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ABSTRACT 

 

This quantitative study discusses the role of organizational excellence in improving 

the quality of services, in Oman Telecommunications Company (OmanTel) 

operating in Dhofar Governorate in Oman. The Ministry of Communications reports 

revealed that the company does not realize the significance of human competencies, 

which are considered priorities for the success and excellence of the company. These 

reports also indicate the lack of financial allocations, lack of training programs, 

ambiguity in the concept of organizational excellence, on the tendencies and wishes 

of the beneficiaries. The objectives of the study are: to identify the role of 

organizational excellence in improving the quality of services in organizations, and 

the impact of training, empowerment and motivation in improving the quality of 

services. The study population consists of (478) employees at (OmanTel). The 

researcher selected a random sample of (245) workers and also a number of (100) 

customers dealing with the organization. Through the descriptive analytical 

approach, the findings revealed that: The impact of training and empowerment 

variables on improving the quality of services was Medium. But the effect of the 

stimulus was largely in quality improvement. The components of the service quality 

axis were: The average of the components of the scale as a whole was significantly 

higher: elements of safety, concrete, and responsiveness were better than the rest of 

the elements. 

Keywords:  Organizational Excellence, Empowerment, Motivation, Service Quality. 
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 ملخص ال

 

 )عمانتل(  شركة االتصاالت العمانية يف حتسني جودة اخلدمات يف هذه الدراسة الكمية دور التميز التنظيمي تناقش
التقارير اليت وردت من وزارة االتصاالت العمانية إىل أن الشركة . حيث أفادت سلطنة عمان  يفحافظة ظفار مبالعاملة 

ال تدرك مدى أمهية الكفاءات البشرية، اليت تعّد من أولويات العمل لنجاح الشركة ومتيزها، كما أشارت هذه التقارير إىل 
كشف عن ميول عدم قدرة الشركة المي، و قلة املخصصات املالية، قلة الربامج التدريبة وغموض يف مفهوم التميز التنظي

ة، من خالل التميز التنظيمي يف حتسني جودة اخلدمات يف املنظم دور  كشف  ؛داف الدراسة. لذا هتورغبات املستفيدين
الشركة العمانية  تكون جمتمع الدراسة منيف حتسني جودة اخلدمات.  التحفيزو  التمكنيأثر التدريب، الكشف عن 

 ا وعدد  ،( عامالا 245قام الباحث باختيار عينة عشوائية متاحه قوامها )و   .(478البالغ عددهم )  ،لالتصاالت )عمانتل(
طبق املنهج الوصفي التحليلي، وصممت استبانة   ( زبون.100من الزبائن املتعاملني مع مؤسسة االتصاالت قوامها )

يف حتسني التمكني    و  التدريب متغريي أثر  كان  ( حماور. دللت النتائج إىل اآليت:4( عبارة توزعت يف )61مكونة من )
جودة اخلدمات عناصر حمور . أما ودةاجليف حتسني    ؛ كان بدرجة كبريةأثر التحفيز؛ بدرجة وسط. لكن جودة اخلدمات

على بقية  االستجابة، و امللموسية ،مان األاملقياس ككل بدرجة كبرية، تقدمت فيها عناصر:  عناصر معدل؛ فقد جاء 
 العناصر. 

  جودة اخلدمات.   التحفيز،  التمكني،،  التميز التنظيمي  كلمات مفتاحية:
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 المقدمة

تسعى املنظمات يف البحث جاهدة عن أنظمة وسياسات للتميز التنظيمي بعد قوة املنافسة واشتدادها لذلك أصبح 
مصري املنظمات رهن باستمرارها كهدف اسرتاتيجي رئيس. والبحث عن تلك السياسات قد ختطى حدود املنظمات 

ارجية للتميز التنظيمي، فكان الرتكيز بصورة أساسية داخلياا وخارجياا، فسعت املنظمات إىل إجياد أبعاد داخلية وأخرى خ
على جودة اخلدمات املقدمة باعتبار هذه اخلدمات بعداا داخلياا واسرتاتيجياا مهم جداا. فالتميز التنظيمي يعين امتالك 

التميز سياسات  تؤديهاملنظمات لسمات ومزايا ال توجد يف منظمات أخرى منافسة هلا، وبالتايل معرفة الدور الذي 
التنظيمي الذي خيص املوارد البشرية بأبعاده ولذلك فإن خصوصية املنظمات اخلدمية جعلت للتميز التنظيمي خصوصية 

 .(2002)السلمي،   يف هذه املنظمات

إن خصوصية املنظمات اخلدمية عموماا واخلدمية خصوصاا، جتعل للبحث أمهية خاصة، فسياسات التميز التنظيمي يف 
اخلدمي له خصوصية، كما للخدمات يف هذه املنظمات خصوصية أيضاا، حيث شهدت بيئة العمل اخلدمي يف النشاط  

السلطنة نقلة نوعية مل ختلو من التحديات واليت كان أبرزها حدوث املنافسة بني املنظمات، مما جعل العديد من هذه 
اد من أجل تطوير خدماهتا لضمان متيزها واحملافظة املنظمات تسعى ملضاعفة اجلهود يف كافة اجملاالت، والعمل بشكل ج

 (.2012)هندر،   على بقائها واستمراريتها

تسعى هذه املنظمات إىل السعي حنو املزيد من العمل والعطاء من قبل العاملني مبا يفوق أداء الواجبات واملسؤوليات 
نظمات يف سلطنة عمان وخباصة حمافظة ظفار على الرمسية للعمل، واليت تتمثل باحلد األدىن لألداء، لذلك بدأت هذه امل

خلق روح املبادرة واالبتكار تاركة للعاملني حرية التصرف واحلركة، باعتبار أن هذا النوع من السلوكيات يؤثر يف كفاءة 
ضمن  وفاعلية األداء يف املنظمات مما ينعكس بصورة إجيابية على جودة اخلدمات، وقد تبني أن هذه السلوكيات ال ترد

الوصف التنظيمي والوظيفي للدور الوظيفي الذي يعمل على تأديته العامل ضمن الشركة، حيث تبني للمنظمات أن 
املتطلبات الوظيفية الرمسية للفرد وحدها ال تكفي للوصول إىل التميز، لذلك كان البد من وجود أنشطة ميارسها العاملون 

 إىل غايات أكرب وهي تطوير أداء األفراد وحتسني مستويات التزامهم بصورة طوعية إىل جانب األنشطة الرمسية وصوالا 
 .(2009)ثاين، التنظيمي ومواجهة كافة التحديات املستقبلية الدائمة واملتغرية
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)  هو حتديد قابلية املنظمات لتحقيق اجلودة واألداء املتفوق ومنو الوعي باجلودة والتميز يف األداء : التميز التنظيميف
2012 (Mostahfezian et al,.  وهو كذلك مسة شاملة من التفوق التنظيمي يشمل؛ تعزيز الشركة بالقيم واملعتقدات

اهليكلية التنظيمية ذات املسؤوليات احملددة، ورفد الشركة بقيادة رشيدة والسلوك اإلجيايب الداعم واملتناسق مع العالقات 
 قادرة على تطوير املوارد البشرية لتحسني جودة اخلدمات.

 شركة االتصاالت العمانية عمانتل:
تعد شركة االتصاالت العمانية عمانتل من أكرب املؤسسات احلكومية يف سلطنة عمان فهي تغطي كامل السلطنة، وتعد 
املوارد البشرية هي العنصر الرئيس الذي يعتمد عليها ولذا فهناك سياسة واضحة من قبل القيادات اإلدارية باالهتمام 
باملوارد البشرية وتنميتها واحملافظة عليها وتطويرها جبميع الوسائل املمكنة وتوفري هلا مناخ مالئم حيسن من أداء العاملني 

نظراا ملا توفره من متيز تنظيمي  ـلذلك جيب أن تلقى اخلدمات اهتماماا كبرياا  .اتوحيض على االبداع يف تقدمي اخلدم
 دافعية للعمل تقود إىل تنمية السلوك اإلبداعي وبالتايل حتسني جودة اخلدمات يف الشركة.و 

م املناخ التنظيمي كما جاءت هذه الدراسة إلبراز حيوية املتغريات اليت تناولتها الدراسة واليت تلعب دوراا كبرياا يف رس
للمنظمات والذي ينعكس بصورة مباشرة على تعزيز التميز التنظيمي املؤثر على تقدمي اخلدمات يف الشركة العمانية 
لالتصاالت مبحافظ ظفار وتنمية السلوك اإلبداعي لديهم لتقدمي خدمات ذات جودة عالية، ويكون حمصلة كل ذلك 

طويل وهذا ما ميكن أن يعود بفائدة كبرية على الشركة العمانية لالتصاالت هو حتقيق أهداف املنظمة على املدى ال
 عمانتل من خالل حتسني أداء العاملني فيها الذي ينعكس على جودة األداء فيها وجودة اخلدمات.

حتقيق التكامل لذلك فإن على الشركة الرتكيز على املناخ التنظيمي كوسيلة لتحقيق أهدافه، وال يتم ذلك إال من خالل  
بني أنظمته الفرعية، ومن ذلك فإن األفراد العاملني يف الشركة جيب أن حتسني هلم اجلو العام للمكتب، املناخ التنظيمي، 

 .(2002  الرويس،)  الصحة التنظيمية

 :دراسةمشكلة ال
تسعى الشركة العمانية لالتصاالت عمانتل إىل حتقيق التميز التنظيمي، فهو من األساليب والوسائل اهلامة يف الدخول 
 للمنافسة احمللية واإلقليمية، فكل قسم يف الشركة يوجه موارده البشرية حنو التحسني املستمر لرفع مستوى جودة اخلدمات 
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اليت تؤكد على أن األخذ بدور التميز التنظيمي يسهم يف متكني الشركات من يف الشركة. وهنالك العديد من الشواهد 
التعامل مع البيئات املنافسة اليت تتسم بالسرعة والتغيري، وتعمل الشركة على توفري الكفاءات من املوارد البشرية الذين 

على الكفاءات اليت تصنع التغيري يتميزون بالكفاءة بالعمل، إذ أن الشركات احلديثة أصبحت تركز على جل اهتمامها 
والتميز يف الشركة، وال ميكن للشركة التميز واالرتقاء يف خدماهتا والنجاح يف غياب الكفاءات وهذا ما أشارت إليه 

الشركة العمانية لالتصاالت عمانتل حول مدى سعي الشركة إىل خلق املناخ  التقارير الواردة من قسم املوارد البشرية يف
للعمل وتوفري السبل واألساليب اليت من شأهنا حث العاملني على العمل وحتسني مستويات الدافعية لديهم ولتنمية املالئم  

 توجهاهتم اإلبداعية لالرتقاء جبودة اخلدمات املقدمة.

/ 134برقم  من إدارة البشرية يف الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل( ومن خالل التقارير اليت مت االطالع عليها
وجد أن هنالك عدم إدراك إدارة الشركة ألمهية إدارة الكفاءات ورسم اخلطط االسرتاتيجية اليت تشمل استقطاب   2016

والتدريب والتمكني والتحفيز، وذلك لضمان استقطاب املوارد البشرية الكفوءة واإلبقاء عليها مما حيقق التميز يف الشركة، 
ة العمانية لالتصاالت ال تدرك مدى أمهية الكفاءات البشرية وأهنا من أولويات وهذه التقارير قد أشارت إىل أن الشرك

العمل من أجل اجناح الشركة ومتيزها، كما أشارت هذه التقارير إىل قلة املخصصات املالية وقلة الربامج التدريبة وغموض 
 .(2010)العميان،  يف مفهوم التميز التنظيمي  

واليت أشارت  2017/ 278التقارير اليت وردت من وزارة االتصاالت العمانية للشركة برقم لذلك وجد أن العديد من 
إىل املشكالت اليت حتول دون التميز التنظيمي تشري إىل أن الشركة العمانية لالتصاالت تسعى بكل جهد إىل حتقيق 

ى حتقيق مسـتوى مـن التميـز التنظيمـي ن تعمل علأضمان بقاء العاملني فيها جيب عليها  الشركةوحىت تستطيع  التميز،
بـل   يسـاهم فـي ظهور مشاعر االنتماء وااللتزام التنظيمي الذي يعرب عن قوة إميان الفرد وقبولـه ألهـداف املنظمـة وقيمها،

ـزءاا مـن متطلبـات أبعـد مـن ذلـك وجـود مشـاعر املواطنـة التنظيميـة التـي تعبـر عـن سـلوك تطـوعي اختيـاري بطبيعتـه ولـيس ج
 .الـدور الرئيسـي لألفراد من أجل القيام بواجباهتم 

وهذه التقارير اليت مت احلصول تزايدت أمهية اخلدمات وأصبحت اخلدمات أكثر طلبا من ِقَبل األشخاص واملؤسسات، 
 ومدى التميز التنظيمي،    دوركبرية يف تبين    مشكالتأن املنظمات اخلدمية العامة واخلاصة تعاين من    عليها تشري إىل
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أن هذه   ؛لمصارف العاملة يف حمافظة ظفارل  دراستها  ( يف2016)، وهذا ما أكدته املعشين،  تأثريها يف جودة اخلدمات
 املصارف تعاين بصورة واضحة من مشاكل يف تبين التميز التنظيمي واإلداري مما أثر على جودة خدماهتا املصرفية.

( يف دراسته اليت هدفت إىل أثر التوجه اإلبداعي على جودة اخلدمة حيث أشارت مشكلة 2014شار )الربعمي،  وقد أ
والتدريب من العوامل املهمة للنجاح، لكن عدم إدراك اإلدارة ألمهية القدرة على الدراسة إىل أنه نظرا لكون اإلبداع 

ورفع أدائها اخلدمي، لذلك ومتيزها التجديد، ولعدم الفهم مبدى دور اإلبداع الرئيسي يف منو املؤسسات العامة واخلاصة 
ع يف وقتنا احلاضر، كان لزاما على كانت دراسة اإلبداع من أوىل اهتمامات الباحثني، نظرا للحاجة املاسة لإلبدا 

 من أجل حتسني جودة اخلدمة واالرتقاء هبا.  املؤسسات أن تسهم يف تنمية اإلبداع لدى القوى العاملة لديها

وأّن جودة اخلدمات،  حتسني وأثره يف ،التام بأمهية التميز التنظيمي االقتناعوتربز مشكلة الدراسة من خالل عدم 
الشركة.  أهداف تنفيذ  األمر الذي أدى إىل عدم ،مل تتضح عند كافة العاملني يف الشركةالشركة  تتبعها اليت السياسات

كما أنه عدم امتالكهم اخلربات الضرورية لتنفيذ اخلطط االسرتاتيجية، وعدم السعي إىل تطوير املوارد البشرية ووضع 
اليت ترتكز على التخطيط االسرتاتيجي الدقيق   معايري ومؤشرات أداء تكون واضحة وتضم كافة جوانب األداء املؤسسي

مبا يتناسب مع البيئة العمانية، ووجود العديد من التحديات اليت واجهت الشركة لرتضي املستفيدين من خدماهتا حمافظة 
وجود ظروف غري مالئمة حتيط باملؤسسات جتعل هذه املؤسسات غري قادرة على الوصول إىل إرضاء ظفار، باإلضافة 

( 2016، باقيوهذا ما أكدته دراسة ) املستفيدين، وذلك نظرا ملا حييط هبا من حتديات تنظيمية تعيق حتقيق أهدافها
كشف عن ميول ورغبات املستفيدين واهتماماهتم يف قراءاهتم اخلاصة وعدم اليت أشارت أيضاا اىل عدم قدرة الشركة ال

والسياسية واالقتصادية، وعدم القدرة تكسب املستفيدين املهارات قدرهتا يف تنمية شخصياهتم الثقافية واالجتماعية 
 الالزمة يف كيفية استخدام االتصال وكيفية احلصول على املعلومة.

 أهداف الدراسة:
 .أثر التدريب يف حتسني جودة اخلدمات يف شركة االتصاالت العمانية )عمانتل(  الكشف عن   .أ

 .جودة اخلدمات يف شركة االتصاالت العمانية )عمانتل(  يف حتسني  التمكني    حتديد أمهية .ب
 أمهية التحفيز يف حتسني جودة اخلدمات يف شركة االتصاالت العمانية )عمانتل( .  حتديد  .ت
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 يف شركة االتصاالت العمانية )عمانتل( .مناقشة عناصر جودة اخلدمات   .ث

 اإلطار النظري:

 (: KANJI) نموذج كانجي  

يف التميز التنظيمي، ولالرتقاء جبودة اخلدمات يف الشركة العماين لالتصاالت اعتمدت هذه الدراسة على منوذج كاجني 
مكون من أربعة أجزاء: اجلزء األول ) القيادة وهي القاعدة األساس  كاجني قدم منوذجاا )عمانتل( وميكننا القول بأن  

إىل األهداف (، أي التميز التنظيمي، وبني هذين اجلزئني هنالك جمموعة من واالنطالق(، واجلزء الرابع )هو نقطة الوصول 
 .املبادئ ميكن صياغتها إىل مفاهيم أساسية تتساند لتعمل معا لتحقيق التميز التنظيمي

 (Chen, Chi-Kuang et al, 2012)جني شي وانغ وآخرون  ( ميثل ذلك :   3والشكل رقم )   

 قاعدة رئيسية وهي القيادة اليت جيب عليها ما يأيت:وجد أن النموذج يستند على  

 وضع اهداف ورسالة ورؤية املنظمة املستقبلية. .أ
 وضع عدد من القيم املشرتكة. .ب
 وضع اسرتاتيجية مالئمة للمنظمة. .ج
 تنظيم استخدام املوارد من أجل رفع مستوى األداء. .د
 العمل على تعزيز رضا العمالء. .ه
 فعاال واستخدام هذه املعلومات يف عمليات اختاذ القرارات.وضع نظم للمعلومات يكون   .و
 السعي من أجل التحسني املستمر. .ز

كما يتكون النموذج من أربع مبادئ وهي: ) الرتكيز على الزبون، اإلدارة باحلقائق، اإلدارة من خالل األفراد، 
 (Chen, Chi-Kuang et al, 2012) جني شي وانغ وآخرون   ،(2002)الزهراين،   التحسني املستمر (
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 (KANJI( اإلطار العام لنموذج )1الشكل )

 
  :لدراسات السابقةا

 الدراسات التي تناولت أثر  التمكين على جودة الخدمة

 (.متكني العاملني كمدخل لتحسني جودة احلياة الوظيفية يف قطاع االتصاالت )دراسة ميدانية(  2014دراسة ) ديوب،  

تناول البحث العالقة بني متكني العاملني وجودة احلياة الوظيفية يف شركات قطاع االتصاالت يف سورية إذ متثلت أهداف 
الدراسة يف حتديد طبيعة العالقة بني متكني العاملني وجودة احلياة الوظيفية، وحتديد أفضل أشكال متكني العاملني املطلوبة 

مات حمل الدراسة، وقد متثلت أهم نتائج الدراسة يف وجود عالقة ذات داللة معنوية لتحقيق جودة حياة وظيفية يف املنظ
بني متغريات متكني العاملني )تفويض السلطة، مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات، ومشاركة العاملني يف امللكية، وتشجيع 

مات حمل الدراسة، وتشري الدارسة إىل أن تقدير اإلجناز العاملني وتقدير أفكارهم واقرتاحاهتم( وجودة احلياة الوظيفية يف املنظ
هو أكثر متغريات متكني العاملني ارتباطاا جبودة اخلدمة الوظيفية يليه ومشاركة العاملني بامللكية ومن مث تفويض السلطة، 

تأمني الصحي ال تنفذ وأوضحت الدراسة أن حياة الفرد األسروية بعيدة عن اهتمام الشركات حمل الدراسة، كما أن برامج ال
بالشكل السليم، على الرغم من عدالة نظام األجور والتعويضات فيها، علماا أنَّه تتوافر لدى معظم الشركات اسرتاتيجية 

 .لتفويض السلطة، وهناك مشاركة حمدودة للعاملني يف صناعة القرارات
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دة الشاملة يف مستشفى اجلامعة األردنية: )دراسة أثر التمكني اإلداري على تطبيق إدارة اجلو ( 2009دراسة )الماضي، 
هدفت الدراسة إىل معرفة أثر التمكني اإلداري على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مستشفى اجلامعة األردنية ، (. حالة

الدميغرافية  خصائصهم  الختالفالفروق يف اجتاهات املبحوثني حنو تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفى تبعاا  واختبار
 : موظفاا من العاملني يف مستشفى اجلامعة األردنية واعتمد حتليل بياناهتا على ( 319والوظيفية. مشلت عينة الدراسة ) 

ومن أهم النتائج  (.T) واختبارANOVA) ) التحليل اإلحصائي الوصفي ، ومعامل االحندار، وحتليل التباين األحادي
تطبيق مستشفى اجلامعة األردنية إدارة اجلودة الشاملة بدرجة متوسطة، وأن املبحوثني يشعرون اليت توصلت هلا الدراسة 

، ووجود أثر ذي داللة إحصائية للتمكني اإلداري على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،مبستوى متوسط من التمكني اإلداري
حنو تبين مستشفى اجلامعة األردنية ملفهوم إدارة اجلودة ومل جتد الدراسة فروقاا ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني 

 .متغري املستوى الوظيفي  باستثناءالشاملة تعزى خلصائصهم الدميغرافية  

 الدراسات التي تناولت أثر التحفيز على جودة الخدمات

يف األردن دراسة تطبيقية أثر احلوافز يف حتسني األداء لدى العاملني يف مؤسسات القطاع العام  (  2013دراسة الحاليبة، )
هدفت الدراسة تبيان أثر احلوافز يف حتسني األداء لدى العاملني يف مؤسسات القطاع العام يف . على أمانة عمان الكربى

( موظف من املديرين 150األردن يف أمانة عمان الكربى. وقد اشتمل جمتمع البحث على عينة عشوائية مكونة من ) 
( موظف اجملتمع الكلي، وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وقد خلصت 440) ورؤساء األقسام، من أصل

الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها: وجود عالقة خطية وترابطية قوية بني استخدام أبعاد احلوافز  وحتسني األداء لدى 
ى إىل اجلنس لصاحل الذكور ، ولصاحل مسمى رئيس العاملني يف املؤسسة. كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائياا تعز 

 القسم.

أثر التحفيز ودوره يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني أمنوذج البحـــث إدارة حسابات املشرتكني (  2012عوض اهلل، )  دراسة
يف بلدية غزة، هدف البحث إىل الوقوف على أنواع احلوافز املادية املقدمة للموظفني يف بلدية غزة ) إدارة حسابات 

جمتمع  تكون ني يف بلدية غزة )إدارة حسابات املشرتكني(. املشرتكني(. والوقوف على أنواع احلوافز املعنوية املقدمة للموظف
هذا البحث من جمموعة من املوظفني يف إدارة حسابات املشرتكني وبعض اإلدارات اليت هلا عالقة مباشرة مع إدارة حسابــات 

شخصا ميثلون  80ايل املشرتكني يف بلديــة غــــزة ) قطاع غزة ( من وظائف ومستوى تعليمي خمتلف ، والعدد التقرييب حو 
 عدة  اقسام يف إدارة حسابات املشرتكني وبعض اإلدارات األخرى وقد خلصت النتائج إىل أن هنالك أن هنالك عالقة 
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فاقل, بني تطبيق احلوافز املادية واملعنوية والرضا عن بيئة العمل الوظيفية،  0.01طردية ذات داللة احصائية عند مستوى 
 زاد تطبيق احلوافز املادية واملعنوية كلما زاد رضا العاملني عن الوظيفة.  مما يدل على أنه كلما

 :منهجية البحث

تبين الطرق العلمية املزدوجة،  عرب ،وصف الوضع القائم لألشياء الذي يعيناستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي 
وهو منهج تقريري يف جوهره والذي   ومنها ميكن دراسة الظاهرة من أوجهها املختلفة والوصول اىل النتائج العلمية الدقيقة.

 (.2009ميكن أن يتعدى وصف خصائص الظاهرة، ليمتد يف حتديد املتغريات ذات العالقة بالظاهرة )النجار وآخرون،  

البالغ عددهم   ،سلطنة ُعمان بيف حمافظة ظفار  الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل(    يتكون من  الدراسة:مجتمع  
 ، والباحث أحد العاملني هبذا املكتب.حسب آخر إحصائية يف املؤسسة مبحافظ ظفار ( عامالا 478)

وعدد من   ،( عامالا 245لكرب حجم اجملتمع فقد قام الباحث باختيار عينة عشوائية متاحه قوامها )  نظراا :  عينة الدراسة
 ( زبون.100)عمانتل( قوامها )  -الزبائن املتعاملني مع مؤسسة االتصاالت العمانية

 االستبيان 

تبىن الباحث مقياس للتميز التنظيمي ومقياس جلودة اخلدمات باالعتماد على الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع 
 جودة اخلدمات وذلك لعدم وجود مقياس جاهز ميكن استخدامه بصورة مباشرة.  يفالتميز التنظيمي وأثره 

 من خالهلا ميكن قياس للتميز التنظيمي باإلضافة إىل اليت  ،استخدم الباحث استبانة بعد اجراء كامل التعديالت املطلوبة
عرض االستبانات على قائمة من احملكمني ذوي االختصاص الذين أبدوا مث  .استخدام مقياس استبانة جلودة اخلدمات

وقام الباحث بأخذ رأي احملكمني وتوصياهتم، مبا يتماشى مع البيئة املبحوثة حىت ظهرت  .بعض املالحظات عليها
 ستبانة بصيغتها النهائية.اال

ومتثل بيانات اجلنس، والعمر، واملؤهل العلمي، والوظيفة ومدة اخلدمة  البيانات الشخصية والوظيفية القسم األول:
  ألفراد العينة، عدد دورات التدريب.  

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 59 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

مت اعتماد قائمة من األبعاد املستقلة حملور التميز التنظيمي اليت مت استخراجها : محور التميز التنظيمي القسم الثاني:
ومت حتديدها   .) التدريب، التمكني، التحفيز(( فقرة موزعة على أبعادها:  30عن طريق العديد من الدراسات السابقة، )

 ( فقرة وقد حكمها 20وعلى املتغري التابع جودة اخلدمات )  .( فقرة لكل منها10بواقع )  (2015يف دراسة )احلناوي،  

مع عشرة اعضاء من هيئة التدريس ذوي اخلربة واالختصاص يف جمال اإلدارة وأثبتت انتماء تلك الفقرات ألبعاد املقاييس 
  اخلمسة وصالحيتها يف البيئة العمانية.

 التميز التنظيمي  يتوزيع عبارات حمور   (1)  اجلدول

 
 

 أبعاد التميز التنظيمي 
 

 رقم العبارة  البعد 
 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 التدريب 
 20-19-18-17-16 - 15-14-13-12-11 التمكني 
 30-29-28-27-26-25-24-23-22-21 التحفيز 

 44-43-42-41-40 امللموسية  

 49-48-47-46-45 االعتمادية  

 53-52-51-50 مان األ جودة الخدمات  عناصر

 57-56-55-54 االستجابة  
 61-60-59-58 التعاطف  

لتحديد السلوك العام  مقياس استبانة جلودة اخلدماتعبارات قام الباحث بصياغة جودة الخدمات: القسم الثالث: 
 (.1جلدول )ا  ( فقرة كما هو موضح يف20مكون من )لألفراد،  

من احملكمني من أصحاب اخلربة واالختصاص يف جمال اإلدارة جبامعة  (9)على ستتبانة مت عرض اال :صدق المقياس
 .، ومت األخذ باملالحظات والتعديالتللتأكد من صدق أداة الدراسة  ؛ظفار بسلطنة عمان 
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مما يشري إىل إمكانية ثبات النتائج اليت ميكن احلصول  ،تضح أن قيم معامالت الثبات تعترب مرتفعةا: ثبات المقياس
 "كرونباخ ألفا"كما مت حساب الثبات ملقياس جودة اخلدمات بطريقة  عليها من خالل أداة الدراسة عند تطبيقها.

ا ( مم0.85 – 0.70)وأظهرت النتيجة أن االستبانة اتسمت باالتساق الداخلي اجليد إذا تراوح معامل ألفا ما بني 
 .يؤكد ثبات املقياس

 األساليب االحصائية المتبعة:
 مجعت من خالل )االستبانة(، وذلك:  اليت    البيانات امليدانية  لتحليل،  اآلتية  األساليب االحصائيةيستخدم الباحث  

 ( لقياس صدق وثبات االستبانةCronbach's Alphaمعامل االتساق الداخلي ) .أ
 أفراد العينة ودراسة خصائص أفراد العينة الشخصيةالتكرارات والنسب املئوية لوصف   .ب
 . االستبانةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لالستجابات على كل فقرة من فقرات   .ت

 نتاج الدراسة:

 ؟أثر التدريب يف حتسني جودة اخلدمات يف شركة االتصاالت العمانية )عمانتل(  ما  اإلجابة عن السؤال اإلول:  

 ( أثر التدريب يف حتسني جودة اخلدمات2جدول )

المتوسط   العبارة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

 2 كبرية  .821 4.157           يعترب التدريب عملية مستمرة ملختلف العاملني يف الشركة    .1

 12 وسط 1.214 2.881 يتكامل التدريب يف الشركة مع أنشطة املوارد البشرية االخرى   .2

 10 وسط 1.306 3.179         يتم التجديد يف أنشطة التدريب يف الشركة بشكل مستمر   .3

 5 وسط .985 3.539        يتم حتديث أساليب التدريب بإستمرار يف الشركة   .4

 13 وسط 1.426 2.729      يتم متابعة املتدربني بعد انتهاء التدريب يف الشركة   .5

 1 كبرية  .703 4.183       حيقق أسلوب التدريب املتبع يف الشركة أغراض التدريب عامة    .6

 11 وسط 1.305 3.051    تتسم االساليب التدريبية املتوفرة يف الشركة باحلداثة والتنوع    .7

 9 وسط 1.016 3.229    احلديثة  اتتتوافر يف الشركة األساليب الضرورية الستخدام التدريب  .8

 6 وسط .905 3.382   علمي حيقق أهدافها التدريبية   بشكلالشركة حتدد االحتياجات التدريبية    .9

 4 وسط 1.112 3.388   تتحدد أهداف التدريب يف الشركة يف ضوء االحتياجات التدريبية    .10
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 14 وسط 1.201 2.671   يتم أختيار املتدربني على أساس املعرفة العلمية والعملية يف جمال التدريب   .11

 3 كبرية  .977 4.123    تراعي الشركة القواعد العلمية لتنفيذ الربنامج التدرييب   .12

 7 وسط .992 3.365    يتم تقومي العملية التدريبية يف مراحل التدريب كافة    .13

 8 وسط 1.381 3.321    يتوافق التدريب يف الشركة مع اختصاصات العاملني  .14

 15 ضعيف  1.303 2.505   توجد ثقافة تنظيمية داعمة إلسرتاتيجية التدريب يف الشركة   .15

 - وسط 1.031 3.38 معدل محور التدريب  

 

؛ كان بدرجة وسط. إْذ بلغ معدل املتوسط احلسايب حملور أثر التدريب يف حتسني جودة اخلدمات أن  (2دول )يشري اجل
(، حني 4.183إىل    1.303(. تراوحت املتوسطات احلسابية بني )1.031( باحنراف معياري قدره )3.38التدريب )

رة على وسط، وعبارة واحدة ضعيف. حلت باملرتية حصلت ثالث عبارات األوىل على تقدير كبري، وإحدى عشرة عبا
(. 4.183توسط حسايب قدره )، مبحيقق أسلوب التدريب املتبع يف الشركة أغراض التدريب عامةاألوىل من احملور عبارة:  

(. وحلت 4.157توسط حسايب قدره )، مبيعترب التدريب عملية مستمرة ملختلف العاملني يف الشركةوجاءت ثانياا عبارة:  
 (. 4.123توسط حسايب قدره )مب  ،تراعي الشركة القواعد العلمية لتنفيذ الربنامج التدرييبثالثاا عبارة:  

 ،يتم أختيار املتدربني على أساس املعرفة العلمية والعملية يف جمال التدريبجاءت بالتسلسل ما قبل األخري عبارة: 
، توجد ثقافة تنظيمية داعمة إلسرتاتيجية التدريب يف الشركة(. و جاءت أخرياا عبارة: 2.671توسط حسايب قدره )مب
    (.2.671توسط حسايب قدره )مب

 ؟جودة اخلدمات يف شركة االتصاالت العمانية )عمانتل(يف حتسني  التمكني    أمهية  مااإلجابة عن السؤال الثاني: 

 يف حتسني جودة اخلدمات التمكني( أثر  3جدول )

المتوسط   العبارة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

 7 ضعيفة  1.205 3.056   يقوم العاملون باملشاركة يف إختاذ القرارات املتعلقة بأعمال االدارة    .16

 3 كبرية  .952 3.951   تشجع الشركة مبادرات وإجتهادات العاملني     .17

 11 وسط 1.376 2.679 يتاح للعاملني احلرية يف حتديد األسلوب املناسب إلجناز أعماهلم    .18

 4 وسط .941 3.392   جيد العاملون سهولة يف التواصل مع مدرائهم    .19

 6 وسط 1.003 3.208   تتوفر للعاملني الفرصة لتنمية مهاراهتم وتطوير قدراهتم الفردية   .20
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 12 ضعيفة  1.339 2.563 تشجع الشركة العاملني على األخذ باملبادرات خارج التعليمات الرمسية    .21

 2 كبرية  .822 4.081   هناك ثقة مبقدرة العاملني على أداء أعماهلم بكفاءة   .22

 10 وسط 1.273 2.685 يتم تشجيع ودعم األفكار املتعلقة بتحسني األداء    .23

 8 وسط 1.199 2.709   تفوض الشركة صالحيات كافية للعاملني إلجناز املهام الوظيفية   .24

 9 ضعيفة  1.068 2.882   متنح الشركة العاملني املرونة الكافية للتصرف يف أداء مهامهم    .25

 5 وسط .944 3.336   توفر الشركة الفرصة للعاملني الختاذ القرارات باستقاللية    .26

 1 كبرية  .755 4.175    تشارك الشركة العاملني يف حل بعض املشكالت   .27

 - وسط 1.089 3.226 معدل محور التمكين  

 

بلغ معدل املتوسط احلسايب حملور ؛ كان بدرجة وسط. إْذ يف حتسني جودة اخلدمات التمكنيأثر  أن  (3دول )يشري اجل
(، 4.175إىل  2.563(. تراوحت املتوسطات احلسابية بني )1.089( باحنراف معياري قدره )3.226التدريب )

حني حصلت ثالُث عبارات على تقدير كبري، وسُت عبارة على تقدير وسط، وثالث عبارات ضعيف. حلت باملرتية 
(. وجاءت 4.175توسط حسايب قدره )، مبة العاملني يف حل بعض املشكالتتشارك الشركاألوىل من احملور عبارة: 

(. وحلت ثالثاا عبارة: 4.081توسط حسايب قدره )، مبهناك ثقة مبقدرة العاملني على أداء أعماهلم بكفاءةثانياا عبارة:  
 (. 3.951توسط حسايب قدره )مب  ،تشجع الشركة مبادرات وإجتهادات العاملني

توسط حسايب مب  ،يتاح للعاملني احلرية يف حتديد األسلوب املناسب إلجناز أعماهلم ما قبل األخري عبارة:  جاءت بالتسلسل  
توسط ، مبتشجع الشركة العاملني على األخذ باملبادرات خارج التعليمات الرمسية(. و جاءت أخرياا عبارة:  2.679قدره )

   (.2.563حسايب قدره )

 أمهية التحفيز يف حتسني جودة اخلدمات يف شركة االتصاالت العمانية )عمانتل( ؟ مااإلجابة عن السؤال الثالث: 

 يف حتسني جودة اخلدمات التحفيز( أثر  4جدول )
المتوسط   العبارة  م

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

 11 وسط 1.225 2.871 متنح الشركة األومسة للمجيدين يف االداء    .28

 3 كبرية  .955 4.089   ن بتقدير وإحرتام القيادات  و حيظى العامل  .29

 10 وسط 1.192 2.883   يتم تكليف املتميزين من العاملني بالعمل يف مواقع قيادية  .30

 6 كبرية  .854 3.755   يتم تقدمي اهلدايا التذكارية للعاملني املتميزين    .31
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 5 كبرية  .991 3.774   يتم تكرمي العاملني اجمليدين يف حفالت اجتماعية   .32

 كبرية .678 4.411   يتم إدراج أمساء العاملني املتميزين يف لوحة الشرف   .33
 جداا 

1 

 2 كبرية  .792 4.107   يتم تقدمي عبارات الشكر والتقدير والثناء الشفوية للعاملني    .34

 4 كبرية  .815 3.826   تقوم اإلدارة بتدعيم العاملني برسائل الشكر والتقدير   .35

 9 وسط 1.405 2.918 منح الرتقية اإلستثنائية للعاملني املتميزين    .36

 12 ضعيفة  1.298 2.665 زيادة رضاهم  لم إشراك العاملني يف عملية أختاذ بعض  القرارات  تي  .37

 8 وسط 1.057 3.009   يتم دعم ومساندة العاملني معنوياا عند الظروف اخلاصة والطارئة.  .38

 7 كبرية  1.155 3.211 . يتم نقل العاملني املتميزين إىل مستوى إداري أعلى  .39

 - كبيرة 1.035 3.461 التحفيز معدل محور  
 

؛ كان بدرجة كبرية. إْذ بلغ معدل املتوسط احلسايب حملور أثر التحفيز يف حتسني جودة اخلدمات أن  (4دول )يشري اجل
(، 4.411إىل  2.665(. تراوحت املتوسطات احلسابية بني )1.035( باحنراف معياري قدره )3.461التدريب )

حني حصلت عبارة واحدة على تقدير كبري جداا، وحصلت سُت عبارات على تقدير كبري، وأربُع عبارة على تقدير 
يتم إدراج أمساء العاملني املتميزين وسط، وعبارة واحدة على تقدير ضعيف. حلت باملرتية األوىل بتقدير كبري جداا عبارة:  

يتم تقدمي عبارات الشكر والتقدير والثناء  (. وجاءت ثانياا عبارة: 4.411) توسط حسايب قدره، مبيف لوحة الشرف
 ،ن بتقدير وإحرتام القياداتو حيظى العامل(. وحلت ثالثاا عبارة: 4.107توسط حسايب قدره )، مبالشفوية للعاملني

 ( بتقدير كبري. 4.089توسط حسايب قدره )مب
توسط حسايب قدره مب ،متنح الشركة األومسة للمجيدين يف االداء: جاءت بالتسلسل ما قبل األخري بدرجة وسط عبارة

، زيادة رضاهم لم إشراك العاملني يف عملية أختاذ بعض  القرارات تي(. و جاءت أخرياا بدرجة ضعيف عبارة: 2.871)
   (.2.665توسط حسايب قدره )مب

 

 االتصاالت العمانية )عمانتل( ؟يف شركة  ما عناصر جودة اخلدمات  اإلجابة عن السؤال الرابع:  

، االستجابة، و مان األ، و االعتمادية، و امللموسية مظاهر اجلودة يف:لإلجابة عن هذا السؤال، يعرض اجلدول اآليت 
 .التعاطفو 
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 يف شركة االتصاالت العمانية )عمانتل(( عناصر جودة اخلدمات 5جدول )

المتوسط   العبارة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

     الملموسية عنصر  

 4 وسط 1.124 3.202   يتوفر يف الشركة جتهيزات متطورة تساير التكنولوجيا احلديثة   .40

  الشركة متتاز بالنظافة واالضاءة اجليدة  .41
كبرية  .926 4.431

 جداا 
1 

 3 كبرية  1.082 4.025   يتوفر لدى الشركة أماكن انتظار   .42

 2 كبرية  .994 4.136 التنظيم الداخلي للشركة جيد    .43

 5 وسط 1.206 3.186 متتلك الشركة مرافق جذابه ومرتبة    .44

 - كبيرة 1.066 3.786 الملموسية  عنصرمعدل عبارات  

     االعتمادية  عنصر 

 3 كبرية  .992 3.602   تقدم الشركة اخلدمات بالشكل املطلوب    .45

 5 وسط 1.103 2.837   توفر الشركة اخلدمات للعمالء يف الوقت احملدد   .46

 4 وسط 1.294 2.911 هتتم الشركة بعدم تكرار االخطاء عند تقدمي اخلدمات للعمالء    .47

 2 كبرية  .988 3.855   تقدم الشركة خدماهتا بفاعلية وبدرجة عالية من االعتمادية  .48

 1 كبرية  1.213 4.056 الشركة تبدي اهتماما صادقا حبلها عندما يواجه العميل مشكلة ما فان    .49

 - كبيرة 1.118 3.452 االعتمادية  عنصرمعدل عبارات  

     مان األ عنصر 

 يتوفر الشعور باألمان من قبل العمالء من خالل التعامل مع الشركة    .50
كبرية  .94 4.557

 جداا 
1 

 2 كبرية  1.042 4.191 سرية املعلومات اخلاصة هبم   يثق العمالء أن الشركة حتفاظ على   .51

 3 كبرية  1.166 4.093 تسعى الشركة لبناء درجة من الثقة فيما تقدمه من خدمات     .52

 4 وسط .968 3.209   تقوم الشركة بتوفري التجهيزات اخلاصة بالسالمة     .53

 - كبيرة 1.029 4.013 مان األ  عنصر معدل عبارات  

     االستجابة  عنصر 
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 4 وسط .989 3.155   الشركة مستعدة لتقدمي اخلدمات للعمالء بصورة فورية دون تأخري   .54

 3 وسط 1.27 3.264   تستجيب الشركة خلدمات الزبائن بسرعة  .55

 1 كبرية  1.005 3.969  متناهية بدقة الزبائن لطلبات االستجابة يتم  .56

عن الوقت املطلوب إلجناز  الشركة بإبالغ العمالء بشكل حمدد  تقوم  .57
   خدمة معينة

 2 كبرية  .792 3.903

 - كبيرة 1.014 3.573   االستجابة  عنصرمعدل عبارات  

     التعاطف عنصر 

 2 كبرية  1.265 4.086 منتظمة بصورة تردده  حال  يف  شخصيا اهتماما  العمالء الشركة  تويل   .58

 1 كبرية  .921 4.103   اهتمامها  مقدمة  يف  العمالء  مصلحة  تضع الشركة   .59

 5 وسط 1.156 2.914   الشخصي االهتمام  الشركة العمالء تويل   .60

 4 وسط .992 2.705   العمالء  فئات  جلميع مالئمة  الشركة عمل  ساعات  .61

 - كبيرة 1.084 3.451   التعاطف عنصرمعدل عبارات  

 - كبيرة 1.062 3.655 جودة الخدمات ككلمعدل عناصر محور  

 

توسط مبجودة اخلدمات ككل بدرجة كبرية،  معدل عناصر حمور  ( أعاله عناصر جودة، حيث جاء  5يبني اجلدول )
(. كان تقدير مجيع العناصر بدرجة كبرية، وكان ترتيب 1.062(، واحنراف معياري قدره )3.655حسايب قدره )

 العناصر كاآليت:
 (.4.013قدره )توسط حسايب  مب  ماناألجاءت أوالا عبارات عنصر   -
 (.3.786توسط حسايب قدره )مبامللموسية    عنصر حلت ثانياا عبارات -
 (.3.573توسط حسايب قدره )مب،  االستجابة  عنصر حلت ثالثاا عبارات -
 التعاطف  و عنصر  االعتمادية  عنصرعبارات  بدرجة متقاربة جداا  حلت أخرياا  و  -

 قائمة المصادر والمراجع

 دار صفاء للنشر والتوزيع.  :ان عمّ  .(. إدارة املوارد البشرية إطار نظري وحاالت عملية2010)  .أبو شيخة، نادر
(. عالقة القيادة التحويلية بتمكني العاملني يف اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة، جملة جامعة 2013)  .التلباين، هناية

 ، غزة.4(، العدد  27النجاح ) العلوم اإلنسانية(. اجمللد )
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(. دور جوائز اجلودة والتميز يف قياس وتطوير األداء يف القطاع احلكومي، املؤمتر الدويل للتنمية 2009)  .ثاين، على أمحد 

 اإلدارية ) حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي(، الرياض.
 غري منشورة، (. األمناط اإلدارية وعالقتها مبستويات التمكني، رسالة ماجستري2008) .اجلميلي، مطر عبد احملسن

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.
أثر احلوافز يف حتسني األداء لدى العاملني يف مؤسسات القطاع العام يف األردن   (.2013احلاليبة، غازي حني عودة. )

 .الشرق األوسطرسالة ماجستري، جامعة  دراسة تطبيقية على أمانة عمان الكربى.  
 الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.  .إدارة اجلودة الشاملة .(2010)  .مأمون  الدرادكة،

متكني العاملني كمدخل لتحسني جودة احلياة الوظيفية يف قطاع االتصاالت )دراسة (. 2014ديوب، أمين حسن. )
 (. 1دد )(، الع30(. جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد )ميدانية

دكتوراه ، رسالة منوذج مقرتح لقياس جودة اخلدمات املصرفية بدولة قطر .(2002). الرويس، حممد محد عبد اهلادي
 غري منشورة، كلية التجارة جامعة عني مشس مجهورية مصر.

 (.3العدد )(،  30، اجمللد )عامل الفكر  .االبداع اإلداري يف ظل البريوقراطية  .(2002)  .الزهراين، رندة
 (. إدارة التميز: مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة، دار غريب، القاهرة.2002)  .السلمي، علي

 دار وائل للنشر.  عمان:(. السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال، الطبعة الثانية،  2010)  .العميان، حممود سلمان 
أثر التحفيز ودوره يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني أمنوذج البحـــث إدارة   (.2012عوض اهلل، مريفت توفيق إبراهيم. )

 رسالة ماجستري، األكادميية العربية املفتوحة.حسابات املشرتكني يف بلدية غزة. 
أثر التمكني اإلداري على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مستشفى اجلامعة  .(2011)املاضي، ثائرة عدنان حسن. 

 (. رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية. األردنية: )دراسة حالة
إدارة اجلودة الشاملة  كمدخل للتنافسية يف الصناعة املصرفية، جملة أفاق اقتصادية،  .(2004) .مصطفى، أمحد سيد 

 .97العدد  25مركز البحوث غرفة التجارة والصناعة بديب، اجمللد  
 عمان: دار احلامد للنشر والتوزيع  ،2ط  .أساليب البحث العلمي منظور تطبيقي(.  2009)  .وآخرون   ، فايز مجعةالنجار

(. أثر اسرتاتيجية متكني العاملني يف تنمية رأس املال الفكري دراسة ميدانية على   2012)  .هندر، عبد السالم مسعود
 .1لعدد، ا11الشركة العاملة لإللكرتونيات، جملة جامعة سبها ) للعلوم اإلنسانية(، جملد 
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