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 الجودة الشاملة وأثرها في الرفع من مستوى الخدمات المصرفية

 ) دراسة ميدانية على المصارف التجارية الواقعة داخل مدينة الخمس (

 أ. صابر سالم غريبة
 الشركة العامة للكهرباء

saberghariba@gmail.com 
 أ. عزالدين علي البكاي
 الشركة العامة للكهرباء

azalddenali@yahoo.Com 
 ملخص الدراسة:

ىدفت الدراسة التعرف على دور إدارة اجلودة الشاملة يف الرفع من مستوى اخلدمات ادلصرفية، حيث كان رلتمع الدراسة ادلصارف 
 66 بعدداستبانة  بإعدادمصارف عامة وللحصول على البيانات قام الباحثان  6العاملة يف نطاق مدينة اخلمس والبالغ عددىا 

توصلت الدراسة اىل نتيجة مفادىا انو يوجد  spssباستخدام الربنامج االحصائي مصرف، و  استبانات لكل 06استبانة بواقع 
التزام من قبل ادلصارف رلتمع الدراسة بتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، كذلك يوجد تأثَت عايل إلدارة اجلودة الشاملة يف الرفع 

ل جلان داخلية بادلصارف تُعٌت بصياغة أنظمة ولوائح تساعد على وأوصت الدراسة بتشكي من مستوى اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة
تطبيق اجلودة الشاملة،  كذلك الًتكيز على نقاط الضعف والقوة وتصحيح االضلراف دبقارنة االداء الفعلي بادلخطط وصوال اىل 

 .  مفهوم اجلودة الشاملة
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 المقدمة:

يف اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة للعمالء والزبائن والذي يسعى القطاع ادلصريف ربقيق  ان مفهوم اجلودة الشاملة يلعب دورا رئيسياً 
الرضا ذلم من خالل ىذا ادلفهوم والذي ميكنو من البقاء يف سوق ادلنافسة ادلصرفية، لذا صلد ان اجلودة أصبحت العنصر األكثر 

لقضايا احلديثة يف الفكر اخلدمي أو التسويقي، فجودة أعلية يف ربقيق أىداف ادلؤسسات اخلدمية، وتعترب جودة اخلدمة من ا
اخلدمة ادلصرفية ترتبط بالعنصر البشري الذي يقدم اخلدمة ومتطلبات تقدميها بصورة متميزة لذلك يتم اختيارىم بصورة دقيقة 

 خلمة ادلصرفية.وتدريبهم إلصلاز أعماذلم بكفاءة حىت يتم الرفع من مستوى اخلدمات ادلقدمة لألطراف ادلستفيدة من ا

لقد أصبحت عملية ادلنافسة بُت ادلصارف على أساس التنوع واالبتكار والتجديد يف تقدمي اخلدمات ومن ىنا برزت أعلية جودة 
اخلدمات ادلصرفية كاسًتاتيجية للمنافسة ويعترب العمالء والزبائن أحد أىم طريف اخلدمة ادلصرفية الذي يسعى ادلصرف اىل احلفاظ 

وصول اىل رضاىم وجلب عمالء جدد من خالل اخلدمات ادلقدمة ذلم ومن ىنا أتت ىذه الدراسة اليت تتمحور حول عليهم وال
 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وأثرىا يف الرفع من مستوى اخلدمات ادلصرفية.        

 مشكلة الدراسة: 

ريف يف ظل تزايد ادلنافسة يف تقدمي اخلمة والوصول اىل تنبع مشكلة الدراسة من التحديات والصعوبات اليت تواجو القطاع ادلص 
مستوى عاٍل من اجلودة حيث تعترب السالح التنافسي الذي مييز ادلصارف بعضها عن بعض وتتلخص مشكلة الدراسة حول إدارة 

 لى النحو التايل: اجلودة الشاملة وأثرىا على اخلدمات ادلصرفية وعليو ميكن صياغة التساؤلُت التاليُت دلشكلة الدراسة ع
 التساؤل األول: ما مدى التزام ادلصارف التجارية الليبية بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة؟

 التساؤل الثاين: ما مدى تأثَت تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة؟

 أهمية الدراسة: 

اجلودة الشاملة باعتبارىا ركيزة أساسية يف اجلهاز ادلصريف ومدخل لتحسُت تنبع أعلية الدراسة يف تسليط الضوء على موضوع إدارة 
 اخلدمات ادلصرفية كذلك لسد الفجوة حول ىذا ادلوضوع يف البيئة الليبية.

 أهداف الدراسة: 

 التعرف على مفهوم إدارة اجلودة الشاملة ودوره يف الرفع من مستوى اخلدمات ادلصرفية. 0

 َت تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة على مستوى اخلدمات ادلصرفية. التعرف على مدى تأث2

 . اثراء مثل ىذه ادلواضيع . الوصول اىل النتائج والتوصيات اليت تساىم يف 3

 بناء على مشكلة وأىداف الدراسة ميكن صياغة فرضيات الدراسة على النحو التايل: فرضيات الدراسة:

 من قبل ادلصارف التجارية الليبية بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة.الفرضية األوىل: ال يوجد التزام 
 .الفرضية الثانية: ال يوجد تأثَت لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة على الرفع من مستوى اخلدمات ادلصرفية
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 الدراسات السابقة:
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف علىى مىدى تطبيىق عناصىر إدارة اجلىودة الشىاملة يف ادلصىارف  (:2102دراسة)محمود وفرج، -

التجاريىىة الليبيىىة، ولكىىل عنصىىر مىىن عناصىىرىا ، باإلضىىافة إىل التعىىرف علىىى مىىدى وجىىود فروقىىات ذات داللىىة إحصىىائية يف ادلصىىارف 
تمىىدت الدراسىىة علىىى االسىىتبانة جلمىىع البيانىىات مىىن رلتمىىع التجاريىىة العامىىة واخلاصىىة ضلىىو تطبيىىق عناصىىر إدارة اجلىىودة الشىىاملة، واع

الدراسة، وقىد توصىلت الدراسىة إىل أن ادلصىارف التجاريىة الليبيىة تطبىق عناصىر إدارة اجلىودة الشىاملة هميىع عناصىرىا الىيت خضىعت 
ائية يف متوسىطات للدراسة، وبدرجة تطبيىق منخفضىة وىىي أكىرب مىن متوسىط أداة القيىاس كمىا أن ىنىاك فروقىات ذات داللىة إحصى

تقىىديرات أفىىىراد عينىىىة الدراسىىىة علىىىى عناصىىر إدارة اجلىىىودة الشىىىاملة رلتمعىىىة وحسىىىب مت ىىىَت نىىوع القطىىىاع ادلصىىىريف وقىىىد جىىىاءت لصىىىا  
 .ادلصارف اخلاصة

: حيىىث ىىىدفت ىىىذه الدراسىىة إىل قيىىىاس ومقارنىىىة جىىىودة اخلىىدمات الىىيت تقىىدمها ادلصىىارف التجاريىىة (2104دراسةةة )طلمةةو ، -2
  (SERVQUQL)العامىة واخلاصىة مىىن خىىالل ربليىل األعليىة النسىبية ألبعىاد جىىودة اخلىىدمات اخلمىىسة ادلعروفىىة بأبعىىادالليبية 

  (SERVQUQL)ل رض مساعدة ىذه ادلصارف يف تطوير جودة خىدماهتا وربسُت وضعها التنافسي داخل السوق. مىنهج
ية لألبعىاد ادلىذكورة يف كىال ادلصىرفُت مىن خىالل االسىتبانة وزعىت علىى حيث استخدم كىأداة لقيىاس األعلية النسىب 0990ادلطور يف 

زبائن كىال ادلصىرفُت بالتسىاوي، ولقىد توصىلت الدراسىة إىل أنىو ال يوجىد اخىتالف يف ترتيىب األعليىة النسىبية ألبعىاد جىودة اخلىدمات 
عاد أعلية فىي كىال ادلصرفُت يف حُت احتل بعد اخلمسة هبذه ادلصارف مىن وجهة نظر الزبائن وأن بعد االعتمادية كان أكثر ىذه األب

 .التعاطف ادلرتبة األخَتة بُت ىذه األبعاد

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على تقييم عمالء ادلصارف التجارية جلودة اخلدمات ادلقدمة  (:2104)بن مسعود، دراسة -3
فجوة، واليت تنص على أن مستوي جودة اخلاص بنظرية ال  (SERVQUA)من قبلها، وذلك باستخدام ظلوذج القياس

اخلدمات من وجهة نظر العمالء يقاس بالفرق بُت جودة اخلدمة الفعلية )األداء الفعلي( وبُت جودة اخلدمة ادلتوقعة، وكذلك 
أن تقييم التعرف على األعلية النسبية دلعايَت اجلودة اليت يستخدمها العمالء عند تقييمهم جلودة اخلدمة، وتوصلت الدراسة إىل 

العمالء جلودة اخلدمات الفعلية إغلابيا وجيدا إال أنو ال يصل إىل مستوى توقعاهتم، شلا يعٍت أن ىناك فرصا لتحسُت وتطوير جودة 
اخلدمات ادلقدمة يف ادلصارف، وأن العمالء يعطون أعلية نسبية أكرب لبعد االعتمادية عند تقييمهم جلودة اخلدمات ويف ادلرتبة 

د االستجابة، مث يأيت بعدىا التأكيد مث التعاطف وأخَتا العناصر ادللموسة، كما أنو يوجد تأثَت دلت َت عدد مرات التعامل الثانية بع
على تقييم العمالء دلستوى جودة اخلدمات ادلقدمة، بينما مل يوجد ىذا التأثَت بالنسبة دلت َت عدد سنوات التعامل، وكذلك 

 َت اليت يستخدمها العمالء عند تقييمهم جلودة اخلدمات اخلدمة ادلصرفية ادلقدمة ذلم. اختالف األعلية النسبية للمعاي

: حيىىث ىىىدفت ىىىذه الدراسىىة إىل قيىىاس جىىودة اخلىىدمات ومقارنتهىىا والىىيت تقىىدمها ادلصىىارف (2105دراسةةة)طلمو  وانقيمةةة، -4
دة اخلىىىدمات الىىىيت تقىىىدمها ىىىىذه ادلصىىىارف  ل ىىىرض التجاريىىىة الليبيىىىة العامىىىة واخلاصىىىة مىىىن خىىىالل ربليىىىل توقعىىىات وإدراك الزبىىىائن جلىىىو 

 (SERVQUQL)مسىىاعدهتا يف تطىىوير جىىودة خىىدماهتا، ومىىن مث ربسىىُت وضىىعها التنافسىىي داخىىل السىىوق، مقيىىاس اجلىىودة
استخدم كأداة لقياس توقعات وإدراك الزبائن يف كال ادلصرفُت من خالل توزيع أداة مجع البيانات االسىتبانة وزعىت علىى زبىائن كىال 

صرفُت بالتساوي، واليت أظهرت نتائجها أن ىنىاك اختالفىا بىُت مسىتوى جىودة اخلىدمات ادلقدمىة يف كىال ادلصىرفُت حيىث أظهىرت ادل
  .ادلصارف اخلاصة مستوى أفضل جلودة اخلدمات من ادلصارف العامة
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يض تكلفة اخلدمات ىدفت ىذه الدراسة إىل التعريف بدور إدارة اجلودة الشاملة يف زبف(: 2105دراسة)الكاديكي، -5
ادلصرفية، حيث أن ادلصارف التجارية تعمل يف بيئة ديناميكية سريعة الت َت سواء من حيث الت َت يف احتياجات ورغبات العمالء 
أو من حيث الض وط ادلتزايدة اليت تؤثر على اسًتاتيجياهتا األمر الذي يتطلب دعم اسًتاتيجيات ادلصارف باألساليب احلديثة 

لفة اخلدمات ادلصرفية والًتكيز على العناصر الداعمة للميزة التنافسية، وقد توصلت الدراسة إىل أن إلدارة اجلودة لتخفيض تك
الشاملة دور يف خفض تكلفة اخلدمات ادلصرفية باعتبارىا تعزز فلسفة التوجو بالعمالء والوفاء باحتياجاهتم ورغباهتم وحاجات 

 دمات ادلصرفية وربقيق ادليزة التنافسية.السوق من خالل الًتكيز على جودة اخل

: وىدفت الدراسة إىل معرفة العالقىة بىُت األسىاليب اإلداريىة احلديثىة وادلتمثلىة يف إدارة اجلىودة الشىاملة (2108دراسة)انفوني، -6
باسىتخدام األسىلوب وأسلوب ادلشاركة وأسلوب الفريق وإدارة ادلعرفة مع رضا العمالء، وقد اعتمدت الدارسة علىى ادلىنهج الوصىفي 

التحليلي واستخدام مقياس "ليكرث اخلماسي" كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة إىل أنو ال تىوافر لىبعض متطلبىات تطبيىق أسىلوب 
إدارة اجلىىودة الشىىاملة دبصىىرف رىىال إفريقيىىا وفروعىىو الرئيسىىية، كمىىا ال تىىوافر دلعظىىم متطلبىىات تطبيىىق أسىىلوب ادلشىىاركة دبصىىرف رىىال 

 .وعو الرئيسية وال توافر دلعظم متطلبات تطبيق أسلوب الفريق دبصرف رال إفريقيا وفروعو الرئيسيةإفريقيا وفر 

: وىىىدفت ىىىذه الدراسىىة إىل معرفىىة ةثىىر إدارة اجلىودة الشىىاملة علىىى أداء ادلصىىرف اإلسىىالمي يف السىىودان (2121)خالةةد،دراسىة -7
دمات ادلصىىىرفية والنظىىىام ادلصىىىريف اإلسىىىالمي، واتبعىىىت الدراسىىىة ادلىىىنهج وعالقىىىو إدارة اجلىىىودة الشىىىاملة وسبويىىىل ادلشىىىروعات وتقيىىىيم اخلىىى

الوصفي التحليلي واالستبانة جلمع البيانات من رلتمع الدراسة، وتوصلت الدراسة إىل أن ىناك اىتمام من البنك اإلسالمي بتطبيق 
 . إدارة اجلودة الشاملة، وتقدميو للخدمات ادلصرفية وفقا دلنهج الشريعة اإلسالمية

: حيث ىدفت ىذه الدراسة إىل ربديد دور إدارة اجلودة الشاملة يف ربقيق ادليزة التنافسية يف (2121دراسة)القبي ومحمد، -8
ادلصارف التجارية العاملة دبدينة سرت، ومدى مساعلة مبادئ إدارة اجلودة الشاملة وادلتمثلة يف ربقيق ادليزة التنافسية يف ادلصارف 

ث، وقد سلكت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على االستبانة جلمع البيانات، وتوصلت الدراسة التجارية قيد البح
 إىل أن أبعاد اجلودة الشاملة تؤثر معنويا يف ربقيق ادليزة التنافسية بادلصارف التجارية العاملة دبدينة سرت، كما بينت الدراسة أيضا

 .ى احلصة السوقية والنوعية بادلصارف ادلبحوثةوجود تأثَت ألبعاد اجلودة الشاملة عل

 الدراسات األجنبية:
 (:et al ,2015 Sanjivدراسة ) .0

لدراسة اىل التأكد من صالحية ابعاد جودة اخلدمة ادلصرفية للخدمات ادلدركة لألفراد يف اذلند والتكامل مع جودة اخلدمة ا ىدفت
البيئة ادلادية شلا يسهل التنفيذ  اىل أن بعد ادللموسية ىو األكثر أعلية وخاصة ادلصممة بتبٍت سلم االحتماالت، وتوصلت الدراسة

 الفعال للخدمة يف اذلند.

 Rohid, et, all,2021):) دراسة. 2
ىدفت الدراسة اىل معرفة العالقة بُت استخدام تكنولوجيا ادلعلومات وبُت جودة اخلدمات ادلقدمة وكذلك رضا العمالء يف البنوك 

فردا من ادلوظفُت والعمالء، وتوصلت الدراسة اىل وجود عالقة مباشرة بُت  356ة واستخدمت الدراسة استبانة وزعت على ادلالطي
 بُت استخدام تكنولوجيا ادلعلومات ورضا العمالء وجودة اخلدمات ادلقدمة.
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 منهجية الدراسة:
اعتمد الباحثان يف ت طيتهما للجزء النظري من خالل االطالع على ادلراجع والدوريات واجملالت والرسائل العلمية ادلنشورة ذات 
الصلة دبوضوع الدراسة، أما الدراسة ادليدانية فقد اعتمدت على اجلانب الوصفي التحليلي للبيانات وادلعلومات اليت مت احلصول 

 ة كأداة علمية جلمع البيانات أُعدت ذلذا ال رض للوصول اىل النتائج ادلرجوة.       عليها عن طريق االستبان

 حدود الدراسة: 
 ادلصارف التجارية العاملة يف مدينة اخلمس.    الحدود المكانية:
ف الصحارى، وىي ادلصرف التجاري الوطٍت، مصر  العاملُت بادلصارف التجارية دبدينة اخلمس إدارة وموظفُت الحدود البشرية:

  مصرف رال افريقيا، ادلصرف الزراعي ، مصرف اجلمهورية، مصرف الوحدة

 االطار النظري للدراسة
 أوال. تعريف الجودة:

 تعددت وتباينت التعريفات اليت أوردىا الباحثون وادلهتمون حول مفهوم إدارة اجلودة ومن أعلها ما يلي:

دمها الطرف البائع للطرف ادلشًتي وىي غَت ملموسة وال يًتتب على بيعها نقل * ىي عبارة عن أنشطة أو منافع أو إشباعات يق
 ملكية وقد يرتبط أو ال يرتبط انتاجها أو تقدميها دبنتج مادي ملموس. 

 ( 762، ص:2620) قلو الطحيطاح، 

اجلودة بأهنا الدرجة اليت تتشبع فيها  احلاجات والتوقعات الظاىرية والضمنية من  ( ISO) * وعرفت ادلنظمة الدولية للتقييس 
، 2603. )الطاىر،  خالل مجلة اخلصائص الرئيسية احملددة مسبقا مع ضرورة ربديد تلك احلاجات والتوقعات وكيفية اشباعها

 (7ص: 

لبية كافة مطالب الزبون وتوقعاتو سواء من حيث تصميم * كما أن ىناك تعريف ةخر للجودة بأهنا سبيز السلعة أو اخلدمة يف ت
 ادلنتج أو قدرتو على األداء يف سبيل الوصول اىل ارضا العميل واسعاده. 

 (45، ص: 2609) السحايت، 

* وىناك تعريف ةخر يقول بأهنا شكل تعاوين إلصلاز االعمال يعتمد على القدرات وادلواىب اخلاصة لكل من اإلدارة والعاملُت 
 ( 889، ص: 2600على ربسُت اجلودة واإلنتاجية بشكل مستمر عن طريق فرق العمل. ) زيادة، 

 ثانياً. أبعاد الجودة الشاملة: 
رلموعة من ادلبادئ اليت ترتكز على ربسُت اجلودة واليت بدورىا سوف تساىم يف ربقيق مستوى  تقوم إدارة اجلودة الشاملة على

 عاٍل من اجلودة، ومن ىذه ادلبادئ ما يلي:

 . دعم اإلدارة العليا:0
إن أية جهود ان دعم اإلدارة العليا لربنامج اجلودة الشاملة يعترب حجر األساس يف صلاح تطبيق اجلودة الشاملة وعلى ىذا األساس ف

تبذل على أي مستوى اداري ةخر لن يكون ذلا التأثَت ادلطلوب بل ولن يكتب ذلا النجاح حيث أن الدعم ادلطلوب من اإلدارة 
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العليا يتمثل يف اإلعالن عن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة أمام مجيع ادلستويات اإلدارية والعاملُت على سلتلف مستوياهتم وااللتزام 
ربامج على كافة ادلستويات وزبصيص اإلمكانيات ادلالية والبشرية الالزمة للتطبيق وربديد السلطات وادلسؤوليات وإغلاد باخلطط وال

 ( 885، ص: 2600التنسيق الالزم. ) أبو زيادة، 

 . التركيز على العميل:2
ود بالعميل أو الزبون على العمالء تنطلق ىذه الفكرة من مبدأ رضا كاًل من العميل الداخلي واخلارجي حيث ال يقتصر ادلقص

اخلارجيُت فقط بل إن ىذا ادلفهوم يتسع ايضاً للعمالء الداخليُت يف سلتلف الدوائر واألقسام داخل ادلصرف وإن كسب رضا ووالء 
عمل على العميل اخلارجي يتوقف على درجة انتماء ووالء االفراد داخل ادلؤسسة شلا يؤدي اىل ضرورة االىتمام هبم من خالل ال

 ( w.w.w.mawd003.comتنمية قدراهتم ومهاراهتم وتلبية حاجاهتم ادلادية وادلعنوية. ) 

 . العمل بروح الفريق: 3
تعترب مشاركة كل فرد يف العمل اجلماعي من أىم النشاطات اليت غلب الًتكيز عليها وىو عبارة عن أداء فعال لتشخيص 

ل االتصال ادلباشر بُت األقسام ادلختلفة واالحتكاك ادلتواصل بُت أفراد ادلنظمة الواحدة ادلشكالت وإغلاد احللول ادلثلى ذلا من خال
ومن أجل زيادة فعالية االتصال االفقية بدال من أسلوب ادلركزية واالتصاالت الرأسية وذلك لدعم فكرة العمل اجلماعي بُت االفراد 

 يف األقسام ادلختلفة.
 (68، ص: 2603) خليفة،

 التحسين المستمر:. مفهو  4
يقصد بو ان توفر ادلنظمة ادلعنية االليات واألدوات ادلنهجية وادلادية اليت تضمن اجراء صيانة مستمرة جلميع مقوماهتا وعملياهتا  
كضمانة أساسية لبقاء ادلنظمة وارتقائها وأي فلسفة تسعى اىل ربسُت كل العوامل ادلرتبطة بعملية ربويل ادلدخالت اىل سلرجات 

 ى أساس مستمر تسمى بالتحسُت ادلستمر وىي تشمل كل التجهيزات والطرق وادلواد واالفراد.عل

 . مفهو  تدريب العاملين:5
دبوجب ىذا ادلفهوم يعترب وسيلة لتنمية إمكانات العاملُت كاًل ضمن وظيفتو دبا ػلقق اإلصلاز األمثل والتدريب ػلتل أعلية متميزة  

ادلنظمة ادلصممة لتعزيز معرفة العاملُت وما يتصل بوظائفهم ومهاراهتم وىذا يؤكد ان صلاح تطبيق إدارة ألنو سلسلة من األنشطة 
، 2609اجلودة الشاملة يعتمد على االىتمام بإكساب ادلديرين والعاملُت بادلصارف التجارية ادلهارات الالزمة لذلك.  ) حطاب، 

 (22ص: 

 :  ثالثا. أهمية إدارة الجودة الشاملة
 تساعد يف ربقيق أىداف ادلنظمة الرامية اىل اشباع رغبات العميل وبالتايل تظافر كل اجلهود وتتوحد يف سبيل ربقيقو.  .0
ادلساعدة على مواكبة الت َتات اليت ربدث يف سوق السلع واخلدمات وذلك بالتعرف على أحوال السوق عن طريق تطوير  .2

 السوق وترتقي اىل التطوير والتحسُت ادلستمر.ادلنتجات وتصميم اخلدمات ادلتطورة وفق 
 سبكن من عملية القياس والتقومي وفق ادلعايَت وادلواصفات ادلوضوعة وتسهل من عملية تقييم األداء بادلنظمة. .3
تؤدي إدارة اجلودة الشاملة اىل خلق عالقات عمل جيدة بُت أفراد ادلنظمة من خالل عملية االتصال الذي يتم عرب حلقات  .4

 العمل والعمل اجلماعي.
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مشاركة العمالء يف ادلنظمة ينتج عنو عالقات قوية مع اإلدارة والعمالء وبالتايل يتحول اىل العميل من عميل عادي اىل عميل  .5
 ويف.
 تساعد وتشجع على ادلنافسة بُت ادلنظمات ادلختلفة ما ينتج عنو جودة السلع واخلدمات على ادلستوى العام. .6
منع وقوع األخطاء قبل اإلنتاج شلا يؤدي اىل خفض التكاليف العملية اإلنتاجية ويؤدي ذلك اىل دعم السلع الوطنية من  .7

 ت .جانب خفض التكاليف ومستوى اجلودة للسلع واخلدما
تشجع إدارة اجلودة الشاملة على التميز واالبداع يف العمل وربفيز القوى العاملة اىل بذل ادلزيد من العمل وزيادة جرعات  .8

 (   20، ص: 2607التدريب ما يؤدي اىل زيادة العملية اإلنتاجية. ) زلمد، 

 الدراسة الميدانية:
 مقدمة :*  
جية واإلجىراءات الىيت مت االعتمىاد عليهىا يف تنفيىذ الدراسىة ادليدانيىة ، هبىدف التعىرف علىى يتناول ىذا ادلبحث عرضاً مفصاًل للمنه 

إدارة اجلىىىودة الشىىىاملة و أثرىىىىا عىىىل الرفىىىع مىىىن مسىىىتوي اخلىىىدمات ادلصىىىرفية وتشىىىمل منهجيىىىة الدراسىىىة وصىىىفاً جملتمىىىع وعينىىىة الدراسىىىة 
اهتىىا إضىىافة إىل بيىان األسىىاليب اإلحصىىائية ادلسىىتخدمة يف وخصىائص ىىىذه العينىىة واألدوات الرئيسىة للدراسىىة وفحىىص مصىداقيتها وثب

 ربليل واستخراج نتائج الدراسة. 
 * منهجية الدراسة:

مت االعتماد يف الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي للوصول إىل ادلعرفة الدقيقة والتفصيلية حول مشكلة الدراسة ولتحقيق فهم 
اره أنسب ادلناىج يف دراسة الظاىرة زلل البحث ألنو يعتمد على دراسة الواقع أو الظاىرة  أفضل وأدق للظواىر ادلتعلقة هبا وباعتب

كما ىي على أرض الواقع ويصفها بشكل دقيق ويعرب عنها كمًا وكيفاً، فالتعبَت الكيفي يصف لنا الظاىرة ويوضح مساهتا 
ظاىرة أو حجمها باإلضافة إىل توفَت البيانات واحلقائق وخصائصها، أما التعبَت الكمي فيعطي وصفًا رقميًا ويوضح مقدار ىذه ال

 عن ادلشكلة موضوع الدراسة لتفسَتىا والوقوف على دالالهتا.
 * أداة الدراسة:

 ادلقابلة، االستبيان، واحلقائق واليت منها )ادلالحظة، والبيانات ادلعلومات على احلصول يف ادلستخدمة العلمي البحث أدوات تتنوع 
 األكثر العلمي البحث أدوات أحد . ويعترب االستبيان) من األدوات ذلك غَت إىل بأنواعها، ادلقاييس بأنواعها، االختبارات
 األفراد عن معلومات وبيانات للحصول على استخداماً 

قدم على وىي أداة دراسة مناسبة ذات أبعاد وبنود تستخدم للحصول على معلومات وبيانات وحقائق زلددة مرتبطة بواقع معُت وت
 شكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عليها من ادلستهدفُت ادلعنيُت دبوضوع االستبيان.

وتبعا لذلك قام الباحث بإعداد أداة للدراسة احلالية تتناسب وأىدافها وفروضها، وقد مرت عملية تصميم وإعداد االستبيان بعدة 
 مراحل وخطوات كما يلي:

 االطالع على الدراسات السابقة ادلتعلقة دبوضوع الدراسة احلالية. .0
 ربديد األقسام الرئيسية اليت رلها االستبيان. .2
 مجع وربديد عبارات االستبيان. .3
 صياغة العبارات اليت تقع ربت كل قسم. .4
 إعداد االستبيان يف صورتو األولية . .5
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 ( : يوضح حجم العينة وعدد االستبانات الموطعة والمفقودة والمستلمة 0جدول رقم )
 االستبانات اليت مت ربليلها االستبانات ادلفقودة االستبانات ادلوزعة العينة
66 66 - 066% 

 ادلصدر: اعداد الباحثان
( اخلماسي لتقىدير درجىة اإلجابىة لعبىارات االسىتبيان حيىث مىنح الىدرجات Likert Scaleولقد  مت استخدام  مقياس ليكرت )

( ابتداء بالبدائل  )غَت موافق بشىدة، غىَت موافىق، موافىق، إيل حىد مىا موافىق، موافىق بشىدة( والىيت تقىيس اذباىىات وةراء 5-0من )
 خىالل اخلماسي مىن مقياس ليكرت يف ااخلالي طول ربديد ادلستقصى منهم، مث توزيع اإلجابات إىل مخس مستويات متساوية ومت

 4اخلليىة أي ) طىول على للحصول ادلقياس يف ( ومن مث تقسيمو على أكرب قيمة4=  0-5ادلقياس  ) درجات بُت ادلدى حساب
 احلد لتحديد صحيح( وذلك واحد وىي ادلقياس ادلقياس )بداية يف قيمة أقل إىل ىذه القيمة إضافة مت ذلك ( وبعد6.86=  5÷

وىىىذا مىىا مت تطبقىىو علىىى اسىىئلة احملىىاور اخلاصىىة فرضىىيات الدراسىىة وىكىىذا أصىىبح طىىول اخلاليىىا كمىىا ىىىو موضىىح  اخلليىىة األعلىىى ذلىىذه
 (.0)باجلدول التايل رقم 

 ( : يوضح إجابات األسئلة وداللتها0جدول رقم )
 )درجة ادلوافقة( النسيبالوزن  طول اخللية التقدير يف التعليق علي النتائج )البديل( اإلجابة على األسئلة

 % 35 -% 26 0.79 – 0 درجة ضعيفة جدا غَت موافق سباما  
 % 50 -%  36 2.59 – 0.86 درجة ضعيفة غَت موافق

 % 67 -% 52 3.39 – 2.66 درجة متوسطة زلايد
 %83 -% 68 4.09 – 3.46 درجة عالية موافق

 % 066 -% 84 5 – 4.26 درجة عالية جدا موافق سباما  
 ادلصدر : اعداد الباحثان

 * الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية:
 ( يبين توطيع أفراد العينة حسب متغيرات: النوع. العمر. المؤهل العلمي. الدرجة العلمية. سنوات الخبرة.3جدول رقم )

 القيم ادلفقودة النسبة ادلئوية العدد ادلت َتات

 ادلؤىل العلمي

 09.6% 00 دبلوم عايل

- 
 62.0% 36 بكالوريوس
 %06.3 6 ماجستَت
 %0.7 0 دكتوراه
 %6.9 4 أخري

 سنوات اخلَتة

 05.5% 9 سنوات فأقل3من

- 
 05.5% 9 سنة 5ايل اقل من 3من
 25.6% 15 سنة 06إيل  اقل من 5من 

 %43.0 25 سنة فأكثر 06من 
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 * الصدق والثبات ألداة الدراسة
 إخضاعو الختبار الصدق والثبات.بعد ما سبت صياغة االستبيان يف شكلو األويل البد من 

أوال: صدق االستبيان: يقصد بصدق أداة الدراسة أن تقيس عبارات االستبيان ما وضعت لقياسو، وقمنا بالتأكد من صدق 
االستبيان من خالل الصدق الظاىري لالستبيان )صدق احملكمُت( وصدق االتساق لداخلي لعبارات االستبيان والصدق البنائي 

 ستبيان.حملاور اال
 الصدق الظاهري: -0

يقوم علي فكرة مدى مناسبة عبارات االستبيان دلا يقيس ودلن يطبق عليهم ومدي عالقتها باالستبيان ككل ومن ىذا ادلنطلق مت 
عرض االستبيان يف صورتو األولية علي عدد من احملكمُت من ذوي اخلربة واالختصاص ألخد وجهات نظرىم واالستفادة من 

تعديلو والتحقق من مدى مالءمة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليو ومدى سالمة ودقة الصياغة الل وية والعلمية ةرائهم يف 
لعبارات االستبيان ، ومدى رول االستبيان دلشكل الدراسة وربقيق أىدافها ، ويف ضوء أراء السادة احملكمُت مت إعادة صياغة 

 أداة الدراسة.بعض الفقرات و إضافة عبارات أخري لتحسُت 
 صدق االتساق البنائي لالستبيان: -2

صدق االتساق البنائي أحد مقاييس صدق أداة الدراسة، حيث يقيس مدي ربقق األىداف اليت تسعي األداة الوصول اليها، ويبُت 
وعليو قمنا حبساب  عة.صدق االتساق البنائي مدي ارتباط كل بعد من أبعاد أداة الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبيان رلتم

 معامل االرتباط "بَتسون" بُت درجة كل بعد والدرجة الكلية لالستبيان واجلدول التايل يوضح ذلك.
 ( يوضح مدي االتساق البنائي لعبارات االستبيان4الجدول رقم )

 النتيجة P-Value ( rمعامل االرتباط ) أبعاد االستبيان
 يوجد ارتباط 0.00 0.661 مفهوم اجلودة الشاملةدعم االدارة العليا للمصرف لنظام  0
 يوجد ارتباط 6.66 0.793 العمل بروح الفريق 2
 يوجد ارتباط 6.666 0.556 التدريب ادلستمر 3
 يوجد ارتباط 0.00 0.861 البحث والتطوير 4
 يوجد ارتباط 6.66 6.654 الًتكيز علي العميل 5
 يوجد ارتباط 6.66 6.856 جودة اخلدمات ادلصرفية 6

ادلسمى 
 الوظيفي

 %66.3 35 موظف

 
 %30.6 08 رئيس قسم
 %6.9 4 مدير فرع
 %0.7 0 أخري

 التخصص

 %56.9 33 زلاسبة

 ىىىىىىىىىىىى
 %02.0 7 سبويل ومصارف

 %02.0 7 إدارة
 %02.0 7 اقتصاد
 %6.9 4 أخري
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من خالل اجلدول أعاله صلد معامالت االرتباط بَتسون لكل أبعاد االستبيان وادلعدل الكلي لعبارتو مرتفع ومن ىنا يتبُت أن 
 ( وبذلك يعترب احملاور صادقة ومتناسقة دلا وضعت لقياسوα=6.65معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية )

 * ثبات االستبيان:
يقصد بثبات االستبيان أن يعطي ىذا االستبيان نفس النتيجة حىت ولو مت إعادة توزيعو أكثر من مرة ربت نفس الظروف 
والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبيان يعٍت االستقرار يف نتائجو وعدم ت يَتىا بشكل كبَت فيما لو مت إعادة توزيعها على 

ات زمنية معينة. وقد ربقق الباحث من ثبات استبيان الدراسة من خالل طريقة معامل ألفا  أفراد العينة عدة مرات خالل فًت 
 كرونباخ وذلك كما يلي:

 :Cronbach's Alpha Coefficientمعامل كرونباخ ألفا 
 عند حساب قيمة معامل الثبات )ألفا كرونباخ ( كانت النتائج كما ىي مبينة باجلدول التايل:

 ( يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة5)جدول رقم           
 الثبات معامل ألفاكرونباخ األبعاد ت
 6.779 6.667 دعم االدارة العليا للمصرف لنظام مفهوم إدارة اجلودة الشاملة -0
 6.967 6.823 العمل بروح الفريق -2
 6.906 6.828 التدريب ادلستمر -3
 6.792 6.628 البحث والتطوير -4
 6.852 6.727 الًتكيز علي العميل 5
 6.947 6.897 جودة اخلدمات ادلصرفية 6

 6.970 6.943 مجيع عبارات االستبيان 
 الثبات = اجلدر الًتبيعي ادلوجب دلعامل ألفا كرونباخ

، 6.667وتًتاوح بُت )( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل احملاور 5واضح من النتائج ادلوضحة يف جدول )
(. وكانت قيمة الثبات 6.943( لكل زلور من زلاور االستبيان. كذلك كانت قيمة معامل ألفا جلميع فقرات االستبيان )6.897

 ( 6.947، 6.779مرتفعة لكل احملاور وتًتوح بُت)
( وىذا يعٍت انو معامل 6.970يل )لكل زلور من زلاور االستبيان. كذلك كانت قيمة الثبات جلميع فقرات االستبيان مساوية 

الثبات مرتفع وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبيان الدراسة شلا غلعلو على مقدار من الثقة بصحة االستبيان 
 وصالحيتو لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا.

 Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي.
الختبار ما إذا كانت    – K-S) )Test Smirnov Kolmogorovمسرنوف   –مت استخدام اختبار  كوجملروف 

 (6البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو وكانت النتائج كما ىي مبينة يف جدول )
                     

 
 



 2202نوفمبر  09-08الموافق         المؤتمر العممي الدولي السادس لكمية االقتصاد الخمس                
                       ASIC6     التنافسية االقتصادية )تقييم لمواقع واستشراف المستقبل(                

asic.elmergib. edu.ly                                                                                                               139 

 ( يوضح نتائج اختبار التوطيع المبيعي6جدول )
 القيمة االحتمالية االختبارقيمة  احملور

 6.266 460. دعم االدارة العليا للمصرف لنظام مفهوم إدارة اجلودة الشاملة
 6.248 523. العمل بروح الفريق
 6.226 666. التدريب ادلستمر
 6.063 542. البحث والتطوير

 6.266 759. الًتكيز علي العميل
 6.070 120. جودة اخلدمات ادلصرفية

   عبارات االستبيانمجيع 
 6.65( جلميع زلاور الدراسة أكرب من مستوي الداللة Sig( أن القيمة االحتمالية )6واضح من النتائج ادلوضحة يف جدول )

 وبذلك فإن توزيع البيانات ذلذه احملاور يتبع التوزيع الطبيعي وعليو يتم استخدام االختبارات ادلعملية الختبار فرضيات الدراسة
 *األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:

سبت ادلعاجلة اإلحصائية للبيانات باستخراج األعداد، النسب ادلئوية، ادلتوسطات ، االضلرافات ادلعيارية، وفحص فرضيات الدراسة 
ت كرونباخ ألفا ( باستخدام االختبارات اإلحصائية التالية: معادلة خط االضلدار البسيط ومعادلة الثبا=6.65αعند مستوى )

 .SPSSوذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 
 *عرض وتحليل نتائج الدراسة:

 المتغيرات الخاصة بتمبيق إدارة الجودة الشاملة 
 دعم االدارة العليا للمصرف لنظام مفهوم إدارة اجلودة الشاملة -أ: 

 لنظا  مفهو  إدارة الجودة الشاملة من خالل العبارات( تقييم أفراد العينة دعم االدارة العليا للمصرف 7الجدول رقم )

االنحراف  المتوسط العبارات ت
 المعياري

االهمية 
 النسبية

درجة 
 القبول

0- 
تقوم إدارة ادلصرف بوضع اخلطط والربامج الالزمة لتطبيق مفهوم 

 موافق %86.6 795. 4.00 إدارة اجلودة الشاملة.

2- 
لتطبيق مفهوم  والرغبة الكافيةتوجد لدى إدارة ادلصرف اإلرادة 

 موافق %72.8 765. 3.64 إدارة اجلودة الشاملة هميع األقسام والفروع بادلصرف.

3- 
يعترب مفهوم إدارة اجلودة الشاملة أحد األىداف الرئيسية اليت 
تسعى إدارة ادلصرف لتحقيقها هميع عملياهتا وأنشطتها ادلالية 

 ومع كافة عمالئها
 موافق 76.6% 1.064 3.50

 موافق 3.70 معدل النسب 
 spss v28ادلصدر: اعداد الباحثان باالعتماد علي سلرجات الربنامج االحصائي  

وضح اجلدول السابق ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل فقرة من فقرات دعم االدارة العليا للمصرف لنظام مفهوم إدارة 
اجلودة الشاملة حيث جاءت الفقرة )تقوم إدارة ادلصرف بوضع اخلطط والربامج الالزمة لتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة( ىي 
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( تالىا الفقرة )ت توجد لدى إدارة ادلصرف اإلرادة والرغبة الكافية 4.66ن متوسطها احلسايب)األويل بدرجة عالية حيث كا
( يف حُت كان أقل الفقرات تقديراً 3.64لتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة هميع األقسام والفروع بادلصرف.( دبتوسط حسايب )

داف الرئيسية اليت تسعى إدارة ادلصرف لتحقيقها هميع عملياهتا ىي الفقرات )يعترب مفهوم إدارة اجلودة الشاملة أحد األى
(. ومن ىذا يتبُت أن اآلراء حول فقرات ىذا احملور كلها جاءت بادلوافقة.  3.56وأنشطتها ادلالية ومع كافة عمالئها( دبتوسط )

(    ىذا 3.70ة عالية وتقدر بىىى )أن ادلتوسط العام لإلجابات جاء بدرج( 7)كما تشَت ادلعطيات اإلحصائية يف اجلدول رقم 
 يدل على أن إجابات ادلبحوثُت   تشَت إىل ان ىناك دعم االدارة العليا للمصرف لنظام مفهوم إدارة اجلودة الشاملة بدرجة عالية

 ادلت َتات اخلاصة العمل بروح الفريق -ب:
 ( تقييم أفراد العينة الخاصة العمل بروح الفريق من خالل العبارات8الجدول رقم )        

االضلراف  ادلتوسط العبارات ت
 ادلعياري

االعلية 
 النسبية

درجة 
 القبول

تنتهج إدارة ادلصرف سياسة العمل بروح الفريق وربرص على  -0
 موافق %76.2 1.067 3.81 مشاركة كل فرد مع فريق العمل داخل ادلصرف.

هتتم إدارة ادلصرف خبلق وهتيئة الظروف ادلالئمة وحلحلة مجيع  -2
 موافق %72.8 986. 3.64 ادلشاكل داخل ادلصرف بشكل مجاعي.

3- 
سبنح إدارة ادلصرف الفرصة جلميع العاملُت إلبداء ةرائهم وادلشاركة 

 زلايد %62.6 1.180 3.10 يف ازباذ القرار.

 موافق 3.52 معدل النسب 
يوضح اجلدول السابق ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل فقرة من فقرات العمل بروح الفريق حيث جاءت الفقرة )تنتهج 
إدارة ادلصرف سياسة العمل بروح الفريق وربرص على مشاركة كل فرد مع فريق العمل داخل ادلصرف( يف ادلرتبة األويل  بدرجة  

(  تالىا الفقرة )هتتم إدارة ادلصرف خبلق وهتيئة الظروف ادلالئمة  وحلحلة مجيع 3.80متوسطها احلسايب)عالية حيث كان 
( يف حُت كان أقل الفقرات  تقديرًا ىي الفقرة  )سبنح إدارة 3.64ادلشاكل داخل ادلصرف بشكل مجاعي( دبتوسط حسايب )

( . ومن ىذا يتبُت أن كل اآلراء حول 3.06يف ازباذ القرار(  دبتوسط )ادلصرف الفرصة جلميع العاملُت إلبداء ةرائهم وادلشاركة 
( أن ادلتوسط العام لإلجابات جاء بدرجة عالية 8فقرات ىذا احملور كانت موافقة، كما تشَت ادلعطيات اإلحصائية يف اجلدول رقم )

ناك التزم العمل بروح الفريق لدي ادلصارف قيد ( ىذا يدل على أن إجابات ادلبحوثُت تشَت إىل ادلوافقة أي أن ى3.52وتقدر بى )
 الدراسة

 ادلت َتات اخلاصة التدريب ادلستمر -ج : 
 ( تقييم أفراد العينة التدريب المستمر من خالل العبارات9الجدول رقم )          

االضلراف  ادلتوسط العبارات ت
 ادلعياري

االعلية 
 النسبية

درجة 
 القبول

وإجراء الدورات التدريبية الالزمة لتطوير ػلرص ادلصرف على عقد  0
 قدرات وأداء العاملُت بادلصرف.

 موافق 68.6% 1.141 3.43

 زلايد %66.2 1.046 3.31 تشجع وربفز إدارة ادلصرف العاملُت على االطلراط يف الدورات التدريبية. 2
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3 
ربرص إدارة ادلصرف على اختيار ادلتدربُت ذوي الكفاءة لكل دورة 

 زلايد %65.8 1.140 3.29 تدريبية وحسب االحتياجات ادلطلوبة لكل دورة.

 زلايد 3.35 معدل النسب 
يوضىح اجلىدول السىىابق ادلتوسىط احلسىىايب واالضلىراف ادلعيىىاري لكىل فقىىرة مىن فقىىرات التىدريب ادلسىىتمر حيىث جىىاءت الفقىرة )ػلىىرص 
ادلصرف على عقد وإجراء الدورات التدريبية الالزمة لتطوير قدرات وأداء العاملُت بادلصرف( ىي األويل من حيث األعلية   بدرجىة 

(  تالىىىا الفقىىرات  )تشىىجع وربفىىز إدارة ادلصىىرف العىىاملُت علىىى االطلىىراط يف الىىدورات 3.43)عاليىىة حيىىث كىىان متوسىىطها احلسىىايب
( يف حُت كان أقل الفقرات تقديراً ىي الفقرة  )ربرص إدارة ادلصرف على اختيار ادلتدربُت ذوي 3.30التدريبية( دبتوسط حسايب )

( . ومىن ىىذا يتبىُت أن اآلراء حىول فقىرات 3.29ة(  دبتوسىط )الكفاءة لكل دورة تدريبيىة وحسىب االحتياجىات ادلطلوبىة لكىل دور 
أن ادلتوسىىط العىىام لإلجابىىات جىىاء بدرجىىة عاليىىة    (9)ىىىذا احملىىور جىىاءت باحملايىىدة، كمىىا تشىىَت ادلعطيىىات اإلحصىىائية يف اجلىىدول رقىىم 

الدراسىىة قىىد ال تلتىىزم بالتىىدريب ىىىذا يىىدل علىىي أن إجابىىات ادلبحىىوثُت    تشىىَت إيل احملايىىدة أي أن ادلصىىارف قيىىد  3.35وتقىىدر بىىى 
 ادلستمر للعاملُت لديها

 ادلت َتات اخلاصة البحث والتطوير -د: 
 ( تقييم أفراد العينة البحث والتموير من خالل العبارات01الجدول رقم )

االضلراف  ادلتوسط العبارات ت
 ادلعياري

االعلية 
 النسبية

درجة 
 القبول

اليت تساعد على البحث واالبتكار هتيأ إدارة ادلصرف مجيع الظروف  -0
 موافق %69.4 1.063 3.47 والتطوير.

يستخدم ادلصرف األجهزة وادلنظومات ادلصرفية احلديثة وادلتطورة اليت  -2
 موافق %73.2 1.085 3.66 تساعد على تقدمي اخلدمة للعمالء بشكل أفضل وسريع.

3- 
دبا يتالئم مع ربرص إدارة ادلصرف على تطوير منظومتها وخدماهتا 

 موافق %75.2 1.097 3.76 الت َتات والتطورات يف بيئة ادلال واألعمال.

 موافق 3.67 معدل النسب 
يوضىح اجلىىدول السىىابق ادلتوسىىط احلسىىايب واالضلىىراف ادلعيىىاري لكىىل فقىرة مىىن فقىىرات البحىىث والتطىىوير حيىىث جىىاءت الفقىىرة )ربىىرص 
إدارة ادلصرف على تطىوير منظومتهىا وخىدماهتا دبىا يىتالئم مىع الت ىَتات والتطىورات يف بيئىة ادلىال واألعمىال( يف ادلرتبىة األويل  بدرجىة 

(   تالىا الفقرة )يستخدم ادلصرف األجهزة وادلنظومىات ادلصىرفية احلديثىة وادلتطىورة الىيت 3.76سايب)عالية حيث كان متوسطها احل
( يف حىُت كىان أقىل الفقىرات تقىديراً ىىي الفقىرة  3.66تساعد على تقدمي اخلدمة للعمالء بشكل أفضىل وسىريع( دبتوسىط حسىايب )

( . ومىىن ىىىذا يتبىىُت أن اآلراء 3.47االبتكىىار والتطىىوير(  دبتوسىىط ))هتيىىأ إدارة ادلصىىرف مجيىىع الظىىروف الىىيت تسىىاعد علىىى البحىىث و 
أن ادلتوسىط العىام لإلجابىات جىاء  (01)حول فقرات ىذا احملور جاءت بادلوافقة، كما تشىَت ادلعطيىات اإلحصىائية يف اجلىدول رقىم 

أي أن ىناك التزم مصريف للبحث والتطوير ىذا يدل على أن إجابات ادلبحوثُت   تشَت إىل ادلوافقة  3.67بدرجة عالية وتقدر بىىىى: 
 وبدرجة عالية.
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 ادلت َتات اخلاصة الًتكيز علي العميل -ه:
 ( تقييم أفراد العينة التركيز علي العميل من خالل العبارات00الجدول رقم )

االضلراف  ادلتوسط العبارات ت
 ادلعياري

االعلية 
 النسبية

درجة 
 القبول

باستطالع أراء العمالء عن مستوى جودة اخلدمات هتتم إدارة ادلصرف  -0
 موافق %70.6 1.095 3.55 وتسهيل مجيع الصعوبات والعراقيل اليت تعًتضهم.

يسعي ادلصرف أن يكون متميزًا وسريًعا يف تقدمي خدماتو وتلبية تطلعات  -2
 موافق %76.2 847. 3.81 ورغبات عمالئو.

العمالء واالستجابة لتوقعاهتم دبا هتدف إدارة ادلصرف لكسب ثقة ورضا  -3
 موافق %75.6 956. 3.78 ػلقق للمصرف االستمرارية وادلنافسة على ادلدى البعيد.

 موافق 3.70 معدل النسب 
يوضح اجلدول السابق ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل فقرة من فقرات الًتكيز علىي العميىل حيىث جىاءت الفقىرة )يسىعي 

يكىىون متميىىزًا وسىىريًعا يف تقىىدمي خدماتىىو وتلبيىىة تطلعىىات ورغبىىات عمالئىىو(  يف ادلرتبىىة األويل  بدرجىىة عاليىىة حيىىث كىىان ادلصىىرف أن 
( تالىا الفقرة )هتدف إدارة ادلصرف لكسب ثقة ورضا العمالء واالستجابة لتوقعاهتم دبا ػلقق للمصرف 3.80متوسطها احلسايب)

( يف حىىىُت كىىىان أقىىىل الفقىىىرات تقىىىديراً ىىىىي الفقىىىرة  )هتىىىتم إدارة 3.78د( دبتوسىىىط حسىىىايب )االسىىىتمرارية وادلنافسىىىة علىىىى ادلىىىدى البعيىىى
ادلصىىىىرف باسىىىىتطالع أراء العمىىىىالء عىىىىن مسىىىىتوى جىىىىودة اخلىىىىدمات وتسىىىىهيل مجيىىىىع الصىىىىعوبات والعراقيىىىىل الىىىىيت تعًتضىىىىهم(  دبتوسىىىىط 

تشىىَت ادلعطيىىات اإلحصىىائية يف اجلىىدول رقىىم  (،  ومىن ىىىذا يتبىىُت أن اآلراء حىىول فقىىرات ىىىذا احملىىور جىىاءت بادلوافقىىة ،  كمىىا3.55)
ىذا يىدل علىي أن إجابىات ادلبحىوثُت  تشىَت إيل ادلوافقىة  3.70( أن ادلتوسط العام لإلجابات جاء بدرجة عالية  وتقدر  بىىىى: 00)

 أي أن ادلصارف قيد الدراسة ملتزمة  التزم  بالًتكيز علي للعميل وبدرجة عالية
 لتزام من قبل ادلصارف التجارية الليبية بتطبيق إدارة اجلودة الشاملةالفرضية االويل: ال يوجد ا

التىزام مىن قبىل  Tلإلجابة عن السؤال السىابق مت اسىتخراج ادلتوسىطات احلسىابية واالضلرافىات ادلعياريىة وكىذلك مت اسىتخدام اختبىار  
 (00)اجلدول رقم  ادلصارف التجارية الليبية بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة وذلك كما ىو موضح يف

 ( تقييم أفراد العينة التزا  من قبل المصارف التجارية الليبية بتمبيق إدارة الجودة 00الجدول رقم )

مستوي  T قيمة احملاور ت
االضلراف  ادلتوسط الداللة

 درجة القبول االعلية النسبية ادلعياري

دعم االدارة العليا للمصرف لنظام  -0
 موافق %74.2 66211. 3.71 000. 8.197 الشاملةمفهوم إدارة اجلودة 

 موافق %76.4 92859. 3.52 000. 4.242 العمل بروح الفريق -2
 زلايد %67.6 95710. 3.35 008. 2.744 التدريب ادلستمر -3
 موافق %73.4 81907. 3.67 000. 5.825 البحث والتطوير -4
 موافق %74.2 78098. 3.71 000. 6.949 الًتكيز علي العميل -5

 موافق 3.58 000. 6.625 معدل النسب 
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يوضح اجلدول ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل زلور من زلاور التزام من قبل ادلصارف التجارية الليبية بتطبيق إدارة اجلودة 
الشىىاملة، الًتكيىىز علىىي العميىىل( يف ادلرتبىىة الشىىاملة حيىىث جىىاء ت احملىىاور )دعىىم االدارة العليىىا للمصىىرف لنظىىام مفهىىوم إدارة اجلىىودة 

( يف حُت كان 3.67(   تالىا زلور )البحث والتطوير( دبتوسط حسايب )3.70األويل بدرجة عالية حيث كان متوسطها احلسايب)
قبىل ادلصىارف  (. ومىن ىىذا يتبىُت أن اآلراء  حىول فقىرات التىزام مىن3.35أقل احملاور التزاما  ىو زلور )التدريب ادلستمر( دبتوسىط )

( أن ادلتوسىط 02التجارية الليبية  بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة جاءت بادلوافقة ،  كما تشَت ادلعطيات اإلحصائية يف اجلىدول رقىم )
ادلوافقىة أي أن ادلصىارف  ىذا يدل علي أن إجابات ادلبحوثُت   تشَت إيل 3.58:  العام لإلجابات جاء بدرجة عالية  وتقدر  ب

 Tإيل أن قيمىىة  (02)التجاريىىة الليبيىىة   بتطبيىىق إدارة اجلىىودة الشىىاملة وبدرجىىة عاليىىة، و باإلضىىافة إيل ذلىىك تشىىَت نتىىائج اجلىىدول 
داللىىة   ودبسىىتوي 6.625احملسىوبة للمتوسىىط العىىام التىىزام مىىن قبىىل ادلصىىارف التجاريىىة الليبيىىة  بتطبيىىق إدارة اجلىىودة الشىىاملة ادلقىىدرة بىىى 

مسىىتوي ادلعنويىىة  وىىىذا مىىا يؤكىىد  علىىي التىىزام ادلصىىارف التجاريىىة الليبيىىة  بتطبيىىق إدارة اجلىىودة الشىىاملة وجىىد 6.65أقىىل مىىن   6.66
 ادلت َتات اخلاصة مدى تأثَت تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة على جودة اخلدمات ادلصرفية ادلقّدم ة مستوي  عايل.

راد العينة لمدى تأثير تمبيق مفهو  إدارة الجودة الشاملة على جودة الخدمات المصرفية ( تقييم أف02الجدول رقم)
 المقّدَمة من خالل العبارات

 المتوسط العبارات ت
االنحراف 
 المعياري

االهمية 
 النسبية

درجة 
 القبول

تأخذ إدارة ادلصرف بعُت االعتبار ت َت رغبات وحاجات العمالء عند  -0
 موافق %68.2 1.060 3.41 ادلستقبلية جلودة اخلدمات ادلقدمة.رسم اخلطة 

هتتم اإلدارة بقياس أثر تبٍت نظم اجلودة الشاملة على تطوير اخلدمات  -2
 زلايد %66.6 906. 3.33 ادلصرفية.

 موافق %76.6 947. 3.53 هتتم إدارة ادلصرف بتثقيف العاملُت بأسلوب إدارة اجلودة الشاملة. -3

4- 
ربديث التكنولوجيا ادلصرفية بشكل مستمر دلتابعة التطورات يف يتم 

 موافق %75.8 913. 3.79 رلال تقدمي اخلدمة.

5- 
يسعى ادلصرف اىل حل ادلشكالت اليت تواجو العمالء بأقصى سرعة 

 موافق %75.6 918. 3.78 شلكنة.

 موافق %73.8 1.012 3.69 يليب ادلصرف احتياجات ورغبات العمالء عند طلبها بأقصى سرعة. -6

لدى ادلصرف صندوق لتلقي الشكاوى وادلقًتحات من قبل العمالء  -7
 موافق %73.8 1.202 3.69 حول اخلدمة ادلقدمة ذلم.

يعد التحسُت ادلستمر جلودة خدمة العمالء مسؤولية مجيع العاملُت  -8
 موافق %78.6 986. 3.90 داخل ادلصرف.

اخلدمة ادلصرفية يؤدي اىل تقدمي خدمة التحسُت ادلستمر جلودة  -9
 موافق %80.6 804. 4.05 بواصفات ذات جودة عالية يتالئم واحتياجات العمالء.

تعمل اإلدارة على تشكيل فريق عمل لتقدمي دراسات واقًتاحات  06
 موافق %76.4 903. 3.52 لتحسُت جودة اخلدمة بادلصرف.
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االنحراف  المتوسط العبارات ت
 المعياري

االهمية 
 النسبية

درجة 
 القبول

مهاراهتم وقدراهتم ليقدموا خدمة  يقوم ادلصرف بتدريب العاملُت لتطوير -00
 موافق %75.2 942. 3.76 أفضل.

تلبية احتياجات العاملُت والعمالء يعد مؤشراً على صلاح ادلصرف  -02
 موافق %79.6 888. 3.98 وبالتايل ادلساعلة يف رفع مستوى األداء وجودة اخلدمات.

باجلودة واخلطة تقوم إدارة ادلصرف بتوزيع كتيب أو دليل للتعريف  -03
 زلايد %64.4 1.155 3.22 ادلستقبلية لتطويرىا.

04- 
يعمل ادلصرف على مجع أكرب قدر من ادلعلومات لضمان بقائو واستمرار 

 موافق %70.8 817. 3.59 تعاملو مع ادلصرف.

05- 
تقوم ادارة ادلصرف بتقييم الزمن ادلست رق لتقدمي اخلدمة للعمالء على 

 موافق %70.6 1.187 3.55 مستوى ادلصرف.

 موافق 3.65 معدل النسب 
يوضح اجلدول ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل فقرة من فقرات مدى تأثَت تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة على جودة 
اخلدمات ادلصىرفية ادلقّدم ىة حيىث جىاءت الفقىرة )التحسىُت ادلسىتمر جلىودة اخلدمىة ادلصىرفية يىؤدي اىل تقىدمي خدمىة بواصىفات ذات 

(   تالىا الفقرة )تلبية 4.65ات العمالء( يف ادلرتبة األويل  بدرجة عالية حيث كان متوسطها احلسايب)جودة عالية يتالئم واحتياج
احتياجىىات العىىاملُت والعمىىالء يعىىد مؤشىىراً علىىى صلىىاح ادلصىىرف وبالتىىايل ادلسىىاعلة يف رفىىع مسىىتوى األداء وجىىودة اخلىىدمات( دبتوسىىط 

الفقرة  )تقوم إدارة ادلصرف بتوزيع كتيب أو دليل للتعريف بىاجلودة واخلطىة ( يف حُت كان أقل الفقرات تقديراً ىي 3.98حسايب )
( . ومىن ىىذا يتبىُت أن اآلراء حىول فقىرات ىىذا احملىور جىاءت بادلوافقىة، كمىا تشىَت ادلعطيىات 3.22ادلستقبلية لتطويرىا(  دبتوسط )

ىىىذا يىىدل علىىى أن إجابىىات  3.65أن ادلتوسىىط العىىام لإلجابىىات جىىاء بدرجىىة عاليىىة وتقىىدر بىىىىىى:  (02)اإلحصىىائية يف اجلىىدول رقىىم 
ادلبحىىوثُت   تشىىَت إىل ادلوافقىىة أي أن ىنىىاك مىىدى لتىىأثَت تطبيىىق مفهىىوم إدارة اجلىىودة الشىىاملة علىىى جىىودة اخلىىدمات ادلصىىرفية ادلقّدم ىىة 

 وبدرجة عالية
 ق  إدارة اجلودة الشاملة علي الرفع من مستوي  اخلدمات ادلصرفية.ال يوجد تأثَت لتطبي  -الفرضية الثانية: 
لتأثَت لتطبيق    Tلإلجابة عن السؤال السابق مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية وكذلك  مت استخدام اختبار  

 (03)ح يف اجلدول رقم إدارة اجلودة الشاملة علي الرفع من مستوي  اخلدمات ادلصرفية وذلك كما ىو موض

 ( تأثير تمبيق مفهو  إدارة الجودة الشاملة على جودة الخدمات المصرفية المقّدَمة من خالل العبارات03الجدول رقم )

 T قيمة احملاور ت
مستوي 
 ادلتوسط الداللة

االضلراف 
 درجة القبول ادلعياري

0- 
مدى تأثَت تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة على 

اخلدمات ادلصرفية ادلقّدم ةجودة   موافق 63697. 3.65 000. 7.725 
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يوضح اجلدول ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري دلدى تأثَت تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة على جودة اخلدمات ادلصرفية 
علي ان ىناك مدى لتأثَت تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة على  لوىذا يد  3.65ادلقّدم ة حيث جاء احملور دبتوسط حسايب 

احملسوبة للمتوسط العام دلدى  Tجودة اخلدمات ادلصرفية ادلقّدم ة وبدرجة عالية داخل ادلصارف التجارية الليبية ، كما أن قيمة 
أقل من  6.66ودبستوي داللة   7.725دلقدرة بىىىىى  تأثَت تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة على جودة اخلدمات ادلصرفية ادلقّدم ة ا

مستوي ادلعنوية  وىذا ما يؤكد  علي وجود تأثَت عايل  لتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة على جودة اخلدمات ادلصرفية  6.65
 ادلقّدم ة.

 النتائج:

 النتائج التالية:من خالل ما مت مجعو وربليلو من بيانات من خالل البحث ادليداين توصلنا إىل 
 .  أظهرت الدراسة أن ىناك موافقة على معظم زلاور التزام من قبل ادلصارف التجارية الليبية بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة.0
 أظهرت الدراسة أن ىناك مدى لتأثَت تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة على جودة اخلدمات ادلصرفية ادلقّدم ة وبدرجة عالية  .2
 ظهرت الدراسة على التزام ادلصارف التجارية الليبية بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة وبدرجة عاليةأ .3

يف ادلصارف  . أظهرت النتائج علي وجود تأثَت عايل لتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة على جودة اخلدمات ادلصرفية ادلقّدم ة4
 التجارية الليبية.

 التوصيات:

طبيق عناصر وابعاد إدارة اجلودة الشاملة والًتكيز على األبعاد األكثر أعلية وتاثَتاً على األداء الوظيفي حيث ضرورة االىتمام بت .0
 ان ىذه الدراسة مل تركز اال على األبعاد اخلمسة اليت ترتبط ارتباطاً مباشراً باألداء الوظيفي.

 ة واللوائح اليت تساعد يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة.تُعٌت بصياغة األنظم ادلصارف بتشكيل جلان داخليةضرورة قيام  .2

الًتكيز على األداء الفعلي ومقارنتو بادلخطط لتحديد نقاط الضعف والقوة وتصحيح اإلضلراف وصوال اىل تطبيق اجلودة  .3
 الشاملة.

لتحقيق معرفة ادق حول اجلوانب اليت تطرقت  القيام بدراسات أوسع حول ىذا ادلوضوع وتشمل جوانب سلتلفة واكثرعمقاً  .4
 ىذه الدراسة.      
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 المراجع: 

أمحد علي فرج الكاديكي، دور إدارة اجلودة الشاملة يف خفض تكلفة اخلدمات ادلصرفية دراسة ميدانية على ادلصارف التجارية  .0
باإلمساعلية، جامعة قناة السويس، اجمللد السادس، العدد الرابع، الليبية، اجمللة العلمية للدراسات التجارية والبيئية  كلية التجارة 

 م.2605

السمائي الشيخ عبد الدافع زلمد، أثر اجلودة الشاملة على تطوير اخلدمات ادلصرفية، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة النيلُت، 
2607 . 

لة يف ربقيق ادليزة التنافسىية، دراسىة اسىتطالعية علىى ادلصىارف الطيب زلمد القيب، فتحية أبوبكر زلمد، دور إدارة اجلودة الشام .2
 م.2626التجارية العاملة دبدينة سرت، رللة ةفاق اقتصاديو: كلية االقتصاد والتجارة، جامعة ادلرقب، العدد الرابع، 

زلمد الطاىر، إدارة اجلودة الشاملة وتأثَتىا يف اخلدمة ادلصرفية، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة العريب بن مهيدي،  بودراع .3
 .2603اجلزائر، 

تاج السر أمحد خالد، أثر إدارة اجلودة الشاملة على األداء ادلايل اإلسالمية: دراسة حالة بنك فيصل اإلسالمي والية سنار  .. 4
رللة جامعة البطانة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية: جامعة البطانة، عمادة البحث العلمي والنشر والًتمجة، العدد السابع السودان، 

 م.2626عشر ديسمرب

مجال زلمد بابا عبد الكرمي انفوين، أثر األساليب اإلدارية احلديثة يف رضا العمالء بالتطبيق على مصرف رال أفريقيا من الفًتة . 5
  .2608م، رسالة ماجستَت، كلية الدراسىات العليا، قسىم إدارة األعمال، جامعىة أم درمان اإلسالمية 2607ىى 2602
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