مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  14يوليو 1018

أثر التخطيط االستراتيجي في جودة أداء المؤسسات المصرفية الليبية
ﻛﺣﺎﻟﺔ د ارﺳﯾﺔ تطبﯾقﯾﺔ على مصرف اﻟجمهورﯾﺔ ـ طرابلس

أ .ناصر ميالد الطروق



المقدمة:
تعد اﻟمؤﺳﺳﺎت اﻟمﺎﻟﯾﺔ اﻟعمود اﻟفقري ألي اقتصﺎد ،ومن بﯾن هذه اﻟمؤﺳﺳﺎت اﻟمصﺎرف اﻟتجﺎرﯾﺔ
ُ
اﻟتي تعتبر من اﻟمنظمﺎت األﻛثر تأث ًار بﺎﻟتغﯾرات االقتصﺎدﯾﺔ ،وذﻟك من خالل اﻟخدمﺎت اﻟتي تقدمهﺎ ﻟألفراد

واﻟمؤﺳﺳﺎت وتأثﯾ ًار هذه اﻟخدمﺎت على ﺣرﻛﺔ اﻟﺳوق ،وبﺎﻟتﺎﻟي على ﺣرﻛﺔ االقتصﺎد ﻛﻛل (اإلرﯾﺎني ،بﺣصب

على( ،)5002ص)2

فﺎﻟمصﺎرف اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻛمؤﺳﺳﺎت مﺎﻟﯾﺔ تقوم بخدمﺔ اﻟمجتمع ﻛونهﺎ جزءاً اﺳﺎﺳﯾًﺎ في ترﻛﯾبﺔ اﻟﺳوق

واالقتصﺎد اﻟوطني بشﻛل عﺎم .تواجه اﻟﯾوم تﺣدﯾﺎت ﻛبﯾرة فرضت نفﺳهﺎ على بﯾئﺔ اﻟعمل اﻟداخلﯾﺔ
واﻟخﺎرجﯾﺔ ،وذﻟك بﺳبب عدم معرفﺔ نواح اﻟقوة واﻟضعف في بﯾئتهﺎ اﻟداخلﯾﺔ واﻟخﺎرجﯾﺔ ،وﻟلفرص واﻟتهدﯾدات

ﻟبﯾئتهﺎ اﻟخﺎرجﯾﺔ ،وتأثره ﺎ بشﻛل هﺎئل ومتﺳﺎرع نتﯾجﺔ ﻟلتغﯾرات في بﯾئﺔ اﻟعمل ،ممﺎ جعل اإلدارة اﻟمصرفﯾﺔ
جل إمﻛﺎنﯾﺎتهﺎ ،ومهﺎمهﺎ في تﺣقﯾق أهدافهﺎ ،ممﺎ ﯾتطلب منهﺎ اﻟقدرة على اﻟتﻛﯾف واﻟتأقلم مع بﯾئتهﺎ
تضع ُ
اﻟداخلﯾﺔ واﻟخﺎرجﯾﺔ ﻟالﺳتمرار في اﻟنمو واﻟبقﺎء واال ﺳﯾﻛون مصﯾرهﺎ اﻟفشل واﻟزوال.

أوالا- :مشكلة الدراسة
ﻟم ﯾﺣظى اﻟربط بﯾن اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي وجودة أداء اﻟمؤﺳﺳﺎت اﻟمصرفﯾﺔ بﺎهتمﺎم ﻛﺎفئ ،وذﻟك نتﯾجﺔ
ﻟلتغﯾرات اﻟهﯾﻛلﯾﺔ اﻟتي ﯾشهدهﺎ اﻟقطﺎع اﻟمصرفي في ﻟﯾبﯾﺎ بفعل زﯾﺎدة عدد مفرداته ،وتغﯾر أشﻛﺎل ملﻛﯾته،
وظهور اﻟمصﺎرف األهلﯾﺔ ،واﻟمصﺎرف اﻟخﺎصﺔ ،واﻟشروع في خصصه اﻟمصﺎرف اﻟعﺎمﺔ ،وتزاﯾد اﺣتمﺎل
دخول اﻟمصﺎرف األجنبﯾﺔ إﻟى اﻟﺳوق اﻟلﯾبي ،ورواج اﻟﺣرﻛﺔ االقتصﺎدﯾﺔ واﻟتجﺎرﯾﺔ في ﺳوق اﻟﺳلع

واﻟخدمﺎت .وبﺎﻟتﺎﻟي فأن عملﯾﺔ اﻟتخطﯾط وصﯾﺎغﺔ اﻟخطط االﺳتراتﯾجﯾﺔ ال تزال توضع بشﻛل منفصل عن
مؤشرات ومعﺎﯾﯾر اﻟجودة في األداء هذا األم ر اﻟذي ﯾشﯾر إﻟى ضعف في إدراك أهمﯾﺔ دور اﻟتخطﯾط
االﺳتراتﯾجي وتﻛﺎمله مع اﻟجودة في األداء ومن هنﺎ أصبح من اﻟضروري األخذ بمفهوم اﻟتخطﯾط

االﺳتراتﯾجي  ،نظ ًار ألهمﯾته في تشخﯾص قدرة تلك اﻟمؤﺳﺳﺎت وامﻛﺎنﯾﺎتهﺎ واﻟتعرف على مواطن اﻟقوة

واﻟضعف فﯾهﺎ ،وﻟلمنﺎفﺳﺔ اﻟشدﯾدة بﯾن اﻟمصﺎرف في ظل اﻟتﺣدﯾﺎت اﻟموجودة وعلﯾه فإن مشﻛلﺔ اﻟبﺣث تبرز
 قﺳم االدارة -ﻛلﯾﺔ االقتصﺎد واﻟعلوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -جﺎمعﺔ اﻟزﯾتونﺔ ﺳوق االﺣد
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في اﻟتعرف على أثر اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي في جودة األداء في مصرف الجمهورية ومدي االرتبﺎط بﯾن
عملﯾﺎت اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي ومﻛونﺎت األداء واﻟمتمثلﺔ ( اﻟرؤﯾﺔ واﻟرﺳﺎﻟﺔ واألهداف ) ،وممﺎ تقدم فإن

اﻟمشﻛلﺔ اﻟبﺣث تبرز من خالل اﻟﺳؤال اﻟرئﯾﺳي اﻟتﺎﻟي :ما أثر التخطيط االستراتيجي في جودة األداء
بمصرف الجمهورية بمدينة طرابلس الكبرى؟ ،وﯾتفرع عن اﻟﺳؤال اﻟرئﯾﺳي اﻟتﺳﺎؤالت اﻟفرعﯾﺔ اﻟتﺎﻟﯾﺔ- :
 .1مﺎ واقع مﺳتوى جودة أداء مصرف اﻟجمهورﯾﺔ؟
 .2مﺎ واقع جودة اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي ﻟدى مصرف اﻟجمهورﯾﺔ؟
 .3هل هنﺎك عالقﺔ ذات دالﻟﺔ اﺣصﺎئﯾﺔ عند مﺳتوى معنوﯾﺔ) )α ≤ 0.05بﯾن اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي على
جودة األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ تبعًﺎ ﻟمجﺎالت (اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ اﻟغﺎﯾﺎت

واألهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ)؟

ثاني ا- :أهداف الدراسة :تظهر أهمية البحث في النقاط التالية:

 .1ﯾﺳعي اﻟى اﻟربط بﯾن اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي وجودة أداء في اﻟمؤﺳﺳﺎت اﻟمصرفﯾﺔ.
 .2ﯾﺳﺎعد اﻟمﺳؤوﻟﯾن في اﻟتعرف على نقﺎط اﻟضعف في اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي.
 .3اختﯾﺎر مؤشرات واضﺣﺔ تﺳﺎعد في صﯾﺎغﺔ رؤﯾﺔ ورﺳﺎﻟﺔ وأهداف بمﺎ تنﺳجم مع اﻟبﯾئﺔ اﻟلﯾبﯾﺔ.
 .4ﯾﺳﺎعد أصﺣﺎب اﻟقرار في اﻟمصرف في تطوﯾر األداء اﻟمؤﺳﺳي اﻟشﺎمل وفقﺎ ﻟمعﺎﯾﯾر ﻟتقﯾﯾم.
 .5طرح اﺳتراتﯾجﯾﺔ اﻟجودة اﻟشﺎملﺔ بﺣﯾث تصبح جزءًا ال ﯾتج أز من اﻟثقﺎفﺔ اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟمصرفﯾﺔ.

ثالث ا- :أهداف الدراسة:

 .1اﻟتعرف على أثر اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي على جودة األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ.
 .2اﻟتعرف على مدى اﺳتخدام اﻟمصرف ﻟلتخطﯾط االﺳتراتﯾجي اﻟعلمي اﻟﺳلﯾم
 .3اﻟتعرف على جودة األداء اﻟمؤﺳﺳي في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ.

 .4دراﺳﺔ عنﺎصر اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ.

رابعا- :فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية

ﯾوجد أثر ذو دالﻟﺔ اﺣصﺎئﯾﺔ عند مﺳتوى معنوﯾﺔ) )α ≤ 0.05بﯾن اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي وجودة األداء
وﯾتفرع عن هذه اﻟفرضﯾﺔ اﻟفرضﯾﺎت اآلتﯾﺔ:
بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ ّ
 .1ﯾوجد أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ عند مﺳتوى معنوﯾﺔ) )α ≤ 0.05بﯾن ﻟلرؤﯾﺔ وجودة األداء بمصرف
اﻟجمهورﯾﺔ.
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 .2ﯾوجد أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ عند مﺳتوى معنوﯾﺔ) )α ≤ 0.05بﯾن ﻟلرﺳﺎﻟﺔ وجودة األداء بمصرف
اﻟجمهورﯾﺔ.
 .3ﯾوجد أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ عند مﺳتوى معنوﯾﺔ) )α ≤ 0.05بﯾن اﻟغﺎﯾﺎت واألهداف وجودة األداء
بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ

خامسا :حدود الدراسة

 . .1الحدود الموضوعية :اقتصرت اﻟدراﺳﺔ على أثر اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي على جودة األداء
 .2الحدود المكانية :تم إجراء اﻟدراﺳﺔ على مصرف اﻟجمهورﯾﺔ
 .3الحدود الزمانية :أعدت هذه اﻟدراﺳﺔ خالل اﻟفترة (.)5002-5002

 .4الحد البشري :اقتصرت اﻟدراﺳﺔ على موظفي اإلدارة اﻟعلﯾﺎ واﻟذﯾن ﯾشﻛلون فرﯾق اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي،
ومتمثلﯾن في اﻟمدﯾرﯾن من اإلدارة اﻟعلﯾﺎ ،واﻟوﺳطي واﻟتنفﯾذﯾﺔ واﻟوﺣدات اﻟوظﯾفﯾﺔ واإلدارﯾﺔ ،ورؤﺳﺎء األقﺳﺎم
واﻟوﺣدات اﻟتنظﯾمﯾﺔ وﻟجﺎن اﻟتخطﯾط واﻟتطوﯾر بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ

خامسا- :منهجية الدراسة

منهج الدراسة :تم اﺳتخدام اﻟمنهج اﻟوصفي في هذه اﻟدراﺳﺔ ،النﺳجﺎم هذا اﻟمنهج مع طبﯾعﺔ وأغراض
اﻟدراﺳﺔ ،وتم جمع اﻟبﯾﺎنﺎت من مصﺎدرهﺎ األوﻟﯾﺔ بﺎالعتمﺎد على اﺳتمﺎرة االﺳتبﯾﺎن ،ومن ثم تم تبوﯾب
اﻟبﯾﺎنﺎت وتﺣلﯾلهﺎ وتفﺳﯾرهﺎ.

ال،
مجتمع الدراسة :ﯾمثل مجتمع اﻟدراﺳﺔ في اﻟعﺎملﯾن بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ واﻟبﺎﻟغ عددهم نﺣو( )2202عﺎم ً

وذﻟك على ضوء اﻟبﯾﺎنﺎت واﻟمعلومﺎت اﻟمقدمﺔ إﻟﯾنﺎ من إدارة اﻟموارد اﻟبشرﯾﺔ بمدينة طرابلس الكبرى في

ﺣﯾ ن ﻛﺎن عدد اﻟعﺎملﯾن بﺎإلدارة اﻟعﺎمﺔ بمنطقﺔ طرابلس مﺎ ﯾقﺎرب من( )0002موظفﺎُ مثلت مﺎ نﺳﯾته

( )%00من إجمﺎﻟي عدد اﻟعﺎملﯾن بﺎﻟمصرف ،أمﺎ وﺣدة اﻟتﺣلﯾل واﻟمعﺎﯾنﺔ تمثلت في موظفي اإلدارة اﻟعلﯾﺎ
واﻟذﯾن ﯾشﻛلون فرﯾق اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي ،ومتمثلﯾن في اﻟمدﯾرﯾن من اإلدارة اﻟعلﯾﺎ ،واﻟوﺳطي واﻟتنفﯾذﯾﺔ

واﻟوﺣدات اﻟوظﯾفﯾﺔ واإلدارﯾﺔ ،ورؤﺳﺎء األقﺳﺎم واﻟوﺣدات اﻟتنظﯾمﯾﺔ وﻟجﺎن اﻟتخطﯾط واﻟتطوﯾر بمصرف
اﻟجمهورﯾﺔ
عينة الدراسة :تم اختﯾﺎر عﯾنﺔ مﯾﺳره من مجتمـع اﻟد ارﺳـﺔ اﻟﻛلـي بلـغ مقـدارهﺎ ( )522مفـردة ،بمـﺎ ﯾشـﻛل نﺳـبﺔ
 %52من إجمﺎﻟي ﺣجم مجتمع اﻟدراﺳﺔ األصـلي بلـغ عـددهم( )0002فـردًا ،وذﻟـك بﺎﺳـتخدام جـداول األرقـﺎم

اﻟعشـوائﯾﺔ بﺎﻟﺣﺎﺳــب اآلﻟــي ،وقــد تــم توزﯾــع االﺳــتبﯾﺎنﺎت علــى عﯾنــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ فﺎﺳــترجعت منهــﺎ ( )522اﺳــتبﯾﺎنه

بم ــﺎ نﺳ ــبته ( )%20.92م ــن ﺣج ــم اﻟعﯾن ــﺔ ،وأم ــﺎ اﻟفﺎق ــد م ــن االﺳ ــتبﺎنﺎت فﻛ ــﺎن ف ــي ﺣ ــدود ( )00اﺳ ــتبﺎنﺔ بم ــﺎ
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نﺳبته( )%00.25مـن ﺣجـم اﻟعﯾنـﺔ ،تـم اﺳـتبعﺎد ( )05اﺳـتبﯾﺎنه ﻟعـدم صـالﺣﯾتهﺎ ﻟتﺣلﯾـل اإلﺣصـﺎئي ﻟﯾصـبح
عــدد االﺳــتبﯾﺎنﺎت اﻟصــﺎﻟﺣﺔ ﻟلتﺣلﯾــل ( )590اﺳــتبﯾﺎنه ،وتشــﻛل مــﺎ نﺳــبته (  )%55.00مــن مجتمــع اﻟد ارﺳــﺔ

اﻟﻛلـي و( )%22.52مــن ﺣجــم اﻟعﯾنــﺔ األصــلﯾﺔ ،وهــذه اﻟنﺳــبﺔ تعتبـر مقبوﻟــﺔ ﻟلبﺣــث اﻟعلمــي ،وقــد تــم اﺣتﺳــﺎب
مفردات عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ وفقًﺎ ﻟمﺎ ﯾلي. :
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األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تم اﺳتخدام اﻟﺣﺎﺳب اآلﻟي ﻟتﺣلﯾل ومعﺎﻟجﺔ اﻟبﯾﺎن ﺎت إﺣصﺎئﯾﺎ عن طرﯾق اﺳتخدام اﻟبرامج اإلﺣصﺎئي
( )SPSSواألدوات اإلﺣصﺎئﯾﺔ اﻟتي تتنﺎﺳب مع اﻟدراﺳﺔ.

مصﺎدر جمع اﻟمعلومﺎت :تم اﺳتخدام مصدرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻟجمع اﻟبﯾﺎنﺎت اﻟالزمﺔ ﻟلدراﺳﺔ همﺎ:

 .0المصادر األولية :تمثلت في اﻟعﯾنﺔ اﻟمبﺣوثﺔ ،ومﺎ تم اﻟﺣصول علﯾه من بﯾﺎنﺎت من خالل االﺳتبﺎنﺔ
اﻟمعدة ﻟذﻟك.
 .5المصادر الثانوية :من خالل اﻟﻛتب واﻟدورﯾﺎت واﻟمقﺎالت ،واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎبقﺔ اﻟمنشور منهﺎ وغﯾر
اﻟمنشور اﻟتي تنﺎوﻟت موضوع اﻟدراﺳﺔ واالﺳتفﺎدة من شبﻛﺔ اﻟمعلومﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ.

سادسا- :الدراسات السابقة

 .1دراسة (أمير خضر سيد أحمد علي )2114،هدفت اﻟد ارﺳﺔ إﻟى إبراز اﻟعالقﺔ بﯾن جودة واﻟتخطﯾط
االﺳتراتﯾجي وتأصﯾلهﺎ ،ومدى اﺳتخدام وﺳﺎئل اﻟجودة في خطط مؤﺳﺳﺎت اﻟتعلﯾم اﻟعﺎﻟي ،وتوظﯾف
اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي في تﺣقﯾق معﺎﯾﯾر اﻟجودة اﻟشﺎملﺔ بمؤﺳﺳﺎت اﻟتعلﯾم اﻟعﺎﻟي ،وتطبﯾق هذه

اﻟمعﺎﯾﯾر ﻟتﺣقﯾق نتﺎئج جﯾدة تؤدي إﻟى خدمﺎت ذات جودة عﺎﻟﯾﺔ تﺳﺎعد على تصﺣﯾح األخطﺎء،
وتنبع أهمﯾﺔ هذه اﻟدراﺳﺔ في إبراز أهمﯾﺔ اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي بصفﺔ عﺎمﺔ واﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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ﻟمؤﺳﺳﺎت اﻟتعلﯾم اﻟعﺎﻟي على وجه اﻟخصوص وربط اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي بمبﺎدئ ومعﺎﯾﯾر وأهداف
اﻟجودة اﻟشﺎملﺔ بمؤﺳﺳﺎت اﻟتعلﯾم اﻟعﺎﻟي من خال ل دور اﻟجودة اﻟشﺎملﺔ في إنجﺎح اﻟخطط

االﺳتراتﯾجﯾﺔ .تمثلت اﻟمشﻛلﺔ في وجود عالقﺔ ﺳببﯾﺔ بﯾن اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي واﻟجودة اﻟشﺎملﺔ
بمؤﺳﺳﺎت اﻟتعلﯾم اﻟعﺎﻟي بﺎﻟﺳودان ،ومدى إمﻛﺎنﯾﺔ االﺳتفﺎدة من توظﯾف معﺎﯾﯾر اﻟجودة اﻟشﺎملﺔ في
اﻟتخطﯾط اﻟتعلﯾمي بمﺎ ﯾﺣقق قﯾﺎس علمي صﺣﯾح ﻟالﺳتراتﯾجﯾﺎت واﻟخطط اﻟمعمول بهﺎ في مؤﺳﺳﺎت
اﻟتعلﯾم اﻟعﺎﻟي ،واﻟوقوف على مواطن اﻟضعف واﻟقوة في اﻟعملﯾﺔ اﻟتعلﯾمﯾﺔ .اﺳتخدم اﻟبﺎﺣث اﻟمنهج
اﻟتﻛﺎملي واﻟمنهج اﻟتﺎرﯾخي ،وذﻟك بهدف دراﺳﺔ اﻟﺳالﺳل اﻟزمنﯾﺔ الﺳتخدام اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي
ومعﺎﯾﯾر اﻟجودة اﻟشﺎملﺔ في مؤﺳﺳﺎت اﻟتعلﯾم اﻟعﺎﻟي بﺎﻟﺳودان ﻟلفترة ( )5005-5000واﺳتخدام
اﻟمنهج اﻟوصفي في وصف طبﯾعﺔ هذه اﻟطﺎهرة .ترﻛزت فرضبﺔ اﻟدراﺳﺔ على اﻟفرضﯾﺎت اﻟتﺎﻟﯾﺔ:
أ .هنﺎك عالقﺔ طردﯾﺔ بﯾن اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي واﻟجودة اﻟشﺎملﺔ.
ب .توظﯾف معﺎﯾﯾر اﻟجودة اﻟشﺎملﺔ على االﺳتراتﯾجﯾﺎت اﻟتعلﯾمﯾﺔ ﯾﺳﺎعد على تطوﯾر اﻟعمل
بمؤﺳﺳﺎت اﻟتعلﯾم اﻟعﺎﻟي.

ت .وجود إمﻛﺎنﯾﺔ تطبﯾق معﺎﯾﯾر اﻟجودة اﻟشﺎملﺔ بمؤﺳﺳﺎت اﻟتعلﯾم اﻟعﺎﻟي ﯾعمل على تﺣﺳﯾن اﻟبﯾئﺔ
اﻟتعلﯾمﯾﺔ في اﻟمدى اﻟبعﯾد.
ث .ﯾمﻛن قﯾﺎس اﻟخطط واالﺳتراتﯾجﯾﺎت اﻟتعلﯾمﯾﺔ من خالل معﺎﯾﯾر اﻟجودة.

ج .توصلت اﻟدراﺳﺔ إﻟى مجموعﺔ من اﻟنتﺎئج وﻛﺎن أهمهﺎ :وجود عالقﺔ ﺳببﯾﺔ بﯾن اﻟتخطﯾط
االﺳتراتﯾجي واﻟجودة اﻟشﺎملﺔ ،ومدى إمﻛﺎنﯾﺔ قﯾﺎس اﻟخطط االﺳتراتﯾجﯾﺎت اﻟتعلﯾمﯾﺔ من خالل
معﺎﯾﯾر اﻟجودة اﻟشﺎملﺔ.

أوصت اﻟدراﺳﺔ بﺎالهتمﺎم بﺎﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي في مؤﺳﺳﺎت اﻟتعلﯾم اﻟعﺎﻟي وتشجﯾع اﻟدراﺳﺎت في هذا
اﻟمجﺎل ،واالهتمﺎم بب ارمج اﻟجودة اﻟشﺎملﺔ على أعلي اﻟمﺳتوﯾﺎت ،ووضع خطط تدرﯾبﯾﺔ داخلﯾﺔ وخﺎرجﯾﺔ
في مجﺎل اﻟجودة اﻟشﺎملﺔ ،وتوفﯾر اﻟتموﯾل اﻟالزم إلعداد اﻟدراﺳﺎت اﻟالزمﺔ في مجﺎل اﻟجودة ،وتبني

معﯾﺎر رضﺎ اﻟطالب واﻟعﺎملﯾن بمؤﺳﺳﺎت اﻟتعلﯾم اﻟعﺎﻟي ﻟقﯾﺎس وتقﯾﯾم األداء.
 .2دراسة (إياد على الدجني )2111،هدفت اﻟدراﺳﺔ إﻟي تعرف على دور اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي في
جودة األداء اﻟمؤﺳﺳي وتطوﯾر معﺎﯾﯾر ومؤشرات ﻟقﯾﺎس جودة األداء اﻟمؤﺳﺳي في اﻟجﺎمعﺎت اﻟفلﺳطﯾنﯾﺔ،
واﺳتخدم اﻟبﺎﺣث اﻟمنهج اﻟوصفي اﻟتﺣلﯾلي في تﺣدﯾد مشﻛلﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟتي تمثلت في إبراز دور اﻟتخطﯾط

االﺳتراتﯾجي في جودة األداء اﻟمؤﺳﺳي ،واﻟمنهج اﻟبنﺎئي في تطوﯾر دﻟﯾل مفصل ﻟمعﺎﯾﯾر اﻟتقﯾﯾم اﻟذاتي
اﻟمؤﺳﺳي ﯾتضمن مؤشرات أداء واضﺣﺔ ومﺣددة ﺣﯾث اشتمل مجتمع اﻟدراﺳﺔ جمﯾع اﻟعمداء واﻟمدﯾرﯾن
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وﻟجﺎن اﻟتخطﯾط واﻟجودة في اﻟجﺎمعﺔ اإلﺳالمﯾﺔ وجﺎمعﺔ األقصى ﺣﯾث ضمت عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ جمﯾع
األﻛﺎ دﯾمﯾﯾن واإلدارﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾمثلون جهﺔ االطالع واﻟقرار في مؤﺳﺳﺎت اﻟتعلﯾم اﻟعﺎﻟي واﻟقﯾﺎدات اإلدارﯾﺔ
ﻟمؤﺳﺳﺎت اﻟتعلﯾم اﻟعﺎﻟي وقد توصلت اﻟدراﺳﺔ إﻟى عدة نتﺎئج أهمهﺎ:

أ -وجود عالقﺔ ذات دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ بﯾن مﺳتوى دور اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي وجودة األداء اﻟمؤﺳﺳي
ﻟلجﺎمعﺎت اﻟفلﺳ طﯾنﯾﺔ ﺣﯾت بلغ اﻟمتوﺳط اﻟﺣﺳﺎبي اﻟنﺳبي ﻟجمﯾع اﻟفقرات اﻟمﺣور (.)%22.02

ب -وجود عالقﺔ ذات دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ بﯾن مﺳتوى دور اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي ومعﯾﺎر اﻟفلﺳفﺔ واﻟرﺳﺎﻟﺔ
واألهداف ﻛأﺣد أبعﺎد جودة األداء اﻟمؤﺳﺳي ﻟلجﺎمعﺎت اﻟفلﺳطﯾنﯾﺔ ﺣﯾت بلغت نﺳبﺔ اﻟموافقﺔ

( )%25.22وهي درجﺔ ﻛبﯾرة جداً.

ت -وجود عالقﺔ ذات دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ بﯾن مﺳتوى دور اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي ومعﯾﺎر اﻟﺣﻛم واإلدارة
وجودة األداء اﻟمؤﺳﺳي ﻛأﺣد أبعﺎد جودة األداء اﻟمؤﺳﺳي ﻟلجﺎمعﺎت اﻟفلﺳطﯾنﯾﺔ ﺣﯾت بلغت نﺳبﺔ

اﻟموافقﺔ ( )%22.50وهي درجﺔ ﻛبﯾرة جدًا.

ث -وجود عالقﺔ ذات دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ بﯾن م ﺳتوى اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي ومعﯾﺎر اﻟنطﺎق اﻟمؤﺳﺳي ﻛأﺣد
أبعﺎد جودة األداء ﻟلجﺎمعﺎت اﻟفلﺳطﯾنﯾﺔ بلغت نﺳبﺔ اﻟموافقﺔ ( )%22.00وهي درجﺔ ﻛبﯾرة جداً.

ج -وجود عالقﺔ ذات دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ بﯾن مﺳتوى اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي ومعﯾﺎر اﻟموارد واﻟخدمﺎت ﻛأﺣد
أبعﺎد جودة األداء ﻟلجﺎمعﺎت اﻟفلﺳطﯾنﯾﺔ بلغت نﺳبﺔ اﻟموافقﺔ ( )%22.22وهي درجﺔ ﻛبﯾرة جداً.

ح -توفر جودة اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي في بعد اﻟتﺣلﯾل اﻟبﯾئي ﻟلبﯾئﺔ اﻟداخلﯾﺔ بنﺳبﺔ ﻛبﯾرة جدًا ﺣﯾث بلغت
درجﺔ اﻟموافقﺔ في اﻟمتوﺳط اﻟﺣﺳﺎبي اﻟنﺳبي ﻟجمﯾع فقرات اﻟبعد (.)%25.95

خ -توفر جودة اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي في بعد اﻟتﺣلﯾل اﻟبﯾئي ﻟلبﯾئﺔ اﻟخﺎرجﯾﺔ بنﺳبﺔ ﻛبﯾرة جدًا ﺣﯾث بلغت
درجﺔ اﻟموافقﺔ في اﻟمتوﺳط اﻟﺣﺳﺎبي اﻟنﺳبي ﻟجمﯾع فقرات اﻟبعد ()%25.25

د -توفر جودة اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي في بعد تﻛوﯾن االﺳتراتﯾجﯾﺔ بنﺳبﺔ ﻛبﯾرة جداً ﺣﯾث بلغت درجﺔ
اﻟموافقﺔ في اﻟمتوﺳط اﻟﺣﺳﺎبي اﻟنﺳبي ﻟجمﯾع فقرات اﻟبعد ()%22.20

ذ -توفر جودة اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي في بعد تنفﯾذ االﺳتراتﯾجﯾﺔ بنﺳبﺔ ﻛبﯾرة جدًا ﺣﯾث بلغت درجﺔ
اﻟموافقﺔ في اﻟمتوﺳط اﻟﺣﺳﺎبي اﻟنﺳبي ﻟجمﯾع فقرات اﻟبعد ()%22.00

ر -توفر جودة اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي في بعد اﻟرقﺎبﺔ وتقﯾﯾم بنﺳبﺔ ﻛبﯾرة جداً ﺣﯾث بلغت درجﺔ اﻟموافقﺔ
في اﻟمتوﺳط اﻟﺣﺳﺎبي اﻟنﺳبي ﻟجمﯾع فقرات اﻟبعد (.)%29.00

وقد أوصت اﻟدراﺳﺔ بﺎﻟتوصﯾﺎت اﻟتﺎﻟﯾﺔ:

http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx

01

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  14يوليو 1018

أ -وضع مؤشرات أداء مﺣددة ﻟألهداف واألنشطﺔ تصف اﻟشﻛل اﻟنهﺎئي اﻟمراد اﻟوصول إﻟﯾه من اﻟهدف
من خالل عبﺎرات ﻛمﯾﺔ أو صفﯾﺔ مﺣددة ﯾمﻛن قﯾﺎﺳهﺎ ﻟضمﺎن عملﯾﺔ اﻟرقﺎبﺔ على عملﯾﺎت اﻟتخطﯾط.

ب -إجراء مراجعﺔ دورﯾﺔ ﺳنوﯾﺔ ﻟلخطﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ واﻟتأﻛد من مدى تﺣقق أهداف اﻟخطﺔ ﻟلعﺎم اﻟواﺣد
بﺎﺳتخدام نمﺎذج متﺎبعﺔ تﺣدد االنﺣرافﺎت ومﺳتواهﺎ وﺳبل معﺎﻟجتهﺎ.
ت -اﺳتخدام اﻟنمﺎذج اﻟﺣدﯾثﺔ في اﻟتخطﯾط ﻛﺎﻟتخطﯾط بﺎﺳتخدام بطﺎقﺔ األداء اﻟمتوازن اﻟتخطﯾط بﺎﺳتخدام
نمﺎذج اﻟتمﯾز .اقترﺣت اﻟدراﺳﺔ اﻟمقترﺣﺎت اﻟتﺎﻟﯾﺔ:

 اعتمﺎد معﺎﯾﯾر اﻟتمﯾز وجودة األداء اﻟمؤﺳﺳي ﻛأﺳﺎس في بنﺎء اﻟغﺎﯾﺎت االﺳتراتﯾجﯾﺔ ،ﻟتﺣقﯾق اﻟجودة
في اﻟتخطﯾط ،وتنفﯾذ األنشطﺔ بنﺎء على مؤشرات معﯾﺎرﯾﺔ واضﺣﺔ تﺣقق اﻟجودة االﺳتراتﯾجﯾﺔ في األداء

ال اﻟي جودة اﻟمخرجﺎت.
اﻟﻛلي وصو ً

 ربط اﻟخطﺔ بﺎﻟتقرﯾر اﻟﺳنوي من خالل برنﺎمج ﺣﺎﺳوبي ﯾضبط عملﯾﺔ ﻛتﺎبﺔ اﻟتقﺎرﯾر اﻟتفصﯾلﯾﺔ
واﻟﺳنوﯾﺔ بنﺎء على اﻟخطﺔ اﻟتنفﯾذﯾﺔ ،وﯾمﻛن ﻟلجﺎمعﺔ من تﺣدﯾد االنﺣرافﺎت في عملﯾﺔ اﻟتنفﯾذ ﺳواء في
ﺣﺎالت عدم اﻟقدرة على تنفﯾذ ﯾعض األهداف أو في تنفﯾذ أهداف ﻟم تتضمنهﺎ اﻟخطﺔ ،وأﺳبﺎب تلك

االنﺣرافﺎت ممﺎ ﯾتﯾح ﻟلمؤﺳﺳﺔ االﺳتفﺎدة منهﺎ في تقﯾﯾم عملﯾﺔ اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي.

 .3دراسة (آمال نمر حسن صيام )2111،هدفت اﻟدراﺳﺔ إﻟى اﻟتعرف على تطبﯾق اﻟتخطﯾط
االﺳتراتﯾجي وعالقته بأداء اﻟمؤﺳﺳﺎت األهلﯾﺔ اﻟنﺳوﯾﺔ في قطﺎع غزة اﺳتخدمت اﻟبﺎﺣثﺔ اﻟمنهج اﻟوصفي

اﻟتﺣلﯾلي ،وزعت اﻟبﺎﺣثﺔ( )20اﺳتبﺎنﺔ واﺳتردت ( )22اﺳتبﺎنﺔ أي مﺎ نﺳبته ( )%02واجراء مقﺎبالت مع
مدﯾري اﻟمؤﺳﺳﺎت األهلﯾﺔ اﻟنﺳوﯾﺔ ،وقد توصلت اﻟدراﺳﺔ إﻟى عدة نتﺎئج أهمهﺎ:

ﻛل من ( دعم اإلدارة اﻟعلﯾﺎ ﻟلتخطﯾط االﺳتراتﯾجي ،اﻟتﺣلﯾل االﺳتراتﯾجي
 .1وجود عالقﺔ إﯾجﺎبﯾﺔ بﯾن َ
اﻟبﯾئي ،وجود توجهﺎت اﺳتراتﯾجﯾﺔ " رؤﯾﺔ ،ورﺳﺎﻟﺔ وأهداف" ،وجود خطﺔ اﺳتراتﯾجﯾﺔ تنفﯾذ اﻟخطﺔ
االﺳتراتﯾجﯾﺔ متﺎبعﺔ اﻟخطﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ) ،وبﯾن األداء اﻟمؤﺳﺳﺎت األهلﯾﺔ اﻟنﺳوﯾﺔ في قطﺎع غزة.
 .2أظهرت نتﺎئج اﻟدراﺳﺔ بأن إدارات اﻟمؤﺳﺳﺎت األهلﯾﺔ اﻟنﺳوﯾﺔ ﻟدﯾهﺎ فهمًﺎ واضﺣًﺎ وقنﺎعﺔ تﺎمﺔ بعملﯾﺔ
اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي وتشجﯾع اﻟعﺎملﯾن على اﻟمشﺎرﻛﺔ.

 .3أظهرت نتﺎئج اﻟدراﺳﺔ بأن اﻟمؤﺳﺳﺎت األهلﯾﺔ اﻟنﺳوﯾﺔ تقوم بتطوﯾر "رؤﯾﺔ ورﺳﺎﻟﺔ" بشﻛل واضح.
 .4أوضﺣت نتﺎئج اﻟدراﺳﺔ بأن اﻟمؤﺳﺳﺎت األهلﯾﺔ اﻟنﺳوﯾﺔ تقوم بتطوﯾر أهداف اﺳتراتﯾجﯾﺔ ومﺣددة
واضﺣﺔ ومﻛتوبﺔ ،وأ نهﺎ تطور خطط اﺳتراتﯾجﯾﺔ وتنفﯾذﯾﺔ ،وتختﺎر اﺳتراتﯾجﯾتهﺎ بمﺎ ﯾتالءم مع قدرتهﺎ
اﻟداخلﯾﺔ واﻟظروف اﻟخﺎرجﯾﺔ اﻟتي تواجههﺎ وتنﺳجم مع رؤﯾتهﺎ ورﺳﺎﻟتهﺎ وأهدافهﺎ.

 .5أوضﺣت اﻟدراﺳﺔ بأن اﻟمؤﺳﺳﺎت األهلﯾﺔ اﻟنﺳوﯾﺔ تقوم بﺎجتذاب اﻟموارد اﻟبشرﯾﺔ ذات اﻟخبرة واﻟمهﺎرة
اﻟالزمﺔ ﻟتنفﯾذ اﻟخطﺔ ،وتختﺎر برامجهﺎ وانشطتهﺎ بمﺎ ﯾتفق مع اﺣتﯾﺎجﺎت اﻟفئﺎت اﻟمﺳتهدفﺔ.
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توصلت اﻟدراﺳﺔ اﻟي مجموعﺔ من اﻟتوصﯾﺎت اﻟخﺎصﺔ واﻟعﺎمﺔ ومنهﺎ:
أ.

ضرورة االﺳتمرار بتطبﯾق اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي من قبل اﻟمؤﺳﺳﺎت اﻟنﺳوﯾﺔ.

ب.

اﻟعمل على تذﻟﯾل اﻟصعوبﺎت اﻟتي تواجه اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي بﻛل مراﺣلهﺎ

ت.

عقد اﻟدورات اﻟتدرﯾبﯾﺔ ﻟإلدارة اﻟعلﯾﺎ في مجﺎل اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي.

ج.

ضرورة تبني اﻟمؤﺳﺳﺎت األهلﯾﺔ اﻟنﺳوﯾﺔ اﻟنظم اﻟرقﺎبﺔ وتقﯾﯾم األداء.

ح.

ضرورة أن تقوم اﻟمؤﺳﺳﺎت األهلﯾﺔ بتﺣدﯾد مؤشرات األداء اﻟخﺎصﺔ وقﯾﺎﺳهﺎ من وقت اﻟي

ث.

ضرورة إنشﺎء دائرة ﻟنظم اﻟمعلومﺎت اإلدارﯾﺔ في اﻟمؤﺳﺳﺎت األهلﯾﺔ اﻟنﺳوﯾﺔ.

آخر ﻟتﺣدﯾد درجﺔ األداء اﻟمؤﺳﺳي اﻟفعلي.

 .4دراسة (القرني عبد الخالق محمد مانع )2112،هدفت هذه اﻟدراﺳﺔ إﻟى مﺎ ﯾلي:
أ.اﻟتعرف على مدى وضوخ مفهوم اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي ﻟمدﯾري اﻟمدراس واإلدارة اﻟمدرﺳﯾﺔ.

ب.اﻟتعرف على مدى اهتمﺎم مدﯾري اﻟمدارس واإلدارة اﻟمدرﺳﯾﺔ بمتطلبﺎت تطبﯾق اﻟتخطﯾط
االﺳتراتﯾجي.
ت.اﻟتعرف على متطلبﺎت اإلدارة اﻟمدرﺳﯾﺔ ﻟتطبﯾق اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي.
ث .اﻟتوصل إﻟى اﻟمقترح ﻟمتطلبﺎت اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي في مدارس اﻟتعلﯾم اﻟعﺎم خلصت اﻟدراﺳﺔ إﻟى
اﻟعدﯾد من اﻟنتﺎئج ﻛﺎن أهمهﺎ:

 .1ﯾشﯾر مفهوم اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي إﻟى اتبﺎع أﺳﺎﻟﯾب علمﯾﺔ ﻟرصد وتوظﯾف اﻟموارد اﻟمتﺎﺣﺔ وادارتهﺎ
ﻟلوصول إﻟى األهداف اﻟمنشودة.

 .2ﯾﺳعى اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي إﻟى تﺣدﯾد اﻟتوجهﺎت اﻟمﺳتقبلﯾﺔ مرتﻛ ًاز على اﻟتفﻛﯾر اﻟرﺣب دون اﻟتقﯾد

بﺎﻟتفﻛﯾر بﺎﻟمﺎضي واﻟﺣﺎضر.

 .3إن تطبﯾق اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي ﯾﺳﺎعد في اﻟنمو واﻟتطوﯾر.
.5دراسة (العدوان )2115 ,هدفت هده اﻟدراﺳﺔ اﻟى اﻟتعرف على أثر جودة اﻟخدمﺎت اﻟمصرفﯾﺔ
االﻟﻛترونﯾﺔ بأبعﺎدهﺎ ( االعتمﺎدﯾﺔ ،االﺳتجﺎبﺔ ،ﺳهوﻟﺔ االﺳتخدام ،االتصﺎل ،االمﺎن) .فقد اﺳتخدم
اﻟبﺎﺣث اﻟمنهج اﻟوصفي اﻟتﺣلﯾلي في هده اﻟدراﺳﺔ ،وتم اﻟتوصل اﻟى عدة نتﺎئج اهمهﺎ:

أ .وجود إثر دو دالﻟﺔ اﺣصﺎئﯾﺔ ﻟجودة اﻟخدمﺔ اﻟمصرفﯾﺔ االﻟﻛترونﯾﺔ بأبعﺎدهﺎ مجتمعﺔ على ﻛل من
االداء في اﻟمصﺎرف اﻟتجﺎرﯾﺔ األردن.

ب .وجود إثر دو دالﻟﺔ اﺣصﺎئﯾﺔ ﻟجودة اﻟخدمﺔ اﻟمصرفﯾﺔ االﻟﻛترونﯾﺔ في االداء بأبعﺎده مجتمعﺔ
اﻟمصﺎرف اﻟتجﺎرﯾﺔ األردنﯾﺔ .وتوصل اﻟبﺎﺣث اﻟى مجموعﺔ من اﻟتوصﯾﺎت اهمهﺎ:
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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ت .تشﯾع اﻟعمالء على اﻟتعﺎمل اﻟﻛترونﯾﺎً مع اﻟمصرف.

ث .ضرورة تﺣﺳﯾن مﺳتوى اداء اﻟخدمﺎت االﻟﻛترونﯾﺔ ودورهﺎ في خفض اﻟتﻛلفﺔ وتﺳرﯾع خدمﺔ.
 .6دراسة (عبود )2114 ,هدفت هده اﻟدراﺳﺔ اﻟى قﯾﺎس أبعﺎد جودة اﻟخدمﺔ اﻟمصرفﯾﺔ (اﻟملموﺳﯾﺔ،
االعتمﺎدﯾﺔ ،االمﺎن ،ﺳرعﺔ االﺳتجﺎبﺔ ،االهتمﺎم) ،فقد اﺳتخدم اﻟبﺎﺣث اﻟمنهج اﻟوصفي اﻟتﺣلﯾلي في هده
اﻟدراﺳﺔ وتم اﻟتوصل اﻟى عدة نتﺎئج من اهمهﺎ:

أ .ان ﻛل ابعﺎد وعنﺎصر جودة اﻟخدمﺔ اﻟمصرفﯾﺔ فﯾه فرق بﯾن اﻟخدمﺔ اﻟمقدمﺔ واﻟتي ﯾدرﻛهﺎ اﻟزبون
وبﯾن اﻟخدمﺔ اﻟتي ﯾتوقعهﺎ.
ب .هنﺎك اختالفﺎ ت في درجﺔ االهمﯾﺔ واﻟترتﯾب اﻟتي ﯾوﻟﯾهﺎ اﻟزبﺎئن ﻟإلبعﺎد اﻟتي تﺳموا بهﺎ جودة اﻟخدمﺔ
اﻟمصرفﯾﺔ في اﻟمصﺎرف اﻟمبﺣوثﺔ.

وتوصل اﻟبﺎﺣث اﻟى مجموعﺔ من اﻟتوصﯾﺎت اهمهﺎ:
أ .ضرورة رفع اﻟوعي ﻟدى اﻟعﺎملﯾن بﺎﻟمصﺎرف بمﺎ ﯾعزز جودة اﻟخدمﺔ واﻟتعرف على أبعﺎدهﺎ وأﻟﯾﺎت
تطبﯾقهﺎ.

ب .ضرورة اﻟتعﺎون مع اﻟجﺎمعﺎت واﻟمراﻛز اﻟبﺣثﯾﺔ من اجل تعزﯾز اﻟجوانب اﻟتطبﯾقﯾﺔ ودراﺳﺔ اﻟمشﻛالت
واﯾجﺎد اﻟﺣلول ﻟهﺎ.
أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدارسات السابقة:

 .1هنﺎﻟك اختالف بـﯾن هـذه اﻟد ارﺳـﺔ واﻟدارﺳـﺎت اﻟﺳـﺎبقﺔ مـن ﺣﯾـث اﻟمﻛـﺎن فقـد تمـت اﻟدارﺳـﺎت اﻟﺳـﺎبقﺔ فـي
بﯾئﺎت مختلفﺔ عن اﻟبﯾئﺔ اﻟتي أنجزت فﯾهﺎ هذه اﻟدراﺳﺔ ،األمر اﻟـذي ﯾصـعب معـه اﺳـتخدام نتـﺎئج تلـك
اﻟدراﺳﺎت وتعمﯾمهﺎ ،وهو مﺎ تﺳعى هذه اﻟدراﺳﺔ ﻟلوصول إﻟﯾه.
 .2هنﺎﻟــك اخــتالف بــﯾن هــذه اﻟد ارﺳــﺔ واﻟدارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎبقﺔ مــن ﺣﯾــث اﻟزمــﺎن ﺣﯾــث تمــت هــذه اﻟدارﺳــﺔ فــي
اﻟفترة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟتي تشهد تطورات مختلفﺔ في اﻟبﯾئﺔ اﻟلﯾبﯾﺔ وفﯾمﺎ ﯾخص اﻟقطﺎع اﻟمصرفي.

 .3هنﺎﻟــك اخــتالف بــﯾن هــذه اﻟد ارﺳــﺔ واﻟدارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎبقﺔ مــن ﺣﯾــث مجــﺎل اﻟتطبﯾــق ﺣﯾــث تطبــق اﻟد ارﺳــﺔ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ على مؤﺳﺳﺔ مصرفﯾﺔ اﻟلﯾبﯾﺔ " مصرف اﻟجمهورﯾﺔ".

الجانب النظري

أو اال :التخطيط االستراتيجي.

تعريف التخطيط االستراتيجي :هو اﻟع ملﯾﺔ اﻟتي ﯾتمﻛن أعضﺎء اإلدارة اﻟعلﯾﺎ بواﺳطتهﺎ من وضع تصور
ﻟتوجه اﻟمنظمﺔ اﻟمﺳتقبلي ،ومن ثم تﺣدﯾد اﻟخطﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واإلجراءات وأﺳﺎﻟﯾب عمل ذﻟك اﻟتصور
ووضعه في موضع اﻟتنفﯾذ ،بعبﺎرة أخري بأنه ﯾمﻛن اﻟتعبﯾر عن اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي بﻛونه وﺳﯾلﺔ بنﺎء
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وتشﻛﯾل ﻟمﺳتقبل اﻟمنظمﺔ في ظل ظروف بﯾئﯾﺔ متغﯾرة (جردات ،5009،ص .)02وﯾمﻛن تعرﯾف
اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي بأنه تﺣدﯾد اﻟتوجه اﻟمﺳتقبلي ﻟلمنظمﺔ ،وﻛﯾفﯾﺔ تﺣقﯾق هذا اﻟتوجه (درة،5009 :

ص .)02ﻛمﺎ عرفه (زعﯾبي ،5009 ،ص :)00بأنه عملﯾﺔ متواصلﺔ ونظﺎم ﯾقوم به األعضﺎء من اﻟقﺎدة
في اﻟمنظمﺔ بﺎتخﺎ ذ اﻟق اررات اﻟمتعلقﺔ بمﺳتقبل تلك اﻟمنظمﺔ وتطورهﺎ وتﺣدﯾد اإلجراءات واﻟبرامج
واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟمطلوبﺔ ﻟتﺣقﯾق ذﻟك اﻟمﺳتقبل واﻟﻛﯾفﯾﺔ اﻟتي ﯾتم فﯾهﺎ قﯾﺎس مﺳتوي اﻟنجﺎح اﻟذي تم تﺣقﯾقه.

من خالل عرض اﻟتعرﯾفﺎت اﻟﺳﺎبقﺔ فﺎنه ﯾمﻛن تﺣدﯾد تعرﯾف اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي ﻛﺎالتي :هو عملﯾﺔ
تﺣدﯾد اﻟشﻛل اﻟذي ﺳوف تﻛون علﯾﺔ اﻟمنظمﺔ في اﻟمﺳتقبل وتﺣدﯾد اﻟﺳبل اﻟتي توصلنﺎ إﻟى هذا اﻟشﻛل
اﻟمرغوب ،من خالل اﻟتبصر بﺎﻟمتغﯾرات اﻟبﯾئﯾﺔ ،واﺳتخدام موارد اﻟمنظمﺔ االﺳتخدام األمثل.

أهمية التخطيط االستراتيجي:
اﻟجدﯾر بﺎﻟذﻛر إن اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي ﯾعنى بتوقع ﺣﺎ ﻟﺔ اﻟمنظمﺔ في اﻟمدى اﻟبعﯾد بل ﺣتى اﻟمتوﺳط
واﻟقرﯾب واالﺳتعداد ﻟمواجهﺔ متغﯾرات هذا اﻟمﺳتقبل ،وذﻟك بﺎالﺳتخدام األمثل ﻟموارد اﻟمنظمﺔ اﻟمتﺎﺣﺔ.
وممﺎ ال شك فﯾه إن اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي ﯾعد مطلبﺎ ﺣﯾوﯾﺎ وﺣتمﯾﺎ ألنه ﯾﺣقق اﻟعدﯾد من اﻟفوائد منهﺎ.

(برهان)2111 :
 .0ﯾزود اﻟمن ظمﺔ بمرشد ﺣول مﺎ تﺳعى إﻟى تﺣقﯾقه وﯾﺳﺎعدهﺎ على توقع اﻟتغﯾرات في اﻟبﯾئﺔ
اﻟمﺣﯾطﺔ ،وتخصﯾص مواردهﺎ.

 .5مواجهﺔ ﺣﺎﻟﺔ عدم اﻟتأﻛد ،وتﺣدﯾد وتﺳهﯾل عملﯾﺔ اﻟرقﺎبﺔ.
 .0ﯾنظم اﻟتﺳلﺳل في اﻟجهود اﻟتخطﯾطﯾﺔ عبر اﻟمﺳتوﯾﺎت اإلدارﯾﺔ اﻟمختلفﺔ.
 .9ﯾقدم اﻟمنطق اﻟﺳلﯾم في اﻟموازنﺎت اﻟتي ﯾقدمهﺎ اﻟمدﯾرون.
 .2مالﺣظﺔ عوامل اﻟتغﯾر اﻟمﺳتقبلﯾﺔ ،ال شك انه أثنﺎء اﺳتقراء اﻟمﺳتقبل ﯾمﻛن مالﺣظﺔ مؤشرات
اﻟتغﯾر اﻟمﺳتقبلﯾﺔ وبﺎﻟتﺎﻟي االﺳتفﺎدة منهﺎ في تﺣرﻛﺎت اﻟمنظمﺔ في اﻟمﺳتقبل.

 .2ﯾبﯾن اﻟتخطﯾط مقدمﺎ اﻟعنﺎصر اﻟواجب اﺳتخدامهﺎ ،ﻛمﯾﺎتهﺎ ،نوعهﺎ ،ﺳوى ﻛﺎنت هذه اﻟعنﺎصر
مﺎدﯾﺔ أو ﻛﺎنت بشرﯾﺔ.
أهداف التخطيط االستراتيجي:
أهم األهداف اﻟتي ﯾﺳعي اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي ﻟتﺣقﯾقهﺎ (عوض5000 ،ـ ص)2
 .0تهﯾئﺔ اﻟمنظمﺔ داخلﯾﺎ بإجراء تعدﯾالت في اﻟهﯾﻛل اﻟتنظﯾمي واإلجراءات واﻟقواعد واألنظمﺔ واﻟقوى
اﻟعﺎملﺔ بﺎﻟشﻛل اﻟذي ﯾزﯾد من قدرتهﺎ على اﻟتعﺎمل مع اﻟبﯾئﺔ اﻟخﺎرجﯾﺔ بﻛفﺎءة وفﺎعلﯾﺔ.
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 .5اتخﺎذ ق اررات هﺎمﺔ ومؤثرة تعمل على زﯾﺎدة ﺣصﺔ اﻟمنظمﺔ في اﻟﺳوق وزﯾﺎدة رضﺎ اﻟمتعﺎملﯾن معهﺎ
وتعظﯾم اﻟمﻛﺎﺳب ألصﺣﺎب اﻟمصلﺣﺔ في وجودهﺎ ﺳواء ﻛﺎنوا اﻟمﺳﺎهمﯾن أو ﻛل اﻟمجتمع أو اﻟقطﺎع.

 .0تﺣدﯾد األوﻟﯾﺎت واألهمﯾﺔ اﻟنﺳبﯾﺔ ،بﺣﯾث ﯾتم وضع األهداف طوﯾلﺔ األجل واألهداف اﻟﺳنوﯾﺔ
واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واجراء عملﯾﺎت تخصﯾص اﻟموارد بﺎالﺳترشﺎد بهذه األوﻟﯾﺎت.
 .9إﯾجﺎد اﻟمعﯾﺎر اﻟموضوعي ﻟلﺣﻛم على ﻛفﺎءة اإلدارة.

 .2زﯾﺎدة فﺎعلﯾﺔ وﻛفﺎءة عملﯾﺔ اتخﺎذ اﻟق اررات واﻟتنﺳﯾق واﻟرقﺎبﺔ واﻛتشﺎف وتصﺣﯾح االنﺣرافﺎت ﻟوجود
معﺎﯾﯾر تتمثل في األهداف اإلﺳتراتﯾجﯾﺔ.
 .6اﻟترﻛﯾز على اﻟبﯾئﺔ اﻟخﺎرجﯾﺔ بﺎعتبﺎر أن اﺳتغالل اﻟفرص ومقﺎومﺔ اﻟتهدﯾدات هو اﻟمعﯾﺎر األﺳﺎﺳي
ﻟنجﺎح اﻟمنظمﺔ( .اﻟقطﺎمﯾن ،5000 ،ص.)2

خطوات التخطيط االستراتيجي:
تتﻛون عملﯾﺔ اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي من مجموعﺔ من اﻟخطوات ،اﻟمترابطﺔ واﻟمﻛملﺔ ﻟبعضهﺎ اﻟبعض،
واﻟتي تقود في اﻟنهﺎﯾﺔ إﻟى صﯾﺎغﺔ خطط اﺳتراتﯾجﯾﺔ وبرامج من شﺎنهﺎ تﺣقﯾق اﻟنمو واﻟتطور ﻟلمنظمﺔ

وﻟلمجتمع بصفﺔ عﺎمﺔ ،وﻛذﻟك نمو وتطور اﻟمهﺎرات واﻟقدرات واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت (درة  ،5009،ص)005
1ــ تحديد رؤية المنظمة:
إن من أهم خطوات رﺳم ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟمنظمﺔ تﺣدﯾد رؤﯾﺔ ورﺳﺎﻟﺔ اﻟمنظمﺔ.
أوال الرؤية :إن اﻟرؤﯾﺔ هي اﻟتي تﺣدد إﻟى أﯾن ﺳتتجه اﻟمنظمﺔ ،وألن اﻟرؤﯾﺔ هي اﻟطموح اﻟذي ترغب
اﻟمنظمﺔ في تﺣقﯾقه ،فهي اﻟتي ترﺳم طرﯾق ﺳﯾر اﻟمنظمﺔ؛ ﻟتصل إﻟى ذﻟك اﻟطموح ،وﯾرى اﻟبﺎﺣث :إن
اﻟرؤﯾﺔ ببﺳﺎطﺔ إﻟى أﯾن نرﯾد إن نصل وﻛﯾف ﯾمﻛن إن نصل.

مميزات الرؤية اإلستراتيجية:
أ ـ ـ ـ عبﺎرة موجزة تخﺎطب اﻟقلب واﻟروح واﻟوجدان.
ب ـ ـ ترﻛز على اﻟرغبﺔ في اﻟتمﯾز واﻟتفوق واإلبداع.
ج ـ ـ ـ تصﺎغ بلغﺔ عﺎطفﯾﺔ مؤثرة تجلب االنتبﺎه.

د ـ ـ تشد وتجذب اﻟعﺎملﯾن وتﺣشد اﻟهمم ﻟتﺣقﯾق تلك اﻟرؤﯾﺔ.
ه ـ ـ ﯾجب إن تﻛون واقعﯾﺔ قﺎبلﺔ ﻟلتطبﯾق.
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2ـــ صياغة رسالة المنظمة :فﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ هي اﻟتي تﺣدد غرض اﻟمنظمﺔ أو اﻟﺳبب في وجودهﺎ ،أي ﻟمﺎذا
وجدت اﻟمنظمﺔ أصال .وتصﺎغ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺣول عنصر أو أﻛثر من اﻟعنﺎصر اﻟتﺎﻟﯾﺔ (جرادات،5009 ،

ص:)002

 .0من هم اﻟمتعﺎملﯾن مع اﻟمنظمﺔ وﻛﯾفﯾﺔ خدمتهم.
 .5مﺎ هو اﻟعمل اﻟذي تقدمﺔ اﻟمنظمﺔ ونوع اﻟخدمﺔ اﻟتي تقدمهﺎ اﻟمنظمﺔ.
 .0قﯾم ومعتقدات اﻟعمل في اﻟمنظمﺔ ﯾجب إن تﻛون مﺣددة.

 .9ﻛﯾفﯾﺔ إﯾصﺎل اﻟخدمﺎت إﻟى اﻟجمهور ،ﻛﯾف تودي اﻟمنظمﺔ عملهﺎ.
 .2تﺣدﯾد ﻟمﺎذا وجدت اﻟمنظمﺔ.
 .2تﺣدﯾد مﺎ ﯾمﯾز اﻟمنظمﺔ عن غﯾرهﺎ وﻛﯾفﯾﺔ تنمﯾﺔ ذﻟك.
خصائص الرسالة المؤثرة:
هنﺎك عدد من اﻟخصﺎئص اﻟتي ﯾجب إن تتوفر في رﺳﺎﻟﺔ اﻟمنظمﺔ ﻛي تﻛون مؤثرة (مﺳﺎعدة5000،
ص:)050
 .0أن تعﻛس بشﻛل واضح نشﺎط اﻟمنظمﺔ من خالل مﺎ تشبعه من رغبﺎت وﻟﯾس من خالل مﺎ
تقدمﺔ من منتجﺎت أو خدمﺎت.

 .5إن تعبر عن رؤﯾﺔ اﻟمنظمﺔ وتوجهﺎتهﺎ اﻟمﺳتقبلﯾﺔ.
 .0تتﺳم بﺎﻟجﺎذبﯾﺔ وتﺳتﺣوذ على اهتمﺎم مختلف أصﺣﺎب اﻟمصﺎﻟح.

 .9تعﻛس ﺣﺎﻟﺔ اﻟطموح واﻟتﺣدي بمﺎ ﯾجعل اﻟمنظمﺔ في ﺣﺎﻟﺔ عدم قنﺎعﺔ اتجﺎه وضعهﺎ اﻟﺣﺎﻟي.
 .2تﻛون قصﯾرة وواضﺣﺔ ﻟلجمﯾع في اﻟوقت نفﺳه.
 .2ملهمﺔ بﺎﻟقدر اﻟذي ﯾﺣفز اﻟجمﯾع على اﻟمﺳﺎهمﺔ في تﺣقﯾقهﺎ.

 .2تتضمن عوامل اﻟنجﺎح اﻟتي تمتلﻛهﺎ اﻟمنظمﺔ ﻟتﺣقﯾق اﻟتمﯾز عن اآلخرﯾن.
 .2توف ق بﯾن األهداف اﻟمتنوعﺔ وغﯾر اﻟمتجﺎنﺳﺔ ﻟمختلف أصﺣﺎب اﻟمشروع.
3ـــ تحديد األهداف االستراتيجية:
ﯾعرف اﻟهدف بأنه ﺣﺎﻟﺔ مرغوبﺔ أفضل من اﻟوضع اﻟﺣﺎﻟي ،واﻟمطلوب اﻟوصول إﻟﯾهﺎ خالل فترة زمنﯾﺔ

معﯾنﺔ ،تعتبر األهداف نتﺎئج مطلوب اﻟوصول إﻟﯾهﺎ ،وذﻟك من خالل اﻟمخرجﺎت اﻟتي تقدمهﺎ اﻟمنظمﺔ
في شﻛل خدمﺎت بموصفﺎت مﺣددة تودي إﻟى تﺣقﯾق هذه اﻟنتﺎئج وبﺎﻟتﺎﻟي ،فﺎألهداف تشﯾر إﻟى اﻟنتﺎئج
اﻟنهﺎئﯾﺔ ﻟألنشطﺔ ،أي مﺎ ﯾجب انجﺎزه من اﻟعمل اﻟذي تقوم به اﻟمنظمﺔ (درة ،)5009،أمﺎ اﻟخصﺎئص

اﻟتي ﯾتمتع بهﺎ اﻟهدف اﻟجﯾد (رشﯾد  ،5002،ص:)555
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0ـ ـ ـ أن ﯾﻛون مرتبط بﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ واﻟرؤﯾﺔ اﻟمﺳتقبلﯾﺔ ﻟلمنظمﺔ.
 5ـ ـ ـ أن ﯾﻛون عملﯾﺎ واقعﯾﺎ ﯾمﻛن تﺣقﯾقه وفقﺎ ﻟلظروف واﻟمعطﯾﺎت اﻟواقعﯾﺔ وﻟﯾﺳت اﻟخﯾﺎﻟﯾﺔ.
 0ـ ـ ـ أن ﯾتصف بﺎﻟتﺣدي أي ﻟﯾس ﺳهل اﻟمنﺎل بﺣﯾث ﯾفقد قﯾمته ﻛهدف.
9ـ ـ ـ أن ﯾﻛون قﺎبال ﻟلقﯾﺎس.
 2ـ ـ ـ وجود جدول زمني ﻟتﺣقﯾقه.

فوائد تحديد األهداف االستراتيجية:
 0ـ ـ ـ تﺳﺎهم في توجﯾه قدرات اﻟمنظمﺔ وتﺣدﯾد أوﻟوﯾﺎتهﺎ.
5ـ ـ ـ تﺳﺎعد على ترجمﺔ اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ إﻟى مﺳتوﯾﺎت مﺣددة ﻟألداء.

0ـ ـ ـ تضع معﺎﯾﯾر ﻟتقﯾﯾم األداء ألنهﺎ تلزم اإلدارة بتﺣقﯾق نتﯾجﺔ معﯾنﺔ من االنجﺎزات.
9ـ ـ ـ تﺳﺎهم في تﺣقﯾق االتصﺎل واﻟتنﺳﯾق بﯾن مختلف اﻟمﺳتوﯾﺎت اإلدارﯾﺔ.

مستويات صياغة األهداف:
تصﺎغ األهداف على ثالثﺔ مﺳتوﯾﺎت هي األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ ،واألهداف اﻟتﻛتﯾﻛﯾﺔ ،واألهداف
اﻟتشغﯾلﯾﺔ وتصﺎغ على اﻟشﻛل االتي (جرادات ،5009،ص)000
1ــــــ األهداف االستراتيجية :تصﺎغ األ هداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ بشﻛل عﺎم وشﺎمل ،وتتمﺣور ﺣول األهداف
اﻟنهﺎئﯾﺔ اﻟمراد تﺣقﯾقهﺎ ،وتصﺎغ على مﺳتوى اإلدارة اﻟعلﯾﺎ ،وتﻛون على مﺳتوى اﻟمنظمﺔ بﺎﻟﻛﺎمل

وتتصف بﻛونهﺎ أهداف طوﯾلﺔ األجل.

2ـــــــ األهداف التكتيكية :وﯾتم صﯾﺎغﺔ هذه األهداف على مﺳتوى اإلدارات اﻟرئﯾﺳﯾﺔ أو على مﺳتوى
اﻟقطﺎعﺎت وﯾشﺎرك في صﯾﺎغﺔ هذه األهداف اإلدارتﯾن اﻟعلﯾﺎ واﻟوﺳطى وتﺳتنبط هذه األهداف من

األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ وتﻛون أﻛثر تﺣدﯾدا منهﺎ وهي وﺳﯾلﺔ ﻟتﺣقﯾق األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ وتعتبر
األهداف اﻟتﻛتﯾﻛﯾﺔ أهداف متوﺳطﺔ األجل.
3ـــ األهداف التشغيلية :وﯾتم صﯾﺎ غﺔ هذه األهداف على مﺳتوى األقﺳﺎم واﻟوﺣدات واألفراد وﯾشﺎرك في
صﯾﺎغﺔ هذه األهداف اإلدارة اﻟوﺳطى مع اإلدارة األشرفﯾﺔ وهي تشتق من األهداف اﻟتﻛتﯾﻛﯾﺔ ،وتﻛون
أﻛثر تﺣدﯾدا من األهداف اﻟتﻛتﯾﻛﯾﺔ ،وهي وﺳﯾلﺔ ﻟتﺣقﯾق األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ.

ثانيا :مفهوم الجودة

إن عملﯾــﺔ تعرﯾ ــف ج ــودة عملﯾ ــﺔ ص ــعبﺔ بمقﺎرن ــﺔ بجــودة اﻟﺳ ــلع عل ــى اعتب ــﺎر أن اﻟج ــودة اﻟمدرﻛ ــﺔ ف ــي

اﻟخدمﺔ اﻟمصرفﯾﺔ تختلف عن جودة في اﻟﺳـلع اﻟملموﺳـﺔ اﻟتـي تعتمـد علـى معـﺎﯾﯾر معﯾنـﺔ ،أمـﺎ فـي اﻟخدمـﺔ
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx

09

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  14يوليو 1018

اﻟمصرفﯾﺔ ﯾﻛون تقﯾﯾم اﻟزبـون ﻟجـودة اﻟخدمـﺔ علـى أﺳـﺎس جـودة عملﯾـﺔ اﻟتقﯾـﯾم واﻟمنـﺎفع اﻟتـي ﯾﺣصـل علﯾهـﺎ
مـ ــن اﻟخدمـ ــﺔ وطرﯾقـ ــﺔ تعﺎمـ ــل مـ ــوظفي اﻟمصـ ــرف مـ ــع اﻟزبـ ــون ،فض ـ ـالً عـ ــن اﻟﺳ ـ ـرﯾﺔ واﻟخصوصـ ــﯾﺔ ودقـ ــﺔ

اﻟمعلومــﺎت و اﻟﺳــرعﺔ فــي تقــدﯾم اﻟخدمــﺔ اﻟمصــرفﯾﺔ ،وﯾنصــح بــأن هنــﺎك صــعوبﺔ فــي إﯾجــﺎد تعرﯾــف مﺣــدد

ال هنـﺎك تفـﺎوت فــي
ﻟلخدمـﺔ اﻟمصـرفﯾﺔ  ،وذﻟـك نـﺎتج عـن طبﯾعـﺔ اﻟخــدمﺎت اﻟمصـرفﯾﺔ غﯾـر اﻟملموﺳـﺔ  ،فمـث ً

مهﺎرات اﻟعﺎملﯾن ونوعﯾﺔ اﻟعمالء و االختالف في أوقﺎت تقدﯾم اﻟخدمﺔ (بطرس ،5002،ص)02

تمثل اﻟخدمﺔ اﻟمصرفﯾﺔ من األنشطﺔ واﻟعملﯾﺎت ذات اﻟمضمون اﻟنفعـي اﻟﻛـﺎمن فـي اﻟعنﺎصـر اﻟملموﺳـﺔ
وغﯾر اﻟملموﺳﺔ واﻟمقدمﺔ من قبل اﻟمصـرف واﻟتـي ﯾـدرﻛهﺎ اﻟمﺳـتفﯾدون مـن خـالل مالمﺣهـﺎ وقﯾمهـﺎ اﻟمنفعـﺔ

واﻟت ــي تش ــﻛل مص ــد اًر إلش ــبﺎع ﺣﺎج ــﺎتهم ورغب ــﺎتهم اﻟمﺎﻟﯾ ــﺔ واالئتمﺎنﯾ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ــﺔ واﻟمﺳ ــتقبلﯾﺔ ،وﻛ ــذﻟك تمث ــل

مص ــد اًر ألرب ــﺎح اﻟمص ــرف م ــن خ ــالل اﻟعالقـ ــﺔ اﻟتبﺎدﻟﯾ ــﺔ ب ــﯾن اﻟط ــرفﯾن (مع ــال  ،5002،ص )50عرفـ ــت

اﻟمواص ـ ــفﺎت اﻟدوﻟﯾ ـ ــﺔ  ISO9000:2000اﻟج ـ ــودة بأنه ـ ــﺎ درج ـ ــﺔ تلبﯾ ـ ــﺔ مجموع ـ ــﺔ اﻟخص ـ ــﺎئص اﻟموروثـ ـ ـﺔ

ﻟمتطلبﺎت اﻟعمﯾل .ﻛمﺎ عرف (عقﯾلي ،5000،ص )09اﻟجـودة علـى أنهـﺎ :انتـﺎج اﻟمنظمـﺔ ﻟﺳـلعﺔ أو تقـدﯾم
خدم ــﺔ بمﺳـــتوى ع ــﺎل مـــن اﻟجـ ــودة اﻟمتمﯾـ ـزة تﻛـ ــون قـــﺎدرة م ــن خالﻟهـــﺎ علـ ــى اﻟوف ــﺎء بﺎﺣتﯾﺎجـــﺎت عمالئهـ ــﺎ
ورغبــﺎتهم ،بﺎﻟشــﻛل اﻟــذي ﯾتفــق مــع توقعــﺎتهم وتﺣقﯾــق اﻟرضــﺎ واﻟﺳــعﺎدة ﻟــدﯾهم ،وﯾــتم ذﻟــك مــن خــالل مقﯾــﺎس
موضوعﺔ ﺳلفﺎ إلنتﺎج اﻟﺳلعﺔ أو تقدﯾم اﻟخدمﺔ واﯾجﺎد صـفﺔ اﻟتمﯾـز فﯾهمـﺎ ﻛمـﺎ أنهـﺎ تعـرف بﺎنهـﺎ اﻟتمﯾـز فـي

تقــدﯾم اﻟخــدمﺎت اﻟمطلوبــﺔ بفﺎعلﯾــﺔ بﺣﯾــث تﻛــون خﺎﻟﯾــﺔ مــن األخطــﺎء و اﻟعﯾــوب واﻟش ـوائب وتقــدم بأقــل ﻛلفــﺔ

الن وذﻟ ــك م ــن خ ــالل
ممﻛن ــﺔ وترق ــى ﻟمﺳ ــتوى توقع ــﺎت اﻟزب ــﺎئن وتﺣقﯾ ــق رض ــﺎهم اﻟت ــﺎم ﺣﺎض ـ ًا
ـر او مﺳ ــتقب ً

اﻟتﺣﺳــﯾن واﻟمﺳــتمر و اﻟتطــوﯾر واالﻟت ـزام بمتطلبــﺎت ومعــﺎﯾﯾر األداء ،وأداء اﻟعمــل بشــﻛل صــﺣﯾح مــن اﻟم ـرة

األوﻟي( بطرس،5002،ص.)00

وقــد عرفــت اﻟرابطــﺔ االمرﯾﻛﯾــﺔ ﻟمراقبــﺔ اﻟجــودة بأنهــﺎ  :مجموعــﺔ مــن اﻟخ ـواص ومواصــفﺎت اﻟﺳــلعﺔ أو

اﻟخــدمﺎت اﻟمتعلقــﺔ بقــدرتهﺎ علــى تلبﯾــﺔ اﻟمتطلبــﺎت اﻟموجــودة ،أو اﻟمفتــرض وجودهــﺎ وﯾمﻛــن تعرﯾــف جــودة
اﻟخدمــﺔ مــن ﺣﯾــث مــدرﻛﺎت اﻟعمﯾــل بمعنــى مــدى وجــود مطﺎبقــﺔ بــﯾن اﻟخدمــﺔ و اﻟتوقعــﺎت  ،أو ﺣتــى ظهــر
مﺳتوى ﯾفوق اﻟتوقعﺎت( من وجهﺔ نظر اﻟعمﯾل وﻟﯾس اﻟمنظمﺔ) ،وهـذا االخـتالف مهـم ﺣﯾـث ﯾجـر مﺳـوقي
اﻟخــدمﺎت علــى األخــذ بعــﯾن االعتبــﺎر وجهــﺔ نظــر اﻟعمﯾــل ،وتﺣدﯾــد اﻟمتوقــع مــن قبــل اﻟعمﯾــل فﯾمــﺎ بجــودة
اﻟخدمــﺔ أو تقــدﯾم اﻟخدمــﺔ  ،ومــن ثــم تطــوﯾر خــدمﺎت تتطــﺎبق مــع هــذه اﻟتوقعــﺎت أو تفوقهــﺎ .وعرفــت بأنهــﺎ:

عبﺎرة عن عنصر أﺳﺎﺳي في اﻟمنﺎفﺳﺔ بﯾن اﻟمؤﺳﺳﺎت.
فﺎالﺳ ــتجﺎبﺔ اﻟﺳ ــلﯾمﺔ واﻟﺳـ ـرﯾعﺔ واﻟفعﺎﻟ ــﺔ الﺣتﯾﺎج ــﺎت اﻟعم ــالء تﺳ ــمح ﻟه ــم بتﺣقﯾ ــق رض ــﺎهم ،وبﺎﻟت ــﺎﻟي
اﻛتشــﺎف ﺣصــص ﺳــوقﯾﺔ ،ﻛمــﺎ تﺳــﺎهم إدارة اﻟجــودة اﻟخدمــﺔ فــي تﺣﺳــﯾن مﺳــتوى اﻟجــودة واﻟقﯾمــﺔ اﻟمقدمــﺔ
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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ﻟلعمالء ،وذﻟك بهـدف االرتقـﺎء بأدائهـﺎ وتنمﯾـﺔ مهﺎراتهـﺎ( ،اﻟرﯾﺎضـي ،5002 ،ص )00وﯾبـدو واضـﺣﺎً بأنهـﺎ

جهــود مشــترﻛﺔ مــن جمﯾــع اﻟعــﺎملﯾن فــي اﻟمؤﺳﺳــﺔ اﻟمصــرفﯾﺔ تتطلــب اﻟتعــﺎون واﻟتنﺳــﯾق فﯾمــﺎ بــﯾن اﻟوظــﺎئف

اﻟمختلف ــﺔ (اﻟتخط ــﯾط ،اﻟتنظـ ــﯾم ،اﻟرقﺎب ــﺔ ،اﻟتنﺳ ــﯾق  ،اﻟقﯾـــﺎدة) ﻟمبﺎشـ ـراتهﺎ بنج ــﺎح مـــن أج ــل اﻟوص ــول إﻟـ ــى
مخرجﺎت مرضﯾﺔ وملموﺳﺔ .

عناصر الجودة:
أي جهـــد ﯾﺳـ ــعي إﻟـ ــى تﺣقﯾـــق أهـــداف اﻟجـ ــودة أو تﺣﺳـ ــﯾن مﺳـــتواهﺎ ضـــرورة اﻟتعـــرف علـ ــى اﻟعنﺎصـ ــر
واﻟمﻛونﺎت اﻟرئﯾﺳﯾﺔ ﻟهﺎ وهي (بن صﺎﻟح ،5009،ص)22
 التصميم :وﯾشمل اﻟتصمﯾم أوﻟي اﻟخطوات اﻟتي تﺣدد مﺳتوى اﻟجودة وﯾقصـد بﺎﻟتصـمﯾم جمﯾـع اﻟقـ اررات
اﻟتي تتعلق بتﺣدﯾد خصﺎئص اﻟﺳلعﺔ او اﻟخدمﺔ.

 تنفيـذ التصـميم :وتعتبـر اﻟمرﺣلــﺔ اﻟثﺎنﯾـﺔ وهـي اﻟمرﺣلـﺔ اﻟخﺎصـﺔ بتطــﺎبق م ارﺣـل اﻟتنفﯾـذ مـع اﻟمواصــفﺎت
واإلجراءات اﻟمﺣددة إلنتﺎج اﻟﺳلعﺔ أو اﻟخدمﺔ.
 تعلـــيم المســـتهل  :ﺣﯾ ــت ﯾتطل ــب األم ــر تعل ــﯾم اﻟمﺳ ــتهلك وارش ــﺎده نﺣ ــو االﺳ ــتخدام اﻟﺳ ــلﯾم ﻟلﺳ ــلعﺔ أو
اﻟخدمﺔ
 خدمات ما بعد البيع :وفي هذه اﻟمرﺣلـﺔ ﯾـتم تقـدﯾم بعـض اﻟخـدمﺎت ﻟلمﺳـتهلك بعـج اﺳـتالمه اﻟﺳـلعﺔ أو
اﻟخدمﺔ.

أبعاد الجودة
هنــﺎك ﺳــتﺔ ابعــﺎد ﻟجــودة اﻟخدمــﺔ اﻟمصــرفﯾﺔ اﻟتــي تقــدمهﺎ اﻟمصــﺎرف (اﻟﺳــبئي ،5000،ص )50وهــي
ﻛمﺎ ﯾلي:

أ .الملموسية :وﯾقصد بهﺎ اﻟتﺳهﯾالت اﻟمﺎدﯾﺔ واﻟمعدات واﻟمظهر اﻟخﺎرجي ﻟلموظفﯾن.

ب .االعتمادية :وتعني اﻟقدرة على انجﺎز اﻟخدمﺔ بشﻛل مﺳتقل ودقﯾق.
ت .االستجابة :اﻟرغبﺔ في مﺳﺎعدة اﻟعمﯾل ،وتطوﯾر اﻟخدمﺔ اﻟمقدمﺔ.
ث .التعاطف :اﻟتعﺎطف مـع اﻟزبـﺎئن وتقـدﯾر ظـروفهم ﺣﯾـث ﯾرﻛـز هـذا اﻟبعـد علـى مﺳـتوى اﻟعنﺎﯾـﺔ واالهتمـﺎم
اﻟشخصي ﻟمقدم اﻟخدمﺔ ﻟلعمﯾل.
ج .الثقة واألمان :وتعني إعطﺎء اﻟثقﺔ واألمﺎن ﻟلعمﯾل.
ح .االلتزام الشرعي :مدى اﻟتزام اﻟمصرف بﺎﻟضوابط اﻟشرعﯾﺔ في تموﯾالته.

أهمية جودة الخدمة المصرفية:
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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إن جهــود اﻟتــي بــذﻟهﺎ اﻟبــﺎﺣثون فــي اﻟﺳــﺎبق فــي مجــﺎل اﻟجــودة قــد ترﻛــزت علــى جــودة اﻟﺳــلع اﻟملموﺳــﺔ
دون اﻟخـ ــدمﺎت ،وﻟﻛـ ــن اﻟفلﺳـ ــفﺔ اﻟﺳـ ــﺎئدة ﺣﺎﻟﯾ ـ ـﺎً ترﻛـ ــز علـ ــى اﻟجـ ــودة فـ ــي ﻛﺎفـ ــﺔ اﻟمجـ ــﺎالت وخﺎصـ ــﺔ مجـ ــﺎل

اﻟخدمﺎت وذﻟك نظ ًار ألهمﯾتهﺎ .إن درجﺔ اﻟرضﺎ عن جودة اﻟخدمﺔ ﯾﻛون مـن خـالل مقﺎرنـﺔ مـﺎ ﻛـﺎن ﯾتوقعـه
اﻟزبﺎئن اﻟﺣصول علﯾه ،ومـﺎ ﯾﺣصـلون علﯾـه بعـد االﺳـتفﺎدة مـن اﻟخدمـﺔ ،وﯾشـﯾر (ﻛـوتلر) فـي اﻟمجـﺎل نفﺳـه

إﻟـى أن اﻟزبـون عنـدمﺎ ﯾتﺣصــل علـى مـﺎ ﻛـﺎن ﯾتوقــع اﻟﺣصـول علﯾـه ،فإنـه ﺳــﯾﻛون ارضـﯾﺎً ،واذا ﻟـم ﯾتﺣصــل
علــى مــﺎ ﻛــﺎن ﯾتوقعــه فإنــه ﺳــﯾﻛون غﯾــر ارضــي ،واذا ﻟــم ﯾتﺣصــل علــى مــﺎ ﻛــﺎن ﯾتوقعــه فإنــه ﺳــﯾﻛون غﯾــر

ارضـي واذا ﺣصـل علــى أﻛثـر ممــﺎ ﯾتوقـع ﻟــه ،فإنـه ﺳـوف ﯾﻛــون ﺳـعﯾداً ،وهــذا ﯾتعلـق بطبﯾعــﺔ اﻟﺣـﺎل بجــودة

اﻟخدمـ ــﺔ اﻟمقدمـ ــﺔ .تعتمـ ــد جـ ــودة اﻟخدمـ ــﺔ علـ ــى (اﻟملموﺳـ ــﯾﺔ ،االعتمﺎدﯾـ ــﺔ ،واالﺳـ ــتجﺎبﺔ ،اﻟتعـ ــﺎطف ،اﻟثقـ ــﺔ

واألمﺎن).

واﻟعمــل علــى معﺎﻟجــﺔ اﻟفج ـوات ،واﻟتغلــب علﯾهــﺎ ،وذﻟــك مــن خــالل اﻟتعــرف اﻟﯾهــﺎ ،ورﺳــم اﺳــتراتﯾجﯾﺎت

ﻟمعﺎﻟجــﺔ فجــوة جــودة اﻟخدمــﺔ ،وذﻟــك مــن خــالل اجـراء اﻟبﺣــوث ،واﻟد ارﺳــﺎت ،وجمــع اﻟمعلومــﺎت عنــﺎ ﯾرغــب
اﻟعمﯾل اﻟﺣصول علﯾهﺎ ،وتشجﯾع عﺎملي اﻟخط األمﺎمي فـي اﻟمصـﺎرف .إن إدارة اﻟمصـرف اﻟنﺎجﺣـﺔ علﯾهـﺎ
أن تﺳــعى اﻟــى تــوفﯾر مﺳــتلزمﺎت تنفﯾــذ أبعــﺎد جــودة اﻟخدمــﺔ عنــد تقــدﯾم اﻟخدمــﺔ اﻟمصــرفﯾﺔ ،وان تعمــل علــى
تﺣفﯾز اﻟعﺎملﯾن ،ودفعهـم اﻟـى اﻟعمـل علـى ﺳـد اﻟفجـوة مـن خـالل األداء اﻟجﯾـد واالﺳـتجﺎبﺔ اﻟﺳـرﯾعﺔ ﻟطلبـﺎت

اﻟضــﯾوف وفهــم اﻟمشــﺎﻛل اﻟتــي ﯾواجهونهــﺎ ،واﻟتعــرف اﻟــى االعت ارضــﺎت ،وتقــدﯾم جمﯾــع اﻟتﺳــﺎهالت اﻟمنﺎﺳــبﺔ
ﻟهم ،واﻟوفﺎء بﺎﻟوعود اﻟتي قطعت ﻟهم( .اﻟجﯾلي  ،5002،ص)00

مفهوم إدارة الجودة الشاملة:
أن مفهــوم إدارة اﻟجــودة اﻟشــﺎملﺔ ﯾعتبــر مــن اﻟمفــﺎهﯾم اﻟﺣدﯾثــﺔ اﻟتــي تهــدف إﻟــى تﺣﺳــﯾن وتطــوﯾر األداء
بص ــفﺔ مﺳ ــتمرة ،وذﻟ ــك م ــن االﺳ ــتجﺎبﺔ ﻟمتطلب ــﺎت اﻟعمﯾ ــل ﯾ ــري اﻟـ ـبعض ب ــأن إدارة اﻟج ــودة اﻟش ــﺎملﺔ ،تعن ــي
(اﻟنوعﯾــﺔ اﻟجدﯾــدة) أو (اﻟخﺎمــﺔ األصــلﯾﺔ) وأﺣﯾﺎنــﺎ ﯾقصــد بهــﺎ اﻟﻛﯾــف عﻛــس اﻟﻛــم اﻟــذي ﯾعنــي بﺎﻟعــدد ،وﻟﻛــن
هنــﺎك جملــﺔ مــن اﻟتعــﺎرﯾف ﻛمــﺎ ﯾ ارهــﺎ رواد هــذا اﻟمفهــوم .بــﺎن اﻟجــودة اﻟشــﺎملﺔ تعنــي :اﻟرضــﺎ اﻟتــﺎم علــى

اﻟعمﯾـ ــل) (ارمﺎن ـ ــد ،)0022:أو تعن ـ ــي اﻟمطﺎبق ـ ــﺔ م ـ ــع اﻟمتطلبـ ــﺎت (ﻛروﺳ ـ ــي  ،)0020:أو ق ـ ــد تعن ـ ــي دق ـ ــﺔ
االﺳتخدام ﺣصب مﺎ ﯾراه اﻟمﺳتفﯾد( ،جوزﯾف )0020:أو قد تعني (درجﺔ اﻟمتوقعﺔ مـن اﻟتنﺎﺳـق واالعتمـﺎد

تتنﺎﺳب اﻟﺳوق بتﻛلفﺔ منخفضﺔ (دﯾمنع.)0022: :

ﻟقد تعددت اﻟتعرﯾفﺎت ﻟمفهوم إدارة اﻟجودة اﻟشﺎملﺔ واﻟذي ﯾفتـرض أن جمﯾعهـﺎ تشـمل اﻟﻛلمـﺎت األﺳﺎﺳـﯾﺔ

اﻟمﻛونﺔ ﻟهذا اﻟمفهوم ) (Total quality Management Concept(TOMفﻛلمـﺔ إدارة تعنـي تطـوﯾر
فدرات اﻟتنظﯾمﯾﺔ  ،وقﯾﺎدات إدارﯾﺔ قﺎدرة على اﻟتﺣﺳﯾن اﻟمﺳـتمر واﻟمﺣﺎفظـﺔ علـى مﺳـتوى عـﺎل مـن اﻟجـودة
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx

11

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  14يوليو 1018

األداء  ،ام ــﺎ ﻛلم ــﺔ اﻟج ــودة فﯾقص ــد به ــﺎ تﺣقﯾ ــق رغب ــﺎت و توقع ــﺎت اﻟمﺳ ــتهلﻛﯾن واﻟمﺳ ــتفﯾدﯾن مم ــﺎ تقدمـ ــه
اﻟمنظمــﺔ مــن ﺳــلع أو خدمــﺔ بــل انهــﺎ تصــل إﻟــى مﺣﺎوﻟــﺔ تقــدﯾم مﺳــتوى أعلــى مــن تلــك اﻟتوقعــﺎت أمــﺎ ﻛلمــﺔ

ش ــﺎملﺔ فتعن ــي إدخ ــﺎل ﻛ ــل عنﺎص ــر اﻟعم ــل بﺎﻟمنظم ــﺔ ف ــي اﻟتﺣدﯾ ــد و اﻟتعرﯾ ــف اﻟ ــدقﯾق ﻟﺣﺎج ــﺎت ورغب ــﺎت
اﻟمﺳـتهلك أو اﻟمﺳـتنفذﯾن مـن ﺳـلع وخـدمﺎت اﻟمنظمـﺔ و اﻟعمـل علـى بـدل ﻛـل جهـد جمـﺎعي وفـردي ممﻛــن
في ﺳبﯾل تﺣقﯾق تلك اﻟغﺎﯾﺎت(بن صﺎﻟح،5009،ص.)22
ﻟقـد تـم تعرﯾــف إدارة اﻟجـودة اﻟشـﺎملﺔ بأنهــﺎ اﻟفلﺳـفﺔ اﻟمتعلقـﺔ بــﺎﻟجودة و اﻟتـي تضـم ﻛــل فـرد فـي اﻟتنظــﯾم
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبﯾل اﻟبﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة عﺎﻟﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ وأداء متمﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اﻟمنظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻛﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
) (Willianj@Sterenson,1996,p101ﻛمــﺎ عــرف (عقﯾلــي ،5000،ص )09اﻟجــودة اﻟشــﺎملﺔ علــى
أنهﺎ :انتﺎج اﻟمنظمﺔ ﻟﺳلعﺔ أو تقدﯾم خدمﺔ بمﺳتوى عﺎل من اﻟجـودة اﻟمتمﯾـزة تﻛـون قـﺎدرة مـن خالﻟهـﺎ علـى
اﻟوفــﺎء بﺎﺣتﯾﺎجــﺎت عمالئهــﺎ ورغبــﺎتهم ،بﺎﻟشــﻛل اﻟــذي ﯾتفــق مــع توقعــﺎتهم وتﺣقﯾــق اﻟرضــﺎ واﻟﺳــعﺎدة ﻟــدﯾهم،
وﯾتم ذﻟك من خالل مقﯾﺎس موضوعﺔ ﺳلفﺎ إلنتﺎج اﻟﺳـلعﺔ أو تقـدﯾم اﻟخدمـﺔ واﯾجـﺎد صـفﺔ اﻟتمﯾـز فﯾهمـﺎ ﻛمـﺎ

عرفــت بﺎنه ــﺎ اﻟتمﯾــز ف ــي تقــدﯾم اﻟخ ــدمﺎت اﻟمطلوبــﺔ بفﺎعلﯾ ــﺔ بﺣﯾــث تﻛ ــون خﺎﻟﯾــﺔ م ــن األخطــﺎء و اﻟعﯾ ــوب

واﻟشـ ـوائب وتق ــدم بأق ــل ﻛلف ــﺔ ممﻛن ــﺔ وترق ــى ﻟمﺳ ــتوى توقع ــﺎت اﻟزب ــﺎئن وتﺣقﯾ ــق رض ــﺎهم اﻟت ــﺎم ﺣﺎضـ ـ اًر او

مﺳتقبالًن وذﻟك من خالل اﻟتﺣﺳﯾن واﻟمﺳتمر و اﻟتطـوﯾر واالﻟتـزام بمتطلبـﺎت ومعـﺎﯾﯾر األداء ،وأداء اﻟعمـل
بشﻛل صﺣﯾح من اﻟمرة األوﻟي ( بطرس،5002،ص)00

إجــــــــــراءات الدراســـــة الميدانيــــــــــة

نبذة عن مصرف الجمهورية

تـ ـ ــم انش ـ ـ ــﺎء مص ـ ـ ــرف اﻟجمهورﯾ ـ ـ ــﺔ بن ـ ـ ــﺎء ق ـ ـ ـرار اﻟص ـ ـ ــﺎدر ف ـ ـ ــي /0رمض ـ ـ ــﺎن0020/هجرﯾ ـ ـ ــﺔ اﻟمواف ـ ـ ــق

/00ن ــوفمبر0020/م بتقرﯾـــر بعـــض األﺣﻛـــﺎم اﻟخﺎصـــﺔ بﺎﻟمص ــﺎرف ،واﻟمعـــدل بﺎﻟقـــﺎنون رقـــم ( )22ﻟﺳـ ــنﺔ
 0020م بنقل ملﻛﯾﺔ بعض أﺳهم اﻟمصـرف بﺎﺳـم اﻟدوﻟـﺔ اﻟلﯾبﯾـﺔ ،وق ــد اعﯾـد تنظـﯾم اﻟمصـرف طبقـﺎً ألﺣﻛـﺎم

اﻟقــﺎنون رقــم( )0ﻟﺳــنﺔ  0020م ،واألﺣﻛــﺎم اﻟ ـواردة بﺎﻟنظــﺎم األﺳﺎﺳــي ﻟلمصــرف ،ﻛمــﺎ تﺳــري بشــأنه بعــض
اﺣﻛﺎم اﻟقﺎنون اﻟتجﺎري اﻟلﯾبي فﯾمﺎ ﻟم ﯾـرد فـي شـأنه ﺣﻛـم خـﺎص بﺎﻟنظـﺎم األﺳﺎﺳـي .ففـي ﺳـنﺔ  5002قـرر
مصـرف ﻟﯾبﯾـﺎ اﻟمرﻛـزي دمـج مصـرفي األمـﺔ واﻟجمهورﯾــﺔ فـي مصـرف واﺣـد تﺣـت أﺳـم مصـرف اﻟجمهورﯾــﺔ
وصـﺎرت مﯾزانﯾــﺔ اﻟمصــرف اﻟجدﯾـد بعــد اﻟــدمج تقـدر تقرﯾبﯾـﺎً بمبلــغ ثمﺎنﯾـﺔ ملﯾــﺎرات دﯾنــﺎر ﻟﯾبـي ﻟﯾصــبح ثــﺎني

أﻛبــر اﻟمصــﺎرف اﻟلﯾبﯾــﺔ اﻟعﺎملــﺔ فــي ﻟﯾبﯾــﺎ ،بعــد اﻟمصــرف اﻟلﯾبــي اﻟخــﺎرجي ،وبعــدد مــن اﻟمــوظفﯾن بلــغ اثنــﺎء

اﻟــدمج مــﺎ ﯾزﯾــد عــن ( 2200موظــف /موظفــﺔ) إضــﺎفﺔ إﻟــى( )092فرعـﺎً ﻟــه ،واﺳــتنﺎداً ﻟﺣجــم األصــول ﺣــل

بﯾن قﺎئمﺔ اﻟمصﺎرف اﻟعشرة اﻟﻛبرى في شمﺎل افرﯾقﯾﺎ.
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تنتشر فروع وﻛﺎالت مصرف اﻟجمهورﯾﺔ على رقعﺔ شﺎﺳعﺔ من أرض ﻟﯾبﯾﺎ ،وغرض اﻟمصرف ﯾتمثل
في اﻟقﯾﺎم بجمﯾع األنشطﺔ ،واألعمﺎل اﻟمصرفﯾﺔ ،وادارة األموال مﺎ بﯾن مراﻛز اﻟفﺎئض ،وأمﺎﻛن اﻟقلﺔ،

ووفقًﺎ ألﺣدث مﺎ توصلت اﻟﯾه اﻟصنﺎعﺔ اﻟمصرفﯾﺔ ،األمر اﻟ ذي ﻛﺎن ﻟه اﻟتأثﯾر اﻟمبﺎشر في توفﯾر اﻟتموﯾل
اﻟالزم ﻟلشرﻛﺎت اﻟصغرى واﻟمتوﺳطﺔ اﻟعﺎملﺔ في االقتصﺎد اﻟلﯾبي ،وﺳﺎهم في توﺳﯾع نطﺎق تموﯾل ﺣرﻛﺔ

اﻟتجﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ تشجﯾعًﺎ ﻟعملﯾتي االﺳتﯾراد واﻟتصدﯾر ،وبهدف تقدﯾم خدمﺎته اﻟمصرفﯾﺔ ﻟجمﯾع اﻟعمالء في

ﻛﺎفﺔ انﺣﺎء ﻟﯾبﯾﺎ.

الوظائف الرئيسة لمصرف الجمهورية:
ﯾتوﻟى اﻟمصرف ممﺎرﺳﺔ جمﯾع األعمﺎل اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟمصﺎرف اﻟتجﺎرﯾﺔ داخل ﻟﯾبﯾﺎ وخﺎرجهﺎ على وجه

اﻟخصوص األنشطﺔ واألغراض (اﻟنظﺎم األﺳﺎﺳي ،)5002( ،ص).2

أ .قبول اﻟودائع تﺣت اﻟطلب أو ألجل وفتح اﻟﺣﺳﺎبﺎت اﻟجﺎرﯾﺔ وعقد اﻟقروض اآلجلﺔ ومنح
اﻟتﺳهﯾالت االئتمﺎنﯾﺔ األخرى.

ب .تﺣصﯾل ودفع األوامر واذون اﻟصرف واألوراق اﻟتجﺎرﯾﺔ ﺳواء أﻛﺎنت مﺳتﺣقﺔ ﻟلدفع داخل ﻟﯾبﯾﺎ أو
خﺎرجهﺎ بﺎﺳتثنﺎء األذون اﻟقﺎبلﺔ ﻟلدفع ﻟﺣﺎملهﺎ عند اﻟطلب.
ت .خصم واعﺎدة خصم وتداول األوراق اﻟتجﺎرﯾﺔ من أي نوع ممﺎ ﯾدفع في ﻟﯾبﯾﺎ أو في اﻟخﺎرج.
ث .مبﺎشرة أعمﺎل اﻟصرف األجنبي بمراعﺎة أﺣﻛﺎم اﻟرقﺎبﺔ على اﻟنقد.

ج .إصدار ﺳندات مﺎﻟﯾﺔ في اﻟﺣدود اﻟمبﯾنﺔ في اﻟقﺎنون واﻟنظﺎم األﺳﺎﺳي ﻟلمصرف.
ح .شراء وبﯾع وتملك اﻟﺳندات واألذونﺎت اﻟتي تصدرهﺎ أو تضمنهﺎ اﻟهﯾئﺎت واﻟمؤﺳﺳﺎت اﻟعﺎمﺔ أو اﻟتي
تصدرهﺎ أو تضمنهﺎ اﻟﺣﻛومﺎت األجنبﯾﺔ أو اﻟمؤﺳﺳﺎت اﻟمﺎﻟﯾ ﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وذﻟك ﻛله في اﻟﺣدود

وبﺎألوضﺎع اﻟمقررة قﺎنونًﺎ.

خ .شراء وبﯾع وتملك أﺳهم اﻟشرﻛﺎت اﻟمﺳﺎهمﺔ في ﻟﯾبﯾﺎ أو خﺎرجهﺎ في اﻟﺣدود وبﺎألوضﺎع اﻟمقررة
قﺎنونًﺎ.

د .اﻟقﯾﺎم بتنظﯾم االﻛتتﺎبﺎت اﻟعﺎمﺔ ومبﺎشرة جمﯾع األعمﺎل اﻟمتعلقﺔ بﺎألوراق اﻟمﺎﻟﯾﺔ.
ذ .تمثﯾل اﻟمنشآت اﻟمصرفﯾﺔ ﺳواء في اﻟداخل أو اﻟخﺎرج.
ر .تقدﯾم اﻟتﺳهﯾالت اﻟمصرفﯾﺔ اﻟمعتﺎدة ومبﺎشرة اﻟعملﯾﺎت األخرى اﻟتي ﯾﺳتلزمهﺎ اﻟعمل اﻟمصرفي
بوجه عﺎم.
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التخطيط االستراتيجي في مصرف الجمهورية:
نتﯾجﺔ ﻟمﺎ ﯾشهده اﻟعﺎﻟم مؤخ اًر من منﺎفﺳﺎت شدﯾدة في ﻛﺎفﺔ أوجه اﻟنشﺎط االقتصﺎدي ،ونظ اًر ﻟلظروف

واﻟتغﯾرات اﻟتي بﺎتت تؤثر بشﻛل ﻛبﯾر على اﻟبﯾئﺔ اﻟمصرفﯾﺔ اﻟمﺣلﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ،ونظ ًار ﻟﻛون مصرف

اﻟجمهورﯾﺔ أﺣد وأبرز وأهم اﻟمؤﺳﺳﺎت اﻟمﺎﻟﯾﺔ في اﻟمنطقﺔ ،وتأثره بﻛﺎفﺔ اﻟمجرﯾﺎت اﻟمﺣﯾطﺔ به ،فقد تبنت

اإلدارة اﻟعلﯾﺎ ﻟلمصرف منهج اﻟتفﻛﯾر االﺳتراتﯾجي إلدارة ﻛﺎفﺔ أنشطﺔ اﻟمصرف ﺣﯾت ﺳعت جﺎهدة

ﻟلمﺣﺎفظﺔ على اﻟمﺳتوﯾﺎت اﻟتي وصل إﻟﯾهﺎ اﻟمصرف .فقد وضعت اإلدارة اﻟعلﯾﺎ خطﺔ اﺳتراتﯾجﯾﺔ
انتهجت فﯾهﺎ اﻟتﺣول اﻟجزئي واﻟواﺳع في ﻛﺎفﺔ اﻟنشﺎطﺎت اﻟمصرفﯾﺔ ،واﻟمﺣﺎفظﺔ على زﯾﺎدة اﻟقطﺎع
اﻟمصرفي اﻟتي ﯾصل اﻟمصرف إﻟﯾهﺎ امﺎم اﻟمنﺎفﺳﯾن من اﻟمصﺎرف اﻟمنﺎظرة ﺳواء أﻛﺎنت اﻟمﺣلﯾﺔ أو
اإلقلﯾمﯾﺔ (تقﺎرﯾر اﻟنشﺎط ،5000،ص)2
ﺣﯾت ﻛﺎنت أﺣد أهم طموﺣﺎت اإلدارة في وضع هذه اﻟخطﺔ ،هو اﻟنمو في أنشطﺔ وأعمﺎل اﻟمصرف
بنفس وتﯾرة اﻟقطﺎع اﻟمصرفي ،ومﺎ ﯾﺣﺎفظ على اﻟﺣصﺔ اﻟﺳوقﯾﺔ من ﺣجم األصول ،وعدد اﻟعمالء،

ومﺳتوﯾﺎت األربﺎح اﻟمﺣققﺔ ،واﺳتم ار ار ﻟدورة اﻟﺣﯾوي في االقتصـﺎد اﻟوطني طﯾلﺔ اﻟعقود اﻟمﺎضﯾﺔ فقد
تمﻛن اﻟمصرف من وضع خطﺔ اﺳتراتﯾجﯾﺔ خالل اﻟفترة من(5002م5009-م)،ومواصلﺔ نمو اإلﯾجﺎبي
ﻟﯾﺣقق قﯾﺎﺳًﺎ من األداء اﻟمﺎﻟي غﯾر اﻟمﺳبوق ،وﻟﯾؤﻛد من جدﯾد قﯾﺎدته ﻟمﺳﯾرة اﻟتطور واالزدهﺎر اﻟتي

ﯾشهدهﺎ االقتصﺎد اﻟوطني اﻟلﯾبي ،ﺣﯾث أظهر اﻟعدﯾد من نقﺎط اﻟقوة وفرص اﻟنجﺎح اﻟتي ال تضﺎهي على
صعﯾد تعزﯾز اﻟموارد اﻟمﺎﻟﯾﺔ ،وتﺣصﯾن منﺎعته ،وتﺣﺳﯾن خدمﺎته ومنتجﺎته ،وتعزﯾز االﺳتثمﺎر عبر
اﺳتقطﺎب رؤوس األموال ،وتنفﯾذ تعلﯾمﺎت اﻟجهﺎت اﻟرقﺎبﯾــﺔ واالﻟتزام بأفضل اﻟممﺎرﺳﺎت ،وتبني معﺎﯾﯾر
اإلفصﺎح واﻟشفﺎفﯾﺔ.
فضال عن ذﻟك فقد ﻟعب مصرف اﻟجمهورﯾﺔ دو ًار رﯾﺎدﯾًﺎ وممﯾ ًاز في خدمﺔ اﻟمجتمع اﻟمﺣلي من خالل

دعمه ﻟلعدﯾد من اﻟبرامج االجتمﺎعﯾﺔ ،ورعﺎﯾته ﻟلمؤتمرات اﻟوطنﯾﺔ ،ومشﺎرﻛته في ﻛثﯾر من األنشطﺔ

اﻟعﺎمﺔ على اﻟمﺳتوى اﻟمﺣلي واﻟدوﻟي. .

 .1رؤية المصرف :أن ﯾصبح مصرف اﻟجمهورﯾﺔ اﻟمصرف اﻟوطني اﻟلﯾبي اﻟرائد ﻟﺣرﻛﺔ اﻟتطوﯾر
واﻟتﺣدﯾث في اﻟقطﺎع اﻟمصرفي اﻟلﯾبي ،واﻟقﺎدر على تلبﯾﺔ اﺣتﯾﺎجﺎت اﻟمواطن اﻟلﯾبي على ﻛﺎفﺔ
األصعدة.

 .2رسالة المصرف :ﯾعمل اﻟمصرف على تقدﯾم خدمﺎته اﻟمصرفﯾﺔ بمﺳتوﯾﺎت اﻟجودة اﻟعﺎﻟﯾﺔ اﻟقﺎدرة على
اﻟمنﺎفﺳﺔ من ﺣﯾث األﺳعﺎر وتنوع اﻟمنتجﺎت واﻟخدمﺎت اﻟمصرفﯾﺔ ،وبمﺎ ﯾلبي رغبﺎت شرائح اﻟعمالء
عبر شبﻛﺔ من اﻟفروع اﻟموزعﺔ على ﻛﺎفﺔ أرجﺎء ﻟﯾبﯾﺎ وﯾﺣقق تطلعﺎتهم ،من خالل اﻟتوظﯾف األمثل
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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ﻟلموارد واإلمﻛﺎنﺎت اﻟمﺎدﯾﺔ واﻟبشرﯾﺔ اﻟمتﺎﺣﺔ ،واﻟتأﻛد على توافق جمﯾع أنشطﺔ اﻟمصرف مع قﯾم
وتقﺎﻟﯾد وعﺎدات اﻟمجتمع اﻟلﯾبي بغﯾﺔ تﺣقﯾق تطلعﺎت مﺳﺎهمﯾه اﻟﻛرام ،وبمﺎ ﯾضمن تﺣقﯾق أعلى
مﺳتوﯾﺎت اﻟﻛفﺎءة واﻟفﺎعلﯾﺔ.

 .3أهداف المصرف :ﯾعمل اﻟمصرف على تﺣقﯾق األهداف
أ -تقدﯾم خدمﺎت تنﺎفس اﻟمﺳتوى اﻟمﺣلي واإلقلﯾمي واﻟعﺎﻟمي.
ب -أن ﯾصبح اﻟمصرف اﻟمفضل ﻟلعمالء اﻟلﯾبﯾﯾن على اﻟﺣد اﻟﺳواء.

ت -أن ﯾﻛون اﻟشرﯾك اﻟمفضل ﻟلشرﻛﺎت (اﻟﻛبرى واﻟمتوﺳطﺔ واﻟصغرى) اﻟلﯾبﯾﺔ واألجنبﯾﺔ.
ث -أن ﯾشتهر في اﻟوﺳط اﻟمصرفي اﻟلﯾبي بﻛونه ﯾملك بﯾئﺔ اﻟعمل اﻟمفضلﺔ.
ج -ﺣمﺎﯾﺔ أموال اﻟمودعﯾن واﻟمالك من اﻟمخﺎطر اﻟمﺣﯾطﺔ.
ح -رفع اﻟعوائد اإلجمﺎﻟﯾﺔ ﻟلمصرف بنﺳبﺔ ( )%02ﺳنوﯾًﺎ.

خ -اﻟﺳﯾطرة على تﻛﺎﻟﯾف اﻟتشغﯾل بنﺳبﺔ ال تزﯾد على ( )%00ﺳنوﯾًﺎ.

د -تﺣصﯾل وتخفﯾض ﺣجم اﻟدﯾون اﻟمشﻛوك فﯾهﺎ بنﺳبﺔ ( )%52ﺳنوﯾﺎً.

ذ -رفع مﺳتوى أداء اﻟعﺎملﯾن بﺎﻟمصرف ﻟلﺣفﺎظ على اﻟمﻛﺎنﺔ اﻟتي وصل إﻟﯾهﺎ.
ر -اﻟمﺣﺎفظﺔ على اﻟﺣصﺔ اﻟﺳوقﯾﺔ داخل اﻟقطﺎع اﻟمصرفي اﻟلﯾبي.
ز -تﺣقﯾق معدالت نمو مقبوﻟﺔ في ﻛﺎفﺔ أوجه اﻟنشﺎط.
س -رفع مﺳتوﯾﺎت اﻟجودة ﻟلخدمﺎت اﻟمصرفﯾﺔ بمﺎ ﯾضمن رضﺎ اﻟمتعﺎملﯾن معه.
ش -دعم وتنمﯾﺔ اﻟﻛوادر اﻟبشرﯾﺔ بمﺎ ﯾضمن تﺣﺳﯾن مﺳتوﯾﺎت األداء ﻟلعﺎملﯾن.
ص -اﻟنظرة اﻟمﺳتقبلﯾﺔ ﻟرفع وتﺣﺳﯾن أداء اﻟمصرف في ﻛﺎفﺔ األنشطﺔ.
متغيرات الدراسة :اشتملت اﻟدراﺳﺔ على اﻟمتغﯾرات اﻟمﺳتقلﺔ واﻟتﺎبعﺔ.
 .1المتغيرات المستقلة( :اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ-اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ – األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ)
 .2المتغير التابع :جودة األداء
المعيار اإلحصائي للدراسة :اعتمﺎد اﻟبﺎﺣث اﻟمعﯾﺎر االﺣصﺎئي ﻟغرض تفﺳﯾر إجﺎبﺎت افراد عﯾنﺔ

اﻟدراﺳﺔ ،وذﻟك وفق ﻟلجدول رقم (.)0

الجدول رقم ( )1درجة الحكم على إجابات مستجوبي الدراسة

ر.م

المدى

درجة الموافقة

1

من 0إﻟى أقل من 0.2

غﯾر موافق بشدة

2

0.2إﻟى أقل من 5.2

غﯾر موافق

3

من 5.2إﻟى أقل من0.9

مﺣﺎﯾد

4

من0.9إﻟى أقل من9.5

موافق

5

من 9.5إﻟى أقل من2

موافق بشدة
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ثبات وصدق أداة الدراسة:
تم اﻟتأﻛد من اﻟصدق اﻟظﺎهري ﻟالﺳتبﺎنﺔ في صورتهﺎ اﻟنهﺎئﯾﺔ بعرضهﺎ علﺔ عدد من اﻟمﺣﻛمﯾن
اﻟمتخصصﯾن ،ﺣﯾث طلب اﻟبﺎﺣث من اﻟمﺣﻛمﯾن إبداء اﻟرأي نﺣو مدى وضوح وصﯾﺎغﺔ ﻛل عبﺎرة من
عبﺎرات أداة اﻟبﺣث ،ومدى مالئمﺔ اﻟعبﺎرات ﻟلقﯾﺎس وﻟمﺎ وضعت ألجله ،ومدى منﺎﺳبﺔ اﻟعبﺎرة ﻟلبعد اﻟتي
تنتمي اﻟﯾه ،ﻛمﺎ طلب اﻟبﺎﺣث أبداء اﻟنصح بإدخﺎل اﯾﺔ تعدﯾالت او إضﺎفﺔ اﯾﺔ عبﺎرات ﻟتزﯾد االﺳتبﺎنﺔ

شموالً أو ﺣدف اﯾﺔ عبﺎرة مﻛررة وغﯾر مجدﯾﺔ.

ثبات أداة الدراسة:
تم اﻟتﺣقق من ثبﺎت أداة اﻟبﺣث بﺎﺳتخدام معﺎمل ﻛرو نبﺎخ اﻟفﺎ ) (Cornbrash's alphaوﻛذﻟك
بﺎﺳتخدام (معامل سبيرمان –بروان للتجزئة النصفية) وذﻟك بﺎﻟنﺳبﺔ ﻟﻛل مﺣور على ﺣده وﻟألداة ﻛﻛل
وﻛﺎنت أهم اﻟنتﺎئج اﻟتي تم اﻟتوصل اﻟﯾهﺎ وهي مبﯾنﺔ في اﻟجدول رقم ()5
الجدول ( )2نتائج اختبار معامل كرو نباخ الفا ومعامل التجزيئية النصفية
المحور

عدد الفقرات

معامل كرو نباخ الفا

ومعامل التجزيئية النصفية

وضوح اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ

00-00

0.020

0.229

وضوح اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ

50-00

0.022

0.205

وضوح األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ

00-50

07025

0.229

جودة األداء

90-00

0.092

0.055

األداء ﻛﻛل ﻟالﺳتبﺎنﺔ

90

0.022

0.022

اﻟمصدر :اعداد اﻟبﺎﺣث من بﯾﺎنﺎت االﺳتبﯾﺎن5002 ،م

ﯾتضح من اﻟجدول رقم ( )5بأن جمﯾع معﺎمالت اﻟثبﺎت ﻟمﺣﺎور اﻟبﺣث وﻛذﻟك اﻟمﺣﺎور مجتمعﺔ ﻛﺎنت
مقبوﻟﺔ اﺣصﺎئﯾﺎً ،وﯾشﯾر معﺎمل اﻟثبﺎت (ﻛرو نبﺎخ اﻟفﺎ) اﻟﻛلي إﻟى أن أداة اﻟبﺣث تتمتع بثبﺎت عﺎﻟي جدًا
ﺣﯾث بلغ معﺎمل اﻟثبﺎت ألداة اﻟبﺣث ( )1.965وهو معﺎمل قوى جداً ﯾجعل األداة منﺎﺳبﺔ ﻟجمﯾع

اﻟبﯾﺎنﺎت اﻟمتعلقﺔ بﺎﻟبﺣث ،ﻛمﺎ بلغت قﯾمﺔ معﺎمل اﻟصدق (اﻟتجزئﺔ اﻟنصفﯾﺔ-ﺳبﯾرمﺎن) ( )1.9.6وهو

معﺎمل قوي وﯾجعل األداة تتمتع بﺎﻟصدق في جمع اﻟبﯾﺎنﺎت اﻟمتعلقﺔ بموضوع اﻟبﺣث.
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خصائص عينة الدراسة:
الجدول ( )3يوضح توزيع خصائص عينة الدراسة
الوصف

الخصائص

التكرار

النسبة المئوية

الجنس

ذﻛر

020

% 22

أنثي

20

%52

590

%000

أقل من  00ﺳنﺔ

00

%2

من 00ﺳنﺔ إﻟى أقل من 90ﺳنﺔ

005

%95

من  90ﺳنﺔ إﻟى أقل من 20ﺳنﺔ

22

%02

من  20ﺳنﺔ فأﻛثر

92

% 02

590

%000

أقل من بﻛﺎﻟورﯾوس

50

% 2.0

بﻛﺎﻟورﯾوس

020

% 20.2

دبلوم فوق اﻟجﺎمعي

95

% 02.0

مﺎجﺳتﯾر

52

% 00.0

دﻛتوراه

9

%0.2

590

%000

أقل من  2ﺳنوات

52

%00.0

من  2ﺳنوات إﻟى أقل من  00ﺳنوات

092

%20.2

من  00ﺳنوات إﻟى أقل من  02ﺳنﺔ

29

%55.5

من  02فأﻛثر

02

%2.5

590

%000

مدﯾر عﺎم

00

%0.90

مدﯾر فرع -وﻛﺎﻟﺔ

90

%02.2

مدﯾر إدارة

20

%50.0

مﺳﺎعد مدﯾر إدارة

20

%50.0

رئﯾس قﺳم

29

%.09.2

رئﯾس وﺣدة

09

%2.2

590

%000

المجموع
الفئة العمرية

المجموع
المؤهل
العلمي

المجموع
سنوات الخبرة

المجموع

المستوى

الوظيفي

المجموع
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 ﯾتضح من اﻟجدول رقم ( )0أن نﺳبﺔ ( )%22.00من اجمﺎﻟي عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ هم من اﻟذﻛور بﯾنمﺎنﺳبﺔ ( )%52من اجمﺎﻟي عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ عم من اإلنﺎث وﯾالﺣظ بأن عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ توزعت بصورة
غﯾر متقﺎربﺔ بﯾن اﻟذﻛور واإلنﺎث،

 ﻛمﺎ ﯾتضح من اﻟجدول رقم ( %95 )0من اجمﺎﻟي عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ تتراوح أعمﺎرهم من 00ﺳنﺔ إﻟى أقلمن 90ﺳنﺔ ونﺳبﺔ  %02من عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ تتراوح أعمﺎرهم من  90ﺳنﺔ إﻟى أقل من 20ﺳنﺔ ومﺳبﺔ

 %02من ﺣجم عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ تتراوح أعمﺎرهم من  20ﺳنﺔ فأﻛثر ونﺳبﺔ  %2أقل من  00ﺳنﺔ واﻟذي
ﯾالﺣظ بﺎن غﺎﻟبﯾﺔ اﻟعظمى من أفراد عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ  %02ﯾزﯾد أعمﺎرهم عن  00ﺳنﺔ فمﺎ فوق.

 وﯾتضح من اﻟجدول رقم ( )0أن نﺳبﺔ  %20.2من اجمﺎﻟي عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟدﯾهم مؤهل بﻛﺎﻟورﯾوسونﺳبﺔ  %02.0من اجمﺎﻟي عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟدﯾهم دبلوم فوق اﻟجﺎمعي ونﺳبﺔ  %00.0من اجمﺎﻟي
عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟدﯾهم مﺎجﺳتﯾر ،ونﺳبﺔ  %2.0من اجمﺎﻟي عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎنت مؤهلتهم اﻟعلمﯾﺔ أقل من
بﻛﺎﻟورﯾوس ،ومﺳبﺔ  %0.2من اجمﺎﻟي عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟدﯾهم مؤهل دﻛتوراه،
 ﻛمﺎ ﯾتضح من اﻟجدول رقم ( )0أن نﺳبﺔ  %20.2من اجمﺎﻟي عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟدﯾهم من  2ﺳنوات إﻟىأقل من  00ﺳنوات ،ونﺳﯾﺔ %55.5من اجمﺎﻟي عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟدﯾهم من  00ﺳنوات إﻟى أقل من 02

ﺳنﺔ ونﺳبﺔ  %00.0من اجمﺎﻟي عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟدﯾهم أقل من  2ﺳنوات وان نﺳبﺔ  %2.5من اجمﺎﻟي
عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟدﯾهم من  02فأﻛثر ـواﻟذي ﯾالﺣظ ان غﺎﻟبﯾﺔ اﻟمبﺣوثﯾن في عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ تزﯾد عن

خبرتهم عن خمس ﺳنوات وبنﺳبﺔ  %20من اجمﺎﻟي عﯾنﺔ اﻟبﺣث.

 ﻛمﺎ أوضح اﻟجدول رقم ( )0بأن نﺳبﺔ  %09.2من اجمﺎﻟي عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ وهم ﺣﺎملي وظﯾفﺔ رئﯾسقﺳم ونﺳبﺔ  %50.00من اجمﺎﻟي عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ وهم ﺣﺎملي وظﯾفﺔ مدﯾر إدارة ،ونﺳبﺔ %50.00

من اجمﺎﻟي عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ وهم ﺣﺎملي وظﯾفﺔ مﺳﺎعد مدﯾر إدارة ،ونﺳبﺔ  %02.2من اجمﺎﻟي عﯾنﺔ

اﻟدراﺳﺔ وهم ﺣﺎملي وظﯾفﺔ مدﯾر فرع /وﻛﺎﻟﺔ ،ونﺳبﺔ  %2.2من اجمﺎﻟي عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ وهم ﺣﺎملي
وظﯾفﺔ رئﯾس وﺣدة ونﺳبﺔ  %0.2من اجمﺎﻟي عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ وهم ﺣﺎملي وظﯾفﺔ مدﯾر عﺎم.
جدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة
المحور

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

درجة

وضوح الرؤية االستراتيجية

0.20

0.222

0

موافق

وضوح الرسالة االستراتيجية

0.20

0.000

5

موافق

وضوح األهداف االستراتيجية

0.20

0.200

9

موافق

جودة األداء

0.20

0.002

0

موافق
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من اﻟجدول رقم ( )9واﻟذي ﯾبﯾن متوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎبﯾﺔ واالنﺣرافﺎت اﻟمعﯾﺎرﯾﺔ ﻟمتغﯾرات اﻟدراﺳﺔ
وﯾالﺣظ بأن بعد وضوح اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ ﺣصل على اﻟترتﯾب األول بمتوﺳط ﺣﺳﺎبي ()0.20

وبﺎنﺣراف معﯾﺎري ( )0.222وﯾشﯾر اﻟي توافر عﺎل جدا ﻟلبعد ،أي أن رؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ ﻟلمصرف
واضﺣﺔ ﻟألفراد ،ﻛمﺎ ﺣصل بعد اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ ﻟل مصرف اﻟترتﯾب اﻟثﺎني بمتوﺳط ﺣﺳﺎبي ()0.20
أي أن اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟتنظﯾمﯾﺔ واضﺣﺔ ﻟدى افراد عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ وبﺎنﺣراف معﯾﺎري

( )0.000وﯾشﯾر اﻟي ترﻛﯾز آلراء ﺣول اﻟبعد ،ﻛمﺎ ﺣصل بعد جودة األداء ﻟلمصرف اﻟترتﯾب اﻟثﺎﻟث
بمتوﺳط ﺣﺳﺎبي ( )0.20وﯾشبر اﻟى توافر عﺎل ﻟلبعد أي أن اإلداء ﻟلمصرف جداً  ،وبﺎنﺣراف

معﯾﺎري( )0.002وهذا ﯾشبر إﻟى ترﻛﯾز آلراء ﺣول اﻟبعد ،ﻛمﺎ ﺣصل بعد وضوح األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ
ﻟلمصرف اﻟترتﯾب اﻟرابع ،وبمتوﺳط ﺣﺳﺎبي ( )0.20وﯾشبر اﻟي توافر بدرجﺔ عﺎﻟﯾﺔ جدًا ﻟألهداف

االﺳتراتﯾجﯾﺔ ،وبﺎنﺣراف معﯾﺎري( )0.002وه ذا ﯾدل على ترﻛﯾز إجﺎبﺎت اﻟمبﺣوثﯾن ﺣول هذا اﻟبعد

جدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على كل سؤال من أسئلة محور
وضوح الرؤية االستراتيجية للمصرف.
ر.م

اﻟفقرة أو اﻟعبﺎرة

اﻟمتوﺳطﺎت

االنﺣرافﺎت

اﻟنﺳبﺔ

اﻟمئوﯾﺔ

اﻟفقرة

00

ﯾوجد ﻟدي اﻟمصرف رؤﯾﺔ واضﺣﺔ ومﺣددة ومﻛتوبﺔ

0.20

0.000

%29.2

2

موافق

05

رؤﯾﺔ اﻟمصرف تخدم أهدافه واﻟمجتمع ،وعلى أﺳس علمﯾﺔ

0.02

0.205

%20.5

0

موافق

00

ﯾعلن اﻟمصرف على رؤﯾته ﻟلجمﯾع وعلى اﻟﺣد اﻟﺳواء

0.05

0.200

%22.9

0

موافق

09

رؤﯾﺔ اﻟمصرف قﺎبلﺔ ﻟلقﯾﺎس بمقدار مﺎ ﯾﺣرزه من إنجﺎز.

0.02

0.205

%20.0

5

موافق

02

ﯾقوم اﻟمصرف بتطوﯾر رؤﯾته مرﺣلﯾﺎً بشﻛل واضح ومﻛتوب

0.05

0.209

%22.9

9

موافق

02

رؤﯾﺔ اﻟمصرف مﺎهي إال عملﯾﺔ تغﯾﯾر اداري نﺣو اﻟدفع

0.25

0.005

%22.9

2

موافق

02

تتﺳم رؤﯾﺔ اﻟمصرف االﺳتراتﯾجﯾﺔ بأنهﺎ تهدف ﻟلنمو

0.20

0.000

%29.5

0

موافق

02

ﯾطمح اﻟمصرف بأن تﻛون رؤﯾته تنﺳجم مع أهدافه

0.22

0.002

%20.9

00

موافق

00

رؤﯾﺔ اﻟمصرف تتبني قﯾم ومبﺎدئ تﺣﻛم اتجﺎهﺎت اﻟنظﺎم

0.20

0.202

%22.0

2

موافق

00

رؤﯾﺔ اﻟمصرف هي اإلطﺎر اﻟممﯾز ﻟه عن بقﯾﺔ اﻟمصﺎرف

0.00

0.200

%22.2

2

موافق

0.20

0.222

ﻟلطموﺣﺎت اﻟمﺳتقبلﯾﺔ.
وﺣضﺎرﯾﺔ.

وﺣﺳب اﻟﺣﺎجﺔ.

بﺎﻟقطﺎع اﻟمصرفي ﻟإلبداع.

وتﺳتشرق اﻟمﺳتقبل اﻟطموح.
االﺳتراتﯾجﯾﺔ ومتوازنﺔ.
اﻟمصرفي.

اﻟمنﺎفﺳﺔ ﻟلعمل اﻟمصرفي.

اﻟمتوﺳط اﻟﻛلي إلجﺎبﺎت

اﻟمبﺣوثﯾن ﺣول مﺣور مﺣور وضوح اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ ﻟلمصرف

http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx

اﻟﺣﺳﺎبﯾﺔ

اﻟمعﯾﺎرﯾﺔ

%22.2

ترتﯾب

درجﺔ

األهمﯾﺔ

موافق

11

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  14يوليو 1018

وﯾتضح من اﻟجدول رقم ( )2بأن متوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎبﯾﺔ قد تراوﺣت مﺎ بﯾن ( )0.02-0.22ﺣﯾث جﺎءت
اﻟفقرة رقم ( )05واﻟتي تنص " رؤﯾﺔ اﻟمصرف تخدم أهدافه واﻟمجتمع ،وعلى أﺳس علمﯾﺔ وﺣضﺎرﯾﺔ ".في
اﻟمرتبﺔ األوﻟي وبمتوﺳط ﺣﺳﺎبي بﺎﻟغ ( )0.02وبﺎنﺣراف معﯾﺎري قدره( )0.205وبمتوﺳط ﺣﺳﺎبي

نﺳبي %20.5فﯾمﺎ جﺎءت اﻟفقرة رقم ( )02واﻟتي مفﺎدهﺎ" ﯾطمح اﻟمصرف بأن تﻛون رؤﯾته تنﺳجم مع
أهدافه االﺳتراتﯾجﯾﺔ ومتوازنﺔ ".بﺎﻟمرتبﺔ األخﯾرة بمتوﺳط ﺣﺳﺎبي بﺎﻟغ ( )0.22وبﺎنﺣراف معﯾﺎري قدره

( )0.002وبمتوﺳط ﺣﺳﺎبي نﺳبي ( )%20.9ﻛمﺎ بلغ اﻟمتوﺳط اﻟﺣﺳﺎبي اﻟﻛلي ﻟمﺣور وضوح اﻟرؤﯾﺔ
االﺳتراتﯾجﯾﺔ ﻟلمصرف ( )0.20وبﺎنﺣراف معﯾﺎري ( )0.222وبمتوﺳط ﺣﺳﺎبي نﺳبي %22.2
جدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على كل سؤال من أسئلة محور

وضوح الرسالة االستراتيجية للمصرف.
ر.م

اﻟفقرة أو اﻟعبﺎرة

اﻟمتوﺳطﺎت

االنﺣرافﺎت

اﻟنﺳبﺔ

اﻟمئوﯾﺔ

اﻟفقرة

00

ﯾوجد ﻟدي اﻟمصرف رﺳﺎﻟﺔ واضﺣﺔ ومﺣددة ومتوازنﺔ

0.22

0.002

%20.9

00

موافق

05

اﻟرﺳﺎﻟﺔ تعﻛس أﺳبﺎب وجوده ومعلومﺎتهﺎ تعبر عن وجود

0.20

0.202

%22.5

2

موافق

00

ﯾعمل اﻟمصرف على نشر رﺳﺎﻟته على اﻟﺣد اﻟﺳواء من

0.00

0.200

%22.9

5

موافق

ومﻛتوبﺔ.

فﻛر اﺳتراتﯾجي ﯾمﯾزه عن غﯾره من اﻟمصﺎرف.

أجل تﺣقﯾق األهداف اﻟمخطط ﻟهﺎ ،واتﺳﺎمهﺎ بﺎﻟدقﺔ في

اﻟﺣﺳﺎبﯾﺔ

اﻟمعﯾﺎرﯾﺔ

ترتﯾب

درجﺔ

األهمﯾﺔ

ﻟتعبﯾر.

09

رﺳﺎﻟﺔ اﻟمصرف ذات طﺎبع ممﯾز تعبر عن اﻟصورة

0.22

0.222

%22.2

9

موافق

02

رﺳﺎﻟﺔ اﻟمصرف واﺳعﺔ وشﺎملﺔ وذات غﺎﯾﺎت تﺳمح

0.20

0.000

%29.5

2

موافق

02

تتﺳم رﺳﺎﻟﺔ اﻟمصرف بﺎﻟمرونﺔ واﻟتﻛﯾﯾف مع ﻛﺎفﺔ

0.02

0.205

%20.0

0

موافق

02

تعتمد رﺳﺎﻟﺔ اﻟمصرف على اﻟمشﺎرﻛﺔ في اعداد رؤﯾﺔ

0.22

0.090

%22.5

2

موافق

02

ﯾوجد إدراك وتفهم واﺳع ﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟمصرف من ﻛﺎفﺔ

0.22

0.002

%20.0

0

موافق

00

تتضمن رﺳﺎﻟﺔ اﻟمصرف قﯾمه ومعتقداته ومﺎ هو عمله

0.00

0.200

%22.0

0

موافق

50

ﯾعلن اﻟمصرف على تطوﯾر رﺳﺎﻟته بشﻛل واضح

0.20

0.202

%22.0

2

موافق

0.20

0.000

اﻟدهنﯾﺔ اﻟتي ﯾرغب اﻟمصرف في بنﺎئهﺎ
بﺎﺳتثمﺎر

اﻟظروف اﻟواقعﯾﺔ واﻟموضوعﯾﺔ واﻟتغﯾﯾرات اﻟمﺣﯾطﺔ به.
متﻛﺎملﺔ ونظرة شﺎملﺔ طوﯾلﺔ األجل ﻟﻛﺎفﺔ األطراف.

شرائح اﻟمجتمع واﻟتي تعبر عن األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ.
ومﺎ ﯾمﯾزه عن غﯾره من اﻟمصﺎرف.

ومﻛتوب ﻛلمﺎ داعت اﻟﺣﺎجﺔ اﻟى اﻟتغﯾﯾر أو اﻟتطوﯾر.
اﻟمتوﺳط اﻟﻛلي إلجﺎبﺎت اﻟمبﺣوثﯾن ﺣول مﺣور
وضوح اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ ﻟلمصرف

http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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وﯾتضح من اﻟجدول رقم ( )2بأن متوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎبﯾﺔ قد تراوﺣت مﺎ بﯾن ( )0.02-0.22ﺣﯾث جﺎءت
اﻟفقرة رقم ( )02واﻟتي تنص " تتﺳم رﺳﺎﻟﺔ اﻟمصرف بﺎﻟمرونﺔ واﻟتﻛﯾﯾف مع ﻛﺎفﺔ اﻟظروف اﻟواقعﯾﺔ
واﻟموضوعﯾﺔ واﻟتغﯾﯾرات اﻟمﺣﯾطﺔ به ".في اﻟمرتبﺔ األوﻟي وبمتوﺳط ﺣﺳﺎبي بﺎﻟغ ( )0.02وبﺎنﺣراف

معﯾﺎري قدره( )0.205وبمتوﺳط ﺣﺳﺎبي نﺳبي %%20.0فﯾمﺎ جﺎءت اﻟفقرة رقم ( )00واﻟتي مفﺎدهﺎ"
االعتقﺎد ﯾوجد ﻟدي اﻟمصرف رﺳﺎﻟﺔ واضﺣﺔ ومﺣددة ومتوازنﺔ ومﻛتوبﺔ ".بﺎﻟمرتبﺔ األخﯾرة بمتوﺳط ﺣﺳﺎبي

بﺎﻟغ ( )0.22وبﺎنﺣراف معﯾﺎري قدره ( )0.002وبمتوﺳط ﺣﺳﺎبي نﺳبي ( )%20.9ﻛمﺎ بلغ اﻟمتوﺳط
اﻟﺣﺳﺎبي اﻟﻛلي مﺣور وضوح اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ ﻟلمصرف ( )0.20وبﺎنﺣراف معﯾﺎري ()0.000
وبمتوﺳط ﺣﺳﺎبي نﺳبي (.)%22.5
جدول ( ).المتوسطا ت الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على كل سؤال من أسئلة محور
وضوح األهداف االستراتيجية للمصرف.

ر.م

الفقرة أو العبارة

اﻟمتوﺳطﺎت

االنﺣرافﺎت

اﻟنﺳبﺔ

اﻟمئوﯾﺔ

اﻟفقرة

50

ﯾضع اﻟمصرف في خطته أهداف ًﺎ مﺣددة ،وواضﺣﺔ

0.22

0.220

%22.0

5

55

ﯾراعي اﻟمصرف عند صﯾﺎغﺔ أهدافه االﺳتراتﯾجﯾﺔ

0.22

0.220

%22.9

2

موافق

50

ﯾعمل اﻟمصرف على أشراك ﻛﺎفﺔ األطراف في

0.25

0.202

%29.9

0

موافق

ومﻛتوبﺔ.

بأن تﻛون واقعﯾﺔ وقﺎبلﺔ ﻟلتﺣقق واﻟقﯾﺎس.

اﻟﺣﺳﺎبﯾﺔ

اﻟمعﯾﺎرﯾﺔ

ترتﯾب

درجﺔ

موافق

األهمﯾﺔ

صﯾﺎغﺔ األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ ﻟلمصرف.
59

ﯾأخذ اﻟمصرف بعﯾن االعتبﺎر اﻟظروف اﻟتي ﯾمر

0.22

0.202

%22.2

0

موافق

52

تتﺳم األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ ﻟلمصرف بﺎﻟموضوعﯾﺔ

0.20

0.290

%22.2

0

موافق

52

ﯾراعي اﻟمصرف عند وضع األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ

0.29

0.225

%29.2

2

موافق

52

ﯾعمل اﻟمصرف على تﺣقﯾق األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ

0.20

0.250

%22.5

9

موافق

52

ﯾﺣرص اﻟمصرف عند وضع األهداف ضرورة

0.22

0.202

%22.2

2

موافق

50

تتﺳم األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ ﻟلمصرف بﺎﻟمرونﺔ

0.20

0.229

%22.2

2

موافق

بهﺎ اﻟمجتمع عند صﯾﺎغﺔ األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ.
بﺣﯾث تعﻛس قدرات اﻟﺣقﯾقﯾﺔ ﻟلمصرف.
إمﻛﺎنﯾﺔ االﺳتغالل األمثل ﻟموارده.

بشﻛل متوازن بﯾن األهداف قصﯾرة وطوﯾلﺔ األمد.
انﺳجﺎمهﺎ مع طبﯾعﺔ اﻟمجتمع وثقﺎفته وعﺎداته.
بﺣﯾث ﯾمﻛن تعدﯾلهﺎ ﻛلمﺎ واجهته ظروف أو
تغﯾﯾرات.

ﯾراعي اﻟمصرف عند صﯾﺎغﺔ األهداف اﻟﺳهوﻟﺔ

0.20

0.250

00

اﻟمتوﺳط اﻟﻛلي إلجﺎبﺎت اﻟمبﺣوثﯾن ﺣول مﺣور وضوح

0.20

0.200

واﻟوضوح في فهمهﺎ ﻟﻛﺎفﺔ اﻟشرائح.

األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ ﻟلمصرف

http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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اﻟمصدر :اعداد اﻟبﺎﺣث من بﯾﺎنﺎت االﺳتبﯾﺎن5002 ،م

وﯾتضح من اﻟجدول رقم ( )2بأن متوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎبﯾﺔ قد تراوﺣت مﺎ بﯾن ( )0.22-0.20ﺣﯾث جﺎءت

اﻟفقرة رقم ( )59واﻟتي تنص " ﯾأخذ اﻟمصرف بعﯾن االعتبﺎر اﻟظروف اﻟتي ﯾمر بهﺎ اﻟمجتمع عند صﯾﺎغﺔ
األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ ".في اﻟمرتبﺔ األوﻟي وبمتوﺳط ﺣﺳﺎبي بﺎﻟغ ( )0.22وبﺎنﺣراف معﯾﺎري
قدره( )0.202وبمتوﺳط ﺣﺳﺎبي نﺳبي ( )%22.2فﯾمﺎ جﺎءت اﻟفقرة رقم ( )00واﻟتي مفﺎدهﺎ" ﯾراعي
اﻟمصرف عند صﯾﺎغﺔ األهداف اﻟﺳهوﻟﺔ واﻟوضوح في فهمهﺎ ﻟﻛﺎفﺔ اﻟشرائح ".بﺎﻟمرتبﺔ األخﯾرة بمتوﺳط

ﺣﺳﺎبي بﺎﻟغ ( )3.69وبﺎنﺣراف معﯾﺎري قدره ( )0.250وبمتوﺳط ﺣﺳﺎبي نﺳبي (  )%20.2ﻛمﺎ بلغ
اﻟمتوﺳط اﻟﺣﺳﺎبي اﻟﻛلي مﺣور وضوح األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ ﻟلمصرف ( )0.20وبﺎنﺣراف معﯾﺎري
( )0.200وبمتوﺳط ﺣﺳﺎبي نﺳبي ()%22.2
جدول ( )2اﻟمتوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎبﯾﺔ واالنﺣرافﺎت اﻟمعﯾﺎرﯾﺔ
إلجﺎبﺎت أفراد عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ على ﻛل ﺳؤال من أﺳئلﺔ ﺣول مﺣور جودة األداء.
ر.م

اﻟفقرة أو اﻟعبﺎرة

اﻟمتوﺳطﺎت

االنﺣرافﺎت

اﻟنﺳبﺔ

اﻟمئوﯾﺔ

اﻟفقرة

00

ﯾطبق اﻟمصرف منهجﯾﺔ اﻟجودة اﻟشﺎملﺔ في

0.22

0.222

%22.9

2

موافق

05

اﻟمطﺎبقﺔ ﻟلمواصفﺎت واﻟمعﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ هي

0.00

0.200

%22.2

5

موافق

00

ﯾﺳتخدم اﻟمصرف مدخالت اﻟجودة عﺎﻟﯾﺔ

0.22

0.000

%20.2

0

موافق

09

ﯾتق اﻟعمﯾل في جودة أداء اﻟخدمﺎت اﻟتي ﯾقدمهﺎ

0.20

0.220

%22.2

0

موافق

02

ﻟدي اﻟمصرف أنظمﺔ مبرمجﺔ اﻟﻛترونﯾ ًﺎ ﺣدﯾثﺔ

0.20

0.202

%22.00

2

موافق

02

أن ممﺎ ﯾﺣققه اﻟمصرف من منﺎفع ﯾوﻟد انطبﺎع

0.22

0.002

%20.9

00

موافق

02

ﯾمﯾل اﻟعمﯾل ﻟلمصرف اﻟذي ﯾقدم خدمﺎته ذات

0.20

0.202

%22.5

2

موافق

02

تتمﯾز جودة األداء على اﻟموقع اإلﻟﻛتروني

9.00

0.220

%20.00

0

موافق

00

ﯾوفر اﻟمصرف اﻟﺣمﺎﯾﺔ اﻟعﺎﻟﯾﺔ ﻟمعلومﺎتي

0.22

0.222

%22.2

9

موافق

90

االﺳتعداد اﻟدائم ﻟمﺳﺎعدة اﻟعمﯾل في انجﺎز

0.20

0.000

%29.5

2

0.200

0.002

انشطته ومعﺎملته اﻟﯾومﯾﺔ

اﻟمرجعﯾﺔ اﻟرئﯾﺳﯾﺔ ﻟلمصرف في تقدﯾم اﻟخدمﺔ

اﻟمصرف.

ﻟتﺳوﯾق خدمﺎته عبر وﺳﺎئل مختلفﺔ
إﯾجﺎبي على جودة أداء خدمﺎته
اﻟطﺎبع اﻟمتمﯾز

بﺎﻟشموﻟﯾﺔ واﻟمصداقﯾﺔ

وتعﺎملي بﺎﻟجودة اﻟعﺎﻟﯾﺔ

معﺎمالتي اﻟﯾومﯾﺔ بﺎﻟجودة اﻟعﺎﻟﯾﺔ واﻟمتمﯾزة
اﻟمتوﺳط اﻟﻛلي

إلجﺎبﺎت أفراد عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول مﺣور جودة األداء

اﻟﺣﺳﺎبﯾﺔ

http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx

اﻟمعﯾﺎرﯾﺔ

ترتﯾب

%22.02

درجﺔ

األهمﯾﺔ

موافق
موافق
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وﯾتضح من اﻟجدول رقم ( )2بأن متوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎبﯾﺔ قد تراوﺣت مﺎ بﯾن ( )9.00-0.22ﺣﯾث جﺎءت
اﻟفقرة رقم ( )02واﻟتي تنص " تتمﯾز جودة األداء على اﻟموقع اإلﻟﻛتروني بﺎﻟشموﻟﯾﺔ واﻟمصداقﯾﺔ " في
اﻟمرتبﺔ األوﻟي وبمتوﺳط ﺣﺳﺎبي بﺎﻟغ ( )9.00وبﺎنﺣراف معﯾﺎري قدره( )0.220وبمتوﺳط ﺣﺳﺎبي

نﺳبي %20.00فﯾمﺎ جﺎءت اﻟفقرة رقم ( )02واﻟتي مفﺎدهﺎ" أن ممﺎ ﯾﺣققه اﻟمصرف من منﺎفع ﯾوﻟد انطبﺎع
إﯾجﺎبي على جودة أداء خدمﺎته بﺎﻟمرتبﺔ األخﯾرة بمتوﺳط ﺣﺳﺎبي بﺎﻟغ ( )0.22وبﺎنﺣراف معﯾﺎري قدره

( )0.002وبمتوﺳط ﺣﺳﺎبي نﺳبي ( )%20.9ﻛمﺎ بلغ اﻟمتوﺳط اﻟﺣﺳﺎبي اﻟﻛلي ﻟمﺣور جودة األداء
( )0.200وبﺎنﺣراف معﯾﺎري ( )0.002وبمتوﺳط ﺣﺳﺎبي نﺳبي .%22.02
اختبار فرضيات الدراسة:
الختبﺎر فرضﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ قﺎم اﻟبﺎﺣث بﺎﺳتخدام أﺳلوب االنﺣدار اﻟخطي اﻟبﺳﯾط بﯾن اﻟمتغﯾرات اﻟمﺳتقلﺔ
واﻟمتمثلﺔ في (وضوح الرؤية االستراتيجي ة ،وضوح الرسالة التنظيمية ،وضوح األهداف االستراتيجية)
واﻟمتغﯾر اﻟتﺎبع (جودة األداء) ﺣﯾث تعد عالقﺔ اﻟتأثﯾر معنوﯾﺔ إذا ﻛﺎنت قﯾمﺔ مﺳتوى اﻟدالﻟﺔ ()Sigأصغر
من مﺳتوي اﻟمعنوﯾﺔ اﻟمعتمد في اﻟدراﺳﺔ ) )α ≤ 0.05واﻟعﻛس صﺣﯾح.
اختبار القرصية الفرعية األولي:
 :H1ﯾوجد أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ عند مﺳتوى معنوﯾﺔ) )α ≤ 0.05بﯾن اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ وجودة األداء
بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ.)H1:β1≠0) .
 :H0ال ﯾوجد أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ عند مﺳتوى معنوﯾﺔ) )α ≤ 0.05بﯾن اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ وجودة
األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ.(H0:β1=0)) .

ﻟلتﺣقق من هذه اﻟفرضﯾ ﺔ اﺳتخدام اﻟبﺎﺣث أﺳلوب تﺣلﯾل االنﺣدار ﻟقﯾﺎس اﻟعالقﺔ بﯾن بعد اﻟرؤﯾﺔ
االﺳتراتﯾجﯾﺔ (ﻛمتغﯾر مﺳتقل) ،على جودة األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ (ﻛمتغﯾر تﺎبع) واﻟجدول رقم (،)0
( ،)00تبﯾن ذﻟك:
جدول ( )0نتﺎئج تﺣلﯾل اﻟتبﺎﯾن ﻟالنﺣدار ﻟلتأﻛد من صالﺣﯾﺔ

اﻟنموذج الختبﺎر أثر اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ على جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ
مجموع

قﯾمﺔ

قﯾمﺔ

اﻟمصدر

اﻟمربعﺎت

درجﺎت
اﻟﺣرﯾﺔ

متوﺳط

اﻟمربعﺎت

F

اﻟمﺣﺳوبﺔ

اﻟجدوﻟﯾﺔ

االنﺣدار

20.002

0

20.002

0200.025

0.220

اﻟخطأ

00.000

590

0.090

اﻟمجموع

20.000

595

F

مﺳتوى
اﻟدالﻟﺔ

0.000

معﺎمل

اﻟتﺣدﯾد
2

R

0.222

معﺎمل

االرتبﺎط
R

0.002

اﻟمصدر :اعداد اﻟبﺎﺣث من بﯾﺎنﺎت االﺳتبﯾﺎن5002 ،م
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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ﯾوضح اﻟجدول ( )0اختبﺎر اﻟعالقﺔ بﯾن بعد اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ (ﻛمتغﯾر مﺳتقل) ،وبﯾن جودة األداء
في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ (ﻛمتغﯾر تﺎبع)  ،ﺣﯾث أظهرت نتﺎئج اﻟتﺣلﯾل اإلﺣصﺎئي اﻟمدونﺔ بﺎﻟجدول ثبﺎت
صالﺣﯾﺔ اﻟنموذج الختبﺎر اﻟفرض اﻟفرعي األول إﻟى ارتفﺎع قﯾم ( )fاﻟمﺣﺳوبﺔ واﻟتي

بلغت( ،)0200.025عن قﯾمتهﺎ اﻟجدوﻟﯾﺔ عند مﺳتوى دالﻟﺔ ( ،)0.02ودرج ـ ـ ــﺎت ﺣرﯾﺔ ()590-0

واﻟبﺎﻟغﺔ ( ، )0.220وﯾتضح من نفس اﻟجدول أن قﯾمﺔ معﺎمل اﻟتﺣدﯾد( )R2قد بلغت ( ،)0.222وهذا
ﯾعني أن (  )%22.2من اﻟتغﯾرات اﻟﺣﺎصلﺔ في جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ تعود إﻟى أثر اﻟرؤﯾﺔ

االﺳتراتﯾجﯾﺔ  ،أي أن بعد اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ في هذا اﻟنموذج تفﺳر مﺎ مقداره (  )%22.2من اﻟتبﺎﯾن
في جودة األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ .ممﺎ ﯾدل على أن هنﺎك أث اًر هﺎمﺎً ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ ﻟلمتغﯾر
اﻟمﺳتقل في اﻟمتغﯾر اﻟتﺎبع ،وبمالﺣظﺔ أن مﺳتوى اﻟدالﻟﺔ أقل من( ،)0.02فإننﺎ نقبل اﻟفرض اﻟبدﯾل

).(H1:β1≠0
ونرفض اﻟفرض اﻟعدم ) (H0:β1=0ونقر بوجود عالقﺔ خطﯾﺔ ذات دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ بﯾن أثر بعد

اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ على جودة األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ  ،وﺣﯾت أن إشﺎرة معﺎمل االرتبﺎط)(Rموجبﺔ
وتﺳﺎوي ( )+0.002ﯾشﯾر ذﻟك إﻟى أن هذا اﻟتأثﯾر إﯾجﺎبي وقوى جدًا بﯾن اﻟمتغﯾرﯾن اﻟمﺳتقل واﻟتﺎبع ،أي

أنه ﻛلمﺎ ارتفعت قﯾم أثر اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ ارتفعت قﯾم جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ  ،وهذا
ﯾفﺳر على أن هنﺎك أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ ﻟبعد بعد ا اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ في جودة األداء بمصرف

اﻟجمهورﯾﺔ.
اﻟجدول رقم ( )00نتﺎئج قﯾم ()t ،β ،α
أثر بعد اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ على جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ
Beta
اﻟمتغﯾر اﻟمﺳتقل

مقطع

معﺎمل خط

قﯾمﺔ))T

مﺳتوى اﻟدالﻟﺔ

خط

االنﺣدار()B

اﻟمﺣﺳوبﺔ

SIg

االنﺣدارα
أثر بعد ا اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ

0.002

0.520

0.052

90.000

0.000

اﻟمصدر :اعداد اﻟبﺎﺣث من بﯾﺎنﺎت االﺳتبﯾﺎن5002 ،م

بﯾنمﺎ ﯾوضح اﻟجدول رقم ( )00دراﺳﺔ اﻟعالقﺔ بﯾن أثر بعد اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ (ﻛمتغﯾر مﺳتقل) وبﯾن

على جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ (ﻛمتغﯾر تﺎبع)  ،وﺣﯾث أظهرت نتﺎئج اﻟتﺣلﯾل اﻟمدونﺔ بﺎﻟجدول أن
قﯾمﺔ( )Tاﻟمﺣﺳوبﺔ واﻟتي بلغت( ،)90.000وهي أﻛبر من قﯾمﺔ( )Tاﻟجدوﻟﯾﺔ()0.220عند مﺳتوى
دالﻟﺔ( ،)0.02ﻛمﺎ أن مﺳتوى اﻟدالﻟﺔ ﯾﺳﺎوى ( ، )Sig=0.000أقل من مﺳتوى اﻟدالﻟﺔ اﻟمعتمد(،)0.02
وهذا ﯾدل على أنه ﯾوجد عالقﺔ ذات دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ ﻟلمتغﯾر اﻟمﺳتقل (اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ) على اﻟمتغﯾر
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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اﻟتﺎبع (جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ) ،وقد ﻛﺎنت قﯾمﺔ معﺎمل االنﺣدار( )Bتﺳﺎوي ( ،)0.052وهذا
ﯾعني أن اﻟتغﯾر بمقدار وﺣدة واﺣدة في قﯾم اﻟمتغﯾر اﻟمﺳتقل (اﻟرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ) ﯾؤدي إﻟى اﻟتغﯾر

بمقدار( ،)0.052في اﻟمتغﯾر اﻟتﺎبع (جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ) ،أي مﺎ نﺳبته(، )%05.2
وﯾمﻛن بنﺎء نموذج اﻟتنبؤ بقﯾم جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ من خالل تﺣلﯾل أثر بعد(اﻟرؤﯾﺔ
االﺳتراتﯾجﯾﺔ)وذﻟك على اﻟنﺣو اﻟتﺎﻟي:
نتيجة الفرضية الفرعية األولي :رفض اﻟفرضﯾﺔ اﻟصفرﯾﺔ ( )H0اﻟتي تشﯾر إﻟى عدم وجود أثر ا اﻟرؤﯾﺔ
االﺳتراتﯾجﯾﺔ) على (جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ) ،وقبول اﻟفرضﯾﺔ اﻟبدﯾلﺔ( )H1اﻟتي تشﯾر اﻟى
وجود أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ.

اختبار القرصية الفرعية الثانية:
 :H1ﯾوجد أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ عند مﺳتوى معنوﯾﺔ) )α ≤ 0.05بﯾن اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ وجودة األداء
بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ.)H1:β1≠0) .
 :H0ال ﯾوجد أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ عند مﺳتوى معنوﯾﺔ) )α ≤ 0.05بﯾن اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ وجودة
األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ.(H0:β1=0)) .
ﻟلتﺣقق من هذه اﻟفرضﯾﺔ اﺳتخدام اﻟبﺎﺣث أﺳلوب تﺣلﯾل االنﺣدار ﻟقﯾﺎس اﻟعالقﺔ بﯾن بعد اﻟرﺳﺎﻟﺔ

االﺳتراتﯾجﯾﺔ (ﻛمتغﯾر مﺳتقل) ،على جودة األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ (ﻛمتغﯾر تﺎبع) واﻟجدول رقم (،)00
( ،)05تبﯾن ذﻟك:
جدول ( )00نتﺎئج تﺣلﯾل اﻟتبﺎﯾن ﻟالنﺣدار ﻟلتأﻛد من صالﺣﯾﺔ
اﻟنموذج الختبﺎر أثر اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ على جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ
مجموع

درجﺎت

متوﺳط

قﯾمﺔ

قﯾمﺔ

مﺳتوى

معﺎمل

معﺎمل

اﻟمصدر

اﻟمربعﺎت

اﻟﺣرﯾﺔ

اﻟمربعﺎت

F

F

اﻟدالﻟﺔ

اﻟتﺣدﯾد

االرتبﺎط

اﻟمﺣﺳوبﺔ

اﻟجدوﻟﯾﺔ

االنﺣدار

22.509

0

22.509

0029.220

0.220

اﻟخطأ

00.209

590

0.022

اﻟمجموع

20.000

595

R2

R

0.000
0.200

0.000

اﻟمصدر :اعداد اﻟبﺎﺣث من بﯾﺎنﺎت االﺳتبﯾﺎن5002 ،م

ﯾوضح اﻟجدول ( )00اختبﺎر اﻟعالقﺔ بﯾن بعد اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ (ﻛمتغﯾر مﺳتقل) ،وبﯾن جودة
األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ (ﻛمتغﯾر تﺎبع)  ،ﺣﯾث أظهرت نتﺎئج اﻟتﺣلﯾل اإلﺣصﺎئي اﻟمدونﺔ بﺎﻟجدول
ثبﺎت صالﺣﯾﺔ اﻟنموذج الختبﺎر اﻟفرض اﻟفرعي اﻟثﺎني إﻟى ارتفﺎع قﯾم ( )fاﻟمﺣﺳوبﺔ واﻟتي
بلغت( ،)11.4.769عن قﯾمتهﺎ اﻟجدوﻟﯾﺔ عند مﺳتوى دالﻟﺔ ( ،)0.02ودرج ـ ـ ــﺎت ﺣرﯾﺔ ()590-0
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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واﻟبﺎﻟغﺔ ( ، )0.220وﯾتضح من نفس اﻟجدول أن قﯾمﺔ معﺎمل اﻟتﺣدﯾد( )R2قد بلغت ( ،)0.200وهذا
ﯾعني أن ( )%20.0من اﻟتغﯾرات اﻟﺣﺎصلﺔ في جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ تعود إﻟى أثر

اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ  ،أي أن بعد اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ في هذا اﻟنموذج تفﺳر مﺎ مقداره ( )%20.0من
اﻟتبﺎﯾن في جودة األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ .ممﺎ ﯾدل على أن هنﺎك أث ًار هﺎمًﺎ ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ

ﻟلمتغﯾر اﻟمﺳ تقل في اﻟمتغﯾر اﻟتﺎبع ،وبمالﺣظﺔ أن مﺳتوى اﻟدالﻟﺔ أقل من( ،)0.02فإننﺎ نقبل اﻟفرض
اﻟبدﯾل ) ،(H1:β1≠0ونرفض اﻟفرض اﻟعدم ) (H0:β1=0ونقر بوجود عالقﺔ خطﯾﺔ ذات دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ
بﯾن أثر بعد اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ على جودة األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ  ،وﺣﯾت أن إشﺎرة معﺎمل
االرتبﺎط)(Rموجبﺔ وتﺳﺎوي ( )+0.000ﯾشﯾر ذﻟك إﻟى أن هذا اﻟتأثﯾر إﯾجﺎبي وقوى جدًا بﯾن اﻟمتغﯾرﯾن

اﻟمﺳتقل واﻟتﺎبع ،أي أنه ﻛلمﺎ ارتفعت قﯾم أثر اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ ارتفعت قﯾم جودة األداء في مصرف

اﻟجمهورﯾﺔ  ،وهذا ﯾفﺳر على أن هنﺎك أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ ﻟبعد بعد ا اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ في جودة
األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ.
اﻟجدول رقم ( )05نتﺎئج قﯾم ()t ،β ،α
أثر بعد اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ على جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ
Beta
اﻟمتغﯾر اﻟمﺳتقل

مقطع

معﺎمل خط

قﯾمﺔ))T

مﺳتوى اﻟدالﻟﺔ

خط

االنﺣدار()B

اﻟمﺣﺳوبﺔ

SIg

االنﺣدارα
أثر بعد ا اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ

0.000

0.000

0.020

09.522

0.000

بﯾنمﺎ ﯾوضح اﻟجدول رقم ( )05دراﺳﺔ اﻟعالقﺔ بﯾن أثر بعد اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ (ﻛمتغﯾر مﺳتقل) وبﯾن على
جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ (ﻛمتغﯾر تﺎبع) ،وﺣﯾث أظهرت نتﺎئج اﻟتﺣلﯾل اﻟمدونﺔ بﺎﻟجدول أن
قﯾمﺔ( )Tاﻟمﺣﺳوبﺔ واﻟتي بلغت( ،)09.522وهي أﻛبر من قﯾمﺔ( )Tاﻟجدوﻟﯾﺔ()0.220عند مﺳتوى
دالﻟﺔ( ،)0.02ﻛمﺎ أن مﺳتوى اﻟدالﻟﺔ ﯾﺳﺎوى ( ، )Sig=0.000أقل من مﺳتوى اﻟدالﻟﺔ اﻟمعتمد(،)0.02

وهذا ﯾدل على أنه ﯾوجد عالقﺔ ذات دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ ﻟلمتغﯾر اﻟمﺳتقل (اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ) على اﻟمتغﯾر

اﻟتﺎبع (جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ) ،وقد ﻛﺎنت قﯾمﺔ معﺎمل االنﺣدار( )Bتﺳﺎوي ( ،)0.020وهذا
ﯾعني أن اﻟتغﯾر بمقدار وﺣدة واﺣدة في قﯾم اﻟمتغﯾر اﻟمﺳتقل(اﻟرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ) ﯾؤدي إﻟى اﻟتغﯾر

بمقدار( ،)0.020في اﻟمتغﯾر اﻟتﺎبع (جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ) ،أي مﺎ نﺳبته(، )%02.0

وﯾمﻛن بنﺎء نموذج اﻟتنبؤ بقﯾم جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ من خالل تﺣلﯾل أثر بعد(اﻟرﺳﺎﻟﺔ
االﺳتراتﯾجﯾﺔ)وذﻟك على اﻟنﺣو اﻟتﺎﻟي:
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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نتيجة الفرضية الفرعية الثانية :رفض اﻟفرضﯾﺔ اﻟصفرﯾﺔ ( )H0اﻟتي تشﯾر إﻟى عدم وجود أثر اﻟرﺳﺎﻟﺔ
االﺳتراتﯾجﯾﺔ) على (جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ) ،وقبول اﻟفرضﯾﺔ اﻟبدﯾلﺔ( )H1اﻟتي تشﯾر اﻟى
وجود أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ.

اختبار القرصية الفرعية الثالثة:
 :H1ﯾوجد أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ عند مﺳتوى معنوﯾﺔ) )α ≤ 0.05بﯾن األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ وجودة
األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ.)H1:β1≠0) .
 :H0ال ﯾوجد أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ عند مﺳتوى معنوﯾﺔ) )α ≤ 0.05بﯾن األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ وجودة
األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ.(H0:β1=0)) .
ﻟلتﺣقق من هذه اﻟفرضﯾﺔ اﺳتخدام اﻟبﺎﺣث أﺳلوب تﺣلﯾل االنﺣدار ﻟقﯾﺎس اﻟعالقﺔ بﯾن بعد األهداف
االﺳتراتﯾجﯾﺔ (ﻛمتغﯾر مﺳتقل) ،على جودة األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ (ﻛمتغﯾر تﺎبع) واﻟجدول رقم (،)00
( ،)09تبﯾن ذﻟك:
جدول ( )00نتﺎئج تﺣلﯾل اﻟتبﺎﯾن ﻟالنﺣدار ﻟلتأﻛد من صالﺣﯾﺔ
اﻟنموذج الختبﺎر أثر األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ على جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ
مجموع

درجﺎت

متوﺳط

قﯾمﺔ

قﯾمﺔ

مﺳتوى

معﺎمل

معﺎمل

اﻟمصدر

اﻟمربعﺎت

اﻟﺣرﯾﺔ

اﻟمربعﺎت

F

F

اﻟدالﻟﺔ

اﻟتﺣدﯾد

االرتبﺎط

اﻟمﺣﺳوبﺔ

اﻟجدوﻟﯾﺔ

االنﺣدار

22.202

0

22.202

220.222

0.220

اﻟخطأ

59.020

590

0.000

اﻟمجموع

20.000

595

2

R

R

0.000
0.200

0.220

اﻟمصدر :اعداد اﻟبﺎﺣث من بﯾﺎنﺎت االﺳتبﯾﺎن5002 ،م

ﯾوضح اﻟجدول ( )00اختبﺎر اﻟعالقﺔ بﯾن بعد األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ (ﻛمتغﯾر مﺳتقل) ،وبﯾن جودة األداء
في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ (ﻛمتغﯾر تﺎبع)  ،ﺣﯾث أظهرت نتﺎئج اﻟتﺣلﯾل اإلﺣصﺎئي اﻟمدونﺔ بﺎﻟجدول ثبﺎت
صالﺣﯾﺔ اﻟنموذج الختبﺎر اﻟفرض اﻟفرعي اﻟثﺎﻟث إﻟى ارتفﺎع قﯾم ( )fاﻟمﺣﺳوبﺔ واﻟتي
بلغت( ،)561.65.عن قﯾمتهﺎ اﻟجدوﻟﯾﺔ عند مﺳتوى دالﻟﺔ ( ،)0.02ودرج ـ ـ ــﺎت ﺣرﯾﺔ ()590-0

واﻟبﺎﻟغﺔ ( ، )0.220وﯾتضح من نفس اﻟجدول أن قﯾمﺔ معﺎمل اﻟتﺣدﯾد( )R2قد بلغت ( ،)0.200وهذا
ﯾعني أن ( )%20.0من اﻟتغﯾرات اﻟﺣﺎصلﺔ في جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ تعود إﻟى أثر
األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ  ،أي أن بعد األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ في هذا اﻟنموذج تفﺳر مﺎ مقداره ( )%20.0
من اﻟتبﺎﯾن في جودة األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ .ممﺎ ﯾدل على أن هنﺎك أث ًار هﺎمًﺎ ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ
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ﻟلمتغﯾر اﻟمﺳتقل في اﻟمتغﯾر اﻟتﺎبع ،وبمالﺣظﺔ أن مﺳتوى اﻟدالﻟﺔ أقل من( ،)0.02فإننﺎ نقبل اﻟفرض
اﻟبدﯾل ) ،(H1:β1≠0ونرفض اﻟفرض اﻟعدم ) (H0:β1=0ونقر بوجود عالقﺔ خطﯾﺔ ذات دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ
بﯾن أثر بعد األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ على جودة األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ  ،وﺣﯾت أن إشﺎرة معﺎمل
االرتبﺎط)(Rموجبﺔ وتﺳﺎوي ( )+0.202ﯾشﯾر ذﻟك إﻟى أن هذا اﻟتأثﯾر إﯾجﺎبي وقوى جدًا بﯾن اﻟمتغﯾرﯾن
اﻟمﺳتقل واﻟتﺎبع ،أي أنه ﻛلمﺎ ارتفعت قﯾم أثر األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ ارتفعت قﯾم جودة األداء في مصرف

اﻟجمهورﯾﺔ  ،وهذا ﯾفﺳر على أن هنﺎك أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ ﻟبعد بعد ا األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ في جودة
األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ.
اﻟجدول رقم ( )09نتﺎئج قﯾم ()t ،β ،α
أثر بعد األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ على جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ
Beta
اﻟمتغﯾر اﻟمﺳتقل
أثر بعد ا األهداف

مقطع

معﺎمل خط

قﯾمﺔ))T

مﺳتوى اﻟدالﻟﺔ

خط

االنﺣدار()B

اﻟمﺣﺳوبﺔ

SIg

0.020

50.222

0.000

االنﺣدارα
0.202

0.020

االﺳتراتﯾجﯾﺔ

بﯾنمﺎ ﯾوضح اﻟجدول رقم ( )09دراﺳﺔ اﻟعالقﺔ بﯾن أثر بعد األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ (ﻛمتغﯾر مﺳتقل) وبﯾن
على جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ (ﻛمتغﯾر تﺎبع)  ،وﺣﯾث أظهرت نتﺎئج اﻟتﺣلﯾل اﻟمدونﺔ بﺎﻟجدول أن
قﯾمﺔ( )Tاﻟمﺣﺳوبﺔ واﻟتي بلغت( ،)23.6.7وهي أﻛبر من قﯾمﺔ( )Tاﻟجدوﻟﯾﺔ()0.220عند مﺳتوى
دالﻟﺔ( ،)0.02ﻛمﺎ أن مﺳتوى اﻟدالﻟﺔ ﯾﺳﺎوى ( ، )Sig=0.000أقل من مﺳتوى اﻟدالﻟﺔ اﻟمعتمد(،)0.02

وهذا ﯾدل على أنه ﯾوجد عالقﺔ ذات دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ ﻟلمتغﯾر اﻟمﺳتقل (األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ) على اﻟمتغﯾر

اﻟتﺎبع (جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ) ،وقد ﻛﺎنت قﯾمﺔ معﺎمل االنﺣدار( )Bتﺳﺎوي ( ،)0.020وهذا
ﯾعني أن اﻟتغﯾر بمقدار وﺣدة واﺣدة في قﯾم اﻟمتغﯾر اﻟمﺳتقل(األهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ) ﯾؤدي إﻟى اﻟتغﯾر

بمقدار( ،)0.020في اﻟمتغﯾر اﻟتﺎبع (جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ) ،أي مﺎ نﺳبته(، )%02.0

وﯾمﻛن بنﺎء نموذج اﻟتنبؤ بقﯾم جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ من خالل تﺣلﯾل أثر بعد(األهداف
االﺳتراتﯾجﯾﺔ)وذﻟك على اﻟنﺣو اﻟتﺎﻟي:
نتيجة الفرضية الفرعية الثالثة :رفض اﻟفرضﯾﺔ اﻟصفرﯾﺔ ( )H0اﻟتي تشﯾر إﻟى عدم وجود أثر األهداف
االﺳتراتﯾجﯾﺔ) على (جودة األداء في مصرف اﻟجمهورﯾﺔ) ،وقبول اﻟفرضﯾﺔ اﻟبدﯾلﺔ( )H1اﻟتي تشﯾر اﻟى
وجود أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ.
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اختبار الفرضية الرئيسية:

 :H1ﯾوجد أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ عند مﺳتوى معنوﯾﺔ) )α ≤ 0.05بﯾن اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي وجودة
األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ.)H1:β1≠0) .
 :H0ال ﯾوجد أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ عند مﺳتوى معنوﯾﺔ) )α ≤ 0.05بﯾن اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي وجودة
األداء بمصرف اﻟجمهورﯾﺔ.(H0:β1=0)) .

وﻟمعرفﺔ مﺎ أذا ﻛﺎن هنﺎﻟك تأثﯾر دال إﺣصﺎئﯾﺎ للتخطيط االستراتيجي (الرؤية ،الرسالة ،األهداف،
االستراتيجية) ﻛمتغﯾر مﺳتقل على (جودة األداء) ﻛمتغﯾر تﺎبع ،تم اﺳتخدام تﺣلﯾل االنﺣدار اﻟخطي
اﻟمتعدد واﻟجدول رقم ( )02ﯾبﯾن ذﻟك
اﻟجدول رقم( )02تﺣلﯾل االنﺣدار اﻟخطي اﻟمتعدد الختبﺎر إثر اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي على جودة األداء
اﻟمتغﯾرات

قﯾمﺔ T

مﺳتوى

قﯾمﺔ T

معﺎمل

معﺎمل

مﺳتوى اﻟدالﻟﺔ

اﻟقرار عند

اﻟمﺳتقلﺔ

اﻟمﺣﺳوبﺔ

اﻟدالﻟﺔ ﻟﻛل

اﻟجدوﻟﯾﺔ

اﻟتﺣدﯾد
R2

االرتبﺎط

ﻟلنموذج

مﺳتوى

R

بﺎﻟﻛﺎمل

0.02

اﻟرؤﯾﺔ

05.200

0.000

0.009

0.020

0.000

دال

اﻟرﺳﺎﻟﺔ

5.020

0.002

األهداف

2.002

0.000

متغﯾر
0.220

اﻟمصدر :اعداد اﻟبﺎﺣث من بﯾﺎنﺎت االﺳتبﯾﺎن5002 ،م

ﯾوضح اﻟجدول ( )02دراﺳﺔ أثر اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي (اﻟرؤﯾﺔ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،االهداف)،

ﻛمتغﯾر

مﺳتقل في(جودة األداء ) ﻛمتغﯾر تﺎبع ،ﺣﯾث أظهرت نتﺎئج اﻟتﺣلﯾل اإلﺣصﺎئي اﻟمدونﺔ بﺎﻟجدول أن
قﯾمﺔ معﺎمل االرتبﺎط موجبﺔ وتﺳﺎوي ( )+1.951وعلﯾه ﯾوجد أثر اﯾجﺎبي بﯾن اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي
(اﻟرؤﯾﺔ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،األهداف )،ﻛمتغﯾر مﺳتقل في اﻟمتغﯾر تﺎبع جودة األداء  ،أي انه ﻛلمﺎ ﻛﺎن اﻟمصرف
ﯾﺳت خدم اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي بصورة صﺣﯾﺣﺔ زادت معه جودة األداء

وبمﺎ أن مﺳتوى اﻟدالﻟﺔ

االﺣصﺎئﯾﺔ ﻟلنموذج بﺎﻟﻛﺎمل تﺳﺎوي (  ) 0.000و ان قﯾمﺔ مﺳتوى اﻟدالﻟﺔ أصغر من مﺳتوى اﻟمعنوﯾﺔ

( ،)0.02بذﻟك نرفض فرض اﻟعدم ( )H0ونقبل اﻟفرض اﻟبدﯾل ( )H1على أﺳﺎس "وجود تأثﯾر معنوي
اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي(الرؤية ،الرسالة ،االهداف )،ﻛمتغﯾر مﺳتقل ،في جودة األداء ،وتبﯾن قﯾمﺔ معﺎمل

اﻟتﺣدﯾد  R2أن اﻟتغﯾر في اﻟمتغﯾر اﻟمﺳتقل اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي (الرؤية ،الرسالة ،األهداف)،

ُﯾفﺳر %00.9من اﻟتغﯾر في اﻟمتغﯾر جودة األداء ﯾعود اﻟي اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي ،.وعلﯾﺔ ﯾتم قبول
اﻟفرضﯾﺔ اﻟبدﯾلﺔ واﻟتي تنص على وجود أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ عند مﺳتوى اﻟمعنوﯾﺔ بﯾن اﻟتخطﯾط

االﺳتراتﯾجي وجودة األداء في اﻟمصرف مﺣل اﻟدراﺳﺔ)
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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النتائج:
من خالل تﺣلﯾل اﻟبﯾﺎنﺎت اﻟتي تم جمعهﺎ من عﯾنﺔ اﻟدارﺳﺔ واﻟتي مثلت مجتمع اﻟدارﺳﺔ في مصرف

اﻟجمهورﯾﺔ ،ﯾمﻛن تلخﯾص أهم اﻟنتﺎئج اﻟتي ﺣققتهﺎ هذه اﻟدارﺳﺔ في اﻟتﺎﻟي:

 .1بﯾنت اﻟدارﺳﺔ أن مفردات عﯾنﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎن أغلبهم من اﻟذﻛور وبنﺳبﺔ  %22امﺎ ﺣﺳب اﻟمؤهل
اﻟعلمي فﻛﺎن أغلبهم من ﺣملﺔ اﻟبﻛﺎﻟورﯾوس وبنﺳبﺔ  ،%20.2امﺎ ﺣﺳب ﺳنوات اﻟخبرة ﻛﺎنت أعلى

نﺳبﺔ من 2ﺳنوات واﻟى أقل من 00ﺳنوات وبنﺳبﺔ  ،%20.2وﯾبﯾن هذا قدرة اﻟمصرف على
االﺣتفﺎظ بﺎﻟعﺎملﺔ ﻟدﯾهﺎ.
 .2وجود أثر ذو دالﻟﺔ اﺣصﺎئﯾﺔ ﻟلرؤﯾﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ ﻟلمصرف في جودة األداء أي ان اﻟتغﯾر في اﻟمتغﯾر
اﻟمﺳتقل اﻟرؤﯾﺔ مﺳئول عن تفﺳﯾر مﺎ قﯾمته  %22.2من اﻟمتغﯾر اﻟتﺎبع جودة األداء

 .3وجود أثر ذو دال ﻟﺔ اﺣصﺎئﯾﺔ ﻟلرﺳﺎﻟﺔ االﺳتراتﯾجﯾﺔ ﻟلمصرف في جودة األداء أي ان اﻟتغﯾر في
اﻟمتغﯾر اﻟمﺳتقل اﻟرﺳﺎﻟﺔ مﺳئول عن تفﺳﯾر مﺎ قﯾمته  %20.0من اﻟمتغﯾر اﻟتﺎبع جودة األداء
 .4وجود أثر ذو دالﻟﺔ اﺣصﺎئﯾﺔ ﻟألهداف االﺳتراتﯾجﯾﺔ ﻟلمصرف في جودة األداء أي ان اﻟتغﯾر في
اﻟمتغﯾر اﻟمﺳتقل االهداف مﺳئول عن تفﺳﯾر مﺎ قﯾمته  %20.0من اﻟمتغﯾر اﻟتﺎبع جودة األداء

 .5وجود أثر ذو دالﻟﺔ إﺣصﺎئﯾﺔ ﻟلتخطﯾط االﺳتراتﯾجي (اﻟرؤﯾﺔ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،األهداف )،ﻟلمصرف في جودة
األداء أي ان اﻟتغﯾر في اﻟمتغﯾر اﻟمﺳتقل اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي (اﻟرؤﯾﺔ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،األهداف )،مﺳئول

عن تفﺳﯾر مﺎ قﯾمته  %00.9من اﻟمتغﯾر اﻟتﺎبع جودة األداء
التوصيات:

 .0إشراك مجتمع اﻟمصرف اﻟداخلي عند أعﺎدة صﯾﺎغﺔ او تﺣدﯾث رؤﯾﺔ ورﺳﺎﻟﺔ اﻟمنظمﺔ.

 .5صﯾﺎغﺔ رؤﯾﺔ ورﺳﺎﻟﺔ اﻟمنظمﺔ بعبﺎرات موجزه وﺳهلﺔ اﻟفهم ﺣتى تﻛون مفهومﺔ من قبل اﻟعﺎملﯾن
بﺎﻟمنظمﺔ.

 .0ـﯾجب ان ﯾشﺎرك في صﯾﺎغﺔ أهداف اﻟمصرف جمﯾع اﻟمﺳئوﻟﯾن عن تﺣقﯾقهﺎ ،وﻛذﻟك ﯾجب ان تﻛون
األهداف مصﺎغﺔ بطرﯾقﺔ ﯾﺳهل فهمهﺎ ،وﯾجب أن تﻛون األهداف معبر عنهﺎ بشﻛل ﻛمي متى امﻛن
ذﻟك ﺣتى ﯾﺳهل قﯾﺎس مدى اﻟتقدم اﻟﺣﺎصل في تﺣقﯾهﺎ.

 .9اﻟترﻛﯾز على اﻟتﺣلﯾل اﻟبﯾئي ،وذﻟك بتوفﯾر اﻟمعلومﺎت عن اﻟبﯾئﺔ اﻟداخلﯾﺔ ،واﻟبﯾئﺔ اﻟخﺎرجﯾﺔ ،وتﺣدﯾثهﺎ،
وﯾجب ان تﻛون متﺎﺣﺔ ﻟصنﺎع اﻟقرار متى تم االﺣتﯾﺎج اﻟﯾهﺎ.
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 .2عرض اﻟخطط االﺳتراتﯾجﯾﺔ على اﻟوﺣدات اﻟتنفﯾذﯾﺔ ﻟلﺣصول على اراء ومالﺣظﺎت تلك اﻟوﺣدات
على اﻟخطط االﺳتراتﯾجﯾﺔ قبل إقرارهﺎ.

 .2اشتمﺎل اﻟخطط اإلﺳتراتﯾجﯾﺔ اﻟموضوعﺔ على معﺎﯾﯾر مﺣددة وواضﺣﺔ ﻟقﯾﺎس اداء اﻟعﺎملﯾن.
 .2ـ دعم اﻟمصرف بﺎﻟﻛفﺎءات اإلدارﯾﺔ في مجﺎل اﻟتخطﯾط االﺳتراتﯾجي ،واالﺳتعﺎنﺔ بﺎﻟخبرات
اﻟمتخصصﺔ في ذات اﻟمجﺎل.
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قائمة المراجع :
 .1اﺣمد اﻟقطﺎمﯾن .التخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية  -.دار مجدالوي ﻟلنشر :عمﺎن5005 ،
 .2صالح اﻟدﯾن ﺣﺳن اﻟﺳﯾﺳي .نظم المحاسبة والرقابة وتقييم األداء في المصارف والمؤسسات
المالية -.دار اﻟوﺳﺎم واﻟنشر  :بﯾروت.0002 ،
 .3إﯾﺎد على اﻟدجنى  .دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي في الجامعات الفلسطينية،
رﺳﺎﻟﺔ دﻛتوراه غﯾر منشورة ،جﺎمعﺔ اإلﺳالمﯾﺔ ،قطﺎع غزة ،فلﺳطﯾن5000 .

 .4صﺎﻟح فهد اﻟخطﯾب .التخطيط االستراتيجي واألداء المؤسسي ،رﺳﺎﻟﺔ مﺎجﺳتﯾر غﯾر منشورة ،اﻟجﺎمعﺔ األردنﯾﺔ،
األردن.5000 ،
 .5مﺣمد نور برهﺎن  ،غﺎزي إبراهﯾم ورﺣو .نظم المعلومات المحوسبة -.دار اﻟمنﺎهج  :عمﺎن ،
5000
 .6نﺎصر مﺣمد جردات .اإلدارة االستراتيجية منظور تكاملي -.إثراء ﻟلنشر واﻟتوزﯾع :عمﺎن 5000،
 .7عبد اﻟخﺎﻟق دبي اﻟﺣﺳﯾني جبوري ،أﺣمد خلﯾل ،ﻛﺎمل تﻛﯾر ".أدارة الجودة الشاملة وأثرها في
تحقيق الميزة التنافسية :دراﺳﺔ مﯾدانﯾﺔ في مصنع اﻟمﺣﺎقن اﻟطبﯾﺔ في بﺎب" -.مجلﺔ بﺎبل ﻟلعلوم
اإلنﺳﺎنﯾﺔ ،مج ، 00ع .5000 ، 9

 .8عبد اﻟبﺎري إبراهﯾم درة ، ،نﺎصر مﺣمد جردات .األساسيات في اإلدارة االستراتيجية :منﺣى نظري

تطبﯾقي -.عمﺎن :دار وائل ﻟلنشر واﻟتوزﯾع 5009،
 .9صﺎﻟح عبد اﻟرضﺎ رشﯾد ،أﺣﺳﺎن جالب دهش .اإلدارة االستراتيجية ،مدخل تكاملي -.عمﺎن :دار
اﻟمنﺎهج ﻟلنشر واﻟتوزﯾع ، ،األردن .5002 ،
.11

مﺎجد راضي زعبي  .التخطيط االستراتيجي وبناء منظمات متميزة تكنولوجيا :دارﺳﺔ تطبقﯾه

على منظمﺎت صنﺎعﺔ األدوﯾﺔ األردنﯾﺔ ،أطروﺣﺔ دﻛتوراه فلﺳفﺔ اإلدارة غﯾر منشورة ،جﺎمعﺔ عمﺎن
اﻟعربﯾﺔ ﻟلدارﺳﺎت اﻟعلﯾﺎ ،ﻛلﯾﺔ اﻟدارﺳﺎت اإلدارﯾﺔ واﻟمﺎﻟﯾﺔ اﻟعلﯾﺎ ،قﺳم إدارة اإلعمﺎل ،األردن5009 .
.11

رﺣمﺔ زعﯾبي  .أثر التخطيط االستراتيجي في أداء مؤسسات التعليم العالي الجزائرية :دراﺳﺔ

ﺣﺎﻟﺔ جﺎمعﺔ مﺣمد خضﯾر بﺳﻛرة ،رﺳﺎﻟﺔ مﺎجﺳتﯾر غﯾر منشوره ،اﻟجزائر5009 .
.12

 .موفق مﺣمد ضمور .واقع التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام األردني،

اطروﺣﺔ دﻛتوراه غﯾر منشورة ،ﻛلﯾﺔ اﻟعلوم اﻟمﺎﻟﯾﺔ واﻟمصرفﯾﺔ.5002،
.13

مﺣمد عﯾد ﺣﺳﯾن طﺎئي،نعمﺔ عبﺎس ﺣﺳﯾن اﻟخفﺎجي .نظم المعلومات االستراتيجية ،منظور

الميزة التنافسية -.عمﺎن  :دار اﻟثقﺎفﺔ ﻟلنشر واﻟتوزﯾع 5000،
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 .14مﺣمد اﺣمد عوض .اإلدارة االستراتيجية األسس واألصول العلمية -.اﻟقﺎهرة  :اﻟدار اﻟجﺎمعﯾﺔ،
5000

 .15عبد اهلل صﺎﻟح بن صﺎﻟح ".أثر التخطيط االستراتيجي على جودة أداء المؤسسات التعليمية"-.
مجلﺔ اﻟعلوم اإلدارﯾﺔ ،ع00 ،ﯾونﯾو،5002
 .16اﻟﺳلمي على .أدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهل لأليزو -.اﻟقﺎهرة  :دار غرﯾب ﻟلطبﺎعﺔ

واﻟنشر 0002 ،
 .17اﻟنظﺎم األﺳﺎﺳي واﻟتنظﯾم اﻟداخلي  -.مصرف اﻟجمهورﯾﺔ ،طرابلس ﻟﯾبﯾﺎ.5002 ،
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