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ممارسات اهلياكل املستدامة جلودة اخلدمة يف حتسني اعتمادية 
 ادارة االحتواء العايل

 . اسراء عبد الحسن عميويةالباحث اسيل عمي مزهر .دأ.
 جامعة القادسية

 كمية االدارة واالقتصاد
 قسم ادارة اعمال

 جامعة سومر
 كمية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة اعمال
 مخص:الم

اختبار مدى اعتمادية اليياكل المستدامة لجودة الخدمة  ان الغرض من الدراسة الحالية           
تحسين ممارسات ادارة االحتواء العالي في  )القيادة الحكيمة, والثقافة التنظيمية, وااللتزام التنظيمي(

العاممين في ( تجاه مجموعة من االندماج الوظيفي, والتدريب, والتحفيز, وفرق العملبـ )المتمثمة 
من اجل قياس  االستبانة, مما حفز الدراسة عمى تبني اداة مجموعة من مصارف الفرات االوسط

لدى العينة  اليياكل المستدامة لجودة الخدمة و ممارسات ادارة االحتواء العاليمستوى توافر 
سة, فضال عن السعي الى تحقيق النتائج التي تسعى الدراسة الى االجابة عمييا من خالل تبني المدرو 

مجموعة من االدوات االحصائية المتمثمة بـ التوزيع الطبيعي, ومعادلة النمذجة الييكمية, ومعامل الفا 
امج كرونباخ, والوسط الحسابي, واالنحراف المعياري, ومعامل ارتباط بيرسون بواسطة برن

(SPSS.V.26( ومعامالت االنحدار التي تم استخراجيا بوساطة برنامج ,)AMOS.V.26 ,)
اليياكل المستدامة وبالتالي توصمت الدراسة الى وجود عالقة ارتباط وتأثير ذات داللة احصائية بين 

في التوصل الى مجموعة من ساىم , االمر الذي لجودة الخدمة و ممارسات ادارة االحتواء العالي
 المصارفالمستيدفة ولعل ابرز ىذه النتائج تمثمت في تركيز  بالمصارفالنتائج الميمة الخاصة 

اليياكل المستدامة لجودة الخدمة و من اجل تحسين  خدماتياالمدروسة عمى تحقيق التميز في 
 الزبائن.وجذب اكبر عدد ممكن من  الخاصة بياممارسات ادارة االحتواء العالي 

 .(اليياكل المستدامة لجودة الخدمة, وممارسات ادارة االحتواء العالي): الكممات المفتاحية
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 المقدمة
حظيت جودة الخدمة خالل السنوات القميمة الماضية باىتمام كبير, اذ اصبح قطاع 
الخدمات يمثل المورد المييمن في العديد من البمدان النامية والمتقدمة, ما ولد الحاجة 
الى االىتمام بتمبية المتطمبات الخدمية لمسوق بشكل يحقق رضا الزبائن المستيدفين 

وبالتالي فان االساس الذي يمكن من خاللو تحقيق  وكسب والء اكبر عدد منيم,
يكمن في االىتمام باليياكل المستدامة لجودة الخدمة, ممارسات ادارة االحتواء العالي 

وىذا يعول عمى المنظمة االستعانة بممارسات ادارة االحتواء العالي من اجل ضمان 
 تحقيق تحسين مستمر في خدمات المنظمة.

في تحسين صورة وسمعة المنظمة من خالل ممارسات ادارة االحتواء العالي ساىم تو 
تطوير االفراد العاممين وحثيم عمى استحداث اساليب وطرق جديدة من اجل انجاز 
الميام والعمميات الداخمية لممنظمة ما يحتم عمى المنظمة تحسين قابمياتيا في ممارسات 

زم ان اساس تطوير العالقة بين اليياكل ادارة االحتواء العالي, وعميو يمكن الج
 ممارسات ادارة االحتواء العالي.و المستدامة لجودة الخدمة 

فادارة االحتواء العالي مجموعة من الممارسات المبتكرة والمتمثمة بـالتناوب الوظيفي, 
وتدوير العمل, واالسيام في معالجة المشاكل وصنع القرار, وتبادل المعمومات, 

لمفتوحة بين العاممين ورؤسائيم, والمشاركة النشطة في صنع القرار ونظام والمشاركة ا
المكافأة والتعويض, وعميو ىدفت الدراسة الحالية الى معرفة طبيعة العالقة بين 
 المتغيرات المبحوثة وتأثيراتيا, ولغرض تحقيق ىذا اليدف فقد تم استخدام استمارة

, تمثل مبحثين قد جرى تقسيم الدراسة الىاالستبانة, ومن اجل تيسير خطوات البحث ف
 مبحث الثاني الجانب النظري لمبحث.االول في منيجية البحث, وضم ال

 المبحث االول: المنهجية العممية لمبحث
 اوال: مشكمة الدراسة

تواجـــــو المصــــــارف المعنيـــــة موجــــــة تنافســــــية شـــــديدة نتيجــــــة االقبــــــال الواســـــع مــــــن قبــــــل 
ــــــى ىــــــذه خــــــدماتيا, االمــــــر ــــــائن عم ــــــى اســــــتخدام  الزب ــــــك المصــــــارف عم ــــــز تم الــــــذي حف

ـــــواء العـــــالي فـــــي خـــــداماتيا  ـــــر ابـــــداعا مـــــن اجـــــل تحســـــين ممارســـــات االحت اســـــاليب اكث
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فـــــي بنـــــاء تمـــــك باليياكـــــل المســـــتدامة لجـــــودة الخدمـــــة المقدمـــــة, فضـــــال عـــــن االســـــتعانة 
, االمــــــر الــــــذي ولــــــد الحاجــــــة الــــــى تطــــــوير ىــــــذه المصــــــارف التــــــي تتبناىــــــا الخــــــدمات
ــــــى ضــــــرورة خمــــــق ميــــــزة تنافســــــية يمكــــــن مــــــن خالليــــــا تحســــــين  المصــــــارفقــــــدرات  عم
وخمــــــق قيمــــــة ليــــــم, وعميــــــو فــــــان مشــــــكمة الدراســــــة يمكــــــن عكســــــيا فــــــي  العــــــاممينرؤى 

اعتماديـــــــة عينـــــــة الدراســـــــة قـــــــادرة عمـــــــى  المصـــــــارفتســـــــاؤل جـــــــوىري مفـــــــاده  ىـــــــل ان 
ممارســــات ممحــــوظ فــــي تحســــين  مــــن اجــــل احــــداثاليياكــــل المســــتدامة لجــــودة الخدمــــة 

ــــــواء العــــــاليادارة اال ــــــى ىــــــذا التســــــاؤل يتعــــــين حت ــــــة عم ــــــالي فمــــــن اجــــــل االجاب ؟ , وبالت
 االجابة عمى التساؤالت الفرعية االتية:

مـــــــن قبـــــــل باليياكـــــــل المســـــــتدامة لجـــــــودة الخدمـــــــة  العـــــــاممينمـــــــا مســـــــتوى اىتمـــــــام  (1
 عينة الدراسة؟ المصارف

ــــــــة الدراســــــــة المصــــــــارف مــــــــا مســــــــتوى اىتمــــــــام  (2 باليياكــــــــل المســــــــتدامة لجــــــــودة عين
 ؟ممارسات االحتواء العاليمن اجل التأثير عمى الخدمة 

اليياكــــل المســــتدامة لممعمومــــات الوافيــــة مــــن اجــــل تقــــيم  العــــاممينمــــا مــــدى معرفــــة  (3
 ؟.لجودة الخدمة 

لميياكـــــل المســـــتدامة لجـــــودة الخدمـــــة عينـــــة الدراســـــة المصـــــارف مـــــا مـــــدى امـــــتالك  (4
 ؟.الكفيمة بتحسين ممارسات ادارة االحتواء العالي

 اهمية الدراسة
 الخدميــــــــةتبـــــــرز اىميــــــــة الدراســــــــة مــــــــن اىميــــــــة المتغيـــــــرات المبحوثــــــــة مــــــــن منظماتنــــــــا 

ــــالء االىتمــــام الكــــافي  ــــي ىــــذه المنظمــــات  ي ــــة ف ــــادات االداري ــــاه القي ــــت انتب ــــالي لف وبالت
 من اجل تجسيد ىذه المتغيرات.

 اهداف الدراسة
اليياكل يركز اليدف الرئيسي لمدراسة الحالية في قياس طبيعة ونوع العالقة والتأثير بين 

, ويتفرع من ىذا اليدف ممارسات ادارة االحتواء العاليالمستدامة لجودة الخدمة, و 
 مجموعة من االىداف الفرعية الميمة ىي:

 لمبحوثة.بيان نوع وطبيعة اليياكل المستدامة لجودة الخدمة لدى المنظمة ا .1
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 التعرف عمى واقع حال ممارسات ادارة االحتواء العالي بين افراد المنظمة المبحوثة .2
التعرف عمى عالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة )الييكل المستدامة لجودة  .3

 (.وممارسات ادارة االحتواء العالي الخدمة,
لمستدامة لجودة تسميط الضوء عمى طبيعة التأثير المباشر الذي تمارسو اليياكل ا .4

 .ممارسات ادارة االحتواء العاليالخدمة في ابعاد 
 رابعًا: مخطط البحث الفرضي

في ضوء ما تم التطرق اليو من منيجية الدراسة واىدافيا تم أعداد مخطط الدراسة 
(، لمتعبير عن العالقة بين متغيرات الدراسة، ويتمثل ىذا 1الفرضي، انظر الشكل)
 عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات الدراسة وبما يأتي:المخطط بمجموعة من 

, والذي يمكن قياسو اليياكل المستدامة لجودة الخدمةويتمثل في  المتغير المستقل (1
(, وتم القيادة الحكيمة, والثقافة التنظيمية, وااللتزام التنظيميابعاد ىي ) ثالثةمن خالل 

 (.Gupta et al.,2005اعتماد مقياس )
 , وىو متغير يتضمنممارسات ادارة االحتواء العاليوينعكس في  المتغير التابع (2

(, اذ تم اعتماد االندماج الوظيفي, والتدريب, والتحفيز, وفرق العملابعاد ىي ) اربعة
 (.Mxenge et al.,2014 ; Voiplo,2015مقياس )

 
 ( المخطط الفرضي لمدراسة1الشكل )
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 خامسًا: فروض الدراسة
 الىداف الدراسة تم صياغة الفروض االتية:تحقيقا 

: توجد عالقة ارتباط معنوية ايجابي بين اعتمادية اليياكل الفرضية الرئيسة االولى
المستدامة لجودة الخدمة )القيادة الحكيمة, والثقافة التنظيمية, وااللتزام التنظيمي( 

ي, والتدريب, والتحفيز, وممارسات ادارة االحتواء العالي المتمثمة بـ )االندماج الوظيف
 وفرق العمل(.

: يوجد تأثير معنوية ايجابي العتمادية اليياكل المستدامة الفرضية الرئيسة الثانية
لجودة الخدمة )القيادة الحكيمة, والثقافة التنظيمية, وااللتزام التنظيمي( في ممارسات 

 ب, والتحفيز, وفرق العمل(.ادارة االحتواء العالي المتمثمة بـ )االندماج الوظيفي, والتدري
 سادسا: وصف عينة الدراسة

تمثل مجتمع الدراسة في المصارف االىمية لمحافظات الفرات االوسط )الديوانية, 
( مصرف. اما عينة 15والنجف االشرف, وكربالء المقدسة, وبابل, والمثنى( وعددىا )

ف مجتمع الدراسة, الدراسة فقط كانت قصدية وتمثمت بالقيادات االدارية في المصار 
( قيادي ) مدراء المصارف, ومعاوني المدراء, ورؤساء االقسام, مدراء 88وشممت )

( فقط وبعد تدقيق 75( استمارة, واسترجع منيا )88الشعب(, وعميو تم توزيع )
االستمارات المسترجعة لمتأكد من مدى صالحيتيا لمتحميل االحصائي تبين ان ىناك 

ة االجابة, بناءا عمى ذلك اصبح عدد االستمارات الصالحة ( استمارات غير مكتمم4)
%(  من مجموع 88.75( استمارة, وىو ما يمثل نسبة استجابة )71لمتحميل )

االستمارات الموزعة, وىي نسبة يمكن االعتماد عمييا في تحميل وتفسير نتائج الدراسة 
 .عمى نحو جيد

 المبحث الثاني: الجانب النظري لمبحث
 الهياكل المستدامة لجودة الخدمة -اواًل:

 مفهوم جودة الخدمة .4
ـــــي عـــــام   ـــــي الخدمـــــة, فـــــي  1988ف ـــــدء البـــــاحثون بول مـــــرة البحـــــث عـــــن الجـــــودة ف ب

حـــــين ان الجـــــودة فـــــي الســـــمع ممموســـــة وقـــــد وصـــــفت و تـــــم تقيميـــــا فـــــي ذلـــــك الوقـــــت، 
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قـــــام كـــــل مـــــن 1985كانــــت جـــــودة الخدمـــــة غيـــــر محـــــددة إلـــــى حـــــد كبيـــــر. فـــــي عـــــام   
(Parasuraman, Zeithaml & Berry بدراســـة ىـــذا المجـــال بســـبب النمـــو )

الكبيــــــر فــــــي قطــــــاع الخــــــدمات، و ان تقــــــديم خــــــدمات متفوقــــــة أصــــــبح شــــــرطا أساســــــيا 
(, وبالتـــــــــــالي مـــــــــــن ذلـــــــــــك Wesselman,2014:11لمنجـــــــــــاح و بقـــــــــــاء المنظمـــــــــــات )

الحــــــــين اصــــــــبحت خدمــــــــة الزبــــــــائن مــــــــورد متميــــــــز لكــــــــل مــــــــن القطاعــــــــات االنتاجيــــــــة 
مــــــع تكنولوجيــــــا المعمومــــــات, اذ اصــــــبح توجــــــو منظمــــــات والخدميــــــة جنبــــــا الــــــى جنــــــب 

االعمــــــال نحــــــو جــــــودة الخدمــــــة وخاصــــــة فــــــي بدايــــــة الثمانينيــــــات مــــــن القــــــرن التاســــــع 
عشـــــــر, اذ ادرك المنظمـــــــات ان المنـــــــتج عـــــــالي الجـــــــودة بحـــــــد ذات لـــــــيس ىـــــــو الوحـــــــد 
ــــل ان  جــــودة الخدمــــة ىــــي التــــي تحقــــق الميــــزة  ــــى الميــــزة التنافســــية, ب الــــذي يحــــافظ عم

(, ممـــا قـــد تـــوالى لمعـــدين مـــن Gupta et al.,2005:389ة المســـتدامة )التنافســـي
المنظمــــــات الــــــى اىتمــــــام المتزايــــــد بتحســــــين جــــــودة الخدمــــــة مــــــن اجــــــل ضــــــمان رضــــــا 

 Ghobadianالزبــــائن وادارة التكــــاليف التــــي بــــدورىا تــــؤدي الــــى تحســــين االربــــاح )
et al.,1994:43عـــــة (, فـــــالجودة تمثـــــل الخصـــــائج الجوىريـــــة المتجـــــذرة فـــــي طبي

المنتجـــــات ، التـــــي تحــــــدد تصـــــور الزبــــــون لممنتجـــــات وصـــــياغة نمــــــاذج أوليـــــة لمجــــــودة 
(Kyriacou,2018:233 ـــــــــي اســـــــــتخدام ـــــــــى المالءمـــــــــة ف (. كمـــــــــا تركـــــــــز الجـــــــــودة عم

(, و القـــدرة Byrne et sl.,2019:252منـــتج مـــا بمـــا يمبـــي احتياجـــات الزبـــائن  )
 Jussila,2017:2عمـــــــــــــــى المطابقـــــــــــــــة مـــــــــــــــع مواصـــــــــــــــفات ومتطمبـــــــــــــــات الزبـــــــــــــــائن )

Anttila& .) 
مـــــن جانـــــب اخـــــر فـــــان الخدمـــــة تركـــــز عمـــــى أي نشـــــاط أو منفعـــــة مقدمـــــة مـــــن طـــــرف 
لطـــــــرف دون أن تنـــــــتج عنيـــــــا ممكيـــــــة ، وتكـــــــون ىـــــــذه الخدمـــــــة غيـــــــر ممموســـــــة ســـــــواء 

(,  Vargo&Lusch,2004:325ارتبطــــــــــــت بمنــــــــــــتج مــــــــــــادي ام لــــــــــــم تــــــــــــرتبط بــــــــــــو )
ــــــــو طبيعــــــــة وخصــــــــائج مختمفــــــــة عــــــــن قطــــــــاع  فبــــــــالرغم مــــــــن أن قطــــــــاع الخــــــــدمات ل

ـــــة ا ـــــد وابىميـــــة الكبيـــــرة فـــــي االقتصـــــاديات العالمي لمنتجـــــات ممـــــا يجعمـــــو يمتـــــاز بالتعقي
والمحمَيــــــة , ومــــــع زيــــــادة المنافســــــة فــــــي ىــــــذا القطــــــاع فــــــ ن تصــــــميم الخــــــدمات النــــــاجح 
يتضــــــمن ىندســــــة مجموعــــــة مــــــن العمميــــــات والمــــــوارد والمخرجــــــات التــــــي تــــــؤدي إلـــــــى 
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ـــــائن وىـــــذا يعـــــد تحـــــديا ومـــــدخال  ـــــي االســـــتجابة لتوقعـــــات الزب ـــــق الجـــــودة الت ىامـــــا لتحقي
ـــــة التنافســـــية  ـــــة وتعزيـــــز المكان تناســـــب رضـــــا الزبـــــائن بمـــــا يوازييـــــا مـــــن تحســـــين الربحي

 (.Schnaubelt& Statham,2007:19وتحقيق جودة العالقة مع الزبائن )
ومـــــن ىنـــــا فـــــان جـــــودة الخدمـــــة تمثـــــل حكـــــم الزبـــــون تجـــــاه الخدمـــــة المقدمـــــة مـــــن قبـــــل 

ردود الفعــــــــــل تجــــــــــاه تقــــــــــديم الخدمــــــــــة  المنظمــــــــــة حــــــــــول معبــــــــــرًا عنيــــــــــا مــــــــــن خــــــــــالل
(Tabaku,2016:2 وعميـــــــو فـــــــان دراســـــــة جـــــــودة الخدمـــــــة والوقـــــــوف عمـــــــى مفيـــــــوم ,)

شــــامل يعبــــر عــــن طبيعتيــــا الخاصــــة بالخدمــــة والجــــودة معــــا امــــر فــــي غايــــة الصــــعوبة, 
ــــاحثين  ــــق يمكــــن اســــتعراض مفيــــوم جــــودة الخدمــــة لمجموعــــة مــــن الب ومــــن ىــــذا المنطم

 (.1دول )والكتاب واالكاديميين في الج
 (1الجدول )

 مفيوم جودة الخدمة
 المفهوم الباحث ت

4 Wyckoff, 1984:78 
ـــــــى  درجـــــــة التميـــــــز لتمبيـــــــة متطمبـــــــات الزبـــــــائن والســـــــيطرة عم

 التبيان في تحقيق ىذا التميز

2 Roest & 
Pieters,1997:336 

التفـــــاوت المعرفـــــي النســـــبي لممعـــــايير المســـــتندة عمـــــى الخبـــــرة 
 الخدمةوالعروض المتعمقة بمميزات 

3 ,2000:7Grönroos 
ــــــــــي تمقوىــــــــــا  ــــــــــين الخــــــــــدمات الت ــــــــــرق ب ــــــــــائن لمف ــــــــــة الزب تجرب
والخـــــــــدمات التـــــــــي يتوقعونيـــــــــا, اي الفجـــــــــوة بـــــــــين توقعـــــــــات 

 الزبون وادراك الزبون لمخدمة

4 Mahamad&Ramaya
h,2010:72 

 الفرق بين توقعات وادراك الزبائن

5 Yildiz,2012:690  المنتجــــــــة لمخدمــــــــة نتـــــــاج التفاعــــــــل بـــــــين مكونــــــــات الخدمـــــــة
 والزبائن.

6 Wang,2017:4  نشــــــــــاط أو سمســــــــــمة مــــــــــن ابنشــــــــــطة ذات الطبيعــــــــــة غيــــــــــر
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الممموســــة إلــــى حـــــد مــــا والتـــــي تحــــدث بـــــين الزبــــون مقـــــدمي 
الخـــــدمات بغيـــــة معالجـــــة شـــــكاوى الزبـــــائن وتمبيـــــة متطمباتيـــــا 

 وفقا لممواصفات المطموبة

7 Akter,2019:71 
الزبــــون، فتقـــــديم مــــدى توافــــق الجــــودة المقدمـــــة مــــع توقعــــات 

خدمـــــــة ذات جـــــــودة يعنـــــــي فـــــــي النيايـــــــة أن تكـــــــون الخدمـــــــة 
 متوافقة وتوقعات الزبائن ورغباتيم

8 
Mdluli et 

al.,2020:24 
قــــــــدرة المنظمــــــــة عمــــــــى تمبيــــــــة أو تجــــــــاوز تحقيــــــــق أىــــــــدافيا 

 المقصودة وتوقعات الزبان

9 
Tammubua,2021:30

5 

ــــي تقــــدميا  ــــائن لمخــــدمات الت ــــين توقعــــات الزب شــــركة الفــــرق ب
معينــــــــة وتوقعــــــــاتيم بشــــــــأن قــــــــدرت الشــــــــركات عمــــــــى تمبيــــــــة 

 الخدمات المطموبة
 الهياكل المستدامة لجودة الخدمة .2
 (Visionary leadershipالقيادة الحكيمة ) . أ

تمثــــــل القيــــــادة الحكيمــــــة جــــــوىر انمــــــوذج ادارة دومنيــــــك, فالقيــــــادة ضــــــرورية فــــــي بنــــــاء 
والخـــــــارجي لممنظمـــــــة, ممـــــــا منظمـــــــة خدميـــــــة ىادفـــــــة الـــــــى تحســـــــين التعـــــــاون الـــــــداخمي 

يتطمـــــب االمـــــر بنـــــاء ثقـــــة عاليـــــة بـــــين المنظمـــــة والعـــــاممين مـــــن اجـــــل ضـــــمان تحقيـــــق 
اســـــــــموب قيـــــــــادي واداري نـــــــــاجح ويمـــــــــارس دور ميـــــــــم فـــــــــي تحســـــــــين جـــــــــودة الخدمـــــــــة 

(Douglas&Fredendall,2004:393( وبـــــــــــــــدوره اشـــــــــــــــار .)Van 
Knippenberg& Stam,2014:260ل ( ان القيـــــــادة الحكيمـــــــة بأنيـــــــا التواصـــــــ

المفظــــــي لصــــــورة المســــــتقبل لجماعــــــة بقصــــــد إقنــــــاع ا خــــــرين بالمســــــاىمة فــــــي تحقيــــــق 
 ذلك المستقبل.

 (organizational cultureالثقافة التنظيمية ) . ب
ان الثقافة التنظيمية تمثل نظام يتكون من مجموعة من القيم والمعتقدات المشـتركة التـي 

ميمــة فــي كســب االســتقرار  تمــنح ىويــة بعضــاء المجموعــة, فالثقافــة فــي مكــان العمــل



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ممحق  العدد /رابع المجمد ال / رابعةمجمة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
551 

دراكـــو, فضـــال عـــن بنـــاء التـــزام يتجـــاوز توقعـــات المنظمـــة وفيـــم  الـــوظيفي واالجتمـــاعي وا,
(,  Gupta et al.,2005:395الطريقــة اليــت يــتم بيــا تقــديم خــدمات عاليــة الجــودة )

فاالساس الذي اسيم في تبني الثقافـة التنظيميـة كييكـل مسـتدام لجـودة الخدمـة يعـود الـى 
ــــــــــــــــــــــــــــة ظيــــــــــــــــــــــــــــور ال ــــــــــــــــــــــــــــة وتزايــــــــــــــــــــــــــــد مشــــــــــــــــــــــــــــكمتيا التنظيمي                                            منظمــــــــــــــــــــــــــــات الحديث

(Jo & Schultz,1997:359.) 
 (organizational commitmentااللتزام التنظيمي ) . ج

ـــــزام التنظيمـــــي ضـــــروري لجـــــودة الخدمـــــة كونـــــو يمثـــــل مبـــــدأ الكتســـــاب تعـــــاون  ان االلت
المــــــوارد البشــــــرية الموجــــــودة داخــــــل المنظمــــــة, العــــــاممين والتــــــزاميم مــــــن خــــــالل بــــــرامج 

فــــالموارد المتميـــــزة التـــــي يجـــــب تضـــــمينيا فــــي بـــــرامج المـــــوارد البشـــــرية يتعـــــين ان تأخـــــذ 
ــــــدريب واالعتــــــراف بــــــدعم اىــــــداف الجــــــودة  بنظــــــر االعتبــــــار تحســــــين االتصــــــاالت والت

 (.Cook&Verma,2002:46وتحقيق رضا العاممين في نياية المطاف )
ــــل مــــي ان االلتــــزام التنظي ــــي تمث ــــوالء والمشــــاركة الت ــــة وال ــــل شــــكل مــــن اشــــكال اليوي يمث

ــــــو تحديــــــد  ــــــذي يــــــتم مــــــن خالل ــــــون ضــــــد المنظمــــــة أو وحــــــدة العمــــــل, االمــــــر ال الموظف
ــــاءة والمينيــــة ، وكــــذلك التزامــــو بالعمــــل الــــذي  ــــى مســــتوى الكف نجــــاح أداء الشــــخج عم
ـــــــر أيضـــــــا كمؤشـــــــر بداء المـــــــوظفين  نشـــــــا ء ينخـــــــرط فيـــــــو. فـــــــااللتزام التنظيمـــــــي يعتب

 Kurniawan)مســـتوى عـــال مـــن الكفـــاءة والمينيـــة وااللتـــزام لتحقيـــق ابداء ابمثـــل 
et al.,2018:2).  

 ثانيا: ممارسات االحتواء العالي
 مفهوم ادارة االحتواء العالي .4

ظيــــــرت ادارة االحتــــــواء العــــــالي فــــــي اوائــــــل الثمانينيــــــات مــــــن القــــــرن الماضــــــي, وكــــــان 
(, كمــــــا وضــــــع العديــــــد مــــــن الكتــــــاب Lawlerرائــــــدىا عنــــــذاك عــــــالم الــــــنفس االمريكــــــي )

(Walton,1984 ; Beer et al.,1984 منيجــًا ابــداعيا لــيدارة يســتند عمــى )
ادارة االحتـــــــواء العـــــــالي, ومـــــــن ىنـــــــا رأى الكـــــــاتبين ان انمـــــــوذج ادارة االحتـــــــواء العـــــــالي 
بمثابــــــو ركيــــــزة اساســــــية ليحــــــل محــــــل انمــــــوذج تــــــايمور, والتــــــون مــــــايو, اذ ركــــــزت ىــــــذه 

ـــــى مـــــ ـــــد الوظـــــائف التخصصـــــية, النمـــــاذج عم ـــــة, وتقســـــيم العمـــــل, ودقـــــة تحدي نيج لمرقاب



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ممحق  العدد /رابع المجمد ال / رابعةمجمة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
552 

ومحدوديــــــة فــــــرج احتــــــواء العــــــاممين, االمــــــر الــــــذي يــــــؤدي الــــــى انخفــــــاض مســــــتويات 
 (Wood&Bryson,2008:3التزام العاممين وثقتيم با دارة )

ـــــة,  ـــــل مجموعـــــة مـــــن الممارســـــات المبتكـــــرة وتشـــــمل اعـــــادة التييئ فـــــاالحتواء العـــــالي يمث
لــــــــوظيفي, والفــــــــرق المــــــــدارة ذاتيــــــــا, والتشــــــــجيع الــــــــى حــــــــد كبيــــــــر لمعالجــــــــة  والتنــــــــاوب ا

المشــــــاكل واتخــــــاذ القـــــــرارات, وتقاســــــم المعمومـــــــات, والمناقشــــــة المفتوحـــــــة بــــــين العامـــــــل 
: 2819والمــــــدير, والمشــــــاركة الفاعمــــــة فــــــي اتخــــــاذ القــــــرار ونظــــــام المكافــــــأة )الخفــــــاجي,

138 .) 
ــــــــى ــــــــالدارة يشــــــــجع عم ــــــــة  فــــــــاالحتواء العــــــــالي يمثــــــــل مــــــــدخل ل ــــــــادة النشــــــــاط والمرون زي

والتعـــــــــاون بـــــــــين العـــــــــاممين, وبالتـــــــــالي يتجمـــــــــى ذلـــــــــك فـــــــــي اســـــــــتخدام مجموعـــــــــة مـــــــــن 
الممارســـــات التـــــي تـــــوفر فرصـــــا لممشـــــاركة التنظيميـــــة, امـــــا بشـــــكل مباشـــــر مـــــن خـــــالل 
العمــــــل الجمــــــاعي والوصــــــف الــــــوظيفي الرشــــــيق, او بشــــــكل غيــــــر مباشــــــر مــــــن خــــــالل 

 (188: 2821)بمقرع واخرون,نشر المعمومات والتدريب المحدد لممشاركة 
ـــــر عـــــن  ـــــى مفيـــــوم شـــــامل يعب ـــــواء العـــــالي والوقـــــوف عم ـــــو فـــــان دراســـــة ادارة االحت وعمي
طبيعتيـــــا الخاصـــــة امـــــر فـــــي غايـــــة الصـــــعوبة, ومـــــن ىـــــذا المنطمـــــق يمكـــــن اســـــتعراض 

 (.2بتعريف ادارة االحتواء العالي لمجموعة من الباحثين في الجدول )
 (2جدول )

 العاليتعريف ادارة االحتواء 
 المفهوم الباحث ت

4 
Tvorik& 

Boissoneau,1994:
21 

مجموعـــــة مـــــن الممارســـــات تســـــتخدميا المنظمـــــة مـــــن اجــــــل 
اضـــــــفاء قيمـــــــة لفـــــــرق العمـــــــل وتشـــــــجيعيم عمـــــــى تقـــــــديم اداء 

 افضل.

2 Banytė et 
al.,2006:54  

ــــــى  ــــــة لتنظــــــيم نشــــــاط المنظمــــــة مــــــن اجــــــل الحصــــــول عم الي
وخبــــــرات اكبــــــر فــــــرج لتحســــــين ميــــــارات وقــــــدرات ومعرفــــــة 

 العاممين لدييا.
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3 Austin,2008:25  
محصــــــــــــمة لضــــــــــــمان تحســــــــــــين العالقــــــــــــة بــــــــــــين المنظمــــــــــــة 

 والعاممين من جية, والعاممين والزبائن من جية اخرى.

4 Daugherty et 
al.,2008:568 

ــــــرارات  ــــــة واتخــــــاذ افضــــــل الق ــــــة لجمــــــع المعمومــــــات المكثف الي
ــــــــق  ــــــــي تحــــــــد مــــــــن تحقي مــــــــن اجــــــــل معالجــــــــة المشــــــــاكل الت

 بىدافيا.المنظمة 

5 Ahmad et al. , 
2014 : 230 

مجموعـــــــة مـــــــن الممارســـــــات المبتكـــــــرة والمتمثمـــــــة بــــــــالتناوب 
ــــدوير العمــــل, واالســــيام فــــي معالجــــة المشــــاكل  ــــوظيفي, وت ال
وصــــــنع القــــــرار, وتبــــــادل المعمومــــــات, والمشــــــاركة المفتوحــــــة 
بــــــين العــــــاممين ورؤســــــائيم, والمشــــــاركة النشــــــطة فــــــي صــــــنع 

 والتعويض القرار ونظام المكافأة

6 Liu et 
al.,2018:159 

ــــــي تســــــتثمرىا المنظمــــــة مــــــن  مجموعــــــة مــــــن الممارســــــات الت
 اجل مساعدتيا في التمييز بين سموكيات الزبائن

7 Akhigbe,2020:134 
وســــــــيمة لــــــــدمج مجموعــــــــة مــــــــن االبــــــــداعات واالفكــــــــار فــــــــي 

 مكان العمل بغية الوصول الى االداء العالي

8 Bardach,2020:18
3 

مجموعــــــة مــــــن الممارســــــات التــــــي تســــــتعمميا المنظمــــــة مــــــن 
اجـــــــــــل متابعـــــــــــة التطـــــــــــورات باســـــــــــتمرار وتحســـــــــــين التـــــــــــزام 

 العاممين بتنفيذ خطط وغايات المنظمة.

9 Lee,2021:32 
ـــــــــى  تجربـــــــــة مســـــــــتمرة لمســـــــــتويات عاليـــــــــة مـــــــــن التـــــــــأثير عم
القـــــــرارات التـــــــي تـــــــؤثر عمـــــــى عمميـــــــة العمـــــــل ، والتـــــــي يـــــــتم 

 ممينتحديدىا من خالل تصورات العا
 ممارسات االحتواء العالي .2
 (job embeddedness) االندماج الوظيفي . أ

يمثــــــل االنــــــدماج الــــــوظيفي درجــــــة وضــــــع الفــــــرد لمجيــــــود االختياريــــــة فــــــي عممــــــة فــــــوق 
ـــــة  ـــــوة ذىني ـــــة العمـــــل االضـــــافي وبق ـــــة وفـــــي نوعي ـــــى الوظيف ـــــى لمحصـــــول عم الحـــــد االدن
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 ,.Mxenge et alويعـــــرف ) (.417: 2828وجيـــــد عـــــالي )البطـــــران,
( االنـــــــــدماج الوظيفيـــــــــة بانـــــــــو مـــــــــزيج عقمـــــــــي مـــــــــن المشـــــــــاعر والعوامـــــــــل 2014:126

ـــــق  ـــــو العـــــاممين جيـــــودىم مـــــن أجـــــل تحقي ـــــة، وىـــــو نشـــــاط يكـــــرس في الســـــموكية والعاطفي
أداء عمــــــل عــــــال، ويــــــؤدي إلــــــى زيــــــادة قــــــدرة وثقــــــة الفــــــرد وتفانيــــــة فــــــي تحقيــــــق ابداء 

وظيفي يشـــير ( ان االنـــدماج الـــSchaufeli et al., 2002:74العـــالي. ويـــرى )
ــــــاني  ــــــة والتف ــــــز بالحيوي ــــــة ومرضــــــية مرتبطــــــة بالعمــــــل، وتتمي ــــــة إيجابي ــــــة ذىني ــــــى حال ال
واالســــتيعاب، فالحيويـــــة تتميـــــز بمســـــتويات عاليـــــة مــــن الطاقـــــة والمرونـــــة أثنـــــاء العمـــــل، 
واالســــــــــتعداد الســـــــــــتثمار الجيــــــــــد والمثـــــــــــابرة لمواجيـــــــــــة التحــــــــــديات، ويتســـــــــــم التفـــــــــــاني 

يــــــــــو يشــــــــــير إلــــــــــى المشــــــــــاركة القويــــــــــة، با حســــــــــاس بالحمــــــــــاس والفخــــــــــر والتحــــــــــدي ف
 واالستيعاب يشير إلى االنغماس بعمق في العمل.

 (training) التدريب . ب
ــــــدريب العــــــاممين دور ميــــــم فــــــي تطــــــوير اداء المنظمــــــة واســــــتمراره, فضــــــال عــــــن  ان لت
ــــــى تحســــــين  ــــــدريب العــــــاممين عم ــــــدرات الجوىريــــــة التنافســــــية, اذ يســــــاعد ت تحســــــين المق

ــــــــات  ــــــــف العمــــــــل المعرفــــــــة والتكنولوجي ــــــــة مــــــــن قبــــــــل المنظمــــــــة وتحســــــــين مواق المطموب
ـــائج عمـــل  ـــان ىـــذا االمـــر يســـيم فـــي تحقيـــق نت ـــات العـــاممين فـــي العمـــل بالتـــالي ف وقابمي

(, فالتـــدريب Hanaysha,2016:298 ; Zhang et al.,2019:4مرضـــية )
المناســــــــب لمعــــــــاممين يســــــــيل التواصــــــــل ويحســــــــن جــــــــودة العمــــــــل كــــــــذلك يعمــــــــل عمــــــــى 

ــــــة ميــــــارات ال ــــــي الميــــــام تحســــــين معرف ــــــؤدي الــــــى تحســــــين انتــــــاجيتيم ف عــــــاممين مــــــا ي
ـــــــــة مـــــــــع زمـــــــــالء العمـــــــــل  ـــــــــات ايجابي ـــــــــاء عالق ـــــــــة بالمنظمـــــــــة, فضـــــــــال عـــــــــن بن المتعمق

(Shiryan et al.,2012:47) 
 (Motivational) التحفيز . ج

ـــــذل  ـــــى مجموعـــــة مـــــن العوامـــــل والمـــــؤثرات التـــــي تـــــدفع الفـــــرد نحـــــو ب يشـــــير التحفيـــــز ال
تكـــــــاب االخطـــــــاء مقابـــــــل اشـــــــباع حاجاتـــــــو جيـــــــد اكبـــــــر فـــــــي عممـــــــو واالبتعـــــــاد عـــــــن ار 

ــــــو, مــــــا  ــــــي يســــــعى لبموغيــــــا مــــــن خــــــالل عمم ــــــو الت ــــــو واىداف ــــــق تطمعات المتعــــــددة وتحقي
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يعمـــــل عمـــــى رفــــــع الـــــروح المعنويـــــة لمعــــــاممين وتنميـــــة الـــــوالء لــــــدييم والشـــــعور بــــــاالمن 
 (. 21: 2821الشممة واخرون,واالستقرار واشباع حاجاتيم المادية والمعنوية )

 (Team-workingفرق العمل ) . د
ـــــربط بـــــين مشـــــاركة العـــــاممين واالحتـــــواء  ـــــواء العـــــالي ىـــــو ال احـــــد اساســـــيات ادارة االحت
ــــــي مــــــن خالليــــــا يحــــــدث تعــــــاون اكبــــــر  ــــــرق المــــــدارة ذاتيــــــا, والت مــــــن خــــــالل تقــــــديم الف
واتصـــــاالت افضـــــل بــــــين العـــــاممين مـــــع تســــــجيل احتـــــواء العـــــاممين فــــــي عمميـــــة اتخــــــاذ 

بـــــــأن الزيـــــــادة فـــــــي التخصـــــــج والـــــــدعم  القـــــــرار, نتيجـــــــة لـــــــذلك فـــــــان العـــــــاممين ادركـــــــوا
العــــاطفي يحصــــل كجــــزء مــــن بيئــــة عمــــل الفريــــق ويــــؤدي الــــى زيــــادة مســــتويات الرضــــا 

 (.Gollan,2010:28الوظيفي ومعدالت غياب اقل )
 المبحث الثالث: الجانب العممي

 لمتغيرات الدراسة اختبار التوزيع الطبيعياوال: 
بمتغيرات الدراسة )اليياكل ان البيانات الخاصة  (3الجدول )يالحظ من نتائج 

تتبع التوزيع الطبيعي  المستدامة لجودة الخدمة, وممارسات ادارة االحتواء العالي(
أن شكل توزيع بيانات العينة مشابو واتخذت شكل الجرس في مسار انتشارىا, ما يعني 

ا يقودنا إلى أن نقبل تقريبًا لمتوزيع الطبيعي وال يعاني من حالة عدم التوان, وىذ
مسحوبة من مجتمع تتبع بياناتو التوزيع  ات الدراسةالفتراض القائل بأن بيانات متغير ا

 (3جدول )                             الطبيعي
 اختبار التوزيع الطبيعي 

الهياكل المستدامة  المعايير
 لجودة الخدمة

ممارسات ادارة 
 االحتواء العالي

 71 71 حجم العينة
معممة توزيع 

 بواسون
 4.18 4.21 الحسابيالوسط 

 0.65 0.47 االنحراف المعياري
 8.128 8.216 (Kol-Smiاحصائية اختبار )

 *0.200* 0.200 (.Sigالقيمة المعنوية )
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 قياس ثبات اداة الدراسة: ثانيا
اوضحت النتائج الى ثبات اداة القياس, اذ حصـمت عمـى معامـل ارتبـاط قـوي بـين جزئـي 

( وىـذا مـا 8.878(, ما يعني ان قوة معامـل سـبيرمان بـراون قيمتيـا )8.788االستبانة )
ــــوة ) ــــة النصــــفية بق ــــرات 8.865ادعــــم معامــــل كوتمــــان لمتجزئ (, وىــــذا اظيــــر اتســــاق فق

 بات.االستبانة وتحقيق المؤشرات لشروط الث
حازت النتائج ان متغير )اليياكل المستدامة لجودة الخدمة( والمتمثل بثالثة ابعاد وبواقع 

( بمـا يعـادل مصـداقية Alpha Cronbach's=0.896( فقـرة حصـل عمـى ثبـات )25)
(, اما ثبات ابعاد اليياكل المستدامة لجودة الخدمـة فقـد تراوحـت بـين اقـل 8.947قدرىا )
( لُبعــد الثقافــة التنظيميــة, 8.843لتــزام التنظيمــي, واعمــى قيمــة )( لُبعــد اال8.788قيمــة )

ــــات المفروضــــة  ــــق المؤشــــرات لشــــروط الثب وىــــذا اظيــــر اتســــاق فقــــرات االســــتبانة وتحقي
(78.)% 

تبــين النتــائج ان المتغيــر الوســيط )ممارســات ادارة االحتــواء العــالي( والمتمثــل فــي اربعــة 
( بمـــا Alpha Cronbach's=0.943( فقـــرة حصـــل عمـــى ثبـــات )28ابعـــاد وبواقـــع )

فقــد  (, امـا ثبــات ابعــاد ممارسـات ادارة االحتــواء العــالي8.971يعـادل مصــداقية قــدرىا )
( لُبعــد التــدريب, 8.894( لُبعــد التحفيــز, واعمــى قيمــة )8.938تراوحــت بــين اقــل قيمــة )

ــــات المفروضــــة  ــــق المؤشــــرات لشــــروط الثب وىــــذا اظيــــر اتســــاق فقــــرات االســــتبانة وتحقي
(78.)% 

 (4جدول )
 اختبار ثبات االستبانة

 صدق اداة القياس تبات اداة القياس الفقرات االبعاد الفرعية المتغير الرئيس

اليياكل المستدامة لجودة 
 الخدمة

 0.819 11 القيادة الحكيمة

0.896 

0.905 

0.947 
 0.918 0.843 9 الثقافة التنظيمية

االلتزام 
 التنظيمي

5 0.780 0.883 

 0.971 0.926 0.943 0.858 5االندماج ممارسات ادارة االحتواء 
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 الوظيفي العالي
 0.946 0.894 5 التدريب
 0.911 0.830 5 التحفيز
 0.945 0.893 5 فرق العمل

 قوي 0.700 معامل االرتباط بين جزئي االستبانة
 قوي 0.870 معامل سبيرمان براون

 قوي 0.865 لمتجزئة النصفية معامل كوتمان
 الوصف االحصائي لمتغيرات الدراسة: ثالثا

 خالصة متغير الهياكل المستدامة لجودة الخدمة .4
حصـــــــــول متغيـــــــــر اليياكـــــــــل  (5الجـــــــــدول )يتضـــــــــح مـــــــــن النتـــــــــائج المستعرضـــــــــة فـــــــــي 

المســـــتدامة لجـــــودة الخدمـــــة عمـــــى اتفـــــاق عـــــدد مـــــن افـــــراد العينـــــة المدروســـــة وبمتوســـــط 
%( وانحــــــراف معيــــــاري 84(, وبأىميــــــة نســــــبية جيــــــدة )4.21حســــــابي مرتفــــــع مقــــــداره )

( ليشــــــير الــــــى اتفــــــاق اراء القيــــــادات العميــــــا المدروســــــة عمــــــى تمكــــــين العــــــاممين 8.47)
قيــــــق النتــــــائج المرغوبــــــة, وقــــــد اظيــــــرت النتــــــائج الــــــى بيــــــدف االســــــتغالل التشــــــغيمي لتح

ان مســـــتوى اىتمـــــام القيـــــادات العميـــــا المدروســـــة تجـــــاه دعـــــم المـــــوظفين بقـــــوة وتشـــــجعيم 
عمـــــى حــــــل المشـــــاكل يعــــــود الـــــى حيــــــازة ُبعـــــد القيــــــادة الحكيمـــــة عمــــــى المرتبـــــة االولــــــى 

ـــــــدره ) ــــــــ )4.31بمتوســـــــط حســـــــابي ق ـــــــاري مســـــــاو  ل ـــــــي 8.48( وانحـــــــراف معي ( مـــــــا يعن
العينـــــــــة المدروســـــــــة بتقـــــــــديم رؤيـــــــــة واضـــــــــحة لمجـــــــــودة )تســـــــــتند إلـــــــــى تركيـــــــــز  اىتمـــــــــام

ــــــرار,  ــــــة ابســــــاس لمتخطــــــيط االســــــتراتيجي واتخــــــاذ الق الموظــــــف( ومــــــدى تشــــــكيل الرؤي
%(, كمـــــا حصـــــل ُبعـــــد االلتـــــزام التنظيمـــــي 86وىـــــذا حـــــاز عمـــــى اىتمـــــام نســـــبي قـــــدره )

ه اىميـــــة ( مشـــــيرا الـــــى اتفـــــاق العينـــــة المدروســـــة تجـــــا4.1عمـــــى وســـــط حســـــابي قيمتـــــو )
 .(%82تحسين قدراتيا بمقدار )

 (5جدول )
 عرض وتحميل وتفسير متغير اليياكل المستدامة لجودة الخدمة

 الوسط الحسابي الُبعد
االنحراف 
 المعياري

االهمية 
 %النسبية

ترتيب 
 االهمية
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 1 %86 0.48 4.31 القيادة الحكيمة
 2 %84 0.53 4.21 الثقافة التنظيمية
 3 %82 0.69 4.1 االلتزام التنظيمي

 معدل متغير الهياكل المستدامة لجودة الخدمة

االنحراف  4.21 الوسط الحسابي
 0.47 المعياري

 االهمية النسبية
84% 

 خالصة متغير ممارسات ادارة االحتواء العالي .2
ـــــائج المستعرضـــــة فـــــي  ـــــر ممارســـــات ادارة  (6الجـــــدول )يالحـــــظ مـــــن النت حصـــــول متغي

ـــــة المدروســـــة وبمتوســـــط حســـــابي  ـــــراد العين ـــــاق عـــــدد مـــــن اف ـــــى اتف ـــــواء العـــــالي عم االحت
%( وانحــــــــــــراف معيــــــــــــاري 84(, وبأىميــــــــــــة نســــــــــــبية جيــــــــــــدة )4.18مرتفــــــــــــع مقــــــــــــداره )

ــــــــى اتفــــــــاق اراء القيــــــــادات العميــــــــا المدروســــــــة عمــــــــى نمــــــــو وتنميــــــــة 8.65) ( ليشــــــــير ال
ــــدريب ــــوفير فــــرج ت كافيــــة ليــــم وتشــــكل ىــــذه الممارســــة جــــزًءا  المــــوظفين مــــن خــــالل ت

ــــد غيــــر الرســــمي بينيــــا وبــــين المــــوظفين, وقــــد اظيــــرت  ــــا مــــن إتمــــام المنظمــــة لمعق ىاًم
النتــــائج الــــى ان مســــتوى اىتمــــام القيــــادات العميــــا المدروســــة تجــــاه تبنــــي بــــرامج تدريبيــــة 
ــــــى  ــــــة مجــــــاالت التطــــــوير الالزمــــــة لعمميــــــا, وتعمــــــل عم متنوعــــــة ومتجــــــددة تغطــــــي كاف

تمــــك االحتياجــــات لمعــــاممين فييــــا وفــــق اســــاليب عمميــــة حديثــــة يعــــود الــــى حيــــازة تحديــــد 
ــــــــى المرتبــــــــة االولــــــــى بمتوســــــــط حســــــــابي قــــــــدره ) ( وانحــــــــراف 4.25ُبعــــــــد التــــــــدريب عم

( مـــــــا يعنـــــــي اىتمـــــــام العينـــــــة المدروســـــــة بتحســـــــين قـــــــدرات 8.72معيـــــــاري مســـــــاو  لــــــــ )
ازتيــــــا مــــــن اجــــــل العــــــاممين التدريبيــــــة وتبنــــــي افضــــــل بــــــرامج التــــــدريب الحديثــــــة فــــــي حي

تطــــــوير قــــــدرات العــــــاممين عمــــــى تقــــــديم افضــــــل الخــــــدمات لمزبــــــائن, وىــــــذا حــــــاز عمــــــى 
%(, كمـــــا حصـــــل ُبعـــــد التحفيـــــز عمـــــى وســـــط حســـــابي قيمتـــــو 85اىتمـــــام نســـــبي قـــــدره )

( مشـــــــيرا الـــــــى اتفـــــــاق العينـــــــة المدروســــــــة تجـــــــاه اىميـــــــة تحســـــــين قـــــــدراتيا بمقــــــــدار 4)
(88%). 
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 (6جدول )
 ممارسات ادارة االحتواء العاليعرض وتحميل وتفسير متغير 

الوسط  الُبعد
 الحسابي

االنحراف 
ترتيب  %االهمية النسبية المعياري

 االهمية
 3 %85 0.69 4.23 االندماج الوظيفي

 1 %85 0.72 4.25 التدريب
 4 %80 0.85 4 التحفيز

 2 %85 0.77 4.25 فرق العمل
 معدل متغير ممارسات ادارة االحتواء العالي

 0.65 االنحراف المعياري 4.18 الحسابي الوسط
 االهمية النسبية

84% 
 اختبار فرضيات الدراسة: رابعا

: توجد عالقة ارتباط معنوية ايجابي بين اعتمادية اليياكل الفرضية الرئيسة االولى
المستدامة لجودة الخدمة )القيادة الحكيمة, والثقافة التنظيمية, وااللتزام التنظيمي( 

ادارة االحتواء العالي المتمثمة بـ )االندماج الوظيفي, والتدريب, والتحفيز, وممارسات 
 وفرق العمل(.

ان ىناك عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين  (7الجدول )اسفرت النتائج الواردة في 
( 8.748) ومقدارىاوممارسات ادارة االحتواء العالي اليياكل المستدامة لجودة الخدمة 

ان  (, اي يتم قبول الفرضية الرئيسة االولى, ما يعني8.81عنوية )وعند مستوى م
اليياكل المستدامة لجودة الخدمة تحكميا  عالقة قوية تجاه ممارسات ادارة االحتواء 

 تحسين تجربة الزبون تجاه الخدمات التي تقدميا المنظمة.العالي وىذا يساىم في 
عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين اليياكل المستدامة كما بينت النتائج عمى حيازة 

(, فضال عن وجود عالقة ارتباط 8.726والتفوق التنافسي بمستوى قدره )لجودة الخدمة 
ذات داللة احصائية معنوية بين ممارسات ادارة االحتواء العالي والتفوق التنافسي بقيمة 
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لتنظيم نشاط المنظمة من اجل ل كألية ( ما يعني ان ادارة االحتواء العالي تعم8.672)
 الحصول عمى اكبر فرج لتحسين ميارات وقدرات ومعرفة وخبرات العاممين لدييا.

 (7جدول )
 العالقة بين اليياكل المستدامة لجودة الخدمة وممارسات ادارة االحتواء العالي

 التفوق التنافسي ممارسات ادارة االحتواء العالي 
الهياكل 

المستدامة 
 لجودة الخدمة

0.740** 0.726** 

ممارسات ادارة 
 **0.672 1 االحتواء العالي

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
: يوجد تأثير معنوية ايجابي العتمادية اليياكل المستدامة الفرضية الرئيسة الثانية

التنظيمية, وااللتزام التنظيمي( في ممارسات لجودة الخدمة )القيادة الحكيمة, والثقافة 
 ادارة االحتواء العالي المتمثمة بـ )االندماج الوظيفي, والتدريب, والتحفيز, وفرق العمل(.

الى وجود تأثير ذو  (2في الشكل )والبيانات المستعرضة  (8الجدول )تظير نتائج 
داللة معنوية اليياكل المستدامة لجودة الخدمة في ممارسات ادارة االحتواء العالي, اذ 
ان زيادة اليياكل المستدامة لجودة الخدمة بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى احداث تحسين 

( وبنسبة خطأ معياري مساوية لـ 8.915في ممارسات ادارة االحتواء العالي قدره )
(, ما يعني ادراك العينة المدروسة بىمية 29.516( وبقيمة حرجة مقدارىا )8.831)

 .التفكير إلى ابمام، واالستجابة لتغير البيئة، والقدرة عمى مواجية التغيير
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 (2شكل )

 االنموذج القياسي لتأثير اليياكل المستدامة لجودة الخدمة في ممارسات ادارة االحتواء العالي 

( من مقدار التباين 8.837كما ساىمت اليياكل المستدامة لجودة الخدمة في تفسير )
الحاصل في ممارسات ادارة االحتواء العالي, اما القيمة المتبقية فانيا تقع خارج حدود 

 الدراسة.

 (8جدول )

 نتائج تحميل تأثير اليياكل المستدامة لجودة الخدمة في ممارسات ادارة االحتواء العالي

 المسار
االوزان 
 المعيارية

الخطأ 
 المعياري

القيمة 
 الحرجة

معامل 
التحد

 R2يد 

االحتمالية 
(P) 

اليياكل 
المستدامة لجودة 

 الخدمة
<--- 

ممارسات 
ادارة 

االحتواء 
 العالي

0.915 0.031 29.516 8.837 0.001 
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 المبحث الرابع: استنتاجات والتوصيات

 اوال: االستنتاجات

بـــــــأن الغــــــــرض إدراك عـــــــال  لــــــــدى المـــــــوظفين عمـــــــى جميــــــــع المســـــــتويات  ىنـــــــاك .4
 خدمة الزبائن.الحقيقي من وجودىم ىو 

ـــــر عـــــن ارعىـــــم وانتقـــــاداتيم وردود  .2 ـــــى التعبي تشـــــجيع ادارة المصـــــرف لموظفييـــــا عم
 الفعـــــــل عمـــــــى االداء التنظيمـــــــي, ممـــــــا يشـــــــجع عمـــــــى ايمـــــــان القيـــــــادات العميـــــــا بتمكـــــــين

 ي لتحقيق النتائج المرغوبة.العاممين بيدف االستغالل التشغيم
ــــــــا المدروســــــــة ادراك  .3 ــــــــادات العمي ــــــــي القي ــــــــة اســــــــتثمار ميــــــــارات العــــــــاممين ف الىمي

 .المكان والوقت الذي يبدعون فيو
بـــــــــرامج تدريبيـــــــــة الىميـــــــــة االعتمـــــــــاد عمـــــــــى القيـــــــــادات العميـــــــــا المدروســـــــــة ادراك  .4

متنوعـــــــة ومتجـــــــددة تغطـــــــي كافـــــــة مجـــــــاالت التطـــــــوير الالزمـــــــة لعمميـــــــا, وتعمـــــــل عمـــــــى 
 .ديد تمك االحتياجات لمعاممين فييا وفق اساليب عممية حديثةتح
ــــــــــــواءادراك  .5 ــــــــــــة احت ــــــــــــة ومعالجــــــــــــة  ادارة المصــــــــــــرف اىمي ــــــــــــة الحــــــــــــوافز المادي قم

والمعنويـــــة تـــــؤدي الـــــى اثـــــارة المشـــــاكل والصـــــراعات الوظيفيـــــة داخـــــل المصـــــرف, وعـــــدم 
 .حصولنا عمى ترقية يؤدي بنا الى التقصير في ادائنا الوظيفي

 التوصياتثانيا: 

ان فـــــرق العمـــــل عمـــــى تشـــــكل مـــــن مســـــتويات اداريـــــة مختمفـــــة ضـــــرورة ان تعمـــــل  .4
ــــــى  ــــــك الفــــــرق عم الذابــــــة الفــــــوارق بــــــين الطبقــــــات الوظيفيــــــة فــــــي المصــــــرف, لتشــــــجع تم

 كسر الروتين وتبادل االدوار بين مستويات االدارة المختمفة.
ـــــى تقـــــديم رؤيـــــة واضـــــحة لمجـــــودة  .2 ضـــــرورة ان تحـــــرج المصـــــارف المدروســـــة عم

)تســـــــــــتند إلـــــــــــى تركيـــــــــــز الموظـــــــــــف( ومـــــــــــدى تشـــــــــــكيل الرؤيـــــــــــة ابســـــــــــاس لمتخطـــــــــــيط 
 االستراتيجي واتخاذ القرارات االفضل.
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المــــــــوظفين عمــــــــى ادراك المصــــــــارف المدروســــــــة الىميــــــــة النظــــــــر الــــــــى ضــــــــرورة  .3
أنيـــــم مـــــوارد قيمـــــة وطويمـــــة ابجـــــل, ممـــــا يتطمـــــب ان يظيـــــر كبـــــار المـــــديرين التنفيـــــذيين 

المرؤوســـــــين والعـــــــاممين لـــــــدييا كأصـــــــدقاء  فـــــــي ىـــــــذه المصـــــــارف تعـــــــامالت طيبـــــــة مـــــــع
 وفالسفة ومرشدين لمرؤوسييم.

ضـــــــــرورة ادراك المصــــــــــارف المدروســـــــــة الىميــــــــــة الثقـــــــــة واالنفتــــــــــاح والعالقــــــــــات  .4
الجيــــــــدة بــــــــين المــــــــوظفين ىــــــــي الثقافــــــــة الســــــــائدة فــــــــي المصــــــــرف, ممــــــــا يتطمــــــــب مــــــــن 
ــــى  و  الحــــق فــــ ــــي المــــرة ابول ــــوة بفمســــفة  الحــــق ف ــــؤمن بق ي المصــــارف المدروســــة ان ت

 .كل مرة  بين الموظفين
اىميـــــــة تســـــــخير االمكانـــــــات الماديـــــــة ضـــــــرورة ان تـــــــدرك المصـــــــارف المدروســـــــة  .5

 .والمعرفية وكافة الوسائل الحديثة لدعم برامج التدريب واالستفادة منيا

 المصادر والمراجع

, نمذجــــــــــة العالقــــــــــة التأثيريــــــــــة بــــــــــين ادارة 2828البطــــــــــران, شــــــــــيماء عبــــــــــدا , .1
ــــــدعم  ــــــواء العــــــالي وال ــــــر وســــــيط( فــــــي انظمــــــة العمــــــل االحت التنظيمــــــي المــــــدرك )كمتغي

ــــــــة االداء: دراســــــــة تطبيقيــــــــة عمــــــــى العــــــــاممين بالشــــــــركة المصــــــــرية لالتصــــــــاالت,  عالي
 .4, العدد 11المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية, المجمد 

, اثـــــــر 2821بمقـــــــرع, فاطنـــــــة, وبـــــــن يحيـــــــى, نجـــــــاة, وجـــــــوال, محمـــــــد الســـــــعيد,  .2
تحقيـــــق ممارســــــات االحتـــــواء العــــــالي لمعـــــاممين: دراســــــة ميدانيــــــة االدارة الرشـــــيقة عمــــــى 

ــــة المركزيــــة لتوزيــــع الكيربــــاء والغــــاز بالجمفــــة, مجمــــة التنظــــيم والعمــــل, المجمــــد  بالمديري
 .3, العدد 9
, تـــــــأثير ادارة التنـــــــوع واالحتـــــــواء العـــــــالي فـــــــي 2819الخفـــــــاجي, رشـــــــا ميـــــــدي, .3

نفــــط ميســــان, المجمــــة العربيــــة انظمــــة العمــــل عاليــــة االداء: دراســــة ميدانيــــة فــــي شــــركة 
 .3, العدد 39ليدارة, المجمد 

الشـــــــــممة, ميســـــــــون عبـــــــــدا , والجاللـــــــــي, حنـــــــــان احســـــــــان, والعبـــــــــاجي, مـــــــــروة  .4
, اثــــــــــر المحاســــــــــبة الخضــــــــــراء عمــــــــــى ادارة االحتــــــــــواء العــــــــــالي: دراســــــــــة 2821ليــــــــــث,
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اســـــــتطالعية فـــــــي المعيـــــــد التقنـــــــي الموصـــــــل, المـــــــؤتمر العممـــــــي الـــــــدولي الرابـــــــع الدارة 
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