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 .خلصالم                                                    
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة الجودة الشاملة في رفع كفاءة األداء المؤسسي بالمصارف 

ضعف االداء بالمصارف التجارية وال يالحظ عليه تحسين مستمر التجارية. تمثلت مشكلة الدراسة في 
، وقد يعود ذلك إلى عدم  االهتمام الكافي بادارة الجودة الشاملة ومدى أهميتها في رفع كفاءة االداء 

؟ افترضت الدراسة أن اعتماد المنهج العلمي في اتخاذ القرارات يساهم في رفع كفاءة األداء المؤسسي 
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التحسين المستمر و رفع كفاءة األداء وأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  "المؤسسي".، 
أسلوب التركيز على العميل و رفع كفاءة "وكذلك توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المؤسسي".، 

ساهم وضع التحسين المستمر كهدف وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:  األداء المؤسسي"، 
ي للمصارف، بجانب توفير األساليب المتطورة له في رفع أداء المصارف ، ساعد اعتماد استراتيج

المصارف علي قدرات مواردها البشرية من ذوي المهارات الفنية والتقنية إلنجاز أعمالها في رفع كفاءة 
المقومات و  األداء المؤسسي، بناًء على النتائج التي تم التوصل اليها أوصت الدراسة بتوفير المتطلبات

الالزمة إلدارة الجودة الشاملة وذلك لدورها الفعال في رفع كفاءة األداء المؤسسي ، وكذلك العمل على 
نشر ثقافة المشاركة في صنع القرار، بجانب أن تعضد وترسخ إدارة البنك مفهوم التحسين المستمر 

ودة ماد على معايير إدارة الجكمنهج عمل بالبنك، وان تتسم قرارات المصرف بالواقعية وذلك باالعت
 الشاملة إلثبات فعالية القرارات.

الكلمات المفتاحية، إدارة الجودة الشاملة)التحسين المستمر، التركيز على العميل، المنهج العلمي 
 في اتخاذ القرارات( ، األداء المؤسسي) الكفاءة، الفاعلية، التميز(.

Abstract. 
The study aimed to identify the impact of Total Quality Management in 

raising the efficiency of institutional performance and supporting the 
competitive advantage in commercial banks. Where the study problem was 
represented in the following question: Does Total Quality Management 
contribute to raising the efficiency of institutional performance and support 
the competitive advantage? The study assumed that adopting the scientific 
approach in making decisions contributes to raising the efficiency of 
institutional performance. “There is a statistically significant relationship 
between continuous improvement and raising the efficiency of institutional 
performance.”, “There is a statistically significant relationship between the 
method of focusing on the customer and raising the efficiency of 
performance. Institutional, The study reached a number of results, including: 
Establishing continuous improvement as a strategic goal for banks, besides 
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providing advanced methods for it to raise the bank’s performance, the bank 
relies on the capabilities of its human resources with technical and technical 
skills to accomplish its work. Total quality has contributed to the effectiveness 
of the bank’s performance by completing the work in a short time. The study 
also recommended several recommendations, including: Providing the 
requirements and ingredients necessary for Total Quality Management for its 
effective role in performance efficiency Institutional and achieving, working to 
spread the culture of participation in decision-making, in addition to 
consolidating and consolidating the bank’s management concept of 
continuous improvement as a method of work in the bank. The bank’s 
decisions are realistic by adopting comprehensive quality management 
standards to prove the effectiveness of decisions. 
Keywords, total quality management (continuous improvement, 
customer focus, scientific approach to decision-making), institutional 
performance (efficiency, effectiveness, excellence). 

 

 .لمحور األول اإلطار المنهجي والدرسات السابقةا
 .اإلطار المنهجي أوالا 

 تمهيد:
من خالل حرص المنظمات على المراهنة على الجودة  أهمية إدارة الجودة الشاملة تبرز

باعتبارها السبيل الوحيد واألكثر دواما وحاسما لتحقيق النجاح والريادة، وذلك عبر تقديم 
كما تتجسد أهمية  إدارة  منتجات وخدمات ذات خصائص وسمات متميزة عن قريناتها

تزام ة قابلية التغيير كما ان الالجودة الشاملة من انها منهج شامل ومتكامل يتمتع بالمرون
المنظمة بتطبيقه يمكنها من تغيير سلوكيات عمالئها تجاه مفهوم الجودة ويرفع من درجة 
اهتمام الموظفين بالعمل الجماعي وروح الفريق ، ويزيد من ارتباطهم بالمنظمة وانتمائهم 
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تطوير سية متكاملة للها كما يساعد مدخل إدارة الجودة الشاملة علي وضع استراتيجية تناف
 عمل المنظمة.

يعتبر األداء المؤسسي هو المستوى الذي تتمتع به مخرجات المنظمة بعد إجراء العمليات 
على مداخالتها، فاألداء هو مخرجات األنشطة واألحداث التي تشكل داخل المنظمة حسب 

 ات ذوهذا التعريف فإن النشاطات التي تقوم بها أي مؤسسة عبارة عن نظام معلوم
 مخرجات وقيمة هذه المخرجات تتمثل في األداء.

 مشكلة البحث: 
ضعف االداء بالمصارف التجارية وال يالحظ عليه تحسين تمثلت مشكلة الدراسة في 

مستمر، وقد يعود ذلك إلى عدم  االهتمام الكافي بادارة الجودة الشاملة ومدى أهميتها في 
ة التي تبحثها الدراسة ويمكن تخليصها من ؟ وهي المشكلرفع كفاءة االداء المؤسسي 

 خالل التساؤالت اآلتية: 
إلى أي مدى يؤثر إعتماد المنهج العلمي في اتخاذ القرارات في رفع كفاءة األداء  .1

 المؤسسي؟
 هل يساهم  التحسين المستمر للعمليات في رفع كفاءة األداء المؤسسي ؟ .2
 كفاءة األداء المؤسسي؟ ما مدى تأثير أسلوب التركيز علي العميل في رفع .3

 أهمية البحث: 
 تأتي أهمية البحث من خالل األهمية العلمية والعملية على النحو اآلتي:

 / األهمية العلمية:1
 إبراز أهمية دور إدارة الجودة الشاملة في رفع كفاءة األداء المؤسسي . .أ
 التعرف على المفاهيم العلمية إلدارة الجودة الشاملة واألداء المؤسسي  .ب
 إثراء المكتبة العلمية بما يواكب التطور في مجال إدارة الجودة الشاملة في السودان. .ج
 / األهمية العملية:2
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المساهمة في تطبيق معايير الجودة الشاملة في المصارف التجارية الذي بدوره يساهم  .1
 ة التي تعترض أدائها.في حل المشكل

المساعدة في حل المشاكل التي تعترض تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المصارف  .2
السودانية وذلك من خالل مساعدة متخذي القرار بالمصارف في حل المشكالت التي 

 تواجههم.
 أهداف البحث:

 يسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:
ملة في رفع كفاءة االداء المؤسسي بالمصارف التعرف على أثر ادارة الجودة الشا .1

 التجارية.
توضيح العالقة بين االعتماد على المنهج العلمي في اتخاذ القرارات و رفع كفاءة  .2

 المؤسسي.األداء 
 توضيح أثر التحسين المستمر في رفع كفاءة األداء المؤسسي. .3
 المؤسسي.قياس أثر أسلوب التركيز على العميل في رفع كفاءة األداء  .4

 فروض البحث:
 لتحقيق أهداف البحث يتم اختبار الفرضيات التالية

الفرضية األولى: "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اعتماد المنهج العلمي في اتخاذ 
 المؤسسي".القرارات و رفع كفاءة األداء 

ع كفاءة فالتحسين المستمر و ر الفرضية الثانية: "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 
 األداء المؤسسي".

و رفع  أسلوب التركيز على العميلالفرضية الثالثة: "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 
 كفاءة األداء المؤسسي"

 منهجية البحث:
 يتبع الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي من خالل دراسة الحالة.   



 

6 

 حدود البحث:
 م.2020 –م 2016الزمنية من العام يغطي البحث الفترة الزمانية: 
 والية الخرطوم المصارف التجارية. المكانية:

 مصادر جمع البيانات:
 االستبانة  وتم جمعها بواسطة أداة بيانات أولية: / 1
 / بيانات ثانوية:2

 الكتب. .أ
 دوريات ورسائل جامعية. .ب
 مواقع اإلنترنت. .ج

 ثانياا: الدراسات السابقة 
  م(2016الشعيبي، )

الدراسةةةة لمعرفة األسةةةباب والعلبات التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة الشةةةاملة،  وهدفت
وتحديد عوامل النجاح الحاسةةةمة لتطبيق إدارة الجودة الشةةةاملة، ومعرفة أثر عوامل النجاح 
الحاسةةةةةةةةةةةةةةمة لتطبيق إدارة الجودة الشةةةةةةةةةةةةةةةاملة على األداء المالي و ير المالي للشةةةةةةةةةةةةةةركات 

ود عالقة ذات داللة إحصةةةةةةةةةةائية بين عوامل النجاح الصةةةةةةةةةةناعية.توصةةةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةةةة لوج
الحاسةةةةمة لتطبيق إدارة الجودة الشةةةةاملة واألداء  ير المالي والمالي للشةةةةركات الصةةةةناعية. 
أوصةةةةةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةةةةةة بليام المدراء بدراسةةةةةةةةةةةةة العلبات التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة 

ق عوامل النجاح الحاسةةةةةةةةةةمة الشةةةةةةةةةةاملة، ويجراء المزيد من البحوث لتأكيد العالقة بين تطبي
 إلدارة الجودة الشاملة وتأثرها على منظومة األداء المالي و ير المالي.

 م(2016الالمي وكاظم،)

هدفت الدراسة الى بيان تأثير إعادة هندسة العمليات اإلدارية على االداء المؤسسي في 
ت مشكلة حيث تمثل مكتب المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية،

الدراسة في مدى تأثير إعادة هندسة العمليات اإلدارية على األداء المؤسسي, اعتمدت 
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الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, وقد استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات 
والمعلومات. وافترضت الدراسة ان  هنالك عالقة ذات داللة معنوية بين اعادة هندسة 

الدارية و ابعاد االداء المؤسسي، وحققت الدراسة جملة من النتائج كان من العمليات ا
أبرزها وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين اعادة هندسة العمليات االدارية وبين 
ابعاد االداء المؤسسي وظهر إن هناك تأثيرًا معنويًا بين اعادة هندسة العمليات االدارية 

 سسي والتعرف على الخلل الموجود في مسار عمليات المكتبوبين ابعاد االداء المؤ 

أوصت الدراسة بمواصلة التحسين المستمر للعمل والذي بدونه ال يمكن للدائرة تحقيق 
النجاح الذي تنشده، وهنا البد من اإلفادة من أدوات إعادة الهندسة بغية تطوير أداء 

 األعمال بشكل دائم.
  م(2017عبد الوهاب،)
الدراسة إلى معرفة أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء قطاع الصناعات الغذائية هدفت هذه 

السودانية بالتطبيق على مجموعة شركات معاوية البرير للصناعات الغذائية، والتعرف 
على المعوقات التي تواجه إدارة الجودة الشاملة بالمجموعة.توصلت الدراسة إلى العديد 

ك ارتباط طردي وسيط بين قناعة اإلدارة العليا بتطبيق إدارة من النتائج أهمها أن هنال
الجودة الشاملة واألداء في المجتمع موضع الدراسة، هنالك عالقة ذات داللة إحصائية 
 .بين ثقافة العاملين وتطبيق إدارة الجودة الشاملة واألداء بمجموعة شركات معاوية البرير

ة شركات معاوية البرير لديها إلمام بمفاهيم ومبادئ كشفت الدراسة أن اإلدارة العليا لمجموع
إدارة الجودة الشاملة. أوصت الدراسة جميع الباحثين والمهتمين بإدارة الجودة الشاملة بعمل 
مزيد من الدراسات والبحوث التي تخدم الصناعات التحويلية في السودان وبث ثقافة الجودة 

الدراسة بأن يجب النظر إلى إدارة الجودة  الشاملة في جميع مؤسسات الدولة، كما أوصت
الشاملة بأنها عملية متكاملة تشمل وتخدم جميع األنشطة والوظائف على شكل سلسلة 

 وأي خلل في أي حلقة يعتبر نقطة ضعف تؤثر في الجودة الكلية للمجموعة.
 م(2018سليمان،)



 

8 

سي، يمية واألداء المؤسهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة الترابطية بين الهياكل التنظ 
بالتطبيق على ديوان الضرائب، لمعرفة مدى مقدرة هيكل الديوان الحالي، في تحقيق 
أهدافه،  حيث تمثلت مشكلة الدراسة في مدى تأثير الهياكل التنظيمية في األداء المؤسسي، 

ظيمي، ناختبرت الدراسة الفرضية التالية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين، الهيكل الت
وكفاءة وفاعلية األداء. استخدمت المنهج الوصفي التحليلي لتحليل بيانات الدراسة. 
وتوصلت الدراسة إلى نتائج، أهمها: توصلت الدراسة إلى نتائج، أهمها: وجود عالقة ذات 
داللة إحصائية بين، الهيكل التنظيمي، وكفاءة وفاعلية األداء. أن ديوان الضرائب يتمتع 

ينظم العالقات، ويوضح السلطات والمسؤوليات. يتمتع العاملين به بتفويض  بهيكل جيد،
أوصت الدراسة بة: مواكبة األنظمة الضريبية العالمية، واستخدام وسائل  .كافي التخاذ القرار

 التكنولوجيا الحديثة في أداء االعمال.
م(2018أبو شري، )  

الشاملة على أداء العاملين في القطاع هدفت الدراسة إلى دراسة أثر تطبيق إدارة الجودة 
المصرفي. اختبرت الدراسة فرضية رئيسية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق 
إدارة الجودة الشاملة وأداء العاملين في بنك فيصل اإلسالمي السوداني. استخدمت الدراسة 

اللة القة ذات دالمنهج الوصفي التحليلي بجانب التاريخي. توصلت الدراسة لوجود ع
إحصائية بين التحسين المستمر وأداء العاملين ، كما توصلت الدراسة إلى  وجود عالقة 
ذات داللة إحصائية بين التدريب وأداء العاملين بالبنك مما كان له األثر في تحسين 
مستوى أداء العاملين. أوصت الدراسة بالعمل على نشر ثقافة المشاركة في صنع القرار، 

 أن تعضد وترسخ إدارة البنك مفهوم التحسين المستمر كمنهج عمل بالبنك. بجانب
 تعليق الباحث على الدراسات السابقة. 

بعد ان قام الباحث بتبويب وعرض الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة للوقوف على ما  
جد و  توصلت إليه من نتائج، واالستفادة منها في استكمال جوانب الدراسة في الموضوع،

هنالك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع إدارة الجودة الشاملة الباحث ان 
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و أخرى تناولت موضوع االداء المؤسسي في قطاعات مختلفة )حكومية وخدمية 
وصناعية(، فقد استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة في كل من منهجية الدراسة 

دراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اإلطار النظري منها. إال وتحليل البيانات وتتفق ال
أن هذه الدراسة تفردت بأنها تناولت واحد من أهم القطاعات الرائدة والداعمة لالقتصاد 
الوطني وهو القطاع المصرفي، الذي يمثله في هذه الدراسة بنك الخرطوم وبنك امدرمان 

اء آراء العاملين للوقوف على مدى وعيهم الوطني وبنك فيصل االسالمي. وتم استقص
ويدراكهم لمفهوم وأهمية إدارة الجودة الشاملة في رفع كفاءة االداء المؤسسي.  أما االختالف 
األساسي بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة هو مجال التطبيق حيث طبقت  البية 

راسة قد إضافة للدراسات الدراسات السابقة على قطاعات )صناعية(،  كما ان هذه الد
السابقة أبعاد جديدة الدارة الجودة الشاملة لم تتناولها الدراسات السابقة تمثلت في ) التحسين 
المستمر، واتخاذ القرارات( كما إضافة لالداء المؤسسي بعد آخرين لم تتناولها الدراسات 

كفاءة لى بعدي) الالسابقة وهو )التميز المؤسسي( حيث ركزت معظم الدراسات السابقة ع
 والفاعلية(.

 المحور الثاني: اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة
 أوالا: إدارة مفهوم الجودة الشاملة 

هنالك عدة مفاهيم وتعريفات تناولت إدارة الجودة الشاملة وفي هذا الجزء من البحث تعرض 
 الباحث إليها على النحو التالي:
بأنها ترجمة االحتياجات المستقبلية للعمالء إلى خصائص عرف ديمنج الجودة الشاملة 

م، ص 2016)خميس، قابلة لللياس، حيث يتم تصميم المنتج وتقديمه لكسب رضا العميل
13 ). 

أما تعريف إدارة الجودة الشاملة من وجهة النظر األمريكية فهي فلسفة وخطوط عريضة 
ومبادئ تدل وترشد المنظمة لتحقيق تطور مستمر وهي أساليب كمية باإلضافة إلى الموارد 
البشرية التي ُتحسن من استخدام الموارد المتاحة وكذلك الخدمات بحيث أن كافة العمليات 
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لتحقيق إشباع حاجات المستهلكين الحاليين والمرتقبين، كما جاء في  داخل المنظمة تسعى
تعريفها على أنها فلسفة  تعزز مهمة مؤسسة ما باستخدام أدوات وتقنيات تحسين الجودة 

م، 2015المستمر كوسيلة لتحقيق الرضا المتبادل والمتزامن مع جميع األطراف)مسلم، ،
 (.29 – 28ص ص 

في الطريقة التي تعمل بها اإلدارات وتفكر فيها حول تحسين  وعرفت بأنها ثورة حليلية
الجودة، وهي عبارة عن مدخل متكامل يعبر عن مزيد من األساس المشترك في ممارسات 

 ( . 197 -196م، ص ص 2009اإلدارة)الطائي، وآخرون، 
 ثالثاا: أهمية إدارة الجودة الشاملة

ع في صلب اهتمامات اإلدارة العليا ولها إن الجودة تمثل مشكلة إدارية واستراتيجية تق
األسبلية في األهداف االستراتيجية، مما يعني أن جعل المنظمة في موقف تنافسي يقود 
إلى البحث عن امتالك توليفة ُتمكنها من تحقيق المستوى المستهدف للجودة)عبد الجبار، 

 (. 174م، ص 2016
فرد  اعدة من الليم والثقافات، تجعل كلالجودة أسلوب شامل للتطوير التنظيمي بخلقها لق

في المنظمة يعلم أن الجودة هي خدمة العميل في األساس، ويتحقق ذلك عن طريق العمل 
الجماعي لتبليغ رسالة المنظمة، وبما أن الجودة تقوم أساسًا على إرضاء الزبون بمقابلة 

طلباته من الزبون بمعرفة متمتطلباته من منتج أو خدمة باستمرار، لذا فان جودة األداء تبدأ 
ورغباته وتنتهي عند مقابلة هذه الرغبات، ويتطلب ذلك وجود برامج وخطط لتنفيذ أهداف 

 (.77م، ص 2015)حسين، وآخرون ،محددة تقاس بمؤشرات أداء معينة
تعد الجودة من أهم المزايا التنافسية في األسواق العالمية التي تحاول أن تتبناها معظم 

قتصادية، في ظل المنافسة ما بينها للحصول على الحصة السوقية األفضل الوحدات اال
مقارنة بمثيالتها في نفس المجال، فالتفوق االقتصادي يكمن في تقديم منتج أو خدمة ذات 
جودة عالية، فالمنتج عالي الجودة لديه فرصة أفضل الكتساب حصة في السوق من 

لة عملية متواصلة من التحسين المستمر في المنتج ردئ الجودة، وتتطلب الجودة الشام
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كل مرحلة من مراحل العملية اإلنتاجية والهدف النهائي هو الوصول إلى جودة عالية 
  .( 338م، ص 2012الكتساب رضا العميل)زعرب،

  رابعاا: أبعاد إدارة الجودة الشاملة

دارة الجودة ومبادئ إتعتبر مبادئ إدارة الجودة الشاملة بمثابة اطر تقييميه تعكس نظريات 
الشاملة في قوالب قابلة للتطبيق، بجانب أنها عبارة عن مجموعة من القواعد واإلرشادات 
التي تساعد المنظمات على وضع فلسفة إدارة الجودة الشاملة موضع التطبيق، ولقد اختلف 

ن البحث م رواد إدارة الجودة الشاملة في تحديد في هذه المبادئ، بالتالي يتناول هذا الجزء
 المبادئ الخاصة بإدارة الجودة الشاملة، وذلك على النحو التالي:

 اعتماد المنهج العلمي في اتخاذ القرارات:.1
ذلك لحل المشاكل المتعلقة بالجودة من خالل االستناد إلى الحقائق، واتخاذ القرارات على 

لب جودة الشاملة، ويتطأساس الحقائق يمثل مبدأ احد المكونات التي تركز عليها إدارة ال
تطبيقها االعتماد على التقنيات والموارد، وتهيئة القنوات الالزمة لتمكين األفراد وما يمتلكونه 
من معلومات تتحدث عن الحقائق إلى حيث يجب أن تصل هذه المعلومات لالستفادة 

ة الشاملة، دمنها في تحقيق الجودة، حيث تشكل المعلومات أساسًا مهماً في فلسفة إدارة الجو 
أن أهمية المعلومات تتبلور في توافر البيانات المهمة للمنظمة كالمعلومات المالية التي 
توضح لإلدارات العليا الموارد المالية التي تحتاج إليها المنظمة فيما إذا طبقت إدارة الجودة 

درجة  يالشاملة وما هي االستثمارات المطلوبة لتبني هذه الفلسفة بالشكل الذي يؤثر ف
 . االلتزام التي ستبديها اإلدارات العليا نحو اتخاذ قرار التطبيق لهذه الفلسفة

القرارات الفعالة تركز ليس فقط على جميع البيانات بل تحليلها ووضع االستنتاجات في 
خدمة متخذي القرار، وتتميز المؤسسات المطبقة لنظام إدارة الجودة الشاملة بأن قراراتها 

ة أو الوظيفية أو التشغيلية مبنية على حقائق ومعلومات صحيحة وجديدة االستراتيجي
ودقيقة، ال على التكهنات الفردية أو التوقعات المبنية على اآلراء الشخصية)أبو نبعة، 

 (.28م، ص 2000وآخرون، 
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وتعد الجودة الشاملة منهجًا إداريًا شاماًل لخدمة المنظمة من خالل استثمار قدراتها 
ها الداخلية، إذ أنها ليست إدارة متخصصة لتحقيق الجودة فقط، بل هي عملية ويمكانات

شاملة لكافة األقسام واألنشطة والوظائف وعلى شكل حلقات مترابطة ومتكاملة بحيث أن 
درك المؤسسات وت، الخلل في أي منها تقصيراً في تحقيق الجودة الكلية المر وبة في الخدمة

رئيسية في تحسين الجودة الشاملة هو مراقبة األداء على مستوى الناجحة أن أحد العوامل ال
 ( . 146م، ص2019الوحدة ككل تلبية لمتطلبات الزبون)  المعموري، وآخرون، 

 :التحسين المستمر .2
يعد التحسن المستمر فلسفة إدارية تهدف إلى العمل على التعليمات واألنشطة المتعلقة 

مواد وعمالة وآالت والهدف النهائي هو الوصول إلى  بكل نواحي النشاط في المنشأة من
  ( . 376 – 375م، ص ص 2013اإلتقان الكامل)عبد المولى، وآخرون، 

يسعى هذا األسلوب إلى إجراء تحسينات إضافية لعمليات اإلنتاج الحالية أو تصميم  
  المنتج، وهذه التحسينات تأخذ شكل تطوير عمليات اإلعداد وتحسين أداء اآلالت

 لخفض الفاقد، وباختصار فان التكلفة المطورة تركز على العملية وليس على المنتج

 :ويمكن إيجاز أهمية التحسين المستمر بالنقاط التالية
أ. إنه ليس تقنية أو أداة أو أسلوب بل طريقة حياة تركز على الزبون ال على الحصة 
السوقية، لذا فهو من المرتكزات األساسية في نجاح الشركة واستمرارها في السوق 

 والمنافسة. 
ب. هو سباق بدون خط نهاية فهو مرحلة ال تنتهي الن هنالك محاوالت للتحسين إلرجاء 

 الشركة كافة.
وليس على منهجية  Howوكيف  Whatيركز التحسين المستمر على منهجية ماذا ج. 
 ( .232- 231م، ص ص 2013)عبد الرحمن،  .Whoمن 

يرى الباحث حتى يتم تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة بالشكل الصحيح فانه يجب تكوين 
وتعليم المشاركين بأساليب وأدوات التحسين المستمر حتى يمكن أن يقوم على أساس سليم 
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وصلب، وبالتالي يؤدي إلى النتائج المر وبة من تطبيقه، حيث أن تطبيق هذا البرنامج 
م لمبادئه ومتطلباته قد يؤدي إلى الفشل الذريع فالوعي الكامل يمكن بدون وعي أو دون فه

 تحليقه عن طريق برامج التكوين الفعالة.
 التركيز على العمالء: .3

عني ي يقصد بالزبون العمالء الخارجيون واألفراد داخل المنظمة ألن الفرد داخل المنظمة
اجات العميل متى ما كانت مورد ومستهلك أيضا. تتحقق االستجابة المتوقعة الحتي

المؤسسة قادرة على أداء المهام بشكل أفضل من منافسيها وبالتحديد فيما يتعلق بإشباع 
احتياجات عمالئها مما يؤدي إلى خلق قيمة أكبر لمنتجاتها وزيادة مستوى الوالء 

خلق قيمة للعمالء تلبي احتياجاتهم  أن(.359م، ص2017للعالمة)حامد، وأخرون، 
الئهم، وتدعم وتحسن سمعة وصورة المنظمة في أذهانهم، بجانب تحقيق التميز وتضمن و 

االستراتيجي عن المنافسين في السلع والخدمات المقدمة إلى العمالء مع إمكانية التمييز 
في الموارد والكفاءات واالستراتيجيات المتبعة في ظل بيئة شديدة التنافس، وتحقيق حصة 

م، 2010ة عالية للبقاء واالستمرار في السوق)عبد السميع، سوقية للمنظمة وكذلك ربحي
  .( 193ص 

إن العميل هو محور الجودة، مثاًل يعني أن على المديرين أن يمددوا مواصفات السلع 
، وبناء على ذلك يتم والخدمات من وجهة نظر العميل وليس من وجهة نظر المنظمة

، )اليأس التي تشبع احتياجات العمالءتحديد المعايير ومعدالت األداء والمواصفات 
بجانب أن التركيز على الزبون في الداخل  .(.17-16م، ص ص 2016وآخرون ، 

والخارج وهذا هو الحل المطلوب للوصول إلى برنامج إدارة الجودة الشاملة، والذي يتحقق 
اجب أن و عن طريق إرضاء الزبائن وتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية حيث أنه من ال

تصغي لصوت الزبون وتؤكد جودة التصميم وتخفيض األعطال والعمل بشكل صحيح في 
 كل زمان ومكان ألن إرضاء الزبون يأتي في المقام األول.
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يرى الباحث أن التركيز على خدمة العمالء من الجوانب التي تتفوق وتتميز فيها المؤسسة 
لمؤسسة من وجهة نظر العمالء على  يرها من المؤسسات يؤدي إلى تحسين صورة ا

 ويزيد من ثقتهم في المؤسسة.
ي ف تأسيسًا لما سبق يرى الباحث تعدد أبعاد إدارة الجودة الشاملة من تنسجم مع بعضها

شكل حلقات مترابطة ومتكاملة، سعيًا نحو تحقيق الجودة الكلية المر وبة في الخدمة، 
يقة استراتيجيًا طويل األجل يحتاج إلى تحديد طر علمًا بأن تطبيق إدارة الجودة الشاملة قرارًا 

الوصول إليه، بالتالي ضرورة األيمان بهذه األبعاد وأهمية تطبيقها وتوفير الدعم المادي 
 والمعنوي لها.

 المحور الثاني: االطار النظري لألداء المؤسسي
 أوالا: مفهوم األداء المؤسسي:

إلى التعرف على مدى قدرة وكفاءة المؤسسة كما عرف بانه مجموعة الدراسات التى ترمى 
االقتصادية من إدارة أنشطتها فى مختلف جوانبه اإلدارية واإلنتاجية والتسويلية والِتقنّية 
والتخطيطية خالل فترة زمنية محددة ومدى مهارتها فى تحويل المدخالت أو الموارد إلى 

دة دراتها فى تطوير كفاءة الوحمخرجات بالنوعية والكمية والجودة المطلوبة وبيان مدى ق
االقتصادية سنة بعد أخرى إضافة إلى درجة نجاحها فى التقويم على الصناعات المثيلة 
عن طريق تغلبها على الصعوبات التي تعترضها وابتداع األساليب األكثر إنتاجا وتطورًا 

 .(  3م، ص 0620)عبد المحسن،  فى مجال عملها.
بأنه المخرجات أو األهداف التي تسعى المؤسسة لتحليقها  يعرف الباحث االداء المؤسسي

ويتمثل في األهداف والطرق واألساليب الالزمة تحليقها وهو مفهوم يربط بين أوجه النشاط 
 وبين األهداف التي تسعى هذه األنشطة إلى تحليقها .

 ثانياا: أهمية تقويم األداء المؤسسي : 
 :( . 52، ص 1984)رضا،  ي من خالل اآلتي حيث تبرز أهمية تقويم األداء المؤسس
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يعتبر مساهم بصورة مباشرة في تشخيص المشكالت وحلها ومعرفة مواطن القوة والضعف 
في المؤسسة. كما يزود اإلدارة بالمعلومات الضرورية إلتخاذ القرارات المهمة سواء للتطوير 

  )يدة أو تغيير منتجاتأو اإلستثمار أو عند إجراء تغييرات جوهرية مثل  زو أسواق جد
 .( 94ص 2001العيساوي، 

إن عملية تقويم األداء توضح العالقات التبادلية بين أجزاء المؤسسة واإللتزام بتلك 
العالقات، فعن عن طريق تقويم األداء يتم التعرف على مدى قيام الوحدات اإلنتاجية 
ويساعد في إنجاز القرارات المتعلقة باألجور والحوافز.  كما يحدد تقويم األداء مدى نجاح 

أعمالهم في مساعدة اإلدارة في إنجاز القرار بتحسين األداء في المستقبل. األفراد من أداء 
ايضًا  يعتبر تقويم األداء عاماًل مساعدًا لوضع كل شخص بما يناسبه من عمل مع مراعاة 

 .(13م ، ص2001)إبراهيم، قدراته ومؤهالته للليام بهذا العمل. 
 ثالثاا: أهداف تقويم األداء المؤسسي:

 .( 30-29م، ص 2001تاج الدين، ) تقويم األداء المؤسسي  فى االتى: تتمثل أهداف
يساعد تقويم األداء على تقويم بيانات مالية دقيقة للمستثمرين كما يفيد في اال راض 
اإلدارية من حيث اتخاذ القرارات المختلفة. وكذلك التأكد من سالمة الخطط و واقعية 

اليسي، ) اعداد الخطط للفترات التالية. األهداف المحددة مقدمًا بما يساعد على
( . وتقويم مدى الكفاءة والفعالية و التوفير في ادرة الوحدة االقتصادية  97م،ص1977

وفقًا لالساليب الحديثة ) نظام المسألة( بحيث تمتد فعالية تقويم األداء الى تحديد العالقة 
صادية. تم تحليقها من الوحد االقتما بين نتائج المستهدفة من األداء و بين النتائج التي 

كما انه يساعد على توافر الدقة في متابعة تنفيد المشروعات التي تقوم بها في القطاعات 
المختلفة بحيث تستطيع المستويات العليا ان تعرف على وجه التحديد مدى التقدم في تنفيد 

 مشروعات الخطة االقتصادية. 
مما تقدم يالحظ الباحث ان عملية تقويم األداء  المؤسسي مهمة بالنسبة لإلدارة و واألطراف 
ذلك العالقة بالمؤسسة  حيث تساعد عملية التقويم في اكتشاف نقاط القوة والضعف في 
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األداء و معالجتها. كما يؤدي تقويم األداء الى التحقق من قيام المنشاة بوظائفها على 
  ، وتزويد األطراف الخارجية بالمعلومات الالزمة لترشيد قراراتهم.اكمل وجه او ال

 رابعاا: أبعاد األداء المؤسسي :

تعتبر الكفاءة والفاعلية من أهم المعايير المستخدمة في تقييم وقياس األداء في المنظمات،  
حقيق تحيث يعرف األداء في كل من المنظمات الهادفة لتحقيق الربح والتي ال تهدف إلى 

الربح علي حدا السواء علي أنه التوليفة المناسبة من الكفاءة والفعالية والتي علي المؤسسة 
اختبارها، حيث أن الكفاءة والفعالية يؤثران في بعضهما العض، فالفعالية يمكن أن تؤثر 

ن أن ، وبذلك من الممكل فان لهما أثر علي األداء الكليفي الكفاءة أو تتأثر بها وبالمث
كون المنظمة كفؤة في استخدامالموارد وليست فعالة، كما يمكن أن تكون فعالة وليست ت

و حتى يتم األداء بشكل ممتاز بصفة العموم    ،( . 35م، ص 2008)العراف، كفؤة 
وبجميع أنواعه البد من وجود أبعاد أساسية ومعايير تحكم تلك العملية، وتتمثل أبعاد األداء 

 المؤسسي في اآلتي : 
 . الكفاءة:1

الكفاءة تعني تحقيق أكبر قدر من المخرجات باستخدام محدد من الموارد أو تحقيق مستوى 
 (.221م،ص2000عداي،)معةين من المخرجات باستخدام أقل قدر من الموارد

 . الفعالية : 2
الفعالية هى قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها اإلستراتيجية من  نموء المبيعات وتعظيم  

 .) 218، ص 2010)الشيخ ،حصتها السوقية مقارنة بالمنافسة
عرفت بأنها العملية التى تتضافر فيها جهود العاملين فى  المنظمة لتحقيق كامل أهدافها 

 ( . 5م، ص 2009)بوقطف، بأسرع وقت ممكن وأقل تكلفة ممكنة
 :. التميز المؤسسي3
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التميز المؤسسي هو حالة من اإلبداع اإلداري والتفوق المؤسسي تحقق مستويات عالية 
 ير عادية من األداء والتنفيذ للعمليات اإلنتاجية والتسويلية والمالية و يرها في المؤسسة، 

ا الفئة وترضي عنهبما ينتج عنه نتائج وينجازات تتفوق على ما يحققه المنافسون، 
 .  (92م، ص 2002)السلمي ، المستهدفة وأصحاب المصلحة كافة في المؤسسة

 المحور الخامس:  الدراسة الميدانية

تناول الباحث إجراءات الدراسة الميدانية التي اشتملت علي التخطيط للدراسة موضحا 
تمع وعينة الميدانية وواصفا لمجاإلجراءات التي اتبعها الباحث في تصميم استبانه الدراسة 

الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة وتقييم أدوات اللياس 
 وذلك على النحو التالي:

 أوالا : أداة الدراسة:
من اجل الحصول على المعلومات والبيانات األولية لهذه الدراسة تم تصميم االستبانة 

(، االستبانة هي من الجودة الشاملة علي رفع كفاءة األداء المؤسسيأثر إدارة لدراسة )
الوسائل المعروفة لجمع المعلومات الميدانية وتتميز بإمكانية جمع المعلومات من مفردات 

 متعددة من عينة الدراسة ويتم تحليلها للوصول للنتائج المحددة.
 حيادية الممكنة باالبتعاد عنوقد حاول الباحث في صيا ة عبارات االستبانة ومراعاة ال

 المعاني التي يصعب فهمها أو يتلبس معناها.
وبناء" على ذلك تم تصميم استمارة االستقصاء لتفي بالغرض المطلوب لمجتمع الدراسة 

 والعينة المختارة وبعدها تم إعداد االستبانة في صورتها النهائية واشتملت على قسمين:
ولية ألفراد العينة وهى النوع، العمر، المؤهل العلمي، القسم األول: تضمن البيانات األ

 التخصص العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة.
 ( عبارة موزعة على النحو التالي:24القسم الثاني: يحتوى على عدد )

 (1جدول)
 توزيع عبارات االستبانة
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 عدد العبارات محاور الدراسة م
 المحور األول: إدارة الجودة الشاملة 1
 5 البعد األول: اتخاذ القرارات 
 4 البعد الثاني: التحسين المستمر 
 5 البعد الثالث: التركيز علي العميل 
 10 المحور الثاني: األداء المؤسسي 2

 . م2021المصدر: إعداد الباحث ، الدراسة الميدانية، 

 :ثانيا: وصف مجتمع وعينة الدراسة 
 مجتمع الدراسة .1

المصارف التجارية بوالية الخرطوم المتمثلة بة) بنك فيصل  منيتكون مجتمع الدراسة 
االسالمي، بنك امدرمان الوطني، بنك الخرطوم(، وتم استهداف كل من المشرفين 

 والموظفين ومدير اإلدارة ومدير القسم ورئيس القسم.
 عينة الدراسة وخصائصها : .2

( 120عينة البحث بطريقة العينة العشوائية، حيث تم توزيع عدد ) وتمَّ اختيار مفردات
إستبانة على أن يشمل التوزيع جميع المستويات الموضحة في مجتمع البحث وتم استرجاع 

 ( إستبانة سليمة تم استخدامها في التحليل بيانها كاآلتي:113)
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(2جدول)  
 االستبيانات الموزعة والمعادة

 م.2022المصدر: إعداد الباحث ، الدراسة الميدانية، 
من االستبيانات الموزعة وأن  %94.1من الجدول أعاله يتضح أن معدل االستجابة بلغ 

 من االستبيانات لم يتم إعادتها، وهذا المعدل جيد جدًا. 5.9%
 صدق وثبات االستبانة  : رابعا: 

تم عرض الملياس )االسةةةتبانة( على مجموعة صدددق االسددتبيان )صدددق المحكمين(:  .1
( من األكةاديميين العةاملين في جةامعةة النيلين وجةامعةة 19)من المحكمين تةألفةت من 

السةةةةةةةةةةةةةةودان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الزعيم األزهري وكليات أخرى وقد اسةةةةةةةةةةةةةةتجاب 
 الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من تعديل.

عتبر ي : في هذه الجزئية تم إيجاد معامل ألفا كرونباخ  الذيثبات فقرات االسدددددددتبانة  .2
( يوضةةةةةةةةح قيم 4/2/4ملياس أو مؤشةةةةةةةةر لثبات االختبار )االسةةةةةةةةتبانة(.  وجدول رقم )

  معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد على إنفراد وللملياس ككل.

  

 النسبة العدد البيدددددددددددان
 %94.1 113 استبيانات تم إعادتها بعد تعبئتها كاملة

 %5.9 7 استبيانات لم يتم إعادتها
 - - استبيانات غير مكتملة )ناقصة(

 %100 120 إجمالي االستبيانات الموزعة
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 (3جدول)
 معامل الثبات ) طريقة الفا كرونباخ(

عدد  المحاور
 العبارات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 المحور األول: إدارة الجودة الشاملة
 0.716 5 البعد األول: اتخاذ القرارات

 0.784 4 البعد الثاني: التحسين المستمر
 0.831 5 البعد الثالث: التركيز علي العميل
 0.872 10 المحور الثاني: األداء المؤسسي

 0.941 24  جميع المحاور
 م2022المصدر: إعداد الباحث، الدراسة الميدانية، 

( يوضةةةةةةةةةةةةةةح  أن قيمةة معةامةل ألفةا كرونبةاخ  لجميع عبةارات االسةةةةةةةةةةةةةةتبةانةة 3)الجةدول رقم 
( وتعبر هةةذه الليمةةة عن  درجةةة عةةاليةةة من الثبةةات ممةةا يعكس ثبةةات إجةةابةةات 0.941)

المبحوثين، وهذا بدوره يدلل على القدرة العالية ألداة الدراسةةةةةة على قياس ما صةةةةةممت من 
 اجله.

 المبحث الثاني: تحليل بيانات الدراسة

 أوال: تحليل البيانات الشخصية:
اشتملت على الخصائص التالية ) النوع، العمر، المؤهل العلمي، التخصص العلمي ، 
المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة(، وفيما يلي التوزيع التكراري إلجابات الوحدات المبحوثة 

 والذي يعكس الخصائص األولية لعينة الدراسة :
 الشخصية:ثالثاا: تحليل البيانات 
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 (4جدول) 
 البيانات الشخصية  

 النسبة % العدد العبارة 

 النوع
 67.3% 76 ذكر

 %32.7 37 أنثي

 العمر

  
 34.5% 39 سنة 30أقل من 

 32.7% 37 سنة 40وأقل من  30
 29.2% 33 سنة 50وأقل من  40
 %2.7 3 سنة 60واٌقل من  50

 0.9% 2 سنة فأكثر 60

 
 
 العلميالمؤهل 

 60.2% 68 بكالوريوس
 %11.5 13 دبلوم عالي
 %19.5 22 ماجستير
 8.8% 10 دكتوراه 

 
 

 التخصص العلمي

 23% 26 إدارة أعمال
 %23.9 27 اقتصاد
 %31 35 محاسبة

 %6.2 7 نظم معلومات إدارية
 %15.9 18 أخرى 

 
 المسمى الوظيفي

 6.2% 7 مدير إدارة
 %8.8 10 مدير قسم
 %12.4 14 رئيس قسم
 14.2% 16 مشرف
 %39.8 45 موظف
 %18.6 21 أخرى 

 
 

 سنوات الخبرة

 52.2% 59 سنة 10وأقل من  5
 15% 17 سنة 15وأقل من  10
 24.8% 28 سنة 20وأقل من  15

 8% 9 سنة فأكثر 20
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ويرجع  (%67.3يتضح من الجدول أن  البية إفراد العينة من الذكور حيث بلغت نسبتهم )
 ذلك إلى أن بعض البنوك التجارية ال توظف العنصر النسائي.

سنة مما يدل على ان تعتمد  30يالحظ الباحث بأن  البية أفراد العينة اعمارهم اقل من 
( متماشيًا مع الهيكل   Joiner staffبشكل أساسي في التوظيف على  مداخل الخدمة)

 الوظيفي.
حملة البكالوريوس والماجستير هي األعلى مما يدل  يمكن القول بأن عينة الدراسة من

 على ان سياسة المصارف في تعيين الموظفين تتطلب حملة البكالريوس فما فوق.
يمكن القول أن التخصصات األعلى الفراد العينة هي التخصصات التي لها عالقة بالعلوم 

ة العلوم االداري االدارية. مما يدل على  أن المصارف تضع األولوية لذوي التخصصات
وذلك لطبيعة العمل المصرفي الذي يعتمد في األساس على العلوم االدارية في المقام 

 .األول
يمكن القول بان  البية عينة الدراسة من الموظفين مما يعكس ارتباط المؤهل المؤهل 

 العلمي بالوظيفة أي ان المصارف تضع الوظائف حسب المؤهل المطلوب.
سنوات مما يدل  10واقل من  5 البية أفراد العينة خبرتهم اقل من   يالحظ الباحث بأن

( متماشيًا   Joiner staffعلى ان تعتمد بشكل أساسي في التوظيف على  مداخل الخدمة)
 مع الهيكل الوظيفي.
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 ثانيا: تحليل البيانات األساسية:
اإلحصاءات الوصفية )الوسط الحسابي واالنحراف المعياري( لعبارات  .1

 المحاور:
 .المحور األول: إدارة الجودة الشاملة

 (5جدول)
   اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور األول

 م2022المصدر : إعداد الباحث ، الدراسة الميدانية ، 
 

 ما يلي: (5)يتضح من الجدول رقم 

الوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 البعد األول: اتخاذ القرارات
 مرتفعة جدا 65. 4.4 القرارات تستند علي تحليل البيانات

 مرتفعة جدا 81. 4.1 بالمصرف علي نتائج التحليل المنطقييبني اتخاذ القرارات 
 مرتفعة جدا 91. 4.2 هنالك معايير الثبات فعالية القرارات

 مرتفعة جدا 84. 4.1 تتسم قرارات المصرف بالواقعية
 مرتفعة  1 3.8 هناك حدس عند اتخاذ القرارات

 البعد الثاني: التحسين المستمر
 مرتفعة جدا 92. 4.2 يضع المصرف التحسين المستمر كهدف استراتيجي 

 مرتفعة جدا 82. 4.2 يوفر المصرف أساليب متطورة للتحسين المستمر
 مرتفعة جدا  99. 4 تتسم عملية التحسين المستمر باالستمرارية

 مرتفعة جدا  1.1 4 هنالك تطوير ذاتي للعاملين
 العميلالبعد الثالث: التركيز علي 

 مرتفعة جدا 97. 4.2 يهدف المصرف إلي اشباع رغبات العمالء
 مرتفعة جدا 81. 4.1 يقوم المصرف بدراسة مقترحات العمالء

 مرتفعة جدا 89. 4 هناك استطالعات للتعرف علي حاجات العمالء
 مرتفعة جدا 1 4.1 هناك اهتمام لشكاوي العمالء

 مرتفعة جدا  83. 4.3 تتوفر سجالت كافية عن العمالء



 

24 

( 65.( بانحراف معياري)4.4بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة األولى ) .1
 وهذه الليمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون بشدة على العبارة األولي.

( 81.( بانحراف معياري)4.1بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية ) .2
 وهذه الليمة تدل على أن معظم إفراد العينة  موافقون على العبارة الثانية.

( 91.( بانحراف معياري)4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة ) .3
 عظم إفراد العينة موافقون بشدة على العبارة الثالثة.وهذه الليمة تدل على أن م

( 84.( بانحراف معياري)4.1بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) .4
 وهذه الليمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون على العبارة الرابعة.

( 1( بانحراف معياري)3.8)ألفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة بلغت قيمة المتوسط  .5
 وهذه الليمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة الخامسة.

( بانحراف 4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة السادسة ) .6
( وهذه الليمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة 92.معياري)
 السادسة.

( 82.( بانحراف معياري)4.2ألفراد عينة الدراسة للعبارة السابعة ) يمة المتوسطبلغت ق .7
 وهذه الليمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة السابعة.

( 99.( بانحراف معياري)4ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثامنة ) بلغت قيمة المتوسط .8
 فراد العينة موافقون على العبارة الثامنة.وهذه الليمة تدل على أن معظم إ

( 1.1( بانحراف معياري)4ألفراد عينة الدراسة للعبارة التاسعة ) بلغت قيمة المتوسط .9
 وهذه الليمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون  على العبارة التاسعة.

ف ( بانحرا4.2ألفراد عينة الدراسة للعبارة العاشرة )بلغت قيمة المتوسط  .10
( وهذه الليمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة 97.معياري)
 العاشرة.
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( بانحراف 4.1ألفراد عينة الدراسة للعبارة الحادية عشر )بلغت قيمة المتوسط  .11
( وهذه الليمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون على العبارة الحادية 81.معياري)
 عشر.

( بانحراف 4ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية عشر ) المتوسط بلغت قيمة .12
( وهذه الليمة تدل على أن معظم إفراد العينة  موافقون على العبارة الثانية 89.معياري)
 عشر.

( بانحراف 4.1ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة عشر ) بلغت قيمة المتوسط .13
م إفراد العينة موافقون على العبارة الثالثة ( وهذه الليمة تدل على أن معظ1معياري)
 عشر.

( بانحراف 4.3عينة الدراسة للعبارة الرابعة عشر ) بلغت قيمة المتوسط ألفراد .14
( وهذه الليمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون بشدة على العبارة 83.معياري)

 الرابعة عشر.
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 المحور الثاني: األداء المؤسسي
 (6جدول)

  اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثاني
الوسط  العبارات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

يعتمد المصرف علي قدرات موارده البشرية من ذوي المهارات الفنية 
 مرتفعة جدا 78. 4.3 والتقنية النجاز أعماله

 مرتفعة جدا 80. 4.2 يقوم المصرف باالستخدام األمثل لموارده المتاحة
 مرتفعة جدا 82. 4.1 يحقق المصرف أهدافه المخطط انجازها
 مرتفعة جدا 97. 4.1 يحقق المصرف نسبة عالية من األرباح

 مرتفعة جدا 1 4 القيمة السوقية ألسهم المصرف تعتبر األعلي في القطاع
 مرتفعة جدا 76. 4.2 يتسم األداء العام للمصرف بالفاعلية

 مرتفعة جدا 97. 4.1 بتحليل البيئة الخارجية لتجنب المخاطر واغتنام الفرصيقوم المصرف 
 مرتفعة جدا 94. 4.2 يشجع المصرف ثقافة التميز

تهتم إدارة المصرف بمواجهة المخاطر التي تحد من قدرته علي 
 استدامه التميز المؤسسي

 مرتفعة جدا 1 4.1

 مرتفعة جدا 1 4.1 النقديةيتميز المصرف بإدارة جيدة للسيولة والتدفقات 
 م2022المصدر : إعداد الباحث ، الدراسة الميدانية ، 

 ما يلي: (6)يتضح من الجدول رقم 
( 78.( بانحراف معياري)4.3بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة األولي ) .1

 .األوليوهذه الليمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة 

( 80.( بانحراف معياري)4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية ) .2
 وهذه الليمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة الثانية.

( 82.( بانحراف معياري)4.1بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة ) .3
 تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون على العبارة الثالثة. وهذه الليمة

( 97.( بانحراف معياري)4.1ألفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) بلغت قيمة المتوسط .4
 وهذه الليمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون  على العبارة الرابعة.
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( 1( بانحراف معياري)4الخامسة ) بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة .5
 وهذه الليمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة الخامسة.

( 76.( بانحراف معياري)4.2بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة السادسة ) .6
 وهذه الليمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على العبارة السادسة.

( 97.( بانحراف معياري)4.1ألفراد عينة الدراسة للعبارة السابعة ) بلغت قيمة المتوسط .7
 وهذه الليمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة السابعة.

( 94.( بانحراف معياري)4.2ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثامنة )بلغت قيمة المتوسط  .8
 م إفراد العينة موافقون بشدة على العبارة الثامنة.وهذه الليمة تدل على أن معظ

( 1( بانحراف معياري)4.1بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة التاسعة ) .9
 وهذه الليمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون  على العبارة التاسعة.

( 1( بانحراف معياري)4.1ألفراد عينة الدراسة للعبارة العاشرة ) بلغت قيمة المتوسط .10
 وهذه الليمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة العاشرة.

 المبحث الثالث: اختبار الفرضيات

 أوالا:  اختبار الفرضية األولي:
 تنص الفرضية األولي من فرضيات الدراسة على اآلتي:  
 ."رفع كفاءة األداء المؤسسيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتخاذ القرارات و  "

هدف وضع هذه الفرضية إلى بيان أثر اتخاذ القرارات علي رفع كفاءة األداء المؤسسي، 
وللتحقق من صحة هذه الفرضية سيتم إستخدام أسلوب اإلنحدار الخطي البسيط في بناء 

( 1y)(، ورفع كفاءة األداء المؤسسي 1xالنموذج حيث أن اتخاذ القرارات كمتغير مستقل )
 كمتغير تابع وذلك كما في الجدول اآلتي:
 (7جدول) 

 نتائج تحليل اإلنحدار الخطي البسيط  على عبارات الفرضية األولى
 التفسير (Sigالقيمة االحتمالية ) (tأختبار ) معامالت اإلنحدار 

0
̂ 0.999 3.411 0.001 معنوية 
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1
̂ 0.763 11.107 0.000 معنوية 

  0.726 (Rمعامل اإلرتباط )
  0.526 (2Rمعامل التحديد )

 النموذج معنوي  123.369 (Fإختبار )
1763.0999.01 XY  

 م2022المصدر: إعداد الباحث، الدراسة الميدانية، 
 ويمكن تفسير نتائج الجدول أعاله كاآلتي:

أظهرت نتائج التقدير وجود إرتباط طردي قوي بين اتخاذ القرارات كمتغير مستقل،  .1
ورفع كفاءة األداء المؤسسي كمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل اإلرتباط البسيط 

(0.726.) 
(، وهذه الليمة تدل على أن اتخاذ القرارات كمتغير 0.526بلغت قيمة معامل التحديد ) .2

 لى رفع كفاءة األداء المؤسسي )المتغير التابع(.( ع%52.6مستقل يؤثر بة)
( وهي دالة 123.369)  (Fنموذج اإلنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة إختبار ) .3

 (.0.000عن مستوى داللة )
 : متوسط رفع كفاءة األداء المؤسسي عندما يكون اتخاذ القرارات يساوي صفرًا.3.411 .4
وحدة واحدة يزيد من رفع كفاءة األداء المؤسسي : وتعني زيادة اتخاذ القرارات 11.107 .5

 .%111.7بة
ذات  توجد عالقة مما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة األولى والتي نصت على أن: "   

  " قد تحققت. ورفع كفاءة األداء المؤسسي اتخاذ القراراتداللة إحصائية بين 
 ثانياا: اختبار الفرضية الثانية: 

 ثانية من فرضيات الدراسة على اآلتي:تنص الفرضية ال     
 التحسين المستمر ورفع كفاءة األداء المؤسسيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  "

." 
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هدف وضع هذه الفرضية إلى بيان أثر التحسين المستمر علي رفع كفاءة األداء المؤسسي، 
في بناء  البسيطوللتحقق من صحة هذه الفرضية سيتم استخدام أسلوب االنحدار الخطي 

(، ورفع كفاءة األداء المؤسسي 2xالنموذج حيث أن التحسين المستمر كمتغير مستقل )
(1y:كمتغير تابع وذلك كما في الجدول اآلتي ) 

 (7جدول)
 نتائج تحليل اإلنحدار الخطي البسيط  على عبارات الفرضية الثانية

 التفسير (Sigالقيمة االحتمالية ) (tأختبار ) معامالت اإلنحدار 

0
̂ 1.664 7.380 0.000 معنوية 

1
̂ 0.605 11.340 0.000 معنوية 

  0.733 (Rمعامل اإلرتباط )
  0.537 (2Rمعامل التحديد )

 النموذج معنوي  128.585 (Fإختبار )
2605.0664.11 XY  

 م2022الباحث ، الدراسة الميدانية، المصدر: إعداد 

 ويمكن تفسير نتائج الجدول أعاله كاآلتي:
أظهرت نتائج التقدير وجود إرتباط طردي قوي بين التحسين المستمر كمتغير مستقل،  .1

و رفع كفاءة األداء المؤسسي كمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل اإلرتباط البسيط 
(0.733.) 
(، وهذه الليمة تدل على أن التحسين المستمر 0.537بلغت قيمة معامل التحديد ) .2

 ( علي رفع كفاءة األداء المؤسسي )المتغير التابع(.%53.7كمتغير مستقل يؤثر بة)
( وهي دالة 128.585)  (Fنموذج اإلنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة إختبار ) .3

 (.0.000عن مستوى داللة )
عندما يكون التحسين المستمر يساوي  : متوسط رفع كفاءة األداء المؤسسي1.664 .4

 صفرًا.
: وتعني زيادة التحسين المستمر وحدة واحدة يزيد من رفع كفاءة األداء 0.605 .5

 .%60.5المؤسسي بة
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قة ذات توجد عال مما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة الثانية والتي نصت على أن: "   
  " قد تحققت. داء المؤسسيالتحسين المستمر ورفع كفاءة األداللة إحصائية بين 

 ثالثاا:  اختبار الفرضية الثالثة:
 تنص الفرضية الثالثة من فرضيات الدراسة على اآلتي:  
التركيز علي العميل ورفع كفاءة األداء توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  "

 ".المؤسسي
ألداء ا هدف وضع هذه الفرضية إلى بيان أثر التركيز علي العميل علي رفع كفاءة

المؤسسي، وللتحقق من صحة هذه الفرضية سيتم استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط 
(، ورفع كفاءة األداء 3xفي بناء النموذج حيث أن التركيز علي العميل كمتغير مستقل )

 ( كمتغير تابع وذلك كما في الجدول اآلتي:1yالمؤسسي )
 

 (8جدول)
 البسيط  على عبارات الفرضية الثالثةنتائج تحليل اإلنحدار الخطي 

 التفسير (Sigالقيمة االحتمالية ) (tأختبار ) معامالت اإلنحدار 

0
̂ 1.507 6.210 0.000 معنوية 

1
̂ 0.637 11.167 0.000 معنوية 

  0.727 (Rمعامل اإلرتباط )
  0.529 (2Rمعامل التحديد )

 النموذج معنوي  124.712 (Fإختبار )
3637.0507.11 XY  

 م2022المصدر: إعداد الباحث ، الدراسة الميدانية، 
 ويمكن تفسير نتائج الجدول أعاله كاآلتي:

أظهرت نتائج التقدير وجود إرتباط طردي قوي بين التركيز علي العميل كمتغير مستقل،  .1
المؤسسي كمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط ورفع كفاءة األداء 

(0.727.) 
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(، وهذه الليمة تدل على أن التركيز علي العميل 0.529بلغت قيمة معامل التحديد ) .2
 ( على رفع كفاءة األداء المؤسسي )المتغير التابع(.%52.9كمتغير مستقل يؤثر بة)

( وهي دالة 124.712)  (Fإختبار )نموذج اإلنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة  .3
 (.0.000عن مستوى داللة )

: متوسط رفع كفاءة األداء المؤسسي عندما يكون التركيز علي العميل يساوي 6.210 .4
 صفرًا.

: وتعني زيادة التركيز علي العميل وحدة واحدة يزيد من رفع كفاءة األداء 11.167 .5
 .%111.6المؤسسي بة

قة ذات توجد عال الدراسة الثالثة والتي نصت على أن: " مما تقدم نستنتج أن فرضية   
  ." قد تحققتورفع كفاءة األداء المؤسسي التركيز علي العميلداللة إحصائية بين 

 (9جدول)
 أبعاد إدارة الجودة الشاملة ترتيب أهمية

 الترتيب رفع كفاءة األداء المؤسسي النسبة المئوية
 1 التحسين المستمر 53.7%
 2 التركيز علي العميل 52.9%
 3 اتخاذ القرارات 52.6%

 م2022المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 
:الخاتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 أوالا: النتائج 
 النتائج الخاصة

فاءة كورفع  إدارة الجودة الشاملةأ.أثبتت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 
 األداء المؤسسي

أوضحت الدراسة وجود ارتباط طردي قوي بين اتخاذ القرارات ورفع كفاءة األداء  .1
 المؤسسي
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بين التحسين المستمر ورفع كفاءة األداء ارتباط طردي قوي أظهرت الدراسة وجود  .2
 المؤسسي 

فاءة كإحصائية بين التركيز علي العميل ورفع ارتباط طردي قوي بينت الدراسة وجود  .3
 األداء المؤسسي

 النتائج العامة
 يبني اتخاذ القرارات بالمصرف علي نتائج التحليل المنطقي. .1
ساهم وضع التحسين المستمر كهدف استراتيجي للمصارف، بجانب توفير األساليب  .2

 المتطورة له في رفع أدا المصرف.
 ء.اليهدف المصرف إلي إشباع رغبات العمالء حيث يوفر سجالت كافية عن العم .3
ساعد اعتماد المصارف علي قدرات موارده البشرية من ذوي المهارات الفنية والتقنية  .4

 إلنجاز أعماله في رفع كفاءة األداء المؤسسي.
أظهرت نتائج الدراسة أن إدارة الجودة الشاملة ساهمت في فاعلية األداء بالمصرف   .5

 من خالل إنجاز األعمال في وقت وجيز. 

 ثانياا: التوصيات

 على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث باآلتي:
توفير المتطلبات والمقومات الالزمة إلدارة الجودة الشاملة وذلك لدورها الفعال في   .1

 .كفاءة األداء المؤسسي
العمل على نشر ثقافة المشاركة في صنع القرار، بجانب أن تعضد وترسخ إدارة البنك  .2

 كمنهج عمل بالبنك.مفهوم التحسين المستمر 
ان تتسم قرارات المصرف بالواقعية وذلك باالعتماد معايير إدارة الجودة الشاملة الثبات  .3

 فعالية القرارات.
 عمل استطالعات للتعرف علي حاجات العمالء واالهتمام لشكاويهم. .4
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تبني بنك السودان المركزي لبرامج الجودة الشاملة من خالل إنشاء وحدة تنظيمية  .5
للجودة الشاملة بالبنك، تكون مستقلة ماليًا ويداريًا وترتبط مباشرة بمحافظ بنك  رئيسية

السودان لتحصل على الدعم المادي والمعنوي، وتكون لها فروع في المصارف ويتم 
 تزويدها بالمتخصصين في هذا المجال.

 العمل على تحقيق رضا العمالء عن جودة الخدمة وطريقة تقديمها ومتطلبات الحصول .6
 عليها من خالل التركيز على سرعة االستجابة لطلبات العمال.

العمل على وضع ودراسة المؤشرات التي تتطبقها المصارف للياس كفاءة وفاعلية  .7
األداء المؤسسي ويدارة عملياته وينجاز مهامه، واستمرارية التعلم المؤسسي بكافة الفروع 

تي س األداء المختلفة والمؤشرات المن خالل التركيز على استخدام أساليب ووسائل قيا
 تستخدم في قياس كفاءة وفعالية األداء للخدمة المقدمة.

 مقترحات لبحوث مستقبلية:
 إدارة الجودة الشاملة ودورها في تحسين جودة الخدمة المصرفية. .1
 إدارة الجودة الشاملة ودورها في ترشيد القرارات اإلدارية. .2

 قائمة المصادر والمراجع:
ممارسة وتحليل عوامل النجاح الحاسمة لتطبيق م(، 2016خالد منصور، ) الشعيبي، .1

 –إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها على األداء المالي وغير المالي للشركات الصناعية 
، اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، دراسة ميدانية

 .75-51، ص ص2، العدد 53المجلد 
تأثير اعادة هندسة م(،  2016 سان قاسم داود باسم حاكم كاظم،)  ، الالمي .2

بحث في مكتب المفتش العام لوزارة التعليم  -العمليات االدارية في االداء المؤسسي 
،بغداد: جامعة بغداد، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ، العالي والبحث العلمي

 6-51، ص ص  91، العدد22المجلد
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اثر إدارة الجودة الشاملة على أداء م(، 2017لوهاب، محمد نور هللا آدم،) عبد ا .3
 ،دراسة حالة مجموعة شركات معاوية البرير-قطاع الصناعات الغذائية السودانية 

 الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة دكتوراه في إدارة األعمال.
الهيكل م(، 2018النيل، أحمد محمد أحمد ،) سليمان ، عبد العزيز عبد الرحيم، محمد .4

،الخرطوم: جامعة النيلين ، كلية الدراسات العليا، التنظيمي وأثره على األداء المؤسسي
 126-101، ص ص  2-41، العدد 11مجلة الدراسات العليا، المجلد

أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على م(. 2018أبو شري، الرشيد محمد عبدهللا، ) .5
 ،العاملين في القطاع المصرفي بالتطبيق على بنك فيصل اإلسالمي السوداني أداء

الخرطوم: جامعة أم درمان اإلسالمية، معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي، رسالة 
 دكتوراه في إدارة األعمال  ير منشورة.

أدوات قياس تحصيل الطلبة وفق مفهوم الجودة م(، 2016خميس، محمد خليل ،)  .6
، بغداد: جامعة بغداد، مجلة العلوم النفسية، ة لدى مدرسي المرحلة الثانويةالشامل
 .13، ص  17العدد 

م(،  إدارة الجودة الشاملة معايير األيزو، عمان: دار 2015مسلم، عبدهللا حسن، ) .7
 .29 – 28المعتز للطباعة والنشر، ص ص 

المنظمات نظم إدارة الجودة في م(،  2009الطائي، يوسف لحجيم وآخرون،)  .8
 -196، عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،ص ص اإلنتاجية والخدمية

197. 

إدارة التغيير والتخطيط االستراتيجي للجودة في م(، 2016عبد الجبار، منى حيدر،)  .9
، بغداد: نقابة المحاسبين والمدققين المركز العام، مجلة المحاسب للعلوم الجامعات
 .174ص 45، العدد  23والتدقيلية، المجلد المحاسبية 

إدارة الجودة م(،  2015حسين، هبة سيد أحمد، و علي عبد هللا علي الحاكم،) .10
الشاملة ودورها في تحسين أداء األعمال بالمستشفيات العامة والخاصة في وآلية 
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ة ل، الخرطوم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، عمادة البحث العلمي، مجالخرطوم
 .77،ص  2، العدد 16الجودة الشاملة، المجلد 

استخدام مدخل االنحرافات المعيارية الستة م(، 2012زعرب، حمدي شحدة ،) .11
 ،لترشيد تكاليف الجودة في شركات قطاع الخدمات المدرجة في بورصة فلسطين
  زة: الجامعة اإلسالمية، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية،

 .338،ص  2، العدد 20المجلد 

مدخل مقترح م(،  2013عبد المولى، ناصر خليفة ، أحمد محروس أبو رية،) .12
للتكامل بين بطاقة التقييم المتوازن لألداء ونظام اإلنتاج بدون فاقد في ظل اإلدارة 

، بنها: جامعة بنها، كلية التجارة، مجلة الدراسات والبحوث االستراتيجية للتكلفة
 .376 – 375، ص ص 1ة، العدد التجاري

أثر استخدام التحسين م(،  2013عبد الرحمن، مهند، أحمد، رشا عدنان ،) .13
، بغداد: مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية المستمر على كفاءة الخدمة الجامعية

 .232- 231، ص ص 36الجامعة، العدد 

تيجية في دعم دور التحالفات االسترام(،  2017حامد، نور الدين وأخرون،)  .14
، القاهرة: جامعة األزهر، مجلة مركز دراسة حالة -الميزة التنافسية باألسواق الدولية

 .359ص63، العدد 1صالح عبدهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي، المجلد 

أثر رأس المال الفكري في الميزة م(،  2010عبد السميع، جمال عبد الحميد علي،) .15
كلية التجارة، مجلة الدراسات والبحوث العلمية، العدد ، بنها: جامعة بنها، التنافسية

 . 193، ص 2

التغيير التنظيمي كمدخل إلحداث إدارة م(،  2016اليأس، سارة، شرقي، مريم ، ) .16
، 7، طرابلس: مجلة مركز جيل البحث العلمي، العدد الجودة الشاملة بالمؤسسات

 .17-16ص ص
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نحو إدارة الجودة الشاملة في (،  م2000أبو نبعة، عبد العزيز، مسعد، فوزية ،) .17
 28، ص 21، الموصل: جامعة الموصل، مجلة تنمية الرافدين، العدد الجامعات

تقييم إدارة م(،  2019المعموري، شيماء جاسم خضير، العامري، صالح مهدي،)  .18
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