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 إدارة الجودة الشاملة 

 القدرة التنافسية للبنوككمدخل لزيادة 

 أ.صليحة فالق                                           

 جامعة الشلف                                          
S 

على األعمال اليت ألقت بظالهلا يف ضوء التغريات العاملية التنافسية إنه  

فلسفة إدارة ة يف ذلك اليت تعمل على تطوير خدماتها متبنياملصرفية والبنوك 

إدارة اجلودة الشاملة هي وإن وتعزيز القدرة التنافسية، الربح اجلودة الشاملة لزيادة 

ميكن حتقيق هذه الكفاءة ال مدخل مهم للحصول على أداء مصريف فعال، وم  ذلك، 

سعى إىل حتسني نوعية خدماته ومنط الذي يإال من خالل االلتزام املستمر للبنك 

إدارة يف روح الشراكة والتكامل بني العاملني فهو مدعو لدعم اإلضافة إىل التقديم ب

.اجلودة الشاملة

Résumé  
           In light of global changes and the compétitive environment 
of large cast a shadow over the banking business, banks are 
working hard to achieve UNMOVIC market, through the 
development of services and work to adopt the philosophy of total 
quality management to increase profitability and strengthen its 
competitive position in the market, where total quality 
management is an important entrance For effective banking 
performance, however, this efficiency can only be achieved 
through the continued commitment of the bank seeking to 
improve the quality of its services and the pattern of submission in 
addition to the need for a spirit of partnership and integration 
among workers as total quality management is a comprehensive 
approach to change is far from being a blogger in the form of 
decisions and actions The importance of implementing TQM is 
reflected in the improved performance but to improve the morale 
of workers and develop the spirit of the difference in addition to 
the minimization of costs and achieve excellence in the market 
and all this contributes to the achievement of performance Fallih 

bank. 
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داية هذا إن التحوالت السريعة اليت عرفتها الصناعة املصرفية يف ب       

القرن ألقت بعضالهلا على خمتلف األنظمة املصرفية يف العامل األمر الذي 

حيتم عليها التأقلم م  املتغريات اجلديدة واعتماد إسرتاتيجية فعالة 

ويعد مدخل إدارة اجلودة  ملواجهة التحديات التنافسية املتزايدة،

طبيقها إىل الشاملة أحد أهم املداخل واألنظمة التسيريية اليت يؤدى ت

ذلك أن االلتزام اكتساب وتنمية القدرة التنافسية لدى البنوك،

االسرتاتيجي مببادئ ومتطلبات إدارة اجلودة الشاملة يساهم بالعضرورة يف 

حتسني فرص البنوك على التكيف بشكل اجيابي م  التحديات الراهنة اليت 

 أصبحت تفرضها البيئة املصرفية الدولية. 

ذي تلعبه إدارة اجلودة الشاملة يف التأثري على ونظرا للدور ال 

سنحاول من خالل هذا البحث التعرف على األهمية اليت  األداء البنكي،

 تلعبها إدارة اجلودة الشاملة يف حتقيق فعالية األداء البنكي.

 أهمية الدراسة وأهدافها:

 تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:

لشاملة يف الوصول إىل فعالية األداء حماولة التحسيس بدور إدارة اجلودة ا

وإبراز أهميتها كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك باعتبارها  البنكي،

 منهج شامل للتغيري، ويف هذا اإلطار تهدف الدراسة إىل:

تسليط العضوء على موضوع إدارة اجلودة الشاملة يف البنوك. -

ج إدارة اجلودة إبراز الركائز األساسية اليت يتطلبها تطبيق منه -

 الشاملة يف البنك.

لفت انتباه الباحثني والدارسني إىل أهمية االستفادة من تطبيق  -

فلسفة إدارة اجلودة الشاملة يف جمال اخلدمات املصرفية واألداء 

البنكي ككل يف الوصول إىل خدمات جبودة عالية تليب احتياجات 

 وتوقعات العمالء وحتقق رضاهم.

:اآلتينيسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة على التساؤلني ت:إشكالية الدراسة

 ماهي مبادئ ومتطلبات إدارة اجلودة الشاملة؟ -
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كيف تساهم إدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز القدرة التنافسية للبنك؟ -

: قصد اإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع اإلطار املنهجي للدراسة

الفرضيات سوف نعتمد  واإلجابة على إشكالية البحث واختبار صحة

بهدف على املنهج االستنباطي وذلك بإتباع األسلوب الوصفي التحليلي،

 وصف وحتليل خمتلف أبعاد املوضوع.

: من أجل التغطية املنهجية ملوضوع الدراسة فقد خطة الدراسة

 اشتملت على مايلي:

 أواًل: ماهية إدارة اجلودة الشاملة.

 ارة اجلودة الشاملة.ثانيًا: مبادئ ومتطلبات تطبيق إد

 ثالثًا: الركائز األساسية إلدارة اجلودة الشاملة .

 داء البنك.أرابعًا:مقومات وانعكاسات إدارة اجلودة الشاملة على 

ماهية إدارة اجلودة الشاملة: -أواًل

تعد إدارة اجلودة الشاملة من أكثر املفاهيم الفكرية والفلسفية      

إلهتمام الواس  من قبل االختصاصيني الرائدة اليت استحوذت على ا

الذين يعنون بتطوير األداء اإلنتاجي  والباحثني واإلداريني واألكادمييني

وعلى ذلك سنتناول فيما يلي تعريف اجلودة واخلدمي يف خمتلف املنظمات.

 ومفهوم إدارة اجلودة الشاملة وكذا مبادئها ومتطلبات تطبيقها.

 مفهوم اجلودة: -

ينت التعاريف ووجهات النظر املتعلقة مبفهوم اجلودة تعددت وتبا 

وذلك لتعدد جوانب اجلودة من جهة والختالف اهتمامات وختصصات 

بأنها هدف متحرك   Feigenbaumالباحثني من جهة أخرى حيث يعرفها 

 أي حتقيق أفعضل الظروف لعميل معني.حنو األفعضل،

هيمن أربعة حماور  نبأنها تتكو Grosbyكما يعرفها 
()

: 

 املطابقة م  املتطلبات األساسية. -

نظام اجلودة يكون وقائيًا من خالل التنفيذ الصحيح من أول  -

مرة بداًل من تصحيح األخطاء.
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قياس األداء حيقق مستوى صفر من العيوب واألخطاء. -

قياس اجلودة هو سعر عدم املطابقة.  -

ة لسلعة أو إنتاج املنظم: "يعرفها عمر وصفي عقيلي على أنها يف حني

تقديم خدمة مبستوى عالي من اجلودة املتميزة تكون قادرة من خالهلا 

على الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئها بالشكل الذي يتفق م  توقعاتهم 

ويتم ذلك من خالل مقاييس موضوعة وحتقيق الرضا والسعادة لديهم.

 ."سلفا إلنتاج السلعة أو تقديم اخلدمة وإجياد صفة التميز فيها

وميكن تعريف اجلودة بأنها إنتاج املنظمة لسلعة أو تقديم خدمة مبستوى 

عالي من اجلودة املتميزة تكون قادرة من خالهلا على الوفاء بإحتياجات 

ورغبات عمالئها بالشكل الذي يتفق م  توقعاتهم وحتقيق الرضا والسعادة 

أو  لديهم ويتم ذلك من خالل مقاييس موضوعة سلفا إلنتاج السلعة

تقديم اخلدمة وإجياد صفة التميز فيها.
()

 

 مفهوم جودة اخلدمة:  -

 تعددت آراء الكتاب يف جمال مفهوم جودة اخلدمات املصرفية، 

()  Schwartzحيث حددها
()

اخلدمة يف أربعة أبعاد رئيسية هي: 

واملوارد واإلمكانيات املادية  أسلوب تقدميها وخدمة العميل، املصرفية،

منوذج الفجوات  ()هءوزمال Parasuramanبينما قدم  لكرتونية.واإل

اختصارا ألمساء الباحثني الثالثة الذين طوروا  (PZB)والذي يعرف بنموذج 

ووفقا هلذا النموذج فإن األبعاد الرئيسية اليت تقاس بها جودة النموذج،

ووفاء  االعتمادية )وتعين اجناز اخلدمة بشكل سليم اخلدمة املصرفية هي:

القدرة سرعة االستجابة من قبل العاملني،،(البنك ملا مت وعد العميل به

املصداقية،االتصال،اللباقة،سهولة احلصول على اخلدمة،والكفاءة،

 )املكونات املادية(. اجلوانب املادية امللموسةمعرفة وفهم العميل،األمانة،
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 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة: -

تعريفات اليت أوردها الباحثون واملهتمون مبوضوع إدارة تعددت ال 

 اجلودة الشاملة ونتناول فيما يلي أهم تلك التعاريف.

"تأدية العمل الصحيح على حنو يعرفها معهد اجلودة الفيدرالي على أنها:

واضح من الوهلة األوىل لتحقيق اجلودة املرجوة بشكل أفعضل وفاعلية 

ماد على تقويم املستفيد يف معرفة مدى أكرب يف أقصر وقت م  االعت

حتسن األداء
()

". 

ويعرفها "تونكس" بأنها "اشرتاك والتزام اإلدارة واملوظف يف  

ترشيد العمل عن طريق توفري ما يتوقعه العميل أو ما يفوق 

توقعاته
()

". 

بأنها ثقافة تعزز مفهوم االلتزام الكامل اجتاه رضا العميل من  

واإلبداع يف كافة مناحي العمل، مرخالل التحسني املست
()

". 

وميكن تعريف إدارة اجلودة الشاملة على أساس الكلمات اليت  

يتكون منها املصطلح كما يلي
()

: 

إدارة: ختطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة كافة النشاطات املتعلقة 

يتعضمن ذلك دعم نشاطات اجلودة وتوفري املواد  اكم، بتطبيق اجلودة

 الالزمة.

 ودة: تلبية متطلبات العميل وتوقعاته.اجل

وبالتالي ، تتطلب مشاركة واندماج كافة موظفي املنظمةالشاملة:

ينبغي إجراء التنسيق الفعال بني املوظفني حلل مشاكل اجلودة وإلجراء 

 التحسينات املستمرة.

ومن أجل تفصيل أكثر ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة نستعرض فيما يلي 

 ودة الشاملة:نشأة إدارة اجل

نشأة إدارة اجلودة الشاملة م  االبتكار الياباني الذي كان يسمى  

"دوائر اجلودة" ويشري إليه أحيانا بـ"دوائر رقابة اجلودة"حيث كان ـب

اهلدف من دوائر اجلودة هو أن جيتم  كل املوظفني يف لقاءات أسبوعية 

فيها حتفيز  منظمة ملناقشة سبل حتسني موق  العمل وجودة العمل ويتم
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ثم مناقشة وعرض ، املوظفني على حتديد املشكالت املختلفة للجودة

 حلوهلم اخلاصة وقد بدأت دوائر اجلودة ألول مرة يف اليابان عام 

دائرة متارس  زاد عدد دوائر اجلودة إىل أكثر من وحبلول 

جلودة إىل الو.م.أ انتقلت بعد ذلك فكرة إدارة ا، عملها يف الشركات اليابانية

يف الثمانينات. وجتدر اإلشارة يف هذا  ايف السبعينات وحققت رواجا كبري

منهم: جوزيف جريان،  رالصدد إىل أهم رواد إدارة اجلودة الشاملة نذك

 فليب كروسيب، ادوارد دميينغ.

أهمية إدارة اجلودة الشاملة -
()

: 

الذي ميكن من خالله  ميكن القول بأن إدارة اجلودة الشاملة هي النظام

حتقيق التحسني املستمر لكل أنشطة املنظمة من خالل حتقيق التحسني 

 ن تبنيها يؤدي إىل حتقيق مايلي:إاملستمر لكل أنشطة املنظمة حيث 

الرتكيز على حاجات العمالء واألسواق مما ميكنها من تلبية  -

 متطلبات العمالء.

ق  الوظيفية وعدم حتقيق األداء العالي للجودة يف مجي  املوا -

 اقتصارها على السل  واخلدمات.

 القيام بسلسلة من اإلجراءات العضرورية إلجناز جودة األداء. -

 لتحقق من حاجة املشاري  للتحسني وتطوير مقاييس األداء.ا -

الفهم الكامل والتفصيلي للمنافسني والتطوير الفعال لإلسرتاتيجية  -

 التنافسية لتطوير عمل املنظمة.

 ائل االتصال إلجناز العمل بصورة جيدة ومتميزة.طوير وست -

املراجعة املستمرة لسري العمليات لتطوير إسرتاتيجية التحسني  -

 املستمر لألبد.

 افإن أهمية إدارة اجلودة الشاملة تتأتى من كونها منهج ؛لذا 

للتغيري أبعد من كونه نظاما يتب  أساليب مدونة بشكل إجراءات  شامال

تزام من قبل أية منظمة يعين قابلية تغيري سلوكيات وقرارات وإن االل

ومن ثم تطبيقه يعين أن املنظمة باتت تنظر ، أفرادها جتاه مفهوم اجلودة
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إىل أنشطتها ككل متكامل حبيث تؤلف اجلودة احملصلة النهائية جملهود 

اجلودة  ةكما أن أهمية إدار، وتعاون العمالء الداخليني واخلارجيني

س على حتسني العالقات املتبادلة بني اجملهزين واملنتجني الشاملة التنعك

فحسب وإمنا على حتسني الروح املعنوية بني العاملني وتنمية روح الفرق 

 واإلحساس بالفخر واالعتزاز حيث تتحسن مسعة املنظمة.

 مبادئ ومتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: -ثانيًا

جلودة الشاملة ناجحة ال بد أن من أجل أن تكون فلسفة إدارة ا       

تعتمد على جمموعة من املبادئ األساسية اليت تساعد مجي  املنظمات يف 

حتقيق الكفاءة والفعالية اإلدارية وفيما يلي سنتناول أهم املبادئ اليت 

 تستند إليها إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات تطبيقها وهي:

 مبادئ إدارة اجلودة الشاملة: -

يط اإلسرتاتيجي: إن وض  خطة شاملة تعتمد رؤيا وأهداف التخط -أ

واسعة متكن من صياغة اإلسرتاتيجية، ومن ثم تسهل وض  السياسات 

والربامج يف ضوء حتليل معمق للبيئة الداخلية واخلارجية باعتماد حتليل 

نقاط القوة والعضعف يف البيئة الداخلية والفرص واملخاطر يف البيئة 

  اخلطط الشاملة بالشكل الذي يوفر قابلية دعم اخلارجية لغرض وض

 للميزة التنافسية للمنظمة .

اإلسناد والدعم: إن أهمية إسناد اإلدارة العليا هي أبعد من جمرد  -ب

إذ تعض  كل منظمة جمموعة أسبقيات، فإذا كانت  ةختصيص املواد الالزم

ل بدعم اإلدارة العليا للمنظمة غري قادرة على إظهار التزامها الطوي

 الربنامج فلن تنجح يف تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة.

الرتكيز على العميل: العميل هو املوجه يف إدارة اجلودة الشاملة  -ج

وهنا ال تقتصر كلمة العميل على العميل اخلارجي فقط الذي حيدد جودة 

املنتوج أو اخلدمة، بل متتد إىل العميل الداخلي الذي يساعد يف حتديد 

ألفراد والعمليات وبيئة العمل لكونهم األطراف الذين يقومون جودة ا

بإنتاج املنتوج أو اخلدمة ويشكل اهتمام اإلدارة العليا بالزبون الداخلي 

بوصفه الفرد الذي يعتمد على خمرجات اآلخرين يف األقسام األخرى يف 
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ن عدم االهتمام من ضروريات عمل اجلودة الشاملة ألاملنظمة ضرورة 

ن وإغفال اإلدارة العليا له وعدم وصول التغذية العكسية له عن بالزبو

العمليات ونتائج األعمال اليت يقوم بها يشكل عوائق كبرية تقف أمام 

 رضاه.

التحسني املستمر: إن للتحسني املستمر يف ظل إدارة اجلودة الشاملة  -د

يتجلى يف قدرة التنظيم على تصميم وتطبيق نظام إبداعي حيقق 

رار رضا تام للزبون، من خالل السعي املتواصل للوصول إىل األداء باستم

 األمثل من خالل حتقيق اآلتي:

 تعزيز القيمة للزبون من خالل تقديم منتجات جديدة.-أ

 الوحدات املعيبة، والعضياع.وتقليل األخطاء، -ب

 حتسني استجابة املنظمة وأداء وقت الدورة.-ج

 استخدام مجي  املوارد. حتسني اإلنتاجية والفعالية يف -د

وهكذا ميكن أن يتحقق التحسني املستمر ليس فقط بواسطة تقديم 

منتجات أفعضل، بل تكون املنظمة أكثر استجابة ملختلف التغريات 

 والتطورات يف املنتجات املصرفية.

التدريب والتطوير: يعترب التدريب والتطوير وسيلة لتنمية إمكانات  -ـه

فهم مبا حيقق اإلجناز األمثل، والتدريب حيتل أهمية األفراد ككل ضمن وظائ

متميزة ألنه سلسلة من األنشطة املنظمة املصممة لتعزيز معرفة 

على اإلدارة تشجي  أفرادها والرف  من مهاراتهم التقنية  ؛األفراد لذا

 وخربتهم التخصصية باستمرار من أجل الرف  من مستوى األداء.

: يقصد باملشاركة تفعيل دور العاملني املشاركة وتفويض الصالحية -و

بطريقة تشعرهم باألهمية وحتقيق االستفادة الفعلية من إمكاناتهم 

واملشاركة املقصودة هنا هي املشاركة اجلوهرية ال الشكلية، إذ يفرتض 

أن حتقق املشاركة أمرين: األول أن تزيد من إمكانية تصميم خطة 

رارات من خالل مشاركة أفعضل، والثاني حتسن من كفاءة صن  الق

العقول املفكرة اليت تعد العقول القريبة من مشاكل العمل وليس مجي  

العاملني يف املنظمة، أما تفويض الصالحية فهي ال تعين فقط مشاركة 



 ...                                     أ.صليحة فالق إدارة الجودة الشاملة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (373) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

األفراد بل جيب أن تكون مشاركتهم بطريقة متنحهم صوتا حقيقيا عن 

اليت تهتم  طريق هياكل العمل والسماح للعاملني بصن  القرارات

 بتحسني العمل داخل أقسامها اخلاصة.

اختاذ القرارات على أساس احلقائق: ميثل مبدأ اختاذ القرارات على  -ر

أساس احلقائق أحد املكونات اليت تركز عليها إدارة اجلودة الشاملة، 

لإلدارة العليا من بيانات مهمة  ةويتطلب تطبيقه توافر املعلومات الالزم

ومات املالية اليت توضح املوارد املالية اليت حتتاج إليها للمنظمة كاملعل

املنظمة فيما إذا طبقت إدارة اجلودة الشاملة وماهي االستثمارات 

املطلوبة لتبين هذه الفلسفة بالشكل الذي سيؤثر يف درجة االلتزام اليت 

ستبديها اإلدارات العليا حنو اختاذ القرار وهنا تظهر أهمية املعلومات 

رية ملختلف العاملني مبا يوس  أفاقهم وتطلعاتهم وحتقيق العضرو

التحسينات مبشاركة العاملني كافة مبا جيعل نشاط املنظمة فعاال
()

. 

 متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: -

إن تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يتطلب تهيئة مستلزمات  

الفلسفة يف املنظمات ضرورية لتحقيق التطبيق الناجح والفعال هلذه 

اهلادفة إىل االرتقاء جبودة منتوجاتها وخدماتها وميكن إمجال أهم متطلبات 

 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة باألتي:

القيادة: أو مايسمى اإلدارة بالتجوال ويتطلب من القيادة القيام  -

بالبحث والتقصي عن أعمال املنظمة، وتدريبهم على التقنيات اجلديدة 

ة شبكة اتصاالت م  أقسام املنظمة ككل مبا يعضمن حتقيق فعالية وإقام

أداء العاملني وإتباع منهج اإلدارة على املكشوف الذي يقوم على مبدأ 

مكاشفة العاملني على اختالف مستوياتهم مباهية أهداف الشركة، 

فالقيادة ضمن مفهوم  إدارة اجلودة الشاملة تعين القدرة على حث 

هم يف أن تكون لديهم الرغبة والقدرة على اجناز األفراد و تشجيع

 األهداف.

ن تلتزم اإلدارة العليا بإدارة اجلودة الشاملة يتطلب من أااللتزام:  -

القادة التدرب على املفاهيم واملبادئ األساسية هلذه الفلسفة، فإذا كانت 
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اإلدارة العليا للمنظمة غري قادرة على إظهار التزامها الطويل بدعم 

ن التزام أربنامج فلن تنجح يف تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة كما وال

العاملني كافة يستوجب معرفة استعداداتهم الذاتية يف تقبل أمناط العمل 

مل ومشاركتهم يف عمليات حتسني اجلديد املركزة على الرقابة الذاتية للع

لعميل داء بالشكل الذي حيقق مجي  املتطلبات واملواصفات اليت يرغب ااأل

 يف احلصول عليها يف السل  واخلدمات املقدمة له.

فرق العمل: إن العمل اجلماعي هو أحد متطلبات جناح إدارة اجلودة  -

الشاملة إذ تعد فرق العمل وسيلة مهمة إلندماج العاملني والسبب يف 

ذلك يكمن يف القول "إنك مهما تكن كبريا أو متمكنا يف التنظيم فإن 

إمنا يف جناح املنظمة كونها كيانا   تتجسد يف فرديتك،عظمتك ومكانتك ال

 واحدا وشامال، كما أن فشلها كما لو كنت عاطال عن العمل."

فطبيعة عمل الفريق ينصب يف كونه جمموعة من األفراد املوثوق بهم 

ولديهم االستعداد للعمل والتطوير
()

. وتكون مهارتهم متممة لبععضها 

عام للمنظمة وموجهني أدائهم حنو الغاية البعض وملتزمني باهلدف ال

 واملدخل الذي يلزمهم مبحاسبة أنفسهم.

التصميم الفعال: لقد أولت إدارة اجلودة الشاملة لتصميم السلعة أو -

اخلدمة املقدمة للعمالء اهتماما واضحا ألنه يعد الداف  القوي لبقائها يف 

وير تساعدها على السوق لذلك فإن امتالك املنظمة ألقسام البحث والتط

تصميم منتجات حتقق رضا العميل عن طريق املطابقة م  املواصفات 

 اليت يرغب العميل يف إجيادها يف السل  واخلدمات املقدمة له.

 فعالية نظام االتصاالت: من العضروري أن يكون هناك نظام فعال -

تصاالت باجتاهني سواء بني الرئيس واملرؤوس أوبني داخل املنظمة لال

خارجها، وينبغي أن يكون نظام االتصاالت قادرا على إيصال املعلومات و

الدقيقة عن اجنازات العاملني وإبالغهم وإبالغ مرؤوسيهم مبعضمونها يف 

أقرب وقت، ويقول توفيق حممد عبد احملسن أن من اخلصائص املميزة 

ا ألسلوب اإلدارة اليابانية والذي ساهم يف تطبيق اجلودة الشاملة هو نهجه
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الواقعي يف تبنيها لنظم اتصاالت فعالة إميانا منها بأن نظام االتصاالت 

 باملنظمة هو اجلهاز العصيب هلا".

 الركائز األساسية إلدارة اجلودة الشاملة يف البنوك: -ثالثًا

 الرتكيز على العميل:      - 

سرتاتيجية اكونه أحد عناصر البيئة التنافسية املؤثرة على  

ه التسيريي أصبح العميل أو املستهلك حمل اهتمام متزايد البنك وسلوك

من طرف البنوك، حيث إن تطوير قدرة البنك مرهونة بقدرته على 

تقديم سل  وخدمات ذات جودة تالئم أذواق  العمالء وتليب احتياجاتهم، 

لذا يعض  نظام إدارة اجلودة الشاملة أهمية إشباع حاجات العمالء وكسب 

تيجيا تساهم يف حتقيقه مجي  األقسام الوظيفية رضاهم هدفا اسرتا

واملوارد املتاحة مادية كانت أم بشرية إن كسب والء العميل اخلارجي 

توقف على درجة االنتماء ووالء األفراد داخل املنظمة أو البنك لألهداف 

والسياسات املطبقة، مما يدعو إىل ضرورة االهتمام والتكفل بهم، وذلك 

قدراتهم ومهاراتهم وتلبية حاجاتهم املادية واملعنوية  بالعمل على تنمية

أن املوارد البشرية مسؤولة عن خلق  "porter"ويف هذا اإلطار يرى 

القيمة وأن تسيريها يؤثر على امليزة التنافسية للبنك من خالل تنمية 

الكفاءات وحتفيز املستخدمني وبالتالي يعترب عامال حامسا يف تطوير امليزة 

ن خدمة العميل إية. وهنا تظهر أهمية العميل الداخلي حيث التنافس

الداخلي تساعد كثريا يف الوصول إىل خدمة العميل اخلارجي ألن رضا 

العميل الداخلي حيفزه لتقديم خدمة متميزة للعميل اخلارجي
()

       . 

للبنك من خالل مدخل إدارة اجلودة الشاملة الرتكيز  ؛وميكن 

 ل:  على العميل من خال

التعرف الدائم على احتياجاته احلالية واملتوقعة اعتمادا على الدراسات  -

 التسويقية املرتبطة باملستهلك.   

ضرورة تقديم خدمات مناسبة لرغبات املستهلكني واحتياجاتهم  -

 املتنوعة.  

 قياس مدى رضا املستهلكني عن جودة اخلدمات املقدمة.       -
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 االندماج: التحسني املستمر وروح -

ال ميكن حتقيق إدارة اجلودة الشاملة مامل يكن هناك التزام من  

قبل البنك بالسعي املتواصل حنو حتسني جودة خدماته، والعمل على 

تطويرها بصورة مستمرة ويتطلب ماسبق تقليل اخلطأ، تطوير منط 

تقديم اخلدمة، استحداث خدمات جديدة تليب االحتياجات املتطورة 

للعمالء، وتسليم اخلدمة إليهم يف التوقيت املالئم، إال أن  واملتغرية

التحسني املستمر ال يتحقق إال بروح  اجلماعة أو املشاركة حيث تعد من 

أهم النشاطات اليت جيب الرتكيز عليها إذ تعد أداة فعالة لتشخيص 

املشكالت وإجياد احللول املثلى هلا وتذهب إدارة اجلودة الشاملة إىل 

مصطلح اندماج العاملني بدال من مشاركة العاملني وذلك  استخدام

باعتبار كلمة االندماج أعمق وأكثر مشوال من املشاركة
()

     . 

ونقصد مبشاركة العاملني منح موظفي البنك صالحية التأكد  

جودة اخلدمة املصرفية املقدمة للعميل مبعنى إعطائهم احلق يف  نم

ون أنها ال تفي مبعايري اجلودة املطلوبة إيقاف أوعدم تقديم خدمة يعتقد

وكذلك قيام املديرين بتشجي  العاملني على إبداء أرائهم وطرح 

تصوراتهم حول طرق أفعضل يف األداء، حبيث ال يكون ذلك حكرا فقط 

على مستويات اإلدارة العليا للبنك، وترج  أهمية مشاركة العاملني إىل 

وق  تلبية رغباته بداية من أبسط أن العميل حيكم أداء البنك ككل، ويت

 موظف وحتى املدير العام للبنك.  

ويف هذا اإلطار جتدر اإلشارة إىل أهمية التعاون مابني خمتلف  

الوظائف بدل املنافسة بينها فبالتعاون تتكامل تلك الوظائف وتتعرف 

على احتياجات بععضها من موارد مالية وبشرية ويتحقق ذلك من خالل 

به مما ينتج عن اآلخرين وإعطائهم الثقة بعملهم واالعتزاز  راءآاحرتام 

 داء وبالتالي حتقيق التحسن املستمر. ذلك رف  مستوى األ
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (378) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 الوقاية وأسلوب التقييم املقارن:  -

تنطلق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة من مبدأ أن اجلودة عبارة  

يث حيث نظام عن مثرة العملية الوقائية وليست العملية التفتيشية ح

إدارة اجلودة الشاملة على تطوير فكرة الوقاية لدى العاملني أثناء 

، مبعنى من  رممارستهم ألعماهلم ويهدف إىل أن يكون مستوى اخلطأ صف

خطأ األداء قبل حدوثه، وأسلوب الوقاية ال يتأتى إال من خالل الرف  من 

اد اإلدارة من دون إرشمن قدرات املوظف على اختاذ  القرارات  بنفسه و

ن ذلك يولد الشعور أجل املساهمة بأقصى طاقاتهم يف أداء مهامهم وأ

باملسؤولية من قبل املوظف ليس فقط عن األعمال اليت يؤديها بل يشعر 

هتمام ال خارج حدود وظيفته مما خيلق االباملسؤولية كذلك عن األعم

 ذخلطأ إالكبري لديهم يف أداء مهامهم وينتج عن ذلك ختفيض مستوى ا

يشعر املوظف وكأنه ميتلك املنظمة اليت يعمل فيها وهذا ما يسميه 

البعض "امللكية النفسية" فنجاحه من جناحها وفشله من فشلها، بالتالي 

فإن ألسلوب الوقاية دور أساسي يف تطبيق منهجية إدارة اجلودة الشاملة 

عه غري أنه ال بد من الرتكيز على أهمية معرفة املوظف وسعة إطال

وخربته ومهارته يف جمال العمل، فكل هذه األمور جد ضرورية حتى 

ولتحقيق ذلك البد من التأكيد على  يستطي  املوظف تفادي اخلطأ،

داء مبا حيقق األ أهمية وضرورة التدريب والتطوير لتنمية إمكانيات األفراد

األمثل فالتدريب حيتل أهمية كبرية  باعتباره سلسلة من األنشطة 

ممة لتعزيز معرفة األفراد والرف  من مهاراتهم وخربتهم وبالتالي املص

حتقيق فعالية األداء، وجتدر اإلشارة إىل أنه باإلضافة إىل أسلوب الوقاية 

الذي له دور هام يف حتقيق التميز  هناك أسلوب آخر وهو أسلوب التقييم 

نظمات املقارن الذي يعتمد على تقييم ومقارنة املمارسات اإلدارية للم

اليت تتصف بأدائها الفعال وحماولة تطبيق أفعضلها أو تطويرها  مبا يتالءم 

م  إمكانيات وظروف البنك، وكل ذلك لغرض واحد هو اكتشاف أفعضل 

األساليب واملمارسات اإلدارية املطبقة يف البنوك األخرى املنافسة
()

 . 
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 داء البنكي:مقومات وانعكاسات إدارة اجلودة الشاملة على األ -رابعًا

 معوقات تطبيق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة:     -

لكن مدخل  هذه حقيقة أساسية، تتنافس البنوك على العمالء 

وإدارة اجلودة  اجلودة الشاملة وأدوات التنافس يكمن معظمها يف إدارة

وتطوير فكري شامل، وثقافة ، الشاملة هي ثورة إدارية جديدة

 تنظيمية جديدة.

خل إىل التطوير املستمر الذي يشمل كافة مراحل وهي مد 

ومناحي األداء، ويشكل مسؤولية تعضامنية لإلدارة العليا واإلدارات 

ويشمل ، واألقسام وفرق العمل سعيا إلشباع حاجات وتوقعات العميل

نطاقها كافة مراحل العمليات منذ التعامل م  العمالء مرورا بعمليات 

امل م  العميل بيعًا وخدمة غري أنه التصميم والتشغيل وحتى التع

تواجه بعض البنوك معوقات يف سعيها لتطبيق فلسفة إدارة اجلودة 

الشاملة، ومن أهمها
()

: 

 قصور التخطيط االسرتاتيجي للجودة. -

 قصور أو عدم اكتمال تأييد اإلدارة العليا لربنامج اجلودة الشاملة. -

 ة.قصور يف دعم عملية غرس ثقافة اجلود -

 نقل جتارب مصارف أخرى. -

 مديرون يقولون ما ال يفعلون. -

 قصور نظام اإلعالم واالتصال. -

 قصور نظام املعلومات. -

 عدم االهتمام باالبتكار. -

 عدم االهتمام مبفهوم وتكوين فرق العمل،وحلقات اجلودة. -

 قصور فاعلية العالقة م  العمالء. -
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دارة اجلودة الشاملة من أجل دعم ويتطلب األمر حتت مظلة إ 

القدرة التنافسية للبنوك توفر مجلة من املقومات اهلامة نوردها فيما 

يلي
()

: 

توفر مناخ عمل مالئم حيث أثبتت دراسة "دافيز" أن مقومات  -

اجلودة يف األداء البنكي تستلزم ضرورة توفر مناخ عمل مفتوح وقوي، 

وهلا  وقيادة منطقية وقوية،  ،وقيم عمل راسخة يشرتك فيها اجلمي

طاب  االلتزام بتعيني أفعضل العناصر البشرية واالستثمار يف التدريب 

 وتطوير الكوادر البشرية.  

جيب أن يسعى البنك إىل التخطيط اجليد لتغيري عادات العمل، ويعض   -

 املعايري اليت تساعد يف حتقيق أهدافه. 

والتطوير يف مجي  جماالت العمل توفري قيادة تؤمن بعضرورة التحديث  -

وتستخدم منط اإلدارة بالتجوال لالقرتاب من كل العمالء والعاملني 

للتعرف على رغباتهم واقرتاحاتهم وشكاويهم، ونتائج بعض الدراسات 

ن نتائج األحباث اليت أجريت يف الو م أ تشري إتؤكد على دور القيادة حيث 

على دافعية ورضا العاملني على عملهم  إىل تأثري القيادات اإلدارية العليا

بدرجة تفوق كثريا تأثري املشرفني املباشرين عليهم وعلى ذلك ال بد من 

االهتمام بالقيادة فجودة األداء البنكي تتطلب إنشاء مناخ ريادي يوفر 

االتصاالت السريعة بني خمتلف أفراد البنك ويشج  على التقييم 

 والتحسني املستمرين لألداء.

حتقيق مستويات عالية ومتزايدة من الرحبية متكن البنك من حتسني  -

قدراته التنافسية م  تركيز اجلهود على األشياء اليت يكون للبنك ميزة 

 الصدارة فيها.

م   قسرتاتيجية اجلودة والتأهيل واملوافاالعمل والسعي حنو تبين  -

العاملية إىل اعتبار املواصفات القياسية العاملية حيث أدت حتوالت املنافسة 

"االيزو" أو ما يعرف بنظام  احلصول على شهادة املواصفات العاملية

توكيد اجلودة كدليل عاملي على فعالية نظامها التسيريي املتطابق م  
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متطلبات اإلدارة باجلودة الشاملة، وقد تولت املنظمة الدولية لتوحيد 

ية يف عدة جماالت ومنها القياس املعروفة باإليزو بوض  املواصفات القياس

جمال اخلدمات البنكية وذلك بإنشاء جلنة فنية متخصصة بالبنوك ويرمز 

.TC24  هلا بالرمز

وقد صدرت عدة مواصفات بنكية تساهم يف تطوير األداء البنكي ومن 

 أمثلة هذه املواصفات ما يلي:

: اخلاصة بتسيري نقل املعلومات عن الزبائن وذلك املواصفة  -

مكانية استخدام املاكينات اآللية عرب بنوك العامل، مما يتيح للبنوك فرصة إل

 االستفادة من اخلدمات املصرفية املتميزة.  

: اخلاصة بصيغة التلكسات املتبادلة بني البنوك  املواصفة -

 املرتبطة بنظام سويفت.   

لكرتونيا ا: اخلاصة بنماذج السندات األوروبية وتداوهلا املواصفة  -

لتداول األوراق املالية وشهادات االدخار باستخدام   واملواصفة

 الوسائط االلكرتونية.

       Isinوهي تسيري تداول وجتارة األوراق املالية، واليت 

: لنظم تعريف يساعد تطبيقها على رف  مستوى أداء املواصفة  -

همية األخذ مبواصفات اجلودة البنوك يف جمال تداول األوراق املالية ونظرا أل

العاملية فقد ألزم بنك اجنلرتا البنوك االجنليزية بإدخال معايري نظام توكيد 

 .  اجلودة بعد انهيار بنك بارنيجز سنة

 ويؤكد اخلرباء أن تطبيق مواصفات اإليزو البنكية هلا عدة مزايا هي:

 حتسني القدرة التنافسية للبنك.  -

 لبنك وبالتالي حصته السوقية .زيادة إيرادات ا -

 التطوير و التحسني املستمر جلودة اخلدمات . -

 تقليص شكاوي العمالء وتنمية ثقتهم خبدمات البنك وكسب رضاهم. -

االستمرارية يف حتقيق معايري اجلودة العاملية مبا يساهم يف اخرتاق أسواق  -

 جديدة.

 ثقتهم بالبنك. رف  الروح املعنوية لألفراد العاملني وزيادة -
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 انعكاسات إدارة اجلودة الشاملة على األداء البنكي:   -

إن إلدارة اجلودة الشاملة تأثري كبري على األداء البنكي و ميكن  

إمجال تأثريها وانعكاساتها عليه يف أربعة جماالت أساسية هي
()

: 

التكليف: إن مدخل اجلودة يعتمد على تقليص التكاليف من خالل  -أ

ية التوفيق بني األوقات املتاحة لدى العاملني واالحتياجات املتوقعة عمل

 للعمالء، ثم تبسيط العمل وتقليل األخطاء.    

التميز يف السوق: تؤكد اجلودة على احلاجة إىل أن يكون البنك أفعضل  -ب

من بنك آخر يف جماالت الدقة وفعالية األداء، والتوقيت الدقيق واللياقة، 

ين أسلوب إدارة اجلودة الشاملة من شأنه متكني البنوك من لذا فإنه بتب

اكتساب قدرة تنافسية متكنها من البقاء واالستمرارية يف ظل املتغريات 

 البيئية الناجتة عن املناخ االقتصادي اجلديد.  

حتدد اجلودة معايري يقاس بها  تدريب العاملني يرف  مستوى اخلدمة: -ج

لم العاملون ضرورة أداء واجباتهم بطرق تقديم اخلدمة فعال، إذ يتع

وأساليب حمددة لعضمان الوصول إىل املعايري األعلى للجودة وال يتأتى ذلك 

إال بإعطاء قيمة للعمالء تليب وتشب  احتياجاتهم فزيادة الرتكيز 

 واالهتمام باملوارد والكفاءات البشرية يرف  مستوى اخلدمة املقدمة.   

عميل من حيث إدخال التحسينات: تؤكد فلسفة االهتمام مبالحظات ال -د

إدارة اجلودة الشاملة على ضرورة تشجي  العميل على تقديم 

مالحظاته واقرتاحاته حول اخلدمة اليت يقدمها البنك ألنها تؤخذ بعني 

 االعتبار وتنعكس فعال يف إحداث حتسني ملموس يف اخلدمة املقدمة.  

8 

داء البنكي املصرفية أصبح تطوير األيف السوق نظرا لشدة املنافسة 

واالهتمام باجلودة من بني أهم املداخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك، 

وعلى هذا األساس أصبح اهتمام البنوك منصبا حنو تطوير أدائه وحتسني 

جودته وذلك بزيادة اإلهتمام بإدارة اجلودة الشاملة اليت تعد أسلوب 

ق منهج إدارة اجلودة الشاملة يستوجب على لتحقيق التميز إال أن تطبي

اإلدارة القيام بتنمية مهارات العاملني عن طريق التكوين املستمر إذ ال 
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ميكن حتقيق أهداف البنك بدون تطوير أفكار موظفيه ونشر ثقافة تبين 

سياسة إدارة اجلودة الشاملة، والرتكيز على دور اإلدارة العليا ومدى 

 إدارة اجلودة الشاملة. إلتزامها بتنفيذ مبادئ

 النتائج:    

هلذا املوضوع نستخلص بعض النتائج  إعدادنامن خالل  

 نلخصها فيما يلي

 إدارةأوضحت دراسة املوضوع احلاجة املاسة إىل تطبيق فلسفة  -

التميز اجلودة الشاملة ملواجهة احتياجات العمالء واالستفادة من 

 املنافسة. ةومواجه

مهارات  رتنمية وتطوياجلودة الشاملة هو  إدارةء اهلدف من ورا إن -

 املوظفني وختفيض التكاليف وحتقيق التميز يف السوق.

اجلودة الشاملة على أساس سليم وعلمي  إدارةجيب تطبيق مبادئ  -

إىل  ةباإلضافتوفري القيادة الكفؤة والفعالة وحتقيق التصميم اجليد ؤه مبد

اجلودة  إدارةحتقيق فعالية  جلأمن  توفري نظم اتصاالت متطورة،

 الشاملة.

اجلودة الشاملة متثل تغيريا جذريا ذلك ألنها تتطلب من  إدارة إن -

اإلدارة أن تنزل من برجها العالي وأن تتعلم العمل م  موظفيها أثناء 

 العمل.  أداء

التحسني املستمر للجودة يتطلب طريقة جديدة إلدارة العمل ال  - 

أن يطلب منهم  ن، ولكللموظفني األوامر رإصداتنطوي على جمرد 

فإدارة اجلودة الشاملة تقوم على  التفكري واملشاركة يف تنظيم العمل

أساس اجلهود التعضامنية لكافة اإلدارات واألقسام وفرق العمل، ويشمل 

 .نطاقها كافة مراحل النشاط البنكي

حتليل  تنشأ سبل ومقومات تهيئة وتنمية القدرة التنافسية للبنك من -

كل من املتغريات البيئية واجتاهات املنافسة وتوقعات العمالء وتبين مدخل 

إدارة اجلودة الشاملة الذي يقوم على استلهام رغبات وتوقعات العمالء 

كأساس لتصميم أهداف واسرتاتيجيات وسياسات وخدمات البنك من 
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بني  أجل حتقيق التحسني املستمر مما يساهم يف تقليص فارق الفجوة ما

 اجلودة املدركة من قبل العمالء وبني مستوى جودة اخلدمة املقدمة.

التوصيات:   

على ضوء النتائج ميكن اقرتاح مجلة من التوصيات اليت ميكن  

 وهي: أدائهايف البنوك وحتسني  اإلدارةبها لرف  كفاءة  األخذ

قعضية ضرورة إدراك اإلدارة العليا يف البنك للتحديات التنافسية ووض   -

سرتاتيجية ااجلودة وبلوغها وتطويرها على رأس أولوياتها من خالل 

اجلودة الشاملة، وأن ال يقتصر ذلك على جمرد النية فقط بل جيب جتسيده 

من خالل غرس ثقافة اجلودة يف نفوس كافة العاملني على اختالف 

 مستوياتهم وأينما كانت مواقعهم يف البنك.

إىل أهداف تدريبية طموحة تتناسب م   ترمجة التحديات التنافسية -

 .التحديات القائمة

 ضرورة اهتمام البنك باالستجابة السريعة وتلبية احتياجات العمالء. -

 تعيني الشخص املناسب يف املكان املناسب.  -

عتباره ميثل أبرز أبعاد فلسفة اجلودة اغرس ثقافة العمل اجلماعي ب -

 الشاملة.

ل وتشخيصها من خالل حبوث استطالع الرأي التنبؤ مبتطلبات العمي -

وضرورة األخذ  اللقاءات املباشرة والرسائل واالتصاالت اهلاتفية، العام،

 "العميل هو من يقرر اجلودة "كمبدئ للعمل. بفكرة

ذو اجلودة  اإلنتاجن أو الوطين، االنتماءغرس فكرة أن اجلودة تعرب عن  -

)رف  شعار اجلودة مسؤولية  العالية يؤدي إىل رف  االقتصاد الوطين

اجلمي (.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( فاتن أمحد أبوبكر، موضي بنت حممد الزومان، معوقات إدارة اجلودة الكلية يف 1)

مة، اململكة العربية األجهزة احلكومية باململكة السعودية، اإلدارة العا

 .16، ص 4336السعودية، 

 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، املوق :( 4)

http://www.moa.gov.ps/forum/show thread.php,t=433,30/01/2008  
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عوض بدير احلداد، تسويق اخلدمات املصرفية، دار البيان للطباعة والنشر،  (4)

 . 447، ص1999مصر

ل، يوسف حجيم الطائي، إدارة اجلودة الشاملة من مؤيد عبد احلسني الفعض (2)

  416، ص4332الوراء للنشر، عمان، ، 31املستهلك إىل املستهلك"منهج كمي"، ط

خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، إدارة اجلودة الشاملة، تطبيقات على  (1)

  .61، ص1996، الرياض، 31القطاع الصحي، ط

(1) N.logothetis,managing fortotal quality,u.k :hall ltd,1992,p.1. 
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