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استـــــهــالل
قالرسولهللاصليهللاعليهوسلم:

)إِنّ ه
ب إِ َذا َع ِم َل أَ َح ُد ُك ْم َع َمالً أَنْ يُ ْت ِقنَهُ(
َّللاَ تَ َعالى يُ ِح ّ
رواه البيهقي فى األحاديث الصحيحة )( 1113

أ

إهــــــــداء
ياداخل داري إليك تحيتي محفوفة بالعطر الشذى عند الدخول إذا أردت
سعادتي صلي علي خير األنام محمد
يسرني أن أهدي هذا البحث
إلى:
من هما سبب وجودي ..إلى من ربياني صغيرا
أمي ..
أبي متعه هللا بالصحة والعافية...
إلى ......من أشدد بهم أزري وأشركهم في أمري ..إخواني و أخواتي
إلى :
رفقاء الدرب و صحبة الدرس  ...زميالتي
إلى .....حملة مشعل النور ..أساتذتي األجالء

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل العلي القدير الذي أنعم علي ووفقني إلنجاز هذه الدراسة والصالة
والسالم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين .
والشكر أول وأخيرا هلل رب العالمين .الشكر لجامعة افريقيا العالمية التي وهبتني
علما غزيرا....

والشكر أجذله والتقدير أتمه إلى اإلنسان النبيل د .أحمد موسي إسماعيل محمد
الذي كانت لتوجيهاته وإرشاداته األثر العظيم فى إنجاز هذا البحث..
والشكر أيضا موصول إلي عميد كلية العلوم اإلدارية الدكتور أسامه عبد الكريم
محمد عبدالكريم ...
كما أشكر األستاذ .عبد الوهاب السر بله  ،الذي قدم لي يد العون من داخل شركة
شيكان للتأمين وإعادة التأمين  ،والشكر موصول إلي كل من سأهم وشارك و ساند
حتى خرج البحث بهذه الصورة...
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير أيضا إلي السادة مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام
واألخوة واألخوات جميعا بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة ) إدارة
خدمات العمالء  ،إدارة التدريب  ،إدارة الشئون المالية  ،إدارة العالقات العامة
واإلعالم ) لما قدموه لي لتسهيل مهمتي في جمع البيانات والمعلومات الالزمة لهذا
البحث.

ج

مستخلص البحث
يهدف هذا البحث إلي معرفة أثر تطبيق نظام الجودة على األداء لشركة
شيكان للتأمين واعادة التأمين المحدودة وتتمثل مشكلة البحث فى ،هل تطبيق الجودة
الشاملة يؤدي إلي تحسين األداء اإلداري للشركة هل تطبيق الشركة لنظام الجودة
أدي إلي الرضي الوظيفي داخل الشركة كما ترجع أهمية البحث فى دراسة مدى أثر
تطبيق نظام الجودة الشاملة على تحسين األداء اإلداري للمؤسسات المطبقة للنظم و
الجودة الشاملة ومدى اإلتقان وارضاء الزبائن والعمالء فى تطبيقها  ،وذلك من خالل
التخطيط السليم والتداخل والعمل الجماعي والتأهيل وعمليات المراقبة والقياس والتقييم
إلي التحسين والتطوير المستمر  ،تم إستخدام المنهج الوصفي و التحليلي حيث
يتكون مجتمع البحث من العاملين بشركة شيكان للتأمين واعادة التأمين المحدودة
والمتمثل فى مدراءإدارات الجودة الشاملة والموارد البشريه والموظفين من اإلدارتين
والبالغ عددهم  222شخص ،تم إختيار عينة قدرها  02شخص أي بنسبة  %20من
مجتمع البحث تم تحليلها واختبار فرضياتها ،وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهما
يوجد تحسين فى األداء من خالل إعتماد برامج الجودة الشاملة بهدف تحقيق الكفاءة
والفعالية للعمليات اإلدارية بغرض التحسين والتطوير المستمر ،هنالك درجه عالية
من الرضا لدي الموظفين من خالل األجور والمرتبات والحوافز المادية والمعنوية .
وهنالك شراكات مجتمعيه فاعله قادتها الشركة لنشر ثقافة التأمين اإلسالمي داخل
المجتمع وقيامها بواجبها تجاه المجتمع بصورة جيدة  ،كما أن تبني الشركة للجودة
أدي لتحسين موقفها التنافسي فى سوق التأمين عبر تسهيل الخدمات  ،تم اإلستخدام
األمثل للموارد مما قلل من عمليات الهدر المالي وأدي إلى تقوية الموقف المالي لدي
الشركة  .وخرجت الدراسة بإعداد توصيات اهمها إلزام اإلدارة العليا بإستم اررية
تطبيق نظام الجودة من خالل إتخاذ الق اررات واإلهتمام بالمؤهالت والخبرات وتطبيق
النظم اإلدارية  .على شركة شيكان إستخدام مفهوم التميز المؤسسي لتطوير األداء .
توسيع محفظة اإلكتتاب وادخال أنواع جديدة من التأمين للمحافظة على العمالء
الحاليين .

د

Abstract
This study aims at identifying the impact of applying the quality system
performance of Shikan Insurance and Reinsurance Company Limited.
The problem of the study is whether the application of total quality leads
to any improvement in the administrative performance of the company is
the application of the company to the quality system led to the career
within the company .The importance of research in studying the impact of
the application of TQM on improving the administrative performance of
the institutions applied to the systems and the overall quality and the
extent of perfection and the satisfaction of customers and customers in
their application, through proper planning, intervention, team work,
training, qualification, monitoring, measurement and evaluation to
continuous improvement and improvement The descriptive and analytical
approach was used. The research community consisted of employees of
Shikan Insurance and Reinsurance Company Ltd., consisting of 022
department heads, department heads and staff. A sample of 50 persons
was selected, ie, 02% of the research community was analyzed and tested.
The study found several results. There is an improvement in performance
through the adoption of comprehensive quality programs in order to
achieve the efficiency and effectiveness of administrative processes for
the purpose of improvement and continuous development. There is a high
level of satisfaction with employees through wages, salaries, and material
and moral incentives. There are active community partnerships led by the
company to spread the Islamic insurance culture within society and to do
its duty towards society well. The company's adoption of quality has
improved its competitive position in the insurance market by facilitating
services, optimizing the use of resources, reducing financial waste and
strengthening the financial position of the company.
The study came out with the preparation of recommendations, the most
important of which is the commitment of the senior management to the
continuity of the application of the quality system through making
decisions and attention to qualifications and experience and the
application of administrative systems. Shikan should use the concept of
institutional excellence to improve performance. Expand the subscription
portfolio and introduce new types of insurance to maintain existing
customers.
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مقارنةبيناالدارةالتقليديةوإدارةالجودةالشاملة
عمليةالتطويراإلداريومحتوىالتطويراإلداري
معاملألفاكرونباخ
اوزانمقياسليكارتالخماسى
المتوسطالمرجح
النوع
المؤهلالتعليمي
الخبرة
المستوىالوظيفي
التوزيعالتكراريوالنسبالمئويةلعباراتالمحوراألولتطبيق
نظامالجودةالشاملةادىلتحسيناالداءاإلداريللشركة.
الوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالقيمةاالحتماليةلمربعكأي
واالتجاهلفقراتالمحوراألول.
االتجاهالعاملمتوسطمحورالدراسةاألول
التوزيعالتكراريوالنسبالمئويةلعباراتالمحورالثاني.تطبيق
نظامالجودةالشاملةادىالىالرضاالوظيفيللعاملينبالشركة
الوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالقيمةاالحتماليةلمربعكأي
واالتجاهلفقراتالمحورالثاني.
االتجاهالعاملمتوسطمحورالدراسةالثاني
التوزيعالتكراريوالنسبالمئويةلعباراتالمحورالثالث.تطبيق
نظامالجودةالشاملةادىالىالرضاالوظيفيللعاملينبالشركة
الوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالقيمةاالحتماليةلمربعكأي
واالتجاهلفقراتالمحورالثالث.
االتجاهالعاملمتوسطمحورالدراسةالثالث.
التوزيعالتكراريوالنسبالمئويةلعباراتالمحورالرابع.تطبيق
نظامالجودةالشاملةادىالىتحسينالموقفالتنافسيللشركة
الوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالقيمةاالحتماليةلمربعكأي
واالتجاهلفقراتالمحورالرابع.
االتجاهالعاملمتوسطمحورالدراسةالرابع.
التوزيعالتكراريوالنسبالمئويةلعباراتالمحورالخامس تطبيق
نظامالجودةالشاملةادىالىتحسينالموقفالماليللشركة
الوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالقيمةاالحتماليةلمربعكأي
واالتجاهلفقراتالمحورالخامس.
االتجاهالعاملمتوسطمحورالدراسةالخامس.
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