قائمة استقصاء
موجهة الى العاملين
بالبنوك المصرية

زميلى المسئول فى البنك :
يقوم الدكتور ممدوح رفاعى المدرس بكلية التجارة جامعة عين شمس بعمل دراسة

بعنوان " المنهج المتكامل الستبعاد الفاقد وستة سيجما لتحقيق كفاءة وفعالية األداء بالبنوك

المصرية " " دراسة ميدانية " .

ونح ننن اك نش ننكر لك ننم تع نناونكم معن ننا نع نندكم ةن تك ننون المعلوم ننا

الن نواردة بالقا م ننة

ألغراض البحث العلمى فقط .
دكتور ممدوح عبدالعزيز رفاعى
قسم إدارة األعمال

كلية التجارة جامعة عين شمس
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حدد االجابة المناسبة بنا ًء على تجاربك الشخصية مع البنعك لكلعك بو ع عالمعة √) أمعا
عناصر األبعاد الفرعية لكفاءة األداء التالية :
 -1المقاييس المالية :
غيععععععععععععر غيععععععععععععر
محايد
موافعععععععع مواف
رقعععععععععععععععععع
موافعععععععع
مواف
)3
)4
تماما
العبارة
درجة الموافقة
)5

1
2
3
4

تكلفعععة الخعععدما التعععى يقعععدم ا
البنععك للعمععالء تعتبععر مرتفعععة
مقارنة بالبنوك المنافسة .
تعتبععر تكلفععة العمالععة فععى البنععك
مرتفعععععععن مقارنععععععة بععععععالبنوك
المنافسة .
ايراد الخدمعة المحققعة معل ع
عميععع بالبنعععك يعتبعععر مرتفععععا ً
مقارنة بالبنوك المنافسة .
الععععربم المحقعععع مععععل دمععععة
العمي مرتفع مقارنعة بعالبنوك
المنافسة .

 -2المقاييس الخارجية :
رقعععععععععععععععععع
العبارة
درجة الموافقة
5
6
7
8
9

)2

تماما ً
)1

موافعععععععع
تماما
)5

ل تحدث أ طاء فعى تععامالتى
مععع العمعععالء نعععوال سعععنوا
عملى بالبنك .
يستحوز البنعك الع أ أعمع بعن
علععى نصععيق سععوقى بيععر مععل
القطاع المصرفى .
يسعععتجيق زمعععالء العمععع فعععى
البنعك بصعورة فوريعة لمطالعق
العمي رغ غون العم .
يتصف زمالء العم فى البنك
بالدقعععة لالسعععرعة فعععى نجعععاز
األعمال .
أشععععر أم زمعععالء العمععع فعععى
البنك يعدر وم مطالعق العميع
بدقة لينجزلن ا ما يحتاج ا
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مواف
)4

محايد
)3

غيععععععععععععر غيععععععععععععر
موافعععععععع
مواف
تماما ً
)2
)1

 -3المقاييس التشغيلية :
رقعععععععععععععععععع
العبارة
درجة الموافقة
11
11
12
13
14

15

ظرلف العم فعى البنعك الع أ
أعم بن مناسبة للعامليل .
يعتنى مديرل البنك ال أ أعم
بععععن بالتععععد الفععععورأ لحعععع
مشكال العامليل .
يوفر البنك ال أ أعم بن ععدد
اف مل الموظفيل يالئ حجع
العمالء اليومى .
يعتبر زمعالء العمع فعى البنعك
علعععى درايعععة املعععة ب عمعععال
ليؤدلن ا على الوجة األ م .
األج عععععزة المسعععععاعدة لتقعععععدي
الخدمععععععة فععععععى البنععععععك مثعععععع
الحواسق اآللية لما ينعا ععد
النقععد المتععوفرة لجععالزة للعمع
دائما ً .
يف عععع زمععععالء العمعععع مقععععدمى
الخدمة فى البنك بصورة تامعة
السياسعععععععععا لا جعععععععععراءا
المتعلقة بالتعام م العمالء .

 -4مقاييس التطوير :
رقعععععععععععععععععع
العبارة
درجة الموافقة
16
17
18
19
21
21

موافعععععععع
تماما
)5

مواف
)4

محايد
)3

غيععععععععععععر غيععععععععععععر
موافعععععععع
مواف
تماما ً
)2
)1

موافعععععععع
تماما
)5

تعتبععر ن ع األجععور لالحععوافز
فى البنك مناسبة للعامليل .
معدل دلرام العمع فعى البنعك
منخفض .
تعتبر ن الترقيعا فعى البنعك
مناسبة .
ينجععز زمععالء العمع فععى البنععك
الخدمة للعمي بكفعاءة معل ألل
مرة .
تععرتبم مواق ع ت ديععة الخععدما
فى البنك بشبكة أعمعال دا ليعة
) (Intarnetفى فرع .
يمكععععععل للعميعععععع أم يعععععععرف
الخععدما المصععرفية المختلفععة
لأرصدة الحسعابا الشخصعية
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مواف
)4

محايد
)3

غيععععععععععععر غيععععععععععععر
موافعععععععع
مواف
تماما ً
)2
)1

22

23
24
25
26

لن عل نري شبكة ا نترنت
يسععتخد البنععك ال ع أ أعم ع بععن
األسعععاليق الحديثعععة فعععى دمعععة
العمععالء مثععع البنعععك الصعععوتى
لبطاقععععععة الصععععععارف اآللععععععى
لبطاقة فيزا الكترلم .
أشعر أم البنك الع أ أعمع بعن
يقد دما متطورة لمتميعزة
دائما للعمي .
يكععوم البنععك دائم عا ً فععر عم ع
لتحسيل العمليا بن .
يمث موظفى الشباك فعى فعر
تحسيل العمليا بالبنك .
يمث موظفى الصالة فعى فعر
تحسيل العمليا بالبنك .

عالمة √) أما العمود المناسق مل لج ة ن رك للفقعا ً
حدد االجابة المناسبة لكلك بو
لالستخدا الفعلى لألداه المحددة فى تحسيل جودة العمليا التى تقو بت ديت ا بالبنك .
غيععععععععععععر غيععععععععععععر
محايد
موافعععععععع مواف
درجة االستجابة
رقععععععععع
موافعععععععع
مواف
تماما
العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

تماما ً

أدلا ستة سيجما
الرسو التخطيطية لبعاريتو تحليع
باريتو)
الرس التخطيطى للسبق لاألثر .
الرس التخطيطى للشجرة .
االنطال الفكرأ .
قياس فجوا العمليا .
ريطة التدف للعملية .
قوائ اال تبار .
تضميل صو العميع فعى تحسعيل
جععععععودة الخدمععععععة المقابلععععععة بععععععيل
الموظف لالعمي ) .
بطاقا األداء المتوازم .
يقعععععو حملعععععة األحزمعععععة السعععععوداء
بتععععععدريق العععععععامليل علععععععى أدلا
لأساليق ستة سيجما .
يقععععو بععععراء األحزمععععة السععععوداء
بمراجعععة لمراقبعععة ل رشعععاد حملعععة
األحزمة السوداء .
يقععععو حملععععة األحزمععععة الخضععععراء
بالمشععار ة فععى تقععدي سععتة سععيجما
من ج للتحسيل .
تسعععمم ثقافعععة المن معععة فعععى البنعععك
بحدلث تغيير .
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حدد االجابة المناسبة لفقا ً لالستخدا الفعلى لألداه المحددة فعى تحسعيل تعدف العمليعا التعى
عالمة √) فى العمود المختار .
يقو بت ديت ا البنك لكلك بو
غيععععععععععععر غيععععععععععععر
محايد
موافعععععععع مواف
درجة االستجابة
رقععععععععع
موافعععععععع
مواف
تماما
العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

تماما ً

أدلا استبعاد الفاقد
تسععتخد ريطععة العمليععة مخطععم
الوقت) .
تستخد ريطة العملية الخريطعة
الوظيفية ).
ريطة تدف القيمعة عبعر االدارا
الوظيفية .
ريطة المسئولية لك عملية .
تضعععميل صعععو األعمعععال لالتعععى
تمثعععععععع مصععععععععدراً لالحتياجععععععععا
األساسية للعملية .
استخدا ا دارة المرئية للعملية .
بطاقا األداء المتوازم .
بير استبعاد الفاقعد لعو الع أ يقعو
باسععتخدا االدلا السععابقة لتحسععيل
تدف العمليا .
رئعععيب بعععراء اسعععتبعاد الفاقعععد لعععو
المسععئول عععل فري ع تحسععيل تععدف
العملية .
يسععمم المنععات التن يمععى فععى البنععك
بحدلث تغيير .

 البنك ال أ تعم بن

* المدينة

 النوع :

كر

أنثى .

 المؤل الدراسى :

فو المتوسم

جامعى

 الوظيفة :

موظف شباك

موظف صالن رئيب قس ) .

 مدة الخبرة

أق مل  11سنوا

-5-

دراسا عليا.

 11سنوا ف ثر .

