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 في تحقيق امليزة التنافسية ين العاملينتمك دور 

 ة في سوريةاإلسالمياملصارف  حول دراسة ميدانية 

 1اردني املمزنة د. 

 

 مستخلص

 سدورية  ة فدياإلسدالميتمكدين العداملين فدي املصدارف  لدل مدد ع فهددف الححدإ ى دل التعد   

ددد وعلدددل ومدددا طدددي وحيعدددة وندددو  العال دددة بدددين تمكددددين   بدددامليزة التنافسددديةاملصدددارف هددد   ع مدددد  تمت 

 ى العاملين وتحقيق امليزة التنافسية  وتد   
 
 لةهميدة التد  نحتل

ه
هدا تمكدين ختيدار هد ا املوعدو  نًد ا

رعدددددا  تمكدددددين العددددداملين نددددد د  ى دددددل ىذ أن   العددددداملين فدددددي املصدددددارف لوددددد، مددددد  العددددداملين واملصددددد ف 

 سدية. مد  تحقيدق امليدزة التناف فال   نمك  املصار ا ي رعا العمالء العاملين وبالت
 
ندةلد  تمث  عي 

   ووعدددع   دددالا ف عدددديا  سدددوريةة فددددي اإلسدددالمي مددد  العدددداملين فدددي املصدددارف الدراسدددة فدددي عددددد

ة  والثانيدددة خا دددة اإلسدددالميتمكدددين العددداملين فدددي املصددارف  ق مددد  مسددتو  األو ددل خا دددة بدددالتحق  

دددد لددددلف عبددددالتع    دددد بددددامليزة التنافسددددية  ةاإلسددددالميع املصددددارف مددددد  تمت  ملع فددددة وحيعددددة   ا الثالثددددةأم 

ونوعيددددة العال ددددة بددددين تمكددددين العدددداملين وامليددددزة التنافسددددية. و ددددد تدددد   مددددع الحيانددددا  عدددد  و يدددددق 

ددددقل األو     ي  نددد  مدددد  محدددور  سدددتنيان التدددد  توو  سدددتمارة اإل ى
 
مدددد  قدددة بقيدددامل املسددددتويا  املتحق   نتعل

دق  والثداي  ة فدي سدوريةاإلسدالميكدين العداملين فدي املصدارف تم
 
قددة بقيدامل املسدتويا  املتحق   نتعل

خدم  وسددددداص، ىحصدددددداصية االوسددددد  ا  سددددددا   املصددددددارف. واسدددددت   هددددد   مددددد  امليدددددزة التنافسددددددية فدددددي

ندددة( للTاملعيدددار  واختحدددار   اإلنحددد افو  ندددةجاهدددا  أفددد اد الف علدددل ات  الواحددددة وذلدددر للتعددد    عي   عي 

ة فدددددددي سدددددددورية اسدددددددت اع  اإلسددددددالمي املصدددددددارف . و دددددددد أوتدددددد   النتددددددداص  أن  واختحددددددار ال  عددددددديا 

   دة م  تمكين العاملين لديهاتحقيق مستويا   ي  
 
ها ت تقد ى ل تحقيق امليزة التنافسدية  أن   ىل

 وأخيدددد  
ه
 النشدددد يةهتمددددامل بدددداملوارد اإل عدددد ورة  أب زهددددامدددد   دددديج  مجموعددددة مدددد  التو دددديا  اددددان  ا

                                                
 سورية. -دمشق -ا جامعة الع بية الدولية -األعمال مدرمل في  س  ىدارة 1

 سورية. - امعة دمشق -املعهد العا ي للتنمية اإلدارية -مدرمل في  س  ال يادة والبدا  والست اتيجيا 
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 فدي والتأهيد، التددري  وىعدادة التددري  ببد ام  الهتمداملو  اإلسدالم  املصد ف وا هدةي فدالعاملدة 

 .اإلسالم  املص في العم، مجال

  ة.اإلسالمياملصارف امليزة التنافسية     تمكين العاملين الما  م تاحية
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Abstract 

This research aimed to identify the effectiveness of employees 

empowerment in Islamic banks in Syria, the extent of competitiveness of 

these banks, and the nature and type of the relationship between 
employees empowerment and the realization of competitiveness. 

This topic has been selected due to the importance of empowerment in 

banks for both the employees and the bank, taking into account that this 

guarantees both employees as well as customers satisfaction, thus 

achieving the desired goal of competitiveness.  

The study sample is a number of employees in Islamic banks in Syria, 

and the hypotheses of the study are three: first, the verification of the 

level of employees empowerment in Islamic banks; second, the extent to 

which Islamic banks are more competitive and the third is to find out the 

nature and quality of the relationship between employees empowerment 
and competition. 

 The data is collected by a questionnaire which is comprised of two 

parts: one for measuring the levels achieved in the employees 

empowerment of Islamic banks in Syria, and the other for measuring the 

levels achieved in competitiveness of Islamic banks in Syria.  

Statistical methods such as mean analysis, standard deviation and one 

sample T-test were used to identify the trends of the sample and test the 

hypotheses.  

The findings indicate that Islamic banks in Syria have been able to 

achieve good levels of employees empowerment, but they have 

insufficiency in achieving competitiveness. A set of recommendations is 

suggested, the most important of which is the urgent need for a greater 
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attention that should be given to human resources, training , and re-
training in the field of Islamic banking. 

Keywords: Empowerment, competitiveness, Islamic banks 
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ه
ل   مقدمةأو 

  فهدددددو الوسددددديلة األو دددددل اإلسدددددالم العنصددددد  النشددددد   هدددددو  ددددد وة وأ لدددددل مدددددا نملكددددد  املصددددد ف  

ال عدا والسدعادة لدد  العمدالء  لد لر  التحقيق ا جودة وامليزة التنافسية  فع  و يق  نتحققد

 .نجدددددد  معاملتددددددد  جشددددددد ير ولدددددددوت جدددددددأ ي   واحت امددددددد  وتقددددددددن   وتنميدددددددة الشدددددددعور العددددددداصلي لدنددددددد 

فإشددعار  بأندد   عددوأ عددم  أسدد ة واحدددة تجمعهددا مصدد  ة مشددت جة  عامدد، أسا دد   فددي تحقيددق 

  وهددد اإلسددالم العنصدد  النشددد   فددي املصدد ف ىنَّ امليددزة التنافسددية  
 
عمليددة القيدددادة ل الدد   سددوتو 

ددددد  والتن يدددد 
 
ون امليدددددزة التنافسدددددية ولوسددددد  األسدددددالي  واألدوا   ىذ ىن فالنشددددد  هددددد  الددددد ن  نحقق

الىوددددددال  ال بتودددددددار واإلبدددددددا  وخلدددددددق البدددددد ام  التدرينيدددددددة وزر  رو  املشدددددددارجة يدددددددا  ول ددددددجيع اإل  ع 

ء حالدددة أساسدددية فدددي ت  دددين الحندددا وا عتبددد  Team Workال اتيددة وتددددعي  رو  ال  يدددق الواحدددد 

 
 
 ثلدددددل التددددد  لسددددنل لتحقيقهدددددا املنًمددددا  اإليسدددددانية املختل دددددة. ىن  التنًيمدددد  وتحقيدددددق األهددددداف امل

فددي تحسددين ا تدددما  املصدد فية مدد  خددالل فدد    اإلسددالم مشددارجة  ميددع العدداملين فددي املصدد ف 

ددد العمدد، وحلقدددا  ا جدددودة  التددد  ندددت    ز والعمددد، علدددل ىنجددداد تووينهدددا لتحدنددد معو دددا  األداء املتمي 

ي ا  الت  تقت حهدا  وخلدق بو دة ندتمك  املناسحة لها وتمكين ه   ال    م  ى  اء التجي   ا  لول 

 
 
خدداذ  بأعمدداله  وت ددوي  أداوهدد  و العدداملون مدد  خاللهددا مدد  العمدد، ا جمددا ي والددتحك القدد ارا   ات 

 أج دد   ذلددر ألن   عددود   دد   لتحقيددق امليددزة التنافسددية.املناسددحة تجاههددا محدددأ أسا
ه
امل ؤوسددين داصمددا

 
 
شدددددكال  التددددد  تدددددوا هه  فدددددي أداوهددددد  ألعمددددداله   وىنجددددداد  ددددددرة مددددد  اإلدارة العليدددددا علدددددل تحدندددددد امل

الددددالاملشددددارجة  ا  لدددول املناسددددحة لهدددا  ألنهدددد  نمارسدددون هدددد   األعمددددال  شدددو، نددددوم   جمدددا أن    ة ع 

 م  القحول أو عدمل مقاومة التجي  
ه
 ي .تخلق مناخا

 مشولة الححإ 

  عددد  ين العدداملين فددي املنًمددا     تمكدد ىن  
ه
 حيويددا

ه
دد أمدد ا

 
ف عليدد  حيدداة املنًمددة فددي األ دد، تتو 

 
 
 فدددي  مددا  ى دددل تمكدددين العددداملين لددديها بقددددر اإلمودددانال ويدد،  لددد لر لسدددنل هددد   املنً

ه
مسدددتخدمة

 
 
خدداذنهددا مدد  زيددادة  دددرة العدداملين لددديها علددل ذلددر اافددة الوسدداص، واألدوا  التدد  تمك القدد ارا   ات 

وهد ا مدا نجعد، مشدولة الححدإ ت حلددور وحد، املشدكال  وبمدا ند د  ى دل تحقيدق امليددزة التنافسدية. 

 في الس ال التا ي 
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حصدددداصية بددددين تمكددددين العدددداملين وتحقيددددق امليددددزة التنافسددددية فددددي ىهدددد، نو ددددد عال ددددة ذا  دللددددة 

 الدراسة؟ ة مح،  اإلسالمياملصارف 

 التالية  ات  ال ساؤل ه ا الس ال في وي  نحو  

 الدراسة؟ ة مح،  اإلسالميتمكين العاملين في املصارف ما مد   .أ 

 الدراسة علل تحقيق امليزة التنافسية؟ ة مح،  اإلسالميما مد   درة املصارف  .ب 

ندددةهددد، تو دددد فددد و   وه يدددة بدددين اسدددتجابا  أفددد اد  .ج  دددقالدراسدددة فيمدددا  عي 
 
ددد نتعل   بمتجي 

 امليدددددزة التنافسدددددية 
 
الدنمج افيدددددة  الندددددو   العمددددد   امل هددددد، عدددددز  ى دددددل ا تصددددداصص الددددد   ل

 العلم   سنوا  ا تدمة  املو ع الوظي  (؟

 أهمية الححإ

دددد   ن نددداول دور تمكدددين العددداملين فددددي تحقيدددق امليدددزة التنافسدددية فددددي تكمددد  أهميدددة الححدددإ بأن 

التمكددين موانددة هامددة بددين األيشدد ة الهادفددة ل فددع  ة فددي سددورية  حيددإ نحتدد،  اإلسددالمياملصددارف 

أ دددددحم التمكدددددين فدددددي الو ددددد  ا  اعددددد  أداة فاعلدددددة لزيدددددادة القددددددرة علدددددل أداء  وال اعليدددددة.الك ددددداءة 

العمددددد، ورفدددددع ج ددددداءة العددددداملين  وتزويدددددده  باملهدددددارا  األساسدددددية التددددد  لسددددداعده  علدددددل اإلنجددددداز 

التمكدين أحدد املدداخ، ال صوسدة لعمليدة التنميدة الشداملة  عدد  األفض، وتحسدين  دودة األداء  و   

 إلدارية.في اافة النواحي ا

 
 
.، أهمية وتتمث

ه
 وعمليا

ه
 نً يا

  للححإاألهمية النً ية 

 تت تص األهمية النً ية للححإ بالنقاط التالية 

ع ض وتقدن  اإلوار ال ك   وال لس   مل هومل تمكين العداملين الد   فد ض ن سد  بقدوة  .أ 

 نقو  
ه
 حدنثا

ه
 ىداريا

ه
 في معً  دول العال  باعتحار  أسلوبا

ه
 عاما

ه
 ويدع  مو دفولقل  حول

 ويمنحها ىموانية املنافسة وتحقيق النجا  والت و . املنًما  جو،  

  .التع ف علل نو  ووحيعة العال ة بين تمكين العاملين وتحقيق امليزة التنافسية .ب 

ة فدددي اإلسدددالميفدددي املصدددارف  الدراسدددا  التددد  تناولددد  موعدددو  تمكدددين العددداملين عددددمل و دددود .ج 

 
 
( 2011 ( ودراسدة هنددر2012 جدراسدة الولوداو   لدراسدا  السدابقةز  اسورية  فقد رج
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دعلل دراسة متجي ا  الدراسة املتمث

 
 علدل حدد لة بتمكين العاملين وامليزة التنافسية ج

ه
  ال

بونمدددددا  علدددددد  الدراسدددددة ا  اليددددددة مددددد  الت جيددددددز علدددددل العال ددددددة بدددددين تمكددددددين العددددداملين وامليددددددزة 

 محور اهتمامها  والهدف ال   لسنل ى ل بل
ه
 و   أو تحقيق . التنافسية معا

 مودددان ت حدددان  الدراسدددة ال اهندددة عددد  الدراسدددا  السدددابقة مددد  حيدددإ  .د 
 
دددت حيقهدددا  فتددد  ت ق  ح 

   ة فدياإلسددالميعلدل املصدارف 
 
ي بو دا  مختل ددة قد  الدراسددا  السدابقة فددح  سددورية  بونمدا و

 
 
  وبه ا ل

ه
 وموانيا

ه
 الق ا  املص في في سورية. علله   الدراسة األو ل م  نوعها  عد  زمانيا

 للححإاألهمية العملية  -

 تت تص األهمية العلمية للححإ بالنقاط التالية 

هتمددامل بتمكددين ة فددي سدورية فددي اإل اإلسددالمي يددد املصدارف هدد ا الححددإ خ دوة  دندددة ت   عدد      .أ 

النتدددددداص  التددددددد   العدددددداملين فحهدددددددا لتحسددددددين  دددددددودة األداء وتحقيددددددق امليدددددددزة التنافسددددددية  جمدددددددا أن  

ددد  سوتو  
 
ة فدددي سدددورية فدددي تحسدددين اإلسدددالميسددداعد ىدارا  املصدددارف ، ىلحهدددا هددد ا الححدددإ س 

الصددددد  حا ددددا  العمدددددالء لل ددددوز ب عددددداه  وولوهددددد   وت ددددوي   دددددودة أداء العدددداملين فحهدددددا بمددددا ن  

 لتعًي  ال بحية ل
ه
 ة.اإلسالميملصارف ه   بهدف تنمية ا  صة السو ية و ول

شدددددد ية الثمينددددددة  تددددددنج  أهميددددددة هدددددد ا الححددددددإ مدددددد  عال تدددددد  بالعنصدددددد  النشدددددد   أو املددددددوارد الن .ب 

فدي املصد ف  ع  لكي ية ت عيد، وا اههدا و ددراهها ومواه هدا فدي عمليدة التحسدين املسدتم   لع   

فدي تحقيدق  اإلسدالم الدور ا  اس  لتمكين العاملين في نجا  أو فشد، املصد ف و  اإلسالم 

دددد  امليددددزة التنافسددددية ال  األفوددددار وا ت دددد  والألن العدددداملين هدددد  األداة التددددد  تن   يددددا  التددددد   ع 

 ى ل امليزة التنافسية. اإلسالم تنتق، باملص ف 

  أهداف الححإ

  سنل الححإ ى ل تحقيق األهداف اآلتية 

ة فدي سدورية وعلدل مدد  م ابقتدد  اإلسدالميالتعد  ف علدل وا دع تمكدين العداملين فدي املصدارف  -1

الاللعملية التمكين   دهها الدراسا  العلمية واألاادنمية.جما حد   ة ع 

الر دد نقداط الضدعف فدي حدال و ودهدا والتد  ت قدد تمكدين العداملين  -2 يتد   واستكشداف فع 

 خالف فحها الت حيق العملي األست العلمية الص يحة.تلر النواحي الت  ن  
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لددددددد، املو دددددددودة فدددددددي تمكدددددددين تقددددددددن  مجموعدددددددة مددددددد  النتددددددداص  والتو ددددددديا  حدددددددول م ا ددددددد، ا ت -3

 و  العداملين
 
أمدامل ىموانيدة  ، ال  يدقسده  سدورية  بمدا    ة فدي اإلسدالميمدارمل فدي املصدارف التد  ت

الرفع   نقاط ا تل، ه   ومعا جتها. فحها م  خالل ح،   ية التمكينفع 

ة فدي سددورية  اإلسدالميفدي املصددارف  ي  آليدة تن يد  تمكددين العداملين تد ا  ىسدت اتيجية لت ددو ى -4

جعلهددددا بمدددا نددددنعكت  شددددو، ىنجددددا   علددددل  ددددودة األداء فحهدددا  وبالتددددا ي علددددل نتدددداص  أعمالهددددا وي

 
 
 ورا  ا  دنثة. ادرة علل مواجحة الت 

ة  بمدددا اإلسددالميخدد ها اإلدارة فدددي املصددارف تقدددن   اعدددة بيانددا  وت شددديد القدد ارا  التدد  تت   -5

ة  عمالوها ا  داليين و د ب عمدالء  ددد  ممدا ند د  اإلسالميساه  في احت اظ املصارف    

 ة في سورية. اإلسالميعلل مجم، أداء املصارف ى ل نتاص  ىنجابية 

 منهج الححإ

والو دددول ى دددل النتددداص  علدددل العتمددداد فدددي اختحدددار ف عدددياهها  لتحقيدددق أهدددداف الدراسدددة تددد   

    املنهجين الستنتاجي والكم  .لآلخ  وطي ا، منها مكم،  للححإ العلم  عدندة مناهج 

 املنهج الستنتاجي  

مجدال التمكدين  السابقة في اإلدار  والدراسا  ال ك  تحلي،نًه  املنهج الستنتاجي عب  

 وال سداص، الكتد  فدي املتاحدة الثانويدة الحياندا  علدل وذلدر ل  صدول  وتحقيدق امليدزة التنافسدية 

سد ناد ى دل الدراسدا  للدراسدة  واإل  امل داهيم  النًد    اإلودار بنداء بهددف والددوريا  ا جامعيدة

د السابقة في ت وي  النمدوذج املقتد   والد    عكدت ىودار ال  عديا  حدول   ا  العال دة بدين متجي 

 اإلوال  علل مجموعة م  امل ا ع العلمية ال اصدة في مجال ه   الدراسة. ت   الححإ  حيإ 

   املنهج الكم 

ًه  املنهج الكم    و   التحلي، الكم  التد  تد   ت حيقهدا علدل الحياندا  والتد  تد    معهدا ن 

  جمددع  اصمددة اسددتنيان تصددمي  تنيان عبدد سدد  وذلددر مدد  خددالل أداة اإل عبدد  األسددلوب املسدد ي

  األوليدة الحياندا 
 
  بنداءه  بالدراسدة  قدةاملتعل

 
ونتداص  موعدوعية وفدي عدوء اإلودار  علميدة سدتعلدل أ

 .ذا  الصلة السابقة الدراسا  ونتاص  النً   
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بالعتمدددداد  سدددتنيان مدددد  أيسددد  املددددداخ، إل ددد اء هدددد   الدراسدددةعتبددد  اسدددتخدامل  اصمددددة اإل    

ختحددددارا  باسددددتخدامل لتحليدددد، تلددددر الحيانددددا  وى دددد اء العدنددددد مدددد  اإل علددددل األسددددالي  اإلحصدددداصية 

 Statistical Package for Social Sciencesب ندام  ا  زمدة اإلحصداصية للعلدومل ال تماعيدة 

(SPSS)  مكددددد  ت حيقددددد  فدددددي ضددددد   الثقدددددة علدددددل نتددددداص  الدراسدددددة ولعميمهدددددا  وبنددددداء نمدددددوذج ن    بمدددددا ن

 ة العاملة في سورية.اإلسالمياملصارف 

  ف عيا  الححإ

س ناد ى دل الدراسدا  السدابقة فدي ت دوي  النمدوذج وباإل  في عوء مشولة الححإ وأهداف  

دد اإلودددال   تدد    ا  الححددإ  حيددإ املقتدد   والدد    عكددت ىوددار ال  عدديا  حددول العال ددة بددين متجي 

دددد علددددل مجموعددددة مدددد  امل ا ددددع العلميددددة ال اصدددددة فددددي مجددددال هدددد   الدراسددددة ف عدددديا    دددديا ة  تم 

 ل  اآلاالححإ 

تو ددددددددد عال ددددددددة ذا  دللددددددددة ىحصدددددددداصية بددددددددين تمكددددددددين العدددددددداملين وامليددددددددزة ل  ال  عددددددددية األو ددددددددل  -1

 .موعو  الدراسةة اإلسالميالتنافسية في املصارف 

الدراسددددة  موعددددو ة اإلسددددالمياملصددددارف  ل تو ددددد دللددددة معنويددددة علددددل أن   ة ال  عددددية الثانيدددد -2

 تقومل بتمكين العاملين.

الدراسددددة موعددددو  ة اإلسددددالمياملصددددارف  دللددددة معنويددددة علددددل أن  ل تو ددددد  ة ال  عددددية الثالثدددد -3

 ع بامليزة التنافسية.تتمت  

ندددددددةل تو دددددددد فددددددد و  ذا  دللدددددددة ىحصددددددداصية بدددددددين اسدددددددتجابا  أفددددددد اد  ال  عدددددددية ال ا عدددددددة  -4  عي 

ددددددددقالدراسددددددددة فيمددددددددا 
 
دددددددد نتعل  عددددددددز  ى ددددددددل ا تصدددددددداصص الدددددددد     تحقيددددددددق امليددددددددزة التنافسددددددددية بمتجي 

 امل ه، العلم   سنوا  ا تدمة  املو ع الوظي  (.الدنمو  افية  النو   العم   

نة   الححإ عي 

ة العاملدة فدي سدورية والتدد  اإلسدالمي شدم، مجتمدع الححدإ مجمدو  العداملين فدي املصدارف 

 وطي ل  ي  في سورية نحلغ عددها  ال ة مصارف فق  

  20ويحلغ عدد ف وع   اإلسالم بنر سورية الدو ي .
ه
 ف عا
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  15ف وع  بنر الب جة ويحلغ عدد .
ه
   ف عا

 ف و . 8ويحلغ عدد ف وع   شاملبنر ال 

وفدددق  2016/2017عامددد، لعدددامل  400 ة فدددي سدددوريةاإلسدددالميفدددي املصدددارف نحلدددغ عددددد العددداملين 

 اإلسدددالميتقددداري  ىدارة املدددوارد النشددد ية فددددي املصدددارف 
  العددداملون فدددي املصددددارف ة سدددال ة الدددد ج   ويتدددوز 

                            (1  ة في سورية وفق ا جدول ر  اإلسالمي

 (1 دول ر    

 ة في سوريةاإلسالميتوز  العاملين في املصارف 

 عدد العاملين عدد ال  و  س  املص فى

بنر سورية الدو ي 

 اإلسالم 

20 200 

 150 15 بنر الب جة

 50 8 بنر الشامل

 400 43 اإل ما ي

 سورية.ة في اإلسالمياملصدر  التقاري  السنوية للمصارف 

نةال حج  لتحدند عامة  اعدة وعع بموان الصعوبة م   اختيارها ننحغي الت  عي 

  2015 والعحامل   أحمد اآلراء م  العدند و ود م  ال    علل  (102ص  2017  درو أ 

نةال  حج  دنيا حدود بو ود تقول  الت  (42ص نةلل م  دة 30 بحوا ل رقد  ت   عي   الصجي ة عي 

نةلل (162ص  2016  دشلي  م  دة 100 لحوا و  (63ص  2006  ع ف    ن    جما  الكحي ة عي 

نةال حج  أن   آخ ون  أ ،   املجتمع حج  اان ىذا املدرومل املجتمع حج  م  %20 عادل    عي 

  فإن   وعلي   (67ص  2006  أوما  م  دة 1000 م 
ه
  2002 وخ ا ة    ادرللمصدر وتحعا

   (95ص

100

20
Nn   

   حيإ 

 n   نة حج   الدراسة. عي 

 N   الدراسة. مجتمع حج 
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 السابقة  املعادلة في وبالتعويض

80

100

20
.400





n

n 

نة حج  بلغ وعلي   م  دة. 80 الدراسة عي 

 يز الدراسة ا  الية ع  الدراسا  السابقة ما نمه 

حدددق 
 
 

 
علدددل ت حدددان  الدراسدددة ال اهندددة عددد  الدراسدددا  السدددابقة مددد  حيدددإ ت حيقهدددا  فتددد  ت

 
ه
قددددد  الدراسدددددا  السددددابقة فدددددي بو ددددا  مختل دددددة زمانيدددددا ح 

 
املصددددارف اإلسدددددالمية فددددي سدددددورية  بونمددددا و

  وب لر فإن ه   الدراسة طي األو ل م  نوعها في سورية.
ه
 وموانيا

 أ الة الححإ 

 تت تص أ الة الححإ بالنق تين التاليتين 

 بدددين الدراسدددا  السدددابقة وا .أ 
ه
  وه يدددا

ه
لدراسدددة ا  اليدددة  فقدددد تددد   خلدددق العامددد، املوددداي  فار دددا

ر معدد  
 
ى دد اء الدراسددا  السددابقة فددي بو ددا  مختل ددة عدد  الحو ددة السددورية  األمدد  الدد   لعدد 

ت حيق نتاصجها ولعميمها علل املصارف اإلسالمية فدي سدورية  وهدو ا جاند  الد   اختصد  

 ب  ه   الدراسة.

 فددددي اختالفهددددا  أد   ال تدددد ة الزمنيددددة بددددين الدراسددددا  السددددابقة والدراسددددة ا  اليددددة دو  .ب 
ه
 مهمددددا

ه
را

نجز  الدراسا  السابقة في فت ا  زمنية سابقة  فدإن  هد   الدراسدة  د   فدي 
 
ف   حين أ

 زم  شهد ت ورا  متنوعة في الحو ة السورية  خا ة علل  عيد الق ا  املص في.

  حدود الححإ

 تت
 
 في  حدود الححإ ،مث

نةا  دود النش ية  وشمل   .أ   ة في سورية.اإلسالميعشواصية م  العاملين في املصارف  عي 

مل  وطدددددي ال تددددد ة التددددد   (2016-2017)ا  ددددددود الزمنيدددددة  وتمثلددددد  فدددددي فتددددد ة ىعدددددداد الدراسدددددة  .ب 

ال تد ة م حلدة توز دع  ن  هد  استج    في  مع بيانا  الدراسة النً ية وامليدانية وتضم  

ندددةعلدددل م ددد دا   اإلسددد حانةاسدددتمارا   الدراسدددة وتجميعهدددا وت   جهدددا وتحليلهدددا للو دددول  عي 

 ى ل نتاص  عملية.
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 مصدددد فة فددددي سددددورية وطددددي  اإلسددددالمياإلدارا  فددددي املصددددارف ا  دددددود املوانيددددة  وشددددمل   - ددددد .ج 

 (.شاملال مص ف  الب جة مص ف  اإلسالم  الدو ي سورية

 
ه
 الدراسا  حول موعو  الححإ  انيا

ع ض فيما نلي  عض الدراسا  السابقة حو   ل موعو  الححإ وطي   

العدددداملين  هدددددف  ى ددددل تحدنددددد وحيعددددة العال ددددا  بددددين تمكددددين التدددد  (2014 دنددددوب دراسددددة  .أ 

وتحدند أفض، أشوال تمكين العاملين امل لوبة لتحقيدق  دودة   و ودة ا  ياة الوظي ية

 
 
لددد  أ  ا تدميدددة علددل شددد اا  اإلتصددال فدددي لينيددامددا  حيدداة وظي يددة فدددي املنً

 
نتددداص   بدد ز وتمث

ددددد ا  تمكدددددين العددددداملين  ت دددددويض   الدراسدددددة فدددددي و دددددود عال دددددة ذا  دللدددددة معنويدددددة بدددددين متجي 

خدددداذمشددددارجة العدددداملين فددددي   السددددل ة ل ددددجيع   مشددددارجة العدددداملين فددددي امللكيددددة  القدددد ارا  ات 

 
 
مددددددا  محددددددد، العدددددداملين وتقدددددددن  أفودددددداره  ومقت حدددددداهه ( و دددددددودة ا  يدددددداة الوظي يددددددة فددددددي املنً

  ولشددي  الدراسددة  الدراسددة
ه
ى ددل أن تقدددن  اإلنجدداز هددو أج دد  متجيدد ا  تمكددين العدداملين ارتحاوددا

 بجودة ا تدمة الوظي ية نلي  مشارجة العاملين بامللكية وم     ت ويض السل ة.

ى ددل مع فدة أ دد  التمكدين فددي تحقيددق ال عدا الددوظي   للعمددال هدددف  ( 2013 دراسدة  دددور  .ب 

يم م هدومل التمكدين وىزالدة املخداوف وتوعد علدل معو دا  ت حيدق تمكدين العداملين ف والتعد   

دد بدد ز . وأم بددا   ا ددد  امعددة مدد  ت حيقدد  جممارسددة ىداريددة فددي  ل  ىلحهددا النتدداص  التدد  تو  

لإلبدددا   شددج، العامد، للمنصدد  الد   نتدواءمل مددع مسدتوا  التعليمدد  ند د  طدي أن الدراسدة

علددددل نتقددددال املعلومددددا   شددددو،  يددددد داخدددد، امل سسددددة  سدددداعد ى  والبتوددددار فددددي ودددد   العمدددد،

دفعدددددد  أج ددددددد  إلنجدددددداز العمدددددد،. حدددددد ص امل سسددددددة علددددددل تمكدددددددين لعزيددددددز الثقددددددة لددددددد  العامدددددد، وي  

ج دددددد  بارت ددددددا  املسددددددتو  أالعدددددداملين هددددددو مدددددددخ، أسا دددددد   لتحقيددددددق ال عددددددا الددددددوظي   ويتزانددددددد 

 التعليم  للعام،.

هدددف  ى ددل مع فددة مددد  تددأ ي  تمكددين العددداملين التدد   (2013  أحمددد دراسددة محمددد علددي  .ج 

 ونجددددددا  املنًمددددددا  
 
نددددددةزعدددددد  علددددددل اإلدارة ال صوسددددددية للححددددددإ وو   اإلسدددددد حانةلدددددد  حيددددددإ مث  عي 

 مد  العداملين فدي الشدد جة  40عشدواصية مووندة مد  
ه
العامدة للمخدتا  الصد فية فددي شتصددا

تمكددددددين  . ومدددددد  أبدددددد ز النتدددددداص  التددددد  تو دددددد، ىلحهددددددا الححددددددإ و دددددود عال ددددددة مو حددددددة بددددددين جدددددداد



Review of Economics and Business Administration 4(1) (2020)            106 

 

مددددا 
 
 ب كدددد ة تمكددددين و يددددادة الشدددد جة محدددد، الححدددد  العدددداملين وت ددددوي  املنً

ه
إ تددددو ي اهتمامددددا

  ملين وبالتدددا ي نجددا  وت ددور الشددد جةالعدداملين ملددا لهددا مددد  أ دد  ىنجددا   فدددي سددلو  وأداء العددا

 وتحسين تدري  العاملين ورفع معنوياهه .  ي، ع ء العم، علل اإلدارة العلياوتقل

أ دددد  تمكددددين العددداملين فددددي تحسددددين  ددددودة فحهدددا تندددداول الحاحددددإ التددد   (2012  رسددددت  دراسددددة .د 

د  ا تدمة في املص ف التجار  السور  الدراسدة ى دل و دود عدعف واتد  فدي هد   ل  تو  

ددقاملصدد ف فيمددا 
 
بو ددة  ب  ددجيع العدداملين علددل ممارسددة رو  املحددادرة واإلبدددا . جمددا أن   نتعل

وعددمل    ال ل  جيع علل النمو والدتعل  الدالعم، في املص ف التجار  السور  ل ت س  با

 ىش ا  العاملين في املص ف في عملية  يا ة وتحدند األهداف.

  عد  تدأ ي  اسدت اتيجية التمكدين فدي هددف  الدراسدة ى دل التق د   ( 2012  الولواو   دراسة .ه 

ندة مد  املصدارف الع ا يدة تنمية واس ثمار رأمل املال ال ك   لتحقيدق امليدزة التنافسدية  لعي 

ادان أب زهدا و دود عال دة معنويدة  ، ى ل نتداص التو    عب  عدد م  الوساص، الحصاصية وت   

 .ملال ال ك   في امليزة التنافسية  ة بين است اتيجية التمكين ورأمل ام  

را  التمكدددين وطدددي  عددد، العددداملين  شددددع ون أشدددار  ى دددل أبددد ز مبددد   التددد   (2011  دراسدددة عزيدددز .و 

   ةمدددددأساسددددديون فدددددي نجدددددا  املنً  هبدددددأن  
ه
و شدددددع ون بقيمدددددة أجبددددد  مددددد  خدددددالل التمكدددددين وخصو دددددا

خدداذعندددما نمارسددون عمليددة   باإل   لتددزاملالقدد ار. التمكددين نحيدد  اإل ات 
ه
سدداه  نتمدداء    ويخلددق شددعورا

 
 
و عمد، علدل تنميدة العال دا  ا جيددة بدين العداملين   مدة ورفاهيدة العداملينفدي زيدادة فاعليدة املنً

دددد   املصددددارف مصدددد ف مدددد  فدددد و  12اختيددددار  دة للمنًمددددة. تدددد   والعمددددالء وبالتددددا ي لعزيددددز  ددددورة  ي 

ندددةواانددد    األهليدددة فدددي السدددليمانية   60ن مددد  الححدددإ تتودددو   عي 
ه
وتكمددد  مشدددولة الححدددإ   شتصدددا

 
 
مددددددا  املححو ددددددة ى ددددددل الدراندددددة الوافيددددددة بأ عدددددداد التمكددددددين واإلبدددددددا  اإلدار  فدددددي افتقددددددار ىدارا  املنً

 عددد  التعددد ف علدددل السدددت اتيجيا  املت  
ه
مدددع العددداملين. وتو دددل  الدراسدددة لسدددتنتا ا   حعدددةفضدددال

ندددة دددا  أ لددد  أفدد اد الات   أب زهددا ة لتحسدددين أداء العددداملين علدددل و ددود بددد ام  ت وي يدددة مسددتم    عي 

دد  عددد  سددني املصدددارف لتدددوفي  معلومدددا       قددة العددداملين أن سددده  ومقدددراهه ز مدددا  عدددز  مم 
ه
فضدددال

 لثقة وي لق العنان ل ا اهه  املحدعة. دلتزامل ال ال  لديه  ويمنحه  اا  عزز اإلللعاملين مم  
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أ ددد  تمكدددين العددداملين فدددي الدددولء  لدددلعهددددف  الدراسدددة ى دددل التعددد ف ( 2011  دراسدددة هنددددر .ز 

 
 
وتو ددل  ى ددل مجموعددة مددد    فددي لينيددا اإلتصددال جشدد اا   مددا  ا تدميددةالتنًيمدد  باملنً

 وذا دللدددددة  أن   أب زهددددداالنتدددداص  اددددان 
ه
 مهمددددا

ه
دددددىهنددددا  أ ددددد ا  تمكددددين العددددداملين ا  حصدددداصية ملتجي 

خددددددددداذ  الثقافدددددددددة التنًيميدددددددددة  املشدددددددددارجة فدددددددددي لتدددددددددزامل التنًيمددددددددد  اإل
 
 اإلتصدددددددددال القددددددددد ارا    ات

الال    أخال يا  العم،( في الولء التنًيم .ة ع 

ددددي  .   د ددددة ا جميلدد د ددددددد التدددددد  (2008 دراسد ل  ى ددددددل و دددددددود عال ددددددة ذا  دللدددددددة ىحصدددددداصية بدددددددين تو  

مسدددتويا  مددد  التمكدددين مددد  و هدددة ة وو دددود سدددحعة مسدددتويا  التمكدددين واألنمددداط القيادنددد

 نً  مجلت الشور  في اململكة الع بية السعودنة.

اإلشدارة ى ددل الصدديا ا  املالصمدة للتمكددين وىنضددا   ى ددل  هدددف  التد (2008 دراسددة توفيددق  .ط 

الشددد وط املناسددددحة  عتمددداد علحهدددا مددد  ودددد ف املددددن ي  ل هددد األسدددت واملحددداد  التددد  نجدددد  اإل 

وذلدددددر عبددددد  دراسدددددة حالدددددة  اسدددددت اتيجية  عيدددددة املدددددد  وههي تهددددا لتمكدددددين املوظدددددف مددددد  خدددددالل

 .ش جة اإلسمن   سور الجزلن

د الححإ أن   الت  (2005( دراسة العتيب  .  
 
 سع  ى ل تقدن  ىوار لتمكين العاملين و د أج

 
 
ددنجددا  تمكددين العدداملين فددي املنً

 
نتقددال مدد  نمدد  اإلدارة التقليددد  ى ددل بندداء   اإل مددا  نت ل

  جع علل التعل  ال ال .املنًمة املتعلمة الت  ل

هدف  ى ل تحدند دور التمكين في لعزيز اإلبدا  ال  د  علل ت  ال (2002  دراسة امللو  .  

اخددددددددتالف  ب زهددددددداوتو دددددددل  ى دددددددل نتددددددداص  أقيدددددددادا  العلميدددددددة فدددددددي  امعدددددددة املو ددددددد، مسدددددددتو  ال

نددددةمسددددتويا  التمكددددين بددددين أفددددد اد  دددد الححددددإ عي  ة بددددين عامدددد، القيدددددادة وو ددددود عال دددددة معنوي 

 الدنمو  اوية في الحو ة املنًمية والححإ العلم .

هددددف  ى دددل التع يدددف بأسدددلوب تمكدددين العددداملين وتحدنددددد التددد   (2001 دراسدددة باعثمدددان  .ل 

الدراسدة هد   خلصد   ية وتمكين العداملين.التأ ي  املتحادل بين مجموعة العوام، التنًيم

دد ى ددل أن   التددد  تكمدد  داخددد، األفددد اد ق السدددتقالل الوامددد، للقدددرا  والك ددداءا  التمكدددين نحق 

خدددداذاملشددددكال  و  بتوددددار    دددد،  و  دددجعه  علددددل الت كيدددد  اإل  وىن م ونددددة اللددددواصم   القدددد ارا  ات 

واألنًمدددة وتقليددد، عددددد املسدددتويا  التنًيميدددة الهدددا عوامددد، لسددداعد علدددل الت حيدددق الندددا   

 للتمكين.
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  دور تمكين العاملين في ىنجاد امليزة التنافسية
ه
  الثا

 مت ادىن امل ا ددددددددع 
ه
 لودددددددد، مدددددددد  املشددددددددارجة  لددددددددةدب الدار  نجددددددددد اسددددددددتخداما

ه
 أو متحددددددددادل

ه
فددددددددا

التمكدددددين مصددددد    حًددددد   أن  ( Holden  2001و Beardwell  والتمكدددددين. ويددددد   النددددددماج

بالشيو  في ال سعينيا  م  الق ن العش ي  واستم  جد لر فدي القد ن الواحدد والعشد ي   وهدو 

نددددددددماج فدددددددي العددددددداملين مهددددددد  اليدددددددومل مثلمدددددددا ادددددددان اإل  ىندنولو يدددددددة ىداريدددددددة بحدددددددد ذاتددددددد   وىن تمكدددددددين

نددماج العداملين طدي ايعوددامل ىن مشدارجة العدداملين  د  ى الثمانينيدا  واملشدارجة فدي السدحعينيا .

 
 
جاهددددا  اإلدارة الدنمق اويددددة التدددد  شدددداع  فددددي السددددحعينيا  وخددددالل الثمانينيددددا   ومددددع بدددد وز لت

نددددددددماج للعددددددداملين  التددددددد  ل تو دددددددد واإل  ة تددددددد   ت دددددددوي  ممارسدددددددا  املشدددددددارجةىدارة ا جدددددددودة الشدددددددامل

 ومالءمددددددة إلدارة ا جددددددودة اختالفدددددا   وه يددددددة واتددددد ة بينهمددددددا  ى ددددددل م هدددددومل أج دددددد  ت ددددددو  
ه
 وعمقدددددا

ه
را

دددددد ريددددددة أعلددددددل ولحنددددددة تمكددددددين العدددددداملين م حلددددددة ت و     أ  ىن  «تمكددددددين العدددددداملين» ف بددددددد الشدددددداملة ع 

 ول 
ه
 لهما.مضافة ى ل اندماج العاملين ومشارجة العاملين  ولوت مجان ا

ه
  ل يا

 م هومل تمكين العاملين  .1.3

ك »  علل أن  « التمكين» امومل أوجس ورد ف ع       م 
 
 «.ىع اء القدرة لل تص امل

  (1992) ويد ه Tunks   دد» ى دل أن   القيدامل بتمكدين أحددد مدا  عيد  أن تمنحد  العتقداد بأن 

خددداذ سددت يع ىنجدداز  ددد  ء مددا بم دد د  أو مدددع آخدد ي   ومدددنم العدداملين ال خصددة ل القدد ارا  التددد   ت 

 «.ق ال عا لد  العمالء هو التمكين في أفض،  ورةتحق  

    ويددHelriegel و Slocum 1993) «  التمكددين  عيدد  خلدددق الًدد وف ل  دددجيع  ىن

األفدددد اد وال دددد   فددددي مختلددددف املسددددتويا  التنًيميددددة علددددل تحمدددد، املخدددداو ة  التدددد  تصدددداح  

خداذ القد ارا   يد  ال وتينيدة واإلبداعيدة  ويحددا التمكدين عنددما ن شدار  القاصدد التدأ ي   ات 

د نجدز بهددا ة التد  ت  والسدي  ة مدع أتحاعد   مد  خدالل ىشد ا  أعضدداء ال  يدق فدي تحدندد الكي ي 

 
 
 «.ستقالليةمية  األم  ال    ع حه  اإلحسامل باللتزامل واإل األهداف املنً

  ى ددل 
ه
التمكددين أداة لجييدد  ىداريددة لسدداعد »فددإن  (Macauley  1977 و Cookووفقددا

 «.املنًمة في خلق بو ة نمك  فحها لو، ف د استعمال  درات  ووا ات 
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   ويدددددد هHonold  1997)   ددددددد» ى دددددددل أن د فددددددي سدددددددي  ة ال دددددد د علدددددددل عملددددددد   التمكددددددين نتجس 

 واسددتقالليت  فددي وظي تدد   وتنو ددع فددي  دددرا  وتخص  
 
ًدد  دفددع صددا  أعضدداء ف يددق العمدد، ون

 «.الدفع باألداءت ب  

   جمددددا ندددد هBowen وLawler  1992)   دددد» ى دددددل أن
 
ددددالتمكددددين نتمث ة العددددداملين  ، فدددددي ىوددددال  ح ي 

 ب  عددددها علددددل العدددداملين مدددد  ا تددددارج  
ه
وهدددد   حالددددة ذهنيددددة ومضددددمون ىدراادددد  ل نمكدددد  خلقهددددا سدددد  عا

ددد
 
ددددفدددالتمكين جحالددددة ذهنيددددة داخليددددة نت ل    وتجسدددديد لهدددد   ا  الددددة مددد   حدددد، العدددداملين ادددد    تحي 

 
  تتددددوف

خددددداذلددددديه  الثقدددددة بددددالن ت والقناعدددددة بمددددا نمتلودددددون مدددد   ددددددرا  ومعددددارف لسددددداعده  فددددي 
 
 ددددد اراهه   ات

 «.واختيار النتاص  الت  ن  حون بلو ها

  ها تجمع في أ ل ها هنا  آراء مختل ة حول لع يف التمكين ىل أن  » ى ل أن   (2006  م   ويخلص

دة  الحية وح ية أجب  في مجال الوظي ة املحد  التمكين نتمحور حول ىع اء العاملين  علل أن  

التدد  نقددومل بهددا العامدد،  حسدد  الو ددف ا تدداص بتلددر الوظي ددة مدد  ناحيددة  ومدد  ناحيددة أخدد   

 «.منح  ح ية املشارجة وىبداء ال أ  في أمور خارج الوظي ة

    مضمون عملية التمكدين نجد   علدل مسدتو  الوظي دة » أن   (2008  ال ائ  و دادةوي

خدداذبتددوفي  السددي  ة للعدداملين علددل عملهدد  بتخددويله  السددل ا  الالزمددة ل القدد ارا  ذا   ت 

عددددا الصددددلة  عملهدددد  لتلحيدددددة ر حددددا  و 
 
العمدددددالء وتحقيددددق رعدددداه   باإلعدددددافة ى ددددل تدددددوفي   تو 

 
 
لددون   العدداملين بجعلهدد  نتحم   هددا أداء املهدامل  جمددا نجدد   علددل مسدتو املسدتلزما  التدد  نت ل

خددددددداذاملخدددددداو ة ويقحلدددددددون املسددددددد ولية النا مدددددددة عددددددد  اسددددددتقالليته  فدددددددي  القددددددد ارا   و حدددددددول  ات 

دد ق ملجدد د عمليددة الت ددويض لهدد   بدد، لبددد مدد  ى ددارة مشدداع ه  ودوافعهدد  العدداملين ل نتحق 

 «.الت  تجعله   شع ون بالثقة بالن ت وال خ  بالعم، والنمو والت ور 

مكدد  سددحق وفددي عددوء مدددا  ددعلددل  لتمكدديناف  يدددلعن  خددداذرفدددع  دددرة العدداملين علددل »  أن   ات 

ددددد دددددالقددددد ارا  الصددددداصحة بأن سددددده  ودون ال  دددددو  ى دددددل اإلدارة العليدددددا  مم  ق السددددد عة فدددددي تلحيدددددة ا نحق 

عدددددددا ر حدددددددا  و 
 
العمدددددددالء  وبالتدددددددا ي زيدددددددادة رعددددددداه   والهددددددددف األسا ددددددد   مددددددد  التمكدددددددين تدددددددوفي   تو 

  ن  سداهموا بأ  د ط وا داهه  فدي  هدود التحسدين املسدتم   الً وف للسما  لوافة العداملين بدأ

 «.  ى ل تحقيق امليزة التنافسيةا ن د  مم  
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الالاإلدارة  ىن   هتمدامل الكحيد  لدد  العداملين فدي أعمداله  ووظداص ه   ة طي الت  تخلق اإل  ع 

الددددد    عملدددددون فيددددد   وهددددد ا مدددددا  سدددددمي   اإلسدددددالم بحيدددددإ  شدددددع ون وجدددددأنه  نمتلودددددون املصددددد ف 

دددد
 
  وبالتددددا ي فددددإن اإلسددددالم   نملددددر املصدددد ف  عضدددده  امللكيددددة الن سددددية  حيددددإ  شددددع  العامدددد، بأن

 نجاح  م  نجاح  وفشل  م  فشل .

  منافع التمكين .2.3

 شدددددتم، علدددددل عواصدددددد عدنددددددة لوافدددددة  اإلسدددددالم ىن تن يددددد  سياسدددددة التمكدددددين فدددددي املصددددد ف 

 (2أو للعاملين وجما نوت   ا جدول ر     اإلسالم األو اف سواء للمص ف 

 (2 دول ر    

 والعاملين اإلسالم منافع التمكين للمص ف 

 العاملين اإلسالم املص ف 

 زيادة مستو  ال عا ع  العم، اإلسالم زيادة ىدرا  العاملين   ا ا  املص ف 

تخ يض الولف م  خالل محادرا  العاملين 

 وىبداعه 

 السي  ة علل املهامل اليوميةزيادة 

 الشعور بامللكية في العم، تحسين ا جودة وال بحية واإلنتا ية

للتجي ا  في  اإلسالم زيادة س عة استجابة املص ف 

 السو  

 زيادة الثقة بالن ت

 خلق ف ص العم، لعزيز الولء واللتزامل

  دندة ا  صول علل معارف ومهارا  تخ يض دورا  العم،  تقليص األو ا (

 ىوال  العنان لل ا ا  والقدرا  اإلتصال زيادة فاعلية 

 .237  صو دادة ال ائ   املصدر

 أ عاد التمكين .3.3

 وز  عدددن  الحددب بدمد  خدالل التع ي ددا  السدابقة وامل ا عدة لددةدب ا تداص بدالتمكين  ن  

حدددب فيددد  ت جيدددز ال الحعدددد اإلدار  والحعدددد الن فددد  . وفدددي الو ددد  الددد   ن   رصوسدددين فدددي التمكدددين همدددا

 
 
دداب علدددل هددد ا الحعدددد أو ذا   ىل ددد أن   الكت 

 
، فددي عددددمل ىموانيدددة ىهمدددال أحدددد األ عددداد ا  قيقدددة تتمث

  جع، التمكين 
ه
 ألنها تتوام، معا

ه
ال    للتداخ، بينهما.ن  عد    جما ل نمك  ال ص، بين الح  فع 
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خداذفدي التمكدين مد  خدالل الت جيدز علدل ت دويض السدل ة ل «الحعد اإلدار  »ويب ز 
 
القد ارا    ت

وتوفي  النً  املالصمة الت  تدع  التمكين  مث، رب  األ ور واملوافآ  باألداء  وتوفي  التدري  الالزمل  

الت جيز علل هد ا الحعدد نجعد، التمكدين أداة للسدي  ة اإلداريدة  ل ت ناسد  مدع  ىن   .وبناء ف   العم،(

 اإل
 
ر ا  ا ددة للتمكدين وجي يددة التمكددين( العمدد، هدو مدد  نقد    جاهدا  الدنمق اويددة فدي اإلدارة  ألن رب  ت

 نج   علل املستو  ال شجيلي ولوت اإلست اتيجي.وه ا ما نجع، التمكين تو   
ه
 ها

  وهو مدا «املحتو  التح يز  للتمكين»أو « التمكين الن ف  »ط سم  وفي ا جان  اآلخ  نب ز ما    

عددد الن فدد   والسددلوا  للتمكددين  والتمكددين فددي ظدد، هدد ا الحعددد لدد  تددأ ي  فددي دوافددع العدداملين لح   عكددت ا

 ومدددوا  ه  تجددددا  العمدددد،  وادددد  نوددددون التمكددددين 
ه
ددددال بددددد مدددد  اسددددتجابة العدددداملين و حددددوله  لتحمدددد،   لفع 

باملشدداع  واإلدرا   (2008بحسدد  ال ددائ  و دددادة   املسدد ولية النا مددة عدد  تمكيددنه   ويدد تح  ذلددر

 ملضامين التمكين الت  تتجسد م  خالل اآلل  

 املعيط هو » املعيط .أ 
 
  هد ا الشدعور باعتحدارا  مد  شعور العام، أن عمل   مين وذو  يمدة  ويتدأ 

عدنددددددة منهددددددا مت لحددددددا  العمددددد،  األدوار التدددددد  نقددددددومل بهدددددا العامدددددد، فددددددي عملددددد   القددددددي  واملعتقدددددددا  

تحددارا  منمددجمة أو متوافقددة مددع  عضددها اددان للعمدد، معيددط أجبدد  عالسدداصدة. والمددا ااندد  هدد   اإل 

 .«لد  ال  د

مددددد  شددددعور ال دددد د بددددامتال  القدددددرة واملهددددارة األهليددددة أو ا جدددددارة طددددي » األهليددددة أو ا جدددددارة .ب 

الالزمدددة إلنجددداز عملددد   باإلعدددافة ى دددل  قتددد  بقدرتددد  علدددل القيدددامل باملهدددامل املوالدددة لددد  بالك ددداءة 

 .«وال اعلية امل لوبة

ددددتقاللية( .ج  ددددة التصدددددد ف  السدد مددددددد  شدددددعور ال دددددد د بددددددامتال  ا   يددددددة السدددددتقاللية طددددددي » ح يدد

 لإل 
ه
 ملا ن ا  مناسحا

ه
 .«ختيار  فيما ل   لة بإنجاز عمل  وفقا

شددعور ال دد د بدر ددة تددأ ي  عملدد  فددي ىنجدداز اآلخدد ي  ألعمدداله   وفددي تحقيددق أهددداف ي  هددو  التددأ» التددأ ي  .د 

 .  «اإلسالم املص ف 
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املضددامين مدد  شددأن  التددأ ي  فددي دوافددع العامدد، فددي العمدد، وشددعور  بدداحت امل ىن ىدرا  تلددر 

ر  وال خددددد  بالعمددددد، و ي هدددددا  التددددد  تددددد د  ى دددددل تحقيدددددق الدددددولء للمصددددد ف الددددد ا   والنمدددددو والت دددددو  

 نخ اط في التحسين وتك  ت  هود  لتحقيق أهدافها واإل  اإلسالم 

 أ ناف أو أسالي  التمكين .4.3

ى دددل تصدددنيف التمكدددين فدددي خمسدددة أ دددناف والتددد  ن اهدددا  عضددده   (Honold  7199 ذهددد 

 للتمكين  ويست يع ت حيقها في املص ف 
ه
  اإلسالم أساليحا

 
  ي، فوتتمث

 فددي تمكددين ال دد د أو  اإلسددالم نلعدد  املدددن  فددي املصدد ف التمكددين مدد  خددالل القيددادة   .أ 
ه
دورا

محتدو  التمكدين مثدد، ا جماعدة  مد  خدالل تدوفي  املنداق الثقدافي لتن يد  التمكدين  و ديا ة 

ت دددددويض السددددددل ة للعدددددداملين  تددددددوفي  التدددددددري  الددددددالزمل  وتددددددوفي  اإل دددددد اءا  والددددددنً  املعددددددززة 

 للتمكين  بناء ال  يق(.

ىن دور القيددددادة فددددي عمليدددددة التمكددددين أجبدددد  مددددد  مجدددد د الت ددددويض  ىذ نت لددددد  تح يددددز العددددداملين 

دددلإل  دددسدددتجابة و حدددول تحم 
 
  مهدددارا  ومعدددارف أج ددد   ويددد د  ذلدددر ى دددل ممارسدددة ، مسددد ولية أجبددد   ولعل

خددددداذالعددددداملين لعمليدددددة  نخددددد اط فدددددي القددددد ارا    ددددد، مشددددداا، ا تدمدددددة التددددد  نقددددددمونها  واإلبددددددا  واإل  ات 

عددا التحسددين املسددتم  لتلحيددة ر حددا  و 
 
العمددالء أو مددا نوافقهددا  الدد   نددنعكت فددي شددعور العمددالء  تو 

 بال عا.

خاذبمج د تخوي، العاملين  الحية التمكين ق ل نتحق   تمكين ال  د  .ب  بد  الق ار  ب، ل ات 

دددددي  مدددد  اسددددتجابة العدددداملين وتحمدددد
 
ددددله  املسدددد ولية  ويت ل ق  واندددد  ن سددددية فدددددي   ذلددددر تحق 

د
 
  ول نتحقدق تمكددين «تمكدين الد ا »ق باملشداع  واإلدرا  أو مدا ن لدق عليدد  العداملين تتعل

التمكدددين عمليدددة ذا   يمدددة لهددد    أن   اإلسدددالم الددد ا  مدددا لددد   شدددع  العددداملين فدددي املصددد ف 

مثدددددددددد، شددددددددددعوره  بال عددددددددددا ن يجدددددددددددة امددددددددددتالجه  السددددددددددي  ة علدددددددددددل عملهدددددددددد   والمددددددددددا لعاظمددددددددددد  

ستقاللية في العم، ولعاظم  القيمة للعم،  الما لعاظ  التمكين  الد   ند د  بددور  اإل 

 ى ل لعاظ  الدافعية في العم، بين العاملين.
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ن علدل ت ددوي   ددرا  العدداملين للعمدد، هد ا الصددنف مد  التمكددي ننصدد   تمكدين املجموعددة   .ج 

والتعداون سددوية  واسدد ثمار هدد   املشدارجة لتمكددين العدداملين أن سدده   ومد  األمثلددة فددي هدد ا 

املجددددددال حلقدددددددا  ا جدددددددودة  ىن تحقيددددددق شددددددد وط املهدددددددارة واملع فددددددة فدددددددي أعضددددددداء املجموعدددددددة أو 

 فددي القددد ار ا جمدددا ي  الدد   نودددون أج ددد  
ه
 م يددددا

ه
مصددددا ية  ال  يددق  نجعددد، لوددد، مددنه  ىسدددهاما

ساه  فدي ت دوي   ددرا  العداملين فدي املصد ف العم، التعاوي      م  الق ار ال  د   جما أن  

 وتمكين ا، منه . اإلسالم 

ددددي   .د  يددددد ا  فدددددي الهيوددددد، التنًيمددددد  تمكدددددين العددددداملين هندددددا علدددددل ى ددددد اء التجي   ننصددددد   التجييددددد  الهيكلد

هدددددددد ا التو دددددددد  فددددددددي  أن   (Wadswort  2001  ويدددددددد   اإلسددددددددالم والعمليددددددددا  ا تا ددددددددة باملصدددددددد ف 

 عنا   مهمة طي  التمكين ل   ال ة

  الوعو  والتناسق في أهداف املنًمة ا تا ة باإلنتاج والت وي   وتو ي  اإلدارة

 والعاملين تجا  تلر األهداف.

   التقيي  والت وي  املستم  لالحتيا ا  املهنية للعاملين  املعارف واملهارا

 ، املس ولية.ىحساسه  بامللكية وتحم  املتخصصة في مجال معين( مع لعًي  

 وأهداف اإلدارة  وأهداف العاملين.عمان التوافق بين أهداف املنًمة   

الداخليدددددددددة  اإلتصدددددددددال ىل بتحسدددددددددين  تحقيدددددددددق العنا ددددددددد  السدددددددددابقة ل نمكددددددددد  أن ندددددددددت    ن  ى

 لتحقيدد  وا تار يدة  واسددتعمال القنددوا  اإللكت ونيدة
ه
ق فالب نددد اإللكت ويدد  واإلنت ند  مهدد   دددا

حدا  مدنهج أو أسدلوب واحدد مد  أسدالي  التمكدين ىت     ىن  اإلسدالم ال اعلية فدي عمليدا  املصد ف 

  جعدد، التمكددين 
ه
  ددد ل نوددون اافيددا

ه
ددال ا جمددع بددين القيددادة    لدد لر فددإن  اإلسددالم  فددي املصدد ف فع 

يدددددددد ا  الهيوليددددددددة واإل  اصيددددددددة أج دددددددد  مدددددددددعاة لنجددددددددا  والتثقيددددددددف  ال  ابددددددددة والدددددددددع   وى دددددددد اء التجي  

تمكدددين  وعلدددل ىدارة املدددوارد النشددد ية دعددد  تلدددر العنا ددد   والعمددد، علدددل ربددد  عمليدددة التمكدددين ال

اإلسدددت اتيجية  باإلعددافة ى دددل تصدددمي  نًدد  الددددفع ونًددد   بال ؤيددة وال سدددالة واألهددداف املنًميدددة

 عال ا  العم، والتج نة العكسية املناسحة وت عيلها.

 نم تكزا  التمكي .5.3



Review of Economics and Business Administration 4(1) (2020)            114 

 

عحددارة عددد  مجموعددة العنا ددد  الوا دد  تواف هدددا لتحقيددق التمكدددين ىن م تكددزا  التمكدددين 

  بندددددداء اإلتصددددددال مدددددد  القيددددددادة واإلشدددددد اف   ويمكدددددد  تجميددددددع هدددددد   امل تكددددددزا  فددددددي اددددد،    ونجاحددددد 

 املعارف واملهارا   التح يز  وف   العم،.

دددد ىن    القيددددادة واإلشدددد اف .أ    اإلسددددالم ا  القيددددادة واإلشدددد اف فددددي املصدددد ف تو ه 
 
عتبدددد  ىحددددد  ل

العوامدد، ا  اسدددمة فددي تمكدددين العدداملين  وهندددا  أ عددداد وعنا دد  عدنددددة تندددرج عدددم  هددد ا 

 في التمكين ومنها
ه
  (2008 ال ائ  و دادة   العام، تلع  دورا

  اإلسالم مد  ىنمان القاصد أو املدن  بالتمكين وأهميت  في املص ف. 

  اإلسالم نم  القيادة واإلش اف في املص ف. 

 خاذالحيا  التخوي، والت ويض لص  .اإلسالم الق ار ى ل املن  ن  في املص ف  ات 

  اإلسالم الثقة بين املدن  وامل ؤوسين في املص ف. 

  تجنددد  ادددد، مددددا مدددد  شدددأن  ى ددددارة مشدددداع  ا تددددوف وعددددمل السددددتق ار لددددد  امل ؤوسددددين فددددي

 .  اإلسالم املص ف 

 وظاص هدا  ويمكد ة ى دل نًد  اتصدال اد  تمدارمل اإلسدالميتحتاج اافة املصارف   اإلتصال  .ب 

عمليدة تحويدد، املعلومدا  مدد  فد د ى ددل آخد  أو مدد   هدة ى ددل أخدد    »بأندد   تصدداللع يدف اإل

تصددال عنا دد  أساسددية لشددم، امل سدد، واملسددتقح، وال سددالة باإلعددافة ى ددل ي فددإن لإلوبالتددا 

 في ىوار التمكين م  خالل اآلل  اإلتصال أهمية وتب ز   « Feed back التج نة العكسية

  (250  ص2008 ال ائ  و داد   

  عدددددد ورة ىنضددددددا  ال ؤيددددددة وال سددددددالة واألهددددددداف املنًميددددددة  وىشدددددداعة مضددددددامين الثقافددددددة

نتمددداء  اددد  نمكددد  تو يددد  اإل  اإلسدددالم فدددي املصددد ف  التنًيميدددة لدددد  مختلدددف العددداملين

 والولء باتجاها  وات ة.

  عدددددا تلحيدددددة ر حدددددا  و
 
ددددد تو 

 
ددددد  العمدددددالء  الدددددداخليين وا تدددددار يين(  ويت ل

 
ف تحدددددادل مكث

 ومستم  للمعلوما  بين املوردن  والعمالء.
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 ددد
 
 اإلسدددالم فدددي املصددد ف تجاهدددا  تصدددال بمختلددف اإل  فدددتم اإلالتحسددين املسدددتم  نت ل

 لتحادل املعلوما  واألفوار وتقدن  املقت حا .

 خداذت دويض الصدالحيا  ل
 
دد ت

 
  تدوفي  الحياندا  واملعلومدا  للم ؤوسددين القد ارا  نت ل

خدداذل سددالم اإل فددي املصدد ف 
 
القدد ارا  وحدد، املشددكال  بصددورة فدد يحة  وفددي  يدداب  ت

الال اإلتصال  خاذد وعدمل القدرة علل نحص، الت د   ة ع 
 
حح  الق ارا   وه ا ما ن   ات

 عملية التمكين.

 90القدد ار النددا   ن  ددع  ن  ى 
 
% مدد  10  املعلومددا  الصدد يحة و% مدد  نجاحدد  ى ددل تددوف

 خ  الق ار.نجاح  ى ل ج اءة مت  

   فدددددي تمكدددددين الدددد ا   ألن وتحدددددادل املعلومددددا   اإلتصدددددال تلعدددد 
ه
تدددددداول املعلومدددددا  دورا

ز النجاحددا  لدندد  ويدفعدد  للنمدو والت ددور  ناهيددر عدد  نزيدد  قددة ال دد د بن سدد   و عدز  

 تصال في مشاع  ال  د وىدرااات .تأ ي ا  اإل

  اإلسالم في املص ف زة لعملية التمكين املعز   اإلتصال  ىن  
 
 س  باآلل  لبد أن ت 

 أن تودددددون مسدددددتم   
 
 يددددد  ال سدددددمية  اإلتصدددددال  دددددة  بوافدددددة اإلتجاهدددددا   ولعتمدددددد ة  داصمدددددة  مكث

 ال سمية. اإلتصال باإلعافة ى ل 

نت لدد  تدوفي  القدددرا   اإلسدالم تمكدين العدداملين فدي املصدد ف  ىن    بنداء املعددارف واملهددارا  .ج 

خاذلديه  ل   الق ارا  وح،   ت 
 
ندة  امدتال  ال د د ملعدارف علميدة ماملشكال   وه ا نت ل  عي 

بنداء املعدارف واملهدارا  التد  نحتا هدا  عدة  مد  هندا فدإن  باإلعافة ى ل اج سداب مهدارا  متنو  

ددددددال دددددد د ن    مهم 
ه
 مدددددد  عمليددددددة تمكيندددددد  وأساسددددددا

ه
 مدددددد  أسددددددت التمكددددددين. وفددددددي ظدددددد، صددددددحم  ددددددزءا

ه
ا

  فدة ظهد   ات  عد ف بدإدارة املعرا  ا  دنثة وب وز مدا    الت و  
 
كدين ز تمعدز  جاهدا  وأسدالي  ل

ف العدداملين ى ددل  هد   امل دداهي  ا  دنثددة مد  نصددن   وفددي ظدد،   .اإلسدالم العداملين فددي املصدد ف 

د ابتوارهدددا  مددد   سدددتخدمل املع فدددة  عددد األول هدددو   والندددو  ومحدددد  املع فدددةمسدددتخدمل املع فدددة 

  2008 ال ددددائ  و دددددادة   مدددد  نخلددددق األفوددددار واألسددددالي  اإلبداعيددددة أمددددا النددددو  الثدددداي  فهددددو 

 .  (256ص
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جدد   ة ى ددل دعدد  ف ددة محدددودة مدد  العدداملين فددي اإلسددالميالنً يددة التقليدنددة فددي املصددارف تت 

لبتودددار املع فدددة  بونمدددا  ددد، العددداملين ننًددد  ىلدددحه  جمسدددتخدمين للمع فدددة ول  اإلسدددالم املصددد ف 

 نمكددددنه  تقددددددن  أفودددددار ىبداعيدددددة  واإل
 
عددددداملين وتح يدددددزه  ف الجدددددا  ا  ددددددنإ هدددددو ل دددددجيع مختلدددددت

 ذلر م  خالل تمكين العاملين. بتوار ويت   لإلبدا  واإل 

 التدري  »  التدري  .د 
 
 ة ههدف ى ل ىجساب معلوما  وتنميدة مهدارا  هو عملية ىدارية مخ 

دددالولجييددد   ناعددددا  وسدددلوجيا  األفدددد اد لتمكيدددنه  مدددد  أداء    ى دددل تحقيددددق أهدددددافه  ندددد د   فع 

 .(213  ص2006 السال  و ا     «واملجتمع اإلسالم وأهداف املص ف 

 
 
 ها لد  ال  د العام، وما ويقومل التدري  ب دمل ال جوة ما بين املعارف واملهارا  امل لوب توف

 منها.
ه
 هو متواف  فعال

 للتدددري  لجد ض (Oakland  2001د و دد حددد  
ه
ت دوي   دددرا  يهددف ى ددل  التمكددين نموذ دا

خدداذال دد د فددي مجددال   لهدد ا النمددوذج القدد ارا  وحدد، املشددكال  لجدد ض التحسددين املسددتم    ات 
ه
ووفقددا

 نج  تدري  ال  د علل اآلل  

 .التقيي  للمو ف وتحدند األهداف 

 .التخ ي  إلنجاز تلر األهداف 

   التن يDo .  ل ت 

 .التد يق ملد  ىنجاز األهداف 

  نح افا  ع  األهداف.لإل التص يم 

عية العاملين في قصد بها ى ارة دافىدارية ذا  وا ع سلوا  ن  عملية هو التح يز »  التح يز .ه 

ه  لح ل  هود أجب  في أداء مهماهه  وش   الهمد  لتحسدين نوعيدة   وحث  اإلسالم املص ف 

  وتن لدددق مددد  نً يدددا  السدددلو  اإلدار  التدددد  تقدددومل علدددل مقولدددة  سدددي ة   سددددت يع «األداء

عاف سددددلو  سددددلب  عدددد  و يددددق اإليسددددان تقويددددة سددددلو  ىنجددددا   عدددد  و يددددق موافددددآ   وىعدددد

باهتمدامل بدالغ مد   حد، العلمداء والحداحثين فدي الدوافع وا  وافز عقوبا   ويحًى موعو  

ف علددددل األسدددددحاب التدددد  تددددددفع ال ددددد د األدب اإلدار  حيددددإ  سدددددنل هدددد لء ى دددددل محاولددددة التعددددد   
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 مددع جددا  معدي  للسدلو  بات

ه
ن  أ  مع فددة جي يدة التددأ ي  فدي سددلو  امل ؤوسدين  جعلدد  منمدجما

ومدددددد  هنددددددا اددددددان الهتمددددددامل بمع فددددددة الدددددددوافع  اإلسددددددالم السددددددلو  امل  ددددددوب بدددددد  فددددددي املصدددددد ف 

 اإلسددددالم  ههددددا املصددد ف اوا  دددواف  ا تار يددددة التددد  نو  الداخليدددة التددد  تحكدددد  سدددلو  ال دددد د

 .(257  2006 السال  و ا     للتأ ي  في دوافع ال  د    سلوج 

 » الدوافع
 
د  فدي ت كيد  ال د د طي  و  داخليدة تد    وتو  

 
جدا  الهددف   السدلو  اإليسداي  بات

ال    شحع حا ا  ال  د ور حات   يد  املشدحعة  فالددافع هدو حا دة  سدنل ال د د ى دل ىشدحاعها 

 .«ب    عدندة

 »أما ا  وافز 
 
   شدو، أو بدآخ  فدي السدلو  اإليسداي   وبد لر فدإن فت   دو  خار يدة تد  

 .«م  اتجاها  العاملين وبالتا ي أداوه   للمدن  أن  ستخدمل أدوا  ا   ز ىذا أراد أن  جي  

ا  ا دددددددا  طدددددددي التددددددد  تخلدددددددق  ول نمكددددددد  اإلنودددددددار فدددددددي ظددددددد، مختلدددددددف نً يدددددددا  الدافعيدددددددة أن  

 علل ىشحا  حا ا  العاملين. ا  وافز تنص    الدوافع  وبالتا ي فإن  

دددد» عددد  ف ال  يددددق   ق العمددد،يدددف   .و   لل شدددار  فدددي بأنددد  مجموعدددة ممكندددة تنًيمي 
ه
خددداذا القدددد ار  ات 

ددددددد  والسددددددي  ة علدددددددل جي ي 
 
خددددددداذ  ال  يدددددددق ألعضددددددداص  املسددددددداهمة فدددددددي ة ىنجددددددداز األهدددددددداف  ويدددددددوف  ات 

القدددد ارا   وال شددددار  فددددي املعلومددددا   والتنسددددديق بددددين املجددددال  الوظي يددددة العدندددددة  وبنددددداء 

 .«الثقة  وخلق العال ا  ال تصية

ال لسد ة اليابانيدة لالعتقداد   وتتجد  التداؤبيدةوم  امل اهي  ذا  األهمية في ف   العم، طدي 

 عددددمل و دددود اخددددتالف  دددوه   بددددين املهندسدددين  بمعددددارفه  النً يدددة( والعمددددال  بمعدددارفه  العمليددددة(  

وىن جال النوعين ع ور  للتقددمل والت دور وعلدحه  أن ننًد   عضده  لدحعض جشد ااء  عتمدد أحدده  

الددد   نمكدددنه  مددد    «ااءتداؤبيدددة الشددد  » Okudaعلدددل اآلخددد    تلدددق مدددا أسدددما  الب وفوسدددور اليابددداي 

زيدددادة ال اعليدددة للتحسدددين املسدددتم   والتداؤبيدددة فدددي أ دددلها مصددد    وبددد   سدددتخدمل لو دددف الشدددو، 

أن ندددات  الودد، أجبددد  »الدد   لعمدد، فيددد  أ ددزاء ا جسدد  بصدددورة متنا مددة  أمددا فدددي مجددال اإلدارة فتعيدد   

دارة ى دل فد   العمد،  م  املجمو  العدد  لنات  ا،  زء علدل حددة  مد  هندا نبد ز السد  فدي تو د  اإل 

لإلنمدددان بدددأن مخ  دددا  ف يدددق العمددد، مددد  مدخالتددد  مجتمعدددة  أجبددد  مددد  املخ  دددا  التددد  تتحقدددق مددد  
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املددددددخال  من ددددد دة  وهددددد ا ال هددددد  للتداؤبيدددددة أد  ى دددددل ت دددددوي  فددددد   العمددددد، فدددددي اليابدددددان  وتقدددددومل عليددددد  

 .(263  ص2008 ال ائ  و دادة   «فلس ة حلقا  ا جودة

  
ه
 ة في سوريةاإلسالميصارف وامليزة التنافسية في امل تمكين العاملينرا عا

 متجي  ا  الححإ  

ددددد ا   ددددد ا   املسدددددتقلة والتا عدددددة( ومتجي  ددددد ا  الححدددددإ فدددددي  ال دددددة أنددددوا  مددددد  املتجي  تتمثدددد، متجي 

  الضح  والتحك ( 

خاذ الق ارا    املتجي   املستق،  -1
 
وهو تمكين العاملين ويتضم    اإلتصال  املشارجة في ات

 اإلش اف  ف   العم،  التح يز  املعارف والقدرا .التدري   

ز  اإلبدا . املتجي   التا ع  -2  امليزة التنافسية ويتضم  ا جودة  الول ة  الس عة  التمي 

3-   
 
النو   العم   امل ه، العلم   سنوا  ا تدمة   وتتضم   متجي  ا  الضح  والتحك

 املو ع الوظي  .

 مصادر  مع الحيانا  

د  اافدة أ عداد 
 
ج 

 
تتمث، املصادر في الحيانا  امليدانيدة التد  تد    معهدا بواسد ة ىسد حانة ل

لددة بددداألف اد علددل ا جهددا  ذا  العال ددة بموعدددو  الدراسددة ومتجيدد ا  الدراسددة وتدد   توز عهدددا 
 
ممث

دددددين فددددددي ددددددون    ميدددددع اإلدارا  ال صوسددددددية للمصدددددارف اإلسددددددالمية العاملددددددة فدددددي سددددددورية املعني 
 
وتتو

 ة م  محوري  هما اإلس حان

ددددددم  فقدددددد ا  تدددددد   مدددددد  خاللهدددددا  يددددددامل تمكددددددين العدددددداملين فددددددي املصددددددارف  املحدددددور األول  ويتض 

 اإلسالمية.

املحدددددور الثددددداي   ويتضدددددم   فقددددد ا  تددددد   مددددد  خاللهدددددا  يدددددامل امليدددددزة التنافسدددددية فدددددي املصدددددارف 

 اإلسالمية.

 أسالي  تحلي، الحيانا  
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    ومقدانوت اإلحصداء التحليلدي لشم، أسالي  تحلي، الحيانا  مقانوت اإلحصاء الو 

 اإلستدل ي.

     مقانوت اإلحصاء الو  

املتوسددد ا  ا  سدددابية  التددد  لعتبددد  أبددد ز مقيدددامل للنزعدددة امل جزيدددة للحياندددا  حيدددإ لعبددد  عددد   .أ 

ندددة عدددد  أهميدددة اددد، بنددددد مددد  بندددود اإلسدددد حانة بالنسدددحة للمتوسددد  القيا دددد     رأ  أفددد اد العي 

نة الدراسة.  وذلر ملع فة اتجاها  أف اد عي 

تددد  اسدددتخدام  ملع فدددة مدددد  لشددد   اإلنحدد اف املعيدددار   جدددأه  مقيدددامل ل شددد   الحياندددا    .ب 

نة الدراسة ع  أوساوها ا  سابية.   ي  ى ابا  أف اد عي 

نة الدراسة. .ج   التك ارا  والنس  امل وية  إلظهار خصاصص عي 

 مقانوت اإلحصاء التحليلي اإلستدل ي  

لختحدددار الثحدددا  ألداة  Cronbachs Coefficient Alpha (CCA) معامدد، أل دددا ج ونحددداق .أ 

 الدراسة.

لختحددار  دد  الحندداء ألداة  Pearson Correlation Coefficientمعامد، ارتحداط بي سددون  .ب 

 الدراسة.

د  ى ابددا   One Sample T-Test األحداد  Tاختحدار سدتودن   .ج  ملع فدة ىذا مددا ادان متوس 

ندددددددة الدراسدددددددة نختلدددددددف عددددددد   يمدددددددة املتوسددددددد  ا  سدددددددا   ال   ددددددد   املعيدددددددار  ألداة  أفددددددد اد عي 

 القيامل.

  النسي  لدراسة أ   املتجي   املستق،  شو، من  د في املتجي   التدا ع  .د 
 
تحلي، اإلنحدار ا ت 

 ويتضم   

  معامددددد، ارتحددددداط بي سدددددونR  ،ددددد  املسدددددتق ة واتجدددددا  العال دددددة بدددددين املتجي  لقيدددددامل شدددددد 

 واملتجي   التا ع.

 دددددد  املسددددددتق، فددددددي ت سددددددي   ، التحدنددددددد معامدددددد لقيددددددامل املسدددددداهمة النسددددددنية للمتجي 

 التحان  في املتجي   التا ع.
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  معامدد، اإلنحدددارB  ،دد  املسدددتق ددد  التددا ع عندددما نددزداد املتجي  دد  فددي املتجي  لقيددامل التجي 

 در ة واحدة.

 F-ANOVA  ندددة ددد ا  الححدددإ حسددد  خصددداصص أفددد اد عي  لختحدددار ال ددد و  فدددي متجي 

 الدراسة.

 اختحار  د  و حا  أداة الدراسة .1.4

مل الشدددد  ء هددددا  دددددرة هدددد   األداة علددددل  يددددا عدددد  ف  ددددد  أو  ددددالحية أداة املقيددددامل علددددل أنه 

 الدددددد    ددددددمم  مدددددد  أ لدددددد  بد ددددددة 
ه
تدددددد   القيددددددامل  لختحددددددار  ددددددد  املقددددددانوت املسددددددتخدمة ىحصدددددداصيا

 با ت وا  التالية 

ددد اإلسددد حانةعددد ض  .أ    جمدددا تددد   ع عدددها علدددل ينللتحكدددي  علدددل مجموعدددة مددد  األسدددات ة املختص 

ندددددةة اإلسدددددالميعددددددد مددددد  املددددددن ي  ورؤسددددداء األ سدددددامل فدددددي املصدددددارف  الححدددددإ للتأجدددددد مددددد   عي 

 و يقة  يا ة األس لة ووعوحها ومد  تناس ها مع املوعو .

لسدددا  الدددداخلي الددد   نقدددوت مصددددا ية مددد  خدددالل معامددد، اإل اإلسددد حانةختحدددار  دددد  ى-ب .ب 

وحساب مستو  معنويت   وذلر مد  أ د،  يدامل مدد  توافدق  اإلس حانةا، بند م  بنود 

سدددددتمارا  مددددد ة أخددددد   علدددددل اإل ابدددددا   عضدددددها مدددددع  عدددددض  وهددددد ا  عيددددد  ىذا  مندددددا بتوز دددددع اإل 

نةال  ن سها الت  ت   توز ع الستمارا  علحها  سنص، ى ل النتاص  ن سها. عي 

 ج ونحددداق ل ددداآمعامددد، حسددداب   تددد   اإلسددد حانةلسدددا  الدددداخلي ألسددد لة ولقيددامل مدددد  اإل

Cronbachs Coefficient Alpha (CCA)   الدد   نقدوت يسددحة تحددان  اإل ابدا  ومددد  الثحددا

ددددد  بحيددددإ اإلسددددد حانةوالتدددد اب  الدددددداخلي ألسددددد لة  ا نودددددون  عضدددددها مدددددع  عددددض مجموعدددددة واحددددددة مم 

  وعدادة اإلسد حانة ساعد علل مقدرهها في ىع اء نتاص  متوافقة ل دود املستجيحين تجا  أسد لة 

 و ج ونحدداق بددين  دد    ل دداآمددا نتدد او  معامدد، 
 
مددا ا ت بدد  مدد  الواحددد المددا عكسدد   ددوة واحددد وال

% وطددي 86.89ج ونحدداق طددي  ل داآ  يمددة معامدد، أن   . أظهد   النتدداص التماسدر الددداخلي للمقيددامل

 .اإلس حانةلسا  الداخلي ألس لة علل اإل دة تدل  يسحة  ي  
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 مقيامل  أل ا( – ثحا تحلي، ال

 معام، الثحا 

 60عدد العنا   =         74عدد ا  ال  = 

 0.8689ل ا = آ

دددندد    ددد اإلسدد حانةال قددد ا  املسددتخدمة فدددي  أن   ا سددحقمم  دددتتمت  ن ي  ع بالصددد  والثحدددا  الالزم 

ة ال  عددديا  مدد  دون حدد ف أ  عحددارة مدد  عحدددارا  للقيددامل بالتحليدد، اإلحصددائ   واختحددار فدد   

 املقيامل املستخدمل وال   ن   بأ  اض الدراسة ا  الية.

 تمكين العاملينو ف موونا   .1.1.4

  تدد   
 
 ا املحددور وااندد  جمددا فددي ا جدددول قددة بهددالقيددامل بدراسددة التكدد ارا  والنسدد  امل ويددة املتعل

  (3 ر   
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 (3 دول ر    

 املستق،( املتجي   التك ارا  والنس  امل وية ملحور تمكين العاملين  
 

 

  ي 

 موافق

 
ه
 تماما

  ي 

 موافق
 موافق محاند

 موافق

 
ه
 تماما

1 
 
 
املصدد ف للمشددارجة فددي  ددنع تددا  ال   ددة للعدداملين فددي ت

 الق ارا 

 16 24 17 18  العدد

%  24.0% 22.7% 32.0% 21.3% 

2 
العمددد، علدددل رفدددع  ددددرة العددداملين فدددي املصددد ف علدددل  ندددت   

خاذ
 
 الق ارا  الصاصحة ات

 1 35 18 21  العدد

%  28.0% 24.0% 46.7% 1.3% 

3 
عمددددد، فدددددي تقددددددن  مقت حدددددا  لت دددددوي   ينسددددداه  العدددددامل   

 ملص فا

 19 33 5 18  العدد

%  24.0% 6.7% 44.0% 25.3% 

4 

خددداذو  ت دددويض الصدددالحيا  إلبدددداء آراء العددداملين ت   نددد
 
 ات

 الق ارا 

 

 1 52 17 5  العدد

%  6.7% 22.7% 69.3% 1.3% 

5 
حت دددددداظ مددددددع م ؤوسددددددي  مددددددع اإل نقددددددومل املدددددددن  بال شدددددداور 

 بق ارات 

 4 40 16 15  العدد

%  20.0% 21.3% 53.3% 5.3% 

6 
دن   نخددافون اهه  ول ة التعحيدد  عد  ابتودار تدا  للعداملين ح ي 

 م  النقد

 37 22 16   العدد

%   21.3% 29.3% 49.3% 

7 
 ةمستم   بأداء أعماله  دون ر ابة  نقومل العاملون 

 

 54 20 1   العدد

%   1.3% 26.7% 72.0% 

8 
 ا جما ي بين العاملين في املص ف لسود رو  العم،

 

 52 21 2   العدد

%   2.7% 28.0% 69.3% 

9 

 
 
الوافيدددددددددة للعددددددددداملين لتن يددددددددد    اإلدارة املعلومدددددددددا  تدددددددددوف

 أعماله 

 

 52 20 2 1  العدد

%  1.3% 2.7% 26.7% 69.3% 

10 
 
 
 دة فيما بين العاملينصال  ي  هنا  وساص، ات

 

 17 37 1 20  العدد

%  26.7% 1.3% 49.3% 22.7% 

11 
العداملون مد  خدالل التددري   تنمية  درا  وج داءة نت   

 ا جيد

 16 55 2 2  العدد

%  2.7% 2.7% 73.3% 21.3% 

12 
فدددددددي التددددددددري  عتبددددددد  الو ددددددد  الددددددد   نقضدددددددي  العددددددداملين    

 للمص ف
ه
  يدا

ه
 اس ثمارا

 64 6 3 2  العدد

%  2.7% 4.0% 8.0% 85.3% 

13 
ال للموافآ  وا  وافزن  و د نًامل فع 

 

 17 36 1 20 1 العدد

% 1.3% 26.7% 1.3% 48.0% 22.7% 

14 
 ز بين العاملين في املص ف  عدالةتوز ع ا  واف نت   

 

 22 34 16 2 1 العدد

% 1.3% 2.7% 21.3% 45.3% 29.3% 

15 
ملصدددددددد ف مدددددددددع أداء ت ناسدددددددد  ا  ددددددددوافز التددددددددد  نقدددددددددمها ا

 العاملين وج اءهه 

 20 36 16 1 2 العدد

% 2.7% 1.3% 21.3% 48.0% 26.7% 

 ن  ىالعاملين  املتعلق بالتك ارا  والنس  امل وية ملحور تمكين (3    م  محتويا  ا جدول ر  نتخ  

نةم  دا   ( علل اإلسالميالدراسة م  العاملين في املصارف  عي 
ه
 موافقين  موافق  موافق تماما

ه
ة األج   تك ارا
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 الح  
 
( 74ق بد  نقومل العاملون بأداء أعماله  دون ر ابة مستم ة( ىذ  شو، عدده   عد املتعل

نة%( م  ى ما ي م  دا  ال98.7ما يسنت    م  دة أ  وه ا  عي  أن العاملين  عتقدون   عي 

 م  ا   ي  
ه
 ة في العم،. عدمل و ود ر ابة مستم ة علل عمله  وه ا  ع حه  شو ا

( علل الحعد 
ه
  ي  موافقين   ي  موافق   ي  موافق تماما

ه
بونما العاملون األج   تك ارا

 
 
خاذالعم، علل رفع  درة العاملين في املص ف علل  ق بد  نت   املتعل

 
الق ارا  الصاصحة( ىذ  ات

نة%( م  ى ما ي م  دا  ال28( م  دة أ  ما يسنت   21 شو، عدده       وه ا  عي  أن  عي 

خاذالعاملين في املص ف ل  شع ون بو ود  هود ل فع  درهه  علل 
 
 الق ارا  الصاصحة. ات

  علل الشو، التا ي (4ل ر    ا جدو نتاص  ا املحور نجد وبدراسة املتوس ا  علل ه 

 (4 دول ر    

 املتوس ا  ملحور تمكين العاملين

املعيار   اإلنح اف املتوس ا     

 1.083 3.51 املص ف للمشارجة في  نع الق ارا تا  ال   ة للعاملين في ت   1

خدداذالعمدد، علددل رفدع  دددرة العدداملين فددي املصد ف علددل  ندت    2 القدد ارا   ات 

 الصاصحة
3.21 .874 

 1.100 3.71 تقدن  مقت حا  لت وي  عم، املص فساه  العاملون في     3

خاذو  آراء العاملينت ويض الصالحيا  إلبداء  نت    4  626. 3.65 الق ارا  ات 

 874. 3.44 مع م ؤوسي  مع الحت اظ بق ارات نقومل املدن  بال شاور  5

 798. 4.28 ابتواراهه  ول نخافون م  النقد التعحي  ع ة تا  للعاملين ح ي  ن   6

 487. 4.71 بأداء أعماله  دون ر ابة مستم ة نقومل العاملون  7

 528. 4.67 ا جما ي بين العاملين في املص ف لسود رو  العم، 8

9  
 
 607. 4.64 الوافية للعاملين لتن ي  أعماله   اإلدارة املعلوما  توف

دة فيما بين العاملين هنالر وساص، 10  1.105 3.68 ىتصال   ي 

 577. 4.13 العاملين م  خالل التدري  ا جيد تنمية  درا  وج اءة نت    11

  عتبدددد  الو ددددد  الدددد   نقضدددددي  العدددداملون فدددددي    12
ه
  يددددددا

ه
التدددددري  اسددددد ثمارا

 للمص ف
4.76 .654 

ال للموافآ  وا  وافزنو د نًامل  13  1.147 3.64 فع 

 862. 3.99 توز ع ا  وافز بين العاملين في املص ف  عدالة نت    14

 884. 3.95 ت ناس  ا  وافز الت  نقدمها املص ف مع أداء العاملين وج اءهه  15
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ن  ى اباههدددا الدر دددة أخددد   نددة لهددد ا املحدددور أ لحيدددة األسددد لة املوو   أن   (4  ا جددددول ر ددد نحددي 

 .اإلسالم وطي لشي  ى ل و ود ععف في تمكين العاملين في املص ف  4م   أ ،  

ن  ددددجمددددا بدددددي 
 
 ن  أ ق باملتوسددددد ا  ا  سددددابية ملحدددددور تمكددددين العددددداملينا جدددددول السدددددابق املتعل

عتبدد  الو دد  الدد   نقضددي  العدداملون فددي التددددري  ال قدد ة التدد  حصددل  علددل امل تحددة األو ددل طددي     

ددد   ي 
ه
 للمصددد ف( بمتو اسددد ثمارا

ه
( فدددي حدددين ال قددد ة التددد  0.654( وانحددد اف معيدددار   4.76سددد   دا

خددداذالعمددد، علدددل رفدددع  ددددرة العددداملين فدددي املصددد ف علدددل  حصدددل  علدددل امل تحدددة األخيددد ة طدددي  ندددت   
 
 ات

 (0.87( وانح اف  3.21الق ارا  الصاصحة( بمتوس   

 امليزة التنافسية و ف موونا  .2.1.4

املتعلقدددددة بهدددددد ا املحددددددور واانددددد  جمددددددا فددددددي  القيددددددامل بدراسددددددة التكددددد ارا  والنسدددددد  امل ويددددددة تددددد   

  (5ا جدول ر    
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 (5 دول ر    

 التا ع( املتجي   التك ارا  والنس  امل وية ملحور امليزة التنافسية  
 

 

دد  د د د د د د د د د د د د د د   يدد

ددق د د  موافدد

 
ه
 تماما

دد  د د د د د د د د د د د د د د   يدد

 موافق
 موافق محاند

ددق د د  موافدد

 
ه
 تماما

1 

فددي عدددد عمددالء املصدد ف مقارنددة  ةتو ددد زيددادة مسددتم   

 باملنافسين

 

 16 14 9 8 28 العدد

% 
37.3% 10.7% 12.0% 18.7% 21.3% 

2 
 زة ع  املنافسينقدمل املص ف خدما  متمي  ن  

 

 18 9 12 7 29 العدد

% 38.7% 9.3% 16.0% 12.0% 24.0% 

3 

د ز  نمتلر املص ف  درا  وىموانا  مادنة و شد ية تمي 

 ع  املنافسين

 

 21 15 17 6 16 العدد

% 
21.3% 8.0% 22.7% 20.0% 28.0% 

4 

 
 
ددددددل دة باملقارنددددددة مدددددددع عتبدددددد  سدددددد عة تقدددددددن  ا تدمددددددة  ي 

 املنافسين

 

 13 11 15 8 28 العدد

% 
37.3% 10.7% 20.0% 14.7% 17.3% 

5 

السع  الواتد  ل تدمدة املصد فية مد  امل شد ا   عد     

 الهامة للمنافسة

 

 7 9 17 8 34 العدد

% 
45.3% 10.7% 22.7% 12.0% 9.3% 

6 
دع  تدمالءمة ا تدمة لحتيا ا  ومت لحدا  العمدالء 

 مو ف املص ف في املنافسة

 13 9 18 3 32 العدد

% 42.7% 4.0% 24.0% 12.0% 17.3% 

7 

 
 
ز  درتددد    عنصددد  األمدددان فدددي ىدارا  املصددد ف  عدددز  تدددوف

 علل املنافسة

 

 11 16 10 3 35 العدد

% 
46.7% 4.0% 13.3% 21.3% 14.7% 

8 
 
 
املصددددددا ية التددددد  نوف هدددددا املصددددد ف فدددددي خدماتددددد   عدددددد  ل

 لسمعت  أمامل العمالء
ه
 لعزيزا

 6 11 16 5 37 العدد

% 49.3% 6.7% 21.3% 14.7% 8.0% 

9 

الك دداءة فددي ىنجدداز املعددامال  املصدد فية السددمعة تددع  

 ا جيدة للمص ف

 

 13 12 12 6 32 العدد

% 
42.7% 8.0% 16.0% 16.0% 17.3% 

10 
 قددددددة العمدددددددالء فدددددددي ا تدددددددما  املصددددددد فية تزيدددددددد  ددددددددرة 

 املص ف في موا هة املنافسة

 21 49 3  2 العدد

% 2.7%  4.0% 65.3% 28.0% 

د (5  خد  مدد  ا جددول ر دد نت  
 
 ق بددالتك ارا  والنسد  امل ويددة ملحدور امليددزة التنافسدديةاملتعل

نةم  دا   ن  أ  مدوافقين  موافدق  اإلسدالميالدراسة م  العاملين في املصدارف  عي 
ه
ة األج د  تكد ارا

( علل الحعد املتعلق بدد   قدة العمدالء فدي ا تددما  املصد فية تزيدد  ددرة املصد ف فدي 
ه
موافق تماما

 موا هة املنافسدة( ىذ    
 
%( مد  ى مدا ي م د دا  93.3( م د دة أ  مدا يسدنت   70، عددده   شدو

ندددةال ة أن  قدددة العمدددالء با تددددما  التدددد  اإلسددددالمي عيددد  ا تنددددا  العددداملين فدددي املصدددارف وهددد ا   عي 
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 مها املص ف تزيد م   درت  التنافسية.قد  ن  

( علدل الح  أم  
ه
  ي  موافقين   ي  موافق   ي  موافق تمامدا

ه
دا العاملون األج   تك ارا

 
ق عدد املتعل

 هامددة للمنافسددة( ىذ    السددع  الواتدد  ل تدمددة املصدد فية مدد  امل شدد ا  ال عددد  بددد     
 
، عدددده  شددو

ندددددة%( مددددد  ى مدددددا ي م ددددد دا  ال21.3( م ددددد دة أ  مدددددا يسدددددنت   16    وهددددد ا  عيددددد  عددددددمل ا تندددددا  عي 

مها املصددد ف نزيددددد مدددد  قددددد  ة أن السدددع  الواتدددد  ل تدمددددة التددد  ن  اإلسددددالميالعددداملين فددددي املصدددارف 

  (6  علل ه ا املحور نجد ا جدول ر  وبدراسة املتوس ا    درت  التنافسية.

 (6 ر    دول 

 املتوس ا  ملحور امليزة التنافسية

 

 املتوس ا  

 اإلنح اف

 املعيار  

 1.618 2.76 ة في عدد عمالء املص ف مقارنة باملنافسينتو د زيادة مستم    1

 1.639 2.73 زة ع  املنافسينمل املص ف خدما  متمي  قده ن   2

 1.490 3.25   ع  املنافسيننمتلر املص ف  درا  وىموانا  مادنة و ش ية تميز   3

4  
 
 1.530 2.64 دة باملقارنة مع املنافسينعتب  س عة تقدن  ا تدمة  ي  ل

السدددددددددع  الواتددددددددد  ل تدمدددددددددة املصددددددددد فية مددددددددد  امل شددددددددد ا  الهامدددددددددة  عدددددددددد      5

 للمنافسة
2.29 1.393 

 م   6
 
حا  العمالء ندع  مو دف املصد ف الءمة ا تدمة لحتيا ا  ومت ل

 في املنافسة
2.57 1.552 

7  
 
 1.588 2.53 ز  درت  علل املنافسةعز  ي  عنص  األمان في ىدارا  املص ف    توف

8  
 
  عد  ل

 
 لسدمعت  أمدامل املصدا ية الت  نوف

ه
 هدا املصد ف فدي خدماتد  لعزيدزا

 العمالء
2.25 1.406 

الك ددددددددداءة فدددددددددي ىنجددددددددداز املعدددددددددامال  املصددددددددد فية تددددددددددع  السدددددددددمعة ا جيددددددددددة  9

 للمص ف
2.57 1.578 

فدددي ا تددددما  املصددد فية تزيدددد  ددددرة املصددد ف فدددي   قدددة العمدددالء 10

 موا هة املنافسة
4.16 .736 

ن   4ى اباههددا الدر ددة أ دد، مددد   أخدد   األسدد لة لهددد ا املحددور  أن   (6  مدد  ا جدددول ر دد نحددي 

 أن  .اإلسدالم وطدي لشدي  ى دل عدعف امليدزة التنافسدية فددي املصد ف 
ه
ن ا جددول أنضدا ال قدد ة جمدا بدي 

التددد  حصدددل  علدددل امل تحدددة األو دددل طدددي   قدددة العمدددالء فدددي ا تددددما  املصددد فية تزيدددد  ددددرة املصددد ف 
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( أمددا ال قدد ة التدد  حصددل  0.736( وانحدد اف معيددار   4.16علددل موا هددة املنافسددة( بمتوسدد   

 
 
  عد  علل امل تحة األخي ة فت   ل

 
 لسدمعت  أمداملصدا ية الت  نوف

ه
امل  ها املصد ف فدي خدماتد  لعزيدزا

 (.1.406( وانح اف معيار   2.25العمالء( بمتوس   

ة عم  ا، اإلسالميختالفا  ا جوه ية بين آراء العاملين في املصارف دراسة اإل  .3.1.4

 محور م  محاور اإل ابا  

دددد  (T)ى دددد اء اختحددددار تدددد ه   ةاإلسددددالمي ا  اإل ابددددة للعدددداملين فددددي املصددددارف  عددددد أخدددد  متوس 

نددةلل ددSample T-Test Oneالواحدددة عي  ادد، محددور   ا  اإل ابددة للمددوظ ين فددي  عددد أخدد  متوس 

ن    النتاص  التالية (7  ا جدول ر  نحي 

 (7 دول ر    

 التا ع املتجي   املعيار  ملتجي  الححإ املستق، و  اإلنح افالوس  ا  سا   و 

 N   املعيار   اإلنح اف  ا املتوس املعيار  املتوس ا  اإلنح افا ت أ في    

 03031. 26245. 3.9973 75 العاملينتمكين 

 13702. 1.18659 2.7773 75 امليزة التنافسية

نن  نلي  ( ما7  ا جدول ر   حي 

 تمكين العاملين -أ

نةي  أف اد التقي   ن  ى  ة في سوريةاإلسالميبالنسحة ى ل تمكين العاملين في املصارف   عي 

(  وه ا  شي  ى ل أن 3.99(  حيإ بلغ املتوس   3في مستو  أعلل م  وس  الختحار  

املص ف  عم، علل تمكين العاملين لدن   وىن اان  شو،  ي  ااٍف  ل لر لبد م  زيادة 

خاذة ومنحه  الصالحيا  لاإلسالميتمكين العاملين في املصارف  الق ارا  املتعلقة  ت 

  عمله   وتوفي  املعلو 
 
خاذنه  م  ما  الت  تمك خاذالق ارا  السليمة  ورفع  درهه  علل  ات   ات 

الق ارا  م  خالل التدري  املستم   ومنحه  الثقة وزيادة ج اءهه  وخب اهه  والقيامل بتح يز 

الالعاملين م  خالل نًامل  ه  علل ل  وافز  ول جيعه  علل العم، عم  ف   عم، وحث   فع 

 بتوار. اوه  ال   ة لإلبدا  واإل   ، مشكال  العم،  وىعالتعاون وتحادل ا تب ا  
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 امليزة التنافسية -ب

ي  أف اد تقي   أن   نًه  ة في سورية اإلسالميم  ناحية امليزة التنافسية في املصارف 

نةال ( وه ا  شي  ى ل 2.77(  حيإ بلغ املتوس   3في مستو  أديى م  وس  الختحار   عي 

ة في سورية  وعلحها ب ل املزيد م  ا جهود ل فع اإلسالميععف امليزة التنافسية في املصارف 

 
 
دة مث، ىست اتيجية التنو ع حا  اإلست اتيجيا  التنافسية املتعد  القدرة التنافسية م  خالل ات

الشاملة(  ىست اتيجية ت وي  ا تدما   ىست اتيجية ت وي  األسوا   ىست اتيجية  الصي فة 

 الت جيز  ىست اتيجية التميز  ىست اتيجية البتوار  واإلست اتيجيا  السع ية.

 اختحار ومنا شة ال  عيا  .2.4

   عيا اللختحار  T-Test  اء اختحارى ولزيادة التأجيد علل النتاص  السابقة ت   

 لدراسة ل ا تمسة

 ال  عية األو ل 1.2.4

  ل تو د عال ة ذا  دللة ىحصاصية بين تمكين العاملين وامليزة عدملف عية ال

 ة في سورية.اإلسالميالتنافسية في املصارف 

ال  عية الحدنلة  تو د عال ة ذا  دللة ىحصاصية بين تمكين العاملين وامليزة 

 في سورية.ة اإلسالميالتنافسية في املصارف 

بي سون وتحلي،  اإلرتحاطمعام، استخدامل اختحار  ت   لختحار ف ة ه   ال  عية  

  اإلنحدار
 
  ا ت 

 
 املتجي   ، النسي   ولدراسة  وة العال ة بين تمكين العاملين ال   نمث

 
 
بحساب معام،  ت   القياملالتا ع   املتجي   ، املستق، وتحقيق امليزة التنافسية ال   نمث

  اإلرتحاط
 
  (8  جما في ا جدول ر   اإلرتحاطفة النسي  فوان  مص و  ا ت 
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 (8 دول ر    

  اإلرتحاطمعام، 
 
 النسي  بين تمكين العاملين وامليزة التنافسية ا ت 

  

 امليزة التنافسية تمكين العاملين

 تمكين العاملين

 352. 1 معام، بي سون 

 043. 00. معنوية الدللة

 75 75 العدد

 امليزة التنافسية

 1 352. معام، بي سون 

 00. 043. معنوية الدللة

 75 75 العدد

هندددا  عال دددة و دندددة بدددين تمكدددين العددداملين  أن   نحددددو  (8  مددد  خدددالل تحليددد، ا جددددول ر ددد 

يددددإ مسدددتو  الدللددددة وهدددو ذو دللددددة ىحصددداصية ح R=35%وامليدددزة التنافسدددية وطددددي عال دددة وسدددد 

دد َّ نددد فض ف عدددية العدددمل و   Sig=0.043اإلحصدداصية 
 
تو دددد عال دددة الحدنلددة أ   تلدددر قحددد،تومددد   

 ة في سورية.اإلسالميوامليزة التنافسية في املصارف لعاملين تمكين اذا  دللة ىحصاصية بين 

ى دددد اء    تدددد   ولدراسددددة وحيعددددة ومعنويددددة العال ددددة بددددين تمكددددين العدددداملين وامليددددزة التنافسددددية

  اإلنحدارتحلي، 
 
    (11-10-9  ول ر  االنسي  واان  النتاص  جما ا جد ا ت 

 (9 دول ر    

 ت سي  متجي  تمكين العاملين ملتجي  امليزة التنافسية

 R ال  يقة
عام، 

 الت سي 

عام، 

 التص يم

ا ت أ في 

 اإلنح اف

 املعيار  

1 0.352 0.123 .175 .70174 

 (10 دول ر    

 العاملين وامليزة التنافسيةنتاص  اختحار التحان  ملتجي  تمكين 

  ال  يقة
مجمو  

 امل  عا 
 F م  ع املتوس ا  در ة ا   ية

معنوية 

 الدللة

1 

 (a)003. 111.091 48.232 1 48.232 اإلنحدار

   1.369 73 56.959 املتحق 

    74 104.067 املجمو 
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 (11 دول ر    

  اإلنحدارنتاص  
 
 النسي  للعال ة بين تمكين العاملين وامليزة التنافسية ا ت 

 

 ال  يقة

 
 

 القيامل عام،
عام، 

 T القيامل

 

معنوية 

 الدللة

 B 
 اإلنح افا ت أ في 

 املعيار  
Beta 

1 

 

 003. 3.092  2.076 6.420 الثاب 

تمكين 

 العاملين
.911 .518 0.352 1.758 .083 

ًه   د sig=0.083مستو  الدللدة ا  سدا    أن   (11  دول ر  ا ج ن  تمكدين   بالنسدحة ملتجي 

دد  sig=0.05  مدد  مسددتو  الدللددة القياسددية جبددأهددو  العدداملين يدد  ف عددية العدددمل   ى ددل تح  ا ندد د  مم 

ددد أ  زة التنافسدددية فدددي املصدددارف ل تو دددد عال دددة ذا  دللدددة ىحصددداصية بدددين تمكدددين العددداملين واملي 

 ة في سورية.اإلسالمي

 ال  عية الثانية .2.2.4

نقددددددددومل بتمكددددددددين  اإلسددددددددالم املصدددددددد ف  ف عددددددددية العدددددددددمل  ل تو ددددددددد دللددددددددة معنويددددددددة علددددددددل أن  

 العاملين.

نقددددددددومل بتمكددددددددين  اإلسددددددددالم املصدددددددد ف  ال  عدددددددية الحدنلددددددددة  تو ددددددددد دللددددددددة معنويددددددددة علددددددددل أن  

 العاملين.

 ةال  عية الثالث .3.2.4

دددددددددع اإلسدددددددددالم املصددددددددد ف  ن   تو دددددددددد دللدددددددددة معنويدددددددددة علدددددددددل أل  ف عدددددددددية العددددددددددمل  بدددددددددامليزة  نتمت 

 التنافسية.

دددددددددع اإلسدددددددددالم املصدددددددد ف  ال  عددددددددية الحدنلدددددددددة  تو دددددددددد دللددددددددة معنويدددددددددة علدددددددددل ان   بدددددددددامليزة  نتمت 

 التنافسية.

نةلل (T)اختحار    اءالثانية والثالثة ت   ىلختحار ف ة ال  عوتين   .الواحدة عي 

نةلل (T)اختحار   الواحدة  عي 
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ة اإلسدددالميملع فددة فيمدددا ىذا اانددد  الختالفددا   وه يدددة بدددين اسدددتجابا  العدداملين فدددي املصدددارف 

ندددةلل (T) امددد  الحاحثدددة بدددإ  اء اختحدددار  خدددتالف  دددوه   ىذا اانددد  ى  حيدددإ نودددون هندددا  الواحددددة عي 

  (12  ما في ا جدول ر  ( واان  النتاص  ج0.05 يمة املعنوية أ ج  م   

 (12 دول ر    

نةلل (T)اختحار   الواحدة ملتجي ا  الححإ عي 

 

Test Value = 3 

T 
در ا  

 ا   ية

معنوية 

 الدللة

اختالف 

 املتوس ا 

دللة الثقة  95%)

ختالف ى  

 العليا الدنيا

 تمكين

 العاملين
32.909 74 .000 .9973 .9369 1.0577 

 امليزة

 التنافسية
1.625 74 .108 .2227 .4957 .0503 

بالنسددددحة  sig=0.000مسددددتو  الدللدددة ا  سددددا    نجدددد أن   (12  ا جددددول ر دددد مددد  خددددالل 

د  sig=0.05أ ج  م  مستو  الدللة القياسية  وهو   تمكين العاملين ملتجي   دا ند د  مم      ى دل تحي 

نقدومل  اإلسدالم املصد ف  دللة معنوية علدل أن   هنا  ال  عية الحدنلة ون   ف عية العدمل أ 

 بتمكين العاملين.

بالنسدددددحة  sig=0.108مسدددددتو  الدللدددددة ا  سدددددا    أن   (12  نالحدددددب مددددد  ا جددددددول ر ددددد  جمدددددا

ددد ددد  sig=0.05  مددد  مسددددتو  الدللدددة القياسدددية جبدددأ و هددد امليدددزة التنافسدددية ملتجي  ددددا نددد د  مم      ى دددل تحي 

ددع بدامليزة التنافسددية اإلسدالم  املصدد ف تو دد دللدة معنويددة علدل أن   ل ف عدية العددمل أ    نتمت 

داإلسددالمياملصددارف  علدل أن   وهد ا ندددل   ع بددامليزة التنافسددية فدي سددورية  وعلحهددا بد ل املزيددد مدد  ة ل تتمت 

 ا جهود لكس  ه   امليزة التنافسية.

 ال  عية ال ا عة .4.2.4
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نددددددددةل تو دددددددد فدددددددد و  ذا  دللدددددددة ىحصددددددداصية بددددددددين اسدددددددتجابا  أفددددددد اد   ف عدددددددية العددددددددمل  عي 

دددددقالدراسدددددة فيمدددددا 
 
عدددددز  ى دددددل ا تصددددداصص الدنمو  افيدددددة بمتجيددددد  تحقيدددددق امليدددددزة التنافسدددددية     نتعل

  النو   العم   امل ه، العلم   سنوا  ا تدمة  املو ع الوظي  (.

ندددددةذا  دللدددددة ىحصددددداصية بدددددين اسدددددتجابا  أفددددد اد  ا ال  عدددددية الحدنلدددددة  تو دددددد ف و ددددد  عي 

دددددقالدراسدددددة فيمدددددا 
 
ددددد نتعل ا تصددددداصص الدنمو  افيدددددة عدددددز  ى دددددل   تحقيدددددق امليدددددزة التنافسدددددية    بمتجي 

  النو   العم   امل ه، العلم   سنوا  ا تدمة  املو ع الوظي  (.

  يامل أ   العم  علل تحقيق امليزة التنافسية .1.4.2.4

علدل  ANOVAى د اء اختحدار  تد     لدراسة مد  تأ ي  العم  علل تحقيدق امليدزة التنافسدية

            .14و 13ين ولا جدجما ع واملحاور فوان  النتاص  التا  املتجي   

 (13 دول ر    
 املعيار  لل  ا  العم ية اإلنح افاملتوس ا  ا  سابية و 

 

N  املتوس ا 
 اإلنح اف
 املعيار  

ا ت أ 
في 

 اإلنح اف
 املعيار  

 دللة الثقة 95%

ختالف م  أ ، ى
 العًمط الصج     ا املتوس  

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 م  أ ،  

25 
 سنة

29 2.9138 1.24720 .23160 2.4394 3.3882 1.30 4.90 

26-30 
 4.90 1.20 3.0021 2.0836 22381. 1.18429 2.5429 28 سنة

36-45 
 4.90 1.30 3.4658 2.3787 25764. 1.09306 2.9222 18 سنة

Total 75 2.7773 1.18659 .13702 2.5043 3.0503 1.20 4.90 

 (14 دول ر    
 لل  ا  العم ية ANOVAختحار ى

 
مجمو  
 امل  عا 

 F  ا م  ع املتوس   در ة ا   ية
معنوية 
 الدللة

 423. 870. 1.229 2 2.457 بين املجموعا 
   1.413 72 101.734 داخ، املجموعا 

    74 104.191 املجمو 
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نن وطي  يمة أجب  م   0.423معنوية الدللة اإلحصاصية طي  أن  ( 14  ا جدول ر   حي 

ه ا ن د  ى ل  حول ف عية العدمل أ  ل تو د ف و  ذا  و   0.05 مستو  الدللة القياسية

نةدللة ىحصاصية بين استجابا  أف اد ال قفيما  عي 
 
بمتجي  امليزة التنافسية  عز  ى ل  نتعل

 العم .

 علم  علل تحقيق امليزة التنافسية، ال يامل أ   امل ه   .2.4.2.4

علل  ANOVAلدراسة مد  تأ ي  العم  علل تحقيق امليزة التنافسية ت  ى  اء اختحار 

            .16و 15ين ع واملحاور فوان  النتاص  جما ا جدولالتا  املتجي   

 (15 دول ر    

  ، العل املعيار  للم ه   اإلنح افاملتوس ا  ا  سابية و 

 N  املتوس ا 
 اإلنح اف
 املعيار  

ا ت أ 
في 

 اإلنح اف
 املعيار  

 دللة الثقة 95%

ختالف م  أ ، ى
 العًمط الصج    املتوس ا 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 معهد

 متوس 
2 1.5500 .21213 .15000 -.3559 3.4559 1.40 1.70 

 4.90 1.20 3.2625 2.5941 16653. 1.21234 2.9283 53 بوالوريومل

 4.10 1.30 3.0032 1.9968 24039. 1.07508 2.5000 20 ما ستي 
Total 75 2.7773 1.18659 .13702 2.5043 3.0503 1.20 4.90 

 

 (16 دول ر    

 ، العلم للم ه   ANOVAختحار ى

 
مجمو  
 امل  عا 

 F  ا م  ع املتوس   در ة ا   ية
معنوية 
 الدللة

 129. 2.106 2.879 2 5.759 بين املجموعا 

   1.367 72 98.433 داخ، املجموعا 

    74 104.191 املجمو 

وطي  يمة أجب  م   0.129معنوية الدللة اإلحصاصية طي  ن  أ( 16  ا جدول ر   نحي ن

 ا وه ا ن د  ى ل  حول ف عية العدمل أ  ل تو د ف و   0.05مستو  الدللة القياسية 
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نةذا  دللة ىحصاصية بين استجابا  أف اد ال قفيما  عي 
 
بمتجي  امليزة التنافسية  عز   نتعل

 ى ل امل ه، العلم .

 تدمة علل تحقيق امليزة التنافسية يامل أ   سنوا  ا  .3.4.2.4

   لدراسة مد  تأ ي  سنوا  ا تدمة علل تحقيق امليزة التنافسية
 
ختحار ى  ى  اء ت

ANOVA  18و 17 ينع واملحاور فوان  النتاص  جما ا جدولالتا  املتجي   علل. 

 (17ر      دول 

املعيار  لسنوا  ا تدمة اإلنح اف ا  ا  سابية و املتوس    

 N  املتوس ا 

 اإلنح اف

 املعيار  

ا ت أ 

في 

اإلنح ا

 ف

 املعيار  

 دللة الثقة  95%

ختالف م  أ ، ى

 العًمط الصج    املتوس ا 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

  ،  أ

 م 

 سنة

52 2.7365 1.20311 .16684 2.4016 3.0715 1.20 4.90 

1-3 13 3.0077 1.18706 .32923 2.2904 3.7250 1.30 4.80 

3-5 10 2.6900 1.18364 .37430 1.8433 3.5367 1.30 4.90 

Total 75 2.7773 1.18659 .13702 2.5043 3.0503 1.20 4.90 

 (18 دول ر    

 لسنوا  ا تدمة ANOVAاختحار 

 

مجمو  

املتوس ا م  ع  در ة ا   ية امل  عا   F 

معنوية 

 الدللة

 744. 297. 426. 2 853. بين املجموعا 

   1.435 72 103.339 داخ، املجموعا 

    74 104.191 املجمو 

وطي  يمة أجب  م   0.744معنوية الدللة اإلحصاصية طي  أن  ( 18  ا جدول ر   نحيه ن

 ا العدمل أ  ل تو د ف و وه ا ن د  ى ل  حول ف عية   0.05 مستو  الدللة القيا   
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نةذا  دللة ىحصاصية بين استجابا  أف اد ال قفيما  عي 
 
عز    امليزة التنافسية    بمتجي   نتعل

 ى ل سنوا  ا تدمة.

 ظي   علل تحقيق امليزة التنافسية يامل أ   املو ع الو  .4.4.2.4

ى  اء اختحار  ت     لدراسة مد  تأ ي  املو ع الوظي   علل تحقيق امليزة التنافسية

ANOVA  20و 19ين جما في ا جدولالتا ع واملحاور فوان  النتاص   املتجي   علل.  

 (19 دول ر    

املعيار  للمو ع الوظي   اإلنح اف ا  ا  سابية و املتوس    

 
 

N 
 

 املتوس ا 

 

 اإلنح اف

 املعيار  

 

ا ت أ في 

 اإلنح اف

 املعيار  

 

 دللة الثقة  95%

ختالف م  أ ، ى

 املتوس ا 
 الصج   

 

 العًمط

 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 ىدارة

 عليا
16 2.8313 1.24832 .31208 2.1661 3.4964 1.30 4.90 

 ىدارة

 وس ى
24 2.8500 1.14018 .23274 2.3685 3.3315 1.30 4.80 

 ىدارة

ىش افي

 ة

35 2.7029 1.21933 .20610 2.2840 3.1217 1.20 4.90 

 4.90 1.20 3.0503 2.5043 13702. 1.18659 2.7773 75 املجمو 

 (20 دول ر    

 للمو ع الوظي   ANOVAاختحار 

  

مجمو  

 امل  عا 

در ة 

 ا   ية

م  ع 

  ا املتوس  
F 

معنوية 

 الدللة

 امليزة

 التنافسية

 127. 184. 2 367. بين املجموعا 
.881 
 
 

داخ، 

 املجموعا 
103.824 72 1.442  

   74 104.191 املجمو 

وطدددي  يمدددة أجبددد  مددد   0.881معنويدددة الدللدددة اإلحصددداصية طدددي  أن  ( 20  ا جددددول ر ددد  نحدددي ن

 ا   ى ددددل  حددددول ف عددددية العدددددمل أ  ل تو ددددد ف و ددددوهدددد ا ندددد د   0.05مسددددتو  الدللددددة القياسددددية 
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نددةذا  دللددة ىحصدداصية بدددين اسددتجابا  أفددد اد ال دددقفيمددا  عي 
 
دد نتعل عدددز    امليدددزة التنافسددية    بمتجي 

 ى ل املو ع الوظي  .

 لنو  علل تحقيق امليزة التنافسية يامل أ   ا .5.4.2.4

علددل  ANOVAلدراسدة مددد  تددأ ي  العمد  علددل تحقيددق امليدزة التنافسددية تدد  ى د اء اختحددار 

         .22و 21ين ول  جما في ا جدالتا ع واملحاور فوان  النتاص املتجي   

 (21 دول ر    

  املعيار  للنو اإلنح افو  ا  ا  سابية املتوس  

 املعيار   اإلنح اف  ا املتوس   N النو  
 اإلنح افا ت أ في 

 املعيار  

 امليزة

 التنافسية

 

 18125. 1.17463 2.8976 42 ذج 

 أنثط
33 2.6242 1.20209 .20926 

 

 (22 دول ر    

للنو  لةنا  املستقه ختحار العيه ى    

  

ار لي اتز في حختى
حالة لساو  

 التحان 

 لساو  املتوس ا 

F 
معنوية 
 الدللة

T 
در ا  
 ا   ية

 املعنوية
ختالف ى

 املتوس ا 

ختالف اإل 

في 
 اإلنح اف
 املعيار  

 دللة الثقة 95%

ختالف م  أ ، ى
 املتوس ا 

 أعلل أس ،

 
 امليزة

 التنافسية

Equal 
variances 
assumed 

.008 .927 .990 73 .325 .2734 .27606 
-

.27681 .82357 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  .987 68.107 .327 .2734 .27684 -
.27903 .82578 

وطددددي أجبدددد  مدددد   sig = 0.927نجددددد أن معنويددددة الدللددددة (22  ول ر دددد مدددد  خددددالل ا جددددد

بدددددددددين ذا  دللدددددددددة ىحصددددددددداصية  ا قحددددددددد، ف عدددددددددية العددددددددددمل أ  ل تو دددددددددد ف و دددددددددالقياسدددددددددية لددددددددد لر ت  

نةاستجابا  أف اد ال قفيما  عي 
 
 عز  ى ل النو .  امليزة التنافسية    بمتجي   نتعل
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 تحلي، النتاص   .3.4

 تت تص نتاص  الدراسة بالنقاط التالية 

تو دددددددد عال دددددددة ارتحددددددداط و دندددددددة وذا  دللدددددددة معنويدددددددة بدددددددين تمكدددددددين العددددددداملين وتحقيدددددددق امليدددددددزة ل  -1

  ى ددل ند د  ل ة حيدإ أجددد  نتداص  الدراسددة أن تمكدين العدداملين اإلسددالميالتنافسدية فددي املصدارف 

حيدإ أشددار  ى دل عددعف  (2012  نت دق مددع دراسدة الولودداو   وهد ا مددا تحقيدق امليدزة التنافسددية.

ندةبين است اتيجية التمكين وامليزة التنافسدية علدل مسدتو  املصدارف  اإلرتحاطعال ة  الححدإ  عي 

 علل النحو التا ي 

   القوة.رتحاط عكف   متوس  ىبين التمكين وامليزة التنافسية  اإلرتحاطمعام،  .أ 

 رتحاط مو حة ععي ة.ال ك   وامليزة التنافسية عال ة ىبين رأمل املال  اإلرتحاطمعام،  .ب 

 بدللددددة ىو ددددود عال ددددة  -ج .ج 
ه
رتحدددداط معنويددددة مو حددددة بددددين التمكددددين ورأمل املددددال ال كدددد   معددددا

 وبين امليزة التنافسيةمتجي  
ه
 ارتحاط مو    و .       اههما  ميعا

ندددةل تو ددد فددد و   وه يدددة ذا  دللددة ىحصددداصية بدددين اسدددتجابا  أفدد اد  -2 الدراسدددة فيمدددا  عي 

ددق
 
دد، عددز  ى ددل ا تصدداصص الدنمج افبمتجيدد  امليددزة التنافسددية     نتعل يددة  النددو   العمدد   امل ه 

مددع %. وهدد ا مددا نت ددق  5املو ددع الددوظي  ( عنددد مسدتو  معنويددة  سددنوا  ا تدمددة العلمد  

ندددة ابددددا  أفدددد اد ى( حيددددإ أشدددار  ى ددددل تقددددارب مسدددتو  2012  دراسدددة الولودددداو   الححددددإ بددددين  عي 

 است اتيجية التمكين وامليزة التنافسية.

وىن اددان  شدددو، % 5 ة عنددد مسددتو  معنويددةاإلسدددالميو ددد تمكددين للعدداملين فددي املصددارف ن   -3

  علل النحو التا ي ي  ااف 

العداملين فدي ل تو د مشارجة للعاملين فدي  دنع القد ارال ول ندت  العمد، علدل رفدع  ددرة  .أ 

خددداذاملصدد ف علدددل   (2012الولوددداو    دددق مدددع دراسدددة القددد ارا  الصددداصحة  وهدد ا مدددا نت   ات 

  اإل حيدددإ أشدددا
 
ددد  ل تتدددوف خاذسدددتقاللية فدددي  دددنع القددد ارا  ول ندددت  ر  ى دددل أن  هدددا دون ات 

 املوافقة املسحقة.
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عددعف فددي التصددال وتحددادل ا تبدد ا  واملهددارا  فيمددا بددين العدداملين فددي املصددارف هندا   .ب 

و ددددود  ( حيدددإ أشددددار  ى دددل2012  الولودددداو  مدددع دراسدددة   وهدددد ا مدددا نت ددددق الدراسدددة محددد،  

 نجاز أعماله .انخ اض في تواف  املعلوما  الوافية للعاملين في املصارف إل 

ددد .ج 
ه
مددددع  دددق الدراسدددة  وهدددد ا مدددا نت   ة ت دددويض الصددددالحيا  للعددداملين فدددي املصددددارف محددد،   ل

دد أنه  ( حيددإ أشدار  ى ددل2012  دراسدة الولودداو   ة الوافيددة فددي العدداملين لددوت لدديه  ا   ي 

 ة الت  ن دون بها أعماله .ختيار الكي ي  ى

ددد ندددت    .د  د و عتبددد  الو ددد  الددد   تنميدددة  ددددرا  وج ددداءة العددداملين مددد  خدددالل التددددري  ا جي 

 
ه
دد نقضددي  العدداملون فددي التدددري  اسدد ثمارا  للمصددارف محدد، الدراسددة  وهدد ا مددا ل  ي 

ه
دا

نددةاملصددارف  أن   ( حيددإ أشدار  ى ددل2012  مددع دراسددة الولودداو  نت دق   الححددإ ل ههددت    عي 

لعتيددد  بتددددري  العددداملين لدددديها علدددل موا هدددة  بدددالب ام  التدرينيدددة بالشدددو، الودددافي  ول

 ا  ال  ال ارصة واملشاا، املحتملة.

دالعددمل و دود نًددامل  .ه   الدراسددة حيدإ ل نددت    للموافددآ  وا  دوافز فدي املصددارف محد،   فع 

مها ت ناسدد  ا  ددوافز التدد  نقددد   توز ددع ا  ددوافز بددين العدداملين فددي املصدد ف  عدالددة  ول

 .(2012  الولواو   ض ل  دراسة  وه ا ل  تتع   وج اءهه املص ف مع أداء العاملين 

الدراسدددددة  وهددددد ا لدددددد   محددددد،  لسدددددود رو  العمددددد، ا جمدددددا ي بدددددين العددددداملين فددددددي املصدددددارف  .و 

 .(2012  الولواو   ض ل  دراسةتتع   

 لرت ددددددا  أسددددددعار ا تددددددددما  اإلسددددددالميل تتمتددددددع املصددددددارف  -4
ه
ة فدددددددي سددددددورية بددددددامليزة التنافسددددددية نًددددددد ا

دد اإلسددالم املصد فية التدد  تقددمها وعدددمل امدتال  املصدد ف  ز   ددرا  وىموانددا  مادندة و شدد ية تمي 

 أل عدداد  ى دل أنه  (2012  او  الولود دراسدة مد  املنافسدين  و دد أشدار 
ه
املنًمدا  ت ندافت وفقدا

د  مصددادر امليدددزة تحدندددها  و ددد تحانندد  ولعددده  أو تها تنددافت اختلددف الحدداحثون علددل لسددمي  

 
 
   بناءها  شو، أسا    اإل التنافسية حيإ نت ل

ه
مدة مد  مدوارد عتماد علل ما تمتلك  املنً

 و درا  داخلية ورب ها ومواءمتها مع الحو ة ا تار ية.

 التو يا  .4.4
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مكدددد  فددددي عددددوء النتدددداص  السددددابقة التدددد  أسدددد    عنهددددا الدراسددددة واإلوددددار النًدددد   لهددددا ا تدددد ا  ن    

ددد حزمدة مدد  التو دديا   دد ة فددي سددورية السدت ادة منهددا اإلسددالميللمصدارف لب 
 
، تلددر التو دديا  وتتمث

 فيما نلي 

العم، علدل مشدارجة العداملين فدي  دنع القد ارال والسدني ى دل رفدع  ددرة العداملين فدي املصد ف  -1

خدداذعلدل 
 
الء دون ال  ددو  ى ددل القد ارا  الصدداصحة فدي الو دد  املناسدد    د، مشددكال  العمد ات

خدددددداذالسدددددد عة فددددددي   ى ددددددل داريددددددة العليددددددا  وهدددددد ا بدددددددور  ندددددد د  املسدددددتويا  اإل 
 
القدددددد ارا  وحدددددد،  ات

 املشكال   وبالتا ي زيادة رعا العمالء.

األفقيدددة أو العمودندددة بدددين  اإلتصدددال سدددواء اانددد   اإلسدددالم فدددي املصددد ف  اإلتصدددال  لعزيدددز  -2

  ى ل زيادة تحادل ا تب ا  واملهارا  فيمدا األ سامل واملستويا  الدارية املختل ة وه ا ن د  

دالدراسدة   بين العاملين في املصارف مح،   ا نقدود ى دل تدواف  املعلومدا  الوافيدة للعداملين مم 

 نجاز أعماله .في املصارف إل 

دددد ت دددددويض الصددددالحيا  للعددددداملين فدددددي املصددددارف محددددد،  زيددددادة  -3 ا نجعددددد، العددددداملين الدراسدددددة  مم 

ددد ختيدددار الكي يدددة التددد  نددد دون بهدددا أعمددداله   وهددد ا ىة الوافيدددة فدددي  شدددع ون بدددأن لدددديه  ا   ي 

ددداإلسدددالمي  ى دددل رفدددع الددد و  املعنويدددة للعددداملين فدددي املصدددارف نددد د    علدددل ىا ندددنعكت ة مم 
ه
نجابدددا

 .نتا يةاإل 

ددالالعمدد، علدددل خلددق نًدددامل  -4  للموافدددآ  وا  ددوافز فدددي املصددارف محددد، الدراسددة حيدددإ ندددت    فع 

توز ددددددع ا  ددددددوافز بددددددين العدددددداملين فددددددي املصدددددد ف  عدالددددددة ونزاهددددددة وحسدددددد  معدددددداني  أداء معلنددددددة 

قدددددمها املصدددد ف مددددع أداء عدددداملين  وبحيددددإ ت ناسدددد  ا  ددددوافز التدددد  ن  ومقحولددددة مدددد   ميددددع ال

العدددداملين وج دددداءهه  و هددددوده  املح ولددددة فددددي محاولددددة السددددني نحددددو لعزيددددز الصددددورة ال هنيددددة 

 للمص ف وزيادة ا  صة السو ية وال بحية.

 زيددز در ددة الثقددة املتحادلددة بيددنه ة بالعدداملين لددديهاال ولعاإلسددالميدارا  املصددارف إل هتمددامل اإل  -5

 للمصددد ف أمدددامل اافدددة أندددوا  ا جمددداهي  مددد  فالعامددد، ال ا ددد   عددد  عملددد     
ه
  يددددا

ه
عتبددد  سددد ي ا

ددددد  العمدددددالء  أم 
 
يددددددة   فدددددي الصدددددورة ال هنا العامددددد،  يدددددد  ال ا ددددد   عددددد  عملدددددد  فهدددددو بالتأجيدددددد ندددددد  

الالواملشارجة  للمص ف أمامل  ماهي   املختل ة  م   حد، العداملين فدي وعدع األهدداف  ة ع 
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خددددداذو 
 
القددددد ارا  ن فدددددع مدددددد  روحهددددد  املعنويدددددة ويخلدددددق عنددددددده  الددددددافع الددددد ال  إلنجددددداز مددددددا  ات

 شاراوا ب  في وعع األهداف لتن ي  الق ارا .

والعمليددا  املصدد فية م تح دددة   اإلسدددالم فتددد  وا هددة املصدد ف  اإلهتمددامل بدداملوارد النشدد ية  -6

بدة طدي م تدا  ومد   د  فدإن و دود مدوارد  شد ية م هلدة ومدر   با جهد النش   ى ل حدد جحيد 

هتمامل بب ام  التدري  وىعادة التدري  والتأهي،   ل لر ل بد م  اإل النجا  في عال  املال

 .اإلسالم في مجال العم، املص في 

7-  
 

دعلدل ههي دة املندداق التنًيمد  الد   ن   اإلسدالم اإلدارة العليدا فدي املصدد ف  حدإ
 
  العدداملين مك

وتمكددين العددداملين  وتحددادل ا تبدد ا  واملهددارا  شددارجة ل  يددق الواحددد واملامدد  العمدد، بدد و  

 مع ىش اجه  في املعلوما  والقوة والسل ة.  عم  ف   عم، ذاتية اإلدارة

وذلدر   اإلسدالم وتقنياهها املسدتخدمة فدي املصد ف  اإلتصال رفع مستو  ج اءة وفاعلية  -8

خدددداذللتعدددد ف بكي يددددة تدددددفق املعلومددددا  ومدددد   دددد    ا  املاليددددة ارا   وتددددوفي  العتمددددادالقدددد   ات 

 علل تحسين  دودة ا تدمدة املصد فية  ويمك  أن  
ه
ة وتحقيدق اإلسدالميننعكت ذلر ىنجابيا

 امليزة التنافسية.

هتمددامل بوعددع أسددامل للتقددوي  الدددور  لددةداء علددل املسددتو  ال دد د  واإل مددا ي لة سددامل اإل  -9

ء علدددددددل أن نودددددددون اللتدددددددزامل بدددددددا جودة وحسددددددد  التعامددددددد، مدددددددع العمدددددددال  املختل دددددددة فدددددددي املصددددددد ف

وأن نودددون التقدددوي  بددد لر الشدددو، هدددو  داخليين  مددد  معددداني  ذلدددر التقدددوي  ا تدددار يين والددد

 .اإلسالم األسامل أل  مزانا أو حوافز نحص، علحها العاملين في املص ف 

وأفددددددد اب املدددددددد هال  ة علدددددددل اسددددددددتق اب الودددددددوادر املتخصصدددددددة اإلسدددددددالميحددددددد ص املصدددددددارف  -10

الد   نمكد   والك اءا  والختصا دا  املصد فية  و  ب ذو  ا تب ا  العلمية العالية 

 فددددددددي املصددددددددارف 
ه
السددددددددت ادة مددددددددنه  فددددددددي تنميددددددددة وت ددددددددوي  خبدددددددد ا  العدددددددداملين املو ددددددددودن  حاليددددددددا

 ة.اإلسالمي

  اتحدددددددددددددا  اإلسدددددددددددددت اتيجيا  التنافسدددددددددددددية مثددددددددددددد، ىسدددددددددددددت اتيجية التنو دددددددددددددع  الصدددددددددددددي فة الشددددددددددددداملة( -11

أو    أسدددددددوا   دنددددددددةت دددددددويما ال ىسدددددددت اتيجية ت دددددددوي  األسدددددددوا   ىسدددددددت اتيجية ت دددددددوي  ا تدددددددد
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اإلسدت اتيجية السدع ية جمت لدد  أسا د   للميدزة التنافسددية  التجلجد، فدي األسدوا  ا  اليددة( 

 .اإلسالم للمص ف 

عددد  التميدددز والت ددد د مددد  خدددالل  اإلسدددالم ت حيدددق ىسدددت اتيجية التميدددز حيدددإ نححدددإ املصددد ف  -12

تعامدددددد، ممددددددا نجعدددددد، العميدددددد،  شددددددع  بأندددددد  ن  تقدددددددن  خدددددددما  ننًدددددد  ىلحهددددددا علددددددل أنهددددددا متميددددددزة

بخصو دددية مدددع مصددد ف ل مثيددد، لددد  مددد  حيدددإ ا تددددما  التددد  نقددددمهاال والتددد  تودددون وفدددق 

 حا ا  العمالءال وعلل در ة عالية م  امل ونة.
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 لصحة امل ا ع

 

 العربية الئحة المراجع باللغة

  مجموعة الني، الع بية  ىدارة ا جودة الشاملة في مجال ا تدما  .(2008  أبو النص   مدح  محمد

 القاه ة.

  املكت  آليا  السي  ة علل األسوا د التنافسية ولجيي   واعد اللعحة (.2010  أبو  حف  عحد السالمل

 ا جامني ا  دنإ  اإلسكندرية.

 .42ص   امعة ا ت وومل  محاد  مناهج الححإ العلم (. 2015 ر ية   والعحاملعحد الحاقي   أحمد

  دار الن ائت للنش  ةاإلسالميالشام، في معامال  وعمليا  املصارف  .(2001  أرشيد  محمود عحد الك ي 

ان.  والتوز ع  عم 

   لع ي   ىسماعي، علي  سيوي   دار امل يخ  ال ياض.و   الححإ في اإلدارة .(2006أوما سيك ان  

في تمكين العاملين جأسلوب ملوا هة  عض املشكال  التنًيمية (. 2001 ريما عحد ال حم    باعثمان

  امعة امللر عحد العزيز.  رسالة ما ستي   ي  منشورة  امل سسا  العامة

  دار الش و  للنش  والتوز ع  ىدارة ا جودة الشاملة والعوملة (.2007  الحلداو   عحد ا  ميد وزين  ندن 

ان.  عم 

الية   ما ستي رسالة   دراسة حالة ش جة اإلسمن   سور الجزلن  تمكين العاملين (.2008  ج مية  توفيق

 .125ا جزاص . ص   امعة ا جزاص   العلومل ال تصادنة وعلومل ال سيي 

  م جز ا تب ا  املهنية لإلدارة  الستة سيجما ومص وفة األداء املتوازن  (.2008  توفيق  عحد ال حم 

 القاه ة.

معة  ناة    ا ودة ا  ياة الوظي ية في منًما  األعمال العص ية .(2008   اد ال ب  سيد محمد

 السو ت  اإلسماعيلية.

األنماط القيادنة وعال تها بمستويا  التمكين م  و هة نً  (. 2008  م   ب  عحد املحس   ا جميلي

 امعة نانف الع بية   رسالة ما ستي   موظ   مجلت الشور  في اململكة الع بية السعودنة

 للعلومل األمنية.

ان.م اهي  وت حيقا  -الشاملةىدارة ا جودة  .(2009 ودة  مح وظ أحمد      دار واص، للنش  والتوز ع  عم 

   مجموعة الني، الع بية  القاه ة. ناعة املزانا التنافسية (.2004  ا تضي    محس  أحمد

   م جز اإلسكندرية للكتاب  اإلسكندريةامليزة التنافسية في مجال األعمال (.1998خلي،  نني، م      
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ان. ىدارة ا جودة الشاملة وخدمة العمالء  (.2008  الدرادجة  مأمون سليمان  دار   اء  عم 

   دار ال ك   دمشق.أنوا  مناهج الححإ العلم (. 2009 محمد   در امل

  امعة مينيا.  مناهج الححإ في العلومل اإليسانية(. 2017   محمد أحمد  درو أ

   تصادالية ال  وامل حوعا  ا جامعيةمدن ية الكت    منهجية الححإ العلم (. 2016جمال    دشلي

 . امعة حماة

دراسة   اإلتصال تمكين العاملين جمدخ، لتحسين  ودة ا  ياة الوظي ية في   ا  (. 2014 أنم    دنوب

 العدد األول.  30مجلد   مجلة  امعة دمشق للعلومل ال تصادنة والقانونية  ميدانية

جمدخ، لتحسين  ودة ا تدمة  دراسة ت حيقية في املص ف تمكين العاملين (. 2012  شاد   رست 

  امعة دمشق.  الية ال تصاد  رسالة ما ستي   التجار  السور 

ان.   ىدارة ا جودة الشاملة (.2007مجيد  سوس  شاج   و  دا   محمد عوادالزيا  دار   اء  عم 

ان.النش يةىدارة املوارد  .(2006  عادل ح حوش ا    ال   م يد سعيد و الس     دارا للكتاب العالم   عم 

 م حعة اإلشعا  ال نية.  أست ومحاد  الححإ العلم (.  2002 مي ف    خ ا ةو فاومة    اب 

 القاه ة.  املكتحة األاادنمية  الححإ العلم  أسس  وو يقة جتابت ( . 1992أحمد    الصاو  

  دار اليازور  العلمية للنش  والتوز ع  ا جودة الشاملةىدارة (. 2008  عوف ط دادة  ال ائ   رعد عحد هللا و 

ان.  عم 

ة دراسة علمي    نًامل ىدارة ا جودة الشاملة واملوا  ا  العاملية (.2009  العال   فت ي أحمد نحيط

ان.ةوت حيقي      دار اليازور   عم 

ان.ىدارة ا جودة الشاملة (.2006عحو   زيد مني       جنوز املع فة  عم 

امللتقى السنو  العاش   ىدارة ا جودة    وه  تمكين العاملين  ىوار م اهيم (.  2005سعد    العتيب 

 ال ياض.  الشاملة

 القاه ة.  م جز الكتاب للنش   مناهج الححإ العلم  (.2006 ناهد   ع فة

ان.ىدارة ا جودة الشاملة (.2005العزاو   محمد عحد الوهاب      اليازور   عم 

  الية اإلدارة وال تصاد  رسالة ما ستي   التمكين ودور  في اإلبدا  اإلدار  (. 2011أحمد  دنلمان   عزيز

  امعة السليمانية.

دار واص، للنش  والتوز ع    و هة نً  -املنهجية املتواملة إلدارة ا جودة الشاملة (.2009عقيلي  عم  و     

ان.  عم 

ان. جودة الشاملةت حيقا  في ىدارة ا (.2008العلي  عحد الستار      دار املسي ة  عم 
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   است اتيجية تمكين العاملين علل تحقيق ال عا الوظي   داخ، أ(. 2013 بدندة   محمدو باحد     دور 

 ور لة.  الية العلومل ال تصادنة والتجارية وعلومل ال سيي  - امعة  ا د  م با  

  است اتيجية التمكين وتأ ي ها في تنمية رأمل املال ال ك   لتحقيق امليزة التنافسية .(2012    أحمدالولواو  

نةدراسة ميدانية ل م  املصارف الع ا ية  أو وحة دجتورا   ي  منشورة  الية ال تصاد   عي 

  امعة دمشق.

دراسة   أ   تمكين العاملين في الت وي  التنًيم (. 2013 سيف الدن    أحمدو عالية   محمد علي

نةست العية آلراء ى مجلة الية   م  العاملين في الش جة العامة للصناعا  الصوفية في  جداد عي 

 .36عدد    جداد للعلومل ال تصادنة ا جامعة

املنًمة الع بية للتنمية اإلدارية  بحوا التمكين جم هومل ىدار  معا     (.2006  م     نحيط سلي 

    القاه ة.ودراسا 

الية   أو وحة دجتوراة  أ   است اتيجية التمكين في لعزيز اإلبدا  املنًم (. 2002  الل سعيد   امللو 

  امعة املو ،.  اإلدارة وال تصاد

ان.ىدارة ا جودة الشاملة في عص  النت ن  (.2010  نج   نج  عحود    دار   اء للنش  والتوز ع  عم 

 دار الكند  للنش  والتوز ع.  العلم  ح فة وف الححإ  (.1998   سان  النم   و منصور   يعمان

دراسة ميدانية علل   أ   تمكين العاملين في الولء التنًيم  باملنًما  ا تدمية .(2011    محمدهندر

 في لينيا  أو وحة دجتورا   ي  منشورة  الية ال تصاد   امعة دمشق. اإلتصال ش اا  
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