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  :العامة المقدمة

 عوملة ظل يف النطاق واسعة عاملية حتديات احلايل القرن بداية و املاضي القرن خالل العامل شهد

 موجة اجتاحته فقد االنرتنت وشبكة املعلومات تقنيات يف واسع انتشار من صاحبها ما و االقتصاد

 تقف كانت اليت للقيود النهاية بداية تعد اليت و ...وغريها الفكرية امللكية حقوق و جتارة اخلدمات حترير

 كانت العاملية التجارة حترير جانب وإىل العمالة، و األموال رؤوس و واخلدمات السلع حتركات أمام عائقا

 حتول و اخلصخصة و احلر السوق آلليات التحول و أبعادها بكل املعلوماتية و التكنولوجية رة الثو هناك

لك كان لزما على خمتلف ا�تمعات و ولذ األطراف متنافسة صغرية قرية إىل بالفعل العاملي االقتصاد

 يتسم الذي العامل هذا ظل يف بالبقاء هلا تسمح اليت واألدواتالدول  أن تضع نصب أعينها كافة السبل 

  .الشديد والتعقيد السريع التغري احلادة، باملنافسة

 سالحا تعد التحديات هذه ظل يف اجلودة أن إىل التسويق جمال يف اخلرباء وأحباث دراسات معظم وتشري

 احلقيقي اهلاجس متثل اجلودة أصبحت لذا التنمية، و التطور متطلبات كل طياته يف يضم متميزا تنافسيا

 االستقرار لتحقيق وتسعى املالئمة، السوقية املكانة حتقيق و النهوض يف ترغب اقتصادية مؤسسة لكل

 برمته اإلنساينن ملنافسة احملتدمة و العوملة جعلت من ا�تمع وأ السيما األعمال جمال يف واالستمرار

 نوعية و اجلودة تضع أن دون واستقرارها منوها تضمن أن املؤسسات تستطيع ال واحدة تكون تكاد سوقا

  .نشاطا�ا خمتلف أداء يف الرئيسي حمورها تقدمها اليت اخلدمات

 احلاجات ديناميكية بسبب شديدا تنافسا العاملي املستوى على البنكي القطاع شهد اإلطار هذا ويف

 التسويق بيئة يف السريع والتغري البنوك، تقدمها اليت البنكية اخلدمات ومنطية لألفراد االئتمانية و املالية

 العامل يف بنك أي بإمكان فأصبح البنكية، و املالية اخلدمات حترير اتفاقيات توقيع بعد خاصة البنكي،

 بني حمتدمة املنافسة ستكون لذلك االتفاقية، هذه على املوقعة الدول من دولة أي يف خدماته يقدم أن

للبنوك العربية و  األفضلية وستكون واجلزائرية، العربية البنوك ضمنها من و العاملية املالية املؤسسات خمتلف

 عالية، جبودةاجلزائرية و ستكون األفضلية للبنوك اليت متلك اإلمكانيات  اليت تتيح هلا تقدمي خدما�ا 

 حاجات إشباع خالل من اآلخرين على التغلب من متكنها تنافسية قدرة متنحها مناسبة وبأسعار

  .رضاهم وحتقيق العمالء ورغبات
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 واليت املعقدة، املشاكل من العديد تواجهفإ�ا  خاصة أو كانت عامة اجلزائرية املؤسسات خيص فيما أما

و جتعل منتجا�ا املادية و اخلدماتية غري قادرة على مواجهة املنتجات و  تقدمها أمام عائقا متثل أصبحت

 تواضع نهع نتج ما العاملي، أو اإلقليمي اخلارجي، أو ، الداخلي املستوى على سواء األجنبية،اخلدمات 

 مبيزة اجلزائر فيها تتميز أن املفروض من اليت تلك يف وحىت بل املنتجات، ملختلف اجلزائرية الصادرات

 اجلزائرية املؤسسات كانت الشديدة املنافسة من نفسها محاية سبيل ويف األخرى، بالدول مقارنة نسبية

 التضييق األقل على أواملنافسة ملنتجا�ا،  واخلدمات السلع منع طريق عن محايتها على احلكومة حتث

 قبل فال املتاحة اإلمكانيات ظل يفأل�ا تدرك أ�ا  وهذا اجلمركية، والرسوم القيود فرض خالل من عليها

 قامت ما وهو وخدمات، وجودة سعرا عنها لتميزها األجنبية، املؤسسات وخدمات منتجات مبنافسة هلا

 حنو اجلزائر اجتاه ظل يف أنه إال الوطنية، للمنتجات محائية سياسات تتبع كانت حيث سابقا، الدولة به

 جانب إىل واآلسيوية، األوروبية،األمريكية العربية، الدول مع االتفاقيات من العديد وتوقيع اخلصخصة،

 أمهها من وآثار شروط من عنه يرتتب وما OMC  للتجارة العاملية للمنظمة لالنضمام املستمر السعي

. األموال ورؤوس واخلدمات للسلع احلركة حبرية والسماح والعوائق القيود من اخلارجية التجارة حترير

 ما وهو الواقع، األمر أمام اجلزائرية املؤسسات جيعل ما املؤسسات، خمتلف عن يدها برفع بدأت فالدولة

  .التحديات خمتلف وجه يف للوقوفاإلعتماد على إمكانيا�ا الذاتية  على جيربها

 اليت اخلدمات لتجارة العامة االتفاقية تشمل واليت للتجارة العاملية للمنظمة املرتقب اجلزائر انضمام إن

 ونظرا املايل، التحرير حنو االجتاه من سرع قد والبنكية، املالية اخلدمات فيها مبا اخلدمات من بالعديد تعىن

اجلزائرية ال ختتلف عن غريها من املؤسسات الصناعية و اإلنتاجية اجلزائرية من حيث توضع و  البنوك ألن

 على فيتحتم. املستجدة اتري التغضعف قدرا�ا وإمكانيا�ا الالزمة ملواجهة املنافسة الشرسة الناجتة عن 

تطوير قدرا�ا   أن اإلستمرار يف ظل هذه الظروف ال يتم إال من خالل تدرك أن اجلزائرية البنوك

  .دولة ألي البنكية املنظومة على وحتديات آثار من هلا مبا املالية العوملة ظل يف خاصة التنافسية

 ورغم التنافسية، بقدراته االرتقاء عليه يفرض العصر ملتطلبات اجلزائري البنكي النظام مواكبة حتمية إن

 إدارة فلسفة تبين أن إال التنافسية،قدرا�ا  لتطوير عليها تعتمد أن اجلزائرية للبنوك ميكن اليت العوامل تعدد

 من املالية، املؤسسات أو البنوك من غريه عن بنك أي متيز اليت املهمة العناصر أحد يعد الشاملة اجلودة

 الشاملة اجلودة إدخال يقتضي ما وهو عمالئها، وقبول برضا حتضى مميزة خدمات تقدمي خالل
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 لتطوير املالئمة التنظيمية والثقافة الظروف وتوفري واإلمكانات املوارد استغالل لتحسني كأسلوب

 املالية واملؤسسات البنوك مع لوجه وجها الوقوف من ميكنها مبا اجلزائرية للبنوك التنافسية الوضعية

  .والعاملية منها احمللية املنافسة،

  :البحث إشكالية

 اخلاصة البنوك وظهور اجلزائر، يف البنكي القطاع يشهده الذي التطور ظل يف أنه لنا يتضح سبق مما

 هذاتزامن مع التغريات و التطورات اإلقتصادية و اإلجتماعية و السياسة اليت شهد�ا اجلزائر فإن  الذي

 تقدمي حيث من كبرية مبجهودات القيام اجلزائر يف البنوك على تفرض اليت التحديات من عددا يربز

 أن يتوقع اليت املنافسة، وجه يف الصمود من متكنها اجلودة عالية ومواصفات خصائص ذات خدمات

 الجودة إدارة قدرة مدى ما: التايل اجلوهري التساؤل أمام يضعنا ما وهذا. يوم بعد يوما �احد تزيد

  ؟ الجزائرية تنافسية البنوك تطوير في تطبيقها وحسن الشاملة

  :التالية الفرعية األسئلة نطرح أكثر اإلشكالية هذه وتوضيح فهم أجل ومن

 الشاملة؟ اجلودة إدارة تطبيق أمهية مدى ما 

 البنوك؟ تنافسية لتحسني كمدخل اجلودة عامل أمهية ما 

 ؟ هلا الفعلي التطبيق مستوى هو وما ؟ الشاملة اجلودة بإدارة اجلزائرية البنوك اهتمام مدى ما 

 ؟ كافية هي وهل ؟ تنافسيته لتطوير الالزمة لإلجراءات اجلزائري البنكي النظام اختاذ مدى ما 

  :الدراسة فرضيات

  :التالية الفرضيات نطرح الفرعية األسئلة على املبدئية لإلجابة

 املؤسسات لكافة ملحة ضرورة الشاملة اجلودة إدارة تطبيق يعد. 

 ومحايتها وك النب تنافسية تطوير يف ويشملها املداخل مجيع الشاملة اجلودة إدارة مدخل يفوق 

 .املتزايدة  املنافسة من
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 واالستفادة الشاملة اجلودة فلسفة بتطبيق اجلزائرية البنوك مسئويل الهتمام عديدة مالمح توجد 

 .اجلزائرية للبنوك التنافسية القدرات حتسني يف منها

 و تطوير  اجلزائرية البنوكجادة �دف اإلرتقاء مبستوى  إصالحات اجلزائري البنكي النظام عرف

 .األجنبية املالية واملؤسسات البنوك منافسة على قادرة لتكون التنافسيةقدر�ا 

  :الموضوع اختيار أسباب

  :يلي كما عرضها ميكن املوضوع هذا الختياري أسباب عدة هناك

 فشل الكثري من املؤسسات البنكية يف تقدمي منتجا�ا بشكل يتناسب مع متطلبات العصر. 

 ور الكبري و املتزايد للخدمات البنكية يف حتقيق التنمية اإلقتصادية و رفاهية ا�تمعالد. 

 اخلدمية املؤسسات يف اجلودة أمهية عدم مفاده والذي السائد التفكري تصحيح. 

 وزبائنها عمالئها برغبات اجلزائرية البنكية املؤسسات أغلب اهتمام عدم. 

 وحدة شراسة أكثر منافسة يف سامهت اليت العاملية تللتغريا البنوك من الكثري إدراك عدم. 

 يف والبنوك باملؤسسات الوصول يف الشاملة اجلودة إدارة وتلعبه لعبته الذي الكبري الدور 

 .مكانة من إليه وصلت ما إىل املتقدمة الدول

  :الدراسة أهمية

 تتسم بيئة يف املؤسسات من كغريها البنوك عمل كيفية توضيح يف الدراسة هذه أمهية تتمثل

 ما وهو. العمالء ورغبات حاجات يف املستمر والتطور احلرة واملنافسة التأكد، وعدم بالتغري

 من خاصة املختلفة التحديات ملواجهة السبل أفضل يف التفكري على جمربة البنك إدارة جيعل

 حديث أنه إال البنكية، غري املؤسسات يف قدمه رغم الذي الشاملة اجلودة إدارة أسلوب خالل

 توفري يف صعبة ظروفا تواجه اليت اجلزائرية، خاصة البنكية املؤسسات مستوى على به االهتمام

 ضرورة عليها يفرض مما األجنبية البنوك تقدمها اليت اخلدمات عن ومميزة مناسبة بنكية خدمات
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 حتول اليت واملشكالت التحديات إغفال دون الشاملة، اجلودة إدارة يف احلديثة االجتاهات تبين

  .الواقع رض أ على تطبيقها دون

  :الدراسة منهجية

 البحث منهجية تكون وحىت الدراسة، فرضيات صحة من والتحقق الدراسة هذه إجناز سبيل يف

 من اعتمدت حيث الوقت، نفس يف مناهج عدة على االعتماد مت الدراسة حماور مع متوافقة

 املنهج على احلقيقي الواقع وفق الدراسة جوانب من جانب لكل واضحة صورة إعطاء أجل

 واملعلومات احلقائق مجع على يساعد الذي التحليلي املنهج على اعتمدت كما الوصفي،

 بينها العالقات وتوصيف وأبعادها خصائصها حتديد خالل من وتفسريها وحتليلها ومقارنتها

  .املطروحة الفرضيات وفق حمددة منطقية نتائج إىل الوصول بغية وهذا وموضوعي، علمي بشكل

  :ة الدراس تقسيمات

 ثالث  و  عامة مقدمة على الدراسة هذه اشتملت جبوانبه واإلملام املوضوع يف التحكم اجل من

 لإلجابة فرضيات وإعداد اإلشكالية طرح مث للموضوع متهيد على اشتملت العامة املقدمة فصول

. املوضوع هلذا اختيارنا أسباب بتحديد قمنا مث اإلشكالية توضح اليت الفرعية األسئلة على

  .الدراسة أمهية حددنا مث وبعدها

  .الشاملة الجودة إلدارة والنظري الفكري اإلطار: ول األ الفصل

رغم أن موضوع إدارة اجلودة الشاملة يعود إىل عصور تطور اإلدارة منذ الثورة الصناعية إال أ�ا 

  .احلاضر الوقت يف تلقاه كالذي كبريامل تلق إهتماما  

 املباحث إىل الفصل هذا قسمت ودورها بأمهيتها واإلحاطة الشاملة اجلودة إدارة فلسفة ولفهم

  :التالية

 الشاملة اجلودة إدارة حول أساسية مفاهيم. 

 الشاملة اجلودة إدارة تطبيق. 



 مقدمة عامة
 

 و 
 

 الشاملة اجلودة بادارة وعالقتها االيزو. 

  .البنوك تنافسية لتطوير كمدخل العمالء قبل من المدركة البنكية الخدمات جودة: الثاني الفصل

 الظروفاليت تسمح بتنمية و تطوير تنافسية البنوك من خالل �يئة متثل إدارة اجلودة الشاملة أهم السبل 

 مبختلف اإلملام أجل ومن لذلك وبالتايل للبنك ووالئهم العمالء رضا حيقق ما وفق للعمل بالبنك املناسبة

  :إىل الفصل هذا يف تطرقت اجلوانب هذه

 وأبعادها البنكية اخلدمات جودة قياس. 

 العمالء خدمة جودة. 

 البنوك تنافسية لتطوير كمدخل البنكية اخلدمات جودة 

وكالة مستغامن   CPAيب اجلزائري عبنك القرض الشب األمر ويتعلق تطبيقية، حالة بعرض الدراسة وانتهت

  .مبحثني  حيث تطرقنا اىل

  الوطين الشعيب القرض ماهية:  األول املبحث. 

 نظرة الزبون للخدمات املقدمة من طرف ال : املبحث الثاينCPA. 

 



الشاملة الجودة إلدارة والنظري الفكري اإلطار                          :            األول  الفصل  
 

2 
 

شهد العامل عدة تطورات منذ بداية الثورة الصناعية جعلته يعيش تطورا سريعا يف شىت جماالت احلياة 

االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و غريها  و بفعل هدا التطور استحوذت اجلودة على اهتمام العديد 

املؤسسات صغرية كانت أم كبرية خدمتيه أو إنتاجية ملا هلا من أمهية تتزايد يوما بعد يوم باعتبارها   من

مركب النجاة ملواجهة املنافسة احلادة اليت تواجهها املنظمة خاصة يف السوق العاملية فقدرة هده 

حملافظة عليهم يف املؤسسات على تقدمي مستوى جودة عايل يؤثر بشكل كبري على والء عمالئها و ا

.احلاضر و املستقبل  

و هلذا ظهرت فلسفة إدارة اجلودة الشاملة اليت حظيت باهتمام الكثري من املفكرين من أمههم إدوارد 

دمينج  فيليب كروسي ارماند فيجينبوم جوزيف جوران و الياباين كاروا إيشيكاوا و غريهم حيث عملوا 

قائم على مبادئ و أسس و تأكيدا على فائدة هدا النظام   فان  على تطوير نظام إلدارة اجلودة الشاملة 

قائمة اكرب مئة مؤسسة حتتوي على  ثالث و مخسون مؤسسة يابانية تستثمر هده الفلسفة يف حتسني 

.جودة منتجا�ا و خدما�ا   

أساس إن إدارة اجلودة الشاملة هي فلسفة إدارية حديثة تأخذ شكل أو نضام  إداري شامل  قائم على 

إحداث تغيريات اجيابية جذرية  لكل شيء داخل املؤسسة  و هدا باستخدام عدة أدوات مت ابتكارها 

.و غريها.........ثر اليشيكاوا األ - من قبل عدد من املفكرين  كتحليل أو خمطط باريتو خمطط السبب  

و اليت عملت على وضع  isoو نتاجا لنضام  إدارة اجلودة الشاملة ظهرت املنظمة العاملية للمعايري إل 

معايري و مواصفات حمددة  و حىت تستفيد منها املؤسسة  حبصوهلا على هده الشهادة يتوجب عليها 

تغيري عدة أمور و سياسات  و من اجل التعرف على أهم أسس و مبادئ إدارة اجلودة الشاملة و 

  عالقتها باال يزو سنتطرق يف هدا الفصل إىل 

. إدارة اجلودة الشاملةمفاهيم أساسية حول  -  

.تطبيق إدارة اجلودة الشاملة -  

. االيزو و عالقتها بإدارة اجلودة الشاملة -  
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 المبحث األول مفاهيم أساسية حول إدارة الجودة الشاملة

فرضت التغريات االجتماعية و السياسية و االقتصادية و التكنولوجية على املؤسسات املعاصرة مواجهة 

تتمثل يف ضرورة التحسني املستمر ملنتجا�ا السلع و اخلدمات من جهة و ختفيض حتديات كبرية 

تكاليفها من جهة ثانية و دلك سعيا وراء النجاح و االستمرارية يف ظل بيئة تتسم باملنافسة الشديدة يف 

.خمتلف ا�االت  

.المطلب األول التطور التاريخي إلدارة الجودة الشاملة   

بنظام إدارة اجلودة الشاملة كثريا و لكن االهتمام باجلودة مل يكن وليد الساعة بل أ�ا  لقد تزايد االهتمام 

كانت يف القرن الثامن عشر قبل امليالد عند البابليني يف العراق و هدا من خالل األنظمة و القوانني اليت 

ر شاهد على جودة سنها محو رايب و اليت تشري بشكل واضح إىل اجلودة يف مجيع جماالت احلياة يف مص

أداء الفراعنة يف بناء و صبغ املعابد املصرية ويف ظل املفهوم اإلسالمي للجودة الشاملة نرى إن هناك 

دالالت واضحة على تأكيد اإلسالم لألخذ باجلودة من خالل إتقان العمل و إن أول مدرسة طبقت 

بعد إن ه  625باسي املنتصر باهللا يف العام معايري اجلودة هي املدرسة املستنصرية اليت افتتحها اخلليفة الع

و لقد بدا الرتكيز على مفهوم اجلودة يف اليابان يف القرن العشرين مث  أنت  1.استمر بنائها ست سنوات

انتشر بعدها يف أمريكا والدول األوربية  مث باقي دول العامل  إذ كانت هناك مسامهات عديدة من قبل 

 حتديد مفهوم اجلودة و تطويرها كإدوارد دميينج و جوزيف جوران و عدد من العلماء و املفكرين يف

 غريهم و املتتبع ملراحل تطور إدارة اجلودة الشاملة يرى أ�ا مرت باملراحل التالية

:لقد مرة اجلودة بأربعة مراحل أساسية وهي  

:مرحلة التفتيش أو الفحص/ 1  

، وان عملية الفحص تكتشف عن ايف هذه املرحلة تركز اجلودة على اكتشاف األخطاء وتصحيحه   

.2أخطاء أو العيب الذي حدث بالفعل، ولكنها مل تقم مبنعه من األساس  

 

                                                             
 .43 ص( 2007 ، صفاء دار:عمان) والتعلیم الصناعة في تطبیقات الشاملة الجودة دارةإ الزیادات، عواد محمد مجید، شاكر سوسن 1
 18 ص ( 2009) للنشر، العصریة المكتبة :مصر ) الشاملة الجودة إدارة غنیم، محمد احمد 2



الشاملة الجودة إلدارة والنظري الفكري اإلطار                          :            األول  الفصل  
 

4 
 

:مرحلة ضبط الجودة إحصائيا/2  

هذه املرحلة  ن، وايف هذه املرحلة تعتمد اجلودة على األساليب و الطرق اإلحصائية يف مراقبة اجلودة    

.1فيما يتعلق بتعقيد األساليب و تطوير األنظمة اهيا متطورة مقارنة مبرحلة الفحص، وهذ  

مرحلة تأكيد الجودة/ 3  

أن هذه املرحلة تركز على نظام  يإن هذه املرحلة تركز وتوجه كامل اجلهود للوقاية من األخطاء، أ    

.هدا مببدأ التلف الصفري فرة، ويعر يقوم أساسا على منع وقوع األخطاء من أول م  

هذاـالى يومنا ـ1986:مرحلة إدارة الجودة الشاملة/ 4  

تركز  اعلى مشاركة مجيع العاملني واندماجهم، وأيض عتركز هده املرحلة على العمل اجلماعي، وتشجي    

.2املنتجهده املرحلة على جودة العمليات وجودة  فومشاركة املوردين، و�د نعلى املستفيدي  

 المطلب الثاني ماهية إدارة الجودة الشاملة 

مع أن مجيع الناس يهتمون جبودة اخلدمات و املنتجات إال انه مل يتم االتفاق على تعريف موحد للجودة 

فتوضيح معىن كلمة اجلودة يعد أمرا معقدا إىل حد ما إذ إن اجلودة تعين أشياء خمتلفة ألشخاص خمتلفني 

.3خمتلف عن معىن اجلودة كما أن مفهوم اجلودة متغري مع الزمن  فكل شخص لديه رأي  

:مفهوم الجودة -أوال   

و اليت تعين جوهر الشيء أو الشخص أو   "Qualitas" مشتقة من الكلمة الالتينية Quality اجلودة

درجة صالحه و اجلودة يف اللغة من أجاد أي أتى باجليد من القول أو العمل أو أجاد الشيء  صريه 

   .4جيدا و اجليد نقيض الرديء و جاد الشيء جوده مبعىن صار جيد

حيث أن االستعمال يتم من قبل الزبون " مدى مالئمة املنتج لالستعمال"اجلودة أ�ا  لقد عرف جوران

1و هو احلكم األخري عليها فان اجلودة هي مالئمة للزبون و حاجاته و توقعاته
 

                                                             
 4 ص ذكره، سبق مرجع الزیادات، عواد محمد ، مجید شاكر سوسن 1
  .27 ص ،)2،2006عمان، دار وائل،ط(إدارة الجودة الشاملة ، جودة احمد محفوظ 2
( الھندسیة للعلوم دمشق جامعة مجلة سوریة، في التشیید مشاریع في الجودة إدارة الجاللي، محمد ، � خیر الدین نصر صالح، قصي 3

 .11ص) 2006، 01 العشرون،العدد و الثاني المجلد: دمشق
 .15سوسن شاكر مجید ،محمد عواد الزیادات ،  مرجع سابق ذكره ص 4
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  2"تعين املالئمة لالستعمال" إىل أن اجلودة  kemneths  كما أشار

3املستهلك احلالية و املستقبلية  ويعترب دميينج أن اجلودة ينبغي أن تستهدف حاجات  

و تعرف اجلمعية األمريكية اجلودة وفق ما أشار إليه الباحثان هيزر و راندار على أ�ا اهليئة و اخلصائص 

اليت تظهر و تعكس قدرة هذا املنتوج على إشباع حاجات صرحية و )خدمة أو سلعة (الكلية للمنتوج 

.4أخرى ضمنية   

نتج مثل حجمه شكله أو تكوينه و حتديدا هي الصفة اليت حتدد  قيمة املنتج أما وفق روش فهي صفة امل

.5يف السوق و إىل أي مدى من الكفاءة سيؤدي ذلك املنتج الوظيفة و املهمة اليت صمم من اجلها  

و عموما ميكن القول مثلما يوضح جارفني أن اجلودة تعتمد يف تعريفها على أساس املستخدم هلا فرجال 

يرون أن اجلودة ترقد يف عني املشاهد و تعين األداء األفضل و ركز جارفني على مثاين أبعاد التسويق 

للجودة تكمن يف  كفاءة املنتج و هيئته و مدى االعتماد عليه و مطبقاته للمواصفات و مدى حتمله 

ن تكوم مثل و املنفعة منه و مجال مظهره و مدى إدراكه للجودة الفعلية وهذه األبعاد جيب أ) متانته(

القواعد لتطوير اجلودة حيث ستساهم هذه األبعاد يف متييز املنتجات عن املنافسني و أكد على أن 

اإلطار العام ملنتج املؤسسة جيب أن يكون مميز لدى العميل و بدلك ترتبط اجلودة بالرحبية و تؤثر على 

 األسواق و حجم املبيعات و جوانب التكلفة 

لشاملة ثانيا مفهوم الجودة ا-  

اجلودة الشاملة هي كل شيء أي اجلودة يف كل العناصر و مكونات املؤسسة ومن هدا املنطلق تأخذ 

طابع الشمولية و دلك الن كل ما حتتويه املؤسسة يشرتك يف حتديد ما يقدم للمستهلك وبالتايل حتقيق 

.6رضاه أو عدم رضاه  

                                                                                                                                                                              
 .29ص) 2010عمان دار الصفاء للنشر و التوزیع ،(نجم عبود نجم ادارة الجودة الشاملة في عصر االنترنت  1
 األداء حول الدولي العلمي المؤتمر"مستقبلیة رؤیة"نجاحال و التمیز نحو الطریق ھو الجودة ثقافة إرساء الخیرو، أحمد صبحي قتیبة 2

  .182ص) 2005سمار 9 -8االقتصادیة، والعلوم الحقوق كلیة ورقلة، جامعة: ورقلة( والحكومات المتمیزللمنظمات
 .70 ص)  1997 للنشر، ردمك: الریاض(  الصحي القطاع على تطبیقات:الشاملة الجودة ادارة سعید، بن العزیز عبد سعد بن خالد  3
 .16 ص ذكره، سبق مرجع الزیادات، عواد محمد مجید، شاكر سوسن 4
 9 ص)  1996 ، ن م م غ: مصر(  العربیة المؤسسات في الشاملة الجودة ادارة لتطبیق العلمي ،المنھج الفتاح عبد فرید 5
 .11 ص) ، 1995 والنشر، للطباعة غریب دار:مصر(  9000 لإلیزو التأھل ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة السلمي، علي 6
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االقتصادي و الذي يتعلق جبانب ختفيض أو تثبيت هناك أيضا من مييز اجلودة الشاملة ببعدين مها البعد 

تكاليف احلصول على اجلودة و البعد االجتماعي و الذي يتعلق جبانب تعبئة و حتفيز األفراد باملؤسسة 

جبانب إرضاء الزبون فهدين البعدين يسامهان يف أمثلية طاقة املؤسسة للتحكم يف اجلودة و التكيف 

 بسرعة مع حميط متحرك ومتغري

موما ميكن القول أن اجلودة الشاملة هي القيام بكل شيء يف املؤسسة بشكل متقن حبيث تتحقق وع

 اجلودة يف مدخالت املؤسسة و خمرجا�ا بشكل يسمح بتقدمي منتجات ذات جودة عالية لزبائن املؤسسة

ثالثا مفهوم إدارة الجودة الشاملة    

سياسية و غريها من املؤسسات االقتصادية إىل إجياد لقد أجربت التغريات االقتصادية و االجتماعية و ال

نظام إدارة اجلودة  نظام يساعدها على زيادة تنافسيتها و زيادة حصتها السوقية  إن هدا النظام هو

 الشاملة و الذي قدم له عدة تعاريف من بينها 

حاجات و توقعات  معهد اجلودة الفيدرايل الذي يعرفها على أ�ا منهج تطبيقي شامل يهدف إىل حتقيق

  .1العميل إذ يتم استخدام األساليب الكمية من اجل التحسني املستمر يف العمليات و اخلدمات

الذي يرى أن إدارة اجلودة الشاملة فلسفة إدارية تشتمل كافة  BSIتعريف معهد املقاييس الربيطاين 

ل و ا�تمع و حتقيق أهداف نشاطات املؤسسة اليت من خالهلا يتم حتقيق احتياجات و توقعات العمي

املؤسسة كذلك بأكفأ الطرق وأقلها تكلفة عن طريق االستخدام األمثل لطاقات مجيع العاملني بدافع 

  2مستمر للتطوير 

ويعرفها آخرون على أ�ا ثقافة تعزز مفهوم االلتزام الكامل جتاه رضا العميل من خالل التحسني املستمر 

3لو اإلبداع يف كافة مناحي العم  

وتعرف إدارة اجلودة الشاملة كذلك على أ�ا عملية إدارية مبنية على جمموعة من األسس الرئيسية اليت 

.1تركز طاقات و موارد املؤسسة على رغبات و احتياجات العمالء و حتقيقها بصورة منتظمة و مستمرة   

1.  
                                                             

  .17 ص) 2002 الصفاء، دار: عمان(الحدیثة المنظمات في الجودة ، الشبلي طارق الدرادكة، مأمون 1
  .22 ص ذكره، سبق مرجع ، جودة احمد محفوظ  2
  .22ص السابق، المرجع نفس 3
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املختص بتدريب و تقدمي االستشارات  و هو نائب رئيس معهد جوران James Rilayيف حني يعتربها 

حول اجلودة الشاملة على أ�ا التحول يف الطريقة اليت تدار �ا املؤسسة واليت تتضمن تركيز طاقات 

 إذل شيء املراحل املختلفة للعمل املؤسسة على التحسينات املستمرة لكل العمليات و الوظائف وقبل ك

 .2ميل ن اجلودة ليست أكثر من حتقيق حاجات العأ

هي التفوق يف األداء إلسعاد املستهلكني عن  Baharat Wakhluأما إدارة اجلودة الشاملة حسب  

طريق عمل املديرين و املوظفني مع بعضهم البعض من اجل تزويد املستهلكني جبودة ذات قيمة من 

 3خالل تأدية العمل  بشكل صحيح ومن املرة األوىل يف كل وقت

سرتاجتية للتسيري تشمل كل املؤسسات مبا فيها نشاطات األفراد و حميط هده كما تعرف على أ�ا  إ  

 املؤسسة من اجل حتديد و حتقيق األهداف املتعلقة باجلودة و املستنبطة من متطلبات الزبون 

وعرفها آخرون على أ�ا الفلسفة اإلدارية و ممارسات املؤسسة العملية اليت تسعى إىل أن تضع كل 

ية و كذلك املواد اخلام الن تكون أكثر فاعلية و كفاءة لتحقيق أهداف املؤسسةمواردها البشر   

وجند أن هيلجا ديراموند تعرف اإلدارة الشاملة بأ�ا فلسفة إدارية مبنية أساسا على رضا العميل وهي 

بدلك تتضمن التصميم املتقن للخدمات أو املنتجات املقدمة و التأكد من أن املؤسسات اليت تقدم 

4ده اخلدمات أو املنتجات تستطيع أن تقدمها بشكل متقن دائماه  

 كما ميكن تعريف إدارة اجلودة الشاملة على أساس الكلمات اليت يتكون منها املصطلح كما يلي  

 إدارة ختطيط تنظيم توجيه و مراقبة كافة النشاطات املتعلقة بتطبيق اجلودة 

.5اجلودة تقدمي املنتجات كما يرغب فيها العميل   

الشاملة تتطلب مشاركة و اندماج كافة موظفي املؤسسة و بالتايل ينبغي إجراء التنسيق الفعال بني 

 املوظفني حلل مشاكل اجلودة و إلجراء التحسينات املستمرة

                                                                                                                                                                              
 .311 ص) 1994 االداري، والتطویر لالستشارات سیرقس واید مركز: القاھرة( التغییر ،استراتیجیات عامر یس سعید 1
  .18 ص ذكره، سبق ،مرجع الشبلي طارق الدرادكة، مأمون 2
  .18ص السابق، المرجع نفس 3
 )1999والتوزیع، الفجرللنشر دار مصر(الشاملة الجودة ثالثیة الخزامي، أحمد الحكیم عبد ترجمة ثور، جي كارل ماھوني، فرانسیس  4

  .251 ص
 
  .20 ص بتصرف،)  2009 وائل، دار: عمان( اإلداریة المعلومات نظم العاني، شعبان مزھر 5
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يم اإلدارية احلديثة اليت تعمل على وعلى العموم ميكن القول بان إدارة اجلودة الشاملة هي احد ابرز املفاه

إجراء حتسينات شاملة يف مجيع مراحل العمل بالشكل الذي يتفق مع املواصفات احملددة و املتفقة مع 

 رغبات الزبائن  يف سبيل الوصول ليس فقط إىل إرضائهم و إسعادهم و إمنا إ�ارهم 

 رابعا أهمية إدارة الجود الشاملة

مهية بالغة و يرجع دلك إىل عدة أسباب نذكر منها إلدارة اجلودة الشاملة أ  

عوملة السوق و اليت كانت نتيجة لنشأة بعض املنظمات و االتفاقيات مثل منظمة التجارة العاملية و -

 حتديد املبادالت حيث سامهت يف)اتفاق مشال أمريكا للتجارة احلرة(اتفاقيات اجلات و اتفاقية النافتا 

دولية مما أدى إىل تصاعد حدة التنافسية بني املؤسسات وتنامي التكتالت التجارية وفتح السوق ال

 االقتصادية 

.التطورات التكنولوجية اليت كانت سببا يف تطوير تقنيات اإلنتاج و التعقيد املتزايد للسلع و اخلدمات-  

إلنتاجية و انتشار بعض الظواهر السلبية كاخنفاض مستوى اجلودة و زيادة الوقت املخصص للعمليات ا-

.الرقابة عليها و زيادة شكاوي الزبائن و انتقادا�م  

عدم كفاءة و فعالية األساليب اجلزئية غري املتكاملة يف حتسني أساليب التسيري-  

إن االستخدام اهلادف إلدارة اجلودة الشاملة يؤدي إىل حتقيق العديد من أفاق النجاح نذكر منها على 

1 :سبيل العد ال احلصر ما يلي  

خفض التكاليف/1  

فاجلودة تتطلب عمل األشياء الصحيحة من أول مرة و هدا يعين تقليل األشياء التالفة و إعادة اجنازها و 

 بالتايل تقليل التكاليف

 

 

                                                             
www.islammemo.cc/fan-el-edara/fkr-Edary/2007/03/29/38548.html , consulté le 26-04-2016.1  
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الوقت الالزم النجاز المهمات للعميل/2  

ة على فكثري من اإلجراءات اليت توضع من قبل املؤسسة الجناز اخلدمات للعميل تركز على الرقاب

األهداف و التأكد من حتقيقها و بالتايل تكون هده اإلجراءات طويلة و جامدة يف الكثري من األحيان 

مما يؤثر سلبا على العميل و لدلك فمن أهداف إدارة اجلودة الشاملة الرئيسية تقليل الوقت الالزم الجناز 

 املهمات للعميل

  تحقيق الجودة/3

و دلك بتطوير املنتجات و اخلدمات حسب رغبة العمالء أن عدم االهتمام باجلودة يؤدي لزيادة الوقت 

 ألداء و اجناز املهام و زيادة أعمال املراقبة و بالتايل زيادة شكوى املستفيدين من هده اخلدمات 

  1:كما أشار خضري كاظم إىل أن أمهية إدارة اجلودة الشاملة تتجلى فيما يلي

انحسار شكاوي المستهلكين و تقليصها/4  

لقد أدى استخدام أسلوب إدارة اجلودة الشاملة إىل احنسار شكاوي املستهلكني بشأن املنتجات املقدمة 

دفع ما  1984و انعكس دلك على ختفيض التكاليف بشكل عام حيث مت يف الشركات األوربية عام 

و بدلك  1988عام  %0.9ملستهلكني و قد اخنفض إىل من إمجايل املبيعات ملقابلة شكاوي ا %14نسبته 

مليون دوالر 1.9وفرت املؤسسات ما قيمته   

زيادة الحصة السوقية / 5  

لقد سامهت األنشطة املتعلقة باستخدام إدارة اجلودة الشاملة إىل زيادة احلصة السوقية للمؤسسات 

 اإلنتاجية و اخلدماتية بشكل كبري

ي تقليص الحوادث و الشكاو / 6  

تشري الوثائق الرمسية إىل أن شركة فلوريدا للقوة و اإلضاءة أول مؤسسة غري يابانية حصلت على جائزة 

حيث فاعلية األنشطة النوعية فيها قلصت اخلدمات املقدمة للمستهلكني نتيجة  1989دميينج عام 

                                                             
  .81 ص ) 2005‘2 ط ، للنشر المسیرة دار: عمان( الشاملة الجودة إدارة حمود، كاظم خضیر 1
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كما سامهت   1988دقيقة عام  48إىل معدل  1982دقيقة يف عام  100الشكاوي من قبلهم من معدل 

و هدا يؤكد الدور الذي تلعبه إدارة اجلودة الشاملة  1إىل  3يف تقليص األحداث للعاملني من   

تقليص العيوب و زيادة رضا المستهلكين / 7  

و قد  1979لقد استخدمت شركة فورد يف الواليات املتحدة األمريكية إدارة اجلودة الشاملة مند عام 

مث  1989وحدة  عام  2000إىل  1984وحدة عام  2750ملطلوبة من حققت ختفيض يف شحن األجزاء ا

و هكذا يتضح من خالل دلك علميا قدرة االستخدام األمثل إلدارة اجلودة  1992وحدة  1500إىل 

 الشاملة على حتقيق األهداف و الفاعلية لألنشطة اإلنتاجية 

زيادة الكفاءة / 8  

وقد مت من خالل دلك  1988مند عام  Cirobankرف لقد مت استخدام إدارة اجلودة الشاملة من ط

 مشروع خالل السنة األوىل من التطبيق 28حتسني 

 helwettتشري التقارير اليت أكد�ا شركة زيادة اإلنتاجية و األرباح المحققة و الحصة السوقية / 9

packard و قد حققت   %  120اإلنتاجية ارتفعت مبقدار  %244 بأن األرباح احملققة هلا زادت مبقدار

و  %42  و اخنفاض يف تكاليف الصنع بنسبة  % 36بالوقت ذاته اخنفاض يف املخزون السلعي بنسبة 

    %79اخنفاض نسب املعيب و الفشل بنسبة 

تحقيق وفرات متعددة في مجال االتصاالت و المشاركة الفعالة / 10  

التحسينات اليت حققت سبل  مليون من خالل 11قدرت ب  Pirellireckanلقد حتققت يف شركة 

االتصاالت و التعاون اهلادف اليت حققته أساليب إدارة اجلودة الشاملة كذلك ختفيض دوران العمل من 

         % 5إىل   %  20
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 خامسا أهداف إدارة الجودة الشاملة 

تسعى املؤسسة من خالل تبنيها لنظام إدارة اجلودة الشاملة إىل حتقيق العديد من األهداف ميكن إجيازها 

1:فيما يلي   

.خلق بيئة تدعم و حتافظ على التطوير املستمر.1  

.متابعة و تطوير أدوات قياس أداء العمليات.2  

إىل منتجات أو خدمات ذات ) ألوليةاملواد ا( تقليل املهام و النشاطات الالزمة لتحويل املدخالت .3

.قيمة للعمالء  

.تعليم اإلدارة و العاملني كيفية حتديد و ترتيب و حتليل املشاكل و جتزئتها حىت ميكن السيطرة عليها.4  

.تعلم اختاذ القرارات استنادا على احلقائق ال املشاعر.5  

زيادة القدرة على جدب العمالء و اإلقالل من شكاويهم .6  

:2كما ذكر قاسم نايف علوان احملياوي أهداف أخرى منها   

.حتقيق مستوى عايل من اجلودة.7  

.االستجابة السريعة الحتياجات الزبون .  8 

حتقيق مرونة اكرب للتكيف مع املتغريات اليت قد حتصل يف احتياجات العميل و سوق العمل احمليط .9

.باملؤسسة  

.ت التحسني املستمرختفيض تكاليف اجلودة من خالل عمليا. 10 

حتقيق اجلودة الشاملة لعمليات املؤسسة من خالل جودة املدخالت و التشغيل و املخرجات و .11

.التفاعل مع البيئة احمليطة باملؤسسة  

.حتقيق التنافس بني املؤسسات. 12 

                                                             
 .www. kenanaonline.com االلكتروني الموقع عن ، الشاملة الجودة ادارة الكردي، أحمد 1
  .14 ص)  2006 الشروق،:عمان( الخدمات في الجودة إدارة المحیاوي، علوان نایف قاسم 2
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.التغلب على نقاط الضعف ووضع احللول للمشاكل و املعيقات اليت تواجه العاملني باملؤسسة. 13 

زيادة الفاعلية التنظيمية للموارد البشرية العاملة يف املؤسسة و دلك باكتساب مهارات مضاعفة عن .14

طريق إشراكهم يف برامج التدريب و التطوير الالزمني يف تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة مما يؤدي إىل تعزيز 

.دور الرقابة الذاتية و تقليل احلاجة إىل الرقابة الرمسية  

. اخلدمة وفق متطلبات العميل من حيث اجلودة و التكلفة و الوقت و االستمراريةتوفري. 15 

تقليل املهام و األنشطة الالزمة لتحويل املدخالت إىل خمرجات ذات قيمة عالية لدى املؤسسة و .16

.الزبون  

:سادسا مبادئ إدارة الجودة الشاملة   

ترغب العديد من املؤسسات يف تبين نظام إدارة اجلودة الشاملة و هدا لألمهية املتزايدة اليت تتميز �ا و 

قد اتفق العديد من املفكرين بأن نظام إدارة اجلودة الشاملة يقوم على أساس عدة مبادئ هلدا على 

ادئ لنجاحه و حتقيق األهداف املؤسسة اليت ترغب يف تبين هذا النظام أن تأخذ بعني االعتبار هذه املب

1:وهذه املبادئ هي  اليت وضعتها  

.ثقافة املؤسسة .1   

  .التحسني املستمر. 2

.التزام اإلدارة العليا. 3  

  .مشاركة العاملني و حتفيزهم.4

.التخطيط االسرتاجتي.5  

.التدريب و التعليم . 6  

.منع األخطاء قبل وقوعها. 7  

                                                             
 2008 والتوزیع، للنشر الحدیث الكتاب عالم: االردن( لإلیزو التأھیل ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة الخطیب، التمیمي،احمد فواز 1
 .28 ص)
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.القياس و التحليل .8  

.على العمالء الرتكيز.9  

.الرتكيز على العملية و النتائج معا.10  

أهم رواد إدارة الجودة الشاملة  :المطلب الثالث  

لقد ساهم عدد كبري من املفكرين يف تطوير مفهوم اجلودة حيث تناول بعضهم مفهوم اجلودة الشاملة 

بالطرق الرياضية اإلحصائية و البعض األخر تناوهلا بالطرق التحليلية الشخصية و البعض األخر بالطرق 

علماء و املفكرين العلماء املعلوماتية و نظم املعلومات التكنولوجيا و غري دلك من الطرق و أهم هؤالء ال

اليابانيون و األمريكيون وهم ادوارد دميينج جوزيف جوران فيليب كروسي إرماند فيجينيومو و ولرت اي 

 شيوارت

دوارد ديمينجإ  

و حصل على شهادة الدكتوراه يف الرياضيات و  1900ولد دميينج يف الواليات املتحدة األمريكية عام 

و ألقى حماضرات عن اجلودة و  1931الفيزياء من جامعة ببل و قد عمل أستاذا يف جامعة نيويورك عام 

األساليب اإلحصائية و يعترب العامل ادوارد دميينج األب احلقيقي حلركة اجلودة كمفهوم شامل و كجزء 

و عمل يف البداية  Yaleكان رياضيا و فيزيائيا خترج من جامعة   أساسي عن عمل اإلدارة اليومي حيث

حيث انتقد منوذج اإلدارة العلمية  western Electrics of Howthern Plantيف مصنع شيكاغو الشهري 

مع ولرت شيوارت و الذي يعرف بأنه األب ثاين للجودة  1930الذي وضعه تايلور و تقابل دميينج عام 

و قدم  Bell Telephone Laboratoriesكان إحصائيا كبريا يعمل يف مؤسسة   إن مل يكن األول و

منوذجا إحصائيا لضبط اجلودة و اكتشف دميينج أن هذا النموذج الذي وضعه شيوارت ينطوي على قوة 

هائلة يف زيادة القدرات اإلنتاجية للعاملني و بعد احلرب العاملية الثانية هاجر دميينج إىل اليابان حيث 

تفى اليابانيون به و هناك طور دميينج أفكاره عن اجلودة الشاملة حيث رفض ضبط اجلودة القدمي اح
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الذي يقوم على قياس املنتج وفق معايري أعدت من قبل جمموعة من اخلرباء بعيدا عن اإلنتاج و قد 

  1:تركزت أفكاره الرئيسية يف جماالت مخس هي

النقاط األربع عشر إلدارة اجلودة -  

األمراض السبع القاتلة -  

املعيقات الستة عشر -  

املناخ اجلديد-  

نظام املعرفة القدمي-  

2:نقاط ديمنج األربع عشرة لتحسين الجودة   /1 

وضع هدف دائم يتمثل يف حتسني اإلنتاج واخلدمات، فهدف أي منشأة وغايتها جيب أن يتماثل  -01

.وحتقيق اجلودة وأن الربح هو جمرد نتيجة  

هاج فلسفة جديدة متثل قراراً يشرتك فيه ويتحمل مسؤوليته كل فرد يف املنشأة، وأن اجلهود غري انت -02

.املتحمسة أصًال ملوضوع حتسني اجلودة لن حتقق نتائج طويلة األجل  

من االعتماد على التفتيش الشامل فال ميكن أن تكون اجلودة شيئاً يضاف إىل عمليات  التخلص -03

.املنشأة بل ال بد أن تكون هي األساس اليت ترتكز عليه  

إلغاء تقييم العمل على أساس السعر فقط، فتكاليف احلصول على أحد األشياء ال جيب أن يكون  -04

ملورد والتزامه برضا العميل املرتقب جيب أن يكونا موضع االهتمام األول والوحيد، وأن اهتمامات ا

.االهتمام  

وجود تطوير مستمر يف طرق اختبار جودة اإلنتاج واخلدمات، فيجب على كل فرد من أفراد  -05

.لبقاءل املنشاة أن يضع يف اعتباره أن ما يناسب اليوم قد ال يناسب غداً، والتحسني املستمر وسيلة  

                                                             
 .55 ص ذكره، سبق مرجع الزیادات، عواد محمد مجید، شاكر سوسن 1
 نیل متطلبات ضمن أطروحة اإلداري، االصالح تحقیق في ودورھا الشاملة الجودة إدارة المخالفي، قاسم سیف الغاني عبد الواسع عبد 2

 .42 ص) 2006 االعمال، ادارة قسم االقتصاد، كلیة دمشق، جامعة: دمشق( الدكتوراه درجة
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لتدريب الفعال، فيجب على املوظفني أن يتدربوا على طريقة أدائهم ألعماهلم إنشاء مراكز ل -06

.تتناسب والوظيفة اليت يشغلو�ا، وأثر ذلك على اإلنتاج  

للجودة، واستخدام مناذج مثالية  اإلسرتاتيجيةوجود قيادة فعالة مهمتها تطوير وتطبيق الرؤية  -07

.ومستمرة للقيم اليت تدعم هذه الفلسفة  

زالة اخلوف الذي ميثل عقبة كبرية حتول دون تطبيق إدارة اجلودة، وتوفري جو معقول من األمان إ - 08

.للموظفني داخل املنشأة  

إزالة احلواجز بني اإلدارات وجمموعات العمل وحتفيزهم على املنافسة فيما بينهم وجعل املوظفني  - 09

.يشعرون بأن اجلودة هي الغاية وليس منافسة الزمالء  

التخلص من الشعارات والنصائح والطرق التحفيزية أل�ا وسائل غري جمدية، ذلك أل�ا تركز  - 10

.االهتمام على الرغبة يف عمل الشيء أكثر من كيفية عمل هذا الشيء  

استبعاد احلصص العددية والرتكيز على اجلودة ومدى الفعالية، بدًال من الرتكيز على الكمية العددية  - 11

.اوابتكار طرق هل  

إزاحة العوائق اليت تعرتض الفخر بالصنعة، وتشجيع املوظفني على إجناز أعماهلم على حنو جيد  - 12

.بأفضل ما لديهم من إمكانيات  

إعداد برنامج قوي للتعليم والتحسني، خصوصاً بأدوات وتقنيات رقابة اجلودة، ألن األدوات  - 13

.والتقنيات مها لغة اجلودة  

زم ملتابعة هذه التغيريات، فاألمر يتطلب التزاماً تاماً من كل أفراد املنشأة بتطبيق إجياد التنظيم الال  -14

 إدارة اجلودة الشاملة بنجاح، فال ميكن تطبيقها بقلة أفراد
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1:األمراض السبع القاتلة عند ديمنج/2  

واقعياً عندما أدرك أن فلسفته يف اجلودة سوف تقابل مبواجهات تنظيمية، خصوصاً من  وكان دمينج

:، وهي)11، 1999ويليامز،(الشركات األمريكية، فذكر أمراضاً سبعاً قد متنع حتسني اجلودة،   

الفشل يف توفري موارد بشرية ومالية مناسبة لتدعيم اهلدف من حتسني اجلودة - 01  

.هداف واملكاسب قصرية األجل الرتكيز على األ - 02  

.اعتماد تقييم األداء السنوي على املالحظات واألحكام - 03  

.عجز اإلدارة نتيجة التنقل املستمر بني الوظائف  - 04  

.استخدام اإلدارة للمعلومات املتاحة بسهولة، دون االهتمام مبا هو مطلوب لتحسني العملية - 05  

.مصاريف عالجية عالية جداَ  - 06  

امصاريف قانونية عالية جد - 07  

2:المعوقات الستة عشر /3  

.باحللول الفورية األمل -1  

.احللول االفرتاضية -2  

.األمثلة للمشاكلالبحث عن  -3  

.التعليم اخلاطئ باملدارس -4  

.للطرق اإلحصائيةالتعليم السيئ  -5  

.االنطالقات الفاشلة -6  

                                                             
 الوراق مؤسسة: عمان(  الجامعي التعلیم في الشاملة الجودة إدارة العبادي، فوزي ھاشم العبادي، فوزي محمد الطائي، حجیم یوسف 1

 .92ص)  2008. والتوزیع، للنشر
  .59،58 ص ص ، ذكره سبق ،مرجع الزیادات عواد ،محمد مجید شاكر سوسن 2
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.العسكرية باملصانعاستخدام املعايري  -7  

.االستخدام السيئ للحاسوب اآليل -8  

.نقص النماذج -9  

.فقط االفرتاض بضرورة مطابقة املواصفات - 10  

.مبدأ العيب الصفريمغالطة  - 11  

.اجلهود وتوافر افرضاحلاجة لت - 12  

.اإلدارة العلياعدم دعم  - 13  

.العمل االنفرادي - 14  

.النظر للربح القصري - 15  

.ةعدم تطبيق نظرية حتسني اجلود - 16  

الجيد المناخ /4  

اخلوف من أن التحسني الذي  إن املناخ اجليد الذي يكون فيه العمال واإلدارة جيمعهم التفاهم وعدم

يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية قد جيعل اإلدارة تستغين عنهم،فإن املنظمة عليها أن ترعى عماهلا، وتوفر هلم 

اجلودة إن كان هلا يف املنظمة وجود فبأيديهم واستمرارها ثقافتهم أن  املناخ املناسب لإلبداع، وتغرس يف

البد من توفر األدوات املساعدة للقيام باجلودة من هدوء واستقرار ونظم االتصاالت  يكون �م، وكذلك

.إدارات املنظمة املختلفة بني  

المعرفة العميق نظام /5  

حتسني اإلنتاج البد أن يتوفر  أن املنظمة اليت تطمح إىل أن تتبىن فكر اجلودة وبالتايل حيث يرى دمينج

على املعرفة  اً مجيع القرارات يف إدارة اجلودة مبني لديها نظاماً معرفياً عميقاً تعتمد عليه حبيث تكون

ر اجلودة البد هلا من واإلحصاءات، كما يرى أن املنظمة اليت تتبىن فك املستقاة من البيانات والدراسات



الشاملة الجودة إلدارة والنظري الفكري اإلطار                          :            األول  الفصل  
 

18 
 

النفس والذي يهدف إىل تفهم سلوكيات العاملني ورغبا�م �دف الوصول إىل  نظرية علمأن تتبىن 

.من أجل عطاء أحسن إرضاء العامل  

 جوزيف جوران

م وخترج من  1912عام  املتحدة األمريكيةم يف رومانيا وقدم إىل الواليات 1904ولد جوزيف جوران عام 

جبامعة نيويورك ويف نفس الوقت عمل أيضاً يف إدارة  وعمل أستاذاً ) مانيسوتا( ةجبامعكلية اهلندسة 

وكما حدث لدمينج فإن جوران قد تأخر ). هوثورن الكهربية الغربية(التفتيش واملعاينة التابعة لشركة

اسطة م بو 1950وقد دعي جوران إىل اليابان عام . به من قبل الشركات األمريكية اكتشافه واالعرتاف

والرقابة  العلماء واملهندسني وركزت حماضراته على األبعاد اإلدارية لعمليات التخطيط والتنظيم نقابة

جماالت جودة املنتج،  واستخدام اإلحصاء يف السيطرة على اجلودة، والتحسني املستمر لكل جمال من

وقام بتأليف عدد من  افوضع األهد ولية اإلدارة يف حتقيق اجلودة وضرورةؤ وأمهية التأكيد على مس

مراقبة اجلودة(املختصون باهتمام كبري، ومن أشهر كتبه  الكتب يف جمال إدارة اجلودة الشاملة تلقاها عام  

)وهو معهد متخصص يف إدارةاجلودة) معهد جوران(كما قام أيضاً بتأسيس . )م1951  

إلنشاء الشركة املوجهة حنو  وتقوم فلسفة جوران يف جمال حتسني اجلودة على أساس صياغة أسلوب

جيب أن يدخل يف صميم كل عملية وكل  الرتكيز على اجلودة من أجل العميل"فهو يرى أن . العميل

يبىن على أساس أ�ا تتكون من مفهومني خمتلفني  وعليه فهو يرى أن تعريف اجلودة". نظام يف الشركة

1:مها  

.وضع كل ما يريده العميل يف املنتج وهذا سريفع من دخل املنتج العائد وهو يعىن :التوجه بالدخل -1  

.وهو يعىن خلو املنتج من كل العيوب :التوجه بالتكلفة -2  

جوران ثالثية  

الواقي لدى كروسىب فإن جوران قدم  كما يف دورة دمينج للتعليم والتحسني املستمر وكما يف لقاح اجلودة

واليت يرى من خالهلا أنه ).ثالثية جوران(اسم ا اجلودة فيما يطلق عليهفلسفته يف حتسني وتطوير نظم 

                                                             
 .35-34 ص ص) 2009 وموزعون، ناشرون الفكر دار:عمان(الشاملة الجودة إدارة الحداد، ھیمإبرا عواطف 1
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تريد أن تتبىن فكر اجلودة ونظمها أن حتقق ذلك من خالل خطوات ثالث ذات  اليت على املنظمات

ومراقبة اجلودة –التخطيط للجودة : (وذات استمرارية وهذه اخلطوات هي وتكامل بينهاترابط  1.كلها   

وهذه اخلطوات جيب أن تتم) اجلودة وحتسني  

:للجودة التخطيط  

 وقام جوران بتقسيمه إىل خطوات أساسية هي

العمالء الداخليني حتديد من هم-1  

حتديد من هم العمالءاخلارجيني-2   

العميل تطوير خصائص املنتج الذي يفي حباجات -3  

تطوير العمليات القادرة على إنتاج تلك اخلصائص -4  

خطط اإلنتاج إىل قوى التشغيل حتويل -5  

 مراقبة الجودة

  وقد قام بتقسيمه إىل ثالث خطوات هي

 تقييم األداء احلايل للتشغيل

باألهداف األداء احلايلمقارنة   

 التصرف وفقاً لالختالفات

الجودة تحسين  

القلب إلدارة اجلودة الشاملة،  املستمرة مبثابةوقد ركز جوران اهتمامه �ا إلميانه بأن عمليات التحسني 

. وهي ال تقتصر على اجلودة اخلاصة باملنتج أواخلدمة، ولكن أيضاً تشمل حتسني العمليات  

                                                             
)  2011 ‘4ط للموسوعات، العربیة الدار: بیروت(المعاصر و االسالمي الفكر في: االتقان الشاملة الجودة إدارة الجویبر، الرحمن عبد 1

 . 190 ص
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:لتحسين الجودة مبادئ جوران العشرة  

اليت تظهر أثناء العمل، وركز  وجود فرق عمل حلل ومعاجلة بعض املشاكل على وقد ركز جوران اهتمامه

الفرق بعد تأهيلهم لذلك، وهو يرى أن أي  يع العاملني يف املنظمة يف هذهعلى ضرورة مشاركة مج

العشرة التالية مؤسسة تريد حتسني اجلودة فعليها باملبادئ :  

ضمان أن مجيع العاملني مدركني أمهية التطوير -1  

حتديد األهداف -2  

املنظمة عمليات وإجراءات إنشاء اهليكل التنظيمي لضمان أن األهداف موضوعة على -3  

ضمان أن مجيع العاملني مدربني -4  

أن املشاكل اليت تعرقل تطوير اجلودة تزال عن طريق فريق حلل املشاكل ضمان -5  

أن تقدم اجلودة مراقب بصورة ثابتة ضمان -6  

معرفة باملنظمة ضمان أن اإلسهامات املميزة للجودة -7  

تنشر باملنظمةضمان أن التقدم واملسامهات البارزة  -8  

قياس مجيع العمليات والتحسني -9  

مع  التحسني املستمر على اجلودة وإنشاء أهداف جديدة للجودة تتطابق ضمان أن مجيع عمليات - 10

 نظام اإلدارة

% 80 ومن واقع ممارسة جوران لنظم إدارة اجلودة الشاملة فهو يرى أن ما يقارب من عيوب اجلودة ناتج  

على اإلدارة العليا يف أية منظمة  يؤكد جوران أن فيها، ولذلكعن عوامل تستطيع اإلدارة التحكم 

تطبيق منوذج ثالثية اجلودة، ختطيط  املستمر للجودة وذلك من خالل االهتمام بعملية التحسني

.اجلودة،ومراقبة اجلودة، وحتسني اجلودة  
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كروسبى فيليب   

 غرب ويلنج مدينة يف م1926 عام يف مولود وهو األمريكيني، اجلودة رواد أشهر من يعد كروسىب فيليب

 األمريكية،) كروزىب(بشركة  التحق عندما لكروسىب العملية البداية كانت م1952 عام يف. فرجينيا والية

 مارتن( يف شركة) بريشيخ( صواريخ ملشروع للجودة مديراً  أن أصبح إىل الوظائف من عدد بني وتنقل

 القى اجلودة الذي حرية كتاب له صدر م1979 عام ويف. م1979 إىل م1965 الفرتة من يف) ماريتا

 كلية بتأسيس كروسىب أيضاً  وقام الوقت، ذلك يف مبيعاً  الكتب أكثر من أصبح حىت كبرياً  رواجاً 

 هذه جتنب املمكن ومن العائد من% 20 تكلفتها تبلغ الرديئة اجلودة أن كروسىب فيليب ويرى. للجودة

 على التشديد على اجلودة إلدارة اجلودة إلدارة يف برناجمه ركز وقد. سليمة جودة ممارسة مت إذا التكلفة

)الصفرية العيوب( مبفهوم  نادى حيث األداء يف العيوب من احلد طريق عن وذلك املخرجات  ما وهو   

 بني يساوى أنه كما مع املتطلبات، املوائمة هي اجلودة أن يرى وهو مطلقاً، بالعيب القبول عدم يعىن

.الوقائية اإلجراءات اختاذ وبني اجلودة إدارة  

 أو للجودة، الرقابة اإلحصائية عمليات من أكثر والتخطيط الدوافع على ركز كروسىب فإن وكذلك

 حدوث متنع اليت أو التكاليف الرقابية ألن مكلفة غري اجلودة أن أكد وقد املشاكل، حل أساليب

.والتصحيح والفشل والتوفيق الفحص تكلفة من أقل تكون سوف األخطاء  

 اجلودة يف أربعة مبادئ وهي يف املؤسسة الشاملة اجلودة إلدارة رئيسية حماور ثالثة لكروسىب وكان

.1الواقي اجلودة ولقاح اجلودة الشاملة، لتحسني  خطوة عشر وأربعة الشاملة،  

:الجودة الشاملةمبادئ كروسبى األربعة في  - أ   

.العميل التوافق مع متطلباتتعرف اجلودة على أساس  -1  

وضع جمموعة من املعايري واليت ال  أي عن طريق. نظام حتقيق اجلودة عن طريق الوقاية وليس التقييم -2

.للجودة تقيس اخللل فقط وإمنا تقيس التكلفة اإلمجالية  

.املؤشرات تقاس اجلودة من خالل تكلفة عدم املطابقة، وليس من خالل -3  

                                                             
 .228 ،ص ذكره سبق مرجع ، عیاش قویدر 1
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. معيار إجناز اجلودة هو العيوب الصفرية -4  

:1خطوات تحسين الجودة األربعة عشر عند كروسبى - ب  

وهي أن تتفهم اإلدارة العليا حباجتها إىل اجلودة، وتوصل هذا الفهم إىل مجيع :التزام اإلدارة العليا -1

معلنة  هذه السياسةتكون املنظمة، حبيث يغري كل عامل أدائه وفقاً الحتياجات املنظمة والعميل، و  عمال

.ومكتوبة  

تتكون من ممثلني عن كل إدارة �دف  لتحسني اجلودةيتم تشكيل فرق : فرق لتحسين الجودة -2

.حتسني للجودة يف كامل املنظمة مبا يتبعهاحلث على حتسني اجلودة كٌل يف إدارته   

لية واحملتملة، وذلك لكل عملية اعند حدوث املشاكل احل كيفية القياسيتم حتديد  : مقاييس الجودة -3

.حيتاج إىل حتسني ا�ال الذيحىت ميكن حتديد   

وشرح استخدامها كأداة من أدوات اإلدارة،  تكلفة اجلودةوفيها يتم تقدير : تحديد تكلفة الجودة -4

.فيه إىل زيادة الربح يؤدى التحسنيال الذي ا�من أجل حتديد   

، حبيث يتفهم كل العاملني أمهية مالئمة اجلودة وتكاليف باجلودة العمال يرفع وع: الوعي بالجودة -5

.العمالء متها الحتياجاتئمال  

اخلاصة بقياس اجلودة  كنتيجة للخطواتاختاذ اخلطوات التصحيحية  : اإلجراءات التصحيحية -6

.وتكلفتها املذكورة يف اخلطوات السابقة . 

.املنظمة لوصول إىل العيوب يفإنشاء جلنة من أجل برنامج التخطيط ل: العيوب -7  

.اجلودة برنامج حتسنيتدريب مجيع العاملني كٌل فيما خيصه من : التدريب -8  

العاملني يدركون أن املنظمة لديها  جلعل مجيعيتم تنظيم يوم خاص بالالعيوب،  :يوم الالعيوب -9

.صناعة بال عيوب" معايري جيدة لألداء وأن هناك تغرياً قد حدث،ولزيادة الوعي بأمهية شعار   " 

                                                             
  13 ص ،) 2008 ، الجامعیة الدار: االسكندریة( الشاملة الجودة الدارة العلمي المنھج ، العظیم عبد حمدي 1
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ينتمون لتحقيق أهداف التحسني ألنفسهم وللمجموعات اليت  تشجيعا ألفراد: وضع األهداف - 10

.إليها  

اليت متنعهم من أداء  اإلدارة باملعوقاتتشجيع العاملني إلعالم : القضاء على أسباب العيب - 11

.االتصال الفعالالعمل اخلايل من العيوب، وإزالة معوقات   

يعمل على حتقيق أهداف اجلودة،  وتكون باعرتاف املنظمة وتقديرها وتكرميها لكل من: المكافأة - 12

.وكان هلم جهد يف تطوير وحتسني اجلودة  

 وتكون مهمتهيتكون جملس إدارة اجلودة من املهنيني وجمموعة من الرؤساء، : إدارة الجودة مجلس - 13

، وطرح وحل املشاكلاالتصال الدائم والتنسيق مع أعضاء فرق حتسني اجلودة، ملشاركة اخلربات، 

.األفكار  

عمليات  عشر السابقة من أجل التأكيد على اخلطوات الثالثةكرر : االستمرارية في التحسين - 14

. �اية لهحتسني اجلودة املستمر الذي ال   

 لقاح الجودة الواقي عند كروسبى

 املنظمة أن تتبىن لقاحاً واقياً ليحمى اجلودة من األمراض اليت ميكن أن تدمر برامج أن على يرى كروسىب

:اجلودة، وهذا اللقاح مبىن على ثالثة حماور وهي  

 التحديد التصميم

 التعليم

 التطبيق
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 كارو إيشيكاوا

رئيسا ) اشريو(اجلودة، وكان والده  من الرواد اليابانيني يف جمال) م1989 –م 1915(كارو إيشيكاوا 

 :جلمعيتني يا بانيتني شهريتني مها

االقتصادية اليابانيةاحتاد املنظمات  · . 

واهلندسة االحتاد الياباين للعلوم · . 

العلماء من خارج اليابان وداخلها،  يلتقي بعدد كبري منوساعدته مكانة والده العلمية والعملية أن 

م 1939وخترج إيشيكاوا من جامعة طوكيو عام . يلقو�ا وحضور احملاضرات القيمة اليت كان هؤالء العلماء

م على جائزة دمينج تكرمياً له على إسهاماته يف جمال 1952عام  ختصص كيمياء تطبيقية، وحصل يف

 .اجلودة

 فلسفة إيشيكاوا

نادى بتكوين عدد من العاملني طوعياً  يعد إيشيكاوا األب احلقيقي حللقات اجلودة باعتباره أول من

التعرف على املشاكل اليت يواجهو�ا وطرح أفضل  عاملني وتكون مهمتهم 8 -4 يرتاوح عددهم من

. الطرق حللها  

حتليل  أيضا خمططاتكما اقرتح ". رشد إىل السيطرة على اجلودةامل"الياباين كتاباً أمساه  هذا العاملوأصدر 

األشواك مسببات حمتملة  وحيث متثل العظام أو. عظمة السمكة واليت تشبه هيكالً عظمياً لسمكة

مصدر أو مصادر اخلطأ أو القصور وحتديد. ملشكلة معينة فتستخدم لتتبع شكاوى العمالء عن اجلودة  

جودة املنتج يف الشركات األمريكية يف عدد حمدود من  ولية عنؤ تنحصر املس ويرى إيشيكاوا أنه بينما

.ولون عن اجلودة وملتزمون �اؤ مس املديرين اليابانينيطاقم اإلدارة، فإن كل   

مراقبة اجلودة على خدمة ما بعد البيع، ومشاركة العاملني بكافة  أمهية مشولوركز إيشيكاوا على 

جمموعات ، من خالل قيامه بتصنيف أدوات اجلودة اإلحصائية إىل .اجلودة عملية مراقبة مستويا�م يف

:كل جمموعة مبستوى معني من العاملني كما يلي  وربط  



الشاملة الجودة إلدارة والنظري الفكري اإلطار                          :            األول  الفصل  
 

25 
 

األدوات اليت ميكن تعلمها وتطبيقها من قبل أي شخص يف الشركة من أجل : المجموعة األولى - 1

باريتو، خرائط مراقبة السبب واألثر، حتليل (، ومن هذه األدوات مشاكل اجلودةتقييم 

)العمليات،املدرجات التكرارية، خمططات التشتت، وأدوات الفحص . 

األدوات اليت ميكن استخدامها من قبل املديرين وخرباء اجلودة وهي تتضمن : المجموعة الثانية - 2

والعينات اختبار الفرضيات . 

املتقدمة واملستخدمة من قبل  ئيةاملشاكل اإلحصااألدوات اليت تستخدم يف حل  :المجموعة الثالثة - 3

. العمليات أدوات حبوثخرباء اجلودة واملستشارين وهي تتضمن   

1:مبادئ الجودة عند إيشيكاوا - ب  

 صاغ إيشيكاوافلسفته يف حتسني ومراقبة اجلودة الشاملة على املبادئ التالية

اجلودة بالتعليم تبدأ  -  

العميل اخلطوة األوىل للجودة هي معرفة متطلبات  -  

لعمل على إزالة السبب وليس األعراضا  - 

ولية مجيع العاملني يف مجيع القطاعاتؤ مس اجلودة هيمراقبة  -  

واألهداف عدم اخللط بني الوسائل  -  

ضع اجلودة يف املقام األولو   - 

واملخرج للجودة التسويق هو املدخل  - 

املني حتت رئاستهم بتقدمي الع جيب على اإلدارة العليا أال تظهر الغضب عندما يقوم -

 احلقائق هلم

 

 
                                                             

 .13 ص ،مرجع سابق ذكره ، العظیم عبد حمدي 1
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  المبحث الثاني تطبيق ادارة الجودة الشاملة

ان تطبيق نظام ادارة اجلودة الشاملة يعترب من اهم املراحل لنجاحها و جناح هدا النظام يستلزم توفر عدة 

  متطلبات يتوجب على املؤسسة توفريها 

  الجودة الشاملة المطلب االول متطلبات و معيقات تطبيق ادارة

 الجودة الشاملة إدارةاوال متطلبات تطبيق 

لكي تتبىن املنظمة فلسفة إدارة اجلودة الشاملة جيب أن توفر بعض املتطلبات الالزمة و اليت تتلخص     

:يف  

1:ثقافة املنظمة  

إن املنظمة الراغبة يف تبين فلسفة إدارة اجلودة الشاملة جيب عليه أن تتخلى عن إدار�ا التقليدية مبا      

حتملها من قيم ومفاهيم رسخت عرب السنني و االنتقال إىل إدارة حديثة حتمل قيم ومفاهيم عمل 

.جديدة ، تركز على حتسني وتطوير جودة اخلدمات مبا حيقق رضا املستفيدين  

:2مشاركة وحتفيز العاملني  

مشاركة مجيع العاملني وتوجيه قدرا�م و إمكانيا�م حنو خلق بيئة حمفزة لإلنتاجية أو اخلدمة     

املستهدفة،الن هم الذين لديهم القدرة على معرفة املشاكل اليت تواجههم أثناء العمل،وان حتفيزهم 

.أو مقاومة التغريومشاركتهم ختلق لديهم جو من القبول وعدم االعرتاض   

:التدريب  

لكي يتمكن العمال من تطبيق مفاهيم احلديثة إلدارة اجلودة الشاملة جيب أن نقوم بتدريبهم       

وإكسا�م وتعليمهم املهارات الالزمة حىت يتمكنوا من أداء األعمال بشكل صحيح للمرة األوىل وكل 

.مرة وفقا ملبدأ الذي يقوم عليه  

:العليا باجلودةالتزام اإلدارة   

                                                             
  .55عزة بنت محمد   الغامدي، المرجع السابق،ص 1
  42 ص)  2005 والتوزیع، للنشر العلمیة الیازوري دار: عمان( الشاملة الجودة إدارة العزاوي، الوھاب عبد محمد 2
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ن تكون مقتنعة �ا،جيب أن إو  لكي تستطيع مجيع اإلدارات يف املنظمة أن تلتزم بإدارة اجلودة الشاملة   

تلتزم �ا اإلدارة العليا،وان تطبق من قبلها وكذلك تقوم بتغري من العمل باملبادئ اإلدارة التقليدية إىل 

ا بتقدمي الدعم الالزم لفرق العمل إلجراء التغيريات الكفيلة العمل وفقا ملبادئ إدارة اجلودة الشاملة، وهذ

.بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة  

:1الرتكيز على العمالء  

إن رضا العميل هو احملور األساسي إلدارة اجلودة الشاملة وهلذا جيب تصميم املنتجات و اخلدمات     

.ء لتلك املنظمةاليت تقدمها املنظمة، مبا حيقق رغبات و هكذا يتحقق الوال  

 التحسني املستمر

إن إدارة اجلودة الشاملة عبارة عن برنامج لتحسني و التطوير بشكل مستمر، وهلذا جيب تقييم جودة    

اخلدمات اليت تقدمها املنظمات العامة و اخلاصة ومنظمات املعلومات، بشكل مستمر وفقا للمعلومات 

.اليت مجعها وحتليلها بشكل مستمر ودوري  

:خطيط االسرتاتيجي للجودةالت  

إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  يبدأ بتوضيح الرؤية املستقبلية حمددة وأهداف بعيدة املدى اليت تسعى     

املنظمة إىل حتقيقها، وهذا يتحقق مبشاركة مجيع العاملني بشكل خمطط له  مسبقا ، حبيث تتمكن اإلدارة 

.ا يف اخلطة اإلسرتاتيجية العامة للمنظمةالعليا من تقومي أدائها الفعلي وفقا مل  

:2القياس و التحليل  

إن القرارات اليت تتم يف ظل إدارة اجلودة الشاملة تتصف باملوضوعية، وهذا أل�ا تعتمد على طرق و     

األدوات العلمية الصحيحة يف مجع البيانات وحتليلها، مث تقدم هذه املعلومات إىل متخذ القرار يف 

.ملعلوماتية وتعترب كمرشد لهاملنظمة ا  

األخطاء قبل وقوعها عمن    

                                                             
 .59ص ،) 1996 لإلدارة، المھنیة الخبرات مركز: مصر( الشاملة الجودة إدارة القتاح، عبد النعماني ترجمة جوزیف، جابلونسكي 1
  .263- 262 ص ص ذكره، سبق مرجع الحداد، ابراھیم عواطف 2
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إن إدارة اجلودة الشاملة تأخذ مبدأ الوقاية من األخطاء و العيوب وهذا من خالل الفحص و     

املراجعة و التحسني املستمر من اجل معرفة املشكالت قبل وقوعها،وإجياد احللول املناسبة هلا لتفادي 

 إدارة اجلودة وقوعها بدل من حدوث املشكلة و البدء بالبحث عن احللول املناسبة هلا،و�ذا تعترب

الشاملة أن تكاليف الوقاية اقل بكثري من التكاليف العالج،وهذا أشبه بالصيانة املستمر للمنظمة من 

.خالل مراجعة وحتليل العمليات اليت تقوم هلا املنظمة بشكل دائم  

1:الشاملة الجودة إدارة تطبيق معوقات -ثانيا  

: أبرزها ومن الشاملة اجلودة إدارة فلسفة تطبيقها أثناء معوقات عدة املؤسسات تواجه  

العليا اإلدارة التزام ضعف  - 

الشاملة اجلودة إدارة ملتطلبات املنظمة ثقافة مالئمة عدم  -  

عدم فاعلية التدريب والتعليم  - 

عدم فاعلية نظم االتصاالت داخل وخارج املؤسسة -   

إلجنازات حتسني اجلودة الفشل يف توفري نظام مكافآت وتقدير .  - 

: يف حني يسرد صاحل عليمات جمموعة من املعيقات نذكر منها  

اجلودة الشاملة إدارةتعجل النتائج بدون التخطيط السليم لتحقيق   - 

  - عدم التقدير الكايف ألمهية املوارد البشرية

  2:الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبررات

السري خبطى سريعة  وواثقة  إدار�ااملطلوب من القائمني على  أصبحتواجه املؤسسات مرحلة حتديات و 

خل التقليدي الدارة اجلودة يف فشل املد أنو بذل الكثري من اجلهود ملواجهة هذه التحديات خاصة بعد 

                                                             
 الجودة إدارة في السعودیة البنوك في والوسطى العلیا المستویات في المدیرین اتجاھات العنزي، الھذال مطلق جزاع نایف 1

 االعمال، ادارة قسم ، االداریة والعلوم االقتصاد كلیة ، الیرموك جامعة : األردن)الماجستیر شھادة نیل متطلبات ضمن الشاملة،رسالة
  .23- 22 ص ص  2001)

   االلكتروني الموقع عن التربوي، المیدان في للجودة القائم الوضع حسن، بن محمد بنت فایزة 2
http//aculty.ksu.edu.sa/aljarf/Documents/.../11.doc , consulté le 25-05-2012.   
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العديد من الدول املتقدمة و جناحها يف تطبيق هدا املدخل على مستوى حتسني املنتج و زيادة الطلب 

و اخلدماتية كمؤسسات اخلدمة الربيدية  اإلنتاجيةقويا لتطبيقه يف العديد من املؤسسات  مربراعليه اوجد 

تسعى جاهدة لتبين هذا املدخل و تطبيقه  أنو الصحية و غريها لذا فإنه على املؤسسات  التعليمةو 

  للمسارات التالية 

  ارتباط حتسني اجلودة باإلنتاجية .1

  يف كافة ا�االتارتباط اجلودة بالشمولية .2

  اجلودة الشاملة باعتبارها مسة من مسات العصر إدارةعاملية نظام . 3

  اجلودة الشاملة بنجاحها يف العديد من املؤسسات زمخا كبريا يف العمل و حتسينه إدارةأعطت .4

  املنتجاجلودة الشاملة سوف يقلل التكاليف مما يساهم يف زيادة الطلب على  إدارةتطبيق  إن. 5

  السائدة يف حتقيق اجلودة املطلوبة اإلدارية األساليبو  األنظمةعدم جدوى بعض . 6

  الشامل الجودة إدارة تطبيق مراحل و مستويات مزايا، -الثاني المطلب

 أن عليها فإن وهلذا�ا  يتميز اليت الكبرية للمزايا الشاملة اجلودة إدارة نظام املؤسسات من العديد تنتهج

  .قرارا�ا اختاذ يف حذرة تكون أن على مزاياه، من واالستفادة النظام هذا تطبيق على تعمل

  :الشاملة الجودة إدارة تطبيق مزايا -أوال

  1:يأيت فيما إمجاهلا ميكن متعددة مزايا احلديثة للمؤسسات الشاملة اجلودة إدارة حققت

  .للمؤسسة بالنسبة األهداف حتقيق نسبة زيادة

  للعاملني أداء و الثقة حتسني

  شكاويهم من اإلقالل و العمالء جذب على القدرة زيادة

  العمليات تطوير أسلوب على املوظفني تدريب

                                                             
 50- 49 ص ص ذكره، سبق مرجع غنیم، محمد أحمد 1
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  املؤسسة وحدات بني والتعاون االتصال حتسني

  املستمر التحسني و االبتكارات زيادة

  1:التالية املزايا إىل العزاوي الوهاب عبد حممد أشار كما

 تقدمي على الشاملة اجلودة إدارة خالله من الرتكيز جيري طاملا املؤسسات هلذه التنافسي املوقع ز تعز 

  التكاليف بأقل اإلنتاج زيادة وبالتايل للزبون العالية اجلودة ذات اخلدمة/ السلعة

 النمو حتقيق يف املتمثلة أهدافها إجناز للمؤسسة تتيح اليت املتتابعة الفعاليات من سلسلة تطبيقها ميثل

  البشرية للموارد األمثل واالستثمار األرباح وزيادة

 الرتكيز خالل من يتم وذلك اجلميع جهود تعبئة تستلزم اليت الكبرية التنظيمية التحديات أهم أحد متثل

 التنظيمي املناخ حيث التنظيم أفراد خالل منهذا ا�ال  يف افقةو امل البداية نقطة فهي الزبون، على

  الفلسفة هلذه التطبيق جناح مستلزمات أهم أحد ميثل الذي املالئم

  األمهية غاية يف مسالة تعد النتائج أو املخرجات على فالرتكيز :العملية حتسني على املستمر الرتكيز

 تقليص و التشغيلية بالعمليات األخطاء وتقليص املخزون، يف الضياع تقليص خالل من الكفاءة زيادة

  )واخلارجيني الداخليني الزبائن شكاوي( بالزبائن املتعلقة املشاكل

 احلصة زيادة يف الشاملة اجلودة إدارة باستخدام املتعلقة األنشطة أسهمت لقد : السوقية احلصة زيادة

  كبري بشكل واخلدمية اإلنتاجية للمؤسسات السوقية

  الشاملة الجودة إدارة تطبيق مستويات -ثانيا

 يف املؤسسة �ا تتصف اليت واخلصائص والسلوكيات املزايا الشاملة اجلودة إدارة تطبيق مبستويات يقصد

  : هي املستويات وهذه اإلدارة، عالقتها �ذه درجة لتبني معينةحلظة 

  

  

                                                             
 .46-45 ص ص ذكره، سبق ،مرجع العزاوي الوھاب عبد محمد 1
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  )االلتزام عدم(األول المستوى

 بفلسفة�تم  ال فهي بفوائدها مقتنعة وغري املستمر للتحسني املدى طويلة خططا متلك ال املؤسسة فهنا

 استجابة اإليزو شهادة على احلصول على فقط كز رت بل الكايف  بالشكل الشاملة اجلودة إدارة

  :املستوى هذا يف املؤسسات خصائص واهم1 الزبائن ملتطلبات

  املبيعات و األصول على العائد معدل على الرتكيز

  والتدريب البشري العنصر يف االستثمار عدم

  باجلودة العاملني اهتمام عدم

  الكم أساس على األجور دفع

  العاملني وكذلك العمالء مع االتصاالت فاعلية عدم

  بالعقاب التهديد خالل من الدافعية إثارة

  الشامل الفحص أسلوب إتباع

  )املرتددون( الثاني المستوى

 حنو تسرعها أي رمسية وخطط أساسية قواعد وضع دون الشاملة اجلودة إدارة حنو املؤسسة تنحرف حيث

 خصائص أهم ومن املستمر التحسني وتتطلب إسرتاتيجية الشاملة اجلودة إدارة أن إال االجيابية النتائج

  2:املستوى هذا يف املؤسسات هذه

  باملؤسسة العاملني كافة على الشاملة اجلودة إدارة فلسفة وتعميم لنشر خطط توجد ال

  اإليزو اجلودة إدارة نظام وبني الشاملة اجلودة إدارة نظام بني التمييز عن عاجزة اإلدارة تزال ال

  جتميلية من أكثر اجلودة أنشطة تعترب

                                                             
  :االلكتروني الموقع عن ،الشاملة الجودة ادارة ، حسین محمد سامي بن خالد 1

www.kau.edu.sa, consulté le 07/05/2016 
 5 ص ذكره، سبق مرجع العال، عبد زكي العال عبد العزیز عبد 2
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  هلا تأثري وال فعالة غري اجلودة دائرة

  العاملني بني اآلخرين لوم ثقافة وانتشار صورية العمل فرق

  املديرين من عدد قبل من الشاملة اجلودة إدارة مفهوم قبول عدم

  )األدوات ا مستخدمو( الثالث المستوى

 ترتاوح لديهم اخلربة ولكن الثاين املستوى خربة نفس اجلودة، حتسني يفخرب�م  املستوى هذا مؤسسات

 اجلودة إدارة أدوات من جمموعة توظيف هو املستوى هلذا املميز أن سنوات،غري مخس إىل ثالث بني

 حتسني اجلودة،جمموعات حلقات اجلودة، ضبط أدوات العمليات، لضبط اإلحصائية كاألساليب

  املستوى هذا يف املؤسسات هذه خصائص أهم ومن .التجارب وتصميم اجلودة،

 مسؤوليتهم من يرون ا�ا ليست حيث الشاملة اجلودة بإدارة ملتزمون التنفيذية اإلدارة أعضاء كل ليس

  اجلودة حتسني

 أعماهلا يف مستمرة األخرى الدوائر بقاء مع والعمليات التصنيع دوائر على اجلودة حتسني جهود ترتكز

  التحسينات جهود وجود بدون

  جيري ملا فعل ردو قرارا�ا  اإلدارة أسلوب

  املؤسسات هذه يف العمليات لتحسني كثرية جماالت هناك ولكن السوق يف ومعروفة جيدة املنتجات

  )احملسنني(الرابع المستوى

 كل يف ليس لكن الشاملة اجلودة إدارة لتطبيق الصحيح االجتاه يف املؤسسات تسيري يتم فهنا

 من الفرتة وترتاوح املستمر، التحسني لعمليات املتوقعة غري للصعوبات عرضة زالت ما النواحي،فهي

 هذا يف املؤسسات خصائص ومن 1الثقافة وتغيري الزبون أمهية اإلدارة سنوات وتدرك مثاين اىل ثالث

  2:املستوى

  كبرية بدرجة فيها التشدد و األخطاء منع سياسة إتباع

                                                             
 5 ،ص ذكره سبق ،مرجع یحیاوي مریم ، یحیاوي إلھام 1
2 www.kau.edu.sa , consulté le 07/05/2016 
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  اإلدارية املستويات لكافة تعليم و تدريب برامج وجود

  األعمال كافة يف املستمر التحسني أنشطة ممارسة

  العمل لفرق وانضمامهم العاملني اندماج

  التحسني بأنشطة يتعلق فيما املرجعية املقارنات إجراء

  )الجوائز على الحاصلين(الخامس  المستوى

 قيم:من السائدة فالثقافة الشاملة اجلودة إدارة تطبيق يف النضج مرحلة إىل وصلت قد املؤسسات أن أي

 من جزءا أصبح املستمر التحسني أن لدرجة ممتاز بشكل تطورت قد ومشاركة جيدة ،عالقات ،ثقة

 األوروبية اجلائزة دمينج، جائزة مثل الكربى اجلوائز مسابقات يف الدخول على قادرة أ�اأي  املؤسسة

  1:نذكر املستوى هذا يف املؤسسات خصائص ومن وغريها للجودة

  اجلودة بتحسني اهتمام لديهم العاملني كافة

  املؤسسة يف الناجحة التغيريات من عدد إحداث

  اإلدارية املستويات كافة قبل من وذلك باالسرتاتيجيات يتعلق فيما مرجعية مقارنات إجراء

 وإرضاء إشباع إىل يهدف األعمال إلدارة أسلوب هي الشاملة اجلودة إدارة بان العاملني كافة اعتقاد

  واخلارجني الداخلني العمالء

  )العالي التميز( السادس المستوى

 هذه ويف العميل إسعاد أجل األعمال من إسرتاتيجية و التحسني عملية بتكامل املؤسسات متتاز حيث

 العاملني أن جند من التطبيق سنوات عشر من أكثر تأخذ والذي الشاملة اجلودة إدارة تطبيق من املرحلة

  :هذا املستوى يف املؤسسات خصائص ومن 2وإسعاده العميل رضا إىل دائما يسعون باملؤسسة

  اإلدارات كافة يف األعمال إلدارة أسلوب حياة أسلوب املستوى هذا يف الشاملة اجلودة إدارة تصبح

                                                             
 8 ،ص ذكره سبق ،مرجع العال عبد زكي العال العزیزعبد عبد 4 1
  .8 ص نفس المرجع السابق 2
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  العاملني جلميع يومي عمل و عادة أصبح املستمر والتحسني التطوير

  املستويات كافة على قوي دعم هناك و كامل العليا اإلدارة التزام

  .الشاملة الجودة إدارة تطبيق مراحل -ثالثا

 لتحقيق وهذا إدارة املؤسسة قبل من إتباعها ينبغي مراحل بعدة مير الشاملة اجلودة إدارة تطبيق إن

   :أهدافها

  1:املرحلة هذه يف يتم الصفرية المرحلة

  الشاملة اجلودة إدارة نظام العليا اإلدارة تتبىن

  الشاملة اجلودة إدارة نظام على العليا اإلدارة تتدرب

  .املؤسسة يف الشاملة اجلودة ثقافة غرس

  2:مايلي يراعي حيث باملؤسسة املسؤولني كبار املرحلة هذه يف ويشارك

  املؤسسة رسالة

  الشاملة اجلودة إدارة مبنهجية املؤسسة سياسة ورسم األهداف وضع

 اختاذ فبعد الشاملة، اجلودة إدارة لتطبيق إعدادها و األجواء بتجهيز الثانية املرحلة تتعلق اإلعداد مرحلة

 من وحلها دراستها اإلدارة من تتطلب عديدة مشاكل تظهر الشاملة، اجلودة إدارة منهجية إتباع قرار

  3:التالية بالنشاطات القيام اإلعداد مرحلة وتتضمن الالحقة، املراحل لتنفيذ األجواء تنقية أجل

  العليا اإلدارة قبل من الشاملة اجلودة إدارة منهجية تطبيق قرار اختاذ

  املستمرة التحسينات بإجراء و الشاملة باجلودة العليا اإلدارة التزام

                                                             
 العربي المركز: الدوحة(التربوي المجال في وتطبیقاتھا الشاملة الجودة إدارة برنامج األنصاري، مصیلحي محمد مصطفى، سید أحمد 1

 .47 ص) 2002 الخلیج، لدول التربوي للتدریب
 الجزائر، جامعة: الجزائر( االقتصاد جدید مجلة االقتصادیة، المؤسسة في الشاملة الجودة إدارة تطبیق متطلبات بوكبوس، سعدون 2

 .32ص) ، 2006 دیسمبر ، 00 العدد
 .7 ص ذكره، سبق مرجع محمد، خثیري ابراھیم، زروقي 3



الشاملة الجودة إلدارة والنظري الفكري اإلطار                          :            األول  الفصل  
 

35 
 

  ا�ال هذا يف باملؤسسة العاملني على االعتماد أو الشاملة اجلودة إدارة يف خارجي مبستشار االستعانة

  قراراته فاعلية زيادة بغية العليا اإلدارة من أعضاء عضويته يف يضم أن ينبغي والذي اجلودة جملس تشكيل

  املؤسسة ومسريي العمال بني الوعي زيادة خالل من اجلودة مفهوم وتعزز التغيري تؤيد ثقافة إرساء

 الفرق إعطاء مع مشرتكة، أهداف حتقيق على للعمل خمتلفة ودوائر أقسام من العمل فرق بناء

  بكفاءة أعماهلا ألداء الالزمة الصالحيات

  و �لس اجلودة العليا لإلدارة موجها اجلودة عن تدريبية وتنفيذ برامج إعداد

  ا�ال هذا يف األولية القياسات إجراء و العمالء رضا و الوظيفي الرضا قياس أسس ضع و

 اجلودة إدارة لتطبيق املالئمة الظروف وجتهيز اإلعداد مرحلة بعد التخطيط مرحلة تأيت .التخطيط مرحلة

 ملنهجية التخطيط عملية يف اإلعداد مرحلة خالل مجعها مت اليت املعلومات استخدام يتم حيث الشاملة،

 التغيري لعملية األساس حجر بإرساء تبدأ املرحلة هذه بأنا�ال  هذا يف سعيد بن خالد يقول و التنفيذ

 تطويرها مت اليت البيانات باستعمال اجلودة جملس الذين يشكلون األفراد يقوم حيث املؤسسة، داخل

 من نشاطات بعدة القيام التخطيط مرحلة وتتضمن الدقيق التخطيط مرحلة لتبدأ اإلعداد مرحلة خالل

  1:أمهها

  الضعف ومواطن القوة عناصر من فيها مبا الداخلية البيئة حتليل

   مسبقا هلا االستعداد وذلك �دف  املتوقعة التهديدات أو املتاحة الفرص سواء اخلارجية البيئة حتليل

 مخسة بني عادة ترتاوح لفرتة القادمة الفرتة خالل املؤسسة طموحات تعكس اليت القيادية الرؤيا صياغة

  سنوات  عشر إىل

 تؤديها اليت الرئيسية النشاطات أي املؤسسة وجود سبب حتديد خالل من املؤسسة رسالة وضع

  املستهدفة واألسواق

                                                             
  .216-215 ص ص ذكره، سبق مرجع جودة، احمد محفوظ 1
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 وضع إىل باإلضافة املؤسسة رسالة مع متوافقة لتكون املدى بعيدة اإلسرتاتيجية األهداف وضع

  األهداف هذه إىل للوصول الكفيلة االسرتاتيجيات

  الشاملة اجلودة بإدارة املتعلقة النشاطات كافة عن مسؤوال ليكون املؤسسة يف اجلودة مدير اختيار

  الفريق عمل و والتعاون اجلودة موضوعات يف املختلفة العمل لفرق تدريبية برامج تنفيذ

  املطلوبة اجلودة خبصائص يتعلق فيما متطلبا�مو  العمالء توقعات دراسة

 املتاحة والبشرية املادية املوارد االعتبار بعني األخذ مع التالية باملرحلة املتعلقة التنفيذ خطط تصميم 

  للمؤسسة

 أوجه و املشاكل ومعاجلة الشاملة اجلودة إلدارة الفعلي بالتطبيق املرحلة هذه ختتص التنفيذ مرحلة

  1:التالية اخلطوات املرحلة هذه وتتضمن السابقة، املرحلة أفرز�ا القصور اليت

  الشاملة اجلودة فريق عمل تفعيل

  التغيري عملية يف بدورة العاملني مجيع وتعريف املسؤوليات حتديد

 اليت واملشاكل التطبيق يف التقدم وحتقيق الشاملة اجلودة إدارة تطبيق يف املبذولة للجهود الدورية املراجعة

  املماثلة التجارب من منه االستفادة ميكن وما تواجهه

 املراد األداء متابعة يف قدرته الشاملة اجلودة إدارة نظام يستمد 2والتقويم الرقابة -الخامسة المرحلة

 جلميع والبعدية املتزامنة القبلية املراقبة سبل والتشغيلية وفق اإلنتاجية للعمليات املستمر والتطوير اجنازه

  املؤسسات متارسها اليت األنشطة

 جودة من التأكد خالهلا من يتم اليت التشغيلية بالعمليات البدء قبل اختاذها يتم القبلية الرقابة أساليب

  التشغيلية العمليات يف املستخدمة  املدخالت

                                                             
 1 ص ذكره، سبق المحیاوي،مرجع علوان نایف قاسم 1
  . 240 ص مرجع سابق ذكره، حمود، كاظم خضیر 2
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 يف اجلارية واألنشطة العمليات مع بالتزامن اعتمادها فيتم التشغيلية للعمليات املتزامنة الرقابة أما

 العمليات أثناء االحنرافات تفاقم من بدال التشغيل أثناء الوقائية اإلجراءات اختاذ يتم حبيث املؤسسة،

  اجلارية

 النهائية املنتجات مطابقة من للتأكد النهائي اإلجناز بعد اعتمادها فيتم البعدية للرقابة وبالنسبة

  املؤسسة قبل من املعتمدة واملعايري للمواصفات

 جبميع العاملني تزويد يتم أن و بد ال فعاال ه صور مبختلف املعتمد الرقايب النظام يكون ولكي

 واملالئمة، الشفافية الدقة، والوضوح، بالبساطة ذلك يتسم حبيث التشغيلية املرتبطة بالعمليات املعلومات

 والوسائل اإلحصائية، باألساليب والتشغيلية اإلنتاجية اخلطوط خمتلف  يف العاملني تدريب ينبغي كما

 الالزمة اإلجراءات واختاذ األداء، يف اإلخفاقات أو االحنرافات لتجاوز الالزمة واملعاجلة الوقاية يف املعتمدة

  أثره وتعاظم تفاقمه قبل اخللل لتجاوز املوضوعية بالسبل

 املؤسسة إدارة فإن بنجاح، الشاملة اجلودة إدارة منهج تطبيق كلل إذا الخبرات ونشر تبادل مرحلة

 كالعاملني آلخرينا الشركاء مجيع إىل باإلضافة التطبيق هذا يف سامهوا الذين املديرين دعوة تتوىل

 حنو أكثر والتكاتف معها للتضامنو دعو�م  التطبيق هذا نتائج على الطالعهم واملوردين والعمالء

  .1االجتاه هذا يف والتقدم االستمرار

  الشاملة الجودة إدارة أدوات -الثالث المطلب

 خالل منملشكال�م  املناسبة احللول إجياد و العمالء رضا بكسب الشاملة اجلودة إدارة اهتمت لقد

 ومعلومات بيانات توفر من هلا بد ال ذلك إىل سعيها ويف �اوخدما املؤسسة منتجات جودة حتسني

 بأدوات الشاملة اجلودة إدارة تستعني وهلذا للمشكل والدقيقة املناسبة احللول إجياد أجل من دقيقة

 عن تعرب أن ميكن أرقام إىل ترمجتها خالل من واملعلومات البيانات استخدام تسهيل على تعمل إحصائية

 ال إحصائية أساليب هناك أن كما اإلنتاج عمليات يف األرباح واخلسارة و والعيوب الفشل حاالت

 األثر و السبب كمخطط املشكالت تشخيص يف كفايتها أثبتت ولكنها األرقام استخدام تستدعي

  .األرقام من خايل إحصائي أسلوب يعكس الذي

                                                             
 االقتصادیة العلوم في دكتوراه اطروحة الجزائر، في الفندقیة المؤسسات في )TQM( الشاملة الجودة إدارة عیشاوي، بن أحمد 1
  .36 ص) 2007/2008 اعمال، إدارة تخصص التسییر، وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة الجزائر، جامعة: الجزائر(
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  باريتو تحليل

 عن مكثفة دراسات أجرى 1923-1824 باريتو أفريد اإليطايل االقتصادي هو التحليل هذا صاحب

 من نسبية وكثرة الثروة معظم ميتلكون الذين هم الناس من نسبية قلة أن إىل انتهت بالده، يف الثروة توزيع

 غري املتساوي التوزيع عن يعرب الذي املبدأ هذا صار احلني ذلك ومنذ .منها ضئيال جزءا ميتلكون الناس

 الفنية الوسائل اإلنتاج كأحد جودة جمال يف باريتو مبدأ واستخدام االقتصادية للنظرية مكمال جزءا للثروة

 اجلودة مبشكالت املرتبطة اهلامة احلقائق على الرتكيز على يساعد حيث اجلودة حتسني أنشطة يف الفعالة

 و "الكثري والتافه قليل املهم" العصر احلديث يف اجلودة أقطاب احد جوران يوسف .د عنه عرب وقد

)80/20( مبدأ املبدأ هذا على يطلق
  2:يلى ما املبدأ هذا فيها يظهر اليت األمثلة ومن 1

  )املبيعات معظم تشرتى العمالء من قلة( .املبيعات من تقريبا %80 يشرتون العمالء من تقريبا 20%

 قيمة من تقريبا من 80% يف السبب هي) اجلودة خصائص - العمليات( املنتجات من تقريبا %20

  )املشكالت معظم عنها تنجم واملسببات األسباب من قلة( .اإلصالح تكلفة أو املنتجات

 املوردين هم سبب من قلة( املرفوضة الوارداتمن  % 80يف السبب هم الفرعيني املوردين من تقريبا %20

  ) التوريدات مرفوضات معظم يف

 قلة من من املكاملات معظم(األصدقاء من تقريبا % 20من  تأيت التليفونية املكاملات من تقريبا % 80

  )األصدقاء

  )املوظفني من قلة من األخطاء معظم( املوظفني من تقريبا %20 من تأيت األخطاء من تقريبا 80%

  التالية خطوات الستة بتنفيذ باريتو شكل رسم ميكن

  و هكذا........العيب نوع  السبب، املشكلة، :البيانات تصنيف طريقة حتديد-أ 

  التكرارية التكلفة، :اخلصائص ترتيب أساس تقرير- ب

                                                             
  .194،ص1996، بیمكو، 1، جمال محمد نوارة، الجودة الكلیة الشاملة واالیزو بین النظریة و التطبیق، طمحمد رظا شندي 1
 23 ص ذكره، سبق مرجع المحیاوي، علوان نایف قاسم 2
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  .1معينة زمنية لفرتة البيانات مجع-ج

  )من االكرب اىل االصغر(  تنازليا وترتيبها فا�اتصني يف البيانات تلخيص-د

  التجميعية املئوية النسبة حساب- ه

  املهم القليل على والتعرف الشكل رسم-و

  الرسم البیاني لبریتو    :)01(الشكل رقم                                   

  

 بيمكو، ،1ط التطبيق، و النظرية بني وااليزو الشاملة الكلية اجلودة نوارة، حممد مجال شندي، رظا حممد: املصدر  

  194،ص1996

 التقدم مدى وقياس وأسبا�ا، من املشكالت املهم القليل ومتييز لتحديد يستخدم :بريتو شكل استخدام

  التصحيحية اإلجراءات فاعلية املشكالت،وتقييم حل يف

 حتديد مث وأسبا�ا اجلودة مشكالت من املهم القليل على التعرف يتم حيث ال�ائية، كعملية ويستخدم

 جديدة أهداف توضع ذلك وبعد فاعليتها، وتقييم تصحيحية إجراءات واختاذ التحسني أهداف

 موضوع اجلودة مشكلة تتالشى حىت وهكذا نتائجها، وتقيم تصحيحية إجراءات وتتخذ للتحسني

  تأثري دون تصبح أو الدراسة

  

                                                             
 11 ص ذكره، سبق مرجع الزیادات، عواد محمد مجید، شاكر سوسن 1
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  1:السمكة مخطط أو والنتيجة السبب مخطط

 املشكلة حل يف الرغبة والستغالل حمددة حوادث باعتبارها البداية يف إدراكها يتم املشكالت معظم إن

 هيكل خمطط باسم تعرف واليت )كاوروايشياكوا(الدكتور قبل من تطويرها مت اليت األداة نستخدم أن هي

 غري األثر حتديد هو السمكة هيكل خمطط استخدام من الغرض إن والنتيجة السبب خمطط أو السمكة

 لوحة على السمكة هيكل خمطط برسم البدء ميكن مرضية الغري احللول إىل القفز قبل وذلك املرغوب

 من والبد السمكة رأس على املشكلة كتابة ويتم التايل الشكل يف مبني هو كما سبورة على أو ورقية

 اجلودة ومشكلة التكاليف مشاكل أو اإلنتاجية املشاكل بني جيب اخللط وال جيد بشكل املشكلة حتديد

 الذهين العصف مبمارسة تقوم ا�موعة  مث توضيحها يتم حىت املشكلة عن جيد بشكل التعبري من والبد

   (brain storming)  

 األفراد يقوم أن املهم ومن املناسبة العظام على تدوينها يتم واليت للمشكلة احملتملة األسبابملعرفة 

 يتم كما أمهية األكثر األسباب معرفة يتم مثة ومن فيها التفكري يستطيعون اليت األسباب كل بتدوين

 األسباب أن جلي بشكل تبني سوف خاصة مبشكالت املتعلقة األسباب مراجعة إن .احللول تدوين

  .2خمتلفة حلوال تتطلب املختلفة

 املكتبية، والعمليات والتسويق والتصنيع، البحوث، يف حمدودة غري تطبيقات له والنتيجة السبب شكل إن

 العصف عملية يف معين واحد كل ومسامهة مشاركة هو األسلوب هلذا القوية واألساسيات دعائم واحد

  التالية ا�االت  يف األشكال وتفيد الذهين

 استخدام مع اخلدمة أو املنتج جودة حتسني بغرض والفعلية احلقيقية والظروف احلاالت حتليل -1

 اقل وبتكلفة للموارد أفضل

 املستهلكني وشكاوى املطابقة لعدم املسببة واملشكالت الظروف إزالة -2

 واملقرتحة القائمة العمليات تقييس -3

 التصحيحية واإلجراءات القرارات اختاذ أنشطة على األفراد وتدريب تعليم -4

                                                             
 ھیجان،معھد احمد بن الرحمان عبد حقیقي،ترجمة لواقع علمي دلیل الحكومة في الكلیة الجودة ،إدارة بارنرد رونالد و كوھین ستیفن  1

  143ص 1997 السعودیة العربیة المملكة الریاض، اإلدارالعامة،
 12 ص)  2007 ، والتوزیع للنشر الفجر دار: القاھرة( االداري والتمیز االبداع الى الطریق ، العتیبي زوید محمد 2
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  خمطط هيكل السمكة)                                02(شكل رقم 

  

  

 امحد بن الرمحان عبد ترمجة،حقيقي لواقع علمي دليل احلكومة يف الكلية اجلودة إدارة، بارنرد رونالد و كوهني ستيفناملصدر 

  143ص 1997السعودية  العربية اململكة الرياض، اإلدارالعامة، هيجان،معهد

  المصفوفات تحليل أسلوب 

 .وغريها واملوردين البيع التشغيل،وأفراد عمال بني املقارنة الدراسات إجراء يف فاعل بسيط أسلوب

 من بدال للتحليل بعدين مع اختاذ باريتو أسلوب اعتباره وميكن النشاط نفس تأدية على املقارنة وتعتمد

 إلحدى عمال تشغيل ستة أداء مبقارنة التايل اجلدول خالل من ذلك توضيح وميكن واحد بعد

  العمليات
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  العمليات إلحدى تشغيل عمال ستة أداء مقارنة  01اجلدول رقم     

  اإلجمالي  6عامل   5عامل   4عامل  3عامل    2عامل      1عامل   نوع العيب 
1  0  0  1  0  2  1  4  
2  1  0  0  0  1  0  2  
3  0  16  1  0  2  0  19  
4  0  0  0  0  1  0  1  
5  2  1  3  1  4  2  13  
.  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  

10  0  0  0  0  3  0  3  

  80  7  36  3  8  20  6  اإلجمالي

  105.،ص1996 بيمكو، ،1ط التطبيق، و النظرية بني وااليزو الشاملة الكلية اجلودة نوارة، حممد مجال شندي، رظا حممد: املصدر

 يليه مث ثالثة هي أداءه عيوب إمجايل الن عامل أفضل هو (4 ) رقم العامل أن اجلدول خالل من يتضح

 ميكن التحليل هذا خالل ومن عيوب 7 بإمجايل (6 ) رقم العامل مث 6 عيوب بإمجايل (1 ) رقم العامل

 عدد ختفيض على العمل كذلك الكثرية العيوب أصحاب العمال أداء لتحسني التدابري اختاذ للمؤسسة

 رقم العيب أن يتضح للصفوف التحليلية الدراسة خالل ومن القليلة العيوب ألصحاب بالنسبة العيوب

 فيما مجيعا العمال أداء على وتركيز جبدية تفكر أن املؤسسة فعلى العمال جلميع مشرتك عيب هو 5

  املشرتك العيب هذا خيص

 رقم بالعيب ترتبط أداءه عيوب معظم (2 ) رقم العامل أن يتضح والصفوف األعمدة دراسة خالل ومن

 3رقم  العيب تكرار تفادي من لتمكينه ا�ال هذا يف تدريبه إعادة التصحيحي اإلجراء يكون وقد ،3

  النموذجي أو األساسي المعيار

 و حتديد يف واملساعدة األخرى املؤسسات أداء مع احملقق األداء مقارنة من املؤسسة األداة هذه متكن

  العقبات جتاوز

  اجلودة أهداف أو احلاكمة النجاح عوامل حتديد  -  أ
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 :مايلي هدف أو جناح عامل لكل بالنسبة حندد  - ب

  املشكالت نفس لديها اليت و املنافسة غري املنظمات املنافسون،

  املؤسسة مع املتعاونون يستخدمها اليت املمكنة األساسية املعايري

  الدولة مستوى على أو اإلقليمي مستوى على سواء املقارنة املعلومات

 املعلومات مبصادر يتعلق فيما السابقة العوامل من عامل لكل األفكار أثارة بعملية القيام - ج    

 املراجع، احلكومية، اإلحصاءات البحوث مراكز املركزية، املكتبات مثل منها، االستفادة املمكن

  .اخل......الدوريات

  املعلومات امجع -د

 بطريقة قدمت قد املعلومات أن على للتأكيد االجتاهات عن منتظم تقرير بإعداد نقوم -ه

  العمالء إىل مفيدة

  1املصادر هذه معلومات دقة ومراجعة اجلديدة املعلومات مصادر لتحديد املنتظمة املراجعة-و

  يلي فيما نوجزها أن ميكن األداة هذه على املالحظات بعض لدينا

 أو النشاط نفس يعين بنشاطها أم املنافسة املؤسسات حبجم هل املنافسون حتديد ومعايري كيفية

 عدد النتيجة السنوية، أو األعمال رقم أو)   القطاع لنفس تنتمي اليت املؤسسات( القطاع

  اخل....املبيعات رقم العمال،

 خمتلف  يف السريعة التطورات أمام وخاصة املتوقعون أم احلاليون املنافسون هل منافسون أي

  �ا اليت حدد تلك عن خمتلفة وبإمكانيات جدد منافسون ظهور يتيح مما امليادين

 هذه دقة ذلك إىل باإلضافة معلومات، على للحصول رمسية طرق توجد فال املعلومات على احلصول

  .منها لتأكد املعلومات هلذه املنتظمة املراجعة تكفي وهل املعلومات

                                                             
 مركز النعانى، السید الفتاح عبد ترجمة الیاء إلى األلف من الشاملة الجودة أدوات الثالث الجزء الشاملة الجودة إدارة مارش، جون 1

  .49ص‘1996 مصر، القاھرة، ،)بمیك(لإلدارة المھنیة الخبرات
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  التدفق  خريطة

 من حمددة أنواع إىل تشري رئيسية رموز مخس من اخلرائط وتتكون اجلودة حتسني عملية يف تستخدم

  هي املستخدمة والرموز للعملية كاملة رؤية توفر من متكن �األ مهمة األداة هذه وتعترب النشاطات

  ال         وثيقة  أونشاط             قرار نتيجته نعم  أو�اية اخلريطة             عملية  أوبداية 

  

  

  قاعدة بيانات  

  

  1:التايل النحو على التدفق خريطة تستخدم و

 كروت على األنشطة أو العمليات هذه كتابة املفيد ومن .الرئيسية األنشطة أو العمليات مجيع حتديد -

  األوراق لوحة أو

  كبرية أوراق لوحة وعلى متتابع شكل يف األنشطة أو العمليات هذه ضع -

   الرئيسية القرارات حمددا النهاية إىل البداية من حددته أن سبق الذي التتابع خالل من العمل بدء -

  البيانات لقاعدة واملخرجات

  واملخرجات والقرارات العمليات بني االرتباط بتحديد وذلك العمليات لتتابع النهائية الصياغة  -

  التدفق خريطة يوضح التايل والشكل ، خريطة شكل يف للعمليات النهائية الرتمجة إىل الوصول -

  

  

  

                                                             
 .73 ص ذكره، سبق مرجع ،جون مارش 1
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  flow chartخريطة التدفق     )03(الشكل رقم     

  

  

    فشل  

  

    اجتیاز            الفحص  

  

    فشل    

  

  اجتیاز                الفحص  

  

  

    فشل    

  

    الفحص         اجتیاز  

  

  

    فشل     

    اجتیاز              الفحص  

  

  

  

  76،الریاض،ص1جریر،ط مكتبة وتوزبع ونشر ترجمة الشاملة، الجودة إدارة أساسیات: ویلیامز. ل ریتشارد: رالمصد  

  

الخدمات المدخلة      

فحص 

 الجودة
 عودة الى البائع

فحص 

 الجودة

فحص 

 الجودة

العملیة الثانیة                       

العملیة الثالثة                 

الشحن                            

التغلیف                  

فحص 

 الجودة

خردة/ اعادة تشغیل  

العملیة االولى                                   

خردة/اعادة التشغیل  

خردة/ اعادة تشغیل  
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  .الشاملة الجودة بإدارة وعالقتها اإليزو :الثالث المبحث

 اخرتاق لقدرا�ا  وانسجاما أي من للمؤسسة الواقي السور ميثل الشاملة اجلودة أصبح االهتمام  بإدارة

 دولية منظمات قبل من االخرتاق وذلك هذا متنع اليت احلواجز من العديد اختذت فقد هذا التوجه مع

  .الشاملة اجلودة إدارة إىل للوصول الزاوية حجر تعد واليت املقاييس العاملية، منظمة أبرزها

  االيزو ماهية :األول المطلب

  االيزو تعريف -أوال

 إلسم األوىل الثالث احلروف من أشتقت وقد والتعادل، التساوي تعين ISOSاغريقية  كلمة اإليزو

 اهليئة وهي International standardization organizationواملعايري   الدولية للمواصفات املنظمة

 ضم لقاء الثانية بعد العاملية احلرب أعقاب يف املنظمة تأسست ولقد بإصداراملواصفات املعنية الدولية

 مقرا بسويسرا جنيف من وتتخذ 23/02/1947عملها يف   وباشرت 1946 عام لندن يف دولة 25 وفود

  .هلا

 الصناعة قطاع يف الشاملة اجلودة بإدارة ختتص اليت املواصفات سلسلة" أيضابأنه يعرف كما

  منها كل مشولية درجة حسب ختتلف مواصفات جمموعة تنقسم على واليت واخلدمات،

 على تتوفر اليت للمؤسسات ISOال  للمواصفات العاملية املنظمة متنحها شهادة ":أنه على يعرف كما

 إدارة نظام يعرف املنظمة كما هذه تفرضها نظام جود�ا واليت يف واملعايري من املقاييس جمموعة

 ومراعاة اإلدارة واإلنتاج، يف حمددة طرق إتباع يشرتط إنساين لسلوك توصيف ":بأنه  ISO9000اجلودة

حمددة  جودة درجة على اإلنتاج أن لتؤكد والتصرفات الطريق حتكم اإلنتاج طرق تتطلبها شروط

  .1مسبقا

  

  

                                                             
  . 107 صمرجع سابق ذكره، حمود، كاظم خضیر 1
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  1:اإليزو نشأة -ثانيا

 يتم كان إذ واإللكرتونية، والذرية العسكرية الصناعات تطور ومع الثانية العاملية احلرب أعقاب يف

 ضمان من بد ال كان التصميمية، املراكز وعشرات اإلنتاجية املصانع من عدد يف احلرب أدوات تصنيع

    .كبرية وخسائر كوارث إىل يؤدي ذلك ألن عيوب عدم وجود وضمان املنتجات، هذه جودة

 إدارة برامج حول MIL-Q9858 األمريكية العسكرية املواصفة  1959  عام ظهرت املطلق هذا ومن    

  )  AQAP(اجلودة  لضمان   NATOاحللفاء  منشورات صدور 1968 عام اجلودة  أعقبها

assurance publication  Allied quality  للمواصفة  الربيطانية الدفاع وزارة أصدرت 1970 عام ويف

DEF-08-STAN-05  1979 عام إليه ويف املشار احللف مواصفة عن حملية بريطانية نسخة وتشكل 

التقاعدية    لألغراض أجزاء ثالثة على BS 5750رقم  املواصفة للتقييس الربيطاين املعهد أصدر

 املاحنة اجلهات إلعتماد نظام وتطوير للمواصفة، طبقا املؤسسات تسجيل شروط املواصفة وتضمنت

 جهات عليه يطلق ملا األساس وضعت قد الربيطانية احلكومة تكون وبذلك لشهادات  التسجيل،

 ولضمان جديدة منتجات إبتكار يف والتوسع التجارب حركة تعاظم التسجيل ومع وجهات اإلعتماد

 الشاملة  باجلودة تتعلق دولية مواصفات إجياد إىل ISOمنظمة ال سعت املتقاعدين، حقوق

  التجارية الصفقات يف احلكم لتكون واخلدمية اإلنتاجية واهليئات للمؤسسات

 بتشكيل اإليزو منظمة قامت BSI  للتقييس الربيطاين املعهد من ومؤازرة وبدعم 1984 عام ففي

 1987 عام باجلودة ويف خاصة مواصفة اصدار مهمتها دولة 26 بعضوية ISO/TC /176الفنية  اللجنة

 واليت محلت دولية كمواصفة اجلودة وتأكيد إدارة نظم  ISO 9000 املواصفات من سلسلة إصدار مت

 املنظمة قامت 1994 عام ويف BS5750 الربيطانية واملواصفة األمريكية العسكرية املواصفة بصمات

 مراجعة يتم أن على عليها الالزمة التعديالت إدخال و ISO 9000املواصفة  مبراجعة للمعايري الدولية

 أعوام سبعة كل مرة وبواقع 2000 عام املواصفة هذه

 

  

                                                             
  .115 ص)  2003 الوراق،: االردن(  واالیزو الشاملة الجودة ادارة واخرون، الطائي النبي عبد حمید 5 1
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  .اإليزو وفوائد أهمية -ثالثا

  : اإليزو أهمية /1

 إ و أنظمة إدخال و لتأسيس اإلجيايب التأثري خالل من ISP 9000اإليزو  نظام تطبيق يف األمهية تكمن

 أجريت اليت البحوث أظهرته ما وهذا دولة ألية الوطين اإلقتصاد لتنمية كأولوية وفعالة كفؤة جودة دارة

 كان األوروبية الصناعة يف العمل تنافسية وحتسني تعزيز يف اجلودة تطوير دور أن من ليفربول، جامعة يف

  .1العمل أداء وتعزيز حتسني يف تستخدم الشاملة اجلودة إدارة أدوات و عوامل أن و ومهما، حامسا

  2:يف تكمن املؤسسة يف االيزو معايري تطبيق أمهية أن القول وميكن

 التنافسية البيئة ظل يف معها املتعاملني ثقة إكتساب و للمؤسسة والثبات االستقرار حتقيق -

 السائدة

 وكفاءة فاعلية بقدرة، العاملية األسواق دخول إمكانية خالل من االستقرار وضمان الرحبية زيادة -

 عالية

 اجلودة إدارة إستخدام يف إعتمادها فرص إتاحة و املؤسسة يف للجودة الثابتة األنظمة تشكيل -

 الشاملة

 ذات منتجات تقدمي يف يساهم مما اإلنتاجية والعمليات التشغيلية األنشطة وفاعلية كفاءة رفع -

 جودة

 لألداء الذاتية الرقابة مفهوم وترسيخ اجلماعي العمل روح تنمية -

 على احلصول تشرتط اليت األسواق لدخول فرصة ومنحها للمؤسسة التنافسية القدرة تعزيز -

 االيزو شهادة

 

                                                             
 .56 ص ذكره، سبق مرجع الخطیب، أحمد التمیمي، فواز 1
 الحقوق لكلیة التسویقیة االدارة فرع: بومرداس(التدرج بعد ما لطلبة موجھة مطبوعة الشاملة، الجودة إدارة عنتر، بن الرحمان عبد 2

  .33ص) 2005/2004 التجاریة، والعلوم
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  :االيزو مواصفات خصائص/ 2

  1:يلي ما أبرزها من ولعل املميزة اخلصائص جبملة من االيزو مواصفات تتميز

 .اجلودة إدارة بأنظمة أساسا وتتعلق اجلودة، الدارة املعريف الرتاكم على مبنية اا�ا  -

 عامليا املقبولة للجودة مشرتكا قامسا ا�ا متثل -

 .)جيدا(عقالين بعمل القيام تضمن اليت األساسية املبادئ حتددا�ا  -

 اجليدة للممارسات متينة قاعدة لوجود ضمانة توفر -

 تدرجييا والسلعة العمل حتسني يف وتساهم املؤسسة، يف أساسا القائم اجلودة برنامج تكملا�ا  -

 توفرها جيب اليت الصفات و اخلصائص ماهية حتدد اليت واإلرشادات املتطلبات من جمموعة توفر -

 و مطلوب هو ما تركزعلى فهي املتطلبات، هذه تطبيق كيفية حتدد ال ولكنها اجلودة أنظمة يف

  تلك املتطلبات تلبية�ا  يتم اليت الكيفية على ليس

 التقنية واخلدمات والدعم واالدارة البيع التصنيع، سيما ال الداخلية العمليات على تركزا�ا  -

 االمر االنتاجية، العملية مراحل مجيع خالل التطابق عدم حاالت حدوث منع على تركزا�ا  -

 املقدمة السلع جودة حول واالدارة للزبون الثقة يوفر الذي

 احلقيقية اجلودة طبيعة حتد ال أو تقدم الا�ا  منتوج،أي مواصفة وليست نظام مواصفةا�ا  -

 للمنتوج

 تليب أن ميكن طريقة بأفضل أنتجت قد السلعة أو اخلدمة أناي   للزبون الضمان توفر -

 ورغباته احتياجاته

  

 

                                                             
 .115 ص)  2011 والتوزیع، للنشر الرایة دار: عمان( 9000 ایزو الشاملة الجودة إدارة بوكمیش، لعلى 1
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  :االيزو  فوائد/3

 وهذه لتحقيقها املؤسسات تسعى اليت األساسيات من االيزو شهادة على احلصول أصبح

 املتحققة الفوائد أهم إدراج وميكن عليها حصوهلا جراء املؤسسات تكتسبها اليت العديدة الفوائد

  :1يف املواصفة تطبيق يف

 تقدمها اليت واخلدمات املنتجات عنو توقعا�م  رضاهم وحتقيق العمالء متطلبات تلبية -

 املؤسسة

 املقدمة اخلدمات جودة زيادة -

 املتاحة للموارد األمثل اإلستغالل -

 األداء مستوى ورفع التكاليف خفض -

 العمل أساليب تطوير -

 منها الوقاية و تكرارها ملنع التصحيحية االجراءات إختاذ و األخطاء من احلد -

 املؤسسة داخل العاملني قدرات و مبهارات اإلرتقاء -

 فعال جودة نظام بناء -

 املنافسة على القدرة حتقيق -

 يساعد مما الصالحيات و واملسئوليات املهام حتديد و التوثيق على مبين قوي إداري نظام إنشاء -

 فاعلية و بكفاءة مهامهم تنفيذ أمام يضعهم و العاملني حتفيز على

 العلمية بالطرق املشكالت حتليل  -

 املستفيدين و العمالء رغبات لتلبية اجلودة شروط حتقق مدى من للتأكد تفتيش و رقابة نظام -

-  

                                                             
   , www.ksu.edu.sa :االلكتروني الموقع عن الجودة، ثقافة سلسلة القرني، علي بن عوض 1
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  :االيزو تطبيق عيوب/4

 جنملها أن ميكن عيوب من خيلو ال أنه غري وفوائدها، األيزو أمهية من بالرغم أنه القول كنمي

  :1يف

 9003 إيزو أم 9002 إيزو أم 9001 إيزو هو هل السلسلة من املناسب النوع حتديد صعوبة -

 .)الصناعات كل يف ( أخرى صناعات يف املألوفة غري املستتخدمة واملصطلحات املقاييس -

 .مستنفذ ووقت مصاريف إىل حتتاج العاملني وتدريب املكتوبة اإلجراءات سعة -

 مرتفعة تكون 9000 إيزو على واحملافظة للقيادة والكلفة الوقت -

 اجلودة وضبط التحسني كاستمرار املهمة النتائج على 9000 ايزو يف التوجيه أو التشجيع قلة -

 إحصائيا

جماال�ا  أووحدا�ا  أو أقسامها أحد ككل املؤسسة( االيزو تطبيق سيشمله من حتديد صعوبة -

  ) معني جمال يف تنفذ حمددة عملية حىت على أو أبنيتها أو

  :االيزو تطبيق معوقات/5

 يعود أسباب لعدة وهذا لإليزو تطبيقها يف كثرية صعوبات املؤسسات من العديد تواجه 

 لعملية التحضري تكاليف إىل األخر والبعض االيزو جلوانب الصحيح الفهم عدم إىل بعضها

  :2فهي االيزو مقاييس لتطبيق سعيها أثناء املؤسسات تواجه اليت املعوقات أبرز أما .التسجيل

 يتطلب وهذا التغيريات بفائدة فيها العاملني مجيع إقناع و للمنظمة اجلودة ثقافة تغيري صعوبة -

 .االدارة يف كبريا جهدا

 مجاعيا وعمال كبريا جهدا يتطلب وهذا التطبيق، بداية يف وخاصة العمل حجم يف كبرية زيادة -

 .اجلودة نظام لتطوير

                                                             
  .31 ص ،)2009‘دار الیازوري للنشر‘عمان( االنتاجیة و الخدمیة نظم ادارة الجودة في النظمات  العجیلي، عاصي محمد 1
  57 ص ذكره سبق مرجعھ الخطیب، أحمد التمیمي، فواز 2
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 .اليت يعرفو�ا و جيدو�ا مرهقة او غري مالئمة العمليات بتوثيق العاملني إلتزام عدم -

 من وهذه فيها واملتسببني العمل يف األخطاء إكتشاف أثناء العاملني ينب اخلالفات ظهور -

 جتنب فيها يتم اليت الكيفية عن البحث خالل من جتنبها جيب املؤسسة سياسة يف األخطاء

 .تكرارها وعدم االخطاء تلك

 العامل دول من كثري يف والتدريب اخلربة ذوي من الداخلية اجلودة مدققي يف احلاصل النقص -

 .منها النامية وخاصة

 .املؤسسة يف اجلودة نظام وبناء لتطوير املالية الكلفة إرتفاع -

 .العاملني مجيع لدى الوظيفية واملتطلبات الكتابية األعمال حجم زيادة -

 .العمل يف املستخدمة املقاييس وتفسري فهم يف صعوبة العاملني بعض تواجه قد -

 .العمل تنفيذ يف املستعملة النماذج من كثري يف اململ التكرار -

  االيزو معايير مجموعة -الثاني المطلب

 القياسية املواصفات سلسلة منها مواصفات عدة ISO للمعايري الدولية املنظمة عن صدرت لقد

 ISO 14000 وسلسلة ISO 10011 وسلسلة ISO 9000 الدولية

  :ISO 9000 الدولية القياسية المواصفات سلسلة -أوال

 )ISO 9000) (ISO 9001(التوايل  على هي أجزاء مخس من ISO 9000 ال سلسلة تتكون

)ISO 9002( )ISO 9003) (ISO 9004(القياسية  املواصفات سلسلة وتعتربISO 9000 

 اللجنة قبل وضعها من مت ولقد االدارية املنظومة جودة توكيد مبتطلبات تعين وثائق

  الرئيسية املواصفات جمموعةو الشكل التل يوضح  ISO/TC/176الفنية،
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  9000iso األولية القياسية املواصفات عائلة)  04( رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  122 ص)  2003 الوراق، مؤسسة: عمان( الشاملة اجلودة إدارة الطائي، النيب عبد محيد: املصدر

  األيت من العائلة هذه وتتألف

  ISO 8402  القياسية المواصفة/1

 مصطلحات وتشمل اجلودة مبفاهيم تتعلق اليت املصطلحات ملختلف تعريفا 67 املواصفة هذه تعطي

  اجلودة جمال يف املستخدمة والوسائل واألساليب اجلودة أنظمة و باجلودة خاصة أخرى و عامة

  من وتتكون: ISO 9000 مجموعة/ 2

  عامة إرشادية مواصفات -

خاصة  مواصفات

 بالمصطلحات

ISO 8402 

التعاقدیة الحاالت     غیر الحاالت 

 التعاقدیة

الجودة ضمان مواصفات  )المواصفات واستخدام إختیار(    

  إدارة خاصة إرشادیة مواصفات

  .الجودة وضمان

 

 إدارة خاصة إرشادیة مواصفات

 ھاوعناصر الجودة

 

ISO 9001 

ISO 9002 

ISO 9003 

 

ISO 9000-1 

ISO 9000-2 

ISO 9000-3 

ISO 9000-4 

ISO 9004 

ISO 9004-1 

ISO 9004-2 

ISO 9004-3 

ISO 9004-4 

ISO 9004-5 
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  تعاقدية غري مواصفات -

  تعاقدية مواصفات -

  1:العامة اإلرشادية المواصفة

 إختيار على تساعد عامة إرشادية مواصفات جمموعة وتشمل ISO 9000 القياسية املواصفة

 تقوم اختيارية على ارشادات وحتوي )9001، 9002، 9003(االيزو عائلة  مواصفات وتطبيق

  :أجزاء أربعة من وتتكون�ا إحتياجا و لظروفها مبالئمتها املؤسسة

 1 القياسية املواصفة- ISO 9000. 

 9000 �موعة املدخل وتعد لإلختيار إرشادات و اجلودة وتوكيد إدارة مواصفة ISO  

 االهداف وتشمل بينها فيما والرتابط والفرق الرئيسية اجلودة مفاهيماملواصفة  هذه وتشرح

 .اجلودة أنظمة وفاعلية أداء وتقييم واملسؤوليات

 2  القياسية املواصفة - ISO 9000: 

 على وحتتوي) 9003،9002،9001( اإليزو جمموعة لتطبيق عامة إرشادات اجلودة، وتوكيد إدارة مواصفة  

 والوضوح والدقة التناسق حتقيق من املواصفة هذه ومتكن اخلارجية لالغراض اجلودة بنود لتطبيق إرشادات

  .املواصفات هذه متطلبات حتقيق يف

 3   القياسية املواصفةISO 9000- : 

 إدامة و وتوريد تطوير يف ISO 9000 املواصفة لتطبيق إرشادات اجلودة، وتوكيد اجلودة إدارة مواصفة

  .الربجميات

 4  القياسية املواصفة ISO 9000- : 

 : للمنتج خصائص ثالث يشمل الذي اإلعتمادية لربنامج دليل وهي اجلودة، وتوكيد إدارة مواصفة

  .الصياغة قابلية املعولية، اإلتاحة،

                                                             
 .123 ص ذكره، سبق واخرون،مرجع الطائي النبي عبد حمید 1
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 :التعاقدية المواصفات -

 ألطراف اجلودة تأكيد وتعين ، اخلارجية اجلودة تأكيد ألغراض تستخدم اليت املواصفات وهي

 هذه وتشمل املطلوبة باملتطلبات يفي املعين املنتج بأن الثقة وتعطي املؤسسة خارج من

 واالثباتات الدليل توفري تنفيذه خالهلا من ميكن اليت املتطلبات من عدد على املواصفات

 الذي(بني ا�هز  عليها اإلتفاق مت اليت واملتطلبات للمواصفات مطابقة ستكون املورده املنتجات

هلذا  املوضوعة قبل ا�هز واملواصفات من املزود والزبون) باملنتج الزبون تزود اليت املنظمة ميثل

 املواصفات هذه ومتطلبات أساسه على التعاقد ميكن منوذجا منها كل يشكل الغرض

  :وتشمل1إلزامية

 القياسية املواصفة iso 9001 :  

 من تبدأ اليت اخلدمية، أو اإلنتاجية الشركات يف اجلودة نظام عليه يكون أن جيب ما يشمل  

 من مشوال أكثر بذلك وهو اجلودة عناصر من عنصرا 20 وتتضمن البيع مابعد خبدمة وتنتهي التصميم

 املوظفني وتدريب اإلنتاج، أثناء األخطاء وتصحيح تقصي مثل أخرى نواحي مع يتعامل ألنه غريه،

  . البيانات وضبط والتوثيق

 القياسية املواصفة iso 9002 :2 

 الرتكيب ،باإلنتاج تقوم اليت املؤسسات يف اجلودة لتأكيد ومنوذج للجودة نظام هو

  .عنصر 18 وتضم فقط املرفقة واخلدمات

 القياسية املواصفة iso 9003 :3 

 فقط النهائي واإلختيار املراقبة يف لكن للتأكيد ومنوذج الشاملة للجودة نظام أيضا هو

  .عنصر 12 وتضم

                                                             
  .1 25ص ذكره، سبق واخرون،مرجع الطائي النبي عبد حمید 1

2Jean Michel Monin, La certification qualité dans les services outils de performance et 
d’orientation client (Paris :Afnor, 2001) P255 

 
  .352 ص)  2008 الیازوري، دار: األردن(  الشاملة الجودة إدارة وآخرون، الطائي � عبد رعد 1 3
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 :التعاقدية غير المواصفات -

 وحتديد لإلدارة فعال نظام وحتديد إلدارة فعال نظام وضع يف للمساعدة إرشادي دليل يعترب

�ا  اخلاص دليلها مبوجبه املنظمة لتحدد اخلدمة أو املنتج جودة يف املؤثرةواإلدارية  الفنية اجلوانب

 تعاقدية صيغة األول أن حيث سابقاته عن وخيتلفاملطلوبة،  اجلودة مستوى يتضمن الذي

  2:من وتتكون اإلرشاد على دوره فيقتصر الدليل هذا أما ،1العميل إجتاه املورد من ملزمة

  املواصفةiso 9004-1: إرشادات ، للجودة أنظمة وعناصر اجلودة إدارة. 

  املواصفةiso 9004-2  :للخدمات إرشادات و للجودة أنظمة وعناصر اجلودة إدارة. 

 املواصفة :iso 9004-3املصنعة للمواد إرشادات و للجودة أنظمة وعناصر اجلودة إدارة. 

  املواصفةiso 9004-4 : اجلودة لتحسني للجودة أنظمة وعناصر اجلودة إدارة. 

 العاملية املنظمة طرف من والتحسني للتجديد ختضع املعايري هذه أن إىل االشارة جتدر

  .للمعايري

  : iso 9000  القياسية المواصفات سلسلة محتويات -ثانيا

 التنظيمات يف الشاملة اجلودة بإدارة ختتص اليت املواصفات سلسلة عن يعرب 9000 الرقم إن

هر�ا ش ارتبطت و العاملي، واإلهتمام الدعم من الكثري السلسلة هذهنالت  وقد املتعددة،

 تتكون اليت iso 9000 ملواصفات املطابقة شهادة لشروط األوروبية وعةا�م دول بإعالن

 :التايل الشكل يف موضحة وهي 9000 الرقم حتمل مواصفات عدة من

 

 

 

  

                                                             
  .381ص ذكره، سبق مرجع ، السامرائي مھدي 1
  .126 ص ذكره، سبق مرجع وآخرون، الطائي النبي عبد حمید 2
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 iso 9000 القياسية املواصفات سلسلة حمتويات)  02(  رقم جدول

 Iso 9001 Iso 9002 Iso 9003  الجودة نظام متطلبات

 اإلدارة مسؤولية .1

 اجلودة نظام .2

 العقود مراجعة .3

 التصميم ضبط و مراقبة .4

 الوثائق ضبط و مراقبة .5

 الشراء نظام .6

 العميل قبل من املوردة املواد مراقبة .7

 متابعته و املنتج تعريف .8

 اإلنتاجية العمليات ضبط و التحكم .9

 التفتيش و الفحص .10

 التفتيش و الفحص و القياس أجهزة ضبط .11

 التفتيش و الفحص نتيجة بيان .12

 املطابقة غري املنتجات ضبط و مراقبة .13

 التصحيحية و الوقائية اإلجراءات .14

 التسليم و التعبئة و التخزين و املواد مناولة .15

 اجلودة سجالت على احملافظة .16

          ×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

-  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

         ×  

×  

-  

-  

×  

-  

-  

×  

-  

×  

×  

×  

×  

-  

×  

-  
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     اجلودة على الداخلي التدقيق .17

 التدريب .18

 البيع بعد ما خدمات .19

 اإلحصائية األساليب و الطرق .20

  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

-  

×  

×  

×  

-  

×  

 للكتاب جدار احلديث، الكتب عامل: االردن( لإليزو التاهيل ومتطلبات الشاملة اجلودة ادارة اخلطيب، أمحد التميمي، فواز:: املصدر

)العاملي  

  :iso 10011االيزو  سلسلة -ثالثا

  1:التالية املعايري على ويشتمل االيزو أنظمة مبراجعة 10011 اإليزو معيار خيتص

 كما للمراجعة، العلمي والتنفيذ املنهج بتقدمي يهتم ، 1990 سنة الصادر :iso10011-1 معيار .1

 .اجلودة نظم مراجعات وتوثيق وتنفيذ وختطيط إلعداد الالزم االرشاد أيضا يقدم

 اجلودة نظام ا مراجعو مبؤهالت اخلاصة املعايري ويضم ، 1991 سنة صدر :iso10011-2 معيار .2

 إختيار اللغة، اإلدارة، إمكانيات الشخصية، اخلصائص ، اخلربة، التدريب، التعليم، من حيث( 

 ).املراجعني كبري

 .املراجعة برامج بتسيري ويهتم 1991 سنة صدر :iso10011-3 معيار .3

  :2للمعايري العاملية املنظمة أصدرت كما

 هذه وختتص القياس، ألجهزة اجلودة توكيد متطلبات عنوان حتت صدرت :iso110012 معيار .4

 عملية وجود سالمة لضمان سالمتها من التأكد و بدقة القياس أجهزة املواصفة بفحص

 .والقياس الفحص

                                                             
 ص)  1995 للطباعة، غریب دار: مصر(  10011‘9000 واالیزو الشاملة الجودة ادارة بین المنتج جودة العزیز، عبد محمد سمیر 1

147.  
 2 www.tanta.edu.eg/.../Quality%20dictionary  
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 املواصفة هذه وختتص اجلودة، جملد إنشاء دليل عنوان حتت صدرت :iso110013 معيار .5

 وكيفية عمليا�ا بدقة كل توثيق كيفية اخلاص �ا و اجلودة جملد إنشاء املؤسسة كيفية بتعريف

 .باملؤسسة يستجد ما لكل بإستمرار وفقا بتحديثه القيام و اجلودة مراقبة

  : iso14000 المواصفة- رابعا

 اليت iso 14000سلسلة  للمعايري الدولية املؤسسة أصدرت ، العشرين القرن من التسعيناتيف �اية 

 واألنشطة اإلجراءات من جمموعة iso 14000 البيئة نظام معايري وتعكس البيئية، اإلدارة تتعلق بنظم

 إدارة يساعد املعايري هذه وتطبيق ،منظما�م  يف البيئية املفاهيم إدارة بكيفية يتعلق املؤسسة فيما إلرشاد

1بإستمرار البيئي أدائها حتسن مدى وتنفيذ ومراقبة ختطيط على املؤسسة
 تتمثل أخرى معايري وهناك.  

  2:يف

 جمموعة تتضمن الزامية مواصفة وهي 1996 سنة صدرت : iso 14001  ةالمواصف -

 .البيئة جودة إدارة لنظام متطلبات

 جمموعة تتضمن إرشادية، مواصفة وهي ، 1996 سنة صدرت:  iso 14004  المواصفة -

 أدائها ومعايري البيئية القضايا حتديد خالل من 14001 املواصفة بتنفيذ تتعلق إرشادات

 .ذلك وغري

 من جمموعة تتضمن إرشادية مواصفة وهي ، 1996 إصدار: iso 14010   ةالمواصف -

 .البيئية للمراجعة العامة املبادئ

 من جمموعة تتضمن إرشادية مواصفة وهي ، 1996 إصدار: iso 14011   ةالمواصف -

 .للنظام البيئية املراجعة إجراءات

 املعايري جمموعة تتضمن إرشادية مواصفة ،وهي 1996 إصدار :iso 14012   ةالمواصف -

 .واخلربة التعليم حيث من عام بشكل البيئية املراجع مبؤهالت املتعلقة

                                                             
  .44 ص)  2010 للنشر، الیازوري دار: عمان( استراتیجیا الجودة تكالیف إدارة المسعودي، علي حیدر 1
  28 ص ذكره، سبق مرجع المحیاوي، علوان نایف قاسم 2
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 من جمموعة تتضمن إرشادية مواصفة وهي ، 1998 إصدار: iso 14020   ةالمواصف -

 .البيئية واإلعالنات بامللصقات املتعلقة العامة املبادئ

 من جمموعة تتضمن إرشادية مواصفة ،وهي 1999 إصدار :iso 14031   ةالمواصف -

 والتسجيل القياس أدوات تتضمن واليت للمؤسسة، البيئي األداء تقومي ومبادئ إجراءات

  .ذلك وغري والتحليل

  :الشاملة الجودة بإدارة االيزو عالقة -الثالث المطلب

 تصدر اليت االيزو معايري عكس واملفكرين املدارس حسب وهذا الشاملة اجلودة إدارة تعاريف تعددت

 الشاملة اجلودة إدارة تعترب إذ واحدة، لعملة و ميكن القول أ�ما وجهان isoللمعايري  املنظمة العاملية عن

 فهي 9000 االيزو أما ، املؤسسة أفراد مجيع مسؤولية تعد حيث ،لألداة واملستمر للتطوير الشامل مدخل

 الشاملة اجلودة إدارة مفهوم بني خيلط من فهناك هذا ورغم ، عليه متفق معىن موحد هلا حمددة مواصفة

 يف للحقيقة خمالف املفهومني بني الربط أن الواقع يف لكن شيئا واحدا ويعتربمها 9000 االيزو ومعايري

 وثقافة فكري توجه وهي 9000 االيزو معايري مشوال من أكثر الشاملة اجلودة فإدارة جوانبه، من العديد

 عناصر على 9000 ويز لإل شهادة املطابقة تركز ،بينما املستمر التحسني إىل تسعى جديدة تنظيمية

 أوجه إىل التطرق لكن قبل.  حتققها إجراءات وتطبيق بتطبيقها االلتزام مدى وعلى املختلفة املواصفة

  1:التالية احلقائق معرفة علينا يتوجب واالختالف الشبه

 يعترب الذي اجلودة وتوكيد لضمان نظام هي وإمنا الشاملة اجلودة إلدارة نظاما ليست االيزو إن -

 .الشاملة اجلودة وإدارة نظام تطبيق يف للبدء األساس

 إمكانية إىل يؤدي أن شأنه من الشاملة اجلودة إدارة مفاهيم و مبادئ بتطبيق الشروع إن  -

 إال حتتاج ال الشاملة اجلودة إدارة نظام بتطبيق تقوم اليت املنظمة أن حيث االيزو على احلصول

 .االيزو على احلصول إمكانية هلا حتقق أنأ�ا  ش من اليت التعديالت لبعض

 ولكن الشاملة اجلودة إدارة نظام تطبيق بالضرورة يعين ال احلايل بشكله االيزو نظام تطبيق إن -

 .الشاملة اجلودة إدارة نظام لتطبيق سليم بشكل التمهيد إىل حتما سيؤدي االيزو تطبيق

                                                             
  .256 ص ذكره سبق مرجع الشلبي طارق الدرادكة، مأمون 1
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 كبري تشابه هناك أن إال الشاملة اجلودة إدارة ونظام االيزو بني اختالفات وجود من الرغم على -

 .بينهما

 االيزو نظام يف معينا قصورا هناك أن تعين ال الشاملة اجلودة وإدارة االيزو بني االختالفات أن -

 وتوكيد لضمان املنظمة داخل تتم اليت والعمليات للنشاطات مهما معيارا يوفر النظام فهذا

 الشاملة اجلودة إدارة نظام متطلبات حتقيق على يساعد الذي بالشكل و اجلودة

  :االيزو ومعايير الشاملة الجودة إدارة التقاء نقاط -أوال

  1:التالية النقاط خالل من االيزو مبعايري الشاملة اجلودة إدارة ترتبط

 تتبع حني يف العميل نظر وجهة من الشاملة اجلودة إدارة عن تعرب لاليزو القياسية املواصفات إن

 من ألبعد تذهب لاليزو خالفا الشاملة اجلودة فإدارة املورد، نظر وجهة الشاملة من اجلودة إدارة

  .العمالء توقعات

 شامل بشكل املؤسسة عمليات وكفاءة فاعلية رفع على الشاملة اجلودة إدارة تركيز إن .1

 .االيزو مواصفات توافق نقطة يشكل العمالء إرضاء بغية ومستمر

 :منها أخرى التقاء نقاط توجد كما

 حنو السري سبيل يف مبدئية كخطوة 9000  ايزو املطابقة شهادة على اعتبارا حلصول .2

 .الشاملة اجلودة إدارة تطبيق

 اجلودة لنظام مشابه جودة نظام وجود يتطلب الشاملة اجلودة إلدارة الناجح التطبيق .3

 .9000االيزو مواصفات على القائم

 يشرتط ال كما الرتاجع ومتنع التحسني عمليات توثيق على ايزو مواصفات تعمل .4

 معرفة ضرورة لشاملة اجلودة إدارة تشرتط ،بينما اإلحصائية الطرق استخدام يف التوسع

 وحتديد املشاكل لرصد كأساس اإلحصائية واألدوات بالطرق واإلدارة واملراقبني العمال

 . ومعاجلتها اخللل نقاط

                                                             
  .34 ص ذكره، سبق مرجع ،رعنت بن الرحمان عبد 1
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 التجاوب مثل الشاملة اجلودة إدارة وأهداف متطلبات من جزءا االيزو متطلبات تشمل .5

 التحسني على الشاملة اجلودة فعاليات ،وتؤكد بالوثائق والتجهيز واملعايرة الشكاوي مع

 التكاليف وإدارة اجلودة وحلقات املتقاطعة واإلدارة اجلماعي العمل وفعاليات املستمر

  . اإلحصائية للطرق املكثف واالستخدام

  :وااليزو الشاملة الجودة إدارة بين االختالف نقاط-ثانيا

 سالسل إحدى تطبيق بينما أخر إىل بلد ومن أخرى إىل شركة من خيتلف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق إن

 قواعد وفق التطبيق يكون حيث واملواصفات، للمعايري العاملية املنظمة قبل من حمددة هي مواصفة االيزو

 املنظمة لتقدم دليال يعترب االيزو شهادة على احلصول فان ولذلك االيزو تطبيق تساعد يف حمددة إرشادية

 بان القول ميكن ،ولذلك الشاملة اجلودة إدارة مدخل يف تطبيق عليه االعتماد ،ميكن اجلودة حنو

  .اجلودة الشاملة ادارة متطلبات احد متثل االيزو شهادات

 إدارة حني يف موثقة مواصفات على يعتمد للجودة نظاما متثل االيزو فان له تطرقنا ما كل خالل ومن

 ومن متكاملني بل متعارضني ليسا �مافإ عليه وبناءا شامل منظور من للجودة إدارة هي الشاملة اجلودة

   1.واحد منظور

 اجلدول خالل من الشاملة اجلودة وإدارة اإليزو نظامي بني االختالف جوانب توضيح ميكن وعموما

  :التايل

  

  

  

  

                                                             
  .63 ص ذكره سبق مرجع الخطیب، احمد التمیمي، فواز 1



الشاملة الجودة إلدارة والنظري الفكري اإلطار                          :            األول  الفصل  
 

63 
 

  .االيزو ونظام الشاملة اجلودة إدارة بني االختالفات)              03(  رقم اجلدول

  

  259 ص) 2008 الصفاء دار: عمان(  العمالء وخدمة الشاملة اجلودة إدارة الدرادكة، مأمون: املصدر

  الشاملة الجودة إدارة نظام  االيزو نظام  االختالف جانب

  الكافي االهتمام يأخذ  الكافي االهتمام يأخذ ال  بالعميل االهتمام

  الالزمة األهمية تعطى  الالزمة األهمية تعطى ال  الخدمة أو المنتج جودة

  عليها التركيز يتم  عليها التركيز يتم ال  المستمر التحسين مبادئ

 والعمل الجماعي المشاركة مبادئ

  الفعالةوالقيادة  والتعاون

  الالزم االهتمام تعطي  الالزم االهتمام تعطي ال

 طابع عليها وذات ومتفق دولية معايير  المتبعة المعايير

  عالمي

 تتصف بالخصوصية دولية معايير

  ألخرى من منظمة وتختلف

 العميل لتوفير مع مباشر تعامل  مع العميل مباشر غير تعامل  العميل مع التعامل

  ورغباته حاجاته

 االيزو على شهادة الحاصلة المنظمات  االستقاللية

تعديل  أو إضافة في لديها الحرية ليس

 أو متطلبات مواصفات أي إلغاء أو

  الشهادة

 الكاملة في الحرية لها المنظمات

 التي وإلغاء التغييرات وإضافة تعديل

  تناسبها

 تريد الصغيرة التي الشركات سبتنا  الشركات نوعية

  العالمية السوقإلى  الدخول

 العالمية الكبيرة الشركات تناسب

 العمالء للتعامل مع تسعى التي

  مباشرة
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  :األول الفصل خالصة

الفكرية  التطورات آفاق ترصني حنو واملتطلعني الباحثني من العديد قبل من واسع باهتمام اجلودة استأثرت

 السنوات يف املؤسسات خمتلف وعي تزايد يف السيما واالجتماعية، خمتلف ا�االت االقتصادية يف

 اخلدمية و إلنتاجيةا املؤسسات من العديد سعت إذ الشاملة، اجلودة إدارة مفاهيم تطبيق األخرية بضرورة

تستطيع جما�ة  حىت عمليا�ا  ، يف الشاملة اجلودة إدارة ومفاهيم مبادئ ترسيخ إىل خمتلف الدول يف

 وباخلصوص العاملي، املستوى إىل احمللي املستوى من وانتقاهلا املنافسة بتزايد اجلديدة املرتبطة التحديات

 دولة من واخلدمات السلع انتقال حرية دون حتول اليت العوائق وإزالة اخلارجية التجارة حترير ظل يف

  .ألخرى

 املعاصرة اإلدارية واملداخل والنظريات املفاهيم من العديد من بالرغم – الشاملة اجلودة إدارة تعد وهلذا

 مضامني يف نوعية نقلة شكلت اليت اإلسهامات أبرز من -احلديث اإلداري اليت يزخر �ا الفكر

 بلورة يف الفضل الرواد من أخرى وجمموعة دمينج إلدوارد كان حيث. احلديث الفكر  اإلداري واجتاهات

 اليت املقومات من جمموعة على املدخل هذا يعتمد إذ الوجود، حيز وإدخاله اجلودة الشاملة إدارة مفهوم

 إلزاحة جاهدة تعمل أن املؤسسة على يتوجب كما تطبيقيه، يف البدء تقوم �ا املؤسسة قبل أن جيب

  . استفادة أفضل منه املؤسسة استفادة إمكانية و فعالية تطبيقه، تعرقل اليت املعيقات كافة

لتحقيقها �دف  املؤسسات تسعى اليت األساسية املتطلبات أهم من الشاملة اجلودة إدارة تعترب وهلذا

 تواجه اليت املشاكل ملواجهة الناجحة اإلدارية الفلسفة فهي وبالتايل واحمللية العاملية دخول األسواق

 على التفوق و التميز طابع ملؤسسات إعطاء يف كبري أثر النظام هلذا أن األعمال كما منظمات

  .املنافسني
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 تمهيد

 التنافسية احلادة البيئة ظل ويف واملالية، البنكية اخلدمات جمال يف أساسية بصفة نشاطها البنوك متارس

 على البنوك لزاما كان واألعمال املال عامل اجتاحت اليت املختلفة والتحوالت التغريات عن الناجتة

 وطبيعة هده يتفق بشكل البنكي السوق عمالء احتياجات إشباع على العمل املالية واملؤسسات

 بدرجة أهدافها حتقيق يف عموما املالية واملؤسسات البنوك كفاءة تتحدد املنطلق هذا ومن. احلاجات

على  إقباهلم وراء الدوافع أهم وحتديد وحتديد السوق هذا يف العمالء نوعية حتديد على مبقدر�ا كبرية

 البنوك خمتلف بني واملفاضلة الشراء لقرارات اختاذهم كيفية وكذلك البنكية، مبقدر اخلدمات كبرية بدرجة

 إىل بالبنك يؤدي هذا كل. البنوك هذه من عليها احلصول يف يرغبون اليت واخلدمات يتعاملون معها اليت

حتديد  على العمل وبالتايل البنك عمالء توقعات على واملؤثرة احملددة العوامل خمتلف معرفة وحتديد

إدارة  مدخل خالل من وتنميتها حتسينها على والعمل التوقعات هذه تناسب اليت اجلودة مستويات

تنافسية البنوك من خالل �يئة  وتطوير بتنمية تسمح اليت السبل أهم من يعد الذي الشاملة اجلودة

 جين يف البنك جناح وبالتايل للبنك، ووالئهم العمالء رضا حيقق ما وفق للعمل بالبنك املناسبة الظروف

.له املنافسة املالية واملؤسسات البنوك خمتلف وجه يف بالصمود له تسمح اليت الثمار من العديد  

التالية املباحث إىل الفصل هذا قسمت اجلوانب هذه مبختلف اإلملام أجل ومن   

.وأبعادها البنكية اخلدمات جودة قياس: األول املبحث   

.العمالء خدمة جودة: الثاين املبحث  

.البنوك تنافسية لتطوير كمدخل الشاملة اجلودة إدارة تطبيق: الثالث املبحث  
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وأبعادها البنكية الخدمات جودة قياس: األول المبحث  

والبنوك  عام بشكل تيةااخلدم املؤسسات اهتمامات يف الصدارة موقع اخلدمات جودة قضية حتتل

 يوما حدة تزداد اليت املنافسة ملواجهة هاما تنافسيا سالحا باعتبارها خاص، بشكل املالية واملؤسسات

 حتقيق من البنك ميكن الذي املفتاح متثل حيث اليوم، عاملنا يف حتدث اليت التغريات ظل يف يوم بعد

.العمالء ووالء رضا حتقيق خالل من خاصة املنافسة، البنوك التفوق على  

البنكية الخدمات جودة مفهوم -  األول المطلب  

ا�ال االقتصادي و املايل و املصريف  يف الباحثني من البنكية اخلدمات جبودة الكبري االهتمام أدى

ورغم  البنكية، اخلدمات جودة مفاهيم تناولت اليت الدراسات من العديد وجود إىل باألخص والتسويقي

الباحثون  قدمها اليت التعريفات خمتلف تتبع أن إال اخلدمات جودة مفهوم يف االختالفات بعض وجود

ميكن  فإنه ذلك من العكس وعلى األوائل، الرواد بني حىت التعريفات تلك تباين يلحظ السلعة جلودة

 البنكية اخلدمة جودة بني وثيقة عالقة وجود على الباحثني من العديد بني اتفاق شبه بوجود القول

 التعاريف أهم من جود�ا والذي حيكم على مدى  هو اخلدمة متلقي أن أي العمالء، وحتقيق رغبات

  :نذكر البنكية اخلدمة قدمت جلودة اليت

توقعات  مع الفعلي األداء تطابق لدرجة معيار "البنكية بأ�ا  اخلدمة جودة احلداد بدير عوض عرف. 1

  1"هلا الفعلي اخلدمة وإدراكا�م لألداء هلذه العمالء توقعات بني اخلدمة، أو أ�ا الفرق هلذه العمالء

ورغبات  حاجات بإشباع البنكية اإلدارة التزام"  يف تتمثل البنكية اخلدمة جودة بأن آخرون ويرى. 2

2"البنكي العميل  

 على التعرف" يف  تتمثل البنكية اخلدمة جودة أن اليابانية الفلسفة إىل استنادا القول وميكن. 3

3"البنك عمالء نظر يف العيوب من خالية بنكية منتجات تقدمي و احتياجات العمالء  

                                                             
 قطاع في الشاملة الجودة إدارة: الدولي الملتقى البنكیة، الخدمة جودة تحسین في العمالء توقعات دور بولودان، نجاح 1  

 ص)  2010 دیسمبر 15-14 التسییر، وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة منتوري، جامعة: قسنطینة(الخدمات
: اإلداریة للتنمیة الدولي المؤتمر المستفیدین، رضا على فلسطین في البلدیات تقدمھا التي الخدمات جودة أثر درویش، جمعة مروان   2

  .5 ص) 2009 نوفمبر 4- 1 العامة، اإلدارة معھد: الریاض( الحكومي القطاع في متمیز أداء نحو
  .5 ص السابق ، المرجع نفس  3
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مع  املصرفية اخلدمة تطابق درجة" سابقا بأ�ا  املذكورة الفلسفة نفس إىل استنادا كذلك تعرف كما. 5

1"البنك عمالء ورغبات وأراء توجهات مع يتفق مبا اإلدارة قبل من احملددة املواصفات  

 حددها اليت اجلوانب وفق إليها التعرف ميكن زوايا عدة من إليها ينظر البنكية اخلدمة جودة أن كما. 6

  2:يف " C.Gronroos"  جرونروس

  .حد ذا�ا يف البنك جانب من املقدمة اخلدمة جودة وهي للخدمة الفين اجلانب -

  .لعمالئه اخلدمة بتقدمي البنك قيام كيفية به ويقصد الوظيفي اجلانب -

  .خدمات من يقدمه وما البنك عن العمالء يتلقاها اليت الصورة به ويقصد االنطباع جانب -

  .قبل البنك من املقدمة اخلدمة جلودة املنافسة البنوك عمالء تقييم يف ويتمثل اآلخرين العمالء جانب -

 البنكية للخدمة الشاملة اجلودة):  05(  رقم   الشكل

  

  

 

 

 

 ة،ياجلامع الدار: ةياإلسكندر ( اتيجيواالسرتات املفاهيم: ةياخلدم األنشطة قيوتسو  إدارة املصري، حممد ديسع: املصدر

  3 ص) 2002

من  البنكية، اخلدمات من متكامل مزيج تقدمي يف" تتمثل البنكية اخلدمة جودة أن القول ميكن وعموما

 جهة، من عمالئه لتوقعات االستجابة من البنك متكن اليت والوظائف األنشطة من جمموعة خالل

 على باحلفاظ للبنك يسمح بشكل أخرى، جهة من العمالء نظر وجهة من منافسيه على والتفوق

"جدد عمالء وكسب ووالئهم رضاهم وحتقيق عمالئه  

                                                             
1
  .74 ص بتصرف،)  1996 التعلیمیة، للخدمات بیمكو شركة: مصر( الشاملة الكلیة الجودة شندي، رضا محمد  

  3 ص)  2002 الجامعیة، الدار: اإلسكندریة( واالستراتیجیات المفاھیم: الخدمیة األنشطة وتسویق إدارة المصري، سعید محمد  2

البنكیةالجودة الشاملة للخدمة    

          

   المنافسین عمالء كما یقیمھا الجودة

الجانب الفني               

نطباعاإل           

الوظیفي الجانب       
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الخدمة جودة أبعاد: الثاني المطلب  

 اخلدمة جودة عليها تشتمل اليت األبعاد أو للمكونات اخلدمات تسويق جمال يف الكتابات بعض تعرضت

 املثال سبيل على التحديد، وجه على املكونات أو األبعاد تلك ماهية حول بينها فيما تتفق أ�ا مل إال

 واألفراد، – والتسهيالت -املادية النواحي 1:اخلدمة هي جلودة أبعاد ثالثة توجد انه بعض الكتاب يرى

 واليت املادية اجلودة: هي أساسية أبعاد ثالثة تعكس اخلدمات جمال يف اجلودة أن البعض اآلخر يرى بينما

 العام واالنطباع اخلدمة منظمة بصورة تتعلق اليت املنظمة وجودة ، بتقدمي اخلدمة احمليطة بالبيئة تتعلق

 ويف العمالء، وبني البنك داخل العمل قوة بني التفاعل ناتج عمليات متثل واليت التفاعلية واجلودة عنها،

 العمالء عليها حيكم واليت العمليات جودة بني مت التمييز فقد اجلودة عن الباحثني لنفس آخر تصنيف

 ناحية ومن للخدمة، الفعلي األداء بعد العمالء عليها حيكم واليت املخرجات وبني اخلدمة، تقدمي أثناء

 خالل من عنها التعبري ميكن الفنية واليت اجلودة هي للجودة خمتلفة أبعاد ثالثة بني آخرون مييز أخرى

 تقدمي عملية تتم كيف:بالسؤال  عنها التعبري ميكن واليت الوظيفية واجلودة ؟ تقدميه يتم الذي ما: السؤال

) البنك( الذهنية للمؤسسة الصورة عليها فيطلق اجلودة أبعاد من واألخري الثالث اجلانب أما ؟ اخلدمة

 للجوانب الفنية العمالء تقييم على بدورها تتوقف واليت,  البنك عن العمالء انطباع يعكس والذي

األبعاد هذه يوضح(  ) رقم  الشكل و للخدمة والوظيفية  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .3 ص)  2005 ، الحامد دار:  عمان(المصرفي التسویق ، العجارمة تیسیر  1
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اخلدمة جودة أبعاد: ) 06  (رقم الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 343ص)  1999,  والنشر للطباعة البيان:  القاهرة( املصرفية اخلدمات تسويق, احلداد بدير عوض: املصدر  

 مستوى األداء الفعلي للخدمة

 الجودة الفنیة

 المعرفة

 المھارة

 التكنولوجیا

 جودة الخدمة

 الفرق بین التوقعات و األداء الفعلي

)الصورة الذھنیة( اإلنطباعات عن المؤسسة   

 السمعة

 التاریخ

 الحجم 

 العاملون

 توقعات الخدمة

 اإلعالن 

 الخبرة

 اإلتصاالت الشفھیة

 الجودة الوظیفیة

 المظھر

 االتجاھات

 أسلوب األداء
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 اخلدمة جودة منوذج عليها وأطلق أبعاد مخسة يف األبعاد خمتلف بتلخيص املتالحقة الدراسات قامت وقد

  .واالعتناق التقمص ، والتوكيد ،الثقة االستجابة االعتمادية، ، املادية النواحي 1:وتشمل

:اإلعتمادية. 1 

 عليه، يعتمد دقيق بشكل املوعودة البنكية اخلدمة أداء أو إجناز على البنك ة قدر إىل اإلعتمادية تشري

 مثلما متاما واالجناز، والسرية الوقت حيث من دقيقة، خدمة له يقدم بأن البنك إىل فالعميل يتطلع

 أموايل بأن أطمئن أن يل هل"  العميل يسأل وقد. املصرف يف هذا ا�ال بالذاتعلى  يعتمد وأن وعده،

 آخر عميال جند وقد ،"احملدد؟ الوقت يف سحبها يتم وأن مصرف أمني، بأيدي تكون سوف املودعة

 إىل املبلغ هذا يصل حبيث اخلارج يف مستفيد إىل من املال مبلغ بتحويل أرغب إنين" املصرف مدير يسأل

 وإجناز األداء ثبات االعتمادية وتعين2" حتقيق ذلك؟ يف عليك أعول فهل. بالتأكيد مساءا غدا املستفيد

:يتضمن وهذا به، وعد العميل مت ملا البنك وفاء و األوىل املرة من وأحسن سليم بشكل اخلدمة  

.البنكية اخلدمات الجناز املقدمة بالوعود الوفاء   

.هلا احملدد الوقت يفو  صحيح بشكل البنكية اخلدمة تقدمي  - 

.البنكية اخلدمة أداء مستوى ثبات  - 

.على تساؤال�م  والرد العمالء ملساعدة بالبنك العاملني لدى البنكية املعرفة توفر   - 

.للعمالء البنكية اخلدمات لشرح الكايف الوقت البنك موظفي ختصيص  - 

.متعددة خدمات يقدم آيل لصراف البنك توفري - 

.األخطاء حدوث وعدم وامللفات احلسابات دقة   

 

 

 

                                                             
1
  .34 ص)  1999,  والنشر للطباعة البیان:  القاھرة( المصرفیة الخدمات تسویق, الحداد بدیر عوض  

  .107 ص ذكره، سبق مرجع أحمد، محمود أحمد  2
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:اإلستجابة .2 

 ومساعدة اخلدمة تقدمي يف بالبنك العاملني واستعداد رغبة إىل" Lovelock" تشرياالستجابة حسب

 يرى حني يف ، العميل لطلب الفورية واالستجابة اخلدمة، أداء يف إستفسارا�م والسرعة علىوالرد  الزبائن

 مساعدة إىل املبادرة يف البنك ورغبة قدرة خالل من االستجابة بعد حتديد أن "بولودان جناح" يرى

 وميكن. اخلدمة أداء يف والسرعة العميل، اجتاه احلماس على إستفسارا�م وإظهار الصريح والرد العمالء

 املساعدة تقدمي يف البنك ورغبة استعداد مدى ما: التالية على التساؤالت اإلجابة خالل من تقييمه

 تتطلب عاجلة مشكلة لديه عميل لقاء يف قادر وراغب البنك مدير هل مشاكله؟ حل أو للعميل

 إدراكها ميكن فاالستجابة مصطفى سيد أمحد أما 1املشكلة؟ هذه لتذليل الشخصي وتدخله مساعدته

  2:التالية العناصر خالل من

 البنك عمالء وشكاوى استفسارات بتلقي االهتمام مدى. 

 معاجلتها يف السرعة مدى. 

 اخلدمة يف والسرعة االلتزام مدى. 

 البنك عمالء وتوقعات حلاجات احلساسية. 

 اخلارجيني والعمالء الداخليني العمالء بني اجلودة سلسلة مراعاة مدى.                         

  :والتوكيد الثقة.3 

 وسرية واملايل املادي األمان ويتضمن واخلطورة، الشك من البنك مع املعامالت خلو ذلك ويعكس

 �ا العاملون يتسماليت  ويقصد �ا  السمات التأكيد تسمية عليه البكري ثامر أطلق املعامالت،حيث

 هو البعد هذا أن إىل" وآخرون الطويل أمحد أكرم" يشري و3اخلدمة  يف تقدمي وثقة وقدرة معرفة من

 وحسب واالئتمان، الثقة استلهام وقدرا�م على اخلدمة تقدميعلى  القائمني معلومات به ويقصد العهد

                                                             
1
  .8 ص ذكره، سبق مرجع بولودان، نجاح  

: دمشق( الخدمة متلقي نظر وجھة من الحكومیة الخدمات جودة تحسین ندوة ، الحكومیة الخدمات جودة ،تحسین مصطفى سید أحمد  2
  .19 ص)  2002 أوت -20 اإلداریة، للتنمیة العربیة المنظمة

  .212 ص)  2005 للنشر، العلمیة الیازوري دار: عمان(الصحیة الخدمات تسویق البكري، یاسر ثامر  3
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"Shaikh"
 كوادر و مبوظفي العمالء اعتماد عن ناتج البنكية اخلدمة يف جمال الضمان أو الثقة فإن 1

 احمليط الكايف األمان توفر هو �ذا البعد املقصود بأنآخرون  يرى والثقة مبؤهال�م ومقدر�م كما ، البنك

 من املستفيدين وخصوصيات سرية واحملافظة على جيدة خدمة على باحلصول والشعور اخلدمة مبكان

 البنكية اخلدمة جودة معايري تقييم ومن. اخلدمة طاليب وممتلكات أرواح على االطمئنان وكذلك اخلدمة

  2:يلي ما البعد هذا مبوجب

 للمستفيد اخلدمة تقدمي عند اخلطأ وقوع منع. 

 الذهنية الصورة (عالية البنك ومكانة مسعة.(  

 البنك موظفي أداء دقة مدى. 

 والصدق الثقة روح نشر أو إلشاعة وقابليتهم املستخدمني معاملة وحسن املعرفة. 

  واالعتناق لتقمصا.4

 منه، اخلدمة على حيصل الذي البنك قبل من مهم جيد حنو على مفهوم بأنه يشعر بان يرغب الزبون إن

 إجياد على والعمل مبشاكله واالهتمام خاص، بشكل ورعايته بالعميل العناية درجة من خالل وذلك

 العالقات ويبنون بأمسائهم الزبائن يعرفون غالبا الصغرية البنوك يف فاملوظفون راقيةإنسانية  بطرق هلا حلول

 مع الصغري البنك يتنافس عندما ولذلك الشخصية، الزبون ملتطلبات وتفضيالت املعرفة تعكس اليت

 هذا ويشتمل واضحة، ميزة الصغري املصرف تعطي رمبا التفاعل العاطفي على القدرة فإن الكبرية البنوك

  3:التالية املتغريات على البعد

 شخصيا اهتماما بالعمالء البنك موظفي اهتمام. 

 البنك نظر يف كبرية قيمة ذو بأنه يشعر جتعله فائقة، بعناية عميل كل مع التعامل. 

 مصلحتهم على رصاحلو  العمالء حلاجات البنك موظفي تفهم. 

                                                             
1
  .9 ص ذكره، سبق مرجع  

  19 ص بتصرف، ذكره، سبق مرجع الحكومیة، الخدمات جودة ،تحسین مصطفى سید أحمد  2
 
3
 والتوزیع، للنشر العربي المجتمع مكتبة: عمان( األول الجزء: األعمال منظمات في والتمیز الجودة وآخرون، قحف أبو السالم عبد  

  .228 ص)  2011
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 عمالئه حباجات الكافية البنك وموظفي مسؤويل كافة دراية. 

  :المادية النواحي. 5

 منو �يئته  للبنكاخلارجي  باملظهر بدءا العمل يف املستخدمة املادية واملكونات التسهيالت وتشمل

  2:التالية باجلوانب ترتبط ما وغالبا ،1اخلدمة  أداء يف املستخدمة والوسائل واألجهزة الداخل

 بالبنك اخلاصة األجهزة حداثة. 

 الداخلي وتأثيثه البنك صاالت تصميم. 

 السيارات إيقاف وأماكن العمالء، انتظار أماكن. 

 بالبنك العاملني مظهر. 

 املادية النواحي:  يلي كما الرتتيب على هي األبعاد هلذه النسبية األمهية بأن كوتلر ارتأى وقد

 ، )%16( واالعتناق التقمص ، )19%( والتوكيد ،الثقة )22%( االستجابة ، )32%( العتمادية)11%(

  .كوتر لرؤية وفقا األبعاد هلذه النسيب الوزن يوضح املوايل والشكل

  البنكية اخلدمة جودة ألبعاد النسيب الوزن ) :07(الشكل 

  

  الطالب إعداد من :املصدر

                                                             
  .556 ص ذكره، سبق مرجع العلي، محمد الستار عبد  1
2
 الجزائري التجاري البنك عمالء رضا في المؤثرة البنكیة الخدمة وجودة التنظیمیة المواطنة سلوكیات بین العالقة معراج، ھواري  

  .17 ص ذكره، سبق مرجع التنافسیة، االستراتیجیات لبناء كأساس

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

الثقة والتوكید

االستجابیة

االعتمادیة

النواحي 
المادیة
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 املؤسسات من العديد وعمالء مديري مع املتعمقة املقابلة خالل من "Parasuraman" توصل قد

 يو التايل اجلدول و ، اخلدمات جودة مدى حتديد يف تستخدم أساسية أبعاد عشرة حتديد إىل اخلدمية

  : األبعاد  هذه ضح

  اخلدمة جلودة العشرة االبعاد  ):04(رقم اجلدول

       

  البعد        

  

  التقييم معايير عن امثلة              

  

  احملسوسة املاديات

  

  املادية الشركة وهيئة العاملني مظهر

  

  االعتمادية

  

  واالعتمادية االداء متاسك

  

  االستجابة

  

  عاجلة خدمة تقدمي على والقدرة الرغبة

  

  االتصال

  

  بلغة يفهمو�ا للعمالء اخلدمة شرح

  

  املصداقية

  

  بالعمالء املتصلني العاملني عل واالعتمادية النقد

  

  األمان

  

  املعامالت سرية

  

  الكفاءة

  

  بالعمالء املتصلني العاملني ومهارة دراية

  

  الرتحيب وا�املة

  

  بالعمالء املتصلني العاملني لدى والصداقة الود روح

  

  العمالء ومعرفة فهم

  

  للعمالء معينة طلبات لتحقيق جمهود بذل

  

  االتصال إمكانية

  

  بالشركة تلفونيا االتصال سهولة

  

 املهنية اخلربات مركز: اجليزة(  ؟ دائما عميال جتتذب كيف:والبيع التسويق مهارات منهج توفيق، الرمحن عبد: املصدر

  .64 ص) 2003 لإلدارة،
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  البنكية الخدمة جودة قياس -الثالث المطلب

 تقييم عن املعلومات من قاعدة لتوفري مقياس وجود ورة ضر من تنبع اجلودة مداخل دراسة أمهية إن

 ، البنكية اخلدمات تلك عن رضاهم ومدى بنكية، خدمات من يقدم ما جودة ملستوى العمالء للبنوك

 تساعد من شأ�ا أن املعلوماتية القاعدة هذه توفري إن. ذلك إىل إدراكا�م و توقعا�م خبصوص باإلضافة

 للخدمات النسبية األوضاع وحتليل ككل، للبنك التنافسي حتديث املوقف على البنك يف القرار صانع

 الفرص من كثري على يده وضع من البنك املعلومات ستمكن وهذه. لزبائنه يقدمها اليت البنكية

 من وميكن التحديات تلك وطبيعة مبا يتناسب وتشكيلها أوضاعها صياغة إعادة إىل وتقوده والتحديات،

 لتحديد رئيسية ثالثة مداخل البنكية اخلدمة جودة ملوضوع األدبية املراجعة أفرزت قد و. مواجهتها

  .اهلندسي ملدخل االجتاهي، املدخل الفجوة، مدخل: هي و قياسها و اجلودة

  الفجوة مدخل -أوال

 متكن حيث ) Parasuraman, Zeilhmal  Berry(إىل اخلدمة جودة لقياس عملية حماولة أول تنسب

 جلودة اخلمس بالفجوات يعرف ما لقياس "Servqual"الشهري مقياسهم تصميم من ن الباحثو هؤالء

 خدمية قطاعات عدة يف اجلودة لقياس تطبيقه مت حيث كبري بانتشار املقياس هذا حضي حيث اخلدمة،

                                                            :التالية املعادلة وفق اجلودة تعرف النموذج هذا وحسب ، البنوك قطاع منها

 يف النجاح عدم تسبب فجوات مخس النموذج هذا حدد وقد قعات، التو -اإلدراك =الخدمة جودة

  1:يف تتمثل املطلوبة باجلودة اخلدمة تقدمي

 غري اجلودة توقعات ترى املؤسسة إدارة أن جند: املؤسسة إدارة وإدراك العميل توقعات بني فجوة 

 اخلدمة مكونات على العميل حكم وكيفية العمالء رغبات بدقة دائما تدرك ال ،فقد صحيحة

 خاطئة بصورة تفسريها مت أو الطلب وأمناط السوق عن صحيحةغري  لديها اليت املعلومات الن

 من املستشفى خدمة جودة على حيكمون املرضى أن املستشفيات مديرو مثال يعتقد ،فقد

 واملمرضني األطباء ونوعية مبسؤوليات املرضى يهتم قد ،بينما املتاحة الفندقية اخلدمات خالل

 .آخر شئ أي من أكثر

                                                             
  .407 ص)  2009 والتوزیع، للنشر العلمیة الیازوري دار: عمان(استراتیجي تطبیقي منظور: التسویق إدارة الزعبي، فالح علي  1
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 ال اجلودة مواصفات أن تعين اجلودة،وهذه مواصفات دقة وحتديد املؤسسة إدراك بني فجوة 

 واضحة مستويات وضع على املؤسسة قدرة لعدم السبب يعزى ،وقد توقعات اإلدارة مع تتطابق

 وتروق واضحة اجلودة مستويات تكون قد أو التخطيطإجراءات   يف أخطاء أو للجودة

 يف الطريان شركات إحدى ترغب قد ،مثال اإلدارة طموحات إىل تصل الأ�ا  للعمالء ،إال

 . الالزمة اإلمكانات لديها ليس ولكن اهلاتفية املكاملات على الرد سرعة

 من كثريا هناك إن للخدمة،حيث الفعلي والتسليم اخلدمة جودة مستوى حتديد بني فجوة 

 أن أو مرنة وغري جدا معقدة املواصفات تكون أن ومنها اخلدمة أداء على تؤثر اليت العوامل

 أو اخلدمة أداء على كافية بصورة مدربني غريأو أ�م  املطلوبة باملواصفات مقتنعني غري العاملني

 على يؤثر ،مما سيئة تشغيل أنظمة وجود أو اخلدمة أداء على الكايف احلافز لديهم يكون ال

 . مسبقا واحملدد املرغوب املستوى عن ذلك واختالف املؤداة اخلدمة جودة مستوى

 خالل من املعطاة الوعود أو االدعاء بان تعين ،وهذه بالسوق واالتصال اخلدمة أداء بني فجوة 

 التنسيق لعدم السبب يرجع وقد للخدمة الفعلي األداء مع تتطابق ال الرتوجيي االتصال أنشطة

 حبجز العميل قيام ذلك أمثلة ،ومن املؤسسة يف اخلارجي التسويق أو العمليات بني ضعفه أو

 وجد للغرفة استالمه وعند الفندق إعالنات يف جاء ما على بناء معينة مبواصفات فندق غرفة

 .طلبه مامع  أو استلمه ما مع تتطابق ال أظهر�ا اإلعالنات اليت املواصفات أن

 الفعلية اخلدمة مع تتطابق ال املدركة اخلدمة أن يعين وهذا: واملتوقعة املؤداة اخلدمة بني فجوة 

 .واحد و اجلدول التايل يبني هذه الفجوات أن يف فجوة من أكثر حلدوث ذلك يكون وقد
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 اخلدمة جودة فجوة منوذج ( 08 ) : الشكل

  العمیل       

  

  

  

  

  

  

  5الفجوة   

  

  

  رجل التسویق                                                                            

    البنكي    4الفجوة               

    

                                                    

  3الفجوة        

                                

  2الفجوة             

  1الفجوة     

    

 والتوزيع، للنشر الربكة دار: عمان( تطبيقي – نظري مدخل: املصرفية اخلدمات تسويق أمحد، حممود أمحد: املصدر

  .118 ص)  2001

 االحتیاجات الشخصیة االتصاالت الكلمة المنطوقة الخبرة السابقة مع البنك

 الخدمة البنكیة المتوقعة        

 الخدمة البنكیة المدركة          

االتصاالت الخارجیة 

 الموجھة للعمالء          
متضمنة االتصاالت ( تقدیم الخدمة البنكیة 

)                      السابقة و الالحقة  

ترجمة اإلدراكات إلى مواصفات الجودة 

 الخدمتیة

 إدراكات اإلدارة لتوقعات العمیل           
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  االتجاهي المدخل -ثانيا

 من كلقام �ا   اليت للدراسات نتيجة 1992 خالل وظهر (Servperf) باسم النموذج هذا يعرف

(Taylor et Cronin)
 يتصل إجتاهيا مفهوما متثل اخلدمة جودة أن أساس على املدخل هذا يرتكز 1

 من فبالرغم ، املقدمة للخدمة الفعلي لألداء العميل بإدراك يرتبط أنه كما له، مرادفا ليس ولكنه بالرضا

 ورضا اخلدمة جودة من لكل أن إال أ�م يرون ، اخلدمة جلودة العمالء إدراك بأمهيةيعرتفون  الباحثني أن

 كما اخلدمة جودة أن يف يتمثل االختالف هلذا الشائع والتفسري اآلخر  عن خيتلف مفهوما العميل

 بعيدة تراكمية تقييم عملية على يعتمد الذي االجتاه أشكالمن  شكل هي العمالء ويدركها يقيمها

 يشكلون العمالء أن آخرون باحثون ويرى الزوال وسريعة عابرة نفسية حالة فيمثل الرضا أما .املدى

 الرضا ملستوى طبقا يتكيفاالجتاه  هذا فإن وهلذا ، خربا�م السابقة أساس على اخلدمة إزاء�م اجتاها

 كفاءةالدراسات   من عدد نتائج أكدت وقد. اخلدمية املؤسسة مع تعامله خالل من حققه الذي

 قبول من الرغم وعلى .اخلدمة جلودة كمقياس العمالء قبل من املدركة للخدمة الفعلي األداء استخدام

 واجلدول االنتقادات، من يسلما مل النموذجني أن إال الباحثني، من العديد قبل من السابقني النموذجني

  .النموذجني كال وعيوب مزايا بعض يوضح التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1
 :                                 االلكتروني الموقع ، 76 ص ، العمالء رضا على وأثرھا الخدمات جودة الدین، نور بوعنان  

www.univ -msila.dzthesesindex.phpoption=com...task                                                                               



  .البنوك تنافسیة لتطویر كمدخل العمالء قبل من المدركة البنكیة الخدمات جودة    : الثاني الفصل
 

81 
 

  )الموقفي( االتجاھي والنموذج الفجوة نموذج وعیوب مزایا:)  05( رقم الجدول

  

 التجاریة للبنوك التنافسیة المیزة تحقیق في التسویقي واإلبداع االبتكار دور السرحان، هللا فھد عطا:المصدر

 ص)  2005( العلیا، للدراسات العربیة عمان جامعة: األردن(التسویق  فلسفة في دكتوراه أطروحة األردنیة،

103.  

  :الجودة لقيمة الهندسي المدخل -ثالثا

 أوهلا .نواحي أربعة يف عليه السابقة اجلودة أساليب كافة عن اجلودة لقيمة اهلندسي املدخل خيتلف

 دأبت عما خمتلفة زاوية من اجلودة تكلفة ويفحص يدرس اجلودة لقيمة اهلندسي املدخل أن يف يتمثل

 التكاليف يف املؤثرة العوامل دراسة على يركز اجلودة قيمة هندسة فأسلوبالتقليدية،  األساليب عليه

  االتجاه نموذج  )الفجوة(نموذج جودة الخدمة  التقييم

  المزايا

  

  

  

  

  

  

  العيوب

 اخلدمية املؤسسات خمتلف على التطبيق جمال عمومية. 

 والصالحية الثبات من عالية درجة. 

 الباحثني من والتأييد القبول. 

 العمالء  ورضا اخلدمة جودة بني العالقة تفسري على القدرة

 .كمي بشكل

  الرضا نتائج تعميم على القدرة.  

  

 التنبؤية قدرته ضعف.  

 اجلودة من مكونات يف االختالفات تفسري على مقدرته تفاوت 

  .آلخر قطاع

  

 االستخدام سهولة و البساطة. 

 والطرق القياس منهجية 

 املستخدمة للتحقق اإلحصائية

  .واستقراره ثباته من

  

  

  

 املستخلصة النتائج قيمة حمدودية 

 .التوقعات لتجاهله لقياس نظرا

 أسباب على التعرف جتاهل 

  .عليها وطرق التغلب الفجوات
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 و .التكاليف بنود من آخر أو بند ختفيض على الرتكيز مبجرد سابقيه شأن يكتفي   وال إمجايل، بشكل

 مكونات ضمن اجلودة لربامج التنظيمية االستعدادات يدخل األسلوب هذا أن يف ميثل الثاين االختالف

 خدمة إىل ينظر اجلودة لقيمة اهلندسي املدخل أن يف فيكمن الثالث االختالف أماذا�ا  اجلودة وعناصر

 و وحدها هي عليها الضوء تسليط من بدال اجلودة، لربنامج املكونة األجزاء على أ�ا أحد الزبون

 املدخل هذا أن يف يتمثل الرابع االختالف و .اجلودة برامج لبلوغه تسعى الذي املطافها �اية اعتبار 

 أخرى وبعبارة .1األجل طويلة نتائج شكل يف عنه معربا املايل األداء بتحسني جممله يف اجلودة قياس يربط

 اهليكلية الطريقة أي للجودة، حمددة إسرتاتيجية خالل من املنظمة قيمة إدارة اجلودة،�ندسة  يقصد

 واإلعداد اجلودة، تكلفة هي رئيسية عناصر ثالث من تتكون اجلودة فهندسة .اجلودة إلدارة واملنتظمة

   .2الزبون خدمة وجودة للجودة، التنظيمي

 بنوع الحقا للعميل املقدمة اخلدمة جودة عن سنتحدث ألننا فقط األولني العنصرين هنا نعرض وسوف

  .التفصيل من

 اتأ�ا   كما الزمن مر على األموال من الكثري تكلف املنخفضة اجلودة إن :الجودة تكلفة .1

 لذا املؤسسة، مسعة على تؤثر فهي ذلك من وأكثر املهدرة، والطاقات املواد من الكثري كلف

 من للتأكد وعمليات وأنشطة وظائف من تؤديه فيما النظر إعادة يف تشرع أن املؤسسات على

 يطلق الذي ذلك فهو اجلودة لتكلفة اجليد الوجه أما. خدمات من تقدمه ما جودة ضمان

 توقعات مع تتالئم املقدمة اخلدمة أن من للتأكد أموال من إنفاقه مت مبا ويقاس الوقاية عليه

 على إنفاقه يتم ما يتضمن ذلك نظري دفعه يتم الذي والثمن .التوقعات تلك تفوق أو العميل

 املتصلة األعمال من وغريها العمليات وتصميم واالتصاالت، والتخطيط التدريب برامج

 اليت للعناصر الدقيقة املئوية النسبة على الباحثني بني حمدد اتفاق ال يوجد أنه ومع باجلودة،

 إال التكلفة، تلك قياس طرق بأفضل يتعلق فيما اتفاق وجود لعدم إضافة اجلودة تكلفة تشكل

 الصدد هذا ويف اإلنفاق، من به يستهان ال مقدارا متثل اجلودة تكلفة أن على اتفاق يوجد أنه

 اجلودة تكلفة من  1/6 قياس من سوى نتمكن ال أننا إىل (P.Crosby) كروسيب فيليب يشري

 به تقاساليت  الطريقة كانت وأيا التكلفة، تلك أسداس مخسة قياس العسري من حني يف ،بيسر

                                                             
1
  .238 ص)  2003 والتوزیع، للنشر المناھج دار: عمان( للخدمات االستراتیجي التسویق مصطفى، محمود محمد  

 45 ص ذكره، سبق مرجع ، معراج، ھواري  2
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 اليت األنشطة بعض يعرض املوايل واجلدول  1.به يستهان ال رقما متثل �افإ اجلودة تكلفة

  .التكلفة حتديد يف تسهم

  الجودة بتكلفة المرتبطة األنشطة:)  06(  رقم جدول

  األنشطة                                             

 االجتماعات حضور.   االجتماعات إدارة.   اجلودة من التحقق.   البيانات اسرتداد.  

 لالجتماعات اإلعداد.   العمل مراجعة.   الفحص .   العمل متابعة.  

 الشكاوى معاجلة.   االجتماعات قيادة   العاطل الوقت.   التعديالت.  

 التقارير إعداد.   التوثيق.   التشريعية املراجعة.   املنتظمة التقارير.  

) 2003 والتوزیع، للنشر المناھج دار: عمان( للخدمات االستراتیجي التسویق مصطفى، محمود محمد: المصدر

  241/242 ص

  2:إىل "وقدادة الطائي" حسب اجلودة كلف مسببات تقسيم وميكن

 القيام على وترتتب .اجلودة نظام وتشغيل وتنفيذ بتصميم املرتبطة التكاليف وهي :الوقاية تكاليف

 وتشمل األوىل، املرة من صحيحة بصورة األعمال واجناز األخطاء وقوع ملنع باألنشطة املصممة

  .التدريب الفحص، معدات اجلودة، ضمان اجلودة، ختطيط  املواصفات، وضع :تكاليف

 كافة على وترتتب .املطابقة جلودة املتحقق املستوى بتقومي املرتبطة التكاليف وهي :التقويم تكاليف

 التثبت :تكاليف وتشمل واملنتجات والعمليات، املشرتاة املواد مطابقة من بالتأكد اخلاصة األنشطة

  .واخلدمات للمنتجات املوردين تقومي املعدات، التدقيق،فحص والتحقق،

 اجلاري التصميم، جودة معايري بلوغ يف الفشل عن النامجة التكاليف وهي :الداخلي الفشل تكاليف

 باألنشطة املتعلقة التكاليف على وترتتب للعمالء، املنتج يصل أن وقبل العمليات خالل اكتشافه

   :وتتضمن املواصفات، مع املطابقة لعدم التصحيحية

                                                             
1
  .283 ص ذكره، سبق مرجع مصطفى، محمود محمد  

  39 ص ذكره، سبق مرجع قدادة، عیسى الطائي، � عبد 2
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 الوقوع نتيجة باملخزون االحتفاظ أو ضرورية غري بأعمال القيام عن تنتج واليت اهلدر تكاليف -

 .سليمة غري مواد استخدام نتيجة أو االتصاالت أوضعف باألخطاء

 أو إصالحها أو استعماهلا ميكن ال اليت املنتجات أو املواد من التالف عن وتنتج العادم تكاليف  -

 .بيعها

 .املطلوبة املعايري مع متوافقة جلعلها املعابة املنتجات فحص وإعادة إصالح تكاليف -

 .بيعها ليتسىن لالستعمال والقابلة املعابة املنتجات سعر خفض على املرتتب احلسم أو التخفيض -

  .للمنتوج الداخلي الفشل أسباب لتحديد الالزمة األنشطة عن وتنتج الفشل حتليل تكاليف -

 اجلاري التصميم جودة معايري بلوغ يف ، الفشل عن النامجة التكاليف وهي:الخارجي الفشل تكاليف

 مع التعامل الضمان، اخلدمة، إصالح :تكاليف تتضمن و العمالء، إىل املنتج تسليم بعد اكتشافه

  .السمعة فقدان القانونية، املردودات،املسؤولية الشكاوى،

 يف األساسية املبادئ من مبدأ على معتمدة اجلودة تكاليف ختفيض إىل تسعى أن املؤسسة على لذلك

 البعض يسميه كما أو. Right first time األوىل املرة من الصحيح العمل أداء وهو الشاملة اجلودة إدارة

 الدقة من املستوى هذا إىل أدائه يف الفرد يصل أن املمكن ومن Zero- defects.  الصفرية باألخطاء

 الصحيح العمل ألداء جهوده يبذل ألن تفكريه يضبط أن حاول إذا وذلك الوقت، معظم أخطاء وبدون

  1.املؤسسة أرباح زيادة وبالتايل التكلفة ختفيض إىل يؤدي ما وهذا األوىل، املرة من

 : للجودة التنظيمي االستعداد  .2

  2:هي مستويات ثالث إىل النظر ينبغي للجودة التنظيمي االهتمام توجيه عند

 لديها يوجد ال املثال سبيل على البنوك، أغلب أن القول ميكن إذ ، للجودة التنظيمي اهليكل -

 يف وهي اهلرمي، التدرج فكرة إىل تستند للبنوك التنظيمية اهلياكل فأغلب مثلى، تنظيمية هياكل

                                                             
1
  .172 ص ذكره، سبق مرجع جودة، أحمد محفوظ  

 245 ص ذكره، سبق مرجع مصطفى، محمود محمد  2
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 املستويات من والعديد مركزي، إدارة ومنط لصيقة رقابة بوجود تتسم اخلدمية املؤسسات معظم

 .التغيري مقاومة على عالوة النفقات، وارتفاع اجلمود من نوع عنه ينجم ما وهو اإلدارية،

 مها أساسيني عنصرين على تقوم اجلودة لقيمة اهلندسي املدخل إليها يستند اليت التحتية البنية -

 عمل فرق تأسيس يتم حيث للجودة، فرق خلق يف ذلك وينعكس العميل، ورضا اجلودة

 املسئولون همأل�م  املديرين من الفرق تلك عادة وتتكون اجلودة على التدريب يتولون ومدربني

 .املختلفة للمشاكل حلول إجياد عن عادة

  :عليها اجلودة برامج يف النجاح تود اليت املؤسسات إن

 هذا يف شرعت قد البنوك من العديد أن ويبدو : الضرورية غري التنظيمية املستويات استبعاد 

 .للبنوك التنظيمية اهلياكل على�يمن  البريوقراطية أوجه من الكثري هناك زال ما أنه غري اإلجراء،

 أكرب استقالال العامل منح إىل تشريفإ�ا  ، ضبابية الكلمة هذه كانت وإن العامل، تدعيم 

  .الذاتية الرقابة يسمى ما على الفرد تشجيع ينبغي كما القرار، اختاذ يف أكرب وسلطة

 هناك حيث فرد، كل مسؤولية اجلودة اعتبار حول الدائر اجلدل لعل املستمر، اجلودة هيكل -

 على أكد ، "فرد ال مسؤولية  " إىل       تنقلب ما عادة "فرد كل مسؤولية" بأن تقول فكرة

 يف أو وقت يف – يشارك سوف فرد كل أن التأكيد على يف نافعة تكون اجلودة فرق وجود أن

 على اجلودة فرق عمل يكون أنهذا ا�ال   يف املستحسن من ولذلك اجلودة برامج يف – آخر

  .طارئة مشكلة حلل�ا  االستعانة�رد  الفرق تلك خلق الصعب فمن مستمر، أساس

  .العمالء خدمة جودة -الثاني المبحث

 يعترب ولذلك تستمر، أن مالية مؤسسة أي دونه من تستطيع ال اسرتاتيجيا سالحا العميل رضا ميثل

  .فشله أو البنك لنجاح أساسا العميل مع التعامل
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  .دراسته وأهمية العمالء سلوك -األول المطلب

  :العمالء سلوك مفهوم -أوال

 املستهلك نعرف أن بنا جيدر آلخر مفكر من خيتلف الذي املستهلك سلوك مفهوم على نتعرف أن قبل

 االعتباري أو العادي الشخص ذلك هو املستهلك " أن ناصر كاسر يرى الصدد هذا ويف ذاته، حبد

 الشراء يف رشيدة بطريقة لغريه أو الشخصي، الستهالكه السوق، من واخلدمات السلع بشراء يقوم الذي

  1." واالستهالك

  :نذكر والكتاب املفكرين خمتلف له أعطاها اليت التعاريف أهم فمن املستهلك سلوك أما

 أو االستخدام أو الشراء أو للبحث سلوكه يف العميل يتبعه الذي النمط" هو املستهلك سلوك -

 2"ورغباته حاجاته تشبع أن يتوقع اليت واألفكار واخلدمات للسلع التقييم

 على للحصول األفراد يتبعها اليت التصرفات من جمموعة عن عبارة على أنه HAWARDيعرفه  -

 3.وحتددها التصرفات هذه تسبق اليت اإلجراءات ذلك يف مبا واستعماهلا واخلدمات السلع

 عن البحث يف املستهلك يربزه الذي التصرف ذلك هو  املستهلك سلوك بتعبري املقصود إن -

 رغباته، ستشبعأ�ا  يتوقع اليت اخلربات أو األفكار أو اخلدمات أو السلع استخدام أو شراء

 .4املتاحة الشرائية اإلمكانيات حسب

 اليت واألفعال التصرفات من جمموعة ":أنه على فيعرف البنكية اخلدمة من املستفيد سلوك أما -

 5." البنكية اخلدمة على احلصول أجل من العمالء أو العميل�ا  يقوم

 املباشرة والتصرفات األفعال مجيع عن عبارة ":هو العمالء سلوك أن القول ميكن العموم وعلى -

 من معينة بنكية خدمة على احلصول سبيل يف البنك زبائن�ا  ويقوم يأتيها اليت املباشرة وغري

                                                             
  .96 ص)  2006 الحامد، دار: عمان(  المستھلك سلوك ناصر، كاسر  1
2
  .95 ص)  1998 األھرام، مكتبات: القاھرة(والتطبیق األساسیات:الفعال التسویق الحمید، عبد أسعد طلعت 

  .57 ص)  2006 المناھج، دار: عمان(وأسس مفاھیم: التسویق إدارة یوسف، عثمان ردینة, الصمیدعي جاسم محمود 3
4
  13 ص)  2004 للنشر، وائل دار:عمان(  لكالمستھ سلوك عبیدات، إبراھیم محمد  

  327 ص ‘مرجع سابق ذكره,الصمیدعي جاسم محمود  5
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 هذه وحتدد تسبق اليت القرارات اختاذ عملية ذلك يف مبا حمدد، وقت ويف معني بنك

 1."التصرفات

  :العمالء سلوك دراسة أهمية -ثانيا

 األطراف، ملختلف ومزايا فوائد عدة حيقق نواحيه مبختلف واإلملام املستهلك سلوك على التعرف إن

  : يف   تتمثل واليت البنوك، ومسئويل التسويق، رجال املستهلكني،

   للعمالء بالنسبة المستهلك سلوك دراسة أهمية -

 معرفة يف وباخلصوص واخلدمات، للسلع واستهالكه شرائه عملية فهم يف التبصر على املستهلك تساعد

 على تؤثر اليت املؤثرات أو العوامل إدراك على تساعده كما عليها؟ حيصل وكيف وملاذا يشرتي ماذا

  2.معينة خدمة أو عالمة أو سلعة يستهلك أو يشرتي جتعله واليت واالستهالكي الشرائي سلوكه

  :التسويق لرجال بالنسبة المستهلك سلوك دراسة أهمية -

 بدون تتم ال اليت التسويقية، اإلسرتاتيجيات تصميم يف التسويق رجال العميل سلوك دراسة تساعد

 العميل قبل من القرار؟ يتم ومىت ملاذا فهم يف تفيدهم كما العمالء، لسلوك الكامل التفهم إىل الوصول

 ودراسة فهم على تساعدهم وأخريا.للعمالء والشرائي االستهالكي السلوك ع أنوا على والتعرف

 البنك مركز يدعم أو سيحقق عمالئه سلوك يفهم الذي التسويق فرجل السلوك، هذا على املؤشرات

  .3السوق يف التنافسي

 :البنك لمسئولي المستهلك سلوك دراسة أهمية -

 أن حيث ، جيدة تسويقية قرارات بناء إىل يؤدي ، املؤسسة طرف من املستهلك لسلوك اجليد الفهم إن

 حول الذهنية الفكرة تكوين يف مباشر وغري مباشر بشكل تساهم املستهلك لسلوك املشكلة العوامل

 عدمه، أو االستهالك حنو سليب، أو اجيايب شكل يف لديه يتبلور بدوره والذي املستهلك، لدى ما منتج

                                                             
  .11 ص)  2001 ، الجامعیة المطبوعات دیوان: الجزائر(  النفسیة التأثیر عوامل:المستھلك سلوك عیسى، بن عنابي 1
2
  .11 ص)  1997 ، للنشر زھران دار: عمان(  المستھلك الساعد،سلوك رشاد الغدیر، حمد 

  .11 ص السابق، المرجع نفس  3
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 دراسة فإن عامة وبصفة .وهادفة مباشرة و دائمة بصورة عليه التأثري يف التسويق رجل قدرة حسب وذلك

  1:التالية امليادين يف البنوك مسؤويل تساعد العميل سلوك

 أن للبنك ميكن األسواق، تشهدها اليت القوية املنافسة ظل يف التسويقية الفرص اكتشاف 

 .احمليط مع التكيف حتقيقالسوق �دف  يف أمامه املتاحة التسويقية الفرص من يستفيد

 من متميزة قطاعات أو جمموعات إىل السوق جتزئة إىل السوق تقسيم يهدف السوق تقسيم 

 أن للبنك وميكن آلخر، قطاع من خيتلفون ولكنهم قطاع، كل الذين يتشا�ون داخل العمالء

 البنك يعتمد أن وميكن املستهدف سوقه لتكون  القطاعات هذه من أكثر أو واحدة خيتار

 البنوك أن فيه الشك ومما والسلوكية النفسية املعايري مثل للسوق تقسيمه يف معايري عدة على

ورغبا�م وسلوكهم   �مااحتياج على والتعرف خبصائصهم واإلملام العمالء سلوك بتحليل مطالبة

 .السوق يف ومنوه بقاءه يضمن حىت منتظمة بصفة واالستهالكي الشرائي

 لبقاء يكفي ال قطاعات إىل السوق تقسيم إن البنك لخدمات التنافسي الموقع تصميم 

 بالفهم إال ذلك يتأيت ولن ملنتجاته، تنافسي موقع اختيار يف يفكر أن عليه جيب وإمنا البنك،

 الرسائل إىل البنك يلجأ قد الصدد هذا ويف .املستهدف قطاعه لسلوك والدقيق الكامل

 على قادرة معينة بصفات منتجاته متيز مدى عن العمالء إلخبار أخرى وسيلة أي أو اإلعالمية

  األخرى البنوك يف تقدم اليت املنتجات من غريها من أحسنحاجا�م ورغبا�م  إشباع

 على الضروري من العمالء ورغبات حاجات في تحدث التي للتغيرات السريعة االستجابة 

 مسايرة�دف  منتظمة بصفة والشرائي االستهالكي العميل سلوك بدراسة يقوم أن البنك

 . ورغبا�م ووعيهم العمالء حاجات على تطرأ اليت التغريات

 العمالء سلوك يتأثر أن الطبيعي من لزبائنه البنك يقدمها التي الخدمات وتحسين تطوير 

 من ممكن أكرب عدد جذب بنك كلل  حياو  إذ, البنك يصممها اليت التسويقية بالسياسات

 لتقدمي يسعى بنك كل فإن ,ذلك ولتحقيق , املنافسة البنوك من غريه دون إليه الزبائن

 : مثل هلا املصاحبة اخلدمات وحتسني تطوير مع العمالء ورغبات حاجات تشبع اليت املنتجات

                                                             
  .12ص ذكره، سبق مرجع الغدیر، حمد  1



  .البنوك تنافسیة لتطویر كمدخل العمالء قبل من المدركة البنكیة الخدمات جودة    : الثاني الفصل
 

89 
 

 .ميسرة سداد وشروط ائتمانية تسهيالت تقدمي -

 .البنك مع التعامل على كشكره الشراء بعد املستهلك مع التعامل متابعة -

 .اخلدمة على احلصول إجراءات وتبسيط تسهيل -

  .لشكاويه والسماع العميل رضا من التأكد -

 األدوار فهم يف العميل سلوك دراسة تفيد القرار اتخاذ عملية في العائلة أعضاء أدوار تفهم 

 املختلفة، اخلدمات اقتناء قرار اختاذ عند الواحدة العائلة أفراد من فرد كل يلعبها اليت املختلفة

 لذا جمتمعاتنا، يف كبرية بصورة األخرية العشرية يف العائلة ألعضاء التقليدية األدوار تغريت ولقد

 وإجراء العائلة، يف األدوار هيكل يف طرأت اليت التغريات معرفة إىل التسويق  رجال حيتاج

 و عامة بصفة التغريات هذه مسايرة هلم يكفل مما التسويقية، لرباجمهم املناسبة التعديالت

 دوره حسب العائلة أعضاء من عضو كل خماطبة�دف  املناسبة اإلعالنية الرسائل تصميم

 .البنكية اخلدمات اقتناء قرار اختاذ يف وأمهيته

 وتصميم بناء البنك على جيب واليت املرجعية، اجلماعات وهي أخرى بأطراف أيضا الفرد يتأثر كما

  .التأثريات هلذه االعتبار بعني أخذه مع التسويقية سياساته

  العمالء سلوك خصائص -ثالثا

 ,املستهلكني وتصرفات السلوك دوافع تفسري يف الفكر ومدارس الرأي أصحاب اختالف من الرغم على

  1:نذكر أمهها من واليت اإلنساين للسلوك العامة واملميزات اخلصائص على تتفق مجيعها أن غري

 هناك يكون أن ميكن وال أسباب، أو دوافع وراءه تكون بدأن ال إنساين اوتصرف سلوك كل إن -

 .ذلك غري من بشري تصرف

 احلاالت أغلب يف هو بل واحد سبب أو لدافع نتيجة يكون ما نادرا اإلنساين السلوك إن -

 مما البعض بعضها مع تتناقض قد أو بعض، مع بعضها يتضافر أسباب أو دوافع لعدة حمصلة

 .العميل سلوك حتليل يف التسويق رجال مهمة من يصعب

                                                             
  .27ص)  1997 ، الثقافة دار مكتبة:  عمان(  المستھلك سلوك المؤذن، صالح محمد  1
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 وبالتايل معينة أهداف أو هدف لتحقيق موجه أنه مبعىن هادف سلوك هو اإلنساين السلوك إن -

 غامضة األوقات بعض يف األهداف بعض بدت إن و هدف، بدون سلوك تصور ميكن فال

 .األعمال منشآت أو لألفراد بالنسبة سواء واضحة وغري

 ومتنوعة متعددة صور يف يظهر الفرد سلوك أن به نعين والذي متنوع، سلوك اإلنساين السلوك -

 املرغوب اهلدف إىل يصل حىت وتتبدل تتغري فهي تواجهه اليت املواقف مع يتالئم مبا وذلك

 .واملطلوب

 تكون وأعمال بأحداث يرتبط بل بذاته، وقائما منعزال سلوكا ليس األفراد به يقوم الذي السلوك -

 .تتبعه قد وأخرى سببته قد

 ال احلاالت من الكثري يف إذ اإلنسان سلوك حتديد يف هاما دورا الالشعور يؤدي ما كثريا -

 ال" مجلة جند لذا .معينا سلوكا يسلك أن إىل به أدت اليت األسباب حيدد أن الفرد يستطيع

 .معني تصرف أو لسلوك والدوافع األسباب عن املستهلكني بعض يرددها مجلة "أعرف

 حىت وال سلوك كل بدء حتدد فواصل هناك فليس ومتصلة مستمرة عملية اإلنساين السلوك -

 .البعض بعضها مع متكاملة حلقات سلسلة من حلقة أو جزء سلوك فكل�ايته 

 واملواقف للظروف طبقا ويتبدل يتعدل السلوك أن ذلك ويعين مرن سلوك اإلنسان سلوك -

 .الفرد يواجهها اليت املختلفة

  .مجيعها يف يكن مل إن األحيان غالبية يف الفرد يأتيها اليت فات والتصر بالسلوكيات التنبؤ صعوبة -

  العمالء ووالء رضا -الثاني المطلب

 يدركها متميزة خدمات بتقدمي زبائنها إلرضاء السعي ضرورة البنوك على احلاد التنافسي الواقع فرض

 رضاهم وحتقيق جدد زبائن على احلصول على يعتمد وجوده وسبب البنك حاضر فأصبح الزبون،

 .ووالئهم
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  العميل رضا وأهمية مفهوم -أوال

  :مفهوم رضا العميل.1

  1:الرضا بتعريف نقوم )العميل(املستهلك رضا إىل التطرق قبل

 على حيصل عندما�ا  يشعر اليت لإلنسان العقلية احلالة" أنه على الرضا Howard  عرف -

 "ا�هود و بالنقود التضحية مقابل كافية مكافأة

 اخلصائص أو الصفات من�موعة  والفعلي املثايل املزيج بني الفرق" انه على فعرفه Pefaff أما -

 " الفرد عليها حيصل اليت

 عليها العميل حيصل أن ميكن اليت البدائل خمتلف بني املقارنة "انه الرضا Engele يعترب حني يف -

  " بالتوقع فقط مرتبطا وليس

 املنتج مقارنة عن الناجتة األمل خيبة أو بالسعادة العميل شعور انه على العميل رضا يعرف كما -

 ,التسويقي للنشاط أساسي ناتج انه على يعرف كما توقعاته مع بالعالقة أداءه أدرك الذي

 تغيري مثل الشراء بعد ما إحساس مع واالستهالك الشراء عملية بني الربط على يساعد

 " املنتج أو للعالمة والوالء الشراء وإعادة االجتاهات

 املدرك األداء عنده يتفق الذي املدى " يف يتمثل العميل رضا أن ' وارمسرتونج كوتلر' ويقول -

  2"العميل توقعات مع للمنتج

  اهمية رضا العمالء.2

 إجيابية أكثر بطريقة تتم األعمال أداء جيعل أنه حبيث ذاته حبد هدفا كونه من ليس الرضا أمهية تتأتى

 العميل إن حيث العمالء تصرفات على يؤثر كونه من وإمنا اخلدمة، ومقدمي العمالء من كل بني

 أعلى سعر دفع ويقبل آخرين، لعمالء معه يتعامل الذي البنك أو اخلدمة مقدم بتزكية يقوم الراضي

 خدمة يقابلها بدفعها يقوم اليت األسعار يف الزيادة أن جيدا يدرك ألنه له، تقدم اليت اخلدمات مقابل

                                                             
  121 ص)  1998 ، شمس عین مكتبة:  شمس عین( المستھلك سلوك ، المناوي مصطفى عائشة  1
2
 المریخ دار: الریاض( األول الكتاب: التسویق أساسیات ، سرور إبراھیم علي سرور تعریب ارمسترونج، جاري كوتلر، فیلیب  

  .79 ص) 2000 للنشر،
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 معاجلة على املرتتبة التكاليف تقليل يعين مما وشكواهم تذمرهم من خيفف العمالء رضا أن كما جيدة،

 عن الغالب يف يتغاضى الراضي العميل أن كما .املشاكل هذه حلل الالزم الوقت فيها مبا املشاكل هذه

 األخطاء هذه حل يف البنك يساعد أنه بل له، اخلدمات تقدمي أثناء تواجهه قد اليت البسيطة األخطاء

 قد التعامل من متقدمة مراحل ويف الوقوع، حمتملة أخرى مشاكل أي عن البنك بإعالم يقوم أنه كما

 طريقة وعن فيه، تقدم اليت اخلدمات وعن البنك عن اآلخرين بإعالم يقوم متنقلة إعالنية وسيلة يصبح

  .للبنك الذهنية الصورة وتعزيز جدد عمالء استقطاب تكاليف ختفيض يعين مما معه، اجليدة التعامل

  للخدمة وإدراكه العميل توقعات -ثانيا

 تبادل لعملية العميل جيريه الذي للتقييم�ائي  ناتج هو العميل رضا إن القول ميكن سبق ما خالل من

 قبل من الشراء قرار اختاذ لعملية نتائج إال هي ما التكميلي والسلوك العميل رضا عدم معينة، وان

 الشراء بعد حيدث الذي ) السليب أو االجيايب( الطبيعي بالشعور الرضاو عدم  الرضا ويوصف العميل،

 عن ناتج الرضا وعدم بالرضا واحلكم الرضا، عدم حالة عن تعبري صريح إال هي ما العميل شكوى وان

 ها يقدر اليت الفعلية اخلدمة وجودة وأداء املشرتاة  اخلدمة جودة خبصوص العميل توقعات بني املقارنة

 ) امللموسية واالعتناق، التقمص والتوكيد، الثقة االستجابة، االعتمادية،(اخلمسة  األبعاد بواسطة الزبون

 وثقة ا شعور يعطي ذلك فان املتوقعة النتائج من اقل عليها احلصول مت اليت اخلدمة عائد كان فإذا

 عندما وخاصة أمهية املعايري أكثر من الزبون رضا يعد وبذلك اجيابيني وثقة شعورا ف ويعطي سلبيتني،

 العكس يأخذ ذلك فان املتوقعة النتائج من وأكثر اجيابيا األثر كان إذا حني حنو ي املؤسسة توجه يكون

 وذلك ال يتلقو�ا أم اليت اخلدمة مع سعداء الزبائن كان إذا ما حتديد إىل املؤسسة حتتاج وهنا اجلودة،

  1.للجودةتوقعا�م وإدراكتهم  مستوى بني املقارنة على اعتمادا

  مفهوم توقعات العميل .1

 معايري مبثابة لتكون الزبون حيملها معينة وأفكار معتقداتذا�ا  حبد هي اخلدمة عن الزبون توقعات إن 

 اخلدمة، جودة يف الفجوات لنموذج وطبقا . معني منتج أداء جودة ليقرر إليها يعود ثابتة مقاييس أو

 والفعلي احلقيقي األداء مع اخلدمة توقعات مقارنة من يأيت اخلدمة جلودة وتقديره العميل تقييم فان

                                                             
1
: بسكرة(االنسانیة العلوم مجلة نظریة، دراسة:المصرفیة الخدمة وجودة االنترنت شبكة بین العالقة دراسة أھمیة الصرن، حسن رعد  

  .34 ص بتصرف،)  2005 سبتمبر ، 08 العدد خیضر، محمد جامعة
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 على يفرتض حيث كافية ليست هذه تعد إذ الزبون توقعات إدراك على األمر يقتصر ومل .املعينة للخدمة

 من احلقيقة هذه إدراك العاملني من يتطلب مما بالزبون، االحتفاظ يف طمعا أدائه يف يتفوق أن البنك

 يف التوقعات إىل ينظر العموم على .للزبائن اخلدمات خالهلا من تقدم اليت أفعاهلم و أدائهم خالل

 وهناك .البنك هذا مع تعاملهم من تنتج واليت البنك عمالء تنبؤاتبكو�ا  البنكية اخلدمة جودة مفهوم

 وقوع عن الزبون ويعينها حيددها احتمالية هي التوقعات أن على عامة بصورة االتفاق مت انه إىل أشار من

 يفرتض العمالء، توقعات على والتفوق التميز ولغرض معني بنك يف اجيابية أو سلبية تكون قد أحداث

   :يلي ما احلسبان يف يضع أن البنك يف

 .عليها التفوق و معها التعامل باإلمكان التوقعات من نوع أي -

 .املستهدفة التقسيمات وما العمالء هم من -

 . واملستقبلية احلالية الزبون توقعات يف ) األداء يف ( التفوق تأثري هو ما -

  مستويات توقعات العميل.2

 بعض قبل من قسمت اليت اخلدمة حول التوقعات من ومتعددة خمتلفة أنواعا العميل أو الزبون حيمل

 من يرغبه الذي األداء مستوى أو إدراكه يف الزبائن يأمل الذي املستوى وهو املطلوبة اخلدمة إىل الكتاب

 أن وجيب يكون أن ميكن ما حول الزبون حيملها اليت املعتقدات من مزيج املطلوبة اخلدمة إن حيث

 مستوى احلالة هذه يف حيمل حيث الزبائن به سيقبل الذي املستوى تعين اليت الكافية واخلدمة يكون،

 رضا حتديد يف والسعر والتوقعات األداء من كل بدور اهتمت اليت الدراسات ودلت .التوقعات من اقل

 يكون عندما والرضا األداء إدراك على معنوي تأثري هلا األداء توقعات أن على اخلدمات عن العمالء

  1:وهي الزبون لتوقعات خمتلفة مستويات ثالثة هناك إذن السعر مع مناسبا األداء

  .الزبائن يريده ما وتعكس :المطلوبة الخدمة

 حالة عنده تتحقق الذي املعيار( لتقبله استعداد على الزبائن يكون الذي املستوى وهو :الكافية الخدمة

  ).الزبائن عند القبول

                                                             
1
 1Graham Hooley and others, Marketing strategy and competitive positioning(New York: prentice 
hall ,third edition ,2004)p28 .  
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  .حيدث أن ميكن بأنه الزبائن يعتقد الذي اخلدمة مستوى :بها المتنبأ الخدمة

  : للخدمة العميل توقعاتمحددات .3

 على الزبون توقعات يف حمددات أو عدة عوامل Teuthamlberry ,Parausurman من كل يطرح

  :وهي اخلدمة

  الشخصية االحتياجات

   الظاهرة اخلدمة وعود

  الضمنية الوعود

  املنطوقة الكلمة اتصاالت

  ) السابقة التجربة( اخلربة

  اخلدمة بدائل إدراك

  .اخلدمة لدور الزبون إدراك

  :للخدمة الزبون 1دراكاتإ في المؤثرة العوامل .4

  : وهي للخدمة الزبون دراكاتإ يف تؤثر رئيسية عوامل عدة هناك

  :)ةالحقيقي اللحظات(المواجهة خدمة

 مع الزبون يتفاعل عندما اخلدمة مواجهة يف حيصل للخدمة املشرق االنطباع فان الزبون نظر وجهة من

 والدقة اخلدمة تقدمي وسرعة االستقبال حيث من السابقة خربته باستخدام الزبون يبدأ حيث البنك،

 بيع هي املعدات من جزء واستخدام الشراء يف الزبون خربة فان املواجهة خدمة خالل ومن اخل...

 خدمات فيها األنشطة بعض إن يالحظ حيث) ...تقدمي مواعيد، جتهيز ، إعالن، تسليم،(تفاعلي

 وحرجة خطرية اخلدمة سلسلةل األوىل املستويات يف تقع اليت واألخطاء كثرية ى وأخر قليلة مواجهة

                                                             
.12 ص ذكره، سبق مرجع بولودان، نجاح   1  
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 هذا يلي مستوى كل عن رضا عدم يف كبرية ضغوط يظهر واحدة نقطة يف الفشل الن واضح بشكل

 وليس ، األول االنطباع خيلق حيث األوىل للمرة يتعامل الذي للزبون خاص بشكل خطرة وهي املستوى

  منافسني أو بدائل يتوفر على ال اليت اخلدمات تلك وخاصة ، املؤسسة على للحكم قاعدة أي للزبون

  :الخدمة مالمح أو دليل

 غري اخلدمة كون وذلك للخدمة، الزبون دراكاتإ يف املؤثرة الرئيسية العوامل من اخلدمة دليل يعد

 )09(رقم والشكل البنك مع تفاعل عملية أي يف للخدمة مظهر أو دليل عن يبحث والزبون ملموسة،

 اخلدمة )دليل(مظهر بعضها مع تشكل الثالث الفئات وهذه ، اخلدمة ملالمح رئيسية فئات ثالث يصور

 وهي البنك، مع بونز لل مواجهة خدمة أي يف تظهر منها جزء أو هذه املظهر وعناصر املقدم املادي

  1.الزبون رضا وخلق املواجهة خدمة جودة إدارة يف كبرية مهيةأ ذات

  الزبون نظر وجهة من( اخلدمة مظهر دليل)  09(  رقم الشكل

  

  

  

  

  

  364 ص)  2005 ، احلامد دار:  عمان(املصريف التسويق ، العجارمة تيسري:  املصدر                       

  :السعر

 غري اخلدمة الن وذلك والقيمة، والرضا اجلودة دراكاتإ يف كبري تأثري له يكون قد أيضا اخلدمة سعر

 والذي بديل كمؤشر السعر على يعول ما وكثريا الشراء، قبل عليها احلكم الصعب من وغالبا ملموسة،

 وهذه عالية، جودة يتوقع أن احملتمل من جدا، عاليا السعر كان فإذا اجلودة دراكاتإو  توقعات يف سيؤثر

                                                             
  .36 ص ذكره، سبق مرجع العجارمة، تیسیر  1

 المعالجة   

   األفراد     

 املادي الدليل

إنسيابية األنشطة *

.ومرونتها  

.خطوات املعاجلة * 

.املرونة مقابل املعايري*  

اإلنسان مقابل *

.التكنولوجيا  

.عامل التماس * 

.الزبون نفسه*  

.الزبائن اآلخرين * 

.االتصال املادي * 

.مظهر اخلدمة * 

.الضمانات * 

.التكنولوجيا * 
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 احلصول سبيل يف أعلى أسعار دفع يف يرغب قد اليوم فعميل بالتوقعات، تتأثر سوف الفعلية دراكاتاإل

  1.للجودة عايل مستوى على

  :الذهنية الصورة

)  اإلدراكات( األخرية هذه تتأثر أن ميكن بل الزبون، إدراكات يف مؤثرا عامال فقط األسعار تعترب ال

�ا  فكرة حيتفظ تعكس كإدراكات البنك صورة تعرف وهنا للبنك السمعة أو الذهين بالتصور كذلك

 قد أو الوصول، سهولة أو العمل ساعات مثل جدا، ثابتة تكون قد الصورة وهذه ذاكرته يف الزبون

 تتعلق أن ميكن املرافقة األفكار وهذه .املزاح الرباعة، التقليد، االعتمادية، اإلثارة، مثل ثباتا اقل تكون

 خالل من الزبون ذاكرة يف تبىن الذهنية الصورة وهذه اخلدمة، مستخدم أو للبنك نفسها خبربة اخلدمة

  .2املنطوقة والكلمة املادية، الذهنية والصورة العامة، والعالقات ،اإلعالن مثل االتصاالت

 يوضح املوايل والشكل والسعر، اجلودة أمهها عوامل عدة على للجودة العميل إدراك يتوقف وبذلك

  .ذلك

  اخلدمة جلودة الزبون إدراكات حمددات ( 10 ): رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

    مراجع عدة على اعتماد الطالب إعداد من: املصدر                       

                                                             
1
 العلمي النشر الوطنیة، فھد الملك مكتبة: الریاض(الشاملة الجودة إدارة الحمالي، محمد بن راشد ترجمة وآخرون، فیلد بستر دیل  

  .55ص بتصرف،)  2004 والمطابع
2
 A. Choudhary , T. Karlssen , G. Zoega , Sticky Prices Customer Markets (Australia : The Economic 

Society Of D’Australia , v88 , september, 2012) p388.  

    رضا
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 العوامل الشخصية

 عوامل ظرفية

 جودة

 الخدمة
 السعر

.االعتمادية * 

.الثقة * 

.التقمص * 

.الملموسية * 

.االستجابة *  

.المزيج التسويقي * 

.تدخل الدولة*  

.المنافسة*  

.مرونة الطلب * 

.قيمة المنتوج * 

.درجة المخاطرة * 



  .البنوك تنافسیة لتطویر كمدخل العمالء قبل من المدركة البنكیة الخدمات جودة    : الثاني الفصل
 

97 
 

  العمالء والء تحقيق في الرضا دور -ثالثا

 وهذا الوقت، نفس يف موالني عمالء لديها راضني عمالء لديها اليت املؤسسة بأن التقليدي االعتقاد إن

 بني عديدة فروق توجد إذ ومضلل، صحيح غري حتما أنه إال األوىل املرة من صحيحا بدا وإن االعتقاد

  .والوالء الرضا

  الوالء مفهوم

 لدى معينة والء درجات ترتيب بعمليات ترتبط اليت تلك لتحقيقها التسويق رجال يسعى اليت األمور من

 عن العمالء رضا فان سابقا قلنا وكما .عالمات أو خدمات أو سلع من ويقدم يصنع ما حول العمالء

 البنك هلذا العميل والء عنها يرتتب قد الطرفني بني قوية عالقة ووجود البنك طرف من املقدمة اخلدمات

 ينشأ الذي للوالء واضح تعريف وضع على كليا يتفقوا مل الباحثني أن هنا إليه اإلشارة جتدر ما لكن

 سبيل فعلى املطلوب الوالء عليها يبين أن جيب اليت واألسس املطروحة العالمات أو اخلدمات أو للسلع

 هي املشكلة ولكن اخلدمة، أو السلعة اقتناء أو الشراء تكرارية درجة هو الوالء أن يرى من هناك املثال

 بالتايل لديه، وعديدة مقنعة بدائل وجود عدم نتيجة ما سلعة شراء أو خدمة اقتناء يكرر قد العميل أن

 اعتبارات أو اخلدمة أو السلعة من بدائل توفر لعدم منطقي أساس أي له يكون ال قد املوجود الوالء فان

  .ذاك أو العميل هلذا املتوفرة االئتمانية أو الشرائية القدرات مستوى أمهها يكون قد أخرى

 الشراء وينويبها  وملتزما معينة لعالمة موجبا اجتاها العميلبها  حيمل اليت الدرجة أنه على الوالء يعرف

  .1مستقبال منها

 املفضلة اخلدمة أو املنتج مع التعامل أو الشراء إلعادة عميق التزام أنه على الوالء Oliver عرف قد و

  .السلوك هذا لتغيري املنافسة املؤسسات من املبذولة التسويقية اجلهود من الرغم على املستقبل يف لديه

 بشكل مربجما معها يصبح الرضا من درجة إىل العميل وصول يعين للمنتجات الوالء فان العموم وعلى

 األمور، كل على البائع يسيطر حيث باحلاجة اإلحساس عند بذاته معني منتج اقتناء أو لشراء تام

 إىل التسويقية اجلهود تؤدي حيث معني بنك أو املأكوالت أو السيارات من معينة لعالمة الوالء ويكون

                                                             
1 J. Mowen , Consumer behavior (New Jersey: Prentice-Hall,1995)p533.  
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 الوالء حالة يف أكثر يدفع العميل بان الدراسات أثبتت وقد والعميل، البنك بني دائمة عالقة خلق

  .للمنتجات

  الوالء أنواع

   :منها نذكر للوالء عديدة أنواع توجد

 خالل من الذهنية الصورة وحتسني الطيبة، السمعة خبلق ذلك إىل البنوك وتسعى :العاطفي الوالء

  . السوق يف البنك عن يقال ملا مستمرة مراجعة

 جزءا ويصبح العمالء، لدى االحرتام من قدرا حيمل بذاته معني اسم إىل الوالء وهو : لإلسم الوالء

  .للمنافسة القوي اهلجوم من منتجاتك حيمي أن الوالء هذا شأن ومن منهم،

 يف احلاكمة الصفات من لعدد املدركة بالقيمة املستهلك والء ارتباط وتعين: الحاكمة للصفات الوالء

 العمالء قيام على الضغط فإن وبالتايل اإلجراءات لسهولة معني لقرض العميل والء مثل املعروضة السلع

  .املستقبلي الوالء على للحصول الوحيد السبيل هو بالتجربة

 مزايا يعطيه املنتجات اقتناء يف االستمرار بان العميل إحساس من الناجم الوالء وهو: االرتباط والء

  .متعددة أصناف باقتناء عليها حيصل ال ضافيةإ

 طويلة ملدة معني منتج ومكونات اسم ترسب عن الناتج الوالء وهو : المألوف الطويل بالتعامل الوالء

  االستخدام على التعود نتيجة

  .للعمالء راحة من توفره وما االقتناء عملية البنك تيسري على املبين الوالء وهو : بالراحة المرتبط الوالء

  المستهلك بوالء االهتمام إلى المؤسسات تدعو التي األسباب

 منها نذكر عمالئها والء بتحقيق االهتمام ضرورة املؤسسات على تفرض اليت األسباب من العديد هناك

  1:احلصر ال العد سبيل على

 .هلا بالنسبة املريح السعر حتديد من املؤسسة ميكن املستهلك والء إن  -

                                                             
  ، 58 ص)  2011‘ 09 العدد والمصرفیة، المالیة للعلوم إیكونیموكات: سوریا( إیكونیموكات مجلة المستھلك، والء موقع، محمود  1
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 بأرباح للتنبؤ أساسي حمدد ويعترب اجلدد املنافسني لدخول اهلامة العوائق أحد املستهلك والء ميثل -

 .السوقية املؤسسة وحصة

 الرتفاع ذلك يؤدي فقد فقط، عمالئها من   5 %بوالء االحتفاظ على املؤسسة قدرة إن -

 35% .إىل  25 %بني ترتاوح مبعدالت أرباحها

 عمالء اكتساب بتكاليف مقارنة الوالء ذوي بالعمالء لالحتفاظ النسبية التكاليف اخنفاض -

 .جدد

  .للمنافسني التسويقية للجهود حساسية أقل يصبح املستهلك أن يعين املستهلك والء -

  :للمنتجات الوالء انخفاض أسباب

 وحتوله العميل قبل من ما ملتوج الوالء اخنفاض إىل تؤدي اليت األسباب حتديد إىل اآلن االهتمام يتجه

 أهم ولعل املنافسة، للمؤسسات وحتوهلم عمالئها والء فقدان جتنب يف رغبة أخرى، منتجات لشراء

 حتيط اليت اهلائلة واالجتماعية االقتصادية الضغوط يف يكمن للمنتجات الوالء اخنفاض وراء األسباب

  .باألفراد

  :التايل النحو على الوالء درجة اخنفاض إىل تؤدي اليت األسباب حتديد ميكن عام وبشكل 

 البنوك تقدمي أو جديدة منتجات وجود و طويلة ملدة اقتنائها تكرارية تيجةن  املنتجات من امللل -

 .أفضل ملنتجا�ا بشكل األخرى

 القتناء احلاليني العمالء يدفع الذي األمر احلالية، املنتجات استخدام من باإلشباع الشعور عدم -

 .إشباعها املنشود احلاجة تشبع اليت املنتجات

 اليت االقتصادية الضغوط خلفية على وذلك هلا الوالء حساب على املنتجات بسعر االهتمام -

 .املستهلك لدى الالزمة التغيريات إحداث على تعمل

 أو للبنك العمالء والء على يؤثر بشكل توضع قد واليت املنافسة قبل من اإلعالنات نسبة ارتفاع -

 . منتجاته
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  .العمالء والء في الرضا تأثير جوانب

 فقدان مشاكل أن إال املؤسسة، اهتمامات مةق ميثل جدد زبائن جذب و الزبون رضا حنو التوجه انك 

 حتسني وسائل عن البحث أجل من الرضا بقياسات لالهتمام دفعتها املؤسسة عرفتها اليت الراضي الزبون

 للوصول وسيلة بل ذاته حد يف غاية ليس الرضا أصبح .ممكنة مدة ألطول بالزبون االحتفاظ بدافع الرضا

 و لبقائها ضمان و شرط مبثابة يعترب الذي الزبون والء بناء هو و للمؤسسة األكرب اهلدف إىل

 الشعور يف يتمثل نفسي جانب يتضمن الرضا أن بينت اليت الرضا تعاريف إىل بالعودة و استمرارها،

 بشكل يفوق بأداء للعميل مؤسسة ومقابلة املوضوعي التقييم نتيجة أو املادي الرضا عن ينجم باالرتياح

 يولد املستقبلية تطلعاته و حاجاته اكتشاف على البنك قدرة يف العميل ثقة من يزيد توقعاته كبري

  1:مها اجتاهني

  :بالعالمة تعلقه و الزبون موقف على الرضا أثر -األول االتجاه

 عن ناتج يكون املنتج أو العالمة اختيار يف بالثقة الشعور الرضا من معني مبستوى اإلحساس عن يتولد

 يف موضح هو كما بالتعلق، الوالء حالة إىل بالرضا الشعور من االنتقال عملية يف منطقي تسلسل

  :التايل الشكل

  .بالتعلق الوالء يف الرضا أثر: ( 11 ) رقم الشكل

  

 العلوم يف املاجستري شهادة نيل متطلبات ضمن رسالة والئه، لبناء اسرتاتيجي كمدخل الزبون رضا تفعيل جنود، حامت: املصدر

  .132 ص) 2005/2006 التسيري، علوم و االقتصادية العلوم كلية اجلزائر، جامعة: اجلزائر(االقتصادية

 مستوياته حتسني إجراءات اختاذ و الرضا بقياس البنك قيام فإن السابق الشكل خالل من يتضح كما

 تكرار إىل يدفعه و البنك أو بالعالمة حتمي تعلق عنه ينجم العميل لدى الثقة يف تراكم حيقق باستمرار

  .الشراء سلوك

  

                                                             
1
 العلوم في الماجستیر شھادة نیل متطلبات ضمن رسالة والئھ، لبناء استراتیجي كمدخل الزبون رضا تفعیل نجود، حاتم  

  .130 ص) 2005/2006 التسییر علوم و االقتصادیة العلوم كلیة الجزائر،:الجزائر(االقتصادیة

الرضا     الثقة        التعلق       بالتعلق الوالء    
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  :السلوكي األثر -الثاني االتجاه

 سلوك تكرار بثنائية عنه يعرب احلقيقي الوالء أن Baldinger  Rubinson من كل وضح اإلطار هذا يف و

 حالة يف حىت الشراء تكرار سلوك الراضين الزبو  يبدي إذ ،)التعلق( االجيايب باملوقف املدعم الشراء

  :املوايل الشكل يف املوضح املخطط وفق املؤسسة أو العالمة اجتاه اجيايب موقف تكوين

  .للرضا السلوكي األثر)  12(  رقم الشكل

  

  مستمر  

  

  و متكرر  

  

: الدويل -14امللتقى  اخلدمات، بقطاع للعميل املدركة القيمة حتسني يف الشاملة اجلودة إدارة دور اهللا، عبد قلش حممد، متناوي: املصدر

 ص)  2011 ديسمرب 13 بوعلي، بن حسيبة جامعة: الشلف(  احلديثة االقتصاديات يف العربية األعمال منظمات يف الفكري املال رأس

15  

 الوالء من مستوى تسجيل احلالة هذه مثل ففي) املوقف و الشراء تكرار( ثنائية عن يعرب الوالء كون و

 العالمة بصورة يتعلق أن ميكن الرضا عن خيتلف االجيايب للموقف آخر منشأ هناك أن يعين الزبونلدى 

  .املؤسسة أو

  العمالء خدمة في الجودة تحقيق -الثالث المطلب

 اجلودة حتقيق وكيفية العمالء خدمة إدارة إىل التطرق من البد كان ووالئم العمالء رضا حتقيق ألمهية نظرا

  .خدمتهميف 

  

  

 القيمة املدركة للعميل

حاجات و رغبات 

 العميل

 القيمة املتوقعة للعميل

الرضامستوى   والء العميل 
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  العمالء خدمة إدارة مفهوم -أوال

 ونتيجة املعاصر، التسويق يف أمهية األكثر املفهوم احلاضر الوقت يف العمالء خدمة إدارة مفهوم يعترب

  : العمالء خدمة إلدارة حمدد مفهوم إعطاء املختصني من العديد حاول لذلك

 العمالء خدمة إدارة متثل حبيث ، الضيق املفهوم مفهومني، بني" وارمسرتونج كوتلر" ميز حيث .1

 عن تفصيلية معلومات إدارة وتشمل بالعمالء، اخلاصة البيانات قاعدة إدارةنشاط "  وفقه

 العمالء خدمة إدارة أما ،"فائقة بعناية املوظفني مع العميل متاس نقاط وإدارة واملوظفني العمالء

 طريق عن عليها واحلفاظ مرحبة عميل عالقات لبناء شاملة عملية" :يف فتتمثل الواسع مبفهومها

  1"العمالء ووالء رضا بتحقيق تسمح قيمة تسليم

 متينة عالقات بناء على تكز ر رفيعاي تسويقيا أسلوبا متثلأ�ا  فاعترب "العالق بشري " أما .2

 2"الواحدة البيعية الصفقة جناح على الرتكيز من بدال مع العميل األمد وطويلة

 التدابري من جمموعة " عن عبارة هي العمالء خدمة إدارة أن القول ميكن العموم وعلى .3

 بتقدمي تسمح اليت الظروف من كايف مستوى لتهيئة البنك إدارة تتخذها اليت واألنشطة

 عمالء ووالء رضا لتحقيق الوصول سبيل يف العميل نظر وجهة من عالية جودة ذات خدمات

 ."املستهدفني البنك

  .العمالء خدمة إدارة ومبادئ عناصر -ثانيا

  :يف تتمثل العمالء خدمة إلدارة أساسية عناصر ثالثة هناك أن واملختصني الباحثني من العديد يرى

 مستوى املباين، تصميمات تشمل واليت اخلدمة، فيها تقدم اليت بالبيئة ويتعلق: المادي العنصر .1

 والتهوية اإلضاءة اخلدمة، يف التعامل وإجراءات أنظمة العاملني، مظهر التكنولوجيا املستخدمة،

  .اخل...

                                                             
 سبق مرجع بتصرف، األول، الكتاب التسویق، أساسیات سرور، إبراھیم علي سرور تعریب ارمسترونج، جاري كوتلر، فیلیب  1

  .77 ص ذكره،
  .25 ص بتصرف،)  2004 والتوزیع، للنشر المناھج دار: عمان(االنترنت عبر التسویق استراتیجیات العالق، بشیر   2
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 مبدى يسمى ما أو اخلدمة،�ا  تقدم اليت الطريقة أو باألسلوب ويتعلق :التفاعلي العنصر .2

 االهتمام، إظهار اإلنصات، حسن الودية، املعاملة :ويشمل اخلدمة، ومقدم العميل بني التفاعل

 1.اخل...الشخصية العالقة التعاطف، االستجابة،

 وتارخيه البنك مسعة عن العمالءيكو�ا  اليت باالنطباعات وتتعلق :للبنك الذهنية الصورة .3

 .به العاملني وسياسة

 عالقا�ا مع بإدارة ترغب اليت للمؤسسات نصائح بعدة (Peppers, Rogers)من  كل تقدم وقد

 خدمة إلدارة مبادئ مبثابة تعترب النصائح وهذه ووالئهم، رضاهم حتقيق إىل يؤدي بشكل العمالء

  2:يف وتتمثل العمالء،

 املتأيت العائد زيادة يعين وهذا السوقية، احلصة على الرتكيز من بدال العميل حصة على الرتكيز -

 .املستطاع قدر عميل كل من

 جمرد من الكلفوية الفعالية حيث من أفضل أسلوب وهو بالعميل، االحتفاظ على الرتكيز -

 .العميل استقطاب

 إىل تؤدي لكي هلا االستجابة مث ومن العميل ورغبات حلاجات اإلصغاء�دف  احلوار استخدام -

 .والوالء الثقة على تقوم العميل مع عالقات بناء

  : العمالء خدمة في الجودة تحقيق خطوات -ثالثا

 خلدمة واملالئمة املناسبة اجلودة حتقيق بغية إتباعها ميكن اليت اخلطوات بشان النظر وجهات تتباين

 تقدم أن ينبغي اليت التسويقية واخلدمات املنظمة جتاه العمالء، قبل من املستهدف الرضا وحتقيق العمالء

  : يلي ماا�ال  هذا يف شيوعا اخلطوات أكثر ومن هلم

 من يتيأ رئيسي بشكل يتحقق الذي النجاح إن :بالعمالء االهتمام وإثارة االنتباه جذب .1

 يف عادة يظهرها اليت االجيابية املواقف خالل من اهتمامهم وإثارة العمالء انتباه جذب خالل

 واالبتسامة املظهر وحسن العمالء ملالقاة والذهين النفسي فاالستعداد العمالء خدمة جماالت

                                                             
1
  .559 ص)  2009 العربیة، النیل مجموعة: القاھرة( الخدمات تسویق مبادئ وآخرون، شاھین بھاء ترجمة بالمر، أدریان  

  .459 ص)  2009 والتوزیع، للنشر وائل دار: عمان( المالیة الخدمات تسویق الصمیدعي، جاسم محمود الجیوسي، شكیب سلیمان  2
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 تشحذ فاعلة ذهنية صورة مبثابة كلها اخل.... بالنفس والثقة الفعال االجيايب والسلوك اجلذابة

 سبل تعزز إىل أ�ا إضافة املستهدفة اخلدمة على احلصول يف العمالء لدى الرغبة وتوقظ اهلمم

 من ذلك حتقق أن وميكن باستمرار حصوهلا وتكرار اخلدمة اقتناء يف للعمالء الدائم الوالء

  :1يلي ما وفق للعمالء اخلدمة مقدم يبديها اليت املواقف خالل

 اخلدمة تقدمي يف ورغبته�م  باالهتمام وإشعارهم العمالء ملواجهة والذهين النفسي االستعداد -

  .التفاعل جماالت خمتلف ويف هلم املالئمة

  .العمالء حنو الفاعلة االجيابية واملقابلة املظهر حسن -

  .�ممساعد يف والود احملبة روح وإظهار العمالء مع التعامل يف والدفء والرقة االبتسامة -

  .اخل..... واملظاهر اجلنس العمر، عن النظر بصرف العمالء حنو املتفاعلة االجيابية الروح -

  .العمالء خمتلف مع والتعامل التفاعل يف املوضوعية وانتهاج الشخصية وقوة بالنفس الثقة -

 التهويل أو للمبالغة اللجوء وعدم اخلدمة أو السلعة عن الدقيقة املواصفات إعطاء يف التامة الدقة -

  .بشأ�ا

 البنوك أكثر ميثل معه يتعامل اليت البنك وان اخلدمة تقدمي يف املتنامية بالسعادة العمالء إشعار -

  .�ا واهتماما للجودة تأكيدا

 قدر التعامل يف السلبية الصور من والتخلص احلديث أو املقابلة يف والتصنع اجلود حاالت جتاوز -

  .اإلمكان

 دائم وأنه التسويقية اخلدمة توفري يف باملستهلك وينتهي املستهلك من يبدأ البنك أن على الرتكيز -

  .والصيانة باالستعمال تتعلق تفصيالت أي حنو االنتظار

  

  

                                                             
  36 ص) النشر سنة م.غ المطابع، ألعمال المدینة شركة: عمان( المصرفي التسویق الكویتي، األردني البنك  1
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  :حاجاتهم وتحديد العمالء لدى الرغبة خلق. 2

 وسبل أمهيتها حسب وترتيبها وفهمها�م وتطلعا�م حاجا وحتديد العمالء لدى الرغبة خلق إن

 ومن ، 1اخلدمة مقدم�ا  يتميز اليت التسويقية و البيعية املهارات على أيضا تعتمد إمنا تلبيتها

  :2 يلي ما الشأن،�ذا  اعتمادها يتم اليت األساسية املتطلبات

 ومتانتها�ا وفر  و وتركيبها خصائصها على املرتكزة اخلدمة ملزايا واملنطقي واملرتب السليم العرض -

 .ذلك وغري

 االلتزام مع ) جتريح دون ( العميل عليها يعتمد اليت اخلدمات يف القصور نواحي على الرتكيز -

 .هذه القصور نواحي من املخرج هو اجلديد املنتج هذا يف التعامل بان العميل وإقناع باملوضوعية

 اخل... والنظر والتذوق والشم واللمس السمع حلاسة للتأثري كوسيلة البيعية املعدات كافة اعتماد -

 .ملزاياه االستماع جمرد التأثري يف تفوق رؤيته و تذوقه أن شك فال طعاما السلعة تكون كان

 وان يستوضحها أن جيب اليت األمور كافة عن يستفسر لكي كامل بشكل للعميل الفرصة ترك -

�ويل  أو مبالغة دون ودقة مبوضوعية االستفسارات تلك على للرد مستعدا اخلدمة جمهز يكون

 أو الشراء إجراءات سبل يستكمل أن ميكن اخلدمة جمهز بصدق شعوره عند العميل إن حيث

 .تردد دون اخلدمة اقتناء

 متطلبات توفري بأمهية والشعور واالبتسامة كالرتحيب بالتعامل اإلنسانية اجلوانب على الرتكيز -

 يف اجلودة من عالية درجة بتحقيق الكفيلة السبل من وغريها للعمالء واملستقبلية احلالية احلاجات

 بتلبية دائمة استعدادات من العمالء يلمسه ملا غريها دون هذه باملنظمة وااللتزام الوالء ترصني

 .واحلاجات املتطلبات

 

 

                                                             
1
 اإلسالمیة للدراسات البحوث دار: دبي(اإلسالمیة االقتصادیة النظریة إلى مدخل: البشریة الحاجات مرعي، فرحان البشیر محمد  

  .32ص بتصرف،)  2001 ، التراث وإحیاء
2
: دمشق( التسویق في الماجستیر شھادة نیل متطلبات ضمن رسالة التنافسیة، المیزة تحقیق في ودوره العمالء رضا شمسین، رامي  

  .56 ص)  2009 االقتصاد، كلیة دمشق، جامعة



  .البنوك تنافسیة لتطویر كمدخل العمالء قبل من المدركة البنكیة الخدمات جودة    : الثاني الفصل
 

106 
 

  :لديه االعتراضات ومعالجة العميل إقناع. 3

 العديد تتطلب دائما بسيطة مهمة ليست اخلدمة تلك باقتناء لديه الرغبة وخلق العميل إقناع سبل إن

 القادرة اخلدمات تقدمي خالل من العمالء لدى القناعة مرتكزات خلق على القادرة السلوكية اجلهود من

 على باحلصول قيامه عند العمالء بعض يبديها اليت االعرتاضات بعض ومعاجلةقناعا�م  استقطاب على

 أن وتبني العمالء، شكاوى أمهية ازدياد املاضية القليلة السنوات خالل البنوك أدركت ،حيث 1اخلدمة

 يتعلق فيما املختلفة�م وتعليقا أرائهم ومساع العمالء احتياجات لتحقيق فعالة وسيلة الشكاوى تلك

 واملال اجلهد من الكثري تصرف هذا يومنا يف البنوك أصبحت وبالتايل .البنوك بتلك اخلاصة باخلدمات

  .املختلفة�م وتعليقا شكواهم عن املمكنة الوسائل بكل للتعبري العمالء لتشجيع

 دون معه التعامل عن يتوقفون البنك، خدمات من املسرورين غري العمالء من العظمى األغلبية أن كما

 دون ، باطال أم كانت حقا مبظلمتهم، وزمالئهم أصدقائهم إخبار إىل باإلضافة تذمرهم، بسبب إعالمه

  2:البنك على ولذلك 1 عليها الرد فرصة منحه

 وإشعار الشكاوي، إىل اإلصغاء يتطلب وهذا : العمالء بشكاوي واالهتمام العناية على العمل -

 و مشاعر تقدير ضرورة وكذلك وصحيح، جيد بشكل مسعت قد الشكاوي هذه بأن العمالء

 اختاذه سيتم اليت اإلجراءات شرح ضرورة وكذلك ،...أمله خيبة و وإستيائه غضبه إمتصاص

 العميل إىل الشكر بتقدمي املسئول املوظف قيام من بد ال النهاية ويف الشكاوي، هذه ملعاجلة

 .الشكوى بعرض قيامه نتيجة

 : صحيحة بصورة عمومية الشكاوي أكثر ملعاجلة االستعداد -

 عندما تقوله أن جيب الذي وما العامة الشكاوي أكثر على التعرف البنك يف املسئولني على كذلك

  . العمالء قبل من شكاوي تقدم

 ويتم البنك جانب إىل معهم التعامل يصعب الذين العمالء كسب كيفية املوظف يعرف أن -

 :التالية اخلطوات خالل من ذلك

                                                             
1
  219 ذكره،ص سبق ،مرجع  حمود كاظم خضیر3.   

  72 ص)  1998 ، للعلوم العربیة الدار: بیروت( الزبائن خدمة أصول والترجمة، التعریب مركز ترجمة والمین، جون  2
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  .شخصيا مأخذا االمور أخذ عدم املسؤول أو املوظف على :االولى الخطوة

 كلماته يتدبر أن و جبدية اإلصغاء و هدوئه، على احملافظة املسؤول أو املوظف على:الثانية الخطوة

  .فائقة بعناية

 ذلك ويتطلب الشخص، على وليس املشكلة على املسؤول أو املوظف يركز نأ : الثالثة الخطوة

 الشخص هذا إليه حيتاج ما وحتديد املشكلة حل على والعمل واجللوس هادئ مكان إىل ذهابه

  . املسؤول هذا به يقوم أن ميكن ما على العمالء إطالع وضرورة الشكوى قدم الذي

  البنك مع بالتعامل العمالء استمرارية من التأكد .4

 الذين العمالء ختدم فهي جدد، عمالء جلذب اسرتاتيجيات تصميم من أبعد اليوم البنوك تذهب

 للسلوكيات املتعمقة الدراسة على جهودها البنوك تركز حيث ،1 دواما وأكثر أعمق بطريقة ختتارهم

 جذب بني ما العالقة على املبنية املبتكرات وتنفيذ تصميم على احملنكون يعملون فاملدراء للعمالء املتوقعة

 تتوفر أن جيب املدراء فهؤالء ،�م  لالحتفاظ سلوكهم على التأثري على القدرة الوقت نفس ويف العمالء

 لإلبقاء اجليدين العمالء سلوكيات أعماق يف الدخول يستطيعون خالهلا من اليت القوية اخلربة لديهم

 من أرباحهم زيادة الوقت نفس ويف اخلسارة جتنبهم خالل من ذلك البنك، مع تعاملهم الستمرار عليهم

 فإن االئتمان، خبط يتعلق فيما خاصة املصريف لسلوكهم تارخيية دراسة خالل من وذلك البنك خالل

 مؤكدة أرباحا حيقق للمقرتض املصريف السلوك دراسة خالل من جيدة بضوابط تسهيالت منح عملية

  2.صحيح والعكس خاسرة، صفقات يف التورط من املقرتض مينع الوقت نفس ويف للبنك

 من يأيت عادة البنك وبني بينهم الوالء وخلق البنك مع بالتعامل العمالء استمرارية من التأكد عملية إن

 البنك بني الوالء بضمان الصدارة مرتكز تشكل اليت والتسويقية البيعية اخلدمات من العديد خالل

  :3منها والعمالء

  :خالل من املوقف معاجلة البنك على الشكاوى حدوث حالة يف -

 قبلهم من املقدمة الشكوى بأمهية إشعارهم و هلم اإلعتذار . 
                                                             

  .86 ص ذكره، سبق مرجع األول، الكتاب التسویق، أساسیات ارمسترونج، جاري كوتلر، فیلیب  1
2
  .180 ص)  2008 والتوزیع، للنشر وائل دار:  عمان( والتطبیق، النظریة بین المصرفي التسویق تایھ، أبو صالح  

  .222 ص ذكره، سبق مرجع ،حمود كاظم خضیر  3
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 ذلك عن النامجة اخلسارة عن تعويضهم . 

 باخلدمة لالستخدام الصاحلة غري أو التالفة األجزاء إستبدال. 

 دائم بصورة هلم اجليدة النوعية ذات اخلدمات العمالء وتوفري دور تعظيم. 

 يتابعوا أن اخلدمة جمهزي على العمالء مع والتعاقد البيع عملية إمتام بعد :اخلدمات توفري -

 :مثل البيع بعد ما اخلدمات تقدمي باستمرار

 الرتكيب خدمات . 

 الصيانة خدمات. 

 التشغيل أو االستخدام بطريقة التشغيل على القائمني تدريب. 

 اخل...االستعمال أثناء تلفها يتم اليت لألجزاء الغيار قطع توفري.  

 وتساعد تساهم اليت األمور من وفاعلية بكفاءة للعمالء اخلدمات هذه مثل تقدمي أن فيه شك ال ومما

 إزاء السوقية حبصصه واستقراره وجوده واستمرارية دوره وتدعيم البنك مع التعامل يف االستمرار يف

 .األعمال دنيا يف للبقاء وحتقيقه القائمة املنافسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  .البنوك تنافسیة لتطویر كمدخل العمالء قبل من المدركة البنكیة الخدمات جودة    : الثاني الفصل
 

109 
 

  

  .البنوك تنافسية لتطوير كمدخل الشاملة الجودة إدارة تطبيق - الثالث المبحث

 حيث تطبيقه، أحسن إذا املؤسسات جودة رفع يف تتجلى بالغة بأمهية الشاملة اجلودة إدارة مدخل يتمتع

 على خاصة بصفة اخلدمية واملؤسسات والبنوك عامة بصفة املؤسسات الشاملة اجلودة إدارة تساعد

 وتقدمي أدائه كفاءة ورفع البنك ثقافة تغيري إحداث خالل من ذلك و ، والئهم وحتقيق عمالئها إرضاء

 تطوير مث ومن السوقية حصته وتوسيع البنك رحبية زيادة يف يسهم مما عالية جودة ذات خدمات

  .تنافسيته

  بالبنوك الشاملة الجودة إدارة تطبيق -األول المطلب

  البنوك في الشاملة الجودة إدارة لتطبيق البنوك توجه دوافع -أوال

  :منها نذكر الشاملة اجلودة إدارة بتطبيق ك البنوك اهتمام لتزايد أسباب عدة توجد

 وقت أي من أكثر اخلدمات تقدم اليت التجارية املؤسسات أعداد تزايد: الخدمات مجال نمو .1

 نشاطها يتعلق األمريكية التجارية األعمال مؤسسات نصف املثال سبيل فعلى مضى،

  1.بالتوسع مستمرا مازال باخلدمات الصلة ذات املؤسسات منو أن إىل إضافة باخلدمات،

 ا�ال يف معتربة واضطرابات تطورات األخرية السنوات تشهد: المنافسة حدة ازدياد. 2

 مبنافسة يتميز حمليط أسست اليت العوملة يف التغري هذا صور أبرز وتتجلى واالجتماعي، االقتصادي

 يف اجلودة توفر أن املعلوم املنافسة،من على بقدرته مرهون بنك أي مصري أصبح وهلذا شرسة ،

  .التنافسية قدراته تطوير يف أساسيا عامال يعترب عمالئه إىل املقدمة اخلدمات

 مدى الرقمي واالنفجار املعرفة انتشار ظل يف األخرية السنوات يف ازداد: للعمالء األكبر الفهم. 3

 ذات اخلدمة بني التمييز على قادريني وأصبحوا إليهم املقدمة اخلدمات مبستوى ومعرفتهم العمالء وعي

                                                             
  .19 ص ذكره، سبق مرجع الشبلي، طارق الدراركة، مؤمون  1
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 تسمح اليت السبل أهم اجلودة تعترب الصدد هذا ويف حاجاته، تشبع ال اليت الرديئة وتلك العالية اجلودة

  1.احلاجات هذه األمثل لتحقيق والطريقة حاجاته وتفهم العميل على اجليد بالتعرف للبنك

 واملؤسسات البنوك من كبري عدد لتوفر نظرا: البنكية الخدمات بتحسين العمالء مطالبة تزايد. 4

 الذين البنوك يطالبون أصبحوا لذلك  املشرتين وراء تسعى سوق يف �مبأ يدركون العمالء أصبح املالية،

 من كثري يف مستعدون العمالء أن حيث إليهم، املقدمة اخلدمة مستوى بتحسني معها التعامل اختاروا

 كان املاضي يف املثال سبيل وعلى له، املقدمة اخلدمات جودة مستوى حتسني تكاليف لدفع األحيان

 اخلدمة تقدمي يتم أن يتوقعون األن حني يف أليام، ورمبا لساعات طوابري يف للوقوف استعداد على العميل

  .2إال ليس معدودة دقائق غضون يف هلم

 ضرورة على احلايل الوقت يف حترص البنوك أصبحت: البنكية الخدمة لجودة االقتصادي المدلول. 5

 جيب بل ، 3جدد عمالء جلذب فقط تسعى ال حيث عمالئها، قاعدة وتوسيع معها التعامل استمرار

 خالل من العمالء خدمة جلودة القصوى األمهية تظهر هنا ومن بالعمالء، اإلمكان قدر االحتفاظ عليها

  .4هلم حتقيقه على والعمل رحبية األكثر البنك لعمالء أمهية األكثر الشيء فهم

 بل واالستثمار، التجارة على تقتصر ال االقتصادي االنفتاح ظاهرة إن: العالمية األسواق انفتاح. 6

 على ما وبالتايل ، الوطنية احلدود عرب املالية واخلدمات واملعلومات التكنولوجيا تدفقات أيضا تشمل

 هلا وتسمح عمالئها برضا حتظى عالية جودة ذات خدمات تقدمي خالل من التميز حتقيق إال املصارف

  .�ا خدما�ا تتسم اليت العالية واجلودة العاملية، البنوك متتلكها اليت الضخمة اإلمكانيات أمام بالصمود

  :البنوك في الشاملة الجودة إدارة تطبيق مراحل -ثانيا

 مراحل بعدة تطبيقه مير أن بد فال ومستمر، املدى طويل برنامج الشاملة اجلودة إدارة برنامج أن مبا

 تناولت اليت الدراسات ملختلف ووفقا تطبيقه، من املرجوة األهداف إىل الوصول ميكن حىت متسلسلة

   :يف املراحل هذه تتمثل املوضوع هذا

                                                             
1
  .14 ص بتصرف،)  1996 النھضة، دار: القاھرة( المنتجات جودة ومراقبة تخطیط المحسن، عبد توفیق  

  .19 ص بتصرف، ذكره، سبق مرجع والمین، جون  2
3
  .151صذكره، سبق مرجع الشبلي، طارق الدراركة، مؤمون  

  .37 ص)  2007 لإلدارة، المھنیة الخبرات مركز: القاھرة(العمالء خدمة في التمیز استراتیجیات توفیق، الرحمن عبد  4
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  :اإلعداد مرحلة -األولى المرحلة .1

 قرار اختاذ مبقتضاها يتم حيث بالبنك، الشاملة اجلودة إدارة تطبيق مراحل أهم من املرحلة هذه تعترب

 يبدأ حيث مزاياه، كل من واالستفادة الشاملة، اجلودة إدارة مدخل تطبيق حنو بالتوجه البنك إدارة

 وكل�ا وأساسيا الشاملة اجلودة إدارة وأفكار مبادئ لتعلم الالزم، التدريب بتلقي البنك يف املديرون

 حيث التغيري، من باخلوف يشعروا ال حىت املديرين نفوس يف الثقة زرع أجل من وذلك ،�امقوما

 املتاحة الفرص استثمار خالهلا من ميكن اليت الوحيدة الطريقة أنه على التغيري إىل النظر جيب

 العليا�ا إدار  تلتزم ال بنوك يف الفرص هذه استثمار ميكن ال وبالطبع تنافسي، مصدر إىل وحتويلها

  يف "وجوران دميينج " من كل ذكر حيث 1بالبنك الشاملة اجلودة إدارة تطبيق حنو التوجه بدعم

 للبنك العليا اإلدارة من واصح قرار وجود دون اإلدارة تطبيق بنجاح اجلزم ميكن ال أنهكتابا�م 

 العناصر تعلم املصرف مديري على يتوجب املرحلة هذه ويف بالبنك اجلودة تطبيق برنامج بدعم

  :خالل من الشاملة اجلودة عن األساسية

 أمهيتها الشاملة، اجلودة إدارة مبفهوم إملامهم بغية وهذا املوضوع، عن نشر ما كل إىل الرجوع -

 .ومزاياها

 لالستماع الشاملة، اجلودة إدارة برنامج طبقت اليت والبنوك للمؤسسات ميدانية بزيارات القيام -

 بأمهية ثابتة قناعات إىل الوصول على اإلدارة وأعضاء املدير على يساعد ما وهذا جتربتها، إىل

 .ذلك يف الشروع قبل تطبيقه جبدوى باملؤسسة العملني األفراد وإقناع األسلوب هذا

 أساس على مبنيا يكون أن البد الشاملة اجلودة إدارة مفهوم تطبيق أن القول ميكن عامة وبصفة -

 ومقوماته عناصره على والتدريب التعلم طريق عن وذلك املفهوم، هذا بأبعاد الوعي من

 .األساسية

  

 

                                                             
1
: ورقلة(الباحث مجلة مستقبلیة، رؤیة -االقتصادیة المؤسسات وثقافة المعرفة مؤسسات محمد، عجیلة عمر، عزاوي 6 ، 2006(  

  .60 ص بتصرف، )4،2006العدد ورقلة، جامعة
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  :التخطيط -الثانية المرحلة .2

 اخلطط وضع املرحلة هذه يف يتم بالدعم وتعهدها للبنك العليا اإلدارة واقتناع القرار اختاذ بعد

 للتطبيق، الالزمة واملوارد اهلياكل حتديد يتم كما الشاملة اجلودة إدارة برنامج تنفيذ لعملية التفصيلية

 خالل من الشاملة اجلودة إدارة وتنفيذ لتطبيق التخطيط ويتم اجلودة، جملس أعضاء اختيار يتم كما

  1:التالية اخلطوات

  اجلودة جلنة أعضاء اختيار -

  اجلودة مستشار اختيار -

  واملستشار اجلودة توجيه جلنة تدريب -

  الالزمة املوارد وختصيص التطبيق خطة على املوافقة -

  :والتقييم التقدير مرحلة - الثالثة المرحلة. 3

 التنفيذ مرحلة لتنفيذ والتخطيط اإلعداد، مراحل لتقييم الضرورية املعلومات توفري املرحلة هذه تتضمن

  2:التالية اخلطوات املرحلة هذه وتشمل ، وخارجه البنك داخل املسح عمليات خالل من بعد، فيما

 إدارة بأمهية بالبنك العاملني وإدراك وعي معرفة، مدى خالله من�دف  والذي :الذاتي التقييم -

 .الشاملة اجلودة

 آرائهم، واستقصاء العاملني، مع الشخصية املقابالت طريق عن ذلك ويتم :التنظيمي التقييم -

 اجلودة بإدارة يتعلق فيما فيها، املرغوب وتلك احلالية، التنظيمية الثقافة بني الفجوة لتحديد

 .الشاملة

                                                             
 العدد ورقلة، جامعة: ورقلة(الباحث مجلة الخدمیة، المؤسسات في )TQM(لة الشام الجودة إدارة عیشاوي، بن أحمد   1

  .11ص)04،2006
  .12تفس مرجع السابق ص   2
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�م ومقرتحا البنك عمالء رضا مدى على التعرف إىل العملية هذه وترمي :العمالء رأي تقييم -

 من البنك إدارة متكن اليت الفعالة االتصال طرق خالل من وذلك املنشود، التغيري خيص فيما

 .البنك من العمالء ينتظره ما معرفة

 الدورات يف شاركوا ممن األفعال ردود معرفة من البنك إدارة متكن واليت :المرتدة التغذية -

 .الدورات هذه لتحسني�م واقرتاحا وآرائهم التدريبية،

  :التنفيذ مرحلة -الرابعة المرحلة. 4

 املرحلة هذه تبدأ الشاملة، اجلودة إدارة تطبيق يف التدرج املرحلة هذه يف�ا  االهتمام جيب اليت األمور من

 إدارة وقضايا بشؤون الالزمة والدراية باخلربة يتمتع يكون وعادة البنك يف التدريب يتوىل من اختيار

 هذا مثل يف متخصصة خارجية جبهات االستعانة األحيان من كثري يف يتم كما الشاملة، اجلودة

 عمليات على تدرب اليت الوسطى اإلدارة مث ومن العليا اإلدارة تدريب بدأي ذلك وبعد ،التدريب

 جلميع الشاملة اجلودة إدارة بتطبيق يتعلق فيما اإلسرتاتيجية واألهداف التصور ونقل والتوجيه، التخطيط

 ولكن ،1بالبنك للعاملني واملهارات اخلربات توفري فقط ليس التدريب هذا هدف إن بالبنك، العاملني

  :2يلي فيما التدريب هذا أهداف أهم بلورة وميكننا أفضل بطريقةقدرا�م  الستخدام الرغبة تنمية أيضا

 .الشاملة اجلودة بأمهية ووعيهم بالبنك العاملني إدراك ضمان -

 .العمل أداء يف برغبته مرهونة العامل إنتاجية زيادة أن باعتبار عملهم، غي العاملني ترغيب -

 الشاملة، اجلودة إدارة مببادئ إملامهم خالل من وجناحه البنك استقرار يف العاملني دور تفعيل -

 استقراره عوامل أهم من البنك خدمات عن رضاهم يعترب الذين بالعمالء، يتعلق ما يف وخباصة

 .املنافسة البنوك على وتفوقه

 

 

                                                             
1
 التنمیة حول الدولي الملتقى البشریة، القدرات لتنمیة األساسیة المقومات كأحد التدریب الساسي، محمد الشایب منصور، زاھي بن  

-09 االقتصادیة، والعلوم الحقوق كلیة ورقلة، جامعة: ورقلة(البشریة والكفاءات المعرفة اقتصاد في االندماج وفرص البشریة
  .199ص)2004مارس 10

  .199 ص السابق، المرجع نفس  2
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 :ونشرها الخبرات تبادل -الخامسة المرحلة .5

 سامهوا الذين املدربني دعوة تتوىل البنك إدارة فإن بنجاح، الشاملة اجلودة إدارة منهج تطبيق كلل إذا  

 نتائج على الطالعهم والعمالء كالعاملني اآلخرين الشركاء مجيع إىل باإلضافة النموذج، هذا تطبيق يف

  .1االجتاه هذا يف والتقدم االستمرار حنو أكثر والتكاتف معها للتضامن�م ودعو  التطبيق هذا

  .بالبنوك الجودة إدارة تطبيق وعوائق صعوبات -ثالثا

 فوائد من حققته وما الشاملة اجلودة إدارة تطبيق يف البنوك من العديد حققته الذي النجاح رغم

 من الكثري القت الشاملة، اجلودة إدارة تطبيق يف شرعت اليت البنوك هذه من الكثري أن إال ومزايا،

 من ترجوها كانت اليت األهداف حتقيق وعدم بعضها، فشل إىل أدت اليت والصعوبات املعوقات

 ملدخل الناجح التطبيق تعيق اليت والصعوبات املشاكل ألهم عرض يلي وفيما العملية، هذه وراء

 اليت العقبات منجمموعة  "مساح ميهوب " حدد فقد الصدد هذا ويف  بالبنوك الشاملة اجلودة إدارة

  2:يلي فيما متثلت واليت بالبنوك الشاملة اجلودة إدارة تطبيق جناح دون حتول

 .النظام لتطبيق الضرورية اجلهود بذل دون التطبيق نتائج توقع يف البنوك تعجل -

 عليه يرتتب مما للبيانات سليم الغري التحليل إىل يؤدي مما اإلحصائية للطرق السيئ االستخدام -

 .ومضللة خاطئة نتائج إىل الوصول

 .بالبنك العاملني مهارات مستوى اخنفاض -

 .هلا املناسب املناخ�يئة  دون الشاملة اجلودة إدارة نظام حتقيق يف البدء -

 . القرارات اختاذ يف تؤثر واليت السياسية العوامل عن الناجتة القرارات ببعض البنك تأثر -

 .الشاملة اجلودة إدارة تطبيق حمل البنك مناسبة بدراسات القيام دون أخرى بنوك وحماكاة تقليد -

                                                             
 الخدمة، جودة مستوى تحسین في الشاملة الجودة إدارة وأبعاد االلكترونیة الحكومة تطبیق أثر حجازي، علي ھیثم ، خیر محمد  1

 ص بتصرف،)  2007 دیسمبر ، 02 العدد سعید، ببور التجارة كلیة السویس، قناة جامعة: مصر( والتجاریة المالیة البحوث مجلة
15.   

 قطاع في الشاملة الجودة إدارة: الدولي الملتقى المصارف، في العمیل على الشاملة الجودة إدارة تطبیق أثر سماح، میھوب  2
 15-14التسییر وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة منتوري، التسییر وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة منتوري، جامعة: قسنطینة(الخدمات
  - 8 ص  2010 )دیسمبر
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 .البنوك يف والعمالء العاملني بني االتصال ضعف -

 .بالبنك الشاملة اجلودة إدارة تطبيق من املرجوة األهداف توضيح عدم -

  .بالبنوك الشاملة الجودة إدارة تطبيق متطلبات -رابعا

 مالئمة تنافسية وإسرتاتيجية إداري، نظام باعتبارها الشاملة اجلودة إدارة مدخل تبين على البنوك تركز

 وامتالك اجلديد االقتصادي املناخ مع للتكيف اهلادفة -أنواعها مبختلف- االقتصادية للمؤسسات

 اليت املتطلبات من مبجموعة وااللتزام توفري إىل حيتاج املنهج هذا تبين أن غري التنافسية،�ا قدرا وتطوير

 خمتلف على االطالع خالل ومن الشاملة، اجلودة إدارة تطبيق من االستفادة يف املصرف بنجاح تسمح

  :املتطلبات هذه أهم يلي فيما نبني املوضوع هلذا تطرقت اليت الدراسات

 1.باجلودة الوعي 

 املنظمة ثقافة. 

 إداري التزام وجود. 

 العاملني على الرتكيز. 

 العميل على الرتكيز. 

 املستمر التحسني. 

 اجلودة أخالقيات غرس. 

 االسرتاتيجي التخطيط. 

 احلقائق أساس على القرارات اختاذ. 

 العمل يف املوظفني مشاركة. 

  

                                                             
  .16 ص)  2003 العربیة، النیل مجموعة: القاھرة(  الخدمة جودة على التدریب زكي، شویكار ترجمة باي، نیو توني  1
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  للبنك تنافسية لتطوير كمدخل البنكية الخدمات جودة -الثاني المطلب

  :للبنك التنافسية القدرة مفهوم -أوال

 مع و البنكية األسواق خمتلف مع التعامل له يتيح الذي الوضع" للبنك التنافسية بالقدرة يقصد

 البنك قدرة مدى تعرب التنافسية امليزة أن مبعىن منافسيه، من أفضل بصورة به احمليطة البيئة عناصر

1"مبثلها القيام عن منافسيه يعجز بطريقة األداء على ". 

 خالل من البنكية السوق اكتساح على البنك قدرة"  أ�ا على التنافسية القدرة آخرون يعرف كما

  2".املقدمة اخلدمات جودة على احملافظة مع اخلدمات عرض أسعار و التكاليف التحكم يف

 املوارد تشمل اليت و مكونا�ا الذاتية بتغري باستمرار تتغري دينامكية عملية" التنافسية ة القدر إن

   البنك اعتبار ميكن و النتائج، و النظم و و البشرية التقنية

".الزمن عرب زياد�ا أو السوق يف حصته على احملافظة أستطاع إذا املنافسة قادر على  

 عن التميز على ته قدر هو ألول شقني،ا للبنك التنافسية للقدرة مصطفى سيد أمحد وحسب

 و االبتكار يف و البيع، بعد و قبل ما خدمات أو التسليم توقيت أو السعر أو اجلودة يف املنافسني

 ال و العمالء، جذب و مغازلة على البنك قدرة فهو الثاين أما. الفاعل التغيري السريع على القدرة

 البنك يعترب و3 .األول الشق يف النجاح على بعيد حد إىل الثاين متوقف الشق يف النجاح أن شك

 القدرة بناء إن. الزمن زياد�ا عرب أو السوق يف حصته احملافظة على استطاع إذا املنافسة على قادرا

 جماالت يف قدرة من البنك به يتميز قد ما املنفردة لبعض املظاهر إىل النظر يتجاوز للبنك التنافسية

 معناها يف التنافسية القدرة منها اليت تتشكل الكلية القدرات إىل النظر هو األهم لكن و حمددة،

  08رقم اجلدول يف موضح هو كما ذلك و الشامل

  

                                                             
  .72 ص)  2004 جریر، مكتبة: الریاض(الجدید المدیر عدة كریتندون، روبرت  1
2
 تنافسیة حول الدولي الملتقى الجزائریة، للمؤسسات التنافسیة القدرة لتعزیز كمدخل للتغییر الحدیثة االستراتیجیات عیاري، أمال  

 أكتوبر 29 خیضر، محمد جامعة: بسكرة( االقتصادیة العلوم و الحقوق بكلیة المنظم المحیط، تحوالت و االقتصادیة المؤسسات
  .11 ص 2002)

3
 مصریة، االنجلو مكتبة: القاھرة( والتنافسیة للجودة عصري دلیل:  9000 واإلیزو الشاملة الجودة إدارة مصطفى، سید أحمد  

  .116 ص) 2005
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  .للبنك التنافسية القدرة منها تتشكل اليت القدرات)  08( رقم اجلدول

 النتيجة  األداء و القدرات التنافسية  اإلمكانات المتاحة للبنك

 و املعلومات نظم يف تتمثل: معلوماتية قدرات -

عناصر  عن املتاح املعرفة رصيد الفعالة،و االتصاالت

 السوق متغريات و األعمال نظام

 على يساعد الذي املرن اهليكلي التنظيم: تنظيمية قدرة -

 البيئة على املنفتح و املعلومات، تدفق وسهولة االتصال

 املناسبة املالية املوارد: متويلية قدرة  -

 بالسوق االتصال إمكانيات و أساليب: تسويقية قدرة -

إليهم  اخلدمات تدفق لتحقيق العمالء إىل و الوصول

 .لتوقعا�م وفقا و متطلبا�م حبسب

و  املؤهلة و املدربة البشرية املوارد: بشرية قدرة -

الرغبة  و املبدعة الذهنية الطاقات و للعمل املتحمسة

 .اجلميع طرف من املشاركة يف

 و اإلسرتاتيجية الرؤية ذات القيادات: قيادية قدرة -

  املستمر التحسني و التطوير و االلتزام باالبتكار

 فاعلية إىل وتشري: السوقية احلصة -

عمله،   جناح مدى أو البنك

مع  نةرمقا براجمه خدماته،

 .منافسيه

 البنك على مقدرة يف وتتمثل الرحبية -

 ربح وحتقيق هوامش مبيعاته، زيادة

 .معتربة

 و اإلنتاجية القدرات: إنتاجية قدرة -

و  البحثية اإلمكانيات و النظم

 إنتاج على القادرة التطويرية

 .متميزة خدمات

 

 

 

  

 

 

 

 التميز تنافسية حتقق قدرة

ختلق  و على املنافسني

 قيمة تنافسية و مركز

.البنك  

 

 

 

  

 دار: عمان(معاصر واسرتاتيجي كمي مدخل: البنوك إدارة الدوري، الرمحان عبد مؤيد احلسيين، حسن فالح :املصدر

  .222ص)  2000 والتوزيع، للنشر وائل

  :الشاملة الجودة مدخل ضمن البنكية الخدمات بجودة التنافس متطلبات -ثانيا

 للمؤسسات، احلكومي الدعم وتقلص التقليدية احلواجز وتالشي اجلديد العاملي االقتصاد ظروف ظل يف

 على الضروري من العمالء وحاجا�م، أصبح رغبات وتنوع وتزايد املنافسة وشراسة حدة تزايد ويف ظل

 الشاملة اجلودة التنافس مبدخل ويعترب منافسيه، على والتفوق التميز من متكنه تنافسية قدرة خلق البنك
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 جيب البنك اليت املنطلقات من جمموعة يتطلب ذلك لكن للبنك التنافسية القدرة بناء أسس أهم من

  1:يلي كما السلمي علي الدكتور حددها وقد أساسها على العمل

 .جتنبها حماولة أو جتاهلها من بدال املتغريات مع والتعامل حقيقة باعتباره التغيري قبول -

 .فيه والتأثري مكوناته مع للتعامل أساليب واستحداث بالبنك احمليط املناخ بأمهية االقتناع -

 باعتباره أحكامه وقبول فشله أو البنك جناح يف األساس باعتباره والياته بالسوق االعرتاف -

 .أدائه تقييم يف الفيصل

 .واختيار�ا البنك إدارة لتفكري حاكم كعنصر واملتجددة اجلديدة التكنولوجيا استيعاب -

 .للبنك واألساليب التنظيمات وتصميم رسم وإعادة املعلومات لتكنولوجيا الذكي االستخدام -

 التطوير خالل من املنافسني على السبق حتقيق وراء والسعي ضروري كواقع املنافسة قبول -

 .واالبتكار

 قدرات كامل إىل املستند التميز لتحقيق وحشدها الطاقات لكل األمثل االستثمار أمهية إدراك -

 .البنك

 .املنافع خلق يف عليه يعتمد للبنك رئيسيرد كمو  الوقت أمهية دراكإ -

  :الشاملة الجودة إدارة مدخل ضمن البنكية الخدمة بجودة التميز سبل -ثالثا

 قدرة خلق مبكان األمهية من أصبح العمالء وتوقعات رغبات تزايد و تنوع و املنافسة حدة تزايد مع

مقومات  و سبل تنشأ و أكثر، أو وبدرجة أكثر أو جمال يف منافسيه على متيزا �يئ له للبنك تنافسية

  2:التالية املصادر من للبنك تنافسية �يئة و تنمية

 حتليل و دراسة يف يساعد مبا العمالء خصائص و هيكل حيث من الدميوغرافية البيئة حتليل -

 .يرغبو�ا اليت اخلدمات ومعرفة البنكي اإلنفاق اجتاها�م ورغبا�م حنو

                                                             
  .25 ص)  1995 غریب، دار:  القاھرة( 9000 لإلیزو التأھیل ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة ، السلمي علي 1
2
: المتحدة العربیة اإلمارات( اقتصادیة آفاق مجلة المصرفیة، الصناعة في للتنافسیة كمدخل الشاملة الجودة مصطفى،إدارة سید أحمد  

  .65ص)9،2004 العدد ، 25 المجلد والصناعة، التجارة غرف اتحاد
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 السوق يف املنافسة تقييم و بدراسة ذلك و تسويقيا، و تكنولوجيا البنكية املنافسة اجتاهات حتليل -

 و األخرى، املالية املؤسسات و البنوك طرف من املقدمة اخلدمات على و التعرف البنكية

 .املنافسون يتبناها اليت اإلسرتاتيجيات التسويقية على التعرف

 .الرتكيز التميز، اجلودة، إسرتاتيجيات مثل مناسبة بنكية تنافسية اسرتاتيجيات تبين أو تصميم -

 العمالء وتوقعات رغبات استلهام على يقوم اسرتاتيجي كخيار الشاملة اجلودة إدارة مدخل تبين -

 .البنك وخدمات وسياسات واسرتاتيجيات أهداف كأساس لتصميم

 املقدمة اخلدمات هيكل يف اخلدمة تطوير و املستمر التحسني و اخلدمة جودة مبدأ اعتماد -

 .البنكي األداء ضرورات أساسية من كضرورة

 .جود�ا و تطويرها  وقياس البنكية اخلدمة تصميم يف الزاوية حجر البنك عميل اعتبار -

 التكنولوجيا استيعاب مدى تناسب مراعاة مع تنافسي، كسالح املعلومات تكنولوجيا استخدام -

 تكنولوجيا استخدام ميكن من أمثلة ا�االت اليت و ، العمالءطرف  من املستعملة البنكية

 البطاقات و ATM اآليل  الصرف خدمات البنكية، اخلدمات مزيج إلثراء فيها املعلومات

 .وغريها املنزيل البنك املصريف، اهلاتف البنكية،

  : البنك تنافسية تنمية في الجودة دور - رابعا

 متييز و املالية، واملؤسسات البنوك تنافسية لتطوير رئيسية كوسيلة اخلدمات جودة استخدام تزايد لقد

 تقدمي حالة يف املزايا من العديد البنوك جتين أن ميكن حيث املنافسني، خدما�ا عن خدمات

 و رضا زيادة ميكنها إذ الشاملة، اجلودة إدارة وأسس تطبيق مبادئ على اعتمادا البنكية اخلدمات

 احلصة من اكرب نصيب على و احلصول األرباح من أعلى قدر حتقيق مث من و العمالء، والء

 على اجلودة الشاملة إدارة تطبيق أثر إيضاح وميكن ،...وغريها التكاليف اخنفاض و السوقية،

  :يلي كما البنك تنافسية
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  :العمالء حاجات تلبية مدخل. 1

 اجل من فقط ليس ورغباته حاجاته وتلبية به االهتمام العميل على الرتكيز عملية تطلب ت

 أن حيث البنك، لعمل األساس احلجر العميل باعتبار وهذا إسعاده، اجل أيضا من بل إرضاءه،

 الرحبية، السوقي، كالنصيب املتغريات من العديد مع عالقات تفاعلية البنك عمالء ووالء لرضا

 ، ...السوقية احلصة ، الرحبية املتغرياتاجلودة �ذه  عالقة يف إليها سنشري واليت التكاليف ختفيض

  1:يلي ما به والعناية العميل خلدمة األساسية املبادئ وتتضمن

 .املطالب هذه اجناز يف والسرعة العميل مطالب لتلقي البنك نعين �ا استعداد و الفورية التلبية -

 .بااللتزامات الوفاء يف الدقة إىل باإلضافة الوعود تلبية على القدرة -

 .املتخصصة املشورة وتقدمي اخلدمة، أداء عند البنك موظفي يف اخلربة توفر ضرورة -

 .الالزمة باملعلومات العميل تزويد و التعامل يف الدقة -

 بعدم إبالغه يف لبقا البائع كون عدم يف دائما يكمن العميل غضب أن ذلك التعامل يف اللباقة -

 مساعدا دائما البنك موظف يرى أن حيب والعميل طلبها، اليت بالصورة تلبية طلباته إمكانية

 .له وناصحا

 يف موضوعي غري العميل كان ولو حىت رغباته تفهم و له اإلنصات و بالعميل االهتمام -

 .احلديث

 حتديد من اإبتداء العميل عن املعلومات تدفق يستمر أن تتطلب العميل على الرتكيز عملية إن -

 و رضاه عدم أو رضاه مدى و نظره وجهة نقل إىل ووصوال توقعاته و و رغباته احتياجاته

 .اخلدمة عن شكاويه

 .واالهتمام �ا  ودراستها نوعه كان مهما العميل من شكوى بأي الرتحيب املهم من -

  

                                                             
1
 األعمال، منظمات في والتمیز الجودة وسلوك؟ شھادة أم وثقافة فلسفة المصرفیة الخدمة جودة خلیل، الرزاق عبد عاشور، عادل  

  .277 ص)  2011 والتزویع، للنشر العربي المجتمع مكتبة :عمان(األول الجزء
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  :بالتكاليف الجودة عالقة. 2

 احلصول أن على ينص الذي القدمي، املعىن ذلك هلا يعد مل والتكلف اجلودة بني تربط اليت العالقة أن

 Qualité"غاليا  تكلف اجلودة"مقولة خالل من عنه واملعرب مرتفعة، تكاليف يتطلب جودة عالية على

coûte cher "اجلودة ليست"  أنه على ينص اليابانيون كرسه والذي العالقة هلذه اجلديد املفهوم ولكن 

 يف" كروسيب فليب"  ذكر وقد ،1 "الالجودة هي كثريا يكلف الذي ولكن كثريا، تكلف اليت هي

 أثبت حيث األرباح، وحتقيق التكلفة ختفيض إىل تؤدي اجلودة األعلى أن   Quality is free كتابه 

 قبل اجلودة تكاليف جمموع من أقل يكون تطبيقها بعد  اجلودة تكاليف جمموع أن الدراسات خمتلف

 باألخطاء البعض يسميه أو كما األوىل املرة من الصحيح العمل أداء"  تطبيق أن كما ، تطبيقها

 التكلفة إىل ختفيض أيضا سيؤدي الشاملة اجلودة إلدارة األساسية املبادئ من يعد الذي" الصفرية

حتول  تكلفة خفض إىل يؤدي للعمالء املتزايد الرضا أن إىل هنا التنويه وجيب األرباح، زيادة وبالتايل

 تكلفة إن حيث جدد، عمالء جذب تكلفة ختفيض إىل باإلضافة املستقبل يف أخرى بنوك إىل العمالء

 نفسه سيجد البنك أن أي القدماء، بالعمالء االحتفاظ تكلفة أضعاف متثل جديد عن عميل البحث

 اجلودة بني العالقة يبني املوايل والشكل. 2جدد  عمالء استقطاب أجل إضافية من أموال لدفع مضطرا

  .واألرباح والتكاليف

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1
  httpd, scribd.comdocs2eoa4ilhe7084j7b2r.pdf 

  .172 ص ذكره، سبق مرجع جودة، أحمد محفوظ  2
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  والتكاليف الشاملة اجلودة إدارة بني العالقة)  13(  رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 متطلبات: الدويل - امللتقى املؤسسات، تنافسية لتحقيق كأسلوب ة الشامل اجلودة إدارة عياش، قويدر:: الصدر

  718 ص) 2006بوعلي، بن حسيبة جامعة: الشلف(  العربية الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل

  :السوقية بالحصة الجودة عالقة. 3

 حتققها اليت املبيعاتع جممو  السوق من بالنصيب البعض يسميها كما أو السوقية احلصة متثل

 وكذا والرحبية التسويقية األنشطة فعالية على الدالة املؤشرات أهم أحدى تعترب ما حيث عالمة/مؤسسة

 على يقتصر فال العميل مفهوم وسع قد الشاملة اجلودة نظام أن العلم مؤسسة مع ألي التنافسية القدرة

 مفهوم TQMنظام  وسع كما املنظمة، داخل املوظفني العاملني إىل ميتد ولكن اخلارجي املستهلك

 علنيا، أو ضمنيا إما طلبها ويتم يتوقعها العميل، اليت واملزايا املقومات هي( املتوقعة اجلودة من اجلودة

 تشمل( املرضية باجلودة مرورا باإلحباط، العمالء يصيب والعكس بالرضا العمالء يشعر حتقيقها وعند

 وال توقعاته تتفق مع وهي الرضا ورائها من يكتسب واليت توفرها يف العميل يرغب اليت واملقومات املزايا

بالبنك الشاملة الجودة إدارة تطبیق             

األولى المرة من الصحیح العمل أداء   بالبنك المستمر التحسین  

األرباح وزیادة البنكیة الخدمات تكالیف تقلیص           

التكالیف تقلیص    اإلنتاجیة رفع      التكالیف تقلیص     

للالجودة المباشرة  
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العميل  يطلبها ال اليت والتوقعات املزايا مجلة هي( للعمالء السرور حتقق اليت اجلودة إىل وصوال ،)تفوقها

كهدف �ائي و   )توقعاته تفوقأل�ا  توفرها عدم حال يف يستاء وال توفرها عند ويسر بوجودها يعلم وال

 خانة يف ضمنها يصنف خصائص مجلة حيمل البنك طرف من خدمة أو منتج هذا معناه أن تقدمي

 احلصة على حتافظ األخرية هذه سيجعل TQMتطبيق  جناح املتوقعة بسبب اجلودة ذات املنتجات

 لو حني يف احلاليني، عمالئهال الوحيد البديل البنك خدمة هذا أو منتج جعل ذلك ألن احلالية السوقية

 واخلدمات املنتجات طائلة ضمن مبوجبها خدمة يصنف تقدمي من البنك مكن TQMتطبيق  جناح أن

 يتعداه بل احلالية السوقية احلصة احلفاظ على فقط شأنه من ليس ذلك فإن للسرور، اجلالبة اجلودة ذات

 احلاليني للعمالء حيد البديل الو فقط ليس البنك خدمة تصبح بذلك ألنه األخرية، هذه توسيع إىل

 فقد باحلصة السوقية العمالء رضا لعالقة بالنسبة أما.  املرتقبني للعمالء األمثل االختيار أيضا لكن

 تكون عندما موجبة تكون أن ميكن للبنك السوقية احلصة و العميل رضا بني العالقة أن Fornellأوضح 

 تكون قد كما ، متجانسة للسوق املقدمة البنكية املنتجات و متجانسة العمالء تفضيالت و أذواق

 و متجانسة، للسوق املقدمة املنتجات و متباينة العمالء تفضيالت و أذواق تكون عندما العالقة سلبية

 مما العمالء هؤالء خلدمة املبذولة اجلهود ختفيف إىل تضطره العمالء من متزايدة البنك أعدادا يواجه هنا

 Fornellوحسب 1السوقية  احلصة يف سلبا يؤثر ما وهو اخلدمات هذه مستوى جودة خفض إىل يؤدي

 لبذل نتيجة التكلفة مرتفعة تكون الغالب يف هجومية على  إسرتاتيجية يعتمد سوقي بنصيب فالفوز

 جيعل جناحها دفاعية إسرتاتيجية العميل رضا يعترب تكوين بينما البنك عن املشرتين حتول ملنع كبري جهد

 السوقي النصيب و العميل رضا بني اليت جتمع البنوك أما تكلفة، أكثر للمنافسني اهلجومية اإلسرتاتيجية

 على عميل كل مع بنكية تتناسب خدمات تقدمي طريق عن الرضا من متزايد مستوى حتقيق خالل من

  2.اقتصادية كبرية  بوفورات تتمتع سوف, كبري سوقي نصيب على احملافظة الوقت نفس يف و حده

  :بالربحية الجودة عالقة. 4

 جودة إىل ينظرون أصبحوا حيث منها، االستفادة وكيفية بالرحبية اجلودة بعالقة البنوك مديرو اهتمام زاد

 أثبتت وقد املستقبلية، اإليرادات على وأثرها اجلودة حتسني جهود أمهية وأدركوا كاستثمار، اخلدمة البنكية

 وكما البنوك ، حتققها اليت األرباح على البنكية اخلدمات جلودة إجيايب أثر املختلفة وجود الدراسات

                                                             
1
  .54ص ذكره، سبق مرجع حبیبة، كشیدة  
  .55نفس مرجع السابق ذكره ص  2
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 العمالء، لدى البنك صورة حتسني ، إىل يؤدي البنكية اخلدمة حتسني جودة فإن املوايل الشكل يوضح

 يؤدي كما للبنك، السوقية احلصة زيادة إىل ذلك واملبيعات،ويؤدي األسعار زيادة من البنك ميكن وذلك

 ختفيض وبالتايل املدخالت، يف تكاليف اهلدر تقليل إىل بالبنك الشاملة اجلودةة إدار  مبادئ تطبيق

. البنك رحبية زيادة التكاليف، هو واخنفاض اإليرادات زيادة وحمصلة البنكية، اخلدمات تقدمي تكاليف

 على له تأثري والذي العمالء ووالء رضا حتقيق هي البنك رحبية لزيادة السبل أهم أن إىل اإلشارة وجتدر

  1:يف يتمثل البنك رحبية

 بعدد االحتفاظ خالل من هذا و احلاليني، العمالء والء زيادة للعمالء املتزايد الرضا عن ينتج -

 يضمن ألنه املنظمة مردودية على أثره ينعكس مما املستقبل يف الشراء ليعيدوا عملية منهم كبري

 .مستقبال نقدية تدفقات وجود

أي أ�م  عليها، حيصلون اليت الفوائد مقابل أكثر لإلنفاق استعداد لديهم الراضني العمالء إن -

 عدم أما. الربح هامش من يزيد مما اجليدة املدركة للجودة نظرا مرتفعة، لدفع أسعار استعداد على

 .استبداهلم تكلفة و العمالء معدل دوران ارتفاع عنه ينتج العميل رضا

 املستقبل يف أخرى منظمات إىل العمالء حتول تكلفة خفض إىل يؤدي للعمالء املتزايد الرضا إن -

 متثل جديد عميل عن البحث تكلفة إن حيث جدد، عمالء جذب تكلفة إىل ختفيض باإلضافة

 أموال لدفع مضطرة نفسها ستجد املنظمة أن أي القدماء، االحتفاظ بالعمالء تكلفة أضعاف

 .جدد عمالء استقطاب أجل من إضافية

 ختفيض خالل من الرحبية زيادة إىل يؤدي اخلدمة أو للمنتج املدركة اجلودة عن العمالءإن رضا  -

 .اجلودة أنواع تكاليف خمتلف

  

  

 

                                                             
  55 ص ذكره، سبق مرجع حبیبة، كشیدة 1 
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  البنك رحبية على اجلودة أثر)  15( رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  50 ص)  2008 والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار: عمان( الشاملة اجلودة إدارة قدادة، عيسى الطائي، اهللا عبد رعد: املصدر

  :البنك تنافسية في االيزو نظام أهمية. 5

 تنافسية ميزة مبثابة 9000 االيزو شهادة على احلصول اعتبار إىل العوملة ظل يف العاملية األسواق اجتهت

 املؤسسات مع التعامل اقتصار إىل األسواق تلك اجتاه ازداد كما املنافسني، تعدد حالة خاصة يف

 على يعتمد 9000 االيزو شهادة على باحلصول التنافسية امليزة ارتباط إن. تلك الشهادة على املتحصلة

 اجلودة نظم أن و الشاملة، اجلودة إدارة جمال يف رائدا يعد الشهادة املتحصل على البنك أن هي حقيقة

  1.دورية بصفة املتاحة اجلهة طرف من للتفتيش عرضة و بصفة مستمرة، التطوير و للتحسني خاضعة فيه

 وفقا املستمر التحسني على قادر لنظام امتالكها يعين اإليزو شهادة على البنوك هذه حصول أن حيث

  :التالية املزايا من االستفادة خالل من تنافسيا، التميز من ميكنها مما الشاملة إدارة اجلودة ملبادئ

 .السوق يف البنك مسعة حتسني -

                                                             
1
 المؤسسة: األول الوطني الملتقى االقتصادیة، للمؤسسة التنافسیة المیزة لتطویر مدخل الشاملة الجودة إدارة یحضیة، سماللي  
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 . املستهلك و الزبون ثقة اكتساب -

 أذواق مجيع إرضاء على القدرة و السوق يف التفوق خالل من للبنك التنافسية القدرة زيادة -

 .و املستهلكني الزبائن

 .العاملية البيئة جمال يف املستمر التحسني و للتطوير الالزمة باألدوات البنك تزويد -

 .ألدائها ذايت تقييم إجراء على البنك حتفيز -

 بذلك ومنيزها البيئة محاية قوانني مع البنك لتماشي نظرا واملستهلك، الزبون ثقة اكتساب -

 .تنافسيا

  :التنافسية باالستراتيجيات الشاملة الجودة إدارة عالقة. 6

 تعكس اجلودة جهود أن على للتأكيد وذلك اإلسرتاتيجية مبصاف وضعها أو اجلودة ربط الطبيعي من

 مبصاف الشاملة اجلودة مفهوم وضع االقتصادي النجاح تعزيز ويتطلب للبنك املدى األهداف بعيدة

 و الشاملة اجلودة بني الرتابط إن اإلسرتاجتية، مسألة مع متكاملة و جيعلها متالزمة مبا اإلسرتاتيجية

 البنك على تعود اليت للمزايا الشاملة اجلودة إدارة خالل تقدمي من يكون اإلسرتاتيجية االجتاهات

 النحو على الرئيسية املنافسة اجلودة بإسرتاتيجيات ترتبط و. احلديثة االقتصادية لالجتاهات كاستجابة

  :التايل

 من العمالء جلذب السعي يعين املنتج نوعية يف التميز البنك يقرر أن: الجودة خالل من التميز -

 املرغوب باملنتج التفكري إن مميزة، خصائص و أفضل ومنتجات بنوعية خدمات بتقدمي املنافسني

 االسم لكن و املنتج هلذا سعر السوق معدل من أعلى و مرتفعا سعره يكون قد وقت يف

 التميز، االفادة من يف كبرية املنتج هذا فرص فإن األبرز، هي جودته و املنتج مسعة و التجاري

 ولكن السيارات، ق سو أسعار معدل عن بعيدة أسعارها أن حيث LEXUSشركة  مثل
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 املنافسني على حتقيقه ميكن فالتميز عليها، للحصول أكثر الدفع و إقتنائها على العمالء حيرصون

 1.السعر عن النظر وبغض السلعة فريدة أن العميل أدرك إذا

 املرة منذ صحيحا العمل وإجناز املستمر التحسني خالل من اجلودة تساهم :التكلفة قيادة -

 ما وهذا للبنك املايل املركز تعزيز و األموال إدارة يف الكفاءة وترسيخ النفقات ترشيد يف األوىل،

 .2التكلفة قيادة اسرتاتيجية خالل من السوق يف املنافسة على قدرة يكسبه

 خمصصا املنتج يكون كيف تفكر أن وهي الرتكيز، هي الثالثة التنافسية اإلسرتاتيجية 3:التركيز -

 يكون هنا والرتكيز السوق، من حمدد لقسم أو العمالء من معني جلزء أو معني سوق أو إلقليم

 على بالرتكيز متيزت roles riseسيارات  فشركة من املنافسني، جودة أكثر منتج حتقيق خالل من

 اكتساب وميكن. الفريدة الرفاهية و و املتانة اجلودة خالل وإجتذا�م  من الزبائن، من معينة فئة

 خدما�ا برتكيزها على متييز البنوك تركز حيث العمالء، رغبات على الرتكيز خالل من التنافسية

 اإلبداع املستمر، العالية، املرونة العادية، غري املتميزة اخلدمات:مثل للجودة، املختلفة األبعاد على

 اجلدول خالل من التنافسية اإلسرتاتيجيات يف اجلودة دور إمجال وميكن. السريعة واالستجابة

 التايل

  

  

  

  

  

  

                                                             
 الدوائیة الصناعة لشركات میدانیة دراسة: التنافسي الموقف تحسین في الشاملة الجودة إستراتیجیة تبني اثر القضاة، علي محمد  1

 الدراسات كلیة العلیا، للدراسات العربیة عمان جامعة: عمان( االعمال إدارة في فلسفة الدكتوراه درجة لنیل.  األردنیة،أطروحة
  .45ص)  2006 العلیا، والمالیة اإلداریة

 ، ورقلة جامعة: ورقلة( الباحث مجلة المعاصرة، المنظمات في تنافسي كتوجھ الشاملة الجودة إدارة عنتر، بن الرحمان عبد 2 ،  2
  .180ص)6،2008 العدد

  .46 ص ذكره، سبق مرجع القضاة، علي محمد  3
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  التنافسية باالسرتاتيجيات الشاملة اجلودة إدارة عالقة:  ) 09( رقم اجلدول

االستراتيجيات   

  العامة

 األهداف المرتبطة بالتحسين  خصائص الجودة

سيطرة إجمالية 

  بالتكاليف

 .غياب العيوب و االختالالت في الخدمة المقدمة -

 .تصميم بسيط يهدف إلى إنتاجية مرتفعة -

 في فنون الخدمةالبحث عن اإلبداع  -

  

 .تخفيض تكاليف إنتاج و توزيع الخدمات -

رفع حصص السوق و األرباح بسبب إثر  -

  الحجم

 . المنافسين وضعية الخدمة مقارنة بتلك المقترحة من قبل -  التميز

 .النجاعة -

 الخصائص الثانوية -

  

الرفع من هوامش الوحدات برفع سعر  -

 .البيع

 .والء الزبائن -

 

  الخصائص السابقةمزيج بين  -  التركيز

  

 .ذات المردودية اختراق أجزاء من السوق -

  .زيادة وفاء ووالء العمالء  -

  

  االلكرتوين املوقع عن للمؤسسة، التنافسية للقدرة نيحتس أداة الشاملة اجلودة اش،يع دريقو : املصدر

httpd, scribd.comdocs2eoa4ilhe7084j7b2r.pdf  

  : البنكية الخدمة جودة تحسين ومداخل أساليب -الثالث المطلب

 : أمهها البنوك خمتلف يف املقدمة اخلدمات جودة لتحسني مداخل عدة هناك
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  :والبحوث للدراسات المستمر االستخدام -أوال

يف  خدما�ا إال أ�ا تفشل جودة مستوى حتسني و تطوير على اخلدمية املؤسسات من العديد حترص

كوسيلة  البحوث استخدام يأيت هنا من منها، العميل يتوقعه عما واضحا فهما متلك ذلك أل�ا ال حتقيق

  .هلا العملي وتقييما�م لألداء للخدمة العمالء توقعات عن الفهم وحتقيق املعلومات لتجميع

لألسئلة  حامسة إجابات عن للبحث جاهدة تسعى أن جيب اخلدمة مؤسسة فان,  املنظور هذا ومن

  1:اآلتية الرئيسية

 ؟ اخلدمة خصائص أو مالمح يف هاما العمالء يعتربه الذي ما -

 ؟ املالمح هلذه بالنسبة العميل يتوقعه الذي املستوى ماهو -

  ؟ العملي الواقع يف اخلدمة من اجلوانب هذه وتقييم إدراك يتم كيف -

ومشكالت  دراكا�م للخدمةإو  العمالء توقعات على والتعرف, وأبعادها اخلدمة دور على التعرف إن

معايري  وضع قرارات فان كذلك, اخلدمة جودة لتحسني فعال برنامج أي جوهر ميثل,  فيها التعامل

البحوث  وتساعد,  األحباث هذه ناتج على يتوقف وحتفيزهم أدائهم وقياس تدريبهم و للعاملني اخلدمة

  :اخلدمة ملنظمة التالية الفوائد حتقيق يف عامة بصفة

 .اخلدمة جودة معايري على التعرف -

 .اجلودة معايري بني املفاضلة يف اإلدارة مساعدة -

 .اخلدمة جودة ألبعاد النسبية األمهية معرفة -

  .املنافسني على قياسا للخدمة الفعلي األداء تقييم -

  :الكفاءات أفضل وتوظيف استقطاب على العمل -ثانيا

من  قاعدة البنك لدى يتوافر مل ما قيمة ذات غري تعترب اخلدمة جودة لتحسني وبرامج معايري وضع إن

أن  إىل الدراسات نتائج وتشري املعايري، تلك حتقيق على واملقدرة االجيايب باالجتاه يتمتعون الذين األفراد

                                                             
  .35 ص ص) 1999 والنشر، للطباعة البیان:  القاھرة( المصرفیة الخدمات تسویق الحداد، بدیر عوض  1
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 العمل يف للرغبة افتقادهم أو اخلدمة مقدمي مهارات ضعف يف تنحصر اجلودة مشكالت ثلث حنو

 هو اخلدمة مقدم فان العميل نظر وجهة من انه اجلانب هذا خطورة من ويزيد,  وتدين نظر�م للعميل

 تقوم سوف اليت العناصر أفضل وتوظيف انتقاء على حريصة تكون إن جيب البنك إدارة فان البنك،ولذا

  . البنك خلدمات بالعرض الفعلي

  :الداخلي التسويق ببرامج االهتمام -ثالثا

على  أن جيب ولكن املتميز، األداء حتقيق من البنك ميكن ال قد العاملني أفضل على احلصول جمرد إن

 لدى هؤالء االجيايب واالجتاه الرغبة توفر طاقا�م وقدرا�م و اجتها�م  مبدى عن فصال االهتمام البنك

  1.البنكية اخلدمة جودة حتسني حنو العاملني

واىل  داخليني عمالءعلى أ�م  العاملني إىل النظر يتم مبقتضاه حديث مفهوم هو الداخلي والتسويق

الوظائف  تلك لبيع معينة جهودا تبذل أن جيب البنك إدارة وان داخلية، على أ�ا منتجات وظائفهم

لتحقيق  مسبق كشرط واملرتقبني احلاليني زبائنها حاجات تلبية على بالعمل إقناعهم خالل من للعاملني

من  أول كسوق إليهم النظر جيب العاملني أن ذلك يعين اخلارجيني ، العمالء �م معتعامال يف النجاح

دراكاته إ وزيادة اخلدمة مقدم حتفيز يف يتمثل الداخلي للتسويق النهائي اهلدف وان البنك، نظر وجهة

  .به العناية وحتقيق العميل بأمهية

  :تنميتها على والعمل الصغيرة المكاسب قبول - رابعا

يف  مهمة خطوة األمر حقيقة يف متثلإال أ�ا  الصغرية باملكاسب تبايل ال البنوك من الكثري أن رغم

قد  اليت التحسينات طريق عن حتقيقها ميكن اجلوهرية املكاسب من العديد أن حيث الصحيح، االجتاه

إىل  الطويل األجل يف يؤدي قد تنميتها على والعمل الكاسب هذه استمرار ولكن مهمة تبدو أ�ا غري

  2.البنك حيققها ضخمة مكاسب

  

  

                                                             
1

  .11 ص) 2010 والعلوم، للنشر شعاع: حلب( إسالمي منظور من البشریة الموارد إدارة دھمان، المنعم عبد 
  .257 ص ذكره، سبق مرجع خلیل، الرزاق عبد عاشور، عادل  2
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  :العمالء لمشكالت التصدي سرعة - خامسا

تلك  أسلوب عن اخلدمية املنظمات بعض عمالء رضا درجة عن 1988 عام أجريت دراسة يف

  1: يلي كما النتائج جاءت معها، والتعامل هلا والتصدي املشكالت مواجهة يف املؤسسات

هذه  بلغت فقد املؤسسة، نشاط طبيعة باختالف املشكالت حل عن العمالء رضا نسبة ختتلف -

 بالنسبة % 35 التامني لشركات بالنسبة % 46 ، اهلاتفية لالتصاالت بالنسبة % 76 النسبة

 .للبنوك

التعامل  زاد كلما عامة وبصفة,  الشراء إعادة احتماالت على الشكوى مع التعامل أسلوب يؤثر -

 . صحيح والعكس العميل رضا زاد كلما الشكوى مع الفعال

  :العمالء شكاوى مع التعامل تحسين -سادسا

الذي  العميل بان القول وميكن, العمالء من املباشرة املرتدة التغذية إشكال أكثر من الشكوى تعترب

 تؤثر أن أو آخر، بنك إىل يتحول مث شكواه يكتم أن من أفضل فذلك صديقا، يعترب يشكو

 وفيما البنك، تعامال�م مع عند ومعارفه وزمالئه أصدقائه سلوك على البنك حنو اجتاهاته السلبية

  2: اخلدمة ملشكالت التصدي يف البنك إدارة تساعد اإلرشادية بعض النواحي بلي

 .وجودها حالة يف بالشكوى التقدم على العميل تشجيع -

 .للعميل مقنعة مربرات وتقدمي املشكلة ومالبسات ظروف شرح -

 .للعمالء بالنسبة مفتوحة بالبنك املسؤولني مراكز مع االتصال قنوات جعل -

 .املشكلة حل يستغرقه أن ميكن الذي الزمين باملدى العميل عالم إ -

 . نسبيا طويال وقتا يستغرق املشكلة حل كان إذا بالتطورات العميل إخبار -

                                                             
1
  .358 ص ذكره، سبق مرجع الحداد، بدیر عوض  

  .358نفس المرجع السابق  3
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 .املشكلة حل صعوبة حالة يف العميل بدائل تقدمي -

 .ملشكلته احلل إجياد عند بالعميل االتصال سرعة -

  .مستقبال املشكلة حدوث ملنع املستخدمة بالوسائل العميل إخبار -

  :الخدمة عن العميل تعليم - سابعا

إغفال  ميكن فال البشرية، بالثروة إال يعرتف يعد مل عامل يف قصوى أمهية والتعلم التعليم قضية تكتسب

خبدمات  العميل إملام زيادة أن والشك 1حاجاته خمتلف إشباع وبني اإلنسان تعلم بني اجلوهرية العالقة

 هذه عن الرضا من أعلى درجات حتقيق مث ومن أفضل، قرار اختاذ على قدرته من يزيد البنك

  2: أبرزها أشكال عدة التعلم عملية اخلدمات،وتأخذ

 . بنفسه اخلدمات بعض اجناز بكيفية للعميل النصح تقدمي -

 .اخلدمة يستخدم  كيف و مىت العميل تعريف -

 .برضاه حتظى أو العميل، لدى قبوال تلقى ال قد معينة سياسات البنك إتباع مربرات شرح -

  :الجودة تدعم تنظيمية ثقافة تنمية -ثامنا

 إىل ويسعون بالبنك العاملني مجيع به يؤمن شعار اجلودة تصبح أن اخلدمة يف التميز حتقيق يتطلب

 لدى والتحفيز بل والرضا اإلشباع عنها يتولد تنظيمية قيمة اجلودة تصبح أن مبعىن له، التطبيق  العملي

  : يتطلب األمر فان الثقافة هذه مثل العاملني، وإلجياد

 املعايري تلك لتحقيق مؤهلني أفراد ستقطاب، و إللجودة عليها متفق معايري وجود -

  اجلودة حتسني بشأن واآلراء للمقرتحات إداري تشجيع -

" شعار حنو االجتاه وتوليد األخطاء من املمارسات وخلو االعتمادية من عالية درجة توافر ضرورة -

  "مرة أول يف الصحيح الوجه على اخلدمة أداء

                                                             
 العدد الجزائریین، لالقتصادیین الوطنیة الجمعیة: الجزائر(االقتصاد جدید مجلة الشاملة، التنمیة في ودوره التعلیم علي، حمیدوش  1

  .8ص)2007 جوان ، 01
  .210 بتصرف،)  1997 الكتب، دار: مصر( التغییر إدارة القاضي، فؤاد  2
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  :الخدمة نحو إداري التزام أو تعهد وجود - تاسعا

املنظمة   ثقافة يف جذري تغيري إحداث بضرورة العمالء خدمة جودة لربامج والنجاح الفعالية حتقيق يرتبط

تتوافر  فعالة قيادية أمناط توافر ذلك ويتطلب التنفيذية، باملستويات وانتهاءا العليا باإلدارة بدءا ككل

  1:لديها

 .املنشأة ألهداف واضحة رؤية -

 .األهداف لتلك الفهم وحتقيق إيصال على املقدرة -

 .العمل يف اإلبداع يف املقدرة -

 . حتقيقه على والقدرة بالتمييز اإلميان -

 . والوالء احلماس -

 جودة لربامج النجاح حتقيق يف الزاوية حجر متثل املستويات مجيع يف الفعالة القيادة أن شك وال

  .اخلدمة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1
 جامعة( الدكتوراه شھادة لنیل أطروحة المصرفي، ھازبالج األداء مستوى لتحسین كمدخل الشاملة الجودة إدارة محمود، محمد  

  .106 ص بتصرف،)  2001 األعمال، وإدارة التجارة كلیة: حلوان



  .البنوك تنافسیة لتطویر كمدخل العمالء قبل من المدركة البنكیة الخدمات جودة    : الثاني الفصل
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  :الثاني الفصل خالصة

والباحثني  املفكرين اهتمام من كبريا جانبا أخذت اليت املواضيع أهم من وسلوكه املستهلك يعد

وأنواعه  تفضيال ته و وتصرفاته طبيعته فهم إىل الوصول يف أمال واملديرين األعمال ورجال املسوقني

 وعامال البنوك، نشاط أساس الراهنة واألوضاع احلديثة التسويقية املفاهيم ظل يف أصبح باعتباره

 ميثل أصبح العميل ألن كله وهذا منتجا�ا البنكية، وخمتلف التسويقي، مزجيها حتديد رئيسيا يف

 سلوك بتحليل - بكفاءة - القيام البنوك استطاعت فإذا فشلها، أو البنوك لنجاح الركيزة األساسية

 منتجات إىل صحيح بشكل حاجا�م و رغبا�م وترمجتها ومعرفة واملستقبليني عمالئها احلاليني

 ووالئهم العمالء رضا حتقيق إىل الوصول من متكنت فإ�ا قد والرغبات، هذه احلاجات تشبع بنكية

 يسعى تنافسية بيئة ظل يف يوجد بل والبنكية املالية الساحة يف وحده يوجد البنك ال لكن. للبنك

 الشاملة اجلودة إدارة مدخل يعد اإلطار هذا يف و ووالئهم، العمالء رضا إىل حتقيق طرف كل فيها

 على وقدرته البنك تنافسية زيادة إىل يؤدي مبا اهلدف، هذا بتحقيق اليت تسمح السبل أهم من

  .املنافسة البنكية وجه املؤسسات يف الصمود
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  :تمهيد

دولة كذلك الركائز للتنمية مبجاال�ا الواسعة   ألياالقتصادي  النشاطحتتل اخلدمة املصرفية دورا هاما يف 

من  األموالو وسائل عملها من اجل مجع  إمكانيا�اتطور من  أنو املتعددة و عليه فعلى البنوك 

  .مصادرها املختلفة و توجيهها حنو أفضل االستعماالت املمكنة

ويعترب بنك القرض الشعيب اجلزائري من أهم البنوك اليت تقوم مبنح القروض و متويل املشاريع االقتصادية 

مبختلف نشاطا�ا لذا حناول يف هذا الفصل التعرف على بنك القرض الشعيب اجلزائري و وسليت االعتماد 

 أمامالعراقيل اليت تقف لتمويل التجارة اخلارجية  لدى هذا البنك و توضيح  أملستنديو التحصيل 

  احلالية للجزائر  األزمةتطبيقها  خاصة يف ضل 
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  ماهية القرض الشعبي الوطني : األولالمبحث 

و جماالت  أنواعتثمار هذه الودائع بشىت اس إعادةترتكز معظم عمليات البنك يف قبول الودائع و من مت 

و القوانني السائدة يف اجلزائر فان القرض الشعيب اجلزائري  يقوم  لألحكاماالستثمار املختلفة و طبقا 

و املسامهة  أشكاهلابالعمليات املصرفية  و القرض و هو مؤهل لقبض الودائع و منح القروض مبختلف 

  .كل املؤسسات    أمواليف رؤوس 

  الجزائري الشعبي القرض نشأة:  األول المطلب

برأس مال  366/ 66مبوجب مرسوم رقم ،1966م ديسمرب 26 بتاريخ اجلزائري الشعيب القرض تأسيس متّ 

البنكية و اليت تتم وفق القوانني  األعمالمليون دينار ، و هو شركة اقتصادية عمومية يقوم بكل  15قدره 

فهي خدمات بنكية يؤديها البنك و باملقابل يقبض فوائد عليها ، و مبوجب  االقتصادية املعمول �ا

أصبحت شركة ذات أسهم ،و قد ورث البنك جمموع النشاطات  B803.BC/84سجلها التجاري 

  :املصرفية اليت كانت تديرها من قبل البنوك الشعبية و املتمثلة يف 

  .)BPCIA(البنك الشعيب التجاري و الصناعي للجزائر  -

  ).BPCIAN(البنك الشعيب التجاري و الصناعي لعنابة  -

  ).BPCIO(البنك الشعيب التجاري و الصناعي لوهران  -

  البنك اجلهوي للقرض الشعيب اجلزائري -

  :و كذلك من طرف مؤسسات أجنبية و املتمثلة يف 

  ).BMAM-MISR( 1967بنك اجلزائر مصر سنة   -

  .1966سنة ) SMC(شركة مرسيليا للقرض  -

  ).CFCB( 1972املؤسسة املصرفية الفرنسية للقرض سنة  -
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هيكلة املؤسسات املصرفية عضويا و ماليا بتقدمي القطاع البنكي نتيجة أكثر بإنشاء بنوك  إعادةو يف فرتة 

بنك التنمية احمللية   30/04/1985مكلفة بقطاعات حمددة ،انبثق  عن القرض الشعيب اجلزائري بتاريخ 

BDL 85/65مبوجب مرسوم  و هذا.  

أصبح القرض الشعيب اجلزائري مؤسسة  1988القانون املتعلق باستقاللية املؤسسات يف  إصدارو بعد 

ذات أسهم متلكها الدولة كليا ،خيضع للتشريع البنكي و التجاري باعتباره بنكا عاما عمومية  اقتصادية 

األموال التجارية  بإدارةوم القانوين اخلاص و مبقتضى املرس 1996من سنة  ابتداءو شامال مع الغري و 

للدولة وضعت املصارف العمومية حتت سلطة وزارة املالية ،وبعدما وىف البنك بكل الشروط املؤهلة 

حتصل  1990أفريل  14الصادر يف ) 90/10قانون (املنصوص عليها يف أحكام قانون النقد و القرض 

القرض الشعيب اجلزائري على موافقة جملس النقد و القرض و أصبح ثاين بنك ودائع يف اجلزائر يهتم 

  .كل أشكال القروض ملختلف القطاعات   بإعطاء

�ج عمريوش باجلزائر العاصمة ،و له فروع و وكاالت أو مكاتب تربر و حتقق  02 يفوللبنك مقر رئيسي 

فرعا يف  144أما عن فروعه فقد بلغت  وكالة ، 121ت عدد وكاالته نشاطاته االقتصادية ،حيث بلغ

 15قدرت ب  2001فرعا بعد تأسيس بنك التنمية احمللية ،و يف  78 إىل،لكنها تقلصت 1985بداية 

  .فرعا 

مليون دينار  600مليار و  21 أصبح 2001،أما سنة 1980مليون دينار عام  600كما بلغ رأمسال البنك 

  .مليون دينار 300مليار و  25 إىل 2006، ووصل سنة 

فردا من بينهم  4515بلغ  2001، ويف سنة 2630ب  1985يف البنك عام  املوظفنيكما بلغ عدد 

متحصيلني على شهادات جامعية و من مدارس كربى ،ترقية هؤالء تتم حسب التنظيم الداخلي  1259

، بالنسبة للتكوين فهناك )الكفاءة، األقدمية، السلوك(بالرتقية  املعنينياملعمول به و الشروط املتوفرة لدى 

على شكل ملتقى  فرع جهوي مكلف بالتكوين ، و يكون على عاتقه تنظيم دورات تكوينية للعمال

  .متخصصة تعمل لدى البنك إطارات إشرافاجلدد و العمال القدم ،و ذلك حتت  دوري يف كل سنة 
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  405نظيمي للقرض الشعبي الجزائري وكالة بمستغانم الهيكل الت :المطلب الثاني 

لتحقيق أهداف القرض الشعيب اجلزائري من املهم  جتنيد كل الوسائل املادية و البشرية اليت تتطلب وجود 

أي حسب الوظائف اليت  وظيفيامالئم و ميكن تصنيف دور اهليكل التنظيمي للبنك و  هيكلييتنظيم  

  :أدوار أمهها  إىليتم القيام �ا 

  .أقسام تعمل على حسن سري أعمال البنك 1

  .محاية البنك إىلأقسام �دف  2

  البنك إىلجلب الدخل  إىلأقسام �دف  3

  .خدمة اجلمهور إىلأقسام �دف  4

  :الشكل املوايل  أكثرو اهليكل التنظيمي يوضحه 
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  اهليكل التنظيمي للمؤسسة                                 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وثيقة داخلية للبنك :املصدر 

  

  

  

 أمانة عامة

 مصلحة التجارة 

 الصندوق 

 مصلحة مراقبة 

المدیر           

 مصلحة المنازعات

مصلحة فتح 

 الحسابات 

 مصلحة القروض

 نائب المدیر

 مصلحة المقاصة

 مصلحة المستخدمین
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  . الجزائريالقرض الشعبي  و وظائف  مهام: المطلب الثالث 

  :أمهها يقوم مبجموعة من املهام  إليهامن أجل حتقيق األهداف املراد الوصول 

  توسيع نشاطات البنك فيما خيص التعامالت بالتجارة اخلارجية. 

  على  االعتمادمواكبة التطورات اجلديدة اليت يشهدها العامل و ذلك بتطوير اخلدمات املصرفية و

 .التكنولوجيا يف إنتاج خدمات مصرفية جديدة 

 أجهزة و أنظمة معلوماتية ، وتوفري و تطوير شبكات جديدة و وضع وسائل حديثة. 

  للقوانني املعمول �ا وفقاتنفيذ مجيع العمليات املصرفية. 

  و رغبات الزبائن احتياجاتدراسة السوق املصرفية و جتزئتها حسب سلوك و. 

  املالية و النقدية املتاحة اإلمكانياتالعمل على زيادة و تنمية املوارد بأقل التكاليف يف ظل. 

 حتسني العالقات مع الزبائن خاصة من اللباقة و حسن املعاملة من طرف موظفي البنك. 

  اآليلحتسني نظام املعلومات من خالل توسيع استخدام اإلعالم. 

هو بنك ملك للدولة خاضع للقانون التجاري و يتوىل كل التعليمات املألوفة و يعد ثاين بنك جتاري من 

أسندت له مهمة متويل املؤسسات املتوسطة و الصغرية بقصد تكوين رأمسال تابث و من .حيث النشأة 

  أهم وظائفه مايلي

 تلقي الودائع حتت الطلب ألجل كل من شخص طبيعي أو معنوي. 

 متويل املؤسسات  العمومية ،الصغرية و املتوسطة. 

 متويل النشاطات احلرة ، املخابر،عيادات ،و صيدليات طبية. 

 دراسة وإختاذ قرار منح القروض. 

  تقدمي قروض قصرية، متوسطة أو طويلة االجل 
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  خارجية أو من بنوك أجنبية لتمويل عمليات اإلقرتاض اإلقرتاض يف سياسة الدولة قروض

 .اخلارجية 

  حتصيل و خصم األوراق التجارية. 

 تسليم األوراق التجارية للبنك املركزي 

  خاصة املدخرات الصغرية لألفراد) توفريات(يهتم بتجميع املدخرات. 
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 CPAنظرة الزبون للخدمات المقدمة من طرف ال : المبحث الثاني

  .اإلجراءأت المنهجية للدراسية الميدنية :المطلب االول 

لقد متت الدراسات امليدانية بإستخدام اإلستبيان حيث يعترب  من أهم الوسائل اليت ميكن 

  .إستعماهلا من أجل معرفة البيانات الشخصية و وجهة نظر أطراف معينة

  أوال حتديد مشكل الدراسة 

الرئيسية يف حتديد مستوى جودة اخلدمات و مستوى رضا الزبائن من خالل  تتمثل الأشكالية

  .القيام بدراسة عينة منهم

  ).أسلوب مجع البيانات( ثانيا حتديد أسلوب الدراسة 

لقد مت مجع البيانات الالزمة للدراسة  من خالل املقابلة الشخصية للوكالة و إستخدام أسلوب 

الوكالة لغرض معرفة مستوى زبائن صميم إستبيان موجه ل،حيث قمنا بتاإلستقصاء للزبائن 

  :رضاهم عن تلك اخلدمات ،حيث يتكون هذا اإلستبيان من ثالث أجزاء وهي 

و يتضمن أسئلة شخصية متعلقة بالزبون و اليت تتمثل يف اجلنس ،العمر ، املستوى :اجلزء ألول 

  ......الدراسي 

ودة اخلدمات اليت يدركها الزبون عن الوكالة ،حبيث وهو متعلق بتحديد مستوى ج: اجلزء الثاين 

امللموسية ، اإلعتمادية ( عبارة و ترتجم باملؤشرات اخلمسة األساسية  19حيتوي هذا اجلزء على 

  :و كانت العبارات موزعة كمايلي ) ، اإلستجابة ، األمان ، التعاطف 

باجلانب املادي امللموس علي  تتكون من العبارات األربعة املتتالية و املتعلقة:امللموسية .1

سبيل املثال مظهر املبىن اخلارجي للوكالة الديكورات الداخلية ، املعدات و األجهزة 

 .املتطورة 

عبارات و يعتمد فيها الزبون على الوكالة يف تقدمي  04أيضا تتكون من : اإلعتمادية  .2

 إخل.....اخلدمة كوفاء املؤسسة بوعودها ،تقدمي خدمات ذات جودة عالية 
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عبارات و يتمثل يف مدى اإلستجابة الفورية  04اإلستجابة و أيضا تتكون من  .3

 .حلاجات الزبائن

عبارات و تدل على املعاملة اللبقةاليت يكتسبها عمال  05يتضمن هذا املؤشر : األمان .4

 .الوكالة أثناء تقدميهم للخدمات

  :الشكل التايل  وتكون اإلجابة على هذه العبارات  وفق درجة املوافقة و بأخذ

  

  

  

اسئلة حتدد درجة رضا الزبون على اخلدمات اليت تقدمها الوكالة  07يتضمن هذا اجلزء : ثالثاجلزء ال

  :لزبائنها وتتم اإلجابة على األسئلة حسب مستوى الرضا كما يوضح الشكل التايل 

  

  

  .ثالث حتديد جممع الدراسة و حجم العينة

مت توزيع اإلستبيان و بصفة عشوائية و مت  CPAمت إستهداف يف هذه الدراسة عينة من الزبائن لوكالة 

على زبائن الوكالة و بعد عملية مجع اإلستبيانات مت اإلعتماد  إستبيان 80توزيعه شخصيا حبيث مت توزيع 

إستبيانا إستبعدت لعدم  12إستبيانات غري مسرتجعة و  08منها  60إستبيان و مت إستبعاد  60على 

  :ذلك يف اجلدول األيت إكتماهلم و لوجود بعض التناقضات الكبرية يف أجوبتهم و مت توضيح 

  

  

  

غیر موافق 

 تماما

 غیر موافق  موافق تماما موافق محاید

غیر راضي 

 تماما 

 غیر راضي راضي تماما راضي  محاید 
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  .عدد اإلستبيانات املوزعة و املسرتجعة:  10اجلدول رقم            

عدد اإلستبيانات الغير   عدد اإلستبيانات الملغية  عدد اإلستبيانات المسترجعة   عدد اإلستبيانات

  مسترجعة

80  60  12  08  

100% 75% %15  10% 

  .من إعداد الطالب إستنادا على النتائج املتحصل عليها من الدراسة: املصدر         

  أهداف الدراسة :رابعا 

  :تتمثل األهداف األساسية للدراسة فيمايلي 

 قياس مستوى جودة اخلدماتاليت تقدمها وكالة القرض الشعيب اجلزائري 

 قياس مستوى رضا الزبون للخدمات املقدمة من طرف البنك. 

  تقييم الزبائن لألداء الفعلي للخدمات املقدمة من طرف وكالة الCPA. 

  ).األساليب اإلحصائية املستعملة لتحليل البيانات( حتليل البيانات  أدوات: خامسا 

و هذا بعد القيام باإلطالع و املرجعة   EXCELلقد مت حتليل بيانات هذه الدراسة باإلستعانة بربنامج 

  :لكل قوائم اإلستبيان املتحصل عليها و هذا من أجل رسم أشكال بيانية و بإستخدام األدوات التالية 

( وعلى كل بعد من أبعاد جودة الشاملة CPAاملتوسط احلسايب ملعرفة درجة موافقة الزبائن خلدمات 

و ملعرفة درجة رضاهم عن الوكالة و ملعاجلة ) اإلستجابة ، األمان ، التعاطف  امللموسية، اإلعتمادية ،

ائج إىل جداول إحصائية هذه القوائم إعتمدنا على الطريقة األلية بواسطة برمنج متخصص يف حتويل النت

  على شكل نسب 
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  عرض و تحليل بيانات الدراسة و إختبار الفرضيات : المطلب الثاني 

تعترب هذه املرحلة مهمة جدا إذ تتضمن عدة خطوات من الضروري إتباعها و تتمثل يف مراجعة قوائم 

من سالمة العينة املختارة  اإلستبيان و العمل على جتهيزها من أجل القيام بعملية التصويب بعد التأكد

�تمع الدراسة للوصول إىل  جدولة هذه النتائج بصفة ملخصة تساعد يف إعداد التقرير النهائي الذي 

  :يتم من خالل تقدمي التوصيات و اإلقرتاحات الالزمة و ميكن توضيح هذه اخلطوات كمايلي 

  .أوال وصف خصائص عينة الدراسة 

زء األول من اإلستبيان و الشخصية ألفراد عينة الدراسة ،سنتناول اجلمن أجل التعرف على اخلصائص 

  .الذي يضم اجلنس ، العمر ، املستوى الدراسي

 :و يتم توضيح ذلك بالجدول التالي: الجنس .1

  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس    ):11(اجلدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  الجنس

 %60  36  ذكور

 %40  24  إتاث

 %100  60  مجموع

  من إعداد الطالب وفق النتائج املتحصل عليها: املصدر 
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  التمثيل قطاعي ألفراد العينة حسب متغري اجلنس: )16(الشكل رقم 

  

 %60من الذكور بلغت  CPAأن نسبة املتعاملني مع  : نالحظ من خالل اجلدول و الشكل السابقني 

  .و هذا راجع إلخنفاض نسبة املستجوبني من اإلنلث و ذلك إلعتذارهم% 40و بلغت نسبة اإلناث 

 فئات يقسمها اجلدول التايل  4مت توزيع أفراد العينة حسب العمر إىل : العمر  .1

  توزيع أفراد العينة حسب متغري العمر    ):12(اجلدول قم        

  النسبة المئوية  التكرارات  العمر

 %36.66  22  سنة 30- 20من 

 %31.66  19  سنة 40-30 من

 %20.02  12  سنة 50- 40من 

 %11.66  7  سنة50أكثر من 

 %100  60  المجموع

  .من إعداد الطالب إستناداعلى النتائج املتحصل عليها: املصدر 

36

24

ذكور 

إناث



 دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري:                                       الثالث الفصل
 

148 
 

  متثيل قطاعي ألفراد العينة حسب متغري العمر ):17( الشكل رقم    

  

خالل النسبة املقدمة يف اجلدول و الشكل السابقني نالحظ بأن أكثر نسبة للمشرتكني يف القرض  من

مث تليها الفئة من  %36.66سنة بنسبة  30-20الشعيب اجلزائري من حيث العم هي الفئة ذات العمر من 

ذات  CPAيث كانت أقل نسبة املشرتكني يف % 20.02سنة بنسبة 50- 40سنة مث تليها الفئة  30-40

 CPAو منه نستخلص أن أغلب الزبائن املشرتكني يف  %11.66سنة و بلغت نسبة  50العمر أكثر من 

  .شباب

يبين الجدول أدناه توزيع أفراد العينة حسب المستويات الدراسية : المستوى الدراسي  .2

 .المختلفة

  

  

  

  

 

22

19

12

7

سنة 30-20من 

سنة 40-30من 

سنة 50-40من 

سنة50أكثر من 
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  توزيع أفراد العينة حسب مستوى الدراسي : )13(اجلدول رقم           

  النسبة المئوية  التكرارات  المستوى الدراسي

 %1.66  1  إبتدائي

 %8.33  5  متوسط

 %25  15  ثانوي

 %65  39  جامعي

 %100  60  المجموع

  

  .متثيل قطاعي ألفراد العينة حسب متغري مستوى الدراسي:  )18( االشكل رقم

  

من حيث املستوى الدراسي  CPAنالحظ من اجلدول و الشكل السابقني أن أكرب نسبة للمشرتكني مع 

على الرتتيب يف حني  %25، %65هي مستوى اجلامعي و الثانوي حبيث بلغت النسب على التوايل 

1 5

15

39

إبتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي
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و نستنتج بأن أكرب  %1.66و بلغت نسبة مستوى اإلبتدائي  %8.33بلغت نسبة مستوى متوسط 

  .هم املستوى اجلامعي  CPAمستوى من زبائن 

 .CPA ما الذي جعلك تنجذب نحو .3

  .CPAتوزيع أفراد العينة حسب متغري اإلجنذاب حنو   ):14(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  أسباب المشاركة

 %16.67  10  رمز العالمة

 %83.33  50  الخدمات المميزة

 %100  60  المجموع

  املصدر من إعداد الطالب

  اإلجنذاب حنو الوكالةمتثيل قطاعي ألفراد العينة حسب متغري سبب :  )19( الشكل رقم

  

نالحظ من اجلدول و الشكل السابقني بأن أغلبية الزبائن سبب إجنذا�م حنو البنك هو خدماته املميزة 

  .%83.33حيث بلغت نسبة 

10

50

رمز العالمة

الخدمات الممیزة
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 .التعامل مع الوكالة مدة .4

  توزيع أفراد العينة حسب املتغري مدة التعامل مع الوكالة : )15(اجلدول رقم 

  النسبة المئوية   التكرارات   مدة التعامل

 %16.67  10  أقل من سنة

 %36.67  22  سنوات 4-2من 

 %46.67  28  سنوات 5أكثر من 

 %100  60  المجموع

  من إعداد الطالب : املصدر 

  

  .متثيل قطاعي ألفراد العينة حسب متغري مدة التعامل مع الوكالة :   )20(الشكل رقم  

  

10

22

28

أقل من سنة

سنوات 4-2من 

سنوات 5أكثر من 
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سنوات  5أكثر من  CPAمن اجلدول و الشكل السابقني أن أغلب الزبائن مدة تعاملهم مع  نالحظ

و أخريا جند املتعاملني   %63.67سنوات بنسبة  4-2 وتليها املتعاملني من  %46.67حبيث بلغت النسبة 

  .%16.67اقل من سنة بنسبة 

 .رأيك ماهو الهدف الرئيسي للوكالة التي تتعامل معها حسب .5

  .توزيع أفراد العينة حسب متغري اهلدف الرئيسي للوكالة اليت تتعامل معها:  ) 16( اجلدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  الهدف الرئيسي

 %16.67  10  الربح

 %83.33  50  إرضاء الزبائن

 %100  60  المجموع

  من إعداد الطالب : املصدر 

  العينة حسب متغري اهلدف الرئيسي للوكالةل القطاعي ألفراد متثي:   )21(الشكل رقم 

  

10

50

الربح

إرضاء الزبائن
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نالحظ من خالل اجلدول و الشكل أن أغلبية الزبائن إتفقو على أن البنك يهدف إىل إرضاء 

و منه نستنتج أن  %16.67و تليها هدف االربح الذي بلغت نسبته  %83.33الزبائن حبيث بلغت نسبة 

  .البنك من أولوياته إرضاء الزبائن 

 .أن تفتح حساب في بنك أخر الممكن هل من .6

  .فتح حساب يف بنك أخرتوزيع أفراد العينة حسب متغري إمكانية :  )17(اجلدول رقم   

  النسبة المئوية  التكرارات  إمكانية فتح حساب في بنك أخر

 %26.67  16  نعم

 %38.33  23  ال

 %35  21  ال أدري

 %100  60  المجموع

  من إعداد الطالب:املصدر

أخر بنك يف حساب فتح إمكانيةمتثيل القطاعي ألفراد العينة حسب متغري : )22(الشكل رقم 

  

16

23

21

نعم

ال

ال أدري
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نالحظ من اجلدول و الشكل السابقني أن أغلبية الزبائن تفضل البقاء مع الوكالة حيث بلغت 

 %35أما  %38.33تفضل البقاء ب أما نسبة الزبائن اليت  %26.67نسبة ختليها عن البنك ب 

  .من الزبائن مل تعطينا إجابة واضحة

 .هل كان لديك حساب في وكالة أخرى .7

  .توزيع أفراد العينة حسب متغري هل كان لديك حساب يف وكالة أخرى: )18( اجلدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  هل كان لديك حساب في وكالة أخرى

 %40  24  نعم

 %60  36  ال

 %100  60  المجموع

  .إعداد الطالباملصدر من 

متثيل القطاعي ألفراد العينة حسب متغري هل كان لديك حساب يف وكالة :  )23(الشكل رقم  

  .أخرى

  

نعم

ال
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من خالل اجلدول و الشكل السابقني جند أن البنك إستقطب أشخاص كانت هلم حسابات يف 

  .و هذا يعين أن البنك له مسعة جيدة و جناعة %60بنوك أخرى و اليت بلغت نسبتهم ب 

  .التحليل الوصفي إلجابات  أفراد العينة: ثانيا 

سوف حنلل البيانات املتعلقة مبؤشرات جودة اخلدمات اليت تقدمها وكالة القرض الشعيب اجلزائري 

عن جودة اخلدمات املقدمة هلم و ذلك من خالل عرض لزبائنها و يتم حتديد مستوى رضاهم 

و ذلك حسب  ) منوذج األداء الفعلي( إجابات العينة املدروسة حول عبارات النموذج املستخدم 

  .كل مؤشر من املؤشرات اخلمسة اليت يعتمد عليها الزبائن يف تقييمهم جلودة اخلدمة املقدمةإليهم

 .الخدمة التي تقدمها الوكالة لزبائنهاتحليل البيانات المتعلقة بتقييم جودة  .1

إن تقييم الزبون جلودة اخلدمات يتم من خالل مؤشرات مرتبطة جبوانب ملموسة و جوانب غري ملموسة 

امللموسية ، : للخدمات و اليت وضعها باحثني خمتصني يف جمال التسويق على مخسة مؤشرات و هي 

  .عبارة مقسمة على هذه املؤشرات 19على  و العاطفة و ذلك إعتمادااإلعتمادية ، األمان 

 : الملموسية 1-1
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  تقييم جودة اخلدمة من ناحية مؤشر امللموس:   )19(جدول رقم  

المتوسط   التكرارات  العبارات  الرقم

  الحسابي

  التقييم

غير موافق 

  تماما

  موافق تماما  موافق  محايد  غير موافق 

المظهر المبنى الخارجي   1

  للوكالة جذاب جدا 

13  17  20  7  4    

12.2  

  

  عايل
21.66% 28.33% 33.33% 11.66% 6.66% 

التصميم و الديكورات   2

  الداخلية للوكالة جميلة

8  7  7  37  2    

12.2  

  

  عايل
13.33% 11.66% 11.66% 61.66% 3.33% 

المعدات و األجهزة   3

المستخدمة في أداء 

  الخدمة متطوة و حديثة

5  2  10  40  3    

12.4  

  

 %5 %66.66 %16.66 %3.33 %8.33  عايل

مظهر مقدمي الخدمة   4

  للوكالة الئق 

1  2  15  36  5    

11.8  

  

متوس

  ط

1.66% 3.33% 25% 60% 8.33% 

  من إعداد الطالب : املصدر

كانت ) 1،2،3(نالحظ من اجلدول  أعاله الذي حيمل مؤشر امللموسية بأن تقييم أفراد العينة للعبارات 

و  12.2بنفس املتوسط احلسايب و الذي يقدر ب  )02(،)01(ضمن درجة عالية حبيث قدرة العبارتني 

لة ، بينما كانت ظهر اخلارجي للوكالة و التصميم و الديكورات الداخلية للوكاالذي حيتويان على امل

  .12.4اليت حتتوي على املعدات و األجهزة املستخدمة يقدر ب  )03(العبارة رقم 

األفراد كانت ضمن الدرجة متوسط  أي إجتاهات 11.8بينما إختذت العبارة الرابعة متوسط حسايب قدره 

و من هذا نستنتج بأن هذه اإلحصائيات تؤكد بأن أغلب الزبائن موافقني على مظهر مقدمي خدمة 
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ضا الوكالة و التصميم و الديكورات الداخلية يف الوكالة و نالحظ بأن هذه اإلحصائيات قد أكدت أي

  .اخلارجيبأن نسبة قليلة من الزبائن موافقني على مظهر املبىن 

يبني اجلدول أدناه املتوسطات احلسابية و عدد التكرارات للعبارات اليت تتضمنها مؤشر :اإلعتمادية 2.1

  .اإلعتمادية

  .تقييم جدوة اخلدمة من ناحية مؤشر اإلعتمادية:  )20(  اجلدول

المتوسط   التكرارات  العبارات  الرقم

  الحسابي

  تقييم

غير موافق 

  تمما 

  موافق تماما  موافق   محايد  غير موافق

وفاء الوكالة بوعودها   1

  للخدمات المقدمة

/  5  18  31  3    

11.7  

  

 %5 %51.66 %30 %8.33  /  متوسط

تقديم الوكالة خدماتها   2

بشكل صحيح و عدم 

  حدوث األخطاء فيها

1  1  14  38  5    

12.8  

  

 %8.33 %63.33 %23.33 %1.66 %1.66  متوسط

عندما تواجهك مشكلة   3

فإن المؤسسة تبديك 

  إهتمام خاص لحلها

3  7  22  23  4    

11.80  

  

  متوسط
5% 11.66% 36.66% 38.33% 6.66% 

الخدمة التي تقدمها   4

  الوكالة ذات جودةعالية

/  7  19  28  4    

11.60  

  

  متوسط
/  11.66%  31.66%  46.66%  6.66%  

  من إعداد الطالب : املصدر
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يبني اجلدول أعاله العبارات املتعلقة مبؤشر اإلعتمادية و كانت أعلى نسبة إلجابات املتعاملني من الزبائن 

تتمحور بني موافق و حمايد لذا كان كل التقييم بدرجة متوسط ، و كانت أكرب نسبة يف العبارة رقم 

و  % 51.66يث نسبة موافق  إىل وفاء الوكالة دائما بوعودها للخدمات املقدمة حبو اليت تشري )01(

  .وباقي النسبة توزعت على باقي درجات املوافقة  %30بلغت نسبة حمايد ب 

كانت بالتقريب نفس اإلجابات على درجات غري موافق حبيث   )04(، )03(و نالحظ يف العبارتني 

و  عند املوافق متاما و عند حمايد كانت النسبة على الرتتيب  "يف العبارتني  %11.66بلغت نفس النسبة 

للعبارتني ، أما باقي النسبة توزعت على باقي الدرجات و تكاد تكون نفس  %31.66،  36.66%

النسب و بينت هذه اإلحصائيات بأن أغلب الزبائن موافقني على وفاء املؤسسة بوعودها و على اجلودة 

  .اليت توافق خدما�ا 

يوضح اجلدول التايل عدد و نسبة التكرارات و املتوسطات احلسابية للعبارات اليت :اإلستجابة  1-3

  .توفر جودة اخلدمة من ناحية مؤشر اإلستجابة
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  .تقييم جودة اخلدمة من ناحية مؤشر اإلستجابة:   )21( اجلدول رقم 

    التكرارات  العبارات  الرقم

المتوسط 

  الحسابي

  

غير موافق   تقييم

  تماما

  موافق تماما  موافق  محايد  غير موافق

الوكالة لديها السرعة في   1

  تقديم الخدمة المطلوبة

  عايل  12.4  1  35  14  8  4

6.66% 13.33% 23.33% 58.33% 1.66% 

تقوم المؤسسة بالرد   2

الفوري على إستفسارات 

  و شكاوي الزبائن

3  9  19  29  /    

12  

  

  / %48.33 %31.66 %15 %5  عايل

اإلستجابة الفورية   3

لحاجات الزبائن مهما  

  كانت درجة اإلنشغال

5  11  24  17  4    

12.2  

  

 %6.66 %28.33 %40 %18.33 %8.33  عايل

تقوم الوكالة بإعطاء   4

الموعيد بدقة عند تقديم 

  الخدمة

3  7  23  27  2    

12.4  

  

 %3.33 %45 %38.33 %11.66 %5  عايل

  من إعداد الطالب : املصدر

العبارات اليت توضح نسب اإلستجابة حيث أن التقييم كله يقع ضمن جمال عايل  و يبني اجلدول أعاله

و اليت تشيري أن الوكالة لديها سرعة يف ) 04(، ) 01(و نالحظ أن أكرب متوسط حسايب ضمته العبارتني 

على التوايل ،  %45،  %33بلغت نسب املوافق ل تقدمي اخلدمات املطلوبة و إعطاء املواعيد بدقة قد 

على التوايل ، أما النسب املتبقية  %11.66،  %13.33يف حني قد بلغت نسبة الزبائن الغري موافقني  

  .فقد توزعت على باقي الدرجات



 دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري:                                       الثالث الفصل
 

160 
 

،  %48.33نسبهم متفاوتة حبيث بلغت نسبة موافق ب ) 03(و  )02(و نالحظ أن العبارة رقم 

على الرتتيب و إمجاال فإن أغلبية الزبائن موافقني على أن الوكالة لديها سرعة يف تقدمي  28.33%

  .اخلدمات املطلوبة

عرب مؤشر األمان عن اإلرتياح النفسي للتعامل مع الوكالة و ذلك من خالل الثقة اليت  :األمان   1-4

  .يشعر �ا الزبون يف تعامله مع موظفي الوكالة و إحساسه باألمان

  .تقييم جودة اخلدمة من ناحية األمان:  )22(جدول رقم   

المتوسط   التكرارات  العبارات  الرقم

  الحسابي

  تقييم

غير موافق 

  تماما

  موافق تماما  موافق  محايد  غير موافق

شعورك باألمان عند   1

  التعامل مع الوكالة

1  4  17  36  2    

12  

  

  عايل
1.66% 6.66% 28.33% 60% 3.33% 

تضع ثقتك كاملة في   2

  مقدمي الخدمة

  متوسط  11.80  4  32  16  6  1

1.66% 10% 26.66% 38.33% 6.66% 

  من إعداد الطالب: املصدر

يف الوكالة ، حبيث بلغت نسبة موافق و موافق متاما يوضح اجلدول أعاله العبارات ذات عالقة باألمان 

و أما النسبة البقية توزعت  %28.33بلغت نسبة حمايد  )01(على التوايل يف العبارة  3.33%،  60%

و عند  %38.33فقد بلغت نسبة املوافق ب  )02(مابني غري موافق متاما و غري موافق أما العبارة رقم 

يف حني النسبة املتبقية قد توزعت على باقي الدرجات و منه يوجد أمان بدرجة عالية يف  %26.66حمايد 

  بني العايل و املتوسطالوكالة حبيث يتدرج ما

  

  



 دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري:                                       الثالث الفصل
 

161 
 

عن اجلانب التفاعلي بني الزبون و املوظف حيث يعترب التعاطف يعرب مؤشر التعاطف  :التعاطف  1-5

  .عامال مهما للحكم على جودة اخلدمة

  تقييم جودة اخلدمة من ناحية مؤشر التعاطف :   )23(اجلدول رقم  

المتوسط   التكرارات  العبارات  الرقم

  الحسابي

  التقييم

غير موافق 

  تماما

  موافق تماما  موافق  محايد  غير موافق

الوكالة لديها اللطف في   1

  التعامل مع الزبائن

  عايل  12  7  35  11  6  1

1.66% 10% 18.33% 58.33% 11.66% 

تحلي مقدمي الخدمة   2

  باألداب و حسن األخالق

  متوسط  11.8  5  38  14  1  1

1.66% 1.66% 23.33% 63.33% 8.33% 

يضع البنك مصلحة   3

الزبائن في مقدمة 

  إهتمامات اإلدارة العليا

1  9  9  40  1    

12  

  

  عايل
1.66% 15% 15%  66.66%  1.66%  

تقوم الوكالة بفهم و معرفة   4

  إحتياجات الزبائن

  عايل  12  4  30  15  9  2

3.33%  15%  25%  50%  6.66%  

المؤسسة لديها معاملة   5

  خاصة لكل زبون

  عايل  12  4  12  16  12  16

26.66%  20%  26.66%  20%  6.66%  

  من إعداد الطالب: املصدر

نالحظ من خالل اجلدول السابق و الذي يوضح التعاطف حبيث كان التقييم للعبارات يتمحور ما بني 

و اليت تعرب عن وضع الوكالة مصلحة الزبائن يف  )03(عايل و متوسط و كانت أعلى نسبة يف العبارة 

يف حني قد بلغ  %66.66بلغت  حبيثو كانت معظم اإلجيابات ترتكز يف موافق  مقدمة إهتماما�ا
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بدرجة ثانية حبيث قد وصل املتوسط احلسايب  )02( و بعدها تأيت العبارة رقم 12املتوسط احلسايب ب 

فقد  ) 04(رقم   و نالحظ بأن العبارة % 63.33قد بلغت نسبة موافق  بتقييم متوسط يف حني 11.8

و التقدميات السابقة نالحظ بأن أغلب و من النسب  %50كانت أكرب نسبة يف موافق حبيث بلغت 

  .الزبائن موافقني و بدراجة عالية على مؤشر التعاطف

  CPAحتليل البيانات املتعلقة برضا الزبون عن اخلدمة يف وكالة  -2

  :لتحديد درجة رضا الزبائن عن خدمات الوكالة و سيتم عرض إجابات أفراد العينة حول الرضا كمايلي 
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  تقييم رضا الزبائن عن اخلدمات:   )24(اجلدول رقم   

الوسيط   التكرارات  العبارات  الرقم

  الحسابي

  التقييم

غير موافق 

  تماما

غير 

  موافق

  موافق تماما  موافق  محايد

  عايل  12  11  37  8  3  1  أنت راضي عن مشاركتك  1

1.66%  5%  13.33%  61.66%  18.33%  

أنت راضي عن ما تقدمه الوكالة من   2

  خدمات

  عايل  12.12  10  31  13  6  1

1.66%  10%  21.66%  51.66%  16.66%  

قد تتحسن درجة رضاك إذ قامت   3

المؤسسة بإدخال تحسينات  و تغيرات 

  خدماتها المقدمةفي جودة 

1  3  6  41  9    

12  

  

  %15  %68.33  %10  %5  %1.66  عايل

  عايل  12  1  17  35  7  /  الخدمات المقدمة أفضل من توقعاتك  4

/  11.66%  58.33%  28.33%  1.66%  

تقوم الوكالة دوما على تلبية حاجات و   5

  رغبات الزبائن

  عايل  12  1  17  35  7  /

/  11.66%  58.33%  28.33%  1.66%  

أنت راضي أكثر عن الخدمات التي   6

  تقدمها الوكاالت المنافسة

  ضعيف  9.6  2  17  27  2  /

/  3.33%  45%  28.33%  3.33%  

أنت راضي على تعاملك لفترة طويلة مع   7

  وكالة القرض الشعبي الجزائري

  متوسط  11.8  8  35  15  /  1

1.66%  /  25%  58%  13.33%  

  من إعداد الطالب :املصدر 
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لوكالة اليت تشري إىل قد تتحسن  درجة رضاك إذ قامت ا )03(نالحظ من اجلدول أعاله أن العبارة رقم 

و كانت  % 15 راضي متاماو  %68.33بإدخال حتسينات يف جودة خدما�ا حيث بلغت نسبة راضي 

و هذه النتائج تؤكد  بأن مجيع الزبائن يكون  % 1.66نسبة غري راضي  شبه معدومة حبيث بلغت 

راضني او راضني متاما عن الوكالة  إذا ادخلت بعض التحسينات على خدما�ا و نالحظ  ان العبارة 

فقد كانت بدرجة ثانية حيث بلغت نسبة الزبائن الراضني عن مشاركتهم يف الوكالة ب  )01(رقم 

اما باقي اإلجابات كانت ذات  %18.33ي متاما ب بتقييم عايل يف حني بلغت نسبة راض 61.66%

و  % 58يف حني بلغت أكرب نسبة عند راضي ب  )07(نسبة ضعيفة  و نالحظ أيضا يف العبارة رقم 

قد بلغت نفس املتوسط احلسايب  و  )05(، ) 02(و نالحظ ان العبارتني رقم  %25بعدها حمايد ب 

كانت أكرب نسبة و إنعدمت  %56.66عند راضي ب  )05(حيث بلغت العبارة  12الذي يقدر ب 

قد بلغت نفس درجة الرضا فقد بلغتا نفس ) 06(،  )04(أما العبارتني نسبة غري راضي متاما يف العبارة 

و إنعدمت نسبة غري راضي متاما يف كلتب  %28.33درجتا الرضا فقد بلغت النسبة عند راضي ب 

  العبارتني 

  .تقدمه الوكالة من خدماتو منه فالزبائن راضني عما 
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  عرض النتائج و إقتراحات الدراسة: المطلب الثالث 

  النتائج: أوال 

  :من خالل دراستنا و حتليلنا ألجوبة أفراد العينة املدروسة متكنا من إستنتاج جمموعة من النتائج أمهها 

   أغلب الزبائن املتعاملني مع وكالة القرض الشعيب اجلزائري هم شباب كون أغلب إجيابات األفراد

 سنة و ذات مستوى ثانوي و جامعي 30-20كانت تتلرواح اعمارهم مابني 

 أغلب زبائن الوكالة يتعاملون معها خلدما�ا املميزة و هذا ما أثبتته الدراسة. 

 حدوث بعض األخطاء فيها و هذا راجع لقلة املراقبني على  تقدمي الوكالة خلدمات متنوعة مع

 مقدمي اخلدمة 

  بأن هناك بعض املظاهر اليت تعرب عن جودة اخلدمة نسبيا و تتمثل هذه سيعترب أغلب الزبائن

 :املظاهر يف مايلي

  .دمةجيب أن توفر الوكالة التجهيزات و املعدات املتطورة و احلديثة اليت تساهم يف رفع جودة اخل -

  .إستخدام الوكالة لديكورات و تصميمات بسيطة و مجيلة  -

  .أن تقوم الوكالة بتحسني يف مظهر مقدمي اخلدمة  -

  توفري السجالت اليت تساعد على إجناز اخلدمة باجلودة املطلوبة  -

  حسن املعاملة و اإلحرتام من املوظفني للزبائن -

 يز ب أ�ا ذات جودة منخفضة نسبيا و إن جودة اخلدمات املقدمة من طرف الوكالة تتم

  .هذا ما مت احلصول عليه منت خالل البيانات
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  اإلقتراحات: ثانيا 

  وضع إسرتاجتيات تسويقية باإلعتماد على معايري اجلودة الشاملة 

  بالرغم من أن الوكالة تقدم خدمات متنوعة إال أ�ا ال تصل إىل اجلودة اليت يطلبها الزبون

الوكالة البحث عن اخللل املوجود بني اجلودة املطبقة و اجلودة املطلوبة من لذلك فعلى 

 .الزبائن

  السرعة يف تقدمي اخلدمات و الرد على شكاوي الزبائن. 

 اخلدمات اليت تقدمها الوكالة و التغيريات اليت قد حتدثهازيادة احلمالت الرتوجيية للتعريف ب 

 م رضا الزبائن إعتمادا على النماذج العلمية احلديثة القيام بالبحوث امليدانية اخلاصة بتقيي

 .ملعرفة النقص يف جودة اخلدمات و تطويرها

  تدريب العمال و املوظفيني على تقدمي خدمات ذات جودة و ذلك من أجل احملافظة على

 .الزبائن و كسب رضاهم عن الوكالة

  على اخر املستجداتالقيام بدورات تكوينية و تدريبية للعمال و املوظفيني للتعرف. 

  و  حتسني االداء من أجلتوظيف عمال و موظفني ذات مؤهالت و قدرات عالية ، وذلك

  .تقليص األخطاء



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة عامة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جعاقائمة المر
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