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أهدي هذا الجهد المتواضع إلى منارة العلم واإلمام المصطفى رسولنا الكريم ......سيدنا محمد

صلى هللا عليه وسلم
إلى روح أبى الطاهرة والذي شاء هللا أال أرتوي من حنانه ،إلى من رحل وله في القلب شوق
وحنين.
إلى والدتي الحنونة الحاجة أم عادل والتي كان دعاؤها زاد مسيرتي ،وسر نجاحي ،ويا حبًا تغلغل
في عمق وجداني ... .أمي الغالية.
إلى رفيقة دربي وشركة حياتي ،التي تحملت مشقة مسيرتي ،التي شاركتني أفراحي وأتراحي ،إلى
الشمعة المتقدة .....زوجتي أم عزيز.
إلى بذرة الفؤاد وأمل الغد نور قلبي أوالدي وبناتي األعزاء نرمين ،نادين ،د .عزيز ،د .عالم،
نورين ،تسنيم ،محمد ،تالين ،ولين.
إلى إخواني وأخواتي األعزاء الذين أتمنى لهم كل الخير.
إلى إخوة جمعني بهم ميدان العمل ..زمالئي الكرام.
جميعا شهدائنا األبرار ومجاهدينا البواسل.
إلى األكرم منا
ً
إلى الجرحى والمصابين ،وأصحاب البيوت المهدمة ،واألراضي المجرفة.
إلى األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل.
إلى كل أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط على ثرى الوطن الحبيب.
إلى كل َم ْن حمل الهم اإلسالمي؛ لتبقي الراية مرفوعة.

إلى وطني الحبيب فلسطين ،ودرة تاجها المسجد األقصى.
أن ينفعنا به ،ويرزقنا أجره.
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ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور أبعاد جودة الخدمات المقدمة من دوائر الضريبة بو ازرة
المالية في تحسين األداء التنظيمي من وجه نظر العاملين بمكاتب المحاسبة والتدقيق .ولتحقيق
أهداف الدراسة ،تم تطوير االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات الضرورية وتم استخدام المنهج
الوصفي التحليلي .وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين بمكاتب المحاسبة والتدقيق والبالغ
عددهم ( )265موظفاً ،حيث تم استخدام أسلوب الحصر الشامل وتوزيع عدد ( )235استبانة
على المجتمع بعد استبعاد العينة االستطالعية وقد تم استرداد ( )219استبانة صالحة لغايات

التحليل اإلحصائي بنسبة استجابة ( .)%93.2واستُخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم

االجتماعية ( )SPSSلتحليل البيانات.

وتوصــلت الدراســة إلــى عــدة نتــائج أهمهــا :مســتوى جــودة الخــدمات المقدمــة مــن دوائــر الض ـريبة
بو ازرة المالية كانت بشكل عام كان بدرجة متوسطة بنسبة  .%56.47وكشفت الدراسة أن مستوى
األداء التنظيمي لمكاتـب المحاسـبة والتـدقيق كـان بدرجـة متوسـطة بـوزن نسـبي ( .)%56.81تـؤثر

أبعــاد جــودة الخــدمات تــأثي ًار جوهري ـًا فــي األداء التنظيمــي ،وقــد فســرت مــا نســبته ( )%73.4مــن

التباين فيه باستثناء ُبعدى (االعتمادية واالستجابة) فلم يكن له تأثير .عدم وجود فروق ذات داللـة
إحصــائية بــين متوســطات آراء المبحــوثين حــول إجمــالي أبعــاد جــودة الخــدمات المقدمــة تعــزى إلــى

متغير الجنس ،المؤهل العلمي .وجود فروق ذات داللة حول إجمالي جودة الخدمات تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي ،وسنوات الخبرة .وأظهرت النتائج عدم وجود فـروق معنويـة بـين اسـتجابات أفـراد
العينــة حــول األداء التنظيمــي تعــزى لمتغيــر الجــنس ،بينمــا تبــين وجــود فــروق معنويــة تبع ـاً للفئــة
العمرية ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة)

وكانت أهم التوصيات على النحو اآلتي :ضرورة أن تعمل دوائر الضريبة بو ازرة المالية على
االهتمام بجميع المشكالت التي تواجهها مكاتب المحاسبة والتدقيق ،والعمل على تقديم الحلول
الناجعة لها بسهولة وباستخدام شتى الطرق الممكنة وتوفير التسهيالت المادية الالزمة والترتيبات
المكانية لتوفير صاالت االنتظار لمراجعيها بحيث تكون مريحة ومناسبة .ضرورة أن تجتهد
مكاتب المحاسبة والتدقيق نحو تحسين أداءها المالي وربحية هذه المكاتب من خالل تحسين
المؤشرات المالية الخاصة بالعائد على االستثمار وزيادة الحصة السوقية لها .ضرورة أن تكتسب
مكاتب المحاسب ة والتدقيق القدرات والمزايا التنافسية التي تؤهل المكتب لجذب عدد أكبر من
المكلفين والزبائن من خالل تقديم امتيازات على صعيد الجودة والتكلفة والسرعة في تقديم الخدمة
وتقديم تشكيلة ومزيج أضافي من الخدمات لهم.
ي

Abstract
The study aims at identifying the role of quality dimensions of the services provided
by the Taxes Department - Ministry of Finance in improving the organizational
performance from the perspective of accounting and auditing employees. To achieve
the study objectives, a questionnaire was developed as the main data collection tool
and the descriptive analytical approach was adopted. The study population included
all the 265 employees who work in accounting and auditing. The census method was
applied and 235 questionnaires were distributed to the entire population after
excluding the pilot sample. 219 valid questionnaires were retrieved for statistical
analysis with a response rate of 93.2%.
The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Program was used for
analyzing the data.
Study Results:
The quality level of the services provided by the Ministry of Finance's Taxes
Department was generally perceived as intermediate with a percentage of 56.47%.
The study revealed that the organizational performance level of the accounting and
auditing offices was intermediate with a relative weight of 56.81%. All of the
services' quality dimensions, except reliability and responsiveness, were found to
have an essential effect on the organizational performance, as they explained about
73.4% of its variation.
There were no statistically significant differences among the respondents' views on
the quality dimensions of the provided services attributable to the variables of gender
or academic qualification. However, the study found statistically significant
differences among their views on the quality dimensions of the provided services
attributable to the job title and the years of experience. The study also showed
statistically significant differences among the respondents' views on the
organizational performance attributable to age group, academic qualification, job title
and years of experience but not gender.
The study made the following recommendations:
The Taxes Department in the Ministry of Finance should address the problems that
face the accounting and auditing offices and work to provide successful solutions
using all available means, financial facilities, and spatial arrangements so as to offer
the public comfortable and convenient waiting halls. The study also stresses the
necessity that the accounting and auditing offices work to improve their financial
performance and profitability through improving the financial indicators related to
their investment yield and market share. The accounting and auditing offices should
also earn the competitive advantages that qualify them to attract more clients through
offering privileges in terms of quality, costs, rapid service provision and additional
service packages.
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الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
 مقدمة الدراسة. أو ًل :مشكلة الدراسة وأسئلتها. ثالثًا :أهداف الدراسة. رابعًا :أهمية الدراسة. خامسًا :متغيرات الدراسة ونموذجها. سادسًا :فرضيات الدراسة. سابعاً :حدود الدراسة. ثامناً :مصطلحات الدراسة. تاسعًا :معوقات الدراسة. عاش ًار :هيكلية الدراسة. -حادي عشر :الخالصة.

1

مقدمة
يشهد العصر الحالي الكثير من المتغيرات البيئية والسياسية والتكنولوجيه والثقافية ويعتبر
موضوع جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات والهيئات المختلفة من المواضيع التي تستدعي
اهتماما كبي اًر من المنظمات لزيادة وعي المستفيدين من جهه ولما لهذا الموضوع من أهمية
وحيوية في تطوير أداء المؤسسات والهيئات المختلفة .فصناعة الخدمات تلعب دو ًار متزايد
األهمية في اقتصاد العديد من األمم في عالم المنافسة في الوقت الراهن ،لذا بات من الضروري
أن يتم النظر إلى جودت الخدمات على أنها أم اًر ملحاً وضرورياً ال يمكن االستغناء عنه أو
إهماله في كافة المؤسسات ،مما يجعل جودة الخدمة المفتاح للنجاح والداعم للقدرة على المنافسة
حيث أدى نمو الخدمات وتزايد المؤسسات والهيئات العاملة في نفس النشاط إلى احتدام المنافسة
في ظل االقتصاد المفتوح والقائم على التنافس ،وصارت كل مؤسسة تحرص على الوصول إلى
امتالك المميزات التنافسية لضمان البقاء واالستمرار .هناك عوامل كثيرة أدت إلى التحول نحو
الجودة في تقديم الخدمات منها السعي الختصار الوقت ضمن مفهوم إداري معاصر هو التنافس
بالوقت ،والعمل على تحسين األداء دون توقف ضمن المبدأ األداري المعاصر هو " التحسين
المستمر".
وتعتبر خدمة العمالء من أهم المرتكزات التي تسعى المؤسسات لتحقيقها ،وتشكل في
واقع الحال بؤرة النجاح الهادف وهي تنطوي على أهمية كبرى لدى المؤسسات المختلفة ،ألنها
تشكل مركز الصدارة من أجل تحقيق النجاح واالستقرار في عمل هذه المؤسسات (حمود،
.)215 :2010
ولزيادة وعي المستفيدين سعت المؤسسات سعياً حثيثاً أن تقدم خدماتها بصورة أفضل
مما هي عليه ،وبالجودة العالية التي تلبي حاجات وتعمل على إرضاء العمالء من خدماتها
المقدمة لهم ،حتى أن العديد من المؤسسات أشركت العمالء في تصميم الخدمات وفي تطويرها،
وفي عملية التقييم المستمرة لها (السكل وروي بيكوب.)238 :1998 ،
كما ويعد األداء التنظيمي مفهومًا مهمًا بالنسبة للمنظمات بشكل عام ،ويكاد الموضوع
الرئيس لمجمل فروع المعرفة اإلدارية ،وذلك لما ط أر مؤخ ًار من تطورات علمية وتكنولجية أسرع
بكثير من ذي قبل ،مما ان عكس على نشاط المنظمات المختلفة وتطلب مهارة متطورة مستويات
أعلى من األداء والقدرات حتى تستطيع هذه المنظمات مواكبة التغيرات المتسارعة في العالم
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محدد لألداء .فاألداء التنظيمي هو انعكاس لتعلق المؤسسات في أهدافها وقدراتها على إنجازها
باستخدام الموارد بكفاءة وفاعلية ،فاألداء التنظيمي يقتضي التركيز على العناصر الفريدة التي
تميز المؤسسة عن غيرها من المؤسسات األخرى .ولألداء التنظيمي أهمية بالغة ،ألنه ينقل
العمل إلى إنجاز األهداف من الفردية إلى الجماعية ،ومن العفوية إلى التخطيط ،ومن الغموض
إلى الوضوح ،ومن محدودية الموارد والتأثير إلى تعددية الموارد وسعة التأثير.
تلعب مكاتب المحاسبة وتدقيق الحسابات دو ًار محوريًا ومهمًا في إنجاز أعمال المكلفين
من خالل تقديم األعمال المحاسبية على مستوى عال من المصداقية حيث يتأثر عمل مكاتب
المحاسبة وتدقيق الحسابات بكثير من المتغيرات خالل عملها ،مما يجعل بعض هذه المتغيرات
يؤثر في تحسين األداء التنظيمي لمكاتب المحاسبة والتدقيق ،ومن أهم هذه المتغيرات هو جودة
الخدمة المقدمة لمكاتب المحاسبة والتدقيق من دوائر الضريبة ،حيث من المحتمل أن تؤثر
باأليجاب أو السلب على عمل واألداء التنظيمي الكلي لهذه المكاتب .وتلعب مكاتب المحاسبة
وتدقيق الحسابات دو ًار هاما في العالقة بين المكلفين وبين دوائر الضريبة ،حيث تقوم هذه
المكاتب بدور الوسيط بين دوائر الضريبة والمكلفين ،ويعتبر المكلفون هم عصب اإلقتصاد في
أي دولة في العالم.
من هنا فإن هذه الدراسة تسعى إلى دراسة أثر مستوى جودة الخدمات المقدمة من دوائر
الضريبة في تحسين أداء المكاتب العاملة في قطاع غزة.
أو ًل :مشكلة الدراسة
تسعى مكاتب المحاسبة وتدقيق الحسابات للتنافس فيما بينها في عدة مجاالت خدمية ،فال
يمكن ألي مكتب أن يؤمن بالبقاء الدائم ما لم يسعى على الحفاظ على مكلفيه الحاليين ومحاولة
جلب مكلفين جدد مع المحافظة عليهم وكسب ثقتهم ،وذلك عن طريق رفع مستوى األداء
التنظيمي لها بما يحقق قدر من الربحية لهذه المكاتب يضمن لها االستمرار والنمو وكذلك تحقيق
رضا المستفيدين من المكلفين وكذلك العاملين عبر تقديم خدمات ذات جودة عالية ،مما يتطابق
مع حاجات ورغبات المدققين ،وال يمكن أن يتم تحسين األداء التنظيمي لهذه المكاتب بعيدًا عن
دوائر الضريبة ،الرتباط مكاتب المحاسبة والتدقيق ارتباطًا وثيقًا بالعمل مع دوائر الضريبة ،ويتم
تأدية أغلب أعمال مكاتب المحاسبة والتدقيق معها ،لذلك فإن جودة الخدمات التي تقدمها دوائر
الضريبة تشكل فيصالً في محافظة هذه المكاتب على وجودها.
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وحيث أن الباحث يعمل في مجال المحاسبة والتدقيق منذ ما يزيد على العشرون عاماً،
فإنه قد استشعر بوجود مشكلة ،وتتلخص مؤشرات هذه المشكلة في هبوط مستوى أداء مكاتب
المحاسبة والتدقيق ،وتنحصر مظاهر إنخفاض األداء لمكاتب المحاسبة والتدقيق في عدد من
المؤشرات ،أهمها إنخفاض دخل المكاتب بصفة عامة ،وعدم تردد العمالء(المكلفين) على
المكاتب بالشكل المعتاد ،حيث يوجد عدد ال بأس به يقوم بمراجعة دوائر الضريبة بنفسه ،حيث
يتم معاملته أفضل من مراجعي مكاتب المحاسبة والتدقيق.
وللتأكد من وجود مشكلة الدراسة فقد تم إعداد دراسة استكشافية حيث تم توزيع 30
استبانة على العاملين في مكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع غزة ويوضح جدول رقم
( )1.1نتائج هذه الدراسة.
جدول رقم ( :)1.1نتائج الدراسة الستكشافية
غير

الوزن

موافق

النسبي

11

9

67.71

10

64.38
64.38

م

البند

.1

يتوفر في المكتب المعلومات االزمة ألنجاز العمل

10

يوجد أهتمام واضح بأراء ومقترحات العاملين

8

12

يتم األستجابة السريعة للمتغيرات التي تحدث في بيئة العمل

10

8

12

يقدم المكتب خدمات تالئم طلبات العمالء

13

10

7

73.26

يسعى المكتب لتبسيط إجراءات العمل

12

10

8

71.04

يأخد المكتب مقترحات العمالء بعين األعتبار

11

12

7

71.04

يتم تشجيع العاملين في المكتب على التعلم والنمو ورفع مستواهم الفكري

7

15

8

62.16

يعتمد المكتب على برامج تدريبية مختلفة داخلياً وخارجياً لألرتقاء بمستوى األداء

8

13

9

65.49

5

10

15

55.5

8

11

11

63.27

6

15

9

63.27

3

14

13

55.5

28%

29%

33%

65.0%

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

موافق متوسط

هناك تحسن قي ربحية المكتب مقارنة باألعوام السابقة

 .10تعتبر اسعار الخدمة التي يقدمها المكتب مقبولة

 .11يتمتع المكتب بزيادة الحصة السوقية والقدرات التنافسية
 .12تعمل المكاتب من خالل رؤية ورسالة واضحة.

المجموع
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وبناًء على نتائج الدراسة االستكشافية التي أظهرت أن ( )%33من العينة غير موافقين على
توافر األداء التنظيمي للمكاتب التي يعملون بها بشكل كبير ،وهي نسبة ال يستهان بها خصوصًا
إذا ما أضيف إليها ممن كانت إجاباتهم محايدة ،وبالنظر أيضًا للوزن النسبي لتوافر األداء
التنظيمي والذي يساوى ( )%65أي بمستوى موافقة متوسطة حيث تقع في الفئة ما بين (-%52
 )%68طبقا لمعيار ( )Ozen, 2013واستنادًا للمؤشرات السابقة ،فيمكن استخالص أن األداء
التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق يتوجب العمل على معالجته وتحسينه بشكل أكبر مما هو
موجود عليه.
وعلى ضوء ما سبق تتلخص اإلشكالية الرئيسية للبحث فيما يلي" :هل تؤثر جودة الخدمات
المقدمة من دوائر الضريبة في تحسين األداء التنظيمي لمكاتب المحاسبة والتدقيق في قطاع
غزة؟
ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيس ﳎموعة التساؤالت الفرعية التالية:
أسئلة الدراسة:
 -1ما مستوى جودة الخدمات التي تقدمها دوائر الضريبة ألصحاب مكاتب المحاسبة
والتدقيق من وجهة نظر عينة الدراسة؟
 -2ما مستوى األداء التنظيمي لمكاتب المحاسبة والتدقيق من وجهة نظر العينة؟
 -3هل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد جودة الخدمة واألداء التنظيمي؟
 -4ما مدى تأثير أبعاد جودة الخدمة في تحسين األداء التنظيمي في مكاتب المحاسبة
والتدقيق في قطاع غزة؟
 -5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول (جودة
الخدمات ،األداء التنظيمي) تعزى للمتغيرات التالية (الجنس  -المؤهل العلمي -المسمى
الوظيفي  -سنوات الخدمة)؟
ثانياً :أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:
 .1التعرف على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها دوائر الضريبة لمكاتب المحاسبة والتدقيق
في قطاع غزة.
 .2الكشف عن مستوى األداء التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق في محافظات غزة؟
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 .3تحديد طبيعة العالقة بين جودة الخدمات المقدمة من دوائر الضريبة واألداء التنظيمي في
مكاتب المحاسبة والتدقيق.
 .4التعرف على أثر أبعاد جودة الخدمات المقدمة من دوائر الضريبة في األداء التنظيمي في
مكاتب المحاسبة والتدقيق.
 .5تحديد الفروق بيت متوسطات استجابات المبحوثين حول (جودة الخدمات ،األداء
التنظيمي) تعزى للمتغيرات التالية (الجنس ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات
الخدمة).
 .6تقديم بعض التوصيات لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة من دوائر الضريبة وكذلك
تحسين األداء التنظيمي لمكاتب المحاسبة والتدقيق ألهمية استمرارها ووجودها لضمان
الحركة األقتصادية.
ثالثًا :أهمية الدراسة:
 -1األهمية العلمية (النظرية):
أ -تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناولة حيث يعتبر من
الموضوعات القالئل الذي تناولته الدراسات السابقة التي تحاول التعرف على أبعاد جودة
الخدمات المقدمة من دوائر الضريبة وقدرتها في تحسين األداء التنظيمي في مكاتب
المحاسبة والتدقيق ،ولكنه يعتبر األول الذي سيطبق على مكاتب المحاسبة والتدقيق في
قطاع غزة.
ب -اإلسهام في إضافة مادة علمية وإثراء المكتبة العربية بمعلومات خاصة عن موضوع أبعاد
جودة الخدمات في تحسين األداء التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق محافظات غزة.
ت -تضيف معلومات جديدة ومفيدة وتعد مرجع إضافي للمعنيين والباحثين في هذا المجال.
 – 2األهمية العملية:
أ -تبين هذه الدراسة أثر أبعاد جودة الخدمات في األداء التنظيمي في مكاتب المحاسبة
والتدقيق في قطاع غزة – والتي تعتبر داعمة ومساندة في تحسين الخدمات المقدمة
للمكلفين والشركات المستفيدة منها.
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ب -تساهم في مساعدة العاملين في مكاتب المحاسبة والتدقيق للمشاركة واإلطالع على
نتائج هذه الدراسة التي تساعدهم في التعرف على نقاط القوة والضعف التي تصاحب
تطبيق جودة الخدمات.
ت-ت عمل على بلورة رؤية جديده للعاملين في مكاتب المحاسبة والتدقيق في قطاع غزة
لتطبيق جودة الخدمات ألجل تحسين وتطوير األداء التنظيمي.

 - 3األهمية للباحث:

أ -تعتبر هذه الدراسة متطلب الستكمال درجة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة.

ب-تُكسب الباحث معرفة جديدة في دور تطبيق أبعاد جودة الخدمات في تحسين األداء
التنظيمي في المؤسسات المختلفة وخصوصاً مكاتب المحاسبة والتدقيق  -محافظات
غزة وتكسبه مهارات البحث العلمي.

رابعًا :متغيرات الدراسة ونموذجها:

 .1.5المتغير المستقل :جودة الخدمات:
✓ األعتمادية Reliability
✓ الملموسية

Tangibles

✓ األمان

Assurance

✓ األستجابة
✓ التعاطف

Responsiveness

Empathy

 .2.5المتغير التابع :تحسين األداء التنظيمي

 .3.5المتغيرات الديموغرافية( :الجنس ,المؤهل العلمي ,المسمى الوظيفي ,سنوات الخبرة),

املتغيراملستقل :أبعاد جودة الخدمات
(الكاريزما)
التأثير المثالي
األعتمادية

املتغيرالتابع :األداء التنظيمي

اإللهامي
الحفز
الملموسية

األستجابة
الفكري
الحفز
األمانالفردية
االعتبارات

التعاطف

املتغيرات الديمغر افية( :الجنس ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة)
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شكل رقم ( :)1.1نموذج متغيرات الدراسة
إستنادا لنموذج الفجوات
جرد بواسطة الباحث
ً

تم بناء هذا النموذج من قبل الباحث بالرجوع إلى نوذج ( )Servqualفيما يخص أبعاد جودة
الخدمات وذلك حسب دراسة (األخرس )2018 ،ودراسة (أبو عكر ،.)2016 ،وباإلعتماد على
نموذج كابلن ( )1992فيما يخص أبعاد األداء التنظيمي وذلك حسب دراسة (الوقفي)2004 ،
ودراسة (عايش .)2008 ،فيما يخص األداء التنظيمي.
خامساً :فرضيات الدراسة:
تتﻜﻮﻥ فﺮضياﺕ هذه ﺍلد ارسة مﻦ أربع فﺮضيات ﺭئيسية تم صياغتهما بحيث تغطي ما تصبو
ﺇليه ﺍلدراسة وهي كاآلتي:
 .1.6ﺍلفﺮضية ﺍلﺮئيسية ﺍألﻭلى:
توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين أبعاد جودة الخدمات واألداء
التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع غزة ,وينبثق عن هذه ﺍلفﺮضية
الرئيسية الفرضيات الفرعية اآلتية:
▪ توجد عالقة ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺇحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيﻦ األعتمادية واألداء
التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع غزة.
▪ توجد عالقة ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺇحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيﻦ الملموسية واألداء
التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع غزة.
▪ توجد عالقة ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺇحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيﻦ األستجابة واألداء
التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع غزة.
▪ توجد عالقة ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺇحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيﻦ األمان واألداء التنظيمي
في مكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع غزة.
▪ توجد عالقة ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺇحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيﻦ االتعاطف واألداء
التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع غزة.
 .2.6ﺍلفﺮضية ﺍلﺮئيسية ﺍلثانية:
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تؤثر جودة الخدمات تأثي اًر ذي داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05في األداء
التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر عينة
الدراسة.
 .3.6ﺍلفﺮضية ﺍلﺮئيسية الثالثة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات أفراد
العينة حول جودة الخدمات تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ،المؤهل العلمي ،المسمى
الوظيفي ،سنوات الخبرة)؟
 .4.6ﺍلفﺮضية ﺍلﺮئيسية الرابعة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات أفراد
العينة حول األداء التنظيمي تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ،المؤهل العلمي ،المسمى
الوظيفي ،سنوات الخبرة)؟
سادساً :حدود الدراسة:
الحد الموضوعي :تناولت هذه الدراسة أثر (المتغير المستقل) بأبعاده الخمسة (اإلعتمادية –
الملموسية – األستجابة – األمان – التعاطف) ،في أبعاد االداء التنظيمي األربعة (األداء المالي،
كفاءة العمليات الداخلية ،رضا العاملين والجمهور ،التعلم والنمو) دون دراسة غيرها من المتغيرات
األخرى التي من الممكن أن يكون لها أثر في المتغير التابع.
الحد البشري :ستشمل هذه الدراسة جميع المحاسبين العاملين في مكاتب المحاسبة والتدقيق
العاملة في قطاع غزة.
الحد المكاني :مكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع غزة.
الحد الزماني :سيتم تطبيق هذه الدراسة وإنجازها خالل العام 2018م.
سابعاً :مصطلحات الدراسة:
جودة الخدمات
تعرف بأنها جودة الخدمات المقدمة سواء كانت المتوقعة أو المدركة أي التي يتوقعها
المستفيدون أو التي يدركونها في الواقع الفعلي ،وهي المحدد الرئيس لرضا المستفيد أو عدم
رضاة (الدرادكة)18:2006 ،
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التعريف اإلجرائي لجودة الخدمات
ويرى الباحث أن التعريف اإلجرائي لجودة الخدمة بانها النجاح في تنمية المبيعات المالئمة
لالستخدام لتلبى حاجات العمالء وسرعة تقديم الخدمة للعمالء ،مع تخفيض الحاجة إلى
االختبارات والتفتيش وشكاوى العمالء وانخفاض نسبة العيوب.
تعريف األداء التنظيمي
يمكن تعريف األداء التنظيمي بأنه "تحقيق المنظمة ألهدافها التي قامت بتحديدها في رسالتها
من خالل إنفاق مستوى مقبول من الموارد التنظيمية ،وذلك من أجل تحقيق هدف االستم اررية
والبقاء في األجل الطويل للمنظمة" ).)Lusthasus, et., 2002, P :21
واألداء التنظيمي هو"مفهوم يعكس كالً من أهداف التنظيم والوسائل الالزمة لتحقيقها ،أي أنه
مفهوم يربط بين أوجه النشاط وبين األهداف التي تسعى هذه األنشطة إلى تحقيقها داخل
المنظمة"(عبد المحسن :1999 ،ص .)3وفي المعنى ذاته فقد عرف مفهوم األداء التنظيمي
بأنه إنجاز لألهداف التنظيمية بإستخدام واستغالل كامل الموارد واألصول بكفاءة وفاعلية
(العلي ،وآخرون.)2006 ،
التعريف اإلجرائي لألداء التنظيمي:
ويرى الباحث أنه يتضح له من التعريفات السابقة يوجد إختالف بين الباحثين حول تحديد مفهوم
لألداء التنظيمي ،وألغراض هذه الدراسة يمكن تعريف األداء التنظيمي على أنه جملة الجهود
والسوكيات المبذولة من كافة المدققين العاملين في مكاتب المحاسبة والتدقيق ،والذي يحدد مدى
قدرة مكاتب المحاسبة والتدقيق على تحقيق األهداف المرسومة بأعمالها وذلك عبر التفوق في
أدائها.
تعريف مكاتب المحاسبة والتدقيق
تمارس مكاتب المحاسبة والتدقيق عملها وفقًا للقانون رقم ( )9لعام 2004م والذي تم إق اررة من
قبل المجلس التشريعي الفلسطين بجلسة 2002/10/6م ،والذي يقوم بتنظيم مهنة تدقيق
الحسابات في فلسطين.
هي مكاتب أو شركات مراجعة وتدقيق تقوم بتقديم مجموعة خدمات للعمالء(المكلفين) أو
الشركات ومن هذه الخدمات :تدقيق ومراجعة حسابات الشركات وتقديم إق اررات ضريبة القيمة
المضافة وضريبة الدخل ،وتعتبر هذه الخدمة هي أساس عمل مكاتب المحاسبة والتدقيق ،مسك
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الدفاتر المحاسبية حسب األنظمة المحاسبية المعمول بها ،تقديم اإلق اررات الضريبة الخاصة
بضريبة الدخل في نهاية السنوات المالية ،خدمة اإلستشارات المالية والمحاسبية والضرائبية،
تدريب المحاسبين على األنظمة المحاسبية.
ثامنًا :معوقات الدراسة:
أ .إنقطاع التيار الكهربائي المستمر.
ب .الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة حيث يتطلب البحث العلمي توفير األموال.
ت .رفض بعض المكاتب التعاون في تعبئة األستبانة وتأخير البعض اآلخر في الردود.
ث .ضعف المراجع وخاصة العربية في موضوع األداء التنظيمي.
الخالصة:
في هذا الفصل تم إستعراض مقدمة تبين موضوع البحث ،ثم بعد ذلك تم األنتقال إلى مشكلة
الدراسة واألستناد على األدلة على وجودها ومنها دراسة استكشافية ونتائج بعض الدراسات
السابقة ،وتم رصد أهداف الدراسة وأهمية هذه الدراسة ،وكذلك نموذج ومتغيرات الدراسة ،وكذلك
فرضيات الدراسة وأخي ًار تم التطرق إلى معوقات الدراسة.
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الفصل الثاني :اإلطار المفاهيمي لجودة الخدمات واألداء التنظيمي
المبحث األول :جودة الخدمات.
المبحث الثاني :األداء التنظيمي.
المبحث الثالث :نبذه عن مكاتب المحاسبة والتدقيق ودوائر الضريبة.
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المبحث األول :جودة الخدمات

تمهيد
أوًال :مفهوم الجودة.
ثانيا :تعريف جودة الخدمة.
ً
ثال ًثا :أهمية جودة الخدمات.
ابعا :أهداف جودة الخدمات.
رً
خامسا :خصائص جودة الخدمات.
ً
سادسا :تصنيف جودة الخدمات.
ً
سابعا :خطوات تحسين الجودة.
ً
ثامناً :نماذج تقييم جودة الخدمة.
تاسعاً :أبعاد جودة الخدمات
الخالصة
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المبحث األول :جودة الخدمة
تمهيد:
مع تنامي حدة المنافسة بين جميع المنظمات والتزايد المستمر في حجمها وكذلك التغيرات التي
مست جميع دول العالم قد فرضت الجودة نفسها باالتجاه نحو التحسين المستمر والتفوق الدائم،
فقد اتجهت جميع المنظمات وخاصة الخدمية إلى االهتمام بالجودة وذلك باعتبار أن قطاع
الخدمات أصبح يمثل جزًء كبي اًر من الناتج الوطني اإلجمالي للدول ،وبمقارنة قطاع الخدمات
بالقطاعات األخرى الصناعية المنتجة للسلع المادية فإن الخدمة توفر فرص أكبر للعمل وذلك
بعد تطور مستوى معيشة لألفراد وازدياد المتطلبات العصرية للحياة ،ومن هذا المنطلق بدأ
االقتصاديون يدركون أهمية الخدمات وزيادة الحاجة إليها ،ومت ثم بدأ اللجوء نحو التحسين
المستمر للخدمات وتطوير أداء المنظمات الخدمية ،والعمل على تنمية قطاع الخدمات بشكل
وبناء على ما سبق سوف يقوم الباحث في هذا المبحث بالتعرف على مفهوم الجودة،
مستمر.
ً
تعريف جودة الخدمة ،أهمية جودة الخدمة ،أهداف الجودة ،خصائص جودة الخدمة ،تصنيف
الخدمات ،خطوات تحسين الجودة ،نماذج تقييم جودة الخدمة ،أبعاد جودة الخدمة.
أو ًل :مفهوم الجودة:
يرجع مفهوم الجودة  Qualityإلى الكلمة الالتينية  Qualitiesالتي يقصد بها طبيعة الشخص
أو الشيء ودرجة صالحيته ،وكانت تعني قديمًا الدقة واإلتقان ،فالدين اإلسالمي الحنيف أعطى
اهتمامًا واسعًا في التوكيد على العمل الجاد والنافع ،ولقد حث ديننا اإلسالمي على الجودة في
العمل وفي المنتج ولقد أكد ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى﴿ :صنع هللا الذي أتقن كل شيء﴾
(سورة النمل ،)88 ،أما السيرة النبوية الشريفة فهي غنية باألحاديث الشريفة التي تعظم العمل،
فيقول الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم " إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه".
(الدرادكة والشبلي.)15 :2002 ،
ظهر مفهوم الجودة وتحسينها ألول مرة في اليابان ،وذلك في بداية القرن العشرين ،ثم انتشر
ذلك في شمال أمريكا ودول أوروبا الغربية إلى أن أصبح موضوع العصر ،حيث تجسد في نهج
إداري قام بتطوير مفهوم اإلدارة القديم ليتماشى مع التوجهات المعاصرة ،التي تؤكد على تحقيق
الجودة العالية لكسب رضا العمالء( .علوان.)25 :2005 ،
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يحظى موضوع الجودة باهتمام متزايد في كل المنظمات ،خاصة بعدما انتبهت هذه المنظمات
إلى أهمية تطوير وتحسين الجودة أصبح كمدخل أساسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية
التي بدأت في مواجهتها ،خاصة بعد ظهور التكتالت االقتصادية فضالً عن التطورات
التكنولوجية المتالحقة واالهتمام بقضايا البيئة ،والتغير الحاصل في سلوك المستهلك والذي بدأ
ينظر للجودة كمعيار أساسي لتقيم واختيار ما يشبع حاجاته ورغباته (الميحاوي:2006 ،
ص.)24ومن هنا وجب على المنظمات أن ال تحكم على الجودة منتجاتها وخدماتها حسب ما
تراه هي ،ولكن أن يكون الحكم عليها من طرف العمالء ومختلف األطراف المتعاملة في السوق
) .)Michel Goyhenetche 2007, P18وهذا االهتمام أدى إلى تباين واختالف وصعوبة
في تحديد مفهوم الجودة ،وتستمد هذه الصعوبة في الخصائص العامة المميزة للخدمات قياسًا إلى
السلع المادية ،وتميل التعريفات الحديثة لجودة الخدمة على أنها معيار لدرجة تطابق األداء
الفعلي للخدمة مع توقعات الزبائن لهذه الخدمة ،وذلك على النحو الذي يعرضه الشكل التالي
(الميحاوي :2006 ،ص:)90
شكل رقم ( :)2.1مفهموم جودة الخدمة

جودة الخدمة

توقعات العميل للخدمة

مستوى الجودة

إدراكات العميل لألداء الفعلي

للخدمة
المصدر :عوض ،أغادير ( :2009ص )337
جودة الخدمة = إدراك العميل لألداء الفعلي – توقعات العميل لمستوى األداء
وفي ضوء المعادلة السابقة يمكن تصور ثالث مستويات للخدمة وهي:
 الخدمة العادية :وهي تلك الخدمة التي تتحقق عندما يتساوى إدراك الزبون ألداء الخدمةمع التوقعات المسبقة عنها.
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 الخدمة الرديئة  :وهي تلك الخدمة التي تتحقق عندما يتدنى األداء الفعلي للخدمة عنمستويات التوقعات بالنسبة لها.
 الخدمة المتميزة :وهي تلك الخدمة التي تتحقق عندما يفوق أو يتجاوز األداء الفعليللخدمة توقعات الزبائن بالنسبة لها.
ثانياً :تعريف جودة الخدمة:
قدم الكثير من الكتاب في مجال األدارة تعاريف متعددة للخدمة حيث ال يوجد اتفاق على تعريف
شامل للخدمة بين الباحثين ،ولذلك يعد اإلفتقار إلى تعريف دقيق وشامل للخدمة من أبرز
العقبات التي تواجه الباحثين ،وبالرغم من ذلك ظهرت تعريفات جادة للخدمة.
وتعرف جودة الخدمات على إنها تكامل المالمح والخصائص لمنح المنتج أو خدمة ما تمكنه من
كسب رضا العميل وتحقيق رغباته وتوقعاته ،ويعرفها آخر بأنها تصور مؤسسة الحتياجات
وت وقعات العميل إذ يحكم على جودة السلعة أو الخدمة بمقارنة توقعاته بما سيتم استالمه من
المؤسسة( .إسماعيل .)22 :2007 ،بينما يعرف  Adrain Palmerالخدمة "بأنها عملية إنتاج
منفعة غير ملموسة بالدرجة األساس ،أما بحد ذاتها أو كعنصر جوهري من منتج ملموس ،حيث
يتم من خالل أي شكل من أشكال التبادل إشباع حاجة أو رغبة مشخصة لدى العميل أو
المستفيد" (الطائي والعالق .)16 :2009 ،وتمثل الخدمة عمالً أو نشاطاً يمكن تقديمة من طرف
لطرف آخر ،وهي في األساس غير ملموسة وال ينتج عنها أيه ملكية ،وأن إنتاجها أو تقديمها
يكون مرتبطاً بمنتج مادي ملموس.)Kotler & Armstrong. 2013( ،
ومن ناحية أخرى وتعرف على أنها جوهر استخدام العقل في تفصيل عوامل اإلنتاج وتعظيم
االستفادة منها ،كما أنها العنصر الذي يأتي بعد استخدام العقل وما يأتي قبل العملية اإلنتاجية
وخاللها وبعدها ،وعلية فالجودة هي القدرة على الوفاء بالمتطلبات وإشباع الرغبات من خالل
تصنيع سلعة أو تقديم خدمة تفي باحتياجات المستهلك ومتطلباته (الصيرفي .)2003 ،وعرف
 Zeithmal and Bitnerالخدمة على أنها " :عبارة عن مجموعة من األعمال والعمليات
واإلنجازات ،كما عرف  Gronroosالخدمة على أنها " نشاط أو مجموعة من األنشطة التي
تتمتع بطبيعة غير ملموسة أو غير مادية سواء بقدر قليل أو كبير والتي من العادة يتم من
خاللها تفاعل بين العميل وبين الموظف المسؤول عن تأدية الخدمة أو مجموعة من األنظمة
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التابعة لمقدم الخدمة ،والتي ينتج عنه حلول لمشاكل العميل أو تلبية الحتياجاته( .شعشاعة،
.)2007
ويمكن تعريف جودة الخدمة على أنها قياس مدى قدرة مستوى الخدمة التي تصل إلى العميل
والمتوافقة مع توقعاته ،كما أن توصيل خدمة جيدة تعني تحقيق التطابق مع التوقعات التي
يضعها العميل( .على .)2006 ،ويضيف  (2000( Kotlerبأن جودة الخدمة تعني أن تقوم
المنظمة بتصميم وتسليم الخدمة بشكل صحيح من أول مرة على أن تؤدى بشكل أفضل في المرة
التالية وتحقق رضا العمالء في الوقت نفسه ،وأن تتمتع بمزايا تنافسية مقارنة بالخدمة التي تقدمها
وعرفها (َّ )Heizer&Barry, 1996:74أنها" :القدرة للمنتج أو الخدمة
المنظمات المشابهةَّ .
التي تقابل احتياجات المستهلك" ،وعرفت جودة الخدمة َّأنها" :تمثل الفرق بين توقعات الزبائن
للخدمة المدركة والخدمة الفعلية".
ومما سبق وبالنظر إلى هذه التعريفات نستنتج عدم االتفاق على تعريف موحد في الفكر اإلداري،
وجاء تعدد للتعريفات نتيجة لصعوبة تحديد مفهوم للخدمة بعكس السلع التي يمكن رؤيتها ولمسها
وفحصها .كما اختلف باختالف منطلقات الباحثين في دراسة الجودة وتباين تخصصاتهم .ومما
سبق يمكن استخالص ما يلي (وهبة:)2018 ،
 تعتمد جودة الخدمة على تقييم المستفيد الذي يحكم عليها عن طريق مقارنة ما حصل عليهوما توقعه من تلك الخدمة.
 َّنسبيا
إن مفهوم جودة الخدمات يرتكز على وجهة نظر المستفيد ،وهو ما يجعلها
مقياسا ً
ً
يختلف من مستفيد آلخر.
 جودة الخدمات هي تلك الدرجة من الرضا التي يمكن أ ْن تحققها الخدمة للمستفيدين عنطريق إشباع وتلبية حاجاتهم ورغباتهم وتوقعاتهم.
عدا
 مفهوم جودة الخدمة يتضمن ُبعدين أساسيين ( ،)Gronroos, 1984:4أضيف إليهما ُب ًثالثًا ( )Gronroos, 1990كما يلي:
كميا.
 -الجودة الفنية :وتشير إلى الجوانب الكمية للخدمة والتي يمكن التعبير عنها ً

 الجودة الوظيفية :وتشير إلى الكيفية التي يتم فيها عملية نقل الجودة الفنية إلى المستفيد منالخدمة.
 الجودة المروجة :وتعبر عن الصورة المنقولة عن الجودة إلى المستفيدين من خالل وسائلالترويج.
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وفي ضوء التعريفات السابقة فيمكن للباحث أن يعرف جودة الخدمات بأًنها النجاح في تنمية
المبيعات المالئمة لالستخدام لتلبى حاجات العمالء وسرعة تقديم الخدمة للعمالء ،مع تخفيض

الحاجة إلى االختبارات والتفتيش وشكاوى العمالء وانخفاض نسبة العيوب.
ثالثًا :أهمية جودة الخدمة:
تلعب الجودة دو ًار مهمًا في تصميم منتج الخدمة ،حيث إنها ذات أهمية لكل من :مقدمي
الخدمات والزبائن ،فيمكن ابراز أهمية جودة الخدمة فيما يلي (حمود:)57 :2010 ،
وبناء على ذلك يصنع الطلب عليها.
 الجودة تؤثر في حجم الطلب على الخدمة،ً
 جودة الخدمة تعد وسيلة تصنع المكانة التنافسية للمؤسسة بالمقارنة مع المؤسساتاألخرى المنافسة لها في السوق.
 جودة الخدمة أحد أهم عناصر تحقيق الربح للمؤسسة ،فهي تسعى لتخفيض تكلفةالخدمة.
 تعد جودة الخدمة مصد ًار مهمًا من مصادر المحافظة على العمالء الحالين للمؤسسةباإلضافة إلى جذب عمالء جدد.

وفي سياق آخر فقد كما أورد (الدرادكةَّ )2008:194 ،أنه يمكننا اإلشارة إلى أربعة أسباب
ألهمية جودة الخدمة:
 -1نمو مجال الخدمة :إذ تزايدت أعداد المنظمات التي تقدم الخدمات أكثر من أي وقت
مضى.
 -2ازدياد المنافسة :إذ من المعلوم َّ
إن بقاء الشركات والمشاريع يعتمد على حصولها على القدر
الكافي من المنافسة.
 -3الفهم األكبر للمستفيدين :فال يكفي تقديم منتجات ذات جودة وسعر معقول بدون توفر
المعاملة الجيدة والفهم األكبر للمستفيد.
 -4المدلول االقتصادي لجودة خدمة المستفيد :أصبحت الشركات تحرص في الوقت الحالي
على ضرورة استمرار التعامل معها وتوسيع قاعدة مستفيديها.
رابعًا :أهداف جودة الخدمات:
وهناك نوعان من أهداف الجودة وهما :أهداف تخدم ضبط الجودة وهي التي تتعلق بالمعايير
التي ترغب المؤسسة في المحافظة عليها حيث تصاغ هذه المعايير على مستوى المؤسسة ككل،
وذلك باستخدام متطلبات ذات مستوى ﺃﺩنى تتعلﻕ بصفاﺕ مميﺯﺓ مثل ﺍألماﻥ وإرضاء العمالءﺀ.
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ﻭﺃهـﺩﺍﻑ تحسيﻥ الجودة ،ﻭهي غالبًا ما تنحصﺭ في ﺍلحد مﻥ ﺍألخطاء ﻭتﻁﻭيﺭ منتجاﺕ
ﻭخﺩماﺕ جﺩيﺩﺓ ترضي العمالء بفعالية أكبر.
ومن هنا يمكن تصنيف أهداف الجودة بنوعيها إلى خمس فئات هي (السلطي:)1999 ،
 -1أهداف األداء الخارجي للمؤسسة ويتضمن األسواق والبيئة والمجتمع.
 -2أهداف األداء للمنتج أو الجدمة ويتناول حاجات العمالء والمنافسة.
 -3أهداف العمليات وتتناول مقدرة العمليات وفاعليتها وقابليتها للضبط.
 -4أهداف األداء الداخلي وتتناول مقدرة المؤسسة وفاعليتها ومدى استجابتها للمتغيرات
ومحيط العمل.
 -5أهداف األداء للعاملين وتتناول المهارات والقدرات والتحفيز وتطوير العاملين.
وتتوقف جودة المنتوج أو الخدمة على احتوائها جملة من الخصائص يتم التعبير عنها في شكل
مواصفات إذا تم احترامها يتحقق التطابق مع متطلبات العميل المعلنة والضمنية ،ويمكن تصنيف
هذه المواصفات إلى المتطلبات األساسية للجودة (الدرادكة.)2002 ،
خامسًا :خصائص جودة الخدمة:
توصف الخدمة بأنها مجموعة من األنشطة ،تقدم من طرف آلخر وهي غير ملموسة ،وال ينتج
عنها تملك لشيء وإن تقديمها يرتبط بشخص مقدمها ،ولتجنب الخلط بين السلع والخدمات ،البد
لنا أن ندرك بأن الخدمة ليست شيئًا ماديا وال يمكن تملكها ،فالخدمة التي تقدم من مقدمي
الخدمات هي خدمات غير ملموسة .تتصف الخدمة بمجموعة من الخصائص التي تضفي عليها
طابعاً خاصاً ،وتتمثل هذه الخصائص بما يلي.) Zeithaml & et.al, 2006, p: 21(:
 .1إن الخدمة يغلب فيها عنصر الالملموسية  Intangibilityبمعنى أن الخدمة غير
ملموسة ،ال ترى وال تلمس وهي تكمن في إدراكات العمالء وتوقعاتهم حول المنافع التي
يمكن أن يحصلوا عليها من خالل التعامل مع مقدمي الخدمات ،إذ يكون لهذه المنافع
دالالت عند تقييم العمالء لجودة الخدمة ،أما العناصر الملموسة في الخدمة فتتمثل
بالجوانب المادية المتوافرة في مكان تقديم الخدمة كاألجهزة والمعدات والتصميم الداخلي
والخارجي ومواقف السيارات وغيرها من التسهيالت الموجودة في البيئة المادية.
 .2تتصف الخدمة بالتالزمية  Inseparabilityفي اإلنتاج والتوزيع أي عدم إمكانية فصل
الخدمة عن مقدمها أثناء استهالكها من قبل العمالء ،بمعنى أن هناك ارتباطًا وتزامنًا في
إنتاج وتقديم الخدمة وبين الشخص الذي يقدمها ،وأنه من الصعب فصل الخدمة عن
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شخصية مقدمها ،فضالً عن أن هذه الخدمة تباع ومن ثم يتم إنتاجها واستهالكها ،بعكس
السلع المادية التي تنتج ثم تباع وتستهلك.
 .3إن الخدمة تتصف بعدم التجانس في مخرجاتها  Inconsistencyبالرغم من أن جوهر
الخدمة يوحي بوجود نوع من النمطية  Typicalفي األداء قد تؤدى إلى عدم وجود
تنافس بين مقدمي الخدمات ،األمر الذي يتطلب ضرورة وضع معايير لمستوى مخرجات
العملية الخدمية ،وإيجاد مجاالت أخرى للتنافس كجودة الخدمة من أجل الحكم عليها من
قبل العمالء ،الذين يستخدمون معايير خاصة بهم لتقييم نوعية هذه الخدمة ،كما أن
اختالف الخدمة يحكمه اختالف السلوك البشري الذي يشكل جزءاً ال يتج أز من تقديم

الخدمة.

 .4تتصف الخدمة بعدم قابلية التخزين فهي ذات طبيعة هالمية وفنائية Perishability
وتنتج عند الطلب فال يمكن تخزينها للمستقبل بهدف االستخدام الالحق أو البيع ،إذ إن
ازدياد درجة الالملموسية فيها يخفض من فرص تخزينها ويزيد من درجة الفنائية.
 .5هناك من يضيف خصائص أخرى كعدم انتقال الملكية ،إذ ال يترتب عليها نقل ملكية أي
شيء والصناعة الالمركزية ،وإشراك المستفيد من الخدمة في تسويق وإنتاج الخدمة،
إضافة إلى معدل ضعف اإلنتاجية.
سادساً :تصنيف الخدمات
يرى (الصميدعي ويوسف )2010 ،بأن هناك العديد من التصنيف للخدمات تعتمد على
مؤشرات منها عرض السوق ومدى المشاركة والزبون واالعتمادية ،أما (مصطفى )2010 ،فقد
أشار إلى نظام تصنيف للخدمات يعتبر شامل كما هو موضح في الجدول (.)2.2
جدول رقم ( :)2.1نظام تصنيف الخدمات
مستوى
التصنيف

فئات التصنيف

االختيارات المتاحة

الغرض (إشباع احتياجات)....

األفراد ،منظمة األعمال ،كال من األفراد ومنظمات األعمال

طبيعة المنظمة هيكل المنظمة
نوع المنظمة

غير هادفه للربح
عامة ،خاصة
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طبيعة الخدمة

درجة تناول الخدمة

خدمة مجسدة ،خدمة صرف

الخدمة موجه نحو

األفراد ،األشياء

درجة قابلية البيع

مرتفعة ،متوسطة ،منخفضة.

نوع العالقة

رسمي ،غير رسمي ،االثنين معاً
يجب أن يكون العميل حاض اًر

العالقة بالعميل درجة المشاركة

يجب أن يبدأ العميل الخدمة وينهيها
يجب أن يبدأ العميل الخدمة
يجب أن ينهي العميل الخدمة.

مستوى الطلب

الطلب يزيد من الطاقة اإلنتاجية

طبيعة الطلب

يزيد الطلب أحيانا عن الطاقة اإلنتاجية.
ال يزيد الطلب عن الطاقة اإلنتاجية.
عالية ،منخفضة ،متذبذبة ،ال تقلب في الطلب

درجة تقلب الطلب

عدد الخدمات والسلع التي تقدم خدمة واحدة ،خدمة واحدة وسلعة واحدة.

مقدار الخدمة

طريقة التقييم

معاً

خدمة واحدة وسلع متعددة ،خدمات متعددة ،خدمات متعددة

وحدات السلعة

تتحدد بالموقف ،تتحدد باالثنين معا

وسلعة واحدة ،خدمات متعددة وسلع متعددة.

درجة المكون المادي

مرتفع ،متوسط ،منخفض ،مرتفعة.

درجة التواؤم مع عميل محدد

متوسطة منخفضة ،عالية ،متوسطة ،منخفضة

درجة التحمل والبقاء

ترجع إلى العميل ،ال يمكن تحديدها.

مدى توفر الخدمة

في موقع واحد ،في عدة مواقع

طبيعة التقييم

متصلة ،متقطعة ،االثنين معا

طبيعة االستهالك

مستقلة ،جمعية.

تخصص الخدمة

االثنين معا ،مستقلة ،جمعية ،االثنين معا ،الحجز ،طلب
الخدمة عند الوصول ،تفاضلية ،الحجز والطلب عند

الوصول ،الحجز والطلب التفاضلي

الحجز/الطلب عند الوصول /والطلب تفاضلي.

المصدر( :مصطفى)2010 ,
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سابعاً :خطوات تحسين الجودة:
أشار الطائي وقدادة ( )62 :2008إلى أن تحسين الجودة يجري من خالل الخطوات العشرة
التالية:
 -1خلق وعي بالحاجة لتحسين الجودة ووجود فرص التحسين.
 -2وضع أهداف للتحسين المستمر.
 -3بناء التنظيم لتحقيق األهداف عن طريق تشكيل مجلس للجودة ،وتعيين فريق العمل،
والمدراء.
 -4تدريب الجميع.
 -5تنفيذ المشاريع لحل المشاكل.
 -6رقابة التنفيذ وتقديم التقارير عن تقديم العمل.
 -7تشخيص التمييز.
 -8إبالغ النتائج ونشرها.
 -9مسك سجالت إلثبات النجاح المتحقق.
-10دمج التحسينات السنوية في األنظمة والعمليات االعتيادية للشركة.
وأضاف جودة ( )97: 2014مجموعة من الخطوات لتحقيق الجودة في تقديم الخدمات وهي:
 -1جذب االنتباه وإثارة االهتمام بالمستفيدينَّ :
إن جذب انتباه المستفيدين ،يتم من خالل
المواقف اإليجابية التي يبديها مقدم الخدمة ،مثل :االستعداد النفسي والذهني لمالقاة
المستفيد.
 -2خلق الرغبة لدى المستفيد وتحديد حاجاتهمَّ :
إن خلق الرغبة ،وتحديد احتياجات المستفيد
تعتمد على المهارات البيعية والتسويقية لمقدم الخدمة.
 -3إقناع المستفيد ومعالجة االعتراضات لديه :يتطلب من مقدم الخدمة العديد من الجهود
السلوكية القادرة على خلق القناعة لدى المستفيد عند تقديم الخدمات وكذلك معالجة
االعتراضات التي يبديها المستفيد عند الشراء.
 -4التأكد من استمرار المستفيدين بالتعامل مع المنظمة :تأتي من خالل بعض الخدمات البيعية
والتسويقية التي تشكل ضمانًا لوالء المستفيدين للمنظمة ،ومنها :االهتمام بشكاوى
المستفيدين ومالحظاتهم ،فتقديم هذه الخدمة بكفاءة يسهم استمرار المستفيدين مع المنظمة.
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ثامناً :نماذج تقييم جودة الخدمة:
لقد توصل الباحثين إلى تحديد نموذجين لتقييم الخدمة ،يعتمد هذان النموذجان بشكل أساسي
على مجموعة من المؤشرات التقييمية قابلة للتكيف أو التعديل حسب نوع الخدمة .استخدم نموذج
) )SERVQUALلقياس الفجوة بين إدراك المستفيد لمستوى األداء الفعلي للخدمة وتوقعاته حول
جودة الخدمة ،وتتمثل هذه الفجوة في خمسة فجوات متتابعة متمثلة في المجاالت الخمسة التي
يشتمل عليها المقياس ،باإلضافة إلى فجوة كلية تتمثل في الفرق بين الدرجة الكلية للمقياس وبين
توقعات المستفيد من الخدمة ،وفيما يلي بيان هذه المجاالت الخمسة (عاشور.)13 :2010 ،
 -1نموذج الفجوة:
ويسمى نموذج الفجوة ب " "SERVQUALوقد ظهر خالل الثمانينات من خالل الدراسات التي
قام بها كل من ( )Parasuraman, et., 1990وذلك بغية استخدامه في تحديد وتحليل
مصادر مشاكل الجودة والمساعدة في كيفية تحسينا .إن تقييم الجودة حسب نموذج الفجوة يعني
تحديد الفجوة بين توقعات العمالء لمستوى الخدمة وإدراكهم لألداء الفعلي لها ،أي معرفة وتحديد
مدى التطابق بين الخدمة المتوقعة والخدمة المدركة ويمكن التعبير عنه بالعالقة التالية:
جودة الخدمة ( = (SERVQUALاإلدراك – التوقع
وقد توصل  berryوزمالءه سنة  1985من خالل الدراسات إلى أن المحور األساسي في تقييم
جودة الخدمة وفق هذا النموذج يتمثل في الفجوة بين إدراك العميل لمستوى األداء الفعلي للخدمة
وتوقعاته بشأنها وأن هذه الفجوة تعتمد على طبيعة الفجوات المرتبطة بتصميم الخدمة وتسويقها
وتقديمها( .معال .)2002 ،ويعتمد بناء هذا النموذج على تحديد الخطوات التي يجب أخذها
باالعتبار عند تحليل وتخطيط جودة الخدمة ،وقد حدد نموذج الفجوة ،الفجوات التي تسبب عدم
النجاح في تقديم الجودة المطلوبة وتتمثل في خمس فجوات يمكن توضيحها من شكل (:)2
الفجوة الولى :وتنتج عن االختالف بين توقعات العميل وإدراك إدارة المؤسسة الخدمية.

الفجوة الثانية :وتشير إلى وجود تطابق في المواصفات الخاصة بالخدمة مع إدراك اإلدارة
لتوقعات العميل.

الفجوة الثالثة :وهي فجوة بين مواصفات الخدمة الموضوعة واألداء الفعلي لها.

الفجوة الرابعة :وتتمثل في فجوة الخدمة المروجة والخدمة المقدمة.
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الفجوة الخامسة :وتتعلق بالفجوة بين الخدمة المتوقعة والخدمة المؤداة ،وهذا بعني أن الخدمة

المتوقعة ال تتطابق مع الخدمة المدركة وتكون محصلة لجميع الفجوات بحيث يتم على أساسها
الحكم على جودة أداء المؤسسة الخدمية (نور الدين.)2007 ،

شكل رقم ( :)2.2نموذج الفجوة ()SERVEQUAL

الخبرة السابقة

اتصاالت
خارجية للعميل

الحاجات
الشخصية

مؤشرات التقييم

الخدمة المتوقعة

-1الملموسية
إدراك جودة الخدمة

الفجوة 5

-2االعتمادية

الخدمة المدركة

-3االستجابة
-4األمان
-5التعاطف

الفجوة 4
اتصاالت
مع
العمالء
(خدمة
مروجة)

أداء الخدمة
( خدمة مقدمة)

الفجوة 1

الفجوة 3

تحديد خصائص الخدمة وفقا ً لتوقعات العمالء (خدمة مصممة)

الفجوة 2

إدراكات اإلدارة لتوقعات العمالء
Source: Lambin J-J, Marketing stratégique et opérationnel, dunad, paris, 2002, P345.

 -2نموذج اإلتجاة:
تذكر دراسة (معال )2002 ،بأن هذا النموذج يعرف باسم ( )Servperfوقد ظهر خالل 1992
نتيجة للدراسات التي قام بها كالً من ( )Taylor et croninوالجودة في إطار هذا النموذج
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مفهوما اتجاهيا يرتبط بإدراك العميل لألداء الفعلي للخدمة المقدمة ويعرف االتجاه على أنه :تقييم
األداء على أساس مجموعة من األبعاد المرتبطة بالخدمة المقدمة .يقوم نموذج االتجاه على
أساس رفض فكرة الفجوة في تقييم جودة الخدمة ،ويركز على تقييم األداء الفعلي للخدمة ،أي
التركيز على جانب االدراكات الخاصة بالعميل فقط ذلك أن جودة الخدمة يتم التعبير عنها كنوع
من االتجاهات وهي دالة إلدراكات العمالء السابقة وخبرات وتجارب التعامل المؤسسة ،ومستوى
الرضا عن األداء الحالي للخدمة ،فالرضا حسب هذا النموذج يعتبر عامال وسيطًا بين اإلدراكات
السابقة للخدمة واألداء الحالي لها ،وضمن هذا اإلطار تتم عملية تقييم جودة الخدمة من طرف
العميل ،فالعميل يقيم الخدمة على أساس خبرته السابقة وإذا ما إنعدمت هذه الخبرة فإنه يعتمد
بشكل أساسي على توقعاته خالل مرحلة ما قبل الش ارء ،وأن توقعاته المستقبلية حول الخدمة هي
دالة لعمليه تقييمية لألداء الحالي ،بمعنى أن :االتجاه أو موقف العميل من الخدمة يتكيف طبقًا
لمستوى الرضا الذي يكون قد حققه خالل تعامله مع المؤسسة .إن االتجاه كأسلوب لتقييم جودة
الخدمة يتضمن األفكار التالية:
-1أن األداء الحالي للخدمة يحدد بشكل كبير تقييم العميل لجودة الخدمة المقدمة فعلياً من
المؤسسة الخدمية.
 -2ارتباط الرضا بتقييم العميل لجودة الخدمة أساسه الخبرة السابقة في التعامل مع المؤسسة ،أي
أن التقييم عملية تراكمية طويلة األجل نسبياً.
-3تعتبر المؤشرات المحددة لمستوى الجودة (الملموسية ،االعتمادية ،االستجابة ،األمان،
والتعاطف) ركيزة أساسية لتقييم الخدمة وفق نموذج (.)SERVPERF
تاسعاً :أبعاد جودة الخدمة:
اختلف الباحثون فيما بينهم عن تحديد متغيرات التي تعبر من خاللها عن شعور المستفيد،
وكذلك كيفية قياس جودة الخدمة ،وهو األمر الذي انعكس في ظهور العديد من األساليب
إن اتفقت على َّ
والطرق في قياس جودة الخدمةَّ .
أن قياس جودة
إن تلك األساليب والطرق و ْ

الخدمة ينطلق من المستهلك إال أنَّها تختلف في الكيفية التي تقاس بها ،كما ظهر الجدل حول

األبعاد التي تندرج في عملية قياس جودة الخدمة .وفي دراسة أجراها (،Parauraman&other
 )1985:81في محاولة منهم من أجل وضع مقياس لجودة الخدمة ،توصلت الدراسة إلى عشرة
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أبعاد لجودة الخدمة ،وفي در ٍ
اسة متقدمة ومطورة لنفس الباحثين عام (1988م) ،توصلوا إلى
إمكانية دمج األبعاد العشرة ،في خمسة أبعاد ،كما يوضحها الشكل التالي:
شكل رقم ( )2.3أبعاد جودة الخدمة
المعايير في الدراسة عام

المعايير في الدراسة عام

(1985م)

( 1988م)

الجوانب المادية

الجوانب المادية الملموسة

االعتمادية

االعتمادية

االستجابة

االستجابة

فهم /معرفة العميل

األمان

إمكانية الوصول إلى الخدمة
االتصال
المصداقية

التعاطف

األمن
الكفاءة
المجاملة

ال عن المصدر( :راشد)24:2014 ،
أبعاد جودة الخدمة حسب ( )PZB, 1985, 1988نق ً
وبرغم تعدد آراء الباحثين حول مقياس موحد لقياس جودة الخدمات إال َّ
أن نموذج
استخداما ،ولقد استحوذ
( (SERVQUALالفجوة بين اإلدراكات والتوقعات أصبح األكثر شيوعًا و
ً
علميا للوصول إلى
نموذج على قبول وتأييد معظم الباحثين؛ بسبب مصداقيته وإمكانية تطبيقه
ً
الفجوة ما بين توقعات المستفيدين لجودة الخدمة وإدراكهم لألداء الفعلي للخدمة التي يحصلون

عليها (رقاد .)47 :2008 ،وفي البحث الحالي ،تم تبني هذا المقياس لعدة أسباب نذكر منها:
أن تساعد على
يعد هذا المقياس من ناحية تطبيقية أحد األدوات المهمة والفعالة التي يمكن ْ
إظهار الجوانب اإليجابية ،وجوانب القصور في مستوى جودة الخدمة من وجهة نظر المستفيدين

منها من ناحية ،ومن ناحية أخرى يكشف هذا المقياس عن الجوانب المتوقعة التي يطمح إليها
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المستفيد في مستوى هذه الخدمة ،بحيث يمكن إعادة النظر بنواحي الضعف لتصل إلى طموح
الجمهور المستفيد من الخدمة وتوقعه (بركات .)2010:27 ،كما وان مقياس الفجوة لقياس جودة
نسبيا ،استخدم في نطاق واسع لقياس مستويات
الخدمة ) (SERVQUALمقياس حديث النشأة ً
تقييم المستفيدين من الخدمات في مجاالت عديدة ،وتطبيقها على مرافق المعلومات ،والخدمات

المختلفة ،والمؤسسات والمنظمات التجارية ،واالقتصادية .إلى جانب ،كفاءة ومصداقية هذا
المقياس ،وموضوعيه في القياس ،وبذلك يمكن الكشف عن مقدار الفجوة ومداها بين إدراكات
المستفيد لمظاهر الخدمة وتوقعاته لها.
والجدير بالذكر أن الكثير من الباحثين المختصين استخدموا هذا المقياس ،ويركزون استخدامه
لقياس جودة الخدمة المقدمة .ولعل أكثر الدراسات في البيئة المحلية واألجنبية اتفقت على تحديد
خمس سمات لجودة الخدمة مثل دراسة كل من( ،األخرس( ،)2017 ،شحاته( ،)2014 ،أبو
عكر( ،)2016 ،الباهي( ،)2016 ،السعافينKotler and Armstrong, ( ،)2015 ،
( ،)2013بو عنان( ،)2007 ،درويش ،)2009 ،والتي بينت أن األبعاد التي يعتمد عليها في
تقييم جودة الخدمة ،حيث قام هؤالء الباحثون بتحديد خمسة أبعاد يلجأ إليها المستفيد من الخدمة
للحكم على جودة الخدمة المقدمة إليه وهذه األبعاد هي:
 .1األشياء الملموسة :وتمثل المستلزمات المادية المرافقة التي تساهم في تقديم الخدمة
وتتمثل في ،طبيعة األجهزة والمعدات واألفراد ،وغيرها من األشياء الملموسة التي تؤثر
بشكل كبير على تقييم جودة الخدمة من وجهة نظر المستفيد ،ففي كثير من األحيان يتم
تقييم الخدمة باالعتماد على الخصائص الشكلية أو المرافقة للخدمة.
 .2االعتمادية :تشير االعتمادية إلى قدرة مورد الخدمة على إنجاز الخدمة الموعودة أو
أدائها بشكل دقيق يعتمد عليه ،بدرجة عالية من الصحة والدقة أيضًا ،فالمستفيد يتطلع

إلى مورد الخدمة بأن يقدم له خدمة دقيقة من حيث الوقت ،واإلنجاز تماماً وعده ،وأن

يعتمد على مقدم الخدمة من هذه الناحية بالذات.

 .3االستجابة :وتعني استعداد مقدم الخد مة على أداء الخدمة الموجودة وتقديمها بشكل جيد
ودقيق ،ويرجع إلى مقدم الخدمة لديه االستعداد لمساعدة المستفيدين واإلجابة على
استفساراتهم ،فهي تمثل مدى استعداد مورد الخدمة ورغبته في تقديم المساعدة للمستفيد
أو حل مشاكله المحددة.
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 .4األمان (الضمان) :ويشير الضمان إلى إمكانيات مقدم الخدمة وقدراته ومعلوماته التي
تعطي الثقة ،واألمان للمستفيد ،فقدرة مقدم الخدمة على تقديم الخدمة للمستفيد ،وأن
يلهمه الثقة واألمان يمثل الضمان الذي يعد من األشياء التي يعتمد عليها المستفيد في
تقييم جودة الخدمة.
 .5التعاطف (العناية) :وتشمل درجة العناية بالمستفيد ورعايته بشكل خاص ،واالهتمام
بمشاكله ،والتركيز من قبل مقدم الخدمة على أساس فردي من خالل تلبية حاجات
المستفيدين المتعاملين مع المنظمة الخدمية .وعلى منظمات الخدمات التي تحرص على
تلبية توقعات العمالء وتلبي حاجاتهم أن تتعرف إلى األبعاد التي يلجأ إليها العمالء
للحكم على جودة الخدمة المقدمة وكيفية تلبية هذه التوقعات.
الخالصة:
في هذا المبحث تم تناول " جودة الخدمات" ،حيث استعرض الباحث مفهوم جودة الخدمة،
ومفهوم الخدمة ،وخصائصها ،وذكر أهمية الجودة ،وأهدافها ،وتم التطرق إلى خطوات تحسين
الجودة وصوًال إلى طرق ونماذج قياس جودة الخدمة ،وذكر أشهر النماذج التي تقاس بها ،وهو
نموذج ( )SERVEQUALوذكر أبعاد جودة الخدمة (العناصر الملموسة ،االعتمادية ،سرعة
االستجابة ،األمان ،التعاطف) والتي تعتبر من األبعاد المهمة ألي مؤسسة مهما اختلف نوع
نشاطها وطبيعتها حيث هي مع ايير النموذج الدولي لقياس جودة الخدمات وقد تم استعراض
مزاياه.
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المبحث الثاني :األداء التنظيمي
• تمهيد
• أوًال :تعريف األداء التنظيمي.

• ثانياً :أهمية األداء التنظيمي وأهدافه.
• ثالثاً :خصائص األداء التنظيمي.
• رابعًا :أنواع األداء التنظيمي.

خامسا :مستويات األداء التنظيمي:
•
ً
• سادساً :العوامل المؤثرة في األداء التنظيمي

• سابعاً :خطوات قياس وتحسين األداء التنظيمي.
• ثامنًا :مراحل تقييم األداء التنظيمي
• تاسعًا :أبعاد األداء التنظيمي
• الخالصة
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تمهيد:
تواجه المؤسسات في الوقت الحاضر العديد من التحديات داخلية كانت أم خارجية ،وتتمثل هذه
التحديات في التغيرات السريعة في البيئة الداخلية والخارجية التي تعمل فيها المؤسسة ،وكفاءة
األداء في المؤسسة ترتبط باالستخدام األمثل للموارد المالية والبشرية المتوفرة في المؤسسة،
ولتحقيق أهداف المؤسسة يكون عن طريق استخدام األساليب المناسبة والتي تكوم مبنية على
أهداف واضحة وموضوعية ،قابلة للتنفيذ لتحقيق أفضل مستوى لألداء.
ويعتبر األداء التنظيمي القاسم المشترك لجميع الجهود المبذولة من قبل اإلدارة والعاملين في
إطار المؤسسات ،لذا يعد األداء مفهومًا هاماً وجوهريًا بالنسبة للمنظمات بشكل عام ،بل يكاد
يكون الظاهرة الشمولية لكافة فروع وحقول المعرفة اإلدارية .وبالرغم من كثرة البحوث والدراسات
التي تناولت مفهوم األداء ،إال أنه لم بتم التوصل إلى إجماع أو اتفاق حول مفهوم محدد لهذا
العنوان ،ويعود ذلك الختالف المقاييس والمعايير التي تعتمد عليها المنظمات والمدراء في دراسة
األداء وقياسه والتي ترتبط بشكل وثيق باألهداف واالتجاهات التي تسعى المنظمة لتحقيقها
(الزطمة .)64 :2011 ،وفي هذا المبحث تم التعرف على مفهموم األداء التنظيمي ،وتعريف
األداء التنظيمي ،قياس األداء التنظيمي وتحسين األداء التنظيمي ،مستويات األداء التنظيمي،
العوامل المؤثرة في األداء التنظيمي ،عناصر األداء التنظيمي ،خصائص األداء التنظيمي،
مراحل تقييم األداء التنظيمي ،تحسين األداء التنظيمي ،أبعاد األداء التنظيمي.
أو ًل :تعريف األداء التنظيمي:
يعتبر األداء من المفاهيم التي نالت اهتمام الباحثين بشكل واسع على مدار األعوام ،لما له من
أهمية للعامل والمؤسسة بشكل عام ،ونال هذا المفهوم العديد من األبحاث والدراسات التي أشارت
إلى تداخله مع العلوم واالتجاهات الفكرية األخرى ،فيعرف األداء بأنه " إنجاز األهداف التنظيمية
باستخدام الموارد بكفاءة وفعالية (عايش .)44 :2008 ،ويوجد عدة تعريفات لألداء نذكر منها:
يمكن تعريف األداء بأنه " :المحصلة النهائية للجهود ،أو النشاطات ،أو العمليات ،أو
السلوكيات ،والتي تتعلق باألهداف أو النتائج التي تسعى المنظمات إلى تحقيقها ،وذلك على
مستويات ثالث هي :المستوى الفردي ،والوظيفي الجزئي (أداء الوحدات) ،والكلي (أداء المنظمة
ككل في إطار من التأثيرات البينية المتبادلة) (ربابعة .)122 :2011 ،وقد عرفه البعض بأنه
تأدية إنجاز األعمال بنسق منظم قائم على أسس ،ومبادئ ،وأركان وقيم تنظيمية محددة
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(العدلوني .)21 :2002 ،بينما عرفة البعض :بأنه مجموع المدخالت والمخرجات التي تنتج عن
تفاعل المنظومة المتكاملة لعمليات اإلدارة ومكوناتها مع البيئة الداخلية والخارجية داخل المؤسسة
لتحقيق أهدافها التنظيمية بكفاءة وفاعلية( .المدهون .)69 :2014 ،ويمكن تعريف األداء بأنه:
انعكاس لكيفية استخدام المؤسسة للموارد المالية والبشرية واستثمارها بكفاءة وفعالية بصورة تجعلها
قادرة على تحقيق أهدافها (المحاسنة .)104:2013 ،ويرى (حسينة )36 :2015 ،األداء
التنظيمي بانه محصلة سلوك الفرد في ضوء اإلجراءات والتقنيات التي توجه العمل نحو تحقيق
األهداف المرغوبة ،ويعتبر انعكاس ومقياس لمدى نجاح الفرد أو فشله في تحقيق هذه األهداف
المتعلقة بالعمل
ثانيًا :أهمية األداء التنظيمي وأهدافه:
وتتمثل أهمية تقييم األداء التنظيمي في العديد من األهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها
وأهمها:
• تسليط الضوء على مدى الكفاءة في استغالل المنظمة لمواردها المتاحة.
• حلقة أساسية في العملية اإلدارية المتكاملة.
• المساعدة في اتخاذ الق اررات اإلدارية.
• المساعدة في التحقق من قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها.
• تطوير األداء وتحسينه من خالل تحديد المعوقات وبيان األسباب والحلول المقترحة.
• تساعد هذه العملية في تحسين الكفاءات المتميزة والطاقات المتوفرة إلنجاح وظائف
المنظمة (الخطيب.)2003 ،
ويحرص المدراء على قياس أداء المنظمة لعدة أسباب وضحها (النعيمي وآخرون:)2008 ،
• معرفة مستوى األداء الحالي؟ ويعرف مستوى األداء بأنه األداء الحالي مقارنة باألهداف
الموضوعة.
• معرفة النزعة أو االتجاه في المنظمة؟ وهي األداء عبر فترة من الزمن.
• معرفة لماذا يحدث هذا المستوى واالتجاه من األداء؟ أي نحليل نتائج قياس األداء.
• وضع خطة فعلية ثم معرفة هل قامت المنظمة لتحسن من أدائها أو تحافظ على أدائها.
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"ويذكر (عمر ،2013 ،ص ")54مجموعة من العوامل التي تؤدي بالمؤسسات إلى تحسين أدائها
وهي على النحو التالي:
 -1دوافع التحسين المستمر  :من أهم العوامل التي تدفع بالتحسين المستمر هي :معدالت
التغير السريعة ،المنافسة ،الحفاظ على المكانة واالهتمام بالجودة:
أ -معدلت التغير السريعة :وهي تمثل مجموعة القوى الخارجية ،التي تؤثر على نشاط
وق اررات المؤسسة وتتأثر بها ،والبيئة الخارجية هي نقطة البداية والنهاية للمؤسسة،
فمن حيث كونها نقطة البداية فهي المصدر األساسي للحصول على الموارد
التنظيمية مثل المواد الخام ،رؤوس األموال ،العمالة والمعلومات عن السوق ،أما من
حيث كونها نقطة النهاية فإن بيئة األعمال هي المستهلك األساسي لمنتجات
وخدمات المؤسسة ،فكلما تميزت البيئة بعدم التأكد نتيجة لكثرة عدد المتغيرات وعدم
استقرارها عندها تعمل المؤسسات على تحسين أدائها لمواجهة ظروف الغموض
البيئي وذلك من خالل االبتكار.
ب-الحفاظ على المكانة  :تعكس المكانة الموقع التنافسي للمؤسسة بين بقية المؤسسات
العاملة في نفس المجال ،ويمكن لها أن تحقق ميزة تنافسية عندما تقوم بتطبيق
االستراتيجيات التي تخلق القيمة للمستهلك ،والتي ال يمكن للمنافسين الحاليين أو
المرتقبين تطبيقها ،فإن المؤسسة يمكن أن تمتلك ميزة تنافسية دائمة من خالل المزج
الدقيق بين المهارات البشرية واألصول المادية ،بطرقة فريدة تؤدي إلى تحقيق الميزة
التنافسية المنشودة.
ت -الهتمام بالجودة :ومنه فإن المتغيرات السريعة التي تحيط بنشاط المؤسسات،
خاصة الهادفة للربح ،واشتداد المنافسة تحتم على هذه المؤسسات أن تجد لنفسها
األسلوب الذي يمكنها من دمج معارفها ومواردها المختلفة لتحقيق مستوى عال من
األداء ،وذلك مع الحرص على التركيز على الجودة الشاملة ،والتي تعبر عن
األساس الذي ينطلق منه استهداف ذلك المستوى من األداء ،هذا إضافة إلى ضرورة
مراعاة شروط التنمية المستدامة.
ث-المنافسة :وهي تعبر عن حالة الصراع الموجود بين المؤسسات ومحاولة كل منها
كسب الريادة في السوق وذلك باعتماد عدة استراتيجيات تمكنها من تحقيق مستويات
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مرتفعة من األداء ،لذلك على المؤسسة القيان بالتحديث المستمر الستراتيجياتها وتتع
متغيرات البيئة الخارجية.
 -2المسؤولية الجتماعية للمؤسسة والتنمية المستدامة :تُعرف المسؤولية االجتماعية
بأنها "اإلدماج االختياري من طرف المؤسسات باالهتمام بالمشاكل االجتماعية والبيئية
في أنشطتها التجارية ،وعالقاتها مع األطراف ذات المصلحة ،فالمؤسسات لها سلوكيات
اجتماعية مسؤولة بغ ض النظر عن المتطلبات القانونية المفروضة من أجل االستجابة
للحاجات االجتماعية ،فيكون من بين أهدافها المساهمة في التنمية المستدامة والصحة
والرفاهية االجتماعية ،من بين الفوائد التي تحصل عليها المؤسسة المسؤولة اجتماعيا
وتحسن من أدائها هي:
 تحسين صورة المؤسسة والحفاظ على سمعتها في المجتمع. معرفة متطلبات الزبون بصفة إجمالية ،وهذا بتقديم منتجات بتكنولوجيات محافظة علىالبيئة ،وهذا ما يضمن الحصول على ميزة تنافسية.
 تحفيز العمال ،وهذا بتتبع المؤسسة لسياسات وخطوات التنمية المستدامة. التحكم في المخاطر ،وأيضًا في التكاليف البيئية واالجتماعية ،بدال من التسبب فيبعض المشاكل والكوارث البيئية.

 االستجابة لمتطلبات األطراف ذات المصلحة ،وهذا بتعامل المؤسسة مع عدة عواملخارج النطاق االقتصادي ،مما يسمح بضمان سير العالقة الجيدة بينها وبين جميع
األطراف ذات المصلحة ،أما التنمية المستدامة فهي تلك التنمية التي تستجيب للحاجات
الحالية بدون استنزاف الثروات التي تساعد على التنمية لألجيال القادمة.
ثالثًا :خصائص األداء التنظيمي:
يتصف األداء التنظيمي الذي ننشده بمجموعة من الخصائص التي تجعله ممي ًاز ،وأهم هذه
الخصائص ما يلي (العدلوني:)23-22 :2002 ،
 -1المحافظة على ثبات العمل واستم ارره :من خالل الخبرات التراكمية ،والتجارب السابقة
التي تثري المؤسسة ،وتورث هذه الخبرات من جيل إلى جيل بحيث ال تتأثر المؤسسة
بغياب أو تغيير القيادات.
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 -2االعتماد على جماعية األداء والمشاركة في اتخاذ القرار من قبل المختصين والخبراء
إلدارة المؤسسة ،ويضمن العمل المؤسسي على عدم تفرد رئيس المؤسسة باإلدارة
والقرار.
 -3المحافظة على االستقرار اإلداري والمالي للمؤسسة وذلك من خالل اتباع السياسات
والنظم والقوانين المعتمدة.
 -4استثمار جهود كافة األفراد العاملين في المؤسسة نحو تطوير المؤسسة في إطار واضح
من الواجبات والمسؤوليات ،ومشاركة جماعية في تحقيق األهداف ،واختيار أفضل
األساليب والنظريات اإلدارية التي تحقق تفوقاً للمؤسسة على مستوى الخدمات التي

تقدمها.

 -5التركيز على العنصر البشري وتنميته وتأهيله باستمرار ،واستقطاب أفضل الكفاءات من
خالل سياسة متطورة تعتمدها المؤسسة في التوظيف.
 -6يضمن العمل المؤسسي خلق قيادات بديلة ويتيح المجال للمتميزين لممارسة تقدمهم في
الوظائف العليا.
 -7عدم االصطباغ بصبغة األفراد ،ذلك أن العمل الفردي تظهر فيه بصمات صاحبة
واضحة ،فضعفه في جانب من الجوانب ،أو غلوه في أخر ،أو إهماله في ثالث ال بد أن
ينعكس على العمل ،لكن ال يقبل المستوى نفسه من القصور في العمل الجماعي
المؤسسي الذي يسعى للتقويم المستمر لألداء
رابعًا :أنواع األداء التنظيمي
إن تصنيف األداء كغيره من التصنيفات المنغلقة بالظواهر االقتصادية يطرح اشكالية اختيار
المعيار الدقيق والعملي في الوقت ذاته الذي يمكن االعتماد عليه لتحديد مختلف األنواع ،وبما أن
األداء من حيث المفهوم يرتبط إلى حد بعيد باألهداف ،فأنه يمكن نقل المعايير المعتمدة في
تصنيف هذه األخيرة واستعمالها في تصنيف األداء كمعايير الشمولية ،األجل والمصدر.
أ -حسب معيار الشمولية:
فحسب هذا المعيار يقسم األداء إلى أداء كلي وأداء جزئي (مزهودة:)89:2001 ،
 -1األداء الكلي:
وهو الذي يتجسد باإلنجازات التي ساهمت جميع العناصر والوظائف أو األنظمة الفرعية
للمؤسسة في تحقيقها ،وال يمكن نسب إنجازها إلى أي عنصر دون مساهمة باقي العناصر ،وفي
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إطار هذا النوع من األداء يمكن الحديث عن مدى وكيفيات بلوغ المؤسسة أهدافها الشاملة
كاالستم اررية ،الشمولية ،األرباح والنمو ....الخ.
 -2األداء الجزئي:
وهو الذي يتحقق على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة وينقسم بدورة إلى عدة أنواع تختلف
باختالف المعيار المعتمد لتقييم عناصر المؤسسة ،حيث يمكن أن ينقسم المعيار الوظيفي إلى:
أداء وظيفة مالية ،وظيفة األفراد ،أداء وظيفة التموين ،أداء وظيفة اإلنتاج وأداء وظيفة التسويق.
ب -حسب معيار األجل:
ينقسم األداء حسب هذا المعيار إلى أداء طويل األجل وأداء قصير األجل (سميرة.)2008 ،
 -1أداء طويل األجل :الذي يشمل فترة تتعدى خمس سنوات.
 -2أداء قصير األجل :الذي يشمل فترة ال تتعدى السنة.
ج -حسب معيار المصدر:
ينقسم األداء حسب هذا المعيار إلى أداء داخلي وأداء خارجي (سليماني:)2007 ،
 -1األداء الداخلي :وينتج من تفاعل مختلف أداءات األنظمة الفرعية للمؤسسة ،أي
مختلف األداءات الجزئية متمثلة في األداء البشري أي أداء الموارد البشرية في
المنظمة واألداء التقني الذي يتعلق بجانب االستثمارات ،واألداء المالي الخاص
باإلمكانيات المالية المستعملة.
 -2األداء الخارجي :وهو األداء الناتج عن تغيرات البيئة المحيطة بالمؤسسة ،فهو ينتج
في المحيط الخارجي للمؤسسة ،وبالتالي فإنها ال يمكنها التحكم في هذا األداء ،حيث
يظهر هذا األداء في نتائج جيدة ال تتحصل عليها المؤسسة على سبيل المثال :قد
يزيد حجم مبيعات المؤسسة بسبب تحسن األوضاع االقتصادية أو نتيجة إعانات
تحفيزية من طرف الدولة ،حيث أن هذه التغيرات قد تنعكس على األداء إيجابا أو
سلبا ،وبالتالي يجب على المؤسسة قياس تحليل هذا األداء ألنه يشكل تهديدًا لها ال
تتحكم فيه كما هو الحال بالنسبة لألداء الداخلي.

خامساً :مستويات األداء التنظيمي:
على الرغم من تعدد وتنوع تصنيف مستويات قياس األداء ،سواء من حيث األهداف والغايات
التي ترمي إليها ،أو من حيث شموليتها وعموميتها ،إال أنه يمكن تمثيلها بثالث مستويات حسب
كل من (الزعابي )2006 ،و( )Brown, 2003وهي كاآلتي:
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 المستوى األول :وهو مستوى قياس األداء العام ،ويهدف إلى قياس أداء قطاع معين مثلقطاع التعليم ،الصحة ،وغيرة ،والدولة هي الجهة المسئولة عن هذا القياس.
 المستوى الثاني :وهو مستوى قياس األداء التنظيمي ويعدف إلى قياس أداء الوحدات الفرعيةداخل المؤسسات ،وهنا تكون الوحدة اإلدارية هي وحدة القياس المتبعة .وبالرغم من احتواء
األداء التنظيمي على المستويات السابقة ،إال أنه يختلف عن كل واحد منها منفرداً ،فهو

يختلف عن األداء الفردي وعن األداء العام ألنه محصلة لهما ولتأثيرات البيئة عليهما.

ويرى (ثابت) بأن مستوى قياس األداء التنظيمي يشكل همزة الوصل التي تربط بين المستوى
األدنى في المتمثل بقياس األداء الفردي ،بالمستوى األعلى المتمثل بقياس األداء العام للمؤسسات
على مستوى الدولة ككل ،لتشكل في مجملها سلسة مترابطة تهدف إلى االرتقاء بمستوى األداء
اإلجمالي للمؤسسات( .ثابت .)15: 2001 ،وتتحدد الفلسفة التي يقوم عليها األداء التنظيمي في
اآلتي (مخيمر وآخرون.)16: 2000 ،
 إن كل مستوى من مستويات األداء هو جزء من مستوى أداء كلي أكبر بالمنظمة. إن قياس األداء القائم على االهتمام باألجزاء دون إدراك نقاط التالمس والحركة مع بقيةأجزاء الكل يبعد المؤسسة عن المثالية ويقودها إلى مجموعة من الصراعات التي تؤدي
في النهاية للهدم وتشتيت الجهود.
 إذا حدث تفوق ما نتيجة النظرة الجزئية فهو تفوق مؤقت يؤدي إلى االختالفات والتدهورفي المدى البعيد.
 إن إدراك طبيعة النظرة الكلية لألداء التنظيمي هو تصاعد لتكامل األفكار والسياساتوالنظم للوصول إلى المثالية التكاملية.
 إن النظرة التكاملية لألداء ال تعني عدم االختالف بل تعني إدراك االختالف مع األجزاءوصوالً إلى التجانس اإلداري والذي يؤدي إلى الجماعية في األداء اإلداري وتحقيق
اإلبداع اإلداري.
سادساً :العوامل المؤثرة في األداء التنظيمي:
لتحديد العوامل المؤثرة في األداء اتجه أغلب الباحثين نحو تصنيفها لمعايير مختلفة إلى
مجموعات متجانسة وأعتمد أكثرهم على مصدر العوامل فقسموها إلى عوامل خارجية وأخرى
داخلية وتتمثل فيما يلي (السعيد بريش :2012 ،ص:)30
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 -1العوامل الخارجية المؤثرة في األداء:
تتمثل ال عوامل الخارجية في مجموعة المتغيرات والقيود التي تخرج عن نطاق التحكم ،وبالتالي
فإن أثارها قد تكون في شكل فرص يسمح استغاللها بتحسين األداء وقد تكون خط اًر على أداء
المؤسسة ،مما يستدعي ضرورة التكيف معها لتخفيف أثارها ،خاصة إذا تميزت بعدم الثبات
والتعقيد .وتنقسم هذه العوامل إلى عوامل اقتصادية ،اجتماعية ،ثقافية ،تكنولوجية ،سياسية
وقانونية تتفاوت في درجة تأثيرها على أداء المؤسسة.
 -2العوامل الداخلية المؤثرة في األداء:
تتمثل العوامل الداخلية في مختلف المتغيرات الناتجة عن تفاعل عناصر المؤسسة الداخلية والتي
تؤثر على أدائها ،ويمكن للمسير أن يتحكم فيها ويحدث فيها تغيرات تسمح بزيادة أثارها اإليجابية
أو التقليل من أثارها السلبية ،تتميز هذه العوامل بكثرتها ،وبالتالي صعوبة حصرها ،التداخل فيما
بينها ،التفاوت من حيث درجة تأثيرها والتحكم فيها ،ونتيجة لذلك تم تجميعها في مجموعتين
رئيسيتين هما (مزهودة :2001 ،ص :)94
أ -العوامل التقنية :وهي مختلف القوى والمتغيرات التي ترتبط بالجانب التقني في المؤسسة
وتضم على الخصوص ما يلي:
 نوعية المنتوج شكله ومدى مناسبة التغليف له. نوع التكنولوجيا سواء المستخدمة في الوظائف الفعلية أو المستخدمة في معالجةالمعلومات.
 تصميم المؤسسة من حيث المخازن ،الورشات ،التجهيزات واآلالت. التوافق بين منتجات المؤسسة ورغبات طالبيها. التناسب بين طاقتي التخزين واإلنتاج في المؤسسة. مستويات األسعار. الموقع الجغرافي للمؤسسة.ب -العوامل البشرية :وهي مختلف القوى والمتغيرات التي تؤثر على استخدام المورد البشري
في المؤسسة وتضم على الخصوص:
 التركيبة البشرية من حيث السن والجنس. مستوى تأهيل األفراد. التوافق بين مؤهالت العمال والمناصب التي يشغلونها والتكنولوجيا المستخدمة.37

 نظامي المكافآت والحوافز. الجو السائد بين العمال والعالقة السائدة بين المشرفين والمنفذين. نوعية المعلومات.وبصفة عامة يمكن القول أن أداء المؤسسة كتوفيق بين فاعلية مدى تحقيق األهداف وكفاءة
استخدام مواردها يتأثر بعوامل كثيرة جدًا ،منها ما يمكن التحكم فيه ومنها ما يصعب ذلك حيث
نجد بعض العوامل يصعب إدراجها ضمن أي مجموعة ،ومن بينها حجم المؤسسة الذي يؤثر
دائمًا على أدائها بمختلف أنواعه خاصة من خالل ما يعرف باقتصاديات الحجم أفضليات
التعاضد  – synergieويتلخص هذا المفهوم في المعادلة التالية  5 = 2+2ويعني أن تكون
القيمة اإلجمالية لحافظة األنشطة أعلى من مجموع القيم لمختلف أنشطتها منفردة بمعنى أن األثر
يتركه كل نشاط على حدا أقل من مجموع األثر الذي تتركها األنشطة مجتمعة – ومن العوامل
أيضًا التي يصعب التحكم فيها ثقافة المؤسسة.
سابعاً :خطوات قياس وتحسين األداء التنظيمي:
تتمثل عملية قياس األداء في مقارنة األداء الحالي للمنظمة مع األهداف الموضوعة ضمن
الخطة االستراتيجية لها وذلك لتزويد اإلدارة بالتغذية الراجعة الضرورية لتقييم النتائج واتخاذ
خطوات تصحيحية في حال تطلب األمر ،وتأتي هذه الخطوة ضمن الرقابة المستمرة التي تقوم
بها الشركة (عصفور .)2002 ،ويرى الباحث أن عملية قياس األداء التنظيمي تتطلب األخذ
بالحسبان قياس أداء األفراد في إطار وحداتهم التنظيمية وأداء الوحدات التنظيمية في إطار
السياسات العامة للمنظمة وكذلك أداء المنظمة في إطار البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وهناك العديد من الخطوات التي تقوم بها إدارة المؤسسة لقياس األداء الكلي للمنظمة ,وذلك
وفقًا (الدوري:)2005 ,
 -1تحديد نتائج األداء التي يجب أن تراقب وتٌقيم :هنا يتم تحديد العناصر التي يتم إحكام
الرقابة على ما يجب أن تتصف بالقدرة والقابلية على أن تقاس بموضوعية وبدرجة عالية

من الثبات.
 -2صياغة معايير محددة لقياس األداء :إن هذه الخطوة تعتبر خطوة بالغة األهمية وذلك ألن
معايير األداء التي تستخدم في قياس النتائج تمثل تعبي ًار مفصالً عن األهداف
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االستراتيجية ،وهي بهذه الصفة التي تشكل مقاييس نتائج األداء المقبولة والتي يتوقع منها
أن تحقق األهداف كما يجب.
 -3قياس األداء الحالي كما هو ذلك باستخدام المعايير المحددة في الخطوة الثانية.
 -4مقارنة نتائج األداء مع المعايير :وتهدف هذه الخوة إلى معرفة فيما إذا كانت نتائج األداء
الحالي متطابقة مع األهداف أم ال .وتتوقف العملية الرقابية هنا في حالة طابق النتائج مع
األهداف.
 -5اتخاذ اإلجراءات التصحيحية :وذلك في حال كانت نتائج األداء ال تتوافق مع األهداف،
فانه البد من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة لمعالجة الموقف باستخدام التغذية
الراجعة وذلك لمعرفة ما يلي:
أ -هل االنحرافات بين النتائج واألهداف كبيرة وحقيقية وتتطلب إجراءات تصحيحية لتصويبها
أم ال.
ب -هل األخطاء التي أنتجت هذه االنحرافات كانت في عملية التخطيط االستراتيجي أم ال.
ج -هل العمليات المختلفة التي استخدمت في العمل مناسبة إلنجاز األهداف الموضوعة أم
ال.
وبعد إتمام عملية قياس األداء ،من البديهي أن توظف النتائج من قبل إدارة المنظمة لتحسين
وتطوير األداء التنظيمي ،وتتطلب عملية تطوير وتحسين المنظمة تحقيق التوازن في الجودة،
واإلنتاجية ،والتكنولوجية ،والتكلفة (في حال كانت المنظمة ربحية) وفقاً لنتائج القياس الذي قامت
به المنظمة ،ويتم ذلك من خالل الخطوات الموضحة في الشكل التالي:
شكل رقم ( )2.4خطوات قياس األداء التنظيمي
•

تحليل األداء باختيار أداء المؤسسة ضمن أولويتها وقدرتها

•

التعرف والتحليل للوضع الحالي والمتوقع للمشاكل في أداء العمل والمنافسة.

•

تحليل المسببات في الفجوة بين األداء المنشود والفعلي.

•

وضع حل يتناسب مع نتيجة تحليل المسببات.

•

وضع آلية منتظمة وشاملة ومتكاملة لالستجابة لمشاكل األداء ومسبباته.

•

وتطوير األداء مع األخذ بعين االعتبار تغيير أهداف المؤسسة قبل تطبيق
اإلستراتيجية لضمان قبولها وتطبيقها في كل المستويات.
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تحليل األداء

معرفة المسببات

اختيار آلية
المعالجة

•

إدخال آلية المعالجة حيز التنفيذ.

•

تصميم نظام ًا للمتابعة ومحاولة تحليل أو تضمين مفاهيم التغيير التي

•

االهتمام بتأثير األمور المباشرة وغير المباشرة بالنسبة للتغيير لضمان

التطبيق

تريدها المنظمة في األعمال اليومية.
تحقيق فعالية وكفاءة المنظمة.

•

وضع وسائل مراقبة ومتابعة تركز على قياس التغيير الحاصل.

إدارةالوسائل
لنتيجة تلك
التيومبكرة
تاجعة
تغذيةوا ر
شكل •
الحاصلالكلي
التأثير األداء
ولتقييملقياس
المؤسسة
تقوم بها
توفيرالخط
رقم ()3
على محاولة سد الفجوة في األداء التنظيمي.

للمنظمة وتقييم األداء
مراقبة

المصدر( :صيام)2010 ,
•

المقارنة وبشكل مستمر مع التقييم الرسمي بين األداء الفعلي واألداء المنشود.

وتقوم المنظمة بقياس األداء بشكل دوري لمعرفة مدى تقدمها أو نجاحها ،وكذلك لمعرفة إذا ما
كان هنالك قصور في العمل التنظيمي وذلك وفقًا ألهداف المنظمة ومعايير األداء التي تضعها.
وتتمثل عملية التقييم في مقارنة النتائج المتوقعة مع النتائج الفعلية التي تم تحقيقها ومعرفة
االنحرافات عن الخطط وتقويم األداء التنظيمي ككل بما يتناسب مع األهداف السنوية المقررة
(الدوري.)2005 ،
ثامنًا :مراحل تقييم األداء التنظيمي:
تمر عملية تقييم األداء بم ارحل عديدة نجملها باآلتي (الكرخي:)39 :2007 ،
 -1جمع البيانات والمعلومات اإلحصائية:
حيث تتطلب عملة تقيم األداء توفير البيانات والمعلومات والتقارير والمؤشرات الالزمة والمعايير
المطلوبة لعملية عن نشاط المنشأة والتي يمكن الحصول عليها من حسابات اإلنتاج ،األرباح،
الخسائر ،والمعلومات المتوفرة عن الطاقات اإلنتاجية ،رأس المال ،عدد العاملين ،أجورهم وغير
عادة التقييم خالل السنة المعينة ،باإلضافة للمعلومات
ذلك .حيث أن هذه المعلومات تخدم
ً
المتعلقة بالسنوات السابقة والبيانات عن أنشطة المنشأت المشابهة في القطاع نفسه أو مع بعض

المنشأت في الخارج ألهميتها في إجراء المقارنات.
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 -2تحليل ودراسة البيانات والمعلومات اإلحصائية:
للوقوف على مدى دقتها وصالحيتها لحساب المعايير والمؤشرات الالزمة لعملية تقييم األداء،
حيث يتعين توفير مستوى من الموثوقية في هذه البيانات حيث يتم االستعانة ببعض الطرق
اإلحصائية المعروفة لتحديد مدى الموثوقية بهذه البيانات.
 -3إجراء عملية التقييم:
وذلك باستخدام المعايير المالئمة للنشاط الذي تمارسه الوحدة االقتصادية على أن تشمل عملية
التقييم النشاط العام للوحدة أي جميع أنشطة مراكز المسؤولية فيها بهدف التوصل إلى حكم
موضوعي ودقيق يمكن االعتماد عليه.
 -4اتخاذ القرار المناسب عن نتائج التقييم:
في كون نشاط الوحدة المنفذ كان ضمن األهداف المخططة وأن االنحرافات التي حصلت في
النشاط قد حصرت جميعها وأن أسبابها قد حددت وأن الحلول الالزمة لمعالجة هذه االنحرافات قد
اتخذت وأن الخطط قد وضعت للسير بنشاط الوحدة نحو األفضل في المستقبل.
 -5تحديد المسؤوليات ومتابعة العمليات التصحيحية لالنحرافات:
وذلك من خالل تحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة بالمعلومات والبيانات التي تمخضت عن
عملية التقييم لالستفادة منها في رسم الخطط القادمة وزيادة فعالية المتابعة والرقابة.
تاسعًا :أبعاد األداء التنظيمي (محاور بطاقة األداء المتوازن):
ترجع بداية االهتمام باستخدام أسلوب التقييم المتوازن لألداء في قياس أداء المؤسسة إلى بداية
عام  1990عندما قررت مؤسسة  NOLAN NORTONأن ترعى دراسة أعدت بواسطة
المكتب االستشاري العالمي  KPMGلمدة سنة كاملة حول تقييم أداء مؤسسة متعددة الجنسيات،
ولقد كان البعد االستراتيجي لتلك المؤسسة في مجاالت مختلفة وبدول متعددة ،مما سمح بإيجاد
مؤشر أداء شامل للمسيرين نظرة سريعة وكاملة حول نشاط المؤسسة .وتعرف بطاقة األداء
المتوازن على أنها مجموعة من المقاييس المالية التي تقدم لمدراء اإلدارات العليا صورة واضحة
وشاملة على أداء منظماتهم ،أما (مأمون العمري) فيعرفها بأنها عبارة عن طرفين الجزء منها هو
الدرجة ،والتسجيل ( )SCOREويعني الرقم المنجز في بطاقة القياس وفق المعايير الموضوعة
لألهداف والنتائج ،والتقييم القائم للدرجات المسجلة في البطاقة يعكس التوازن بين العديد من
عناصر األنشطة في المؤسسة المشاركة في تحقيق عملية األداء الفعال (عمر تمجغدين،
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 .)73 :2013كما عرفها محمد محمود يوسف بأنها نظام لإلدارة

MAN AGEMEN

 SYSTEMEوليس فقط مجرد نظام لقياس األداء  MEASUREMENT SYSTEMوالذي
يمكن المؤسسة من إيضاح الرؤية الخاصة بها واستراتيجيتها مع بيان كيفية ترجمة هذه الرؤية
اإلستراتيجية إلى خطط وأنشطة تنفيذية (عمر تمجغدين.)74 :2013 ،
وينظر الكثير من المحللين ومتخذي القرار إلى المؤشر كأساس لقياس مستوى األداء الذي تم
خالل فترة ماضية ،إال أنه في ظل نظام التقييم المتوازن لألداء فإن المؤشر هو وسيلة تعمل على
تحقيق إستراتيجية المؤسسة من خالل التحقيق المرحلي لألهداف ،يمكن عرض اإلطار العام
للنظام من خالل محاورة األساسية والعالقات الموجودة لتحقيق استراتيجية المؤسسة وتتمثل هذه
المحاور فيما يلي (حساني :2007 ،ص:)42
 -1المحور المالي للمؤسسة :ينصب التحسن في نهاية األمر إلى تعظيم ثروة المساهمين
معدل مرتفع على األصول المستثمرة ،)..المؤشرات المالية
(تعظيم ربحية السهم وتحقيق ً
تعتبر المحصلة النهائية لكافة التغيرات وهي تمثل قيمة أساسية في تحديد أثر األحداث
االقتصادية التي تمت أو حدثت في المؤسسة ،إن األهداف المالية تعتبر المحصلة
النهائية المحاور األخرى للنظام ،واختيار مقاييس األداء المالي البد أن تكون مرتبط
باستراتيجية المؤسسة .ويرتبط اختيار المؤشرات ومقاييس األداء المالية بطبيعة
االستراتيجية المتبناة داخل المؤسسة ،فإذا كانت االستراتيجية هي استراتيجية النمو فإن
المؤشرات تأخذ بعين االعتبار تطور معدالت النمو ك :نمو رقم األعمال.
• نمو عدد الزبائن.
معدل دوران األصول.
•
ُ
 -2محور العمالء:
إن التنوع واالختالف في نوعية العمالء وتفضيالتهم تحتاج إلى دراسة تسويقية تفضيلية لهم ،فمن
الواجب تحديد طبيعة ونوعية العميل الواجب تحقيق رضاه وكذا المجال السوقي الذي يمكن
ممارسة النشاط من خالله ،ونختلف معايير تحديد هذه الفئات ،فقد تكون المستوى المادي،
الثقافي أو المعنوي ،يساعد هذا التحديد في تحقيق المؤسسة الستراتيجيتها ،التعرف على العمالء
يساعد في وضع المؤشرات الخاصة لقياس أداء هذا المحور بحيث يمكن استخدام:
 مؤشرات تبين عدد وحجم العمالء. مؤشرات تبين درجة والء العمالء للمؤسسة.42

 مؤشرات تبين مدى التحسين في شريحة السوق للمؤسسة.لقياس األداء الخاص بمحور العمالء يمكن القيام بدراسة استقصائية يتم التعرف من خاللها
على أفراد العينة المستقصاة إلى جانب تحليل خصائص المؤسسة وأهم منافسيها لمعرفة مستوى
الخدمة المقدمة والقيام بعملية مقارنة .من أهم المعايير التي يمكن استخدامها في الدراسة نجد
تقييم الخدمة من حيث السعر ومدى مالئمة السعر لجودة الخدمة تقييم سرعة التعويض ،تقييم
كفاءة العاملين ،تقييم مدة االنتظار ،تقييم معاملة المستخدمين للزبائن وتقييم الوكاالت من حيث
االنتشار ،من حيث النظافة ومن حيث الراحة.
 -3محور عمليات التشغيل الداخلية:
تركز المؤشرات والمقاييس المتعلقة بهذا المحور على الجوانب التي يمكن تحسينها والتغلب على
ما فبها من قصور ،ففي ظل هذا النظام يتم اقتراح مراحل جديدة وتطوير المراحل القائمة بشكل
يمكن المؤسسة من تلبية احتياجات الزبائن ،األمر الذي يساعد في النهاية على تحقيق األهداف
المالية المرتبطة بالمساهمين .والشكل التالي يبين أن تقييم المنتج وتطويره يخضع إلى تحديد
احتياجات الزبون.
شكل رقم ( )2.5محور عمليات التشغيل الداخلية ودوره في إشباع احتياجات العميل.
احتياجات
العميل

تصميم

تطوير

تسويق

خدمة بعد
البيع

اتباع
احتياجات
العميل

المصدر :حساني)44 :2007( ,
في ظل مفهوم نموذج سلسة القيمة ،كل نشاط داخل المؤسسة يحقق قيمة إضافية ،كما يمكن
تجميع بعض األنشطة في مراحل أساسية كالتحديث ،التشغيل وخدمة بعد البيع ،فمثال في مرحلة
التحديث تعتمد بعض المؤسسات على استخدام المؤشرات التالية:
 الفترة الزمنية التي يتم خاللها تقديم منتجات جديدة. المقارنة بين ما يقدمه المنافسون من منتجات وما تقدمه المؤسسة. -نسبة مبيعات المنتجات الجديدة بإجمالي المبيعات.
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 -4محور التعلم والنمو:

يعمل هذا المحور على رفع مستوى المهارات والكفاءات لدى العاملين ،األمر الذي يمكنهم من
القيام بعمليات التشغيل الداخلية بهدف تحقيق رضا الزبائن وتحسين الوضع المالي للمؤسسة ،إن

محمور التعلم والنمو يمكن من نقل اإلمكانات والطاقات إلى المستوى الذي يمكن معه تحقيق
إستراتيجية المؤسسة ،إن اختالف المستوى التأهيلي ،والفني والتقني للموظفين يؤدى إلى اختالف
أدائهم وبذلك أداء المؤسسة ككل ،يمكن النظر إلى هذا المحور من خالل:

 قدرات ومهارات العاملين بالمؤسسة وطرقة تقديمهم للخدمات وبالتالي خلق الرضىوالوفاء لدى العمالء.

 اآلداب من حيث احترام وتقدير الزبائن. األمانة من خالل القدرة على كسب ثقة الزبائن. -الحوافز والدافع لاللتزام بالعمل.

لقياس المحور يمكن استخدام المؤشرات التالية:

 رضا العاملين من خالل نشاط العامل ،األداء الجيد للعامل ،اندماج العامل ومدى دعمهوتحفيزه.

 درجة االحتفاظ بالعاملين من خالل نسبة العاملين الجدد إلى إجمالي العاملين ومعدلدوران قيادات العاملين.

 -إنتاجية العامل من أكثر المؤشرات استعماال هو إنتاجية العامل من اإليراد المحقق.

الخالصة:

في هذا المبحث تم تناول " األداء التنظيمي" ،حيث استعرض الباحث مفهوم األداء التنظيمي،
واستعرض مجموعة من التعريفات الخاصة بالمفهوم ،وأهمية األداء التنظيمي واالهداف التي
يسعى لتحقيقها وكذلك الخصائص المميزة له .وتم التعرض ألنواعه حسب المعايير المختلفة
ومنها معيار الشمولية ومعيار األجل واخي ًار معيار المصدر .وتناول المبحث مستوياته والمتمثلة
في مستوى قياس األداء العام ،ومستوى قياس األداء التنظيمي ،مراحل تقييم األداء التنظيمي كما
وتم التعرف على العوامل المؤثرة فيه من ناح ية العوامل الداخلية والخارجية .وتم التعرف على
الخطوات الخمسة لتحسينه وقياسه .وفي نهاية المبحث تم شرح األبعاد الرئيسة لألداء التنظيمي
حسب بطاقة األداء المتوازن والتي تم اعتمادها كمعايير لقياس األداء التنظيمي في الدراسة
الحالية.
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المبحث الثالث :مكاتب المحاسبة والتدقيق والدائر الضريبية
المحور األول :مكاتب المحاسبة والتدقيق
تمهيد
أوالُ :نشأة مهنة التدقيق في فلسطين وتطورها
ثانيًا :واقع مهنة تدقيق الحسابات
ثالثًا :طبيعة عمل مكاتب المحاسبة والتدقيق في قطاع غزة
رابعاً :الخدمات التي تقدمها مكاتب المحاسبة والتدقيق
خامسًا :اإلطار النقابي والمؤسسي لمهنة تدقيق الحسابات في فلسطين
سادسًا :المعيقات التي تواجه مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين
المحور الثاني :دوائر الضريبة
تمهيد
ال :تعريف الضريبة
أو ً
ثانياً :أهداف الضريبة وآثارها
ثالثاُ :الخدمات التي تقدمها دوائر الضريبة
ابعا :أنواع الضرائب في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية
رً
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المحور األول :مكاتب المحاسبة والتدقيق
تمهيد:
واقع مهنة مراجعة الحسابات في قطاع غزة تعرض للكثير من المؤثرات السلبية ،حيث ما زالت
النظرة االجتماعية لها متدنية بشكل عام ،فهي ال تعامل على أنها مهنة مستقلة لها كيانها
الخاص (حلس .)2007 ،إن مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات إحدى المهن التي تضطلع بدور
اقتصادي واجتماعي مهم على مستوى األفراد والمؤسسات والقطاعات من حيث توجيه ق اررات
تخصيص الموارد والق اررات االقتصادية في المجتمعات سواء النامية منها أو المتطورة ،ولمهنة
المحاسبة وتدقيق الحسابات دور مهم ومميز في تنمية وتطوير ودعم االقتصاد الوطني ومجتمع
األعمال بالدولة عبر ما توفره من معلومات مناسبة تشكل االساس لعملية اتخاذ القرار المالي
واالقتصادي من قبل مستخدمي هذه المعلومات ،إضافة لحماية األموال وتوجيهها إلى أفضل
المشروعات وتشجيع االستثمار (كالب.)2007 ،
إن مهمة المحاسبة وتدقيق الحسابات تلعب دو اًر هاماً في تحقيق األهداف االقتصادية،
واالجتماعية ،وحتى السياسية ألي مجتمع و1لك للدور البارز والمميز للمهنة في تنمية وتطوير
االقتصاديات المحلية عبر ما توفره من معلومات مناسبة تشكل األساس الجوهري في عملية
اتخاذ القرار المالي واالقتصادي من قبل الكثيرين من مستخدمي هذه المعلومات ،األمر الى غاب
عن أذهان الكثيرين من المهتمين الفلسطينيين بالتنمية من باحثين ومسؤولين وصناع القرار،
ونظ ًار لهذه األهمية تم ايجاد دراسات متخصصة في الجامعات لتدريس أصولها وقواعدها وأسست
لها جمعيات مهنية محلية ودولية تعقد االمتحانات التأهيلية لعضويتها ،وتحرص على تطوير
مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك المهني بين أعضائها وتعمل على حماية وحفظ استقالليتهم
اء
وممارسة الرقابة المهنية عليهم والقيام بكل ما من شأنه يعمل على تحسين سمعة المهنة سو ً
فيما يتعلق بالممارسة المهنية أو الخدمة (البحيصي.)2010 ،
وتقوم فاعلية عملية التدقيق على مفهومين رئيسيين األول :هو المفهوم العام للجودة ممثلة في
خصائص األداء المهني لمدقق الحسابات التي تلبي طلبات مستخدمي القوائم المالية ،والثاني:
ه و المفهوم التشغيلي لجودة التدقيق الذي يبدأ بتحديد احتياجات مستخدمي القوائم المالية ،حيث
يقوم المدقق بترجمة هذه االحتياجات إلى معايير قابلة للتنفيذ ،ثم تكون الخطوة التالية باإللتزام
بالمعايير الهنية عند تنفيذ التدقيق ،وذلك بالتخطيط الجيد ووضع البرامج المالءمة واإلشراف
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أيضاً على تنفيذها ،مما يؤدي إلى تقليل مخاطر عدم الكشف عن المخالفات واألخطاء الجوهرية
التي توجد في القوائم المالية ( الخالدي.)2013 ،
وال يغفل في هذا الجانب دور االحتالل اإلسرائيلي الذي عمل على طمس هوية مهنة المحاسبة
والمراجعة والحيلولة دون قيام المهنة بتحقيق أهدافها الرئيسية ،السيما أهدافها اتجاه الحياة
االقتصادية ،حيث إن مهنة المحاسبة والتدقيق في فلسطين كغيرها من المهن األخرى التي ال تقل
أهمية عنها في المجتمعات المتقدمة لما لها دور فاعل في المحافظة على موارد الدولة تنمية
وبناء على ما سبق سوف
االقتصاد الوطني سواء في القطاع العام أو الخاص (القيق.)2012 ،
ً
يقوم الباحث في هذا المبحث بالتعرف على نشأة مهنة التدقيق في فلسطين وتطورها ،واقع مهنة
تدقيق الحسابات ،طبيعة عمل مكاتب المحاسبة والتدقيق في قطاع غزة ،الخدمات التي تقدمها
مكاتب المحاسبة والتدقيق ،اإلطار النقابي والمؤسسي لمهنة تدقيق الحسابات في فلسطين،
المعيقات التي تواجه مهنة تدقيق الحسابات.
أولُ :نشأة مهنة التدقيق في فلسطين وتطورها:

بدأت مهنة مراجعة الحسابات بالظهور في بدايات القرن العشرين بعد االنتداب البريطاني على

فلسطين عام 1919م ،وبرز أول تشريع لمهنة مراجعة الحسابات في قطاع غزة والذي كان
مستمدًا من قانون الشركات البريطاني رقم ( )18لعام 1929م ،وما تميزت به هذه المرحلة هو
تدعيم مبادئ استقاللية مراجع الحسابات الخارجي حيث إن الترخيص لمزاولة المهنة يمنح من
الحكومة والتي يحظر على كل من يعمل موظفًا أو مدي ًار أو مساهمًا أو شريكًا في الشركات
بممارسة مهنة مراجعة الحسابات ،واشترطوا استقاللية مراجع الحسابات كما اشترطت تلك القوانين
أيضاً االطالع في أي وقت على دفاتر وسجالت الشركة وحق اإليضاحات والمعلومات التي
يراها ضرورية لعملية مراجعة الحسابات ،مقابل تقديم تقرير للمساهمين يبين فيه مدى حصوله
على اإليضاحات والمعلومات التي طلبها وإبداء رأيه عن مدى تصوير القوائم المالية لوضع
الشركة المالي (الخزندار .)2008 ،ونتج عن حرب 1948م تبعية قطاع غزة إدارياً لجمهورية
مصر العربية والضفة الغربية للمملكة األردنية الهاشمية ،أما في قطاع غزة فقد بقي القانون
االنجليزي  1929/18ساري المفعول طول فترة حكم اإلدارة المصرية حتى العدوان اإلسرائيلي
عام 1967م ،في حين بقي نفس القانون ساري المفعول في الضفة الغربية حتى عام 1961م
فقط ،حيث تم استبداله بالقانون األردني رقم ( )10لعام 1961م ،وبعد العدوان اإلسرائيلي عام
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 1967م واحتالله الضفة الغربية وقطاع غزة أبقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي القوانين التي
تنظم المهنة على حالها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ،وقد أنشأ االحتالل في هذه الفترة
ما يسمى بديوان المحاسبة والذي يتبع األدارة المدنية ومن المهام المناطة به تدقيق حسابات
المؤسسات التابعة لإلدارة المدنية في القطاعات المختلفة ،ورفع التقارير لضباط الركن ،ولقد تم
تشكيل لجنة لإلشراف على منح رخص مزاولة مهنة التدقيق وفقًا لقانون 1961/10م ،حيث تم
منح هذه الرخصة للقليل من مدققي الحسابات (القيق.)2012 ،
وبعد استالم السلطة الوطنية لقطاع غزة في عام 1994م استمر العمل بنفس القانون إلى أن
صدر مرسوم رئاسي بتعميم العمل بالقانون رقم ( )10لعام  1961على كامل األراضي
الفلسطينية والذي أخذ عليه معالجة مهنة المراجعة دون المحاسبة والقطاع الخاص دون العام،
وكذلك تحديد الحقوق وااللتزامات دون تحديد معايير للمهنة ،ولم يشتمل على ضوابط وأخالقيات
وسلوكيات لممارسة المهنة ،وفي العام 2004م أقر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون جديد
لتنظيم المهنة يحمل رقم ( )9لعام 2004م( ،أبو هين .)2005 ،وقد أدى صدور هذا القانون
إلى حدوث جدل كبير في أوساط الممارسين للمهنة وسجلت عليه العديد من المآخذ ،ووجه إليه
الكثير من االنتقادات من قبل المختصين (جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية)2005 ،
أهمها:
 -1أعتمد المشروع الفلسطيني في هذا القانون على تطبيق القانون األردني رقم ( )32لعام
1985م ،والملغي أصالً في األردن بموجب القانون رقم ( )73لسنة 2004م.

 -2تجاهل القانون بعص األمور الرئيسة والمهمة زمنها تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة
بشكل شامل واقتصر على معالجة مهنة التدقيق ومتجاهالُ بذلك المهنة األم وهي
المحاسبة.
 -3استحدث القانون جمعية جديدة واقترح تسميتها جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية دون
توضيح دور جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية والتي تزاول عملها حسب قانون
الجمعيات رقم ( )1لسنة 2000م ،ومرخص لها بالعمل منذ العام 1979م.
 -4وجود تعارض بين بعض مواد القانون ،مثل صالحية منح الترخيص وإذن المزاولة،
وتداخل الصالحيات بين مجلس المهنة وجمعية مدققي الحسابات المنشأة بالقانون،
وازدواجية العقوبات التأديبية.
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 -5أجاز القانون بحسب المادة رقم ( )9منح ترخيص مزاولة مهنة تدقيق الحسابات من غير
الحاصلين على المؤهل العلمي بكالوريوس التجارة تخصص المحاسبة مما يشكل خلالً
فنيًا حيث يسمح لغير المؤهلين علميًا بمزاولة المهنة مع وجود غطاء قانوني لذلك.

 -6اشترط القانون على طالبي الترخيص االنتساب إلى إحدى جمعيات المدققين القانونيين
رغم أن شروط االنتساب الجمعيات المهنية هو الحصول على الترخيص.
 -7لم يشترط القانون لعضوية مجلس المهنة أن يكونوا من المحاسبين ،األمر الذي يعني
إمكانية تكوين مجلس يشرف على المهنة ويكون بعض أعضائه ممن ال ينتمون إلى هذه
المهنة ،وبالتالي توقع تشكيل مجلس م هني ال يرقى إلى مستويات التنظيم السليم للمهنة
وال إلى مواكبة التطلعات المستقبلية لتطوير المهنة.
ومع زيادة عدد الخريجين الجامعيين من المحاسبين وفي إطار مواجهة االحتالل بدأت تظهر
اهتمامات من المجتمع الفلسطيني ذاته بمهنة المحاسبة والمراجعة حيث تشكلت جمعيتان مهنيتان
األولى بالضفة الغربية الفلسطينية وهي جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية والتي كانت
فراعًا لجمعية مدققي الحسابات القانونيين األردنية والتي أنشئت بموجب القرار رقم ( )42لسنة
1986م والتي صرح قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم ( )32لسنة 1985م بإنشائها في األردن،
والثانية في قطاع غزة التي تأسست في العام 1979م ووضع لها نظام داخلي ،هذا وأقتصر دور
الجمعيات المذكورة في تلك الفترة على الدور النقابي والسياسي باإلضافة إلى تطوير قدرات
المحاسبين ومدققي الحسابات عبر دورات تدريبية متنوعة ،دون أن يكون ألي منها دور يذكر في
تنظيم المهنة ،هذا وتعتبر جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية كبرى الجمعيات المذكورة
حيث زاد عدد أعضائها في منتصف العام  2011إلى  6500عضو.
ثانياً :واقع مهنة تدقيق الحسابات
تعود بدايات التطور العلمي في مجال التدقيق إلى ظهور الكتابات األولى للكاتب ماتنهايم عام
1869م ،والتي ركزت على االقتراحات الخاصة باكتشاف ومنع الغش واألخطاء (،1951
 .)Moyerيفهم من مفهوم التدقيق أن عملية التدقيق عملية منظمة تعتمد على التخطيط المسبق،
وأن أدلة اإلثبات هي الوسيلة الوحيدة لتقييم األحداث االقتصادية بموضوعية ،وأن الرأي المهني
للمدقق له الدور األساس في تحديد مدى خلو البيانات المالية من األخطاء الجوهرية ،ونتيجة
لتطوير التدقيق فقد تطورت أهدافه من اكتشاف الغش واألخطاء والتالعب واالختالس إلى الهدف
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الجديد وهو تقرير ما إذا كانت البيانات المالية تعبر وبصورة صحيحة وعادلة عن نتائج العمليات
في الفترة التي تمت بها وكذلك عن المركز المالي في نهاية الفترة (جمعة.)2009 ،
وتلعب مهنة التدقيق دو ًار رئيسًا في تقديم ونمو الوحدات االقتصادية في المجتمع ،ولقد نشأت
الحاجة والطلب على خدمات التدقيق من قبل المقترضين والمستثمرين والجهات الحكومية وغيرهم
من ذوي العالقة ،هذا نتيجة التعارض في المصالح بين المسؤولين عن إعداد وتقديم المعلومات
المحاسبية ،ومستخدمي القوائم المالية التي تتضمن هذه المعلومات ،أو نتيجة عدم توفر الخبرة
االزمة لمستخدمي القوائم المالية لفهم وتفسير ما تحويه من معلومات والتحقق من مصداقيتها،
حيث أن خدمات التأكد التي يقدمها المدقق تتضمن مجموعة من الخدمات تهدف إلى زيادة جودة
المعلومات التي تقدمها اإلدارة( .)Gray and Manson, 2005كما وأن مهنة التدقيق كغيرها
من المهن األخرى كالطب والهندسة لها دورها ومكانتها وأهميتها في المجتمعات المتطورة ،وتمتاز
مهنة التدقيق عن غيرها من المهن بأنها ال تحتاج إلى تقنية عالية أو استثمار مكلف كاالستثمار
في صناعة الكمبيوتر وغيرها ،وكل ما يحتاجه المدقق فقط هو الدراسة والتأهيل وتطبيق
المعلومات وااللتزام بالسلوك المهني ،إن المهنة بشقيها المحاسبة والتدقيق تعتمد على قدرات
ونوعية التأهيل والتدريب وعلى إبداع المحاسب أو المدقق المهني (دهمش.)1996 ،
ويتبين مما سبق أن مهنة المحاسبة والتدقيق قد حظيت بإهتمام واسع وحرص كبير على
تطويرها وجعلها مواكبة للتغيرات المستقبلية ،ويذلل ذلك على أن المهنة مستمرة بالتقدم والتطور
والحاجة الملحة لها ،وتقع مسؤولية النهوض بالمهنة على مزاوليها وهي في تطور ونمو مستمر.
ثالثًا :طبيعة عمل مكاتب المحاسبة والتدقيق في قطاع غزة
في ظل اإلحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة كادت مهنة تدقيق الحسابات أن تكون معدومة ،حيث
تعرضت إلى إهمال كبير ولفترة طويلة من الزمن وذلك بسبب ضعف النشاط اإلقتصادي في
قطاع غزة ،وقلة اإلستثمار ،وعدم إنتشار الشركات المساهمة العامة ،أدى ذلك كله إلى تراجع
كبير لمهنة المحاسبة والتدقيق وعدم تطور المهنة بشكل مناسب ،وبعد فرض وتطبيق ضريبة
القيمة المضافة من قبل االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة بأمر عسكري إنتعشت مكاتب
المحاسبة وزاد عددها حتى وصلت في يونيو  1995إلى ( )45مكتب (حلس ،جربوع.)2001 ،
في هذه الفترة برزت وظيفة المحاسبة لألغراض الضريبية ،فالسياسة الضريبة غير العادلة التي
انتهجتها سلطات اإلحتالل جعلت الخدمات الضريبية من أولى إهتمامات مكاتب المحاسبة وعلى
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رأس مهامها ،حتى أصبح لدى الكثيرين مفهوماً خاطئاً بأن المحاسبة بدون ضريبة تعني غيابًا
للمهنة وتم حصر العمل المحاسبي في العمل الضريبي.
بعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية والشروع في تكوين شركات ومؤسسات إقتصادية ،وإنتشار
البنوك والمؤسسات المالية أصبحت الحاجة ماسة لزيادة تفاعل مهنة المحاسبة وإختالف طبيعة
عملها بما يتالئم مع التغي ارت الحادثة في النشاط االقتصادي الجديد ،إال أنه يغلب على معظم
هذه المكاتب أنها صغيرة الحجم من حيث رأس المال ،والملكية ،وحجم األعمال التي تقوم بها،
وتعود أغلبية هذه المكاتب ألشخاص غالباً ما يكون محاسب واحد ،والقليل من هذه المكاتب تعود
لشركات محاسبية كبرى ودولية مثل شركة طالل أبو غزالة الدولية ،وشركة سابا لتدقيق
الحسابات ،وشركة ارثر إندرسون (أبو هين.)2005 ،
رابعًا :الخدمات التي تقدمها مكاتب المحاسبة والتدقيق
تعتبر الخدمات التي تقدمها مكاتب المحاسبة والتدقيق لعمالئها من الخدمات الخاضعة لتعليمات
رسمية ،وبعض هذه التعليمات تأتي على شكل تشريعات حكومية ،وبعضها اآلخر على شكل
تعليمات ذاتية ،فبالنسبة للتشريعات الحكومية المتعلقة بهذا النوع من الخدمات قد وردت في
معظم القوانين في مختلف دول العالم ،أما التشريعات الصادرة عن تنظيم معين لمهنة محددة،
كالنقابات واالتحادات والتجمعات ،كنقابة المهندسين والمحامين واألطباء وغيرهم فالبد لممارسي
تلك المهن من اإلنصياع لتطبيق هذه التشريعات /أما المحاسبون القانونيون في أي قطر فينظم
عملهم ونوعية الخدمات التي يقدمونها مجلس معايير المحاسبة والمراجعة الدولي ،الذي تبنت
دول عديدة في العالم هذه المعايير (عريقات ،والدباغية .)1347 :2011 ،وتختلف أنواع
الخدمات التي تقدمها مكاتب وشركات التدقيق في قطاع غزة والتي يمكن إجمال أبرزها فيما يلي
(أبو يوسف:)61 :2011 ،
 -مراجعة وتدقيق الحسابات وفقًا لقواعد ومعايير المراجعة المعتمدة.

 وضع األنظمة المالية والمحاسبية واألنظمة اإلدارية كشؤون الموظفين وغير ذلك. تقديم الخدمات االستشارية المختلفة في الشؤون المحاسبية والمالية. تقديم خدمات االستشارات الضريبية. -المساعدة في تأسيس الشركات الجديدة.
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خامساً :اإلطار النقابي والمؤسسي لمهنة تدقيق الحسابات في فلسطين
 -1نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية:)http://www.paaa.ps, 15\5\2018( :
نقابة مهنية تأسست عام  1979م في مدينة غزة وتتمتع بالشخصية المعنوية وبذمة مالية مستقلة،
ولها حق التملك والتصرف في األموال والحقوق ،ويكون مقرها الرئيسي مدينة القدس ،وتتخذ من
مدينة غزة مق ًار مؤقتًا لها ويكون للجمعية في مدينتي غزة ورام هللا مراكز رئيسية وللجمعية أن
تنشئ فروعاً لها في أي مكان من فلسطين.
ومن أهداف النقابة كما جاء في نظامها األساسي المعدل سنة 2000م ما يلي:
 رفع مستوى المهنة ووضع القواعد السليمة لمزاولتها وفقًا للمعايير واألصول العلميةوالعملية.

 رفع المستوى المهني للمحاسب والمراجع بكافة الطرق والوسائل التي تكفل ذلك. إيجاد الحلول السليمة للمشكالت والموضوعات المهنية المختلفة. تنمية روح التعاون بين أعضاء الجمعية والسعي لرعاية شئونهم. جمع كلمة المحاسبين والمراجعين والمحافظة على حقوقهم والدفاع عن مصالحهمالمشروعة.
 توعية الجمهور بأهمية وفوائد التطبيق المحاسبي السليم. -2جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية:
هي جمعية مهنية فلسطينية مستقلة ماليًا وإداريًا ومؤسسة بموجب المادة ( )17من قانون مزاولة
مهنة تدقيق الحسابات رقم ( )9لسنة ( )2004والكائن مقرها في مدينة رام هللا ويبلغ عدد
أعضائها حوالي  200عضو.
تأسست جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية سنة 1995م تحت الرقم ( )5026بموجب
الترخيص الصادر عن و ازرة الداخلية الفلسطينية وفقًا ألحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات
األهلية رقم ( )1لسنة ( ،)2000كما وتتمتع الجمعية بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي
وإداري ويحق لها امتالك األموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية
الالزمة لتحقيق أهدافها.
وفقاً للنظام الداخلي للجمعية يدير الجمعية هيئة إدارية منتخبة تتكون من ( )9أعضاء تجتمع
بشكل دوري لمناقشة األمور التي تهم الجمعية.
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تهدف جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية إلى رفع المستوى العلمي والعملي للممارسة
المهنية في فلسطين من خاللhttp://www.pacpa.ps, 15/5/2018 :
 تطوير مستوى الكفاءة العلمية والمهنية لألعضاء. تنمية وتوثيق روح التعاون بين أعضاء الجمعية ورعاية مصالحهم وتدعيم استقالليةاألعضاء العاملين.
 المحافظة على آداب وسلوكيات المنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارستها والمساهمة فيتطوير ذلك بما في ذلك القيام بأعمال التدريب على أعمال التدقيق.
 تشجيع ورعاية البحث العلمي في المجاالت المختلفة للمهنة. عقد الدورات التدريبية الهادفة لرفع والرقي بمستوى مزاولة المهنة في فلسطين. عقد المؤتمرات والندوات وورشات العمل في المواضيع ذات العالقة بالمهنة. التنسيق مع اإلتحادات المحلية العربية والدولية والتي لها عالقة بالمهنة والحصول علىعضويات تلك اإلتحادات والمشاركة في نشاطاتها بما ال يتعارض مع أهدافها.
 العمل على تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية وقواعدوآداب سلوكيات المهنة الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين.
 التنسيق مع جهة االختصاص بخصوص إعداد وعقد االمتحانات الخاصة بالمتقدمينللحصول على رخصة مزاولة المهنة.
 إصدار الكتب والمجالت والترجمات والدوريات والمنشورات التي من شأنها تطوير المهنةورفع مستوى القائمين عليها.
 توفير الخدمات االجتماعية والصحية وعمل نظام للضمان االجتماعي لألعضاء والعملعلى إنشاء صندوق للتقاعد.
 التنسيق مع المؤسسات الخاصة والعامة من أجل تفعيل دور الجمعية وتحقيق أهدافها. أية أهداف أخرى تراها ضرورية وتخدم المهنة. -3مجلس مهنة تدقيق الحسابات:
يتمتع المجلس بالشخصية االعتبارية واألهلية ويشكل من( :قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات
رقم ( )9لعام )2004
 -وكيل و ازرة المالية (رئيساً).

 نائب رئيس هيئة الرقابة العامة (نائبًا للرئيس).53

 مراقب الشركات في و ازرة االقتصاد الوطني (عضواً). -مراقب البنوك في سلطة النقد (عضواً).

 ممثلين إثنين عن جمعية مدققي الحسابات. أكاديمي مختص في المحاسبة يسميه وزير التربية والتعليم العالي.ومن المهام التي يختص ويهتم بها المجلس المهام التالية:
 منح رخص مزاولة مهنة التدقيق. إقتراح اللوائح التنفيذية. توقيع الجزاءات التأديبية على المدققين المخالفين. -إجراء االمتحانات المطلوبة للترخيص وفقًا لالئحة التنفيذية.

سادسًا :المعيقات التي تواجه مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين

شهدت مهنة تدقيق الحسابات توسعًا كبي ًار خالل السنوات العشر الماضية ،كما يتجلى ذلك من
خالل عدد المكاتب المرخصة أو عدد العاملين في هذه المكاتب ،وبالطبع فإن السبب الرئيسي
لهذا التوسع هو الزيادة الكبيرة التي طرأت خالل األعوام األخيرة في عدد المنشأت التجارية
والمنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين ،والتي تعمل بموجب أنظمة واتفاقيات تقتضي
تقديم حسابات مدققة من قبل مكاتب مرخصة ،إال أن هذا النمو السريع لهذه المهنة صاحبة
بعض المعيقات في بنية منشآت التدقيق ،مما أدى النعكاسات جوهرية على أداء كثير منها،
ولعل أبرز المعيقات هي ما يلي( :الداود)24-23 ،2014 ،
أ -لم يطبق في عملية ترخيص وإعادة ترخيص مكاتب التدقيق مواصفات وشروط مهنية
فعالة تتعلق بمستوى أداء هذه المكاتب.
ب -تخضع كثير من المكاتب للسيطرة العائلية بشكل مفرط ،مما يؤدي في معظم األحيان
إلى قصورات هامة من حيث مستوى الخبرة الحقيقية المتوفرة لدى مسؤولين هذه
المكاتب.
ت -لقد أدى دخول الشركات الدولية للسوق الفلسطيني إلى انعكاسات بعيدة األثر على هذه
المهنة ،كان بعضها ايجابيًا واألخر سلبيًا ،ومن االنعكاسات السلبية التأثير على مدى
االلتزام بالمعايير الدولية والضوابط األخالقية.

ث -اللجوء المفرط لمكاتب التدقيق للمنافسة السعرية من أجل الحصول على العمل ،بل
واالستعداد لتقديم نتائج عملية التدقيق بالشكل الذي ينسجم مع رغبات المالكين
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والمسؤولين في اإلدارة ،وكما تلجأ غالبية مكاتب التدقيق إلى تقديم خدمات تسوية
الحسابات الضريبية ،وا لتي أصبحت في واقع الحال تشكل المحور األساسي لعملية
التدقيق ،وهذا يتعارض مع المهمة األساسية لهذه المكاتب.
ج -قيام مجالس اإلدارة في المنشآت التجارية والمنظمات غير الحكومية بممارسة مسؤولية
تعيين المدققين وتحديد أتعابهم وشروط عملهم ،علماً بأن هذه المسؤولية من اختصاص
الهيئات العامة لدى قيامها بعقد اجتماعاتها العادية السنوية.

ح -أدى التراجع الكبير في المستوى المهني لمهنة التدقيق في فلسطين إلى تأكل ثقة
المستثمرين المقيمين في الخارج وكذلك الداخل بدقة وصحة البيانات المالية.
خ -عزوف غالبية المؤسسات الدولية عن التعامل مع مكاتب التدقيق المحلية ،وتوجهها
لمكاتب التدقيق الدولية التي فتحت فروعًا لها في فلسطين ،والتي تبدي إلتزامًا أكبر

بالمعايير ومتطلبات الجودة ،واهتمامًا أكبر بالمستوى الفني لدى المدققين العاملين لديها.
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المحور الثاني :دوائر الضريبة
تمهيد
تعتبر اإليرادات المحصلة من الضرائب الجزء األكبر من اإليرادات العامة للدول الحديثة ،وتشكل
الضريبة إحدى أهم الوسائل المالية التي تمكن الدولة من التدخل في توجيه النشاطات االقتصادية
في االتجاه الذي يتوافق مع سياسات وأهداف الدولة ،فكانت الضريبة ولم تزل حتى اآلن العامل
الرئيسي في تمويل الموازنة العامة ،ومسألة الضريبة تهم العديد من قطاعات المجتمع ،فهي تهم
القطاع العائلي وقطاع األعمال واالقتصاد واالستثمارات والقطاع الحكومي.
تستخدم الضريبة في تحقيق أهداف المجتمع المالية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها ،حيث
تستخدم في تمويل الموازنة العامة ،وتستخدم في رفع الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية ،وتوجيه
الموارد االقتصادية الستغاللها على أكل وجه ،وكذلك تعتبر الضريبة وسيلة لتحقيق االستقرار
االقتصادي ،وتحقيق العدالة االجتماعية التي تتمثل في إعادة توزيع الدخول بين مواطني الدولة
مما يساهم في تحقيق األمن الداخلي والرفاه في المجتمع.
لم يكن مفهوم الضريبة واحد دائما ،فعندما لم تكن التجمعات البشرية قد نشأت بعد لم يكن هناك
أي نوع من الضرائب ،وقد تميز هذا العصر بأن هناك اكتفاء ذاتي وظروف معيشية بسيطة،
وعدم وجود أية عالقات مشتركة بين الناس ،وبالتالي فإن الفرصة لم تكن مهيأة لوجود الضرائب،
لكن مع تطور حياة اإلنسان واستقرار الجماعات البشرية ظهرت السلطة التي تعهدت بتوفير
األمن والحماية.
وعليه ظهرت الضرائب لغايات اإلنفاق على احتياجات المجتمعات ،وكانت السلطة هي الجهة
المخولة بجمعها ،ومن ذلك نالحظ أن ظهور الضرائب كان مرافقا لوجود الدول واستقرار
المجتمعات وتطورها ،ومع التطور في نواحي الحياة وظهور احتياجات مختلفة لإلنسان
اقتصادية ،اجتماعية ،وسياسية ساهمت الضريبة في تحقيق التنمية في شتى المجاالت وظهرت
أهداف مختلفة لها مع سعي دائم من قبل الحكومات في دول العالم لتوفير األموال الكافية من
التحصيالت لتأدية االلتزامات (.)hankok, 1995
أو ًل :تعريف الضريبة:
من خالل اإلطالع على مجموعة األدبيات المحاسبية والقانونية والضريبية المتعلقة بتعريف
الضريبة ،فإن تركيز معظم الباحثين كما يتمحور في اتجاهين ،وهما:
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التعريف التقليدي للضريبة :هي فريضة نقدية يلتزم الفرد بتأديتها إلى الدولة وفقاً لقواعد وقوانين
تشريعية وبصفة نهائية بهدف تغطية النفقات العامة بدون مقابل (أبو جبارة.)1976 ،
وهي انتزاع يؤخذ من القطاع الخاص من أجل دعم الحكومة (.)Pratt & Kulsurd, 1994
يالحظ أن التعريف التقليدي كان ينظر إلى الضريبة كوسيلة لجني األموال لخزينة الدولة لسداد
التزاماتها دون أن يكون لها أي أهداف أخرى.
التعريف الحديث للضريبة :استقطاع نقدي يفرض من قبل السلطات العامة على األشخاص
الطبيعيين وكذلك االعتبارين وفقاً لمقدرتهم التكليفية بطريقة نهائية بال مقابل بقصد تغطية األعباء
العامة ولتحقيق تدخل الدولة (الخطيب.)1992 ،
والضريبة كذلك :فريضة تأخذها الدولة جب ًار ،وهي ليست جزائية ،وتؤخذ من القطاع الخاص إلى
القطاع العام ،وتفرض بشكل محدد من قبل الحكومة وبال مقابل ،لتحقيق األهداف االقتصادية
واالجتماعية المختلفة (.)Sommrefield, etal, 1978
ويرى الباحث أن التعريف الحديث ال يختلف عن التعريف التقليدي بل يزيد عليه في أن جني
المال من المكلفين ليس هو الهدف الوحيد الذي تسعى له الدولة ،بل إن هناك أهداف اقتصادية
واجتماعية وسياسية أخرى.
ثانيًا :أهداف الضريبة وآثارها
 : -1أهداف الضريبة
لقد تطور دور الضريبة ،فلم يعد الهدف من جباية الضرائب يقتصر على تغطية النفقات العامة
فقط ،وإنما أصبح للضريبة أهداف متعددة أخرى ،وتسعى الدول إلى تحقيق هذه األهداف من
خالل السياسات الضريبة التي تتبعها عند فرضها للضرائب ،ومن أهم هذه األهداف ما يلي:
أ -األهداف المالية للضرائب:
حيث تسعى أغلب الدول فب العالم إلى جباية األموال الالزمة لتغطية نفقاتها العامة من خالل
الضرائب ،وتشكل هذه األموال العنصر األهم في موازنة الدول النامية ،حيث أنه من خاللها
تستطيع الدولة القيام باإلنفاق العام ،وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين (الدحلة،
.)18 :2004
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ب -األهداف الجتماعية للضرائب:
هناك أهداف إجتماعية متعددة تسعى الدول إلى تحقيقها من خالل فرض الضرائب ،ومن أهم
هذه األهداف ما يلي:
 محاولة تقليل الفوارق بين أفراد المجتمع ،ومنع تركز الثروات في أيدي عدد قليل منأفراد المجتمع ،ومن األمثلة على ذلك :قرض ضرائب مرتفعة على السلع الكمالية التي
يقبل على شراءها األغنياء ،وفرض معدالت ضريبة منخفضة على السلع األساسية التي
يقبل على شراءها الفقراء ،وفرض الضرائب التصاعدية حسب شرائح الدخل.
 معالجة أزمة السكن :ويكون ذلك عن طريق إعفاء رأس المال المستثمر في هذا القطاعمن الضرائب لفترة محددة.
 معالجة الظواهر اإلجتماعية السيئة ،من خالل فرض ضريبة مرتفعة على بعض اآلفاتالمضرة مثل التدخين ،والكحول.
 التحكم بعملية النسل ،من خالل تطبيق السياسة السكانية ،فالدول التي يكون فيها عددالسكان قليل وتسعى لزيادة عدد السكان ،يمكن لها أن تتخذ إجراءاً بتخفيض نسب

الضرائب على دخول األفراد ،أما الدول التي تعاني من الزيادة في أعداد سكانها ،فيمكنها
أن تتخذ إجراءًا بزيادة معدل الضرائب المفروضة على دخول األفراد مثل الصين (ملحم:

.)20: 2006

ت -األهداف السياسية للضرائب
لقد أصبحت الضريبة عامالً مهمًا في مختلف إقتصاديات الدول النامية والدول المتقدمة على
حد سواء ،ولذلك تقوم الدول بإستخدام السياسات الضريبية التي تهدف إلى التأثير بشكل إيجابي
على اإلقتصاد فيها ،زمن أهم هذه السياسات ما يلي:
 تشجيع بعض النشاطات اإلنتاجية :وذلك من خالل إعفاء تلك النشاطات من الضرائبأو جزء من هذه الضرائب ،وقد لجأ لهذا األسلوب الكثير من الدول النامية ،وذلك من
أجل تشجيع اإلستثمار السياحي والصناعي ،وكذلك فإن بعض البلدان المتطورة مثل
سنغافورة لجأت إلى إعفاء اإلستثمار األجنبي من الضرائب لجذب رأس المال األجنبي
لديها ،إضافة إلى حماية المنتج الوطني ،عن طريق فرض الضرائب الجمركية على
السلع المستوردة التي تنافس السلع المحلية (منذر.)9 :2005 ،
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 ضبط سياسة اإلستهالك للسلع والخدمات ،وتلجأ إليها الدولة في حالتين (عرقاوي،:)12 :1983
أ -تقليل التضخم المالي أو إمتصاص أكبر قدر ممكن من األموال المتداولة لتقليل الطلب
على السلع وباألخص السلع الكمالية ،ويكون ذلك بفرض ضرائب جديدة ،أو برفع
معدالت سعر الضريبة ،وهذا يؤدي إلى تقليص التضخم النقدي.
ب -معالجة الركود اإلقتصادي :حيث يمكن اللجوء للضرائب لمعالجة حالة الركود واإلنكماش
اإلقتصادي ،حيث أنه خالل هذه الفترة تقل القوة الشرائية للمنتجات ،وتقوم الدول بزيادة
القوة الشرائية لدى المواطنين من ذوي الدخول المتدنية ،عن طريق تخفيض معدالت
الضريبة ورفع اإلعفاء الضريبي ،وزيادة اإلعفاءات العائلية ،وتخفيض معدالت الضرائب
غير المباشرة على السلع التي يحتاجها الجميع مثل :الخبز ،الحليب.. .،إلخ (موقع
إلكتروني  )http://alaresh, yoo7.com/t1756-topicالساعة11:27:مساءًا،

بتاريخ 2018/05/19م.

ت -تحفيز اإلستثمار وتشجيع إنتقال رؤوس األموال من منطقة إلى أخرى عن طريق
تخفيض أسعار الضرائب وإعفاء بعض المشاريع الجديدة لعدة سنوات (اليحيى:1996 ،
.)49
ث -إستخدام الضريبة لمنع التمركز في المشاريع اإلقتصادية :ويكون ذلك عن طريق فرض
ضرائب خاصة على إندماج الشركات التي تتجه نحو التمركز ،وفرض ضرائب خاصة
على كل مرحلة من مراحل اإلنتاج في الشركات المتجهة نحو التكتل ،وهذا يزيد من
تكلفة السلع المنتجة ،وبالتالي يؤدي ذلك للحد من التمركز والتكتل في النشاط
اإلقتصادي (منذر.)2005 ،
 -2اآلثار اإلقتصادية للضرائب
يمكن حصر اآلثار اإلقتصادية للضريبة في المجاالت اآلتية:
أ -أثر الضريبة على اإلنفاق اإلستهالكي :حيث أنه إذا فرضت الضريبة على المكلفين
ذوي الدخل المحدود ،فذلك سوف يؤدي إلى تقليل لالستهالك من السلع التي يكون
الطلب فيها عالي المرونة مثل السلع الكمالية ،وسوف يتوجهون للسلع التي يكون الطلب
فيها عديم المرونة ،مع األخذ بعين اإلعتبار األمور األخرى التي تؤثر في اإلستهالك
مثل الفائدة ،ودرجة توفر السلعة ،وعدد السكان (العمور.)46 :2007 ،
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ب -أثر الضريبة على المستوى العام لألسعار :تؤثر الضرائب بشكل فعال على المستوى
العام لألسعار ،ويختلف هذا التأثير حسب طبيعة الضريبة ،فإذا كانت الضرائب مباشرة،
فإن ذلك يؤدي إلى إنخفاض المستوى العام لألسعار ،بحيث تفرض الضريبة على
الدخول.
ت -أثر الضريبة على اإلدخار :وتعتبر الضرائب المفروضة على الدخل ذات تأثير سلبي
على اإلدخار ،حيث أنها تقلل حجم اإلدخار ،وبنسبه تفوق نسبة االستهالك ،حيث
يستمر األفراد في االستهالك على حساب اإلدخار (غازي.)165 :1992 /
وبالتالي فإن الضرائب على الدخول المالية التي كان يدخر أصحابها جزءاً كبي اًر منها تقلل من
قدرة هؤالء على اإلدخار ،أما الضرائب على الدخول الصغيرة التي ال يملك أصحابها فائضًا ال
تؤثر على مقدرة هؤالء األفراد على اإلدخار ،ألنهم ال يدخرون أصالً ،وتؤدي الضرائب على
المدخرات إلى خفض الميل لإلدخار.
ث -أثر الضرائب على عنصر العمل :حيث أنه يمكن أن يكون للضريبة أثر إيجابي على
قدرة العمل ،وذلك عندما يتم تخفيض الضريبة على أجر العاملين ،بحيث تعطي حاف ًاز
للعمال لزيادة ساعات عملهم ،وذلك للمحافظة على مستوى دخولهم ،وبالتالي هذا يؤدي

إلى زيادة حجم اإلنتاج ،أو قد تؤثر الضريبة بشكل سلبي عندما يتم فرض ضريبة عالية
على األجور ،وهذا يؤدي إلى التقليل من قدرة األفراد على العمل ،ويتجهون نحو
تخفيض ساعات العمل وزيادة ساعات الرحة ،وبالتالي تقليل حجم االنتاج والتأثير بشكل
سلبي على اإلقتصاد الوطني ككل (حمد هللا.)77-76 :2005 ،
ج -أثر الضريبة على توزيع الدخول :حيث يتخذ إعادة توزيع الدخل الوطني شكلين رأسي
أو أفقي ،الشكل الرأسي يعني التغير في حجم الدخل الوطني الذي يحصل عليه األفراد
في فئات الدخول المختلفة ،وتختلف آثار الضريبة حسب طبيعتها ومجال تطبيقها،
فالضرائب النسبية ال تراعي أعباء المكلف بها ،وبالتالي يزيد عبؤها على أصحاب الدخل
المنخفض ،وينخفض عبؤها على أصحاب الدخل المرتفع ،أما الشكل األفقي فيعني
التمييز بين عناصر الدخل حسب المصدر والنوع ،كالتفرقة بين دخل العمل ودخل
الملكية وفي هذا المجال تلجأ الدولة إلى تخفيف عبء الضريبة على دخول العمل
(مصطفى.)104 :1990 ،
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ثال ًثا :الخدمات التي تقدمها دوائر الضريبة (صبري:)22-20 :1998,
 -1تعمل على حماية المنتج المحلي وذلك ليستفيد منه أصحاب المصانع والمشاريع.

 -2تمنح حوافز وإعفاءات لمشاريع معينة مما يحقق فائدة للمستثمر والمستهلك على ٍ
حد
سواء.
 -3تراقب على عمل الجمعيات من خالل الرقابة على المستندات.
 -4الدوائر الضريبية تمنح المكلفين تسهيالت إلدخال البضائع وذلك عن طريق اإلستيراد
والتصدير.
 -5تسمح للمكلفين بإصدار فواتير ضريبية وهي تعتبر مستندات قوية لتحصيل مستحقاتها
المالية من الغير.
ابعا :أنواع الضرائب في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية (نشوان:)258-212 :2017 ،
رً

 -1ضريبة الدخل :تفرض على كل أنواع الدخل ومصادره واألشخاص الذين يحصلون عليه
(معنويين أو طبيعيين) باستثناء ما تم اعفاءه بالقانون (وفقاً لمواد القانون  )6 ،7وتعتبر

ضريبة شخصية ألنها تراعي ظروف وأحوال المكلفين االجتماعية أو قد تكون عينية،
ألنها تفرض على الدخل بغض النظر عن الشخص (دخل شركات) وتشكل نسبة عالية
من إيرادات الدول المتقدمة بينما هي نسبة منخفضة من إيرادات الدول النامية.

وتعرف ضريبة الدخل بأنها ضريبة تدفع حب اًر إلى الدولة وهي غير ج ازئية وتدفع من القطاع
الخاص للقطاع العام ،وتفرض بشكل محدد مسبقًا بال مقابل ،ولتحقيق أهداف اقتصادية
واجتماعية مختلفة (سالمة وكلبونة.)1315 :2011 ،
 -2الرسوم الجمركية :وهي ضريبة تفرض على السلع المستوردة من دول أخرى ،وتضاف
إلى تكلفة السلع ،وتحقق إيرادًا كبي ًار للدولة ،إضافة إلى أنها تستخدم لحماية المنتج

المحلي ،وتكون عادة بنسب مئوية من تكلفة السلعة.

 -3ضريبة اإلنتاج :ويتم ذلك من خالل فرض رسوم يضاف مباشرة لسعر بيعها فور إنتاجها
لضمان عدم التهرب من فرضها خالل مراحل بيعها أو تسويقها.
 -4ضريبة المبيعات :وهي ضريبة تفرض على السلع حسب سعر البيع (سعر التجزئة)
وتكون نسبة مئوية متفاوتة ،وتقع على كاهل المستهلك للسلع حيث يتحمل هذه الضريبة
بمجرد شراءه السلعة.

61

 -5ضريبة القيمة المضافة :وتعتبر من الضرائب غير المباشرة التي تتميز بسهولة
التحصيل ،وتحقق إنتاجية عالية ،وال تسبب ردود فعل من المكلفين حيث يكزن االحتكاك
بين الضريبة والمكلف بعيدًا ،وهي تفرض على أساس اإلنفاق على السلع والخدمات،
وفي كل المراحل لإلنتاج أو البيع أو التوزيع واالستهالك النهائي ،وتسمى بهذا االسم،

ألنها تفرض على القيمة المضافة ،أي على إجمالي قيمة المبيعات بعد طرح المشتريات
نفسها (أي تفرض على إجمالي الربح للعمليات التجارية).
وتمتاز ضريبة القيمة المضافة بأنها مرنة أي يمكن للسلطة أن تستفيد منها بتطبيقات مرنة جداً
على السلع التي ال تريد تشجيعها فترفع قيمة ضريبتها ويمكن تطبيقها على السلع التي تريد
تشجيعها ولكن بنسبة اقل ،أي أن اآلل ية التي يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بها تجعلها قادرة
على تحقيق أهدافها واالستفادة من تلك الضريبة ،أي أن تحديد السلع واختيار النسب المحددة لها
واألخذ باالعتبار القدرة الشرائية للمستهلك هو من األمور الهامة (موقع الكتروني
.www.tashreen.com/daily/2002
وعند تعريف ضريبة القيمة المضافة ال بد من التعريف المالي للقيمة المضافة ،فالقيمة المضافة
هي الزيادة في القيمة السوقية للسلع والخدمات التي استخدمتها المنشأة والقيمة السوقية للسلع
والخدمات التي انبثقت عن المنشأة كنتيجة نهائية لنشاطها ،إن الزيادة في القيمة تتحقق نتيجة
مساهمة كل من األشخاص العاملين في المنشأة بما في ذلك المديرين ومساهمة األشخاص
الممولين لرأس المال ،وكذلك مساهمة الحكومة التي عليها مسؤولية الحفاظ على البيئة
االقتصادية واالجتماعية التي تعمل بها المنشأة (دهمش ،بال تاريخ.)27 :
 -6الضريبة على الثروة :وهي ضريبة تفرض على أساس الثروة أو رأس المال ،وذلك
بهدف تضييق الفجوة بين أفراد المجتمع ،وعدم تركز الثروة في فئات معينة ،وقد تكون
لمرة واحدة أو لمرات دورية وسنوية (موقع الكتروني ،الجامعة اإلسالمية ،محاسبة
الضرائب،
_(http://site.iugaza.edu.ps/shawareb/files/2010/02/Introduction_to
Taxes.doc).
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الخالصة:
تم تناول هذا المبحث في محورين ،وتناول الباحث في المحور األول واقع مهنة المحاسبة
والتدقيق في قطاع غزة ،نشأة مهنة المحاسبة والتدقيق وتطورها ،دوافع مهنة تدقيق الحسابات،
طبيعة عمل مكاتب المحاسبة والتدقيق ،اإلطار النقابي والمؤسسي لمهنة تدقيق الحسابات،
وتناول الباحث المعيقات التي تواجه مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين .وأنتقل الباحث للمحور
الثاني حيث تطرق إلى دوائر الضريبة والتعريف بالضريبة ،أهداف الضريبة وآثرها ،وأخي ًار تناول
الباحث أواع الضرائب في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية.
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الفصل الثالث :الدراسات السابقة
تمهيد
أو ًل :الدراسات الفلسطينية:
 المحور األول :الدراسات الفلسطينية التي تناولت موضوع جودة الخدمة: المحور الثاني :الدراسات الفلسطينية التي تناولت موضوع األداء التنظيمي:ثانيًا :الدراسات العربية:
 المحور األول :الدراسات العربية التي تناولت موضوع جودة الخدمات: المحور الثاني :الدراسات العربية التي تناولت موضوع األداء التنظيمي:ثالثًا :الدراسات األجنبية:
 المحور األول :الدراسات األجنبية التي تناولت موضوع جودة الخدمة: المحور الثاني :الدراسات األجنبية التي تناولت األداء التنظيمي:رابعًا :التعقيب على الدراسات السابقة.
خامسًا :أوجه الستفادة من الدراسات السابقة والفجوة البحثية.
الخالصة
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تمهيد:
يعتبر مسح األدب النظري والتبصر في الدراسات السابقة من مراحل منهجية البحث العلمي،
ويحقق الباحث من خالل هذه المرحلة فوائد عديدة ،منها التعرف إلى المساهمات السابقة لهذه
الدراسات في موضوع البحث ،وتعطي رصانة علمية للبحث بان البحث قام استكماال لجهود
اآلخرين ،والتعرف إلى ا لمناهج المستخدمة وأدوات جمع المعلومات وأساليب التحليل اإلحصائي،
ووفًقا لموضوع البحث َّ
فإن مجاالت األبحاث والدراسات التي اهتم بها الباحث باالطالع عليها
تم
شملت جودة الخدمات وكذلط األداء التنظيمي ،وفيما يلي سنتناول الدراسات السابقة ،والتي َّ
االطالع عليها.
اعتمد الباحث مبدأ تصنيف الدراسات في كل قسم حسب متغيرات الدراسة إلى:
أول :الدراسات التي تناولت جودة الخدمات ،وعددها (.)29
▪ ً
ثانيا :الدراسات التي تناولت األداء التنظيمي ،وعددها (.)22
▪
ً
▪ ثال ًثا :التعقيب على الدراسات السابقة.

ابعا :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة والفجوة البحثية.
▪ رً

أولً :الدراسات الفلسطينية:

المحور األول :الدراسات الفلسطينية التي تناولت موضوع جودة الخدمة:
 .1.3دراسة (وهبة )2018 ,بعنوان دور أبعاد المنظمة األخالقية في تحسين جودة الخدمات
المقدمة بالمنظمات غير الحكومية  -المحافظات الجنوبية
هدفت الدراسة التعرف إلى دور أبعاد المنظمة األخالقية في تحسين جودة الخدمات
تم تطوير
المقدمة بالمنظمات غير الحكومية  -المحافظات الجنوبية ،ولتحقيق أهداف الدراسة َّ
وتكون مجتمع
تم استخدام المنهج الوصفي التحليليَّ .
االستبانة لجمع البيانات الضرورية ،وكذلك َّ
وتم استخدام العينة
الدراسة من العاملين بالمنظمات غير الحكومية والبالغ عددهم (َّ ،)3617
وتم استرداد ( )330استبانة صالحة
العشوائية الطبقية ،حيث بلغ حجم العينة ( )360مفردةَّ ،
للتحليل بنسبة استجابة ( ،)%91.7واستُخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم اإلحصائية
( )SPSSلتحليل البيانات.
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التاليةَّ :
أن مستوى جودة الخدمات المقدمة
بالمنظمات غير الحكومية بالمحافظات الجنوبية كانت مرتفعة بدرجة كبيرة وجاءت بوزن نسبي
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(ُ ،)%75.57بعد التعاطف بوزن نسبي ( )%77.10وفي المرتبة األخيرة ُبعد الملموسية بوزن
نسبي ( .)%73.3وكذلك تبين وجود عالقة طردية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α ≤0.05بين أبعاد المنظمة األخالقية (مجتمعة) وجودة الخدمات المقدمة ،وبلغ معامل
تأثير جوهرًيا في
أيضا بينت الدراسة أن أبعاد المنظمة األخالقية تؤثر ًا
ارتباط العالقة (ً )0.795

جودة الخدمات المقدمة ،وقد فسرت ما نسبته ( )%63.3من التباين في المتغير التابع (جودة

الخدمات) .كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()a≤ 0.05
بين متوسطات آراء المبحوثين حول كل من (أبعاد المنظمة األخالقية ،جودة الخدمات) تعزى
إلى (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة).
وكانت أهم التوصيات على النحو التالي :العمل على دراسة احتياجات العاملين من التدريب في
مجال أخالقيات العمل بالمنظمة وتوجيههم للتدريب الداخلي أو الخارجي ،واالستعانة بذوي
االختصاص والخبرات من أجل التأكد من َّ
بناء على سد الفجوة بين المهارات
أن التدريب يقوم ً
والمعارف الحالية للعاملين وبين المهارات المطلوبة إلنجاز المهام .وأوصت أيضا بالعمل على
مواكبة المنظمات للتجهيزات التقنية الحديثة ،بحيث تكون مالئمة لنقاط تقديم الخدمات ،وذلك
عبر أنظمة معلوماتية محوسبة ،وكذلك االهتمام برفع مستوى التصميم الداخلي للمبانى.
 .2.3دراسة (األخرس )2017 ,بعنوان :هندسة العمليات اإلدارية ودورها في حسين جودة
الخدمات في بلديات محافظات غزة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إعادة هندسة العمليات اإلدارية ودورها في تحسين جودة
وباء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها
الخدمات في بلديات محافظات غزةً ،
فقد استخدم الباخث المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات
وقد اعتمد الباحث على العينة العشوائية الطبقية ،حيث كان مجتمع الدراسة موظفي بلديات
محافظتي خانيونس ورفح والبالغ عددهم ( )868موظف ،وبلغت العينة ( )266موظف من تلك
البلديات.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التنتائج أهمها ,أظهرت النتائج أن استخدام وتطبيق إعادة
هندسة العمليات في بلديات محافظتي خانونس ورفح كانت متوسطة حيث بلغت (،)%64.84
وأظهرت نتائج الدراسة أن جودة الخدمات في بلديات محافظتي رفح وخانيونس بأبعادها الخمسة
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كانت مرتفعة بوزن نسبي بلغ ( ،)73.02وبلغ الوزن النسبي إلجمالي كحور جودة الخدمات من
وجهة نظر المراجعين بلغ (.)%57.98
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة أن تقوم اإلدارة العليا لبلديات محافظتي
رفح وخاميونس بمراجعة مستمرة لنتائج الهندرة والعمل على تعزيز روح االبتكار واإلبداع لدى
موظفيها ،والعمل على توفير نظام فعال بين المستويات اإلدارية يخفف من الروتين ويعمل على
تسهيل اإلجراءات وتبسيطها.
 3.3دراسة (براهمة )2017 ,بعنوان :إدارة المعرفة ودورها في تحسين جودة الخدمات في
بلديات قطاع غزة"دراسة ميدانية على بلديتي خانيونس ورفح"
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى إدارة المعرفة ودورها في تحسين جودة الخدمات في بلديات قطاع
َ

وبناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها فقد استخدم الباحث المنهج
غزة،
ً
الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة من موظفي
موظفا يعملون بوظائف إشرافية وإدارية .وتم
بلديتي خانيونس ورفح والبالغ عددهم ()234
ً
استخدام أسلوب الحصر الشامل بتوزيع اإلستبانة على كامل المجتمع ،وقد تم استرداد ()193
استبانة صالحة لغايات التحليل اإلحصائي بنسبة استجابة ( ،)%82.5من تلك البلديات،
واستخدم برنامج التحليل اإلحصائي ( )SPSSلتحليل البيانات.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها ما يلي :أظهرت نتائج الدراسة َّ
أن جودة
الخدمات في بلديتي خانيونس ورفح بأبعادها الخمسة (االعتمادية ،التعاطف ،االستجابة ،األمان،
الجوانب الملموسة) كانت مرتفعة بوزن نسبي بلغ ( .)%69.11توجد عالقة ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين إدارة المعرفة وتحسين جودة الخدمات في بلديتي خانيونس ورفح.
يوجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05ألبعاد إدارة المعرفة في تحسين جودة
الخدمات في بلديتي خانيونس ورفح ،وتفسر ما يقارب ( )%58من نسبة التباين في المتغير
التابع (جودة الخدمات).
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها :تقديم إدارة البلديات حوافز ومكافآت مناسبة
لموظفيها المتميزين الذين يقدمون أفكار ومعارف متميزة وذلك من باب تشجيعهم على االستمرار
بذلك .توفير جميع المستلزمات والتسهيالت المالية والمعنوية والمادية الالزمة للموظفين من خالل
اإلدارة العليا للبلديات والتي تكفل القيام بتقديم أفضل ما لديهم من خدمات .العمل على االستجابة
67

الفورية واالستعداد الدائم لدى موظفين البلديات في مساعدة المراجعين وفي حل مشاكلهم بأسرع
وقت.
.4.3دراسة (أبو عكر )2016 ,بعنوان" :دور جودة الخدمات والصورة الذهنية والمنافع غير
الملموسة في جودة العالقة مع األعضاء المستفيدين".

" دراسة حالة الغرفة التجارية

الصناعية بغزة "
هدفت الدراسة التعرف إلى دور جودة الخدمات والمنافع غير الملموسة والصورة الذهنية في
َ

تحسين جودة العالقة مع األعضاء المستفيدين من خدمات الغرفة التجارية بغزة ،تم إجراء
الدراسة وفق المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على االستبانة ،وقد أجريت الدراسة على عينة
عضوا مستفيد من خدمات الغرفة التجارية الصناعية بمدينة غزة
عشوائية مكون من ()177
ً
ومسدد لرسوم العضوية عام 2015م وتم استخدام البرنامج اإلحصائي "  "SPSSإلجراء العديد
من التحليالت اإلحصائية التي تخدم أغراض الدراسة.
▪ فكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة
الخدمات والصورة الذهنية .وبينت الدراسة أن مؤشرات جودة العالقة مع األعضاء متدنية:
فالثقة بالغرفة التجارية بلغت ( ،)% 55.72بينما مؤشر جودة العالقة في محور الرضا بلغ
المعدل (  .)% 52.46وكذلك أظهرت الدراسة عدم وجود فروق بين متوسطات آراء أفراد
العينة حول دور أبعاد جودة الخدمات والصورة الذهنية والمنافع غير الملموسة في جودة
العالقة مع األعضاء المستفيدين تُعزى للمتغيرات الديموغرافية.

▪ أما أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة فهي :تحسين الصورة الذهنية للغرفة للحفاظ
على المكانة االقتصادية بين اتحادات األعمال .وأوصت الدراسة كذلك بزيادة المنافع غير
الملموسة المقدمة لألعضاء الحاليين لتحفيزهم على استمرار العضوية باإلضافة إلى تحسين
جودة الخدمات المقدمة في الغرفة لتكون قادرة على استقطاب األعضاء السابقين والجدد،
وكذلك تعزيز الدور اإليجابي لألعضاء من خالل مشاركتهم في ق اررات وأنشطة وسياسات
الغرفة.
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 .5.3دراسة (مطرية )2016 ,بعنوان" :دور تخطيط وتنمية الموارد البشرية في تحسين جودة
الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم التقني".
هدفت الدراسة التعرف إلى دور تخطيط وتنمية الموارد البشرية في تحسين جودة الخدمات
َ

التعليمية في مؤسسات التعليم التقني ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصف التحليلي ،وتكون مجتمع
الدراسة من جميع موظفي الفئة اإلشرافية في مؤسسات التعليم التقني بقطاع غزة ،والبالغ عددهم
موظفا ،وتم استخدام االستبانة كأداة للدارسة وقام
موظفا ،وبلغت عينة الدراسة ()177
()326
ً
ً
الباحث باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ).)SPSS
▪ فكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :توافر ابعاد جودة الخدمات التعليمية في
مؤسسات التعليم التقني بدرجة (متوسطة) ،حيث جاء الوزن النسبي لجميع فقرات أبعاد محور
جودة الخدمات التعليمية بنسبة ( .)%61.56كذلك بينت الدراسة أنه توجد عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين دور تخطيط الموارد البشرية وتحسين جودة
الخدمات التعليمية ،وكذلك بين دور تنمية الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات التعليمية
في مؤسسات التعليم التقني.
أن تقوم مؤسسات التعليم التقني
▪ أما أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة فهي :ضرورة ْ
أن تقوم بمراجعتها وتقييمها بشكل
بوضع الخطط والسياسات الفاعلة لتنمية الموارد البشرية ،و ْ

دوري ،لتسطيع ان تحدد ما يحتاج للتطوير .وكذلك أوصت مؤسسات التعليم التقني بالتركيز
على جميع محددات الجودة ،والعمل على تحسينها.

 .6.3دراسة (أبو شعيرة )2015 ,بعنوان :درجة توافر أبعاد جودة الخدمة اإللكترونية في
مدارس التعليم العام بمحافظات غزة وسبل تطويرها.
هدفت الد راسة إلى تحيدي درجة توفر أبعاد جودة الخدمة اإللكترونية في مدارس التعليم العام
بمحافظات قطاع غزة ،والكشف عن داللة الفروق في متوسطات عينة الدراسة لدرجة توافر أبعاد
جودة الخدمة اإللكترونية في مدارس التعليم العام وفقاً لمتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي،
المسمى الوظيفي) ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وتم
توزيع االستبانة على عينة الدراسة المكونة من ( )752من رؤساء األقسام في مديرات التربية
والتعليم ومديري المدارس ،وسكرتاريا المدارس ،والمعلمين.
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وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:
درجة توافر أبعاد الجودة في الخدمة اإللكترونية في مدارس التعليم العام جاءت بدرجة كبيرة،
وأضهرت أنع ال يوجد فروق ذات دالله إحصائة بين متوسطات تقديرات الدراسة لدرجة توافر
أبعاد جودة الخدمة اإللكترونية في مدارس التعليم العام بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجنس،
بينما توجد فروق تبعًا إلى المؤل العلمي.
وأوصت الدراسة :بتطوير دليل شامل لشرح النظام بشكل إلكتروني يمكن تحميلة عند فتح نظام
الخدمات اإللكترونية ،وزيادة سرعة تحميل البوابة اإللكترونية للو ازرة.
 .7.3دراسة (السعافين ,)2015 ,بعنوان :استراتيجية مقترحة لتحسين مستوى جودة
الخدمات الطالبية في الجامعات الفلسطينية.
هدفت الدراسة التوصل إلى استراتيجية مقترحة لتحسين جودة الخدمات الطالبية في الجامعات
َ

الفلسطينية في محافظات غزة ،وذلك من خالل التعرف إلى مستوى جودة الخدمات الطالبية في
الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة من وجهة نظر الطلبة ،ودراسة الفروق في متوسطات
تبعا للمتغيرات (الجنس -
تقديراتهم لمستوى جودة الخدمات الطالبية في الجامعات الفلسطينية ً
الجامعة -التخصص) ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج التحليلي لمالءمته
طالبا وطالبه من طلبة المستوى الرابع
لموضوع الدراسة ،وبلغت عينة الدراسة ()568
ً
بالجامعات الثالث (اإلسالمية ،األزهر ،األقصى) في العام الدراسي  ،2015-2014وقامت

الباحثة بتصميم االستبانة كأداة للدراسة ،وقامت الباحثة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية
للدراسات االجتماعية(SPSS) .
▪ فكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :مستوى جودة الخدمات الطالبية في
الجامعات الفلسطينية كان متوسطاً .كما حصل ُبعد الموثوقية على المرتبة األولى بوزن
نسبي ( .)%58.87تبين أن ُبعد االستجابة على المرتبة الثانية بوزن نسبي (.)%57.51

وحصل ُبعد التعاطف االجتماعي على المرتبة الثالثة بوزن نسبي (.)%52.97

أن تبني إدارة الجامعات الفلسطينية
▪ أما أهم التوصيات التي توصلت اليها الدراسة فهيْ :
جودة الخدمة الطالبية كاستراتيجية للمنافسة والتميز .والعمل على زيادة المساحات الخضراء

في الجامعات لتصبح كافية لممارسة األنشطة .ومكافأة الطلبة الخريجين المتميزين بتوفير
وظائف لهم بدوام كامل أو جزئي.
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 .8.3دراسة (جودة )2014 ,بعنوان" :دور تقييم أداء الموارد البشرية في تحسين جودة
خدمات بلديات قطاع غزة ,دراسة حالة بلديات محافظة شمال غزة".
هدفت الدراسة التعرف إلى دور تقييم أداء الموارد البشرية في تحسين جودة الخدمات المقدمة
َ

من بلديات محافظة شمال قطاع غزة ،والمتمثلة في :بلدية جباليا النزلة ،بلدية بيت الهيا ،بلدية
بيت حانون ،بلدية ام النصر ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين جميعهم في البلديات االربع،
موظفا وموظفة ،أما عينة الدراسة فتمثلت في جميع الوظائف اإلشرافية
والبالغ عددهم ()683
ً
في تلك البلديات وعددها ( )141عينة ،واستخدم الباحث استبانة مكونة من ( )68فقرة توزعت
على خمسة محاور كأداة لجمع بيانات واستخدام المنهج الوصف التحليلي في هذه الدراسة.
▪ فكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :واقع تقييم أداء الموارد البشرية في بلديات
محافظة شمال قطاع غزة جاء بدرجة متوسطة بوزن نسبي ( .)%65.93وبينت الدراسة أن
واقع تقييم مستوى جودة الخدمات التي تقدمها تلك البلديات جاء بدرجة عالية بوزن نسبي
(.)%73.79
أن يكون هناك دعم حكومي مستمر
▪ أما أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة فهيْ :

أن تعيد البلديات النظر في نماذج
للبلديات خاصة في الظروف الحالية لسكان قطاع غزة .و ْ

أن تتوجه البلديات في
تقييم أداء العاملين ،وكيفية إدارة نتائج التغذية الراجعة .وأوصت كذلك ْ
استخدام أسلوب اإلدارة باألهداف في عملية تقييم أداء العاملين.

 .9.3دراسة (سليمان )2013 ,بعنوان :مستوى جودة الخدمات الجامعية كما يدركها طلبة
جامعة األقصى بغزة طبقًا لمقياس جودة الخدمة()SERVPERF
هدفت الدراسة الحالية إلى قياس جودة الخدمات الجامعية كما يدركها طلبة جامعة األقصى
بغزة من خالل استخدام مقياس جودة الخدمة ( )Service Performanceأو األداء الفعلي
والذي يشار إليه اختصا ًار( ،)ServPerfوقد قام الباحث بتصميم مقياس خاص بقياس جودة
الخدمة مكون من ستة ـبعاد ويشمل ( )40فقرة ،وتم تطبيق المقياس على عينة من طلبة جامعة
اأقصى مكومة من ( )380طالب وطالبة ،وقد تم معالجة المقياس بالطرق االحصائية من
خالل(،)spss
وقد بينت نتائج الدراسة ما يلي :أن جودة الخدمات الجامعية كما يدركها طلبة جامعة األقصى
بين الضعيف والمتوسط في معظم أبعاد المقياس .وتبين وجود فروق ذات دالله إحصائية تعزى
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لمتغير الجنس بين الذكور واإلناث ولصالح اإلناث في مستوى جودة الخدمات الجامعية المدركة
في جميع األبعاد ما عدا(األمان) ،وبينت كذلك وجود فروق ذات دالله إحصائية في الدرجة
الكلية وفي األبعاد التالية(العناصر الملموسة ،االستجابة) لصالح التخصصات التطبيقية ،في
حين ال توجد فروق ذات دالله في األبعاد األخرى(االعتمادية ،األمان ،التعاطف ،خصوصية
الجامعة).
وأوصت الدراسة :بضرورة العمل على االرتقاء بمستوى الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة
بجامعة األقصى في أبعاد المقياس ككل ،مع ضرورة العمل الجاد على أن تكون خصوصية
ال للطلبة.
ال لرضا الطالب عن جودة األداء المقدم فع ً
الجامعة مدخ ً
 .10.3دراسة (الكركي )2010 ,بعنوان :جودة الخدمات المصرفية وأثرها على تحقيق الميزة
التنافسية في فلسطين من وجهة نظر اإلدتريين والزبائن).
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على جودة الخدمات المصرفية وأثرها على تحقيق الميزة
التنافسية في فلسطين من وجهة نظر اإلداريين والزبائن ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع
العاملين في مدن (الخليل ،بيت لحم ،رام هللا) .أستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
المقارن ،حيث تكونت عينة الدراسة العشوائية من ( )674فردًا منهم  182يعملون في
المصارف )325( ،من الزبائن ،ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانه وفقًا لإلطار
النظري ،وقد جرى التحقق من صدقها خالل لجنة من المحكمين المختصين ،كما تم التحقق من
ثباتها بفحص األتساق الداخلي لفقرات األداة بحساب معامل كرمباخ ألفا ( Cronbach
 ،)alphaحيث بلغ معامل الثبات حسب معامل كرمباخ ألفا (.)%83
وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها :أن درجات تقدير أفراد العينة من اإلداريين كانت عالية
حول أثر الخدمات المصرفية في تحقيق الميزة التنافسية في فلسطين وذلك من حيث األبعاد
الخمسة (التجسيد ،االعتمادية ،األمان ،االستجابة ،والتعاطف) التي رسمت على أساسها الدراسة
أهدافها ،وبأنه توجد فروق ذات دالله إحصائية الستجابات الموظفين نحو جودة الخدمات
المصرفية في تحقيق الميزة التنافسية تعزى إلى بعد التجسيد ،االستجابة ،األمان ،التعاطف.
وبأنه التوجد فروق ذات دالله إحصائية الستجابات الموظفين نحو جودة الخدمات المصرفية في
تحقيق الميزة التنافسية تعزى إلى بعد االعتمادية.
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وخلصت الدراسةإلى مجموعة من التوصيات أهما :منح بطاقات ائتمان لزبائنها ،وذلك لزيادة
إقبال الموظفين للتعامل مع هذه المصارف ،والسعي إلى تميز العاملين في المصارف في أدائهم
مما يزيد من فرص التنافس في المصارف ،وكذلك تعاطف المصارف مع الزبائن في حال
حدوث مشكلة طارئة.
 .11.3دراسة درويش ومروان ( )2009بعنوان( :أثر جودة الخدمات التي تقدمها
البلديات في فلسطين على رضا المستفيدين).
هدفت الدراسة إلى تحديد أثر جودة الخدمات التي تقدمها البلديات في فلسطين على رضا
المستفيدين ،وذلك باستخدام مقياس األداء Performance Serviceواختصا ار SERVPERF
وأبعاد الخدمة المكونة من (المهنية ،نظام االتصال ،اإلتقان ،األمان والتعاطف) ،الذي يركز
على قياس األداء الفعلي للخدمة المقدمة للعميل ،حيث تقوم مشكلة الدراسة على تحديد
صالحية مقياس األداء المذكور لقياس رضا المستفيدين من أجل االرتقاء بمستوى جودة الخدمة
والمساعدة في دعمها وتطويرها ،يتمثل مجتمع الدراسة في المواطنين المستفيدين من خدمات
نظر لكبر مجتمع الدراسة ،ونم
البلديات في فلسطين ،تم األعتماد على العينة العشوائية البسيطة ًا
إستخدام األستبانه كأداه للدراسة ووزعت ( )300اسنبانه ،وتم إستعادة ( )278منها ،وأستبعد
منها ( )5بسبب عدم إكتمال البيانات ،ليتبقى منها ( )273إستبانه مكتملة وصالحة للتحليل.
وقد كشفت الدراسة عن عدة نتائج أهمها :وجود أثر لألبعاد الخمسة (المهنية ،نظام االتصال،
اإلتقان ،األمان والتعاطف) المكونة لقياس جودة الخدمة على مستوى رضا المستفيدين منها،
وبالتالي إمكانية استخدام مقياس األداء  SERVPERFكأحد المقاييس المهمة لرضا المستفيدين
عن الخدمات الحكومية ،وإمكانية استخدامة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة.
وقد أوصت الدراسة :ضرورة االهتمام بأسلوب التعامل مع المراجعين وتطوير نظام االتصال
الموجود حاليا ،واالستماع إلى صوتهم.
 .12.3دراسة (الخالدي  )2006بعنوان :قياس مستوى جودة خدمات المصارف اإلسالمية
العاملة في فلسطين (من وجهة نظر العمالء)
هدفت هذه الدراسة إلى قياس مستوى جودة خدمات المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين
من وجهة نظر العمالء ،وقد اعتمدت الدراسة مدخل الفجوة لقياس مستوى جودة خدمات
المصارف اإلسالمية ،واالعتماد على مقياس  servqualللمقارنة بين األداء الفعلي للخدمة
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واألداء المتوقع منها ،وهي (االعتمادية ،االستجابة ،التعاطف ،االمان ،العناصر الملموسة)
باألضافة إلى بعد المتثال ،وقد شملت الدراسة المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين وهي:
اإلسالمي العربي ،اإلسالمي الفلسطيني ،األقصى اإلسالمي .وقد استخدمت الدراسة المنهج
الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية من خالل االستعانة باالستبان الذي صممه
 Parasuramanوآخرون ،حيث تم توزيع  865استبانه على عينة عشوائية من عمالء
المصارف اإلسالمية ،ولقد نم استرجاع  622استبانة صالحة للتحليل أي بنسبة .%72
ولقد أظهرت نتائج الدراسة :أن هناك فجوة بين الخدمة المتوقعة واألداء الفعلي حيث كانت
الخدمة الفعلية إيجابية ومرتفعة ولكنها ال ترتقي إلى جودة الخدمة المتوقعة .كما بينت نتائج
الدراسة تجاوز األهمية النسبية التي يوليها عمالء البنوك اإلسالمية للمعايير التي يستخدمونها
عند تقييمهم لمستوى جودى الخدمات الفعلية المقدمة من البنوك اإلسالمية نسبة الحياد ،%60
حيث جاء بعد االستجابة في الترتيب األول ،سيما بعد الملموسية فجاء في الترتيب الخامس ثم
بعد االمتثال في الترتيب السادس ،كما أوضحت بأنه يوجد فروق في تقييم عمالء المصارف
اإلسالمية لجودة الخدمات المقدمة يعزى لكل من متغير الحالة االجتماعي ،عدد سنوات
التعامل ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،المهنة ومتغير الدخل.
وقد أوصت الدراسة :بأن تعمل المصارف على تحسين وتطوير الخدمات للوصول إلى توقعات
العمالء وضرورة أن تحرص إدارات المصارف اإلسالمية بالتركيز على تدريب الموظفين وخاصة
المتصلين مباشرة مع العمالء ،كما يجب على إدارات المصارف اإلسالمية العمل على تعزيز
وترسيخ مبدأ عمل المصارف اإلسالمية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
 .13.3دراسة (أبو معمر )2005بعنوان :قياس جودة الخدمة المصرفية في البنوك العاملة
في قطاع غزة من وجهة نظر العمالء
هدفت الدراسة إلى قياس مستوى جودة الخدمة المصرفية في البنوك العاملة في قطاع غزة من
وجهة نظر العمالء ،من ناحية توقعاتهم وإدراكهم لمستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة لهم
فعلياً ،أيضاً استهدفت الدراسة التوصل إلى أفضل المقاييس لقياس جودة الخدمة المصرفية في
قطاع غزة ،وتقييم مدى قدرة هذه المقاييس على تفسير التباين في جودة الخدمة المدركة ،وتحديد
األهمية النسبية لألبعاد المختلفة لجودة الخدمات المصرفية ،واختيار العالقة بين جودة الخدمة
المصرفية وكل من الرضا ونية الشراء ،ولقد تم توزيع  200إستبانة على عمالء المصارف
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العاملة في قطاع غزة ،وقد تم اإلعتماد على العينة الحكمية وقد تم استرجاع  166إستبانة قابلة
للتحليل ،أي بنسبة .%83
وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج اهمها :وجود اختالف في األهمية النسبية ألبعاد جودة
الخدمة ،وقد جاء بعد اإلعتمادية في المرتبة األولى يليه بعد األمان ،ثم بعد التجسيد
(الملموسية) ويليه بعد اإلستجابة ،بينما بعد التعاطف احتل الترتيب األخير في األهمية النسبية.
ومن نتائج الدراسة أيضًا أن هناك اختالفات بين مقاييس التوقعات( )servqualومقياس
األداء( )servperfمن حيث القدرة على تفسير التباين في جودة الخدمة المصرفية ،وأوضحت
الدراسة وجود عالقة قوية ذات دالله إحصائية بين رضا العمالء وجودة الخدمة المصرفية
المقدمة.
ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة اإلهتمام بزيادة الثقة بين البنك وعمالئه.
المحور الثاني :الدراسات الفلسطينية التي تناولت موضوع األداء التنظيمي:
 .14.3دراسة (أبو سمرة )2017 ,بعنوان :دور الخصائص الريادية في تحسين مستوى
األداء المؤسسي( ,دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية الخاصة).
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الخصائص الريادية في تحسين مستوى األداء
المؤسسي في الجامعات الفلسطينية الخاصة العاملة في قطاع غزة ،وقد استخدم الباحث
المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانه كأداه لجمع البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة من
العاملين اإلداريين واألكاديميين في الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة والبالغ
عددهم ( ،)259والعينة طبقية عشوائية لجميع المستويات الوظيفية في الجامعات قيد
الدراسة ،حيث بلغ حجم العينة ( )155مفردة ،وتم استرداد ( )131استبانه صالحة للتحليل
بنسبة (.)%85
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها :أن مستوى األداء المؤسسي في
الجانعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة مرتفع ،حيث اتضح ذلك من خالل حصوله
على وزن نسبي ( .)69.9%وأنه توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى (≥0.05
 )αبين الخصائص الريادية لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية الخاصة وتحسين مستوى
األداء المؤسسي .وكذلك وجود أثر ذي دالله إحصائية عند مستوى ( )α ≥0.05بين
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الخصائص الريادية مجتمعة معاً لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية الخاصة وتحسين
مستوى األداء المؤسسي.
وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها :العمل على دعم أشطة البحث والتطوير من
أجل االرتقاء بأداء الجامعات الفلسطينية الخاصة ،وعقد ورش عمل لبحث سبل تطور األداء.
 .15.3دراسة (الغنام )2017 ,بعنوان" :أبعاد المنظمة األخالقية ودورها في تحسين جودة
األداء المؤسسي في المستشفيات الفلسطينية"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبعاد المنظمة األخالقية ودورها في تحسين جودة األداء
المؤسسي في المستشفيات الفلسطينية ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة
كأداة لجمع البيانات .وتكون مجتمع الدارسة من العاملين في كل من مستشفى غزة األوروبي
ومستشفى ناصر الطبي والبالغ عددهم ( ،)1082والعينة طبقية عشوائية لجميع المستويات
الوظيفية في المستشفيات قيد الدراسة ،حيث بلغ حجم العينة ( )284مفردة ،وتم استرداد ()265
استبانة صالحة للتحليل بنسبة (.)%93
وقد بينت نتائج الدراسة أن مستوى جودة األداء المؤسسي في المستشفيات الفلسطينية في
محافظات غزة مرتفع حيث اتضح ذلك من خالل حصوله على وزن نسبي (،)%76.67
وأظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين أبعاد
المنظمة األخالقية لدى العاملين في المستشفيات الفلسطينية وتحسن جودة األداء المؤسسي،
وأظهرت أيضا وجود عالقة ارتباطية طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≤0.05بين الممارسات األخالقية واألداء المؤسسي.
وقد أوصت الدراسة في ضوء نتائجها بضرورة التزام المدراء بالممارسات األخالقية واالرتقاء
بمستوى ممارستهم للقيادة األخالقية من خالل تشجيعهم لهذا االلتزام من قبل العاملين من خالل
تقديم المحفزات المادية والمعنوية.
 .16.3دراسة (أبو معيلق )2017 ,بعنوان :صعوبات قياس األداء المؤسسي في المدارس
الحكومية وسبل التغلب عليها.
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تقدير مديري المدارس الحكومية ونوابهم والمشرفين التربويين
لصعوبات قياس األداء المؤسسي في المدارس الحكومية وتحديد بعض السبل للتغلب على هذه
الصعوبات ،لذلك قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي باألسلوب التحليلي ،وقامت الباحثة
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ببناء وتصميم استبانه ،تتكون من محورين :المحور األول لقياس درجة تقدير العينة لصعوبات
قياس األداء المؤسسي وتتكون من( )39فقرة موزعة على( )5مجاالت ،والمحور الثاني :لتحديد
سبل التغلب على صعوبات قياس األداء المؤسسي ،تكونت من( )19فقرة ،تكونت عينة الدراسة
األصلية من جميع مديري المدارس ،ونوابهم ،والمشرفين التربويين العاملين في أربع مديريات من
مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة ،البالغ عددهم( )532أي ما نسبتة( )%55من مجتمع
الدراسة والذي تكون من ( )975مدي ًار ونائبًا ومشرفًا.
وأظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها :توجد موافقة بدرجة متوسطة على فقرات استبانة صعوبات
قياس األداء المؤسسي في المدارس الحكومية من قبل عينة الدراسة(مديري المدارس ،ونوابهم،
والمشرفين التربويين) ،وكذلك ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى دالله ))α≤0.05
بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة الصعوبات التي تواجه قياس األداء المؤسسي
في مدارسهم تعزى لمتغيرات الدراسة( المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،التخصص ،سنوات
الخدمة) ،وتوجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى دالله ) )α≤0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة للصعوبات التي تواجه قياس األداء المؤسسي في المدارس تعزى إلى
متغير الجنس وذلك لصالح اإلناث ،وتم التوصل إلى مجموعة من السبل للتغلب على صعوبات
قياس األداء المؤسسي يليها  :إتاحة الفرصة لمسؤلي تطبيق نظام قياس األداء االتصال
بالعاملين وأدناها التدريب الجيد للمسؤلين على تطبيق نظام قياس األداء.
وخلصت الدراصة لدة توصيات أهمها :ضرورة إشراك مديري المدارس ونوابهم والمشرفين
التربويين ،في عملية تطوير نظام قياس األداء المؤسسي وأن يكون لهم دور واضح في وضع
األهداف ،وصياغة فلسفة قياس األداء المؤسسي ،ومفاهيمها المختلفة بحيث تكون محددة ومتفقا
عليها ،وكذلك استم اررية مراجعة األهداف المتعلقة باألداء المؤسسي في المدارس الحكومية
والعمل على صياغتها صياغة محددة وواضحة ال يختلف في تفسيرها ،مع محاولة صياغتها في
شكل نتائج محددة قابلة للقياس الكمي ،وإعطاء توصيف دقيق لألعمال المطلوب القيام بها
إلنجاز هذه األهداف ،وكذلك ضرورة صياغة معايير ومؤشرات واضحة لقياس نتائج التنفيذ
الفعلي لألداء المدرسي بمستوياتة المختلفة ،ومقارنتها بالهدف ،والحكم على كفاية األداء
والوصول إلى أسباب عدم كفاية األداء للعمل على إزالتها والحد منها بأسلوب علمي سليم.
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 .17.3دراسة (هنية )2016 ,بعنوان :مدى ممارسة الرشاقة الستراتيجية وعالقتها بتميز
األداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة.
هدفت الدراسةإلى التعرف على مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية وعالقتها بتميز األداء
المؤسسي لدي قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي واالختبارات اإلحصائية المناسبة الختيار صحة الفرضيات ولألجابة عن تساؤالت
الدراسة ،واستخدم الباحث اسلوب الحصر الشامل في إجراء الدراسة الميدانية حيث انحصر
مجتمع الدراسة في شركات الصناعات الغذائية المسجلة كعضو في اتحاد الصناعات الغذائية
في قطاع غزة ،والتي بلغ عددها( )67شركة ،ولكن تم توزيع( )104استبانه على( )55شركة،
وذلك لرفض ( )4شركات تعبئة االستبانه لوجود( )8شركات مغلقة ال تعمل ،وكانت نسبة
االسترداد(.)%100
ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة :أن مستوى ممارسة الرشاقة االستراتيجية والتميز
في األداء المؤسسي في شركات الصناعات الغذائية كانت بدرجة قوية لكال المتغيرين ،فقد بلغ
المتوسط النسبي للرشاقة االستراتيجية ( ،)%77.75والمتوسط النسبي للتميز في األداء
المؤسسي ( ،)78.65وكذلك توجد عالقة طردية قوية ذات دالله إحصائية بين ممارسة الرشاقة
االستراتيجية وبين التميز في األداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة،
وكذلك يوجد أثر ذو دالله إحصائية للرشاقة االستراتيجية على التميز في األداء المؤسسي لدى
قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة حيث أضهرت نتائج أبعاد الرشاقة االستراتيجية المؤثرة
في التميز في األداء المؤسسي هي(المسؤولية المشتركة ،المقدرات الجوهرية ،سرعة االستاجبة،
اختيار األهداف االستراتيجية) وأن باقي األبعاد تأثيرها ضعيف.
وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها :ضرورة وجود خطة استراتيجية شاملة تتسم
بالمرونة لشركات الصناعات الغذائية ،وكذلك على الشركات توفير كادر ذو كفاءة عالية،
يساعدها في الوصول للتميز في األداء.
 .18.3دراسة (حسونة )2016 ,بعنوان :القيادة التحويلية وعالقتها باألداء التنظيمي (دراسة
ميدانية على العاملين في المنظمات الدولية العاملة بقطاع غزة).
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح العالقة بين القيادة التحويلية واألداء التنظيمي لدى العاملين في
المنظمات الدولية بقطاع غزة ،ومستوى تطبيق كل منهما لدى العاملين ،والخروج بتوصيات
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تعمل على زيادة االهتمام بهذا الجانب .واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون
مجتمع الدراسة من جميع العاملين في المنظمات الدولية التي تعمل في قطاع غزة ،والتي يبلغ
إجمالي عددها ( )82مؤسسة ،وقامت الباحثة باختيار عينة مكونة من ( )10منظمات تم
بناء على عدد العاملين فيها ،حيث حاولت الباحثة اختيار المنظمات بحيث ال يقل عدد
تحديدها ً
العاملين فيها عن ( )20موظف إلعطاء الدراسة قدرة أكبر على التعميم ولتمثل النتائج أكبر فئة
من تلك المؤسسات ،وتم استخدام االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،حيث تم توزيعها على
( )209مبحوث ،وتم تعبئة واسترداد ( )203استبانة ،أي أن نسبة االسترداد بلغت .%97
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها :أظهرت نتائج الدراسة وجود درجة مرتفعة
من الموافقة على مجال األداء التنظيمي من قبل أفراد عينة الدراسة بمتوسط حسابي
قدرة( ،)%87كما أثبتت أن عنصري (التأثير المثالي واالعتبارات الفردية) يؤثران تأثي اًر ذا داللة
إحصا ئية على األداء التنظيمي لدى العاملين في المؤسسات الدولية بقطاع غزة ،كما وبينت
الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول القيادة التحويلية
لدى العاملين في المؤسسات الدولية بقطاع غزة تعز للمتغيرات(الجنس ،العمر ،الحالة
االجتماعية ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،) ،بينما أظهرت وجود فروق فردية في استجابات
المبحوثين تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة الدراسات العليا.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :اختيار القادة اإلداريين ممن تتوافر لديهم
الخبرة والصفات والخصائص التي تؤثر في المرؤوسين بهدف تطوير أداؤهم وبالتالي تطوير
األداء التنظيمي ككل .كذلك أظهرت بأنه يمكن تحسين األداء التنظيمي في المنظمات الدولية
العاملة في قطاع غزة من خالل العديد من النقاط أهمها :تفويض الصالحيات للعاملين األقل
تنظيميًا ،تقديم التدريب الكافي والمناسب للموظفين ،فتح الباب أمام الموظفين للمشاركة أكثر في
عملية اتخاذ القرار من خالل عقد اجتماعات دورية لهم واالستماع لهم وتعزيز روح التنافس
اإليجابي بين الموظفين.
 .19.3دراسة (جبر )2015 ,بعنوان :التقييم الذاتي والتخطيط الستارتيجي وعالقته بتحسين
األداء المؤسسي في وازرة الصحة-غزة.
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التقييم الذاتي والتخطيط االستراتيجي بوازرة الصحة بغزة
من وجهة نظر العاملين في الوظائف اإلشارفية ،والكشف عن العالقة بين التقييم الذاتي
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والتخطيط االستراتيجي بتحسين األداء المؤسسي ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة
المنهج الوصفي التحليلي ،وقامت بتصميم استبانة للتعرف على التقييم الذاتي والتخطيط
االستراتيجي وعالقته بتحسين األداء المؤسسي بو ازرة الصحة في غزة ،وتحتوي على ( )68فقرة،
واستخدمت الباحثة طريقة العينة العشوائية الطبقية ،حيث تم توزيع عينة اسطالعية حجمها
( ) 30استبانه للتأكد من صدق وثبا االستبانه وقد تم استبعادهم من التحليل النهائي ،وبعد ذلك
تم توزيع( )276استبانه على مجتمع الدراسة وقد تم استردادها بنسبة ،%100ولمعالجة البيانات
اإلحصائية تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية(.)SPSS
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :وجود عالقة طردية قوية ذات دالله إحصائية
بين التقييم الذاتي والتخطيط االستراتيجي وبين تحسين األداء المؤسسي بو ازرة الصحة في غزة،
وبلغت درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على جميع فقرات مور واقع التقييم الذاتي بو ازرة الصحة
بدرجة متوسطة بنسبة ( ،)%55.11وبلغت درجة موافقة عينة الدراسة على جميع فقرات محور
واقع التخطيط االستراتيجي بو ازرة الصحة بدرجة متوسطة بنسبة ( ،)%57.37وبلغت درجة
موافقة عينة الدراسة على جميع فقرات محور واقع األداء المؤسسي بو ازرة الصحة بدرجة
متوسطة بنسبة (.)%52.28
وتوصلت الدراسة لعدة توصيات أهمها :وضع آليات محددة وممنهجة لعملية التقييم الذاتي بتم
العمل وفقها من قبل الموظفين بالزظائف اإلشرافية بالو ازرة ،وكذلك وضع آليات محددة وممنهجة
تعمل على تعزيز مشاركة المجتمع الداخلي والخارجي للو ازرة في عملية التخطيط االستراتيجي،
وكذا وضع آليات محددة وممنهجة لتحسين األداء المؤسسي يتم العمل وفقها من قبل الموظفين
بالوظائف اإلشارفية بالو ازرة.
 .20.3دراسة (أبو حسنة )2014 ,بعنوان :مهارات التخطيط الستراتيجي لدى قيادات كليات
التربية في الجامعات الفلسطينية وعالقتة بتحسين األداء المؤسسي لها.
هدفت الدارسة التعرف إلى درجة ممارسة قيادات كليات التربية في الجامعات الفلسطينية
لمهارات التخطيط االستارتيجي ،وعالقتها بتحسين األداء المؤسسي لها من وجهة نظر أعضاء
الهيئة التدريسية فيها ولإلجابة عن أسئلة الدارسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي
التحليلي ،وذلك لمالءمته لموضوع الدارسة ،ولتحقيق أهداف الدارسة قام الباحث باستخدام
استبانتين ،األولى لقياس درجة ممارسة(قيادات كليات التربية بالجامعات الفلسطينية لمهارات
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التخطيط االستارتيجي ،وقد تكونت من  33فقرة ،والثانية لقياس درجة ممارسة قيادات كليات
التربية في الجامعات الفلسطينية لتحسين األداء المؤسسي لها ،وقد تكونت من (  ) 20فقرة
وتكون مجتمع الدارسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية في الجامعة
اإلسالمية ،وجامعة األزهر ،وجامعة األقصى للعام الدراسي  2014-2013والبالغ عددهم
 149عضوًا ،وقد تم توزيع أداة الدراسة على جميع مجتمع الدراسة وتم استرداد  107استبانه
أي بنسبة  %72من أفراد مجتمع الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :لقد بلغت درجة موافقة أفراد موافقة أفراد عينة
الدارسة على ممارسة قيادات كليات التربية في الجامعات الفلسطينية لمهاارت التخطيط
االستارتيجي إلى درجة مرتفعة بنسبة  ،%77.14وكذلك وجود عالقة طردية متوسطة ذات
دالله إحصائية بين تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة امتالك قيادات كليات التربية في
الجامعات الفلسطينية لمهارات التخطيط االستراتيجي ،وتقديراتهم لدرجة ممارستهم لتحسين األداء
المؤسسي.
وتوصلت الدراسة لعدة توصيات أهمها :وضع آليات محددة وممنهجة ،تعمل على تعزيز
مشاركة المجتمع الداخلي والخارجي لكليات التربية في عملة التخطيط االستراتيجي ،وكذلك
مراعاة المرونة في الخطط االستراتيجية ،بحيث تعمل على ربط استراتيجية الكلية مع الظروف
المحيط بها ،واألهتمام بالبدائل االستراتيجية عند إعداد الخطط التنفيذية ،بسبب كثرة التغيرات
السياسية واألقتصادية التي تؤثر في عملية التطبيق.
 .21.3دراسة (الدجني )2011 ,بعنوان( :دور التخطيط الستراتيجي في جودة األداء
المؤسسي) دراسة وصفية تحليلية في الجامعات النظامية الفلسطينية.
هدفت الدراسة التعرف إلى التعرف إلى واقع التخطيط االستراتيجي في تحقيق جودة األداء
المؤسسي ،وتقديم مؤشرات أداء واضحة ومحددات لألداء المؤسسي الفاعل لكافة مكوناته من
بين المؤشرات والمعايير الدولية التي تناسب البيئة الفلسطينية ،ووضع مقترحات تطويرية
لألرتقاء بجودة األداء المؤسسي وفقًا لمؤشرات األداء لمجاالت العمل المؤسسي ،حيث بلغت
عينة الدراسة ( )130موظفًا في جامعات قطاع غزة.
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :وجود عالقة بين مستوى دور التخطيط
االستراتيج ي ومعيار الفلسفة والرسالة واألهداف كأحد أبعاد جودة األداء المؤسسي ،وتوافر جودة
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التخطيط االستراتيجي في بعديها التحليل البيئي للبيئة الداخلية والخارجية ،وكذلك وجود عالقة
بين دور التخطيط االستراتيجي وجودة األداء المؤسسي،
وأوصت الدراسة :ضرورة توفير موارد كافية لعملية التطوير المؤسسي ،وتصميم نظام شامل
ومتكامل لألنظمة والعمليات وآليات التدقيق والفحص ،لتدعيم عملية ضبط الجودة والتحسين
المستمر ،وكذلك أوصت الدراسة بإعتماد المعايير واألدوات المقترحة كأساس يمكن التطوير
عليه ،وتكييفه للجامعات الفلسطينية خاصة والعربية عامة إلجراء التقييم الذاتي المؤسسي.
ثانياً :الدراسات العربية:
المحور األول :الدراسات العربية التي تناولت موضوع جودة الخدمات:
 .22.3دراسة (الباهي )2016 ,أثر جودة الخدمات المصرفية اإللكترونية على رضا الزبائن.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر جودة الخدمات المصرفية األلكترونية بأبعادها(سهولة
االستخدام ،توفير الوقت ،السرية ،األمان) على رضا الزبائن ،وقد جاءت إلختتبار الفرضيات
التي طرحت لمعالجة مشكلة البحث ،وتم استخدام المنهج اإلحصائي الوصفي في هذه الدراسة،
ويتكون مجتمع الدراسة من زبائن البنك اإلسالمي األردني في مدينة عمان ،ولتحقيق أهداف
الدراسة قام الباحث بتوير أداة الدراسة (االستبانة) واشتملت على( )41فقرة لغايات جمع البيانات
األولية من مجتمع الدراسة والتي عطت()340مستجيب ،حيث تم استرجاع( )283استبانة منها
وبلغعدد االستبانات الصالحة للتحليل ( )232بما يشلك نسبة ( ،)%81.97وقد تم إختيار عينة
مالئمة من زبائن فروع البنك اإلسالمي األردني في مدينة عمان ،وفي ضوء ذلك تم جمع
البيانات ،وتحليلها وإختيار الفرضيات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم
اإلجتماعية()spss
وتوصلت الدراسةإلى مجموعة من النتائج أبرزها :أن مستوة جودة الخدمات المصرفية
اإللكترونية بشكل عام في البنك اإلسالمي األردني في مدينة عمان وفروعه من وجهة نظر
عينة الدراسة كان مرتفعاً ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لجودة الخدمات المصرفية
اإللكترونية بشكل عام في البنك اإلسالمي األردني في مدينة عمان وفروعة بين (-5.866
 )6.349بمتوسط كلي مقدارة ( .)6.197وكذلك وجود أثر ذي دالله إحصائية لجودة الخدمات
المصرفية الأللكترونية (سهولة االستخدام ،توفير الوقت ،السرية ،األمان) كل على حده على
رضا الزبائن في البنك اإلسالمي األردني ،عند مستوى دالله (.)α≤0.05
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وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :تبين من نتائج الدراسة أن مستوى تأثير
أبعاد جودة الخدمات المصرفية األلكترونية محل الدراسة (سهولة االستخدام ،توفير الوقت،
السرية ،األمان) ،كانت مرتفعة ،مما يتطلب من البنك ضرورة المحافظة على المستوى المرتفع
أبعاد جودة تلك الخدمات ومراقبتها من حين ألخر .ضرورة قيام البنك بدراسات دورية لقياس
فعالية الخدمات المصرفية األلكترونية وضمان الزبائن والمحافظة عليهم ،خاصة وأن توقعات
وخبرات الزبائن تتفاوت من زبون ألخر ،فضالً عن التطور المستمر في مجال التكنولوجيا
وأمظمة اإلتصال.
 .23.3دراسة (الخزام )2016 ,بعنوان :أثر جودة الخدمات المقدمة من قبل منظمات
المجتمع المدني على رضا المستفيدين (دراسة تطبيقية على الصتدوق األردني الهاشمي
للتنمية البشرية في األردن)
هدفت هذه الدراسة إلى تقديم عرض نظري ،وإطار فكري لموضوع جودة الخدمة والرضا ،وبيان
أثر جودة الخدمة المقدمة من منظمات المجتمع المدني ممثلة بالصندوق األردني الهاشمي
للتنمية البشرية في األردن في تحقيق رضا المستفيدين من خدماته ،وقد اعتمدت الدراسة على
استخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث جمعت البيانات من خالل المصادر األولية والثانوية،
ولتحقيق هدف الدراسة وزعت()350استبانه على المستفيدبن من الخدمات التي تقدمها المنظمة،
وأسترد منها( )490استبانة ،بنسبة استرداد ما يقارب  ،%92وتم استبعاد( )24استبانه عير
صالحة للتحليل ،ليكون عدد االستبانات القابلة للتحليل ()466استبانه بنسبة.%95
وأثبتت نتائج الدراسة :أن هناك أثر لجميع أبعاد جودة الخدمة المقدمة من قبل الصندوق
األردني الهاشمي (الشفافية ،الثقة ،واألمان ،والتميز واألتقان ،السرية والخصوصية ،االعتمادية،
والمهنية) ورضا المستفيدين ،إن كانت مجتمعة أو كالً على حدة.
وأوصت الدراسة :بضرورة االهتمام ببعد الشفافية لدى الصندوق لمتابعة تقديم الخدمات وتحسين
جودتها ،باإلضافة إلى تطوير مهارات العاملين ،وتحسين قدراتهم في حل المشكالت التي
تواجههم أثناء تقديم الخدمات ،وتدريب العاملين على مهارة تقديم الخدمة للمستفيدين.
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 .24.3دراسة (لحول وآخرون )2015 ,بعنوان :أثر جودة خدمات التعليم الجامعي على
تحقيق رضا الطالب ,دراسة حالة ,كلية العلوم القتصادية وعلوم التسيير بجامعة باتنة-
الجزائر.
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم جودة خدمات التعليم العالي في الجزائر من وجهة نظر الطالب،
وألغراض الدراسة تم جمع البيانات من عينة منظمة تقدر ب  372مفردة على طريق استبانه
صممت لهذه الغاية ،كما استخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية.
وتشير نتائج الدراسة إلى :وجود تأثير دي دالله إحصائية لجودة الخجمات التعليمية المقدمة
ال على رضا الطالب ،وأن
من طرف كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة باتنة إجما ً
 %11.8فقط لديهم رضا عن خدمات هذه الكلية وهي نسبة ضعيفة جدًا ،وتبين وجود درجة
موافقة متوسطة على خدمات الكلية ،ما عدا خدمة التكنولوجيا التعليمية حيث كانت الموافقة
منخفضة ،وكل ذلك سببه عدم إهتمام الكلية ببعض الخدمات ،األمر الذي أدى إلى عدم تحقيق
لمتطلبات الطالب ومن ثم عدم رضاه.
وأوصت الدراسة :كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة باتنة-الجزائر بعدد
من التوصيات بهدف كسب رضا الطالب حسب متطلباته المهارية واالبداعية ،أهمها :التأكيد
على ضرورة ارتباط التعليم العام والجامعي بحاجة العمل في عملية مستمرة وتحقيق التكامل
بينهما ،وذلك من خالل تدريب القوى البشرية بعد تأهيلها .والتأكيد على التقييم المستمر لألدوات
من أجل رفع االنتاجية على جميع المستويات.
 .25.3دراسة (النعيمات )2014 ،بعنوان أثر أبعاد جودة الخدمات المصرفية على األداء-
دراسة ميدانية على المصارف األردنية.
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد جودة الخدمات المصرفية على األداء في
المصارف األردنية ،وذلك باستخدام مقياس األداء والمعروفب( ،)SERVPERFوتكوم مجتمع
الدراسة من جميع العاملين والعمالء في المصارف األردنية في العاصمة عمان ،وتم استخدام أداة
الدراسة(االستبانة) ،حيث تم توزيع  400استبانة على العاملين وتم استعادتها كاملة وجميعها
صالحة للتحليل ،كما تم توزيع  600استبانة على العمالء وتم استعادة  473استبانة منها فقط
 441استبانة صالحة للتحليل.
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وأضهرت نتائج الدراسة :أن مستوى اإلدراك العام لجميع أفراد عينة الدراسة من عمالء وعاملين
لجودة الخدمات المصرفية مرتفع ،وأضهرت أيضًا وجود فروق معنوية في تصورات عينة الدراسة
(العاملين والعمالء) حول أبعاد جودة الخدمات المصرفية ،وحول األداء من منظور العمالء
(الرضا والوالء) لصالح العاملين ،ووجود أثر معنوى ألبعاد جودة الخدمات المصرفية على األداء
في المصارف األردنية بالجوانب الملموسة للخدمة المصرفية،
وأصت الدراسة :بضرورة العمل على تحديث الخدمة المصرفية المقدمة للعمالء من خالل توظيف
التكنولوجيا والقيام بدراسات مستقبلية مشابهة تتضمن منظور العمليات الداخلية ومنظور التعلم
والنمو لضمان رضا ووالء العمالء.
 .26.3دراسة (شحادة )2014 ,بعنوان( :تحديد مستوى جودة الخدمات الجتماعية وفق رضا
المستفيد)
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى جودة الخدمة المقدمة وفق رضا المستفيد عن تلك
الخدمة بواقع الممارسة المهنية ،ومحاولة المساهمة في مساعدة األخصائي االجتماعي على
االرتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للعمالء من خالل االهتمام بتحقيق رضا المستفيد،
وقياسه كمحدد لجودة الخدمة ،استخدمت هذه الدراسة نمط الدراسات الوصفية معتمدة في ذلك
على منهج المسح االجتماعي بطريقة العينة العشوائية للمستفيدبن ،وصممت استبانة شملت
متغيرات الدراسة التالية (االعتمادية ،السرية ،المعلومات ،الخصوصية ،االتصال) ،وزعت على
عينة عشوائية من المستفيدين من خدمات األخصائيين االجتماعيين.
وأظهرت النتائج :ضعف مستوى جودة الخدمة بمحدداتها الفرعية بواقع الممارسة المهنية ،وأن
تقييم العمالء لجودة الخدمة من خالل المؤشرات الخاصة بالتقييم تختلف من عميل ألخر ،كما
أن جودة الخدمة تعمل على تحقيق رضا العميل.
وأوصت الدراسة :باالهتمام بالجانب الفني بالخدمة مقارنة بمجاالت الممارسة األخرى.
 .27.3دراسة (خدومة )2013 ,بعنوان :قياس جودة الخدمات المصرفية من وجهة نظر
العمالء.
هدفت هذه الدراسة إلى قياس جودة الخدمات المصرفية من وجهة نظر العمالء ومعرفة
درجة رضا العمالء عن هذه الخدمات ،ومن أجل تحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي
التحليلي وأسلوب الميدانية التي هدفها التعرف على مستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة
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للعمالء البنوك محل الدراسة وما إذا كانت تفوق توقعاتهم ،حيث تم توزيع  46استبياناً على
عينة عمالء البنوك بمنطقة ورقلة ،حيث تم استرجاع  44استبيانا صالح للتحليل.
وقد أظهرت نتائج الدراسة :أنه توجد فروقات ذات دالله إحصائية بين محددات جودة
الخدمة المصرفية (الجوانب الملموسة ،االعتمادية ،االستجابة ،االمان والتعاطف) عند
مستوى الداللة  %0.05ودرجة رضا العمالء ،كما أظهرت نتائج الدراسة على عدم وجود
فروقات ذات داللة إحصائية للجودة المدركة من قبل العمالء تعود للمتغيرات الديموغرافية
(الجنس ،العمر ،المستوى الدراسي ،عدد سنوات التعامل مع النك وأسم البنك).
وقد أوصت الدراسة :ضرورة أن تعمل البنوك في منطقة ورقلة على تحسين وتطوير
خدماتها إلى توقعات عمالئها مما يضمن استمرار تعامل عمالئها وبالتالي تعزيز موقعها
التنافسي عن طريق تقديم خدمات تتميز بمستوى جودة عالية .وكذلك ضرورة أخد توقعات
العمالء وتطلعاتهم باالعتبار عند تقديم الخدمات أو وضع المعيير لتقديم الخدمات
المصرفية ،وذلك للعمل على تلبية حاجيات العمالء بما يتفق وتوقعاتهم.
 .28.3دراسة (قدورة )2011 ,بعنوان :دور جودة الخدمة في تعزيز أثر التوجه بالزبائن على
الرضا في بيئة الجامعات األردنية الخاصة.
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على العالقة بين توجة الجامعات بالطلبة وجودة الخدمة
التعليمية ورضا طلبة الدراسات العليا في الجامعات الخاصة األردنية ،حيث شملت الدراسة كالً
من جامعة الشرق األوسط وجامعة عمان العربية وجامعة جدارة لكونها متخصصة بالدراسات
العليا .وتم اعتماد التحليل اإلحصائي باالستبانة بالبرنامج اإلحصائي  SPSSواستخدام عدد من
األدوات واالساليب اإلحصائية منها تحليل االنحدار البسيك والمعتمد إضافة إلى تحليل المسار
 Path Analysisباستخدام برنامج .OMOS 7
وأضهرت نتائج الدراسة :أن مستوى توجه الجامعة بالطلبة في الجامعات عينة الدراسة هو
بشكل عام متوسط ،وأضهرت كذلك أن جودة الخدمة التعليمية في الجامعات عينة الدراسة هو
بشكل عام مرتفع ،وبينت فيما يخص أبعدة جودة الخدمة التعليمية (الملموسية ،االعتمادية،
الموثوقة ،االستجابة) في الجامعات عينة الدراسة هو بشكل عام مرتفع نسبيًا .وفيما يخص
التقمص العاطفي لجودة الخدمة التعليمية في الجامعات عينة الدراسة هو بشكل عام متوسط.
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وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات نذكر أهما :ضرورة اهتمام الجامعات بتحقيق رضا
ال للخدمة التعليمية وتوجهات الجامعة من وجهة نظر الطلبة ،كذلك
الطلبة أنه يعد تقييمًا شام ً
ضرورة إيالء الجامعات الطلبة أهتمامًا ورعاية أكثر بما يعزز من توجهها بالطلبة وذلك لتأثير
الدراسة األثر الكبير لتوجه الجامعة بالطلبة على كل من جودة الخدمة ورضا الطلبة ،وضرورة
سعي الجامعات لتحسين مستويات جودة عالية من خالل االهتمام بكافة أبعاد الجودة
(الملموسية ،االعتمادية ،الموثوقية ،االستجابة ،التعاطف) ،وكما أكدت الدراسة حاجتها الشديدة
لالهتمام بهذه األبعاد،
 .29.3دراسة (المطيري ) 2010 ,بعنوان :أثر جودة الخدمة والتسويق بالعالقات على ولء
الزبائن -دراسة تحليلية على عينة من المسافرين على شركة طيران الجزيرة في دولة الكويت.
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر جودة الخدمة والتسويق بالعالقات على والء الزبائن علو
شركة طيران الجزيرة في دولة الكويت ،تم اعتماد عينة المالئمة التي تتكون من( )600مسافر،
تم توزيع االستبانات عليهم وقد بلغت عدد االستبانات المستردة والصالحة للتحليل
اإلحصائي( )485وبنسبة( )%76.33من مجموع استبانات الموزعة،
وبينت نتائج الدراسة :اعتدال مستوى جودة خدمة الطيران من وجهة نظر المسافرين عينة
الدراسة ولكافة أبعاد الجودة الخمسة (الملموسية ،االعتمادية ،االستجابة ،الموثوقية ،األمان،
والتعطف) ،كما بينت الدراسة انخفاض مستوى الوالء لزبائن الشركة ،وقد أضهرت الدراسة عدد
من النتائج يأتي في مقدمتها أن لجودة الخدمة المقدمة (الملموسية ،االعتمادية ،االستجابة،
الموثوقية ،األمان ،والتعطف) ،أثر موجب ومباشر على مستوى والء الزبائن لشركة طيران
الجزيرة عند مستوى داللة ( .)0.05وكذلك لجودة الخدمة المقدمة (الملموسية ،االعتمادية،
االستجابة ،الموثوقية ،األمان ،والتعطف) ،أثر موجب ومباشر على التسويق بالعالقات في
شرطة طيران الجزيرة عند مستوى داللة ( ،)0.05كما بينت الدراسة أن للتسوق بالعالقات
(الثقة ،االلتزام ،واالتصاالت) أثر موجب ومباشر على مستوى والء الزبائن لشركة طيران الجزيرة
عند مستوى داللة (.)0.05
وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات أهمها :ضرورة تركيز شركة طيران الجزيرة في سياساتها
اإلدارية على جودة خدمة الطيران ،وضرورة تدريب اإلداريين في شركة الجزيرة للطيران
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وتوعيتهم ألهمية التسوق بالعالقات ،وتوصي الدراسة شركة الجزيرة للطيران بأهمية تفعيل نظام
الحوافز والمكافأت للموضفين وذلك لزيادة إنتاجيتهم وفاعليتهم.
المحور الثاني :الدراسات العربية التي تناولت موضوع األداء التنظيمي:
 .30.3دراسة (الدعجة )2016 ,بعنوان :أثر التطوير التنظيمي في تحسين األداء
المؤسسي -دراسة ميدانية – لدى الجهات المشاركة في جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز
األداء الحكومي والشفافية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التطوير التنظيمي لدى الجهات المشاركة في جائزة
الملك عبد هللا على تحسين األداء المؤسسي ،وتكون مجتمع الدراسة بعد اإلطالع على دليل
الجائزة للدورة السادسة( ،)2013-2012من جميع الو ازرات والمؤسسات العامة والدوائر
والسلطات المستقلة المشاركة والتي تطبق معايير جائزة الملك عبدهللا لتميز األداء الحكومي
والشفافية والبالغ عددها( )90جهه ،وتم توزيع()375استبانة.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :يوجد أثر هام ذو دالله احصائية للتطوير التنظيمي
بأبعادة (األهداف واالستراتيجيات ،والتشريعات ،الهيكل التنظيمي ،تنمية وتطوير المورد البشري،
استخدام التكنولوجيا) في تحسين األداء المؤسسي لدى الجهات المشاركة بالجائزة ،وهناك تأثير
هام وإيجابي لبعد (األهداف واالستراتيجيات) ويوجد أثر هام ذو دالله احصائية للتطوير
التنظيمي بأبعادة( األهداف واالستراتيجيات ،والتشريعات ،الهيكل التنظيمي ،تنمية وتطوير
المورد البشري ،استخدام التكنولوجيا) في بعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو كبعدين من
أبعاد تحسين األداء المؤسسي ،ويوجد أثر هام ذو دالله احصائية للتطوير التنظيمي بأبعادة(
األهداف واالستراتيجيات ،والتشريعات ،الهيكل التنظيمي ،تنمية وتطوير المورد البشري ،استخدام
التكنولوجيا) في بعد متلقي الخدمة.
وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها :العمل على تطوير الهياكل التنظيمية في المؤسسات
الشاركة بالجائزة بشكل مستمر يجعلها قادرة على مواكبة التغيرات في بيئة العمل ،وتحليل واقع
حال وحدات التطوير التنظيمي واألداء المؤسسي والعمل على دراسة المهام واألدوار التي تقوم
بها هذه الوحدات بهدف بناء وتعزيز القدرات المؤسسية لها ،وتفعيل مبدأ التشاركية في صنع
الق اررات التطويرية في الجهات المشاركة من خالل اشراك الموظفين في هذه العملية.
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 .31.3دراسة (حسينة )2015 ,بعنوان :دور إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي
(دراسة حالة كلية العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التسسير جامعة محمد خضير -بسكرة).
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبة إدارة المعرفة في بقاء ونمو المؤسسات ومحاولة
الرفع من فعاليتها وأداءها ،في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها ،حيث تبرز أهمية إدارة
المعرفة من خالل إضافة قيمة للمؤسسة وخلق ميزة تنافسية وجعل المؤسسة أكثر مرونة من
خالل اعتماد أشكال التنسيق والتصميم والهيكلية .وأن مجتمع الدراسة هو جميع أستاذة كلية
العلوم االقتصادية للتسيير والعلوم التجارية والبالغ عددهم ( )172أستاذ ،وتم توزيع ()60
استبانه علة االساتذة في الكلية وتم استرجاع ( )40وتم االعتماد عليها لكونها صالحة للتحليل
اإلحصائي ،وبعد إخراج النتائج من برنامج  spssاالحصائية ،ثم بعد ذلك تحليلها.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :إن منهج إدارة المعرفة له أهمية خاصة في جميع
المؤسسات وفي كل شركات القطاعات كونها من المداخيل التطويرية الحديثة التي تحقق الفعالية
المطلوبة في جميع مستويات النشاط في المؤسسة ،يعتبر تقييم وقياس األداء أم ًار ضروريًا،
والذي يمكن من خالله مراقبة نشاط المؤسسة واتخاذ الق اررات التصحيحية الالزمو لتحقيق
األهداف ،وإدارة المعرفة كونها ممارسة تسييرية تهدف إلى تكثيف المؤسسة مع محيطها لها
هد ف أخر هو تحسين األداء المؤسسي وتثمين قدراتها الجوهرية من خالل تحويل سلوكيات
الفاعلين لصالح المؤسسة وهذا عن طريق التفكير اإلبداعي الذي يهدف إلى إحداث يقضه
داخلية.
وخلصت الدراسة لعدة توصيات أهمها :إعطاء إدارة المعرفة األولوية في العمل ومشاركة
األساتذة في جميع عملياها مع االخذ بآرائهم الشخصية في عين االعتبار ،وضرورة االهتمام
بالندوات والمؤتمرات العلمية وتشجيع األبحاث والدراسات الهادفة إلى تعزيز الجانب التطبيقي
للمعرفة.
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 .32.3دراسة (كحيلي )2015 ,بعنوان :دور إستراتيجية التصدير في تحسين األداء
المؤسسي (دراسة حالة مؤسسة حدود سليم لتوضيب وتصدير التمور-طولقة بسكرة).
هدغت هذه الدراسة التعرف على ما هية إستراتيجبة التصدير باإلضافة إلى األداء المؤسسي،
ومن هذا المنطلق أرادت الدراسة اإلجابة على إشكالية الموضوع المتمثلة في السؤال الجوهري
التالي :ما هو دور إستراتيجية التصدير في تحسين األداء المؤسسي؟ حيث تم التطرق إلى
تحديد مفهوم إستراتيجية التصدير وأواعها ،وكذا مساهمة التصدير في تحسين األداء المؤسسي،
وتكون مجتمع الدراسة من عمال وموظفي مؤسسة حدود سليم لتوضيب وتصدير التمور البالغ
عددهم ( )200عامل ،وللوصول لتحقيق أهداف المؤسسة تم اللجوء إلى استخدام أدوات مختلفة
لجمع البيانات وهي المقابلة ووثائق المؤسسة والمالحظة.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها :تعتبر إستراتيجية التصدير من إستراتيجيات النمو والتوسع
التي تحقق للمؤسسة مكاسب إيجابية حيث تسمح لها بالحصول على األرباح ،وإن التصدير من
اإلستراتيجيات المهمة للمؤسسة من أجل البقاء حيث أنه لم يعد الهدف فقط في كيفية كسب
الزبائن الجدد وإنما في كيفية المحافظة عليهم ومسايرة أذواقهم.
فيما قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها :إعطاء عناية أكبر للقطاع الخاص من طرف الدولة
لمزيد من التحفيزات الجبائية لزيادة العمل االستثماري وخلق الفائض اإلنتاجي من أجل التصدير
وتفعيل دوره في العمل التصديري ،وعلى الدولة أن تعمل على زيادة تخفيض القيود الجمركية
والجبائية واإلدارية مما يخدم مصلحة المؤسسات الوطنية ويشجع قدوم المستثمر األجنبي
المباشر إلعطاء ديناميكية أكثر للسوق الداخلية والتنافس من أجل الدخول إلى األسواق
األجنبية.
 .33.3دراسة (محمد )2014 ,قياس فاعلية الستخدام لتكنولوجيا المعلومات والتصالت في
األداء التنظيمي لمؤسسات المعلومات :دراسة تحليلة.
هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المستخدمة
في مؤسسات المعلومات وتحليل العالقة ما بين هذه االدوات واألداء التنظيمي ،حيث تم تطوير
استمارات بحثية تتعلق بمتغيرات الدراسة وتوزيعها على عينة الدراسة والبالغ عددها  351في 7
مؤسسات ومراكز بحث ،وكانت نسبة االسترداد ب  ،%75وتم استخدام األسلوب التحليلي
الوصفي لمعالجة البيانات.
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وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها :أن ما نسبته  %28من مؤسسات المعلومات ومراكز
البحث يتوفر فيها قسم للحاسوب اآللي ،وإن  %31من المدراء يستخدمون الحاسوب االلي في
اداء أعمالهم ،كما تبين أن  %28من أجهزة المدراء متصلة باألنترنت ولكن  %73من هذه
المؤسسات ال يوجد فيها ربط داخلي ألجهزة الحاسوب بين العاملين وبين األقسام والدوائر
االخرى ،وتبين ان  %8من مؤسسات المعلومات ومراكز البحث تسنخدم برمجة تبادل البيانات،
واحتلت وسيلة االتصال بالهاتف والبريد االلكتروني المرتبة االولى في تعامالت مؤسسات
المعلومات مع المجزين ومزودي مصادر المعلومات والمستفيدين ،وفي مجال تبادل المعلومات
بين االقسام والدوائر االخرى ،كما تبين وجود عالقة ارتباط ايجابية بين مستوى استخدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالداء الكلي لألعمال ووجود عالقة ارتباط ايجابية بين
مستوى استخدام االنترنت والعمل الجماعي.
وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها :تفعيل استخدامات ادوات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت الحديثة كالربط الداخلي ألجهزة الحاسوب االلكتروني بين الوحدات واالقسام
التنظيمية لما لذلك من اهمية في تسهيل وتسريع اداء العمليات ولما له من أثر كبير في تحسين
االداء التنظيمي .ضرورة اطالع مؤسسات المعلومات والمراكز البحثية على أحدث النظم
البرمجية للحوسبة وتعريف مديريهم بها لما لها من أثر ايجابي على االداء ،اخذين باالعتبار
دور ذلك في تقليل التعليمات الروتينية
 .34.3دراسة (موسى )2014 ,بعنوان :أثر تطبيق نظم إدارة الجودة ()ISO 9001/2008
على تحسين الداء المؤسسي بالمؤسسات الخدمية(2014-2010م) هيئة الجمارك
السودانية.
هدفت هذا البحث إلى معرفة أثر تطبيق إدارة الجودة (( )ISO 9001/2008على تحسين
االداء المؤسسي بهيئة الجمارك السودانية وذلك من خالل التعرف على طبيعة العالقة بين
تطبيقها لنظم إدارة الجودة وتحسين االداء المؤسسي ،وبيان درجة رضا العاملين ،وإبراز فاعلية
تطبيق نظام إدارة الجودة ( )ISO 9001/2008وتحقيق األهداف اإلستراتيجية بهيئة الجمارك
السودانية ،تم استخدام المنهج الوصفي وقد تكونت عينة البحث من مديري اإلدارات والعاملين
بهيئة الجمارك السودانية حيث تم توزيع ( )238إستبانه تم إسترداد ( )200إستبانة بنسبة
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أبرزت نتائج البحث عن :وجود عالقة ذات دالله إحصائية بين تطبيق نظم إدارة الجودة
( )ISO 9001/2008وتحسيناألداء المؤسسي بهيئة الجمارك السودانية لجميع متغيرات نظم
إدارة الجودة (دعم اإلدارة العليا ،مشاركة العاملين ،التركيز على العمالء ،التخطيط االستراتيجي،
النظام ،التطوير والتحسين المستمر) ،كما كشفت عن وجود عالقة ذات دالله إحصائية بين
تطبيق نظم إدارة الجودة ( ) ISO 9001/2008وتحقيق رضا العاملين بهيئة الجمارك
السودانية ،وكذلك وجود عالقة ذات دالله إحصائية بين تطبيق نظم إدارة الجودة(9001/2008
 ) ISOوتحقيق األهداف اإلستراتيجية.
وأوصى الدراسة :بضرورة تعزيز مستوى معرفة جميع العاملين في هيئة الجمارك السودانية
بمنهج تطبيق نظم إدارة الجودة من خالل عقد الدورات التدريبية واإلهتمام بتابية إحتياجات
العاملين من التدريب وقيام اإلدارة العليا بتحفيز العاملين.
 .35.3دراسة (بن حمدان )2013 ,بعنوان :أثر استراتيجيات التعلم التنظيمي في األداء
التنظيمي
هدفت الدراسة إلى قياس مدى أثر استراتيجيات التعلم التنظيمي باألداء التنظيمي في
المستشفيات الخاصة العاملة في مدينة همان ،وأجريت الدراسة على  8مستشفيات خاصة ضمن
حدود مدينة عمان ،وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واألستبانة لجمع البيانات األولية على
عينة بلغ عددها ( )243فرداً.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها :وجود مستويات متقاربة لتطبيق المستشفيات
الستراتيجيات التعلم التنظيمي ،وكان أعالها الستراتيجية التعلم بالتأكيد على االبتكار ،أما
بالنسبة لألداء التنظيمي فكان مرتفعاً سواء بالنسبة لألداء المقارن أو لألداء الداخلي ،كما
أشارت النتائج إلى وجود أثر معنوي الستراتيجيات التعلم التنظيمي في األداء التنظيمي لهذه
المستشفيات الخاصة في عمان لألسترشاد بها في كيفية استخدام التعلم من أجل تطوير أدائها.
وأوصت الدراسة :بتعزيز استراتيجيات التعلم التنظيمي في المسشفيات لما لها من دور في
تطوير األداء لدى العاملين.
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 .36.3دراسة (البكري )2013 ,بعنوان :أثر حوكمة المعرفة على زيادة فعالية األداء
التنظيمي-دراسة ميدانية
هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل العالقة بين حوكمة المعرفة واألداء التظيمي بهيئات الموانئ
البحرية التابعة لقطاع النقل البحري في مصر ،من حيث طبيعة هذه العالقة واتجاهها ومدى
قوتها ،ولتحقيق هذا الهدف فقد قام الباحث بصياغة ثالث فروض علمية تبحث في مدى وجود
عالقة بين حوكمة المعرفة واألداء التنظيمي ،وقد تم اختبار صحة هذه الفروض على عينة
قوامها ( 574مفردة) من بين العاملين بهيئات الموانئ.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :وجود عالقة طردية ذات دالله إحصائية وقوية بين أبعاد
حوكمة المعرفة محل الدراسة وبعضها البعض والتي تؤثر على فاعلية األداء التنظيمي في
هيئات الموانئ.
وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بمفهوم حوكمة المعرفة.
 .37.3دراسة (جويحان )2013:بعنوان :أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على األداء
المؤسسي للمنظمات الصناعية (دراسة ميدانية على الشركات الصناعية العاملة في منطقة
سحاب الصناعية).
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر تطبيق أبعاد الجودة الشاملة على األداء األستراتيجي
للمنظمات العاملة في مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية-سحاب .ولتحقيق أهداف الدراسة
قام الباحث بتصميم استبانه شملت ( )36تقيس مدى تطبيق أبعاد ثقافة الجودة في المنظمات
العاملة في مدينة سحاب الصناعية وأثرها على األداء االستراتيجي للمنظمات من وجهة نظر
أفراد عينة الدراسة التي تكونت من ( )220موظف من مستوى االدارة العليا والوسطى يمثلون
( )72منظمة.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :أن واقع تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة في
المنظمات محل الدراسة كان متوسطًا .وجود أثر ذو دالله إحصائية ألبعاد الجودة الشاملة
(المتغير المستقل) على األداء األستراتيجي للمنظمات (المتغير التابع).
وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها :ضرورة أن تولي المنظمات الصناعية أهمية لغرس قيم
إدارة الجودة الشاملة بجميع أبعادها والتي تقوم على تبني تقنيات وأساليب إدارة الجودة الشاملة
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بهدف إحداث التغيير الثقافي السليم .إعتبار مبادئ التحسين المستمر جزء أساسي من ثقافة
المنظمة والسعي نحو تطبيقها والعمل على زيادة الوعي لدى جميع العاملين فيها.
ثالثًا :الدراسات األجنبية:
المحور األول :الدراسات األجنبية التي تناولت موضوع جودة الخدمة:
 .38.3دراسة )(Ghavami, et.al, 2015
The effect of knowledge management on the quality of organizational
services and innovation in shiraz public libraries.
بعنوان :تأثير إدارة المعرفة على جودة الخدمات التنظيمية واإلبتكار في المكتبات العامة في
شيراز بجامعة آزاد -إيران.
هدفت الدراسة إلى تحديد تأثير إدارة المعرفة على جودة الخدمات التنظيمية واالبتكار في
َ

المكتبات العامة في شيراز بجامعة آزاد اإلسالمية بجمهورية إيران .الدراسة عبارة عن دراسة مسح
االرتباطات باإلضافة إلى المعلومات التي تم جمعها من خالل البحث الميداني ومنهج الدراسات
موظفا يعملون بالمكتبات العامة،
السابقة .حيث شملت عينة الدراسة اإلحصائية على عدد ()61
ً
وفقا لجدول مورغان كعينة للدراسة ،حيث تم توزيع اإلستبانة فيما
منهم ()56
موظفا تم اختيارهم ً
ً
بينهم الستكمالها ثم استرجاعها ،لجمع البيانات تم استخدام استبيان إدارة المعرفة الذي وضعه أمين
زاده ( )2013مع ألفا كرونباخ في ( ،)0.939واستبيان جودة الخدمة النموذجي (سيرفكوال) الذي
وضعه فينوس وريزيان ( )2009مع (ألفا كرونباخ) في ( ،)0.949واستبيان االبتكار التنظيمي
التي وضعتها تشوباني ( )2011مع (ألفا كرونباخ) عند (.)0.915
 .39.3دراسة )Kontic, 2014) :بعنوان:
Measuring Service Quality in Higher Education: The Case of Serbia

تقييم جودة التعليم العالي في صربيا.
هدفت هذه الدراسة للبحث في إمكانية استخدام مقياس ( )Servperfفي تقييم جودة الخدمة
خالل عملية إعادة تطوير التعليم العالي في صربيا ،تم توزيع  120استبانة على طالب اإلدارة
في جامعة  Aforementionedكان عدد اإلستبانات المستوردة  109إستبانة أي بنسبة
 ،%90.83وتم تصنيف العينة في التحليل حسب الجنس والسنة الدراسية.
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كانت أهم نتائج الدراسة :صالحية مقياس( )Servperfلإلستخدام في المؤسسات التعليمية في
الفترة اإلنتقالية من عملية التطوير .يوجد تأثير واضح لعوامل السنة الدراسية ونوع الجنس على
تصور الطلبة عن جودة الخدمات.
أما أهم توصية في الدراسة فكانت :ضرورة تشكيل فرق عمل لتحسين جودة مساقات
اإلدارة.
 .40.3دراسة ()Shah, 2013
Service Quality And Customer Satisfaction In Higher Education in
Pakistan.
بعنوان :جودة الخدمة ورضا العميل في التعليم العالي في الباكستان.
هدفت الدراسة إلى تحليل العالقة بين جودة الخدمة وأبعادها الخمسة التي تؤدي إلى رضا
َ

العمالء وهي (:الملموسية ،الموثوقية ،االستجابة ،الضمان ،التعاطف) من خالل استخدام

مقياس جودة الخدمة ( ،)SERVQUALولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث االستبانة كأداة
لجمع البيانات وتحليلها ،وقد طبقت الدراسة على عينة من ( (22جامعة من محافظات باكستان
األربعة وتكونت من ( )113طالب وطالبة وتم تحليل النتائج باستخدام الرزم اإلحصائية
(.)SPSS
فكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسةَّ :
أن رضا الطلبة له صلة الى حد كبير في
الموثوقية والضمان ،في حين االستجابة والتعاطف والملموسية كانت أقل أهمية.
أما أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة فهي :ضرورة التركيز على أبعاد الجودة الخمسة
وهي(:الملموسية ،الموثوقية ،االستجابة ،الضمان ،التعاطف).
 .41.3دراسة ( )Entayati 2013 ,وآخرون.
بعنوان :قياس جودة الخدمة في جامعة آزاد اإلسالمية بمنطقة مازندران بجمهورية إيران "
باستخدام نموذج الفجوة"
Measuring Quality of Service at Azad Islamic University,
"Mazandaran, Republic of Iran "Using the Gap Model
هدفت الدراسة إلى تقييم جودة الخدمة المقدمة لطالب جامعة آزاد اإلسالمية بمنطقة مازندران
َ

بجمهورية إيران ،حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب جامعة أزاد اإلسالمية بمازندران ،أما
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طالبا تم اختيارهم بطريقة العينات العشوائية الطبقية ،وقد تم جمع
العينة فتألفت من ()373
ً

البيانات باستخدام استبيان مقياس جودة الخدمة (.(SERVQUAL

▪ فكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
توقعات الطالب والتصورات في جميع األبعاد الخمسة للجودة والخدمة في األبعاد .وحصل
بعد الملموسية على أعلى درجة من مستوى جودة الخدمة .وحصل بعد التعاطف على أقل
درجة من مستوى جودة الخدمة.
▪ أما أهم التوصيات التي توصلت اليها الدراسة فهي :تحديث وصيانة المعدات في الجامعة
والحفاظ على المظهر المناسب والالئق للموظفين والعاملين لتقديم خدمات بشكل مناسب
ومنحهم التمكين من أجل حل مشاكل الطالب .وكذلك تعزيز السلوك التنظيمي والعالقات
اإلنسانية واحترام العمالء(الطالب).
 .42.3دراسة ( )Kansal 2012 ,بعنوان :جودة أداء الخدمة واللتزام التنظيمي لدي موظفي
التواصل مع العمالء في مراكز التصال الهندية
Quality of service performance and organizational commitment of
staff communicating with customers at Indian call centers
هدفت الدراسة إلى استكشاف العالقة ما بين االلتزام التنظيمي بمتغيراته المختلفة لدى مقدمي
َ

الخدمات للعمالء في مراكز االتصال الهندية وجودة تلك الخدمات ،حيث تم جمع البيانات من
يال في أربع مراكز اتصال عبر أداة االستبانة ،وقد تم تحليل
خالل ()150
موظفا و( )150عم ً
ً
البيانات باستخدام تحليل االرتباط واالنحدار.
فكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :وجود ارتباط ما بين االلتزام التنظيمي وجودة
وبعد
الخدمة في الشركات المقدمة لخدمات االتصاالت .وجود عالقة بين جودة أداء الخدمة ُ

االلتزام المعياري.

أما أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة فهي :أهمية إدارة بعد االلتزام المعياري بشكل
مصدر لإلبداع واالعتماد .على
ًا
بأن تصبح
صحيح بما يمكن الموارد البشرية في المؤسسة ْ
الشركات المقدمة للخدمات تطوير استراتيجيات الموارد البشرية بما يستهدف االلتزام المعياري
تعليما.
سنا واألكثر
لدى الموظفين األصغر ً
ً
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 .43.3دراسة ( )Gautama 2011 ,بعنوان " :دراسة تطبيقية على إدراك العمالء حول
جودة الخدمات المقدمة من قبل قطاع البنوك الخاصة والعامة في مدينة دهرادون بولية أتراكا
هاند بالهند ")
An Empirical Study on Customer Recognition of the Quality of
Services Provided by the Private and Public Banking Sector in
Dehradun, Atrakha Hand, India
هدفت الدراسة إلى مقارنة وتحليل وإدراك جودة خدمة العمالء عن القطاع العام وبنوك القطاع
َ

الخاص ،كما تسعى الدراسة إلى العثور على أبعاد جودة الخدمات ذات العالقة بتوسيع نطاق
الصناعة المصرفية الهندية ،حيث شمل مجتمع الدراسة جميع عمالء البنوك العامة والخاصة في
مدينة دهرادون بوالية أتراكا هاند ،وقد تم توزيع ( )235استبانة على العمالء.
فكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :درجة جودة الخدمة التي تقدمها بنوك القطاع
العام عالية بالمقارنة بقطاع البنوك الخاصة.
أن تكون البنوك الخاصة الهندية أكثر
أما أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة فهي :يجب ْ
ابتكار من خالل تقديم العروض المصرفية للعمالء ،لكي تتمكن من المنافسة وزيادة
إبداعا و ًا
ً

أن تكرس دراسة أبعاد جودة الخدمة لديها بما يدعم
حصتها السوقية .يجب على البنوك العامة ْ
استراتيجيتها التنافسية.

 .44.3دراسة (.)Jones & Silvestro, 2010
Measuring Internal service Quality the gap- Based and PerceptionOnly approaches.
قياس جودة الخدمة الداخلية مقارنة المقاربات القائمة على الفجوة والتصور فقط.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة نظرة كل من قاعدة الفجوة وطريقة اإلدراك بالنسبة إلى الثقة،
األمان في قياس جودة الخدمات الداخلية ،وما فوائد كل طريقة وسلبياتها ،إضافة إلى البناء
على اإلسهامات السابقة عن جودة الخدمات في مجال النظرية والتطبيق ،وقد استخدمت هذه
الدراسة بيئة الخدمات الداخلية في أربع منشأت وفق المتغيرات (الثقة ،األمان ،اإلدراك،
التميز ،اإلتقان)،
توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :أن لكل طريقة من الطريقتين جوانب قوة
وجوانب ضعف وكل منها مالئم لغرض معين ،وتبين هذه الدراسة لمديري العمليات األساس
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الذي يمكن من خالله اختيار إحدى الطريقتين لقياس جودة الخدمات الداخلية ،كما أنها
الدراسة األولى التي تختبر بشكل ،وتقارن بين مزايا هاتين الطريقتين لقياس جودة الخدمات
الداخلية ،إضافة لذلك فإن البحث يعرض وببعد نظر أي الطريقتين مناسبة لبيئة األعمال
بشكل أكبر ،كما أن كالً من الطريقتين يمكن إثباتها والبرهنة عليها نظرياً،
وأوصت الدراسة :إلى ضرورة تطوير فهم أفضل للعوامل المؤثرة والمالئمة ألختيار مقياس
جودة الخدمات الداخلية.
 .45.3دراسة (,)Benjamin, 2009
Air Travel in the U.S.: An Investigation of the Influence of Perceived:
Risk in Service Qyality
السفر الجوي في الوليات المتحدة :دراسة تأثير المخاطر المتصورة في جودة الخدمة
هﺩفﺕ الدﺭﺍسة ﺍلمعنونـة إلى تحديد أثر المخاطر التي قد تواجهها شركات الطيران في
الواليات المتحدة األمريكية والترتبة على جودة الخدمات التي تقدمها بناء على استبيان آراء
عدد من المسافرين ،وهم مسافرو الدرجة األولى ومسافرو درجة األعمال وتقييم أثر المخاطر
حلى جودة الخدمة.
أظهرت نتائج الدراسة :أن جودة الخدمة تعد المعيار الرئيسي الذي ينتج منه رضا
المسافرين ووالؤهم ،أي أنه كلما توفرت الخدمات ذات الجودة العالية حافظت الشركة على
العميل وكسبت والءه ،وأضهرت الدراسة بعضًا من العوامل التي تؤثر على جودة الخدمات
في شركات الطيران مثل :األداء أي والعوامل المالية والجسدية والسياسية واالجتماعية
والموثوقية ،والقناعة واالستجابة.
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المحور الثاني :الدراسات األجنبية التي تناولت األداء التنظيمي:
 .46.3دراسة ()Hussein, et.al, 2016
Learning Organization Culture, Organizational Performance and
Organizational Innovativeness in a Public Institution of Higher
Education in Malaysia: A Preliminary Study
ثقافة المنظمة المتعلمة ,األداء التنظيمي والبتكار المؤسسي في المؤسسة العامة للتعليم
العالي في ماليزيا :دراسة أولية
هدفت هذه الدراسة إلى الوصول لنظرة ثاقبة في تحقيق األداء التنظيمي واالبتكار من منظور
ثقافة المنظمة المتعلمة .وخصوصا اختبار مستوى ثقافة المنظمة المتعلمة وعالقتها مع األداء
التنظيمي واالبتكار بين األكاديميين في مؤسسة التعليم العالي في ماليزيا .ومعرفة العالقة بين
المنظمة المتعلمة واألداء التنظيمي ،ومعرفة العالقة بين المنظمة المتعلمة واالبتكار التنظيمي.
وقد تم الحصول على البيانات من  40أكاديميا من مؤسسة التعليم العالي في منصب محاضر.
وقد وجد أن التعليم المستمر صاحب أعلى عالقة مع األداء التنظيمي ،في حين وجد أن التعاون
وتعلم الفريق لتكون مرتبطة إلى حد كبير مع االبتكار المؤسسي.
وقد توصلت الدراسة لنتائج أهمها :أن تحليل االرتباط بين المتغيرات يشير إلى أن جميع أبعاد
ثقافة المنظمة المتعلمة ترتبط ارتباطا وثيقا بكل من األداء التنظيمي واالبتكار .وهذا يدل أيضا
على أن جميع أبعاد المنظمة المتعلمة على نفس القدر من األهمية بالنسبة لألداء التنظيمي.
وقد وجد أن التعليم المستمر يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنظيم األداء ،تليها التعاون والتعلم كفريق،
كما تظهر نتائج الدراسة أن التعاون والتعلم الجماعي يساهمان مساهمة هامة في تحقيق أداء
أفضل.
وقد أوصت الدراسة :بتبني ثقافة المنظمة المتعلمة كأمر حيوي لضمان تحقيق األداء العالي
واالبتكار .وأيضا استخدام األدلة التجريبية من خالل دمج ثقافة المنظمة المتعلمة مع األداء
واالبتكار التنظيمي لما لذلك من أهمية في تحقيق تطلعات األمة ألن تكون متطورة في
المستقبل.
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 .47.3دراسة (  )2015 ،Hatian and Irawanبعنوان  ( :تحليل األداء التنظيمي
باستخدام بطاقة األداء المتوازن في بنك جابربانتن في أندونيسيا )
Analyzing organizational performance using the Balanced Scorecard
at Japrabanten Bank in Indonesia
هدفت هذه الدراسة إلى قياس األداء الكلي باستخدام بطاقة األداء المتوازن والتي لديها أربعة
أبعاد لقياس أداء في بنك جابربانتن في أندونيسيا ،حيث استخدم في البحث المنهج االستكشافي
والذي جمع مزيج من البيانات الوصفية والكمية تبعها بالتحليل اإلحصائي للوصول إلى نتائج
الدراسة .حيث تم في هذا البحث تحليل األداء لبنك جابربانتن في أندونيسيا وذلك بفحص مدى
تطبيقه لألبعاد األربعة لبطاقة األداء المتوازن ،حيث كانت األبعاد األربعة هي البعد المالي وبعد
العمالء وبعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو ،حيث تم جمع البيانات األولية الالزمة لقياس
رضا العمالء في بعد العمالء وقياس رضا الموظفين في بعد التعلم والنمو ،واألبعاد األخرى تم
استخدام البيانات الثانوية لقياسها ،حيث كان مجتمع الدراسة مكون من العمالء والموظفين
العاملين في بنك جابربانتن في أندونيسيا ،وتشكلت عينة الدراسة من ( )100موظف يعملون
لدى البنك و( )400عميل من عمالء البنك.
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن بنك جابربانتن يطبق بطاقة األداء المتوازن بنسبة
( )%82.45والتي صنفت كنسبة أداء جيدة.
 .48.3دراسة ()Zameer, et.al, 2014
The Impact of Motivation on the Employees Performance in
Beverage Industry of Pakistan
بعنوان( :أثر التحفيز على األداء الوظيفي في مجال صناعة المشروبات الغازية في
باكستان)
هدفت هذه الدراسة لكشف أثر التحفيز على أداء الموظفين في صناعة المشروبات في باكستان،
وقد استخدم الباحثون االستبانة كأداة دراسة بحثية ،حيث تكون مجتمع الدراسة من العاملين في
صناعة المشروبات في الشركات التالية (  )Gormen Coke and, Pepsiفي الخمس مدن
الرئيسية (  ) Faisalabad, Mutan and Layyah, Lahore, Islamabadحيث تم اختيار
عينة عشوائية تتكون من ( )150عامل في كل من المدن الخمسة ،هذا وقد كشفت الدراسة أن
التحفيز يلعب دو ار مهما في تحسين أداء العاملين في صناعة المشروبات في باكستان ،وكان
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من أهم توصيات الدراسة يجب على اإلدارة العليا في مصانع المشروبات أن تركز على تحفيز
العاملين ألن ذلك سيؤدي لتحسين وزيادة أداء الموظفين ،يجب على اإلدارة العيا في مصانع
المشروبات بناء نظام يتضمن حوافز متنوعة بما في ذلك حوافز مادية ومعنوية
 .49.3دراسة )Julian, 2013).
Relationship between strategic planning and organization’s
performance in non-governmental organizations (NGOs): a case of
action aid, Kenya
العالقة بين التخطيط الستراتيجي والداء المؤسسي في المنظمات غير الحكومية ,كينيا
هدفت الدراسة إلى معرفة كيفية استخدام التخطيط االستراتيجي في تطوير أداء البرامج المعتمدة
في العمل اإلغاثي في كينيا ،وهي دراسة حالة المنظمات غير الحكزمية فيها ،واستخدم الباحث
المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة ،وقام بعمل دراسة حالة على ( )5مؤسسات شريكة في
العمل اإلغاثي ،ثم قام بجمع المعلومات بعدة طرق من خالل المقابالت التفاعلية مع ()12
شخصاً من اإلدارات العليا والتنفيذية.

نتائج الدراسة :إن المنظمات المستهدفة لديها أداء ٍ
عال في العمل ،وذلك نتيجة استخدام أدوات
التخطيط المختلفة في كافة مراحل العمل ،واستخدام أنظمة مختلفة للتخطيط االستراتيجي
لتحسين األداء .إن هناك عالقة إيجابية ذات دالله إحصائية بين عملية التخطيط وتحسين أداء
العمل المؤسسي في المنظمات غير الربحية التي تعمل في مجال العمل اإلغاثي في كينيا.
توصيات الدراسة :عمل تقييمات للمشاريع المنفذة في طبيعة األداء اإلداري والمؤسسي وغيرة.
قياس النتائج واألثر للخدمات المقدمة ،من أجل وضع خطط استراتيجية أكثر صالبة ومتانة
وذات رؤية ورسالة قوية.
 .50.3دراسة () Vilmante et al 2012

Creation, Transfer And Application of Knowledge And Importance
For Business Innovation And Organizational Performance
بعنوان :نقل وتطبيق المعرفة وأهميتها للمؤسسات البتكار واألداء التنظيمي
هدفت الدراسة للتعرف على كيفية تطوير األداء التنظيمي من خالل التعلم والمعرفة ،وهي دراسة
مسحية جمع فيها الباحث البيانات عن طريق استبانة من عينة مكونة من( )208عاملين في
الصناعات اإللكترونية في تايوان.
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وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :إ ن استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المنظمات والتي
تهتم بالتعلم واالبتكار التنظيمي وإدارة المعرفة كل ذلك يساعد في تحقيق األداء التنظيمي ،كما
أن التعلم التنظيمي يؤدى إلى تحسين االبتكار التنظيمي ،فضالً عن إنه يؤدي إلى تراكم القدرات
المعرفية للمنظمة.
وأوصت الدراسة :بالعمل على الحصول على االبتكار التنظيمي من خالل تطوير القدرات
المعرفية والتي بدورها تسهم في بناء األداء التنظيمي.
 .51.3دراسة تاري ()2010 ،Tari
Self-Assessment processes: The importance of follow – up for succes
بعنوان :عمليات التقييم الذاتي :أهمية المتابعة من أجل النجاح ,أسبانيا.
هدفت الدراسة إلى تقديم عرض لعمليات التقييم الذاتي ،وتحديد الصعوبات والفوائد وعوامل نجاح
نوذج التقييم الذاتي للمؤسسة األوروبية لضمان الجودة ،باإلضافة إلى تحليل أهمية المتابعة من
أجل نجاح التقييم الذاتي ،ومن ثم قدمت دراسة حالة لعشر خدمات توفرها جامعة حكومية
إسبانية ،وذلك لتحديد الصعوبات والفوائد وعوامل نجاح التقييم الذاتي.
وكان من أهم نتائج الدراسة :أن التقييم الذاتي ساعد المديرين على تقديم أجود الخدمات من
خالل التعرف إلى نقاط القوة وناحي التحسين ،ومن ثم تطبيق خطة من أجل التطوير.
وقد أوصت الدراسة :بضرورة استخدام التقييم الذاتي من قبل إدارة المؤسسة كأداة للتخطيط
المستمر من أجل التحسين ،ذلك ألن التقييم الذاتي يعزز ثقافة الجودة لتحديد خطة لتحسين
إدارة الخدمات.
رابعًا :التعليق على الدراسات السابقة:
موضوعي جودة الخدمات واألداء التنظيمي في
بعد استعراض الدراسات السابقة ،تتضح أهمية
َ
مختلف قطاعات األعمال والتي منها مكاتب تدقيق الحسابات والتي تمثل بيئة تطبيق هذه

الدراسة.
وقد استعرض الباحث  51دراسة سابقة واهتم بأن تكون حديثة قدر المستطاع فكانت جميعها
خالل الفترة  ،2018-2006وقد تناولت مجالين هما:
 .1جودة الخدمات :بلغ عدد دراسات هذا المجال  29دراسة ،توزعت بين دراسات فلسطينية
نسبتها  ،%44ودراسات عربية نسبتها  ،%28ودراسات دولية بلغت نسبتها .%28
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 .2األداء التنظيمي :بلغ عدد دراسات هذا المجال  22دراسة ،توزعت بين دراسات فلسطينية
نسبتها  ،%36ودراسات عربية نسبتها  ،%36ودراسات دولية بلغت نسبتها .%28
فيما توزعت الدراسات السابقة بمجاليها (جودة الخدمات واألداء التنظيمي) إلى دراسات فلسطينية
نسبتها  ،%41وعربية نسبتها  ،%31وأجنبية نسبتها .%28
خامسًا :أوجه التفاق والختالف مع الدراسات السابقة:
من خالل االطالع على الدراسات السابقة اتضح للباحث ما يلي:
 .1أنه وعلى حد علم الباحث ال توجد دراسة فلسطينية ناقشت جودة الخدمات في تحسين األداء
التنظيمي في مكاتب تدقيق الحسابات العاملة في قطاع غزة ،وعليه تكون الدراسة الحالية هي
األولى التي تتناول عالقة هذين المجالين ببعضهما في قطاع غزة عمومًا وفي بيئة مكاتب
تدقيق الحسابات خصوصاً ،وبالتالي ستكون بداية طيبة لدراسات مستقبلية في نفس المجال.
 .2تنوعت الدراسات السابقة في بيئة تطبيقها بين جامعات ومدارس وبنوك وشركات وبلديات
ومؤسسات حكومية ،فيما تناولت هذه الدراسة في بيئة تطبيقها مكاتب تدقيق الحسابات.
 .3اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة التي تناولت موضوع جودة الخدمات
كمتغير مستقل .فيما اختلفت مع جزء من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع األداء
التنظيمي كمتغير مستقل فيما تناولته الدراسة الحالية كمتغير تابع.
 .4تنوعت أبعاد جودة الخدمات التي تناولتها الدراسات السابقة ،واتفقت هذه الدراسة مع أغلبها
في اشتمالها على أبعاد خمسة هي (اإلعتمادية – الملموسية – األستجابة – األمان –
التعاطف) ،فيما عدا دراسة الخالدي ( )2006حيث أضاف بعدًا سادسًا والسعافين ()2015
والذي أضاف خمسة أبعاد أخرى.
 .5اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخدامها المنهج الوصفي التحليلي مع معظم
الدراسات ،فيما استخدمت دراسة الكركي المنهج الوصفي التحليلي المقارن،
 .6اتفقت الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في أداة جمع المعلومات وهي االستبانة ،عدا
دراسة ناجي ( )2016التي استخدمت المجموعة البؤرية إلى جانب االستبانة،
مدى الستفادة من الدرسات السابقة:
 .1تالفي تكرار موضوع البحث سواء من حيث العنوان أو بيئة ومجال التطبيق.
 .2تكون صورة ذهنية شاملة عن موضوع الدراسة أسهم في صياغة مشكلة الدراسة وفرضياتها.
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 .3تكوين محصلة معرفية كبيرة عن متغيرات الدراسة جودة الخدمات وتحسين األداء التنظيمي.
 .4تكوين صورة متكاملة عن إجراءات الدراسة من حيث المنهج واألدوات واألساليب اإلحصائية
والمجتمع والعينة.
 .5بناء االستبانة التي تعتمد على متغيري الدراسة ،وذلك باالعتماد على تصاميم لمقاييس
متوفرة تم إعادة صياغتها بما يتناسب وبيئة بلدنا.
 .6إثراء اإلطار النظري للدراسة ،وتوفير الوقت والجهد من خالل الرجوع للكتب والمراجع التي
اعتمدت عليها هذه الدراسات.
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الفجوة البحثية:
تركيز الدراسات السابقة

تركيز الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

 تنوعت الدراسات فمنها ما تناولت أحد المتغيرات  -لم تتناول الدراسات دراسة  -تحقيق إضافة علمية جديدة،على حده إما كمتغير مستقل او تابع فمنها من ربط

أثر جودة الخدمات في

حيث أنه وعلى حد علم

بالدراسة جودة الخدمات مع متغيرات مثل هندسة

األداء التنظيمي في مكاتب

الباحث

دراسة

العمليات االدارية (االخرس ،)2017 ،تخطيط

تدقيق الحسابات في غزة

فلسطينية ناقشت أثر جودة

وتنمية الموارد البشرية (مطرية ،)2016 ،الميزة

حيث

الدراسات

الخدمات في األداء التنظيمي

التنافسية (الكركي )2010 ،جودة العالقة (ابو

السابقة

الدراسة

في مكاتب تدقيق الحسابات

الحالية كل على حده ،ولم

في غزة وعليه تكون هذه

تتطرق للربط بينهما معًا في

الدراسة من الدراسات القالئل

دراسة واحدة.

التي تناولت عالقة هذين

عكر،

)2016

استراتيجية

مقترحة

للتحسين

(السعافين.)2015 ،
 -تناولت مجموعة من الدراسات ربطت بين االداء

تناولت
متغيري

ال

توجد

التنظيمي او المؤسسي بمتغيرات أخرى مثل القيادة تنوعت بيئة تطبيق الدراسات

المجالين ببعضهما في قطاع

الجامعات

غزة عمومًا وفي بيئة مكاتب

التحويلية (حسونة ،)2016 ،المنظمة األخالقية السابقة

بين

(الغنام ،)2017 ،الخصائص الريادية (أبو سمرة ،والمدارس

وبنوك

 ،)2017والرشاقة االستراتيجية (هنية.)2016 ،

ومراكز

صحية

وشركات

تدقيق الحسابات.

ومؤسسات

 الدراسات السابقة جرت على بيئات مختلفة إما حكومية ،ولم تكن هناك أي ستركز الدراسة الحالية علىالجامعات مثل (السعافين( ،)2015 ،أبو سمرة ،دراسة طبقت على تحسين تحسين األداء التنظيمي لمكاتب
( ،)2017الغنام( )2017 ،مطرية .)2016 ،أو األداء التنظيمي في مكاتب تدقيق الحسابات.
المدارس مثل (ابو شعيرة( ،)2015 ،ابو معيلق ،تدقيق الحسابات.
( ،)2017الشريف ،)2015 ،المؤسسات األهلية لم تركز الدراسات على قطاع
(حسونة ،)2016 ،البلديات (االخرس ،)2017 ،مكاتب تدقيق الحسابات ،ولم
(جودة ،)2014 ،البنوك (الفقهاء ،)2012 ،يتم تقييم جودة الخدمات التي
(الكركي( ،)2010 ،ابو زيادة( ،)2011 ،الباهي ،تقدمها دوائر الضريبة من
،)2016

الشركات

الخاصة

( ،)2015المطيري.)2010 ،

مثل

(كحيلي ،وجهة نظر مجتمع الدراسة
(مكاتب

المحاسبة)

تعطي نتائج أقل تحي ًاز.
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والتي

الخالصة:
في الفصل الثالث تم التطرق إلى الدراسات السابقة التي تناولت متغيري الدراسة وهما (جودة
الخدمات واألداء التنظيمي) ،بدأ الباحث الفصل بتمهيد بسيط ذكر فيه اعداد كل دراسة في البيئة
المحلية والعربية واألجنبية ،ومن ثم تم استعراض الدراسات ذات الصلة بعنوان ومتغيرات البحث
بتلخيص أهم العناصر كالهدف والمجتمع والعينة واألداة ثم أهم النتائج والتوصيات ،واعتمد
الباحث مبدأ تصنيف الدراسات في كل قسم حسب نوع المتغير ،ومن ثم تم عرضها مرتبة حسب
التاريخ من األحدث لألقدم ،وبعد ذلك قام الباحث بالتعقيب على الدراسات السابقة ،ثم استعرض
الباحث أوجه االتفاق واالختالف من حيث بيئة الدراسة والمتغيرات وأداة الدراسة والعينة واألسلوب
المستخدم وغيرها وأخي ًار ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة ،ثم عرض الباحث نقاط االستفادة
من الدراسات السابقة ،وفي النهاية قام الباحث بعرض الفجوة البحثية للدراسة.
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الفصل الرابع :الطريقة واإلجراءات

• تمهيد.
• أو ًل :منهج الدراسة.
• ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة.
• ثالثاً :أداة الدراسة.
• رابعاً :خطوات بناء اإلستبانة.
• خامساً :صدق اإلستبانة.
• سادساً :ثبات اإلستبانة.
• سابعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة.
• الخالصة
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تمهيد:
تعتبر منهجية الدراسة وإجراءاتها محو ار رئيسا يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقي من الد ارسـة،
وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلـى النتـائج
التــي يــتم تفســيرها فــي ضــوء أدبيــات الد ارســة المتعلقــة بموضــوع الد ارســة ،وبالتــالي تحقــق األهــداف
التي تسعى إلى تحقيقها .وبناء على ذلـك تنـاول هـذا الفصـل وصـفا للمـنهج المتبـع ومجتمـع وعينـة
الد ارسـة ،وكـذلك أداة الد ارسـة المسـتخدمة وطريقـة إعــدادها وكيفيـة بنائهـا وتطويرهـا ،ومـدى صــدقها
وثباتهـا ،وينتهــي الفصــل بالمعالجــات اإلحصــائية التـي اســتخدمت فــي تحليــل البيانــات واســتخالص
النتائج ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.
أو ًل :منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول من
خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،والعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح
حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها .ويعرف الحمداني ( )100:2006المنهج
الوصفي التحليلي بأنه "المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر أو األحداث المعاصرة ،أو الراهنة
فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة ،ويقدم بيانات عن خصائص
معينة في الواقع ،وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة والظواهر التي ندرسها واألوقات التي
نستعملها لجمع البيانات".
وقد استخدمت مصدرين أساسين للمعلومات:
 .1المصـــادر الثانويـــة :حيــث اتجــه الباحــث فــي معالجــة اإلطــار النظــري للد ارســة إلــى مصــادر
البيانـات الثانويــة والتـي تتمثــل فــي الكتـب والم ارجــع العربيــة واألجنبيـة ذات العالقــة ،والــدوريات
والمقــاالت والتق ــارير ،واألبحــاث والد ارس ــات الســابقة الت ــي تناولــت موض ــوع الدارســة ،والبح ــث
والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
 .2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمـع البيانـات
األولية من خالل اإلستبانة كأداة للدراسة ،صممت خصيصاً لهذا الغرض.
ثانيًا :مجتمع وعينة الدراسة:
مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث ،وبناء على مشكلة
الدراسة وأهدافها فان المجتمع المستهدف يتكون من جميع المحاسبين العاملين في مكاتب
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المحاسبة والتدقيق في قطاع غزة ،والبالغ عددها ( )130مكتباً في قطاع غزة (حسب نقابة
المحاسبين والمدققين الفلسطينية  ،)2018حسب البيانات المسجلة لدى نقابة المحاسبين
والمدققين الفلسطينية في قطاع غزة ويعمل بهذه المكاتب ( )265موظف ،منهم  130مدير
مكتب و 135موظف ،وبهدف الحصول على نتائج أفضل دقه قام الباحث باستخدام أسلوب
الحصر "مسح" الشامل لجميع أفراد مجتمع الدراسة ،حيث تم توزيع االستبانة على كافة أفراد
مجتمع الدراسة وقد تم استرداد  219استبانة بنسبة .%82.64
العينة الستطالعية :تم توزيع  30إستبانة على مجموعة من العاملين في بعض المكاتب
الختبار الصدق والثبات ،وتبين أنه من خالل التحليل أن االستبانة تتمتع بالصدق والثبات،
وعليه تم استبعاد هذه االستبانات.
ثالثًا :أداة الدراسة:
تم إعداد إستبانة حول " جودة الخدمات المقدمة من دوائر الضريبة وأثرها في تحسين األداء
التنظيمي لمكاتب المحاسبة والتدقيق بقطاع غزة " ،حيث تتكون من ثالث أقسام رئيسة هي:
القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية للمستجيبين (الجنس ،المؤهل العلمي ،المسمى
الوظيفي ،سنوات الخبرة).
القسم الثاني :وهو عبارة عن جودة الخدمات ،ويتكون من  25فقرة ،موزع على  5مجاالت وقد
تم باألستعانة بدراسة كل من (األخرس( )2017 ،وهبة )2017 ،هي:
المجال األول :العتمادية ,ويتكون من ( )5فقرات.
المجال الثاني :الملموسية ،ويتكون من ( )5فقرات.
المجال الثالث :الستجابة ،ويتكون من ( )5فقرات.
المجال الرابع :األمان ،ويتكون من ( )5فقرات.
المجال الخامس :التعاطف ،ويتكون من ( )5فقرات.
القسم الثالث :ويتكون من ( )17فقرة ،لقياس األداء التنظيمي وتم اإلستفادة بدراسة كل من (أبو
سمرة( )2017 ،الغنام( )2017 ،أبو معيلق.)2017 ،
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وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب
جدول (:)4.1
جدول ( :)4.1درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة
الدرجة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

1

2

3

4

5

رابعًا :خطوات بناء اإلستبانة:
قام الباحث بإعداد أداة الدراسة للتعرف على " جـودة الخـدمات المقدمـة مـن دوائـر الضـريبة وأثرهـا
فــي تحســين األداء التنظيمــي لمكاتــب المحاســبة والتــدقيق بقطــاع غ ـزة " ،واتبــع الباحــث الخط ـوات
التالية لبناء اإلستبانة -:
 -1اإلطــالع علــى األدب االداري والد ارســات الســابقة ذات الصــلة بموضــوع الد ارســة ،واالســتفادة
منها في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتها.
 -2استشار الباحث عددًا من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد مجاالت اإلستبانة وفقراتها.
 -3تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها اإلستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
 -5تم تصميم اإلستبانة في صورتها األولية.
 -6تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف.
 -7ت ــم عــرض اإلســتبانة عل ــى ( )11مــن المحكمــين مــن أعض ــاء هيئــة التــدريس فــي الجامع ــات
الفلسطينية المختلفة (الجامعة اإلسالمية ،أكاديمية األدارة والسياسة ،جامعـة القـدس المفتوحـة،
جامعة األقصى ،جامعة فلسطين).
 -8فــي ضــوء أراء المحكمــين تــم تعــديل بعــض فق ـرات اإلســتبانة مــن حيــث الحــذف أو اإلضــافة
والتعديل ،لتستقر اإلستبانة في صورتها النهائية ،ملحق (.)1
خامسًا :صدق الستبانة:
صدق االستبانة يعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" (الجرجاوي ،)105 :2010 ،كما
يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية،
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ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات
وآخرون .)179:2001 ،وقد تم التأكد من صدق اإلستبانة بطريقتين:
 -1صدق آراء المحكمين "الصدق الظاهري":
عددا من المحكمين المتخصصين في مجال
يقصد بصدق المحكمين "هو أن يختار الباحث ً

الظاهرة أو المشكلة موضوع الدراسة" (الجرجاوي )107 :2010 ،حيث تم عرض اإلستبانة على

مجموعة من المحكمين تألفت من ( )11متخصصين في (إدارة األعمال ومناهج البحث العلمي)
وأسماء المحكمين بالملحق رقم ( ،)1وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم
من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية -
انظر الملحق رقم (.)1
 -2صدق المقياس:
أول :التساق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمي
إلية هذه الفقرة ،وقد قام الباحث حساب االتساق الداخلي لإلستبانة وذلك من خالل حساب
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
 نتائج التساق الداخلي لـ " جودة الخدمات "جدول ( :)4.2معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " العتمادية " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

.2

تحرص دوائر الضريبة على تقديم الخدمة لمكاتب المحاسبة والتدقيق بالشكل

الصحيح ودون تأخير.

 .3تهتم دوائر الضريبة اهتمام خاص بمشاكل مكاتب المحاسبة والتدقيق.
.4

تتعامل دوائر الضريبة مع السجالت والوثائق الخاصة بمكاتب المحاسبة والتدقيق

بأمانة.

 .5تعمل دوائر الضريبة على حل مشاكل مكاتب المحاسبة والتدقيق بسهولة ويسر.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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معامل بيرسون

 .1تقدم دوائر الضريبة الخدمات كما وعدت بتقديمها لمكاتب المحاسبة والتدقيق

().Sig

م

القيمة الحتمالية

الفقرة

.775

*0.000

.824

*0.000

.843

*0.000

.822

*0.000

.806

*0.000

يوضح جدول ( )4.2معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االعتمادية " والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α≥ 0.05وبذلك يعتبر

المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
جدول ( :)4.3معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الملموسية " والدرجة الكلية للمجال

.4
.5

لالرتباط

.3

يحرص العاملون في دوائر الضريبة الظهور بمظهر يليق بالعمل.

يتوفر بدوائر الضريبة التسهيالت (قاعات مريحة لألنتظار) ومناسبة
لمراجعين مكاتب المحاسبة والتدقيق.

تستخدم بدوائر الضريبة لوحات إرشادية مناسبة في الممرات والطرق.
تستخدم دوائر الضريبة أجهزة ومعدات تكنولوجية حديثة ومناسبة
للعمل.

معامل بيرسون

.2

يعد الموقع الجغرافي لدوائر الضريبة معروف وسهل الوصول إليه.

القيمة الحتمالية ().Sig

م

.1

الفقرة

.799

*0.000

.877

*0.000

.821

*0.000

.743

*0.000

.810

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضح جدول ( )4.3معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الملموسية " والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α≥ 0.05وبذلك يعتبر

المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
جدول ( :)4.4معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الستجابة " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

تقوم دوائر الضريبة باالستجابة الفورية لشكاوى (مكاتب المحاسبة
والتدقيق).
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معامل بيرسون

الخدمات لمكاتب المحاسبة والتدقيق.

().Sig

.2

يتوفر عدد كاف من العاملين في مكاتب دوائر الضريبة لتقديم

القيمة الحتمالية

م

.1

الفقرة

.583

*0.000

.761

*0.000

يعمل العاملون بدوائر الضريبة على تلبية حاجات مكاتب المحاسبة

.3

والتدقيق بشكل دائم.

تقوم دوائر الضريبة بإيجاد الحلول الناجعة والمفيدة لمشاكل المكاتب

.4

المحاسبية.

تستجيب دوائر الضريبة الحتياجات مكاتب المحاسبة والتدقيق مهما

.5

كانت درجة انشغالهم.

.785

*0.000

.822

*0.000

.854

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضح جدول ( )4.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االستجابة " والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α≥ 0.05وبذلك يعتبر

المجال صادقًا لما وضع لقياسه.

جدول ( :)4.5معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األمان " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

 .1تثق مكاتب المحاسبة والتدقيق بقدرات العاملين بدوائر الضريبة.
.2
.3
.4
.5

تحافظ دوائر الضريبة على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة
بمكاتب المحاسبة والتدقيق.
يتم تطبيق الق اررات االدارية واألنظمة واللوائح الصادرة من دوائر

الضريبة على جميع مكاتب المحاسبة والتدقيق دون تمييز.

يتابع موظفي دوائر الضريبة اإلجراءات الخاصة بعمل مكاتب

المحاسبة والتدقيق منذ طلب الخدمة وحتى انتهائها.

يتمتع موظفي دوائر الضريبة بمميزات وكفاءة عالية في تقديم
الخدمة لمكاتب المحاسبة والتدقيق.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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معامل بيرسون

م

القيمة الحتمالية ().Sig

الفقرة

.851

*0.000

.857

*0.000

.886

*0.000

.870

*0.000

.826

*0.000

يوضح جدول ( )4.5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األمان " والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α≥ 0.05وبذلك يعتبر

المجال صادقًا لما وضع لقياسه.

جدول ( :)4.6معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التعاطف " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

 .1تتناسب أوقات العمل في دوائر الضريبة لمكاتب المحاسبة والتدقيق.
.2
.3
.4
.5

يرتبط العاملين في مكاتب المحاسبة والتدقيق بعالقات طيبة مع

العاملين بدوائر الضريبة.

تضع دوائر الضريبة مصلحة مكاتب المحاسبة والتدقيق في مقدمة
إهتماماتها وأولوياتها.

يتعامل العاملون في دوائر الضريبة بطريقة موضوعية وعادلة مع
مكاتب المحاسبة والتدقيق.

يتمتع العاملون بدوائر الضريبة بحسن الخلق واللباقة في التعامل مع
مكاتب المحاسبة والتدقيق

معامل بيرسون

م

القيمة الحتمالية ().Sig

الفقرة

.735

*0.000

.829

*0.000

.819

*0.000

.838

*0.000

.827

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضح جدول ( ) 4.6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التعاطف " والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α≥ 0.05وبذلك يعتبر
المجال صادقاً لما وضع لقياسه.
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 نتائج التساق الداخلي لـ " األداء التنظيمي "جدول ( :)4.7معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األداء التنظيمي " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

 .1يعمل المكتب على خفض تكاليف الخدمات غير الضرورية دون تأثير في جودتها.

().Sig

م

القيمة الحتمالية

الفقرة

.617

*0.000

.693

*0.000

 .3يحقق المكتب مستويات مقبولة من الربحية خالل الثالث سنوات الماضية.

.445

*0.002

 .4يقوم المكتب بعمل تقارير مالية بشكل دوري.

.697

*0.000

 .5يقوم المكتب بمراجعة شكاوى المراجعين وتقديم الحلول المناسبة لهم.

.740

*0.000

 .6يوجد مستوى مقبول من رضا المكلفين(العمالء) عن الخدمات التي يقدمها المكتب.

.656

*0.000

.515

*0.000

.586

*0.000

 .9تتصف إجراءات العمل في المكتب بالوضوح والتسلسل المنطقي.

.634

*0.000

 .10يقوم المكتب بتسويق خدماته من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة.

.746

*0.000

.778

*0.000

.731

*0.000

.774

*0.000

.739

*0.000

.661

*0.000

.672

*0.000

.573

*0.000

.2

.7
.8

.11
.12

يعتبر مكتبكم مقارنة بالمكاتب األخرى واحد من مجموعة المكاتب التي تحوز على
النصيب األكبر من المكلفين(العمالء).

يحرص المكتب على عمل بحوث علمية مستمرة للتعرف على حاجات
المكلفين(العمالء).
يقوم المكتب بمتابعة قيام المكلفين الذين خضعوا للمراجعة بإصالح العيوب والخلل

الذي وجده المكتب أثناء عملية المراجعة.

تستطيع المكاتب التكيف السريع مع المتغيرات الخارجية لتبقى قادرة على المنافسة

في سوق العمل.

يقوم المكتب بعمل بتحسينات مستمرة في تقديم الخدمات بشكل مميز يفوق
الخدمات التي يقدمها المنافسين.

 .13يقدم المكتب برامج تدريبة كافية ومالئمة للعاملين فيه.

 .14يوجد عدد مناسب من الموظفين لدى المكتب يمتلكون خبرات علمية ومهمه.
كل حسب حاجته وحسب حاجة العمل.
 .15يشجع المكتب العاملين لتطوير قدراتهم ً
 .16يشجع المكتب العاملين على تقديم المقترحات لتحسين وتطوير األداء.
 .17يعتبر المكتب األخطاء السابقة بمثابة فرص حقيقية للتعلم والنمو.
* االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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يوضح جدول ( )4.7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األداء التنظيمي " والدرجة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية α ≥ 0.05

وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.

ثانيا :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة

الوصول إليها ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات

اإلستبانة.

جدول ( :)4.8معامل الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت اإلستبانة والدرجة الكلية لإلستبانة
معامل

بيرسون

المجال

لالرتباط

القيمة
الحتمالية)(Sig.

االعتمادية.

.936

*0.000

الملموسية.

.816

*0.000

االستجابة.

.893

*0.000

األمان.

.859

*0.000

التعاطف.

.902

*0.000

جودة الخدمات.

.963

*0.000

األداء التنظيمي.

.903

*0.000

* االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يبين جدول ( )4.8أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيًا عند
مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.

سادسًا :ثبات اإلستبانة :Reliability

يقصد بثبات االستبانة هو أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية،
ويقصد به أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها ،أو ما
هي درجة اتساقه وانسجامه واستم ارريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة (الجرجاوي،
.)97 :2010
وقد تحقق الباحث من ثبات إستبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ Cronbach's
 ،Alpha Coefficientوكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)4.9
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جدول ( :)4.9معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة
عدد

المجال

الفقرات

معامل
ألفا

كرونباخ

االعتمادية.

5

0.878

الملموسية.

5

0.866

االستجابة.

5

0.824

األمان.

5

0.909

التعاطف.

5

0.866

جودة الخدمات.

25

0.961

األداء التنظيمي.

17

0.920

جميع فقرات الستبانة

42

0.969

واضح من النتائج الموضحة في جدول ( )4.9أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال
حيث تتراوح بين ( ،)0.961 ،0.824بينما بلغت لجميع فقرات اإلستبانة ( ،)0.969وهذا يعنى أن
الثبات مرتفع ودال إحصائيا.

وبذلك تكون اإلستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق ( .)2ويكون الباحـث قـد تأكـد مـن
صــدق وثبــات إســتبانة الد ارســة ممــا يجعلــه علــى ثقــة تامــة بصــحة اإلســتبانة وصــالحيتها لتحليــل
النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

اختبار التوزيع الطبيعي :Normality Distribution Test
ت ــم اس ــتخدام اختب ــار كولمج ــوروف  -س ــمرنوف

)Kolmogorov-Smirnov Test )K-S

الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانـت النتـائج كمـا هـي مبينـة فـي

جدول (.)4.10

117

جدول ( :)4.10يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
المجال

القيمة

قيمة الختبار

الحتمالية
)(Sig.

االعتمادية.

1.053

0.217

الملموسية.

0.459

0.984

االستجابة.

0.769

0.596

األمان.

1.182

0.122

التعاطف.

0.762

0.607

جودة الخدمات.

0.871

0.434

األداء التنظيمي.

0.936

0.345

جميع مجالت الستبانة

0.708

0.698

واضح من النتائج الموضحة في جدول ( )4.10أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستوى
الداللة

0.05

وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي حيث تم استخدام

االختبارات المعلمية لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة.

سابعًا :األساليب اإلحصائية المستخدمة:

تـم تفريـغ وتحليـل اإلسـتبانة مـن خـالل برنـامج التحليـل اإلحصـائي Statistical Package for
) ،the Social Sciences (SPSSحيث تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .1النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة.
 .2المتوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعياري.

 .3اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.

 .4اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما
إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

 .5معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط:
يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين .وقد استخدمه الباحث لحساب االتساق
الداخلي والصدق البنائي لالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت.
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 .6اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد
وصلت إلى الدرجة المتوسطة "الحياد" وهي  3أم زادت أو قلت عن ذلك .ولقد استخدمه
الباحث للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 .7نموذج تحليل االنحدار الخطي المتعدد (.)Multiple Linear Regression- Model
 .8اختبــار  Tفــي حالــة عينتــين ( )Independent Samples T-Testلمعرفــة مــا إذا كــان
هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.

 .9اختبار تحليل التباين األحادي))One Way Analysis of Variance –ANOVA

لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بي ن ثالث مجموعات أو أكثر من

البيانات.
الخالصة:

فــي هــذا الفصــل تــم اســتعراض الطريقــة واإلجـراءات المتبعــة فــي الد ارســة حيــث تــم توضــيح المــنهج
المستخدم وهو الوصفي التحليلي ،والمصادر المتنوعة األولية والثانوية والتي استعان بها الباحـث،
ثـم مجتمـع الد ارسـة ،وأسـلوب الحصـر الشـامل المسـتخدم للحصـول علـى نتـائج دقيقـة ولقلـة مجتمــع
الد ارســة .تــم اســتعراض خطـوات بنــاء أداة الد ارســة واالجـزاء التــي تتكــون منهــا ،والد ارســات التــي تــم
االستعانة بها في بناءها ،ثم التأكد مـن صـالحية االسـتبانه مـن خـالل معـامالت الصـدق والثبـات،
وقد بينت النتائج أن الدراسة تتمتـع بقـدر عـال مـن الصـدق (االتسـاق الـداخلي ،والصـدق البنـائي)،
وكــذلك بقــدر عــال مــن الثبــات مــن خــالل معامــل ألفــا كرونبــاخ وطريقــة التجزئــة النصــفية لجميــع
مجــاالت االســتبانة ،وتــم إج ـراء اختبــار كولمجــوروف – ســمرنوف ) )K-Sللتعــرف علــى طبيعــة
توزيـع البيانـات والتـي كانـت تتبـع توزيعـا طبيعـًا ،وبالتـالي تـم تحديـد األسـاليب اإلحصـائية المناسـبة
وفقـاً لهــذا التحليــل .كمــا تــم اســتخدام معامــل بيرســون لمعرفــة االرتبــاط وطريقــة االنحــدار التــدريجي
لمعرفة األثر .وتم استخدام اختبار ت لعينيتن مستقلتين لمعرفة الفروق اإلحصائية واختبار التباين
األحادي خال أكثر من مجموعتين..
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الفصل الخامس :تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها

• تمهيد.
• أو ًل :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.
• ثاني ًا :المحك المعتمد في الدراسة.
• ثالثاً :تحليل فقرات الستبانة.
• رابع ًا :اختبار فرضيات الدراسة.

120

تمهيد:
يتضمن هذا الفصل عرضًا لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة
عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل

فقراتها ،والوقوف على البيانات الشخصية للمستجيبين ،لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية
للبيانات المتجمعة من إستبانة الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات
االجتماعية ) (SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

أو ًل :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
 -توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

جدول ( :)5.1توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

177

80.8

أنثى

42

19.2

المجموع

219

100.0

يتضــح مــن جــدول ( )5.1أن مــا نســبته  %80.8م ــن عينــة الد ارســة ذكــور ،بينمــا  %19.2إنــاث.
يفسـر الباحــث ذلـك لطبيعــة المجتمـع الــذكوري ،حيــث أن بعـض أعمــال المحاسـبة والتــدقيق تتطلــب
خ ــروج المـ ـرآة للقي ــام ب ــبعض الزي ــارات الميداني ــة لمكات ــب دوائ ــر الضـ ـريبة ،وك ــذلك مقابل ــة العم ــالء

والتعامل معهم وهذا قد يكون غير مقبول لدى بعض فئات المجتمع الفلسطيني ،وينسـجم ذلـك مـع

تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام  2018الذي يبين أن النسبة العاملـة مـن الـذكور

 %72وأن نسبة اإلناث العاملة .%28

 توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمريةجدول ( :)5.2توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية
الفئة العمرية

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  30سنة

98

44.7

من - 30إلى أقل  40سنة

80

36.5

 40سنة فأكثر

41

18.8

المجموع

219

100.0
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يتضح من جدول ( )5.2أن ما نسبته  %81.2من عينة الدراسة فئـتهم العمريـة أقـل مـن  40سـنة،

بينمــا  %18.8فئــتهم العمريــة أكثــر مــن  40ســنة .ويفســر الباحــث ذلــك بــأن هنــاك توجهــات مــن
أصـحاب مكاتـب المحاسـبة والتـدقيق يشــير إلـى التنـوع فـي التوظيــف فيهـا للفئـات العمريـة المختلفــة

فنجـد مـا نسـبته ( )%45مـن القــوى العاملـة فـي مكاتـب المحاسـبة والتــدقيق أقـل مـن  30عـام وهــذا
يدل على أن أغلب العاملين في المكاتب من الشباب أصـحاب الجهـد والحركـة والنشـاط .وكتفسـير

أخر فإن ما نسـبته ( )55.3مـن مجتمـع الد ارسـة أعمـارهم أكثـر مـن  30سـنة ،ويشـبر ذلـك إلـى أن

هناك عدد ال بأس به مـن الفئـات العمريـة الكبيـرة سـنًا وبالتـالي يفتـرض أنهـم مـن الفئـات الممارسـة
لمهنة التدقيق والتي تمتلك الخبرات الكافية في العمل التي تؤهلهم للقيام بمهام العمل.

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلميجدول ( :)5.3توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

بكالوريوس

160

73.1

ماجستير

50

22.8

دكتوراه

9

4.1

المجموع

219

100.0

يتضــح مــن جــدول ( )5.3أن مــا نســبته  %73.1مــن عينــة الد ارســة مــؤهلهم العلمــي بكــالوريوس،
 %22.8مؤهلهم العلمي ماجستير ،بينمـا  %4.1مـؤهلهم العلمـي دكتـوراه .ويعـزو الباحـث أن حملـة
البكالوريوس هم الفئة األكبر حيث يتطلب ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق ومنح ترخيص لمزاولـة

المهنـــة شـــهادة البكـ ــالوريوس ك ــأدنى مؤهـــل علمـ ــي فـــي المحاس ــبة ،ويـ ــرى الباح ــث أن مـــا نسـ ــبته

 %26.90ه ــم مــن حملــة الش ــهادات العليــا ماجســتير ودكتــوراه وذل ــك التجــاه المحاســبين لتط ــوير

أنفسهم والحصول على الدرجات العلمية العالية وذلك لرفع المستوى العلمي والمهني لدى العاملين
فــي مكاتــب المحاســبة والتــدقيق وربمــا إليجــاد فــرص للترقي ـة او شــغل وظــائف أفضــل فــي أمــاكن

أخرى.
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 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيجدول ( :)5.4توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية %

مدير مكتب

112

51.1

موظف في المكتب

107

48.9

المجموع

219

100.0

يتضح من جـدول ( )5.4أن مـا نسـبته  %51.1مـن عينـة الد ارسـة مسـماهم الـوظيفي مـدير مكتـب،

بينما  %48.9مسماهم الوظيفي موظف في المكتب .ويرى الباحث بأن ذلك ينسجم مع خصـائص
المجتمــع إذ أن كــل مكتــب محاســبة وتــدقيق يعمــل بــه علــى األقــل موظــف واحــد ،حيــث كــان عــدد

المكاتب  130مكتب وعـدد العـاملين  135موظـف أي بواقـع موظـف لكـل مكتـب ،ويفسـر الباحـث

عدم وجود عدد كبير مـن العـاملين بشـكل رسـمي فـي مكاتـب المحاسـبة والتـدقيق وذلـك ألن بعـض

هــذه المكاتــب يعتمــد علــى المتــدربين مــن الجامعــات ،والــذين يعملــون فت ـرة مــن شــهرين إلــى ثــالث

شهور في المكتب دون تكبد مصاريف إضافية من خالل توظيف عاملين بشكل رسمي.
 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةجدول ( :)5.5توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  5سنوات

73

33.3

من 5إلى  10سنوات

76

34.7

 10سنوات فأكثر

70

32.0

المجموع

219

100.0

يتضح من جدول ( )5.5أن ما نسبته  %33.3من عينة الدراسة سنوات خبرتهم أقل من 5
سنوات ،ويفسر الباحث أن ما نسبته  %66.7من عينة الدراسة خبرتهم العلمية أكثر من 5
سنوات وهي خبرة جيدة ،ويفسر الباحث ذلك أن مكاتب المحاسبة والتدقيق تتطلب أصحاب
خبرات طويلة في مجال العمل وبالتالي زيادة كفاءة وفعالية وجودة عمل مكتب المحاسبة والتدقيق

والتأثير االيجابي على سمعة المكتب وبالتالي القدرة على المنافسة في سوق العمل .وأن النسبة
الباقية هي إشارة إلدراك المكاتب باستيعاب الكفاءات الجديدة والخريجين الجدد المتميزين حتى

يتم استثمار مواهبهم.
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ثانياً :المحك المعتمد في الدراسة ):(Ozen et al., 2012

لتحديد المحك المعتمد في الدراسة فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي من

خالل حساب المدى بين درجات المقياس ( )4=1-5ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في

المقياس للحصول على طول الخلية أي ( )0.80=5/4وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل

قيمة في المقياس (بداية المقياس وهي واحد صحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية،

وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول ( :)5.6يوضح المحك المعتمد في الدراسة
المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

درجة الموافقة

من 1.80 - 1

من %36- %20

موافقة ضعيفة جدًا

أكبر من 2.60 - 1.80

أكبر من %52 - %36

موافقة ضعيفة

أكبر من 3.40 – 2.60

أكبر من %68 -%52

موافقة متوسطة

أكبر من 4.20 – 3.40

أكبر من %84 -%68

موافقة كبيرة

أكبر من 5 - 4.20

أكبر من %100-% 84

موافقة كبيرة جداً

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة ،اعتمد الباحث على ترتيب المتوسطات
الحسابية على مستوى المجاالت لالستبيان ومستوى الفقرات في كل مجال ،وقد حدد الباحث

درجة الموافقة حسب المحك المعتمد للدراسة.
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ثالثًا :تحليل فقرات الستبانة:
أول :تحليل فقرات " جودة الخدمات "

 -تحليل فقرات مجال " العتمادية "

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار  tلمعرفة
درجة الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)5.7
جدول ( :)5.7المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل فقرة
من فقرات مجال " العتمادية "
م

الفقرة
تقدم

.1

المتوسط النحراف الوزن

الخدمات

دوائر

كما

الحسابي المعياري النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة الختبار الحتمالية

الضريبة

وعدت

بتقديمها لمكاتب المحاسبة

2.91

1.12

58.24

1

موافقة
متوسطة

-1.15

0.126

والتدقيق

تحرص دوائر الضريبة على
.2

تقديم

الخدمة

لمكاتب

المحاسبة والتدقيق بالشكل

2.88

1.13

57.69

2

موافقة
متوسطة

-1.51

0.067

الصحيح ودون تأخير.

تهتم دوائر الضريبة اهتمام
 .3خاص

بمشاكل

المحاسبة والتدقيق.

مكاتب

2.74

1.14

54.72

4

موافقة
متوسطة

-3.40

0.000

تتعامل دوائر الضريبة مع
.4

السجالت والوثائق الخاصة

بمكاتب المحاسبة والتدقيق

2.75

1.15

55.02

3

موافقة
متوسطة

-3.19

0.001

بأمانة.
تعمل دوائر الضريبة على

 .5حل مشاكل مكاتب المحاسبة

2.62

1.09

52.44

والتدقيق بسهولة ويسر.

جميع فقرات المجال معًا

2.78

0.91

من جدول ( )5.7يمكن استخالص ما يلي:
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55.59

5

موافقة
متوسطة
موافقة
متوسطة

-5.12

-3.59

0.000

0.000

 -المتوسط الحسابي للفقرة األولى " تقدم دوائر الضريبة الخدمات كما وعدت بتقديمها لمكاتب

المحاسبة والتدقيق " يساوي

2.91

(الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%58.24وهذا

يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .وتشير هذه النسبة أن
دوائر الضريبة تقوم بتقديم الخدمات لمكاتب المحاسبة والتدقيق ولكن ليس بالشكل المأمول

ويفسر ذلك لوجود الحصار الخانق واالنقسام على قطاع
وليس كما التوقعات من المراجعينُ .
غزة والذي أضعف اإلمكانات فأصبحت جل تركيز دوائر الضريبة على الجباية فقط مما أثر
على تحسين الخدمات لهذه المكاتب.

 -المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة " تعمل دوائر الضريبة على حل مشاكل مكاتب المحاسبة

والتدقيق بسهولة ويسر " يساوي

2.62

أي أن الوزن النسبي  ،%52.44وهذا يعني أن هناك موافقة

متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .ويفسر الباحث هذه النتيجة أن دوائر الضريبة تقوم

بحل مشاكل مكاتب المحاسبة والتدقيق ولكن ليس بشكل كافي ،ويعود ذلك غالبًا لقلة اهتمام
دوائر الضريبة بالمكاتب والتوجه إلى االهتمام بالتعامل مع العميل بشكل منفرد وعقد صفقات مع

العميل بعيدًا عن مكاتب المحاسبة والتدقيق وتعطي العميل مزايا وتخفيضات أكثر من التي من
الممكن تحقيقها بوجود أصحاب مكاتب المحاسبة والتدقيق.

 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال " االعتمادية " يساوي 2.78أي أن الوزنالنسبي  ،%55.59وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا
المجال .ويمكن تفسير هذه النتيجة أن دوائر الضريبة ال تقوم بتقديم الخدمات لمكاتب

المحاسبة والتدقيق كما يجب ،وعدم حرصها على تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة وبما يتجاوز
توقعات أصحاب هذه المكاتب حيث تحتاج مكاتب المحاسبة والتدقيق نسبة اهتمام أكبر من

قبل دوائر الضريبة ،وكتفسير آخر فالتأخير في تقديم الخدمات من قبل دوائر الضريبة وعدم

االلتزام بالمواقيت والتسويف والمماطلة في تقديم الخدمات قد يكون هو السبب في النتيجة.
ولعل ضغط العمل وعدم توفر الموارد البشرية الكافية وعدم توفر الخبرات المطلوبة ،والتسيب
في المحافظة على سرية السجالت والوثائق الخاصة بمكاتب المحاسبة والتدقيق حيث من

الممكن اإل طالع على السجالت الخاصة بالغير وذلك بسبب ترك الملفات والسجالت خارج

األرشيف وقت كبير ومن الممكن فقد بعض السجالت بقصد أو بدون قصد .وكذلك ال تقوم

دوائر الضريبة بحل مشاكل مكاتب المحاسبة والتدقيق بسهولة ويسر وبل وفي أغلب األحيان
تقوم بتعقيد األمور في وجه هذه المكاتب ،وعندما يتدخل صاحب العمل تقدم له الضريبة كل

التسهيالت ولكن بعيداً عن مكاتب المحاسبة والتدقيق.
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واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (مطرية )2016 ،والتي بينت أن األعتمادية في

مؤسسات التعليم التقني في غزة كانت متوسطة وحصلت على نسبة  ،%60.96وكذلك أتفقت مع

دراسة كالً من (خدومة( )2013 ،المطيري )2010 ،والتي بينت أن االعتمادية في الخدمات
المصرفية وشركة طيران الجزيرة كانت  %67.29 ،%64.09على التوالي .واختلفت نتائج هذه
الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة (األخرس( )2017 ،جودة )2014 ،والتي أظهرت أن
األعتمادية في البلديات كانت مرتفعة وحصلت على  %75.32 ،%76.62على التوالي ،وكذلك

اختلفت مع دراسة (الخزام )2016 ،والتي بينت أنت األعتمادية في منظمات المجتمع المدني
كانت مرتفعة وحصلت علة نسبة  ،%74.20واتفقت مع دراسة (الفقهاء )2012 ،والتي أظهرت
أن األعتمادية في المصارف اإلسالمية كانت مرتفعة وحصلت على نسبة  ،%85.20واتفقت

كذلك من دراسة (قدورة )2011 ،والتي بينت أن األعتمادية في الجامعات األردنية كانت مرتفعة

وحصلت على نسبة .%77

 -تحليل فقرات مجال " الملموسية "

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار  tلمعرفة
درجة الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)5.8
جدول ( :)5.8المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل فقرة
من فقرات مجال " الملموسية "
م

المتوسط النحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

الترتيب

يعد الموقع الجغرافي

 .1لدوائر الضريبة معروف

3.20

64.02

1.23

1

وسهل الوصول إليه.

يحرص العاملون في

 .2دوائر الضريبة الظهور

3.17

63.39

1.18

2

بمظهر يليق بالعمل.

يتوفر بدوائر الضريبة

 .3التسهيالت
مريحة

(قاعات

2.75

55.07

1.10

لألنتظار)
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5

درجة

قيمة

موافقة
متوسطة

2.41

القيمة

الموافقة الختبار الحتمالية

موافقة
متوسطة

موافقة
متوسطة

2.13

-3.32

0.008

0.017

0.001

لمراجعين

ومناسبة

المحاسبة

مكاتب

والتدقيق.

تستخدم بدوائر الضريبة
 .4لوحات إرشادية مناسبة

2.80

56.06

1.09

4

في الممرات والطرق.

موافقة
متوسطة

-2.68

0.004

تستخدم دوائر الضريبة
.5

ومعدات

أجهزة

حديثة

تكنولوجية

2.95

58.97

1.14

3

موافقة
متوسطة

-0.66

0.254

ومناسبة للعمل.
جميع فقرات المجال معًا

2.97

59.47

0.92

موافقة
متوسطة

-0.42

0.336

من جدول ( )5.8يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة األولى " يعد الموقع الجغرافي لدوائر الضريبة معروف وسهل الوصولإليه " يساوي

3.20

(الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%64.02وهذا يعني أن هناك

موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .ويعزو الباحث حصول الفقرة األولى على
المرتبة األولى حيت أن الموقع الجغرافي يتم اختياره غالباً في أفضل المواقع بحيث تكون قريبة
على الجميع لتقديم التسهيالت للجميع وفي وسط البلد ،إال أن هناك جزء ال يستهان به غير
راض عن البعد الجغرافي ألماكن تواجد مكاتب دوائر الضريبة حيث يحتاج البعض للوصول
للمكان إلى مواصلتين وخاصة في الفروع مثل فرع خانيونس حيث يغطي الفرع محافظتي
خانيونس ورفح فضالُ عن الوقت المستنزف في الوصول لدوائر الضريبة.
 المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " يتوفر بدوائر الضريبة التسهيالت (قاعات مريحة لألنتظار)ومناسبة لمراجعين مكاتب المحاسبة والتدقيق " يساوي

2.75

أي أن الوزن النسبي  ،%55.07وهذا

يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .ويعزو الباحث عدم توفر
قاعات انتظار مريحة ومالءمة ألصحاب مكاتب المحاسبة والتدقيق وخاصة في المكاتب الفرعية
في المحافظات إلى ضيق األماكن حيث تعتمد دوائر الضريبة على الشقق المؤجرة التي عادةً ما
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عادة ال يكون بها مساحات كافية ،وكذلك غياب ثقافة الجودة الشاملة في
تكون صغيرة والتي
ً
القطاع الحكومي ،وكذلك عدم إهتمام دوائر الضريبة بالجوانب الملموسة وذلك لتكرار العدوان
اإلسرائيلي على مباني و ازرة المالية ،وخشيتهم في الو ازرة من إعادة البناء فتكون عرضه للهدم
والتدمير ،إضافة لعدم توفر الموارد المالية بسبب الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة
حيث يقوم المحاسبين بالوقوف لفترات زمنية طويلة في أماكن ال يوجد بها قاعات لالنتظار.
 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال " الملموسية " يساوي 2.97أي أن الوزنالنسبي  ،%59.47وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا
المجال .ويمكن تفسير هذه النتيجة أن الموقع الجغرافي لدوائر الضريبة ليس بالشكل المطلوب
حيث يوجد جزء ال يستهان به غير راض عن الموقع الجغرافي ويعتبره غير مناسب حيث
يحت اج الوصول لبعض األماكن لمصاريف زيادة حيث يحتاج المحاسب لمواصلتين لذلك.
وظهور بعض العاملين بدوائر الضريبة بمظهر ال يليق بالعمل وعدم االلتزام بزي موحد يليق
بموظفي دوائر الضريبة مقارنة بمتطلبات الجودة في القطاع الخاص ،كما ان عدم توافر
قاعات مريحة لألنتظار خاصة بأصحاب مكاتب المحاسبة والتدقيق بالشكل المأمول وضيق
المكان ولعدم توفر الموارد المالية وكذلك غياب ثقافة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي.
وربما تفسر النتيجة بصعوبة متابعة المراجعين من مكاتب المحاسبة إلجراءات سير معامالتهم
حيث ال يوجد لوحات ارشادية وال أدلة عمل وال تصميم للتسهيالت يسهل .وقد يكون السبب في
نقص استخدام األجهزة الحديثة والمتطورة في العمل ووجود مواقع الكترونية تتفاعل مع هذه
المكاتب وتقدم المعلومات لهم.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (مطرية )2016 ،والتي بينت أن الملموسية في
مؤسسات التعليم التقني في غزة كانت متوسطة وحصلت على نسبة  ،%61.74وكذلك أتفقت مع
دراسة (السعافين )2015 ،والتي أظهرت أن الملموسية في الجامعات الفلسطينية كانت متوسطة
وحصلت على نسبة  ،%51.38وكذلك أتفقت مع دراسة (جودة )2014 ،والتي أظهرت أن
الملموسية في البلديات كانت متوسطة وحصلت على نسبة  ،%66.48وكذلك أظهرت دراسة
(أبو عكر ) 2016 ،أن الملموسية في الغرف التجارية الصناعية في غزة كانت متوسطة وحصلت
على نسبة  .%67.97واختلفت نتائج هذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة (األخرس،
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 )2017والتي أظهرت أن الملموسية في البلديات كانت مرتفعة وحصلت على  ،%76.17وكذلك
اختلفت مع دراسة كل من (الفقهاء )2012 ،و(الخالدي )2006 ،والتي بينت أنت الملموسية في
المصارف اإلسالمية كانت مرتفعة وحصلت على نسبة  %89.40 ،%80.44على التوالي،
واتفقت مع دراسة (خدومة )2013 ،والتي أظهرت أن الملموسية في الخدمات المصرفية كانت
مرتفعة وحصلت على نسبة  ،%74.09واختلفت كذلك من دراسة (قدورة )2011 ،والتي بينت أن
الملموسية كانت مرتفعة وحصلت على نسبة  .%73.57وكذلك اختلفت مع دراسة (سليمان،
 ) 2013والتي أظهرت أن الملموسية في جامعة األقصى كانت مرتفعة وحصلت على نسبة
.%71.00
 -تحليل فقرات مجال " الستجابة "

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار  tلمعرفة
درجة الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)5.9
جدول ( :)5.9المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل فقرة
من فقرات مجال " الستجابة"
م

المتوسط

الفقرة

الحسابي

النحراف الوزن

المعياري النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة الختبار الحتمالية

يتوفر عدد كاف من
العاملين

 .1دوائر

في

مكاتب

الضريبة

لتقديم

الخدمات

2.79

1.07

55.87

1

لمكاتب

موافقة
متوسطة

-2.85

0.002

المحاسبة والتدقيق.

تقوم
.2

دوائر

باالستجابة
لشكاوى

الضريبة

الفورية

(مكاتب

2.71

1.06

54.22

3

موافقة
متوسطة

-4.02

0.000

المحاسبة والتدقيق).

يعمل العاملون بدوائر
.3

الضريبة

على

تلبية

حاجات مكاتب المحاسبة

2.77

1.12

والتدقيق بشكل دائم.
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55.39

2

موافقة
متوسطة

-3.03

0.001

تقوم
.4

دوائر

الضريبة

بإيجاد الحلول الناجعة
والمفيدة لمشاكل المكاتب

2.65

1.14

53.09

4

موافقة
متوسطة

-4.48

0.000

المحاسبية.

تستجيب دوائر الضريبة

.5

الحتياجات

مكاتب

المحاسبة والتدقيق مهما

2.65

1.13

53.00

5

موافقة
متوسطة

-4.59

0.000

كانت درجة انشغالهم.

جميع فقرات المجال معًا

2.72

0.89

موافقة
متوسطة

54.33

-4.73

0.000

من جدول ( )5.9يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة األولى " يتوفر عدد كاف من العاملين في مكاتب دوائر الضريبةلتقديم الخدمات لمكاتب المحاسبة والتدقيق " يساوي

2.79

(الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن

النسبي  ،%55.87وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
ويفسر الباحث ألن الدائرة ال تحسب احتياجاتها من العمالة سنويًا استنادًا لمعايير ومفاتيح دولية
او قياس بالدول المجاورة وأعباء العمل .كما ان امتناع عدد كبير من موظفي السلطة الفلسطينية
على إثر االنقسام أدى إلى نقص في عدد العمالة وإن كان هناك حركة توظيف حين ذاك .وعدم
قدرة الو ازرة على التوظيف حيث تعاني من شح في الموارد المالية.
 المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة " تستجيب دوائر الضريبة الحتياجات مكاتب المحاسبةوالتدقيق مهما كانت درجة انشغالهم " يساوي

2.65

أي أن الوزن النسبي  ،%53.00وهذا يعني أن

هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .ويفسر الباحث ذلك باستجابة دوائر
الضريبة الحتياجات مكاتب المحاسبة والتدقيق مهما كانت درجة انشغالهم على نسبة متوسطة،
ولكنها ال تلبي احتياجات مكاتب المحاسبة والتدقيق ،ويعزو الباحث ذلك لزيادة األعباء الملقاة
على الموظفين وقلة عدد الموظفين في دوائر الضريبة ،وعدم وجود الحوافز المادية حيث ال
يتقاضى موظفي دوائر الضريبة رواتبهم كاملة خالل الثالث سنوات السابقة.
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 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال " االستجابة " يساوي  2.72أي أن الوزنالنسبي  ،%54.33وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا
المجال .ويعزو الباحث ذلك إلى عدم توفر العدد الكافي من الموظفين في دوائر الضريبة
لتقديم الخدمات ألصحاب مكاتب المحاسبة والتدقيق إلى قلة التوظيف في السنوات األخيرة
بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة وقلة الموارد المالية ،وعدم إكتراث دوائر الضريبة
لشكاوى مكاتب المحاسبة والتدقيق حيث يطمح أصحاب مكاتب المحاسبة والتدقيق من موظفي
دوائر الضريبة باالستجابة الفورية للشكاوي الخاصة بمكاتبهم وحل جميع مشاكلهم دون تسويف
ومماطلة ،وعدم قيام دوائر الضريبة بإيجاد الحلول الناجعة والمفيدة لمشاكلهم ،وإعاقة عمل
أصحاب هذه المكاتب بالمبالغة في الطلبات الغير ضرورية ،وأظهرت.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (مطرية )2016 ،والتي بينت أن االستجابة في
مؤسسات التعليم التقني في غزة كانت متوسطة وحصلت على نسبة  ،%62.88وكذلك أتفقت
مع دراسة كل من (السعافين( )2015 ،سلمان )2013 ،والتي أظهرت أن االستجابة في
الجامعات الفلسطينية كانت متوسطة وحصلت على نسبة  %65.00 ،%57.51على التوالي،
وكذلك أتفقت مع دراسة (أبو عكر )2016 ،والتي أظهرت أن االستجابة كانت في الغرف
التجارية الصناعية في غزة كانت متوسطة وحصلت على نسبة  ،%61.18واتفقت كذلك من
دراسة (المطيري )2010 ،والتي أظهرت أن االستجابة في شرطة طيران الجزيرة كانت متوسطة
وحصلت على وزن نسبي  .% 68.00واختلفت نتائج هذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة
(األخرس( ،)2017 ،جودة )2014 ،والتي أظهرت أن االستجابة في البلديات كانت مرتفعة
وحصلت علة نسبة  %74.83 ،%71.65على التوالي ،وكذلك اختلفت مع دراسة كل من
(الفقهاء( )2012 ،الخالدي )2006 ،والتي أظهرت أن االستجابة في المصارف اإلسالمية كانت
مرتفعة وحصلت على نسبة  %87.50 ،%78.34على التوالي ،وكذلك اختلفت من دراسة كل
من (الكركي( )2010 ،خدومة )2013 ،والتي أظهرت أن االستجابة في المصارف كانت مرتفعة
وحصلت على نسبة  %73.64 ،%76.20على التوالي ،وكذلك اختلفت مع دراسة (قدورة،
 )2011والتي أظهرت أن االستجابة في الجامعات األردنية كانت مرتفعة وحصلت على وزن
نسبي .%71.86
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 تحليل فقرات مجال " األمان "تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار  tلمعرفة
درجة الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)5.10
جدول ( :)5.10المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل
فقرة من فقرات مجال " األمان"
م

المتوسط

الفقرة
تثق

 .1والتدقيق

مكاتب
بقدرات

بدوائر الضريبة.

الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

المحاسبة
العاملين

2.94

1.13

58.81

2

درجة

قيمة

الموافقة الختبار
موافقة
متوسطة

-0.78

القيمة

الحتمالية
0.218

تحافظ دوائر الضريبة على
.2

سرية المعلومات والبيانات
المتعلقة بمكاتب المحاسبة

3.20

1.07

63.94

1

موافقة
متوسطة

2.71

0.004

والتدقيق.
يتم تطبيق الق اررات االدارية

واألنظمة واللوائح الصادرة

 .3من دوائر الضريبة على
جميع

مكاتب

والتدقيق دون تمييز.

2.81

1.22

56.15

3

المحاسبة

موافقة
متوسطة

-2.34

0.010

يتابع موظفي دوائر الضريبة
.4

اإلجراءات الخاصة بعمل

مكاتب المحاسبة والتدقيق منذ

2.57

1.10

51.47

5

موافق
ضعيفة

-5.72

0.000

طلب الخدمة وحتى انتهائها.

يتمتع موظفي دوائر الضريبة

.5

بمميزات وكفاءة عالية في
تقديم

الخدمة

المحاسبة والتدقيق.

لمكاتب

جميع فقرات المجال معًا

2.69

2.85

1.13

0.89
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53.85

56.91

4

موافقة
متوسطة

موافقة
متوسطة

-4.01

-2.58

0.000

0.005

من جدول ( )5.10يمكن استخالص ما يلي:

 المتوسط الحسابي للفقرة الثانية " تحافظ دوائر الضريبة على سرية المعلومات والبياناتالمتعلقة بمكاتب المحاسبة والتدقيق " يساوي (3.20الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي

 ،%63.94وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .ويعزو
الباحث حصول هذه الفقرة على المرتبة األولى إلى سعى دوائر الضريبة بكل جهد للحفاظ على
سرية البيانات والمعلومات عن المكلفين يعتبر أم اًر ضروريًا بحيث ال تكون في متناول أي
شخص وإنما من يمل ك الصالحيات .كما وتعمل دوائر الضريبة على إعادة الملفات وأرشفتها بعد
االنتهاء من العمل فيها بسرعة ،لتضمن للمكلفين الحفاظ على سرية بياناتهم وعدم استغاللها من
المنافسين.
 المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة " يتابع موظفي دوائر الضريبة اإلجراءات الخاصة بعملمكاتب المحاسبة والتدقيق منذ طلب الخدمة وحتى انتهائها " يساوي

2.57

أي أن الوزن النسبي

 ،%51.47وهذا يعني أن هناك موافقة ضعيفة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .ويفسر
الباحث ذلك بسبب المماطلة والتسويف في الوقت وعدم االهتمام بالدرجة الكافية بعمل المكاتب
وترك الملفات في أغلب األحيان لفترات طويلة تمتد لعدة أسابيع أو عدة أشهر وذلك البتزاز
المكلفين والضغط على أصحاب المكاتب والمحاسبة لدفعة مبالغ كبيرة لقاء الحصول على
الخدمات المقدمة من دوائر الضريبة .وجاءت نتيجة هذه الفقرة منسجمة مع الفقرة الخامسة من
محور االستجابة "تستجيب دوائر الضريبة الحتياجات مكاتب المحاسبة والتدقيق مهما كانت
درجة انشغالهم " بوزن النسبي (.)%53.00
 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال " األمان " يساوي 2.85أي أن الوزنالنسبي  ،%56.91وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا
المجال .ويعزو الباحث هذا المستوى المتوسط إلى عدم ثقة أصحاب مكاتب المحاسبة والتدقيق
بقدرات العاملين في دوائر الضريبة بدرجة كافية حيث يفتقد البعض إلى الخبرة الكافية ،ويعمل
البعض األخر حسب األهواء ،والبيانات .كما ان عدم دراية بعض الموظفين بدوائر الضريبة
بكيفية تطبيق الق اررات اإلدارية واألنظمة واللوائح السائدة المتعلقة بعمل مكاتب المحاسبة
والتدقيق ،باإلضافة إلى عدم متابعة موظفي دوائر الضريبة لإلجراءات الخاصة بعمل مكاتب
المحاسبة والتدقيق.
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واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (مطرية )2016 ،والتي بينت أن األمان في

مؤسسات التعليم التقني في غزة كانت متوسطة وحصلت على نسبة  ،%63.21وكذلك أتفقت

مع دراسة كل من (السعافين( )2015 ،سلمان )2013 ،والتي أظهرت أن األمان في الجامعات
الفلسطينية كانت متوسطة وحصلت على نسبة  %68.00 ،%58.87على التوالي ،وكذلك

أتفقت مع دراسة (أبو عكر ) 2016 ،والتي أظهرت أن األمان كانت في الغرف التجارية
الصناعية في غزة كانت متوسطة وحصلت على نسبة  .%64.91واختلفت نتائج هذه الدراسة

مع بعض الدراسات كدراسة (األخرس( ،)2017 ،جودة )2014 ،والتي أظهرت أن األمان في
البلديات كانت مرتفعة وحصلت على نسبة  %74.70 ،%70.36على التوالي ،وكذلك اختلفت

مع دراسة (الخزام )2016 ،والتي أظهرت أن األمان في المجتمع المدني كانت مرتفعة
 ،%74.00وكذلك اختلفت مع دراسة كل من(الباهي( )2016 ،الخالدي )2006 ،والتي أظهرت

أن األمان في المصارف اإلسالمية كانت مرتفعة وحصلت على نسبة %91.50 ،%88.07

على التوالي ،وكذلك اختلفت من دراسة كل من (الكركي( )2010 ،خدومة( )2013 ،الخالدي،

 )2006والتي أظهرت أن األمان في المصارف كانت مرتفعة وحصلت على نسبة ،%75.20
 %91.50 ،%69.55على التوالي ،وكذلك اختلفت مع دراسة (المطيري )2010 ،والتي أظهرت
أن األمان في شركة طيران الجزيرة كانت مرتفعة وحصلت على وزن نسبي .%71.00

 -تحليل فقرات مجال " التعاطف "

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار  tلمعرفة
درجة الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)5.11
جدول ( :)5.11المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل
فقرة من فقرات مجال " التعاطف "
م

المتوسط النحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

الترتيب

تتناسب أوقات العمل في
.1

دوائر الضريبة لمكاتب

المحاسبة والتدقيق.
يرتبط

.2

3.44

1.09

68.72

1

العاملين

في

طيبة

مع

مكاتب المحاسبة والتدقيق

بعالقات

2.92

1.15

العاملين بدوائر الضريبة.
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58.35

2

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة الختبار الحتمالية
موافقة
كبيرة

موافقة
متوسطة

5.93

-1.06

0.000

0.145

تضع
.3

الضريبة

دوائر

مصلحة مكاتب المحاسبة
مقدمة

والتدقيق

في

يتعامل

العاملون

1.07

2.53

50.64

5

موافقة
ضعيفة

-6.46

0.000

اهتماماتها وأولوياتها.

.4

في

دوائر الضريبة بطريقة

موضوعية وعادلة مع

مكاتب

والتدقيق.

1.13

2.59

51.74

4

المحاسبة

موافقة
ضعيفة

-5.38

0.000

يتمتع العاملون بدوائر
.5

الضريبة بحسن الخلق

واللباقة في التعامل مع

1.21

2.86

57.13

3

موافقة
متوسطة

-1.75

0.041

مكاتب المحاسبة والتدقيق
جميع فقرات المجال معًا

0.87

2.86

57.28

موافقة
متوسطة

-2.32

0.011

من جدول ( )5.11يمكن استخالص ما يلي:

 -المتوسط الحسابي للفقرة األولى " تتناسب أوقات العمل في دوائر الضريبة لمكاتب المحاسبة

والتدقيق " يساوي

3.44

(الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%68.72وهذا يعني أن

هناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .ويفسر الباحث ذلك أن أوقات العمل
مناسبة ومقبولة لدى شريحة كبيرة من عينة المجتمع وذلك ألن أوقات دوام الحكومة تم تحديد فترة

الدوام فيها في وقت محدد وهي من الثامنة الي الثانية والنصف وتأخذ باالعتبار المواسم الخاصة

مثل شهر رمضان وغيره .كما وان الغالبية العظمى من المجتمع متشابهين في العقائد وبالتالي

اإلجازات في األعياد والمناسبات تكون مالئمة وتتماشى مع أغلب أوقات دوام أصحاب مكاتب

المحاسبة والتدقيق.

 -المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " تضع دوائر الضريبة مصلحة مكاتب المحاسبة والتدقيق في

مقدمة اهتماماتها وأولوياتها " يساوي

2.53

أي أن الوزن النسبي  ،%50.64وهذا يعني أن هناك

موافقة ضعيفة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .ويفسر الباحث ذلك أن مصلحة مكاتب
المحاسبة والتدقيق ليست من ضمن أولويات موظفي دوائر الضريبة ،حيث يميل بعض موظفي

الضرائب إلى التعامل مع العمالء وعقد الصفقات معهم عن فترات سابقة لعدم تقديمهم
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الحسابات ،وبذلك حرمان مكاتب المحاسبة والتدقيق من جزء كبير من حقوقهم من العمالء مما
يلحق الضرر الكبير بعمل المكاتب.

بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال " التعاطف " يساوي

2.86

أي أن الوزن

النسبي  ،%57.28وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا
المجال .ويعزو الباحث السبب في ذلك االوقات التي تفتح فيها أبوابها دوائر الضريبة مناسبة إلى

جزء كبير من عينة الدراسة وذلك ألن جميع عمل الدوائر الحكومية يتم في وقت واحد إدراك
اإلدارة بدوائر الضريبة ألهمية تحقيق رضا المستفيدين إلدراكها وانه ضمان لنجاحها .ومع ذلك

فالباحث يرى أن هذا المحور (التعاطف) بحاجة لتحسينه حيث يمكن تفسير هذه النسبة
المتوسطة من الموافقة بعدم ارتباط أصحاب مكاتب المحاسبة والتدقيق بعالقات طيبة مع موظفي
دوائر الضريبة الن العالقة مبنية على عدم الثقة حيث تعتبر دوائر الضريبة أن أصحاب مكاتب

المحاسبة والتدقيق تقوم بمساعدة العمالء على التهرب من دفع الضريبة ،ومن منطلق هذه

العالقة ال تقوم دوائر الضريبة بوضع مصلحة مكاتب المحاسبة والتدقيق على سلم أولوياتها،
وكذلك التعامل بطريقة غير موضوعية ويوجد محاباه بدوائر الضريبة في التعامل مع أصحاب

مكاتب المحاسبة والتدقيق من شخص ألخر وذلك حسب المعرفة واألهواء الشخصية .على الرغم

من وجود بعض العاملين من موظفي الضريبة يتمتعون بأخالق حميدة خالفاً للغالبية منهم الذين
يتعاملون مع أصحاب المكاتب بتعالي وكبرياء وعدم االحترام.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (مطرية )2016 ،والتي بينت أن التعاطف في

مؤسسات التعليم التقني في غزة كانت متوسطة وحصلت على نسبة  ،%61.13وكذلك أتفقت

مع دراسة كل من (السعافين( )2015 ،سلمان )2013 ،والتي أظهرت أن االتعاطف في
الجامعات الفلسطينية كانت متوسطة وحصلت على نسبة  %64.00 ،%52.97على التوالي،

وكذلك أتفقت مع دراسة (أبو عكر )2016 ،والتي أظهرت أن التعاطف كان في الغرف التجارية
الصناعية في غزة كانت متوسطة وحصلت على نسبة  ،%56.09وكذلك أتفقت مع دراسة

(خدومة ) 2013 ،والتي أظهرت أن التعاطف في البنوك والخدمات المصرفية كانت متوسطة

وحصلت على نسبة  .%61.82واختلفت نتائج هذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة

(األخرس( ،)2017 ،جودة )2014 ،والتي أظهرت أن التعاطف في البلديات كانت مرتفعة

وحصلت على نسبة  %76.54 ،%70.31على التوالي ،وكذلك اختلفت مع دراسة (قدورة،

 )2011والتي أظهرت أن األمان في الجامعات األردنية كانت مرتفعة  ،%69.57وكذلك اختلفت
من دراسة كل من (الكركي( )2010 ،الفقهاء( )2012 ،الخالدي )2006 ،والتي أظهرت أن

التعاطف في المصارف كانت مرتفعة وحصلت على نسبة %88.70 ،%76.97 ،%71.60
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على التوالي ،وكذلك اختلفت مع دراسة (المطيري )2010 ،والتي أظهرت أن التعاطف في شركة
طيران الجزيرة كانت مرتفعة وحصلت على وزن نسبي .%68.14

 -تحليل جميع فقرات جودة الخدمات

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار

 tلمعرفة درجة الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)5.12
جدول ( :)5.12المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلجميع
فقرات " جودة الخدمات "
المتوسط النحراف الوزن

درجة

قيمة

القيمة

االعتمادية.

2.78

0.91

55.59

4

متوسطة

-3.59

0.000

الملموسية.

2.97

0.92

59.47

1

متوسطة

-0.42

0.336

االستجابة.

2.72

0.89

54.33

5

متوسطة

-4.73

0.000

األمان.

2.85

0.89

56.91

3

متوسطة

-2.58

0.005

التعاطف.

2.86

0.87

57.28

2

متوسطة

-2.32

0.011

جميع فقرات جودة
الخدمات

2.84

0.78

56.74

متوسطة

-3.11

0.001

المجال

الحسابي المعياري النسبي

الترتيب

الموافقة الختبار الحتمالية

من جدول ( )5.12تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات جودة الخدمات يساوي

2.84

(الدرجة

الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%56.74وهذا يعني أن هناك موافقة متوسـطة مـن قبـل أفـراد
العينة على فقرات جودة الخدمات بشكل عام .ويرجع الباحث ذلك إلـى أن و ازرة الماليـة تحـاول أن
تجود من خدماتها إال أن هذه النسبة متوسطة ،حيث طبيعة العمل في المؤسسـات الحكوميـة ذات
الطبيعــة الخدماتيــة ال يــولي األهتمــام بجــودة الخــدمات المقدمــة بصــورة جيــدة وذلــك لغيــاب ثقافــة
الجودة الشاملة وغياب المنافسة وتفرد دوائر الضـريبة بتقـديم الخـدمات غيـر مهتمـة بنـوع الخـدمات
علــى غ ـرار القطــاع الخــاص الــذي يهــتم بــالزبون والم ـراجعين .وكــذلك عــدم إهتمــام الحكومــة ببنــاء
مق ـرات جديــدة علــى الشــكل الــذي يناســب العمــل خوف ـاً مــن القصــف مــن الجانــب اإلس ـرائيلي كمــا
حصــل خــالل الحــروب الســابقة لــذلك فهــي تقــوم بتــأجير مقــرات ومــن الممكــن أال تناســب العمــل
بصـورة جيـدة ،ومــن هـذا المنطلـق ال يوجــد حـرص عنــد دوائـر الضـريبة باالهتمــام بمصـالح مكاتــب
المحاسبة والتدقيق ،والعالقة بين دوائر الضريبة ومكاتب المحاسبة والتدقيق مبنية علـى عـدم الثقـة
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حيث يعتبر موظفي الضرائب أن أصحاب مكاتـب المحاسـبة والتـدقيق تقـوم بتشـجيع العمـالء علـى
التهرب من دفع الضرائب .عدم اكتراث دوائر الضريبة كما هـو شـائع عـن دوائـر العمـل الحكـومي
بأهمية كبيرة لجودة خدماتها المقدمة للجمهور ،بجانب عدم خضوع هذه الدوائر إلجراءات قانونيـة
تض ــبط عمله ــا بش ــكل حقيق ــي حي ــث هن ــاك مراقب ــة ومتابع ــة ألنش ــطتها ش ــكلية وال يوج ــد اس ــتخدام
لألس ــاليب الرقابي ــة الفعال ــة الت ــي تجبره ــا عل ــي حس ــن ج ــودة الخدم ــة .وي ــرى الباح ــث أن الطبيع ــة
االحتكاريــة للخــدمات الحكوميــة الســيما دوائــر الضــريبة وعــدم وجــود منافســين هــي الســبب بعــدم
المبااله من جانبهم لتقديم الخدمات كما يجب.
وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت لــه العديــد مــن الد ارســات كد ارســة (أبــو عكــر )2016 ،التــي
أن الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية الصناعية في قطـاع غـزة قـد بلغـت جودتهـا
توصلت إلى ً

نسـ ــبة ( ،)%59.74ود ارسـ ــة (مطري ـ ــة )2016 ،التـ ــي توصـ ــلت إلـ ــى أن الخـ ــدمات التـ ــي تق ـ ــدمها
مؤسسات التعليم التقني قد بلغت جودتها نسبة ( ،)61.98ود ارسـة (السـعافين( ،)2015 ،سـليمان،
 )2013التــي توصــلت إلــى أن الخــدمات التــي تقــدمها الجامعــات الفلســطينية قــد بلغــت (،)54.26
( )67.6علــى الت ـوالي .بينمــا اختلفــت مــع مــا توصــلت اليــه د ارســة كــل مــن (األخــرس،)2017 ،
(جــودة )2014 ،التــي توصــلت إلــى أن الخــدمات التــي تقــدمها البلــديات فــي قطــاع غـزة قــد بلغــت
جودتها نسبة ( )%73.79( ،)%73.02على التوالي ،وكذلك دراسة كـل مـن (خدومـة،)2013 ،
(الفقهـاء( ،)2012 ،الكركــي( ،)2010 ،الخالـدي )2006 ،التــي توصـلت إلــى أن الخـدمات التــي
تقـ ـ ـ ـ ــدمها المصـ ـ ـ ـ ــارف قـ ـ ـ ـ ــد بلغـ ـ ـ ـ ــت نسـ ـ ـ ـ ــبة جودتهـ ـ ـ ـ ــا (،)%74.25( ،)%80.24( ،)%68.64
( )%89.20علـى التـوالي ،وكـذلك د ارسـة (الخـزام )2015 ،التـي توصـلت إلـى أن الخـدمات التـي
تقــدمها منظمــات المجتمــع المــدني قــد بلغــت نســبة جودتهــا ( ،)%74.10وكــذلك د ارســة ( قــدورة،
 )2011التــي توصــلت إلــى أن الخــدمات التــي تقــدمها الجامعــات األردنيــة قــد بلغــت نســبة جودتهــا
( ،)%73.00وكذلك دراسة (المطيري )2010 ،التي توصلت إلى أن الخدمات التي تقمها شركة
طيران الجزيرة قد بلغت نسبة جودتها (.)%68.60
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ثانيا :تحليل فقرات " األداء التنظيمي "

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار  tلمعرفة
درجة الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)5.13
جدول ( :)5.13المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل
فقرة من فقرات مجال " األداء التنظيمي "
م

المتوسط

الفقرة

الحسابي

النحراف الوزن

المعياري النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة الختبار الحتمالية

يعمل المكتب على خفض
.1

تكاليف

غير

الخدمات

الضرورية دون تأثير في

2.91

1.13

58.26

7

موافقة
متوسطة

-1.13

0.129

جودتها.
يعتبر

مقارنة

مكتبكم

بالمكاتب األخرى واحد من
 .2مجموعة

التي

المكاتب

2.64

1.14

52.84

15

تحوز على النصيب األكبر

موافقة
متوسطة

-4.65

0.000

من المكلفين(العمالء).
يحقق المكتب مستويات

 .3مقبولة من الربحية خالل

2.43

1.15

48.62

17

موافقة
ضعيفة

8

موافقة
متوسطة

الثالث سنوات الماضية.
.4

يقوم المكتب بعمل تقارير

مالية بشكل دوري.
يقوم

المكتب

2.89

1.28

57.71

بمراجعة

 .5شكاوى المراجعين وتقديم

3.02

1.27

60.46

3

الحلول المناسبة لهم.

موافقة
متوسطة

-7.27

-1.32

0.27

0.000

0.094

0.395

يوجد مستوى مقبول من

رضا المكلفين(العمالء) عن

 .6الخدمات

التي

يقدمها

3.15

1.18

المكتب.
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63.03

1

موافقة
متوسطة

1.90

0.029

يحرص المكتب على عمل

.7

بحوث

علمية

للتعرف

مستمرة

على

المكلفين(العمالء).

حاجات

2.63

1.19

52.66

16

موافقة
متوسطة

-4.54

0.000

يقوم المكتب بمتابعة قيام
المكلفين

خضعوا

الذين

 .8للمراجعة بإصالح العيوب

3.01

1.14

60.18

4

والخلل الذي وجده المكتب

موافقة
متوسطة

0.12

0.453

أثناء عملية المراجعة.

تتصف إجراءات العمل في

 .9المكتب بالوضوح والتسلسل

3.08

1.13

61.65

2

المنطقي.

يقوم

بتسويق

المكتب

 .10خدماته من خالل استخدام

2.68

1.17

53.55

14

التكنولوجيا الحديثة.

موافقة
متوسطة

موافقة
متوسطة

1.08

-4.06

0.141

0.000

تستطيع المكاتب التكيف
.11

مع

السريع

المتغيرات

الخارجية لتبقى قادرة على

2.95

1.16

58.99

6

موافقة
متوسطة

-0.64

0.260

المنافسة في سوق العمل.
يقوم

بعمل

المكتب

بتحسينات مستمرة في تقديم

 .12الخدمات بشكل مميز يفوق
الخدمات

التي

2.84

1.21

56.84

9

يقدمها

موافقة
متوسطة

-1.92

0.028

المنافسين.
.13

يقدم المكتب برامج تدريبة
كافية ومالئمة للعاملين.

2.70

1.13

53.98

13

يوجد عدد مناسب من

 .14الموظفين

لدى

المكتب

2.71

1.25

يمتلكون خبرات مهمه.
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54.26

12

موافقة
متوسطة

-3.92

موافقة
متوسطة

-3.38

0.000

0.000

يشجع

المكتب

العاملين

كل حسب
 .15لتطوير قدراتهم ً
حاجته وحسب حاجة

2.81

56.30

1.16

11

موافقة
متوسطة

-2.35

0.010

العمل.
يشجع

 .16على

المكتب

تقديم

العاملين

المقترحات

2.83

56.59

1.18

10

لتحسين وتطوير األداء.

يعتبر

المكتب

األخطاء

 .17السابقة بمثابة فرص حقيقية

2.97

59.35

1.22

للتعلم والنمو.
جميع فقرات المجال معًا

2.84

56.81

0.86

5

موافقة
متوسطة

موافقة
متوسطة
موافقة
متوسطة

-2.12

-0.39

-2.73

0.017

0.348

0.003

من جدول ( )5.13يمكن استخالص ما يلي:

 المتوسط الحسابي للفقرة السادسة " يوجد مستوى مقبول من رضا المكلفين (العمالء) عنالخدمات التي يقدمها المكتب " يساوي

3.15

(الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي

 ،%63.03وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .ويفسر
الباحث ذلك أن مكاتب المحاسبة والتدقيق تبذل قصارى جهدها لتوفير درجة رضا كافية من
المكلفين عن الخدمات التي يقدمها المكتب وذلك للمحافظة على المكلفين الخاصين ألنهم مصدر

جلب األرباح .كما ان مكاتب المحاسبة والتدقيق تدرك أهمية الجودة الشاملة عمومًا وجودة تقديم
الخدمات في الحفاظ على والء الزبون من الكلفين والذي يضمن للمكتب المنافسة في وجود عدد
ليس بالقليل من المكاتب المتنافسة.

 -المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " يحقق المكتب مستويات مقبولة من الربحية خالل الثالث

سنوات الماضية " يساوي

2.43

أي أن الوزن النسبي  ،%48.62وهذا يعني أن هناك موافقة

ضعيفة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .ويفسر الباحث ذلك إلى أن مكاتب المحاسبة
والتدقيق تلقت في السنوات األخيرة ضربة موجعة بإغالق األنفاق حيث كانت المكاتب تعج

بالمكلفين الذين يعملون في االنفاق ،وكذلك تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل
السلطات اإلسرائيلية ،وإغالق المعابر ،وكذلك تشديد الحصار على مؤسسات المجتمع المدني
وعلى مصادر تمويلها ومشاريعها حيث كانت المكاتب تعمل لصالح هذه الجمعيات ،ونتيجة لذلك
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فإن مكاتب المحاسبة والتدقيق في قطاع غزة أصبحت غير قادرة على تغطية المصاريف

الخاصة بها وذلك لتشديد الحصار وقلة السيولة المالية.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال " األداء التنظيمي " يساوي

2.84

أي

أن الوزن النسبي  ،%56.81وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على
فقرات هذا المجال .ويمكن تفسير هذه النسبة المتوسطة لحرص مكاتب المحاسبة والتدقيق

على المحافظة على المكلفين من خالل متابعة مشاكلهم والعمل على حلها بالشكل المطلوب،
وإنجاز معامالتهم بالسرعة المطلوبة بقدر المستطاع رغم المعيقات التي تواجههم من موظفي

دوائر الضريبة ،وعمل التحسينات الالزمة لتقديم الخدمات للمكلفين .وبالرغم من ذلك فإن

النتيجة تعبر عن مستوى ليس مقبول ويعزو الباحث ذلك إلى أن األداء في مكاتب المحاسبة

والتدقيق ليس كافيًا بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة من جهة ،ومن جهة أخرى
بسبب المعاملة التي يتلقاها أصحاب المكاتب من بعض موظفي الضريبة والتي سهلت فقدان
بعض الملفات الخاصة بالمكلفين لصالح مكاتب أخرى تتلقى تسهيالت من موظفي دوائر
الضريبة .كما ان مكاتب المحاسبة والتدقيق على تعمل على تطوير نفسها والعاملين لديها من

خالل الدورات التدريبة المتخصصة.

 -واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو معيلق )2017 ،والتي توصلت إلى أن

األداء التنظيمي في المدارس الحكومية في قطاع غزة كان بنسبة ( ،)%50.50وكذلك دراسة

(حسينة )2015 ،والتي توصلت إلى أن األداء في كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير في الجزائر كانت بنسبة ( ،)%66.60وكذلك دراسة (جبر )2015 ،والتي توصلت إلى
أن األداء في و ازرة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة كانت بنسبة ( .)52.28واختلفت هذه

النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو سمرة( ،)2017 ،أبو حسنة( ،)2014 ،الدجني،

 )2011والتي توصلت إلى أن األداء في الجامعات في قطاع غزة كان بنسبة ()%69.90

( )%75.97( )%77.18على التوالي ،وكذلك دراسة (الغنام )2017 ،والتي توصلت إلى أن

األداء في المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة كان ( ،)%76.67وكذلك دراسة (هنية،

 ) 2016والتي توصلت إلى أن األداء في قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة كان بنسبة

( ،)%78.65ودراسة (محمد ) 2014 ،والتي توصلت إلى أن األداء في مؤسسات المعلومات
كان بنسبة ( ،)%71.00وكذلك دراسة (جويحان )2013 ،والتي توصلت إلى أن األداء كان في
الشركات الصناعية بنسبة (.)%74.92
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رابعًا :اختبار فرضيات الدراسة

 -الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة α ≥ 0.05

بين أبعاد جودة الخدمات واألداء التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع

غزة.

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "معامل بيرسون لالرتباط" ،والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول ( :)5.14معامل الرتباط بين أبعاد جودة الخدمات واألداء التنظيمي في مكاتب المحاسبة
والتدقيق العاملة في قطاع غزة
معامل

بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة
الحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α ≥ 0.05

بين االعتمادية واألداء التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق

.654

*0.000

العاملة في قطاع غزة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α ≥ 0.05

بين الملموسة واألداء التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق

.692

*0.000

العاملة في قطاع غزة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α ≥ 0.05

بين االستجابة واألداء التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق

.642

*0.000

العاملة في قطاع غزة.
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α ≥ 0.05

بين األمان واألداء التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق

.731

*0.000

العاملة في قطاع غزة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α ≥ 0.05

بين التعاطف واألداء التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق

.841

*0.000

العاملة في قطاع غزة.

توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة α ≥ 0.05

بين أبعاد جودة الخدمات واألداء التنظيمي في مكاتب

المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع غزة.
* االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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.818

*0.000

يبين جدول ( )5.14أن معامل االرتباط يساوي ،818 .وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي
0.000

وهي أقل من مستوى الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين

أبعاد جودة الخدمات واألداء التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع غزة.

ويعزو الباحث هذه النتيجة المنطقية إلى أن جودة الخدمات تعني التفاعل بين العاملين والزبائن
لتعزيز الرضا لديهم من خالل الحفاظ على عالقات قوية معهم والذي يعني تحسن األداء

التنظيمي للمنظمات .ويشكل الزبائن الداخليين حلقة مغلقة يمكن ان تؤثر على رضا الزبائن

الخارجيين وتساهم في نجاح المنظمة .كذلك فتطوير الخدمات من خال لتطوير خطط استراتيجية

تنسجم مع أنشطة المنظمة .إن جودة الخدمات المقدمة هي مفهوم مرتبط بادراك الزبائن لذا يعتبر

عامل حاسم ومهم في تحددي حجم الحصة السوقية والعوائد على االستثمار .كما وان والعتبارات

أن األداء التنظيمي عامة يفسر باألنشطة السلوكية خاصة التعامل مع الزبائن ومدى تقييمهم
للخدمات المقدمة ،فإن جودة التكنولوجيا المستخدمة عند تزويد الخدمات تعطي أداء أفضل.

ومن المعروف أن طلبات الزبائن تتغير مع التغيير السريع للبيئة لذا فإن المنظمات يجب أن

تمتلك المعلومات والموارد الداخلية والخارجية لمقابلة طلبات السوق وتوقعات الزبائن مما يزيد من
والءهم وعدد الزبائن وبالتالي األرباح واألداء المالي واإلنجاز االمثل .إضافة الي ذلك فالمنتجات
وكذلك الخدمات وطريقة تقديمها يمكن تقليدها بواسطة المنافسين وذلك لشفافية المعلومات

وعوامل أخرى مما يتطلب االبداع في الخدمة بابتكار أساليب جديدة وتجويدها وهذا بدوره يؤدى
لجذب الزبائن .إن احترام الزبائن لمنتج المنظمة وخدماتها يعني تحقيق سعادة للعاملين كما

الزبائن وهي أبعاد األداء التنظيمي .كما ان مبادرات الجودة داخل المنظمة تؤدي إلى تحسين
اإلنتاجية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين القدرة التنافسية .وكسبب آخر فإن اعتبار
الجودة مسؤولية الجميع من اإلدارة العليا إلى اقل الوظائف وضرورة مشاركة جميع الموظفين

والتكامل التام لجميع الشركات التقنية والبشرية من شأنها أن تؤدي إلى نجاح األعمال على

المدى الطويل.

ونظ ًار لعدم وجود دراسات تربط بين جودة الخدمات واألداء التنظيمي فإن الباحث سوف يستدل
بدراسات تبين العالقة بين جودة الخدمة والعوائد التنظيمية المختلفة األخرى .واتفقت هذه
النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو عكر )2016 ،والتي بينت أن ألبعاد جودة الخدمة
والصورة الذهنية والمنافع غير الملموسة في جودة العالقة مع االعضاء المستفيدين في الغرف

التجارية الصناعية بغزة ،وكذلك دراسة (جودة )2014 ،والتي بينت أن ألبعاد جودة الخدمة التي

تقدمها بلديات محافظة شمال قطاع غزة وعملية تقييم األداء ،وكذلك دراسة (األخرس)2017 ،
والتي بينت أن هندسة العمليات اإلدارية لها تأثير في بين إعادة وتحسين أبعاد جودة الخدمات

في بلديات محافظات غزة ،وكذلك دراسة (مطرية )2016 ،والتي بينت أن وجود نظام متكامل
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للمعلومات عن الموارد البشرية لها تأثير في أبعاد جودة الخدمة في مؤسسات التعليم التقني،

وكذلك دراسة (براهمة )2017 ،والتي أشارت إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية قوية بين إدارة
المعرفة وتحسين جودة الخدمات في بلديتي خانيونس ورفح،

الفرضـــية الرئيســـة الثانيـــة :تـــؤثر جـــودة الخـــدمات تـــأثي ًار ذو دللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى

( )α≤0.05في األداء التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع غزة.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام االنحدار الخطي المتعدد والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :)5.15تحليل النحدار المتعدد
معامالت

قيمة اختبار

القيمة الحتمالية

المقدار الثابت

0.208

1.808

0.072

االعتمادية

0.016

0.289

0.773

الملموسية

0.114

2.193

0.015

االستجابة

0.066

1.264

0.208

األمان

0.128

1.960

0.026

التعاطف

0.596

9.999

0.000

المتغيرات المستقلة

النحدار

T

Sig.

الم َّ
عدل= 0.734
معامل التحديد ُ
القيمة االحتمالية = 0.000

معامل االرتباط = 0.860
قيمة االختبار 120.218 = F

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.15يمكن استنتاج ما يلي:
الم َّ
عدل=  ،0.734وهذا يعني أن  %73.4من
 معامل االرتباط =  ،0.860ومعامل التحديد ُالتغير في األداء التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع غزة تم تفسيره من
خالل العالقة الخطية والنسبة المتبقية قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في األداء التنظيمي
في مكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع غزة.

 قيمة االختبار Fالمحسوبة بلغت  ،120.218كما أن القيمة االحتمالية تساوي  0.000ممايعني رفض الفرضية الصفرية والقبول بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمات

واألداء التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع غزة.
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تبين أن المتغيرات المؤثرة في " جودة الخدمات واألداء التنظيمي في مكاتب المحاسبة
والتدقيق العاملة في قطاع غزة" هي :الملموسية ،األمان ،التعاطف ،وأن باقي المتغيرات "
االعتمادية ،االستجابة " تبين أن تأثيرها ضعيف .الربط والتعليق.
 معادلة االنحدار:األداء التنظيمي = ( 0.016 + 0.208االعتمادية) ( 0.114 +الملموسية)
( 0.066 +االستجابة) ( 0.128 +األمان) ( 0.596 +التعاطف)
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن أبعاد جودة الخدمات (الملموسية ،األمان ،والتعاطف)
تمثل العمود الفقري واألساسي لجودة الخدمات التي تقدمها دوائر الضريبية إلى مكاتب
المحاسبة والتدقيق ،حيث أن العالقة المبنية على عدم الثقة بين موظفي دوائر الضريبة
وأصحاب مكاتب المحاسبة والتدقيق وعدم إهتمام موظفي دوائر الضريبة بمكاتب المحاسبة
والتدقيق ،وعدم تعامل موظفي دوائر الضريبة بطريقة عادلة مع أصحاب مكاتب المحاسبة
والتدقيق أثر بشكل مباشر على األداء في مكاتب المحاسبة والتدقيق مما يدل أن هناك
عالقة طردية بين جودة الخدمات المقدمة من دوائر الضريبة وبين األداء التنظيمي في
مكاتب المحاسبة والتدقيق.
ونظ اًر لعدم وجود دراسات تربط بين جودة الخدمات واألداء التنظيمي فإن الباحث سوف

يستدل بدراسات تبين العالقة بين جودة الخدمة والعوائد التنظيمية المختلفة األخرى .واتفقت
هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الخزام )2016 ،والتي بينت أن ألبعاد جودة الخدمة
المقدمة من الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية لها تأثير على رضا المستفيدين من
هذه الخدمات ،وكذلك دراسة (المطيري )2010 ،والتي بينت أن ألبعاد جودة الخدمة المقدمة
من شركة طيران الجزيرة لها تأثير على والء الزبائن ،وكذلك دراسة (لحول )2015 ،والتي
بينت ان ألبعاد جودة خدمة التعليم الجامعي في الجزائر لها تأثير على رضا الطالب ،دراسة
(األخرس ) 2017 ،التي أشارت إلى أن أبعاد جودة الخدمات المقدمة من البلديات لها تأثير
في هندسة العمليات .اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات مثل دراسة (الكركي)2010 ،
والتي بينت أنه ال يوجد فروق ألبعاد جودة الخدمات المصرفية على تحقيق الميزة التنافسية
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في فلسطين ،وكذلك دراسة (السعافين )2015 ،والتي بينت أنه ال يوجد تأثير ألبعاد جودة
الخدمة الطالبية في الجامعات الفلسطينية.
الفرضية الرئيسة الثالثة :توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ()α ≥ 0.05

بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول جودة الخدمات ُتعزى للمتغيرات
الشخصية" الجنس ,المؤهل العلمي ,المسمى الوظيفي ,سنوات الخبرة "
ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد عينة الدراسة حول جودة الخدمات ُتعزى إلى الجنس.

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " Tلعينتين مستقلتين " والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)5.16نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس

قيمة الختبار

جودة الخدمات المقدمة

2.79

3.03

-1.611

().Sig

المجال

ذكر

أنثى

القيمة الحتمالية

المتوسطات

0.113

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.16تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.الختبار ت لعينتين

مستقلتين أكبر من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى الجنس .التعليق

ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات العينة تعود لمتغير الجنس
بمعنى وجود تجانس في إجابات العينة بخصوص متغيرات جودة الخدمات المقدمة من دوائر

الضريبة ،وهذا يبين أن كال الجنسين يتمتع بنفس الخدمات ويقدر مستوى الخدمات بشكل
متشابهة مما يدل على موضوعية التقييم حول الخدمات التي تقدمها دوائر الضريبة.
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واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الكركي )2010 ،والتي التي أشارت لعدم وجود

فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور أبعاد جودة الخدمات تعزى للجنس ،وكذلك دراسة

(جودة )2014 ،والتي التي أشارت لعدم وجود فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور
أبعاد جودة الخدمات تعزى للجنس ،وكذلك دراسة (لحول )2015 ،والتي التي أشارت لعدم وجود

فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور أبعاد جودة الخدمات تعزى للجنس ،وكذلك دراسة

(األخرس )2017 ،والتي التي أشارت لعدم وجود فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور
أبعاد جودة الخدمات تعزى للجنس ،كدراسة (أبو شعيرة )2015 ،والتي التي أشارت لعدم وجود

فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور أبعاد جودة الخدمات تعزى للجنس ،كدراسة

(براهمة )2017 ،والتي التي أشارت لعدم وجود فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور
أبعاد جودة الخدمات تعزى للجنس .واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (السعافين،

 )2015والتي أشارت إلى وجود فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور أبعاد جودة
الخدمات تعزى للجنس،

 توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد عينة الدراسة حول جودة الخدمات ُتعزى إلى المؤهل العلمي.

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " Tلعينتين مستقلتين " والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)5.17نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – المؤهل العلمي

قيمة الختبار

جودة الخدمات المقدمة

2.89

2.70

1.621

عليا

().Sig

المجال

بكالوريوس

دراسات

القيمة الحتمالية

المتوسطات

0.106

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.17تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستوى

الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات

عينة الدراسة حول جودة الخدمات المقدمة تعزى إلى المؤهل العلمي .وبفسر الباحث عدم وجود
اختالفات بين نظرة أصحاب المؤهالت العلمية العليا حول جودة الخدمات المقدمة لكون الجزء

األكبر من العينة  %73.1مؤهلهم العلمي بكالوريوس ،والجزء الباقي دراسات عليا .وبكلمات
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أُخرى وجود تجانس في إجابات العينة بخصوص جودة الخدمات المقدمة من دوائر الضريبة

بو ازرة المالية ،وبالتالي لديهم القدرة والمعرفة على الحكم على الجودة .كما ان الجودة يستطيع
استشعارها وتقييمها بغض النظر عن المؤهل العلمي.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الكركي )2010 ،والتي التي أشارت لعدم وجود

فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور أبعاد جودة الخدمات تعزى للمؤهل العلمي ،وكذلك

دراسة (جودة )2014 ،والتي التي أشارت لعدم وجود فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة في
دور أبعاد جودة الخدمات تعزى للمؤهل العلمي ،وكذلك دراسة (األخرس )2017 ،والتي التي

أشارت لعدم وجود فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور أبعاد جودة الخدمات تعزى

للمؤهل العلمي ،كدراسة (براهمة )2017 ،والتي التي أشارت لعدم وجود فروق بين متوسطات

أراء أفراد العينة في دور أبعاد جودة الخدمات تعزى للمؤهل العلمي .واختلفت هذه النتائج مع
بعض الدراسات كدراسة (الخالدي )2006 ،والتي أشارت إلى وجود فروق بين متوسطات أراء

أفراد العينة في دور أبعاد جودة الخدمات تعزى للمؤهل العلمي .وتناقضت مع دراسة (أبو شعيرة،

 )2015والتي التي أشارت إلى وجود فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور أبعاد جودة
الخدمات تعزى للمؤهل العلمي.

 توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد عينة الدراسة حول جودة الخدمات ُتعزى إلى المسمى الوظيفي.

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " Tلعينتين مستقلتين " والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)5.18نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – المسمى الوظيفي

جودة الخدمات المقدمة

2.66

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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المكتب
3.02

قيمة الختبار

مكتب

في

-3.437

().Sig

المجال

مدير

موظف

القيمة الحتمالية

المتوسطات

*0.001

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.18تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" -T

لعينتين مستقلتين " أقل من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المتغير "جودة الخدمات" تعزى إلى

ويرجع الباحث ذلك
المسمى الوظيفي وذلك لصالح الذين مسماهم الوظيفي موظف في المكتبُ .
إلى أن الذين مسماهم الوظيفي مدير مكتب هو الذي دائما يطمح بجودة الخدمة المقدمة من
دوائر الضريبة ألنه يعتبر نفسه ذا قيمة اجتماعية كبيرة ويجب أن يحترم وتقدم له الخدمة بصورة

جيدة مع إنجاز المهمة التي حضر من أجلها بصورة أكبر من الموظفين في مكاتب المحاسبة

والتدقيق.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو شعيرة )2015 ،والتي التي أشارت لعدم

وجود فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور أبعاد جودة الخدمات تعزى للمسمى

الوظيفي .واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الكركي )2010 ،والتي التي أشارت

لعدم وجود فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور أبعاد جودة الخدمات تعزى للمسمى

الوظيفي ،وكذلك دراسة (جودة )2014 ،والتي التي أشارت لعدم وجود فروق بين متوسطات أراء

أفراد العينة في دور أبعاد جودة الخدمات تعزى للمسمى الوظيفي ،وكذلك دراسة (األخرس،

 )2017والتي التي أشارت لعدم وجود فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور أبعاد جودة
الخدمات تعزى للمسمى الوظيفي ،كدراسة (براهمة )2017 ،والتي التي أشارت لعدم وجود فروق

بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور أبعاد جودة الخدمات تعزى للمسمى الوظيفي.

 .1توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
تقدير أفراد عينة الدراسة حول جودة الخدمات ُتعزى إلى سنوات الخدمة.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " التباين األحادي" والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)5.19نتائج اختبار" التباين األحادي " – سنوات الخدمة

فأكثر

قيمة الختبار

جودة الخدمات المقدمة

سنوات

سنوات

سنوات

3.03

2.75

2.73

3.379

5

10 -

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائي ًا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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().Sig

المجال

أقل من

من 5

10

القيمة الحتمالية

المتوسطات

*0.036

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.19تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"

التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المتغير تعزى إلى سنوات الخبرة وذلك
لصالح الذين سنوات خبرتهم أقل من  5سنوات .ويفسر الباحث ذلك أن الذين هم أصحاب خبرات

أقل من خمس سنوات دائمًا من فئة الشباب وحديثي العمل مع دوائر الضريبة ،وتنقصه الخبرة في
الحكم على جودة الخدمة المقدمة من دوائر الضريبة ،حيث ال يستطيع التفرقة بين الخدمات التي
كانت تقدم في الماضي وبين الخدمات التي يتلقاها اليوم .وكلما زادت سنوات الخبرة العلمية لدى
العاملين في مكاتب المحاسبة والتدقيق كلما أدى ذلك إلى دقة وموضوعية تقديراتهم نحو جودة

الخدمة في تحسين األداء التنظيمي والعكس صحيح .ويعزو الباحث ذلك إلى عدم معاصرة
أصحاب الخدمة األقل من خمس سنوات الفترة السابقة حيث كانت جودة الخدمات ليدركوا الفجوة

حيث كانت تقدم الخدمات بصورة أفضل من الوقت الحالي إذ كانت الظروف أكثر استق ار ار وثباتاً
من األوضاع الحالية الذي تأثرت بشدة باألحداث السياسية على الساحة الفلسطينية ،وكذلك

ظروف االنقسام السياسي بين شطري الوطن والحصار الخانق الذي تعاني منه البالد.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الخالدي )2006 ،والتي أشارت إلى وجود فروق
بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور أبعاد جودة الخدمات تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (ابو عكر )2016 ،والتي التي أشارت لعدم

وجود فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور أبعاد جودة الخدمات تعزى لمتغير سنوات
الخبرة ،وكذلك دراسة (جودة )2014 ،والتي التي أشارت لعدم وجود فروق بين متوسطات أراء

أفراد العينة في دور أبعاد جودة الخدمات تعزى لسنوات الخبرة ،وكذلك دراسة (األخرس)2017 ،

والتي التي أشارت لعدم وجود فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور أبعاد جودة

الخدمات تعزى لسنوات الخبرة ،كدراسة (براهمة )2017 ،والتي التي أشارت لعدم وجود فروق

بين متوسطات أراء أفراد العينة في دور أبعاد جودة الخدمات تعزى لسنوات الخدمة.
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الفرضية الرئيسة الرابعة :توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ()α ≥ 0.05

بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول األداء التنظيمي ُتعزى للمتغيرات
الشخصية" الجنس ,المؤهل العلمي ,المسمى الوظيفي ,سنوات الخبرة "
ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد عينة الدراسة حول األداء التنظيمي ُتعزى إلى الجنس.

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " Tلعينتين مستقلتين " والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)5.20نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس

قيمة الختبار

األداء التنظيمي.

2.79

3.05

-1.644

().Sig

المجال

ذكر

أنثى

القيمة الحتمالية

المتوسطات

0.106

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.20تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" T

 -لعينتين مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق

ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول األداء التنظيمي تعزى إلى
الجنس .ويعزو الباحث ذلك إلى أن الجنسين متقاربين في األفكار واالتجاهات والميول

والمهارات ،وأن العمل في مكاتب المحاسبة والتدقيق يعتمد على الكفاءة الشخصية وليس على
الجنس .فكفاءة كل منهم في تأدية مهام عمله المطلوبة ال تتوقف عن الجنس.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو سمرة )2017 ،التي أشارت لعدم وجود

فروق بين متوسطات استجابة المبحوثين حول األداء التنظيمي تعزى للجنس .وكذلك دراسة

(حسونة )2016 ،والتي أشارت لعدم وجود فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مجال
األداء التنظيمي تعزى لمتغير الجنس ،وكذلك دراسة (الغنام )2017 ،والتي أشارت إلى أنه ال

يوجد فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مجال األداء التنظيمي تعزى لمتغير الجنس.
اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (جبر )2015 ،والتي أشارت إلى أنه توجد فروق

بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجال األداء التنظيمي تعزى للجنس ،وكذلك دراسة

(أبو معيلق )2017 ،والتي أشارى إلى أنه توجد فروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة
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حول مجال األداء التنظيمي تعزى للجنس( ،الدعجة )2016 ،والتي أشارت إلى أنه توجد فروق
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مجال األداء التنظيمي تعزى للجنس،

 توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد عينة الدراسة حول األداء التنظيمي ُتعزى إلى المؤهل العلمي.

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " Tلعينتين مستقلتين " والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)5.21نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – المؤهل العلمي

قيمة الختبار

األداء التنظيمي.

2.93

2.59

2.611

عليا

().Sig

المجال

بكالوريوس

دراسات

القيمة الحتمالية

المتوسطات

*0.010

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.21تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"- T

لعينتين مستقلتين " أقل من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول األداء التنظيمي تعزى إلى المؤهل العلمي

وذلك لصالح الذين مؤهلهم العلمي بكالوريوس .ويعزو الباحث ذلك إلى حملة مؤهل البكالوريوس

هم الشريحة األكبر حيث تمثل  %73.1من مجتمع الدراسة وما يعنيهم دائمًا االنجاز فقط وتحقيق

أداء كلي يحقق للمكاتب األرباح التي تضمن استم ارريته ونجاحه .ويفسر الباحث هذه النتيجة

لسبيين أن حملة الشهادات العليا وألنهم من ذوي التأهيل العلمي العالي يعرفون معايير الحكم

على تحقيق األداء التنظيمي بعكس البكالوريوس الذين ربما يقبلون بمستويات أقل من األداء.

والسبب الثاني قد يكون ألن حملة الشهادات العليا قد ال يولون العمل بمكاتب المحاسبة والتدقيق

اهتمامهم فهم يطمحون دائمًا إلى األداء األفضل بالبحث عن مكان عمل بالجامعات او بالوظائف
األخرى والذي يتناسب مع مستواهم العلمي ووضعهم االجتماعي.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الدعجة )2016 ،والتي أشارت إلى أنه توجد

بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مجال األداء التنظيمي تعزى للمؤهل العمري،

وكذلك دراسة (الغنام )2017 ،والتي أشارت إلى أنه يوجد فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة
حول مجال األداء التنظيمي تعزى للمؤهل العلمي .واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات
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كدراسة (جبر )2015 ،والتي أشارت إلى أنه ال توجد فروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة
حول مجال األداء التنظيمي تعزى للمؤهل العلمي ،وكذلك دراسة (أبو سمرة )2017 ،والتي

أشارت أنه ال يوجد فروق بين مستويات تقديرات أفراد العينة حول مستوى األداء التنظيمي يعزى

للمؤهل العلمي ،وكذلك دراسة (أبو معيلق )2017 ،والتي أشارى إلى أنه ال توجد فروق بين

متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مجال األداء التنظيمي تعزى للمؤهل العلمي ،وكذلك

دراسة (حسونة )2016 ،والتي أشارت لعدم وجود فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة حول
مجال األداء التنظيمي تعزى لمتغير للمؤهل العلمي،

 توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد عينة الدراسة حول األداء التنظيمي ُتعزى إلى المسمى الوظيفي.

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "  Tلعينتين مستقلتين " والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)5.22نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – المسمى الوظيفي

األداء التنظيمي

2.57

المكتب
3.13

قيمة الختبار

مكتب

في

-5.038

().Sig

المجال

مدير

موظف

القيمة الحتمالية

المتوسطات

*0.000

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.22تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" -T
لعينتين مستقلتين " أقل من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول األداء التنظيمي تعزى إلى المسمى الوظيفي
وذلك لصالح الذين مسماهم الوظيفي موظف في المكتب .ويعزو الباحث ذلك إلى أن الموظفين
في المكاتب يعملون بكفاءة عالية سعياً منهم لتحقيق أهداف المكاتب التي يعملون فيها إلثبات
قدراتهم وأنهم جديرون باالستمرار في العمل للمحافظة على وظائفهم خاصة مع ارتفاع معدالت
البطالة وقلة فرص التوظيف.
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واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (جبر )2015 ،والتي أشارت إلى أنه توجد
فروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجال األداء التنظيمي تعزى للمسمى الوظيفي،
وكذلك دراسة (أبو سمرة )2017 ،والتي أشارت أنه ال يوجد فروق بين مستويات تقديرات أفراد
العينة حول مستوى األداء التنظيمي يعزى للمسمى الوظيفي ،وكذلك دراسة (أبو معيلق)2014 ،
والتي أشارت أنه ال توجد فروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة حول مستوى األداء التنظيمي
يعزى للمسمى الوظيفي.
 .2توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
تقدير أفراد عينة الدراسة حول األداء التنظيمي ُتعزى إلى سنوات الخبرة.

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " التباين األحادي" والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)5.23نتائج اختبار" التباين األحادي " – سنوات الخبرة

فأكثر

قيمة الختبار

األداء التنظيمي.

سنوات

سنوات

سنوات

3.11

2.78

2.62

6.305

5

10

().Sig

المجال

أقل من أقل من

10

القيمة الحتمالية

المتوسطات

*0.002

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائي ًا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.23تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"
التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول األداء التنظيمي تعزى إلى سنوات الخبرة
وذلك لصالح الذين سنوات خبرتهم أقل من  5سنوات .ويعزو الباحث ذلك إلى أن الذين خبرتهم
أقل من  5سنوات تم توظيفهم مع وجود أجواء الركود االقتصادي والتي أثرت على أرباح المكاتب
فهم يقدرون األرباح على ضوء التقلبات والتغيرات في البيئة الخارجية.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو سمرة )2017 ،والتي أشارت أنه توجد فروق
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول األداء التنظيمي تعزى لعدد سنوات الخبرة( ،الدعجة،
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 ) 2016والتي أشارت إلى أنه توجد بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مجال األداء
التنظيمي تعزى لسنوات الخبرة .واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (جبر)2015 ،
والتي أشارت أنه ال يوجد فروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى لسنوات الخبرة،
وكذلك دراسة (أبو حسنة )2014 ،والتي أشارت أن ال توجد فروق بين متوسطات استجابات
عينة الدراسة حول األداء التنظيمي تعزى لسنوات الخبرة ،وكذلك دراسة (أبو معيلق)2014 ،
والتي أشارت أنه ال توجد فروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة حول مستوى األداء التنظيمي
يعزى لسنوات الخبرة ،وكذلك دراسة (حسونة )2016 ،والتي أشارت لعدم وجود فروق بين
تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مجال األداء التنظيمي تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،وكذلك
دراسة (الغنام )2017 ،والتي أشارت إلى أنه ال يوجد فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة حول
مجال األداء التنظيمي تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

157

الفصـــل الســـادس :النتــائج والتوصيــات

❖

مقدمة

❖

نتائج الدراسة

❖

توصيات الدراسة

❖

خطة عمل تنفيذ التوصيات

❖

الدراسات املستقبلية املقترحة
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تمهيد:
يتضمن هذا الفصل ملخصًا ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وذلك بعد إجراء التحليل
اإلحصائي لبيانات االستبانات الخاصة بعينة الدراسة .كما يتطرق إلى أهم التوصيات المقترحة
في ضوء نتائج الدراسة والتي قد تساعد في تحسين األداء التنظيمي لمكاتب المحاسب والتدقيق
من خالل نلقي الخدمات بجودة أعلى من قبل دوائر الضريبة.
نتائج الدراسة
النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل (أبعاد جودة الخدمات):
أظهرت النتائج أن مستوى جودة الخدمات كما يتصورها ويدركها أفراد العينة بشكل عام كان
بدرجة متوسطة بنسبة  ،%56.74بمكاتب المحاسبة والتدقيق في غزة ،وجاء ترتيب أبعاد جودة
الخدمات على النحو اآلتي :المرتبة األولى :بعد الملموسية بنسبة  .%59.47تاله بالمرتبة
الثانية :بعد التعاطف بنسبة  .%57.28تم بالمرتبة الثالثة :بعد األمان  ،%56.91ثم بالمرتبة
الرابعة :بعد العتمادية بنسبة  .%55.29وثم أخي ًار جاء بالمرتبة الخامسة واألخيرة :بعد
الستجابة بنسبة .%54.33
النتائج المتعلقة بالمتغير التابع (األداء التنظيمي):
كشفت نتائج الدراسة أن مستوى األداء التنظيمي لمكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع
غزة كانت متوسطة بوزن نسبي  ،%56.81وجاءت الفقرة " يوجد مستوى مقبول من رضا
المكلفين(العمالء) عن الخدمات التي يقدمها المكتب ".بالمرتبة األولى حيث المتوسط
الحسابي يساوي ( 3.15الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسب  ،%63.03وهذا يعني
أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .بينما جاءت الفقرة " يحقق
المكتب مستويات مقبولة من الربحية خالل الثالث سنوات الماضية " بالمرتبة األخيرة حيث
المتوسط الحسابي يساوي  2.43أي أن الوزن النسبي  ،%48.62وهذا يعني أن هناك
موافقة ضعيفة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
النتائج المتعلقة بالفرضيات:
 .1النتائج الخاصة بالعالقة بين المتغيرين :أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة طردية قوية
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين أبعاد جودة الخدمات مجتمعة واألداء
التنظيمي ،وبلغ معامل ارتباط العالقة ( .)0.818عالوه على ذلك فإن النتائج أظهرت أن
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أكثر أبعاد جودة الخدمات ارتباطاً ذو داللة إحصائية باألداء التنظيمي هو ُبعد التعاطف

حيث كانت قيمة االرتباط ( ،)0.841تاله بعد االمان حيث كان معامل االرتباط (،)0.731
ثم بعد الملموسية ارتبط بعالقة موجبة تساوي ( ،)0.692ثم جاء بعد االعتمادية بالمرتبة
الرابعة حيث كان معامل االرتباط ( ،)0.654ثم جاء في المرتبة األخيرة بعد االستجابة حيث
وجدت عالقة موجبة بينه وبين األداء التنظيمي بلغت (.)0.642
 .2النتائج الخاصة باألثر بين المتغيرين :أظهرت نتائج الدراسة أن أبعاد جودة الخدمات تؤثر
تأثي اًر جوهرياً في األداء التنظيمي وتفسر ما نسبته  %73.4من التباين والتغير في المتغير
التابع (األداء التنظيمي) وأن باقي التغير قد يعود لعوامل أخري خارج نطاق الدراسة .وبينت
نتائج الدراسة أن أهم العوامل تأثي ًار في األداء التنظيمي وحسب قيمة ت الجدولية هو
التعاطف والملموسية ثم األمان حيث بلغت ( )1.96 ( ،)2.19 ( ،)9.99على الترتيب،
وأن باقي األبعاد األخرى وهي (االعتمادية واالستجابة) تأثيرها ضعيف في األداء التنظيمي.
 .3النتائج المتعلقة بالفروق اإلحصائية:
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات
آراء المبحوثين حول إجمالي أبعاد جودة الخدمات المقدمة تعزى إلى متغير الجنس ،المؤهل
العلمي .كذلك بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين آراء أفراد
العينة حول إجمالي أبعاد جودة الخدمات تعزى لمتغير المسمى الوظيفي وكانت الفروق لصالح
من يعملون بوظائف تخصصية في مكتب المحاسبة والتدقيق .وأكدت الدراسة وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين آراء أفراد العينة حول اجمالي جودة الخدمات
تعزى لمتغير سنوات الخبرة وكانت الفروق لصالح من من يعملون بسنوات خدمة أقل من 5
سنوات .وكذلك بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين
استجابات أفراد العينة حول إجمالي األداء التنظيمي تعزى لمتغير الجنس .أما فيما يتعلق
يالفروض الخاصة بمحور األداء التنظيمي فقد كشفت النتائج عن وجود فروق معنوية بين
استجابات المبحوثين حول األداء التنظيمي تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وكانت الفروق لصالح
حملة البكالوريوس .وأيضًا أظهرت وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول األداء
التنظيمي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،وكانت الفروق لصالح من يعملون بوظائف عادية
بمكاتب المحاسبة والتدقيق .كما كشفت عن وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول
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األداء التنظيمي تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،وكانت الفروق لصالح من يعملون بأقل من خمس
سنوات.
النتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها موضحة في الجدول اآلتي:
جدول رقم ( :)6.1النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها
الهدف

مجال تحققه

السؤال األول :ما هو مستوى جودة الخدمات التي تم تحليل النتائج من جدول ( )5.7إلى جدول (.)5.12
تقدمها دوائر الضريبة لمكاتب المحاسبة والتدقيق؟

أظهرت النتائج أن مستوى جودة الخدمات المقدمة من دوائر

الهدف األول :التعرف على مستوى جودة الخدمات الضريبة بشكل عام كان بدرجة متوسطة بنسبة ،%56.74
التي تقدمها دوائر الضريبة لمكاتب المحاسبة وجاء في المرتبة األولى :بعد الملموسية بنسبة .%59.47
والتدقيق في قطاع غزة.

تاله بعد التعاطف بنسبة  .%57.28ثم بعد األمان بنسبة

.

 ،%56.91وجاء بالمرتبة الرابعة بعد االعتمادية بوزن نسبي
 ،55.59في المرتبة األخيرة :بعد الستجابة بنسبة
.%54.33

السؤال الثاني :ما مستوى األداء التنظيمي لمكاتب تم تحليل النتائج من جدول ()5.13
المحاسبة والتدقيق من وجهة نظر العينة؟

كشفت النتائج أن مستوى األداء التنظيمي كان بدرجة

الهدف الثاني :الكشف عن مستوى األداء التنظيمي متوسطة بوزن نسبي .%56.81
لمكاتب المحاسبة والتدقيق العاملة في قطاع غزة.

جاءت الفقرة " يوجد مستوى مقبول من رضا المكلفين(العمالء)
عن الخدمات التي يقدمها المكتب ".بالمرتبة األولى حيث
المتوسط الحسابي يساوي ( 3.15الدرجة الكلية من  )5أي أن
الوزن النسب  ،%63.03وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة
من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .جاءت الفقرة " يحقق
المكتب مستويات مقبولة من الربحية خالل الثالث سنوات
الماضية " بالمرتبة األخيرة حيث المتوسط الحسابي يساوي
 2.43أي أن الوزن النسبي  ،%48.62وهذا يعني أن هناك
موافقة ضعيفة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
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السؤال الثالث :هل يوجد عالقة ذات داللة تم تحليل النتائج وهي في الجدول رقم ()5.14
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين أبعاد جودة

أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة طردية قوية ذات داللة

الخدمات واألداء التنظيمي حسب رأي المبحوثين؟

إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين أبعاد جودة الخدمات

الهدف الثالث :بيان اتجاه وطبيعة العالقة بين مجتمعة واألداء التنظيمي ،وبلغ معامل ارتباط العالقة
أبعاد جودة الخدمات واألداء التنظيمي حسب رأي ( .)0.818كما أظهرت أن أكثر أبعاد جودة الخدمات ارتباطًا
أفراد العينة؟
.

ذو داللة إحصائية باألداء التنظيمي هو ُبعد التعاطف حيث
كانت قيمة االرتباط ( ،)0.841تاله بعد االمان حيث كان
معامل االرتباط ( ،)0.731ثم بعد الملموسية ارتبط بعالقة
موجبة تساوي ( ،)0.692ثم جاء بعد االعتمادية بالمرتبة
الرابعة حيث كان معامل االرتباط ( ،)0.654ثم جاء في
المرتبة األخيرة بعد االستجابة حيث وجدت عالقة موجبة بينه
وبين األداء التنظيمي بلغت (.)0.642

السؤال الرابع :هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد باستخدام طريقة
عند مستوى ( )α≤0.05ألبعاد جودة الخدمات في ) )Stepwiseوهو موضح في جدول (.)5.15
األداء التنظيمي؟

▪ أظهرت نتائج الدراسة أن أظهرت نتائج الدراسة أن

الهدف الرابع :معرفة أثر ألبعاد جودة الخدمات في

أبعاد جودة الخدمات تؤثر تأثي ًار جوهريًا في األداء

األداء التنظيمي.

التنظيمي وتفسر ما نسبته  %73.4من التباين والتغير
في المتغير التابع (األداء التنظيمي) وأن باقي التغير
قد يعود لعوامل أخري خارج نطاق الدراسة.
▪ بينت نتائج الدراسة أن أهم العوامل تأثي اًر في األداء
التنظيمي وحسب قيمة ت الجدولية هو التعاطف
والملموسية ثم األمان حيث بلغت (،)2.19( ،)9.99
(  )1.96على الترتيب ،وأن باقي األبعاد األخرى وهي
(االعتمادية واالستجابة) تأثيرها ضعيف في األداء
التنظيمي.
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السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة تم استخدام تحليل Independent t Test and ANOVA
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطات كما هو موضح في الجداول ( 5.16إلى  )5.19فيما يخص
استجابات أفراد العينة حول متغيري الدراسة الفروق حول جودة الخدمات ،وفي الجداول ( 5.20إلى
المستقل والتابع (جودة الخدمات ،واألداء التنظيمي)  )5.23فيما يخص الفروق حول األداء التنظيمي.
تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ،الفئة العمرية ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (≤ 0.05
المؤهل

العلمي،

الخدمة)؟

المسمى

الوظيفي،

سنوات  )αبين متوسطات آراء المبحوثين حول إجمالي أبعاد جودة
الخدمات المقدمة تعزى إلى متغير الجنس ،المؤهل العلمي.

الهدف الخامس :اكتشاف الفروق اإلحصائية بين وأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ≤
متوسطات تقديرات أفراد العينة حول كل من  )α 0.05بين آراء أفراد العينة حول إجمالي أبعاد جودة
متغيري الدراسة (جودة الخدمات ،واألداء التنظيمي) الخدمات تعزى لمتغير الفئة العمرية وكانت الفروق لصالح من
بسبب المتغيرات الوظيفية والشخصية (الجنس ،هم أقل من  30سنة .وأظهرت وجود فروق ذات داللة
الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين آراء أفراد العينة حول
سنوات الخدمة).

جودة الخدمات تعزى لمتغير المسمى الوظيفي وكانت الفروق

.

لصالح من يعملون بوظائف تخصصية في مكتب المحاسبة
والتدقيق .وأكدت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )α ≤ 0.05بين آراء أفراد العينة حول اجمالي جودة
الخدمات تعزى لمتغير سنوات الخبرة وكانت الفروق لصالح
من من يعملون بسنوات خدمة أقل من  5سنوات.
أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )α ≤ 0.05بين استجابات أفراد العينة حول إجمالي
األداء التنظيمي تعزى لمتغير الجنس .بينما بينت وجود فروق
معنوية بين استجابات المبحوثين حول األداء التنظيمي تعزى
لمتغير الفئة العمرية ،وكانت الفروق لصالح من هم أقل من
 30سنة .وبينت وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين
حول األداء التنظيمي تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وكانت
الفروق لصالح حملة البكالوريوس .وأيضاً أظهرت وجود فروق
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معنوية بين استجابات المبحوثين حول األداء التنظيمي تعزى
لمتغير المسمى الوظيفي ،وكانت الفروق لصالح من يعملون
بوظائف عادية بمكاتب المحاسبة والتدقيق .كما كشفت عن
وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول األداء
التنظيمي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،وكانت الفروق
لصالح من يعملون بوظائف عادية بمكاتب المحاسبة والتدقيق.
الهدف السادس :تقديم نتائج وتوصيات يمكن
االستفادة منها والبناء عليها في تعزيز األداء
التنظيمي لمكاتب المحاسبة والتدقيق من خال ل
تحسين دوائر الضريبة للخدمات التي تقدمها لهذه

تم تحسين الهدف من خالل التوصيات من ص 164لغاية
ص.169

المكاتب.
توصيات الدراسة
من خالل نتائج الدراسة الحالية فإن الباحث يوصي باآلتي:
توصيات خاصة بالمتغير المستقل-جودة الخدمات.
 .1ضرورة ان تعمل دوائر الضريبة بو ازرة المالية على االهتمام الشكاوى والمشكالت التي
تواجهها مكاتب المحاسبة والتدقيق والعمل على تقديم الحلول الناجعة لها بسهولة وباستخدام
شتى الطرق الممكنة دونما تعقيد.
 .2تحسين دوائر الضريبة ل لتسهيالت المادية الالزمة والترتيبات المكانية لتوفير صاالت
االنتظار لمراجعيها من مكاتب المحاسبة بحيث تكون مريحة ومناسبة مع وضع االرشادات
والالفتات التي تسهل على أولئك المراجعين من معرفة مكان تزويد الخدمات التي
يحتاجونها.
 .3تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية واألساليب الحديثة من جانب دوائر الضريبة لتقديم
الخدمات لمكاتب المحاسبة والتدقيق بهدف تقديم الخدمة لهم بجودة أكبر وبوقت أسرع
وتقليل أوقات االنتظار وتزويد منافذ تقديم الخدمات وترتيب المواعيد مسبقًا.
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 .4زيادة الحرض من دوائر الضريبة على تقديم الخدمات للمراجعين من مكاتب المحاسبة
والتدقيق في كل األوقات ومهما بلغت درجة انشغال وضغط العمل بدوائرهم حيث لهذه
المكاتب حقوق في تلقى الخدمات الخاصة بهم.
 .5ضرورة أن يولى المسئولين بدائرة الضريبة وخاصة قسم التدريب االهتمام الكافي بعقد
البرامج التدريبة المتخصصة لرفع مستوى كفاءة العاملين لديها لتنفيذ مهام عملهم بما يسمح
بتقديم الخدمة للمراجعين بما يفوق التوقعات.
توصيات خاصة بالمتغير التابع – األداء التنظيمي.
 .6ضرورة أن تجتهد مكاتب المحاسبة والتدقيق نحو تحسين أداءها المالي وربحية هذه المكاتب
من خالل تحسين المؤشرات المالية الخاصة بالعائد على االستثمار وزيادة الحصة السوقية
لها.
 .7العمل على أ ن تكتسب مكاتب المحاسبة والتدقيق القدرات والمزايا التنافسية التي تؤهل
المكتب لجذب عدد أكبر من المكلفين والزبائن من خالل تقديم امتيازات على صعيد الجودة
والتكلفة والسرعة في تقديم الخدمة وتقديم تشكيلة ومزيج أضافي من الخدمات لهم.
 .8تركيز مكاتب المحاسبة والتدقيق على إجراء البحوث العلمية واألساليب المنهجية للتعرف
على حاجات ورغبات المكلفين والعمل على دراستها بهدف تلبيتها واشباعها على الوجه
األكمل بما يحقق أكبر مستوى من الرضا لهم ويعكس صورة حسنة عن المكتب.
 .9استخدام طرق التسويق الحديثة وكذلك الطرق والوسائل التكنولوجية لتسويق خدمات مكاتب
المحاسبة ومنها استخدام الشبكة العنكبوتية التي توفر العديد من المزايا تقديم الخدمة على
مدار الساعة ـ توفير الجهد والكلفة وغيرها.
 .10عقد برامج تدريبية للعاملين بمكاتب المحاسبة لتزويدهم بالمعرفة باألعمال المنوط بكل منهم،
واكسابهم المهارات الالزمة وتعديل سلوكياتهم وتشجيعهم على تحسين قدراتهم وتطويرها بما
يؤدي لتحسين مستوى أداؤهم وخبراتهم.
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خطة عمل لتنفيذ التوصيات
بناء على نتائج وتوصيات الدراسة قام الباحث بإعداد خطة عمل لتنفيذها ،كما في جدول رقم
ً
(:)6.2
جدول رقم ( :)6.2خطة عمل لتنفيذ التوصيات
م

البرامج واألنشطة

التوصية
ضرورة ان تعمل دوائر الضريبة بو ازرة
المالية

على

والمشكالت

التي

االهتمام

بالشكاوى

تواجهها

مكاتب

المحاسبة والتدقيق والعمل على تقديم
الحلول الناجعة لها بسهولة وباستخدام
1

شتى الطرق الممكنة دونما تعقيد.

الجهة المسؤولة

المدة

عن التنفيذ

الزمنية

إنشاء وحدة للشكاوى في الهيكل  -و ازرة الماليةالتنظيمي

بالخصوص.

تحدد

مهام  -دوائر الضريبة

لها

-إنشاء صناديق للشكاوى في الو ازرة

وعبر الموقع األلكتروني.

-وذلك من خالل عقد دورات وورش

العمل

لموظفي

دوائر

 وحدة السياساتوالتطوير
مجلس الوزراء

الضريبة

لتأهيل الموظفين وإكسابهم الخبرات

بشكل
مستمر

الكافية لحل المشاكل التي تواجه

أصحاب مكاتب المحاسبة والتدقيق
والعمل على حلها.

 تبني سياسة الباب المفتوحباستقبال أصحاب المكاتب وسماع

مقترحاتهم.

تحسين دوائر الضريبة للتسهيالت المادية -أستإجار شقق كبيرة يتوفر فيها مكان  -و ازرة المالية

2

الالزمة والترتيبات المكانية لتوفير خاص يستخدم كإستراحة ألصحاب  -دوائر الضريبة
صاالت االنتظار لمراجعيها من مكاتب مكاتب المحاسبة والتدقيق ،وضع  -دائرة التخطيط
االرشادات والالفتات في األماكن
والتطوير
المحاسبة بحيث تكون مريحة ومناسبة مع
المحددة حتى يكون من السهل
وضع االرشادات والالفتات التي تسهل
والوصول للموظف المسؤول عن
بشكل دائم
على أولئك المراجعين من معرفة مكان المعاملة.
تزويد الخدمات التي يحتاجونها.

-إصدار كتيبات أدلة ومخططات تبين

خطوات إنجاز المعاملة.

-إعادة دراسة كافة اإلجراءات الخاصة

بالخدمات

الضرورية.

والغاء
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الخطوات

غير

تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية

3

-التعامل بالشبكة العنكبوتية لسرعة -

واألساليب الحديثة من جانب دوائر إنجاز المعامالت ،حيث من الممكن -
الضريبة لتقديم الخدمات لمكاتب إنجاز خلوات الطرف وغيرها من
المعامالت عن طريق األنترنت في
المحاسبة والتدقيق بهدف تقديم الخدمة
حال كان المكلف مسدد ما هو مطلوب
لهم بجودة أكبر وبوقت أسرع وتقليل
منه.
أوقات االنتظار وتزويد منافذ تقديم
إنشاء موقع الكتروني للدوائرالخدمات وترتيب المواعيد مسبقاً.
الضريبية يتم التفاعل بين المستفيدين

و ازرة المالية
جميع

فروع

مكاتب دوائر
الضريبة.
دائرة
الحاسوب
بشكل دائم

من المكاتب ودوائر الضريبة بو ازرة

المالية.
جلب أجهزة ومعدات حديثة واستخدامبرمجيات متطورة لتسهيل تقديم الخدمة.
عمل دراسة علمية بإستخدام بحوثالعمليات وأساليب الكمية للتخلص من

التكدس وطول الفترة الزمنية للخدمة.
زيادة الحرض من دوائر الضريبة على
تقديم الخدمات للمراجعين من مكاتب
المحاسبة والتدقيق في كل األوقات ومهما
بلغت درجة انشغال وضغط العمل
.4

بدوائرهم حيث لهذه المكاتب حقوق في
تلقى الخدمات الخاصة بهم.

 تعيين المزيد من الموظفين بما -يكفل اإليفاء بجودة خدمات عالية

تتناسب

أصحاب

مع

المحاسبة والتدقيق.

مكاتب دوائر

مكاتب

 -كذلك من خالل الموظفين

الضريبة.
-

للتخفيف

على

إضاعة الوقت والجهد.
-استحداث

طرق

المعلومات

من
-

غير

تقليدية

باستخدام االنترنت يمكن أن تقدم

معلومات وخدمات.

قسم
تكنولوجيا

الحاليين بإعطاء وقت وجهد أكبر
المحاسبين

جميع

فروع

بشكل
مستمر

دائرة الشئون
اإلدارية
والمالية.

ضرورة أن تجتهد مكاتب المحاسبة  -إعداد الموازنة المالية كأدوات -مكاتب المحاسبة
والتدقيق نحو تحسين أداءها المالي تخطيط وأدوات رقابية.
.5

والتدقيق

وربحية هذه المكاتب من خالل تحسين  - -حساب المؤشرات المالية المختلفة
المؤشرات المالية الخاصة بالعائد على
االستثمار وزيادة الحصة السوقية لها.

مثل العائد على االستثمار والعائد

على

األصول

المؤسسة المالي..
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لتوضيح

موقف

ربع سنوي

ضرورة أن يولى المسئولين بدائرة  -دراسة األحتياج التدريبي للموظفين.

الضريبة وخاصة قسم التدريب االهتمام  -إعداد الحقائب التدريبية المتميزة لسد
الفجوة وتزويد الموظفين بالمهارات
الكافي بعقد البرامج التدريبة المتخصصة
6

لرفع مستوى كفاءة العاملين لديها لتنفيذ
مهام عملهم بما يسمح بتقديم الخدمة
للمراجعين بما يفوق التوقعات.

االزمة.

 استخدام التدريب داخل الوظيفة.ابتعاث

العاملين

لدورات

خارجية

والسماح بالمشاركة بالمؤتمرات التي
تزيد من معارفهم.

 من خالل مدراءفروع

مكاتب

دوائر الضريب.
الوكيل المساعد
ولجنة

مكاتب

بشكل
شهري

المحاسبة
والتدقيق.

العمل على أن تكتسب مكاتب المحاسبة  -وذلك من خالل عقد االجتماعات  -مكاتب
والتدقيق القدرات والمزايا التنافسية التي

الدورية بين مدراء دوائر الضريبة

المحاسبة

تؤهل المكتب لجذب عدد أكبر من

وأصحاب مكاتب المحاسبة والتدقيق

والتدقيق

تقديم

واطالع أصحاب مكاتب المحاسبة

العاملين

امتيازات على صعيد الجودة والتكلفة

والتدقيق على جميع اللوائح والقوانين

والمدراء

والسرعة في تقديم الخدمة وتقديم تشكيلة

ال بأول حتى يتم العمل
الصادرة أو ً

ومزيج أضافي من الخدمات لهم.

بموجبها عند تقديم الخدمات.

المكلفين

7

والزبائن

من

خالل

مستور

 استخدام أساليب التسويق الحديثةلكسب حصة سوقية.
 تطوير الميزة التنافسية للمكاتب مثلاالهتمام

بسرعة

تقديم

الخدمة،

واالستجابة والجودة والدقة والتكلفة..
توظيف والتعاقد مع متشارين

-دائرة

تركيز مكاتب المحاسبة والتدقيق على -

خارجيين إلجراء البحث العلمي.

العلمي.

المنهجية للتعرف على حاجات ورغبات -

نشر ثقافة البحث العلمي في بيئة

-مدراء

المكلفين والعمل على دراستها بهدف

مكاتب المحاسبة والتدقيق.

المكاتب

إجراء
8

البحوث

العلمية

واألساليب

تلبيتها واشباعها على الوجه األكمل بما
يحقق أكبر مستوى من الرضا لهم
ويعكس صورة حسنة عن المكتب.
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البحث

مستمر

استخدام طرق التسويق الحديثة وكذلك

9

-استخدام التكنولوجيا في تسويق -مكاتب المحاسبة

الطرق والوسائل التكنولوجية لتسويق

الخدمات التي تقدمها المكاتب.

خدمات مكاتب المحاسبة ومنها استخدام

-اعتماد خطط تسويقية لتسويق

الشبكة العنكبوتية التي توفر العديد من

الخدمات

والتدقيق
مستمر

المزايا تقديم الخدمة على مدار الساعة ـ
توفير الجهد والكلفة وغيرها.

10

عقد برامج تدريبية للعاملين بمكاتب

-من خالل عقد الدورات الخاصة

مكاتب

المحاسبة لتزويدهم بالمعرفة باألعمال

بذلك.

المحاسبة
والتدقيق.

المنوط بكل منهم ،واكسابهم المهارات
الالزمة وتعديل سلوكياتهم وتشجيعهم

مستمر

على تحسين قدراتهم وتطويرها بما يؤدي
لتحسين مستوى أداؤهم وخبراتهم.

الدراسات المستقبلية المقترحة:
 .1إعادة تطبيق الدراسة الحالية وهي دور أبعاد جودة الخدمات المقدمة من دوائر الضريبة في
األداء التنظيمي لمكاتب المحاسبة والتدقيق بالتطبيق على الضفة الغربية.
 .2إجراء المزيد من الدراسات حول نفس الموضوع وجمع المعلومات عند أكثر من فترة زمنية
وذلك لألكتشاف مدى التحسن بعد نتائج هذه الدراسة.
 .3دراسة أثر عوامل مستقلة أخرى مثل (األنماط القيادية ،والتخطيط اإلستراتيجي ،المسئولية
االجتماعية ،الرشاقة التنظيمية) على األداء التنظيمي لمكاتب المحاسبة والتدقيق علها تقدم
نسبة تفسير أفضل مما توصلت له الدراسة وهي (.)%73.4
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المصادر والمراجع

 أولً :المصادرثانيا :الكتب
 ً ثال ًثا :المجالت والدوريات والمؤتمرات العلميةابعا :الرسائل العلمية
رًخامسا :المراجع األجنبية
ً
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المصادر والمراجع
أو ًل :المصادر:

القرآن الكريم.

ثانياً :الكتب

أبو جبارة ،هاني ( :)1976ضريبة الدخل في األردن ,أهدافها وإنجازاتها ،الطبعة األولى،
عمان ،مطابع الجمعية العلمية الملكية ،األردن.

الترتوري ،محمد عوض ،أغادير عرفات جويحان ،إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات
التعليم العالي والمكتبات  ،الطبعة الثانية ،األردن ،دار المسير للنشر والتوزيع ،عمان
.2009
ثابت ،زهير ( .)2001كيف تقيم أداء الشركات والعاملين ,دار قباء للنشر ،القاهرة ،مصر.
جربوع ،يوسف محمود ،سالم عبد هللا حلس ،إبريل )2011( ،المحاسبة الدولية مع التطبيق
العملي لمعايير المحاسبة الدولية ،الطبعة األولى.
الجرجاوي ،زياد ( .)2010القواعد المنهجية لبناء االستبيان ،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناء
الجراح ،فلسطين.
جمعة ،أحمد حلمي ( :)2009المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث :اإلطار الدولي – أدلة
الخدمات ذات العالقة ,دار صفا للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
الحمداني ،موفق ( :)2006مناهج البحث العلمي ،األردن ،عمان ،مؤسسة الوراق للنشر.
حمود ،خضير كاظم ( :)2010إدارة الجودة وخدمة العمالء ،دار المسيرة للنشر والتوزيع،
عمان.
حمود خضير كاظم :)2010( ،منظمة المعرفة .الطبعة األولى ،دار صفاء للنشر والتوزيع،
عمان.
الدرادكة ،مأمون سليمان ،شيلي ،طارق ( :)2002الجودة في المنظمات الحديثة ،الطبعة
األولى ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.

العلى ،عبد الستار ،وآخرون ( :)2006المدخل إلى إدارة المعرفة ،الطبعة األولى ،دار
المسيرة للنشر ،عمان ،األردن.
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الخطيب ،خالد ( :)1992الضريبة غلى الدخل ,أصول محاسبتها في األردن ,عمان ،زهران
للنشر والتوزيع ،األردن.
الدرادكة ،مأمون سليمان ( :)2006إدارة الجودة وخدمة العمالء ،دار المسير للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.
دهمش ،نعيم حسن ،واخرون( :بال تاريخ) ترجمة ،اإلطار التنظيمي للمحاسبة ,المجمع العربي
للمحاسبين القانونيين ،عمان ،األردن.
الدوري ،زكريا ( :)2005اإلدارة الستراتيجية مفاهيم وعمليات وحالت دراسية ,دار اليازوري
العملية للنشر :األردن.
السلطي ،مأمون وإلياس سهيل ( .)1999دليل عملي لتطبيق أنظمة إدارة الجودة اإليزو
 ,9000دمشق :دار الفكر المعصر.
الصميدعي ،محمود ،ويوسف ،ردينة :)2010( .تسويق الخدمات .عمان ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة ،األردن.
الصيرفي ،محمد عبد الفتاح ( .)2003اإلدارة الرائدة ,عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.
الطائي ،حميد والعالق ،بشير )2009( .تسويق الخدمات مدخل استراتيجي وظيفي تطبيقي,
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،األردن.
الطائي ،رعد عبد هللا وقدادة ،عيسى ( :)2008إدارة الجودة الشاملة ,دار اليازوري العلمية،
عمان ،األردن.
عبد المحسن ،توفيق ،)1999( ،تقييم األداء :مداخل جديدة لعالم جديد ،دار النهظة العربية،
القاهرة ،مصر.
عبيدات ،ذوقان وعدس ،عبد الرحمن ،وعبد الحق ،كايد ( .)2001البحث العلمي -مفهومه
وأدواته وأساليبه ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان.
العدلوني ،محمد ( :)2002العمل المؤسسي ،دار ابن حزم للنشر والتوزيع ،لبنان.
عرقاوي ،مصطفى محمد ( :)1983الضريبة على الدخل ,نابلس .فلسطين.
عصفور ،محمد ( :)2002أصول التنظيم واألساليب ،الطبعة الثانية ،دار المسيرة للنشر ،عمان.
علوان ،قاسم نايف ( :)2010إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات األيزو  .9001-2000ط،3
دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
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علوان ،قاسم نايف ( ،)2005إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات األيزو ,2000-2009ط ،2دار
الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
علي ،عبد الستار ( ،)2006إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات .دار غريب للطباعة والنشر
والتوزيع ،القاهرة ،مصر.
غازي ،عناية ( :)1992المالية العامة والتشريع الضريبي ,دار البيارق ،الطبعة األولى ،عمان،
األردن.
الكرخي ،مجيد ( :)2007تقويم األداء باستخدام النسب المالية ,دار المناهج للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن ،الطبعة األولى.
السكل دافيد ،وروي بيكوب :)1998( ،قمة األداء :عالم جديد من المنشأت الناجحة ,ترجمة
منى حمد عثمان ،القاهرة.
مأمون الدرادكة ،طارق الشبلي ( ،2002ص :)15دراسة بعنوان :الجودة في المنظمات
الحديثة ,الطبعة األولى ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
المحاسنة ،إبراهيم ( :)2013إدارة وتقييم األداء الوظيفي بين النظرية والتطبيق .األردن :دار
جرير للنشر والتوزيع ،األردن.
مخيمر ،عبد العزيز وآخرون ( :)2000قياس األداء المؤسسي لألجهزة الحكومية ،جامعة
الدول العربية ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.
مصطفى ،حسين سليمان ( :)1990المالية العامة ,دار المستقبل للنشر والتوزيع ،الطبعة
األولى ،عمان ،األردن.
مصطفى ،محمد محمود ( :)2010التسويق الستراتيجي للخدمات ,دار المناهج للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.
معال ،ناجي .)2002( ،األصول العلمية للتسويق المصرفي .دار وائل للنشر والتوزيع ،الطبعة
الثالثة ،عمان ،األردن.
الميحاوي ،قاسم نايف علوان ( :)2006إدارة الجودة في الخدمات ,مفاهيم وعمليات وتطبيقات،
دار الشروق ،عمان ،األردن.
النعيمي ،عدنان تايه وآخرون ( :)2008اإلدارة المالية النظرية والتطبيق ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة ،عمان :األردن.
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اليحيى ،حسين ود .خريوش ،حسن ( :)1996المالية العامة ,جامعة القدس المفتوحة ،الطبعة
األولى ،عمان ،األردن.

ثالثاً :المجالت والدوريات والمؤتمرات العلمية

أبو زيادة ،زكي .)2001( ،أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة على األداء التنظيمي ،مجلة
جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) ،مجلد  :25العدد .4
أبو معمر ،فارس ( ،)2005قياس جودة الخدمة المصرفية في البنوك العاملة في قطاع غزة،
مجلة الجامعة االسالمية المجلد الثالث عشر ،العدداألول ،يونيو.

إسماعيل ,شاكر تركي ( :)2007التسويق المصرفي اللكتروني والقدرة التنافسية للمصارف
الردنية ،المؤتمر الخامس ,بعنوان :نحو مناخ استثماري وأعمال مصرفية الكترونية ,الذي
تنظمه كلية العلوم اإلدارية والمالية في جامعة فيالدلفيا ،ص.22:
البحيصي ،عصام ( :)2010نحو تطوير مهنة المحاسبة في فلسطين .تقييم الوضع الحالي
للمهنة ،مجلة الجامعة االسالمية ،سلسلة الدراسات االنسانية ،1276-1249 ،)2(18 ،غزة،
فلسطين.
بركات ،زياد ( :)2010الفجوة بين اإلدراكات والتوقعات لقياس جودة الخدمات التي تقدمها
جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الدراسين فيها ،المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن
بعد ،العدد ( ،)4مج ( ،)2ص ،27فلسطين
بن حمدان ،خالد ( ،)2013بعنوان :أثر استراتيجيات التعلم التنظيمي في األداء التنظيمي ،كلية
االقتصاد والعلوم اإلدارية ،المجلة األردنية للعلوم التطبيقية ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،المجلد
( ،)15العدد (.)1
تيشوري ،عبد الرحمن ( :)2006إدارة األداء أهدافه ومعاييرة ،مقال للحوار المتمدن -العدد
.1463
جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية :)2005( ،ورشة عمل تم عقدها نت قبل اللجنة
القانونية بالجمعية بتاريخ 2005/5/25م
حلس ،سالم عبد هللا ،يوسف محمود جربوع ( :)2001المراجعة التحليلية ومدى إستخدامها من
قبل مراجعي الحسابات القانونية بدولة فلسطين ،مجلة تنمية الرافدين ،جامعة الموصل ،العدد
 ،67ص (.)209
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الخالدي ،ناهض ( :)2013أثر استخدام أساليب المعالجة اللكترونية للبيانات على زيادة
فعالية مكاتب تدقيق الحسابات العاملة بقطاع غزة ,مجلة الجامعة االسالمية ،سلسلة الدراسات
االقتصادية واالدارية.304-282 ،)1(23 ،فلسطين.
الداود ،روال خالد ( :)2014المشكالت والتحديات التي تواجه مشكلة المحاسبة في فلسطين,
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العربي السنوي العام األول بعنوان واقع مهنة المحاسبة بين التحديات
والطموح ،بغداد ،جمهورية العراق.
درويش ،مروان )2009( ،أثر جودة الخدمات التي تقدمها البلديات في فلسطين على رضا
المستفيدين ،المؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية ،جامعة القدس المفتوحة ،القدس ،فلسطين.
دهمش ،نعيم ( :)1996المحاسب القانوني الذي نريد ,المحاسب القانوني العربي ،العدد (.)96
ربابعة ،فاطمة ( .)2011المقارنة المرجعية مدخل لتحسين األداء المؤسسي في المنظمات
العامة  :دراسة تطبيقية على المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا .مجلة جامعة مؤتة ،المجلد
( ،)26العدد (.109-164 ،)7
السعيد بﺭيﺵ ،نعيمة يحياﻭﻱ ( :)2012ﺃهمية ﺍلتﻜامل بيﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ مﺭﺍقبة ﺍلتسييﺭ في تقييﻡ
ﺃﺩﺍء ﺍلمنﻅماﺕ ﻭﺯياﺩﺓ فعاليتها (ﺩﺭﺍسة حالة ملبنة ﺍألﻭﺭﺍﺱ) مجلة ﺃﺩﺍء ﺍلمﺅسساﺕ ﺍلجﺯﺍئﺭية
عدد.2012 – 2011 ،01
سالمة ،رأفت كلبونة ،أحمد ( :)2011العوامل المؤثرة على قرار مقدري ضرائب الدخل
والمبيعات ,دراسة استطالعية لمقدري دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في األردن ،مجلة الجامعة
اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) ،المجلد ( ،)19العدد األول.
سليمان ،محمد إبراهيم ( ،)2013مستوى جودة الخدمات الجامعية كما يدركها طلبة جامعة
األقصى بغزة طبقاً لمقياس جودة الخدمة( ,)SERVPERVمجلة جامعة األقصى (سلسلة
العلوم اإلنسانية) المجلد السابع عشر ،ص ،50-1غزة ،فلسطين.
صبري ،نضال ( :)1998محاسبة ضريبة الدخل ,منشورات جامعة القدس المفتوحة ،الطبعة
األولى ،جامعة القدس المفتوحة ،عمان ،األردن.
عريقات ،أحمدي يوسف ،ودباغية ،محمد نديم ( :)2011أثر إلتزام شركات تدقيق الحسابات
األردنية بمعايير التدقيق الدولية على خططها الستراتيجية التسويقية ,مجلة الجامعة اإلسالمية
(سلسلة الدراسات اإلنسانية) ،المجلد ( ،)19العدد (.1359-1339 :)1
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الفقهاء ،سالم عبد القادر( ،)2012العوامل المؤثرة في رضا العمالء عن خدمات المصارف
اإلسالمية في فلسطين ،المجلة األردنية في إدارة األعمال.263 – 236 ،)2(8 ،
كالب ،سعيد ( :)2007مقومات مهنة المحاسبة والمراجعة في فلسطين الواقع والتحديات ,ورقة
عمل مقدمة لليوم الدراسي بعنوان واقع مهنة المحاسبة والمراجعة في فلسطين وسبل تطويرها،
قسم المحاسبة ،التجارة ،الجامعة االسالمية بغزة ،فلسطين.
لحول ،سامية وحناشي ،راوية وباشة ،ريمة ( :)2015أثر جودة خدمات التعليم الجامعي على
تحقيق رضا الطالب دراسة حالة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة باتنة،
المجلة العربية لضمان الجودة في التعليم الجامعي ،المجلد ( ،)8العدد (( ،)22ص ص - 122
 ،)95الجزائر.
محمد ،حيدر حسن ( ،)2014قياس فاعلية الستخدام لتكنولوجيا المعلومات والتصالت في
األداء التنظيمي لمؤسسات المعلومات :دراسة تحليلة ،الجامعة المسنصرية /مركز الحاسبة
االلكترونية ،المجلد ( ،)15العدد .2014/2-1
مزهزدة ،عبد المليك ( :)2001األداء بين الكفاءة والفعالية مفهوم وتقييم ،مجلة العلوم
اإلنسانية ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة بسكرة ،العدد األول نوفمبر .2001
مزهودة ،عبد المالك ( :)2001األداء بين الكفاءة والفعالية مفهوم وتقييم ،مجلة العلوم
االنسانية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.
نشوان ،إسكندر محمود ( :)2017استراتيجية مقترحة لتطوير منظومة ضريبة الدخل بدولة
فلسطين ،مجلة جامعة األقصى (سلسلة العلوم اإلنسانية) المجلد الحادي والعشرون ،العدد
األول ،غزة ،فلسطين.

رابعاً :الرسائل العلمية

أبو حسنة ،أحمد ( :)2014مهارات التخطيط الستراتيجي لدى قيادات كليات التربية في
الجامعات الفلسطينية وعالقتها بتحسين األداء المؤسسي لها ،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
أبو سمرة ،حازم خميس ( :)2017بعنوان :دور الخصائص الريادية في تحسين مستوى األداء
المؤسسي( ،دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية الخاصة) ،أكاديمية األدارة والسياسة ،غزة،
فلسطين.
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أبو كريم ،أيمن محمد ( :)2013عالقة نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري:
دراسة ميدانية بالتطبيق على المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
أبو معيلق ،كرم عطوة ( )2017دراسة بعنوان صعوبات قياس األداء المؤسسي في المدارس
الحكومية وسبل التغلب عليها ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
أبو هين ،إياد حسن ( :)2005العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من وجهة نظر
مدققي الحسابات القانونيين في فلسطين ,رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزى ،فلسطين.
أبو يوسف ،محمد سالم ( :)2011تقييم مدى التزام مكاتب التدقيق العاملة في قطاع غزة
بتوفير متطلبات تحسين فعالية رقابة جودة التدقيق الخارجي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم
 ,220دراسة تطبيقية ,رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
الدجني ،إياد (( :)2011دور التخطيط الستراتيجي في جودة األداء المؤسسي) دراسة وصفية
تحليلية في الجامعات النظامية الفلسطينية ,رسالة دكتوراة ،كلية التربية ،جامعة دمشق،
الجمهورية العربية السورية.
األخرس ،عبد الحليم نصار ( :)2017إدارة هندسة العمليات اإلدارية ودورها في تحسين جودة
الخدمات في بلديات محافظات غزة ،أكاديمية األدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة ،فلسطين.
آل عبد السالم ،خالد بن سالم بن سيف :)2004( ،دراسة – دور إدارة الجودة الشاملة في
تطوير أداء األجهزة الحكومية بسلطنة عمان ،رسالة ماجستير ،جامعة أل – البيت ،عمان.
أبو شعيرة ،نهى ( :)2015درجة توافر أبعاد جودة الخدمات اإللكترونية في مدارس التعليم
العام بمحافظات غزة وسبل تطويرها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامهة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين.
الباهي ،صالح الدين مفتاح :)2016( ،أثر جودة الخدمات المصرفية اإللكترونية على رضا
الزبائن  .دراسة ميدانية على البنك اإلسالمي األردني في عمان ،كلية األعمال ،جامعة الشرق
األوسط ،عمان  ،األردن.
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البكري ،شريف ( :)2013أثر حوكمة المعرفة على زيادة فعالية األداء التنظيمي (دراسة
ميدانية) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة ،قسم إدارة األعمال ،جامعة السويس،
مصر.
جبر ،نجوى سمير ( :)2015دراسة بعنوان :التقييم الذاتي والتخطيط الستراتيجي وعالقتة
بتحسين األدراء المؤسسي في وزارة الصحة-غزة ،أكاديمية األدارة والسياسة ،غزة ،فلسطين.
جليل ،محمد منصور ،)2007( ،قياس رضا الشركات األردنية عن جودة خدمات مكاتب
األستشارات العاملة في األردن ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عمان العربية ،عمان،
األردن.
جويجان ،ثائر عبد الغفار ( .)2013بعنوان :أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على األداء
المؤسسي للمنظمات الصناعية (دراسة ميدانية على الشركات الصناعية العاملة في منطقة
سحاب الصناعية) .جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
حساني ،حسين ( :)2007تقييم األداء في شركات التأمين ,حالة الشركة الوطنية للتأمين SAA
مذكرة ماجستير ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الشلف ،الجزائر.
حسنية ،قلبو ( :)2015دور إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي :دراسة حالة كلية العلوم
االقتصادية والتجارية وع لوم التسيير بجامعة محمد خيضر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.
حسونة ،إلهام إسماعيل ،)2016( ،بعنوان :القيادة التحويلية وعالقتها باألداء التنظيمي (دراسة
ميدانية على العاملين في المنظمات الدولية العاملة بقطاع غزة) .رسالة ماجستير منشورة ،كلية
األقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
حمدهللا ،مؤيد ساطي ( :)2005دور سياسة ضريبة الدخل في تحقيق األهداف اإلقتصادية في
فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح ،نابلس ،فلسطين.
الخالدي ،أيمن فتحي )2006( ،قياس جودة خدمات المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين
(من وجة نظر العمالء) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
الخالدي ،صالح عابر بشيت :)2012( ،دراسة – دور أبعاد جودة الخدمة وقدرات التعلم
التنظيمي في تقدير ثقافة التميز ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط
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خدومة ،سمية ( ،)2013قياس جودة الخدمات المصرفية من وجهة نظر العمالء ،دراسة
ميدانية بمنطقة ورقلة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة قاصدي مرباح،
الجزائر.
الخزام ،ثريا خلف ( ،)2016بعنوان :أثر جودة الخدمات المقدمة من قبل منظمات المجتمع
المدني على رضا المستفيدين (دراسة تطبيقية على الصتدوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية
في األردن) جامعة الزرقاء ،األردن.
أبو عكر ،فوزي ( " )2016دور جودة الخدمات والصورة الذهنية والمنافع غير الملموسة في
جودة العالقة مع األعضاء المستفيدين دراسة حالة "الغرفة التجارية الصناعية بغزة" ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
جودة ،سالم ( ")2014دور تقنية أداء الموارد البشرية في تحسين جودة خدمات بلديات قطاع

غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة.

السعافين ،فاطمة )" )2015إستراتيجية مقترحة لتحسين مستوى جودة الخدمات الطالبية في
الجامعات الفلسطينية" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
الغنام ،جهاد ( " )2017أبعاد المنظمة األخالقية ودورها في تحسين جودة األداء المؤسسي في
المستشفيات الفلسطينية"" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات
العليا ،غزة.
مطرية ،باسم (" )2016دور تخطيط وتنمية الموارد البشرية في تحسين جودة الخدمات

التعليمية في مؤسسات التعليم التقني" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة
للدراسات العليا ،غزة.
وهبة ,ألفت ( :)2018دراسة بعنوان دور أبعاد المنظمة األخالقية في تحسين جودة الخدمات

المقدمة بالمنظمات غير الحكومية  -المحافظات الجنوبية رسالة ماجستير غير منشورة،
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة.

براهمة ,حازم ( )2017دراسة بعنوان :إدارة المعرفة ودورها في تحسين جودة الخدمات في
بلديات قطاع غزة"دراسة ميدانية على بلديتي خانيونس ورفح"
بوعنان ،نور الدين ( :)2007جودة الخدمات وأثرها على رضا العمالء ,و ازرة التعليم والبحث
العلمي ،جامعة بوضياف المسلية ،الجزائر.
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شعشاعة ،حاتم ( :)2007قياس جودة الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك فلسطين المحدود

في فلسطين من وجهة نظر العمالء ،دراسة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

رقاد ،صليحة ( :)2008تقييم جودة الخدمة من وجهة نظر الزبون ،دراسة حالة مؤسسة البريد
والمواصالت ،رسالة ماجستير ،جامعة الحاج لخضر ،الجزائر.

الخزندار ،آية ( :)2008مدى التأثير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية
المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله ,دراسة تطبيقية على مكاتب وشركات المراجعة ومدراء
الشركات المساهمة في قطاع غزة ,رسالة ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين.
الخطيب ،صالح ( :)2003التخطيط الستراتيجي واألداء المؤسسي دراسة تحليلية لقطاع
صناعة األدوية األردنية ,رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان.
الدحلة ،سمير عبد الرحمن ( :)2004النظم الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي
اإلسالمي ,رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
الدعجة ،فراس محمود ( ،)2016أثر التطوير التنظيمي في تحسين األداء المؤسسي -دراسة
ميدانية – لدى الجهات المشاركة في جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية،
رسالة دكتوراة ،جامعة ابو بكر بلقايد ،الجزائر.
الزطمة ،نضام محمد ( :)2011إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء :دراسة تطبيقية على
الكليات والمعاهد التقنية المتوسطة العاملة في قطاع غزة ,رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
التجارة ،الجامعة االسالمية بغزة ،فلسطين.
الزعابي ،سليمان ( .)2006تقييم األداء المؤسسي في المدارس الثانوية لوزارة التربية والتعليم
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
سليماني ،محمد ( :)2007البتكار التسويقي وأثرة على تحسين أداء المؤسسة ,رسالة
ماجستير ،جامعة المسيلة ،الجزائر.
سميرة ،عبد الصمد ( :)2008أهمية تقييم أداء العاملين في إدارة الموارد البشرية ,رسالة
ماجستير ،جامعة باتنة  ،2008 – 2007الجزائر.
شحاتة ،فوزي ( ،)2014تحديد مستوى جودة الخدمات الجتماعية وفق رضا المستفيد ،جامعة
أم القرى ،كلية الخدمة االجتماعية ،جامعة الفيوم ،ص ،31مصر.
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صيام ،أمال نمر ( :)2010تطبيق التخطيط الستراتيجي وعالقته بأداء المؤسسات األهلية
النسوية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة
األزهر بغزة.
عايش ،شادي ( .)2008أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على األداء المؤسسي (دراسة تطبيقية
على المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة) .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
اإلسالمية :فلسطين.
عمر تمجغدين ( :)2013دور إستراتيجية التنوع في تحسين المؤسسة الصناعية ,دراسة حالة
مؤسسة كوندور  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم
التسيير ،جامعة بسكرة ،الجزائر.
العمور سالم عميرة ( :)2007التهرب من ضريبة الدخل -دراسة تحليلية في قطاع غزة ,رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
عيشوش خيرة ( :)2011التعليم التنظيمي كمدخل لتحسين أداء المؤسسة ,مذكرة لنيل شهادة
الماجستير ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة تلمسان ،الجزائر.
قدورة ،روان منير( :)2011دور جودة الخدمة في تعزيز أثر التوجة بالزبائن على الرضا في
بيئة الجامعات األردنية الخاصة ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
القيق ،أمير ( :)2012مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزة،
رسالة ماجستير ،كلية التجارة الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطين.
كحيلي ،الجبارية ( ،)2015دور إستراتيجية التصدير في تحسين األداء المؤسسي (دراسة حالة
مؤسسة حدود سليم لتوضيب وتصدير التمور-طولقة بسكرة) ،جامعة محمد خضير-بسكرة -كلية
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،الجزائر.
الكركي ،وسام محمد ناصر :)2010( ،دراسة – جودة الخدمات المصرفية وأثرها على تحقيق
الميزة التنافسية في فلسطين من وجهة نظر اإلداريين والزبائن ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة الخليل ،فلسطين.
المدهون ،محمود عطا ( :)2014عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء المؤسسي:
دراسة تطبيقية على و ازرة التربية والتعليم العالي محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
أكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة ،فلسطين.
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المطيري ،دخيل هللا غنام ( ،)2010بعنوان :أثر جودة الخدمة والتسويق بالعالقات على ولء
الزبائن -دراسة تحليلية على عينة من المسافرين على شركة طيران الجزيرة في دولة الكويت،
جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،عمان ،األردن.
ملحم ،سامر نعيم ( :)2006أثر ضريبة الدخل على القرار الستثماري لدى القطاع الخاص في
الضفة الغربية للفترة ما بين  .2005-1994رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس فلسطين.
منذر ،رنا أديب ( :)2006مفهوم الضريبة -تعريفها -أشكالها ,بحث غير منشور ،جامعة
دمشق ،سوريا.
موسى ،فيصل بشير ( ،)2014بعنوان :أثر تطبيق نظم إدارة الجودة ()ISO 9001/2008
على تحسين الداء المؤسسي بالمؤسسات الخدمية(2014-2010م) هيئة الجمارك السودانية،
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودان.
الناظر ،روال محمد شفيق راتب :)2004( ،دراسة – مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في
األجهزة الحكومية في األردن ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،األردن.
النعيمات ،سليمان زايد علي ( ،)2014أثر أبعاد جودة الخدمات المصرفية على األداء :دراسة
ميدانية على المصارف األردنية ،أطروحة دكتوراة غير منشورة ،جامعة العلوم اإلسالمية العالمية،
األردن.
نور الدين ،بو عنان .)2007( .جودة الخدمات وأثرها على رضا العمالء دراسة ميدانية في
المؤسسة المينائية لسكيكدة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة محمد بو ضياف ،المسلية،
الجزائر.
هنية ،محمد أنور ( ،)2016دراسة بعنوان :مدى ممارسة الرشاقة الستراتيجية وعالقتها بتميز
األداء المؤسس لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين.
الوقفي ،علي عوض ( ،)2004تطوير ثقافة المنظمة لتحسين األداء المؤسسي في البنوك
التجارية األردنية  ،أطروحة دكتوارة ،عمان ،جامعة عمان العربية للدارسات العليا :عمان،
األردن.
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1

ملحق رقم ( :)1خطاب التحكيم

الدكتور الفاضل /حفظك هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته, , ,
الموضوع /تحكيم استبيان
باإلشارة للموضوع اعاله بداي ًة أتوجه إليكم بالتقدير واالحترام وأثمن جهودكم الكبيرة في خدمة
البحث العلمي ،ويسعدني ان اضع بين ايديكم فقرات هذه االستبانة والتي تشكل أداة قياس لجمع
المعلومات إلجراء دراسة اكاديمية بعنوان " جودة الخدمات المقدمة من دوائر الضريبة وأثرها في
تحسين األداء التنظيمي لمكاتب المحاسبة والتدقيق بقطاع غزة" وذلك استكماالت لمتطلبات
الحصول على درجة الماجستير تخصص القيادة واالدارة في البرنامج المشترك بين اكاديمية
اإلدارة والسياسة وجامعة االقصى.
وقد قام الباحث بصياغة استبيان لجمع المعلومات حول موضوع الدراسة ،لذا نرجو من سيادتكم
التكرم بإبداء رأيكم السديد ومقترحاتكم بشأن فقرات االستبيان ،ومدى انتماء كل عبارة إلى المحور
المخصص لها وخدمتها له ،وبنائها اللغوي ،وأي اقتراحات أو تعديالت ترونها مناسبة لتحقيق
أهداف الدراسة.
هذا وتقبلوا منا جزيل الشكر والمتنان.
الباحث
محمد عبد العزيز دهليز
0599314999
2

ملحق رقم ( :)2أسماء المحكمين
التخصص

مكان العمل

م

السم

1

د .محمد إبراهيم المدهون

إدارة أعمال

أكاديمية األدارة والسياسة

2

أ.د .حمدي زعرب

محاسبة

الجامعة اإلسالمية

3

د .صبري مشتهى

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة

4

أ.د .فارس معمر

إدارة أعمال

الجامعة اإلسالمية

5

د .عالء الدين السيد

إدارة أعمال

جامعة األقصى

6

د .منصور األيوبي

إدارة أعمال

كلية فلسطين التقنية

7

أ.د .سالم حلس

محاسبة

الجامعة اإلسالمية

8

أ.د .عصام البحيصي

محاسبة

جامعة فلسطين

9

د .سامي علي أبو الروس

إدارة أعمال

الجامعة اإلسالمية

10

د .ياسر الشرفا

إدارة أعمال

الجامعة اإلسالمية

11

د .خليل ماضي

إدارة أعمال

أكاديمية األدارة والسياسة

3

ملحق رقم ( :)3الستبانة في صورتها النهائية

بسم هللا الﺮحمﻦ الﺮحيم

األخ الكريم /األخت الكريمة ........................................المحترم /ة، ، ،

حتية طيبة وبعد، ، ،
الموضوع :تعبئة استبانة بحث علمي
يقــوم الباحــث بــإجراء د ارســة بعن ـوان" :جــودة الخــدمات المقدمــة مــن دوائــر الضــريبة وأثرهــا فــي
تحسين األداء التنظيمي في مكاتب المحاسبة والتـدقيق " وذلـك للحصـول علـى درجـة الماجسـتير
مــن البرنــامج المشــترك بــين أكاديميــة اإلدارة والسياســة للد ارســات العليــا وجامعــة األقصــى بغ ـزة –

تخصص القيادة واإلدارة.

وإليمـان الباحـث بــأن أصـحاب مكاتــب المحاسـبة والتـدقيق هــم األكثـر معرفــة ود اريـة بالوضــع

القائم فـي دوائـر الضـريبة محـل الد ارسـة ،كـونهم أهـل خبـرة واختصـاص وأنهـم خيـر ُمعـين للوصـول
إل ــى المعلوم ــات المطلوب ــة ،فإن ــه يس ــر الباح ــث أن يض ــع ب ــين أي ــديكم ه ــذه االس ــتبانة للتك ــرم م ــن
حضـرتكم بالمســاعدة فــي إتمــام هـذه الد ارســة عــن طريــق اإلجابــة عــن األســئلة التــي تتضــمنها هــذه

ال ف ــي الوص ــول إل ــى معلوم ــات أفض ــل لموض ــوع
االس ــتبانة ،ارج ــين م ــنكم الدق ــة والموض ــوعية أمـ ـ ً
الد ارســة ،مؤكــدين لكــم أن البيانــات التــي ســيتم الحصــول عليهــا ســتبقى س ـرية ولــن تســتخدم ســوى
ألغراض البحث العلمي.

جودة الخدمات :هي إشب اع طموحات ورغبات المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم.
األداء التنظيمـــي  :ه ــو جمل ــة الجه ــود والس ــلوكيات المبذول ــة م ــن كاف ــة الم ــدققين الع ــاملين ف ــي مكات ــب المحاس ــبة
والتـدقيق ،والـذي يحـدد مـدى قـدرة مكاتـب المحاسـبة والتــدقيق علـى تحقيـق األهـداف المرسـومة بأعمالهـا وذلـك عبــر

التفوق في أدائها.

شاكرين حسن تعاونكم معنا
الباحث  /محمد عبد العزيز دهليز

4

االستبانة

أوالً :البيانات الشخصية:
يرجي التفضل بوضع إشارة (√) في المربع الذي يشير إلى اإلجابة المناسبة:

-

الجنس ذكر

-

المؤهل العلمي

-

المسمى الوظيفي

 -سنوات الخبرة

أنثى
بكالوريوس

ماجستير

مدير مكتب

دكتوراه

موظف في المكتب
أقل من  10سنوات

أقل من  5سنوات

10سنوات فأكثر

ثانياً :محاور وفقرات الستبانة:

المحور األول :المتغير المستقل (جودة الخدمات)

يرجى وضع عالمة (√) أمام درجة موافقة سيادتكم على كل فقرة من الفقرات الخاصة بمستوى جودة الخدمات المتوفرة
بدوائر الضريبة بو ازرة المالية:

الرقم
1
2
3
4
5

بعد العتمادية( :هي قدرة المؤسسة-دوائر الضريبة-على
إنجاز الخدمة بشكل مستقل ودقيق).

غير

موافق
بشدة

تقدم دوائر الضريبة الخدمات كما وعدت بتقديمها لمكاتب

المحاسبة والتدقيق

تحرص دوائر الضريبة على تقديم الخدمة لمكاتب المحاسبة

والتدقيق بالشكل الصحيح ودون تأخير.

تهتم دوائر الضريبة اهتمام خاص بمشاكل مكاتب المحاسبة

والتدقيق.

تتعامل دوائر الضريبة مع السجالت والوثائق الخاصة بمكاتب
المحاسبة والتدقيق بأمانة.
تعمل دوائر الضريبة على حل مشاكل مكاتب المحاسبة والتدقيق

بسهولة ويسر.

5

غير

موافق

محايد

موافق

موافق
بشدة

م

بعد الملموسية(:هي التسهيالت والمعدات ومظهر العاملين
والمبنى).

6
7

يحرص العاملون في دوائر الضريبة الظهور بمظهر يليق بالعمل.

9
10
م
11
12
13
14
15

ومناسبة لمراجعين مكاتب المحاسبة والتدقيق.
تستخدم بدوائر الضريبة لوحات إرشادية مناسبة في الممرات

والطرق.

تستخدم دوائر الضريبة أجهزة ومعدات تكنولوجية حديثة ومناسبة
للعمل.
بعد األستجابة( :هي الرغبة في مساعدة المراجعين-مكاتب
المحاسبة والتدقيق -وتطوير الخدمة المقدمة لهم).

18
19
20

غير

موافق
بشدة

غير

موافق

محايد

موافق

موافق
بشدة

يتوفر عدد كاف من العاملين في مكاتب دوائر الضريبة لتقديم

الخدمات لمكاتب المحاسبة والتدقيق.

تقوم دوائر الضريبة باالستجابة الفورية لشكاوى (مكاتب المحاسبة
والتدقيق).

يعمل العاملون بدوائر الضريبة على تلبية حاجات مكاتب المحاسبة

والتدقيق بشكل دائم.
تقوم دوائر الضريبة بإيجاد الحلول الناجعة والمفيدة لمشاكل

المكاتب المحاسبية.

تستجيب دوائر الضريبة الحتياجات مكاتب المحاسبة والتدقيق
مهما كانت درجة انشغالهم.
الثقة واألمان للمراجعين-مكاتب المحاسبة والتدقيق)

17

موافق

بشدة

يتوفر بدوائر الضريبة التسهيالت (قاعات مريحة لألنتظار)

بعد األمان( :هي كفاءة العاملين ومدى مجاملتهم وإعطائهم
16

موافق

بشدة

يعد الموقع الجغرافي لدوائر الضريبة معروف وسهل الوصول إليه.

8

غير

غير

محايد

موافق

موافق

تثق مكاتب المحاسبة والتدقيق بقدرات العاملين بدوائر الضريبة.
تحافظ دوائر الضريبة على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة
بمكاتب المحاسبة والتدقيق.
يتم تطبيق الق اررات االدارية واألنظمة واللوائح الصادرة من دوائر

الضريبة على جميع مكاتب المحاسبة والتدقيق دون تمييز.

يتابع موظفي دوائر الضريبة اإلجراءات الخاصة بعمل مكاتب
المحاسبة والتدقيق منذ طلب الخدمة وحتى انتهائها.
يتمتع موظفي دوائر الضريبة بمميزات وكفاءة عالية في تقديم
6

غير

موافق
بشدة

غير

موافق

محايد

موافق

موافق
بشدة

الخدمة لمكاتب المحاسبة والتدقيق.
بعد التعاطف( :هو مستوى العناية والهتمام الشخصي المقدم
للمراجعين والمستفيدين -مكاتب المحاسبة والتدقيق).

21
22
23
24
25

غير
موافق
بشدة

غير

موافق

محايد

موافق

موافق
بشدة

تتناسب أوقات العمل في دوائر الضريبة لمكاتب المحاسبة
والتدقيق.
يرتبط العاملين في مكاتب المحاسبة والتدقيق بعالقات طيبة مع

العاملين بدوائر الضريبة.

تضع دوائر الضريبة مصلحة مكاتب المحاسبة والتدقيق في مقدمة
إهتماماتها وأولوياتها.

يتعامل العاملون في دوائر الضريبة بطريقة موضوعية وعادلة مع
مكاتب المحاسبة والتدقيق.

يتمتع العاملون بدوائر الضريبة بحسن الخلق واللباقة في التعامل
مع مكاتب المحاسبة والتدقيق

المحور الثاني :المتغير التابع (األداء التنظيمي) .هذه مجموعة من العبارات خاصة بمكتبكم:
الفقرات

1
2
3
4
5
6
7
8
9

غير

موافق

يعمل المكتب على خفض تكاليف الخدمات غير الضرورية دون
تأثير في جودتها.
يعتبر مكتبكم مقارنة بالمكاتب األخرى واحد من مجموعة المكاتب

التي تحوز على النصيب األكبر من المكلفين(العمالء).

يحقق المكتب مستويات مقبولة من الربحية خالل الثالث سنوات
الماضية.
يقوم المكتب بعمل تقارير مالية بشكل دوري.
يقوم المكتب بمراجعة شكاوى المراجعين وتقديم الحلول المناسبة
لهم.
يوجد مستوى مقبول من رضا المكلفين(العمالء) عن الخدمات التي
يقدمها المكتب.
يحرص المكتب على عمل بحوث علمية مستمرة للتعرف على

حاجات المكلفين(العمالء).

يقوم المكتب بمتابعة قيام المكلفين الذين خضعوا للمراجعة بإصالح
العيوب والخلل الذي وجده المكتب أثناء عملية المراجعة.
تتصف إجراءات العمل في المكتب بالوضوح والتسلسل المنطقي.

7

بشدة

غير
موافق

محايد

موافق

موافق
بشدة

10
11
12
13
14
15
16
17

يقوم المكتب بتسويق خدماته من خالل استخدام التكنولوجيا

الحديثة.

تستطيع المكاتب التكيف السريع مع المتغيرات الخارجية لتبقى

قادرة على المنافسة في سوق العمل.

يقوم المكتب بعمل بتحسينات مستمرة في تقديم الخدمات بشكل

مميز يفوق الخدمات التي يقدمها المنافسين.

يقدم المكتب برامج تدريبة كافية ومالئمة للعاملين فيه.
يوجد عدد مناسب من الموظفين لدى المكتب يمتلكون خبرات
علمية ومهمه.
كل حسب حاجته وحسب
يشجع المكتب العاملين لتطوير قدراتهم ً
حاجة العمل.
يشجع المكتب العاملين على تقديم المقترحات لتحسين وتطوير
األداء.
يعتبر المكتب األخطاء السابقة بمثابة فرص حقيقية للتعلم والنمو.

انتهت االستبانة

شاك ًار لكم حسن تعاونكم
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ملحق رقم ( :)4كتاب تسهيل مهمة
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