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 :خلص امل

اإلسالمية في األردن.  املصارفكأحد أبعاد بطاقة األداء املتوازن في  واالبتكارالتعلم  في ((Demingمنهجية ديمينج  هدفت الدراسة إلى قياس أثر

، وتم استرجاع )410اإلسالمية في األردن. تم تطوير استبانة وتوزيعها على ) املصارفوقد تمثلت وحدة املعاينة في العاملين لدى 
ً
( استبانة أي 302( موظفا

الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية لألبعاد األربعة ملنهجية ديمينج )التخطيط،  نتائج %( من إجمالي االستبانات املوزعة، أظهرت73.6بنسبة )

 .االبتكارو التنفيذ، التدقيق، التطبيق( في التعلم 

اإلستتتالمية.  متتتا  املصتتارفاألداء فتتتي منتمتتتات أرتترى  يتتتر  فتتيلدراستتتات للتعتترف إلتتتى أثتتتر منهجيتتة ديميتتتنج أوصتتت الدراستتتة ب تترورة إجتتتراء م يتتتد متتن ا

حتاهمم نوتتو أوصتت الدراستة ب تترورة االهتمتام بتوثيتق نتتتائج التلييترات ا ااصتلة فتتي العمليتات ا استنة، وعتترورة اهتعار العتاملين بأهميتتة االسترهتاد بم تر 

 التليير أو التوسين.

  األردن. ؛اإلسالمية املصارف ؛واالبتكارالتعلم  ؛: منهجية ديمينجتاحيةالكلمات املف

 :مةقدامل

زة  ِ
مات بمدف رلق انطباعات متمي 

َّ
َنت
ُ
ة التي تسعى لتو ي ه امل ز باألداء في العصر ا االي من أهم ا جاالت ا َاَيِويَّ وثابته لدى عمالئما، أصبح التميُّ

ة، وذلك على صعيد مختلف ال طاعات سواًء في مجال اإلنتاج واالرت اء بمستوى منافس ي من االس وسين وتو يق األهداف االستراتيجيَّ ة في التَّ تمراريَّ

 
ُ
ز بتوسين مستوى األداء بشكل ُمسَتِمر، وبالتالي االستمرار بتو يق رعا العمالء والعاملين وتو يق أهداف امل َمة، ويتم أو ا خدمات، ويكون التميُّ

َّ
َنت

ز عند تدفق ال يمة املسلمة للعميل أو املوارد البشرية، والعمل على معا جة أو إصالح أي رلل قد يسبب انميار هذا التدفق.مالحتة ال ومن هذا  تميُّ

ة ديمينج ز ا ((Deming املنطلق جاءت َمْنَهِجيَّ ات، وبالتالي استمرار التميُّ وسين في مختلف العمليَّ لذي له األثر الكبير لتساعد في ا افاظ على استمرار التَّ

ة. َمة ويو ق أهدافها االستراتيجيَّ
َّ
َنت
ُ
ة األداء والذي يو ق رعا العمالء والعاملين وأصااب املصا ح في امل  على عمان فاعليَّ

جام في األعمال مع متطلبات البيئة ا ايطة و  ِ
وسين عند االعطرار له نتيجة عدم االنس  مات إلى التَّ

َّ
َنت
ُ
تلفل عن أثر تلجأ الكثير من امل

ة  راسة تتعلق في دراسة تأثير استمراريَّ ِ
وسين على األداء. لذا فإن مشكلة الد  ة في التَّ وسين في إجراءات األعمال وطري ة  املصارفاالستمراريَّ ة بالتَّ اإلسالميَّ

 إلى طرق ت ديم ا خدمات إلى املتعاملين وتأثير ذلك على التعلم 
ً
 ا البشرية.ملوارده االبتكارو تنفيذها وصوال

  املصارفتوتى 
ً
ة طب ا ْصِرفيَّ

َ
ات امل ة واألفراد الذين ير بون بإجراء العمليَّ سات ا اليَّ ة في األردن باهتمام راص من مختلف املؤسَّ اإلسالميَّ

ة، حيث تمثل  عة اإلسالميَّ  لالقتصاد عبر انتمائما لل طاع  املصارفملبادئ الشريَّ
ً
 وداعما

ً
 مهما

ً
ة ج ءا ة في اإلسالميَّ ْصِرفي أحد أهم ال طاعات االقتصاديَّ

َ
امل

ة، وا اافتة على مستوى عالي من ا جودة في  املصارفاألردن، لذلك فإن على  ْصِرفيَّ
َ
ة االستمرار في التوديث ملوا بة التطور في األعمال امل اإلسالميَّ

ة، واالستمرار في مراقبة عملياهما للموافتة على ْصِرفيَّ
َ
د  ت ديم ا خدمات امل ة في ظل تعدُّ  في األردن. املصارفقدرهما التنافسيَّ

م املوارد البشرية 
ُّ
ز في مستوى تعل املعرفي والوظيفي يشار إليه من رالل املوا بة في املعرفة وأداء مختلف  االبتكارمن ا جدير بالذ ر أن التميُّ

  املصارفالعمليات، مما يدعو 
ُ
وسين امل ة إلى االهتمام بالتَّ سَتِمر بشتى الطرق والوسائل ل مان رعا العاملين. ويمكن تو يق اللرض من اإلسالميَّ
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راسة ا االية من رالل اإلجابة عن التساؤل اآلتي: ِ
م  الد 

ُّ
ة ديمنج بأبعادها )التخطيط، التنفيذ، التدقيق، التطبيق( على التعل لدى  االبتكارو ما أثر َمْنَهِجيَّ

ة في األردن؟ املصارف  اإلسالميَّ

ة ديمينج والتي من هأنما تكوين إطار مفاهيتبرز أ راسات والبووث في مجال تطبيق َمْنَهِجيَّ ِ
راسة من رالل املساهمة في دعم الد  ِ

ة الد  مي هميَّ

 ِ
ة الد  راسة ا االية من نتائج وتوصيات. وتتهر أهميَّ ِ

ة من رالل ما تتوصل إليه الد  سة من عرورة رامتكامل حول استخدام هذه املنهجية بكفاءة وفاعليَّ

سَتِمر من منتور منهجية ديمينج  ختلف وظائف األقسام والدوائر والفروع لدى 
ُ
وسين امل م  املصارفتبني التَّ

ُّ
ة في األردن، وأثرها على التعل االسالميَّ

ز األداء الوظيفي والت كأحد أبعاد بطاقة األداء املتوازن بشكل ح ي ي ي من االبتكارو  ة في تميُّ نتيمي وعمان اإلرت اء بمستوى يعكس االستمراريَّ

ة في معايير ال ياس،  ما يأمل   على األبعاد العامليَّ
ً
راسة ا االية في دعم  الباحثاناألهداف ا خطط لها اعتمادا ِ

بتو يق االستفادة من نتائج وتوصيات الد 

ة في األردن. املصارفبعض األسس التي ترتك  عليما   اإلسالميَّ

 :التالية الفرعية صيا ة مت سبق ما على وبناءً 

ة عند مستوى داللة ) م α 0.05 ≥ال يوجد أثر ذو داللة إحصائيَّ
ُّ
ة ديمينج بأبعادها )التخطيط، والتنفيذ، والتدقيق، والتطبيق( على التعل ْنَهِجيَّ

َ
( مل

ة في األردن.  املصارفلدى  االبتكارو   اإلسالميَّ

ة وا راسة ا االيَّ ِ
نموذج للايات تو يق اللرض من الد 

ُ
ر التابع، ف د تم تطوير أ ِ

ي 
َ
َتل
ُ
ر املست ل على امل ِ

ي 
َ
َتل
ُ
ثر امل

َ
دة في بيان أ لوصول إلى أهدافها ا ادَّ

راسة، والشكل التالي رقم  ِ
راسة. (1)راص بمذه الد  ِ

نموذج الد 
ُ
ح أ ِ

 يوض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
راسة1شكل) ِّ

نموذج الد 
ُ
 (: أ

 

راسات السابقة ِّ
 اإلطار النظري والد 

 :Deming’s Cycle (PDCA)  يمنجدورة د .1

بمشار ة كل من والتر هيوارت وويليام إدوارد ديمنج؛ وهما ربيرا ا جودة األمريكية؛ إذ أنشأ إدوارد  (PDCA)تم تأسيس دورة حياة النترية 

ة التخطيط، ومرحلة التنفيذ، ، تتألف دورة حياة ديمنج من أربعة مراحل وهي: مرحل1950في عام  Plan-Do-Chech-Act (PDCA)ديمنج دورة حياة 

ومرحلة التدقيق، ومرحلة التطبيق. تشكل هذه املراحل حل ة، وتستمر بالدوران، بويث تجعل الهدف هو التوسين املستمر، وقد ر  ت املبادئ 

ال  PDCAالتي كانت بمثابة األساس لت  األساسية لها على فكرة ا جودة. على الر م من مرور ع ود عدة منذ والدة هذا النموذج املفاهيمي، إال أن املبادئ

 للصن
ً
اعات ت ال ذات عالقة قوية ببيئات اليوم، وعند استخدامها يمكن أن ت دم الكثير من الفوائد للشركات. ور م ان نترية ديمنج مصممة أصال

 أنما ذات عالقة بجميع ال طاعات األررى. إن
ً
ما واحدة من أ ثر الوسائل فاعلية لتوسين أنشطة إدارة التوويلية في الواليات املتودة، فعلى ما يبدو أي ا

 Plan-Do-Study-Actوالنترية البديلة لها  (PDCA)ا جودة، راصة وأنه قد تم تطبي ها على نطاق واسع في التوسين املستمر للجودة، إن نترية 

(PDSA) ملنهجية لتنفيذ التليير، وتنفيذ التليير، وت ييم أثر التليير عملية دورية تنطوي على توديد طبيعة املشكلة، وتوديد التليرات ا اتملة وا

 دء من جديدبإقامة عالقات وظيفية أو سببية بين التليرات في العمليات، وراصة السلو يات وال درات، والنتائج، وإجراء التعديالت الالزمة، قبل الب

.(Ivasciuc & Epuran, 2015)  
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ح  ديمينجبأن مفهوم التوسين املستمر يستند بشكل وثيق إلى استخدام دورة   Prabhuswamy, Ravikumar, and Nagesh  (2013)َوضَّ

(Deming’s PDCA Cycle)  د عن جودة اإلنتاج وتوسين العمليات وذلك بال  اء على النتائج  ير ِ
َوي 
ُ
والتي تتعامل مع العج  ومصادر الت لبات التي ت

إنما تو ق توسينات  بيرة في ا خدمة أو ا جودة للمنتجات، فمن املهم وال روري تطبيق وتنفيذ وممارسة املر وب فيما. وهكذا بالنسبة للصناعات ف

 املست لة. برنامج التوسين املستمر، ألنه يمدف إلى تو يق التخفيض في األعطال من رالل تنفيذ أنشطة الصيانة اإلنتاجية الشاملة والصيانة الذاتية

 ديمينج  خطوات دورة .2

 في تو يق املبادئ الفكرية ملنهجية التوسين املستمر، وتشكل تعد مرا
ً
 واستخداما

ً
حل التوسين املستمر من منتور ديمنج أ ثر وأوسع انتشارا

توعيح  دورة حياة ديمنج حل ة همدف مراحلها إلى االستمرار بأداء عملية التوسين والتخلص من نواحي العج  من مختلف عمليات املنتمة، وفيما يلي

 ية العمل في كل مرحلة:آلل

  التخطيط(Plan) : يتم في هذه املرحلة دراسة العملية وارتيار موعع التوسين والعمل على توثي ه من رالل جمع البيانات وتوليلها باستخدام

األهكال البيانية و  (Pareto Chart)طرق التوليل ا ختلفة مثل قوائم الفوص ومخطط السبب والنتيجة واملدرجات التكرارية ومخطط باريتو 

املترتبة ومخطط التشتت و يرها من وسائل التوليل، ثم العمل على توديد أهداف التوسين وا الول املمكنة وبالتالي إمكانية توديد الكلف واملنافع 

 .) 2011على ا الول البديلة لتو يق األهداف املطلوبة )كاظم،

  التنفيذ(Do) :آلية الفوص املؤقتة دون االلتزام  موباستخداين أو تطبيق ا الول امل ترحة على نطاق عيق في هذه املرحلة يتم تنفيذ رطة التوس

ية بالفوص على نطاق واسع، ثم مراقبة ت دمها، ويتم في هذه املرحلة جمع البيانات بشكل مستمر ل ياس النتائج للعملية ا خاععة للتوسين، وأ

  (Ivasciuc & Epuran, 2015).ما إذا اقتض ى األمرتلييرات ممكنة فيما ال بد أن توثق ويعاد النتر ب

  التدقيق(Check) : في هذه املرحلة وأثناء الفوص على النطاق ال يق، فيتم توليل البيانات التي تم جمعها في املرحلة الثانية لتوديد فيما إذا كان

 وبة وا اددة بمرحلة )التخطيط( وقد تكون النتيجة ناجاة التليير ا خطط له قد ح ق التوسين املطلوب، ومدى ال رب من تو يق األهداف املر 

 .Houser, 1996)أو ُمخِفَ ة أو بين ا االتين وفي حال وجود أي رلل أو قصور فال بد أن يعاد ت ويم ا خطة أو إي اف العمل بما )

  التطبيق(Act) :كانت النتائج التي تم ا اصول عليما من املرحلة الثالثة  تشمل هذه املرحلة ال رار بما سيتم فعله بنتائج التوسين االفتراعية. فإذا

معا جة، ويتم ناجاة من رالل ال ياس لت دم األداء واملراقبة التي تمت للعملية، فيتم إعادة النتر بالوثائق والنتائج املتعل ة بالعملية ا خاععة لل

ية الراجعة من العاملين والعمالء لالستمرار في ص ل العملية ا جديدة، تدريب العاملين على استخدام العملية ا جديدة، ويتم االهتمام بالتلذ

  (Prabhuswamy et al., 2013).وتصبح تلك اإلجراءات قياسا للتطبيق 

اإلسالمية في األردن من رالل اإلجابة عن أسئلة ف رات االستبانة املتعل ة  املصارفوللايات الدراسة ا االية ف د تم قياس منهجية ديمينج في 

يح في تصميم العملية في بأبعاد املتلير التالية: متابعة ردة فعل العمالء والعاملين على أداء العملية التي ر عت للتوسين، واتخاذ إجراء التصا

 حال ا تشاف أي قصور، ووعع إجراءات العملية ا اسنة  م ياس للتطبيق عند نجاحها.

م  .3
ُّ
  واالبتكارالتعل

، وتتطلب عملية ت وم منتمات األعمال ب ياس أدائما باالعتماد على م يج من م اييس األداء تتناسب مع أهداف املنتمة، ونطاق عملها، ورؤيتما

وسلوك العاملين، ، املوارد البشريةوتطوير وا اصة السوقية، والربوية، ء املنتمة وعع معايير تلطي مجاالت العمل كافة توديد كاإلنتاجية، قياس أدا

 دو  البشرية الذ ية  املواردوتلعب (. 2014؛ النعيمي، والكساسبة، 2015)ا خ ري، والكساسبة، واملسؤولية االجتماعية االبتكار،  الريادة و و 
ً
 في  را

ً
حاسما

-kasasbeh, & Al-)والتعلم واالبتكار ،ذكاء املوارد البشريةاستخدام  إالريار هذه األيام ، ليس أمام صناع ال رار في املنتمات األداء التنتيمي. لذلك

Faouri, 2016) . 

في التعلم التنتيمي  االستمراريةا اافتة على إلى  يفية  (Balanced Scorecard)كأحد عناصر بطاقة األداء املتوازن  واالبتكاريشير التعلم 

ة؛ وبالتالي زيادة  .، والنتم، واإلجراءات التنتيميةاملوارد البشريةالثالثة وهي: األساسية  باملوارد واالبتكار ومن رالل زيادة قاعدة املعرفة العلمية والعمليَّ

ريبمم، وا اافتة عليمم. تعد بطاقة األداء املتوازن من منتور األعمال عبارة عن السجل التطوير للعاملين، والتي تتلخص بتترعا العاملين، ومهارهمم، وتد

كامل وذلك اإلحصائي املستخدم ل ياس اإلنجازات والت دم نوو تو يق هدف معين، وهي الوسيلة املثلى التي تمكن املنتمة من ت ييم األداء على نوو مت

املنتمة لتو ي ها، بمدف تدعيم موقفها التنافس ي، ويتم في البطاقة ترجمة رؤية املنتمة واستراتيجياهما إلى عن طريق ربط األهداف املتعددة التي تسعى 

رعا العمالء، أهداف وم اييس يتم تبويبما في أربعة أبعاد ي وم كل منما بت ييم األداء من منتور مختلف، فيتم ت ييم األداء من رالل البعد املالي، و 

. فبذلك تكون بطاقة األداء املتوازن نابعة من فكرة متعددة األبعاد ل ياس األداء الكلي. وحتيت بطاقة األداء االبتكارو ، والتعلم والعمليات الدارلية

إلدارة لى نتام ااملتوازن باهتمام  بير في األوساط األكاديمية والعملية. ومع ازدياد هعبيتما تطورت بطاقة األداء املتوازن من نتام قياس أداء بسيط إ

 (Kaplan & Norton, 2004)االستراتيجية 
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من رالل ا جمع ما بين  تمكن بطاقة األداء املتوازن املنتمات من ربط األهداف على املدى ال صير مع األهداف االستراتيجية على املدى الطويل

 تسهيل التوافق االستراتيجي بشكل هامل عمن نطاق املنتمةامل اييس املالية و ير املالية. حيث أن هذا التطبيق لبطاقة األداء املتوازن يعمل على 

(Kaplan & Norton, 2007). 

ر التعلم  ِ
ي 
َ
َ ة بأبعاده التالية: زيادة قدرات األفراد العاملين في  االستبانةمن رالل اإلجابة عن أسئلة ف رات  االبتكارو وقد تم قياس ُمَتل ِ

 
َتَعل

ُ
امل

ة بجميع مستوياه املصارف ب واعد ونتم العمل،  االلتزاممم، ورفع املستوى العلمي واملعرفي للعاملين، ومدى تأثير ا اواف  والدوافع نوو اإلسالميَّ

ة التدريب على وسائل التطور التكنولوجي في  ة التليير ملوا بة البيئات ا ايطة، وتليير اإلجراءات الروتينية في  املصارفواستمراريَّ ة، واستمراريَّ اإلسالميَّ

 (.2013ل )ا خصاونة، العم

لة .4 ِّ
راسات السابقة ذات الص  ِّ

 :الد 

ة تطبيق بطاقة األداء املتوازن في  (2009بوثت دراسة دودين ) عِوقات التي تعيق عمليَّ
ُ
ة من وجهة نتر العاملين،  املصارفأهم امل ة األردنيَّ التجاريَّ

راسة إلى وجود ومدى تطبي ها كأسلوب للرقابة وت ييم األداء و نتام تعتمد عليه مباد ِ
ة نوو تو يق األهداف، حيث توصلت الد  ئ اإلدارة االستراتيجيَّ

عِوقات تتعلق بتأهيل وتوعية امل
ُ
ة إعافة مل ة وإداريَّ  تتعلق بالتخطيط واملعلومات وُمعِوقات ماليَّ

ً
ا وارد البشرية وُمعِوقات ُمعِوقات ذات أثر دال إحصائيَّ

ة املصارفاملتوازن لدى ت نية تؤثر في استخدام بطاقة األداء  ة األردنيَّ  التجاريَّ

راسة  ِ
سَتِمر إلدارة وصيانة املواقع  Manuel, Deamley, and Walton (2010)هدفت د 

ُ
وسين امل إلى توليل إمكانيات تطبيق مبادئ التَّ

س
ُ
وسين امل ة، حيث تم تعيين املمارسة ا االية على مبادئ التَّ ة للمكتبة األكاديميَّ  باألدلة املرشاة من رالل إجراء مسح وطني اإللكترونيَّ

ً
َتِمر مدعما

تبات بتوديد للممارسين عبر هبكة اإلنترنت في اململكة املتودة. توصلت الدراسة إلى أن تطبيق التوسين املستمر هي عملية أ ثر رسمية وقد تساعد املك

سَتِمر ينطبق ع
ُ
وسين امل َمة، وجميع جوانب العمل، بما في مجاالت التوسين ا اتملة، وتم مالحتة أن التَّ

َّ
َنت
ُ
لى العاملين بجميع مستوياهمم دارل امل

َ ة بتوصيل ر ِ
 
َتَعل

ُ
ات واملمارسات امل سَتِمر يولد التوليل الدارلي لتوسين العمليَّ

ُ
وسين امل دمات املوقع، وتطبيق ذلك التوليل اإللكتروني، حيث أن التَّ

 ساعد املكتبات بالوصول إلى التصميم الذي يتطلع إليه املستملك.التوليل اإللكتروني عمن هذا اإلطار قد ي

( بمدف تطبيق أسلوب التوسين املستمر في الشر ة العامة لصناعة اإلطارات في النجف من رالل دراسة مدى توفير 2011جاءت دراسة كاظم )

ة لتخفيض التكلفة وتوسين جودة اإلنتاج من قبل النتام ا  ااسبي تمهيدا لتنفيذ أسلوب التوسين املستمر لتطوير عمل املنشآت املعلومات ا ااسبيَّ

الصناعية وتوسين وععها التنافس ي في السوق العالمي. وقد توصلت الدراسة إلى استنتاجات عدة تتمثل بأهمية التر يز على عمليات التوسين 

اإلجمالية وبشكل تدريجي وب ف ات صليرة تعمل بنماية املطاف على  املستمر، و يفية توسين املنتجات والعمليات اإلنتاجية، بمدف تخفيض التكلفة

ة من العاملين  ير املكترثين بنجاح الش راسة لوجود قيود تتعلق بسياسة املصنع وقيود وُمعِوقات ماليَّ ِ
ر ة أو فشلها توسين اإلنتاج،  ما توصلت الد 

ن والتطور  بطاقة باإلعافة إلى عدم وجود كادر إداري متخصص، وأوصت الدراسة بتب وسُّ ني م اييس أداء تعكس الواقع ا ا ي ي لت ييم مدى التَّ

ة الشر ة، وأوص ة الت ييم ورفع مستوى أداء العاملين و فاءة وفاعليَّ ت الدراسة األداء املتوازن والتي تعتمد على توفير نتم معلومات تخدم عمليَّ

ة للكادر الوظيفي وراصة ا ة التوسين املستمر وأثر تطبي ها.بتكثيف الدورات التدريبيَّ ة َمْنَهِجيَّ  لكادر املالي ل يادة تفهمهم ألهميَّ

ة لبطاقة األداء املتوازن بأبعادها األربعة وأثر  املصارفبمدف التعرف إلى مدى تطبيق  (2013وجاءت دراسة ا خصاونة ) ة األردنيَّ اإلسالميَّ

ْصِرفي، وقد 
َ
ة على تطبي ها في توسين مصفوفة األداء امل راسة تطبي يَّ ِ

ة تتمثل  املصارفكانت الد  ة، حيث ت منت الدراسة أهداف فرعيَّ ة األردنيَّ اإلسالميَّ

ات الدا ف إلى أثر احتواء كل بعد من األبعاد األربعة لبطاقة األداء املتوازن )البعد املالي، بعد رعا العمالء، بعد العمليَّ م بالتعرُّ
ُّ
ة، بعد التعل (. والنمورليَّ

 اإلسالمية األردنية كانت بمستوى إيجابي. املصارفد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق مواور بطاقة األداء املتوازن في وق

إلى البوث في العالقة ما بين استراتيجية كاي ن واستراتيجية الصيانة اإلنتاجية الشاملة. ويستند  Prabhuswamy et al.  (2013) هدفت دراسة

تعاني من مشكلة ارتفاع وتيرة  ، وأجريت الدراسة في صناعة السيارات، وكانت الشر ةDeming’s P-D-C-Aمفهوم التوسين املستمر على دورة ديمينغ 

أعطال، وتعطيالت عالية في النتام، وحوادث وعيوب متكررة. وتم تنفيذ استراتيجية الصيانة اإلنتاجية الشاملة  ال مشكلة آلة ا افر  حدوث

انة العامودية ا ارجة، وتوفر هذه الركائ  فائدة ملموسة و ير ملموسة في أقل وقت ممكن حيث تم استخدام رطوات منهجية ديمينج في تطبيق الصي

وت ييم اجية الشاملة ملعدات ا افر العامودية من رالل )التنتيف األولي، وتوديد مصدر املشاكل، وتطوير املعايير، وعمليات التفتيش املست لة، اإلنت

عاملين باإلعافة نتائج الصيانة اإلنتاجية الشاملة(. توصلت الدراسة بأن الصيانة اإلنتاجية الشاملة توسن استلالل واستخدام اآللة والروح املعنوية لل

 لإلنتاجية. وت لل من ساعات التعطل، وبنفس الوقت توسن  فاءة األداء وا جودة. 

راسة  ِ
ة 2014نور )عطياني و وهدفت د  ف إلى أثر استخدام أسلوب امل ارنات املرجعيَّ سَتِمر للمنتجات  Benchmarking( إلى التعرُّ

ُ
وسين امل في التَّ

ة والعمليَّ  ة األردنيَّ زة واالدوائيَّ ِ
َمة ألدائما ا االي وم ارنته بأداء الشركات املتمي 

َّ
َنت
ُ
ة ُيعنى ب ياس امل ة، حيث أن مصطلح امل ارنات املرجعي  لرائدة ات اإلنتاجيَّ

املنتجات،  في نفس ال طاع. وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي الستخدام امل ارنات املرجعية كأداة إلدرال وتفعيل التوسين املستمر على جودة

ثر لبعدي ووجود أثر الستخدام امل ارنات املرجعية على توسين وسائل وطرق اإلنتاج وكافة األنشطة املرتبطة بتوويل املدرالت إلى مخرجات، ووجود أ

 التعلم والتكيف في التوسين املستمر للمنتجات والعمليات اإلنتاجية.
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 املصارفوقد تمثلت وحدة املعاينة في العاملين لدى ، األداء املالي في (Kaizen)ة كاي ن ( أثر منهجي2017دراسة أبو باقي، والكساسبة ) تبوث

أوصت  األداء املالي. فيمن أبعاد منهجية كاي ن التطبيق و التخطيط، وجود أثر ذو داللة إحصائية لبعدي إلى الدراسة  توصلتاإلسالمية في األردن. 

 ي مختلف العملياترفع  فاءة األداء فلالتر يز على املبادرات االستراتيجية و يف ا خدمات امل دمة للعمالء، إيجاد وسائل مبتكرة لتخفيض تكالالدراسة ب

  .اإلسالمية في األردن املصارففي 

 الطريقة واإلجراءات

راسة: ِّ
ة الد  يَّ َهجِّ

ْ
 َمن

ة، للاصول  راسة على املنهج الوصفي التوليلي من رالل دراسة ميدانيَّ ِ
راسة اعتمدت هذه الد  ِ

ات ا خاصة بالد  على نتائج ارتبار الفرعيَّ

ة ديمينج  ن أثر َمْنَهِجيَّ ِ
َبي 
ُ
م  فيوالتوصل إلى النتائج التي ت

ُّ
ة في األردن، ثم تفسيرها  املصارفكأحد أبعاد بطاقة األداء املتوازن لدى  االبتكارو التعل اإلسالميَّ

ن الباحثين من جمع األدلة من رالل مفرد ِ
 
َمك

ُ
راسة املكون من بطري ة ت ِ

ة في األردن. املصارفات مجتمع الد   اإلسالميَّ

ات  (SPSS)هذا وقد تم توليل البيانات باستخدام برنامج التوليل اإلحصائي  وعرض النتائج عن طريق النماذج وا جداول ا خاصة بالعمليَّ

ة،  ما تم  راسة.على األدب النتري واألبواث العلمية واملراجع وا االطالعاإلحصائيَّ ِ
ة التي تناولت موعوع الد  ة واألجنبيَّ راسات الساب ة العربيَّ ِ

 ملؤلفات والد 

راسة: ِّ
 مجتمع الد 

راسة من  ِ
َن مجتمع الد  ة في األردن، والبالغ عددها أربعة  املصارفتكوَّ ة )البنك اإلسالمي األردني، والبنك العربي اإلسالمي  مصارفاإلسالميَّ إسالميَّ

ة. وُيعرَّف  صفوةالدولي، وبنك  ة  املصرفاإلسالمي، وَمْصِرف الراجحي( واملصنفة بالعمل وفق أسس الشريعة اإلسالميَّ سة َمْصِرفيَّ اإلسالمي بأنه مؤسَّ

ة وم اصدها و ذلك بأهداف ا جتمع اإلسالمي دارل  ورار تلتزم في جميع معامالهما ونشاطها االستثماري وإدارهما ألعمالها بالشريعة اإلسالميَّ
ً
 يا

ً
جيا

 (.1997)ال حيلي، 

نة ِّ
 :وحدة املعاينة والعي 

ت وحدة املعاينة بالعاملين في 
َ
ل
َّ
ة في األردن، وتم َحْصر أعداد موظفي  املصارفتمث ة  املصارفاإلسالميَّ ة األربعة من واقع الت ارير السنويَّ اإلسالميَّ

لعام  األربعون ، َمْصِرف الراجحي( باإلعافة إلى الت رير السنوي بنك صفوة اإلسالمي)البنك اإلسالمي األردني، البنك العربي اإلسالمي الدولي،  2018لعام 

َغ إجمالي أعداد املوظفين لدى  البنوك جمعية  2018
َ
ة في األردن  املصارففي األردن، حيث َبل  موزعين ما بين دوائر اإلدارات وفروع  3642اإلسالميَّ

ً
موظفا

راسة هو  املصارفظفين املستمدفين لكل . وقد كان إجمالي مجموع املو املصارف ِ
ة  جتمع الد 

َ
ل ِ
 
َمث
ُ
. 1491امل

ً
 موظفا

( استبانات واستبعاد رمسة استبانات وذلك لعدم صالحيتما للتوليل، 307( استبانة بطري ة عشوائية، وقد تم استرجاع )410تم توزيع ) 

راسة من ) ِ
نة الد  ِ

نت عي   من مختلف 302وبذلك تكوَّ
ً
لت ما نسبته )% رفاملصا( موظفا

َّ
راسة هك ِ

نة الد  ِ
ة في األردن، بمعنى أن عي  ( من إجمالي 74اإلسالميَّ

 االستبانات املوزعة.

 أداة الدراسة:

راسة. فيما يتعلق با ادود التي ا ِ
ة والتابعة ا خاصة بمذه الد 

َّ
رات املست ل ِ

ي 
َ
َتل
ُ
ِ تم تطوير استبانة الدراسة لتلطي جميع أبعاد امل

راسة عتمدهما الد 

ط، ِ
رات تبعا لإلجابات على ف رات االستبانة، ف د تم توديد ثالثة مستويات وهي )منخفض، ُمَتَوس  ِ

ط ا اسابي للمتلي  ِ
َتَوس 

ُ
مرتفع( بناء على  ألهمية امل

 املعادلة التالية: 

 ا اد األدنى للبديل( /عدد املستويات. –طول الفئة = )ا اد األعلى للبديل 

 وهكذا كانت املستويات كالتالي:  1.33=  4/3=  3(/5-1)

 2.33– 1املستوى املنخفض: 

ط:  ِ
َتَوس 

ُ
 3.67– 2.34املستوى امل

 5 – 3.68املستوى املرتفع: 

راسة: ِّ
 صدق أداة الد 

ف إلى األسئلة املرتبطة ببع ها، باإلعافة إلى التأ د من مدى ت لالستبانةتم العمل على ارتبار الصدق التاهري  ناسق إجابة وذلك بلرض التعرُّ

راسة والتساؤالت ا خاصة بما، هذا باإلعافة إلى أنه تم عرض االستبانة في مراح ِ
راسة بشكل يعكس أهداف الد  ِ

نة موعوع الد  ِ
ل اإلعداد على أفراد العي 
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ة ومدى صالحية االستبانة وهيئة موكمين من األساتذة األكاديميين في إدارة األعمال والتمويل، وذلك للاكم على مصدا واالرتصاصأصااب ا خبرة  قيَّ

 كأداة  جمع املعلومات.

راسة: ِّ
 ثبات أداة الد 

الدارلي لف رات االستبانة، وذلك للتأ د من مدى ثبات  االتساقل ياس مدى  (Cronbach’s Alpha)على معامل  رونباخ ألفا  االعتمادتم 

ة،  ما ُيمِكن تفسير ألفا بأنما معامل وصالحية االستبانة واعتمادها كأداة  جمع املعلومات الالزمة للدر  الدارلي بين اإلجابات، ويدل  االتساقاسة ا االيَّ

 ارتفاع قيمته على ارتفاع درجة الثبات.

ُدل معامالت الثبات  ما هي مبينة في ا جدول رقم )
َ
راسة تتصف بمعامل ثبات مرتفع وصالحية األداة على تو يق أ راض 1ت ِ

( على أداة الد 

راس ِ
َغ أعلى معامل ثبات  جاالت االستبانة )الد 

َ
(. وهو ما يبين أن إمكانية ثبات النتائج التي 0.915( في حين أن أدنى معامل ثبات هو )0.971ة، حيث َبل

عَتبر 
ُ
ة ت لف رات االستبانة )أبو نتيجة م بولة  معامل ثبات  (Alpha ≥ 0.60)ُيمِكن أن تو  ها االستبانة  نتيجة لتطبي ها، علما بأنه من ناحية تطبي يَّ

 (.2009صا ح، 
ساق الداخلي )كرونب1) جدول  ِّ

 
راسة(: معامالت ثبات اإلت ِّ

 اخ ألفا( لجميع مجاالت الد 

 

 

 

 

راسة نتائج ِّ
 :الد 

راسة: .1 ِّ
ة ملجاالت الد  يَّ سابِّ طات الحِّ ِّ

َوس 
َ
ت
ُ
 عرض امل

م 2جدول)
ُّ
ة ديمينج والتعل يَّ َهجِّ

ْ
ة لجميع مجاالت َمن يَّ سابِّ طات الحِّ ِّ

َوس 
َ
ت
ُ
ة في األردن املصارففي  االبتكار و (: امل  اإلسالميَّ

 

 

 

 

 

ة إلجابات أفراد الع2بين ا جدول رقم ) طات ا ِاساِبيَّ ِ
َتَوس 

ُ
م (، امل

ُّ
ة ديمينج على التعل ثر َمْنَهِجيَّ

َ
نة عن أ ِ

ة في األردن،  االبتكارو ي  للبنوك اإلسالميَّ

راسة ِ
 .حيث تم ت سيمها حسب مجاالت الد 

(، أن أعلى متوسط حسابي من أبعاد املتلير املست ل )منهجية ديمينج( كان  جال التطبيق حيث بلغ 2أظهرت النتائج  ما في ا جدول رقم )

م 3.73في حين أن أدنى متوسط حسابي كان  جال التدقيق حيث بلغ )(، 4.02)
ُّ
( هو االبتكارو (، بينما كان املتوسط ا اسابي للمتلير التابع )التعل

(3.85.) 
ة: .2

َّ
رات املستقل ِّ

ي 
َ
غ
َ
 اختبار معامل تضصم التباين والتباين املسموح به للُمت

ن من رالل ا جدول رقم ) (Collinearityوح به )تم إجراء ارتبار معامل تضخم التباين والتباين املسم بيَّ
َ
ة ديمينج. ت ( أن جميع 3 جاالت َمْنَهِجيَّ

رات املست لة، وبالتالي يمكن استعمال نموذج االنودار الرتبار 10كانت أقل من ) (VIF)قيم  ِ
ي 
َ
َتل
ُ
ة قوية بين امل ( وهذا يعني أنه ال توجد ارتباطات دارليَّ

راسة. ِ
ات الد   فرعيَّ

 

 ( ألفاαمعامل الثبات/قيمة ) عدد الفقرات املجال الرقم  

 0.937 11 التخطيط 1

 0.915 6 التنفيذ 2

 0.917 7 التدقيق 3

 0.940 8 التطبيق 4

م 5
ُّ
 0.971 14 االبتكارو  التعل

ط ا اسابي ا جال رقم الُبعد ِ
َتَوس 

ُ
ة النسبية امل  األهميَّ

 مرتفعة 3.96 التخطيط 1

 مرتفعة 3.79 التنفيذ 2

 مرتفعة 3.73 التدقيق 3

 مرتفعة 4.02 التطبيق 4

 مرتفعة 3.89 ديمينج الكلية ملنهجيةالدرجة 

م  
ُّ
 مرتفعة 3.85 االبتكارو التعل
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(: اختبار معامل تضصم التباين والتباين املسموح به 3جدول )  
ة ديميج  ة مجاالت َمْنَهِجيَّ  العالقة ا خطيَّ

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
 4.632 216. التخطيط

 4.797 208. التنفيذ

 5.176 193. التدقيق

 3.938 254. التطبيق

راسة: .3 ِّ
ات الد   اختبار فرضيَّ

د )تم استخ ِ
ة ديمينج )التخطيط، التنفيذ، التدقيق، التطبيق( Multiple Regressionدام توليل االنودار املتعد  ( للتو ق من أثر أبعاد َمْنَهِجيَّ

م 
ُّ
ة في األردن.  ما هو مبين في ا جدول ) املصارفلدى  االبتكارو على التعل  (.5( وا جدول )4اإلسالميَّ

م واالبتكارANOVA for Regression) لالنحدار(: تحليل التباين 4جدول)
ُّ
ة ديمينج )التخطيط، التنفيذ، التدقيق، التطبيق( على التعل يَّ َهجِّ

ْ
 ( ألثر أبعاد َمن

ط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباين ِّ
َوس 

َ
 مستوى  قيمة (F)  ُمت

 (Sig) الداللة

 238.762 50.614 4 202.454 بين ا جموعات

 

 

000
a 

  

ارل ا جموعاتد  62.959 297 .212 

  301 265.413 ا جموع

م واالبتكار * 
 
ر التابع: التعل ِ

ي 
َ
َتل
ُ
 امل

ن من ا جدول رقم )  عند مستوى داللة )4يتبيَّ
ً
ا اسوبة( والباللة  F( حيث كانت )α 0.05 ≥( أن ارتبار توليل التباين لالنودار كان معنويا

(، مما يدل على أن نموذج االنودار مالئم. 0.05( أقل من )0.00( وكان مستوى الداللة البالغ )2.14ة( والباللة )ا جدوليَّ  F( أ بر من )238.762)

م واالبتك
 
ر املست ل لبيان أثرها على التعل ِ

ي 
َ
َتل
ُ
د  جميع عوامل امل ِ

ار. يتضح من البيانات ولتوديد معامالت االنودار تم استخدام توليل االنودار املتعد 

ة ديمينج وهي )التخطيط، التنفيذ، التدقيق، والتطبيق( على 5ردة في ا جدول )الوا ة لألبعاد األربعة من أبعاد َمْنَهِجيَّ (، وجود تأثير ذو داللة إحصائيَّ

ة، إذ بلغ مستوى الداللة في ا جاالت األربعة ) ة األردنيَّ م واالبتكار لدى املصارف اإلسالميَّ
ُّ
( على التوالي وهي أقل من 0.00 ،0.014، 0.033، 0.00التعل

ة0.05مستوى الداللة )  وبناًء عليه ال نستطيع قبول الفرعية الصفرية ون بل الفرعية البديلة. .( وبذلك فإنما ذات داللة إحصائيَّ

 (Coefficientsa(: معامالت االنحدار )5جدول)

مستوى 

 الداللة

 قيمة

t 

ة االنودارمعامالت  املعياريَّ ة االنودارمعامالت    ا جال  ير املعياريَّ

Beta معيار ا خطأ B 

0.000 -4.687  )الثابت(. 759.- 162.  

 التخطيط 0.694 0.080 0.530 8.712 000.

0.033 -2.143  -1.33  0.087 -0.186  التنفيذ 

 التدقيق 0.218 0.088 0.159 2.480 0.014

 التطبيق 0.436 0.070 0.349 6.215 000.

وصيات مناقشة النتائج
َّ
 والت

م 
ُّ
ة ديمينج على التعل راسة ا االية إلى بيان أثر َمْنَهِجيَّ ِ

راسة مجموعة  املصارفلدى  االبتكارو هدفت الد  ِ
ة في األردن، حيث أظهرت الد  اإلسالميَّ

راسة، وقد تو  ِ
رات الد  ِ

َ ة بطبيعة العالقة بين متلي  ِ
 
َتَعل

ُ
ات امل راسة ا االية إلى عدة نتائج أدت إلى من التساؤالت، إعافة إلى ت ديم الفرعيَّ ِ

صلت الد 

اهما. راسة وإبراز اإلجابة عن تساؤالهما وفرعيَّ ِ
 املساهمة في حل مشكلة الد 

راسة:. 1 ِّ
 مناقشة نتائج الد 

ة لها تراوحت بين ) طات ا ِاساِبيَّ ِ
َتَوس 

ُ
ة لف رات مجال التخطيط أن امل طات ا ِاساِبيَّ ِ

َتَوس 
ُ
(، وقد جاءت الف رة التي 4.28 – 3.65أظهرت نتائج امل

سَتِمرة باست بال هكاوى 
ُ
ط حسابي وم ترحات العمالء بوسائل متنوعة تنص على أنه: "تورص إدارة البنك على العناية امل ِ

" في املرتبة األولى بُمَتَوس 

 من رالل  املصارف(، وهذا يدل على أن 4.28)
ً
 بارزا وجليا

ً
ة في األردن تولى اهتماما ف إلى هكاوى اإلسالميَّ استخدام وسائل متنوعة بلرض التعرُّ

 وم ترحات العمالء للعمل على معا جتما، مما يؤدي إلى تو يق و سب ث ة ورعا العمالء.
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نواحي  ا جماعي على االتفاقالتي تنص على أنه: " ت وم إدارة البنك باستطالعات دورية على املوظفين بمدف توديد نسبة وجاءت الف رة 

اتا ط حسابي بلغ )ل عف في أداء العمليَّ ِ
 حول االسترهاد  املصارف(، وهذا يدل على أن 3.65" باملرتبة األريرة وبُمَتَوس 

ً
طا ِ

 ُمَتَوس 
ً
ة تبدى اهتماما اإلسالميَّ

ات والتي يلمسونما ويعيشونما بشكل مباهر من رالل أدا ء أعمالهم، األمر الذي يؤدي بآراء وم ترحات موظفيما حول نواحي ال عف في مختلف العمليَّ

إلى املشار ة في بمم إلى اإلحساس ب عف الث ة وبالتالي تخفيض الوالء والذي من هأنه عدم رلق بيئة العمل التي يسودها تبادل املعرفة واألفكار املؤدية 

ة.   على اإلداء وزيادة اإلنتاجيَّ
ً
 صنع ال رار السليم والذي ينعكس إيجابا

والتي تؤثر في استخدام بطاقة  ،والتي أظهرت وجود ُمعِوقات تتعلق بالتخطيط للكادر الوظيفي (2009مع نتائج دودين )اتف ت هذه النتيجة 

 األداء املتوازن مما له األثر الكبير في توسين األداء.

ة لها ت طات ا ِاساِبيَّ ِ
َتَوس 

ُ
ة لف رات مجال التنفيذ أن امل طات ا ِاساِبيَّ ِ

َتَوس 
ُ
(، وقد جاءت الف رة التي 3.91 – 3.70راوحت بين )أظهرت نتائج امل

 مؤه
ً
اتتنص على أنه: "تخصص إدارة البنك فري ا  لتنفيذ رطط توسين العمليَّ

ً
ط حسابي )ال ِ

 املصارف(، وهذا يدل على 3.91" في املرتبة األولى بُمَتَوس 

ة همتم بشكل واضح بتشكيل فرق العمل املؤهلة من ذوي املعرفة والك فاءة والتي من هأنما استخدام الدقة بتنفيذ املهام ا خطط لها ل مان اإلسالميَّ

ات وتو يق األهداف.  توسين العمليَّ

 ي وم بتوثيق التليرات ا ا
ً
ة التي يتم توسينماوجاءت الف رة التي تنص على أنه: "تكلف إدارة البنك فري ا ط اصلة للعمليَّ ِ

" باملرتبة األريرة وبُمَتَوس 

ة توثيق تفاصيل التليرات ا ااصلة  املصارف(، وهذا يدل على أن 3.70حسابي بلغ ) ة تلتزم بشكل مرتفع ولكن ليس بالدرجة املطلوبة بعمليَّ اإلسالميَّ

ة والتي ت ن في العمليَّ وسُّ مها مما يؤدي إلى ا افاظ على عامل مهم وهو ت ييم مدى التَّ  دُّ
َ
نة والتي تم مراقبة ت اسَّ

ُ
ة ا  ود املكثفة له من م بذل ا جهللعمليَّ

 رالل املراحل الساب ة من جمع املعلومات وتشكيل فرق العمل املؤهلة للتنفيذ.

ة لها تراوحت بين ) طات ا ِاساِبيَّ ِ
َتَوس 

ُ
ة لف رات مجال التدقيق أن امل طات ا ِاساِبيَّ ِ

َتَوس 
ُ
(، وقد جاءت الف رة التي 3.92 – 3.42أظهرت نتائج امل

ط حسابي )ات التي تم جمعها بمرحلة التنفيذالبنك بتوليل البيانتنص على أنه: "همتم إدارة  ِ
 املصارف(، وهذا يبين أن 3.92" في املرتبة األولى بُمَتَوس 

ة توثي ها للايات توليل ة تعتمد بشكل مرتفع على البيانات التي يتم جمعها في مرحلة التنفيذ مما يبين أنما تدرك مدى أهميَّ لُ رب ها وقياس مدى ااإلسالميَّ

ة إعادة التخطيط في حال ا تشاف ال صور أو ا خلل. َدة وا خطط لها وأثر هذه البيانات في عمليَّ  من تو يق األهداف ا ادَّ

 ملعاينة 
ً
ة وجاءت الف رة التي تنص على أنه: "تكلف إدارة البنك فري ا ط حسابي بلغرعا املوظفين عن جودة العمليَّ ِ

 " باملرتبة األريرة وبُمَتَوس 

نة هي ا ا ي ة التي  املصارف(، وهذا يدل على أن 3.42) اسَّ
ُ
ات ا  ة آراء املوظفين الذين ي ومون بتنفيذ العمليَّ ط أن أهميَّ ِ

ة تدرك بشكل ُمَتَوس  اإلسالميَّ

وسين، هذا باإلعافة ملا تخلفه من آثار نفسية لدى املوظفين تؤدي يم  عن جدوى التَّ
ً
 واضاا

ً
م إلى عدم اال تراث بتهور يمكن لها أن تعطي تصورا

 الطاقات واإلبداعات ا اتملة.

والتي أظهرت وجود قيود تتعلق بسياسة الشر ة وقيود وُمعِوقات مالية نتيجة عدم ا تراث  (2011اتف ت هذه النتيجة مع نتائج كاظم )

 املوظفين بنجاح الشر ة أو فشلها.

ة لف رات مجا طات ا ِاساِبيَّ ِ
َتَوس 

ُ
ة لها تراوحت بين )أظهرت نتائج امل طات ا ِاساِبيَّ ِ

َتَوس 
ُ
(، وقد جاءت الف رة التي 4.10 – 3.75ل التطبيق أن امل

نة في حال ا تشاف أي قصور." في املرتبة األولى بُم  اسَّ
ُ
ة ا  ط حسابي تنص على أنه: "تعمل إدارة البنك على تصايح اإلجراءات املصممة للعمليَّ ِ

َتَوس 

ات ا خطط لتوسينما  ارفاملص(، وهذا يدل أن 4.10) نة بمدف إعادة تصميم العمليَّ اسَّ
ُ
ة ا  ة همتم با تشاف أي قصور أو رلل ناتج عن العمليَّ اإلسالميَّ

 واملوجهة بالدرجة األولى لتو يق األهداف. 

 ملتابعة رد فعل موظفي البنك على أداء العمليَّ 
ً
وسينوجاءت الف رة التي تنص على أنه: "تخصص إدارة البنك فري ا باملرتبة  "ة التي ر عت للتَّ

ط حسابي بلغ ) ِ
ة لديما اهتمام مرتفع بردود فعل املوظفين الناتجة عن التليير ا ااصل في  املصارف(، وهذا يبين أي ا أن 3.75األريرة وبُمَتَوس  اإلسالميَّ

ات، ومدى ت بلهم له ومالئمته لسالسة العمل، مما يولد لدى ا ملوظفين قناعات إيجابية نتيجة إهرا هم في االنت اد أو الشعور تصميم إجراءات العمليَّ

ة نتيجة سماع آرائمم، علما بأن ا اصول على   ا جماعي للتليير هو أحد سمات النجاح. االتفاقباألهميَّ

ن والتطور  بطاقة والتي أوصت بتبني م اييس أداء تعكس الواقع ا ا ي ي لت ييم مدى ا  (2011اتف ت هذه النتيجة مع نتائج كاظم ) وسُّ لتَّ

ة الت ييم ورفع مستوى أداء العاملين من رالل تكثيف الدورات التدريب ية للكادر األداء املتوازن والتي تعتمد على توفير نتم معلومات تخدم عمليَّ

ة كاي ن وأثر تطبي ها. ة َمْنَهِجيَّ  الوظيفي وراصة الكادر املالي ل يادة تفهمهم ألهميَّ

م أظهرت نتائج 
ُّ
ة لف رات التعل طات ا ِاساِبيَّ ِ

َتَوس 
ُ
ة لها تراوحت بين ) االبتكارو امل طات ا ِاستتتتتتتتتاِبيَّ ِ

َتَوس 
ُ
(، وقد جاءت الف رة التي 4.19 – 3.62أن امل

ط حسابي  "رالل الدورات التدريبية املتكررةتنص على أنه: " ت وم إدارة البنك باستمرار ب يادة قدرات جميع األفراد العاملين من  ِ
في املرتبة األولى بُمَتَوس 

سَتِمر لألفراد العاملين بشكل هادف لتو يق أ بر قدر من الكفاءة  املصارف(، وهذا يدل على أن 4.19)
ُ
ة همتم بشكل ملاوظ بالتدريب امل اإلسالميَّ

ة لدى موظفيما  ل مميزة ومنافسة.ورفع مستوى ال درات املعرفية بخصوص أعمالها مما يعكس جودة أعما ،والفاعليَّ

زين من قبل  جنة مختصة تراعي العدالة ِ
وعلى أساس معايير  وجاءت الف رة التي تنص على أنه: " تعمل إدارة البنك على توديد املوظفين املتمي 

ط حسابي بلغ )واضاة ِ
 ُمَتوَ  املصارف(، وهذ يدل على أن 3.62" باملرتبة األريرة وبُمَتَوس 

ً
ة تبدى اهتماما  حول رلق ال ناعات لدى املوظفين اإلسالميَّ

ً
طا ِ

س 
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زين، مما يؤثر ذلك ِ
َدة يتم من راللها النموض والتوفيز للموظفين املتمي  زة،  بوجود معايير واضاة مستندة إلى أسس مودَّ ِ

على الطاقات البشرية املتمي 

ة ة العاديَّ  وبالتالي ارتفاع مستوى الكفاءة العام. ،وارت اء الطاقات البشريَّ

بيَّ 
َ
م نن من نتائج التوليل اإلحصائي وجود أثر للتخطيط، والتت

ُّ
ة في األردن. املصارففي  االبتكارو فيذ، والتدقيق والتطبيق على التعل  اإلسالميَّ

 :التوصيات. 2

راسة من نتائج، فيمكن ت ديم التوصيات التالية:  ِ
 اعتمادا على ما توصلت إليه الد 

راسات ا .1 ِ
ة ديمينج في التعلم إجراء م يد من البووث والد  ة. املصارفوألي مجتمع دراسة  ير  واالبتكارملست بلية حول أثر َمْنَهِجيَّ  اإلسالميَّ

ة ب يادة االهتمام بآراء واقتراحات موظفيما نوو أي مالحتات من هأنما تو يق املصلاة العامة، وذلك من رالل  املصارفقيام   .2 اإلسالميَّ

 ا جماعي عليما. فاقناال استطالعات دورية لبيان نسبة 

ن  املصارفزيادة التزام  .3 وسُّ ات مما له األثر الكبير في دقة ت ييم التَّ ة توثيق التليرات ا ااصلة نتيجة مراقبة توسين العمليَّ ة بعمليَّ اإلسالميَّ

وسين. ات التَّ  والناتج عن جهود فرق العمل في تنفيذ عمليَّ

ة برعا الع املصارفزيادة اهتمام  .4 نة والتي من هأنما تكوين التصور الواضح عن جدوى اإلسالميَّ اسَّ
ُ
ات ا  املين عن جودة مختلف العمليَّ

وسين باإلعافة إلى األثر املعنوي العائد على ظهور طاقات وإبداعات العاملين.  التَّ

ا املصارفتوجيه  .5
ُ
ات ا  ة للعناية ب مان ت بل العاملين فيما للتليير ا ااصل في العمليَّ نة ومالءمته لسالسة إجراءات العمل، حيث اإلسالميَّ سَّ

 سر النجاح. ُيعدا جماعي للتليير  االتفاقأن 

زين من قبل  جان  املصارفعرورة اهتمام  .6 ِ
اإلسالمية بخلق ال ناعة لدى العاملين بوجود معايير واضاة تعمل على توديد املوظفين املتمي 

 مختصة تراعي العدالة على أساسها.

زين وتو يق في  االستمرار االستراتيجيةفي رططها  اإلسالمية املصارفدارة عرورة أن تعتمد إ .7 ِ
نتم ا اواف  واملكافآت لتشجيع العاملين املتمي 

 الرعا لديمم.

 اإلسالمية الدعم لسياسة االتصال املفتوح بين العاملين واإلدارات بمختلف مستوياهمم. املصارفعرورة انتماج  .8

اإلسالمية نوو تطوير املسار الوظيفي للموظفين بوسب الدورات املهنية والتوصيل العلمي واستلالل  املصارف توجيه العناية ا خاصة من قبل .9

 قدرات املوظفين وتوظيفها في األما ن املناسبة لها.

وظفين والتواصل مع بمدف توطيد العالقة بين امل العاملين فيمااإلسالمية باستمرار إلى رفع  فاءة مهارات االتصال لدى  املصارفأن تسعى  .10

 العمالء.

ة العليا. ةإحاللياإلسالمية بتنتيم رطط  املصارفزيادة اهتمام  .11  للموظفين وراصة للمستويات اإلداريَّ

اإلسالمية على استمرارية التطبيق العملي للفائدة املتو  ة من الدورات التدريبية للموظفين ومراقبة الت دم ملستوى  املصارفأن تورص  .12

 أدائمم.

 :راجعامل

 :
ً
 املراجع العربية:أوال

مجلة جامعة ، ايي للبنو  اإلسالمية في األردنأثر منهجية كايزن على األداء امل( 2017) ،حسين عطيه، والكساسبة مومد مفض ي أبو باقي، عطيه .1

 .93 -69(، 1)1 ،عمان العربية للبووث

في أثر تطبيق بطاقة األداء املتوازن في تحسين( 2013) ،ىا خصاونة، يوي .2 ْصرِّ
َ
ة على -مصفوفة األداء امل ة  البنو دراسة تطبيقيَّ اإلسالميَّ

ة ة وإدارية ،األردنيَّ  https://scholar.google.com/scholar 44-21، )14(، مجلة أبواث اقتصاديَّ

مقارنة بين شركات تأثير عمليات الهندرة في مقاييس األداء الحاسمة: دراسة ( 2015) ،ا خ ري، دينا أحمد، والكساسبة، مومد مفض ي .3

، 48-15(، 2)1، مجلة جامعة ال دس املفتوحة لألبواث والدراسات اإلدارية واالقتصادية ،الصناعات الدوائية والكيميائية في األردن
https://doi.org/10.12816/0016223 

قات استخدام بطاقة األداء املتوازن في ( 2009) ،دودين، أحمد .4 ة-ة التجارية األردنيَّ  املصارفُمعوِّ مجلة ال رقاء للبووث  ،دراسة ميدانيَّ

راسات اإلنسانية ِ
 . 21-1(، 2)9، والد 

ة( 1997) ،ال حيلي، مومد .5  دمشق: دار املكتبي ،املصارف اإلسالميَّ

ة( 2009) ،أبو صا ح، مومد صبحي .6 ان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،الطرق اإلحصائيَّ   .عمَّ

ات: دراسة Benchmarkingأثر املقارنات املرجعية )( 2014الناصر، )عطياني، مراد، ونور، عبد  .7 ر لجودة املنتجات والعمليَّ مِّ
َ
ست

ُ
حسين امل

َّ
( في الت

ة على شركات صناعة األدوية في األردن ة في ادارة االعمال ،ميدانيَّ  https://doi.org/10.12816/0026193، 296-276(، 2) 10، ا جلة االردنيَّ
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ر بأسلوب كلفة كايزن ( 2011) ،كاظم، حاتم .8 مِّ
َ
ست

ُ
حسين امل

َّ
، وإمكانية اعتماده في الشركة العامة لصناعة اإلطارات في النجف (Kaizen) الت

 com/scholar/.https://scholar.google. 188-159(، 21) 1، مجلة مر   دراسات الكوفة

 استراتيجيات املحافظة على املوارد البشرية ودورها في تعزيز أداء إدارة املشتريات ( 2014) ،مومد مفض يوالكساسبة، ، سيف النعيمي، سعيد .9

، 87-55(، 1)1، مجلة جامعة ال دس املفتوحة لألبواث والدراسات اإلدارية واالقتصادية ،واملستودعات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي
https://doi.org/10.12816/0016215 

 :
ً
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Abstract:  The study aimed at measuring the effect of Deming methodology on learning and innovation as one of 
the balanced scorecard dimensions at Islamic banks in Jordan. Analysis unit was the employees of the Islamic 
banks in Jordan. Where the questionnaire was developed and distributed to (410) employees, and (302) 
questionnaires were retrieved from various Islamic banks in Jordan that rate (73.6%) of the total distributed 
questionnaires. The results of study showed a statistically significant effect of the fourth dimensions of the Deming 
methodology (planning, do, check and act) on learning and innovation. 
The study recommended the need for more studies to be conducted to identify the effect of Deming methodology 
on performance within the various non-islamic banks organizations. The study also recommended that special 
attention about documenting the result of the changes taking place in improved process, and the need to make the 
employees feel the importance of their suggestions for changes or improvisent. 

Keywords: Deming Methodology;Learning and Innovation; Islamic Banks, Jordan. 
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