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 :البحث ملخص

األداء اإلداري )دراسة ميدانية( وتكمن مشكلة البحث في أن تطبيق معايير إدارة  فيتناولت الدراسة أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
الجودة الشاملة بغرض تطوير كفاءة األداء اإلداري في المؤسسات تواجه العديد من العقبات  وال يشبع رغبات الجمهور وغير محقق 

من أهم الركائز لنجاح وتحقيق أهداف المؤسسات ومنظمات  ألهداف البنك ، تنبع أهمية البحث من كفاءة األداء اإلداري إذ يعتبر
األعمال، هدف البحث إلى  دراسة أثر تطبيق معاير الجودة على العمالء مما يساعد على التحسين المستمر وكفاءة األداء اإلداري على 

قة ذات األداء اإلداري ببنك النيلين. توجد عالبنك النيلين. أفترضت الدراسة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الجودة الشاملة و 
ي ر داللة إحصائية بين مبدأ القيادة واألداء اإلداري ببنك النيلين.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التركيز علي العميل واألداء اإلدا

ؤسسة بتنفيذ برنامج عهد اإلدارة العليا في المببنك النيلين.  أتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي ،توصل البحث إلى عدة نتائج التزام وت
الجودة وتدعيمه ، وتدريب القادة والمسئولين على مفاهيم الجودة الشاملة . توصل البحث إلى عدة توصيات  التأكد من أن إدارات وأقسام 

لية اييس واألنظمة اإلدارية الحاالمؤسسة قد طورت معايير لقياس مدى مطابقة الخدمات المنتجة الحتياجات المستفيدين وتعديل المق
 لقياس درجة تلبية هذه االحتياجات.

 .الكفاءة، معايير الجودة، األداء اإلداري  إدارة الجودة الشاملة، الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:

نتيجة للتغيرات والتقدم العلمي في مختلف مجاالت الحياة أصبح اإلتجاه متزايداً نحو تحسين أداء العاملين في مختلف المنظمات  
ر يمما نتج عنه ظهور عدد من المفاهيم والممارسات اإلدارية الحديثة، وواحدة من المفاهيم اإلدارية الحديثة هي إدارة الجودة الشاملة وتش

ة الشاملة إلى مجموعة من المؤشرات التي تعنى بالفعاليات واإلجراءات التي تهدف إلى التحسين المستمر في أداء العاملين إدارة الجود
وذلك من أجل الوصول إلى األهداف الرئيسية للمؤسسة والعمالء معًا، ولتحقيق المطلوب من إدارة الجودة الشاملة سنستعرض مبادئ 

 إدارة الجودة الشاملة 

لقد وردت العديد من التعاريف عن الكفاءة وذلك باختالف الباحثين والدارسين بهذا لمجال، وسوف نحاول هنا تقديم أكثر التعاريف رواجًا 
 يث أنح، أما مفهوم الكفاءة بالنسبة للمالكين فهي تعني معيار الرشد في استخدام الموارد المادية والمالية والبشرية والمعلوماتية المتاحة، 

 المنظمة الهادفة للنمو والتطور ال بد أن تؤمن إمكانية االستمرار البشري والمادي والمالي والمعلوماتي. 

تنبع مشكلة البحث في أن تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة بغرض تطوير كفاءة األداء اإلداري في المؤسسات تواجه  مشكلة البحث:
جمهور وغير محقق ألهداف البنك وعدم توافر الكادر المؤهل لتطبيق إدارة الجودة الشاملة العديد من العقبات  وال يشبع رغبات ال

 وإستهالك وقت كبير لإلنتقال إلى مرحلة الجودة الشاملة مما أدى بالمؤسسات أن توجه ٍاهتمامها بكفاءة األداء اإلداري.

تحقيق أهداف المؤسسات ، وتعكس األهمية في زيادة ثقة العمالء كفاءة األداء اإلداري تعتبر من أهم الركائز لنجاح و   أهمية البحث:
يم لوالمساهمين والشركاء وكذلك زيادة اإليرادات واألرباح وعدد العمالء. أما األهمية من ناحية القيادة اإلدارية والتي تشمل التخطيط الس

هارات وفن لعاملين، وذلك من خالل إستخدام أساليب رشيدة وهي موالتوجيه والتنفيذ والرقابة والترقية والتحفيظ والمحاسبة والتأثير على ا
 القيادة.

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو السابع العدد

 م 2021 – الثانيتشرين  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

404 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

الهدف من البحث هو دراسة أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على األداء اإلداري بنك النيلين ، التعرف على عناصر أهداف البحث:
 المناسبة الجودة الشاملة وتوضيحها وإلقاء الضوء على المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول

 فروض البحث:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الجودة الشاملة واألداء اإلداري ببنك النيلين.  .1
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مبدأ القيادة واألداء اإلداري ببنك النيلين. .2
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التركيز علي العميل واألداء اإلداري ببنك النيلين.  .3

 الدراسات السابقة

بعنوان: جودة الخدمة المصرفية وأثرها على رضا العميل وتكمن أهمية البحث في معرفة العالقة المباشرة بين  (:2007/دراسة )سعيد ،1
ى العميل، تكمن مشكلة الدراسة في سؤال رئيسي ، هل هنالك عالقة مباشرة بين االستثمار في اإلستثمار في الجودة وتحقيق الرضا لد

الجودة وتحقيق الرضا لدي العميل؟  ويهدف البحث إلى معرفة العالقة بين درجة جودة الخدمة ورضا العميل ، ومعرفة العالقة بين 
يز حث المنهج الوصفي التحليلي ، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج منها: يتمالتقنية المستخدمة في خدمة العميل ودرجة رضائه. واتبع الب

بنك أم درمان الوطني بالتطور في تقديم خدماته عن طريق إستخدام التقنيات اإللكترونية الحديثة مما ساعده في دخول أسواق جديدة 
ك أم مجال تطوير الخدمات المصرفية إستدعى أن تتجه إدارة بنمحليًا وإقليميًا وعالميًا.من أهم التوصيات التطور التكنولوجي المقدم في 

 درمان الوطني إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات.

العالقة بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة اتفقت مع دراستي في المتغير المستقل معايير الجودة الشاملة واختلفت مع دراستي في 
 المشكلة واألهداف. 

بعنوان أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على األداء اإلداري بالمنشآت اإلدارية ، وتنبع أهمية البحث من م(: 2011ح،/ دراسة )صال2
أهمية الموضوع تطبيق الجودة على األداء اإلداري  تناولت مشكلة البحث في مسألة ما هي كيفية تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسة 

وما هي إمكانية تطبيق مفاهيم إدارة الجودة بالمؤسسة السودانية لإلتصاالت )سوداتل( ويهدف البحث السودانية لإلتصاالت )سوداتل( 
إلى االهتمام اإلداري بالعنصر البشري مما يؤدي إلى نجاح تطبيق الجودة الشاملة بالمؤسسة السودانية لإلتصاالت )سوداتل(.اتبع البحث 

ة نتائج  منها : أن تطبيق الجودة الشاملة تحقق الكثير منا لمكاسب للمؤسسة السودانية المنهج الوصفي التحليلي وتوصل البحث إلى عد
)سوداتل( ، وأن العنصر البشري هو أساس نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة , ومن أهم التوصيات منها: التحسين المستمر والدائم 

 للخدمات وذلك لكسب رضا العمالء. 

حالية والدراسة السابقة في المتغير المستقل تطبيق معايير الجودة الشاملة واختلفت في المتغير التابع األداء أوجه الشبة بين الدراسة ال
 اإلداري من حيث المشكلة واألهداف. 
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 مفهوم وأهمية إدارة الجودة الشاملة وتطورها

 أواًل: مفهوم إدارة الجودة الشاملة: 

استخدامه في أدبيات اإلدارة المعاصرة للداللة على  توجه فكري عالمي جديد شكل إدارة الجودة الشاملة مصطلح حديث شاع  
تحواًل جوهريًا في الفكر اإلداري يسيطر اآلن على فكر وتصرفات أهل اإلدارة في مختلف مستوياتهم ويحكم كثيرًا من قرارات اإلدارة في 

عن وجود اختالف وتفاوت في وجهات نظر أصحاب تلك  كل مجاالت عملها. وقد أعطى بهذا المصطلح تعريفات متعددة عبرت
 التعريفات من العلماء الباحثين والممارسين في مجاالت اإلدارة حول المضمون الحقيقي إلدارة الجودة الشاملة أو هو ما أكد ديمنج حينما

ال لنسبة للباحثين فكل باحث في هذا المجم تقديم مدخل إدارة الجودة الشاملة أصبح يحمل معاني كثيرة با1994طلب منه قبل وفاته عام 
 ( فإن اختالف الجودة الشاملة تتوزع بين ثالثة اتجاهات رئيسية هي:Ciampaمجانية خاصة بهذا المدخل وفقًا لتصنيف سيامبا )

 اتهم. عوينطلق في تعريف الجودة الشاملة على أساس العمالء أو ضرورة تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم وتوقاإلتجاه األول:  ●
وينطلق في تعريف إدارة الجودة الشاملة على أساس النتائج باعتبار أن إدارة الجودة الشاملة قد تم تعميمها للحصول االتجاه الثاني:  ●

 على نتائج معينة. 
إلحصائية ات اوينطلق من تعريف إدارة الجودة الشاملة على أساس األدوات وضرورة استخدام الوسائل العلمية واألدو اإلتجاه الثالث:  ●

لتطبيق إدارة الجودة الشاملة وبالرغم من أهمية مثل هذا التصنيف إال إنه يمكن القول بأنه ال يشكل إطارًا جامعًا لكافة التعاريف 
التي قدمت لمدخل إدارة الجودة الشاملة فهناك أسس أخرى يمكن وفقًا لها تصنيف ما قدم من تعاريف لهذا المدخل مثال ذلك: تحديد 

إذا كان هذا نظام أم فلسفة أم إستراتيجية أم ثقافة أم أدوات... الخ وهو ما يدخل في تناول لهذا المدخل من منظور إداري ما 
 (. 2004)محفوظ ،

 وعرفت إدارة الجودة الشاملة بالتعريف: 

هي تخطيط تنظيم وتوجيه ومراقبه كافة النشاطات المتعلقة بتطبيق الجودة كما يتضمن ذلك دعم نشاطات الجودة  اإلدارة:
 وتوفير المواد الالزمة.

 الجودة : هي تلبية متطلبات العميل وتوقعاته.

ز على واحد فإن هذا التعريف قد ركالشاملة : تتطلب مشاركة واندماج كافه موظفي المنظمة وبالتالي بنبقي إجراء التحسينات المستمرة 
 امن مفاهيم المكونة إلدارة الجودة الشاملة وهو نظام )الجودة( الذي يمثل نواة إدارة الجودة الشاملة، والمناط به مهام تحديد الجمهور 

 لقة االتصال بينهاالعمليات ح لمستفيد ومتطلباته من خدمات والعمل على تلبيتها باعتبار أن لهذه المهام سالسل الجودة التي تشكل إدارة

 (.2003)كاظم ، 
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 ثانيًا: أهمية إدارة الجودة الشاملة: 

أن أهم ما يميز إدارة الجودة الشاملة هو تحسين مستويات الجودة الشاملة في المؤسسة أو المنظمة سواء كانت خاصة أو عامة  
صاالت بين الدول وهي التي تحد نجاح أو فشل المنظمات اإلنتاجية وقد أصبحت إدارة الجودة الشاملة في هذا العصر أساسًا على االت

 والخدمية في العالم ويمكن إجمال أهمية إدارة الجودة الشاملة بما يلي: 

 تخفيض التكلفة وزيادة اإلنتاجية.  -
 الجودة تؤدي إلى تحقيق رضي المستهلك.  -
 تنمية الشعور بوحدة المجموعة وعمل الفريق والثقة المتبادلة بين األفراد والشعور باالنتماء لبيئة العمل.  -
 تحسين السمعة الطيبة للمنظمة في نظر العمالء والعاملين.  -
 منهج شامل للتغير بعيد عن النظام التقليدي المطبعة على شكل إجراءات وقرارات.  -
 تمكن من القيام بعملية مراجعة األداء بشكل مستمر.  -
 تغير سلوكيات أفراد المؤسسة تجاه مفهوم الجودة.  -

 التطور التاريخي إلدارة الجودة الشاملة: 

 أواًل: نشأة وتطور مفهوم إدارة الجودة الشاملة: 

 وخاصة عندما تم تطبيق مبادئها على المنشآتبدء التركيز على مفهوم الجودة كنظام إداري في اليابان في القرن العشرين 
الصناعية اليابانية ثم انتشر بعدها في أمريكا والدول األوربية ثم باقي دول العالم ، وقد كان هناك مساهمات عديدة من قبل عدد من 

 ( .1999العلماء و المفكرين في تحديد مفهوم الجودة وتطويره )شامي ، 

 رة الجودة الشاملة:ثانيًا: التطور التاريخي إلدا

 مرت إدارة الجودة الشاملة بثالث مراحل حتى أصبحت في شكلها الحالي  وهي:

  -م :1950المرحلة األولي 

في بداية الخمسينات ابرز المفكر األمريكي فيجيناوم مفهوم الرقابة الشاملة علي الجودة حيث عرفه بأنه نظام فعال يؤدي إلى     
طريقة اقتصادية ومطابقة لحاجات ورغبات المستهلك وتتضمن تطوير وصيانة الجودة وقد أشار  فيجيناوم بان إنتاج السلع أو الخدمات ب

مًا ئالجودة مسئولية جميع األفراد العاملين سواء كانوا يقومون بأعمال إدارية أو فنية كما أكد بأنه يجب علي كل فرد في المنظمة التأكد دا
 .من المرة األوليبان مخرجات عملية سليمة وصحيحة 

 م:                                                                                     1970 – 1960المرحلة الثانية 

في بداية الستينات ظهرت فلسفات عديدة للجودة وإدارتها كان أبرزها فلسفة الرواد األوائل للجودة وهم ادوارديمنج الذي وضع 
مبدأ يمكن لإلدارة في المنظمات استخدامها لتحقيق ميزة تنافسية علي المنافسين في األسواق ثم ظهرت بعد ذلك في بداية  أربعة عشر
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" خطوة لتطوير وتحسين الجودة وإدارتها واخيرًا ظهرت فلسفة جوران والذي اوضع ثالثيات 14السبعينات فلسفة فليب كروسبي الذي حدد "
 ودة وعملية تحسين وتطوير الجودة. عمليات الجودة ورقابة الج

  -م: 1995 – 1980المرحلة الثالثة واألخيرة 

حدثت في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات  تطورات كبير ة في مفهوم الجودة وإدارتها منها علي سبيل المثال : نظام حلقات الجودة 
ة , وبرزت أهمية تطبيقه في مجاالت عديدة مثل الخدمات الصحية , , وفريق الجودة , كما برز مفهوم الجودة كوظيفة أساسية لإلدار 

 الرقابة البيئية , وتوليد الطاقة النووية وغيرها كذلك برزت تعريفات مستحدثة مثل جودة بيئة العمل واخيرًا ظهرت معايير دولية للجودة
كل هذه المفاهيم باإلضافة  9004-9000وهي ايزو والتي وضعتها المنظمة الدولية لتوحيد القياس في خمس مجموعات من المعايير 

 إلى نظريات الرواد الثالثة للجودة كانت األساس لما يعرف اليوم بمفهوم إدارة الجودة الشاملة )الشامي ، مرجع سابق(.

 رابعًا: أهداف ومتطلبات ومعايير إدارة الجودة الشاملة:

 أواًل: أهداف إدارة الجودة الشاملة:

األساسي في تطبيق برنامج إدارة الجودة على أي مؤسسة هو تطوير الجودة لمنتجاتها وخدماتها مع إحراز تخفيض إن الهدف  
في التكاليف واإلقالل من الوقت والجهد الضائع لتحسين الخدمة المقدمة للعمالء وكسب رضاءهم وهذا الهدف الرئيسي يشمل فوائد مهمة 

 هي

  -( خفض التكاليف: 1

تطلب تحليل عمل األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من أول مرة وهذا يعني تقليل األشياء التالفة أو إعادة أن الجودة ت 
 انجازها وبالتالي تقلل التكاليف. 

  -( تقليل الوقت الالزم إلنجاز المهام للعميل:2

ات اقبتها وبالتالي جاءت هذه اإلجراءاإلجراءات التي وضعت من قبل المؤسسة إلنجاز الخدمات ركزت على تحقيق األهداف ومر  
 طويلة وجامدة في كثير من األحيان مما أثر تأثير سلبيًا على العميل.

 ( تحقيق الجودة:  3

وذلك بتطوير المنتجات والخدمات حسب رغبة العمالء حيث أن عدم االهتمام بالجودة يؤدي لزيادة الوقت ألداء وإنجاز المهام  
 بالتالي تقلل شكاوي المستفيدين من هذه الخدمات. وزيادة أعمال المراقبة و 

 ( زيادة الكفاءة:4

 يتم ذلك بزيادة التعاون بين اإلدارات وتشجيع العمل الجماعي.  
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 تعليم اإلدارة والعاملين كيفية تحديد وترتيب وتحليل المشاكل وتجزئتها إلى أجزاء صغيرة حتى يمكن السيطرة عليها.  (5

 ( تقليل المهام عديمة الفائدة ومنها العمل المكرر. 6

 ( تحسين الثقة وأداء العمل للعاملين. 7

 ( تحسين نوعية المخرجات. 8

 ( تحسين الربحية واإلنتاجية. 9

 ( تدريب الموظفين على أسلوب تطوير األداء والتحسين المستمر. 10

 ( زيادة نسبة تحقيق األهداف الرئيسية للمؤسسة. 11

 ( زيادة القدرة على جذب العمالء واإلقالل من شكاويهم. 12

 متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة: 

إن  تطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة يتطلب لمناخ المالئم للتطبيق وبالتالي فإذا لم يتوفر هذا المناخ المالئم , فان علي  
قيمتها وتعديل هيكلها التنظيمي  وتوجيه أنماط اإلشراف بالشكل الذي يتناسب مع إدارة المنظمة العمل علي تغيير ثقافة المنظمة و 

 المفهوم الجديد. 

 ومن أهم المتطلبات التي ينبغي توفرها عند البدء بتطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة.

 دعم اإلدارة العليا   .1
 التركيز علي العميل .2
 ممارسة النمط القيادي المناسب  .3
 للقياسوجود نظام  .4
 القيادة  .5
 التصميم الفعال .6
 التركيز علي العمليات  .7
 إلمام الموظفين بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة. .8
 ترويج برامج إدارة الجودة الشاملة.  .9

 تشكيل فرق العمل من أفراد محدودين.  .10
 إعادة تشكيل ثقافة المؤسسة. .11
 ترويج وتسويق البرامج  .12
 التعليم والتدريب .13
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 تشكيل فرق العمل .14
 التشجيع والحفز .15
 م(2004اإلشراف والمتابعة ) جودة ،  .16

 معايير إدارة الجودة الشاملة: 

( باإلعالن عن إطار عام للتقييم الذاتي إلمتياز األعمال المكون على EFQM 2010قامت المنظمة األوربية إلدارة الجودة الـ )
م في قياسها منطقة رادار هذان المكونان يقدمان رؤية متوازنة النموذج األوربي إلمتياز األعمال المكون من معايير متوازنة تستخد

 ألداء المؤسسة نحو التمييز.

 معايير نموذج اإلمتياز:

يتكون النموذج  من مجموعة من المعايير تم بناؤها إعتمادًا على مبادئ اإلمتياز األساسية، هذه المعايير تساعد في توجيه 
أدائها وذلك من خالل مجموع من اإلرشادات العامة التي تركز على نقاط جوهرية لكيفية  المؤسسة مما يمكن أن تقيسه وتحلله في

 تطبيق هذه المبادئ .

 المعيار األول : )القيادة(: 

المؤسسات المتميزة لديها قادة يعملون على تشكيل المستقبل وتحقيقه ويتصرفون كقدوة حسنة خالل التزامهم بقيم المؤسسة 
 بإستمرار وكما يتمتعون بالمرونة ويعملون على تمكين المؤسسة بالنجاح المستمر لها.ويبنون الثقة 

           المعيار الثاني: )اإلستراتيجية(:

المؤسسات المتميزة هي التي تقوم بتحقيق رؤيتها ورسالتها من خالل تطور إستراتيجية تركز على إحتياجات أصحاب الشأن 
بوضح الخطط واألهداف والعمليات التي يتم تطبيقها لتحقيق اإلستراتيجية. كما يضع المعيار إرشادات وتأخذها بعين اإلعتبار وتقوم 

 التي من خاللها يمكن للمؤسسة وضع خططها المستقبلية ، وكيفية تحول هذه الخطط إلى أعمال فعلية .

 المعيار الثالث: )العاملون(:

تبدي اإللتزام تجاه العاملون من خالل التخطيط واإلدارة والتطوير والعمل المؤسسات المتميزة حسب ما أوضحه هذا المعيار  
على إطالق الطاقات والقدرات الكامنة لديهم على المستوى الفردي والجماعي والمؤسسي ككل. وذلك سعيًا نحو تحقيق األهداف والرؤية 

 والرسالة الكلية.

بإدارة وتطوير ونشر المعرفة واإلستفادة من اإلمكانيات التي يتمتع بها يضع المعيار إرشادات عامة عن كيفية قيام المؤسسة  
 العاملون على المستوى الفردي والجماعي وعلى مستوى المؤسسة وعلى مستوى المؤسسة ككل
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 المعيار الرابع: )الشراكات والموارد(:

لية الداعمة لإلستراتيجية والسياسات، ودعم المؤسسات المتميزة تخطط وتدير الشراكات الخارجية، الموردين والموارد الداخ 
 م(2009فاعلية سير العمليات وضمان إدارتها الفعالة ، ألثرها البيئي والمجتمعي )الحكيم ، 

 المعيار الخامس: )العمليات والمنتجات والخدمات(:

تطلبات خدمات وصواًل لألبناء بمالمؤسسات المتميزة حسب هذا المعيار تقوم بتصميم وإدارة وتحسين العمليات والمنتجات وال 
المتعاملين )العمالء( وجميع أصحاب الشأن ، وإحداث القيمة المضافة لهم. يعني هذا المعيار األسلوب الذي تنتهجه المؤسسة 

ذا المعيار ه وإستراتيجياتها ، وصواًل إلى الرضا التام للمتعاملين )العمالء( وكافة أطراف أصحاب الشأن وتحقيق العائد المتزايد. ويقع
 وسط النموذج فهو الرابط بين المعايير األربعة األولى ومعايير النتائج األربعة األخيرة.

 المعيار السادس: نتائج المتعاملين:

هذا المعيار له صلة بمعيار المتعاملين )العمالء( وينطبق عليه نفس التعريف للموارد البشرية، يعالج نظرة العاملين، النتائج  
 قها العاملون من خالل قياس رأيهم عن المؤسسة ، تتمثل المصادر الرئيسية للمعلومات.التي حق

 المؤسسات المتميزة حسب هذا المعيار:

تقوم بالتطوير والموافقة على مجموعة من مؤشرات األداء والمخرجات ذات العالقة في تحيدي نجاح تطبيقها لإلستراتيجية  -
 إحتياجات العاملين.والسياسات الداعمة بناًء على 

 يحدد مستهدفات واضحة للنتائج الرئيسية. -
 تظهر نتائج العاملين إيجابية على مدى ثالثة سنوات على األقل. -
 نتوقع األداء والنتائج المستقبلية. -

 المعيار السابع: نتائج العاملين:

عاملين في الموارد البشرية ويعالج نظرة ال هذا المعيار وثيق الصلة بالمعيار الثالث )العاملون(  وينطبق عليه نفس التعرف 
للمؤسسة ومدى رضائهم عنها ويبين المعيار النتائج التي حققها العاملين من خالل قياس رأيهم عن المؤسسة وتتمثل المصادر الرئيسية 

 للمعلومات الرئيسية لإلستفاءات إستطالعات الرأي وأيضًا من خالل مؤشرات األداء.

 تائج المجتمع(:المعيار الثامن: )ن

 يعني هذا المعيار بما تحققه المؤسسة للمجتمع على جميع مستوياته حسب نطاق نشاطها على الصعيد المحلي والدولي. 

يهدف هذا المعيار إلى قياس إنجازات المؤسسة الحالية مقارنة بأدائها حسب الخطة وتمثل تلك المعيار التاسع : النتائج الرئيسية : 
 الرئيسية للمؤسسة في تحقيقها وصواًل للنتائج والنجاحات المستمرة )الحكيم ، مرجع سابق(النتائج 
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 :األداء اإلداري 

مفهوم األداء يعتبر من المفاهيم التي حظيت نصيبًا كبيرا من االهتمام والبحث في الدراسات اإلدارية بشكل  مفهوم األداء اإلداري: أواًل:
شكل خاص، وذلك ألهمية المفهوم على مستوى الفرد والمؤسسة ولتداخل المؤثرات التي تؤثر على األداء عام ودراسات الموارد البشرية ب

وتنوعها ، لذلك فالغرض من هذا الموضوع هو تسليط الضوء على أهم التعريفات التي قدمت مفهوم األداء على الساحة 
مؤسسة إلى تحقيقها عن طريق العاملين فيها، ولذا فهو مفهوم يعكس اإلدارية،)ويقصد بمفهوم األداء المخرجات واألهداف التي تسعى ال

واألداء يمكن تعريفه )بأنه العملية التي يتعرف من  (2000)محمد ،  كاًل من األهداف والوسائل الالزمة لتحقيقها بكفاءة وفاعلية(
خاللها على أداء الفرد لمهامه وقدراته على األداء والخصائص الالزمة لتأدية العمل بنجاح(. ويعرف األداء بأنه : )درجة تحقيق إتمام 

خل بين األداء ه الوظيفية وغالبًا ما يحدث تداالمهام المكملة لوظيفة الفرد وهو ما يعكس الكيفية التي يحقق أو يشبع بها الفرد متطلبات
والجهد فالجهد يشير إلى الطاقة المبذولة أما األداء فيقاس على أساس النتائج التي حققها الفرد. ويعرف األداء حسب وصف معجم 

لمدرب اؤه من العامل الكفء امصطلحات العلوم اإلدارية بأنه: )القيام بأعباء الوظيفة من مسئوليات وواجبات وفقأ للمعدل المفروض أد
( كما عرف تيلور األداء بأنه: ) تحقيق أقصى إنتاجية من الفرد واآللة واألداء ما هو إال مسؤوليات وواجبات و أنشطة ومهام يتكون 

 (هب منها عمل الفرد الذي يجب عليه القيام به على الوجه المطلوب في ضوء معدالت في استطاعة العامل الكفء المدرب القيام
 (2006)حنفي ، 

 أهمية األداء اإلداري:

يحتل األداء مكانة خاصة داخل أي منظمة كانت، باعتباره الناتج النهائي لمحصلة جميع األنشطة بها، وذلك على مستوى 
ول ثم يمكن القالفرد والمنظمة والدولة، ذلك إن المنظمة تكون أكثر استقرارا وأطول بقاء حين يكون أداء العاملين أداء متميزا ومن 

 بشكل عام إن اهتمام إدارة المنظمة وقيادتها بمستوى األداء عادة ما يفوق اهتمام العاملين بها. وعلى ذلك فانه يمكن القول بان األداء
على أي مستوى تنظيمي داخل المنظمة وفى أي جزء منها يعد انعكاسا لقدرات و دوافع الرؤساء والقادة أيضا وترجع أهمية مفهوم 

 ألداء من وجهة نظر المنظمة إلى ارتباطه بدورة حياتها في مراحلها المختلفة وهي:ا

مرحلة الريادة. ومن ثم فان قدرة  ،مرحلة السمعة و الفخر، مرحلة التميز  ،مرحلة االستقرار ،مرحلة الظهور، مرحلة البقاء واالستمرارية
المنظمة على تخطي مرحلة ما من مراحل النمو و الدخول في مرحلة أكثر تقدًما، إنما يتوقف على مستويات األداء بها، وفى األجهزة 

د من إلى ممارسة العدي الحكومية واألمنية أن يالحظ إن األفراد العاملين قد يكون اهتمامهم باألداء اقل وقد يؤدى هذا بالرؤساء والقادة
الضغوط على المرؤوسين بهدف رفع مستويات أدائهم وتنفيذهم للمهام والمسؤوليات التي يكلفون بها حتى يمكن تحقيق نتائج فعلية 

م(. تكمن أهمية تخطيط األداء وقياسيه في انه يصمم ويؤدي ليخاطب العمالء سواء 2003ترغب المنظمات في تحقيقها )الصيرفي ،
داخليين أو خارجين وهم في النهاية القضاة األساسيين النهائيين الذين يقيمون هذا األداء ويقدرونه ما أن كان سيتعاملون مع  كانوا

 (.  2000)عبد الحسين ، المنظمة أم ينصرفون عنها
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 يهدف األداء إلى تحقيق عدة أغراض يمكن إيجازها في األتي:أهداف األداء: 

كفاءة العاملين في أداء المهام الموكلة إليهم تمهيدا لتحقيق انظمه عادله في الثواب أو العقاب ولتحديد المساعدة في قياس مدى  (1
األشخاص الذين يمكن أن ينظر في أمر ترقيتهم إلى وظائف اعلي إلى تحديد األشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من التوجه 

 والتدريب.
 المقررات الوظيفية لكل وحده من وحدات المنشات اإلدارية.المساعدة في تخطيط القوى العاملة وحساب  (2
المساعدة في تخطيط نظام األجور حيث يعتمد مثل هذا النظام على متغيرات ثالثيه هي كميات اإلنتاج المستهدفة خالل مده  (3

ثل ذلك العمل . فإذا تم زمنيه محدده ، معدالت أداء العامل الواحد خالل المدة ، واألجر الذي يتقاضاه ذلك العامل النجاز م
للسلطات المعنية الحصول على مثل هذه المعلومات يمكنها حينئذ أن تقرر في سهوله ويسر ما إذا كان من األجدى لها أن 

تستعين بمزيد من العمال النجاز ذلك العمل أو تقوم بتشغيل العمال الحاليين بعض ساعات العمل اإلضافية أو تتخذ أي إجراء 
 تقليل التكلفة والزيادة في العائد إلى اكبر درجه ممكنه . يكون من شانه

خلق المزيد من االلتزام بمتطلبات العمل وقواعده ذلك عن طريق إشعار الموظف بان هناك من يراقب مستوى أداءه بكل دقه ثم  (4
 حرمانه من االمتيازات المادية والمعنوية للعاملين المجديين .

لجديين وذلك عن طريق إشعار العامل المجدي بان مجهوداته القيمة ال تذهب هدرا وان هنالك من رفع الروح المعنوية للعاملين ا (5
 يرصدها ويحصيها ويمكن أن بثنيه عليها ماديا ومعنويا .

تحديد مركز الموظف الذي التحق بخدمة المنشاة اإلدارية وذلك تمهيدا لتثبيته في الخدمة أو إخضاعه للمزيد من اإلعداد أو  (6
 يب أو إنها خدماته إذا اثبت عجزه الكلي عن القيام بواجباته الوظيفية.التدر 

ضمان درجه معقولة من الحياد والموضوعية للتعامل مع شؤون الموظفين وذلك فيما يتعلق بالترقيات والتنقالت ومنح العالوات  (7
 العادية.

م ل الوظيفي والتوجيه وذلك الن ممارسة مثل هذا النظاتنمية قدرات الرؤساء المشرفين على استمرارية الرقابة واإلشراف والتحلي (8
عادة بها تمهيد كتابة التقارير المسببة عن مستوى أدائهم الوظيفي وذلك مما يستدعي المهام بهذا الفن وممارسته في محيط العمل 

 (2002الذين يشرفون على أدائه )عبد الرحمن ، 
 عناصر األداء والعوامل المؤثرة عليه:

األداء الوظيفي: إن هناك عناصر أو مكونات أساسية لألداء وبدونها ال يمكن التحدث عن وجود أداء فّعال، وذلك يعود عناصر 
وتهتم اإلدارة في المؤسسات برفع كفاءة األداء و تحسين مستوى  ألهميتها في قياس وتحديد مستوى األداء للعاملين في المؤسسات

ملية األداء، بمعنى أنها مصدر الطاقة التي تسيطر على األداء لمختلف العناصر المنتجة         األداء، فهي "المحرك الديناميكي لع
من جهة أخرى، مازالت كفاءة األداء تتوقف على الطريقة التي يؤدي بها األفراد أعمالهم، إذ أن هؤالء باستخدامهم لآلالت أو بتنفيذهم 

يزات، و بالتالي على األداء الذي أصبح تحسينه يعتمد بشكل أساسي على زيادة القدرة للعمل الذي يمكنهم أن يؤثروا على كفاءة التجه
 على العمل، و كذلك الرغبة فيه، ومن ثم تحقيق الرضا الوظيفي الذي يتعلق باألداء الجيد داخل المؤسسة
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تعليم والخبرة العملية، كما أن حسن أ( المقدرة على العمل: هي العنصر األول من عناصر األداء، وتكتسب المقدرة على العمل بال
االستفادة من مؤهالت العنصر البشري ومهاراته وقدراته التي يتمتع بها، تمكن من الوصول إلى تحقيق أهداف المؤسسة بأعلى فّعالية 

 وأقصى كفاءة ممكنة، ولن يتأتى ذلك إال من خالل:

اضلة بين األفراد المتقدمين لشغل وظيفة معينة، من حيث مؤهالتهم و حسن اختيار العاملين: تتضمن عملية اختيار العاملين المف -1
 مهاراتهم، و كذا فّعاليتهم و كفاءتهم في األداء المناسب، فعلى إدارة الموارد البشرية أن تحدد الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي

 يشغل هذه الوظيفة ثم انتقاء أفضلهم و أصلحهم للعمل.

وين: في الحديث عن مردودية التدريب يقال " أنه لن يكون التدريب مجديا، إال إذا كان ذا مردود هام بالنسبة التدريب و التك -2
 رللعامل و المؤسسة.تعتبر وظيفة التدريب إحدى الوسائل الرئيسية لرفع كفاءة األداء و زيادة الفّعالية، كما أنها مكملة لوظيفة االختيا

اعد على تطوير وزيادة مهارات العاملين وتحسين قدراتهم على أداء األعمال، باإلضافة، فإنه وكما والتعيين، ألن هذه البرامج تس
" أن أهداف إستراتيجية تكوين الموارد البشرية هي الحصول على قوة العمل التي تتوفر فيها المواصفات الصحيحة من  Keepيرى"

على التقدم الوظيفي و التطور المستقبلي في المهارات و المعارف" خصائص شخصية و مهارات و معارف، فضال عن امتالك القدرة 
كما أن هذه اإلستراتيجية تركز على أهمية المورد البشري في بناء و تنمية و تفعيل القدرة التنافسية للشركة. الرغبة في العمل :  

ح إلدارة بدأت تعترف بأهمية هذا الموضوع، فأصبالعنصر الثاني في األداء هو توفر الرغبة في العمل لدى الفرد شاغل الوظيفة، فا
التعرف على محددات دوافع العمل كوسيلة للتأثير على تلك الرغبة أمرا ضروريا لرفع الكفاءة.   هذا، و تتأثر رغبة الفرد في العمل 

 بمجموعة من العوامل، تتلخص فيما يلي:

لوك البشري، فظروف العمل داخل المؤسسة يمكن أن تساهم في بيئة العمل الداخلية والخارجية: تشكل جزءا كبيرا من الس – (1
تخفيض مستوى األداء، كتلك المتعلقة بانعدام التهوية والتدفئة، أو عدم التحكم في الضوضاء، وغيرها، أما المحيط الخارجي فتشكله 

ة لجماعات العمال، التي يمكن أن تقلص من تلك المؤثرات اإلجتماعية التي تحدد كفاءة األفراد األداء، ومنها التنظيمات غير الرسمي
 رغبة الفرد في العمل، كما يمكن أن توجه العاملين نحو أفضل سبل األداء و مساعدتهم على تجنب األخطاء والسلبيات.

أثر طرق تحاجات األفراد: العنصر الثاني المؤثر في كفاءة الفرد األداء، هو ما يرغب الفرد في تحقيقه من حاجات و رغبات، فت –( 2
 تفكيره و أنماط سلوكه، حتى يصنع لنفسه مركزا ومستقبال.

التحفيز: يتمثل في وضع تسهيالت وتشجيعات معينة تهدف إلى تحريك الفرد العامل وتدفعه إلى تحقيق غرض أو نشاط محدد،  –(3
والمشاركة في اتخاذ القرارات... ، وتترك  و قد يكون ماديا متمثال في الرواتب و العالوات... ، أو معنويا، مثل االعتراف والتقدير

 (2002)الشنواني ،الحوافز آثارا إيجابية إذا حققت الهدف المرغوب من ورائها.

 ايير تقييم األداء: مع

وتعرف ."يجب أن يكون هناك معايير لتقييم أداء األفراد ، المقصود بالمعايير "المستويات التي يعتبر عندها األداء مرضياً 
بأنها األساس الذي ينسب إليها الفرد ، وبالتالي يقارن به للحكم على أدائه ، أو هي المستويات التي يعتبر فيها األداء جيدًا أو أيضًا 

مرضيًا ، وأن تحديد هذه المعايير أمر ضروري لنجاح عملية تقييم األداء ، حيث أنها تساعد في تعريف العاملين لما هو مطلوب منهم 
فإن المعايير  ، وعليهاف المنظمة وتوجيه المديرين إلى األمور التي ينبغي أن تؤخذ بعين اإلعتبار لتطوير األداءبخصوص تحقيق أهد
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يجب أن توضع قبل عملية التقييم حتى تكون أساسًا للمقارنة بالنسبة لألداء الفعلي ، كما يجب أن توضع بعد دراسة وتفهم متطلبات 
تقتضي بان يعهد بالوظائف إلى األكفاء من العاملين القادرين على النهوض بأعباء هذه  والشك أن المصلحة العامة  كل عمل.

الوظائف واالرتقاء إلى مستوى مسؤولياتها في كافة المجاالت، ومن ثم كان من الطبيعي وجود معايير لألداء ومستويات محددة لتقييم 
م و أعباء الوظائف برضا وقناعة وفي ظل مناخ مناسب لألداء السليم األداء والتأكد من صالحية العاملين بصفة دائمة لمباشرة مها

  والمتميز.

  ومن أهم مقاييس األداء ما يلي:

هي تراقب إستخدام الموارد )المدخالت( خالل النشاط وتشير إلى أهمية إنجاز المطلوب سليمًا أو إنجاز اإلجراء كما  الكفاءة: .1
 يجب أو فعل الشي بطريقة صحيحة.

 تشير إلى مدى تحقيق األهداف كما تشير إلى مستوى جودة تحقيق األهداف )المخرجات(. الفعالية: .2
 وهي العالقة بين المدخالت والمخرجات للنشاط أو الناتج والتكاليف. اإلنتاجية: .3
 وهو الوقت المستنفذ بتنفيذ العمل وقنوات اإلنتظار خالل العمل. وقت اإلنجاز: .4
 فرق بين قيمة المخرجات وقيمة المدخالت.وهي ال القيمة المضافة: .5
 تمثل األثر الفعلي على المجتمع والجمهور المستفيد من الخدمة أو المستهلك للمنتج. النتائج: .6

 مكونات معايير التقييم: 

 تشمل معايير التقييم ثالثة مكونات أساسية هي: 

وتعد مجموعة معايير الشخصية أساسًا للتقييم منها الذكاء ، الثقة بالنفس والقدرة على اإلبتكار والحماسة  تقييم معايير الشخصية: .1
 و اإلحساس بالمسئولية و الوالء للمنظمة وإقامة العالقات اإلجتماعية...الخ.

   تقييم السلوك: .2
العمل ، أسلوب التعامل مع اآلخرين ، المرؤوسين يؤخذ سلوك العاملين في اإلعتبار كاإلنتظام في الدوام والمواظبة على 

 والزمالء ورغم موضوعية هذا المعيار إال أنه يؤخذ عليه عدم إمكانية والوثوق به.

  تقييم النتائج: .3
مركز هذا المكون على األهداف النوعية المحققة مثل كمية اإلنتاج ، كمية المبيعات ، معدل األخطاء يتسم هذا المعيار بموضوعية 

ية ضالية إال أنه يربط النتائج المحققة لفترة زمنية محددة قد ال تعكس مدى النتائج الحقيقية بفعل تأثير المرحلة واإلدارة والمخاطر العر ع
 (2006)مرعي ،
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 تحليل بيانات االستبيان واختبار الفرضيات

 منهج الدراسة: 

التحليلي إْذ أن المنهج الوصفي ُيعدُّ من أنسب المناهج لمعالجة مشكلة اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي     
هذه الدراسة حيث أنه يساعد على إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة لمشكلة الدراسة، عن طريق الوصف والتحليل المركز، والفهم 

، تزيد من توضيح أبعادها، وجوانبها المختلفة، مما العميق لظروفها، ومتغيراتها الحالية، وذلك من خالل جمع معلومات غزيرة عنها 
 يساعد على تفسيرها، والتنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

 يتكون مجتمع هذه الدراسة من  عينة قصدية من موظفي بنك النيلين  مجتمع الدراسة:

من جملة أفراد مجتمع الدراسة اختيارًا  ( موظف؛ وقد كأن اختيار الباحث للعينة،50تم اختيار عينة قصدية، تضمنت ) عينة الدراسة:
 عشوائيًا بسيطًا من حجم العينة الكلي. 

 تحليل عبارات االستبيان: 

 محور مبدأ القيادة إلدارة الجودة الشاملة: 

 ( التكرارات والنسب المئوية إلجابات المبحوثين لمحور مبدأ القيادة 1جدول )

 ال أوافق محايد أوافق  التكرارات والنسب المئوية العبارة

يرتدي جميع موظفي بنك النيلين المالبس الخاصة بالعمل كل على 
 حسب تخصصه  

 5 10 35 ك

% 70% 20% 10% 

 0 5 45 ك ترتيب مكان العمل يساعدك على أداء الوظيفة 

% 90% 10% 0% 

القيادة تواكب التحديات الكبيرة التي تفرزها البيئة االجتماعية 
 واالقتصادية 

 5 15 30 ك

% 60% 30% 10% 

القيادة الرشيدة تقدم معلومات سليمة وبشكل مبسط تمكن اإلدارة من 
 اتخاذ القرارات .

 5 0 45 ك

% 90% 0% 10% 

 10 5 35 ك يعطى القائد أولوية لبناء منظومة من القيم وتعزيزها داخل المنظمة .

% 70% 10% 20% 

 م2019إعداد الباحثة من بيانات االستبيان  المصدر:
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 ( فرداً 50أجاب كل أفراد العينة من المدراء والموظفين علي أسئلة هذا المحور حيث بلغ حجم العينة ) -:( 1يالحظ من الجدول )

النتائج  رفيما يخص العبارة األولي " يرتدي جميع موظفي بنك النيلين المالبس الخاصة بالعمل كل على حسب تخصصه  "تشي .1
 %10وغير الموافقين  %20والمحايدون   %70إلي أن معظم أفراد العينة موافقين بنسبة 

 . %10وغير الموافقين  %90فيما يخص العبارة الثانية " ترتيب مكان العمل يساعدك على أداء الوظيفة" " نسبة اإلجابة باوافق  .2
ن أفراد كبيرة التي تفرزها البيئة االجتماعية واالقتصادية  " تشير النتائج إلي إفيما يخص العبارة الثالثة " القيادة تواكب التحديات ال .3

 . % 10وغير موافقين  بنسبة   %30والمحايدون   %60العينة موافقين بنسبة 
ائج إلي أن  تفيما يخص العبارة الرابعة"القيادة الرشيدة تقدم معلومات سليمة وبشكل مبسط تمكن اإلدارة من اتخاذ القرارات" تشير الن .4

  % 10وغير موافقين بنسبة%90أفراد العينة موافقين بنسبة
فيما يخص العبارة الخامسة" يعطى القائد أولوية لبناء منظومة من القيم وتعزيزها داخل المنظمة . " تشير النتائج إلي إن أفراد  .5

 .%10وغير موافقين بنسبة  %20والمحايدون بنسبة  %70العينة موافقين بنسبة 
 محور األداء اإلداري: 

 ( التكرارات والنسب المئوية إلجابات المبحوثين لمحور األداء اإلداري 2جدول )

التكرارات والنسب  العبارة
 المئوية

 ال أوافق محايد أوافق 

 0 0 50 ك يسعي البنك لتطوير مهارات العاملين

% 100% 0% 0% 

 10 5 35 ك يتم عقد دورات تدريبية للعاملين حسب الحوجة 

% 70% 10% 20% 

 0 20 30 ك نظام الترقية والفعل يستحوذ على اهتمام اإلدارة العليا  

% 60% 40% 0% 

 5 0 45 ك نظام الترقية في بنك النيلين عادل

% 90% 0% 10% 

يمنح البنك جميع العاملين  فرص التدريب وفق 
 متطلبات الجودة الشاملة                                                      

 5 5 40 ك

% 80% 10% 10% 
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 م 2019إعداد الباحثة من بيانات االستبيان  المصدر:

 ( فرداً 50أجاب كل أفراد العينة من المدراء والموظفين علي أسئلة هذا المحور حيث بلغ حجم العينة ) -( :2/1نالحظ من الجدول )

  %100فيما يخص العبارة األولي " يسعي البنك لتطوير مهارات العاملين"تشير النتائج إلي أن جميع أفراد العينة موافقين بنسبة  .1
. 

وغير %20والمحايدون   %70دريبية للعاملين حسب الحوجة " "نسبة اإلجابة باوافق فيما يخص العبارة الثانية " يتم عقد دورات ت .2
 . %10الموافقين 

سبة نفيما يخص العبارة الثالثة " نظام الترقية والفعل يستحوذ على اهتمام اإلدارة العليا  " تشير النتائج إلي إن أفراد العينة موافقين ب .3
 .  %40والمحايدون   60%

وغير  %90رة الرابعة" نظام الترقية في بنك النيلين عادل." تشير النتائج إلي أن  أفراد العينة موافقين  بنسبة فيما يخص العبا .4
  %10الموافقين بنسبة 

فيما يخص العبارة الخامسة" يمنح البنك جميع العاملين  فرص التدريب وفق متطلبات الجودة الشاملة" تشير النتائج إلي إن أفراد  .5
 .%10وغير موافقين بنسبة  %10والمحايدون بنسبة  %80موافقين بنسبة العينة 

 بعد دراسة تطبيق إدارة الجودة الشاملة على األداء اإلداري وإجراءات الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى النتائج اآلتية: 
 أواًل: النتائج العامة 

 . %80أثبتت الدراسة هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الجودة الشاملة واألداء اإلداري ببنك النيلين بنسبة موافقة  .1
 .%75أثبتت الدراسة أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين مبدأ القيادة واألداء اإلداري ببنك النيلين بنسبة  .2
 . %70لة إحصائية بين التركيز علي العميل واألداء اإلداري ببنك النيلين بنسبة أثبتت الدراسة أن هنالك عالقة ذات دال .3

 نتائج خاصة:

إيجاد رسالة ورؤية واضحة ومحدودة للمؤسسة تتضمن األهداف العامة وأهداف الجودة التي تسعي إلي تحقيقها وضمان نشر هذه  .1
 الرسالة والرؤية ، وضمان وصولها لجميع  أفرادها.

للجودة يضم في عضويته المديرين التنفيذيين في المؤسسة ورؤساء األقسام المختلفة فيها ويقوم هذا المجلس  تشكيل مجلس .2
 باإلشراف على عملية تخطيط وتنفيذ وتقويم برنامج الجودة.

جودة وتحديد أنواع لتحليل االحتياجات التدريبية للمديرين التنفيذيين ورؤساء األقسام واإلدارات والعاملين للتدريب على مفاهيم ا  .3
التدريب الالزمة لكل مجموعة والمحتوى التدريبي الذي سيتم التدريب عليه ومتطلبات عملية التدريب من موارد بشرية ومادية 

 .وتنظيمية
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 ثانيًا: التوصيات: 

 بناء على النتائج توصل الباحث إلى التوصيات اآلتية: 

الجودة الشاملة في بنك النيلين ووضع التفاصيل الالزمة لتطبيق البرنامج مثل الكيفية التي أوصي باالهتمام بتطبيق برنامج إدارة  .1
 سوف يكون عليها التنفيذ لتسهيل تطبيق البرنامج.

أوصي بتطبيق مبدأ القيادة اإلدارية للجودة الشاملة بحيث يتم تحديد الهيكل التنظيمي إلدارة الجودة ضمن االستراتيجيات وخطط  .2
 لين .بنك الني

أوصي باإلهتمام بمبدأ التركيز على العميل أو اختبار وحدة أو قسم في البداية لتنفيذ البرنامج وتحديد مدى االستعداد والجاهزية  .3
 للتنفيذ.

 المصادر والمراجع: 
 ( ،كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية، الدار الجامعية، اإلسكندرية.2002إدريس، ثابت عبد الرحمن ، )

 ، الخرطوم، شركة مطابع للعملة المحدودة1، طأساسيات اإلدارة واألداءم( ،2010محمد عبد الرحمن ، )البيلي، 
( الجودة الشاملة الدليل المتكامل للمفاهيم واألدوات ,         القاهرة : مركز الخبرات المهنية 2003توفيق ، عبد الرحمن أحمد ,)

 الدارة" 
 الجودة الشاملة ، مفاهيم وتطبيقات ، عمان:دار وائل للنشر( ، إدارة 2004جودة ، محفوظ أحمد )
 ( , أساسيات إدارة  منظمات األعمال , اإلسكندرية : الدار الجامعية2006حنفي ، عبد الغفار )

 م2003( إدارة الجودة وخدمة العمالء، عمان: دار المسيرة للطباعة والنشر(، 2003خضر، كاظم محمود،)
م(، جودة الخدمة المصرفية وأثرها على رضا العميل بالتطبيق ، رسالة ماجستير ، جامعة النيلين 2007، )سعيد ، أحمد جماع حران 

 ، كلية الدراسات العليا ، إدارة أعمال 
 . 76العدد -المفهوم والتطبيق–( ، إدارة الجودة والشاملة 1999شامي ، احمد محمد ،)

 مة، دار المسيرة، عمانم(،  نظرية المنظ2000الشماع ، خليل محمد محسن )
 " اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة  إدارة األفراد والعالقات اإلنسانيةم( ،"2002الشنواني ،صالح أحمد )

 م(، نظام المعلومات اإلدارية المتقدمة، دار وائل للنشر2000الطالي ، محمد عبد الحسين آل فرج )
 ، النظرية والتطبيق" ، )دمشق : الدار البيضاء للنشر البشرية""أسس إدارة الموارد (، 2006مرعي ، محمد مرعي )

 (، كلية العلوم االقتصادية، جامعة محمد حيضر، مسكرة،2003الملتقى الدولي الثالث حول تسيير المؤسسات، )
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Abstract: 

           The study tackled the impact of the application of TQM standards on the efficiency of administrative performance 

(field study). The problem of research is the application of TQM standards to improve the efficiency of administrative 

performance in institutions. The importance of research stems from the efficiency of administrative performance as it is 

one of the most important pillars for the success and achievement of the objectives of institutions and business 

organizations. The objective of the research is to study the impact of the initial application on customer focus and 

management leadership on the continuous improvement and efficiency of administrative performance on the Nile 

Bank.  The research reached several results. The commitment and commitment of senior management in the organization 

to implement and strengthen the quality program, and to train leaders and officials on the concepts of total quality.  The 

study reached several recommendations to ensure that the departments and departments of the institution have developed 

criteria to measure the compatibility of services produced to the needs of beneficiaries and to modify the current 

administrative standards and systems to measure the degree to which these needs are met. 

Key Words: Total Quality, Management, Efficiency, Quality Standards, Administrative Performance. 
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