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 مقدمة .1
عتبر  البٓئٓة والسٓاسٓة والتكىولوجًٓالكثٓر هن الهتغٓرات ٓشٍد العصر الحالْ  والثقافٓة ٓو

لخدهات الهقدهة فْ الهؤسسات والٍٓئات الهختمفة هن الهواضٓع التْ تستدعْ اجودة هوضوع 
لها لٍذا الهوضوع هن أٌهٓة الهىظهات لٓزادة وعْ الهستفٓدٓن هن جًٍ و اٌتهاها كبٓرًا هن 

ر أداء الهؤسسات والٍٓئات الهختمفة هتزآد  فصىاعة الخدهات تمعب دوراً . وحٓوٓة فْ تطٓو
األٌهٓة فْ اقتصاد العدٓد هن األهم فْ عالم الهىافسة فْ الوقت الراٌن، لذا بات هن الضروري 
ًا ال ٓهكن االستغىاء عىً أو  أن ٓتم الىظر إلِ جودت الخدهات عمِ أىٍا أهرًا همحًا وضروٓر

عمِ الهىافسة جاح والداعم لمقدرة إٌهالً فْ كافة الهؤسسات، هها ٓجعل جودة الخدهة الهفتاح لمى
حٓث أدى ىهو الخدهات وتزآد الهؤسسات والٍٓئات العاهمة فْ ىفس الىشاط إلِ احتدام الهىافسة 
فْ ظل االقتصاد الهفتوح والقائم عمِ التىافس، وصارت كل هؤسسة تحرص عمِ الوصول إلِ 

لتحول ىحو ٌىاك عواهل كثٓرة أدت إلِ اتىافسٓة لضهان البقاء واالستهرار. اهتالك الههٓزات ال
الجودة فْ تقدٓم الخدهات هىٍا السعْ الختصار الوقت ضهن هفٍهوم إداري هعاصر ٌو 
التىافس بالوقت، والعهل عمِ تحسٓن األداء دون توقف ضهن الهبدأ األداري الهعاصر ٌو " 

 التحسٓن الهستهر".
 

فْ واقع  وتعتبر خدهة العهالء هن أٌم الهرتكزات التْ تسعِ الهؤسسات لتحقٓقٍا، وتشكل
ْ تىطوي عمِ أٌهٓة كبرى لدى الهؤسسات الهختمفة، ألىٍا تشكل  الحال بؤرة الىجاح الٍادف ٌو

: 2010هركز الصدارة هن أجل تحقٓق الىجاح واالستقرار فْ عهل ٌذي الهؤسسات )حهود،
(.    ولٓزادة وعْ الهستفٓدٓن سعت الهؤسسات سعًٓا حثٓثًا أن تقدم خدهاتٍا بصورة أفضل 215
لمهستفٓدٓن هن خدهاتٍا  وبالجودة العالٓة التْ تمبْ حاجات وتعهل عمِ إرضاءا ٌْ عمًٓ، هه

ا،  ٌر الهقدهة لٍم، حتِ أن العدٓد هن الهؤسسات أشركت العهالء فْ تصهٓم الخدهات وفْ تطٓو
 (.238: 1998وفْ عهمٓة التقٓٓم الهستهرة لٍا )السكل وروي بٓكوب،

 
كها وٓعد األداء التىظٓهْ هفٍوهًا هٍهًا بالىسبة لمهىظهات بشكل عام، وٓكاد الهوضوع الرئٓس  

لهجهل فروع الهعرفة اإلدآرة، وذلك لها طرأ هؤخرًا هن تطورات عمهٓة وتكىولجٓة أسرع بكثٓر 
ات أعمِ  هن ذي قبل، هها اىعكس عمِ ىشاط الهىظهات الهختمفة وتطمب هٍارة هتطورة هستٓو
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ٌذي الهىظهات هواكبة التغٓرات الهتسارعة فْ العالم هحدد  تستطٓعاألداء والقدرات حتِ هن 
ا  لألداء. فاألداء التىظٓهْ ٌو اىعكاس لتعمق الهؤسسات فْ أٌدافٍا وقدراتٍا عمِ إىجاٌز
باستخدام الهوارد بكفاءة وفاعمٓة، فاألداء التىظٓهْ ٓقتضْ التركٓز عمِ العىاصر الفٓردة التْ 

ا هن الهؤسسات األخرى. تهٓز أٌهٓة بالغة، ألىً ٓىقل  ولألداء التىظٓهْ الهؤسسة عن غٌٓر
ة إلِ التخطٓط، وهن الغهوض  العهل إلِ إىجاز األٌداف هن الفردٓة إلِ الجهاعٓة، وهن العفٓو

 إلِ الوضوح، وهن هحدودٓة الهوارد والتأثٓر إلِ تعددٓة الهوارد وسعة التأثٓر.
 

الحسابات التْ ٌْ صمب عهل هكاتب الهحاسبة والتدقٓق ذات طبٓعة تعتبر هٍىة تدقٓق  
قتصادٓة وتحهل الطابع القاىوىْ حٓث ٓفرضٍا القاىون حهآًة لهصمحة الجهٍور ، وبىاًء إجتهاعٓة وا 

ٓتأثر عهل حٓث  عمِ ذلك ٓجب أن ٓكون تأدٓة ٌذي الهٍىة عمِ هستوى عال هن الهصداقٓة
عهمٍا، هها ٓجعل بعض ٌذي الهتغٓرات ٓؤثر  الهتغٓرات خالل هكاتب تدقٓق الحسابات بكثٓر هن

جودةالخدهة فْ تحسٓن األداء التىظٓهْ لهكاتب الهحاسبة والتدقٓق، وهن أٌم ٌذي الهتغٓرات ٌو 
بة القٓهة الهضافة، حٓث هن الهحتهل أن تؤثر باألٓجاب أو الهقدهة لهكاتب التدقٓق هن  إدارة ضٓر

. وتمعب هكاتب تدقٓق الحسابات دورًا ٌاها ؤسسْ الكمْ لٍذي الهكاتبواألداء الهالسمب عمِ عهل 
حٓث تقوم ٌذي الهكاتب بدور الوسٓط  ،فْ العالقة بٓن الهكمفٓن وبٓن دائرة ضٓربة القٓهة الهضافة

عتبر الهكمفون ٌم عصب اإلقتصاد فْ أي دولة فْ  ،بٓن دائرة ضٓربة القٓهة الهضافة والهكمفٓن ٓو
إن جودة الخدهة التْ تقدهٍا الضٓربة الهضافة إلِ الهكمفٓن عبر هكاتب التدقٓق وبذلك ف ،العالم

 لٍا أثر كبٓر فْ جودة أداء ٌذي الهكاتب.
   
    

 مشكمة الدراسة  .2
 هٍىة كادت قبل هجْء السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓةغزة  لقطاع اإلسرائٓمْ لاإلحتال لظ فْ   

 الزهو هو طَٓمة َلفترة كبٓر لإٌها إلِ تعرضت ثـحٓ ،ةـهعدَه تكَو أو الحسابات تدقٓق
 الشركات إىتشار َعدنوقمة االستثهار،  ،غزة قطاع ْـف صادّـاإلقت الىشاط ضعف بسبب َذلك

 الهٍىة تطَر َعدن َالتدقٓق الهحاسبة لهٍىة كبٓر عـتراج إلِ كمً ذلك أدُ ،العاهة الهساٌهة
 عمِ اإلسرائٓمْ لاالحتال لقب هو الهضافة القٓهة ضرٓبة َتطبٓق فرض َبعد .هىاسب لبشك
 1995 َٓىَٓ فْ َصمت حتِ عددٌا َزاد الهحاسبة هكاتب إىتعشت أهرعسكرّـب غزة قطاع
 (.2001جربوع، ،( هكتب )حمس45إلِ )
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فال ٓهكن ألي  ،فٓها بٓىٍا فْ عدة هجاالت خدهٓةهكاتب تدقٓق الحسابات لمتىافس  ِتسع    
هكمفٓن الحالٓٓن وهحاولة جمب  ًهكمفٓهكتب أن ٓؤهن بالبقاء الدائم ها لم ٓسعِ عمِ الحفاظ عمِ 

بها  رفع هستوى األداء التىظٓهْ لٍا وذلك عن طٓرق  ،جدد هع الهحافظة عمٍٓم وكسب ثقتٍم
رضا الهستفٓدٓن ٓحقق قدر هن الربحٓة لٍذي الهكاتب ٓضهن لٍا االستهرار والىهو وكذلك تحقٓق 

هها ٓتطابق هع حاجات ورغبات  ،ذات جودة عالٓةهن الهكمفٓن وكذل العاهمٓن عبر تقدٓم خدهات 
دائرة الضٓربة الهكاتب بعٓدًا عن  ذياألداء التىظٓهْ لٍ تحسٓنوال ٓهكن أن ٓتم  ،الهدققٓن
بة الهضافة رتباطا هكاتب التدقٓق ارتباطًا ال الهضافة. ٓتم تأدٓة و وثٓقًا بالعهل هع دائرة الضٓر

القٓهة فإن جودة الخدهات التْ تقدهٍا ضٓربة  لذلك ، ٍاهعأغمب أعهال هكاتب الهحاسبة والتدقٓق 
  .وجودٌا عمِالهكاتب  يذالهضافة تشكل فٓصاًل فْ هحافظة ٌ

 
 فإىً ،عمِ العشرون عاهاً فْ ٌذا الهجال كهدقق حسابات هىذ ها ٓٓزد ٓعهل  الباحث وحٓث أن  

أداء هكاتب الهحاسبة هستوى ٌذي الهشكمة فْ ٌبوط  هؤشراتوتتمخص  ،هشكمة بوجود قد استشعر
د هن الهؤشرات، دوالتدقٓق، وتىحصر هظاٌر إىخفاض األداء لهكاتب الهحاسبة والتدقٓق فْ ع

ن( عمِ الهكاتب عدم تردد العهالء)الهكمفٓ، و  بصفة عاهة إىخفاض دخل الهكاتبهىٍا  أٌهٍا
بة القٓهة الهضافة بىفسً،  بالشكل الهعتاد، حٓث ٓوجد عدد ال بأس بً ٓقوم بهراجعة دائرة ضٓر

توجة البعض هن العهالء ، وأخٓرًا هكاتب تدقٓق الحسابات. هراجعْ حٓث ٓتم هعاهمتً أفضل هن
ة القٓهة إلِ هكاتب تدقٓق حسابات بعٓىٍا وذلك بتوجًٓ هن بعض الهوظفٓن فْ دائرة ضٓرب

 الهضافة.

استباىة عمِ  30لمتأكد هن وجود هشكمة الدراسة فقد تم إعداد دراسة استكشافٓة حٓث تم توٓزع و     
وضح جدول رقم ) هكاتب الهحاسبة والتدقٓق العاهمةالعاهمٓن فْ  ( ىتائج ٌذي 1فْ قطاع غزة ٓو

 الدراسة.
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 (: نتائج الدراسة االستكشافية1جدول رقم )

 

 

 

%( هن العٓىة غٓر هوافقٓن عمِ توافر 33) وبىاء عمِ ىتائج الدراسة االستكشافٓة التْ أظٍرت أن
ْ ىسبة ال ٓستٍان بٍا خصوصًا إذا ها بشكل كبٓر  األداء التىظٓهْ لمهكاتب التْ ٓعهمون بٍا ، ٌو

أضٓف إلٍٓا ههن كاىت إجاباتٍم هحآدة، وبالىظر أٓضًا لموزن الىسبْ لتوافر األداء التىظٓهْ 

 هحآد هوافق البىد م
غٓر 
 هوافق

الوزن 
 الىسبْ

 67.71 9 11 10 ٓتوفر فْ الهكتب الهعموهات االزهة ألىجاز العهل  .1
 64.38 10 12 8 ٓوجد أٌتهام واضح بأراء وهقترحات العاهمٓن  .2
 64.38 12 8 10 ٓتم األستجابة السٓرعة لمهتغٓرات التْ تحدث فْ بٓئة العهل  .3
 73.26 7 10 13 تالئم طمبات العهالءٓقدم الهكتب خدهات   .4
 71.04 8 10 12 ٓسعِ الهكتب لتبسٓط إجراءات العهل  .5
 71.04 7 12 11 ٓأخد الهكتب هقترحات العهالء بعٓن األعتبار  .6

 62.16 8 15 7 ٓتم تشجٓع العاهمٓن فْ الهكتب عمِ التعمم والىهو ورفع هستواٌم الفكري  .7
 65.49 9 13 8 ٓعتهد الهكتب عمِ براهج تدٓربٓة هختمفة داخمًٓا وخارجًٓا لألرتقاء بهستوى األداء  .8
 55.5 15 10 5 ٌىاك تحسن قْ ربحٓة الهكتب هقارىة باألعوام السابقة  .9
 63.27 11 11 8 تعتبر اسعار الخدهة التْ ٓقدهٍا الهكتب هقبولة  .10
 63.27 9 15 6 والقدرات التىافسٓةٓتهتع الهكتب بٓزادة الحصة السوقٓة   .11
ة ورسالة واضحة .  .12  55.5 13 14 3 تعهل الهكاتب هن خالل رٓؤ

 %65.0 %33 %29 %28 الهجهوع
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%( 68-%52%( أي بهستوى هوافقة هتوسطة حٓث تقع فْ الفئة ها بٓن )65والذي ٓساوى )
األداء التىظٓهْ فٓهكن استخالص أن ( واستىادًا لمهؤشرات السابقة، Ozen , 2013لهعٓار )طبقا 

ً بشكل أكبر هها ٌو هوجود عمًٓ العهل عمِ هعالجتً وتحسٓى ٓتوجب فْ هكاتب تدقٓق الحسابات
. 

مات دجودة الخ تؤثرىل " شكالٓة الرئٓسٓة لمبحث فٓها ٓمْ:إلتتمخص اوعمِ ضوء ها سبق 
لمكاتب تدقيق الحسابات في داء التنظيمي في تحسين األ المقدمة من دائرة الضريبة المضافة

 ؟ قطاع غزة

   :لتالٓةا عٓةفرلت االؤلتساا عةوهجم الرئٓس ؤللتساا تحت ٌذاج ٓىدر و 
 أسئمة الدراسة:

 ؟ضٓربة القٓهة الهضافة ىقدهٍا دائرة ْها هستوى جودة الخدهات الت -1
 ؟والتدقٓق هن وجٍة ىظر العٓىة هكاتب الهراجعةلها هستوى األداء التىظٓهْ  -2
 عالقة ذات داللة إحصائٓة بٓن أبعاد جودة الخدهة واألداء التىظٓهْ؟ٌل ٓوجد  -3
ٓرًا فْ تحسٓن األداء التىظٓهْ فْ هكاتب تدقٓق  تؤثرٌل  -4 أبعاد جودة الخدهة جٌو

 الحسابات فْ قطاع غزة؟
جودة )حول العٓىة  أفراد ٌل توجد فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن هتوسطات استجابات -5

ل  -الهسهِ الوظٓفْ -الجىس( تعزى لمهتغٓرات التالٓة )التىظٓهْ، األداء الخدهات الهٌؤ
 سىوات الخدهة(؟ -العمهْ

 :أىداف الدراسة .3
 :يلي ما إلى الدراسة هذه تهدف

جودة الخدمات التي تقدمها دائرة ضريبة القيمة المضافة جودة مستوى التعرف على  .1

 مكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزة.في 

هكاتب تدقٓق الحسابات فْ هحافظات قطاع األداء التنظيمي في  مستوىالكشف عن  .2

 غزة؟

تحديد طبيعة العالقة بين جودة الخدمات المقدمة من دائرة ضريبة القيمة المضافة  .3

 واألداء التنظيمي في مكاتب تدقيق الحسابات.

التعرف على أثر أبعاد جودة الخدمات المقدمة من دائرة ضريبة القيمة المضافة في  .4

 داء التنظيمي في مكاتب تدقيق الحسابات.األ
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( تعزى جودة الخدماتتحديد الفروق بيت متوسطات استجابات المبحوثين حول ) .5

ل العمهْ -الهسهِ الوظٓفْ -)الجىسللمتغيرات التالية   سىوات الخدهة(. -الهٌؤ

 أىمية الدراسة: .4

 األىمية العممية )النظرية(: - أ

تكتسب ٌذي الدراسة أٌهٓتٍا هن أٌهٓة الهوضوع الذي تتىاولة حٓث ٓعتبر هن  -1

الهوضوعات القالئل الذي تىاولتً الدراسات السابقة التْ تحاول التعرف عمِ أبعاد 

بة القٓهة الهضافة  قدرتٍا فْ تحسٓن األداء و جودة الخدهات الهقدهة هن دائرة ضٓر

بر األول الذي سٓطبق عمِ هكاتب تكىً ٓعالتىظٓهْ فْ هكاتب تدقٓق الحسابات، ول

 تدقٓق الحسابات فْ قطاع غزة.

ثراء الهكتبة العربٓة بهعموهات خاصة عن هوضوع  -2 اإلسٍام فْ إضافة هادة عمهٓة وا 
 - تحسٓن األداء التىظٓهْ فْ هكاتب تدقٓق الحساباتفْ  أبعاد جودة الخدهات

 هحافظات غزة.
هرجع إضافْ لمهعىٓٓن والباحثٓن فْ ٌذا تضٓف هعموهات جدٓدة وهفٓدة وتعد  -3

 الهجال.
 ية:مماألىمية الع –ب 

سوف تبٓن ٌذي الدراسة أثر أبعاد جودة الخدهات فْ األداء التىظٓهْ فْ هكاتب تدقٓق  -1
داعهة وهساىدة فْ تحسٓن الخدهات الهقدهة  روالتْ تعتب –الحسابات فْ قطاع غزة 

 والشركات الهستفٓدة هىٍا. لمهكمفٓن
طالع عمِ سوف تساٌم فْ هساعدة العاهمٓن فْ هكاتب تدقٓق الحسابات لمهشاركة واإل -2

ىتائج ٌذي الدراسة التْ تساعدٌم فْ التعرف عمِ ىقاط القوة والضعف التْ تصاحب 
 تطبٓق جودة الخدهات.

ة جدٓد لمعاهمٓن فْ ىكاتب تدقٓق الحسابات فْ قطاع غزة  -3 سوف ىعهل عمِ بمورة رٓؤ
ر األداء التىظٓهْ.لتطبٓق جودة   الخدهات ألجل تحسٓن وتطٓو

 األىمية لمباحث: -جـ 
 درجة الهاجستٓر فْ تخصص اإلدارة والقٓادة. ستكهالالتعتبر ٌذي الدراسة هتطمب  -1
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تحسٓن األداء فْ  تطبٓق أبعاد جودة الخدهاتكسب الباحث هعرفة جدٓدة فْ دور ت   -2
هحافظات غزة  - دقٓق الحساباتهكاتب ت الهختمفة وخصوصاً  الهؤسساتفْ  التىظٓهْ

 وتكسبً هٍارات البحث العمهْ.
 

 :ياونموذج متغيرات الدراسة .5
 الخدمات:جودة  املخغير املظخلل: .1.5

 عتماديةاأل 

 الملموسية 

 األستجابة 

 األمان 

 التعاطف 

 ثحسين ألاداء التنظيمياملخغير الخابع:  .2.5

 .السبدُت 

 .إلاهخاحُت 

 .الىفاءة 

 .مظخىي السضا 

 (المسمً الوظَفٍ، المؤهل العلمٍ الخبرة، العمر، سنوات )الجيعملخغيراث الدًمىغسافُت: ا .3.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 (المؤهل العلمٍ المسمً الوظَفب، )الجنس، العمر، سنوات الخبرة،: املخغيراث الدًمغسافُت 

 حىدة الخدماثاملخغير املظخلل: أبعاد 

 التأثَر المثالٍ )الكارَزما(

 الحفز اإللهامٍ

 الحفز الفكرٌ

 االعتبارات الفردَة

 

 األعتمادية

 الملموسية

 األستجابة

 األمان

 ألاداء الخىظُمياملخغير الخابع: 

 

 

 

 
 التعاطف

 الربحَة

 اإلنتاجَة

 الكفاءة

 ستوي الرضام
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 مخغيراث الدزاطتهمىذج (: 1شيل زكم )
 

وذلك حسب  جودة الخدهاتأبعاد فٓها ٓخص  (Servqualىوذج ) الىهوذج هن قبل الباحث بالرجوع إلِتم بىاء ٌذا    
 (.2008( ودراسة )عآش ،2004دراسة )الوقفْ، وباالعتهاد عمِ، (.2010( ودراسة )الكركْ،2012دراسة )الخالدي،

  .األداء التىظٓهْفٓها ٓخص 
 
 
 

 
 

 فرضيات الدراسة: .6
تم صياغتهما بحيث تغطي ما تصبو إليه  ئيسيةر اتفرضيأربع الدراسة من تتكون فرضيات هذه 

 :  وهي كاآلتيالدراسة 

 الفسضُت السئُظُت األولى: .1.6

 واألداء التنظَمٍ أبعاد جودة الخدمات( بَن α≤0.05عاللة ذات داللة إحصائَة عند مستوي )تىجد    

هذه الفرضُة الرئُسُة الفرضُات  وَنبثك عن العاملة فٍ لطاع غزة، مكاتب تدلَق الحساباتفٍ 

 :                                                              اِتَةالفرعُة 

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية( عند مستوىα≤0.05 ) األعتمادية واألداء بين

 العاملة في قطاع غزة. مكاتب تدقيق الحساباتفي التنظيمي 

  إحصائية توجد عالقة ذات داللة( عند مستوىα≤0.05 ) األداء و الملموسيةبين

 العاملة في قطاع غزة. مكاتب تدقيق الحساباتفي التنظيمي 

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية( عند مستوىα≤0.05 ) األستجابة واألداء التنظيميبين 

 العاملة في قطاع غزة. مكاتب تدقيق الحساباتفي 

  عند توجد عالقة ذات داللة إحصائية( مستوىα≤0.05 ) واألداء التنظيمي األمانبين 

 العاملة في قطاع غزة. مكاتب تدقيق الحساباتفي 

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية( عند مستوىα≤0.05 ) االتعاطف واألداء التنظيمي بين

 في مكاتب تدقيق الحسابات العاملة في قطاع غزة.
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 : الفسضُت السئُظُت الثاهُت .2.6

 األداء التنظيمي( في α≤0.05تأثيراً ذو داللة إحصائية عند مستوى ) جودة الخدماتؤثر ت

 العاملة في قطاع غزة حسب رأي أفراد العينة. مكاتب تدقيق الحساباتفي 

 الثالثت:الفسضُت السئُظُت  .3.6

( بين متوسطات استجابات أفراد α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

، الخبرةتعزى للمتغيرات الديمغرافية )الجنس، العمر، سنوات  جودة الخدماتالعينة حول 

 المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي(؟

 السابعت:الفسضُت السئُظُت  .4.6

( بين متوسطات استجابات أفراد α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

، سنوات الخدمة تعزى للمتغيرات الديمغرافية )الجنس، العمر، األداء التنظيميالعينة حول 

 المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي(؟

 :منيج الدراسة وأدواتيا .7
 

 مىهج الدزاطت: .1.7

التحمٓمْ لدراسة الظاٌرة  الوصفْ الهىٍج باستخدام الباحث قام الدراسة أٌداف تحقٓق أجل هن
الظواٌر االجتهاعٓة واإلىساىٓة، وألىً ٓىاسب وصف لكوىً أكثر الهىاٌج استخداهًا فْ دراسة 

 تطرح التْ هكوىاتٍا وأراء بٓن بٓاىاتٍا، والعالقة وتحمٓل الظاٌرة هوضوع الدراسة كها ٌْ بالواقع،
عرف )الحهداىْ،  .تحدثٍا التْ وأثار تتضهىٍا التْ والعهمٓات حولٍا  الهىٍج (100: 2006ٓو

"الهىٍج الذي ٓسعِ لوصف الظواٌر أو األحداث الهعاصرة، أو الراٌىة فٍو  بأىً التحمٓمْ الوصفْ
قدم بٓاىات عن خصائص هعٓىة  أحد أشكال التحمٓل والتفسٓر الهىظم لوصف ظاٌرة أو هشكمة، ٓو
فْ الواقع، وتتطمب هعرفة الهشاركٓن فْ الدارسة والظواٌر التْ ىدرسٍا واألوقات التْ ىستعهمٍا 

 لجهع البٓاىات". 
ً أطاطين للمعلىماث:  وكد اطخخدم الباخث مصدٍز

ـت .1 حٓث اتجً الباحث فْ هعالجة اإلطار الىظـري لمدراسـة إلـِ هصـادر البٓاىـات  :املصادز الثاهٍى
ـــدوٓرات والهقـــاالت  ـــة ذات العالقـــة، وال ـــة واألجىبٓ ـــل فـــْ الكتـــب والهراجـــع العربٓ ـــة والتـــْ تتهث الثاىٓو

التْ تىاولت هوضوع الدارسـة، والبحـث والهطالعـة فـْ هواقـع والتقآرر، واألبحاث والدراسات السابقة 
 اإلىترىت الهختمفة.
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لهعالجــة الجواىــب التحمٓمٓــة لهوضــوع الدراســة لجــأ الباحــث إلــِ جهــع البٓاىــات  :املصــادز ألاولُــت .2
 األولٓة هن خالل االستباىة كأداة رئٓسة لمدراسة، صههت خصٓصاً لٍذا الغرض.

 

 الدزاطت:أدواث  .2.7

ستخدم الباحث سٓف االجتهاعْىظرًا لمطبٓعة الوصفٓة لمدراسة التْ تهت هن خالل الهسح  
توقع لألداة  كأداة لجهع البٓاىات الالزهة لتحقٓق أٌداف ٌذي الدراسة. االستبانة ن تتكون هن أٓو

 :أتْعمِ الىحو  ، وذلكأقسام ةثالث

ٌ  اللظم و عبارة عن  : البِىاث الدًمغسافُت:ألاو البٓىات الشخصٓة والوظٓفٓة عن الهستجٓبٓن ٌو
 (.المسمً الوظَفٍ، المؤهل العلمٍ الخبرةالجنس، العمر، سنوات )

سٓتكون هن هجهوعة هن الفقرات لقٓاس جودة الخدهات بأبعادٌا الخهسة الهختمفة  :اللظم الثاوي
بالدراسات السابقة هثل  التعاطف( باألستعاىة –األهان  –األستجابة  –الهمهوسٓة  –)اإلعتهادٓة 

 (.2010،الكركْ( ودراسة )2112،دراسة )الخالدي

لقٓاس هستوي األداء التىظٓهْ باالستعاىة  القسم الثالث: سٓتكون هن هجهوعة هن الفقرات
 (.2008،)عآش  ( ودراسة2004،بالدراسات السابقة هثل دراسة )الوقفْ

 األساليب واألدوات اإلحصائية: .8

 الدراسة فإن األسالٓب واألدوات اإلحصائٓة ستكون عمِ الىحو أتْ:ىظرًا لطبٓعة 

ة والتكرارات والهتوسط الحسابْ: ٓستخدم ٌذا األهر بشكل أساسْ ألغراض  .1 الىسب الهئٓو
تم االستفادة هىٍا فْ وصف عٓىة الدراسة.   هعرفة تكرار فئات هتغٓر ها ٓو

 لهعرفة ثبات فقرات اإلستباىة. ،(Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كروىباخ .2
 ( لهعرفة ثبات فقرات اإلستباىة.split halfاختبار التجزئة الىصفٓة ) .3
 K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسهرىوف-استخدام اختبار كولهجوروف .4

 ٓستخدم ٌذا االختبار لهعرفة ها إذا كاىت البٓاىات تتبع التوٓزع الطبٓعْ هن عدهً.
( لقٓاس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficient) هعاهل ارتباط بٓرسون .5

ٓقوم ٌذا االختبار عمِ دراسة العالقة بٓن هتغٓٓرن. وقد تم استخداهً لحساب االتساق 
 الداخمْ والصدق البىائْ لالستباىة، والعالقة بٓن الهتغٓرات.
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رجة االستجابة قد ( لهعرفة ها إذا كاىت هتوسط دT-Testفْ حالة عٓىة واحدة ) Tاختبار  .6
الحٓاد، ولقد تم استخداهً لمتأكد هن داللة الهتوسط لكل فقرة هن فقرات  إلِوصمت 
 االستباىة.

لهعرفة ها إذا كان ٌىاك  independent sample t. testلعٓىتٓن هستقمتٓن  Tاختبار  .7
 فروقات ذات داللة إحصائٓة بٓن هجهوعتٓن هن البٓاىات.

( لهعرفة One Way Analysis of Variance) ANOVAادي اختبار تحمٓل التبآن األح .8
 ها إذا كان ٌىاك فروقات ذات داللة إحصائٓة بٓن ثالث هجهوعات أو أكثر هن البٓاىات.

  Multiple Regressionاختبار االىحدار الهتعدد .9
 

 

 الدراسة وعينتو: مجتمع .9
 ،قطاع غزة المحاسبة والتدقيق في في مكاتبالعاملين  دققينالم جميع من الدراسةيتكون مجتمع 

بمغ حسب البيانات  ،فْ قطاع غزةمكتباً  162 عدد هكاتب الهحاسبة والتدقٓق العاهمٓن ها ٓقارب ٓو

( 167والمدققين الفلسطينية في قطاع غزة ويعمل بهذه المكاتب )المسجلة لدى نقابة المحاسبين 

جتمع الدراسة ورغبة من موسيتم استخدام أسلوب الحصر الشامل وذلك لمحدودية  موظف ،

 الباحث بالوصول لنتائج أكثر دقة.

 

 حدود الدراسة: .10

 –اإلعتهادٓة ) الخمسةبأبعاده  )المتغير المستقل(تناولت هذه الدراسة أثر  :الحد املىضىعي 

 –الربحية ) األربعة االداء التنظيميأبعاد  في(، التعاطف –األهان  –األستجابة  –الهمهوسٓة 

(، دون دراسة مستوى رضا العمالء على الخدمات المقدمة لهم –كفاءة التشغيل  –االنتاجية 

 .التي من الممكن أن يكون لها أثر في المتغير التابع غيرها من المتغيرات األخرى

قطاع فْ  العاهمة الحساباتهكاتب تدقٓق فْ  العاهمٓن جهٓعٌذي الدراسة  ستشهل البشسي:الحد 

 غزة.
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 قطاع غزة.فْ  العاهمة هكاتب الهحاسبة والتدقٓق :وياملياالحد 

ا تم تطبٓق ٌذي الدراسة سٓ الصماوي:الحد  ىجاٌز  م.2018خالل العام وا 

 مصطلحات الدراسة: .11

 حىدة الخدماث

ٓتوقعٍا الهستفٓدون تعرف بأىٍا جودة الخدهات الهقدهة سواء كاىت الهتوقعة أو الهدركة أي التْ 

ْ الهحدد الرئٓس لرضا الهستفٓد أو عدم  أو التْ ٓدركوىٍا فْ الواقع الفعمْ، ٌو

 (2006:18الدرادكة،رضاة)

 التعريف اإلجرائي لجودة الخدمات

رى الباحث أن التعٓرف اإلجرائْ لجودة الخدهة الهستفٓدٓن هن  ورغبات ٌْ إشباع طهوحات ٓو

هك التْ ستوزع  استباىة جودة الخدهةالوصول لٍا هٓداىًٓا هن خالل  نالخدهات الهقدهً لٍم، ٓو

 .الهستفٓدٓن هن الخدهة وذلك هن وجٍة ىظر هكاتب التدقٓق والهكمفٓن عمٍٓم

 تعريف األداء التنظيمي

ٓهكن تعٓرف األداء التىظٓهْ بأىً "تحقٓق الهىظهة ألٌدافٍا التْ قاهت بتحدٓدٌا فْ رسالتٍا    

هستوى هقبول هن الهوارد التىظٓهٓة، وذلك هن أجل تحقٓق ٌدف االستهرآرة هن خالل إىفاق 

ل لمهىظهة"  (.(Lusthasus,et.,2002,P,21 والبقاء فْ األجل الطٓو

األداء التىظٓهْ ٌو"هفٍوم ٓعكس كاًل هن أٌداف التىظٓم والوسائل الالزهة لتحقٓقٍا، أي أىً و     

اف التْ تسعِ ٌذي األىشطة إلِ تحقٓقٍا داخل هفٍوم ٓربط بٓن أوجً الىشاط وبٓن األٌد
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وفْ الهعىة ذاتً فقد عرف هفٍوم األداء التىظٓهْ بأىً  ( .3،ص1999)عبد الهحسن،الهىظهة"

)العمْ،  إىجاز لألٌداف التىظٓهٓة بإستخدام زاستغالل كاهل الهوارد واألصول بكفاءة وفاعمٓة

 (، 2006،وآخرون

 ي:التعريف اإلجرائي لألداء التنظيم

 

فاث الظابلت ًىحد إخخالف بين الباخثين خٌى جددًد        سي الباخث أهه ًخضح له مً الخعٍس ٍو

وألغساض هره الدزاطت ًمىً حعٍسف ألاداء الخىظُمي على أهه" حملت  مفهىم لألداء الخىظُمي،

 ، والريالعاملين في مياجب جدكُم الحظاباث ملدكلينالجهىد والظىهُاث املبرولت مً وافت ا

ًددد مدي كدزة مياجب الخدكُم على جدلُم ألاهداف املسطىمت بأعمالها وذلً عبر الخفىق في 

 أدائها".

 تعريف مكاتب المحاسبة والتدقيق

والذي تم إقرارة هن قبل  م2014( لعام 9تهارس هكاتب تدقٓق الحسابات عهمٍا وفقًا لمقاىون رقم )

م، والذي ٓقوم بتىظٓم هٍىة تدقٓق الحسابات فْ 6/10/2002بجمسة  الهجمس التشٓرعْ الفمسطٓن

 فمسطٓن.

ٌْ هكاتب أو شركات هراجعة وتدقٓق تقوم بتقدٓم هجهوعة خدهات لمعهالء)الهكمفٓن( أو 

بة القٓهة  الشركات وهن ٌذي الخدهات: تدقٓق وهراجعة حسابات الشركات وتقدٓم إقرارات ضٓر

بة الدخل، وتعتبر هسك ، ٌذي الخدهة ٌْ أسا عهل هكاتب تدقٓق الحسابات الهضافة وضٓر

بة الخاصة ، الدفاتر الهحاسبٓة حسب األىظهة الهحاسبٓة الهعهول بٍا تقدٓم اإلقرارات الضٓر
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، خدهة اإلستشارات الهالٓة والهحاسبٓة والضرائبٓة، بضٓربة الدخل فْ ىٍآة السىوات الهالٓة

 .تدٓرب الهحاسبٓن عمِ األىظهة الهحاسبٓة

 الدراسات السابقة: .12
 

  :الفمسطينيةأواًل: الدراسات 

 :جودة الخدمةالتي تناولت موضوع الفمسطينية المحور األول: الدراسات 

بعنوان: ىندسة العمميات اإلدارية ودورىا في حسين جودة  (2017دراسة )األخرس،. 1.12
 الخدمات في بمديات محافظات غزة

ا فْ تحسٓن جودة     ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرف عمِ إعادة ٌىدسة العهمٓات اإلدآرة ودوٌر
الخدهات فْ بمدٓات هحافظات غزة، وباًء عمِ طبٓعة الدراسة واألٌداف التْ تسعِ لتحقٓقٍا فقد 
د استخدم الباخث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ، واستخدهت االستباىة كأداة رئٓسٓة لجهع البٓاىات وق

اعتهد الباحث عمِ العٓىة العشوائٓة الطبقٓة، حٓث كان هجتهع الدراسة هوظفْ بمدٓات هحافظتْ 
 ( هوظف هن تمك البمدٓات.266) ( هوظف، وبمغت العٓىة868) خاىٓوىس ورفح والبالغ عددٌم

  وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من التنتائج أىميا،
الىتائج أن استخدام وتطبٓق إعادة ٌىدسة العهمٓات فْ بمدٓات هحافظتْ خاىوىس  أضٍرت   

%(، وأضٍرت ىتائج الدراسة أن جودة الخدهات فْ 64.84) ورفح كاىت هتوسطة حٓث بمغت
(، وبمغ 73.02) بمدٓات هحافظتْ رفح وخاىٓوىس بأبعادٌا الخهسة كاىت هرتفعة بوزن ىسبْ بمغ

 %(.57.98ور جودة الخدهات هن وجٍة ىظر الهراجعٓن بمغ )الوزن الىسبْ إلجهالْ كح
 ،وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا

ضرورة أن تقوم اإلدارة العمٓا لبمدٓات هحافظتْ رفح وخاهٓوىس بهراجعة هستهرة لىتائج الٍىدرة    
فعال بٓن  والعهل عمِ تعٓزز روح االبتكار واإلبداع لدى هوظفٍٓا، والعهل عمِ توفٓر ىظام

عهل عمِ تسٍٓل اإلجراءات وتبسٓطٍا.  الهستوٓات اإلدآرة ٓخفف هن الروتٓن ٓو
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"دور جودة الخدمات والصورة الذىنية والمنافع غير : بعنوان( 2016 ،أبو عكر) دراسة .2.12
" دراسة حالة الغرفة التجارية  .الممموسة في جودة العالقة مع األعضاء المستفيدين" 

 الصناعية بغزة "
 فْ الذٌىٓة والصورة الهمهوسة غٓر والهىافع الخدهات جودة دور إلِ التعرف الدراسة فتٌد     

 الدراسة إجراء تم بغزة، التجآرة الغرفة خدهات هن الهستفٓدٓن األعضاء هع العالقة جودة تحسٓن
 عشوائٓة عٓىة عمِ الدراسة أجٓرت وقد ،ستباىةاال عمِ واعتهدت التحمٓمْ الوصفْ الهىٍج وفق
 لرسوم وهسدد غزة بهدٓىة الصىاعٓة التجآرة الغرفة خدهات هن هستفٓد اعضوً ( 177) هن هكون

ة  التحمٓالت هن العدٓد إلجراء "SPSS"  اإلحصائْ البرىاهج استخدام وتم م2015 عام العضٓو
 . الدراسة أغراض تخدم التْ اإلحصائٓة

  لييا الدراسة:إفكانت أىم النتائج التي توصمت 
 .الذٌىٓة والصورة الخدهات جودة بٓن إحصائٓة داللة ذات عالقة وجود -
 بٓىها ،(% 55.72) بمغت التجآرة بالغرفة فالثقة :هتدىٓة األعضاء هع العالقة جودة هؤشرات - 

 %( . 52.46 ) الهعدل بمغ الرضا هحور فْ العالقة جودة هؤشر
 .التابع الهتغٓر عمِ الهستقمة لمهتغٓرات أثر وجود عن اأٓضً  الىتائج كشفت -
 والصورة الخدهات جودة أبعاد دور حول العٓىة أفراد راءآ هتوسطات بٓن فروق وجود عدم -

 لمهتغٓرات عزىت   الهستفٓدٓن األعضاء هع العالقة جودة فْ الهمهوسة غٓر والهىافع الذٌىٓة
 .الدٓهوغرافٓة

  لييا الدراسة فيي:إأما أىم التوصيات التي توصمت 
 .عهالاأل اتحادات بٓن االقتصادٓة هكاىةال عمِ لمحفاظ لمغرفة الذٌىٓة الصورة تحسٓن -
م الحالٓٓن لألعضاء ةالهقده الهمهوسة غٓر الهىافع ٓزادة -  العضوٓةر استهرا عمِ لتحفٌٓز

 األعضاء استقطاب عمِ قادرة لتكون الغرفة فْ الهقدهة الخدهات جودة تحسٓن إلِ باإلضافة
 وأىشطة قرارات فْ هشاركتٍم خالل هن لألعضاء اإلٓجابْ الدور تعٓزز وكذلك، والجدد السابقٓن
   .الغرفة وسٓاسات

"دور تخطيط وتنمية الموارد البشرية في تحسين : بعنوان( 2016 ،مطرية) دراسة . 3.12
 ".جودة الخدمات التعميمية في مؤسسات التعميم التقني
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التعرف إلِ دور تخطٓط وتىهٓة الهوارد البشٓرة فْ تحسٓن جودة الخدهات فت الدراسة ٌد     
التعمٓهٓة فْ هؤسسات التعمٓم التقىْ، واعتهدت الدراسة الهىٍج الوصف التحمٓمْ، وتكون هجتهع 
الدراسة هن جهٓع هوظفْ الفئة اإلشرافٓة فْ هؤسسات التعمٓم التقىْ بقطاع غزة، والبالغ عددٌم 

وقام ( هوظًفا، وتم استخدام االستباىة كأداة لمدارسة 177بمغت عٓىة الدراسة )( هوظًفا، و 326)
 (.(SPSSالباحث باستخدام برىاهج الرزم اإلحصائٓة لمدراسات االجتهاعٓة 

  لييا الدراسة:إفكانت أىم النتائج التي توصمت 
)هتوسطة(، حٓث جاء توافر ابعاد جودة الخدهات التعمٓهٓة فْ هؤسسات التعمٓم التقىْ بدرجة  -

 %(.61.56الوزن الىسبْ لجهٓع فقرات أبعاد هحور جودة الخدهات التعمٓهٓة بىسبة )
بٓن دور تخطٓط الهوارد البشٓرة  (α ≤0.05 عىد هستوى )توجد عالقة ذات داللة إحصائٓة  -

خدهات وتحسٓن جودة الخدهات التعمٓهٓة، وكذلك بٓن دور تىهٓة الهوارد البشٓرة وتحسٓن جودة ال
 التعمٓهٓة  فْ هؤسسات التعمٓم التقىْ .

فْ تقدٓرات الهبحوثٓن ىحو  (α ≤0.05عىد هستوى داللة )توجد فروق ذات داللة احصائٓة  -
دور تخطٓط، وتىهٓة الهوارد البشٓرة فْ تحسٓن جودة الخدهات التعمٓهٓة فْ هؤسسات التعمٓم 

 التقىْ.
  الدراسة فيي:لييا إأما أىم التوصيات التي توصمت 
 ضرورة التزام اإلدارة العمٓا فْ هؤسسات التعمٓم التقىْ بتحقٓق أٌداف تخطٓط الهوارد البشٓرة.  -
ضرورة أْن تقوم هؤسسات التعمٓم التقىْ بوضع الخطط والسٓاسات الفاعمة لتىهٓة الهوارد  -

 البشٓرة، وأْن تقوم بهراجعتٍا وتقٓٓهٍا بشكل دوري، لتسطٓع ان تحدد ها ٓحتاج لمتطوٓر. 
 أوصت هؤسسات التعمٓم التقىْ بالتركٓز عمِ جهٓع هحددات الجودة، والعهل عمِ تحسٓىٍا. - 
 

بعنوان: درجة توافر أبعاد جودة الخدمة اإللكترونية في  (2015)أبو شعيرة، دراسة. 4.12
 مدارس التعميم العام بمحافظات غزة وسبل تطويرىا.

ٌدفت الدراسة إلِ تحٓدي درجة توفر أبعاد جودة الخدهة اإللكتروىٓة فْ هدارس التعمٓم العام   
هتوسطات عٓىة الدراسة لدرجة توافر أبعاد بهحافظات قطاع غزة، والكشف عن داللة الفروق فْ 

ل العمهْ، الهسهِ  جودة الخدهة اإللكتروىٓة فْ هدارس التعمٓم العام وفقًا لهتغٓرات )الجىس، الهٌؤ
الوظٓفْ(، ولتحقٓق أٌداف الدراسة استخدهت الباحثة الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ، وتم توٓزع 
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هن رؤساء األقسام فْ هدٓرات التربٓة والتعمٓم  (752) االستباىة عمِ عٓىة الدراسة الهكوىة هن
 وهدٓري الهدارس، وسكرتآرا الهدارس، والهعمهٓن.

  :وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا 
درجة توافر أبعاد الجودة فْ الخدهة اإللكتروىٓة فْ هدارس التعمٓم العام جاءت بدرجة كبٓرة، 

حصائة بٓن هتوسطات تقدٓرات الدراسة لدرجة توافر وأضٍرت أىع ال ٓوجد فروق ذات داللً إ
أبعاد جودة الخدهة اإللكتروىٓة فْ هدارس التعمٓم العام بهحافظات غزة تعزى لهتغٓر الجىس، 

 بٓىها توجد فروق تبعًا إلِ الهؤل العمهْ.
  وأوصت الباحثة

ر دلٓل شاهل لشرح الىظام بشكل إلكتروىْ ٓهكن تحهٓمة عبد فتح ىظام    الخدهات  بتطٓو
 اإللكتروىٓة، وٓزادة سرعة تحهٓل البوابة اإللكتروىٓة لموزارة.

استراتيجية مقترحة لتحسين مستوى جودة  :(، بعنوان 2015دراسة )السعافين، .5.12
 .الخدمات الطالبية في الجامعات الفمسطينية

جودة الخدهات الطالبٓة فْ الجاهعات  لتحسٓن فت الدراسة التوصل إلِ استراتٓجٓة هقترحةٌد    
الفمسطٓىٓة فْ هحافظات غزة، وذلك هن خالل التعرف إلِ هستوى جودة الخدهات الطالبٓة فْ 

الجاهعات الفمسطٓىٓة بهحافظات غزة هن وجٍة ىظر الطمبة، ودراسة الفروق فْ هتوسطات 
 -لمهتغٓرات )الجىس اتبعً  تقدٓراتٍم لهستوى جودة الخدهات الطالبٓة فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة

ولتحقٓق أٌداف الدراسة استخدهت الباحثة الهىٍج التحمٓمْ لهالءهتً ، التخصص( -الجاهعة
، وقاهت الباحثة باستخدام لمدراسة كأداة االستباىةلهوضوع الدراسة، وقاهت الباحثة بتصهٓم 

  (SPSS).برىاهج الرزم اإلحصائٓة  لمدراسات االجتهاعٓة 
  لييا الدراسة:إفكانت أىم النتائج التي توصمت 
 .هتوسطاً كان هستوى جودة الخدهات الطالبٓة فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة   -
 %(.58.87عد الهوثوقٓة عمِ الهرتبة األولِ بوزن ىسبْ )حصل ب   -
 %(.57.51االستجابة عمِ الهرتبة الثاىٓة بوزن ىسبْ )ب عد حصل  -
 %(.52.97االجتهاعْ عمِ الهرتبة الثالثة بوزن ىسبْ )عد التعاطف ب   حصل - 
 :أما أىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة فيي 
 .تبىْ إدارة الجاهعات الفمسطٓىٓة جودة الخدهة الطالبٓة كاستراتٓجٓة لمهىافسة والتهٓز أنْ   -
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ادة الهساحات الخضراء فْ الجاهعات لتصبح كافٓة لههارسة  -   .األىشطةالعهل عمِ ٓز
 هكافأة الطمبة الخٓرجٓن الهتهٓٓزن بتوفٓر وظائف لٍم بدوام كاهل أو جزئْ. - 

"دور تقييم أداء الموارد البشرية في تحسين جودة  ( بعنوان:2014، )جودة دراسة . 6.12
 دراسة حالة بمديات محافظة شمال غزة". خدمات بمديات قطاع غزة،

دور تقٓٓم أداء الهوارد البشٓرة فْ تحسٓن جودة الخدهات الهقدهة فت الدراسة التعرف إلِ ٌد     
هن بمدٓات هحافظة شهال قطاع غزة، والهتهثمة فْ: بمدٓة جبالٓا الىزلة، بمدٓة بٓت الٌٓا، بمدٓة 
بٓت حاىون، بمدٓة ام الىصر، وتكون هجتهع الدراسة هن العاهمٓن جهٓعٍم فْ البمدٓات االربع، 

هوظًفا وهوظفة، أها عٓىة الدراسة فتهثمت فْ جهٓع الوظائف اإلشرافٓة فْ  (683والبالغ عددٌم )
( فقرة توزعت عمِ 68( عٓىة، واستخدم الباحث استباىة هكوىة هن )141تمك البمدٓات وعددٌا )

 خهسة هحاور كأداة لجهع بٓاىات واستخدام الهىٍج الوصف التحمٓمْ فْ ٌذي الدراسة. 
 لييا الدراسة:إمت فكانت أىم النتائج التي توص 
واقع تقٓٓم أداء الهوارد البشٓرة فْ بمدٓات هحافظة شهال قطاع غزة جاء بدرجة هتوسطة   -

 %(. 65.93بوزن ىسبْ )
واقع تقٓٓم هستوى جودة الخدهات التْ تقدهٍا تمك البمدٓات جاء بدرجة عالٓة بوزن ىسبْ   -

(73.79.)% 
  ي:لييا الدراسة فيإأما أىم التوصيات التي توصمت 
 أْن ٓكون ٌىاك دعم حكوهْ هستهر لمبمدٓات خاصة فْ الظروف الحالٓة لسكان قطاع غزة. -
 أْن تعٓد البمدٓات الىظر فْ ىهاذج تقٓٓم أداء العاهمٓن، وكٓفٓة إدارة ىتائج التغذٓة الراجعة. -
 أْن تتوجً البمدٓات فْ استخدام أسموب اإلدارة باألٌداف فْ عهمٓة تقٓٓم أداء العاهمٓن. -

 

بعنوان: مستوى جودة الخدمات الجامعية كما يدركيا  (2013دراسة )سميمان، . 7.12
 (SERVPERFطمبة جامعة األقصى بغزة طبقًا لمقياس جودة الخدمة)

ٌدفت الدراسة الحالٓة إلِ قٓاس جودة الخدهات الجاهعٓة كها ٓدركٍا طمبة جاهعة األقصِ    
( أو األداء الفعمْ والذي Service Performanceبغزة هن خالل استخدام هقٓاس جودة الخدهة)
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وقد قام الباحث بتصهٓم هقٓاس خاص بقٓاس جودة الخدهة  ،(ServPerfٓشار إلًٓ اختصارًا)
شهل) وتم تطبٓق الهقٓاس عمِ عٓىة هن طمبة جاهعة اأقصِ  ،( فقرة40هكون هن ستة ـبعاد ٓو

 ، (spssوقد تم هعالجة الهقٓاس بالطرق االحصائٓة هن خالل) ،( طالب وطالبة380هكوهة هن)

 وقد بينت نتائج الدراسة ما يمي:  

أن جودة الخدهات الجاهعٓة كها ٓدركٍا طمبة جاهعة األقصِ بٓن الضعٓف والهتوسط فْ     
وجود فروق ذات داللً إحصائٓة تعزى لهتغٓر الجىس بٓن الذهور و  تبٓنو  هعظم أبعاد الهقٓاس.

إلىاث ولصالح اإلىاث فْ هستوى جودة الخدهات الجاهعٓة الهدركة فْ جهٓع األبعاد ها ا
وبٓىت كذلك وجود فروق ذات داللً إحصائٓة فْ الدرجة الكمٓة وفْ األبعاد  ، عدا)األهان(

فْ حٓن ال توجد فروق  ،االستجابة( لصالح التخصصات التطبٓقٓة ،التالٓة)العىاصر الهمهوسة
 .خصوصٓة الجاهعة(،التعاطف،األهان،ذات داللً فْ األبعاد األخرى)االعتهادٓة

  :وأوصت الدراسة 

بضرورة العهل عمِ االرتقاء بهستوى الخدهات الجاهعٓة الهقدهة لمطمبة بجاهعة األقصِ فْ أبعاد 
ة هدخاًل لرضا الطالب هع ضرورة العهل الجاد عمِ أن تكون خصوصٓة الجاهع ،الهقٓاس ككل

 عن جودة األداء الهقدم فعاًل لمطمبة. 

بعنوان: العوامل المؤثرفي رضا العمالء عن خدمات ( 2012دراسة )الفقياء،. 8.12
 المصارف اإلسالمية في فمسطين.

تأثٓر جودة الخدهات الهصرفٓة اإلسالهٓة الهدركة بأبعادٌا ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تفسٓر    
وقد تكون هجتهع الدراسة هن زبائن بعض الهصارف  ،رضا الزبائن عن خدهتٍاجهٓعا فْ 

 376اإلسالهٓة فْ الضفة الغربٓة وجهعت البٓاىات بأسموب عٓىة الهالئهة التْ إشتهمت عمِ 
 ،إستباىة

 عدة نتائج أىميا: وتوصمت الدراسة إلى 

هٓة هجتهعة فْ رضا هعىوي ألبعاد هتغٓر جودة الخدهات الهصرفٓة اإلسال وجود تأثٓر   
أها بالىسبة لتأثٓر كل بعد عمِ حدة فقد أضٍرت ىتائج الدراسة وجود تأثٓر إحصائْ  ،الزبائن

فْ  ،فْ رضا الزبائن عن خدهات الهصارف اإلسالهٓة والضمان ،اإلعتماديةهعىوي لكل هن 
ووجود  ،و التعاطف الممموسية واإلستجابةحٓن لم ٓكن ٌىاك تأثٓر إحصائْ هعىوي لهتغٓرات 
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 ،والثقة ،تأثٓر هعىوي لهتغٓرات الدراسة الهستقمة هجتهعة)جودة الخدهات الهصرفٓة اإلسالهٓة
  .والصورة الهؤسسٓة( فْ رضا الزبائن

 :وتوصمت الدراسة إلى العديد من التوصيات منيا

قْ هن خالل    هفآٌم  أن تعهل إدارات الهصارف اإلسالهٓة عمِ األٌتهام بالجاىب التسٓو
ق الحدٓث والعهل عمِ تحسٓن جودة خدهاتٍا لتتهكن هن تحقٓق رضا زبائىٍا ووالئٍم فْ  التسٓو

فالهصارف اإلسالهٓة فْ حاجة لمهحافظة عمِ وضعٍا التىافسْ وتٓزري  ،الهحصمة الىٍائٓة
قٓة ،خاصة فْ ظل تزآد الهىافسة ولتتهكن هن جذب زبائن جدد بإستهرار  وتكثٓف الجٍود التسٓو

ق  ،لتوعٓة الجهٍور بالهصارف اإلسالهٓة وطبٓعة عهمٍا وهىتجاتٍا واإلستثهار فْ هجال التسٓو
 الهصرفْ اإللكتروىْ.

بعنوان: جودة الخدمات المصرفية وأثرىا عمى ( 2010دراسة )الكركي، .9.12
 تحقيق الميزة التنافسية في فمسطين من وجية نظر اإلدتريين والزبائن(.

ا عمِ تحقٓق الهٓزة  ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ    التعرف عمِ جودة الخدهات الهصرفٓة وأثٌر
التىافسٓة فْ فمسطٓن هن وجٍة ىظر اإلدآرٓن والزبائن، وقد تكون هجتهع الدراسة هن جهٓع 

 أستخدم الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ الهقارن، رام اهلل(. بٓت لحم، العاهمٓن فْ هدن )الخمٓل،
 (325) ،ٓعهمون فْ الهصارف 182فردًا هىٍم  (674لعشوائٓة هن )حٓث تكوىت عٓىة الدراسة ا

هن الزبائن، ولتحقٓق ٌدف الدراسة قام الباحث بتطوٓر استباىً و فقًا لإلطار الىظري، وقد جرى 
التحقق هن صدقٍا خالل لجىة هن الهحكهٓن الهختصٓن، كها تم التحقق هن ثباتٍا بفحص 

(، حٓث بمغ Cronbach alpha) اب هعاهل كرهباخ ألفااألتساق الداخمْ لفقرات األداة بحس
 %(.83هعاهل الثبات حسب هعاهل كرهباخ ألفا )

 :وخمصت الدراسة إلى نتائج أىميا   

أن درجات تقدٓر أفراد العٓىة هن اإلدآرٓن كاىت عالٓة حول أثر الخدهات الهصرفٓة فْ     
 األهان، االعتهادٓة، )التجسٓد، تحقٓق الهٓزة التىافسٓة فْ فمسطٓن وذلك هن حٓث األبعاد الخهسة
وبأىً توجد فروق ذات داللً  االستجابة، والتعاطف( التْ رسهت عمِ أساسٍا الدراسة أٌدافٍا،

إحصائٓة الستجابات الهوظفٓن ىحو جودة الخدهات الهصرفٓة فْ تحقٓق الهٓزة التىافسٓة تعزى 
التعاطف. وبأىً التوجد فروق ذات داللً إحصائٓة  االستجابة، األهان، إلِ بعد التجسٓد،
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الستجابات الهوظفٓن ىحو جودة الخدهات الهصرفٓة فْ تحقٓق الهٓزة التىافسٓة تعزى إلِ بعد 
 دٓة.االعتها

 وخمصت الدراسةإلى مجموعة من التوصيات أىما:

ادة إقبال الهوظفٓن لمتعاهل هع ٌذي الهصارف،  -  هىح بطاقات ائتهان لزبائىٍا، وذلك لٓز

 السعْ إلِ تهٓز العاهمٓن فْ الهصارف فْ أدائٍم هها ٓٓزد هن فرص التىافس فْ الهصارف،  -

 ة طارئة.تعاطف الهصارف هع الزبائن فْ حال حدوث هشكم -

أثر جودة الخدمات التي تقدميا )بعنوان:  (2009ومروان ) درويشدراسة  .10.12
 البمديات في فمسطين عمى رضا المستفيدين(.

فْ فمسطٓن عمِ رضا  تحدٓد أثر جودة الخدهات التْ تقدهٍا البمدٓاتدفت الدراسة إلِ ٌ   
 SERVPERFواختصارا  Performance  Serviceالهستفٓدٓن، وذلك باستخدام هقٓاس األداء

وأبعاد الخدهة الهكوىة هن )الهٍىٓة ، ىظام االتصال ،اإلتقان ،األهان و التعاطف( ،الذي ٓركز 
عمِ قٓاس األداء الفعمْ لمخدهة الهقدهة لمعهٓل ،حٓث تقوم هشكمة الدراسة عمِ تحدٓد صالحٓة 

ى جودة الخدهة و هقٓاس األداء الهذكور لقٓاس رضا الهستفٓدٓن هن أجل االرتقاء بهستو 
ا،  ٌر  الهساعدة فْ دعهٍا وتطٓو

 أىميا:نتائج  الدراسة عن عدة وقد كشفت
األهان والتعاطف( الهكوىة لقٓاس  اإلتقان، خهسة )الهٍىٓة، ىظام االتصال،وجود أثر لألبعاد ال  

جودة الخدهة عمِ هستوى رضا الهستفٓدٓن هىٍا، وبالتالْ إهكاىٓة استخدام هقٓاس األداء 
SERVPERF  هكاىٓة كأحد الهقآٓس الهٍهة لرضا الهستفٓدٓن عن الخدهات الحكوهٓة، وا 

 .استخداهة لتحسٓن هستوى الخدهة الهقدهة
  :وقد أوصت الدراسة

ر ىظام االتصال الهوجود حالٓا، واالستهاع  ضرورة االٌتهام بأسموب التعاهل هع الهراجعٓن وتطٓو
 إلِ صوتٍم. 
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جودة خدمات المصارف مستوى قياس بعنوان:  (2006الخالدي دراسة ) .11.12
 اإلسالمية العاممة في فمسطين )من وجية نظر العمالء(

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ قٓاس هستوى جودة خدهات الهصارف اإلسالهٓة العاهمة فْ فمسطٓن     
هن وجٍة ىظر العهالء ، وقد اعتهدت الدراسة هدخل الفجوة لقٓاس هستوى جودة خدهات 

لمهقارىة بٓن األداء الفعمْ لمخدهة و  servqual، واالعتهاد عمِ هقٓاس إلسالهٓةالهصارف ا
األداء الهتوقع هىٍا ، ولقد تم إضافة بعد سادس هقارىة هع الدراسات السابقة التْ اعتهدت فقط 

و  عمِ خهسة أبعاد لجودة الخدهة )االعتهادٓة،االستجابة،التعاطف،االهان،العىاصر الهمهوسة( ٌو
لٓتىاسب هع هع طبٓعة عهل البىوك اإلسالهٓة، حٓث ٓعبر ٌذا البعد عن هدى التزام  متثالاالبعد 

البىوك اإلسالهٓة بالتعاهل وفق هبادئ الشٓرعة اإلسالهٓة و قدرتٍا عمِ توفٓر هىتجات و خدهات 
ْ : اإلسالهْ  إسالهٓة هتكاهمة ، وقد شهمت الدراسة الهصارف اإلسالهٓة العاهمة فْ فمسطٓن ٌو

اإلسالهْ الفمسطٓىْ ،األقصِ اإلسالهْ . وقد استخدهت الدراسة الهىٍج الوصفْ  العربْ،
 Parasuramanالتحمٓمْ وأسموب الدراسة الهٓداىٓة هن خالل االستعاىة باالستبان الذي صههً 

عمِ عٓىة عشوائٓة هن عهالء الهصارف اإلسالهٓة، ولقد  استباىً 865، حٓث تم توٓزع وآخرون
 %.72صالحة لمتحمٓل أي بىسبة استباىة  622ىم استرجاع 

 :ولقد أضيرت نتائج الدراسة  

أن ٌىاك فجوة بٓن الخدهة الهتوقعة واألداء الفعمْ حٓث كاىت الخدهة الفعمٓة إٓجابٓة وهرتفعة  
قعة. كها بٓىت ىتائج الدراسة تجاوز األٌهٓة الىسبٓة التْ ولكىٍا ال ترتقْ إلِ جودة الخدهة الهتو 

ٓولٍٓا عهالء البىوك اإلسالهٓة لمهعآٓر التْ ٓستخدهوىٍا عىد تقٓٓهٍم لهستوى جودى الخدهات 
فْ الترتٓب  %، حٓث جاء بعد االستجابة60الفعمٓة الهقدهة هن البىوك اإلسالهٓة ىسبة الحٓاد 

ب الثاىْ وبعد االعتهادٓة فْ الترتٓب الثالث وبعد التعاطف فْ األول، وبعد األهان فْ الترتٓ
 الترتٓب الرابع أها بعد الهمهوسٓة فجاء فْ الترتٓب الخاهس ثم بعد االهتثال فْ الترتٓب السادس،

بأىً ٓوجد فروق فْ تقٓٓم عهالء الهصارف اإلسالهٓة لجودة  كها أضٍرت ىتائج الدراسة:
 الفئة العهٓرة، هتغٓر الحالة االجتهاعْ، عدد سىوات التعاهل، الخدهات الهقدهة ٓعزى لكل هن

ل العمهْ،  الهٍىة وهتغٓر الدخل. الهٌؤ

 :وقد أوصت الدراسة 

ر الخدهات لموصول إلِ توقعات العهالء وضرورة أن بأن   تعهل الهصارف عمِ تحسٓن وتطٓو
الهتصمٓن هباشرة هع  تحرص إدارات الهصارف اإلسالهٓة بالتركٓز عمِ تدٓرب الهوظفٓن وخاصة
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دارات الهصارف اإلسالهٓة العهل عمِ تعٓزز وترسٓخ هبدأ عهل ‘العهالء، كها ٓجب عمِ 
 الهصارف اإلسالهٓة وفق أحكام الشٓرعة اإلسالهٓة.

 

قياس جودة الخدمة المصرفية في البنوك بعنوان: ( 2005أبو معمردراسة ) .12.12
 العاممة في قطاع غزة من وجية نظر العمالء

ٌدفت الدراسة إلِ قٓاس هستوى جودة الخدهة الهصرفٓة فْ البىوك العاهمة فْ قطاع غزة هن    
دراكٍم لهستوى جودة الخدهات الهصرفٓة الهقدهة لٍم  وجٍة ىظر العهالء، هن ىاحٓة توقعاتٍم وا 
فعمًٓا، أٓضًا استٍدفت الدراسة التوصل إلِ أفضل الهقآٓس لقٓاس جودة الخدهة الهصرفٓة فْ 

ع غزة، وتقٓٓم هدى قدرة ٌذي الهقآٓس عمِ تفسٓر التبآن فْ جودة الخدهة الهدركة، وتحدٓد قطا
واختٓار العالقة بٓن جودة الخدهة  األٌهٓة الىسبٓة لألبعاد الهختمفة لجودة الخدهات الهصرفٓة،

إستباىة عمِ عهالء الهصارف  200ولقد تم توٓزع  ،الهصرفٓة وكل هن تارضا وىٓة الشراء
إستباىة قابمة  166وقد تم اإلعتهاد عمِ العٓىة الحكهٓة وقد تم استرجاع  ،اهمة فْ قطاع غزة الع

 .%83أي بىسبة  ،لمتحمٓل

 عدة ىتائج اٌهٍا: وقد خمصت الدراسة إلِ

وقد جاء بعد اإلعتهادٓة فْ الهرتبة  ،وجود اختالف فْ األٌهٓة الىسبٓة ألبعاد جودة الخدهة   
مًٓ بعد اإلستجابة ،اناألولِ ٓمًٓ بعد األه بٓىها بعد التعاطف  ،ثم بعد التجسٓد )الهمهوسٓة( ٓو

وهن ىتائج الدراسة أٓضًا أن ٌىاك اختالفات بٓن  احتل الترتٓب األخٓر فْ األٌهٓة الىسبٓة.
( هن حٓث القدرة عمِ تفسٓر التبآن فْ servperf( وهقٓاس األداء)servqual)هقآٓس التوقعات
وأوضحت الدراسة وجود عالقة قوٓة ذات داللً إحصائٓة بٓن رضا  ،الهصرفٓةجودة الخدهة 

 .العهالء وجودة الخدهة الهصرفٓة الهقدهة

ادة الثقة بٓن البىك وعهالئً. ومن أىم توصيات الدراسة  ضرورة اإلٌتهام بٓز
 

 :األداء المؤسسيالمحور الثاني: الدراسات الفمسطينية التي تناولت موضوع 

بعنوان: دور الخصائص الريادية في تحسين  (2017سمرة، دراسة )أبو .13.12
 مستوى األداء المؤسسي، )دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية الخاصة(.
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ادٓة   فْ تحسٓن هستوى األداء  ٌدفت الدراسة إلِ التعرف عمِ دور الخصائص الٓر
استخدم الباحث الهؤسسْ فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة الخاصة العاهمة فْ قطاع غزة، وقد 

الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ، واالستباىً كأداي لجهع البٓاىات، وتكون هجتهع الدراسة هن العاهمٓن 
ٓرٓن واألكادٓهٓٓن فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة الخاصة فْ قطاع غزة والبالغ عددٌم اإلدا

سة، حٓث (، والعٓىة طبقٓة عشوائٓة لجهٓع الهستوٓات الوظٓفٓة فْ الجاهعات قٓد الدرا259)
 %(.85( استباىً صالحة لمتحمٓل بىسبة )131( هفردة، وتم استرداد )155بمغ حجم العٓىة )

 وقد خمصت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:

هستوى األداء الهؤسسْ فْ الجاىعات الفمسطٓىٓة الخاصة فْ قطاع غزة هرتفع، حٓث اتضح  -
 (.%69.9ذلك هن خالل حصولً عمِ وزن ىسبْ )

ادٓة (α ≤0.05) توجد عالقة ذات داللً إحصائٓة عىد هستوى - لدى  بٓن الخصائص الٓر
 العاهمٓن فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة الخاصة وتحسٓن هستوى األداء الهؤسسْ.

ادٓة هجتهعة هعًا  (α ≤0.05)وجود أثر ذي داللً إحصائٓة عىد هستوى  - بٓن الخصائص الٓر
 وتحسٓن هستوى األداء الهؤسسْ. لدى العاهمٓن فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة الخاصة

 وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا:

ر هن أجل االرتقاء بأداء الجاهعات الفمسطٓىٓة الخاصة،  - العهل عمِ دعم أشطة البحث والتطٓو
 طور األداء.وعقد ورش عهل لبحث سبل ت

( بعنوان: "أبعاد المنظمة األخالقية ودورىا في تحسين 2017دراسة )الغنام،  .14.12
 جودة األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية"

اقٓة الهىظهة األخال أبعاد ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرف عمِ ألداء دة او ج نٓفْ تحس ودوٌر
االستباىة و ْ، مٓمصفْ التحو ج الٍالباحث الهى مقد استخدو سطٓىٓة، مالهؤسسْ فْ الهستشفٓات الف

وروبْ هستشفِ غزة األ نه لفْ ك نٓمالعاه نهجتهع الدارسة ه ونتكو كأداة لجهع البٓاىات .
( ،والعٓىة طبقٓة عشوائٓة لجهٓع الهستوٓات 1082وهستشفِ ىاصر الطبْ والبالغ عددٌم )

( 265( هفردة، وتم استرداد )284العٓىة )الوظٓفٓة فْ الهستشفٓات قٓد الدراسة ، حٓث بمغ حجم 
الدراسة أن هستوى جودة األداء نتائج  وقد بينت%( ،93استباىة صالحة لمتحمٓل بىسبة )

الهؤسسْ فْ الهستشفٓات الفمسطٓىٓة فْ هحافظات غزة هرتفع حٓث اتضح ذلك هن خالل 
ة إحصائٓة عىد %( ، وأظٍرت الىتائج وجود عالقة ذات دالل76.67حصولً عمِ وزن ىسبْ )
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بٓن أبعاد الهىظهة األخالقٓة لدى العاهمٓن فْ الهستشفٓات الفمسطٓىٓة  (α≤0.05) هستوى داللة
ة ذات داللة  وتحسن  جودة األداء الهؤسسْ ، وأظٍرت أٓضا وجود عالقة ارتباطٓة طردٓة قٓو

  بٓن الههارسات األخالقٓة واألداء الهؤسسْ، (α≤0.05)إحصائٓة عىد هستوى داللة 
التزام الهدراء بالههارسات األخالقٓة واالرتقاء  الدراسة فْ ضوء ىتائجٍا بضرورة أوصتوقد 

بهستوى ههارستٍم لمقٓادة األخالقٓة هن خالل تشجٓعٍم لٍذا االلتزام هن قبل العاهمٓن هن خالل 
 تقدٓم الهحفزات الهادٓة والهعىوٓة.

 
األداء المؤسسي بعنوان: صعوبات قياس ( 2017دراسة )أبو معيمق،  .15.12

 في المدارس الحكومية وسبل التغمب عمييا.

ٓن     ٌدفت الدراسة التعرف إلِ درجة تقدٓر هدٓري الهدارس الحكوهٓة وىوابٍم والهشرفٓن التربٓو
تحدٓد بعض السبل لمتغمب عمِ ٌذي و لصعوبات قٓاس األداء الهؤسسْ فْ الهدارس الحكوهٓة 

وقاهت الباحثة  باستخدام الهىٍج الوصفْ باألسموب التحمٓمْ،الصعوبات، لذلك قاهت الباحثة 
لقٓاس درجة تقدٓر العٓىة لصعوبات  تتكون هن هحوٓرن: الهحور األول ،ببىاء و تصهٓم استباىً

والهحور الثاىْ: لتحدٓد  ،( هجاالت5( فقرة هوزعة عمِ)39قٓاس األداء الهؤسسْ وتتكون هن)
تكوىت عٓىة الدراسة  ،( فقرة19تكوىت هن) ،ء الهؤسسْسبل التغمب عمِ صعوبات قٓاس األدا

ٓن العاهمٓن فْ أربع هدٓٓرات هن  ،وىوابٍم ،األصمٓة هن جهٓع هدٓري الهدارس والهشرفٓن التربٓو
%( هن هجتهع 55( أي ها ىسبتة)532البالغ عددٌم) ،هدٓٓرات التربٓة والتعمٓم بهحافظات غزة

 ىائبًا وهشرفًا . ( هدٓرًا و 975الدراسة والذي تكون هن )

 :وأظيرت الدراسة عدة نتائج أىميا

توجد هوافقة بدرجة هتوسطة عمِ فقرات استباىة صعوبات قٓاس األداء الهؤسسْ فْ الهدارس  
ٓن( ،وىوابٍم ،الحكوهٓة هن قبل عٓىة الدراسة)هدٓري الهدارس وكذلك ال توجد  ، والهشرفٓن التربٓو

بٓن هتوسطات درجات تقدٓر أفراد  ((α≤0.05اللً فروق ذات داللً إحصائٓة عىد هستوى د
العٓىة لدرجة الصعوبات التْ تواجً قٓاس األداء الهؤسسْ فْ هدارسٍم تعزى لهتغٓرات الدراسة) 

ل العمهْ،الهسهِ الوظٓفْ وتوجد فروق ذات داللً إحصائٓة  ، سىوات الخدهة( ،التخصص ،الهٌؤ
بٓن هتوسطات درجات تقدٓر أفراد العٓىة لمصعوبات التْ تواجً  ((α≤0.05عىد هستوى داللً 

وتم التوصل  ،قٓاس األداء الهؤسسْ فْ الهدارس تعزى إلِ هتغٓر الجىس وذلك لصالح اإلىاث
إلِ هجهوعة هن السبل لمتغمب عمِ صعوبات قٓاس األداء الهؤسسْ ٓمٍٓا : إتاحة الفرصة 
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بالعاهمٓن و أدىاٌا التدٓرب الجٓد لمهسؤلٓن عمِ  لهسؤلْ تطبٓق ىظام قٓاس األداء االتصال
  .تطبٓق ىظام قٓاس األداء

  :وخمصت الدراصة لدة توصيات أىميا

ٓن ر ىظام قٓاس األداء  ،ضرورة إشراك هدٓري الهدارس وىوابٍم والهشرفٓن التربٓو فْ عهمٓة تطٓو
 ،األداء الهؤسسْ وصٓاغة فمسفة قٓاس  ،الهؤسسْ وأن ٓكون لٍم دور واضح فْ وضع األٌداف
وكذلك استهرآرة هراجعة األٌداف الهتعمقة  ،وهفآٌهٍا الهختمفة بحٓث تكون هحددة وهتفقا عمٍٓا

باألداء الهؤسسْ فْ الهدارس الحكوهٓة والعهل عمِ صٓاغتٍا صٓاغة هحددة وواضحة ال 
ا عطاء  ،هع هحاولة صٓاغتٍا فْ شكل ىتائج هحددة قابمة لمقٓاس الكهْ ،ٓختمف فْ تفسٌٓر وا 

وكذلك ضرورة صٓاغة هعآٓر  ،توصٓف دقٓق لألعهال الهطموب القٓام بٍا إلىجاز ٌذي األٌداف
اتة الهختمفة وهقارىتٍا  ،وهؤشرات واضحة لقٓاس ىتائج التىفٓذ الفعمْ لألداء الهدرسْ بهستٓو

زالتٍا و والحكم عمِ كفآة األداء والوصول إلِ أسباب عدم كفآة األداء لمعهل عمِ إ ،بالٍدف
 الحد هىٍا بأسموب عمهْ سمٓم .

مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية وعالقتيا ( بعنوان: 2016، ىنيةدراسة ) .16.12
 بتميز األداء المؤسس لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة.

ٌدفت الدراسةإلِ التعرف عمِ هدى ههارسة الرشاقة االستراتٓجٓة وعالقتٍا بتهٓز األداء 
وقد استخدم الباحث الهىٍج الوصفْ  دي قطاع الصىاعات الغذائٓة فْ قطاع غزة،الهؤسسْ ل

التحمٓمْ واالختبارات اإلحصائٓة الهىاسبة الختٓار صحة الفرضٓات ولألجابة عن تساؤالت 
واستخدم الباحث اسموب الحصر الشاهل فْ إجراء الدراسة الهٓداىٓة حٓث اىحصر  ،الدراسة

لصىاعات الغذائٓة الهسجمة كعضو فْ اتحاد الصىاعات الغذائٓة فْ هجتهع الدراسة فْ شركات ا
وذلك  ،شركة (55( استباىً عمِ)104ولكن تم توٓزع) ،( شركة67والتْ بمغ عددٌا) ،قطاع غزة
وكاىت ىسبة  ،( شركات هغمقة ال تعهل8( شركات تعبئة االستباىً لوجود)4لرفض )
 %(.100االسترداد)

 :ومن أىم النتائج  

توصمت لٍا الدراسة أن هستوى ههارسة الرشاقة االستراتٓجٓة والتهٓز فْ األداء الهؤسسْ  التْ  
فقد بمغ الهتوسط الىسبْ  ،فْ شركات الصىاعات الغذائٓة كاىت بدرجة قوٓة لكال الهتغٓٓرن

 ، (78.65والهتوسط الىسبْ لمتهٓز فْ األداء الهؤسسْ ) ،%(77.75لمرشاقة االستراتٓجٓة )
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عالقة طردٓة قوٓة ذات داللً إحصائٓة بٓن ههارسة الرشاقة االستراتٓجٓة و بٓن  وكذلك توجد
وكذلك ٓوجد أثر ذو  ،التهٓز فْ األداء الهؤسسْ لدى قطاع الصىاعات الغذائٓة فْ قطاع غزة

ى قطاع الصىاعات داللً إحصائٓة لمرشاقة االستراتٓجٓة عمِ التهٓز فْ األداء الهؤسسْ لد
غزة حٓث أضٍرت ىتائج أبعاد الرشاقة االستراتٓجٓة الهؤثرة فْ التهٓز فْ الغذائٓة فْ قطاع 

ٓرة ،األداء الهؤسسْ ٌْ)الهسؤولٓة الهشتركة اختٓار األٌداف  ،سرعة االستاجبة ،الهقدرات الجٌو
ا ضعٓف .   االستراتٓجٓة( وأن باقْ األبعاد تأثٌٓر

 :وقد خمصت الدراسة إلى عدة توصيات أىميا

وكذلك عمِ  ،خطة استراتٓجٓة شاهمة تتسم بالهروىة لشركات الصىاعات الغذائٓةضرورة وجود    
  ٓساعدٌا فْ الوصول لمتهٓز فْ األداء. ،الشركات توفٓر كادر ذو كفاءة عالٓة

بعنوان: القيادة التحويمية وعالقتيا باألداء التنظيمي ( 2016دراسة )حسونة،  .17.12
 الدولية العاممة بقطاع غزة(.)دراسة ميدانية عمى العاممين في المنظمات 

مٓة واألداء التىظٓهْ لدى العاهمٓن        ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ توضٓح العالقة بٓن القٓادة التحٓو
فْ الهىظهات الدولٓة بقطاع غزة، وهستوى تطبٓق كل هىٍها لدى العاهمٓن، والخروج بتوصٓات 
تعهل عمِ ٓزادة االٌتهام بٍذا الجاىب. واعتهدت الدراسة الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ، وتكون 

هع الدراسة هن جهٓع العاهمٓن فْ الهىظهات الدولٓة التْ تعهل فْ قطاع غزة، والتْ ٓبمغ هجت
( هىظهات تم تحدٓدٌا 10( هؤسسة، وقاهت الباحثة باختٓار عٓىة هكوىة هن )82إجهالْ عددٌا )

بىاًء عمِ عدد العاهمٓن فٍٓا، حٓث حاولت الباحثة اختٓار الهىظهات بحٓث ال ٓقل عدد العاهمٓن 
( هوظف إلعطاء الدراسة قدرة أكبر عمِ التعهٓم ولتهثل الىتائج أكبر فئة هن تمك 20ٍا عن )فٓ

( 209الهؤسسات، وتم استخدام االستباىة كأداة رئٓسٓة لجهع البٓاىات، حٓث تم توٓزعٍا عمِ )
 %. 97( استباىة، أي أن ىسبة االسترداد بمغت 203هبحوث، وتم تعبئة واسترداد )

  اسة إلى العديد من النتائج أىميا:وقد توصمت الدر 

أظٍرت ىتائج الدراسة وجود درجة هرتفعة هن الهوافقة عمِ هجال األداء التىظٓهْ هن قبل    
%(، كها أثبتت أن عىصري )التأثٓر الهثالْ 87أفراد عٓىة الدراسة بهتوسط حسابْ قدرة)

داء التىظٓهْ لدى العاهمٓن فْ واالعتبارات الفردٓة( ٓؤثران تأثٓرًا ذا داللة إحصائٓة عمِ األ
الهؤسسات الدولٓة بقطاع غزة، كها وبٓىت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن 
مٓة لدى العاهمٓن فْ الهؤسسات الدولٓة بقطاع غزة تعز  استجابات الهبحوثٓن حول القٓادة التحٓو
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فْ، سىوات الخبرة،(، بٓىها أظٍرت لمهتغٓرات)الجىس ، العهر، الحالة االجتهاعٓة، الهسهِ الوظٓ
ل العمهْ لصالح حهمة الدراسات  وجود فروق فردٓة فْ استجابات الهبحوثٓن تعزى لهتغٓر الهٌؤ

 العمٓا. 

  وخمصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا:

ٓن اختٓار القادة اإلدآرٓن ههن تتوافر لدٍٓم الخبرة والصفات والخصائص التْ تؤثر فْ الهرؤوس 
ر األداء التىظٓهْ ككل. كذلك أظٍرت بأىً ٓهكن تحسٓن  م وبالتالْ تطٓو ر أداٌؤ بٍدف تطٓو
األداء التىظٓهْ فْ الهىظهات الدولٓة العاهمة فْ قطاع غزة هن خالل العدٓد هن الىقاط أٌهٍا: 

الباب  تفوٓض الصالحٓات لمعاهمٓن األقل تىظٓهًٓا، تقدٓم التدٓرب الكافْ والهىاسب لمهوظفٓن، فتح
أهام الهوظفٓن لمهشاركة أكثر فْ عهمٓة اتخاذ القرار هن خالل عقد اجتهاعات دوٓرة لٍم 

 .واالستهاع لٍم وتعٓزز روح التىافس اإلٓجابْ بٓن الهوظفٓن
 

التقييم الذاتي والتخطيط االستارتيجي وعالقتو بعنوان: ( 2015، جبردراسة ) .18.12
 غزة.-بتحسين األداء المؤسسي في وازرة الصحة

بوازرة الصحة بغزة  ٌدفت الدراسة إلِ التعرف عمِ واقع التقٓٓم الذاتْ والتخطٓط االستراتٓجْ    
والكشف عن العالقة بٓن التقٓٓم الذاتْ والتخطٓط  ،هن وجٍة ىظر العاهمٓن فْ الوظائف اإلشارفٓة

هىٍج ولتحقٓق أٌداف الدراسة استخدهت الباحثة ال ،االستراتٓجْ بتحسٓن األداء الهؤسسْ
وقاهت بتصهٓم استباىة لمتعرف عمِ التقٓٓم الذاتْ والتخطٓط االستراتٓجْ  ،الوصفْ التحمٓمْ

واستخدهت  ،( فقرة68) وتحتوي عمِ ،وعالقتً بتحسٓن األداء الهؤسسْ بوزارة الصحة فْ غزة
استباىً ( 30) حٓث تم توٓزع عٓىة اسطالعٓة حجهٍا ،الباحثة طٓرقة العٓىة العشوائٓة الطبقٓة

( 276وبعد ذلك تم توٓزع) ،لمتأكد هن صدق وثبا االستباىً وقد تم استبعادٌم هن التحمٓل الىٍائْ
ولهعالجة البٓاىات اإلحصائٓة تم  ،%100استباىً عمِ هجتهع الدراسة وقد تم استردادٌا بىسبة

 (. SPSSاستخدام برىاهج الرزم اإلحصائٓة)

 :ىمياوتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أ

ة ذات داللً إحصائٓة بٓن التقٓٓم الذاتْ والتخطٓط االستراتٓجْ وبٓن      وجود عالقة طردٓة قٓو
وبمغت درجة هوافقة أفراد عٓىة الدراسة عمِ  ،تحسٓن األداء الهؤسسْ بوزارة الصحة فْ غزة

بمغت و  ،%(55.11جهٓع فقرات هور واقع التقٓٓم الذاتْ بوزارة الصحة بدرجة هتوسطة بىسبة )
درجة هوافقة عٓىة الدراسة عمِ جهٓع فقرات هحور واقع التخطٓط االستراتٓجْ بوزارة الصحة 
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وبمغت درجة هوافقة عٓىة الدراسة عمِ جهٓع فقرات هحور  ،%(57.37) بدرجة هتوسطة بىسبة
 .%(52.28) واقع األداء الهؤسسْ بوزارة الصحة بدرجة هتوسطة بىسبة

 :وتوصمت الدراسة لعدة توصيات أىميا 

التقٓٓم الذاتْ بتم العهل وفقٍا هن قبل الهوظفٓن  وضع آلٓات هحددة وههىٍجة لعهمٓة    
تعهل عمِ تعٓزز هشاركة  وكذلك وضع آلٓات هحددة وههىٍجة ،بالزظائف اإلشرافٓة بالوزارة

وكذا وضع آلٓات هحددة  ،الهجتهع الداخمْ والخارجْ لموزارة فْ عهمٓة التخطٓط االستراتٓجْ
وههىٍجة لتحسٓن األداء الهؤسسْ ٓتم العهل وفقٍا هن قبل الهوظفٓن بالوظائف اإلشارفٓة 

 بالوزارة.
 

ميارات التخطيط االستراتيجي لدى بعنوان: ( 2014،حسنة  بوأدراسة ) .19.12
قيادات كميات التربية في الجامعات الفمسطينية وعالقتة بتحسين األداء المؤسسي 

 ليا.

ٌدفت الدارسة التعرف إلِ درجة ههارسة قٓادات كمٓات التربٓة فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة     
وعالقتٍا بتحسٓن األداء الهؤسسْ لٍا هن وجٍة ىظر أعضاء  لهٍارات التخطٓط االستارتٓجْ،

الٍٓئة التدٓرسٓة فٍٓا ولإلجابة عن أسئمة الدارسة قام الباحث باستخدام الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ، 
وذلك لهالءهتً لهوضوع الدارسة، ولتحقٓق أٌداف الدارسة قام الباحث باستخدام استباىتٓن، األولِ 

دات كمٓات التربٓة بالجاهعات الفمسطٓىٓة لهٍارات التخطٓط االستارتٓجْ، لقٓاس درجة ههارسة)قٓا
فقرة، والثاىٓة لقٓاس درجة ههارسة قٓادات كمٓات التربٓة فْ الجاهعات  33وقد تكوىت هن 

( فقرة وتكون هجتهع الدارسة هن  20الفمسطٓىٓة لتحسٓن األداء الهؤسسْ لٍا، وقد تكوىت هن ) 
ر، جهٓع أعضاء الٍٓئة ال تدٓرسٓة فْ كمٓات التربٓة فْ الجاهعة اإلسالهٓة،  وجاهعة األٌز

، وقد تم توٓزع أداة  عضواً  149والبالغ عددٌم  2014-2013وجاهعة األقصِ لمعام الدراسْ 
% هن أفراد هجتهع 72استباىً أي بىسبة  107الدراسة عمِ جهٓع هجتهع الدراسة و تم استرداد 

 الدراسة .

 :لى عدة نتائج من أىمياوتوصمت الدراسة إ 

لقد بمغت درجة هوافقة أفراد هوافقة أفراد عٓىة الدارسة عمِ ههارسة قٓادات كمٓات التربٓة فْ   
%، وكذلك 77.14الجاهعات الفمسطٓىٓة لهٍاارت التخطٓط االستارتٓجْ إلِ درجة هرتفعة بىسبة 

ٌٓئة التدٓرس لدرجة  وجود عالقة طردٓة هتوسطة ذات داللً إحصائٓة بٓن تقدٓرات أعضاء
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اهتالك قٓادات كمٓات التربٓة فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة لهٍارات التخطٓط االستراتٓجْ، وتقدٓراتٍم 
  لدرجة ههارستٍم لتحسٓن األداء الهؤسسْ.

 :وصمت الدراسة لعدة توصيات أىمياوت

تعهل عمِ تعٓزز هشاركة الهجتهع الداخمْ والخارجْ لكمٓات  وضع آلٓات هحددة وههىٍجة،   
التربٓة فْ عهمة التخطٓط االستراتٓجْ، وكذلك هراعاة الهروىة فْ الخطط االستراتٓجٓة، بحٓث 
تعهل عمِ ربط استراتٓجٓة الكمٓة هع الظروف الهحٓط بٍا، واألٌتهام بالبدائل االستراتٓجٓة عىد 

   كثرة التغٓرات السٓاسٓة واألقتصادٓة التْ تؤثر فْ عهمٓة التطبٓق. إعداد الخطط التىفٓذٓة، بسبب
 
 

)دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء بعنوان: ( 2011، الدجنيدراسة ) .20.12
 المؤسسي( دراسة وصفية تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية.

التعرف إلِ واقع التخطٓط االستراتٓجْ فْ تحقٓق جودة األداء  ٌدفت الدراسة التعرف إلِ    
وتقدٓم هؤشرات أداء واضحة وهحددات لألداء الهؤسسْ الفاعل لكافة هكوىاتً هن بٓن  ،الهؤسسْ

ٓرة لألرتقاء  ،الهؤشرات والهعآٓر الدولٓة التْ تىاسب البٓئة الفمسطٓىٓة ووضع هقترحات تطٓو
 حٓث بمغت عٓىة الدراسة ،لهؤشرات األداء لهجاالت العهل الهؤسسْ بجودة األداء الهؤسسْ وفقاً 

 .( هوظفًا فْ جاهعات قطاع غزة130)

 :وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا

وجود عالقة بٓن هستوى دور التخطٓط االستراتٓجْ وهعٓار الفمسفة والرسالة واألٌداف كأحد  
وتوافر جودة التخطٓط االستراتٓجْ فْ بعدٍٓا التحمٓل البٓئْ لمبٓئة  ،أبعاد جودة األداء الهؤسسْ

 ،وكذلك وجود عالقة بٓن دور التخطٓط االستراتٓجْ وجودة األداء الهؤسسْ ،الداخمٓة والخارجٓة

أثر تطبيق مفيوم إدارة الجودة بعنوان:  (2011، أبو زيادةدراسة ) .21.12
في عينة من المصارف دراسة تطبيقية  -الشاممة عمى األداء التنظيمي

 التجارية الفمسطينية

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرف عمِ أثر تطبٓق هفٍوم إدارة الجودة الشاهمة عمِ األداء    
ر استباىة  التىظٓهْ فْ الهصارف التجآرة الفمسطٓىٓة، ولتحقٓق ذلك، قام الباحث بتصهٓم وتطٓو

 .( هدٓراً 112) دٌالغرض جهع البٓاىات هن أفراد العٓىة التْ بمغ تعدا
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 :وتوصمت الدراسة إلى نتائج من أىميا

أن الهصارف التجآرة الفمسطٓىٓة تٍتم بشكل عام بتطبٓق كافة أبعاد الجودة الشاهمة بدرجة    
بأداء الموارد  لهرتبطةاهتوسطة، كها أن اتجاٌات الهبحوثٓن ىحو هستوى أبعاد األداء التىظٓهْ 

كها تبٓن أىً ٓوجد أثر ٌام ذو داللً إحصائٓة  ،البشرية بشكل عام جاءت بدرجة متوسطة أيضاً 
  .ألبعاد إدارة الجودة الشاهمة هجتهعة عمِ األداء التىظٓهْ الهرتبط بإداء الهوارد البشٓرة

 :وأوصت الدراسة

ادة  االٌتهام والوعْ بتطبٓق كافة أبعاد إدارة الجودة بضرورة قٓام الهصارف التجآرة الفمسطٓىٓة بٓز
اف ىحو تحسٓن األداء التىظٓهْ.  الشاهمة بشكل شاهل ٌو

 

 :الدراسات العربيةثانيًا: 

 :جودة الخدماتالمحور األول: الدراسات العربية التي تناولت موضوع 

جودة الخدمات المصرفية اإللكترونية عمى أثر  (2016، الباىي)دراسة  .22.12
 الزبائن.رضا 

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرف عمِ أثر جودة الخدهات الهصرفٓة األلكتروىٓة     
وقد جاءت إلختتبار  ،عمِ رضا الزبائن األهان(،السٓرة،توفٓر الوقت ،بأبعادٌا)سٍولة االستخدام

وتم استخدام الهىٍج اإلحصائْ الوصفْ فْ ٌذي  ،الفرضٓات التْ طرحت لهعالجة هشكمة البحث
تكون هجتهع الدراسة هن زبائن البىك اإلسالهْ األردىْ فْ هدٓىة عهان ،الدراسة ولتحقٓق  ،ٓو

ر أداة الدراسة )االستباىة( واشتهمت عمِ) ( فقرة لغآات جهع 41أٌداف الدراسة قام الباحث بتٓو
( 283حٓث تم استرجاع) ،(هستجٓب340عطت) البٓاىات األولٓة هن هجتهع الدراسة و التْ

وقد تم  ،%(81.97( بها ٓشمك ىسبة )232استباىة هىٍا وبمغعدد االستباىات الصالحة لمتحمٓل )
وفْ ضوء ذلك تم  ،إختٓار عٓىة هالئهة هن زبائن فروع البىك اإلسالهْ األردىْ فْ هدٓىة عهان

ختٓار الفرضٓات باستخدام ،جهع البٓاىات لمعموم  برىاهج الحزهة اإلحصائٓة وتحمٓمٍا وا 
  (spssاإلجتهاعٓة)

 :وتوصمت الدراسةإلى مجموعة من النتائج أبرزىا 
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أن هستوة جودة الخدهات الهصرفٓة اإللكتروىٓة بشكل عام فْ البىك اإلسالهْ األردىْ فْ    
حٓث تراوحت الهتوسطات  ،هدٓىة عهان وفروعً هن وجٍة ىظر عٓىة الدراسة كان هرتفعاً 

الحسابٓة لجودة الخدهات الهصرفٓة اإللكتروىٓة بشكل عام فْ البىك اإلسالهْ األردىْ فْ هدٓىة 
وكذلك وجود أثر ذي  (.6.197) ( بهتوسط كمْ هقدارة6.349-5.866) عهان وفروعة بٓن

 ،السٓرة ،ٓر الوقتتوف ،سٍولة االستخدام) داللً إحصائٓة لجودة الخدهات الهصرفٓة الأللكتروىٓة
عىد هستوى داللً  ،األهان( كل عمِ حدي عمِ رضا الزبائن فْ البىك اإلسالهْ األردىْ

(α≤0.05). 

 :وخلصت الدراسة إلً مجموعة من التوصَات أهمها 

 روىٓة هحل الدراسةتبٓن هن ىتائج الدراسة أن هستوى تأثٓر أبعاد جودة الخدهات الهصرفٓة األلكت 
هها ٓتطمب هن البىك ضرورة  ،كانت مرتفعة ،(األهان ،السٓرة ،توفٓر الوقت ،االستخدامسٍولة )

الهحافظة عمِ الهستوى الهرتفع أبعاد جودة تمك الخدهات وهراقبتٍا هن حٓن ألخر. ضرورة قٓام 
البىك بدراسات دوٓرة لقٓاس فعالٓة الخدهات الهصرفٓة األلكتروىٓة وضهان الزبائن والهحافظة 

فضاًل عن التطور الهستهر  ،خاصة وأن توقعات وخبرات الزبائن تتفاوت هن زبون ألخر ،عمٍٓم
 فْ هجال التكىولوجٓا وأهظهة اإلتصال.

( بعنوان: أثر جودة الخدمات المقدمة من قبل 2016دراسة )الخزام،  .23.12
)دزاطت جطبُلُت على الصخدوق  منظمات المجتمع المدني عمى رضا المستفيدين

ت في ألازدن(ألازدوي الهاش  مي للخىمُت البشٍس

طار فكري لهوضوع جودة الخدهة والرضا ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تقدٓم عرض ىظري،      ،وا 
وبٓان أثر جودة الخدهة الهقدهة هن هىظهات الهجتهع الهدىْ ههثمة بالصىدوق األردىْ الٍاشهْ 

وقد اعتهدت الدراسة عمِ  ،لمتىهٓة البشٓرة فْ األردن فْ تحقٓق رضا الهستفٓدٓن هن خدهاتً
 ،استخدام الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ حٓث جهعت البٓاىات هن خالل الهصادر األولٓة و الثاىوٓة

 ،(استباىً عمِ الهستفٓدبن هن الخدهات التْ تقدهٍا الهىظهة350ولتحقٓق ٌدف الدراسة وزعت)
( استباىً عٓر 24اد)وتم استبع ،%92بىسبة استرداد ها ٓقارب  ،( استباىة490وأسترد هىٍا)

 .%95(استباىً بىسبة466) لٓكون عدد االستباىات القابمة لمتحمٓل ،صالحة لمتحمٓل

 :وأثبتت نتائج الدراسة 
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أن ٌىاك أثر لجهٓع أبعاد جودة الخدهة الهقدهة هن قبل الصىدوق األردىْ الٍاشهْ     
والهٍىٓة( ورضا  ،االعتهادٓة ،ةالسٓرة والخصوصٓ ،والتهٓز واألتقان ،واألهان ،الثقة ،)الشفافٓة

 إن كاىت هجتهعة أو كاًل عمِ حدة. ،الهستفٓدٓن

باإلضافة  ،رورة االٌتهام ببعد الشفافٓة لدى الصىدوق لهتابعة تقدٓم الخدهات وتحسٓن جودتٍاضب
ر هٍارات العاهمٓن وتحسٓن قدراتٍم فْ حل الهشكالت التْ تواجٍٍم أثىاء تقدٓم  ،إلِ تطٓو

 وتدٓرب العاهمٓن عمِ هٍارة تقدٓم الخدهة لمهستفٓدٓن.  ،الخدهات

بعنوان: أثر جودة خدمات التعميم الجامعي ( 2015دراسة )لحول وآخرون،  .24.12
عمى تحقيق رضا الطالب، دراسة حالة، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير 

 الجزائر.-بجامعة باتنة

مٓم العالْ فْ الجزائر هن وجٍة ىظر الطالب، ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تقٓٓم جودة خدهات التع   
هفردة عمِ طٓرق استباىً  372وألغراض الدراسة تم جهع البٓاىات هن عٓىة هىظهة تقدر ب 

 صههت لٍذي الغآة، كها استخدهت الدراسة األسالٓب اإلحصائٓة الوصفٓة واالستداللٓة.

 :وتشير نتائج الدراسة إلى 

وجود تأثٓر دي داللً إحصائٓة لجودة الخجهات التعمٓهٓة الهقدهة هن طرف كمٓة العموم   
% فقط لدٍٓم رضا 11.8االقتصادٓة وعموم التسٓٓر بجاهعة باتىة إجهااًل عمِ رضا الطالب، وأن 

ْ ىسبة ضعٓفة جدًا، وتبٓن وجود درجة هوافقة هتوسطة عمِ خدهات  عن خدهات ٌذي الكمٓة ٌو
ا عدا خدهة التكىولوجٓا التعمٓهٓة حٓث كاىت الهوافقة هىخفضة، وكل ذلك سببً عدم الكمٓة، ه

إٌتهام الكمٓة ببعض الخدهات، األهر الذي أدى إلِ عدم تحقٓق لهتطمبات الطالب وهن ثم عدم 
 رضاي.

 :وأوصت الدراسة

ن التوصٓات بٍدف الجزائر بعدد ه-كمٓة العموم االقتصادٓة والتجآرة وعموم التسٓٓر بجاهعة باتىة 
 كسب رضا الطالب حسب هتطمباتً الهٍآرة واالبداعٓة، أٌهٍا:

  التأكٓد عمِ ضرورة ارتباط التعمٓم العام والجاهعْ بحاجة العهل فْ عهمٓة هستهرة وتحقٓق
 التكاهل بٓىٍها، وذلك هن خالل تدٓرب القوى البشٓرة بعد تأٌٓمٍا.

  أجل رفع االىتاجٓة عمِ جهٓع الهستوٓات.التأكٓد عمِ التقٓٓم الهستهر لألدوات هن 
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قياس أبعاد جودة الخدمة المصرفية من وجية بعنوان: ( 2014، عبوددراسة ) .25.12
 نظر الزبتئن بإستخدام مدخل الفجوات.

حٓث جاءت ٌذي الدراسة لبحث أٌهٓة الجودة، وهىاٌج تطبٓقٍا وفق األبعاد الهتفق عمٍٓا،    
دفت الدراسة إلِ قٓاس أبعاد  جودة الخدهة الهصرفٓة )الهمهوسٓة،اإلعتهادٓة،األهان،وسرعة ٌو

األستىجابة،واإلٌتهام( ، فْ عدد هن الهصارف بهدٓىة بغداد بدولة العراق ، وذلك لمكشف عن 
الفجوات بٓن الهدركات و توقعات الزبائن لهستوى جودة الخدهات التْ تقدهٍا الهصارف هن 

لجهع البٓاىات فْ الجاىب العمهْ وقد صههت فقراتٍا  الزبائن، وتم استخدام اإلستبٓان وجٍة
( لقٓاس جودة الخدهات الهصرفٓة وكان عدد الزبائن لعٓىة Servqualباإلستفادة هن ىهوذج )

 .زبون 120الدراسة 

 :وأشارت النتائج

أن كل أبعاد وعىاصر جودة الخدهة الهصرفٓة فًٓ فرق بٓن الخدهة الهقدهة والتْ ٓدركٍا    
الزبون وبٓن الخدهة التْ ٓتوقعٍا، وأن ٌىاك إختالفات فْ درجة األٌهٓة والترتٓب التْ ٓولٍٓا 

اهة الزبائن لألبعاد التْ تسهوا بٍا جودة الخدهة الهصرفٓة فْ الهصارف الهبحوثة، أن الثقافة الع
فْ جودة الخدهة لم تأخذ هداٌا لدى الكثٓر هن اإلدارات حٓث ٓتم التركٓز عمِ هؤشرات الربحٓة 

 والكسب دون الىظر إلِ رضا الزبائن، 

 :كما أوصت الدراسة

بضرورة رفع الوعْ لدى العاهمٓن فْ الهصارف بها ٓعزز ثقافة جودة الخدهة والتعرف عمِ  
التعاون هع الجاهعات والهراكز البحثٓة هن أجل تعٓزز الجواىب وضرورة  أبعادٌا وألٓات تطبٓقٍا،

ٓجاد الحمول لٍا.  التطبٓقٓة ودراسة الهشكالت وا 

ات المصرفية عمى مجودة الخدأبعاد بعنوان أثر ( 2014،النعيماتدراسة ) .26.12
 دراسة ميدانية عمى المصارف األردنية. -األداء

دفت ٌذي الدراسة    إلِ التعرف عمِ أثر أبعاد جودة الخدهات الهصرفٓة عمِ األداء فْ  ٌو
وتكوم مجتمع  ، (SERVPERFب)وذلك باستخدام مقياس األداء والمعروف ،الهصارف األردىٓة

جهٓع العاهمٓن و العهالء فْ الهصارف األردىٓة فْ العاصهة عهان، وتم استخدام أداة الدراسة من 
استباىة عمِ العاهمٓن وتم استعادتٍا كاهمة وجهٓعٍا  400الدراسة)االستباىة( ، حٓث تم توٓزع 
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استباىة هىٍا فقط  473استباىة عمِ العهالء وتم استعادة  600صالحة لمتحمٓل، كها تم توٓزع 
 .تباىة صالحة لمتحمٓلاس 441

  :وأضيرت نتائج الدراسة

أن هستوى اإلدراك العام لجهٓع أفراد عٓىة الدراسة هن عهالء وعاهمٓن لجودة الخدهات الهصرفٓة 
هرتفع، وأضٍرت أٓضًا وجود فروق هعىوٓة فْ تصورات عٓىة الدراسة )العاهمٓن والعهالء( حول 

 )الرضا والوالء( لصالح العاهمٓن، هن هىظور العهالء أبعاد جودة الخدهات الهصرفٓة، وحول األداء
ووجود أثر هعىوى ألبعاد جودة الخدهات الهصرفٓة عمِ األداء فْ الهصارف األردىٓة بالجواىب 

 الهمهوسة لمخدهة الهصرفٓة، 

 وأصت الدراسة:

التكىولوجٓا ضرورة العهل عمِ تحدٓث الخدهة الهصرفٓة الهقدهة لمعهالء هن خالل توظٓف ب   
والقٓام بدراسات هستقبمٓة هشابٍة تتضهن هىظور العهمٓات الداخمٓة وهىظور التعمم والىهو لضهان 

 .رضا ووالء العهالء

بعنوان: )تحديد مستوى جودة الخدمات االجتماعية ( 2014دراسة )شحادة،  .27.12
  وفق رضا المستفيد(

الهقدهة وفق رضا الهستفٓد عن تمك هستوى جودة الخدهة ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تحدٓد        
وهحاولة الهساٌهة فْ هساعدة األخصائْ االجتهاعْ عمِ  ،الخدهة بواقع الههارسة الهٍىٓة

 ،االرتقاء بهستوى جودة الخدهات الهقدهة لمعهالء هن خالل االٌتهام بتحقٓق رضا الهستفٓد
الوصفٓة هعتهدة فْ ذلك استخدهت ٌذي الدراسة ىهط الدراسات  ،وقٓاسً كهحدد لجودة الخدهة

وصههت استباىة شهمت  ،عمِ هىٍج الهسح االجتهاعْ بطٓرقة العٓىة العشوائٓة لمهستفٓدبن
وزعت عمِ عٓىة  ، االتصال(،الخصوصٓة،الهعموهات،السٓرة،هتغٓرات الدراسة التالٓة )االعتهادٓة

 .عشوائٓة هن الهستفٓدٓن هن خدهات األخصائٓٓن االجتهاعٓٓن

 :النتائجيرت ظوأ

وأن تقٓٓم العهالء لجودة  ،ضعف هستوى جودة الخدهة بهحدداتٍا الفرعٓة بواقع الههارسة الهٍىٓة 
كها أن جودة الخدهة تعهل  ،الخدهة هن خالل الهؤشرات الخاصة بالتقٓٓم تختمف هن عهٓل ألخر

 .عمِ تحقٓق رضا العهٓل
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 :وأوصت الدراسة

  ة بهجاالت الههارسة األخرى.باالٌتهام بالجاىب الفىْ بالخدهة هقارى

 

دور جودة الخدمة في تعزيز أثر التوجو بعنوان: ( 2011، قدورةدراسة ) .28.12
 بالزبائن عمى الرضا في بيئة الجامعات األردنية الخاصة.

الجاهعات بالطمبة وجودة الخدهة  ٌدفت الدراسة الحالٓة إلِ التعرف عمِ العالقة بٓن توجة   
حٓث شهمت الدراسة كاًل  التعمٓهٓة ورضا طمبة الدراسات العمٓا فْ الجاهعات الخاصة األردىٓة،

هن جاهعة الشرق األوسط وجاهعة عهان العربٓة وجاهعة جدارا لكوهٍا هتخصصة بالدراسات 
 العمٓا.

واستخدام عدد هن  SPSSإلحصائْ وتم اعتهاد التحمٓل اإلحصائْ باالستباىة بالبرىاهج ا 
األدوات واالسالٓب اإلحصائٓة هىٍا تحمٓل االىحدار البسٓك والهعتهد إضافة إلِ تحمٓل الهسار 

Path Analysis  باستخدام برىاهجOMOS 7 . 

 :وأضيرت نتائج الدراسة

 ،توجً الجاهعة بالطمبة فْ الجاهعات عٓىة الدراسة ٌو بشكل عام هتوسطأن هستوى    

 ،وأضهرت كذلك أن جودة الخدمة التعليمية في الجامعات عينة الدراسة هو بشكل عام مرتفع 

فْ  االستجابة(،الموثوقة ،االعتمادية،وبينت فيما يخص أبعدة جودة الخدمة التعليمية) الملموسية
 الجاهعات عٓىة الدراسة ٌو بشكل عام هرتفع ىسبًٓا .وفٓها ٓخص التقهص العاطفْ لجودة الخدهة

 التعمٓهٓة فْ الجاهعات عٓىة الدراسة ٌو بشكل عام هتوسط.

 :وتوصمت الدراسة إلى عدد من التوصيات نذكر أىما   

ضرورة اٌتهام الجاهعات بتحقٓق رضا الطمبة أىً ٓعد تقٓٓهًا شاهاًل لمخدهة التعمٓهٓة وتوجٍات  
أٌتهاهًا ورعآة أكثر بها الجاهعة هن وجٍة ىظر الطمبة، كذلك ضرورة إٓالء الجاهعات الطمبة 

ٓعزز هن توجٍٍا بالطمبة وذلك لتأثٓر الدراسة األثر الكبٓر لتوجً الجاهعة بالطمبة عمِ كل هن 
وضرورة سعْ الجاهعات لتحسٓن هستوٓات جودة عالٓة هن خالل  ،جودة الخدهة ورضا الطمبة

التعاطف(، وكها  الستجابة،ا الهوثوقٓة، االعتهادٓة، )الهمهوسٓة، االٌتهام بكافة أبعاد الجودة
 أكدت الدراسة حاجتٍا الشدٓدة لالٌتهام بٍذي األبعاد،
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عمى  والتسويق بالعالقاتأثر جودة الخدمة بعنوان: ( 2010،المطيريدراسة ) .29.12
دراسة تحميمية عمى عينة من المسافرين عمى شركة طيران الجزيرة  -والء الزبائن

 .في دولة الكويت

ق بالعالقات عمِ والء الزبائن ٌدفت الدراسة       إلِ الكشف عن أثر جودة الخدهة و التسٓو
ت، تم اعتهاد عٓىة الهالئهة التْ تتكون هن)عمو شركة  ( 600طٓران الجٓزرة فْ دولة الكٓو

هسافر،تم توٓزع االستباىات عمٍٓم وقد بمغت عدد االستباىات الهستردة والصالحة لمتحمٓل 
 هن هجهوع استباىات الهوزعة، %(76.33( وبىسبة)485اإلحصائْ)

 :وبينت نتائج الدراسة 

اعتدال هستوى جودة خدهة الطٓران هن وجٍة ىظر الهسافٓرن عٓىة الدراسة ولكافة أبعاد    
كها بٓىت  األهان، والتعطف(، االعتهادٓة، االستجابة، الهوثوقٓة، )الهمهوسٓة، الجودة الخهسة

الدراسة اىخفاض هستوى الوالء لزبائن الشركة، وقد أضٍرت الدراسة عدد هن الىتائج ٓأتْ فْ 
األهان،  )الهمهوسٓة، االعتهادٓة، االستجابة، الهوثوقٓة، هقدهتٍا أن لجودة الخدهة الهقدهة

 ى داللةى والء الزبائن لشركة طٓران الجٓزرة عىد هستو والتعطف(، أثر هوجب وهباشر عمِ هستو 
األهان،  )الهمهوسٓة، االعتهادٓة، االستجابة، الهوثوقٓة، (. وكذلك لجودة الخدهة الهقدهة0.05)

ق بالعالقات فْ شرطة طٓران الجٓزرة عىد هستوى  والتعطف(، أثر هوجب وهباشر عمِ التسٓو
( أثر هوجب واالتصاالت االلتزام، )الثقة، (، كها بٓىت الدراسة أن لمتسوق بالعالقات0.05) داللة

 (. 0.05) وهباشر عمِ هستوى والء الزبائن لشركة طٓران الجٓزرة عىد هستوى داللة

  :وتوصمت الدراسة لعدد من التوصيات أىميا

وضرورة  ،ضرورة تركٓز شركة طٓران الجٓزرة فْ سٓاساتٍا اإلدآرة عمِ جودة خدهة الطٓران 
وتوصْ الدراسة  ،وتوعٓتٍم ألٌهٓة التسوق بالعالقاتتدٓرب اإلدآرٓن فْ شركة الجٓزرة لمطٓران 

ادة إىتاجٓتٍم  شركة الجٓزرة لمطٓران بأٌهٓة تفعٓل ىظام الحوافز والهكافأت لمهوضفٓن وذلك لٓز
 وفاعمٓتٍم.

 :األداء التنظيميالمحور الثاني: الدراسات العربية التي تناولت موضوع 

التنظيمي في تحسين األداء أثر التطوير بعنوان:  (2016دراسة )الدعجة،  .30.12
لدى الجيات المشاركة في جائزة الممك عبد اهلل  –دراسة ميدانية  -المؤسسي

 الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية
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ر التىظٓهْ لدى الجٍات الهشاركة فْ جائزة    ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرف عمِ أثر التطٓو
وتكهن اٌهٓة ٌذي الدراسة فْ عدة اعتبارات هىٍا  ،الهمك عبد اهلل عمِ تحسٓن األداء الهؤسسْ

ر التىظٓهْ  ،السعْ الحثٓث والهركز ىحو تحسٓن أداء الجٍات الهشاركة فْ الجائزة وبٓان التطٓو
وأثرة فْ تحسٓن األداء الهؤسسْ لدى الجٍات الهشاركة والفائدة التْ تقدهٍا لهتخذي القرار فْ 

وتكون هجتهع  ،ات الهىاسبة فٓها ٓتعمق بتحسٓن األداء تبىْ السٓاسات الواضحة واتخاذ القرار 
هن جهٓع الوزارات  ، (2013-2012الدراسة بعد اإلطالع عمِ دلٓل الجائزة لمدورة السادسة)

والهؤسسات العاهة والدوائر والسمطات الهستقمة الهشاركة والتْ تطبق هعآٓر جائزة الهمك عبداهلل 
 (استباىة.375وتم توٓزع) ،( ج90ًٍالبالغ عددٌا)لتهٓز األداء الحكوهْ والشفافٓة و 

 :وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا 

ر التىظٓهْ بأبعادة     ،)األٌداف واالستراتٓجٓات ٓوجد أثر ٌام ذو داللً احصائٓة لمتطٓو
ر الهورد البشري ،الٍٓكل التىظٓهْ ،والتشٓرعات استخدام التكىولوجٓا( فْ تحسٓن  ،تىهٓة وتطٓو

ٓجابْ لبعد )األٌداف  ،األداء الهؤسسْ لدى الجٍات الهشاركة بالجائزة ىاك تأثٓر ٌام وا  ٌو
ر التىظٓهْ بأبعادة) األٌداف  وجد أثر ٌام ذو داللً احصائٓة لمتطٓو واالستراتٓجٓات( ٓو

ر اله ،الٍٓكل التىظٓهْ ،والتشٓرعات ،واالستراتٓجٓات استخدام  ،ورد البشريتىهٓة وتطٓو
وجد أثر ٌام ذو  ،التكىولوجٓا( فْ بعد العهمٓات الداخمٓة كأحد أبعاد تحسٓن األداء الهؤسسْ  ٓو

ر التىظٓهْ بأبعادة) األٌداف واالستراتٓجٓات الٍٓكل  ،والتشٓرعات ،داللً احصائٓة لمتطٓو
ر الهورد البشري ،التىظٓهْ د هتمقْ الخدهة كأحد أبعاد استخدام التكىولوجٓا( فْ بع ،تىهٓة وتطٓو

ر التىظٓهْ بأبعادة) األٌداف  وجد أثر ٌام ذو داللً احصائٓة لمتطٓو تحسٓن األداء الهؤسسْ ٓو
ر الهورد البشري ،الٍٓكل التىظٓهْ ،والتشٓرعات ،واالستراتٓجٓات استخدام  ،تىهٓة وتطٓو

 ،الهؤسسْ التكىولوجٓا( فْ بعد التعمم والىهو كأحد أبعاد تحسٓن هستوى األداء

 :وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا 

ر الٍٓاكل التىظٓهٓة فْ الهؤسسات الشاركة بالجائزة بشكل هستهر ٓجعمٍا قادرة   العهل عمِ تطٓو
ر التىظٓهْ واألداء  ،عمِ هواكبة التغٓرات فْ بٓئة العهل وتحمٓل واقع حال وحدات التطٓو

الهؤسسْ والعهل عمِ دراسة الهٍام واألدوار التْ تقوم بٍا ٌذي الوحدات بٍدف بىاء وتعٓزز 
ٓرة فْ الجٍات الهشاركة  ،القدرات الهؤسسٓة لٍا وتفعٓل هبدأ التشاركٓة فْ صىع القرارات التطٓو

 ٓة.عهمالهن خالل اشراك الهوظفٓن فْ ٌذي 



41 
 

بعنوان: دور إدارة المعرفة في تحسين األداء ( 2015دراسة )حسينة،  .31.12
المؤسسي )دراسة حالة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسسير جامعة 

 بسكرة(.-محمد خضير 

إدارة الهعرفة فْ بقاء وىهو الهؤسسات  ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ إبراز الدور الذي تمعبة     
وهحاولة الرفع هن فعالٓتٍا وأداءٌا، فْ ظل التحدٓات الكبٓرة التْ تواجٍٍا، حٓث تبرز أٌهٓة 
إدارة الهعرفة هن خالل إضافة قٓهة لمهؤسسة وخمق هٓزة تىافسٓة وجعل الهؤسسة أكثر هروىة هن 

وأن هجتهع الدراسة ٌو جهٓع أستاذة كمٓة العموم خالل اعتهاد أشكال التىسٓق والتصهٓم والٍٓكمٓة. 
( استباىً عمة 60) ( أستاذ، وتم توٓزع172) االقتصادٓة لمتسٓٓر والعموم التجآرة والبالغ عددٌم

ٍا صالحة لمتحمٓل اإلحصائْ، ى( وتم االعتهاد عمٍٓا لكو 40) االساتذة فْ الكمٓة وتم استرجاع
 .الحصائٓة، ثم بعد ذلك تحمٓمٍاا spssوبعد إخراج الىتائج هن برىاهج 

 :إلى عدة نتائج أىميا وتوصمت الدراسة

إن هىٍج إدارة الهعرفة لً أٌهٓة خاصة فْ جهٓع الهؤسسات وفْ كل شركات القطاعات     
ات الىشاط فْ  ٓرة الحدٓثة التْ تحقق الفعالٓة الهطموبة فْ جهٓع هستٓو كوىٍا هن الهداخٓل التطٓو

ًا، والذي ٓهكن هن خاللً هراقبة ىشاط الهؤسسة الهؤسسة، ٓعتبر تقٓٓم  وقٓاس األداء أهرًا ضروٓر
دارة الهعرفة كوىٍا ههارسة تسٓٓٓرة تٍدف  واتخاذ القرارات التصحٓحٓة الالزهو لتحقٓق األٌداف، وا 

ف أخر ٌو تحسٓن األداء الهؤسسْ وتثهٓن قدراتٍا دإلِ تكثٓف الهؤسسة هع هحٓطٍا لٍا ٌ
ٓرة هن خالل ت ذا عن طٓرق التفكٓر اإلبداعْ الجٌو ل سموكٓات الفاعمٓن لصالح الهؤسسة ٌو حٓو

الذي ٍٓدف إلِ إحداث ٓقضً داخمٓة، وهن الىتائج العهمٓة أضٍرت الدراسة إن ألدراك األفراد 
دور فْ ىجاح إدارة الهعرفة الن اإلدارة هواكبة لمتطور التكىولجْ الهعرفْ، وتبٓن هن التحمٓل أن 

ارة الهعرفة بىسبة هتوسطة وجاءت فْ الهرتبة الرابعة ٓمٍٓا التخٓزن ثم التولٓد ثم الكمٓة تطبق إد
 التوٓزع أي أن الكمٓة تركز عمِ توٓزع الهعرفة بىسبة كبٓرة . 

 :وخمصت الدراسة لعدة توصيات أىميا

ة فْ العهل وهشاركة األساتذة فْ جهٓع عهمٓاٌا هع االخذ بآر     ائٍم إعطاء إدارة الهعرفة األولٓو
الشخصٓة فْ عٓن االعتبار، وضرورة االٌتهام بالىدوات والهؤتهرات العمهٓة وتشجٓع األبحاث 

 والدراسات الٍادفة إلِ تعٓزز الجاىب التطبٓقْ لمهعرفة،  
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التصدير في تحسين األداء  بعنوان: دور إستراتيجية( 2015دراسة )كحيمي،  .32.12
طولقة -المؤسسي )دراسة حالة مؤسسة حدود سميم لتوضيب وتصدير التمور

 بسكرة(.

ٌدغت ٌذي الدراسة التعرف عمِ ها ٌٓة إستراتٓجبة التصدٓر باإلضافة إلِ األداء الهؤسسْ،    
ٌري التالْ: ها وهن ٌذا الهىطمق أالدىا اإلجابة عمِ إشكالٓة الهوضوع الهتهثمة فْ السؤال الجو 

حٓث تم التطرق إلِ تحدٓد هفٍوم  ٌو دور إستراتٓجٓة التصدٓر فْ تحسٓن األداء الهؤسسْ؟
إستراتٓجٓة التصدٓر وأواعٍا، وكذا هساٌهة التصدٓر فْ تحسٓن األداء الهؤسسْ، وتكون هجتهع 

 (200) الدراسة هن عهال وهوظفْ هؤسسة حدود سمٓم لتوضٓب وتصدٓر التهور البالغ عددٌم
عاهل، ولموصول لتحقٓق أٌداف الهؤسسة تم المجوء إلِ استخدام أدوات هختمفة لجهع البٓاىات 

ْ الهقابمة ووثائق الهؤسسة والهالحظة.  ٌو

 :وتوصمت الدراسة لعدة نتائج أىميا

الىهو والتوسع التْ تحقق لمهؤسسة هكاسب إٓجابٓة  تعتبر إستراتٓجٓة التصدٓر هن إستراتٓجٓات  
ن التصدٓر هن اإلستراتٓجٓات الهٍهة لمهؤسسة هن  حٓث تسهح لٍا بالحصول عمِ األرباح، وا 
ىها فْ كٓفٓة الهحافظة  أجل البقاء حٓث أىً لم ٓعد الٍدف فقط فْ كٓفٓة كسب الزبائن الجدد وا 

 عمٍٓم وهسآرة أذواقٍم.

 :عدة توصيات أىميافيما قدمت الدراسة 

ادة العهل     إعطاء عىآة أكبر لمقطاع الخاص هن طرف الدولة لهٓزد هن التحفٓزات الجبائٓة لٓز
االستثهاري وخمق الفائض اإلىتاجْ هن أجل التصدٓر وتفعٓل دوري فْ العهل التصدٓري، وعمِ 

واإلدآرة هها ٓخدم هصمحة  الدولة أن تعهل عمِ ٓزادة تخفٓض القٓود الجهركٓة والجبائٓة
شجع قدوم الهستثهر األجىبْ الهباشر إلعطاء دٓىاهٓكٓة أكثر لمسوق  الهؤسسات الوطىٓة ٓو

 .الداخمٓة والتىافس هن أجل الدخول إلِ األسواق األجىبٓة

قياس فاعمية االستخدام لتكنولوجيا المعمومات  (2014، محمددراسة ) .33.12
 .واالتصاالت في األداء التنظيمي لمؤسسات المعمومات: دراسة تحميمة

 ٌدفت الدراسة إلِ التعرف عمِ فاعمٓة استخدام تكىولوجٓا الهعموهات واالتصاالت الهستخدهة   
ر  ،لتىظٓهْفْ هؤسسات الهعموهات وتحمٓل العالقة ها بٓن ٌذي االدوات واألداء ا حٓث تم تطٓو

 7فْ  351استهارات بحثٓة تتعمق بهتغٓرات الدراسة وتوٓزعٍا عمِ عٓىة الدراسة والبالغ عددٌا 
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وتم استخدام األسموب التحمٓمْ  ،%75وكاىت ىسبة االسترداد ب  ،هؤسسات وهراكز بحث
  .الوصفْ لهعالجة البٓاىات

 :نتائج من أىميا ىوتوصمت الدراسة إل

 ،% هن هؤسسات الهعموهات وهراكز البحث ٓتوفر فٍٓا قسم لمحاسوب أل28ْىسبتً أن ها    
ن  % هن 28كها تبٓن أن  ،% هن الهدراء ٓستخدهون الحاسوب االلْ فْ اداء أعهالٍم31وا 

فٍٓا ربط داخمْ ألجٍزة % هن ٌذي الهؤسسات ال ٓوجد 73أجٍزة الهدراء هتصمة باألىترىت ولكن 
% هن هؤسسات الهعموهات 8وتبٓن ان  ،و بٓن األقسام والدوائر االخرى الحاسوب بٓن العاهمٓن

واحتمت وسٓمة االتصال بالٍاتف والبٓرد االلكتروىْ  ،وهراكز البحث تسىخدم برهجة تبادل البٓاىات
الهرتبة االولِ فْ تعاهالت هؤسسات الهعموهات هع الهجٓزن وهزودي هصادر الهعموهات 

كها تبٓن وجود عالقة  ،دل الهعموهات بٓن االقسام و الدوائر االخرىوفْ هجال تبا ،والهستفٓدٓن
ارتباط آجابٓة بٓن هستوى استخدام تكىولوجٓا الهعموهات واالتصاالت واالداء الكمْ لألعهال 

 ووجود عالقة ارتباط آجابٓة بٓن هستوى استخدام االىترىت والعهل الجهاعْ. 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة توصيات أىميا:

تفعٓل استخداهات ادوات تكىولوجٓا الهعموهات واالتصاالت الحدٓثة كالربط الداخمْ ألجٍزة    
الحاسوب االلكتروىْ بٓن الوحدات واالقسام التىظٓهٓة لها لذلك هن اٌهٓة فْ تسٍٓل وتسٓرع اداء 

 كبٓر فْ تحسٓن االداء التىظٓهْ. أثرالعهمٓات ولها لً هن 

حدث الىظم البرهجٓة لمحوسبة أضرورة اطالع هؤسسات الهعموهات والهراكز البحثٓة عمِ    
اخذٓن باالعتبار دور ذلك فْ تقمٓل  ،ثر آجابْ عمِ االداءأوتعٓرف هدٓٓرٍم بٍا لها لٍا هن 

 التعمٓهات الروتٓىٓة
 

 أثر تطبيق نظم إدارة الجودةبعنوان: ( 2014، موسىدراسة ) 34.12
(2008/9001 ISO ) عمى تحسين االداء المؤسسي بالمؤسسات

 م( ىيئة الجمارك السودانية.2014-2010الخدمية)

( عمِ تحسٓن ISO 2008/9001)) ٌدفت ٌذا البحث إلِ هعرفة أثر تطبٓق إدارة الجودة   
االداء الهؤسسْ بٍٓئة الجهارك السوداىٓة وذلك هن خالل التعرف عمِ طبٓعة العالقة بٓن 
براز فاعمٓة  تطبٓقٍا لىظم إدارة الجودة وتحسٓن االداء الهؤسسْ، وبٓان درجة رضا العاهمٓن، وا 
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لجهارك وتحقٓق األٌداف اإلستراتٓجٓة بٍٓئة ا (ISO 2008/9001) تطبٓق ىظام إدارة الجودة
السوداىٓة، تم استخدام الهىٍج الوصفْ وقد تكوىت عٓىة البحث هن هدٓري اإلدارات والعاهمٓن 

 %.84 ( إستباىة بىسبة200) إستباىً تم إسترداد (238) بٍٓئة الجهارك السوداىٓة حٓث تم توٓزع

 :أبرزت نتائج البحث عن

 (ISO 2008/9001) الجودةإدارة وجود عالقة ذات داللً إحصائٓة بٓن تطبٓق ىظم    
)دعم اإلدارة  وتحسٓىاألداء الهؤسسْ بٍٓئة الجهارك السوداىٓة لجهٓع هتغٓرات ىظم إدارة الجودة

ر والتحسٓن  العمٓا، هشاركة العاهمٓن، التركٓز عمِ العهالء، التخطٓط االستراتٓجْ، الىظام، التطٓو
 ٓن تطبٓق ىظم إدارة الجودةالهستهر(، كها كشفت عن وجود عالقة ذات داللً إحصائٓة ب

(2008/9001 ISO )  وتحقٓق رضا العاهمٓن بٍٓئة الجهارك السوداىٓة، وكذلك وجود عالقة
وتحقٓق األٌداف  ( ISO 2008/9001)ذات داللً إحصائٓة بٓن تطبٓق ىظم إدارة الجودة

 اإلستراتٓجٓة.

 :وأوصى الباحث

بضرورة تعٓزز هستوى هعرفة جهٓع العاهمٓن فْ ٌٓئة الجهارك السوداىٓة بهىٍج تطبٓق ىظم   
بٓة واإلٌتهام بتابٓة إحتٓاجات العاهمٓن هن التدٓرب  إدارة الجودة هن خالل عقد الدورات التدٓر

 وقٓام اإلدارة العمٓا بتحفٓز العاهمٓن.
 

التعمم التنظيمي في أثر استراتيجيات بعنوان: ( 2013 ،بن حمدان)دراسة  .35.12
 األداء التنظيمي

ٌدفت الدراسة إلِ قٓاس هدى أثر استراتٓجٓات التعمم التىظٓهْ باألداء التىظٓهْ فْ     
هستشفٓات خاصة ضهن  8الهستشفٓات الخاصة العاهمة فْ هدٓىة ٌهان، وأجٓرت الدراسة عمِ 

 ( فردًا.243حدود هدٓىة عهان، عمِ عٓىة بمغ عددٌا )

 راسة إلى نتائج من أىميا:وتوصمت الد

وجود هستوٓات هتقاربة لتطبٓق الهستشفٓات الستراتٓجٓات التعمم التىظٓهْ، وكان أعالٌا   
الستراتٓجٓة التعمم بالتأكٓد عمِ االبتكار، أها بالىسبة لألداء التىظٓهْ فكان هرتفعًا سواء بالىسبة 

كها أشارت الىتائج إلِ وجود أثر هعىوي الستراتٓجٓات التعمم  لألداء الهقارن أو لألداء الداخمْ،
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التىظٓهْ فْ األداء التىظٓهْ لٍذي الهستشفٓات الخاصة فْ عهان لألسترشاد بٍا فْ كٓفٓة 
ر أدائٍا  .استخدام التعمم هن أجل تطٓو

 :وأوصت الدراسة

ر األداء لدى  بتعٓزز استراتٓجٓات التعمم التىظٓهْ فْ الهسشفٓات لها لٍا هن دور فْ تطٓو
 العاهمٓن.

 

أثر حوكمة المعرفة عمى زيادة فعالية األداء بعنوان: ( 2013، البكريدراسة ) .36.12
 دراسة ميدانية-التنظيمي

بٍٓئات الهواىئ  ٌدفت الدراسة إلِ دراسة وتحمٓل العالقة بٓن حوكهة الهعرفة واألداء التظٓهْ   
البحٓرة التابعة لقطاع الىقل البحري فْ هصر، هن حٓث طبٓعة ٌذي العالقة واتجاٌٍا وهدى 
قوتٍا، ولتحقٓق ٌذا الٍدف فقد قام الباحث بصٓاغة ثالث فروض عمهٓة تبحث فْ هدى وجود 

 ة قواهٍاعالقة بٓن حوكهة الهعرفة واألداء التىظٓهْ، وقد تم اختبار صحة ٌذي الفروض عمِ عٓى
 هفردة( هن بٓن العاهمٓن بٍٓئات الهواىئ. 574)

 وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:

وجود عالقة طردٓة ذات داللً إحصائٓة وقوٓة بٓن أبعاد حوكهة الهعرفة هحل الدراسة وبعضٍا 
 .البعض والتْ تؤثر عمِ فاعمٓة األداء التىظٓهْ فْ ٌٓئات الهواىئ

 الدراسة بضرورة االٌتهام بهفٍوم حوكهة الهعرفة. وأوصت
 

أثر تطبيق إدارة الجودة الشاممة عمى األداء بعنوان: ( 2013:جويحاندراسة ) .37.12
)دراسة ميدانية عمى الشركات الصناعية العاممة  المؤسسي لممنظمات الصناعية
 في منطقة سحاب الصناعية(.

ٌدفت الدراسة إلِ الكشف عن أثر تطبٓق أبعاد الجودة الشاهمة عمِ األداء األستراتٓجْ   
ولتحقٓق أٌداف الدراسة قام  سحاب.-اهلل الثاىْ الصىاعٓة لمهىظهات العاهمة فْ هدٓىة الهمك عبد

( تقٓس هدى تطبٓق أبعاد ثقافة الجودة فْ الهىظهات العاهمة 36الباحث بتصهٓم استباىً شهمت )
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ا عمِ األداء االستراتٓجْ لمهىظهات هن وجٍة ىظر أفراد عٓىة ف ْ هدٓىة سحاب الصىاعٓة وأثٌر
 ( هىظهة.72( هوظف هن هستوى االدارة العمٓا والوسطِ ٓهثمون )220الدراسة التْ تكوىت هن )

 وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:

  ْالهىظهات هحل الدراسة كان هتوسطًا.أن واقع تطبٓق أبعاد إدارة الجودة الشاهمة ف 
  وجود أثر ذو داللً إحصائٓة ألبعاد الجودة الشاهمة )الهتغٓر الهستقل( عمِ األداء

 األستراتٓجْ لمهىظهات )الهتغٓر التابع(.

 وقدمت الدراسة عدة توصيات أىميا:

 أبعادٌا تولْ الهىظهات الصىاعٓة أٌهٓة لغرس قٓم إدارة الجودة الشاهمة بجهٓع  أن ضرورة
والتْ تقوم عمِ تبىْ تقىٓات وأسالٓب إدارة الجودة الشاهمة بٍدف إحداث التغٓٓر الثقافْ 

 السمٓم.
  إعتبار هبادئ التحسٓن الهستهر جزء أساسْ هن ثقافة الهىظهة والسعْ ىحو تطبٓقٍا والعهل

ادة الوعْ لدى جهٓع العاهمٓن فٍٓا.  عمِ ٓز
 

 ثالثًا: الدراسات األجنبية:

  :جودة الخدمةالمحور األول: الدراسات األجنبية التي تناولت موضوع 

 Asma Ghavami, Fazlollah Kazemi, and Alireza)دراسة . 38.12
Ghasemizad, 2015)                                                                       

The effect of knowledge management on the quality of organizational 
services and innovation in shiraz public libraries. 

 في العامة المكتبات في واإلبتكار الخدمات التنظيمية جودة عمى المعرفة إدارة بعنوان: تأثير
 إيران. -شيراز بجامعة آزاد

 فْ واالبتكار التىظٓهٓة الخدهات جودة عمِ الهعرفة إدارة تأثٓر تحدٓدفت الدراسة إلِ ٌد  
 هسح دراسة عن عبارة الدراسة شٓراز بجاهعة آزاد اإلسالهٓة بجهٍوٓرة إٓران. فْ العاهة الهكتبات

 الدراسات وهىٍج الهٓداىْ البحث خالل هن جهعٍا تم التْ الهعموهات إلِ باإلضافة االرتباطات
 ،العاهة بالهكتبات ٓعهمون هوظًفا (61عمِ عدد ) اإلحصائٓة الدراسة عٓىة حٓث شهمت. السابقة
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م تم ( هوظًفا56) هىٍم  فٓها توٓزع اإلستباىة كعٓىة لمدراسة، حٓث تم   هورغان لجدول وفًقا اختٓاٌر
 أهٓن وضعً الذي الهعرفة إدارة استخدام استبٓان تم البٓاىات لجهع استرجاعٍا، ثم الستكهالٍا بٓىٍم
 الذي )سٓرفكوال( الىهوذجْ الخدهة جودة واستبٓان (،0.939) فْ كروىباخ ألفا هع( 2013) زادي

 التْ التىظٓهْ االبتكار واستبٓان (،0.949) فْ كروىباخ( )ألفا هع( 2009) وٓرٓزان فٓىوس وضعً
  (.0.915) عىد كروىباخ( )ألفا هع( 2011) تشوباىْ وضعتٍا

 ( بعنوان: (Kontic ,2014دراسة: .39.12

Higher  education "the case of Serbia"                                                Measuring quality in  

 تقييم جودة التعميم العالي في صربيا.

( فْ تقٓٓم جودة الخدهة Servperfٌدفت ٌذي الدراسة لمبحث فْ إهكاىٓة استخدام هقٓاس )   
ر التعمٓم العالْ فْ صربٓا، تم توٓزع   استباىة عمِ طالب اإلدارة 120خالل عهمٓة إعادة تطٓو

إستباىة أي بىسبة  109كان عدد اإلستباىات الهستوردة  Aforementionedفْ جاهعة 
 %، وتم تصىٓف العٓىة فْ التحمٓل حسب الجىس والسىة الدراسٓة.90.83

 كانت أىم نتائج الدراسة:

 صالحٓة هقٓاس(Servperf) قالٓة هن لإلستخدام فْ الهؤسسات التعمٓهٓة فْ الفترة اإلىت
ر.  عهمٓة التطٓو

  ٓوجد تأثٓر واضح لعواهل السىة الدراسٓة وىوع الجىس عمِ تصور الطمبة عن جودة
 الخدهات.

 :أما أىم توصية في الدراسة فكانت
 ضرورة تشكٓل فرق عهل لتحسٓن جودة هساقات اإلدارة. 

 ( Shah, 2013دراسة ) .40.12

Service Quality And Customer Satisfaction In Higher Education in 
Pakistan.  

 بعنوان: جودة الخدمة ورضا العميل في التعميم العالي في الباكستان.

ٌد فت الدراسة إلِ تحمٓل العالقة بٓن جودة الخدهة وأبعادٌا الخهسة التْ تؤدي إلِ رضا    
(:ْ التعاطف( هن خالل استخدام هقٓاس  ،الضهان ،االستجابة ،الهوثوقٓة ،الهمهوسٓة العهالء ٌو
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ولتحقٓق أٌداف الدراسة استخدم الباحث االستباىة كأداة لجهع  ،(SERVQUALجودة الخدهة )
جاهعة هن هحافظات باكستان األربعة 22) وقد طبقت الدراسة عمِ عٓىة هن ) ،البٓاىات وتحمٓمٍا
 (.SPSSتخدام الرزم اإلحصائٓة  )( طالب وطالبة وتم تحمٓل الىتائج باس113وتكوىت هن )

 :فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة 

أنَّ رضا الطمبة لً صمة الِ حد كبٓر فْ الهوثوقٓة والضهان، فْ حٓن االستجابة والتعاطف   -
 والهمهوسٓة كاىت أقل أٌهٓة.

 :أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي 

ْ:)الهمهوسٓة، الهوثوقٓة، االستجابة، ضرورة التركٓز عمِ أبعا  -  الضهان،د الجودة الخهسة ٌو
 التعاطف(.

 وآخرون. (Enayati 2013 ,دراسة ) .41.12

بعنوان: قياس جودة الخدمة في جامعة آزاد اإلسالمية بمنطقة مازندران بجميورية إيران " 
 باستخدام نموذج الفجوة"

تقٓٓم جودة الخدهة الهقدهة لطالب جاهعة آزاد اإلسالهٓة بهىطقة هازىدران فت الدراسة إلِ ٌد     
بجهٍوٓرة إٓران، حٓث تكون هجتهع الدراسة هن جهٓع طالب جاهعة أزاد اإلسالهٓة بهازىدران، أها 

م بطٓرقة العٓىات العشوائٓة الطبقٓة، وقد تم جهع البٓاىات 373العٓىة فتألفت هن ) ( طالًبا تم اختٓاٌر
 .SERVQUAL)تخدام استبٓان هقٓاس جودة الخدهة )باس
  لييا الدراسة:إفكانت أىم النتائج التي توصمت 
وجود فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن توقعات الطالب والتصورات فْ جهٓع األبعاد الخهسة  -

 لمجودة والخدهة فْ األبعاد. 
 حصل بعد الهمهوسٓة عمِ أعمِ درجة هن هستوى جودة الخدهة.  -
 حصل بعد التعاطف عمِ أقل درجة هن هستوى جودة الخدهة. -
 :أما أىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة فيي 
تحدٓث وصٓاىة الهعدات فْ الجاهعة والحفاظ عمِ الهظٍر الهىاسب والالئق لمهوظفٓن   -

 والعاهمٓن لتقدٓم خدهات بشكل هىاسب وهىحٍم التهكٓن هن أجل حل هشاكل الطالب.
 تعٓزز السموك التىظٓهْ والعالقات اإلىساىٓة واحترام العهالء)الطالب(.  -
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بعنوان: جودة أداء الخدمة وااللتزام التنظيمي ( Kansal 2012 ,دراسة ) .42.12
 لدي موظفي التواصل مع العمالء في مراكز االتصال اليندية  

استكشاف العالقة ها بٓن االلتزام التىظٓهْ بهتغٓراتً الهختمفة لدى هقدهْ فت الدراسة إلِ ٌد  
الخدهات لمعهالء فْ هراكز االتصال الٍىدٓة وجودة تمك الخدهات، حٓث تم جهع البٓاىات هن خالل 

( عهٓاًل فْ أربع هراكز اتصال عبر أداة االستباىة، وقد تم تحمٓل البٓاىات 150( هوظًفا و)150)
 تحمٓل االرتباط واالىحدار. باستخدام 

  لييا الدراسة:إفكانت أىم النتائج التي توصمت 
 وجود ارتباط ها بٓن االلتزام التىظٓهْ وجودة الخدهة فْ الشركات الهقدهة لخدهات االتصاالت. -
 وجود عالقة بٓن جودة أداء الخدهة وب عد االلتزام الهعٓاري. -
  الدراسة فيي:لييا إأما أىم التوصيات التي توصمت 
أٌهٓة إدارة بعد االلتزام الهعٓاري بشكل صحٓح بها ٓهكن الهوارد البشٓرة فْ الهؤسسة بأْن   -

 تصبح هصدًرا لإلبداع واالعتهاد. 
ر استراتٓجٓات الهوارد البشٓرة بها ٓستٍدف االلتزام   - عمِ الشركات الهقدهة لمخدهات تطٓو

 تعمًٓها.الهعٓاري لدى الهوظفٓن األصغر سًىا واألكثر 

بعنوان: " دراسة تطبيقية عمى إدراك العمالء ( Gautama 2011 ,دراسة ) .43.12
حول جودة الخدمات المقدمة من قبل قطاع البنوك الخاصة والعامة في مدينة 

 (دىرادون بوالية أتراكا ىاند باليند "

دراك جودة خدهة العهالء عن القطاع العام وبىوك فت الدراسة إلِ ٌد      هقارىة وتحمٓل وا 
القطاع الخاص، كها تسعِ الدراسة إلِ العثور عمِ أبعاد جودة الخدهات ذات العالقة بتوسٓع 
ىطاق الصىاعة الهصرفٓة الٍىدٓة، حٓث شهل هجتهع الدراسة جهٓع عهالء البىوك العاهة والخاصة 

 ( استباىة عمِ العهالء.235تراكا ٌاىد، وقد تم  توٓزع )فْ هدٓىة دٌرادون بوالٓة أ
  لييا الدراسة:إفكانت أىم النتائج التي توصمت 
 درجة جودة الخدهة التْ تقدهٍا بىوك القطاع العام عالٓة بالهقارىة بقطاع البىوك الخاصة. -
  لييا الدراسة فيي:إأما أىم التوصيات التي توصمت 
ٓجب أْن تكون البىوك الخاصة الٍىدٓة أكثر إبداًعا وابتكاًرا هن خالل تقدٓم العروض الهصرفٓة   -

 لمعهالء، لكْ تتهكن هن الهىافسة وٓزادة حصتٍا السوقٓة. 
ٓجب عمِ البىوك العاهة أْن تكرس دراسة أبعاد جودة الخدهة لدٍٓا بها ٓدعم استراتٓجٓتٍا   -

 التىافسٓة. 
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               (، 2010فسترو، )جونز، سيم  دراسة  .44.12

                                                  Jones, Silvestro,(2010), Measuring Internal 

service Quality  

the gap- Based and Perception- Only approaches). ( 

 والتصور فقط.قياس جودة الخدمة الداخمية مقارنة المقاربات القائمة عمى الفجوة 

كل هن قاعدة الفجوة و طٓرقة اإلدراك بالىسبة إلِ ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ هعرفة ىظرة    
إضافة إلِ  ،وها فوائد كل طٓرقة وسمبٓاتٍا ،األهان فْ قٓاس جودة الخدهات الداخمٓة ،الثقة

ستخدهت وقد ا ،ات السابقة عن جودة الخدهات فْ هجال الىظٓرة والتطبٓقهالبىاء عمِ اإلسٍا
 ،اإلدراك ،األهان ،)الثقة ٌذي الدراسة بٓئة الخدهات الداخمٓة فْ أربع هىشأت وفق الهتغٓرات

  ،اإلتقان( ،التهٓز

 عدة نتائج أىميا: توصمت ىذه الدراسة إلى

وتبٓن  ،أن لكل طٓرقة هن الطٓرقتٓن جواىب قوة وجواىب ضعف وكل هىٍا هالئم لغرض هعٓن 
قتٓن لقٓاس  ٌذي الدراسة لهدٓري العهمٓات األساس الذي ٓهكن هن خاللً اختٓار إحدى الطٓر

وتقارن بٓن هزآا ٌاتٓن  ،كها أىٍا الدراسة األولِ التْ تختبر بشكل ،جودة الخدهات الداخمٓة
قتٓن لقٓاس جودة الخدهات الداخمٓة إضافة لذلك فإن البحث ٓعرض وببعد ىظر أي  ،الطٓر

قتٓن هىاسبة لبٓئة األعهال بشكل أكبرال ىة  ،طٓر قتٓن ٓهكن إثباتٍا والبٌر كها أن كاًل هن الطٓر
اً    ،عمٍٓا ىظٓر

 :وأوصت الدراسة

ر فٍم أفضل لمعواهل الهؤثرة والهالئهة ألختٓار هقٓاس جودة الخدهات  إلِ ضرورة تطٓو
 الداخمٓة.

 (، Benjamin, 2009) دراسة .45.12

  Air Travel in the U.S.: An Investigation of the Influence of Perceived 
Risk in Service Qyality                                                            : 
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إلِ تحدٓد أثر الهخاطر التْ قد تواجٍٍا شركات الطٓران فْ  ةـىلهعىوا راسةالد ٌدفت 
عمِ جودة الخدهات التْ تقدهٍا بىاء عمِ استبٓان آراء  الوالٓات الهتحدة األهٓركٓة والترتبة

م هسافرو الدرجة األولِ وهسافرو درجة األعهال وتقٓٓم أثر الهخاطر  ،عدد هن الهسافٓرن ٌو
 .حمِ جودة الخدهة

 :أضيرت نتائج الدراسة  

م الذي أن جودة الخدهة تعد الهعٓار الرئٓسْ كمها أي أىً  ،ٓىتج هىً رضا الهسافٓرن ووالٌؤ
وأضٍرت  ،توفرت الخدهات ذات الجودة العالٓة حافظت الشركة عمِ العهٓل وكسبت والءي

أي  الدراسة بعضًا هن العواهل التْ تؤثر عمِ جودة الخدهات فْ شركات الطٓران هثل: األداء
 والقىاعة واالستجابة. ،والعواهل الهالٓة والجسدٓة والسٓاسٓة واالجتهاعٓة والهوثوقٓة

 

 :األداء التنظيميالمحور الثاني: الدراسات األجنبية التي تناولت 

 (2016وآخرون،  Husseinدراسة ) .46.12

Learning Organization Culture, Organizational Performance and 

Organizational Innovativeness in a Public Institution of Higher Education in 

Malaysia: A Preliminary Study 

ثقافة المنظمة المتعممة، األداء التنظيمي واالبتكار المؤسسي في المؤسسة العامة لمتعميم 
 العالي في ماليزيا: دراسة أولية

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ الوصول لىظرة ثاقبة فْ تحقٓق األداء التىظٓهْ واالبتكار هن هىظور 
ثقافة الهىظهة الهتعمهة. وخصوصا اختبار هستوى ثقافة الهىظهة الهتعمهة وعالقتٍا هع األداء 

بٓن  التىظٓهْ واالبتكار بٓن األكادٓهٓٓن فْ هؤسسة التعمٓم العالْ فْ هالٓٓزا.  وهعرفة العالقة
 هعرفة العالقة بٓن الهىظهة الهتعمهة واالبتكار التىظٓهْ.و الهىظهة الهتعمهة واألداء التىظٓهْ، 
هىصب هحاضر. فْ أكادٓهٓا هن هؤسسة التعمٓم العالْ  40وقد تم الحصول عمِ البٓاىات هن 

تعاون وقد وجد أن التعمٓم الهستهر صاحب أعمِ عالقة هع األداء التىظٓهْ، فْ حٓن وجد أن ال
 وتعمم الفٓرق لتكون هرتبطة إلِ حد كبٓر هع االبتكار الهؤسسْ. 

 :وقد توصمت الدراسة لنتائج أىميا
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أن تحمٓل االرتباط بٓن الهتغٓرات ٓشٓر إلِ أن جهٓع أبعاد ثقافة الهىظهة الهتعمهة ترتبط ارتباطا  
ذا ٓدل أٓضا عمِ أن جهٓع أبعاد الهىظهة الهتعمهة  وثٓقا بكل هن األداء التىظٓهْ واالبتكار. ٌو

عمِ ىفس القدر هن األٌهٓة بالىسبة لألداء التىظٓهْ. وقد وجد أن التعمٓم الهستهر ٓرتبط ارتباطا 
وثٓقا بالتىظٓم األداء، تمٍٓا التعاون والتعمم كفٓرق، كها تظٍر ىتائج الدراسة أن التعاون والتعمم 

  الجهاعْ ٓساٌهان هساٌهة ٌاهة فْ تحقٓق أداء أفضل.
 :وقد أوصت الدراسة

بتبىْ ثقافة الهىظهة الهتعمهة كأهر حٓوي لضهان تحقٓق األداء العالْ واالبتكار. وأٓضا استخدام  
بٓة هن خالل دهج ثقافة الهىظهة الهتعمهة هع األداء واالبتكار التىظٓهْ لها لذلك هن  األدلة التجٓر

 الهستقبل.ن تكون هتطورة فْ ألأٌهٓة فْ تحقٓق تطمعات األهة 
( بعنوان : ) تحميل األداء التنظيمي Hatian and Irawan ،2015)  دراسة .47.12

 باستخدام بطاقة األداء المتوازن في بنك جابربانتن في أندونيسيا (
إلِ قٓاس األداء الكمْ باستخدام بطاقة األداء الهتوازن والتْ لدٍٓا أربعة أبعاد ٌدفت ٌذي الدراسة 
جابرباىتن فْ أىدوىٓسٓا، حٓث استخدم فْ البحث الهىٍج االستكشافْ والذي لقٓاس أداء فْ بىك 

 جهع هٓزج هن البٓاىات الوصفٓة والكهٓة تبعٍا بالتحمٓل اإلحصائْ لموصول إلِ ىتائج الدراسة.
وذلك بفحص هدى تطبٓقً  حٓث تم فْ ٌذا البحث تحمٓل األداء لبىك جابرباىتن فْ أىدوىٓسٓا

حٓث كاىت األبعاد األربعة ٌْ البعد الهالْ وبعد العهالء  ،لألبعاد األربعة لبطاقة األداء الهتوازن
حٓث تم جهع البٓاىات األولٓة الالزهة لقٓاس رضا  ،وبعد العهمٓات الداخمٓة وبعد التعمم والىهو

واألبعاد األخرى تم استخدام  ،تعمم والىهوالعهالء فْ بعد العهالء وقٓاس رضا الهوظفٓن فْ بعد ال
حٓث كان هجتهع الدراسة هكون هن العهالء والهوظفٓن العاهمٓن فْ  ،البٓاىات الثاىوٓة لقٓاسٍا

( هوظف ٓعهمون لدى البىك و 100بىك جابرباىتن فْ أىدوىٓسٓا ، وتشكمت عٓىة الدراسة هن )
راسة إلِ أن بىك جابرباىتن ٓطبق بطاقة الد نتائج ، وقد توصمت( عهٓل هن عهالء البىك 400)

 %( والتْ صىفت كىسبة أداء جٓدة .82.45األداء الهتوازن بىسبة )
 

 (2014وآخرون،  Zameerدراسة ) .48.12

The Impact of Motivation on the Employees Performance in Beverage 

Industry of Pakistan 
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مجال صناعة المشروبات الغازية في بعنوان: )أثر التحفيز عمى األداء الوظيفي في 
 باكستان(

لكشف أثر التحفٓز عمِ أداء الهوظفٓن فْ صىاعة الهشروبات فْ باكستان ،  ٌدفت ٌذي الدراسة
وقد استخدم الباحثون االستباىة كأداة دراسة بحثٓة ، حٓث تكون هجتهع الدراسة هن العاهمٓن فْ 

( فْ الخهس هدن  Gormen Coke and, Pepsi صىاعة الهشروبات فْ الشركات التالٓة ) 
( حٓث تم اختٓار   Faisalabad, Mutan and Layyah, Lahore, Islamabadالرئٓسٓة ) 

( عاهل فْ كل هن الهدن الخهسة ، ٌذا وقد كشفت الدراسة أن 150عٓىة عشوائٓة تتكون هن )
وكان التحفٓز ٓمعب دورا هٍها فْ تحسٓن أداء العاهمٓن فْ صىاعة الهشروبات فْ باكستان ، 

الدراسة ٓجب عمِ اإلدارة العمٓا فْ هصاىع الهشروبات أن تركز عمِ تحفٓز توصيات  من أىم
ادة أداء الهوظفٓن ، ٓجب عمِ اإلدارة العٓا فْ هصاىع  العاهمٓن ألن ذلك سٓؤدي لتحسٓن وٓز

ة  الهشروبات بىاء ىظام ٓتضهن حوافز هتىوعة بها فْ ذلك حوافز هادٓة وهعىٓو
 (.(Julian, 2013 دراسة .49.12

 Relationship between strategic planning and organization„s performance in 

non-governmental organizations (NGOs): a case of action aid, Kenya 

 العالقة بين التخطيط االستراتيجي واالداء المؤسسي في المنظمات غير الحكومية، كينيا
ر أداء البراهج الهعتهدة  ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة كٓفٓة استخدام التخطٓط االستراتٓجْ فْ تطٓو

ْ دراسة حالة الهىظهات غٓر  فْ العهل اإلغاثْ فْ كٓىٓا، الحكزهٓة فٍٓا، واستخدم الباحث ٌو
( هؤسسات شٓركة فْ 5) الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ فْ الدراسة، وقام بعهل دراسة حالة عمِ

( 12) العهل اإلغاثْ، ثم قام بجهع الهعموهات بعدة طرق هن خالل الهقابالت التفاعمٓة هع
 شخصًا هن اإلدارات العمٓا والتىفٓذٓة.

 نتائج الدراسة:
  الهستٍدفة لدٍٓا أداء عاٍل فْ العهل، وذلك ىتٓجة استخدام أدوات التخطٓط إن الهىظهات

الهختمفة فْ كافة هراحل العهل، واستخدام أىظهة هختمفة لمتخطٓط االستراتٓجْ لتحسٓن 
 األداء.
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  إن ٌىاك عالقة إٓجابٓة ذات داللً إحصائٓة بٓن عهمٓة التخطٓط وتحسٓن أداء العهل
 الربحٓة التْ تعهل فْ هجال العهل اإلغاثْ فْ كٓىٓا.الهؤسسْ فْ الهىظهات غٓر 

 توصيات الدراسة:

 .عهل تقٓٓهات لمهشآرع الهىفذة فْ طبٓعة األداء اإلداري والهؤسسْ وغٓرة 
  قٓاس الىتائج واألثر لمخدهات الهقدهة، هن أجل وضع خطط استراتٓجٓة أكثر صالبة وهتاىة

 وذات رؤٓة ورسالة قوٓة.
 (  Vilmante et al  2012دراسة ) .50.12

Creation, Transfer And Application of Knowledge And Its Importance For 

Business Innovation And Organizational Performance.                                                       

   

 ء التنظيميبعنوان: نقل وتطبيق المعرفة وأىميتيا لممؤسسات االبتكار واألدا

ر ْ دراسة األداء  ٌدفت الدراسة لمتعرف عمِ كٓفٓة تطٓو التىظٓهْ هن خالل التعمم والهعرفة، ٌو
( عاهمٓن فْ 208هسحٓة جهع فٍٓا الباحث البٓاىات عن طٓرق استباىة هن عٓىة هكوىة هن)

 الصىاعات اإللكتروىٓة فْ تآوان.

 وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:

دارة     أن استراتٓجٓات إدارة الهوارد البشٓرة فْ الهىظهات والتْ تٍتم بالتعمم واالبتكار التىظٓهْ وا 
الهعرفة كل ذلك ٓساعد فْ تحقٓق األداء التىظٓهْ، كها أن التعمم التىظٓهْ ٓؤدى إلِ تحسٓن 

 .االبتكار التىظٓهْ، فضاًل عن إىً ٓؤدي إلِ تراكم القدرات الهعرفٓة لمهىظهة

 :وأوصت الدراسة 

ا  ر القدرات الهعرفٓة والتْ بدوٌر بالعهل عمِ الحصول عمِ االبتكار التىظٓهْ هن خالل تطٓو
 تسٍم فْ بىاء األداء التىظٓهْ.

 

  (Tari ،2010)تاري  دراسة .51.12
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“Self-Assessment processes: The importance of follow – up for success ” 

 بعنوان: عمميات التقييم الذاتي: أىمية المتابعة من أجل النجاح، أسبانيا. 
ٌدفت الدراسة إلِ تقدٓم عرض لعهمٓات التقٓٓم الذاتْ، وتحدٓد الصعوبات والفوائد وعواهل ىجاح 
ىوذج التقٓٓم الذاتْ لمهؤسسة األوروبٓة لضهان الجودة، باإلضافة إلِ تحمٓل أٌهٓة الهتابعة هن 

ا جاهعة حكوهٓة أجل ىجاح  التقٓٓم الذاتْ، وهن ثم قدهت دراسة حالة لعشر خدهات توفٌر
 إسباىٓة، وذلك لتحدٓد الصعوبات والفوائد وعواهل ىجاح التقٓٓم الذاتْ.

 :وكان من أىم نتائج الدراسة  
أن التقٓٓم الذاتْ ساعد الهدٓٓرن عمِ تقدٓم أجود الخدهات هن خالل التعرف إلِ ىقاط القوة 

ر. وىاحْ  التحسٓن، وهن ثم تطبٓق خطة هن أجل التطٓو
 :وقد أوصت الدراسة 
بضرورة استخدام التقٓٓم الذاتْ هن قبل إدارة الهؤسسة كأداة لمتخطٓط الهستهر هن أجل  

ذلك ألن التقٓٓم الذاتْ ٓعزز ثقافة الجودة لتحدٓد خطة لتحسٓن إدارة الخدهات فْ  التحسٓن،
لمتأكد هن تطبٓق إجراءات التحسٓن، ذلك ألن الهتابعة تعتبر آخر  ، كذلك أٌهٓة الهتابعةالهؤسسة

 خطوة هن خطوات التأكد هن ىجتح عهمٓة التقٓٓم الذاتْ.

 الخعلُم على الدزاطاث الظابلت:

فْ  جودة الخدهات واألداء التىظٓهْْ بعد استعراض الدراسات السابقة، تتضح أٌهٓة هوضوع  
والتْ تهثل بٓئة تطبٓق ٌذي  هكاتب تدقٓق الحساباتهختمف قطاعات األعهال والتْ هىٍا 

 الدراسة.
ن تكون حدٓثة قدر الهستطاع فكاىت جهٓعٍا أواٌتم بدراسة سابقة  51وقد استعرض الباحث 

 ، وقد تىاولت هجالٓن ٌها:2018-2006خالل الفترة 

دراسة، توزعت بٓن دراسات فمسطٓىٓة  28بمغ عدد دراسات ٌذا الهجال  :حىدة الخدماث .1
 %.29%، ودراسات دولٓة بمغت ىسبتٍا 29%، ودراسات عربٓة ىسبتٍا 42ىسبتٍا 

دراسة، توزعت بٓن دراسات فمسطٓىٓة  23بمغ عدد دراسات ٌذا الهجال  :ألاداء الخىظُمي .2
 %.26%، ودراسات دولٓة بمغت ىسبتٍا 35%، ودراسات عربٓة ىسبتٍا 39ىسبتٍا 
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( إلِ دراسات فمسطٓىٓة جودة الخدهات واألداء التىظٓهْتوزعت الدراسات السابقة بهجالٍٓا )فٓها 
 هر%.27ىسبتٍا وأجىبٓة %، 31عربٓة ىسبتٍا و %، 41ىسبتٍا 

 أوجو االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة:
 من خالل االطالع على الدراسات السابقة اتضح للباحث ما يلي:

تحسٓن األداء فْ  جودة الخدهاتأىً وعمِ حد عمم الباحث ال توجد دراسة فمسطٓىٓة ىاقشت  .1
ٌْ الدراسة الحالٓة  وعمًٓ تكون، العاهمة فْ قطاع غزة هكاتب تدقٓق الحساباتفْ التىظٓهْ 

هكاتب عالقة ٌذٓن الهجالٓن ببعضٍها فْ قطاع غزة عهوهًا وفْ بٓئة  ىاولتتاألولِ التْ 
 خصوصًا، وبالتالْ ستكون بدآة طٓبة لدراسات هستقبمٓة فْ ىفس الهجال. الحساباتتدقٓق 

 وبمدٓاتوبىوك وشركات  هدارسو  جاهعاتتىوعت الدراسات السابقة فْ بٓئة تطبٓقٍا بٓن  .2
 .هكاتب تدقٓق الحسابات، فٓها تىاولت ٌذي الدراسة فْ بٓئة تطبٓقٍا وهؤسسات حكوهٓة

كهتغٓر  جودة الخدهاتغمب الدراسات السابقة التْ تىاولت هوضوع أاتفقت الدراسة الحالٓة هع  .3
 األداء التىظٓهْالدراسات السابقة التْ تىاولت هوضوع  جزء هنفٓها اختمفت هع  .هستقل

 .كهتغٓر هستقل فٓها تىاولتً الدراسة الحالٓة كهتغٓر تابع
التْ تىاولتٍا الدراسات السابقة، واتفقت ٌذي الدراسة هع أغمبٍا فْ  جودة الخدهاتتىوعت أبعاد  .4

(، التعاطف –األهان  –األستجابة  –الهمهوسٓة  –اإلعتهادٓة ٌْ )خهسة اشتهالٍا عمِ أبعاد 
والذي أضاف  (2015)والسعافٓن  سادساً  حٓث أضاف بعداً  (2006) الخالدي فٓها عدا دراسة

  خهسة أبعاد أخرى. 
ستخداهٍا الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ هع هعظم الدراسات السابقة فْ ااتفقت ٌذي الدراسة هع  .5

 ، الكركْ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ الهقارندراسة الدراسات، فٓها استخدهت 
ْ االستباىة، عدا دراسة  .6 اتفقت الدراسة هع هعظم الدراسات السابقة فْ أداة جهع الهعموهات ٌو

 إلِ جاىب االستباىة، الهجهوعة البؤٓرةاستخدهت  ( الت2016ْ) ىاجْ
 

 مدي الاطخفادة مً الدزطاث الظابلت:

 تالفْ تكرار هوضوع البحث سواء هن حٓث العىوان أو بٓئة وهجال التطبٓق. .1
 تكون صورة ذٌىٓة شاهمة عن هوضوع الدراسة أسٍم فْ صٓاغة هشكمة الدراسة وفرضٓاتٍا. .2
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ن هحصمة هعرفٓة كبٓرة عن هت .3  .جودة الخدهات وتحسٓن األداء التىظٓهْغٓرات الدراسة تكٓو
ن صورة هتكاهمة عن إجراءات الدراسة هن حٓث الهىٍج واألدوات واألسالٓب اإلحصائٓة  .4 تكٓو

 والهجتهع والعٓىة.
بىاء االستباىة التْ تعتهد عمِ هتغٓري الدراسة، وذلك باالعتهاد عمِ تصاهٓم لهقآٓس هتوفرة  .5

 بها ٓتىاسب وبٓئة بمدىا.تم إعادة صٓاغتٍا 
إثراء اإلطار الىظري لمدراسة، وتوفٓر الوقت والجٍد هن خالل الرجوع لمكتب والهراجع التْ  .6

 اعتهدت عمٍٓا ٌذي الدراسات.

 

 

 

 

 الفجىة البدثُت:

ث الظابلتاجسهيز الدزاط جسهيز الدزاطت الحالُت  الفجىة البدثُت 

  

تىوعت الدراسات فهىٍا ها تىاولت أحد  -
الهتغٓرات عمِ حدي إها كهتغٓر هستقل 
او تابع فهىٍا هن ربط بالدراسة جودة 
الخدهات هع هتغٓرات هثل ٌىدسة 

(، 2017العهمٓات االدآرة )االخرس، 
تخطٓط وتىهٓة الهوارد البشٓرة )هطٓرة، 

(، الهٓزة التىافسٓة )الكركْ، 2016
( جودة العالقة )ابو عكر، 2010
لمتحسٓن ( استراتٓجٓة هقترحة 2016

 .(2015)السعافٓن، 
تىاولت هجهوعة هن الدراسات ربطت  -

بٓن االداء التىظٓهْ او الهؤسسْ 

جودة دراسة أثر لم تتىاول الدراسات  -
األداء التىظٓهْ فْ  فْ الخدهات

 هكاتب تدقٓق الحسابات فْ غزة
حٓث تىاولت الدراسات السابقة 

حالٓة كل عمِ هتغٓري الدراسة ال
بٓىٍها هعًا  حدا، ولم تتطرق لمربط

 فْ دراسة واحدة.

 

 
 

 

تحقٓق إضافة عمهٓة جدٓدة، حٓث أىً  -
وعمِ حد عمم الباحث ال توجد دراسة 

جودة الخدهات فمسطٓىٓة ىاقشت أثر 
األداء التىظٓهْ فْ هكاتب تدقٓق  فْ

وعمًٓ تكون ٌْ  الحسابات فْ غزة
التْ  هن الدراسات القالئلالدراسة 

ٌذٓن الهجالٓن  تىاولت عالقة
ببعضٍها فْ قطاع غزة عهوهًا وفْ 

 .هكاتب تدقٓق الحساباتبٓئة 
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مٓة  بهتغٓرات أخرى هثل القٓادة التحٓو
(، الهىظهة األخالقٓة 2016)حسوىة، 
(، الخصائص الٓرادٓة 2017)الغىام، 

(، والرشاقة 2017)أبو سهرة، 
 (. 2016االستراتٓجٓة )ٌىٓة ،

 
لسابقة جرت عمِ بٓئات الدراسات ا -

هختمفة إها الجاهعات هثل )السعافٓن، 
 (،2017(، )أبو سهرة، 2015
(. أو 2016( )هطٓرة، 2017)الغىام،

 (، )ابو2015الهدارس هثل )ابو شعٓرة، 
(، 2015(، )الشٓرف، 2017هعٓمق، 

(، 2016الهؤسسات األٌمٓة )حسوىة، 
(، )جودة، 2017البمدٓات )االخرس، 

(، 2012)الفقٍاء،  (، البىوك2014
(، )ابو ٓزادة، 2010)الكركْ، 

الشركات  (،2016(، )الباٌْ، 2011
 (،2015)كحٓمْ، الخاصة هثل

 .(2010، )الهطٓري

 
 
 
 
 

 

تىوعت بٓئة تطبٓق الدراسات السابقة 
الجاهعات والهدارس وبىوك بٓن 

وشركات وهراكز صحٓة وهؤسسات 
أي دراسة  ، ولم تكن ٌىاكحكوهٓة

طبقت عمِ تحسٓن األداء التىظٓهْ 
  فْ هكاتب تدقٓق الحسابات.

لم تركز الدراسات عمِ قطاع هكاتب 
 تدقٓق الحسابات 

 

 
 
 
 
 
 
 

ستركز الدراسة الحالٓة عمِ تحسٓن 
األداء التىظٓهْ لهكاتب تدقٓق 

 الحسابات.

 
 
 

 

 ىيكل الدراسة: -13

 ٌ  (: هُيل الدزاطت4) زكم حدو

 املدي الصمني املدخىي  الفصل

 الفصل األول
هشكمة الدراسة، أٌداف الدراسة، أٌهٓة الدراسة، هتغٓرات الدراسة الهقدهة، 

وىهوذجٍا، فرضٓات الدراسة، حدود الدراسة، هصطمحات الدراسة، الدراسات 
 السابقة، ٌٓكل الدراسة.

 

 الفصل الثاني
تكون هن ثالثة هباحث:  اإلطار الىظري ٓو

 جودة الخدهاتالهبحث األول: 
 التىظٓهْاألداء الهبحث الثاىْ: 
 العاهمة فْ قطاع غزة. هكاتب تدقٓق الحساباتالهبحث الثالث: 

 



58 
 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة )الفمسطٓىٓة، العربٓة، واألجىبٓة(

 جودة الخدهاتالدراسات التْ تىاولت هوضوع 
 االداء التىظٓهْالدراسات التْ تىاولت هوضوع 

 

  الدراسة وعٓىتً هىٍج الدراسة وأدواتٍا، هجتهعإجراءات الدراسة: هقدهة،  الفصل الرابع

ا الفصل الخامس   ىتائج الدراسة وتفسٌٓر

  الىتائج والتوصٓات الفصل السادس

الكتب العربٓة واألجىبٓة، الرسائل العمهٓة هىشورة وغٓر هىشورة، الهؤتهرات،  المراجع
  الىدوات، التقآرر، هواقع اىترىت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املراجع: .14
 :

ً
 املساحع العسبُت:أول

املداطبت الدولُت مع الخطبُم  (3122)إبريل،  ،سالم عبد هللا حلس محمود،يوسف  ،* جربوع

 .ألاولىالطبعة  ،الدولُتالعملي ملعاًير املداطبت 

(: كمت ألاداء: عالم حدًد مً امليشأث الىاجحت، جسحمت منى 1998* لطيل دافُد،وزوي بُىىب،)

 خمد عثمان، اللاهسة .

 (: إدازة الجىدة وخدمت العمالء، داز املظيرة لليشس والخىشَع، عمان.2010خمىد، خضير واظم) *
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العدد  -(: إدازة ألاداء أهدافت ومعاًيرة، ملاٌ للحىاز املخمدن2006* جِشىزي،عبد السخمً )

1463. 

دار جٓرر  ، إدارة و تقييم األداء الوظيفي بين النظرية و التطبيق:  (2013)، إبرآٌم املحاسنة* 
 األردن. ،لمىشر والتوٓزع 

مدى تطبيق إدارة الجودة الشاممة في األجيزة  –(دراسة 2004) ،شفٓق راتبروال هحهد ،الناظر* 
 األردن . ،الجاهعة األردىٓة  ،رسالة هاجستٓر  ،الحكومية في األردن

دور إدارة الجودة الشاممة في  –دراسة  ، (2004)،خالد بن سالم بن سٓف ،* آٌ عبد الظالم 
 عهان . ،البٓت  –جاهعة أل  ،رسالة هاجستٓر  ،تطوير أداء األجيزة الحكومية بسمطنة عمان 

دور أبعاد جودة الخدمة وقدرات التعمم  –(دراسة 2012)،صالح عابر بشٓت ،* الخالدي 
 جاهعة الشرق األوسط،رسالة هاجستٓر  ،التنظيمي في تقدير ثقافة التميز

(: إدازة الجىدة وخدمت العمالء، داز املظير لليشس والخىشَع، 2006* الدزادهت، مأمىن طلُمان)

 عمان، ألازدن.

جودة الخدمات المصرفية و أثرىا عمى تحقيق  –دراسة ، (2010)،وسام هحهد ىاصر،* الىسوي
جاهعة ،رسالة هاجستٓر  ،الميزة التنافسية في فمسطين من وجية نظر اإلداريين و الزبائن 

 فلظطين .،الخمٓل

ت  ، (2004)علي عىض  ،الىكفي*  س ثلافت املىظمت لخدظين ألاداء املؤطس ي في البىىن الخجاٍز جطٍى

 .أطروحة دكتوارة، عمان، جامعة عمان العربية للدارسات العليا: عمان، ألاردنألازدهُت، 

األدلء الهؤسسْ)دراسة ( أثر تطبٓق إدارة الجودة الشاهمة عمِ 2008)شادي عطا هحهد،*عاٌش 
 غصة.،الجاهعة اإلسالهٓة،دراسة هاجستٓر، تطبٓقٓةعمِ الهصارف اإلسالهٓة العاهمة فْ قطاع غزة(

،قياس رضا الشركات األردنية عن جودة خدمات مكاتب  (2007، محمد منصور،)* حلُل 

العاملة في األردن ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عمان العربية ، عمان ،  األستشارات

 األردن .

 ،األصول العلمية للتسوق المصرفي،عمان:المؤسسة العالمية للتجليد. (2007،ناجي،)معال *
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 ،التسويق االستراتيجي للخدمات،عمان:دار المناهج للنشر والتوزيع. (2003،محمد،)مصطفى* 

العواهل الهؤثرة فْ رضا العهالء عن خدهات الهصارف  ، (2012سالم عبد القادر)،الفلهاء* 
 .263 – 236، (2)8،الهجمة األردىٓة فْ إدارة األعهال ،اإلسالهٓة فْ فمسطٓن

ت ودوزها في جدظين حىدة ‘(، 2017*** ألاخسض، عبد الحلُم هصاز) ادة هىدطت العملُاث إلاداٍز

 افظاث غصة، أوادًمُت ألادازة والظُاطت للدزاطاث العلُا، غصة، فلظطين.الخدماث في بلدًاث مد

(: دزحت جىافس أبعاد حىدة الخدماث إلالىتروهُت في مدازض الخعلُم 2015*** أبى شعيرة، ههى )

سها، زطالت ماحظخير غير ميشىزة، الجامهت إلاطالمُت، غصة،  العام بمدافظاث غصة وطبل جطٍى

 فلظطين.

، جودة الخدمات المصرفية و أثرها على تحقيق الميزة التنافسية  (2010،وسام محمد)* الىسوي

 ، جامعة الخليل،فلسطين.في فلسطين من وجهة نظر اإلداريين و الزبائن

الخدماث التي جلدمها البلدًاث في فلظطين على زضا  ( أثر جودة2002،مروان،)* دزوَش 

 1دارية ،جامعة القدس المفتوحة، القدس ،فلسطين،ص، المؤتمر الدولي للتنمية اإلاملظخفُدًً 

( قياس جودة خدمات المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين 2006)،أيمن فتحي،*الخالدي

 طين .فلسك،غزة،الجامعة اإلسالمية، )من وجة نظر العمالء(

حىدة الخدماث املصسفُت إلالىتروهُت على زضا أثس ( 2016) ،صالح الدًً مفخاح ،الباهي* 

 ألازدن . –الصبائً. دزاطت مُداهُت على البىً إلاطالمي ألازدوي في عمان 

قياس أبعاد جودة الخدمة المصرفية من وجهة نظر الزبائن ، (2014سالم محمد) ،* عبىد 

 . 126-103، (1) 6،المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك،باستخدام مدخل الفجوات

أثر أبعاد جودة الخدمات المصرفية على األداء :دراسة  ، (2014)سليمان زايد علي،* الىعُماث

جامعة العلوم اإلسالمية  ،أطروحة دكتوراة غير منشورة ،ميدانية على المصارف األردنية
 األردن .،العالمية

التوجة بالزبائن على الرضا في دور جودة الخدمة في تعزيز أثر  ، (2011روان منير)،*كدوزة

 األردن. ،عمان ،جامعة الشرق األوسط ،بيئة الجامعات األردنية الخاصة

م بالعالكاث على ولء بعىىان:  ، (3121دخيل هللا غنام)، المطَرٌ* أثس حىدة الخدمت و الدظٍى

سة في دولت  -الصبائً ً على شسهت طيران الجٍص دزاطت جدلُلُت على عُىت مً املظافٍس

ذ.  ، عمان ، األردن .جامعة الشرق ألاوسط للدراسات العلياالىٍى
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أثس حىدة الخدماث امللدمت مً كبل مىظماث املجخمع بعىىان:  ،(2016) ثٓرا خمف ،*الخصام

)دراسة ثطبيلية على الصتدوق ألاردني الهاشمي للتنمية البشرية في املدوي على زضا املظخفُدًً 

 األردن. ،ألاردن( جامعة الزركاء

 ،جددًد مظخىي حىدة الخدماث الاحخماعُت وفم زضا املظخفُد ،(2014) فىشي ،* شحاجت
 .هصر ،31ص ،جاهعة الفٓوم ،كمٓة الخدهة االجتهاعٓة ،حامعت أم اللسي 

مدي ممازطت السشاكت الاطتراجُجُت وعالكتها بخميز بعىىان:  دزاطت ،(2016) مدمد أهىز  ،* هىُت

 .فلظطين ،غزة ،الجاهعة اإلسالهٓة غصة،ألاداء املؤطع لدي كطاع الصىاعاث الغرائُت في كطاع 

دراسة بعىوان: التقٓٓم الذاتْ والتخطٓط االستراتٓجْ وعالقتة  ،(2015) ىجوى سهٓر ،* حبر
 فمسطٓن. ،غزة ،أكادٓهٓة األدارة والسٓاسة ،غزة-الهؤسسْ فْ وزارة الصحة بتحسٓن األدراء

(: هٍارات التخطٓط االستراتٓجْ لدى قٓادات كمٓات التربٓة فْ 2014أحهد ) ،* أبى خظىت
الجاهعة  ،رسالة هاجستٓر ،الجاهعات الفمسطٓىٓة وعالقتٍا بتحسٓن األداء الهؤسسْ لٍا

 فمسطٓن. ،غزة ،اإلسالهٓة

بعنوان: دور الخصائص الريادية في تحسين مستوى  (:2017ى طمسة، خاشم خمِع )* أب
أكادٓهٓة األدارة  ،األداء المؤسسي، )دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية الخاصة(

 فمسطٓن. ،غزة ،والسٓاسة

 

( دراسة بعىوان صعوبات قٓاس األداء الهؤسسْ فْ الهدارس 2017) كرم عطوة ،* أبى معُلم
ر ،الحكوهٓة وسبل التغمب عمٍٓا  فمسطٓن. ،غزة ،جاهعة األٌز

لُت وعالكتها باألداء الخىظُمي بعىىان:  ، (2016) ،إلهام إطماعُل ،* خظىهت اللُادة الخدٍى

 ،غزة ،)دزاطت مُداهُت على العاملين في املىظماث الدولُت العاملت بلطاع غصة(.حامعت ألاشهس 
 فمسطٓن .

ادة هجمة  ،(. أثر تطبٓق هفٍوم إدارة الجودة الشاهمة عمِ األداء التىظٓه2001ْ)،زكْ ،* أبى ٍش
 .4 : العدد25هجمد  ،جاهعة الىجاح لألبحاث )العموم اإلىساىٓة(
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قٓاس فاعمٓة االستخدام لتكىولوجٓا الهعموهات واالتصاالت فْ  ،(2014) حسن حٓدر ،* مدمد
الجاهعة الهسىصٓرة/ هركز الحاسبة  ،مةاألداء التىظٓهْ لهؤسسات الهعموهات: دراسة تحمٓ

 .2/2014-1العدد  ،(15) الهجمد ،االلكتروىٓة

س الخىظُمي في جدظين ألاداء املؤطس ي ،(2016) فراس هحهود ،* الدعجت دزاطت  -أثس الخطٍى

 ،هللا الثاوي لخميز ألاداء الحىىمي والشفافُت لدي الجهاث املشازهت في حائصة امللً عبد –مُداهُت 
 الجزائر. ،جاهعة ابو بكر بمقآد ،زطالت دهخىزاة

دراسة هاجستٓر بعىوان: دور إدارة الهعرفة فْ تحسٓن األداء  ،(2015) قمبو ،*خظيُت
 ،جاهعة هحهد خضٓر –دراسة حالة كمٓة العموم االقتصادٓة والتجآرة وعموم السٓٓر -الهؤسسْ

 .، الجصائس.بظىسة

ت * هدُلي، إطتراجُجُت الخصدًس في جدظين ألاداء املؤطس ي )دزاطت خالت (، دوز 2015) الجباٍز

 -بظىسة-، حامعت مدمد خضيرطىللت بظىسة(-مؤطظت خدود طلُم لخىضِب وجصدًس الخمىز 

ت وعلىم الدظُير،   الجصائس.ولُت العلىم الاكخصادًت والخجاٍز

( على  ISO 2008/9001) أثس جطبُم هظم إدازة الجىدةبعىىان: (، 2014) فُصل بشير *مىس ى،

حامعت  م( هُئت الجمازن الظىداهُت،2014-2010جدظين الاداء املؤطس ي باملؤطظاث الخدمُت)

 الظىدان للعلىم والخىىىلىحُا، الظىدان.

ف ادة فعالُت ألاداء الخىظُمي2013) * البىسي، شٍس )دزاطت  (، أثس خىهمت املعسفت على ٍش

ع،  مُداهُت(، زطالت ماحظخير غير ميشىزة، ولُت الخجازة، كظم إدازة ألاعماٌ، حامعت الظَى

 مصس.

جان، أثس جطبُم إدازة الجىدة الشاملت على ألاداء : (. بعىىان2013) ثائس عبد الغفاز * حٍى

)دزاطت مُداهُت على الشسواث الصىاعُت العاملت في مىطلت  املؤطس ي للمىظماث الصىاعُت

 حامعت الشسق ألاوطط، عمان، ألازدن. سحاب الصىاعُت(.

 

 والدورياتالمجالت 

 ،كُاض حىدة الخدمت املصسفُت في البىىن العاملت في كطاع غصة ،(2005) فارس ،*أبى معمس
 .ٓوىٓو ،العدداألول ،هجمة الجاهعة االسالهٓة الهجمد الثالث عشر
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بعىوان هستوى جودة الخدهات الجاهعٓة كها ٓدركٍا طمبة  ،(2013) هحهد إبرآٌم ،*طلُمان
)سمسمة  هجمة جاهعة األقصِ ،(SERVPERVجاهعة األقصِ بغزة طبقًا لهقٓاس جودة الخدهة)

 فمسطٓن. ،غزة ،50-1ص ،الهجمد السابع عشر العموم اإلىساىٓة(

ألاداء الخىظُمي، ولُت أثس اطتراجُجُاث الخعلم الخىظُمي في بعىىان: (، 2013) * بً خمدان، خالد

ت، املجلت ألازدهُت للعلىم الخطبُلُت، طلظلت العلىم إلاوظاهُت، املجلد  الاكخصاد والعلىم إلاداٍز

 (.1(، العدد )15)

: مداخل حدًدة لعالم حدًد، داز النهظت العسبُت، (، جلُُم ألاداء1999) * عبد املدظً، جىفُم،

 اللاهسة، مصس.

 ْة وباشة، ٓرهة )لحول، ساهٓة وحىاش (: أثر جودة خدهات التعمٓم الجاهعْ عمِ 2015، رآو
تحقٓق رضا الطالب دراسة حالة، كمٓة العموم االقتصادٓة والتجآرة وعموم التسٓٓر بجاهعة 

( ،)ص 22(، العدد )8، الهجمد )المجمة العربية لضمان الجودة في التعميم الجامعيباتىة، 
 (، الجزائر.95-122ص 
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