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ملخص الدراسة  :تركز هذه الدراسة على عمق األثر الذي يرتكه السلوك القيادي لقادة املصرف اإلسالمي

على مستوى أداء العنصر البشري فيها  ،على اعتبار إن هذا األخري ينجز مهمات خمتلفة وموكلة له حتت إشراف
رؤساء عادة ما تطلق عليهم تسمية "قادة " ،مما يتطلب األمر وجود كفاءات بشرية قادرة على إدارة النشاط
املصريف اإلسالمي ويستلزم وجود فئة خاصة من القياديني مدربة على أساليب القيادة ابلعمل املصريف اإلسالمي
ومزودة مبا يلزم من القواعد الشرعية الالزمة للمعامالت املصرفية ،كما جاءت هذه الدراسة لالطالع على األثر
الناتج عن تويل قيادات ابملصرف ال ميتلكون املعرفة واخلربة واملهارات الالزمة للعمل ابملصرف اإلسالمي حيث
عانت املصارف اإلسالمية منذ بداية نشأهتا من عدم توافر العناصر البشرية القيادية املؤهلة واملناسبة لطبيعتها
اخلاصة ،حيث أشارت الدراسات العلمية امليدانية إىل أن غالبية املصارف اإلسالمية مازالت تواجه مشكلة قلة
املوارد البشرية اليت جتمع بني املعرفة الشرعية واخلربة املصرفية واألساليب القيادية املناسبة للعمل ابملصارف
اإلسالمية ولإلحاطة جبوانب املوضوع تركز الدراسة يف مرحلة أوىل على خمتلف األمناط القيادية اليت تسود أدبيات
املوضوع ومسألة األداء داخل املصارف اإلسالمية ،أما يف مرحلة اثنية فرتكز الدراسة على اجلانب العملي من
خالل صحيفة االستبيان وسيتم مجع البياانت واملعلومات الضرورية عن القيادات اإلدارية وأساليب القيادة
ابملصارف اإلسالمية واليات استقطاهبا من املصارف التقليدية والتعرف على مدى كفاءهتا وتوافقها مع متطلبات
العمل يف املصارف اإلسالمية .ويتضمن جمتمع الدراسة الفئات الرئيسية ذات العالقة مبوضوع الدراسة حبيث
تشمل عينة الدراسة ممن هم هلم عالقة بعمل الصريفة اإلسالمية ويتكون جمتمع الدراسة من ثالث مصارف ليبية
.نظرا حلداثة العمل بنظام الصريفة اإلسالمية بدولة ليبيا
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Abstract : This study focuses on the depth of the impact of the leadership behavior of the
leaders of the Islamic Bank on the level of performance of the human element in it, as the
latter performs various tasks entrusted to him under the supervision of presidents usually
called "leaders", which requires the existence of competencies Human resources capable of
managing the Islamic banking activity and necessitates the presence of a special group of
leaders trained in the methods of leadership in the Islamic banking business and equipped
with the necessary legal rules necessary for banking transactions,College of Leadership and
Management, Malaysian Islamic Universiti. This study also came to examine the impact of
the leadership of the bank, who do not have the knowledge, experience and skills necessary
to work in the Islamic bank. Since the beginning of its inception, Islamic banks have suffered
from lack of qualified human resources for their own nature. Is facing the problem of lack of
human resources that combine the knowledge of Sharia and banking experience and methods
of leadership suitable to work with Islamic banks. The study focuses on the different types of
leadership that dominate the literature of the subject and the issue of performance within the
Islamic banks. In the second phase, the study focuses on the practical aspect through the
questionnaire. The data and information required about the administrative leadership and
leadership styles will be collected by the Islamic banks. Traditional banks and identify the
extent of efficiency and compatibility with the requirements of work in Islamic banks. The
study community includes the main groups related to the subject of the study to include the
study sample who are related to the work of Islamic banking. The study society consists of
three Libyan banks due to the modernity of the Islamic banking system in the state of Libya.

مقدمة
 ذلك إن القائد الفعال هو من خيلق جو من العمل،متثل القيادة احد العوامل احملددة لنجاح أو فشل املنظمات
اجلماعي الذي جيعل من اإلفراد داخل املنظمة يتجاوزون مجيع العقبات اليت تواجههم من اجل حتقيق أحسن
،  حيث اقرتن مفهومها مبفاهيم أخرى،  مل تصل القيادة إىل صورهتا احلالية إال بعد تطورات خمتلفة،نتيجة ممكنة
 استمر هدا، ففي سنوات اخلمسينات اقرتن مفهوم القيادة مبفهوم السلطة الكاملة يف التوجيه وإعطاء األوامر
ففي هذه الفرتة أثرت، املفهوم حىت أواخر الستينيات حيث توسعت املشروعات الصناعية وتطورت التكنولوجيا
 حيث أصبح املشرفون مكلفني ابلعالقات اإلنسانية أبن، نظرايت العالقات اإلنسانية على إدارة املنظمات
 يشرك اإلفراد يف اختاذ القرارات داخل املنظمة.
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اتسع مفهوم القيادة ليشمل يف بداية الثمانينيات واجبات املشرف يف التفكري واحملاولة يف التأثري يف سلوك
مرؤوسيه من خالل سلوكه القيادي  ،وحتفيزهم واالتصال هبم وتوجيههم حنو حتقيق أهداف املنظمة  ،أما اإلدارة
املعاصرة فتعمل على تكوين املشرفني أو القادة وكذلك اإلفراد للنهوض مبستوايت األداء كما حتتم على املنظمات
االهتمام جبو العمل وهتيئته حىت يشعر فيه اإلفراد ابالرتياح النفسي والشعور ابلرضا حنو العمل كي حيسنوا من
 .أدائهم
تعترب املوارد البشرية عنصرا أساسيا لنجاح املؤسسات االقتصادية ابختالف نشاطاهتا ،والشك أن حتقيق البنوك
اإلسالمية ألهدافه التنموية مرهون مبدى توافر رأس املال البشري املالئم واملؤهل شرعيا ومصرفيا وخاصة العناصر
القيادية منها ،فكلما ارتفعت درجة أتهيل القياديني وتفاعلهم وفهمهم لرسالة املصرف اإلسالمي أدى ذلك إىل
 .حتقيق أهدافه على الوجه الصحيح
إن مستقبل الصناعة املصرفية اإلسالمية يعتمد على مدى كفأه العنصر البشري فيها عموما وعلى وجه
اخلصوص العنصر القيادي منها وصدق قناعته برسالتها وفهمه آلليات العمل املصريف اإلسالمي  ،إن وجود
كفاءات بشرية قادرة على إدارة النشاط املصريف اإلسالمي يستلزم وجود فئة خاصة من القياديني مدربة على
أساليب القيادة ابلعمل املصريف اإلسالمي ومزودة مبا يلزم من القواعد الشرعية الالزمة للمعامالت املصرفية
وانضجة ابلنسبة لألهداف االقتصادية واالجتماعية وملتزمة ببذل أقصى جهد يف سبيل حتقيق هذه األهداف الن
طبيعة االستثمارات اليت تقوم هبا املصارف اإلسالمية تشكل مصدرا من مصادر املخاطر اليت تواجهها وهي تتميز
بطبيعة خاصة تتطلب توافر نوعية مميزة من املوارد البشرية القيادية القادرة على دراسة وتقييم عمل املستثمر وحتديد
مدى صالحيته ومالئمته للمشاركة معه من قبل املصرف اإلسالمي .من هذا املنطلق تركز الدراسة على عمق
األثر الذي يرتكه السلوك القيادي لقادة املنظمات على مستوى أداء العنصر البشري فيها وابألخص املصرف
اإلسالمي  ،على اعتبار إن هذا األخري ينجز مهمات خمتلفة وموكلة له حتت إشراف رؤساء عادة ماتطلق عليهم

 :تسمية "قادة  " .الدراسات السابقة
•

) املوارد البشرية يف البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق(

تناولت الدراسة احملاور التالية حمور املواصفات النظرية للموارد البشرية يف املصارف اإلسالمية  ،واقع
وحتدايت املوارد البشرية يف املصارف اإلسالمية  ،اإلسرتاتيجية املستقبلية للموارد البشرية يف املصارف
اإلسالمية  ،وقد خلصت الدراسة إىل أن املصارف اإلسالمية يف حاجة إىل تدعيم االستثمار يف رأمساهلا
• هناك فجوة بني منو العمل املصريف اإلسالمي وتوليد املوارد البشرية املؤهلة ومن مث فإن قدرة هده
الكفاءات ال تتناسب إسالمي.صول الصناعة املالية اإلسالمية
•

ضرورة االستثمار يف رأس املال البشري من خالل االرتقاء ابلعاملني فيها أو اختيار أفضل الكفاءات
 .عند أتسيس أي مصرف إسالمي
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كما تشري الدراسة السابقة واليت أعدت مبجتمع الدراسة مصرف اجلمهورية بليبيا إىل إن الزايدة يف
معدل التغيري يف بيئة العمل تتطلب من القيادة اإلدارية وقفة جادة من اجل حتسني مستوى أداء
املصارف والذي سينعكس بدوره على مستوى اخلدمات املصرفية هبذه املصارف (أنور مسعود 2011،
ولقد أجريت العديد من الدراسات اليت اهتمت بتفسري العالقة بني سلوك القائد وأداء األفراد لعملهم  ،خاصة
اليت قام هبا (ليكارت )وأسفرت عن نتائج هامة تفسر سلوك القائد يف اجملموعات اليت تتميز مبستوى أداء مرتفع ،
فأشارت النتائج إىل أن منط اإلشراف يتسم ابلعمومية وال يهتم ابلتفاصيل  ،مع اهتمام شخص القائد مبشاعر
األفراد وإعطائه أمهية اكرب لألمور املتعلقة هبم  ،كما تستحوذ عملية اإلشراف على نسبة كبرية من وقت القائد ،
أما فيما خيص اجملموعات اليت تتميز مبستوى منخفض من األداء فقد مت التوصل إىل نتائج معاكسة حيث ميارس
القائد إشرافا مدققا وتفصيليا ويتدخل كثريا يف مهمات مرؤوسيه ويويل اهتماما كبريا للعمل واإلنتاج على حساب
األفراد ،يرى (ليكارت )أن النمط األول يركز اهتمامه على اإلفراد والنمط الثاين يركز اهتمامه على اإلنتاج ،وتشري
النتائج إىل أن "منط القيادة املتمركز يف املرؤوسني حيقق نتائج أعلى وحيقق رضا أفضل عن منط اإلشراف املتمركز
 ".يف اإلنتاج
مشكلة الدراسة  :عانت املصارف اإلسالمية منذ بداية نشأهتا من عدم توافر العناصر البشرية القيادية املؤهلة
واملناسبة لطبيعتها اخلاصة حيث أشارت الدراسات العلمية امليدانية إىل أن غالبية املصارف اإلسالمية مازالت
تواجه مشكلة قلة املوارد البشرية اليت جتمع بني املعرفة الشرعية واخلربة املصرفية واألساليب القيادية املناسبة للعمل
ابملصارف اإلسالمية ومن بني هذه الدراسات االستقصائية اليت أجراها املعهد العاملي للفكر اإلسالمي حيث
بينت أن املرتبة األوىل يف أساس اختيار العاملني يف عدد من املصارف اإلسالمية هي االعتبارات الشخصية مث
أتيت بعدها الكفاءة  ،وعليه فانه ميكن لنا حتديد مشكلة الدراسة حتديدا دقيقا يف األيت ( :نظرا لالختالفات
اجلوهرية بني طبيعة العمل بكأل من املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية والنقص الشديد يف املوارد
البشرية املتخصصة واليت جتمع بني املعرفة واخلربة الكافية وبني األساليب القيادية املناسبة للعمل بنظام
الصريفة اإلسالمية االمر الذي أدى إىل تدين مستوى جودة العمل ابملصرف اإلسالمي ) .وبذلك نستطيع
 :بلورة مشكلة الدراسة يف السؤال التايل

س -هل العناصر القيادية اليت تستقطبها املصارف اإلسالمية من املصارف التقليدية متتلك املؤهالت الشرعية
املتعلقة ابألسس الدينية املنظمة للعمل بنظام الصريفة اإلسالمية وكذلك األساليب القيادية واليت يتطلبها أسلوب
العمل ابملصارف اإلسالمية ؟
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:هتدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إىل التعرف على مدى توافر الكوادر البشرية القيادية

أهداف الدراسة

املؤهلة أتهيال فنيا وشرعيا والالزمة لتقدمي اخلدمات واملنتجات املصرفية اإلسالمية مبعدالت أداء عالية لدى
العاملني مبصرف اجلمهورية تساعد على تقدمي خدمات ومنتجات مصرفية إسالمية أفضل كما إن هناك جمموعة
 :من األهداف األخرى واليت ميكن حتقيقها من خالل هذه الدراسة تتلخص يف األهداف التالية
•

حتليل العالقة املباشرة ألثر كفاءة اسلوب القيادة احلالية مبصرف اجلمهورية على جودة

•

 .تقدمي اخلدمات واملنتجات اإلسالمية
دراسة أثر املعرفة واملهارة واخلربة املكتسبة لقادة املصرف احلالية (كمتغري مستقل )على
 .حتسني معدالت األداء به( متغري اتبع

 :فرضيات الدراسة

تعتمد الدراسة على دراسة واثبات صحة الفرضية التالية (:..تعتمد طبيعة العمل املصريف اإلسالمي على

مبدءا املشاركة يف أسلوب القيادة مما يتطلب كفاءة العناصر القيادية والذي يعتقد أن اخنفاض هذه
 ) .الكفاءات يؤدي إىل قصور يف معدالت األداء هبذه املصارف
:وهبذا تنبثق عن فرضية الدراسة الفرضيات التالية
التوجد عالقة ذات داللة احصائية بني أسلوب اإلدارة ابلعمل املصريف اإلسالمي  (H0) :الفرضية الصفرية
والذي يعتمد على مبدءا املشاركة يف القيادة وبني معدالت األداء ابملصرف
توجد عالقة ذات داللة احصائية بني اسلوب اإلدارة ابلعمل املصريف اإلسالمي والذي  (H1) :الفرضية البديلة
 .يعتمد على مبدءا املشاركة يف القيادة وبني معدالت األداء ابملصرف

 :أمهية الدراسة

ستعاجل هذه الدراسة واقع وحتدايت املوارد البشرية على ضوء جتربة بعض من املؤسسات املصرفية اإلسالمية وذلك
 :خصوصا احملاور التالية
•  .حتديد املواصفات النظرية للموارد البشرية القيادية الالزمة يف املصارف اإلسالمية
• .دراسة الواقع والتحدايت احلالية للموارد البشرية يف املصارف اإلسالمية بليبيا
• إمكانية العمل على وضع إسرتاتيجية مستقبلية للموارد البشرية يف املصارف اإلسالمية عموما والقيادية
•

 .منها خصوصا
معرفة مدى مسامهة القيادة اإلدارية يف تطوير وتطبيق وحتديث أنظمة العمل داخل املصرف حمل الدراسة

•

:مصطلحات الدراسة
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اإلدارة يف اإلسالم :هي العمل مع ومن خالل اآلخرين لتحقيق أهداف املنشأة ابالستخدام األمثل واألفضل

للموارد املتاحة وابلرتكيز على الفاعلية والكفاءة على حدا سواء

املصرف اإلسالمي  :هو عبارة عن مؤسسة بنكية لتجميع األموال وتوظيفها يف نطاق الشريعة اإلسالمية مبا

خيدم بناء جمتمع أبحكام التكافل اإلسالمي وحتقيق عدالة التوزيع ووضع املال يف مساره الصحيح لتحقيق التنمية
.
ويعرف كذلك (أبنه مؤسسة مالية تقوم ابملعامالت املصرفية ،وغريه يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية هبدف
احملافظة على القيم واألخالق اإلسالمية وحتقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي لتحقيق احلياة الطيبة الكرمية
).لألمة اإلسالمية

إدارة القوى البشرية يف البنوك اإلسالمية  :هي ممارسة نشاط يتم مبوجبه احلصول على األفراد الالزمني للعمل يف
املصرف اإلسالمي من حيث الكم والكيف لتحقيق أهداف املصرف اإلسالمي وغاايته

القيادة األوتوقراطية :تعترب فردية وهي أن يكون شخص القائد ليس له ثقة يف أفراد اجلماعة اليت يقودها ويعتقد
أن املال هو املكافأة الوحيدة اليت ابستطاعتها حتفيز األفراد على العمل  ،وانه يفضل إعطاء األوامر مع تنفيذها
 .دون اعرتاض أو إستفسار
القيادة الدميقراطية  :يف ظل هده القيادة جند شخص القائد يتقاسم اختاذ القرارات مع أفراد مجاعة العمل ،

ويوضح هلم أسباب اختاذ القرار ويقدم هلم النصح واالنتقادات (القيادة املرنة )ففي ظل القيادة املرنة يتعاون
القائد مع املرؤوسني لتسهيل إجياد حلول خالقة للمشاكل املعقدة مما يساهم يف تطوير ذاهتم حىت يتمكنوا من
.التعامل مع جمموعة أوسع من مسؤوليات القيادة
القيادة ابإلمهال  :تعين أن شخص القائد ليس له ثقة يف قدراته على القيادة حيث ال يقوم بتحديد أهداف
األفراد  ،ويقصر كثريا يف االتصال هبم  ،مامييز هذا األسلوب هو غياب شخص القائد فجل السلطة ممنوحة
للمرؤوسني يف حتديد األهداف واختاذ القرارات وحل املشكالت بنفسهم
أسلوب القيادة األوتوقراطي أو التسلطي :وفقا هلذا األسلوب يظل اختاذ القرار حقا للقائد وحده  ،كونه
يرفض تفويض سلطة اختاذ القرار إىل مرؤوسيه معطيا األوامر ملرؤوسيه ولعدم ثقة القائد هبم وبقدراهتم وعدم قدرهتم
على حتمل املسؤولية
أسلوب القيادة الدميقراطي :يقوم هذا األسلوب على ترغيب األفراد واستمالتهم ألداء مهماهتم  ،حيث يشجع
على املشاركة يف اختاذ القرارات  ،فالقائد هنا يستشري مرؤوسيه وأيخذ آبرائهم ويفوض من سلطته هلم  ،ذلك أن
له ثقة فيهم ويف قدراهتم على اإلبداع مما يساعد على رفع معنوايهتم ورفع رضاهم وابلتايل مستوى أدائهم
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أسلوب القيادة ابإلمهال  :وفق هذا األسلوب يتنازل القائد ملرؤوسيه عن سلطة اختاذ القرار ويصبح يف موضع

املستشار حيث ال يفرض عليهم سلطة بطريقة مباشرة وال حياول التأثري عليهم  ،مما جيعل سلطة إصدار األوامر يف

يد جمموعة هلا حرية كبرية يف التصرف
املقصود ابلتمكني  :منح العامل السلطة الختاذ القرار مبنيا على شعوره أبنه سليم وله سلطة وحتكم مبا يقوم به
وأيخذ روح املخاطرة ويتعلم من أخطائه ويساهم يف عملية التغري

 :منهجية الدراسة

يتبع يف هده الدراسة املنهج الوصفي التحليلي والدي يفسر العالقة بني متغريين ومها املتغري املستقل اساليب
القيادة اإلدارية واملتغري التابع كفاءة األداء هلذه القيادات ،وسيتم تناول كال من املنهج الوصفي وكذلك املنهج
 :اإلحصائي هبذه الدراسة وذلك على النحو التايل
أوال املنهج الوصفي :والذي يستخدم ابالستناد إىل املراجع العلمية من املصادر املختلفة للقيام بعمليات

 .الوصف النظري وإجراء املقارنة بني أساليب القيادة املختلفة ومتطلبات العمل يف املصارف
ولإلحاطة جبوانب املوضوع تركز الدراسة يف مرحلة أوىل على استعراض اجلانب النظري ملوضوع القيادة سواء من
حيث املفهوم أو النظرايت اليت تؤطر هدا املوضوع مع الرتكيز على خمتلف األمناط واالساليب القيادية اليت تسود
أدبيات املوضوع ومسألة األداء داخل املصارف اإلسالمية حتقيقا ألهدافها

 :اثنيا املنهج اإلحصائي

أما يف مرحلة اثنية فرتكز الدراسة على اجلانب العملي من خالل استعراض نتائج البياانت اجملمعة من خالل
صحيفة االستبيان ذات العالقة ابملوضوع ابعتبارها الوسيلة األفضل بسبب أوال صغر حجم جمتمع الدراسة
وكذلك رفض جمتمع الدراسة لباقي أساليب مجع البياانت حسب رأي الباحث وهذا األسلوب يتم به مجع
البياانت واملعلومات الضرورية عن القيادات اإلدارية وأساليب القيادة ابملصارف اإلسالمية واليات استقطاهبا من
 .املصارف التقليدية والتعرف على مدى كفاءهتا وتوافقها مع متطلبات العمل يف املصارف اإلسالمية

:جمتمع الدراسة

إبذن هللا تناولت الدراسة التجربة الليبية بنظام الصريفة اإلسالمية واملتمثلة يف جتربة مصرف اجلمهورية (الفرع
الرئيسي )ومصرف اجلمهورية (فرع املغاربة )ومصرف اجلمهورية (فرع ابب اجلديد )كونه اكرب مصرف

ويستحوذ على % 56,78تقريبا من حصة السوق حبيث بلغت نسبة الفروع والنوافذ اإلسالمية ابملصرف إىل
حجم القطاع املصريف % 52,75بعدد  167فرعا ،وهو أول مصرف ابشر بتفعيل نظام الصريفة اإلسالمية
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وتوسع هبا وذلك من خالل االطالع على فكرة العمل بنظام النوافذ والفروع اإلسالمية واليت مت العمل هبا من
خالل هذه املصارف.ويتضمن جمتمع الدراسة الفئات الرئيسية ذات العالقة مبوضوع الدراسة
عينة الدراسة :تشمل عينة الدراسة ممن هم هلم عالقة بعمل الصريفة اإلسالمية وتتكون العينة الكلية جملتمع
الدراسة والبالغ عددها () 54مفردة من ثالث مصارف وطنية حبيث مت حتديد عدد () 18مفردة لكل

مصرف من جمتمع الدراسة وقد مت حتديد هذا العدد وذلك نظرا حلداثة العمل بنظام الصريفة اإلسالمية بليبيا
وبذلك مشلت هذه العينة لكل مصرف فئة القيادة العليا وفئة القيادة ابإلدارات العليا التنفيذية وفئة القيادة
ابإلدارات الوسطى بكل مصرف

 :عرض وحتليل البياانت األولية للبحث
•

أسلوب وأداة البحث :اعتمدت الدراسة على املنهج امليداين الذي مجع بني الوصف والتحليل

للبياانت األولية اليت مت مجعها ميدانيا من العينة املختارة من جمتمع الدراسة الذي مت البحث بفئة

القيادة العليا وفئة القيادة ابإلدارات التنفيذية وفئة القيادة ابإلدارات الوسطى بكل مصرف ،كما
بديال عمليا عن طريق احلصر الشامل ) Sampling Methodمت االعتماد على طريقة املعاينة
ومت اختيار عينة عشوائية حجمها  54مفردة من جمتمع البحث )(Census Method
وألغراض احلصول على البياانت األولية الالزمة اليت ختدم أهداف الدراسة يف التحقق من الفرضية .
اليت قامت عليها فقد مت تصميم استبانه اعد ت خصيصا لقياس اثر أسلوب القيادة ابملشاركة يف
اإلدارة على معدالت األداء  ،مت توزيع عدد  54استمارة استبيان على مفردات الدراسة حبيث
.اعتمد الباحث أسلوب التوزيع املباشر وقد مت استعادة كل االستمارات املوزعة
•

ب-التحليل الوصفي للبياانت األولية للدراسة :مشل هذا التحليل وصفا لبعض خصائص مفردات عينة
 :الدراسة اعتمادا على بعض املتغريات املتضمنة ابستمارة االستبيان كما هو مبني كالتايل

ت العبارة

الفئة غري موافق غري
موافق
بشدة

 1يقوم القادة بتحديد واختيار التغيريات ت
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15

12

حمايد موافق موافق
بشدة
8

9

10
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املصرف %

28

22

15

17

18

الواجب

إجراءها

داخل

 2يقوم القادة بتامني املوارد الالزمة والدعم ت
الكايف إلدارة عملية التغيري
%

16

18

7

6

7

30

33

13

11

13

 3يقوم القادة إبدارة املخاطر والنتائج املرتتبة ت

13

14

9

7

11

%

24

26

17

13

20

 4يقوم القادة ابلتطبيق الفعال لعملية التغيري ت

20

13

5

7

9

%

37

24

9

13

17

 5يقوم القادة بدعم ومتكني مجيع العاملني من ت

19

22

2

6

5

القيام ابإلدارة الفعالة لعمليات التغيري

%

35

41

4

11

9

املتوسط العام للتكرارات

ت

16.6

15.8

11 6.2

على عملية التغيري
وإدارة أاثرها على عملية التغيري

8.4

يبني اجلدول رقم ( )1السابق التوزيع التكراري والنسب املئوية إلجاابت مفردات العينة على العبارات املتعلقة بقيام
القادة إبدارة عملية التغيري داخل املصرف ،كما مت إجياد متوسطات إجابة أفراد عينة الدراسة حول حمور قيام
القادة إبدارة عملية التغيري داخل املصرف وملعرفة ترتيب عبارات هدا احملور من حيث الضعف والقوة  ،فالعبارة
اليت يف الرتتيب األول تعترب األوىل من حيث ضعف القيادة يف أتديتها  ،وسيوضح اجلدول التايل رقم () 2أراء
عينة الدراسة حول قيام القادة إبدارة عملية التغيري داخل املصرف
املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

ت العبارة

 1يقوم القادة بتحديد واختيار التغيريات 2.208

1.161

فرتة ثقة املتوسط 95%الرتتيب
احلد
األدىن

احلداألعلى

2.06

2.36

1

الواجب إجراؤها داخل املصرف
 2يقوم القادة بتأمني املوارد الالزمة 2.559

1.149

2.41

2.71

4

والدعم الكايف إلدارة عملية التغيري
 3يقوم القادة إبدارة املخاطر والنتائج 2.614
املرتتبة على إجراء عملية التغيري

1.305

2.45

2.78

5

 4يقوم القادة ابلتطبيق الفعال لعمليات 2.508

1.250

2.35

2.67

2
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التغيري وإدارة أاثرها على مجيع
العاملني
2.67

 5يقوم القادة بدعم ومتكني مجيع 2.538
العاملني للقيام إبدارة الفعالة لعمليات
التغيري

1.016

2.41

املتوسط العام حول إجاابت مفردات عينة 2.485
الدراسة حول قيام اإلدارة بعملية التغيري

0.783

2.638 2.336

3

250

يبني اجلدول رقم () 3التوزيع التكراري والنسيب املئوي إلجاابت مفردات العينة العبارات املتعلقة مبشاركة القادة يف
.تطوير وحتديث أنظمة العمل داخل املصرف
ت العبارة

الفئة غري موافق غري

 1يقوم القادة بوضع وحتديث اهليكل التنظيمي ت
بشكل
مستمر %
 2يقوم القادة بوضع منهجيات إلدارة العمليات ت
الداخلية للمصرف وفقا لقواعد وضوابط %
الصريفة اإلسالمية
 3هناك نظام متكامل لقياس األداء يتم فيه ت
الرتكيزعلى النتائج الرئيسية لألداء و مايتناسب %
مع أهداف املصرف
 4يشارك القادة يف جمموعة من العمليات تضمن ت
قيام املصرف مبراجعة وتطوير األنظمة اإلدارية %
واهليكل التنظيمي
 5يقوم القادة ابستخدام وتوفري نظم وتقنية ت
معلومات حديثة
%
املتوسط العام للتكرارات

ت

بشدة

موافق

حمايد موافق موافق
بشدة

17

10

13

8

6

30

19

25

15

11

17

8

5

6

8

30

34

9

11

15

13

14

9

7

11

24

26

17

13

20

18

13

7

7

9

33

24

13

13

17

22

19

5

2

6

41

35

9

4

11

17.4

6 7.8 12.8

8

يبني اجلدول السابق التوزيع التكراري والنسب املئوية إلجاابت مفردات العينة على العبارات املتعلقة بقيام القادة
بتطوير وحتديث أنظمة العمل ابملصرف .كما مت إجياد متوسطات إجابة أفراد عينة الدراسة حول حمور قيام القادة
بتطوير وحتديث أنظمة العمل داخل املصرف وملعرفة ترتيب عبارات هدا احملور من حيث الضعف والقوة  ،فالعبارة
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اليت يف الرتتيب األول تعترب األوىل من حيث ضعف القيادة يف أتديتها  ،اجلدول رقم () 4يوضح أراء عينة
الدراسة حول قيام القادة بتطوير وحتديث أنظمة العمل داخل املصرف وفقا لضوابط وقواعد نظام الصريفة
اإلسالمية
ت العبارة

1

يقوم القادة بوضع وحتديث اهليكل 2.9
التنظيمي

2

املتوسط
احلسايب

بشكل

االحنراف
املعياري

1.213

فرتة
املتوسط

ثقة 95%

احلد
األدىن

احلد
األعلى

2.67

2.46

الرتتيب

3

مستمر

يقوم القادة بوضع منهجيات إلدارة 2.9
العمليات الداخلية للمصرف وفقا لقواعد

1.157

2.67

2.82

4

وضوابط الصريفة اإلسالمية
3

هناك نظام متكامل لقياس األداء يتم 3.1
فيه الرتكيزعلى النتائج الرئيسية لألداء و

1.235

2.89

2.97

5

مايتناسب مع أهداف املصرف
4

يشارك القادة يف جمموعة من العمليات 2.6
تضمن قيام املصرف مبراجعة وتطوير

1.415

2.28

2.76

2

األنظمة اإلدارية واهليكل التنظيمي
5

يقوم القادة ابستخدام وتوفري نظم وتقنية 2.1
معلومات حديثة

املتوسط العام حول إجاابت مفردات عينة 2.82
الدراسة حول قيام القادة إبدارة عملية التغيري
داخل املصرف

:اإلحصاء االستداليل

112

2.67

1.015

2.21

0.8256

2.736 2.544

1
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وألجل حتديد درجة املوافقة إلجاابت مفردات العينة على إمجايل العبارات املتعلقة مبحور قيام القادة إبدارة عملية
حول املتوسط العام للعبارات املتعلقة مبحور قيام القادة إبدارة عملية ) (tالتغيري داخل املصرف مت استخدام اختبار
.التغيري داخل املصرف واجلدول رقم () 5يبني ذلك
متوسط العينة

االحنراف املعياري للعينة

2.485

0.78325

فرتة ثقة ملتوسط  95%قيمة اختبار مستوى املعنوية
املشاهد
()t
اجملتمع
احلد األدىن احلد
األعلى
2.336

2.638

42.253

0.000

يبني اجلدول املتوسط العام إلجاابت أفراد عينة الدراسة حول حمور (قيام القادة إبدارة عملية التغيري داخل املصرف
ومن اجلدول نالحظ أن متوسط إجاابت أفراد عينة الدراسة يساوي () 2.485ابحنراف معياري )
 .وان (%) 95فرتة ثقة إلجابة هدا املتغري يف جمتمع الدراسة يرتاوح بني ((0.78325) )2.638 -2.336
والختبار أن متوسط اإلجاابت حول قيام القادة إبدارة عملية التغيري داخل املصرف اكرب من () 2.48موافق ،مت
اجلدولية عند ) (tاحملسوبة تساوي () 42.253وهي اكرب من قيمة ) (tوحيث أن قيمة ) (tاستخدام اختبار
مستوى معنوية (%) 5وتساوي () 1.96مما يشري إىل رفض فرضية الدراسة الصفرية وان متوسط اإلجاابت يف
جمتمع الدراسة حول حمور قيام القادة إبجراء وإدارة عملية التغيري وإشراك العاملني يف اإلدارة داخل املصرف اقل
من () ( 2.48غري موافق )الدراسة:على أن غالبية جمتمع الدراسة يؤيدون على أن هناك ضعف يف قيام القادة
إبدارة عملية التغيري وإشراك العاملني يف اإلدارة لتحسني معدالت األداء داخل املصرف  ،كذلك ألجل حتديد
درجة املوافقة إلجاابت مفردات العينة على إمجايل العبارات املتعلقة مبحور قيام القادة بتطوير وحتديث أنظمة
حول املتوسط العام للعبارات املتعلقة مبحور قيام القادة بتطوير ) (tالعمل داخل املصرف مت استخدام اختبار
.وحتديث أنظمة العمل داخل املصرف واجلدول رقم () 6يبني ذلك
متوسط
العينة

االحنراف املعياري للعينة

2.1733

0.62372

مستوى
فرتة ثقة ملتوسط  95%قيمة
( )tاختبار املعنوية
اجملتمع
املشاهد
احلد
احلد األدىن
األعلى
2.0933

0.000 53.529 2.2533

يبني اجلدول املتوسط العام إلجاابت أفراد عينة الدراسة حول حمور (قيام القادة بتطوير وحتديث أنظمة داخل
املصرف) ومن اجلدول نالحظ أن متوسط إجاابت أفراد عينة الدراسة يساوي () 2.1733ابحنراف معياري
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وان (%) 95فرتة ثقة إلجابة هدا املتغري يف جمتمع الدراسة يرتاوح بني ((0.62372) -2.0933
2.2533) .
والختبار أن متوسط اإلجاابت حول قيام القادة بتطوير وحتديث أنظمة العمل داخل املصرف اكرب من
احملسوبة تساوي () 53.529وهي اكرب من ) (tوحيث أن قيمة ) (tموافق ،مت استخدام اختبار )(2.1733
اجلدولية عند مستوى معنوية (%) 5وتساوي () 1.96مما يشري إىل رفض فرضية الدراسة الصفرية وان ) (tقيمة
متوسط اإلجاابت يف جمتمع الدراسة حول حمور قيام القادة بتطوير وحتديث أنظمة العمل داخل املصرف اقل من
(غري موافق )مما يشريعلى أن غالبية جمتمع الدراسة يؤيدون على أن هناك ضعف يف قيام القادة )(2.1733
 .بتطوير وحتديث أنظمة العمل لتحسني معدالت األداء داخل املصرف
اختبار فرضيات الدراسة :من اجل استخدام مربع كاي ملعرفة ما إذا كان هناك عالقة بني متغريات الدراسة

وذلك للحصول على أفضل النتائج مت دمج إجاابت أسئلة كل حمور من حماور الدراسة ابالستبيان إىل عبارة
 :واحدة تدل على طبيعته كما هو موضح يف اجلدول التايل
حماور الدراسة

مرتفع

منخفض

الرؤية والرسالة والقيم املؤسسية

14

40

مشاركة القادة يف تطوير وتطبيق وحتديث أنظمة العمل

28

26

16

38

19

35

قيام القادة ببناء ثقافة التميز لدى العاملني
قيام القادة إبدارة عملية التغيري ابملصرف

معدالت
أالداء
مبدءا

عايل
ك

منخفض
%

ك

%

اجملموع
ك

املشاركة
يف القيادة

%

مربع كاي
احملسوبة
X

درجات مستوى
 dfاحلرية املعنوية
املشاهد
pvalue
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مقياس

00.

00.0

3

66.6

3

66.6

منخفض

0

%

6

%

6

%

مقياس
عايل

12

22.2
%

6

11.1
%

1
8

33.3
%

اجملموع

12

22.2
%

4
2

77.7
%

5
4

100%

1

0.000

115.98

والختبار فرضية الدراسة واليت تنص على أن هناك عالقة بني إدارة العمل املصريف والذي يعتمد على مبدءا
.املشاركة يف ألقيادة وبني معدالت األداء ابملصرف
التوجد عالقة بني إدارة العمل املصريف والذي يعتمد على مبدءا املشاركة يف ألقيادة  (H0) :الفرضية الصفرية
وبني معدالت األداء ابملصرف
توجد عالقة بني إدارة العمل املصريف والذي يعتمد على مبدءا املشاركة يف ألقيادة وبني  (H1) :الفرضية البديلة
 .معدالت األداء ابملصرف
الختبار الفرضيات السابقة فقد مت استخدام اختبار مربع كاي لالستقاللية عند مستوى معنوية () 0.05فيما
آذا كان هناك عالقة بني إدارة العمل املصريف والذي يعتمد على مبدءا املشاركة يف القيادة وبني معدالت األداء
وذلك ابالعتماد على إجاابت مفردات عينة الدراسة عن األسئلة املتعلقة إبدارة العمل املصريف ابالعتماد على
مبدءا املشاركة يف القيادة وكذلك العبارات املتعلقة مبعدالت األداء والواردة ابالستبانة .لقد مت اإلشارة إىل آلية
قياس معدالت األداء وذلك من خالل دراسة احملاور املتعلقة ابلبعد الثاين وكذلك البعد الرابع واليت مت تناوهلا من
خالل قياس قدرة القادة يف تطوير وحتديث أنظمة العمل داخل املصرف وكذلك قدرة القادة على قياس ومراجعة
فعالية عملية التغيري من خالل األطراف املختلفة من عاملني وعمالء وإدارة املخاطر والنتائج ودراسة أثرها على
العاملني ومساعدهتم على القيام ابإلدارة الفعالة لعمليات التغيري وذلك كما هو مبني ابجلدول رقم () 8يبني مدى
االعتماد على مبدءا املشاركة يف القيادة ،يتضح من خالل اجلدول أن عدد الذين يرون أن إدارة العمل املصريف
تعتمد على مبدءا املشاركة نشرت بشكل منخفض من مفردات عينة الدراسة قد بلغ () 66مفردة وان مانسبته
منهم يرون أنه يؤثر بشكل عال على معدالت األداء  ،وان عدد الذين يرون أن إدارة العمل املصريف )(00.0%
تعتمد على مبدءا املشاركة نشرت بشكل عايل من مفردات عينة الدراسة قد بلغ () 18مفردة  ،وان مانسبته
منهم يرون انه يؤثر بشكل عايل على معدالت األداء .وان قيمة اختبار مربع كاي احملسوبة بلغت )(22.2%
وهي اكرب من قيمة كاي اجلدولية عند مستوى معنوية () 0.05وبدرجة حرية () 1وتساوي )(115.98
(3.841).
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اقل من  p-valueومبا أن قيمة مربع كاي احملسوبة اكرب من قيمتها اجلدولية وان قيمة مستوى املعنوية املشاهد
مستوى املعنوية () 0.05وعليه فانه ميكن قبول الفرضية البديلة القائلة بوجود عالقة بني إدارة العمل املصريف
 .والذي يعتمد مبدءا املشاركة يف القيادة وبني معدالت األداء ابملصرف

 :نتائج الدراسة
•

•

•

ضعف البناء التنظيمي السليم لدى املصرف حمل الدراسة مبعىن غياب ولو جزئي لوظيفة التنسيق
وتوحيد اجلهود اليت يفرتض أن توجد يف املصرف حمل الدراسة كغريه من القطاعات  ،فبوجود البناء
التنظيمي السليم يستطيع املصرف اكتشاف أسباب التعقيد والروتني الزائد واملتبع يف أداء األعمال
 .واملهام داخل املصرف
هناك فجوة بني طبيعة العمل املصرفية وبني نوعية املوارد البشرية املالئمة واملؤهلة ومن مث فان قدرة
 .هده الكفاءات ال تتناسب نوعا مع حجم أصول الصناعة املالية اإلسالمية
ضعف سياسات القيادة العليا ابملصرف من انحية إعداد جيال جديدا من القادة القادرين على

•

 .حتمل املسئولية
 .هناك ضعف من قبل القادة يف قياس ومراجعة فعالية عملية التغيري
 .هناك ضعف يف قيام القيادة بنشر وتطوير الرؤاي والرسالة والقيم املؤسسية

•

.هناك ضعف يف مستوى مشاركة القادة يف تطوير وتطبيق وحتديث أنظمة العمل

•

 :توصيات الدراسة
•

•

•

•

من املهم واملؤكد أن أملصارف اإلسالمية يف اشد احلاجة إىل تدعيم االستثمار يف رأمساهلا
.البشري
ميثل توافر املوارد البشرية املالئمة احد املتطلبات الالزمة لتطبيق االستثمارات القائمة على
املشاركة يف الربح واخلسارة  ،وان عدم توافرها ميثل مصدرا من مصادر املخاطر اليت تواجه تلك
.االستثمارات
ضرورة توفر البياانت واملعلومات السليمة واليت تتعلق بقيادة املصرف وجتعله قادرا على فهم واقعه
احلايل من حيث أسلوب القيادة املتبع ومدي مالئمته وكفاءته يف حتقيق أهداف املصرف يف
خلق وتطوير القدرات البشرية لديه وابألخص على مستوى اإلدارة العليا واإلدارات الوسطى
 .ابملصرف
زايدة االهتمام والتنسيق بني اإلدارات واألقسام لالستفادة من العمل اجلماعي واملنظم وإشراك
.العاملني يف مشاريع ومبادرات تطويرية مشرتكة مع القادة داخل املصرف
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•

يتوجب على القادة أنفسهم تشجيع عمليات التطوير والتحسني مثل املشاركة يف فرق اجلودة
 .أو يف عمليات تدريب العاملني ابملصرف

•

زايدة اهتمام القيادة العليا ابملصرف إبعداد جيل جديد من القادة القادرين على حتمل املسئولية
مع توضيح منهجية االختيار هلؤالء القادة  ،كذلك أن يقوم القادة إبشراك العاملني يف رسم
اخلطط واألهداف اإلسرتاتيجية والعمل معهم على إجياد احللول للمشكالت اليت تواجه العاملني
 .أو العمالء ابملصرف

•

.اختيار أفضل الكفاءات عند أتسيس أي مصرف إسالمي
ضرورة مضاعفة جهود املصارف اإلسالمية املتعلقة بتأهيل وتدريب املوارد البشرية ،على أن يكون
.ذلك يف العلوم الشرعية والعلوم االقتصادية معا

 :قائمة املراجع
:أوال املراجع العربية
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