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 الممخص
 

دارة الشاممة الجودة إدارة أثر قياس لىإ البحث هذا يهدف  اإلسالمية البنوك قطاع في التنظيمي األداء في المعرفة وا 
 SIIB اإلسالمي الدولي سورية بنك( وهي إسالمية بنوك لثالثة االستبيان توجيه تم حيث ،"دمشق" سورية في الخاصة

 .والوسطى العميا اإلدارية المستويات في( الشام بنك – بركة بنك -
 إدارة وهي البحث تامتغير  لقياس استبانة عن عبارة كان الذي العممي والجانب النظري الجانب عمى البحث اعتمد
دارة (العميل عمى التركيز العاممين، كاإشر  العميا، اإلدارة ماالتز ) الثالثة بالعناصر المتمثمة TQM الشاممة الجودة  وا 
 المعرفة، تبادل المعرفة، تخزين المعرفة، اكتساب المعرفة، تشخيص) المعرفة إدارة بعمميات المتمثمة KM المعرفة
 األبعاد تشمل التي ، BSCالمتوازن االداء بطاقة باستخدام قياسه تم الذي OP التنظيمي واألداء (المعرفة تطبيق
 (.والنمو التعمم بعد الداخمية، العمميات بعد العمالء، بعد المالي، البعد) التالية

 الشاممة الجودة إدارة أثر واقع وتحميل وصف بهدف SPSS االحصائي التحميل برنامج طريق عن االستبانة تحميل تم
دارة  .استبانة (36) سةالمدر  الصالحة االستبيانات عدد بمغ حيث التنظيمي، األداء عمى المعرفة وا 

دارة الشاممة الجودة إدارة تطبيق يتم أنه إلى البحث نتائج توصمت  البنوك ضمن المتوازن األداء وبطاقة المعرفة وا 
  .مرتفع بمستوى المدروسة

 لباقي معنوي تاثير هنالك يكن ولم المعرفة إدارة عمميات عمى العاممين كاإشر  لعنصر فقط معنوي تأثير يوجد
 التنظيمي األداء عمى العميل عمى التركيز وعنصر العاممين كااشر  لعنصر معنوي تأثير لوجود باإلضافة. العناصر

 بطاقة عمى معنوي بشكل أثرت التي هي فقط المعرفة وتبادل تخزين عمميات أن كما. (المتوازن االداء بطاقة أبعاد)
 .فيةاالديموغر  تاالمتغير  بإختالف العينة داأفر  إجابات تختمف ولم الموازن، األداء
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Abstract 
 

This research aims to measure The Impact of Total Quality Management 

and Knowledge Management on Organizational Performance in the private 

Islamic banking sector in Syria “Damascus”, where the questionnaire was 

directed to three Islamic banks (SIIB - Baraka Bank - Sham Bank) on the High 

and middle management levels. 

The research depend on theoretical and practical aspects it used 

questionnaire for measuring research variables its Total Quality Management 

(TQM) that three element (management commitment, employee involvement, 

customer focus) and Knowledge Management (KM) that element (knowledge 

diagnosis, knowledge generation, knowledge storing, knowledge distribution, 

knowledge application) and Organizational Performance (OP) by measured using 

BSC, which includes the following dimensions (financial, Clint, internal 

operations, learning and growth). 

The questionnaire was analyzed through the SPSS program in order to 

describe and analyze the Impact of Total Quality Management and Knowledge 

Management on Organizational Performance. The number of valid 

questionnaires was (63). 

The results of the research show that TQM, knowledge management and 

Balanced score card are implemented within the studied banks at a high level. 

There was a significant effect only the element of employee involvement on 

knowledge management processes and there was no significant effect on the 

other components. In addition, there is a significant effect for the elements of 

employee involvement and customer focus on organizational performance (the 

dimensions of the Balanced score card). 

Also the knowledge storing and knowledge distribution that only significant effect 

on Balanced score card, As for The mediation of knowledge management 

processes is very weak in the relationship between TQM and organizational 

performance, and The responses of the sample did not differ according to the 

different demographic variables. 
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