتها مع طبيعة عمل إدارة الجودة والفروت ،وتكونت من جزأين رئيسين هما:
 -1الجاااء األول :وخصــص للتعــرف علــى العوامــل الديموغرافيــة للمســتجيبين مثــل (الجــنس ،العمــر،
عدد سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات العمل في البنك الحالي).
 -2الجاء الثاني :وخصص للعبارات التي تغطي متغيرات الدراسة ،واستخدم الباحث مقياس ليكـرت
الخماسي ذي المستويات الخمس( ،موافق جدا  5عالمات ،موافق  4عالمات ،موافق الى حد مـا 3
عالمات ،غير موافق عالمتان ،غيـر موافـق جـدا عالمـة واحـدة) ،وذلـك بعـد قـراءة موسـعة للد ارسـات
التــي تتنــاول الموضــوت واإلطــالت علــى بعــض الم ارجــع المتخصصــة فــي هــذا المجــال .والملحــق رقــم
( )1يبين نموذج استبانة الدراسة.
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 5-3صدق األداة
تــم عــرض االســتبانة علــى محكمــين مــن أصــحاب الخب ـرات العلميــة والعمليــة المتراكمــة مــن
أسـاتذة الجامعــات األردنيــة مــن ذوي الخبـرة واالختصــاص بعلــم اإلدارة واإلحصــاء .والملحــق رقــم ()2
يبين أسماء محكمي استبانة الدراسة.

 0-3ثبات األداة
ولقيــاس مــدى ثبــات أداة القيــاس فقــد اســتخدم الباحــث اختبــار ( كرونبــا ألفــا –Cronbach
 ) Alphaلالتساق الـداخلي وبلغـت (  ،)% 95.7ويوضـح الجـدول رقـم ( ) 8-3معـامالت الثبـات،
ويالحظ من قيم كرونبا ألفا أنها كانت أعلى من  %61وهي النسبة المقبولة لتعميم نتائج الدراسة،
وهو الحد األدنى المقبول به في العـلـوم االجتماعية (.)Malhotra, 2013, P:513
الجدول ()8-3

قيمة معامالت الثبات (كرونباخ ألفا  ) Cronpach’s Alphaلمتغيرات الدراسة
تسلسل الفقرات
2–1

اسم المتغير

معامل الثبات كرونباخ ألفا %

التزام اإلدارة العليا

% 21.2

16 – 10

التركيز على الزبائن

% 21.1

22-11

تمكين العاملين

% 25.2

32 -25

التحسين المستمر

% 26.1

32 -33

تخطيط الموارد البشرية

% 25.2

22 -32

االستقطاب والتوظيف

% 21.1

51 -25

التدريب والتطوير الوظيفي

% 25.1

52 -52

التعويضات والحوافز

% 26.5

55-1

معامل الثبات الكلي

% 95.7
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 7-3متغيرات الدراسة
المتغير المستقل :إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة :وتم قياسـه مـن خـالل المتغيـرات الفرعيـة وهـي:
التزام اإلدارة العليا ،تركيز على زبائن ،تمكين عاملين ،تحسين مستمر.
المتغير التابع :إدارة الموارد البشرية :وتم قياسها من خالل المؤشرات اآلتية :تخطيط موارد بشرية،
استقطاب وتوظيف ،تدريب وتطوير الوظيفي ،تعويضات والحوافز.
وتــم االعتمــاد فــي هــذه الد ارســة علــى نــوعين مــن مصــادر المعلومــات همــا المصــادر األوليــة
والمصادر الثانوية وكما يلي:
أ -البيانات األولية :بيانات تم الحصول عليها من خالل إعداد استبانة.
ب -البيانات الثانوية :بيانات تم الحصول عليها من المصادر المكتبية والمراجعة األدبية للد ارسـات
السابقة.
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 8-3المعالجة اإلحصائية
تم ـت االســتعانة ببرنــامج الحزمــة اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة ))SPSS

Statistical

 Package for Social Scienceوبالتحدي ــد ف ــان الباح ــث اس ــتخدم المعالج ــات واألس ــاليب
اإلحصائية اآلتية:
 -1وسط حسابي وانحراف معياري وتك اررات ونسب مئوية.
ولغرض تحديد مستوى فقرات األستبانة سيتم اعتماد المعادلة التالية-:
))Sekaran,2013,P:96

5-1/3=1333
 .1أقل من  2.66منخفض .
 3.66-2.62 .2متوسط.
 .3أكثر من  3.67مرتفع .
 -2اختبار كرونبا ألفا.)Cronbach's alpha( :
-3اختبـار التوزيـع الطبيعـي ( )Normal Distributionومعامـل االلتـواء ( )Skewnessواختبـار
( )Multicollinearityوالتباين (.)VIF
-2التحليل التشابكي ()correlation coefficient
 -5تحليل االنحدار الخطي المتعدد (.)Multiple Regression
-6اختبار االنحدار المتدرج (.)Stepwise Regression
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الفصل الرابع
عرض وتحليل البيانات واختبار الفرضيات

 1-4نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة

 2-4نتائج اختبار فرضيات الدراسة
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الفصل الرابع

عرض وتحليل البيانات واختبار الفرضيات
 1-4نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة

أوالً :وصف النتائج المتعلقة بالمتغيرات المستقلة :إدارة الجودة الشاملة

لوصـف مسـتوى األبعـاد المختلفـة لتطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة المتمثلـة ب ـ (التـزام اإلدارة

العليا والتركيز على الزبائن وتمكين العاملين والتحسين المستمر).
 -1التاام اإلدارة العليا
يبين الجدول التالي رقم ( )1-2المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية و ترتيـب الفقـرة
من حيث األهمية التي حصلت عليها من خالل اإلجابات التي تم الحصول عليها.
جدول ()1 - 4

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستوى التاام اإلدارة العليا
الحسابي

اإلنحراف
المعياري

ترتيب

مستوى

1

تدعم اإلدارة العليا وجود خطه واضحة حول الجودة.

4.141

.7890

1

مرتفعة

2

تٌولي اإلدارة العليا في البنك أهمية قصوى للجودة بوصفها أحد أهم
أولوياتها.

4.097

.8341

3

تهتم اإلدارة العليا بتوفير متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

4.070

.8314

تحرص اإلدارة العليا جاهدة الن تكون خدمات البنك ذات جودة

4.140

.8331

ت

2
5

فقرات متغير التاام اإلدارة العليا

المتوسط

عالية.
تساهم اإلدارة العليا في إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها األقسام

3.840

.7388

المختلفة.

الفقرة

2
6
2
2

األهمية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

6

تحرص اإلدارة العليا على بناء سمعه طيبة للبنك عند الزبائن

4.132

.7962

3

مرتفعة

1

تدعم اإلدارة العليا جميع المبادرات لتحسين الجودة.

4.053

.7657

1

مرتفعة

ت ــدعم اإلدارة العلي ــا جه ــود نش ــر ثقاف ــة الج ــودة ب ــين الع ــاملين وأقس ــام

3.973

.7495

2
2

البنك.
تهتم اإلدارة العليا بالتركيز على رضا الزبائن وتنجح في إدراك

4.088

توقعاتهم.
التاام اإلدارة العليا

4.060

.7741

2
5
مرتفعة

مرتفعة
مرتفعة
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يشير الجدول ( )1-2إلى أن متوسطات متغير التاام اإلدارة العليا جاءت جميعها
بالمستوى المرتفع من التطبيق ،وبلغت متوسطاتها الحسابية ما بين ( ،) 3.840 -4.141
وكانت الفقرة رقم (  ) 1األعلى بين الفقرات وتنص هذه على أنه " تدعم اإلدارة العليا وجود خطه
واضحة حول الجودة " في حين أن الفقرة رقم (  ) 5حصلت على أقل نسبة من اإلجابات وتنص
على أنه " تساهم اإلدارة العليا في إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها األقسام المختلفة ".
أما االنحراف المعياري الذي يشير إلى مدى تشتت قيم هذا المتغير عن الوسط الحسابي،
فان القيم المنخفضة التي تم الحصول عليها تشير إلى أن إجابات عينة الدراسة متقاربة ومتشابهة
إلى حد ما.
يالحظ الباحث مما سبق ،أن أفراد العينة يرون أن البنك الذي يعملون به يتمتع بدرجة
مرتفعة من تطبيق متغير التزام اإلدارة العليا ،ويعزى ذلك إلى أن نجاح المصارف التجارية العاملة
في الضفة الغربية يعتمد في تطبيق إدارة الجودة الشاملة بشكل كبير على دعم اإلدارة العليا
والتزامها وقناعتها بتبني هذه الفلسفة في كل أنشطة وعمليات وأقسام البنك ،وقدرته على اإلقنات
والتأثير في األفراد حول ضرورة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة .كما أن التزام طويل األمد إزاء
تحسين الجودة يجب أن يكون هناك إلتزام بالجودة يبدأ من األعلى ،وينبغي أن يكون المدير قدوة
حسنة أمام المرؤوسين بأن يكون مثال يحتذى به في تصرفاته ،كما ينبغي أن تكون عملية التحسين
مخطط لها على نطاق المنظمة ككل وأن ال تكون نشاطاتها مقتصرة على وحدة أو قسم معين.
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 -2التركيا على الابائن
يبين الجدول التالي رقم ( )2-2المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية و ترتيـب الفقـرة مـن

حيــث األهميــة التــي حصــلت عليهــا مــن خ ــالل اإلجابــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن وح ــدة
المعاينة.

جدول ()2 - 4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستوى التركيا على الابائن

ت
11

المتوسط اإلنحراف

ترتيب

مستوى

الحسابي

المعياري

الفقرة

األهمية

يقوم البنك بتلبية متطلبات العمالء وبشكل 4.026

.7002

فقرات متغير التركيا على الابائن

مستمر
11

يعمل البنك استطالعات دورية لمعرفة مدى 3.840

.8298

رضا الزبائن عن خدمات البنك.
12

يطور البنك جودة خدماته باالستفادة من 4.000
ٌ
نتائج التقييم

.8345

13

يتابع البنك شكاوي الزبائن إليجاد الحلول 4.212

.8286

المناسبة لها.
14

يسعى البنك لتصميم الخدمات بشكل يحقق 4.123

.7575

رغبات الزبائن.
15

يشرك البنك زبائنه في تطوير الخدمات 3.752
ٌ
الجديدة.

.8816

16

يحرص البنك على تنظيم لقاءات دورية 3.690

.8353

بهدف تعزيز العالقة مع الزبائن.
التركيا على الابائن

3.949

3
5
2
1
2
6
1
مرتفعة

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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يشير الجدول ( )2-2إلى أن متوسطات متغير التركيا على الابائن جاءت جميعها
بالمستوى المرتفع من التطبيق ،وبلغت متوسطاتها الحسابية ما بين ( ،)3.690 - 4.212وكانت
الفقرة رقم (  )13األعلى بين الفقرات وتنص هذه على أنه " يتابع البنك شكاوي الزبائن إليجاد
الحلول المناسبة لها " في حين أن الفقرة رقم ( )16حصلت على أقل نسبة من اإلجابات وتنص
على أنه " يحرص البنك على تنظيم لقاءات دورية بهدف تعزيز العالقة مع الزبائن ".
يالحظ الباحث مما سبق ،أن أفراد العينة يرون أن البنك الذي يعملون به يتمتع بدرجة
مرتفعة نسبيا من تطبيق متغير التركيز على الزبائن ،واذا كان األمر بهذه األهمية ،فإن الباحث
يرى أنه ينبغي على المصارف التجارية في الضفة الغربية أن تقوم وبشكل مستمر بمعرفة ودراسة
زبائنها من حيث حاجاتهم ورغباتهم االئتمانية الحالية والمستقبلية وغير ذلك من األمور .وبعبارة
أخرى ينبغي أن تكون هذه البنوك على علم ودراية بكل ما يخص الزبون .كما ينبغي عليها عدم
إهمال قضية معالجة الشكاوي ،وذلك أن كون البنك يطبق مبدأ التركيز على الزبائن فإنه يحتم
عليها اإلهتمام بشكاوي الزبائن ،حيث أن شكاوي الزبائن هي من أهم الوسائل التي من خاللها
تعرف البنوك على نقاط القوة والضعف فيها ،فينبغي أن يكون النظر إلى موضوت الشكاوي على
أنها فرص وليست تهديدات.
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 -2تمكين العاملين
يبين الجدول التالي رقم ( )3-2المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية و ترتيـب الفقـرة

مــن حيــث األهميــة التــي حصــلت عليهــا مــن خــالل اإلجابــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن
وحدة المعاينة.

جدول ()2 - 4

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستوى تمكين العاملين
فقرات متغير تمكين العاملين

ت

المتوسط

اإلنحراف

ترتيب

مستوى

الحسابي

المعياري

الفقرة

األهمية

17

يحرص البنك على زيادة مشاركة العاملين في 3.531

18

يفوض البنك صالحيات للعاملين لتسريع عملية 3.486
ٌ
اتخاذ الق ار ارت

1.027

19

يتيح البنك المعلومات لجميع العاملين دون 3.575

1.116

21

يتاح للعاملين فرصة مناقشة وتوضيح أسباب 3.778
ٌ
انخفاض الجودة.

.8528

21

يحرص البنك على التطوير المستمر لقدرات 4.061

.7937

.9265

اتخاذ الق اررات.

استثناء

العاملين من خالل استضافة الخبراء.
22

يشارك العاملون بإعداد الخطط اإلستراتيجية 3.504

.9460

لتحسين الجودة.
23

يدرب البنك العاملين على حل المشاكل.

3.769

.7560

24

يجري البنك لقاءات جماعية مستمرة مع 3.716

.8911

العاملين لمناقشة األمور المتعلقة بتحسين

6
2

متوسطة

5

متوسطة

2
1

تمكين العاملين

مرتفعة
مرتفعة

1

متوسطة

3

مرتفعة

2

الجودة.
3.678

متوسطة

مرتفعة

مرتفعة
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يشير الجدول ( )3-2إلى أن متوسطات متغير تمكين العاملين تراوحت بين المستوى
المرتفع والمستوى المتوسط ،وبلغت متوسطاتها الحسابية ما بين ( ،)3.486- 4.061وجاءت
أربعة فقرات من هذا المتغير بالمستوى المرتفع من التطبيق وهي الفقرات ذات األرقام (  ) 20و
( ) 21و (  )23و (  ) 22في حين جاءت بقية الفقرات بالمستوى المتوسط من التطبيق ،وهي
الفقرات ذات األرقام (  ) 11و (  ) 12و (  ) 12و ( ،)22وكانت الفقرة رقم (  )21األعلى
بين الفقرات وتنص هذه على أنه " يحرص البنك على التطوير المستمر لقدرات العاملين من
خالل استضافة الخبراء " في حين أن الفقرة رقم ( )12حصلت على أقل نسبة من اإلجابات
وتنص على أنه " ٌيفوض البنك صالحيات للعاملين لتسريع عملية اتخاذ الق ار ارت ".
يالحظ الباحث مما سبق ،أن أفراد العينة يرون أن البنك الذي يعملون به يتمتع بدرجة
مرتفعة نسبيا من تطبيق متغير تمكين العاملين ،إن المنظمات الرائدة في تطبيق إدارة الجودة
الشاملة زمنها البنوك تسعى لخلق االهتمام الكبير لدى العاملين في أعمالهم ومهامهم ووظائفهم
التي يؤدونها ،بحيث يشعروا بملكيتهم للمنظمة التي يعملون فيها ،وبالتالي يكون نجاحه من نجاحها
وفشله من فشلها.
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 -4التحسين المستمر
يب ــين الج ــدول الت ــالي رق ــم ( )2-2المتوس ــطات الحس ــابية واإلنح ارف ــات المعياري ــة و ترتي ــب

الفقـرة مـن حيــث األهميـة التــي حصـلت عليهــا مـن خـالل اإلجابــات التـي تــم الحصـول عليهــا
من وحدة المعاينة.

جدول ()4 - 4

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستوى التحسين المستمر
فقرات متغير التحسين المستمر

ت

المتوسط

اإلنحراف

ترتيب

مستوى

الحسابي

المعياري

الفقرة

األهمية

25

يضمن البنك مبدأ "التحسين المستمر" في كافة 3.929
ٌ
سياساته.

.7035

26

يعد البنك "التحسين المستمر" مسؤولية مختلف 3.929
ٌ
المستويات اإلدارية فيها.

.7406

27

يعتبر البنك التحسين المستمر في العمل جزءا 4.035

.8229

28

يستخدم البنك أحدث التكنولوجيا في تطبيق 3.973

29

يطور البنك في هيكله التنظيمي باستمرار 3.938
ٌ
لتسهيل إجراء العمليات المصرفية

.7709

31

يستجيب

والمستجدات 3.814

.7623

31

يحرص البنك على تقليل وقت تقديم الخدمة 4.017

من متطلبات الجودة

.8604

إستراتيجية الجودة الشاملة.

البنك

التكنولوجية والتقنية.

للمتغيرات

.7557

للزبون.
32

يهتم البنك بالبحث والتطوير من أجل التحسين 4.150
المستمر في خدماته.
التحسين المستمر

3.973

.6972

6

مرتفعة

6

مرتفعة

2

مرتفعة

2
5
2

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3

مرتفعة

1

مرتفعة

مرتفعة
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يشير الجدول ( )2-2إلى أن متوسطات متغير التحسين المستمر جاءت جميعها
بالمستوى المرتفع من التطبيق ،وبلغت متوسطاتها الحسابية ما بين (،) 3.814 - 4.150
وكانت الفقرة رقم (  ) 32األعلى بين الفقرات وتنص هذه على أنه " يهتم البنك بالبحث والتطوير
من أجل التحسين المستمر في خدماته " في حين أن الفقرة رقم (  ) 30حصلت على أقل نسبة
من اإلجابات وتنص على أنه " يستجيب البنك للمتغيرات والمستجدات التكنولوجية والتقنية ".
يالحظ الباحث مما سبق ،أن أفراد العينة يرون أن البنك الذي يعملون به يتمتع بدرجة
مرتفعة من تطبيق متغير التحسين المستمر ،وهذا يشير إلى أن استجابات عينة الدراسة كانت
إيجابية على جميع العبارات ،وأن المصارف التجارية في الضفة الغربية تطبق وبدرجة عالية مبدأ
التحسين المستمر .حيث إن المنظمات بكافة أنواعها تبقى دائما في حاجة شديدة إلى التحسين
المستمر في عمليتاها وأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها ،وذلك ألن حاجات ورغبات الزبون متغيرة
باستمرار وكذلك البيئة الداخلية والخارجية فهي تتغير بمرور الزمن مما يجعل التحسين المستمر من
أهم الوسائل واإلستراتيجيات التي تمكن البنك من البقاء في السوق والمنافسة فيه .وبذلك يتبين أن
التحسين المستمر ليس مقصو ار على المخرجات فحسب ،بل يمتد ليشمل المدخالت والعمليات
والمخرجات ،فهي عملية شاملة.
ثانيا :وصف النتائج المتعلقة بالمتغيرات التابعة :ممارسات إدارة الموارد البشرية
لوصــف مســتوى األبعــاد المختلفــة لممارســات إدارة الم ـوارد البش ـرية المتمثلــة بـ ـ (تخطــيط
الموارد البشرية ،االستقطاب والتوظيف ،التدريب والتطوير الوظيفي ،التعويضات والحوافز) ،لجأ
الباح ــث إل ــى إس ــتخدام المتوس ــطات الحس ــابية واإلنح ارف ــات المعياري ــة ،وأهمي ــة الفقـ ـرة ،كم ــا ه ــو
موضح بالجداول اآلتية (.)2 -2( ،)1-2( ،)6-2( ،)5-2
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 -1تخطيط الموارد البشرية
يبين الجدول التالي رقـم ( )5-2المتوسـطات الحسـابية واإلنح ارفـات المعياريـة و ترتيـب

الفق ـرة مــن حيــث األهميــة التــي حصــلت عليهــا مــن خــالل اإلجابــات التــي تــم الحصــول
عليها من وحدة المعاينة.

جدول () 5 - 4

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستوى تخطيط الموارد البشرية
ت

فقرات متغير تخطيط الموارد البشرية

المتوسط

اإلنحراف

ترتيب

مستوى

الحسابي

المعياري

الفقرة

األهمية

33

يقوم البنك بتخطـيط احتياجاتـه اإلسـتراتيجية مـن 3.982

34

يقدر البنـك بتقـدير احتياجاتـه مـن القـوى البشـرية 4.000
ٌ
وفق خطة سنوية معدة مسبقا ومكتوبة.

.7440

35

يحـ ــدد البنـ ــك الفـ ــائض أو العجـ ــز مـ ــن العـ ــاملين 3.840
ٌ
الذين سيحتاج إليهم في المستقبل.

.8511

36

يـ ـربط البن ــك احتياجاتـ ـه المس ــتقبلية م ــع الع ــرض 3.973

.8910

37

يقوم البنك بتحديد نوعية العاملين الذين ستحتاج 4.079

.6544

الموارد البشرية باعتماد أسس علمية مناسبة.

المتحمل للموارد البشرية.

.6832

إليهم من حيث توافر المهارات والتخصصات.
38

يستخدم البنك طرقا كمية فـي التنبـؤ باحتياجاتهـا 3.858
المستقبلية من الموارد البشرية.

تخطيط الموارد البشرية

3.955

.8003

3
2
6
2
1
5

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

مرتفعة

يش ــير الج ــدول ( ) 5-2إل ــى أن متوس ــطات متغي ــر تخطااايط الماااوارد البشااارية ج ــاءت
جميعهـ ــا بالمسـ ــتوى المرتفـ ــع مـ ــن التطبيـ ــق ،وبلغـــت متوسـ ــطاتها الحسـ ــابية مـ ــا بـ ــين (- 4.079
 ،)3.840وكانــت الفقـ ـرة رقــم (  )31األعل ــى بــين الفقـ ـرات وت ــنص هــذه عل ــى أنــه " يق ــوم البن ــك
بتحديد نوعية العاملين الذين ستحتاج إلـيهم مـن حيـث تـوافر المهـارات والتخصصـات " فـي حـين

78

أن الفقـ ـرة رق ــم ( ) 35حص ــلت عل ــى أق ــل نس ــبة م ــن اإلجاب ــات وت ــنص عل ــى أن ــه " ٌيح ــدد البن ــك
الفائض أو العجز من العاملين الذين سيحتاج إليهم في المستقبل ".
يالحظ الباحث مما سبق ،أن أفراد العينة يرون أن البنك الذي يعملون به يتمتع بدرجة
مرتفعة من تطبيق متغير تخطيط الموارد البشرية ،والمعروف أن تخطيطَ الموارد البشرية يهدف إلى
أن
ضمان توافر المورد البشري ذي المهارة والتخصص عند الحاجة إليه وفي جميع األوقات ،و ّ
إخفاق البنوك وفشلها في وضع الشخص المناسب في المكان الذي يتالءم مع مؤهالته وخبراته
ومهاراته ،يؤثر سلبا على نجاح البنك وبقائه ،كما أن تخطيط الموارد البشرية ُيسهم في تعزيز قدرة
للتغيرات البيئية بفاعلية أكبر.
البنك على مواجهة التحديات التنافسية ،ويمكنها من االستجابة ّ
ويرى الباحث أن هذا االهتمام من إدارات المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية
عينة الدراسة بتحديد االحتياجات المطلوبة من القوى العاملة في البنك ،لكي تستطيع اإلجابة عن
تساؤالت ماذا تعمل؟ وكيف تعمل؟ في مواجهة احتياجاته من الموارد البشرية المستقبلية.
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 -2االستقطاب والتوظيف
يبين الجدول التالي رقـم ( )6-2المتوسـطات الحسـابية واإلنح ارفـات المعياريـة و ترتيـب

الفق ـرة مــن حيــث األهميــة التــي حص ـلت عليهــا مــن خــالل اإلجابــات التــي تــم الحصــول
عليها من وحدة المعاينة.

جدول () 6 - 4

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستوى االستقطاب والتوظيف
ت
39

فقرات متغير االستقطاب والتوظيف

المتوسط

اإلنحراف

ترتيب

مستوى

الحسابي

المعياري

الفقرة

األهمية

يق ــوم البن ــك ب ــاإلعالن الخ ــارجي ع ــن الوظ ــائف 4.070

.7406
2

الشـ ـ ـ ــاغرة لـ ـ ـ ــديها السـ ـ ـ ــتقطاب واختيـ ـ ـ ــار القـ ـ ـ ــوى

مرتفعة

البشرية.
41

يســتخدم البنــك اختبــارات االختيــار مثــل (اختبــار 4.185

.7385
2

المعرف ـ ــة ،اختب ـ ــار الشخص ـ ــية واختب ـ ــارات اللغ ـ ــة
وغيرها) عند اختيار الموظفين الجدد.

41

ي ارعــي البنــك عنــد تطبيــق إســتراتيجية التوظيــف 3.991

6

الوظائف.
42

يركــز البنــك علــى مواصــفات الوظيفــة عنــد شــغل 4.088

.7506

الوظائف (المؤهل العلمي ،الخبرة ،الكفاءة).
43

يقـ ــوم البنـ ــك بعمـ ــل اختبـ ــارات ومقـ ــابالت معـ ــدة 4.238

44

يس ـ ــتخدم البن ـ ــك أس ـ ــاليب تحفيزي ـ ــة الس ـ ــتقطاب 4.026

.7352

مسبقا عند اختيار الموظفين الجدد.

الكفاءات من مصادر عده في سوق العمل.
االستقطاب والتوظيف

مرتفعة

.7257

تنـ ـ ـ ــوت القـ ـ ـ ــدرات ومهـ ـ ـ ــارات المتقـ ـ ـ ــدمين لشـ ـ ـ ــغل

مرتفعة

4.100

.7495

3
1
5
مرتفعة

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

81

يشير الجدول ( ) 6-2إلى أن متوسطات متغير االستقطاب والتوظيف جاءت جميعها
بالمستوى المرتفع من التطبيق ،وبلغت متوسطاتها الحسابية ما بين ( ،)3.991 - 4.238وكانت
الفقرة رقم (  )23األعلى بين الفقرات وتنص هذه على أنه " يقوم البنك بعمل اختبارات ومقابالت
معدة مسبقا عند اختيار الموظفين الجدد " في حين أن الفقرة رقم ( )21حصلت على أقل نسبة
من اإلجابات وتنص على أنه " يراعي البنك عند تطبيق إستراتيجية التوظيف تنوت القدرات
ومهارات المتقدمين لشغل الوظائف ".
يالحظ الباحث مما سبق ،أن أفراد العينة يرون أن البنك الذي يعملون به يتمتع بدرجة
مرتفعة من تطبيق متغير االستقطاب والتوظيف التي تهتم بوضع الفرد المناسب في المكان
المناسب ،وذلك بانتقاء األنسب واألفضل واألكثر فاعلية من بين المتقدمين للوظيفة ،حيث يتوقف
على عملية االختيار واالستقطاب نجاح النشاطات الوظيفية األخرى ،وفي إكساب البنك ميزة
تنافسية من خالل اختيار نوعية المورد البشري الذي تتفق مؤهالته وقدراته مع متطلبات الوظيفة،
والقادر على القيام بواجباته في البنك.
ويرى الباحث أن قيام إدارات المصارف التجارية في الضفة الغربية عينة الدراسة بالبحث
وجذب مرشحين مؤهلين لملء الشواغر الوظيفية ،استنادا إلى مواصفات ومعايير إدارة الجودة
الشاملة سوف يسهم في نجاح البنك في تقديم خدمات مصرفية ذات جودة عالية ،ويساعد البنك في
التعامل مع المسؤوليات القانونية واالجتماعية.
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 -2التدريب والتطوير الوظيفي
يبين الجدول التالي رقـم ( )1-2المتوسـطات الحسـابية واإلنح ارفـات المعياريـة و ترتيـب

الفق ـرة مــن حيــث األهميــة التــي حصــلت عليهــا مــن خــالل اإلجابــات التــي تــم الحصــول
عليها من وحدة المعاينة.

جدول () 7 - 4

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستوى التدريب والتطوير الوظيفي
ت

فقرات متغير التدريب والتطوير الوظيفي

المتوسط

اإلنحراف

ترتيب

مستوى

الحسابي

المعياري

الفقرة

األهمية

45

يصـ ـ ــمم البنـ ـ ــك ب ـ ـ ـرامج تدريبيـ ـ ــة وفقـ ـ ــا لحاجـ ـ ــات 4.017
ُ

46

يشــرك البنــك العــاملين فــي دورات تدريبيــة بهــدف 4.088
ٌ
إكسابهم المهارات المتعلقة بطبيعة العمل

.7506

47

يق ــوم البن ــك بتقي ــيم المت ــدربين للتأك ــد م ــن م ــدى 4.070

.7873

48

يت ـ ـ ــوفر بالبن ـ ـ ــك إدارة مس ـ ـ ــتقلة ته ـ ـ ــتم ب ـ ـ ــالتطوير 4.221

49

يوجد في البنـك مجموعـة مـن النشـاطات الهادفـة 4.079

.6941

العاملين.

استفادتهم من الدورة

.7163

والتدريب.

يحـ ـ ـ ــرص البنـ ـ ـ ــك علـ ـ ـ ــى االسـ ـ ـ ــتعانة بـ ـ ـ ــالخبرات 4.035

.7550

الخارجية لتدريب للعاملين.
يسـ ــهم التـ ــدريب الـ ــذي يحصـ ــل عليـ ــه الموظـ ــف 3.991
بإحداث تعديل في سلوكياته

التدريب والتطوير الوظيفي

2

مرتفعة

1

3

إيجابي

51

2

مرتفعة

4.072

مرتفعة

.7576

إلــى تطــوير ســلوكيات ومهــارات العــاملين بشــكل

51

6

مرتفعة

.7379

5
1
مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة
مرتفعة

82

يشير الجدول ( )1 -2إلى أن متوسطات متغير التدريب والتطوير الوظيفي جاءت جميعها
بالمستوى المرتفع من التطبيق ،وبلغت متوسطاتها الحسابية ما بين (،) 3.991 - 4.221
وكانت الفقرة رقم (  )22األعلى بين الفقرات وتنص هذه على أنه " يتوفر بالبنك إدارة مستقلة
تهتم بالتطوير والتدريب " في حين أن الفقرة رقم (  )51حصلت على أقل نسبة من اإلجابات
وتنص على أنه " يسهم التدريب الذي يحصل عليه الموظف بإحداث تعديل في سلوكياته ".
يالحظ الباحث مما سبق ،أن أفراد العينة يرون أن البنك الذي يعملون به يتمتع بدرجة
متوسطة نسبيا من تطبيق متغير التدريب والتطوير الوظيفي ،حيث تسعى البنوك من خالل التدريب
إلى تحقيق أهدافها في رفع وتطوير كفاءة العاملين وتوجيه اتجاهاتهم نحو أنشطة معينة وبجودة
عالية ،وتزويدهم بالمهارات والمعارف والخبرات والسلوكيات الالزمة ألداء أعمالهم بفعالية ،وبشكل
التغيرات البيئية والتكنولوجية في البيئة المحيطة ،ولمواجهة نواحي النقص
قادر على التكيف مع
ّ
والضعف في مهارات العاملين أو معلوماتهم أو اتجاهاتهم.
ويرى الباحث أن قيام إدارات المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية عينة الدراسة
بتدريب العاملين وتطوير مستويات األداء الوظيفي لديهم واكسابهم المهارات والمعارف والقدرات
واألفكار من شانه أن يعمل على إزالة الضعف أو القصور في سلوكهم ،واكسابهم المهارات الالزمة
لتنفيذ واجباتهم بأعلى جودة.
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 -4التعويضات والحوافا
يبين الجدول التالي رقـم ( )2-2المتوسـطات الحسـابية واإلنح ارفـات المعياريـة و ترتيـب

الفق ـرة مــن حيــث األهميــة التــي حصــلت عليهــا مــن خــالل اإلجابــات التــي تــم الحصــول
عليها من وحدة المعاينة.

جدول () 5 - 4

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستوى التعويضات والحوافا
ت

فقرات متغير التعويضات والحوافا

المتوسط

اإلنحراف

ترتيب

مستوى

الحسابي

المعياري

الفقرة

األهمية

52

يس ــتخدم البن ــك مع ــايير مح ــددة لتحدي ــد األج ــور 4.000

53

يتالءم نظـام التعويضـات المعمـول بـه فـي البنـك 3.805

.8964

مثل األداء والجهد والمؤهل العلمي والخبرة.

1

.8645
2

مــع المســتوى المعيشــي العــام ومســتوى األســعار

في السوق
54

تتناسـق الرواتــب التـي يـدفعها البنـك مــع الرواتــب 3.858

55

يعمــل البنــك علــى تطبيــق سياســة تعــويض مرنــه 3.840

.9341

التي تدفعها البنوك األخرى في نفس الفئة

.8615

على أساس المواصفات الوظيفية
56

يتبنـ ـ ــى البنـ ـ ــك ح ـ ـ ـوافز متنوعـ ـ ــة للحفـ ـ ــاظ علـ ـ ــى 3.734

مرتفعة

.8662

2
3

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

5

مرتفعة

57

يستخدم البنك سياسة تعويض توفر العدالة.

3.566

.8438

6

متوسطة

58

يستخدم البنك سياسة تعويض توفر المساواة.

3.513

.8357

1

متوسطة

الكفاءات والقدرات اإلبداعية.

التعويضات والحوافا

3.759

مرتفعة

84

يشير الجدول ( ) 2-2إلى أن متوسطات متغير التعويضات والحوافا تراوحت بين
المستوى المرتفع والمستوى المتوسط ،وبلغت متوسطاتها الحسابية ما بين (،) 3.513 - 4.000
وجاءت خمسة فقرات من هذا المتغير بالمستوى المرتفع من التطبيق وهي الفقرات ذات األرقام
( ) 52و (  )53و (  )52و ( ) 55و ( ) 56في حين جاءت بقية الفقرات بالمستوى المتوسط
من التطبيق ،وهي الفقرات ذات األرقام (  )51و (  )52وكانت الفقرة رقم (  )52األعلى بين
الفقرات وتنص هذه على أنه " يستخدم البنك معايير محددة لتحديد األجور مثل األداء والجهد
والمؤهل العلمي والخبرة " في حين أن الفقرة رقم ( ) 52حصلت على أقل نسبة من اإلجابات
وتنص على أنه " يستخدم البنك سياسة تعويض توفر المساواة ".
يالحظ الباحث مما سبق ،أن أفراد العينة يرون أن البنك الذي يعملون به يتمتع بدرجة
مرتفعة من تطبيق متغير التعويضات والحوافز التي تؤدي إلى زيادة رضا العاملين ودافعتيهم ،وتولّد
فيهم الحماس أو الدافع للعمل المتقن أو اإلبدات ،والتي تنعكس على مستوى أدائهم ألعمالهم ،وهي
دور أساسا في دعم أسس المحافظة على الموارد البشرية المؤهلة ،وفي استقطابها من سوق
تلعب ا
العمل ومن البنوك األخرى.
ويرى الباحث أن اهتمام إدارات المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية عينة الدراسة
بدفع األجور والحوافز والمزايا والمنافع ،إلى العاملين مقابل الجهد المبذول وبما يتناسب مع
مستويات المعيشة ،مما يساعدهم في إشبات حاجاتهم المادية والنفسية ،وتحقيق أهدافهم وتحقيق
الرضا لديهم مما يساعد إدارة البنك في تحقيق أهدافه بجودة.
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 2-4نتائج اختبار فرضيات الدراسة
قـ ـ ــام الباحـ ـ ــث بـ ـ ــإجراء بعـ ـ ــض اإلختبـ ـ ــارات وذلـ ـ ــك مـ ـ ــن أجـ ـ ــل ضـ ـ ــمان مالءمـ ـ ــة البيانـ ـ ــات
إلفت ارضـ ـ ــات تحليـ ـ ــل اإلنحـ ـ ــدار ،إذ تـ ـ ــم التأكـ ـ ــد مـ ـ ــن عـ ـ ــدم وجـ ـ ــود إرتبـ ـ ــاط عـ ـ ــا سل بـ ـ ــين المتغي ـ ـ ـرات
المسـ ـ ـ ــتقلة ( )Multicollinearityبإسـ ـ ـ ــتخدام معامـ ـ ـ ــل تضـ ـ ـ ــخم التبـ ـ ـ ــاين ( )VIFواختبـ ـ ـ ــار التبـ ـ ـ ــاين
المس ـ ـ ــموح ب ـ ـ ــه ( )Toleranceلك ـ ـ ــل متغي ـ ـ ــر م ـ ـ ــن متغيـ ـ ـ ـرات الد ارس ـ ـ ــة م ـ ـ ــع م ارع ـ ـ ــاة ع ـ ـ ــدم تج ـ ـ ــاوز
معام ـ ــل تض ـ ــخم التب ـ ــاين المس ـ ــموح ب ـ ــه ( )VIFللقيم ـ ــة ( .)10وأن تك ـ ــون قيم ـ ــة التب ـ ــاين المس ـ ــموح
به ( )Toleranceأكبر من (.)0.05
وتم التأكد أيضا من إتبات البيانات للتوزيع الطبيعي ( )Normal Distributionبإحتساب
معامل اإللتواء ( ،)Skewnessإذ إن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة معامل اإللتواء
تقل عن ( ،)1والجدول رقم ( )2-2يبين نتائج هذه اإلختبارات.
جدول ()2 - 4

نتائج إختبار( )VIFوالتباين المسمول به ومعامل اإللتواء
VIF

Tolerance

Skewness

ت

المتغيرات المستقلة الفرعية

1

التزام اإلدارة العليا

2.23

0.321

0.112

2

التركيز على الزبائن

2.15

0.362

0.212

3

تمكين العاملين

2.62

0.225

0.135

2

التحسين المستمر

1.52

0.635

0.066

يتضح من النتائج الواردة في الجدول ( )2-2عدم وجود تداخل خطي متعدد
( )Multicollinearityبين أبعاد المتغير المستقل (عناصر إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة) ،وان
ما يؤكد ذلك قيم معيار اإلختبار( )VIFلألبعاد المتمثلة بـ (التزام اإلدارة العليا ،التركيز على
الزبائن ،تمكين العاملين ،التحسين المستمر) والبالغة ( ) 1.52 ، 2.62 ، 2.15 ، 2.23على
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التوالي .ويتضح أن جميع هذه القيم أقل من القيمة الحرجة لإختبار والبالغة ( )5وان قيم إختبار
التباين المسموح به ( )Toleranceتراوحت بين ( )0.635- 0.321وهي أعلى من ()0.20
ويعد هذا مؤش ار على عدم وجود إرتباط س
عال بين المتغيرات المستقلة .وقد تم التأكد من أن
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي بإحتساب معامل االلتواء ( )Skewnessحيث كانت القيم أقل
من(.)1
وتأسيسا على ما تقدم وبعد التأكد من عدم وجود تداخل خطي متعدد بين أبعاد المتغير
المستقل ،وان بيانات متغيرات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي فقد أصبح باإلمكان إختبارات
الدراسة.
أوال :اختبار الفرضية األولى:
وتنص هذه الفرضية على انه:
ال توجااد عالقااة تشااابكية بااين عناصاار إسااتراتيجية إدارة الجااودة الشاااملة وبااين عناصاار ممارسااات
إدارة الم اوارد البشاارية فااي المصااارف التجاريااة العاملااة فااي الضاافة الغربيااة عنااد مسااتوى داللااة
(.)α ≤0.05
تــم حســاب معامــل االرتبــاط التشــابكي بــين عناصــر إســتراتيجية إدارة الجــودة الشــاملة وبــين
عناصر ممارسات إدارة الموارد البشرية في المصارف التجارية العاملة فـي الضـفة الغربيـة ،والجـدول
( )10-2يبين هذه النتائج.
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الجدول ()10-4

قيم معامل االرتباط التشابكي بين إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة وبين ممارسات إدارة الموارد
البشرية

المتغير

ممارسااااااااااااااات

تخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط االسـ ــتقطاب الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدريب التعويضــات

إدارة الماااااااوارد المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارد والتوظيف

ت

البشرية
عناصااااااار إساااااااتراتيجية إدارة الجاااااااودة

1.729

البشرية
0.727

والتطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوير والحوافز
الوظيفي

0.615

0.719

0.717

الشاملة

1

التزام اإلدارة العليا

1.646

0.610

0.511

0.673

0.672

2

التركيز على الزبائن

1.653

0.571

0.557

0.549

0.487

3

تمكين العاملين

1.647

0.711

0.621

0.463

0.527

2

التحسين المستمر

1.542

0.541

0.489

0.497

0.449

مستوى الداللة المعنوية ≤ .1.15

ويوضح الجدول رقم ( )11 -4نتائج االرتباط التشابك بين عناصر إستراتيجية إدارة الجودة
الشاملة وبين عناصر ممارسات إدارة الموارد البشرية ،إذ تظهر النتائج أن قيمة معامل االرتبـاط ()r
ما بين عناصر إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة وبين عناصر ممارسـات إدارة المـوارد البشـرية بلغـت
 ،%72.9وتعــد هــذه العالقــة قويــة وذات اتجــاه طــردي ،وذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة
 .1.15وبنــاء علــى النتيجــة الســابقة ت ـرفض الفرضــية العدميــة ( ،)Hoوتقبــل الفرضــية البديلــة ()Ha
بأنه يوجد عالقة ارتباطية تشابكية بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة.
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ثانيا :اختبار الفرضية الثانية:
وتـنص هــذه الفرضـية علــى انــه :ال يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة ()α ≤0.05
لتطبيق إستراتيجية إدارة الجاودة الشااملة بمبادئهاا المتمثلاة باا (التااام اإلدارة العلياا ،التركياا علاى
الابائن ،تمكين العاملين ،التحسين المساتمر) فاي ممارساات إدارة الماوارد البشارية فاي المصاارف
التجارية العاملة في الضفة الغربية.
والختبار هذه الفرضية فقد قام الباحث باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد
( )Multiple Regressionلمعرفة هذا األثر ،حيث تبين النتائج التي يتضمنها الجدول ()11-4
ما يلي:
الجدول ()11-4
نتائج معامالت االرتباط لنموذج االنحدار المتعدد
أنموذج

Adjusted R
Square

Model

المعدل
معامل التحديد
ّ

1

.524

R Square
معامل التحديد

.541

R
معامل االرتباط

.736

يتبين من الجدول رقم ( )11-4أن األبعاد األربعة لتطبيق إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة
كمتغيرات مستقلة مجتمعة تفسر ما نسبته ) (%54.1من االختالفات بين المصارف عينة الدراسة
المعدل ).(.541) (Adj. R2
في ممارسات إدارة الموارد البشرية .حيث بلغت قيمة معامل التحديد
ّ
وباالعتماد على قيمة ) (Fللنموذج والتي بلغت ) ،(31.837ومستوى الداللة المعنوية له ) (Pالتي
بلغت ) ،(0.000يتبين أن أثر هذه األبعاد األربعة في ممارسات إدارة الموارد البشرية ذو داللة
إحصائية.
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الجدول ()12-4

تحليل االنحدار الخطي المتعدد ( )Multiple Regressionألثر إستراتيجية إدارة الجودة
الشاملة في ممارسات إدارة الموارد البشرية
تحليل التباين )(ANOVA
المربعات

درجات
الحرية

مربع

13.213

4

3.303

القيمة المتبقية

11.205

108

.104

المجموت

24.418

112

النموذج
االنحدار

مجموع

قيمة )(F

المحسوبة

المتوسطات

31.837

الداللة المعنوية
Sig

*0.000

تحليل المعامالت )(Coefficients
متغيااااااارات إساااااااتراتيجية إدارة

الجااودة الشاااملة فااي نمااوذج

االنحدار

الخطأ

المعياري

المعامالت المعيارية
)(Beta

قيمة )(t

الداللة المعنوية

المحسوبة

Sig

4.011

.000

2.823

.006
.013

الحد الثابت )(1.051

.262

التزام اإلدارة العليا

.075

.253

التركيز على الزبائن

.069

.228

2.535

تمكين العاملين

.056

.146

1.879

.063

التحسين المستمر

.071

.292

3.469

.001

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤0.05وقيمة ) (tالجدولية 1.67

يتبين من خالل قيم المعامالت المعيارية ) (Betaالموضحة في الجدول ( )12-2أن
متغير التحسين المستمر كان األكثر أث ار في ممارسات إدارة الموارد البشرية ،حيث بلغت قيمة
المعامل المعياري ( )βله ( ).292وهي دالة إحصائيا ،حيث كانت قيمة ) (tالمعنوية ) (Sigأقل
من مستوى الداللة ) ،(0.05وتاله متغير التزام اإلدارة العليا ،حيث بلغت قيمة المعامل المعياري
( )βله ) ،(.253وهي دالة إحصائيا ،وتاله متغير التركيز على الزبائن ،حيث بلغت قيمة المعامل
المعياري ( )βله ) ،(.228وهي دالة إحصائيا ،وأخي ار متغير تمكين العاملين ال يوجد له تأثير،
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حيث بلغت قيمة المعامل المعياري ( )βله ) ،(.063وهي غير دالة إحصائيا ،حيث كانت قيمة
) (tالمعنوية ) (Sigأكبر من مستوى الداللة ).(0.05
وعليه ترفض الفرضية الرئيسية العدمية الثانية للدراسة ،وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص
على انه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤0.05لتطبيق إستراتيجية إدارة
الجودة الشاملة بمبادئها المتمثلة بـ ( الت ازم اإلدارة العليا ،التركيز على الزبائن ،تمكين العاملين،
التحسين المستمر ) في ممارسات إدارة الموارد البشرية في المصارف التجارية العاملة في الضفة
الغربية".
ثالثا :اختبار الفرضية الثالثة:
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية تدريجي لتطبيق إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة بمبادئها
المتمثلة با (التاام اإلدارة العليا ،التركيا على الابائن ،تمكين العاملين ،التحسين المستمر) في
ممارسات إدارة الموارد البشرية في المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية عند مستوى
داللة (.)α ≤0.05
وإلختبار هذه الفرضية تم إستخدام تحليل اإلنحدار المتعدد المتدرج Regression
 Stepwiseللتحقق من أثر تطبيق إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة بمبادئها المتمثلة بـ (التزام
اإلدارة العليا ،التركيز على الزبائن ،تمكين العاملين ،التحسين المستمر) في ممارسات إدارة الموارد
البشرية في المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية ،وكما هو موضح بالجدول (.)13 -2
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جدول ()12 - 4

نتائج إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد المتدرج  Stepwise Regressionلتأثير تطبيق إستراتيجية إدارة
الجودة الشاملة بمبادئها في ممارسات إدارة الموارد البشرية في المصارف التجارية في الضفة الغربية

المتغير
التابع

()R

المتغيرات

اإلرتباط

)(R2
معامل
التحديد

التغيرات اإلحصائيةChange Statistics
F
المحسوبة

التغير
بمعامل
التحديد()R2

التغير في
قيمة F

*Sig

Model (1) ………………………….Y=B0+B1X1
التحسين المستمر

0.720

0.515

0.501 103.252

103.523

0.000

Model (2) ……………………..Y=B0+B1X1+B2X2
ممارسات
إدارة

الموارد

البشرية

التزام اإلدارة العليا+
التحسين المستمر

0.759

0.589

13.621

0.602

20.152

0.000

Model (3) ……….……..Y=B0+B1X1+B2X2+B3X3

في

المصارف

التزام اإلدارة العليا+

العاملة

التركيز على الزبائن

التجارية
في

الضفة

الغربية

التحسين المستمر+

0.789

0.630

65.212

0.520

10.202

0.000

Model (4)………………….Y=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4
الت ازم اإلدارة العليا+
تمكين العاملين +

التركيز على الزبائن+

0.810

0.645

62.232

0.252

1.263

0.000

التحسين المستمر

يوضح الجدول ( ) 13 -2أثر تطبيق إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة بمبادئها في
ممارسات إدارة الموارد البشرية في المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية .إذ أظهرت
نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية لتطبيق إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة
بمبادئها (التزام اإلدارة العليا ،التركيز على الزبائن ،تمكين العاملين ،التحسين المستمر) في
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ممارسات إدارة الموارد البشرية في المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية ,إذ بلغت
معامالت اإلرتباط  Rللمتغيرات كاآلتي )0.720( :للتحسين المستمر ،و( )0.759اللتزام اإلدارة
العليا والتحسين المستمر ،و( )0.789اللتزام اإلدارة العليا والتحسين المستمر والتركيز على
الزبائن ،و( )0.810اللتزام اإلدارة العليا وتمكين العاملين والتركيز على الزبائن والتحسين
المستمر .أما معامل التحديد  R2فقد بلغ ( )0.515للتحسين المستمر ،و( )0.589اللتزام
اإلدارة العليا والتحسين المستمر ،و( )0.630اللتزام اإلدارة العليا والتحسين المستمر والتركيز
على الزبائن ،و( )0.645اللتزام اإلدارة العليا وتمكين العاملين والتركيز على الزبائن والتحسين
المستمر .كما بلغت قيمة التغير في معامل التحديد  R2فقد بلغ ( )0.501للتحسين المستمر،
و( )0.602اللتزام اإلدارة العليا والتحسين المستمر ،و( )0.520اللتزام اإلدارة العليا والتحسين
المستمر والتركيز على الزبائن ،و( )0.252اللتزام اإلدارة العليا وتمكين العاملين والتركيز على
الزبائن والتحسين المستمر .ويؤكد معنوية هذا التأثير التغير في قيمة

 Fوالتي بلغت

( )103.252للتحسين المستمر ،و( )13.621اللتزام اإلدارة العليا والتحسين المستمر،
و( )65.212اللتزام اإلدارة العليا والتحسين المستمر والتركيز على الزبائن ،و( )62.232اللتزام
اإلدارة العليا وتمكين العاملين والتركيز على الزبائن والتحسين المستمر .وعليه ترفض الفرضية
الصفرية ،وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على :يوجد أثر ذو داللة إحصائية تدريجي لتطبيق
إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة بمبادئها المتمثلة بـ ( التزام اإلدارة العليا  ,التركيز على الزبائن ,
تمكين العاملين  ,التحسين المستمر ) في ممارسات إدارة الموارد البشرية في المصارف التجارية
العاملة في الضفة الغربية عند متسوى داللة (. )α ≤0.05
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات

 1-5النتائج
 2-5التوصيات
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
 1-5النتائج
يمكن تلخيص نتائج التحليل واختبار الفرضيات على النحو التالي:
أوالً :نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة
-1النتائج المتعلقة بأبعاد المتغير المستقل :إدارة الجودة الشاملة
بينت نتائج اإلحصاء الوصفي أن مستوى التاام اإلدارة العليا واستجابات عينة الدراسة على
الفقـ ـرات الخاص ــة به ــذا المتغي ــر كان ــت بمس ــتوى مرتف ــع ،وق ــد تب ــين أن اإلدارة العلي ــا ف ــي المص ــارف
التجاريــة فــي الضــفة الغربيــة تــدعم وجــود خطــه واضــحة حــول الجــودة وتحــرص جاهــدة الن تكــون
خدمات البنك ذات جودة عالية من اجل بناء سمعه طيبة للبنك عند الزبائن.
بينت نتائج اإلحصاء الوصفي أن مستوى التركيا على الابائن واستجابات عينة الدراسة
على الفقرات الخاصة بهذا المتغير كانت بمستوى مرتفع ،وقد تبين أن المصارف التجارية في
الضفة الغربية تتابع شكاوي الزبائن إليجاد الحلول المناسبة لها.
بينت نتائج اإلحصاء الوصفي أن مستوى تمكين العاملين واستجابات عينة الدراسة على
الفقرات الخاصة بهذا المتغير كانت بمستوى مرتفع ،وقد تبين أن المصارف التجارية في الضفة
الغربية تحرص على التطوير المستمر لقدرات العاملين من خالل استضافة الخبراء ،حيث ٌيتاح
للعاملين فرصة مناقشة وتوضيح أسباب انخفاض الجودة.
بينت نتائج اإلحصاء الوصفي أن مستوى التحسين المستمر واستجابات عينة الدراسة على
الفقرات الخاصة بهذا المتغير كانت بمستوى مرتفع ،وقد تبين أن المصارف التجارية في الضفة
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الغربية تهتم بالبحث والتطوير من أجل التحسين المستمر في خدماتها لكونها تعتبر التحسين
المستمر في العمل جزءا من متطلبات الجودة.
ويرى الباحث أن إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة تركز على مشاركة جميع العاملين في
تحسين الجودة وتبين أن الجودة هي مجهود جماعي بين اإلدارة العليا وجميع األفراد ،وال بد من
تطوير مهارات األفراد العاملين كي يستطيع المصرف من االستمرار بالتحسين والتطوير للوصول
إلى الزبائن ومعرفة رغباتهم وتلبيتها بأسرت وقت ممكن وبجودة عالية.
ثانيا :النتائج المتعلقة بمؤشرات المتغير التابع :ممارسات إدارة الموارد البشرية
بينت نتائج اإلحصاء الوصفي أن مستوى تخطيط الموارد البشرية واستجابات عينة الدراسة
علــى الفق ـرات الخاصــة بهــذا المتغيــر كانــت بمســتوى مرتفــع ،وقــد تبــين أن المصــارف التجاريــة فــي
الضـ ــفة الغربيـ ــة تقـ ــوم بتحديـ ــد نوعيـ ــة العـ ــاملين الـ ــذين سـ ــتحتاج إلـ ــيهم مـ ــن حيـ ــث ت ـ ـوافر المهـ ــارات
والتخصصـات .وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة د ارســة علــي وكــاظم )2002( ،التــي بينــت أن مســتوى
تخطيط الموارد البشرية ،كان عاليا وايجابيا.
بينــت نتــائج اإلحصــاء الوصــفي أن مس ــتوى االساااتقطاب والتوظياااف واســتجابات عين ــة
الد ارس ــة عل ــى الفقـ ـرات الخاص ــة به ــذا المتغي ــر كان ــت بمس ــتوى مرتف ــع ،وق ــد تب ــين أن المص ــارف
التجاريـة فــي الضــفة الغربيــة تقــوم بعمــل اختبــارات ومقــابالت معــدة مســبقا عنــد اختيــار المــوظفين
الجدد وتستخدم اختبـارات االختيـار عنـد اختيـار المـوظفين الجـدد .وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتيجـة
د ارسـة عريقـات وآخـرون )2010( ،التـي خلصـت إلـى أن أسـباب نجـاح البنـك فـي عمليـة
االستقطاب تتمحور فـي أن البنـك اعتمـد علـى وكـاالت التوظيـف بالدرجـة األولـى ثـم الجامعـات،
كمـا أن البنـك سـعى إلـى تحقيـق النوعيـة لـدى االسـتقطاب والتـي تقـوم باألصـل علـى الخبـرة فـي
المجال المصرفي والتفوق الدراسي في الجامعات.
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بينت نتائج اإلحصاء الوصفي أن مستوى التدريب والتطوير الوظيفي واستجابات عينة
الدراسة على الفقرات الخاصة بهذا المتغير كانت بمستوى مرتفع ،وقد تبين أن المصارف التجارية
في الضفة الغربية يتوفر فيها إدارة مستقلة تهتم بالتطوير والتدريب وتقوم بإشراك العاملين في دورات
تدريبية بهدف إكسابهم المهارات المتعلقة بطبيعة العمل .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة علي
وكاظم )2002( ،التي بينت أن مستوى التدريب والتطوير كان عاليا وايجابيا.
بينت نتائج اإلحصاء الوصفي أن مستوى التعويضات والحوافا واستجابات عينة الدراسة
على الفقرات الخاصة بهذا المتغير كانت بمستوى مرتفع ،وقد تبين أن المصارف التجارية في
الضفة الغربية تستخدم معايير محددة لتحديد األجور مثل األداء والجهد والمؤهل العلمي والخبرة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ( Edralin, )2013التي توصلت إلى أن الشركات عينة
الدراسة تطبق االستقطاب.
ويرى الباحث أن الموارد البشرية من أهم عناصر الجودة الشاملة ،لذلك على اإلدارة العليا
أن تبدي اهتمام كبير بإدارة الموارد البشرية ،من اجل تطوير ممارساتها في االستقطاب واالختيار
والتعيين والتدريب وكافة نشاطاتها ،كي تتمكن من الحصول على أفضل الموارد البشرية ذات
المهارة والكفاءة التي تساعد المصرف على تحيق مبادئ وأهداف الجودة الشاملة التي تسهم في
تحقيق أهداف المصرف اإلستراتيجية.
ثانياً :نتائج اختبار فرضيات الدراسة
 -1أظهرت النتائج وجود ارتباط تشابكي بين عناصر إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة وبين
عناصر ممارسات إدارة الموارد البشرية ،إذ تظهر النتائج أن قيمة معامل االرتباط ( )rما بين
عناصر إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة وبين عناصر ممارسات إدارة الموارد البشرية بلغت
 ،%72.9وتعد هذه العالقة قوية وذات اتجاه طردي ،وذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
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 .1.15وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) Rushaidat (2008التي توصلت إلى وجود عالقة
بين الممارسات الصحيحة إلدارة الموارد البشرية وجودة تقديم الخدمة للزبائن .وتتفق هذه النتيجة
أيضا مع نتيجة دراسة ( Faphunda, )2012التي بينت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
إدارة الجودة الشاملة واألداء التنظيمي ،واظهر الدراسة نجاح إدارة الجودة الشاملة في رفع اإلدراك
التنظيمي لدى العاملين .ولكنها تختلف مع نتيجة دراسة (Priporas & Psychogios, )2115
التي بينت أن المديرين في قطات الخدمات لديهم معرفة سطحية وغير متعمقة بإدارة الجودة
الشاملة ،وكذلك أوضحت الدراسة أن المدراء ليست لديهم المعرفة أو العناية الالزمة بالجانب الذي
يتناول ممارسات الموارد البشرية من مبادئ إدارة الجودة الشاملة.
 -2أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤0.05لتطبيق
إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة بمبادئها المتمثلة بـ ( التزام اإلدارة العليا ،التركيز على الزبائن،
تمكين العاملين ،التحسين المستمر) في ممارسات إدارة الموارد البشرية في المصارف التجارية
العاملة في الضفة الغربية" .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة نمر )2118( ،التي توصلت إلى
أن هناك أثر ذو داللة إحصائية لعناصر إدارة الجودة الشاملة مجتمعة (التزام ودعم اإلدارة العليا،
التركيز على العميل ،التحسين المستمر للعمليات ،مشاركة وتمكين العاملين) على األداء المؤسسي.
 -3أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤0.05لتطبيق
إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة بمبادئها المتمثلة بـ (التزام اإلدارة العليا ،التركيز على الزبائن،
تمكين العاملين ،التحسين المستمر) في ممارسات إدارة الموارد البشرية في المصارف التجارية
العاملة في الضفة الغربية باستخدام االنحدار التدريجي للمتغيرات المستقلة (

Stepwise

 .) Regressionوتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ( Rahman & Bullock, )2112التي
توصلت الدراسة إلى أن هناك أثر ايجابيي بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة (التزام العاملين ،التركيز
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على الزبون) واألداء في تلك الشركات .وفيما يتعلق باختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عن هذه
الفرضية فقد أظهرت النتائج ما يلي:
أ-وجود أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق إلتزام اإلدارة العليا في مماراسات إدارة الموارد البشرية في
المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية عند مستوى داللة (. )α ≤0.05
ب-وجود أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق التركيز على الزبائن في ممارسات إدارة الموارد البشرية
في المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية عند مستوى داللة (.)α ≤0.05
ج-عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق تمكين العاملين في ممارسات اإلدارة العليا في
المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية عند مستوى داللة (.)α ≤0.05
د -وجود أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق التحسين المستمر في ممارسات إدارة الموارد البشرية في
المصارف التجارية العاملة في الضفة الغربية عند مستوى داللة (.)α ≤0.05
ويرى الباحث أن من أهم أهداف إدارة الجودة الشاملة ،هـو خلـق فريـق عمـل نـاجح ومؤهـل،
وتطوير ثقافة تنظيمية لدية ،تجعـل جميـع األفـراد العـاملين يشـاركون فـي عمليـات التحسـن المسـتمر،
والتط ــوير وخل ــق روح الفري ــق وجع ــل الج ــودة ف ــي اهتم ــام الجمي ــع .وه ــذا يؤك ــد عل ــى أهمي ــة تط ــوير
ممارسات إدارة الموارد البشرية من اجل ضمان تحسين أدائها في اسـتقطاب وتعيـين وتـدريب المـوارد
البشرية ،الن الموارد البشرية هي األساس في تطوير المنظمات نجاحها.
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 2-5التوصيات
يوصي الباحث المصارف التجارية في الضفة الغربية بما يلي:
 -1االســتمرار بتبنــي وتطبيــق مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة ،وذلــك لمــا أثبتتــه الد ارســة مــن أثــر هــذه
المبادئ بممارسات إدارة الموارد البشرية .وذلك بالعمل على تجسيد مبادئها لتكون أكثـر انغماسـا فـي
الثقافــة التنظيميــة لــدى هــذه المصــارف بشــكل محــوري لتكــون ســمة مــن ســمات ثقافتهــا التنظيميــة،
وكأساس في إنجاح تطبيقها ،ألن أداء األعمـال يعكـس بصـورة مباشـرة لمـا يحملـه العـاملين مـن قـيم،
ومعتقدات ،وأعراف.
 -2اهتمام إدارات المصارف المبحوثة بالنتائج التي توصلت إليها هـذه الد ارسـة ،فيمـا يتعلـق بـالتقييم
اإليجــابي الــذي أفرزتــه نتائجهــا حــول ممارســات إدارة الم ـوارد البش ـرية فــي ظــل تطبيــق إدارة الجــودة
الشــاملة والــذي يــنعكس إيجابيــا علــى مســتوى الخدمــة المقدمــة لعمالئهــا ،بحيــث يكــون ذلــك دافعــا لهــا
لالستمرار بتقديم خدمات أفضل.
 -3إن نجاح تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يعتمد بالضرورة على مدى قناعة اإلدارة العليـا أوال
والتزامها ،ودعمها ثانيا لمنهج إدارة الجـودة الشـاملة ،لـذا ينبغـي علـى اإلدارة العليـا فـي المصـارف أن
ترعى تطبيق إدارة الجودة الشاملة حق الرعاية ويمكن أن يتحقق ذلك عبر إنشاء مزيـد مـن الوحـدات
الت ــي تعن ــى ب ــإدارة الج ــودة ف ــي ه ــذه المص ــارف ،ويك ــون اتص ــالها ب ــاإلدارة العلي ــا كحلق ــة وص ــل م ــع
المسـتويات اإلداريـة األخـرى ،ومــن أجـل التأكـد مــن تنفيـذ خطـط وبـرامج إدارة الجـودة الشـاملة بصــورة
فضلى.
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 -5ضرورة العمل على تعزيز مبدأ التركيـز علـى الزبـائن ،ألنهـم يشـكلون المحـور األسـاس فـي
إدارة الج ــودة الش ــاملة ،ويمك ــن أن يك ــون ذل ــك م ــن خ ــالل االس ــتمرار ف ــي االس ــتمات إل ــيهم
للتعرف أكثر على متطلباتهم ،وتوقعاتهم واإليفاء بها.
-6اسـ ــتمرار إدارات المصـ ــارف بالعمـ ــل علـ ــى إلحـ ــاق القـ ــائمين علـ ــى عمليـ ــة تخطـ ــيط الم ـ ـوارد
متخصصـ ـ ــة ،والعمـ ـ ــل علـ ـ ــى إنشـ ـ ــاء وحـ ـ ــدات
البش ـ ـ ـرية فـ ـ ــي المصـ ـ ــرف بـ ـ ــدورات تدريبيـ ـ ــة
ّ
متخصصة تتولى عمليةَ التخطيط للقوى البشرية.
إدارية
ّ
-7يوصـــي الباحـ ــث بـ ــإجراء د ارسـ ــات أخـ ــرى تتعلـ ــق بـ ــإدارة المواهـ ــب لمـ ــا لهـ ــا مـ ــن أهميـ ــة فـ ــي
األون ـ ــة األخيـ ـ ـرة عل ـ ــى أداء المنظم ـ ــات بش ـ ــكل ع ـ ــام ولم ـ ــا تحقق ـ ــه م ـ ــن منفع ـ ــة وتط ـ ــوير
ونمو لتلك المنظمات بشكل خاص و المجتمع بشكل عام.
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الملحق رقم ()1
استبانة الدراسة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
أختي المستجيبة،،،

أخي المستجيب،،،
تحية احترام وتقدير،،،

استبانة حول موضوع:
أثر تطبيق إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة في ممارسات إدارة الموارد
البشرية على عينة من المصارف التجارية في الضفة الغربية

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة في ممارسات إدارة الموارد
البشرية على عينة من المصارف التجارية في الضفة الغربية ،وألهمية رأيكم حول موضوت الدراسة،
أرجو التعاون في اإلجابة على األسئلة الواردة في هذه االستبانة ،وذلك بوضع إشارة (×) مقابل

اإلجابة التي تناسب رأيكم ،علما بان البيانات التي ستدلون بها سوف تعامل بسريه تامة وألغراض
البحث العلمي وهذه الدراسة فقط.
وشك ارً لتعاونكم

الباحث
مأمون محمد حسن ثوابته
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القسم األول :معلومات عامة
 -1النوع االجتماعي:
ذكر

أنثى

 -2العمر:
 24-21سنة

 29 -25سنة

 34 -31سنة

 39 - 35سنة

 44 -41سنة

 49 - 45سنة

 51سنة فأكثر

 -3عدد سنوات الخبرة:
أقل من  5سنوات

 5سنوات –  9سنوات

 11سنوات – 15سنة

 15سنة فأكثر

 -4المؤهل العلمي:
دبلوم
ماجستير

بكالوريوس
دكتوراه

 -5عدد سنوات العمل في البن الحالي:
أقل من  5سنوات
 11سنوات – 15سنة

 5سنوات –  9سنوات
 15سنة فأكثر

111

القسم الثاني :معلومات حول متغيرات الدراسة.

العبارات الواردة في هذه القائمة تمثل األبعاد المختلفة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة ،الرجاء قراءتهـا وبيـان
مدى موافقتكم عن كل منها على المقيـاس المحـاذي ،وذلـك بوضـع إشـارة (√ ) أمـام كـل عبـارة وفـي الفـراغ

المناسب بحيث تعكـس إجـابتكم تـأثير هـذه األبعـاد فـي ممارساات الماوارد البشارية فـي المصـارف التجاريـة
في الضفة الغربية.

أبعاد المتغير المستقل :تطبيق إدارة الجودة الشاملة
التسلسل

2

تٌولي اإلدارة العليا في البنك أهمية قصوى للجودة بوصفها أحد أهم أولوياتها
تهتم اإلدارة العليا بتوفير متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

4

تحرص اإلدارة العليا جاهدة الن تكون خدمات البنك ذات جودة عالية.

5

تساهم اإلدارة العليا في إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها األقسام

6

تحرص اإلدارة العليا على بناء سمعه طيبة للبنك عند الزبائن

7

تدعم اإلدارة العليا جميع المبادرات لتحسين الجودة

8

تدعم اإلدارة العليا جهود نشر ثقافة الجودة بين العاملين وأقسام البنك.

9

تهتم اإلدارة العليا بالتركيز على رضا الزبائن وتنجح في إدراك توقعاتهم.

3

المختلفة

التركيا على الابائن
11

يقوم البنك بتلبية متطلبات العمالء وبشكل مستمر

11

يعمل البنك استطالعات دورية لمعرفة مدى رضا الزبائن عن خدمات

12

ٌيطور البنك جودة خدماته باالستفادة من نتائج التقييم
يتابع البنك شكاوي الزبائن إليجاد الحلول المناسبة لها.

14

يسعى البنك لتصميم الخدمات بشكل يحقق رغبات الزبائن.

15

ٌيشرك البنك زبائنه في تطوير الخدمات الجديدة.

البنك.
13

موافق جدا

1

تدعم اإلدارة العليا وجود خطه واضحة حول الجودة

غير موافق
موافق الى حد
ما
موافق

التاام اإلدارة العليا

غير موافق جدا

العباااارة
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16

يحرص البنك على تنظيم لقاءات دورية بهدف تعزيز العالقة مع الزبائن.
تمكين العاملين

17

يحرص البنك على زيادة مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات.

18

ٌيفوض البنك صالحيات للعاملين لتسريع عملية اتخاذ الق ار ارت
يتيح البنك المعلومات لجميع العاملين دون استثناء

21

ٌيتاح للعاملين فرصة مناقشة وتوضيح أسباب انخفاض الجودة.
يحرص البنك على التطوير المستمر لقدرات العاملين من خالل استضافة

22

يشارك العاملون بإعداد الخطط اإلستراتيجية لتحسين الجودة.

23

يدرب البنك العاملين على حل المشاكل.

24

يجري البنك لقاءات جماعية مستمرة مع العاملين لمناقشة األمور المتعلقة

19
21

الخبراء.

بتحسين الجودة.

التحسين المستمر
25
27

ٌيضمن البنك مبدأ "التحسين المستمر" في كافة سياساته.
ٌيعد البنك "التحسين المستمر" مسؤولية مختلف المستويات اإلدارية فيها.

يعتبر البنك التحسين المستمر في العمل جزءا من متطلبات الجودة

28

يستخدم البنك أحدث التكنولوجيا في تطبيق إستراتيجية الجودة الشاملة.

29

ٌيطور البنك في هيكله التنظيمي باستمرار لتسهيل إجراء العمليات المصرفية
يستجيب البنك للمتغيرات والمستجدات التكنولوجية والتقنية.

31

يحرص البنك على تقليل وقت تقديم الخدمة للزبون.

32

يهتم البنك بالبحث والتطوير من أجل التحسين المستمر في خدماته.

26

31
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مؤشرات المتغير التابع :تطوير مفهوم وممارسات الموارد البشرية
التسلسل

36

يربط البنك احتياجاته المستقبلية مع العرض المتحمل للموارد البشرية.

37

يقــوم البنــك بتحديــد نوعيــة العــاملين الــذين ســتحتاج إلــيهم مــن حيــث تــوافر
المهارات والتخصصات.

38

يســتخدم البنــك طرقــا كميــة فــي التنبــؤ باحتياجاتهــا المســتقبلية مــن الم ـوارد
البشرية.
االستقطاب والتوظيف

39

يق ــوم البن ــك ب ــاإلعالن الخ ــارجي ع ــن الوظ ــائف الش ــاغرة ل ــديها الس ــتقطاب

41

يستخدم البنك اختبارات االختيـار مثـل (اختبـار المعرفـة ،اختبـار الشخصـية

واختيار القوى البشرية

واختبارات اللغة وغيرها) عند اختيار الموظفين الجدد
41

ي ارع ــي البن ــك عن ــد تطبي ــق إس ــتراتيجية التوظي ــف تن ــوت الق ــدرات ومه ــارات
المتقدمين لشغل الوظائف.

42

يركز البنك على مواصفات الوظيفـة عنـد شـغل الوظـائف (المؤهـل العلمـي،
الخبرة ،الكفاءة).

43

يقــوم البنــك بعمــل اختبــارات ومقــابالت معــدة مســبقا عنــد اختيــار المــوظفين
الجدد

44

يستخدم البنك أساليب تحفيزية السـتقطاب الكفـاءات مـن مصـادر عـده فـي

موافق جدا

35

ٌيح ــدد البن ــك الف ــائض أو العج ــز م ــن الع ــاملين ال ــذين سـ ـيحتاج إل ــيهم ف ــي
المستقبل.

موافق

34

ٌيقــدر البنــك بتقــدير احتياجاتــه مــن القــوى البش ـرية وفــق خطــة ســنوية معــدة
مسبقا ومكتوبة.

أسس علمية مناسبة.

موافق الى حد ما

33

يقــوم البنــك بتخطــيط احتياجاتــه اإلســتراتيجية مــن الم ـوارد البش ـرية باعتمــاد

غير موافق

تخطيط الموارد البشرية

غير موافق جدا

العباااارة
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سوق العمل.
التدريب والتطوير الوظيفي
45

ٌيصمم البنك برامج تدريبية وفقا لحاجات العاملين.
ٌيشرك البنك العاملين فـي دورات تدريبيـة بهـدف إكسـابهم المهـارات المتعلقـة

47

يقوم البنك بتقييم المتدربين للتأكد من مدى استفادتهم من الدورة

48

يتوفر بالبنك إدارة مستقلة تهتم بالتطوير والتدريب.

49

يوج ــد ف ــي البن ــك مجموع ــة م ــن النشـ ـاطات الهادف ــة إل ــى تط ــوير س ــلوكيات

46

بطبيعة العمل

ومهارات العاملين بشكل إيجابي
51

يحرص البنك على االستعانة بالخبرات الخارجية لتدريب للعاملين.

51

يسهم التدريب الذي يحصل عليه الموظف بإحداث تعديل في سلوكياته
التعويضات والحوافا

52

يســتخدم البنــك معــايير محــددة لتحديــد األجــور مثــل األداء والجهــد والمؤهــل

53

يتالءم نظام التعويضات المعمول به في البنك مع المستوى المعيشي العام

العلمي والخبرة

ومستوى األسعار في السوق
54

تتناسق الرواتب التي يدفعها البنك مع الرواتب التي تدفعها البنـوك األخـرى
في نفس الفئة

55

يعمــل البنــك علــى تطبيــق سياســة تعــويض مرنــه علــى أســاس المواصــفات
الوظيفية

56

يتبنى البنك حوافز متنوعة للحفاظ على الكفاءات والقدرات اإلبداعية.

57

يستخدم البنك سياسة تعويض توفر العدالة.

58

يستخدم البنك سياسة تعويض توفر المساواة.
شاكرً لكم تعاونكم
ا
إنتهت اإلستبانة
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أسماء محكمي استبانة الدراسة
االسم

الجامعة

ت
1

االستاذ الدكتور كامل المغربي

جامعة الشرق االوسط

2

االستاذ الدكتور نجم العزاوي

جامعة البتراء

3

الدكتور ليث سليمان الربيعي

جامعة الشرق االوسط

4

الدكتور سعود محمد المحاميد

جامعة الشرق االوسط

5

الدكتور احمد علي صالح

جامعة الشرق االوسط

6

الدكتور نضال أمين الصالحي

جامعة الشرق االوسط

7

الدكتور علي عباس محمد

جامعة الشرق االوسط

8

الدكتور سامي يوسف العدوان

جامعة الشرق االوسط

9

الدكتور أمجد فهد طويقات

جامعة الشرق االوسط

11

الدكتور هيثم علي حجازي

جامعة الشرق االوسط

