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المستخمص:
تيدف الدراسة إلى تحديد دور خصائص المنظمة المتعممة في تعزيز جودة الخدمة المصرفية في

عينة من المصارف األىمية ،إذ اشتممت الدراسة عمى عينة بمغت ( )24موظفاً من العاممين في

المصارف عينة الدراسة ومنطمقة من نموذج افتراضي يأخذ بنظر االعتبار طبيعة وأبعاد العالقة بين

متغيرات خصائص المنظمة المتعممة وجودة الخدمة المصرفية ،واسترشادا بيذا األنموذج تم بناء
فرضيتين رئيسيتين تنبثق منيا مجموعة من الفرضيات الفرعية  ،والختبارىا تم االعتماد عمى مجموعة
من األساليب اإلحصائية في برنامج ) )spssوتوصمت الدراسة إلى استنتاجات ميمة منيا إثبات

فرضياتيا واقتراح مجموعة من التوصيات التي تركز عمى دور خصائص المنظمة المتعممة في تعزيز
جودة الخدمة المصرفية في المصارف المبحوثة.

الكممات المفتاحية :جودة الخدمة المصرفية.

Abstract:
The study aims to determine the role of the learning organization
characteristics in enhancing the quality of banking services in selected
banks group, as it included research on a sample of (24) employees working
in banks, research sample and flying of model Default take into account the
nature and dimensions of the relationship between learning organization
characteristics of variables and the quality of banking service, and guided
by this model was built two assumptions major from which a group of subhypotheses, and testing has been relying on a A set of statistical methods in
the program )spss) program methods and study reached important
conclusions which prove hypotheses and propose a set of recommendations
that focus on the role of the learning organization characteristics in
promoting quality Banking service in the surveyed banks.
Key word : quality of banking service.

المقدمة:

تزامنا مع التطورات المستجدة في البيئية ومنذ التسعينات من القرن الماضي تزايد اىتمام الباحثين

في مجال المنظمات بمفيوم التعمم المنظمي وذلك بيدف تحديد أطره النظرية وأبعاده اإلجرائية ومدى
عالقتو وتأثيره في السموك التنظيمي والمتغيرات التنظيمية المختمفة.

وفي ظل االضطراب البيئي والمنافسة الشديدة تحول النظر إلى النجاح المنظمي من النظرة

الضيقة لألداء المالي والحصة السوقية والكفاءة قصيرة األمد إلى امتالك القدرة اإلستراتيجية التي تحقق

لممنظمة ميزة تنافسية مستدامة السيما من خالل إدارتيا لمواردىا البشرية والمعرفية بطريقة يصعب عمى

المنافسين محاكاتيا .إن التحول إلى المنظمة المتعممة يمكن المنظمات من تنوع مصادر معموماتيا من
الداخل والمتمثمة بـ ـ (خبرات المديرين ،وبرامج التدريب والتطوير والتقنية لمقادة والعاممين) ومن خارج
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المنظمة (التجارب مع العمالء والموردين والمنافسين ووسائل اإلعالم ومختمف المنظمات في المجتمع)،
وىذا التعمم يمكن المنظمات من توفير بيئة ثقافية فاعمة ومشجعة عمى التفكير وبناء الصور الذىنية
والحركية وتوليد األفكار الجديدة التي تمكن المصارف من تحقيق الميزة التنافسية من خالل تقديم

خدمات ذات جودة عالية.

المحول األول /منهجية الدراسة
اوالً :مشكمة الدراسة

تشير األدبيات السابقة إلى أىمية خصائص المنظمة المتعممة كواحدة من أىم العوامل التي تحدد

نجاح المنظمة إلى حد كبير ،سيما وان ىذه المنظمات تعمل في بيئة تتسم بالتعقيد والمنافسة الشديدة،

األمر الذي دفعيا إلى تركيز اىتماميا وتوجياتيا نحو االىتمام بخصائص المنظمة المتعممة كخيار
استراتيجي لرفع مستوى جودة خدماتيا التي تقدميا .كما أشارت األدبيات إلى ضرورة حرص المنظمات

عمى التحول إلى منظمات متعممة لالستجابة لممتطمبات الحالية والمستقبمية .وتتمخص مشكمة الدراسة
بالتساؤالت اآلتية:

 ما ىي طبيعة ومستوى وأبعاد كل من خصائص المنظمة المتعممة وجودة الخدمات المصرفية فيالمصارف المبحوثة؟

 -ىل تتوافر خصائص المنظمة المتعممة في المصارف عينة الدراسة؟

 -ىل ىناك عالقات ارتباط وتأثير ذوات دالالت معنوية بين متغيرات الدراسة؟

ثانياً :أهداف الدراسة

تتجسد أىداف الدراسة بما يأتي:

 تقديم عرض نظري لمفيومي خصائص المنظمة المتعممة وجودة الخدمة المصرفية وأىميتيماوأبعادىما.

 التعرف عمى واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعممة وجودة الخدمة المصرفية لدى المصارفعينة الدراسة.

 تحديد طبيعة العالقة االرتباطية والتأثيرية بين خصائص المنظمة المتعممة وجودة الخدمة المصرفيةفي المصارف المبحوثة.
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ثالثاً :أهمية الدراسة

تستمد الدراسة أىميتيا من النقاط التالية:

 معرفة أىمية المتغيرات المبحوثة المتمثمة بخصائص المنظمة المتعممة ،وجودة الخدمات المصرفيةفي المصارف المبحوثة.

 -توضيح مدى تأثير خصائص المنظمة المتعممة في تعزيز جودة خدمات المصارف المبحوثة.

رابعاً :أنموذج الدراسة االفتراضي

في إطار السعي الستكمال المعالجة المنيجية لمشكمة الدراسة وتحقيق األىداف أعاله تم بناء

األنموذج االفتراضي ليعبر عن المتغيرات المستقمة والتابعة إذ سيكون الموجو األساس لبناء فرضيات

الدراسة الحالية كما في الشكل رقم (.)1

ابعاد جودة الخدمة المصرفة

خصائص المنظمة المتعلمة
خلق فرص التعلم المستمر

الموثوقية

الحوار

االستجابة

تشجيع التعاون وفرق التعلم

الضمان

التمكين

التعاطف
الممموسية

توفير قيادة إستراتيجية لمتعمم

شكل رقم ( :)1أنموذج الدراسة االفتراضي

خامساً :فرضيات الدراسة
في ظل تحديد مشكمة الدراسة ومعرفة أىميتيا ولتحقيق األىداف وضعت ىذه الفرضيات عمى
النحو التالي:
الفرضية الرئيسية األولى:
((توجد عالقة ارتباط معنوية بين خصائص المنظمة المتعممة وجودة الخدمة المصرفية))
الفرضية الرئيسية الثانية:

((يوجد تأثير معنوي لخصائص المنظمة المتعممة في تعزيز جودة الخدمة المصرفية))

تتفرع منها الفرضيات الثانوية اآلتية:
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 .1توجد عالقة تأثير معنوية لمتعمم المستمر في تعزيز جودة الخدمة المصرفية.
 .2توجد عالقة تأثير معنوية لمحوار في تعزيز جودة الخدمة المصرفية.

 .3توجد عالقة تأثير معنوية لفرق العمل في تعزيز جودة الخدمة المصرفية.

 .4توجد عالقة تأثير معنوية لمتمكين في تعزيز جودة الخدمة المصرفية.

 .5توجد عالقة تأثير معنوية لمقيادة اإلستراتيجية لمتعمم في تعزيز جودة الخدمة المصرفية.

سادساً :مجتمع الدراسة وعينتها

يتكون مجتمع الدراسة من عينة من المصارف األىمية في كركوك ومن خالليا جرى اختبار عدد

منيا متمثمة بـ ( )4وقام الباحثان بتوزيع االستمارة عمى أفراد عينة الدراسة البالغ عددىم ( )48استمارة

وبمغ عدد االستمارات الصالحة لمتحميل اإلحصائي ( )42استمارة وبمعدل االستجابة ( )%88اذ تم

اختيار ( )42مبحوثاً من األفراد العاممين في ىذه المصارف كما في الجدول (.)1
جدول رقم ()1

المصارف عينة الدراسة
اسم المصرف

سنة تأسيس

عدد االستمارات

عدد االستمارات

الموزعة

المسترجعة
9

نوع النشاط

رأس المال د.ع

الفرع

مصرف آشور الدولي

5002

خدمي

 00مميار

كركوك

25

مصرف الوركاء لالستثمار والتمويل

2999

خدمي

 20مميار

كركوك

25

20

مصرف الشمال

5000

خدمي

 200مميار

كركوك

25

22

مصرف الشرق األوسط لالستثمار

5000

خدمي

 520مميار

كركوك

25

25

المصرف

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى التقارير السنوية لممصارف المبحوثة.

سابعاً :أساليب جمع البيانات والمعمومات والتحميل اإلحصائي

اعتمد الباحثان عمى المنيج الوصفي والتحميمي في الدراسة من خالل المسح المكتبي وذلك

لالستفادة من الم ارجع والمصادر لبناء الجانب النظري ،وكذلك استخدمت االستبانة لجمع البيانات
من الميدان المبحوث وتحميميا إحصائيا الختبار فرضيات الدراسة .وتم االعتماد عمى مجموعة من
األدوات اإلحصائية في التحميل تتمثل باالتي:
 -1معامل االرتباط (بيرسون) ألغراض قياس قوة العالقة بين متغيرات الدراسة.
 -2معامل االنحدار البسيط ألغراض قياس قوة التأثير بيمن متغيرات الدراسة.
 -3استخدام اختبار ( )Fلتحديد العالقة التأثيرية بين متغيرات الدراسة.

المحور الثاني /الجانب النظري
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اوالً :مفهوم وأهمية المنظمة المتعممة

لقي مفيوم المنظمة المتعممة اىتماما متزايدا في مجال الدراسات التنظيمية في الوقت المعاصر

إذ يجمع العديد من الباحثين والمفكرين المعاصرين عمى أن بقاء المنظمات ونجاحيا في الظروف

المعاصرة يعتمد عمى قدرتيا عمى التحول إلى منظمات تعمم ،وممارسة التعمم الذي يحدث قيمة
مضافة في أعماليا .ىذا وتتوجو المنظمات

نحو تحويل ماتعممتو إلى منتجات أو خدمات،

وعالقات ،وعمميا تم حسنة جديدة تصمبيا إلى السوق وبشكل أفضل وأسرع مما يأتي بو المنافسون،
وتتباين التعريفات التي قدميا الباحثون والمفكرون عن المنظمة المتعممة باختالف توجياتيم

الفمسفية وتنوع تجاربيم وتعدد تخصصاتيم إذ أوضح (بني ىاني ،والرواش )365 :2114 ،أن

المنظمة المتعممة تسيم في إحداث تغيير جذري في المنظمات وتمكنك لفرد منا إلسيام في تحديد
وحل المشكالت باستمرار ،وعرفوا المنظمة المتعممة بأنيا المنظمات التي يقوم االفراد فييا عمى

حقا ،حيث تنضج أنماط فكرية جديدة
زيادة طاقاتيم وقدراتيم باستمرار إلنشاء النتائج التي يرغبونيا ً
وواسعة ،وتوضع فييا مجموعة من األىداف والطموحات الجماعية .وتعرفيا( صبر) 2113:427،
بأنيا تمك المنظمة التي تعتمد عمى األسموب الجماعي لمتعمم وتعمل إدارتيا باستمرار عمى تحسين

قدرتيا عمى إدارة واستخدام المعرفة ،وتمكين االفراد من التعمم داخل وخارج المنظمة واستخدام

التقنية لتنظيم التعمم واإلنتاج .وتضيف(صقر )2 :2112،بأنيا ىي المنظمة التي تعمم وتشجع التعميم
بين أعضائيا ،وتروج تبادل المعمومات بين العاممين ،ومن ثم تخمق قوة عمل أكثر معرفة ،مما يؤدى إلى

خمق منظمة مرنة لمغاية ،حيث يقبل العاممين عمى األفكار الجديدة ويتكيفون معيا ويتبادلونيا من خالل

رؤية مشتركة .ويرى (النسور  )14 : 2111 ،إن المنظمة المتعممة تعمل باستمرار عمى زيادة قدراتيا
وطاقاتيا لتشكيل المستقبل الذي ترغب في تحقيقو فيي منظمة ذات فمسفة تتنبأ بالتغيير وتستعد لو
وتستجيب لمتطمباتو وان المنظمة المتعممة تسعى الكتساب قدرات تمكنيا من التعامل مع التعقيد

اعتمادا عمى قدرات العاممين في تحقيق النتائج التي ترغب المنظمة في تحقيقيا وتسعى
والغموض
ً
المنظمة المتعممة إلى منح العاممين قد ار من المرونة والحرية في التفكير ،مما ينشر عندىم الدافع
والطموح لمعم ـ ـل سويا البتكار نماذج وطرق جديـدة في التفكير ،ويشير

( )Hunger &Wheelen, 2007:4بأن المنظور المعرفي لممنظمة المتعممة يعبر عن قدرتيا في
امتالك الميارة في إنشاء واكتساب ونقل المعرفة التي أصبحت اآلن أحد األدوار الحيوية لممدير،
والمنظمة المتعممة ىي التي تقوم ببناء أنظمة ليا القدرة والقابمية لمحصول عمى المعرفة ضمن خطة

طويمة األجل ،تمكنيا من إجراء عمميا تتغيير مستمر ،ويعتبر )(Jamali et Sidani, 2008: 60

ان المنظمة المتعممة ىي التي يتم عمى مستواىا تحميل التعمم ،ومراقبتو ،وتطويره ،أي يكون مرتبطاً

بأىداف التحسين من األداء واإلبداع .ويضيف كال من (الطائي  )5002:222 ،و (الكبيسي ،

 )250: 5002بأن أىمية المنظمة المتعممة تكمن في األتي:
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 الوصول إلى األداء المتميز والميزة التنافسية. -تطوير العالقات مع الزبون.

 -تحسين جودة الخدمات والمنتجات.

 -تطوير وتعزيز اإلبداع لتعزيز وتطوير الروح اإلنسانية.

 تعزيز قدرات إدارة التغيير وتوسيع فيمنا أكثر نحو البيئة. -النظر إلى العمميات وتواصل النشاط في بيئة األعمال.

 التسارع المعرفي والكمي والنوعي الكبير لتوليد المعارف وتحديثيا وفتح آفاق معرفية جديدة. التنافس الدولي واإلقميمي بين الدول والمنظمات المختمفة سواء كانت تنافساً عمى األسواق أو عمىالمواد األولية والقضايا الجوىرية خاصة في ظل ظيور العولمة بأشكاليا المختمفة.

وتشير (وزوز )59 :5020،إن األسباب الدافعة لبناء المنظمة المتعممة تكمن في أىميتيا التي

أشار إلييا العالم (سينج) و المتمثمة باالتي:

 الحصول عمى األداء المتميز عمى مستوى الفرد ،وعمى مستوى المنظمة ككل. -تحسين جودة السمع والخدمات المقدمة عن طريق اإلبداع والبحث والتطوير.

 كسب العمالء والمحافظة عمييم ،من خالل تمبية حاجاتيم ورغباتيم ومقابمة توقعاتيم.-

الحصول عمى الموارد البشرية الممتزمة بالعمل الجاد والمتماسكة فيما بينيا.

ثانياً :مميزات المنظمات المتعممة

إن النجاح في المنظمات المصرفية في عالم اليوم وفي ظل العالم االقتصادي الجديد ال يتم إال من

خالل التكيف الفعمي والمرونة والبراعة  ،وىذا ال يتم إال من خالل التعمم األمر الذي ألزم المنظمات

المصرفية إن تتعمم مما يعطييا ميزة تنافسية وجودة عالية في خدماتيا  .وان المنظمات المتعممة تمتاز
باالتي (( )Branted ,2003 :66البغدادي ( )00: 5002 ،حسين :)20 : 5025،

 -1قبول األخطاء بكونيا جزء ذا قيمة وضروري لمتعمم.

 -2نمو اإلحساس بالشعور بالمسئولية الشخصية والمشتركة والمتبادلة.
 -3التمكين (التفويض) وبناء طاقة األفراد في تحميل المشكالت وايجاد الحمول.
 -4امتالك ىيكل تنظيمي تحفيزي يشجع عمى السموك التكيفي.
 -5امتالك إرادة التحدي وأىداف تسعى إلى تحقيقيا .

 -6األعضاء التنظيميون في المنظمات المتعممة يستطيعون تحديد وتعريف مراحل تطوير المنظمة
بشكل دقيق.

 -7المنظمات المتعممة تقوم بجمع ومعالجة معموماتيا بشكل يتالئم مع تحقيق أىدافيا.
 -8امتالك أساس معرفة مؤسساتية وعمميات لتوليد األفكار الجديدة.

 -9ىناك عممية تبادلية مستمرة لممعمومات بين المنظمة وبيئتيا الخارجية.
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 -11ىناك عمميات صقل ومراجعة مستمرة لمعمميات األساسية في المنظمة المتعممة.
 -11تمتمك المنظمات المتعممة ثقافة تنظيمية ساندة وداعمة لمتعمم التنظيمي.
 -12المنظمة المتعممة تنظيم مفتوح مع البيئة الخارجية.
تأسيساً عمى ما سبق يمكننا القول إن التحول إلى المنظمة المتعممة تساعد منظمات األعمال

عمى خمق فرص لمتعمم الدائم ،وتشجيع طرح األسئمة والحوار ،و تشجيع المشاركة والتعمم من خالل

فرق العمل ،و تمكين العاممين نحو رؤية جماعية ،و بناء أنظمو إلكساب واقتسام التعمم ،و التحام
المنظمة مع البيئة ،و توفير نظم القيادة اإلستراتيجية لمتعمم  ،بما ينعكس ايجابياً عمى جودة

الخدمات.

ثالثاً :خصائص المنظمة المتعممة

لقد تباينت اآلراء حول الخصائص التي توصف المنظمة المتعممة ،اذ يجمع كال من

)(Cook, et..al, 1997) ،(Marqwardt, 2002عمى أن السرعة في التعمم ىي السمة الرئيسية
التي تتصف بيا المنظمة المتعممة ،وىي السمة األساسية لمتنافس بين المنظمات المعاصرة في عصر

المعرفة .ويؤكد بعض الباحثين عمى ضرورة أن تمتمك المنظمة المتعممة الخصائص اآلتية
(النسور :)52 : 5020 ،

 -1توفير فرص مستمرة لمتعمم.

 -2استخدام التعمم لموصول إلى تحقيق األىداف.
 -3ربط األداء الفردي باألداء التنظيمي.

 -4تشجيع جميع العاممين عمى المشاركة في اتخاذ الق اررات.
 -5الوعي المستمر بالتفاعل مع البيئة.

 -6استخدام التفكير النظمي في التعامل مع المواقف وحل المشكالت واتخاذ الق اررات.
 -7تطوير واستحداث إجراءات وعمميات وخدمات جديدة بشكل سريع.

 -8نقل المعرفة بين أجزاء المنظمة وبين غيرىا من المنظمات بسرعة وسيولة.

 -9االستثمار في الموارد البشرية في جميع المستويات اإلدارية بأقصى طاقة ممكنة.

 -11إثارة عمميات التحسين وتحفيزىا في جميع جوانب المنظمة.
 -11استقطاب أفضل الطاقات البشرية المؤىمة.

ويرى (الذياب )50 :5022 ،إن المنظمات المتعممة تتصف وفقاً لخصائصيا إلى أربعة مجاميع،

الشكل رقم (:)5
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الخصائص اإلستراتيجية

-

الرؤية المشتركة
رصد المتغيرات البيئية
تبني إستراتيجية التعلم

الخصائص اإلدارية

-

توفير قيادة إدارية داعمة للتعلم
دعم قيادي للتدريب والتمكين
تعزيز مفهوم التعلم الموجه ذاتيا ً

الخصائص التنظيمية

-

التصميم العضوي للتنظيم
فرق العمل ذاتية اإلدارة ومتعددة الوظائف
الهيكل التنظيمي األفقي والمرن واالتصاالت
المفتوحة

الخصائص الثقافية

-

توفير إطار قيم للثقافة التنظيمية
البيئة المساندة للتعلم

شكل رقم ()2

خصائص المنظمة المتعممة
المصدر( :الذياب  ،سعود بن ذياب  " )2114( ،مدى توافر متطمبات المنظمة المتعممة ومجاالت تطبيقها في الكمية التقنية بالخرج " ،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية العموم االجتماعية واالدارية ،جامعة نايف العربية لمعموم االمنية ).

ولقد بين كل من ( )Graham&Nfukho,2006إن من أىم خصائص المنظمة المتعممة األتي:

أ -ثقافة التعمم :يشير غالى المناخ التنظيمي الذي يشجع عمى التعمم .

ب -االلتزام بالتعمم والتطور الشخصي :وىذا يعني الدعم من اإلدارة العميا والتشجيع لجميع األفراد عمى
جميع مستويات التعمم .

ت -تقييم وتقدير األفراد :وىذا يعني ان يتم تحفيز األفكار والقدرات اإلبداعية والخالقة التي تعد قوة
وميزة وذلك من خالل االستفادة من التنوع والتطوير.

ث -ثقافة االنفتاح والثقة :حيث يتم فييا تشجيع االفراد عمى تطوير األفكار والجرأة في اتخاذ الق اررات
واإلجراءات والتحدي بيا.

ج -التعمم من الخبرات :وىذا يعني ان التعمم من االخطاء غالباً ما يكون اقوى وافضل من التعمم من
النجاح وىنا يتم تسامح الفشل ويتم التعمم من الدروس واالستفادة (وزوز .)20-09 : 5020 ،

وتماشياً

مع

الدراسة

الحالية

وانسجاماً

مع

اىدافيا

سيتم

تبني

انموذج

) )Marsick,&Watkins,1999الذي يصنف خصائص المنظمة المتعممة كما يمي & Dymock

)( ،)McCarthy, 2006 : 526-529النسور( ، )20: 5020 ،صبر)252 :5020،
(بن ىاني ،والرواش:)002 :5022 ،
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 -1خمق فرص التعمم المستمر :بمعنى إمكانية التعمم المستمر لألفراد  ،حيث ان التعمم يتم إدماجو في
إطار العمل من اجل تمكينيم من التعمم خالل أدائيم لمياميم وىو ما يسمح بخمق فرص متزايدة
وتطوير الميارات.

 -2الحوار:ويشير إلى منظومة القيم في المؤسسة والتي تدعم التفاعل والحوار بين العاممين وصوالً
لحل المشكالت ،وان االفراد بإمكانيم اكتساب قدرات عمى التفكير من اجل التعبير عن أرائيم
والقدرة عمى االستماع لوجيات نظر باقي األعضاء والتحقيق فييا  ،حيث يتم تغيير ثقافات االفراد

من اجل دعم ثقافة االستجواب وتشارك الخبرات.

 -3تشجيع التعاون و فرق التعمم :وتشير الى مجاميع االفراد المتعاونة داخل المنظمة والتي شأنيا
تحقيق جوانب عديدة منيا تحسين االنتاجية او تحسين الجودة او الرفع من مستوى المعنويات او

إرضاء العمالء ،وتصميم العمل من اجل استخدام الفرق لموصول إلى أنماط مختمفة من التفكير،

حيث ان الفرق تركز عمى التعمم والعمل بشكل جماعي  ،والتعاون يكون مدعوماً من خالل ثقافة
االفراد ومكافأتيم واالعتراف بقدراتيم.

 -4التمكين :ان زيادة ادراك الموظفين لرؤية ورسالة المنظمة وماينبثق عنيا من أىداف واستراتيجيات،
وان اندفاعيم نحو تعمم ميارات وقدرات جديدة ،يتطمب من المنظمة أن تتصف بالمرونة وأن تمنح
الموظفين درجة أكبر من االستقاللية والمشاركة في اتخاذ الق اررات عن طريق تفويض الصالحيات
وتبني مفيوم تنظيم الفريق ،مما يتطمب من كل فرد في المنظمة المشاركة في اتخاذ القرار الذي
يخدم المصمحة العامة لممنظمة.

 -5توفير قيادة إستراتيجية لمتعمم :حيث ان القيادة النموذجة والفعالة تدعم التعمم من داخل المنظمة،
كما ان التعمم من اجل تحسين أدائيا ورفع نتائج إعماليا ،وتشير القيادة اإلستراتيجية إلى الميام

واألدوار التي تمارسيا القيادة الفعالة في المنظمة كتحديد التوجو االستراتيجي ،استكشاف الكفاءات

الجوىرية واالحتفاظ بيا ،تطوير رأس المال البشري ،الحفاظ عمى ثقافة مؤثرة لممنظمة ،التأثير عمى

الممارسات األخالقية ،وتأسيس رقابة تنظيمية متوازنة.

هذه الخصائص لممنظمات المتعممة تعمل عمى توجيو وتعميم التعمم في جميع مستويات

المنظمة ،إضافة إلى ذلك فأن ىذه الخصائص تفرض إجراءات يمكن استعماليا في بناء منظمات
خدمية متعممة لتعزيز جودة خدماتيا وتحقيق التميز والنجاح.

رابعا :مفهوم جودة الخدمة المصرفية

إن مفيوم جودة الخدمة يدور حول فكرة إن الزبون سيحكم عمى تقييم الخدمة  ،كما أنيا بشكل

عام تمثل تصورات الزبون لتجربة الخدمة إذا كدت معظم الدراسات السابقة عمى اعتبا ار لزبائن يمثمون

المشاركين االفضل في تقييم جودتيا من االقسام اوالمنظمة ،وذلك الن الزبائن الداخميين قد اليستطيعوا
توفير خدماتيم الخاصة ليؤالء الزبائن الخارجيين( الخماس ،والتميم .)22 :5020،كما إن
التنبؤ بنتائج ٌ
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المصارف تعمل عمى تحقيق مستوى ٍ
عال من الجودة لكي تبقى في سوق المنافسة ،واذا ما أرادت ىذه
المصارف إن تعتمد عمى أسبقية الجودة بوصفيا أداة لممنافسة فإن عمييا أن تنظر إلى الجودة عمى

أنيا فرصة إلرضاء الزبون ،وليس عمى أنيا طريقة لمعالجة المشاكل التشغيمية اليومية

أن عممية تعريف جودة الخدمة المصرفية ومراقبتيا
(العميّ .)02 : 5000،
وبين (احمدّ )202:5002،
أن
تختمف كثي اًر في قطاع المصارف قياسا إلى القطاع اإلنتاجي المتمثل بالسمع الممموسة ،بوصف ّ
الجودة المدركة في الخدمة المصرفية ىي غير الجودة المدركة في السمعة الممموسة ،وعمى ىذا األساس
فإن الزبون تكون أحكامو بشأن جودة الخدمة المصرفية عمى أساس جودة عممية تقديم الخدمة

) (Delivery Process Quality of The Serviceفضالً عن األساس المستند عمى المنافع

النيائية

التي

يجنييا

الزبون

مـن

الخدمة

)Outcome

Final

.(The

فقد

عرف
ّ

(عالوي  )54 : 2118 ،جودة الخدمة المصرفية بأنيا ليا عالقة بقدرة المصرف عمى تقديم خدمات
تالئم توقعات الزبون أو تتفوق عمييا.وتعرف (التميمي  )114 : 2117 ،جودة الخدمة المصرفية بأنيا
قياس لمستوى الخدمة المقدمة مع توقعات العميل ،فتقديم خدمة ذات جودة يعني بأن ىذه الخدمة

متوافقة مع توقعات العميل .وترى (ابوموسى  )00 : 5000 ،انو يمكن تعريف جودة الخدمة المصرفية

من وجية نظر اإلدارة أو العاممين مقدمي الخدمة بأعتبارىم عنصر االتصال المباشر مع العمالء بأنيا
البحث عن احتياجات عمالء المصرف ورغباتيم من مصادر المعمومات المتعددة  ،ومن ثم العمل عمى

تمبية ىذه االحتياجات والرغبات ضمن موارد المصرف وقدراتو ،ومتابعة ىذه االحتياجات وتوفير التغذية

الراجعة في حال حدوث خمل او خطأ عند الوفاء بيذه االحتياجات .وعرفيا (الردايدة )21 : 2111 ،
بأنيا مجموعة من العمميات ذات المضمون المنفعي الكامن في مجموعة من العناصر الممموسة

(الحقيقية) وغير الممموسة (غير الحقيقية) المدركة من قبل االفراد والمنظمات من خالل دالالتيا

وقيمتيا المنفعية التي تشكل مصد اُر إلشباع حاجاتيم المالية واالئتمانية الحالية والمستقبمية التي تشكل

في الوقت نفسو مصد اُر لربحية الخدمة المصرفية.

من خالل التعاريف اعاله يالحظ الباحثان ان جودة الخدمة المصرفية ينظر إلييا من من وجيتي

نظر داخمية واألخرى خارجية ،حيث تقوم األولى (الداخمية) عمى أساس االلتزام بالمواصفات القياسية

التي تصمم الخدمة المصرفية عمى أساسيا ،وتركز الثانية (الخارجية) عمى جودة الخدمة المصرفية كما
يدركيا عمالء المصرف  ،لذا سوف يتم التركيز واالعتماد عمى وجية النظر األولى في الدراسة

الحالية.

خامساً :أنواع جودة الخدمات المصرفية

ىناك خمسة مستويات لجودة الخدمات المصرفية يمكن تحديدىا كما يمي (عالوي:)55 :2118،
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 -1الجوووودة المتوقعوووة :مــن الزبــائن والتــي تمثــل مســتوى جــودة الخــدمات المص ـرفية التــي يتوقع ــون أن
يحصموا عمييا من المصرف الذي يتعاممون معو.
 -4الجودة المدركة :وىي مقدار إدراك إدارة المصرف لنوعية الخدمات التي تقدميا لزبائنيا والتي تعتقد
أنيا تشبع حاجات الزبائن ورغباتيم.
 -3الجووودة الفنيووة :وىــي الطريقــة التــي تــؤدى بيــا الخدمــة المص ـرفية مــن مــوظفي المصــرف وتخضــع
لمواصفات النوعية المطموبة.
 -2الجودة الفعمية :وىي الجودة التي تؤدى بيا الخدمة فعال.
 -5الجودة المروجة لمزبائن :والتي تكون محل استقطاب ألكبر عدد ممكن من الزبائن .

سادساً :أبعاد جودة الخدمة المصرفية
يتم

لقد تعدد األفكار واآلراء بين الباحثين والكتاب في تحديد ابعاد جودة الخدمة المصرفية لذا سوف
التركيز

عمى

ما

جاء

بو

كالً

من

)2006,:116

et.al,

&

(Zeithaml

(عالوي( )00-29 : 5002 ،هدى)Prasad & Shekhar, 2010 : 139( ) 22-20 :5020 ،

(الخادي( )52-52 : 5025 ،الخماس والتميمي)44-43 :2113،

(الردايدة)31- 2111:28 ،

حيث يتفقون عمى ابعاد جودة الخدمة المصرفية تتمثل باالتي:

 -1الموثوقية :يشير ىذا البعد إلى قدرة المنظمة عمى أداء الخدمة بدقة وبثقة ،وان االدا ارت
)األقسام المختمفة( تفي بوعودىا وتقوم بانجاز الخدمة في الوقت المحدد ،ولدييا رغبة صادقة في
ويمكن االعتماد عمييا في أداء خالي من األخطاء عمى وفق توقعات الزبون .وىي
حل المشاكلٌ ،
مدى وجود موظفين يوثق بيم والشعور باألمانة في التعامل مع العمالء ،كما يعني وجود موظفين

يتحمون باألدب واألخالق الحميدة ،إضافة إلى ذلك الدعم الذي يتمقاه الموظفون من إداراتيم
وانعكاس ذلك عمى تقديم خدمة أفضل.

 -4االستجابة :وتشير إلى درجة االستعداد الموجودة لدى اإلدارات المختمفة في المنظمة لمساعدة
يحتاجيا وتقديم الخدمة السريعة لو،
الزبون وااليفاء بطمبو من خالل توفير المعمومات الدقيقٌة التي ٌ
وبما يسيم في تخفيض وقت انتظاره دون سبب واضح ،ألنو بعكس ذلك ٌخمق تصورات سمبية ال

لزوم ليا عن الجودة لدى الزبون .وتبرز ىذه السمة لمقدم الخدمة عن طريق:

 أداء الخدمة بالسرعة القصوى.

 إنجاز الخدمة بأقل من الوقت المتوقع ليا من الزبون.
 كيفية مواجية المشاكل وحميا بأقصى سرعة ممكنة.
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 -3الضمان واألمان :ويعني معرفة ومجاممة العاممين وقدرتيم عمى جعل العميل يحسب
الثقة واألمان ،وأيضاً يعني مقدار توفر أجيزة السالمة واألمان واإلجراءات المرتبطة بيا حفاظاً
عمى ممتمكات الزبائن .فال يمكن إن يقوم الزبون بإيداع أموالو وممتمكاتو في مصرف يزداد فيو

حاالت الغش والسرقة وتبرز ىذه السمة من:

 الخدمة المصرفية التي تكون خالية من السرقة والمخاطر.
 االلتزام باإلجراءات األمنية داخل المصرف.

 إخضاع العاممين بالمصرف لمرقابة وباستمرار.
 إشعار الزبون باألمان عن طريق رؤيتيم ألجيزة الحماية المنتشرة داخل المصرف.

 -2التعاطف :ويقصد بو مستوى العناية واالىتمام الشخصي الذي يقدمو المصرف لعمالئو ،ويقوم ىذا
البعد عمى الرعاية وحسن التعامل ومدى االىتمام بالعمالء  ،ومعرفة الموظفين بحاجات ومصمحة
العمالء ،اي توفير االىتمام والرعاية الفردية لمزبون من قبل موظفي اإلدارات في المصرف وفيم

احتياجاتو الخاصة بو ،ووضع اىتمامات الزبون واإليفاء باحتياجاتو في الصميم.

 -5الممموسية :وتتمثل التسييالت المادية كافة ذات العالقة المباشرة في تقديم الخدمة (المعدات،
األشخاص ،ووسائل االتصاالت) ،وغالباً ما تستخدم المصارف الممموسة لتحسين صورتيا ،وتؤمن

التواصل المستمر مع الزبون ،فالمصرف الذي ال يممك معدات آلية أو معدات لتدقيق الحساب أو
ال يمتمك مستمزمات الراحة لمعاممين والزبائن مثل أجيزة التكييف ،أو اإلضاءة الكافية أو المقاعد

وغيرىا ،يكون تقييم خدماتو من الزبون سيئاً ،وكمما كانت الممموسية ذات جودة عالية اكتسب مقدم

الخدمة المزايا اآلتية:

 تعزيز قدرة وفعالية الخدمات المصرفية.
 يكون مصدر جذب لمزبائن الجدد ألنيا تشكل ميزة تنافسية.

 يشعر الزبائن باالرتياح نتيجة لحصولو عمى خدمات مصرفية أضافية.

خامساً :العالقة بين خصائص المنظمة المتعممة وجودة الخدمة المصرفية
لقد أدركت العديد من المنظمات في المجتمعات المتقدمة ىذه المفاىيم إذ أشارت دراسات العديد

من الباحثين إلى ضرورة امتالك المنظمات القدرة عمى التعمم لما لو من عالقة إيجابية مع العديد من

المتغيرات التنظيمية الميمة مثل الميزة التنافسية واإلبداع وجودة الخدمة لتمكنيا من التكيف وفيم
واستخدام المعرفة الضمنية وامتالك الكفاءات الجوىرية بما يعزز فرص النجاح لدى المنظمات

المصرفية السيما وقد تحول النظر إلى مفيوم النجاح المنظمي من النظرة الضيقة لألداء المالي

والحصة السوقية والكفاءة قصيرة األمد إلى امتالك القدرة اإلستراتيجية التي تحقق لممنظمة ميزة تنافسية
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مستدامة من خالل إدارتيا لمواردىا البشرية والمعرفية والمادية بطريقة يصعب عمى المنافسين

محاكاتيا.

وشخصت الدراسة التي أجراىا ( )Hudspeth, 2004: P.1عمى عدد من الشركات في
االستطالع من خالل البريد االلكتروني .الختبار ثالثة متغيرات إستراتيجية ىي:
 .1القدرة عمى التعمم فيما الذي يريده الزبون.
 .2القدرة عمى تقديم خدمات تمبي رغباتو.

 .3القــدرة عمــى إرضــاء رغبــات الزبــون المربحــة والط ارئــق ذات القيمــة العاليــة التــي يــدركيا الزبــون .وقــد
عززت الدراسة تمك العالقات وتأثيرات البيئة التنافسية .وافترضـت بعـض الممارسـات ذات العالقـات

بالقدرات اإلستراتيجية لخدمة أفضل لمزبون.

وأخي اًر ،فقد أشار ( )Bennett,1998:10بأن من بين الخصائص الجوىرية التي يمتمكيا التعمم
المنظمي والتي ترتبط بالخدمات المصرفية ىي:
 استخدام الخبراء والمستشارين الخارجيين.
 تكامل المعمومات السوقية لتطوير الخدمات الجديد.
 تحميل البرامج الفاشمة.
 المتابعة المستمرة لمخدمات المصرفية وتطويرىا.
ويرى الباحث بأن التوجو نحو التعمم المنظمي يعتبر العامل النوعي الذي يكمن من تعزيز جودة

الخدمات المصرفية ،وبالمقابل يعتبر التعمم المنظمي أساساً قوياً لجودة الخدمات باعتباره مصد اًر ميماً
لممعمومات التي يتم جمعيا بشكل مستمر حول الزبائن والمنافسين والبيئة المحيطة بالمنظمة والتي تسيم
في إثراء القدرات المعرفية لممنظمة التي يعتبر التعمم المنظمي قاعدتيا األساسية عمى اعتبار أن التعمم

المنظمي عممية تبدأ باكتساب المعمومات ومن ثم تفسيرىا وتحويميا إلى ذاكرة المنظمة.

اوالً :اختبار فرضيات الدراسة

المحور الثاني /الجانب العممي

تأتي مضامين ىذا الجانب استكماال لمعمميات الوصفية والتشخيصية واختبار سريان مخطط
الدراسة من خالل التحقق من صحة الفرضيات التي تشير إلى وجود عالقات تأثير مباشرة وغير
مباشرة بين متغيرات الدراسة ،وتحقيقا لذلك اعتمد أسموب تحميل االنحدار الذي يقوم عمى تقدير
العالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة باعتماد البرنامج اإلحصائي( ،)SPSSوفي
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ضوء التسمسل الوارد لفرضيات الدراسة ومنيجيتيا ،سوف نستعرض نتائج التحميل وفقا لممحاور
اآلتية:
 – 1اختبار عالقات االرتباط بين خصائص المنظمة المتعممة وجودة الخدمة المصرفية
جدول رقم ()2
معامالت ارتباط بيرسون بين خصائص المنظمة المتعممة وجودة الخدمة المصرفية
جودة الخدمة توفير القيادة

التمكين

تشجيع

الحوار

فرص التعمم

**.781

**.791

1

فرص التعمم

1

**.791

الحوار

**.781

تشجيع التعاون
التمكين
توفير القيادة االستراتيجية

التعاون

المصرفية

اإلستراتيجية

**.875

**.902

**.795

**.791

**.742

**.752

**.689

**.728

**.814

**.729

1

**.689

**.744

**.817

1

**.729

**.752

**.795

**.831

1

**.817

**.814

**.742

**.902

1

**.831

**.744

**.728

**.791

**.875

جودة الخدمة
المصرفية

المصدر :من إعداد الباحثان في ضوء نتائج البرنامج اإلحصائي()SPSS

استنادا إلى مضمون الفرضية الرئيسية األولى التي تنص عمى (وجود عالقة معنوية بين
خصائص المنظمة المتعممة وبين جودة الخدمة المصرفية) ،تم احتساب معامالت ارتباط بيرسون
المعروضة في الجدول أعاله.
ويتضـح مــن الجــدول أعــاله إن جميــع معــامالت ارتبــاط بيرســون بــين خصــائص المنظمــة المتعممــة
مــع جــودة الخدمــة المصـرفية فــي العينــة المدروســة ىــي عالقــات ارتبــاط معنويــة ،وبمســتوى معنويــة %1
وذلــك يثبــت صــحة فرضــيات وجــود عالقــات ارتبــاط معنويــة بــين خصــائص المنظمــة المتعممــة وجــودة
الخدمة المصرفية.
 - 4اختبار العالقة التأثيرية بين خصائص المنظمة المتعممة في جودة الخدمة المصرفية
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جدول رقم ()3
تحميل العالقة التأثيرية لخصائص المنظمة المتعممة في جودة الخدمة المصرفية
جودة الخدمة المصرفية

المتغير المستجيب

β

T

F

R2

خصائص المنظمة المتعممة مجتمعة

06209

11.430

130.63

0.770

فرص التعمم

3.984

11.447

131.03

0.766

الحوار

3.312

8.189

67.06

0.626

تشجيع التعاون

06592

6.716

45.106

0.530

التمكين

3.528

7.047

49.56

0.554

توفير القيادة االستراتيجية

3.800

9.452

89.34

0.690

المتغيرات المفسرة

F= 4.08

T=1.684

d.f. =(40) ≥0.05

N= 42

*P

المصدر :من إعداد الباحثان في ضوء نتائج البرنامج اإلحصائي()SPSS

استنادا إلى مضمون الفرضية الرئيسية الثانية التي تنص عمى (وجود تأثير معنوي لخصائص
المنظمة المتعممة في جودة الخدمة المصرفية) ،وىي فرضية رئيسية وبفرضيات فرعية تتضمن تأثير
فرص التعمم والحوار و تشجيع التعاون وتوفير القيادة اإلستراتيجية في جودة الخدمة المصرفية ،يأتي
مضمون ىذا المحور الختبار عالقة التأثير ،إذ اختبرت العالقة من خالل معادالت االنحدار الخطي
البسيط ،والتي شكمت خصائص المنظمة المتعممة (مجتمعة مرة ومنفصمة مرة أخرى) المتغير المفسر،
في حين مثمت جودة الخدمة المصرفية المتغير المستجيب ،ووضعت النتائج التقديرية ليا في الجدول
( )0أعاله:
ومن خالل معطيات الجدول ( )0تم التوصل إلى النقاط اآلتية:
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أ -عمووى المسووتوى الكمووي :يتضــح مــن تقــدير معادلــة انحــدار جــودة الخدمــة المص ـرفية عمــى خصــائص
المنظمــة المتعممــة المبتكــر ،أن ىنــاك تــأثي ار معنويــا لخصــائص المنظمــة المتعممــة مجتمعــة فــي جــودة
الخدمة المصرفية ،واستدل عمى ذلك من خالل قيمة معامل االنحدار( ،)β=0.869والـذي يعنـي إن زاد

األول بمقـ ــدار وحـ ــدة واحـ ــدة فسـ ــوف يـ ــزداد األخيـ ــر بمقـ ــدار ( ،)%22وىـ ــو تـ ــأثير معنـ ــوي وفقـ ــا لقيمـ ــة
( )t=226200التـي تعتبـر قيمـة معنويــة،ألنيا اكبـر مـن قيمتيـا الجدوليــة ( )1.684عنـد مسـتوى معنويــة
( )0.05ودرجــات حري ــة( ،)20فض ــال عــن قيم ــة( )F=130.63والت ــي ى ــي اكبــر م ــن قيمتي ــا الجدولي ــة
( ، )4.08وق ــد فس ــرت خص ــائص المنظم ــة المتعمم ــة ج ــزءا ميم ــا م ــن تب ــاين ج ــودة الخدم ــة المصـ ـرفية

وبمقدار معامل التحديد ( ،)R2=0.77وىذا يعني أن خصائص المنظمة المتعممة تفسر ما قيمتو %77
من التغير في جودة الخدمة المصرفية أما الجزء المتبقي فيعود إلى متغيـرات عشـوائية ال يمكـن السـيطرة

عمييا ،أو إنيا غير داخمة في أنموذج االنحدار أصال ،وىذا يعني تحقق الفرضية الرئيسية األولى.

ب -عمى المستوى الفرعي:

 تشــير النتــائج إلــى وجــود تــأثير معنــوي لممتغيــر التفســيري والمتمثــل بفــرص الــتعمم فــي جــودة الخدمــة
المصرفية  ،واستدل عمى ذلك من قيمة معامل االنحدار ( ) β=3.984والذي يدل عمى أن زيـادة فـرص
التعمم بمقدار وحدة واحدة ،فأن جـودة الخدمـة المصـرفية سـوف يـزداد بمقـدار ( )%398وىـو تـأثير كبيـر

ومعنــوي وفقــا لقيمــة ( )t=11.447التــي تعتبــر قيمــة معنويــة،ألنيا اكبــر مــن قيمتيــا الجدوليــة ()1.684
عند مستوى معنويـة ( )0.05ودرجـات حريـة( ،)20فضـال عـن قيمـة( )F=131.03والتـي ىـي اكبـر مـن

قيمتيــا الجدوليــة ( ،)4.08وقــد فســر فــرص الــتعمم جــزءا ميمــا مــن تبــاين التميــز الــوظيفي بمقــدار معامــل
التحديد ( ،)R2=0.766أي أن ( )%22تقريبا من االختالف المفسر في جـودة الخدمـة المصـرفية يعـود
إلى فـرص الـتعمم ويعـود البـاقي إلـى متغيـرات عشـوائية ال يمكـن السـيطرة عمييـا ،أو إنيـا غيـر داخمـة فـي
أنموذج االنحدار أصال  ،وىذا يعني تحقق الفرضية الفرعية االولى من الفرضية الرئيسية الثانية.

 وتش ــير النت ــائج إل ــى وجـــود ت ــأثير معن ــوي لممتغيـ ــر التفس ــيري والمتمث ــل ب ــالحوار ف ــي ج ــودة الخدمـــة
المصرفية ،واستدل عمى ذلك من قيمة معامل االنحدار ( ) β=3.312والذي يدل عمـى أن زيـادة الحـوار
بمقدار وحدة واحدة ،فأن جودة الخدمة المصرفية سوف يزداد بمقدار ( )%331وىو تأثير كبير ومعنوي

وفقــا لقيمــة ( )t = 8.189التــي تعتبــر قيمــة معنويــة ،ألنيــا اكبــر مــن قيمتيــا الجدوليــة ( )1.684عنــد

مستوى معنوية ( )0.05ودرجات حرية( ،)20فضال عن قيمـة( )F=67.06والتـي ىـي اكبـر مـن قيمتيـا
الجدوليــة ( ،)4.08وقــد فســر الح ـوار جــزءا بســيطا مــن تبــاين جــودة الخدمــة المص ـرفية بمقــدار معامــل
التحديد ( ،)R2= 0.626أي أن ( )%63تقريبا من االختالف المفسر في جودة الخدمة المصرفية يعـود
إلى الحوار ويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عمييا  ،أو إنيا غير داخمة في أنموذج
االنحدار أصال ،وىذا يعني تحقق الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الثانية.
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 وتشير النتائج إلى وجـود تـأثير معنـوي لممتغيـر التفسـيري والمتمثـل بتشـجيع التعـاون فـي جـودة الخدمـة
المص ـرفية  ،واســتدل عمــى ذلــك مــن قيم ـة معامــل االنحــدار ( ) β= 3.298والــذي يــدل عمــى أن زيــادة
فرص التعمم بمقدار وحدة واحدة ،فأن جودة الخدمة المصرفية سوف يزداد بمقـدار ( )%329وىـو تـأثير

كبير ومعنوي وفقا لقيمة ( )t=6.716التي تعتبر قيمة معنوية،ألنيا اكبر من قيمتيا الجدولية ()1.684
عند مستوى معنوية ( )0.05ودرجات حريـة( ،)20فضـال عـن قيمـة( )F=45.106والتـي ىـي اكبـر مـن

قيمتيــا الجدوليــة ( ،)4.08وقــد فســر بتشــجيع التعــاون جــزءا ميمــا مــن تبــاين جــودة الخدمــة المص ـرفية
بمقدار معامـل التحديـد ( ،)R2=0.530أي أن ( )%20تقريبـا مـن االخـتالف المفسـر فـي جـودة الخدمـة
المصرفية يعود إلى تشجيع التعاون ويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عمييا ،أو إنيا
غير داخمة في أنموذج االنحدار أصال  ،وىذا يعني تحقق الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية

الثانية.

 وتش ــير النت ــائج إل ــى وج ــود ت ــأثير معن ــوي لممتغي ــر التفس ــيري والمتمث ــل ب ــالتمكين ف ــي ج ــودة الخدم ــة
المص ـرفية ،واســتدل عمــى ذلــك مــن قيمــة معامــل االنحــدار ( ) β= 3.528والــذي يــدل عمــى أن زيــادة
التمكين بمقدار وحدة واحدة ،فأن جودة الخدمة المصرفية سوف يزداد بمقدار ( )%352وىو تأثير كبير

ومعنوي وفقا لقيمة ( )t=7.047التي تعتبر قيمة معنوية،ألنيا اكبر من قيمتيا الجدولية ( )1.684عنـد

مستوى معنوية ( )0.05ودرجات حرية ( ،)20فضال عن قيمة( )F= 49.56والتي ىي اكبر من قيمتيا
الجدولي ــة ( ،)4.08وق ــد فس ــر التمك ــين ج ــزءا ميم ــا م ــن تب ــاين ج ــودة الخدم ــة المصــرفية بمق ــدار معام ــل
التحديد ( ،)R2=0.554أي أن ( )%22تقريبا من االختالف المفسر في جـودة الخدمـة المصـرفية يعـود
إلى التمكين ويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عمييا ،أو إنيا غير داخمة في أنموذج

االنحدار أصال ،وىذا يعني تحقق الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية الثانية.

 وتشــير النتــائج إلــى وجــود تــأثير معنــوي لممتغيــر التفســيري والمتمثــل بتــوفير القيــادة اإلســتراتيجية فــي
جودة الخدمة المصـرفية  ،واسـتدل عمـى ذلـك مـن قيمـة معامـل االنحـدار ( )β= 3.800والـذي يـدل عمـى

أن زيادة توفير القيادة اإلستراتيجية بمقدار وحدة واحدة ،فأن جودة الخدمة المصرفية سوف يزداد بمقدار
( )%380وىــو تــأثير كبيــر ومعنــوي وفقــا لقيمــة ( )t=9.452التــي تعتبــر قيمــة معنويــة،ألنيا اكبــر مــن

قيمتي ـ ــا الجدولي ـ ــة ( )1.684عن ـ ــد مس ـ ــتوى معنوي ـ ــة ( )0.05ودرج ـ ــات حري ـ ــة( ،)20فض ـ ــال ع ـ ــن قيم ـ ــة

( )F= 89.34والتي ىي اكبر من قيمتيا الجدولية ( ،)4.08وقد فسر تـوفير القيـادة اإلسـتراتيجية جـزءا
ميمـا مـن تبـاين جـودة الخدمـة المصـرفية بمقـدار معامـل التحديـد (  ،)R2=0.69أي أن ( )%09تقريبـا
من االختالف المفسر في جودة الخدمة المصرفية يعود إلى توفير القيادة اإلستراتيجية ويعود الباقي إلى
متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عمييا  ،أو إنيا غير داخمة في أنموذج االنحـدار أصـال ،وىـذا يعنـي

تحقق الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسية الثانية.
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وبناء عمى ما تقدم ومن نتائج عالقات التأثير بين خصائص المنظمة المتعممة وجودة الخدمة
ً

الم صرفية ،نتوصل إلى قبول الفرضية الرئيسة الثانية والفرضيات المنبثقة عنيا ،وىذا يعني أن
لخصائص المنظمة المتعممة بمستواىا العام وعمى مستوى المؤشرات الفرعية تأثي ار معنويا في جودة
الخدمة المصرفية ،كما أن المالحظ من قيمة معامل التحديد( )R2كانت جيدة في نماذج االنحدار
المتعمقة بالمستوى الكمي ومستوى المؤشرات الفرعية ،مع معنوية معامالت المتغيرات المستقمة جميعا
حسب اختبار  tوكذلك حسب اختبار .F

ثانيا :االستنتاجات

 .1أصبح التعمم التنظيمي سمة العصر ،حيث البد لممصارف من التجاوب السريع لمتغيرات الحاصمة
في األسواق أو استباقيا ،وأن تكون السباقة في تبني مفيوم وخصائص المنظمة المتعممة.

 .2يحقق التعمم الريادة والتميز في السوق في ظل الظروف المتغيرة التي تميز بيئة األعمال الحالية،
ىذا من خالل قدرتو عمى تعزيز جودة الخدمات المصرفية.

 .3تحقق وجود عالقة ارتباط معنوية بين خصائص المنظمة المتعممة مجتمعة وتعزيز جودة الخدمة
المصرفية.

 .4تحقق وجود تأثير معنوي بين خصائص المنظمة المتعممة في تعزيز جودة الخدمة المصرفية.
 .5تحقق وجود تأثير معنوي بين كل خاصية من خصائص المنظمة المتعممة في تعزيز جودة الخدمة
المصرفية.

ثالثاً :التوصيات

 .1زيادة ميارات القيادات اإلدارية في المصارف العراقية في ممارسة عممية التعمم التنظيمي وفي كيفية
التعامل مع الكم اليائل من المعمومات كي تزداد قدرتيم في إدارة ىذه المعمومات عمى المستوى

التشغيمي والمستوى التكتيكي والمستوى االستراتيجي ولكي تكون إدارة المعمومات أداة لنقل التعمم،

وبما يسيم في زيادة قيمة إعمال المصرف وخدماتو.

 .2دعوة المصارف العراقية إلى التعرف عمى فمسفة التعمم التنظيمي فك اًر وتطبيقاً ،حيث العصر
الحالي عصر المنظمات القابمة لمتعمم ،والتعرف عمى كيفية إدارة عممياتو في المنظمات الرائدة في

مجال تطبيقو.

 .3البد ان تعمل اإلدارة العميا في المصارف األىمية العراقية عمى دعم عممية التعمم من خالل مساندة
العاممين في تحديد حاجاتيم لمتطوير وزيادة قدرتيم عمى التحسين الذاتي ،وتييئة الظروف

المطموبة لعممية التدريب والتعميم.
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 .4االىتمام بالزبائن من خالل جودة الخدمة عبر إشباع حاجاتيم ورغباتيم والسعي إلى سعادتيم
نتيجة النفتاح
واالمان بدورىم الرئيس ٌٌفنجاح ىذه المصارف وخاصةً في ظل بيئة تنافسيةٌ متوقعة ٌ
العراق عمى العالم.

التأكيد عمى أىمية إظيار الجوانب الممموسة في المصارف في ما يخص األبنية واألجواء المريحة
.5
ٌ
ايجابيةٌ لحسن االستقبال وتسيي ٌل اإلجراءات نحو االستثمار
لمعاممين والزبائن وبما يعطي صورة ٌ
ٌ
األفضل لوقت الزبائن.

المصووووووووادر
أوال :العربية

أوال :المؤتمرات والمجالت

 .1البغدادي ،عادل ىادي" ،)5002( ،العالقة بين خصائص المنظمة المتعممة وجاهزيتها لمتغيير

– دراسة مقارنة في كميتين من كميات التعميم العالي الخاص في بغداد" ،مجمة القادسية لمعموم

اإلدارية واالقتصادية ،المجمد ( ،)11العدد (.)1

 .4بني ىاني ،جياد صياح ،الرواش ،حسن نجيب " )5022( ،أساسيات بناء المنظمة المتعممة
ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ،دراسة ميدانية عمى شركات تكنولوجيا المعمومات في

األردن" ،مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة  ،العدد الخاص بالمؤتمر العممي المشترك.

 .3التميمي ،وفاء صبحي صالح " ،)5002( ،اثر االبتكار التسويقي في جودة الخدمة المصرفية –
دراسة ميدانية في المصارف التجارية األردنية " ،المجمة األردنية لمعموم التطبيقية ،المجمد (،)11

العدد (.)1

 .2حسين ،أسامة ماىر" )5025( ،تقويم خصائص المنظمة المتعممة في الجامعات المصرية،
الجامعات الخاصة – دراسة حالة" ،مجمة كمية التربية ببنيا ،العدد ( )11مصر.

 .5الخماس ،عبد الرضا فرج بدراوي ،التميمي ،رأفت عواد موسى" ،)5020 ( ،العالقة بين التسويق
الداخمي جودة الخدمة -دراسة استطالعية لعينة من الزبائن والعاممين في المصارف التجارية

العراقية " ،مجمة العموم اإلدارية واالقتصادية ،المجمد ( ،)11العدد (.)33

 .6صبر ،رنا ناصر " ،)5020( ،خصائص المنظمة المتعممة وأثرها في تنمية الكفايات الجوهرية،

دراسة استطالعية آلراء عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في الكمية التقنية اإلدارية /بغداد"،

مجمة اإلدارة واالقتصاد ،السنة ( ،)33العدد ( )42العراق.

 .3صقر ،ىدى" ،)5005( ،المنظمة المتعممة في عصر تكنولوجيا المعمومات" ،المؤتمر العممي
لسابع والعشرون لإلحصاء وتطبيقات عموم الحاسب واالستثمار فى مجاالت وتقنيات اإلدارة الحديثة،

القاىرة.
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 .8الطائي ،عمي حسون " ،)5002( ،خصائص المنظمة المتعممة وادارة الريادة ،العالقة واألثر ،في
الشركة العامة لمصناعات الكهربائية" ،مجمة القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية ،جامعة القادسية،

كمية اإلدارة واالقتصاد  ،المجمد ( )11العدد (.)1
ثانياً :الكتب

 .1أحمد ،أحمد محمود " ،)5002( ،تسويق الخدمات المصرفية – مدخل نظري ،تطبيقي" ،الطبعة
األولى ،دار البركة لمنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.

 .11العمي ،عبد الستار محمد" )5000( ،إدارة اإلنتاج والعمميات ،مدخل كمي" ،الطبعة األولى ،دار
وائل ،لمنشر والطباعة ،عمان ،األردن.

 .11الكبيسي ،عامر " ،)5002( ،إدارة المعرفة وتطوير المنظمات " المكتب الجامعي الحديث ،جدة،
المممكة العربية السعودية.
ثالثاً :الرسائل واالطاريح

 .14ابو موسى ،رسمية احمد أمين" ،)5000( ،اثر جودة الخدمة عمى الربحية ورضا العمالء في
المصارف األردنية – دراسة مقارنة بين بنك االسكان والبنك االسالمي األردني" ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة ال البيت ،كمية االقتصاد والعموم اإلدارية ،األردن.

 .13الخالدي ،صالح عابر بشيت " ،)5025( ،دور أبعاد جودة الخدمة وقدرات التعمم التنظيمي في

تطوير ثقافة التميز – دراسة ميدانية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق

المالية " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،كمية األعمال ،األردن.

 .12الذياب ،سعود بن ذياب" )5022( ،مدى توافر متطمبات المنظمة المتعممة ومجاالت تطبيقها في
الكمية التقنية بالخرج" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية العموم االجتماعية واإلدارية ،جامعة
نايف العربية لمعموم األمنية ،المممكة العربية السعودية.

 .15الردايدة ،رمزي طالل حسن " ،)2111( ،اثر جودة الخدمة المصرفية االلكترونية في تقوية
العالقة بين الصرف والزبون – دراسة مقارنة عمى عينة من زبائن المصارف األردنية والمصارف

األجنبية في مدينة عمان"  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.

 .16عالوي ،احمد رسن" ،)5002( ،التقنيات المصرفية واثرها عمى جودة الخدمة المصرفية – دراسة

استطالعية في فروع مصرف الرافدين  /البصرة" ،رسالة دبموم عالي غير منشورة ،جامعة بغداد،

كمية اإلدارة واالقتصاد.

 .13النسور ،أسماء سالم" )5020( ،اثر خصائص المنظمة المتعممة في تحقيق التميز المؤسسي،
دراسة تطبيقية في وزارة التعميم العالي والبحث العممي األردنية" ،رسالة ماجستير غير منشورة،

كمية األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
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،" "قياس جودة الخدمة المصرفية – دراسة حالة بنك البركة الجزائري،)5020( ، جبمي، ىدى.18
.  الجزائر، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير،  جامعة منتوري، رسالة ماجستير غير منشورة

،) "دور الهيكل التنظيمي المرن في بناء المنظمة المتعممة5020(  أمل تيسير احمد، وزوز.11

، رسالة ماجستير غير منشورة،"دراسة عمى الجامعات الفمسطينية العامة في الضفة الغربية

. فمسطين، كمية الدراسات العميا والبحث العممي،جامعة الخميل
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