


 

 

 

 

 

 ۖ◌  َحْوِلكَ  ِمنْ  َالنَفضُّوا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظ�ا ُكنتَ  َوَلوْ  ۖ◌  فَِبَما رَْحَمٍة مَِّن اللَِّه لِنَت َلُهمْ (

ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر   اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ◌ وَكَّْل َعَلى اللَِّه فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـ  ۖ◌ فَاْعُف َعنـْ

ِلينَ  ُيِحبُّ   159 )  آل عمراناْلُمتَـوَكِّ



  

ءاإلىدا   

سال اهلل أن ينفعها مبا كتبتأ. روح والديت ىلإ  

مهاظن حيفأأسال اهلل . ىل والدي إ  

 أن جيازيهم عين خري سال اهللأ. يدو بعأىل كل من ساعدين من قريب إ
 اجلزاء

 

 

 

 

 

 



 

 التشكرات

 احلمد هلل محدا يوايف نعمو ويكافئ مزيده

 الشكر كل الشكر 

 لـ 

 املشرف األستاذ الدكتور الطيب داودي على مساعدتو يل

 وأسال اهلل ان جيازيو عين خري اجلزاء

 والشكر لألستاذ املشرف املساعد حسن حلساسنة 

 على كل ما قدمو يل

 شكر ألعضاء اللجنة على قبوهلم مناقشة ىذه الرسالة  
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  أ
 

  

الذي تلعبه، حيث تقوم اإلدارة على ثالثة أركان  نظرا للدور ؤسساتحد ركائز استمرار املأ تعترب اإلدارة

أساسية هي: املنهجية واألجهزة والقيادة، فاملنهجية متثل فلسفة منط معني من اإلدارة، واألجهزة هي اليت تبلور املنهجية 

 لقيادة فهي الفاعل املؤثر يف املنظمة باعتبارها عامل ربط وتنسيق بنيوتكون مبثابة اإلطار العام الذي حيويها، وأما ا

يف العامل النامي والعريب السيما  ،بصفة خاصة يف العاملمنها ات بصفة عامة واخلدمية ؤسساألركان السابقة ، وتواجه امل

ليت أدت اىل تغري ألخرية  واحتديات متزايدة نتاج للتطورات احلاصلة يف جمال التكنولوجيات يف السنوات احيث هناك 

تغريت املتطلبات ومفاهيم ىل تسارع كبري يف املنافسة وعوملة الشركات، و إعمال بشكل جذري، وأدت خصائص األ

خاصة اخلدمية منها رفع التحدي وتغيري أساليب ونظم العمل  ل، فقد بات من الضروري ملنظماتناعمارجال األ

بيق ات يف العامل إىل تطؤسسويف وقت تسعى فيه امل .ورات العصرمواكبة تطالتقليدية اليت أثبتت حمدوديتها يف 

ات ؤسسو الشك أن القيادة مهمة ال سيما يف م ،إدارة اجلودة الشاملة من أبرزهاو  ،فلسفات تصنع التميز واإلبداع

، فكم الشاملة ةة اجلودتطلبات جناح فلسفاجلودة الشاملة، فقد أثبتت املالحظات والدراسات أمهية القيادة يف توفري م

ة تعثرت بعد أن كانت رائدة ؤسسبداعي، وكم من مإد أن توالها قائد ذو سلوك من منظمة كانت متعثرة حتسنت بع

بسب تغيري قائدها أو حتويله خاصة يف ظل حميط أصبح يتسم بالتعقيد  - رغم توفرها على مجيع اإلمكانيات  - 

  عا.والسرعة وشعاره البقاء لألصلح واألسرع م

حيتفظ بنفس املمارسات  بد أن اليتمكن من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة بنجاح؛ الو  يكون القائد مبدعا حىتو 

مستعدون و قادة مستعدون إلعالن القطيعة مع ممارسات املاضي  ، أياإلدارية القدمية والنمط اإلداري الذي ألفه

ن يتشاركوها مع حتديد الغايات بدقة ومستعدون ألاتيجيات و القدرة على رسم االسرت  لديهمو إلحداث التغيري االجيايب، 

ل األتباع إىل قادة، يحتو و  املؤسسةرسم مستقبل  عليها والقيادة العليا زمالئهم يف العمل وعلى خمتلف مستويا�م،

ومواقفه جتاه التغيري، فالنجاح أو عدم النجاح هو نتيجة مباشرة لفعالية القائد والتزامه ، والقادة إىل رجال وعوامل للتغيري

ن يتوقف التغيري املتعلق �ندسة العمليات واجلوانب الفنية أفراد. هلذا جيب القائد" ومشاركة األ"فالتغيري يعتمد على 

ثر هذا التغيري غري حمدود، ومن هنا تأيت أمهية التمكني اإلداري أن أكثر على هندسة العالقات فمن الواضح أوالرتكيز 

  .خمتلف الظروفويف  ما لديهاهذه املوارد البشرية أقصى طاقا�ا وأفضل لكي تستخرج من 
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  ب
 

و القيادة جيب أن تكون دائما يف الريادة لقيادة العاملني و للتأكيد على العوامل اليت بإمكا�ا أن حتول نقاط الضعف  

 صناعة القرار، مشاركة العاملني، لتزام اإلداري، إشراك املوظفني واألفراد يفالثقة، اال ىل قوة وتعزز نقاط القوة مثلإ

  التحسني املستمر.

ساسية لتوظيف املعطيات الدينية والروحية أداري يالئم واقعه ويوفر ركيزة إلى فكر عن يستند القائد أمن املهم و 

قوى ن يسخر الأسالمي مبا احتواه من مبادئ ميكنه داري اإلفالفكر اإل ،داريةفعال اإلنسانية واأليف السلوكيات اإل

بعاد ن يفعل يف شخصية القائد بعض األأسالمي ميكن داري اإلن الفكر اإلوإفراد مبا يسمح بتفعيلها. الكامنة يف األ

وصوال و املختلفة انطالقا من هذه املعتقدات  بأبعادهادارة اجلودة الشاملة إاليت متكنه من فهم وتوفري متطلبات تطبيق 

بداعية للقيادة يف نه من املمارسات اإلألذا ميكن القول  هداف املرسومة.ع األدوات والوسائل وجتاوبا مىل تطويع األإ

لى الفكر ع، ومتكني للعاملني، واالستناد عليها القيام بتغيري مدروس سعيها لتوفري متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

  .اإلداري اإلسالمي

النتائج الباهرة اليت ميكن أن تتحقق على نطاق واسع و اجلودة الشاملة  تفاق على أمهية إدارةوعلى الرغم من اإل

من ورائها، إال أن ذلك مل مينع من وجود من يعتقد أ�ا ال تطبق بشكل صحيح وبالطريقة والسرعة املطلوبة، وبينت 

ن الشيء الدراسات املختلفة أن العديد من كبار املديرين التنفيذيني الداعمني ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة  ال يفعلو 

ادة كما مت حث ق،  أو ال يبذلون جمهودات كبرية ألجل ذلك ،جل تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملةأالكثري من 

تطبيق إدارة  متام اإلدراك أن هناك حواجز تعيقن يدركوا  أا أكثر إبداعا ومؤسسا�م، و و املؤسسات على أن يكون

رض أبعد توفري متطلبات تطبيقها على  وذج إدارة اجلودة الشاملةويف هذا اإلطار ينصح بتطبيق من، اجلودة الشاملة

راسة لبحث وتوضيح ومن أجل ذلك جاءت هذه الدة. ؤسسلديها القدرة على إضافة قيمة للمبقيادة مبدعة  الواقع،

  .يف ظل قيادة مبدعة جلودة الشاملةدارة اإمتطلبات تطبيق 

  

  

                                                
   يف هذه الدراسة ستتكرر عبارة العوامل احلرجة إلدارة اجلودة الشاملة وستستعمل كمرادف ملتطلبات تطبيق إدارة

  اجلودة الشاملة
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  ت
 

  

  

  اإلشكاليــــةأوال: 

ات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، وبات من الضروري ؤسسستمرارية أصبح لزاما على املاليف سعيها للبقاء وا

سالمي داري اإلاإل فكراللى ع، وتستند املعاصرة وجود قيادة مبدعة، تعمل وفق احدث النظريات العلمية اإلدارية

عرفناه يف املاضي حريصة على  مستعدة للتفكري بطريقة ختتلف عن التفكري التقليدي الذيو احلضاري،  هوموروث هوقيم

إحداث تغيريات عميقة يف طرق التسيري حنو مزيد من التمكني و توفري متطلبات تطبيق هذه الفلسفة االدارية املتميزة، 

  اإلشكالية التالية:ن جناح هذه الفلسفة اإلدارية. وانطالقا مما سبق نطرح اضمبغية  لألفراد

  دارة الجودة الشاملة؟إبداعي في بنك البركة متطلبات تطبيق اإلذات السلوك ي مدى تدرك القيادة ألى إ

 :وتتفرع عن االشكالية السابقة االسئلة التالية 

  السؤال الرئيسي االول:

حمل  اجلزائري بداعي  لدى القادة يف بنك الربكةالقيادة ذات السلوك اإل ألبعاددراك مرتفع إهل  هناك  - 

  الدراسة؟

 :سئلة الفرعيةاأل

لدى القادة سالمي داري اإللى الفكر اإلعبداعي املستند رتفع لبعد القيادة ذات السلوك اإلدراك مإهناك  هل .1

 ؟حمل الدراسة اجلزائري يف بنك الربكة

حمل  اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكةبداعي التغيريي دراك مرتفع لبعد القيادة ذات السلوك اإلإهل هناك  .2

 الدراسة؟

حمل  اجلزائري يف بنك الربكةلقادة لدى ا بداعي التمكيينالسلوك اإل ذات لبعد القيادةدراك مرتفع إهل هناك  .3

 ؟الدراسة
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  ث
 

  السؤال الرئيسي الثاني:

حمل  اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكة إدارة اجلودة الشاملة متطلبات تطبيقهل هناك إدراك مرتفع ألبعاد  - 

 ؟الدراسة

  :سئلة الفرعيةاأل

 ؟حمل الدراسة اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكة العليا اإلدارة التزامتفع لبعد هل هناك إدراك مر  .1

 ؟حمل الدراسة اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكة اإلسرتاتيجي التخطيطهل هناك إدراك مرتفع لبعد  .2

  ؟اسةحمل الدر  اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكةالزبون  على الرتكيزهل هناك إدراك مرتفع لبعد  .3

 ؟حمل الدراسة اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكة الفعال التواصلهل هناك إدراك مرتفع لبعد  .4

 ؟حمل الدراسة اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكة التقييمهل هناك إدراك مرتفع لبعد  .5

 ؟حمل الدراسة اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكة التدريبهل هناك إدراك مرتفع لبعد  .6

 ؟حمل الدراسة اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكة العاملني مشاركةناك إدراك مرتفع لبعد هل ه .7

    ؟حمل الدراسة اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكة التحفيزهل هناك إدراك مرتفع لبعد  .8

  السؤال الرئيسي الثالث: 

 فع ملعوقات إدارة اجلودة الشاملة؟هل هناك ادراك مرت - 

  رابع:السؤال الرئيسي ال

عند مستوى  دارة اجلودة الشاملةإمتطلبات تطبيق بداعي و ذات السلوك اإل دراك القيادةإهل هناك عالقة بني  -

  ؟.زائرييف بنك الربكة اجل α ≥ 0,05 احصائيةداللة 
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 :ةالفرعي سئلةاأل

و متطلبات  سالميداري اإللى الفكر اإلعبداعي املستند ذات السلوك اإلالقيادة  دراكإهل هناك عالقة بني  .1

 .زائرييف بنك الربكة اجل α ≥ 0,05 احصائيةعند مستوى داللة  دارة اجلودة الشاملةإتطبيق 

 دارة اجلودة الشاملةإو متطلبات تطبيق بداعي التغيريي دراك القيادة  ذات السلوك اإلإهل هناك عالقة بني  .2

  ؟زائرييف بنك الربكة اجل α ≥ 0,05 احصائيةعند مستوى داللة 

 دارة اجلودة الشاملةإبات تطبيق متطلبداعي التمكيين  و ذات السلوك اإلدراك القيادة إهل هناك عالقة بني  .3

  ؟زائرييف بنك الربكة اجل α ≥ 0,05 احصائيةعند مستوى داللة 

  :السؤال الرئيسي الخامس

عند  دارة اجلودة الشاملةإ متطلبات تطبيق معيقاتو  بداعيدراك القيادة  ذات السلوك اإلإهل هناك عالقة بني 

 ؟زائرييف بنك الربكة اجل α ≥ 0,05 احصائيةمستوى داللة 

 :ةالفرعي سئلةاأل

معيقات سالمي و داري اإللى الفكر اإلعبداعي املستند دراك القيادة ذات السلوك اإلإهل هناك عالقة بني  .1

 ؟ زائرييف بنك الربكة اجل α ≥ 0,05 احصائيةعند مستوى داللة  دارة اجلودة الشاملةإ متطلبات تطبيق

دارة اجلودة إ معيقات متطلبات تطبيقو  يبداعي التغيري دراك القيادة  ذات السلوك اإلإهل هناك عالقة بني  .2

  ؟ زائرييف بنك الربكة اجل α ≥ 0,05 احصائيةعند مستوى داللة  الشاملة

دارة اجلودة إ معيقات متطلبات تطبيقو  بداعي التمكييندراك القيادة ذات السلوك اإلإهل هناك عالقة بني  .3

 ؟زائرييف بنك الربكة اجل α ≥ 0,05 احصائيةعند مستوى داللة الشاملة 
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  السؤال الرئيسي السادس:

تطلبات تطبيق إدارة اجلودة فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات نظرة القادة االداريني يف بنك الربكة مل هل هناك

يف بنك  α ≥ 0,05 احصائيةعند مستوى داللة واخللفية عن الفكر اإلداري اإلسالمي  الشاملة تبعا ملتغري اخلربة 

  ؟زائريالربكة اجل

  :ةالفرعي سئلةاأل

فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات نظرة القادة االداريني يف بنك الربكة ملتطلبات تطبيق إدارة اجلودة  هل هناك

   α ≥ 0,05عند مستوى داللة احصائية  ملتغري اخلربة  ىتعز الشاملة 

بات تطبيق إدارة اجلودة فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات نظرة القادة االداريني يف بنك الربكة ملتطل هل هناك

 α ≥ 0,05عند مستوى داللة احصائية عند مستوى داللة اخللفية عن الفكر اإلداري اإلسالمي ملتغري الشاملة تعزى 

0,05 ≤ α  

  ــــــــــات:الفرضيــــــــــــ

  الفرضية  الرئيسية األولى

  .حمل الدراسة اجلزائري بداعي  لدى القادة يف بنك الربكةالقيادة ذات السلوك اإل ألبعاددراك مرتفع إهناك    - 

 :الفرضيات الفرعية

 لدى القادة يفسالمي داري اإللى الفكر اإلعبداعي املستند دراك مرتفع لبعد القيادة ذات السلوك اإلإهناك  .1

 .حمل الدراسة اجلزائري بنك الربكة

حمل  اجلزائري بداعي التغيريي لدى القادة يف بنك الربكةدراك مرتفع لبعد القيادة ذات السلوك اإلإهناك  .2

 .الدراسة

حمل  اجلزائري يف بنك الربكةبداعي التمكيين لدى القادة ذات السلوك اإل دراك مرتفع لبعد القيادةإهناك   .3

 .الدراسة
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  :ةالثاني ةالرئيسي الفرضية

حمل  اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكة إدارة اجلودة الشاملة متطلبات تطبيقهناك إدراك مرتفع ألبعاد  - 

 .الدراسة

  

  :فرضيات الفرعيةال

 .حمل الدراسة اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكة العليا اإلدارة التزامهناك إدراك مرتفع لبعد  .1

 .حمل الدراسة اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكة اإلسرتاتيجي التخطيطد هناك إدراك مرتفع لبع .2

  .حمل الدراسة اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكةالزبون  على الرتكيزهناك إدراك مرتفع لبعد  .3

 .حمل الدراسة اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكة الفعال التواصلهناك إدراك مرتفع لبعد  .4

 .حمل الدراسة اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكة التقييمع لبعد هناك إدراك مرتف .5

 .حمل الدراسة اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكة التدريبهناك إدراك مرتفع لبعد  .6

 .حمل الدراسة اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكة العاملني مشاركةهناك إدراك مرتفع لبعد   .7

    .حمل الدراسة اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكة التحفيزهناك إدراك مرتفع لبعد   .8

  : ةالثالث ةالرئيسي الفرضية

 .حمل الدراسة اجلزائري لدى القادة يف بنك الربكة هناك ادراك مرتفع ملعوقات إدارة اجلودة الشاملة - 

  :ةالرابع ةالرئيسي الفرضية

عند مستوى  دارة اجلودة الشاملةإبيق بداعي ومتطلبات تطدراك القيادة ذات السلوك اإلإعالقة بني  التوجد - 

  .زائرييف بنك الربكة اجل α ≥ 0,05 احصائيةداللة 



ـــــــةمــــــقــــــــــــــــــــدمــــــــــــ  

 

  د
 

 :ةالفرعي فرضياتال

سالمي و متطلبات داري اإللى الفكر اإلعبداعي املستند دراك القيادة ذات السلوك اإلإعالقة بني  التوجد .1

  .زائرييف بنك الربكة اجل α ≥ 0,05 احصائيةعند مستوى داللة  دارة اجلودة الشاملةإتطبيق 

عند  ة الشاملةدارة اجلودإبداعي التغيريي و متطلبات تطبيق دراك القيادة  ذات السلوك اإلإعالقة بني  التوجد .2

  .زائرييف بنك الربكة اجل α ≥ 0,05 احصائيةمستوى داللة 

عند  دارة اجلودة الشاملةإبداعي التمكيين  ومتطلبات تطبيق دراك القيادة ذات السلوك اإلإعالقة بني  التوجد .3

  .زائرييف بنك الربكة اجل α ≥ 0,05 احصائيةمستوى داللة 

  ة:الخامس ةالرئيسي الفرضية

عند  دارة اجلودة الشاملةإ معيقات متطلبات تطبيقبداعي و دراك القيادة  ذات السلوك اإلإعالقة بني  التوجد  - 

 .زائرييف بنك الربكة اجل α ≥ 0,05 احصائيةمستوى داللة 

 :ةالفرعيالفرضيات 

معيقات سالمي و داري اإللى الفكر اإلعبداعي املستند دراك القيادة ذات السلوك اإلإعالقة بني  التوجد .1

 .زائرييف بنك الربكة اجل α ≥ 0,05 احصائيةعند مستوى داللة دارة اجلودة الشاملة إ متطلبات تطبيق

دارة اجلودة إ معيقات متطلبات تطبيقو  بداعي التغيرييدراك القيادة  ذات السلوك اإلإعالقة بني  التوجد .2

 .زائرييف بنك الربكة اجل α ≥ 0,05 احصائيةعند مستوى داللة  الشاملة

دارة اجلودة إ معيقات متطلبات تطبيقبداعي التمكيين و يادة ذات السلوك اإلدراك القإعالقة بني  التوجد .3

 .زائرييف بنك الربكة اجل α ≥ 0,05 احصائيةعند مستوى داللة الشاملة 
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  الفرضية الرئيسية السادسة:

التوجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات نظرة القادة االداريني يف بنك الربكة ملتطلبات تطبيق إدارة اجلودة 

  . α ≥ 0,05 احصائيةعند مستوى داللة اإلداري اإلسالمي  واخللفية عن الفكر ملتغري اخلربة  تعزىالشاملة 

  :ةالفرعيالفرضيات 

التوجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات نظرة القادة االداريني يف بنك الربكة ملتطلبات تطبيق إدارة  .1

  .α ≥ 0,05 احصائيةعند مستوى داللة  ملتغري اخلربة  تعزىاجلودة الشاملة 

ئية بني متوسطات نظرة القادة االداريني يف بنك الربكة ملتطلبات تطبيق إدارة التوجد فروق ذات داللة احصا .2

  α ≥ 0,05 احصائيةعند مستوى داللة اخللفية عن الفكر اإلداري اإلسالمي ملتغري  تعزىاجلودة الشاملة 

 أسباب اختيار البحث:ثالثا: 

  ها فيما يلي:هناك عدة أسباب دفعتنا إىل اختيار البحث يف هذا املوضوع بالذات جنمل

ّيف الرغبة للبحث أكثر يف أمهية  منتميل شخصي دعمه بعض قراءايت لكتب الفكر اإلداري اإلسالمي اليت  - 

ن رواد هذه الفلسفة انطلقوا من تراثهم وقيمهم وأسسوا هلذه الفلسفة أاثنا وقيمنا كمقوم للنجاح خاصة و تر 

  الفريدة.

 أصبحت شرطا أساسيا إلجناح مثل هذه الفلسفات اإلدارية. اليت القيادة اإلبداعيةيف معرفة دور الرغبة  - 

 املسامهة يف دراسة تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة ودراسة متطلبات تطبيقها والعراقيل اليت حتول دون ذلك. - 

خاصة وحنن نشهد تأخرا كبريا يف تطبيقه يف ظل التوجهات  ،أمهية املوضوع بالنسبة للمنظمات اجلزائرية - 

 .اجلديدة قتصاديةاإل

حماولة مد املكتبة اجلزائرية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة بدراسة متخصصة باللغة العربية يف ظل الندرة اليت  - 

  املواضيع.تشهدها املكتبات يف مثل هذه 
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 أهداف البحثرابعا: 

 التالية:إن هدف هذه الدراسة ينبع من اهتمامي يف الوصول إىل األهداف 

  لفلسفة إدارة اجلودة الشاملة؛ الوصول إىل فهم أعمق - 

  اإلجابة على التساؤالت والتحقق من الفرضيات املقدمة؛ - 

  بداعي بصفة خاصة؛إصفة عامة ويف ظل قيادة ذات سلوك إظهار أمهية تطبيق فلسفة اجلودة الشاملة ب - 

طلبات اليت تالئم هم املتأ املسامهة يف حتسيس القادة واملسريين بأمهية تبين فلسفة اجلودة الشاملة بعد معرفة - 

 ؛مؤسستهم

 ؛اتؤسسمناهج عملية معاصرة إلدارة املستفادة من تراثنا اإلداري لتطوير اإل - 

 إثراء وتنمية قدراتنا املعرفية بدراسة بعض جوانب اإلدارة املتعلقة مبجال االختصاص؛ - 

ني ، الفكر اإلداري بعاد القيادة ذات السلوك اإلبداعي لدى القادة؛ التغيري، التمكأدراك إالكشف عن مدى  - 

 اإلسالمي.

 دارة اجلودة الشاملة؛إلوك اإلبداعي على متطلبات تطبيق ثر املمارسات القيادية  ذات السأالتعرف على  - 

متكني عمال و ات األؤسساملعاصرة ومل لإلدارةسالميا إسالمي بوصفه مدخال داري اإلحتليل بعد الفكر اإل - 

ىل إسالمي ومصادره جلعله مدخال حيويا مضافا يقات الفكر اإلستفادة من تطبالباحثني واملعنيني من اإل

 دارة املعاصرة.اإل

داري دارية املعاصرة  لبعد الفكر اإلات اإلؤسسدراك القادة يف املإىل مدى إالتوصل العلمي واملوضوعي  - 

 داري.احملتملة يف السلوك اإل وتأثرياتهسالمي اإل

يف تنضيج السلوكيات   ميكن االستفادة منهدارينيملعنيني اإلطار نظري عملي للمهتمني واإاولة لتقدمي حم - 

 خالقية وبالتايلداري وتعزيزيها باحلوافز الروحية والقيمية واألدارية وتنظيم التوجهات اجلماعية يف العمل اإلاإل
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عند �ا حاضرا ومستقبال  لألخذصيلة تصلح أصيلة ودوافع أحتقيقا رياديا متشربا من منابع  هدافحتقيق األ

 اجلودة الشاملة. إلدارةتص بالعوامل احلرجة خيالتطبيق االداري فيما 

 تقدمي التوصيات املالئمة على ضوء نتائج الدراسة؛ - 

  ثراء املكتبة اجلزائرية مبراجع باللغة العربية.إجل أكادميية وامليدانية من راسات األاملسامهة يف الد - 

  

  أهمية الدراسةخامسا: 

ات على تطبيقها ؤسسالوقت الراهن واليت تتنافس املفلسفة اإلدارية السائدة يف تعد اجلودة الشاملة ال -

 وتشكل القيادة حجر الزاوية يف تطبيقها؛

ها مع مواضيع جديدة ننا نشهد ندرة يف ربطاحثني إال أمت التطرق ملوضوع القيادة من طرف الكثري من الب -

 مثل اجلودة الشاملة؛

 نظور تراثنا وقيمنا ومعتقداتنا كأساس لنجاح هذه الفلسفة اإلدارية؛إبراز فكرة اجلودة الشاملة من م -

ترسيخ األصول العلمية للجودة واحلث على حسن األداء على أساس من اإلميان والقيم لضمان سالمة  -

 وفاعلية التطبيق؛

رافدا  تشكل تطبيقات القيادة واجلودة واالتقان يف الفكر اإلداري اإلسالمي يف عصر الدولة اإلسالمية -

 حضاريا وتراثيا ميكن االستفادة منه على ضوء واقعنا املعاصر؛

 إبراز أمهية وجود قادة مبدعني لتوفري متطلبات تطبيق فكر جديد والتخلي عن فكر قدمي؛ -

 دارة اجلودة الشاملة يف بيئة مستها التغري؛إعاد القيادة اإلبداعية يف تطبيق إبراز أمهية التغيري كبعد من أب -

 دارة اجلودة الشاملة يف بيئة مستها التغري؛إعاد القيادة اإلبداعية يف تطبيق مهية التمكني كبعد من أبإبراز أ -
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دارة اجلودة الشاملة يف إإبراز أمهية الفكر اإلداري اإلسالمي كبعد من أبعاد القيادة اإلبداعية يف تطبيق  -

  بيئة مستها التغري؛

  الدراسات السابقةسادسا: 

  باللغة العربية

اشكالية تطبيق ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصناعية الجزائرية الحاصلة ، حي برويقات عبد الكريمي

  .2008/2009، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم االقتصادية 9001على االيزوا

ة اجلزائرية احلاصلة دارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصناعيإباحث من خالهلا معرفة مدى تطبيق حاول ال

و متطلبا أو أعامال  11ودة الشاملة قام حبصر دارة اجلإدبيات أ، وباالعتماد على مراجعة 9001زواعلى شهادة االي

دارة اجلودة الشاملة ، فقام حبصر عدد إاول بناء منوذج لقياس مدى تطبيق مساها هو يف دراسته بالعوامل احلرجة وح ما

موزعة على كامل  ℅50فاخذ حجم العينة  192فوجد  2008إىل غاية �اية  ISOاملؤسسات احلاصلة على

الرتاب الوطين ويف خمتلف القطاعات الصناعية، على أثرها قام ببناء استمارة جلمع املعلومات ، وبعد التحليل والتفسري 

ة اجلودة الشاملة يف املؤسسات دار إيئة اخلارجية غري مواتية لتطبيق الب أمهها: توصل إىل جمموعة من النتائج والتوصيات

متطلبات التطبيق للجودة الشاملة يف املؤسسات صعوبة يف التطبيق؛ و فقط وجود بل  ااستحالته ال يعينوهذ  ،اجلزائرية

يف ن تقتصر الدراسات الالحقة أب . وأوصى�ا ضعيفة جدا ويف أحسن األحوال  تتواجد بشكل متوسطأاجلزائرية وجد 

  دارة اجلودة الشاملة على قطاع واحد حىت ميكن اخلروج بنتائج أكثر دقة.إجة لتطبيق معرفة العوامل احلر 

اطروحة مقدمة  إلنتاج االدوية، قسنطينة،مع دراسة ميدانية في وحدة فارما فتيحة حبشي، ادارة الجودة الشاملة 

  .2006/2007لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية 

دراة اجلودة إدراك ملفهوم ومبادئ إذا كان هناك إع على أدبيات املوضوع معرفة ما طالحاولت الباحثة بعد اإل

دارة اجلودة الشاملة، ألجل ذلك إيزو و وأمهية التفرقة بني شهادة اإل هاالشاملة وعناصر الثقافة التنظيمية املالئمة لتطبيق

وتوصلت إىل النتائج التالية: الثقافة قامت الباحثة بتصميم استمارة للحصول عل املعلومات، وقامت بتحليلها 
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بتعاد عن الشعارات والعمل على دارة اجلودة الشاملة، وأوصت باالإالتنظيمية السائدة يف الوحدة ال تسمح بتطبيق 

 توفري متطلبات تطبيقها.

  

ي دراسة ميدانية على منظمات االتصال ف :واإلبداع القيادة ،وحامد الشرفي يحي سليم وفؤاد نجيب الشيخ

  .2009، 1العدد 23، جامعة الملك عبد العزیز، مجلد  مجلة االقتصاد واالدارة هـ1428اليمن

 يف العاملني لدى وتنميته اإلبداع حتفيز يف اإلدارية القيادة تلعبه الذي الدور على التعرف إىل الدراسة هذه تهدف

 املنظمات، تلك يف املبدعة القيادية صائصاخل توفر مدى على الضوء وتسلط اليمنية، اجلمهورية يف االتصاالت قطاع

 وتأثري القطاع، هذا يف العاملني لدى اإلبداع جذوة تذكي اليت للممارسات القيادات تلك تطبيق مدى يف تبحث كما

 من الدراسة عينة تألفت. املنظمات هذه من الدنيا املستويات يف العاملني لدى اإلبداع على بدورها املمارسات هذه

 قادة أن إىل الدراسة خلصت وقد. اليمنية االتصاالت قطاع يف املنظمات مجيع متثل منظمات ثالث يف موظف 220

 قبل من متوسطة ممارسة هناك أن كما املبدعة، القيادة صفات من متوسط بقدر يتمتعون اليمنية االتصاالت منظمات

 واالتصال والتمكني، اهلدف، ووضوح حتديد يف واملتمثلة( لإلبداع الداعمة القيادية املمارسات لبعض القادة أولئك

 أشارت وقد واملكافآت، احلوافز من لكل ضعيفة ممارسة هناك كانت حني يف ،)والتدريب املوارد، وتوفري الفعال،

. أخرى جهة من اإلبداع وبني جهة من لإلبداع الداعمة القيادية املمارسات بني داللة ذات عالقة وجود إىل النتائج

 االتصاالت قطاع يف باملديرين عالقة ذات توصيات إىل إضافة األكادميية التوصيات من عددا الدراسة تضمنت وأخريًا،

ضرورة ة حتسني املناخ العام يف املنظمات، استقطاب الكفاءات واملهارات القيادية، . وأوصت الدراسة بعام بشكل

  ادة واإلبداع ودراسة أبعاد أخرى للقيادة اإلبداعية.تفعيل البحث والتطوير وإجراء دراسات أكادميية يف جمال القي

  

المنظمة   طار عربيإدارية في عينة من القيادات اإل آلراءبداع مقوماته ومعوقاته: دراسة الطعامنة ويونس، اإل

  .2001العربية للتنمية اإلدارية،.
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ات  ؤسسقائد اداري عريب) وتنتمي مل 40دارية العربية( جرى الباحثان دراسة على عينة من القيادات اإلأوقد 

دارية املدركة لإلبداع، فضال عن رغبتها يف تطبيق أساليب أكادميية، انتاجية، خدمية ) ومت اختيار عمدي للقيادات اإل

دارة اجلودة الشاملة  إة من خالل ؤسسستقل والتمكني وقيادة جهود املمعاصرة يف التسيري وقد مت اعتبار اإلبداع متغري م

  متغريات مستقلة وقد مت التوصل إىل:ك

  هناك دوافع كامنة لإلبداع لدى القيادة ؛ - 

  غياب مفهوم التمكني عن التطبيق رغم االعرتاف بأمهيته؛ - 

  التمكني؛تردد القيادة يف تطبيق مفهوم  - 

  :بـأوصت الدراسة وقد 

  دارية املبدعة املمكنة؛انتقاء القيادة اإل - 

  القيادات؛اعتماد التمكني أسلوب عمل من طرف  - 

  بداع لدى القائد العريب وحفزه باستمرار؛الدراسات اخلاصة بتنمية اإلتكثيف  - 

طارات العليا في المؤسسة لمام اإلإعبد الفتاح بوخمخم و فهيمة بديسي، دراسة استقصائية حول درجة 

 تصادية وعلوم التسيير قدارة الجودة الشاملة ومعوقات العمل بها، مجلة العلوم اإلإقتصادية الجزائرية بمبادئ اإل

  (2007) 7العددجامعة سطيف ، 

هلذا مت  ،ملام مببادئهارية العليا هلذه الفلسفة ومدى اإلطارات اجلزائملام اإلإىل معرفة مدى إ�دف هذه الدراسة 

ن أمع مالحظة  ،جراء دراسة استقصائية مشلت العديد من املؤسسات االنتاجية العاملة على مستوى الشرق اجلزائريإ

ىل وجود فروق يف درجة إشارت نتائج الدراسة أخرى ال تطبق ذلك، و ومؤسسات أ ISOهناك مؤسسات تطبق 

دراك إ، لكنها على العموم درجة  ISOىل املؤسسات اليت تطبق إفكار  واملبادئ اخلاصة باجلودة متيل املوافقة على اال

عدم توفر مثل هذه بنطباعا إيعطي اجلزائرية عموما  ةقتصادياإلن واقع املؤسسة أىل إلدراسة اشارت أمقبولة، كما 
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شارت الدراسة أدراة اجلودة الشاملة. كما إالعمل مببادئ يفسر وجود جمموعة من العراقيل  حتول دون  الفلسفة وهذا ما

  واالعتقاد واملمارسة. اإلدراكن هناك فروق بني اىل نتيجة جزئية مهمة جدا وهو إ

دارة إاتجاهات المديرين في المستويات العليا والوسطى في البنوك السعودية نحو  نايف جزاع الهذال العنزي،

  .2001ير، جامعة اليرموكالجودة الشاملة "دراسة ميدانية"، رسالة ماجست

لبنوك التجارية يف السعودية حنو ىل معرفة اجتاهات املديرين يف االدارة العليا والوسطى يف اإهذه الدراسة  دف�

: القيادة واالدارة، التخطيط االسرتاتيجي هي مل احلرجة اليت ركز الباحث عليهادة الشامة بشكل عام  والعوادارة اجلو إ

وادارة  فرق العمل، عمليات اجلودة، تطويرللجودة، نتائج اجلودة، التحسني املستمر، الرتكيز على العميل، املشاركة و 

ت ايل حتول دون تطبيقها. هم العقباأطبيق ادارة اجلودة الشاملة و ئد تىل التعرف على فواإ باإلضافة ،املوارد البشرية

وضمان اجلودة وجودة دارة اجلودة الشاملة إلوسطى بني هناك خلط لدى القيادة العليا وا يف أنبرز النتائج أومتثلت 

ن هناك أالدراسة رى تفصيل ت وبأكثراجلودة الشاملة،  إلدارةن هناك تطبيق عال أاملنتج، وبشكل عام يرى املديرون 

لقيادة واالدارة، التخطيط االسرتاتيجي للجودة، نتائج اجلودة، التحسني املستمر، الرتكيز على العميل،  تطبيق عال ل

وادارة املوارد رق العمل، عمليات اجلودة، تطوير املشاركة وف :وترى الدراسة ان هناك تطبيق متوسط للعناصر التالية

   سة ان هناك ادارك عال للفوائد املتوخاة من تطبيق ادارة اجلودة الشاملة.البشرية. يف حني ترى الدرا

  

 تدريبيةمهها ضرورة القيام بدورات أىل توصيات إوسط حسب الدراسة. وخلصت الدراسة مت فتأثريهاما العقبات أ

مجيع العاملني يف البنك، دارة اجلودة الشاملة لدى إوحتديد مفهوم  لتوحيدجلميع املديرين يف االدارة العليا والوسطى 

جنبية يف البنوك جلودة و االستفادة من اخلربات األانتقاء املديرين الذين لديهم الرغبة والقدرة والكفاءة واملهارة لتحسني ا

  املشرتكة.

  جنبية:غة األلالدراسات بال

1. Ngozi Oriaku and Ebere Oriaku, The Effect Of Total Quality Management  On 

Leadership: Case Of Nigeria, International Business & Economics Research 

Journal – January 2008  Volume 7, Number 1 
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وتؤكد هذه  ،قيادة يف الدول اإلفريقية والنامية افرو تشكل عدم مجياد منهج إلجياد حلل إاقع حتاول هذه الدراسة يف الو 

وعدم القدرة على خلق  ، وسوء العملية اإلدارية، واالفتقار إىل املهارات القيادية ،راسة على أمهية القضايا الثقافيةالد

ميزة تنافسية وتنصح الدراسة بتطبيق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة بقيادة فعالة لديها القدرة على إضافة قيمة للمنظمة، 

 يادة وااللتزام اإلداري، إشراك املوظفني واألفراد،الق : القيادة الفعالة، د العناصر الواجب االهتمام �ا وهيوقد مت حتدي

 وضع رؤية مقنعة، البدء يلي: نه جيب على القيادة القيام مباأرأت الدراسة و ومشاركة العاملني، و التحسني املستمر. 

اد حل ن إجيأب كما أقرت ، متكني العاملني، منط قيادي تشاركي، التحسني املستمر.هم، االلتزام اإلداريهم فاألباأل

 للمشاكل السالفة يتطلب:

  ضرورة إحداث تغيري اجيايب يف سري العمل من خالل تطبيق فلسفة اجلودة الشاملة؛ - 

  ىل قيادة فعالة مغرية ممكنة؛إة كفؤة وفعالة، لذا جيب الوصول ليس للربامج أية معىن مامل تكن هناك قياد - 

  ا، فهي وسيلة لتحقيق الغاية.ن التغيريات املقرتحة ليست غاية يف حد ذا�أالتأكيد على  - 

Mohammad Al Harahsheh and Salah Al-Din Al-Hiti, The Effect of administrative 

Empowerment and organizational support on creative behavior: A filed study of the 

personnel's attitudes of the Jordanian Communication company, review Dirassat, 

33 n2, 2006. 

ثر التمكني االداري والدعم أىل معرفة اجتاهات العاملني يف شركة االتصاالت االردنية حنو إ�دف هذه الدراسة 

فرد مت  500بداعي، و لتحقيق هذا الغرض مت بناء استمارة وزعت على عينة مكونة من التنظيمي يف السلوك اإل

حندار والنسب املئوية . كتحليل اإلحصائية املالئمة للغرضساليب اإلاألاستبانة ومت استخدام   235اسرتجاع 

داري يف التمكني اإل تأثريامهها أىل جمموعة من النتائج إملتوسط احلسايب، وتوصلت الدراسة واالحنراف املعياري، وا

 وصت الدراسة بتشجيع  العاملني على تقبل فكرة التمكني.أبداعي و السلوك اإل

Top management leadership, employee empowerment, job satisfaction, and 

customer satisfaction in TQM organizations: an empirical study. Isaiah o ugboro, 

kofi obeng journal of quality management 5 (2000) 247-272 
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ن لديهم عالقة أألنه من املفرتض  ،ة اجلودة الشاملةدار إمتكني العاملني  يعتربان أهم ثنائي يف القيادة العليا  و 

والتطبيقات امليدانية أكدت على وجود عالقة بني القيادة العليا ومتكني  يف حتقيق رضا الزبون، وكثري من الدراسات

 املوظفني، مع ذلك هناك عدد قليل من الدراسات  واملمارسات الين حاولت إثبات أي من هذه العوامل أكثر فعالية

ن جتد العالقة بني القيادة اإلدارية العليا، التمكني، الرضا الوظيفي، أحتاول هذه الدراسة و يف جلب وحتديد النتائج. 

متكني العاملني والرضا الوظيفي، و دارية العليا ن هناك عالقة موجبة بني القيادة اإلأرضا العمالء. هذه الدراسة وجدت 

 ورضا الزبائن. TQMخلق  مناخ عمل يسمح ويعزز  متكني العاملنيكما أن ورضا الزبائن.  

Samih Mahmoud Al-karasneha and Ali Mohammad Jubran Salehb, Islamic 

perspective of  creativity: A model for teachers of social studies as leaders, 

Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) 412–426 

ط يورغبة من الباحثني يف تسل ،البحث إىل التعرف على مالمح اإلبداع يف التصور اإلسالمييهدف هذا 

قاربة ، ومبااللتزام باجلانب الشرعيعلى و ته على أمهي وتأكيداالضوء على منهجية القرآن يف تعزيز اإلبداع بني األفراد 

يف العلوم االجتماعية:  املبدعمنوذج للمدرس القائد بناء  حاول الباحثانحتليلية للموضوع باالعتماد على القران الكرمي 

النظر   السماع و هي السفر والتأمل  وسائلوخلصت الدراسة إىل أن املنهجية القرآنية يف تعزيز اإلبداع تعتمد على أربع 

اجبات التفكري،  وأكدت الدراسة على أن اإلبداع يف التصور اإلسالمي يكون بالتزام القائد بالو  أو االستماع مث

ومدى ارتباطه باهللا . وأكدت الدراسة على وجوب انسجام أنظمة املؤسسة وتوافقها مع الشريعة ومع اجلانب  ،ووفائه

التحلي باالجتهاد واالبتعاد عن التقليد باعتبار االجتهاد مصدر من مصادر على  واكدت ايضا األخالقي والروحي،

س كبرية  ر مواصلة البحث يف ا�ال اإلبداعي خاصة وان مدا : يلي االتشريع يف الفكر اإلسالمي، واقرتحت الدراسة م

تدريس اإلبداع يف التصور اإلسالمي و . )(احلنفية واحلنبلية والشافعية واملالكيةجهود معتربة سابقا يف اإلبداع   بذلت

العمل خالصا لوجه  كونن يأمة و أم ما إىل قادة قادرين على صناعة على مستوى املعاهد واجلامعات حىت نصل يف يو 

العمل على توفري مكان مالئم يساعد على اإلبداع  ومواصلة و ن يكون األستاذ متخلقا وقدوة لغريه،  أاهللا وجيب 

 الدراسات للمقارنة بني نظرة الغرب لإلبداع ونظرة املسلمني.

Edward E, Ackerley, An investigation of the relationship of creativity and 

leadership in university business students, A dissertation Submitted in partial 
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fulfillment of the requirements for the degree of doctor of education  in educational 

leadership, Northern  Arizona University, may 2006. 

بداع وخمتلف جوانب هذه العالقة؛ عالقة بني القيادة واإلاهلدف من هذه الدراسة هو حماولة الكشف عن ال

وقد مت توزيع استمارة  Northern  Arizona Universityعند الطلبة يف  )الصفات، السلوكيات، واملهارات(

  االستمارة مت االعتماد علىبداع و جل قياس العالقة بني القيادة واإلأصممت هلذا الغرض من 

Adjective Check List ACL( و The student leadership practices Inventory SLPI  

صائية بني حإىل وجود عالقة ذات داللة إطالبة وتوصلت الدراسة  69طالب و 122عينة  الدراسة تتكون من 

تفصيل  وجود عالقة ذات داللة احصائية بني القيادة  وبأكثر df 121, p<.01) ⁼ r ,34.بداعالقيادة واإل

منذجة و ،  .r⁼.26, p<.01تشارك الرؤية و ،  r⁼.30, p<.01مدى حتد العمليات؛    SLPIوثالثة من ابعاد

هم أجل االبداع و أمهية رسم الطريق من أ خريةوتوضح النتيجة األ.  r⁼.43, p<.01و توضيح الطريق أالطريق 

 بداعية يف املناهج الدراسية.التوصيات هي تدريس القيادة اإل

Lawrence A. Ibekwe, using total Quality Management to achieve 

academic program evaluation effectiveness: an evaluation of 

administrator and faculty perceptions in business schools at historically 

black colleges and universities. A Dissertation Presented in Partial 

Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy ,

Capella University, December 2006. 

  

  يفدارة اجلودة الشاملة إداريني يف  استعمال ىل  تقييم معرفة تصورات اإلإ هذه الدراسة �دف

)School of Business at Historically Black Colleges and Universities (HBCUs  

دارة اجلودة الشاملة.  إ يف تطبيقدراك اإلو املشاركة و عرفة درجة الوعي مليضا و�دف أا يف فعالية الربامج  االكادميية. واثره

دارة اجلودة الشاملة لتطوير فعالية براجمها وللرفع من إىل تشجيع اجلامعات واملدارس على تبين إكما �دف الدراسة 
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ر ويقياس فعالية برامج اجلودة  يف تطبعاد التالية يف عتماد على األمرار. ومت اإلاملخرجات التعليمية وتطوير اجلودة باست

اهتمام والتزام الكلية، تصال، هداف، فعالية اإلالربامج التعليمية للجامعة؛ القيادة العليا، التنسيق، التشارك يف الرؤية واأل

الرفع دارة اجلودة الشاملة لتحقيق رضا الطلبة و إ قتطبيىل امكانية إالدراسة توصلت قد و  .كفاية التمويل، فرق العمل

 من فعالية الربامج واملخرجات التعليمية.

Kerfoot, Karlene, Leading change is leading creativity, Urologic 

Nursing; Mar 1999; 19, 1; ProQuest Health & Medical Complete. 

مسالة مهمة  فاإلبداعبداعي، ي التغيري اإلأال من خالل عملية التغيري إ بداع والذي اليكونىل اإلإالقيادة هي الطريق 

هلام كتفاء باملنطق الرياضي املتسلسل يف العمل، ولكن جيب تفعيل اإليف جمال الرعاية الصحية، فلم يعد كافيا اإل 

جل رسم أومكان العمل من عادة �يئة مناخ العمل، إعادة تفكرينا و إن التحدي البارز اليوم هو طريقة إوالعقل معا، 

حباجة للقيام  ناثقافة جديدة للمنظمة تعمل على تنسيق عمليات التفكري كما ونوعا ويف عامل متغري بسرعة اصبح

 .بداع بتغيري يف عامل الرعاية الصحية والتمريض حنو مزيد من اإل

A. Seetharaman, Jayashree Sreenivasan and  Limpengboon, Critical Success Factors of 

Total Quality Management, Quality & Quantity (2006) 40:675–695. 

دارة اجلودة الشاملة  كوسيلة لتحسني القدرة التنافسية  وزيادة إات على ؤسستركيز العديد من املشهد العقد املاضي 

 ؤسساتعلى حد سواء إال ان هناك م اخلدمية والتصنيعية اتؤسسملثبتت جناحها يف اأن هذه الفلسفة أرباح، ورغم األ

البحث عن العوامل مت يف هذه الورقة و . وجتاهل رغبات الزبائنعدم التزام القيادة العليا كعدة   ألسبابفشلت يف تبنيها 

تبين فلسفة اجلودة الشاملة يتطلب الصرب  أن ىلإوتوصلت الدراسة  ،و فشل تبين مثل هذه الفلسفاتأاليت حتدد جناح 

ن كل القرارات اليت ستتخذ يف ظل فلسفة اجلودة أيعين بالضرورة  الو ؛ ن تظهر نتائجهأجل أوات من ويتطلب سن

ىل فهمنا هلا وطريقة تطبيقها. وقد مت حتديد  ستة إيرجع اىل الفلسفة يف حد ذا�ا بل  الشاملة ستكون صائبة وهذا ال

فهم املبادئ التوجيهية إلدارة اجلودة الشاملة وأساليب  التزام االدارة العليا وفهم فلسفة اجلودة،  عوامل حرجة وهي:

الرتكيز  فوائد تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، فهم فلسفة إدارة اجلودة الشاملة وأساليب قياسها،  وخطة التنفيذ، معرفة

جناح إدارة وعالوة على ذلك فإن   .فهم أمهية التحسني املستمر وإدراجه يف النظام على العمالء كمفتاح للنجاح، و
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  ف
 

اجلودة الشاملة يعتمد على العديد من املتغريات، ميكن السيطرة عليها وقد ال ميكن السيطرة عليها، حيث األغلبية 

منها هلا عالقة مباشرة بثقافة الشركة، الزبائن، القدرة التنافسية، والبنية التحتية لذلك على كل منظمة تعزيز نقاط القوة  

  اط قوة .وحتويل نقاط الضعف اىل نق

Craig L.Pearce, The future of leadership development: the importance of identity, 

multi-level approaches, self-leadership, physical fitness, shard leadership,networking, 

creativity, emotions, spirituality and on boarding process, Human resource  

management Review 17,(2007) 355 _359 

فنية ذات نصطدم بكون القيادة هي عملية تطبيقية  نناأال إ ،ع القيادة وطرق تنميته وتطويرهحناول فهم موضو  بقدر ما

. جيب مراعات ظرف املوقف وخصوصيته، وهناك مقاربة القيادة الفردية  وهذا يعين مراعات املطالب دوار متعددةأ

ن وأمع التحوالت السريعة   يتأقلمن أنجاح القائد يف مهامه من املهم جدا ل و جلأادة عرب الزمن،  ومن تلفة للقيخامل

الفكر القادة واملهتمني بتطوير كبري يشرتك فيه   وهذا يعترب حتدّ  تباع.يغري يف سلوكياته وفق ظروف املوقف وخصوصية األ

  ؛هي اذج ميكن ان تساهم يف تطوير القيادةن هناك سبع منأىل نتيجة إالقيادي.  وتوصلت الدراسة 

multi-level approaches, self-leadership physical fitness, shard leadership, networking, 

creativity, emotions, spirituality and on boarding process .  

 يت تواجهها القيادة يوميا.ن يغطي كل التحديات الأن كل منوذج من هذه النماذج ال ميكن أىل نتيجة وإ

Craig  M .Mcallaster, The 5 P’s of change: leading by effectively utilizing 

leverage points within an organization, Journal organization Dynamics Vol 

33, No 3, 2004, pp318_328 

ن أتفكر يف القيام بالتغيري، ومن املسلم به  وال ذلك ال تعت اؤسسعديد املو ة، ؤسسلبقاء املثابتة للتطور و  سنةالتغيري 

األحرف األوىل من  هيو طريقة متكاملة للقيام بالتغيري  P 5وان حيدث يف مؤسساتنا يف يوم ما، البد التغيري 

الفائدة، االصرار، التضحية، سري   Pain, Process, Politics Payoff ,Persistenceالكلمات االتية 
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  ق
 

. اجلواب نعم لكن العقبات ستكون حتما أو بعض منها P 5هل ميكن القيام بالتغيري بدون ، السياسات. العملية

هي اليت تفهم وتعمل على د القيام بالتغيري الناجح، املؤسسة اليت تسجل جناح عال و تكون و ديناميكية لتحول ض

استعمال القوى اخلمس ميكن ان يقلص من نسبة  هذا املفهوم الذي يعتمد على الرفع املتزايد يفو  ،قوى اخلمسالرفع 

الفشل واخلسارة ويبين حالة من االستقرار وضمان العوامل املساعدة على النجاح، فالتغيري غالبا ما يكون مؤمل وهناك 

 . احتمال  لتقبله بسهولة و لكن بقدر ما يعمل القيادي  بفاعلية  بقدر ما يكون التغيري ناجح

Cowling, A. and Newman, K. 1995.Banking on people TQM, service 

quality and human resources, personnel review, vol.24.Issu 7. 

قتصاد الربيطاين، وذلك من حاولت هذه الدراسة تقييم جتربة بنكني يف بريطانيا هلما وزن وحصة سوقية كبرية يف اإل

يضا. وقد استخدم الباحثان دراسة أادارة اجلودة الشاملة والعقبات دور العنصر البشري يف جناح تطبيق  بالرتكيز على

 أيلوب جديد يف التسيري أسىل تبين إوارتفاع توقعات الزبائن دفعت بالبنكني أن تزايد املنافسة ىل إاحلالة، وتوصال 

 االتصال الفعال، التحفيز، ما العوامل احلرجة فتتلخص يفأدارة اجلودة الشاملة يف سبيل البقاء يف الريادة. إىل إاللجوء 

  انه ليس هناك متايز كبري يف جودة اخلدمات املقدمة من طرف البنكني. ىلالتمكني، واإلدارة العليا. كما توصلت أ

Feruccio Billich, 2000. Total quality management, macro function for 

Banks, total quality management review, vol 11.Issu1. 

يضا حاولت أول بناء منوذج إلدارة اجلودة الشاملة يتفق وواقع البنوك الربازيلية ويأخذ يف احلسبان الثقافة التنظيمية، حا

مدير  56على مارة جلمع املعلومات مت توزيعها وقد قام الباحث ببناء است .ساسية جلودة اخلدمةحصر األبعاد األ

بعاد؛ البعد االداري، بعد أن منوذج اجلودة يتكون من مخس أىل إوتوصلت الدراسة  ،برازيليبنك  43 تنفيذي يف

  املوارد البشرية، البعد االسرتاتيجي، البعد التنظيمي، بعد النظام.

  

كثري من املتغريات مع بعض يف لن جممل الدراسات مل تتطرق لأ مت مالحظةمن خالل الدراسات السابقة و 

العالقة بني اجلودة الشاملة واالبداع، اجلودة كاملتغريات   لى بعضحيان عدراسة واحدة واقتصرت يف كثري من  األ

القيادة والتغيري، القيادة  اجلودة الشاملة يف الفكر االداري االسالمي، الشاملة والتمكني، اجلودة الشاملة والتغيري،
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  ك
 

 حيانغلب األأب النظري يف  اقتصرت على اجلاناليت القيادة يف الفكر االداري االسالمي القيادة والتمكني، واالبداع، 

 املتاحة مكانياتإلاو  اطالع الباحث يف حدودا بعادهأبداعية و القيادة اإل ناولتتاليت  دراساتال قلة هذا إىل جانب

سالمي  داري اإلالفكر اإلو التمكني و بني هذه العناصر؛ التغيري  الربط الدراسة مبحاولة جاءتساس أل، وعلى هذا اله

  .إلدارة اجلودة الشاملةرجة مع العوامل احل إبداعيذات سلوك ة يدقياوممارسات كأبعاد 

  

 منهجيـــة البحثسابعا: 

قصد اإلجابة على األسئلة املطروحة واملنبثقة عن اإلشكالية األساسية بشكل مفصل، ستعتمد الدراسة على 

عتماد على مراجع عربية وأخرى املنهج الوصفي  واملنهج  التحليلي املناسب ملثل هذه املواضيع ، وذلك من خالل اال

  .ة اإلملام مبختلف أدبيات املوضوعأجنبية يف حماول

  

باإلضافة إىل دراسة احلالة اليت سيتم االعتماد فيها على املقابلة مع القادة اإلداريني يف البنوك، وسيتم مجع املعلومات  

ىل النتائج إليتم يف �اية املطاف الوصول   spss، وادخال املعلومات املتحصل عليها يف برنامج انمن خالل االستبي

 ىل توصيات.إوالتحقق من الفرضيات والوصول 

  

  إطار البحـــثثامنا: 

  يتحدد إطار هذا البحث يف النقاط التالية:

ماهية  ىل املباحث التالية:إارة اجلودة الشاملة سيتم التطرق املفاهيمي إلدو  النظري عنون باالطارول وامليف الفصل األ

   جوائز اجلودة.و دارة اجلودة الشاملة إاجلودة، ماهية 

القيادة يف الفكر  ىل املباحث التالية:إللقيادة سيتم التطرق  إلطار النظري واملفاهيميما يف الفصل الثاين واملعنون باأ

  .سالميداري اإلالقيادة يف الفكر اإل داري التقليدي، نظريات القيادة،اإل

 إىلدارة اجلودة الشاملة سيتم التطرق فيه إعنون بالقيادة ذات السلوك االبداعي ومتطلبات يف حني الفصل الثالث امل 
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  ل
 

بداعي التغيريي، القيادة ذات السلوك بداعي، القيادة ذات السلوك اإلاملباحث التالية: ماهية القيادة ذات السلوك اإل

سالمي، القيادة ذات السلوك داري اإلكر اإلىل الفإبداعي املستند بداعي التمكيين، القيادة ذات السلوك اإلاإل

  الشاملة.اجلودة  إلدارةبداعي ودورها يف توفري العوامل احلرجة اإل

تناوله يف مت النظري ملا  باإلسقاطىل القيام إالفصل الرابع واالخري فكان الفصل التطبيقي الذي عمد فيه الباحث  ماأ 

ة ماحتوت الدراسة على مقدو  ت العليا والوسطى يف بنك الربكة.ت القياداالفصول الثالثة السابقة يف دراسة ميدانية مشل

  .للبحث وخامتة
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 المفاهيمي إلدارة الجودة الشاملةالفصل  األول: اإلطار النظري و 

  

ن مجيع املعنيني واملختصني أقرار ب�ا لكن من املفيد جدا اإلأونشهناك تضارب وعدم اتفاق على تاريخ اجلودة 

 وهي مرحلة تعددةرف مراحل مفمسار اجلودة عَ  .مهية اجلودة لبقاء املؤسسة مهما كان نوعها وهدفهاامتفقني متاما على 

ون مل يتفق الباحث اجلودة الشاملة واليت هي ايضا مرحلة اىلضمان اجلودة وتأكيدها واخريا وصوال  ،التفتيش ومراقبة اجلودة 

كان هلم الفضل يف تطوريها. وكعرفان هلم دارة اجلودة الشاملة  إاد روّ فاإلسهامات املتميزة ل ،والدارسون حول تعريف حمدد هلا

وسيتم . Malcolm Baldrigeو Deming تسمية الكثري من اجلوائز العاملية للجودة بأمسائهم على غرار مت مبا قدموه

  يف املباحث القادمة التطرق اىل النقاط التالية:

  ماهية اجلودة - 

  ماهية إدارة اجلودة الشاملة - 

  جوائز اجلودة  - 
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 المبحث األول: ماهية الجودة

  

وضوعات اإلدارية مرت مبراحل خالل تطورها، فقبل أن تكون إدارة اجلودة الشاملة  اجلودة الشاملة كغريها من امل

والزبون الداخلي له نظرة اخرى  له نظرتهكانت اجلودة، وختتلف النظرة اىل اجلودة باختالف ختصص الباحث، فاإلداري 

وعرفت مراحل تطور متعددة إال أن  أما  املتعاملني اآلخرين فلهم نظرة اخرى.  وكما خيتلف املفهوم باختالف الزمن.

بعاد للجودة وسيتم التطرق اىل ذلك يف النقاط أ ةعلى مخس عة مراحل رئيسية كما اتفقواربأالباحثني اتفقوا تقريبا على 

  التالية:

  مفهوم اجلودة - 

  ابعاد وحمددات اجلودة - 

  مراحل تطور اجلودة - 

  املصرفية اخلدمة جودة - 

 

  المطلب األول: مفهوم الجودة

ما تطبيق ل همىل ميلإ باألساسحد يعود ااتفاقهم على تعريف و فراد وعدم ن  سبب اختالف األأ Garinرى ي

   .1يتقنونه

ىل إاملتنوعة والغامضة  وكثريا ما جند صعوبة  يف حتديد املعىن بدقة ويرجع هذا  ودة هلا جمموعة كبرية من املعايناجل

واليت تعين طبيعة   Qualis صلها التيين مشتقة منأجلودة كلمة وا ة.نسبي بصفةو أمكانية استخدامها بصفة مطلقة إ

                                                
1-Jussi Kasurinen et all, Exploring the Perceived  End-Product Quality in Software Developing  
Organizations ,International Journal of Information System Modeling and Design, 3(2), 1-32, April-June 
2012,p 3 
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اآلثار واألواين التأمل يف  من خاللومت اكتشاف ذلك  قدميا كانت تعين الدقة واالتقانو  .1أو جزءًا من طبيعتهالشيء 

ا املتانة واألداء املتميز اجلودة بأ�Connellف يعرِّ و .قصور القالع  و القدمية و التماثيل ال والدينية الزخارف التارخيية و 

 .ن اجلودة هي جعل السلعة أكثر قدرة على األداء يف السوقأ Beker and Abouziedيف حني يرى  للمنتج.

متطلبات السوق من حيث التصميم واألداء حتقيق بأ�ا  Nedoويعرفها املكتب القومي للتنمية االقتصادية بربيطانيا 

ص وخلُ  ،تداولة على نطاق واسعاملختلفة للجودة  املتعاريف ال   Gravinناقش   وقد ما بعد البيع . تاجليد وخدما

من و و نظر الريادة،  ةهلذا فهو يعرف اجلودة من وجه، الوضعية السوقيةو الرحبية   :مبفاهيم مثل تتأثراىل ان جودة املنتج 

هذه   نأظر القيمة.  وعلى الرغم من من وجه نو من وجهة نظر املصنع، و من وجهة نظر املستعمل، و جهة نظر املنتوج، 

 لجودة مثانيةلان    Gravin. يرى  2ختتلف اختالفا كبريا إال أ�اتسعى لتفسري ظاهرة واحدة وهي اجلودة  التعاريف 

ف املعهد عرِّ يو  اجلودة املتوقعة.و إمكانية اخلدمة، القيمة،  عتمادية، التطابق، التحمل،هي: األداء، املالمح، اإل مكونات

احتياجات  و اخلدمة اليت جتعلها قادرة على حتقيقملنتج أاصائص خبأ�ا مسات و    ANSIاجلودة ألمريكي للمعايري ا

ن اجلودة تعين جودة املنتجات واخلدمة  أكما   ،يف حني عرفت اجلودة تارخييا بالفحص والسيطرة على املواصفات .3معينة

     يرى جانبه من .5ترك أي شيء للصدفة ي عدمفه Shewart  عند اجلودة ماأ. 4كما يدركها الزبون

(Feigenbaum, 19 ومن جانب آخر يرى6للعمالء الظروف توفري أفضل هياجلودة  أن .  (Crosby, 1979) ا بأ�

 قطاع يف للجودة حمدد تعريف وضع من أول Grönross (1984) كان و .7للمتطلبات واملواصفات املطابقة

 مع توقعاته يقارن املستهلكأن  حيث و الزبون،أاملستهلك  االيت جيريه التقييم لعملية يجةٌ نت أ�اعلى  هاوعرف. اخلدمات

متثل أعلى  -منطية –داء عملية معينة إنتاجية كانت أم خدمية وفقا ملعايري حمددة سلفا أواجلودة هي  .8تلقاهاياليت  اخلدمة

                                                
1 Edward  Sallis, Total Quality Management in Education, Konan Page, Third edition,2002,P 12. 

 
2 Jussi Kasurinen et all Op. cit,p 3 

  
3- ANSI - American National Standards Institute http://webstore.ansi.org/. 

  21، ص 20085، 1عبد الستار العلي، تطبيقات يف ادارة اجلودة الشاملة، االردن: دار املسرية، ط - 4
5 VijayR. Kannana;∗and Keah Choon ,Tan, Just in time, total quality management, and supply chain 
management: understanding their linkages and impact on business performance ,omega the international 
journal of management science  , Volume 33, Issue 2, April 2005, Pages 154. 
6 Feigenbaum, A.V. (1961),Total Quality Control, McGraw-Hill, New York, NY  
7 Crosby, P.B. (1979),Quality Is Free, McGraw-Hill, New York, NY.  
8 Vijay R. Kannana, Op. cit, Pages 154. 
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اخلصائص الكلية اليت حتملها  منعين أن اجلودة هي جمموعة مبمستوى لرضا املستهلك أو متلقي اخلدمة أو املستفيد منها، 

وعرفت اجلودة على أ�ا حالة ديناميكية مرتبطة  1ت ورضا العميل.قق احتياجاالسلعة أو اخلدمة واليت حتدد مدى حت

، وميكن النظر إىل العمليات والبيئة احمليطة حبيث تتطابق هذه احلالة مع  التوقعاتو  باملنتجات املادية واخلدمات واألفراد 

. ة مواصفات اجلودة عند تصميم املنتج أو اخلدم اليت تعينالتصميم  ةجودوهي  مرتابطة آليااجلودة من خالل ثالث زوايا 

جبودة األداء واليت تظهر والثالثة تتعلق  .تحقق خالل العملية االنتاجية نفسهاتاليت جودة االنتاج الثانية فهي  أما

مال الفعلي للمنتج إضافة اىل ضرورة الرتكيز  على اجلودة أثناء تقدمي هذه السلعة واخلدمات إىل للمستهلك عند االستع

اجلودة هي التجاوب املستمر مع حاجات العميل ويرى هيوكوش أن . 2وهو ما يعرف جبودة خدمة العمالء  ،العمالء

التواصل بيتم حتديدها اليت  مات العمالء ومتطلبا��ا احلديث عن جتاوز  توقعأكان دميينج يرى اجلودة على و   .3ومتطلباته

  .املستمر بني العمالء والشركات املنافسة

 ،و اخلدمةأباملفهوم التقين هي خصائص املنتج  اجلودة و  4املطابقة للمواصفات.هي  ن اجلودة الشاملةأفريى  Juranاما  

ا نستعمل معايري لقياس جودة املنتج ة  فهذا يعين اننو جودة منخفضذو أنه ذو جودة عالية ألكن  عندما نقول عن منتج 

  حول جودةو احلكم الذي يراه املستهلكني أي أن اجلودة هي  الر أعلى  Parasuraman et al .ويؤكد5واحلكم عليه

 

 

 

 

                                                
  .63، ص 2008الفجر،  مصر: دارمدحت أبو النصر، أساسيات ادارة اجلودة الشاملة،  -  1
 .17، ص2008، 1ة، ادارة اجلودة الشاملة وخدمة العمالء، االردن: درا الصفاء النشر,طمأمون سليمان الدرارك -  2
اململكة العربية  محدي،هيوكوش ، ادارة اجلودة الشاملة تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف الرعاية الصحية وضمان استمرار االلتزام �ا، ترمجة طالل بن عايد اال -  3

 .18، ص 1422السعودية،
4 - Mildred Golden Pryor and all, What Management and Quality Theories   Are Best for Small Businesses, 
Journal of Management and Marketing Research ,p8  

5 Edward  Sallis, Op. cit,P 12. 
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 فعرّ و  2داء.�ا النتائج احملققة باملقارنة مع توقعات األأهناك من يرى اجلودة على و  .1ملنتجبعاد اأوتفوق كل 

Ferguenboum ويق واهلندسة اجلودة بأ�ا الناتج الكلي للمنتج أو اخلدمة جراء  دمج  خصائص نشاطات التس

�ا تعبري عن مقدار فقد عرف اجلودة بأ Taguchiأما  .واليت متكن من تلبية حاجيات ورغبات الزبونوالتصنيع والصيانة 

توقعات  ذلك الفشل يف تلبية ج للمجتمع بعد تسليمه، ويتضمننتقد سببها امليكون ميكن تفاديها واليت  اخلسارة اليت

من املواضيع و 3والتأثريات اجلانبية  النامجة عن ا�تمع كالتلوث والضجيج وغريها.الزبون والفشل يف تلبية خصائص األداء 

 شري الدراسات اليتحيث ت ،تسويقيةنظر  من وجهة  جودة اخلدمات البنكيةاليت عرفت اهتماما كبريا من طرف الباحثني 

وهي اخلدمات املصرفية مبا فيها أربع جماالت على تركز جودة اخلدمة يف البنوك  نأ علىاجريت مع زبائن حاليني وسابقني 

 4 تطوير املنتجاتو خدمات االفراد، بطاقة االئتمان، تداول االوراق املالية، 

 

  Dimensions of Quality   بعاد الجودةأ المطلب الثاني:

نه من الصعب حتديد ما ثر صعوبة من جودة املنتج، ذلك ألكأة يعد يجودة اخلدملىل خصائص لإالوصول  نإ

سباب فشل جودة اخلدمة واملنتج ختتلفان أن أ، حىت صيةهم لألفراد يف اخلدمة أل�ا ختضع للذاتية والشخهو املهم واأل

                                                
1Look at: 

Yi-Shun Wang et Tzung-I Tang, Assessing Customer Perceptions of Website Service Quality in Digital 
Marketing Environments Journal of End User Computing, 15(3), 14-31, July-Sept 2003 
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. &Berry, L.L. (1988). SERVQUAL: A mul-tiple-item scale for measuring 
consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing,64(1), 12-40 
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. &Berry, L.L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring 
consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing,64(1), 12-40. 
 
2 Look at: 
Yi-Shun Wang et Tzung-I Tang ,Assessing Customer Perceptions of Website Service Quality in Digital 
Marketing Environments Journal of End User Computing, 15(3), 14-31, July-Sept 2003 
Hjorth-Anderson, Chr.. Theconcept of quality and the efficiency ofmarkets for consumer products. Journal of 
Consumer Research,11, (1984), 708-718 

  .15،ص 2005حممد عبد الوهاب العزاوي، ادارة اجلودة الشاملة، االردن: دار اليازوري، الطبعة العربية،  -  3
4Look at: 
Yi-Shun Wang et Tzung-I Tang, Assessing Customer Perceptions of Website Service Quality in Digital 
Marketing Environments Journal of End User Computing, 15(3), 14-31, July-Sept 2003 
 Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (1985). A conceptual model ofservice quality and its implications for fu-
ture research. Journal of Marketing, 49(4), 41-50. 
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فشل جودة ، لكن طبقا للمواصفات تصنيعها مل يتم  ويم، أأو التصمو املكونات أخطاء يف املواد أفاألخرية قد ترجع اىل 

 قد يرجع هذا اىل عدم وجود قادة يعتنون وحيرصون على جودة و ، ةإىل سلوكيات االفراد أو املؤسساخلدمة يعزى دائما 

خلدمة حباث تركز على جودة ايف البداية كانت األ هلذا 1 .انعدام التدريب وأو الالمباالة لدى العاملني أاخلدمة 

امللموسية  بعاد وهي:أ ةعلى عشر  ) يركزParasuraman et all) .1985بعاد فقد كان من خالل جمموعة من األ

Tangiblesاملوثوقية ،Reliability ستجابة، سرعة اإل Responsiveness، ومعرفة   /القدرة على التفاهم

  صال، االتAccess ، الوصولunderstanding/ knowing customers العمالء

Communicationاملصداقية ، Credibility االمن ،  Securitالكفاءة ،  Competenceا�املة ، 

Courtesy of Service quality ، ويرى .2ساسيةأبعاد أ ةمخس مت دجمها يف يف �اية املطافو 

Parasuramanet al ساسية  أمعايري  ةتستخدم مخس فإ�ان اخلدمة مهما كانت  وبغض النظر عن نوع العمالء أ

  3وهي: ابعاد كما سبق ذكرهأ ةعبارة مت توزيعها على مخس 22 ــوقد عرب عن ذلك  ببعاد احلدمة أتغطي مجيع 

 ؛ومظهر املوظفني، واملعدات، املرافق املاديةوتشمل   Tangibles: موسيةاملل -

عالية ودقة كبرية ويف الوقت داء اخلدمة بثقة أة على ؤسسو املأهي قدرة املوظفني Reliability : املوثوقية -

 ؛املناسب

و أ دمة يف الوقت املناسبة على تقدمي اخلؤسسهي مدى قدرة امل Responsiveness : االستجابة -

 ؛العمالءاالستعداد ملساعدة 

                                                
1 Edward  Sallis, Total Quality Management inEducation, Kogan Page, Third edition,2002,P 12. 

 
2
See : Parasuranam, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L )1985 ( A conceptual model of service quality and its  implications 

for future research. Journal of Marketing, 49(4), 41–50   

S. Maheswaran, Manimay Ghosh, Customers’ Perception  of Service Quality in a Training Institute: An Assessment 
using  Servqual, International Journal of Asian Business and Information Management, 3(4), 25-38, October-December 
2012,P27 
3see: Yi-Shun Wang et Tzung-I Tang ,Assessing Customer Perceptions of Website Service Quality in DigitalMarketing 
Environments Journal of End User Computing, 15(3), 14-31, July-Sept 2003 
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. &Berry, L.L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer 
perceptions of service quality. Journal of Retailing,64(1), 12-40. 
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و القدرة على ا�املة واملعاملة  تلف اخلصائص للخدمة ونقل احلقيقةاملعرفة مبخ Assurance :ضمان ال -

 على ضمان جودة اخلدمة؛ الزبائن من شا�ا نقل الثقة للعمالء مما يساعد اللطيفة واجتذاب

وهذا ما يرتك  دماتعمالء من طرف مقدمي اخللزم بامن املهم جدا توفري االهتمام اال  Empathy :التعاطف -

 اته. ين هناك تعاطف معه ورغبة يف تلبية حاجبأو العميل أانطباع لدى الفرد 

  عاد داخلية وخارجية:بأوهناك من يقسمها اىل 

  اخلارجية يف: بعاداأل دداتحمهم أتتمثل  الخارجية: البعادا  .أ 

 ؛تغري أذواق الزبائن ومن مث توقعا�م بشان جودة املنتج -

زاء معايري اجلودة وحجم العينة اليت تفحص إن تشدد القيادة أميكن املنافسة مدى حدة املنافسة فكلما زادت   -

  ؛يةمن النواتج املرحلية والنهائ

املعايري اليت حتددها أو تطورمها اجلهات احلكومية املختصة باملواصفات والتقييس واليت يتعني التزام املؤسسات   -

 ؛املنتجة �ا

درجة استقرا ر الطلب على املنتج ، فكلما استمر الطلب واستقر يشجع ذلك على االنفاق وعلى برامج  -

 ؛البحوث والتطوير لتحسني جودته

دولة لعملية البحوث والتطوير وتوفري التدريب والدعم التقين يف ا�االت اليت تساهم يف تطوير املنتج مدى دعم  ال - 

  1.والقضاء على خمتلف صور اهلدر يف املوارد

 :تمثل أمهها يفتو  االبعاد الداخلية  .ب 

فات امللموسة ض اخلصائص كاملواصوهي اجلود اليت يتم حتديدها عند تصميم املنتج وتوفر بع :جودة التصميم  -

ووفقا  2و اخلدمة وفق األذواق ومطالب واحتياجات عمالء املؤسسة ألموسة الواجب توافرها يف املنتج املغري و 

 قدرات والعادات الشرائية للزبائن.الدوافع و الخلصائص منتجات املنافسني و 

                                                
  .14مرجع سابق ص توفيق عبد احملسن حممد، ختطيط ومراقبة اجلودة،  - 1
 .60، ص2008 ،1ط,النشر الصفاء درا: االردن العمالء، وخدمة الشاملة اجلودة ادارة الدراركة، سليمان مأمون  -  2
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السلع املنتجة للمواصفات  نتاج الفعلية من خالل مطابقةجودة اإلنتاج: وهي تلك اجلودة املرتبطة بظروف اإل -

مر على مدى مالئمة املواصفات ضمن جودة التصميم مع القدرات التكنولوجية األيتوقف هذا  واملوضوعة 

فراد يف ألىل مستوى أداء العاملني وهذا ال يتأتى إال باالختيار، وتعيني اإباإلضافة  1،املتاحة لدى املؤسسة

ومن املهم جدا جتانس مستلزمات  ،مع تقييم عادل ومنصف لفاعِلْني التحفيز ا الوظيفة املناسبة والتدريب و

نتاج املادية من حيث مستوى اجلودة وتوازن أعمارها االنتاجية حبيث ال يبلى عنصر قبل غريه مما يعوق ويبطل اإل

لنهائية عنصر ىل أقسام اإلنتاج وخمازن السلع الوسيطة واإاألداء الوظيفي للسلعة ككل، وميثل النقل والتخزين من و 

احنرافات اجلودة قبل وكذا توفر نظام معلومات فعال للجودة يساعد على التنبؤ ب ،مهم يف جودة العملية االنتاجية

نه إوباإلضافة اىل ما سبق ف .نسب سبل العالجأكما يساعد ذلك على حتديد ،اجلودة  حدوثها وختفيض تكلفة

صائية املناسبة يف سحب العينات وحتليل نتائج الفحص من وبتوافر نظام فحص للجودة يستخدم األساليب اإلح

ن يضمن سالمة أنه أطرف املهارات والكفاءات العالية ويف خمتربات اجلودة وبأجهزة الكرتونية حديثة من ش

 2 .وجودة املنتج وبالتايل العملية اإلنتاجية

املرضي يف ظل ظروف التشغيل  تقدمي األداء، و جودة األداء: وهي قدرة السلعة على القيام بالوظيفة املتوقعة منها -

دة التصميم من وتعترب جو  .زمة هلاآلالعادية وملدة زمنية معينة حبيث تتميز بسهولة عمليات الصيانة واإلصالح ا

داء الوظيفة املتوقعة منها حمكومة مبدى الدقة يف وضع أعلى  ن قدرة السلعةجلودة األداء أل احملددات األساسية

 ،لذلك تكون جودة التصميم أفضل من جودة األداء نتاج املرتبطة بالسلعة،اخلصائص وأساليب اإلاملواصفات و 

ن أل ،من مستوى جودة التصميم ن تكون جودة األداء أفضلأميكن من الناحية العملية  غلب األحيان الأففي 

ما هو كائن فعليا على يف حني جودة األداء متثل  ،ن يكون عليه وضع السلعةأجودة التصميم متثل ما جيب 

ني ما يريده الزبون وبني ما رة العمل على حتقيق التوازن بي مؤسسة ضرو أيف  إدارة اجلودةب وتتطل رض الوقائع.أ

يف سلعها  تريد ترسيخهاقدمه املؤسسة من إمكانيات وقدرات تالئم املواصفات واخلصائص اليت تن ميكن أ

  3دائها ومسعتها يف السوق.أاملختلفة بالشكل الذي يسهم بتحسني  هدافهاأىل إلكي تستطيع الوصول  ،وخدما�ا

                                                
 .60س املرجع السابق ص نف -  1
 .16-15توفيق حممد عبد احملسن ،ختطيط ومراقبة جودة املنتجات ، مرجع سابق،ص -  2
  .61مأمون سليمان الدراركة، مرجع سابق، ص -  3
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 المطلب الثالث: تطور الجودة

دارة اجلودة الشاملة ظهرت يف إن إ، غري الكبري بني الباحثني واملمارسني دارة اجلودة االهتمامإثارت أ 1930منذ 

ك احلني تطورت اجلودة الشاملة من �ج ضيق  ىل مبادئ اإلدارة العلمية، ومنذ ذلإالثمانينات، ولكن جذورها تعود 

 .فالنهج العلمي الذي بدأه فريدريك تايلور 1.ىل جانب أوسع وأكثر موضوعيةإمنحصر يف اجلانب الفين والتقين ، 

، ونقدم ملخصا موجزا ملسامها�م أدناه ،ىل نظام إدارة اجلودة الشاملةإدى أنتاجية اإل حنو حتسني
 ـل كانفقد  2

Taylor Frederick   لتحسينات باستخدام ل الفضل يف تطوير سلسلة من املفاهيم اليت وضعت األساس

  :التالية ابرز مالمح افكاره يف النقاط  ظهرلتحليل فتايف أسلوب منهجي 

 ن تؤدى يوميا؛أدد بوضوح املهام الرئيسية اليت حتتاج ن حيأ جيب على كل مدير - 

 إليه؛املهمة املسندة املناسبة ألدائه حىت يكمل  العمل والشروط أدوات يتوفر للعاملجيب أن  - 

  املهمة؛ينبغي أن تدفع لنجاح  مناسبة مكافآت - 

 .املهمة عدم استكمال  يف حال جيب أن تفرض عقوبات - 

   :Quality control  الجودة مراقبةمرحلة أوال: 

خطاء كتشاف األإة على قدم الطرق اليت تسعى للتحقق من اجلودة، تعتمد هذه الطريقأتعترب  مراقبة اجلودة

يع، ىل التصنإواعاد�ا  أ�ا رقابة بعديةي أنتاجية بعد �اية العملية اإل ال تتطابق واملعايري واستبعادها واملنتجات النهائية اليت

ملراقبة  االعتماد على مفتشي اجلودةوعادة يتم  عادة العملإمهها كثرة النفايات و تنطوي هذه الطريقة على مساوئ أ

ختبار هي األساليب األكثر شيوعا ملراقبة اجلودة، وتستخدم على نطاق واسع لتحديد لفحص واإلكم يف اجلودة، فاوالتح

 . 3املنتج متطابقا واملعايري ما إذا كان 

تم من ي طريقة إحصائية يه  Statistical Process Control .(SPC) التحكم يف العمليات اإلحصائية

واحلد من التباين بني املنتجات  اخلدمة املقدمة مبا يضمن التحسنينتاجية و عملية اإلخالهلا التحكم يف خمرجات ال

                                                
 A. Abrunhosa, P. Moura E Sa,  Are TQM principles supporting innovation in the Portugueseـ 1
footwear industry?  , Technovation 28 (2008) 208–221,p  209. 
2 - Ngozi Oriaku and Ebere Oriaku, The Effect Of Total Quality Management  On Leadership: Case Of 
Nigeria,International Business & Economics Research Journal – January 2008  Volume 7, Number 1 
3 Edward  Sallis, Op. cit,2002,P 12. 
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1 خرىساليب األشهر من بني األسلوب يعترب األواليت كانت سائدة ومعروفة يف الوسط االنتاجي، وهذا األ
 دوزوّ  

 الشامل الفحص من بدال القبول وعينات السيطرة لوحات :مثل إحصائية وأدوات بأساليب حصائياملفتش اإل

 عامل شهدها اليت املنافسة وتعد. كفاءة أكثر مميز دور ىلإ الفحص حتول وبذلك ،وخمرجا�ا التشغيل عملية لتحليل

اليت متثل باستخدام األسلوب  واالرتقاء جبود�ا مبنتجا�ا االهتمام إىل املنظمات دفعت اليت األسباب إحدى عمالاأل

إلجناز متطلبات  ةستخدمية امللتشغيلابوصفها جمموعات من األنشطة  والتقنيات  دةالعلمي  يف الرقابة على اجلو 

هذه الفرتة باالستخدام الواسع  كما متيزتعلمية يف ضبط اجلودة والعمليات،  وقد استخدمت األساليب ال اجلودة.

ميكن  واليت Pareto Analysis كخرائط  والكبري للمخططات اإلحصائية يف العمليات، والسيما اإلنتاج واجلودة

ىل كمية البيانات إداة مفيدة للغاية بالنظر أمن خالهلا القضاء على املشاكل اليت تعرتض عمليات التشغيل وهي 

 Cause-Effect خمطط السبب والتأثري وايضا، 2ن يؤدي للتحكم يف اجلودة أمتنحها بشكل ميكن  الكبرية اليت

العمليات وكيفية إدار�ا بكفاءة، على قد انصب الرتكيز يف هذه الفرتة ،اليت أثبتت كفاء�ا يف تشخيص املشاكل، ل

وبالشكل الذي أدى  جلعل الرقابة على العمليات مسؤولية لكل فرد يف املنظمة، فوجود نظام شامل للجودة متفق 

رية، ألجل عليه ضمن نطاق عمليات املنظمة ويف هيكل عمل موثق بفاعلية وتكامل يف اإلجراءات والتقنيات اإلدا

توجيه االفراد بأفضل الطرق العملية، حنو األنشطة املنسقة واملعلومات واألساليب مما دفع خرباء اجلودة  يف املنظمات 

 3عالج املشاكل . حنراف وتطبيق األدوات اإلحصائية والعمل علىىل تشخيص اإلإ

   مرحلة تأكيد الجودةثانيا: 

مت تطور بعد ذلك ليأخذ أبعاده كأسلوب فعال يف جمال الرقابة  1956بدأ التفكري مبفهوم تأكيد اجلودة عام 

ىل إن الوصول إدارة اجلودة الشاملة فيما بعد ويقوم هذا املفهوم على فلسفة مفادها اآليت؛ إعتمدت عليه إعلى اجلودة 

العمليات وذلك يتطلب رقابة شاملة على كافة  (zero defect)نتاج بدون اخطاء إمستوى متقدم من اجلودة وحتقيق 

ىل املستهلك، وهذا يعين وجوب تضافر جهود مشرتكة من قبل مجيع اإلدارات إمن مرحلة تصميم املنتج حىت وصوله 

                                                
1 Alexandros G. Psychogios, Constantinos-Vasilios Priporas, Understanding Total Quality Management in Context: 
Qualitative Research on Managers’ Awareness of TQM  Aspects in the Greek Service Industry, The Qualitative 
ReportVolume 12 Number 1 March 2007 40-66,P43.  
2 Bicheno, J.. The quality 60: A guide for service and manufacturing, Buckingham, UK: PICSIE Books, (1998),P29. 

  .19-18,ص ص  2005, 1اجلودة الشاملة, االردن دار اليازوري للنشر,ط العزاوي, إدارةحممد عبد الوهاب  -  3
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املعنية بتنفيذ هذه املراحل, فالكل يشرتك ويتعاون يف وضع السبل الكفيلة ملنع األخطاء يف أي مرحلة أو عملية.  فاجلودة 

مجيع املعنيني به, فهو بذلك جهد مشرتك تتقاطع وتتكامل فيه مجيع اجلهود املشرتكة  عبارة عن بناء يشرتك يف تشييده

   : نتاج بدون أخطاء وجيب مراعاة مايليبشكل متناسق باالعتماد على االتصال املستمر، وحتقيقا لشعار اإل

قبل وقوعه والعمل على منع  وهي تلك الرقابة اليت تعىن بتنفيذ العمل أول بأول الكتشاف اخلطأ : الرقابة الوقائية  - 

 حدوثه.

وتعىن بفحص املنتج بعد انتهاء كل مرحلة تصنيع للتأكد من مستوى اجلودة حبيث ال ينتقل : الرقابة املرحلية  - 

 املنتج حتت الصنع من مرحلة ألخرى إال بعد فحصه والتأكد من جودته.

ن تصنيعه وقبل انتقاله ليد املستهلك وذلك ضمانا الرقابة البعدية :وتعين التأكد من جودة املنتج بعد االنتهاء م  - 

خللوه من األخطاء والعيوب. مما تقدم يتضح ان تأكيد اجلودة نظام أساسه منع وقوع األخطاء من خالل الرتكيز 

على مصادر األنشطة واستخدام األنواع الثالثة من الرقابة اليت تتكامل مع بعضها البعض من اجل الوصول اىل 

أخطاء. وميكن القول ان تأكيد اجلودة أصبح أحد االسرتاتيجيات األساسية اليت تستند إليها ادارة إنتاج بدون 

اجلودة الشاملة, فاإلنتاج بدون أخطاء يعين جودة عالية وزيادة إنتاجية واجلودة �ذا املعىن تعترب مبثابة السور 

حنو حتقيق رضا املستهلك , وهذا ما تبنته الكثري الواقي للمنظمة يف ا�ال التنافسي. واجلسر الذي يوصل املنظمة 

  1من املؤسسات العاملية.

  دارة الجودة الشاملةإمرحلة ثالثا: 

ن تقتنع أحد فهي الفلسفة اليت جيب أن يفرضها على أحد هي الفلسفة اليت ال ميكن أل  الشاملة اجلودة إدارة  

 كل مرة بل هي الفلسفة اليت تعىن  اول تصحيحيه يفو فحص حتأفهي ليست عملية تفتيش  ،�ا وتعمل على تبنيها

وليست شيء  ،خرآول مرة بالوجه الصحيح ؛ فهي ليست خطة عمل نضعها يف املفكرة لشخص أفعل العمل من 

بل هي الفلسفة اليت  إىل املستويات الدنيايقومون به مث ميررونه  علىو فلسفة تتعلق باملدراء والقادة يف املستوى األأ

ودوره فهذه الفكرة قد تبدو صعبة لكن هذا هو السبب جعل بعض كان موقعه ا  شخص يف املؤسسة أيّ  تعىن بكل

                                                
  .42- 41ص ص  سابق, ن, مرجعوآخرو يوسف حجيم الطائي -  1
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كرب ملا أوميكن الوصول إىل فهم 1 املؤسسات حتكي عن ادارة اجلودة الشاملة  والبعض االخر يكتفي باجلودة الشاملة

  دول املوايل يوضح ذلك:سبق من خالل التفريق بني إدارة اجلودة وإدارة اجلودة الشاملة، واجل

  جلودة وإدارة اجلودة الشاملةإدارة االفرق بني ):  01جدول رقم(

  دارة اجلودة الشاملةإ  دارة ا جلودةإ

  التخطيط للجودة من البداية  التأكد من اجلودة من خالل مطابقة املواصفات

  اجلودة مسؤولية كل فرد  اجلودة مسؤولية جمموعة ضبط اجلودة

  يعين ضبط اجلودة منع  حدوث االخطاء  دة التأكد من حدوث اخطاءيعين ضبط اجلو 

اجلودة هي ممارسة عملية ألهداف حمددة ومن خالل   اجلودة هي اتباع جمموع سياسات واجراءات حمددة

  اجراءات وسياسات ايضا

  العمالء هم الدين يقبلون اجلودة  نتاج مسؤول عن قياس اجلودةاإل

  جيب عمل كل شيء صحيح من أول مرة  هالتأكد من كل شيء قبل عبور 

  دة هي عمل إداري فين ومايلو اجل  اجلودة هي عمل فين حبث

  اجلودة الغري مقبولة حتتاج إىل تكلفة عالية  اجلودة نشاط مكلف

  حتقيق اجلودة هي توفري متطلبات العمالء  حتقيق اجلودة هي دقة التقييم

  يف سلسلة اجلودة اجلميع حلقة متصلة  اجلودة مسؤولية ادارة كذا

ضبط اجلودة هي منع تكرار حدوث منتجات معيبة ضبط اجلودة هي منع املنتجات املعيبة من الوصول إىل 

                                                
1 Edward  Sallis, Op. cit.,2002,P 12. 
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  أساسا   الزبائن

تكاليف اجلودة توجه إىل اخذ عينات وفرز املنتجات 

  وتصنيفها إىل جيدة ورديئة

  تكاليف اجلودة توجه حنو إنتاج منتجات غري معيبة

يف مراحل  شبدأ من الفحص والتفتيضبط اجلودة ت

  التنفيذ املختلفة

ضبط اجلودة جيب ان يبدأ من مواقع العمالء بالسوق 

  وينتهي إليهم

  118املصدر: حممد إبراهيم مرجع سابق ص

 

  المطلب الرابع: جودة الخدمة المصرفية

  أوال: لماذا الآلجودة في قطاع الخدمات 

دائما تعريف جودة  دون شك ليس سهال ،يف اخلدمات ةودجاآلن عادة ما نتساءل ملاذا يوجد هذا الكم م

اخلدمة، دعنا نقيس فقط أكثر من هذا عندما تكون سلعا بدال من كو�ا خدمات تنتجها الشركة، ميكن التأكد من 

إال و حىت عندما يصبح بني يدي العميل بالفعل، أ - صحة أي عنصر، وإذا لزم األمر، تصحيحه قبل إرساله اىل العمالء

ن هذا ليس السبب الوحيد لعدم اجلودة  لشركات اخلدمات، فكما هو احلال يف التنظيمات الصناعية الزال قادة شركات أ

اخلدمات منطويني على أنفسهم مركزين على أهداف األقسام بدل  من اإلدارة االنبساطية اليت تستهدف إرضاء أصحاب 

وإ�اء  ىل التعينيإأقسام األفراد توجه نفسها كلية تقارير مالية، والزالت  األسهم والعمالء، والزال احملاسبون يبحثون عن

املستخدمني الداخليني ويظل العميل  غائبا عن األذهان من غالبية  ظلت أقسام املشرتيات حتاول إرضاءبينما العمل، 

  األفراد غري احملتكني به بصورة مباشرة.

بصورة   لناس، فال يتذمر العامة من الناسمن ا العامةسامح من هو املوقف املت سبب آخر لعدم جودة اخلدمات

يت كافية. فيأكل الناس األكل املرعب الذي تقدمه هلم اخلطوط اجلوية، وينتظرون الطائرات بالساعات يف املطارات ال

متهم، كل هذا دون القدمية ويعيدون قراء�ا يف غرف انتظار األطباء الذين ال يهرعون خلدتتأخر عادة، ويقرؤون ا�الت 
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وختتلف جودة اخلدمة عن جودة املنتج ومما الشك فيه ان جودة  1 و حىت متتمة.أ، ودون تذمر ودون مترد، اعرتاضدىن أ

عبر اخلدمة املصرفية هي ايضا هلا بعض اخلصوصية عن اخلدمات االخرى كالتعليم والصحة  واالمن وغري ذلك حيث  

تزام باملواصفات القياسية اليت قد تكون اللاجلانب األول وهو الداخلي ميثل ا ني:" بأ�ا ذات جانب zeithmal عنها "

اليت يتلقو�ا.  اخلدمة املصرفية قد صممت على أساسها واجلانب اآلخر يعرب عن إدراكات العمالء ملستوى جودة اخلدمة

ية اإلسالمية وقد أدى هذا التطور إىل بلوغ خري من القرن العشرين تطورا نوعيا كبريا يف األنظمة املصرفلقد شهد الربع األ

معظم اخلدمات املصرفية املقدمة مرحلة النضوج واىل متاثل اخلدمات املصرفية اليت تقدمها خمتلف األنظمة املصرفية  وهذا 

حدا من أدى إىل تقليل املنافسة بني املصارف بشأن أنواع اخلدمات املقدمة ومن هنا برز مفهوم جودة اخلدمة املصرفية وا

ا�االت اليت ميكن أن تتنافس البنوك فيما بينها من خالهلا .وهذا يعين أن توجه عمالء املصارف يف طلب اخلدمات 

املصرفية ليس فقط �رد املضامني التسويقية اليت حيصل عليها من تلك اخلدمة ، وإمنا ملا تتصف به تلك املضامني من قيم 

لنسبة له جودة أفضل من وجهة نظره، وضمن هذا السياق ظهرت مفاهيم مثل رمزية يبحث عنها العميل  وتشكل با

تقدمي اخلدمة...اخل وهو ما يشكل مفهوما  وأسلوباملصرفية   خدمة العمالء، التعاطف مع العمالء، سرعة االجناز، السرية

ظ أ�ا تركز على اجتاهني  للجودة  جلودة اخلدمات املصرفية. ولو نظرنا إىل جودة اخلدمة املصرفية وفق املفهوم أعاله يالح

وهي اجلودة الداخلية املبنية على أساس تقدمي اخلدمة وفق مواصفات قياسية صممت على أساسها تلك اخلدمة أما وجهة 

اء ليه وهنا يفاضل بني األمسإقتناع  العميل مبستوى اخلدمة املقدمة إالنظر اخلارجية ملفهوم اجلودة فهي تركز على مدى 

 2 اليت من خالهلا حيصل العميل على خدماته. ات التجارية املختلفةوالعالم

  : خصائص الخدمات المصرفية: ثانيا

  :�3ا تتميز بعدة خصائص نذكر منهاأ�ا نشاط اقتصادي جند أىل اخلدمات املصرفية على إذا نظرنا إو 

خرى االجتماعية والسياسية األقتصادية و نشطة اإلتشعب وتعدد جماالت اخلدمة املصرفية وارتباطها جبميع األ - 

  بالدولة؛

                                                
  163،ص2004السعودية ؛ دار املريخ ، جوزيف كيالدا، تكامل إعادة اهلندسة مع ادارة اجلودة الشاملة ترمجة سرور علي إبراهيم سرور،  1
العدد  ، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة،- حالة البنك االسالمي األردين –املة حممد حسني الوادي، مدى تطبيق البنوك اإلسالمية ملعايري اجلودة الش  -   2

  .18، ص 2008، 15
  . 55-54، ص2009،مديرية النشر جامعة قاملة، محداوي وسيلة، اجلودة ميزة تنافسية يف البنوك التجارية، اجلزائر -3
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قتصادي للدولة، واخلدمة املصرفية نشاط إنتاجي ذو طبيعة الطلب على اخلدمات دالة يف درجة التقدم اإل - 

 خاصة، ويرتبط بقضايا التنمية مبجاال�ا املتعددة؛

 السكانية؛اخلدمات املصرفية دالة يف مستوى الرفاهية االقتصادية يف الدولة، وكذلك اخلصائص   - 

  اخلدمات املصرفية تعترب صناعة حيث يتوافر فيها كل متطلبات وعناصر أي إنتاج.  - 

من البنك معاجلة من غريها من اخلدمات، مما يتطلب و اخلدمة املصرفية بعدة خصائص جتعلها خمتلفة أوتتميز املنتجات 

�ا، أن يتلمسها إال بعد التعامل ها اليت ال ميكن و تسويقها، وكذلك إقناع العميل  مبزاياأو تطويرها، أخاصة لتقدميها، 

  :1مهها مايليأومن 

  ال ميكن صنع اخلدمة املصرفية مقدما او ختزينها فهي تنتج وتقدم يف اللحظة اليت يطلبها الزبون؛ - 

  نتاج عينات من اخلدمة وارساهلا للزبون للحصول على موافقته عن جود�ا قبل شرائها.إال ميكن ملوظف البنك  - 

نتاجها أو عيوب عند تقدميها فإن إيف  ءخطاأيف حالة وجد و خلدمات املصرفية غري قابلة لإلستدعاء مرة اخرى، ا - 

  مام موظف البنكأعتذار وترضية العميل مها البديل الوحيد اإل

  فحص بواسطة موظف البنك قبل تقدميها للزبائن.لجودة اخلدمة املصرفية غري قابلة ل - 

ف ون آلخر حسب درجة التفاعل بني موظغري منطي وختتلف طريقة تقدمي اخلدمة من زبدمة املصرفية تقدمي اخل  - 

 البنك والزبون.

هداف والنتائج جل حتقيق األأمن  إدارة اجلودة الشاملةلدراسة عملية تنفيذ  ستلعديد من الدراسات  كرّ او 

خرية ليست لوحدها املسئولة عن توليد هذه األ ، وباعتبار اجلودة الشاملة لديها القدرة على توليد ميزة تنافسية،املرسومة

دارة اجلودة الشاملة هي األداة الرئيسة اليت إوباعتبار  2 ومتغريات البيئة لى التوافق بني اسرتاتيجية ثابتةميزة تنافسية بل ع

اح والتقدم املادي ىل النجإمر الذي يؤدي داء مبا حيقق أهداف البنوك، األىل اسرتاتيجية تطوير العمل وحتسني األإتؤدي 

ولتحقيق هذه  ،والتكنولوجي واحلضاري ألجل ذلك فان دول العامل �تم وتتسابق حنو تطبيق املستحدث يف جمال اجلودة

                                                
  .254، ص 3خل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك، جملة اقتصاديات مشال افريقيا ، العدد بريش عبد القادر، جودة اخلدمة املصرفية كمد -  1

2 - O. Bayazit, B. Karpak, An analytical network process-based framework for successful total quality management 
(TQM): Anassessment of Turkish manufacturing industry readiness, Int. J. Production Economics 105 (2007) 79–96,p 
81. 
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ويتوقف تطوير اخلدمة يف  ع خدمي وعائده غري ملموس كالسلعةباعتباره قطا  دة جيب مراعاة خصوصية هذا القطاعاجلو 

  1امل منها:و البنوك على عدة ع

خلربته السابقة وحاجته  خر تبعاآىل إتعرف على العمالء واحتياجا�م: تتفاوت احتياجات العمالء من شخص ال  .أ 

 ومدى تأثره وتقليده من حوله؛الشخصية 

 ىل جمموعات ميكن املصرف من حتديد نوعية اخلدمات اليت ستقدم لكل عميل؛إحتياجات وتقسيمها تقدير اإل  .ب 

قق خطة املصرف الرحبية ويف الوقت نفسه جذب املدخرات والودائع بفوائد حجام وبفائدة حتأتقدمي القروض ب  .ج 

 وشروط تتالءم  وخطة املصرف الرحبية؛

 حتسني الرحبية عن طريق زيادة الكفاءة والفاعلية؛  .د 

 توفري خدمة مالية متطورة؛  .ه 

 مالء؛واخلاصة بكو�ا أفضل املؤسسات املالية مرونة مع الع فاحملافظة على الصورة العامة للمصر   .و 

 حصول على نسبة عالية من املدخرات؛لكرب لأبذل جهد تسويقي   .ز 

احدث ما وصل إليه العامل من تقدم ومعرفة يف جمال املصارف  رات احلديثة يف اخلدمات املصرفية و متابعة التطو    .ح 

 واالقتصاد؛

العالقات املصرفية مع تدعيم وتوسيع  �دف إىل تزويد عمالء املصرف باخلدمة السريعة والدقيقة املتميزة واليت   .ط 

 املصرف؛

 محاية مصاحل املصرف من خالل التأكد من تطبيق املعايري الفعالة اخلاصة بتقدمي خدمات املصرف املتنوعة؛  .ي 

واألداء اجليد عن طريق توظيف  الكفاءات العملية املتميزة يف مراكز قيادية   بتكارالتشجيع املستمر على اإل   .ك 

 حات اجليدة واجلديدة مع االهتمامفكار واملقرت املتميزة وتشجيع األ عناصر الشابةالتدريب والتعليم للوفتح باب 

 اخلدمة مبا حيقق اجلودة الشاملة؛ د أسلوب العمل وتساعد على تطوير�ا ومتابعتها واليت حتد

على االستفادة تقدمي تشكيلة متنوعة من احلوافز إىل العناصر املميزة واليت تؤهلهم أن يكونوا قدوة لغريهم. العمل    .ل 

غرس مبادئ روح االنتماء لقيمة و  من إمكانيات العاملني العلمية و العملية واليت ختدم أهداف اجلودة الشاملة

 العمل ذاته مما خيلق التطوير والتحسني املستمر لتحقيق أهداف اجلودة الشاملة. 

  

                                                
 .89- 88، صمرجع سابقمود حسني الوادي واخرون، حم -  1
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قوية  منهاجمموعة من العوامل اليت جتعل  وميكننا القول أن هناك ،ن سر قوة البنوك اإلسالميةميتعجب الكثريون و

  :1ملنافستها نفسها ام األساليب التمويليةحىت ولو قام اآلخرون باستخد

 حترمها. الشريعة اإلسالمية ألن اإلسالمي املصريف العمل مييز ما أهم عطاءا و أخذا الربوية  بالفائد التعامل عدم  - 

 اتقوا آمنوا الذين يأيها تعاىل  :تعاىل قوله يف الربا آكل على إال قرآنال يف بلفظها احلرب يعلن مل تعاىل اهللا أن بل

 رؤوس فلكم تبتم إن و رسوله و اهللا من حبرب فأذنوا تفعلوا مل فإن مؤمنني كنتم إن الربا من بقي ما ذروا و اهللا

   279– 278 اآلية ، البقرة سورة )   تظلمون وال تظلمون ال أموالكم

 حالة كانت مهما الفائدة زائد رأمساله اسرتداد على جيربه الذي للمقرض االستغالل مةق ميثل الفائدة فنظام

  . املستثمر

 ذلك و للمجتمع النفع حتقق اليت املشاريع يف لالستثمار اإلسالمية البنوك تسعى  احلالل املشاريع يف الستثمارا - 

 الربح حالة يف التمويل طالب و املال صاحب نيب التعاون على عتمدت اليت  التنموية مشاريعه متويل يف املشاركةب

 االهتمام دون ممكن فائدة سعر أعلى لتحقيق يسعى الذي التقليدي النظام عن مميز جيعله ما وهذا  اخلسارة أو

  . لإلنسان ضارة أم نافعة كانت إن فيما ستوظف اليت املشاريع لطبيعة

 االجتماعية التنمية و االقتصادية التنمية بني اإلسالمية البنوك تربط :االجتماعية بالتنمية االقتصادية التنمية ربط - 

 يفعل وال ، اجلانبني يغطي بذلك هو و ، مبراعاته إال اقتصادية تنمية على حنصل ال أساس األخرية هذه يعترب و ،

 خيص اعتبار ألي النظر دون ، الكبرية األرباح ذات املشروعات على تركز حيث التقليدية البنوك تفعل كما

  . االجتماعية التنمية

  

  المبحث الثاني: ماهية إدارة الجودة الشاملة

 

 تميزة اليت توصل اليها الباحثون يف خمتلف التخصصات واليتالفلسفة االدارية امل إدارة اجلودة الشاملةتعترب 

ج للتطور التارخيي للجودة وهي فلسفة كغريها من الفلسفات جاءت نتا  موال لتطبيقها،سالت احلرب الكثري ورصدت هلا األأ

وغريهم  إلعطائها صبغة  IshikawaوCrosbyو Demingمثال أوائل واد األوقد سعى الرّ  ،وكآخر مرحلة

                                                
 املناخ حتديات و اجلزائرية االقتصادية املؤسسة" حول األول الوطين امللتقى، نوال بن عمارة، حماسبة البنوك اإلسالمية دراسة حالة بنك الربكة اجلزائري - 1

  .2003 أفريل 22/23" اجلديد صادياالقت
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قابلة للتطبيق من خالل جمموعة من املبادئ واملراحل اليت ميكن تتبعها. وكأي فلسفة هناك الكثري  إحصائية وعلمية ومرونة

 وهذا ما سيتم التطرق اليه يف النقاط التالية: هان تعرتض طريقأن هناك عوائق ميكن أما من املزايا اليت ميكن حتصيلها ك

 دارة اجلودة الشاملةإمفهوم  - 

 رواد إدارة اجلودة الشاملة - 

 أ سباب ومزايا تطبيق إدارة اجلودة الشاملة - 

  سالميداري اإلادارة اجلودة الشاملة يف الفكر اإل - 

 

  الشاملة دارة الجودةإلمطلب األول: مفهوم ا

 وهي 1الثقافية" احلدود تتجاوز اليت واملبادئ اإلدارية املمارسات من عاملية جمموعة" هي الشاملة اجلودة إدارة

 على ؤكدت كفلسفة عرفتو 2نهج املتبع يف تسري وإدارة كل من اجلانب االجتماعي والتقين بغية حتقيق نتائج جيدةامل

�دف إىل حتسني األداء اليت تكاملة املهي فلسفة اإلدارة ف .3املستمر والتحسني املوظفني ومشاركة ، العمالء على الرتكيز

العملية ب ايلر الفدمعهد اجلودة  هاعرفكما  .4 تجاوز توقعات العمالءلواخلدمات والعمليات  بشأن املنتجات بشكل مستمر

ساليب  أد املتاحة من مسؤولني وموظفني و التنظيمية اليت تسمح بتلبية احتياجات العمالء وتوقعا�م باستخدام كل املوار 

إدارة اجلودة الشاملة عبارة عن  من جهة أخرى .5واخلدمات اتكمية بغرض التحسني املستمر يف العمليات واملنتوج

                                                
 :C. Forzab, B.R. Kokac, F. Salvadord and W. Niee argumentsM. Rungtusanathama; TQM across multiple countriesـ 1
Convergence Hypothesis versus National Specificity ,  Journal of Operations Management, Volume 23, Issue 1, January 
2005, Pages 43-63,p44 

 J.C. Bou-Llusar et al, An empirical assessment of the EFQM Excellence Model: Evaluation as a TQM framework ـ 2
relative to the MBNQA Model , Journal of Operations Management 27 (2009) 1–22,p 01 
 A. Abrunhosa, P. Moura E Sa,  Op. cit.,p  211ـ 3
4 - O. Bayazit, B. Karpak, An analytical network process-based framework for successful total quality management 
(TQM): Anassessment of Turkish manufacturing industry readiness, Int. J. Production Economics 105 (2007) 79–96,p    .
80 
 
5- Alexandros G. Psychogios, Understanding Total Quality Management in Context: Qualitative Research on Managers’ 
Awareness of TQM Aspects in the Greek Service Industry, The Qualitative ReportVolume 12 Number 1 March 2007 40-
66,P41. 
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منتجات  تحقيق أهداف املنظمة وذلك لتوفريلة بأكملها بفعالية وكفاءة ؤسسطة املنتظمة اليت تقوم �ا املمن األنش جمموعة

 1.يضا مما حيقق رضا الزبائنأيف الوقت املناسب والسعر ت ذات مستوى من اجلودة وخدما

 إدارة اجلودة الشاملة هي الفلسفة اليت ساعدت العديد من الشركات منذ   Aspinwallو  Yusof وعند

Shari et Aspinwall, 2001حىت اآلن للحصول على الريادة.   1960
2
ت رغبا يركز هذا التعريف على معرفة.

  وحاجات املستهلك والعمل على إرضائه من خالل استخدام األساليب الكمية لتحقيق رغباته. 

يت من خالهلا يتم ال بأ�ا فلسفة إدارية تشمل كافة نشاطات املنظمة British Standards Instituteكما عرفها 

ن طريق الطرق وأقلها تكلفة ع وحتقيق أهداف املنظمة كذلك بأكفأ ،وتوقعات العميل وا�تمع حتقيق احتياجات

فالتحسني املستمر يتطلب وجود ثقافة تنظيمية تشجع  .3مجيع العاملني بدافع مستمر للتطويراالستخدام األمثل لطاقات 

عملية التحسني تأيت من و  فر جمموعة من االدوات املشجعة على االبداع،و ل من اخلوف وتلعلى االبتكار باستمرار، وتق

ىل الدروس إا ستنادً إول مرة، أشياء صحيحة من أجراءات التصحيحية، وحماولة فعل اء، وتنفيذ اإلخطالتعلم من األ

ة يوبالتايل البد من حتديد فرص التحسني املستمر؟ والتغذية الراجعة اليت يتم مجعها من جهات داخل املستفادة من املاضي،

كن تعريف ادارة اجلودة الشاملة على أساس الكلمات اليت ومي 4 باستمرار. التقدم حنو حتقيق اهلدفمدى وخارجية لقياس 

وختطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة كافة النشاطات املتعلقة بتطبيق اجلودة كما يتضمن ذلك دعم إدارة  :يتكون منها املصطلح

 مشاركة تعينملة الشايف حني  ،تلبية متطلبات العميل وتوقعاته فهي اجلودةما أ ،اجلودة وتوفري املواد الالزمة نشاطات

ة وبالتايل ينبغي إجراء التنسيق الفعال بني املوظفني حلل مشاكل اجلودة  وإجراء التحسينات اندماج كافة موظفي املؤسسو 

ستويات املبأ�ا القيام بالنشاط الصحيح منذ اللحظة األوىل ألدائه مع حتسني  hornegerenويعرفها الباحثون  .5املستمرة

؛ البعد االول اجتماعي النظر إليه من خالل بعدين رئيسنياجلودة الشاملة كمفهوم ميكن  .6املستهلكباالعتماد على رضا 

                                                
1 The Application Guide for The Deming Prize, For Companies and Organizations Overseas, 2012. 
2 - Ramazan Erturgut and  Serhat Soyúekerci. ;   The problem of sustainability of organizational success in public 
educational institutions: a research on the education administrators in Turkey / Procedia Social and Behavioral 
Sciences 1 (2009) 2092–2102  
3. British Standards frome Standards UK www.standardsuk.com 
 A. Abrunhosa, P. Moura E Sa,  Op. cit.,p  211ـ 4

  .23مرجع سابق, ص حمفوظ امحد جودت,-  5
  .80, ص2009, 1, عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع،ط 2000:9001اليزوقاسم نايف علوان, ادارة اجلودة الشاملة ومتطلبات ا -  6
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اشراك املوظفني و تدريب العمال، و العمل اجلماعي، و القيادة، و والبعد الثاين تقين، فالبعد االجتماعي خيص املوارد البشرية، 

 فيعكس مدى التوجه حنو حتسني االنتاج من خالل أساليب العمل يف العمل واألهداف واختاذ القرارات، أما البعد التقين

، وحتسني نوعية املنتجات من سلع وخدمات املقدمة للعمالء. إن أ�ا توضيح املعاملوالعمليات واإلجراءات اليت من ش

يهما نظرة شاملة ال ميكن عزهلما عن بعضهما البعض بل جيب النظر إل جتماعي والفيندارة اجلودة الشاملة ببعديها اإلإ

ىل النتائج إوعامة ومتكامل ومرتابطة مما يعكس الطابع الشمويل إلدارة اجلودة الشاملة، هذا الطابع الشمويل ميتد ايضا 

ىل حتسني االداء التنظيمي، إفلسفة ادارة اجلودة الشاملة تؤدي . و املتوقعة حبيث حيفظ ويوازن بني اصحاب املصاحل املختلفة

من خالل حتسني كفاءة العمليات اليت تنتج وذلك ، وتستجيب حلاجا�م الكامنة واملتغريةفة للعمالء،  قيمة مضاريفتو و 

  1السلعة وأاخلدمة 

  

  رواد إدارة الجودة الشاملة المطلب الثاني:

  Deming دميينج  :والأ

صبح يلقب أستاذ يف جامعة نيويورك وأ يعد من اإلحصائيني البارزين يف عمليات حتسني اإلنتاجية واجلودة وهو

دارة اجلودة الشاملة على جمموعة من املبادئ وعددها إيف  Demingيشمل أسلوب  إدارة اجلودة الشاملةبأنه أب ثورة 

وحدد سبعة أمراض فتاكة تعيق األداء التنظيمي، والعديد من العقبات مبدأ توجيهي لتحقيق اجلودة الشاملة، اربعة عشر 

ربعة عشر وجتنب األمراض القاتلة السبعة األ لتزام باملبادئلشاملة، فيؤكد دميينج  ان اإلاليت حتول دون تطبيق إدارة اجلودة ا

ملبادئ ايدرك االساس املنطقي الذي بىن عليه افكاره و  Demingداء وجودة عالية، واملتفحص لكتابات أن من حتقيق ميكّ 

حصاء، علم النفس، نظرية النظم، من العلوم؛ اإلفروع  ةربعأ لالشر واألمراض القاتلة السبعة من خالتوجيهية األربعة ع

خطط.  pdca.do. chek.act . planوقد ابتكر ما يسمى بدائرة دميينج  2نظرية املعرفة. والذي وصفه بعمق املعرفة

  نفذ .افحص. حسن.

                                                
 J.C. Bou-Llusar et al, Op. cit.,p 5 ـ 1
    C. Forzab, B.R. Kokac, F. Salvadord and W. Niee argumentsM. Rungtusanathama; Op. cit. ,20– 26ـ 2
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 Deming) دائرة 1شكل رقم (

 

 

يف جناحهم ولذلك مت  هبدور يعرتف ، وهم أول من من أسباب جناح وتفوق اليابان يف اجلودة Demingيعترب و 

ن اإلدارة هي أب  Demingويرى  ،تكرميا له على إسهاماته يف النهضة اليابانيةوسام اإلمرباطورية 1960ه يف عام تقليد

من الفشل يف حتقيق أو الوصول إىل  %80املسؤولة عن بناء األنظمة اجليدة مبا يف ذلك  املتعلقة باجلودة  ويقول أن 

ا املبادئ مأ اىل العاملني. %20طلوبة يف الواليات املتحدة يعود اىل النظام والذي ميكن تغيريه من قبل اإلدارة واجلودة امل

  إلدارة اجلودة الشاملة ميكن ذكرها فيمايلي: Deming 14 ـعشر ل ربعةاأل

  Deming لـ يوضح املبادئ االربعة عشر :02جدول رقم 

Deming's 14 Points 

1. Create constancy of purpose toward improvement of product and service. 

 انشاء اهداف ثابتة .اجتاه حتسني املنتج واخلدمة

2.  Adopt the new philosophy. . تبىن فلسفة عمل جديدة 

3.  Cease dependence on inspection to achieve quality 
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ول على اجلودةجتنب االعتماد على الفحص كوسيلة وحيدة للحص   

4.  End the practice of awarding business on the basis of price tag alone. 

 التوقف عن ممارسة تقييم االعمال على اساس السياسة السعرية

5.  Improve constantly and forever the system of production and service. 

بتقليل الكلفتدرجييا ى العمليات االنتاجية واخلدمية مبا يرفع من مستوى النوعية ويساهم التحسني وبصورة مستمرة وثابتة من مستو  . 

6.  Institute training on the job. أسس للتدريب يف العمل  . 

7.  Institute leadership. أسس ملفهوم القيادة    

8.  Drive out fear. بكفاءة داخل املؤسسةالعمل اجلميع اخلوف لكي يستطيع  أطرد   

9.  Break down barriers between departments. أزل املوانع بني األقسام   

10.  Eliminate slogans, exhortations, and targets for the work force. 

لإلنتاججديدة ملطالبة مبستويات عيب يف االنتاج واخلدمة وامأزل الشعارات اليت تضع أهداف احلث على صفر  . 

11.  Eliminate numerical quotas for the work force and numerical goals for management. 

باهلدف من اسلوب قيادتك او غري القيادات اليت تعتمد هذا االسلوباالدارة ام أزل نظام احملاصصة واالهداف العددية ونظ . 

12.  Remove barriers that rob people of pride of workmanship. Eliminate the annual rating or merit system. 

 أزل احلواجز واملوانع اليت حترم العمال واالدارة واملهندسني العاملني من الشعور بالفخر مما اجنزوه

13.  Institute a vigorous program of education and self-improvement. 

  .فعال للتثقيف والتطوير الذايتبرنامج اعداد 

14.  Put every body in the company to work to accomplish the transformation 

  .يالتغيري املؤسسعملية شركاء يف اجناز اجلميع اجعل 

J.  Gerald Suarez, Three Experts on Quality Management: Philip B. Crosby,W. Edwards Deming,Joseph M. Juran 

,Department of the Navy Office of the Under Secretary of the Navy Total Quality Leadership TQLO Publication No. 

9202,July 1992,p12 
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  1دث عنها فهي:مراض السبعة القاتلة اليت حتما األأ

 . ياب الغاية الثابتة واهلدف املستقر لتحسني اخلدمة واملنتجغ - 

 . قصرية األجلالالرتكيز على األهداف واملكاسب  - 

 تقييم أداء العاملني السنوي والتقييمات السنوية األخرى  - 

 . التغيري اإلداري السريع وعدم الثبات يف مكان واحد - 

 . اإلدارة باألرقام - 

 . الية جداَ مصاريف عالجية ع - 

  . مصاريف قانونية عالية جداَ  - 

    Juran Josef جوزيف جوران :ثانيا

وهو Statistical Quality control  حصائية للجودةول من تكلم عن املراقبة اإلأهو  Juran جوران

أوىل اهتماماته و  .2 صبح مرجعا عامليا يف هذ ا�الأالذي   The Quality control handbookمؤلف كتاب

وأعطيت األولوية يف هذا الطريق للعملية اإلنتاجية وعملية . ) لعمليات اإلنتاجQCانت تتمثل  يف مراقبة اجلودة (ك

ووجد أن التوعية   ،و املظهر اخلارجيأويف كثري من األحيان كان يهتم باجلودة النهائية للمنتج من الناحية الشكلية  ،التوزيع

حيث  اجلودة  هي نتيجة التفاعل بني   ألنشطة التنظيمية ومنسقة بشكل جيد.والتحسيس جيب أن تكون متكاملة مع  ا

                                                
1 J.  Gerald Suarez, Three Experts on Quality Management: Philip B. Crosby,W. Edwards Deming,Joseph M. Juran 

,Department of the Navy Office of the Under Secretary of the Navy Total Quality Leadership TQLO Publication No. 

9202,July 1992,p12 

 
2
 William Johnson and Richard J. Chevala, total Quality in marketing ,St  Luise Press,1996,p50. 
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املعلم األول للجودة يف العامل حيث ساهم يف  فهو 1.العمليات التنظيمية املختلفة، كما عرب عنه مفهوم اجلودة الشاملة

وقد تبىن  ،دعم ا�هودات اخلاصة باجلودة يف مهم التزام اإلدارة العليا أنتعليم اليابانيني كيفية حتسني اجلودة  وهو يعتقد 

دارة اجلودة الشاملة بإ  Juranهتمام إكان و واليت تعمل بشكل مستمر على حتسني مستويات اجلودة. ،فكرة فريق العمل

 كما قدم   ،دارة اجلودةإل مفهومه يساعد علي حتقيقبشكل بسيط  إىل اإلدارة العليا األفكارتقدمي  هوكيف ميكن

Juran2وهي: اجلودةت عملية لتحسني خطوا  

هداف من ىل األإم الوصول ينظت ،هداف التحسنييد أدحت ،واستغالل فرص احمليط للتطوير إىل بناء وعياحلاجة  - 

، فراد بالتدريب اآلزمتزويد األ ،حتديد املسهل تيار املشاريع، تعيني فرق العمل،خإخالل جمالس اجلودة، حتديد املشاكل، 

النتائج احملافظة على  ،تواصلال اف مبجهودات األفراد؛عرت إلحتضري تقارير عن سري العملية؛ ا، املشاكل حلل تنفيذ املشاريع

وقد ترجم ة، لسنوي للنظام وللعمليات يف املؤسسدليل التحسني ا خالل على قوة الدفع يف التحسني من افظةاحمل ،احملققة

Juran  ــــــــــإلدارة لهذه األفكار يف شكل أطلق عليه ثالثية عمليات ا Juran   وهي ختطيط اجلودة، ضبط اجلودة، 

  :3حيث وحتسني اجلودة

ختطيط اجلودة: يتم فيها الرتكيز على حتديد العمالء واحتياجا�م وتطوير نوعية املنتج واختاذ القرارات الالزمة   .أ 

 لالزمة إلنتاج السلع واخلدمات.إلشباع احتياجات العمالء وتوقعا�م ومن مث حصر اإلمكانيات املادية والبشرية ا

و كمجموعة من املعارف أكعملية �تم بالتحليل QCمنذ البداية كان ينظر اىل مراقبة اجلودة و  مراقبة اجلودة:  .ب 

4التقنية والتحليلية يف التسيري
واختاذ اإلجراءات التصحيحية  ،وتركز على وحدات القياس وتكرار عمليات املراقبة .

ومقارنتها باملواصفات  تم فيها التقومي الفعلي للمنتجاتالعملية إلشباع متطلبات العمالء وي الالزمة للسيطرة على

ان الفوائد    Demingيقدر  وعملية التقومي،  عميل، مث حل أي مشكالت تكشف عنهااليت يرغب فيها ال

                                                
1- J.A.P. Hoogervorst, KLM Royal Dutch Airlines, Schiphol, The Netherlands, and P.L. Koopman and H. van der Flier, 
PERSPECTIVES Total quality management The need for an employee-centred, coherent approach, The TQM Magazine, 
Vol. 17 No. 1, 2005, pp. 92-106 

 
2
 John S. Oakland, total quality management text with cases, 2003, 3rd edition, USA, p19.   

الة مقدمة لنيل رس –عبد ا�يد بن حسن أل الشيخ, ادارة اجلودة الشاملة وإمكانية تطبيقها يف ادارة جوازات الرياض من وجهة نظر الضباط العاملني  فيها  - 3

  .23-22, ص ص 2004جامعة نايف للعلوم األمنية, قسم العلوم اإلدارية, غري منشورة,  –شهادة املاجستري يف العلوم اإلدارية 
4 - Feigenbaum, A.V. Total Quality Control, McGraw-Hill, New York, NY, (1961), p. VII 
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ع تطور اجلوانب قة مله عال ℅ 97، يف حني أن ℅ 3ات مراقبة اجلودة ال تتعدى ئياحملتملة النامجة عن إحصا

 ءىل ما وراإ اجلديدة وسعت الرؤية و هذه النظرة  ا يف ذلك النظم املؤسسية األخرى، مبالتنظيمية األخرى

ورأى ان تستند فلسفة إدارة اجلودة الشاملة على  .عن الضرورية  منها تكدأو  عمليات اإلنتاج األساسية نفسها

 1.على العمالء، والتحسني املستمر ، وإشراك العاملني  ثالثة مبادئ هي على النحو التايل؛ الرتكيز

تكليف األفراد و وضع اآلليات املساندة الستمرار اجلودة من خالل توزيع املوارد  ىحتسني اجلودة : وتركز عل  .ج 

زم و تشكيل هيكل دائم يتوىل متابعة اجلودة واحملافظة على مبتابعة مشروعات اجلودة وتوفري التدريب الآل

على ضرورة توفر  التأكيدشاركة االفراد العاملني بعقلية وروح جديدة تناسب اجلودة  مع مب احملققة.املكاسب 

املناخ املناسب الذي جيعل العاملني فخورين مبا يقدمونه، وقد نوقشت هذه اجلوانب لفرتة وجيزة، ومع ذلك كان 

والتقنية الالزمة إلنتاج وتسليم منتجات مبعايري شبكة من اإلجراءات اإلدارية  ينظر اىل نظام اجلودة على أ�ا دائما

  2حمددة

  Crosby كروسبي: ثالثا

مث  ،وجوب توفر نظام خاص بكل عملية أو ممارسة بصورة تتكامل مع بعضها كشرط لتحقيق اجلودةب Crosbyيرى 

ا االتصال بالعمالء موثانيه ،ما االتصال بالعمالء للتأكد من مقرتحا�م واحتياجا�مأوهل ،البد من توفري وسيلتني لالتصال

اليت  ،ة لتبادل املعلومات واخلربات وإتاحة الفرصة هلم باستمرار للتعبري عما لديهم من مقرتحات ومعلوماتداخل املؤسس

يعىن صفر و خطاء؛ ن مينع األأ النظام على نأيرى  كماو  3البد أن تكون نافعة حبكم جتربتهم ومعايشتهم ألجواء العمل 

ميكن  خطوة لتطوير اجلودة Crosby  14 كما وضع4يعىن معرفة تكلفة عدم املالئمة املعياري)، و  (األداءخطأ

  يف اجلدول املوايل:تلخيصها 

                                                
1 - Dean, J.W. and Bowen, D.E. “Management theory and total quality: improving research and practice through 
theory development”, Academy of Management Review, (1994),  Vol. 19 No. 3, pp. 392-418 
2- J.A.P. Hoogervorst, KLM Royal Dutch Airlines, Schiphol, The Netherlands, and P.L. Koopman and H. van der Flier, 
PERSPECTIVES Total quality management The need for an employee-centred, coherent approach, The TQM Magazine, 
Vol. 17 No. 1, 2005, pp. 92-106 .P08 
 

  .99-98ص ص، 2007 ،1 القطاعني اإلنتاجي واخلدمي وعمان دار جرير .طيف ادارة اجلودة الشاملة، مهدي السامرائي-  3
4
 John S. Oakland, Op. cit., p19.   
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  ربعة عشرذو اخلطوات األ Crosbyيوضح منوذج  03جدول  رقم 

 

J.  Gerald Suarez, Three Experts on Quality Management: Philip B. Crosby, W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, 

Department of the NavyOffice of the Under Secretary of the Navy Total Quality Leadership TQLO Publication No. 92-

02, July 1992. 

  Crosby’s 14 Steps                                  Crosby ـل 14اخلطوات 

   Management commitment.1 اإلدارة لتزامإ1

   The quality improvement team  .2 . فريق حتسني اجلودة2

   Quality measurement  .3 . قياس جودة3

 Quality awareness  .5 اجلودةب. الوعي 5

  The cost of quality  .4 . تكلفة اجلودة4

   Corrective action  .6 . إجراءات تصحيحية6

 Zero defects planning  .7 ب عيمصفر ل تخطيطال .7

 Quality education  .8 . جودة التعليم8

 "Zero Defects Day"  .9 "يا صفر معيب. يوم9

 Goal setting  .10 . حتديد األهداف10

 Error-cause removal  .11   اءطخاال اسباب ةلااز . 11  

 Recognition .12 عرتافالا12 

 Quality councils  .13  اجلودة. جمالس 13

 "Do it over again"  .14   كرر ذلك مرة  اخرى14 
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   Ishikawa : إيشيكاوارابعا

، Ishikawaحيث عرفت الحقا مبخطط  ،تطبيق األساليب اإلحصائية لضبط اجلودة ىلإ Ishikawaنادى

وإمنا يدخل ضمنيا ، املستهلك ليس الشخص الذي يدفع األموال لشراء املنتجات النهائية أن Ishikawaولقد اعترب 

وكل فريق  ،وقد اوجد حلقات اجلودة اليت يتم من خالهلا مشاركة العاملني يف فرق العمل ،ةيف األفراد العاملني يف املؤسس

 Ishikawaإن فلسفة  لقة باجلودة و تطويرها.مجيعهم يسامهون يف حل املشاكل املتع ،اىل مثانية عمال ةيتكون من أربع

 ،يف استخدام فرق العمل تتمثلبأن القيمة احلقيقة Ishikaw اعتربلقد  تعليم والتوعية بني العاملني،ر الالياباين هو نش

ن حلقات اجلودة حتدد ما إذا كانت احللول قد حققت أهدافها أم ال. إن أو  ،ويف حل ومعاجلة املسائل ذات الصلة باجلودة

وتعمل على إدخال التحسينات املستمرة  ،لية منطية موحدة عمم من قبل أعضاء حلقات اجلودة تعتربالعملية اليت تستخد

، إن أنشطة حلقات اجلودة هي جزء مكمل ملدخل ادارة اجلودة الشاملة .) PDC1على اجلودة من خالل دورة دميينج(

من اجل ضبط اجلودة ميكن حتديد ابرز النقاط  باعتبارها تستهدف حتقيق التحسني املستمر من خالل فرق العمل و

ة يف تشخيص املشاكل وطرح على إشراك مجيع العاملني باملؤسس : العملفيمايلي Ishikawaلية اليت اقرتحها الك

 وتكوين حلقات ضبط اجلودة، ،ركة الفعالة يف تطوير اجلودةالرتكيز على التدريب لزيادة قدرة العاملني على املشاو  ،حلوهلا

  1تطبيق األساليب اإلحصائية

  Baldrigeبالدريج : خامسا

ة �دف من ورائه لتحسني ت جمرد برنامج إضايف تطبقه املؤسسدارة اجلودة الشاملة ليسإأن  Baldrigeيرى 

بل هي  ثورة على ، مستوى اجلودة لديها يف ظل اإلبقاء على فلسفتها احلالية و�جها اإلداري القائم الذي تسري عليه

إرضاء العميل من خالل تقدمي  جديدة �دف إىل وفلسفة إدارية ،ةيري جذري وشامل لكل مكونات املؤسسوتغ القدمي

 .تقدمي املنفعة واالبتعاد على أي تصرف يضر بالبيئةو وذلك وفق ما يريده ويتوقعه،  ،مستمرجودة عالية له وبشكل 

                                                
 .90ص ، قاسم نايف علوان ، مرجع سابق -  1
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ىل حتقيق الرضا إدارة اجلودة كنظام متكامل يسعى إجيد أنه قد صور مفهومه عن  Baldrigeواملتفحص ملضمون منوذج 

 .1هتمام بالعناصر اليت يوضحها الشكل التايلعمالء من خالل اإللدى ال

  Baldrige  : يوضح مكونات منوذج 02شكل رقم 

 

  واملتأمل ألفكار الرواد الذين مت ذكرهم فيما سبق سيلحظ مايلي:

جيب رة اقتناع اإلدارة بان اجلودة هدف أساسي ى وضع مبادئ عامة للجودة تبدأ بضرو عل  Demingركز دميينج - 

  الصحيح؛ لالسعي إليه وحتقيقه من البداية بالشك

 ،والرقابة على اجلودة ،التخطيط للجودة اليت تتضمنقدم حلقة اجلودة الثالثية  Joseph M. Juran جوران - 

 والتحسني املستمر؛

  ة؛نشطة املؤسسإلدارية واإلنتاجية وأحكام الرقابة على اجلودة يف كل مراحل العمليات اإركز حول  Crosbyكروسيي   - 

                                                
 .187ص   2001،1ط ،(وجهة نظر) عمان .دار وائل للنشرعمر وصفي عقيلي، مدخل اىل املنهجية املتكاملة إلدارة اجلدة الشاملة  -  1
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الذي كز على آلية حل املشكالت اليت تعيق اجلودة باملؤسسة لذلك قدم  منوذج السمكة ر Ishikawaوا ايشيكا - 

 األسباب احلقيقية للمشاكل ومن مث إجياد احلل الرئيسي هلا؛ يشرح 

اجلمع بني خمتلف بن اجلودة من وجهة النظر اليت رآها مهمة لك على ركز  باحثبناء على ما تقدم نالحظ أن كل 

 نظرة امشل و أكمل عن اجلودة الشاملة. نتحصل علىاآلراء 

  

 تطبيق ادارة الجودة الشاملةو عوائق مزايا  المطلب الثالث:

   أوال: المزايا

كثر شعبية يف كل أصبحت األحرف االوىل األ TQMإدارة اجلودة الشاملةان   Barrier Michael قال  

لشركات او  ، املة عرفت للمرة األوىل يف الشركات الصناعية الكبرية اليت تواجه حتديات كبريةإدارة اجلودة الشو  .مكان

وأشار اىل أن الشركات  .اجلودة العالية اليت تتمتع �اافسة لالشتداد اكثر نظرا لسمعتها و املنهي اليت دفعت اليابانية 

تزود الشركات الكبرية  استفادت من برامج النوعية، وذلك  فالشركات الصغرية اليت ،الصغرية تأثرت بإدارة اجلودة الشاملة

جدا وهذا مهم  .على برامج اجلودة اخلاصة �ات على أن املوردين الصغار عليهم االعتماد ألن الشركات الكبرية أصر 

جلودة حققت ادارة او  .، منتجات بدون عيوبسني املنتجات، واألسعار واخلدماتحت ،بالنسبة لدورة التحسني املستمر

1ميكن إمجاهلا فيما يلي: أخرىالشاملة للمنظمات احلديثة مزايا 
  

 ؛جبودة عالية وتكاليف بأقلتعزيز املوقع التنافسي هلذه املؤسسات  - 

زيادة األرباح و ثلة يف حتقيق النمو تم، املجناز أهدافهاإة اليات املتتابعة اليت تتيح للمؤسسسلسلة من الفع طبيقت  - 

 واردها البشرية ؛واالستثمار األمثل مل

فهي  ،حد أهم التحديات التنظيمية الكبرية اليت تستلزم تعبئة جهود اجلميع وذلك من خالل الرتكيز على الزبونأمتثل   - 

حيث املناخ التنظيمي املالئم الذي ميثل أحد أهم مستلزمات  ،نقطة البداية املوفقة يف هذا ا�ال من خالل أفراد التنظيم

 فلسفة؛جناح تطبيق هذه ال

 ؛الرتكيز املستمر على حتسني العملية فالرتكيز على املخرجات أو النتائج تعد غاية يف األمهية - 

                                                
 .69- 68.ص ص، مرجع سابق، حممد عبد الوهاب العزاوي -  1
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وتقليص املشاكل ، العمليات التشغيليةيف زيادة الكفاءة من خالل تقليص الضياع يف املخزون وتقليص األخطاء   - 

 املتعلقة بالزبائن (شكاوي الزبائن الداخليني واخلارجيني)؛

ملنظمات اإلنتاجية واخلدمية ادارة اجلودة الشاملة يف إلقد أسهمت األنشطة املتعلقة باستخدام  :احلصة السوقية ةزياد  - 

 ؛زيادة احلصة السوقية يف  بشكل كبري

 1وباإلضافة إىل ما سبق ميكن إضافة املزايا التالية: 

 ر الذي يؤدي إىل تقليل التكلفة إىل احلد األدىناألم مرة إدارة العمل الصحيح من أولأي تقليل األخطاء والوقاية منه   - 

 ؛مع احلصول على رضا الزبون

يسهم يف تقليل التكاليف لقة باخلدمة املقدمة وهذا شمل كافة األعمال املتعيحساب تكلفة اجلودة داخل املؤسسة ل  - 

 ؛ويساهم يف حتسني اإلنتاجية من حيث الكم والتكلفة ،واحلد من اهلدر يف املوارد

ما ميتلكه العنصر البشري يف املؤسسة من قدرات ومواهب وخربات  وتثمنياد أسلوب العمل اجلماعي التعاوين اعتم  - 

 ة وزيادة قدر�ا على مواجهة التغيري والتعاون ؛دة القدرة التنافسية للمؤسسوهذا يؤدي بدوره اىل زيا

 ؛املسؤوليات بدقةوحتديد  ة نتيجة لوضوح القيادةوتطوير النظام اإلداري يف املؤسس ضبط - 

ومن خالل خلق بيئة عمل مناسبة  ،مر من جهةمن خالل االهتمام بالتدريب املستتنمية مهارات وقدرات املوظفني  - 

 بتكار واإلبداع من جهة أخرى ؛تؤدي للرضا الوظيفي وتشجيع اإل

مجيع العاملني باملؤسسة مهما   و العالقات اإلنسانية السليمة بني توفري جو من التفاهم والتعاون واالتصاالت املفتوحة - 

 ؛كان حجمها ونوعها حيث حيل التعاون واملساندة بدال من التنافس

 ؛زيادة حركة ومرونة املؤسسة يف تفاعلها مع املتغريات واستجابتها بسرعة ومرونة  - 

                                                
جامعة نايف للعلوم االمنية  ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلو االدارية  :رة اجلودة الشاملةاجتاهات القيادات االمنية حنو تطبيق ادا، حرب بن محود بن جرب النعيمي -  1

 .45وص 2006منشورة. ريغ، قسم العلو م االقتصادية 
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حتسني الصورة رعة و وبالتايل التقليل من شكاوى العمالء وخدمتهم بس، تقليل الوقت الالزم إلجناز املهمات للعميل - 

 .الذهنية للمؤسسة

هتمام باجلودة يؤدي لزيادة الوقت عدم اإل نألحتقيق اجلودة وذلك بتطوير املنتجات واخلدمات حسب رغبة العمالء  - 

  عمال املراقبة وبالتايل زيادة شكاوى املستفيدين من هذه اخلدمات .أإلجناز املهام وزيادة 

  ة الشاملة.يوضح مزايا تطبيق ادارة اجلود 03شكل رقم

  

    عوائق تطبيق ادارة الجودة الشاملة ثانيا:

بالوضع الرضا دارة اجلودة الشاملة هو الرضا عن النفس  و إويعيد نفسه يف تطبيق  يتكررشرتك والذي عادة ما العائق امل

الشاملة دارة اجلودةإهم العوائق اليت تواجه تطبيق أط القادمة تبني اوالنق .احلايل وعدم السعي اىل التحسني
 1

.  

، والعمل بوضوح على الوصول ادارة اجلودة الشاملة تشجيعملزمة  بدارة العليا االدارة العليا: اإلإلتزام نقص  - 

 .ري املوارد يعد ضرورة لتحقيق ذلكتوفو ، ىل هدف التحسني املستمر للجودة جلميع العاملنيإ

                                                
1- N Srinivasa  Gupta  and B Valarmathi, Total Quality management, McGraw-Hill ,2nd edition , .2009,pp24_25. 
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هو تغيري ثقافة دارة اجلودة الشاملة إام تطبيق مأهم العوائق أعدم القدرة على تغيري ثقافة املنظمة: واحد من  - 

التغيري ممكن  فقط و وهذا ما يتطلب الكثري من التدريب وبرامج التوعية ، ة احلالية اىل ثقافة جديدةاملؤسس

 ة عندما تكون هناك ثقة بني رب العمل والعاملني.فراد أ�م جزء من املؤسسدرك األعندما يُ 

شارة عندما ينشئون مشاريع بالضرورة عليهم القيام بالتخطيط، ومما جيدر اإلفراد عدم مالئمة التخطيط: األ - 

ذا كان إ كما تركز على الربح ويف حال ما  ان تركز على الزبائن ورضاهم،ن عملية التخطيط جيب أليه إ

 التخطيط غري مالئم فان التطبيق بالتأكيد سيكون مآله الفشل.

ية ويعد التدريب مهم دار ن يكون جزء من العملية اإلأعليم جيب نقص التدريب و التعليم:  التدريب والت  - 

 .عداد اجليد للربامج التدريبيةاإلهلذا جيب على القيادة  .ة لتكون فعالةجدا ألي مؤسس

دارة اجلودة إعند تطبيق  ملصاحلو اأاالقسام يف جل ذا كان هناك عدم تناسق إعدم تناسق اهليكل التنظيمي:  - 

عتماد على فضل اإلي فلسفة عند التطبيق، وسيكون من األأن الفشل سيكون مصري أ فمن املؤكد ،الشاملة

 عند التطبيق. ختالفاتاالنه القضاء على أوهذا من ش ،ي فلسفة جديدةأفرق متعددة لتطبيق 

دوات أ تذا كانإف ن تتخذ بناء على حتليل البياناتأداة القياس وحتليل البيانات: القرارات جيب أضعف   - 

ىل إيؤدي  بس، فكل مشكل عند تتبعه من األصلفالبيانات ا�معة ستقودنا اىل ل، غري مناسبة القياس

 .معاجلته سهولة

الداخلي ي  الزبون أن ال �مل ر أالزبائن: منظمات اجلودة عليها دائما باالستماع واالهتمام  ضعف - 

ن ادارة اجلودة ألقد أمهل  يءويف حال مت امهال الرتكيز على الزبون فان كل شواخلارجي على حد سواء، 

 الشاملة مبنية على ذلك. 

مل يعملوا إذا األفراد النجاح  ادارة اجلودة الشاملة لن يكتب هلإن تطبيق أجدا  ردمن الواالعمل: نقص فرق   - 

  ففرق العمل بإمكا�ا تذليل العقبات اىل حد كبري.، بفرق عمل
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 يسالمداري اإلر اإلدارة الجودة الشاملة في الفكإالمطلب الرابع: 

داء ىل مرحلة ما قبل األإيتطلب التطرق  سالميو جودته يف الفكر اإلداري اإلأتقان العمل إن احلديث عن إ

َوَأْحِسُنوا ( .90النحل اآلية ).ْأُمُر بِٱْلَعْدِل َوٱإلْحَسانِإنَّ ٱللََّه يَ  ( يقول :عز وجلداء. فاهللا سبحانه داء وبعد األاأل خاللو 

مر املطلق يفيد مر مطلق من اهللا تعاىل لإلحسان واألأن  فيهما ا. فاآليت195سورة البقرة اآلية  )للََّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ ِإنَّ ا

ن الكرمي يف  آنتباه يف القر . ومما يلفت اإلهو مقرر يف الشريعة اإلسالميةن يأخذ جبد واجتهاد كما أالوجوب . والعمل جيب 

وهي مقرونة بكلمة صالح حيث جاءت يف ثالثة ومثانني موضعا  ّال إعمل وما اشتق منها  ةمكثري من املواضع ذكره كل

داء العمل وما يستلزمه ذلك من أمما يدلل وبال ريب، على ضرورة توافر شرط الصالحية  يف  حسب احصاء املؤلف

إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذحبتم :( الكرميوقد قال الرسول  .تقانإ

. رواه مسرة بن جندب. )ان اهللا تعاىل حمسن فاحسنوا.( رواه مسلم )ح ذبيحتهريُِ فأحسنوا الذحبة ، وليحد أحدكم شفرته ، ولْ 

ول الشواهد تدل على وجوب يف املصدر األ. و الكثري من اإلحسان واإلتقان لزم  وفرضأنه سبحانه وتعاىل أعين يفهذا  

نه أسالمي جند داري اإلوبالنظر يف فكرنا اإل .يانةاخلغش و الن عدم االتقان هو أوال شك  ،اإلسالمي والثاين من التشريع

ال تستعملين ؟ فضرب بيده على أي اهللا عنه ملا قال لرسول اهللا ضيب ذر ر أففي قصة سيدنا ، مانةأاعترب العمل قد 

دى الذي عليه أخذها حبقها و أ من الَّ إيوم القيامة خزي وندامة، إ�ا مانة و أ�ا إضعيف و  كنأب ذر إيا (مث قال   يبَّ منك

                                                
  سورة املائدة اآلية 57. سورة النساء122. سورة النساء 73. مسرة النساء جزء من االية57. سورة ال عمران277، سورة البقرة من اآلية 62سورة البقرة جزء من اآلية .

. سورة ابراهيم اآلية 23. سورة هود االية  04. و االية09. سورة يونس االية102.و اآلية 46. سورة التوبة جزء من اآلية 102ية. سورة التوبة جزء من اال69.و اآلية 09

. 97و60ية . سورة مرمي اآل110و جزء من اآلية  88و 02. سورة الكهف جزء من اآلية 09. سورة االسراء جزء من االية97. سورة النحل اآلية 29. سورة الرعد اآلية 23

.سورة 100. سورة النور اآلية 51. سورة املؤمنون و اآلية23و 14. و اآلية 56وجزء من اآلية  50سورة احلج اآلية  .94. االنبياء االية112.,82.و االية57سورة طه اآلية 

واآلية  09. سورة العنكبوت اآلية  80.و اآلية و اآلية 67اآلية . سورة القصص 19. سورة النمل جزء من االية227. سورة الشعراء جزء من اآلية71و 70الفرقان اآليتان

. 37. واآلية 11. سورة سبأ جزء من اآلية 04. سورة النبأ اآلية19واآلية  12. سورة السجدة  جزء من اآلية 07. سورة لقمان اآلية45. واآلية 15. سورة الروم اآلية58

. سورة الشورى 46و  33و  07. سورة فصلت اآلية58و  40. سورة غافر اآلية 28. سورة ص االية37و 10. و07. سورة فاطر جزء من االية31سورة االحزاب اآلية

. سورة 12و اآلية  02. سورة حممد اآلية 15. سورة االحقاف جزء من اآلية 21و 15واآلية  30. سورة اجلاثية اآلية 15واالية 26و اآلية  23وجزء من  22جزء من اآلية

. 07. سورة البينة  اآلية 6اىل  4. سورة التني اآلية من 11. سورة الربوج اآلية 11من اآلية  . سورة الطالق جزء29. سورة التغابن جزء من اآلية 29ن اآلية الفتح جزء م

 3اىل  1سورة العصر اآليات من 
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وجبها اهللا أ، وسائر العبادات اليت  كالصالة والصومربه  مانات ختتلف، فمنها ما يكون بني العبد و واأل رواه مسلم. ).فيها

فيجب الوفاء �ا  ،سرار وغري ذلككالودائع والصنائع واأل  األفراد، ومنها ما يكون بني فيجب الوفاء �ا ،تعاىل على العباد

نسان من النعم اليت تفيد نفسه وباجلملة كل ما يكون عند اإل ،ومال وعلمهي كل ما أمتن عليه من قول وعمل يضا، و أ

غشا وخيانة ائها على النحو املطلوب يعترب أدعدم و  ،حسن صورةأعلى  فنحن مطالبون بأدائهمانة أذا كان العمل إوغريه. ف

﴿ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َختُونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل خرى. فقد قال سبحانه ألصاحب العمل من جهة وللمجتمع من جهة 

بإتقان العمل مانة وعدم اخليانة و أداء االبالرسولكما وصانا . 27يةسورة االنفال اآل ﴾َوَختُونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَنـُْتْم تـَْعَلُمونَ 

وصيك بتقوى اهللا، وصدق أيا معاذ  (فمشى ميال، مث قال صرسول اهللا خذ بيدي أفعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال 

احلديث، ووفاء العهد، وأداء االمانة، وترك اخليانة، ورمحة اليتم وحفظ اجلوار وكظم الغيظ، ولني الكالم، وبذل السالم، 

، كما اعترب الرسول )ولزوم االمام، والتفقه يف القرآن، وحب اآلخرة، واجلزع من احلساب، وقصر االمل، وحسن العمل

ال إميان ملن ال  (مانة فقالميان عن خائن األصفة اإل  حدى الشروط الستة لدخول اجلنة، ونزعإمانة عدم خيانة األ

كمل وجه  أسباب جتعل العامل ال يقوم بعمله على أن هناك أالبعض .  فقد يعتقد )وال دين ملن ال عهد له ،مانة لهأ

مكانيات ن توفري اإلأسالمي  داري اإلفلهذا اعترب الفكر اإلأمر حق ومشروع، مكانيات والتدريب، فهذا كنقص اإل

ىل كثري إحيتاج حدى الواجبات، ولعل االستدالل على ذلك ال إزمة اليت حيتاجها العامل إلتقان  العمل املطلوب منه آلال

  1ال به فهو واجب.ضا واجب، ألن ما ال يتم  الواجب إمكانيات اييضاح،  فإتقان العمل واجب،  وتوفري اإلمن اإل

واليت تستوجب من املصارف مراعاة توجب إحداث العديد من التغيريات، دارة اجلودة الشاملة عمليا يسإتطبيق  نّ إ  - 

واختالف عوامل البيئة الداخلية واخلارجية املؤثرة يف  ة والبشرية املتاحة لكل مصرفاليونظرا الختالف املوارد امل ،توفرها

  2ا على التطبيق ؛قدرة البنك على إحداث عدة تغيريات فقد تباينت البنوك يف قدر�

يري يف إدارة اجلودة الشاملة التزام الضوابط الشرعية يف قبول التغب ان تتبع يف عملية تطبيق البنوك اإلسالمية جي  - 

ب . كما جيحيث يعد مستوى اجلودة غري ثابت بل متغري تبعا لتغري احلاجات ،وحتديد مستوى اجلودة للمنتج، إدار�ا

 ابط الشرعية يف اعتبار احلاجة مشروعة ويف كيفية حتقيق إشباعها.و التزام الض

                                                
1

 بتصرف 85-57، ص ص 2000رتكي للكمبيوتر وطباعة االوفست،بيلي ابراهيم امحد العليمي، االهتمام بإتقان العمل يف االقتصاد االسالمي، مصر: ال - 

مقدمة إىل املؤمتر العلمي الثاين لكلية ، ورقة حبثية  حماولة للتجسري والتطوير إدارة اجلودة الشاملة وإدارة اجلودة يف اإلسالم إبراهيم طه العجلوين، عبد اللطيف عبد اللطيف و  -2

  .حمور إدارة اجلودة الشاملة يف منظمات األعمال، لشاملة يف ظل إدارة املعرفةا اجلودة والعلوم اإلدارية االقتصاد
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ذه الفلسفة هي نتاج خصائص اجلودة ه: 1ربط تطبيق إدارة اجلودة الشاملة مبفهوم اإلنتاجية يف االقتصاد اإلسالمي  - 

 فإن الغريبداري يف الفكر اإل الشاملة اجلودة إدارة وفقف سالميداري اإلالشاملة املستمدة من خصائص الفكر اإل

 أهداف بتحقيق مهتماً  جتده وال ومعنوية، مادية شخصية ألهداف حتقيقاً  األوىل بالدرجة واجباته يؤدي العامل

 وال واجباته، ضمن من ليس أصالً  ذلك أن يرى ألنه األحيان، من قليل يف إال- ا�تمع فأهدا عن ناهيك- ةاملؤسس

 وطمعاً  لربه إرضاءً  يعمل حني يعمل اإلسالمي التصور وفق العامل جند ذلك مقابل ويف الوظيفي، وصفه ضمن يقع

 مجيع يتقدم اهللا رضا جند واهتمامها تركيزها حمور العميل رضا الشاملة اجلودة جتعل حني ويف األوىل، بالدرجة ثوابه يف

  .اإلسالمي املنهج ظل يف األولويات

أما يف الفكر  اإلداري  ، يف الفكر اإلداري التقليدي خيضع الفرد إىل رقابة صاحب املؤسسة فقط:  الرقابة املزدوجة - 

ابة الشرعية (صاحب املؤسسة ) الرقابة الذاتية يف املقام األول إىل جوار الرق ؛اإلسالمي فهو خيضع إىل رقابة مزدوجة

واحلساب يف اليوم  قائمة على اإلميان باهللا، أكثر فاعلية، فالرقابة األوىل هي اشد و اليت متارسها السلطة العامة

كرب أ ففي ذلك فانه لن يستطيع اإلفالت من رقابة اهللارقابة السلطة العامة ، فإذا متكن الفرد من اإلفالت من اآلخر

جند ان اهللا سبحانه  ةاالسالمي شريعتناو بالبحث يف  .2 ف سلوك األفراد عن املنهج الصحيحضمان لعدم احنرا

وانه  مطلع عليهوتعاىل مطلع على كل تصرفاتنا واعمالنا وانه مراقب لنا يف كل شيء، واذا عرف العامل  املؤمن ان 

خري، وخوفا من أوال و أملرضاة اهللا بتغاء ذلك اىل اتقان واجادة العمل إ سيدفعهمراقب لنا يف كل شيء ال شك 

  سخطه ولنا العديد من اآليات اليت توضح ذلك:

وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ﴿. وقال سبحانه :  1اآلية النساء ﴾ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا﴿قال اهللا عز وجل : 

فـََلمَّا تـََوفـَّْيَتِين ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت ﴿يه السالم : . وقال تعاىل عن نبيه عيسى عل 52 اآلية األحزاب ﴾َرِقيًبا

، الذي ال ختفى .ومعىن "الرقيب" أي : املراقب، املطلع على أعمال العباد 117 اآلية املائدة ﴾َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ 

 ﴾ْرِض َويـَْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تـُْعِلُنوَن َواللَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر عَلُم َما ِيف السََّماَواِت َواْألَ ي◌َ  ﴿ . وقال تعاىلعليه خافية

داري . وهناك العديد من الشواهد من القرآن والسنة واليت ال يتسع املقام لذكرها. وحياول الفكر اإلالتغابن 4 اآلية

يت جتعله رقيبا على نفسه، وحماسبا هلا، واليت جتعله يعمل د لدى العامل مايسمى بالرقابة الداخلية، الوجِ يُ أن سالمي اإل

                                                
 .مرجع سابق -يف القيادة واالدارةالنموذج االسالمي  –االدارة  هايل عبد املوىل طشطوش، اساسيات القيادة و  1
  .103)  ص.نشراالقتصاد اإلسالمي (  دون تاريخ املعهد الدويل للبنوك و  ، القاهرة  ،خصائص إسالمية  يف االقتصاد ،حسن صاحل عناين - 2
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ومن مل يكن  ،لن تنفعه الزواجري، ذلك الن من مل يكن لنفسه زاجر حتت شعار اهللا معي ويراين وسيحاسبين على عمل

ئل  وانتشار خالق و انكباب على الرذان ما يعانيه العامل اليوم من تدهور يف األأكما    ،لنفسه واعظ لن تنفعه املواعظ

اجلرائم هو بسب غفلة االنسان عن خالقه وعن استحضار عظمته اليت جتعل يف القلب رهبة حتول بينه وبني  امليل للشر، 

، ولتحقيق هذا النوع من الرقابة يعمل الفكر ﴾اذا اراد اهللا بعبد خريا جعل له واعظ من نفسه﴿الرسول  يقول وهلذا

واللذان   ،والنفس اللوامة، اللذان جيعالن العامل يراعي اهللا يف اداء عمله ري احلياالداري االسالمي على اجياد الضم

داء عمله. والشواهد عديدة أي خلل يف أواللذان حياسبان العامل حماسبة شديدة عن  ،ي تقصريأجيعالنه خياف اهللا يف 

ْنَساُن َعَلى نـَْفِسِه َبِصريٌَة َوَلْو أَلْ ﴿ايضا قال تعاىل:  َوَمْن  ﴿.وقال ايضا:15و 14سورة القيامة اآلية  ﴾َقى َمَعاِذيرَهُ َبِل اْألِ

 نإف تراه، كأنك اهللا اعبد(  قال  فقد .52سورة النور اآلية  ﴾يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه َوَخيَْش اللََّه َويـَتـَّْقِه فَُأولَِٰئَك ُهُم اْلَفائُِزونَ 

 اهللا اعبد ومعىن .حسن حديث) مستجابة �اإف املظلوم دعوة واتق .املوتى مع  نفسك واحسب  يراك، فإنه تراه تكن مل

 .1واعمالك تصرفاتك كل يف وراقبه وتعاىل سبحانه اهللا عظمة استحضر يأ تراه كأنك

 تلك اإلدارة تكافئ مل وإذا اإلعتيادية، واجباته تتطلبه ما فوق جهوداً  املستخَدم يبذل األحيان بعض يف: االحتساب - 

 يف املستخَدمني أن إال ، املعاصرة اجلودة إدارة نظم ظل يف ذلك حيدث ما وكثرياً  والسخط، باإلحباط يصاب فإنه اجلهود

 وذلك املؤسسة، تقدمها اليت واملعنوية املادية املكافآت يتجاوز أجراً  جهود من يقدمونه ما أن يرون اإلسالمية اإلدارة ظل

داري الفكر اإل إن بلاحلسنات،  من رصيدهم زيادة يف يتمثلو  هللا، مأعماهل إخالص لقاء أخروي جزاء من ينتظرونه ملا

 خوفاً  أيضاً، إلدار�م أو ألقرا�م ذلك يظِهروا ال أن يند�م إنه بل فحسب، اخلري فعل جمرد إىل أتباعه ليحفز سالمياإل

  2األجر صاحبه وحيرم العمل ذلك فيحبط الرياء إليهم يتسرب أن من

ن النقد البناء يضيف دائما لبنات دائما يف تطور وتقدم أل جيعل العمل نقد والتقييم الذايت الدائملا :املستمرالتحسني  - 

فالنظرة املستقبلية للغد  ،هو صاحل اليوم ليس بالضرورة صاحل غدا وما ،والصوابناء القدمي وهذا ما يضمن اإلستمرارية للب

ولكنها النموذجية الوسطية وفق  ،ر ومنوذجية مثالية قابلة للتطبيقانطالقا من نظرة واقعية للحاض ،جيب أال حتيد عنا أبدا

ولقد ورد يف  )4(.وإمكانيا�م اوتراعي قدرات املكلفني �واليت تنفي احلرج  ،3الناس عليها مبادئ الفطرة اليت فطرا هللا

 يف فهو الزيادة لىع يكن مل ومن ملعون، فهو شرا يوميه آخر كان ومن مغبون، فهو يوماه استوى  من ( احلديث 
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  مرجع سابق. إبراهيم طه العجلوين، عبد اللطيف عبد اللطيف و  - 
  .7,ص.1979دار الطليعة ,ت، بريو  ،2ط،دراسات يف تاريخ الفكر  العريب اإلسالمي  ،طريف اخلالدي - 3

 .12ص. ،مرجع سابق ،حممد حممد جاهني -4



 املفاهيمي إلدارة اجلودة الشاملةو  النظري اإلطارالفصل األول: 

 

  37 
 

فهذين  "علماً  فيه أزدد مل يومٍ  فجر علي طلع ال"  رضي اهللا عنه .وقال علي )له خري فاملوت النقصان يف ومن النقصان،

رض الواقع من خالل كالم علي رضي اهللا أسالمي ويف تطبيقاته على داري اإلمهية التحسني يف الفكر اإلأالنصني يبينان 

  عنه

 إىل سيؤدي عمله يف فرد أي تقصري وأن اجلميع، مسؤولية ةاملؤسس يف لجودةل املقرتح النموذج يعترب: عيةاجلما املسؤولية -

مثل القائم على حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا  على سفينة ، فأصاب  ( ككل ةاملؤسس عمل يف قصور

من املاء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا يف  بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا

 أن إال ،)نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا ، فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا ، وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعا

 إعفاء حبال لكذ يعين وال ككل، ةاملؤسس يف اجلودة على باإلشراف ختتص إدارات أو أفراد إىل احلاجة ينفي ال ذلك

  1.املنشأة يف اجلودة إدارة عن العامة مسؤوليتها من اإلدارة

 على يركِّز املقرتح اجلودة منوذج أن من بالرغمف اجلودة، إلدارة اإلسالمي للنموذج وفقاً  :والوسائل األهداف مشروعية - 

م أنه إال ، العمالء رضا   2.اهللا منهج إتباع يف هي وا�تمع املؤسسة مصلحة أن ويعترب ، العمالء رضا على اهللا رضا يقدِّ

 زيادة: جانبان الربح فلتحقيق املنشأة، أهداف لتحقيق متوازنة معادلة يضع املقرتح النموذج إن :النفقات ضبط - 

 تقليل يؤدي ال حىت ،هنفس الوقت يف اجلانبني هذين على املنشأة جهود تتوزع أن من بد فال النفقات، وتقليل العائدات

  3.األرباح تآكل يف اإلسراف يتسبب وال األداء، يف قصور إىل قاتالنف

 ،ككل ا�تمع يف احلياة جودة نظام من جزئياً  نظاماً  اإلسالمي للتصور وفقاً  يعترب ةاملؤسس يف اجلودة نظام إن :الشمولية

فالشريعة  والدعوة.الرسالة  قد حوى القرآن املكي وحده قرابة مئة آية تدل على عامليةفاإلسالم دين عاملي بطبيعته، و 

ياة ومقتضى ذلك أ�ا صاحلة ملعاجلة شىت  أمور احل ،اإلسالمية ال تعرف التقيد بالزمان أو املكان بل هي للناس كافة 

 ايف نظر� ةشامل يفه 4املختلفة هوأ�ا كذلك صاحلة لتوجيه اإلنسان يف احلياة ويف ظروف  وصبغها بالصبغة اإلسالمية.

إىل متيزه  ةباإلضاف، مجعاءلبشرية لزة نفع وفائدة فتضمن هذه املي ،من املدارس اعن غريه اخالق اليت متيزهللقيم  واأل

                                                
1
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البشرية   اشهدهتوهذا ما يضمن له االستمرارية حبكم التطورات املتسارعة اليت ، رغم ثبات مرجعياتهباحليوية والتجديد 

  1.مشكالت احلياة والناس  وحبكم قابلية هذا الدين ملواكبة  قضايا و، اليوم

 اإلنتاجية، والعمليات العمل إجراءات وصف يف أعماهلم، مجيع يف التوثيق املسلمون العرب استخدم لقد :التوثيق - 

 على األمثلة من حيصى ال مبا األعشى، صبح مثل األدب وكتب احلسبة وكتب الشرعية املعامالت كتب حتفل حيث

  اهللا إن بل ، عصورها مر على اإلسالمية احلضارة يف واالجتماعية والتجارية اإلدارية الشؤون مجيع يف التوثيق انتشار

 ال أنه رغم احملفوظ اللوح يف األقدار مجيع كتب حيث عاله، يف جل بذاته يستخدمه حني التوثيق أمهية يعلمناسبحانه 

 كتب يف األفعال تلك القيامة يوم هلم وخيرج ،ذرة مثقال كان لو حىت العباد يفعله ما مجيع ويسجِّل نوم، وال ِسنة تأخذه

 حىت وموسى، إبراهيم وصحف والقرآن واإلجنيل والزبور كالتوراة وكتب صحائف يف للبشر رساالته كذلك ووثق يقرؤو�ا،

   2احلساب يوم عباده وبني تعاىل بينه حجة ولتكون وجودهم، أهداف ليحققوا هداها على البشر يسري

 يف قصرية املدى النتائج تكون أن على التأكيد مع والبعيد، القريب املدى على وذلك :النتائج قحتقي على التأكيد - 

  املدى بعيدة النتائج خدمة

 عمالء كانوا سواء قلو�م، إىل السرور وإدخال الناس حاجات قضاء يف اإلسالم رغَّب لقد :العمالء رضا على الرتكيز - 

ره اهللا عز وجل يوم  عليه وسلم : من لقي أخاه املسلم مبا حيب ليُسرَّه بذلك أسَّ ( قال رسول اهللا صلى اهللا  ذلك غري أم

،وعن عمر : ( أفضل األعمال إدخال السرور على املؤمن كسوَت عورتَه أو أشبعَت جوعَته أو قضيَت له حاجته القيامة )

اهللا تعاىل بعد الفرائض إدخال السرور : (إن أحب األعمال إىل قال : أن رسول اهللارضي اهللا عنه )  ، وعن ابن عباس

: (من أدخل على أهل بيت من املسلمني سرورا على املسلم )  ، وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت : قال رسول اهللا 

 من فإن ، مقابل وبدون شخص أي على السرور إدخال حالة يف كله ذلك كان فإذا. مل يرض اهللا له ثوابا دون اجلنة)

  . قلبه إىل والسرور الرضا يُدخل وأن األكمل الوجه على حوائجه تقضى بأن أوىل ماله هلا ويدفع ةسساملؤ  مع يتعامل

                                                
 .127ص.، (دون تاريخ ) ،دار الشهاب، باتنة، قرضاوي , اخلصائص العامة لإلسالميوسف ال - 1
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حسن واتقن أوجب علينا الدعاء املتواصل، واملستمر لصاحب املعروف، ولكل من أان الرسول ص قد طالبنا و  :التحفيز - 

ذا مل إخذ حقه كامال غري منقوص وذلك أنه قد أانه و تقإحسانه، و إننا قد جازيناه، متاما على أعمله، حىت حنس ونشعر 

وكما سبق ( من صنع اليكم معروفا فكافئوه، فان مل جتدوا ما  متكننا ظروفنا وإمكانياتنا من مكافئاته عينيا اذ يقول 

ن انواع احلوافز تكافئوه فادعوا له حىت تروا انكم قد كافأمتوه) وال شك ان الدعاء للمحسن  واملتقن عمله ما هو اال نوع م

   1 املعنوية والتقدير االديب.

  

  جوائز الجودة : المبحث الرابع

  

سعار  املعقولة ألبداية الثمانينات اصبح املستهلكون اكثر قوة وطلبا للمنتجات على السلع ذات اجلودة و ا يف

املتاحة يف كثري و تكلفة عالية اجلودة مرحلة العوملة حققت التجارة تطورا كبريا وخاصة املنتجات املنخفضة الوبدخول العامل 

جل حتسني منتجا�ا وخدما�ا، التكنولوجية  أحناء العامل من أضافيا على الشركات يف مجيع إ غطامن بلدان العامل ض

 اجلودة إدارة يف نفسهااألدبيات اليت فرضت  من يف كثريو  .2واملقاربات املنهجية مثل مقاربة او فلسفة اجلودة الشاملة

ترى واليت  ) Deming 1986  ،Crosby, 1979 ،Juran, 1986( كثري من املفكرين امثال  لسانوعلى  ملةالشا

 الصعيدين( على  اجلودة جوائز من العديد يف هذا ما يظهر جليا  و. تطبيقا�ا يف" عاملية" دارة إ الشاملة اجلودة إدارة ان

 املستمر الرتكيز من أيضا و) اجلزائرية اجلودة جائزة الوطنية بالدريدج ومالكومل ، األوربية اجلودة كاجلائزة والوطين؛ الدويل

 جانب احملتوىما من أمن جانب،  هذاQS 9000 ،9000 ISo؛  املثال سبيل على( الشهادات إصدار خطط على

خري  مياالع الصعيد على الشاملة اجلودة إلدارة الناجح اليت تبني التبين التنظيمية الوثائقو  الصلة ذات البحوثف والعملية

 وربية الستعمال جوائز اجلودة على غرار جائزة ابتداء من التسعينات سعت معظم املنظمات األدليل على ذلك 

                                                
1
 .139، ص 2000بيلي ابراهيم امحد العليمي، االهتمام بإتقان العمل يف االقتصاد االسالمي، مصر: الرتكي للكمبيوتر وطباعة االوفست، ـ

2 - O. Bayazit, B. Karpak, An analytical network process-based framework for successful total quality 
management (TQM): Anassessment of Turkish manufacturing industry readiness, Int. J. Production 
Economics 105 (2007) 79–96,p 79.  
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Deming Award مناذج  معظم الشركات للجودة اليابانية، مالكوم بالدريج ، وقد استخدمت MBNQA  يف الواليات

، باعتبارها االطار املرجعي لتنفيذ وتوفري متطلبات تطبيق ادارة اجلودة EFQMةاملتحدة االمريكية، واجلائزة االوربية للجود

  النقاط التالية: يه يفالوملزيد من التفصيل سيتم التطرق  .1الشاملة

 جائزة دميينج - 

 MBNQA جائزة - 

 جائزة اجلزائر للجودة - 

  

   Deming  award المطلب األول : جائزة ديمينج

Deming  award بغض  .طبقت ادارة اجلودة الشاملة بشكل مناسبم إىل املنظمة اليت جائزة سنوية تقد

النظر عن أنواع األعمال، وميكن ألي منظمة التقدم بطلب للحصول على جائزة يف ظل شروط حمددة، سواء كانت عامة 

أقرت  Demingجلنة  1986ويف عام .2أو خاصة، كبرية أو صغرية، حملية أو اجنبية، املنظمة ككل أو جزء  منها فقط 

جائزته ملختلف املؤسسات، وقد فتحت اجلائزة أيضا للمؤسسات الغري يابانية أي ملؤسسات  من خارج اليابان. متنح هذه 

للمؤسسات الناجحة يف تطبيق جودة املراقبة    JUSEاجلائزة من طرف اإلحتاد الياباين  للعلماء واملهندسني

، فاالحتاد الياباين للمهندسني كان له األثر الكبري يف  SQCئية للجودة املراقبة االحصا واملعتمدة على  TQCالشاملة

تطوير  اجلودة  وضبطه علميا. كما يلعب دور هام يف التدريب والتعليم  وإجراء الدارسات والبحوث على املشاريع 

 Deming Prize forلألفراد  Demingهي جائزة و   Deming وهناك ثالثة جوائز باسم  3 املختلفة.

Individuals   واجلائزة التطبيقيةDeming Application Priz   ومكافئة السيطرة على اجلودة لوحدات

 Quality Control Award For Operations Business Unitsاألعمال العملياتية 

                                                
 J.C. Bou-Llusar et al, An empirical assessment of the EFQM Excellence Model: Evaluation as a TQM ـ 1
framework relative to the MBNQA Model , Journal of Operations Management 27 (2009) 1–22,p 5 

2 The Application Guide for The Deming Prize, For Companies and Organizations Overseas, 2012. 
3
 David Hutchins, Achieve total quality, director books,UK,1992, p182. 
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  Deming : 1ائزة جل لألنواع الثالثةخمتصر  وفيما يلي شرح

الذين قدموا إسهامات واضحة يف دراسات  للباحثنيمتنح وهي جائزة سنوية لألفراد :   Demingجائزة  .أ 

TQM  ة يف إطار يعابدإأو الطرق اإلحصائية املستخدمة فيه، أو األشخاص الذين قدموا إسهامات واضحة و

TQM.  تزكية أو ترشيح من أحد أعضاء اللجنة للشخص املتقدم  على أوالً  جيب احلصولوللتقدمي هلذه اجلائزة

حيمل اجلنسية اليابانية، لكن من املهم أن تكون إسهاماته قد استفادت منها الشركات الذي ال يشرتط أن 

 اليابانية . 

اليت جنحت يف تطبيق  يف املؤسساتأو ألقسام  لمؤسساتل امتنح سنويالتطبيقية :   Demingجائزة    .ب 

TQM  شح للمشاركة يف والرت  التقدم  مؤسسةألي  كنوحققت حتسينات أداء متمّيزة من خالل التطبيق، ومي

عدد حمدد للفائزين باجلائزة يف كل  صغرية، وال يوجد  وعام كبرية أ وقطاع خاص أاملسابقة وال يهم إن كانت 

 : سنة. وعلى املؤسسات ان تتوفر فيها املعايري التالية للرتشح

تطويرها ويشمل ذلك السياسات اإلدارية وسياسات اجلودة والطرق املعتمدة يف  السياسات واألهداف: .1

 وتطبيقها وتقييمها متزامناً مع تطبيقات الطرق اإلحصائية.

بنية الشركة : وتتضمن مدى وضوح خطوط السلطة واملسؤولية وانسيابية القطاعات والتعاون بني األقسام،  .2

 متزامناً مع اعتماد حلقات اجلودة.

لتعامل مع ا�هزين وآليات عمل حلقات الرتبية والثقافة املؤسسية: ويشمل اخلطط الرتبوية وثقافة العاملني وا .3

 اجلودة ونظم االقرتاحات.

كافة وفق ؤسسة  إدارة املعلومات: يركز هذا املعيار على أنشطة مجع البيانات وتداول املعلومات يف أحناء امل .4

 اعتبارات السرعة والدقة والوضوح واعتماد الطرق اإلحصائية.

ة يف اختيار املشكالت ووسائل التحليل املستخدمة حللها، التحليل : يدور املعيار حول الطرق املعتمد .5

 اإلحصائية منها، واستخدام حتليالت اجلودة والعملية ومقرتحات التحسني املستمر .الطرق بالرتكيز على 

                                                
1 The Application Guide for The Deming Prize, For Companies and Organizations Overseas, 2012. 
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التقييس : وتتضمن الطرق املستخدمة لتبّين وحتديث املعايري واحملتوى الفعلي هلا مع استخدامها، فضًال عن  .6

 ت .حفظ السجال

الضبط: ويشمل تقييم األنظمة املطبقة للسيطرة على اجلودة ، اعتماد الطرق اإلحصائية، موقع نقاط  .7

 السيطرة على العمليات، املواد احلرجة، حلقات اجلودة ذات العالقة بالسيطرة .

) مع ضمان اجلودة : ويتضمن إجراءات ( تطوير املنتجات اجلديدة، ضمان سالمة املنتج، تصميم العملية  .8

 اعتماد الطرق اإلحصائية والقضايا ذات العالقة بالقياس والفحص .

 النتائج : ويشمل املرئية منها وغري املرئية، وكذلك الفجوة بني النتائج املتوقعة والفعلية . .9

قصري اليف املستقبل والعالقات بني التخطيط   TQMاخلطط املستقبلية: أي خطط الشركة لالرتقاء بـ  .10

 ل املدى .طويالاملدى و 

 املؤسسةتقدم ألقسام أو وحدات عمل داخل مكافئة السيطرة على الجودة لوحدات األعمال العملياتية :    .ج 

يف سنة  TQMمفاهيم السيطرة على اجلودة وإدار�ا يف إطار  تطبقو تكون قد أجنزت حتسينات أداء متمّيزة 

ة ككل أو ألحد أقسامها بل تقدم لوحدة أعمال ؤسسموختتلف عن اجلائزة التطبيقية يف إ�ا ال متنح لل الرتشيح . 

   .مل تشارك يف تلك اجلائزة Individual Business Unitفردية 

  

   Malcolm Baldrige Quality Wardالمطلب الثاني: جائزة مالكوم بالدرج الوطنية للجودة 

املتحدة منوذجا  قدمت الوالياتو ، 1988يف عام  (MBNQA)الوطنية  Malcolm Baldrigeأنشئت جائزة 

وتسعى  .استخدامه لتقييم أعماهلم مع توقع احلصول على التفوق يف النتيجة واالداء للمؤسساتكن ي ميلنظام اإلدارة الذ

ل أفضل املمارسات حو تصاالت وتقاسم املعلومات تسهيل اإلو والنتائج ؛ ممارسات األداء التنظيمي  حتسني اجلائزة  على

  ملساعدة  وضعت معايري، وقد مبختلف احجامها وأنواعهاكية ات األمري فيما بني املؤسس

  1 التالية: ألهدافا دارة األداء وحتقيقاإل املؤسسات على استخدام �ج متكامل  

 ىل التوسع يف السوق؛إؤدي تقيمة داء وخلق  األنيسحت - 

                                                
1 - For more information’s look at:  
                    Mildred Golden Pryor and all, What Management and Quality Theories Are Best for Small Businesses, Journal of   
Management and Marketing Research ,p 08. 
                 The National Institute of Standards and Technology (NIST): is an agency of the U.S. Department of Commerce.  
http://www.nist.gov/baldrige/award_recipients/index.cfm 
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 ؛ة حتسني قدرات املؤسس - 

 تعلمني؛املفراد ألتعلمة وااملنظمة توسيع عدد امل - 

 تحقيق اجلودة وخدمة ا�تمع؛لات األمريكية وح املنافسة الشريفة بني املؤسسد ر إجيا - 

 تطبيق منهج إدارة اجلودة الشاملة ؛ يفتوحيد سياسات الشركات األمريكية  - 

 حتديد سبل حتقيق اجلودة؛ - 

 حتقيق اجلودة وخدمة ا�تمع؛ و وضع أسس إرشادية للتقييم الذايت   - 

 نافسة وحتصل على اجلائزة. ات اليت تقرر املالدعاية للمؤسس - 

يمها  ظعماهلم وتقييم وحتسني العمليات وتنأدارة يف إ  MBNQAستفادة من معايري  الصغرية اإل للمؤسسات وميكن

سرتاتيجي، ، والتخطيط اإلالقيادة ھي: )(MBNQA جلائزة  هناك سبع معايريو كما ميكن استعماهلا كأداة للقياس. 

 وتستند القوى العاملة، إدارة العمليات، والنتائج.  على التحليل، إدارة املعرفة ، الرتكيزالرتكيز على العمالء، القياس و 

عمالء ، التعلم، تقييم املوظفني متميزة للاملعايري على القيم األساسية واملفاهيم التالية: القيادة احلكيمة خلدمة  السابقة

يتم حتديد الشركة . و اعية، والرتكيز على النتائج وخلق قيمة مضافةجتم، املسؤولية اإليةالواقع السرعة، اإلبداع،والشركاء، 

الفائزة من قبل جلنة من األخصائيني من اجلهاز احلكومي األمريكي، حيث يقومون بفحص مستوى اجلودة يف الشركات 

  .1لنقاطصل على أكرب عدد ممكن من اة الفائزة هي اليت حتبأوزان خمتلفة واملؤسسنافسة باستخدام معايري تامل

  :MBNQA فيما يلي جدول يوضح معايري جائزةو 

  MBNQA يوضح معايري جائزة: 04جدول رقم

  عدد النقاط   املعيار

   Leadership  120القيادة  -

   Measurement, analysis, and knowledge management  pts90إدارة املعرفةوالتحليل و  القياس -

   Strategic planning  85 ptsالتخطيط االسرتاتيجي  -

                                                
1The Malcolm Baldrige National Quality Award Criteria for Performance Excellence 2011–2012 
http://www.nist.gov/baldrige/publications/business_nonprofit_criteria.cfm 
. 



 املفاهيمي إلدارة اجلودة الشاملةو  النظري اإلطارالفصل األول: 

 

  44 
 

  Workforce focus  85 ptsالقوى العاملة  -

   Operations focus  85 ptsالرتكيز على العمليات  -

  Results  450 ptsالنتائج  -

   Customer focus  85الرتكيز على العميل  -

The Malcolm Baldrige National Quality Award Criteria for Performance Excellence 

2011–2012 http://www.nist.gov/baldrige/publications/business_nonprofit_criteria.cfm 

 Baldrige يوضح معايري جائزة بالدريج 04شكل رقم

 

Source: Malcolm Baldrige National quality award, Criteria for Performance Excellence Framework 

(JPEG, EPS), US National Institut of standards and Technology, Gaithesburg, USA.  

  

  : الجائزة الجزائرية للجودةلثالثاالمطلب 

 يفاألعمال، و  لقطاع اسرتاتيجية وأداة يف عاملنا اليوم احلديثة املنافسة يف دافعة ن اجلودة أضحت قوةأإميانا ب

يف حكم املؤكد أن ما ينتج لن يباع متعددة، وبات متطلبات الزبائن كثرية و  توأصبح ،يعرف الكل خباياه مفتوح اقتصاد

خنراط يف مسعى ، يف هذا اإلطار كان البد من اإلا الزبائنوأصبح لزاما البحث عن رض تلقائيا كما كان يف زمن مضى،
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لتحسني إنشاء نظام تسيريي جديد، نظام وثقافة تكون فيها اجلودة هي أوىل األولويات، وهذا �دف اثقافة جديدة و 

ات. واجلزائر اليت �دف إىل جودة وتقييم أداء املؤسسوهلذا الغرض مت إنشاء هيئات وجوائز للاملستمر للسلع واخلدمات، 

 عليها وافقت اليت وطنية للتقييسا�ال قامت بوضع معايري  اهذ يف اتاملؤسس تبذهلا اليت اجلهود ترقية منتجا�ا وتشجيع 

 أطلقت واليت  Algerian Quality Awardإنشاء اجلائزة اجلزائرية للجودة  مبوجبها ، ومت2000 مارس يف احلكومة

 مبثابة وهي. 1سةاملناف الراغبة يف و اجلزائر  يف العاملة اتاملؤسس أمام وهي  مفتوحة الصناعة، وزارة قبل من 2003 عام يف

 للجودة يقدم مرجعيا دليال . فمسار اجلودة يف جائزة اجلودة اجلزائرية يشكلاجلزائرية اتأنواع املؤسس مرجع للجودة جلميع

 بدقة وجماالت القوة نقاط حتديد ا الدليل إىلويفضي هذ ، واملؤسسات الكبرية والصغرية واملتوسطة الصغرية للمؤسسات

س  اجلودة أكو شهادة شرفية؛ و  متنح اجلائزة اجلزائرية للجودة مكافئة قدرها مليوين دينار ؛و ، وآلية التحسني التحسني

 2.و�دف جائزة اجلودة اجلزائرية إىل: 

  ىل سلك طريق اجلودة؛إدفع املؤسسات اجلزائرية  - 

  تقييم مسار ومراحل اجلودة من طرف خرباء؛ - 

 عرتاف جمهودات املتنافسني؛ اإلترقية و  - 

  راك مجيع العاملني يف مشروع اجلودة؛حتفيز وإش - 

 ؛ها التنافسيمركز صورة املؤسسة وتدعيمها وتقوية  حتسني - 

 نظام جودة شامل ومتكامل؛ ستمرار يف يف جمال اجلودة ودفعها للعمل أكثر على اإلت املبذولة االعرتاف با�هودا - 

  ات؛هتمامإعطاء الدليل والربهان للزبون على أننا نضعه يف صلب وألوية اإل - 

                                                
 Article 2 du décret  exécutif n° 02-05 du 06/01/2002décret exécutif n°2002-05 du 6 janvier 2002, Le Ministre deـ 1
l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, Direction Générale de la 
Compétitivité Industrielle. 
  
  ,Article 2 du décret  exécutif n° 02-05 du 06/01/2002décret exécutif n°2002-05 du 6 janvier 2002ـ 2
Le Ministre de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, Direction Générale 
de la Compétitivité Industrielle. 
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  معايير الجائزة الجزائرية للجودةيوضح  05جدول رقم :

 المحور األول العوامل الحرجة تنقيطال

 احملور الثاين استعداد اإلدارة العليا ن 120

 احملور الثالث االسرتاتيجية واألهداف ن0 80

 احملور الرابع األدوات واإلصغاء للزبون ن  200

 امساحملور اخل التحكم يف اجلودة ن 120

 احملور السادس قياس اجلودة ن 100

 احملور السابع حتسني اجلودة ن080

 احملور الثامن مشاركة العاملني ن 100

 احملور التاسع  النتائج ن 200

 ,Le Ministre de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement املصدر

Direction Générale de la Compétitivité Industrielle,p11.  

بعد إجراء مسابقة الختيار أحسن مؤسسة مشاركة ة سنويا يف حفل يقام خصيصا لذلك ومتنح هذه اجلائز  

  ومستجيبة للشروط وخاضعة للقانون اجلزائري. 

سنوات كثرية غري أن أنشئت منذ  ،دة للجودة يف اجلزائرن هناك هيئات داعمة ومسانإىل أكما ميكن اإلشارة 

، املعهد اجلزائري للتقييس، املعهد الوطين للملكية الصناعية ، هذه اهليئات هيمهامها تغريت مع متطلبات العصر واجلودة

  املركز اجلزائري ملراقبة اجلودة واألغلفة:

عداد املواصفات لتقييس و�ذه الصفة فهو منوط به إلة لىل تنفيذ السياسة العامإاملعهد اجلزائري للتقييس: يهدف  - 

ح  تراخيص جلزائرية وطابع اجلودة مع منت املطابقة للمواصفات ااجلزائرية ونشرها وتوزيعها واعتماد عالما

 لتكوين والتحسيس يف جمال التقييس.اعداد املواصفات، ااستعمال هذه العالمة و 
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يف حتقيق السياسة الوطنية يف جمال النوعية خاصة منها محاية  هغلفة فتتمثل مهاماملركز اجلزائري ملراقبة اجلودة واأل - 

واخلدمات وحماربة الغش والتزوير فيما خيص املنتجات والسلع ترقية نوعية املنتوجات من السلع املستهلك وأمنه و 

التجريبية املتعلقة بتحسني  راساتالقيام بالبحوث والدو  ،1واخلدمات وكذا تطوير خمابر مراقبة النوعية وقمع الغش

ات املوجهة لإلستهالك والتأكد من مطابقة املنتوجات واعداد املقاييس للسلع واخلدم نوعية السلع واخلدمات

وضع عالمات اجلودة والتصديق واملسامهة يف تطبيق برامج بوتوحيد املقاييس، التكفل للمقاييس واملعايري، 

 .2النوعية

الصناعية يف أنشطته للتوحيد الصناعي وامللكية الوطين اجلزائري  املعهد صناعية حل حملاملعهد الوطين للملكية ال - 

خرتاعات وحمل املركز الوطين للسجل التجاري يف أنشطته املتعلقة بالعالمات والرسومات والنماذج املتعلقة باإل

الصناعية خاصة السهر على يهدف املعهد لتنفيذ السياسات الوطنية فيما خيص امللكية  ،الصناعية والتسميات

محاية احلقوق املعنوية للمبدعني ومنه فهو يتكفل بتوفري احلماية للحقوق يف امللكية الصناعية والتجارية، وكذلك 

 ،واليت تعود بالنفع على املواطنني بتكارية خاصة منها اليت �تم جبلب التقنيات واستحداثهاحتفيز القدرات اإل

مات التقنية املوجودة يف ثقافة الرباءآت، وحتسني ظروف استرياد التقنيات األجنبية إىل وتسهيل الوصول إىل املعلو 

خرتاع وإيداع العالمات والرسومات والنماذج الصناعية ، ودراسة طلبات محاية اإلاجلزائر بالتحليل والرقابة

 3البتكار.وتسجيل العقود واملشاركة يف تطوير اإلبداع ودعمه عن طريق تنمية أنشطة البحث وا

  

  

 

                                                
 06ؤرخ يف امل 147/ 89املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2003سبتمرب سنة  30املوافق ل 1424شعبان عام  04املؤرخ يف  318-03املرسوم التنفيذي رقم  -1

  واملتضمن إنشاء املركز اجلزائري ملراقبة النوعية والرزم  1989أوت  سنة 8املوافق ل 1410حمرم عام 
يتضمن انشاء املعهد الوطين اجلزائري  للملكية  1998فيفري سنة  21املوافق ل  1418شوال عام  24مؤرخ يف   69 -98مرسوم تنفيذي رقم  -ـ 2

  .الصناعية
  نفس املرجع. - 3

  



 املفاهيمي إلدارة اجلودة الشاملةو  النظري اإلطارالفصل األول: 

 

  48 
 

  : أدوات تسيير الجودةرابعالمطلب ال

 ،التطوير العقلي املتعلقة جبلسات التنشيط للذكاء والقدرات الذاتية لدى األفراد ةوهي عملي العصف الذهين:

ك تاحة الفرصة لألفراد للتفكري واملشاركة يف تلإوذلك من خالل  ،هافكار جديدة وتقييمأواليت يرتتب عليها توليد واقرتاح 

تفجري  العصف الذهين، ،ة منهايدعلى هذه الطريقة مسميات عد ويطلق ،لديهماجللسات وتنمية امللكات االبتكارية 

وهي الفلسفة اليت تعرف   .)كلمة يابانية( KAIZEN. اسلوب باإلضافة إىل. 1فكار أو جلسات االنطالق الفكرياال

 من العملية أكثر كفاءة يفجتعل و ، األفرادمتس كل واليت ة دارة املستمر يف تشجيع وتنفيذ التحسينات الصغري دور اإل

و أساليب املعقدة ودون استخدام األ و بدون تكلفةأتم التحسينات بتكلفة قليلة تأجزاء قطاعا�ا وعادة ما  خمتلف

 القيام بتحسني بسيط من خالل جتزئة العمليات املعقدة اىل عمليا�ا الفرعية، ومن مثالتاملعدات الباهظة، وهي تركز على 

العمليات  يف نيالذين حياولون دائما التحسو االقرتاحات من قبل املشتغلني يشجع  KAIZEN فأسلوبهذه العمليات. 

 اليت يقومون �ا.

طيطي هيكل خيضا بالرسم التأ: يسمى )Cause-and-effect  diagramsالتأثري: (و خمطط سبب  - 

 و العوامل املسامهة يف املشكلأسباب احملتملة مجيع األوهو يعرض  Ishikawa diagramو خمطط أالسمكة 

 ، باستخدام خمططسباب حدوثهاأشاكل  وحتليل ملاخلطوة التالية يف التحليل بأخذ واحدة من ا أ، مث تبد2

سباب احملتملة واملختلفة للمشكلة ومن مث ن الغرض االساسي من املخطط هو التعرف على  األإ السبب والتأثري.

ويتم   3سئلة التالية ماذا؟ مىت؟ كيف؟ ملاذا؟جابة على األعن طريق اإلسباب بالتفصيل مجلة األالكشف عن 

املختلفة يف جمموعات ، ويضع األسباب سباب احملتملة للمشكلة ( التأثري)األ ملعرفةاستخدام العصف الذهين 

ن قيمة خمطط السبب إ خطاء. و شجرة األأخرى توصل كما يف شجرة التنظيم  أسباب أىل إاليت تقود شا�ة، مت

فهي تساعد فقط يف تطوير التخمينات املدروسة او الفرضيات ملعرفة أين  ،السبب احلقيقي توضح الوالتأثري 

                                                
 .130،ص2010،عمان،1دار الفكر،ط القيادة االدارية وادارة االبتكار، عالء حممد سيد قنديل، - 1

2 Sources: Adapted from Ishikawa [1976], Imai [1986], Brassard [1989], and Walton [1986].  
 .93ممد عبد الوهاب العزاوي, مرجع سابق, ص - 3
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ونقوم بالتحليل املتسلسل للمسببات ويتم ، 1األسبابن تركز املقاييس وعمل  حتليالت متقدمة ملعرف أجيب 

  :2ارمسها يف خمططات بعدة أشكال  ندكر منه

خرائط املخاطرة (شجرة األخطاء): وتوضح فيها املشكلة الرئيسية على األساس أو اجلذر، والذي تتفرع عنه   .أ 

الفروع الرئيسية املوضح عليها األسباب الرئيسية للمشكلة، بينما توضح األسباب الثانوية على الفروع الثانوية، 

 وهذا ما يوضحه الشكل التايل:  

  خطاء: شجرة األ05الشكل رقم 

  

  

خرائط السمكة (هيكل السمكة ): حيث توضح املشكلة األساسية يف مكان الرأس، أما األسباب فتوضح على   .ب 

تبني األسباب الرئيسية على العظام الرئيسية، أما األسباب الفرعية فتبني على و العمود الفقري (السلسلة الفقرية)، 

                                                
, 1اجلامعة،ط عمان، مكتبة - مفاهيم وتطبيق–حتقيق الدفقة يف ادارة اجلودة الشاملة  SIX SIGMA, حممد عبد العال النعيمي و راتب جليل صويص -  1

 .120، ص2008

 391، ص1998زيع، اإلسكندرية سونيا حممد البكري: ختطيط ومراقبة اإلنتاج، الدار اجلامعية للنشر والتو  -2
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املشكلة حسب مستويا�ا ودرجة أمهيتها يف املشكلة ليتم  أسبابويستعان �ذا النموذج لدراسة  ،العظام الفرعية

 .جوالشكل يوضح هذا النموذ ،ألولويةالبحث عن حلول هلا حسب ا

  خمطط هيكل السمكة (عالقات السبب والنتيجة). : 06رقم  الشكل

  

يب املشكل برتت يقوم: هذا املخطط يصنف املشاكل وفقا لسبب الظاهرة  فهو )  Pareto chartخمطط باريتو ( 

يستعمل عادة ملعرفة اجلزء األكرب من و ىل االصغر إومقارنتها من األكرب  ،1الداخلة فيه النسبيةمهية العوامل أحسب 

من خالل هذا  التحليل البياين كان يهدف و ، F. Paretoصاحب هذا التحليل هو االقتصادي اإليطايل  .املشكلة

فيه احملور  ثلجيب أن تعطى  هلا  األمهية،  ويتم ذلك من  خالل خمطط مي ملساعدة فريق العمل على حتديد املشاكل اليت

مرتبة حسب درجة أمهيتها ترتيبا تنازليا، أما احملور  العمودي املشكلة املراد دراستها وحلها كنوع األخطاء، الوحدات املعيبة

على شكل مستطيالت ...اخل املعيبة نسبة الوحداتو  ،يمثل سعة الفئات مثل عدد األخطاء، وتكاليف األخطاءاألفقي ف

. وهذا ما يوضحه 2مرتبة جنبا إىل جنب، وعادة ما يرافق املنحىن خط يوضح الرتاكم  ابتداء من أعلى فئة اىل ادىن فئة

  املوايل. الشكل

  

  

                                                
1 Sources: Adapted from Ishikawa [1976], Imai [1986], Brassard [1989], and Walton [1986]. 
2-. Jean-Marie Gogue : Management de la qualité, Ed Economica ,2e édition, Paris.P82. 
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  للتكاليف. PARETOخمطط  يوضح :) 07(رقم  شكل

  

لة، مث مراقبة العمليات لوقت يتم فيه حتديد ويتم احلصول على هذا املخطط بـوضع قائمة لكل األسباب احملتم

 منحىن يظهر يفح ذلك يوضمدى تكرار حدوث كل سبب، ليتم بعدها ترتيب هذه األسباب حسب أمهيتها تنازليا، و 

.  1 مستطيالت أو أعمدة، متثل األطول منها املشاكل ذات األمهية واليت حتتاج إىل حل أسرع. يف اليت حدثت اتتكرار ال

أداة من أدوات الرقابة اليت تساعد على حتديد وتصنيف املشاكل حسب درجة أمهيتها، ويقوم  PARETO ططويعترب خم

ويشار  .النتائج اليت قد تكون أخطاًء أو عيوبا يفعوامل أو مدخالت قليلة قد تسهم بنسبة كبرية  أنمفهومه على أساس 

من عيوب   %80من اآلالت، و أن  %20م عن من املشاكل تنج % 80) واليت تعين أن 80/20إىل ذلك بقاعدة (

احداث التحسينات وتتجلى الفائدة من حتليل باريتو يف:  2من مسببات هده العيوب. %20جات تنتج عن املنت

  افظة على املوارد وعدم هدرها.احملو  ،رفع كفاءة االداءو  ،املطلوبة

                                                
 .394-393سونيا حممد البكري، مرجع سابق، ص ص  - 1
 .585-584سيد مصطفى، إدارة اإلنتاج والعمليات يف الصناعة واخلدمات، مرجع سابق، ص ص  امحد - 2
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Checksheet : ج خال من العيوب نتا ن اإلأمن  للتأكديين هي عبارة عن جداول يتم من خالهلا القيام بفحص روتو

 1 .لإلنتاجبني النقاط الرئيسة  يةعملية االنتاجال أثناءمن العيوب وتتم عادة  لتجنبها وهي مبثابة ضمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Sources: Adapted from Ishikawa [1976], Imai [1986], Brassard [1989], and Walton [1986]. 



 املفاهيمي إلدارة اجلودة الشاملةو  النظري اإلطارالفصل األول: 

 

  53 
 

  ول:خالصة الفصل  األ

ملفاهيم والنقاط مت التطرق يف هذا الفصل املعنون بـــــاإلطار النظري واملفاهيمي للجودة الشاملة �موعة من ا

  نلخصها فيما سيأيت:

، ن تالمس اجلودةأفكار اليت حتاول واأل ءاآلراولكن هناك جمموعة من  ،اتفاق على مفهوم واحد للجودة ال يوجد

الضمان والتعاطف واالستجابة وامللموسية.  أما مراحل تطور ى مخسة أبعاد للجودة ؛ املوثوقية و وهناك شبه اتفاق عل

هذه األخرية ال يوجد مرحلة اجلودة الشاملة.. و و تأكيد اجلودة و  Quality controlثة: مراقبة اجلودة اجلودة فهي ثال

أما أشهر رواد  ء كلها يعترب هو التعريف األمثل.لكن فيما يبدوا  أن مجع تلك األفكار واآلراو  اتفاق حمدد على تعريفها

  ه مسامهته املتميزة يف تطوير اجلودة.وكل كان ل Baldrigeو Crosbyو Juranو Demingاجلودة فهم 

ستمدة املوال ميكن احلديث عن إدارة اجلودة الشاملة بدون التعريج على نظرة الفكر اإلداري اإلسالمي للجودة، 

خذت أمساء الّرواد ففي اليابان ُعرفت جائزة اجلودة لجودة ألوائز ن هناك جكما أ .من مبادئ الفكر اإلداري اإلسالمي

يف حني اعتمدت اجلزائر على معايري  Baldrige، أما أمريكا فأنشئت جائزة Deming الياباين الشهري باسم العامل

خرى يف استحداث جائزة اجلزائر للجودة واليت تعرب عن العوامل احلرجة إلدارة اجلودة جلوائز العاملية السابقة وجوائز أا

األدوات والتقنيات يف عملها كالعصف الذهين، وطريقة كايزن، وتعتمد ادارة اجلودة الشاملة على جمموعة من  ، الشاملة

  وخمطط السبب والتأثري، وخمطط باريتو، وجمموعة من األدوات االخرى.

  ىل موضوع القيادة كعامل مهم يف تبين إدارة اجلودة الشاملة. إوسيتم التطرق يف الفصل القادم 
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  للقيادة اإلطار النظري والمفاهيميالفصـــل الثانــي: 

  

 قـادةأمهية وجود  تزايداملؤسسات، وبتزايد حدة املنافسة تورئيسيًا يف حياة األفراد و  مهماً تلعب القيادة دورًا 

، ثر تقدمااألكو  ةاملؤسسات املنافسرتقاء مبستوى أدائها إىل مصاف إلقادرين على تنظيم وتطوير و إدارة املؤسسات ل

 ،القيادة بأبعادها وجوانبها املختلفة وضوعمل والدارسنيجهود الباحثيـن  مت ترمجته على أرض الواقع من خالل وهذا ما 

ذه اجلهود العلمية واالستفادة منها يف هل األمثلالتوظيف  يف، مما يساعد التعرف على اخلصائص املميزة هلا�دف 

وعلى ضوء ثوابتنا ويف تفاعل مستنري وواع مع املتغريات اليت ميوج �ا العامل ، هار�ماكتشاف العناصر القيادية وتنمية م

تقاس مبقدار ما تقدمه من معارف ومهارات وخربات، ومبا  فاألمم ،والبحث  والتدقيق فيه  علينا الرتكيز على تراثنا

  .م التاريخ على مر العصورلدهتقدمه مـن قادة خي

  هذا الفصل من خالل:يف ه إلي قطر وهذا ما سيتم الت 

  القيادة يف الفكر اإلداري التقليدي.  - 

  ادة.ــات القيــــــــــنظري - 

  القيادة يف الفكر اإلداري اإلسالمي.  - 
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  مـــدخل للقيادة التقليـــدية :المبحث األول

  

بالطرق اليت و  مبوضوع القيادة لتحسني مستوى حياته اهتم علماء اإلدارة والباحثون اإلنسان يسع إطار في

الباحثون  اليها فكانت القيادة من أكثر املوضوعات اليت تطرق  ،تؤدي إىل االستفادة من املوارد املادية والبشرية

ومن هذا املنطلق ، ذات املداخـل املتعددة ةكانت املدارس اإلدارية املختلفو  .إال أ�ا األقل إدراكا ومعرفة ،والدارسون

  لتالية:  ىل النقاط اإسيتم التطرق 

  .مفهوم عملية القيادة  - 

    دارة والقيادةاإل - 

   و مصادرها مهية القيادةأ - 

 مناط القيادةأ  - 

  

  مفهوم عملية القيادة  :المطلب األول

 إمنا فنائها وكذلك ومنوها واستمرارهاؤسسات امل نشأة أن مردها إىل أساسية حقيقة منري اإلدا الفكر ينطلق

 من املقاالت اليت التعد والحتصى هناك تعاريف خمتلفة للقيادة الكثري ما هي القيادة؟ف .يعتمد بدرجة كبرية على قاد�ا

ن هناك ا  Roset 1993 و وجدت خذ وقتا معتربا يف النقاش حوهلا.أت واليت عادة ما ،تعريف القيادة ناقشت

ت تعين تمعات  فقد كانلقيادة هي كلمة شائعة يف معظم ا�فا .1منشور اطلعت عليه 587تعريف للقيادة يف  221

                                                
1
 Bernard M.Bass, The BASS handbook  of leadership: theory, research, managerial aplications,4th 

2008,p15. 
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 1خر يف كل جمتمع.آىل إ مسؤولاملسؤول، امللك. فهي كلمة ختتلف من الطاغية،  املبادئ،الرئيس، القائد العسكري، 

هي القدرة و  2 التحكم يف الكل.ه مما ميكن، صخن القيادة هي جتميع القوة يف يد شأ Blackmar 1911يرى و 

 ت منهاجماالعدة  تباع القائد لتحقيق اهلدف، وقد تكون القيادة يف خرين للعمل معا كفريق واهلام اآلإعلى 

  3 لوحده. شيءفال احد يستطيع القيام بكل  ،و االعمالالسياسة، االقتصادية و 

هي ف .4، القيادة هي القدرة على التأثري يف الناس من أجل حتقيق األهدافMichael J. Stahlلـــ وفقا  

جل حتقيق األهداف اجلماعية  أخالهلا التأثري على األشخاص  لبذل جمهودات من  الفن أو العملية اليت يتم من

بني  ثاليت حتد االتصاالتتنصب أساسا على  اليت و هي جمموعة من النشاطات أو األعمال .5وبطريقة طوعية

فاألشخاص الذين   6األفراد واليت ميكن من خالهلا التأثري على سلوك األتباع لتحقيق األهداف إراديا وعن قناعة.

يضا من لديه القدرة على أو  .7هم وحدهم من ميكن تسميتهم بالقادةو هلذه الرؤية  املرؤوسني دفعلديهم رؤية وميكنهم 

ة أو مؤسس و جمموعة من األنشطة حتدث يف مجاعةأيضا نشاط أ هيو  8هداف.التأثري يف ا�موعات إلجناز األ

من كسب  القائدمن خالهلا يتمكن  هاهداف مشركة يعملون معا لتحقيقأجمموعة من األتباع جتمعهم م قائدا و وتض

ن يعتمد ذلك على أىل حتقيق مهمة أو جمموعة من املهام دون إن يدفع اجلماعة أثقة اآلخرين والتزامهم و يستطيع 

                                                
1 J Thomas Wren et all, the international library of leadership2 modern classics on leadership, Edward 
Elgar Publishing Limited,uk,2004.p11. 
2 J Thomas Wren et all, the international library of leadership2 modern classics on leadership, Edward 
Elgar Publishing Limited,uk,2004.p11. 
3 Ibid. 

4  - see Stahl, Michael, Total Quality in a Global Environment. Cambridge, Massachusetts: Blackwell  
Company,  (1995).and Ngozi Oriaku and Ebere Oriaku, The Effect Of Total Quality Management  On 
Leadership: Case Of Nigeria,International Business & Economics Research Journal – January 2008  
Volume 7, Number 1 
 
5 ـ  H .koontz ,  c  o'donnel  ,management  ;prencipes et méthodes de gestion , 4eme ed , Québec  ,marc 
graw Hill ,1980,    p.439.  
6 ـ  Bergeron  , et autre les aspect humains de l' organisateur  , canada , gaeten Morin , 1980 , p223.                    
7 ـ   Cemal zehir and esin  sadikoglu; the relationship between total quality  management practices and 
orguanisationel perfermance ;an empiricaL investigation. ;international journal of production 
economics.2007 p 9 
8 House, R.j, Wright. NS  and Aditiya, R N, cross cultural research on organizational leadership: a 
critical analysis and proposed theory ,San Francisco,1997.   
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فر جمموعة انه جيب تو وأن القيادة تنطلق من تأثري شخصية القائد أيف كتابه  Bassيرى و .1و سلطة رمسيةأمنصب 

  حتريك الناس حنو اهلدف. ساسية حىت ميكناألمن الصفات 

وتتضمن القيادة قوة   ،ledة والعملية القياديleaderيضا كعملية تفاعل بني القائد  وقد عرفت القيادة أ

ئد، القائد  فمفهوم القيادة يتمحور حول شخصية القا2لعملية القيادية.لالقائد  عرفةمدراك و إدوار القيادة، وأ العالقات

، القائد كمحور  لعمليات ا�موعة، القائد كرمز، القائد يصنع الفارق،  leader as an attributionكمسهل 

القائد كمفكر، القيادة كسلوك هادف، القيادة كسلوك مقنع، القيادة من وجهة النظر اهليكلية، القيادة وتأثريها،  

واليت قد متثل ها الباحثون ا سبق جمموعة من العناصر اليت اتفق عليويستخلص مم. 3القيادة كفن للحفز على االمتثال

  4مات األساسية ملفهوم القيادة وهي:الس

 : للقائد السلطة على تابعيه.السلطة - 

 طموحا�م ومتطلبا�مو فراد القائد يفهم مالذي حيفز تابعيه ويدرك حاجات األ :فهم التابعني - 

 يب خاطر وقناعة  ومحاس شديدينفراد عن طثر على األؤ يو الفن الذي أالقيادة هي العملية    - 

  هداف ا�موعة.أجناز إجل أ من

  هداف املشرتكة.بالرؤية وحتقيق األخرين هلام اآلإهلام: القائد قادر على القدرة على اإل - 

و البعض  سلوبه اخلاص فهناك القائد املوجه، القائد املشارك يف اختاذ القرارات،أسلوب اخلاص: لكل قائد األ  - 

  لق جو مناسب للعمل.خمتشدد مع االداء، والبعض االخر يركز على حتفيز  االفراد و 

  

                                                
 .16، ص1،2008فيليب سادلر، القيادة، ترمجة  هدى فؤاد حممد، مصر: جمموعة النيل العربية، طـ 1

2 Ibid. pp20-23. 

3 Bernard M.Bass, The BASS handbook  of leadership: theory, research, managerial aplications,4th 
2008,pp16-20. 
4 Constantine Andripoulose  et  Patrick Dawson , managing change, creativity, innovation,  SAGE, 
London,2009,p198. 
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  دارة والقيادةاإل  :المطلب الثاني

  دارة: الفرق بني القيادة واإلوالأ

ي دار ىل معرفة الفرق بني القائد واإلإحيان حنتاج دارة ويف الكثري من األهناك الكثري من اللبس بني القيادة واإل 

  املوايل سيوضح ذلك.اجلدول حىت ميكن التمييز بينهما و 

  دارة.:  الفرق بني القيادة واإل06اجلدول رقم

  االدارة  القيادة                 

   حتؤكد على التنظيم الرمسي والعمل وفق اللوائ   وفلسفة وثقافة املؤسسة   ةتؤكد على القيم اجلوهري

  تركز على األهداف قصرية املدى    تركز على األهداف بعيدة املدى 

ال تفعل ذلك وتسعى دائما إىل االبتعاد عن مناطق    تقوم با�ازفة 

  اخلطر 

  تناشد العقل أكثر من العاطفة   تناشد العقل و العاطفة معا  

  �دف  إىل الكفاءة   تركز على الفعالية 

  تقوم بالتسيري  تقوم بالتجديد 

  استمرارية العمل  تساعد على  تنمي وتطور       

  تعتمد على السيطرة   تعتمد على الثقة   

  تؤدي األشياء بطريق صحيحة  تفعل الشيء الصحيح 

  تسعى إىل حتقيق أهداف حمددة   اليت جيب حتقيقها  ءحتدد األشيا

  

     :المصدر
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   1996باالعتماد على  إبراهيم الفقي, أسرار قادة التميز, القاهرة , سلسلة إصدارات بيميك, -

  .2005ثابت عبد الرمحان إدريس, إدارة األعمال, اإلسكندرية, الدار اجلامعية,  -

  .200مكتبة العبيكان,  ;, الرياض 1غادة الشهايب, ط :ماكس النديزبريغ, أدوات القيادة تعريب -

- Bennis, w. G.On becoming a leader, reading, MA; Perseus Books, 1989.- 

- A.B Rami Shani, dawn Chandler, Jean Francois Coget, James B.Lau, Behavior In organization: an 
experiential approach, McGrawHill, 9th Ed, 2009, p199. 

  

و  ، خيطط، يضع امليزانية، ينظم، يوظف، حيل املشاكل، ويراقب.ي يقوم بتنفيذ الوظائف التقليديةفاإلدار 

، مشرف على االفراد، مزود بني االفراد ، رابطدوار بني األشخاصالتالية كالعالقات واألدوار أن ميارس األيفرتض 

 القائد فهو أما  موارد، مفاوض.شر للمعلومة واملتحدث باسم املؤسسة ومتخذ للقرارات، وخمصص  للباملعلومات، نا

باجتاه الرؤية اجلديدة، يتواصل مع ا رؤية ويرسم االجتاه، يطور االسرتاتيجيات ويغريهاليتحدى الوضع القائم، يطور 

  1 خرين.وحيفز ويلهم اآلفراد  ويضمن مشاركتهم يف التوجه اجلديد، األ

  أبعاد القيادة  :ثانيا

  وسيتم توضيحها من خالل  اآليت: 

  يوضح أبعاد القيادة  :07اجلدول رقم

  أبعاد القيادة (فلسفة القيادة )                                      

" أنا الرئيس جيب أن يفعل الناس ما أراه  :قيادة فردية

  مناسبا "

تفويض" تستطيع الفرق أن حتكم نفسها بنفسها 

  ضمن خطوط عريضة ".

تأيت أفضل النتائج عندما تقتسم  "ةمتعدديادة ققائد فرد " ستصبح األمور يف حالة فوضى  إذا كان  

                                                
1
 A.B Rami Shani, dawn Chandler, Jean francois Coget, James B.Lau, Behavior In organization: an 

experiential  approach,McGrawHill,9th ed,2009, p199. 
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  " فقط  املهماتالقيادة وليس جمرد   من قائد واحد "أكثر هناك 

  "دعونا نناقش هذا كراشدين  "  :بالغ   أنت الطفل "–"أنا األب :أبوي 

  ستكون هذه مغامرة رائعة  :طموح   ترى منطق هذه اخلطة بالتأكيد ؟ : أنت

رؤية جزئية:  "ادخل الناس فقط الذين لديهم حاجة 

  ألن يعرفوا "

رؤية شاملة: " أدخل أي شخص رمبا يكون قادر 

  ساعدة "على امل

  .200, ص200مكتبة العبيكان,  :.الرياض1ماكس الندزبريغ, أدوات القيادة, (تعريب غادة الشهايب ), ط:املصدر

    ثالثا: الصفات القيادية 

فالعديد من ا القائد، ن يتميز �أىل جمموعة من الصفات اليت ميكن إلوصول لدى البحث يف موضوع القيادة أ

القدرة مهارات التعامل،  ، الوزن، الذكاء، الشخصية، أو اخلصائص الفسيولوجية،ن الطولأالدراسات اعتربت 

ن القادة يف أ Stogdill وقد وجد ارتبطت بنظرية السمات اخلصائص وهذه .شرافية للقائد من عوامل القيادةاإل

الثقة يف و الة الفكرية صن مسات مثل  اليقظة و األأ إىل خرىأوتشري دراسات  ،تباعكثر ذكاء من األأالواقع يكونون 

ات ترتبط مبكانة الفرد  يف ن هناك صفأ Ghiselli يضا ذكرأيضا صفات للقائد الفعال. أن تكون أالنفس  ميكن 

يضا املكانة التنظيمية اليت حيتلها القائد، وكلما كان املنصب عال كلما كنا أذ القرارات و اة مثل القدرة على اختاملؤسس

ويعرض اجلدول  املوايل ملخصا للسمات والصفات الشخصية املرتبطة 1جل قائد فعال. أخرى من أىل صفات إحباجة 

  بالقيادة الفعالة.

  : يوضح الصفات القيادية08جدول رقم 

  القدرات  الشخصية   الذكاء

  القدرة على حشد التعاون  القدرة على التكيف  القدرة على احلكم وإبداء الرأي

                                                
1
 David I. Bertocci, Leadership in Organizations There Is a Difference between Leaders and Managers, 

UNIVERSITY PRESS OF AMERICA, 2009,p21. 
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  ن املشرتكروح التعاو   التأهب  احلسم واحلزم

  الشهرة واملهابة  اإلبداع  املعرفة

  ا قائد اجتماعي  السالمة الشخصية  الطالقة يف احلديث

 كاريزماتية

 الشعور باإلجتاه واملتغريات

 التحمل واملثابرة 

  اللباقة والدبلوماسية  الثقة بالنفس

  مرح  السيطرة على العاطفة

  القدرة على التحويل  القدرة على بناء التحالفات

  القدرة على ترتيب األولويات   السالمة والصدق الرتكيز على حتقيق األهداف والنتائج

  القدرة عل بناء الروح املعنوية  املسؤولية   املرونة والتجديد

اتساع االفق والقدرة على حتليل 

  املاضي

  املصداقية والكفاءة  القدرة على اإلقناع 

    ا�ازفة  

    الريادية   

David I. Bertocci, Leadership in Organizations There Is a Difference between Leaders and 

Managers, UNIVERSITY PRESS OF AMERICA, 2009, p21. 

 

ويف حاالت خمتلفة  ، فرادوهناك من يرى أن الصفات القيادية نسبية من حيث انطباقها على جمموعة من األ 

شياء خمتلفة حسب نظرة الشخص وتركيزه على عامل معني،  أقيقة القيادة تعين  ويف بيئات خمتلفة ايضا، ألنه يف احل

جل أن تعمل جبد من قط أيكفي ف ،و شيء من هذا القبيلأن تكون ذو عقل خارق أفحىت تكون قائدا ليس شرطا 

ها  جل وأن تتمتع ببعض الصفات  من هذه أو   ،Kirk Patrickن تتمتع بصفات معينة كما يرى ذلك أاحلق و 

  و عرقك.أو لونك  أبغض النظر عن جنسك 
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  همية القيادة ومصادرها.أ  :المطلب الثالث 

تتعدد  مصادر القيادة وختتلف باختالف وجهات النظر،  فهناك من يعترب مصادر القيادة ثالثة، وهناك من 

  .أمهيتهاما القيادة فال خيتلف اثنان حول أيف ذلك ا�ال،  من حيصرها كيقول ستة وهنا

  وال: أهمية القيادةأ 

يتعلق بإصدار التعليمات وهي اجلانب التنظيمي  ،1ىل أمهية القيادة من ثالث جوانبإوميكن النظر  

 ،احلماس وتنسيق النشاطات املختلفة وإحداث التكامل بني أجزاء التنظيمه وحتقيق التعاون الطوعي وإثارة والتوجي

وتبدو أمهية القيادة يف حتفيز العاملني وتنسيق  .يادة الكفاءة والفعاليةوحتديد الصالحيات واحلد من االزدواجية وز 

ما اجلانب أعلى رفع مستوى األداء وحتقيق األهداف.  والرتكيز اإلختصاصاتتعاون وحتديد مالنشاطات وخلق مناخ 

ق األهداف. ت اإلدارية أهم عنصر يتم من خالله حتقييف املؤسسايشكل الذي  و الثاين فهو اجلانب اإلنساين

مثل السلطة والشخصية والتقاليد والدين باستخدام بعض أو كل مصادر القوة،  والقيادة متارس التأثري على األفراد

 ني. ويشكل سلوك العاملللقيام باألعمال املطلوبة حبماس واملعرفة املتخصصة بقصد حتقيق التفاعل والتعاون املؤدي

القات م للقيادة يف جمال العالدور امله ويبدوا ،ن ملختلف النشاطات اإلداريةأل�م املنفذو  ،حمور العملية اإلدارية

 اإلنسانية من خالل ما يلي:

 بناء عالقات التفاهم واالحرتام املتبادل مع العاملني.  .أ 

 حتفيز العاملني لزيادة اجلهد املبذول يف العمل وتشجيعهم على املشاركة.   .ب 

 ود املتميزةاالعرتاف جبهود العاملني ومكافأة اجله  .ج 

                                                
  .121-11,ص 1985,  3ة، طنواف كنعان، القيادة اإلدارية، الرياض:  مطابع الفرزدق التجاري 1
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 القيام بدور القائد ودور املرؤوس مع رؤسائه ودور الزميل مع أقرانه.  .د 

ة. نس بني شرائح العاملني يف املؤسسمراعاة الفوارق الفردية واختالف العادات أو القيم أو الدين أو اجل   .ه 

ابة وزيادة حرية وإنعاش العمل بروح الفريق من خالل التعاون وختفيف الرق ،ويهتم القادة خبلق فرق العمل

 لوصول لألهداف.لالتصرف 

يعترب تنظيماً اجتماعياً يضم جمموعات من األفراد متارس نشاطات  املؤسسةاجلانب الثالث هو اجلانب االجتماعي؛  فو 

توجيه العمل اجلماعي وفيما بينها و�تم ب. وتبدوا أمهية القيادة يف تطوير تفاعل هذه اجلماعات من الداخل خمتلفة

جتماعية السائدة ومدى توافقها مع مل اجلهود باجتاه حتقيق أهداف التنظيم. كما أن جناح القيادة يتأثر بالقيم اإللتتكا

كما أن االجتاهات اليت حيملها األفراد حنو العمل بشكل عام والعمل   ،القيم التنظيمية والقيم اليت يؤمن �ا العاملون

 ة.على العملية اإلدارية يف املؤسسة و مستوى اإلنتاجيعلى اجلماعي بشكل خاص تؤثر 

  مصادر القيادة :ثانيا

ة، فالقوة اليت تأيت من خالل املوقع الذي يشغله يف املؤسسالقوة الشرعية: هي القوة اليت ميتلكها القائد من  .1

 ة. فهذه القوة ال تتبع الفرد يف حال ترك باملنصب يف املؤسسو الشرعية  هي قوة حمددة  ومرتبطة أاملنصب 

ن املنصب ترتبط به اي أمنصبه، فهي حمدودة الرتباطها باملنصب  الذي حيدده اهليكل التنظيمي للمؤسسة، 

وهناك مستويات من القوة   ،يضا درجة القوة ترتبط بنوعية املنصب يف اهليكل التنظيمياو  ، قوة بالضرورة

على استعمال القوة من  املستويات  كثرأحيث القادة الذين حيتلون املستويات العليا  تكون لديهم القدرة 

الدنيا   لكن القادة يف احلقيقة ال حيتاجون هلذا النوع من  القوة لتحريك الناس  بل فقط املسري هو الذي 

  1حيتاج هلذا النوع .

                                                
1 David I. Bertocci, Op. cit.,p 67.  
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يف  اهليكل التنظيمي مما يسمح له  الذي يشغله القائديضا تابعة للمنصب أقوة املكافئة: تعترب هذه القوة  .2

دائهم لعملهم، و املسريين افالعاملني ميكن ان يتأثروا باملكافئات مقابل  ،كافئات من موارد املؤسسةمبنح م

  1معنوية غري ملموسة كاإلشادة بالفرد والرتقية.أو بإمكا�م منح مكافئات ملموسة، مبلغ مايل مثال  

و أيضا مرتبطة بالقوة الشرعية أو املسري الستعماهلا وهي هي  طريقة سيئة قد يلجأ القائد أ قوة العقاب:  .3

ىل درجة الفصل إالتحذير  ويصل بالعقاب قد يبدأ و حبكم املنصب الذي حيتله املسري يف اهليكل التنظيمي 

جيدر االشارة اىل أن شخاص املسلطة عليهم، و ثر سليب على األأن العقوبة تكون هلا أمن العمل ويفرتض 

  2ملكافئة اليت متنح لألشخاص.ة على غرار اأن تأيت بالفائدكن ميخاصة حالة لعقاب  ا

لنجاح املرؤوسني  ةاآلخرون و تشمل املعرفة واملهارة الفنية الضروري مايقدرهاخلبــــــــــــــــرة:  تعتمد على امتالك  .4

و التابعني، أفراد ي األأ من اخلربة، وخيتلف تقييم اخلربة حسب ر ي نتيجة المتالك الفرد مستوى معنيهو 

ما أو نظام كمبيوتر، أاخلربة التقنية اي مهارة تقنية كتشغيل آلة  موم هناك نوعني من قوة اخلربة ومهاعال علىو 

هي اوسع من املهارات التقنية، فالطلبة اثناء املرحلة الدراسية يتحصلون على  و النوع الثاين فهي حجم املعرفة 

  3 ربة.ن يكون هلا قيمة كنوع من اخلأكم و حجم هائل من املعرفة ميكن 

هم جوانب الشرعية، فاحلق يف املعرفة واستعمال أىل املعلومات هي واحدة من إاملعلومات: قدرة الوصول  .5

املعلومة عادة ما يكون مرتبطا باملنصب الذي حتوزه، وبالتايل املعلومة هي مصدر قوة مكمل لقوة املنصب. 

على سبيل املثال العاملني يف  ،ذه القوةن تكون هلم هأمن املمكن  املسريين يف املستويات الوسطى فحىت

ة مبا فيها الرتب العليا، أنظمة املعلومات يف املؤسسىل مجيع إمصلحة املعلومات لديهم القدرة على الولوج 

 4فراد.يرفع من قوة  وسلطة األأن مصدر املعلومة بإمكانه إىل ن القدرة على الولوج أكيد والشيء األ

                                                
1 Montana, Patrick J. and Bruce H. Charnov. Management 3rd ed., New York: Barron’s Management 
Series, 2000.p256. 
2 Gibson, James L, John M. Ivancevich, and James H. Donnelly Jr. Organizations: Be-havior, Structure, 
Processes. 10th ed. Boston: Irwin McGraw Hill, 2000.pp247–52. 
3 Wm.B.Zachary,Loren W kusuhara, organizational Behavior: integrated models and applications, 
Thomson, 2005,p192. 
4
 Johan R.Schermerhorn, JR.,James G.Hunt, Richard N Osborn,core concepts of organizational 

behavior,wiley,USA,2004, p257. 
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من القائد  بوتأيت من قوة اإلعجاب من اآلخرين والشعور بالقر  : Referent power املرجعية(القدوة) .6

الشخص الذي ميلك هذا املصدر من فيف احلقية مصدرها الفرد يف حد ذاته و إتباع توجيهاته واإلخالص له و 

  1فراد من خالل الصفات احملبوبة اليت ميتلكها  والسمعة الطيبة.على األالقوة بإمكانه التأثري 

 وفمن ميلك الشرعية اهلرمية يدمج يف الغالب املكافئة والعقاب أ ،صادر الستة للقيادة تتداخل غالباوهذه امل

 برتكاز بشكل كلي على سلطة املنصب خيلق مايسمى باألسلو فاإل ، له انعكاسات هذاحيجب املعلومات و 

واليت يتم تنفيذها عن  تاختاذ القراراهتمام بالعمل فقط وينفرد الرئيس وحده باألوتوقراطي حيث يكون الرتكيز على اإل

ل يؤدي إىل أسلوب املشاركة وهنا حياول املسئو  نفسهالوقت مصادر القوة يف طريق األوامر. أما االرتكاز على مجيع 

  .2احلصول على االعرتاف به كقائد

  واحتمال املقاومة. واجلدول املوايل يلخص مصادر القوة للقائد وإمكانية االلتزام طواعية أو كرها ( اإلذعان )

  يوضح مصادر القيادة واحتمالية االذعان واملقاومة :09اجلدول رقم

  

  

                                                
1 Gayle C.avery, understanding leadership,SAGE publication, London, 2005,p43. 

, 5/2005العدد ،جامعة سطيف :جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري, اجلزائر،- أسليب القيادة- إشكالية القيادة وارتباطها بالشخصية ،عثمان حسن عثمان -  2

  .(بتصرف)137ص
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  أنماط القيادة وادوارها :المطلب الرابع

 األمناط القيادية وأدوارها ىلإسيتم التطرق يف هذا املطلب 

  مناط القيادية وال : األأ

يري شيوعا يف الفكر اإلداري لتصنيف األمناط القيادية ثالثة ن اكثر املعااهناك تصنيفات كثرية لألمناط القيادية، إال 

   أمناط:

يف موظفيه  وطريقته يف ممارسة عملية التأثرياملعيار األول : يقوم على تصنيف القادة من حيث أسلوب  القائد  .1

لدى  وما إذا كان  يركز كل السلطات يف يده ويهتم باإلنتاج فقط، ويعتمد على إجياد الدافع إىل العمل 

نه ال يركز كل السلطات يف يده ومينح الفرصة ملوظفيه ملشاركته أو أموظفيه عن طريق  مايسمى بسلطة اجلزاء، 

يف مهامه، ويعتمد على إجياد الدافع للعمل لدى موظفيه على مايسمى بسلطة الثقة القائمة على العالقات 

و أدارة بدون توجيههم عليهم يف اإل ويعتمد يع املسؤوليات للموظفنينه يرتك مجأو أالصحيحة بينهم وبينه، 

  :1يادية على  أساس هذا املعيار إىلشرتاك معهم يف احللول والقرارات وقد صنفت األساليب القاإل

هي اليت تستعمل  اللوائح والقواعد واإلجراءات للقيام  :Autocratic leadership ة قيادة اوتوقراطي  .أ 

  بالعمل.

متفاعلة مع االفراد،  والحتبذ و متجاوبة و : هي قيادة متعاونة Democratic leadership ؛قيادة دميقراطية  .ب 

 McGregorــــــل Yهي يف احلقيقة نظرية و   استعمال اللوائح والقواعد كثريا مثل القيادة الديكتاتورية

قرار، يضا يف صناعة الأتباع والتشارك ء واملعلومات مع األار هم ماحتث عليه هي التشارك يف األأو  1960

وهي تعتمد عمال. واأل اتعهم على اختاذ القرار تباع وتشجمام األأتستعمل قو�ا يف حتييد العقبات فهي 

فراد ن األأفالقيادة الدميقراطية تؤمن  فيه على مهارات القائد. عتمدتعلى مهارات االتباع بالقدر الذي أيضا 

 إىلحق اختاذ القرار  تنقل بات جدار�م. فهيإلثون داخليا ألداء جيد ويبحثون عن االستقاللية والفرص حمفز 

                                                
1
 Debra L. Nelson, James Campbell Quick, Op. cit.,p277. 
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عاجل تفتح ا�ال للنقد البناء، و تو العمل تطور فكار اليت سئلة واألفراد على طرح األاأل وتشجعدىن مستوى. أ

 ،ىل املستويات العلياإفكار صحاب األأرقي وحتتفي بإجنازات األفراد وتعتربها فرصة للتعلم تخطاء التابعني و أ

فالقيادة تعمل  Gill1996 وحسب  ،فراد يف اختاذ القراراأل ةشاركمىل إادة الدميقراطية حباجة لكن القي

دائما هناك مخس مبادئ  Gill1996وحسب  .1ن تكون سلبيةأتباع بدل ألجيابية مع اإن تكون أعلى 

الشمولية،  خرين ليصبحوا قادة،الشخصية املسؤولة، متكني اآلحتكم القيادة الدميقراطية يف املؤسسات: 

 full delepiration .2املساواة، املداولة الكاملة

هي اليت تتخلى عن سلطا�ا ومسؤوليا�ا اليت خيوهلا املنصب االداري،  Laissez faire styleالقيادة احلرة:  .ج 

  فوضى.السلوب وغالبا ما ينتج عن هذا األ

ة اليت يعتمد عليها القائد يف توجيهه يقوم على أساس النظرة للقيادة من حيث مصدر السلط المعيار الثاني .2

�ا سلطة غري رمسية تلقائية، مستمدة أو أملوظفيه، و ما إذا كانت سلطة القائد سلطة رمسية تابعة ملركزه الوظيفي، 

ىل اختياره بصفة غري رمسية من قبل جمموعة من املرؤوسني لريعى إمن مسات ومهارات  شخصية تؤدي بصاحبها 

ي اليكون هلا أن تكون املهام اليت يقوم �ا حمددة بشكل رمسي، أوحيقق أهدافهم، دون  حاجا�م  ومصاحلهم

ة ومتنحها منصبها يف املؤسس من قو�اقيادة رمسية تستمد  هناك وفق هذا املعيارفثر يف خرائط التنظيم الرمسي،  ا

يكون هناك منصب رمسي لشخص عندما ال نتجة. و قيادة غري رمسية تخرين يف املؤسسالسلطة لقيادة وتوجيه اآل

   3ههم بسلوكه.فراد ويؤثر فيهم ويوجلكنه يستمد قوته من األ

يف هذا  نخرى من حيث الفاعلية يف األداء حيث مييز الباحثو أوميكن النظر إىل األمناط القيادية من زاوية 

جتاه األول يقوم القائد بتوجيه فاإل .4العمل، والثاين مركز على العاملني ىالنمط بني اجتاهني أساسني؛ األول مركز عل

وبالتايل يهتم بالوظيفة  لنتائج لوحتقيقهم ليضمن قيامهم باألعمال  العاملني واإلشراف عليهم بدقة وبطريقة مباشرة

 جتاه الثاين يركز على العاملني فيهتم القائدما اإلأمرؤوسيه،  ةوطريقة القيام �ا بدرجة أكرب من اهتمامه بتطوير ومتابع

                                                
1 Bernard M. Bass, Op. cit., pp20-23. 
2 Ibid, p441. 
3 Debra L. Nelson, James Campbell Quick, Op. cit.,p274. 

  .11ص ،دون تاريخ ،مطابع اإلميان ،خالل األزمات تدور القيادة يف اختاذ القرارا ،رجب عبد احلميد السيد-  4
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وإجياد العالقات القوية معهم، والثقة  تتحفيز مرؤوسيه  ويعمل على تشجيعهم من خالل مشاركتهم يف اختاذ القراراب

  :ربعة امناط يف هذا االجتاهأاملتبادلة، وهذه 

   لقيادة املتفانية وهي اليت تركز على العمل.ا  .أ 

 .األفرادالقيادة املرتبطة وهي اليت تعتين بالعالقات العامة مع   .ب 

 القيادة املتكاملة وهي اليت �تم بالعالقات و العمل.   .ج 

  القيادة املنفصلة وهي اليت ال�تم ال بالعمل وال بالعالقات مع األفراد.  .د 

  دوار القيادةأ ثانيا:

فراد عطاء األإي مبعىن أ، قسام  واملؤسسات على احداث التغيريفراد واألالقيادة هي العملية  اليت تساعد األ

على  تحمل التحدياتلكثر قدرة ة على احلركة،  وأكثر قدر أة آخر جعل املؤسسو مبعىن أالتعاون، كثر قدرة على أ

ن تكون يف املستقبل وذلك مبوائمة مواردها اين تتجه املؤسسة وماذا تريد أىل إ، فالقيادة هي اليت حتدد املدى الطويل

عادة ال يعرفون كيفية  فاألفراد، تباع طريقة معينةإل فرادفضل ، فهي تلهم  األأداء أجناز و إاملادية والبشرية لتحقيق 

  ،م فرصة لالشتغال مع قائد جيدتباع ليس لديهفكثري من األ ،فهذه واحدة من مسؤوليات القائد ،القيام باألشياء

ول ما ميلكون تصورات حاملوجه. فالقادة اجلدد عادة  قليلة ليلعب القائد دور املدرب أوهناك فرص  احيان أخرىويف 

يف يادي يعملون على تعظيم الفعالية الفريق الق اعضاءكل ف. يف املستقبل االفراد الذين ميكنهم ان يكونوا قادة

مما  ،جناز. خاصة يف ظل التنافس العامليىل مستوى معترب من اإلإل و عمال اليت هم مشرفون عليها مباشرة  للوصاأل

املتاحة وتنفيذ  املواردو حمسنة حترتم البيئة، باستخدام أيدة و خدمات جدأحيتم على القيادة التوجه حنو منتجات 

  :1التوجه حنوخطار فقادة اجلودة عليهم ن يتقامسوا األأالتطويرات املرسومة يف االسرتاتيجية، فكل  االعضاء عليهم 

 فريق واحد.عضاء �ا كلتزام لدى األعمل على بناء اإلللسري باملؤسسة حنو األمام والتفاعل معها  الاجلودة و   .أ 

                                                
1
 Ralph Jacobson, leading for a change :how to master the five a challenges faced by  every leader ,Butter 

Worth Heinemann,2000,p 122. 
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 عدم تركها يف اخلفاء؛و العمل على اظهار الصراعات والقضاء عليها   .ب 

 فراد؛العمل على الرفع من مستويات املهارة لدى األ  .ج 

 التعليم املتواصل؛  .د 

 الفهم اجليد ملبادئ اجلودة؛   .ه 

 يف حل املشاكل؛ ةبداعياستعمال املقاربات اإل   .و 

 ة كنظام كامل؛ إىل املؤسسالنظر   .ز 

 ثناء العمل جتاه الصعاب.ان التضامن  اظهار قدر كاف م  .ح 

  

  نظريات القيادة :المبحث الثاني

  

اجتاهات أساسية تفسر نشأة وظهور القيادة، وسنشري إىل أبرز نظريات القيادة اليت تنتظم حتت  ربع أهناك  

  ىل النقاط التالية:إ وسيتم التطرق ،ةجتاهات االربعكل اجتاه من هذه اإل

  السمات. املركزة على املدخل - 

  املركزة على السلوك. املدخل - 

  املركز على املواقف. املدخل - 

  املعــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــر. لــدخــامل - 
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  The trait approachالمدخل المركز على السمات  :المطلب األول

 للقيادة األساسية الركيزة هبار باعت الفرد على املدخل هذا ركز وقد. القيادة دراسة يف النفس علماء مدخل وهو

اخلصائص الشخصية، و حتديد السمات اجلسمية، ت من أوىل الدراسات اليت حاولت كانو  صفات، من به يتمتع مبا

و قدراته أالعرض، طاقة اجلسم  ،والقدرات اليت حتدد القائد من جمموع االعضاء. السمات اجلسمية مثل الطول

، جتماعية؛ الذكاء، العطاءهتمام باملهارات اإلرات القيادية فقد مت الرتكيز و اإلما املهاأة، املظهر ، والسن يالصح

ن بعض الناس يولدون قادة. وتعرف بنظرية الرجل أما الفكرة اليت انطلقت منها هي أ  .1روح التعاونو الطالقة، 

وقد استعمل الباحثون اختبارات  العظيم. عموما مل يتم العثور على عالقة كبرية بني الصفات القيادية و جناح القائد،

فابتدأت الدراسة مبحاولة عزل اخلصائص القيادية اليت ميتلكها القائد  ،علم النفس على جمموعة واسعة من املشاركني

خرين وهذا من خالل قياس صفات النجاح لدى القائد وعالقتها بفعالية فراد اآلعن اخلصائص اليت  ال ميتلكها األ

ن أهذه الدراسات حاولت   .2االواجب توفرها يف شخص ما ليكون قائدالقيادية لتجميع السمات القيادة يف حماولة 

السن،  ،ساس الصفات الشخصية اليت ميتلكها كاإلبداع، الثقة بالنفس، والصفات اجلسميةأىل القائد على إتنظر 

جتماعية وأيضا  اخلصائص اإل   احلديثو الطاقة، باإلضافة اىل قدراته ومهاراته كاملعرفة والطالقة يفأمستوى القدرة 

  �ا ،. واخلصائص املرتبطة بالعمل كالرغبة يف التفوق والقدرة على جتاوز احلواجز والصعوبات. ىمثل الشعبية اليت حيض

ة دراسة ختص مقارب 100قام بتفحص اكثر من  1948يف عام  Stogdill نأىل إدبيات املوضوع أتشري و 

ديد من الصفات اليت  تتسق وفعالية القيادة على غرار الذكاء العام، املبادرة، املهارات ك العالصفات فوجد أن هنا

ن أىل إمت التوصل  Stogdillيضا من خالل نتائجأالسالمة الشخصية. و الشخصية، الثقة بالنفس حتمل املسؤولية، 

حظة عدد من االشخاص مبال   Kirk Patrickوسلوك القائد. وقد قام أغلب الصفات مرتبطة بظروف املوقف 

ن هناك من أ. كما  Stogdillتمييز بني من ميلك صفات قيادية عن غريه مستعينا يف ذلك بدراسات ال وحاول

 و التوقعات املرتبطة أن تكون هذه التصورات أتباع واحتمالية من خالل توقعات األإىل الصفات ن ينظر أحاول 

                                                
1
 Debra L. Nelson, James Campbell Quick, Op. cit.,p276. 

2 Richard L.Daft, leadership theory and practice, Harcourt,Inc,USA,1999,p 65. 
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  )2(ذه النظرية إال أن هناك بعض املآخذ عليها نذكر منها: ورغم أمهية ه .1 تباع  حتدد من هو القائدباأل

إن الدراسات والبحوث العديدة اليت قام �ا أنصار هذه النظرية واليت ركزت على دراسة العالقة بني   .أ 

 اميكن تطبيقهو السمات الشخصية والقيادة قد فشلت يف أن جتد منط للسمات اليت متيز القادة 

 بصفـــة عامة.

ن السمات اليت افرتضها أنصار النظرية توجد يف القادة، كما قد تتوافر يف غري القادة إن الكثري م  .ب 

اجلسمية و احلماسة...األمر الذي ال ميكن معه التسليم بأن توافر  تمثل مسة الذكاء و القدرا

 السمات الشخصية للقيادة يف شخص ما جتعل منه بالضرورة قائدا ناجحا.

 نظرية على خصائص حمددة من السمات. ال يوجد اتفاق بني أنصار ال  .ج 

ن القول بضرورة توافر كل السمات القيادية اليت ذكرها نظرية السمات تبدوا غري واقعية، ذلك أل  .د 

أنصارها أو معظمها فيمن يشغل مناصب قيادية ال ميكن تطبيقه عمليا فمن غري املعقول العثور 

العدد املطلوب حىت يف ا�تمعات على األشخاص تتوافر فيهم كل هذه السمات أو معظمها ب

 املتقدمة.

لقيادة ا على مبعىن أ�ا مل تعط أمهية ألثر عوامل املوقف ،النظرية جتاهلت الطبيعة املوقفية للقيادة   .ه 

.ذلك أن السمات املطلوب توافرها يف القائد تعتمد بدرجة كبرية على املوقع القيادي املطلوب 

 يه القائد.شغله، وعلى نوع املوقف الذي يعمل ف

نظرية السمات كانت و  الدراسة كان هلا بعض النتائج املهمة، لكن قليل منها كان ميكن تعميمها  .و 

  3. جد حمدودة ومل يكن هلا القدرة على التمييز بني خمتلف الصفات القيادية.

  د.وبسبب هذه املآخذ اخذ الباحثون منحى آخر يف النظر للقيادة مركزين هذه املرة على سلوك القائ 

                                                
1 Richard L.Daft.the leadership experience, Thomson , Canada,2005,pp 47_48. 

  .225-224- ,ص ص2005صالح الدين عبد الباقي ,مبادئ السلوك التنظيمي , اإلسكندرية , الدار اجلامعية , -  2
3
 Debra L. Nelson, James Campbell Quick, Op. cit.,p276. 
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  المدخل المركز على السلوك :المطلب الثاني

يعمل  اليت االجتماعية البيئة من تنطلق أن ينبغي القيادة دراسة أن هؤالء ويرى االجتماع، علم مدخل وهو

 مواجهة قصور نظرية السمات عملت النظرية السلوكية على استكشاف يفو ومسئولياته  القائد وميارس مهامه فيها

جتاه أن سلوك القائد ينحصر يف االهتمام بالعمل (املهام ) أو م سلوك القادة. ويرى منظروا هذا اإلالعوامل اليت حتك

  ط الضوء على أهم هذه الدراسات يف ا ا�ال.يسليتم  ت يف األفراد (العالقات اإلنسانية ) وسوف

   The university of Iowa studiesدراسات جامعــة أيــوا   :أوال

Kurt Lewin ساليب أل اىل ثالث توصبدراسة ارتبطت باسم اجلامعة اليت يشتغل �ا و من خالهلا مت ال قام

مر وحق احتاذ القرار وبالتايل ين يكون القائد هو الذي ميلك السلطة واألاول هو األوتوقراطي سلوب االقيادية: األ

فراد يف شراك األإالقائد من خالله على  والذي يعملسلوب الثاين فهو الدميقراطي ما األأمتثال. القدرة على فرض اإل

سلوب سلوب الثالث واألخري هو األاألأما فراد ويشجعهم على املشاركة يتشاور مع األو هداف، وضع األو اختاذ القرار 

، هذه الدراسة تربز بوضوح فعالية هااحلر والذي يسمح من خالله القائد لألفراد  حبرية كبرية يف وضع االهداف وتنفيذ

وتوقراطي  وقد يكون داء من االأحيان يكون القيادي الدميقراطي أفضل ويف بعض األ ،القيادي الدميقراطي النمط

ن مستوى أكثر يف نتائج البحث  وجد أوبالتدقيق  ،حيان بني املرؤوسنيقل يف بعض األأو أداء من األنفسه املستوى 

ن القائد له دور مزدوج فمن ناحية احصلة  للدراسة وجد كثر ارتفاعا مع القائد الدميقراطي. وكمأرضا العاملني يكون 

. والشكل 1فراد حبيوية وديناميكيةن يركز على  عمل االأداء ومن ناحية ثانية جيب ن يركز على العمل وعلى األأجيب 

  .املوايل يلخص هذه الدراسة

      IOWAيوضح اساليب القيادة حسب دراسات  : :08شكل رقم

الدميقراطي                       األوتوقراطي                حر                   

                                                
1 Constantine Andripoulose et Patrick Dawson, managing change, creativity, innovation, SAGE, London, 
2009, p186. 
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 économisa, paris, George .R, Terry et Stephan, g. franklin, les principes de management  :المصدر 

1985, p386                               

لوب معني من القيادة خيتلف عن فهو ميثل جمموعة من النقط مكونة خطا مستمرا كل نقطة متثل أس

  اشرنا اليها سابقا. منها هي اليت ساسيةاألو األساليب األخرى  

  studies )OHIO(  The university of    دراسات جامعة أوهايو :ثانيا

باحثي  شرع بعاد السلوك القيادي ففي �اية االربعيناتأل اىل حتديد توصال  Ohioحاولت  دراسات 

Ohio  

ىل حتديد سلوكيات  يعتمدها القائد يف إن وصلوا أىل إفيها.  أن قلصوا سلوك مث ما لبثوا 1000ثر من أكبدراسة 

1تمام باهليكلة، واالهتمام باالعتبارمها اإلهساسني أبعدين مت مجعها  يف الغالب 
  الشكل املوايل يوضح ذلك.و  

  studies )OHIO (The university of مصفوفة القيادةيوضح األساليب القيادية   9:0شكل رقم

 

العمل وتنظيمه ( االهتمام باهليكلة ) من مستوى متدن اىل مستوى  ميدل احملور األفقي على االهتمام بتصمي - 

 عال. 

                                                
1 Constantine Andripoulose et Patrick Dawson, managing change, creativity, innovation, SAGE, London, 
2009, p187. 
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و االهتمام �م (االهتمام باالعتبار) من مستوى متدن اىل مستوى األفراد يشري احملور العمودي إىل تقدير   - 

 عال.

 اهتمام ال باألفراد وال بالتنظيم وبالتايل فهو غري حمبذ. ال يبدي ال  :)1األسلوب (  .أ 

 االهتمام باألفراد كبري و االهتمام باهليكلة ضعيف بالتايل فهو غري حمبذ.  :)2األسلوب (  .ب 

االهتمام باألفراد واهليكلة كبري فهو النمط املفضل لدى أصحاب هذه الدراسة انطالقا من  :)3األسلوب (  .ج 

 ملني.إجناز العمل ورضا العا

  .االهتمام باألفراد ضعيف وباهليكلة كبري فهو غري حمبذ  :(4)األسلوب  .د 

  Michigan studies دراسة ميتشغان :ثالثا

ثر النمط القيادي يف توفري جو العمل أ أمهيةىل إمت تطوير واجراء هذه الدراسة يف جامعة ميتشغان، وتشري 

لدراسة مها؛ النمط املوجه حنو االنتاج، والنمط املوجه حنو االفراد، منطان من القيادة يف هذه ا هناك .املناسب  للعاملني

ىل إف الدقيق، باإلضافة اشر فيعتمد القائد فيه على خصائص ثابتة يف العمل مثل التوجيه واإل ولما النمط األا

قل أكثر بالعالقات فهو ا فراد يهتم سلوك القائد املوجه حنو األفإن ويف املقابل اءات املكتوبة. جر استعمال القواعد واإل

يف  يف العملت ىل عدم اعتماده على القواعد واالجراءاإفراد باإلضافة يهتم كثريا حباجات األو شراف  إقل أتوجيه و 

  غالب األحيان.

اعتمدت هذه  ،بدراسات عدة يف مؤسسات خمتلفة وغريهم Kahn) و  katsو (   Rancis Likertقام 

مجاعات ذات إنتاجية عالية ومجاعات ذات إنتاجية منخفضة  :ل إىل قسمنيالدراسات على تقسيم مجاعات العم

ومن مث دراسة أساليب سلوك القادة يف هذه اجلماعات من خالل املقابالت الشخصية للباحثني مع هؤالء القادة 

من شأنه أن  وكان اهلدف من هذه الدراسة البحث عن أسلوب القيادة الفعال والذي.، ملعرفة كيفية أدائهم ألعماهلم

االستشاري، وهي أمناط قيادية  ةن إىل أربعوتوصل الباحثو  يؤدي إىل حتقيق الرضا لدى العاملني وتعظيم اإلنتاج،

    .النمط باملشاركة ،والنمط األوتوقراطي . النمط األوتوقراطي املرن
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  Lewin, lippitt, and White studies,Ohio studies,Michigan studiesالدراساتهذه 

املهمة؛  : أبعادأوجه التشابه بني هذه الدراسات هو تركيزها علىو  تتشابه كثريا حيث انطلقت من النظريات السابقة

ما من جهة ثانية فهي تركز على االفراد: أهتمام باهليكلة هذا من جهة الاو االوتوقراطي، التوجه حنو االنتاج، 

  .1االعتبارو الدميوقراطي، التوجه حنو االفراد، 

  The Managerial Gridنظرية الشبكة اإلدارية.  :عاراب

وترتكز أساسا على أحباث  ،)يف أوائل الستيناتMouton)و((Belakeلقد قام بتقدمي هذه النظرية كل من 

وميكن النظر إىل أسلوب القيادة .نظرية معينة  إىلالتطرق  هاجتنبيف جامعيت ميشيغان و أوهايو، وقيمة هذه النظرية 

االهتمام باألفراد واالهتمام  2يج من عدة عوامل متداخلة، وتبىن هذه النظرية على عاملني أو بعدين مهاعلى أنه مز 

  :يف الشكل املوايل اوضحهيونتيجة الدراسة بالنتائج 

  يوضح األمناط القيادية حسب نظرية الشبكة اإلدارية :10شكل رقم

  

  .121ص ، مرجع سابق مجال الدين لعويسات، :املصدر 

                                                
1 Debra L. Nelson, James Campbell Quick, Op. cit.,p277. 

  .121ص، 2003 ،هومة دار، اجلزائر ، مبادئ اإلدارة ، مجال الدين لعويسات -  2
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  1 ساسية متثل مستويات خمتلفة من االهتمام باإلنتاج واألفراد.أتوصلت هذه الدراسة إىل وجود أمناط قيادية و 

 هي االدارة اليت تعطي اهتمام ضعيف  باملهمة واهتمام ضعيف باألفراد. (1.1):ة ملتساهلدارة ااإل  .أ 

ات االفراد وقيادة واليت تعين االهتمام حباج Country club management(9.1)إدارة النادي:  .ب 

 متجهة حنو إقامة صداقات  وجو عمل مريح، ويكاد يكون منعدم االهتمام بالعمل.

حيث يتساو فيها  االهتمام باألفراد  Middle of the Road management(5.5)اإلدارة املعتدلة   .ج 

 وباإلنتاج مع تسجيل مستوى معقول من الرضا

ذي يظهر ارتباط عال باإلنتاج يف حني أن هناك وال Task management (1, 9) إدارة املهمات  .د 

   .فرادمستوى متدن من االهتمام حباجيات األ

 ,Blake &Moutonكدته دراسات (، وهذا الذي أرائعة لنظرية الشبكة االدارية جد هناك نظرة حتليليةو 

1982; Fleishman,1953(،  السلوك لكل  نواع منأو أجتاهات ان هناك ثالث أووجد الباحثون يف وقت الحق

لتحسني فهي مفيدة  ،قائد تتالءم واالهداف اليت يريد حتقيقها، فاألداء هو جمموعة من السلوكيات حمددة املهام

يف حتسني املوارد وتغيري منحى السلوكيات يكون مفيد ني التكيف والتأقلم، يّ  السلوكيات مفيد لتحالكفاءة، وتغيري

 ، العمل ألنشطة الزمنية واجلداول األجل قصري التخطيط ملهام ليشتملالبشرية والعالقات، وميكن تقسيم منحى ا

 أمهية على التشديد واألولويات، مع األهداف وتوضيح املهام، وحتديد االحتياجات، واملوظفني و املوارد وحتديد

 سلوكيات نحىوهناك م . املشاكل التشغيلية مع والتعامل العمليات، ورصد األنشطة، واملوثوقية، وتنسيق الكفاءة

 يف واالزدواجية الضرورية، غري األنشطة على القضاء طريق عن التكاليف وخفض اإلنتاجية لتحسني يستخدم العمل

 من املوجهة متكن السلوكيات املهام أن الرتكيز على  التجارب وتبني .واحلوادث واألخطاء املوارد، وإهدار اجلهود،

 والتوجيه، التدريب وتوفري العالقات، دعم السلوكيات نحىمويشمل  رية.صغ وجمموعات فرادى املرؤوسني أداء حتسني

 والعمل التعاون وتشجيع التمكني،و  والتفويض عليهم، تؤثر أن شأ�ا من اليت القرارات حول الناس مع والتشاور

                                                
1 Constantine Andripoulose et Patrick Dawson, Op. cit.,p187. 
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 لتوترا خفض ميكن املنحى السلوكي من و املؤسسة، خارج و داخل املعلومات مصادر من شبكة وبناء اجلماعي،

  1ة.املؤسس أو للفريق اجلماعية القوة وزيادة التعاون، و املتبادلة الثقة وبناء

    Yو Xنظرية  :خامسا

قسم ينتمي إىل  ،أن األفراد أو التابعني ينقسمون إىل قسمني  Douglass .Mc  Gregorيرى 

 إشراف مباشر إىل حيتاجون(x)من ينتمون إىل النظرية   :2)حيثY) وقسم ينتمي إىل النظرية(Xالنظرية(

عقوبات لضبط  مىت و كيف ينجز، حل للمشكالت اليت تقابلهم، مراقبة مباشرة لسلوكهم، ،إرشادات عن العمل،

وبالتايل فهم حيتاجون إىل القيادة األوتوقراطية (املستبدة). يف حيــن من ينتمي إىل   السلـوك، مركزية السلطــة

  إىل إشراف بسيط نسبيا، )حيتاجyالنظرية(

شرتاك يف صنع القرار، التأكيد على و تفويض السلطة للمرؤوسني، اتفاق متبادل بني أهداف القادة وأهدافهم، اإل 

 ) للياباين (zيف حني ذهبت النظرية ( قراطية.و إذن فهم حيتاجون إىل قيادة دمي ،النتائج ال على كيفية حتقيقها

(Ouchi إال أن الفرد خيتلف سلوكه من وقت إىل آخر بني) x)و (y ()3 ( جل حتقيق أوبالتايل يتم التعامل معه من

  )yوx األهداف، والقائد الفعال هو الذي يستخدم األسلوب تبعا ملزاج األفراد (مزيج بني 

  

  المدخل المركز على المواقف : المطلب  الثالث

 اإلدارة، علماء لدى ضلاملف املدخل وهو القيادة، لدراسة السابقني املدخلني بني باجلمع املدخل هذا ويقوم

 مع مساته تفاعل القائد لنجاح يكفي ال أنه ويرون اجتماعي، تفاعل عملية هي القيادة أن املدخل هذا أنصار ويرى

 كلي بشكل املوقف وحيثيات القائد شخصية بني تفاعل هناك يكون أن جيب لذلك باإلضافة بل ،املوقف متطلبات

                                                
1
 seeـ 
 . Bass, B. M. Handbook of leadership: a survey of theory and research. New York: Free Press(1990) 

Yukl, G. Leadership in organizations, 6th edition Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. . (2006). 
. 

  142.ص2005دولية .حممد املصريف أصول التنظيم واإلدارة للمدير واملبدع وظائف املديرين , الوجيه اإلبداعي اإلسكندرية مؤسسة حورس ال -  2
3   -  G.terry.s.Frank lin.op.cit.p.382 
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 وعدم الثبات من موقف إىل آخر وبالتايل فإن ا لسلوك القائد من زاوية التغّري يف نظر� تنطلق النظريات املوقفية1.

 اهلدف من هذا االجتاه يكمن يف التعرف على العوامل املوقفية اهلامة، وبيان كيفية تفاعلها لتحديد السلوك املناسب.

أكثر ن القائد يكون أاملوقف هو . فجوهر فكرة القيادة من منظور ثري على سلوك القائدأله ت يدكأاملوقف بكل ت نّ إ

ن املتغريات الداخلية واخلارجية هلا ايضا وإتباع يف ذلك. دماج خصائص األإ يهمل ظروف املوقف و فعالية يف حال مل

  2 تأثري على فعالية القائد.

  

   Blanchard و Herseyنظرية  :والأ

والذي  ،يالءم مستوى نضج األفرادينطلق أصحاب هذه النظرية من أن األسلوب الفعال للقيادة هو الذي 

واملستوى التعليمي  ،مدى استعداده والقدرة على حتمل املسؤوليةو املرؤوس على حتقيق األهداف  ةيقاس مبدى قدر 

  ويظهر النموذج يف الشكل املوايل . 3واخلربة اليت يتمتع �ا 

  Blanchard و  Herseyألساليب القيادية حسب ا :11الشكل رقم 

  

                                                
1
 احلجة ذو - األمنية البحوث جملة من) 23( العدد العاملي ، القيادي النموذج حنو التحول: اإلدارية القيادة: الغامدي، قراءة يف كتاب حممد بن سعيدـ  

  هـ1423
2
 Andrew J.Dubrin, leadership: research findings, practice and skills,cengage learning, 

Canada,2010,p133. 
3 jaquelin jaques et autre, les aspects humains de l'organisation, canada; Geaton morin , 1980, p272. 
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  :1يثحبهتمام بالعالقة هتمام باملهمة ودرجة اإلب الفعال هو الذي ميزج بني درجة اإلواألسلو 

و يهمل العالقات وهذا ميثل النمط  )، يهتم القائد أكثر باملهمةM1عندما يكون مستوى نضج األفراد ضعيف( - 

  األوتوقراطي.

 ،االهتمام باملهمة ع اخنفاض طفيف يف) يبدي القائد اهتماما بالعالقات مM2عندما يكون مستوى نضج األفراد( - 

  ويدعى هذا األسلوب بفن البيع ألنه يعتمد كثريا على اإلقناع.

ويدعى هذا  ،ينخفض مستوى االهتمام باملهمة والعالقات بتدرج M3)يرتفع مستوى النضج إىل ( عندما - 

  األسلوب بأسلوب املشاركة.

                                                
1Otaroghene  Peretomod ,Situational And Contingency Theories Of Leadership: Are They  The Same, 
IOSR Journal of Business and Management. Volume 4, Issue 3 (Sep-Oct. 2012), PP 13-17 
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ويدعى هذا األسلوب  ،يرتك القائد هلم احلرية يف العمل واالجناز)عندما يصبح نضج األفراد عاليا M4ويف األخري (  - 

  بالتفويضي.

  Exchange Theories To Leadershipالنظريات التبادلية في القيادة:  ثانيا:

، فقد  ورجال الفكر االداري املتخصصنيالباحثني من وقد قاد هذا االجتاه وما تفرع عنه من نظريات جمموعة

شكال أو شكل من أفرتاض القائل بأن التفاعل االجتماعي ما هو إال تعبري عن منوذج قًا من اإلنطالإقاموا بتأسيسه 

التبادل الذي فيه يقوم أعضاء اجلماعة بالتضحية جبهودهم لصاحل آخرين، مادام هناك آخرون يقومون يف املقابل 

عضاؤها حيققون من أاجلماعة مادام عضاء، ويستمر التفاعل االجتماعي داخل بالتضحية جبهودهم لصاحل هؤالء األ

سهام القائد ودوره إعلى ضوء هذا املفهوم أنه على قدر  Blauوراء التبادل االجتماعي منافع متبادلة، ويرى بلو 

عضاء اجلماعة وتعاو�م مع انة أعضاء اجلماعة ترتفع مكانته لديهم، ويف املقابل فإنه على قدر التزام إعااملتميز يف 

عضاء أعضاء، وعلى ذلك فإن القائد يستفيد كثرياً كما يستفيد ه هلؤالء األساعدتإسهام وعطاء القائد وميكون  القائد

  القيادية. ثقةن افتقارهم لنصائحه وتقديرهم له يكسبه مزيداً من الأ، حيث نصائحه باعِ اجلماعة من اتّ 

من الدراسات الواسعة، وهو  فقد قدم نظرية التبادل االجتماعي، ودعمها بالعديد، Jacobsأما جاكوبس 

ن اجلماعة تقدم للقائد املكانة واملركز والتقدير كمكافأة له نظري خدماته ومسامهاته املتميزة والفريدة من أجل أيرى 

ساسية على حث أعضاء اجلماعة على أات الرمسية إمنا يرتكز بصفة ؤسسها، وأن دور القائد حىت يف املحتقيق أهداف

ل املوكلة إليهم بدون استخدام القوة أو اجلرب، فالقيادة من وجهة نظره إمنا تتضمن قيام عالقات عماأداء وإجناز األ

  .1 ، وبدون هذه العالقة ال تتحقق القيادةرؤوسنيلية متكافئة بني القائد واملتباد

 Fiedler's theory نظرية فيدلر :ثالثا

فضل اسلوب القائد و افضل توافق بني أحملافظة على �تم بكيفية ا  ،و نظرية الطوارئأ Fiedler نظرية فيدلر 

 فعدم مالئمة النمط القيادي ملواقداري هي اليت تؤثر يف مالئمة أو فعناصر املوقف اإل ،و موقفا وضعية مناسبة

  معينة.

                                                
 املركز العاملي للفكر االسالمي عبد الشايف حممد ابو الفضل، القيادة االدارية يف اإلسالم، - 1
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ط القيادي املستخدم يف ذلك فاعلية القيادة تتحدد مبدى مالئمة النمئص القيادة اذا ترتبط باملوقف، و فخصا 

هناك جمموعة من املتطلبات تتحكم يف  أنه ال يوجد منط واحد للقيادة بقدر ما Fiedler ويرى فيدلر1 وقف،امل

. ويرى 2ىل توجيه بسيطإسلوب القيادة على سبيل املثال العوامل واملهام املتكررة ليست مثل غري املتكررة. فقد حتتاج أ

  منط فيدلر أن هناك ثالث حاالت حتتم علينا إزاءها إتباع 

حرتام واالستماع حلاجيا�م فراد واإلفهو يهتم بصنع الثقة مع األ :عالقة القائد بأتباعه ( االجتاه حنو األفراد) - 

  وتلبيتها.

كم (املوقع) القيادي ما جيعلهم قادرين على مبعىن أن بعض األشخاص لديهم من القوة حب :درجة القوة الوظيفية - 

  .منط قيادي معني ممالئمة الستخدا ركلما كان املوقف أكث  ،قدمي الثوابتوقيع اجلزاء وتو  ،إصدار األوامر

: فالفرق شاسع بني املهمات واألدوار الواضحة يف اهليكل التنظيمي من ة وضوح اهليكل التنظيمي واملهماتدرج - 

وبالتايل  ،وبصفة دورية ن يتدخل القائدأيف حني احلالة الثانية جيب  ،فاألوىل ال حتتاج اىل تدخل دائم من القائد ،غريه

ن إف ،تدهورة باالتباع وعدم وضوح املهمة أو الدوراملعالقات الففي حالة  ،ن درجة قوة الشرعية مدد للنمط القياديإف

 يكن وإن مل أما اذا كانت العالقة ودية وحىت ،وبالتايل منط استبدادي الوظيفي العامل احلاسم سيكون قوة املركز

  ـ 3ن يكون النمط التشاركي هو الغالب ويقتصر األمر على التوجيه والنصحأه من املرجح نإالوضوح يف األدوار ف

ه ففي الظروف املفضلة يكون األسلوب املوجِ  ،أن أسلوب القائد خيتلف باختالف الظروف Fiedler يرى فيدلر

ترب القائد املوجه أكثر فاعلية،  فضلة إطالقا يعاملويف الظروف غري ، الذي يهتم بالعمل واإلنتاج األكثر فاعلية وكفاية

   أما يف الظروف العادية فيعترب القائد الذي يهتم بالعالقات اإلنسانية هو األفضل.

كثر انطالقا من النتائج اليت توصل اليها، كما كانت أالقيمة قادت الباحثني  للقيام بأحباث  Fiedlerن مسامهات إ

كان يستغل   Fiedlerتصميم الربامج التدريبية. ايضا منوذج تستعمل على نطاق واسع كقاعدة لالنطالق حنو 

                                                
1
 Nelson, D. L., & Quick, J. C.. Organizational Behavior: Foundations, Realities Challenges (2006) (5th 

ed.). Mason, OH: South-Western. 
2
 Bolden R, gosling.j, marturano,a ,and dennison,p.a review of leadership 

théoryandcompetencyframeworks.june2003 
3 Richard L .Daft. Op. cit.,p 84. 
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ورغم  فضل للقيادةأجل فهم أوظروف املوقف من حلسبان صفات القائد خذ باولقد كان رائد يف األ ،كطريقة للمراقبة

  1.طابق املوقف والقائدمهيتها فقد كان هناك صعوبة يف تأ

  Path goal Theory نظرية المسار (الهدف) :رابعا

جل أفراد من ساسية للقائد هي زيادة حتفيز األن املهمة األأي واحدة من النظريات املوقفية  اليت تقول ه

زيادة املكافئات اليت بوايضا هلم، ملسار ا حيفز االفراد انطالقا من توضيح ة. فالقائدأهداف املؤسسهدافهم  و أحتقيق 

إلجناز املهمة بنجاح، مثل فراد على حتديد السلوك األساعدة األألفراد كوسيلة للتحفيز. فاملسار يعين معند ا هلا قيمة

واليت تؤثر فيهم  ،ن القادة يدركون ما هي العوامل التحفيزية املهمة بالنسبة هلمأة هلم على ذلك تعين ومكافئة املؤسس

منط  ظروفثالث أل�ا تعتمد على  فراد. وقد صنفت ضمن النظريات املوقفيةفهي العامل املهم واحلرج يف عمل األ

سلوبه أن القائد يغري من أفراد. فميزة هذه النظرية تباع، املكافئات اليت حتقق رغبات وحاجات األاألالقائد، ظروف 

ثر الذي حيدثه سلوكه ومنط قيادته على دافعية تقر هذه النظرية أن فعالية القائد تتوقف على األ .2بتغري املوقف

وتسمية املسار (اهلدف)  مشتقة من املفهوم احملوري الذي تتضمنه النفسية.  ماها�املرؤوسني لألداء وعلى رضاهم واجت

 مالنظرية، وهذا املفهوم حيلل الكيفية اليت يؤثر �ا القائد على مدركات املرؤوسني املتعلقة بأهدافهم من العمل وأهدافه

ن السلوك القيادي األمثل يعترب دالة لكل . فالنظرية تفرتض أ3الشخصية وأيضا باملسار املوصل لتحقيق هذه األهداف

من األفراد والعمل أو املهنة حيث أن األفراد ينظرون إىل سلوك القائد بأنه مقبول إذا كان مصدرا مباشرا للرضا، وأ�م 

العمل صعبا أو املهمة غري واضحة يفضل تدخل القائد، ويكون هذا  نحباجة إليه للوصول إىل ذلك الرضا. وكلما كا

أما يف حالة األعمال الروتينية واملهام الواضحة فان تدخل القائد  يثري مزيدا من  ،خل سببا يف حتقيق الرضاالتد

  .4اإلحباط ويقابل بعدم االرتياح

                                                
1 Andrew J .Dubrin, leadership: research findings, practice and skills,cengage learning, 
Canada,2010,p139. 
2 - Richard L.Daft Op. cit.,p 96.  

  .174,ص1983دار النهضة العربية,:إدارة القوى العاملة ,بريوت، امحد صقر عاشور -  3
  .183ص، مرجع سابق، التوجيه اإلبداعي، حممد الصرييف -  4
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الداعم، املوجه، املوجه  أربع أساليب للقيادة يف هذه النظرية وهي  House وبناء على ذلك  حدد هاوس 

  1 .قيادة مشاركةحنو االجناز، 

فراد جيدا، قائد متفتح، قريب من يهتم حباجيات األ Supportive leadershipيادة داعمة ومساندة ق  .أ 

 2 طيب، يعمل على خلق اجلو املناسب للعمل ويعامل االفراد بدون متييز. ،تباعاأل

من طرف املرؤوسني،  وضح كيف ومىت ميكن القيام بالعمل : ت Directive leadershipقيادة توجيهية  .ب 

 ،تباع ألداء العمل كامالن يعلم حاجات األأفالقائد يف توجيهه جيب  ،3م مبا جاء يف اهليكل التنظيميوتلتز 

ن كل فريق يعلم ما هو إوبالتايل ف ،دوار فرق العملان يأخذ الوقت الكايف لشرح أفمثال من املهم للقائد 

كانت تدخالت القائد منخفضة ذا  إعال التوجيه و ، فكلما وضح القائد طبيعة العمل فهو دوره بالتحديد

  .4فهو منخفض التوجيه

تأخذ عهم و وتبحث مفراد والتابعني تركز على استشارة األ :Participative leadershipالقيادة املشاركة  .ج 

أنه قائد د فهذا يعين افر األاختذ القائد قرار بدون استشارة  ة، ويف حال5ي قرارأمقرتحا�م جبدية قبل اختاذ 

يف العملية يف حد ذا�ا فهو عال  وفراد يف اختاذ القرار أشرك األأ ةاملشاركة، ويف حالضعيف منخفض أو 

 .6 املشاركة

أهداف مهية ضبط أتؤكد على  :Achievement oriented leadership القيادة املوجهة باإلجناز  .د 

فعلى سبيل  .7الداء معياري عأداء عال، وتظهر للتابعني ثقتها فيهم وقدر�م على حتقيق أ، و ذات حتدّ 

                                                
  : رانظ - 1  

  55،ص2010، 1وعالقتها بالرضا الوظيفي، األردن؛ دار اليازوري، طعادل عبد الزاق هاشم، القيادة  -

  .108، ص2011دار صفاء، ، القيادة االدارية يف القرن الواحد والعشرين، االردن:جنم عبود -
2 - Richard L.Daft. Op. cit.,p 96.  
3
 Johan R.Schermerhorn, JR.,James G.Hunt, Richard N Osborn,core concepts of organizational 

behavior,wiley,USA,2004, p257. 
4 Wm.B.Zachary,Loren W kusuhara, organizational Behavior: integrated models and applications, 
Thomson, 2005,p192. 
5 Johan R.Schermerhorn, JR.,James G.Hunt, Richard N Osborn, Op. cit., p242. 
6 Wm.B.Zachary,Loren W kusuhara, Op. cit.,p192. 
7 Johan R.Schermerhorn, JR.,James G.Hunt, Richard N Osborn, Op. cit., p241. 
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هو قائد  ،ة وجناحهاأمهيتها يف استمرارية املؤسسهداف و املثال القائد الذي يقضى وقتا طويل يف شرح األ

هداف هو قائد و ال يقضي وقت يف شرح األأيف حني الذي يقضي وقت قليل  ،عال التوجيه باإلجناز

  1 منخفض التوجه حنو االجناز.

 .األسلوب القيادي واألهداف العالقة بني يوضح :12الشكل رقم  

 

إال أ�ا  ،إن هذه النظرية على الرغم من أمهيتها يف توضيح جوانب أخرى من املواقف وعالقة سلوك القيادة

وبعد عرض  ،مل حتض بالدعم الكبري بسبب الغموض يف املفاهيم وصعوبة حتديد املسار إىل األهداف يف كل موقف

وإمنا هناك أساليب  ،واحدالفعالة أسلوب نه ليس للقيادة ن املالحظة األساسية هي أأمهية فإ املداخل املوقفية األكثر

قد يكون ناجحا يف شركة صناعية ذات بيئة داخلية وخارجية مستقرة نسبيا كما يف  ،متعددة حسب تعدد املواقف

خفاق يف حتقيق ل ولإللمشكالت يف عالقات العمليف حني يكون هذا األسلوب مصدرا  ،شركات اإلنتاج الواسع

أل�ا تتعامل أوال مع عاملني مؤهلني من  ،االستشاريةلة الفنادق واملستشفيات والشركات ة يف حاأهداف املؤسس

الة احلحتياجا�م ورغبا�م وإذا كانت ثانيا مع زبائن يطلبون رعاية عالية ومتجددة ال ،حيث اخلربة واملهارة والعالقات

  2 الة الثانية تتطلب نوعا آخر من القيادة.األوىل تتطلب التعليمات فإن احل

 

                                                
1 Wm.B.Zachary,Loren W kusuhara, Op. cit.,p192. 

  .108صجنم عبود، مرجع سابق،  - 2



 للقيادة واملفاهيمي النظري اإلطار :الفصل الثاين

 

  85 
 

  Normative decision Theoryنظرية إختاذ القرارمسا: اخ

Victor vroom, phillip Yetton, and Arthur Jago  وتوصلوا اىل نظريةNormative decision 

Theory القائد  وكذا حتديد سلوك ،مثل الختاذ القرارات االسرتاتيجيةسلوب األاليت تساعد القائد على حتديد األ

 هذا النموذج حيوي مخسة ابعاد الختاذ القرار:و رمسية. فراد بطرق ختاذ القرار من طرف األجتاه املشاركة يف عملية إ
1  

يعلنونه ويعملون على  القائد يتخذ القرار مبفرده والبقية Decision individually إختاذ القرار بشكل منفرد:  .أ 

 التسويق له

: القائد يطرح املشكلة على أفراد املؤسسة ويستمع ملقرتحا�م Consult individual لفرديةاالستشارة ا   .ب 

 وبعدها يتخذون القرار.

 

القيادة توضح املشكلة للمجموعات يف اجتماع وهم يقرتحون  Consult groupاالستشارة اجلماعية:  .ج 

 احللول مث يتخذون القرار.

ويلعب القائد دور  ،ة يف اجتماعأعضاء املؤسس لكل ةالقيادة توضح املشكل  Facilitateاملسهل   .د 

عضاء ا�موعة، واهلدف من هذه أي القائد له نفس الوزن مع أاملسهل ويشرح املشكلة وما حييط �ا، ور 

 الطريقة هو تشجيع االفراد وخلق التنافس بينهم.

كل ما حيتاجونه من موارد يسمح القائد باختاذ القرارات يف حدود معينة ويزودهم ب Delegate ضوِ املفَ    .ه 

  ويشجعهم.

وهذا يعتمد على  ؟الختيار القرار اخلمسةطرق هذه ال من بنيالذي يطرح نفسه كيف خيتار القائد والسؤال 

  2:هاسئلة وحماولة الوصول إلجابة عنأطرح مثانية 

داء أ ذا كانإجودة اختاذ القرار، ف �مي مدى أىل إ Quality  requirement QRاجلودة املطلوبة؟  .أ 

 ن القائد مطالب بتفعيل مشاركة االفراد.إفراد يتطلب جودة عالية  فاأل

                                                
1
 John Bratton,Keith Grint,Debra L.Nelson, organizational leadership,Thomson,USA,2005,p156.. 

2
 Richard L.Daft.leadership theory and practice, Harcourt,Inc,USA,1999,p 108. 
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تباع ي مدى مهم التزام األإىل أ CRCommitment Requirement متطلبات االلتزام::  .ب 

 فراد يف اختاذ القرار.فراد بالقرار فيستحن اشراك األففي حال التزام األ ؟بالقرار

ففي  ؟هل لديك املعلومات الكافية الختاذ قرار مناسب leader’s Informationمعلومات القيادة:  .ج 

 ىل املعلومات.إفراد للوصول شراك األإو اخلربة من املهم جدا له ألقائد املعلومات الكافية لحال مل يكن 

ففي حال كان القرار  ،القرار مهيكل جيدا البد ان يكون   Problem Structureهيكلية القرار:  .د 

  فضل احللول.أح يوضح املشكلة و يوضفراد و ن يتفاعل مع األأعلى القائد  جيبضعيف وغري مهيكل 

ذا كان القائد يتخذ القرار لوحده هل ا إيف حال م Commitment Probabilityاحتمالية االلتزام:   .ه 

 يف القائد ي اختذهفراد يتجهون حنو القرار الذ؟ يف العادة األلاللتزام بالقرار من طرف االفرادهناك احتمال 

  .تهمهيأ تقلاشراك االفراد يف عملية اختاذ القرار فإّن خمتلف االوقات وهلذا 

ة بإمكا�م حل املشكلة؟ يف هداف مع املؤسسفراد الذين يتقامسون األهل األ Goal congruence  .و 

رار ن القائد مطالب بعدم السماح هلم باختاذ القإة فمع املؤسسحال ما إذا كان االفراد ال يتشاركون االهداف 

  لوحدهم.

فضل أجل اختاذ أفراد من هل حيدث الصراع بني األ  Subordinate Conflictالصراع بني االتباع  .ز 

  .م الفعال يف املناقشات اليت حتدثوذلك من خالل تشاركهتباع قد خيلق حال، قرار؟ عدم التوافق بني األ

من املعلومات لكايف فراد لديهم القدر اهل األ  Subordinate Informationتباعمعلومات األ  .ح 

من  ،حساس باملسؤولية جتاه اختاذ القرارإلفراد املعلومات الكافية واالختاذ قرار ذو جودة؟ يف حال امتالك األ

 .من يتم التفويض هلأاملمكن 
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  المطلب الرابع :المداخل الحديثة المعاصرة 

  وال: القيادة التحولية أ

 امللهم الدافع و التحويلية القيادة ة التقليدية إىل جوانبمن القياد املنحى تغري تعرب عن هناك دراسات

أن هذا النوع من القيادات اثبتت الدراسات و  ،اإلبداعي التفكري تشجيع، التحفيزية والفكرة الرؤية، صياغة(

يف  احلديث عن اإلدارة الوضعية اليت تتمثل يف سلوك القائد كما وميكن، 1والفريق الفرد أداء والسلوكيات يعزز من

 James Barnesويف كتابه "القيادة"  ،الواقع، وعن القيادة املعيارية اليت تصف كيف حيب أن يكون سلوك القائد

يتحدث عن املفهوم املعياري للقيادة اليت مساها القيادة التحولية، والقيادة التحولية هي منط من القيادة املعيارية مبعىن 

يرى أن القادة  James Barnesعليهم أن يتصرفوا، إن  جيب قع بل كيفالقادة يف الوا يتصرف أ�ا ال تصف كيف

هلذا القيادة جيب أن تتحرك إىل ما بعد رغبات األفراد من  ،جيب أن يعملوا أكثر من أجل رغبات وحاجات األفراد

األخالقية فإن خالل االهتمام حباجا�م احلقيقية فعند االرتقاء باملرؤوسني إىل مستويات أعلى من التحفيز والقيم 

و يؤثر يف املزيد أن يدفع  . والسؤال الذي يطرح نفسه دائما كيف ميكن لزعيم أالقيادة التحولية متثل االختبار املالئم

القيادة التحويلية  2 .فضل مما كان عليه يف السابقأن يكون أداؤهم أو  ،كربأ اً فراد من أجل أن يبذلوا جهدمن األ

كثر عندما يؤمنون أيكونوا فقط متحكمني يف عملهم  العاملني ملفاح والفشل، ظهرت لتصنع الفارق بني النج

  3م. داء يف مؤسستهمر اىل رضا كبري على  نظام تقييم األبقائدهم بل يتعداه األ

مة دويتفاىن يف خ اً معترب  اً كثر شعبية يف أدبيات القيادة حاليا، فهو يبذل جهدهذا النوع من القيادة يعترب األ

هذا النوع من القادة عادة ما ميتلكون شخصية كارزمية  وقدرة كبريه على التواصل، ملهم، وقدرة عالية على  تباع،األ

ليكون  اً معترب  اً بالنفس مرتفعة، يبذل جهد تهيضا على االعتناء باألفراد واالهتمام �م. ثقأتصور املستقبل، وقدرة عالية 

                                                
1
- look at: 

Vera, D., & Crossan, M. (2004). Strategic leadership and organizational learning.  Academy of 
Management Review, 29, 222 -240 

And  G. Yukl, opcit ,p712. 

 
 .114 ص رن الواحد والعشرين، مرجع سابق،جنم عبود، القيادة اإلدارية يف القـ  2

3 Gayle C.avery, understnding leadership,SAGE publication, London, 2005,p97. 
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فراد حمبطني كون األي عندماخاصة  ،القيادة مناسب يف بعض احلاالتا النوع من ذفراد. وهجيايب على األإله تأثري 

وأكرب مما هو  ن الذين يلهمون األفراد لعمل غري متوقعو القادة التحويلي 1.السائدومتوترين وغري راضني  عن الوضع 

التحولية البد من  نفهم أبعاد القيادة لكي خطط له، أي التمييز بني من يريد بقاء الوضع السائد ومن يريد التطوير.

قادرة على االستجابة  ،مراعاة جانبني أساسني األول هو البيئة املتحولة واملتغرية اليت تتطلب قيادة متحولة ومتغرية

وهذا �ديد ال  ،وذلك ألن الركود واجلمود يف الشركة وقياد�ا جيعل بيئتها متقدمة عليها ،للتطور يف بيئتها التنافسية

  .والثاين األول املتقدمة اليت تقف يف خط املنافسة سساتن قبوله يف املؤ ميك

إن القيادة اليت تستطيع أن تتحول وتتغري بسرعة االستجابة لبيئتها التنافسية حباجة إىل مالئمة سلوكها   

لذي ولعل هذا ارؤية مجيع العاملني يف املؤسسة.  مبا جيعل رؤية القيادة هي ،واجتاها�ا مع سلوك واجتاهات العاملني

من األفكار ينقطع بتكار الذي يأيت بسيل ال جيعل القيادة التحولية تتجاوز احلالة القائمة وتعمل على أساس التغري واال

جل التغيري فإن القيادة أوأل�ا تأيت باألفكار اجلديدة من  ،ة مبساعدة وحتفيز مجيع العاملنياجلديدة لتغيري املؤسس

لسيطرة على تعامل مع العاملني وإمنا ترتكز على العوامل غري للموسة الصلبة واحلوافز التحولية ال تعول على القاعدة امل

املرؤوسني و  إلجياد اخللفية املشرتكة لتمكني العاملني قيم املتقامسة واألفكار يف املؤسسة. الو لموسة الناعمة مثل الرؤية امل

  3أربع ابعادو للقيادة التحويلية  2.إلحداث عملية التغيري

 يزود األفراد مبعىن اإلحساس وحتديات العمل.    Inspirational motivationهلام التحفيزي:اال  .أ 

يشجع األفراد على طرح التساؤالت، اكتشاف أفكار  Intellectual stimulationاحملاكاة الذهنية:  .أ 

  وطرق جديدة وتطبيق فلسفات جديدة.

  أقصى درجة كاملرآة.نسعى جاهدين حملاكات سلوكنا إىل  : Idealized influence  .ب 

 اإلهتمام اخلاص حباجات االفراد من أجل النمو واإلجناز.  Individualized consideration  .ج 

                                                
1 Jon P. Howell and Dan L Costley, understanding behaviors for effective leadership, Pearson Prentice HALL,2nd 
ed,2006,p17.  

  .115جنم عبود مرجع سابق  2

 
3 James R. Evans, quality, performance excellence: management organizations and strategy, Thomson,5th ed,2008, 
p436. 
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  Charismaticثانيا: القيادة الكاريزمية 

القائد . 1القيادة الكارزمية: عند بعض الباحثني القائد الكارزمي هو القائد الذي يعتمد اسلوب االبداع اجلذري

درة كبريه على تزويد االفراد ،بأهداف املهمة واملعتقدات والقيم، وهذا ما جيعل األفراد حيرتمونه وجيعل الكارزمي له ق

الشخصي، وهذا  مي يطلق عليها التحديللغاية معىن. هذه العملية اليت يقوم �ا األفراد بالتواصل مع القائد الكارز 

. غالبا ما يرجع املرؤوسني 2نقد املعارضني وهجما�م يساعدنا على فهم سبب الدفاع عن القائد بنشاط وحيوية من

القيادة إىل طبيعة بطولية واستثنائية( فوق العادة) مبا يتعلق األمر بقادة معينني، هؤالء القادة الكاريزميني كانوا حمل  

يثا توجه ) وطوائف األديان، وحدMartin Lothar Kingاهتمام دارسي  القيادة  السياسية واحلركات االجتماعية(

االنتباه إىل أثر القيادة الكارزمتيه على املؤسسات، وقد مسيت الكاريزمية( اجلاذبية) بالنار اليت تلهب الطاقة  وااللتزام 

  واخلروج  بنتائج فوق املطلوب.

أثر إن القادة الكارزميون لديهم القدرة على إهلام وحتفيز  املوظفني للعمل أكثر من املعتاد رغم العقبات، وهلم  

عظيم على التابعني، أل�م يناشدون قلوب وعقول الناس، فقد يتحدثون بطريقة عاطفية عن تعرضهم للخطر من أجل 

املهمة املوكلة هلم، باإلضافة إىل أ�م يستطيعون إهلام اآلخرين مثل ذلك، إن الكارزماتية غالبا ما تأيت من متابعة 

الذين حيبون ما يعملون غالبا ما ميلكون طبيعة سحرية من الكارزماتية.  النشاطات أو األنشطة اليت حتبها فعال، القادة

القادة الكارزميون يسعون وراء فكرة مشروع  أو مشروع أو سبب أو نشاط يهتمون به بعمق وصدق، فهم يدخلون 

أن يكونوا العواطف يف األعمال اليومية واحلياة اليت جتعلهم نشطني ومتحمسني وجذابني لآلخرين، فالناس حيبون 

معهم وأن يكونوا مثلهم، وباالستخدام املالئم ميكن للكاريزما  ان تنشط وحتفز الناس ملستويات أداء استثنائية، ومع 

ذلك فإن الكاريزما ال تستخدم دائما ملنفعة الناس اآلخرين أو املنظمة، أو ا�تمع، فمن املمكن أن تستخدم  

) واستغالل اآلخرين. ويستخدم  القادة سحرهم للوصول إىل نتائج ألهداف شخصية قد تؤدي إىل اخلداع (الغش

   3 اجيابية عندما يهتمون حقيقة باآلخرين وليس بأنفسهم واحتياجا�م فقط.

                                                
1 Bernard M. Bass, The BASS handbook of leadership: theory, research, managerial applications, 4th 2008, p575. 
2 Jon P. Howell and Dan L Costley, understanding behaviors for effective leadership, Pearson Prentice HALL,2nd 
ed,2006,p212.  

   94، ص2008، 1زيد منري عبوي، القيادة ودورها يف العملية االنتاجية،االردن، دار البداية،ط 3
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يعمل على قوم بدراسة احمليط وفرص التبادل و يو  ،حساس جتاه تغريات احمليط1والقائد الكارزمي بتكار اإلداري.اإل

ىل التصحيحات إفضل وضع لذا فهو دائم االنتقاد ومييل أعتقد ان الوضع القائم ليس تقييم املوقف باستمرار. وي

ويعمل على تقييمها بعناية فائقة  يدرك احتياجات املرؤوسني وحساس جتاهها،و هداف املنظمة، أاجلذرية لتحقيق 

لتزام حقيقي،  إالتقليدي،  تباعه قوي الشخصية، ال يسلك السلوكعنها بوضوح، ملهم أل ويعرباسرتاتيجية ولديه رؤية 

نظر اليه قدرة كبرية على االقناع؛ يتميز بسلوك عادي وطبيعي؛ يٌ و لديه رؤية الثقة بالنفس؛ و  لديه ،تباعيشكل قدوة لأل

  2 و عامل تغيري.أنه رجل تغيري أساس أعلى 

  ثالثا:  القيادة القائمة على الفريق 

ثر استخداما يف العمل، وذلك ألن الكثري من األنشطة إن الفرق أصبحت بشكل متزايد هي األسلوب األك

مما يتطلب  ،وتتداخل فيها الوظائف واختصاصات عديدة ،ت أصبحت أكثر تعقيداتقوم �ا املؤسسا واألعمال اليت

ات القائمة على التعلم اليت يعترب الفريق فيها من أفضل ، خاصة يف منط املؤسساستخدام أسلوب الفرق يف معاجلتها

ة هي تسود املؤسساليب لتبادل وتقاسم املعلومات واملعرفة. ولقد أشارت دراسات كثرية إىل أن روح الفريق اليت األس

جل أن أمن يف القيادة. و من العوامل األكثر أمهية يف حتقيق أعلى مستويات اإلجناز. وهي أيضا من األساليب الفعالة 

 .رتكزة على القائدوم على أن تكون فرقا ذات توجيه ذايتالقدرة البد أن تتوفر هلا  ،تكون هذه الفرق بناءة ومنتجة

  .والواقع أن القيادة القائمة على الفريق البد أن ينظر إليها من جانبني أساسني

ية ويف هذا اجلانب فإن املسؤول ،ة جيب أن تتحول إىل العمل اجلماعي القائم على روح الفريقإن املؤسس  .أ 

، ومن مث إشاعة روح الفريق ة برناجما واسعا للتدريب على عمل الفرق وقواعدهسساألكثر أمهية هي ان يكون للمؤ 

 .ماد الفريق كأساس يف إجناز العملة واعتيف املؤسس

                                                
1Jens Rowold, Kathrin Heinitz, Transformational and charismatic leadership Assessing the   

onvergent, divergent and criterion validity of the MLQ and the CKS, The Leadership Quarterly 18 (2007) ,p123. 

  
2 Rodny C Vandeveer, Michael L. Menefee, Human behavior in organisations,  prentice HALL,2nd  ed,p 130. 
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تأثري يف أعضاء الذين ميتلكون القدرة على ال، أن تكون الفرق املرتكزة على القائد من خالل القادة الفعالني  .ب 

مهية مع الفرق الفريق من أجل تنسيق جهودهم وحتفيزهم على إجناز وحتقيق أقصى تعلم فيما بينهم، وتزداد األ

االفرتاضية اليت تتشكل من أعضاء منتشرين يف مناطق جغرافية متباعدة ورمبا يف دول متعددة يعملون سويا من 

 جعلهم يعملون سوية على أساس قيم وأهداف مشرتكة.  قائد الفريق علىقدرة وتبني ة. كأجل مهام مشرت 

كثر أمهية يف املستقبل يف ظل احلاجة إىل تكامل الوظائف األا فإن القيادة القائمة على الفريق وهي املظهر وأخريً 

  1 جل تقدمي احللول األكثر قبوال ومشوال.أواالختصاصات يف كل مهمة من 

  

  ي الفكر اإلداري اإلسالميالمبـــــحث الثالث: مدخل للقيادة ف

ولذلك ما من إنسان إال وله تطلعات قيادية، وما من إنسان إال وميارس  ،حب اإلنسان للقيادة أمر فطري

نوعا من القيادة، كل حسب موقعه وقدرته، وقد اعتىن الفكر اإلداري اإلسالمي بالقيادة من منطلق الغريزة املوجودة 

  ىل ذلك يف النقاط التالية:إق بأكثر تفصيل و سيتم التطر  ،ايف اإلنسان جتاهه

  مفهوم القيادة يف الفكر اإلداري اإلسالمي.  - 

  القيادية الفكرية. املهارات  - 

  اإلنسانية.  القيادية املهارة  - 

 .التقنية القيادية املهارة  - 

 

 

  

                                                
 .118جنم عبود، مرجع سابق، صـ  1
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  مفهوم القيادة في الفكر اإلداري اإلسالمي :المطلب األول

  

 ةداري اإلسالمي مبجموعة من العناصر ميكن استنتاجها من تعريف القياديرتبط مفهوم القيادة يف الفكر اإل

يف الفكر اإلداري. فالقيادة هي القدرة يف التأثري على سلوك األتباع إجيابا مبا حيقق أهداف املؤسسة  وخصائصها

يف الفكر و  ية،سالمشريعة اإلالعملية وفق ال وأهداف األفراد على حد سواء مع مراعاة الظروف والعوامل املؤثرة يف

تفهم االخرين، ي)، القائد خادم القوم سيدهم(و عامل قال صلى اهللا عليه وسلم أاالداري االسالمي القائد هو خادم 

يقود بكل ثقة ومستعد للتضحية واحتساب اجره عند اهللا و القائد يقوم بواجبه ، و هلم باملغفرة.  يدعوو  ويعطف عليهم

  1الذي مل يستوفه يف الدنيا.

ترتكز القيادة يف الفكر اإلداري اإلسالمي على خاصيتني جاءت يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة واليت و 

  :اأكدت على وجوب توافرها ومه

كان   اختاذ القرار املناسب، يف الوقت املناسب للمشكلة املطروحة مهمإوتعين القدرة دومنا تردد على  :القوة  .أ 

ن قويا حينما تكون له القدرة على أسلوب املناورة وإبراز اخلربة واملعرفة العسكري مثال يكو  دفالقائ ،نوعها

باألساليب القتالية اهلجومية والدفاعية، أما يف اجلانب املؤسسايت فيكون القائد قويا عندما يكون قادرا على 

  2ترسيخ قواعد العمل واملساواة يف تعامله مع األفراد واملتعاملني معه. 

حلرص على أداء الواجبات الوظيفية بكل دقة ونزاهة وحياد والتزام، واألمانة هي مفتاح الثقة وتعين ا :األمانة  .ب 

، ويف النية، ويف القرارات، ويف صناعة القرار ويف كل االعمال مطلوب يف الكالمومرادفة للصدق الذي هو  

املنظمات ال فراد  و ألاو فعال معا قوال واألهو اتساق األ ةطاسبواحلركات يف مسارنا اليومي. فالصدق ب

هم املقومات يف النظام أمن  او يف مكان ينعدم فيه الصدق. ويعد الصدق واحدأميكنهم العيش بدون صدق 
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  1. معاملته مع الناسن يكون االنسان صادقا يف عمله وهو غري كذلك يف أسالمي. فال ميكن القيادي اإل

إذ ال ميكن ألحد أن يدعي أنه  ،ف إال عن طريق اآلخرينمانة صفة عملية ال تظهر إال باملمارسة وال تعر واأل

أمني مامل يؤيده عمله وتعامله مع األفراد،  فاألمانة صفة تطبيقية يصدقها أو يكذ�ا العمل واألمانة موجودة 

يف الفرد كما هي موجودة يف اجلماعة، إال أن أساسها الفرد فالقائد يف الفكر اإلداري اإلسالمي حيمل أمانة 

إذ تفرض عليه األمانة  ،نفسه والثالثة مسؤوليته أمام األتباع ، األوىل أمام اهللا والثانية أمامجبهات ثثال على

ن القائد  وأل. 2صالقيام بكل هذه الواجبات اخلاصة بربه ونفسه وا�تمع بكل صدق وموضوعية وإخال

بناء  وهناك عوامل تساعد على. حيابنائهم بناء بدنيا ونفسيا ورو تباع هم بشر فمن املهم العمل على واأل

بعمارة الكون وخالفه اهللا يف  فاإلنسان الذي هو حمور اهتمام الدراسات و مصدر التميز و هو املكل

األرض، فاإلنسان باعتباره مكون من مادة وروح قد تعرتيه عوامل نقص ومرض قد تكون جسمية وقد تكون 

لكن امللفت لالنتباه يف الفكر اإلداري االسالمي هو نظرته نفسية، ولعل األمراض اجلسمية ميكن معاجلتها 

  املميزة لعالج العلل النفسية اليت قد تعرتي اإلنسان سواء كان قائدا أو مرؤوسا . 

  العوامل النفسية  أوال :

سالمي يف تقومي نفسيه القائد هي منهجيه متطورة تصلح لكل زمان ومكان، الفكر اإلداري اإل ةمنهجي

بتت جدار�ا وقدر�ا على  شفاء علل النفس وبقاء اإلنسان سليم الروح والنفس والضمري واجلسد، لذا جتد منهجيه أث

 ،اإلنسان املمتلئ قلبه باإلميان واملتعلق خبالقه يتمتع بالصحة النفسية التامة ويشعر بالسعادة الغامرة يف كل وقت وحني

منهجيه الفكر اإلداري ثها عن عالج أمراض الروح والنفس، و وهذا ما أثبتته دراسات الغرب الكثرية يف مسرية حب

  3االسالمي يف بناء النفسية تتلخص فيما يلي :

راحة، حيث يقول تعاىل :" و  ن يف ذلك طمأنينةأل ،متعلقا باخلالق عز وجل ومتوجها إليه سبحانه القلبجعل  - 

ن اإلنسان عندها لنفس وطمأنينة للضمري ألأال بذكر اهللا تطمئن القلوب "، إن يف ذكر اهللا والتعلق به راحة ل
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فعه ن يضره أو ينلجله بيد خالقة وليس ألحد من البشر مهما كانت قوته وجربوته أمصريه ورزقه و  يدرك أنّ 

واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن حيث يقول سيدنا رسول اهللا يف احلديث :"  ،بشيء إال بإرادة اهللا عز وجل

إال بشيء قد كتبه اهللا لك , وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء ينفعوك بشيء مل ينفعوك 

"، ومن  قد كتبه اهللا عليك , رفعت األقالم وجفت الصحف " رواه الرتمذي وقال : حديث حسن صحيح

ن يف ذلك شفاء للصدور وختلص من القلق أل نآمظاهر التعلق باهللا عز وجل هو املداومة على قراءة القر 

  . 82اآلية  " اإلسراء  لِْلُمْؤِمِننيَ  َوَرْمحَة ِشَفاء ُهوَ  َما اْلُقْرآن ِمنْ  َونـُنَـزِّلاالضطراب، حيث يقول تعاىل :" و 

ن ن يتعامل مع إخوانه مجيعا بالرفق واللني واالحرتام والتسامح، ألألسالمي القائد وجه الفكر اإلداري اإل

ه حالتسود تسود العالقات اإلنسانية و لبني الناس ودة والرتاحم والتالف ء جسور املهذا األسلوب هو الطريق حنو بنا

، وينعدم العنف والتطرف واالضطراب، وهذا ما تعاين منه البشرية اليوم وسببه الشك هو من اهلدوء واالتزان والطمأنينة

َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب  ﴿" خر والتسامح فيما بني الناس ، قال تعاىل :نعدام التعامل بالرفق واللني واحرتام اآلإ

َواللَُّه  ۗ◌ َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس " ، وقال تعاىل :"  .159سورة آل عمران اآلية  َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك ﴾

 .134" سورة آل عمران اآلية  حيُِبُّ اْلُمْحِسِنَني 

المي املسلم للتفاؤل واالستبشار باخلري  ونبذ اليأس والقنوط حيث يوجهنا لذلك سيدعوا الفكر اإلداري اإل  .أ 

 اآلية " يوسف﴾َال يـَْيَأُس ِمن رَّْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ  ِإنَّهُ  ۖ◌ َوَال تـَْيَأُسوا ِمن رَّْوِح اللَِّه " ﴿رب العزة فيقول 

القاعدة (تفاءلوا باخلري جتدوه ) والتفاؤل واالستبشار  حسبن من يتفاءل باخلري جيده إ، وكذلك ف87

 ىل راحة البال وهدوء األعصاب وطمأنينة الضمري .إيؤديان باإلنسان 

نه اعترب تبسم اإلنسان أىل البشاشة وطالقه الوجه لدرجه إكما يدعو الفكر اإلداري االسالمي. القائد   .ب 

اللطافة يف التعامل مع اآلخرين ل اإلنسان يعتاد وهذا السلوك جيع املسلم يف وجه أخيه املسلم صدقه،

واء يف البيت أو الشارع أو العمل، مما خيلق أجواء مرحية س نفسه فيجعلهم حيرتمونه ويقدرونه ويبادلونه الشعور

، ممبا قسم اهللا هلة ليست فيها استكانة  لظرف صعب) فراد (قناعاأل. كما أن قناعه القائد و بل يف كل مكان

ن القاعدة يف ديننا هي قوله رضا اإلنسان مبا قسم اهللا له جيعله أغىن الناس ألف، طمأنينة واالرتياح متنحهم ال

ٌر لَُّكْم ﴿تعاىل :"  َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنُتْم  ۗ◌ َوَعَسٰى َأن حتُِبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم  ۖ◌ َوَعَسٰى َأن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخيـْ
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َواْرَض ِمبَا َقَسَم اهللاُ َلَك َتُكْن أَْغَىن : (اليت تقولوكذلك القاعدة النبوية ، 216سورة البقرة اآلية  ﴾ونَ َال تـَْعَلمُ 

ها عن هذه األخري جالبة مأويف تراثنا العريب اإلسالمي "القناعة كنز ال يفىن " .والشك  . أخرجه أمحد )النَّاسِ 

اإلنسان املسلم جيعالنه يشعر بالطمأنينة وراحة النفس فهما  نعمتان من نعم اهللا علىومها   ،الصرب والشكر

 لَِئن َشَكْرُمتْ َألزِيَدنَُّكمْ  ﴿قال تعاىل : و نقص،أالسالح احلقيقي ملواجهه االضطراب والقلق على ما فات 

ال :" ن اخلري كله يف الصرب والشكر وهذا ما نبئنا به نيب اهلدى والرمحة حني ق، أل7اآلية إبراهيم  سورة  ﴾

ن أصابته إن أصابته سراء شكر فكان خريا له، و إ، إن أمره كله خري، وليس ذلك ألحد إال للمؤمنعجبا ألمر املؤمن 

 الَِّذينَ  أُولَِٰئكَ  ۗ◌ َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَني اْلَبْأِس  ﴿ضراء صرب فكان خريا له " ،رواة مسلم، وقوله تعاىل :

   177.1سورة البقرة االية "﴾َوأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمتـَُّقون ۖ◌  اَصَدُقو 

ادية  املغري اجلسم  فاألوىل هي الصرب على رغبات وطلباتتباع، صية هي واحدة من خصائص األفهذه اخلا

 يتالقاه الفرد منما الثانية فهي ما يعرف بالصرب اجلسدي واحتمال ما أو ما يعرف بالصرب الذهين، أوعلى الغضب 

ة فلهذا للمؤسسفراد و لألمتكن ة الصرب كواحدة من التقنيات اليت مهيأة يدرك والقائد يف عموم املؤسس حساس باألمل.إ

  2 .فريها وبنائها يف االفراد واملؤسسة على حد سواءعلى القائد العمل على تو 

افسني و املنأتباع و األأاق  ومن املهم جدا االبتعاد عن آفة خطرية جدا وهي متين زوال النعمة وحتوهلا عن الرف

ن أ، حيث طلب منه المي أراح اإلنسان من هذا العناءس، لذا فان الفكر اإلداري اإلفهذا مصدر القلق واالضطراب

" وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم زهرة احلياة  :سد والطمع ملا ميلكون، قال تعاىلال ينظر للناس بعني احل

ترتاح نفسه  ومن خالل ذلك ،وقوله تعاىل :" وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض"، 131الدنيا "طه 

  3 ويهدأ باله .

 

                                                
 املرجع نفسه ـ1

2
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publishing ,p. 
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  ثانيا: العوامل الروحية

نضباط والطاعة وبرتبيته الدينية السليمة مينح اإلنسان القدرة والقوة الداخلية على اإل سالميداري اإلالفكر اإل

منه يف غري معصية اهللا، وضمريه الداخلي هو الذي يدفعه إىل استشعار عظمة لتزام مبا يطلب وحسن التصرف واإل

أن تعبد لع عليه ومراقب له و هاجسه يف ذلك قول نبيه (ص):" يشعر أن اهللا مطّ خاصة عندما خالقة يف كل وقت 

  1". . ) اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك

  الصفات واألنماط القيادية :ثالثا

أثري القادة يف األتباع بقدر اختالفهم يف املهارات اليت ميتلكو�ا والصفات اليت متيزهم عن بعضهم خيتلف ت

َلَقْد  " ،يف آية موجزة من آيات اهللا يصف فيها نبيه عليه السالمو وكذلك النمط القيادي الذي يستخدمونه بكثرة. 

ومن  128" سورة التوبة اآلية ِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنَني َرُءوٌف رَِّحيٌم َجاءَُكْم َرُسوٌل مِّْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما عَ 

  :2اول استخالص أهم الصفاتخالل هذه اآلية حن

هذه أول نعمة من نعم اهللا علينا أن القائد واملعلم لنا واحد منا وليس من خلق  رسول من أنفسكم:  .أ 

، فال قدوة ملن ختتلف طبيعته مناط بالقدوة انه م كثرية منهاولعل يف ذلك حك ،طبيعة خمتلفة وآخر أ

 .من حولهع

مع مشاكلهم وآالمهم  هو درجة تفاعله هإن أكثر ما جيعل القائد مقبوال من مرؤوسي :عنتمعزيز عليه ما   .ب 

وأكثر ما يؤمل املرؤوسني وجيعلهم أقل محاسا وأكثر برودة  ونفورا هو جتاهل القائد واهتماما�م، 

لذا جند الدراسات احلديثة تثبت  كلهم، وعدم اهتمامه �م وجعل كل مهه منصبا على العمل فقط.ملشا 

 أن القائد املتفاعل اجتماعيا واملؤثر واملتأثر باآلخرين أكثر جناحا وقبوال.

من ذلك أن يكون هذا احلرص  لحريص عليكم: ما أمجل أن يكون القائد حريصا على من معه، وأمج  .ج 

فكما هو معلوم قد يكون القائد حريصا بالفعل على من معه  ،من جانب األتباع واضحا وملموسا

                                                
 _ املرجع نفسه.1
   .2003جانفي ،99عدد  ،مصر ،جملة إدارة األعمال ،الرسول القائد؛ أهم الصفات ،حنو مفاهيم إسالمية لإلدارة  ،حممد احملمدي املاضي -2
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مفهوما ألتباعه،  هذا احلرص لكن ال يستطيع أن يعرب عن ذلك بالوسائل املختلفة اليت جتعل من 

حريصا عليهم بل  كاألب احلريص على أبنائه إال أن أسلوبه يف التعامل معهم جيعلهم يشعرون أنه ليس

على املصلحة  صحلر اومن هنا ليس جمرد –هكذا يظنون –ويعكر صفوهم  يضايقهمو  يزعجهم انه رمبا

ففي الكثري من املواقف واألحاديث  ،وحده يكفي لكن وصول ذلك للمرؤوس والتعبري عنه بوضوح أهم

اليت يضيق ا�ال بذكرها تؤكد مدى احلرص لدى الرسول القائد ليس فقط على أصحابه بل على أمته، 

ريا ما يقول أميت أميت أميت يف املواقف اليت تستدعي احلصول على الرمحة هلم، ولذا فإن أحد أهم فكث

 أن ميارسها بإخالص وكفاءة. األدوار األساسية اليت عليه  أحدالصفات املهمة ألي قائد بل 

معا والشك أن هاتني الصفتني  :اهللا تعاىل باملؤمنني رءوف رحيم قيادة رحيمة تستخلص من قول   .د 

تزم به القائد من يل أنتلخصان كل معاين اإلنسانية والرمحة يف القيادة، ومها مبثابة شهادة على ما جيب 

  .توجيهات ربانية

 وىل اليت طبقها الرسولميكن النظر اليها من وجهيت نظر؛ األمناط القيادية يف الفكر االداري االسالمي ما األأ

سالمي املختلفة وهذا ما سيتم داري اإلكن استنتاجها من مصادر الفكر اإلصحابه ووالته، والثانية هي اليت ميأو  ص

  1توضيحه فيما يلي:

 مثايل، منط وهو القيادية، ص حممد ممارسات يف يتمثل النمط فهذا :) املثلى القيادة(  النبوية القيادة  .أ 

ُق َعِن اْهلََوى، ِإْن ُهَو ِإالّ َوَما يـَْنطِ  تعاىل " قال. إليه يوحى ما على بناء إال يتصرف ال كان النيب ألن

 ينزل مل اليت األمور يف أصحابه يستشري كان فالرسول القائد. ".4- 3اآلية سورة النجم  "َوْحٌي يُوَحى

 قضية يف للصحابة واستشارته بدر، معركة دخول يف لألنصار السالم عليه استشارته مثل وحي �ا

 بدر. أسرى
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 يف سامهوا الذين املسلمني القادة أبرز اخلطاب بن عمر كان) حلازمةا القيادة(  العمري: القيادة منط  .ب 

 فقد احلازمة؛ القيادة أسلوب تبنيه خالل من اإلدارية القيادة وخاصة داري اإلسالمياإل  الفكر تطوير

 .ضعف غري يف واللني عنف، غري يف الشدة على يقوم القيادي أسلوبه كان

 مع تعامله يف مرناً  قيادته يف عفان بن عثمان كان) اللينة يادةعفان: (الق بن لعثمان القيادي النمط  .ج 

 طلبوا إذا واليهم عزل يف الواليات ألهل استجابته لينه فمن ،ضعفاً  ذلك اعترب البعض إن حىت الرعية

 .ذلك منه

 متيز الذي الثقفي يوسف بن للحجاج النمط ينسب وهذا :)املستبدة(  القيادي احلجاجي النمط   .د 

 أسفر وقد ، آنذاك العراق يف ساد الذي والسياسي العرقي التعصب نتيجة الصريح والتشدد بالسلبية،

 إال باملعارضني، والتنديد والتنكيل هوادة، دون اآلخرين مع التعامل يف وصرامة قسوة عن التشدد هذا

 سالمي،اإل احلكم فرتة يف ظهر منط ولكنه كلية، اإلسالمية للقيادة ينسب أن ميكن ال النمط هذا أن

  .اإلسالمية احلضارة يف استخدامه وشاع وتكرر

يمكن ف مهتمااإلسالمي من حيث احلرص ومن حيث اإل تشريعأما النمط الذي ميكن استنتاجه من مصادر ال

  :1أن منيز بني أربعة أمناط للقيادة حسب بعد احلرص وهي

والذي كان عليه  وهذا هو النمط األفضل، :حريص على من معه ويعرب على ذلك بشكل واضح   .أ 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم حيث مل يكن حرصه على من معه جمرد حرص نظري ال يتعدى الكالم 

  .واألماين، وامنا كان يظهر يف كل مناسبة ملن معه كلهم

، أو االنتهازي لوهذا هو القائد املنافق الذي يقول ماال يفع :غري حريص ويعرب بوضوح عن احلرص  .ب 

من أن يظهر هلم حرصه على  سصلحته، فإن توافقت مع مصلحة من معه فال بأالذي يسعى وراء م

بينما هو يف احلقيقة ال يهمه إال مصلحته، ومثل هذا القائد سرعان ما ينكشف أمره   ،مصلحتهم

 مع أتباعه النزاع والصراع.  هوغالبا ما تكون �اية عالقت

                                                
  .2003جانفي ، 99، جملة إدارة األعمال،  مصر،  عدد أهم الصفات: المية لإلدارة  الرسول القائدحنو مفاهيم إس ،حممد احملمدي املاضي -1



 للقيادة واملفاهيمي النظري اإلطار :الفصل الثاين

 

  99 
 

حيسن صاحبه التعبري عنه بالوسائل املختلفة  هذا هو احلرص العاطفي الذي ال :بوضوح حريص وال يعرب  .ج 

يف املواقف املختلفة بالشكل املناسب، فيبدو وكأنه غري حريص عليهم فقد يقسوا عليهم من باب 

احلرص والرمحة، و قد جيهد نفسه كثريا من أجل مصلحتهم ، ولكنه ال يهتم بإظهار ذلك والتعبري عنه 

 النتيجة املرجوة.عكس  إىلبشكل مناسب مما جيعل ذلك يؤدي 

هذا هو منوذج للنمط الفظ الغليظ القلب الذي ال ميلك رصيدا من السلطة على  :غري حريص وال يعرب  .د 

 .املختلفةوالرتهيب  أتباعه، إال من خالل ممارسة أساليب القوة والقهر 

  

  المهارات القيادية الفكرية :المطلب الثاني

أكثر من القدرة على فرض الرأي والسيطرة على اآلخرين والتحكم  القيادة بالنسبة للكثري من القادة ال متثل 

  فيهم واحلرص على استعراض هذه القدرة والتفاخر �ا كلما سنحت الفرصة لذلك.

فيعملون �دوء ودون استعراض للقوة و يتعاونون مع أتباعهم بإراد�م وحتت تأثري مهارا�م  احلقيقيون أما القادة 

يرى بعض املؤلفني أن القائد ة تعد اخلاصية املميزة للقيادة يف الفكر اإلداري اإلسالمي  و هذه األخري  ،القيادية

أحد جانبيه متصل باإلدارة واآلخر متصل بالسياسة وكلما ارتفع القائد يف  ،اإلداري بشكل عام يؤدي دورا مزدوجا

 على أ�ا قدرة القائد على النظر للمؤسسة اليت تطلب منه توافر املهارة الفكرية واليت عرفها أحد الباحثنييسلم القيادة 

وكمثال للدور  1امة.يقودها كجزء من ا�تمع الكبري الذي يعيش فيه ومهارته يف تبصر الصاحل العام واألهداف الع

  :اإلداري ميكن االستشهاد مبا يلي داملزدوج للرسول القائ
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  المقدرة الفكرية للرسول في بناء الدولة :أوال

ختطيطه للدعوة  قدرة الفكرية للرسول صلى اهللا عليه وسلم كقائد ملسرية اإلسالم يف بداية عهده يفظهرت املو 

بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني ظهرت  ، فمن اللحظات األوىل 1اإلسالمية، وهي حماطة باألعداء من كل جانب

أصحابه وفق تصور مع طط ويربمج ويتحرك مبعوث اهللا األمني جربيل وحىت حلظات توديعه للحياة الدنيا، كان خي

مرسوم، وعرب طريق طويل بدأ ببناء اإلنسان املسلم بالعقيدة عرب املراحل املكية كلها، وانتهاء ببناء الدولة و واضح 

اإلسالمية بالتشريع عرب املرحلة املدنية من أجل محاية اإلسالم من التفكك والضياع، ومتكينه من جما�ة التحديات 

وإال فإنه بدون هذه املقومات سوف ينكمش وينحصر،  ويعجز عن أداء  .املقومات الضرورية للبقاء واالستمرار مبنحه

هكذا  ،القيادة الوثنيةهذا ما كانت تريده و تأثر يف جمرى الوقائع واألحداث  مهمته كاملة، ويكتفي باجلزئيات اليت ال

الذي بدونه لن تكون كلمة اهللا هي العليا  .يديها مراكز القيادة لكي ال يزعزع مراكزها ويدمر سلطا�ا وينتزع من بني

  .2يف األرض وحاشاه

جنازا فريدا،  فقد تنادى إجناح القائد يف تأسيس وطن له، وسط صحراء متوج بالكفر واجلهالة يعترب  إن

ل كانت تعاونا على ب فحسب، مل تكن اهلجرة ختلصا من الفتنة والعوائقو املسلمون من كل مكان هلموا  إىل يثرب 

وميكننا تتبع بعض من اخلطوات اليت قام �ا القائد يف املدينة، حينما آخى   . 3إقامة جمتمع جديد  و دولة يف بلد آمن

بني األنصار واملهاجرين، وأبرم االتفاقيات والعهود مع غري املسلمني باملدينة، وكانت سياسة املؤلفة قلو�م نوعا فريدا 

فقد كان يعطي من الصدقات من يريد تأليف قلو�م وهم إحدى وثالثون رجال من سادة العرب  ،ريةمن املهارة الفك

تألفهم وتألف �م قومهم لريغبوهم يف اإلسالم ولئال حتملهم احلمية مع ضعف اإلميان على أن يكونوا مع الكفار 

لقد أعطاين  :قال صفوان ابن أمية  ،داهيةعلى املسلمني، وما منهم إال الشريف املسود والعامل واخلطيب والشاعر وال

كما    .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني وإنه ملن أبغض الناس إيل  فمازال يعطيين حىت أنه ملن أحب الناس إيلّ 

كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يكرم وفود العرب اليت دانت لإلسالم بعد فتح مكة ومنهم من يضيفهم عشرة أيام  

                                                
  . 1984 ،اخلرطوم: الدار السودانية للكتاب ،3اإلدارة يف اإلسالم, ط ،أمحد إبراهيم أبو سن -  1
 .  1ص ،1985مكتبة النور  :مصر  ، 1ط ،حول القيادة والسلطة يف التاريخ اإلسالمي  ،دين خليلعماد ال -  2
 . 145، ص 2001،  اجلزائر ، دار رحاب للنشر والتوزيع ،5حممد الغزايل،  فقه السرية ،  ط -  3
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بد القيس، ومنهم من يبالغ يف إكرامهم كملوك اليمن، وإمنا مسوا ملوكا ألنه كان لكل واحد منهم واد ميلكه كوفد ع

   1مبا فيه.

  المهارة الفكرية للرسول يوم الحديبية  :ثانيا

يه وسلم ى به من لني يف يوم احلديبية، إذ خرج النيب صلى اهللا علوما يصح التمثيل به يف باب املهارة الفكرية ما حتلّ 

إىل مكة يف رحلة احلديبية حاجا ال غازيا يقول ذلك ويكرره ويقيم الشواهد عليه ملن يسأله ويثبت نية السلم بالتجرد 

من السالح، إال ما يؤذن به لغري املقاتلني، فلم يفصل �ذه اخلطة بني العرب وقريش وحسب بل فصل بني قريش 

لرأي خيتلفون فيما بينهم على ما يسلكون من مسالك يف دفعه أو ومن معهم من األحابيش، وجعل الزعماء وذوي ا

تفاق بني خصومه على قرار وهو صلى اهللا عليه وسلم يكرر الوصية ألتباعه باملساملة والصرب منعا لإل ،قبوله أو مهادنته

املسلمون  - ان من أتباعه من أدرك قصده ومرماه حىت الصفوة املختارين من أصحابه وملا أتقن الطرف يلواحد، وقل

على التعاون والتهادن كانت سياسة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الشروط اليت طلبتها قريش غاية يف  –وقريش 

ل سهيل بن "بسم اهللا الرمحن الرحيم"  فقا :احلكمة والقدرة الدبلوماسية، ودعا عليا ابن أيب طالب فقال له أكتب

الرحيم، بل أكتب بامسك اللهم ) فقال النيب أكتب.( بامسك  ، ال أعرف الرمحانعمرو مندوب قريش (أمسك

نك أمسك لو شهدت أ :اللهم)، مث قال "اكتب هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا سهيل بن عمرو فقال سهيل

 أقاتلك، ولكن اكتب امسك واسم أبيك .وروي أن عليا تردد فمسح النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده، ملرسول اهللا 

من أتى حممدا  :أن يكتب حممد بن عبد اهللا يف موضع حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث تعاهدوا على أنوأمره 

من قريش بغري إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا من حممد مل يردوه عليه، وأنه من أحب من العرب الدخول يف 

عامهم هذا على أن يعودوا يف العام الذي يليه،  حلف مع حممد فال جناح عليه. وأن يرجع  حممد وأصحابه عن مكة

إن املتأمل العادي هلذا   2.ر�ا (يف غمدها ) وال سالح غريهاويقيموا �ا  ثالثة أيام، ومعهم من السالح السيوف يف ق

                                                
 .103حممد إبراهيم أبوا سن،  مرجع سابق ، ص  -  1
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 ما كان يرمي ايف ذلك فالصحابة أنفسهم مل يرو  ةعادل وفيه إجحاف كبري للمسلمني، وال غراب الصلح يرى أنه غري

  1:إليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم من وراء هذا الصلح والذي كانت له نتائج عملية كبرية نستشفها فيما سيأيت

ساسية يف مجعها العرب على الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ أن قريشا أخذت �دمت حجة قريش األ  .أ 

هلذا البيت وكانت العرب تعظمهم وتدين  زعامتها من كو�ا جماورة للكعبة بيت اهللا وهلذا اجلوار ولتعظيمها

هلم فلما سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معلنا عمرته وتعظيمه للبيت احلرام �دم أمام الرأي العام 

  الكثري من احلجب؛

غ لليهود فأ�اهم غ الرسول صلى اهللا عليه وسلم من العرب الذين يسريون يف فلك قريش لغريهم، وتفرَّ فرُ ت  .ب 

  ؛العرب سياسيا وعسكريا واقتصاديا من جزيرة

كثري من القبائل العربية بتعنت قريش حىت أن األحابيش كادوا يدخلون املعركة جبانب حممد صلى اهللا اقتناع    .ج 

 ؛لم يومها وهم حلفاء قريش املشركةعليه وس

ن من قبل، عطاء القبائل العربية حرية التحالف مع حممد صلى اهللا عليه وسلم وهذا شيء ما كان ليكو إ   .د 

 فدخل من شاء من هذه القبائل يف حلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ 

كثرة إقبال الناس على اإلسالم بعد أن انقطع أمل الناس من غري املسلمني بنصر أو عزة أو غلبة أو منعة إال   .ه 

 باإلسالم فضال عن انقطاع أملهم بإ�اء اإلسالم واملسلمني؛

ليه وسلم لفتح آفاق أمته على العامل، وتفهيمهم مهمتهم العاملية، بإرسال رسله تفرغ رسول اهللا صلى اهللا ع  .و 

 كسرى وهرقل واملقوقس والنجاشي؛   كوكتبه إىل الدول الكربى يوم ذا

وتتقوى ظهورهم بقريش، وتبعثرت القبائل العربية الوثنية، نافقني الذين كانوا يشدون أزرهم فنت امل مخود  .ز 

أخذت تقوي جتار�ا، وركنت إىل السالم، وملا كانت اهلدنة ، واسرتخت و ومهدت حدت قريش وعصبيتها

 مديدة املدة مل تفكر يف البحث عن أحالف هلا بينما كان املسلمون يتوسعون يوميا؛

                                                
  . 227.  225ص ص. ، ( بدون تاريخ ) للنشر والتوزيع،شركة الشهاب  ، رسول صلى اهللا عليه وسلم, اجلزائرال ،سعيد حوى -  1
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إذ عندما نقضت قريش عهدها واعتدت على حلفاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بين فتح مكة:   .ح 

 عليه وسلم إىل مكة فاحتا و لوال صلح احلديبية وما أحاط به لرأيت عرب خزاعة، عمد رسول اهللا صلى اهللا

اجلزيرة العربية كلهم وقد ورمت أنوفهم وأقبلوا للدفاع عن مكة و كعبتها وأصنامها و قريشها ، ولكن صلح 

تحت مكة فكان أن ف احلديبية و اآلثار اليت ترتبت عليه مل يبق بقية من احلمية ال عند قريش وال عند غريها

بل لقد فتحت مكة من يوم دخول املسلمني يف العام التايل للصلح بأعدادهم الضخمة وروحهم  ،صلحا

  العالية املرتفعة ومظاهر�م اليت أرهبت من رآها.

لقد كانت ضربة سياسية ال يستطيعها غري حممد صلى اهللا عليه وسلم، إذ ضر�ا وأصحابه غري راضني،  

يتصرفون، وإنك عندما تعلم أن عمر وكبار الصحابة كانوا كارهني ملا حدث، وترى بعد ذلك وأعداؤه ال يعرفون كيف 

  والقادة.  تهذه اآلثار تدرك أن األفق الذي ينظر منه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أفق فريد يف تاريخ الزعاما

  

  المطلب الثالث: المهارة القيادية اإلنسانية

إىل خلق التعاون بني أفراد اجلماعة لذلك فهي تعين التعامل مع خمتلف  املهارة اإلنسانية هي اليت تؤدي

وتبين املصاحل املشرتكة لألفراد، ومبعىن آخر التعامل مع األفراد كأصدقاء دون التخلي عن  ،االنتماءاتاالجتاهات و 

 اإلداري كر جاء الفاحلزم والصرامة والقدرة على تعديل هذه العالقات وتصحيحها يف حال االحنراف. فقد 

 يف تطور القيادة ولعله من املهم االعرتاف فريدة وقد  كانت لبنة إضافية إنسانية مببادئ تصنع مهارات اإلسالمي

واآلن يدعو إليها الفكر  ،منذ قرون خلتالمي اليت أدت إىل تطبيق مهارات العريب واإلس ا�تمع يف اإلجيابية بالقيم

  .القيادي احلديث

   سنة القدوة احل :أوال
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وهي طريقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وطريقة الصحابة والتابعني للتأثري على األتباع هي أمثل الطرق 

هي أكثر الطرق فعالية يف ه وعدم إبقائهم مبعزل عن القائد بأتباعهواألتباع ومن بعدهم من جهابذة العلماء، وإن عناية 

  .1عاليم دينهالتأثري على سلوكهم وتقوية صلتهم باهللا وبت

 قدوة ميثل الذي القائد وحيظى، باألخالق متسكه ويف والسلوك الفكر يف ألتباعه احلسنة هو القدوة فالقائد 

األتباع مع تعامله يف والتواضع بالزهد وميتاز اجلماعة باحرتام ألتباعه
2

هم دعاة القادة يف الفكر اإلداري اإلسالمي إن .

 علمهم على الواجبات الرمسية املناطة �م، إذ هم ال يستطيعون ذلك، كما أن ميكن أن يقتصرال موظفني، ولذلك و 

 ، وأن وحدة اهلدف والرغبة الصادقة يف خدمةاقتناع األتباعإالَّ عن طريق املرسومة ال تستطيع حتقيق أهدافها املؤسسة 

على التعاون  لو مل تكن قائمةاملؤسسات أن  حيث، القادةهي الدافع لزيادة جهود املؤسسة واألتباع على حد سواء 

تقدم إال بالقائد الذي يغرس ال ال جناح للقائد إال بأتباعه وال تطور و إذ  .االستمرار اواالقتداء فإ�ا ال ميكنه ةواحملب

 هذا يظهرو حشدًا للمعلومات، بل هي تفاعل بني اإلنسان والعقيدة والفكر  . فالقدوة ليستيعلمهم السلوكو  فيهم

قد حيفظ اإلنسان معلومات كثرية ولكن سلوكه االجتماعي غري مقبول، فنظرته لآلخرين فيها استعالء ف السلوك.يف 

وحب الذات، وتذوقه للجمال ضعيف يدل على بالدة املشاعر وضعف  واحتقار، وتقوميه للمواقف مبين على األنانية

فمثل  ،ميلكهااليت  واملعارف يه آثار املعلوماتوال تظهر ف اإلحساس، وكالمه خال من املعاين الرقيقة واملشاعر الطيبة،

فمن أهم واجبات القائد أن يكون قدوة حسنة  3على االستيعاب واحلفظ. ةلقدر قدوة بل شخص له اهذا ليس 

للجماعة واألفراد، فيلزم نفسه قبل أن يلزم غريه بالسلوك القومي و االلتزام مبا يتطلبه عمله من صرب وأمانة وتضحية، 

وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو القدوة احلسنة لكل قائد جاء بعده. . قوله مطابقا ملا أنزل اهللا وأن يكون

واملصلح البد أن يكون قدوة يقتدي به اآلخرون، ولن  ،ودعوات الرسول صلى اهللا عليه وسلم  هي دعوات إصالح

ه وسلم فقد أرسل اهللا سبحانه وتعاىل رسال يتم ذلك إال أن يكون فعله مطابقا لقوله، وقبل الرسول صلى اهللا علي

لعباده يأمرو�م باملعروف وينهو�م عن املنكر، ويلتزمون أمامهم بالصدق واألمانة واإلخالص، وال خيالفو�م إىل ما 
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هومها واملخزون الثقايف �تمعنا مليء باملفاهيم والقيم اليت تؤكد على أمهية العالقات اإلنسانية، وليس مبف .1ينهون عنه

فلو شاعت األخالق يف مؤسساتنا وكانت هي أساس  أيضا. اإلداري فحسب، بل مبفهومها ومدلوهلا األخالقي

وبني اإلدارة ومثيلتها لنتج عن ذلك أجواء الثقة  هالتعامل بني الرئيس واملرؤوس وبني الزميل وزميله وبني املوظف ومراجع

ب األخالق يعمل بدافع ضمريه، ورقابة اهللا تعاىل عليه، فهو عندما ن صاحوالتفاهم واأللفة وبالتايل اإلنتاجية، أل

، وإذا قضى يتبع هدي النيب يف إفشاء السالم نهإفقي التحية على رؤسائه أو زمالئه يبتسم يبتسم صدقة، وعندما يل

 وسرعة. ة�مقضاها  حاجة ألخيه أو لصاحب احلاجة

  العدل والرمحة :ثانيا

 الطاعة على يبعث فالعدل ،مي على التقوى اليت تدفع اىل حسن املعاملة والعدل والرمحةاإلسال الفكر اإلداري  أكد

 من مع العدل: هي مستويات ثالثة على ويكون السلطان به ويأمن األموال فيه وتنمو األرض به وتعمر األتباع من

 2.واألكفاء األقران مع والعدل منك أعلى هم من مع والعدل دونك
ن يكون رحيما وعادال عندما وينبغي للقائد أ

 يصدر حكما، ومهتما بأمور مرؤوسيه وينصحهم ويوجههم إن أخطئوا أو يشجعهم إذا أصابوا ويناقشهم باحلسىن

قومات القيادة اإلسالمية الواجب توفرها يف القائد موالرمحة تعد واحد من أهم  .3حىت يقنعهم بآرائهوسعة الصدر 

أما  ، ها من املقومات مبا لديها من تأثري مباشر وانعكاس سريع على املرؤوسنياإلداري الرشيد،  وتتميز عن غري 

القلب والفضاضة وانعدام الرمحة يف سلوكه تؤدي إىل التفكك السريع للجماعة واختالفها على قائدها  غلظت

وراء حمبتهم له ولقد كانت رمحة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأصحابه من أبرز العوامل . حولهمن وانفضاضها 

الغلظة والقسوة ف، واملأثور عنه قوله صلى اهللا عليه وسلم من اليَرحم اليُرحم، هوالتفافهم حوله وانقيادهم ألوامر 

والفضاضة مع األفراد تنفر الناس من صاحبها، أما الرمحة واللني وخفض اجلناح للمرؤوسني فأمور حمببة وجتعلهم 

فبمثل هذا السلوك الرحيم يصري القائد قريبا من قلوب  .حتت لوائه ويأنسون إليه نو يلتفون حول القائد ويألفونه وينطو 

مرؤوسيه، يعملون على حتقيق األهداف واملهام امللقاة على عاتق اجلماعة ما وسعهم اجلهد، ومن مث يصري املرء مبثل 

ن الرمحة ال ظر إىل أمرين، األمر األول أدر بنا أن نلفت النهذا السلوك الرحيم أهال لتويل زمام أمر القيادة فيهم  وجي
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ن عقاب إفمؤاخذة املخطئ خبطئه واملتسيب بتسيبه ال يتناىف مع الرمحة، بل ، تعين التسيب وترك األمور للمرؤوسني

املخطئ قد يكون يف بعض احلاالت أكثر رمحه به من تركه يتمادى يف خطئه واحنرافه حىت يعتاد اخلطأ واالحنراف 

عب تقومي سلوكه ويف هذا جناية وما بعدها جناية ال يعادهلا حال من األحوال مؤاخذة املخطئ ويصبح من الص

أن رمحة القائد ليست قاصرة على احملسن دون املسيء، كما أ�ا ليست األمر الثاين ما أوعقابه على اخلطاء يف حينه. 

إ�ا رمحة عامة شاملة مبسوطة للجميع،  وليست حمجوبة عن املخالفني واملعارضني بل و قاصرة على األتباع واملؤيدين، 

حمجوبة عن أحد، وجيدر بنا أن نشري هنا إىل أن مثل تلك الرمحة تستوجب من القائد دوام عفوه عن تابعيه واستغفاره 

هلم، والشك أن مثل هذا العفو واالستغفار سوف يتيح �يئة املناخ الصحي املالئم لكي يقبل ويساهم أفراد اجلماعة 

بكفاءة وفعالية، وجند أن املوىل عز وجل قرن الرمحة  جابيه يف العمل،  من أجل تنفيذ األهداف احملددة للجماعةبإ

بالشورى وأوجب أعمال تلك الرمحة قبل أعمال الشورى،  فحثه وألزمه بوجوب استشارته ملرؤوسيه وتابعيه .تلك هي 

     1الرمحة يف الفكر اإلداري اإلسالمي.

  ىالشور   :ثالثا

يقصد بالشورى تقليب اآلراء املختلفة ووجهات النظر املطروحة يف أمر من األمور واختبارها من أصحاب 

عندما ُيْشِكل األمر يف قضية  2النتائج. تتحقق أحسنُ و عمل به حىت يتوصل إىل الصواب منها،  ليُ  العقول و األفهام،

املرء قادرًا على اختاذ القرار السليم يف القضايا اليت تعرض ما، أو عندما تتعدد احللول ملشكلة ما، أو عندما ال يكون 

واألنسب من احللول  األيسرله، أو يريد التأكد من صواب القرار الذي أداه إليه اجتهاده، أو يريد التوصل إىل 

يشري به، الصاحلة املتعددة؛ فإنه يلجأ إىل من يعتقد أن لديه املقدرة على القيام بذلك مع األمانة والصدق فيما 

ويطلب منه أن يعاونه برأيه يف ذلك، وقد يطلب املستشري ذلك من فرد أو من جمموعة من الناس جمتمعني أو 

وعرض اآلراء وتقليبها ممن  ،وقد يكرر االستشارة يف األمر الواحد، وقد يكتفي بإشارة أول من يشري عليه ،منفردين

كل   إنوأنفعها وأيسرها؛ هو ما يعرف بالشورى ويراد منها.  حيسنون ذلك يف مثل تلك األحوال، واستخراج أفضلها

شورى حقيقية وليست شكلية، تقوم وتبين  ما سبق ليس إال متهيد هلذا األمر، وفرشا ومناخا إلجياد جو إجيايب ملمارسة
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لغلظة واوالفظاظة   والقسوة يكون هناك شورى حقيقية يف ظل الشدة فهل ميكن أن .على اجلوهر وليس على املظهر

فيها املقومات  كانت النظم والشكليات واالدعاءات واملمارسات اليت تدعى ذلك، فإ�ا ما مل يتوافر أنه مهما كالش

ضع تدعو فقط إىل منط قيادة تشاوري، وإمنا تال  يةاإلسالم الشريعة فإن السابقة لن تكون إال جمرد شورى شكلية لذا

على كل ما سبق قد  هالشك أن أي قرار يتم بناء و .ورة وأكمل وجهوحتقيقه على أفضل ص ضمان ومقومات ممارسته

القرار،  األمور أن يرتدد القائد بعد اختاذ أسوأصنع القرار الصحيح بطريقة صحيحة، لذلك من  استوىف مقومات

آفات اختاذ إن أكرب آفة من . إرضاء له خاصة إذا كان رأي األغلبية خمالفا لرأيه ورضخ هو لرأيهم مث حاولوا الرجوع

يف خضم كل ذلك أنك إمنا تسري بفضل اهللا وحوله وقوته ورعايته وعنايته، فإذا أخذت  ال تنس. و هي الرتدد القرارات

أي اليت ال تكون  وصفة التوكل من الصفات أو األخالق اإلميانية،. األسباب واملقومات السابقة فأنت متوكل بكل

واملختصر للتوكل فهو أن تعمل على أخذ كافة  ن تعرف املعىن احلقيقيللمؤمن وهي صفة جامعة، فإذا أردت أ  إال

هذه األسباب فقط، مث تتوكل  بإتباعكأنه ليس هناك أي احتمال للنجاح إال  ا،باب املوصلة إىل النجاح يف أمر ماألس

ائج املرضية، وأن يف النت كل ذلك وتفوض األمر إليه ابتداء من توفيقه لك هلذه األسباب وتوفيقه لك على اهللا يف

املرء إىل الكسل والدعة والتخلف  وليس معىن التوكل أن يأنس .يكون يقينك يف التوكل على اهللا والثقة يف عونه لك

حيبه اهللا وال يرضاه، وإمنا حيب فقط املتوكلني عليه حق التوكل  عن ركب العمل اجلاد املوصل للنجاح والفالح فهذا ال

  1.ل صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه الرسو  اليت وعلى هذا النهج

  التدريب   :رابعا

نا جند الرد على هذا نإذا ما تساءلنا عما جيعل الناس يسلكون طريقة معينة يف حيا�م املهنية واالجتماعية، فإ 

سة السؤال ببساطة أ�م تعلموا أن يسلكوا الطريقة ذا�ا اليت يتبعو�ا يف حيا�م، وعندما يلتحق شخص بعمل يف مؤس

أو يبدأ يف عمل جديد، فإنه جيلب معه خرباته وما تعلمه من سلوك مبا يتضمن مهارته واملعرفة اليت اكتسبها، وحيتمل 

أن تكون خربات العمل اليومي أكثر الوسائل تأثريا يف تنمية املهارات املتخصصة يف بعض األعمال أو على األقل يف 

من املمارسة اليومية لعمله جيعله يقف على الكثري من احلقائق بعض جوانبها، واحلقيقة أن ما يكتسبه الشخص 

واملعارف الفنية ويكتسب من الدروس العلمية الشيء الكثري مما ال ميكن تعلمه بوسائل أخرى، ومن ناحية أخرى 

سية الالزمة بالنسبة للكثري من األعمال فإن التدريب املخطط املنظم يتيح الفرصة للعاملني كي يكتسبوا املهارات األسا
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وأيا كان اهلدف من برامج التدريب، فإنه ينبغي  .إلجناز العمل بنجاح، دون إضاعة الوقت واجلهد، فيما ال طائل منه

ومن األصول اليت تبني وجوب  1أن يقوم الربنامج على أساس و مبادئ سليمة تؤدي إىل عملية تعلم إنسانية حقيقية.

أوجب الشرع من إحسان العمل وإتقانه، وهذا ال يأيت بدون التدرب والتعلم  التدريب على العمل وتعلمه من أهله ما

على يد املهرة احملسنني، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، فينبغي التدرب ال �رد القيام بالعمل على أي وجه  

   2كان بل إلتقانه وإحسانه واالجتهاد يف جتويده.

   التفويـض :خامسا

ونية يتم وفقا هلا قيام القائد اإلداري بالتخلي (التنازل) عن بعض اختصاصاته ألحد مرؤوسيه لكي التفويض وسيلة قان

   3ميارسها، دون الرجوع إليه على أن يظل مسئوال من الناحية القانونية عن تلك االختصاصات املفوضة.

و أداة للتنمية العملية للمرؤوسني، واستخدام القائد املاهر للتفويض ال يعرب عن اجتاهه للتخلي عن مسئولياته بل ه

فالتفويض هو نوع من االستثمار يف القدرات والطاقات املتاحة للمرؤوس للقيام بأعمال كان من املفروض أن يؤديها 

، وترى فيه مرحلة ةمسؤوليات أكرب. وهي فلسفة إدارية حتبذ األخذ بالالمركزيو  الرئيس ملهام رئيسه، وبذلك يتفرغ

ام املركزي ووسيلة لتهيئة املرؤوسني لتقبل املسؤوليات اجلديدة اليت تفوض هلم لتصبح بعد ذلك من للتحول من النظ

طاته وتتميز القيادة يف الفكر اإلداري اإلسالمي بأ�ا قيادة مفوضة، حيث يعطي القائد بعض سل 4صميم أعماهلم.

ر كثرية، دون احلاجة إىل الرجوع إىل املركز ، حبيث ميكنهم أن يصنعوا قرارات يف أمو ومسؤولياته ملرؤوسيه ونوابه

والتفويض مهارة سلوكية تعكس مدى الثقة املتبادلة بني الرئيس واملرؤوس، ومبا أن وحدة اهلدف جتمع الرئيس واملرؤوس 

يف املؤسسات اإلدارية اإلسالمية فإن هناك حاالت حمدودة لوجود النزاعات بينهما، ومن مث تتولد ثقة بني القائد 

ألتباع ينتج عنها تفويض للسلطة من الرئيس للمرؤوس، دون وجود خماوف لدى القائد من إساءة  استخدام أتباعه وا

القائد واملرؤوسني، مما يولد لديهم الشعور بقدر�م على حتمل  بني املتبادلة الثقة يعكس هلذه السلطة .فالتفويض

إىل التقيد باألوامر  ، ويدفعهأن عليه االنضباط وااللتزاماملسؤولية وحتمل املسؤولية يولد الشعور لدى اإلنسان ب

                                                
 .  84 -  83سابق, ص ص  سيد عبد احلميد مرسى, مرجع -  1
 .  108ص  ،املعهد الدويل للبنوك  واالقتصاد اإلسالمي ،احلل اإلسالمي ألزمة اإلدارة يف العصر احلديث ،مجال البنا وحسن صاحل العناين -  2
 .  198ص  ،مرجع سابق ، حممد باهي أبوسن -  3
 (بتصرف) 56-55ص ،1999 ،دار غريب للنشر والتوزيع ،لقاهرةا ،املهارات االدارية والقيادية للمدير املتفوق ،ـ علي السلمي-  4
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والتعليمات واإلبداع  حىت يف غياب القائد أو غياب األوامر وانقطاع االتصال ويدفعه إىل اختاذ القرار احلكيم الصائب 

ألثر األكرب يف الذي فيه مصلحته ومصلحه من يقود ، وقد طبق النيب (ص) هذا املبدأ يف مواقف كثرية،  وقد كان له ا

اإلسالم اليت سطع نورها يف كل  ةصناعه جيل من القادة األشاوس الذين أسهموا يف صناعه تاريخ جميد وبناء دول

، حيث مل تكن لتصرف وبفضائل األخالقأرجاء املعمورة يف وقت قياسي، وشهد هلم األعداء قبل األصدقاء حبسن ا

ن يدخلوا يف دين اهللا أفواجا وذلك ملا مما دفع �م أل ،البالد اليت فتحوها قو�م إال دافعا هلم ليحسنوا التصرف مع أهل

  .1سوه من حسن اخللق ولباقة التصرفمل

  

   المهارة القيادية التقنية. :المطلب الرابع

ق الفنية أثناء ممارسته لوظيفته ومعاجلته للمواقف قائد يف استخدام األساليب والطر كفاءة اليقصد �ا مدى  

جناح العمل من أجل واملهارات الفنية تتطلب قدرًا معينًا من املعارف واحلقائق العلمية والعملية  ،بالعملة املتعلق

 اإلداري.

  الرؤية املرشدة   :أوال

 ،املرشدة كأحد املهارات األساسية الواجب توفرها يف القائد ةيف القيادة على الرؤي ةركزت الدراسات املعاصر 

  .2مستقبلي أفضل من الواقع احلايل باإلضافة إىل طرق التنفيذفت بأ�ا تصور رّ حيث عُ 

خرتاع يف إوهذا احللم ميثل القوة اليت تتحول إىل  ،إن كل مؤسسة أو حركة اجتماعية تبدأ مبجرد حلم مجيل

ميكن أن ون الفرص الرائعة اليت ويتوقع القادة حيثون على الرؤية املرشدة ويضعون يف اعتبارهم عامل الزمن،و املستقبل، 

 والتغيري  تتاح هلم عند ما يصلون هم مع مرؤوسيهم إىل مقصدهم وغايتهم، فالقادة لديهم دائما الرغبة يف التطوير

منظور آخر يعيشون حيا�م بشكل خمتلف، ويتوقعون دائما ما سوف تؤول إليه النتائج عند قيامهم  وهماالبتكار، و 

                                                
 مرجع سابقش، هايل عبد املوىل طشطو ـــ  1
 .181ص، 2001دار احلامد,  :عمان -املبادئ والنظريات و الوظائف–اإلدارة  ،موفق حديد حممد  -  2
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د هو من يستطيع حتريك الناس حنو أهداف بعيدة املدى، ولديه والقائ 1املشروع.حىت قبل بداية  مبشروع ما،

   .2طموحات عالية باملقارنة مع من حوله

املؤسسات  ولقد مت التوصل إىل أنّ  ،إن قوة الرؤية هي قوة خارقة وال تعدوا يف احلقيقة إال أن تكون قوة اإلميان

قصة وفد قريش إىل أيب طالب و ديها مثل هذه الرؤية. سالة واهلدف تتفوق على غريها ممن ليس لاليت لديها شعور بالرّ 

دليل ساطع على قوة اإلميان باهلدف فقد ظن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قد بدا لعمه رأي، وأنه خذله وضعف 

لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف مشايل على أن أترك " :عن نصرته، فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم يا عماه

. ولن يكتمل اإلميان باهلدف أو الرؤية املرشدة إال بتوضيح 3"األمر ما تركته حىت يظهره اهللا أو أهلك فيما تركته هذا

فالقائد الذي يسعى لرفع أداء أتباعه   ،4ذلك لألتباع ونقله إىل مجيع مستويات العاملني ليثبتوا مراميه وليتخذوه قدوة

   )5(ادته وما حيفزهم وما هي أحالمهم وآماهلم وطموحا�م وما خماوفهم. يكون على معرفة فعلية مبن يعملون حتت قي

  القدرة على إدارة العملية اإلدارية  :ثـانيا 

ين التصور املستقبلي املبأن يتمكن من التخطيط لرسم ، لذا وجب على القائد بالغةالعملية االدارية االمهية  تكتسي

اليت  بدائل املختلفة ألداء عمل معني، مث الوصول إىل أفضل البدائل املمكنة،، ودراسة العلى الدراسة والتحليل للوقائع

ما التنظيم فهو أيف وقت معني، ويف حدود اإلمكانيات املتاحة حتت الظروف واملالبسات القائمة. حتقق هدفا معينا 

م ال ميكنه صة، واملنظِّ ببساطة حيدد األنشطة الضرورية خلطة املؤسسة، ويرتب هذه األنشطة يف جمموعات عمل متخص

تغيري اإلنسان ليتالءم مع العمل إمنا ميكنه تصميم العمل على خطوط التخصص الوظيفي ليتالءم مع العمل، وهذا 

االتصال والتنسيق و  ،. والدفع كوظيفة حتوي ثالث عمليات6التصميم يبىن على خطة تضمن النشاط املستمر للعمل

كونه حيوي ثالث عمليات متتابعة ومتكاملة ومهمة موجهة أساسا لتحقيق أهداف القيادة لذا تربز أمهية الدفع يف  

                                                
 بتصرف .  35 _34ص  ،2004 ،مكتبة جرير 3ط ،القيادة حتد ،كوزس بوسنر  -  1
 .  135 -134, ص ص 2004, السعودية مكتبة جرير,  3صناعة القائد, ط ، لفيصل عمر باشرا حي ،رق حممد السويدانطا -  2
 .  109ص، 2001، دار رحاب للنشر والتوزيع ،  اجلزائر،5ط ،فقه السرية ،حممد الغزايل -  3
 . . 116ص  ،مرجع سابق ،اإلدارة يف اإلسالم ،إبراهيم أبوسن أمحد -  4
 .  39ص  ، 2005، مكتب جرير، السعودية ،1، طأراء فينز يف القيادة ،كل فينزماي -  5
 .153ص ،دون تاريخ  ، االحتاد اإلسالمي الدويل للعمل،–املنهج اإلسالمي والتطبيق -اإلدارة واقتصاديات العمل   امحد عزت مدين،  -  6
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 ذلك اجلهد املنظم الذي يهدف إىل ضبط النشاطات املختلفة يف وأخرية فهي الرقابة اما الوظيفة األ .املؤسسة

   .1اليت خططت هلا على املهام والتعليمات واإلجراءات جلعلها حتدث بالطريقة ةاملؤسسة وإجراء التغيريات الالزم

  االلتزام باملسؤولية .:ثـالثـا

ل اوتصرفاته، إضافة إىل أعم هاملسؤولية هي حجر األساس يف جناح القائد، لذا عليه أن يتحمل مسؤولية قرارات

عزمية ال ةنتقادات اآلخرين مهما بدت قاسية، ويتطلب حتمل املسؤولية قو تقبله إلبمرؤوسيه، وعليه أن يعرتف �ذه املسؤولية 

اليت يتطلبها املوقف مهما كانت خطور�ا  تفيتخذ القائد القرارا  ،الصعاب بال خوف أو تردد ةو الثبات واملثابرة ملواجه

. فالقادة الذين يشاركون يف إعالء مسعتهم حني تتحقق األهداف حيققون مسعة أكرب 2هيتحمل نتائج قراراتو وجسامتها 

قبل املسؤولية عن اإلخفاق وحده وال حياول أن يلقي التبعية على تفوا جانبا، ومن يألنفسهم أكثر مما قد حيققوه إذا وق

  . 3ما كبريا من طرف مرؤوسيه وزمالئهه فإنه يلقى احرتامرؤوسي

  تطوير املؤسسة ونفاذ البصرية  .:رابــعا

له بال، وأال  أ يهديف مقدمة مهام القائد األساسية التحرك باملؤسسة إىل األمام، وهذا يتطلب من القائد أال 

 ،يركن إىل الدعة، وإمنا يكون يف عمل دائب للتطوير واخللق واإلبداع، وتفقد أوضاعها والتفكري يف كيفية التحسني

رون الليل يف تفقد أحوال ولقد شهدت اإلدارة يف العصر اإلسالمي قادة يقضون النهار يف خدمة جمتمعهم، ويسه

ن يرى ماال أإىل األمام يتطلب من القائد أن يتطلع بفكره دائما إىل املستقبل، و  إن تطوير املؤسسة ودفعها .رعاياهم

ولعل يف قصة اخلضر عليه السالم مع نيب اهللا موسى عليه السالم دليال  .4 ونضج إدارته اآلخرون بثاقب فكره هيرا

فينة فكر موسى عليه السالم يف عمليا على نفاذ  بصرية اخلضر عليه السالم وعلى التفكري الشامل، فحينما أغرق الس

وجد  ،أن هذا األمر إضرار بأصحا�ا ، فلما وضحت له الصورة كاملة وتأكد أن خرقها إنقاذ هلا من امللك الغاصب

أن تفكري اخلضر عليه السالم تفكري شامل ونافذ البصرية، مبين على معرفة بكافة جوانب املوضوع، وتكرر هذا األمر 

                                                
 .338ص، 2001 ،للتدريب وإعداد املدربني املركز العريب ، سطرابل ،أنظمة إعداد املشرفني ،داود سقبوعة -  1

2  - Radolph Guiliani, Leadership. Parie, 2003. p90 
 .324ص.، 2001، الرياض، مكتبة جرير ، 1اآلن ويس، الدليل غري الرمسي للمديرين، ط -  3
 .264مرجع سابق، ص  فوزي كمال أدهم، -  4
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ر تدريبا لنيب اهللا موسى على التفكري الشامل ( النفاذ إىل األعماق ) الذي يلم بكافة جوانب يف قصة الغالم واجلدا

   .1 بغية تطوير نفسه (املؤسسة) الصورة

مثاال رائعا يف نفاذ البصرية الذي يعمل دائما  رضي اهللا عنه ومن حياة اخللفاء الراشدين ضرب سيدنا عمر

فال يركنوا إىل الدعة وإمهال  ،وسلوكهم المي حيا يف تصرفات العاملنيء للهدف اإلسعلى بقاء اإلحساس والوال

التفكري يف كيفية تطوير جمتمعه، فقد أشار على عمرو بن  مالرعية، وذلك بتفقدهم بنفسه وعن طريق عيونه، وهو دائ

عالجا حكيما حىت  العاص رضي اهللا عنه ببناء قناة لتحمل الغالل من مصر إىل احلجاز، وعاجل ا�اعة عام الرمادة

على الفاحتني وتركها مصدر دخل ثابت لبيت مال  ةأخرج الناس منها ساملني، كما رأى عدم توزيع األراضي املفتوح

   .2املسلمني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .123ص ، مرجع سابق،محدي عبد العظيم -  1
  .118، ص.اهيم أبوسن، مرجع سابقمحد إبر ا -  2
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  :خالصة الفصل الثاني

نقاط جمموعة من املفاهيم والإىل  مت التطرق يف هذا الفصل املعنون بـــــاإلطار النظري واملفاهيمي للقيادة

  نلخصها فيما سيأيت:

فرق وي .فيهم لبذل جمهودات للقيام بنشاطات خمتلفة والتأثريالقيادة هي القدرة على حتريك الناس حنو اهلدف 

هم الذين يرمسون توجهات القادة حياة املؤسسات ف هذه األخرية يفمهية نظرا أل دارة بني القيادة واإلالباحثني 

القائد يف عمله يعتمد على مصادر و  ،وهم الذين يصنعون الفارق ،هداففراد حنو األوهم الذين حيركون األ ،ةؤسسامل

هي  ةالرابعو  ،هي القدرة على العقاب ةالثالثو  ،هي قوة املنصب، والثانية هي القدرة على املكافئة :األوىلمن القوة 

كانت   ،اج لنظريات ودراسات متعددةمناط القيادة هي نتأن . إتباع هي اخلربة اليت يقدرها األ ةاخلامسو  ،املعلومة

و أكاريزمي القائد النظريات و  املوقف والظروفونظريات  مث النظرية السلوكية،نظرية السمات القيادية ببدايا�ا 

   .تحويليال

نسان بطبعه حيب القيادة  وهي غريزة موجودة فيه ن اإلأسالمي فهي تعرتف بداري اإلما القيادة يف الفكر اإلأ

مناط من القيادة  أسالمية خالقي والروحي يف الفرد، وقد عرفت الدولة اإلالرتكيز على اجلانب القيمي واألهلذا يتم 

  .النمط القيادي اللنيو النمط القيادي احلازم و  كانت بديا�ا بالقيادة املثلى

رجة إلدارة اجلودة ودورها يف توفري العوامل احل االبداعي ذات السلوك ىل القيادةإسيتم يف الفصل القادم التطرق 

  .الشاملة
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  ذات السلوك  اإلبداعي و متطلبات ادارة الجودة الشاملة الفصل الثالث: القيادة

  

دارته بالطريقة التقليدية  إمن املستحيل  أصبحوالذي  ؤسسةالبشري اهم مورد لدى امل يف عصر بات فيه املورد

ية الزمانية واملكانية للفرد، اىل طريقة اكثر ابداعا تراعى فيها اخلصوصاليوم حباجة  حننو  - اسلوب األوامر والتحكم- 

ومن املهم جدا ان  ،عملنا واسرتاتيجياتنا أسلوبتغيري بوالشك ان هذا االمر يدفعنا حنو سلوك طريق مل نعتد عليه، 

هندسة العالقات وليس اعادة هندسة العمليات.  بإعادة ، وذلك و الفردأيكون التغيري يف اجلوانب اليت متس العامل 

و مشاركة  ،زيد من تفويض السلطاتمب من ورائه املزيد من التمكني للعاملني لتفعيل الوظيفة االدارية هذا التغيريوينشد 

الفكر من اذا انطلقنا بداعي. و إلفراد لإلبداع والتفكري األوحتفيز اكرب إلطالق قدرات ا ،واسعة يف اختاذ القرارات

�ا أرض واليت من شل والتفكر  والسفر والسياحة يف األلتدبر والتأماالنسان اسالمي الذي طاملا ناشد إلداري اإلا

دارة اجلودة الشاملة اليت باتت مطلبا إلثر الكبري يف توفري العوامل احلرجة األ وهذا ما سيكون لهنارة العقل، إمجيعا 

   :االتيةسيتم التطرق اىل النقاط  ، ويف هذا الفصلوفلسفة تتبناها اكرب املنظمات العاملية

  يادة ذات السلوك االبداعي.ماهية الق - 

  القيادة ذات السلوك االبداعي التمكيين.  - 

 القيادة ذات السلوك االبداعي التغيريي.  - 

 لى الفكر اإلداري االسالمي. عالقيادة ذات السلوك االبداعي املستند   - 

  القيادة ذات السلوك اإلبداعي ودورها يف توفري العوامل احلرجة لتطبيق اجلودة الشاملة.  - 
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  ذات السلوك اإلبداعي المبحث األول: ماهيـــــــة القيادة 

  

وبدونه لن تلج هلذا املستقبل مهما كانت كفاء�ا وخرب�ا، الن االبداع هو  ؤسسةاالبداع مستقبل املميثل 

صر عتماد اكثر على العنإلن االبداع معناه التغيري والتمكني واأمبحيطها،  كما  ؤسسةاملحده القادر على ربط  و 

، ويف هذا جوهر العملية االبداعية اليت تسعى اليها املنظمات وتنشدها لتحقيق التميز يف االداء البشري والذي يعد

  :آلتيةسيتم التطرق اىل النقاط ا اإلطار

  ذات السلوك اإلبداعيمفهوم القيادة   - 

  ة للجودة الشاملةاإلبداعي القيادة خصائص  - 

 .املعزز لإلبداع لسلوك القياديا  -

  

   ذات السلوك اإلبداعيمفهوم القيادة  :لمطلب األولا

حني قام  م،  1990 يف سنة) Malcom knowles( مالكوم ناولز ظهرت نظرية القيادة االبداعية على يد

جديدة للقيادة ختتلف عن فيها رؤية  ناقش ، واليتبدراسة العالقة بني القيادة واالبداع وطرح نظريته يف القيادة االبداعية 

  . 1بداعيةبداع لتصبح القيادة اإلإلاالقيادة و  السابقة من حيث مجعها بني ؤى ر ال

                                                
1 -Edward E, Ackerley, An investigation of the relationship of creativity and leadership in university business 

students, A dissertation Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of education  in 

educational leadership, Northern  Arizona University, may 2006.p01. 
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حد العوامل املهمة يف حياة أي تنظيم إذ أ�ا صاحبة الدور الرئيسي يف حتفيز العاملني أتعترب القيادة اإلدارية 

 وافمثال إذا اعتقد ،وحمبطا سلبيا ادة مفقودة فان ذلك يعترب عامالقيالوتعاو�م وتفويضهم، فإذا كانت ثقة املرؤوسني ب

 نأن ذلك مؤشر على إف ،نه غري موضوعي يف تقييمه لألداءأغري موضوعية و  عتباراتالان الرئيس وصل لوظيفته 

 ىال يعترب جناح موظفيه جناحا للجهاز وحيرص دائما عل الذي إال اإلبداع، فالرئيس ي شيءأمؤهالت القيادة هي 

ذا هناهيك عن اإلبداع الذي ال جمال للحديث عنه يف مثل  ،شخص هدام يف التنظيمهو  التفتيش عما يسيء هلم

فالفرق ذات األداء اإلبداعي العايل   ،كما يعترب النمط الدميقراطي التعاوين من األمناط اليت تشجع على اإلبداع .املناخ

  .ت العملتسهيالكان هلا درجة عالية من الدعم القيادي والرتكيز على األهداف وبناء الفريق و 

من تلقى املساندة والتعاون ن يأالبد من  بصورة فعالة وقادر على التطوير واإلبداع، ولكي يكون املدير جمددا 

ن يعتمد صيغة الفريق الذي يشارك كل فرد فيه بالعمل من منطق أفعلى املدير  وهلذا معا،واملرؤوسني  قبل الرؤساء

هي  ومن العوامل اليت تسهل اإلبداع .هتمام والدعم والتعاوناإل ذاق مثل هن املشروع مفيد ويستحأقناعة اجلميع ب

، حبيث تكون األهداف واضحة ألفراد العمل ملا له من دور هام يف فعالية أدائهم والعمل على وضوح الرؤية للمؤسسة

كانت أكثر فاعلية  وكلما   ،واضحة كلما كانت أكثر فاعلية ةفكلما كانت الرؤي ،ير أهداف وطرق جديدة للعملو تط

األثر الكبري يف تسهيل عملية االبداع، فعدم وضوح األهداف التنظيمية وما يرتتب عليه من تدين الروح  اكان هل

ن املشاركة عامل من أ، كما سة اإلبداع يف النشاطات اإلداريةممار من املعنوية وروح اإلبداع يعترب عائقا مينع قيام األفراد 

نفسهم من أبداع فاملشاركة  واألمان هي من األمور اليت يلجأ إليها األفراد لكي حيموا ية اإلوامل اليت تسهل عملالع

ن إجل احلماية اجلماعية من املسؤولية، وبالتايل فأة من رار ولذلك يلجا الفرد اىل اجلماعاملخاطر يف عملية اختاذ الق

  .1بداعأعلى من اإللتغيري ودرجة قل لأدرجة املشاركة العالية يف اختاذ القرار مرتبطة مبقاومة  

فكار واالقرتاحات ، ومن بينها اهتمام الرؤساء باألفراد هناك العديد من احملفزات على اإلبداع لدى األ نأكما 

غاء صرؤوسني واإلء بشكل كبري لالقرتاحات املقدمة من املواإلصغاء هلا، وضرورة انفتاح الرؤسا املقدمة من املرؤوسني

ث الثقة بالنفس حبيث يكون هناك ثقة من الرؤساء بو  املدراء ، جنازإحول كيفية هم ات املقدمة من طرفلالقرتاحو هلا، 

                                                
ة ماجستري، جامعة الريموك األردن، إيناس عبد الرؤوف شتات ، دور ادارة املوارد البشرية يف حتقيق اإلبداع املؤسسي ؛ دراسة ميدانية على البنوك التجارية  القطرية، رسال -1

  .72-70، ص 2003غري منشورة،
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البد من استثمار الظروف اليت تساعد على ، و داء عملهم دون احلاجة اىل الرقابة عليهمأبقدرات مرؤوسيهم  على 

 فالرؤساء الذين خيلقون التنافس.هداف املتوخاة ألمنية االزمة للتنفيذ لبلوغ از التجديد والتطوير وحتديد الربامج ال

دعم جيايب يشجع ويا شرعترب مؤ يفكار خارج وحدا�م اإلدارية لتبادل األراء واأل همبينفيما االتصال  و�م علىويشجع

   .االبداع

و ال يتعلق فه  .1اإلبداع هو اإلتيان بشيء جديد وغري مألوف مبا يف ذلك النظر إىل األشياء بطريقة غري مألوفة

 البسيط اإلجيايب الناتج ريايضا التغي وهو) 2(.بالقيام باألعمال العادية إمنا يتعلق دوما بالقيام بعمل أشياء بشكل خمتلف

  3.عن عملية منظمة

حتسني ىل زيادة القدرة على إالذي يؤدي  ان االبداع مفهوم واسع فهو عمل الفريق Peter Druckerيرى 

ثرها يف أما هو قيمة يتم معرفتها من خالل  و تكنولوجيا بقدرأبداع ليس علم ، ويرى ان اإلاألداء وزيادة املنفعة

األطر احلضارية القائمة فيغنيها مع اإلتيان جبديد يتسق وينتظم  هو و4.ذا طالب بضرورة التوجه اىل السوقاحمليط، ل

أو جتميع وإعادة تركيب  ،معينة كالتأنه أفكار جديدة ومفيدة ومتصلة حبل مش قد عرف ايضا على  و. 5ويطورها

العمل اإلبداعي هو الذي يقوم  على أساس منتظم من أجل زيادة ف  ،األمناط املعروفة من املعرفة يف أشكال فريدة

كما عرفت على ا�ا  6واستخدام هذا املخزون من املعرفة  يف ابتكار تطبيقات جديدة.، رصيد معرفة اإلنسان

،  فتشجيع اإلبداع يعد ذو أمهية بالغة ملساعدة املؤسسات 7اة بتنفيذهكن أن تقوم املؤسسالبسيطة اليت مياإلضافة 

  .على النمو والبقاء والوصول إىل حتقيق األهداف

                                                
  .28،ص:2000)، القاهرة، مصر، ديسمرب، كيمركز اخلربات املهنية  لإلدارة ( مب هكذا يفكر القادة  األكثر إبداعا ، عبد الرمحان توفيق ، -  1
  .40, الرياض, مكتبة العبيكان, ص1فرانسيس هورايب, تكوين الثقافة اإلبداعية, تعريب حممد مسري ألعطائي, ط-  2
  .25, ص2005, الرياض, مكتبة العبيكان, 1باسم النوري, ط;كوين الثقافة اإلبداعية, تعريبادوارد دي بونو , ت -  3

4 M. Giebel et al.      Improved innovation through the integration of Quality Gates into the Enterpri 
and Product Lifecycle Roadmaps CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology 1 (2009) 199–205 p199 

ات األعمال يف مواجهة حتديات العوملة، خالد عبد اجلليل دويكات، دور التعليم املفتوح يف إدارة املعرفة وتنمية اإلبداع، املؤمتر العلمي الرابع الريادة واإلبداع اسرتاتيجي-  5

  .11. ص2005األردن، جامعة فيالدلفيا ,
6Look at  
 - S. Pekovic, F. Galia , From quality to innovation: Evidence from two French Employer Surveys , Technovation 29 
(2009) 829–842 p831 

 .29,ص 2007دار الفجر للنشر, حممد زويد العتييب, الطريق اىل االبداع والتميز االداري ,القاهرة, مصر, -  7
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وبالتايل االضمحالل  ،وسيكون مصريها الفشلغري مبدعني ستعاين مؤسسا�م وتشري أدبيات اإلبداع أن القادة 

من  ؤسسةإن القادة املبدعني خيلقون املناخ املالئم الذي ميكن امل .الظروف احمليطةواملوت كو�ا ال تكيف نفسها مع 

تطوير منتجات جديدة إلشباع حاجات و رغبات العمالء يف السوق من جهة والقدرة على حتقيق أهداف النمو اليت 

إنتاج فكرة جديدة  أو منتج فالقيادة املبدعة هي  تلك القيادة اليت تساهم يف  ،ىإليها من جهة أخر  ؤسسةاملتسعى 

جديد  أو و ضع نظرية  وطرق عمل جديدة، وقد يشمل ذلك إجراء التغيريات املالئمة لكي يكون املنتج النهائي 

دارة التغيري والتجديد واستحداث إوهي القيادة القادرة على  1.مبواصفات وخصائص مل يعهدها السوق من قبل

يف  على االنتاج بأكرب طاقة ممكنة مع مرونة  تكون قادرة، و العصر وحاجاتهاسبة ملتطلبات ساليب جديدة تكون منأ

فكار وتبنيها وتدعيمها ومساند�ا وتروجيها داخل �ا القيادة القادرة على مجع األأكما ميكن تعريفها ب  .االفكار

قتصادي  مربح ماديا ااري أو ىل جمال جتإ، والبحث عن املصادر اليت تؤدي اىل تغيري الفكرة وحتويلها وتنفيذها ؤسسةامل

ثارة إستطالعية وأصالتها الفكرية وقدر�ا التأثريية يف ماعيا، وتستخدم يف ذلك قدر�ا االستكشافية واإلوتنظيميا  واجت

جيب  و لكن ال، على معتقدا�ا  افظةاحمل معإىل التغيري يف احمليط، القيادة اإلبداعية حتتاج و  2خرين لإلبداع.محاس اآل

 .بطرق أفضل ن الذات ألنه ميكن القيام بأشياءعبالرضا  أبدا شعران ت
بشي  االتيان االبداعية هي قيادةال عرفت كما  3

وتغري نفسك  ؟خمتلفة ميكن ان تفكر  للوصول هلدفك بطرقكيف مع العمل به وقيادته بشكل خمتلف؛ و  بشي جديد

 والقدرة على التوقعاختاذ القرارات ن سريعا يف ن تكو أكيف ميكن و   ؟كيف ميكن ان تكسر احلواجزو   ،ووجه  منظمتك

كون هناك  تفكري حنو قيادة مبدعة ينه جيب ان بأهذه جمموعة من األسئلة تقودنا إىل القول  .ب املعلوماتاغييف 

ل ة يف حل املشاكل وتطوير املنتج، هذ يعين أننا نعمجيابيلذي يسمح مبشاركة األفراد بإلق املناخ املالئم لإلبداع اخت

التفكري اإلبداعي هو حتد  ن تطبيقإ  ،حديات والبقاء يف صدر املنافسةعلى تطوير ثقافة اإلبداع يف املنظمة ملواجهة الت

 وعليه فالقيادة 4.عوير ثقافة تنظيمية تسمح باإلبدا للقيادة يتطلب الكثري من اجلهد خللق جو مبتكر يؤدي إىل تط

بداع شرط حلياة االفراد حيث يف هذ العامل املتغري اصبح اال(، فردلاالبداعية هي القيادة اليت حتفز وتكافئ ا

                                                
شيخ ، القيادة واالبداع : دراسة ميدانية على منظمات االتصاالت يف اليمن، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد واالدارة جملد . حيي سليم ملحم و فؤاد جنيب ال-1

   12، ص 2009، 1، العدد 23

  .161، ص 2010، 1ـ عالء حممد سيد قنديل، القيادة  االدارية وادارة االبتكار، عمان، دار الفكر، ط 2
3  - Louise Stoll et  and Julie Temperley, Creative Leadership: A Challenge of our Times, Published in School 
Leadership and Management, 29 (1): 63-76. 
4  - David Horth, Innovation Leadership: How to use innovation to lead effectively, work collaboratively and drive 
results, Center for Creative Leadership, 2009,p  
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احمليط الذي يشتغل فيه القائد  ذلك علىينعكس  حىت إلبداع يف سلوكياتهليكون مثاال  اذ جيب عليه ان ،)واملنظمات

اخرتاع، او  و إعادة هيكلة اوأو فكرة جديدة؛ أنتاج منتج جديد، إهو قدرة االشخاص على و   1ويشجع  االخرين.

 هذا تكنولوجيا ذات قيمة ، أوكون مقبول من اخلرباء والعلماء ومتذوقي اجلمال وعلماء االجتماعيصناعة شيء فين، 

تستطيع حترير طاقات  ايضا اليت وهيو الشيء املبدع ور أبداع يف املنتج و مناسبة اإلأىل دراسة مدى مقبولية إ باإلضافة

   .2ول ان هذه الفكرة قد تتغري مع مرور الزمنمبا ميكن الق االفراد االبداعية

  

  وابعادها  للجودة الشاملة المطلب الثاني: خصائص القيادة االبداعية

فلسفة  قيام �ا إلجناحو احملددات اليت جيب على القائد الأبداعية إلخصائص القيادة اىل إسيتم التطرق 

:واليت تتمثل يف ة ،ؤسسداخل امل  اجلودة الشاملة
3

  

  شاكل من وجهة نظرهم ؛املعمل على حل الللزبائن الداخليني واخلارجيني و  ء االولية االوىلإعطا - 

داء أتباعه  وامكانيا�م  وقدر�م على أوالذي لن يكون اال اذا كان القائد يثق ب :متكني العاملني - 

  كمل وجه؛أداء مهامهم على أاحلفاظ على جو ومناخ يساعدهم على  واملهام، 

  تمرارية التحسني؛العمل على اس - 

 الصراعات ؛و ز على منع املشاكل يكالرت  - 

 ناهيك عن فرق العمل؛، فرادعمل على تشجيع األال  - 

 �م موارد جيب احلفاظ عليهم؛أساس أفراد على اىل األ النظر  - 

 لتعلم من االخطاء؛واالفرص انتهاز   - 

                                                
1 -Knowles, M.S. The adult learner: a neglected species, Houston gulf, 4th ed, 1990, p 187. 
2Look at: 
 Knowles, M.S op.cit, p p183 
Glover, J.A., et all, Handbook of creativity, New York, Plenume Press,1989,p. 
3 N Srinivasa  Gupta ,Total Quality management, McGraw-Hill ,2sed, .2009,p13. 
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 ر طرق االتصال؛ـتطوي وعلى نشر املعلومات اخلاصة باجلودة بأفضل الطرق املمكنة  العمل  - 

 ال على حساب السعر؛ ،وقت التسليمو املوردين على اساس اجلودة  اختيار  - 

مما جيعل العامل حيس بالفخر والسعادة نتيجة فراد ومسامها�م االعرتاف مبجهودات األ  - 

 لالعرتاف واملكافئة اليت يتالقاها من القائد؛  

  القدرة على معرفة مسامهات االفراد الفردية.  - 

  1 فهي مثانية:   Knowlesبعاد القيادة االبداعية من وجهة نظرأما أ

جيابية فيما خيص املوارد البشرية على عكس القائد االبداعي له جمموعة من االفرتاضات اإل  - 

افرتاضات القيادة التقليدية اليت هلا جمموعة من االفرتاضات السلبية اليت تعتمد على مراقبة 

  ؛األفراد

كرب جتاه القرارات حينما يشاركون أيكون  األفرادتدرك متام االدراك ان التزام  القيادة االبداعية  - 

 ؛كثرأيف صياغتها وعندما حيسون باملشاركة 

و ما يعرف بسحر االنبياء باإلضافة أبداعية  تؤمن و تستخدم قوة وكأ�ا قوة النبوة القيادة اإل  - 

 ؛ىل فهمها لتطلعات وتوقعات االفراد حنوهاإ

قاموا  ذا ماإيضا أفراد سيكون مستواهم عال ن األأ كر تدتعمل مبستوى عال و  بداعيةاإلالقيادة  - 

 بارتباطيضا أو ، هدافهمأساسية انطالقا من قدرا�م وحدهم ومواهبهم واهتمامهم و باألعمال األ

   ؛ذها�مأهذه الصورة النمطية يف 

 ؛حتفز وتكافئ االبداع يف هذا العامل املتغري اإلبداعيةالقيادة  - 

                                                
1 Look at : 
Edward E, Ackerley, An investigation of the relationship of creativity and leadership in university business students, 
A dissertation Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of education  in 
educational leadership, Northern  Arizona University, may 2006 
Knowles, M.S. The adult learner: a neglected species, Houston gulf, 4th ed, 1990, pp 183-190. 
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ملتزمة بعملية التغيري املتواصل كمهارة لتسيري  التغيري وتدرك الفرق بني  اإلبداعيةـ القيادة  - 

 ؛املؤسسة اجلامدة واملؤسسة املبدعة وتطمح دائما لتكون يف مستوى عال

 ؛تعزز العوامل احملفزة الداخلية على حساب العوامل احملفزة  اخلارجية اإلبداعيةالقيادة   - 

 دارة الذاتية.إلة تشجع التوجيه الذايت او االقيادة االبداعي - 

  

  المعزز لإلبداع السلوك القيادي: المطلب الثالث

 ؤسساتامل يف لإلبداع للمناخ بشأن التدابري املتخذة  من التباين 67اىل  20أن  أظهرت الدراسات

 القيادي السلوكو  ح باإلبداعيعين على القادة التحرك حنو تعزيز مناخ يسم امم .السلوك القيادي مباشرة إىل تعزى

  1 يلي: يتطلب ما لإلبداع املعزز

  ؛التشارك يف الرؤية  ب ثقافة: االبداع يتطلؤسسةتشجيع  ودعم امل - 

 ؛حكام املسبقةالقضاء على األ و ازالة حواجز اخلوف  - 

  ؛املكافئات واالعرتاف با�هودات املبدعة - 

 ؛عيةبدافكار اإللية لدعم وتشجيع  وتطوير األآانشاء  - 

كاملشاكل الناجتة    ؛بداعكبح اإل  اكل العوائق اليت من شا�  بإزالة وذلكالتنظيمية:  قالعوائازالة   - 

  ،جراءات الداخلية، قتل االفكار اجلديدة وكبحهاالعن السياسات وا

الرغبة يف البقاء على الوضع  واحلد من االجيابية والقضاء عليها،غري  احلد من املنافسة الداخلية - 

 هن واخلوف من التغيري.الرا

                                                
1 David Horth, Op.cit, 2009,p 18 
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ا يعزز مبالدعم القيادي: القائد يظهر اهتمامه  وثقته ودعمه ملن حوله ويقيم مسامها�م   - 

�م   أيتجاوبون مع العملية والذين من ش فراد السلبيني الذين الويعمل على حتييد األ ،االبداع

 ؛بداعي كري اإلففرملة الت

 ؛املوارد املادية وكالوصول اىل املعلومات   داعباإلبتوفري املوارد الكافية اليت تسمح  - 

بداعية جيب ان تكون واقعية خالية من املبالغة والضغوطات الزمنية وغريها الواقعية: العملية اإل  - 

 ؛ال يف بيئة سليمةإن االبداع اليكون أل

و مالعمل أن هلم احلرية يف تقرير كيفية القيام بالعمل أمن املهم جدا ان يشعر العاملون ب: احلرية - 

لكن  ،ك)االمر ذل بان تطل مالالز والوقت  كاألجرمع بعض القيود  (به  ايقومو ن أالذي ميكن 

  ؛تقييد الطريقة او الكيفية بال جي

و روتينية حىت أدي املهمة: من املهم ان يكون العمل او املهمة فيه صعوبة وليست سهلة حت  - 

و االهداف املبالغ أن الصعوبة أىل إ االنتباهمر فيه نوع من التحدي واملتعة، لكن جيب األ حيصب

بداع هلذا جيب ان تعمل مجيع النظم واهلياكل وفشل اإل لإلحباطبب سن تكون ا فيها ميكن

 ل متسق. شكب

ن يكون ايؤدي اىل  ل جيد وهذا ماكبداعية يكون التواصل بشالعمل اجلماعي: يف املنظمات اإل - 

نه أمن ش فكار لبعضها البعض، وهو مائم لدعم األومناخ مال كرب،أالتعاون والعمل اجلماعي 

 كثر متعة وجدية.أها مما جيعل العمل حفكار وتناقان يكون فضاء لتبادل األ

ن تنطلق من طرق تسيرييه واضحة أبداع من املهم جدا ىل اإلإلقيادة االدارية يف توجهها ان أوهناك من يرى 

داء أاليت بدورها تنعكس على و  على الطرق اليت تنتهجها يف التسيريىل القيام بتحسينات واضافات إ�دف من خالهلا 

تم التطوير والتحسني عادة النظر فيها حىت يإتاج اىل و طريقة مهما كانت ناجعة حتاي عمل أن وأفراد ومردوديتهم، األ

جراءات تغيري يف طرق وان تعمل على الأدارية دارة اجلودة الشاملة، هلذا من املفيد جدا للقيادة اإلإي تنادي به الذ

وتفويض الصالحيات هلم ومنحهم خالهلا تعمل على متكني العاملني بطريقة مدروسة ومن العمل واهلياكل التنظيمية 
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كرب اذا كانت ثر األىل التغيري والتمكني سيكون له األإن االجتاه أفضل، وال شك أكرب ألداء العمل بطريقة أفرصة 

ن يعطي قيمة مضافة اىل أسالمي من شانه إداري إفكر  اىلتند يس الذي تمكنيالتغيري و فال املنطلقات  والدوافع حملية ،

يضا اىل اجلانب الروحي الذي يشكل اثبت حاجته أعلى املستوى العملي و  تهثبت جناعأالفكر االداري الغريب الذي 

ن يسعى اىل التغيري يف طرق أاملة عليه القائد يف طريقه لتطبيق ادارة اجلودة الشفمن تكوين االنسان،  أجزءا ال يتجز 

سالمي والشكل املوايل يوضح ذلك. ملني مستندا يف ذلك على الفكر اإلداري اإلالتسيري حنو مزيد من التمكني للعا

 يف املباحث القادمة. ثركأوسيتم التفصيل 

  رة الجودة الشاملةيوضح  آلية عمل القيادة اإلبداعية في توفير متطلبات تطبيق إدا :) 13الشكل رقم ( 
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  سلوك ابداعي تغييريذات قيادة المبحث الثاني: 

  

يف ظل ثورة ن عامل اليوم يشهد تقلبات متسارعة ومتالحقة أصبح من الثابت واملعروف لدى املختصني أ

غري مرغوب  ، ومل يعد يقتصر االمر على التغيري من اجل وضعيةلوجيا اليت زادت من سرعة التغيرياملعلومات والتكنو 

فيه بل تعداه اىل استباق وقوع اخلطر والتوقع ملا سيكون عليه املستقبل ومن مث القيام بالتغيري املناسب، ويف هذا 

  الصدد سيتم التطرق اىل النقاط التالية:

  .التغيري مفهوم - 

  .االسالمي اإلداري الفكر  يف طبيعة التغيري  - 

  .أسباب حدوث التغيري  - 

  .مقاومة التغيري  - 

  

  ول: مفهوم التغييرطلب األالم

، إىل التغيري حنتاج ملاذا شرح األحداث و تفسريو  والفرص؛ املخاطر لتحديد البيئة رصد التغيريكلمة  تشمل

 وحتديد كبري، لتغيري املؤيدين من حتالف بناء ، التغيري لتشجيع املخاطرة ؛ ملهمة الرؤية توضيح كبري؛ تغيري هو هل

ن يكون شامل أن التغيري جيب أ T. Hafsi et B. Fabiيرى . و1كبري تغيري أو جديدة مبادرة تنفيذ كيفية

ال فلن إوأساسي ، حبيث ميس  وظائف املؤسسة ، ويف الوقت نفسه جيب التفاعل مع احمليط اخلارجي والتناغم معه و 

لول جذرية وضعية غري مرغوب فيها تستدعي التغيري والبحث عن حنه أكما عرف على   2يكتب النجاح للتغيري.

                                                
G. Yukl, How leaders influence organizational effectiveness, The Leadership Quarterly 19 (2008), 708–722, p ـ 1 712.  
 ,.HAFSI, T., FABI, B., Les fondements du changement stratégique, Les éditions Transcontinentales incـ  2
Montréal,1997, p. 41 
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أو منهج عمل، لكن هذا التغيري  جيب أن يكون  ،الرتاجع عن  طريقة وأ 1.وتنظيم منهجية جديدة يف العمل للمنظمة

وبنظرة بعيدة قد . احمليط وخمتلف خصائصه املستدمية عتبارموجه حنو هدف أو نقطة وصول واضحة، آخذا يف عني اإل

  ىل حتسني أداء هذه األخرية.الوصول إميس هذا التغيري عمق املنظمة �دف 
2

خالق  شيءىل إيؤدي التغيري  فغالبا ما 

ان  ،و يف وضعية معينةأبالتغيري يف شيء ما القيام   بداع تتطلبفالرغبة يف اإل،  هو االعتقاد السائداو مبدع هذا 

ميكن اعتبار و  3.غري مفهومة  احلاجة للتغيري هلا عالقة بالتفكري اإلبداعي فالتغيري واإلبداع مرتبطني بطريقة قد تكون

عادة النظر يف العمليات إو إعادة  تصميم جذري للمؤسسة اعادة اهلندسة طريقة من طرق التغيري وهي تعتمد على 

داء املؤسسة مثل  اجلودة، التكلفة، اخلدمة، السرعة. هذا االمر يتطلب العودة أاالساسية لتحقيق حتسينات كبرية يف 

جيب ازالة كل  .كمايها يف كل خطوة أاهلرم التنظيمي لتشريح العملية خطوة خبطوة وملعرفة ر سفل أاىل القاعدة يف 

يف و خطوة او عملية غري ناجعة من شا�ا ان تكون عامل سليب يف اداء املؤسسة، واحلفاظ على كل ما هو جيد. 

لة مرة اخرى، ويف بعض االحيان قد عادة اهلندسة لتصبح فعاإبعض االحيان قد يكون احلل الوحيد للقيام بالتغيري هو 

خلطوات خطوة خبطوة، فإعادة اهلندسة ليست مفهوم جديد وقد  من املهم جيدا دراسة ا هلذاتكون هلا عواقب وخيمة 

  4 كان معروف من قبل وهناك ستة خطوات متميزة للقيام بذلك:

اىل خمرجات املؤسسة تنظر  املؤسسة أنن على أوهذا معناه الرتكيز على املخرجات بدل املهام :  - 

ن هذا من شانه ان نظرة عامة وشاملة وال تنظر اليها نظرة مهمة مبهمة او وظيفة بوظيفة  أل

ن تكون للقادة نظرة بعيدة املدى وكيفية أدى البعيد  ومن املهم جدا يقصر نظر املؤسسة على امل

  يضا.أىل ذلك والطريقة إالوصول 

                                                
 ,CREMADEZ, M., GRATEAU, F.,  Le management stratégique hospitalier, Interédition Masson, 2ème édition ـ 1

1997.  445 p 

 Véronique BAPTISTE ,Le statut de l'auto-évaluation dans la démarche de changement L'accréditation ـ2

hospitalière, Thèse de Doctorat ès Sciences de Gestion ,Faculté de Droit ;Ecole Doctorale de Droit,Institut de 

Formation et de Recherche sur les Organisations Sanitaires et Sociales, Université Jean Moulin – Lyon 3, 2003,p 

119.  

3 Tayloe Harding, Fostering Creativity for Leadership and Leading Change, ARTS EDUCATION POLICY REVIEW, 
111: 51–53, 2010, 
4 David I. Bertocci ,Leadership in Organizations There Is a Difference between Leaders and Managers, University 
Press of America,2009. 
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ن يكونوا جزءا من هذه العملية، وعلى القادة أن املفروض قرب اىل العملية مأفراد الذين هم األ - 

 ن يكونوا اكثر ميال وقبوال لنمط تشاركي يف اختاذ القرار.أ

ن و وظيفة منفصلة ألأن املؤسسة عاشراك وظيفة ادارة املعلومات وعدم اعتبارها جزء منفصل   - 

صل عملية تشاركية منتجي املعلومات ومالكيها هم عنصر مهم يف جناح التغيري وهي يف األ

عادة اهلندسة تتم إان  مالحظةتباع والقوى العاملة بصفة عامة. ومن املهم يتشارك فيها األ

نبغي ان يقوموا كثر من القادة  اما القادة فيأفهي عملية رمسية يفضل هلا املسريين  ،خطوة خبطوة

  .الرؤيةتوضيح الدعم للتابعني و  بعملية التواصل وتقدمي

�م أن يظهر املديرون والقادة أاسرتاتيجية واحدة تنافسية يف هذه احلالة جيب تأكد ان لديك  - 

الصورة واضحة وكبرية اما مقتنعون  بعملية التغيري حنو هذه االسرتاتيجية، فعادة القادة تكون هلم 

 فهم يعرفون ما سيقومون به وآلية القيام بذلك. املدراء

ن القيادة واالدارة العليا هي أهلذا دائما ما نعترب  ،هااالدارة  العليا منوط �ا بذل قصارى جهد  - 

ريد ان يستقبلية ملا ستكون عليه املؤسسة واىل اين املرؤية الاملسؤولة ، فالقائد منوط به تطوير 

املسريين هم االفضل دائما يف  ؟ اماذهب باملؤسسة �ذه الرؤيةيوكيف س ؟ذهب باملؤسسةي

 ختطيط العمليات وختصيص املوارد.و ون تطوير امليزانيات حيسن  فهموضع التغيري على السكة 

توليد شعور باحلاجة املاسة للتغيري: املسريين قادرين على التواصل وتوليد احلاجة بالتغيري مع  - 

كثر هذه احلاجة ويثري االهتمام ويدفع العاملني لتبين التغيري أن يولد ألكن القائد ميكن  ،العاملني

  قدر على فعل هذا  ولكن ليس دائما.ملفروض ان القائد هو األمن او عادة اهلندسة، إو 
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 سالمياإل اإلداري الفكر في طبيعة التغييرالمطلب الثاني: 

؛ و الفكر اإلداري اإلسالمي�دف حتديد حقيقة املدخل اإلسالمي لدراسة السُّنَّة العامة للتغيري التنظيمي يف 

حىت و إلحداث التغيري التنظيمي؛  إتباعهاملدخل الذي جيب علينا  هذا حىت يكون لدينا تصور واضح وحمدد حول

القرآن الكرمي والسنة النبوية   وباالعتماد على يكون سـرينا بعد ذلك يف االجتاه السليم املؤدي إىل حتقيق اهلدف؛ 

   وكيفية إحداثها، حتدث اليت التغيري جماالت بوضوحخرى، يتبني جتهادية األالشريفة واملصادر اإل

 مبثابة تعترب هناك آيتني  التغيري مبوضوع مباشرة غري أو مباشرة عالقة هلا اليت الكرمي القرآن آيات ومن خالل استقراء

  1التنظيمي، التغيري يف اإلسالمي املدخل لطبيعة معجزٍ  إجيازٍ  يف توضيًحا جند يهاوف ،للتغيري العامة السنة أو القانون

يٌع عَ َذِلَك بَِأنَّ ال﴿ : تعاىل قال سورة  ﴾ِليمٌ لََّه ملَْ َيُك ُمَغيـِّرًا نِْعَمًة أَنـَْعَمَها َعَلى قـَْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا َما بِأَنـُْفِسِهْم َوَأنَّ اللََّه مسَِ

فمن خالل . 11 اآلية لرعداسورة  .﴾ِإنَّ اللََّه َال يـَُغيـُِّر َما بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا َما بِأَنـُْفِسِهمْ   ﴿ تعاىل قالو  .53اآلية.األنفال:

 هؤالء بأنفس ما تغيري جمال باألفراد (القوم)؛  ما تغيري ن نصنف جماالت التغيري إىل جمالني رئيسني: جمالأميكن  هذا

2: فالتغيري يف الفكر اإلداري االسالمي حيتكم اىل.  األفراد (القوم)
  

 َحىتَّ  ِبَقْومٍ  َما يـَُغيـِّرُ  َال  اللَّهَ  ِإنَّ :  تعاىل اهللا قول حيددها ماإلسال يف التنظيمي التغيري موضوع حتكم اليت العامة السنة - 

  ]. 11: بِأَنـُْفِسِهْم [الرعد َما يـَُغيـُِّروا

 ما تغيري" وهو مستقل واآلخر ،"بالقوم ما تغيري" وهو تابع أحدمها للتغيري، جمالني هناك أن توضح السنة هذه نإ -

 ". القوم هؤالء بأنفس

 وهو املستقل، املتغري بتغيري ومطالبني وقادرين مسئولني باعتبارهم البشر، أيدي يف تعترب واملبادرة الكاملة ئوليةاملس أن - 

 سبحانه اهللا فإن نقمة، أو نعمة من املختلفة، احلياة جوانب شىت يف تغيري من هلم حيدث ما وأما ،"بأنفسهم ما"

 . تغيري نم أنفسهم يف أحدثوه ملا نتيجة �م حيدثه وتعاىل

                                                
    http://www.almohamady.com نقال عن ،جامعة القاهرة –التجارة م، كلية السنة العامة للتغيري يف اإلسال -، دروس عظيمة يف اإلدارة حممد احملمدي املاضي_  1

  املرجع نفسه. - 2
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 املستمرة اجلهود خالل من وذلك التنظيمي، حالنجا  لتحقيق التغيري عملية بتخطيط يقوم بأن مطالب اإلنسان أن - 

 هدانا اليت التوجيهات خالل من وذلك األمثل، التغيريي الوضع على واالستمرار ، احلق على نفسه لتغيري يبذهلا اليت

 . وجل عز ربنا إليها

  

  أسباب حدوث التغيير:  الثالثالمطلب 

وخطط هذه التحديات حتتاج اىل برامج  يف العامل، تفرض نفسها اصبحت التحديات احمللية والعاملية اليت  

االبتكارات واالخرتاعات اجلديدة ف 1 اثارها السلبية.وتقليل منها  ستفادةاإل، مبا يكفل رض الواقعأتعامل معها على لل

، وتعد االبتكارات جوهر التنافس يف بيع السلع ادما�خو  هاسلعوتصريف سوق يف الى التنافس علتعني املؤسسات 

  .واخلدمات

ضروري خاصة وان واحد من ع  املوارد املادية والبشرية يتنو فخطر داهم لذا يشكل  ان االعتماد على مورد بعينه 

 بيق ادارة اجلودة الشاملة يعين القيامفتط، اسباب التغيري هو الفلسفات اإلدارية احلديثة واليت تتطلب امكانيات وموارد

، فالقادة و  على اتباعه ئدلقال نفوذ  هناك أن يكون مما يعنيه ايضا التسيري و إدارة العمليات، و بتغيريات يف طرق

رسم مستقبل منظما�م،  همقع على عاتقجلودة الشاملة، و ياملديرين جيب ان يلعبوا دورا حموريا يف تنفيذ برنامج إدارة ا

كما ميكن   .2للتغيري  قادة، والقادة اىل رجال وعواملفراد للعمل، وليتحولوا من أتباع اىلفالقائد هو الذي يدفع األ

   :3إضافة األسباب التالية

       

                                                
  .240،ص2009، 1عمر حممود غباين، القيادة الفاعلة والقائد الفعال، الشارقة، مكتبة اجلامعة،ط  - ـ 1

2- Ngozi Oriaku and Ebere Oriaku, The Effect Of Total Quality Management  On Leadership: Case Of 

Nigeria,International Business & Economics Research Journal – January 2008  Volume 7, Number 1 
  
  

امللتقى الدويل حول اإلبداع والتغيري   ،-تطبيقية دراسة- الشاملة اجلودة إدارة لتطبيق كمدخل املصرفية املنظمات يف التغيري، مفتاح صاحل و معاريف فريدة - 3

  .7، ص2011ماي18/19البليدة، يومي - التنظيمي يف املنظمات احلديثة، جامعة سعد دحلب
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 والسياسي، االقتصادي ا�ال يف حتدثها اليت التطورات نتيجة للتغيري، الداعية العوامل أبرز من العوملة تعترب - 

  .واالجتماعي والتكنولوجي،

 العالية اجلودة على املنافسة حّدة وتزايد احلديثة، للتقنيات السريع والنمو واملعلومايت التكنولوجي التطور - 

  .املنخفضة والتكاليف

  .العمالء وأذواق احتياجات تغري وبالتايل جديدة، وخدمات سلع وظهور السوق اقتصاد سيطرة - 

 .املؤسسة فيها تنشط اليت للدولة والتشريعية السياسية البيئة يف التغريات - 

 قمة من املعلومات نقل كمشكلة التنظيمي بالعنصر تتعلق اليت الداخلية واإلجراءات تنظيمية، عواملل نتيجة - 

 .الفعال االتصال حتقيق عن العجز يف كذلك السلوكي العامل ويظهر الدنيا، مستويا�ا إىل ةاملؤسس

 عدم أمثلته ومن القيادي، األسلوب فعالية عدم أو املعلومات، صولو  يف تأخر أو القرارات، اختاذ يف الفشل - 

 .املنافسة بسبب آخر مدير من الفنية املساعدة بطلب املديرين قيام

 وقدرات وإمكانيات الداخلية العمل بيئة يف جديدة مستجدات حدوث عند التنظيمي للتغيري احلاجة تظهر - 

 مع للتعامل احلايل التنظيم مالئمة عدم عنه ينتج مما ذاتية مشكالت ُتواجه عندما أو وأهدافها، ةاملؤسس

 .ةاملؤسس يف تنظيمي وتطوير تغيري إحداث ضرورة يتطلب مما البيئة داخل اجلديدة التغُريات

  

  : مقاومة التغييررابعالمطلب ال

 الثقة رع عدموز  الصراعات وزيادة وإثارة اجلدل حوله  مقاومته أو لتأخري التغيري هناك حماوالت تكون سوف

 معدل وزيادة التنظيمي لتزاماإل يقوض أن ميكن جوهري تغيري أي تنفيذ عن النامجة السلبية ،والشك أن التأثريات

وخاصة اصحاب الشهادات العليا  ،للعمل جاذبية أكثر خيارات لديهم الذين العاملني بني فيما املال رأس دوران

�م سيكونون وقود إكفاءة ف وأقل مهارة أفالعاملني الذين لديهم  من ذلك العكس وعلى. والقيادات العليا كذلك
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 زيادة األجور و هذا ما ة إىلؤسساإلنسانية وقيادة التغيري اىل النجاح قد تلجا امل العالقات حتسني أجل من . والتغيري

 األموال من ةكبري  نسبة ةاملؤسس تستخدم عندمااخلارجي و التكيف مع احمليط خاصة  قد يشكل خطرا على جهود 

 األنشطة يف استثمارات أقل هناكالسيما أن  لقبول بالتغيري،ودفعهم لللعاملني  والتعويضات األجور تحسنيل الفائضة

  عف عليها الزمن. مثل هذه املمارسات  نمع العلم أ. املنتجات وتطوير البحوث مثل املستقبل، يف للتكيف تروج اليت

ال يكون هناك اثر سليب  على العالقات  حىت و رأس املال البشريأعاملني بداع مع الإمقاومة التغيري تتطلب 

ما يتطلب التغيري موارد مالية ضخمة حمولة من استخدامات أخرى نية يف حال مل يتكيف  مع التغيري، فعادة اإلنسا

الفردية لألعضاء، ويف هذه حتياجات القل موارد لتلبية اأك موارد حمدودة أو ، ويف املقابل سيكون هناإلجراء التغيريات 

دفعها إىل األمام وإزالة و جل إجراء التغيريات أ احلالة جيب على القائد املبدع التضحية أو طلب التضحية من األتباع من

قل يف أقل وتفكري أهناك وقت  يريناء التغثوأ . املسببات اليت كانت تعوق تطورها  يف ظل �ديدات خارجية متواصلة

أقل مع األفراد جيري يف احلاالت العادية، فسيكون هناك تسامح  نحى العالقات اإلنسانية مثل ماام مبتمهاال منح

ري من املرجح ان كبالتغيري وال ،لكفاءات املناسبة لتنفيذ التغيريو اأميتلكون املهارات الالزمة للتكيف مع التغيري، الذين ال

 احلالة واملكانة االجتماعية، وو السلطة، و العالقات، و ألدوار، سيؤدي إىل تغري يف او ة لكنه ضروري، يثقل كاهل املؤسس

  1.فقدت تكون قد قدميةال ثقافةال من اهلامة اجلوانب خمتلفة، و مواقع ىلإ من أماكنهم وانتقلوا  اقتلعوا قد األفراد يكون

  

   نحو الجودة الشاملة: قيادة التغيير خامسالمطلب ال 

�ا أة، غري ؤسسمهيته يف رفع تنافسية املأو  ت تدرك احلاجة للتغيريؤسساملالقيادة االدارية العليا يف بعض ا

كز على اهليكل التنظيمي  والنظام  بل يعتمد على فرق ر ي الذي ال التغيري الناجح هو تعرف نقصا يف القيام بالتغيري، ف

 Analysis of The للنجاحوحتليل العوامل احلرجة  كون اال بعد  كتابة املهمة والرؤيةي ال اكثر، وهذأالعمل 

Critical Success Factors،  ومعرفة وفهم العوامل اليت تشكل مفتاحا لنجاح عملية التغيري. والقيادة االدارية

                                                
 Yukl, opcit ,p715ـ 1
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باإلضافة اىل تعزيز ثقافة  كذلك التواصل معهمو فراد بذلك، ن تعزز التزام األأالعليا يف قيامها بعملية التغيري جيب 

  .ةاملؤسس

م وامليكانز لية واملهارة آللو يعود فقط لاللتزام بل للتخطيط  ال رة اجلودة الشاملة بشكل جيدق ادان تطبيإ 

يمي للمنظمة هي؛ مجع ظل التنكبدا يف اهليأ�مل  ن الأالعوامل املهمة او اخلطوات اليت جيب كما ان املطبق.  

املهم جدا عند البدء يف تطبيق نظام  نظام اجلودة والتدريب. ومنو  فرق العملو دماج تكلفة اجلودة وإاملعلومات، 

نه أحتسني اجلودة ان يكون هناك توازن بني هذه العناصر الثالثة  نظام اجلودة وفرق العمل وادوات اجلودة. فهذا يعين 

ن تدمج مع اسرتاتيجية املنظمة من خالل فهم بنية العملية أعند تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف منظمة ما جيب 

اىل عملية القياس  دن تعمأوعلى القيادة  من خالل عملية التحليل  والتقييم الذايت  يف العملية. فراداشراك األدارية و اإل

�ا تستغل يف أيضا يف هذه العملية. فالفرص اليت يوفرها احمليط  من املفروض أفراد وحتديد الفرص  للتحسني ودمج األ

يضا جيب ان يعتمد على العملية يف حد ذا�ا وكذلك أداء اس األقيو  ،و اعادة اهلندسة /التصميمأعملية التحسني 

  1 لتغذية الراجعة .على ا

ة تعتمد على عدد من العناصر؛ الشاملة يعين تغيري ثقافة املؤسسة فالثقافة يف اي مؤسس دارة اجلودةإتطبيق  إن 

وقواعد العمل املنظمة اليت  ةمن املؤسس تبناةالقيم السائدة املو  معايري النتائج لفرق العملو فراد وتفاعال�م سلوكيات األ

القيم و رؤية  تضم  الدليل العملي للفلسفة املطبقة  ة هي حباجة اىلح العمل. فأي مؤسسمنا و ة تسمح بتطور املؤسس

ة على مدى حتكم ة والرسالة. وتتوقف فعالية املؤسسالقواعد احملددة للعمل، ومناخ العمل، الرؤيو االساسية واملعتقدات 

فإدارة اجلودة الشاملة تعمل على املراقبة الداخلية   والغايات املشرتكة،هداف فراد يف القواعد وحتركهم جتاه األاأل

ىل عالقات إحيتاج بل التغيري لن يكون سهال و  دائه.أن كل فرد هو مسؤول  على عمله و إيل فاواخلارجية لألفراد، وبالت

جزء من عملية اختاذ القرار ومت ربط  اليكونو  عطي العمال الفرصةأذا إقابل املسريين وجهد كبري للقيام بذلك، ويف امل

 2اىل جانب االعمال. اعطائهم الفرصة ليتعلموا الرشادةذلك  باالحرتام  واحلفاظ على كرامتهم و 

                                                
1- John S. Oakland, total quality management text with cases, 2003, 3rd edition, USA, p346.   
2 - Ricard J. Pierec, Leadership, Perspective and restructuring for total quality management, ASQC Quality 

Press,USA,1991,p20. 
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رؤية فال بضرورة التغيريخلق احساس و وجود الرؤية  باثبتت الدراسات ان قيادة التغيري اىل النجاح يتطل 

ن القيادة هي الرؤية  فمسريي الغد ليس كما كانوا يف املاضي أوميكن  القول  . هاتطوير ؛ و ساعد على جهود التغيريت

ة القياد و ةي مستوى من مستويات املؤسسأ، الرؤية هي عامل حرج يف )Demingـ (ارجع اىل النقاط اربعة عشر ل(

كثر  اىل اجلودة الشاملة. فالرؤية  أنة اليوم  كفرصة تقر�ا ة جيعلها حتصل على مكاتدرك ان التغيري اجلذري  للمؤسس

هذا ، وهي حلم واساس مرغوب فيه، معروف هي الصورة احلية واملستقبلية املمكنة للمنظمة يف الذهن كما هو

حللم ليس من قبيل ا ابكل تأكيد هذ انطالقا من الواقع احلايل للمؤسسة لكن حساس مبين على طريق طويلة اإل

من  ،ان تكون واضحة  وجاذبة للعاملني يف املنظمةوالرؤية جيب م غري قابلة للتحقق بل هو قابل للتحقق. حالاأل

 .ن يضعها اجلميعأجيب و .  ة لتحقيق رسالتهااسرتاتيجية املؤسس طيغن تكون مرتبطة حباجات الزبائن وتأاملفروض 

و تطويرها أة ها مع املواهب اليت متلكها املؤسسرمسجودة القيادة تعين عدم وضع الرؤية  بشكل منفرد، فباإلمكان و 

انطالقا من املثل الذي يقول  قم اليت متيل اىل وضع رؤية بسيطة   ويف احلقيقة هناك الكثري من املنظمات ،معهم

ذن إفال عجب  ،ةمجيع القادة يف كل مستويات املؤسساملادة اخلام موجودة عند  و بالشيء الذي تستطيع فعله فقط

فراد فكار األأالقائد الذي يطرح  .راءلآلستماع وىل هي اإلفرمبا تكون اخلطوة األ ،فرادتم التطوير انطالقا من األن يأ

فراد املؤسسة،  أهذه الرؤية يف مجيع  ما اخلطوة الثانية فهي غرسأ. لديهمفضل تكون مقبولة أعلى رؤية  حيصللنقاش ل

فراد ىل األإال ينظر أكثر، فعلى القائد أن يسهل اخلطوة الثانية أنه امن شن هذا إوىل فيف اخلطوة األ ويف حال مشاركتهم

  .مفتوحة تصالاإلكون خطوط تن جيب ا ، كما جيبما شاء عليهم ن ميليألواح حجرية ميكنه أ�م أساس أعلى 

  1.فراده يف املنظمةأفضلية ملعرفة طريقة تفكري ألديه ميلك الفضول  فالقائد الذي 

ني قبل  حتسأنه   The change mastersصاحب كتاب التحكم يف التغيري يرى  :ة للعاملنينقل هذه الرؤي

ن سلوك إو .2الرؤيةيف ن يتشاكوا أفراد  يف كل املستويات جيب األو دارة، و توجيه اإلأة و تغيري ثقافة املؤسسأاجلودة  

فرق العمل هلا و التحسني املستمر، و الزبون،  قيم مثلالن تكون أة يفرض لقيم  يف املؤسسلتزام جبودة او اإلأاجلودة  

يكتفي  الوزن احلقيقي يف تفكرينا ومنظومتنا القيمية، فالقائد الذي يدعوا ملثل هذه القيم عليه ان حيتضنها حقا وال

                                                
1- James R.Evans, quality ,performance excellence: management organizations and strategy, Thomson,5th ed,2008, 

pp421-423. 

2- Richard J. Pierec, op.cit ,p07. 



 الفصل الثالث: القيادة ذات السوك االبداعي ومتطلبات ادارة اجلودة الشاملة

 

133 
 

ساعة  أن يتكلم ملائةنفاق، فالقائد بإمكانه  وأفراد حساسني ألي كالم فيه كذب األ نّ ألعند القيام بالتغيري  باألقوال

   Garvin  David ففي دراسة ،لتزامه باجلودة لكن كالمه سيكون سطحي وغري مالمس للوجدانإيشرح فيها 

  .1 ن جودة املنتجات يف املنظمة هلا عالقة كبرية  جبودة القيم املعرب عنها  من طرف املسريينأوجد 

  .رتض سبيل التغيريالعقبات اليت تع التخلص منو  متكني اآلخرين من العمل وفق هذه الرؤيةو 

تشجيع اإلقدام على املخاطرة واألفكار واالنشطة واألعمال غري ب تغيري األنظمة اليت �دد هذه الرؤية و�دمهاو 

  2 تقليدية.ال

استخدام املصداقية املتزايدة لتغيري األنظمة  وذلك ب تعزيز التحسينات اليت مت إدخاهلا وإحداث مزيد من التغيري : - 

تعيني املوظفني الذين يستطيعون تنفيذ هذه الرؤية و  ،تتماش مع الرؤية اسية والسياسات اليت السوالتشكيالت األ

إعادة تنشيط هذه العملية من خالل البدء يف مشروعات وموضوعات جديدة وعوامل و  ،وترقيتهم وتطوير قدرا�م

ن تشمل واليت من األفضل ألية التحسني. و القائد حباجة  اىل املواصلة املستمرة يف عمأاملسري  .مساعدة على التغيري

التخطيط و العمليات التشغيلية والتزود باملدخالت، وتقييم املخرجات وقياس االداء وتعديل العمليات وبالتايل 

الرتكيز على املستهلك وفهم  وهي املخرجات كتحصيل حاصل. وهناك ثالث قواعد اساسية يف عملية التحسني املستمر

ن تطبيق الرؤية املنظمية والتعبري عن القيم إفراد ملتزمني باجلودة. ن كل األأا فهما دقيقا والتأكد من العمليات وطبيعته

 باعتبارهمن تقود اىل عملية التحسني املستمر أجودة التوجيه القيادي جيب و  ،عند اختاذ القرارات والقيام بالعمليات

ة مل تواصل القيام خبطوات التحسني ليس هلا قيمة يف حال  املؤسسعنها ن الرؤية والقيم املعرب وإعصب اجلودة الشاملة، 

ىل طرق للقيام بأشياء إذا توصلت املنظمة إن تتحقق اقسام اجلودة والتنافسية بإمكا�ا أاليت يطلبها الزبون، فالرؤية يف 

 ة ستعتمد عادة علىمن الطرق لعملية التحسني، فاملؤسسقصر نسبيا. وتوجد العديد أصغرية لكنها حمسنة ويف وقت 

العمل املتواصل يف   يف ي يكون القائد مثاال  وقدوةأهي القيادة باملثل  وصيتها. واحدة منهاكثر مالئمة خلصاأل الطرق

يعتمد على معرفته و ولويات العملية، أة على حتديد فراد يف املؤسسهي مساعدة القائد األفالطريقة الثانية  .التحسني

التطوير والتحسني مما يؤدي اىل رضا عمليات  ؤية الصورة بصفة امجالية ويقرتح من زوايا خمتلفة الواسعة وقدرته على  ر 

جيب ا خري أخرى. و أفراد بالقيام بشيء مل يتصوروا القيام به بطريقة هلام األإالثالثة فهي  الطريقة ماوأالزبون ومكافئته. 

                                                
1 -James R.Evans,qualityy.op.cit, pp421-423. 

  .83،ص 1،2008فيليب سادلر، القيادة؛ ترمجة: هدى فؤاد حممد، جمموعة النيل العربية،ط  - 2
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وهناك خطوات لعملية التحسني سيتم ذكرها . 1اجلودة املتبع احلفاظ على مسارفراد و واالعرتاف  با�هودات وتزويد األ

  2 فيما يلي:

ماهي   ؟سئلة اليت تطرح نفسها بإحلاح من هم زبائين ماذا حيتاجونف املشكلة: بعض األيعر ت  . أ

حباث اليت و تتجاوزها؟ واألأوهل منتجايت وخدمايت تتوافق وتوقعا�م ؟ و خدمايتأتوقعا�م ملنتجايت 

وجدو ان هناك مخس ابعاد عامة وهي:    Zeithmal, Parasuraman and Berryجراهاأ

  ، امللموسية.ةالعاطفيستجابة، املوثوقية، الضمان، اإل

ن تعرف جيدا خطوات القيام بالعملية  اليت جيب ايضا أف العملية او العمليات: من املهم جدا يعر ت  . ب

 ت اجلودة يف هذه اخلطوة.دوااكثر من أو اان تكون مفهومة، ومن العادة استعمال واحد 

مقياس العملية يف حد ذا�ا،   وهيقياس العملية: ميكن االعتماد عل ثالث نقاط يف قياس العملية   . ت

 خمرجات املقياس.و مدخالت املقياس، و 

عادة العمل وهدر املوارد، وتصحيح املهام إحتسني العملية: جيب العمل على تفادي  املخلفات و   . ث

 .عادة العملإدت اىل اهلدر و أاالخطاء السابقة اليت  خذ يف احلسبانؤ ن يأوجيب 

بتطبيق عملية التحسني  هتماماإلمور املهمة هي التقييم ورصد عملية التحسني: واحدة من األ  . ج

دخال املتغري كما يتم إاملقارنة  قبل وبعد بوا�هودات اليت تبذل ويتم تقييم فعالية التغيري املستحدث  

 داء املستهدف.ع األاملقارنة بني النتائج  م

ة تطوير الوسائل  السلوكيات اجلديدة وجناح املؤسسرتباط بنيجتاهات اجلديدة: توضيح اإلترسيخ اإل  . ح

 3 اليت تضمن تطوير القيادة وانتقاهلا.

  

                                                
1- John S. Oakland, op.cit, p346.   
2- William C.Johnson and Richard J. CHavla, total Quality in marketing,St Luise Press,1996,pp206-208. 

  .83،ص 1،2008ة؛ ترمجة: هدى فؤاد حممد، جمموعة النيل العربية،طفيليب سادلر، القياد - ـ 3
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  بداعي تمكيني إقيادة ذات سلوك المبحث الثالث: 

  

الدراسات والتطبيق من  قدر الكاف مننه مل حيظ بالأال إمهيته أالتمكني منذ الثمانينات ورغم عرف مصطلح 

عطاء للعمل إو  ألفراد  وتفويض الصالحيات لاحلرية من ىل مزيد إيهدف  فهوات والقادة واملسؤولني، طرف املؤسس

. فهذه الفلسفة تتناسب ثر فاكثرفراد ليثقوا يف أنفسهم أكشاعة العدل يف املنظمة ودفع األإو فراد ،معىن وقيمة لدى األ

  عناصرتباع القادة لفلسفة التمكني توفر هلم شوطا كبريا  و إدارة اجلودة الشاملة ولعل إحلديثة على غرار والفلسفات ا

  ىل النقاط التالية:إكثرية من متطلبات اجلودة الشاملة ويف هذ الصدد سيتم التطرق 

  .التمكني ماهية  - 

  .األسباب اليت تدفع إىل التمكني والفوائد من التمكني  - 

  .التمكني أبعاد  - 

  .التمكني تطبيق متطلبات - 

  

  المطلب األول: ماهية التمكين

عرتاف بأن هنالك آراء خمتلفة حول التعريف إال أ�ا جتمع يف البد من اإل ،مصطلح التمكني مناقشة قبل

يف جمال الوظيفة احملددة اليت يقوم �ا  ،أغلبها على أن التمكني يتمحور حول إعطاء املوظفني صالحية وحرية أكرب

  حرية املشاركة وإبداء الرأي يف أمور  منحهومن ناحية أخرى  ،املوظف حسب الوصف اخلاص بتلك الوظيفة من ناحية

 يتبعوا أن جيب عندما املرؤوسني التحدث عن متكني  الصعب من، و ، أي خارج إطار الوظيفةالوظيفة يف سياق

  1 العمل إلجناز إجراءات حمددة  و ومعايري قواعد

                                                
1- Spreitzer, G. M.. Social structural characteristics of psychological empowerment. Academy of Management 

Journal, (1996), 39,483−504. 
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متكني عملي باعتباره ظاهرة و نفسية و أن عوامل التمكني هي عوامل فردية   1997Spreitzer-1992 يرى

ديناميكية وهذا ما عرب عنه خبصائص التمكني يف بيئة العمل. فالتمكني هو فكرة كاليت سبقت مثل القيادة الدميقراطية 

 قسم يزيد من دافعية وحافزية األفراد حلقات اجلودة. فعوامل متكني املوظفني تنقسم إىل قسمنيو  اإلدارة التعاونيةو 

نه أالتمكني لدى البعض ينظر إليه على و  ،1نوعية اخلدمات املقدمة للعمالء وكفاء�م وقسم ثان يؤدي إىل حتسني

ن أفضل وصف إ . 2حترير اإلنسان من القيود وتشجيع الفرد وحتفيزه ومكافأته على ممارسة روح املبادرة واإلبداع

 Conger) الذات فعالية عملية لتعزيز دبيات املوضوع  على أنهأن اجلانب التحفيزي  وقد عرفت  للتمكني ينطلق م

& Kanungo, 1988; Yagil, 2006) الدوافع الذاتية زيادة وحالة من (Thomas & Velthouse, 1990; 

Konzak et al., 2000) .3  األفراد التزام تعزيز يف استخدامها القادة بإمكان اليت اجلديدة التقنية هو التمكنيو 

 طيتنش إىل يؤدي الذي الداخلي العامل هو النفسي التمكني و .صحيح والعكس إنتاجيتها وزيادة ةاملؤسس بأهداف

 القيام عدمهو  أيضاوالتمكني .Thomas & Velthouse, 19904) (حسب وهذا  املنظمة يف العاملني أهداف

ينظر أصحاب التمكني إىل القوانني على أ�ا وسائل مرنة لتحقيق غايات  األشياء على أساس القوانني اجلامدة حبيثب

ينظر إىل القوانني على أ�ا غاية ووسيلة معاً. لذلك تفعل  التقليدي ولكن املدير البريوقراطي ،املؤسسة وأهدافها

الرقابة الصارمة والتعليمات ولكن التمكني حيرر الفرد من  ،البريوقراطية فعلها يف كبح مجاح اإلبداع والتفكري املستقل

وهذا بدوره حيرر ، ويعطيه احلرية يف حتمل املسؤولية عن التصرفات واألعمال اليت يقوم �ا ،اجلامدة والسياسات احملددة

 ،واإلدارات املستبدة اجلامدة الكامنة اليت حتما ستبقى غري مفّعلة ومستغلة يف ظل البريوقراطية هالفرد ومواهب تإمكانيا

 هذه القدرات وضياعيؤدي إىل إمهال ، مما هوإمكانياتستفادة من مواهب الفرد اإلللمؤسسة كن فال مي

   . )Carlzon,1987(.اومو�

                                                
1 - Faranak Mokhtarian and Reza Mohammadi Faranak Mokhtarian ,Effective factors on psychological aspects of 

employee empowerment. Case Study: employee's point of views in one of thesub-organizations of Iranian Ministry of 
Science, Research and Technology, Procedia - Social and Behavioral Sciences 30 (2011) 786 – 790, p   
2-    ZEMEKE, R. and Schaaf, , The Service Edge: 101 Companies That Profit from Customer Care (New York: New 

American Library, D (1989),pp. 65-66 
3 - Imran Haider Naqvi, Maryam Saeed Hashmi, Psychological Empowerment: A Key to Boost 

Organizational Commitment, Evidence from Banking Sector of Pakistan, International Journal of Human Resource 
Studies Vol.  2, No.  2. 2012 .p134. 
4Sayyed Mohsen Allameh et all, Studying relationship between transformational leadership and psychological of 
teacher in Arab township, , Procedia social and behavioral Sciences31(2012) 224-230 
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 لدرجة أن املوظف الذي ميتلك هذه احلالة الذهنية 1التمكني على أنه حاله ذهنيةوهناك من يري يف السياق نفسه أن 

(State of Mind)  واليت    ميكن أن نطلق عليها خصائص احلالة الذهنية للتمكنياليت اآلتيةميتلك اخلصائص

  تشتمل على:

 الشعور بالسيطرة والتحكم يف أدائه للعمل بشكل كبري. - 

  الوعي واإلحساس بإطار العمل الكامل   - 

 لة واملسؤولية عن نتائج أعمال املوظف.ءاملسا  - 

 ئرة وحىت املؤسسة اليت يعمل �ا.املشاركة يف حتمل املسؤولية فيما يتعلق بأداء الوحدة أو الدا - 

دارة اجلودة الشاملة، ففي الواليات املتحدة األمريكية إن برنامج التمكني له عالقة قوية مع إفCardy1996 حسب و

دارة اجلودة الشاملة إاحد من مبادئ و و  أو الفشل،التمكني  واحد من بني أهم العوامل اليت تفسر  سبب النجاح  يعترب

إدارة اجلودة الشاملة مع قوية  عالقة وجودمعناه ومتكني املوظف بالتمكني.  ما يعرف و أركة العاملني مشااملهمة هي 

 يدعم و   ،استمرارية التحسني يف طرق أداء العمل، التمكنيو نتباه إىل مشاكل اجلودة املتعلقة مبكان العمل من خالل اإل

سريين رمسي من طرف امل ليات والقوة لصناعة القرار بشكحتقيق األهداف من خالل إعطاء العاملني الصالحالتمكني 

من خالل نظام  التدريب املناسب، وكذلكختاذ قرار جيد، و من خالل اليت حيتاجها إلومن خالل توفري املعلومات 

  .Zeitz et al متكن الباحثمن جمالت إدارة اجلودة الشاملة  مكافئات يعتمد على األداء . يف واحدة

 

وفيما يلي . 2و التمكني وإدارة اجلودة الشاملةأإىل عدد كبري من األحباث اليت تتعلق مبشاركة العاملني  من الوصول   

  ملخص ألهم ما جاء يف هذه الدراسات:

                                                
1 -  Bowen, D.E. and Lawler, ، Empowering Service Employees, Sloan Management Review، summer, 73-83, Bowen, 

D.E. and Lawler, E.E. (1992), the Empowerment of Service Workers: What, Why, How, and When, Sloan 

Management Review, Spring, E. (1995), 31-40. 

 
2 - Tracey Honeycutt.s, Christine m. Pearson, creating an empowering culture:examininigthe relationship between 

organizational culture and perceptions of empowerment, journal of quality management 5(2000) 27-52 



 الفصل الثالث: القيادة ذات السوك االبداعي ومتطلبات ادارة اجلودة الشاملة

 

138 
 

 دارة اجلودة الشاملةأدبيات إة كما هو معروف يف املني يف  صناعة القرار يف املؤسسالتأكيد على مشاركة الع  - 

 وهي مفتاح لنجاح اجلودة.  ،جلميع العاملني mental labourتقييم العملية العقلية   - 

ن مجيع العاملني بإمكا�م املسامهة يف التحسني  املنظمي وقد يكون من أالعمل حتت االفرتاضات اليت تقول ب - 

 اسب للعمل واجلودة.وهذا سيؤدي اىل جو من ثقافة التمكني خيلقواأن املفيد 

املسؤولية املناسبة مزيدا من أن نرى بأن التمكني يعطي الفرد  ،ني بشكل أكربإن ما يساهم يف توضيح أمهية التمك - 

املشكلة ألنه  حلللتصرف اإعطاء اإلنسان األقرب للمشكلة مسؤولية كاملة وحرية (أي عنه  سؤولللقيام مبا هو م

 ).ةشكلاملراً بس للمشكلة وأكثرهم احتكاكاً وتأثأو أل�ا أقرب النا

  

  مالفائدة منه؟ ذا التمكين؟لماالمطلب الثاني: 

األشخاص ف ،نوعية القرارات اليت يتخذها موظفوها وقوة املعرفة يهة مؤسس إن العامل احليوي لنجاح أي

األسباب اليت  إنطالقا مما تقدم ميكن إمجالالذين يتمتعون باملعرفة هم وحدهم القادرون على اختاذ القرارات الصائبة، و 

  1تدفع إىل التمكني:

  ة إىل أن تكون أكثر استجابة للسوق؛ؤسسحاجة امل - 

  سرتاتيجية طويلة املدى؛ال اإلدارة العليا باألمور اليومية وتركيزها على القضايا اإلغىل عدم اشتإاحلاجة   - 

  ستغالل األمثل جلميع املوارد املتاحة خاصة املوارد البشرية للحفاظ على تطوير املنافسة؛احلاجة إىل اإل  - 

  .كتساب إحساس أكثر باإلجناز يف عملهمإكرب ومتكينهم من أولية اء األفراد مسؤ طعا  - 

نافسون ويغريون، و�م حتقق اإلدارية فاألفراد هم الذين يفكرون ويتعلمون وي عمليةالتمكني هو األساس يف الف

اؤل رئيسي  تطورت النظريات واملمارسات اإلدارية  يف حماولة جادة  لإلجابة على تسوقد ة أهدافها وغايا�ا، املؤسس

ولعل هذا التساؤل هو ، ون �الوضع ممكن  ملصلحتهم ومصلحة املنظمة اليت يعمفراد إىل أفضل ألهو كيف تقود ا

ومن هنا تأيت أمهية التمكني اإلبداعية  على هندسة العالقات أكثر من هندسة العمليات  الدافع حنو تركيز القيادة

، وتقدم الدراسات  والبحوث اخلاصة موأفضل  إبداعا� مقصى طاقا�ستخرج من املوارد البشرية أالذي ياإلداري 

                                                
  .24عماد على املهريات مرجع سابق، صـ  1
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النقاط  يف ا هكن تلخيصمي التمكني  واليتبالتمكني  الكثري من املؤشرات اليت تؤكد على الفوائد املرتتبة على تطبيق 

 1:التالية

كني ض منه يف املقام األول متوكان الغر  ه جنبا إىل جنب مع اجلودة الشاملة،التمكني هو املبدأ الذي مت تنفيذ - 

وكان واضحا الزيادة يف اجلودة  ى إنتاج منتجات جيدة بقدر اإلمكان،ات أكثر قدرة علوختويل املوظفني جلعل املؤسس

   ؛تكاليف الضمان اخنفاض إىل جانب

 ؛زيادة احلافز للحد من األخطاء وحتميل األفراد املسؤولية عن أفعاهلم واختاذ املزيد من القرارات  - 

 اع واالبتكار؛فرص اإلبد زيادة  - 

 ر للعمليات واملنتجات واخلدمات؛التحسني املستم مساعدة  - 

 ريق املوظف األقرب إىل العمالء؛رضا العمالء عن ط حتسني  - 

 يف اختاذ القرارات؛ السرعة  - 

 دوران والتغيب و عطل املرض؛الزيادة والء املوظف ، ويف الوقت نفسه تقليل   - 

 خالل زيادة اعتزاز املوظف واحرتام الذات،  زيادة اإلنتاجية من  - 

 ملراقبة املوظف و إنتاجيته؛ ةفريق الذاتيالجيايب، وأساليب إدارة ستخدام ضغط ا�موعة اإلإ - 

يتيح مزيدا  والذيأعوان مراقبة ومن ممارسة مهام املستوى األدىن   متقليص دور اإلدارة الوسطى والعليا من كو� - 

 اتيجي و حتقيق حصة أكرب يف السوق ورضا العمالء؛من الوقت للتخطيط االسرت 

 زيادة وقت اإلدارة العليا لتطوير املبيعات واإليرادات؛  - 

 تقليل احلاجة املفرطة للموظفني لضمان اجلودة؛   - 

 وزيادة القدرة التنافسية؛ صيانة  - 

 القدرة التنافسية على املدى الطويل مع زيادة حصتها يف السوق ؛ حتقيق  - 

 والتعاون مع اإلدارة؛ ةالثق زيادة  - 

                                                
1- David Lars Halvorsen, AN INVESTIGATION OF EMPLOYEE SATISFACTION AND 
EMPLOYEE EMPOWERMENT SPECIFIC TO ON-SITE SUPERVISORS IN THE RESIDENTIAL CONSTRUCTION 
INDUSTRY , A thesis submitted to the faculty of Brigham Young University in partial fulfillment of the requirements 
for the degree of Masters of Science ; Department of Technology Brigham Young University , December 2005. 
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  االتصال بني املوظفني واألقسام؛ زيادة - 

  

  المطلب الثالث: أبعاد التمكين

  و الفعاليةو الكاريزما و   مثلها مثل حتقيق الذات هلا أكثر من تعريفالتمكني النفسي حالة عرفت منذ مدة و 

  دب اإلداري.هذه العبارات كثرية التكرار يف األو  ،أفضلية الزيادةو القدرة و السيطرة 

Conger& kanungo 1988، ET Thomas & velthouse 1990 بتوضيحه  او عزوز أمهية التمكني وقام

 Thomas andحسب منوذج .ف 1عموما هناك عالقة بني التمكني والتحفيز يف العملو من مدخل التحفيز، 

Velthouse (1990)2هناك أربع ادراكات  لتقييم املهمة هي )Meaningfulness  (وو املغزى،أملعىن ا 

competence)   (و ،املهارة )choice ،األثرو  احلرية  )impact( بعدها جاء.spritzer 1995  وقدم شرحا

مت التوسع فيها  Conger& kanungo1988الدراسات األوىل املقدمة من طرف و  لنموذجه التحفيزي عمل/ مهمة

ظهرت  1995ويف سنة  ، ilding blookb وأصبحت تعرف ب Thomas & velthouse  1990من طرف 

 والذي خلص التمكني يف احلالة التحفيزية واليت تؤدي  اىل أربع إدراكات spritzerمبادئ التمكني املطورة من طرف 

شامل منوذج  هي اإلضافة اليت أدت إىل بناء وهذه األبعاد األربع   ،التحقيق الذايت واألثرو معىن العمل، املهارة   هي

-meaning, competence, self :بيان ملعىن النقاط االتية وفيما يلي  3.النفسي موسع للتمكني

determination and impact   

دات األفراد ومعتقدات وقيم معه وتطابق معتق نسجامواالهو مدى الشعور باهلدف   meaning :املعىن  .أ 

ما يشري هذا البعد إىل ك رتباط الشخصي بالعملو اإلأة. ويعكس املعىن إحساسا بوجود الغاية املؤسس

بني متطلبات دور العمل ومعتقدات وقيم  نسجام مادف أو غاية املهمة، ويرتبط هذا البعد باإلاهلقيمة 

  الفرد. توسلوكيا

 ة خالل عمله يف نتائج وأداء املؤسس ن حيدثه الفرد منأىل األثر الذي ميكن إ : يشريImpactاألثر  .ب 

                                                
1  - Chan yuen fook et all, relationship between empowerment with work motivation and withdrawal intention among 
secondary school principals in Malaysia, procedia  social and behavioral science 15(2011)2907-2911 
2  - Imran Haider Naqvi, Maryam Saeed Hashmi, op.cit .p134. 
3 -Chan yuen fook et all, Op.cit,2907-2911 
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وهو إدراك الدرجة اليت  ،هأثري على النظام الذي يعملون فين التيعكس اعتقاد األفراد بأ�م يستطيعو و 

 ميكن من خالهلا الفرد  أن يؤثر على نتائج  (احملصالت) االسرتاتيجية اإلدارية أو العملياتية يف العمل.

 وفعاليته يف أداء أعماله ه: تشري إىل مدى قدرة الفرد ومهارتcompetence املهارة  .ج 

قة ي: تشري إىل حرية الفرد واستقالليته يف أداء عمله بالطر self determination االستقاللية الذاتية  .د 

  والكيفية اليت يراها مناسبة وقد تعين القدرة الشخصية  على السيطرة املباشرة يف خمتلف وضعيات العمل.

 يكون هناك ون لديه هذه األبعاد األربعة حىتكتن أن العامل جيب إف )Spritzer et al. 1997وحسب 

املوظفني يف  مدارة اجلودة الشاملة تدعإ يف وتطبيق أبعاد التمكني .1ن التمكني سيظل ناقصاإوإال ف ،معىن للتمكني

 مؤهل لتنفيذ عمله بطريقة جيدةمؤهل لتنفيذ و ، همته أن يكون هلا أثر على اجلودةن ملميكو عمله له  معىن فهم وإدراك

  .2ذلكولديه احلرية يف 

  

  بات تطبيق التمكينالمطلب الرابع: متطل

ة وثقافتها وبنائها اهلرمي جيعلنا ندرك أن ا حتمله من متغريات يف نظم املؤسسإن استعراض أبعاد التمكني  وم

وإال اتيجية حتتاج لتنفيذها إمكانيات ومتطلبات كبرية إلجناحها رحلة التمكني ليست باألمر اهلني طاملا أ�ا تشكل اسرت 

  :3يلي تطبيق اسرتاتيجية التمكني من القيادة ما و يتطلبغدت مغامرة مكلفة إن فشلت، 

ة واملوظفني أو أن أهدافهم ليست يكن هناك تطابق بني أهداف املؤسس وجود أهداف واضحة: حيث إذا مل - 

  لن يعملوا بكامل قواهم وإمكانيا�م. واضحة فانه من املعتقد أن املوظفني

 ظفيهم على يد موظفني ناجحني لديهم لنمذجة العمل النمذجة: على القادة استغالل الفرص وتدريب مو  - 

 على القادة دعم العاملني يف حل املشاكل اليت تعرتضهم. :الدعم  - 

                                                
1  - IBID 
Organizational Commitment, Evidence from Banking Sector of Pakistan, International Journal of Human Resource 
Studies Vol.  2, No.  2. 2012 .p134. 
2  - Tracey Honeycutt.s, Christine m. Pearson, creating an empowering culture:examininigthe relationship between 
organizational culture and perceptions of empowerment, journal of quality management 5(2000) 27-52 
3  - Faranak Mokhtarian and Reza Mohammadi Faranak Mokhtarian ,Effective factors on psychological aspects of 
employee empowerment. Case Study: employee's point of views in one of thesub-organizations of Iranian Ministry of 
Science, Research and Technology, Procedia - Social and Behavioral Sciences 30 (2011) 786 – 790,   
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بالتايل ، و ن األسباب النفسية هي الدافع للفردأب)Thomas and Velthouse (1990اإلهلام العاطفي: يرى  - 

عتربون القدرات التنافسية لتزام واإلبداع لدى املوظفني أل�م يُ من املهم زيادة التحفيز الفردي واألخالقي والرضا واإل

 ة.للمؤسس

 توفري املعلومات وإتاحتها: مشاركة األفراد يف مجعها هي جزء أساسي من متكني املوظفني. - 

 ،بأفضل طريقة يؤدون مهامهم املوظفني جلعل املوارد املناسبة إمكانية الوصول إىل املوارد: وجود - 

 ل إليها.و وإمكانية الوص باملوارد الالزمة يدهمتزو  لذلك ينبغي

إىل نظم يف حني هناك من يَ  ،ختاذ القرارالأن التمكني هو تفويض للسلطة و  يرونتفويض السلطة: بعض الباحثني  - 

 بالسلطة والقوة. د من األدوات اليت جتعل الفرد يشعرويض واحفوالت ،جل السلطةأملؤسسات من ا

 بشكل ال متنح املؤسسة مكافئات أو عندما ال ،)Conger and Kanungo (1988 نظام املكافئات: وفقا  - 

 ن اإلحساس باإلحباط يرتفع عند املوظفني. إيتناسب مع كفاءات الفرد ف

مما خيلق  إىل  كسب مزيد من الدعم يهود  األفراد واجلماعات يؤدجادارة تشاركيه: إن احلكمة تقول إن تضافر  - 

 . synergy أفضلية الزيادة

وخصائص األفراد يف حال التفاعل فيما بينها  ، contextual ناء فريق: ميكن للحاالت االجتماعية والسياقيةب - 

 أن تؤثر على عملية التمكني.

للعامل  حلعمل حبيث يسمليتم تصميم هيكل ، ات اليت تعتمد على التمكني كأسلوبهيكل العمل: يف املؤسس - 

 ويصل اىل النتائج املرغوبة.ن يؤدي متطلبات وظيفته بالشكل املطلوب أ

 متكني املوظفني. يف هو عامل مهم التقييم وإبداء املالحظات - 

 ة؛ل املستويات والتشكيالت يف املؤسسصدق القيادة وجديتها يف منح احلرية لك - 

  ندماج والتمكني؛ة بدعم العاملني وإسنادهم اعتماد على مدخل املشاركة واإلالتزام املؤسس - 

  ة و تعويضها بالرقابة الذاتية ضمن منظور الثقة املتبادلة بني القيادة والعاملني؛نبذ الرقابة املباشر  - 

 ة التخطيط املنهجي عند تطبيق التمكني؛اعتماد املؤسس - 

 ملمارسة األدوار اجلديدة يف ظل التمكني؛التزام املؤسسة بتدريب األفراد وتأهيلهم  - 

 ردي؛املعلومات عن األداء املنظمي واجلماعي والفبتزويد ال - 
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 اللجوء إىل استخدام تقنيات مساعدة لتفعيل التمكني عن طريق فرق العمل؛ - 

 مرنة ورشقه بدال من األمناط التقليدية؛ اعتماد أمناط مؤسسية  - 

 ملهارا�م؛ املناسبني يف املكان املناسب ضرورة وجود األفراد - 

 ة والعمل؛لتزام العايل والوالء جتاه املؤسساال  - 

 ة وأساليب حتقيقها؛املؤسس املعرفة باسرتاتيجيات  - 

 املعرفة بتفاصيل أعماهلم ومتطلبا�م؛  - 

 تنامي حركة اخلدمات وصناعتها وتقدميها؛  - 

يتطلب التمكني كوادر مؤهلة للتعامل مع طلبات الزبائن وجها لوجه من خالل أفراد ميتلكون قدرات إبداعية ومؤهالت  - 

 فنية ومعرفية الختاذ قرارات سريعة ومرنة؛

يف تقدمي منتجات تتصف ة الشاملة اليت تركز عليها املؤسسات استجابة حتمية لتحقيق متطلبات اجلودالتمكني   - 

إىل جانب الكلف املنخفضة  ، هذاستجابةالسرعة يف اإلة لتلبية طلبات الزبائن فضال عن زمآلاباجلودة العالية واملرونة 

 واخليارات املتعددة؛

 ان بقدرات األفراد وثقتهم مبهارا�م وسلوكيا�م.التمكني فلسفة جوهرها يعتمد على اإلمي - 

  

  : القيادة ذات السلوك االبداعي المستند على الفكر االداري االسالميالمبحث الرابع

  

و يف كل شعبة من شعب احلياة حيث  ،يعد اإلطار الديين هو اإلطار الشامل لكل األنظمة يف اإلسالم

هذا اإلطار الذي مييز  ،ويسوغها يف إطار من الصلة الدينية لإلنسان خبالقهيعاجلها اإلسالم وميزج بينها وبني الدين 

وهي  ،الفكر اإلداري االسالمي يف سائر عملياته الذهنية منطلقا وممارسة ووسيلة هو من ينابيع الوحي اإلهلي اخلالص

 يضاح أكثر فاإلطار الديينلإلو  وجه �ا حنو رضا خالقه،ويت ،خاصية أساسية ومتميزة فيه فيتخذها معلما يهتدي �ا

يف القران الكرمي أو ما ورد عن الرسول ها وتعاىل سواء ما ورد من ههو كل ما يرجع يف أصوله إىل اهللا سبحان املقصود

  وسيتم التفصيل يف النقاط التالية:سنة صحيحة (صلى اهللا عليه وسلم) من 
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  .اإلسالمي اإلداري الفكر منطلقات  - 

  .إلسالميا اإلداري الفكر ماهية  - 

  املةالش اجلودة وعوامل بداعاإل على ثرهاأو  سالمياإل دارياإل الفكر من القيم بعض - 

  

  اإلداري اإلسالمي منطلقات الفكراألول:  لمطلبا

وهو دستور البشرية اخلالد ال يأتيه لقران الكريم اومنها تتعدد مصادر ومنطلقات الفكر اإلداري االسالمي  

ة اليت لإلنسان عنها مهما كان نوع املؤسسداريه ال غىن اجند مبادئ  ويف آياته خلفه، الباطل من بني يديه وال من

ولعل التعريف السليم الشامل له  الكرمي هو أول مصادر التشريع القرآنف .1و يرأسها ومهما كان حجمهاأيعمل �ا 

صلى اهللا عليه وسلم املكتوب يف "كالم اهللا املعجز املنزل على النيب حممد  رد على حنو جامع  ومانع هو الذي ي

ووصفه أحد املفكرين وصفا رائعا حيث قال "القرآن كتاب شامل ومنهاج  ،2نقول بالتواتر املتعبد بتالوتهاملصاحف امل

حياة متكامل، و له مهمة واقعية مطردة وطبيعة حركية حية ورسالة حضارية عامة ووجود وتأثري مستمر إىل أن يرث اهللا 

ىل فيه أحكامه وقواعده وشريعته وهذه األحكام والقواعد شاملة جلميع شؤون اهللا تعا وقد بني ،3ها"األرض ومن علي

بل تتضمن أيضا مبادئ  ،وهي ال تتضمن هداية اإلنسان يف أعماله الفردية وسريته الشخصية فحسب ،احلياة البشرية

أسس فكرهم أن يقيموا عليه  ينبغي . وماة من شعب حياته اجلماعيةكل شعب إلصالح وتنظيم أساسية وأحكام قاطعة

جاءت مفصله وموضحه لكثري من واليت  كر اإلداري اإلسالميالف راملصدر الثاين من مصاد والسنة هي .4اإلداري

هلا نصيب عظيم يف السنة املطهرة تفصيال واإلدارة اإلسالمية  ،بشكل عمومياألمور اليت حتدث عنها القران الكرمي 

 و سنته ،5عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريرما نقل عن النيب صلى اهللا  اصطالح األصوليني هي يفو  وتوضيحا.

                                                

 .269، ص، مرجع سابقهايل عبد املوىل طشطوشـ  1

 .10ص، 1988، ابدار الشه ،باتنة ،2ط  ،دراسات يف علم القرآن ، أمري عبد العزيز -  2

 .67ص.، 1985 ،مكتبة املنار  ،األردن ،مفاتيح للتعامل مع القرآن ،صالح عبد الفتاح اخلالدي  -  3

  .5ص.،(دون تاريخ نشر )، دار الشهاب، باتنة ،الدستور اإلسالمي تدوين  ،أبو األعلى املودودي -  4

 .90ص.، دار املعرفة، اجلزائر ، جتماع  من التغريب إىل التأصيلعلم اال ،زعيمي مراد وآخرون -  5
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فرغ الفكر اإلسالمي يف أوكيف  ،يف ارض العربومبادئ القرآن  بتنفيذ أحكامبني �ا كيف قام تصلى اهللا عليه وسلم 

م هذا ا�تمع  وأبرزه يف صورة دولة  مث كيف نظ ؟وكيف شكل جمتمعا إسالميا على أساس هذه الفكرة ؟قالب العمل

ها إال من السنة النبوية .فكل هذه األمور وأمثاهلا ال نعلمها وال ميكن أن نعلم ؟وكيف عين بتسيري األفراد ؟كاملة

فهو   جتهاد اإلاما  1.العملية لالقرآن على األحوا ئملبادفكأنه انطباق  ،�ا نعرف وجهة القرآن احلقيقيةوحدها و 

متجددة متطورة جتاري تطور الزمان واختالف العصور واأليام ،ان االجتهاد هو  ةوبيان لقيمتها وأمهيتها كأم ةمرمحه لال

مما قد يشكل عليها من مسائل وقضايا  ةو سنه وهو املنقذ لالمأمصدر األحكام اليت مل يرد فيها نص يف كتاب 

 .2مستجدة وحديثه مل تكن يف زمن اإلسالم األول

  

  ماهية الفكر اإلداري اإلسالمي  :انيالمطلب الث

فهو  ،ويسعى لتحقيق التوازن والشمول ،اإلداري اإلسالمي أصوله من القرآن والسنة وإمجاع الصحابة يستمد الفكر

 ثابت يف أصوله ومراميه ومتجدد يف أفكاره ومبادئه املستندة على توجيهات واجتهادات مفكرين متشبعني بأصوله.

يف  سول صلى اهللا عليه وسلم إىل اليوممي  بأنه كل ما أنتجه فكر املسلمني منذ مبعث الر يعرف الفكر اإلسالف

املعارف الكونية العامة املتصلة باهللا سبحانه وتعاىل والعامل و اإلنسان والذي يعرب عن اجتهادات العقل اإلنساين 

املسلم  يف تفاعله مع القرآن والسنة والواقع للفرد  كما يعرف بأنه نتاج نشاط العقل اإلنساين .3املعارف" كلتفسري تل

الفكر اإلداري هو التأمل والتفكر يف جمال اإلدارة يف وقت معني من مبادئ و . 4من حيث الفهم والتفسرياملعيش 

ونظريات أثبتت التجارب صحتها، كذلك فإن الفكر اإلسالمي يرتكز بصفة عامة على مراجعات دقيقة ملواجهة 

املعاصرة، فهو ال يتأثر  بأي اجتاه بل يتصدى ألي فكر بالتصحيح اذا احنرف، يف ضوء مبادئه التيارات الفكرية 

وقواعده األساسية كما جاء يف القرآن والسنة، وبذلك يكون الفكر اإلداري اإلسالمي �ذا الوصف قد تناول جوانب 

                                                
 .6ص.، مرجع سابق ،أبو األعلى املودودي -  1

 .277، مرجع سابق، صـ هايل عبد املوىل طشطوش-2

 .91ص ، 1996 ،ملعهد العاملي للفكر اإلسالميواشنطن ا ،1ط ،جتديد الفكر اإلسالمي ،حمسن عبد احلميد -   3
 . 91مرجع سابق ص  ،زعيمي مراد وآخرون -4



 الفصل الثالث: القيادة ذات السوك االبداعي ومتطلبات ادارة اجلودة الشاملة

 

146 
 

يث يساعد الفرد على أن ينشأ انسانا سويا احلياة االنسانية بالتنظيم من الناحية العقائدية واالخالقية والروحية حب

يتحمل مسؤوليته يف احلياة يف أي موقع من العمل. فهو يف أحد جوانبه يُعرف االنسان بنفسه فيساعده على تأمل 

  ذاته مث التفكر فيما حوله فيهذب سلوكه.

ة هو بال شك نتيجة هذا إن اكتشاف املواهب االنسانية والقواعد االساسية يف السلوك االنساين يف هذه احليا

التفكر والتأمل ، هذا الفكر الصايف الذي جيعله يستطيع ان مييز بني اخلطأ  والصواب والضار والنافع واحلق والباطل، 

ومن الناس  من حرمهم اهللا بعض او كل هذه املواهب فال يستطيع ان يعمل بفكره، وامنا يلجأ لغريه يفكر له وبذلك 

ر اإلداري اإلسالمي ميتد بالضرورة اىل سائر ا�االت االدارية مبفاهيمها املختلفة وعلى وجه يصري خاضعا له . والفك

  اخلصوص املفهوم االجتماعي الذي يتمثل يف العالقات اإلنسانية اليت تعىن بتأكيد القيم اإلنسانية يف اإلدارة.

الفكر اإلداري اإلسالمي  يكون جزء من  واذا كان الشمول والعمومية والدوام واالستمرار من خصائص اإلسالم فإن

الفكر اإلسالمي ككل تعمل مبادئه يف إطاره وهذا ما تستطيع ان تلمسه بسهولة ويسر باهتمام الدين االسالمي  

  باإلنسان  وبإصالح  النفس  واصالح ا�تمع.

ن اإلدارة احلديثة  والفكر اإلداري كجزء من الفكر اإلسالمي حيظى بنصيب كبري من اإلهتمام  ليس فقط أل

علم له أسسه ومبادئه، وإمنا كذلك  ألن اإلدارة تقوم على العالقات اإلنسانية  وسلوك األفراد يف كل ما يأتونه من  

قول أو فعل يف إطار املقومات اإلسالمية وااللتزام فيها بالنهج اإلسالمي الذي يعترب من املبادئ االساسية اليت تقوم 

  1مية .عليها اإلدارة اإلسال

واملرتبط مبصادر  ،نتاج العقل املسلم منذ جميئه وإىل اليومنستخلصه يف كون الفكر اإلسالمي  ولعل أبرز ما 

اإلسالم واملتصل بالرتاث اإلسالمي عرب الزمن.  ومن مث فإن الفكر اإلداري اإلسالمي هو العملية الذهنية اليت يقوم �ا 

                                                
1
 46- 45.ص 1990ة حممد عبد اهللا الربعي وحممود عبد احلميد مرسي، اإلدارة يف اإلسالم، املعهد االسالمي للبحوث والتدريب؛ البنك االسالمي للتنمية ، جد  - 

  بتصرف
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اآلراء واملبادئ والنظريات اإلدارية املستندة إىل توجيهات ومبادئ الشريعة  اإلنسان من أجل الوصول إىل جمموعة من

  تحقيق األهداف املسطرة .ل اإلسالمية

  

   بداع وعوامل الجودة الشاملةعلى اإلأثر فضيلة قيمة التقوى  المطلب الثالث:

التحدي فت التعامل، من ضرورياتعد  ة أ�ا أصبحت اخلداع والتحايل إىل درج فيهاليوم ألف الناس  عامل

 واالبداع وبدون حتايل على االفراد، تقاناإل اتلتأثري على املرؤوسني لبلوغ أعلى درجيف كيفية ا احلقيقي للقائد يكمن 

نساين اليت تشتمل على جمموعة من املدعمات للسلوك اإلها فمن خالل خصائص ،لة التقوى دور هام يف ذلكيلفضو 

بداع ىل اجلودة واإلإستفادة منها يف بناء شخصية القائد والعامل، شخصية تسعى اإلكن داري اليت من املمواملوظف اإل

  1على حد سواء:

يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال ﴿  نسان املسلم لقوله تعاىل:للتقوى داللة جوهرية يف بناء شخصية اإل - 

حق التقوى أن تطيعه فال تعصيه وأن تشكره فال تكفره، وأن و، 102سورة آل عمران اآلية: ْسِلُموَن﴾َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم مُ 

 .تذكره فال تنساه

لِلَِّه ُشَهَداَء  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمنيَ ﴿: اته وافعاله وسكناته  يقول تعاىلالتقوى تدفع االنسان للعدل يف قرار  - 

 .﴾ اللََّه َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلوَن  ِإنَّ َواتـَُّقوا اللََّه   ،ُلوا ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوىٰ اْعدِ  ،قـَْوٍم َعَلٰى َأالَّ تـَْعِدُلواَجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن  َوَال ، بِاْلِقْسطِ 

 .8اآلية املائدة سورة

                                                
  نوضح حممد جاهني حممد بعض املصطلحات اهلامة حىت اليكون هناك خلط أو لبس:  

أما القسم الثاين فهو الشريعة وهي ، ب اإلميان به أوال وقبل كل شيءوهي اجلانب النظري الذي يطل، القسم األول العقيدة ،قسمنيوينقسم إىل  ،يتغري سالم ثابت الاإل 

اإلسالمي والفكر واحلياة ككل . أما الفكر  توضح طرق تعامل اإلنسان مع خالقه ومع أقرانه وعالقته بالكونلتنري درب البشرية  و  م اليت شرعها اهللا أو شرع أصوهلاالنظ

نه يستمد أصوله من رغم أ –وهذا التغري هو الذي جيعله يستجيب ملختلف األوضاع املستجدة  ،اإلداري اإلسالمي فهو متغري حبكم حركية األوضاع وتغريها املستمر

  من خلفهوال الباطل من بني يديه  أتيهال ي ملوىل عز وجل أو إىل القرآن الذيإن فهم هذه املصطلحات جيعلنا ال ننسب خطأ البشر إىل ا  ،–اإلسالم 
 .61صمرجع سابق، فهمي الفهداوي، ونضال احلوامدة،  -1
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َنُكْم ِإنَّ الّلَه ِمبَا  َوَأن تـَْعُفوْا أَقْـَربُ ﴿التقوى تدفع حنو التسامح والعفو لقوله تعاىل:  -  لِلتـَّْقَوى َوَال تَنَسُوْا اْلَفْضَل بـَيـْ

 .237سورة البقرة اآلية  ﴾تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ 

سورة التوبة َفَما اْستَـَقاُموْا َلُكْم فَاْسَتِقيُموْا َهلُْم ِإّن الّلَه حيُِّب اْلُمّتِقَني﴾ ﴿:  التقوى مؤدية اىل االستقامة االنسانية  - 

 .7االية

ا سعيً  مان من  اخلوف والفزع واحلزن وتدفعه حنو الرضا يف مزاولة اعماله بتفاؤل وجدٍ أمن و أجتعل التقوى االنسان يف  - 

ُبْشرى ِيف َهلُُم الْ ، َن آَمُنوا وَكانُوا يـَتـَُّقونَ الَِّذي ،َلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُونَ َأال ِإنَّ أَْولِياَء اللَِّه ال َخْوٌف عَ ﴿لتحقيق هدفه يف احلياة 

نْيا َوِيف اْآلِخرَِة ال تـَْبِديَل ِلَكِلماِت اللَِّه ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ    .64- 62يونس اآلية سورة ﴾ اْحلَياِة الدُّ

ْم ُقْل أَأُنـَبُِّئُكْم ِخبَْريٍ ِمْن ذِلكُ  ﴿ تعمل التقوى على اجتذاب الثواب واجلزاء املادي واملعنوي املطلوب ملن يتحلى �ا. - 

ْم َجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَْ�اُر خاِلِديَن ِفيها َوأَْزواٌج ُمَطهَّرٌَة َورِ   ﴾ْضواٌن ِمَن اهللا َواهللا َبِصٌري بِاْلِعبادِ لِلَِّذيَن اتـََّقْوا ِعْنَد َر�ِِّ

 .15 اآليةل عمران آ سورة

يـَتَِّق اللََّه  َوَمن﴿ الزمات اليت تعرتض سبيل  الفرد.تسهم التقوى يف اجياد بدائل وحلول كفيلة ملواجهة  املشكالت وا - 

 ؛ 2الطالق اآلية سورة   ﴾َجيَْعل لَُّه َخمَْرًجا

ِإنَّ اْألْرَض لِلَِّه يُورِثُها َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه ﴿تعزز التقوى من حالة التأكد والتيقن من النتائج ومن االطمئنان.  - 

  .29اآلية  عرافاأل ةسور  ﴾َواْلعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ 

فهم احملاسن والعيوب وتل ستيعاب البدائإعقب نسان وتدفعه إىل إختاذ القرارات السديدة تنور التقوى بصرية اإل  - 

َواللَُّه ُذو  ،يـَْغِفْر َلُكْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقَانًا َويَُكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم وَ ﴿ :لقوله تعاىل

  .29 اآلية نفالاأل سورة ﴾اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 

بـََلى َمْن َأْوَىف  ﴿التقوى سببا يف حمبة اهللا تعاىل لإلنسان املتقي الذي يعي ما حوله وما عليه من حقوق وواجبات  - 

  .76 اآلية عمرانل سورة آ ﴾بَِعْهِدِه َواتـََّقى فَِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ 

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم  تفتح التقوى بركات الرزق واخلري الوفري ملن يتمسك �ا لقوله تعاىل: ِ  - 

 .96 اآلية عرافاأل. سورة ﴾بـَرََكاٍت ِمْن السََّماِء َواَألْرضِ 
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ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتـََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ﴿ تكاتفة واملتفاعلة فيما بينها لقوله تعاىلىل بناء اجلماعة املؤمنة املإتؤدي التقوى  - 

 .128النحل اآلية سورة  ﴾ُحمِْسُنونَ 

 ِإنَّ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم  ﴿:قرانه يف الفعل والسلوك لقوله تعاىلأ�ذب التقوى خلق االنسان وجتعله قدوة  - 

  .13 اآلية احلجرات سورة ﴾َخِبريٌ  َعِليمٌ  اللَّهَ 

ان لتطبيق فضيلة التقوى كقيمة شاملة  ومؤثر يف القيم االخرى مجلة من اإلجيابيات املؤثرة على االبداع واجلودة نذكر 

  1منها:

 متكني األفراد من الصمود أمام النكبات والعقبات واملواقف احلرجة؛ - 

 يف ا�تمع بصورة اجيابية؛ مودوره مرات الرفيعة لالسرتشاد �ا وتأدية وظائفهدعم األفراد بالقيم واملؤش - 

املراجعة الدائمة للنفس والقدرة املستمرة على التفكري املستقبلي واكتشاف  السبل املؤدية اىل الصالح واإلصالح  - 

 يف العمل  والسلوك؛

 اشاعة روح التسامح  واالحرتام االحسان التقبل ومراعاة الغري. - 

 ،ف الكثري من املشاكل اإلدارية يف العالقات بني الرئيس واملرؤوسنييفخت - 

  .سلك منهجا آخر القائد كانت ستكون لو أناليت  رفع الكثري من الشكاوي  - 

الذي نادى بإقامة نظام   Eric Frommان هذه الثمرات لفضيلة التقوى ختتزل وتستوعب دعوة العامل االمريكي

التوجهات الروحية والعقالنية والربط بني بني اجلوهر واملظهر، مبا يدعم األفراد لدخول ما  إنساين واجتماعي مبين على

  ميان.باإل ونمتسلح بعد القرن العشرين وهم

  

                                                
،  1األردن، اجلامعة األردنية، العدد، جملة دراسات العلوم اإلدارية ، التأثريات احملتملة لفضيلة التقوى يف الوالء التنظيمي وبناء الفريق ،فهمي الفهداوي، ونضال احلوامدة  -1

 .2003كانون الثاين 
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  القيادية اإلبداعية السلوكياتامل الحرجة إلدارة الجودة الشاملة و و الع :المبحث الخامس

إن توافرت يف جلودة الشاملة واليت إلدارة اامل احلرجة البعض العو  او كما يسميهأمتطلبات اجلودة الشاملة 

العوامل. وعد هذه  ة إال وكان هلا األثر الكبري يف جناح هذه الفلسفة،  غري أن اإلشكال القائم هو كيفية حتديدمؤسس

تم التطرق اىل ذلك يف وسي .العاملية اجلودة وكذا من معايري اجلوائز، اجلودة الشاملةأراء رواد ادارة يف حبثنا انطلقنا من و 

  النقاط التالية:

  التزام اإلدارة العليا والتخطيط االسرتاتيجي - 

  الّرتكيز على الزّبون وتشكيل فرق العمل - 

 الّتحسني املستمر والتدريب - 

 وجود نظام للقياس والتمكني  - 

 فعالية نظام االتصاالت - 

  

  والتخطيط االستراتيجي دارة العلياالمطلب األول: التزام اإل 

   دارة العلياالتزام اإلوال: أ

ن يكون هذا االلتزام ظاهر للعيان  أو إلدارة العليا بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة، ن هناك التزام من ان يكو أجيب 

 لجعسي هذا ماو  ،كثرأن تعمل أو  اجلودة شعارات ترديد توقف عنعليها الالقيادة جيب و  .دارةويف مجيع مستويات اإل

 ألفرادوسلوكيات ا ذهنيات مر يتطلب بعض الوقت للقيام بتغيرياألو  ،دارةن التزام اإلألعاملني بشلدى اواضحة الصورة 

وبينت الدراسات املختلفة أن العديد من كبار  .1القيادةم التزابشأن  ىل العاملنيإقوية ومع املثابرة ستصل الرسالة 

ها تطبيقل و ال يبذلون جمهودات كبريةأ يفعلون الشيء الكثري الني ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة املديرين التنفيذيني الداعم

                                                
1 - Jack P. Pekar, Total Quality Management: Guiding Principles for Application, ASTM Manual Series, 1995,p8.  
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 ،ن تنجح هذه السياسةأدارة اجلودة الشاملة فمن غري احملتمل إمجاع على تطبيق إذا مل يكن هناك ، وإ1بشكل سليم

دارة اجلودة إعم ديلتزم وين أة عليه ؤسسيف امل كل فردالعمل أي   ةدارة اجلودة الشاملة معناه التغيري يف طريقإ أييدفت

القيادة يف و حلواجز الّتقليدية ا رفع مهّيةأل Rynesويشري   2ن مصريها الفشل.إال فإنجاح و لالشاملة حىت يكتب هلا ا

 العاملني والعمالء. معمشاركة فعلّية من املدراء يف اجلهود املبذولة لتحقيق اجلودة و  ،أي قراءة أفكارهم فرادعقول األ

عن  املسؤولةبسبب اإلدارة العليا، خصوصا  هي املةشال ودةدارة اجلأّن أغلبّية مشاكل إإىل  Demingوقد أشار 

الرفع من هي وحدها القادرة على حتسني النتائج و  فالقيادة العليا ،عدم تركيزها على العاملنيلأنظمة اجلودة يف املؤّسسة 

 بالتجوال اإلدارةف ،إلدارة من مكاتبهاوتبتعد عن ا ةيف املؤسس حاضرة ن تكونأجيب و  .اديداء النظام القيأ

Management By Wandering Around (MBWA) وحتسني االتصال وراق بإمكا�ا خفض استعمال األ

القيادة ليس اختاذ القرار دور و . بادئ اجلودةومعرفة مدى اقتناعهم وتطبيقهم ملالزبائن واملوردين و  االفرادو   القيادةبني

صاحلة ألداء العمل الناسبة و املساسية ، وكذلك توفري املوارد األلقرار وفق فلسفة اجلودة الشاملةختاذ اإتتبع النهائي بل 

لندوات املنتظمة يف اكة دارية واملشار تطوير وحتديث معارفها بقراءة الكتب اإل منوط �ا والقيادة العليا .على أحسن وجه

واملؤمترات وورشات العمل
3

 . 

  الشاملة للجودة اإلستراتيجي التخطيطثانيا: 

 للجودة املؤسسة دمج بكيفية متعلق وهو األهداف حتقيق طرق وتعريف األجل طويلة اجلودة أهداف وضع عملية هو

 أساس على يكون اإلسرتاتيجي التخطيط إن. العليا اإلدارة قبل من وقيادته وتطبيقه، تطويره، ويتم. العمل بتخطيط

 احلايل، املؤسسة وضع على اعتماداً  سنوات عشر إىل مخس خالل تقبل،املس يف املؤسسة عليه ستكون ملا الرؤية

 الوظيفية ا�االت أهم مديري قبل من اإلسرتاتيجية اخلطة تطوير ويتم. األسواق تغري وسرعة املنافسة حدة إىل باإلضافة

 اإلسرتاتيجي التخطيط يبدأ وعموماً، .اجلودة قيادة جلنة أو اجلودة مبجلس املسمى الفريق يف كأعضاء املؤسسة يف

                                                
1 -  Brennan, M. “Mismanagement and quality circles: how middle managers influence direct participation”, 

Management Decision, Vol. 30 No. 6, (1992),pp. 35-45. 

2 -  ROBERT C. WINN, Applying Total Quality Management to the Educational Process, Int. J. Engng Ed. Vol. 14, 

No. 1, p. 24-29, 1998 
 

3 - N Srinivasa  Gupta Op,cit, .2009,p15. 



 الفصل الثالث: القيادة ذات السوك االبداعي ومتطلبات ادارة اجلودة الشاملة

 

152 
 

 يأخذ مث ومن املؤسسة، برسالة املتعلقة القرارات الختاذ املستقبلية الرؤية ذو التفكري ويتضمن. القادمة املرحلة بتهيئة

 تسعى اليت األهداف دمج خالل من األجل طويلة األهداف لتحقيق واإلسرتاتيجية العمل طبيعة االعتبار بعني

 احملددة اخلطط تطوير يتم العليا اإلدارة قبل من اإلسرتاتيجي التخطيط تطوير من االنتهاء بعد.  حتقيقها إىل املؤسسة

 العمل ختطيط يتم فاعلة بصورة اخلطط وضع من االنتهاء وبعد الرئيسية أجزائها من كجزء تتضمن وهي أكثر،

  1 .املؤسسة يف املوجودة والنشاطات العاملني واألفراد لألقسام

   اسرتاتيجية خطة لديها تكون وأن البد الشاملة اجلودة إدارة تطبق اليت املؤسسات نبأ معروف هو وكما

 باحلرف يبدأ منها كل لإلسرتاتيجية مفاهيم مخسة Mintzberg, Henry  حدد فقد لذا املعامل واضحة

)P  (مقالته يف )5 P for Strategy (2 :تتضمن وهي  

1 - )Plan :(الوصول املراد واهلدف  لإلسرتاتيجية العريضة واخلطوط التصرف سبل لتحدد توضع خطة 

  إليه

  يف ظل املنافسة القائمة بني املؤسسات  لتحقيق اهلدف. طريقة التحرك وتعين) : Ploy(اآللية  -  2

إننا يف ادارة اجلودة الشاملة نسعى لتطبيقها على ارض الواقع كهدف ):Pattern(النموذج  -  3

  ليت ميكننا من خالهلا القيام بذلك .اسرتاتيجي فما هو النموذج  أو الطرق ا

اجلودة  تطبيق إدارة عند أن تصل اليه املؤسسة تريد الذي املرغوب املوقع): Position(التموقع  -  4

 .الشاملة

وهو التصور الذي يربط األجزاء املختلفة ربطا منطقيا صحيحا وفق ): Perspective(التصور -  5

  التطبيق اجليد والصحيح هلذه الفلسفة. االمهية النسبية لكل جزء ، مما يساعد يف

 

  

                                                
 53 ، مرجع سابق ص الزبون عالقات إدارة يف الشاملة اجلودة إلدارة اإلسرتاتيجي الدور، ديهاشم فوزي دباس العبا و يوسف حجيم سلطان الطائي -  1

2
 - Mintzberg, Henry, The strategy concept I:five Ps for strategy, California Management  Review; Fall 

1987; 30, 1; ABI/INFORM Global, p. 11 
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  وتشكيل فرق العمل : الّتركيز على الّزبونلمطلب الثانيا

   الّتركيز على الّزبون أوال:

فال ميكن احلديث عن  ،وجودهم ال معىن لهف�م بدون زبائن أة ؤسسعي مجيع العاملني يف املن يأجيب 

القيام بعمليات مسح داخلية وخارجية  لذا على القيادة ،بائندون وجود ز   و رواتب للعاملنيأات للشركة مار استث

طالع العاملني على نتائج إنه من املهم جدا إومتطلبا�م وتوقعا�م، مث  ماجة يف تزايد لفهم حاجا�ن احلإللعمالء، 

 1.فرص ىل إالعمل على حتويله  بهو سيء جي حتسينه وما هم املشاركة يفاملسوحات والدراسات فما هو جيد ميكن

دارة هو الغرض األساسي الدافع ألي مؤّسسة  لتطبيق إف ،2الرتكيز على رضا العمالء هو جوهر إدارة اجلودة الشاملةف

ناع اإلدارة تحيث أّن إقالزبون حمور االهتمام يكون  لرسالة املؤسسة ، لذلك جند أنّه عند صياغتهااملةشال ودةاجل

 3تفعيل نظام الّتغذية العكسّية.تعمل على علها توفر قاعدة بيانات كبرية عنهم و والعاملني بالّرتكيز على هذا العنصر جي

قال يف مفهوم الّرتكيز على الزّبون: بينما تبدأ اإلدارة عن  Peter R.Scholtesق العمل وجند أّن خبري اجلودة وفر 

بون، ينبغي مقابلة هدف اجلودة وجتاوز طريق الّنتائج بالرّبح واخلسارة والعائد على االستثمار، يبدأ قادة اجلودة بالزّ 

العائد سوف يأيت الحقا حاملا و حاجات هذا األخري وتوقّعاته عن طريق قيادة اجلودة، من أجل منحه القيمة النهائّية، 

 الذين واملقصود بالزبائن يف مؤسسات اجلودة، الزبائن اخلارجّيني وهميتفاخر الزّبائن جبودة منتجات الّشركة وخدما�ا. 

يصنعون أو يقدمون الرّفاق الذين أو العاملني هم  يشرتون أو يستخدمون املنتجات أو اخلدمات، والزّبائن الداخلّيني 

 ماحتياجا� تليب تطوير منتجات جديدةلات على الدوام املؤسسدفع  من الرتكيز على العمالء هوو  .4خدمات 

بداع، ألننا اذا ن الرتكيز على العمالء حيول دون اإلأمن يرى  وهناك ،فاإلبداع ضمان خللق القيمة للعمالء .وتوقعا�م

بداع مل يكن يوم ما رد فعل ، واإلة تقوم برد فعلفهذا يعين أن املؤسسن د الزبائن وما يتوقعو يه العملية مبا ير ذقيدنا ه

                                                
1 -  Jack P. Pekar, Op.cit, p8.  
2 -  Ngozi Oriaku and Ebere Oriaku, Op.cit. 

  
 .205حمفوظ أمحد جوده. مرجع سابق، ص  - 3
  .263عواطف إبراهيم احلداد. مرحع سابق، ص  - 4



 الفصل الثالث: القيادة ذات السوك االبداعي ومتطلبات ادارة اجلودة الشاملة

 

154 
 

تشجع العاملني لديها  عقيدةبنيت فلسفة اجلودة الشاملة على فقد ، داء واالنتاجيةبل هو عملية مستمرة حتسن من األ

   .1لتلبية رغبات الزبائنباستمرار والتحسني بحث لل

   تشكيل فرق العمل :ثانيا

ويف كل وظيفة داري، سفل اهلرم االأتوجد الفرق يف كل مكان يف تنظيمات اجلودة الشاملة يف القمة ويف 

االعتماد املتبادل بفلسفة اجلودة الشاملة تميز ت وقسم والسؤال الذي يطرح نفسه ملاذا وجدت مثل هذه الفرق الكثرية ؟

لبيها العاملون املقيدون بتخصص يتلبية احتياجات العميل اليت نادرا ما لالعمل مع بعض و ألجزاء التنظيم املختلفة 

وباختصار لتوفر الفرق منافع  ،حساس باملسؤولية أكرب لتحقيق األهداف وتأدية املهامإىل اإلوتطور الفرق يؤدي  ،واحد

ات اجلودة الشاملة أن مسامهة العاملني احملتملة تكون وتدرك مؤسسنوعة خري من األفراد الذين يعملون مبفردهم، مت

إضافة إىل ذلك تتطلب البيئة  ،مميزا�ان الفرق لالستفادة من يتكو هلذا تلج إىل اكرب كثريا من التنظيم التقليدي 

 .2لذلك الستجابة السريعةالفرق لوميكن طلبات العمالء،  تغري يفللالتنافسية لألعمال احلديثة مرونة ورد فعل سريع 

خاصة االبداع املرتبط باملعرفة، و  بداعمهية فرق العمل يف تطوير وحتسني اإلأالصدد من املهم التأكيد على  اويف هذ

ي ، أريب والتقييم العادلعادة تركيب املعرفة  القائمة على التعلم والتدوإفاإلبداع يعتمد على املسار الرتاكمي للمعرفة 

استخدام أنواع الفرق املختلفة اليت من الصعب  لجودة الشاملةلوميكن  ،3وحمفزة لإلبداعإدارية داعمة وجود ممارسات 

جتاه دارة تقود التنظيم وتوفر اإلإلجان القيادة أو جمالس اجلودة وهي فرق ك يف بعض األحيان متييزها عن بعضها البعض

فرق مهام خاصة هلا و  ،اإلنتاجيةو اجلودة ك  قع العملاو احملتلفة مل ناول مشاكل تجتتمع لتل املشاكل فرق حلوالرتكيز و 

ميكنهم بعضا عن طريق احلاسب  ببعضهاتصل ت باإلضافة إىل فرق افرتاضيةفرق التصميم التنظيمي،  رسالة حمددة مثل

نرتنيت ب دورا متزايد األمهية بسبب األفرتاضية تلعوبدأت الفرق اإلالتدخل واإلنسحاب يف الوقت املناسب، 

أساسا لتطبيقها،  وروح الفريق عل من الّتعاون والعمل اجلماعيجت املةشال ودةدارة اجلإّن إ .4واالتصاالت االلكرتونية

وعدم ثقة. فإن منافسني، و كون هناك حواجز، تحينما  :5احلاجة إىل فرق العمل باآليت Scholtesوقد وصف 

                                                
 A. Abrunhosa, P. Moura E Sa,  Op.cit, p  211ـ 1

 .366ص ، 2009 ،دار املريخ، العربية السعودية ،اجلودة الشاملة، جيمس ايفانا و جيمس دين -  2
 A. Abrunhosa, P. Moura E Sa,  Op.cit, p  211 ـ 3

 .366ص  جيمس ايفانا و جيمس دين ,سابق، -  4
 .264، ص املرجع نفسه -5
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لزّبائن وليس نضال ألجل الّسلطة امن أجل  إشراك القوى العاملة وممثّليهمو قوم بتشكيل فرق العمل اجلودة ت مؤسسات

على سبيل املثال  .الوكاالت الّتنظيمّية وا�تمعات احملّليةو طّبق كذلك على العالقات مع املورّدين نوطبيعة الّنضال ت

بدورها ميكن أن تنجم عن الفردية ، واليت روح الفريق تكون نتيجة لعدم وجودن أ ميكن ملشاكل اجلودة يف اإلنتاج

ن تفشل إذا كانت الثقافة القائمة تقمع أناسبة، كما ميكن لفرق التحسني املو نظم املكافئة غري أ واألنانية يف العمل

  1.، أو تعارض املمارسات اإلدارية املنتهجةاملفتوحة عن سبب  اإلخفاقات املناقشة 

  

  والتدريب حسين المستمر: التّ الثالثالمطلب 

  الّتحسين المستمر أوال:

ين عوهذا ي ،فضل األساليب والطرق لتحويل املدخالت إىل خمرجاتأالتحسني املستمر هو العمل على تطوير 

ال إيتأتى  وهذ الىل تلبية احتياجات العمالء وتوقعا�م وخفض التكاليف، إدف ممارسة افضل من املرات السابقة �

يعين  فراد على التعلم وإكسا�م مهارات جديدة، والاألم العمل والتدريب املستمر وزيادة قدرة بالتخصص وتقسي

كتشاف األخطاء وتصحيحها بل جيب وضع نظام للتحسني إىل إيؤدي التحسن املستمر وضع نظام مواصفات دقيق 

ن اجلودة  كل األقسام والفرق، إالتحسني ويفأي قيادة مستمرة لعملية ،  متواصال ان يكون جهدأجيب  اولذ، املستمر

ن تصبح أإىل  نوعية تتحقق حتسينات من خالهلاو  العمليات الرتكيز علىب ويتم التحسني املستمر .2مسؤولية اجلميع

فكل  .وخدمة العمالء التسويقالتصميم والتصنيع و  مرتابطة، العملياتفعلوم م وكما هو ،ماإىل حد العملية مثالية 

وكل موظف هو مسؤول عن اجلودة، واألمر نفسه  يف املؤسسة،  عامنيحتس نة من هذه يؤدي إىلحتسني يف عملية معي

على الروتني وخيلق التغيري ان التحسني املستمر يقضي والشك 3. ةما يزيد من كفاءة وفعالية املؤسس لألقسام وهذا

الوظائف مجيع  سمي حسني املستمرلتّ فا Kaizan*وفق نظام و . 4ويعمل على تشجيع روح االبداعالتدرجيي املدروس 

                                                
1 -Pearson, C.A.L. “Autonomous workgroups: an evaluation at an industrial site”, Human Relations, Vol. 45 No. 9, 

(1992),  pp. 905-36. 
 A. Abrunhosa, P. Moura E Sa,  OP.cit, p  211 ـ 2
3 See to: Mann, Nancy R. (1992). The Keys to Excellence: The Deming Philosophy. Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed 
& Co. 
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تطوير املنتجات و التحسني املستمر العالقة بني ف .1منها وصوال إىل حتقيق املعيب الّصفري يةوال سيما األساس

طرح إىل أي مدى ميكن شكل من أشكال اإلبداع ، والسؤال الذي يُ  تعترب حتد وهيواخلدمات والعمليات واإلجراءات 

برنامج إدارة وضع عد بو  2؟إىل أي درجة ممكن ذلك ؟ميكن التغيري وإحداث إضافاتأي إىل أي مدي  ؟التحسني

عملية لتعزيز  أعلى  معايري األداء إىل مستويات جديدة اشكالية رفع تثار باستمرار موضع التطبيقاجلودة الشاملة 

، ، والعمل اجلماعياسبة، واحملالقراروحتسني صناعة  ،تصالاإل عملية حتسنياملواصلة يف  من املهم فالتحسني، 

  3.صبح ثقافةتعمليات اإلجيابية حىت الو 

  : الّتدريب ثانيا

القادة والعاملني حباجة للقيام و ، اجلودة فلسفة  العوامل احلرجة اليت تضمن جناح  وتطوير منهو واحد  التدريب

لتدريب نشاطا مستمرا وداعما وايعترب التعليم و .4دوات اجلودةأ على مبادئ اجلودة وكيفية استخدام بعملية تدريب

ىل تزويد العاملني وعلى  إوىل وهي التعليم  الذي يهدف واملالحظ أننا امام عمليتني األ ،دارة اجلودة الشاملةإملنهجية 

والثانية هي التدريب املستمر ويهدف  .دارة اجلودة الشاملة ومرتكزا�ا ومستلزمات تطبيقهاإكافة مستويا�م مبفاهيم 

ن التأهيل إالنجاح. ختلف فئا�م وكيف حيققون دارة اجلودة الشاملة مبإالعاملني من تطبيق منهجية ىل متكني إ

ن تكون اجتاهات ومهارات كافة العاملني يف املؤسسة مهيأة لتطبيق منهجية اجلودة الشاملة أوالتدريب املستمر يضمن 

ساسية أل العاملون على معارف ومهارات ن حيصأفالتعليم والتدريب املستمر ضمان  ،على أسس صحيحة ومتينة

فيما يلي بعض النواحي اليت جيب أخذها بعني االعتبار ، و لك املعارف موضع التطبيق الصحيحمتكنهم من وضع ت

  :ملية التدريب والتعليم املستمرينلتحقيق النجاح يف ع

ء ومرؤوسني يف خمتلف املستويات مشولية عملية التدريب والتعليم لكافة ا�االت وجلميع فئات العاملني رؤسا  - 

 ؛اإلدارية

                                                
  .219يوسف حجيم الطائي وآخرون. مرجع سابق، ص  - 1

 A. Abrunhosa, P. Moura E Sa,  OP.cit,p  211ـ 2
3- Ngozi Oriaku and Ebere Oriaku, Op.cit. 
4- William Johnson and Richard J. CHvala, total Quality in marketing ,St  Luise Press,1996,p12. 
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و تكلفة ويتمثل هذا العائد برفع مهارة وكفاءة العاملني أاعتبار التعليم والتدريب استثمار له عائد وليس نفقة   - 

 داء اجليد وخدمة الزبون وتلبية رغباته وتوقعاته بأعلى مستوى من الكفاءة.على األ

 ومالحظات ناء على شكاوى، وبريبية بشكل دقيق وليس بشكل ارجتايلحتياجات التدتحديد اإلبالتدريب يتم  - 

 العمالء؛

ة يف حتديد حاجا�م التدريبية اليت ترفع مهارا�م وتليب حاجات املساعدة للمؤسستوعية العاملني بضرورة تقدمي  - 

فصاح عن ف و اإلفالتوعية هامة وضرورية لكسر جدار اخلو  ،قدر من غريهم على حتديد حاجا�مالزبائن، فهم األ

  حاجا�م.

 ،ىل تدريبإتاج ال حت يو اكون لدينا شكتىل تدريب فقد إتاج حتو تذمر أكل شكوى   تنه ليسأىل إشارة جتدر اإلو   

بل جيب أن ندرس األعراض  ،ال ننظر لألعراض ونعتربها حاجات تدريبيةأمهية مبكان نه من األأومن هذا املنطلق جند 

ىل جذور إونتمكن عندئذ من الوصول  ،ما كانت حاجة تدريبيةذا إد يدلى ضوئها ميكن حتلنعرف أسبا�ا، وعوحنللها 

  .و بوسائل أخرىأاء بالتدريب املشاكل وحنلها سو 

  

  والتمكين : وجود نظام للقياسرابعالمطلب ال

  وجود نظام للقياس أوال:

ضبط اجلودة  و ما جيب من إصالحات الختاذ و االختالفات يف اإلنتاج واالحنرافات يف الوقت املناسب  ملعرفة 

، جنازو اإلأداء ي تقدم يف األألية للقياس لتتمكن من تتبع آجياد إعمل على ال إلدارةعلى اينبغي  1معاينتها إحصائّياو 

 Criticalن تقاس تكلفة اجلودة  أفمثال ينبغي  ، فيهانيسامهامل ن تكون مفهومة من طرفوأ البد  عملية  القياسف

Performance Indicators تكلفة  وأساسية مثل تكلفة املبيعات مع العديد من القيم األ ابالدوالر ومقارنته

بتتبع الطلبات )وذلك Critical Performance Indicators(استغالل الوقت  قياس خر علىآل ا، مثالتصنيع

                                                
  .237رعد عبد اهللا الطائي وعيسى قداده. مرجع سابق، ص  - 1
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اميم اهلندسية يف قسم التصنيع يضا ميكن قياس مدخالت  التصأو  ،احملددة خىل العمالء يف التواريإاليت يتم شحنها 

  .1عمالئكملعرفة احتياجات  ةجيد وهم وسيلةمن خالل العمالء  واملوردين  وأ

   التمكين :ثانيا

اليت  اأداء موظفيهمبجهودات و اف هو االعرت دارة اليت تقع على عاتق اإل واملسؤولياتعمال هم األأواحدة من 

 إلظهارفضل الطرق أولعل  ،متكني واشراك العاملنيخالل ذلك من ق ، وميكن حتقيةؤسسيف جناح امل  ساهمت ميكن أن

واقرتاح  لتسيريا نظميل فرق عمل يتم من خالهلا تقييم هو السماح هلم بتشكدارة بتمكني واشراك العاملني اإلالتزام 

داء ومؤشرات األفرادها أداء أملنظمة و داء اأتحسني لينبغي تعزيز تواجد فرق عمل  و وعلى كل املستويات  ،البدائل

  2 احلرجة بصفة عامة.

  : فعالية نظام االتصاالتالخامسالمطلب 

أي وجود نظام اتصال فعال بني املؤّسسة و باقي املؤّسسات األخرى، أو يف املؤّسسة يف حد ذا�ا بني الرّئيس  

عاملون ملرؤوسيهم يف وخمتلف العّمال، حيث ينبغي أن يكون قادرا على إيصال املعلومات الدقيقة عن ما حّققه ال

. ومن اخلصائص املّميزة ألسلوب اإلدارة اليابانّية الذي ساهم يف تطبيق اجلودة الّشاملة  هو �جها الوقت املناسب

هو واحد من أكثر   االتصال الفعالف. 3اجلهاز العصّيب هلا إميانا منها بأنّه  الواقعي يف تبّنيها لنظم اتصاالت فّعالة

حنو و عيدا عن اخلوف بفراد ين العمل على تعزيز التواصل بني األير دفعلى امل ،من اإلدارة واملوظفني أمهية لكل لوظائفا

 ،مث دمج العاملني يف هذه السياسة وضع سياسة اتصال ومبادئ واضحة املعامل جب العمل علىفي ،مزيد من االحرتام

النشرات  ،ت مع املوظفنياالجتماعا company  newsletters : كثر شيوعا هيألسياسات الض بعو 

واجتماعات املوظفني، والدعوات املفتوحة غري مقيدة من االدارة جلميع املستويات للسماح للموظفني  بعقد ، اإلخبارية

،       Brainstorming sessions4القيام حبصص للعصف الذهين مع املسؤولني،  حمادثات غري رمسية 

 من له عالقة بصريورة صنع القرارو بنك معلومات  يكون متاح لكل ومات أليتطلب نظام معوالشك أن اختاذ القرار 

                                                
1- Jack P. Pekar, Total Quality Management: Guiding Principles for Application, ASTM Manual Series, 1995,p6.  
2- Jack P. Pekar, Op.cit, p6.  

  .206حمفوظ أمحد جوده. مرجع سابق، ص  -3
4- Jack P. Pekar, Op.cit, p8.  
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ن تكون واقعية أرار جيب قفكما هو معروف عملية اختاذ الء والكفاءة التنظيمية والتشغيلية للمؤسسة، لتحسني األدا

  .1موثوقية وجودة عاليةهلا درجة تبويبها ومراجعتها و على بيانات ومعلومات تقوم املؤسسة بقياسها وحتليلها و  مبنية

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                
 A. Abrunhosa, P. Moura E Sa,  Op.cit,p  211 ـ 1
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  الفصل الثالث خالصة

�موعة من  دارة اجلودة الشاملةإدة ذات السوك االبداعي ومتطلبات لقياامت التطرق يف هذا الفصل املعنون بـــــ

  اهيم والنقاط نلخصها فيما سيأيت:املف

للوصول ن تفكر وأل خمتلف، ن تقوم بالعمل وتقوده بشكوأن تأيت بشي جديد، أ بداعية هياإل قيادةال

، هذه النقاط ب املعلومات والقدرة على التوقعيان تكون سريعا يف غوأ ،ن تكسر احلواجزوأ ،هلدفك بطرق خمتلفة 

 ، فالقائدلتغيريبداع مرادف لأن اإلمما الشك فيه بداعي، و من مفهوم القيادة ذات السلوك اإل ميكنها أن تكون جزءا

، ويف هذا الصدد هناك مدخل متميز للفكر  والتطويرائما للتغيريدالوضع القائم ويسعى يرض ب املبدع هو الذي ال

ىل إإن احلاجة التغيري اخلارجي بالتغيري الذي حيدثه الشخص يف نفسه.  ربطي وسالمي يف نظرته للتغيري فهداري اإلاإل

 حاجة ماسة فمن خالل التمكني نضمن لوالستغالل املوارد البشرية أحسن استغالساسية اشتغال القيادة باألمور األ

  ملعىنول االبعد األ هي: عادأب ةربعأوللتمكني  ،دارة اجلودة الشاملةإوفرنا عوامل مهمة لتطبيق  أننا ذلك، ونضمن

meaning  األثرهو والبعد الثاين Impact املهارة فهو ما البعد الثالثأ competence  خري البعد األو

والقيادة الفكر اإلداري اإلسالمي جاء ليكمل البناء الروحي لإلنسان وليفعل منظومة القيم فيه  إن .ستقاللية الذاتيةاإل

  بداعي هي القيادة اليت تستند على مصادره.ذات السلوك اإل

سرتاتيجي، الرتكيز على رة اجلودة الشاملة هي: التزام اإلدارة العليا، التخطيط اإلهم العوامل احلرجة إلداولعل أ

 نظام فعالية ،وجود نظام للقياس التقييم، التدريب، التحفيز، ،الّتحسني املستمر ،فرق العملتشكيل  ،الزبون

  التمكني.و االتصاالت، 

على الواقع العملي من خالل دراسة ميدانية  ما جاء يف الفصول النظريةسيتم يف الفصل القادم حماولة اسقاط و  

 ملناصب العليا والوسطى.داريني يف ايف بنك الربكة تشمل القادة اإل
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داريين في المستويات العليا دراكي للعوامل الحرجة لدى القادة اإلالواقع اإل: رابعالفصل ال

  والوسطى في بنك البركة.

  

بداعية  القيادية اإل تالسلوكياو  والقيادة، ،ادارة اجلودة الشاملةالنظري ألدبيات املوضوع،  إلستعراضابعد 

سقاط اجلزء النظري على اجلزء إسنحاول يف هذا الفصل  ،سالمياإلداري املتمثلة يف التغيري والتمكني والفكر اإل

إجراء  ، وهذا من خاللدارة اجلودة الشاملةإدراك القيادة يف بنك الربكة ملتطلبات تطبيق إالتطبيقي ملعرفة مدى 

   دراسة ميدانية مسحية على فروع بنك الربكة اجلزائري، وسيتم التطرق إىل النقاط التالية:

  االجراءات.الطريقة و  - 

  عرض النتائج وتفسريها. - 

  مناقشة النتائج.  - 
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 المبحث االول: الطريقة واالجراءات

  

، اليت ابتدأت بتعريف البحث لغرض حتقيق أهدافاملتبعة  لإلجراءاتيتضمن هذا املبحث وصفا مفصال 

اء البحث، ووصف بنة اختيار العينة وإجراءات وخطوات للبنك حمل الدراسة، ووصف جمتمع البحث وطريق

لإلجراءات اليت اتبعت للتأكد من دالالت الصدق والثبات ألدوات البحث، وكيفية تطبيقها على أفراد العينة، 

باإلضافة إىل عرض الوسائل اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة البيانات، ووصف لطريقة مجع البيانات والتدرج املتبع 

  اىل النقاط التالية: ييليف ما  التطرق سيتميف استمارة البحث. و 

   التعريف ببنك الربكة - 

 منهجية الدراسة - 

 جمتمع و عينة الدراسة - 

 داة الدراسةأ - 

 

  بنك البركة الجزائريبتعريف المطلب األول: ال

  بنك الربكة ونشأته.بأوال: التعريف 

ائر حيث قدمت  جمموعة دلة الربكة املصرفية قرض للجز 1984تعود فكرة إنشاء بنك الربكة اىل سنة 

لتدعيم  التجارة اخلارجية، هذا القرض كان فرصة خللق جو من الثقة املتبادلة بني اجلزائر وشركة دلة الربكة، ويف 
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السنة نفسها قامت جمموعة دلة الربكة املصرفية بعقد ندو�ا الرابعة باجلزائر العاصمة وهناك بدأت  تتبلور فكرة 

  1انشاء بنك مشاركة يف اجلزائر.

ر قانون النقد بعد صدو  مصرف إسالمي م كأول 1991بنك الربكة اجلزائر يف مايو من العام سس تأفقد   

مجيع األعمال املصرفية وفقا شركة مسامهة هلا احلق يف تنفيذ  ةكوالذي اعترب بنك الرب 102 -90والقرض رقم 

   .ص املمنوح له من قبل بنك اجلزائروذلك وفقا للرتخي ،ألحكام الشريعة اإلسالمية،

وعرف الشيخ صاحل كامل عبد اهللا بنك الربكة اجلزائري على أنه بنك اسالمي ال يتعامل بالربا اخذا 

وعطاء ويهدف إىل تنمية ا�تمع اجلزائري املسلم وإىل خلق توليفة  عملية مناسبة بني متطلبات العمل املصريف 

احلديث وضوابط الشريعة
3

االستثمارية ، فهو يقوم بالوظائف  . وجيمع بني صفتني، الصفة التجارية  والصفة

  4التقليدية كتوفري السيولة وقبول الودائع وفتح حسابات بنكية ونشاطات استثمارية وفق صيغ اسالمية. 

  5ثانيا: خصائص بنك الربكة االسالمي: يتميز مبجموعة من اخلصائص نذكر منها:

ت عليها الشريعة االسالمية يف باب بنك مشاركة: يعتمد بنك الربكة  اجلزائري على املبادئ اليت نص - 

احكام املعامالت املالية، واليت اطرها الفقهاء واملفكرون املسلمون ضمن إطار امسوه بنظام املشاركة. وعلى 

هذا االساس فإن بنك الربكة اجلزائري يعتمد يف عملياته اليت يقوم �ا على احرتام احكام الشريعة 

اء من عالقته مع املودعني واملتمولني أو من خالل انشطته املصرفية االسالمية والعمل على تنفيذها، سو 

  واالستثمارية والتمويلية اليت يقوم �ا.

                                                
1
اصالح املنظومة  املصرفية اجلزائرية، مداخلة مقدمة للندوة التدريبية حول متويل املؤسسات  بن منصور عبد اهللا ومرابط  سليمان، تقييم جتربة  بنك الربكة يف إطار - 
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بنك خمتلط: باعتبار بنك الربكة اجلزائري برأمسال خمتلط بني شركة عربية وبنك عمومي جزائري، فإنه يعترب  - 

لى الساحة الدولية اليت يعود أغلبها لرأس  املال حالة استثنائية ونادرة يف عامل البنوك االسالمية الناشطة ع

  اخلاص إذا استثنينا بنك التنمية اإلسالمي الذي يعترب مؤسسة مالية دولية.

بنك ينشط يف بيئة مصرفية تقليدية: ما مييز بنك الربكة اجلزائري هو خضوعه الكامل لألطر والنظم الرقابية  - 

لنظام املصريف التقليدي املبين على اسس ربوية خمالفة متاما اليت يعتمدها بنك اجلزائر، واملستمدة من ا

ملبادئ هذا البنك والقيم اليت أنشئ على ضوئها، وهو ما جيعل من نشاطه يف املنظومة املصرفية اجلزائرية 

يشكل استثناء عن القاعدة العامة للنظام املصريف اجلزائري، إذ أن كل البنوك واملؤسسات املالية االخرى 

 .مدة لدى بنك اجلزائر تتبع النمط املصريف التقليدياملعت

  :للبنكعناصر القوة الرئيسية  ثالثا:

  تزام مببادئ الشريعة اإلسالمية السمحاءإللا  -

  شراكة متكافئة –عالقات وثيقة مع العمالء  -

  االستقامة املالية  -

 ولكن ببعد عاملي –بنك حملي أوال وأساسا   -

  فيما يلي: ته نذكرهااليت حتكم تعامال املبادئ رابعا:

  ال جيوز االستثمار إال يف القطاعات والصناعات اليت تتوافق مع املعايري األخالقية.   -

تتجنب مجيع البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية دفع الفائدة الربوية يف عالقا�ا مع املودعني والعمالء   -

  .من األفراد والشركات

تدخل فيها الوحدات املصرفية التابعة �موعة الربكة املصرفية وكذلك جيب أن تتوافق مجيع العقود اليت    -

  مجيع عالقا�ا مع عمالئها واملودعني مع املعايري األخالقية للشريعة اإلسالمية السمحاء.

  

   مجتمع و عينة الدراسة: الثانيالمطلب 

طالع الباحث على إومن خالل ، حتديد جمتمع الدراسة وأدوات البحثشكلة املدروسة دورا مهما يف ملتلعب ا

ي قطاع أجريت حاول الباحث القيام بدراسة مسحية للقطاع ككل أدبيات املوضوع والدراسات امليدانية اليت أ
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ن الصعوبات اليت واجهت الباحث يف بداية الطريق وعدم أ الّ إ، البنوك العاملة يف اجلزائر العمومية واخلاصة 

بنك الربكة على املستوى الوطين،  يفىل اقتصار الدراسة إدى بالباحث أاجلزائر يف  جتاوب مسؤويل البنوك العاملة

، فقد وجد الطالب ل احلرجة إلدارة اجلودة الشاملةوتتسم البيئة اجلزائرية بقلة الدراسات املسحية واليت تعاجل العوام

   خرى.أة من جهة استكشافية وصفية من جهة و حتليلي ه الدراسةذن تكون هأنه من املناسب أالباحث 

، حيث مت اعتبار املدراء املركزيني ية العليا والوسطى يف بنك الربكةدار يتكون من القيادات اإل :جمتمع الدراسة  -

يف حني ، قيادة عليامدراء الوكاالت على املستوى الوالئي و يف املقر املركزي لبنك الربكة بنب عكنون ورؤساء املصاحل 

ا�تمع   ذن يأخأوقد حاول الباحث  دارية وسطى،إاالت الوالئية كروؤساء املصاحل قيادة مت اعتبار العاملني يف الوك

خالل املقابالت مع  نوم .كتفاء بعينة للدراسةإل ىل اإدى به أالبنكية  تللدراسة لكن عدم تفرغ اإلطارا ككل

قدمية أو يزيد حسب أة قد يقل طارات يف الوكاالت البنكية هو مخسن عدد اإلأ عتبارإ املسؤولني يف بنك الربكة مت

وكالة بنكية مع بعض ىل توزيع مخس استمارات يف الغالب على كل إقد عمد الباحث و  البنك ومستوى النشاط.

ما أ ،قل بالنسبة للوكاالت احلديثةأدد ، وكان العربكأستثناءات للوكاالت النشطة والفعالة اليت كان العدد �ا اإل

ا  ذكرب لكن هأالعدد  نأرغم  مخسة عشر استمارة،ىل توزيع إن الباحث عمد إزي فالقيادات على املستوى املرك

ما أستمارات ي سيجيب على اإلذا العدد هو الذه نّ أر ي قدّ ذمني العام لبنك الربكة الكان نزوال عند رغبة األ

من طرف الباحث هم ومت توزيع. 110جابة، وقد بلغ عد االستمارات املوزعة ستمنعهم من اإلالبقية فانشغاال�م 

ن اتصل �م الباحث أبعد  ، وهذاخرىأية كالوكاالت البنكية ومبساعدة بعض الزمالء يف وكاالت بن بعضيف 

ستمارة بشكل جابة على اإلنه املساعدة يف اإلأمهية املوضوع وكل ما من شأو  ،شكالية الدراسةإوشرح هلم هاتفيا 

  ارات املوزعة.ستموفيما يلي جدول يوضح عدد ونسبة اإل ،دقيق
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  يوضح الوكاالت البنكية وعدد االستمارات املوزعة عليها.: 10جدول رقم 

  املسرتدة  املوزعة  االستمارات املوزعة عدد    املسرتدة  املوزعة  الوكاالت البنكية  

  05  05  1غرداية   14  03  05  املقر الرئيسي 1

  05  05  2غرداية  15  00  05  وكالة اخلطايب  2

  05  05  االغواط  16  00  05  الرويبة  3

  05  05  واد سوف  17  00  05  احلراش  4

  05  05  بسكرة  18  04  05  القبة   5

  05  05  1سطيف  19  04  05  الشراقة  6

  05  05  2سطيف   20  05  05  باب الزوار  7

  05 05  1قسنطسنة  21  05  05  ر خادم ئب  8

  00  05  2قسنطينة  22 05  05  البليدة  9

  04  05  باتنة  23  02  05  تيزي وزو  10

  04  05  عنابة  24  05  05  تلمسان   11

  04  04  الربج  25  00  05  1وهران  12

  05  05  سكيكدة  26  00  05  2وهران  13
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  داة الدراسةأالمطلب الثالث: 

ملا كان البحث يستهدف معرفة العالقة بني العوامل احلرجة إلدارة اجلودة الشاملة والقيادة  ذات السلوك 

الربكة اجلزائري يف املستويات الوسطى والعليا، فقد كان من مستلزمات حتقيق  بنكباإلبداعي لدى املسؤولني 

  داة للبحث.أهداف البحث بناء أ

  :ةخطوات بناء األدا: أوال

حتديد مفهوم متغريي البحث ومها العوامل احلرجة إلدارة اجلودة الشاملة، والسوك القيادي اإلبداعي، فقد  -

 :يأيتحددمها الباحث مبا 

سفة ل تتوافر يف مؤسسة فلن يكتب النجاح لفملن إحلرجة إلدارة اجلودة الشاملة هي العوامل اليت العوامل ا

  اجلودة الشاملة النجاح.

تمكني لالقيادة ذات السلوك اإلبداعي هي القيادة اليت تسعى للتغيري يف طرق العمل حنو مزيد من ا -

 اإلسالمي. للعاملني، مستندة يف عمليا�ا السابقة على الفكر اإلداري

  كل متغري  أبعادحتديد  ثانيا:

  العوامل احلرجة إلدارة اجلودة الشاملة وقسمت إىل :

  التزام اإلدارة العليا -

  التخطيط اإلسرتاتيجي -

  الرتكيز على الزبون -

  تشكيل فرق العمل -

  التحفيز  -

  مشاركة العاملني -
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  التدريب -

  أما القيادة ذات السلوك اإلبداعي فقد قسمت إىل:

  وك إبداعي تغيرييقيادة ذات سل -

  قيادة ذات سلوك إبداعي متكيين -

  ىل الفكر اإلداري اإلسالمي.إقيادة ذات سلوك إبداعي مستند  -

  عباراتى اللمصادر احلصول ع: ثالثا

 األدب النظري ودراسات سابقة متعلقة بالعوامل احلرجة إلدارة اجلودة الشاملة والقيادة اإلبداعية. -

 والعربية ذات الصلة املباشرة مبوضوع البحث.مراجعة بعض املقاييس العاملية  -

 معايري جوائز اجلودة العاملية وجائزة اجلزائر للجودة.  -

 خربة الباحث الشخصية يف جمال اإلدارة واحتكاكه خبرباء املكتب الدويل للعمل. -

  

  : طريقة الصياغة رابعا:

  مبا تقدم ذكره فكانت على النحو االيت: ستعانةإلبا ةدامت صياغة األ

اجلزء األول: اهلدف منه توفري معلومات أولية وخلفية عامة حول املبحوثني، وقد اشتمل على أسئلة شخصية مثل 

  العمر والدرجة الوظيفية، اخلربة مصدر الشهادة، واخللفية عن الفكر اإلداري اإلسالمي.

بني من  ختيار ميكن للمجيب اإلسئلة املغلقة حيث القيادة ذات السلوك االبداعي:  مت استعمال األاجلزء الثاين: 

ربعة درجات، مث أمهية مخسة درجات والذي يليه ألبديل األول  اعطي األمهية، وأمخسة بدائل متدرجة من حيث 

داة القيادة أوتكونت  يعرف بسلم ليكرت اخلماسي. وهذا ما ،خري درجة واحدةأل، ويف انيتدرج ثالث درجات، 

قيادة ذات سلوك ابداعي تغيريي،  :ةتيبعاد الثالثة اآلعلى األموزعة   لقسؤال مغ 33ذات السلوك اإلبداعي من

  .لى الفكر اإلداري اإلسالميع ةبداعي مستندإقيادة ذات سلوك ابداعي متكيين، قيادة ذات سلوك 
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ستمارة سلوب السابق نفسه يف بناء اإلمت اتباع األدارة اجلودة الشاملة  وقد إيتعلق مبتطلبات تطبيق  :اجلزء الثالث

سرتاتيجي، الرتكيز على العمالء، التواصل الفعال، دارة العليا، التخطيط اإلالتزام اإل هي بعادأ 08ىلإوقد مت التقسيم 

  سؤال مغلق. 48 بعاد علىواحتوت األ ،التقييم، التدريب، مشاركة العاملني، التحفيز

  أسئلة مغلقة. 10 ويتعلق مبعوقات إدارة اجلودة الشاملة واحتوى على  اجلزء الرابع:

.واجلدول املوايل  (Likert Scale)واستخدم الباحث لإلجابة على اسئلة الدراسة مقياس ليكرت اخلماسي

 سئلة وداللتها. يوضح اجابات األ

   نتبع مايلي: ولتحديد طول اخلاليا مقياس ليكرت اخلماسي

  0.8=   5على 4اخلاليا مث  تقسيمه على عدد) 4=1-5(احلدود الدنيا و العليا مت حساب املدى 

 على للخلية وعليه سيتم تفسريألاقل قيمة يف املقياس وهي الواحد الصحيح وذلك لتحديد احلد أىل إتضاف 

  النتائج حسب اجلدول التايل

  من مستوى هاملدى وما يقابل يوضح 11جدول رقم:

 جابة على االسئلةاإل الرمز ا�ال االستجابةمستوى 

 موافق متاماغري  1 1.8 اىل اقل من1من  متوسط

 موافقغري  2 2.6اىل  1.8  مرتفع 

 موافق اىل حد ما 3  3.4اىل اقل من  2.6

 موافق  4 4.2اىل أقل من 3.4 مرتفع جدا

 موافق متاما 5 فأكثر 4.2
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  : حتقق الباحث من نوعني من الصدق ومها وقد مدى صدق اداة الدراسة والتأكد من قياس الظاهرةب قام الباحث

ختصاص يف جمال البحث على جمموعة من احملكمني من ذوي اخلربة واإل اةدأالصدق الظاهري: مت عرض   .أ 

 داريني، وقد طلب الباحث من احملكمني إبداء رأيهم من حيث :إساتذة جامعيني و أدارة من اإل

   اتمدى وضوح الفقر  -

  داةمشولية األ -

  مدى انتماء الفقرة للمجال الذي تندرج حتته -

  بة تدرج البدائلمدى مناس -

ميكن  من صدق اداة الدراسةللتأكد و  مسعة معينة وهو املدى الذي يقيس فيه االختبار بناء نظريا أو: صدق البناء

حساب معامالت االرتباط بني معدل كل بعد واملعدل الكلي للدراسة، فإذا كانت النتائج معنوية وعالية القيمة 

  الية الصدق البنائي والثبات. واجلدول املوايل يوضح ذلك.فإننا نقول أن االستبيان يتمتع بدرجة ع

  املعدل الكلي للفقرات. : يوضح معامالت االرتباط بني معدل االبعاد و12جدول رقم

معامل   املعنوية  العدد

 االرتباط

 األبعاد

 1  التمكني 0.843  .000  87    

 2 التغيري  0.966  .000  87    

 3 سالميالفكر االداري اال 0.959  .000  87    

 4 االدارة العليا 0.825  .000  87    

 5 التخطيط االسرتاتيجي 0.726  .000  87    

 6 الرتكيز على الزبون 0.826  .000  87    

 7 التواصل الفعال 0.943  .000  87    

 8 التقييم 0.965  .000  87    

 9 التدريب  0.971  .000  87    

 10 املشاركة 0.882  .000  87    
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 11 تحفيز ال 0.948  .000  87    

 12 العوائق 0.933  .000  87    

  0.001دال عند مستوى معنوية                                  spssاملصدر: اعتماد على خمرجات                

، 0.001رتباط ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ن معامالت اإلأعاله نالحظ  أمن خالل اجلدول 

 كبرية وهذا يؤشر على صدق أداة الدراسة.  وكذلك معامالت االرتباط

  عدة تقاست الشيء مرا ما إذاإعطاء النتائج نفسها  أياالتساق يف النتائج  يعين: الثبات   .ب 

حيث معامل الثبات يوضحه  باستخدام معادلة الفا كرونباخ داة الدراسةألتأكد من ثبات مت او قد 

  اجلدول املوايل.

  ونباخكر   : يوضح معامل الفا13جدول رقم

 البيان عدد العبارات قيمة الفا كرونباخ

 قيادة مستندة اىل الفكر االداري االسالمي كسلوك ابداعي  13 945.

 قيادة مغرية كسلوك ابداعي 9 958.

 قيادة ممكنة كسلوك ابداعي 11 857.

 متطلبات اجلودة الشاملة 48 975.

  عوائق اجلودة الشاملة 10 887.

 ا�موع 91 988.

  

مت و داة الدراسة ومن مصداقيتها ومن صحة الفقرات املعدلة، أمت التأكد من صحة ن خالل اجلدول السابق م

مقبولة   60تعد نسبة  كانت درجة االتساق الداخلي عالية جدا ومرتفعة حيثفالتأكد من االتساق الداخلي 

جاءت قيمة الفا  ف   60من احصائيا ، ويالحظ من اجلدول ان كل االبعاد املدروسة جاءت قيمها اكرب 

وكالمها نسبة مرتفعة .مما يدلل على  لعوائق اجلودة الشاملة 0.88قل قيمة بأوجاءت  0.98مجالية كرونباخ اإل

  ان فقرات االستبيان هلا معدالت ثبات عالية جدا.
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  األساليب اإلحصائية: :اخامس

مت مجع البيانات وترميزها بالطرق االحصائية و   SPSSمت باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

  واستخدمت االساليب االحصائية التالية:

  ،النسب املئوية -

  واالحنراف املعياري ،املتوسطات احلسابية -

 Kolmogrov-Smirnov(K-S) اختبار -

  Person اختبار العالقات -

   MRSحندار التدرجيي البسيطاإل اختبار  -

  MRAحندار التدرجيي املتعدد  اإل -

 Smart Pls 2.0 فحص املسار واختبار اثر املتغري الوسيط باستخدام -

 One Way ANOVA اختبار التباين يف اجتاه واحد -

 Scheffeاختبار املقاربات البعدية  -

  

  تفسير وتحليل اتجاهات أفراد  العينة نحو متغيرات الدراسةالمبحث الثاني: 

فراد عينة أدوات البحث على أن انتهى من تطبيق أبعد يتناول هذا املبحث عرضا لنتائج البحث وتفسريها 

دراك القادة ألبعاد القيادة إالبحث الرئيسية، إذ حللت البيانات اليت مت احلصول عليها للتعرف على مستوى 

 واملعوقات داراك العوامل احلرجةإىل مستوى إسالمي، والتمكني باإلضافة داري اإلبداعية التغيري و الفكر اإلاإل

   وسيتم التطرق إىل النقاط التالية: دة الشاملة.للجو 

  عرض وحتليل النتائج  املتعلقة باملعلومات األولية  -

 حتليل اجتاهات أفراد العينة حنو حمور القيادة ذات السلوك االبداعي  -

 متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  حتليل اجتاهات أفراد العينة حنو حمور  -

  عينة حنو حمور معيقات إدارة اجلودة الشاملةحتليل اجتاهات أفراد ال  -
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  بالمعلومات األوليةالمتعلقة  ئج انتالعرض وتحليل  ول: المطلب األ

  العمرأوال: 

  : يوضح الفئات العمرية للعينة املدروسة.14جدول رقم

  

من اجلدول أعاله مت تسجيل عدد العاملني الذين 

 87عامال من بني  11هم اقل من ثالثني سنة 

، يف حني فئة العاملني ما 12.6عامال بنسبة 

تشكل  16.1والنسبة املتبقية  71.3عامال بنسبة  87عامال من بني  62سنة كان عددهم  50و30بني 

  الحظ أن أغلب العاملني هم يف سن الشباب والعطاء.وامل.سنة  50عدد العمال الذين جتاوزوا 

  المسمى الوظيفيثانيا: 

  : يوضح الدرجة الوظيفية للعينة املدروسة15جدول رقم

من اجلدول أعاله مت تسجيل عدد القيادات 

، أما 29.9 بنسبة 87من بني  26العليا 

فكل  61عدد القيادات الوسطى فيشكل 

املؤسسات �ا عدد قليل من القيادات العليا 

 .باملقارنة مع القيادات الوسطى

  الخبرة.ثالثا: 

  : يوضح اخلربة لدى العينة املدروسة16جدول رقم 

  النسبة  العدد  

  12.6  11  30اقل من 

  71.3  62  50-30بني 

 16.1 14  50اكرب من 

 100.0 87  ا�موع

  النسبة   العدد  

 29.9 26  قيادة عليا

 70.1 61  قيادة وسطى

 100.0 87  ا�موع

  النسبة  العدد  

 12.6 11  سنوات 5اقل من 

 13.8 12  سنوات 10و 5بني 

 28.7 25  سنة 15و11بني 
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من اجلدول أعاله مت تسجيل عدد 

العاملني الذين لديهم خربة  أقل من 

، اما العاملني الذين لديهم خربة بني اخلمس سنوات والعشر سنوات 12.6عامال ما نسبته  11مخس سنوات 

   28.7بنسبة 25سنة  15و11العاملني احملصورين بني  يف حني جاء عدد .13.8ما نسبته  12فعددهم 

. مما جيدر 3.4سنة تشكل نسبة  21والفئة األخرية اكرب من   41.4سنة تشكل نسبة  20و 16والفئة 

  اإلشارة إليه أن معظم العاملني لديهم خربة كبرية حتصلوا عليها سواء  يف  بنك الربكة أو يف مؤسسات أخرى.

  دة المحصل عليها.مصدر الشهارابعا: 

  ينة املدروسة.: يوضح مصدر الشهادة للع17ول رقم جد

  

من اجلدول أعاله تبني أن إطارات بنك  

خرجيي اجلامعات واملعاهد اجلزائرية 

والبقية   97.7ن املختلفة  ويشكلو 

ممن تكونوا يف جامعات  جزائرية واجنبية، وهذا يعين أن معظم اإلطارات يف بنك الربكة يعرفون الواقع اجلزائري 

  جيدا.

  الخلفية عن الفكر االداري االسالمي.خامسا: 

  سالمي لدى العينة املدروسة.داري اإل: يوضح اخللفية عن الفكر اإل18جدول رقم 

16-20  36 41.4 

 3.4 3  21اكرب من 

 100.0 87  ا�موع

  النسبة  العدد  

 97.7 85  الشهادة من جامعة جزائرية

      من جامعة اجنبية

 2.3 2  من جامعة جزائرية واجنبية معا

  النسبة  العدد  

 2.3 2  ضعيفة جدا

 10.3 9  ضعيفة

 52.9 46  متوسطة

 29.9 26  كبرية  

 4.6 4  كبرية جدا
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ن أطارات من اإل ℅2.3سالمي حيث يرى داري اإلطارات بنك الربكة عن الفكر اإلإا اجلدول خلفية يبني هذ

يف حني   ،℅10,3ـنسبتهم ــــضعيفة ف مخلفيته ونأما من ير سالمي، داري اإلعن الفكر اإل جداعيفة خلفيتهم ض

تليها مباشرة  ℅ 52.9 فنسبتهم سالميداري اإلملام بالفكر اإلاإلكرب ترى نفسها متوسطة كانت النسبة األ

إملام كبري ن لديها أطارات من تعتقد خري نسبة صغرية من اإلن لديها خلفية كبرية، ويف األأمن تعتقد  ℅ 29,9

 . ℅4,6سالمي داري اإلبالفكر اإل

  

  فراد العينة نحو محور القيادة ذات السلوك االبداعيأتحليل اتجاهات  المطلب الثاني:

عتماد على سيتم اإلو  والفرضيات الفرعية. وىلاأل بة على الفرضية الرئيسيةسيتم يف هذا املطلب االجا

ور القيادة ذات عبارات املمثلة حملالحنو ستجابات افراد عينة الدراسة حنرافات املعيارية إلاملتوسطات احلسابية واإل

  السلوك االبداعي.

هناك مستوى إدراك مرتفع لدى القادة اإلداريني يف بنك الربكة للبعد القيادي اإلستناد على الفكر  الفرضية االوىل:

   اإلداري اإلسالمي كسلوك ابداعي

الربكة للبعد القيادي التغيريي كسلوك  هناك مستوى إدراك مرتفع لدى القادة اإلداريني يف بنك الفرضية الثانية:

  إبداعي.

داريني يف بنك الربكة للبعد القيادي التمكيين كسلوك دراك مرتفع لدى القادة اإلإهناك مستوى  الفرضية الثالثة:

  .بداعيإ

  سالميداري اإلالفكر اإل على ستناداإل :أوال

لتحليل  ت احلسابية واإلحنرافات املعياريةاستعملت املتوسطا الفرضية الفرعية األوىلمن أجل اإلجابة عن 

  .وتفسري اجتاهات العينة

فراد العينة عن فقرات أإلجابات  مهية النسبيةحنرافات املعيارية واأل: يوضح املتوسطات احلسابية واإل19جدول رقم

  .سالميداري اإلاإل الفكر على ستناداإل املتغري؛

 100.0 87  ا�موع
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مستوى 

 االدراك

االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 حلسايبا

 العبارة

 تلتزم باألفكار واملبادئ اليت تدعو إليها حىت تكون قدوة 1.97 0.813 مرتفع

 الرقابة الذاتية 1.98 0.876 مرتفع

 استشعار رقابة املوىل عز وجل 2.11 1.224 مرتفع

 القيادة تتميز بـالطموح  2.18 0.934 مرتفع 

 م واملعتقدات االجيابية للعمل.القيادة اإلبداعية  تنمي القي 2.18 0.995 مرتفع

 اإلجادة يف العمل منهج رباين  2.25 1.123 مرتفع

 القيادة تتميز بـالثقة العالية  2.28 0.996 مرتفع

 حيسن العامل من أدائه رغبة يف األجر اآلخروي 2.29 1.088 مرتفع

 السعي اىل حسن األداء 2.32 1.126 مرتفع

 بـالتفاؤل القيادة تتميز 2.4 1.176 مرتفع

 سالمة النية 2.48 1.354 مرتفع

 النمط القيادي شوري (دميقراطي)   2.59 1.157 مرتفع

 اإلجادة يف العمل واجب ديين 2.6 1.41 مرتفع

  املتوسط املرجح لبعد االستناد على الفكر اإلداري اإلسالمي 2.28 مرتفع

   spssاملصدر: باالعتماد على خمرجات
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واليت تعرب عن بعد القيادة ذات السلوك  )13(والذي يتضمن ثالثة عشر عبارة  هأعالمن خالل اجلدول 

قفد  لدى العينة املستقصاة، مرتفعراك دإل مستوى يسجمت ت سالمي داري اإلاإلستناد على الفكر بداعي باإلاإل

  .2.28جاءت عبارة البعد العام مبتوسط حسايب قدره 

مما يدلل على مكانة  2.6ءت يف املرتبة األوىل  مبتوسط حسايب يف العمل واجب ديين فقد جا اإلجادة ماأ

مما  2.59مبتوسط حسايب  املرتبة الثانية و دميقراطي فقد جاءت يف أالعبارة النمط شوري الدين يف نفوس األفراد. و 

ية مبتوسط سالمة الن الثالثةوجاءت يف املرتبة ادة جو تشاركي وتعاوين يف العمل. ى رغبة العينة يف سيليدلل ع

ساسي يف قبول العمل وهذا يدلل أن النية شرط أ املسلمني من املتعارف عليه عندرغم أنه  2.48حسايب قدره 

  2.32مبتوسط حسايب قدره  بة الرابعة. وجاءت العبارة السعي إىل حسن األداء يف املرتعلى اختالل يف الرتتيب

مما يعطي انطباعا  2.29األجر اآلخروي  مبتوسط حسايب قدره  حيسن العامل من أدائه رغبة يف ويف املرتبة اخلامسة

ان مفهوم العمل لدى العينة املستقصاة أكرب مما هو مرسوم يف املخطط الوظيفي.  وجاءت القيادة تتميز بالثقة 

فكار وجاءت العبارات التالية الرقابة الذاتية وتلتزم باأل.2.28مبتوسط حسايب قدره  يف املرتبة السادسة العالية

من  مكامن النقص فيهم .وة يف مراتب متأخرة وهذا راجع إلدراك األفراد واملبادئ اليت تدعو إليها حىت تكون قد

خالل املقابلة ونتائج الدراسة امليدانية مت تسجيل وعي وإدراك القادة اإلداريني يف بنك الربكة حنو جممل العبارات 

اإلداري اإلسالمي ، وعند سؤال أحد املدراء عن سر هذا التميز  املشكلة للبعد القيادي االستناد على الفكر

فكانت اإلجابة أن أغلب العاملني خمتارون بعناية وعادة ما يكون األمر بالتزكية عندما يتعلق األمر باألخالق 

ل خلفية باإلضافة اىل الشروط األخرى كاخلربة  والشهادة. والنتائج تتوافق مع ما جاء يف املعلومات األولية حو 

 اإلداري اإلسالمي. املبحوثني عن الفكر

  ر.: التغـــــــــــــــــــــــــييثانيا

لتحليل  استعملت املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعياريةالفرضية الفرعية الثانية من أجل اإلجابة عن 

  .وتفسري اجتاهات العينة
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فراد العينة عن فقرات أإلجابات  مهية النسبيةاملعيارية واألحنرافات : يوضح املتوسطات احلسابية واإل20جدول رقم

 .التغيري املتغري؛

مستوى 

 االستجابة

االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

 العبارة

 تستغل القيادة رغبة العاملني يف التطور للقيام بعملية التغيري 2.32 0.77 مرتفع

 يع العاملني اهلدف من التغيري واضح لدى  مج 2.44 0.949 مرتفع

تدرك القيادة أمهية امتالك املعارف واخلربات لدى العاملني للقيام  2.54 1.179 مرتفع

 بالتغيري 

 تستغل القيادة رغبة العاملني يف اإلبداع للقيام بعملية التغيري 2.62 1.278 مرتفع

عملية  تدرك القيادة أمهية فرق العمل وروح الفريق الواحد إلمتام 2.72 1.282 مرتفع

 التغيري

تشجع املرؤوسني على حل املشاكل اليت تعرتض التغيري  بـطريقة  2.86 1.133 مرتفع

 مبتكرة

 يتم إشراك جل العاملني يف اختاذ قرار التغيري  3.02 1.312 مرتفع

 تفويض السلطات للمرؤوسني للقيام بعملية التغيري  3.06 1.195 مرتفع

 بيئة املالئمة للتغيرييتم توفري ال 3.09 1.137 مرتفع

  املتوسط املرجح لبعد التغيري 2.74 مرتفع 

 spssخمرجات اعتمادا على  املصدر: 
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أعاله والذي يتضمن تسعة عبارات تعرب عن بعد القيادة ذات السلوك اإلبداعي  من خالل اجلدول

العام يف مستوى االستجابة التغيريي مت تسجيل مستوى إدراك مقبول للعينة املدروسة حيث جاءت عبارة احملور 

  .2.74مرتفع نوعا ما مبتوسط حسايب قدره 

وهذا يدلل على وعي  3.09وجاءت العبارة يتم توفري البيئة املالئمة للتغيري يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره 

ام بعملية التغيري يف القيادة بأمهية توفري الشروط الضرورية للتغيري. وجاءت عبارة تفويض السلطات للمرؤوسني للقي

يف  3.02واشراك جل العاملني يف اختاذ قرار التغيري مبتوسط حسايب   3.06املرتبة الثانية مبتوسط حسايب قدره 

 ؤكد على أمهية توفري الشروط الضرورية للتغيري. وجاءت العبارة تشجع املرؤوسني على حللتمدى االستجابة مرتفع 

. ويف املرتبة اخلامسة حلت العبارة تدرك  2.86بة الرابعة مبتوسط حسايب قدره املشاكل بطريقة مبتكرة يف املرت

، وجاءت العبارة  2.72القيادة أمهية فرق العمل وروح الفريق الواحد المتام عملية التغيري  مبتوسط حسايب قدره 

وهذا   2.62توسط حسايب قدره تستغل القيادة رغبة العاملني لإلبداع للقيام بعملية التغيري  يف املرتبة السادسة مب

يصب كله يف توفري بيئة تساعد على التغيري، أما العبارة اهلدف من التغيري واضح للجميع فقد حلت يف مرتبة 

متأخرة  وهذا يعكس خلال ميكن تفسريه بكون أغلب العينة املستقصاة هم إطارات عليا ووسطى فاهلدف عادة ما 

مت تسجيل إدراك ووعي بأمهية التغيري ومت مالحظة ذلك على .  امهية كبريةللعبارة يكون واضحا لديهم هلذا مل يولوا 

جميات جديدة تسهل العمل ومت شرح ذلك للعاملني خدام بر أرض الواقع حيث الحظ الباحث أن البنك بدأ باست

ضهم يف السابق، وكانت فرصة هلم للتطور وامتالك معارف ومهارات جديدة ، ووسيلة حلل املشاكل اليت كانت تعرت 

ومسحت بتفويض السلطات للعاملني بطريقة غري مباشرة. ومع هذا ال جيب أن يقتصر التغيري عن اجلانب املادي 

  فقط من املهم فمن املهم أن يشمل اجلانب املادي.

  ينـــــــــــالتمك: اـــــالثـــــــث

لتحليل  احلسابية واإلحنرافات املعيارية استعملت املتوسطاتالفرضية الفرعية الثالثة من أجل اإلجابة عن 

   .وتفسري اجتاهات العينة
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فراد العينة عن فقرات أإلجابات  مهية النسبيةحنرافات املعيارية واأل: يوضح املتوسطات احلسابية واإل21جدول رقم

 .التمكني املتغري؛

مستوى 

 االستجابة

االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

 العبارة

  تفويض الصالحيات  1.72  584.  متوسط

 تفعيل املشاركة يف اختاذ القرارات 2.43 1.187 مرتفع

 تفعيل اإلدارة الذاتية وتشجيعها  2.36 1.011 مرتفع

 إثراء العمل 2.59 1.196 مرتفع

 تطبيق نظام العمل بالفرق 2.67 996. مرتفع

 إجياد املهام اليت تؤدي إىل التغذية الراجعة 2.90 1.303 مرتفع

  بناء قاعدة تقييم فاعلة 2.41 724. مرتفع

  ختفيض الصبغة الرمسية يف العمل 2.60 1.166 مرتفع

  إجياد الثقافة الداعمة للعاملني  2.36 1.285 مرتفع

  تشجيع عملية وضع األهداف 2.34 1.098 مرتفع

  تدريب وتعليم العاملني 2.40 1.307 مرتفع

  ة ذات السلوك االبداعي التمكييناملتوسط العام لبعد القياد 2.06 مرتفع

  spssخمرجات اعتمادا على  املصدر: 
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أعاله والذي يتضمن إحدى عشر عبارة تعرب عن بعد القيادة ذات السلوك اإلبداعي  من خالل اجلدول

  .2.06التمكيين مت تسجيل مستوى استجابة مقبول للعينة املدروسة مبتوسط حسايب قدره 

يف مستوى استجابة مرتفع م اليت تؤدي اىل التغذية الراجعة يف املرتبة األوىل وجاءت العبارة إجياد املها

ومعرفة رد  وهذا يعين ان القيادات اإلدارية تؤمن بضرورة احلصول على التغذية الراجعة  2.9مبتوسط حسايب قدره 

عبارة تطبيق نظام العمل  فعل املتعاملني معهم حول قرارا�م واعماهلم بطريقة آلية ودون الرجوع إىل أحد. وجاءت

وهذا يدلل على امهية فرق العمل يف  2.67بالفرق يف املرتبة الثانية ومستوى استجابة مرتفع مبتوسط حسايب قدره

حتسني اجلودة وحل املشاكل وخلق فرص تعاون. وجاءت يف املرتبة الثالثة العبارة ختفيض الصبغة الرمسية يف العمل 

بالصرامة والصبغة الرمسية  ، فكما هو معروف يتميز قطاع البنوكى استجابة مرتفعومستو  2.6يب قدرهمبتوسط حسا

واليت عادة ما ختلق حواجز بني األفراد وختفض من درجة الثقة ولعل هذا ما يفسر احتالل العبارة السابقة مرتبة 

ادة يؤدي إثراء العمل اىل ، وع 2.59متقدمة. وجاءت العبارة إثراء العمل يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب قدره

وجاءت العبارة بناء قاعدة تقييم  القضاء على الروتني وامللل مما يساعد العاملني على اداء عملهم جبودة عالية.

وهدا يدلل على ادراك ألمهية وجود نظام يسمح بتقييم  2.41مبتوسط حسايب  مرتفعفاعلة يف مستوى االستجابة 

صاحل واالقسام والقيادات العليا. وجاءت يف املرتبة السادسة تفعيل املشاركة يف اختاذ عادل وفعال ألداء األفراد وامل

وجاءت يف املرتبة األخرية تفويض الصالحيات  .مرتفعيف مدى االستجابة   2.43القرارات مبتوسط حسايب قدره

ة التفويض الدائم مهيأوهذا يؤشر على عدم وعي كامل ب 1.72يف مدى االستجابة متوسط ومبتوسط حسايب قدره

مت تسجيل وعي وإدراك ألغلب العبارات  للعاملني وليس فقط عند القيام بعملية معينة حتتمها علينا الظروف.

املكونة لبعد التمكني والحظ الباحث ان هناك نقص يف العمل بنظام فرق العمل  وتفعيل االدارة الذاتية. وتشكل 

بحوثة فمثال دراسة ملفات القروض تتم على املستوى املركزي، تفويض الصالحيات نقطة خالف بني العينة امل

فهناك من يعتربها انتقاص من صالحياته وهناك من يرى ان االمكانيات والكفاءات وعدد فروع البنك ال تستدع 

جدا ان تكون هناك سياسة لتمكني العاملني أكثر  التفويض هلكذا ملفات حساسة. ويرى الباحث انه من املهم

، ولتوسيع قاعدة االطارات العليا يف املستقبل خاصة وأن سياسة البنك آخذة يف التوسع على املستوى وضوحا

  الوطين وأن املنافسة ستكون على اشدها يف يوم من األيام.
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  متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة.تحليل اتجاهات افراد العينة نحو  المطلب الثالث:

حنراف ساب املتوسطات احلسابية واإلحب الرئيسة الثانيةالدراسة  على فرضية جابةيف هذا املطلب اإل سيتم

  املعياري وحتديد مستوى االستجابة.

داريني يف بنك الربكة للعوامل احلرجة إلدارة دراك مرتفع لدى القادة اإلإ: هناك مستوى الثانية ةالفرضية الرئيسي

على العمالء، التقييم، التدريب،  التواصل  االسرتاتيجي، الرتكيزالتزام االدارة العليا، التخطيط (اجلودة الشاملة 

  )الفعال، مشاركة العاملني، التحفيز.

  دارة العلياالتزام اإل أوال:

لتحليل وتفسري  استعملت املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية الفرضية همن أجل اإلجابة عن هذ

  إلجابات اجتاهات العينة

فراد العينة عن فقرات أإلجابات  مهية النسبيةحنرافات املعيارية واألاملتوسطات احلسابية واإل : يوضح22جدول رقم

  .دارة العلياالتزام اإل املتغري؛

املتوسط  العبارة

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

مستوى 

 االستجابة

  مرتفع 809. 1.86 إدارة اجلودة الشاملة حتتاج إىل الرتكيز على املدى الطويل

 مرتفع 1.156 2.11 عرفة الكافية لتطبيق إدراة اجلودة الشاملةامل

 مرتفع 863. 2.00  القدرة والرغبة يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

 مرتفع 962. 2.07 توفري كافة اإلمكانيات من اجل تبين إدارة اجلودة الشاملة

مشاركة القيادة واإلداريني يف املناصب العليا يف نشاطات 

 التحسني

 مرتفع 1.003 2.25
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 مرتفع 1.224 2.60 مشاركة القيادة يف نشاطات التغيري 

 مرتفع 938. 2.20 مشاركة القيادة يف نشاطات التمكني 

 مرتفع 1.210 2.71 إستناد القيادة على مبادئ الفكر اإلداري اإلسالمي 

  مرتفع 2.22  العليا املتوسط املرجح لبعد التزام االدارة

   SPSSا على خمرجات املصدر: اعتمادً 

مت تسجيل مستوى  العليا دارةاإلالتزام عبارات تعرب عن بعد  مثاين أعاله والذي يتضمن  من خالل اجلدول

للعينة املدروسة حيث جاءت عبارة احملور العام يف مستوى االستجابة مرتفع مبتوسط حسايب قدره  مرتفعإدراك 

2.22.  

، 2.71حسايب مبتوسطأوال  الفكر اإلداري اإلسالمي  علىاد ستنإلاب القيادةجاءت العبارة التزام و 

 ،2.60ثانية مبتوسط حسايب جل حل مشاكل اجلودةأمشاركة القيادة يف نشاطات التغيري من  وجاءت العبارة

، والعبارة 2.25حلت ثالثة مبتوسط حسايب  مشاركة القيادة  واإلداريني يف املناصب العليا يف نشاطات التحسنيو 

دراة إاملعرفة الكافية لتطبيق ، أما 2.20مبتوسط حسايب قدره حلت رابعة القيادة يف نشاطات التمكني مشاركة

ل تبين  وتطبيق إدارة اجلودة أجتوفري كافة اإلمكانيات من ، 2.11فجاءت خامسة مبتوسط حسايب اجلودة الشاملة

جاءت سابعة  دارة اجلودة الشاملةالقدرة والرغبة يف تطبيق إ و .2.07حلت سادسة مبتوسط حسايب الشاملة

مبتوسط  اجلودة الشاملة حتتاج إىل الرتكيز على املدى الطويل دارة إ ، وحلت ثامنة العبارة2.00مبتوسط حسايب 

وقد مت مالحظة اهتمام القيادات يف بنك الربكة باجلودة على املدى املتوسط والقصري وامهال املدى  .1.86حسايب

جيب  هذا لكون البنك هو فرع �موعة الربكة املصرفية واليت ختطط للمدى الطويل، ورغم الطويل، ولعل هذا راجع

ويتقامسوا الرؤية نفسها ويسعوا للهدف ائري يف رسم صورة مستقبل بنكهم أن يشارك العاملون يف بنك الربكة اجلز 

  نفسه.
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  التخطيط االستراتيجيثانيا: 

لتحليل وتفسري  املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعياريةاستعملت ه الفرضية من أجل اإلجابة عن هذ

 اجتاهات العينة.

افراد العينة عن فقرات  إلجابات مهية النسبيةحنرافات املعيارية واأل: يوضح املتوسطات احلسابية واإل23جدول رقم

  التخطيط االسرتاتيجي املتغري؛

املتوسط  العبارة

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

مستوى 

 ستجابةاال

 مرتفع 951. 2.51 صياغة رؤية واضحة على املدى الطويل

 مرتفع 937. 2.55 صياغة سياسة جودة واضحة

 مرتفع 1.200 2.71 صياغة أهداف جودة مفصلة

 مرتفع 1.271 2.89 صياغة خطط لتحسني اجلودة

  مرتفع 2.66  املتوسط املرجح لبعد التخطيط االسرتاتيجي

   SPSSرجات املصدر: اعتمادا على خم

  . 2.66التخطيط االسرتاتيجي يف املدى مرتفع مبتوسط حسايب  وقد جاءت عبارة البعد املعرب عن

، وحلت ثانية  2.89اجلودة يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب لتحسني خطط جاءت العبارة صياغةو 

لثة مبتوسط حسايب ثاواضحة  جودة سياسة ، وجاءت صياغة2.71مفصلة مبتوسط حسايب  جودة أهداف صياغة

إدراك ووعي لدى  مت تسجيل . 2.51رابعة مبتوسط حسايب الطويل املدى على واضحة رؤية صياغةو   2.55

القادة بأمهية التخطيط االسرتاتيجي للجودة، ويعمل البنك حاليا على سياسة توسع مدروسة لوكاالته عرب القطر، 
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للجودة أجاب بأن اختيار موقع البنك وطريقة تصميمه وعند سؤايل ألحد القادة  عن التخطيط االسرتاتيجي 

  ومتوقع  الشبابيك واألقسام املختلفة يتم مراعا�ا يف إطار سياسة جودة اخلدمة.

  العمالء التركيز علىثالثا: 

لتحليل وتفسري  من أجل اإلجابة عن هذا السؤال استعملت املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية

   .اجتاهات العينة

فراد العينة عن فقرات أجابات إل مهية النسبيةحنرافات املعيارية واأل: يوضح املتوسطات احلسابية واإل24جدول رقم

  التركيز على العمالء. املتغري؛

املتوسط  العبارة

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

مستوى 

 االستجابة

 مرتفع 873. 2.45 أولوية رضا العمالء بصفة دائمة يف البنك

 مرتفع 1.198 2.33 يام بدراسات للسوق وحتديد احتياجات العمالءالق

 مرتفع 1.218 2.46  معاجلة شكاوي العمالء واألخذ برأيهم

 مرتفع 1.055 2.53  العمل وفق مفهوم زبون مورد داخلي داخل البنك

 مرتفع 834. 2.71  تبين أسلوب حتسني العمل املستمر لرضاء العمالء

  مرتفع  2.49  العمالء التركيز على املتوسط املرجح لبعد

   SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات 
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وجاءت . 2.49مبتوسط حسايب  مرتفعيف مدى االستجابة  العمالء التركيز علىجاءت العبارات املعربة عن 

يف . و 2.71مبتوسط حسايب  مرتفعالعبارة تبين اسلوب حتسني العمل املستمر لرضا العمالء يف مدى االستجابة 

، تليه معاجلة شكاو 2.53املرتبة الثانية جاءت العبارة العمل مبفهوم مورد زبون داخل البنك مبتوسط حسايب 

، مث أولوية رضا العمالء بصفة دائمة يف البنك مبتوسط حسايب  2.46العمالء واالخذ برأيهم مبتوسط حسايب 

وجممل العبارات تقع يف مستوى   2.33 ، و القيام بدراسات لتحديد احتياجات السوق مبتوسط حسايب2.45

اهتمام كاف امكانيات تسمح للبنك مبنح نتائج الدراسة مت تسجيل وجود و . ومن خالل املقابلة مرتفعاالستجابة 

جيب العمل و  خذة يف التطور،اآلالسياسة التوسعية للبنك  مع  ةموازااحلاليني واستقطاب عمالء جدد  بالعمالء

 املستمر بأكثر فاعلية والقيام بدراسات للسوق وحتديد االحتياجات بدقة واالنتباه اىل على تبين اسلوب للتحسني

أن السوق اليوم أصبح يطلب خدمات ذات جودة يف ظل متاثل اخلدمات اليت تقدمها البنوك  وكذلك فتح نوافذ 

ل على تلبية طلبات العاملني اسالمية يف بنوك تقليدية وهذا ما من شانه التأثري على احلصة السوقية للبنك. والعم

داخل البنك الذين هم يف احلقيقة الزبائن االوائل للبنك أو هم الزبائن الداخليني وجيب االخذ بشكاويهم 

  ومقرتحا�م  واالمر نفسه بالنسبة للزبائن اخلارجيني.

   التواصل الفعالرابعا: 

لتحليل وتفسري  إلحنرافات املعياريةمن أجل اإلجابة عن هذا السؤال استعملت املتوسطات احلسابية وا

  اجتاهات العينة.
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فراد العينة عن فقرات أإلجابات  مهية النسبيةحنرافات املعيارية واأل: يوضح املتوسطات احلسابية واإل25جدول رقم

  .التواصل الفعال املتغري؛

   SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات 

  .2.44مبتوسط حسايب مرتفعاالستجابة يف مدى  التواصل الفعالجاءت العبارات املعربة عن 

 وتليها 2.56 مبتوسط حسايبيف املرتبة األوىل  اإلداري العمل يف املفتوح الباب سياسة اعتماد عبارةجاءت ال و

 استعمال وجاءت يف املرتبة الثالثة ،2.48مبتوسط حسايب  اجلودة وسياسة لرؤية البنك أفراد فهمالعبارة 

 خمتلف يف تصالاإلو  .2.38مبتوسط حسايب .) نرتانتاأل نرتنت،األ( العمل يف اجلديدة التكنولوجيات

وقد مت تسجيل نقص  .2.37مبتوسط حسايب رابعةيف املرتبة ال )افقي، عمودي ويف خمتلف اإلجتاهات(املستويات

رغم اعتماد البنك لسياسة الباب املفتوح، فاستعمال االنرتنت للتواصل مع الزبائن  يف التواصل بني األفراد والزبائن

ممنوع على أغلب العاملني يف البنك وكما هو معروف فاألنرتنت وسيلة جيدة للتواصل الفعال هلذا جيب االعتماد 

لى التكنولوجيات احلديثة  وتطوير العمل �ا والسماح لألفراد باستعماهلا داخل البنك، وكذا تعزيز فهم اكثر ع

  يف البنك. فراد لرؤية وسياسة اجلودةاأل

املتوسط  العبارة

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

مستوى 

 االستجابة

  مرتفع 1.066 2.48  نك لرؤية  وسياسة اجلودةفهم أفراد الب

 مرتفع 1.097 2.56  اعتماد سياسة الباب املفتوح يف العمل اإلداري 

اإلتصال يف خمتلف املستويات(افقي، عمودي ويف خمتلف 

  اإلجتاهات)

 مرتفع 1.286 2.37

 رتفعم 1.251 2.38  استعمال التكنولوجيات اجلديدة يف العمل( االنرتنت، االنرتانت.)

  مرتفع  2.44 املتوسط املرجح لبعد التواصل الفعال
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  مـــالتقييخامسا: 

لتحليل وتفسري  من أجل اإلجابة عن هذا السؤال استعملت املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية

  نة.اجتاهات العي

فراد العينة عن فقرات أجابات إل مهية النسبيةحنرافات املعيارية واأل: يوضح املتوسطات احلسابية واإل26جدول رقم

  .التقييم املتغري؛

املتوسط  العبارة

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

مستوى 

 االستجابة

  مرتفع  1.372 3.00  املمارسة املنتظمة لتدقيق اجلودة

 مرتفع 1.070 2.17  تقييم تكاليف اجلودة

حتليل البيانات املتعلقة باجلودة داخل البنك( معدل األخطاء  

  مثال...)

 مرتفع 1.174 2.25

 مرتفع 1.187 2.57  استخدام بيانات اجلودة لتقييم األداء القيادي

 مرتفع 920. 2.39  استخدام بيانات اجلودة لتقييم األداء الفردي

 مرتفع 1.106 2.41  داء املصاحل استخدام بيانات اجلودة لتقييم أ

 مرتفع 1.222 2.25  اهلدف من التقييم هو التحسني 

  مرتفع 2.43  املتوسط املرجح لبعد التقييم

   SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات 
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 املنتظمة املمارسةوجاءت العبارة ،  2.43مبتوسط حسايب مرتفعيف املدى التقييم جاءت العبارات املعربة عن 

 اجلودة بيانات ستخدام، وجاءت العبارة ا3.00يف املدى مرتفع مبتوسط حسايب يف املرتبة االوىل اجلودة لتدقيق

 املصاحل أداء لتقييم اجلودة بيانات استخدام ، وجاءت2.57يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب  القيادي األداء لتقييم

فقد جاءت يف املرتبة  الفردي األداء لتقييم اجلودة ناتبيا استخدام، أما 2.41مبتوسط حسايب  يف املرتبة الثالثة

  ،1.22واحنراف معياري 2.25 التحسني هو التقييم من اهلدف، مث تليها العبارة  2.39اخلامسة مبتوسط حسايب

 اجلودة تكاليف تقييم، وتليها يف املرتبة السابعة 2.25مبتوسط حسايب  التحسني هو التقييم من اهلدفوكذلك 

. من خالل النتائج واملقابلة اليت اجريت مع مرتفعوجل العبارات يف مدى االستجابة  ، 2.17حسايب مبتوسط 

كمعدل   ن هناك نقص يف االهتمام بعمية التقييم وحتليل البيانات املتعلقة باجلودةأافراد من العينة املبحوثة جند 

داء األفراد واملصاحل أيساهم يف تقييم  نأاألخطاء ومعدل الغياب  وسرعة دراسة امللفات وهذا ما من شأنه 

والقيادات، فاهلدف من التقييم هو حتسني العملية اإلدارية وارضاء الزبائن خبدمة ذات جودة وليس العقاب أو تتبع 

  خطاء العاملني.أ

   التدريبسادسا: 

ليل وتفسري لتح من أجل اإلجابة عن هذا السؤال استعملت املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية

  اجتاهات العينة.

فراد العينة عن فقرات أإلجابات  مهية النسبيةحنرافات املعيارية واأل: يوضح املتوسطات احلسابية واإل27جدول رقم 

  .التدريب املتغري؛

اإلحنراف  املتوسط احلسايب العبارة

 املعياري

 مستوى اإلستجابة

 مرتفع 888. 2.05  اعتبار العاملني مورد ذو قيمة جيب تطويرهم

 مرتفع 1.370 2.44  جيب أن يشمل التدريب مجيع العاملني
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 مرتفع 831. 1.77  جيب أن يتواصل التدريب ويستمر

 مرتفع 1.218 2.20  تدريب العاملني على العمل اجلماعي

 مرتفع 1.289 2.03  تدريب العاملني على أساليب حل املشاكل

 رتفعم 878. 2.14  حث األفراد على تطوير معارفهم

 مرتفع  2.1  املتوسط املرجح لبعد التدريب

   SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات  

حني جاءت  يف.  2.1مبتوسط حسايب مرتفعمستوى االستجابة يف  لتدريباجاءت العبارات املعربة عن 

 على العاملني تدريب ةوتليها يف املرتبة الثاني 2.44يف املرتبة األوىل العاملني مجيع التدريب يشمل نأ جيبلعبارة ا

يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب  معارفهم تطوير على األفراد حث، والعبارة 2.20مبتوسط حسايب  اجلماعي العمل

والعبارة  2.05مبتوسط حسايبيف املرتبة الرابعة  تطويرهم جيب قيمة ذو مورد العاملني اعتباروالعبارة  ،2.14

 يتواصل نأ جيب؛  والعبارة 2.03حلت خامسا مبتوسط حسايب شاكلامل حل أساليب على العاملني تدريب

ومن خالل املالحظة مت تسجيل تفاوت يف مستويات   .1.77جاءت سادسة مبتوسط حسايب ويستمر بيالتدر 

هلذا من املهم رفع درجة االهتمام  وجاء هذا التفاوت لصاحل وكاالت الشمالالعاملني يف الوكاالت البنكية 

ساليب حل املشاكل كخرائط باريتو أكثر على الرتكيز على تدريب العاملني أن يتواصل ويستمر، و بالتدريب وأ

، وكذلك على طرق العمل اجلماعي، وتعظيم االستفادة من املعارف والعصف الذهين  وطريقة السبب والتأثري

  واملهارات يف البنك.

   مشاركة العاملينسابعا: 

لتحليل وتفسري  تعملت املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعياريةمن أجل اإلجابة عن هذا السؤال اس

  اجتاهات العينة.
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فراد العينة عن فقرات أإلجابات  مهية النسبيةاملعيارية واأل حنرافاتواإل: يوضح املتوسطات احلسابية 28جدول رقم

  مشاركة العاملني. املتغري؛

املتوسط  العبارة

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

مستوى 

 االستجابة

  مرتفع  1.196 2.74  درجة استعمال حلقات اجلودة

  مرتفع 971. 2.41  درجة استعمال فرق حتسني اجلودة

  مرتفع  1.224 2.89  تلقي املقرتحات على كامل املستويات يف البنك

 مرتفع 655. 2.40  تطبيق مقرتحات العاملني بعد التقييم

 املستويات درجة مشاركة العاملني يف قرارات اجلودة يف

  التنظيمية الدنيا 

 مرتفع 920. 2.11

 مرتفع 1.085 2.57  الرتكيز على العمل اجلماعي أكثر من العمل الفردي

 مرتفع 1.222 2.62  أسلوب املشاركة يف العمل ينمي فكرة اجلسد الواحد

  مرتفع 2.53  املتوسط املرجح لبعد مشاركة العاملني

   SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات 

 يف 2.53مبتوسط حسايب مرتفع مستوى االستجابةيف  العاملني مشاركةجاءت العبارات املعربة عن حمور 

ويف   2.89يف املرتبة االوىل مبتوسط حسايبالبنك  يف املستويات كامل على املقرتحات تلقيءت العبارة حني جا

 أسلوباما العبارة  ،2.74ثانية مبتوسط حسايب  اجلودة حلقات  استعمال درجة ، وحلت مرتفعمستوى استجابة 

 العمل على الرتكيز. مث العبارة 2.62فحلت ثالثة مبتوسط حسايب) الواحد اجلسد(  فكرة ينمي العمل يف املشاركة

 اجلودة حتسني فرق استعمال درجة. وجاءت العبارة 2.57رابعا مبتوسط حسايب الفردي  العمل من أكثر اجلماعي
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حلت سادسة مبتوسط حسايب  التقييم بعد العاملني مقرتحات تطبيق، والعبارة 2.41حسايب خامسة مبتوسط

مبتوسط  الدنيا التنظيمية املستويات يف اجلودة قرارات العاملني يف مشاركة درجةويف املرتبة السابعة  ؛  2.40

ري كاف ملؤسسة تريد تطبيق غ املشاركةمن خالل النتائج واملقابلة مت تسجيل ان هذا املستوى من  .2.11حسايب

نتاج اقرتاحات هم متطلبا�ا التحسني الذي ال يأت من فراغ بل هو أخرية من ادارة اجلودة الشاملة، هذه اال

يف نشاطات التحسني وحلقات اجلودة وفرق اجلودة هلذا على البنك الرفع من مستوى مشاركة ومشاركات األفراد 

 العاملني يف خمتلف االنشطة.

  التحفيزثامنا: 

لتحليل وتفسري  من أجل اإلجابة عن هذا السؤال استعملت املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية

  اجتاهات العينة.

فراد العينة عن فقرات أإلجابات  مهية النسبيةحنرافات املعيارية واأل: يوضح املتوسطات احلسابية واإل29جدول رقم

  ز.ــــــــــــالتحفي املتغري؛

املتوسط  رةالعبا

 احلسايب

اإلحنراف 

 املعياري

مستوى 

 اإلستجابة

 مرتفع 1.328 2.48  يتم عن طريق حتسني جو العمل التحفيــــــــــــز

 مرتفع 982. 2.11  يتم عن طريق املكافئات املالية التحفيــــــــــــز 

 مرتفع 1.319 2.66  يتم عن طريق املكافئات  املعنوية  ( الرتقية...) التحفيــــــــــــز

يتم االعتماد على املكافئات الروحية ( مثل: تلقاها عند ريب، 

  دير اخلري وانساه، دير الشر وتفكرو ...)

  مرتفع 1.241 2.75

 مرتفع 746. 2.05  يتم انطالقا من جودة العمل التحفيــــــــــــز
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أسلوب اللني واملودة والرمحة خيلق جوا من االنسجام ويزيد من 

  ية التحفيزفاعل

 مرتفع 1.297 2.39

  مرتفع 1.228 2.48  تقدر القيادة اآلراء البناءة للعاملني وتشجعها باستمرار

  مرتفع  2.41  املتوسط املرجح لبعد التحفيز

  SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات 

يتم العبارة  أوال ءتوجا. 2.41التحفيــــــــــــز يف املدى مرتفع مبتوسط حسايب جاءت العبارات املعربة عن

اإلعتماد على املكافئات الروحية ( مثل: تلقاها عند ريب، دير اخلري وانساه أو دير الشر وتفكروا ...) يف املدى 

مبتوسط  يف املرتبة الثانية...)الرتقية(  املعنوية املكافئات طريق عن التحفيــــــــــــز يتم،  مث 2.75املرتفع مبتوسط حسايب 

واحنراف  2.48باستمرار مبتوسط حسايب  وتشجعها للعاملني البناءة اآلراء القيادة ، تليها تقدر2.66حسايب 

واحنراف  2.48مبتوسط حسايب العمل جو حتسني طريق عن يتمالتحفيــــــــــــز  ، وجاءت رابعة العبارة1.22معياري 

التحفيز مبتوسط  فاعلية من ويزيد نسجاماإل من جوا خيلق والرمحة واملودة اللني ، والعبارة أسلوب1.32معياري

  ؛ 2.11سابعة مبتوسط حسايب  املالية املكافئات طريق عن يتمالتحفيــــــــــــز  جاءت خامسة، والعبارة2.39حسايب

يف املدى وجاءت جل العبارات  2.05مبتوسط حسايب  العمل جودة من نطالقاإ يتمالتحفيــــــــــــز واملرتبة الثامنة 

  .ضارتفع ايامل

  

  قات إدارة الجودة الشاملة  و تحليل اتجاهات افراد العينة نحو محور مع: المطلب الرابع

حنراف ساب املتوسطات احلسابية واإلحب الرئيسية الثالثةالدراسة  جابة على فرضيةيف هذا املطلب اإل سيتم

إدارة عيقات مل  ة االداريني يف بنك الربكةهناك مستوى إدراك مرتفع لدى القاد املعياري وحتديد مستوى االستجابة.

  اجلودة الشاملة
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فراد العينة عن فقرات أإلجابات  مهية النسبيةحنرافات املعيارية واأل: يوضح املتوسطات احلسابية واإل30جدول رقم

  دارة اجلودة الشاملة.إمعوقات  املتغري؛

املتوسط  العبارة

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

مستوى 

 ةاالستجاب

 مرتفع 533. 1.75   هناك معوقات حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

 مرتفع 911. 2.28   عدم وجود متخصصني يف جمال إدارة اجلودة الشاملة

قلة و /أو عدم جناعة الدورات التدريبية املتخصصة يف ادارة اجلودة 

  الشاملة

 مرتفع 735. 1.83

  مرتفع 1.003 2.38   دية ومقاومة التغيريالرغبة يف احلفاظ على األمناط التقلي

  متوسط 1.023 2.64  الرغبة يف حصد النتائج بسرعة

اخلشية من حتول ادارة اجلودة الشاملة إىل روتني مثل الفلسفات 

  اإلدارية االخرى

  مرتفع 1.042 2.56

  مرتفع 961. 2.28  عدم وجود معايري دقيقة لقياس األداء

  مرتفع 1.033 2.51  ال يوجد حتفيز حقيقي

  مرتفع 1.203 2.62  حمدودية فهم القيادات اإلدارية لفلسفة إدارة اجلودة الشاملة

عدم وجود مقاييس موضوعية ملعرفة مدى رضا العمالء واملستفيدين من 

  خدمات البنك

  مرتفع 1.193 2.92

  مرتفع  2.37  املتوسط املرجح لبعد املعوقات

   SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات 
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العبارة   حني جاءت يف.  2.37اءت العبارات املعربة عن املعوقات يف املدى مرتفع مبتوسط حسايبج

 2.92أوال مبتوسط حسايب عدم وجود مقاييس موضوعية ملعرفة مدى رضا العمالء واملستفيدين من خدمات البنك

 القيادات فهم حمدودية ت ثالثةوجاء ،2.64مبتوسط حسايب  بسرعة النتائج حصد يف الرغبة ، وحلت ثانية العبارة

 إىل الشاملة اجلودة إدارة حتول من اخلشيةوالعبارة ؛ 2.62مبتوسط حسايب  الشاملة اجلودة إدارة لفلسفة اإلدارية

 حقيقي حتفيز يوجد ال أما العبارة ،2.56 حلت رابعة مبتوسط حسايباألخرى  اإلدارية الفلسفات مثل روتني

  جاءت سادسة التغيري ومقاومة التقليدية األمناط على احلفاظ يف الرغبةو   ،2.51فحلت خامسة مبتوسط حسايب

 2.28مبتوسط حسايب  الشاملة اجلودة إدارة جمال يف متخصصني وجود عدموالعبارة ، 2.38مبتوسط حسايب 

حلت ثامنة مبتوسط حسايب  األداء لقياس دقيقة معايري وجود عدمو ، حلت سابعة 0.91ء وإحنراف معياري 

 التدريبية الدورات جناعة عدم أو/ و قلةويف املرتبة التاسعة جاءت العبارة ،  0.96واحنراف معياري   2.28

   .1.83مبتوسط حسايب الشاملة اجلودة إدارة يف املتخصصة

 

 اختبار فرضية العالقة بين القيادة ذات السلوك اإلبداعي والعوامل الحرجة: المبحث الثالث

   ةإلدارة الجودة الشامل

  

فراد العينة أحتليل اجتاهات  منالبحث وتفسريها بعد أن انتهى  اختبارا لفرضياتيتناول هذا املبحث 

إذ حللت البيانات اليت مت احلصول عليها للتعرف على أثر السلوك  القيادي اإلبداعي وحتديد مستوى اإلستجابة. 

 ال :ة من هذه الدراسةالرئيسية الرابعى الفرضية ة علجابسيتم اإليف توفري العوامل احلرجة إلدارة اجلودة الشاملة و 

داري لى الفكر اإلعناد تسقيادة االبداعي واملتمثل يف : اإلات داللة احصائية بني سلوك الذتوجد عالقة 

يف  α ≥ 0,05عند مستوى داللة احصائيدارة اجلودة الشاملة إسالمي، التغيري، التمكني. ومتطلبات تطبيق اإل

  النقاط التالية:ىل إوسيتم التطرق  .زائريبنك الربكة اجل
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  وىلالفرضية الفرعية األو  التوزيع الطبيعي اختبار -

  اختبار الفرضية الفرعية الثانية -

       اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -

    اختبار الفرضية الرئيسية -

   الفرعية االولى الفرضيةو  التوزيع الطبيعياختبار المطلب األول: 

  ار التوزيع الطبيعيأوال: اختب

ن البيانات ا�معة ختضع للتوزيع أجل التحقق من الفرضيات من املهم جدا التأكد من  أومن  يعترب اهم الفروض

ومن خالل  .حصائية يف اختبار الفرضياتساليب اإلحد األأحندار باعتباره سلوب اإلأالطبيعي، متهيدا الستخدام 

 اء اختبارا التوزيع الطبيعي وقد اختار الباحث اختبارميكن اجر SPSSبرنامج احلزم االحصائية 

Kolmogorov-Smirnov، :توزيع متصل له  وكما هو معلوم فالتوزيع الطبيعي يتصف باخلصائص التالية

، .)متماثل حول وسطه (صفر  ،تتساوى فيه مقاييس النزعة املركزية الوسط والوسيط واملنوال    ،شكل الناقوس

املساحة   ،طرفاه ميتدان إىل ماال �اية دون أن يلتقيا احملور األفقي  ،له يساوي الواحد الصحيحاالحنراف املعياري 

االلتواء و  ،عياري مبعىن أنه ميكن مقارنة أشياء خمتلفة،  مأسفله وفوق احملور األفقي تساوي الواحد الصحيح

  .الوسط) موجبه ويسارها سالبهحيمل نسب متساوية وثابتة من الوسط فجهة اليمني (ميني ، التفلطح صفر

 Kolmogorov-Smirnov : يوضح اختبار31جدول رقم

Kolmogorov-Smirnov  

Sig. درجة احلرية   

 املتغريات املستقلة

  التمكني 183. 87 063.

 التغيري 148. 87 056.

 الفكر االداري االسالمي 181. 87 073.

 الشاملة العوامل احلرجة إلدارة اجلودة 128. 87 080.

 املتغريات التابعة
 عوائق ادارة  اجلودة الشاملة 093. 87 062.

  SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات 
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H0 الطبيعي. : بيانات العينة مسحوبة من جمتمع  تتبع بياناته التوزيع  

H1.بيانات العينة مسحوبة من جمتمع  ال تتبع البيانات التوزيع الطبيعي  :  

بيانات تتبع ومنه نقبل الفرض العدمي القائل بأن ال 5أكرب من قيمة    P.valueقيمة  يتضح من اجلدول أن

 نرفض الفرض البديل. التوزيع الطبيعي و

  الفرعية االولى اختبار الفرضية ثانيا:

سيتم استخدام معامالت االرتباط الكتشاف العالقة بني املتغري املستقل اإلستناد على الفكر اإلداري 

املتغري التابع متطلبات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة. وكذا االحندار اخلطي البسيط ملعرفة األثر. وتنص و اإلسالمي 

بداعي واملتمثل يف  لقيادة اإلداللة احصائية بني سلوك ا ذاتتوجد عالقة العلى مايلي:  وىلالفرضية الفرعية األ

 0,05رة اجلودة الشاملة عند مستوى داللة احصائي سالمي ومتطلبات تطبيق اداداري اإلالفكر اإل علىستناد إلا

≤ α يف بنك الربكة اجلزائري  

تطبيق ادارة وابعاد متطلبات  اإلستناد على الفكر اإلداري اإلسالمي االرتباط بني مستوى حتليل عالقات -1

 اجلودة الشاملة

 وأبعاد متطلبات ياإلستناد على الفكر اإلداري اإلسالم: يوضح معامالت االرتباط  بني 32جدول رقم

   إدارة اجلودة الشاملة تطبيق 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

   SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات 
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يالحظ أن مستوى إدراك الفكر اإلداري اإلسالمي يرتبط مبتطلبات إدارة اجلودة الشاملة مبعامالت ارتباط 

وأدىن درجة للتخطيط اإلسرتاتيجي مبعامل    0.955أعلى معامل  التدريب بـ معنوية وعالية، حيث ظهر 

 . وعلى العموم كلما زاد مستوى الفكر اإلداري اإلسالمي  زادت العوامل احلرجة إلدارة اجلودة الشاملة.0.646

 لشاملةإدارة اجلودة اتطبيق متطلبات و مستوى إدراك الفكر اإلداري اإلسالمي حتليل عالقة األثر بني  -2

سيتم التأكد من تأثري املتغري املستقل   الفكر اإلداري اإلسالمي وتبين إدارة اجلودة الشاملةملعرفة العالقة بني

  واجلدول املوايل يلخص ذلك. .االعتماد على نتائج حتليل اإلحندار اخلطي البسيطعلى املتغري التابع ب

  

سالمي يف تبين داري اإللى الفكر اإلعستناد ثر اإلأختبار حندار إلنتائج حتليل التباين لإل: يوضح 33جدول رقم

   دارة اجلودة الشاملة.إ

   Fقيمة   متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  املصدر

  احملسوبة

��sig 

  44.588  1  44.588  االحندار

970.604  .000a  046.  85  3.905  اخلطأ  

    86  48.493  ا�موع

R  959  
  

 التحديد معامل

R Square 
.919  

   SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات 

ن هناك عالقة  هامة أنالحظ  33حندار ومن اجلدول رقمختبار هذه الفرضية قمنا باستخدام  حتليل اإلإل

 واملتغري التابع تبين ادراة اجلودة الشاملة حيث الفكر اإلداري اإلسالميإحصائية بني املتغري املستقل وذات داللة 

واليت  البديلة ومنه نقبل الفرضية (P. Value 0,000≤0,05 ) نأ ANOVA يف من اجلدولنالحظ 

وباالستناد  ،الفرض العدمية ونرفض حصائية بني املتغري املستقل واملتغري التابعإتنص على وجود عالقة ذات داللة 

التباين يف املتغري التابع   من ℅91.9فان املتغري املستقل يفسر مامقداره  R Square اىل قيمة معامل التحديد
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رتباط بقيمته حسبما يدعمها يف ذلك معامل اإل ينعالقة االرتباطية بني املتغري الوهذه القدرة التفسريية تنطوي على 

  .خرىأىل عوامل إوالنسبة املتبقية تعزى  .℅95.9البالغة 

  الفرضية الفرعية الثانيةاختبار المطلب الثاني: 

املتغري التابع متطلبات و الرتباط الكتشاف العالقة بني املتغري املستقل التغيري سيتم استخدام معامالت ا

  تطبيق ادارة اجلودة الشاملة. وكذا االحندار اخلطي البسيط ملعرفة األثر. وتنص الفرضية الفرعية الثانية على مايلي:

دارة إلتغيري ومتطلبات تطبيق بداعي واملتمثل يف اتوجد عالقة ذات داللة احصائية بني سلوك القيادة اإلال 

  .يف بنك الربكة اجلزائري α ≥ 0,05  اجلودة الشاملة عند مستوى داللة احصائي.

 وابعاد متطلبات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة. التغيريحتليل عالقات االرتباط بني مستوى  -1

  دة الشاملةوأبعاد متطلبات إدارة اجلو  غيري: يوضح معامالت االرتباط  بني الت34ل رقمجدو 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

   SPSSتمادا على خمرجات املصدر: اع
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يالحظ أن مستوى إدراك التغيري يرتبط مبتطلبات إدارة اجلودة الشاملة مبعامالت ارتباط معنوية وعالية، 

هذا   . و0.605وأدىن درجة للتخطيط اإلسرتاتيجي مبعامل    0.974التدريب بـ  لـحيث ظهر أعلى معامل 

  مستوى  العوامل احلرجة إلدارة اجلودة الشاملة. ىل إدراك عال بأمهية التغيري يف زيادة إيؤشر 

 إدارة اجلودة الشاملة تطبيق و متطلبات التغيريمستوى إدراك عالقة األثر بني  -2

ستقل على املتغري ملعرفة العالقة بني التغيري ومتطلبات إدارة اجلودة الشاملة سيتم التأكد من تأثري املتغري امل

  املوايل يلخص ذلك.واجلدول االعتماد على نتائج حتليل اإلحندار اخلطي البسيط التابع ب

  دارة اجلودة الشاملة.إثر التغيري يف تبين أختبار حندار إلنتائج حتليل التباين لإل: يوضح 35جدول رقم

   Fقيمة   متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  املصدر

  سوبةاحمل

sig  

  45.260  1  45.260  االحندار

1189.673  .000a  038.  85  3.234  اخلطأ  

    86  48.493  ا�موع

R  966a .  

  

 التحديد معامل

R Square 
. .933  

   SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات 

قة  هامة ن هناك عالأنالحظ   35رقمحندار ومن اجلدول ختبار هذه الفرضية قمنا باستخدام  حتليل اإلإل

 نالحظ يف اجلدول حيث ،دراة اجلودة الشاملةإالتغيري واملتغري التابع تبين لة احصائية بني املتغري املستقل وذات دال

حصائية االيت تنص على وجود عالقة ذات داللة  البديلة الفرضية ومنه نقبل  )P.Value  0,000≤0,05 ( نأ

فان   R Square ىل قيمة معامل التحديدإوباالستناد  ،العدمية يةالفرضونرفض  بني املتغري املستقل واملتغري التابع

 ةالتباين يف املتغري التابع  وهذه القدرة التفسريية تنطوي على العالقمن  ℅93.3املتغري املستقل يفسر مامقداره

  ℅96.6رتباط بقيمته البالغة رتباطية بني املتغري حسبما يدعمها يف ذلك معامل اإلاإل
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  الفرعية الثالثة يةختبار الفرضإالثالث:  المطلب

على املتغري التابع  التمكنيسيتم استخدام معامالت االرتباط الكتشاف العالقة بني املتغري املستقل 

متطلبات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة. وكذا االحندار اخلطي البسيط ملعرفة األثر. وتنص الفرضية الفرعية الثالثة على 

جد عالقة  ذات داللة احصائية بني سلوك القيادة اإلبداعي واملتمثل يف التمكني ومتطلبات تطبيق تو ال   مايلي:

  يف بنك الربكة اجلزائري. α ≥ 0,05  إدارة اجلودة الشاملة عند مستوى داللة احصائي.

 حتليل عالقات االرتباط بني مستوى التمكني وابعاد متطلبات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة. -1

وتبين إدارة اجلودة  بني التمكني االعتماد على نتائج حتليل اإلحندار اخلطي البسيط ملعرفة العالقة سيتم 

  الشاملة.

 ادارة اجلودة الشاملة تطبيق : يوضح معامالت االرتباط  بني التمكني وابعاد متطلبات36جدول رقم
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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ارة اجلودة الشاملة مبعامالت ارتباط معنوية وعالية، يالحظ أن مستوى إدراك التمكني يرتبط مبتطلبات إد

على التوايل وأدىن درجة لـمشاركة   0.83و 0.82لتدريب والتزام االدارة العليا بـ لحيث ظهر أعلى معامل 

  . 0.62العاملني مبعامل 

 و متطلبات إدارة اجلودة الشاملة التمكنيمستوى إدراك عالقة األثر بني  -2

التمكني ومتطلبات إدارة اجلودة الشاملة سيتم التأكد من تأثري املتغري املستقل على املتغري ملعرفة العالقة بني 

  واجلدول املوايل يلخص ذلك.التابع باالعتماد على نتائج حتليل اإلحندار اخلطي البسيط 

   الشاملة.ة اجلودة  يف تبين ادار ثر التمكنيأختبار حندار إلاين لإلنتائج حتليل التب : يوضح37جدول رقم

   Fقيمة   متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  املصدر

  احملسوبة

sig  

  34.447  1  34.447  االحندار

208.444  .000a  165. .  85  .14.047  اخلطأ  

    86  48.493  ا�موع

R  .843a   
  

 التحديد معامل

R Square 
.710  

   SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات 

ن هناك عالقة  هامة أنالحظ  37رقمحندار ومن اجلدول لفرضية قمنا باستخدام  حتليل اإلختبار هذه اإل

جند  من اجلدول حيث ،دراة اجلودة الشاملةإواملتغري التابع تبين  التمكنيل وذات داللة احصائية بني املتغري املستق

وجود عالقة ذات داللة احصائية واليت تنص على  الفرضية البديلة ومنه نقبل  ) (P.Value   0,000≤0,05 أن

ن إف  R Square ىل قيمة معامل التحديدإوباالستناد ، الفرض العدمي ونرفضبني املتغري املستقل واملتغري التابع 

عالقة الوهذه القدرة التفسريية تنطوي على ، التباين يف املتغري التابعمن  ℅71املتغري املستقل يفسر مامقداره.

  .℅84.3رتباط بقيمته البالغة حسبما يدعمها يف ذلك معامل اإل ينغري االرتباطية بني املت
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  .اختبار الفرضية الرئيسية للدراسةالمطلب الرابع: 

توجد عالقة ذات داللة احصائية بني سلوك القيادة االبداعي واملتمثل يف االستناد ال الختبار الفرضية 

ومتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشامــــلة عند مستوى داللة على الفكر اإلداري اإلسالمي، التغيري، والتمكــــني 

 Multiple يف بنك الربكة اجلزائري. مت استخدام اختبار حتليل االحندار املتعدد α ≥ 0,05احصــــائي

Regression Analysis    

اإلسالمي و  سيتم االعتماد على نتائج حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد ملعرفة العالقة بني الفكر اإلداري

  .التغيري، والتمكني وتبين إدارة اجلودة الشاملة

 ملخص النموذج :38جدول رقم 

Std. Error of the 
Estimate 

Adjusted R 2 R النموذج 

.15782 .956 .957 .978a  

  SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات            

ومعامل  0.97حيث بلغ    Rتباط البسيط يوضح اجلدول قيم معامل االرتباط الثالثة وهي معامل االر 

مما يعين ان املتغريات  0.95والذي بلغ   -R2واخريا معامل التحديد املصحح  0.95وهو يساوي   R2التحديد 

من  ℅95او  0.95املستقلة (التفسريية ) (الفكر االداري االسالمي، التمكني ، التغيري ) استطاعت ان تفسر 

  ىل عوامل خمتلفة.إرى تعزى خاأل  %5عوامل احلرجة لتطبيق ادارة اجلودة الشاملة، و سلوك املتغري التابع اي ال

  ANOVAحتليل التباين  39جدول رقم:

Sig F النموذج جمموع الربعات درجة احلرية   متوسط املربع 

 
.000a 

 االحندار 46.426 3 15.475 621.298

 البواقي 2.067 83 025.

 ا�موع 48.493 86 

   SPSSصدر: اعتمادا على خمرجات امل
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والذي ميكن التعرف من خالله على القوة التفسريية  ANOVAحتليل التباين  39رقم ميثل اجلدول 

   Fوكما نشاهد من جدول حتليل التباين املعنوية العالية الختبار    Fللنموذج ككل عن طريق احصائية 

 )0P.value ≤ .00 حندار اخلطي املتعدد من الناحية الية لنموذج اإل) مما يؤكد القوة التفسريية الع

كما و   Multiple Regression Analysis مت استخدام اختبار حتليل االحندار املتعدد وقد حصائية.اإل

 اليت ة البديلةالفرضيقبول وهذا يعين  α ≥ 0.05حصائيا عند مستوى معنوية إن االختبار دال أيوضح اجلدول 

ورفض  دارة اجلودة الشاملةإبداعي على متطلبات تطبيق بعاد السلوك القيادي اإلثر ألأية و ن هناك عالقة قو أقول ت

ن القادة االداريني يف املستويات العليا أوهو ما معناه  ℅95,7فالقوة التفسريية للنموذج بلغت  ،ية العدميةالفرض

دارة اجلودة الشاملة. فمن وظائف إلتطبيق  بعاد يف توفري العوامل احلرجةمهية هذه األدراك كبري ألإوالوسطى لديهم 

نه يعمل على أىل إ باإلضافةفحص  قوة العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغريات التابعة، حندار اخلطي املتعدد اإل

  يف منوذج رياضي يستخدم يف التنبؤ. طري هذه العالقةأت

ة اجلودة الشاملة يف ظل قيادة ذات سلوك دار إلتوفري العوامل احلرجة لتطبيق  النموذج الرياضييوضح و  

دارة اجلودة إبداعي يف توفري متطلبات تطبيق بعاد القيادة ذات السلوك اإلأثري تطبيق كل بعد من أبداعي مدى تإ

عادلة التنبؤية الرياضية ميكن استنتاج املات العليا والوسطى يف بنك الربكة، و داريني يف املستويالشاملة لدى القادة اإل

  :خالل اجلداول السابقة من

Requirements apply TQM = 0 .308 + 0.431 Leadership for change + 0.294 

leading Islamic + 0.104 leading empowering. 

دارة إالعوامل احلرجة لتطبيق بداعي و د القيادة ذات السلوك اإلبعاأاحصائية  بني كل بعد من  داللة ذات العالقة

دارة إبداعي يف سعيها لتطبيق ن القيادة ذات السلوك اإلأ ) ، وهذا يعينp value≤o.o5(اجلودة الشاملة 

دارية املألوفة بتعاد عن الطرق اإلدارية واإلعمليا�ا اإل يفتوفري العوامل احلرجة عليها ممارسة التغيري اجلودة الشاملة و 

لعاملني من خالل لتمكني الىل إن تسعى أيضا أا بداع، وعليهمما يساهم يف توفري جو مناسب للعمل واإل ،واملعتادة

إذا داء العمل أن أبداع، وال شك اإلوهذا ما يساعد على  فضل أعماهلم بشكل أممارسة ليتسّىن هلم   هذا التغيري
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ن أ، فمن املهم جدا والقادةف سيكون له أثر يف سلوك األفراد أوامر الشريعة السمحاء ومن ديننا احلنيمن  انطلق

  سالمي لتسريع وترية التغيري وتقبل فكرة التمكني.اإلداري اإلالفكر  علىلتغيري والتمكني مستندا يكون ا

ن التوجه اىل أحيث 0.03≥0.05 بداعي التمكيين دالة احصائيا لقد جاءت القيادة ذات السلوك اإلو  

. وقد جاءت ℅10 ـشاملة بىل الزيادة يف توفر العوامل احلرجة إلدارة اجلودة الإالتمكني بنقطة واحدة يؤدي 

ىل التغيري بنقطة واحدة إن التوجه أحيث  0.00  ≥0.05بداعي التغيريي دالة احصائيا القيادة ذات السلوك اإل

. وقد جاءت القيادة ذات السلوك 43.℅ ـىل الزيادة يف توفر العوامل احلرجة إلدارة اجلودة الشاملة بإيؤدي 

ىل الفكر إن التوجه أحيث  0.00  ≥0.05.سالمي دالة احصائيا.اإل دارياالبداعي املستند على الفكر اإل

  .29.4.℅ ـىل الزيادة يف توفر العوامل احلرجة إلدارة اجلودة الشاملة بإسالمي بنقطة واحدة يؤدي داري اإلاإل

  املعامالت  :40جدول رقم 

 B R2 Beta T  Sig  املتغري التابع  املتغري املستقل

دارة إمتطلبات تطبيق   التغيري

  اجلودة الشاملة

.431  .  

.957  

.571  8.480  000  

 033.  2.168  098.  104.  التمكني

 000.  338  338.  294.  سالميداري اإلالفكر اإل

(Constant) .308   .064   4.796 .000  

   SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات 
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كل من السلوك القيادي   ىاري االسالمي علولفحص أثر السلوك القيادي االبداعي  املستند على الفكر االد

 Pathاجلودة الشاملة فقد جلأ الباحث اىل فحص املسار  إدراةاالبداعي التمكيين والتغيريي وعلى متطلبات  

analysis  باستخدام Smart Pls 2.0الذي يعتمد منهج Structural Equation Modeling 

(SEM) ة وجود أثر أو عالقة بني أبعاد املتغريات املستقلة والتابعة على وهذا يف حال واستخدام الرزم  اإلحصائية

  حد سواء.

والشكل املوايل يوضح  وجود عالقة للسلوك القيادي االبداعي الفكر االداري االسالمي على السلوك القيادي 

لتمكني . وعالقة بني ا96.75، وأثر  على السلوك القيادي االبداعي التغيريي 40.29االبداعي التمكيين 

 على التوايل.  30.64و 5.34والتغيري 

:  يوضح  أثر الفكر اإلداري اإلسالمي على أبعاد السلوك القيادي اإلبداعي ومتطلبات تطبيق 14الشكل رقم 

إدارة اجلودة الشاملة 
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االستناد  فإننا نالحظ وجود أثر ذو داللة احصائية للبعد القيادي  tوباألخص قيم  15وبالرجوع اىل الشكل رقم 

.  (p≤0.05)على الفكر االداري االسالمي و السلوك االبداعي التمكيين والتغيريي عند مستوى داللة احصائية 

  ألبعاد الدراسة t: يوضح قيم 15شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

معيقات  قيادة ذات السلوك االبداعي وتخفيضية العالقة بين الاختبار فرض: المبحث الرابع

  الجودة الشاملةإدارة  تطبيق متطلبات

  

حتديد أثر العالقة من  وتفسريها بعد أن انتهي الرئيسية اخلامسةالبحث  تناول هذا املبحث اختبارا لفرضيةي

إذ حللت البيانات اليت مت احلصول عليها  دارة اجلودة الشاملة،إبني سلوك القيادة االبداعية ومتطلبات تطبيق 

ات داللة ذتوجد عالقة ال .ختفيض معيقات ادارة اجلودة الشاملةيف  للتعرف على أثر السلوك  القيادي اإلبداعي

سالمي، التغيري، التمكني. داري اإللى الفكر اإلعناد تسقيادة االبداعي واملتمثل يف  اإلاحصائية بني سلوك ال
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م وسيت .يف بنك الربكة اجلزائري α ≥ 0,05دارة اجلودة الشاملة عند مستوى داللة احصائيإ وختفيض معيقات

  التطرق إىل النقاط التالية:

 الفرضية الفرعية األوىل اختبار  -

  اختبار الفرضية الفرعية الثانية -

       اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -

 اخلامسة اختبار الفرضية الرئيسية -

 اختبار الفرضية الرئيسية السادسة -

  

  األولىالفرعية  يةختبار الفرضالمطلب األول: إ

ت االرتباط الكتشاف العالقة بني املتغري املستقل اإلستناد على الفكر اإلداري سيتم استخدام معامال

اإلسالمي على املتغري التابع ختفيض معيقات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة. وكذا االحندار اخلطي البسيط ملعرفة 

بني سلوك القيادة اإلبداعي  توجد عالقة  ذات داللة احصائيةالاألثر. وتنص الفرضية الفرعية األوىل على مايلي:  

واملتمثل يف اإلستناد على الفكر اإلداري اإلسالمي وختفيض معيقات متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة عند 

  يف بنك الربكة اجلزائري. α ≥ 0,05  مستوى داللة احصائي.

معيقات  ليل عالقات االرتباط بني مستوى اإلستناد على الفكر اإلداري اإلسالمي وختفيضحت -1

 متطلبات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة.

سيتم االعتماد على نتائج حتليل اإلحندار اخلطي البسيط ملعرفة العالقة بني اإلستناد على الفكر اإلداري 

  اإلسالمي  ومعيقات إدارة اجلودة الشاملة.

معيقات إدارة وختفيض   اإلستناد على الفكر اإلداري اإلسالمي: يوضح معامالت االرتباط  بني 41جدول رقم

  .اجلودة الشاملة
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Sig  العوائق  

0.000  
 االستناد على الفكر اإلداري اإلسالمي **0.884

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

   SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات        

يرتبط مبعوقات إدارة اجلودة الشاملة مبعامل ارتباط  االستناد على الفكر اإلداري اإلسالمييالحظ أن مستوى 

 .  0.927معنوي وعال، حيث ظهر معامل  العوائق 

و ختفيض معيقات متطلبات  االستناد على الفكر اإلداري اإلسالميمستوى إدراك عالقة األثر بني حتليل  -2

 إدارة اجلودة الشاملة

 ختفيض معيقات متطلبات إدارة اجلودة الشاملةو  سالمياالستناد على الفكر اإلداري اإلملعرفة العالقة بني 

سيتم التأكد من تأثري املتغري املستقل على املتغري التابع باالعتماد على نتائج حتليل اإلحندار اخلطي البسيط 

  واجلدول املوايل يلخص ذلك.

يف  اإلداري اإلسالمي االستناد على الفكر: يوضح نتائج حتليل التباين لإلحندار إلختبار أثر 42جدول رقم

  ختفيض معيقات متطلبات إدارة اجلودة الشاملة

   Fقيمة   متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  املصدر

  احملسوبة

� �

sig 

  32.075  1  32.075  االحندار
302.781  .000a  

  106.  85  9.004  اخلطأ

R  .884a  

  R Square .781 التحديد معامل

   SPSSادا على خمرجات املصدر: اعتم       
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نالحظ أن هناك عالقة  هامة  42إلختبار هذه الفرضية قمنا باستخدام  حتليل اإلحندار ومن اجلدول رقم

وذات داللة إحصائية بني املتغري املستقل الفكر اإلداري اإلسالمي واملتغري التابع معيقات ادراة اجلودة الشاملة 

 ومنه نقبل الفرضية البديلة (P. Value 0,000≤0,05 ) أن ANOVA نالحظ يف من اجلدول حيث

، ملتغري التابع ونرفض الفرض العدميواليت تنص على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغري املستقل وا

التباين يف  من 88.4فان املتغري املستقل يفسر ما مقدار  R Square وباالستناد اىل قيمة معامل التحديد

وهذه القدرة التفسريية تنطوي على العالقة االرتباطية بني املتغريين حسبما يدعمها يف ذلك معامل  املتغري التابع 

مكانه التخفيض من معيقات إسالمي بداري اإلستناد على الفكر اإلن اإلأأي  .℅78.1اإلرتباط بقيمته البالغة 

  .متطلبات إدارة اجلودة الشاملة

  ية الثانيةالفرضية الفرعالمطلب الثاني: اختبار 

سيتم استخدام معامالت االرتباط الكتشاف العالقة بني املتغري املستقل التغيري على املتغري التابع ختفيض 

معيقات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة. وكذا االحندار اخلطي البسيط ملعرفة األثر. وتنص الفرضية الفرعية الثانية على 

ية بني سلوك القيادة اإلبداعي واملتمثل يف التغيري وختفيض معيقات توجد عالقة  ذات داللة احصائالمايلي:  

  يف بنك الربكة اجلزائري. α ≥ 0,05  متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة عند مستوى داللة احصائي.

 حتليل عالقات االرتباط بني مستوى التغيري وختفيض معيقات متطلبات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة. -1

ماد على نتائج حتليل اإلحندار اخلطي البسيط ملعرفة العالقة بني التغيري  ومعيقات إدارة اجلودة سيتم االعت

  الشاملة.

 : يوضح معامالت االرتباط  بني التغيري ومعيقات إدارة اجلودة الشاملة43جدول رقم

Sig العوائق  

0.000  
 التغيري **0.927

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

   SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات                           
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يالحظ أن مستوى التغيري يرتبط مبعوقات إدارة اجلودة الشاملة مبعامل ارتباط معنوي وعال، حيث ظهر 

 .   0.927املعامل  العوائق 

 طلبات إدارة اجلودة الشاملةوختفيض معيقات مت التغيريمستوى إدراك عالقة األثر بني حتليل  -2

سيتم التأكد من تأثري املتغري  ختفيض معيقات متطلبات إدارة اجلودة الشاملةملعرفة العالقة بني التغيري و 

  املستقل على املتغري التابع باالعتماد على نتائج حتليل اإلحندار اخلطي البسيط واجلدول املوايل يلخص ذلك.

إدارة  متطلبات تطبيق يض معيقاتالتباين لإلحندار إلختبار أثر التغيري يف ختف: يوضح نتائج حتليل 44جدول رقم

  اجلودة الشاملة.

   Fقيمة   متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  املصدر

  احملسوبة

� �sig 

  35.264  1  35.264  االحندار

515.430  .000a  068.  85  5.815  اخلطأ  

    86  41.079  ا�موع

R  .927a   

 التحديد معامل

R Square 

.857  

   SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات        

ن هناك عالقة  هامة أنالحظ   44رقمحندار ومن اجلدول ختبار هذه الفرضية قمنا باستخدام  حتليل اإلإل

نالحظ يف  حيث ،دراة اجلودة الشاملةإ معيقاتالتغيري واملتغري التابع لة احصائية بني املتغري املستقل وذات دال

واليت تنص على وجود عالقة ذات داللة  الفرضية البديلة ومنه نقبل ) P.Value  0,000≤0,05 ( أن اجلدول

 R ىل قيمة معامل التحديدإوباالستناد  ،الفرض العدميونرفض  حصائية بني املتغري املستقل واملتغري التابعا
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Square  التباين يف املتغري التابع  وهذه القدرة التفسريية ن م ℅85.7فان املتغري املستقل يفسر مامقداره

أي  .℅92.7رتباط بقيمته البالغة رتباطية بني املتغري حسبما يدعمها يف ذلك معامل اإلاإل ةتنطوي على العالق

  .دراة اجلودة الشاملةإ . من معيقات متطلبات تطبيق℅92.7ان التغيري يستطيع ختفيض 

  ية الفرعية الثالثةالمطلب الثالث: إختبار الفرض

سيتم استخدام معامالت االرتباط الكتشاف العالقة بني املتغري املستقل التمكني على املتغري التابع 

ختفيض معيقات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة. وكذا االحندار اخلطي البسيط ملعرفة األثر. وتنص الفرضية الفرعية 

لة احصائية بني سلوك القيادة اإلبداعي واملتمثل يف التمكني وختفيض توجد عالقة  ذات دالالالثالثة على مايلي:  

  يف بنك الربكة اجلزائري. α ≥ 0,05  معيقات متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة عند مستوى داللة احصائي.

 دارة اجلودة الشاملة.إحتليل عالقات االرتباط بني مستوى التمكني وختفيض معيقات متطلبات تطبيق  -1

تم االعتماد على نتائج حتليل اإلحندار اخلطي البسيط ملعرفة العالقة بني التمكني  ومعيقات إدارة اجلودة سي

  الشاملة.

  .إدارة اجلودة الشاملة تطبيق متطلبات معيقاتوختفيض  : يوضح معامالت االرتباط  بني التمكني 45جدول رقم

Sig:  العوائق  

0.000  
 التمكني **0.720

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

   SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات                    

يالحظ أن مستوى التمكني يرتبط بتخفيض معوقات إدارة اجلودة الشاملة مبعامل ارتباط معنوي وعال، 

  . 0.720حيث ظهر املعامل  
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 إدارة اجلودة الشاملة تطبيق ختفيض معيقات متطلبات و التمكنيمستوى إدراك عالقة األثر بني  -2

سيتم التأكد من تأثري املتغري  ختفيض معيقات متطلبات إدارة اجلودة الشاملةملعرفة العالقة بني التمكني و 

  املستقل على املتغري التابع باالعتماد على نتائج حتليل اإلحندار اخلطي البسيط واجلدول املوايل يلخص ذلك.

ختفيض معيقات متطلبات إدارة : يوضح نتائج حتليل التباين لإلحندار إلختبار أثر التمكني يف 46مجدول رق

  اجلودة الشاملة

�  احملسوبة Fقيمة   متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  املصدر �sig 

  21.294  1  21.294  االحندار

91.478  .000a  233.  85  19.786  اخلطأ  

    86  41.079  ا�موع

R  .720a  

 التحديد معامل

R Square 

.518  

   SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات        

نالحظ أن هناك عالقة  هامة  46إلختبار هذه الفرضية قمنا باستخدام  حتليل اإلحندار ومن اجلدول رقم

من اجلدول  دة الشاملة، حيثوذات داللة احصائية بني املتغري املستقل التمكني واملتغري التابع معيقات إدراة اجلو 

واليت تنص على وجود عالقة ذات داللة  لبديلةومنه نقبل الفرضية ا  (P.Value   0,000≤0,05 ) جند أن

 R ىل قيمة معامل التحديدإ، وباالستناد عدميالفرض ال احصائية بني املتغري املستقل واملتغري التابع ونرفض

Square  من التباين يف املتغري التابع، وهذه القدرة التفسريية  ℅51,8داره.فإن املتغري املستقل يفسر مامق

أي  .℅72تنطوي على العالقة االرتباطية بني املتغريين حسبما يدعمها يف ذلك معامل اإلرتباط بقيمته البالغة 

  .℅51,8 مكان التمكني ختفيض معيقات متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملةإب
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  الفرضية الرئيسية المطلب الرابع: اختبار

توجد عالقة ذات داللة احصائية بني سلوك القيادة االبداعي واملتمثل الالرئيسية اخلامسة الختبار الفرضية 

متطلبات تطبيق إدارة التخفيض من معيقات يف االستناد على الفكر اإلداري اإلسالمي، التغيري، والتمكــــني و 

تم استخدام اختبار حتليل سي يف بنك الربكة اجلزائري α ≥ 0,05ــــائياجلودة الشامــــلة عند مستوى داللة احص

  .Multiple Regression Analysis االحندار املتعدد

ستناد على الفكر اإلداري اإلسالمي، التغيري، بداعي واملتمثل يف اإلسلوك القيادة اإلأثر  : يوضح47جدول رقم 

  تطبيق إدارة اجلودة الشامــــلةمعيقات متطلبات  منالتخفيض يف والتمكــــني 

 B R2 Beta T  Sig  املتغري التابع  املتغري املستقل

ختفيض معيقات   التغيري

  إدارة اجلودة الشاملة

.566    

.957  

  

.814 6.742  . 000 

 164 .  1.403- 113.-  111.-  التمكني

 140.  1.490 116.  173.  الفكر اإلداري اإلسالمي

(Constant) .308   .699   6.584 .000  

   SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات        

  Multiple Regression Analysis والختبار الفرضية مت استخدام اختبار حتليل االحندار املتعدد 

نسبته  ويفسر ما  α ≥ 0.05بعد التغيري دال إحصائيا عند مستوى معنوية لوكما يوضح اجلدول أن االختبار 

56 غري  فهي إلسالمياألبعاد التمكني والفكر اإلداري ادارة اجلودة الشاملة، أما إتابع معيقات من املتغري ال

بعد التغيري له أثر يف ختفيض معيقات متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة واالبعاد أن دالة إحصائيا، وهذا يعين 

ادهم على الفكر االداري االسالمي والقيام االخرى ليس هلا تأثري. ولعله ميكن تفسري ذلك بكون العاملني يف استن
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بعملية التمكني امنا ينطلقون من مبادرات شخصية غري رمسية، أي التوجد يف اهليكل التنظيمي للبنك اجراءات 

تعارض مع اللوائح واإلجراءات اجتهادا منهم وعندما ال يكون هناك هلذا فهم خيفضون من املعيقات  واضحة

غيري فعادة ما يكون خمطط له و يستهدف حل مشكلة معينة وهذا ما يفسر معنوية هذا املنظمة للعمل. أما الت

  البعد.

  المطلب الخامس: اختبار الفرضية الرئيسية السادسة

السادسة التوجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات نظرة القادة  الرئيسية لإلجابة على الفرضية

واخللفية عن الفكر اإلداري  يق إدارة اجلودة الشاملة تبعا ملتغري اخلربة االداريني يف بنك الربكة ملتطلبات تطب

. مت استخدام حتليل التباين االحادي للكشف فيما اذا كانت هناك 0.05عند مستوى داللة احصائية اإلسالمي 

  واختبار املقارنات البعدية لتحديد مصدر الفروقفروق دالة احصائيا. 

  عية االوىل.: اختبار الفرضية الفر أوال

التوجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات نظرة القادة االداريني يف بنك الربكة ملتطلبات تطبيق  

  .0.05إدارة اجلودة الشاملة تبعا ملتغري اخلربة عند مستوى داللة احصائية 

اذا كانت هناك فروق دالة مت استخدام حتليل التباين االحادي للكشف فيما الفرعية االوىل  الفرضيةولإلجابة على 

  يوضح ذلك. 48واختبار املقارنات البعدية لتحديد مصدر الفروق تبعا ملتغري اخلربة واجلدول رقم احصائيا. 

: يوضح نتائج اختبار حتليل التباين للفرق بني نتائج اجابات القادة حول متطلبات تطبيق ادارة 48جدول رقم

  اجلودة الشاملة

sig F احملور مصدر التباين جمموع املربعات درجة احلرية متوسط املربعات 

متطلبات اجلودة  بني ا�موعات 37.98 4 9.49 74.13 000

  الشاملة
 داخل ا�موعات 10.5 82 0.128 

 0.05عند مستوى داللة احصائية                                             Spssاملصدر: باالعتماد على خمرجات 
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  0.05ائج اجلدول اىل وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة احصائية تشري نت 

يف أراء مفردات الدراسة حول متطلبات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة ميكن ان تعزى اىل متغري اخلربة، وملعرفة 

 لمقارنة بني املتوسطاتاجتاهات الفروق بني االفراد وفقا ملتغري اخلربة سيتم اجراء اختبار املقاربات البعدية ل

 نتائج اختبار شيفيه للفروق تبعا ملتغري اخلربة حول متطلبات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة.يوضح  :49اجلدول رقم 

 5اقل من  10و 5بني  سنة 15و11 سنة 20و16 20اكثر من 
  اخلربة املتوسط

1.59  3.15  2.20  1.8  1.42  

 سنوات 5اقل من  1.42 ـ    

 سنوات 10و 5بني  1.8  ـ   

 سنة 15و11 2.20   ـ  

 سنة 20و16 3.15    ـ 

 سنة 20اكثر من  1.59     ـ

  0.05عند مستوى داللة احصائية                                                                  Spssاملصدر: باالعتماد على خمرجات 

 

يتضح وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة من خالل نتائج اختبار شيفة املوضح اعاله 

 هحول متطلبات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة وفقا ملتغري اخلربة ولصاحل القادة الذين لديهم خربة اكرب  وهذ 0.05

مة العمل ملدة طويلة تكون لديهم  نظرة أمشل واكرب جتاه العوامل امله احيث ان االفراد اذين مارسو  ةمنطقي نتيجة

  واحلرجة للجودة الشاملة.
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  اختبار الفرضية الفرعية الثانية. ثانيا:

التوجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات نظرة القادة االداريني يف بنك الربكة ملتطلبات تطبيق إدارة  

  .0.05اجلودة الشاملة تبعا ملتغري اخللفية عن الفكر االداري االسالمي عند مستوى داللة احصائية 

مت استخدام حتليل التباين االحادي للكشف فيما اذا كانت هناك فروق دالة  الفرضية الفرعية الثانيةولإلجابة على 

   يوضح ذلك. 50واجلدول  بعا ملتغري اخللفية عن الفكر االداري االسالمي احصائيا

حول متطلبات تطبيق ادارة  : يوضح نتائج اختبار حتليل التباين للفرق بني نتائج اجابات القادة50جدول رقم

  اجلودة الشاملة

sig F احملور مصدر التباين جمموع املربعات درجة احلرية متوسط املربعات 

00 101.86 

متطلبات  بني ا�موعات 40.36 4 10.92

اجلودة 

  الشاملة
 داخل ا�موعات 8.12 82 0.99

 ا�موع   48.39   

  0.05عند مستوى داللة احصائية                                                                  Spssاملصدر: باالعتماد على خمرجات 

  0.05تشري نتائج اجلدول اىل وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة احصائية 

 اخللفية عن الفكر يف أراء مفردات الدراسة حول متطلبات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة ميكن ان تعزى اىل متغري

االداري االسالمي، وملعرفة اجتاهات الفروق بني االفراد وفقا ملتغري اخللفية عن الفكر االداري االسالمي، سيتم 

 اجراء اختبار املقاربات البعدية للمقارنة بني املتوسطات
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حول  داري االسالمينتائج اختبار شيفيه للفروق تبعا ملتغري اخللفية عن الفكر االيوضح  :51اجلدول رقم 

 متطلبات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة.

 ضعيفة جدا ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جدا
 املتوسط

اخللفية عن الفكر 

  االسالمياالداري 
3.81  3.21  2.09  1.50  1.04 

 ضعيفة جدا 1.04 ـ    

 ضعيفة 1.50  ـ   

 متوسطة 2.09   ـ  

 كبرية 3.21    ـ 

 ة جداكبري  3.81     ـ

  0.05عند مستوى داللة احصائية                                                                  Spssاملصدر: باالعتماد على خمرجات 

من خالل نتائج اختبار شيفة املوضح اعاله يتضح وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 

ولصاحل القادة  اخللفية عن الفكر االداري االسالميدة الشاملة وفقا ملتغري حول متطلبات تطبيق ادارة اجلو  0.05

ويعزى هذا ملعرفتهم واطالعهم على مقومات واسباب جناح  خلفية كبرية عن الفكر االداري االسالميالذين لديهم 

يف كل ا�االت مبا فيها ا�ال األمم السابقة وكذا اميا�م واعتقادهم باألثر االجيايب يف اتباع اوامر الشريعة السمحاء 

  االداري واتقان العمل على وجه اخلصوص.
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  خالصة الفصل الرابع:

 العليا املستويات يف دارينياإل القادة لدى احلرجة للعوامل دراكياإل الواقعمت التوصل يف هذا الفصل املعنون بــــ

   نتائج نلخصها فيما سيأيت: اىل الربكة بنك يف والوسطى

دة اإلدارية يف بنك الربكة تدرك أمهية التغيري بشكل كبري يف بقاء البنك وتطور ادائه، تدرك ان التغيري القيا

لطرق واساليب حديثة يف التسيري تساعد على اإلبداع و التخلص من األمناط القدمية يف التسيري، واتضح للباحث 

لوك ابداعي يساعد يف غرس بذور النجاح  والتطور أن القادة واعون بأمهية  الرتاث والفكر اإلداري اإلسالمي كس

وواعون أن الفكر اإلداري اإلسالمي ليس الفكر الذي جاء ليغلق الباب على األفكار االخرى، والحظ الباحث 

  إدراك ووعي مرتقع بأمهية التمكني للعاملني من أجل خلق جو  مناسب للعمل واالبداع.

التخطيط ، دارة العلياادراك والتزام اإلجة إلدارة اجلودة الشاملة؛ وهناك إدراك مرتفع ألغلب العوامل احلر 

مر نفسه لرتكيز على العمالء ، التواصل الفعال، التقييم، التدريب، مشاركة العاملني، التحفيز واألا، سرتاتيجياإل

  إدارة اجلودة الشاملة.ملعوقات تطبيق 

بداعي؛ التغيري و التمكني واإلستناد على الفكر هناك عالقة  واثر بني أبعاد القيادة ذات السلوك اال 

من املتغري التابع ومنه نقول أن هناك أثر   95℅اإلداري اإلسالمي حيث وجدنا أن املتغريات املستقلة تفسر 

متوسط لبعد الفكر االداري االسالمي جتاه العوامل احلرجة إلدارة اجلودة الشاملة؛ أثر ضعيف لبعد التمكني جتاه 

إلدارة اجلودة الشاملة اجلودة الشاملة؛ أثر كبري نوعا ما لبعد التغيري جتاه  العوامل احلرجة إلدارة  احلرجةالعوامل 

وهناك عالقة بني  املمارسات القيادية االبداعية  والتخفيض من معيقات إدارة  اجلودة الشاملة اجلودة الشاملة.

دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة احصائية بني و  .اجلودة الشاملة سواء كانت بطريقة رمسية او غري رمسية

متوسطات نظرة القادة الداريني يف بنك الربكة ملتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تعزى ملتغري اخلربة واخللفية عن 

  .الفكر اإلداري اإلسالمي
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  النتائج و التوصيات

  أوال: الدراسة النظرية

ن تالمس أفكار اليت حتاول واأل راءاألولكن هناك جمموعة من  ،ليس هناك اتفاق على مفهوم واحد للجودة

و والرأي الفاصل هو للمستهلك أ الء�ا عدم ترك أي شيء للصدفة وجتاوز توقعات العممن يرى أفهناك ، اجلودة

سة فهناك شبه اتفاق على مخ واليت عرفت تصنيفات كثرية األكثر اتفاق عليه هو أبعاد اجلودة، الزبون، غري أن األمر 

يضا بني الباحثني حول مراحل أكما يوجد شبه اتفاق   اإلستجابة وامللموسية.أبعاد هي: املوثوقية، الضمان، التعاطف، 

علمية والرقابة واليت من خالهلا ظهرت أوىل مراحل تطور اجلودة ، فالكل يعرتف بدور تايلور يف إرساء مبادئ اإلدارة ال

خطاء وتصحيح ، واهلدف منها اكتشاف األ Quality controlإدارة اجلودة الشاملة، أال وهي مراقبة اجلودة 

خطاء من األساس والرقابة الشاملة من بدء يد اجلودة واليت �دف إىل منع األالعيوب، أما املرحلة الثانية فكانت تأك

مرحلة اجلودة الشاملة واليت تؤكد على أداء العمل بالشكل الصحيح من و املنتج حىت وصوله إىل املستهلك،  تصميم

. ويبقى أن نشري إىل أن اجلودة كفكرة انطلقت من ا�ال االنتاجي، ونظرا ميعاجل تطلب تظافر جهوديأول مرة 

ناك مفهوم للجودة يف القطاع اخلدمي . وقد صبح هفقد تأخرت نوعا ما مث ما لبث أن أخلصوصية القطاع اخلدمي 

أن مجع  د على تعريف واحد لكن فيما يبدواعرف مفهوم إدارة اجلودة الشاملة الكثري من األفكار واليوجد اتفاق حمد

شارة إىل أنه جيب مراعاة خصوصية كل مؤسسة يف حال اآلراء كلها يعترب هو التعريف األمثل، مع اإلتلك األفكار و 

ومن املسلمات أن إدارة اجلودة الشاملة كانت إنطالقتها يف اليابان عن طريق العامل االحصائي الياباين  التطبيق،

Deming  مراض ة عشر إلدارة اجلودة الشاملة واألربعمريكا وهو صاحب  املبادئ األمث انتقلت عن طريقه إىل أ

ما أ افحص. حسن)،خطط. نفذ .(صاحب العجلة دارة اجلودة الشاملة بنجاح، و السبعة القاتلة اليت �دد تطبيق إ

Juran جلودة، ضافة اليت تعتمد على مراقبة اجلودة وأيضا ثالثية اجلودة املعروفة باختصار ختطيط افهو صاحب اإل

  .لتطبيق إدارة اجلودة الشاملةفهو صاحب اخلطوات األربعة عشر  Crosbyأما  ضبط اجلودة، حتسني اجلودة،
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كان اهتمامه أكثر بالعمليات اإلحصائية وكذا اإلهتمام بالعميل الداخلي من خالل فكرة فرق فقد   Ishikawaأما  

  حاول أن يبين منوذج متكامل من خالل مجع أغلب أفكار الرواد السابقني. Baldrigeالعمل. فيما 

أكثر وتكلفة وال شك أن فلسفة مثل هذه تنطوي على مزايا عديدة، لعل أمهها حتقيق رضا الزبون واالنتشار  

قل وجودة أكرب. وال ميكن احلديث عن إدارة اجلودة الشاملة بدون التعريج على نظرة الفكر اإلداري اإلسالمي أ

، فهي النظرة املميزة للفرد هي اإلضافةللجودة، واليت وإن مل تأت جبديد يف أدوات التطبيق كالوسائل اإلحصائية إّال أّن 

سالمي قتصاد اإلاإلسالمي من خالل ربط التطبيق مبفهوم اإلنتاجية والعمل يف اإلمستمدة من مبادئ الفكر اإلداري 

عروفة يف املالفكرة غري ة رب العمل، وفكرة االحتساب هذه واعتمادها أيضا على الرقابة املزدوجة، الرقابة الذاتية ورقاب

ندما ال يثمن عمله، أو ال يكون هناك الفكر اإلداري التقليدي، واليت تنص على أن اإلنسان حيتسب أجره عند اهللا ع

قدرة على تثمينه، باإلضافة إىل املبادئ األخرى املعروفة كالتحسني املستمر للعمل، والشمولية، والتأكيد على النتائج، 

ومشروعية األهداف والوسائل، وإن كانت الكثري منها معروفة إّال أن الفكر اإلداري اإلسالمي يتميز بتلك اإلضافة 

استخالص أهم  د إدارة اجلودة الشاملة يهدف إىلداري. ومما جيدر اإلشارة إليه أن تناولنا لرواإلية والروحية للفكر االقيم

خذت أمساء الّرواد بة جلوائز اجلودة، واليت أيضا أاملتطلبات أو العوامل احلرجة إلدارة اجلودة الشاملة. واألمر نفسه بالنس

عتمدت الكثري من الدول على أفكار هؤالء الّرواد يف إنشاء جوائز اجلودة، ففي يف بلدا�م األصلية وأفكارهم. وا

يف حني  Baldrige، أما أمريكا فأنشئت جائزة Demingاليابان ُعرفت جائزة اجلودة باسم العامل الياباين الشهري 

اجلزائر للجودة واليت تعرب عن اعتمدت اجلزائر على معايري اجلوائز العاملية السابقة وجوائز اخرى يف استحداث جائزة 

  العوامل احلرجة إلدارة اجلودة الشاملة.

دوات والتقنيات يف  عملها كالعصف الذهين، وطريقة  اجلودة الشاملة على جمموعة من األوتعتمد ادارة  

  خرى.ط باريتو، وجمموعة من األدوات األكايزن، وخمطط السبب والتأثري، وخمط

هذا  ،فيهم لبذل جمهودات للقيام بنشاطات خمتلفة والتأثريك الناس حنو اهلدف القيادة هي القدرة على حتري

ن موضوع القيادة يعترب من بني املواضيع الكثرية أواحلقيقة  ،ميكن اطالقه يف موضوع القيادةواحد من التعاريف الذي 

ن مجيع أن نقول أنه يصلح إدارية فوكبقية العلوم االجتماعية واإل .دراكاإقل نه يبقى األأ ّال إ ،اليت مت البحث فيها
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ن هناك اتفاق بني أكيد و المست جزء من مفهوم القيادة. ورمبا يبقى الشيء األأفكار هي جزء من احلقيقة األ

على عكس القيادة اليت تركز على  ةهداف القصري خرية تركز على األهذه األ ،دارةعلى التفريق بني القيادة واإل الباحثني

جيازف ويسعى  داري فهو الو اإلأ دارةما اإلأ ،وتتميز حبب ا�ازفة وتؤكد على القيم اجلوهرية ،املدىهداف بعيدة األ

كثر قدرة على رسم الصورة أما القائد فأ ،داريةكثر قدرة على تسيري العمليات اإلأ فاإلداريدائما لالبتعاد عن اخلطر 

مر أففي احلقيقة القيادة هي  ،يضاأيوجد اتفاق عليها هي  فالما صفات القيادة أاملستقبلية وحتريك الناس حنو اهلدف. 

و أ ،و الرتكيز على حتقيق النتائجأاملرح  وأو احلزم أىل الذكاء اخلارق إفقد حنتاج  ،خرآىل إتلف من شخص ختنسيب 

كر سابقا هو ما ذُ ك  فاألمر ،و جزء منهاأو كلها أو الدبلوماسية أو املهابة أو اللباقة أكثر أفراد العمل على دفع األ

فراد حنو وهم الذين حيركون األ ،ةؤسسمهية كبرية يف حياة املؤسسات فهم الذين يرمسون توجهات املأنسيب. وللقادة 

ة ؤسسن توالها قائد متميز وكم من مأة متعثرة حتسنت بعد ؤسسوهم الذين يصنعون الفارق فكم من م ،هدافاأل

 فاألوىلمصادر القوة من جمموعة القائد يف عمله يعتمد على و والتطور.  العلإلقمكانيات ن لديها كل اإلأتعثرت رغم 

وهي  ،و من املنصب الذي يشغله وهي قوة املنصب، والثانية هي القدرة على املكافئةأيستمدها من اهليكل التنظيمي 

ان مينحهم مقابل  نهبإمكان القائد أعندما يعملون يعلمون  فاألفراد ،يف احلقيقة تستمد من املنصب الذي يشغله

ما املصدر الثالث املرتبط أ .و الرتقيةأترقية فهم جيتهدون ليحصلوا على تلك العالوة  وأعالوة  ؛و عملهمأجلهودهم 

ما املصدر الرابع أ و املقصر،أن يعاقب الفرد املخطئ أبحكم املنصب ميكن للقائد فالقدرة على العقاب  يباملنصب فه

ما املصدر أو ضد املرؤوسني. أو نشرها واستخدامها لصاحل أحجبها  وبإمكانهلك املعلومة فهي املعلومة فالقائد ميت

خري فهو ما املصدر األأىل من يعلمهم ويصقل مهارا�م، إتباع الذين هم حباجة رها األاخلامس فهي اخلربة اليت يقدّ 

ىل ظهور إمن مصادر القوة يؤدي  عتماد بشكل مفرط على منط معنياإلو  .قطالفضل املصادر على اإلأالقدوة وهو 

عتماد على مصادر القيادة وشخصية حسب درجة اإلوذلك و املشاركة أو احلرة أو الدميقراطية أ األوتوقراطيةالقيادة 

  القائد واحمليط من حوله.

ليت نظرية السمات القيادية وابكانت بدايا�ا   ،مناط من القيادة هي نتاج لنظريات ودراسات متعددةن هذه األإ

ىل سلوكيات إن اثبتت فشلها مت التوجه أقائد،  وبعد أنه ن توافر صفات معينة يف شخص متكننا من القول عنه أترى 

قف ااملو  مماأو ال، لكن هذا املدخل مل يصمد أن كان هذا السلوك فعال يف القيادة إفمن خالهلا يتم حتديد  ،القائد
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ىل نظريات معاصرة تتبىن وجهة إلنخلص و  ،رية للموقف يف الدراساتالعوامل املتغ إلدخالتاح فرصة أوالظروف مما 

 ه هيهذو  ،كنظريات معاصرة  تباع بطريقة كبريةعلى األ التأثريو حتويلي ميكنه أن هناك قائد كاريزمي أالنظر القائلة 

نسان بطبعه ن اإلأف بسالمي فهي تعرت داري اإلما القيادة يف الفكر اإلأ .و املدخل الوضعيأللقيادة  ةالتقليديالنظرة 

خالقي والروحي يف الفرد، وتتجلى هذه م الرتكيز على اجلانب القيمي واألهلذا يت ،حيب القيادة  وهي غريزة موجودة فيه

ستبشار واستشعار عظمة اهللا ساس من املودة والرمحة والتفاؤل واإلأالقيم يف تعليق قلب الفرد خبالقه والتعامل على 

مناط من القيادة كانت بديا�ا بالقيادة املثلى وهو النمط القيادي أعرفت الدولة االسالمية سبحانه وتعاىل. وقد 

و القيادة أمث النمط القيادي العثماين ، مث النمط القيادي العمري احلازم يف غري عنف واللينة يف غري ضعف ،النبوي

  حسن وجه.أعمله على  ءداأل تقنيةالنسانية و إلفكرية واال مهاراتهالقائد يستعمل و  .اللينة

  

صورة بن تفكر وأن تقوم بالعمل وتقوده بشكل خمتلف، وأن تأيت بشي جديد، أ االبداعية هيقيادة ال

والقدرة على  ةب املعلوميان تكون سريعا يف غوأ ،ن تكسر احلواجزوأ ،هلدفك بطرق خمتلفةاملستقبلية و  مؤسستك

أكيد هي ال متثل مفهوم وم القيادة ذات السلوك االبداعي، لكن ، هذه النقاط ميكنها أن تكون جزءا من مفهالتوقع

فراد والفهم الواضح لرسالة . فمن خصائص القيادة اإلبداعية دعم اجلانب اإلنساين وعدم �ميش األمتفق عليه

   .جللبها املؤسسة وإشاعة روح اإلحساس باملسؤولية واعطاء األفراد احلرية و متكينهم من عملهم وتبين املعرفة والسعي

إلبداع، فالقائد املبدع هو الذي ال يرض بالوضع القائم ويسعى دائما لمرادف  لتغيريا فمما الشك فيه أن

للتغيري والتطوير، فاحلاجة للتغيري يستشعرها القادة دائما وخيشاها املرؤوسون وال حيبذو�ا، هلذا من مهام القائد شرح 

مل على توفري وسائل جناحه، والعمل على إزالة العوائق والعقبات من أمامه. ويف أمهية التغيري لألفراد واقناعهم به والع

هذا الصدد هناك مدخل متميز للفكر اإلداري اإلسالمي يف نظرته للتغيري فهو يربطه بقناعة الفرد الداخلية ومدى 

ف يف األساس ملنح مزيد من احلرية رغبته يف التغيري أو باألحرى مدى انعكاس الرغبة الداخلية على الواقع، والتغيري يهد

هذا كله ما هو و  بقيمة العمل والفرد يف املؤسسة، كربألألفراد يف أداء أعماهلم وملشاركة فاعلة ولعدم اخلوف وإلحساس 

 ىل اشتغال القيادة باألمور األساسية والستغالل املواردإالتمكيين. إن احلاجة  ه اآلخر لعبارة التمكني أو البعدالوج إالّ 
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البشرية أحسن استغالل، حاجة ماسة فمن خالل التمكني نضمن أننا وفرنا عوامل مهمة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة، 

ول وللتمكني أربعة أبعاد البعد األ فالتمكني هو العمل الذي مت تطبيقه مع إدارة اجلودة الشاملة جنبا إىل جنب.

  د ومعتقدات وقيم املؤسسة.م معه وتطابق معتقدات األفرانسجاوهو مدى الشعور باهلدف واال ، Meaningملعىنا

ىل األثر الذي ميكن أن حيدثه الفرد من خالل عمله يف نتائج وأداء ، ويشري إ Impactوالبعد الثاين هو األثر 

وفعاليته يف أداء  هوتشري إىل مدى قدرة الفرد ومهارت، Competence املؤسسة، أما البعد الثالث فهو املهارة

وتشري إىل حرية الفرد واستقالليته يف أداء ،  Self determination ستقاللية الذاتيةخري االو البعد األ ،الهأعم

داري بداعي هي القيادة املستندة على الفكر اإلعمله بالطريقة والكيفية اليت يراها مناسبة. والقيادة ذات السلوك اإل

ومن مث فإن الفكر اإلداري اإلسالمي هو العملية الذهنية اليت يقوم  لسنة واإلجتهاد،هي القرآن وا همصادر و اإلسالمي، 

�ا اإلنسان من أجل الوصول إىل جمموعة من اآلراء واملبادئ والنظريات اإلدارية املستندة إىل توجيهات ومبادئ 

حي لإلنسان وليفعل تحقيق األهداف املسطرة. إن الفكر اإلداري اإلسالمي جاء ليكمل البناء الرو لالشريعة اإلسالمية 

وهو يتماش مع مصلحة الفرد واجلماعة على حد سواء، يضمن املصلحة الشخصية والعامة، شعاره  ،منظومة القيم فيه

  .الوسطية منهجا، وال إفراط وال تفريط

ن املؤسسة اليت متلك قادة واعني ومدركني ألمهية التغيري ومتكني األفراد ومستندين على تراثهم وفكرهم إ 

وتوفري العوامل احلرجة إلدارة اجلودة الشاملة،  )التزام االدارة العليا(داري اإلسالمي لن جيدو صعوبة يف إلزام أنفسهم اإل

سرتاتيجي، الرتكيز على دارة العليا، التخطيط اإلهم هذه العوامل هي التزام اإلأألن جممل العوامل متوفرة فيهم. ولعل 

 نظام فعالية وجود نظام للقياس، التقييم، التدريب، التحفيز، املستمر، تشكيل فرق العمل، الّتحسني الزبون،

  تصاالت، والتمكني.اإل
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 الدراسة الميدانية ثانيا:

مهية التغيري كسلوك دارية يف بنك الربكة  ألدارك القيادة اإلإول ما مدى املتعلقة بالسؤال األج مناقشة النتائ

  بداعي:إ

مهية التغيري بشكل  أدارية يف بنك الربكة تدرك ن القيادة اإلأستبانة اتضح نية وحتليل اإلحيث من خالل  الدراسة امليدا

ب حديثة يف التسيري تساعد على اإلبداع و التخلص ساليأن التغيري لطرق وأه، تدرك ــــدائأكبري يف بقاء البنك وتطور 

�م واعون قادة يف بنك الربكة اتضح للباحث أوال مناط القدمية يف التسيري، ومن خالل املقابالت مع املسؤولنيمن األ

كثر من حياولون القيام خبطوات يف هذا اإلجتاه. لكن الباحث يرى أن هناك تركيز على اجلانب املادي أبأمهية التغيري و 

غري منتبهني  ن بعض القادة أنظمة معلوماتية جديدة، كما الحظ الباحث أاجلانب البشري والتسيريي كاستعمال 

نظرة  ىل الزبون نظرة قاصرة فعالة وغري متوائمة مع العصر وأن بعض القادة ينظرون إصبحت غريق تسيريهم اليت ألطر 

  .مصلحة آنية

فمن املهم جدا إدراك القادة بأن املصلحة متبادلة وليست آنية وأن الظرف سيتغري عاجال أو آجال وأن بنك الربكة لن  

وتصحيح نقاط اخللل املوجودة يف طرق  ق هلذا من املهم اإلستعداد جيدامي الوحيد يف السو ساليبقى البنك اإل

  ي اجراء تغيريات مدروسة  وخمطط هلا وواضحة املعامل لدى العاملني.أالتسيري، والعمل على تعزيز نقاط القوة 

القادة  باحث أنداريني اتضح للجراها الباحث مع القادة اإلستبانة  واملقابالت اليت أمن خالل حتليل اإلو 

مدركون وواعون بأمهية الرتاث والفكر اإلداري اإلسالمي كسلوك إبداعي، يدركون أن يف تراثنا اإلداري اإلسالمي بذور 

. خرى فكر الذي جاء ليغلق الباب على األفكار األسالمي ليس ال، وواعون أن الفكر اإلداري اإلوتطورنا جناحنا

ن سبب تقدم اليابانني الثقافة اليابانية، أيدركون و حق �ا، أ وجدها فهو ن احلكمة ضالة املؤمن أىنأالقادة يدركون و 

ومفكرين كبار الثقافة والدين  وسبب ظهور قادة ،سالميةمة االسالمية من قبل الثقافة اإلن سبب تطور األأيدركون 

ليس بنظرية ميكن سالمي داري اإلن الفكر اإلأن بعض القادة االداريني يرون أسالمي، ولقد الحظ الباحث اإل

إن وجد ما ميكن اضافته من دارية  الغربية والعمل �ا و فكار اإلطالع على األالباحث يوصي بضرورة اإلف ،اتباعها

ذا مل يأخذه صاحبه يف إجر عند اهللا ويضرب الباحث بفكرة احتساب األ داري اإلسالمي فلم ال.والفكر اإلالرتاث 
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فبصفة عامة  .أن حيفز العاملني على العملفهذا من شانه  ،ضعافا مضاعفةليه أإ وىفّ يُ الدنيا فيحتسبه عند اهللا وسَ 

  بداعي.إسالمي كسلوك داري اإللى الفكر اإلعستناد داريني لإلدراك مرتفع لدى القادة اإلاإل

حظ ال ،نك الربكةداريني يف بومن خالل التحليل اإلستبياين واملقابالت اليت أجراها الباحث مع القادة اإل

الباحث إدراك ووعي مرتقع بأمهية التمكني للعاملني يف خلق جو مناسب للعمل واإلبداع، فأغلب القادة اإلداريني 

واملعاهد واملدارس العليا، لديهم  الوكاالت هم شباب خرجيي اجلامعاتمستوى  الذين التقاهم الباحث خاصة على

جراءات والتشريعات الداخلية تسمح به اإل طار الذياإلطالع على النظريات احلديثة يعملون على تطبيقها ضمن إ

  والقوانني اليت حتكم البنك  يف البلد. تللبنك واإلجراءا

ألبعاد والتي تقول أن هناك إدراك مرتفع  الرئيسية األولىمن خالل ما سبق نكون قد أجبنا على الفرضية 

  القيادة ذات السلوك اإلبداعي.

  

ستبانة ومن خالل فقد جاء يف املستوى املرتفع من خالل حتليل اإل ارة العليادوالتزام اإلدراك إخيص  فيما

ن عليه ئد يعي بأن القاوإدراك، بأ سعيالحظ الباحث وملس  ،داريةجراها الباحث مع القيادات اإلأاملقابالت اليت 

املفتوح املنتهجة من طرف  ن سياسة البابأوملس كذلك  ،تباع يف إقناعهم وتوضيح الصورة هلمكبرية جتاه األ  ةمسؤولي

  ة على حد سواء.ار دفراد واإلثر الفعال يف التزام األالبنك هلا األ

يف املدى  جاءتداريني فكار القادة اإلأن قناعات و أستبيان جند : من خالل حتليل اإلالتخطيط االستراتيجي

مر له ن األأاملقابلة مع القادة اتضح  ومن خالل ،مهية التخطيط االسرتاتيجيدراك أل�م مدركني متام اإلأي أاملرتفع 

املستويات  للبنك أن ينحصر التخطيط يف فضلن األأن هناك من يعتقد أعالقة بالسلطة املركزية كما الحظ الباحث 

  لذلك . مكانياتكل املعلومات واإلاليت متلك  العليا  

حيان نه يف بعض األأزبون، حىت الرتكيز على ال أمهيةي قائد حول اال يكاد خيتلف  :التركيز على العمالء

القادة لديهم وعي كبري جتاه هذا العامل رمبا أن دارة اجلودة الشاملة، لكن املتفق عليه إحيدث خلط بني جودة اخلدمة و 



 اتـــــــالتوصي و ائجـــــــــــــــــالنت

 

  227  
 

و الوكالة، مع مالحظة الباحث من خالل أألنه مصدر حيوي وعامل ميكنهم من معرفة وز�م والقيمة السوقية للبنك 

مهية مبقدار تعامالته وما ميكن أنطالقا من مفهوم اجلودة بقدر ما يعطونه إمهية للزبون أالقادة ال يولون  ن بعضأاملقابلة 

  ن يقدمه للبنك وهذا يشكل خطر على املدى املتوسط والطويل.أ

ىل نسبة مرتفعة يف التواصل بني إن النتائج تشري أستبيان الحظ الباحث من خالل حتليل اإل: التواصل الفعال

يف و ىل هذا االرتفاع يف التواصل، إفسياسة الباب املفتوح اليت ينتهجها البنك هي اليت أدت  ،لقادة والعاملني والزبائنا

رمبا يرجع تصال يف جمال التواصل، و عالم واإلن هناك تقصري يف استعمال تكنولوجيات اإلأهذ الصدد الحظ الباحث 

  لكرتونية حسب تربير بعض القادة .مع هذه الوسائط اإل ىل عدم الشعور باألمانإىل الثقافة السائدة و إ

دراك مرتفع  لتقييم اجلودة حيث يرى إن هناك مستوى أستبيان الحظ الباحث من خالل حتليل اإل :التقييم

ن هناك عدم رضا عن طريقة التقييم أن التقييم مهم يف إدارة اجلودة الشاملة، كما سجل الباحث أغلب املبحوثني أ

  يف البنك.املتبعة 

ألمهية إدراك القادة اإلداريني وهذا يدل على  ،جابات القادة املبحوثني يف املستوى املرتفعجاءت إ :التدريب 

ن هناك تفاوت ملحوظ بني القادة املبحوثني  وهذا من خالل  أاجلودة الشاملة، لكن املالحظ  دارةإالتدريب يف 

وهذا التفاوت لصاحل  وكاالت بعينها يف الشمال، لذا يوصي الباحث  ،املقابلة اليت كانت للباحث مع هؤالء القادة

مامهم من خالل تربصات يف وكاالت أق افآوفتح  ،عطائهم التكوين الكايفإكثر على الوكاالت الداخلية و أبالرتكيز 

 تعامل اخلربات وتطوير مهارات ال تكاك وتبادلأو الغرب ملدة حمدودة �دف الرسكلة واالحيف واليات الشمال 

  اكتساب تقنيات جديدة.و 

غلب العبارات جاءت أمهية مشاركة العاملني يف نشاطات اجلودة والتحسني فأيدرك القادة  :مشاركة العاملين

ة الشاملة حيث يعتقد بعض القادة أن اجلودة هي مسؤولية القيادات نظرة قاصرة إلدارة  اجلود وهناك ،يف املدى املرتفع

ل تصرفات الحظه الباحث يف بعض الوكاالت من خالا األعوان التنفيذين، ويف احلقيقة هذا مدارية فقط ويهملون اإل

إدارة اجلودة مع بعض العاملني، مثل هذه التصرفات ليست مناسبة خللق جو من الثقة  لتطبيق بعض القادة اإلداريني 

باحث من خالل نزول الحظه الا هذا مداريني يف نشاطات الوكاالت و ما يثمن الباحث مشاركة القادة اإلك ،الشاملة
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كثر قربا من الزبون  الداخلي م يف اخلطوط األمامية مع الزبائن ليكونوا أداريني مدراء الوكاالت وعملهبعض القادة اإل

  واخلارجي .

دراك مرتفع  هلذ البعد وكذلك هم إولديهم  ،البحثية ستمارةااليتفق القادة املبحوثني مع ما جاء يف  :التحفيز

عدم رضا يف بعض لباحث أن هناك ن ما الحظه اأفراد، غري مهية التحفيز من خالل حتريك دوافع وكوامن األأواعني ب

للمردودية يف �اية السنة لكل العاملني بغض  يحيان  عن طرق التحفيز  املتبعة يف البنك خاصة التوزيع املتساو األ

ن يكون عامل سليب مع مرور الوقت أنه أككل، وهذا ما من شو املصلحة  أالنظر عن اجلهد املبذول من طرف الفرد 

  فضل هلم. خرى  مستعدة لتقدمي األأىل املغادرة حنو بنوك إطارات يضا قد يدفع بعض اإلأو 

ألبعاد متطلبات  دراك مرتفعإجبنا على الفرضية الثانية والتي تقول أن هناك أمن خالل ما سبق نكون قد 

   تطبيق إدارة الجودة الشاملة

 

 ،ن املبحوثني من القادة متفقون وواعون بنسبة كبرية ملختلف العوامل احلرجة السابقة الذكررغم أ :المعوقات

حتليل استنتاجه من خالل  نوهذا ما ميك ،دارة اجلودة الشاملةإن هناك عوائق لتطبيق أيضا متفقون ومدركون أ�م أ ّال إ

دارة اجلودة الشاملة باعتبار إناك ختوف كبري للقادة من فشل تطبيق ن هأومن خالل املقابلة سجل الباحث  ،االستمارة

باملتعاملني مع البنك يف بعض ت احلايل ألسباب داخلية وخارجية هلا عالقة ن بعض العوامل ال ميكن تطبيقها يف الوقأ

  ودة الشاملة. دارة اجلإدراك للعوائق اليت قد حتول دون تطبيق رتفاع يف اإلوهذا ما يفسر هذا اإل .حياناأل

تطبيق إدارة  لمعيقاتوالتي تقول أن هناك إدراك مرتفع  جبنا على الفرضية الرئيسية الثالثةما سبق نكون قد أم

  الجودة الشاملة
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بداعي؛ التغيري و بعاد القيادة ذات السلوك اإلأثر بني وأأن هناك عالقة من خالل حتليل االستبيان وجدنا 

ن املتغريات أحيث وجدنا  ومتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، سالميداري اإلكر اإلى الفعل ستنادواالالتمكني 

رق التسيري والتوجه حنو التمكني نه يف حال القيام بالتغيري يف طأوهذا معناه  ،من املتغري التابع  ℅ 95املستقلة تفسر 

حسن استغالل يف القيام �ذه العملية فإننا أله سالمي واستغالداري اإلكثر للعاملني  واالنطالق دائما من الرتاث اإلأ

ثر كل متغري من املتغريات أدارة اجلودة الشاملة. وختتلف درجة و إمن العوامل احلرجة لتطبيق  ℅ 95نكون قد وفرنا 

سالمي فيفسر تقريبا داري اإلما الفكر اإلأ ،ثرمن األ ℅10السابقة يف العوامل احلرجة حيث يفسر التمكني تقريبا 

جبنا على الفرضية الرابعة اليت أومنه نكون قد  .℅43كرب حبوايليف حني يفسر التغيري النسبة األ ،ثرمن األ ℅29

حبيث  دارة اجلودة الشاملة،إبداعي حنو العوامل احلرجة لتطبيق مرتفع ألبعاد القيادة ذات السلوك اإلأثر ن هناك أتقول 

  ن هناك: أنقول 

  دارة اجلودة الشاملة.إسالمي جتاه العوامل احلرجة لتطبيق اإل داريثر متوسط لبعد الفكر اإلأ - 

 دارة اجلودة الشاملة.إلبعد التمكني جتاه العوامل احلرجة لتطبيق  منخفضثر أ - 

  اجلودة الشاملة. دارةالعوامل احلرجة لتطبيق إري جتاه ثر كبري نوعا ما لبعد التغيأ - 

التوجد عالقة بين ادراك القيادة  تنص على انهوالتي  ابعةجبنا على الفرضية الرئيسية الر ما سبق نكون قد أم

في  α ≥ 0,05 احصائيةعند مستوى داللة  تطبيق إدارة الجودة الشاملة ذات السلوك االبداعي ومتطلبات

 .بنك البركة الجزائري

بداعي التغيري القيادة ذات السلوك اإل بعدثر بني أن هناك عالقة وأمن خالل حتليل االستبيان وجدنا 

ى علستناد التمكني واالاملتغري التابع. يف حني جاء بعدي من  56ومعيقات إدارة اجلودة الشاملة ويفسر ما مقداره 

  :ومنهاحصائيا  غري دال سالميداري اإلالفكر اإل

  دارة اجلودة الشاملة.إتطبيق معيقات سالمي جتاه داري اإلثر لبعد الفكر اإلال يوجد أ  - 

 دارة اجلودة الشاملة.إتطبيق معيقات ثر لبعد التمكني جتاه أال يوجد  - 
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 اجلودة الشاملة. دارةتطبيق إمعيقات ري جتاه لبعد التغي وعا مامرتفع نثر أ - 

 إدراك بين عالقةالتوجد  تنص على انهوالتي  جبنا على الفرضية الرئيسية الخامسةما سبق نكون قد أم

عند مستوى داللة  الشاملة الجودة إدارة تطبيق متطلبات ومعيقات اإلبداعي السلوك ذات  القيادة

  .في بنك البركة الجزائري α ≥ 0,05 احصائية

  

داللة احصائية بني متوسطات نظرة القادة الداريني يف بنك الربكة دلت النتائج على وجود فروق ذات 

ملتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تعزى ملتغري اخلربة واخللفية عن الفكر اإلداري اإلسالمي، حيث اظهرت النتائج 

سالمي لصاحل القادة ان هناك فروق ذات داللة احصائية بني القادة الذين لديهم خربة وخلفية عن الفكر االداري اال

  الذين لديهم خربة وخلفية كبرية باملقارنة مع  من لديهم خربة وخلفية عن الفكر االداري االسالمي اقل.

التوجد فروق ذات داللة مما سبق نكون قد أجبنا على الفرضية الرئيسية السادسة والتي تنص على انه 

لبركة لمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة تبعا احصائية بين متوسطات نظرة القادة االداريين في بنك ا

   α ≥ 0,05 احصائيةعند مستوى داللة لمتغير الخبرة  والخلفية عن الفكر اإلداري اإلسالمي 

  

 اتـــــــــــلتوصيثالثا: ا

اطالع القادة واملسؤولني بكل ما هو جديد من نظريات و  رق التسيري والعملالقيام بتغيريات على ط - 

 ؛وينهم وتدريبهم وصقل مهارا�موتطبيقات وتك

نتاج كرب شيء نفكر فيه هو اإلأال يكون أو  ،ما تستحقه من اهتمام ورعايةو  ،زمةالالمهية جلودة األإعطاء ا - 

  فقط بدون مراعاة للجودة واتقان العمل، فالعربة اليوم باإلتقان ال باألداء.
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دة بأن تطبق وتتجذر باستمرار وذلك بتحديد ن تعمل على خلق بيئة مواتية تسمح للجو أدارة العليا على اإل - 

  ؛اف وتطوير السياسات وختطيط املسار واظهار االلتزام بذلكدهاأل

  ؛وقيمها وغايا�ا املرتبطة باجلودةالعاملني خلف رؤية املؤسسة  فوفتوحيد ص - 

ئل الستنباط رساء وساإق وتفهم حاجا�م وتلبيتها و أقصى حد عرب العمل ضمن فر  ىلإتعزيز اخنراط العاملني  - 

  ؛فكار التحسينية من خالل التدريب والتعليماأل

  ؛تقنيات حتسني اجلودةو دوات أخالقيات للتحسني املستمر واستخدام أابتكار  - 

  ؛عقدارة من خالل الواالرتكيز على اإل - 

  إلجتاهات الزبائن؛امتالك نظام لقياس املؤشرات الرئيسية  - 

قول والفعل متطابقان،  فسلوك القائد وانضباطه  واتقانه ن يكون الأالتخلي عن الشعارات، والعمل على  - 

 ن العاملني سيعتربونه قدوة.لعمله عامل مهم يف ضمان جودة املخرجات أل

ساس للتطوير أوان تكون  درسها الباحث واليت مل يدرسها بداعية بشكل عام؛ اليتبعاد القيادة اإلأاالهتمام ب - 

 والتمييز.

فة تقان واجلودة بصداري بصفة عامة واإلىل تراثنا اإلسالمي واللجوء إاري اإلدنشر وترسيخ ثقافة الفكر اإل - 

  قتصادي والديين.تقان واجلودة يف ا�ال اإلمهية وقدسية اإلأعلى خاصة، ليطلع القادة والعامني 

والذين كل احلواجز إجتاه املوظفني فع  ر و واصلة العمل بسياسة الباب املفتوح كثر على متكني العامل ومأالعمل  - 

  ؛هم الزبائن الداخليني للبنك

 ؛واخلارجيني على حد سواء بعد التحكم  يف مفهوم مورد زبون الداخلينيمهية الرتكيز على الزبائن أ - 

كثر على التكنولوجيات يف جمال التواصل وتعميمها على مجيع املستويات وعدم حصرها يف رتب أاالعتماد  - 

  .عن استعمال التكنولوجيات اجلديدةو املخاوف اليت قد تنجر أ جياد حلول للمخاطر، والعمل على إمعينة
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فراد وال تساو بني العاملني يف كثر عدالة تعطي لكل ذي حق حقه وتثمن جهود األطريقة تقييم أ عتمادا - 

 ذلك.

  التقييم الذايت. - 

  مامية.اخلطوط األيف كثر بالعاملني أاالهتمام  - 

ن يكون هناك طريقة أجلماعي ونتائج املصاحل يف عملية التحفيز و داء الفردي واكثر على نتائج األأعتماد اإل - 

  حىت  يكون هناك معىن للتحفيز الذي ينبين عليها. لتقييمايف  عادلة

زالة العوائق بالتدريج إدارة اجلودة الشاملة والعمل على إالذهاب خطوة خبطوة و�يئة الظروف املناسبة لتطبيق  - 

 خرى.ال تصبح روتني مثل الفلسفات األحىت نضمن جناح هذه السياسة وحىت 

والفكر إضافته من الرتاث ن وجد ما ميكن إدارية الغربية والعمل �ا، و فكار اإلطالع على األضرورة اإل - 

صاحبه يف  الذي مل يستوفهجر عند اهللا ويضرب الباحث بفكرة احتساب األ، سالمي فلم الداري اإلاإل

 ن حيفز العاملني على العمل.أنه أضعافا مضاعفة فهذا من شأ ليهإ الدنيا فيحتسبه عند اهللا وسيوىفّ 

  .ةــــــــــاق الدراســــــفآرابعا: 

هلذا يقرتح الباحث  فيها مازالت جماال خصبا للبحثدارة اجلودة الشاملة والقيادة اإلبداعية من املواضيع املهمة واليت إ

  اليت يراها مكملة لبحثه: بعض املواضيع

دراسة حالة قطاع البنوك العاملة يف اجلزائر، أو  ،بداعيةارة اجلودة الشاملة يف ظل قيادة إإلد العوامل احلرجة  .أ 

 ،أي قطاع خدمايت آخر، مع االشارة اىل أن الباحث مل يتمكن من القيام بدراسة مسحية لقطاع البنوك ككل

عوامل احلرجة وفق منظور  كل �موعة من الصعوبات اليت واجهته. واهلدف من دراسة جمموع البنوك  حتديد ال

 بنك ومن مث  معرفة ما يالئم البيئة اجلزائرية. وأيضا املقارنة بني البنوك العامة واخلاصة يف اجلزائر.
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حتديد ، واهلدف من هذا البحث وأثرها على إدارة اجلودة الشاملة والقيادة التحويليةالعالقة بني التمكني    .ب 

 ثر كل منهما على إدارة اجلودة الشاملة.أو دي التحويلي النمط القياو  التمكني بنيالعالقة 

يف مؤسساتنا حنتاج إىل القيام بتغيريات على  العالقة بني العوامل احلرجة للتغيري وإدارة اجلودة الشاملة؛  .ج 

مستويات عديدة، فهل نطبق مباشرة اجلودة الشاملة أو نقوم ببعض التغيريات حىت يتسىن �يئة األرضية 

طبيق إدارة اجلودة الشاملة، فمن املهم جدا معرفة العوامل احلرجة للتغيري وابراز عالقتها بإدارة اجلودة املناسبة لت

 الشاملة.

تعترب إدارة املعرفة أحدث اسرتاتيجيات التغيري فهل تساعد  ،دارة اجلودة الشاملةالعالقة بني إدارة املعرفة وإ  .د 

   إدارة املعرفة يف تعزيز إدارة اجلودة الشاملة.

التقوى كقيمة شاملة من قيم الفكر اإلداري اإلسالمي   ،إدارة اجلودة الشاملة تعزيز جناحأثر فضيلة التقوى يف   .ه 

 كيف ميكن هلا أن تعزز أو تساهم يف جناح إدارة اجلودة الشاملة.

ترب جوائز اجلودة تع ،ىل جائزة اجلزائر للجودةشارة إمع اإل ،ثر جوائز اجلودة العاملية على إدارة اجلودة الشاملةأ   .و 

العاملية اليوم مرجعا يف التحسني والتطوير وتبين فلسفة اجلودة الشاملة، فهل استفادت جائزة اجلودة اجلزائرية 

وهل املؤسسات اجلزائرية املتوجة من معايري اجلوائز العاملية، وهل هي مالئمة خلصوصية املؤسسات اجلزائرية، 

 باجلائزة متكنت من حتسني اجلودة.

  

  

  

                          

  



 اتـــــــالتوصي و ائجـــــــــــــــــالنت

 

  234  
 

  

  



251 

 

 المصادر والمراجع باللغة العربية

 .القرآف الكرمي
  الكتب -

 .(دوف تاريخ نشر )، دار الشهاب،  باتنة، تدوين الدستور اإلسالمي ،أبو األعلى ادلودودي .1

 .1984الدار السودانية للكتاب، : ، اخلرطـو3ط، أمحد إبراهيم أبو سن، اإلدارة يف اإلسالـ .2

 .2000 (بدوف دار نشر)امحد بن داود ادلزاجي األشعري،  مقدمة يف اإلدارة اإلسالمية،  جدة  .3

 .1983،دار النهضة العربية:بريوت،امحد صقر عاشور، إدارة القوى العاملة  .4

، االحتاد اإلسالمي الدويل –ادلنهج اإلسالمي والتطبيق -امحد عزت مدين،  اإلدارة واقتصاديات العمل   .5
 .للعمل، دوف تاريخ نشر

 .2005، مكتبة العبيكاف، الرياض، 1ط، باسم النوري;تعريب، تكوين الثقافة اإلبداعية، ادوارد دي بونو  .6

 .1988،  دار الشهاب، باتنة،2 ط ، دراسات يف علم القرآف، أمري عبد العزيز .7

. 2001، الرياض، مكتبة جرير ، 1اآلف ويس، الدليل غري الرمسي للمديرين، ط
الرتكي للكمبيوتر وطباعة : بيلي ابراهيم امحد العليمي، االهتماـ بإتقاف العمل يف االقتصاد االسالمي، مصر .8

  2000االوفست،

مجاؿ البنا وحسن صاحل العناين، احلل اإلسالمي ألزمة اإلدارة يف العصر احلديث، ادلعهد الدويل للبنوؾ   .9
 .واالقتصاد اإلسالمي

 .2003مجاؿ الدين لعويسات،  مبادئ اإلدارة،  اجلزائر، دار هومة،  .10

 جوزيف كيالدا، تكامل إعادة اذلندسة مع ادارة اجلودة الشاملة ترمجة سرور علي إبراهيم سرور، .11
 .2004السعودية ؛ دار ادلريخ ،

 .2009 ،دار ادلريخ،  العربية السعودية،اجلودة الشاملة، جيمس ايفانا و جيمس دين .12

 ادلعهد الدويل للبنوؾ واالقتصاد ،   القاهرة، خصائص إسالمية  يف االقتصاد،حسن صاحل عناين .13
 .(  نشردوف تاريخ   )اإلسالمي 

 .2009،مديرية النشر جامعة قادلة، محداوي وسيلة، اجلودة ميزة تنافسية يف البنوؾ التجارية، اجلزائر .14

 محزة شودا،  عالقة البنوؾ اإلسالمية بالبنوؾ ادلركزية يف ظل نظم الرقابة النقدية  التقليدية، عماد .15
 .2009 ا للنشرالدين

 .2001 ، ادلركز العريب للتدريب وإعداد ادلدربني، سداود سقبوعة، أنظمة إعداد ادلشرفني، طرابل .16



252 

 

 . خالؿ األزمات، مطابع اإلمياف، دوف تاريخترجب عبد احلميد السيد، دور القيادة يف اختاذ القرارا .17
 .دار ادلعرفة، اجلزائر ،  علم االجتماع  من التغريب إىل التأصيل،زعيمي مراد وآخروف .18
 .2008، 1زيد منري عبوي، القيادة ودورها يف العملية االنتاجية،االردف، دار البداية،ط .19
 بدوف تاريخ  )اجلزائر ، شركة الشهاب للنشر والتوزيع، ، سعيد حوى، الرسوؿ صلى اهلل عليه وسلم .20
 ،1998ختطيط ومراقبة اإلنتاج، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية : سونيا زلمد البكري .21
سيد عبد احلميد مرسي، مفهـو القيادة يف إطار العقيدة اإلسالمية، مكة، مطابع رابطة العامل  .22

 .1987اإلسالمي، 
 .2005، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مبادئ السلوؾ التنظيمي ،صالح الدين عبد الباقي  .23
 .1985 ، مكتبة ادلنار ، األردف، مفاتيح للتعامل مع القرآف،صالح عبد الفتاح اخلالدي  .24
، السعودية مكتبة جرير ، 3ط، ،  صناعة القائدؿطارؽ زلمد السويداف، فيصل عمر باشرا حي .25

2004. 
 .1979،دار الطليعة ت،  بريو،2ط، دراسات يف تاريخ الفكر  العريب اإلسالمي ،طريف اخلالدي .26
 .2010، 1عادؿ عبد الزاؽ هاشم، القيادة وعالقتها بالرضا الوظيفي، األردف؛ دار اليازوري، ط .27
، (ؾيمب )مركز اخلربات ادلهنية  لإلدارة  هكذا يفكر القادة  األكثر إبداعا ، عبد الرمحاف توفيق ، .28

 .2000القاهرة، مصر، ديسمرب، 
 .2008، 1دار ادلسرية، ط: عبد الستار العلي، تطبيقات يف ادارة اجلودة الشاملة، االردف .29
 .2010، 1عالء زلمد سيد قنديل، القيادة  االدارية وادارة االبتكار، عماف، دار الفكر، ط .30
مكتبة النور :  ، مصر 1عماد الدين خليل، حوؿ القيادة والسلطة يف التاريخ اإلسالمي ، ط .31

1985. 
 .2009، 1عمر زلمود غباين، القيادة الفاعلة والقائد الفعاؿ، الشارقة، مكتبة اجلامعة،ط .32
دار .عماف  (وجهة نظر)عمر وصفي عقيلي، مدخل اىل ادلنهجية ادلتكاملة إلدارة اجلدة الشاملة  .33

 . 2001،1ط وائل للنشر،
علي السلمي، ادلهارات االدارية والقيادية للمدير ادلتفوؽ، القاهرة، دار غريب للنشر والتوزيع،  .34

1999. 

 



253 

 

مكتبة ، الرياض، 1ط، تعريب زلمد مسري ألعطائي، تكوين الثقافة اإلبداعية، فرانسيس هورايب .35
 .العبيكاف

 التأثريات احملتملة لفضيلة التقوى يف الوالء التنظيمي وبناء ،فهمي الفهداوي، ونضاؿ احلوامدة .36
 .2003، كانوف الثاين 1األردف، اجلامعة األردنية، العدد،  رللة دراسات العلـو اإلدارية، الفريق

 .1،2008رلموعة النيل العربية، ط: فيليب سادلر، القيادة، ترمجة  هدى فؤاد زلمد، مصر .37
دار الثقافة : عماف ، 2000:9001ادارة اجلودة الشاملة ومتطلبات االيزو، قاسم نايف علواف .38

 ، 2009، 1للنشر والتوزيع،ط
 .2004 مكتبة جرير، 3كوزس بوسنر، القيادة حتد، ط .39
 ،1ط،النشر الصفاء درا: االردف العمالء، وخدمة الشاملة اجلودة ادارة الدراركة، سليماف مأموف .40

2008. 
 .2005، السعودية، مكتب جرير، 1مايكل فينز، أراء فينز يف القيادة، ط .41

 ، واشنطن ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي،1 ط، جتديد الفكر اإلسالمي،زلسن عبد احلميد .42
1996. 

 . 2001،  اجلزائر ، دار رحاب للنشر والتوزيع ،5زلمد الغزايل،  فقه السرية ،  ط .43

الوجيه اإلبداعي اإلسكندرية ، زلمد ادلصريف أصوؿ التنظيم واإلدارة للمدير وادلبدع وظائف ادلديرين  .44
 .2005.مؤسسة حورس الدولية 

 .2007،دار الفجر للنشر ،مصر، القاهرة،الطريق اىل االبداع والتميز االداري ، زلمد زويد العتييب .45

حتقيق الدفقة يف ادارة اجلودة  SIX SIGMA, مد عبد العاؿ النعيمي و راتب جليل صويصمح .46
 .2008، 1اجلامعة،ط عماف، مكتبة- مفاهيم وتطبيق–الشاملة 

 .2005 ،1ط،االردف دار اليازوري للنشر،  اجلودة الشاملةإدارة، العزاويزلمد عبد الوهاب  .47

 .2008 الفجر، دار: مصرمدحت أبو النصر، أساسيات ادارة اجلودة الشاملة،  .48

 ،1ط. القطاعني اإلنتاجي واخلدمي وعماف دار جرير  يفادارة اجلودة الشاملة، مهدي السامرائي .49
2007. 

 .2001، دار احلامد: عماف- ادلبادئ والنظريات و الوظائف–موفق حديد زلمد ، اإلدارة  .50

 .2011دار صفاء، :جنم عبود، القيادة االدارية يف القرف الواحد والعشرين، االردف .51

 .1997نواؼ كنعاف، القيادة اإلدارية،  عماف، دار زهراف ،  .52



254 

 

 .1985 ، 3مطابع الفرزدؽ التجارية، ط:  نواؼ كنعاف، القيادة اإلدارية، الرياض .53

– النموذج االسالمي يف القيادة واالدارة –  القيادة واالدارة أساسياتهايل عبد ادلوىل طشطوش،  .54
 .2008دار الكندي،: االردف

هيوكوش، ادارة اجلودة الشاملة تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف الرعاية الصحية وضماف استمرار  .55
 .1422ادلملكة العربية السعودية، االلتزاـ هبا، ترمجة طالؿ بن عايد االمحدي،

  (دوف تاريخ )، دار الشهاب ، باتنة  ، اخلصائص العامة لإلسالـ ، يوسف القرضاوي  .56

 

 
 الرسائل واجملالت  وادللتقيات  -

 

، شعباف 10العدد -الرتاث وادلعاصرة  - أكـر ضياء العمري ،الرتبية بالقدوة ،كتاب األمة   .57
 . هجري 1405،

بن منصور عبد اهلل ومرابط  سليماف، تقييم جتربة  بنك الربكة يف إطار اصالح ادلنظومة  ادلصرفية  .58
اجلزائرية، مداخلة مقدمة للندوة التدريبية حوؿ دتويل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة وتطويرها يف االقتصاديات 

 . ماي، اجلزائر28-25ادلغاربية، جامعة فرحات عباس سطيف 

 رسالة :اجتاهات القيادات االمنية حنو تطبيق ادارة اجلودة الشاملة، حرب بن محود بن جرب النعيمي .59
 يرغ،  جامعة نايف للعلـو االمنية قسم العلو ـ االقتصادية ،مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري يف العلو االدارية 

 .2006.منشورة

خالد عبد اجلليل دويكات، دور التعليم ادلفتوح يف إدارة ادلعرفة وتنمية اإلبداع، ادلؤدتر العلمي الرابع  .60
 . 2005،الريادة واإلبداع اسرتاتيجيات األعماؿ يف مواجهة حتديات العودلة، األردف، جامعة فيالدلفيا 

 العادلي ، القيادي النموذج حنو التحوؿ: اإلدارية القيادة: الغامدي، قراءة يف كتاب زلمد بن سعيد .61
 هػ1423 احلجة ذو - األمنية البحوث رللة من( 23 )العدد

،رللة العلـو االقتصادية -أسليب القيادة-عثماف حسن عثماف، إشكالية القيادة وارتباطها بالشخصية .62
 .5/2005جامعة سطيف، العدد: اجلزائر، وعلـو التسيري

أهم الصفات، رللة إدارة : زلمد احملمدي ادلاضي، حنو مفاهيم إسالمية لإلدارة  الرسوؿ القائد .63
  .2003،  جانفي99األعماؿ،  مصر،  عدد 



255 

 

زلمد احملمدي ادلاضي، حنو مفاهيم إسالمية لإلدارة ، الرسوؿ القائد؛ أهم الصفات، رللة إدارة  .64
 .2003، جانفي99األعماؿ، مصر، عدد 

حالة البنك االسالمي – زلمد حسني الوادي، مدى تطبيق البنوؾ اإلسالمية دلعايري اجلودة الشاملة  .65
 2008، 15العدد  ، رللة العلـو اإلنسانية، جامعة زلمد خيضر بسكرة،-األردين

 األوؿ الوطين ادللتقى، نواؿ بن عمارة، زلاسبة البنوؾ اإلسالمية دراسة حالة بنك الربكة اجلزائري .66
 .2003 أفريل 22/23" اجلديد االقتصادي ادلناخ حتديات و اجلزائرية االقتصادية ادلؤسسة "حوؿ

دراسة ميدانية على منظمات االتصاالت : حيي سليم ملحم و فؤاد جنيب الشيخ ، القيادة واالبداع  .67
 .2009، 1، العدد 23االقتصاد واالدارة رللد : يف اليمن، رللة جامعة ادللك عبد العزيز

 
 

األوامر والمراسيم  -
 سبتمرب سنة 30 ادلوافق ؿ1424 شعباف عاـ 04 ادلؤرخ يف 318-03ادلرسـو التنفيذي رقم  .68

 أوت  8 ادلوافق ؿ1410 زلـر عاـ 06 ادلؤرخ يف 147/ 89 ادلعدؿ وادلتمم للمرسـو التنفيذي رقم 2003
   وادلتضمن إنشاء ادلركز اجلزائري دلراقبة النوعية والرـز1989سنة

 فيفري سنة 21 ادلوافق ؿ 1418 شواؿ عاـ 24  مؤرخ يف 69- 98مرسـو تنفيذي رقم  .69
 . يتضمن انشاء ادلعهد الوطين اجلزائري  للملكية الصناعية1998

 
 
مواقع االنترنت  -
– السنة العامة للتغيري يف اإلسالـ، كلية التجارة - زلمد احملمدي ادلاضي، دروس عظيمة يف اإلدارة  .70

http://www.almohamady.com نقال عن جامعة القاهرة،
  

المراجع باللغة االجنبية 
: الكتب -

 
71. A.B Rami Shani, dawn Chandler, Jean francois Coget, James B.Lau, 

Behavior In organization: an experiential  approach,McGrawHill,9
th

 ed,2009. 



256 

 

72. Abdus Sattar Abbasi, role of Islamic leadership in value based corporate 

management, lap lambert: academic publishing ,2011. 

73. Andrew J.Dubrin, leadership: research findings, practice and skills,cengage 

learning, Canada,2010. 

74. Bergeron  , et autre les aspect humains de l' organisateur  , canada , gaeten 

Morin , 1980. 

75. Bernard M.  Bass, The BASS handbook of leadership: theory, research, 

managerial applications, 4th 2008. 

76. Constantine Andripoulose  et  Patrick Dawson , managing change, creativity, 

innovation,  SAGE, London,2009. 

77. CREMADEZ, M., GRATEAU, F.,  Le management stratégique hospitalier, 

Interédition Masson, 2ème édition,  1997 . 

78. Crosby, P.B. (1979),Quality Is Free, McGraw-Hill, New York, NY. 

79. David Hutchins, Achieve total quality, director books,UK,1992, p182. 

80. David I. Bertocci ,Leadership in Organizations  There Is a Difference 

between Leaders and Managers, University Press of America,2009 

81. Feigenbaum, A.V. (1961),Total Quality Control, McGraw-Hill, New York, 

NY 

82. Gayle C.avery, understanding leadership,SAGE publication, London, 2005. 

83. Gibson, James L, John M. Ivancevich, and James H. Donnelly Jr. 

Organizations: Behavior, Structure, Processes. 10th ed. Boston: Irwin 

McGraw Hill, 2000. 

84. Glover, J.A., et all, Handbook of creativity, New York,  Plenume 

Press,1989,p. 

85. H .koontz ,  C odonnel  ,management  ;principes et méthodes de gestion , 

4eme ed , Québec ,marc Graw Hill ,1980. 



257 

 

86. HAFSI, T., FABI, B., Les fondements du changement stratégique, Les 

éditions Transcontinentales inc., Montréal,1997. 

87. House, R.j, Wright. NS  and Aditiya, R N, cross cultural research on 

88. organizational leadership: a critical analysis and proposed theory ,San 

Francisco,1997.   

89. J Thomas Wren et all, the international library of leadership2 modern 

classics on leadership, Edward Elgar Publishing Limited,uk,2004. 

90. Jack P. Pekar, Total Quality Management: Guiding Principles for 

Application, ASTM Manual Series, 1995.  

91. James R. Evans, quality, performance excellence: management organizations 

and strategy, Thomson,5
th
 ed,2008. 

92. Jaquelin jaques et autre, les aspects humains de l'organisation, canada; 

Geaton morin , 1980. 

93. Johan R.Schermerhorn, JR.,James G.Hunt, Richard N Osborn,core concepts 

of organizational behavior,wiley,USA,2004. 

94. John Bratton,Keith Grint,Debra L.Nelson, organizational 

Leadership ,Thomson,USA,2005. 

95. John S. Oakland, total quality management text with cases, 3rd edition, USA. 

, 2003. 

96. Jon P. Howell and Dan L Costley, understanding behaviors for effective 

leadership, Pearson Prentice HALL,2
nd

 ed,2006. 

97. Knowles, M.S. The adult learner: a neglected species, Houston gulf, 4
th

 ed, 

1990. 

98. Montana, Patrick J. and Bruce H. Charnov. Management 3rd ed., New York: 

Barron’s Management Series, 2000. 



258 

 

99. N Srinivasa  Gupta  and B Valarmathi, Total Quality management, McGraw-

Hill ,2
nd

 edition 
, 
.2009. 

100. Nelson, D. L., & Quick, J. C.. Organizational Behavior: Foundations, 

Realities Challenges (2006) (5th ed.). Mason, OH: South-Western. 

101. Ralph Jacobson, leading for a change :how to master the five a 

challenges faced by  every leader ,Butter Worth Heinemann,2000. 

102. Ricard J. Pierec, Leadership, Perspective and restructuring for total 

quality management, ASQC Quality Press,USA,1991. 

103. Richard L.Daft, leadership theory and practice, 

Harcourt,Inc,USA,1999. 

104. Richard L.Daft.the leadership experience, Thomson , Canada,2005. 

105. Shetty, Y.K. Product Quality and Competitive Strategy, Business 

Horizon, May/June. (1987) 

106. Stahl, Michael, Total Quality in a Global Environment. Cambridge, 

Massachusetts: Blackwell  Company,  (1995). 

107. William C.Johnson and Richard J. CHavla, total Quality in 

marketing,St Luise Press,1996. 

108. Yukl, G. Leadership in organizations, 6th edition Upper Saddle River, 

NJ: Prentice Hall. . (2006). 

109. ZEMEKE, R. and Schaaf, , The Service Edge: 101 Companies That 

Profit from Customer Care (New York: New American Library, D (1989). 

 

 ادللتقيات واجملالت  -

110. Alexandros G. Psychogios, Constantinos-Vasilios Priporas, 

Understanding Total Quality Management in Context: Qualitative Research 



259 

 

on Managers’ Awareness of TQM  Aspects in the Greek Service Industry, 

The Qualitative ReportVolume 12 Number 1 March 2007 40-66. 

111. Ana Abrunhosa    et  ,Patrıcia Moura E Sa, Are TQM principles 

supporting innovation in the Portugues  footwear industry? Technovation 

 

 

112. Bicheno, J.. The quality 60: A guide for service and manufacturing, 

Buckingham, UK: PICSIE Books, (1998). 

113. Bolden R, gosling.j, marturano,a ,and Dennison,.a review of  

leadership theory and competency frameworks .june2003 

114.  Bowen, D.E. and Lawler, , Empowering Service Employees, Sloan 

Management Review, summer, 73-83,  

115. Bowen, D.E. and Lawler, E.E. (1992), the Empowerment of Service 

Workers: What, Why, How, and When, Sloan Management Review, Spring, 

E. (1995). 

116.   Brennan, M. “Mismanagement and quality circles: how middle 

managers influence direct participation”, Management Decision, Vol. 30 No. 

6, (1992),pp. 35-45. 

117. C. Forzab, B.R. Kokac, F. Salvadord and W. Niee argumentsM. 

Rungtusanathama; TQM across multiple countries: Convergence Hypothesis 

versus National Specificity ,  Journal of Operations Management, Volume 

23, Issue 1, January 2005, Pages 43-63. 

118. Cemal zehir and esin  sadikoglu; the relationship between total quality  

management practices and orguanisationel  perfermance ;an empiricaL 

investigation. ;international journal of production economics.2007. 



260 

 

119. Chan yuen fook et all, relationship between empowerment with work 

motivation and withdrawal intention among secondary school principals in 

Malaysia, procedia  social and behavioral science 15(2011)2907-2911 

120. David Horth, Innovation Leadership: How to use innovation to lead 

effectively, work collaboratively and drive results, Center for Creative 

Leadership, 2009.  

121. David Lars Halvorsen, AN INVESTIGATION OF EMPLOYEE 

SATISFACTION AND EMPLOYEE EMPOWERMENT SPECIFIC TO 

ON-SITE SUPERVISORS IN THE RESIDENTIAL CONSTRUCTION 

INDUSTRY , A thesis submitted to the faculty of Brigham Young 

University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters 

of Science ; Department of Technology Brigham Young University , 

December 2005. 

122. Dean, J.W. and Bowen, D.E. “Management theory and total quality: 

improving research and practice through theory development”, Academy of 

Management Review, (1994),  Vol. 19 No. 3, pp. 392-418 

édition, Paris.2005. 

123. Edward  Sallis, Total Quality Management in Education, Konan Page, 

Third edition,2002. 

124. Edward E, Ackerley, An investigation of the relationship of creativity 

and leadership in university business students, A dissertation Submitted in 

partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of education  

in educational leadership, Northern  Arizona University, may 2006. 

125. Faranak Mokhtarian and Reza Mohammadi Faranak Mokhtarian 

,Effective factors on psychological aspects of employee empowerment. Case 

Study: employee's point of views in one of thesub-organizations of Iranian 

Ministry of Science, Research and Technology, Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 30 (2011) 786 – 790. 

126. G. Yukl, How leaders influence organizational effectiveness, The 

Leadership Quarterly 19 (2008), 708–722, p 712.  



261 

 

127. Hjorth-Anderson, Chr.. Theconcept of quality and the efficiency 

ofmarkets for consumer products. Journal of Consumer Research,11, (1984), 

708-718 

128. Imran Haider Naqvi, Maryam Saeed Hashmi, Psychological 

Empowerment: A Key to Boost Organizational Commitment, Evidence from 

Banking Sector of Pakistan, International Journal of Human Resource 

Studies Vol: 2, Issue: 3 

129. J.  Gerald Suarez, Three Experts on Quality Management: Philip B. 

Crosby,W. Edwards Deming,Joseph M. Juran ,Department of the Navy  

Office of the Under Secretary of the Navy Total Quality Leadership TQLO 

Publication No. 9202,July 1992. 

130. J.A.P. Hoogervorst, KLM Royal Dutch Airlines, Schiphol, The 

Netherlands, and  P.L. Koopman and H. van der Flier, PERSPECTIVES 

Total quality management The need for an employee-centred, coherent 

approach, The TQM Magazine, Vol. 17 No. 1, 2005, pp. 92-106 

131. J.C. Bou-Llusar et al, An empirical assessment of the EFQM 

Excellence Model: Evaluation as a TQM framework relative to the MBNQA 

Model , Journal of Operations Management 27 (2009) 

132. Jussi Kasurinen et all, Exploring the Perceived  End-Product Quality 

in Software Developing  Organizations ,International Journal of Information 

System Modeling and Design, 3(2), 1-32, April-June 2012. 

133. Le Ministre de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la 

promotion de l'investissement, Direction Générale de la Compétitivité 

Industrielle. 

134. Louise Stoll et  and Julie Temperley, Creative Leadership: A 

Challenge of our Times, Published in School Leadership and Management, 

29 (1): 63-76. 

135. M. Giebel et al.      Improved innovation through the integration of 

Quality Gates into the Enterpri 

136. Mildred Golden Pryor and all, What Management and Quality 

Theories   Are Best for Small Businesses, Journal of Management and 

Marketing Research. 

137.           Mildred Golden Pryor and all, What Management and Quality 

Theories Are Best for Small Businesses, Journal of   Management and 

Marketing Research . 

138. Mintzberg, Henry, The strategy concept I:five Ps for strategy, 

California Management  Review; Fall 1987; 30, 1; ABI/INFORM Global. 



262 

 

139. Ngozi Oriaku and Ebere Oriaku, The Effect Of Total Quality 

Management  On Leadership: Case Of Nigeria,International Business & 

Economics Research Journal – January 2008  Volume 7, Number 1 

140. O. Bayazit, B. Karpak, An analytical network process-based 

framework for successful total quality management (TQM): Anassessment of 

Turkish manufacturing industry readiness, Int. J. Production Economics 105 

(2007) 79–96. 

141. Otaroghene  Peretomod  ,Situational And Contingency Theories Of 

Leadership: Are They  The Same, IOSR Journal of Business and 

Management. Volume 4, Issue 3 (Sep-Oct. 2012). 

142. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. &  Berry, L.L. (1985). A conceptual 

model ofservice quality and its implications for fu-ture research. Journal of 

Marketing, 49(4), 41-50. 

143. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. et Berry, L.L. (1988). SERVQUAL: 

A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. 

Journal of Retailing,64(1), 12-40 

144. Pearson, C.A.L. “Autonomous workgroups: an evaluation at an 

industrial site”, Human Relations, Vol. 45 No. 9, (1992),  pp. 905-36. 

145. Ramazan Erturgut and  Serhat Soyúekerci. ;   The problem of 

sustainability of organizational success in public educational institutions: a 

research on the education administrators in Turkey / Procedia Social and 

Behavioral Sciences 1 (2009) 2092–2102. 

146. ROBERT C. WINN, Applying Total Quality Management to the 

Educational Process, Int. J. Engng Ed. Vol. 14, No. 1, p. 24-29, 1998 

Rodny C Vandeveer, Michael L. Menefee, Human behavior in organisations,  

prentice HALL,2
nd

  . 

147. Rowold, Jens; Heinitz, Kathrin,Transformational and charismatic 

leadership: Assessing the convergent, divergent and criterion validity of the 

MLQ and the CKS .The Leadership Quarterly, Vol 18(2), Apr 2007, 121-133 

148. S. Maheswaran, Manimay Ghosh, Customers’ Perception  of Service 

Quality in a Training Institute: An Assessment using  Servqual, International 

Journal of Asian Business and Information Management, 3(4), 25-38, 

October-December 2012. 



263 

 

149. S. Pekovic, F. Galia , From quality to innovation: Evidence from two 

French Employer Surveys , Technovation 29 (2009) 829–842 p831 

150. Sayyed Mohsen Allameh et all,  Studying relationship between 

transformational leadership and psychological of teacher in Arab township, , 

Procedia social and behavioral Sciences31(2012) 224-230 

151. Spreitzer, G. M.. Social structural characteristics of psychological 

empowerment. Academy of Management Journal, (1996), 39,483−504. 

152. Tayloe Harding, Fostering Creativity for Leadership and Leading 

Change, ARTS EDUCATION POLICY REVIEW, 111: 51–53, 2010, 

153. The Application Guide for The Deming Prize, For Companies and 

Organizations Overseas, 2012. 

154. Tracey Honeycutt.s, Christine m. Pearson, creating an empowering 

culture:examininigthe relationship between organizational culture and 

perceptions of empowerment, journal of quality management 5(2000) 27-52 

155. Vera, D., et Crossan, M. (2004). Strategic leadership and 

organizational learning.  Academy of Management Review, 29, 222 -240 

156. Véronique BAPTISTE ,Le statut de l'auto-évaluation dans la démarche 

de changement L'accréditation hospitalière, Thèse de Doctorat ès Sciences de 

Gestion ,Faculté de Droit ;Ecole Doctorale de Droit,Institut de Formation et 

de Recherche sur les Organisations Sanitaires et Sociales, Université Jean 

Moulin – Lyon 3, 2003. 

157. VijayR. Kannana;∗and Keah Choon ,Tan, Just in time, total quality 

management and supply chain management: understanding their linkages 

and impact on business performance, 33 (2005). 153-162. 

158. Wm.B.Zachary,Loren W kusuhara, organizational Behavior: 

integrated models and applications, Thomson, 2005. 



264 

 

 

األوامر وادلراسيم  -

159. Article 2 du décret  exécutif n° 02-05 du 06/01/2002décret exécutif 

n°2002-05 du 6 janvier 2002, Le Ministre de l'industrie, de la petite et 

moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, Direction 

Générale de la Compétitivité Industrielle. 

 

مواقع االنرتنت  -

160. ANSI - American National Standards Institute 

http://webstore.ansi.org/. 

161. The Malcolm Baldrige National Quality Award Criteria for 

Performance Excellence 2011–2012 

http://www.nist.gov/baldrige/publications/business_nonprofit_criteria.cfm 

162.        The National Institute of Standards and Technology (NIST): is an 

agency of the U.S. Department of Commerce. 

http://www.nist.gov/baldrige/award_recipients/index.cfm 

 

163. British Standards frome Standards UK www.standardsuk.com 



 فهرس اجلداول

 

234 
 

 فهرس الجداول

 رقم

  اجلدول

   العنوان

 12 ة ا جلودة وإدارة اجلودة الشاملةالفرق بني ادار    1

 Deming 21املبادئ االربعة عشر    2

 26 ذو اخلطوات االر بعة عشر Crosbyمنوذج    3

 MBNQA 43 معايري جائزة   4

 46 عايري اجلائزة اجلزائرية للجودة م    5

 58 دارة.الفرق بني القيادة واال   6

 59 يوضح أبعاد القيادة    7

 60 الصفات القيادية   8

 65 مصادر القيادة واحتمالية االذعان واملقاومة   9

 166 وعدد االستمارات املوزعة عليها. الوكاالت البنكية   10

 169 املدى وما يقابله من مستوى   11

  170  املعدل الكليمعدل االبعاد و االرتباط بني معامالت  12

 171 كرونباخ  معامل الفا   13

 173 املدروسة.الفئات العمرية للعينة    14

 173 لدرجة الوظيفية للعينة املدروسةا   15

 173 اخلربة لدى العينة املدروسة   16

 174 مصدر الشهادة للعينة املدروسة.   17

 174 اخللفية عن الفكر االداري االسالمي لدى العينة املدروسة.   18

 إلجابات افراد العينة عن فقرات املتغري؛املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واالمهية النسبية   19

 الفكر االداري االسالمي. االستناد على

176 

 178املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واالمهية النسبية إلجابات افراد العينة عن فقرات املتغري؛    20



 فهرس اجلداول

 

235 
 

  التغيري.

 

ية إلجابات افراد العينة عن فقرات املتغري املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واالمهية النسب   21

 التمكني.

180 

املتغري؛ املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واالمهية النسبية إلجابات افراد العينة عن فقرات    22

 التزام االدارة العليا.

182 

راد العينة عن فقرات املتغري؛ املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واالمهية النسبية إلجابات اف   23

 التخطيط االسرتاتيجي.

184 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واالمهية النسبية إلجابات افراد العينة عن فقرات املتغري؛    24

 الرتكيز على العمالء.

185 

 العينة عن فقرات املتغري؛ املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واالمهية النسبية إلجابات افراد  25

 .التواصل الفعال

187 

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واالمهية النسبية إلجابات افراد العينة عن فقرات املتغري؛   26

 .التقييم

188 

 تغري؛املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واالمهية النسبية إلجابات افراد العينة عن فقرات امل   27

 .التدريب

189 

يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واالمهية النسبية إلجابات افراد العينة عن فقرات   28

 مشاركة العاملني. املتغري؛

191 

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واالمهية النسبية إلجابات افراد العينة عن فقرات املتغري؛   29

 التحفيز.

192 

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واالمهية النسبية إلجابات افراد العينة عن فقرات املتغري؛   30

 معوقات ادارة اجلودة الشاملة.

194 

 Kolmogorov-Smirnov  196 اختبار  31

ات تطبيق  إدارة اجلودة وأبعاد متطلب اإلستناد على الفكر اإلداري اإلسالميمعامالت االرتباط  بني   32

 الشاملة

197 



 فهرس اجلداول

 

236 
 

الفكر االداري االسالمي يف تبين ادار ة  علىنتائج حتليل التباين لالحندار الختبار اثر االستناد    33

  اجلودة الشاملة.

198 

 199  معامالت االرتباط  بني التغيري وأبعاد متطلبات إدارة اجلودة الشاملة  34

 200 دار الختبار اثر التغيري يف تبين ادار ة اجلودة الشاملة.نتائج حتليل التباين لالحن   35

 201  معامالت االرتباط  بني التمكني وابعاد متطلبات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة  36

 202 نتائج حتليل التباين لإلحندار إلختبار أثر التمكني يف تبين ادار ة اجلودة الشاملة.  37

 203  ملخص النموذج 38

 ANOVA  203يل التباين حتل 39

 205 املعامالت 40

وختفيض معيقات إدارة اجلودة   اإلستناد على الفكر اإلداري اإلسالميمعامالت االرتباط  بني  41

  الشاملة.

209 

ختفيض يف  االستناد على الفكر اإلداري اإلسالمينتائج حتليل التباين لإلحندار إلختبار أثر  42

  ودة الشاملةمعيقات متطلبات إدارة اجل

209 

 210  معامالت االرتباط  بني التغيري ومعيقات إدارة اجلودة الشاملة 43

نتائج حتليل التباين لإلحندار إلختبار أثر التغيري يف ختفيض معيقات متطلبات تطبيق إدارة اجلودة  44

 الشاملة.

211 

 212  دارة اجلودة الشاملة.معامالت االرتباط  بني التمكني  وختفيض معيقات متطلبات تطبيق إ 45

نتائج حتليل التباين لإلحندار إلختبار أثر التمكني يف ختفيض معيقات متطلبات إدارة اجلودة  46

  الشاملة

213 

أثر سلوك القيادة اإلبداعي واملتمثل يف اإلستناد على الفكر اإلداري اإلسالمي، التغيري،  47

 تطبيق إدارة اجلودة الشامــــلة والتمكــــني يف التخفيض من معيقات متطلبات

214 

  215  نتائج اجابات القادة حول متطلبات ادارة اجلودة الشاملة اختبار حتليل التباين للفرق بني  48



 فهرس اجلداول

 

237 
 

  216  اختبار شيفيه للفروق تبعا ملتغري اخلربة حول متطلبات تطبيق ادارة اجلودة الشاملةنتائج   49

  217  نتائج اجابات القادة حول متطلبات ادارة اجلودة الشاملة ختبار حتليل التباين للفرق بنيا  50

حول متطلبات تطبيق  لفية عن الفكر االداري االسالميشيفيه للفروق تبعا ملتغري اخل اختبارنتائج   51

  ادارة اجلودة الشاملة

218  

 



 االشكال فهرس

 

238 
 

  فهرس االشكال

 الصفحة  العنوان   رقم الشكل

 Deming 21دائرة   1

 28 مكونات منوذج بالدريج  2

 31 مزايا تطبيق ادارة اجلودة الشاملة.  3

 Baldrige  44 معايري جائزة بالدريج   4

 49 شجرة األخطاء    5

 50 خمطط هيكل السمكة (عالقات السبب والنتيجة).  6

 51 للتكاليف. PARETOخمطط   7

 IOWA     72اساليب القيادة حسب دراسات    8

توضح األساليب  studies )OHIO (The university of مصفوفة القيادة   9

 القيادية

73 

 75 األمناط القيادية حسب نظرية الشبكة اإلدارية.  10

 Blanchard 79 و  Herseyاألساليب القيادية حسب    11

 84 العالقة بني األسلوب القيادي واألهداف.  12

 123 اجلودة الشاملة آلية عمل القيادة اإلبداعية يف توفري متطلبات تطبيق إدارة    13

اثر الفكر االداري االسالمي على ابعاد السلوك القيادي االبداعي ومتطلبات تطبيق ادارة   14

  اجلودة الشاملة

206  

  207  ألبعاد الدراسة  tقيم   15
  

                           

  

  

 



 االستــبيان

 

  االستــبيان

  

  الفاضلة السيد الفاضل/ السيد

  حتية طيبة وبعد...    

يهدف هذا االستبيان إىل دراسة أمهية القيادة يف حتقيق اجلودة الشاملة، وذلك استكماال ملتطلبات احلصول على          

نات اليت تساعد يف إمتام البحث والذي هو درجة الدكتوراه يف اقتصاد وتسيري املؤسسة، وقد مت تصميم هذا االستبيان بغرض مجع البيا

  بعنوان:

  -دراسة حالة بنك البركة -متطلبات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في ظل قيادة إبداعية

قدر اإلمكان من خالل اإلجابة الدقيقة على أسئلة هذا االستبيان، علما بأن مجيع البيانات لن  عدةسابامللذا يرجى التكرم  

  ض البحث العلمي.تستخدم إال ألغرا

  تفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير والشكر على املساعدة...          

  : البــاحث                                                               :الدكتوراالستاذ املشرف     

  ربيع املسعود                    الطيب داودي                                                           
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  املعلومات العامة:

  العمر: 

  50اكثر من                                   50-30من                             30اقل من  

  الدرجة الوظيفية  

  قيادة وسطى        قيادة عليا                                                                 

  اخلربة 

  سنوات  10-5سنوات                                                          من  5اقل من 

   سنة 20-16من                                                        سنوات 15-11من 

  سنة  20أكثر من                                                                                 

  الشهادة احملصل عليها من:  

  جامعة جزائرية                            جامعة أجنبية                           االثنني معا

  اخللفية عن الفكر االداري اإلسالمي: 

  متوسطة                                        ضعيفة جدا                                 ضعيفة   

  كبرية                                  كبرية جدا                                                    
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  البيـــان

 المرتكزة على التمكين من خالل: القيادة اإلبداعية

 ـ تفويض الصالحيات

 ـ تفعيل املشاركة يف اختاذ القرارات

 ـ تفعيل اإلدارة الذاتية وتشجيعها

 ـ إثراء العمل

 بيق نظام العمل بالفرقـ تط

  ـإجياد املهام اليت تؤدي إىل التغذية الراجعة

  ـ بناء قاعدة تقييم فاعلة            

  ـ ختفيض الصبغة الرمسية يف العمل           

  ـ اجياد الثقافة الداعمة للعاملني  

  ـ تشجيع عملية وضع األهداف

  تعليم العاملنيتدريب و ـ    

  القيادة اإلبداعية  المستندة على الفكر اإلداري اإلسالمي:

  ـ تلتزم باألفكار واملبادئ اليت تدعو إليها حىت تكون قدوة

  ـ النمط القيادي شوري (دميقراطي)  



 االستــبيان

 

  ـ اإلجادة يف العمل منهج رباين 

  اإلجادة يف العمل واجب ديين

  الثقة العالية ادة تتميز بــ القي

  القيادة تتميز بالتفاؤل

  القيادة تتميز بالطموح

  القيادة اإلبداعية  تنمي القيم واملعتقدات االجيابية للعمل.

  السعي اىل حسن األداء

  ـ الرقابة الذاتية

  استشعار رقابة املوىل عز وجل ـ

   ن أدائه رغبة يف األجر اآلخرويحيسن العامل م ـ

  سالمة النية

  القيادة المرتكزة على التغيير

  اهلدف من التغيري واضح لدى  مجيع العاملني 

  يتم إشراك جل العاملني يف اختاذ قرار التغيري 

  يتم توفري البيئة املالئمة للتغيري

  عملية التغيري تفويض السلطات للمرؤوسني للقيام ب

  تشجع املرؤوسني على حل املشاكل اليت تعرتض التغيري  بـطريقة مبتكرة

  تستغل القيادة رغبة العاملني يف التطور للقيام بعملية التغيري

  تستغل القيادة رغبة العاملني يف اإلبداع للقيام بعملية التغيري



 االستــبيان

 

  رف واخلربات لدى العاملني  للقيام  بالتغيري تدرك القيادة أمهية امتالك املعا

  تدرك القيادة أمهية فرق العمل وروح الفريق الواحد إلمتام عملية التغيري

  

  : متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملةالمحور الثاني

غري 

موافق 

 متاما

غري 

 موافق

    البيـــان موافق متاما موافق حمايد

 اجلودة الشاملة حتتاج إىل الرتكيز على املدى الطويل إدارة 

اإلدارة 

  العليا

  

  

 املعرفة حول الكافية لتطبيق ادراة اجلودة الشاملة 

  القدرة والرغبة يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 

 توفري كافة اإلمكانيات من احل تبين  وتطبيق إدارة اجلودة الشاملة 

 ة القيادة  واإلداريني يف املناصب العليا يف نشاطات التحسنيمشارك 

 مشاركة القيادة يف نشاطات التغيري  

 مشاركة القيادة يف نشاطات التمكني  

 استناد القيادة إىل مبادئ الفكر اإلداري اإلسالمي  

 صياغة رؤية واضحة يف املدى الطويل 

التخطيط 

  االستراتيجي

  

 صياغة سياسة جودة واضحة 

 صياغة أهداف جودة مفصلة 

 صياغة خطط لتحسني اجلودة 



 االستــبيان

 
 أولوية رضا العمالء بصفة دائمة يف البنك 

  التركيز 

  على

  العمالء 

 احتياجات العمالء ديالقيام بدراسات للسوق وحتد 

  معاجلة شكاوي العمالء واألخذ برأيهم 

  العمل وفق مفهوم زبون مورد داخلي داخل البنك 

  تبين أسلوب حتسني العمل املستمر لرضاء العمالء 

  فهم أفراد البنك لرؤية  وسياسة اجلودة 

التواصل 

 الفعال

  اعتماد سياسة الباب املفتوح يف العمل اإلداري  

أسفل ومن أسفل إىل االتصال يف خمتلف املستويات( من اعلي إىل   

  اعلي)

  استعمال التكنولوجيات اجلديدة يف العمل( االنرتنت، االنرتانت.) 

  املمارسة املنتظمة لتدقيق اجلودة 

 التقييم

  تقييم تكاليف اجلودة     

  حتليل البيانات املتعلقة باجلودة داخل البنك( معدل األخطاء مثال...)  

  انات اجلودة لتقييم األداء القيادياستخدام بي 

  استخدام بيانات اجلودة لتقييم األداء الفردي 

  استخدام بيانات اجلودة لتقييم أداء املصاحل  

  اهلدف من التقييم هو التحسني  

 التدريب  اعتبار العاملني مورد ذو قيمة جيب تطويرهم 



 االستــبيان

 
  العاملني جيب ان يشمل التدريب مجيع 

  جيب ان يتواصل التدرب ويستمر 

  تدريب العاملني على العمل اجلماعي 

  تدريب العاملني على اساليب حل املشاكل 

  حث األفراد على تطوير معارفهم 

  درجة استعمال  حلقات اجلودة 

مشاركة 

 العاملين

  درجة استعمال فرق حتسني اجلودة 

  تلقي املقرتحات على كامل املستويات يف البنك 

  تطبيق مقرتحات العاملني بعد التقييم 

  درجة مشاركة العاملني يف قرارات اجلودة يف املستويات التنظيمية الدنيا  

  الرتكيز على العمل اجلماعي وروح الفريق اكثر من العمل الفردي 

  عمل ينمي فكرة ( اجلسد الواحد)اسلوب املشاركة يف ال 

  يتم عن طريق حتسني جو العمل 

 التحفيز

  يتم عن طريق املكافئات املالية  

  يتم عن طريق املكافئات  املعنوية  ( الرتقية...) 

 يتم االعتماد على املكافئات الروحية ( مثل: تلقاها عند ريب، دير 

  ...)اخلري

  حفيز انطالقا من جودة العمليتم الت 
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أسلوب اللني واملودة والرمحة خيلق جوا من االنسجام ويزيد من فاعلية  

  التحفيز

  تقدر القيادة اآلراء البناءة للعاملني وتشجعها باستمرار 

  

  املعوقات

  البيـــان موافق متاما موافق حمايد غري موافق غري موافق متاما

   .ت حتول دون تطبيق ادارة اجلودة الشاملةهناك معوقا     

   عدم وجود متخصصني يف جمال ادارة اجلودة الشاملة     

. قلة و /او عدم جناعة الدورات التدريبية املتخصصة يف ادارة اجلودة      

  الشاملة

   .الرغبة يف احلفاظ على االمناط التقليدية ومقاومة التغيري     

  .لنتائج بسرعةالرغبة يف حصد ا     

اخلشية من حتول ادارة اجلودة الشاملة اىل روتني مثل الفلسفات  .     

  االدارية االخرى

  .عدم وجود معايري دقيقة لقياس االداء     

  يوجد حتفيز بشكل تام ال .     

  .حمدودية فهم القيادات االدارية لفلسفة ادارة اجلودة الشاملة     

واملستفيدين من  .موضوعية ملعرفة مدى رضا العمالء عدم وجود مقاييس     



 االستــبيان

 

  خدمات البنك

  

  شكرا لكم على حسن تعاونكم واهتمامكم
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: الملخص

يعرف مفهوم إدارة اجلودة الشاملة اقباال متزايدا من قبل الباحثني والدارسني نظرا للنتائج اليت حققتها ىذه الفلسفة اإلدارية 
 لكن الواقع يقول أن ىناك مؤسسات جنحت يف تطبيقها واخرى فشلت، واختلفت ،املتميزة، وتسعى كثري من املؤسسات إىل تبنيها

التفسريات والتحليالت كل ينظر اىل املشكلة من زاويتو، واملؤكد ان عنصر القيادة ال خيتلف اثنان على امهيتو، فنجاح اي فلسفة مرتبط 
ويف عامل اليوم بات من الضروري ان يتجو القادة حنو اإلبداع يف عملهم، وتغيري يف طريقة التسيري حنو مزيد من . بالقائد وسلوكياتو

هلذا جاءت ىذه . مشاركة العاملني والتمكني هلم، والشك ان االستناد اىل الفكر اإلداري االسالمي يزيد من فاعلية التغيري والتمكني
ومت اعداد استبيان هلذا . الدراسة لتوضيح أثر العالقة بني سلوك القيادة اإلبداعي ومتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ومعيقاهتا

أظهرت الدراسة . الغرض  واستخدمت األساليب االحصائية املناسبة لدراسة اجتاىات القادة يف بنك الربكة اجلزائري حنو ابعاد الدراسة
ان ىناك مستوى إدراك مرتفع ألبعاد القيادة ذات السلوك اإلبداعي؛ اإلستناد على الفكر اإلداري اإلسالمي، التغيري، التمكني، 

واظهرت الدراسة أثر مرتفع لبعد التغيري،  وأثر متوسط لبعد الفكر اإلداري اإلسالمي ، وأثر منخفض لبعد التمكني على متطلبات 
داللة إحصائية وجود وأظهرت النتائج عدم . تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، وأثر مرتفع لبعد التغيري على معيقات إدارة اجلودة الشاملة

 ووجود فروق ذات داللة احصائية  تعزى لعاملي اخلربة لبعد التمكني والفكر اإلداري اإلسالمي على متطلبات إدارة اجلودة الشاملة
 .واخللفية عن الفكر اإلداري اإلسالمي

القيادة، القيادة ذات السلوك اإلبداعي، اإلستناد على الفكر اإلداري اإلسالمي ، التغيري، التمكني، متطلبات : الكلمات المفتاحية
 .تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

Abstract:  

 The interest of The concept of total quality management is increased by researchers and scholars because of the 

results achieved by this excellence administrative philosophy. Many Organizations Applied this philosophy and 

adopted it, but in the reality there are some organizations which succeeded and the others failed. Different analyzes 

have  seen the problem from Their own perception. The Function of leadership is certainly  indisputably important , 

success of any philosophy related to the  leader and his  behaviors .In today's world,  it is essential that the leaders 

heading towards creativity in their work, changing  the way of management towards more participation of workers 

and empower  them,  and the use of Islamic management  thoughts to increase the effectiveness of change and 

empowerment. The aim of this study is to clarify the effect of the relationship creative behaviors and requirements 

of the implementation of total quality management and obstacles . For this purpose I prepared a questionnaire and  I 

used appropriate statistical methods to study the trends of the leaders in the Al Baraka Bank of Algeria about the 

dimensions of the study. The study showed that there is a high level of awareness of  the leadership’s creative 

behaviors; the Islamic thought management,  the change, the  empowerment . The study showed also the high effect 

of the change dimension, and medium impact of Islamic thought management dimension, and low impact of the 

empowerment dimension with requirements of the application of total quality management . And high impact of the 

change dimension to the constraints of total quality management . The results showed a statistically not significant 

of empowerment dimension, and Islamic Thought administrative dimension with requirements of Total Quality 

Management. 

The study has findings and recommendations that could contribute to the application of the overall dimensions of the 

study. 

Keywords: leadership , creative behavior leadership, Islamic thought administrative , the change,  the empowerment 

, the requirements of the application of total quality management . 


