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ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتها بخدمة الزبون
دراسة تحليلية آلراء عينة من مديري المصارف األهلية
د .ايثار عبد اليادم الفيحاف



د.احساف دىش جالب

 

المستخمص:

ييتـ البحث الحالي بتسميط الضكء عمى مكضكعات القيادة االستراتيجية كخدمة الزبكف بيدؼ اإلثراء

النظرم تارة كتحديد طبيعة العالقة بينيما في عينة مككنة مف خمسة مصارؼ أىمية تارة أخرل.كمف اجؿ
ذلؾ تـ إعداد استمارة استبانة كزعت عمى المديريف المفكضيف كمديرم الفركع  ،كمف ثـ تحميميا باعتماد

بعض األدكات اإلحصائية كالمتكسط الحسابي،االنحراؼ المعيارم،كمعامؿ االرتباط الرتبي.كبعد أجراء
عممية التحميؿ تكصؿ البحث إلى إف نمط الثقافة الداعمة ىك النمط السائد في المصارؼ المبحكثة  ،مع

كجكد دكر لمديرم المصرؼ في تحديد المسار االستراتيجي لممصرؼ فيما غاب دكر المصارؼ في كسب

صداقة الزبائف  .كقد أكصى البحث بأىمية تكثيؼ جيكد المصارؼ نحك كسب ثقة الزبائف.

-1منيجية البحث كعينتو المبحكثة :

أ  :مشكمة البحث :

تيسر لمباحثيف كمف خالؿ الزيارات الميدانية لبعض المصارؼ األىمية كاإلطالع عمى ما ىك متاح

مف الدراسات التي أجريت في عدد مف المنظمات المحمية ،تحديد األبعاد العممية لمشكمة البحث تبعان

لما يأتي :ػ

 استاذ مساعد/اجلامة امستصرية  /كلي االدارة واالقتراد /قسم ادارة االعمال
  مدرس/جامة القادسي  /كلي االدارة واالقتراد /قسم ادارة االعمال

مقبول للنشر بتاريخ
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أكال"  :انخفاض مستكل استجابة المصارؼ المحمية بشكؿ عاـ ،كالمصارؼ األىمية بشكؿ خاص تجاه
متغيػػرات البيئػػة المحميػػة سػػيما تمػػؾ التػػي تتصػػؿ بالممارسػػات العمميػػة لمقيػػادة اإلسػػتراتيجية فػػي ىػػذه
المنظمات مف حيث :ػ


حاجة المصارؼ إلى بناء تصكر استراتيجي مستقبمي يأتي استجابة لحاجات القكل الضاغطة.



كيفية االىتماـ برأس المػاؿ البشػرم كالمحافظػة عميػو  ،ككنػو يمثػؿ االسػتجابة المعاصػرة كالفاعمػة



انتقاء ذلؾ النمط مف الثقافة التنظيمية الذم يشكؿ أساسػان إليجػاد تجربػة إيجابيػة كمينيػة لمعالقػة

مف المنظمات تجاه البيئة كبكصفو األساس الجكىرم لتقديـ خدمة زبكف متميزة .

بيف الجيات الخارجية (الزبائف) كالمنظمة كيمثؿ بذات الكقت حمكالن لمشػكمة التكيػؼ الخػارجي مػف

جية ثانية .


التركيز الكبير مف جانػب العديػد مػف المصػارؼ عمػى مؤشػرات األداء المػالي  ،كذلػؾ عمػى حسػاب

محتكل التصرؼ االستراتيجي لمنشاطات اإلدارية كالتنظيمية .

ثانيا"  :يمكف تشخيص فجػكة عمميػة - Practical Gap -تتعمػؽ بتطبيػؽ خدمػة الزبػكف ،إذ يمكػف
تشػػخيص ابػػرز مالمػػه ىػػذه الفجػػكة عبػػر الممارسػػات الكاسػػعة التػػي تقػػكـ بيػػا العديػػد مػػف الجيػػات فػػي
الدكؿ المتقدمة في محاكلة لترسيخ القناعات كاالعتقادات إزاء ىذا المفيػكـ .كلعػؿ أكؿ مػا يتبػادر إلػى

األذىػػاف أج ػراء المسػػكحات الميدانيػػة لمتعػػرؼ عمػػى اتجاىػػات الزبػػائف ،فض ػالن عػػف تخصػػيص الج ػكائز

المالية لممنظمات التي تحقؽ تمي ازن في ىذا المجاؿ.

ب  :أىمية البحث :
تتأتى أىمية البحث مف األتي:

أكال"  :تعرضو إلى متغيرات لـ تأخذ مف االىتماـ نصيبيا الذم تستحؽ (القيػادة االسػتراتيجية كخدمػة
الزبكف)  ،األمر الذم مف شأنو أف يسيـ فػي تعميػؽ الفيػـ كتحقيػؽ التكاصػؿ بػيف الفكػر االسػتراتيجي

كالتسكيقي كعمى المستكييف العالمي كالمحمي.

ثانيا"  :ككنو امتدادا لمعديد مف الدراسػات التػي تيػتـ بالتصػكر االسػتراتيجي كالثقافػة التنظيميػة كرأس
الماؿ البشرم كالرقابة التنظيمية كخدمة الزبكف كمف ثىَّـ فأنو يمثؿ مساىمة متكاضعة لمػربط بػيف ىػذه

الحقكؿ اإلدارية المختمفة .
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ج :أىداؼ البحث :
ييدؼ البحث الحالي تحقيؽ آالتي:ػ

أكال"  :المساىمة في تشخيص امتالؾ المنظمات المبحكثة تصكرات استراتيجية عف مستقبميا كتحديػد
مدل كالء اإلدارات العميا فييا ليذه التطكرات.

ثانيا"  :تحديد نمط الثقافة التنظيمية السائدة في أية مف المنظمات المبحكثة.

ثالثا"  :تحديد مدل اىتماـ المنظمػات المبحكثػة بحاجػات األفػراد العػامميف عمػى افتػراض أنيػـ يمثمػكف
رأس ماؿ بشرم ينبغي المحافظة عميو.

رابعا"  :تشخيص درجة نجاح قادة المنظمات المبحكثة فػي إقامػة نظػاـ رقػابي متػكازف يأخػذ باالىتمػاـ
نتائج األفعاؿ اإلدارية كمحتكاىا.

خامسا"  :تكضيه مستكل اىتماـ قادة المنظمات المبحكثة بخدمػة زبػائنيـ كذلػؾ فػي محاكلػة لتحديػد
تكجو مثؿ ىذه المنظمات نحك اإلنتاج أك الزبائف.

د  :فرضيات البحث :
يقكـ البحث عمى افتراض رئػيس مفػاده(ترتبط ممارسػات القيػادة االسػتراتيجية منفػردة ك/أك مجتمعػة

معنكيان بجكانب خدمة الزبكف منفردة ك/أك مجتمعة ) .ينبثؽ عنو أربعة افتارضات فرعية  ،ىي :ػ

أكال"  :ترتبط ممارسات القيادة االستراتيجية منفردة ك/أك مجتمعة ممثمػة بػػ (الثقافػة التنظيميػة  ،كرأس
الماؿ البشرم  ،كالتصكر االستراتيجي  ،كالرقابة التنظيمية ) معنكيػان بالجانػب اإلنسػاني لخدمػة الزبػكف

.

ثانيػػا"  :تػػرتبط ممارسػػات القيػػادة االسػػتراتيجية منفػػردة ك/أك مجتمعػػة ممثمػػة بػػػ (الثقافػػة التنظيميػػة ،

كرأس المػػاؿ البشػػرم  ،كالتصػػكر االسػػتراتيجي  ،كالرقابػػة التنظيميػػة ) معنكيػان بالجانػػب المينػػي لخدمػػة

الزبكف .

ثالثا"  :ترتبط ممارسات القيػادة االسػتراتيجية منفػردة ك/أك مجتمعػة ممثمػة بػػ(الثقافة التنظيميػة ،كرأس
المػػاؿ البشػػرم  ،كالتصػػكر االسػػتراتيجي  ،كالرقابػػة التنظيميػػة ) معنكي ػان بالجانػػب غيػػر المرئػػي لخدمػػة

الزبكف .

رابعا"  :ترتبط ممارسات القيادة االستراتيجية منفردة ك/أك مجتمعة ممثمة بػ (الثقافة التنظيميػة  ،كرأس
الماؿ البشرم  ،كالتصكر االستراتيجي  ،كالرقابة التنظيمية ) معنكيان بجكانب خدمة الزبكف مجتمعة .
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ق  :مجتمع البحث كعينتو :
تعػػد كافػػة المصػػارؼ األىميػػة العراقيػػة الغػراض الدراسػػة الحاليػػة المجتمػػع المسػػتيدؼ Target -

- Populationالذم قمما يككف متيس ارن  ،في حيف مثمت المصارؼ األىمية اآلتية  :مصرؼ بغداد ،
كمصػػػرؼ االسػػػتثمار العراقػػػي  ،كمصػػػرؼ الشػػػرؽ األكسػػػط العراقػػػي لالسػػػتثمار  ،كالمصػػػرؼ التجػػػارم

العراقي المجتمع الممكف الكصكؿ إليو.-Accessible Population -أما عينة البحث فقد شممت
األفراد ممف ىـ بدرجة مدير مفكض،مدير تنفيذم.

ك :أدكات تحميؿ البيانات :

أعتمػػد البحػػث الكسػػائؿ اإلحصػػائية آالتيػػة :النسػػب المئكيػػة ،المتكسػػط الحسػػابي (  ،(Xاالنح ػراؼ

المعيارم ( ،)معامؿ االرتباط الرتبي.- Spearman -
 - 2تأطير مفاىيمي :
أ  :مفيكـ القيادة إالستراتيجية :

يعػػد مفيػػكـ القيػػادة اإلسػػتراتيجية مػػف المفػػاىيـ الحديثػػة نسػػبيان فػػي األدب اإلدارم ،ذلػػؾ أف الجػػذكر

األكلى ليذا المفيكـ انحػدرت مػف أصػكؿ عسػكرية ( Nelsen II , 1993 : 3 ; Arnold , 1991 :

)  ، 108إال أنو سرعاف ما حظي بأىمية استثنائية في عالـ األعماؿ اليكـ أكثر مف أم كقػت مضػى ،
كلعؿ السػبب الػرئيس فػي ذلػؾ يعػكد إلػى التغييػرات البيئيػة المتسػارعة ،فضػالن عػف التعقيػد المتزايػد مػف

جانب منظمات األعماؿ نفسيا) .(Wright et al . , 1998: 230كمف ىذا المنطمؽ يشار إلى تبػايف
كجيات نظر الميتميف تجاه ذلؾ كفيما يأتي بعض ما تيسر إالطالع عميو في ىػذا المجػاؿ :إذ نظػر (
)  Crow , 1993 : 10إلى القيادة اإلسػتراتيجية عمػى إنيػا تمػؾ األفعػاؿ التػي تركػز بشػكؿ كبيػر عمػى
تحديػػد التكجػػو الطكيػػؿ األمػػد كالرؤيػػة اإلسػػتراتيجية ،كايصػػاؿ ىػػذه الرؤيػػة إلػػى الجيػػات ذات العالقػػة ،
كالكالء  ،كالقكة الالزمة إلدراؾ ىذه الرؤية كتحقيقيا  ،كالياـ اآلخريف لمتكجػو صػكب االتجػاه الصػحيه
 .كقرنيػا )  ، )Chilcoat , 1995 : 153بالفعػؿ أك التصػرؼ -Act-الػذم يقصػد منػو التػأثير فػي
األف ػراد كالمنظمػػات عػػف طريػػؽ االسػػتخداـ المػػنظـ لمفػػف إالسػػت ارتيجي ، -Strategic Art -كالفػػف
اإلستراتيجي ىك الغايات ( أىػداؼ األمػف القػكمي كالػكطني ) ،كالطرائػؽ ( التصػرفات المطمكبػة لتحقيػؽ
ىػذه األىػداؼ)  ،كالكسػائؿ(المكارد الالزمػة إلسػناد ىػذه التصػرفات)( Chilcoat & Magee II ,
 . )1996 : 76كأشػػار )  ، ) Finkelstein & Hambrick , 1996 : 223إلػػى القيػػادة
اإلستراتيجية عمى أنيا عمؿ متعدد الكظائؼ يستمزـ اآلخريف إنجػازه  .ىك ىعػدَّىا Magee II , 1998 :
)  ) 3عممي نة يمجأ إلييا القائد بغية تحقيؽ رؤية إسػتراتيجية كاضػحة كمفيكمػة مػف خػالؿ التػأثير فػي
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الثقافة التنظيمية  ،كتخصػيص المػكارد  ،كالتكجيػو بكسػاطة السياسػات  ،كتحقيػؽ حالػة مػف االنسػجاـ
فػػي إطػػار بيئػػة عالميػػة معقػػدة كعاليػػة التأكػػػد بغيػػة تشػػخيص الفػػرص كالتيديػػدات  .كاتفػػؽ كػػ هؿ مػػػف

) ، (Macmillan & Tampoe , 2000 : 1عمػى أف القيػادة اإلسػتراتيجية ىػي عمميػة تتصػػؿ

بتحقيػػػػؽ الميػػػػزة التنافسػػػػية قياسػػػػان بالمنافسػػػػيف  ،كمػػػػا كانيػػػػا نتػػػػاج –  -Outcomeعمميػػػػة اإلدارة

اإلستراتيجية ال بديالن عنيا كىي فػي الكقػت نفسػو حالػة -State -أكثػر مػف ككنيػا كسػيمة إداريػة -

.- Management Mechanismكربطيػا كػالن مػف) (Hill & Jones ,2001 : 15بالقػدرة عمػى
تكضػػيه الرؤيػػة اإلسػػتراتيجية لممنظمػػة بشػػكؿ تػػاـ أك جػػزء منيػػا  ،فضػػالن عػػف القػػدرة عمػػى تحفيػػز
اآلخريف كدفعيـ إلى اإليماف بيا كفيميا  .كعبرعنيا ك ٌؿ مف Hitt etal ., 2001 : 489 ; Foley

) ) & Samson , 2002 : 3-4بالقدرة عمى التكقع كالرؤيػة  ،ك المحافظػة عمػى المركنػة  ،كتمكػيف
اآلخػريف مػف إحػداث التغييػر اإلسػتراتيجي متػى مػا تطمػب األمػر  .ككافقيػـ الػرأم ( Asx Report ,
)  2002 : 1بكصفيا القدرة عمى التأثير في اآلخريف بغية التنفيذ الطكعي لمق اررات اليكمية التي تسيـ
في تكجيو المنظمة فػي األمػد الطكيػؿ  ،كالمحافظػة فػي الكقػت نفسػو عمػى االسػتقرار المػالي فػي األمػد
القصػير  .أمػا )  ، ( Beatty & Quinn , 2002 : 3-5فقػد أشػارتا إلػى القيػادة اإلسػتراتيجية تمثػؿ
قػدرة األفػراد أك فػػرؽ العمػؿ عمػػى التفكيػػر  ،كالتصػػرؼ  ،كالتػأثير فػػي اآلخػػريف عمػى النحػػك الػػذم يمكػػف
المنظمة مف الحصكؿ عمى ميزة تنافسية .
ب ً :م َّمارسات القيادة اإلستراتيجية :

كتغطػػي ىػػذه الفقػػرة اإلسػػيامات الفكريػػة لبػػاحثيف عػػدة كردت تحػػت مسػػميات مختمفػػة نػػذكر منيػػا،

ًم َّمارسػػػػات -Exercises -أك مككنػػػػات-Components -

أك أفعػػػػاؿ-

 -Actionsالقيػػػػادة

اإلسػػتراتيجية أك أدكار- Roles -القائػػد اإلسػػتراتيجي  .كفيمػػا يػػأتي اإلسػػيامات الفكريػػة التػػي تناكليػػا

البحث في ىذا المجاؿ:ػ

رح ىذا األينمكذج مف
اإلسياـ االكؿ:ػ أينمكذج ( : ) Handscombe & Norman , 1989ػ طي ى
قبؿ Handscombe & Normanعاـ  1989في مؤلفييما المكسكـ (( القيادة إالسترتيجية )) ك
يقكـ عمى كجكد أربعة أدكار لمقائد اإلستراتيجي  ،ىي )  : ( Willcoxson , 2003 : 31تنمية

كخمؽ اإلحساس داخؿ المنظمة بالقصد اإلستراتيجي ،إيجاد حالة مف التكامؿ بيف اإلدارة التنفيذية
كاإلدارة اإلستراتيجية،الحرص عمى تكافر أعمى مستكيات التنافس اإلستراتيجي اإلدارم لدل فريؽ
القيادة،ك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الزبائف .

اإلسياـ الثاني:ػ أينمكذج ( : ) Thompson , 1997ػ ظير ىذا األينمكذج عاـ  1997مف خالؿ
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إسياـ ( )Thompsonفي مؤلفو المكسكـ (( اإلدارة اإلستراتيجية  :إالدراؾ كالتغيير ))  ،كيقكـ عمى
فكرة كجكد سبعة أدكار لمقادة اإلستراتيجييف ،كىي (  :)Thompson ,1997:70-76الرؤية
اإلستراتيجية،االستشراؼ العممي-Pragmatism -

لألمكر كالمشكالت ،التركيب كالسياسات ،

شبكة االتصاالت  ،الحكـ كاإلدارة  ،الثقافة  ،كادارة التغيير.

اإلسػياـ الثالػث :ػػ أينمػكذج ) : ) Hagen and Hassan 1998ػػ تبمػكرت فكػرة ىػذا األينمػكذج فػي
مقالػػة نشػػرت فػػي مجمػػة(  )Advanced Management Journalلمبػػاحثيف ( Hagen and
) Hassanتحػػػػت عنػػػػكاف

Leadership

Strategic

Critical

))  . ))components : An Empirical Investigationتؤكػػػد ىػػػذه المقالػػػة أف لمقػػػادة
اإلستراتيجييف خمسة أدكار تتمثؿ بػاآلتي )  : (Willcoxson , 2003 : 38تطػكير المقػدرة الجكىريػة
( المقػػػدرة المميػػػزه ) ،تطػػػكير رأس المػػػاؿ البشػػػرم  ،االسػػػتخداـ الفاعػػػؿ لمتقانػػػة الجديػػػدة  ،التصػػػرؼ
اإلستراتيجي المناسب ،تطكير ىياكؿ تنظيمية كثقافة تنظيمية جديدة تتناسب كخصكصية المكقؼ .

اإلسياـ الرابع :ػػ أينمػكذج ( : ) Hitt et al . , 2001ػػ طػرح ىػذا األينمػكذج مػف قبػؿ الكاتػب )(Hitt

كزمػػالءه كتحديػػدان فػػي المؤلػػؼ المكسػػكـ (( اإلدارة اإلسػػتراتيجية  :التنافسػػية كالعكلمػػة ))  .تػػتمخص
أىميػة ىػذا األينمػكذج فػي تحديػده سػت ًم َّمارسػات لمقيػادة اإلسػتراتيجية الفاعمػة ،كىػي ( Hitt et al
: ) .,2001: 497-513ػ

أكال"  :تحديػػػد التصػػػكر اإلسػػػتراتيجي لممنظمػػػة :ػػػػ أم تطػػػكير رؤيػػػة إسػػػتراتيجية طكيمػػػة األمػػػد لمقصػػػد

اإلسػتراتيجي  )Hitt et al . , 2001 : 497(- Strategic Intent-الػذم يعكػس بػدكره كجيػات

النظر الشخصػية لمقائػد المميػـ  ،فػ ذا مػا اسػتطاع القائػد اإلسػتراتيجي تكضػيه كجيػة نظػره الشخصػية
كأشػػػرؾ مرؤكسػػػيو فييػػػا ف نػػػو يحصػػػؿ عمػػػى تأييػػػدىـ لرؤيتػػػو اإلسػػػتراتيجية ًم َّمػػػا يجعػػػؿ مػػػف القصػػػد
اإلسػػتراتيجي خصكص ػية مػػف خصكصػػيات القائػػد  ،كفػػي الكقػػت نفسػػو شػػيئان مشػػتركان كمفيكم ػان لػػدل

الجميع).(Macmillan & Tampoe ,2000:74

ثانيػا"  :اكتشػػاؼ المقػػدرة الجكىريػة كالمحافظػػة عمييػػا :ػػ تشػػير المقػػدرة الجكىريػة أك المقػػدرة المميػػزة
- Core Competency -بشػػكؿ أسػػاس إلػى مػكارد المنظمػة كقابمياتيػػا التػػي تعػد مصػػد ارن لميزتيػػا

التنافسػػية قياس ػان بالمنافسػػيف ليػػا فػػي ميػػداف الصػػناعة ) ، (Hitt et al., 2001:501كبيػػذا ف ػ ف
حصػػكؿ المنظمػػة عمػػى شػػيء مػػف المقػػدرة الجكىريػػة كاتخاذىػػا منيػػا رمػ از لممنافسػػة يحقػػؽ التميػػز عػػف

منافسييا )  . (Porter , 1996 : 61في حػيف تشػير أدبيػات اإلدارة اإلسػتراتيجية إلػى اقتػراب الميػزة
التنافسػػية مػػف المقػػدرة الجكىريػػة ككنيػػا تعبػػر عػػف تميػػز المنظمػػة مقارنػػة بالمنافسػػيف  ،إال إنيػػا تبتعػػد
عنيا في إنيا تصاغ كتظير مالمحيا عمى مستكل المنظمة بشكؿ تاـ لك نظر إلييػا بكصػفيا محصػمة
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لتفاعػػؿ مكاردىػػا كقابمياتيػػا لمكصػػكؿ إلػػى حالػػة التميػػز عػػف اآلخػػريف  ،فػػي حػػيف أف المقػػدرة الجكىريػػة
تصاغ كتظير مالمحيا لمكظائؼ داخؿ المنظمة منفردة .

ثالثا"  :تطكير رأس الماؿ البشرم :ػ يشير رأس الماؿ البشرم -Human Capital -إلى مجمكعة
األفراد الذيف يمتمككا ميارات كمعارؼ كقابميات تسيـ في زيادة القيمة االقتصادية لمنظمات األعمػاؿ (
) . Youndt et al., 1996 : 829كاتساقا مع ىذه الكجية  ،ف ف األفراد العامميف في منظمات اليػكـ
كافة يمثمكا مكردان رأسماليان يحتاج إلى استثمار ). (Hitt et al., 2001 : 501

رابعػػا"  :المحافظػػة عمػػى ثقافػػة تنظيميػػة فاعمػػة :ػػػ تباينػػت كجيػػات النظػػر بشػػأف تحديػػد معنػػى دقيػػؽ
كمحػػدكد لمثقافػػػة التنظيميػػػة ،إذ يصػػػكرىا بعػػػض البػػػاحثكف عمػػػى إنيػػػا تمثػػػؿ حمػػػكال لمشػػػكالت التكيػػػؼ
الخارجي ( الرقابة كعدـ التأكد ) كمشكالت التكامؿ الداخمي ( اليرمية كاالئتالؼ)( (Schein , 1985
) : 28 ; Thompson & Strickland , 1996: 299-300 ; Robson , 1997: 43كمػنيـ
مػف ركػز عمػى المظػػاىر الصػريحة المرئيػة كاصػفان الثقافػػة التنظيميػة عمػى إنيػا مفيكمػان شػامالن لكػؿ مػػا

يتصػؿ بمظػاىر الحيػاة فػي المنظمػة (Hatch , 1997 : 204 ; Goetsch & Davis , 1997 :

)  136فيمػػا أشػػار آخػػركف إلػػى إف الثقافػػة التنظيميػػة مػػف خػػالؿ التركيػػز عمػػى أبعادىػػا الجكىريػػة
كالسمككية معا بكصفيا كسيمة لتحقيؽ حالة مف االنسجاـ بيف الفكر كالفعؿ (التصرؼ) تبعان لمػا يعػرؼ

بالنسػيج الثقػافي )  ( Heracleovs & Longham , 1996 : 485الػذم يعػد بػدكره أحػد أبعػاد
أخالقيات اإلدارة .

خامسا"  :التأكيد عمى ً
الم َّمارسػات إالخالقيػة :ػػ تشػير إالخػال ؽ -Ethics -إلػى المبػادلء األساسػية
التي تحكػـ عمميػة التفاعػؿ بػيف األفػراد العػامميف مػف جيػة كالمنظمػة مػف جيػة ثانيػة ( Noe et al.,

)  ، 1996 : 23فضالن عف المبادلء التي تحكـ عممية التفاعؿ بػيف المنظمػة كالجيػات الخارجيػة ذات
العالقة )  ( Hellriegle & Slocum , 1996 : 146كفي السياؽ نفسو فقد ىعػدَّىا (Proctor ,
)  2000 : 133المبادلء السامية التي يؤدم تكافرىا إلػى عػدـ إثػارة األسػئمة المريبػة بشػأف اسػتخداـ

النشاطات التسكيقية  .كعمى الرغـ مف ذلؾ يؤشر البعض التزاـ المنظمات الصغيرة كالمتكسػطة الحجػـ
بالجكانب إالخالقية لمعمؿ عمى العكس مف المنظمات الكبيرة .
سادسا"  :إرساء أيسػس نظػاـ متػكازف لمرقابػة التنظيميػة :ػػ يقصػد بالرقابػة التنظيميػة  ،تمػؾ اإلجػراءات
التي يعتمد عمييا المديركف بغية المحافظة عمى النشػاطات التنظيميػة أك أحػداث تغييػر فػي أنماطيػا .
كبيذا ف ف الرقابة التنظيمية تسيـ في تحقيؽ التكيؼ مع التغييػرات البيئيػة .كتتػألؼ الرقابػة التنظيميػة
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مػػػف نػػػكعيف رئيسػػػيف ىمػػػا  :الرقابػػػة الماليػػػة ، -Financial Control -كالرقابػػػة اإلسػػػتراتيجية-
 . -Strategic Controlكالقائػػد اإلسػػتراتيجي الفاعػػؿ ىػػك الػػذم يػكازف بػػيف ىػػذيف النػػكعيف مػػف
الرقابة في سعيو لتحقيؽ القصد اإلستراتيجي الخاص بالمنظمة.

ج  :مفيكـ خدمة الزبكف :

يعد مفيكـ خدمة الزبػكف - Customer Service -مػف المفػاىيـ الشػائعة كالمعقػدة فػي الكقػت

نفسػػو فػػي األدب اإلدارم الغربػػي كالتػػي لػػـ يػػتـ التكصػػؿ بشػػأنيا إلػػى تكجػػو عػػاـ كمقبػػكؿ بػػيف البػػاحثيف
الذيف تـ التعرؼ عمى كجيات نظػرىـ بيػذا الشػأف  .فقػد أشػار ) (Dion et al., 1992 : 33-34إلػى

خدمة الزبكف عمى إنيػا تمػؾ العمميػة التػي تتػرؾ انطباعػان عػف مجمكعػة التغييػرات الحادثػة فػي تكقعػات
اآلنػي Purchasing -

الزبكف عندما يعمؿ في حدكد بيئة الشػراء

- JIT Environmentالتػػي تػػزداد فييػػا تكقعػػات جػػكدة المنػػتج كيبػػذؿ فييػػا المجيػػزيف مػػا بكسػػعيـ

كذلػؾ فػي إطػار خػدمات إدارة المخػازف  .كقػد ىعػدَّىا كػؿ مػف ) (Hutt & Speh , 1992:81متغيػ ار
رئيسان لنجاح المنظمة يؤدم بمكجبو رجاؿ التسكيؽ األدكار التي مف شانيا أف تحقؽ التميػز عػف بقيػة
المنافسػػيف مػػف خػػالؿ تقػػديـ النصػػيحة الخاصػػة بالتقانػػة المناسػػبة  ،كالتقػػديـ السػػريع المكثػػكؽ بػػو ،

كتكفير األجػزاء االحتياطيػة المطمكبػة  .كنظػر إلييػا ) ( Garever , 1995:30بكصػفيا أحػد الجكانػب
التي تسيـ في زيادة معدؿ أرباح المنظمة أك انخفاضو كانعكاسات ذلؾ عمى سمعتيا في األسكاؽ ذلػؾ
إنيػػػا تكيػػػؼ أبعػػػاد إسػػػتراتيجية العمميػػػات تبعػػػان لرغبػػػات الزبػػػائف كحاجػػػاتيـ  .كيتفػػػؽ معػػػو

(Barry

) &Render., 1999 : 10في إف خدمة الزبكف أحد المياديف التي تشكؿ فرصة أمػاـ إدارة العمميػات
.كع ىبػ ىػر عنيػػا )، (Ramaswamy , 1996:130بمجمكعػػة
تػػؤمف النجػػاح لسػػنكات األلفيػػة الثالثػػة ى
النشػػاطات التػػي تعكػػس حقيقػػة التفاعػػؿ الشخصػػي الحػػادث بػػيف الزبػػكف كمقػػدـ الخدمػػة أثنػػاء عمميػػة

تقديميا .كأضاؼ ) ( Lovelock,1996:324إلى ذلؾ أف خدمة الزبكف تتضمف تمػؾ النشػاطات التػي
تزيد مف الكفػاءة التشػغيمية كرضػا الزبػكف عمػى حػد سػكاء  .أمػا ) ( Arnold , 1998 : 6فقػد ىعػدَّىا

أحد أىداؼ إدارة التسكيؽ كالذم يمكف أف يتحقؽ مف خالؿ االحتفاظ بمستكيات مرتفعػة مػف المخػزكف

 ،كالمعالجة السريعة  ،كنظاـ تكزيع جيد  .كذىب )  ، (Rocci et al., 1998 :96إلى التكجو صكب
خدمػػة الزبػػكف بكصػػفيا أحػػد الميػػارات القياديػػة التػػي يتعػػيف عمػػى المنظمػػات المتعممػػة اختيػػار القػػادة

اإلستراتيجييف فييا كتدريبيـ عمييا كتقييميـ عمػى أساسػيا  .كعػدىا ) ) Baker , 2000:442نظػاـ
مصمـ لمربط بيف مرحمة تحرير الطمب كمرحمة كصكؿ المنتجات التي تمبػي حاجػات الزبػكف أطػكؿ مػدة

ممكنة.
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د  :أبعاد خدمة الزبكف :
تباينت كجيػات النظػر بشػأف تحديػد أبعػاد كاضػحة كمحػددة متفػؽ عمييػا لعمميػة خدمػة الزبػكف  .إذ

نظر)(Powers, 1988 : 273-275إلى إبعػاد خدمػة الزبػكف بكصػفيا تتكػكف مػف :تقػديـ المنتجػات ،

أدلة التػدريب كالصػيانة العممياتيػة  ،التكجػو نحػك حػؿ مشػكالت محػددة لػدل الزبػكف  ،خػدمات مػا بعػد

البيػع .كنظػر (  (Morris &Davis ,1992:348-352إلػى أبعػاد خدمػة الزبػكف عمػى إنيػا حصػيمة
تفاعػػؿ ثالثػػة عكامػػؿ رئيسػػة ىػػي :القػػدرة عمػػى تمبيػػة متطمبػػات الزبػػكف،ك تػػكخي الدقػػة فػػي التقػػديـ،

االتصػاالت المتعمقػة بمشػكالت المنػتج .كأكرد كػؿ مػف ) (Pride & Ferrell , 2000 : 384ثالثػة
أبعػػػاد لخدمػػػة الزبػػػكف ىػػػي :التػػػكافر ( الميسػػػكرية ) ،التكقيػػػت ،كالجػػػكدة .فػػػي حػػػيف صػػػنفت مجمػػػة

( )Achieve Globalأبعػػاد خدمػػة الزبػػكف عمػػى كفػػؽ ثػػالث جكانػػب  ،ىػػي (Achieve Global
): ,2001: 311-312ػ

أكال"  :الجانػػػب اإلنسػػػاني  :ػ لكػػػؿ زبػػػكف حاجاتػػػو اإلنسػػػانية  ،االحتػػػراـ  ،كالتعػػػاطؼ  ،كاالىتمػػػاـ
الشخصي  ،كبعبارة أخرل يحتاج الزبائف إلى اتصاؿ يمتد إلى ما كراء عممية التفاعؿ المباشر.
ثانيا"  :الجانب الميني  :ػ تحتاج األعماؿ إلى صيغ متكقعة مف الخدمة كبعض العكامؿ األخرل ذات
العالقػػة  ،إذ يمكػػف لممنظمػػة اإلسػػياـ فػػي الحصػػكؿ عمػػى ثقػػة الزبػػائف ككالئيػػـ إثنػػاء أكقػػات الكسػػاد
االقتصادم عف طريؽ فيميا كتحديدىا حيز كاسع مف حاجات الزبائف.
ثالثا"  :الجانب غير المرئي  :ػ تؤثر الحاجات غيػر المرئيػة لممنظمػة فػي قػدرتيا عمػى تمبيػة الحاجػات
اإلنسانية كالمينية لزبائنيا ،إذ أف ىذه الحاجات غير المرئية (سياسػات الصػداقة مػع الزبػكف  ،كفػاءة
العمميات  ،كالتغذية العكسية) تعطي اندفاعا إلى القيادة ك نظـ إالسناد  ،كالعالقات الداخمية.
 -3الجانب التطبيقي :
أ :تشخيص كاقع ممارسات القيادة اإلستراتيجية في قطاع الصيرفة األىمي :
أكال"  :الثقافة التنظيمية :

يتبيف مف النتائج الظاىرة في الجدكؿ ) ، (1الخاص بالمتكسطات الحسابية كاالنحرافػات المعياريػة

الستجابات المديريف عينة البحث المتعمقة بنمط الثقافة التنظيمية السائد في المصػارؼ المبحكثػة ،كػؿ
مف األتي :ػ

( : )1مصرؼ بغداد  :تبنى مصرؼ بغداد نمط الثقافة الداعمة بمتكسط حسابي بمػغ ) (3.35كانحػراؼ
معيارم الستجابات الفقرات ذات العالقة قدره ) . (1.5كيأتي تكجو المصرؼ صكب اعتماد نمط الثقافػة
الداعمة بفارؽ بسيط

)(9
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الجدكؿ)(1

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث الخاصة بالثقافة

التنظيمية N=23

()N

المستجيبيف

عدد

ت

االسـ التجارم لممصرؼ

ثقافة بيركقراطية

x

ثقافة ابداعية

δ
168

3626

δ
162

635

265

161

661

165

676

664

561

x

1

مصرؼ بغداد

11

2669

2

مصرؼ االستثمار العراقي

7

361

164

3

مصرؼ الشرؽ االكسط لالستثمار

5

3669

161

4687

4

المصرؼ التجارم العراقي

11

2698

167

2632

164

5

المصرؼ المتحد لالستثمار

4

4612

163

2686

161

) (0.9مقارنػػة مػػع المتكسػػط الحسػػابي الخػػاص بػػنمط الثقافػػة االبداعيػػة ) (3.26الػػذم جػػاء بػػأنحراؼ
معيارم منخفض نسػبيان بمػغ ) . (1.2كيالحػظ العػزكؼ الكاضػه لمػديرم المصػرؼ فيمػا يتصػؿ بتفضػيؿ

نمط الثقافة البيركقراطية الذم جاء بمتكسط حسابي منخفض نسػبيان ) (2.69مقارنػة مػع كػؿ مػف نمػط
الثقافة االبداعية كالثقافة الداعمة كبانحراؼ معيارم مرتفع بمغ ). (1.8

( : )2مصػػرؼ االسػػتثمار العراقػػي :ػػػ اعتمػػد مصػػرؼ االسػػتثمار العراقػػي نمػػط الثقافػػة الداعمػػة ايض ػان
كبمتكسػػط حسػػابي بمػػغ ) (3.61كانح ػراؼ معيػػارم مػػنخفض ) (0.3مقارنػػة مػػع االنحرافػػات المعياريػػة
الخاصػػة بكػػؿ مػػف نمػػط الثقافػػة االبداعيػػػة ) (1كالثقافػػة البيركقراطيػػة ) . (0.3كجػػاء تفضػػيؿ مػػػديرم
مصرؼ االستثمار العراقي لنمط الثقافة الداعمة بفارؽ بمغ ) (0.61قياسا بالمتكسط الحسابي الخػاص

بػػػنمط الثقافػػػة البيركقراطيػػػة ) ، (3كبفػػػارؽ قػػػدره ) (1.11مقارنػػػة بالمتكسػػػط الحسػػػابي الخػػػاص بػػػنمط
الثقافة االبداعية ). (2.5

( : )3مصػػرؼ الشػػرؽ األكسػػط العراقػػي ل:سػػتثمار :ػػػ جػػاء نمػػط الثقافػػة االبداعيػػة نمطػان مميػ ازن لمثقافػػة
التنظيمية السائدة في مصرؼ الشرؽ األكسػط العراقػي ل:سػتثمار كذلػؾ بمتكسػط حسػابي بمػغ )(4.87

كانح ػراؼ معيػػارم لالسػػتجابات قػػدره ) . (0.5كاذا مػػا تمػػت مقارنػػة المتكسػػط الحسػػابي الخػػاص بػػنمط

الثقافة الداعمة مع المتكسطات الحسابية الخاصة بكؿ مف نمط الثقافة الداعمة ) (3.76كنمط الثقافػة

البيركقراطية ) (3.69يالحظ كجكد فارؽ بسيط بػيف المتكسػطات الحسػابية ) (0.07الخاصػة بػالنمطيف
األخيريف  ،في حيف يالحظ ارتفاع الفارؽ لصاله نمط الثقافة الداعمة .

( : )4المصرؼ التجارم العراقي :ػ تميز المصرؼ التجارم العراقي بسيادة نمط الثقافة الداعمػة مقارنػة
)(11

ثق

x
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بكػؿ مػػف نمػػط الثقافػػة البيركقراطيػػة كنمػػط الثقافػة األبداعيػػة  .اذ بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي لػػنمط الثقافػػة
الداعمػػة ) (4.64كبػػانحراؼ معيػػارم بمػػغ ( ، )163فػػي حػػيف بمغػػت المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات
المعياريػػة لكػػؿ مػػف نمػػط الثقافػػة البيركقراطيػػة ( )167( )2698كنمػػط الثقافػػة االبداعيػػة ()164( )2632

عمى التكالي .

( : )5المصرؼ المتحد ل:ستثمار :ػ اتفؽ كافػة مػديرم المصػرؼ المتحػد ل:سػتثمار عمػى اعتمػاد نمػط
الثقافة الداعمة نمطا ممي از لثقافة المصرؼ التنظيمية كذلؾ بمتكسط حسابي قدره ( . )5كجاء االتفػاؽ

فيما يتصؿ بػنمط الثقافػة االبداعيػة منخفضػان  ،ممػثال بمتكسػط حسػابي قػدره ( )2686كانحػراؼ معيػارم

بمغ ( ، )161مقارنة مع مستكل االتفاؽ بشأف نمط الثقافة البيركقراطيػة ممػثال بمتكسػط حسػابي قػدره
( )4612كانحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم (. )163

ثانيا"  :رأس الماؿ البشرم :

يتبيف مػف نتػائج المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات المػديريف عينػة البحػث ذات
العالقة بتطكير رأس الماؿ البشرم كالظاىرة في الجدكؿ ) ، (2كؿ مف االتي :ػ

( : )1مصرؼ بغداد :ػ اىتـ مديرم مصرؼ بغداد بعكامؿ المحافظة عمى رأس الماؿ البشػرم بػيف فػركع
المصػػرؼ عمػػى نحػػك يتجػػاكز اىتمامػػاتيـ بكػػؿ مػػف سياسػػات التكظيػػؼ كبػرامج التػػدريب كذلػػؾ بحصػػكؿ

الفقرات الممثمة لمتغير المحافظة

الجدكؿ )(2

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث الخاصة بتطكير رأس الماؿ
البشرمN=23

()N

عدد المستجيبيف

ت

االسـ التجارم لممصرؼ

برامج التدريب

x

سياسات

التكظيؼ
كالترقية

x

1

مصرؼ بغداد

11

3626

δ
163

461

الم

راس

δ
167

32

2

مصرؼ االستثمار العراقي

7

3687

161

269

162

58

3

مصرؼ الشرؽ االكسط لالستثمار

5

4682

165

561

161

41

4

المصرؼ التجارم العراقي

11

4662

163

4662

164

465

5

المصرؼ المتحد لالستثمار

4

2693

169

2644

168

58

)(11
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عمى رأس الماؿ البشرم عمى أعمى المتكسطات الحسابية ( )4632كأدنى االنحرافػات المعياريػة ()164
مقارنة بالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الخاصة بكؿ مػف سياسػات التكظيػؼ كالترقيػة ()4

( )167كالبرامج التدريبية ( )163( )3662عمى التكالي .

( : )2مصػػرؼ االسػػتثمار العراقػػي :ػػػ أنصػػب اىتمػػاـ مػػديرم مصػػرؼ االسػػتثمار العراقػػي بشػػكؿ رئػػيس
صكب تفعيؿ البرامج التدريبية كاالستفادة منيا كقد أنعكس ذلؾ بحصكؿ الفقرات المعبػرة عػف اتجاىػات

المػػديريف نحػػك ىػػذه الب ػرامج عمػػى أعمػػى المتكسػػطات الحسػػابية ( )3687كبػػانحراؼ معيػػارم بمػػغ ()161

قياسان بالمتكسطات الحسابية كاال نحرافات المعيارية لكؿ مف عكامؿ المحافظة عمػى رأس المػاؿ البشػرم
( )168( )3658كسياسات التكظيؼ ( )162( )269عمى التكالي .

( : )3مصرؼ الشرؽ األكسط العراقي ل:ستثمار :ػ اتفؽ كافة مديرم مصػرؼ الشػرؽ األكسػط العراقػي
ل:ستثمار عمى االىمية االستثنائية التي تحضػى بيػا سياسػات التكظيػؼ كالترقيػة بػيف فػركع المصػرؼ
كقد تمثؿ ىذا االتفاؽ بحصػكؿ الفقػرات ذات العالقػة عمػى اقصػى مػا يمكػف أف تصػؿ اليػو المتكسػطات

الحسابية ( )5كأدنى ما يمكف أف تصؿ اليو االنحرافات المعيارية ( . )1كجاء االتفػاؽ صػكب االىتمػاـ
بعكامؿ المحافظة عمى رأس الماؿ البشرم منخفضػان نسػبيان  ،ممػثال بمتكسػط حسػابي ( )3641كانحػراؼ

معيػػارم ( ، )169مقارنػػة بالمتكسػػط الحسػػابي ( )4682كاالنحػراؼ المعيػػارم ( )165الخاصػػتيف بػػالبرامج
التدريبية .

( : )4المصرؼ التجارم العراقي :ػ جاء اىتماـ مػديرم المصػرؼ التجػارم العراقػي متسػاكيان فيمػا يتصػؿ

بكؿ مف برامج التدريب كسياسات التكظيؼ كالترقية كىذا ما اتضه بحصكؿ ىذيف المتغيريف عمى ذات
المتكسػػط الحسػػابي ( )4662باسػػتثناء االنحرافػػات المعياريػػة التػػي بمغػػت ( )164( )163عمػػى الت ػكالي .
فيمػػا أنصػػب اىتمػػاـ مػػديرم فػػركع المصػػرؼ بالدرجػػة الثانيػػة صػػكب عكامػػؿ المحافظػػة عمػػى رأس المػػاؿ

البشرم كبمتكسط حسابي بمغ ( )465كانحراؼ معيارم منخفض نسبيان قدره (. )162

( : )5المصرؼ المتحد ل:سػتثمار :ػػ تميػز المصػرؼ المتحػد لألسػتثمار بأنخفػاض كاضػه فػي مسػتكل
اىتمػػاـ المػػديريف فيػػو بتطػػكير رأس المػػاؿ البشػػرم  ،كقػػد اتضػػه ذلػػؾ بأنخفػػاض المتكسػػطات الحسػػابية

الخاصة بالبرامج التدريبية كعكامػؿ المحافظػة عمػى رأس المػاؿ البشػرم كسياسػات التكظيػؼ كالترقيػة (

 ) 2644 ، 2658 ، 2693كبانحرافػػػات معياريػػػة قػػػدرىا (  ) 168 ، 162 ، 169عمػػػى التػػػكالي  .غيػػػر أف
االىتماـ الرئيس لفركع المصرؼ قد أنصب صكب البرامج التدريبية كمكاقؼ مديرم المصػرؼ االيجابيػة

تجاىيا كمف ثـ االىتماـ بعكامؿ المحافظة عمػى األفػراد العػامميف باعتبػارىـ رأس مػاؿ بشػرم عمػى قػدر

كبير مف االىمية .

ثالثا"  :التصكر االستراتيجي :
)(12
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تظيػػػر نتػػػائج الجػػػدكؿ ) ، (3المتصػػػمة بأسػػػتجابات المػػػديريف عينػػػة البحػػػث بشػػػأف متغيرالتصػػػكر
االستراتيجي  ،كؿ مف االتي :ػ

الجدكؿ )(3

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث الخاصة بالتصكر االستراتيجي
N=23
() N

المستجيبيف

x

x

عدد

ت

االسـ التجارم لممصرؼ

كضكح الرؤية

الكالء لمرؤية

1

مصرؼ بغداد

11

3664

δ
168

3635

2

مصرؼ االستثمار العراقي

7

4652

163

3654

169

3

مصرؼ الشرؽ االكسط لالستثمار

5

1653

262

2669

168

8

4

المصرؼ التجارم العراقي

11

3668

166

3698

5

المصرؼ المتحد لالستثمار

4

1628

166

2616

1.6
169

8

( : )1مصرؼ بغداد :ػ إمتالؾ مديرم مصرؼ بغداد رؤية إستراتيجية كاضحة لمسػتقبؿ المصػرؼ معبػ ارن
عنيػػا بمتكسػػط حسػػابي مرتفػػع نسػػبيان ) (3.64كانحػراؼ معيػػارم قػػدره ) ، (0.8فض ػالن عػػف كالء مػػديرم

المصػرؼ ليػػذه الرؤيػة كسػػعييـ صػػكب كسػب كالء مػػكظفي المصػرؼ ليػػا كذلػػؾ بمتكسػط حسػػابي قػػدره

) (3.35كانحراؼ معيارم مرتفع نسبيان ) . (1.3كجاء اىتماـ مديرم فركع مصرؼ بغداد بتحديد مالمػه
المسار االستراتيجي لممصرؼ منخفضان قياسا بمكاقفيـ مف المتغيريف االخريف كىذا ما اتضه بحصػكؿ

متغير بناء المسار االستراتيجي عمى أدنى المتكسطات الحسػابية ) (3.31كأدنػى االنحرافػات المعياريػة

). (0.2

( : )2مصرؼ االستثمار العراقي :ػ ابدل مديرم مصرؼ االستثمار العراقي اعتقادىـ الخػاص بػ متالؾ
فػػركع المصػػرؼ لرؤيػػة إسػػتراتيجية كاضػػحة بشػػأف مسػػتقبؿ المصػػرؼ كقػػد اتضػػه ذلػػؾ بحصػػكؿ متغيػػر

كضػػكح الرؤيػػة عمػػى أعمػػى المتكسػػطات الحسػػابية ) (4.52كأدنػػى االنحرافػػات المعياريػػة ( . )163كمػػا

كابدل مديرم المصرؼ كالئيـ ليذه الرؤية ممػثالن بمتكسػط حسػابي قػدره ( )3654كانحػراؼ معيػارم ىػك
األعمى بيف االنحرافات المعياريػة ( . )1.9كفيمػا يتصػؿ بػدكر المػديريف فػي بنػاء المسػار االسػتراتيجي

لممصرؼ فقػد حصػؿ عمػى أدنػى مسػتكيات االتفػاؽ عبػر متكسػط حسػابي ىػك األدنػى بػيف المتكسػطات
الحسابية( )3614كانحراؼ معيارم قدره (. )163

( : )3مصرؼ الشرؽ األكسط العراقي ل:ستثمار :ػ حصػمت الفقػرات المعبػرة عػف دكر مػديرم مصػرؼ
)(13

δ
163

1

4

6
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الشػػرؽ األكسػػط العراقػػي ل:سػػتثمار فػػي بنػػاء المسػػار االسػػتراتيجي لممصػػرؼ عمػػى أعمػػى المتكسػػطات
الحسػػابية ) (3.58كأدنػػى االنحرافػػات المعياريػػة ( )165ممػػا يشػػير إلػػى اتجػػاه أكلئػػؾ المػػديريف صػػكب
ارساء مالمػه مميػزة لممسػارات المسػتقبمية الخاصػة بالمصػرؼ .كجػاءت االسػتجابات ضػعيفة كمتباينػة

بشػػأف إمػػتالؾ المصػػرؼ لرؤيػػة إسػػتراتيجية كاضػػحة  ،معب ػ ارن عنيػػا بمتكسػػط حسػػابي ( )1653كانح ػراؼ

معيػارم بمػغ ( ، )262مقارنػة بػكالء مػديرم المصػرؼ لمرؤيػة اإلسػػتراتيجية معبػ ارن عنػو بمتكسػط حسػػابي

( )2669كانحراؼ معيارم قدره (. )168

الء كاضحان لرؤية المصػرؼ
( : )4المصرؼ التجارم العراقي :ػ اظير مديرم المصرؼ التجارم العراقي ك ن
اإلستراتيجية عبر حصكؿ الفقرات الممثمة عمى أعمى المتكسطات الحسػابية ) (3.98كأدنػى االنحرافػات
المعياريػػة ( )166شػػأنيا فػػي ذلػػؾ شػػأف اتجاىػػاتيـ الخاصػػة بػ متالؾ رؤيػػة إسػػتراتيجية كاضػػحة  .كمػػا
كتركز اىتماـ مديرم المصرؼ التجارم العراقي بالدرجة الثانية صكب اضطالعيـ بدكر اساس في بناء

المسػػار االسػػػتراتجي لممصػػػرؼ كبمتكسػػػط حسػػػابي قػػدره ( )3683كبػػػانحراؼ معيػػػارم ىػػػك األعمػػػى بػػػيف

االنحرافات المعيارية (. )161

( : )5المصرؼ المتحد ل:ستثمار :ػ جػاءت اسػتجابات مػديرم المصػرؼ المتحػد ل:سػتثمار بشػكؿ عػاـ
منخفضة تجاه متغير التصكر االستراتيجي كىذا ما اتضه مف مالحظة المتكسػطات الحسػابية الخاصػة
بػػالمتغيرات ذات العالقػػة  .كيالحػػػظ حصػػكؿ المتغيػػر الخػػػاص بػػدكر مػػديرم المصػػػرؼ بتحديػػد مالمػػػه
المسار االسػتراتيجي لممصػرؼ عمػى أعمػى المتكسػطات الحسػابية ( )2686كأدنػى االنحرافػات المعياريػة

( ، )167فػػي حػػيف جػػاء المتكسػػط الحسػػابي الخػػاص بمتغيػػر كضػػكح الرؤيػػة اإلسػػتراتيجية لػػدل مػػديرم
المصرؼ منخفضان ( )1628كانحراؼ معيارم مرتفع نسبيان ( )166مقارنة مع المتكسط الحسابي الخاص
بكالء مديرم المصرؼ لرؤيتيـ اإلستراتيجية ( )2616كبانحراؼ معيارم بمغ (. )169

رابعا"  :الرقابة التنظيمية :
يقػػدـ الجػػدكؿ ) (4أسػػتجابات مػػديرم المصػػارؼ األىميػػة المحميػػة المبحكثػػة فيمػػا يتصػػؿ بمتغيػػر
الرقابة التنظيمية  ،كيتضه مف نتائجو كؿ مف االتي:
( : )1مصرؼ بغداد :ػ أنصب اىتماـ مديرم مصرؼ بغداد بشكؿ اسػاس صػكب احػداث المكازنػة فػي
االعتماد عمى المؤش ارنت الماليػة (النتػائج) كمحتػكل التصػرؼ (اإلجػراءات) كأحػد السػبؿ اليادفػة لتنفيػذ
اإلستراتيجية المختارة كبمتكسط حسابي قدره ( )3685كانحراؼ معيارم بمغ ( . )168كما كأنصػب تركيػز
مديرم المصرؼ بالدرجػة الثانيػة صػكب تكػريس دعػائـ نظػاـ الرقابػة التنظيميػة الػذم يعػزز مػف مكقػؼ

المصرؼ كيػدعـ سػمعتو فػي األسػكاؽ التػي يخػدميا كبمتكسػط حسػابي قػدره ( )3625كانحػراؼ معيػارم
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...................................

مرتفع نسبيان.

( : )2مصرؼ االستثمار العراقي :ػ جاء تركيػز مػديرم مصػرؼ االسػتثمار العراقػي كاضػحا فيمػا يتصػؿ
باعتماد نظاـ الرقابة التنظيمية الذم يخدـ اغراض كؿ مف الزبائف كالمالكيف عمى حػد سػكاء كبمتكسػط

حسابي بمغ ) (3.26كانحػراؼ معيػارم مػنخفض نسػبيان ) ، (0.3فػي حػيف جػاء تركيػز مػديرم المصػرؼ
صكب احداث المكازنة بيف االىتماـ بالمؤشرات

الجدكؿ )(4

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث الخاصة بالرقابة التنظيمية
N=23

1

مصرؼ بغداد

11

3625

δ
162

ت

()N

x

االسـ التجارم لممصرؼ

عدد

المستجيبيف

االغراض الرقابية

المكازنة بيف الرقابة

المالية كاالستراتيجية
x
Δ
168 3685

2

مصرؼ االستثمار العراقي

7

3626

163

2654

165

3

مصرؼ الشرؽ االكسط لالستثمار

5

361

166

3614

161

4

المصرؼ التجارم العراقي

11

265

163

1692

162

5

المصرؼ المتحد لالستثمار

4

4648

165

3612

167

الماليػػة كاج ػراءات تنفيػػذ العمػػؿ منخفض ػان عبػػر حصػػكؿ المتغيػػر الخػػاص بػػذلؾ عمػػى متكسػػط حسػػابي

منخفض ) (2.54كانحراؼ معيارم قدره ). (0.5

( : )3مصرؼ الشرؽ األكسط العراقي ل:ستثمار :ػػ جػاءت اسػتجابات مػديرم مصػرؼ الشػرؽ األكسػط
العراقػػي ل:سػػػتثمار متقاربػػة مػػػع بعضػػيا الػػػبعض فيمػػا يتصػػػؿ بنظػػاـ الرقابػػػة التنظيميػػة  .اذ تراكحػػػت
المتكسػػطات الحسػػػابية لالسػػػتجابات بػػػيف ( )3614-361مؤشػػػرة بػػػذلؾ اتجػػػاه مػػػديرم المصػػػرؼ صػػػكب

المكازنة بيف المؤش ارنت المالية كاجراءات تنفيذ العمؿ بالدرجة االساس .

( : )4المصػػرؼ التجػػارم العراقػػي  :ػػ اظيػػر مػػديركا المصػػرؼ التجػػارم العراقػػي اىتمام ػان منخفضػان فيمػػا
يتصؿ بكؿ مف االغراض الرقابية  ،ممثمة بمتكسط حسابي ) (2.5كانحراؼ معيارم قدره

) ، (0.3كالمكازنػػة بػػيف الراقبػػة الماليػػة كالرقابػػة اإلسػػتراتيجية ممثمػػة بمتكسػػط حسػػابي مػػنخفض نسػػبيان
( )1692كانحراؼ معيارم بمغ ( )1..معمنة بذلؾ تكجػو مػديرم المصػرؼ نحػك تعزيػز نظػـ الرقابػة التػي
تدعـ الثقة كتمكف مف خدمة اغراض الزبائف كالمالكيف عمى حد سكاء.

( : )5المصػػرؼ المتحػػد ل:سػػتثمار :ػػػ اىػػتـ مػػديرم المصػػرؼ المتحػػد ل:سػػتثمار بأثبػػات جػػدكل النظػػاـ
)(15
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الرقابي المعتمد مف جانب المصرؼ في خدمة اغراض اصحاب المصاله كتكريس مزايا ىذا النظػاـ فػي
دعػػـ كتعزيػػز مكقػػؼ المصػػرؼ كقػػد اتضػػه ذلػػؾ بارتفػػاع المتكسػػط الحسػػابي لمفق ػرات الممثمػػة ()4648
كأنخفػػاض االنح ػراؼ المعيػػارم ليػػا ( ، )165غيػػر أف االىتمػػاـ جػػاء منخفض ػان ممػػثالن بمتكسػػط حسػػابي

( )3612كانحػػػػراؼ معيػػػػارم ( )167صػػػػكب السػػػػعي الحػػػػداث المكازنػػػػة بػػػػيف الرقابػػػػة الماليػػػػة كالرقابػػػػة
اإلستراتيجية مف جانب مديرم الفركع التابعة لممصرؼ.
ب  :تشخيص مستكل االىتماـ بخدمة الزبكف في قطاع الصيرفة االىمي :

أكال"  :الجانػب االنسػاني  :يتضػه مػف نتػػائج المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػػتجابات
المديريف المتصمة بمستكل االىتماـ بالجانب االنساني لخدمة الزبكف  ،الجدكؿ ) (5كؿ مف االتي :
( : )1مصػرؼ بغػػداد :ػػػ اظيػر مػػديرم مصػػرؼ بغػداد احترامػان كاضػػحان لزبػائنيـ عبػػر تأكيػػدىـ المسػػتمر

عمى مكظفييـ لتفيـ حاجات الزبائف كمخاطبتيـ باحتراـ كقد أتضه ذلؾ عبػر حصػكؿ المتغيػر الخػاص
بذلؾ عمػى أعمػى المتكسػطات الحسػابية ) (4كأدنػى االنحرافػات المعياريػة ( . )163غيػر أف تأكيػد إدارة
المصػرؼ عمػى مكظفييػا بشػأف أيجػاد حمػكؿ لمشػكالت الزبػائف فضػالن عػف التأكيػد عمػى تكاجػد مػػكظفي

المصػػرؼ فػػي محػػالت عمميػػـ بغيػػة تقػػديـ الخدمػػة المنشػػكدة جػػاء منخفضػان  ،ممػػثالن بمتكسػػط حسػػابي

( )2675كانحراؼ معيارم مرتفع نسػبيان ( ، )165مقارنػة برغبػة إدارة المصػرؼ ب يجػاد نػكع مػف االرتبػاط
العػػاطفي بػػيف الزبػػائف تجػػاه فػػركع المصػػرؼ معب ػ ارن عنيػػا بمتكسػػط حسػػابي ( )3كانح ػراؼ معيػػارم قػػدره

(. )169

الجدكؿ )(5

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث الخاصة بالجانب االنساني
N=23
()N

المستجيبيف

الزبائف

عدد

ت

االسـ التجارم لممصرؼ

احتراـ الزبائف

التعاطؼ مع

x

x

x

δ
169

δ
163

675

361

621

366

167
169

674

627

2..

1

مصرؼ بغداد

11

461

2

مصرؼ االستثمار العراقي

7

4695

161

3

مصرؼ الشرؽ االكسط لالستثمار

5

2689

168

261

4

المصرؼ التجارم العراقي

11

4644

163

4625

165

5

المصرؼ المتحد لالستثمار

4

363

167

264

162
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( : )2مصرؼ االسػتثمار العراقػي :ػػ جػاء تأكيػد مػديرم مصػرؼ االسػتثمار العراقػي كاضػحا فيمػا يتصػؿ
بأىميػػة احت ػراـ مػػكظفي المصػػرؼ لمزبػػائف كتقػػديـ الخدمػػة المنشػػكدة مػػف قػػبميـ دكنمػػا ممػػؿ مػػف جانػػب
ىؤالء المكظفيف عبر متكسط حسابي مرتفع بمغ ( )4695كانحراؼ معيارم مػنخفض ( ، )161فػي حػيف
جاء تأكيد مديرم فركع المصرؼ عمى االىتماـ بالزبائف كتقديـ حمػكؿ لمشػكالتيـ منخفضػان قمػيالن معبػ ارن

عنػػو بمتكسػػط حسػػابي ( )3621كانح ػراؼ معيػػارم ( )1مقارنػػة مػػع تأكيػػد إدارة المصػػرؼ عمػػى االحتفػػاظ
بعالقات طيبة مع الزبائف كالحرص عمى تطكيرىا ممثمػة بمتكسػط حسػابي ( )366كانحػراؼ معيػارم بمػغ
(. )167
( : )3مصرؼ الشرؽ األكسط العراقي ل:ستثمار :ػ جاء اىتماـ مديرم مصرؼ الشرؽ األكسط العراقي
ل:سػػتثمار بالجانػػب اإلنسػػاني لخدمػػة زبػػائنيـ منخفضػان نسػػبيان السػػيما مػػا يتصػػؿ باالسػػتماع لمشػػكالت

الزبػائف كتقػػديـ الحمػػكؿ المناسػبة ليػػا معبػ ارن عػف ذلػػؾ بمتكسػػط حسػابي قػػدره ( )1674كانحػراؼ معيػػارم

مرتفػػع بمػػغ ( ، )169فض ػالن عػػف التأكيػػد عمػػى االحتفػػاظ بعالقػػات كطيػػدة مػػع الزبػػائف كتػػدعيـ مقكمػػات

االرتباط العاطفي بيف اإلدارة كالزبائف ممثال بمتكسػط حسػابي قػدره ( )2كانحػراؼ معيػارم ( . )169غيػر
أف تأكيد مديرم المصرؼ عمى احتراـ الزبائف كتفيـ حاجاتيـ جاء مرتفعػان نسػبيان عبػر متكسػط حسػابي

( )2689كانحراؼ معيارم مرتفع نسبيا.

( : )4المصػػرؼ التجػػارم العراقػػي :ػػػ أبػػدل مػػديرم المصػػرؼ التجػػارم العراقػػي اىتمامػان كاضػػحان بالجانػػب

اإلنساني لخدمة زبائنيـ  .إذ جاء تأكيد إدارة المصرؼ مرتفعان في حدكد انتقاء العبارات المناسػبة لػدل
التحػدث مػع الزبػائف فضػالن عػػف الػتفيـ الكاضػه لحاجػاتيـ كرغبػاتيـ معبػ ارن عنػو بمتكسػط حسػابي قػػدره

( )4644كانحراؼ معيارم منخفضان نسبيان ( . )163كما كجػاء تأكيػد اإلدارة متكازنػان فيمػا يتصػؿ بكػؿ مػف
االىتماـ بمشكالت الزبػائف كاالحتفػاظ بعالقػات طيبػة معيػـ عبػر تقػارب المتكسػطات الحسػابية ()4627

( )4625كتقارب االنحرافات المعيارية بيف االستجابات ( )165( )166عمى التكالي .
( : )5المصػػرؼ المتحػػد ل:سػػتثمار :ػػػ تكجػػو مػػديرم المصػػرؼ المتحػػد ل:سػػتثمار بشػػكؿ كاضػػه صػػكب
التشػػديد عمػػى مػػكظفي المصػػرؼ بػػاحتراـ الزبػػائف كتفيػػـ حاجػػاتيـ كرغبػػاتيـ عبػػر متكسػػط حسػػابي بمػػغ
( )363كانح ػراؼ معيػػارم قػػدره ( . )167إال أف ىػػذا التشػػديد جػػاء فػػي حػػدكده الػػدنيا  ،ممػػثالن بمتكسػػط

حسابي ( )264كانحراؼ معيارم ( )162فيما يتصؿ بتعاطؼ اإلدارة مع الزبائف كتصرؼ المػكظفيف عمػى
كفؽ ىذا السياؽ  ،مقارنة مع تأكيد مديرم المصرؼ عمى ضركرة االستماع الحسف لمزبائف كاالسػتعداد
في مكاقع العمؿ بغية تقديـ الخدمة ليـ كذلؾ بمتكسط حسابي بمغ ( )265كانحراؼ معيارم ىػك األدنػى
)(17
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بيف االنحرافات المعيارية (.)163
ثانيا"  :الجانب الميني :ػ يتبيف مف نتائج أستجابات المديريف عينػة البحػث المتعمقػة بالجانػب المينػي
لخدمة الزبكف  ،الجدكؿ ) (6األتي-:
الجدكؿ )(6

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث الخاصة بالجانب
الميني N=23

()N

المستجيبيف

المربحة

عدد

ت

االسـ التجارم لممصرؼ

كقت االنتظار

أماف المكجكدات

x

x

1

مصرؼ بغداد

11

461

δ
161

4645

2

مصرؼ االستثمار العراقي

7

3652

169

3611

163

3

مصرؼ الشرؽ االكسط لالستثمار

5

3698

165

4652

166

4

المصرؼ التجارم العراقي

11

263

163

264

161

5

المصرؼ المتحد لالستثمار

4

3.9.

167

3652

168

( : )1مصرؼ بغداد :ػ جاءت استجابات مػديرم مصػرؼ بغػداد مرتفعػة كقريبػة عػف بعضػيا السػيما مػا
يتصػػؿ بأمػػاف المكجػػكدات المربحػػة ( القػػركض كاالسػػتثمارات ) كالتقانػػة  .اذ يالحػػظ حصػػكؿ الفق ػرات

الخاصػة بسػعي إدارة المصػػرؼ إلضػفاء صػفة األمػػاف لػدل الزبػائف عمػى أعمػى المتكسػطات الحسػػابية

( )4645كأدنػػى االنحرافػػات المعياريػػة ( )162معمنػػة بػػذلؾ تفضػػيؿ مػػديرم الفػػركع لألمػػاف فػػي اسػػتخداـ
مكجػػػكدات المصػػػرؼ كعمػػػى نحػػػك بسػػػيط مقارنػػػة بتفضػػػيؿ المػػػديريف المػػػتالؾ التقانػػػة فػػػي أداء العمػػػؿ

المصػػرفي بمتكسػػط حسػػابي بمػػغ ( )4641كانح ػراؼ معيػػارم كصػػؿ إلػػى ( . )166كجػػاء اىتمػػاـ مػػديرم
مصرؼ بغداد الخاص بتقميص فترة انتظػار الزبػائف بغيػة الحصػكؿ عمػى الخدمػة المنشػكدة األخيػر فػي

تسمسؿ أسبقيات اىتمامات إدارة المصرؼ كبمتكسط حسابي قدره ( )461كانحراؼ معيارم مرتفػع نسػبيان

(. )161

( : )2مصػػرؼ االسػػتثمار العراقػػي :ػػػ جػػاءت اسػػتجابات مػػديرم مصػػرؼ االسػػتثمار العراقػػي قريبػػة عػػف
بعضيا البعض غير أنيا لـ تكف بمستكل ارتفاع استجابات مديرم مصرؼ بغػداد الخاصػة بيػذا الشػأف
 .كجػػاء تأكيػػد مػػديرم الفػػركع ىػػذه المػػرة بالدرجػػة األسػػاس عمػػى تقػػديـ خػػدمات المصػػرؼ بفتػرات تالئػػـ
)(18
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متطمبات الزبائف كبمتكسط حسابي قدره ( )3652كانحراؼ معيارم بمغ ( . )169كما كجػاء تأكيػد مػديرم
المصرؼ كعمى نحك متساكم تقريبا فيما يتصؿ بكؿ مػف أمػاف المكجػكدات المربحػة كاسػتخداـ التقانػة

في العمؿ المصرفي.

( : )3مصػػرؼ الشػػرؽ األكسػػط العراقػػي ل:سػػتثمار :ػػػ أكضػػه مػػديرم مصػػرؼ الشػػرؽ األكسػػط العراقػػي

ل:سػػتثمار اىتمامػان متمي ػ ازن بكػػؿ مػػف أمػػاف قػػركض كاسػػتثمارات المصػػرؼ كالميػػؿ نحػػك امػػتالؾ التقانػػة
المناسبة ألداء العمؿ في فركع المصرؼ  ،إذ حصمت ىاتيف الفقرتيف عمى أعمى المتكسطات الحسابية

) (4.4) (4.52كبانحرافػػات معياريػػة بػػيف االسػػتجابات بمغػػت ) (0.2) (0.6عمػػى الت ػكالي  .كجػػاء ميػػؿ
مديرم المصرؼ صكب تقميص كقت انتظار الزبائف لتقديـ الخدمة منخفضان نسبيان عبر متكسط حسابي

بمغ ) (3.98كانحراؼ معيارم كصؿ إلى (. )165

( : )4المصرؼ التجارم العراقي :ػ أبدل مديرم المصرؼ التجػارم العراقػي اىتمامػان ضػعيفان فيمػا يتصػؿ

بأية مف المتغيرات الممثمة لمجانب المينػي فػي خدمػة زبػائنيـ  .كتركػز اىتمػاـ مػديرم الفػركع بالدرجػة
األسػػاس صػػكب أمػػاف قػػركض المصػػرؼ كاسػػتثماراتو كذلػػؾ بمتكسػػط حسػػابي قػػدره ( )264كانحػػراؼ
معيارم بمغ ( ، )161في حيف جاء االىتماـ بتقميص كقت انتظار الزبائف بأدنى مستكياتو عبر متكسػط

حسػػابي قػػدره ( )263كانح ػراؼ معيػػارم كصػػؿ حػػده األعمػػى ( . )1.3كيػػأتي االىتمػػاـ بػػامتالؾ التقانػػة
المطمكبة ألداء العمؿ المصرفي كسطا بيف المستكييف كبمتكسط حسابي بمغ ( )2.3.كانحراؼ معيارم
منخفض كصؿ إلى (. (0.9

( : )5المصرؼ المتحد ل:ستثمار :ػ اتفؽ مديرم المصرؼ المتحد ل:سػتثمار كعمػى نحػك متقػارب فيمػا
يتصؿ بأىمية تكجياتيـ صكب المتغيرات المعبرة عف إبعاد الجانب الميني لخدمػة زبػائنيـ  ،إذ جػاءت
المتكسػطات الحسػابية ليػذه المتغيػرات قريبػة عػف بعضػػيا عمػى الػرغـ مػػف التفاكتػات البسػيطة بينيػػا .

كحصػػؿ المتغيػػر المعبػػر عػػف تكجػػو مػػديرم الفػػركع نحػػك تقمػػيص كقػػت انتظػػار الزبػػائف لمحصػػكؿ عمػػى
الخدمة المنشكدة عمى أعمى المتكسطات الحسابية ( (3.98كبانحراؼ معيارم بمػغ ( ، )167كحػؿ بعػده
متغير أماف المكجكدات المربحة لممصػرؼ كبمتكسػط حسػابي قػدره ( )3652كانحػراؼ معيػارم (. )168

كاخي ػ ارن حصػػؿ المتغيػػر الخػػاص باىتمػػاـ المػػديريف بػػامتالؾ التقانػػة المناسػػبة ألداء العمػػؿ عمػػى أدنػػى
المتكسطات الحسابية ( )3642كأدنى االنحرافات المعيارية ) (0.3مشي ارن بذلؾ إلى انخفاض أىميتو مف
كجية نظر مديرم فركع المصرؼ .

ثالثا"  :الجانػب غيػر المرئػي  :يسػتعرض الجػدكؿ ) ، (7نتػائج أسػتجابات مػديرم المصػارؼ مكضػكعة
البحث المتصمة بالجانب غير المرئي لخدمة الزبكف  ،كيتضه مف تحميؿ تمؾ النتائج كؿ مف األتي :ػ

( : )1مصرؼ بغداد :ػ تكجػو مػديرم مصػرؼ بغػداد بشػكؿ كاضػه صػكب ضػماف كفػاءة العمميػات التػي
)(19
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تقدـ بمكجبيا الخدمػة لزبػائف المصػرؼ عبػر متكسػط حسػابي قػدره ) (3.65كانحػراؼ معيػارم مػنخفض
نسبيان بمغ ) . (0.3في حيف جاءت تكجيات مديرم المصرؼ متقاربة عف بعضيا فيما يتصػؿ بكػؿ مػف
التعاطي مع الزبػائف عمػى أسػاس الصػدؽ كالمسػاكاة كالتعػرؼ عمػى مػكاقفيـ كاتجاىػاتيـ مػف المصػرؼ

كالخدمات التي يقدميا عبر متكسطات حسابية بمغت ( )362( )3623كانحرافات معياريػة مرتفعػة نسػبيان

( )161( )168عمى التكالي .

( : )2مصرؼ االستثمار العراقي :ػ ىع ىد مديرم مصرؼ االستثمار العراقي ضماف كفػاءة عمميػات تقػديـ
الخدمة مطمبا
الجدكؿ )(7

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث الخاصة بالجانب غير المرئي
N=23

ت

()N

عدد المستجيبيف

االسـ التجارم لممصرؼ

سياسات الصداقة

x

كفاءة العمميات

التغذ

x

x

δ
163

362

669

1

مصرؼ بغداد

11

3623

δ
168

3665

2

مصرؼ االستثمار العراقي

7

2691

169

3612

161

3

مصرؼ الشرؽ االكسط لالستثمار

5

3654

165

3687

165

621

4

المصرؼ التجارم العراقي

11

4644

161

4665

163

696

5

المصرؼ المتحد لالستثمار

4

362

164

365

167

693

عمى قدر مف األىمية مقارنة بكؿ مف امتالؾ سياسات لمصداقة مع الزبائف كالتعرؼ عمى ما يػدكر فػي

أذىانيـ صكب المصرؼ كخدماتو  .إذ حصؿ متغير كفاءة العمميات عمػى أعمػى المتكسػطات الحسػابية
( )3612كأدنى االنحرافات المعيارية ( )161تاله في ذلؾ متغير سياسات الصداقة مع الزبائف كبمتكسط

حسابي ( )269كانحراؼ معيػارم ىػك األعمػى بػيف االنحرافػات المعياريػة ( )169مؤشػ ارن بػذلؾ النظػر أليػو

مف جانب المديريف عمى أنو مطمبان ثانكيان مقارنة بسعييـ الحثيث لضماف كفاءة العمميات  .كأخيػ ار حػؿ
اىتمػػاـ مػػديرم الفػػركع بػػالتعرؼ عمػػى مكاقػػؼ الزبػػائف مػػف خػػدمات المصػػرؼ بمتكسػػط حسػػابي قػػدره

( )2669كانحراؼ معيارم (.)166

( : )3مصرؼ الشرؽ األكسط العراقي ل:ستثمار :ػ جاء تأكيد مػديرم مصػرؼ الشػرؽ األكسػط العراقػي
)(21
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ل:سػػتثمار ممحكظػػان صػػػكب ضػػماف أداء عمميػػػة تقػػديـ الخدمػػة بكفػػػاءة  ،عبػػر متكسػػػط حسػػابي قػػػدره

( )3687كانحػػػراؼ معيػػػارم بمػػػغ ( ، )165إذا مػػػا تمػػػت مقارنتػػػو بحػػػرص إدارة المصػػػرؼ عمػػػى سػػػماع
مقترحػػات كأراء الزبػػائف المتعمقػػة بالخدمػػة فض ػالن عػػف التأكيػػد عمػػى تعزيػػز أكاصػػر الصػػداقة كالثقػػة مػػع

الزبػػػائف المتػػػيف حالتػػػا بمتكسػػػطات حسػػػابية ( )3621( )3654كانحرافػػػات معياريػػػة ( )167( )165كعمػػػى
التكالي .

( : )4المصرؼ التجارم العراقي :ػ اظير مديرم المصرؼ التجارم العراقي اىتمامان كاضػحان كمميػ ازن فيمػا

يتصؿ بكؿ مف ضػماف كفػاءة أداء عمميػة تقػديـ الخدمػة كامػتالؾ سياسػات محػددة لكسػب ثقػة الزبػائف

كصداقتيـ  ،إذ أنعكس ذلؾ بارتفاع المتكسطات الحسػابية أليػة منيمػا ( )4644( )4665عمػى التػكالي
معمنيف بذلؾ تركز االىتماـ بالدرجػة األكبػر صػكب ضػماف كفػاءة العمميػات كمػف ثػـ سياسػات الصػداقة

مػػع الزبػػائف كأخي ػ ار فسػػه المجػػاؿ أمػػاـ أراء كمقترحػػات الزبػػائف المتصػػمة بعمػػؿ المصػػرؼ كالتػػي جػػاءت

بمتكسط حسابي ( )3696كانحراؼ معيارم مرتفع بمغ (. )165

( : )5المصػػرؼ المتحػػد ل:سػػتثمار :ػػػ جػػاءت اىتمامػػات مػػديرم المصػػرؼ المتحػػد ل:سػػتثمار متكافقػػة
تمامان مع اىتمامانت مديرم المصارؼ المبحكثة فػي أعػاله رغػـ تبػايف قػكة ىػذه االتجاىػات  .إذ أنصػب

تركػػز مػػديرم الفػػركع بالدرجػػة األسػػاس صػػكب التأكيػػد عمػػى عمميػػة أداء الخدمػػة إلػػى الزبػػائف بكفػػاءة ،
معبػ ارن عنػػو بػػأعمى المتكسػػطات الحسػػابية ) (3.5كأعمػػى االنحرافػػات المعياريػػة ) ، (0.7فػػي حػػيف جػػاء

التأكيد عمى امتالؾ سياسات لمصداقة مع زبائف المصرؼ ثانكيان كبمتكسط حسابي بمغ ) (3.2كانحراؼ

معيارم كصؿ إلى ) . (0.4كجػاء تأكيػد مػديرم الفػركع منخفضػان فيمػا يتصػؿ بضػركرة سػماع مقترحػات
الزبػػائف كمػكاقفيـ مػػف الخػػدمات المقدمػػة مػػف جانػػب ىػػذه الفػػركع كذلػػؾ بمتكسػػط حسػػابي بمػػغ ()2693

كانحراؼ معيارم قدره (. )163

د  :العالقة بيف ممارسات القيادة اإلستراتيجية كجكانب خدمة الزبكف :
استنادان لمػا كرد فػي األدب اإلدارم كاالسػتراتيجي مػف أف نجػاح المنظمػات كتميزىػا عػف المنافسػيف

يعتمد في جانب كبير منو عمػى تكجيػو النشػاطات كالتفػاعالت الداخميػة صػكب خدمػة إغػراض أصػحاب

المصػػاله ال سػػيما الزبػػائف كذلػػؾ لسػػبب بسػػيط ىػػك أف بقػػاء ىػػذه المنظمػػات كنمكىػػا يسػػتمزـ بالضػػركرة

تحقيػػؽ التكاصػػؿ مػػع الزبػػائف  .كبيػػذا جػػاءت ىػػذه الفقػػرة لتجسػػد كجػػكد عالقػػة بػػيف ممارسػػات القيػػادة
اإلسػػػتراتيجية كصػػػيغة مػػػف صػػػيغ النشػػػاطات أك األدكار التنظيميػػػة الداخميػػػة كجكانػػػب خدمػػػة الزبػػػكف

باعتبارىا مفيكما شامالن لتفاعالت الزبائف كتكقعػاتيـ المتصػمة بالمصػرؼ  ،كذلػؾ فػي محاكلػة لمتحقػؽ
مػػف صػػحة الفرضػػية الرئيسػػة الثانيػػة كفرضػػياتيا الفرعيػػة  .كيعبػػر الجػػدكؿ ( )8عػػف نتػػائج معػػامالت
االرتباط لمعالقة بيف ممارسات القيادة اإلستراتيجية منفردة ك/أك مجتمعة كجكانب خدمة الزبكف منفػردة
)(21
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ك/أك مجتمعة .
يتضه مف نتائج الجدكؿ ( )8كؿ مف األتي :ػ

( : )1كجكد عالقة ارتباط مكجبة متكسطة القكة بيف الثقافة التنظيمية ممثمة بأنماطيا الثالث ككؿ مف
الجانػػػب المينػػػي لخدمػػػة الزبػػػكف كجكانػػػب خدمػػػة الزبػػػكف مجتمعػػػة معبػػػ ارن عنيمػػػا بمعػػػامالت االرتبػػػاط

( )16487( )16439عمػػى التػكالي  .كتتفػػؽ النتيجػػة األكلػػى مػػع كجيػػة نظػػر ()Harrison , 1978
المتصمة بتكجو بعض خصػائص الثقافػة التنظيميػة نحػك العمػؿ كىػك مػا عػرؼ بثقافػة الميمػة Task

) ،) Cultureفي حيف جاءت النتيجة الثانية مؤكدة ألفكار كؿ مف (Zarker &Walters ,2002

) ; GAO, 2002المشددة النعكاسات إبعاد الثقافة التنظيمية في خدمة أغراض الزبائف بعػدىا متغيػ ارن
مكقفيان في مكاجية التحديات البيئية الخارجية .

الجدكؿ ()8

العالقة االرتباطية بيف ممارسات القيادة اإلستراتيجية منفردة ك/أك مجتمعة كجكانب خدمة الزبكف
منفردة ك/أك مجتمعة N= 23

الجانب الميني

الجانب االنساني

الجانب غير المرئي

جكانب

** 16439

1619 N.S

*

راس الماؿ البشرم

1.197N.S

*16459

** 16896

*

التصكر االستراتيجى

* 16569

)16211(N.S

)16113( N.S

*

** ()16618

16119N.S

)16158 (N.S

**

*16363

*16496

* 1.445

الثقافة التنظيمية

الرقابة التنظيمية
الممارسػػػػػػػػػػػػات القياديػػػػػػػػػػػػة

مجتمعة

 N.Sغير معنكم

592.0N.S

** معنكم عند 1611

* معنكم عند 1615

( : )2كجكد عالقة ارتباط مكجبة بيف تطكير رأس الماؿ البشرم ككؿ مف الجانب الميني كالجانب غير
المرئي كجكانب خدمة الزبكف مجتمعة  .بيد أف ىذه العالقة جاءت متكسطة القػكة معبػ ارن عنيػا بمعامػؿ

ارتبػػاط ( )16459فيمػػا يتصػػؿ بالجانػػب المينػػي ،

كقكية جدان ممثمة بمعامؿ ارتبػاط بمػغ ()16896
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فيما يتصؿ بالجانب غير المرئي  ،كقكية ممثمػة بمعامػؿ ارتبػاط ( )16754فيمػا يخػتص بجكانػب خدمػة
الزبػكف مجتمعػ نة  .كتتنػاغـ النتيجػة أعػاله بشػكؿ كاضػه مػع مػا كرد فػي دراسػة ( Youndt et al.,

 )1996 : 837نقػالن عػػف ( )Arther, 1994مػػف أف االىتمػػاـ بػرأس المػػاؿ البشػػرم فػػي المنظمػػات
كالمحافظة عميو مف شأنو أف يسيـ في زيادة مستكيات األداء كخمؽ لغة التفاىـ المشتركة بيف األفراد

العػػامميف كالزبػػائف فض ػالن عػػف تقمػػيص نطػػاؽ الرقابػػة كارتفػػاع مسػػتكيات الثقػػة كالصػػداقة بػػيف المنظمػػة

كأصحاب المصاله .

( : )3كجكد عالقة ارتباط بيف التصكر االستراتيجي ككؿ مف الجانػب اإلنسػاني كجكانػب خدمػة الزبػكف
مجتمعػػة .غيػػر أف ىػػذه العالقػػة جػػاءت مكجبػػة كمتكسػػطة القػػكة ممثمػػة بمعامػػؿ ارتبػػاط ( )16569فيمػػا
يتصػػؿ بالجانػػب اإلنسػػاني  ،كمكجبػػة قكيػػة جػػدان ممثمػػة بمعامػػؿ ارتبػػاط ( )16882فيمػػا يخػػتص بجكانػػب

خدمػػة الزبػػكف مجتمعػػة  .كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مع ػع االفكػػار المحػػددة ألىميػػة إمػػتالؾ المنظمػػات افق ػان
اسػػتراتيجيان كاسػػعان فػػي تحقيػػؽ المكائمػػة بػػيف الجكانػػب التنظيميػػة كالجكانػػب المتعمقػػة بالمنافسػػة السػػيما

المتصمة بتحديد مكقؼ الزبائف مف المنظمة كمنتجاتيا .

( : )4كجكد عالقة ارتباط سالبة قكية بيف الرقابة التنظيمية ككؿ مف الجانب اإلنسػاني كجكانػب خدمػة
الزبكف مجتمعػة معبػ ارن عنيمػا بمعػامالت ارتبػاط ( )-16671( )-16618عمػى التػكالي  .كتؤكػد النتيجػة

أعاله اآلراء المتصمة بصعكبة التكفيؽ بيف الجكانػب اإلجرائيػة التنظيميػة كالرقابيػة ذات العالقػة بالعمػؿ
كاألفراد العامميف مف جية كبعض الجكانب التي تمتد إلى مػا كراء عمميػة تقػديـ الخدمػة المنشػكدة مػف
قبؿ الزبائف مف جية ثانية كذلؾ عمى كفؽ أراء احد المػديريف التنفيػذييف الرئيسػيف لمنظمػة ( ) SAS
الفرنسية لمرحالت الجكية .
( : )5كجػػػكد عالقػػػة ارتبػػػاط مكجبػػػة بػػػيف ممارسػػػات القيػػػادة اإلسػػػتراتيجية مجتمعػػػة ككػػػؿ مػػػف الجانػػػب
اإلنساني ،ك الجانب الميني ،ك الجانب غيػر المرئػي  ،كجكانػب خدمػة الزبػكف مجتمعػة  .بيػد أف ىػذه
العالقػػة جػػاءت منخفضػػة ممثمػػة بمعامػػؿ ارتبػػاط ( )16363فيمػػا يتصػػؿ بالجانػػب اإلنسػػاني  ،كمتكسػػطة
القكة فيما يتصؿ بكؿ مف الجانب المينػي كالجانػب غيػر المرئػي كجكانػب خدمػة الزبػكف مجتمعػة كذلػؾ
بمعػػػػػامالت ارتبػػػػػاط بمغػػػػػت ( )164( )16445( )16496عمػػػػػى التػػػػػكالي  .كتؤكػػػػػد ىػػػػػذه النتيجػػػػػة أراء
( ) Macmillan &Tampoe , 2000 : 173ذات العالقة بػالنظر إلػى حاجػات الزبػائف كاتجاىػاتيـ
عمػػى أنيػػا المكجػػو الػػرئيس إلسػػتراتيجية األعمػػاؿ كالتػػي يمكػػف بكاسػػطتيا التفػػكؽ عمػػى المنافسػػيف ،
كدراسػػة ) (Civil Service Bureau, 2001المؤكػػدة لضػػركرة ت ػكافر رؤيػػة إسػػتراتيجية كثقافػػة
تنظيمية لمنيكض بمستكيات خدمة الزبائف مف جانب المنظمات .
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 : 4االستنتاجات كالتكصيات :
أ  :االستنتاجات :


سيادة نمط الثقافة الداعمة بيف المصارؼ األىمية المحمية المبحكثة .كيػأتي ىػذا التكجػو منسػجمان
مع خصكصية البناء االجتماعي لممجتمع المحمي الػذم يػؤمف بقػيـ التعػاكف كالتماسػؾ عمػى كفػؽ

ما أقرتو الشريعة اإلسالمية السمحاء .


االىتماـ الممحكظ مف جانب مديرم المصارؼ المبحكثة بعكامؿ المحافظة عمى رأس الماؿ البشػرم
ممثمػػة بتخفػػيض شػػعكر مػػكظفي ىػػذه المصػػارؼ بػػاالغتراب التنظيمػػي أك اعتمػػاد كسػػائؿ مناسػػبة

لمتحفيز المادم أك المعنكم كبما يتناسب مع طبيعة الظرؼ االقتصادم السائد.



اضػػطمع مػػديرم المصػػارؼ األىميػػة المحميػػة بػػدكر مميػػز ككاضػػه فػػي بنػػاء المسػػارات اإلسػػتراتيجية



أبػدل مػػديرم المصػػارؼ المبحكثػػة اىتمامػان ال بػػأس بػو بعمميػػة المكازنػػة بػػيف االعتمػػاد عمػػى نتػػائج

المستقبمية لمصارفيـ كالحرص عمى عدـ ترؾ ذلؾ لمظركؼ الطارئة أك غير المحسكب ليا .

المؤش ػرات الماليػػة كبػػيف اإلج ػراءات المتصػػمة بتنفيػػذ النشػػاطات المختمفػػة بقصػػد تقػػديـ الخػػدمات

المصرفية التي يبتغييا الزبائف.



أبدت المصارؼ األىمية المحميػة اىتمامػان كاضػحان ب ظيػار االحتػراـ لزبائنيػا أثنػاء عمميػة حصػكليـ
عمى الخدمة  .كيأتي ىذا االىتماـ مكرسان لكجيػة نظػر عػدد مػف مػديرم الفػركع المتضػمنة لتركيػز

المصارؼ األىمية عمى جكانب القصكر في أداء مصارؼ القطاع العاـ .


جاء تكجو المصارؼ األىمية ممي از نحك تخفيض كقت انتظار الزبائف بغية الحصػكؿ عمػى الخدمػة
المرغكبة إلى أدنى قدر ممكف  .كيأتي ىذا التركيز في محاكلة مػف ىػذه المصػارؼ لجػذب الكدائػع

الجديدة السيما كأنيا كانت غير قادرة عمى استخداـ أسعار الفائدة كعامؿ محفز في ىذا الجانب.



أظيػػر مػػديرم المصػػارؼ األىميػػة المحميػػة عنايػػة كاضػػحة بتحسػػيف كفػػاءة عمميػػة تقػػديـ الخدمػػة
المصرفية لمزبائف في مساىمة مف جانب مصارفيـ لمكاجية تكقعات ىػؤالء الزبػائف المتصػمة و
بكػؿ
مف المصرؼ أك الخدمة عمى حدو سكاء .



غياب دكر المصارؼ األىمية في كسػب صػداقة الزبػائف كاالكتفػاء بالتعامػؿ مػع الزبػائف فػي حػدكد
عممية تسميـ الخدمة  .كلعػؿ السػبب الػرئيس فػي ذلػؾ يكمػف فػي عػدـ ارتقػاء ىػذه المصػارؼ إلػى
المستكل الذم يتجاكز الحدكد الضػيقة لمتعامػؿ بػيف طرفػي عمميػة تقػديـ الخدمػة عمػى اقػؿ تقػدير

أثناء الفترة السابقة إلجراء الدراسة .


تبػػيف كجػػكد عالقػػة بػػيف ممارسػػات القيػػادة اإلسػػتراتيجية مجتمعػػة كام مػػف جكانػػب خدمػػة الزبػػكف

بكصػػؼ األخيػػرة محصػػمة نيائيػػة لالسػػتجابة الفاعمػػة مػػف جانػػب المصػػرؼ لمفػػرص أك التحػػديات
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البيئية ممثمة باتجاىات الزبائف كمكاقفيـ المتغيرة بيف الحيف كاألخر .
ب  :التكصيات :


تعزيز الشعكر لدل مديرم المصارؼ المحمية بأىميػة النظػر إلػى الثقافػة التنظيميػة كعامػؿ مػكقفي
يكجو مف بيف ما يكجو إليو لحؿ المشكالت الداخمية لممصرؼ  .إذ ليس بالضركرة أف يككف نمػط
الثقافة الداعمة ىك األفضؿ في جميع المكاقػؼ أك الظػركؼ .كيتحقػؽ ذلػؾ عبػر تنميػة اإلحسػاس

بتكافر معايير كاضحة كمحددة تحكـ قكاعػد السػمكؾ الػذاتي أك األخالقػي لممػديريف كلممػكظفيف فػي
المصرؼ عمى حد سكاء .



تكجيو اىتماـ مديرم المصارؼ التجارية المحمية نحك أىمية البرامج التدريبيػة أك االىتمػاـ بكجػكد
سياسات كاضحة لمتكظيؼ كالترقية في التعاطي الفاعؿ مع خصكصػية المكاقػؼ التػي قػد يكاجييػا

المصرؼ كمكظفيو لدل أداء أعماليـ اليكميػة  .كيعػد إصػدار تشػريع مػف البنػؾ المركػزم باشػتراط

كجكد كحدة متخصصة إلدارة المكارد البشرية في أم فرع مف فركع المصرؼ كتفعيؿ صػيغ عمميػا
ىك السبيؿ االمثؿ لمتعاطي مع ىذا الجانب.



االستمرار عمى كفؽ النيج الحالي لكثير مف مديرم المصارؼ األىمية القػائـ عمػى أسػاس االتجػاه
نحػك المكازنػػة بػػيف االعتمػػاد عمػػى نتػػائج المؤشػرات الماليػػة كصػػيغ اإلجػراءات المعتمػػدة فػػي تقػػديـ

الخدمة لمزبائف  .إذ مػف شػأف ىػذا التكجػو أف يػكفر المركنػة فػي نظػاـ الرقابػة التنظيميػة المعتمػد
مف جانب فركع المصػرؼ كعمػى النحػك الػذم يجعػؿ منيػا متميػزة بػيف المصػارؼ التجاريػة األخػرل

السيما العامة منيا .


مباركة جيكد الفركع التي يتفؽ زبائنيا عمى أبداء المكظفيف فييا احترامان لخصكصية الزبائف عبر

كسػػائؿ األعػػالـ العامػػة فضػالن عػػف حػػث إدارات ىػػذه الفػػركع لتػػدعيـ سػػمككيات المػػكظفيف المتصػػمة
بيذا الجانب السيما المتميزة منيا عف طريؽ كسائؿ التحفيز المادم كالمعنكم .



حػػث المصػػارؼ المحميػػة عمػػى االسػػتفادة مػػف التقانػػة المتاحػػة فػػي الكقػػت الػراىف كاالنترنيػػت مػػثال

كاالسػػتفادة مػػف تجػػارب المصػػارؼ العالميػػة الرائػػدة فػػي ىػػذا الجانػػب السػػيما مصػػرؼ ( Japan

)Netالذم قطع شكطا كبي ار كممي از في ىذا المجاؿ .


تكثيػػؼ جيػػكد المصػػارؼ التجاريػػة األىميػػة المحميػػة نحػػك كسػػب ثقػػة الزبػػائف السػػيما مػػا يتصػػؿ
بسياساتيا االقراضية أك االستثمارية  .كلعؿ الطريؽ الصكاب الذم يمكف انتياجو في ىذا الجانػب

يكمػػف فػػي العنايػػة بالجكانػػب النفسػػية لمزبػػائف عبػػر المجػػكء إلػػى اإلعالنػػات اإلذاعيػػة كالتمفازيػػة أك

الطميقة التي تكجو جميعيا إلى إبراز الجكانػب المؤسسػة لمثقػة بنشػاطات فػركع المصػرؼ الخاصػة
باستخدامات كدائع الزبائف الجارية منيا كألمد ( ثابتة أك تكفير ) .
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ضركرة تأكيد المراكز الرئيسة لممصارؼ المبحكثة عمػى أىميػة امػتالؾ فركعيػا لسياسػات كاضػحة



 كتػػرل. كمحػػددة تتصػػؿ ب ػالنظر إلػػى الزبػػائف كأصػػدقاء لممصػػرؼ كلػػيس مجػػرد مقتنػػيف لخدماتػػو
الدراسة إمكانية تحقؽ ىذا الجانب عبر تثقيؼ المديريف لمكظفييـ مػف أف ىػذه السػمككيات تحمػؿ

في طياتيا جانبيف األكؿ أخالقي كاألخر ميني يختص بكسب زبائف جدد كالمحافظػة عمػى الزبػائف

. الحالييف

احاطة مديرم المصارؼ المبحكثة عممان مف أف التأكيد الكبير عمى الكفاءة في تقديـ الخدمة قد ال



يكػػكف بمفػػرده كافيػػا لتحقيػػؽ التميػػز فػػي األمػػد البعيػػد مػػا لػػـ يقتػػرف بكجػػكد نظػػاـ نػػاجه لمتغذيػػة
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أخػػي المسػػتجيب الكػػريـ االسػػتبانو التػػي بػػيف يػػديؾ ىػػي أداة إلكمػػاؿ دراسػػة تبغػػي تحديػػد العالقػػة بػػيف
ممارسات ألقياده أالسػتراتيجيو كخدمػة الزبكف.الرجػاء اإلجابػة عػف جميػع الفقػرات عمػى كفػؽ المقيػاس
أدناه
كثير جدا
كثي ار
كسط
قميال جدا قميال
اكال "  :ممارسات القيادة االستراتيجية :
-1احدد بكضكح سمطات كمسؤكليات كافة مكظفي المصرؼ
-2أشجع عمى كجكد خطكط اتصاؿ كاضحة لتدفؽ المعمكمات كأنظمة الرقابة
-3اعمؿ جاىدا لتجديد إجراءات كسياقات العمؿ
-4أرل إف يطيع جميع مكظفي المصرؼ التعميمات الصادرة عف رؤسائيـ في العمؿ
-5إميؿ إلى جعؿ مكظفي المصرؼ مندفعيف ذاتيا إلنجاز المياـ المككمة ليـ
-6أتقبؿ أفكار اآلخريف كمقترحاتيـ عندما تككف بناءه كتصب في مصمحة المجمكع
-7أىيئ األجكاء المناسبة التي يبدم الجميع فييا رأييـ بحرية
-8أشجع مكظفي المصرؼ عمى العمؿ كفريؽ متعاكف
-9ارغب بتكطيد العالقات االجتماعية بيف مكظفي المصرؼ كاإلدارة
-11أسارع إلى زج اكبر عدد ممكف مف المكظفيف بالدكرات التدريبية
-12تؤمف إدارة المصرؼ بأىمية الدكرات التدريبية في تطكير العمؿ
-13تخصص اإلدارة االمكانات المادية المناسبة لتطكير العمؿ
-14أكجػػو األف ػراد المسػػئكليف عػػف التكظيػػؼ باختيػػار األفػراد مػػف ذكم المقػػدرات المناسػػبة فػػي التحميػػؿ
كالتصرؼ
-15تكلي إدارة المصرؼ أىمية كبيرة الالعماؿ اإلبداعية في ترقي المكظفيف
-16تحاكؿ اإلدارة جعؿ المصرؼ مركز استقطاب لمكفاءات كالقدرات المميزة
-17أدرؾ أىمية التقميؿ مف شعكر مكظفي المصرؼ باالغت ارب التنظيمي
-18اعتقد بدكر المكافآت المادية كالمعنكية في المحافظة عمى األفراد المبدعيف
-19تخفؼ إدارة المصرؼ مف الحالة النفسية الناجمة عف الفشؿ في اإلنجاز
-21امتمؾ التصكرات الكاضحة لمتعاطي مع فرص البيئة الخارجية كتحدياتيا
-21نعتقد بأىمية عرض تصكراتنا كرؤيتنا لممستقبؿ الى مكظفي المصرؼ كافة
-22تسعى إدارة المصرؼ الى إقناع المكظفيف بتصكراتيا لممستقبؿ كمتغيراتو
-23أسعى لكسب كالء مكظفي المصرؼ لتصكراتنا ك رؤيتنا
-24لدم القناعة ك الثقة بأننا سنحقؽ ما نطمه إليو مستقبال
-25تمتمؾ إدارة المصرؼ اإلرادة ك القدرة عمى المبادرة في ضكء التصكرات الجديدة
-26تخمف إدارة المصرؼ تكقيت إحداث التغييرات في المسار االستراتيجي لممصرؼ
-27تسػػػتفيد إدارة المصػػػرؼ مػػػف تجػػػارب المصػػػارؼ المحميػػػة كالعربيػػػة ك الدكليػػػة فػػػي تحديػػػد التكجػػػو
المستقبمي لممصرؼ
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-28أكرس الجزء األكبر مف اىتماماتي لتعزيز كبناء الثقة بيف مكظفي المصرؼ
-29أحاكؿ إثبات جدكل أنظمة المصرؼ الرقابية في خدمة إغراض الزبائف ك المالكيف
-31أشجع كادعـ أنظمة الرقابة التي تعزز مف مكقؼ المصرؼ كسمعتو في السكؽ
-31أكمػػف إف رقابػػة كتقيػػيـ عمميػػة التنفيػػذ االسػػتراتيجي تتطمػػب االىتمػػاـ بالمؤشػرات الماليػػة كمحتػػكل
التصرؼ االستراتيجي
ثانيا"  :خدمة الزبكف :
-32تركز اإلدارة عمى تفيـ حاجات الزبائف كرغباتيـ ك معاممتيـ بمطؼ
-33تكجو إدارة المصرؼ مكظفييا نحك انتقاء العبارات المناسبة اثناء التحدث مع الزبائف
-34تؤكد اإلدارة عمى عدـ ممؿ المكظفيف لدل تعامميـ مع الزبائف
-35ترغب إدارة المصرؼ في إيجاد نكع مف االرتباط العاطفي بيف الزبائف كسمعة المصارؼ
-36نحتفظ بعالقات طيبة مع الزبائف كنحاكؿ تطكيرىا بشكؿ مستمر
-27تحرص اإلدارة عمى تقديـ مكظفي المصرؼ حمكؿ لمشكالت الزبائف فضال عف تقديـ الخدمات
-38ييتـ مكظفي المصرؼ بالزبائف كينصتكف ليـ
-39يتكاجد مكظفي المصرؼ في محاؿ عمميـ استعدادا لتقديـ الخدمة
-41ينسجـ أسمكب أداء العمؿ كاجراءاتو مع خصكصية الزبائف كاىتماماتيـ
-41تحاكؿ إدارة المصرؼ اتخا1ذ اإلجراءات الممكنة لتقديـ الخدمة بأكقات مناسبة
-42يعمؿ الجميع دكف استثناء عمى تقديـ الخدمات بسرعة
-43يحاكؿ مكظفكاالمصرؼ إشعار الزبائف اف كدائعيـ في أيادم أمينة
-44تيتـ اإلدارة بأماف االستثمارات كاف كاف ذلؾ عمى حساب اإلرباح
-45تضع اإلدارة مسؤكلية الكفاء بالتزامات المصرؼ المالية عمى قدر مف األىمية
-46نعتقد اف أىـ ما يميزنا مف كجية نظر الزبائف استخدامنا لمتقانة الحديثة
-47نرغب في امتالؾ الكسائؿ المتطكرة لتقديـ الخدمة
-48نعتقد مع ضركرة تحقيؽ أفضؿ استفادة ممكنة مف التقانة المتاحة
-49نمتمؾ سياسات كاضحة لمتعاكف كالصداقة مع الزبائف
-51نأمؿ إف يتعامؿ الجميع في المصرؼ مع الزبائف عمى أساس الصدؽ ك الصراحة .
-51نضع زبائننا في حساباتنا عند القياـ بأم تصرؼ أك أجراء يتعمؽ بالعمؿ
-52نشعر أف ىناؾ تطكر في مستكل أنجاز الخدمة المقدمة لمزبائف
-53يحرص مكظفي المصرؼ عمى تالفي كقكع األخطاء عند تقديـ الخدمة
-54نشعر أف ىناؾ تطكر في مستكل الخدمات المقدمة لمزبائف
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