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تأثي ابعاد المنظمة الذكية ف
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د .رشوق اسماعيل حامد احمد
لوطت للتدريب والتنمية
المركز ا
ي
ر
البشية وزارة الصحة  -العراق
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المستخلص
تحسي جودة الخدمة المضفية ،إذ
تأثي ابعاد المنظمة الذكية عىل
تناولت هذه الدراسة ر
ر
متغيي الدراسة ،إىل
والباحثي حول
حاولت تقديم إطار نظري لبعض مما طرحه الكتاب
ر
ر
مضف الرشيد والرافدين يف الديوانية
العاملي يف
تحليىل آلراء عينة من
عمىل
جانب إطار
ر
ي
ي
ي
(رئيس قسم ،مسؤول شعبة ،مسؤول وحدة) بلغت ( )70شخصا ،باإلضافة اىل عينة من عمالء
ً
ف
متغيا مستق من
المضفي بلغت ( )80شخصا .وقد تم
التعبي عن المنظمة الذكية بوصفها ر
ر
ر
ر
ر
التغيي ،القلب،
المصي المشيك ،الرغبة يف
خالل ابعادها السبعة (الرؤية االسياتيجية،
ر
ر
التعبي عن جودة الخدمة
حي تم
ر
االنتظام والتوافق ،تطوير المعرفة ،ضغط االداء) .يف ر
ً
ً
َ
متغيا معتمدا من خالل أبعادها الخمسة (االعتمادية ،االستجابة ،الثقة
المضفية بعدها
ر
متغيات
واالمان ،التعاطف ،الملموسية) .واعتمد الباحث االستبانة كأداة رئيسية لقياس
ر
الدراسة ،حدد القسم األول منها لقياس المنظمة الذكية باالعتماد عىل نموذج (2002
الثات لقياس جودة الخدمة المضفية باالعتماد عىل
حي حدد القسم
 .)Albrecht,يف ر
ي
َ
المقياس الذي أعده ) .(Islam, 2011وباستعمال مجموعة من األدوات اإلحصائية مثل
المتغيين واختبار ( )tلمعرفة معنوية هذه
معامل االرتباط البسيط لقياس عالقة االرتباط ربي
ر
لتفسي
العالقة ،وتحليل االنحدار المتعدد ،واختبار ( )fلتحديد معنوية معادلة االنحدار ،و()R²
ر
المتغي المعتمد .وقد توصلت الدراسة إىل مجموعة من
المتغي المستقل يف
تأثي
ر
ر
مقدار ر
االستنتاجات جاء يف مقدمتها وجود عالقة إثر ذات داللة إحصائية ألبعاد المنظمة الذكية يف
جودة الخدمة المضفية يف المصارف عينة الدراسة .واوصت الدراسة عىل رصورة قيام
ر
ر
الت تؤكد عىل تطوير الخدمات
االدارات المضفية عينة الدراسة بوضع االسياتيجيات المناسبة ي
المضفية يف التعامل مع الزبائن لمواجهة التحديات التنافسية.
مضف الرشيد والرافدين يف
الكلمات المفتاحية :المنظمة الذكية ،جودة الخدمة المضفية،
ي
الديوانية.
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Abstract
The effect of intelligent organization dimensions to improve the quality
of banking service: An analytical study.
This study discussed the effect of intelligent organization dimensions to
the quality of banking service. It tried to introduce a theoretical
framework about is variables according to previous literature. It also
introduced an analytical framework for the opinions of sample of (70) the
employees of the Al Rasheed and Rafidain banks in AL -Diwaniyah (Head
branch, sponsible for section, Responsible for unity, in addition to the
sample of the customers of bankers reached (80) persons. the Intelligent
organization as an independent variable was expressed through the
seven dimensions (strategic vision, the shared fate, the desire to change,
heart, regularity and compatibility, development of knowledge, press
work). While the expression for the quality banking service as dependent
variable through five dimensions (Reliability, Responsiveness, trust and
security, Empathy, Tangibles), and adopted the researcher questionnaire
tool head to measure the variables of the study, Select the first section
of which to measure Intelligent organization based on a scale (Albrecht,
2002). while select the second section of which to measure quality of
banking service based on a scale (Islam, 2011). Using a set of statistical
tools such as Pearson correlation coefficient, multiple regression
analysis, F and R2 tests, The study found a set of conclusions and
recommendations among them is the relationship of Statistically
significant effect to the dimensions of Intelligent organization on the
quality of banking service in the banks, the study sample The study
recommended the necessity for the banking managements, the sample
of the study, to develop appropriate strategies that emphasize the
development of banking services in dealing with customers to meet
competitive challenges.
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المقدمة
ر
الت تعيشها بيئة االعمال المعارصة والظواهر العالمية الجديدة من عولمة
ان التطورات الشيعة ي
تكنلوج ،ألزمت البنوك رصورة اعادة النظر ف سياساتها وتبت ر
اسياتيجيات تساعدها
وتطور
ي
ر ي
ي
المتعاملي معها ،خاصة
ترض
التغيات لغرض تقديم منتجات جديدة
عىل التكيف مع تلك
ر
ر
ي
يتمي بحساسيته الشديدة يف اسلوب تقديمه ،نظرا
وان نوعية المنتج الذي تقدمه البنوك ر
الحاىل والمحتمل.
أكي لقبوله من طرف الزبون
غي الملموسة ،وهذا يتطلب جهدا ر
لطبيعته ر
ي
وهذا كله ال يتحقق من دون وجود منظمات مضفية ذكية تسىع دائما اىل اتباع الطرق
لتحسي جودة الخدمة المضفية من خالل توليد المقدرات ،واكتشاف موارد
واالساليب الذكية
ر
التغيي .وتكمن اهمية
االيجات مع
الوع ،وزيادة القدرة عىل التعامل
جديدة للعمل ،وخلق
ر
ري
ي
ر
الت يتم فيها التوافق والتنسيق ربي استثمار االصول الفكرية
المنظمة الذكية يف الكيفية ي
ر
الت يمتلكها العاملون ،فضال عن المبادرة واالستباقية يف مواجهة
وتكنلوجيا المعلومات ي
تأثي ابعاد
التغيات البيئية .ومن هذا المنطلق فان الدراسة الحالية تسلط الضوء عىل معرفة ر
ر
مضف الرشيد والرافدين يف
المنظمة الذكية عىل جودة الخدمة المضفية ،وقد اختار الباحث
ي
المواطني  ،فضال
كبي من
كبي يف تقديم الخدمات المضفية لعدد ر
الديوانية ،لما لهما من دور ر
ر
المضف .وقد تم
عن السمعة والمكانة الجيدة اللتان يتمتع بهما المضفان يف مجال عملهما
ي
تقسيم الدراسة اىل خمسة مباحث ،تضمن المبحث االول منهجية الدراسة متضمنة مشكلتها
ر
الت
واهميتها وفرضياتها ووصف عينة الدراسة ،اىل جانب اهم الوسائل واالدوات االحصائية ي
الثات ،فقد
متغيات الدراسة .اما المبحث
تم االعتماد عليها ،واهم الدراسات السابقة حول
ر
ي
حي خصص المبحث الثالث لمفهوم
تضمن مفهوم المنظمة الذكية واهميتها وابعادها ،يف ر
ر
التطبيق
جودة الخدمة المضفية واهميتها وابعادها ،بينما خصص المبحث الرابع للجانب
ي
وتفسيها واختبار فرضياتها)،
االحصات لعرض نتائج الدراسة وتحليلها
للدراسة (الوصف
ر
ي
واالخي اهم االستنتاجات والتوصيات الت خرجت بها الدراسة ومن
وتضمن المبحث الخامس
ر
تحسي جودة الخدمة
تأثي ذو داللة احصائية ألبعاد المنظمة الذكية يف
اهمها ،ان هناك ر
ر
المضفية يف المصارف عينة الدراسة.
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المبحث األول
منهجية الدراسة ودراسات سابقة
 .1منهجية الدراسة
 -1 -1مشكلة الدراسة
•

•
•
•

ينبىع
مية تنافسية ر
إذا كانت المنظمات المضفية جادة اىل ان تكون منظمات ذات ر
كبية ،ي
عليها ان تغرس يف جذورها لتصبح عملية متجذرة يف بناء االسس والقواعد المتينة من
معايي الجودة بشكل فعال
خالل ادخال كافة االساليب والتقنيات المساعدة لتطبيق
ر
المضف لغرض االستمرارية واالستدامة
تحسي ادائها
وعمىل مع االستمرار بالعمل عىل
ر
ي
ي
المفهومي المنظمة الذكية وجودة
ومتمية .لذا فان
يف جعل هذه المنظمات ذكية
ر
ر
الحاىل،
الخدمة المضفية جديرين بالبحث ،وعليه تم اختيارهما ليكونا موضوع البحث
ي
ماه العالقة ربي المنظمة
التاىل،
واستنادا لما تقدم تتبلور مشكلة الدراسة يف السؤال
ي
ي
الذكية وجودة الخدمة المضفية يف المصارف عينة الدراسة ،باإلضافة لألسئلة التالية:
مضف الرشيد
ما مستوى توافر ابعاد المنظمة الذكية وجودة الخدمة المضفية يف
ي
والرافدين يف الديوانية.
هل تؤثر ابعاد المنظمة الذكية يف جودة الخدمة المضفية يف المصارف عينة الدراسة
وتحسي جودة الخدمة المضفية يف
هل توجد عالقة ارتباط ربي ابعاد المنظمة الذكية
ر
المؤسسات المضفية المبحوث فيها.

 .1-2أهمية الدراسة تتجسد اهمية الدراسة يف النفاط التالية:

• االسهام يف توسيع المعرفة العلمية بمفهوم المنظمة الذكية واهميتها وخصائصها
وابعادها ،فضال عن مفهوم جودة الخدمة المضفية وخصائصها وابعادها بوصفهما من
ر
الت يجب االلتفات اليها.
المظاهر االدارية المهمة ي
• ترسيخ االعتقاد لدى ادارات المصارف عينة الدراسة بضورة ابعاد المنظمة الذكية
التنافس يف السوق
وجودة الخدمة المضفية ،لكونهما تمثل جانبا مهما يف تعزيز موقعهما
ي
وف المستقبل.
االن ي
ر
ر
والت يمكن ان تساعد ادارات
الت يمكن التوصل اليها ،ي
• تكمن اهمية الدراسة يف النتائج ي
تحسي جودة
تأثي ابعاد المنظمة الذكية يف
المصارف محل البحث يف التعرف عىل ر
ر
الخدمة المضفية.
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 .1-3أهدا ف الدراسة تسىع هذه الدراسة اىل تحقيق االهداف التالية:
•
•
•

•

مفاهيم عن المنظمة الذكية وابعادها ،فضال عن جودة الخدمة المضفية
تقديم إطار
ي
ر
الت توفرت للباحث.
وخصائصها وابعادها عىل وفق المصادر العلمية ي
والعاملي فيها لمفهوم المنظمة
التعرف عىل مدى إدراك ادارات المصارف عينة الدراسة
ر
الذكية ،فضال عن تحديد مستوى ممارستهم للخدمة المضفية يف المصارف المذكورة.
ر
ر
المشيك ،الرغبة
المصي
االسياتيجية،
اختبار العالقة ربي ابعاد المنظمة الذكية (الرؤية
ر
التغيي ،القلب ،االنتظام والتوافق ،تطوير المعرفة ،ضغط العمل) ،وابعاد جودة
يف
ر
الخدمة المضفية (االعتمادية ،االستجابة ،الثقة واالمان ،التعاطف ،الملموسية)
تحسي جودة الخدمة
التأثي الذي يمكن ان تلعبه ابعاد المنظمة الذكية يف
معرفة طبيعة
ر
ر

ن
الفرض
 .1– 4مخطط الدراسة
فرض يوضح طبيعة العالقة
• لغرض اختبار اهداف الدراسة ،تطلب االمر اعداد مخطط
ي
متغيات الدراسة وكما موضح يف ادناه:
ربي ر

ن
الفرض
شكل ( )1نموذج الدراسة

 .1- 5فرضيات الدراسة
الفرض تم صياغة مجموعة من الفرضيات
من اجل تحقيق اهداف الدراسة واختبار مخططها
ي
ر
االت:
الرئيسة والفرعية عىل النحو ي
الفرضية الرئيسة االوىل
• توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية ربي المنظمة الذكية وجودة الخدمة المضفية
وتنبق عنها الفرضيات الفرعية االتية:
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•
•
•
•
•
•
•

ر
االسياتيجية وجودة الخدمة
توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية ربي بعد الرؤية
المضفية.
ر
المصي المشيك وجودة الخدمة
توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية ربي بعد
ر
المضفية.
التغيي وجودة الخدمة
توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية ربي بعد الرغبة يف
ر
المضفية.
توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية ربي بعد القلب وجودة الخدمة المضفية
توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية ربي بعد االنسجام والتوافق وجودة الخدمة
المضفية.
توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية ربي بعد تطوير المعرفة وجودة الخدمة المضفية.
توجد عالقة ذات داللة احصائية ربي بعد ضغط العمل وجودة الخدمة المضفية وجودة
الخدمة المضفية

الفرضية الرئيسة الثانية:
كمتغي مستقل يف جودة الخدمة
توجد عالقة إثر ذات داللة احصائية ألبعاد المنظمة الذكية
ر
متغيا كليا تابعا.
المضفية بوصفها ر

 -1-6أداة الدراسة:
بمتغياتها ،وتض ـ ــمنت
اعتمدت الدراس ـ ــة االس ـ ــتبانة كأداة للحص ـ ــول عىل البيانات ذات الص ـ ــلة
ر
ر
محورين هما المحور االول –المنظمة الذكية بأبعادها (الرؤية االس رـياتيجية ،المص رـي المشـيك،
بالتغيي ،القلب ،االنســجام والتوافق ،تطوير المعرفة ،ضــغط االداء) .حيث قام الباحث
الرغبة
ر
المضـ ـ ـ ــفية
ـ
ـات –جودة الخـدمـة
بـاالعتمـاد عىل نموذج ) .(Albrecht K., 2002امـا المحور الث ي
ه (االعتمادية ،االس ـ ـ ــتجابة ،الثقة واالمان ،التعاطف ،الملموس ـ ـ ــية)
وتتض ـ ـ ــمن خمس ـ ـ ــة ابعاد ي
الخماس
باالستناد اىل المقياس الذي أعده ( .)Islam, 2011وقد تم استعمال مقياس ليكرت
ي
ذي االوزان ال اتفق تماما ،ال اتفق ،اتفق اىل حد ما ،اتفق ،اتفق تماما).

 -1-7مجتمع وعينة الدراسة:
مضف الرشيد والرافدين يف الديوانية ،ونظرا
يتمثل مجتمع الدراسة يف الزبائن الوافدين عىل
ي
لصعوبة حض عدد الزبائن الذين رييددون عىل المصارف انفة الذكر ،اذ ليس لهم مقياس
محدد ،فقد قام الباحثان بأخذ عينة عشوائية مكونة من ( )155مفرده ،وقد تم توزي ــع 80
الخاضعي للدراسة وبواقع ( 40بمضف الرافدين 40 ،بمضف
استمارة عىل االشخاص
ر
مسؤوىل الشعب واالقسام يف
الرشيد) وبالتساوي .اضافة اىل ( )75استمارة وزعت عىل
ر ي
فية تم الحصول عىل ()150
المصارف عينة الدراسة لغرض قياس بعد المنظمة الذكية .وبعد
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ر
االسيداد كانت 95
غي صالحة ،اي ان نسبة
استمارة حيث استبعدت منها  5استمارات لكونها ر
يبي الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة.
التاىل ر
بالمئة ،والجدول ي
للعاملي)
لقسم العينة (N=70
يبي الخصائص الديموغرافية
ر
جدول رقم ( )1ر
ي
الخصائص
الجنس

العمر

العنوان
الوظيق
ي

الخية
سنوات ر

المستوى
التعليم
ي

الفئة
ذكر
أنت
اإلجماىل
ي
اقل من  30سنة
من  30اىل اقل من 40
من  40اىل اقل من 50
50فأكي
اإلجماىل
ي
رئيس قسم ومعاونيه
مدير شعبة
مسؤول وحدة
اإلجماىل
ي
اقل من  5سنة
من  5اىل  10سنة
من  11اىل  15سنة
من  16سنة فأكي
اإلجماىل
ي
دكتوراه
ماجستي
ر
بكالوريوس
دبلوم

71

التكرار

النسبة المئوية %

50
20
70
16
25
19
10
70
30
23
17
70
11
20
23
16
70
23
15
20
12

% 71.5
%28.5.
%100
%9.22
%35.7
%27.1.
%14.5
%100.
%42.9
%32.9
%24.2
%100
%15.8
%28.6
%32.8
%22.8
%100
%32.9
%21.4
%28.6
%17.1
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( N=80للزبائن)
الخصائص
الجنس

العمر

اس
التحصيل الدر ي

مستوى الدخل

مكان السكن

الفئة

التكرار

النسبة المئوية%

ذكر
أنت
اإلجماىل
ي
سنة 30اىل 20من
 40اىل 31
سنة 50اىل 41
سنة 60اىل 51
فأكي60
اإلجماىل
ي
يقرا ويكتب
ابتدائية
متوسطة
إعدادية

60
20
80
11
12
14
21
22
80
21
20
18
8

75%
25%
100%
8.13%
15%
5.17%
2.26%
5.27%
100%
26%
25%
22%
10%

بكالوريوس فأعىل

14

17%

اإلجماىل
ي
منخفض
متوسط
مرتفع
اإلجماىل
ي
قرية
مدينة
اإلجماىل
ي

80
40
32
8
80
45
35
80

100%
50%
40%
10%
%100
2.56%
8.43%
100%

*الجدول من إعداد الباحث باالعتماد عىل البيانات المتوفرة

 -1-8الوسائل اإلحصائية المعتمدة
من أجل قياس واختبار فرضيات الدراسة ،فقد تم االستعانة بمجموعة من األساليب
اإلحصائية:
متغياتها ،واالنحراف
الحسات لمعرفة مستوى إجابات عينة الدراسة بخصوص
▪ الوسط
ر
ري
الحسات.
المعياري لمعرفة مدى تشتت اإلجابات عن وسطها
ري
متغيات الدراسة.
بي
العالقة
طبيعة
▪ معامل االرتباط البسيط ( )Pearsonلتحديد
ر
ر
▪ اختبار  Tالختبار معنوية عالقات االرتباط.
التأثي.
▪ اختبار  Fالختبار معنوية عالقات
ر
المتغي المعتمد.
المتغي المستقل يف
تأثي
▪ معامل التحديد R2
ر
ر
لتفسي مقدار ر
ر
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 -1-9اختبارات أداة الدراسة:
قياس صدق االستبانة وثباتها قام الباحثان بإخضاعها لعدد من االختبارات قبل وبعد توزي ــع
ً
ر
يأت:
االستبانة عىل أفراد عينة الدراسة وفقا لما ي
❖ االختبارات قبل توزي ع االستبانة :ر
والت تمثلت باختبارات الصدق الظاهري من خالل
ي
المختصي للتعرف عىل مالحظاتهم وآرائهم حول
المحكمي
عرض االستبانة عىل عدد من
ر
ر
فقرات االستبانة ،كما تم اختبار الشمولية لفقرات االستبانة من خالل طرح عدد من األسئلة
المحكمي وأجريت التعديالت يف ضوء إجاباتهم.
عىل السادة
ر
ر
والت تمثلت باختبار صدق االستبانة من خالل اختبار
❖ االختبارات بعد توزي ع االستبانة :ي
متغيات
الداخىل الذي أشار إىل أن هناك عالقات ارتباط معنوية موجبة ربي
االتساق
ر
ي
ر
االستبانة كما تم إعطاء فية مناسبة لإلجابة عىل االستبانة من قبل أفراد العينة بهدف
المبحوثي وترك الحرية الكاملة
تحقيق الموضوعية والحياد التام وعدم التدخل يف إجابات
ر
للتعبي عن آرائهم.
ر

 -2دراسات سابقة حول العالقة ن
بي متغيات الدراسة
ر
الت تناولت موضوع المنظمة الذكية ،اما الدراسات
هناك العديد من الدراسات األجنبية ي
العربية فهناك عدد قليل منها تناولت هذا الموضوع إذا ما قورنت باألجنبية .فقد جاءت دراسة
ر
المشيكة للمنظمات الذكية والتطبيق عىل
التنظيم الخصائص
) (Mark, 2009بعنوان الذكاء
ي
المؤسسة العسكرية االمريكية ،هدفت من خاللها اىل التعرف عىل كيفية بناء منظمة ذكية،
الجماع
وكان الهدف منها هو جمع وتحليل البيانات التجريبية حول كيفية تشخيص الفكر
ي
للمجموعة من اجل التعلم والتكيف مع البيئة المستقرة ،وقد تم استخدام المقابالت
ناجحي يف الصناعة الخاصة ،خلصت
الشخصية واالستبيان لجمع البيانات من ( )7قاده
ر
الذك ،أوال :ان تتمتع المنظمات الذكية
الدراسة اىل ان هنا ك ثالث سمات رصورية للتنظيم
ي
ر
ر
ر
الت تحيم افكار كل
برؤية اسياتيجية واضحة ،ثانيا :تمتع المنظمات الذكية بثقافة الجدارة ي
تحفيية تدعم الرؤية والثقافة ،واستنتج الباحث ان
فرد ،وثالثا المنظمات الذكية لديها برامج
ر
التنظيم
هذه السمات رصورية ولكن ليست كافية لبناء منظمة ذكية ،يمكن تحقيق الذكاء
ي
العاىل فقط عندما يتم الجمع بي االشخاص المناسبي ف اطار رؤية ر
اسياتيجية وثقافة الجدارة
ر
ر ي
ي
والحوافز المناسبة .وجاءت دراسة ) (Zhengwei Ma, 2012لغرض تحليل عوامل قابلية
الخدمة والموثوقية ومعرفة مدى تأثيها عىل رضا عمالء الخدمات المضفية عي ر
االنينيت يف
ر
ر
ر
الصي .اضافة لذلك حاولت الدراسة شح العالقة ربي امكانية الخدمة والموثوقية ورضا الزبائن
ر
المتغيات الرئيسة للحفاظ عىل مستوى عال من رضا زبائن الخدمات المضفية
وايجاد بعض
ر
ر
تأثي هام عىل رضا زبائن
عي االنينيت .اظهرت النتائج ان امكانية الخدمة والموثوقية لها ر
ر
ر
الصيت .كما وقد لوحظ ايضا ان الراحة
المضف
عي االنينيت يف القطاع
الخدمات المضفية ر
ي
ي
التأثي عىل رضا الزبائن يف قطاع
والتعاطف والخصوصية واالمان والضمان تلعب دورا مهما يف
ر
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الخدمات المضفية عي ر
االنينيت .وحاولت دراسة (Eftekhan & Allahyari, 2015).قياس
ر
التنظيم يف منظمة الجهاد للزراعة يف مقاطعة جيالن يف إيران ،وقد تم اختيار عينة
الذكاء
ي
العاملي يف المنظمة المذكورة ،اشارت النتائج اىل ان هناك مستوى
مكونة من ( )201من
ر
ر
المصي المشيك عىل اعىل
التنظيم يف منظمة الجهاد .وقد حصل بعد
متوسط من الذكاء
ر
ي
التغيي عىل اقل التصنيفات ،كما اوصت الدراسة بضورة قيام
التصنيفات وحصلت الرغبة يف
ر
ر
منظمة الجهاد للزراعة بفحص وقياس وتحديد االسياتيجيات المناسبة لتحقيق مستوى عال
ر
الت
من الذكاء
التنظيم .اما يف مجال جودة الخدمة المضفية فهناك العديد من الدراسات ي
ي
ر
الت حاولت اكتشاف اثر الخدمات
تناولت هذا الموضوع ومنها دراسة (الجليحاوي )2010 ،ي
مضف ( الرشيد والرافدين ) يف العراق،
المضف يف عينة من
غي المربحة عىل االداء
المضفية ر
ي
ي
وقد تم اختيار عينة مكونة من (  )89شخصا من مدراء الفروع والشعب يف المصارف المذكورة،
توصلت الدراسة اىل مجموعة من التوصيات من اهمها رصورة ادخال البيانات الحديثة
العاملي بدورات تدريبية
علم اكي تنظيما من ما هو مطبق االن ورصورة ادخال
بأسلوب
ر
ي
مستمرة لزيادة كفاءتهم .
واختيت دراسة ) (Islam, 2011العالقة التبادلية ربي جودة الخدمة
ر
المضفية ورضا الزبون ووالء الزبون ،وقد تم اختيار عينة مكونة من ( ) 222عميال مضفيا
تأثي
عشوات يف بنوك
بشكل
القطاعي العام والخاص يف بنغالديش ،اشارت النتائج اىل وجود ر
ر
ي
قوي ألبعاد جودة الخدمة المضفية عىل رضا الزبون ،واضافت الدراسة ان رضا الزبون وسمعة
كبي .وحاولت دراسة ) (Ibrahim & Saharuddin, 2016اكتشاف
البنك تؤدي اىل والء ر
االىل مع رضا
العالقة ربي موثوقية واستجابة تكنلوجيا الخدمة الذاتية يف نطاق اجهزة الضاف ي
خماس تكون من ()271
تحسي الخدمة ،من خالل استبانة
الزبائن والتحقق من محددات
ر
ي
ه االتساق
مجيبا ،اشارت النتائج اىل وجود عالقة ربي ثالثة عنارص ألبعاد جودة الخدمة ي
وه رصورية لتحقيق اقىص قدر من رضا الزبائن.
واالعتمادية والجداول الزمنية ي

المبحث ن
الثائ
أسس ومفاهيم البحث
أوال :مفهوم المنظمة الذكية
والباحثي يف تناولهم لمفهوم المنظمة الذكية ،اال انهم يتفقون عىل محتوى
لقد اختلف الكتاب
ر
اساس للمنظمة الذكية يتمثل بالقدرة الالمحدودة لهذا النوع من المنظمات يف التعامل
ي
التغييات يف بيئة عملها (ردايدة . )2016 ،وقد ظهر مفهوم المنظمة الذكية يف
والسيطرة عىل
ر
عام  1998يف كتاب ماثيسون وماثيسون (( )Matheson & Mathesonالمنظمة الذكية)،
ر
اتيح ،حيث اشار ماثيسون
وعرفت بانها خلق القيمة من خالل البحث والتطوير االسي ر ي
التغيات البيئية
وماثيسون اىل ان قدرة المنظمة عىل اتخاذ قرارات ذكية والتكيف بشعة مع
ر
ر
والعشين ).(Daft, Murphy, & Willmoff, 2020
مية تنافسية يف القرن الحادي
تعد اهم ر
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وقد تطور مفهوم المنظمة الذكية رليكز بشكل اوسع عىل ادارة المعرفة والقدرة عىل اكتسابها،
والتعلم والتكيف يف منظمة تقاد بالمعرفة وتتكامل فيها ادارة المعرفة مع مجموعة من االدوات
االدارية الفعالة االخرى المستخدمة ) (Poulsen & Arthur, 2015وعرفت المنظمات الذكية
ر
الت
ايضا عىل انها المنظمات الممزوجة بالذكاء من خالل الربط ربي االنسان واآلالت الذكية ي
تعمل عىل تطوير القدرة عىل التعلم المستمر ،واالستيعاب الشي ــع ،واالستجابة الفورية
المتمي .وعرفها (Filos,
المنافسي من حيث الربحية واالستدامة واالداء
بمستوى اعىل من
ر
ر
ر
الت لديها القدرة عىل ان تكون منظمة رشيقة بسبب خفتها وشعة
) 2005بانها تلك المنظمة ي
توليدها للمعرفة واالستفادة من تلك المعرفة يف استغالل الفرص المتاحة من جهة والتكيف
ر
الت تقف امامها من جهة اخرى .كما اشار كل من (Eftekhan
الشي ــع يف مواجهة التحديات ي
) & Allahyari, 2015اىل ان المدراء اليوم يسعون اىل اتباع الطرق واالساليب الذكية لتعزيز
الذكاء يف منظماتهم من خالل توليد المقدرات وزيادة المعرفة ،واكتشاف موارد جديدة وخلق
التنظيم لمساعدة المنظمة عىل تحليل وخزن البيانات بفاعلية ،ومن ثم
الوع وزيادة الذكاء
ي
ي
.
استعمال النتائج يف صنع القرارات بجودة عالية وينظر ) (Charles & Handyللمنظمة الذكية
من منظورين :االول بان عىل انها ليست مجرد استحضار للحقائق او قنوات للمعرفة او انتفاع
كبية اما الجانب
بالحكمة فعىل الرغم من اهمية هذه األنشطة ،اال انها تمثل جزء من عملية ر
الت تدعمها اربعة خصائص ر
ر
ميابطة فيما بينها يف سلسلة واحدة يمكن
ي
الثات من منظور الكفاءة ي
مالحظتها ف المنظمة الذكية وهذه الخصائص ه (حب االستطالع التسامح الثقة ر
اليابط)
ي
ي
.
التنظيم عىل انه
) (Charles & Handy, 2008, p. 3وعرف ) (Mark, 2009, p. 6الذكاء
ي
ه ان تكون قادرا عىل
تسخي الذكاء
القدرة عىل
ر
الجماع للمجموعة ،وان الفكرة الجوهرية ي
ي
معت ،ثم تحويل الذكاء الفردي اىل
منهح من حكمة كل شخص
جمع أفضل االفكار بشكل
ر ي
ي
ه خلق واستدامة السلوكيات
مكية من الذكاء
مجموعة ر
التنظيم ،والنتيجة المنشودة ي
ي
ر
ر
الت تنتج االسياتيجيات والتكتيكات او المنتجات والخدمات بشكل أشع من
الجماعية ي
المنافسي.
ر
ر
الت تمتلك القدرات
ه تلك المنظمة ي
وتأسيسا عىل ما تقدم يرى الباحثون ان المنظمة الذكية ي
ر
ع الذي يكسب المنظمة
البشية والمعرفية ولديها القدرة عىل اكتشاف موارد جديدة وخلق الو ي
وبالتاىل تحقيق اهدافها بشكل فعال.
التغيي
االستجابة الشيعة لكل عمليات
ر
ي
ثانيا :اهمية المنظمات الذكية
تعد المنظمة الذكية أحد مقومات بقاء واستمرار ونجاح منظمات االعمال المعارصة ،مما
فرضت عىل تلك المنظمات امتالك خصائص ذكية قادرة عىل تحقيق الريادية واالستباقية يف
والتغييات البيئية .حيث تشكل المنظمة الذكية مدخال لزيادة المواهب
عالم المنافسة
ر
والقدرات والذكاء يف المنظمة ،فضال عن الموائمة ربي المنظمة والبيئة المحيطة بها (ردايدة،
 .)2016وقد اشار كل من ) (Buckley & Monks, 2012ان التحول اىل المنظمات الذكية
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(خيات المديرين ,وبرامج
يمكن المنظمات من تنوع مصادر معلوماتها من داخل المنظمة ر
والعاملي) ومن خارج المنظمة (التجارب مع الزبائن،
التطوير والتدريب ،والتقنية للقادة
ر
والمنافسي ووسائل االعالم ومختلف المؤسسات يف المجتمع) ،وهذا التعلم يمكن
والموردين
ر
التفكي وبناء الصورة الذهنية والحركية وتوليد
توفي بيئة فاعلة ومشجعة عىل
ر
المنظمات من ر
ر
المية التنافسية .ويستخلص (الخالدي ،العيي ،و فرعون،2015 ،
الت تحقق ر
االفكار الجديدة ي
المتمية بذكائها
صفحة  )172ان تطوير المنظمة الذكية يستلزم بالدرجة االساس توافر العقول
ر
ر
التمي لمنظماتهم ،وان تلك
وتسخيها لصالح توزي ــع مساحة
باف الموارد
ر
ر
وقدرتها عىل استثمار ي
ر
الت تواجه المنظمات.
االهمية لهذا النوع من المنظمات جاء نتيجة لسد االحتياجات االساسية ي
ثالثا :ابعاد المنظمة الذكية
نظرا للمفاهيم الفكرية والمعرفية للمنظمة الذكية ر
والت يمكن وصفها حقال علميا ومعرفيا
ي
الباحثي تطرقوا اىل االبعاد الفكرية
التنظيم ،لذا فان العديد من
معارصا يف مجال الفكر
ر
ي
للمنظمة الذكية ،ولكن وفق تقسيمات عديدة ،فقد وصف كل من (David & James,
وه (تحقيق الهدف ،نقل الموارد ،فهم
 2001, pp. 23-50).ثالث ابعاد للمنظمة الذكية ي
توفي اطار عمل
البيئة) ،اما ( )Albrecht, 2002حدد سبعة ابعاد للمنظمة الذكية تهدف اىل ر
لمراقبة المنظمة ،وهو مقياس لمدى فعالية المنظمة ف ر
نش المعلومات وصنع القرار والتنفيذ
ي
ه:
) (Mark, 2009, pp. 9-11وهذه االبعاد ي
ر
االسياتيجية
 -1الرؤية
ـيم ال ـ ــذي يس ـ ــتخدمه الق ـ ــادة للتعب ـ ـ رـي ع ـ ــن اله ـ ــدف م ـ ــن الجه ـ ــد ،ورس ـ ــم
ه الم ـ ــدى التنظ ـ ـ ي
ي
ر
التصـ ـ ـ ـ ـ ــورات المسـ ـ ـ ـ ـ ــتقبلية عـ ـ ـ ـ ـ ــن المنظم ـ ـ ـ ـ ــة ،والمراجعـ ـ ـ ـ ـ ــة المس ـ ـ ـ ـ ــتمرة لالسـ ـ ـ ـ ـ ــياتيجيات
بمش ـ ـ ـ ــاركة كاف ـ ـ ـ ــة االطـ ـ ـ ـ ـراف المختلف ـ ـ ـ ــة ،وتطبي ـ ـ ـ ــق مب ـ ـ ـ ــادى االدارة االسـ ـ ـ ـ ـ رـياتيجية .وق ـ ـ ـ ــد
اشـ ـ ـ ــارت (ردايـ ـ ـ ــدة ،2016 ،صـ ـ ـ ــفحة  )22اىل الرؤيـ ـ ـ ــا االسـ ـ ـ ـ رـياتيج ية بانهـ ـ ـ ــا بمثابـ ـ ـ ــة توليـ ـ ـ ــد
البـ ـ ــدائل االسـ ـ ـ رـياتيجية ،اي قيـ ـ ــام المنظمـ ـ ــة بتوليـ ـ ــد طـ ـ ــرق جديـ ـ ــدة لإلج ـ ـ ـراء واختيـ ـ ــار مـ ـ ــن
بينه ــا مـ ــا يلـ ـ ر يـت احتياجهـ ــا .ويوض ــح ) (Albrecht K., 2002ان مـ ــن المهـ ــم معرفـ ــة مـ ــا
إذا كانـ ـ ــت هنـ ـ ــاك رؤيـ ـ ــة وع ـ ــدم المبالغ ـ ــة يف تحلي ـ ــل محت ـ ــوى الرؤي ـ ــة عنـ ـ ــد مراجعـ ـ ــة الـ ـ ــذكاء
التنظيم.
ي
ر
:
الجماع الذي يتطور عندما يكون لدى االشخاص
العمل
روح
هو
ك
المشي
المصي
-2
ي
ر
المنخرطي يف المنظمة احساس بالهدف المشيك ويدركون انهم جميعا يف مركب واحد
ر
ر
يخلقون قوتهم بالعمل المشيك وانهم جزء من نجاح المنظمة ).(Abbaspour, 2015
ن
ر
بس جديد وتعلم طرق جديدة
 -3الرغبة ف التغيي ترحب الرغبة
ر
بالتغيي بفرص القيام ي
التغيي يمكن ان تكون مهددة وتحتاج
للنجاح ،ويضيف ) (Albrecht K., 2002ان افكار
ر
ر
التغييات الموضحة يف الرؤية االسياتيجية.
لتبت
ر
المنظمة اىل االستعداد التام ي
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ـاف ال ـ ــذي يرغـ ـ ــب العـ ـ ــاملون يف المس ـ ــاهمة ب ـ ــه لغ ـ ــرض نج ـ ــاح
 -4القل ب :هـ ـ ــو الجهـ ـ ــد االضـ ـ ـ ي
المنظمـ ـ ــة ،ان الرغبـ ـ ــة يف المس ـ ــاهمة بالجه ـ ــد التق ـ ــديري ه ـ ــو أح ـ ــد ابعـ ـ ــاد ذكـ ـ ــاء المنظمـ ـ ــة.
وينط ـ ــوي عنض ـ ـ القل ـ ــب ع ـ ــىل االس ـ ــتعداد لتقي ـ ــيم المزي ـ ــد م ـ ــن الجه ـ ــود ف ـ ــوق المس ـ ــتوى
المطلوب (Firuzjaeyan, 2014).
الضـ ــيحة والض ـ ـ ــمنية
ـ
 -5االنتظ ام والتواف ق :يع ـ ـ ــد انتظ ـ ـ ــام وت واف ـ ـ ــق اج ـ ـ ـراءات التش ـ ـ ــغيل
رصوريـ ـ ـ ـ ــة لتفـ ـ ـ ـ ــاعالت العم ـ ـ ـ ــل الذكي ـ ـ ـ ــة .يج ـ ـ ـ ــب ان تت ـ ـ ـ ــيح قواع ـ ـ ـ ــد التفاعـ ـ ـ ـ ــل يف العمـ ـ ـ ـ ــل
ـاملي لـ ـ ـ يـك يتمكنـ ـ ــوا مـ ـ ــن تحقيـ ـ ــق االه ـ ـ ــداف
وتحديـ ـ ــد المسـ ـ ــؤوليات والتعـ ـ ــاون بـ ـ ـ رـي العـ ـ ـ ر
ـاملي يجـ ـ ـ ـ ـ ــب ان ينظمـ ـ ـ ـ ـ ــوا
اض و حسـ ـ ـ ـ ـ ـ رـي )2017 ،ان العـ ـ ـ ـ ـ ـ ر
التنظيميـ ـ ـ ـ ـ ــة .ويضـ ـ ـ ـ ـ ــيف (ر ي
ـاىل
أنفس ـ ـ ــهم لمهم ـ ـ ــة المنظم ـ ـ ــة ،م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل تقس ـ ـ ــيم الوظ ـ ـ ــائف والمس ـ ـ ــؤوليات ،وبالتـ ـ ـ ـ ي
ـوفي التفاعـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــع
ـاملي سـ ـ ـ ــيتمكنون مـ ـ ـ ــن تحقيـ ـ ـ ــق الرسـ ـ ـ ــالة فضـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـ ر
فـ ـ ـ ــان العـ ـ ـ ـ ر
بعضهم البعض.
 – 6تط وير المعرف ة :ان نج ـ ــاح وفش ـ ــل المنظم ـ ــات يتوق ـ ــف اىل ح ـ ــد كب ـ ـ رـي ع ـ ــىل االسـ ـ ــتخدام
الفع ـ ـ ـ ــال للمعرف ـ ـ ـ ــة والمعلوم ـ ـ ـ ــات والبيان ـ ـ ـ ــات المت ـ ـ ـ ــوفرة ل ـ ـ ـ ــديها ،الن تل ـ ـ ـ ــك المنظم ـ ـ ـ ــات
تتط ـ ــور بشـ ـ ــكل كب ـ ـ رـي مـ ـ ــن خ ـ ــالل المعرفـ ـ ــة المكتس ـ ــبة والش ـ ــعور المش ـ ـ رـيك بالكفـ ـ ــاءة الـ ـ ـ ر يـت
يمتلكهـ ـ ــا العـ ـ ــاملون فيهـ ـ ــا ،فضـ ـ ــال عـ ـ ــن ثـ ـ ــروة المعلومـ ـ ــات التشـ ـ ــغيلية الـ ـ ـ ر يـت تتـ ـ ــدفق عـ ـ ـ رـي
هياكله ـ ـ ــا التنظيمي ـ ـ ــة بش ـ ـ ــكل متواص ـ ـ ــل ) .(Joharashirazi,2015وه ـ ـ ــذا يتوق ـ ـ ــف ع ـ ـ ــىل
ق ـ ـ ــدرة ثقاف ـ ـ ــة المنظم ـ ـ ــة ع ـ ـ ــىل االس ـ ـ ــتفادة م ـ ـ ــن موارده ـ ـ ــا الفكري ـ ـ ــة والمعلوماتي ـ ـ ــة القيم ـ ـ ــة
ر
الت تسهم يف تحقيق مرونة عالية للمنظمات.
ي
 – 7ض غط االداء :يـ ـ ــتم انشـ ـ ــاء ض ـ ـ ـ غط االداء مـ ـ ــن قبـ ـ ــل االق ـ ـ ـران الـ ـ ــذين يتحملـ ـ ــون بعضـ ـ ــهم
الـ ـ ــبعض المسـ ـ ــؤولية عـ ـ ــن دورهـ ـ ــم يف نجـ ـ ــاح المنظمـ ـ ــة هـ ـ ــذا يسـ ـ ــاعد عـ ـ ــىل خلـ ـ ــق شـ ـ ــعور
ر
اض و حس ـ ـ ـ ـ رـي )2017 ،ان ـ ـ ـ ــه
مش ـ ـ ـ ــيك باإللح ـ ـ ـ ــاح للمس ـ ـ ـ ــاهمة يف المهم ـ ـ ـ ــة .ويض ـ ـ ـ ــيف (ر ي
ـق للمـ ـ ـ ـ ــدراء بـ ـ ـ ـ ــان يك ـ ـ ـ ــون منغمس ـ ـ ـ ـ رـي م ـ ـ ـ ــع اداء المنظم ـ ـ ـ ــة اي تحقيـ ـ ـ ـ ــق االهـ ـ ـ ـ ــداف
يكـ ـ ـ ـ ـ ي
ر
ـق المنظم ـ ـ ــة الذكي ـ ـ ــة يج ـ ـ ــب عـ ـ ـ ــىل كـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــرد ان
االسـ ـ ـ ــياتيجية المحـ ـ ـ ــددة ونتائجه ـ ـ ــا .ف ـ ـ ـ ي
يكون مالك لفكرة االداء ،اي بمعت معرفة ما يجب تحقيقه يف المنظمة.
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المبحث الثالث
الجانب الفكري للبحث
اوال :مفهوم جودة الخدمة المضفية
تعد الجودة من اركان المنافسة االوىل الي منتج او خدمة تقدم للزبون سواء كان هذا الزبون
فردا او منظمة ،قطاعا عاما او خاصا ،فالدخول اىل منظمة التجارة العالمية ،وزيادة التكتالت
ر
ه البقاء لألقوى يف
االقتصادية ،وظهور شكات متعددة الجنسيات دعوة تكون الجودة ي
ه الدليل عىل عنض المنافسة
االسواق االقتصادية المضفية ،والجودة يف الخدمة المضفية ي
(اوسلو وبطرس ،2008 ،الصفحات  .)28-9وان تعريف جودة الخدمة المضفية عملية صعبة
مقارنة بجودة المنتجات والخدمات ،عىل اعتبار ان الجودة المدركة يف الخدمة المضفية
فق المنتجات يمكن قياسها بسهولة من خالل
تختلف عن الجودة يف المنتجات الملموسة ،ي
ر
مؤشات موضوعية مثل االداء والسمات المادية والمتانة ،اما يف الخدمة المضفية يكون تقييم
ر
الت يحصل عليها من الخدمة
الزبون لجودة الخدمة عىل اساس عملية التقديم والمنافع ي
موظق المضف مع الزبون فضال عن الشية والخصوصية ودقة المعلومات
وطريقة تعامل
ي
والشعة يف تقديم الخدمة المضفية ) .(Islam, 2011, p. 15ويكمن مفهوم جودة الخدمة
المضفية يف إدراك الزبائن للخدمة ،ومن هنا نجد التباين ربي ما يراه الزبائن عىل انه مصدر
وبي ما تراه ادارة المضف عىل انه مصدر ذلك الرضا (ابو معمر ،2005 ،صفحة .)80
رضاهم ر
ر
خدم متكامل يرف بالخدمة
ويعي عن إدراك الزبون لجودة الخدمة المضفية بانه مضمون
ر
ي
المضفية اىل مستوى تفضيالت وتوقعات الزبون ،فهو يتضمن مفهوم الخدمة الجوهرية
والحقيقية هنا فان المضف يقوم بتقديم خدمة مضفية متكاملة ذات مضمون يعكس
التنافس ).(Kotler & Armstrong, 2004, p. 279
ويعي (عبد المالك ،2015 ،صفحة
ر
غي ملموسة من طرف
 .)51عن جودة الخدمة المضفية عىل انها عبارة عن تضفات وانشطة ر
وه عبارة عن كل ما يقدم من قبل المضف يف الوقت نفسه تعد مصدر من
اىل طرف اخر ي
ويشي تعريف ) (Iyer, 1997, p. 15اىل طبيعة تسليم
مصادر ارباح البنك من خالل العالقة  .ر
ر
ر
ه موضوعة يف مجموعة من المؤشات مثل عرض
الت يقدمها المضف كما ي
الخدمة المضفية ي
الخدمة المنجزة وتأخر وصول الخدمة وقد ركز )(Kotler & Armstrong, 2004, p. 302
عىل التمايز فيما تقدمه المؤسسات المضفية وطريقة تقديمها للخدمة فيما يتعلق بالخصائص
ر
الت من شانها تمايز ما تقدمه مؤسسه مضفية عن مؤسسة اخرى  .فمثال
التقنية واالبداعية ي
قدمت بعض المؤسسات المضفية لزبائنها خدمة العمليات المضفية من خالل ر
االنينيت
كأفضل وسيلة للحصول عىل الخدمة المضفية بال من تحمل االعباء المالية والجسدية
والذهنية للذهاب للمؤسسة لغرض الحصول عىل الخدمة .ومما تجدر االشارة اليه ان هناك
التاىل ).(Payne, 1996, p. 181
خمسة مستويات لجودة الخدمة المضفية يمكن تحديدها ب ي
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❖
❖
❖

❖
❖

ر
الت يتوقع الزبائن ان
الجودة المتوقعة :وتمثل مستوى الجودة يف الخدمات المضفية ي
يحصلوا عليها من المضف الذين يتعاملون معه.
ر
ر
والت
الت تقدمها لزبائنها ي
ه ما تدركه ادارة المضف من نوعية الخدمة ي
الجودة المدركة :ي
عاىل.
تعتقد انها تشبع حاجاتهم ورغباتهم بمستوى ي
وتعي عن مدى التوافق والقدرة يف استخدام اساليب تقدم الخدمة بشكل
الجودة الفعلية :ر
موظق البنك من مستوى توقع الزبائن
يرض الزبائن .بعبارة اخرى كيف يرفع
جيد
ي
ي
للحصول عىل الخدمة المضفية.
ر
الت تخضع للمواصفات النوعية للخدمة المضفية.
ه الجودة ي
الجودة الفنية :ي
الجودة المروجة للزبائن :مدى الرضا والقبول الذي يمكن ان يحصل عليه المضف من
زبائنه ومن تلقيهم الخدمات المقدمة لهم.

ه كل نشاط او تضف يقدم
وتأسيسا عىل ما تقدم يرى الباحثون ان جودة الخدمة المضفية ي
من قبل المضف تجاه الزبائن لغرض االرتقاء بمستوى توقعاتهم وتحقيق رضاهم التام حارصا
ر
بمعايي االداء واداء االعمال
واالليام
والتحسي المستمر
ومستقبال ،وذلك من خالل التطوير
ر
ر
المضفية بالشكل الصحيح.

ثانيا :خصائص جودة الخدمة المضفية
يمكن الحديث عن خصائص الخدمة المضفية من خالل ثالث عنارص أساسية
وه:
) (Http;//business-Uobabylon- edu .iqي
❖ جاهزية الخدمة المضفية:
التجهيات والتسهيالت المستخدمة يف
وتشي اىل جاهزية
ر
ر
المضف ،وقد جاء تعريف اللجنة الكهروتقنية الدولية ) (IECللجاهزية عىل انها قدرة
التجهيات المضفية عىل البقاء يف حالة تمكنها من انجاز وظيفتها بالشكل ،المطلوب
ر
ر
ضمن ظروف ووقت محدد بافياض توافر جميع المواد الخارجية المطلوبة (الضن،
التجهيات المضفية او فشلها
 ،2007صفحة  . )218اي انها ترتبط باحتمال عدم توقف
ر
يعي عنه بالجاهزية التشغيلية ) ،(Operational availabilityكما
يف اداء مهامها وهو ما ر
ر
الزمت
الت تأخذ بنظر االعتبار المعدل
ي
يستخدم مصطلح الجاهزية االساسية (المتأصلة) ي
الزمت لإلصالح.
ربي توقعات الفشل والمعدل
ي
❖ الموثوقية (قابلية االعتماد والمعولية) :تعد الموثوقية احدى الخصائص الحرجة لجودة
الخدمة المضفية.
وتشي اىل قدرة المضف عىل تقديم المستوى المتوقع من الخدمة يف
ر
ر
الت تتعامل بها المؤسسة المضفية مع مشاكل خدمات الزبائن،
جميع االوقات ،والكيفية ي
واداء الخدمات المناسبة ألول مرة ،فضال عن تقديم الخدمات يف غضون الوقت الموعود
خاىل من االخطاء & (Iberahim, Mohd, Mohd,
به والحفاظ عىل سجل
ي
 Saharuddin, 2016, p. 15).وتعد هندسة الموثوقية )(Reliability engineering
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فه تهدف يف ظل عولمة الخدمة
اداة مهمة
ر
لتحسي جودة الخدمات يف المصارف ،ي
ر
الحقيق الذي
المضفية اىل ايجاد اسباب فشل الخدمة المضفية والوقوف عىل السبب
ي
ادى اىل هذا الفشل ،اي زيادة امكانية المقاومة لمنع حدوث اي خطا او فشل يف المعامالت
ر
الت رتيكها االخطاء ،ومعدالت
المضفية اثناء تسليمها للزبائن ،ومن ثم البحث يف النتائج ي
والسىع لتخفيض اثارها عىل جودة المعامالت المضفية
الفشل ومحاولة دراستها
ي
المتنوعة
ر
تحسي ادائها من خالل تقييم اداء المورد البشي وترقيته من
❖ االداء :تحاول المصارف
ر
التجهيات والتقنيات المستخدمة،
خالل برامج التدريب والتأهيل المناسبة ورفع كفاءة
ر
المضف ككل .ويضيف (Frei & Others, 1999, p.
وبالتاىل رفع كفاءة اداء الجهاز
ي
ي
) 210يف ظل العولمة تزداد حدة المنافسة والتحسينات التقنية يف تسليم الخدمات
ر
ر
اتيح يف ظل الصناعة المضفية اىل جودة الخدمة
المضفية ،وينتقل الي ر
كي االسي ر ي
التحسي المستمر يف هذه الجودة يعد متطلبا اساسيا
المقدمة بدال من السعر ،لذا فان
ر
العالم وانه البد من النظر
وهاما للنجاح يف صناعة الخدمات المضفية عىل المستوى
ي
ر
الت تتطلبها الخدمات المضفية وطرائق تسليمها ،وتعزيز القدرة عىل
الدائم يف
ر
التغيات ي
الكبي عىل اداء المضف لذا
دعم القنوات المتعددة لتسليم الخدمات المضفية ذات االثر ر
فان مفهوم جودة الخدمة المضفية يجب ان يتضمن انتظام تقييم الخدمة المضفية
حول القيمة المحددة من قبل زبائن المضف.

ثالثا :ابعاد جودة الخدمة المضفية
والباحثي اىل دمج
ابعاد(معايي) جودة الخدمات المضفية ،ولجأ العديد من الكتاب
تعددت
ر
ر
ه
معايي الجودة بخمسة
وتوحيد
ر
ر
معايي تمثل تقيم الزبون لجودة الخدمة يف ضوئها ي
)(Zeitam, Bitner, & Gremier, 2006, p. 116
وتعي عن قدرة المضف من وجهة نظر الزبائن عىل تقديم الخدمة يف الوقت
 -1االعتمادية :ر
الذي يطلبه الزبون وبدقة ترض طموحه ،وتعي ايضا عن مدى وفاء البنك ر
بالياماته تجاه
ر
ي
ر
الت يقدمها موثوقة جدا ).(Davis & J.Aquilano, 2003, p. 220
الزبون وان الخدمة ي
ويشي ) (Kotler P., 2000اىل ان االعتمادية من الوسائل الطبيعية للمضف وقدرته عىل
ر
تقديم خدمة بشكل موثوق ودقيق ،وتقدم المصارف الخدمات حسب هيكلية محددة
يجب مراعاتها عند موعد التسليم ،وتقديم الخدمة ،وحل المشكالت والسعر .اذ يجري
ر
ر
المميات
لت تخص
ر
التعامل مع المضف الذي يليم بهيكلية االعمال وخاصة تلك ا ي
الجوهرية للخدمة ،والمصارف يجب ان تكون مدركة لتوقعات الزبون (العفيشات،2001 ،
صفحة )84
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االستجابة :ويقصد بها الرغبة يف المساعدة ،والقدرة عىل التعامل ،الفعال مع كل متطلبات
الزبائن واالستجابة لشكاويــهم والعمل عىل حلها بشعة وكفاءة بما يقنع الزبائن بأنهم محل
ر
احيام وتقدير من قبل البنك الذين يتعاملون معه.
(الديوج ،2003 ،صفحة )20
ويشي
ر
ر ي
لك يكون متفوقا ببعد االستجابة ان يكون واثقا يف صورة المعالجة
انه يجب عىل المضف ي
لتسليم الخدمة ومعالجة الطلبات من نقطة رؤية الزبون أكي من نقطة رؤية المضف ،وان
ر
الت تعكس رؤية المضف لإلجراءات الداخلية
ر
المعايي الخاصة بالشعة والمدة المحددة ي
كثيا عن متطلبات الزبون للشعة والمدة المحددة.
المطلوبة ربما تختلف ر
الثقة واالمان :وهو االطمئنان من قبل الزبون بان الخدمة المقدمة للزبائن تخلو من الخطأ
النفس والمادي .ويرى & (Davis
والخطر او الشك وهو يشمل كل من االطمئنان
ي
ر
الت تعتقد بها الزبائن يف
) .J.Aquilano, 2003, p. 220بانها المصداقية واالمان
ر
الممية ي
ر
الت يدركها الزبون كالمخاطر
المضف ويميل هذا البعد اىل اهمية واضحة للخدمات ي
والشعور بعدم التأكد بخصوص قدرته عىل تقييم منافعها ومخرجاتها كالخدمات المضفية
التامي وكسب الثقة يتجسد بالشكل الذي يربط الزبون بالمضف مثل وسطاء
وخدمات
ر
التامي.
االوراق المالية ووكاالت
ر
التعاطف :وهو ابداء روح الصداقة والحرص عىل الزبون واشعاره بأهميته والرغبة يف تقديم
الخدمة حسب حاجاته .كما ويتجسد هذا المعيار يف المصارف بالقدرة عىل التفاعل وخلق
عالقات رشاكة ر
اسياتيجية مع الزبائن والخدمة حسب طلب الزبون
الملموسية:
وتعت الدليل المادي للخدمة ،ويتم التعرف عىل الملموسية بسهولة من خالل
ي
للموظفي ر
حت يتمكنوا من تقديم
وتوفي المكان المناسب
لموظق المضف،
الرسم
الزي
ر
ر
ي
ي
خدمة جديدة للزبون بالوقت المناسب ) .(Davis & J.Aquilano, 2003, p. 220ويرى
مبات المضف
تعت كل الجوانب المادية المتعلقة بالخدمة مثل
ي
) (Kotlerان الملموسية ي
والتجهيات الالزمة
والتقنيات الحديثة المستخدمة فيه والتسهيالت الداخلية لألبنية
ر
لتقديم الخدمة ومظهر الموظف ).(Kotler P. , 2000, p. 59

المبحث الرابع
اإلطار العمىل للدراسة
العمىل للدراس ـ ـ ـ ــة عىل ثالث جوانب رئيس ـ ـ ـ ــية ،الجانب األول يتعلق بمقاييس
يتض ـ ـ ـ ــمن اإلطار
ي
الدراس ـ ـ ـ ــة ،وهذه الفقرة تتض ـ ـ ـ ــمن تحديد المقاييس المس ـ ـ ـ ــتعملة يف البحث وبيان عدد فقرات
الداخىل .والجانب
ومص ــدر الحص ــول عىل المقياس ومعامل كرونباخ إلفا للتحقق من االتس ــاق
ي
لمتغيات الدراســة .إما الجانب الثالث فيتعلق باختبار
ـات
ر
الثات يتعلق بقضــية الوصــف اإلحصـ ي
ي
فرضيات الدراسة.
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ا
أول .مقاييس الدراسة
رئيسي هما:
مقياسي
اعتمدت الدراسة الحالية عىل
ر
ر
 -1مقياس المنظمة الذكية ).(INOR
 -2مقياس جودة الخدمة المضفية )(QSBA
تفصيىل لهذه المقاييس.
والجدول رقم ) (2يقدم توضيح
ي
الخماس .وقد تراوحت
)(Likert
مقياس
عىل
باالعتماد
البحث
وقد ص ـ ـ ـ ــممت جميع مقاييس
ي
وه مقبولـ ــة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـ ــا يف البحوث اإلداريـ ــة
قيم معـ ــامـ ــل كرونبـ ــاخ إلفـ ــا ربي ) (0.89-0.77ي
ر
والت تـدل عىل أن
والس ـ ـ ـ ـ ــلوكيــة الن قيمتهــا ر
أكي ) ،(Nunnaly & Bernstein,1994) (0.75ي
الداخىل.
المقاييس تتصف باالتساق
ي
جدول ) (2ملخص مقاييس البحث
المقياس

عدد
الفقرات

الرمز

كرونباخ ألفا

مصدر المقياس

المنظمة الذكية
ر
االسياتيجية
 .1الرؤية

35

INOR

0.75

5

VIST

0.78

ر
.2
المشيك
المصي
ر

5

SHFA

0.81

بالتغيي
 .3الرغبة
ر

5

DECH

0.83

-4القلب

5

HEA

0.88

 .5االنتظام والتوافق

5

ALCO

0.87

 .6تطوير المعرفة

5

DEKN

0.91

 .7ضغط االداء

5

PRWO

0.86

جودة الخدمة المضفية

20

QBAS

0.92

)(Albrecht,2002

))Islam,2011

ً
ثانيا :اإلحصاءات الوصفية
لمتغيات الـدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة،
يالحظ يف الجـدول ) (3األوس ـ ـ ـ ـ ــاط الحس ـ ـ ـ ـ ــابيـة ،واالنحرافـات المعيـاريـة
ر
ر
وكاالت:
ي
 .1المنظمة الذكية ))INOR
ر
ر
ـات عام بلغ
الرؤية االس ـ ــياتيجية ( :)VISTحص ـ ــل بعد الرؤية االس ـ ــياتيجية عىل متوس ـ ــط حسـ ـ ـ ر ي
) (3.51وبانحراف معياري عام بلغ ) ،(0.79مما يش رـي إىل انسـجام اإلجابات الواردة بخصـوص
ايجات مرتفع من
ـات العام لهذا البعد عىل وجود تقبل
ري
فقرات هذا البعد .ويدل الوسـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ر ي
أكي نسـ ـ ـ ـ ــبيا من
ـات ر
قبل افراد عينة الدراسـ ـ ـ ـ ــة تجاه توفر هذا البعد الن قيمة الوسـ ـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ـ ـ ر ي
الفرض ).(3
المتوسط
ي
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ر
ـات لبعد المص رـي المش رـيك ) (SHFAمقدار )(3.62
❖ المصي المشيك :بلغ المتوسـط الحس ر ي
وبانحراف معياري عام بلغ ) ،(0.83مما يش ـ ـ ـ ـ ـ رـي إىل انس ـ ـ ـ ـ ــجام واتس ـ ـ ـ ـ ــاق اإلجابات الواردة
الهيكىل عىل
ـات العام لبعد رأس المال
بخصـوص فقرات هذا البعد .ويدل المتوسـط الحس ر ي
ي
ايجات متوسط من قبل افراد العينة اتجاه توفر هذا البعد الن قيمة المتوسط
وجود تقبل
ري
الفرض ).(3
أكي من المتوسط
الحسات ر
ي
رين
:
ـات عام بلغ
ـ
ـ
ـ
س
ح
ـط
ـ
ـ
س
متو
عىل
)(DECH
التغيي
ف
الرغبة
بعد
ـل
ـ
ـ
ـ
ص
ح
التغيي
ف
❖ الرغبة
ر
ري
ي
) (3.02وب ــانحراف معي ــاري ع ــام بلغ ) ، (1.01مم ــا ي ــدل عىل اتس ـ ـ ـ ـ ـ ــاق اإلج ــاب ــات الواردة
ـات العام لهذا البعد عىل وجود تقبل
بخصــوص فقرات هذا البعد .ويشـ رـي المتوســط الحسـ ر ي
معتدل من وجهة نظر افراد عينة الدراسـ ـ ـ ــة اتجاه تواجد هذا البعد ،الن قيمة المتوسـ ـ ـ ــط
الفرض ).(3
الحسات مقاربة من المتوسط
ري
ي
ـات عام بلغ ( )2.95وبانحراف
❖ القلب :حص ـ ـ ـ ـ ــل بعد القلب ( )HEAعىل متوس ـ ـ ـ ـ ــط حس ـ ـ ـ ـ ـ ير
المجيبي تجاه هذا
معياري بلغ ( ،)1.11مما يدل عىل وجود تقبل معتدل من وجهة نظر
ر
الفرض ()3
الحسات مقاربة من المتوسط
البعد الن قيمة الوسط
ري
ي
:
ـات لبعد االنتظام والتوافق ))ALCO
❖ االنتظام والتوافق ( )ALCOبلغ المتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ـ ر ي
عىل مقــدار ( )3.66وبــانحراف معيــاري بلغ ( ،).75ممــا يــدل عىل انس ـ ـ ـ ـ ـجــام اجــابــات افراد
ايجات مرتفع تجاه
ـات عىل وجود تقبل
ري
العينة تجاه هذا البعد ،ويش ـ ـ ـ رـي المتوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ر ي
أكي من ()3
هذا البعد الن قيمة الوسط
الحسات ر
ري
❖ تطوير المعرفة ):)DEKN
ـات عام
ـ
س
ح
ـط
ـ
س
متو
عىل
)
DEKN
(
المعرفة
تطوير
بعد
ـل
ـ
ص
ح
ري
بلغ ( )3.68وبـ ــانحراف معيـ ــاري بلغ ( ،) .74ممـ ــا يـ ــدل عىل اتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق االجـ ــابـ ــات الواردة
ـات العام لهذا البعد عىل وجود تقبل
بخصــوص فقرات هذا البعد ،ويشـ رـي المتوســط الحسـ ر ي
المجيبي تجاه فقرات هذا البعد.
ايجات مرتفع من وجهة نظر
ر
ري
:
ـات لبعد ض ـ ـ ــغط العمل ) )PRWOعىل
ـ
ـ
ـ
س
الح
ـط
ـ
ـ
ـ
س
المتو
بلغ
)
PRWO
(
االداء
غط
❖ ض
ري
مق ــدار ( )3.69وب ــانحراف معي ــاري بلغ ( ،) .75مم ــا ي ــدل عىل اتس ـ ـ ـ ـ ـ ــاق االج ــاب ــات الواردة
ـات العام لهذا البعد عىل وجود تقيل
بخصــوص فقرات هذا البعد ،ويشـ رـي المتوســط الحسـ ر ي
ايجات مرتفع من وجهة نظر افراد العينة تجاه فقرات هذا البعد.
ً ري
لمتغي المنظمة الذكية حس ـ ــب أبعاده الرئيس ـ ــة
ـات العام
ر
ووفقا لما تقدم فأن المتوس ـ ــط الحس ـ ـ ر ي
الس ـ ــبعة بلغ ) (3.44وبانحراف عام بلغ ) (0.85مما يدل عىل وجود االتس ـ ــاق يف إجابات عينة
ً
ـات عن وجود
الدراس ــة تجاه األبعاد األس ــاس ــية لهذا
المتغي .وعموما ر
ر
يعي هذا المتوس ــط الحسـ ـ ر ي
ً
ـات نس ـ ـ ـ ـ ــبيـا اتجـاه توفر أبعـاد المنظمـة الـذكيـة .اذ يالحظ بـان بعـد (ض ـ ـ ـ ـ ــغط االداء) قد
تقبـل ايج ر ي
حي
حصـ ـ ـ ــل عىل المتوسـ ـ ـ ــطات الحسـ ـ ـ ــابية بمقدار ( )3.69وانحراف معياري بلغ ( ،)0.75يف ر
حص ـ ـ ــل بعد (القلب) عىل اقل المتوس ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ــابية بمقدار ( )2.95وانحراف معياري بلغ
(.)1.11
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جدول )(3
لمتغي المنظمة الذكية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
ر
ومتغي جودة الخدمة المضفية
ر
Study
variables
Summary
statistics

QBAS

PRWO

DEKN

ALCO

HEA

DECH

SHFA

VIST

INOR

3.37

3.69

3.68

3.66

2.95

3.02

3.62

3.51

3.44

Mean

0.94

0.75

0.74

0.75

1.11

1.01

0.83

0.79

0.85

Standard
deviation

المصدر :نتائج الحاسوب من احتساب الباحث

الحسات العام لجودة الخدمة المضفية
 - 2جودة الخدمة المضفية  :QBASبلغ المتوسط
ري
) )QBASحسب أبعاده الرئيسة الخمسة ) (3.37وبانحراف عام بلغ ) (0.94مما يدل عىل
ً
يعي هذا
وجود االتساق يف إجابات عينة الدراسة تجاه األبعاد األساسية لهذا
المتغي .وعموما ر
ر
مضف (الرشيد والرافدين) عينة الدراسة
ايجات لدى زبائن
الحسات عن وجود تقبل
المتوسط
ري
ري
ي
متغي جودة الخدمة المضفية.
تجاه توفر أبعاد ر
ً
ثالثا .اختبار الفرضيات
 .1الفرضية الرئيسة األوىل:
ن
"توج د اعالق ة ارتب اط موجب ة ذات دالل ة إحص ائي ة بي االمنظم ة ال ذكي ة ب دالل ة ابع اده ا
مجتمعة وجودة الخدمة المضفية بداللة ابعادها مجتمعة "
اعتمدت يف هذه الدراسة عىل معامل االرتباط البسيط ) (Pearsonالختبار الفرضية الرئيسة
والمتغي
المتغي المستقل (المنظمة الذكية)
األوىل والمتمثلة بعالقات االرتباط ربي أبعاد
ر
ر
المعتمد (جودة الخدمة المضفية) .إذ يظهر الجدول ) (3مصفوفة معامالت االرتباط البسيط
المتغيات .وقبل الدخول يف اختبار الفرضيات الفرعية الثالث لهذه
) (Pearsonربي أبعاد هذه
ر
ً
يشي أيضا إىل حجم العينة ) (150ونوع االختبار ).(2-tailed
الفرضية فان الجدول ) (3ر
يشي إىل اختبار معنوية معامل االرتباط من خالل مقارنة قيمة )(t
ومختض ) (Sig.يف الجدول ر
.
غي أن يظهر قيمها فإذا ظهر وجود عالمة )**( عىل معامل
المحسوبة مع الجدولية من ر
أكي من الجدولية .ويتم الحكم عىل مقدار قوة
يعت بان قيمة ) (tالمحسوبة ر
االرتباط فان هذا ي
ر
وكاالت:
معامل االرتباط يف ضوء قاعدة )،(Cohen & Cohen, 1983
ي
* عالقة االرتباط منخفضة :إذا كانت قيمة معامل االرتباط اقل من 0.10
* عالقة االرتباط معتدلة :إذا كانت قيمة معامل االرتباط ربي 0.30 - 0.10
* عالقة االرتباط قوية :إذا كانت قيمة معامل االرتباط أعىل من 0.30
ه:
وتتفرع من هذه الفرضية ثالث فرضيات فرعية ي
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أ -توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحص ائية ن
بي بعد الرؤية االس رياتيجية مع متغي جودة
الخدمة المضفية
أكي من )0.30
قيمتها
(الن
قوية
ارتباط
عالقات
هنالك
بان
)(3
االرتباط
مصفوفة
يظهر جدول
ر
ر
ومتغي جودة الخدمة
وذات داللة معنوية عند مستوى ) (% 1ربي بعد الرؤية االسياتيجية
ر
ومتغي جودة الخدمة المضفية ).(0.43
المضفية .اذ بلغت معامالت االرتباط ربي هذا البعد
ر
وتدعم هذه النتيجة صحة الفرضية الفرعية ( )1بشكل كامل.
ر
ب -توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحص ائية ن
بي بعد المص ي المش يك مع متغي جودة
الخدمة المضفية
يعرض جدول مصفوفة االرتباط ) (4بان هنالك عالقات ارتباط قوية وذات داللة معنوية عند
ر
ومتغي جودة الخدمة المضفية بأبعادها مجتمعة .اذ
المشيك
المصي
مستوى ) (%1ربي بعد
ر
ر
ومتغي جودة الخدمة المضفية ).(0.526
بلغت قيم معامالت االرتباط البسيط ربي هذا البعد
ر
كىل.
بشكل
وتدعم هذه النتيجة صحة الفرضية الفرعية ()2
ي
ن
ن
ج -توج د عالق ة ارتب اط ذات دالل ة إحص ائي ة بي بع د الرغب ة ف التغيي ومتغي جودة
الخدمة المضفية.
يوضح جدول مصفوفة االرتباط ) (4بان هنالك عالقات ارتباط قوية وذات داللة معنوية عند
ومتغي جودة الخدمة المضفية ،إذ بلغت قيم
التغيي
مستوى ) (% 5ربي بعد الرغبة يف
ر
ر
.
والمتغي المذكور ) (0.209وتدعم هذه صحة
معامالت االرتباط البسيط ربي هذا البعد
ر
جزت.
الفرضية الفرعية ( )3بشكل
ي
ن
د -توج د عالق ة ارتب اط ذات دالل ة إحص ائي ة بي بع د القل ب ومتغي جودة الخ دم ة
المضفية.
يظهر جدول مصفوفة االرتباط ( )4بان هناك عالقات ارتباط قوية الن قيمتها أكي من ()0.30
ومتغي جودة الخدمة المضفية ،اذ
وذات داللة معنوية عند مستوى ( )%1ربي بعد القلب
ر
.
والمتغي المذكور ( )0.61وتدعم هذه
بلغت قيم معامالت االرتباط البسيط ربي هذا البعد
ر
النتيجة صحة الفرضية الفرعية ( )4بالكامل.
ن
ـه – توج د عالق ة ارتب اط ذات دالل ة احص ائي ة بي بع د االنتظ ام والتوافق ومتغي جودة
الخدمة المضفية.
يظهر جدول مصفوفة االرتباط ( )4بان هناك عالقات ارتباط قوية الن قيمتها أكي من ()0.30
ومتغي جودة الخدمة
وذات داللة معنوية عند مستوى ( )%1ربي بعد االنتظام والتوافق
ر
والمتغي المذكور (.)0.59
المضفية ،اذ بلغت قيم معامالت االرتباط البسيط ربي هذا البعد
ر
وتدعم هذه النتيجة صحة الفرضية الفرعية ( )5بالكامل.
ر
و  -توجد عالقة ارتباط ذات داللة احص ائية ن
بي بعد نش المعرفة ومتغي جودة الخدمة
المضفية
يعرض جدول مصفوفة االرتباط ( )4بان هنالك عالقات ارتباط قوية وذات داللة معنوية عند
مستوى ( )%1ربي بعد ر
ومتغي جودة الخدمة المضفية بأبعادها مجتمعة .اذ
نش المعرفة
ر
والمتغي المذكور ( .)0.526وتدعم هذه
بلغت قيم معامالت االرتباط البسيط ربي هذا البعد
ر
كىل.
النتيجة صحة الفرضية الفرعية ( )6بشكل ي
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ز -توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية ن
بي بعد ضغط االداء ومتغي جودة الخدمة
المضفية
يعرض جدول مصفوفة االرتباط ( )4بان هنالك عالقات ارتباط قوية وذات داللة معنوية عند
ومتغي جودة الخدمة المضفية بأبعادها مجتمعة .اذ
مستوى ( )%1ربي بعد ضغط االداء
ر
.
والمتغي المذكور ( )0.46وتدعم هذه
بلغت قيم معامالت االرتباط البسيط ربي هذا البعد
ر
كىل.
النتيجة صحة الفرضية الفرعية ( )7بشكل ي
مع مالحظة وجود عالقة ارتباط قوية ربي أبعاد المنظمة الذكية وجودة الخدمة المضفية
بأبعادها مجتمعة .اذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما ( )0.588عند مستوى ( ،)%1وتدعم
هذه النتيجة صحة الفرضية الرئيسة بشكل كامل.
جدول )(4
ن
مصفوفة معامالت االرتباط البسيط بي أبعاد متغيات الدراسة
Statistical parameters
Variables
)Independent variable (QBAS
0.43
*0.02
150
0.526
**0.001
150
0.209
*0.039
150
0.61
**0.001
150
0.59
**0.001
150
0.526
**0.001
150
0.46
*0.04
150
0.588
**0.001
150

Pearson correlation
)Sig.(2-tailed
N
Pearson correlation
)Sig.(2-tailed
N
Pearson correlation
)Sig.(2-tailed
N
Pearson correlation
)Sig.(2-tailed
N
Pearson correlation
)Sig.(2-tailed
N
Pearson correlation
)Sig.(2-tailed
N
Pearson correlation
)Sig.(2-tailed
N
Pearson correlation
)Sig.(2-tailed
N

VIST

SHFA

DECH

HEA

ALCO

DEKN

PRWO

INOR

)* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed
)** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed
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 .2الفرضية الرئيسة الثانية
ن
"يوجد تأثي إيجائ ذو داللة إحصائية للمنظمة الذكية كمتغيكىل مستقل ف جودة الخدمة
ً
ً ً
المضفية بوصفه متغيا كليا تابعا" تركز هذه الفرضية عىل عالقة األثر ربي أبعاد المنظمة
ر
ر
التغيي ،القلب ،االنسجام والتوافق،
المشيك ،الرغبة يف
المصي
االسياتيجية،
الذكية (الرؤية
ر
ر
ومتغي جودة الخدمة المضفية .وكما يظهر من خالل الجدول
تطوير المعرفة ،ضغط االداء)
ر
ُ
ر
تأثي ذات داللة معنوية ( )0.382,P<0.01ربي بعد الرؤية االسياتيجية
( )5فأن هنالك عالقة ر
ُ
ر
المصي المشيك سيكون ايضا
وجودة الخدمة المضفية ،وتتنبأ هذه الفرضية كذلك بأن بعد
ر
متغي جودة الخدمة المضفية.
تأثي ذات داللة معنوية عند مستوى ( )0.372عىل
ر
له عالقة ر
تأثي معنوية ال عند مستوى ( )%1وال مستوى ( )5%ربي
تبي النتائج عدم وجود عالقة ر
كما ر
ومتغي جودة الخدمة المضفية ) .)0.143,P>0.5وتظهر
التغيي يف السلطة
بعد الرغبة يف
ر
ر
تفسي ( )%28فقط من
التغيي كأحد أبعاد المنظمة الذكية يساهم يف
النتائج إن بعد الرغبة يف
ر
ر
غي داخلة
التغيي الحاصل يف جودة الخدمة المضفية ،وان ( )%72يعود لتدخل عوامل أخرى ر
ر
اإلحصات وجاءت هذه النتيجة مغايرة لتوقعات الدراسة ،وكما يظهر من خالل
يف النموذج
ي
تأثي ذات داللة معنوية ( ) =0.485,P<0.01ربي بعد القلب
الجدول ( )5فان هناك عالقة ر
ويبي الجدول ( )5بان بعد االنسجام والتوافق سيكون له
ر
ومتغي جودة الخدمة المضفية ,ر
وتبي النتائج
تأثي
ر
ايجات عىل جودة الخدمة المضفية عند مستوى داللة ( ،),0.525 P<0.01ر
ري
تأثي معنوية ال عند مستوى ( )%1وال مستوى ( )%5ربي بعد تطوير المعرفة
عدم وجود عالقة ر
متغي جودة الخدمة المضفية ( ،) 0.140, P>0.5وتظهر النتائج ان بعد تطوير المعرفة
وبي ر
ر
التغي الحاصل يف جودة الخدمة
تفسي ( )%29من
كأحد أبعاد المنظمة الذكية يساهم يف
ر
ر
اإلحصات وجاءت
غي داخلة يف النموذج
المضفية وان ( )%71يعود لتدخل عوامل أخرى ر
ي
تأثي ذات داللة
هذه النتيجة مغايرة لتوقعات الدراسة ،وكما يوضح الجدول ( )5وجود عالقة ر
معنوية ( ) = 0.573 , P<. 0ربي بعد ضغط االداء وجودة الخدمة المضفية.
Independen
)t (QBAS

B

T

R2

Sig.

F

Independent
variable
)(INOR

**.382
**.372

3.96
2.602

.000
.014

0.39
0.70

**11.42
**23.843

VIST
SHFA

.143

.635

.534

0.82

*4.03

DECH

**.485

3.432

.002

0.72

*24.572

HEA

**.525

3.500

.001

0.67

**20.942

ALCO

.140
**.573

..632
3.48

.532
.001

0.29
0.66

*4.04
**20.941

DEKN
PRWO

)* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed.
)**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed
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المبحث الخامس
االستنتاجات والتوصيات
اوال  :االستنتاجات
تأطيا لنتائج البحث نستعرض االستنتاجات التالية:
ر
 -1اظهرت المصارف عينة الدراسة اهتماما واضحا ببعد ضغط االداء ،حيث حصل هذا البعد
العاملي يف اقسام وشعب المصارف
عىل اعىل المتوسطات الحسابية ،مما يدل عىل ان
ر
وماه المساهمات المطلوبة منهم ،فضال
عينة الدراسة يتفهمون ادوارهم ومسؤولياتهم،
ي
عىل ان تلك االدارات تعمل عىل توضيح اهداف االداء وتوقعاته.
 -2هناك قدرا معتدال من ر
التغيي ،ما
اليام ادارات المصارف عينة الدراسة تجاه الرغبة يف
ر
يتطلب من االدارات المذكورة العمل بشكل أفضل عىل تطوير الخدمات المضفية ،بما
التغيي يف بيئة العمل ،كما يتوجب عليها تشجيع العام رلي عىل ايجاد
يتواكب مع متطلبات
ر
طرق أفضل إلنجاز اعمالهم.
الخيات
 -3هناك توجه ملموس لدى ادارات المصارف عينة الدراسة يف مجال تشجيع
ر
للعاملي ،فضال عن تقديرها للمؤهالت العلمية والمعرفة واعتبارها
والمهارات المتنوعة
ر
مواد رئيسة ومهارات عمل.
العاملي
 -4تسىع ادارات المصارف عينة الدراسة اىل تسهيل اجراءات العمل من خالل اداء
ر
تحسي قيمة الخدمات
لتمكي انظمة المعلومات من
ألعمالهم ومهامهم ،كما انها تسىع
ر
ر
ر
الت يقدمونها لزبائنهم.
ي
ر
العاملي يف المضف،
بالمصي المشيك لدى
 -5اكدت نتائج الدراسة عىل اهمية الشعور
ر
ر
والتأكيد من قبل االدارة المضفية يف المصارف المبحوث فيها عىل خلق االنتماء
المضف ،من جانب اخر ابدت االدارات
مصيهم مرتبط بنجاح عملهم
واالحساس بان
ر
ي
ر
المضفية قدرا من االهتمام يف مجال تحديد توجهاتها االسياتيجية المستقبلية ،فضال عن
ر
الت توجه عملها بشكل واضح.
امتالكها للتعليمات واالرشادات ي
 -6راشت نتائج التحليل ضعف المصارف عينة الدراسة يف مجال بعد القلب ،حيث حصل
هذا البعد عىل أدت المتوسطات الحسابية ،وهذا ناتج عن ضعف االدارات المضفية تجاه
العاملي عىل بذل جهور اضافية لمساعدة مصارفهم عىل النجاح وتحقيق
تشجيع
ر
العاملي بخصوص فرصهم المهنية
قبل
من
التفاؤل
قلة
عن
فضال
التنظيمية،
االهداف
ر
مع المضف.
ومتغي جودة
 -7عكست نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط معنوية ربي ابعاد المنظمة الذكية
ر
الخدمة المضفية ،ما يؤكد حاجة المصارف اىل االهتمام المستمر بهذه المكونات إذا ما
متمية.
ارادت تحقيق نتائج ر
كمتغي مستقل
تأثي ذو داللة احصائية للمنظمة الذكية
ر
 -8توصلت نتائج الدراسة اىل وجود ر
متغيا كليا تابعا ،وهذا ينسجم مع الفرضية الرئيسة
بوصفها
يف جودة الخدمة المضفية
ر
الثانية والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها.
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ثانيا :التوصيات
التغيي الدائم
معايي الكفاءة يف اختيار القيادات المضفية الذكية القادرة عىل احداث
 -1اعتماد
ر
ر
مضف
ال
العمل
ف
الحديثة
امج
والي
والنظم
الدقيقة
التقنية
االساليب
ادخال
خالل
من
ر
ي
ي
المتمي.
المضف
ر
لغرض االرتقاء بجودة الخدمة المقدمة وتحقيق االداء ر ي
ر
الت تؤكد عىل تطوير
 -2رصورة قيام االدارات
المضفية عينة الدراسة بوضع االسياتيجيات ي
والت ر
الخدمات المضفية ر
ترتق بمستوى الخدمة المضفية يف التعامل مع الزبائن لمواجهة
ي
ي
تحديات المنافسة مع المصارف ر
الت تمارس نفس اعمالها.
ي
 -3رصورة اهتمام االدارة المضفية بتطوير القيم الثقافية ر
بالمصي
الت تؤكد عىل اهمية الشعور
ر
ي
ر
مصيهم يرتبط بنجاح
العاملي يف المضف وخلق االنتماء واالحساس بان
المشيك لدى
ر
ر
المضف.
عملهم
ي
 -4تعزيز سياسات واجراءات المضف يف مجال كسب الزبائن واالحتفاظ بهم من خالل بناء
بالتمي
الثقة معهم ،وبناء عالقات بعيدة المدى ،ومنها تعزيز الصورة الذهنية لدى الزبائن
ر
والتنوع والجودة والشعة واشعار الزبون باللطف والمعاملة الحسنة يف تعامله مع المضف.
واليامج العضية وتطوير التكنولوجيات
 -5رصورة اهتمام البنوك العراقية بتطبيق االنظمة ر
المستخدمة ف تقديم الخدمات للزبائن ،بما يزيد من شعة اداء العمليات ويسمح ر
بنش
ي
المتعاملي مع المضف.
المعلومات فورا ،مما يزيد من ثقة
ر
سىع ادارات المصارف اىل اظهار المصارف بالمظهر الجذاب من خالل وضع معالم
 -6اهمية ي
المية التنافسية.
غيه من المصارف بما يزيد من ر
تميه عن ر
ر
بتوفي قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة تساعد الزبائن عىل تلبية
 -7رصورة ان تقوم المصارف
ر
احتياجهم وترشدهم عند اتخاذ قراراتهم فيما يتعلق باألمور الفنية
العاملي يف المصارف بدورات تدريبية مستمرة
 -8االهتمام ربيامج التدريب من خالل راشاك
ر
مؤهلي لعقد مثل هذه
لغرض اكسابهم مهارات التعامل مع الزبائن من قبل اشخاص
ر
الدورات ،مما يزيد من فرص التنافس مع المصارف.
بالمتعاملي من اجل
أكي بالعالقات العامة كونها اساس عملية اتصال البنك
 -9االهتمام بشكل ر
ر
ر
المحافظة عىل الفهم المشيك والثقة المتبادلة ربي البنك واالطراف المتعاملة معه من
وغيها.
خالل المشاركة يف مؤتمرات ،معارض ،ر

المصادر
المصادر العربية
الديوج .)2003( .النوعية والجودة يف الخدمات دراسة تحليلية الراء المرض
ات سعيدة عبدهللا
 .1ر ي
ر ي
يف عينة من المستشفيات العامة ،مجلة تنمية الرافدين ،العدد  ،25-73موصل ،العراق.
امي ردايدة .)2016( .اثر خصائص المنظمة الذكية يف ادارة االزمات  ,دراسة
 .2ايناس محمد ر
ماجستي مقدمة اىل جامعة ر
الشق
تطبيقية يف المستشفيات الخاصة بمدينة عمان ،رسالة
ر
االوسط  ,كلية االعمال عمان.
ر
.
.
تيسي محمد شحادة العفيشات ( )2001اثرالجودة ورضا الزبون يف تحديد االسياتيجية
.3
ر
التسويقية للخدمة المضفية ،دراسة تحليلية الراء عينة من المصارف التجارية األردنية ،اطروحة
غي منشورة.
دكتوراه فلسفة يف ادارة االعمال ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل ر
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.4

.5

.6
.7

.8

.9

.10

.11

.12
.13

التنظيم يف التحول اىل
حسي .)2017( .دور ابعاد التعلم
اض ،وسجا جواد
ر
جواد محسن ر ي
ي
منظمات ذكية ،دراسة تحليلية الراء عينة من رؤساء االقسام يف بعض جامعات الفرات
االوسط,مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية  ,المجلد  ,19العدد الثالث .القادسية
عىل اوسلو ،و لؤي لطيف بطرس .)2008( .تقييم مستوى جودة الخدمات المضفية من
ر
خيي ي
وجهة نظر الزبائن  :دراسة استطالعية آلراء عينة من الزبائن مصارف مدينة دهوك تنمية الرافدين
 .)30(89دهوك.
العرت ,مؤسسة
رعد حسن الضن .)2007( .عولمة جودة الخدمة المضفية ،دار التواصل
ري
الوراق ر
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