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«شكر وتقدير»
الحَمدَ َهلل َالذَيَىَدانَاَليذَاَومَاَكَنَاَلَنَيتَديَلولَ َََنَ َىَدَانَاَاهللَ،فالحَمدَ َهلل َوالشَكرَ َهللَ

وبركَتَوَ َالذَي َََنعَمَ َعمينَا َبالتَوفَيقَ َإلنجَازَ َىذَا َالعَملَ ،والصَلَةَ
َخير َعمى َفَضمَوَ َوكَرمَوَ َ َ
لا ََو اَا
َوَ

والسلمََعمىَسيدَالمَرسَمينَوامامَالمَتَقينَسيدنا محمدَوعمىَألهَوأصحابهََجمعينَ .

ل َعَنَدَ َقَ َولََ
يوَونَ َزواَ
بَعَدَ َََنَ َََكََرمَنَاَاهلل َعَزَ ََوجَلَ َبَإكمَالَ َىَذَهَ َالدََراسَةََ ،واَقََراَاراَبَالفَضَلَلَذَ َو َ

ََنََنَتَقَدَمََبَجََزيلََ
النَبَيَصَمىَاهللَعَميَوََ َوسَممَ"َ:مَنََلََََشَكَرََالنَاسََلََََشَكَرََاهلل"َ،إَذََلََيَسَعَنَاَإَلَ َ

الشَكَرَ َإلىَالَسَتَاذَ َوالمَشََرفَ َ"مولود حواس" َبَكَلَ َإَمَتَنَانَ َوتَقَدَيرَ َلَجَيَودَهَ َالكَبَ َيرةَ َفَيَإَنَجَازَ َىَذَهََ
يَزودَنَاَبَإََرشَادَاتَوَالعَممَيَةَطَيمَةَفَتَرةََإَعَدَادَىَاَ،فَجَزاهََاهللَعَنَاَكَلََخَيرََوبَاركََاهللَفَيَ
الدَراسَةَ،الذَ َ

عَمَمَوَََوعَمََرهََ .

والشَكَرَ َمَوصَولَ َإلى َلجنة َالمناقشةَ.................................................:
َ،.......................................................................................

مَنََمَعَيَدَالعَمومَاإلَقتَصَادَيَةَ،لَتَفَضَمَيَمَبَالمَوافقةََعَمىَمَنَاقشَةَىَذَهَالمَذَكََرةَ .

َومَ َوظَفَوا َالمَكَتَبَةَ
َوالعََرفَانَ َلَسَاتَذَةَ َمَعيَد َالعَموم َاإلَقتَصَاديَةَ ،
َونَتَقَدَمَ َبَجََزيل َالشَكَر َ
كَمَا َ

وبَالخَصَوصََ"عمي العمري"َ َ،وشَكرََإلىَالطَقَمََاإلَدَ َاريَالجَامَعَيَ،وكَلََعَامَلََفَيَالجَامَعَةَ .
َ

يبَََ َوبَعَيدَ" َ
يلَإلىَكَلَمَنَسَاىَمََفَيَإَنَجَازَىَذَهََالدََراسَةَمَنََقََر اَ
اَجز اَ
كر َ
"شَ اَ
الباحثان

بسم ا﵀ الرحمن الرحيم
﴿ق ال رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن اعمل
صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين﴾

اآلية رقم  91سورة النمل.

إلى الوالدنين الكريمين أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى إخوتي وأخواتي
وأق اربي.
وكل من يحمل لقب بومكواز .

إلى أخوتي في ا﵀ حمودي رابح وفكيح توفيق وكل األصدق اء في الغرفة A

76خاصة حسين حكيم ،و . A 55
إلى كل من كان لنا عونا وسندا في إنجاز هذا الموضوع.
إلى كل من علمني حرف ا ولقنني علما وإلى كل مثابر في طلب العلم.

بومكواز

إلى ......
من عصفت بحبهما رياح الق ل

إل

ى أم حن

وب  .....و نهل ت من طيبهم

ا خبايا النفوس

ون و أب دؤوب  .....ربي احفظهما و اجزهما جنات الفردوس

إلى ......
عمتي وإخوتي ،أختي وزوجها ،وأعمامي ،وكل من يحمل لقب حمودي.
جدي وجدتي ،وأخوالي ،وكل من يحمل لقب السايح،
إلى ......
من يجف ق لمي وال تحويهم السطور  ......لذكر فضالهم ،إلى شق ائق النف

وس

إلى نبراس األخوة و سراج الق ل وب  .....توفيق،منير وخالد،علي ومحمد تاج الرؤوس
إلى ......
من كان لي يدا وعونا وسندا في إنجاز هذا العمل ،محمد بومكواز
إلى ......
من بفضله بعد اهلل

بإشرافه يهتدي طالب العلم للصواب....المشرف القدير ،أستاذي الف اضل "حواس"
إلى......
كل طالب علم ،إلى كل مسلم ومسلمة ،إلى كل من أعرفهم ولم أذكرهم...أهدي عملي
هذا.

رابح

ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺔ

الفهرس
فهرس المحتويات:

المحتوى

الصفحة

شكر وعرفان
اإلهداء
فهرس المحتويات

II
VI
VIII
X
XI

مقدمة عامة@

[أ–ط]

قائمة األشكال
قائمة الجداول
قائمة المالحق
الممخص
 .1إشكالية الدراسة.......................................................

ج

 .2فرضيات الدراسة......................................................

د

 .3أهداف الدراسة........................................................

د

 .4أهمية الدراسة.........................................................

ه

 .5أسباب إختيار الموضوع...............................................

ه

 .6إطار الدراسة.........................................................

و

 .7منهجية الدراسة.......................................................

و

 .8الدراسات السابقة......................................................

ز

 .9خطة البحث..........................................................

ط

اإلطار النظري لمدراسة
الفصل األول@ اإلطار المفاهيمي لمجودة

[]9?-10

مدخل...................................................................................

02

المبحث األول :ماهية الجودة.............................................................

03

المطمب األول :مفهوم الجودة...........................................

03

المطمب الثاني :التطور التاريخي لمجودة.................................

11

المطمب الثالث :أهمية الجودة...........................................

16

المطمب الرابع :أبعاد الجودة ودعائم تحقيقها..............................

17

II

الفهرس
المبحث الثاني :تحديد مستوى الجودة وأساليب تحسينها....................................

19

المطمب األول :قياس الجودة............................................

19

المطمب الثاني :التحسين المستمر لمجودة................................

22

المطمب الثالث :أساليب تحسين الجودة................................ .

23

المطمب الرابع :أدوات تحسين الجودة.................................. .

30

المبحث األول :تكاليف الجودة والرقابة عميها............................................ .

32

المطمب األول :تكاليف الجودة......................................... .

32

المطمب الثاني :عالقة التكمفة بعممية تحسين الجودة..................... .

33

المطمب الثالث :الرقابة عمى الجودة.................................... .

35

خالصة الفصل..........................................................................

39

الفصل الثاني@ أبعاد الخدمة وجودتها

[]>8-:1

مدخل....................................................................................

41

المبحث األول :ماهية الخدمة.............................................................

42

المطمب األول :مفهوم الخدمة............................................

42

المطمب الثاني :خصائص وتصنيفات الخدمات..........................

43

المطمب الثالث :المزيج التسويقي لمخدمة.................................

51

المبحث الثاني :جودة تقديم الخدمة وتقيمها...............................................

57

المطمب األول :مفهوم جودة الخدمة......................................

57

المطمب الثاني :أبعاد جودة الخدمات.....................................

59

المطمب الثالث :خطوات تحقيق الجودة في الخدمة ومشاكمها..............

62

المطمب الرابع :مؤشرات تقييم جودة الخدمة ونماذج قياسها................

65

المبحث الثالث :تطوير جودة الخدمة......................................................

71

المطمب األول :وضع نظام لقيادة الجودة.................................

71

المطمب الثاني  :تحقيق التميز في العالقة مع الزبون.....................

75

المطمب الثالث :تطوير ثقافة الجودة والحصول عمى شهادة المطابقة......

77

خالصة الفصل..........................................................................

82

الفصل الثالث@ والء المستهمك وعالقته بالجودة
مدخل...................................................................................:

[]000->9
84

III

الفهرس
المبحث األول :ماهية والء المستهمك.....................................................

85

المطمب األول :مفهوم والء المستهمك و أهميته...........................

85

المطمب الثاني :مراحل تطور والء المستهمك..............................

93

المطمب الثالث :العوامل الرئيسية المساهمة في تحقيق والء المستهمك.....

95

المبحث الثاني :والء المستهمك لمخدمة واستراتيجيات تحقيقه في المؤسسة الخدمية..........

99

المطمب األول :مفهوم الوالء لمخدمة.....................................

99

المطمب الثاني :بناء الوالء في المؤسسة الخدمية.........................

100

المطمب الثالث :قياس وتحسين والء المستهمك............................

101

المطمب الرابع :اإلستراتيجيات التسويقية لحاالت عدم الوالء...............

105

المبحث الثالث :ديناميكية الجودة في تحقيق والء المستهمك................................

107

المطمب األول :دور الجودة في خمق القيمة لدى المستهمك................

107

المطمب الثاني :دور الجودة المدركة في إرضاء الزبون....................

109

المطمب الثالث :عالقة والء المستهمك بجودة الخدمات....................

110

خالصة الفصل.........................................................................:

111

اإلطار التطبيقي لمدراسة
الفصل الرابع@ دراسة ميدانية عمى عينة من مشتركي خط نجمة )(WTA

[]0;?-008

مدخل...................................................................................:

113

المبحث األول :لمحة عن الوطنية لالتصاالت الجزائر "............................"WAT

114

المطمب األول :تقديم مؤسسة ""Wataniya Telecom Algeria WTA

114

المطمب الثاني :المزيج التسويقي لموطنية لإلتصاالت الجزائر"....."WTA

118

المطمب الثالث :المقومات السوقية ).............................(WTA

125

المبحث الثاني :تصميم الدراسة الميدانية ومنهاجيتها......................................

130

المطمب األول :تحديد مجتمع وعينة الدراسة..............................

130

المطمب الثاني :أدوات الدراسة ..........................................

136

المبحث الثالث :مناقشة نتائج التحميل اإلحصائي..........................................

136

المطمب األول :وصف خصائص العينة المدروسة........................

137

المطمب الثاني :وصف متغيرات الدراسة.................................

142

المطمب الثالث :إختبار الفرضيات.......................................

150

خالصة الفصل.........................................................................:

159
IV

الفهرس
خاتمة عامة

[]0<:–0<0

النتائج....................................................................................

161

التوصيات...............................................................................

163

آفاق الدراسة.............................................................................

164

قائمة المراجع

[<<]0=8–0

المالحق

[]0>:–0=:

V

ق ائمة األشكال
قائمة األشكال9
رقم الشكل

عنوان الشكل

10

الفصل األول 4اإلطار المفاهيمي لمجودة

الصفحة
[]93-10

)(10-10

التطور التاريخي لمفهوم الجودة

01

)(11-10

دعائم الجودة

07

)(12-10

تحسين الجودة عممية مستمرة

11

)(13-10

مراحل عمل حمقات الجودة

13

)(14-10

عناصر قطار kaizen

14

)(15-10

خطوات إجراء عممية القياس المقارن لتحسين الجودة

17

)(16-10

نموذج لمخطط إشكاوا "" "Ishikawaالسبب والنتيجة"

21

)(17-10

تحميل باريتو لمعزوف عن التعامل مع خدمات المؤسسة )(x

20

)(18-10

عالقة التحسين في الجودة بالتكاليف ومكاسب المؤسسة

23

)(01-10

خرائط الرقابة اإلحصائية لمجودة

26

الفصل الثاني 4أبعاد الخدمة وجودتها

10

[]20-01

)(10-11

إنتاج الخدمة « » la servuction

41

)(11-11

النموذج الجزئي لـ 9شوستاك ""Shoestack

42

)(12-11

أصناف التسويق في الخدمات

45

)(13-11

أبعاد جودة الخدمة

50

)(14-11

آلية إستقصاء الزبائن

53

)(15-11

فجوة جودة الخدمة

56

)(16-11

نظام اليقظة في جودة الخدمة

60

)(17-11

المظهر العام لمخدمة لتنظيم سيرورة أداء الخدمة

61

)(18-11

سياسة الجودة لتوجيو وتطوير النشاط

62

)(01-11

نظام اإلصغاء لمزبون بهدف التحسين

62

)(00-11

نظام التقييم والتحسين بهدف تطوير النشاط

63

19

الفصل الثالث 4والء المستهمك وعالقته بالجودة

[]000-29

)(10-12

أبعاد والء المستهمك

76

)(11-12

أنواع والء المستهمك

77

)(12-12

مصفوفة اإلتجاه والسموك لحاالت عدم الوالء

78
VI

ق ائمة األشكال
)(13-12

مراحل تطور والء المستهمك

82

)(14-12

معادلة تحقيق الوالء من خالل رضا المستهمك

84

)(15-12

العوامل الوجدانية والمعرفية أساس تحقيق الوالء

84

)(16-12

العوامل التي تحكم والء المستهمك

85

)(17-12

أبعاد الجانب السموكي لموالء

011

)(18-12

خطوات تحسين والء المستهمك

013

)(01-12

صافي القيمة لدى المستهمك

016

)(00-12

دور الجودة المدركة في إرضاء الزبون

018

)(01-12

مستويات التعمق أو الميل لخدمة معينة

001

10

الفصل الرابع 4الدراسة الميدانية عمى عينة من مشتركي خدمات الهاتف
النقال لموطنية لإلتصاالت الجزائر)(WTA

)(10-13

نظيمية لوظيفة التّسويق لـ ()WTA
البنية التّ ّ
محفظة أعمال WTA

)(12-13

التمثيل البياني لنسبة الحصص السوقية لكل متعامل خالل الفترة

)(11-13

)(1101-1110

[]013-000

006
015
017

)(13-13

مستويات سمم القياس لعبارات اإلستبيان

023

)(14-13

تبعا لممتغير
نموذج اإلنحدار الخطي لوالء مشتركي خدمات الهاتف النقال ً
المستقل جودة الخدمة

041

VII

ق ائمة الجداول
قائمة الجداول6
رقم الجدول

عنوان الجدول

الصفحة

20

الفصل الثاني :أبعاد الخدمة وجودتها

[]20-02

) (20-20اإليماءات اإليجابية والسمبية لمقدم الخدمة
الفصل الثالث :والء المستهمك وعالقته بالجودة

20

) (20-20مراحل تطور والء المستهمك و جوانب اإلضعاف في كل مرحمة
20

الفصل الرابع :الدراسة الميدانية عمى عينة من مشتركي خدمات الهاتف
النقال لموطنية لإلتصاالت الجزائر)(WTA

20
[]111-20
59
[]159-110

) (20-29أسعار خدمات الوطنية لإلتصاالت )(WTA

009

) (20-29تطورات سوق الهاتف النقال الجزائرية خالل الفترة).(0202-0554

003

)(20-29

عرض النسب المئوية( )%لمحصص السوقية لكل متعامل خالل الفترة -0220

0212م.

004

) (29-29وصف عينة الدراسة حسب متغير الجنس

001

) (21-29وصف عينة الدراسة حسب متغير السن

002

) (22-29وصف عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعميمي

002

) (23-29وصف عينة الدراسة حسب متغير الحالة المهنية

003

) (24-29وصف عينة الدراسة حسب متغير الدخل

004

) (25-29وصف عينة الدراسة حسب صيغة اإلشتراك

005

) (02-29وصف عينة الدراسة حسب مدة اإلشتراك

005

) (00-29وصف عينة الدراسة حسب أسباب إختيار التعامل مع مؤسسة نجمة

092

) (00-29تقييم مستوى الجودة المدركة من خالل بعد الممموسية

090

) (00-29تقييم مستوى الجودة المدركة من خالل بعد اإلعتمادية

090

) (09-29تقييم مستوى الجودة المدركة من خالل بعد اإلستجابة

090

) (01-29تقييم مستوى الجودة المدركة من خالل بعد الموثوقية

090

) (02-29تقييم مستوى الجودة المدركة من خالل بعد التعاطف

090

) (03-29تقييم مستوى الجودة المدركة من خالل جودة ما يقدم من قبل "نجمة"

099

) (04-29المستوى العام لجودة خدمات الوطنية لإلتصاالت الجزائر)(WTAحسب
إدراكات المستهمك
) (05-29تقييم مستوى الوالء في مؤسسة الوطنية لإلتصاالت الجزائر)(WTA

091
092
VIII

ق ائمة الجداول
) (02-29تصريحات أفراد العينة بتغيير التعامل أوعدمه

093

) (00-29األسباب التي دعت بعض أفراد العينة إلى تغيير الخط "نجمة"

093

) (00-29أثر مستوى الوالء عمى التصريح المباشر به

094

) (00-29درجات اإلهتمام بأبعاد الجودة لدى مشتركي خدمات "نجمة"

012

) (09-29نتائج إختبار أثر جودة الخدمة عمى والء مشتركي خدمات الهاتف النقال

010

) (01-29نتائج إختبار أثر الممموسية عمى والء مشتركي خدمات الهاتف النقال )(WTA

010

) (02-29نتائج إختبار أثر اإلعتمادية عمى والء مشتركي خدمات الهاتف النقال )(WTA

019

) (03-29نتائج إختبار أثر اإلستجابة عمى والء مشتركي خدمات الهاتف النقال )(WTA

011

) (04-29نتائج إختبار أثر الموثوقية عمى والء مشتركي خدمات الهاتف النقال )(WTA

012

) (05-29نتائج إختبار أثر التعاطف عمى والء مشتركي خدمات الهاتف النقال )(WTA

013

) (02-29نتائج إختبار أثر جوهر الخدمة عمى والء مشتركي خدمات الهاتف النقال )(WTA

014

IX

ق ائمة المالحق
قائمة المالحق:

رقم
الملحق

عنوان الملحق

الصفحة

10

التقرير المالي السنوي لموطنية لإلتصالت الكويتية

471

10

التقرير السنوي لسمطة الضبط لمبريد والمواصالت السمكية والالسمكية الجزائرية

471

10

العالمة التجارية لموطنية لإلتصاالت في الجزائر "نجمة"

471

10

عروض الوطنية لإلتصاالت الجزائر "نجمة" لمهاتف النقال

477

10

الموقع الرسمي لموطنية لإلتصاالت الجزائر)(WTA

471

10

نموذج لقائمة اإلستبيان الموزعة

471

10

واجهة العمل عمى برنامج التحميل اإلحصائي spss

411

10

نتائج تحميل مدى ثبات أداة الدراسة بإستخدام معامل الثبات "كرونباخ ألفا"

411

X

مُمُخُصُ ُ

جُ ُودُةُالخُدماتُُوأُهميتُهُاُفيُتُحقُيقُُُولُءُُالمُسُتُهُمُكُ ُ

-دراسةُميدانيةُعمىُعينةُمنُمشتركيُخدماتُالهاتفُالنقالُلموطنيةُلإلتصالتُالجزائر )ُ - (WTA

َالتّي َتقدميا َمؤسسة َالوطنيةَ
ث َفي ََأَ ََىمَََية َجودة َالخدمات َ
ح َْ
َالب َْ
َتَيدف َىَّذه َالدراسة َإلى ََ
ِ
اليةَالبويرةَ،حيثَ
نيَاَفيَوََ
بائِ َ
ال َْءَََز َ
حقيقَوََ
اتفَالنقَالَ َ
فيَتَ
َ
لإلتصاالتَالجزائرَ)َ(WTAل َخ َد َماتَاليَ
ََ
َالمدََرَكةَ،
ودة َّْ
َالج ََ
َمستوى ََ
الف َْعَِمي َ"َ "Servperfلقياس َُ
اء َ َِ
لَََد َْ
ت َالدراسة َإلى َنموذج َقياس َا َ
إسَتَََنََد َْ
َْ
بياناتَالدراسةَبإستخدامَالستبيانَ
َِ
معَ
ج َْ
ال َْءَ،وقدََتَََمَ ََ
فيَقياسَمستوىَالوََ
اءَ
ص َْ
سَتَِْق ََ
تباعَأسموبَال َْ
َِ
وا
ََ
َوتَمَ َتوزيع َََ 044قَائمة َإستبيان َعمىَ
َص َِمََم َحسب َمتطمبات َالدراسة َليشكل ََأَرََب ََع َةُ َأجزاءَ ،
الَّذي َُ
حميلَ
َلمتَ َْ
َصالحة َ
ن َجمع ََ 303إستبيان ََ
َُمشتركي َخدمات)َ (WTAفي َوالية َالبويرةَ ،وقد ََأَ َْم َك ََ
ص َائِ
ج ََابةََ .%68
سَتِ ََ
سََبةََِإ َْ
لََنِ َْ
اد َْ
يَ،بماَي ََع َِ
َُ
الح ََ
َْ
بإستخََدامَ
امَْ َ،
كلَع َْ
ََ
ط َةٌَََب َ
ش
س ََ
دمات)َُ َ (WTAمَتَََو َِ
ةَخ ََ
ود ََ
وىَج ََ
ستَ ََ
اسةَإَلَىََأَنَ َ َُم َ
الدر ََ
ائج َ َِ
ارتَنَتَ َْ
ََ
وَأَ َ
ش
اتفَالنقالَ،
ََ
َ
خ ََ
دم
يَتَقييم َ َجودة َ ََ
صََد َِاق َيتََوُ ََِف َ
ةَم َْ
اس َِ
الدََر ََ
ت َ َِ
اءَالف َْعَِميَالَّذيََأََثََْبَتَ َْ
لَََد َِ
جَقََياسَا َ
ََنموذَ َِ
اتَاليَ
فَفيَ
خَتََِم َُ
قالَتَ َْ
الن َ
اتفَ ََ
اتَاليَ َْ
َ
خ ََ
دم
شتَرَُكَواَ ََ
اَم َ
عتَ َِمَُد ََى َُ
يَي َ
يرَالتّ ََ
الم ََعاَيِ َ
ائجَالدََراسةَإَلَىََأَنََ ََ
َِ
ََ
َك ََماََأَ َ
ش
ارتَنَتَ
دماتَ .
ةَالخ ََ
ود ََ
لج ََ
قييم َِيَْمَ ََ
فيَتَ َِ
اَالنِسبيةَ َ
يتيَ َ
ىم َ
َأَ َِ
عامَ،وأنََ
بشكل َ ََ
ط َ ٍَ
س َْ
سة)َُ َ (WTAمَتَََو َِ
س ََ
لم ََؤ ََ
الَ َْء َ َُ
الوَ
اسةَأيضاَإلىَأنَ َ َُم َ
ًَ
تائِجَالدر
شارتَن َ
ََ
وَأَ
ستَوىَ ََ
يجاَبِ
ال َْء َلدىَالمشتركينَفيَ
يَعمىَمستوىَالوََ
اش َْر َوَِا ََ
لبعادَجودةَخدماتَمؤسسة)ََ (WTAأََثََْر َ َُمََب َِ
َِ
ََ
اجي َاتِ َِو ََبِ ََماَ
ح ََ
شَبِ َعُ َ ََ
وتُ َْ
كَ َ
سَتَ َْيَِم َْ
الم َْ
ات َ َُ
غََب َْ
َرََ
َتَُمََبِي ََ
دمات َ
َخ ََ
لك َ ََما َيشير َإلى ََأَ ََى َِمََية َتقديم ََ
اتيَاَ ،وَذ ََ
دم َ
خ ََ
ََ
ىَالج َْوََدةَ .
ستَََو ََ
يَم َ
سَتَ َِم َْرََِف َُ
الم َْ
حسينَ َُ
التَ َْ
لَ َ
ل َْ
خ ََ
نَ َِ
ََيَتَوَقَ َُع َوَُ َِم َْ
كَ،
يم َْ
سَتَ َِ
الم َْ
ال َْء َ َُ
يز َََوََ
عز َْ
ةَوتَ َِ
نمََي َ
يةَلتَ َِ
اتيج َ
ستََْر َِ
الخَْد ََمةَكَِإ َ
ودَْة َ َِ
يَج ََ
ةَتَََبَنِ ََ
ضرور َ
اسةَب ََ
الدر ََ
ت َ َِ
وص َْ
َكماََأَ ََ
ادَ
َلََْب ََع َْ
ضَِمََية َِ
لََْف ََ
طاء َا َ
ع ََ
ات َالوطنية َلإلتصلت َالجزائر)َ ،(WTAوَِا َْ
َخََد ََم َْ
ودة ََ
َج ََ
ستَوى ََ
ين َ َُم َ
حس َْ
وتَ َِ
َ
كَ .
يم َْ
سَتَ َِ
الم َْ
اتَ َُ
ام َْ
بََِإ َْىَتِ ََم ََ
س ََ
ةَح َْ
ود ََ
الج ََ
ََ
َ
َ
َ

الكمماتُالمفتاحيةَ:جودةَالخدماتَ،أبعادَالجودةَ،الجودةَالمدركةَ،والءَالمستيمكَ .
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مُقُدُمُةُ :
العقود الَخيرة تَ ًا
حت تُشكل أَىميةً
صب ْ
يما في َمجال َ
دمات ،والتي أَ َ
لقَد َشيدت ُ
الخ َ
طور ُم ً
النتاج ِ
طاع ِ
عدما َك َ ِ
السمعيَ ،كما َكانت
بيرة في
نصبا َعمى ِق َ
الدولَ ،ب َ
اديات ُ
ىتمام ُم ً
إقتص َ
َ
َك َ
ان ال َ
تجمى َىذا ِ
الىتِمام ِمن
النظرة إلى المؤسسات َ
َ
وي َ
امشيةَ ،
الخدمية َعمى أَ َساس أَنيا ُمؤسسات َى َ
ِ
نفق َنصيًبا أَوفَر ِمن َد ْخِم ِو ل ِ
ِ
لستِمتَاع
صَب َح ُي ُ
المستَيمك ال ّذي أَ ْ
خالل تَغير َموازين النفَاق لَ َدى ُ
ِ
خرى.
َ
الم َ
ادية الُ َ
دمات َعمى ح َساب السمع َ
بالخ َ
ِ ِ
ميز ِ
السوق ال ّذي
الح َقبة َ
ِإن َما ُي ّ
ؤسسات َح ً
حواذ َعمى ُ
الم َ
الزمنية التّي تَعي ُشيا ُ
اليا ىو الست َ
ِ
أَصبح ي ُشوبو ال َك ِ
المستيمك َكما
الممكن فَ ُ
َ َ ُ
ثير م َن ُ
ُ
الم ْنتَ ْج َعمى ُ
رض ُ
الصعوبات ،وَبات من َغير ُ
ِ
ِ
الم ْشترين ،الَمر ال ّذي
َكان َيجري َسابقاَ ،وىذا َنت َ
يجةً لتَح ُول ُ
السوق من ُسوق البائعين إلى ُسوق ُ
ِ
اوض َلدى َ ِ
المزاحمة عمى خدمة
َرفع من ُسمطة َوقُوة التَ َف ْ
بعا ِلنفتَاح ُ
الزبائن ،و َى َذا تَ ً
السوق َوش َدة ُ
ِ
لمفيوم التَسويقَ ،وىو
َىذا الخير ،إذ أضحى التعامل معو َمبني عمى أُ ُسس التجاه َ
الحديث َ
التَ ِ
ؤسسة.
الزُبون بإعتباره ُنقطة ِال ْنطالق الَساسية ِل َجميع أَنش َ
ركيز أَكثَر عمى َ
الم َ
طة ُ
السمعة وأساليب تَ ِ
الخدمات وما يمي ُزىا عن ِ
ص ُ ِِ
بالنظر إلى ما تَتَ ِ
قديميا ،فَقد َكان
و َ
َ َُ َ
َ
ف بو َ َ
َ
ِ
الساليب ال َك ِفيمَة التّي تَستطيع
ؤسسات َ
الخدمية أَ ّن تَ َ
الو َسائل و َ
الم َ
اما َعمى إ َد َارات ُ
لز ً
بحث َعن َ
ِ ِ
أكبر عدد ُم ْم ِك ْن من
الحصول عمى َ
النتَائج الفضل التّي تَتمثل في َجمب َ
من خالليَا التَنافس و ُ
ِ ِ
الزبائن بِتمبَِية َح َ ِ ِ
المحافظة َعمييم.
َ
اجاتيم وَرَغباتيم من أجل ُ
الخدمية في أداء َنشاطيا بِ ٍ
موىا وتَطورَىا
َا
لذا فَإن
المؤسسات َ
شكل ّ
ضمان ُن َ
جيد و َ
إستمررية ُ
ِ
ِ
ِ
الجزائرَية م ْرُى ٌ ِ
المستَيمكين ،وفي ِخضم َىذه
السوق َ
في ُ
ون ب َمدى قُدرتيا َعمى َجمب َع َد ْد أَ ْكَبر من ُ
َ
ت ِ
الظُروف و ُكل ِ
السم
الو َ
طنية للتصاالت الجزائر " "WTAتَ ْح َ
ال َ
عتبارت تَن ُشط ُمؤسسة َ
ِ ِ
التِ ِ
المَنافَ َسة َمع
جاري " "Nedjmaفي ِخ ْد َمة ُسوق اليَاتِف َ
النقال ،ال ّذي َزاد ُد ُخولُيَا م ْن ش َدة ُ

المتعاممين اآلخرين " "Djezzyو" ،"Mobilisمما َيجعل من الوطنية للتصاالت الجزائر تَ ْسعى
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
المحافظة َعمي ِيم ِم ْن أَ ْجل
َجاى َدةً ل َ
يجاد ُ
السبل التّي م ْن خ َالليا تَتَ َمك ْن من َك ْسب َزَبائن ُجدد ،و ُ
ِ
َكسب ِ
الج َزائِ ِرَية.
السوق َ
الرَىان في ُ
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ِ
ؤسسات ِلتَ ْف ِع ِيميَا بِ َشكل ِإستراتيجي في َن َشاطاتيا
الم َ
و ِمن َبين أَىم َىذه ُ
السبل التي تَسعى ُ
ِ
لممستيمك.
التَسويقيةَ ،مفيوم َ
الج ْوَدة في َما تُقدمو ُ
العالمات التِجارية َى َدفًا ِإستراتِ ِ
ِ
مك
يجًيا ِلتِ َ
ؤسسات و َ
لمم َ
َ
المستَيمك ُ
الوالء َلدى ُ
َك َما ُيعد بَناء َ
المؤسسات لما تُح ِققُو ِمن ُنمو وِاستم اررية َلنشاطيا وَال ِسيما عمى المدى البعيدَ ،ل َذا جاءت ى ِ
ذه
َ َ َ
َ
ََ َ
َ َ
ُ َ
َ
َ
ِ
الخدمية.
اسة لم َك ْشف َعن أَ َى ِمية َج َ
لممؤسسة َ
ودة َ
الدر َ
المستيمك ُ
دمات في تَحقيق َوَالء ُ
الخ َ
ِ ِ
ص ْغَنا ِ
ال ْشكالية َوالَسئمة الفَرِعية التَالية:
و َ
اسة ُ
للحاطة بِ َجوانب الدر َ
 .1إشكاليةُالدراسة:
ِإن التَزايد ِفي ِحدة المَنافسة ِفي سوق َخدمات الياتف َ ِ
ورة
الجزائر أَ َدى بِ َ
النقال في َ
ُ
الض ُر َ
َ
ُ
ِ
النقَال –الزبائن ،-وبِالتَالي أَ َدى َذلك
دمات اليَاتف َ
إلى َ
الرفع من قُوة التَفَ ُاوض لَ َدى ُمشتَركي َخ َ
ودة عالية يساىم ِفي جذب َزبائن جدد ،و ِ
ِ
الحفَاظ َعمَييم ِمن ِخالل ِزيادة
ُ
َ
َ
إلى أَ ّن تَ ْقديم َخ َد َمات بِ َج َ َ َ ُ
يادة ِإحتِمال تِكرار التَعامل مع م ِ
ِ
قدمياُ ،ىنا ُيطرح ِ
قََن َ ِ ِ
الش َكال التَالي:
دمة َو َك َذلك ِز َ
َ
َ
َ ُ
َ
اعتيم بالخ َ
هُل ُيُوجُدُأُثُر ُإُيجُابُي ُلُبُعُادُجُودُة ُالخُدمُةُالمُقُدُمُةُلُمُشتُركُي ُخُدُمُاتُالهُاتُفُالنُقالُمُنُ

لُالوطُنُيُةُللُتصُاالتُالجُزائُرُ)ُ(WTAعُمىُدُرجُةُُوالئُهُم؟ ُ
قُبُ ُ
ُ

ِ
اىا؟
وما ِىي أَْبعادىا ،و َك َ
قصد بِ َج َ
ودة َ
اس ُم ْستََو َ
يف ُيمكن قَي ْ
َ ما َذا ُي َ
دماتَ ،
الخ َ
امل المؤثِرة ع ِ
اىي مح ِد َداتُو ،والعو ِ
يمك ،وم ِ
 ماذا َنعنِي بِوَالء المستَ ِ
ميو؟
َُ َ
َُ
ُْ
َ
َ
ََ
َ
قد َمة ِإلَي ِيم ِم ْن ِقَبل
الم َ
النقال" َج َ
َ ك َ
ودة َ
يف ُيقيِم ُم ْشتَ ِركوا َ
"خ َد َمات اليَاتِف َ
الخ َد َمات ُ
ُم َؤ َسسة )(WTA؟
النقَال ِفي تَ ِ
قييميم
َ ىل تَ ْختَِم ُ
الم َعايِير التّي َيعتَ ِمد َعمييَا ُم ْشتَ ِركوا َخ َد َمات اليَاتِف َ
ف َ
قد َمة ِإلَي ِيم؟
الم َ
ِل َج َ
ودة َ
الخ َد َمات ُ
ودة َخ َدماتِيا ِفي تَ ِ
فض ِيم ِيم
َ ما َم َدى الَ َى ِمَية التي ُيوِلييَا َزَبائِن ُم َؤ َسسة )ِ (WTAل َج َ
َ َ
اش َ ِ
الن ِ
ِ
ِ
الم َجال؟
الم َؤ َس َسات الُ ْخرى َ
طة في َنفس َ
امل َمع ُ
امل َم َعيَا َب َد ًال من التَ َع ُ
لمتَ َع ُ
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 .2فرضياتُالدراسةُ :
للجابة عمى الشكالية الرئيسية والسئمة الفرعية ضغنا الفرضيات التالية:
ُأهُمُيُتُهُاُ
ُ :H1تُختُمُفُ ُالمُعُايُير ُالتُي ُيُعتُمُدُ ُعُمُيهُا ُمُشُتُُركُُوا ُخُدُمُات ُالهُاتُف ُالنُقُال ُفُي ُ
النُسبُيُةُعُندُُتُقيُيمُهُمُلُجُودُةُخُدُمُاتُمُ ُؤسُسُةُ)ُ .(WTA

ُ:H2تُخُتُمُفُُدُُرجُاتُالُهُتُمُامُبُأُبعُادُالجُودُةُلُدُىُمُشتُركُيُخُدُمُاتُالهُاتُفُالنُقُالُ .
يقُوالُءُمُشُتُُركُيُخُطُ ُ"نجمة"ُ،
ُ:H3هُنُاكُعُلُقةُتُأثُيرُإُيجُابُيُةُلُجُودُةُالخُدُمُاتُفُيُتُحقُ ُ
تُولُيهُاُالُهُمُيُةُفُيُذُلُكُ .

 .3أهدافُالدراسةُ:
الخدمة في تَ ِ
لمدراسة ِفي تَحديد الَىمية التي تَتَوَالىا جودة ِ
ِ
ِ
حقيق
َ َ َ
الرئِيسي َ َ
َيتَ َمثل اليَ َدف َ
ِ
ِ ِ
ث ِفي اآلثَار ِ
ودة
الب ْح ْ
الج َ
بعاد َ
ال َ
الم ْستَيمك ،وَذلك من خ َالل َ
يجابَِية التي تُْنت ُجيَا ُكل من أَ َ
َوَالء ُ
حقيق أَو تَ ِ
ِفي تَ ِ
دعيم وتَ ِ
الخ َدمات.
الوَالء لَ َدى َزَبائِن ُمقَِد ُموا َ
ْ
عزيز ُسمُوك َ
أَما الجانِب التَطبِ ِيقي فَتَ ِ
اسة ِمن ِخاللو إلى ربط الم ُ ِ
الع َممي،
يد ُ
َ
الواقع َ
ف َى ّذه الد َر َ
َ
َ
وضوع ب َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
دمات
الجزائري ِل َجوَدة َ
والذي من خ َاللو َسُنحاول تَحديد الَ َىمية التي ُيوِلييا ال ُمستَيمك َ
الخ َ
المقدمة من قبل مؤسسات الخدمات ،وكنموذج لمدراسة إتخذنا عينة من المشتركين في خدمات

مؤسسة الوطنية للتصاالت الجزائر" ،"WTAوأيضا تيدف ىذه الدراسة في ىذا الجانب لقياس
الخ َد َماتَِية.
ؤس َسة َ
المستيمك َ
مدى تأثير ىذه َ
لمم َ
الجزائري ُ
الجودة عمى َوالء ُ
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 .4أهميةُالدراسة:
تحضى ىذه الدراسة بأىمية تتجمى في الجانبين النظري والتطبيقي من خالل ما يمي:

 إثراء رصيد مكتبة الجامعة بالمواضيع والدراسات الحديثة في مجال التسويق؛

 تتناول متغيرين ىامين وجوىريين في مجال نساط المؤسسات الحديثة ،وىما
الجودة التي تعد من مرتكزات التنافس والداء الحسن في السوق ،ومتغير الوالء
الذي يعد ىو اآلخر ركيزة إستمرار وبقاء المؤسسة في السوق؛

كبير من إىتمام الباحثين والمسوقين
حيز ًا
 يعد الوالء من الموضوعات التي تشغل ًا
عمى حد سواء ،لذلك يمكن ليذه الدراسة أن تقدم أفكا ار جديدة واضافية حول ىذا
الموضوع؛

 التأكيد عمى الدور القيم لمجودة في تقديم الخدمات في رفع والء المستيمك لمحفاظ
عميو ،وضمان إستم اررية نشاط المؤسسة بذلك.

 .5أسبابُإحتيارُالم ُوضوع:
أسبابُذاتية:

 من أىم السباب التي دفعتنا لتبني ىذا الموضوع ىي ظاىرة الجدال القائم بين
الفراد في الحديث عن أفضمية ما يتمتعون بو من خدمات عن الخرى ،لنبحث

في شأن ىذا السموك وأسباب حدوثو وكمحاولة لمبحث عن أىمية الجودة في
التأثير عمى ىذا السموك الذي ىو يعد من أىم أبعاد الوالء؛

 إرتباط الموضوع بتخصصنا؛

 تجربة الدراسات الميدانية المتعمقة بسموك المستيمك؛

 التعمق في دراسة ىذا الموضوع من الجانب التطبيقي.
أسبابُموضوعية:
 نقص الدراسات والبحاث المتعمقة بالموضوع خاصة في مجال والء المستيمك؛
 إبراز أىمية تطبيق مفيوم الجودة ودور ذلك في التأثير عمى والء المستيمك.
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 .6إطارُالدراسة:

البعد ُالموضوعي :يتجمى في توضيح مدى أىمية أبعاد جودة الخدمة في التأثير عمى
سموك المستيمك المتعمق بوالئو لمقدم الخدمة ،وىذا في إطار ما يدركو ىذا الخير
لجودة ما تقدمو المؤسسة الوطنية للتصاالت الجزائر ). (WTA

البعدُالمكانيُ:تتحدد دراستنا مكانيا بوالية البويرة وسط شمال الجزائر.

الحدود ُالزمنية :يقتصر مجال بحثنا زمنيا عمى الفترة الممتدة من 2012/00/11م إلى
غاية 2012/01/13م.

الحدود ُالبشرية :يتمثمون في مجتمع الدراسة ،وىم مشتركو خدمات الوطنية للتصاالت
الجزائر ) (WTAعمى مستوى والية البويرة.

 .7منهجيةُالدراسةُ :

الوصُفُي ُالتُحُمُيمُي ،وذلك ضمن متطمبات طبيعة
إعتمدت ىذه الدراسة عمى المُنهُجُ ُ ُ

المشكمة ،التي تتطمب تحديدا ووصفا واضحا لمتغيرات الدراسة وجمع البيانات ومن ثم

تحميميا لستخالص النتائج.

ويتم العتماد عمى مصدرينُلجمعُالبيانات المتعمقة بالدراسة:
 مصادرُالبياناتُالثانويةُ:

وتتمثل في الطالع عمى الكتب العربية والجنبية والدوريات المتعمقة بموضوع

البحث ،بالضافة إلى بعض الحصائيات والنشرات والمقاالت الصادرة من الجيات
الرسمية والمتعمقة بموضوع البحث ،وبعض الرسائل التي تعرضت لبع جوانب

الموضوع سابقا.

وأيضا من خالل الطالع عمى مواقع الرسمية لموطنية للتصاالت الجزائر ،والوطنية
للتصاالت الكويت ،وسمطة الضبط للتصاالت السمكية والالسمكية الجزائر عمى

النترنت.

 مصادرُالبياناتُالولية:
وىي تمثل البيانات التي تم جمعيا من خالل الستبيان الموجو إلى عينة الفراد
المشتركون في خدمات الياتف النقال لموطنية للتصاالت الجزائر ).(WTA
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 .8الدراساتُالسابقةُ ُ:

حسب ما إطمعنا عميو في الدراسات المتوفرة ،تعرضنا لبعض الدراسات التي بعض

الجوانب من موضوعنا ،ونذكر أىميا:

 دراسة عبد الحميد نعيجات ) (2001حول موضوع" :رضا ُالزبائن ُعمى ُجودة ُالخدمةُ
البنكيةُ-دراسةُحالةُبنكُالفلحةُوالتنميةُالريفيةُلوكالةُالغواط."-

ىدفت الدراسة إلى توضيح المفاىيم المتعمقة بجودة الخدمات ورضا الزبائن من خالل

الطار النظري لمدراسة ،ومحاولة إسقاط الدراسة عمى الواقع الميداني في قطاع البنوك قامة
الباحثة بإستقصاء عينة من زبائن بنك الفالحة والتنمية الريفية بوكالة الغواط عن مدى

رضاىم عن جودة الخدمات المقدمة ليم من قبل البنك.

توصمت الدراسة إلى وجود رضا لدى الزبائن عن بعدي الممموسية والطمئنان )الموثوقية(

في جودة الخدمات البنكية وأرجحت سبب ذلك لرتكاز البنك عمى عنصري المان والثقة

في تقديم خدماتو ،أما البعاد الخرى من أبعاد الجودة)العتمادية ،الستجابة ،والتعاطف(

فأشارت الباحثة أنيا ال تتمتع برضا الزبائن عنيا.

وأوصت الباحثة بضرورة الىتمام المتوازن بأبعاد الجودة في تقديم الخدمات البنكية حتى

تكتسب رضا الزبائن عنيا ،وضمان مواصمة النشاط.

تتفق ىده الدراسة مع دراستنا في كونيا تبحث في الربط بين الجودة وأحد جوانب سموك

المستيمك)الرضا( ،وتختمف عنيا في كون الباحثان يتركزان عمى بعد أعمى من الرضا وىو

الوالء ،والبحث في أىمية الجودة في تحقيقو.

 دراسة دراج نبيمة صميحة ) (2002حول موضوع" :خمقُالقيمةُلدىُالزبونُلتحقيقُوالئهُ
–دراسةُحالةُزبائنُمؤسسةُجازيُ."-ُGSM

ىدفت الدراسة إلى رفع الغموض عن القيمة المحققة لمزبون ،الرضا ،والوالء ،وأيضا

التأكد من دور القيمة المحققة لمزبون في رفع درجة رضاه وتعزيز والئو ،وذلك من خالل

دراسة ميدانية عمى عينة بمغت) 122زبون( موزعة عمى أربعة واليات من الوطن.

أظيرت نتائج الدراسة أن الزبون الخارجي يعد مفتاح النطالق لممؤسسة في مسار

النجاح بتحقيق ما يحتاجو ،والزامية بناء عالقة تفاعمية بين المؤسسة والزبون لمواجية

المنافسة ،وأنو من الصعب تحقيق رضا الزبون إن لم تجعل المؤسسة الزبون ىو بؤرة
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تفكيرىا ،وأظيرت نتائج الد ارسة أيضا أن إدراكات الزبائن لمقيمة المحققة تختمف تبعا لعدة
متغيرات مثل الجنس ،الميول ،المستوى ،...وأظيرت الدراسة أن مؤسسة جازي تمكنت من
تنمية سمعتيا وجمب الزبائن إلييا بفضل حديث زبائنيا الراضين عنيا.

تتفق ىذه الدراسة مع دراستنا في كون الجودة تساىم في خمق القيمة لدى الزبون ،والبحث

في أثر ذلك عمى والئو ،فيما تنفرد دراستنا عنيا في التركيز عمى الىمية التي تتقمدىا جودة

الخدمات في تحقيق والء المستيمك.

 دراسة بوعنان نور الدين ) (2003حول موضوع" :جودة ُالخدمات ُوأثرها ُعمى ُرضاُ
العملء-دراسةُميدانيةُفيُالمؤسسةُالمينائيةُلسكيكدة."-

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد المفاىيم المتعمقة بالجودة مع التركيز عمى جودة الخدمات،

بالضافة إلى نظام الصغاء لمعميل كمصدر لمعرفة حاجات وتوقعات العمالء ،كما ىدفت
إلى تحديد النشطة التي تؤدي إلى إرضاء العمالء ،وقياس مدى رضا عمالء المؤسسة

المينائية لوالية سكيكدة عن الخدمات التي تقدميا.

أنجز الباحث ىذه الدراسة من خالل دراسة ميدانية عمى عينة تتكون من )00فرد( من

زبائن المؤسسة.

كما أظيرت نتائج الدراسة بأن معايير تقييم جودة الخدمات تختمف من شخص آلخر،

وأظيرت أيضا أن لجودة الخدمات أثر إيجابي عمى رضا العمالء.

تتفق دراستنا مع ىذه الدراسة في محاولة ربط الجودة بسموك المستيمك ،غير أنيا تختمف

عنيا من حيث الىداف ،إذ يسعى الباحثان من خالليا ربط الجودة بمتغير أبعد من الرضا
المتمثل في والء المستيمك.

مقدمة عامة
 .9خطةُالدراسة:
من أجل التحكم في الدراسة واللمام بيا تم تنظيميا عمى نيج الخطة التالية:
 مقدمة ُعامة :تحتوي عمى تقديم يسرد طبيعة وأبعاد الموضوع من خالل طرح الشكالية

وصياغة الفرضيات المزمع الوصول إلييا ،مع تحديد أىداف وأىمية البحث وأسباب
إختيارنا ليذا الموضوع ،وكذلك إطار الدراسة ومنياجيتيا ،مع التطرق لبعض الدراسات

السابقة التي كانت ليا عالقة بالموضوع ،وفي ختاميا تم إدراج خطة شاممة لمبحث.
 الجانبُالنظريُ:تم تقسيمو إلى ثالثة فصول:

 .1الفصلُالولُ:يتناول ىذا الفصل الطار المفاىيمي لمجودة ،حيث ينصب فيو إىتمامنا
عمى ثالثة مباحث أوليا لتوضيح مفيوم الجودة وتطوراتيا التاريخية بالضافة إلى تبيان
أىميتيا وأبعادىا ،والمبحث الثاني لمبحث في كيفية قياس مستويات الجودة وتحسينيا
والدوات المستعممة في ذلك ،أما المبحث الثالث خصص لتحديد تكاليف الجودة

لرتباطيا الكبير بمفيوم الجودة ،بالضافة إلى الرقابة عمى الجودة.

 .2الفصل ُالثاني :تحت عنوان أبعاد الخدمة وجودتيا ،شمل ىو اآلخر ثالثة مباحث

خصص أوليا لتحديد ماىية الخدمة ،من مفاىيم وخصائص بالضافة إلى التعرض
ٍ
وكمبحث ٍ
ثان أشار الباحثان إلى مفيوم جودة الخدمة
لممزيج التسويقي الخدمي،
وأساليب تقييميا والمؤشرات المستخدمة في ذلك ،أما المبحث الثالث فقد خصص

لتوضيح آليات تطوير جودة الخدمات.

 .3الفصلُالثالث :خصص ىذا الفصل لمبحث في متغير الدراسة التابع المتمثل في والء
المستيمك ،تحت عنوان والء المستيمك وعالقتو بالجودة ،كمحاولة لتحديد إطاره
المفاىيمي في المبحث الول ،وآليات تحقيقو في المبحث الثاني ،وربطو بالجودة في

المبحث الثالث.

 الجانبُالتطبيقيُ:وىو يحتوي عمى الفصل الرابع لمدراسة :تحت عنوان دراسة ميدانية عمى
عينة من مشتركي خدمات الياتف النقال لموطنية للتصاالت) ،(WTAخصص لسقاط
الدراسة النظرية عمى الواقع العممي ،إذ قسم إلى ثالثة مباحث ،أوليا خصص لمتعريف

بالمؤسسة المبحوثة ،والثاني لتوضيح تصميم الدراسة الميدانية ،والمبحث الثالث لمقيام
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بالتحميل الحصائي لمتغيرات الدراسة ،واختبار فرضيات الدراسة من أجل إستخالص

النتائج.

 خاتمةُعامة:

إشتممت خاتمة الدراسة عمى أىم النتائج المتوصل إليا ،وسطرت خالليا بعض

التوصيات والقتراحات ذات العالقة بالموضوع ،بالضافة إلى بعض اآلفاق المستقبمية

لمموضوع.

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:
ﺍﻹﻁـــــــــــﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻔـــــﺎﻫﻴﻤﻲ
ﻟﻠﺠـــــــــﻮﺩﺓ

اإلطار المف اهيمي للجودة

الفصل األول:
مدخل:
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ِوا َِ
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شديدةِ ِ،وِتَز َِ
فِمنافسة ِ َِ
اتِم ُِ
هِالمتغير ِِ
َِىِّذ ُِ
ِوالخدماتيةِِ ،وىذا ِمف ِأجؿ ِتحقيؽ ِميزة ِتنافسية ِتمكنيا ِمف ِمجابيةِ
اجية ِ
ِال ِنتَ َِ
ممياتِيا ِِ
ِع ِ
في َِ
تنشطِفيوِلضمافِالبقاءِوالستمرارِ .
ِ
تحدياتِالمحيطِالذيِ

ودِ
ِتَِقُ ُِ
اصر ِالتِي ِ
ِالعَِن ِِ
ِمِْن ِيَا ِأَِ َِىـ َِ
ج َِعؿ ِِ
ِي ِْ
جودة َِ
جات َِِذات ِ َِ
ِمِْنِتَ َِ
ؤسسات ِِبِِتَقديـ ُِ
ِالم َِ
نش َِغاؿ ُِ
إفِ ِِِإ ِِ
ِال ِنتَاجِ،
ِفي ِِ
طأ ِِ
الخ َِ
ِو َِ
ِالم ِِعيب ِ
سبة َِ
ِنِ َِ
ِتَ ِِقميؿ ِ
الؿ ِ
ِخ َِ
ِمف ِِ
طِتِيا ِ ِوَِذلؾ ِِ
نش َِ
وسيع ِأَِ ِِ
ِتَ ِِ
ؤسسة ِِِإلى ِ
بالم َِ
ُِ
ِعمىِ
ِي َِنب ِِغي َِ
ِلَِذا َِ
ش َِك َِاوى ِِلََِدي ِيـِِ ،
ِعَِدِْد ِال َِ
خِِفيض َِ
ِالزَِب ِائِف ِ ِوِتَ ِْ
ضا ِِلََِدى َِ
ِالر َِ
ِتَوِفير ِ
ضاِفَة ِِِإلى ِ
بال َِ
ِِ
ِيِتََِوِِافؽِ
ستَوى ِالذِي َِ
ِالم ِ
صوؿ ِإلى ُِ
لو ُِ
ِمف ِِأَجؿ ِا ُِ
ج ِاتِيا ِِ
ِم ِنتَ َِ
ِفي ُِ
ودة ِِ
ِالج َِ
جوانب َِ
لماـ ِِبِ َِ
ِال َِ
سة ِِ
ؤس َِ
الم َِ
ُِ
سِتَ ِْمِتَ ِْعِِبِ ِيَاِ .
اتِالم ِْ
ُِ
الخَِد َِم
ةِو َِ
سِتَ ِْيِمَ َِك ِ
معِالم ِْ
ُِ
وعَِي ِِ
ةِالس
وؿَِِن ِِ
ح َِ
اتِالزَِب ِائِفِ َِ
َِ
ِوِتَُِوِقَ َِع
مف ِىذا ِالمنطمؽِ ،خصصنا ِىذا ِالفصؿ ِلتناوؿ ِالطار ِالمفاىيمي ِلمجودة ِمف ِخالؿِ

التطرؽِلممباحثِالثالثةِالتاليةِ :

 المبحثِاألوؿِ:م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاىيةِال ػجػ ػ ػ ػ ػ ػودة؛

حثِالثانيِ:تحديدِمستوىِالجودةِوأساليبِتحسينيا؛
ِ
 المب
ِ

المبحثِالثالثِ:تكاليؼِالجودةِوالرقابةِعمييا.
ِ


ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ِِ
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المبحث األول :ماهية الجودة
ِالسوؽِ،
ؽ ِِِفي ُِ
ِالتَِفَ ُِو ِْ
حِِقيؽ ِ
س َِعى ِِبِو ِِِلِتَ ِْ
ِتَ ِْ
ؤسسة ِ
ِلمم َِ
سبة ُِ
ِبالنِ َِ
يجي ِ
س َِترِاتِ ِِ
ح ِِِإ ِْ
ال ِْ
ِس َِ
ودة ِِ
ِالج َِ
ِتُ ِّعد َِ
ِيتضح ِمفيوـ ِالجودةِ
حِتَى َِ
ِو َِ
اصِمَةِ ،
ِالمتو ِِ
نمَِية ُِ
ِالتَ ِِ
حقيؽ ِ
ِلِتَ ِِ
اسَِبة ِِ
ِالمَِن ِِ
ِالسوِقَِية ُِ
صة ُِ
ِالح َِ
ساب ِِ
كتِ َِ
ِوِا ِ
سنحاوؿِفيِىذاِالمبحثِتغطيةِالجوانبِالمتعمقةِبمفيوـِالجودةِ ِوتطوراتياِالتاريخيةِِ،وأىميةِ
َِ

ؤسسةِ .
الم َِ
تطمباتَِِذلؾِفيِ ُِ
حقيقيَاِ ِوُِم َِ
ِتَ ِ
المطمب األول :مفهوم الجودة

مفيومياِإلىِيومناِىذاِ .
َِ
وفِ
ارِفيِتَ َِك ِْ
ِ
مرتِالجودةِبعدةِأطو

 )1تعريف الجودة:

جِيًِِداِ،
أجادِبالشيءِ:صَِيَِرِهُِ َِ
َِ
"ِو
ؿ ِ
ؿِأَِ ِْوِِِف ِْع ٍِ
فِِقَ ِْو ٍِ
الجيِِِدِ ِِم ِْ
ؿِ َِ
الف ِْع ِِ
اد"ِأيِ َِ"يِْأِتِيِِبِ ِِ
ج َِ
 الجودةِلغ ِةًِ:مفِ"ِأَ َِ
جِيًِِدا.1
ارِ َِ
بمعنىِص َِ
َِ
يءِ
ش َِ
ادِال َِ
ج َِ
ِ،و َِ
يء ِ
الجيدِنقيضِالرِِد ِِ
َِ
و
ِوجؿ ِشأنو ِفي ِسورةِ
 جاءت ِكممة ِالجودة ِفي ِالقرآف ِالكريـ ِبمعنى ِكممة ِأتقف ِإذ ِقاؿ ِعز ِ
الذيُأُتُقُنُُُكُلُ ُشُيُءُ ُُإهنُهُ ُخُُبهيرُ ُُبهمُاُتُفُعُلُونُ"ِ ،2ويدؿِ
الل ُ هُ
النمؿِمفِاآليةِالثامنةِ ِوثمانوف "ِ:صُنُعُ ُ هُ
كؿِماِخمؽِ،وأودعِفيوِماِأودع"ِ ،3بمعنىِأفِاهللِ
ِ
معنىِقولوِ"ِأتقفِكؿِشيء"ِأيِ"أتقفِ

أحكـِإتقانوِفيِخمقوِوخمقوِبصفةِجيدةِ ِ،وليسِكمثموِشيء.
ِ
سبحانوِوتعالىِ

ِ وقدِرويِعفِالنبيِصمىِاهللِعميوِ ِوسمـِأنوِقاؿِ"ِإفِاهللِيحبِإذاِعمؿِأحدكـِعمالِأفِ
يتقنوِ"ِ،4يتضحِمفِالحديثِأفِالجودةِأوردتِفيِكممةِالتقاف.

ِ وفي ِقاموس ِِ petit Larousseتعرؼ ِالجودة ِعمى ِأنيا"ِ :الخصائص ِالتي ِتجعؿ ِطبيعةِ
الشيءِأكثرِتميزاِ،بمعنىِجيدِأوِسيءِإلىِماِىوِمتوقع".5

ِ ويرجعِأصؿِالكممةِالنجميزيةِِ Qualityإلىِالكممةِالالتينيةِِ Qualitasالتيِتعنيِطبيعةِ

ِوالتقافِخالؿِ
الشيءِودرجةِصالبتوِ،والتي ِكانت ِتعني ِقديما ِالدقة ِ
ِ
الشخصِأو ِطبيعة ِ

 1يظطفٗ إثزاْٛى ٔ آخزٌٔ ،الوعجن الىسٍط ،اندشء األٔل ،يدًع انهغخ انعزثٛخ ،يظز ،1960 ،ص .146
 2المرآى الكرٌن ،طٕرح انًُم ،اٜٚخ .88
 3انحبفع أث ٙانفزاء إطًبعٛم انمزش ٙانذيشم ،ٙتفسٍر المرآى العظٍن ،تحمٛك يحًذ ثٍ طاليخ ،اندشء انظبدص ،دار طٛجخ،
انظعٕدٚخ.
 4حذٌث شرٌف ،رواهِالبييقي
5
Dictionary french larousse, www.larousse.com/en/dictionaries/french/qualité/65477 #64734
,le 05/12/2011 à 8heures et 13minuts.
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قياميـ ِبتصنيع ِاآلثار ِالتاريخية ِمف ِتماثيؿ ِوقالع ِ ِوقصور ِألغراض ِالتفاخر ِبياِ

ِأولستخدامياِألغراضِالحماية.1

ِوحديثا ِتغير ِمفيوـ ِالجودة ِبعد ِتطور ِعمـ ِالدارة ِلسيما ِبعد ِظيور ِالثورة ِالصناعيةِ

واشتداد ِحدة ِالمنافسة ِ ِوظيور ِالشركات ِالكبيرة ِذات ِالنتاج ِالكبيرِ ،إذ ِأصبح ِلمفيوـ ِالجودةِ
لكؿِمدخؿِخاصِ
تابِوالمفكريفِ ِو ٍِ
أبعاداِجديدةِ ِومتشعبةِِوازدادِالىتماـِبموضوعياِمفِقبؿِال ٌِك ِ
فيِتعريفياِ،إذِيمكفِذكرِأىـِماِذكرِعفِالجودةِفيِجممةِمفِالتعاريؼِيمكفِسردىاِعمىِ

النحوِالتاليِ :
 .1تعاريف أهم رواد الجودة والمؤسسات المعنية بمراقبتها:
 تعريؼ ِجوزيف جوران ""ِ :"joseph juranىي ِميزات ِالمنتجات ِالتي ِتمبي ِإحتياجاتِ
العمالءِ ِوتوفرِالمزيدِمفِالمزاياِعادةِماِيتضمفِزياداتِفيِالتكاليؼ".2

عنيِالتحررِمفِالعيوبِأوِالخطأِوأوجوِالقصورِالتيِتتطمبِالقياـِبأعماؿِ
ِ
"الجودةِت

أكثرِمفِمرةِواحدةِ ِ،وتؤديِإلىِالفشؿِالميداني ِالذيِيسببِإستياءِالعمالءِِ ،وىذاِالمعنىِ

موجوِلتخفيضِالتكاليؼِ،أيِجودةِأعمىِخطأِأقؿِ،رضاِأكبرِ ِوتكمفةِأقؿ"ِ .3

يتضحِمفِخالؿِالتعريفيفِأفِ"جوران"ِيربطِالجودةِبمدىِرضاِالعميؿِبالخصائصِالتيِ

ِوىذا ِيعني ِمالئمة ِالستخداـ ِمع ِما ِيتوقعو ِالعميؿ ِكما ِكاف ِقد ِأشار ِفيِ
تحمميا ِالمنتجات ِ

ِ،وأكدِعمىِأفِزيادةِالتكاليؼِمفيوـِخاطئِ
تعريؼِآخرِلوِأفِالجودةِىيِ"مالئمةِالستخداـ"ِ 4
في ِالجودة ِفميس ِبالضرورة ِالجودة ِالعالية ِتعني ِتكمفة ِعالية ِفقد ِفسر ِذلؾ ِبتجنب ِالخسائرِ

الناتجة ِعف ِالوحدات ِالمعيبة ِالتي ِتؤدي ِإلى ِالفشؿ ِفي ِالعمؿ ِالذي ِينجر ِعنو ِتكاليؼِ

تصحيحيةِ،والخسائرِالناتجةِعفِإستياءِالعميؿِ،فيذاِماِيجعؿِالجودةِالِتصاحبِمصطمحِ
ِ

التكمفةِالمرتفعةِ .

 1انذراركخ يؤيٌٕ ،إدارة الجىدة الشاهلت و خذهت العوالء ،انطجعخ األٔنٗ ،دار طفبء نهُشز ٔ انتٕسٚع ،عًبٌ،2008 ،
ص.16
2
Joseph M, Juran A, Blanton godfrey ,Juran’s Quality Handbook, Fifth edition library of
congress, Cataloging-in- publication data ,USA, 1998, p 2.1.
3
ibid. p2.2.
4
Kenneth H/ Rose, Preject Quality management, What and Haw, Libary of congrese
cataloging-in- publication Data, USA, 2005.
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 تعريؼِديمنغ "ِ :Demingالجودةِىيِأيِشيءِيقولوِالعميؿ"ِ،1يتضحِِمفِتعريؼِديمنغِ

تبطةِبالمستيمؾِوالِيمكفِتحديدىاِفيِكؿِاألحواؿِ،لكفِتبقىِ
ِ
أنوِيشيرِإلىِأفِالجودةِمر
نظرتو ِلمجودة ِمف ِشقيف ِأساسييف ِىما ِالمواصفات ِالتي ِيحمميا ِالمنتج ِ ِونظرة ِالمستيمؾِ
إليياِ،أيِالبدِأفِتتوفرِجممةِمفِالخصائصِالتيِتحقؽِرضاِالمستيمؾِحتىِنقوؿِأنوِ

ىناؾِجودة.

 تعريؼ ِفميب كروسبي  :Philip crosby’sالجودة ِىي"ِ :المطابقة ِلممتطمبات"ِ ِ 2ويشيرِ

الكاتبِباريِدايؿِِBarrie daleإلىِأفِكروسبيِأتىِبحجةِأفِإرتفاعِالجودةِيقمؿِالتكاليؼِ
وِيرفعِاألرباح.3

كماِركزِكروسبيِفيِتعرفوِلمجودةِعمىِأنياِمطابقةِخصائصِالمنتجِمعِالمتطمباتِ

المحددة ِالتي ِترضي ِالعميؿ ِ ِوتحقؽ ِأقؿ ِالتكاليؼ ِعف ِطريؽ ِالوقاية ِمف ِالوقوع ِفيِ

األخطاءِ .

 تعريؼ ِفيغنباوم "ِ :Feigenbaumالجودة ِىي ِوسيمة ِلدارة ِمنظمة ِاألعماؿ ِوتقع ِعمىِ
عاتؽِالجميعِِ،التيِتسمحِبتحقيؽِرضاِالعمالءِالكامؿ".4

يشير ِىذا ِالتعريؼ ِأف ِلمجودة ِبعد ِأكبر ِمف ِالمطابقة ِلممواصفات ِفقط ِالذي ِكاف ِقدِ

أشارِإليوِ"فميبِكروسبي"ِإذِيؤكدِعمىِأفِالجودةِتعبرِعفِمجمؿِالجيودِالتيِتيدؼِإلىِ

تحقيؽِرضاِالمستيمؾِبشكؿِكامؿِأيِتحقيؽِرضاهِعندِأدنىِالتكاليؼ.

"الجودةِىيِمجمؿِالسماتِوالخصائصِلمنتجِ
ِ
 تعريؼِالجمعية األمريكية لمراقبة الجودةِ:
أوِخدمةِتحمؿِالقدرةِعمىِتمبيةِإحتياجاتِالعميؿِالمعمنةِأوِالضمنية"ِ.5

أضاؼِىذاِالتعريؼِأفِالجودةِتمبيِإحتياجاتِالعميؿِالمعمنةِذاتِالبعدِالفيزيولوجيِ

نيةِذاتِالبعدِالنفسيِكطمأنينةِواألمافِ .
ِ
ِوالضم

 1دُٔٚش نٕٚذ ،الجىدة الشاهلت-التطىر اإللتصادي وإدارة الجىدة الشاهلت -تزخًخ حظ ٍٛعجذ انٕاحذ ،دار انكتبة انحذٚث،
يظز ،2008 ،ص.30
2
Edited By Barrie G, Managing Quality, Fourth edition, Library of congress cataloging-inpublication data, USA, 2003, pp 50-51.
3
Ibid. p51.
4
Ibid. p55.
5
Philip Kotler, Kevin lane Keller, Marketing managment, 13 th édition , p129.
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 تعريؼِالمنظمة العالمية لمتقييس حسبِمعيارِ"ِ :ISO9000 version 2000الجودةِتمثؿِ
النتاجيةِوالتيِتمبيِرغباتِ
ِ
مجموعةِالخصائصِالمتعمقةِبالمنتوجِأوِبالنظاـِ،أوِبالعمميةِ

العمالءِواألطراؼِالخاصةِاألخرى".1
ِ

نمتمس ِمف ِكال ِالتعريفيف ِأنيما ِيركزاف ِعمى ِمبدأ ِتحقيؽ ِرضا ِالزبوف ِمف ِخالؿِ

ِوالخصائص ِالمرضية ِلمزبوفِ ،إال ِأفِ
الجودة ِالتي ِيشيداف ِإلييا ِأنيا ِتتمثؿ ِفي ِالسمات ِ
ِبعدا ِآخر ِلمجودة ِعف ِتعريؼ ِالجمعيةِ
المنظمة ِالعالمية ِلمتقييس ِأضافت ِفي ِتعريفيا ًِ

يكيةِأالِوىوِأفِالجودةِتتجسدِأيضاِفيِالعمميةِالنتاجيةِوالنظاـِالنتاجيِككؿِِ،وأفِ
ِ
األمر

ىذهِالجودةِىدفياِتحقيؽِمصمحةِالمؤسسةِأيضاِ ،رغـِأنياِكانتِأصدرتِتعريفاِلمجودةِ

فيِمعيارِِISO8402 version 1994يركزِعمىِرضاِالعميؿِ ِ.2
ِ

 .2تعريف بعض الكتاب اآلخرين:

ِأوالخدمةِ
ِوالخصائص ِالكمية ِلمسمعة ِ
 الجودة ِىي"ِ :درجة ِأومستوى ِمف ِالتميزِ ،أو ِالمزايا ِ
ِوالتيِتشمؿِعمىِقدرتياِفيِتمبيةِالحتياجات".3

بوفِوالمفاضمةِلديوِبيفِالبدائؿِالمتاحةِ
جداِفيِعمميةِالربطِبيفِالز ِ
إفِِىذاِالتعريؼِىاـِ ًِ

فيِالسوؽِ،فمنوِيمكفِالتعبيرِعفِدرجةِالمفاضمةِلدىِالزبوفِبيفِالبدائؿِعف ِطريؽ ِمستوىِ

الجودةِالتيِتوفرهِىذهِالمنتجاتِأوِالعالماتِ ِومقدارِماِيدركوِالزبوفِلياِ .
ِ

 تعريؼ ِ"ِ :John.L Ashfordالجودة ِىي ِمحصمة ِالخصائص ِالتي ِتجعؿ ِمف ِمنتج ِماِ
ِوالتجارةِ ،أ ِوممارسةِ
مقبوؿ ِفي ِالسوؽِ ،سواءا ِكاف ِىذا ِالمنتج ِسمعة ِأو ِخدمة ِكالسياحة ِ

الطب".4

Les projets de Norme:ISO9000 version 2000, Recueil n’arme, Edition afnor, Paris,
2000,P10.
2
Comie M. Borrer, Editor, The certified Quality. Engainer Handbook, Third édition,
Library of congress cataloging-in- pubication, Data, USA, 2009, P 8.
يحًذ عجذ انعبن ٙانُع ،ًٙٛراتت خهٛم طٕٚض SIX Ssigma ،تحمٍك الذلت فً اإلًتاج-هفاهٍن و تطبٍماث -يكتجخ
اندبيعخ ،األردٌ ،2008 ،ص .16
4
John L. Ashford, The Management of Quality in cons traction, Taylor of francise, Library,
France, 2003, P3.
1
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الفصل األول:

 الجودةِىي"ِ:مدخؿِشامؿِييدؼِإلىِالتحسيفِالمستمرِعمىِمستوياتِِووظائؼِالمنظماتِ
ِويعتمد ِعمى ِالتخطيطِ ،التنظيـ ِوالتحميؿ ِلكؿ ِأنشطة ِالمنظمات ِويعتمد ِعمى ِمشاركةِ
ِومساندةِكؿِالمستوياتِمتتابعة".1

نظرِالمؤلؼِفيِىذاِالتعريؼِلمجودةِمفِزاويةِالمؤسسةِفقطِ،فإذاِماِعمدتِالمؤسسةِ

عمىِإنتاجِمنتجِوتقديموِوفؽِماِيريدِالعميؿِ ِويتوقعِ،فييِبذلؾِتسعىِلتحقيؽِالنجاحِالذيِ
تعتبرِالجودةِمعياراِلقياسوِ .
ِ

 تعريؼِِ:David Hoyleالجودةِىيِدرجةِمفِالتميزِتالزمياِمجموعةِمفِالخصائصِالتيِ
تفيِبحاجةِمتوقعةِ ِولياِمعانيِأخرىِكثيرةِسطرىاِفيِالنقاطِالتالية:2
 -وجودِدرجةِمفِالتميز؛

 -المطابقةِمعِالمتطمبات؛

 مجمؿ ِالخصائص ِالتي ِليا ِالقدرة ِعمى ِتمبية ِالحتياجات ِالمعمنةِوالضمنيةِلمعميؿ؛

 -سيولةِالستخداـ؛

 التحررِمفِالعيوب؛ِ

 -إسعادىاِالعمالء.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

 1خًبل انذ ٍٚنعٕٚظبد ،إدارة الجىدة الشاهلت ،دار ْٕيّ ،اندشائز ،2003 ،ص .14
David Hoyle, Quality Management Essentials, Library of Elsevier limited, USA, 2007,
P10.

2
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 )2مداخل الجودة:

ِوالمفكريف ِلمفيوـ ِالجودةِ ،لذلؾ ِقاـ ِالباحث ِ"ِ"David Garvin
إختمفت ِتعاريؼ ِالكتاب ِ

ِوحددىا ِبخمسة ِمداخؿ ِأساسية ِقدميا ِفي ِكتابو"ِQuality
بجمع ِكؿ ِالمفاىيـ ِالمتعمقة ِبالجودة ِ

ِ"Managingفيِعاـِِ ِ1988وتتمثؿِىذهِالمداخؿِفيماِيميِ :1

 .1مدخل التفوقِ ِ :ويقصد ِبالجودة ِوفؽ ِىذا ِالمدخؿ ِبأنيا ِمالئمة ِالمنتجِ ،أي ِقدرة ِأداءِ
المنتوج ِلإلستخداـ ِوفقا ِلممواصفات ِالتي ِتحصص ِرضا ِالمستيمؾ ِمف ِخالؿ ِتقديـ ِأداءِ

ِوىذا ِالمدخؿ ِيتفؽ ِمع ِتعريؼِ
ِوأدؽ ِصفات ِتشبع ِرغبات ِالمستيمؾِ ،
أفضؿ ِ
"ِ"Feigenbaumلمجودةِعمىِأنياِتحقيؽِرغبةِالمستيمؾ.

ِوالقدرة ِعمى ِقياسِ
 .2مدخل المنتجِ :ضمف ِىذا ِالمدخؿ ِينظر ِلمجودة ِعمى ِأنيا ِالدقة ِ
الخصائصِالمطموبةِفيِالمنتجِالتيِمفِشأنياِأفِتحقؽِرغباتِالمستيمؾِ ِ،ومفِىذاِفإفِ

الجودةِىيِقياسِلشباعِالحاجاتِالمستيمؾ.

لكفِيبقىِىذاِالتعريؼِمحدود ِالعتماديةِألنوِفيِأغمبِاألحياف ِتقاسِالمواصفاتِ

ِوالخصائصِحسبِالتفضيؿِالشخصيِلممستيمؾِالتيِتكوفِمضممةِفيِعمميةِالقياسِ .

 .3مدخل المستخدمِ :تتمثؿِالجودةِضمفِىذاِالمدخؿِفيِقدرةِالمنتوجِعمىِإرضاءِتوقعاتِ
العميؿِ،لذلؾِفييِعبارةِعفِمفيوـِشخصيِذاتيِتتغيرِفيوِردودِالفعؿِتبعاِلمعديدِمفِ

العوامؿِكالمستوىِالجتماعيِوالثقافيِ ِومستوىِالشباعِعكسِالمفيوـِالسابؽِالذيِيعتبرِ

مفيوـِموضوعيِ،لذلؾِفالجودةِىناِىيِ :المالئمةِبيفِخصائصِالسمعةِأوِالخدمةِمعِ

توقعاتِالمستيمؾ.

حيثِأكدِ"إدواردِديمنغ" ِعمىِذلؾِمفِخالؿِتعريفوِلمجودة ِعمىِأنيا ِدرجةِالتوافؽِ

ِوالعتماديةِالتيِتتناسبِمعِالسوؽِ ِومعِالتكمفةِ،بمعنىِالمطابقةِلإلحتياجاتِعمىِرغـِ

أىمية ِالمدخؿ ِإال ِأنو ِيجعؿ ِمف ِالمؤسسة ِغير ِقادرة ِعمى ِالمطابقة ِبيف ِالجودة ِفيِ

الخصائص ِِورضا ِالمستيمؾ ِلتعدد ِحاجات ِىذا ِاألخير ِ ِوفي ِظؿ ِىذا ِيمكف ِلممؤسسةِ

المفاضمةِبيفِإستراتيجيتفِىيِإستراتيجيةِتقسيـِالسوؽِأوِالسوؽِالكميِ .

1

لبطى َبٚف عهٕاٌ ،إدارة الجىدة الشاهلت و هتطلباث اإلٌزو  ، 2000.0001انطجعخ األٔنٗ ،دار انثمبفخ نهُشز ٔانتٕسٚع،
عًـــــــــــبٌ ،2005 ،ص ص.22،21
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 .4مدخل اإلنتاجِ:تعنيِالجودةِوفؽِىذاِالمدخؿِإنتاجِمنتجاتِخاليةِمفِالنسبِالمعيبةِمفِ
ِوىذا ِيتفؽ ِمع ِمفاىيـ ِالجودة ِفي ِاليابافِ
خالؿ ِمطابقتيا ِلمواصفات ِالتصميـ ِالمطموبة ِ
"عمؿ ِالشيء ِالصحيح ِمف ِأ ِوؿ ِمرة"ِ ِ ،ويمتاز ِىذا ِالمدخؿ ِبتحقيؽ ِمعايير ِقياس ِالجودةِ

المستخدمةِبأقؿِتكاليؼِالجودةِالمطموبة.

فمواصفاتِالتصميـِيمكفِتحديدىاِبالعتمادِعمىِحاجاتِالعمالءِالتيِتترجـِإلىِ

خصائصِتبنىِعميياِعمميةِتصنيعِالمنتوجِ ِولتحقيؽِالجودةِفيِالمنتوجِيجبِاألخذِبعيفِ

العتبارِأربعةِجوانبِأساسيةِ :

 -تحقيؽِالجودةِفيِتحديدِإحتياجاتِالعميؿ؛

 تحقيؽِمطابقةِمعِالتصميـِأوِماِيعرؼِبجودةِالنتاج؛ -تحقيؽِالجودةِفيِالتصميـ؛

 -تحقيؽِالجودةِفيِاألداءِ ِوتظيرِلممستيمؾِالنيائيِعندِالستعماؿِالفعميِلممنتوج.

اصفاتِوالحتياجاتِلدىِالعمالءِ،إذِ
ِ
يتضحِمماِسبؽ ِأفِىناؾِعالقةِوثيقةِبيفِالمو

اليمكفِأفِتتواجدِمواصفاتِدوفِتواجدِإحتياجاتِتقاسِعميياِ،فيماِيشكالفِعنصرافِ
أساسييفِلمجودةِ .

 .5مدخل القيمةِ :ييدؼِىذاِالمدخؿِإلىِتحديدِعناصرِالسعرِ،أيِمدىِإدراؾِالمستيمؾِ
لقيمة ِالمنتوج ِالذي ِيرغب ِفي ِالحصوؿ ِعميو ِمف ِخالؿ ِمقرنة ِخصائص ِالمنتج ِومدىِ

مالئمتيا ِلحاجتو ِمع ِسعر ِشرائو ِ ِومتى ِتحقؽ ِذلؾ ِلممستيمؾ ِفإف ِالمنتج ِيصبح ِبنظرهِ

ذ ِوقيمة ِعاليةِ ،فالجودة ِيعبر ِعنيا ِبدرجة ِالتمايز ِبالسعر ِالمقبوؿ ِ ِوتحقؽ ِالسيطرة ِعمىِ
متغيراتياِبالتكمفةِالمقبولة.

مف ِخالؿ ِما ِسبؽ ِمف ِتعاريؼ ِبأساليب ِمتباينة ِ ِومداخؿ ِمختمفة ِيمكف ِإستخالصِ

ىيِجممةِالسماتِوالخصائصِالمكونةِلممنتجِ
ِ
تعريؼِشامؿِلمجودِ،عمىِأنيا"ِ:الجودة ِ

سواءاِكافِسمعةِأوِخدمةِ،والتيِتتحقؽِبتضافرِالجيودِالخاصةِبالعمميةِالنتاجيةِفيِ

المؤسسة ِبطريقة ِمنظمة ِ ِومخطط ِلياِ ،بيدؼ ِتمبية ِإحتياجات ِالمستيمؾ ِوفؽ ِتوقعاتوِ،

ِوالتيِتعودِباليجابِعمىِالمؤسسة"ِ .
ِ
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 )3مفاهيم خاطئة إرتبطت بمفهوم الجودة:

اِماِتتداوؿِفيِألسفِوأذىافِمفِيتحدثوفِعفِالجودةِمفاىيـِخاطئةِيجدرِالشارةِ
ِ
كثير

إليياِ،وِالتيِمفِبينياِماِيميِ :1

 -إفِالسمعِِوالخدماتِذاتِالجودةِالعاليةِتكمفتياِعالية؛

 -أفِالجودةِتخصِفقطِالمنتجاتِالممموسةِالتيِتمثؿِالسمع؛

 أفِتحقيؽِالجودةِيأخذِوقتاِمماِيعيؽِعمميةِرفعِالنتاجيةِفيِالمؤسسة؛ -قياسِالجودةِمفِأصعبِالمياـِفيِالمؤسسة؛

لتحقيؽِجودةِالسمعِوالخدمات؛
ِ
 أفِالمؤسساتِتنفؽِأمواؿِباىظةِ -أفِمبدأِالصفرِمعيبِيستحيؿِتحقيقو؛

 -إفِالجودةِعمؿِإضافيِفيِالمؤسسةِالِييـِفيِكؿِاألحواؿ؛

ِوال ِتعنى ِبيا ِالدارات ِاألخرى ِكإدارة ِالتسويؽِ
 أف ِالجودة ِتخص ِعماؿ ِالنتاج ِفقط ِمثال؛

 -أفِالجودةِالِتتـِإالِبوجودِخبراءِفيِالجودة؛

 إعتقادِالمسيريفِفيِالمؤسسةِأنيـِيطبقوفِمفيوـِالجودةِبالرغـِمفِأنياِالِتتطابؽِمعِالمواصفاتِالمحددةِلحتياجاتِالمستيمؾ؛

 -إعتقادِالمؤسسةِبأنياِالِتممؾِالوقتِلتطبيؽِمفيوـِالجودة.

 أفِالجودةِمرتبطةِبالربحِ:فمماذاِتطبؽِالمؤسسةِنظـِالجودةِماداـِحجـِمبيعاتياِفيِتزايد.

ِ
ِ
ِ
ِ

1

انعٓٛبر فهخ ،دور الجىدة فً تحمٍك الوٍزة التٌافسٍت للوؤسست ،رطبنخ يمذيخ نُٛم شٓبدح يبخٛظتٛز ،فزع إدارح أعًبل،
خبيعخ اندشائز ،اندشائز ،2005 ،ص .4
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المطمب الثاني :التطور التاريخي لمجودة
تنتسبِأقدـِالىتماماتِبالجودةِإلىِالقرفِالثامفِعشرِقبؿِالميالدِفيِالحضارةِالبابميةِ

إباف ِحكـ ِأوؿ ِمموكيا ِ"حمورابي"ِ ،إذ ِتضمنت ِقوانينو ِ) (282قانونا ِمف ِبينيا ِقانوف ِيخصِ

التجارةِالذيِأوجبِفيوِعمىِمفِيقدـِماِىوِغيرِجيدِأوِناقصِالقيمةِفيِالسمعةِأوِالخدمةِ

التيِيتاجرِبياِالقياـِبإصالحِالعيبِ .

ِوتشير ِالوقائع ِالتاريخية ِفي ِالقرف ِالخامس ِعشر ِقبؿ ِالميالد ِإلى ِتد ِقدماء ِالمصرييفِ

يةِالقديمةِواشتراطِاللتزاـِبالجودةِ
ِ
)الفراعنة(ِعمىِالجودةِفيِبناءِ ِودىافِجدرافِالمعابدِالمصر

فيِتشييدِاألىراماتِ .1

وفيِعصرِصدرِالسالـِ ِومنذِبزوغِفجرهِعمىِالبشريةِزادِالتأكيدِعمىِالجودةِ،حيثِ

الىتماـِبجودةِاألداءِوالذيِتؤكدِ
ِ
كافِالرسوؿِالكريـِمحمدِصمىِاهللِعميوِ ِوسمـِيحثِعمىِ

األحاديثِالنبويةِالشريفةِ ِومنياِقولو"ِمفِعمؿِمنكـِعمالِفميتقنو"ِ .2

ِوفي ِالقرفِالثامفِعشرِبعدِالميالدِ ِوبظيورِالثورةِالصناعيةِالتيِعدتِحدثاِميماِفيِ

يةِالحديثِ،والىِجانبياِينسبِجانباِمفِالتطورِفيِمفاىيـِالجودةِ ِوصيغِالتعامؿِ
ِ
تاريخِالبشر

معياِ .

ِوصنؼِ"ِ"Feigenbaumمراحؿِتطورِالجودةِإلىِخمسةِمراحؿِأساسيةِ،ىيِ :3
 .1مرحمةِمسؤوليةِالحرفيِعفِضبطِالجودة؛

 .2مرحمةِمسؤوليةِرئيسِالعماؿِعفِضبطِالجودة؛
 .3مرحمةِضبطِالجودةِبالفحص؛

 .4مرحمةِالضبطِالحصائيِلمجودة؛
 .5مرحمةِالضبطِالشامؿِلمجودة.

1عٕاطف إثزاْٛى انحذاد ،إدارة الجىدة الشاهلت ،دار انفكز ،األردٌ ،2009 ،ص .55
2حذٌث شرٌف ،رٔاِ انجٓٛم.ٙ
3عٕاطف إثزاْٛى انحذادَ ،فض انًزخع انظبثك ،ص ص 55ـ.59
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الفصل األول:

لكف ِتبقى ِىذه ِالمراحؿ ِليست ِالمسيرة ِالكمية ِلتطور ِالجودة ِإلى ِيومنا ِىذا ِحيث ِزادِ

الىتماـِبشكؿِأكبرِبمفاىيـِالجودةِوأنظمتياِوتطبيقاتياِخالؿِالستيناتِوالسبعيناتِ،وتطورتِ
أنظمتياِ ِوفمسفتياِبشكؿِأكبرِفيِالثمانيناتِمفِالقرفِالماضيِ،لذاِظيرتِمراحؿِأخرىِتثبتِ
مف ِخالليا ِأف ِالجودة ِىي ِإحدى ِأىـ ِاألسبقيات ِالتنافسية ِالتي ِإستخدمتيا ِالشركات ِلجذبِ

الزبائفِحيثِيمكفِإضافةِثالثةِمراحؿِأخرىِإلىِالمراحؿِالسابقةِ :1
 .6مرحمةِضمافِالجودة؛
 .7مرحمةِإدارةِالجودةِالشاممة؛

 .8مرحمةِرفاىيةِالزبوفِ)اآلبية(.
وِالشكؿِأدناِيمخصِأىـِمراحؿِتطورِالجودةِالتاريخيِ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

الشكل رقم ) :(11-11التطور التاريخي لمفهوم الجودة

اٜثٓخ ٔ رفبْٛخ
انشثٌٕ 2010
فًب فٕق

إدارح اندٕدح
انشبيهخ
)TQM(2

ضًبٌ اندٕدح
Quality
1990assuranca

ِ
ِ
ِ

انضجظ اإلحظبئٙ
statistical
1960 control

انفحض
inspection
1940

ِ
ِ

المصدرِ:عواطؼِإبراىيـِالحدادِ،إدارة الجودة الشاممةِ،دارِالفكرِ،األردف2009ِ،ـِ،صِِ .61
ِ
ِ
ِ
1عٕاطف إثزاْٛى انحذاد ،يزخع طبثك انذكز ،ص ص 59ـ.60
(2) :TQM= Total Quality Management .
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المرحمة األولى :مرحمة مسؤولية الحرفي في ضبط الجودة )ما قبل القرن العشرين(
ِوالقرف ِالتاسع ِعشر ِبإعتماده ِعمى ِفرد ِواحدِ
إتسـ ِالنتاج ِخالؿ ِالقروف ِالوسطى ِ

أ ِومجموعةِصغيرةِمفِاألفرادِالحرفييفِ،بتوليِالفردِأوِالمجموعةِالصغيرةِجداِإنتاجِالمنتوجِ
بكميات ِصغيرةِ ،كما ِيكوف ِالحرفي ِالواحد ِمسؤوال ِعف ِصنع ِالمنتوج ِككؿ ِببراعتو ِاليدويةِ،

ِوالحساس ِبالنجازِ ،وكاف ِالتصاؿ ِمباش ار ِبيفِ
واتقاف ِالعمؿ ِوالجودة ِالمميزة ِمدعاة ِلمفخر ِ

بوفِوالحرفيِ،لذىِكافِينتجِحسبِمتطمباتِالزبائفِ .
الز ِ

المرحمة الثانية :مسؤولية رئيس العمال عن ضبط الجودة )(1911-1918

جاءتِالثورةِالصناعيةِفيِىذهِالمرحمةِبمفيوـِالنتاجِالواسعِِوأدخمتِمفاىيـِجديدةِمثؿِ

مؿِ،وعميوِلـِيعدِالعامؿِمسؤوالِعفِإنتاجِالمنتوجِبأكمموِبؿِ
ِ
التخصصِفيِالعمؿِ ِوتقسيـِالع

ءِمفِعممياتِصنعوِ،وأصبحِالعماؿِتحتِإشراؼِرئيسِالعماؿِالذيِيعدِمسؤوالِعفِجودةِ
ِ
جز

المنتوجِ .

اِبيفِالعماؿِوالزبوفِلذاِربماِيكوفِأداءِالمنتوجِ
ِ
ِوفيِىذهِالمرحمةِلـِيعدِالتصاؿِمباشر

ضعيفاِنسبياِ،كمفةِإنتاجوِمنخفضةِِ،ووقتِتسميموِقميؿِعادةِألفِالمنتوجِمتوفرِفيِالمخازفِ
عمىِعكسِالحرفيِالذيِيسممياِلمزبوفِ .
المرحمة الثالثة :ضبط الجودة عن طريق الفحص)(1919-1945

شيدتِالفترةِماِبيفِِ 1945-1919تطوراِجديداِفيِمجاؿِضبطِالجودةِ ،إذِأصبحتِ

المنتوجاتِوالعممياتِأكثرِتعقيداِوازديادِعددِالعامميفِمماِأصبحِمعوِمفِالصعبِعمىِرئيسِ
ِ

العماؿِالسيطرةِالدقيقةِعمىِالعمؿِالمنجزِمفِطرؼِكؿِعامؿِ ،لذا ِاستخدمتِوظيفةِالمفتشِ

ِinspecterالذيِتكمفِميمتوِفيِفحصِجودةِالمنتجاتِبعدِانتياءِعممياتِمعينةِعميياِحيثِ
يقوـِبعزؿِالمنتجاتِغيرِالمطابقةِلممعايير ِوأولىِالشركاتِالتيِأنشأتِقسماِخاصاِبالفحصِ

ىيِشركة ِ western Electricالتيِتعودِممكيتياِإلىِشركاتِ ِ ،ATATوفيِعاـِِ 1925حولتِ
شركةِِATATالعامميفِفيِذلؾِالقسـِمخبرِلفحصِأجيزةِالياتؼِ .
ِ
ِ
13

الفصل األول:

اإلطار المف اهيمي للجودة

المرحمة الرابعة :الضبط اإلحصائي لمجودة )(1961-1945

ظيرتِخالؿِىذهِالمرحمةِتطبيقاتِجديدةِلضبطِالجودةِباستخداـِاألساليبِالحصائيةِ

بالعيناتِ ،فخالؿ ِالحرب ِالعالمية ِالثانية ِتصاعدت ِوتائر ِالنتاج ِ ِولـ ِيعد ِالفحص ِِ%100

مناسباِ .

ومف ِالجدير ِبالذكر ِأف ِتطور ِأساليب ِالضبط ِالحصائي ِلمجودة ِبدأ ِخالؿ ِالمرحمةِ

السابقةِفقدِقدـِ"ِ"shwartعاـِ1924ـِخرائطِضبطِالحصائيِلضبطِالمتغيراتِِوالتيِعرفتِ
بػ)ِ:خرائطِالضبطِِِ(Quality Controlوالتيِلعبتِدوراِأساسياِفيِضبطِالعمميةِالنتاجيةِ .

ِوفيِىذهِالمرحمةِأطمؽِرائدِالجودةِ"ِ"Crosbyمبدأِالتمؼِالصفري ِِوالذيِإستخدموِبشكؿِ

واسعِفيِمنيجوِمماِدفعِبالمنظمات ِلمسعيِإلىِتحقيؽِالتنسيؽِبيفِبرامجِالعمميةِالنتاجيةِ

ِواألىداؼِالستراتيجيةِلعمميةِالتخطيطِلمجودةِ .

المرحمة الخامسة :مرحمة ضمان الجودة )(1985-1961

في ِىذه ِالمرحمة ِأصبحت ِالجودة ِركنا ِأساسيا ِمف ِأركاف ِالوظيفة ِالدارية ِلممديريفِ،

تتطمب ِىذه ِالمرحمة ِالىتماـ ِبكؿ ِما ِمف ِشأنو ِأف ِيمكف ِالمنظمة ِمف ِإحراز ِالتقدـ ِ ِوتحقيؽِ
التميزِسواءاِلمنتجاتياِأوِعممياتياِ .

إِْذ ِمثمتِىذهِالمرحمةِالنعكاسِلمضبطِالشامؿِلمجودةِالذيِعرفوِ"ِ "Feigenbaumعمىِ

أنوِ"نظاـِفعاؿِلتحقيؽِتكامؿِالجودةِمفِخالؿِمختمؼِالمجاميعِفيِالمنظمةِلتطويرِالجودةِ

ِوخدمات ِبالمستوى ِاألكثر ِإقتصادية ِالذي ِيتيح ِالشباعِ
وادامتيا ِوتحسينيا ِألجؿ ِإنتاج ِسمع ِ

الكامؿِلمزبائف"ِ .

ومعِمطمعِالسبعيناتِظيرِمفيوـِ"الضبطِالشامؿِلمجودةِفيِعموـِالمنظمة"ِالذيِيشيرِ

ضبطِالجودةِبدءاِبالعامؿِوالمشرؼِفيِالخطِ
ِ
إلىِمشاركةِكؿِفردِفيِالشركةِفيِعممياتِ

األوؿِوانتياءاِبالمديرِاألعمى"ِ .
ِ
ِ
ِ
ِ
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المرحمة السادسة :إدارة الجودة الشاممة )(2111-1985

في ِىذه ِالمرحمة ِأصبح ِالتركيز ِعمى ِالمدخؿ ِالداري ِالذي ِيعتمد ِعمى ِمساىمة ِجميعِ

العامميفِفيِالمنظمةِلتحقيؽِنجاحِطويؿِاألمدِمفِخالؿِتحقيؽِرضاِالزبوفِ ِوتحقيؽِالمنافعِ

ولممجتمعِوىذاِماِيعرؼِبإدارةِالجودةِالشاممةِ .
ِ
لجميعِالعامميفِفيياِ

تتسـ ِىذه ِالمرحمة ِبالتركيز ِالعالي ِعمى ِالعممية ِ ِوفمسفة ِتعريؼ ِالزبوف ِلممنتج ِكمدخؿِ

أساسيِفيِتطويرِأداءِالمنتوجِالذيِمفِالمتوقعِأفِيمبيِحاجياتِالزبائفِ ِويحقؽِأعمىِمستوىِ

مف ِالرضا ِلدييـِ ِ ،وتبقى ِمساىمة ِالمورد ِفي ِإدارة ِالج ِودة ِالشاممة ِفي ِتقميؿ ِاليدر ِوالضياعِ

لممواردِ ِوتحسيفِالقدرةِالنتاجيةِعفِطريؽِتكاليؼِأقؿِ ِوتسميـِأسرعِ .

ِوشيدتِىذهِالمرحمة ِأيضاِتطورِالمواصفاتِالعالميةِ ِوبماِيضمفِتحقيؽِأعمىِدرجاتِ

المطابقة ِلممواصفات ِالمطموبة ِلمزبوف ِاألمر ِالذي ِجعؿ ِالمنظمة ِالدولية ِلممقاييسِ ISOالتيِ

تعمؿِعمىِتوحيدِالمواصفاتِالوطنيةِكافةِفيِمواصفاتِعالميةِموحدةِذاتِشيادةِلضمافِ

الجودةِأطمؽِعميياِسمسمةِالمعاييرِالدوليةِإعتمدتِكأساسِفيِعممياتِالتبادؿِالتجاريِ .
المرحمة السابعة :مرحمة رفاهية الزبون )(......2111

يتوقعِأفِيشيدِالعقدِالذيِنحفِفيوِتطوراتِكبيرةِفيِأساليبِضبطِالجودةِ ِ،ولكيِتحقؽِ

المؤسسة ِمستويات ِالجودة ِالعالية ِيتطمب ِمنيا ِأف ِتبدأ ِبالزبوف ِ ِوليس ِبالمنتج ِأو ِبالعمميةِ

النتاجيةِ،إذِسيعتمدِالتركيزِعمىِالزبوفِفيِجميعِعممياتِضبطِالجودةِبدءاِمفِالتخطيطِ
لألنشطة ِوالفعاليات ِالالزمة ِلضبطِالجودة ِوادارتيا ِ ِوصوال ِإلى ِالمخرجاتِالنيائيةِ،أو ِبعيارةِ

بوفِوالذيِيتطمبِتكاتؼِالجيودِكميتاِفيِ
أخرىِسيكوفِالتجاهِنحوِتحقيؽِالقيمةِالشاممةِلمز ِ

المؤسسةِ .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ِ

ِِِ ISO= International Standard Organisation
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المطمب الثالث :أهمية الجودة
لمجودةِأىميةِإستراتيجيةِكبيرةِسواءاِعمىِمستوىِالمؤسسةِأوِالزبائفِ،أوِعمىِالمستوىِ

الوطنيِلمبالدِ،إذِأنياِتمثؿِأحدِأىـِالعوامؿِاألساسيةِالتيِتحددِحجـِالطمبِعمىِمنتجاتِ

المؤسسةِوِيمكفِتناولياِفيماِيميِ :1

 .1سمعة المؤسسةِ:تستمدِالمؤسسةِشيرتياِمفِمستوىِجودةِمنتجاتياِ ِ،ويتضحِذلؾِمفِ

خالؿِالعالقاتِالتيِتربطِالمؤسسةِمعِالمجيزيفِوخبرةِالعامميفِومياراتيـِ ِ،ومحاولةِ

غباتِوحاجياتِزبائفِالمؤسسة.
ِ
تقديـِمنتجاتِتمبيِر

ِوالحكـِ
 .2المسؤولية القانونية لمجودةِ :تزداد ِبإستمرار ِعدد ِالمحاكـ ِالتي ِتتولى ِالنظر ِ
في ِقضايا ِمؤسسات ِتقوـ ِبتصميـ ِمنتجات ِأو ِتقديـ ِمنتجات ِغير ِجيدة ِفي ِإنتاجياِ

أ ِوتوزيعياِلذاِفإفِكؿِمؤسسةِصناعيةِأوِخدميةِتكوفِمسؤولةِقانوناِعفِكؿِضررِ
يصيبِالزبوفِمفِإجراءِإستخداموِليذهِالمنتجات.

اتِالسياسيةِوالقتصاديةِستؤثرِفيِكيفيةِ ِوتوقيتِتبادؿِ
ِ
 .3المنافسة العالميةِ :إفِالتغير
ِوالعولمةِ،
المنتجات ِإلى ِدرجة ِكبيرة ِفي ِسوؽ ِدولي ِتنافسيِ ،وفي ِعصر ِالمعمومات ِ

ةِإذِتسعىِكؿِمفِالمؤسسةِوالمجتمعِعمىِتحقيقياِبيدؼِ
ِ
تكتسبِالجودةِأىمية ِمتميز

ِوالحصوؿ ِعمىِ
التمكف ِمف ِتحقيؽ ِالمنافسة ِالعالمية ِ ِوتحسيف ِالقتصاد ِبشكؿ ِعاـِ ،

موطئِقدـِفيِالسوؽ.

 .4حماية الزبونِ:إفِتطبيؽِالجودةِفيِأنشطةِالمؤسسةِِووضعِمواصفاتِقياسيةِمحددةِ
تساىـِفيِحمايةِالزبوفِمفِالغشِالتجاريِ ِويعززِالثقةِفيِمنتجاتِالمؤسسة.

عندما ِيكوف ِمستوى ِالجودة ِمنخفضا ِيؤدي ِإلى ِإحجاـ ِالزبوف ِعف ِطمب ِمنتجاتِ
المؤسسةِإذِأفِعدـِرضاِالزبوفِىوِفشؿِالمنتجِالذيِيقوـ ِبشرائوِفيِالقياـِبال ِوظيفةِ

التيِيتوقعياِالزبوفِمنوِ ِ،وبسببِإنخفاضِالجودةِأوِعدـِجودةِالمواصفاتِالموضوعةِ
لحمايتوِوارشادهِإلىِأفضؿِالمنتجاتِ
ِ
أدىِذلؾِإلىِظيورِجمعياتِحمايةِالمستيمؾِ،

األكثرِجودةِوأماناِ .
ِ

1

لبطى َبٚف عهٕاٌ ،إدارة الجىدة فً الخذهاث –هفاهٍن و عولٍاث و تطبٍماث ،-دار انشزٔق نهُشز ٔانتٕسٚع ،األردٌ،
2006و ،ص ص .33-32
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 .5التكاليف وحصة السوق :تنفيذ ِالجودة ِالمطموبة ِلجميع ِعمميات ِ ِومراحؿ ِالنتاج ِمفِ
شأنو ِأف ِيتيح ِالفرص ِلكتشاؼ ِاألخطاء ِ ِوتالفييا ِلتجنب ِكمفة ِإضافيةِ ،إضافة ِإلىِ

ِواآلالت ِعف ِطريؽ ِتقميؿ ِالزمف ِالعاطؿ ِعفِ
الستفادة ِالقصوى ِمف ِزمف ِالمكائف ِ
ِ

النتاجِ ِوبالتاليِتخفيضِالكمفةِِوزيادةِربحِالمؤسسة.

المطمب الرابع :أبعاد الجودة و دعائم تحقيقها

يناقشِىذاِالمطمبِعمىِالتواليِكؿِمفِأبعادِ ِودعائـِتحقيؽِالجودةِ :

 )1أبعاد الجودة:

فيِعاـِ1987ـِإقترحِ"جاِرفيف"ِثمانيةِأبعادِلمجودةِوِىيِكاألتيِ ِ:1
 .1األداءِ:يعنيِصنعِالمنتجِوفؽِالمعاييرِالمحددة؛

 .2الميزاتِ:ىيِالخصائصِالتيِتعودِبالفائدةِسواءاِفوائدِممموسةِأوِغيرِممموسة؛

 .3الموثوقيةِ:المنتجِالمتوافؽِمعِالمتطمباتِيعنيِأداءِجيدِبإستمرار ِالشيءِالذيِيؤديِ
إلىِثقةِالعمالء؛

 .4اإلستدامةِ:أيِالتواصؿِالمستمرِفيِاألداءِالشامؿِلممنتوج؛

 .5اإلمتثالِ:أيِالمنتجِيمبيِجميعِالمواصفاتِالمتفؽِعميياِمثؿِالمتثاؿِلقواعدِالسالمةِ
ِواألماف؛

 .6سهولة الصيانةِ :أي ِتقديـ ِمنتج ِمف ِالسيؿ ِالحفاظ ِعميو ِمع ِإمكانية ِتنظيـ ِخدماتِ
تقديـِالدعـِالكافي؛

 .7الجمالياتِ:تصميـِمنتجاتِجذابةِلمعيفِبإختيارِاأللوافِالمناسبة؛

 .8الجودة المدركةِ :أي ِالتصور ِالذي ِيتكوف ِعف ِجودة ِالمنتج ِمف ِخالؿ ِالجمالياتِ
التصميـِوأسعارِالمنتجاتِالذيِيجبِأفِيكوفِمماثؿِلمجودةِالفعمية.
ِ
و

ِ
ِ
ِ

www.learnmanagment2.com/dimensionsofqualitygarvin.htm,10/12/2011,18h:47m.
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الفصل األول:
 )2دعائم الجودة:

يرتكز ِمفيوـ ِالجودة ِعمى ِمجموعة ِمف ِالدعائـ ِالتي ِبدونيا ِال ِيمكف ِأف ِتتحقؽ ِالجودةِ

وىيِكمايميِ :

 .1جودة التصميمِ:تشيرِجودةِالتصميـِإلىِالخصائصِالمحددةِلممنتوجِأوِالعمميةِبتكمفةِ
ِوىي ِمقياس ِلحسف ِمالئمة ِالتصميـ ِلممتطمبات ِالمنفؽِ
معينة ِولقطاع ِسوقي ِمعيف ِ

عميياِ ِ،وتعودِمسؤوليةِتحقيقياِإلىِكؿِالعامميفِفيِالمؤسسة.1

 .2جودة التنفيذِ :يقصد ِبجودة ِتنفيذ ِالتصميـ ِتمؾ ِالطريقة ِالتي ِتؤدي ِإلى ِإنتاج ِالمنتجِ
وفؽِالمواصفاتِالتيِيحددىاِالتصميـِ ِوتعبرِجودةِالتنفيذِعفِمدىِمطابقةِالمنتجاتِ
لممواصفاتِالمحددةِسابقا.2

 .3جودة األداءِ:ترتبطِبشكؿِمباشرِبقدرةِالسمعةِأوِالخدمةِعمىِالقياـِبالوظيفةِالمتوقعةِ
منياِ،وىوِماِإصطمحِعمىِتسميتوِبدرجةِالعتماديةِأوِالجدارةِ،كذلؾِدرجةِسيولةِ
ِ
عمميةِالصيانةِوالصالحِلمسمعةِعندِالحاجةِإلىِذلؾِ ِ،ويمكفِرفعِمستوىِجودةِاألداءِ
ِ
عفِطريؽِبعضِالسياساتِمثؿِسياسةِضمافِالسمعةِفيماِيتعمؽِباألجزاءِخالؿِفترةِ

زمنيةِمعينةِوِتقديـِإرشاداتِعفِطريؽِالستعماؿ.3

كماِيمكفِترتيبِىذهِالدعائـِوفؽِالشكؿِأدناهِحتىِتتحقؽِالجودةِفيماِتقدموِالمؤسسةِ :
الشكل رقم ) :(12-11دعائم الجودة

ِ

تحمٛك اندٕدح يٍ خالل

ِ
ِ
ِ

خٕدح
انتظًٛى

ِ
ِ
ِ

خٕدح انتُفٛذ

خٕدح
األداء

تحمٛك انًٕاطفبد
ٔانًتطهجبد
المصدرِ:مفِإعدادِالباحثيفِ .

1عجذ هللا انطبئ ،ٙعٛظٗ لذاد ،إدارة الجىدة الشاهلت ،دار انٛبسٔر٘ نهُشز ٔانتٕسٚع ،األردٌ ،2008 ،ص .33
2لبطى َبٚف عهٕاٌ ،يزخع طبثك انذكز ،ص .37
3يحًذ تٕفٛك يبض ،ٙإدارة الجىدة :هذخل الٌظام الوتكاهل ،دار انًعبرف ،يظز1995 ،و ،ص.34
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غباتِواحتياجاتِالزبائفِ
ِ
يتضحِمفِخالؿِالشكؿِأفِالتصميـِالجيدِيتطمبِإستطالعاتِر

التيِتحددِوفقياِالمتطمباتِوالمواصفاتِالتي ِالِتكوف ِمطابقةِلما ِيتوقعو ِالزبوف ِإال ِبالتنفيذِ
ِ

الجياتِالمعنيةِوالمسؤولةِفيِالمؤسسةِ .
ِ
الجيدِلياِمفِقبؿِ
ِ

المبحث الثاني :تحديد مستوى الجودة وأساليب تحسينها
تيدؼِالجودةِإلىِتحقيؽِرضاِالعميؿِعفِالمنتجِالمقدـِإليوِمفِعدةِجوانبِالمتمثمةِفيِ
أبعاد ِالجودةِِ ،وحتى ِتبقى ِىذه ِالجوانب ِفي ِالمستوى ِالمطموب ِيستدعي ِذلؾ ِتوجيو ِجيودِ
الجودةِوفؽِالعوامؿِالتيِيتـِتحديدِمستوىِالجودةِمفِخاللياِ .1
المطمب األول :قياس الجودة

طرؽِوأساليبِقياسِمستوىِالجودةِنذكرِأىمياِكماِيمي:2
ِ
تتعددِ

 .1التحميل الفني أو الكيميائي:

ِوىوِمفِالطرؽِاليامةِفيِتحديدِاألصناؼِالمرغوبِشرائياِخاصةِفيماِيتعمؽِبالموادِ

التيِتدخؿِفيِتركيبةِسمعةِمعينةِ ِ،ويحددِالتركيبِأوِالخصائصِالكيميائيةِلممادةِوصفاتياِ،
مكوناتياِومميزاتياِ ِ،وبالتاليِمدىِمالئمتياِلستخداـِأوِتشغيؿِالعمميةِالنتاجية.
 .2الرتب )الدرجات(ِ:

حيثِيتـِترتيبِالمنتجاتِإلىِرتبِتندرجِتبعا ِلمعاييرِأوِمقاييسِجودةِمحددةِومتفؽِ

عميياِويتـِوفؽِطريقةِالرتبِتحديدِ ِوتوصيؼِالمدىِلكؿِرتبةِ،أيِالحدِاألعمىِ ِوبالتاليِيتـِ

ِوالجياتِ
ِوالمشتري ِدوف ِالحاجة ِإلى ِالشرح ِالمطوؿ ِأو ِمواصفات ِمحددةِ ،
التعاقد ِبيف ِالبائع ِ

تبِوحدودِكؿِرتبةِقدِتكوفِىيئاتِدوليةِكالمنظمةِ
التيِتقوـِبوضعِالمعاييرِوالمواصفاتِلمر ِ

العالميةِلمتقييسِ)ِ .ِ(ISO
ِ

1
2

يحًذ إطًبعٛم عًز ،أساسٍاث الجىدة فً اإلًتاج ،دار انكتت انعزثٛخ نهُشز ،انمبْزح2000 ،و ،ص.19
لبطى َبٚف عهٕاٌ انًٛحبٔ٘ ،يزخع طبثك انذكز ،ص ص.42-41
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 .3اإلختبارات الفعمية:

ِوغيرىا ِمفِ
ِتعتبر ِالختبارات ِالفعمية ِفي ِقياس ِجودة ِالمنتج ِمف ِحيث ِحسف ِاألداء ِ

الصفاتِ ِ ،وتجرى ِىذه ِالختبارات ِبأجيزة ِقياس ِنموذجية ِتكوف ِمعيا ار ِلمقياسِ ،كما ِقد ِتجرىِ

عدة ِإختبارات ِفي ِظروؼ ِوأوقات ِمختمفةِ ِ ،وتعتبر ِالختبارات ِالفعمية ِفي ِكثير ِمف ِاألحواؿِ
حسبِطبيعةِالمنتجِأىـِمفِالتحميؿِالكيميائي.

 .4عينات القبول:

ِتعتبرِالعينةِأساسِتوصيؼِالج ِودةِلكثيرِمفِاألصناؼِالمطموبةِ ِ،ومفِالمعروؼِأفِ

الضبطِىوِتمؾِاألداةِالفاعمةِالتيِتيدؼِإلىِالتحقؽِمفِجودةِالمنتجِ ِوذلؾِمفِخالؿِالتأكدِ

مفِأفِالنحرافاتِفيِالتنفيذِلفِتتجاوزِالحدودِالمسموحةِبياِ ِويعتمدِالضبطِعمىِالخطواتِ

الرئيسيةِالتالية:

 -تعريؼِصفاتِالجودةِالمطموبة؛

 تحديدِالكيفيةِالتيِتقاسِبياِىذهِالصفات؛ -وضعِالمعاييرِالمناسبةِلمجودة؛

 -تأسيسِالبرنامجِالمالئـِلمفحص؛

 -تحديدِ ِومعالجةِالمسبباتِالرئيسيةِلمجودة.

ِوتستخدـ ِالعينة ِفي ِالغالب ِعند ِشراء ِأصناؼ ِذات ِخاصية ِمعينة ِوعادة ِقد ِتكوف ِغيرِ

متكررة ِ ِوفي ِالحاالت ِالتي ِيصعب ِفييا ِالتعبير ِبدقة ِعف ِالمواصفات ِالمطموبة ِ ِويشترطِ

ِوالحجـِ ،كما ِيجب ِأف ِتحدد ِلجنةِ
لستخداـ ِطريقة ِالعينة ِأف ِتكوف ِمعبرة ِمف ِحيث ِالكمية ِ

الفحصِحدودِالسماحِالتيِيمكفِفيِإطارىاِقبوؿِالمنتجِ .
 .5الخرائط الرقابية:

ةِعفِرسوـِوخرائطِبيانيةِترسـِعمىِثالثةِخطوطِأحدىاِيمثؿِالحدِاألقصىِ
ِ
ىيِعبار

ِوالثاني ِيمثؿ ِالحد ِاألدنى ِالمسموح ِبو ِلموحدات ِالمعيبةِ
المسموح ِبو ِلعدد ِالوحدات ِالمعينة ِ

ِوالثالثِيمثؿِالخطِالوسطِ ِويطمؽِعميوِمتوسطِالمتوسطاتِأوِأنسبِمستوىِممكفِالوصوؿِ
إليوِ .
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ِولكيِيتـِوضعِالخططِأوِالتصميـِالنيائيِلمخرائطِالرقابيةِالبدِأفِتقوـِبأخذ ِعيناتِ

صغيرةِمفِالخطِالنتاجيِوعمىِفتراتِدوريةِمنتظمةِ ِويتـِفحصياِبغيةِتحديدِمواصفاتياِثـِ

نقوـ ِبتسجيؿ ِالبيانات ِالتي ِيتـ ِالحصوؿ ِعمييا ِثـ ِنقوـ ِبتحميؿ ِتمؾ ِالبيانات ِعمى ِمتوسطِ

تحديدِكؿِمفِالحدِاألدنىِواألقصىِالمسموحِبوِلموحداتِالمعيبةِ .
ِ
المتوسطاتِل
 .6المواصفات القياسية:

ِفيِبعضِالحاالت ِتقوـ ِجياتِخاصة ِمعتمدة ِبوضعِصفاتِقياسية ِلجميع ِما ِتعتمدِ

ةِوآالتِكماِتقوـِيمؾِالجياتِبوضعِ
منتجاتِوعممياتِفنيةِأوِأجيز ِ
ِ
عميوِالصناعةِمفِموادِ ِو

ِوالرموز ِِوالتطبيقات ِالمختمفة ِفي ِالتعامؿ ِمع ِىذه ِالموادِ
تعاريؼ ِمحددة ِلإلصالحات ِ

ِأوالمنتجاتِ ِ،ومفِثـِيمكفِلممشتريِالعتمادِعمىِىذهِالمواصفاتِفيِوصؼِجودةِالمنتجاتِ
أوِالموادِالتيِيرغبِفييا.

ِوعفِطريؽِالمواصفاتِالقياسيةِيتـِطمبِاألصناؼِواستالمياِ ِوتنحصرِعمميةِالفحصِ

عندِالستالـِبمطابقةِاألصناؼِالواردةِعمىِالمواصفاتِالقياسيةِالمتفؽِعمييا.
 .7العالمات التجارية:

ِيكوف ِذكر ِالعالمات ِالتجارية ِفي ِكثير ِمف ِاألحواؿ ِتعبي ار ِبديال ِعف ِتوصيؼ ِالجودةِ

فتمثؿِمنتجاتِبعالماتِتجاريةِذاتِشيرةِمعينةِيؤديِإلىِتمكيفِالمورديفِأوِالمنتجيفِليذهِ

العالمةِالتجاريةِالحصوؿِعميياِمفِالسوؽِ ِويسيؿِبنفسِالوقتِعمميةِالشراء.

ِويبقىِإختيارِطريقةِقياس ِالجودةِراجعِإلىِحاجةِالمنظمةِ ِوقدِيستدعيِفيِكثيرِمفِ

الحاالتِالعتمادِعمىِأكثرِمفِطريقةِلقياسِأوِتوصيؼِصنؼِمعيفِألفِإستخداـِطريقةِ

واحدةِقدِتكوفِغيرِكافيةِ .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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المطمب الثاني :التحسين المستمر لمجودة

"الزبوف ِىو ِالممؾ ِفي ِأسواؽ ِاليوـ"ِ ،1إذ ِأف ِمتطمباتو ِتتزايد ِبشكؿ ِكبير ِ ِوتندرج ِ ِنحوِ

الصرامةِبشكؿِمتزايدِأكثرِفتوقعاتوِلممنتجِسمعةِكانتِأوِخدمةِ،سواءاِمفِحيثِالعتماديةِ

ِواألداء ِوالميزاتِ ،والمظير ِوسيولة ِالستخداـ ِوالمحافظة ِعمىِ
ِوالمتانةِ ،القابمية ِ
أو ِالموثوقية ِ

البيئة...،إلخِ،تزدادِحاجتياِىيِاألخرىِعندِالزبوفِ .

ِويزدادِأيضاِىذهِاألياـِنقاشِالمؤسساتِذاتِاألداءِالمتفوؽِعفِالستحواذِعمىِالزبوفِ

ِوفيِنفسِالوقتِتتيافتِتنافسياِعمىِكسبِىذاِالزبوفِعفِطريؽِإنتاجِمنتجاتِذاتِجودةِ

عاليةِ ِوتكمفةِمنخفضةِ .

ِوالضغ ِوطات ِالتيِ
ِوبالتالي ِىناؾ ِحاجة ِلمتحسيف ِالمستمر ِلمجودة ِ ِوذلؾ ِتبعا ِلممتغيرات ِ

بائفِ،وىذاِماِيوضحوِالشكؿِأدناهِ :
ِ
تحدثياِقوىِالسوؽِمفِالمنافسةِومتطمباتِالز
ِ

الشكل رقم ) :(13-11تحسين الجودة عممية مستمرة
أيظك األداء عُذ ْذِ انُمطخ

ِ
ِ
ِ

تحظ ٍٛآخز

ِ
ِ

ٕٚخذ تحظٍٛ
يظتٕٚبد
اندٕدح

ِ
ِ انضغٕط انًتشاٚذح يٍ انشثبئٍ

ِ
ِ

ِ

Source : edited by barrie, G.dale, Management Quality, Fourth édition, Library of cangress, Cataloging-inpuplication, USA, 2003, p20.

يتمخصِمفِالشكؿِأعالهِأفِالتحسيفِالمستمرِفيِمستوياتِالجودةِيعدِضرورةِممحةِ

لممؤسسة ِ ِوذلؾ ِمف ِأجؿ ِمجابية ِتحديات ِالمنافسة ِفي ِتصريؼ ِمنتجات ِذات ِجودة ِىيِ
Edited by barrie, G.dale, Op.ict, P20.
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ىِ،وأيضاِالعنصرِاآلخرِالذيِيمثؿِضغوطِالمستيمكيفِالتيِتتمثؿِفيِتوقعاتيـِلممنافعِ
األخر ِ
اقيـِواحتياجاتيـِالمتواصمةِ ِ،وتعتمدِالمؤسسةِعادةِفيِ
التيِيؤديياِالمنتجِتبعاِلمتغيراتِفيِأذو ِ

ِوالتي ِسنتعرض ِألىميا ِفيِ
ِواألساليب ِ
إجراء ِىذه ِالتحسينات ِعمى ِمجموعة ِمف ِاألدوات ِ

الثالثِوالرابعِفيِىذاِالمبحثِ .
ِ
المطمبِ
المطمب الثالث :أساليب تحسين الجودة

تتبعياِلتحسيفِجودةِمنتجاتياِ،والتيِتساىـِبشكؿِ
ِ
ىناؾِعدةِأساليبِيمكفِلممؤسسةِأف ِ

كبيرِفيِحؿِالمشاكؿِالمتعمقةِبالجودةِ ِونذكرِمفِبينياِماِيميِ :
 )1حمقات الجودة:

يعد ِ"إشيكاوا" ِأوؿ ِمف ِجاء ِبفكرة ِحمقات ِالجودة ِسنة ِ1960ـِ ،حيث ِتعتبر ِمف ِأحدِ

ومرضيةِلزبائنياِ،
أسبابِنجاحِالمنتجاتِاليابانيةِوالتيِتقدـِعالقةِ)جودة/سعر( ِمناسبةِ ُِ
ِ
حيثِيعرفياِ"إشيكاوا"ِعمىِأنياِ"أدواتِلإلتصاؿِتتواجدِبصفةِدائمةِفيِوحداتِالعمؿِ،

حيثِتتكوفِمفِمتطوعيفِيمتقوفِأسبوعياِلمناقشةِ ِوتحميؿِِواقتراحِالحموؿِالمالئمةِلمواجيةِ

مشاكؿ ِالجودة ِفي ِمجاالت ِإختصاصيـ ِ ِوتيدؼ ِحمقات ِالجودة ِإلى ِتبادؿ ِالمعرفةِ،

وتحسيفِجودةِاألداءِوالمساىمةِفيِإستيعابِاألىداؼ".1
ِ
ِويمكفِتمثيؿِأىميةِحمقاتِالجودةِفيماِيميِ :2

 مساىمةِحمقاتِالجودة ِفي ِتحقيؽ ِالستخداـ ِاألمثؿ ِلكافة ِالمواردِالبشرية ِلممؤسسةِبإعتبارىاِأعظـِأصوليا؛

الئيـِواِلتزاميـِإتجاهِ
ِ
 إشتراؾِالعماؿِفيِعمميةِإتخاذِالق ارراتِمماِيساىـِفيِضمافِِوالمؤسسةِوأىدافيا؛

تنميةِالشعورِبوحدةِالمجموعةِ،وعمؿِالفريؽِ ِوتشجيعِالعماؿِعمىِحؿِمشاكميـِذاتياِ
ِ
ِوبطريقةِمنظمة؛

ِوالتنويعِ
 تشجيعِالبداعِلدىِالعماؿِِوزيادة ِقدراتيـ ِبخمؽ ِنوعِمفِالتحديِ ،التشويؽ ِفيِالمياـِالمنسوبةِإلييـ؛

 1انعٓٛبر فهخ ،يزخع طبثك انذكز ،ص .28
 2س ٍٚانذ ٍٚفزٚذ عجذ انفتبذ ،في اإلدارة الٍاباًٍت  -حلماث الجىدة ،دار انكتت انًظزٚخ نهُشز ٔانتٕسٚع ،يظز1998 ،و،
ص ص .104-103
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يةِوابرازِالسماتِالقياديةِليـ.
 -تنميةِأداءِالمشرفيفِعمىِجميعِالمستوياتِالدار ِ

ِوتمر ِعممية ِتطبيؽ ِحمقات ِالجودة ِفي ِتحسيف ِجودة ِالمنتجات ِبمجموعة ِمف ِالمراحؿِ

األساسيةِكماِيبينوِالشكؿِأدناهِ :

ِ

ِ

الشكل رقم) :(14-11مراحل عمل حمقات الجودة
تُفٛذ انحم ٔ
يتبثعتّ

ٔضع لبئًخ
ثبنًشبكم

ِ
ِ
ِ

ٔضع خطخ
نهتُفٛذ

إختجبر يشكهخ
نًُبلشتٓب

ِ
ِ

إختٛبر انحهٕل
خًع انجٛبَبد

ِ
ِ

تمذٚى انحهٕل
تزكٛش اإلَتجبِ

ِ

تحذٚذ األطجبة

ِ
ِ

المصدرِ:مأموفِالدراركةِ،طارؽِالشبيميِ،الجودة في المنظمات الحديثةِ،دارِصفاءِلمنشرِوِالتوزيعِ،عمافِ،
ِ

2002ـِ،صِ .167

 )2طريقة حل المشاكل أو التحسين المستمر:

في ِكثير ِمف ِالحاالت ِتتعرض ِالمؤسسة ِلمشاكؿ ِتتعمؽ ِبجودة ِمنتجاتيا ِمف ِسمعِ

فِأجؿِتفاديِالمشكؿِ،وىذاِ
ِ
أوخدماتِفتجدِالمؤسسةِتسعىِلطرحِمجموعةِمفِالحموؿِم
ِ
ِوىي ِكممة ِمنقسمة ِإلىِ
مف ِأىـ ِالمبادئ ِالتي ِجاء ِبيا ِاليابانيوف ِوفؽ ِطريقة ِ"ِ "KAIZEN

قسميفِ)ِ(KAIالتيِتعنيِالتحسيفِ،و)ِ(ZENتعنيِاليدوءِ .

ىذه ِالطريقة ِتسمح ِبحؿ ِالمشاكؿ ِبصفة ِنيائية ِ ِوبإستمرار ِحيث ِينظر ِإلى ِعمميةِ

التحسيف ِعمى ِأنيا ِعممية ِتأتي ِبشكؿ ِتدريجي ِبخطوات ِمتأنية ِ ِوبشكؿ ِمستمر ِفاليابانيوفِ

ينظروفِإلىِعمميةِالتحسيفِالمستمرِلمجودةِعمىِأنياِعمميةِتراكميةِال ِتأتيِدفعةِواحدةِ
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بؿِعمىِدفعاتِ ِومراحؿِكماِأنيـِيركزوفِعمىِالعنصر ِالبشريِأكثرِمفِالعنصرِالماديِ

ِوالتكنولوجيِ .1

ِووفقاِليذهِالطريقةِفإفِعمميةِالتحسيفِيمكفِتمثيمياِفيماِيعرؼِبقطارِ الكايزفِ"le.train

ِ"kaizenوالذيِيضـِثالثةِعناصرِأساسيةِِ،وىيِ :2

 -األفكارِ:العنصرِاألوؿِفيِقطارِِِkaizenوىيِتمثؿِأفكارِالتحسيف؛

التيِتتكوفِمفِالتخطيطِوالعمؿِ،التدقيؽِ ِومفِثـِالتنفيذ؛
ِ
ِ:و
 حمقة ديمنغ ِ -تعميم/توحيدِ:أيِتعميـِالنتائجِعمىِمختمؼِالعمميات.

الشكل رقم) :(15-11عناصر قطار kaizen
ِ
ِ
ِ

ِ

تعًٛى ٔ
تٕحٛذ انُتبئح

ِ

إعًم

خطظ

دلك

َفذ

أفكبر
+
حهٕل

المصدرِ:سمطافِكريمةِ،طرق تحسين جودة المنتوج الصناعي وأثرها في تخفيض التكاليفِ،مذكرةِتخرج ِلنيؿِ
شيادةِالماجستيرِ،إقتصادِ ِوتسييرِمؤسسةِ،جامعةِسكيكدةِ،الجزائرِ،2007ِ،صِ .59

يتضح ِمف ِخالؿ ِالشكؿ ِأف ِقطار ِِ kaizenيستعمؿ ِفي ِعممية ِالتحسيف ِحمقة ِديمنغِ

احؿِوالتيِعرفتِفيِالصناعةِاليابانيةِتحتِإختصار ِ(Plan, ِ:PDCA
المتكونةِمفِأربعةِمر ِ

)ِ ِDo, Check, Actوتعنيِىذهِالخطواتِعمىِالتواليِماِيميِ :3

بدايةِالتيِتحددِعمميةِالتحسيفِوالتيِمفِخاللياِيقوـِفريؽِالعمؿِ
ِ
 خططِ :ىيِنقطةِالبتحديدِاألفكارِاألساسيةِالتيِتمثؿِمفتاح ِلحؿِالمشاكؿِالمتعمقةِبالجودةِوالتيِستكوفِ
لياِتأثيرِمفيدِوايجابيِلمتغيير.
ِ

 1عًز ٔطف ٙعمٛه ،ٙهذخل إلى الوٌهجٍت الوتكاهلت إلدارة الجىدة الشاهلت ،دار ٔائم نهُشز ٔانتٕسٚع ،األردٌ،2001 ،
ص.55
 2طهطبٌ كزًٚخ ،طرق تحسٍي جىدة الوٌتىج الصٌاعً وأثرها فً تخفٍض التكالٍف ،يذكزح تخزج نُٛم شٓبدح انًبخٛظتٛز،
إلتظبد ٔ تظٛٛز يؤطظخ ،خبيعخ طكٛكذح ،اندشائز ،2007 ،ص .58
3
By kenneth H.Rose, PMP-Project Quality Management, Why, What and How,
Publishing, J.Ross, USA, 2005, p-p 71-72.
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 إعملِ :تعد ِالخطوة ِالحاسمة ِفي ِعممية ِتحسيف ِالجودة ِألنيا ِمرتبطة ِبتطبيؽ ِاألفكارِِوالخططِلحداثِالتغييرِاليجابيِفيِجودةِالمنتجاتِ ِ،وتعدِحاسمةِألفِإحداثِاألثرِ
مطموبِباليجابِوغيرِذلؾِيؤديِإلىِزيادةِتكاليؼِالفشؿ.
ِ

تبةِعمىِالتحسيفِ،وىذاِيعدوِالمالحظةِ
ِ
 إفحصِ :يعنيِذلؾِالتحقؽِِورصد ِاآلثارِالمترالعاديةِ ،فيو ِعبارة ِعف ِدراسة ِمتأنية ِ ِوشاممة ِلمنتائجِ ،إذ ِيجب ِعمى ِفريؽ ِالعمؿ ِفيـِ
كامؿِاآلثارِبالجابةِعفِبعضِاألسئمةِمثؿِ"لماذاِوقعت؟ِكيؼِوقعت؟".

إذاِكانتِعمميةِالفحصِوالختبارِأدلتِإلىِأفِالنتائجِإيجابيةِسيتـِتنفيذىاِعمىِ
ِ
 نفذِ :المنتجاتِلتحسينياِ،أماِإذاِكانتِالنتائجِغيرِالموجودةِسيعادِالنظرِفيياِوتعودِالدورةِ

إلىِالمرحمةِاألولىِالتيِتمثؿِالتخطيطِبناءاِعمىِالمعموماتِالمتحصؿِعميياِ.
 )3المقارنة المرجعية:

تعرؼ ِىذه ِالعممية ِعمى ِأنيا"ِ :عممية ِمستمرة ِلقياس ِالمنتجات ِمف ِالسمع ِوالخدماتِ

ائدةِوالشييرةِفيِالسوؽ".1
ِوممارساتِمقارنةِبالمؤسساتِالمنافسةِأوِتمؾِالشركاتِالر ِ

يِعمميةِالقياسِالمقارفِلمجودةِوىيِ :2
ِ
ِوعموماِىناؾِثالثةِأنواعِرئيسيةِف

وىذاِيعدِمفِأسيؿِوأبسطِاألشكاؿِألنوِينطويِعمىِالمقارنةِبيفِ
ِ
 .1المقارنة الداخميةِ:
احدةِ،والتيِتتميزِبعدـِسريةِالمعموماتِفيياِألنياِ
ِ
الفروعِالتشغيميةِداخؿِالمؤسسةِالو

الًِفيِالقياسِالمقارف.
ةِالمؤسسةِ،وغالباِماِتعدِىيِالطريقةِاألولىِإستعما ِ
ِ
تحتِسيطر

 .2قياس التنافسيةِ:ىوِعمميةِمقارنةِمعِالمنافسيفِلممؤسسةِِ،وىوِيمثؿِأساسِالمقارنةِ
رغـِأنوِيعدِمفِأصعبِاألساليبِنتيجةِلصعوبةِالحصوؿِعمىِالمعموماتِالضروريةِ

لممقارنةِمفِأجؿِالتحسيفِفيِالجودة.

 .3مقارنة المعايير الوظيفيةِِ :وىوِيقصدِبوِالمقارنةِبيفِعممياتِمحددةِحتىِلوِكانتِ
فيِمساديفِنشاطِمختمفةِ،مثالِنظاـِالتسعيرِفيِالمؤسساتِالناجحةِأوِنظاـِاألجورِ

فييا.

ِ

Juran, Op.cit, p12.2.
Edited by barrie G.dale, Op.cit, p428.

1
2
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ِوافِليذاِاألسموبِمجموعةِمفِالفوائدِتوليوِاألىميةِفيِاستعمالوِِوىيِتتمثؿِفيماِيميِ :1
 مقارنةِأداءِالمؤسسةِبروادِالصناعةِأوِباقيِالصناعات؛تحديدِنقاطِالقوةِوالضعؼِفيِكافةِالمجاالت؛
ِ
-

 -تحسيفِأداءِالمؤسسةِبالستخداـِاألمثؿِلممعموماتِالمتحصؿِعمييا؛

ِواألمواؿ ِنتيجة ِلتجنب ِاألخطاء ِالتي ِصادفت ِباقيِ
 توفير ِالوقت ِوالجيد ِالمؤسسات؛

 يعتبر ِالقياس ِالمقارف ِأساسا ِجديدا ِلتدريب ِاألفراد ِعمى ِالتقنيات ِوطرؽ ِالعمؿِالجديدة؛

ِ

المستقبؿِوالستعدادِلو.
ِ
 -يساعدِالقياسِالمقارفِعمىِالتنبؤِب

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

1طهطبٌ كزًٚخ ،يزخع طبثك انذكز ،ص.65
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الفصل األول:

احؿِأساسيةِوىيِممثمةِفيِ
ِ
خطوات إجراء القياس المقارنِ:تتكوفِىذه ِالعمميةِمفِخمسةِمر
الشكؿِأدناهِ :

ِ

الشكل رقم ) :(16-11خطوات إجراء عممية القياس المقارن لتحسين الجودة
 -0تكهفخ فزٚك انعًم

ِ

 -1تحذٚذ يٕضٕع انًمبرَخ

ِ

انتخطٛظ

ِ

 -2تحذٚذ خٓخ انًمبرَخ
 -3أ .تحذٚذ طزٚمخ خًع انجٛبَبد

ِ

 -3ة .خًع انجٛبَبد

ِ
ِ

انتحهٛم

ِ
ِ

ِ

انتكبيم

ِ
ِ

 -4تحذٚذ انفدٕح انتُبفظٛخ
 -5تحذٚذ يظتٕٖ األداء انًظتمجهٙ

 -6تٕاطم انُتبئح
ٔ -7ضع أْذاف انٕظٛفخ

ٔ -8ضع خطظ انعًم

ِ

انعًم

ِ

 -9تُفٛذ انخطظ ٔ رطذ انُتبئح
 -10إعبدح تمٕٚى انمٛبص انًمبرٌ
La source : édite by barrie ,G.dale, Op,cit, p430.

فقد ِأشار ِإلى ِىذه ِالمراحؿ ِالعالـ ِجوزيؼ ِجوراف ِفي ِكتابو ِ"كتيب ِجوراف ِلمجودة" ِعمىِ

النحوِالتاليِ :

 .1مرحمة التخطيطِ:وىيِتمثؿِأوؿِخطوةِ ِويتـِمفِخالليا

 -تحديدِمعيارِالمقارنةِالتيِقدِتكوفِإحدىِالوظائؼِأوخصائصِالمنتجات..إلخ؛

 تحديد ِالجية ِالتي ِتناسب ِموضوع ِالمقارنة ِالتي ِقد ِتكوف ِمؤسسة ِرائدة ِفيِالسوؽ؛

 تحديد ِالمصادر ِالتفصيمية ِلمبيانات ِوأساليب ِجمعياِ ِ ،وقد ِتكوف ِىذه ِالبياناتِمصدرىاِمكاتبِالدراساتِأوِالممارساتِالتسويقيةِلممؤسسةِالمقارفِبيا.
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الفصل األول:
 .2مرحمة التحميلِ ِ:وفيياِيتحددِماِيمي:

ةِوالميـِأفِيكوفِفريؽِالعمؿِفيـِكامؿِعفِالعممياتِالداخميةِقبؿِ
 مفِالضرور ِِوىذا ِمف ِأجؿ ِمعرفة ِأفضؿ ِالممارسات ِفيِ
مقارنتيا ِبالمؤسسة ِالخارجية ِ

المؤسساتِاألخرىِثـِقياسِالفجوةِالتنافسية؛

 توقع ِمستوياتِاألداءِفيِالمستقبؿِالذيِعمىِأساسوِيمكفِتحديدِكيفيةِالقياـِبالتحسيفِالمناسبِفيِالجودة.

 .3التكامل والعملِ:وفيوِيتحددِماِيمي:

 -إعادةِتحديدِاألىداؼِ ِودمجياِفيِعمميةِالتخطيط؛

 توصيؿِالنتائجِإلىِالدارةِالعمياِمفِأجؿِالحصوؿِعمىِالقبوؿ؛ -تنقيحِاألىداؼِبالشكؿِالذيِيناسبِالق ارراتِالدارية؛

 -تحديدِاألىداؼِالتيِتعكسِالتحسيفِالمتوقعِفيِالمؤسسةِالمنافسة؛

العمؿِواستعراضِالعممياتِ ِوتحديدىاِ
ِ
إدماجِاألىداؼِوالستراتيجياتِفيِخططِ
ِ
حسبِالحاجة.

 .4العملِ:فيياِيتـ:

 تنفيذِأفضؿِالممارساتِ ِوتعديمياِدورياِحسبِالحاجة؛ -رصدِالتقدـِالمحقؽِمعِإعادةِتقويـِالمعايير.

ةِوىيِ
 .5مرحمة النضجِِ:وىيِتعنيِأفِكؿِالمراحؿِالسابقةِستبقىِفيِعمميةِتقويـِمستمر ِ
األخرىِتكوفِمجاالِلممقارنةِ ِومصدرِلممعموماتِلعمميةِتحسيفِأخرى.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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الفصل األول:
المطمب الرابع :أدوات تحسين الجودة

بغض ِالنظر ِعف ِنيج ِإدارة ِالجودة ِالشاممة ِالتي ِتعد ِمفيوـ ِشامؿ ِلتحقيؽ ِ ِوتحسيفِ

الجودةِ ،إال ِأف ِىناؾ ِمجموعة ِمف ِاألدوات ِيشاع ِإستعماليا ِضمف ِأساليب ِتحسيف ِجودةِ

المنتجاتِ ِونذكرِأىمياِفيماِيميِ :
 )1مخطط السبب واألثر:

قد ِتـ ِتطوير ِىذا ِالنوع ِمف ِالرسـ ِبواسطة ِإشكاوا ِ"ِ "Ishikawaسنة ِ)ِ (1976لتحديدِ

األسباب ِالرئيسية ِلمشكمة ِمعينةِ ،غالبا ِما ِتسمى ِ"السبب ِوالنتيجة" ِوأحيانا ِما ِتدعى ِ"ىيكؿِ

احدةِواألسبابِالمحتممةِمتعددة ِ ِومصنفةِوفؽِفئاتِ
ِ
السمكة"ِ ِوتستخدـِفيِحالةِوجودِمشكمةِو

ِ،والشكؿِأدناهِيوضحِنموذجِليذاِالمخططِ .
معينةِ 1
ِ

الشكل رقم ) :(17-11نموذج لمخطط إشكاوا "" "Ishikawaالسبب والنتيجة"
يٕاطفبد فُٛخ %27

يٕاطفبد فُٛخ

ِ

يٕاد أٔنٛخ %10

تذَ ٙاندٕدح

ِ
ِ
ِ
ِ

ًسبت تراجع
الجىدة
ضعف اإلشزاف

انتمبدو
انًُشأ غٛز خذٚذ

َمض انتذرٚت

ِ
ِ

انعبيه%20 ٍٛ

انتدٓٛشاد %43

المصدرِ:غسافِداودِالالميِ،أميرةِشكروليِالبياتي ،إدارة اإلنتاج والعمميات –مرتكزات كمية ومعرفيةِ ،-دارِ

اليازوريِلمنشرِوالتوزيعِ،األردف2008ِ،ـِ،صِِ .550

 )2تحميل باريتو ):(Pareto Analysis

ىوِأسموبِيستخدـِلتحديد ِأولوياتِالمشاكؿِ ِوبيذهِالطريقةِيتـِتوجيوِجيودِالتحسيفِ

ِوالمواردِعفِطريؽِالتركيزِعمىِالمشاكؿِالتيِيك ِوفِلياِاألثرِاألكبرِفيِالجودةِ ِ،ومفِىناِ
جاء ِالتعبير ِعمى ِقاعدة ِِ 20/80لثبات ِىيمنة ِِ %20لمشكمة ِمعينة ِمف ِِ %80لباقيِ

Editd by barrie, G.daie, Op.cit, p327.

1
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الفصل األول:

المشاكؿ ِمتراكمةِِ 1والشكؿ ِالتالي ِيوضح ِأسموب ِتحميؿ ِباريتو ِعف ِطريؽ ِتحميؿ ِنموذجِ
ألسبابِالعزوؼِعفِالتعامؿِفيِخدماتِالمؤسسةِ)ِ :(x

الشكل رقم) :(18-11تحميل باريتو ألسباب العزوف عن التعامل مع خدمات المؤسسة )ِ (x

ِ

َظجخ انظجت

40

ِ

تزاكًٙ

ِ

السبب 01

20

السبب 02

10
08
05

ِ
ِ

السبب 05
السبب 06
السبب 07
السبب 08

2,5

ِ

ِ

السبب 04

3,5
03
03

ِ

ِ

السبب 03

السبب 09

02

السبب 10

02
01

انُظجخ
انًئٕٚخ%
100

90

80

70

60

40

50

30

20

10

السبب 11
السبب 12

0

La source : edited by barrie G,dale, Op,cit p326.

وِفيماِيميِالخطواتِاألساسيةِفيِبناءِمخططِباريتو:2
 .1تحديدِالمشكمةِالتيِسيتـِتحميميا؛

 .2تحديدِالفترةِالزمنيةِالتيِسيتـِخاللياِجمعِالبيانات؛
 .3التعرؼِعمىِاألسبابِالرئيسية؛
 .4تحديدِكيفيةِقياسِالبيانات؛
 .5جمعِالبيانات؛

 .6ترتيبِالبياناتِفيِجداوؿِإحصائيةِترتيباِتنازلياِأوِتصاعديا؛
بناءِمخططِباريتوِبأعمدةِمرتبةِترتيباِتنازليا؛
ِ
.7

اكميةِوالنسبِالمئ ِويةِ ِوبناءِمنحنىِالنسبِالتراكمية؛
ِ
 .8تحديدِالمجاميعِالتر
 .9تفسيرِالبياناتِلموصوؿِإلىِالنتائج.

Editd by barrie, G.daie, Op,cit, pp26.26.
Ibid, p326.

1
2
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الفصل األول:
 )3العصف الذهني ):(Brain Storming

ِوىيِتقنيةِجماعيةِلمبحثِعفِأفكارِمبدعةِ،حيثِيتطمبِإجراءِحوارِبإعتبارىاِطريقةِ

لمتواصؿِالبداعيِ ِ،وتقوـِىذهِالطريقةِعمىِإحتراـِقاعدة )ِ (CQFDوالتيِتعنيِ :1
 -عدـِتوجيوِالنقدِلألفكارِالمقدمةِأيِ"Cesser la censureِ"C؛

 المناقشةِالبناءةِالتيِتسمحِبإصدارِأفكارِجديدةِأيِ"Qualité et Quantité ِ"Qdes idées؛

 -قبوؿِالفكرةِميماِكانتِبسيطةِألنياِقدِتكوفِقابمةِلمتطبيؽِ"Farfeluِ"F؛

ِ

 -كؿِمجموعةِمفِاألفكارِيمكفِأفِتخمؽِأفكارِجديدةِ"ِ .Démultiplicationِ"D

المبحث الثالث :تكاليف الجودة والرقابة عميها
سيناقش ِىذاِالمبحثِأىـِتكاليؼِالجودة ِِوعالقتياِبعمميةِالتحسيف ِوألياتِ ِوطرؽِالرقابةِ

عمىِالجودةِبإعتبارىماِعنصرافِأساسييفِتحقيؽِالجودةِفيِالمنتجاتِ .
المطمب األول :تكاليف الجودة

لمصاحبةِلعدـِتحقيؽِجودةِالسمعِوالخدماتِ
ِ
تعرؼِتكاليؼِالجودةِعمىِأنيا"ِ:التكاليؼِا

المقدمةِلممستيمؾ"ِ ِ،2وتتمثؿِعموماِالجودةِفيماِيميِ :
 )1تكاليف الوقاية:

ِواألليات ِالتي ِتقوـ ِبياِ
تشمؿ ِتكاليؼ ِالوقاية ِكؿ ِالتكاليؼ ِالمتعمقة ِبالجراءات ِ

ِوالمطابقة ِلممواصفات ِالتي ِتحددىاِ
المؤسسة ِمف ِأجؿ ِتقديـ ِمنتجات ِبالجودة ِالمالئمة ِ

غباتِالمستيمكيفِ،وىيِتتضمفِماِيميِ :3
ِ
حاجياتِِور

 -تكاليؼِالسعيِلتطبيؽِمبادئِإدارةِالجودةِالشاممة؛

البحثِوالتطوير؛
ِ
لمستمرِلمجودةِو
ِ
 -تكاليؼِالتحسيفِا

قابةِعمىِالجودةِوالعممياتِالتيِتؤديِإلييا.
ِ
 تكاليؼِالر1انعٓٛبر فهخ ،يزخع طبثك انذكز ،ص.31
َ2فض انًزخع ،ص .25
Lamprecht james, ISO 9001 : commentaires et censeils pratiques, Une approche
statistique, Edition afnor, Paris, 2001, pp 181-182.
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 )2تكاليف التقييم:

الختبارِوالتأكدِمفِمطابقةِمستوىِ
ِ
ِوىيِتشمؿِالتكاليؼِالمتعمقةِبعممياتِالكشؼِو

اصفاتِالمطموبةِوىيِتتمثؿِفيِ :1
ِ
الجودةِالفعميِلممو
 -تكمفةِالرقابةِعمىِمدخالتِالعمميةِالنتاجية؛

ةِوالطاقاتِالتشغيميةِالمستخدمة؛
 تكمفةِالرقابةِعمىِالعمميةِالنتاجي ِعمىِالمخرجاتِالنيائيةِمفِسمعِوخدمات.
ِ
 -تكمفةِالرقابةِ

 )3تكاليف الفشل )المعيب(:

ِوىي ِتكاليؼ ِتنتج ِعف ِالفشؿ ِفي ِالعمميات ِالنتاجية ِنتيجة ِلوجود ِمعيب ِفي ِاألجزاءِ
المنتجِفيِحدِذاتوِوىيِتشمؿِماِيميِ :
ِ
أو

 -تكاليؼِالمعيبِالذيِالِيمكفِإصالحو؛

كاوىِالمستيمؾِوالمسائمةِالقانونية.
ِ
 -تكاليؼِش

 )4التكاليف غير المنظورة:

ِوالتي ِيجب ِالشارةِ
ىي ِتكاليؼ ِمتعمقة ِبدرجة ِعالية ِبالسموكيات ِالشخصية ِلممستيمؾ ِ

الخدماتِوىذاِ
ِ
إليياِألنياِالِتقؿِشأناِعفِاألنواعِالثالثةِاألولىِ،لسيماِفيِحالةِتقديـِ
ما ِسنعرفو ِفي ِىذه ِالدراسةِ ،إذ ِتتحمؿ ِالمؤسسة ِعواقبيا ِعندما ِتقدـ ِمنتجات ِغيرِ

مطابقةِلممواصفاتِأوِالتوقعاتِوىيِتكوفِمرتبطةِبعدـِالرضاِ ِ،وتتضمفِماِيميِ :
 تكاليؼِضياعِفرصِالبيع؛ -تكاليؼِعدـِالرضا؛

 تكاليؼِفقدافِالسمعةِالسوقيةِلدىِالزبائفِ .المطمب الثاني :عالقة التكمفة بعممية تحسين الجودة

يؤديِالىتماـِبالجودةِإلىِخفضِالكمؼِالجماليةِمفِخالؿِإمكانيةِخفضِتكمفةِالفشؿِ

ِوالبالغ ِنسبتيا ِمف ِِ %75إلى ِِ %80مف ِإجمالي ِالتكاليؼ ِالتيِ
أو ِما ِتعرؼ ِبعدـ ِالمطابقة ِ

تؤديِإلىِعدـِالجودةِ ِوكذلؾِالتقميؿِمفِتكاليؼ ِالسعيِلممطابقة ِمع ِالمواصفات ِكالتحسيفِ

التطويرِوالبالغِنسبتياِمفِِ%20إلىِِ%25مفِإجماليِالكمؼِ .2
ِ
المستمرِوالبحثِو
1انعٓٛبر فهخ  ،يزخع طبثك انذكز ،ص .26
2غظبٌ لبطى دأد٘ انالي ،ٙيزخع طبثك انذكز ،ص.540
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الفصل األول:

ِوأثرىا ِعمىِ
ِوالشكؿ ِأدناه ِيوضح ِالعالقة ِبيف ِعمميات ِتحسيف ِالجودة ِبمكاسب ِالمنظمة ِ

باحِوالتكمفةِ :
األر ِ
ِ

الشكل رقم( :)19-11عالقة التحسين في الجودة بالتكاليف و مكاسب المؤسسة
يكبطت انًؤطظخ
انشٓزح/حدى انًجٛعبد/انظعز

ِ
ِ
ِ
ِ

تحظ ٍٛاندٕدح

تحظ ٍٛانزحٛخ

ِ
ِ
ِ

تخفٛض كهفخ اإلَتبج ٔإعبدح انعًم
انتبنفٔ ،كهف انضًبٌ ٔانحك
انعبو

ِ

ِ

المصدرِ:غسافِقاسـِداوديِالالميِ،مرجعِسابؽِالذكرِ،صِِ .539
ِ

ِوالمواصمة ِفي ِعممياتِ
ِومنو ِيمكف ِالقوؿ ِأف ِتحقيؽ ِالجودة ِفي ِما ِتقدمو ِالمؤسسة ِ

ِوىذا ِبدوره ِيخفضِ
ِوالوقاية ِوالفشؿِ ،
تحسينيا ِيساعد ِعمى ِتخفيض ِكمفة ِاألداء ِالضعيؼ ِ

يةِلممنتجاتِ،وأيضاِيساعدِعمىِرفعِالمكاسبِالتيِتتحصؿِعميياِالمؤسسةِمفِ
ِ
التكاليؼِالكم
عاتِوالمواصفاتِالتيِتزيدِ
ِ
خالؿِإعطائياِالشيرةِفيِجودةِالتعامالتِمفِخالؿِمطابقةِالتوق
مف ِالحصة ِالسوقية ِلدييا ِوأيضا ِالجودة ِتساعد ِعمى ِتقميؿ ِحساسية ِالمستيمؾ ِلألسعار ِالتيِ

تقدـ ِبيا ِالمنتجات ِفي ِالسوؽ ِمما ِيجعؿ ِنسبة ِالتكاليؼ ِتنخفض ِبالنسبة ِلرقـ ِاألعماؿ ِلدىِ

المؤسسةِوىذاِيشيرِىوِاآلخرِإلىِإرتفاعِربحيةِالمؤسسةِ .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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الفصل األول:
المطمب الثالث :الرقابة عمى الجودة

 )1تعريف الرقابة عمى الجودةِ :تعرؼ ِالرقابة ِعمى ِالجودة ِأنيا ِمجموعة ِالخطوات ِالمحددةِ
اصفاتِوالخصائصِ
ِ
مسبقاِوالتيِتيدؼِإلىِالتأكدِمفِأفِالنتاجِالمحقؽِيتطابؽِمعِالمو
ِ
األساسيةِالموضوعةِلممنتجِ ِوتعرؼِالرقابةِوفؽِالمنظمةِالعالميةِلمتقييسِ"ِ"ISOعمىِأنياِ:

"إختبار ِمنيجي ِ ِومستقؿ ِييدؼ ِإلى ِالتأكد ِمف ِأف ِالنشاطات ِالمتعمقة ِبالجودة ِموافقةِ

لمترتيباتِالمتخذة"ِ .1

 )2أغراض نظام الرقابة عمى الجودةِ :يستخدـ ِنظاـ ِالرقابة ِعمى ِالجودة ِلعدة ِأغراضِ ِ ،وقدِ
أوضحِفيِىذاِالسياؽِكؿِمفِ"ِ"Aquilano and chaseأفِنظاـِالرقابةِعمىِالجودةِيمكفِ

أفِيكوفِمجموعةِمفِاألىداؼِتتمثؿِفيِ :2

 تخفيض ِعدد ِالشكاوى ِالتي ِيدلي ِبيا ِالمستيمكوف ِعف ِمستوى ِالجودة ِفيِالمنتجات؛

 -تخفيضِمردوداتِالمبيعاتِبسببِالجودة؛

 تخفيضِنسبةِالموادِالتيِيعادِتشغيمياِمرةِأخرىِبسببِعدـِالجودة؛قابةِعمىِالجودةِوالفحصِلمستوياتِالجودةِ .
ِ
 -تخفيضِتكمفةِالر

 )3عناصر نظام الرقابة عمى الجودةِ :إفِالق ارراتِاألساسيةِالتي ِيوجييا ِنظاـ ِالرقابةِعمىِ
الجودةِىيِعبارةِعفِمجموعةِمفِالتساؤالتِالتيِيتعيفِعمىِالقائميفِعمىِنظاـِالرقابةِ

عمىِالجودةِالجابةِعميياِتتضمفِماِيميِ :3

 .1ماىيِالنقاطِالتيِسوؼِيتـِعندىاِالقياـِبإختبارِمستوىِالجودة؟ِ ِ،وفيِىذهِالحالةِىناؾِ
عدةِبدائؿ:

اءِوالتجييزاتِالداخمةِفيِالعمميةِالنتاجية؛
 أفِيتضمفِالفحصِلكؿِالموادِواألجز ِ أف ِيتـ ِالفحص ِقبؿ ِالمراحؿ ِالتي ِيصعب ِبعدىا ِعمؿ ِإصالح ِلمعيب ِفي ِحالةِإكتشافو؛

 أفِيتـِالفحصِقبؿِالمراحؿِالتيِمفِالمعتادِأفِترتفعِفيياِنسبةِالخطأ؛Corbel Bernard et Murry Bernard , L’audit qualité interne :Démarche et techniques de
communication, 2éme édition, Edition afnor, Paris, 2002, P6.
 2يحًذ تٕفٛك يبض ،ٙإدارة اإلًتاج والعولٍاث-هذخل إتخار المراراث ،-انذار اندبيعٛخ ،يظز ،دٌٔ دار انُشز ،ص.382
َ 3فض انًزخع ،ص ص .384-382

1
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 -أفِيتـِالفحصِبعدِإتماـِكؿِالعممياتِالنتاجية.

 .2ما ِىوِأسموبِالرقابةِالواجبِإتباعو؟ِ ِ،ويقصدِبذلؾِىؿِسوؼِيتـِفعصِومعاينةِكؿِ
قابةِعمىِجودتياِ،وىوِماِيعرؼِبػِِ %100فحص؟ِ،
ِ
الوحداتِأوِالعمميات ِالتيِيتـِالر
أـ ِسوؼِيتـِالعتمادِعمىِالعيناتِ ِوفيِىذهِالحالةِاألخيرةِكيؼِيتـِتحديدِحجـِالعينةِ

حتىِتكوفِصالحةِإحصائيا؟ِ ِ،وممثمةِلمجتمعِالدراسة.

 .3ماِىيِالصفاتِاألساسيةِأوِالخصائصِفيِالمنتجِالتيِسوؼِيتـِقياسيا؟ِىؿِسوؼِ

يتيـ ِقياسيا ِجميعا؟ِ ،إذا ِكانت ِالجابة ِبػ":ال" ِفي ِغالب ِاألحياف ِفما ِىي ِأىـِ

المواصفات؟.

ةِ،وىناؾِ
ارِعمميةِالقياسِوالفحص؟ِ،فيناؾِنظـِإنتاجِبطبيعتياِمستقر ِ
ِ
 .4ماىيِدرجةِتكر
ِوىذا ِراجعِ
ِوالتغيير ِ
أخرى ِتتسـ ِبعدـ ِالستقرار ِمثؿ ِالخدمات ِالتي ِتتسـ ِبالديناميكية ِ

بالدرجةِاألولىِإلىِطبيعةِالمستيمؾِألنوِيشارؾِبدرجةِكبيرةِفيِعمميةِإنتاجِالخدمةِ

المقدمةِإليوِ ِ،وبالطبعِفإفِىذهِاألخيرةِيمزمياِتكرارِأكبرِلعمميةِالقياسِخصوصاِعندِ

إرتفاعِتكمفةِعدـِالستقرار.

 .5ماىي ِحدود ِالمطابقة ِلممواصفات ِالخاصة ِبأبعاد ِجودة ِىذا ِالمنتج ِسواءا ِكانت ِخدمةِ
أ ِوسمعةِ ِ،وكيؼِيمكفِوضعِىذهِالحدود؟.

 .6تصميـِالخططِالحصائيةِالخاصةِبالرقابةِعمىِالجودةِسواءاِكاف ِذلؾِقياساِلمتغيراتِ
أوِلصفاتِ،وعماِإذاِكافِمفِاألنسبِإستخداـِعيناتِالقبوؿِأوِالرقابةِعمىِالعممية؟
ِ

ِوىماِ
 )4أساليب الرقابة عمى الجودة :يمكف ِإتباع ِأسموبيف ِفي ِعممية ِالرقابة ِعمى ِالجودة ِ
أسموبِالفحصِالكامؿِأوِالشامؿِِوأسموبِالفحصِالحصائي:1

يتـِمفِخاللوِفحصِكافةِالوحداتِوالعممياتِ
ِ
 .1أسموب الفحص الشاملِ :أيِِ %100
ِوذلؾِبيدؼِالتأكدِمفِمطابقةِالمواصفاتِ،إالِأفِالتكمفةِالعاليةِبيذاِاألسموبِدفعِ
المؤسساتِإلىِالمجوءِإلىِاألسموبِالثانيِأكثرِمنو.

 .2أسموب الفحص اإلحصائيِ :حيث ِيتـ ِإختيار ِالعينات ِبشكؿ ِعشوائي ِ ِومف ِثـ ِالتأكدِ
أفرادىاِلممواصفاتِالمحددةِمسبقاِ ِ،وبيذاِتكوفِالنتيجةِصائبةِنسبياِمقارنةِ
مفِمطابقةِ ِ
بالفحصِالشامؿِ ِوتنقسـِاألساليبِالحصائيةِلمرقابةِإلىِثالثةِأساليب:

1انعٓٛبر فهخ ،يزخع طبثك انذكز.24 ،
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الفصل األول:

 أسموب عينات القبولِ :مف ِخالليا ِيتـ ِإختيار ِعينة ِمف ِالمنتجات ِ ِومف ِثـ ِقبولياِأِورفضيا ِوفقاِلنتائجِالفحصِ،حيثِتحددِخاصيةِميمةِفيِالمنتجِثـِيتـِالتأكدِمفِ
توفرىاِفيِىذاِاألخيرِ ِ،ويستخدـِىذاِاألسموبِلمتأكدِمفِجودةِالمنتجاتِالنيائية؛

 أسموب الرقابة عمى العممية اإلنتاجيةِ:يرتكزِىذاِاألسموبِعمىِفحصِالعيناتِمفِالمنتجاتِالتيِستقدـِلمزبوفِأثناءِعمميةِالتشغيؿِالفعميِلمعمميةِالنتاجيةِ،مماِيسمحِ

بالحكـِعمىِدرجةِإنضباطِالعمميةِالنتاجيةِ ِ،وذلؾِبالمطابقةِمعِالمواصفاتِالمحددِ

لمسمعةِالمنتجةِأوِالخدمةِالمقدمة؛

 أسموب الخرائط اإلحصائيةِ :تعتبر ِأداة ِبيانية ِ ِومؤش ار ِىاما ِلتحديد ِالمستوى ِالعاـِلمجودةِ ،إذِتساىـِفيِمعرفةِطبيعةِالنحراؼِعفِالمستوىِفيِأي ِعمميةِإنتاجيةِ،

ِواألدنىِ،كما ِيوضحوِ
ِوذلؾ ِعف ِطريؽِتحديدِالخطِالمركزيِوحدي ِالرقابة ِاألعمى ِ
الشكؿِأدناه:

الشكل رقم) :(11-11خرائط الرقابة اإلحصائية لمجودة
لٛى
انًتغٛزاد

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

رلى انعُٛخ

المصدرِ:أسامةِربيعِأيمفِسميمافِ،خرائط مراقبة الجودة اإلحصائية وتطبيقاتها عمى الحاسب اآلليِ،دوفِدارِشرِ،مصرِ،
2008ـِ،صِِ .2
ِ
ِ
ِ
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قابةِالحصائيةِوىيِ :1
ِ
مفِالشكؿِتتجسدِلناِالمكوناتِاألساسيةِلخرائطِالر
ِوىو ِخط ِالمنتصؼ ِ)ِِ Central Lineِ (CLوىو ِيمثؿ ِالمستوى ِاألمثؿِ
 )1الحد ِالمركزيِ :
لمجودة.

 )2حديِالمراقبةِِ:وىيِالحدودِالمسموحِبياِ،وتشمؿِالحدِاألعمىِوالحدِاألدنى.

 الحد ِاألعمىِِ Upper Control Limitِ (UCL)ِ :والذي ِفي ِمستواه ِتصبح ِالجودةِتفوؽِالتوقعات.

 الحد ِاألدنىِِ Lower Control Limitِ (LCL)ِ :والذي ِفي ِمستواه ِتفقد ِالمنتجاتِِ

جودتياِفتصبحِرديئةِ .

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
1أطبيخ رثٛع أ ًٍٚطهًٛبٌ ،يزخع طبثك انذكز ،ص.2
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خالصة الفصل:
مماِسبؽِفيِسياؽِىذاِالفصؿِلمفيوـِالجودةِ ِومراحؿِتطورىاِتبيفِأفِلمجودةِكيافِقديـِ
ِّ

قدـِالبشريةِ،تزايدتِأىميتوِمعِمرِالزمفِلسيماِبعدِالثورةِالصناعيةِ،إذ ِعرؼِمفيوـِالجودةِ

منياِوأخرىِ
ِ
اِواىتماما ِبالغاِإذِأصبحِيستعمؿِلتحقيقوِعدةِأساليبِ ِوطرؽِإحصائية ِ
تطوراِكبير ِ
فنيةِ .

ِوأصبحت ِمؤسسات ِالقرف ِالعشريف ِتسعى ِجاىدة ِلتفعيؿ ِالسبؿ ِالكفيمة ِلموصوؿ ِإلىِ

المواصفاتِالمطموبةِالتيِتحقؽِأعمىِمستوياتِالجودةِ .

ِوىيئات ِتيتـ ِبموضوع ِالجودة ِمثؿِ
ِوصاحب ِأيضا ِتطور ِىذا ِالمفيوـ ِظيور ِمؤسسات ِ

الجمعيةِاألمريكيةِلمرقابةِعمىِالجودةِ)ِِ،(ASQCوالمنظمةِالعالميةِلمتقييسِ)ِ،(ISOمماِشجعِ

عمى ِأف ِتكوف ِالجودة ِعنواف ِالمؤسسات ِالحديثةِ ،بالضافة ِلما ِلمجودة ِمف ِأثر ِإيجابي ِفيِ

إستمالةِالق ارراتِالشرائيةِلداِالمستيمؾِلمطابقةِمواصفاتِالمنتجاتِلماِيرغبِفيوِىذاِاألخيرِ .

لذاِفإفِالىتماـِبالجودةِلـِيقتصرِعمىِالمؤسساتِالنتاجيةِلمسمعِالممموسةِفقطِ،بؿِ

إمتدِإلىِالمؤسساتِالخدميةِىيِاألخرىِكذلؾِ .
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟـﺨﺪﻣﺔ
ﻭﺟﻮﺩﺗﻬﺎ

أبعاد الخدمة و جودتها

الفصل الثاني:
مدخل:

َالمؤسسَات َالخَدمَية َلَىَمَية َالجودة َفَي َتَحقَيق َالمَيزة َالتنافسَيَةَ ،كماَ
لَقَد َإَزدادَ َإدراك َ

َأداء َالخدمةَ
َنظر َلَمدَور َالذَي َتَمعَبو َفَي َ
ىتماما َبَالجودة ًَا
َوا ًَ
يضا َأكثر َإَد ار ًَكا َ
أصبَح َالمسَتيمَك َأَ ًَ

َ،وماَلَمجودةَمَنَأَثرَعَمىَحَجمَالطمَبََعَمىَالخَدمَاتَ،وتعدَتوقعاتَوحاجاتَالعمالءَ
وتَقَديميَا َ
عوامل َميمة َفي َتقييم َجودة َالخدمةَ ،إال َأن َتقييميا َوقياسيا َيعتبر َأم ار َصعبا َبالنسبةَ

لممؤسساتَالخدميةَ،إذَتوجدَتحدياتَالبدَعميياَالتعاملَمعياَ،ومنَىذاَالمنطمقَسنتناولَفيَ

ىذاَالفصلَفيَثالثةَمباحث:

 المبحثَالولَ:ماىيةَالخدمة؛

 المبحثَالثانيَ:جودةَتقديمَالخدمةَ َوتقييميا؛
 المبحثَالثالثَ:تطويرَجودةَالخدمةَ .

َ
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المبحث األول :ماىية الخدمة
خرجَاتَغَيَرَمَمموسةَالَ َقَيمةَ
قديما َمَجَردَمَ َ
جاءَالَىتمامَبالخدمَةَمتأخََاًر َلكونَإعتبرتَ َ ًَ

ورةَالصَناعيةَوتَزايدَالطَمبَعَمىَالخَدماتَالمصاحَبةَلإلنتَاجََ،وخَدماتَ
لَياَ ،لَكنَمَعَبَدايةَالثَ َ
َأىمَيةَ
دركون َ
مَا َبَعد َالبَيع َمَن َنَقل َوتَمويل َوتَأمين َوتَخزين َوتَجييزَ ،بَدَأ َالَقتَصاديون َيَ َ

الخدماتَ ،بل َتَعَدى َالَمر َإَلَى َتَوسيع َ َنَطَاقَيَا َفَي َكَافَة َالمَؤسَسَات َالَقتصَادية َخَاصَ َةًَ
المَ َؤسسَاتَالخَدميَة.

المطمب األول :مفيوم الخدمة
نوردَمنياَمَاَيمي:
عاريفَلَمخدمةَ،يمكنَأَنََ َ
ىناكَعَدَةَتَ َ
''الجمعيةَالمريكيةَلمتسويق''َالخدماتَعمىَأنيا"َ:النشاطاتَأوَالمنافعَالتيَتعرضَ
َ
 عرفتَ
لمبيعَأوَالتيَتعرضَلرتباطياَبسمعةَمعينة".1

كماَعرفَكلَمنَكوتمرَوأرمسترونجَ(َ،)Kotler et Armstrongالخدمةَعمىَأنيا"َ:نشاطَ
َ

أوَمنفعةَيمكنَأنَيقدمياَأحدَالطرافَلطرفَأخرَالَتكونَممموسةَبالضرورةََ ،والَينتجَ

عنياَممكيةَأيَشيء".2

يالحظَمنَىذاَالتعريفَ،تركيزهَعمىَتوضيحَليسَفقطَالخدمةََ ،وانماَخصائصياَكذلكَ،

لممموسيةَوعدمَممكيةَ
َ
إذَيتضمنَأىمَخاصيتينَتميزانَالخدمةَعنَالسمعةَالماديةََ،وىماَ:عدمَا

الخدمة.

 فيما َعرفت َالمنظمة َالدولية َلممقاييس َ''الي َزو")َََStandard Organizationَ (ISO

َ َ Internationalوفقا َلمموصفات َ"َ ،"ISO8402الخدمة َعمى َأنيا"َ :3نتيجة َتتولد َعنَ

النشاطات َفي َالتعامل َبين َالمورد َوالزبونَ ،ومن َالنشاطات َالداخمية َلمموارد َلإلستجابةَ

لحاجاتَالمستيمك".
1
2

3

َ

ىانيَحامدَالضمور ،تسويق الخدماتَ،الردنَ،دارَوائلَلمنشرَ،الطبعةَالثالثةَ،2005َ،صََ .18

فميب َكوتمر َوجاري َأرمسترونجَ ،أساسيات التسويقَ ،ترجمة َسرور َعمي َإبراىيم َسرورَ ،الرياضَ ،دار َالمريخ َلمنشرَ،
َ،2007صَ.456

محمد َحسن َوبسام َعزامَ ،إدارة الجودة وعناصر نضام الجودة في سمسمة الرضا لممعموماتَ َ ،مركز َالرضاَ ،سورياَ،
َ،1999صَ.26
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وضمنَىذاَالمعيارَيمكنَتقديمَالمالحظاتَالتالية:

 يمكنَأنَتكونَنشاطاتَالزبونَفيَالتعاملَمعَالموردَ،أساسيةَلتأديةَالخدمة؛ يمكنَأنَيشكلَتسميمَأوَإستخدامَمنتجاتَماديةَ،جزءَمنَتأديةَالخدمة؛ -يمكنَأنَيمثلَالموردَأوَالزبونَبأشخاصَأوَتجييزات.

من َخالل َالتعاريف َالسابقة َلمخدمةَ ،يمكننا َالقول َأن َالخدمة َىي َنشاط َأو َمنفعة َيتمَ

َوالمستيمكَ َ ،ومن َالنشطةَ
الحصول َعمييا َبواسطة َأنشطة َناشئة َمن َالتداخل َبين َالمؤسسة َ

الداخميةَفيَالمؤسسةََ،وىيَتيدفَأساساَإلىَإشباعَحاجاتَالمستيمكينَ َوتحقيقَرضاىم.
المطمب الثاني :خصائص وتصنيفات الخدمات

َ،وانَكانَمنَالصعوبةَبماَكانَفيمَطبيعةَ
معرفةَخصائصَالخدمةَوتصنيفياَ َوطبيعتيا َ

الخدمة َإذا َكانت َبمعزل َعن َدراسة َالمنتجات َالمادية َ َوتحميل َالعالقة َبينيماَ َ ،وكذلك َبسببَ
الترابط َالوثيق َبينيماَ ،إال َأن َإدراك َتمك َالبعاد ََواستيعابيا َميم َجدا َلكي َيتم َإختيار َالمزيجَ

التسويقيَالمناسبَمنَناحيةَ َ،ويتمَتطويرَإستراتيجيةَتسويقيةَتتالئم َوطبيعةَالخدمةَ َوظروفَ

تقديميا.1

 )1خصائص الخدمة:

الباحثينَ،والمختصينَ َوفيماَيميَىذهَ
َ
لمخدمةَجممةَمنَالخصائصَالمتفقَعميياَمن َقبل َ

الخصائص:

 .1الالممموسية:

َوال َيمكن َلمسيا َقبل َالقدام َعمىَ
تمثل َىذه َالخاصية َحقيقة َالخدمة َلكونيا َال َترى َ

َ،وىيَبذلكَتخالفَالمنتجاتَالسمعيةَالتيَيمكنَلممستيمكَإختيارَخواصياَبشيءَ
شرائيا َ
َوىذه َالصفة َتجعل َعامل َالمخاطرة َمالزمةَ
من َالتمعن َبسبب َخصائصيا َالماديةَ ،

لممنتجات َالخدميةَ ،فقد َال َيحصل َالمستفيد َعمى َالخدمة َالمطموبة َوفقا َلمموعد َبتوفيرىاَ

حسبَخصائصَخدمةَمعينةَ َ،ومنَأجلَتجاوزَىذهَالمشكمةَيتوجوَالمستيمكَإلىَالبحثَ

َ،والتيَترتكزَعمىَ
َ،لمخدمةَوالتي َتعكسَطبيعةََوخصائصَالخدمات َ
َ
عنَالعالقةَالمميزة
1أحمدَالرثويَ،ثامرَالبكري ،تسويق الخدمات الماليةَ،دارَإثراءَ،الردنَ،2008َ،صَ .78
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َوالترويج َالمستمرَ ،وكذلك َالسعر َكعامل َمنافسةَ
المكان َوالتقديم َوالشخص َالمدربَ ،

ةَوعمميات.2
َوتشجيعَ،1فالخدمةَليستَعبارةَعنَأشياءَبلَىيَسيرور َ

 .2عدم إنفصال الخدمة عن مقدميا:

َوالستفادة َمن َالخدمةَ ،ىذا َعمىَ
تشير َىذه َالخاصية َإلى َالتالزم َبين َعممية َإنتاج َ

عكسَالمنتجاتَالممموسةَالتيَيتمَإنتاجياَأوالَليتمَبعدَذلكَبيعياَ،ثمَإستيالكياَ،فغالبيةَ

نتاجياَواستيالكياَفيَنفسَالوقتَ َ،وتؤديَخاصيةَالتالزمَبصفةَعامةَإلىَ
َ
الخدماتَيتمَإ
مشاركةَالزبونَفيَعمميةَإنتاجَالخدمةَضمن َعالقةَتنافسيةَمعَمقدمَالخدمةَ َومعَزبائنَ

أخرين.3

 .3الخدمات غير متجانسة ومتنوعة:

َإرتباطَاً َوثيقَاً َبشخصَمقدمَالخدمةَ ،فإنياَتتنوع َتنوعا َكبيراَ
فمما َكانتَالخدمة َترتبط َ

لةَمقدمَالخدمةَوخاصةَحالتوَالجسمانيةَوالنفسيةَ
َ
إعتمادَاً َعمىَمنَيقدمَالخدمةََ،وعمىَحا

درجةَالتعقدَوالتنوع َفيَالخدماتََ،واضطر َمقدمَالخدمةَ
َ
وقتَتقديمَالخدمةَ َ ،ومماَيزيدَمنَ
باستمرارَلتغيرَشكلَالخدمةَكممَحصلَعمىَبياناتَجديدةَمنَالزبونَ،حيثَيقومَبترجيحَ

يصلَمنياَإلىَعدةَإستنتاجاتَيقومَبناءَعميياَبإتخاذَالقرار.
ًَ
مجموعةَمنَاالحتماالتَل

بالضافة َإلى َذلكَ ،فإن َكل َحالة َتتطمب َمعالجة َمختمفة َحتى َتحظى َكل َخدمة َبرضاَ

المستيمك.4

ومنَىناَفإنَعمىَمؤسساتَالخدماتَأنَتعملَعمى:

 بذلَمجيودَكبيرَلتقديمَخدماتَتتسمَبالثباتَالكبيرَفيَالجودةَقدرَالمكان؛ وضعَبرنامجَدقيقَلختيارََورفعَكفاءةَمقدميَالخدمة؛ -زيادةَدرجةَالليةَفيَأداءَالخدمةَقدرَالمكان.

1

زكيَخميلَالمساعدَ،تسويق الخدمات و تطبيقاتياَ،دارَالمناىجَ،الردنَ،2006َ،صََ .41
Béatrice Bréchignac- Rouband, marketing des service ,du projet au plan marketing, Ed

2

d’organisation, France, 2001, p 71.

FredericَBielener, Christophe Semples ,les fondements du marketing des services :

3

examen critique et evolution,َRevue française du marketing, Avril 2007, n 212, p56.

 4محمدَمحمودَمصطفيَ،التسويق اإلستراتيجي لمخدماتَ،دارَالمناىجَ،الردنَ،2004،صَ.55
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 .4عدم قابمية الخدمة لمتخزين:1

فالخدمةَالَيمكنَتخزينياَ،فإنَماَينجزَمنياَيضيعَإذاَلمَيتمَإستخداموَ،فمثالَالمقاعدَ

الشاغرة َفي َالطائرة َعمى َرحمة َمعينة َال َيمكن َتخزينيا َلرحمة َقادمةَ َ ،ومن َىنا َفالخدمةَ

تستمدَقيمتياَمنَالوقتَالذيَتؤديَفيوَفقطَ،حيثَأنوَالَيمكنَتخزينياَلتستخدمَفيَوقتَ

الحق.

َونتيجة َليذه َالخاصية َفإن َالمؤسسات َالخدمية َقد َتحقق َخسائر َكبيرة َنتيجة َعدمَ

ضحاَفيَعدمَإكتمالَمقاعدَالطائرةَ َ،ويالحظَ
الستفادةَالكاممةَمنَإمكانياتياَ َ،ويبدوَذلكَوا ًَ
أنَىذهَالمشكمةَالَتتواجدَإذاَماَكانَالطمبَعمىَالخدمةَمقدماَ،إالَأنَوَ َحين َيتمَالطمبَ

عمىَالخدمةَمنَالتقمبَ،فإنَمؤسساتَالخدماتَتعانيَكثيراَمنَذلكَكماَىوَالحالَفيَ

مجالَالنقلَوالسياحةَ َ.
َ

 .5عدم تممك الخدمة:

إنحصرتَخصائصَالخدماتَبالسماتَالربعَالواردَذكرىاَ،ولكنَالباحثينَأضافواَىذهَ

الخاصية َالتي َتنطمق َمبرراتيا َأساسا َمن َكون َالخدمة َينتفع َمنيا َمستخدميا َوال َيمكنوَ

َوعمى َسبيل َالمثالَ :إن َالتمتع َالزبون َبخدمات َالضيافة َالفندقية َالَ
التمتع َبحق َممكيتياَ ،
َوالنتفاعَ
تجيز َلو َالحق َفي َإمتالك َغرفة َالنوم َضمن َالفندقَ ،بل َتجيز َلو َحرية َالتمتع َ

َ،وعمى َمقدار َما َيستطيع َدفعوَمنَنقودَ َ ،وينطبقَ
بالخدمات َالمختمفةَالتي َيقدمياَالفندق َ
الحالَعمىَخدماتَأخرى َكثيرةَ َ،ومنياَعمىَسبيلَالمثالَ َوليسَالحصرَإستخدام َسياراتَ

الجرةَ،الياتفَالعموميَ،خدماتَالكمبيوترَ .2

 .6تقمب الجودة:

تقمبَ َوتغيرَجودةَالخدمةَالمقدمةَىيَخاصيةَأخرىَمنَخصائصَالخدماتَ،الرتباطياَ

ذلكَبصعوبةَتنميطَالخدمةَلمعواملَالسابقةَمجتمعةَ .

َالطرحَ
َوعمى َضوء َىذه َالتطوراتَ ،فقد َأثار َالباحثين َعدة َنقاشات َتتعمق َبمدى َمتانة َ

النظري َالمتعمق َبخصائص َالخدماتَ َ ،ويتمخص َالقول َأن َخصائص َالخدمات َالسابقةَ
الذكرَ ،يمكن َأن َتتواجد َفي َعدة َأصناف َمن َالخدماتَ ،كما َأن َالبعض َمن َىذهَ

1

عبدَالجبارَمنديلَ،أسس التسويق الحديثَ.دارَالثقافةَلمنشرَوالتوزيعَ:عمانَ،الردنَ،َ2002َ،صََ.271

2

ثامرالبكريَ،التسويق:أسس ومفاىيم معاصرةَ،دارَاليازوريَ،الردنَ،َ2006َ،صَ.223
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َموجودة َفي َأصناف َأخرى َمن َالخدمات َفمثالَ :إستبدال َالعاملَ
الخصائص َقد َال َتكون َ
البشري َبالتكنولوجيا َ(كالصراف َاآللي َفي َالبنك)َ ،كذلك َتطبيق َالصارم َلجراءات َمراقبةَ

الجودة َفي َالعديد َمن َالخدماتَ ،يساىم َبشكل َفعال َفي َالتقميل َمن َحدة َالتباين َفيَ

الخدماتَ .1

 )2تصنيف الخدماتَ :

توجدَعدةَتصنيفاتَلمخدماتَ،تختمفَفيَالتسميةَإالَأنََجوىرىاَ َومضمونياَ،واحدَويؤديَ

تصنيفَالخدماتَإلىَتحقيقَالعديدَمنَالمزاياَ،فمثلَىذاَالتصنيفَيساعدناَإلىَالوصولَلفيمَ

بوَوالختالفَبينَمختمفَالخدماتَ.
أفضلَلطبيعةَالخدماتَ،كماَيوضحَلناَأوجوَالش َ
التصنيف األول :حيثَيتمَالعتمادَعمىَالمعاييرَالتالية:2
 .1من حيث اإلعتمادية:

حيث َتتنوع َالخدمات َعمى َأساس َإعتمادىا َإما َعمى َالمعدات َأو َعمى َالفراد َكتنوعَ
الخدمات َالتي َتعتمد َعمى َالفراد َحسب َأدائيا َمن َقبل َعمال َماىرين َأو َغير َماىرينَ،
أ َومنَقبلَمحترفينَ،أوَمينيينَ .

 .2من حيث مشاركة المستفيد:

حيثَتتطمبَبعضَالخدماتَحضورَالزبونَ َومشاركتوَلمحصولَعمىَالخدمةَالالئقةَ(مثلَ

أوحضورهَ
العمميات َالجراحية َأو َالسفر)َ ،بينما َال َتتطمب َخدمات َأخرى َمشاركة َالزبون َ َ
طوالَالوقتَلمحصولَعمىَالخدمةَ(مثلَتصميحَالسيارات)َ .

 .3من حيث نوع الحاجة:

حيثَتتباينَالخدمات َفيماَإذا َكانتَتتحققَحاجةَشخصيةَ ،خدماتَفرديةَأو َحاجةَغيرَ
فردية َ(حاجات َالعمال َمثال)َ ،فأطباء َمثال َيصفون َتسعيرة َالفحوصات َالطبية َلألفرادَ
(المرضى َالمراجين) َبشكل َيختمف َعن َفحوصات َمنتسبي َالشركات َ َأوالمشتركين َفيَ

التأمين َالصحيَ ،كما َأن َمؤسسات َالخدمة َتضع َبرامج َتسويقية َمختمفة َلكل َمن َالفرادَ

(خدماتَشخصية)ََ،والسواقَالتجاريةَ(خدماتَتجاريةَعامة)َ .

ََ1نظامَموسىَسويدانَ،الشفيقَإبراىيمَحدادَ،التسويق :مفاىيم معاصرةَ،دارَالحامدَ،الردن،َ2006،ص.230
2

حميدَالطائيَوآخرون ،األسس العممية لمتسويق الحديثَ،دارَاليازوريَ،الردنَ،2006َ،صَصَ.194-193
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 .4من حيث أىداف مزودي الخدمة:

تياَ،وىيَ :1
ىناكَثالثةَجياتَتقومَبتقديمَالخدماتَوادار َ

َوادارتيا َويتقاسمون َالرباح َ َويتحممون َالخسائر َالناجمةَ
 أفراد َيقومون َبتقديم َالخدمات َعنَأعماليم؛ َ

مؤسساتَتقومَبتقديمَالخدماتَوالَتيدفَمنَوراءَذلكَإلىَتحقيقَالربحَوتدارَمنَقبلَ
َ
-

ذلكَالمعاىدَالتعميميةَالفرديةَوالمجموعاتَالنفسيةَكأوركستراَالسنفونياتَ
َ
الفرادَ َ ،ومثلَ

َوالمتاحف؛ َ

 تقوم َبعض َالمؤسسات َبتسويق َالخدمات َ َوتقديميا َبصورة َعامة َ َوتدار َمن َقبلَالحكوماتَ َ ،وتشملَالمصالحَالعامةَ،وأنظمةَالتصاالتََوالنقلَ،والحدائقَوالمنتزىاتَ

والطرق ،وبعضَأنواعَالتأمينَ،بالضافةَإلىَىذهَالنواعَأدارةَمختمطةَ ،حيثَيتفاعلَ
فيياَالقطاعَالعامَوالقطاعَالخاصَ،وتدارَمنَقبلَالثنينَ َوقدَأصبحتَشائعةَبصورةَ

متزايدةَ .

تعتمدَالمؤسساتَالخاصةَالتي َتيدفَلمحصولَعمى َالربحَ ،سواء َكانت َمجموعة َمنَ

فيةَوالتيَتسودَفيَ
الشريكاتَأوَشركةَمساىمةَ( َوتستندَالخيرةَعمىَالمياراتَالفنيةَأوَالحر َ

عدد َمن َالمجاالت َالخدمي)َ ،عمى َبيع َخدماتيا َلمحصول َعمى َالربحَ ،وينشأ َداخلَ
َوعمى َالييئات َمن َجيةَ
المؤسسات َالتي َال َتيدف َإلى َالربح َمن َبيع َخدماتيا َمن َجية َ

أخرىَ َ،ويمكنَأنَتحصلَالمؤسساتَالعامةَعمىَبقيةَالدخلَمنَالضرائبَ .
َ
التصنيف الثاني :يتمَوفقَالمعاييرَالتالية:2
 .1حسب نوع السوق (أو حسب الزبون المستفيد )َ :وىيَكاآلتي:

َوىي َالخدمات َالتي َتقدم َلشباع َحاجات َشخصية َبحتة َمثلَ
 خدمات إستيالكيةَ :خدماتَالحالقةَوالتجميلَ،
َ
َ،و
الصحيةَ،وخدماتَالنقلََوالتصاالت َ
َ
الخدماتَالسياحيةَو

َوليذاَسميتَىذهَالخدماتَبالخدماتَالشخصيةَ .

1
2

زكيَخميلَالمساعدَ،مرجعَسبقَذكرهَ،صَ .54

بشيرَالعالقَ،حميدَالطائي ،تسويق الخدمات :مدخل استراتيجي ،وظيفي ،تطبيقي ،دارَزىرانَلمنشرَوالتوزيعََ،الردنَ،
َ،2007صَصََ .47-46
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 خدمات األعمالََ :وىيَالخدماتَالتيَتقدمَلشباعَحاجاتَالمؤسساتَ،كماَىوَالحالََ،وىناكَخدماتَيتمَبيعياَلكلَ
الخدماتَالماليةَوالمحاسبية َ
َ
فيَالستثمراتَالداريةَ،و
َوالمستخدمين َالصناعيينَ ،ولكن َبأساليب َ َوسياسات َتسويقية َمختمفةَ
من َالمستيمكين َ

َومتباينةَ َ.

 .2حسب درجة كثافة قوة العملََ:وىيَكاآلتي:

أمثمتياَخدماتَالحالقةَوالتجميلَ،الديكَورَ،
َ
 -خدمات تعتمد عمى قوة عمل كثيفةَ َ :ومنَ

يسَوخدماتَالتيَيقدمياَ
خدماتَتربيةََورعايةَالطفالَ،خدماتَالبناءَ،خدماتَالتدر َ

الطبيبَفيَعيادتوََوغيرىاَ .

 خدمات تعتمد عمى المستمزمات والمعدات الماديةَ :ومن َأمثمتيا َخدمات َالتصاالتََالصرف َاآلليَ،
َا
َوالالسمكيةَ ،خدمات َالنقل َالعامَ ،خدمات َالطعامَ ،خدمات
السمكية َ
لياَوخدماتَالنقلَالجويَوغيرىاَ .
َ
خدماتَغسلَالسياراتَأ

 .3حسب درجة اإلتصال بالمستفيد :وىيَكالتالي:

 خدمات ذات إتصال شخصي عاليَ :مثلَخدماتَالطبيبَوالمحاميَ،وخدماتَالسكنَةَوغيرىاَ َ.
َوالنقلَالجويَ،خدماتَالَرعايةَالصحيةَالشخصيةَالمباشر َ

 خدمات ذات إتصال شخصي منخفضَ :مثلَخدماتَالصَرافَالليَوخدماتَالتسويقَانتَوالخدماتَاللكترونيةَبمختمفَأنواعياَوغيرىاَ .
عبرَالنتر َ

يعةَوخدماتَ
 خدمات ذات إتصال شخصي متوسطَ :مثل َخدمات َمطاعمَالوجباتَالسر َالمسرحََوغيرىاَ .

 .4حسب الخبرة المطموبة في أداء الخدماتَ :وىيَكالتالي:

َوالمستشارين َالداريين َوالصناعيينَ
 خدمات مينيةَ :مثل َخدمات َالطباء َوالمحامين َالذىنيةَوغيرىاَ .
َ
َوالخبراءَ َ،وذويَالمياراتَالبدنيةَو

اتَ،وفالحةَالحدائقَوغيرىاََ.
َ
 خدمات غير مينيةَ:مثلَخدماتَحراسةَالعمارَ
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التصنيف الثالث :حيثَيعتمدَعمىَإعتبارَالخدمةَبمثابةَعمميةَموجيةَحسبَالتي:1
 .1خدمات معالجة الناس :تحصل َعندما َيتطمب َالمستفيد َخدمة َتتألف َعممياتيا َمنَ
كشخصَماديَ،وعميوَفأنَالخدمة َتتطمبَ
َ
إجراءاتَممموسةَتكونَموجيةَإلىَالمستفيدَ

حضَور َالمستفيد َلكي َيحصل َعمى َالخدمةَ ،ومن َأمثمتيا َخدمات َالطبيب َالموجيةَ
َ،وخدماتَالسفرَتتطمبَحضورَالمسافرَلإلنتفاعَبخدمةَالسفرَ .
لممريضَشخصيا َ

 .2خدمات معالجة الممتمكاتَ :وتحدث َعندما َيتطمب َالمستفيد َمن َمزود َالخدمة َأن َيقومَ
َواَنما َتكون َموجية َإلىَ
بإجراءات َأو َأعمال َأو َخدمات َغير َموجية َإليو َشخصياَ ،

ممتمكاتو َالماديةَ ،مثل َصيانة َالسيا ارتَ ،أو َالسكن َأو َأي َشيء َمادي َأخرَ ،وفي َىذهَ
الحالة َفأن َالمر َال َيتطمب َمشاركة َالمستفيد َبشكل َمباشر َفي َعممية َأنتاج َأو َتقديمَ

الخدمة.

 .3خدمات معالجة المعموماتَ :وىي َخدمات َموجية َلممتمكات َالمستفيدين َأو َلموجوداتيمَ
جةَالبياناتَوالخدماتَالقانونية".
َ
الغيرَممموسةَمثلَ"معال

التصنيف الرابع :حسبَالتداخلَبينَالخدماتَوالسمع:

عمىَالرغمَمنَتأكيدناَعمىَالمالمحَالمميزةَلمخدماتَبالمقاربةَمعَالسمعَ،ينبغي َأنَ

لعمميةَالنتاجَوالستفادةَمن َالخدماتَ،تختمفَتمكَالسعَمنَ
َ
نالحظَوجودَسمعَمساعدةَ
َ

خدمة َإلى َأخرىَ َ ،ويشير َ" "Kotlerإلى َأنَ َىناك َخمس َعروض َيمكن َأن َتقدمياَ

المؤسسة:2

 .1منتجات ممموسة بحتة " :"le pur produit tangibleيحتوي َالعرض َفي َىذا َالمجالَ
عمى َالسمع َالممموسة َمثلَ :الصابونَ ،معجون َالسنان َأو َالممح...الخَ ،دون َأن َيرافقَ
المنتوجَأيَخدماتَ .

1

زكرياَعزامَوآخرونَ،مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيقَ،دارَالمسيرةَ،الردنَ،2008َ،صََ .254

Philip kotlerَ,marketing managementَ,12édition, Person éducation, Paris, France, 2006,

2

p462.
14

الفصل الثاني:

أبعاد الخدمة و جودتها

 .2منتجات ممموسة مصحوبة بعدة خدمات :المؤسسةَتعرضَفيَىذاَالمجالَمنتوجَممموسَ
رئيسيَترافقوَعدةَخدماتَمثلَ:منتج َالسياراتَيبيعَزيادةَعمىَالسيارةَالضمانَوخدماتَ

الصيانة...الخَ .

َتكنولوجيا كمما َكانتَ
َ
َويرى َ"َ "LEVITTفي َىذا َالخصوص َأنو َكمما َكان َالمنتج َمعقد

العمميةَالتسويقيةَتعتمدَأكثرَعمىَجودةَالخدماتَ َوتوفيرىاَمعوَ(التقديمَ،التسميمَ،الصيانةَ،

َوالضمانَ )...بيذه َالطريقة َيمكن َالقول َأن َ"جٍُرال َموتورز"ََ
المساعد َالتقنية َ
"َ "GENERAL MOTURSتعدَكونياَمؤسسةَخدماتيةَأكثرَمنياَمؤسسةَصناعيةَ .

 .3المنتج -خدمة  :LE PRODUIT SERVICEالمؤسسةَتعرضَمنتوجَيحتويَعمىَسمعةَ
مادية َبالضافة َإلى َخدماتَ ،فالمطاعم َمثال َتعرض َالمأكوالت َوكذلك َخدماتَ ،أيضاَ

الياتفَتجمعَبينَجيازَالياتفَوالخدماتَالتصال.

يتمثلَعرضَالمؤسسةَفيَتقديمَخدماتَ
َ
 .4الخدمات المصحوبة بمنتجات أو بعدة خدمات:
أساسيةَ ،تكمميا َمنتجات َأو َخدمات َممحقةَ ،عمى َسبيل َالمثال َيتك َون َالنقل َالجوي َمنَ
التيَبدورىاَتتضمنَعدةَمنتجاتَمكممةَ(َأكلَ،مشروباتَ،
َ
خدماتَأساسيةَوىيَالنقلَو
َ

جرائدَ)...توفيرَىذهَالخدمةَيتطمبَشراءَمنتجَباىضَالثمنَوىوَالطائرةَ،لكنَالعرضَ
المقدمَىوَعبارةَعنَخدمة.

 .5الخدمات البحتة :المؤسسةَتعرضَفيَىذهَالحالةَخدمةَبحتةَ،مثالَعمىَذلكَخدماتَ
َ

َ،وىذاَالنوعَمنَالخدماتَالَتكونَمصحوبةَبمنتجات.
المحاميَ،الطبيبَالنفسي َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
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الفصل الثاني:
المطمب الثالث :المزيج التسويقي لمخدمة

بناءَعمىَماَتمَذكرهَمنَخصائصَمميزاتَلمخدماتَ،فأنَالمرَقدَيعكسَعمىَالعناصرَ

َوالكتاب َإعطاء َبعدَ
التي َتمثل َالمزيج َالتسويقي َلمخدماتَ ،فقد َحاول َالعديد َمن َالباحثين َ
متكامل َلممزيج َالتسويقي َالخدمي َمعتمدين َعمى َالعناصر َالربعة َالمكونة َلممزيج َالسمعيَ

التقميديَ َوفيماَيميَعناصرَالمزيجَالخدميَ .
 )1الخدمة:

يتزايدَاليومَالىتمامَبمسألةَتطويرَالسمعَنظراَلنناَنعيشَفيَعالمَمتغيرَ،فالسمعَالتيَ
َ
كانتَمربحةَاليومَقدَالَتكونَكذلكََفيَالغدَ،بالضافةَإلىَذلكَفإنَالسمعَالجديدةَليستَ

قديمةَأوالتيَ
َ
كلَأفضلَوأكثرَمنَالسمعَال
َ
أكثرَربحيةَفحسبَ،بلَتشبعَحاجاتَالمستيمكَبش

إنتيت َدورة َحياتياَ ،لذلك َيصبح َلزاما َعمى َالقائمين َعمى َصناعة َالخدمات َالعمل َعمىَ
تطويرىاَلتالزمَحاجاتَورغباتَمستخدميياَ َوتعملَعمىَإرضائيمَ،فأنَلمَتتمكنَالمؤسسةَ

منَالقيامَبيذاَ،فستجدَنفسياَخارجَالسوقَ .1

 .1إنتاج الخدمةَ َ:وقدَتمَتطويرَمفيومَإنتاجَالخدمةَ ،ويشير َ"َ "Eiglierإلىَأن َالختالفَ

الجوىري َالذي َيوجد َبين َسيرورة َإنتاج َالسمعة َالمادية َوسيرورة َإنتاج َالخدمةَ ،يكمنَ

فيَ :2

 -الزبونَغائبَتماماَفيَسيرورةَإنتاجَالسمع؛ َ

الزبونَحاضرَفيَسيرورةَإنتاجَالخدمةَ،فيَنفسَالوقتَيقومَباستخداميا.
َ -

1

ىاني حامد الضمورَ،مرجعَسبقَذكره ،ص صََ .31-30
Nathalie van laethem ,toute la fonction marketing, edDunod, France, 2005, p223.

2
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الشكل :)21-22( :إنتاج الخدمة « » la servuction
انجٍئخ انًبدٌخ

َ

انسثىٌ أ

انتُظٍى
انغٍر
انًرئً
"انًكتت
َ انخهفً"

( Back
)office

انسثىٌ ة
إتصبل يع
انًىظفٍٍ

انفبئذح انتً ٌحصم عهٍهب نهسثىٌ يٍ انخذيخ

Sourceَ :Jaques Landrevie, Denis Lindon, Mercator: théorie et pratique du marketing,
5émeed, Dalloz: Paris, France, 1997, p702.

الفائدة َمن َىذا َالنموذج َىو َتوضيح َوامعان َالنظر َفي َمختمف َممثمي َتقديم َالخدمةَ

ومختمفَتفاعالتيمَوىذاَيتمَعبرَعدةَمراحلَتتمثلَفي:

 تحديد َىيكل َنظام َالتفاعلَ ،حيث َأنو َيجب َتحديد َبدقة َالنتائج َالمنتظرة َمن َإنتاجَالخدمةَوتحديدَعناصرَالتفاعلَ،ونوعَودرجةَالتفاعل؛

 تكييفَعمميةَإنتاجَالخدمةَحسبَقطاعاتَالسوقَ،لذاَيجبَأنَتتسمَالخدمةَبالمرونةَفيَكيفيةَتقديميا؛

الكفاءاتَالواجبةَتوفرىاَلعمميةَإنتاجَالخدمة؛
َ
 -تحديدَالقدراتَو

َوالوكاالت َالكفيمةَ
 تحديد َالمحيط َالجغرافي َالممكن َتغطيتوَ ،وذلك َعن َطريق َالفروع َبتوزيعَالخدمةَفيَمناطقَأخرى؛

 تحديدَالتكنولوجياَالواجبَتوفرىاَلعمميةَإنتاجَالخدمة. .2الخدمة الجوىر والخدمات التكميمية :عمى َالرغم َمن َأن َبعص َالخدمات َتنتج َفيَ
المكتبَالخمفيَمنَوجيةَنظرَمقدمَالخدمةَإالَأنوَمنَوجيةَنظرَالمستفيدَفإنَالجزءَ

المؤثرَىوَالذيَينتجَفيَالوقتَنفسوَالذيَيشاركَالزبونَفيوَ،ومنوَفإنَتحقيقَرضاَ
المستفيدينَيتحققَعندماَتدركَالمؤسساتَالخدميةَحقيقة َأنوَفيَكثيرَمنَالحاالتَالَ
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يبحث َالمستفيد َعن َالخدمة َالجوىر َبمعزل َعن َالخدمات َالتكميمية َالداعمة َليا َوالتيَ

منَشأنياَأنَتأثرَعمىَمدركاتَالزبونَوعمىَتقييموَلداءَالخدمة.1

وبناءاَعمىَذلكَفإنَالخدمةَعادةَتتألفَمنَحزمةَمتنوعةَمنَالخدماتَالممموسةَ
ًَ

وغيرَالممموسةَويمكنَتصنيفياَإلىَقسمينَىماَ:الخدمةَالجوىرَ،والخدماتَالتكميميةَ،
وقد َطورت َعدة َنماذج َلتوفير َفيم َأدق َوأشمل َلييكمية َالخدمات َومن َأبرزىا َالنموذجَ

الجزئيَلـ "Shoestack":كًب ٌىضحهَالشكلَأدناهَ :

الشكل رقم) :(22-22النموذج الجزئي لـ :شوستاك ""Shoestack

َ
المصدرَ:رجيمَنورَالدينَ،دور سياسة الترويج في تسويق الخدمات المصرفية-دراسة حالة الوكالة)َ،(748بنكَالفالحةَ
والتنميةَالريفيةَ،-مذكرةَلنيلَشيادةَالماجستيرَ،تخصصَتسويقَ،جامعةَسكيكدةَ،الجزائرَ،2008َ،صَ .24

يمثل َالشكل َدائرة َمركزىا َالمنفعة َالجوىر" "Core benefitوالتي َتعتبر َالحاجة َالساسيةَ

التي َيسعى َالمستفيد َلشباعيا َوتكون َمحاطة َبسمسمة َمن َالخدمات َأو َالمنافع َالمحيطةَ
والخاصةَبكلَمنتجَوكماَيحدثَفيَالجسامَالكيميائية َفإنَأيَتغييرَيطرأَعمىَأيَعنصرَ

منَالعناصرَمنَشأنوَأنَيغيرَطبيعةَالخدمةَكمياَوقامتَ"َ"Shoestackبالتمييزَبينَالعناصرَ
 4رجيمَنورَالدينَ،دور سياسة الترويج في تسويق الخدمات المصرفية-دراسة حالة الوكالة)َ،(748بنكَالفالحةَوالتنميةَ
الريفيةَ،-مذكرةَلنيلَشيادةَالماجستيرَ،تخصصَتسويقَ،جامعةَسكيكدةَ،الجزائرَ،2008َ،ص.25
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الممموسةَوغيرَالممموسةَالمساعدةَفيَإنتاجَالخدمةَ،حيثَأنوَكمماَزادتَالممموسيةَالخدمةَ
فإنَضرورةَتقديمَأدلةَبخصوصَمزاياَوجودَالخدمةَتتعاظمَبإعتبارَأنَالمستفيدَيرغبَدائماَ

فيَالشيءَالممموسَوالمحسوسَ .
 )2تسعير الخدمات:

يعد َالتسعير َمن َعناصر َالمزيج َالتسويقي َالخدمي َالحيويةَ ،كما َأن َتسير َفي َقطاعَ

الخدماتَيعدَمنَالق ارراتَالستراتيجية.

يعبر َالسعرَعنَقيمةَالسمعةَأوَالخدمةَ،سواءَكانَمنَواجيةَنظر َالبائعَأوَمنَواجيةَ

نظرَالمشتريَ َ،ويعتبرَالتسعيرَمنَالمشاكلَالتيَتواجوَالمؤسساتَالخدميةَعندَقيامياَبتسعيرَ
منتجاتياََ،وخاصةَأنَالخدماتَىيَغيرَممموسةَ،أنَأسعارَالخدماتَتمثلَإنعكاسَلتوليفةَ

ديمَموادَ(َماءَشروبَ،المسكنَ،السفرَ،الترقيةَ،النارة.1)...
َ
تتضمنَتق

كماَأنَعمميةَالتسعيرَتخضعَلمجموعةَمنَالعتباراتَنذكرَمنياَ َ:

َوادراك َماَ
 صفة َالالممموسية َليا َالعديد َمن َالتطبيقات َالتسعيريةَ ،كون َصعوبة َفيم َىذاَقدَيتأثرَبالمحتوىَالماديَلمنتجَ
َ
يحصمونَعميوَمقابلَماَيدفعونَمنَنقودَ َ،ولكنَ
الخدمةَالمقدمةَ َوفيَالنيايةَقدَيخضعَالسيرَلعمميةَالتفاوضَبينَالمشتريَوالبائع؛ َ

 تدخل َالدولة َفي َتحديد َأسعار َالخدمات َالساسيةَ ،كخدمات َالنقلَ ،الصحةَ ،خدماتَالتعميم؛ َ

 عدمَإمكانيةَإنتاجَالخدمةَمقدماَإلىَصعوبةَواضحةَعمىَمحاوالتَمؤسسةَماَلتسعيرَالخدمةَفيَفتراتَإزديادَالطمبَوتراجعَفيَالطمبَعمييا.

َ

 )3توزيع الخدماتَ :

يعدَالتوزيعَمنَالنشاطاتَالميمةَفيَمجالَالخدماتَ،إذَتتأثرَبيا َعممية َإختيارَمنافذَ

التوزيعَ َ ،وبشكل َخاص َيتم َالتأكيد َعمى َإنتاج َأو َتكوين َقنوات َمباشرة َبين َمنتج َالخدمةَ

َوالمستفيدَكماَفيَمجاالتَالطبَوالياتفَوالنقلَوغيرىاَ .

يجبَأنَترتكزَإستراتيجياتَالتوزيعَلمم َؤسسةَالخدميةَعمىَبعضَالقضاياَمثلَ :2

1

محمدَمحمودَمصطفىَ،مرجعَسبقَذكرهَ،ص.158

َ2محمدَعبدَالعظيمَأبوَالنجا ،التسويق المتقدمَ،الدارَالجامعيةَ،مصرَ،2008َ،صََ .121
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 -عددَمنافذَالتيَتقدمَالخدمة؛ َ

 ىلَيكونَالتوزيعَمباشرَأمَغيرَمباشر؛ َ -موقعَتقديمَالخدمة؛ َ

 الجدولَالزمنيَلتوفيرَالخدمة. )4ترويج الخدمات:

تختمفَعممياتَترويجَالخدماتَعنَعمميةَترويجَالسمعَبصفةَأساسيةَمنَناحيةَالىميةَ

َ،عمماَبأنَإيجادَوسائلَإتصالَفعالةَلمترويجَأمرَواردَ
َ
النسبيةَلبرنامجَالتسويقَفيَمعظميا
فيَمجالَالمنتجاتَالممموسةَوغيرَممموسة.

منَالعناصرَالتيَتعتمدَعميياَالمؤسسةَالخدميةَفيَترويجَخدماتياَماَيميَ:1العالنَ،

االتصالَالشخصيَ،الدعايةَ،تنشيطَالمبيعاتَ(يتمثلَفيَالمعامالت)َ .
 )5العناصر المميزة لممزيج التسويقي الخدمي:

بالضافة َإلى َعناصر َالمزيج َالتسويقي َالربعةَ ،ىناك َثالثة َعناصر َأخرى َيتميز َبياَ

التسويقَالخدميَ،وىيَ :

 .1الناس :ويتضمنَذلكَكافةَالفرادَالمشاركينَفيَتقديمَالخدمةَوتسييمياَلمعميلَومنَثمَ
تأثيرَذلكَعمىَدرجةَرضاَالعميلَعماَيتمقاهَمنَخدمةَ،ويتضمنَكافةَالعاممينَفيَ

المؤسسةَوالمؤيدينَلمخدمةَبشكلَأوَبآخرَوكذلكَالمستيمكينَاآلخرينَالموجودينَفيَ

البيئةَوالمحيطَالذيَتقدمَفيوَالخدمة.2

 .2العمميةَ :وتشمل َعمى َكافة َالنشطة َوالعمميات َالتي َتؤدي َأثناء َتقديم َالخدمة َوادارةَ
التفاعلَبينَمقدمَالخدمةَومتمقيياَ .3

 .3الشواىد المادية :بسبب َالخاصية َالغير َالممموسة َلمخدماتَ ،فعمى َرجال َالتسويقَ
االىتمام َبعممية َالتخطيط َالكتساب َالخدمةَ ،وبما َيجعميا َآلن َتكون َأقرب َلمعنصرَ

1
4

زكي خميل المساعد ،مرجع سبق ذكرهَ،صَصَ .118،117
طارقَعبدَالفتاحَالشريعيَ،التسويق-التسويق السياحي ،التسويق الفندقيَ،-مؤسسةَحورسَالدوليةَ،مصرَ،2007َ،
صَ .185

َ 4نفسَالمرجعَ،صََ .185
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الفصل الثاني:

َوالمستمزمات َالمستخدمة َفي َإنتاج َالخدمةَ
الممموسَ ،من َخالل َالدوات َوالتجييزات َ

بالشكلَوالمضمونَالذيَيمكنَأنَتقدمَبوَلمزبون.1
َ

َََمماَسبق َيمكنَالتعبير َعنَالتسويقَفيَالمؤسسة َالخدميةَعمى َأن َلوَعدة َأصناف َكماَ

يبنوَالشكلَأدناهَ :

الشكل(َ:)03-02أصناف التسويق في الخدمات
يؤسسخ
تسىيق خارجي

زثبئٍ

تسىيق داخلي

تسىيق تفاعلي

عبيهٍٍ

Sourceَ: Philip Kotler, Marketing management,12ed, Pearson éducation
Paris, France, 2006, p462.

َََََََيتضحَمنَالشكلَأنَالتسويقَالخدميَلوَثالثةَأصنافَ :
 -تسويقي داخميَ :ىو َمختمف َالنشطة َالتي َتقام َعمى َالمستوى َالداخمي َلممؤسسةَ،

كتدريب َالعاممين َوتأىيميم َلعمميات َتقديم َالخدماتَ ،والسعي َلتحقيق َالرضا َلدييم َمنَ

أجلَتقديمَالداءَالفضل.

 تسويق خارجيَ :ىو َعبارة َعن َالتسويق َالظاىر َمن َالخارجَ ،كالحمالت َالترويجيةَ،َوالىتمامَبالجمالياتَوالمظاىرَالخارجيةَلنقاطَتقديمَالخدمات.

 -تسويق تفاعميَ:يعدَىذاَالنوعَجوىرَعممياتَتقديمَالخدماتَلنَىذهَالخيرةَتتميزَ

بالالممموسيةَوآنيةَالستيالكَ،لذاَتمعبَالعالقاتَالشخصيةَمعَمستيمكَالخدمةَدوراَ

كبيراَفيَتحقيقَالشباعَلديو.
َ
َ

4

بشيرَالعالق ،حميدَالطائيَ،مرجعَسبقَذكرهَ،صَص.356،355
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المبحث الثاني :جودة تقديم الخدمة وتقيميا
َوأصبحت َالجودة َىيَ
لقد َأصبح َالىتمام َبالجودة َالخدمة َوكيفية َتقديميا َظاىرة َعالمية َ

َوالستم اررية َفي َوسط َالمحيط َالتنافسي َالذي َتنشط َفيوَ
الوظيفة َالولى َلضمان َالبقاء َ

المؤسسات َالخدميةَ ،ويعد َموضوع َالجودة َمن َالمواضيع َالتي َتصدرت َإىتمامات َالباحثينَ

الكاديميين َعمىَحدَسواءَ َ،وقدَنجحَعنَذلكَالعديدَمنَالدراساتَالتيَإىتمتَبمعالجةَليسَ

موضوعَجودةَالسمعَالماديةَفحسبَوانماَجودةَالخدمةَكذلكَ،إذَيعتبرَموضوعَجودةَالخدمةَ

محلَإنشغالَالكثيرَمنَالباحثينَوالمينيينَبمجالَتسوقَالخدماتَ .
المطمب األول :مفيوم جودة الخدمة

تعدَجودةَالخدمةَسالحاَتنافسياَميماَ،تستخدموَمعظمَالمؤسساتَلجذبَالزبائنَوتحقيقَ

التميزَوالريادةَفيَالسوقَ َ،وفيماَيمىَتوضيحَلمفيومَجودةَالخدمةَ .
 )1تعريف جودة الخدمة:

ائيَوالبعدَالشخصيَ
عرفتَجودةَالخدمةَعمىَأنياَ"َتمكَالجودة َالتيَتشملَعمىَالبعدَالجر َ

كأبعادَميمةَفيَتقديمَالخدمةَذاتَالجودةَالعالية"َ .1

يشيرَىذاَالتعريفَ ،إلىَأنَجودةَالخدمةَىيَمحطةَالتفاعلَبينَالبعدَالجرائيَوالبعدَ

الشخصيَ،مماَيستوجبَضرورةَالىتمامَبياذينَالجانبينَفيَتقديمَالخدمةَ .

َوالمقصود َبجودةَ
كما َعرفت َجودة َالخدمة َعمى َأنيا"َ :التفوق َعمى َتوقعات َالعميل"َ ،2

الخدمة َفي َىذا َالتعريفَ ،أن َتتفوق َالمؤسسة َفي َخدماتيا َالتي َتؤدييا َفعميا َعمى َمستوىَ

التوقعاتَالتيَيحممياَالزبونَإتجاهَىذهَالخدماتَ .

وبنفسَالمنطقَ،توصلَكلَمنَ)َ(Lewis and Boomsإلىَأنَجودةَالخدمةَىيَمفيومَ

يعكسَمدىَمالئمةَالخدمةَالمقدمةَبالفعلَلتوقعاتَالمستفيدَمنياَ .3
1مأمونَسميمانَالدراركةَ،مرجعَسبقَذكرهَ،صََ .181

2ريتشاردلَويميامزَ،أساسيات إدارة الجودة الشاممةَ،ترجمةَونشرَمكتبةَجريرَ،1999،صَ .39

3ثابتَعبدَالرحمانَإدريس ،كفاءة وجودة الخدمات الموجستية :مفاىيم أساسية وطرق القياس والتقييمَ،الدارَالجامعية
مصر،2006َ،صَ .291
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َوىذا َمنَ
مما َسبق َيتبين َلنا َأن َالذي َيحكم َعمى َجودة َالخدمة َىو َالمستفيد َالفعمي َمنياَ ،

خاللَمقارنتوَبينَتوقعاتوَ َوبينَالداءَالفعميَلمخدمةَالتيَيحصلَعميياَ ََ.

َوقد َإعتبر َالمؤلف َخضير َكاظم َحمودَ ،جودة َالخدمة َبأنيا َتعتبر َمن َالمجاالت َالرئيسيةَ

التي َيمكنَلمنظماتَالخدماتَأن َتتميزَبياَوىي"َ :تقديمَنوعيةَعاليةَوبشكلَمستمرَ َوبصورةَ
تفوقَقدرةَالمنافسينَاآلخرين"َ .1

كماَيقصدَبجودةَالخدمة"َ:جودةَالخدماتَالمقدمةَسواءَكانتَالمتوقعةَأو َالمدركةَ ،أيَ

التيَيتوقعياَالزبائنَأوَالتيَيدركونياَفيَالواقعَالعمميََ،وىيَالمحددَالرئيسيَلرضاَالمستيمكَ
أو َعدم َرضاه َ َوتعتبر َفي َالوقت َنفسو َمن َالولويات َالرئيسية َلممؤسسات َالتي َتريد َتعزيزَ
مستوىَالنوعيةَفيَخدماتيا".2

يشيرَىذاَالتعريفَإلىَثالثَنقاطَرئيسيةَىيَ :

 .1ترتبَمستوياتَجودةَالمنتجَالخدميَإلىَثالثَمراتبَىيَ :
 جودةَالخدمةَالمتوقعةَ َ ،وتعرفَعمىَأنيا"َتمثلَتوقعاتَالعميلَلمستوىَجودةَالخدمةَالمقدمةَ ،وتعتمد َعمى َإحتياجات َالعميل َوخبراتو َ َوتجاربو َالسابقة َوثقافتو َواَتصالوَ

باآلخرين"3؛ َ

 جودة َالخدمة َالفعميةَ َ ،وتتمثل َفي َالمستوى َالفعمي َلداء َالخدمةَ ،فيي َالجودة َالتيَيشعرَبياَالزبونَأثناءَتجربةَحصولوَالفعميَعمىَالخدمة؛ َ

 جودةَالخدمةَالمدركةََ،وىيَالجودةَالتيَيدركياَالزبونَعندَقياموَبالمقارنةَبينَالجودةَالمتوقعةَوالجودةَالمدركةَ .
َ

 .2تعتبرَجودةَالخدمةَالمقدمةَمنَأىمَالعواملَالمؤثرةَعمىَدرجةَرضاَالزبونَ .

 .3تعد َجودة َالخدمة َالمقدمة َمؤش ار َتنافسيا َميما َتعتمد َعميو َالمنظمات َفي َتدعيم َمركزىاَ
التنافسيَ .

 ىذاَماَيمميوَنموذجَتحميلَالفجواتَفيَقياسَمستوىَجودةَالخدماتَ،لإلطالعَأكثرَأنظرَالصفحةَ70منَالبحثَ .

ََ1خضيرَكاظمَحمودَ،إدارة الجودة وخدمة العمالءَ،دارَالمسيرةَلمنشرَوالتوزيعَوالطباعةَ،الردنَ،2002َ،صَ َ.215
ََ2مأمونَسميمانَالدراركةَ،مرجعَسبقَذكرهَ،صََ .181

َ 3عبد َالقادر َبريشَ ،جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية لمبنوكَ ،فيَمجمةَاقتصادياتَشمال َإفريقياَ،
العددَالثالثَ،ديوانَالمطبوعاتَالجامعيةَ،الجزائرَ،ديسمبرَ،َ2005ص.258

َ
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كماَينظرَالباحثونَإلى َجودةَالخدماتَمنَوجيةَنظرَداخمية َبأنيا َتعبرَعنَموقفَالدارةَ،

َوأخرى َخارجية َتعبر َعن َموقف َالزبائنَ َ ،وتقوم َوجية َالنظر َالداخمية َعمى َأساس َااللتزامَ
بالمواصفات َالتي َتكون َالخدمة َقد َحققت َعمى َأساسيا َ(الجودة َالمطابقة)َ ،أما َوجية َالنظرَ

الخارجيةَفتركزَعمىَالجودةَالمدركةَمنَقبلَالزبونَ .
المطمب الثاني :أبعاد جودة الخدمات

إن َالدرجة َالتي َتستطيع َبيا َالمنتجات َأن َتحقق َالغرض َالساسي َمن َتقديمياَ ،تعتمدَ

عمى َعدة َأبعاد َتتعمق َبرضا َالمستيمك ََوجودة َالخدمة َكمفيوم َثالثي َالبعادَ ،وتتمثل َىذهَ
البعادَفيماَيمي:1

 الخدمة المقدمة (الجودة الوظيفية)َ :تتمثل َفي َالكيفية َالتي َيتم َبيا َنقل َالجودةَالفنيةَ،وتشيرَإلىَالعالقاتَالتفاعميةَبينَمقدمَالخدمةَوالزبون.

 -الجودة الفنيةَ:تشيرَإلىَالجوانبَالتقنيةَالمستخدمةَفيَإنتاجَالخدمة.

 المحيط الذي تم فيو إنتاج الخدمةَ :يشيرَإلىَماَيتوفرَعميوَالمكانَالذيَيتمَفيوَإنتاجَالخدمةَمنَإمكاناتَمادية.

كماَيمكنَعرضَىذهَالبعادَالثالثةَبشكلَأكثرَتفصيالَعمىَالنحوَالتاليَ :2
 )1البعد الوظيفي :يتمثلَفيَطريقةَوأسموبَتقديمَالخدمةَإلىَالزبونَ،وىوَيرتبطَأساساَ
بالتفاعلَالشخصيَبينَمقدمَالخدمةَومتمقيياَ،ومنَأىمَدالئمياَأوَمعاييرىاَمايميَ :

 .1التعامل :ويتضمنَأسموبَبناءَوتدعيمَوتوطيدَالعالقةَالطيبةَمعَالزبائنَ،وتفاديَ
خسارة َالزبون َغير َالراضيَ ،وتوفير َمناخ َإيجابي َلمعمل َيشيع َالىتمام َبالزبونَ،

أخير َتحقيق َوالء َالزبونَ
والتزام َالدارة َبإرضاء َالزبونَ ،وربط َالزبون َبالمؤسسةَ ،و ًا

لممؤسسة.

Ramla, Mezghenniَ ,Le rôle du marketing dans le management de la qualite des

1

services: casd'une entreprise de distribution,َ La revue des sciences de gestion, n208,
2004, p154.

 2طارقَعبدَالفتاحَالشريعيَ،مرجعَسبقَذكرهَ،صَص.194-192
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 .2الكفاءةَ :تعني َإمتالك َمقدم َالخدمة َلكفاءة َالقدرات َوالميارات َوالمعارف َالالزمةَ
لداءَالخدمةَبمستوىَثابتَمنَالجودةَمعَرغبتوَفيَتحقيقَذلك.

 .3اإلستجابةَ :تعنيَسرعةَتمبيةَمقدمَالخدمةَلطمباتَالعمالءَوحلَمشكالتيمَ،ومدىَ
رغبتوَواستعدادهَالتمقائيَلذلك.

 .4فيم ومعرفة الزبونَ:تعنيَمدىَقدرةَمقدمَالخدمةَعمىَإدراكَومعرفةَوفيمَحاجاتَ
ورغباتَوتوقعاتَالزبونَ،معَمنحوَالىتمامَالشخصيَالكافي.

 .5الثقةَ :تعنيَمدىَإقتناعَالزبونَبميارةَوخبرةَمقدمَالخدمةَ،وبمدىَمصداقيةَوأمانةَ
كافةَالبياناتَوالمعموماتَالمتحصلَعمييا.

َ

 )2البعد الفني :يتمثلَفيَمستوىَجودةَالخدمةَالنيائيةَالتيَيتحصلَعميياَالزبونَ،ومنَ
أىمَأدلتياَأوَمعاييرىاَمايمي:

 .1األمان :وىوَيعنيَخموَالخدمةَالمقدمةَمنَالمخاطرَمصادرىا.

 .2اإلعتماديةَ :وتعنيَقدرةَالمؤسسةَعمىَتقديمَالخدمةَبمستوىَثابتَمنَالجودةَومنَ
أولَمرةَيطابقَالمستوىَالذيَوعدتَبوَزبائنيا.

 .3القيمةَ :وتعنيَأنَيكونَمجموعَالمنافعَالتيَيحصلَعميياَالزبونَأكبرَمنَالسعرَ
المدفوعَلمحصولَعمىَالخدمة.

 .4الفوريةَ:وتعنيَسيولةَحصولَالزبونَعمىَالخدمةَفيَالوقتَوالمكانَالمناسبين.
 )3الصورة الذىنية لممنظمين لدى الزبون :يتمثلَفيَكيفيةَإدراكَالزبونَلشكلَالمؤسسةَ

الخدميةَالتيَيتعاملَمعياَ،وتتكونَىذهَالصورةَنتيجةَتفاعلَالبعدينَالوظيفيَوالفنيَ

لدىَالزبونَ،فضالَعنَمجموعةَعواملَأخرىَ،ىي:

 .1اإلتصال :ويشملَنوعينَمنَالتصالَ،أوليماَ:بينَالمؤسسةَوزبائنياَوذلكَلتعريفيمَ
بالخدماتَالمقدمةَوأسعارىاَومواصفاتياَوزمنَأداءَالخدمةَوغيرىاَمنَالمعموماتَ،

كذلك َالنصات َلشكاوى َالزبائن َوذلك َلمعمل َعمى َحمياَ ،وثانييماَ :بين َالزبائنَ

بعضيمَالبعضَلتبادلَالخبراتَفيماَبينيم.
َ

45

أبعاد الخدمة و جودتها

الفصل الثاني:

 .2اإلعالنَ :فالعالن َيساىم َفي َرسم َصورة َذىنية َمستيدفة َعن َالمؤسسة َلدىَ
العاممينَوذلكَمنَخاللَالتأكيدَعمىَبعضَالقيمَكاوفاءَ،اللتزامَوالتعيدَ،وحمايةَ
الزبائنَ،والمانَوغيرىا.

 .3الجوانب الممموسة :تتضمنَجميعَالتسييالتَالماديةَالمرتبطةَبالخدمةَمثلَالمبانيَ
والتخطيطَالداخميَوالجيزةَوالمعداتَ،كذلكَظروفَالعملَمثلَالنظافةَوالضاءةَ

والديكورَوغيرىاَ .

كماَيمكنَدمجَأىمَالبعادَالتيَتتحدَمنَخاللياَجودةَالخدماتَفيَخمسةَنقاطَ،والتيَ
إعتمدَعميياَالباحثانَفيَالدراسةَالميدانيةَفيَىذاَالبحثَ :

الشكل رقم) :(24-22أبعاد جودة الخدمة
الولوىسيت

اإلعتواديت

التعاطف
أثعبد جىدح
انخذيبد

الوىثىقيت

اإلستجابت

َ

المصدرَ:منَإعدادَالباحثان.

يمكنَالعتمادَعمىَىذهَالعناصرَكدالالتَلمبحثَفيَمستوىَجودةَالخدماتَالمقدمةَلمزبونَ :
 .1الممموسية :التسييالتَالماديةَ،المعداتَ،ظيورَالشخاصَفيَالوحدةَالواحدة.
 .2االعتمادية :القدرةَعمىَإنجازَالخدمةَالمطموبةَبأداءَصحيحَ،ودقةَوثبات.

 .3االستجابة :القدرةَعمىَتقديمَالخدمةَبسرعةَ،ومساعدةَالزبائنَباستمرارَعندَالطمب.
 .4الموثوقية :القدرةَعمىَكسبَثقةَالزبونَوجعموَيشعرَبالمان.
 .5التعاطف :االتصالَالجيدَمعَالزبونَ،وتفيموَوالعنايةَبو.
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الفصل الثاني:
المطمب الثالث :خطوات تحقيق الجودة في الخدمة ومشاكميا

َنعرضَخاللَىذاَالمطمبَكلَمنَخطواتَتحقيقَالجودةَفيَالخدماتَ،وَالمشاكلَالتيَ

تعترضَىذهَالعممياتَعمىَالتواليَ :

 )1خطوات تحقيق جودة الخدمةَ :

منَأكثرَالخطواتَشيوعاَفيَتحقيقَالجودةَفيَخدمةَالمستيمكَنذكرَمماَيميَ :1
 إظيارَالمواقفَاليجابيةََإتجاهَالخرين؛ َ -العملَعمىَتوفيرَحاجاتَالمستيمك؛ َ

 -التأكدَمنَإستم ارريةَالزبائنَفيَالتعاملَمعَالمؤسسةَ َ.

 .1إظيار المواقف اإليجابية إتجاه األخرين:

يعدَجذبَإنتباهَالزبائنَواثارةَإىتماميمَ،منَخاللَالمواقفَاليجابيةَالتيَيظيرىاَ

مقدميَالخدماتَ،أساساَىاماَلنجاحَالمؤسسةَفيَتحقيقَرضاَالمستيمكَ َوكسبَوالئوَ .

وتتمثلَأىمَىذهَالمواقفَفيَ :

 -إىتمامَالموظفَبمظيرهَأثناءَتقديمَالخدمة؛

َوالتمخيصَ
َوالتركيز َلمعرفة َحاجات َالزبائنَ ،مع َتجنب َالمقاطعة ََ ،
 الصغاء َفيَالنيايةَلمتأكيدَمنَفيمَإحتياجاتيمَ؛ َ

 الىتمام َبمغة َالجسد َ(اليماءات) َ َويمكننا َالشارة َفي َىذا َالصدد َإلى َأربعَمجموعاتَمنَلغةَالجسدَيمخصياَالجدولَالتاليَ:

الجدول رقم) :(21-22اإليماءات اإليجابية والسمبية لمقدم الخدمة
رسائل إجابية

رسائل سمبية

 عندماَيكونَالوجوَمترخيََومتحكمَفيو َ

 الوجوَقمقَومتجيم َ

 عندماَتكونَالبتسامةَطبيعيةَ َومربصة َ

 البتسامةَمفقودةَومصطنعة َ

 الحفاظ َعمى َالتصال َبالعين َعند َالحديث َأوَ  نجنبَالتصالَبالعينَعندَالحديثَأوَالنصات
النصاتَلألخريين َ
 حركةَالجسدَمسترخيةَومعَذلكَمتأنيةَومنظمة َ

ََ
 حركةَالجسدَمتعجمةَ َومرفوعة َ

المصدرَ:مأمونَسميمانَالدراركةََ،مرجعَسبقَذكرهَ،صََ .196
ََ1مأمونَسميمانَالدراركةَ،مرجعَسبقَذكرهَ،صَصَ .201-194
َ
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 .2تحديد حاجات الزبون:

تتمثلَأىمَحاجاتَالزبونَفيَ َ:

 -الحاجةَلمفيمَ،إذاَيجبَأنَتفسرَالرسائلَالتيَيبعثَبياَالزبائنَبصورةَصحيحة؛ َ

 الحاجةَلمشعورَبالترحيبَ،فالبدَأنَيشعرَالزبونَبأنَطمبوَميمَبالنسبةَلمموظف؛ َاءاتَالخدمةَبعنايةَوىدوء؛ َ
َ
شرحَإجر
 -الحاجةَلتمقيَالمساعدةَ،والنصحَ َ،و َ

تياحَوالتخفيفَعنَقمقيم.
 -الحاجةَلمراحةَ،إذَيحتاجَالزبونَإلىَالشعورَبالر َ

 .3العمل عمى توفير حاجات الزبائن:

يتمَتحقيقَىذهَالخطواتَمنَخاللَماَيميَ َ:

 -يجبَأنَتقدمَالخدماتَخاللَفترةَزمنيةَمناسبةَوفيَالوقتَالمناسب؛ َ

 -يجبَأنَيحصلَمقدمَالخدمةَعمىَالتدريبَوالمعرفةَ،والمياراتَالمناسبة؛ َ

 َوالوفاء َبالحاجات َالساسية َلمزبائنَ ،كالترحيب َبالزبون َبصورة َودية َوجيمو َيشعرَبالرتياحَ .

 .4التأكيد من إستمرارية الزبائن في التعامل مع المؤسسة:

يأتيَالتأكدَمنَإستم ارريةَالزبائنَبالتعاملَمعَالمؤسسةَعنَطريقَ :

 -الىتمامَبشكاوىَالزبائنَ ،وذلكَبالصغاءَإلىَشكاوييمَ َوشرحَالجراءاتَالتيَسيتمَ

إتخاذىا َلمعالجة َىذه َالشكاوىَ َ ،وفي َالخير َتقديم َالشكل َإلي َالزبون َنتيجة َقياموَ

بعرضَالشكوىَ .

 محاولةَمقدميَالخدماتَكسبَالزبائنَذويَالطبعَالصعبَ،منَخاللَالمحافظةَعمىَىدوئيمَوالصغاءَإلييمَ .

 إجراءَإستطالعاتَمستمرةَآلراءَالزبائنَحولَمستوىَجودةَالخدمةَالمقدمةَليمَوتقييمَستطالعَوالتقييمَتعدَمعيارَلمحكمَعمىَمدىَنجاحَالمنظمةَفيَتمبيةَ
َ
لياَ ،فنتائجَال
متطمباتَالزبائنَوتوقعاتيمَ .

 إضافة َإلى َىذاَ ،تستخدم َنتائج َالستطالع َفي َإدخال َالتحسينات َالمستمرة َعمىََوىذا َإنطالقاً َمن َأن َالزبون َىو َالمصدر َلممعمومات َوالفكارَ
خدمات َالمؤسسةَ ،
الجديدةَ،والشكلَأدناهَيبينَذلك:
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الفصل الثاني:
الشكل رقم( :)25-22آلية إستقصاء الزبائن
أراء إجبثٍخ
إستقصبء رأي
َ انسثبئٍ

يعهىيبد راجعخ
أراء سهجٍخ

إستًرار انرضب

َ

ٌستفٍذ يٍ األراء
فً إٌعبدح تصًٍى
أوانخذيخ

رضب أعهى يٍ
انرضب انسبثق

ََ

انقًٍخ انتً
ٌحصم عهٍهب
انسثىٌ أكجر
ثبستًرار

خذيخ
جذٌذح أو يعذنخ

َ

المصدرَ:عمرَوصفيَ،المنيجية المتكاممة اإلدارة الجودة الشاممةَ،دارَوائلَلمنشرَ،الردنَ،2001َ،ص.160

يتضحَمماَتقدمَأنَإستطالعَرأيَالزبائنَوتقييميمَ،يعدَوسيمةَفعالةَلمعرفةَماَإذاَحققتَ

المنظمة َىدفيا َفي َإرضاء َزبائنيا َأم َالَ ،ىذا َمن َجية َ َومن َجية َأخرى َسيتولد َلدى َالزب َونَ
ءَمنَالمنظمةَ،وىذاَماَ
َ
قناعةَبأنوَيتعاملَمعاممةَخاصةَ،وسيدركَمن َخاللَإحساسوَأنوَجز

سيدفعوَلنَيظيرَلياَوبشكلَإجابيَماَيريدهَ .

بيذاَتكونَالمنظمةَقدَحددتَماَيمكنَأنَتفعموَلالحتفاظ َبزبائنياَ َوماذاَيمكنَأنَتفعموَ

لمحصولَعمىَزبائنَجددَمنَالمنافسينَ .
 )2مشكالت تحقيق جودة الخدمات:

ىناك َعدة َمشاكل َتكون َعائقا َأما َتحقيق َالجودة َفي َالخدمات َالمقدمةَ ،البد َلممؤسسة َأنَ
تدركياَبشكلَفعالَلتجنبياَبغيةَالوصولَإلىَمستوياتَالجودةَالمطموبةَ،إذَيمكنَتمخيصَىذهَ

المشاكلَفيَالنقاطَالتاليةَ :1

 عدمَرضاَالعميلَالداخميَ)مقدمَالخدمة(؛ -قصورَوضعفَكفاءةَمقدمَالخدمة؛

 -قصورَوضعفَالتدريبَعمىَتقديمَالمستحدثةَأوَالضافية؛

 -عدمَإعطاءَالزبونَالىتمامَالكافيَواشعارهَبالتفردَوالخصوصية؛

4

طارقَعبدَالفتاحَالشريعيَ،مرجعَسبقَذكرهَ،صَصَ.194،195
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الفصل الثاني:

 الىتمام َبالربحية َفي َالجل َالقصيرَ ،مما َيؤدي َإلى َالسعي َلتخفيض َتكمفة َإنتاجَوتسويقَالخدمةَوالتضحيةَبالجودة؛

 قصورَوضعفَإتصالَالمؤسسةَبزبائنيا؛ -الفشلَفيَتحديدَتوقعاتَالزبائن؛

 -عدمَالنصاتَلشكاوىَالزبائنَواىتماماتو؛

 بطءَحلَمشكالتَجودةَالخدمةَوعدمَمتابعتياَ .المطمب الرابع :مؤشرات تقييم جودة الخدمة ونماذج قياسيا

إنَالتعرفَعمىَالمؤشراتَالتيَيمجأَإليياَالزبائنَلمحكمَعمىَجودةَالخدمةَالمقدمةَإلييمَ

وتحديد َنماذج َقياسياَ ،يعد َمن َالموضوعات َالتي َإستوجبت َإىتمام َالكثير َمن َالباحثينَ

َوالداريينَ .

 )1مؤشرات تقييم جودة الخدمة

ََََََََإىتمام َالباحثون َفي َمجال َدراسة َالخدمةَ ،توصموا َإلى َإيجاد َالمؤشرات َالتي َيعتمدَ

َ،وعمىَماَ
عميياَالزبائنَفيَتقييميمَلجودةَالخدمةَالمقدمةَإلييمَوىذاَلإلطالعَعمىَمستواىا َ
تتطمبوَمنَتحسيناتَلكسبَرضاَالزبائنَووالئيم.

بتحديدَأىمَالمؤشراتَالمعتمدةَفيَالحكمَعمىَجودةَالخدمةَ،وتتمثلَىذهَالمؤشراتَفيَ :1

 .1اإلعتمادية َ :Reliabilityونعنيَبياَ ،مدى َقدرةَمقدمَالخدمةَعمىَأداءَالخدمةَالمطموبةَ
بدرجةَعاليةَمنَالدقةَوالتقانَ .
َ
منوَ َ،و

 .2اإلستجابة َ:Responsive Nessوتشيرَإلىَرغبةَواَستعدادَلتقديمَالخدمةَ َومساعدةَالزبائنَ
ميماَكانتَالظروفَ .

َوالمعرفة َالالزمة َلداءَ
 .3الكفاءة َ َ :compétenceوتعني َإمتالك َمقدمي َالخدمات َلمميارة َ
الخدمةَ .

 .4سيولة الحصول عمى الخدمة

َ :Accessوالمقصود َبياَ ،سيولة َالتصال َ َوتيسرَ

الحصول َعمى َالخدمة َمن َطرف َالزبون َلتقصير َفترة َإنتظار َالحصول َعمى َالخدمةَ،

وتوفيرَعددَكافيَمنَمنافذَالحصولَعميياَ .
1عبدَالقادرَبريشَ،مرجعَسبقَذكرهَ،صَصَ .257-255
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امَ،والمطفَ
 .5المياقة  :Courtesyونعني َبياَ،تمتعَمقدميَالخدماتَبروحَالصداقةَ،واالحتر َ
ملَكاالستقبالَالطيبَمعَالتحيةَوالبتسامةَمعَالزبائن.
َ
فيَالتعا

 .6اإلتصال َ :Communicationيقتضى َىذا َالمؤشرَ ،تزويد َالزبائن َبالمعمومات َوبالمغةَ
التيَيفيمونياَ َ،وتقديمَالتوضيحاتَالالزمةَحولَطبيعةَالخدمةَ َوتكمفتياَ .

اعاةَمقدميَالخدماتَلألمانةَوالصدقَفيَالتعاملَ
َ
 .7المصداقية َ َ:Credibilityوتشيرَإلىَمر
مع َالزبائن َمما َيولد َالثقة َبين َالطرفينَ َ ،ومثال َذلك َىل َيحافظ َالمحامي َعمى َأسرارَ

موكميوَ؟وىلَيوثقَبوَفيَالدفاعَعنَقضيتو؟ َ
َ

 .8األمان َ :Securityونعنيَبوَ ،غيابَالمخاطرةَوالشكَفيَالتعاملَمعَالمؤسسةَ،ويستقدمَ

ىذا َالمؤشرَ ،لمتعبير َعن َدرجة َالشعور َبالمان َفي َالخدمة َالمقدمة َ َوفي َمن َيقدمياَ،

َومثالَذلكَماَىيَدرجةَالمانَالمرتقبةَعمىَقيامَالزبونَبكراءَشقةَغرفةَفيَالفندق؟ َ

 .9معرفة وتفيم العميل :Knowing The Customerوالمقصود َبياَ ،بذل َالمجيود َمنَ
طرفَمقدميَالخدماتَلفيمَحاجاتَالزبائنَومعرفةَإحتياجاتيمَالخاصةَ،وتقديمَالنصحَ
والستشارةَوالتوجيوَالالزمَ َ ،ويشيرَىذاَالمؤشرَإلى َمدى َقدرةَمقدم َالخدمةَعمى َتحديدَ

َوتفيمَإحتياجاتَالزبائن.1

.12

الجوانب المادية الممموسة َ :Physical Assetsوتشمل َالتسييالت َالمادية َالمتاحةَ

لدىَالمؤسساتَ،وىيَتشيرَإلىَالمظيرَالخارجيَ،والموقعَوالتصميمَالداخميَلممؤسسةَ،

والجيزةَالمستخدمةَفيَأداءَالخدمةَ،ومثالَذلكَ:ىل َالتكنولوجياَالمستخدمةَفي َتقديمَ

ىلَتصميمَالمظيرَالداخميَوالديكورَيخمقانَجواَمريحاَلممستيمك؟.2
َ
؟َو
الخدمةَحديثة َ

 )2نماذج قياس جودة الخدمة:

ىناكَنموذجينَرئيسيينَلقياسَجودةَالخدمةَيعتمدانَبشكلَلساسيَعمىَمجموعةَمنَ

المؤشراتَالتقييميةَىما:

 -نموذجَالفجوات؛ َ

 -نموذجَالداءَالفعميَ .

1ىانيَحامدَالضمورَ،مرجعَسبقَذكرهَ،صَ .445
2نفسَالمرجعَ،صََ .446
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الفصل الثاني:
 .1نموذج الفجوات:3The Gaps Model

تنسبَأولَمحاولةَلقياسَ َوتقييمَالخدمةَإلىَالباحثين"Parasuraman, et Zeithaml

 "Berryإذ َتمكنوا َسنةَ 1988من َتصميم َنموذجيم َالشيير(َ َ )SERVQUALويستند َىذاَ

َوعمى َإدراكيم َلمستوى َالداء َالفعميَ
النموذجَ ،عمى َتوقعات َالزبائن َلمستوى َالخدمة َالمقدمة َ

لمخدمةَالمقدمةَإلييمَ .

َوقد َتوصمت َالدراسة َالتي َأجراىا َىؤالء َالباحثينَ ،إلى َأن َالمحور َالساسي َفي َتقييمَ

جودة َالخدمة َىو َالفجوة َبين َإدراك َالزب َون َلمستوى َالداء َالفعمي َلمخدمة َ َوتوقعاتو َحول َىذهَ

الخدمةَ .

وبالضافة َإلى َىذه َالفجوة َىناك َأربع َفجوات َأخرى َتسبب َعدم َالنجاح َفي َتقييم َالجودةَ

المطموبةَ،تتمخصَفيَالشكلَأدناهَ :
َ
َ
َ

الشكل رقم ( : )26-22فجوة جودة الخدمة
انتجبرة انسبثقخ

إتصبالد انكهًخ انًُطىقخ

انحبجبد انشخصٍخ
انخذيخ انًتىقعخ

َ

انفجىح()51

َ
االتصبالد
انخبرجٍخ انًىجهخ
َ
نهسثبئٍ
َ
َ
َ
َ

ََ

انفجىح()54
انخذيخ انًذركخ
انفجىح()54

انخذيخ انًقذيخ
انفجىح()54
ََ
يعبٌٍر انخذيخ (ترجًخ اإلدراكبد إنى يعبٌٍر نجىدح انخذيخ

انفجىح()54
إدراكبد اإلدارح نتىقعبد انسثبئٍ
Sourceَ:Kotler et Dubois, op,cit, P452َ.

3ثابتَعبدالرحمنَإدريسَ،قياس جودة الخدمة باستخدام مقياس الفجوة بين اإلدراكات والتوقعات :دراسة منيجية بالتطبيق
عمى الخدمة الصحية بدولة الكويتَ،مرجعَسبقَذكرهَ،صَصَ .15-13
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يوضحَىذاَالنموذجَكماَىوَمبينَفيَالشكلَ،وجودَخمسَفجواتَتسببَعدمَالنجاحَفيَ

تقسيمَالجودةَالمطموبةَىيَ :

بائنَلمستوىَالخدمةَوادراكَإدارةَ
َ
 -الفجوة األولىَ َ:وتنتجَعنَالختالفَبين َتوقعاتَالز

المنظمةَلتمكَالتوقعاتَ،فقدَالَتدركَإدارةَالمنظمةَبدقةَرغباتَالزبائنَوكيفيةَحكميمَ
عمىَمكوناتَالخدمةَ ،إما َلنَالمعموماتَالتيَلديياَخاطئةَأو َأنوَتمَتفسيرىاَبصورةَ

غيرَصحيحةَ.وعمىَسبيلَالمثالَ،يعتمدَمديرَالمستشفىَإن َالمرضىَيحكمونَعمىَ

جودة َالخدمة َالصحية َمن َخالل َحداثة َالمعدات َوالجيزة َالطبيةَ ،في َحين َييتمَ
يقدمياَلوَالتفاعلَبينَالطبيبَوالعاممينَفيَالتمريضَ .
َ
المرضىَبالعنايةَالتيَ

 -الفجوة الثانيةَ َ :وتنتج َعن َالختالف َبين َإدراكات َإدارة َالمؤسسات َلتوقعات َالزبائنَ،

ومواصفات َجودة َالموضوعةَ ،بمعنى َأنو َحتى َلو َكانت َحاجات َالزبائن َالمتوقعةَ
مواصفاتَمحددةَفيَالخدمةَالمقدمةَ
معروفةَبالنسبةَلإلدارةَ،فإنَالَيمكنَترجمتياَإلىَ َ

َوقدَيرجعَسببَذلكَإلىَقيودَتتعمقَبمواردَالمنظمةَ .

 الفجوة الثالثةَ َ :وتشير َإلى َوجود َتطابق َبين َمواصفات َجودة َالخدمة َالموضوعةَ،ومواصفاتَالتسميمَالفعميَلمخدمةَ،وقدَيرجعَذلكَمثالَ،إلىَتدنيَمستوىَميارةَمقدميَ

الخدماتَأوَحدوثَعطبَفيَالجيزةََوالمعداتَالمستخدمةَفيَتقديمَالخدمةَ .

َوالخدمةَ
 الفجوة الرابعةَ َ :وتنتج َعن َاالختالف َبين َمواصفات َالتسميم َالفعمي َلمخدمة َالمروجةَ .

ةَوالخدمةَالمدركةَأي َأنَ
 الفجوة الخامسةَ َ:وتظيرَفيَاالختالفَبينَالخدمةَالمتوقع َالخدمة َالمتوقعة َال َتطابق َمع َالخدمة َالفعميةَ ،وتمثل َىذه َالفجوةَ ،المحصمة َالنيائيةَ
لجميعَالفجواتَالسابقةَ،لذاَيتمَعمىَأساسياَالحكمَعمىَجودةَأداءَالمنظمةَككلَ .

َوحتىَيمكنَسدَالفجوةَالخامسةَ،فإنَال َبدَمنَسد َجميعَالفجواتَالربعَ،حيثَ

أنَوجودَأيَفجوةَسمبيةَمنَىذهَالفجواتَالربعَسوفَيتسببَفيَإحداثَقصورَفيَ

الخدمة َالمقدمة َبالفعل َلمزبائنَ َ ،ومن َثم َوجود َفروقات َسمبية َبين َإدراكات َالمستيمكينَ

لمخدمةَالفعميةَالمقدمةَليمَوَبينَتوقعاتيمَ،فإذاَقامَالمستيمك َبالمقارنةَماَبينَالداءَ
الفعمي َلمخدمة َ َوتوقعاتو َوكان َاالنحراف َإيجابياَ ،أي َأن َالداء َالفعمي َلمخدمة َيفوقَ

التوقعاتَ،فأنَالزبونَسيكونَراضياًَعمىَمستوىَجودةَالخدمةَالمقدمةَلوَ .
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ومنَالناحيةَالعمميةَ،فإنَىذاَالنموذجَيساعدَإدارةَالمنظمةَعمىَالتوصلَإلىَنتائجَمتعددةَ

تتعمقَبمستوىَجودةَالخدماتَالمقدمةَ،والتيَتتمخصَفيَالعناصرَالتاليةَ :1

َوالذي َيمكنَ
 -مدي َقدرة َإدارة َالمنظمة َأو َعجزىا َعمى َتفيم َإحتياجات َورغبات َالزبائنَ ،

تحقيقوَمنَخاللَقياسَجانبيَالمعادلة)َ :مدركات َالزبائنَنحوَالخدمةَالمعنية ََ -توقعاتَ

العمالءَنحوَنفسَالخدمة(.

 مدىَفعاليةَالتنظيمَ َوكفايةَالمواردَالتنظيميةَمنَحيثَالقدرةَعمىَترجمةَتوقعاتَالعمالءَالخدمةَالمقدمةَليمَ،والذيَيمكنَتحقيقو َمنَخاللَقياسَجانبيَ
َ
إلىَمواصفاتَفعميةَفي َ

المعادلة(َ:إدراكَإدارةَالمؤسسةَلتوقعاتَالزبائنَلمخدمةََ -إدراكَإدارةَالمؤسسةَلموصفاتَ
الخدمةَالمقدمةَبالفعلَلمزبائن).

 مستوىَأداءَمقدميَالخدماتَفيَتقديمَالخدمةَلمزبائنَيتطابقَمعَالموصفاتَالمحددةَمنََوالذي َتحققو َمن َخالل َقياس َجانبي َالمعادلة(َ :إدراك َمقدمي َالخدماتَ
جانب َالدارة َ
لممواصفاتَالواجبَتوفيرىاَفيَالخدمةَلمزبائنَ -إدراكَالزبائنَلمستوىَالخدمةَالمقدمةَليمَ

بالفعل).

 مدىَالمصداقيةَوالثقةَفيَالمنظمةَ،والذيَيمكنَتحقيقوَمنَخالل َقياسَجانبيَالمعادلةَ:(إدراك َالزبائن َلمستوى َالخدمة َالمقدمة َليم َبالفعل ََ -إدراك َالزبائن َلمستوى َالخدمة َوفقاًَ

لمموعودَالمقدمةَوالعالناتَالخاصةَفيَوسائلَالعالم)َ .
َ

 مستوىَالرضا ََ/عدمَرضا َالزبائنَعنَالخدمةَالمقدمةَليمَ،والذيَيمكنَتحقيقوَمنَخاللَقياسَجانبيَالمعادلة(َ :توقعاتَالزبائنَلمستوىَالخدمةَالمقدمةََ -إدراكَالزبائنَلمستوىَ
الداءَالفعميَلمخدمةَالمقدمة)َ .
َ

َ
َ
َ
َ
1ثابتَعبدَالرحمانَإدريسَ،مرجعَسبقَذكرهَ،صَصََ .302َ301
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 .2نموذج األداء الفعمي الخدمة ):1The Service Performance Model (SERVPERF

َينسبَىذاَالنموذجَالذيَظيرَسنةََ 1992إلىَكلَمنَالباحثين (َ)Taylor et Croninوقدَ

جاءَىذاَالنموذجَ،نتيجةَلإلنتقاداتَالتيَوجيتَمنَطرفيمَإلىَنموذجَالفجواتَوخاصةَذلكَ

الجزءَالخاصَبالتوقعاتَ .

إذَيرفضَىذاَالنموذجََفكرةَالفجوةَبينَإدراكاتَالزبائنَلألداءَالفعميَلمخدمةَالمقدمةَ،
َ

ويعدَىذاَالمقياسَمنَالناحيةَالعمميةَإحدىَالدواتَالفعالةَالتيَيمكنَأنَتساعدَعمىَإظيارَ

جوانب َالقصور َفي َمستوى َجودة َالخدمة َمن َوجية َنظر َالمستفيدين َمنياَ َ ،ولم َيختمف َىذاَ
النموذج َعن َسابقو َفي َإعتماده َعمى َنفس َالمؤشرات َالتقييمية َ(العتماديةَ ،والستجابةَ،

يزَعنوَبالبساطةَمنَحيثَالقياسَوالتحميلَ .
َ
والضمانَ،والتعاطفَ،والالممموسية)َإالَأنوَيتم

َوما َيزال َالجدال َمستمر َحول َفاعمية َكل َمن َىذين َالنموذجين َفي َقياس َوتقييم َجودةَ

الخدمةَ ،وفي َىذا َالطارَ ،إنقسم َالباحثون َإلى َفريقين َما َبين َمؤيد َومعارض َلكل َنموذجَ

منيماَ ،المر َالذي َيستوجب َضرورة َالقيام َبمزيد َمن َالدراسات َالتطبيقية َلإلسيام َفي َحسمَ
الجدالَ .

َويمكنَالقولَبأنَنماذجَقياسَجودةَالخدمةَ،توفرَلممنظمةَتغذيةَعكسيةَمنَالمعموماتَ

عنَمستوىَالشباعَالذيَحققتوَالخدمةَلمطالبَوتوقعاتَزبائنياَ َ.

َ
َ1ثابتَعبدَالرحمانَإدريسَ،مرجعَسبقَذكرهَ،صَصََ .305-304
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الفصل الثاني:
المبحث الثالث :تطوير جودة الخدمة

إنَعمميةَالتطويرَوالتحسينَالمستمرَلمجودةَيمكنَالمؤسسةَمنَالمحافظةَعمىَمكانتياَ
َ

َواَستمرارىا َ َوفي َىذا َالمجال َسنحاول َالتطرق َإلى َبعض َالساليب َالتي َتمكنَ
في َالسوق َ

المؤسسةَالخدميةَمنَتحقيقَذلكَ .

المطمب األول :وضع نظام لقيادة الجودة
إنَنظامَقيادةَالجودةَييدفَإلىَتحقيقَرضاَالزبونَ َوتحسينَأداءَالمؤسسةَفيَالتوجوَبالزبونَ

ويتكونَىذاَالنظامَمنَ :1

التغيرات َالمستقبمية َبالنسبةَ
َو َ
 )1نظام اليقظةَ :ويتعمق َبمتابعة َتطور َإحتياجات َالزبائن َ

َواليدف َمن َوراء َذلك َىو َالتنبؤ َبالوضعية َالمستقبمية َلممؤسسة َتجاه َزبائنياَ
لممنافسينَ ،
ومنافسيياَ َ ،ومن َأجل َإستغالل َالفرص َالمتاحة َلمواجية َالتيديدات َالتي َتفرضيا َىذهَ

التغي ارتَ َوبالتاليَوضعَإستراتيجيةَفيَمجالَجودةَالخدماتَ،كماَيوضحوَالشكلَالتاليَ َََ:
الشكل رقم (:)27-22نظام اليقظة في جودة الخدمة
َ

انسثبئٍ انًستهذفٍٍ

انًُبفسخ

َ

َظبو انٍقظخ

َ
َ

َ

إستراتٍجٍخ انجىدح
Source : Jean Michel Momin, op,cit , P63.

يعملَنظامَاليقظةَعمىَتوفيرَالمعموماتَالضروريةَحولَالمنافسينَوالزبائنَالحاليينَ

اسةَإمكانيةَتموقعياَفيَالسوقَعنَطريقَ
َ
َوالمحتممينَمماَيسمحَبتحميلَنشاطَالمؤسسةَ َودر
حصتياَالسوقيةَبكسبَزبائنَجدد.

Jean Micheَ lMonin ,La satisfaction qualité dans les services,َ AFNORَ ,Paris

1

,2001,p62_67.
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الفصل الثاني:
 )2تحديد المظير العام لمخدمة المستيدفة:

َوالمستيمكينَ ،يمكن َالمؤسسة َمن َتحديد َخصائصَ
إن َتوفر َمعمومات َحول َالمنافسين َ

َوغير َالممموسةَ ،وفقا َلما َيتوقعو َالزبون َ َوبشكل َمتميز َعنَ
الخدمة وأبعادىا َالممموسة َ

المنافسين َلجذب َزبائن َجدد َوارضاء َالزبائن َالحاليينَ ،بالضافة َإلى َذلك َفإن َلتحديدَ

المظيرَالعامَلمخدمةَعدةَمزاياَتتمثلَفيَ:

 .1عمى المستوى التسويقيَ:تكوينَ"حزمةَالخصائص"َالمميزةَلمخدمةَ .

 .2عمى المستوى التجاريَ :تحقيق َالوعود َالتجارية َالتي َتروج َليا َالمؤسسة َمن َخاللَ
حمالتياَالشياريةَ .

 .3عمى المستوى اإلداريَ:تمبيةَوتحقيقَالموصفاتَالداخميةَ

َويمكنَتوضيحَذلكَمنَخاللَالشكلَالتاليَ َ:

الشكل رقم ( :)28-22المظير العام لمخدمة لتنظيم سيرورة أداء الخدمة
السبائي الوستهذفيي

الوٌافسيي
ًظام اليقظت

َ
َ

إستراتيجيت الجىدة

َ
َ

سيرورة أداء الخذهت

الوظهر العام
للخذهت

َ
Source:Jean Michel Momin , op.cit , P64.

 )3تحديد سياسة الجودة:

بائنَالمستيدفينَواختيارَالمظيرَالعامَلمخدمةَتعملَالمؤسسةَعمىَتكييفَ
َ
بعدَتحديدَالز

سيرورةَأداءَالخدمةَ َ،ويجبَتحديدَالجراءاتَالضروريةَلمتكييفَوالمتعمقةَبالمواردَالبشريةَ،

الطرقَوالدواتَ،التنظيمَ،التصالَوالتخطيطَ،إنَتنفيذَسياسةَالجودةَيسمحَبتحقيقَنموذجَ
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الفصل الثاني:

العمال َوتحقيق َالىداف َالمتعمقة َبرضا َالمستيمك َ َوفيما َيمي َالشكل َالذي َيوضح َسياسةَ

الجودة:
َ
َ

الشكل رقم ( :)29-22سياسة الجودة لتوجيو وتطوير النشاط
الوٌافسيي

َ
َ

السبائي الوستهذفيي

ًظام اليقظت
إستراتيجيت الجىدة

الوظهر العام
نهخذيخ

سياست الجىدة
سيرورة أداء الخذهت

Source:Jean Michel Momin , op.cit , P66.

 )4نظام تقييم رضا الزبائن:

إن َتقييم َرضا َالمستيمكين َيمكن َالمؤسسة َمن َإستغالل َفرص َالتحسين َوتحقيق َفعاليةَ

بائنَوتحديدَتوقعاتيمَوالتعريفَعمىَمواقفيمَإتجاهَالخدمةَ
َ
إجراءاتياَوتكونَذلكَبالصغاءَلمز

المقدمةَليمَبالضافةَإلىَ ،إستقبالَ َوتحميلَشكاوىَالزبائنَ،البح َوثَالخاصةَبرضاَالزبائنَ،

البحوثَمعَالزبائنَالقدامىَ،اختيارَالمنتجاتَ َويمكنَتوضيحَذلكَفيَالشكلَالتاليََ :
َ
َ
َ
َ
َ

الشكل رقم ( :)12-22نظام اإلصغاء لمزبون بيدف التحسين
الوٌافسيي

ًظام اليقظت

ََ
سياست الجىدة

السبائي الوستهذفيي

إستراتيجيت الجىدة
الوظهر العام
للخذهت

َ

َ

سيرورة أداء الخذهت

ٌظام اإلصغاء

زبىى

َ
Source:Jean Michel Momin , op.cit , P66
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الفصل الثاني:
 )5نظام التحسين المستمر:

ييتم َىذا َالنظام َبمعرفة َالتطورات َعمى َمستوى َبنية َالعمال َلمتعرف َعمى َدرجة َرضاَ

ممياتَالخاصةَبالتحسينَالمستمرَوالستعمالَالفرصَالمتاحةَلتحسينَ
َ
الزبائنَ َوكذلكَفعاليةَالع

العرضَوالتنظيمَ َويمكنَتوضيحَذلكَمنَخاللَالشكلَالتاليَ :
َ
َ

الشكل رقم ( : )12-22نظام التقييم والتحسين بيدف تطوير النشاط
الوٌافسيي

َ

إستراتيجيت الجىدة

َ
َ

ًظام اليقظت

التحسيي الوستور

َ
َ

الوظهر العام
للخذهت

سياست الجىدة

َ
َ
َ
َ

السبائي الوستهذفيي

ٌظام اإلصغاء

سيرورة البيع
التقيين الذاخلي

سيرورة األداء

زبىى

سيرورة العالئقيت
Source:Jean Michel Momin , op.cit , P67.

مماَسبقَنستنتجَبأنَعمميةَبناءَنظامَقيادةَالجودةَتتبعَالخطواتَالتاليةَ :

 -1وضعَنظامَاليقظةَخاصَبالجودة؛

 -2تحديدَالمظيرَالعامَلمخدمةَمنَأجلَأداءَأفضل؛
 -3توجيوَ َوتطويرَالنشاطَمنَخاللَوضعَسياسةَالجودة؛
 -4العتمادَعمىَالصغاءَلمزبونَلتطويرَالنشاط؛
وضعَنظامَلمتقييمَوالتحسينَمنَأجلَتطويرَالنشاطَ.
َ
-5
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المطمب الثاني  :تحقيق التميز في العالقة مع الزبون
يعتبر َالتميز َفي َالعالقة َمع َالزبون َركيزة َأساسية َبالنسبة َلممؤسسات َالخدمية َلتطويرَ

خدماتيا َ َوتعزيز َوجودىا َفي َالسوقَ ،فتواصل َالعالقة َمع َالزبون َتمثل َعممية َتحسين َلجودةَ
لمنتيجةَالمتحصلَعميياَمنَجيةَوالتقييمَالداخميَالذيَتقومَبوَ
َ
الخدمةَعنَطريقَتقييمَالزبونَ

المؤسسةَلضمانَتوافقَمواصفاتَالخدمةَمعَمتطمباتَالزبونَ .

َوعميو َيمكن َالقول َأن َالتميز َفي َالعالقة َمع َالزبون َلغرض َتفعيل َعممية َتحسين َالجودةَ
وتتطمبَوضعَعدةَاستراتيجياتَمنياَ َ:

 )1إدارة فترة إنتظار الزبونَ :إنَالفترةَالتيَيقضيياَالزبونَفيَإنتظارَلمحصولَعمىَالخدمةَ

َوانطباعاتوَ
أو َفي َانتظار َإنجاز َمعامالتوَ ،تؤثر َتأثي ار َسمبيا َعمى َإدراكاتو َلألداء َالفعمي َ

حول َالمؤسسة َ َومستوى َالجودة َفي َخدماتياَ َ ،ولذلك َينبغي َعمى َالمؤسسة َإستثمار َفترةَ

ةَفالعملَالذيَينتظرَوىوَالمشغولَ
َ
إنتظارَزبائنياَبجعميمَينشغمونَبشيءَخالل َتمكَالفتر
يشعر َبوقت َقصير َمن َالعميل َالذي َينتظر َوىو َغير َمشغول َويمكن َتحقيق َذلك َعميَ

ائدَوالمجالتَنشراتَإعالمية َلمعمالءَلمتعريفَبالمؤسسةَأوَتييئةَ
سبيلَالمثالَبوضعَالجر َ

قاعاتَوأماكنَمناسبةَلإلنتظارَ .

 )2التعامل مع شكاوي العمالء :إن َشكاوىَالعميلَعبارةَعنَترجمةَلعدمَرضاهَعنَمستويَ
الداءَبالمؤسسة.

 .1أسباب شكاوى الزبائنَ :من َأىم َالسباب َالتي َتدعو َالزبائن َلظيار َسموك َالشكوىَ
مايمي:

 عدم َتقديم َالخدمة َحسب َالوعد َبتوفيرىا َمن َحيث َالتوقيت ََوالسموكََ ،وأنماطَالتصالَ...إلخَ،مماَيتسببَفيَوجودَمشاكلَلديَالعميل؛ َ

 ضعف َالمصداقية َأو َالثقة َفي َالمؤسسة َنتيجة َلضعف َميارة َالموظفين َأو َعدمَقدرتيمَعميَفيمَاحتياجاتَالعميل؛ َ

 مقاومةَالتغييرَمنَطرفَالعميلَفقدَتقومَالمؤسسةَبتغييرَالسياساتَأوَالجراءاتَأو َأنظمة َالعمل َأو َشروط َومتطمبات َالحصول َعمي َالخدمةَ ،ما َيؤدي َإلى َتدمرَ
العميلَورفضوَلمتغيير؛ َ
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 -الحالةَالمزاجيةَالعميلَأوَلقدمَالخدمةَفقدَيواجوَالعميلَأوَمقدمَالخدمةَظروفاَغيرَ

مرغوبةَتؤثرَعميَحالتوَالمزاجيةَلمعميلَأوَلقدمَالخدمةَفقدَيواجوَالعميلَأوَمقدمَ

الخدمةَظروفاَغيرَمرغوبةَت َؤثرَعميَحالتوَالمزاجيةَوبالتاليَتؤثرَعميَتفاعالتوَ

واَستجاباتوَلمطرفَالخرَوقدَيترتبَعنَذلكَمشكالتَفيَالتعاملَبينَالطرفين؛ َ

 التميزَبينَالعمالءَفيماَيتعمقَبزمنَأوَأسموبَأوَطريقةَالحصولَعميَالخدمة؛ َنقصَالوعيَوعدمَتوافرَالمعموماتَلديَالعميل؛ َ
َ
 -عدمَتوافقَالخدمةَالمقدمةَمعَتوقعاتَالعميلَ .

 .2أساليب التعامل مع شكاوى الزبائنَ :يقترحَبعضَالباحثينَالعديدَمنَالساليبَلمتعاملَ
معَشكاويَالعمالءَمنياَ َ:

 التعرفَعميَتوقعاتَالعمالءَلمستوياتَالخدمةَالمقبولة؛ َ -التحديدَالجيدَلمجالتَالشكاوي؛ َ

 تطويرَإجراءاتَالعملَ َوتبسيطَمتطمباتَالحصولَعميَالخدمةَواَستخدامَالتكنولوجياَالمتطورة؛ َ

 تقديمَالضمانَ َوتوفرَالمانَفيَالتعاملَمعَالمؤسسةَلزالة َالشعورَبالمخاطرَعندَشراءَالخدمة؛ َ

 أداءَالخدمةَبطريقةَصحيحةَ َومنَالمرةَالولي؛ َ -االتصالَالفعالَبالعمالء؛ َ

َوالمحافظة َعمي َالعمالءَ
 تحويل َالمشكالت َإلى َفرص َبيدف َكسب َعمالء َجدد َالحاليين؛

 تجاَوزَتوقعاتَالعميلَ َوتحقيقَالتميزَفيَتقدمَالخدمة؛ َ -العملَعميَإستقطابَ َوتوظيفَأفضلَالكفاءات؛ َ

 وضعَالرشاداتَالزمةَلمتعاملَمعَشكاويَالعمالء؛ ََ

 -تنميةَوَتطويرَثقافةَتنظيميةَلدعمَالجودة.

َ
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الفصل الثاني:
 )3جعل العالقة مع العميل شخصيةَ :1

فيَمحيطَيتميزَبالمنافسةَالشديدَ َوتعددَالسواقَيجبَعميَالمؤسسةَالخدميةَأنَتأخذَ

فيَالحسبانَبأنَإستراتيجيةَالوالءَلديَالعمالءَأقلَتكمفةَمنَإستراتيجيةَغزوَأسواقَجديدَ

فعدمَالرضاَلدىَالعميلَسيؤديَحتماَإلىَفقدانوَمماَيحتمَعميَالمؤسسةَأنَتجعلَالعالقةَ
معَالعميلَشخصيةَأيَأنوَحتىَتتميزَالعالقةَمعَالعميلَالبدَمنَتقويةَدرجةَالتقاربَفيَ
العالقة َفميست َالخدمة َىي َالتي َتخمق َالتميز َولكن َالعالقة َىي َالتي َتخمق َالتميز َفيَ

حداتياَ .

لجعلَالعالقةَمعَالعميلَشخصيةَيجبَأنَتعتمدَعميَاالتصالَبالعميلَأي َأن َتوظيفَ

المؤسسةَالموظفَالمناسبَوالخاصَبكلَعميلَحثي َتضمنَإستم ارريةَالعالقةَمنَخاللَ
َ

التعرفَعميوَأكثرَوعميَإحتياجاتوَ َوتستعملَىذهَالطريقةَخاصةَمعَالعمالءَالكثرَتعامالَ
َ
معَالمؤسسةَأنَتختارَأعوان َتجاريين َمكمفينَبالتعرفَعميَالعمالءَوخدمتيمَبماَيعرفَ

بـ":محفظةَالعمالء"َويتمَذلكَحسبَنوعَالعمالءَ َوطريقةَالتعاملَمعيمَبالضافةَإلى َذلكَ
َوالعالم َلنيا َتعطي َفرصة َأكبر َلجعل َالعالقة َمعَ
يمكنيا َالستعانة َبوسائل َاالتصال َ

العمالء َشخصية َمثل َاستعمال َموقع َالمؤسسة َالوالء َوانشاء َنوادي َخاصة َبالعمالءَ

المفضمينَلديياَ ََ.

المطمب الثالث :تطوير ثقافة الجودة والحصول عمى شيادة المطابقة
إنَالجودةَفيَتقديمَالخدمةَمنَالىدافَالتيَتسعيَالمؤسسةَالخدميةَلتحقيقياَ،والتفوقَ

فيَذلكَيتطمبَخمقَونشرَثقافةَالجودةَداخلَالمؤسسةَوالعملَعمىَتحسينياَباستمرارَ،أيَ

جعلَالجودةَمحور َالىتمامَ،فبوجودَىذهَالثقافةَيسيلَعمىَالمؤسسةَالحصولَعمىَشيادةَ
المعاييرَوالمواصفاتَالعالميةَالخاصةَبالنشاطَالخدميَ .
َ
المطابقةَعنَطريقَتطبيقَ
 )1تطور ثقافة الجودة:

يعتبرَمفيومَثقافةَالجودةَمنَالمفاىيمَالحديثةَفيَمجالَالدارة ،وارتباطَبمفيومَإدارةَالجودةَ

الشاممةَ .

Jean Michel Momin ,op.cit , P166-167

1
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 .1تعريف ثقافة الجودة :تعرف َثقافة َالجودة َعمى َأنيا َ"السموب َالذي َمن َخاللو َتمنيجَ
المؤسسة َالمشاكل َوالق اررات َوالتجاىات َالتي َيحمميا َالزبائن َنحو َالمواقف َأو َنحوَ
بعضيمَالبعضَفيَكافةَالمستوياتَالداريةَداخلَالمؤسسةَ"َ .1

يفَبالرؤيةَالضيقةَوالمحدودةَنسبياَلمفيوم َثقافةَالجودةَ،إذ َأنوَيرتكزَ
َ
يتسمَىذاَالتعر

عمىَالجوانبَالفكريةَبدرجةَأكبرَ .

يمكن َالقول َأن َثقافة َالجودة َعبارة َعنَ ،نمط َالعادات َوالقيم َوالمعتقدات َالساسيةَ،

والسم َوك َالنساني َالمرتبط َبجودة َالخدمةَ ،وبالتالي َفثقافة َالجودة َفي َالمؤسسة َتعكسَ
شخصيتياَ،وىيَبمثابةَالقمبَالنابضَلياَ .

َويمكنَالتميزَبينَنوعينَمنَثقافةَالجودةَىماَ :

َأ .ثقافة جودة سمبيةَ :وتقوم َعمى َأساس َعادات َومعتقدات َوأنماط َسموكية َسمبيةَ
عمىَكفاءةَوفعاليةَالمؤسسةَمثلَ:إخفاءَالخطاءَ .

َب .ثقافة جودة إجابيةَ :تنشأ َمن َخالل َالقيام َبخطوات َغير َعادية َمن َأجل َإسعادَ
العمالءَ،بمعنىَتحملَالمتاعبَمنَأجلَتحقيقَرضاَالزبونَوتتجاوزَتوقعاتو.
َ

 .2األسس المختمفة لثقافة الجودةَ:تستندَثقافةَالجودةَإلىَعدةَأسسَأىمياَ :

أ .القيم األساسية :القيمَىي َتمكَالشياءَالتي َيعتبرىا َالفردَ ،إذ َتمعبَدو ار َجوىريا َفيَ

نظامَالدارةَلنياَتحدد َالولوياتَ ،ومنَثمَفيي َتوحد َأية َق ارراتَيتم َإتخاذىا َداخلَ

المؤسسة.

َب .إستراتيجية التشغيل األساسية :تشيرَالستراتيجيةَىناَإلىَالقاعدةَأوَالمعيارَالساسيَ
الضروريَمنَأجلَالتنفيذ َالشاملَليَنشاطَأوَصنعَأيَقرارَ َ،وتتمثلَفيَأنَالجودةَ

َالمرشدة َلمزبائن َفي َالمواقف َالمختمفةَ ،بيدف َفعلَ
تأتي َأوالَ ،حيث َتوفر َالخطوط َ
الشياءَالصحيحةَمنَالمرةَالولىَ .

َج .التحسين المستمر :أن َعممية َتحسين َالجودة َتزيد َمن َقدرة َالمؤسسة َعمى َتحقيقَ
أىدافيا َعمى َأحسن َوجوَ ،من َخالل َإستغالل َالمعمومات َالمتوفرة َليا َوالتي َتخصَ

1

َوائلَقرطامَ،نحو إطار متكامل لتطوير ثقافة الجودة –دراسة نظرية–َ،العددَالثانيَ،مجمةَالدراساتَالماليةَوالتجاريةَ،
جامعةَالقاىرةَ،مصر،َ1998َ،صَ .171
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الفصل الثاني:

محيطَأعمالياَ ،مما َيمكنياَمن َإستغاللَالفرصَالمتاحةَ ،وتفادي َالتيديداتَالتي َقدَ

تواجيياَويتطمبَذلكَ َ:

 ضرورةَالتحولَمنَردَالفعلَفيَالعملَإلىَالمبادرةَفيماَيتعمقَبتحسينَالجودةَ،لذلكَفإنوَينبغيَعمىَكافةَالقسامَبالمؤسسةَتطويرَفيمياَالحتياجاتَالزبائنَ

َوتوقعاتوَ .

 ضرورة َأن َيصبح َالتحسين َجزءا َمن َالعمل َاليومي َالروتيني َأي َأن َيصبحَ"عادة"َلدىَالعاممينَفيَكافةَالمستوياتَ .

ينظرَأعضاءَالمؤسسةَبصفةَعامةَوالدارةَالعمياَبصفةَخاصةَإلىَ
َ
 ضرورةَأنَتحسينَالجودةَعمىَأنوَيمثلَعمالَاستراتيجياَيضمنَديمومة َوبقاء َالمؤسسةَ

فيَأسواقياَ َويتيحَإمكانيةَتوسيعياَفيَأسواقَأخرىَََ.
 .3المقومات األساسية لثقافة الجودةَ :

إنَالرتقاءَبمستوىَجودةَالخدمةَيتطمبَتوفرَمجموعةَمنَالعاصرَأىمياَ َ:

َأ .خمق َالدراك َبأىمية َالجودة َوالحفاظ َعميياَ َ ،ويتحقق َذلك َمن َخالل َنشر َالمعموماتَ
المتعمقةَبالوضعَالحاليَلمجودةَبالمؤسسةَ،مماَيسمحَبالتعريفَعمىَالمشاكلَالمتعمقةَ
بياَ َ ،وبالتاليَتوفرَالدليلَإلىَالحاجة َلتقديمَبرنامجَعملَلتطويرَالجودةَأساسوَوعيَ

لجودةَفيَتحقيقَأىدافيمَالخاصةَوالىدافَالمؤسسةَككل.
َ
العاممينَوادراكيمَلىميةَا
َ

َبَ .توفيرَدليلَالقيادةَالداريةَ:بمعنيَدعمَالدارةَالعمياَلعمميةَتطويرَالجودةَوتحسينياَ،
ويكونَذلكَمنَخاللَ:

 إنشاءَوالمشاركةَفيَمجمسَالجودة؛ -وضعَسياساتَالجودة؛

 تحديدَ َونشرَأىدافَالجودة؛ -توفيرَالموارد؛

 توفير َالتدريب َلمعاممين َنحو َالمشاكل َالخاصة َبالجودة َ(التدريب َعمى َجودةَالخدمة)؛

 -تقديمَالمكافآتَوالعترافَوالتقدير.
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َد .مشاركةَالفرادَفيَجيودَالتطورَمنَخاللَالقتراحاتَالتيَيقدمونياَكحمولَلممشاكلَ
المختمفةَلمجودةَ .

َه .وجودَنظامَواضحَلمرقابةَيساعدَنظامَالرقابةَعمىَتوفيرَالمعموماتَالضروريةَلإلدارةَ،

ويقومَىذاَالنظامَعمىَإفتراضَأساسيَىو"َ:لكيَتكونَقادراَعمىَحلَمشكمةَماَ،يجبَ
أن َتكون َقاد ار َعمى َرؤيتيا َأوال" َ َوبالتالي َفإن َىذا َالنظام َيسمح َبالتعرف َعمىَ

النحرافاتَفيَالوقتَالمناسبَ،وَوضعَالجراءاتَالتصحيحيةَالمناسبة.
َ

 )2الحصول عمى شيادة المطابقة َ

إن َتبني َمفيوم َالتوجو َبالزبون َيسمح َلممؤسسة َالخدمية َبالجابة َعمى َالتحديات َالتيَ

َوالمحيط َالموجودة َفيوَ ،فكل َمؤسسة َليا َوضعية َإستراتيجيةَ
تواجييا َوذلك َحسب َنشاطيا َ

خاصةَبياَ .

إنَالتقدمَفي َإتجاهَالتوجوَبالزبونَوالذيَيعرفَبأنوَ"َ:توحيدَجيودَالمؤسسةَمنَأجلَفيمَ
َوالمحافظة َعمييم َأفضل َمن َالمنافسين"َ ،1ليس َسيال َ َوفعاال َدائما َلذلكَ
الزبائنَ ،لجذبيم َ

فالتوجوَبالزبونَيتطمبَقيادتوَعنَطريقَمبادئَمترابطةَومتناسقةَ،بالعتمادَعمىَأداةَفعالةَ

فيَشيادةَالمطابقةَلمعاييرَالجودةَ .

َوعمى َضوء َدراستنا َلخصائص َالخدمة َيمكن َإدراك َما َليذه َالداة َمن َأىمية َفي َإيجادَ
الحمول َلمصعوبات َالتي َتواجو َمشروع َالجودة َفي َالنشطة َالخدمية َليذا َالبد َمن َالتعرفَ

عمىَالمزاياَالتيَتجنيياَالمؤسسةَالخدميةَمنَحصولياَعمىَشيادةَالمطابقةَلمعاييرَالجودةَ

َويمكنَأنَنذكرَمنياَمايميَ :2

 .1تعملَشيادةَالمطابقةَعمىَجعلَالخدمةَممموسةَمنَخاللَالمعاييرَالتيَتضعياَكماَ
يمكنياَإظيارَفرصَالتحسينَفيَأداءَالخدمة؛

َ .2ويسمحَبتوسيعَالعالقاتَمعَالزبائنَ َوتنظيميا؛

 .3تسمحَوضعَنظامَلإلصغاءَلممستيمك َعمىَالمستوياتَالدنياَوالعمياَلمنشاطَ،كماَتسمحَ
لممؤسسةَبالتعريفَوباستمرارَعمىَتوقعاتَالعمالء؛

Jean Michel Momin ,op.cit, p160.
َibid , P169-170.

1
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 .4تقودَالمؤسسةَإلىَتطويرَفعاليةَوظائفياَالداخميةَوالخارجية.

 .5تمكنَمنَمعالجةَالنحرافاتَوالبحثَعنَأسبابياَوازالتياَ،كماَيسمحَالتحكمَفيَعدمَ
الرضاَلدىَالزبائنَوجعلَالنشاطَأكثرَإعتمادية.

 .6تمكن َالمؤسسة َمن َتحديد َوتوجيو َالوسائل َالتقنية َوالبشرية َالضروريةَ ،كما َيقودَ
المؤسسةَإلىَتطويرَالمواردَالبشريةَفيَظلَالنشاطَالداري.

كلَىذهَالمزاياَمرتبطةَبالمبادئَالساسيةَلتحسينَالجودةَفيَمجالَالخدماتَ،وكذلكَإنَ
يةَوأسموبَأداءَ
تطورَالجودةَفيَالمؤسساتَالخدميةَيتطمبَإعادةَالنظرَفيَالممارساتَالدار َ
العملَلذلكَتعتبرَإدارةَالجودةَالشاممةَأسموبَإداريَحديثَيمثلَمدخالَإلىَالتحسينَالمستمرَ

حيثَيشملَكافةَمجاالتَالداءََ،والحصولَعمىَشيادةَالمطابقةَلمعاييرَالجودةَيعتبرَالممرَ
الذيَيمكنَلممؤسسةَأنَتستعمموَلموصولَإلىَتطبيقَإدارةَالجودةَالشاممةَ .
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خالصة الفصل:
منَخاللَدراستناَليذاَالفصلَبأنَالجودةَالَتعنيَبالضرورةَالتميزَفييَببساطةَالمطابقةَ

لممواصفاتَوالترجمةَلحاجاتَالزبائنَوتوقعاتيمَ،ومنَثمَيكونَالمستيمكَىوَالمقررَالنيائيَ

فيماَإذاَكانَالمنتجَيمبيَحاجاتوَأوَعكسَذلكَ َوتعتمدَجودةَالخدمةَبشكلَكبيرَعمىَمقدمَ
َمرتبطةَ
الخدمة َوالكيفية َالتي َتقدم َبياَ ،كما َأن َتقييم َجودة َالخدمة َيعتمد َعمى َمؤشرات َ

َوالتي َيعتبر َالمستيمك َفييا َالمحدد َلمدى َجودة َالخدمة َمن َعدميا َمنَ
بخصائص َالخدمةَ ،

خاللَتوقعاتوَالمستقبميةَواحتياجاتو َالشخصيةَومواقفوَوتجاربوَالسابقةَ،وادراكوَلألداءَالفعميَ

لمخدمةَ ،فيقيم َالخدمة َمن َطرف َالمستيمكين َوليس َمن َطرف َالمؤسسةَ ،كما َأن َىذا َالتقييمَ
يكون َناتج َعن َالفرق َبين َتوقعات َالمستيمك َ َومستوى َإدراكو َلداء َالخدمة َبحيث َيتضمنَ
الجوانبَالممموسةَوالغيرَالممموسةَلألداءَ .
َ
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والء المستهلك وعالقته بالجودة

مدخل:
في الثمانينات كان إرضاء الزبائن يحضا بالدرجة األولى بإىتمام المؤسسات التجارية،

وكان الجميع يسعون إليجاد الوسائل التي ترضي الزبون وتفي برغباتو ،كانت النظرة السائدة

اضيا عن السمعة
ىي "أن الزبون عمى استعداد ألن ينفق أكثر ويستيمك أكثر إذا كان ر ً
أوالخدمة" وقد كثر الكالم في العديد من الكتب والمقاالت عن ىذا الموضوع وبرزت عبارات
مثل "خدمة الزبون" أو"جودة الخدمة" أو"الخدمة المتميزة" وكانت كل ىذه اإلعبارات وليدة قناعة
بأن إرضاء الزبون يؤدي إلى نتائج إيجابية أبرزىا أن ىذا األخير لن يتردد المرة القادمة في

العودة لمتسوق والتعامل في المنتج نفسو.1

ولكن في ظل المنافسة الشديدة التي تشيدىا المؤسسات لم يعد الرضا عن المنتجات

المقدمة كافيا لمتعيير عن التردد المتواصل لمتعامل مع منتجات المؤسسة ،فظير في خضم ىذه
الترابطات ما يسمي بوالء المستيمك إذ أصبح ىذا األخير الركن األساسي لنجاح أي مؤسسة

والتكامل مع باقي العناصر األخرى حيث تعد عممية اإلحتفاظ بالزبون من القضايا الصعبة جدا

إلرتباطو ببعض المتغيرات ذات العالقة بسيكولوجيات الزبائن وسموكيم ،ويستخدم الوالء كإشارة
لتفضيل الزبائن لطمب خدمات مؤسسة محددة دون سواىا.

لذا يسعي الباحثان في ىذا الفصل لمتطرق ألىم جوانب ىذا الموضوع من خالل المباحث

الثالثة التالية:

 المبحث األول :ماىية والء المستيمك؛

 المبحث الثاني :والء المستيمك لمخدمة واستراتيجيات تحقيقو في المؤسسة الخدمية؛
 المبحث الثالث :ديناميكية الجودة في تحقيق والء المستيمك.

1

خٛم غشٚفٍ ،طرق وسب السبائن ً زيادة األرباح ويف تىسب ًالئيم ً ويف تحافظ علييم ،ذؼشٚة أ ًٍٚاألسيُاص٘،
يكرثح انؼثٛكاٌ ،انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح1002،و ،ص.22
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المبحث األول :ماىية والء المستيمك
إن والء المستيمك ىو أساس نجاح المؤسسات سواءا كانت منتجة لسمع مادية أو خدمات،

ويتحقق ىذا النجاح عمي المدى الطويل إذ يعتمد الوالء عمى تقديم سمعة أو خدمة لممستيمك
يرغب بشرائيا أو اإلستمتاع بإستعماليا عمى النحو الذي يتوقعو ويرضاه.
المطمب األول :مفيوم والء المستيمك وأىميتو

والء المستيمك مفيوم واسع في الواقع إذ ىناك تعاريف مختمفة عمى مر السنين سنعرض

أكثرىا انتشارا.

 )1تعريف والء المستيمك:

ىناك عدة تعاريف نذكر منيا عمة سبيل الحصر واإللمام:

 تعريف "جيل غريفن" الوالء عمى أنو" :مصطمح يشير إلى الزبون الوفي وىو الذي يفضل،

أويميل إلي شراء أصناف معينة من مصادر أو جيات معينة من مصادر أو جيات معينة
بعد أن توصل إلى قناعة بأن ىذه الجيات تمبي رغباتو وقد يكون ىذا الزبون إما فردا

أوشركة أو أي جية تكون مسئولة عن إختيار البائع والصنف".1

من خالل ىذا التعريف يتضح أن الوالء ناتج عن قناعة وال يكون عشوائيا ،وقد أشار

المؤلف في كتابو أيضا إلى أنو "يشترط في الوالء أنو يستمر لفترة زمنية معينة" ،2وىذا بمعنى

أن يكون الشراء متكر ار لمرتين عمى األقل.

ويتضح أيضا من خالل ىذا التعريف أنو يمكن قياس الوالء عن طريق اإلجابة عمى

التساؤالت التالية:

 ما مدى قناعة المستيمك بمنتجات المؤسسة وتوافقيا مع رغباتو؟ -ما ىو عدد مرات تعامل ىذا المستيمك في منتجات المؤسسة؟

 2خٛم غشٚفٍ ،يشخغ عثك ركشِ ،ص .26
َ 1فظ انًشخغ ،ص .26
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 والء المستيمك ىو" :إلتزام المستيمك في اإلستمرار كزبون لممؤسسة من خالل العمل
المتكرر مع المؤسسة عمى الرغم من التأثيرات والجيود التسويقية لممؤسسات التي قد تتسبب
في إنتفال الزبائن األخرين".1

نمتمس في ىذا التعريف شيئا أخر يدعمو والء المستيمك وىو ضعف اإلستجابة

لممؤثرات التسويقية لممؤسسات المنافسة األخرى وىذا أكيد في صالح المؤسسة.

 الوالء من وجية نظر " )1994( "basu et dictcىو" :تعبير عن قوة العالقة بين موقف
الزبون تجاه عالمة تجارية ما ونمط السموك لمحصول عمى ىذه العالمة".2

 والء المستيمك ىو" :مصطمح لوصف سموك متكرر يبديو الزبون في الشراء والتعامل مع
المؤسسة باإلضافة إلي التقييمات واستعراض الشيادات اإليجابية من الزبائن لممؤسسة من
خالل كممة مواتية من الدعاية عن طريق الفم إلي األىل واألصدقاء".3

 والء المستيمك ىو" :تعبير عن العممية التي يقوم فييا المستيمك بتكرار عمميات الشراء
والتعامل مع المؤسسة ويعبر فييا عن رضاه عن المنتج والخدمة المقدمة لو".4

يتضح جميا من التعاريف الثالثة السابقة أن كميا يركز عمي الجانبين أو البعدين في تعريف

الوالء أوليما البعد السموكي والذي يعبر عن سموك يمارس ويالحظ وىو السموك الشرائي أما

البعد الثاني وىو البعد الموقفي والذي يعبر عن رأي وموقف المستيمك تجاه المؤسسة الذي

يكون إيجابيا في درجة الوالء وىو يمثل الحافز األساسي في التحريك المستيمك لممساىمة في

الحممة الدعائية لصالح المؤسسة.

فمن خالل ما سبق يمكن تعريف والء المستيمك عمي أنو:

"تكرار سموكي في فترة زمنية لعممية الشراء أو التعامل في منتجات مؤسسة محددة دون

أخرى نتيجة لتوافق المنافع المحققة مع ما ىو متوقع أو اإلحساس بذلك ،والذي ينجر عنو
تراكمات لمعتقدات إيجابية عن ىذا التعامل تشعره بنوع من االلتزام تجاه المؤسسة".

 2كٛفٍ ْٛذٔ ٔأخشٌٔ ،تسٌيك التأمين ،ذشخًح يشكض سٔٚالَ ،شش يٍ لثم أنثغٌٕ أٚشص ٔآي ٙعره ،ٙانثحش1020 ،ٍٚو،
ص.272
1
jean Sébastien Renaud, validation du modèle de fidélisation du client de Oliver, mémoire
présenté à la faculté des études supérieures de l’université Laval dans le cadre du programme
de maitrise en mesure et évaluation pour l’obtention du grade maîtres art (M.A) faculté des
sciences de l’éducation université Laval, Québec, 2005, p 5.
3
www.wisegeek.com/what-is-customer-loyalty.ntm ,13/03/2012,t22:48.
4
jean .marc lehu, Stratégie de fidélisation, Deuxième édition, Editions d’organisation,
France, 2003, P21.
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من التعاريف السابقة يتضح أن الوالء ليس فقط عبارة عن عممية تكرار الشراء أو نية

إعادة الشراء بل ينتج من مجموعة من العواطف القوية تنشأ بين المستيمك والمؤسسة التي
يتعامل معيا والمتمثمة في االتجاىات وىي تعبر عن البعد األساسي لموالء.

لذا قد ينظر إلي مفيوم والء المستيمك عمي أنو مفيوم بسيط يقاس من خالل عممية إعادة

الشراء التي يقوم بيا المستيمك لكن الباحثين ينظرون إليو بشكل مختمف عندما يرونيا من

منظور سموكي .في نظرية التعمم اإلدراكي تم التمييز بين والء المستيمك الذي يعكس ثقتو

ونيتو بإعادة الشراء نتيجة إيمانو بالمنتج والوالء المزيف لدي المستيمك الناتج عن تكرار
الشراء بسبب عدم توافر بديل في المخازن ،دعت ىذه النظرية إلي قياس والء المستيمك من

خالل االتجاىات وليس فقط من خالل كثافة عممية الشراء أي أن ىذه النظرية تقسم الوالء إلي
بعدين أساسيين 1ىما الوالء كسموك والذي يمكن ال ـ ـ ـتعبير عنو بالبعد األفقي كمـ ـ ـ ـ ـ ـا يوضح

الشكل أدناه رقم (31-33) :المتضمن السموك المتكرر لمشراء واالستمرار بيذا السموك أما
الفيم األخر فقائم عمي االتجاىات المتراكمة عن التعمم اإلدراكي.

الشكل رقم) :(31-33أبعاد والء المستيمك
يؼأدج
انششاء يشج
أخشٖ

انثؼذ
انغهٕكٙ
نهٕالء

إذخار لشاس
انششاء
نهًشج انثاَٛح
انشضا

انرؼشف ػهٗ
انًُرح

اإللذاو ػهٗ
انششاء

ذمٛٛى انًُرح تؼذ
ششائّ

إذداْاخ إٚداتٛح َاذدح ػٍ انرؼهى اإلدساكَ) ٙظشا نهرٕافك يغ انرٕلؼاخ(

ػذو
انشضا

ػذو
يؼأدج
انششاء

إذداْاخ عهثٛح

انثمح ف ٙانرؼايم ،انًغاًْح ف ٙانذػاٚح
نهًؤعغح ػٍ طشٚك انكهًح انطٛثح

ػذو انٕالء

المصدر :من إعداد الباحثان باإلعتماد عمى مخطط لـ :جيل غريفن ،مرجع سابق الذكر ،ص.33

 1ػالء ػثاط ػهً" ،ٙالء المستيله-ويفيت تحميمو ًالحفاظ عليو ،-انذاس اندايؼٛح ،يصش ،1009 ،ص.75
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الفصل الثالث:
 )3أنواع الوالء:

إنو من خالل المزج بين البعدين السابقين لموالء يمكن أن ينتج عنو أربعة أنواع لموالء كما

يتبين من خالل الشكل أدناه:

الشكل رقم ) :(32-33أنواع والء المستيمك
لٕٚح

اإلتجاىاث

كثٛشج

سلٌن الشراء

لهٛهح

ضؼٛفح

المصدر :جيل غريفن ،طرق كسب الزبائن وزيادة األرباح كيف تكسب والئيم وكيف تحافظ عمييم ،تعريب أيمن
األرمنازي ،مكتبة العبيكان ،المممكة العربية السعودية2331،م ،ص.34

ويمكن تمخيص أنواع الوالء األربعة عمى النحو التالي:1

 .1عدم الوالء :ويتمثل في المستيمك الذي لم يألف منتجا معينا وال يميل إليو وال يقدم عمي
شرائو وتتعدد األسباب وراء ىذا الميل السمبي تجاه العالمة كانخفاض القيمة المدركة

ليا أو ضعف االتصاالت التسويقية.

 .2الوالء الزائف :ويمثل المستيمك الذي درج عمي شراء حاجاتو من مصدر معين بحكم

العادة وقد يكون السبب في ذلك إلي قمة البدائل المتاحة أمام المستيمك إلي ما إن

توفرت حتى يتحول المستيمك عن التعامل فييا.

 .3الوالء الكامن :يقصد بعبارة الوالء الكامن الحالة الناجمة عن الرغبة بالشيء دون أن

تقترن ىذه الرغبة بالشراء المتكرر ليذا الشيء رغم أن اتجاىات المستيمك عنيا مرتفعة

وقد يكون السبب في ذلك إلي عدم توافر المنتج بكثرة أو ضعف القوة الشرائية لدي
المستيمك أو كون المنتج ال يشكل حاجة أساسية لممستيمك.

 1خٛم غشٚفٍ ،يشخغ عاتك انزكش ،ص ص .35-34
88

والء المستهلك وعالقته بالجودة

الفصل الثالث:

 .4الوالء الحقيقي :يمثل ىذا الوالء المستيمك الذي تكون لو اتجاىات قوية ومرتفعة عن
العالمة مقرونة بالشراء المتكرر لممنتج أو الخدمة.

لذا عمى المؤسسة أن تضع نصب عينييا تحقيق ىذا المستوى من الوالء إذ يالحظ كثي ار

عن ىذا النوع من الزبائن يتحمسون لسمعة أو ماركة معينة ويتحدثون عن مزاياىا الفريدة فيذا

النوع من الزبائن يقوم بخدمة تسويقية ىامة ناتجة عن قناعة ذاتية.
 )4أنواع عدم الوالء:

بصفة عامة يمكن القول بأن المؤسسات الناجحة ىي التي تسعى إلى تنمية والء المستيمك

كمما أمكن ،ويمكن القول بأن المستيمكين نوعان ،نوع يفضل التغيير ،وىؤالء يفضمون تمقي
الرسائل الترويجية من المنافسين ،والتعرف عمييا وتجربة أي شيء جديد ،ويبحثون بصورة

مستمرة عن التحسينات المستمرة في ق ارراتيم الشرائية السابقة ،أما النوع الثاني من المستيمكين

فيؤالء ىم الذين يشعرون بالوالء واإللتزام تجاه عالمات معينة ،وىذا يجعميم يشعرون باألمان

عند قياميم بالشراء ،وغياب المنتج الذي إعتادوا عمى شرائو يعني غياب شيء محوري

وأساسي في حياتيم.

وفي مثل ىذه الظروف السابقة فالمؤسسات يجب أن تركز ليس فقط عمى ىؤالء

المستيمكين ذوي الوالء أو حتى ذوي الوالء الزائف ،أو حتى ذوي الوالء الكامن ،ولكن أيضا
يجب أن تركز وتيتم بيؤالء عديمي الوالء ليا ولمنتجاتيا ،إن اإلدراك التام لإلتجاىات المحققة

لموالء وسموكياتو يتحقق من خالل فيم ومعرفة ما الذي يسبب حالة الوالء ،وأيضا نقيضيا

وىي حالة عدم الوالء ،التي يمكن توضيح أنواعو من خالل الشكل رقم) ،(33-33كمايمي:
الشكل رقم) :(33-33مصفوفة اإلتجاه والسموك لحاالت عدم الوالء
ً .4الء مذمر
ًسلبي

ً .3الء مشٌش

ً .2الء مخفف

ً .1الء محايذ

عاكٍ

اإلتجاه

عاكٍ

السلٌن

المصدر :عالء عباس عمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.233
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يتضح من الشكل أعاله أنو يعبر عن تصور لحاالت عدم الوالء األربعة في شكل

مصفوفة تتضمن بعدين أساسين ىما السموك ،واإلتجاه من خالل تصنيفين أو حالتي ىما حالة

السكون التي تعني أن كل من السموك واإلتجاه غير مؤثرين ،والحالة السمبية التي تعني وجود
إتجاىات سمبية قوية لدى الفرد أو توافر تمك السموكيات التي تبحث عن تدمير العالمة ،ومن

خالل ما سبق يتشكل لنا أربعة أنواع من حاالت عدم الوالء:1

 .1الوالء المحايد :يمكن القول بأن األفراد المستيمكين في ىذه الحالة ىم أفراد محايدين،
بمعنى أنيم غير ميتمين بالمنتج أو الخدمة ،وىؤالء لم يكونوا مستيمكين من قبل ألي

منتجات أو خدمات تقدميا المؤسسة ،وىم يتميزون بأنيم عدمي المعرفة عن المنتجات مما

يجعميا غير مالئمة إلحتياجاتيم ،وحيث يتميز ىؤالء المستيمكين بحالة السكون لكل من

اإلتجاىات والسموك فمن يكون ىناك تأثير متوقع ليؤالء عمى إتجاىات أو سموكيات
اآلخرين ،وىؤالء من الممكن أن يقوموا بالشراء المستقبمي وخصوصا إذا تغيرت ظروف

السوق أو ظروفيم الشخصية.

 .2الوالء المشوش :ىؤالء يمكن إعتبارىم مستيمكين حاليين ومستمرين ،وىؤالء يعانون من
وجود قمق واضطراب لحالة الوالء لدييم ،ولدييم قدر كبير من الشك في معموماتيم السابقة

بصدد العالمة ،وتتكون لدى ىؤالء مشاعر سمبية قوية عن العالمة ،وذلك بسبب وجود
خبرات سمبية عن المنتجات أو الخدمات ،أو خبرات سمبية مصاحبة إلستيالك العالمة،

وعادة ما تحث ىذه الحالة في حالة ما تواجدت ىنالك مشاكل المنتجات أو الخدمات
المقدمة مثل وجود خبرة سيئة عند إستيالك الخدمة أو إنخفاض جودتيا ،تعرض المستيمك

لرسائل ترويجية من المنافسين تجعمو يقارن بين البدائل المتاحة.

 .3الوالء المخفف :ىؤالء ىم المستيمكين الذين إعتادوا عمى وجود حالة الوالء لدييم ولكنيم

اصبحوا اقل والء ،وتتمثل سموكياتيم في أنيم لن يقوموا بالشراء في الوقت الحمي ،وأنيم لن

يقوموا بالشراء مستقبال.

ويكون لدى ىؤالء المستيمكين إتجاىات ساكنة أو محايدة تجاه العالمة ،ولكن ربما يكون

وبناءا عمى ما سبق تظل إتجاىاتيم حيادية
ذلك بسبب وجود خبرات إيجابية سابقة عنيا،
ً
وليست سمبية ،ويظير ىذا الشعور بالوالء المخفف تجاه المنتج أو العالمة كنتيجة لما يمي:
 1ػالء ػثاط ػه ،ٙيشخغ عثك ركشِ ،ص ص.136-134
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الفصل الثالث:
 الخبرة الحيادية السابقة تجاه العالمة؛ -الخبرة اإليجابية مع المنافسين؛

 تغير التوافق بين متطمبات المستيمك. .4الوالء المدمر أو السمبي :Disruptiye Loyale

ىؤالء كانوا مستيمكين سابقين لممنتج ،وىؤالء لدييم إتجاىات سمبية قوية وسموكيا سمبية

قوية تجاه العالمة ،كونيم يحافظون عمى نظرتيم السمبية السيئة تجاه المنتج بل ويسعون
إلى توصيل ىذه النظرة إلى األخرين كمما أمكن ،أنيم يحاولون خمق إنطباعات سمبية عن

العالمة في أذىان باقي المستيمكين ،وىؤالء ال يمكن أبداً أن تعيدىم الظروف لكي يقوموا

بالشراء من الشركة مرة أخرى.

إن مثل ىذا الشعور قد تنامى لدييم بسبب خبرتيم السيئة ،والسمبية مع المنتج والتي

أدت عمى تراكم حالة عدم الرضا ،وأفضل شيء يمكن لمشركة القيام بو مع ىؤالء ىو

التقميل من تأثيرىم السمبي لدى المستيمكين األخرين أو لدى صانعي القرار األخرين.

إن مثل ىذا الشعور قد تنامى لدييم بسبب خبرتيم السيئة ،والسمبية مع المنتج والتي

أدت عمى تراكم حالة عدم الرضا ،وأفضل شيء يمكن لمشركة القيام بو مع ىؤالء ىو

التقميل من تأثيرىم السمبي لدى صانعي القرار األخرين.

 )5أىمية تحقيق والء المستيمك لدي المؤسسة والمستيمك:

الوالء يكسب عدة مزايا سواءا لممؤسسة أو المستيمك ،ندرجيا فيما يمي:

 .1بالنسبة لممؤسسة:

المستيمكين ىم بمثابة السوق المستيدف من طرف المؤسسة ،وبعبارة أن المستيمك حر
في إنفاق دخمو ،فيذا يعني أنو يستطيع التحول من خدمة إلى أخرى ومن مؤسسة إلى

آخرى ،دون الحاجة إلى تبرير ذلك ،ومن ىنا تنشأ أىمية المحافظة عمى الزبون وكسب

والئو من خالل قيام إدارة التسويق بدراسة حاجات ورغبات األفراد الحالية والمستقبمية

والعمل عمى إشباعيا عن طريق التحسين المستمر لمخدمات التي تقدميا لتضل تحقق
أحسن مستوى من الرضا واإلشباع.1

 2يحًذ ػثذ انشحٛى" ،التسٌيك المعاصر" ،داس انكراب اندايؼ ،ٙيصش ،2988 ،ص.44
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اتيجيا لممؤسسة ،تسعي غالبييا إلي تحقيقو وىذا لما
إذ يعد والء المستيمك ً
بعدا استر ً
ينجر عنو من أرباح بعدة طرق:1

 يعتبر الوالء لممؤسسة ميزة تنافسية لممنظمة في ظل أسواق كثيفة المنافسة تساعدىاعمي تجاوز تحديات المنافسة إلي حدىا وتجنب الحروب السعرية ،ألن حساسية
المستيمك لمسعر تقل في ظروف والئو لمعالمة؛

 يساعد تحقيق الوالء في تحقيق أرباح وعوائد مستقرة ومستمرة في ظل ما يسميبقاعدة العمالء المريحة؛

 ينتج عن الوالء تموقع في ذىن الزبون بأن المؤسسة تقع في موقع الخبير والمستشاربالنسبة لو في مجال تخصصيا؛

 التقميل من التكاليف التسويقية خاصة في مجال الترويج والتعريف بالمنظمة وجيوداستقطاب الزبائن الجدد؛

 الوالء يساعد عمي تحقيق كممة الفم الطيبة التي تجعل من المستيمك أحد شبكةالتسويقية لممؤسسة ونوع من الدعاية المجانية لممؤسسة ومنتجاتيا؛

 يزيد الوالء من كمية المشتريات وحجم اإلنفاق من قبل المستيمك عمي منتجاتالمؤسسة؛

 يحقق الوالء الثقة وااللتزام والمشاركة في المعمومات بين المؤسسة والزبون. .2بالنسبة لممستيمك:

فإن الوالء يكسبو ما يمي:2

 الراحة والثقة في التعامل مع الجية التي إعتاد عمي التعامل معيما؛ -إكتساب معاممة خاصة من قبل المؤسسة الموالي ليا؛

 -االستفادة من عدة خصومات وامتيازات التي تمنحيا المؤسسة لعمالئيا الدائمين؛

 التقميل من تكاليف التحول من مؤسسة ألخرى سواءا التكاليف االجتماعية أوالماديةأوالنفسية.

 1إنٓاو فخش٘ أحًذ حغٍ ،التسٌيك بالعاللاث ،يذاخهح ف ٙانًهرمٗ انؼشت ٙانثاَ-ٙانرغٕٚك ف ٙانٕطٍ انؼشت ،-ٙانفشص
ٔانرحذٚاخ ،لطش1003 ،و ،ص ص .406-405
2
Loura A. lake, Consumer Behavior for Dummies, By wiley publishing, Inc, Indianapolis,
Indiana, 2009, P118.
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الفصل الثالث:
المطمب الثاني :مراحل تطور والء المستيمك

حتى يتحقق الوالء تجاه سمعة أو خدم ما يمر بمجموعة من المراحل والتي أدرجيا

" "OLIVERفي أربعة مراحل وىي عمى الترتيب كما يمميو الشكل أدناه:

الشكل رقم ) :(34-33مراحل تطور والء المستيمك
انٕالء انًؼشفٙ

انٕالء انشؼٕس٘
أٔ انؼاطفٙ

انٕالء انُضٔػٙ

ٔالء انرصشف

المصدر :من إعداد الباحثين.

ويمكن شرح ىذه المراحل الواردة أعاله عمى النحو التالي:1
 .1الوالء المعرفي :تشير ىذه المرحمة من الوالء إلى توفر حجم معين من المعمومات لدى
المستيمك ،وتعبر ىذه المعمومات عن أفضمية عالمة معينة عمى غيرىا ويعبر عن ذلك
بإسم الوالء المبني عمى الثقة في العالمة.

ويتكون ىذا النوع من الوالء بناءا عمى المعمومات التي يتمكن الفرد من توفيرىا من

مصادر مختمفة سواءا من الخبرات السابقة والتجربة أو من خالل أشخاص آخرين،
حيث تعبر ىذه المعمومات عن مستوى معين ألداء وجودة المنتج مقارنة بالمنتجات

األخرى المماثمة.

 .2الوالء الشعوري أو العاطفي :في ىذه المرحمة ينتقل الفرد إلى اإلعجاب بالمنتج
أوالشعور باإللتزام العاطفي تجاىو ،وذلك كناتج لتوفير الوالء المعرفي ،...ويترتب عمى
ذلك ترسيخ الشعور العاطفي لتفضيل السمعة أو الخدمة عن غيرىا ومع ذلك فإن ىذا
النوع من الوالء عرضة لمتغير ألنو مجرد شعور ،والوسيمة الوحيدة الممكن إتباعيا

لمحفاظ عميو ىي زيادة مستوى العمق واإللتزام العاطفي داخل المستيمكين.

 .3الوالء النزوعي :تعبر ىذه المرحمة من الوالء عن توافر النوايا السموكية الناتجة عن
كثافة الشعور اإليجابي نحو العالمة ،ويعبر ىذا الوالء النزوعي بالميل أو الرغبة

أواإللتزام القوي إلعادة شراء عالمة معينة ،وىذا الوالء يعد بمثابة الحافز أو الدافع القوي

1ػالء ػثاط ػه ،ٙيشخغ عثك ركشِ ،ص ص 62ـ.61
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الفصل الثالث:

إلعادة شراء وتأييد وتفضيل المنتج عن غيره ومع كل ذلك فإن التصرف بمعنى القيام
بالشراء ال يتحقق في ىذه المرحمة.

 .4والء التصرف :يعبر عن المرحمة التي تتحول فييا النوايا النزوعية إلى تصرفات تتمثل
في الشراء الفعمي ووفقا لذلك يفترض نموذج ضبط التصرف أن قيام الفرد بالشراء يكون
مصحوبا برغبة قوية في التغمب عمى المعوقات التي تحول دون تحقيق ىذا التصرف

وعندما يتكرر التصرف يصل المستيمك في القيام بإعادة شراء نفس المنتج كمما ظيرت

الحاجة لذلك وذلك بدون تفكير.

يتضح من خالل ىذه المراحل أنيا متسمسمة فال يمكن الوصول إلى المرحمة الثانية حتى

يتم التعرض لممرحمة األولى كما أنو يمكن التوقف في أي مرحمة نتيجة لوجود بعض الجوانب

تضعفيا ويمكن تمخيص ىذا ،في الجدول أدنا رقم) 33ـ ـ:(31

الجدول رقم) :(31-33مراحل تطور والء المستيمك وجوانب اإلضعاف في كل مرحمة
مرحمة الوالء

تعريفيا

 .1الوالء

الوالء

المعرفي

جوانب اإلضعاف فييا
لمعمومات

كالسعر ظيور مزايا في خدمات المنافسة سواءا فعمية
أوتصور المستيمك أو معمومات عن السعر من

والخصائص والجودة وغيرىا.

خالل الخبرات.
 .2الوالء
الشعوري
 .3الوالء

النزوعي

الوالء سببو الحب فيقول المستيمك يمكن اإلضعاف عن طريق تدعيم حب العالمات
لدي والء ألنني أحب المنتج.
الشعور

بالنية

لمشراء

المستيمك أنا ممزم بالشراء.

المنافسة أو من خالل البحث عن التنويع والتقميل

من أداء المنتج.

فيقول يمكن اإلضعاف من خالل إرسال رسائل تنافسية
مضادة مثل محاوالت المنافسين إعطاء مغريات

تسويقية جديدة.
 .4والء التصرف يصل الوالء إلى مرحمة التغمب يمكن اإلضعاف من خالل اإليحاء بأن العالمة
عمى جمود التصرف مصحوبا غير متاحة واإليحاء بأن أدائيا قد تدىور.
بالقدرة عمى التغمب عمى العقبات
التي تحول دون الحصول عمى
المنتج.
المصدر :عالء عباس عمي ،والء المستيمك كيفية تحقيقو والحفاظ عميو ،الدار الجامعية ،مصر2339 ،م ،ص .61
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المطمب الثالث :العوامل الرئيسية المساىمة في تحقيق والء المستيمك
ىناك العديد من وجيات النظر التي تحدد والء المستيمك وان تعد كميا صحيحة رغم أنيا

تختمف في الشمولية واإللمام بالعوامل التي تحدد ىذا الكيان لدى المستيمك ،فحسب التحميل
البسيط في سموك المستيمك يمكن كتابة المعادلة البسيطة في الوالء كما يوضحو الشكل

رقم):(35-33

الشكل رقم ) :(35-33معادلة تحقيق الوالء من خالل رضا المستيمك

Fidélité induite par la
Satisfaction
منتج مميس ً رً جٌدة

Prix absolu compétitif
du produit
السعر المناسب

Bonne Qualité
intrinsèque du produit
منتج مميس ً رً جٌدة

Source : Jean , Marc lehu, Opcit, P82.

يالحظ من خالل الشكل أن الرضا من أىم العوامل المحددة لوالء المستيمك والذي عبر

عنو المؤلف من خالل العالقة التجميعية بين الجودة والسعر المناسبين ،غير أنو ألفى في طرح

آخر نفيا ليذه العالقة من خالل تضمين الرضا بين العوامل ككل وليس عامل أحادي لتحقيق
والء المستيمك وذلك من خالل تقسيم ىذه العوامل إلى قسمين أساسيين ىما "عوامل معرفية"

واألخرى "عوامل وجدانية".

الشكل رقم) :(36-33العوامل الوجدانية والمعرفية أساس تحقيق الوالء
المتغيراث المعرفيت

المتغيراث الٌجذانيت

 -يؼاٛٚش انًماسَح)انرٕلؼاخ انًثانٛح(.

-انًضاج )ٚؼثش ػٍ َٕع انًغرٓهك(.

 -األداء انًرصٕس.

-انشضا ػٍ انحٛاج.

 انشضا ػٍ انًُرح. اندٕدج انًذسكح. -انمًٛح انًادٚح.

ًالء
المستيله

انًشاػش.انؼٕاطف)إٚداتٛح ٔ عهثٛح(.اإلذداْاخ انًرشاكًح.Source : Jean , Marc lehu, Opcit, P83.
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يتضح من خالل الشكل رقم ) (36-33أن الرضا الذي يعد أساس والء المستيمك ىو

من المتغيرات المعرفية التي يمكن لممؤسسة أن تؤثر فييا بإستخدام مختمف األساليب
التسويقية ،أما الجانب الثاني فيعد بعدا صعب التأثير عميو ألنو مرتبط بالمتغيرات الوجدانية

أو الداخمية لممستيمك ولكن تبقى المحاوالت عديدة لمتأثير عميو من قبل المؤسسات ومن بين
أىم ىذه المحاوالت نجد العالقات العامة وتبني مفيوم المسؤولية اإلجتماعية بيدف التأثير

عمى السموك العام لممستيمك.

عمى العموم يمكن تضمين أىم المكونات التي تساىم في تحقيق والء المستيمك من

خالل الشكل رقم ) ،(37-33والتي يمكن لممؤسسة أن تتحكم فييا إلى حد ما:
الشكل رقم ) :(37-33العوامل التي تحكم والء المستيمك
اندٕدج
انًذسكح
نهًُرح
عؼش انًُرٕج

انٕلد
انًغرغشق
نهحصٕل ػهٗ
انخذيح

طثٛؼح
انخذياخ
انًشفمح

ذٕلٛد
انحاخح

ًالء
المستيله
انٕػ ٙتانًُرح
ٔ انؼاليح
انرداسٚح

خٕدج َمطح
انثٛغ

انًؼشفح ٔ
انخثشج

انشٓاداخ
ٔانضًاَاخ
نهًُرح

انًخاطش
انًرٕلؼح يٍ
انششاء

Source : Jean , Marc lehu, Opcit, P85.
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إذ يمكن شرح ىذه العناصر عمى النحو التالي:1
 .1الجودة المدركة لممنتج:

تعد أساسا التقييم وموضوع إىتمام العديد من المستيمكين وغالبا ما تكون مرتبطة

بدرجة وعي المستيمك باألدلة التي تشير إلى جودة المنتج لذلك عادة ما نجد العديد من

المؤسسات تسعى إلى توثيق جودة منتجاتيا من خالل الحصول عمى شيادة اإليزو.
 .2سعر المنتج:

يعبر السعر بنسبة كبيرة عن النقص والزيادة في الشراء فيو ذو عالقة عكسية مع

الطمب في كثير من المنتجات ،فزيادة السعر عن المنافسة يقمل من مشتريات المؤسسة

والعكس.

 .3طبيعة الخدمات المرفقة:

وىي تعبر عن القيمة المضافة التي تقدميا المؤسسة لممستيمك من أجل تسييل عممية

اإلستمتاع واإلستعمال مثل التسميم والتركيب والتعميم ،...وىي ليا دور كبير في تعزيز

اإلتجاىات اإليجابية لدى المستيمك عن المؤسسة.
 .4الوعي بالمنتج والعالمة التجارية:

وىذا يعبر عن سمعة المنتج وشيرتو ،وىذا راجع إلى الدور الذي تمعبو وسائل اإلتصال

في المؤسسة كاإلعالن والعالقات العامة ومختمف الوسائل األخرى.
 .5المعرفة والخبرة:

من خالل النظر إلى الحذر الذي يميز المستيمك في إتخاذ قرار الشراء ،نممس أن

لمخبرة والمعرفة المكتسبة من التجربة والمعمومات المتحصل عمييا من المصادر الرسمية

وغير الرسمية دور كبير في تحديد اإلتجاىات والمواقف نحو منتج معين.
 .6الشيادات والضمانات األخرى:

تعمل العديد من المؤسسات عمى تطوير برنامج لتعزيز صورتيا بغية الحصول عمى

شيادات كرمز لمضمان لممستيمك ،وعادة ما تقوم بتقديم ىذه الشيادات ىيئات متخصصة

Jean, Marc lehu, Op.cit, pp 85-90.

1
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كجمعيات حماية البيئة والمستيمك ،المنظمة العالمية لمتقييس ،وىذه الشيادات تساىم في

تعزيز اإلتجاىات ودعم الثقة لدى المستيمك.

 .7المخاطر المتوقعة:

يواجو المستيمك مجموعة من المخاطر في إتخاذ قرار الشراء ناتجة عن حالة عدم

التأكد حول أىمية ومالئمة ما يقوم بإختياره وغالبا ما يؤدي بو ىذا الموقف إلى التخمي

عن الشراء ألن الشعور بالخطر يبدو ميما إليو ،ففي عام 1963م إقترح "ريمون باور"

" "Raymond Bauerأربعة عناصر من المخاطر المتوقعة )خطر مادي ،خطر مالي،
خطر ضياع الوقت ،ومخاطر نفسية( ،إذ يجب النظر في ىذه الجوانب األربعة في وقت

واحد لضمان إختيار ىادئ لممستيمك.
 .8جودة نقطة البيع:

يتم تجميعيا في إطار العديد من العوامل التي من شأنيا أن تؤثر في قرار الزبون

بالشراء والتعامل ،مثل سيولة الوصول ،ساعات العمل ،مدى توفر الموظفين ،أداء
الموظفين ،المعرفة المسبقة من قبل الموظف بحاجات الزبائن.

 .9توقيت الحاجة:

تعبر عن التوقيت والظروف المناسبة لظيور الحاجة ،لذا عمى المؤسسة أن تسعى

لتوفير المنتجات في الوقت المناسب حتى تحقق اإلشباع الكامل نسبيا ،الشيء الذي يؤثر

عمى عممية التقييم بعد الشراء إيجابيا ليحصل تكرار الشراء مرة أخرى.
 .13الوقت الذي يستغرق لمحصول عمى المنتج:

يعد من العوامل األساسية التي تؤثر عمى تفضيالت المستيمك لتعاممو مع مؤسسة

معينة عمى أخرى منافسة ليا.
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المبحث الثاني :والء المستيمك لمخدمة واستراتيجيات تحقيقو في المؤسسة الخدمية
إن بناء الوالء لدى المستيمك ليس باألمر السيل ألن الوالء ال يمكن أن يكون قويا مادام

المستيمك ال يستطيع أن يقاوم عروض المنافسين التي تظير قيما عالية وتقدم كل ما يحتاجو

المستيمك بالمواصفات المطموبة وفي بعض األحيان تتجاوز إحتياجاتو ،ليذا فإن قوة المؤسسة

تأتي مما تتركو في ذىن المستيمك ،فإذا أدرك المستيمك ما تقدمو المؤسسة إدراكا جيدا وشكل
روابط إيجابية معيا فإن ذلك سيضيف جديدا إلى خبرة وتجربة المستيمك لما تقدمو المؤسسة،

كما أن ىذه القوة تعطي قيمة لممؤسسة تتمثل في تخفيض إمكانية إستبدال التعامل معيا من

قبل المستيمك.

المطمب األول :مفيوم الوالء لمخدمة
وفقا لإلطار المفاىيمي الذي قدمو "جريممو وبراون" فإن الوالء لمخدمة يعرف عمى أنو:

"رغبة المستيمك إلعادة تفضيل نفس مقدم الخدمة بشكل متسق حيث يكون ىذا التفضيل أول

إختيار لو من بين البدائل ،وذلك بصرف النظر عن المؤثرات الموقفية والجيود التسويقية التي

تيدف إلى تحويل السموك".1

يالحظ من خالل ىذا التعريف أن الوالء لمخدمة ال يشمل المستيمكين ذوي الوالء بنسبة

 %133ألن عدد قميل جدا منيم لدييم ىذه النسبة نحو مقدم الخدمة ،وىذا راجع إلى التفضيل

والمفاضمة بين البدائل المتاحة أمام المستيمك ،وقد أوضح "بارنن" أن ىذا ال يتحقق إال بتوفر
الشروط التالية:2

 .1الرغبة القوية لدى المستيمك نحو اإلستمتاع بالخدمة بشكل مستمر ودوري؛
 .2حرية المستيمك في إختيار الخدمة أو مقدم الخدمة أو المؤسسة الخدمية؛
 .3توافر أكثر من مقدم لمخدمة في إطار نفس صناعة الخدمة.

1ػالء ػثاط ػه ،ٙيشخغ عثك ركشِ ،ص .37
َ 2فظ انًشخغ ،ص .38
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المطمب الثاني :بناء الوالء في المؤسسة الخدمية
تستخدم المؤسسة الخدمية عدة آليات وأدوات لتحقيق والء عمالئيا الخارجيين وتحفيزىم

أكثر لذلك ،ويمكن عرض ىذه العناصر عمى النحو التالي:

 .1التمييز بين الزبائن :المقصود بالتمييز ىو الذي يكون بين الزبون المربح وغير المربح،
إذ أنو من غير المتوقع أن نجد مؤسسة تولي الدرجة ذاتيا من اإلىتمام لكل منيما،

فالمؤسسات الناجحة تقوم بتحديد أنواع الزبائن الذين سيستفيدون من عروضيا بشكل
أكبر ،فيم يمثمون النسبة الكبرى من الزبائن الذين سيبقون موالين لممؤسسة وىم بدورىم

سيدفعون لممؤسسة مقابل العروض التي يحصمون عمييا.1

 .2تصميم و تطوير الخدمات :تعد من أىم الخطوات وفييا يتم التأكد من أن الخدمات
القائمة لدى المؤسسة تستجيب إلحتياجات الزبائن ،2ويمكن الوصول إلى ىذا المقام

عندما تستخدم المؤسسة العناصر األخرى بشكل فعال وبخاصة إدارة عالقة العمالء

الذي يمثل العنصر الرابع من أساليب بناء الوالء.

وىذا يساعد عمى تطوير عالقات عمى مدى الحياة من خالل تقديم خدمات تتطور مع

تطور إحتياجات الزبائن.3

 .3جودة و قيمة الخدمة :تعد ىي األخرى من األمور الحاسمة في بناء الوالء ،وفييا تكون
المؤسسة ممتزمة بتقديم خدمات ذات جودة من خالل ما يمي:4
 التأكد الدوري من رضا الزبائن عن الخدمات المقدمة ليم؛ -اإلستماع لشكاوى الزبائن وانتياز الفرصة لحميا؛

 -الجمع بفعالية إقت ارحات الزبائن لتحسين جودة خدماتيا؛

 العمل عمى إكتشاف وسائل جديدة لتمبية إحتياجات الزبائن المتغيرة؛ -السعي لتخطي توقعات الزبائن.

Philip kotler, Marketing insight form A to Z. 80 concepts every Manager Need to Know,
John Wiley & Sone, Inc, Hoboken New jersey, 2003, P 23.
 2كشٚغ ف .ذششذشم ٔ عاْشاطْ .انثشٌ ،بناء ًالء السبائن.مشرًع أفضل الممارساث في المشاريع الصغرٍ ،انٕالٚاخ
انًرحذج األيشٚكٛح ،1002 ،ص.25
َ 3فظ انًشخغ ،ص.26
َ 4فظ انًشخغ ،ص.27

1
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 .4بناء العالقات :إن العالقات الشخصية ما بين الزبائن والموظفين األماميين في تقديم
الخدمة ذات أىمية بالغة في أغمب المؤسسات الخدمية ،األمر الذي يجعل الجودة في

إختيار الموظفين من الركائز األساسية لتقديم الخدمات ،فإن مقدموا الخدمات الذين

يشكمون عالقات ودية مع الزبائن تتطور لدييم حاسة قوية في تقييم شخصية الزبون ،إذ
أن ىذه العالقة يمكن دعميا ،كما أنو يمكن تقوية والء الزبائن تجاه المؤسسة من خالل
مجموعة من النشاطات التي تشجع مشاركة الزبون مثل مجالس الزبائن اإلستشارية

والعالقات العامة بمختمف أدواتيا.1

 .5العالمة التجارية :ينوه فميب كوتمر في كتابو " "B2B Brand Managementأن العالمة
التجارية ىي" :شيء عاطفي يمتمك شخصية ،وىي تأسر عقول مستيمكييا وقموبيم".2

من خالل ىذا التعريف يتضح أن العالمة التجارية ليا قوة مميزة تسيطر عمى ذىن

المستيمك وىذه القوة ال تنشأ بإنشاء العالمة وانما تكتسب نتيجة لعدة عوامل ومن أىم
ىذه العوامل اإلتصاالت التسويقية في المؤسسة ،واإلنجازات اإليجابية التي حققتيا
المؤسسة بمر الزمن لذا يجب عمى المؤسسة أن تسعى لتحسين صورتيا بين أوساط

الزبائن في السوق.

المطمب الثالث :قياس وتحسين والء المستيمك
البد قبل الشروع في قياس والء المستيمك من التعرض والتعرف عمى ثالثة أمور تعد

أساسية وذات عالقة رأسية بالوالء ،وىي:3
 .1فيم اإلنسحاب بإتجاه المنافسة:

إن األسوء من إنسحاب الزبائن ىو إنسحابيم وذىابيم لممؤسسات المنافسة ،فيم يتجيون
إلى المؤسسات المنافسة نتيجة إعتقادىم أنيا األفضل ،لذا فإن إجراء المقابالت مع

الزبائن المنسحبين يساعد عمى تحديدىم ومعرفة أسباب إنسحابيم من أجل القيام

باإلستجابة الضرورية لما يحدث.

 1كريغ .ف .وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .23-19

Philip kotler,& Pfoertsch.W, B2B Brand Management, Springer Berlin, Heidelberg , P4.

2

 3يحًذ فشٚذ انصحٍ ،لراءاث في إلدارة التسٌيك ،انذاس اندايؼٛح ،يصش ،1001 ،ص.72
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 .2منع اإلنسحاب بإتجاه المنافسة:

قبل اإلنسحاب والتخمي عن التعامل مع المؤسسة يكون المستيمك قد وصل إلى مرحمة

عدم الرضا ،لذا وجب عمى المؤسسة السعي إلى تحديد الزبون غير الراضي وتحويمو

إلى زبون سعيد راض قبل إنسحابو.

 .3قياس درجة رضا الزبائن:

فالرضا ىو تعبير عن مستوى من إحساس الفرد الناتج عن المقارنة بين األداء المدرك

والتوقعاتو ،والذي من خاللو يمكن معرفة ما إذا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـانت الجودة مطابقة لتوقعات الزبائن
أم ال.

 )1قياس درجة والء المستيمك:

كنا قد أشرنا إلى أبعاد والء المستيمك في المبحث األول من ىذا الفصل عمى أنيا تشمل

بعدين ىما بعد سموكي وبعد إتجاىي ،وىذان العنصران ىما أساس قياس درجة الوالء ،فمن

خالليما يتمك رجل التسويق أو الميتم من قياس درجة والء زبائنو:1

 .1البعد األول )بعد سموكي(:

فيو يعبر عن السموك األساسي والظاىري لموالء ،من خالل السموك الفعمي لعممية

الشراء واعادة الشراء إلى جانب متابعة نسب اإلحتفاظ بالزبائن ،إذ يجب عمى المؤسسة
مراقبة أبعاده الثالثة كما ىي مبينة في الشكل أدناه:

الشكل رقم) :(38-33أبعاد الجانب السموكي لموالء

انطٕل

انؼشض
المصدر :من إعداد الباحثان ،باإلعتماد عمى المرجع كريغ ،ف ،و آخرون ص.11
 1كشُٚغ،ف ٔ ،آخشٌٔ ،يشخغ عثك ركشِ ،ص ص .21-22
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أ .الطول :وىو يمثل متوسط عدد السنوات التي إستفاد خالليا الزبون من خدمات
المؤسسة ،واذا ما تمكنت المؤسسة من النمو واإلحتفاظ بنسبة %23إلى  %25تكون قد
نجحت في تشجيع والء زبائنيا.

ب .العرض :بالنسبة لممؤسسة التي تقدم عدد من الخدمات يتم إجراء قياس آخر لوالء
الزبائن من خالل إستمتاعيم بنوعين أو أكثر من الخدمات المقدمة من قبل نفس

المؤسسة ،وىذا يعبر عن التوسع في خط المنتجات بشكل أفقي.

ج .العمق :وىو يعد أفضل مقياس فيو يعبر عن الخصة من المشتريات ،أي نسبة إستخدام
الزبون لخدمات المؤسسة من مجموع الخدمات التي يستمتع بيا إلشباع نفس الحاجة.

ولقياس ىذه الجوانب الثالثة بيدف معرفة درجة والء الزبائن بكفاءة البد لممؤسسة أن تتوفر

عمى قاعدة بيانات منظمة عن عمالئيا وىذا ما يعرف بإدارة عالقات العممة أو إدارة معرفة

العمالء.

 .2البعد الثاني )اإلتجاىات(:

ىذا البعد ال يمكن قياسو من خالل المعمومات المتوفرة وانما يعتمد عمى سبر أراء
المستيمكين أو المتعاممين مع المؤسسة ألنو متعمق بالجوانب النفسية

التي تعبر عن

اإللتزام الذي يشعر بو الزبون تجاه المؤسسة الناتج عن التعامل اإليجابي المسبق

أوالمعمومات المتحصل عمييا من األقارب واألصدقاء ،وىناك طريقتان لقياس ىذا الجانب:

أ .الطريقة األولى :من خالل إستقصاء الزبائن الجدد عما إذا كانوا مرسمين وموجيين
من قبل زبائن آخرين سبق ليم التعامل مع المؤسسة ،و أيضا متى تم ذلك،
فاألشخاص الذين يقومون بمثل ىذا السموك يعدون من الزبائن الداعمين وذوي

ومستوى رفيع منن الوالء.

أما األشخاص الذين ال يدعمون وال ينقمون الكممة إلى أذان األصدقاء واألقارب

عن المؤسسة ربما يكونون قد عانو من تجربة سيئة مع المؤسسة أو لسبب معين ،لذا

عمى المؤسسة بعد إستقصاء األمر عمييا تدارك الوضع ومحاولة تصحيح الخطأ.

ب .الطريقة الثانية :تتم من خالل اإلستقصاء المباشر لمزبائن إذا ما كانوا يقومون بنصح
أصدقائيم وعائالتيم بالتعامل في الخدمة التي تقدميا المؤسسة ،فذلك يعد مؤشر عمى

إىتماميم ووالئيم لممؤسسة.
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الفصل الثالث:

باإلضافة إلى ىذا يمكن إستقصاء الزبائن عن نية إعادة الشراء أو التعامل في

المرات القادمة.

يتضع مما سبق أن ىناك عدة طرق لقياس والء المستيمك ،ويبقى اإلختيار في ذلك راجع

إلى المؤسسة حسب الحاجة واإلمكانيات المتاحة.
 )2تحسين والء المستيمك:

تبنى ىذه العممية عمى خمسة خطوات أساسية مبينة في الشكل أدناه:
الشكل رقم) :(39-33خطوات تحسين والء المستيمك
إسذفاع
َغثح اإلحرفاظ
يراتؼح ػًهٛح
اإلحرفاظ تانضتائٍ

انُغثح تالٛح ػهٗ حانٓا

ػائذ أكثش
لٛاط دسخح
انشضا

ذحغ ٍٛاندٕدج

ٔالء أكثش

إَخفاض َغثح
اإلحرفاظ

المصدر :كريغ .ف .وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .32

يتضح من خالل الشكل أعاله أن خطوات عممية تحسين والء المستيمك ىي عبارة عن

مراحل متسمسمة ومرتبطة ببعضيا البعض يتحدد في كل مرحمة أسموب تشخيص معين لمحالة

التي تكون عميا من خالل التطرق لمعناصر المذكورة آنفا كالبحث في أسباب إنسحاب الزبائن

من أجل إيجاد السبل الكفيمة لمنع ذلك ،وقياس درجة رضاىم عما يتم تقديمو ليم من أجل

تحسين الجودة ،وعمى العموم ألن الدور الجوىري لعمميات تحسين والء المستيمك ىو ترصد

األخطاء ليتم تداركيا قبل وقوع اإلنسحاب المعبر عن عدم الوالء.
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المطمب الرابع :اإلستراتيجيات التسويقية لحاالت عدم الوالء

تختمف الحاالت األربعة السابقة لعدم الوالء عن بعضيا البعض إختال ًفا كبيرا ،لذا يجب
تصميم إستراتيجيات تسويقية ،واتصالية لكل حالة أو نوع بشكل مختمف عن اآلخر ،إذ
سنعرض في ىذا المطمب اإلستراتيجيات والتصرفات التسويقية المالئمة مع كل حالة من

الحاالت األربعة:1

 )1ذوي الوالء المحايد :ىؤالء األفراد المحايدين يجب إعادة ربطيم بالعالمة أو بالمنتج مرة
أخرى ،واإلتصاالت التسويقية المحتمل أن تحقق أعمى نجاح ممكن مع ىذه الفئة ،ىي تمك

التي تركز عمى الترويج ،وفي ىذا الصدد يجب تدعيم معرفة المستيمك بالعالمة أو بالمنتج

من خالل تقديم عينات مجانية ،باإلضافة إلى األساليب الترويجية األخرى التي تدعو

المستيمك إلعادة تجربة المنتج مرة أخرى.

ويحتاج رجال التسويق في ىذه الحالة أن يقوموا بتعديل إدراكات ىؤالء-ذوي الوالء

المحايد -فمثال بالنسبة لمعالمات التي تبدو أنيا غالية الثمن ،فإنو يمكن إقناع ىؤالء
بالشراء عن طريق دفع األقساط المريحة خالل فترات زمنية معينة ،ويمكن لممؤسسة أيضا

أن تقدم فئات أقل في الجودة والسعر من المنتجات الحالية حتى يصبح المستيمكين قادرين

عمى إقتنائيا.

 )2ذوي الوالء المشوش :إن اإلستراتيجيات التسويقية لذوي الوالء المشوش تيتم بإعادة

اإلستحواذ عمييم مرة أخرى ،وىؤالء األفراد يتأثرون بصورة كبيرة بالجيود الترويجية التي
تقوم بيا المؤسسة ،وتنمية منتجات جديدة أسرع مما يقدمو المنافسين ،ويجب أن تركز

الجيود التسويقية عمى اإلستجابة من خالل تقييم األداء المقارن وذلك بالمقارنة بمنتجات

المنافسين ،واإلستراتيجيات التسويقية يجب أن تعيد التأكيد عمى الجودة العالية لممنتجات

المقدمة ،وان أمكن يجب أن تحاول توصيل القيمة التي تسعى المؤسسات إلضفائيا عمى
العالمة مع المستيمك.

وباإلضافة إلى ما شبق فإن بعض اإلجراءات العالجية مثل حفز المستيمكين عمى تقديم
الشكاوى ،والمقترحات ،وخدمة المستيمك ما بعد البيع ،يمكن أن يقمل من التأثير السمبي

 1ػالء ػثاط ػه ،ٙيشخغ عثك ركشِ ،ص ص .140-138
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والسيئ لممنتجات التي قدمت في الماضي ،إن مثل ىذه التصرفات يجب أن يتبعيا مزيد

من اإلىتمام بعمميات الشراء الالحقة.

 )3ذوي الوالء المخفف :ىؤالء المستيمكين يكونوا أكثر حساسية لإلستراتيجيات التسويقية التي
إستخدمت مع ذوي الوالء المشوش ،والفرق ىو أن الفرصة تكون مواتية إلمكانية وقوع

أحداث طارئة ،فالتغيرات اليامة كاإلبتكارات أو إعادة تحديد المركز الذىني لممنتج يجب
إج ارءات والتوجو بيا ،وذلك إذا حدث زيادة كبيرة في إعداد األفراد المستيمكين من ذوي

الوالء المخفف.

 )4ذوي الوالء السمبي :من غير المحتمل أن يتحول ىؤالء األفراد إلى مستيمكين ذوي والء مرة

أخرى ،ويجب أن تركز أي إستراتيجيات تسويقية موجية إلى ىؤالء عمى محاولة إبعاد

التأثير السمبي لمصورة الذىنية لممنتج أو العالمة والتي يحاول ىؤالء خمقيا وزرعيا في
عقول باقي األفراد سواءا من خالل جماعات الضغط أو من خالل الكممة من الفم إلى
األذن ،ولكن حتى تكون ىذه اإلستراتيجيات ناجحة في مثل ىذه الظروف فمن الضروري

التعرف عمى نقاط الضعف األساسية التي يعاني منيا المنتج أو الخدمة المقدمة ،والعمل

عمى التخمص منيا ،وبعبارة أخرى فإن ىذه اإلستراتيجية تركز عمى التغمب عمى أي قصور

أو مشاكل في المنتج.
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الفصل الثالث:
المبحث الثالث :ديناميكية الجودة في تحقيق والء المستيمك

من المقبول عمى نطاق واسع أن الخدمات ىي األكثر صعوبة لمتقييم من قبل المستيمك

عما ىي عميو في المنتجات السمعية الممموسة ،وأكثر مخاطرة أيضا ألن عممية إستيالكيا

)اإلستمتاع بيا( تكون آنية حين إنتاجيا ،لذا نجد أغمب المؤسسات الخدمية تمجأ إلى عدة
أساليب لمتقميل من ىذه المعوقات لتدعيم إقبال الزبائن لمتعامل في خدماتيا وتعزيز والئيم ليا،

ومن بين ىذه الوسائل السعي لتحقيق الجودة في خدماتيا ،وىذا ما سيتضح من خالل ىذا
المبحث بإظيار العالقة الموجدة بين جودة الخدمات وتحقيق والء المستيمك.
المطمب األول :دور الجودة في خمق القيمة لدى المستيمك

تشير القيمة لدى المستيمك إلى الفرق بين المكاسب من اإلستخدام أو التمتع بالخدمات

وتكاليف الحصول عمى المنتج ،1وىذه القيمة تنتج بشكل كبير عن الجودة المحققة في تقديم
الخدمة.

الشكل أدناه يوضح صافي القيمة لدى المستيمك:
الشكل رقم ) :(13-33صافي القيمة لدى المستيمك
انغؼش انُمذ٘

لًٛح انًُرح

كهفح انٕلد

لًٛح انخذياخ
إخًان ٙانكهفح

إخًان ٙانمًٛح

كهفح انًدٕٓد

لًٛح انًٕظفٍٛ

انكهفح انُفغٛح

لًٛح انصٕسج

المصذر :كشٚغ ف ،يشخغ عثك ركشِ ،ص .43

Philip kotler and Others, Principales of Marketing, Second European Edition, Published by
prentice hall –inc-, USA, 1999, P 11.

1
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الفصل الثالث:

كما يمكن توضيح دور الجودة في خمق القيمة لدى المستيمك من خالل محاولة الربط بين

أبعاد جودة الخدمة بعناصر سمسمة القيمة لدى المستيمك:

 .1قيمة المنتج )جوىر الخدمة( :وىي تعني ىل تم تصميم خدمات إستجابة لإلحتياجات
المحددة والمتغيرة لدى المستيمك ،وىو مرتبط بشكل أساسي بمطابقة المواصفات وىي
تعد عنوان الجودة كما ذكر في تعاريف سابقة لمجودة من الفصل األول في المبحث

األول.

 .2قيمة الخدمات المرفقة :تعني ىل يحصل المستيمك عمى خدمة جيدة من أول مرة؟،
وىل يتم معالجة شكاواه في وقت قصير؟ وىل يتم التعامل معو بإحترام؟ ،وبعبارة أخرى

يمكن تحقيق ىذه القيمة من خالل بعد الجودة المتمثل في اإلعتمادية التي تعبر عن

اإللتزام بالمواعيد وأداء العمل الصحيح من أول وىمة ،أما اإلحترام فيو يعبر بشكل
كبير عن بعد اإلستجابة من أبعاد الجودة المرتبط بأداء مقدم الخدمة.

 .3قيمة الموظفين :تعني ىل يتمتع مقدموا الخدمات بالمعرفة الكافية ،وىل يبدون
اإلستجابة واإللتزام تجاه الزبائن؟ ،وىل يقيمون عالقات مميزة مع الزبائن؟ ،وىذا
العنصر يرتبط بشكل واسع بأبعاد جودة الخدمة ألنو العنصر األساسي في عممية تقديم

الخدمات ،ويمكن إختصار عالقتو بأبعاد جودة الخدمة عمى النحو التالي:

 يرتبط بالممموسية من خالل المظير الذي البد أن يكون جذابا ليبث اإلرتياحفي نفوس متمقو الخدمة؛

 يرتبط باإلعتمادية من خالل معرفتو الكافية بالخدمة في تعاممو وحل مشاكلالزبائن؛

 يرتبط باإلستجابة والتي تممي عميو اإللتزام تجاه الزبون وعدم اإلنشغال عنخدمتو؛

 يرتبط بالموثوقية التي من خالليا يجب أن يتحمى باألدب والتيذيب لبعث األمانوالثقة في نفسية متمقي الخدمة؛

 يرتبط بالتعاطف من خالل التفيم واإلىتمام إلقامة عالقات متميزة مع متمقيالخدمة.
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 .4قيمة صورة المؤسسة :وىذا يعني ىل صورة المؤسسة تزيد قيمة مميزة لدى متمقي
الخدمة؟ ،وىي األخرى ترتبط بأبعاد جودة الخدمة من خالل الجماليات والعالقات مع
متمقوا الخدمات.

أما الجانب اآلخر من سمسمة القيمة لدى المستيمك الناتجة عن إستخدام المنتجات فيي

مرتبطة بأربعة أنواع من التكاليف التي يأخذىا المستيمك بعين اإلعتبار لممقارنة مع ما تحصل

عميو من منافع من الجانب األول المتعمق بشكل كبير جدا بالجودة ،وتتمثل ىذه التكاليف في

الكمفة النقدية ،باإلضافة إلى كمفة الوقت والمجيود ،والكمفة النفسية والتي ال يمكن قياسيا إال
بالموازنة مع القيمة المتحصل عمييا من الخدمات المستمتع بيا ،وذلك لمعرفة صافي القيمة

لدى المستيمك.

المطمب الثاني :دور الجودة المدركة في إرضاء الزبون

كنا قد إلتمسنا في المبحث الثاني منيا الفصل كيف أن لرضا المستيمك تأثير في تحقيق

الوالء لممؤسسة أو مقدم الخدمة كما ىو مبين في الشكل رقم) ،(38-33فتحقيق الرضا لدى
المستيمك يقوم عمى الفرق بين الجودة المدركة وتوقعاتو لجودة الخدمات المقدمة إليو.
والشكل أدناه يمخص دور الجودة في تحقيق الرضا لدى المستيمك:

الشكل رقم) :(11-33دور الجودة المدركة في إرضاء الزبون
صٕسج+
ذٕلؼاخ فٙ
انزٍْ
التعاطف

انخذيح

انضتٌٕ

ذدشتح
انخذيح

ػًهٛح
انًماسَح

اندٕدج انًذسكح>انرٕلؼاخ
اندٕدج انًذسكح<انرٕلؼاخ

سضا
ػذو انشضا

اندٕدج
انًذسكح
المصدر :من إعداد الباحثان.

فالمستيمك يكون راضيا ما إذا كانت المنافع المحققة من الخدمة وجودتيا الفعمية أكبر مما

كان يتوقع ويتصدر في ذىنو أو مساوية ليا وىذا وىذا ما يجعمو يشعر بإرتياح نفسي يكسبو
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الثقة والطمأنينة تجاه المؤسسة أو مقدم الخدمة الشيء الذي يولد فيو إلتزام تجاه ىذه المؤسسة

بالتعامل المتواصل معيا ونصح اآلخرين بيا.

المطمب الثالث :عالقة والء المستيمك بجودة الخدمات

يتضح جميا أن الجودة من أىم العناصر التي تحقق القيمة في اإلستمتاع بالخدمات إذ أن

الزبون سيظل عمى والئو لمقدم الخدمة في حالة ما إذا كانت قيمة ما يحصل عميو فعميا

أوالجودة التي سيدركيا أكبر نسبيا مما يتوقعو حسب الصورة الذىنية لديو وحسب ما يمكن أن
يحصل عميو من المنافسة ،وىذه الصورة الذىنية تعبر عن المواصفات والخصائص الكفيمة
بإشباع حاجاتو ورغباتو ،وىذا ما يجعل الزبون يفضل دائما الخدمات ذات الجودة العالية ،وذلك

ما يدفعو إلى معاودة وتكرار التعامل في نفس الخدمة وينمي فيو الشعور اإليجابي تجاىيا الذي
يحفزه عمى النصح ونقل الكممة الطيبة عنيا من الفم إلى األذن ،وبالتالي تؤدي الجودة إلى بناء

والء الزبائن لممؤسسة الخدمية.

وبناءا عمى ما تقدم يمكن توصيف نموذج يوضح العالقة بين جودة الخدمة المقدمة ووالء
ً
الزبون لممؤسسة الخدمية ،من خالل عاممين حاسمين ىما:
 .1تميز الخدمة وجودتيا ومدي إدراكيا من قبل الزبون؛
 .2مدي تفضيل الزبون لمخدمة المقدمة إليو.
الشكل رقم ( :)12-33مستويات التعمق أو الميل لخدمة معينة
ذًٛٛض انخذيح ٔخٕدذٓا ٔيذٖ إدساكٓا يٍ لثم انضتٌٕ
يذ٘
ذفضٛم
انضتٌٕ
نهخذيح

غير موجود

موجود

قوي

تعمق ضعيف

تعمق أكبر شدة

ضعيف

تعمق منعدم

تعمق شديد

المصدر :جيل غريفن مرجع سابق الذكر ،ص .33

ومنو فإن تعمق ووالء الزبون لخدمة معينة يكون عمى أشده عندما تتسم ىذه الخدمة

بالجودة التي تتالئم أو تفوق الحاجة أو الذوق الشخصي مقارنة مع ما يدركو ىذا الزبون ،وىذا

ىو الحافز الرئيسي عمى تكرار عممية الشراء والتعامل المتواصل مع نفس مقدم الخدمة.
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خالصة الفصل:
إن جودة الخدمة المدركة ىي محدد ىام لقيام المستيمك بتكرار الشراء ،وتجسد ىذه الجودة

في األبعاد الخمسة المتمثمة في الجوانب المادية الممموسة ،واإلعتمادية ،والتأكد(الموثوقية)،

والتعاطف ،التي تتفاعل فيما بينيا لمتأثير عمى سموك الزبون ،ومن الممكن أن تدعم الجودة

المدركة لمخدمة وأيضا تعزيز معتقدات الفرد المستيمك وذلك فيما يتعمق باألبعاد الخمسة
السابقة الذكر تجاه تفضيل تكرار الشراء ،ويالحظ أيضا أن الجودة تمكن من توطيد الثقة في

مقدم الخدمة والتي غالبا ما تكون عنصر أساسي لتحقيق الوالء وتحقيق الشراء المتكرر.
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الفصل الرابع:

مدخل:

كَاف َيَسيطر َعَمى َخَدمات َاليَاتؼ َالنَقاؿ َفي َالجَزائر َالمَتعامؿ َالتَاريخي َلمبريدَ

َكالمكاصالتَ ،حيث َكافَنشاطوَمنحص انرَفيَتغطيةَإحتياجاتَفئةَالدخكؿَالمرتفعةَ ،المعتمدةَ
عمى َالدفع َالمؤجؿَ َ ،كبعد َاإلصالحات َالييكمية َفي َالجزائرَ َ ،كبمكجب َالقانكف َ)َ(03-2000

َكتحديدان َفي َ2001/07/11عرؼ َقطاع َالياتؼ َالنقاؿ َالجزائرم َدخكؿ َأكؿ َمتعامؿ َأجنبيَ
"أكراسككـَإتصاالتَالجزائر"َ ،حيثَحصؿَعمىَرخصةَالشبكةََ GSMكأكؿَإستغالؿَفعمي َلوَ

الريادةَباستحكاذه َعمىَأكثرَمفََ%70
ـَكالذم َإستطاعَأفَيفتؾَمنصبَ َ
فيََ 2002/02/15

مفَالحصةَالسكقيةَخالؿَالسنةَاألكلى.1

َكفي َ2003/08/03ـ َظير َالمتعامؿ َالكطني َ"إتصاالت َالجزائر" َلمياتؼ َالنقاؿ َتحتَ

إسموَالتجارمَ"مكبيميس"َكفرعَالتصاالتَالجزائرَحتىَتستطيعَىذهَاألخيرةَمكاجيةَالمنافسةَ،
َككفقَان َألىداؼَاإلصالحاتَمنحتَرخصةَثالثةَلممتعامؿَالككيتيَفيَ2003/12/20ـَ،فقاـَ
ىذاَالمتعامؿَ"الكطنيةَلالتصاالت"َتحتَاسموَالتجارمَ"نجمة" َباستقالؿَشبكتوَألكؿَمرةَفيَ

2004/08/25ـ.

َ،كعمىَأيجادَ
نافسَقائـَعمىَتحسيفَجكدةَالتغطيةَ،كخدماتَالشبكةَمفَناحية َ
َ
فأصبحَالت

تميزىاَفيَتقديـَعركضياَ َ،كذلؾَمفَأجؿَكسبَأكبرَحصةَسكقيةَمفَ
مختمؼَالطرؽَالتي َ َ

خالؿَجذبَمشتركيفَجددَفيَخدماتَالياتؼَالنقاؿَكالمحافظةَعمييـَ .

إذ َنحاكؿ َفي َىذا َالفصؿ َإسقاط َالمفاىيـ َالنظرية َعمى َالكاقع َالميدانيَ ،مف َخالؿَ

التعرضَلػثالثةَمباحثَنكردىاَعمىَالنحكَالتاليَ :

 المبحثَاألكؿَ:لمحةَعفَالكطنيةَلالتصاالتَالجزائر""WAT؛ َ
 المبحثَالثانيَ:تصميـَالدراسةَالميدانيةَ َكمنياجيتيا؛ َ
 المبحثَالثالثَ:مناقشةَنتائجَالتحميؿَاإلحصائي.
َ

َ 1قكفيَسعاد"َ،المالمح التنظيمية واإلستراتيجيات التنافسية لمتعاممي صناعة الهاتف النقال الجزائري"َ،الممتقىَالدكليَ
الرابع َحكؿَ :المنافسة َكاإلستراتيجيات َالتنافسية َلممؤسسات َالصناعية َخارج َقطاع َالمحركقات َفي َالدكؿ َالعربيةَ ،دكفَ

ناشرَ،دكفَسنةَالنشرَ،صَ .03
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المبحث األول :لمحة عن الوطنية لالتصاالت الجزائر ""WAT
سنحاكؿ َمف َخالؿ َىذا َالمبحث َتقديـ َعرض َعاـ َلممؤسسة المبحكثةَ َ ،كما َىي َتشكيمةَ

فةَمدلَتطكرَالحصةَالسكقيةَلياَ،كىذاَ
َ
الخدماتَالتي َتقدمياَفيَسكؽَالياتؼَالنقاؿَ َ،كمعر

لكيَيتسنىَلناَإجراءَالدراسةَالميدانيةَبشكؿَكاضح.

المطمب األول :تقديم مؤسسة ""Wataniya Telecom Algeria WTA
نعرضََفيَىذاَالمطمبَلتعريؼَالمؤسسةَالمبحكثةَ،كمقكماتياَالتنظيميةَ .
 )1التعريف بالمؤسسة:

إنطمقت َالكطنية َلالتصاالت َتجاريا َفي َعاـ َ1999ـ َكأكؿ َمتعامؿ َلمياتؼ َالنقاؿ َتعكدَ

ممكيتياَإلىَالقطاعَالخاصَفيَالككيتَ،كىيَمؤسسةَتعتنيَبعمالئياَ َكتيدؼَدائماَإلىَتكفيرَ

خدمات َ َكمنتجات َالياتؼ َالنقاؿ َممتازة َمف َشأنيا َأف َتضيؼ َقيمة َحقيقة َعمى َاستخداماتَ
العمالءَالياتؼَالنقاؿَ َ،...كقدَلعبتَالكطنيةَدكراَمحكرياَفيَزيادةَنسبةَاإلختراؽَفيَس َكؽَ
الياتؼَالنقاؿَفيَالككيتَلتتخطيَنسبة َحصتيا السكقيةَ %80مفَالسكؽَككؿَ ،كماَشيدتَ

المؤسسة َنمكان َسريعان َمف َخالؿ َإستحكاذات َفازت َبيا َكتكسعات َفي َمنطقة َالشرؽ َاألكسطَ،
إفريقيا َكأسياَ ،إذ َتقكـ َالكطنية َبعمميات َفي َكؿ َمف َالككيتَ ،المالديؼَ ،السعكديةَ ،الجزائرَ،

تكنسَ،كفمسطيفَ .1

َكفي ََ 02ديسمبر ََ 2003تحصمت َ"الكطنية َتيميككـ" َالككيتية َعمى َرخصة َإستغالؿَ

َالمقدربػَ 421:مميكف َدكالرَ ،كفيَ
َ
الياتؼ َالنقاؿ َفي َالجزائر َبعد َعرضيا َالمالي

2004/08/25ـ َتـ َاالنطالؽ َالتجارم َاألكؿ َلعالمتيا َالمسماة َ"نجمة ََ ،2"Nedjmaلتدخؿَ
كثالثَمشتغؿَلخدماتَالياتؼَالنقاؿَفيَالجزائرَكماَمثمتَ"نجمة" َأكؿَمتعامؿَيدخؿَمعاييرَ

جديدة َلعالـ َاإلتصاالت َفي َالجزائر َبتقديـ َخدمات َإتصاؿ َصكتية َكخدمات َنقؿ َالبياناتَ

2

10.Wataniya.com/default-ar-ae-aspx, Le17/04/2012, Sur l’horloge 18 :42H.
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َكخدمات َالكسائط َالمتعددة َالسمعية َالبصرية َالمتميزة َمف َخالؿ َشبكة َمتكافقة َمع َالنظاـَ
َ،*EDGEالتيَتكفرَسرعةَعاليةَفيَتبادؿَالبياناتَكتحميميا.1

تعكدَممكيةَمؤسسةَ"نجمة" َإلىَ"الكطنيةَلالتصاالتَالككيتية" َبرأسماؿَبمغتَنسبتوَإلىَ

َ%80مفَرأسماؿَعممياتَ"نجمة"َ،إذَتساىـَفيوَمجمكعةَ"كيكتؿ"َالقطريةَبنسبةَفاعمةَتبمغَ

َ .2%46.3

نظيمية لـ ()WTA
المقومات التّ ّ
ّ )2

َمقكـَتنظيميَلػَ(َ)WTAمفَفكرةَالتّمييز.
ينطمؽَك ّؿ ّ

َمتعددَ
َالنقّاؿ
ّ
َالرائد َفي َالياتؼ ّ
 .1رسالة (َ :)WTAتنطكم َرسالة َ(َ )WTAفي ّ
َأنيا َالمتعامؿ ّ
َمرةَأسمكباَجديداَلالتصاؿَم ْس ِيمةنَفيَالتّجديدَالجزائرم.
الكسائطَك ّأنياَتبتكرَفيَك ّؿ ّ

َكمقكميفَ
َالدائـ َلػ َ(َ ،)WTAإذ َنجدىا َترّكز َعمى َالتّجديد كاالبتكار
يعتبر َالتّمييز َالتّطمّع ّ
ّ
شاءَمركزَمتميزَلياَ .
رئيسييفَلضمافَتنافسينياَكان
ّ
 .2أهداف ( :)WTAكماَجاءَعمىَلسافَمديرىاَالعاـَ،تيدؼَ( )WTAإلىَتحقيؽَقائمةَمفَ
األىداؼَالمكضحةَفيَالعناصرَاآلتية:3
ّ

فيَالسكؽَالجزائرم؛
 ترسيخَعالمةَ"َنجمة"َّ

دَالكسائطَفيَالياتؼَالنقّاؿ؛
ةَفيَالمجاؿَمتعد
يادي
ّ
ّ
الحفاظَعمىَمكانتياَالر ّ
ّ
ةَنمكَالمداخيؿَكالمبيعات.
 -الحفاظَعمىَكتير ّ

بالفعؿَ،استطاعتَ(َ)WTAأفَتحقّؽَك ّؿَىذهَاألىداؼَ،حيثَتم ّكنتَمفَترسيخَعالمتياَ

فعَمفَعددَمشتركيياَباإلضافةَإلىَككنياَالرائدَفيَالمجاؿَ
نتَمفَالر
بنسبةََ،%98كماَتم ّك
ّ
ّ
َفإف َحتما َىذا َالعالـ َىك َعالـ َتكنكلكجياَ
ّ
متعدد َالكسائطَ ،كاذا َكانت َتعد َزبائنيا َبعالـ َجديدّ ،
َمرةَ .
االتصاؿَالّتيَتأتيَبياَفيَك ّؿ ّ

*َ،Enhanred Date Mates for Global Evolution :EDGEكىيَتقنيةَتزيدَمفَقدراتَالنفاذَالالسمكيةَلمياتؼَ
1

النقاؿَكتسرعَمفَأدائوَعندَاالتصاؿَباإلنترنتَ .

الممحؽ َرقـ)َ،(01الكطنيةَلإلتصاالتَ،التقرير المالي لسنة 2011مَ،محمؿَمفَالمكقع 10.Wataniya.com.يكـَ

2012/04/16ـَ،عمىَالساعةَ،00:54ص.13
2

3

نفسَالممحؽَ،ص.13

َالرئيسيَلممتعامؿَنجمةَ .
أىدافناَ،الئحةَمعمّ
قةَبمدخؿَالمقر ّ
ّ
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ؿَأىمياَفيمايميَ :
ةَتكجياتَمرتبطةَفيماَبينياَ،يتمثّ
تتميزَثقافةَ(ّ َ)WTA
بعد ّ
 .3ثقافة (ّ :)WTA
ّ
كنكلكجياتَالحديثةَكت ْعرؼ َفيَ
السباقةَفيَاستخداـَالتّ
 التّوجه نحو اإلبداعّ َ :ّ
تعد َ(ّ َ)WTA
َالريادة َفيَ
السكؽ َالجزائرم َبشركة َاإلتّصاؿ َالمبتكرة َكالمبدعةَ ،ما ّ
ّ
َأىميا َإلى َمركز ّ
ةَمتعددةَالكسائط.
الخدماتَاإلعالمي
ّ
ّ

وجه نحو الجودةَ :الجكدة َىي َ َالمحكر َاإلستراتيجي َلػَ ،)WTA(:سكاء َتعمّؽ َاألمرَ
 التّ َّأف َالجكدةَ
بجكدة َال ّشبكة َأك َبجكدة َالعركض َكالخدمات
ّ
َالمقدمةَ ،إذ َاعتبر َمسؤكلكىا ّ
ةَتأتيَفكؽَكؿَاعتبارَ،مماَدفعيـَلمعمؿَكفقاَلقكاعدَمعيارََISO 9000
اتيجي
أكلكيةَاستر ّ
ّ
ّ

كإطارَمرجعيَألساليبَإدارةَالجكدة.

َمرة َبتقديـَ
مؤسسة
وجه نحو ّ
َمتكجية ّ
ّ
 التّ ّالزبونّ َ )WTA( :
َبالزبكفَ ،حيث َتقكـ َفي َك ّؿ ّ
ياَتقكمَركابطَالتّكاصؿَ
كماَأن
أفضؿَالعركضَالّتيَتكافؽَتكقّعاتوََ -بؿَتفكقياَأحيانا– َ
ّ
ّ
تيَتبعثياَعبرَىاتفوَالنقّاؿَ .
معوَمفَخالؿَالرسائؿَالّ
ّ
ّ

بكفَ،تسخرَلياَ
يةَبالز
متكج
كجياتَيمكفَبمكرةَثقافةَ()WTA
ّ
ّ
ّ
فيَأنياَثقافةَ ّ
انطالقاَمفَىذهَالتّ ّ

اإلمكانياتَلبمكغَتكقّعاتوَمستخدمةن َفيَذلؾَمختمؼَأساليبَاإلبداعَكأدكاتَإدارةَ
ك ّؿ َالمكاردَك
ّ

الجكدةَ .

سويقية لـ ()WTA
نظيمية لموظيفة التّ
ّ
 )3البنية التّ ّ

ٍ
ٍ
َحديثة َتتماشىَ
َألسس
َفإف َىيكمتيا َتخضع
تستخدـ َ(َ )WTAأساليب َاإلدارة َالحديثةَ ،لذا ّ

باتَاألعماؿَعمىَنحكَماَيتضمنوَال ّشكؿَأدناهَ .
كمتطمّ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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نظيمية لوظيفة التّسويق لـ ()WTA
ال ّ
شكل ) : (01-04البنية التّ ّ

َ

مديرية التّسويق
ّ

َ
َ

َ

سويقية
اتيجية التّ
ّ
اإلستر ّ

األداء التّجاري

اإل تّصال

متابعة الوقائع

السوق
ذكاء ّ

المنتجات

المصدرَ :طالبَمريـَ،إسهام تحميل المنافسة في تحسين األداء التسويقي لممؤسسة –دراسة مقارمة بين متعاممي قطاع

الهاتف النقال بالجزائر في الفترة الممتدة مابين سنتي  2000وَ ،-2007مذكرة َماجستيرَ ،جامعة َبف َيكسؼ َبف َخدةَ،

الجزائرَ،2008َ،ص.167

الرئيس َالمدير َالعاـ َبمساعدة َالمدير َالعاـ َالمساعد َك َيتكلّيافَ
َََيشرؼ َعمى َإدارة َ(ّ )WTA
عيةَىيَ :
تيَتتكك
إدارةَتسعَمديرّياتَمفَبينياَمديرّيةَالتّسكيؽَالّ
ّ
فَمفَستَمديرّياتَفر ّ
ّ

سكيقيةَالّتيَ
اتيجي َ
.1
اتيجية التّ
اتَكالخططَالتّ ّ
سويقيةَ:تسيرَعمىَكضعَاإلستر ّ
ّ
مديرية اإلستر ّ
ّ
بعياَالمؤسسةَ .
تتّ
ّ

ططَبماَ
َ:تيتـ
مديرية األداء التّجاري
.2
َبكضعَالمعاييرَالمفسرةَلألداءَكمقارنةَماَىكَمخ ّ
ّ
ّ
ّ
َثـ َالكقكؼ َعمى َاإلنحرافات َكتصحيحيا َبالتّنسيؽ َبيف َجميع َالمديرّياتَ
َّ
ىك
َفعمي َكمف ّ
َكالكظائؼَاألخرل.

ةَبالمؤسسةَ َكتسيرَعمىَإطالؽَ
صاؿَالخاص
.3
مديرية اإل تّصالَ:تقكـَبكضعَمخطّطاتَاإلتّ
ّ
ّ
ّ
الحمالتَاإلعالنيةَكَبرامجَاإلتّصاؿَاألخرلَ .
ّ
َكعمىَ
َالسكؽ َ
 .4مديرية متابعة الوقائعَ :يتمثّؿ َدكرىا َفي َمتابعة َ
َالتّ ّ
غيرات َالّتي َتط أر َعمى ّ
أَعمىَالبيئةَالعامة َ .PESTEL
غيراتَالّتيَتطر
اؽَالز
أذك ّ
بائفَ،كماَتيتـَبرصدَجميعَالتّ ّ
ّ
ّ
نافسيةَالّذمَيعنىَبجمع؛َدراسة؛َتحميؿَ
.5
تيتـَبإرساءَنظاـَاليقظةَالتّ ّ
ّ
مديرية ذكاء ّ
السوقّ َ:
يتـ َتغذيتياَعفَطريؽَنظاـَ
البيانات ََكايصالياَإلىَأصحابَاتّخاذَالق ارر
ّ
اتَفيَالمؤسسةَ َك ّ
اليقظةَ .

العركضَالمختمفةَ،كماَتيتـَبدراسةَمدلَ
اعَالمنتجاتَك
َ
تيتـَبتسييرَأنك
.6
ّ
ّ
مديرية المنتجاتّ َ:
نتياَبماَيقدموَالمن ِافس ْي ِفَاآلخرْيف.
تنافسيتياَكَمقار
ّ
ّ

َ

117

الفصل الرابع:

الدراسة الميدانية على عينة من مشتركي الوطنية لإلتصاالت )(WTA

المطمب الثاني :المزيج التسويقي لموطنية لإلتصاالت الجزائر""WTA
تكليَ(َ)WTAاىتماماَمتزايداَلمزيجياَالتّسكيقيَككنوَمحكرَأدائياَالتّسكيقيَ .

 )1المنتج:

يدةَ،تأتيَفيَمقدمتياَالتّكنكلكجياَ
منتجاتَ) (WTAذاتَجكدةَعاليةَتمتازَبخصائصَفر
ّ
َالنقّاؿَ
الحديثة َكمبدأ َإلرساء َأسس َاإلبتكار َكالتّطكير َكقد َاختيرت َكأحسف َمتعامؿ َلمياتؼ ّ
إلدماجَأحسفَالحمكؿَكالخدماتَ
َ
ماليةَنتيجةَاإلعتراؼَبالجيكدَاَلّتيَبذلتياَ
لمنطقةَإفريقياَال ّش ّ

يكةَلممؤسساتَمفَكاقعَتطكيرَحمكؿَتتماشىَكَحاجاتياَ،1حيث تقدـَمؤسسةَ
فييَتعتبرَشر
ّ
َكىذاَ
َكالتي َتـ َتقسيميا َإلى َعرضيف َأساسييف َ
نجمة َ َتشكيمة َمعتبرة َمف َالخدمات َلمشتركييا َ
راجع َإلى َنكع َالمشتركيفَ ،فيي َتقدـ َخدمات َمكجية َلمجميكر َالعاـَ ،كخدمات َمكجيةَ

لممؤسساتَكالتيَيمكفَإيجازىاَعمىَالنحكَالتالي:
َ

 .1عروض خاصة بالجمهور العام Offres Particuliers

في َىذه َالعركض َتكجد َعدة َخدمات َمتمثمة َفي َشرائح َمكجية َحسب َحاجات َالزبائفَ

ؼَالنقاؿَكىيَعمىَالسياؽَالتاليَ َ:2
َ
َأكالمتعامميفَفيَخدماتَاليات

َكالتي َىي َاألخرلَ
أَ :La Star Hala .كىي َشريحة َتكفر َلمستخدمييا َخدمة َالدفع َالمسبؽ َ
تحتكمَعمىَعرضيفَىماَ:

 َ َ :La Star Halaكيستطيع َالمشترؾ َفي َىذا َالعرض َالحصكؿ َعمى َمكافئة َتتمثؿ َفيَمضاعفة َالرصيد َبػَ %100:في َحالة َتحميؿ َمبمغ َ500دج َبشكؿ َكامؿ َأك َبفتراتَ

منقطعة َال َتتجاكز َالشير َمف َالتحميؿ َاألكؿَ ،ليحصؿ َبذلؾ َعمى َمبمغ َ5000دجَ
إضافيَصالحَلإلستعماؿَمعَكؿَالشبكاتَلمدةَالَتتجاكزَ 15يكـَمفَكقتَالحصكؿَ

عميو.

1

طالبَمريـَ،إسهام تحميل المنافسة في تحسين األداء التسويقي لممؤسسة –دراسة مقارمة بين متعاممي قطاع الهاتف
النقال بالجزائر في الفترة الممتدة مابين سنتي  2000وَ،-2007مذكرةَماجستيرَ،جامعةَبفَيكسؼَبفَخدةَ،الجزائرَ،

َ،2008صَ.175

Nedjma. www.nedjma.dz/axtranet/web/offre.particuler. Le 20/04/2012. Sur00 :24H.
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  :la starمفَخالؿَىذاَالعرضَيمكفَإختيارَثالثةَأرقاـَمفضمةَيمكفَاإلستفادةَمفَخاللياَمفَتخفيضَفيَتسعيرةَالمكالمةَبنسبةََ،%40كيتـَحفظَاألرقاـَفيَالمفضمةَ

عفَطريؽَإرساؿَرسالةَتحمؿَالرقـَالمختارَإلىَ202كتككفَمجانيةَفيَأكؿَمرةَ َكبعدىاَ

تصبحَبػَ20:دجَفيَحالةَتغييرَالرقـ.

ئيسيَكأربعةَ
َ
َبََ:Binatna .فيَىذاَالعرضَيستطيعَالمشترؾَمفَخاللوَالحصكؿَعمىَخطَر

أخرلَفرعيةَيتمتعَفيياَبعدةَمزاياَكاإلتصاؿَالمجانيَبياَمفََ 08:00صباحاَإلىَ18:00

مساءاَمعَإمكانيةَتحكيؿَالرصيدَإلىَالخطكطَالفرعيةَمجانا.
ن

َجَ:Nedjma Plus .مفَخالؿَىذاَالعرضَيمكفَلممشترؾَالحصكؿَعمىَرصيدَإضافيَعندَ
تحميؿَمبمغَ2000دجَتحصؿَعمىَمبمغَ5990دجَصالحَلمدةََ 60يكماَ،كباإلضافةَإلىَ

التمتعَبمكالماتَمجانيةَيكمياَلمدةََ 5دقائؽَمعَخطَنجمةَلمفترةَماَبيفَالساعةََ05:00

مساءا.
إلىَ َ17:00ن

َكىيَ
َدََ :ONE .كىي َشريحة َتكفر َخدمة َالدفع َالمؤجؿ َباإلضافة َإلى َخدمات َالدفع َالمسبؽ َ
األخرلَتنقسـَإلىَثالثةَأنكاعَ:

 َ:ONEىكَعرضَلخدمةَالدفعَالمؤجؿَيستفيدَفيوَالمشترؾَمفَعدةَمزاياَ،كاإلتصاؿَالمجانيَبخطكطَنجمةَاألخرلَمفَالساعةََ 06:00إلىَالساعةََ 18:00كَ1دجَ/ثاَ

ماَبيفََ18:00كَ06:00ساَ َ،كبػَ2َ:دجَمعَكؿَالشبكاتَاألخرلَخالؿََ24/24ساَ،

َكتدفع َرسكـ َىذا َالعرض َكؿ َشير َبمبمغ َ4000دج َمع َإمكانية َتسديده َعف َطريؽَ

الشحفَبالرسائؿَالقصيرةََ .Storm

 َ :one formule ouverteىك َنفس َالعرض َالسابؽ َغير َأف َصيفتو َالمفتكحة َتسمحَلممشترؾ َمف َالتكمـ َبكؿ َحرية َفكؽ َرصيد َاإلشتراؾ َ"4000دج" َ َكبذلؾ َسيتمقى َفيَ

نياية َالشير َفاتكرة َتحمؿ َإجمالي َالمكالمات َالتي َأجراىا َبالرصيد َالجزافيَ ،أك َالتيَ

أجريتَبعدَنفاذَالرصيد.

 َ:one 1000ىكَعرضَأطمؽَبعدَالعرضيفَالسابقيفَ ،ىدفوَىكَخدمةَذكَالمدخكؿَالبسيطةَباشتراؾَشيرمَيقدرَبػَ1000َ:دجَ،كالذمَيتمتعَفيوَبعدةَمزاياَكأربعَساعاتَ

الكطنيةَالثابتةَكالنقالةََ،معَتخفيضَفيَكؿَالتسعيراتَ
َ
مجانيةَكؿَشيرَلكؿَالشبكاتَ
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اصؿَبعدَنفاذَالرصيدَكالتيَتضمفَ
َ
بنسبةََ%50بعدَنفاذَرصيدَاإلشراؾَمعَحريةَالتك

تكمفتياَفيَالفاتكرةَالشيريةَ ََ.

َقَ:N`ternet .ىك َعرضَيتـَمفَخاللوَتقديـَحزمةَجاىزةَتتيحَالكصكؿَإلىَشبكةَاإلنترنتَ
َكرسائؿ َالبريد َاإللكتركني َمع َشبكةَ EDGEبتقديـ َخدمات َالكسائط َالمتعددة َبسرعة َتصؿَ
إلىَ200كيمكبايت/ثاَ .

َكىكَعرضَيتضمفَجيازَإرساؿَيزفَ79غراـَمكصؿَبمنفذََ،USBمتكافؽَمعَأجيزةَ

َكالمحمكلة ََ %100باإلضافة َإلى َمفتاح َالتكصؿ َبمبمغ َيقدرَ
الكمبيكتر َالمكتبية َ
بػ7400:دجََ،كاإلشتراؾَالشيرمَلمتمتعَبيذهَالخدمةَيقدرَبػ2500:دج.

 .2عروض مقدمة لممؤسسة :1 Offres Enterprises

ىي َعركض َمقدمة َألصحاب َالمؤسسات َبمختمؼ َأنكاعياَ َ ،كمف َأىـ َشركط َالحصكؿَ

عمىَىذهَالخدماتَعمىَىذهَالخدماتَأفَيممؾَالمتقدـَالكثائؽَالتاليةَ َ:
 -نسخةَمفَالسجؿَالتجارم؛

 نسخةَمفَبطاقةَالضرائب.كَىذاَالعرضَيتضمفَنكعيفَىماَ-1َ:عركضَالخدماتَالصكتية؛ َ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََ-2عركضَنقؿَكَتبادؿَالبياناتَ .

 .1العروض الصوتية :Offres noise

ىي َعبارة َعف َمجمكعة َالشرائح َأك َالخطكط َالتي َتقدـ َمف َخالليا َخدمات َاإلتصاؿَ

الصكتيةَبتقنيةََ .GSM

أ :Nedjma pro .ىكَعرضَيقدـَلممؤسساتَيكفرَمكالماتَمجانيةَإلىَخطكطَنجمةَماَ
بيف ََ 08:00إلى ََ 18:00ساَ ،كبػَ 2:دج/ثا َما َبيف ََ 18:00إلى ََ ،08:00بإشتراؾَ
شيرمَيقدرَبػََ4000دج.

بَ :Nedjma pro contrôle .كىك َنفس َالعرض َالسابؽَ ،بإضافة َمزايا َأخرل َجديدةَ
كالمكالماتَالتيَقدَتصؿَإلىََ 6أشخاصَفيَآفَكاحدَمعَإمكانيةَإختيارَاإلشتراؾَ

المفتكحَمفَ1000دجَإلىَغايةَ4000دجَشيريا.

Nedjma. www.nedjma.dz/axtranet/web/offre.Entreprises , Le 21/04/2012, Sur 17:33H.
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جَ:ONE .ىكَيمثؿَنفسَالعرضَاألكؿَالمقدـَلمجميكرَالعاـَضمنياَمفَحيثَالخدماتَ
َ
المقدمةَمفَخاللو.

 .2عروض نقل البيانات :Offres Data

ىيَعركضَخاصةَبتصفحَاإلنترنتَ َكنقؿَالبياناتَبإستخداـَنظاـََ EDGEكَ،GPRS

كىيَتتضمفَمايميَ :

َأَ:Black Berry .ىكَعرضَخاصَباليكاتؼَالنقالةَمفَنكعَ"بالؾَبيرمََ،"Black Berry
مجمكعةَمفَالميزاتَكالتطبيقاتَالتجاريةَ،كمزامنةَالرسائؿََ،تصفحَغيرَ
َّ
كاَلّذمَيتيح َ

محدكد َلألنترنتَ ،كى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذا َال ػ ػ ػ ػعرض َيكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكف َمتضمف َفي َخطكط َنجمةَ

لممؤسساتَ، (َNedjma Pro) Nedjma Pro Control, ONEكذلؾَعفَطريؽَدفعَرسكـَ
اإلشتراؾَشيريةَتقدرَبػ2500:دجَمعَإمتالؾَىاتؼَنقاؿَمفَنكعَ"."Black Berry

َبَ :Plack N’ternet .ىك َيمثؿ َنفس َالعرض َالمقدـ َلمجميكر َالعاـ َالخاص َبخدماتَ
اإلنترنتَلجيازَالكمبيكترَمفَخالؿَشريحةَ.N’ternet

َجَ:Praom@il .ىكَعرضَيقدـَمفَخالؿَخدماتَاإلنترنتَلمياتؼَالنقاؿَالتيَتتكافؽَمعَ
تشكيمةَكاسعةَمفَاليكاتؼَ،عمىَخالؼَالعرضَاألكؿَ"َ،"Black Berryال ّذمَيتكافؽَمعَ

َنكعَكاحدَفقطَ،كىذاَبرسكـَشيريةَتقدرَبػ2500:دج.

يالحظ َمف َخالؿ َما َسبؽ َأف َمؤسسة َنجمة َتحرص َعمى َتقديـ َتشكيمة َكاسعة َمفَ

عركض َخدمات َاإلتصاؿ َبالياتؼ َالنقاؿَ ،كىذا َمف َأجؿ َإستيداؼ َمختمؼ َشرائح َالمجتمعَ،

ككؿَىذهَالعركضَتتضمفَمجمكعةَإضافيةَمفَالخدماتَيمكفَتمخيصياَكماَيمي:1

َ :Storm Ili .1ىي َخدمة َتسمح َلممشترؾ َبتحكيؿ َالرصيد َإلى َمشتركيف َآخريفَ ،كذلؾ َمفَ
خالؿَتشكيؿ...*115":كتابةَالرقـ...*...كتابةَالمبمغَ،"#...كيككفَسعرَرسالةَالتحكيؿَ
بػ10:دج.

Nedjma, WWW.nedjma.dz/extrant/web/servicedenedjma , 16/04/2012, 18 :40H.
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َ:Ranini .2ىيَخدمةَتكفرَلممستخدـَإمكانيةَجعؿَكقتَإنتظارَالمتصؿَبوَعبارةَعفَرنةَ
مكسيقيةَ،تقدرَبػ40دجَلمشيرَمعَإمكانيةَتغيرىاَمجانا.

َكىي َخدمة َتتيح َإمكانية َشحف َالرصيد َدكف َإستخداـ َبطاقات َالتعبئةَ ،كذلؾَ
َ :Storm .3
بالتقربَمفَنقاطَالبيعَالمعتمدةَلنجمةَ،أكَفضاءاتَنجمةَ،بمبمغَشحفَيبتدأَمفَ100دجَ

فماَفكؽ.

َ:Nedjma Self-Service .4ىيَخدمةَتتيحَلممشترؾَإمكانيةَالشحفَاإللكتركنيَلمرصيدَمعَ
إختيارَطريقةَالدفعَالتيَتساعده.

َ :Nedjmanet .5ىي َخدمة َتسمح َلممشترؾ َإدارة َحسابات َ Facebook, MSN, Yahoo

َ ،Messengerكىيَمتكفرةَفيَجميعَالعركضَماَعدلَالرقـ)َ،(0555معَضركرةَتكفرَ
ىاتؼَالكسائطَالمتعددة.

َ :Chat .6ىي َخدمة َتتيح َلممشترؾ َإمكانية َالدردشة َكالتكاصؿ َمع َمشتركي َنجمة َاآلخريفَ
عفَطريؽَالياتؼَالنقاؿ.

َ :E-Mail .7خدمة َتسمح َلممشترؾ َإرساؿ َك َإستقباؿ َالبريد َاإللكتركني َعف َطريؽ َالياتؼَ
النقاؿَ،كذلؾَمفَخالؿَإنشاءَحسابَخاصَعمىَمكقعَنجمةَمثؿ..@nedjmadz05":رقـَ

الياتؼ".

َ:Messagerie .8ىيَخدمةَالرسائؿَالقصيرةَالنصيةَكالمصكرةَ).(MMS,SMS
َ:Dima .9ىيَخدمةَتكفرَلممشترؾَالقدرةَعمىَمعرفةَمفَحاكؿَاإلتصاؿَبوَفيَحالةَماَ
كاف َالياتؼ َمغمؽَأك َخارج َمجاؿ َالتغطيةَ ،عف َطريؽ َكصكؿ َرسالة َقصيرة َتدؿ َعمىَ
ذلؾَحاممةَرقـَالمتصؿَ،معَإمكانيةَترؾَرسالةَصكتيةَمفَقبؿَالمتصؿ.

َ:3awedli .10ىيَخدمةَتسمحَألصحابَاإلشتراؾَالمسبؽَالدفع َفيَحالةَكصكؿَالرصيدَ

إلىَحدَأدنىَيقؿَعفَ5دجَبإستخداـَىذهَالخدمةَعفَطريؽَإرساؿَرسائؿَمجانيةَمحددةَ

مثؿ"َ:إتصؿَبيَأناَآسؼَ،إتصؿَبيَىكَأمرَممحَ،إتصؿَبيَليسَلدمَرصيدَ،إتصؿَ
بي َإشتقت َلؾ"َ ،كذلؾ َمف َخالؿ َإتباع َمعمكمات َالمكسع َاإللكتركني َعف َطريؽ َتشكيؿَ

َ

.*444#

َ
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َ:Portail Services .11خدمةَمجانيةَكسيمةَاإلستخداـَ،تتيحَلممشترؾَاإلطالعَعمى:

 ىاتفيَالنقاؿَ:لمحصكؿَعمىَرقـَالياتؼَ،ضبطََ،MMSكضبطَاإلنترنت؛ حسابيَ:يساعدَعمىَمعرفةَالرصيدَ،كقائمةَاألرقاـَالمفضمة؛ -خدماتيَ:يتيحَالقدرةَفيَالتحكـَفيَالبريدَالصكتي؛

 -إلىَجانبَعركضَأخرلَمفَخالؿَتشكيؿَ.*113#

َ:Convertisseur de devises .12ىيَخدمةَتحكيؿَالعمكالتَاألكثرَشيكعاَكبشكؿَمحدثَ
عفَطريؽَتشكيؿََ*232#بسعرَ10دجَلمتحكيؿَالكاحد.

َ :Gmail SMS .13ىي َخدمة َتمكف َالمشتركيف َكالمالكيف َلحساب َفي ََ Gmailمف َإرساؿَ
رسائؿَقصيرةََ SMSإلىَخطكطَنجمةَاألخرلَ،التيَتبمغََ50رسالةَمجانية.

َ:Nedjma thani .14ىيَخدـَتسمحَلممشترؾَمفَإستأجارَرقـَآخرَإلستقباؿَالمكالماتَعفَ
طريقوَلفترةَمحددةَ،عفَطريؽَتشكيؿََ،*308#كاختيارَالخدمةَالمطمكبةَمفَبيفَ:حزمةَ

أسبكعَبػ100دجَ،أكَحزمةَشيرَبػ250دج.

 .15خمصمي ََ:Khallasliىيَخدمةَالتكفؿَبتكاليؼَالمكالمةَمعَالعائمةَكاألحبابَ،عفَطريؽَ

تشكيؿََ*404#لتككيفَالقائمةَمجاناَ،ليتصؿَبوَمفَفيَالقائمةَعفَطريؽَتشكيؿََ404

متبكعاَبرقـَالمتصؿَبوَ،معَتحمؿَتكاليؼَالمكالمةَمفَقبؿَالمتصؿَبو.1
 )2تسعير خدمات الوطنية لإلتصاالت الجزائر ":"WTA

ةَخاصةَمعَقيامياَبتكحيدَتعريفاتَالمكالماتَنحكَجميعَال ّشبكاتَ
َتنافسي
جد
أسعار)ّ َ(WTA
ّ
ّ
َالسكؽ ََ 3.99دجَ 30َ /ثا َفي َعرضيا َ"َ،"Nedjma.Plus
ّ
الكطنية َإلى َأق ّؿ َتعريفة َفي ّ

ناىيؾَعفَانخفاضَتعريفةَالمكالماتَنحكَالخارجَفيَعرضَ"َ "Nedjma Starباإلضافةَ

موَمفَخدماتَإنماَ
َّ
َماَتقد
تيَتتمحكرَفيَأف
إلىَال ّشعبّيةَالّتيَتحظىَبياَفيَالجز َ
ائرَكالّ
ّ
ّ
يتماشىَكتعريفةَأسعارىاَ َ،كمفَخالؿَالمعطياتَالمتحصؿَعميياَعفَأسعارَخدماتَنجمةَ،
يمكفَتمخيصياَفيَالجدكؿَالتالي:

1

َجريدةَالخبرَاليكميةَ،العددََ،6724الجزائرَ،2012/05/22َ،صَ .1
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الجدول رقم ) :(01-04أسعار خدمات الوطنية لإلتصاالت )(WTA
العروض
الخدمات
 صيغة اإلشتراك
 سعر الشراء
 مبمغ اإلئتمان

عروض الجمهور العام
La star hala

La star

الدفعَالمسبؽ َ الدفعَالمسبؽ َ

Binatna

Nedjma Plus

الدفعَالمؤجؿ َ الدفعَالمسبؽ َ

One

One formule

One 1000

Ouverte

الدفعَالمؤجؿ َ الدفعَالمؤجؿ َ

Nedjma Pro

Pro

Nedjma

One

control

الدفعَالمؤجؿ َ الدفعَالمؤجؿ َ الدفعَالمؤجؿ َ

الدفعَالمؤجؿ َ

150دج َ

150دج َ

0دج َ

300دج َ

0دج َ

0دج َ

0دج َ

0دج َ

0دج َ

0دج َ

5دج َ

5دج َ

0دج َ

200دج َ

0دج َ

0دج َ

0دج َ

0دج َ

0دج َ

0دج َ

 الرسوم الشهرية

0دج َ

0دج َ

تسعرية المكالمات

َ

َ

 نحو نجمة

عروض المؤسسات

مف َ1200دجَ 0دج َ

4000دج َ

4000دج َ

1000دج َ

4000دج َ

إلى3000دج َ
َ

5دج30/ثا َ

5دج30/ثا َ

4دج30/ثا َ

َ

2.99دجَ

َ

َ

لممفضمة َ

َ

 نحو الشبكات األخرى 5دج30/ثا َ

5دج30/ثا َ

4دج30/ثا َ

مف َ1000دجَ 4000دج َ

إلىَ4000دج َ
َ

0دجَمف0 H 06دج َمف0 H 06دجَمف0 H 06دج

3.99دج30/ثا َ إلىَH18

إلىَH18

إلىَH18

َمفَ 0دجََ َ Hَ18-8

H08إلى0 H18دجَ0 َ H24/24دجَمفَH18-6

َمفَ لممكظفيف َكالباقيَ 1دجَمفَ H6-18
5+د َمجانيةَ 1دجَمف1 َH18دج َمف1 َH18دجَمف2 َH18دج
َ
H18إلى َ H08مفَ6-2دج َ
يكميا َ
إلىََ H06
إلىََ H06
إلىََ H06
2دج َ
مفَ6-4دج َ
4دج َ
2دج َ
2دج َ
3.99دج30/ثا َ 2دج َ

 نحو شبكات دولية

حسبَالبمد َ

حسبَالبمد َ

حسبَالبمد َ

حسبَالبمد َ

حسبَالبمد َ

حسبَالبمد َ

حسبَالبمد َ

حسبَالبمد َ

حسبَالبمد َ

حسبَالبمد َ

 SMS نجمة

5دج َ

5دج َ

3دج َ

5دج َ

2دج َ

2دج َ

5دج َ

2دج َ

3دج َ

2دج َ

5دج َ

5دج َ

3دج َ

5دج َ

2دج َ

2دج َ

5دج َ

2دج َ

3دج َ

2دج َ

 SMS شبكات أخرى

14دج َ

14دج َ

14دج َ

14دج َ

14دج َ

14دج َ

14دج َ

14دج َ

14دج َ

14دج َ

MMS 

10دج َ

10دج َ

10دج َ

10دج َ

10دج َ

10دج َ

10دج َ

10دج َ

10دج َ

10دج َ

 اإلنترنت

0.24دج0.24 َ kb/دجَ kb/

/

0.24دجkb/

َ/

َ/

َ

َ

0.24دج2500 َ kb/دج َلمشيرَ 2500دج َلمشيرَ 2500دج َلمشيرَ

0دج َ

0دج َ

 SMS دولي

GPRS 

َ

َ/

َ

َ/

َ
0.08دجko/

َ/

َ

0دج َ

غيرَمحدكد َ

0.08دجَ ko/

غيرَمحدكد َ

غيرَمحدكد َ

0.08دجَ ko/

0.08دجَ ko/

المصدرَ:مفَإعدادَالباحثيفَتحتَضكءَالمعطياتَالمتحصؿَعميياَمفَالمكقعَالرسميَلمكطنيةَلإلتصاالتَالجزائرَ.www.nedjma.dzَ،WTA
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 )3التوزيع:

حتى َتتمكف َمؤسسة َ"نجمة" َمف َتغطية َكؿ َإحتياجات َالمشتركيف َمعياَ ،كخدمتيـ َبالشكؿَ

األفضؿ َكتككف َأقرب َإلييـ َمف َحيث َمراكز َتقديـ َالخدمات َكالمكاقع َالتقنية َلإلرساؿَ

الكيركمغناطيسيَ،تمكنتَمفَتغطيةََ48كاليةَبػَ3000:مكقعَتقنيَ،يمكفَمفَتغطيةَتصؿَ

إلى ََ ،%91كما َتحتكم َمؤسسة َ"نجمة" َعمى َ70محؿ َبيع َعبر َالتراب َالكطنيَ ،كَ270
فضاء َلمخدمات َك َأكثر َمف ََ 50ألؼ َنقطة َبيع َمعتمدة ََ ،كىي َبيذا َتشغؿ َ1900عامؿَ

مفَالعنصرَالنسكمَ،كيقدرَمتكسطَسفَالعماؿَبػَ30:سنةَ .1
َ
َ%99منيـَجزائرييفَ%40َ،

 )4الترويج:

تستعمؿَمؤسسةَ"نجمة"َعدةَكسائؿَتركيجيةَبيدؼَالتأثيرَعمىَسمكؾَالمستيمؾَالجزائرمَ،
مفَبينياَاإلعالفَعمىَالتمفازَبإستخداـَالمشاىيرَكالفنييفَ،كاإلعالفَعمىَالفتاتَالطرؽَ،

َكفيَفضاءاتَنجمةَ،باإلضافةَإلىَتقديـَممصقاتَلنقاطَالبيعَالمعتمدةَلياَ،كأيضاَتستخدـَ
أسمكب َالعالقات َالعامة َبشكؿ َكاسع َالذم َيظير َبشكؿ َكاسع َفي َتمكيؿ َاألندية َالرياضيةَ

كالبرامجَالتمفازيةَ،معَتشجيعَالمكاىبَعندَالناسَالمكىكبيفَ .
المطمب الثالث :المقومات السوقية )(WTA

يتناكؿَىذاَالمطمبَمقكماتَالمؤسسةَالتنافسيةَ،كتطكراتَحصتياَالسكقيةَمفَسنةَ2000إلىََ .2010

 )1المقومات التنافسية لـ(WTA):

أىمتياَالحتالؿَمركزَالقيادةَفيَالمجاؿَ
نافسيةَالّتيَتحكزىاَ(َّ )WTA
إف
َصالبةَالمقكماتَالتّ ّ
ّ
ّ

النقّاؿَبالجزائرَ .
متعددَالكسائطَر
ّ
ّ
غـَدخكلياَالمتأخرَإلىَقطاعَالياتؼَ ّ

َمرضيةَ
 .1موارد ( :)WTAأتاح َالتّنسيؽ َبيف َالمكارد َالّتي َتحكزىا َ( )WTAإلى َتحقيؽ َنتائج
ّ
عمىَحدَتعبيرَمسؤكليياَ .
ّ

فيَقطاعَاالتصاالتَالخمكيةَبالجزائرَالمميارَ
تعدتَاستثماراتَ()WTA
َأ .الموارد
الماليةّ :
ّ
ّ
َإمكانية َتمكيميا َكبيرةَ
َفإف
دكالر كككنيا َتنتمي َإلى َ(َ )KIPCOأكبر َال ّشركات
ّ
ّ
َالككيتية ّ
فكؽ َعمىَ
ن
خصكصا َمع َتكاجد َىذه َال ّشركة َفي َقطاع َالبنكؾَ ،حيث َاستطاعت َالتّ ّ
متسابقيياَفيَدفعَمبمغَرخصةََ GSMالممنكحةَلياَمقابؿَمبمغََ 421مميكفَدكالرَ،كماَ

)#.le 18/04/2012. Sur 00 :32H.نجمة-شركة-إتصاالتar.Wikipedia.org/wiki/

1
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كنكلكجيةَبفضؿَالمبمغَالتّكميمي َحجموََ 490مميكفَ
َ
استطاعتَأفَتمكؿَاستثماراتياَالتّ
ّ

دكالر كقرضَمفَطرؼَ.Giti group

كنكلكجياتَ
َب .الموارد
المادية :تمتمؾ َ( )WTAشبكة َعالية َالجكدة َمف َأحدث َالتّ
ّ
ّ
َكالتّجييزات المبتكرةَ .
يبيةَالّتيَ
ج -الموارد
َ
ككينيةَكالتّدر ّ
البشرية :تمتمؾَ(َ )WTAأحسفَالكفاءاتَبفعؿَبرامجياَالتّ ّ
ّ
يستفيدَمنياَمستخدمكىاَمنذَإنشاءَمعيدَنجمةَالّذمَيضمفَليـَتككيناتَعاليةَالمستكلَ
فيَشتّىَالمجاالتَكاإلعالـَاآللي؛َالتّسيير؛ََ.e-learningبحجـَساعيَيفكؽََ7000
ساعةَسنكياَكقدَجاءَىذاَالمعيدَالتزاماَمنيا َبتكفيرَعالـَجديدَلزبائنياَمفَاالتصاالت؛َ
ّ
َيتصدرىا َإعطاء َاألكلكية َلإلثراءَ
التّكنكلكجيا َكالخدمات َحامالن َمجمكعة َمف َاألىداؼ
ّ
الميني َكالثّقافي َلممستخدميف َكتقكية َأسس َاقتصاد َالمعرفة َمف َخالؿ َتشجيع َالفكرَ

ةَإلىَأنوَمعَنيايةَسنةََ 2011بمغَعددَمستخدميَ
كالمعرفةَكاإلبتكارَ،كماَتجدرَاإلشار
ّ

(1900 )WTAعامؿََ %99منيـَجزائرييفَ %40َ،مفَالعنصرَالنسكمَ،كيقدرَمتكسطَ
سفَالعماؿَبػَ30:سنة.

كنولوجية :تحكز َ( )WTAعمى َمحفظة َمتكاممة َمف َالتّكنكلكجياَ ،فعالكة َعمىَ
َد -الموارد التّ
ّ
الصكرَ
تكنكلكجيا ََ ،GSMتمتمؾ َ َتكنكلكجيا ََ GPRSالّتي َتم ّكف َمف َنقؿ َاألصكات َك ّ
تقنيةَ
باإلضافةَإلىَتعزيزَشبكتياَبتكنكلكجياََ،EDGEكماَتحكزَعمىَتكنكلكجياَّ َ WAP

الكلكجَفيَشبكةَاإلنترنيتَ .

 .2محفظة أعمال ( :)WTAتمتمؾ َ( )WTAمحفظة َأعماؿ َمشابية َلما َيمتمكو َالمتع ِ
امم ْي ِفَ
اآلخرْيفَكالّتيَيمكفَإبرازىاَفيَال ّشكؿَالمكاليَ ََ.

َ
َ
َ
َ
َ

الشكل) :(02-04محفظة أعمال WTA
نجمة WTA

وحدة األعمال اإلستراتيجيت ()1
عرض الدفع المؤجل المىجه إلً
الجمهىر العام
إشتراك نجمت
Nedjma Abonnement
DA.4000 /1200 /1000

وحدة األعمال اإلستراتيجيت ()2
عرض الدفع المؤجل المىجه
إلً المؤسساث
Nedjma entreprise

وحدة األعمال اإلستراتيجيت ()3
عرض الدفع المسبق المىجه للجمهىر
العام
Nedjma star
Nedjma plus
Binatna

المصدرَ:طالبَمريـَ،مرجعَسبؽَذكرهَ .187َ،
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اتيجيةَ
بنفس َالطّريقة َالّتي َاعت ِمد ْ
ت َسابقناَ ،تحكز( )WTAعمى َثالث َكحدات َأعماؿ َإستر ّ

ؿَالمكجوَ
فعَالمؤج
اكاتو؛َكحدةَالد
َبالجميكرَالعاـَبمختمؼَصيغَاشتر
ؿَالخاص
فعَالمؤج
كحدةَالد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َالعاـ َبمختمؼَ
َالمكجو َلمجميكر
َالدفع َالمسبؽ
لممؤسسات َبمختمؼ َاالشتراكات َكالحمكؿ َككحدة ّ
ّ
ّ
ّ

صيغوَ .

 )2تطورات الحصة السوقية لموطنية لإلتصاالت الجزائر )َ :(WTA

ينشط َفي َالسكؽ َالجزائرية َلمياتؼ َالنقاؿ َباإلضافة َإلى َ"الكطنية َلإلتصاالتَ

الجزائر)َ "(WTAمتعامميف َآخريفَ ،ىما َ"أكراسككـ َتمككـ َالجزائر َ)َ "(OTAتحت َاإلسـ َالتجارمَ
"َ،"Djezzyك"الجزائرَلإلتصاالتَ)َ"(ATMتحتَاإلسـَالتجارمَ"َ،"Mobilisكيعدَىذيفَاألخيريفَ

شديديف َ"لمكطنية َلإلتصاالت َالجزائر" َفي َمجاؿ َخدمات َالياتؼ َالنقاؿَ ،إذ َيتنافسكفَ
َّ
منافسيف َ ّ

عمىَس َكؽَكاحدَيتقاسمكفَفيوَالحصصَالسكقيةَالتيَبمغتَإجماالَفيَ2010/12/31ـَإلىَ

َ31,78مميكفَمشترؾَ،أمَماَيعادؿََ%90,30مفَعددَسكافَالجزائرَ .1

الجدكؿ.أدناه.يكضح.تطكرات.السكؽ.الجزائرية.لخدمات.الياتؼ.النقاؿ.مف.1998إلى.غاية2010.ـَ َ:
الجدول رقم ) :(02-04تطورات سوق الهاتف النقال الجزائرية خالل الفترة)(2010-1998

السنوات
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

َ 2010

عدد المشتركين لكل متعامل
ATM
َ 18000
َ 72000

OTA

إجمالي عدد المشتركين

WTA
َ/
َ/

َ/
َ/

َ 18000
َ 72000

النسبة المئوية
المشتركين %
َ 0.06
َ 0.24

َ 86000

َ/

َ/

َ 86000

َ 0.28

َ 100000

َ/

َ/

َ 100000

َ 0.32

َ 135204
َ 167662

َ 315040

َ/

َ 1279265

َ/

َ 1176485

َ 3418367

َ 4907960

َ 7276834

َ 7476104
َ 9692762
َ 7703689
َ 10079500
َ 9446774

َ 287562
َ 1476561

َ 13661355

َ 10530826
َ 13382253

َ 4487706

َ 14617642

َ 15087393

َ 1446927
َ 4882414

َ 2991024

َ 14108857

َ 450244

َ 5218926
َ 8032682

َ 8245998

َ 20997954
َ 27562721
َ 27031472
َ 32729824

َ 32780165

لعدد

َ 1.50
َ 4.67

َ 15.26
َ 41.52
َ 63.60
َ 81.50
َ 79.04
َ 91.63

َ 90.30

اصالتَالسمكيةََكالالسمكيةَ،التقريرَالسنكمَلسنةَ2010ـ)الممحؽَرقـَ،(02صََ .58
َ
المصدرَ:سمطةَالضبطَلمبريدَكالمك

1

الممحؽَرقـ)َ،(02التقرير السنوي لسمطة الضبط لسنة 2010مَ،الجزائر2011َ،ـَ،صَ .58
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الفصل الرابع:

كما َيمكف َتمثيؿ َتطكرات َالحصة َالسكقية َلمكطنية َلإلتصاالت َالجزائر َبالنسب َالمئكيةَ

نةَبالحصصَالسكقيةَلممتعامميفَاآلخريفَمفَحجـَالسكؽَككؿَفيَالجدكؿَأدناهَ :
مقار
ّ

الجدول ) :(03-04عرض النسب المئوية( )%لمحصص السوقية لكل متعامل خالل الفترة
2010-2001م

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

البيان
ATM

َ 100

َ 28.82 َ 30.80 َ 28.50 َ 35.17 َ 35.60 َ 35.93 َ 24.10 َ 11.59 َ 30.03

OTA

َ 0.00

َ 46.03 َ 44.66 َ 52.19 َ 48.55 َ 50.15 َ 53.27 َ 70.01 َ 88.41 َ 69.97

WTA

َ 0.00

َ 25.16 َ 24.54 َ 19.31 َ 16.28 َ 14.24 َ 10.81

َ 0.00

َ 0.00

َ 5.89

المصدرَ:سمطةَالضبطَ،مرجعَسبؽَذكرهَ،صََ .60

كلتكضيحَىذاَالتقسيـَأكثرَيمكفَتمثيمياَعمىَالمخططَالبيانيَباألعمدةَعمىَالنحكَالتاليَ :
الشكل رقم ) :(03-04التمثيل البياني لنسبة الحصص السوقية لكل متعامل خالل الفترة
)(2010-2001

المصدرَ:سمطةَالضبطَ،مرجعَسبؽَذكرهَ،صَ .60

َ

َأف َالكطنية َلإلتصاالت َالجزائرَ
َكالشكؿ
يتضح َمف َخالؿ َمعطيات َالجدكؿ َ
ّ
َالسابقيفّ ،

)َ (WTAىيَالمتعامؿَالكحيدَالذمَيتميزَبحصةَسكقيةَمتزايدةَبنسبَمنتظمةَإلىَحدَماَعمىَ

َالمنافسيف َاآلخريفَ ،كىذا َيعني َأف َنسبة َاإلحتفاظ َبالمستيمكيف َالجدد َمكجبةَ ،كىذا َماَ
عكس
ّ
نحاكؿَالتعرؼَعميوَمفَخالؿَدراسةَأىميةَالجكدةَفيَتحقيؽَىذاَاإلحتفاظَ.
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الدراسة الميدانية على عينة من مشتركي الوطنية لإلتصاالت )(WTA

المبحث الثاني :تصميم الدراسة الميدانية ومنهاجيتها
اسةَكالكصكؿَإلىَالنتائجَالمرجكةَالبدَمفَإتباعَاإلجراءاتَالمنيجيةَالمعتمدةَ
لنجاحَالدر َ

فيَالدراساتَالميدانيةَ،لذاَسنتعرضَفيَىذاَالمبحثَإلىَتحديدَاإلطارَالعاـَلمدراسةَالميدانيةَ
مف َخالؿ َتحديد َالمجتمع َالمستيدؼ َكحجـ َالعينة َالتي َستمثموَ ،ككذا َاألدكات َالمستعممة َفيَ

الدراسةَ .

المطمب األول :تحديد مجتمع وعينة الدراسة
َكحساب َحجـَ
حتى َيتسنى َلنا َتطبيؽ َالدراسة َالميدانية َالبد َمف َتحديد َمجتمع َالدراسةَ ،

العينةَالمناسبَلتمثيؿَأفرادَالمجتمعَالمدركسَككؿَ .
 )1مجتمع الدراسة:

تـ َتطبيؽ َىذه َالدراسةَ ،عمى َقطاع َخدمات َالياتؼ َالنقاؿ َالمقدمة َمف َقبؿ َالكطنيةَ

لإلتصاالتَالجزائرَ)َ َ،(WTAكبالتحديدَعمىَمشتركيَالخدمةَفيَكاليةَالبكيرةَ .
 )2حجم العينة:

مفَأجؿَتحديدَحجـَالعينةَالمطمكبَقمناَباإلعتمادَعمىَالقانكفَأدناهَ،الذمَيمكفَمفَخاللوَ

حسابَحجـَالعينةَفيَحالةَككفَحجـَالمجتمعَمجيكؿَ :

حيث:

 َ:Zيعبرَعفَالدرجةَالمقابمةَلمستكلَالداللةَ)ََ،(0.95كالتيَتمثؿَ)(1,96؛َ:eα -يعبرَعفَمستكلَالخطأَالمسمكحَبوَ،كىك(0.05)َ:؛ َ

التّيَتمثؿَ)(0.5؛ َ
افرَالخاصيةَفيَالكحدةَالمدركسةَمفَأفرادَالمجتمعََ،ك َ
َ
 َ:pنسبةَتك َ:qالنسبةَالمتبقيةَمفَنسبةَتكافرَالخاصيةَكالتيَتمثؿَىيَ)َ .(0.5=0.5-1َ
َ
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كبالتعكيضَنجد:

الدراسة الميدانية على عينة من مشتركي الوطنية لإلتصاالت )(WTA

)

(

)

(

َ

كمنوَفإفَحجـَالعينةَالمحددَحسبَىذهَالقاعدةَىك 384 )َ:فرد (َ .
تـَإختيارَأفرادَالعينةَبشكؿَعشكائيَ،عفَطريؽَالتكزيعَالشخصيَلقكائـَاإلستقصاءَمعَ

تقديـَبعضَاإليضاحاتَفيَبعضَاألحيافَعفَىدؼَالدراسةَ َكطريقةَاإلجابةَ .

إذ َقاـ َالباحثاف َبتكزيع )َ 400إستبانة(َ ،عمى َاألشخاص َالمشتركيف َفي َخدمات َالكطنيةَ

لإلتصاالت َالجزائر َ)َ ،(WTAفي َفترة َتقدر َبستة َأياـ َما َبيف َ2012/05/08ـ َإلى َغايةَ

2012/05/16ـَ،بمتكسطَيقدرَبػَ66:قائمةَفيَاليكـَ،كتـَإستردادَماَيقدرَبػَ376َ:قائمةَمنياَ
َ،كىكَماَيعادؿَ
َ 33قائمة َمستبعدة َ)ممغات(َ،أمَحجـَالعينةَالنيائيَلمدراسةَيقدرَبػَ 343َ:فرد َ
َ%89,32مفَحجـَالعينةَالمحسكبةَ،كبنسبةَاإلستجابةَتقدرَبػَ،%85,75:كىيَتعدَبذلؾَعينةَ

صالحةَإلجراءَالدراسةَكالتحميؿَاإلحصائيَ .
المطمب الثاني :أدوات الدراسة

لكي َتحقؽ َالدراسة َأىدافيا َعمد َالباحثاف َعمى َإستخداـ َاإلستبياف َكأداة َلجمع َالبياناتَ،

كالبرنامجَاإلحصائيََSPSSلتحميمياَ .
 )1تصميم اإلستبيان:

قاـ َالباحثاف َبتصميـ َإستمارة َبحث َمكجية َإلى َمشتركي َخدمات َ"نجمة"َ ،كىذا َضمفَ

متطمباتَأسمكبَاإلستقصاءَفيَجمعَالبياناتَ ،قصدَاإلحاطةَبمتغيراتَالدراسةَكالتعرؼَعمىَ
مدلَإدراؾَالمشتركيفَلجكدةَخدماتَالكطنيةَلإلتصالتَالجزائرَ،كأثرَذلؾَفيَتحقيؽَكالئيـَ

لياَ،كماَمدلَاألىميةَالتيَيكلكنياَلجكدةَالخدماتَالمقدمةَإلييـَ .

َكىذاَكفقاَلنمكذجَاألداءَالفعميَلقياسَمستكلَالجكدةَ،الذمَيركزَعمىَاألداءَالفعميَلمخدمةَ

المقدمةَبإعتبارَأفََجكدةَىذهَالخدمةَيمكفَالحكـَعميياَمباشرةَمفَخالؿَمختمقيَالخدمةَ،كأنوَ
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الدراسة الميدانية على عينة من مشتركي الوطنية لإلتصاالت )(WTA

يمكفَالتعبيرَعفَذلؾَبالمعادلةَ)جكدةَالخدمة=األداءَالفعمي(َ َ،1كتـَاإلعتمادَعمىَىذاَالنمكذجَ

لإلعتبارتَالتاليةَ :2

 يعتبرَنمكذجَاألداءَالفعميَسيؿَاإلستخداـَمفَالناحيةَالتطبيقيةَمقارنةَبنمكذجَالفجكاتَ،إذَيعتمد َفيَتقييموَلجكدةَالخدمةَعمىَإعدادَ َكتقديـَقائمةَكاحدةَلمتمقيَالخدمةَ ،يرّكزَ
فييا َعمى َتحديد َإدراكات َالمشتركيف َلجكدة َالخدمات َالمقدمة َفعال َمف َقبؿ َمؤسسةَ

"نجمة"َ .أما َنمكذج َالفجكاتَ ،فيستمزـ َإعداد َقائمتيفَ ،إحداىما َتستخدـ َلتحديد َإدراكاتَ
َكاألخرل َتعطىَ
متمقي َالخدمة َلمستكل َاألداء َالفعمي َلخدمات َ"نجمة" َالمقدمة َإليوَ ،

بصيغة َالتكقع َلمعرفة َتكقعات َالمشتركيف َلمستكل َالخدمةَ ،كىذا َيتطمب َمدة َمف َالزمفَ

لمؿءَاإلستمارة؛

بساطتوَمفَحيثَالقياسَكالتحميؿ؛
َ
 درجة َمصداقيتو َككاقعيتو َالكبيرةَ ،فيك َيستبعد َعمميات َالطرح َبيف َتكقعات َالزبائفََ

َكادراكاتيـ.

َكتـ َإعتماد َاإلستبياف َفي َالدراسة َألنو َيعد َمف َأىـ َاألدكات َفي َقياس َمستكل َالجكدةَ

المقدمة َفعال َمف َقبؿ َمقدـ َالخدمةَ ،ككالء َالمستيمؾ َإلرتباطو َبدرجة َكبيرة َبنكازع َداخمية َلدلَ
المستيمكيفَالَيمكفَالكشؼَعنياَإالَعفَطريؽَالتصريحاتَالشخصيةَ،كاإلستقصاءَىكَالسبيؿَ

األنسبَلذلؾَ .

َ َكفيما َيتعمؽ َبتصميـ َاإلستبيافَ ،فقد َتككف َمف َثالثة َصفحات َباإلضافة َإلى َصفحةَ

َ،كىيَكالتاليَ :
المقدمةَ،تـَتقسيموَإلىَأربعةَأجزاءَ 3

الجزء األول :معمومات عن اإلشتراك في خدمات نجمة

كالتيَتتعمؽَبصيغةَاإلشتراؾَ َكنكعَالعرضَالمستفادَمنوَفيَالسؤاؿَاألكؿَ َ،كمدةَاإلشتراؾَ

اليفَالثانيَكالثالثَعمىَالتكاليَ .
َ
كمبرراتَإختيارَالتعامؿَمعَمؤسسةَنجمةَفيَالسؤ

1

صميحةَرقادَ،تقييم جودة الخدمة من وجهة نظر الزبون-دراسة حالة مؤسسة البريد والمواصالتَ،-مذكرةَماجستيرَ،

2

قاسـَنايؼَعمكافَالميحاكمَ،مرجعَسبؽَذكرهَ،صَ َ.104

3

أنظرَالممحؽَرقـ).(06

تخصصَإدارةَاألعماؿَ،جامعةَالحاجَلخضر-باتنةَ،-الجزائرَ،2008َ،صََ .65
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الجزء الثاني :الجودة المدركة

سبعةَكعشريفَعبارةَ،تعكسَمدلَإدراؾَالزبائفَلجكدةَخدماتَ"نجمة"َ،
َ
تضمفَىذاَالجزءَ

كذلؾَمفَخالؿَصياغةَسبعةَكَعشريفَعبارةَ،كزعتَكالتاليَ :

 العباراتَمفََ 4إلىََ 18متعمقةَبأبعادَجكدةَالخدمةَ،كالمتضمنةَ)َ (5أبعادَ،مقسمةَإلى)َ (3عبارات َتتعمؽ َبالمممكسيةَ ،لخصت َالمظاىر َالجمالية َلككالة َ"نجمة"َ

كمكظفيياَ،كتجييزىاَ،ك)(3عباراتَتتعمؽَباإلعتماديةَ،لخصتَمدلَتكافؽَخدماتَ
"نجمة" َمع َإحتياجات َكرغبات َمشتركيياَ َ ،كمدل َاإلىتماـ َبحؿ َمشاكميـَ،

ك)(3عبارات َتتعمؽ َبالمكثكقية َ)األماف(َ ،إلبراز َالثقة َفي َمقدـ َالخدمة َمف َقبؿَ
المشتركيفَ ،كمدل َالشعكر َباألماف َعند َالتعامؿ َمعوَ ،ك)(3عبارات َتتعمؽَ

بالتعاطؼَ،لخصتَمدلَاإلىتماـَبالزبائفَمفَقبؿَمكظفكَ"نجمة"؛

 العباراتَمفََ 19إلىََ 23متعمقةَبجكدةَالخدماتَالشائعةَاإلستخداـَلدلَمشتركيَ"نجمة"َ،كالتيَلخصتَخاللياَ:خدماتَالتعبئةَكتحكيؿَالرصيدَ،كخدماتَالرسائؿَ
َ

القصيرة ََ ،SMSباإلضافة َإلى َخدمات َمعاينة َالرصيد َكاخفاء َكاظيار َالرقـَ ،معَ
مدلَمالئمةَأسعارَالمكالمات؛

 العبارةَرقـََ 24فييَبمثابةَسؤاؿَإلختبارَمصداقيةَالمستجكبَعفَمجمؿَالعباراتَالسابقةَمفَالجزءَالثاني؛

 العباراتَمفَ 25إلىََ 30تتعمؽَبمدلَإىتماـَالمشترؾَبجكدةَالخدماتَ،مفَخالؿَتقسيـَالعباراتَعمىَاألبعادَالسابقةَلمجكدةَ،بمقابمةَالعبارةَرقـََ 25بػَ (3):عباراتَ

مفََ 4إلى 6المتعمقةَببعدَالمممكسيةَ،كمقابمةَالعبارةَرقـَ 26بػَ (3):عباراتَمفََ7

إلىَ9المتعمقةَببعدَاإلعتماديةَ،كمقابمةَالعبارةَرقـَ27بػَ(3):عباراتَمفَ10إلىَ12
المتعمقة َببعد َاإلستجابةَ ،كمقابمة َالعبارة َرقـَ 28بػَ (3):عبارات َمفَ 13إلىَ15

المتعمقة َببعد َالمكثكقيةَ ،أما َالعبارة َرقـَ 29فقد َقكبمت َبػَ (3):عبارات َىي َاألخرلَ
مفَ16إلىََ18المتعمقةَببعدَالتعاطؼَ،كماَتـَمقابمةَالعبارةَاألخيرةَمفَىذاَالجزءَ

بػَ:العباراتَ)َ(5مفَ19إلىَ23المتعمقةَبجكدةَماَتقدموَ"نجمة"َلمشتركييا.
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الجزء الثالث :خاص بوالء المستهمك

َكاألسئمة َتتعمؽ َبقياس َكالء َالمشترؾ َلمؤسسةَ
تضمف َىذا َالجزء َمجمكعة َمف َالعبارات َ

"نجمة"َ ،مثمتيا َالعبارات َمف َ31إلى ََ ،37باإلضافة َإلى َالسؤاؿ َرقـ ََ 38لمتصريح َبالرغبة َفيَ
مكاصمةَالتعامؿَمعَالمؤسسةَ،أكَعدـَالمكاصمةَليتمموَالسؤاؿَرقـََ 39لتكضيحَأسبابَالرغبةَ

فيَتكقيؼَالتعامؿَفيَخدماتَالمتعامؿَ"نجمة"َ .
الجزء الرابع :المعمومات الشخصية عن المشترك

تضمفَىذاَالجزءَمعمكماتَعامةَعفَالخصائصَالديمكغرافيةَألفرادَالعينةَالمبحكثة َمفَ

)الجنسَ،السفَ،المستكلَالتعميميَ،الحالةَالمينيةَ،الدخؿ(َ .

كقدَتـَاإلعتمادَعمىَمقاييسَالتدرجَفيَالمكافقةَعمىَالعباراتَالكاردةَفيَالجز ّئيفَالثانيَ

َكالذم َيعد َأنسب َالمقاييس َالتي َتساعد َعمى َقياس َأراءَ
َكالثالثَ ،كذلؾ َكفؽ َمقياس "لكارت"َ ،
الزبائفَعمىَالعباراتَالكاردةَفيَالجزئيفَالمحدديفَ،كفؽَتدرجَيتراكحَبيفَالرقـََ،1كالذمَيعبرَ

َكعدـ َالمكافقة َالمطمقةَ ،كاألىمية َمنخفضةَ َ ،كبيف َالعدد ََ5
عمى َالمستكل َاألدنى َمف َالقياسَ ،
الذمَيعبرَعمىَأعمىَدرجاتَالقياسَ .

 )2صدق أداة الدراسة

لمتحقؽَمفَصدؽَأداةَالدراسةَتـَعرضياَعمىَبعضَالمحكميفَكَالمتخصصيفَفيَمجاؿَ

التسكيؽَ،مفَأجؿَاألخذَبمالحظاتيـَكتكجيياتيـَفيَبناءَ َكتنقيحَاإلستبيافَ،ليصبحَفيَصيغتوَ
النيائيةَ،كماَيبينوَالممحؽَرقـ.(6):

 )3ثبات الدراسة

مف َأجؿ َالتأكد َمف َأف َاإلستبانة َتقيس َالعكامؿ َالمراد َقياسياَ ،كالتثبت َمف َصدقياَ ،قاـَ

الباحث َبإجراء َإختبار َمدل َاإلتساؽ َالداخمي َلفقرات َالمقياسَ ،حث َتـ َتقييـ َتماسؾ َالمقياسَ

بحسابَمعامؿَكركنباخَألفا)َ،(Cronbach Alphaإذَأفَأسمكبَ"كركنباخَألفا"َيعتدَعمىَاإلتساؽَ
أداءَالفردَمفَفقرةَإلىَأخرلَ،كىك َيشيرَإلىَقكةَاإلرتباطَكالتماسؾَبيفَفقراتَالمقياسَ،إضافةَ

لذلؾَفإفَمعامؿََ Alphaيعطىَبتقديرَجيدَلمثباتَ َ،كلمتحقؽَمفَثباتَأدةَالدراسةَبيذهَالطريقةَ
تـ َاإلعتماد َعمى َنتائج َالتحميؿ َبإستخداـ َالبرنامج ََ ،SPSSكما َيبينو َالممحؽ َرقـَ (8):كالذمَ

يكضحَأفَكؿَقيـََ Alpha if item Deletedكمياَأكبرَمفَقيمةََ Alphaالتيَتساكمَ0,9084:
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ماعدلَالعبارةَرقـ)َ (08فقيمتياَتساكمََ 0,9109:كىيَأكبرَمفَقيمةَ"ألفا"َ ،باإلضافةَإلىَأفَ

قيمة َ corrected item-total corrélationلمعبارةَرقـ)َ (08أقؿَمفََ ،0,19كىذاَيعنيَأنوَالبدَ
مف َحذفيا َحتى َيرتفع َمعامؿ َالثبات َ"ألفا"َ ،لذا َقاـ َالباحثاف َمف َحذؼ َالعبارة َرقـ)َ (08مفَ

التحميؿَاإلحصائيَفيَمرحمةَإختبارَالفرضيات.
 )4أدوات المعالجة اإلحصائية

لمقياـَبعممياتَالتحميؿَاإلحصائيَكمعالجةَبياناتَىذهَالدراسةَإستعافَالباحثاف َبالبرنامجَ

اإلحصائي َ"الحزمة َاإلحصائية َلمعمكـ َاإلجتماعية َ"Statistical Package for Social "SPSS

َ"Sciencesكذلؾَبإستخداـَاألدكاتَاإلحصائيةَالتاليةَ :
 التكزيعاتَالتك ارريةَ،كالنسبَالمئكية؛ -المتكسطاتَالحسابية؛

 -إختبارَاإلنحدارَكاإلرتباط؛

 األىميةَالنسبيةَلكحداتَالقياسَعمىَسمـَ"لكارت"َ،كالتيَتـَتحديدىاَكفؽَالقياسَالتالي:

األهميت النسبيت=

-

الحد األعلى للبديل

الحد األدنى للبديل

عدد مستويات القياس

األهميت النسبيت=

1-5
3

َ

= 1.33

َ
كمنو َيقسـَمدلَالقياسَإلىَثالثةَمستكياتَمتساكيةَبمقدارََ 1.33لممستكلَ،كماَىكَ

مبيفَفيَالشكؿَأدناهَ :

الشكل رقم ) :(04-04مستويات سمم القياس لعبارات اإلستبيان
مستىي منخفض

1

2

مستىي متىسط

3

مستىي مرتفع

4

5

المصدرَ:مفَإعدادَالباحثافَعمىَضكءَمعطياتَالحسابَالسابقةَ .
َ
َ
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الفصل الرابع:

أمَيككف:

 -المستكلَمنخفضَمفََ1إلى .2,33

 المستكلَمتكسطَمفََ2,34إلىَ.3,66 المستكلَمرتفعَمفََ3,67فماَفكؽ.المبحث الثالث :مناقشة نتائج التحميل اإلحصائي
سنحاكؿَفيَىذاَالمبحثَعرضَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَلمبياناتَفيَاإلستبانةَ،مفَخالؿَ

اإلستعراض َخصائص َالعينة َ َكمككناتياَ ،ككصؼ َمتغيرات َالدراسةَ ،باإلضافة َإلى َتحميؿَ

الفرضياتَ .

المطمب األول :وصف خصائص العينة المدروسة

مفَخالؿَبيانات َالجزءَالرابعَمفَاإلستبيافَ،يمكفَالتعرؼَعمىَالخصائصَالديمكغرافيةَ

ألفرادَعينةَالدراسةَ،كالتَيمكفَعرضياَفيَالنقاطَالتاليةَ :
 .1توزيع أفراد العينة حسب الجنسَ:

يكضحَالجدكؿَأدناهَ،تكزيعَأفرادَالعينةَحسبَالجنس:
الجدول رقم) :(04-04وصف عينة الدراسة حسب متغير الجنس َ
َ
الفئة

التك اررات

النسبة المئوية%

اإلناث َ

َ 143

َ 41,7

الذككر َ

َ 200

َ 58,3

المجموع

343

100

المصدرَ:أعدَالجدكؿَباإلعتمادَعمىَنتائجَالدراسةَ .

َعينة َالدراسة َمف َاإلناثَ،
أف َما َنسبتو ََ %41,7مف َّ
يبيف َالجدكؿ َرقـ َ)َّ َ (04-04

كَ%58,5مفَالذككرَ .
َ
َ
َ
َ
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الفصل الرابع:

 .2توزيع أفراد العينة حسب السن:

يكضحَالجدكؿَأدناهَتكزيعَأفرادَالعينةَإلىَفئاتَعمريةَمختمفةَ :
الجدول رقم) :(05-04وصف عينة الدراسة حسب متغير السن
النسبة

الفئة

التك اررات

أقؿَمفَ23سنة

َ 167

َ 48,7

مفَ29-23سنة

َ 117

َ 34,1

مفَ39-30سنة

َ 39

َ 11,4

مفَ49-40سنة

َ 09

َ 2,6

أكثرَمفَ50سنة

َ 11

َ 3,2

المجموع

343

100

المئوية %

المصدرَ:أعدَالجدكؿَباإلعتمادَعمىَنتائجَالدراسة.

يالحظَأفَماَيقاربَنصؼَالعينةَبنسبةََ %48,7تقؿَأعمارىـَعفَ23سنةَ ،كماَنسبتوَ
َ %34,1تقدرَأعمارىـَماَبيفََ 23ك29سنةَ،أمَماَيعادؿََ %82,8مفَفئةَالشبابَ،كالباقيَ
تقدرَأعمارىـَمفَ30سنةَفماَفكؽَبنسبةَ.%17,2

 .3توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي:

يكضحَالجدكؿَأدناهَتكزيعَأفرادَالعينةَحسبَالمستكلَالتعميميَ :

الجدول رقم) :(06-04وصف عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعميمي
النسبة

الفئة

التك اررات

إبتدائي

َ 14

َ 4,1

متكسط

َ 23

َ 6,7

ثانكم

َ 56

َ 16,3

جامعي

َ 231

َ 67,3

دراساتَعميا

َ 16

َ 4,7

أخرل َ

َ 03

َ 0,9

المجموع

343

100

المئوية %

المصدرَ:أعدَالجدكؿَباإلعتمادَعمىَنتائجَالدراسة.

يكضحَالجدكؿَالسابقيفَأفََ %67,5مفَأفرادَعينةَالدراسةَىـَجامعييفَ،كَ %16,3ىـَ

َ،كالباقيَىـَمفَ
مفَالمستكلَتعميميَثانكمَ،كَ%4,7مفَأفرادَالعينةَمفَمستكلَالدراساتَالعميا َ
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المستكلَإبتدائيَكدكفَذلؾَبنسبةَتقدرَبػَ،%5:كمنوَيتضحَأفََ%88,3مفَأفرادَعينةَالدراسةَ

مفَالحاصميفَعمىَمستكلَبعد َالثانكيةَفأعمىَ،كذلؾ َيعنيَبأفَالمبحكثيفَمؤىميف َعممياَلتعبئةَ

اإلستبيافَ،كيعطيَذلؾَثقةَبالنتائجَالتيَتكصمتَلياَالدراسةَ .
 .4توزيع أفراد العينة حسب الحالة المهنية:

يكضحَالجدكؿَأدناهَتكزيعَأفرادَالعينةَحسبَالحالةَالمينيةَ :
الجدول رقم) :(07-04وصف عينة الدراسة حسب متغير الحالة المهنية
النسبة

الفئة

التك اررات

مكظؼ

َ 88

َ 25,7

أعماؿَحرة

َ 45

َ 13,1

متقاعد

َ 10

َ 2,9

بطاؿ

َ 39

َ 11,4

طالب

َ 153

َ 44,6

أخرل َ

َ8

َ 2,3

المجموع

343

100

المئوية %

المصدرَ:أعدَالجدكؿَباإلعتمادَعمىَنتائجَالدراسة.

تشير َبيانات َالجدكؿ َرقـ)َ (07-04أف ََ %25,7مف َأفراد َالعينة َمكظفكفَ ،كَ%13,1

أعماؿَحرةَ،كأفَماَنسبتوََ %2,9متقاعديفَ،كَ %11,4بطاليفَ،كَ %44,6مفَفئةَالمتمدرسيفَ
مكزعةَعمىَالطمبةَالجامعييفَكالثانكمَ،كالباقيَبتقديرََ %2,3بتصنيفاتَأخرلَكرباتَالبيكتَ،

أمَأفَاإلشتراؾَفيَخدماتَالكطنيةَلإلتصاالتَالجزائرَالَينحصرَعمىَالفئاتَالعاممةَفقطَ،

َكاَنماَيمسَمختمؼَفئاتَالمجتمعَمفَطمبةَكمكظفكفَأكَأعماؿَحرةَ،بطاليفَكمتقاعديفَ .
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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الفصل الرابع:

 .5توزيع أفراد العينة حسب الدخلَ :

يكضحَالجدكؿَأدناهَتكزيعَأفرادَالعينةَحسبَمستكياتَالدخؿَ :
الجدول رقم) :(08-04وصف عينة الدراسة حسب متغير الدخل
النسبة

الفئة

التك اررات

أقؿَمفَ8000

َ 44

َ 12,8

ماَبيف20000-8001دج

َ 62

َ 18,1

ماَبيف35000-20001دج

َ 44

َ 12,8

ماَبيف50000-35001دج

َ 15

َ 4,4

أكثرَمف50001دج

َ8

َ 2,3

بدكفَدخؿ َ

َ 170

َ 49,6

المجموع

343

100

المئوية %

المصدرَ:أعدَالجدكؿَباإلعتمادَعمىَنتائجَالدراسة.

يتضحَمفَالجدكؿَأعالهَأفَماَنسبتوََ %12,8مفَأفرادَالعينةَالمدركسةَيقؿَدخميـَعفَ

8000دج َكىي َتعبر َعف َمنح َالبطالةَ %18,1َ ،يتراكح َدخميـ َبيف8001دج َك20000دجَ،
َ %12,8مفَأفرادَالعينةَيتراكحَدخميـَمفَ20001دجَإلىَ35000دجَ %4,4َ،يتراكحَدخميـَ

مف َ35001دج َإلى َ50000دجَ ،أما َما َنسبتو ََ %49,6فيـ َبدكف َدخؿ َكىذه َالنسبة َتتالئـَ
كنسبة َالمتمدرسيف َكالبطاليف َفي َتكزيع َالعينة َحسب َالحالة َالمينيةَ ،كىذا َيزيد َمف َمصداقيةَ

الدراسةَ .
 .6توزيع أفراد العينة حسب نوع اإلشتراك في خدمات "نجمة"َ :
يكضحَالجدكؿَأدناهَتكزيعَأفرادَالعينةَحسبَصيغةَأكَنكعَاإلشتراؾَفيَخدماتَ"نجمة":
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الجدول رقم) :(09-04وصف عينة الدراسة حسب صيغة اإلشتراك

التك اررات

نوع اإلشتراك

النسبة

المئوية %

la star

144

42

nedjma plus

179

52,2

ONE

9

2,6

BINATNA

4

1,2

N'ternet

7

2

343

100

المجموع

المصدرَ:أعدَالجدكؿَباإلعتمادَعمىَنتائجَالدراسةَ .
يتضح َمف َخالؿ َالجدكؿ َرقـ)َ (09-04أف ََ %42مف َأفراد َالعينة َيمتمككف َشريحةَ

"َ %52,2َ ،"la.starيمتمككف َشريحة َ"َ ،" nedjma plusكما َنسبتو ََ %2,6مف َأفراد َالعينةَ

يممككف َشريحة َ"َ ،"ONEكَ %1,2يمتمكف َشريحة َ"َ ،"Binatnaكَ %2مشترككف َفي َخدماتَ
اإلنترنتَمفَخالؿَشريحة َ"َ،" N'ternetمفَىذاَنستنتجَأفَماَنسبتوََ %94,2مفَأفرادَالعينةَ
مفَمشتركيَصيغةَالدفعَالمسبؽَالمتمثمةَفيَالعرضيف" la star "َ:ك"َ،" nedjma plusكالباقيَ
مفَأفرادَالعينةَمفَمشتركيَخدماتَالياتؼَالنقاؿَفيَصيغةَالدفعَالمؤجؿَمفَخالؿَالعركضَ:

"." N'ternet"َ،"ONE" ،"Binatna

 .7توزيع أفراد العينة حسب مدة اإلشتراك:

يكضحَالجدكؿَأدناهَتكزيعَأفرادَالعينةَحسبَمدةَاإلشتراؾَفيَخدماتَ"نجمة"َ :
الجدول رقم) :(10-04وصف عينة الدراسة حسب مدة اإلشتراك

الفئة َ

التك اررات َ

النسبةَ
المئكيةََ %

أقؿَمفَسنة

147

42,9

ماَبيفَسنةَكَ3سنكات

121

35,3

ماَبيفَ6-4سنكات

65

19

أكثرَمفَ6سنكات

10

2,9

343

100

المجمكع َ

المصدرَ:أعدَالجدكؿَباإلعتمادَعمىَنتائجَالدراسة.

َ
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يتبيف َمف َالجدكؿ َرقـ)َ (10-04أف َما َنسبتو ََ %42,9مف َأفراد َعينة َالدراسة َتقؿ َمدةَ

إشتراكيـ َعف َسنةَ ،كَ %35,3فمدة َإشتراكيـ َما َبيف َسنةكَ 3سنكاتَ ،كنسبة ََ %19مف َأفرادَ

العينةَيشترككفَماَبيفََ4كَ6سنكاتَفيَخدماتَنجمةَ،كَ%2,9يشترككفَألكثرَمفَ6سنكاتَ .
 .8توزيع أفراد العينة حسب معايير إختيار التعامل مع المتعامل "نجمة":

يكضحَالجدكؿَأدناهَتكزيعَأفرادَالعينةَحسبَأسبابَإختيارَالمشترؾَلمتعامؿَفيَخدماتَ

نجمةَفيَخدماتَ"نجمة"َ :
الجدول رقم) :(11-04وصف عينة الدراسة حسب أسباب إختيار التعامل مع مؤسسة نجمة

الفئة َ

التك اررات َ

النسبةَ
المئكيةََ %

جكدةَالخدمةَالمقدمة

92

26,8

السعرَالمناسب

75

21,9

اإلشيارَالجذاب

36

10,5

تقديـَإمتيازاتَتنافسية

96

28

مشاكؿَمعَمتعامؿَآخر

25

7,3

أخرل َ

19

5,5

343

100

المجمكع َ

المصدرَ:أعدَالجدكؿَباإلعتمادَعمىَنتائجَالدراسةَ .
يتضحَمفَالجدكؿَأعالهَأفََ %26,8إختاركاَالتعامؿَفيَخدماتَ"نجمة"َبإعتبارىـَلجكدةَ

الخدمة َالمقدمةَ %21,9َ ،إختاركا َالتعامؿ َمع َمؤسسة َنجمة َلمناسبة َالسعر َبالنسبة َليـَ،

َ %10,5مفَأفرادَالعينة َإختاركاَالتعامؿ َفيَخدماتَنجمةَلتأثرىـَباإلشيارَ،كماَنسبتوََ%28
مف َأفراد َالعينة َيرجعكف َسبب َإختيارىـ َلمتعامؿ َمع َمؤسسة َنجمة َلإلمتيازات َالتنافسية َالتيَ

تقدمياَ %7,5َ،مفَأفرادَالعينةَكافَسببَإختيارىـَلمتعامؿَمعَمؤسسةَىكَمشاكؿَمعَمتعامؿَ

آخرَ ،كَ %5,5كانت َليـ َأسباب َأخرل َإلختيار َالتعامؿ َمع َمؤسسة َنجمة َمنياَ :مجانيةَ
الحصكؿ َعمى َشريحة َخط َالياتؼ َالنقاؿَ ،أك َالتغطية َالجيدة َفي َمنطقة َإقامتوَ ،أك َإمتالؾَ

الزمالءَلخطَ"نجمة"َ .
َ
َ
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الفصل الرابع:

الدراسة الميدانية على عينة من مشتركي الوطنية لإلتصاالت )(WTA

المطمب الثاني :وصف متغيرات الدراسة
سنحاكؿ َمف َخالؿ َىذا َالعنصر َتحميؿ َالبيانات َالمتعمقة َبتقييـ َجكدة َخدمات َ"نجمة"َ،

َكاألىميةَالنسبيةَالتيَيكليياَالمشتركيفَألبعادَجكدةَالخدماتَ،باإلضافةَإلىَتقييـَ َكقياسَكالءَ
المشتركيفَلمؤسسةَ"نجمة"َ .

 )1تقييم جودة خدمات مؤسسة نجمة من قبل المستهمكَ :

لتحديد َمستكل َجكدة َالخدمات َالمقدمة َفي َمؤسسة َ"الكطنية َلإلتصاالت َالجزائر" َإستعافَ

الباحثاف َبتقييـ َالعبارات َالمتعمقة َبمختمؼ َأبعاد َالجكدةَ ،كذلؾ َمف َخالؿ َحساب َالمتكسطاتَ
الحسابيةَلإلجاباتَ،كاإلنحرافاتَالمعياريةَ،كأىميةَالفقرةَ،مفَخالؿَجكانبَالجكدةَفيَالخدماتَ

المقدمةَ،كالتيَتضمنياَالجزءَالثانيَمفَاإلستبيافَ :
 .1تقييم بعد الممموسية:

يتـَتقيـَمستكلَىذاَالبعدَمفَخالؿَالعباراتَالثالثة)َ :(04،05،06
الجدول رقم) :(12-04تقييم مستوى الجودة المدركة من خالل بعد الممموسية
رقم
العبارة

َ 04
َ 05
َ 06

العبارة

َكالخارجي َلككالة َ"نجمة" َالذمَ
المظير َالداخمي َ
أتعامؿَمعوَجذابَ َكمالئـ

القاعة َكاسعة َكمكيفة َ َكتحتكم َعمى َأحدث َاألجيزةَ

لتقديـَالخدمات

يعتنيَمقدمكَالخدمةَبمظيرىـَالخارجي

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لبعد الممموسية

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .

المتوسط

اإلنحراف

األهمية

الحسابي

المعياري

النسبية

الرتبة

َ 3,56

َ 0,99

متكسطة َ

َ 06

َ 3,29

َ 1,14

متكسطة َ

َ 12

َ 3,64

َ 1,08

متكسطة َ

َ 05

3,50

1,07

متوسطة

/

يتضح َمف َالجدكؿ َأعاله َأف َمستكل َجكدة َبعد َالمممكسية َفي َخدمات َ"نجمة" َمتوسطةَ،

بمتكسطَحسابيََ 3,5حيتَتراكحتَالمتكسطاتَالحسابيةَلمعباراتَالكاردةَفيياَماَبيفَ-3,29

َ،3,64حيثَجاءتَالعبارةَرقـَ04كَ06تقعافَفيَمرتبةَمتقاربةَ)َ(06-05لكفَالعبارةَرقـََ05
تقعَفيَالمرتبةَرقـَ)َ.(12
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الفصل الرابع:

الدراسة الميدانية على عينة من مشتركي الوطنية لإلتصاالت )(WTA

 .2تقييم بعد اإلعتمادية:

يتـَتقيـَمستكلَىذاَالبعدَمفَخالؿَالعباراتَالثالثةَ)َ :(09،08،07
الجدول رقم) :(13-04تقييم مستوى الجودة المدركة من خالل بعد اإلعتمادية
رقم

العبارة

َ 07
َ 08
َ 09

العبارة

تتكافؽ َالخدمات َالتي َتقدميا َ"نجمة" َمع َإحتياجاتيَ
كرغباتي
تغطيَخدماتَ"نجمة"َكؿَمناطؽَالكطفَبشكؿَجيدَ
)(Réseaux
حينما َتكاجيني َمشكمة َفإف َمؤسسة َنجمة َتظيرَ
اإلىتماـَالصادؽَبحؿَالمشكمة.

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لبعد اإلعتمادية

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .

المتوسط

اإلنحراف

األهمية

الحسابي

المعياري

النسبية

الرتبة

َ 3,38

َ 1,22

متكسطة َ

َ 11

َ 3,29

َ 1,34

متكسطة َ

َ 13

َ 3,28

َ 1,19

متكسطة َ

َ 14

3,32

1,25

متوسطة

/

تشير َمعطيات َالجدكؿ َرقـ)َ (13-04إلى َأف َمستكل َجكدة َبعد َاإلعتمادية َفي َخدماتَ

"نجمة" َمتوسطةَ ،بمتكسط َحسابي َََ 3,32كانحراؼ َمعيارم ََ ،1,25حيث َكانت َرتبَ

َكالمتكسطاتَالحسابيةَ،كاإلنحرافاتَالمعياريةَمتقاربةَفيماَبينياَ .
 .3تقييم بعد اإلستجابة:

يتـَتقيـَمستكلَىذاَالبعدَمفَخالؿَالعباراتَالثالثةَ)َ :(12،11،10
الجدول رقم) :(14-04تقييم مستوى الجودة المدركة من خالل بعد اإلستجابة
رقم

العبارة

العبارة

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

األهمية

النسبية

الرتبة

َ 10

اإلستعدادَالدائـَلتقديـَالخدمةَمفَقبؿَمؤسسةَ"نجمة"

َ 3,45

َ 1,01

متكسطة َ

َ 09

َ 11

الدقةَفيَتحديدَكقتَإنجازَالخدمة

َ 3,2

َ 1,1

متكسطة َ

َ 15

َ 12

مكظفكَنجمةَالَيتأخركفَأبداَعفَتمبيةَطمبؾ

َ 3,18

َ 1,18

متكسطة َ

َ 16

3,28

1,10

متوسطة

/

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لبعد اإلستجابة

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .
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الفصل الرابع:

الدراسة الميدانية على عينة من مشتركي الوطنية لإلتصاالت )(WTA

تشير َمعطيات َالجدكؿ َرقـ)َ (14-04إلى َأف َمستكل َجكدة َبعد َاإلستجابة َفي َخدماتَ

"نجمة"َمتوسطةَ،بمتكسطَحسابيََ3,28كانحراؼَمعيارمََ .1,10

 .4تقييم بعد الموثوقية:

يتـَتقيـَمستكلَىذاَالبعدَمفَخالؿَالعباراتَالثالثةَ)َ :(13،14،15
الجدول رقم) :(15-04تقييم مستوى الجودة المدركة من خالل بعد الموثوقية
المتوسط

اإلنحراف

األهمية

رقم

الحسابي

المعياري

النسبية

َ 13

أشعرَباألمافَفيَتعامميَمعَمؤسسةَ"نجمة"

َ 3,71

َ 1,02

مرتفعة َ

َ 03

َ 14

يتسـَمكظفكَمؤسسةَ"نجمة"َباألدبَكَالتيذيب

َ 3,86

َ 0,95

مرتفعة َ

َ 02

َ 3,65

َ 1,03

مرتفعة َ

َ 04

3,74

1,00

مرتفعة

/

العبارة

َ 15

العبارة

ىناؾ َمعرفة َجيدة َلدل َالمكظفيف َعف َتساؤالتيَ
المطركحة

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لبعد الموثوقية

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .

الرتبة

تشير َمعطيات َالجدكؿ َرقـ)َ (14-04إلى َأف َمستكل َجكدة َبعد َالمكثكقية َفي َخدماتَ

"نجمة"َمرتفعةَ،بمتكسطَحسابيََ3,74كانحراؼَمعيارمََ،1,00فقدَجاءَترتيبَالعباراتَالثالثةَ
فيَالمقياسَمتقاربَجداَكىذاَيدؿَعمىَأىميةَىذاَالبعدَفيَجكدةَخدماتَ"نجمة"َ .

 .5تقييم بعد التعاطف:

يتـَتقيـَمستكلَىذاَالبعدَمفَخالؿَالعباراتَالثالثةَ)َ :(18،17،16
الجدول رقم) :(16-04تقييم مستوى الجودة المدركة من خالل بعد التعاطف
رقم

العبارة

َ 16

العبارة

أشعرَأف َمكظفك َمؤسسة َ"نجمة" َيبدكف َاإلىتماـَبيَ

المتوسط

اإلنحراف

األهمية

الحسابي

المعياري

النسبية

الرتبة

َ 3,49

َ 1,00

متكسطة َ

َ 08

َ 17

أشعرَأفَخدماتَ"نجمة"َتخدـَإحتياجاتيَالشخصية

َ 3,43

َ 1,07

متكسطة َ

َ 10

َ 18

أشعرَأفَتعامميَمعَمؤسسةَنجمةَيكلدَأفضؿَإىتماـ

َ 3,28

َ 1,06

متكسطة َ

َ 14

3,40

1,04

متوسطة

/

فيَتعامميـَمعي

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لبعد التعاطف

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .
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الدراسة الميدانية على عينة من مشتركي الوطنية لإلتصاالت )(WTA

الفصل الرابع:

يتضح َمف َالجدكؿ َرقـ)َ (16-04أف َمستكل َجكدة َبعد َالتعاطؼ َفي َخدمات َ"نجمة"َ

متوسطةَ ،بمتكسطَحسابي ََ 3,40كانحراؼ َمعيارمَ ،1,04حيت َتراكحت َالمتكسطات َالحسابيةَ
لمعباراتَالكاردةَفيياَماَبيفََ .3,49-3,28
 .6تقييم ما يقدم من قبل "نجمة":

يتـَتقيـَمستكلَىذاَالبعدَمفَخالؿَالعباراتَمفََ19إلىَالعبارةََ :23

الجدول رقم) :(17-04تقييم مستوى الجودة المدركة من خالل جودة ما يقدم من قبل "نجمة"
رقم

العبارة

العبارة

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

األهمية

النسبية

الرتبة

َ 19

أسعارَالمكالماتَ

َ 2,92

َ 1,03

متكسطة َ

َ 17

َ 20

خدماتَتعبئةَكتحكيؿَالرصيد َ

َ 3,52

َ 0,98

متكسطة َ

َ 07

َ 21

خدماتَرسائؿََ َSMS

َ 3,37

َ 1,2

متكسطة َ

َ 12

َ 22

خدمةَمعاينةَالرصيدَ َ

َ 3,86

َ 0,95

مرتفعة َ

َ 02

َ 23

خدمةَإظيارَكَإخفاءَالرقـَ َ

َ 4,14

َ 0,96

مرتفعة َ

َ 01

3,56

1,02

متوسطة

/

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لجودة ما يقدم من قبل
"نجمة"
المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائي.

تشيرَمعطياتَالجدكؿَرقـ)َ(17-04إلىَأفَمستكلَجكدةَماَيقدـَمفَقبؿَمؤسسةَ"نجمة"َ

في َخدمات َ"نجمة" َمتوسطةَ ،بمتكسط َحسابي ََ 3,56كانحراؼ َمعيارم ََ ،1,02كما َتدليَ

المتكسطات َالحسابية ََكرتب َالفقرات َالضمنية َليذا َالمقياس َأف َالعبارة َ"أسعار َالمكالمات" َىيَ
آخرَعبارةَمفَحيثَالترتيبَفيَجكدةَخدماتَ"نجمة"َبمتكسطَحسابيََ،2,92كانحراؼَمعيارمَ

َ .1,03
َ
َ
َ
َ
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الدراسة الميدانية على عينة من مشتركي الوطنية لإلتصاالت )(WTA

الفصل الرابع:

مما َسبؽ َفي َعرض َجداكؿ َكصؼ َمستكل َالجكدةَ ،يمكف َتمخيص َمتكسطاتيا َالحسابيةَ

كانحرافاتياَالمعياريةَفيَالجدكؿَالتاليَ :

الجدول رقم ) :(18-04المستوى العام لجودة خدمات الوطنية لإلتصاالت
الجزائر)(WTAحسب إدراكات المستهمك
المتوسط

اإلنحراف

األهمية

الحسابي

المعياري

النسبية

جانبَالمممكسية

َ 3,50

َ 1,07

متكسطة َ 03

جانبَاإلعتمادية

َ 3,32

َ 1,25

متكسطة َ 05

جانبَاإلستجابة َ

َ 3,28

َ 1,10

متكسطة َ 06

جانبَالمكثكقية َ

َ 3,74

َ 1,00

مرتفعة َ

01

جانبَالتعاطؼ َ

َ 3,40

َ 1,04

متكسطة َ 04

الخدماتَالمقدمة َ

َ 3,56

َ 1,02

متكسطة َ 02

3445

1408

المقياس

المستوى العام لجودة خدمات مؤسسة "نجمة"

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .

متوسطة

الرتبة

/

تشير َمعطيات َالجدكؿ َرقـ)َ (18-04إلى َأف َمستكل َجكدة َالخدمات َبشكؿ َعاـ َفيَ

مؤسسة َ"نجمة" َبكالية َالبكيرة َ"متوسطة"َ ،حيث َتراكحت َالمتكسطات َالحسابية َليا َبيف)-3,28

َ ،(3,74فقد َجاء َالمقياس َالثالث َالخاص َبجانب َ"المكثكقية" َفي َالمرتبة َاألكلى َبدرجة َأىميةَ
مرتفعةَ ،كذلؾ َبمتكسط َحسابي َ)َ (3,74كانحراؼ َمعيارم َبمغ)َ (1,00بالمقارنة َبالمتكسطَ

الحسابيَالعاـ َكاإلنحراؼَالمعيارمَالعاـَ،كقدَيعكدَذلؾَإلىَالجيكدَالتيَتبذلياَمؤسسةَالكطنيةَ
لإلتصاالت َالجزائر َ"نجمة"َ ،كذلؾ َيتضح َبشكؿ َكاسع َفي َالحمالت َالتركيجية َمف َخالؿَ
اإلعالنات َكالعالقات َالعامةَ ،مثؿ َإعالف َ"نحبيا َكنحب َلي َحبيا"َ ،كتمكيؿ َاألفرقة َالرياضيةَ
كبعضَالبرامجَالتمفزيكنيةَ،فيماَحصؿَالمقياسَالسادسَعمىَالمرتبةَالثانيةَفيَمستكلَالجكدةَ
المتعمؽ َبجكىر َخدمات َ"نجمة"َ ،بمتكسط َحسابي َ)َ (3,56كانحراؼ َمعيارم َبمغ َ)َ ،(1,02أماَ
المقياسَالذمَجاءَفيَالمرتبةَالثالثةَمفَحيثَمستكلَالجكدةَىكَجانبَالمممكسيةَبدرجةَأىميةَ

متكسطةَ،كذلؾَبمتكسطَحسابيَ)َ،(3,50أماَالمراتبَالمتبقيةَفييَلممقاييسَالثالثةَالباقيةَعمىَ

التكالي َلػ"َ :جانب َالتعاطؼ""َ ،اإلعتمادية""َ ،اإلستجابة" َبمتكسطات َحسابية َمقابمة َليا)َ،3,4

.(3,28َ،3,32
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الفصل الرابع:

 )2قياس درجات الوالء لدى مشتركي خدمات "نجمة":

لتحديد َمستكل َالكالء َلدل َالمشتركيف َفي َالخدمات َالمقدمة َمف َقبؿ َمؤسسة َ"الكطنيةَ

لإلتصاالتَالجزائر"َإستعافَالباحثافَبتقييـَالعباراتَالمتعمقةَكالءَالمستيمؾَ،كذلؾَمفَخالؿَ
حسابَالمتكسطاتَالحسابيةَلإلجاباتَ،كاإلنحرافاتَالمعياريةَ،كأىميةَالفقرةَ،كالتيَتضمنياَ

الجزءَالثالثَمفَاإلستبيافَ :

الجدول رقم ) :(19-04تقييم مستوى الوالء في مؤسسة الوطنية لإل تصاالت الجزائر)(WTA
رقم

العبارة

العبارة

المتوسط

اإلنحراف

األهمية

الحسابي

المعياري

النسبية

الرتبة

31

تتمتعَمؤسسةَ"نجمة"َبالمصداقيةَبالنسبةَلي

َ 3,52

َ 1,06

متكسطة َ

َ 04

32

أشعرَباإلرتياحَعندماَأتعامؿَمعَمؤسسةَ"نجمة"َ َ

َ 3,67

َ 0,95

مرتفعة َ

َ 01

33

أرغبَفيَالبقاءَكزبكفَدائـَلمؤسسةَ"نجمة"َإلرتياحيَ

َ 3,62

َ 1,16

متكسطة َ

َ 03

َ 3,46

َ 1,25

متكسطة َ

َ 05

َ 3,32

َ 1,27

متكسطة َ

َ 07

َ 3,33

َ 1,18

متكسطة َ

َ 06

َ 3,64

َ 1,05

متكسطة َ

َ 02

3,51

1,13

متوسطة

/

لنكعيةَالخدماتَالمقدمة َ
34

َكأقاربي َلخدمات َ"نجمة" َالتي َتمبيَ
أكجو َأصدقائي َ
إحتياجاتيـ َ

35

أدافع َعف َمؤسسة َ"نجمة" َعندما َينتقدىا َالبعضَ
بشكؿَخاطئَأكَظالـ َ

36

عند َالحديث َعف َخدمات َ"نجمة" َأشعر َبإنتمائيَ
ليا َكبكؿَفخر َ

37

أشعر َباإلرتياح ََكالطمأنينة َعند َالتعامؿ َمع َمكظفيَ
مؤسسةَ"نجمة" َ

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لمقياس الوالء

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .

تشيرَبياناتَالجدكؿ َرقـ َ)َ (19-04إلىَأف َمستكل َكالءَالمشتركيفَفي َخدمات َالياتؼَ

النقاؿَلمكطنيةَلإلتصاالتَالجزائرَ)"َ (WTAمتوسط" َبكاليةَالبكيرةَ،حيثَتراكحتَالمتكسطاتَ
الحسابية َلعبارات َجانب َالكالء َما َبيف)َ3,32ك ََ ،(3,67بالمقارنة َمع َالمتكسط َالعاـ َلمستكلَ

الكالء َالبالغ َ)َ (3,51بإنحراؼ َمعيارم َيقدر َبػ)َ ،(1,13فقد َجاءت َالفقرة َالتي َتنص َعمى َأفَ
"أشعرَباإلرتياحَعندماَأتعامؿَمعَمؤسسةَ"نجمة""َفيَالمرتبةَاألكلىَبأىميةَمرتفعةَ َ،كبمتكسطَ

حسابي َ)َ (3,67كانحراؼ َمعيارم َ)َ ،(0,95كالعبارة َرقـ)َ (37المتعمقة َباإلرتياح َىي َاألخرلَ
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الفصل الرابع:

تحصمتَعمىَالمرتبةَالثانيةَبمتكسطَحسابيَ)َ،(3,64كتحصمتَعمىَالرتبةَالثالثةَالعبارةَالتيَ

تنصَعمىَ"أرغبَفيَالبقاءَكزبكف َدائـَلممؤسسةَإلرتياحيَلنكعيةَالخدمات"َبمتكسطَحسابيَ

)َ ،(3,62كمنو َنمتمس َأف َكؿ َالعبارات َالثالثة َاألكلى َتعبر َعف َاإلرتياح َعند َالمستيمؾَ ،أماَ
المرتبتيفَاألخيرَكانتَلمفقرتيفَ)(36ك)َ(35المتعمقةَباإلنتماءَلممؤسسةَكالدفاعَعنياَ .

أما َما َيخص َالسؤاؿ َرقـ َ)َ (38الذم َينص َبالتصريح َالمباشر َبالكالء َأك َعدمو َمف َخالؿَ

الصيغة ":هل تفكر في تغيير خطك الحالي والتعامل مع مؤسسة أخرى ؟"َ،فقد َكانت َنتائجوَ
عمىَالنحكَالتاليَ :

الجدول رقم) :(20-04تصريحات أفراد العينة بتغيير التعامل أوعدمه
العبارة
هل تفكر في تغيير خطك الحالي والتعامل مع نعـ َ
مؤسسة أخرى؟

ال َ
المجموع

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .

التك اررات

النسبة%

َ 77

َ 22,4

َ 266

َ 77,6

343

100

يتضح َمف َالجدكؿ َرقـ)َ (20-04أف ََ %22,4مف َأفراد َالعينة َيصرحكف َبشكؿ َمباشرَ

بالتفكير َفي َتغيير َالتعامؿ َمف َخط َ"نجمة" َإلى َخطكط َأخرل َلمتعامؿ َآخرَ ،كالباقي َيفضمكفَ
البقاءَمعَالمتعامؿَ"نجمة"َبنسبةََ،%77,6ككافَلألفرادَالذيفَيفكركفَفيَتغييرَالتعامؿَعدةَ
أسباب َنكرد َإحصاءاتيا َفي َالجدكؿ َأدناه َرقـ)َ ،(21-04الناتج َعف َتفريغ َإجابات َالسؤاؿَرقـَ

)َ(39الذمَينصَعمىَطرحَاألسبابَالتيَتدعكاَالمفكرَفيَالتغييرَلذلؾَ :

الجدول رقم) :(21-04األسباب التي دعت بعض أفراد العينة إلى تغيير الخط "نجمة"
التك اررات

النسبة%

تصنيف األسباب
 -السعرَغيرَالمالئـ َ

َ 18

َ 23,38

 -الكعكدَالكاذبة َ

َ 36

َ 46,75

 -إمتالؾَاألصدقاءَكاألقاربَكالعائمةَلشرائحَأخرل َ

َ 13

َ 16,88

 -أخرل َ

َ 10

َ 12,99

77

100

المجموع

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .
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الفصل الرابع:

عماَ
يتضحَمفَخالؿَنتائجَالجدكؿَأفَماَنسبتوََ%46,75مفَأفرادَالعينةَيريدكفَتغييرَالخطَز ن
منيـَأفَمؤسسة َ"نجمة"َتقدـَليـَكعكدا َكاذبةَ،ثـ َيميياَما َنسبتو ََ %23,38يرجحكف َأسبابَ

تفكير َالتغيير َإلى َالسعر َغير َالمناسبَ ،كما َنسبتو ََ %16,88مف َأفراد َالعينة َيركف َأسبابَ

تفيرىـ َفي َتخيير َالخط َيرجع َإلى َأف َاألقارب َك َاألصدقاء َيمتمككف َخطكطا َأخرل َلخدماتَ

الياتؼَالنقاؿَ،كالباقيَيركفَأسبابَأخرلَبنسبةََ .%12,99

كماَيمكفَنسبةَحالتَالتصريحَبمكاصمةَالتعامؿَأكَعدموَإلىَمستكلَالكالءَلدلَالمشتركيفَ،

كىذا َمف َخالؿ َالجدكؿ َرقـ)َ ،(22-04الذم َيكضح َالعالقة َبيف َمستكيات َالكالء َمف َخالؿَ

العبارات َ)مف 31إلى ََ (37كالتصريحات َالمباشرة َبالتفكير َفي َمكاصمة َالتعامؿ َالتي َأكردىاَ

السؤاؿَرقـَ)َ :(39

الجدول رقم) :(22-04أثر مستوى الوالء عمى التصريح المباشر به
التصريحات المباشرة بالوالء

رقم
العبارة

31
32

33

34
35
36
37

عبارات قياس مستوى الوالء
تتمتع َمؤسسة َ"نجمة" َبالمصداقيةَ

بالنسبةَلي

أشعر َباإلرتياح َعندما َأتعامؿ َمعَ

مؤسسةَ"نجمة" َ

أرغب َفي َالبقاء َكزبكف َدائـ َلمؤسسةَ

"نجمة" َإلرتياحي َلنكعية َالخدماتَ

هل تفكر في تغيير خطك الحالي والتعامل مع مؤسسة أخرى؟
ال

نعم
المتوسط

اإلنحراف

األهمية

المتوسط

اإلنحراف

األهمية

َ 2,88

َ 1,22

متكسط َ

َ 3,70

َ 0,94

مرتفع َ

َ 3,12

َ 1,12

متكسط َ

َ 3,83

َ 0,82

مرتفع َ

َ 2,66

َ 1,30

متكسط َ

َ 3,90

َ 0,95

مرتفع َ

المقدمة َ
أكجوَأصدقائيَكأقاربيَلخدماتَ"نجمة"َ

التيَتمبيَإحتياجاتيـ َ

أدافعَعفَمؤسسةَ"نجمة"َعندماَينتقدىاَ

البعضَبشكؿَخاطئَأكَظالـ َ

عندَالحديثَعفَخدماتَ"نجمة"َأشعرَ
بإنتمائيَليا كبكؿَفخر َ
أشعر َباإلرتياح َكالطمأنينة َعند َالتعامؿَ

معَمكظفيَمؤسسةَ"نجمة" َ

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري َ

َ 2,62

َ 1,31

متكسط َ

َ 3,70

َ 1,12

مرتفع َ

َ 2,62

َ 1,26

متكسط َ

َ 3,52

َ 1,21

متكسط َ

َ 2,60

َ 1,18

متكسط َ

َ 3,54

َ 1,10

متكسط َ

َ 3,25

َ 1,20

متكسط َ

َ 3,76

َ 0,94

مرتفع َ

2482

1423

متوسط

3471

1401

مرتفع

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .
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الفصل الرابع:

مفَخالؿَالجدكؿَأعالهَيبدكَأفَكالءَالذيفَيفطركفَفيَتغييرَالخطَذكَمستكلَ"متوسط"َ،

بمتكسط َحسابي ََ 2,82كانحراؼ َمعيارم ََ ،1,23بمتكسطات َحسابية َلمستكيات َالكالء َتراكحتَ

بيف)َ 2,60كََ،(3,25كمستكلَالكالءَلدلَاألفرادَالذيفَالَيفكركفَفيَتغييرَالخطَذكَمستكلَ
"مرتفع"َ ،بمتكسط َحسابي ََ 3,71كانحراؼ َمعيارم ََ ،1,01بمتكسطات َحسابية َتراكحت َبيفَ

)َ 3,52كَ،(3,90إالَأفَليسَكؿَالعباراتَترتقيَإلىَاألىميةَالنسبيةَالمرتفعةَفقدَكانتَأىميةَ

العبارتيفَ)َ(35ك)َ(36متكسطةَ .

بيذا َيمكف َالقكؿ َأف َكالء َمشتركي َخدمات َالياتؼ َالنقاؿ َلمكطنية َلإلتصاالت َالجزائرَ

)"َ(WTAنجمة"َمرتفعَلدلََ%77,6مفَمشتركيياَعمىَمستكلَكاليةَالبكيرةَ،لكفَلـَيرتقيَإلىَ
مستكلَالدفاعَعفَالمؤسسةَخالؿَالحديثَعنياَبمستكلَمرتفعَ،كماَنسبتيـََ%22,4يعدكفَذكَ

كالءَبأىميةَنسبيةَمتكسطةَ .

المطمب الثالث :إختبار الفرضيات

نتناكؿ َفي َىذا َالمطمب َإختبار َفرضيات َالدراسة َالرئيسيةَ ،حيث َيتضح َمف َخاللو َمدلَ

قبكؿَأكَرفضَفرضياتَالدراسةَ،مفَخالؿَإستخداـَتحميؿَاإلنحدارَكاإلرتباطَ،كاختبار"َ"tك"َ َ،"f
 )1الفرضية األولى:

)تختمف المعايير التي يعتمد عميها مشتركي خدمات الهاتف النقال في أهميتها النسبية
عند تقييمهم لجودة خدمات مؤسسة "نجمة"(.

يتضحَمفَخالؿَالجدكؿَرقـ)َ (18-04الذمَيكضحَالمستكلَالعاـَلجكدةَخدماتَالكطنيةَ

لإلتصاالتَالجزائر)(WTAحسبَإدراكاتَالمستيمؾَ،أفَالمتكسطاتَالحسابيةَألبعادَالجكدةَ

تختمؼَفيماَبينياَبترتيبَمختمؼَتراكحتَبيفََ3,28ك 3,74مقارنةَمعَالمتكسطَالعاـَالذمَ

بمغ ََ ،3,45كبإنحرافات َمعيارية َقدرت َمف ََ 1,00إلى ََ 1,25كىذا َيعني َأف َالمعايير َالتيَ

يعتمدَعميياَمشترككاَخدماتَالياتؼَالنقاؿَلمكطنيةَلإلتصاالتَالجزائر)َ(WTAتختمؼَفيماَ

بينياَ،كتختمؼَمفَفردَآلخرَ .

كعميوَيتأكدَقبكؿَالفرضيةَالبديمةَرقـَ)َ(01التيَتنصَعمىَ :

"تختمف المعايير التي يعتمد عميها مشتركي خدمات الهاتف النقال في أهميتها النسبية
عند تقييمهم لجودة خدمات مؤسسة )."(WTA
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الفصل الرابع:

 )2الفرضية الثانيةَ :

)تختمف درجات اإلهتمام بأبعاد الجودة لدى مشتركي خدمات الهاتف النقال(َ .

إعتمدَالباحثافَفيَإختبارَىذهَالفرضيةَعمىَتخصيصَالعباراتَ)مفَ 25إلىَ،(30كالتيَ

كانتَنتائجياَكماَىيَمبينةَفيَالجدكؿَالتاليَ :

الجدول رقم):(23-04درجات اإلهتمام بأبعاد الجودة لدى مشتركي خدمات "نجمة" َ

رقم

العبارة

العبارة

َ 25
َ 26
َ 27
َ 28
َ 29

مظيرَالجمالياتَبشكؿَعاـَمفَالخارجَكالداخؿَ

كمظيرَالمكظفيف

قدرة َالمؤسسة َعمى َاإللتزاـ َبالمكاعيد َكبالشكؿَ

الصحيح َ

رغبة َالمؤسسة َفي َمساعدة َزبائنيا َكتكفيرَ

الخدمةَالفكرية َ

سمكؾَالمكظؼَذكَأدبَكتيذيبَكتمتعوَبالمعرفةَ

الجيدةَبالخدمة َ

اإلىتماـ َالكافي َكالشخصي َلمزبكف َمف َقبؿَ

المكظؼ َ

 َ 30جكدةَماَيتـَتقديموَمفَقبؿَ"نجمة"َ .

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .

بعد العبارة

المتوسط اإلنحراف

األهمية

الحسابي المعياري

النسبية

الرتبة

المممكسية َ

 َ 1,01 َ 3,33متكسطة َ َ 6

اإلعتمادية َ

 َ 1,03 َ 3,45متكسطة َ َ 5

اإلستجابة َ

 َ 1,03 َ 3,58متكسطة َ َ 4

المكثكقية َ

 َ 1,08 َ 3,75مرتفعة َ

َ2

التعاطؼ َ

 َ 1,01 َ 3,61متكسطة َ َ 3

جكىرَالخدمة َ  َ 0,90 َ 4,01مرتفعة َ

َ1

يتضحَمفَخالؿَالجدكؿَأفَالمتكسطاتَالحسابيةَلمختمؼَاألبعادَمتباينةَ،كىذاَيعنيَأفَ

درجةَاإلىتماـَبأبعادَجكدةَالخدماتَلدلَمشتركيَخدماتَالياتؼَالنقاؿَتختمؼَ،كالبعدَالذمَ

يحظىَبأكبرَإىتماـَىكَجكىرَالخدمةَ،أمَماَيقدـَمفَقبؿَالمؤسسةَإلشباعَالحاجةَ،بمتكسطَ
تفعَنسبياَ،ليِم ِ
ِ
يو َبعدَالمكثكقيةَ
حسابيَبمغََ 4,1كانحراؼَمعيارمََ،0,9كىذاَيعبرَعفَإىتماـَمر

بمتكسطَحسابيََ 3,75كانحراؼَمعيارمََ 1,08بمقدارَإىتماـَمرتفعَىيَاألخرلَ،ليأتيََفيَ
المرتبةَاألخيرةَبعدَ)التعاطؼَ،اإلستجابةََ،اإلعتمادية( َبعدَالمممكسيةَبمتكسطَحسابيََ3,33

كانحراؼَمعيارمََ،1,01إذَيرلَالباحثافَأفَىذاَالترتيبَيعزلَإلىَماَتتسـَبوَخدماتَالياتؼَ

النقاؿَالتيَيحصؿَعميياَالمشترؾَدكفَأفَيككفَحاضراَفيَنقاطَبيعَكككاتَ"نجمة"َ،كماَأنوَ
ال َيمكف َلممشترؾ َإدراؾ َالتكنكلكجيا َالمستعممة َفي َتقديـ َالخدمات َلعدـ َظاىريتيا َلوَ ،كيبقىَ

تعامموَمبنيَعمىَالمكثكقيةَبدرجةَعاليةَ .
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الفصل الرابع:

كعميوَيتأكدَقبكؿَالفرضيةَالبديمةَرقـَ)َ(02التيَتنصَعمىَ :

"تختمف درجات اإلهتمام بأبعاد الجودة لدى مشتركي خدمات الهاتف النقال".

 )3الفرضية الثالثة:

)هناك عالقة تأثير إيجابية لجودة الخدمات في تحقيق والء مشتركي خط "نجمة" ،توليها
األهمية في ذلك(َ .

إلختبارَمدلَصحةَالفرضيةَإعتمدَالباحثافَعمىَتحميؿَاإلنحدارَالمتعددَ،عفَطريؽَإختبارَ

المعممات َمجتمعةَ ،بإعتبار َكالء َالمستيمؾ َ)المتغير َالتابع(َ ،كأبعاد َجكدة َالخدمات َ)متغيراتَ

مستقمة(َ،ككانتَنتائجَاإلختبارَكماَىكَمبيفَفيَالجدكؿَأدناهَ :

الجدول رقم) :(24-04نتائج إختبار أثر جودة الخدمة عمى والء مشتركي خدمات الهاتف النقال
المتغيرَ
التابع َ

َR

معامؿَ

َ R2

معامؿَ

اإلرتباط َ التحديد َ

َF

َ df

معامؿَاإلنحدار َ

َ Sig

إختبارَ

درجاتَ

درجةَ

فيشر َ

الحرية َ

المعنكية َ

معمماتَالنمكذج َ

َ6
كالءَ
المستيمؾ َ

*0,608

**0,000

َ 32,827 َ 0,370
َ 336

َ

َB

الخطأَالمعيارم

َ Std.Errer

B0

َ 0,620

َ 0,255

المممكسية َ

َ 0,070

0,049

اإلعتمادية َ

َ 0,180

0,048

اإلستجابة َ

َ 0,037

0,024

المكثكقية َ

َ 0,133

0,061

التعاطؼ َ

َ 0,384

0,059

جكىرَالخدمة َ

َ 0,103

0,066

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .

*معامؿَإرتباطَالمتغيرَالتابعَبالمتغيراتَالمستقمةَمجتمعة**َ/درجةَمعنكيةَالمتغيراتَالمستقمةَمجتمعةَ .
يكضحَالجدكؿَرقـَ)َ (24-04أثرَجكدةَالخدمةَعمىَكالءَمشتركيَخدماتَالياتؼَالنقاؿَ

لمكطنيةَلإلتصاالتَالجزائر)َ ،(WTAإذَأظيرت َنتائج َالتحميؿ َاإلحصائي َكجكد َأثر َذك َداللوَ
إحصائيةَلجكدةَالخدمةَبمككناتياَعمىَكالءَمشتركيَخدماتَالياتؼَالنقاؿَلمكطنيةَلإلتصاالتَ

الجزائر)َ،(WTAكذلؾَعندَدرجةَمعنكية)(Sig=0,000أصغرَمفَمستكلَالداللةَ)َ،(α≤0,05
إذ َبمغ َمعامؿ َاإلرتباط)َ (R=0,608عند َمستكل َالداللة َ)َ ،(α≤0,05أما َمعامؿ َالتحديدَ

)َ،(R2=0,370أمَأفَماَقيمتوَ)َ(0,606مفَالتغيراتَفيَمستكلَالكالءَلدلَمشتركيَخدماتَ
الياتؼ َالنقاؿ َلمكطنية َلإلتصاالت َالجزائر)َ (WTAناتج َعف َالتغير َفي َمستكل َالجكدة َبكحدةَ
كاحدةَ،كأفَمتغيرَجكدةَالخدمةَيكضح ََ %37مفَاإلختالفاتَفيَقيـَمتغيرَكالءَالمشتركيفَ،
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الفصل الرابع:

كما َبمغت َدرجة َالتأثير ََ (0,070)َ Bلممممكسية(0,180)َ ،لإلعتمادية َك)َ (0,037لإلستجابةَ،

)َ (0,133لممكثكقيةَ (0,384)َ،لجانبَالتعاطؼَ،ك)َ (0,103لجكىرَالخدمةَ،بمعنى َأفَالزيادةَ
بدرجة َكاحدة َفي َمستكل َجكدة َالخدمة َالمقدمة َيؤدم َإلى َالزيادة َفي َمستكل َكالء َمشتركيَ

خدمات َالياتؼ َالنقاؿ َ)َ (WTAبقيمةَ (0,070)َ :لممممكسية(0,180)َ ،لإلعتمادية َك)َ(0,037

لإلستجابةَ(0,133)َ،لممكثكقيةَ(0,384)َ،لجانبَالتعاطؼَ،ك)َ(0,103لجكىرَالخدمة؛َكتؤكدَ

النتائج َمعنكية َىذا َاألثر َبقيمة ََ Fالمحسكبة َكالتي َبمغت)َ (32,827كىي َمعنكية َعند َمستكلَ
الداللةَ)َ،(α≤0,05كأيضاَفإفَ)َ .(**َFt=2,14)َ<َ (Fc=32,827

َتبعاَ
عمى َىذا َيمكف َكتابة َنمكذج َاإلنحدار َالخطي َلكالء َمشتركي َخدمات َالياتؼ َالنقاؿ ن

لممتغيرَالمستقؿَجكدةَالخدمةَ،كمايميَ َ:

تبعا لممتغير المستقل
الشكل رقم):(05-04نموذج اإلنحدار الخطي لوالء مشتركي خدمات الهاتف النقال ً
جودة الخدمة
والء مشتركي

خدمات الهاتف=

)0,070+ 0,620المممكسية( (0,180+اإلعتمادية) (0,037+اإلستجابة) (0,133+المكثكقية) (0,384+التعاطؼ) (0,103+جكىرَالخدمة)

النقال لموطنية
لإلتصاالت

الجزائر((0,255) )WTA

)(0,049

)(0,048

)(0,024

)(0,061

)(0,059

)(0,066

*

المصدرَ:أعدَالشكؿَعمىَضكءَمعطياتَالجدكؿَرقـ)*ََََََََََََََََََََََََ.(24-04األخطاءَالمعياريةَلمعمماتَالمجتمعَ .

كعميوَيتأكدَقبكؿَالفرضيةَالبديمةَرقـ)َ(03التيَتنصَعمى:
"هناك عالقة تأثير إيجابية لجودة الخدمات في تحقيق والء مشتركي خط نجمة ،توليها األهمية
في ذلك".

حتى َنتحقؽ َمف َأثر َكؿ َمككف َمف َمككنات َجكدة َالخدمات َالمقدمة َعمى َكالء َمشتركيَ

خدماتَالياتؼَالنقاؿَ،البدَمفَتجزئةَالفرضيةَالرئيسيةََإلىَفرضياتَجزئيةَأخرلَ،كمايميَ :
َ:H3-1 ىناؾَعالقةَتأثيرَإيجابيةَلجانبَالمممكسيةَفيَالخدمةَعمىَكالءَالمستيمؾ.

َ:H3-2 ىناؾَعالقةَتأثيرَإيجابيةَلجانبَاإلعتماديةَفيَالخدمةَعمىَكالءَالمستيمؾ.
َ:H3-3 ىناؾَعالقةَتأثيرَإيجابيةَلجانبَاإلستجابةَفيَالخدمةَعمىَكالءَالمستيمؾ.
 =Fc قيمةَإختبارَتحميؿَالتبايفَلخطَاإلنحدارَالمحسكبةَعندَمستكلَالداللةَ)َ .(α≤0,05

**  =Ftقيمةَإختبارَتحميؿَالتبايفَلخطَاإلنحدارَالمجدكلةَعندَمستكلَالداللةَ)َ،(α≤0,05كدرجاتَحريةََ6كَ .336
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الفصل الرابع:

َ:H3-4 ىناؾَعالقةَتأثيرَإيجابيةَلجانبَالمكثكقيةَفيَالخدمةَعمىَكالءَالمستيمؾ.
َ:H3-5 ىناؾَعالقةَتأثيرَإيجابيةَلجانبَالتعاطؼَفيَالخدمةَعمىَكالءَالمستيمؾ.

َ:H3-6 ىناؾَعالقةَتأثيرَإيجابيةَلجكدةَماَتقدموَمؤسسةَ"نجمة"َعمىَكالءَالمستيمؾ.
كإلختبار َىذه َالفرضيات َإستعاف َالباحثاف َبأسمكب َتحميؿ َاإلنحدار َالبسيط َإلختبار َكؿَ

فرضيةَعمىَحدةَ،كماَيميَ :
 .1إختبار الفرضية :H3-1

)هناك عالقة تأثير إيجابية لجانب الممموسية في الخدمة عمى والء المستهمك(.

تـَتمخيصَنتائجَالتحميؿَفيَالجدكؿَالتاليَ :

الجدول رقم) :(25-04نتائج إختبار أثر الممموسية عمى والء مشتركي خدمات الهاتف النقال )(WTA

المتغيرَ
التابع َ

كالءَ
المستيمؾ َ

َR

َ R2

َF

َ df

َ Sig

معامؿَ

معامؿَ

إختبارَ

درجاتَ

درجةَ

اإلرتباط َ

التحديد َ

فيشر َ

الحرية َ

المعنكية َ

*َ 21,616 َ 0,060 0,244

َ1
َ 341

معامؿَاإلنحدار َ

**0,000

معمماتَالنمكذج َ

َ

B0

َ 2,620

 َ Bالمممكسية َ َ 0,254

الخطأَالمعيارم

َ Std.Errer

َ 0,196
0,055

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .

*معامؿَإرتباطَالمتغيرَالتابعَبالمتغيرَالمستقؿَ(المممكسية)**َ/درجةَمعنكيةَالمتغيرَالمستقؿَ(المممكسية).

يكضح َالجدكؿ َرقـ)َ (25-04أثر َالمممكسية َعمى َكالء َمشتركي َخدمات َالياتؼ َالنقاؿَ

لمكطنية َلإلتصالت َالج ازئر)َ ،(WTAحيث َأثبتت َنتائج َالتحميؿ َاإلحصائي َلإلنحدار َالخطيَ

البسيط َكجكد َتأثير َإيجابي َذم َداللة َإحصائية َلممممكسية َعمى َكالء َمشتركي َخدمات َالياتؼَ
النقاؿَلم َكطنيةَلإلتصاالتَالجزائرَ)َ (WTAكذلؾَعندَدرجةَمعنكية َ)َ (Sig=0,000أصغرَمفَ

مستكلَالداللةَ)َ،(α≤0,05بمعامؿَاإلرتباطَ)َ،(R=0,244أماَمعامؿَالتحديدَ)َ،(R2=0,370
أمَأفَماَقيمتوَ)َ (0,244مفَالتغيراتَفيَمستكلَالكالءَلدلَمشتركيَخدماتَالياتؼَالنقاؿَ

لمكطنية َلإلتصاالت َالجزائر)َ (WTAناتج َعف َالتغير َفي َمستكل َالمممكسية َبكحدة َكاحدةَ ،كأفَ

متغيرَالمممكسيةَيكضحََ%37مفَاإلختالفاتَفيَقيـَمتغيرَكالءَالمشتركيفَ،كم ػ ػ ػ ػاَبمغتَدرجة َ
َ

153

الدراسة الميدانية على عينة من مشتركي الوطنية لإلتصاالت )(WTA

الفصل الرابع:

التأثيرََ(0,254)َBلممممكسيةَ،كأيضاَفإفَ)َ،(َFt=3,89)َ<َ(Fc=21,616كىذاَيؤكدَعمىَ
صحةَكقبكؿَالفرضيةَالفرعيةَ H3-1التيَتنصَعمىَ :

"هناك عالقة تأثير إيجابية لجانب الممموسية في الخدمة عمى والء المستهمك".

 .2إختبار الفرضية :H3-2

)هناك عالقة تأثير إيجابية لجانب اإلعتمادية في الخدمة عمى والء المستهمك(.

تـَتمخيصَنتائجَالتحميؿَفيَالجدكؿَالتاليَ :

الجدول رقم) :(26-04نتائج إختبار أثر اإلعتمادية عمى والء مشتركي خدمات الهاتف النقال )(WTA
المتغيرَ
التابع َ

َR

َ R2

َF

َ df

َ Sig

معامؿَ

معامؿَ

إختبارَ

درجاتَ

درجةَ

اإلرتباط َ التحديد َ

فيشر َ

الحرية َ

َ1

كالءَ
المستيمؾ َ

َ 85,282 َ 0,200 0,447

َ 341

معامؿَاإلنحدار َ
معمماتَالنمكذج َ

المعنكية َ

**0,000

َ

B0

َ 2,204

 َ Bاإلعتمادية َ َ 0,391

الخطأَالمعيارم

َ Std.Errer

َ 0,147
0,042

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .

*معامؿَإرتباطَالمتغيرَالتابعَبالمتغيرَالمستقؿَ(اإلعتمادية)**َ/درجةَمعنكيةَالمتغيرَالمستقؿَ(اإلعتمادية).

يكضح َالجدكؿ َرقـ)َ (26-04أثر َاإلعتمادية َعمى َكالء َمشتركي َخدمات َالياتؼ َالنقاؿَ

لمكطنية َلإلتصالت َالجزائر)َ ،(WTAحيث َأثبتت َنتائج َالتحميؿ َاإلحصائي َلإلنحدار َالخطيَ
البسيط َكجكد َتأثير َإيجابي َذم َداللة َإحصائية َلإلعتمادية َعمى َكالء َمشتركي َخدمات َالياتؼَ

النقاؿَلمكطنيةَلإلتصاالتَالجزائرَ)َ،(WTAكذلؾَعندَدرجةَمعنكيةَ)َ(Sig=0,000أصغرَمفَ

مستكلَالداللةَ)َ،(α≤0,05بمعامؿَاإلرتباطَ)َ،(R=0,447أماَمعامؿَالتحديدَ)َ،(R2=0,200
أمَأفَماَقيمتوَ)َ (0,200مفَالتغيراتَفيَمستكلَالكالءَلدلَمشتركيَخدماتَالياتؼَالنقاؿَ

لمكطنية َلإلتصاالت َالجزائر)َ (WTAناتج َعف َالتغير َفي َمستكل َاإلعتمادية َبكحدة َكاحدةَ ،كأفَ
متغير َاإلعتمادية َيكضح ََ %20مف َاإلختالفات َفي َقيـ َمتغير َكالء َالمشتركيفَ ،كم ػ ػ ػ ػا َبمغتَ
درجة َالتأثيرََ (0,391)َ Bلإلعتماديةَ ،كأيضاَفإفَ)َ َ ،(**َ Ft=3,89)َ <َ (Fc=85,282كىذاَ

يؤكدَعمىَصحةَالفرضيةَالفرعيةَ H3-2التيَتنصَعمىَ :

"هناك عالقة تأثير إيجابية لجانب اإلعتمادية في الخدمة عمى والء المستهمك".

 =Fc قيمةَإختبارَتحميؿَالتبايفَلخطَاإلنحدارَالمحسكبةَعندَمستكلَالداللةَ)َ .(α≤0,05

**  =Ftقيمةَإختبارَتحميؿَالتبايفَلخطَاإلنحدارَالمجدكلةَعندَمستكلَالداللةَ)َ،(α≤0,05كدرجاتَحريةََ1كَ .341
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 .3إختبار الفرضية :H3-3

)هناك عالقة تأثير إيجابية لجانب اإلستجابة في الخدمة عمى والء المستهمك(.

تـَتمخيصَنتائجَالتحميؿَفيَالجدكؿَالتاليَ :

الجدول رقم) :(27-04نتائج إختبار أثر اإلستجابة عمى والء مشتركي خدمات الهاتف النقال )(WTA
َR

المتغيرَ

معامؿَ

التابع َ

َ R2

معامؿَ

اإلرتباط َ التحديد َ

َF

َ df

كالءَ
المستيمؾ َ

َ Sig

إختبارَ

درجاتَ

درجةَ

فيشر َ

الحرية َ

المعنكية َ

َ1
َ 49,362 َ 0,126 0,356

َ 341

معامؿَاإلنحدار َ

**0,000

معمماتَالنمكذج َ

َ

َB

الخطأَالمعيارم

َ Std.Errer

B0

َ 2,245

َ 0,161

اإلستجابة َ

َ 0,333

0,047

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .

*معامؿَإرتباطَالمتغيرَالتابعَبالمتغيرَالمستقؿَ(اإلستجابة)**َ/درجةَمعنكيةَالمتغيرَالمستقؿَ(اإلستجابة).

يكضح َالجدكؿ َرقـ)َ (27-04أثر َاإلستجابة َعمى َكالء َمشتركي َخدمات َالياتؼ َالنقاؿَ

لمكطنية َلإلتصالت َالجزائر) ،(WTAحيث َأثبتت َنتائج َالتحميؿ َاإلحصائي َلإلنحدار َالخطيَ
البسيط َكجكد َتأثير َإيجابي َذم َداللة َإحصائية َلإلستجابة َعمى َكالء َمشتركي َخدمات َالياتؼَ

النقاؿَلمكطنيةَلإلتصاالتَالجزائرَ)َ،(WTAكذلؾَعندَدرجةَمعنكيةَ)َ(Sig=0,000أصغرَمفَ

مستكلَالداللةَ)َ،(α≤0,05بمعامؿَاإلرتباطَ)َ،(R=0,356أماَمعامؿَالتحديدَ)َ،(R2=0,126
أمَأفَماَقيمتوَ)َ (0,356مفَالتغيراتَفيَمستكلَالكالءَلدلَمشتركيَخدماتَالياتؼَالنقاؿَ

لمكطنية َلإلتصاالت َالجزائر)َ (WTAناتج َعف َالتغير َفي َمستكل َاإلستجابة َبكحدة َكاحدةَ ،كأفَ
متغيرَاإلستجابة َيكضحََ %12,6مفَاإلختالفاتَفيَقيـَمتغيرَكالءَالمشتركيفَ،كم ػ ػ ػ ػاَبمغتَ
درجة التأثير ََ (0,333)َ Bلإلستجابةَ ،كأيضا َفإف َ)َ ،(**َ Ft=3,89)َ <َ (Fc=49,362كىذاَ

يؤكدَعمىَصحةَالفرضيةَالفرعيةَ H3-3التيَتنصَعمىَ :

"هناك عالقة تأثير إيجابية لجانب اإلستجابة في الخدمة عمى والء المستهمك".
َ

 =Fc قيمةَإختبارَتحميؿَالتبايفَلخطَاإلنحدارَالمحسكبةَعندَمستكلَالداللةَ)َ .(α≤0,05

**  =Ftقيمةَإختبارَتحميؿَالتبايفَلخطَاإلنحدارَالمجدكلةَعندَمستكلَالداللةَ)َ،(α≤0,05كدرجاتَحريةََ1كَ .341
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الدراسة الميدانية على عينة من مشتركي الوطنية لإلتصاالت )(WTA

الفصل الرابع:

 .4إختبار الفرضية :H3-4

)هناك عالقة تأثير إيجابية لجانب الموثوقية في الخدمة عمى والء المستهمك(.

تـَتمخيصَنتائجَالتحميؿَفيَالجدكؿَالتاليَ :

الجدول رقم) :(28-04نتائج إختبار أثر الموثوقية عمى والء مشتركي خدمات الهاتف النقال )(WTA
َR

المتغيرَ

معامؿَ

التابع َ

َ R2

معامؿَ

اإلرتباط َ التحديد َ

َF

َ df

كالءَ
المستيمؾ َ

َ Sig

إختبارَ

درجاتَ

درجةَ

فيشر َ

الحرية َ

المعنكية َ

َ1
َ 66,293 َ 0,163 0,403

َ 341

معامؿَاإلنحدار َ

**0,000

معمماتَالنمكذج َ

َ

َB

الخطأَالمعيارم

َ Std.Errer

B0

َ 1,822

َ 0,211

المكثكقية َ

َ 0,451

0,055

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .

*معامؿَإرتباطَالمتغيرَالتابعَبالمتغيرَالمستقؿَ(المكثكقية)**َ/درجةَمعنكيةَالمتغيرَالمستقؿَ(المكثكقية)َ .
يكضح َالجدكؿ َرقـ)َ (28-04أثر َالمكثكقية َعمى َكالء َمشتركي َخدمات َالياتؼ َالنقاؿَ

لمكطنية َلإلتصالت َالجزائر)َ ،(WTAحيث َأثبتت َنتائج َالتحميؿ َاإلحصائي َلإلنحدار َالخطيَ
البسيط َكجكد َتأثير َإيجابي َذم َداللة َإحصائية َلممكثكقية َعمى َكالء َمشتركي َخدمات َالياتؼَ

النقاؿَلمكطنيةَلإلتصاالتَالجزائرَ)َ،(WTAكذلؾَعندَدرجةَمعنكيةَ)َ(Sig=0,000أصغرَمفَ

مستكلَالداللةَ)َ،(α≤0,05بمعامؿَاإلرتباطَ)َ،(R=0,403أماَمعامؿَالتحديدَ)َ،(R2=0,163
أمَأفَماَقيمتوَ)َ (0,403مفَالتغيراتَفيَمستكلَالكالءَلدلَمشتركيَخدماتَالياتؼَالنقاؿَ

لمكطنية َلإلتصاالت َالجزائر)َ (WTAناتج َعف َالتغير َفي َمستكل َالمكثكقية َبكحدة َكاحدةَ ،كأفَ
متغير َالمكثكقية َيكضح ََ %16,3مف َاإلختالفات َفي َقيـ َمتغير َكالء َالمشتركيفَ ،كم ػ ػ ػ ػا َبمغتَ
درجة التأثيرََ(0,451)َBلممكثكقيةَ،كأيضاَفإفَ) ،(**َFt=3,89)َ<َ(Fc=66,293كىذاَيؤكدَ

عمىَصحةَالفرضيةَالفرعيةَ H3-4التيَتنصَعمىَ :

"هناك عالقة تأثير إيجابية لجانب الموثوقية في الخدمة عمى والء المستهمك".
َ
َ
 =Fc قيمةَإختبارَتحميؿَالتبايفَلخطَاإلنحدارَالمحسكبةَعندَمستكلَالداللةَ)َ .(α≤0,05

**  =Ftقيمةَإختبارَتحميؿَالتبايفَلخطَاإلنحدارَالمجدكلةَعندَمستكلَالداللةَ)َ،(α≤0,05كدرجاتَحريةََ1كَ .341
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الفصل الرابع:

 .5إختبار الفرضية :H3-5

)هناك عالقة تأثير إيجابية لجانب التعاطف في الخدمة عمى والء المستهمك(.

تـَتمخيصَنتائجَالتحميؿَفيَالجدكؿَالتاليَ :

الجدول رقم) :(29-04نتائج إختبار أثر التعاطف عمى والء مشتركي خدمات الهاتف النقال )(WTA
َR

المتغيرَ

معامؿَ

التابع َ

َ R2

معامؿَ

اإلرتباط َ التحديد َ

َF
إختبارَفيشر َ

َ df

كالءَ
المستيمؾ َ

َ 147,807 َ 0,302 0,550

َ Sig

درجاتَ

درجةَ

الحرية َ

المعنكية َ

َ1
َ 341

معامؿَاإلنحدار َ

**0,000

معمماتَالنمكذج َ

َ

َB

الخطأَالمعيارم

َ Std.Errer

B0

َ 1,546

َ 0,166

التعاطؼ َ

َ 0,577

0,047

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .

*معامؿَإرتباطَالمتغيرَالتابعَبالمتغيرَالمستقؿَ(التعاطؼ)**َ/درجةَمعنكيةَالمتغيرَالمستقؿَ(التعاطؼ)َ .

يكضح َالجدكؿ َرقـ)َ (29-04أثر َالتعاطؼ َعمى َكالء َمشتركي َخدمات َالياتؼ َالنقاؿَ

لمكطنية َلإلتصالت َالجزائر)َ ،(WTAحيث َأثبتت َنتائج َالتحميؿ َاإلحصائي َلإلنحدار َالخطيَ
البسيط َكجكد َتأثير َإيجابي َذم َداللة َإحصائية َلمتعاطؼ َعمى َكالء َمشتركي َخدمات َالياتؼَ

النقاؿَلمكطنيةَلإلتصاالتَالجزائرَ)َ،(WTAكذلؾَعندَدرجةَمعنكيةَ)َ(Sig=0,000أصغرَمفَ

مستكلَالداللةَ)َ،(α≤0,05بمعامؿَاإلرتباطَ)َ،(R=0,550أماَمعامؿَالتحديدَ)َ،(R2=0,302
أمَأفَماَقيمتوَ)َ (0,550مفَالتغيراتَفيَمستكلَالكالءَلدلَمشتركيَخدماتَالياتؼَالنقاؿَ

لمكطنية َلإلتصاالت َالجزائر)َ (WTAناتج َعف َالتغير َفي َمستكل َالتعاطؼ َبكحدة َكاحدةَ ،كأفَ
متغير َالتعاطؼ َيكضح ََ %30,2مف َاإلختالفات َفي َقيـ َمتغير َكالء َالمشتركيفَ ،كم ػ ػ ػ ػا َبمغتَ
درجة التأثير ََ (0,577)َ Bلمتعاطؼَ ،كأيضا َفإف َ)َ ،(**َ Ft=3,89)َ <َ (Fc=147,807كىذاَ

يؤكدَعمىَصحةَالفرضيةَالفرعيةَ H3-5التيَتنصَعمىَ :

"هناك عالقة تأثير إيجابية لجانب التعاطف في الخدمة عمى والء المستهمك".
َ
َ
 =Fc قيمةَإختبارَتحميؿَالتبايفَلخطَاإلنحدارَالمحسكبةَعندَمستكلَالداللةَ)َ .(α≤0,05

**  =Ftقيمةَإختبارَتحميؿَالتبايفَلخطَاإلنحدارَالمجدكلةَعندَمستكلَالداللةَ)َ،(α≤0,05كدرجاتَحريةََ1كَ .341
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الدراسة الميدانية على عينة من مشتركي الوطنية لإلتصاالت )(WTA

الفصل الرابع:

 .6إختبار الفرضية :H3-6

)هناك عالقة تأثير إيجابية لجانب جوهر الخدمة في الخدمة عمى والء المستهمك(.

تـَتمخيصَنتائجَالتحميؿَفيَالجدكؿَالتاليَ :

الجدول رقم) :(30-04نتائج إختبار أثر جوهر الخدمة عمى والء مشتركي خدمات الهاتف النقال )(WTA
المتغيرَ
التابع َ

كالءَ
المستيمؾ َ

َR

معامؿَ

َ R2

معامؿَ

اإلرتباط َ التحديد َ

َF

َ df

َ Sig

إختبارَ

درجاتَ

درجةَ

فيشر َ

الحرية َ

المعنكية َ

َ1
َ 44,977 َ 0,117 0,341

َ 341

معامؿَاإلنحدار َ

**0,000

معمماتَالنمكذج َ

B0

َ

َ 1,887

 َ Bجكىرَالخدمة َ َ 0,455

الخطأَالمعيارم

َ Std.Errer

َ 0,245
0,068

المصدرَ:أعدَالجدكؿَبناءاَعمىَنتائجَالتحميؿَاإلحصائيَ .

*معامؿَإرتباطَالمتغيرَالتابعَبالمتغيرَالمستقؿَ(جكىرَالخدمة)**َ/درجةَمعنكيةَالمتغيرَالمستقؿَ(جكىرَالخدمة)َ .
يكضحَالجدكؿَرقـ)َ (30-04أثرَجكىرَالخدمة َعمىَكالءَمشتركيَخدماتَالياتؼَالنقاؿَ

لمكطنية َلإلتصالت َالجزائر)َ ،(WTAحيث َأثبتت َنتائج َالتحميؿ َاإلحصائي َلإلنحدار َالخطيَ
البسيطَكجكدَتأثيرَإيجابيَذمَداللةَإحصائيةَلجكىرَالخدمةَعمىَكالءَمشتركيَخدماتَالياتؼَ

النقاؿَلمكطنيةَلإلتصاالتَالجزائرَ)َ،(WTAكذلؾَعندَدرجةَمعنكيةَ)َ(Sig=0,000أصغرَمفَ

مستكلَالداللةَ)َ،(α≤0,05بمعامؿَاإلرتباطَ)َ،(R=0,341أماَمعامؿَالتحديدَ)َ،(R2=0,117
أمَأفَماَقيمتوَ)َ (0,341مفَالتغيراتَفيَمستكلَالكالءَلدلَمشتركيَخدماتَالياتؼَالنقاؿَ

لمكطنيةَلإلتصاالتَالجزائر)َ(WTAناتجَعفَالتغيرَفيَمستكلَجكىرَالخدمةَبكحدةَكاحدةَ،كأفَ
متغير َجكىر َالخدمة َيكضح ََ %11,7مف َاإلختالفات َفي َقيـ َمتغير َكالء َالمشتركيفَ ،كم ػ ػ ػ ػاَ

بمغتَدرجة التأثيرََ(0,455)َBلجكىرَالخدمةَ،كأيضاَفإفَ)َ،(**َFt=3,89)َ< (Fc=44,977
َ

كىذاَيؤكدَعمىَصحةَالفرضيةَالفرعيةَ H3-6التيَتنصَعمىَ :

"هناك عالقة تأثير إيجابية لجانب جوهر الخدمة في الخدمة عمى والء المستهمك".

 =Fc قيمةَإختبارَتحميؿَالتبايفَلخطَاإلنحدارَالمحسكبةَعندَمستكلَالداللةَ)َ .(α≤0,05

**  =Ftقيمةَإختبارَتحميؿَالتبايفَلخطَاإلنحدارَالمجدكلةَعندَمستكلَالداللةَ)َ،(α≤0,05كدرجاتَحريةََ1كَ .341
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الفصل الرابع:

الدراسة الميدانية على عينة من مشتركي الوطنية لإلتصاالت )(WTA

خالصة الفصل:
تـ َفي َىذا َالفصؿ َعرض َنتائج َالدراسة َالميدانية َالمتعمقة َبقياس َمدل َتأثر َالجكدة َعمىَ

كالء َالمستيمؾ َلخدمات َالكطنية َلإلتصاالت َالجزائر َ)َ ،(WTAلمبحث َفي َأىمية َذلؾَ ،كقدَ

إقتصرت َالدراسة َعمى َأخذ ََ 343إستبانة َصالحة َمف َبيف ََ 400إستبانة َمكزعةَ ،كبعد َتفريغَ
البياناتَالمتحصؿَعميياَفيَبرنامجَالتحميؿَإحصائيا ََ،SPSSكمعالجتياَاإلحصائيةَ،كاختبارَ

الفرضياتَالثالثةَالمصاغةَ،تـَالتكصؿَإلىَإثباتَ :
َّ
صدؽَالفرضيةَاألكلىَ:حيثَتكصؿَالباحثافَإلىَأفَالمعاييرَالمستخدمةَفيَتقييـَجكدةَ
َّ
الخدمات َالمقدمة َمف َقبؿ َالكطنية َلإلتصاالت َالجزائر)َ (WTAتختمؼ َفيما َبينياَ ،كمفَ

شخصَآلخر.

 صدؽَالفرضيةَالثانيةَ:حيثَأثبتتَالنتائجَفيَإستقصاءَأفرادَالعينةَعفَإىتماماتوَبأبعادَإذَإتضحَأفَأكبرَإىتماـَكافَمنصباَعمىَجكىرَالخدمةَ
َّ
الجكدةَأنياَتختمؼَفيَالترتيبَ

المقدمةَليميوَبعدَالمكثكقيةَ،كفيَالمرتبةَاألخيرةَبعدَالممكسية.

فَأفَىناؾَعالقةَإرتباطَطرديةَبيفَأبعادَجكدةَخدماتَ
صدؽَالفرضيةَالثالثةَ:حيثَتبي َّ
َّ
الياتؼ َالنقاؿ َالمقدمة َمف َقبؿ َالكطنية َلإلتصاالت َالجزائر َفي َكالية َالبكيرةَ ،ككالءَ

مشتركيفََفيَخدماتياَ .
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الخاتمة
الخاتمة:
عتمادا عمى اإلطار النظري يتضح أن نجاح المؤسسات في
من خالل ىذه الدراسة ،وا ً
تكز أساسيا تسعى
تدعيم والحفاظ عمى الحصة السوقية من منطمق الجودة في خدماتيا ،يعد مر ًا

لبموغو في ظروف اقتصاد السوق وتزايد الضغوط التنافسية ،وتعتمد في ىذا السعي التعرف

عمى مدى إدراك المستيمك لمستوى جودة الخدمات المقدمة لو من أجل تشخيصيا ،ورفع

مستواىا بما يمبي رغباتو ويشبع حاجاتو ويفوق توقعاتو ،عمى ذلك استيدفت ىذه الدراسة في

جزئيا التطبيقي تسميط الضوء عمى إدراك جودة خدمات الوطنية لإلتصاالت الجزائر )(WTA

في والية البويرة من وجية نظر مشتركييا وقياس درجة والئيم ليا ،لمكشف عن مدى تأثير

مستوى جودة الخدمة المقدمة عمى والء مشتركي خدمات الياتف النقال ،من أجل التميز في

تقديم خدمات فردية تبقي في ذىن المستيمك ،وبالتالي ضمان البقاء واإلستم اررية في وسط

المحيط الذي تنشط فيو.

وفيما يمي نستعرض أىم النتائج التي توصمنا إلييا من خالل الدراسة واقتراح بعض

التوصيات ،وأفاق لدراسات وأبحاث مستقبمية.
 )1أهم نتائج الدراسة:

 .1نتائج الدراسة النظرية:

 -تعريف الجودة مرتبطة إرتباطا وثيقا بتوقعات المستيمك؛

 جودة الخدمات تتحدد من خالل قياس أبعاد الجودة الخمسة األساسية ،والتي يمكنقياسيا من خالل نموذج الفجوات أو نموذج قياس األداء الفعمي؛

 إن تفيم توقعات المستيمك يعتبر مطمبا أساسيا لتقديم الخدمة األفضل ،كما أن عمميةالقياس إلدراكات المستيمك لمخدمات المقدمة إليو تعد المدخل الرئيس لتطوير جودة

الخدمات؛

 الجودة محدد ىام لقيام المستيمك بتكرار عممية الشراء أو التعامل في خدمات المؤسسة؛ -الوالء أعمى درجات الرضا؛

 تتفاوت اإلستراتيجيات التسويقية والتصرفات المطموبة لمتعامل مع كل حالة من حاالتعدم الوالء؛
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 .2نتائج الدراسة التطبيقية:

 -إن مستوى جودة خدمات الياتف النقال التي تقدميا الوطنية لإلتصاالت الجزائر )(WTA

كانت متوسطة بشكل عام من وجية نظر زبائنيا ،غير أنو كان لجانب الموثوقية أعمى
درجات القياس بمستوى أىمية مرتفع ،ويمكن اإلستنتاج من ذلك أن إىتمام مؤسسة

"نجمة" يتركز بدرجة أولى عمى جانب بناء الثقة في تعامالتيا ،ويعزى ذلك إلى كون

حاضرا؛
المشترك في خدمات الياتف النقال يستفيد من الخدمة دون أن يكون
ً

 مصداقية نموذج األداء الفعمي وامكانية اإلعتماد عميو في تقييم جودة الخدمةاإلتصاالت ،إذ تعد ىذه الدراسة محاولة إضافية لمتحقق من ثبات ومصداقية نموذج

األداء الفعمي بالتطبيق في قطاع أخر من قطاع الخدمات ،قطاع خدمات الياتف النقال؛

 تختمف المعايير التي يعتمدىا مشتركوا خدمات الياتف النقال في تقييميم لمستوى جودةخدمات الوطنية لإلتصاالت الجزائر ) ،(WTAحيث جاءت الموثوقية في المرتبة األولى
من مستوى اإلدراك ،وفي المرتبة الثانية جانب الخدمات المقدمة المتمثمة في جوىر

الخدمة ،يميو بعد الممموسية ،ثم بعد التعاطف ،ثم بعد اإلعتمادية ،وأخي ار بعد اإلستجابة،
ومن ىذا إتضح أن اإلدراكات تختمف في تقييم الجودة نظ ار إلختالف المعايير المعتمدة
في تقييميا من قبل مشتركي خدمات الياتف النقال؛

 -تختمف درجات إىتمام المستيمك بأبعاد الجودة ،إذ أشارت النتائج إلى أن مشتركي

خدمات الياتف النقال يولون األىمية الكبرى بجوىر الخدمة ،ليمييا في المرتبة الثانية

بعد الموثوقية ،ومن ثم عمى التوالي بعد التعاطف ،اإلستجابة ،اإلعتمادية ،وفي المرتبة

األخيرة بعد الممموسية؛

 إن مستوى والء مشتركي خدمات مؤسسة الوطنية لإلتصاالت الجزائر)" (WTAمتوسط"بشكل عام ؛

 أشارت نتائج اإلنحدار المتعدد إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية معنوية بين أبعادجودة خدمات الياتف النقال )الممموسية ،اإلعتمادية ،اإلستجابة ،الموثوقية ،التعاطف،

جوىر الخدمة المقدمة( ووالء مشتركي خدمات الوطنية لإلتصاالت الجزائر)،(WTA

حيث أوضحت النتائج أن أبعاد جودة الخدمة ليا أثر إيجابي يفسر ما نسبتو  %73من
التغيرات في والء الزبائن ،كما أوضحت النتائج أيضا عدم مساىمة بعض العناصر
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المختمفة ألبعاد جودة خدمات الياتف النقال بشكل متساوي في تحقيق والء الزبائن ،حيث

يأتي التعاطف في المرتبة األولى ،ويميو عمى الترتيب جانب اإلعتمادية ،الموثوقية،

جوىر الخدمة المقدمة ،والممموسية وفي المرتبة األخيرة جانب اإلستجابة؛

 -أىمية تقديم خدمات تمبي رغبات المستيمك وتتجاوز توقعاتو من خالل التحسين المستمر

في مستوى تمك الخدمات ،وذلك من خالل ترسيخ ثقافة الجودة في المؤسسات الخدمية

واستخداميا حسب األىمية التي يولييا المستيمك ألبعادىا ،وذلك بما يعزز والئو
لممؤسسة.

 )2توصيات الدراسة:

عمى ضوء ما توصمت إليو نتائج ىذه الدراسة ،نقدم لمسؤولي إدارة مؤسسة اإلتصاالت

الوطنية الجزائرية " "WTAتحت العالمة التجاري ""Nedjmaبعض التوصيات التالية:

 ضرورة تبني إدارة مؤسسة اإلتصاالت الوطنية الجزائرية " "WTAجودة الخدمةكإستراتيجية لمتميز والمنافسة المتوقعة لمعمل عمى تطوير وتحسين الخدمات التي تقدميا
المؤسسة ،وضرورة وضع سياسات جديدة تنسجم مع التوجو الجديد نحو جودة الخدمة؛

 مواكبة التطور التكنولوجي خاصة فيما يتعمق بأجيزة تقديم الخدمة ،وادخال خدماتالجيل الثالث لمياتف النقال؛

 تفعيل إدارة التسويق من خالل جمع المعمومات عن شكاوى ومقترحات المستيمكينبإستخدام أساليب مختمفة ،مثل صناديق الشكاوى واالقتراحات في مراكز الخدمات

المنتشرة في كافة واليات الوطن ،أو المقابالت الشخصية ،أو عمل منتدى إلكتروني من

خالل موقع الشركة الخاص وحسابيا في " ،"Facebookوالعمل عمى دراسة وتحميل ىذه

الشكاوى واالقتراحات ووضع حمول ليا ،أو تبني اإلقتراحات من خالل إيجاد خدمات

جديدة ،من أجل التطوير والتحسين المستمر لمخدمات المقدمة؛

 األخذ بعين اإلعتبار ترتيب األبعاد الخمسة ،باإلضافة إلى جوىر الخدمة ،كما يوليياالمشتركين عند القيام بعممية تطوير وتحسين جودة الخدمات الياتف النقال؛

 -وضع برامج خاصة بوالء المستيمك لتعزيز الثقة أكثر في نفوس المشتركين.
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 )3آفاق الدراسة:

في أثناء قيامنا بإنجاز ىذا العمل وقفنا عند مواضيع عديدة ،أثارت عدة تساؤالت بداخمنا،

ورأينا أنيا مواضيع جديرة بأن تكون محل بحث ودراسة ،فيي مواضيع مشوقة ،واإلبحار في

أعماقيا أم ار مفيدا لنا كباحثين ،وإلثراء رصيد مكتبة كميتنا باعتبارىا مواضيع لم تقدم فييا آية

مذكرات أو رسائل تخرج ،ونطرحيا اليوم كآفاق لدراسات مستقبمية وأىميا:
-

دراسة اإلختالفات اإلدراكية لجودة الخدمات في ظل المتغيرات الشخصية.

-

عالقة والء المستيمك بالمتغيرات الشخصية لو.

-

دراسة تأثير عناصر المزيج التسويقي في والء الزبائن.

-

دراسة تأثير القيمة التي يحصل عمييا الزبون عند استخدام الخدمة في درجة والئو.

-

دراسة تأثير الصورة الذىنية المدركة لدى الزبائن في درجة والئيم.

-

والء الزبون توجو إستراتيجي لتعزيز القدرة التنافسية.
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 )1قائمة المراجع بالغة العربية:
 قائمة الكتب:

 .1أحمد الرثوي ،ثامر البكري ،تسويق الخدمات المالية ،دار إثراء ،األردن.2008 ،

 .2أسامة ربيع أيمن سميمان ،خرائط مراقبة الجودة اإلحصائية وتطبيقاتها عمى الحاسب
اآللي ،دون دار النشر ،مصر2008 ،م.

 .3الدراركة مؤمون ،إدارة الجودة الشاممة وخدمة العمالء ،الطبعة األولى ،دار صفاء
لمنشر والتوزيع ،عمان2008 ،م.

 .4الحافظ أبي الفراء إسماعيل القرشي الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق محمد بن
سالمة ،الجزء السادس ،دار طيبة ،السعودية ،دون سنة النشر.

 .5بشير العالق ،حميد الطائي ،تسويق الخدمات :مدخل استراتيجي ،وظيفي ،تطبيقي،
دار زهران لمنشر والتوزيع ،األردن.2007،

 .6جيل غريفن ،طرق كسب الزبائن وزيادة األرباح كيف تكسب والئهم وكيف تحافظ
عميهم ،تعريب أيمن األرمنازي ،مكتبة العبيكان ،المممكة العربية السعودية2001،م.

 .7جمال الدين لعويسات ،إدارة الجودة الشاممة ،دار هومه ،الجزائر2003 ،م.

 .8دوينز لويد ،الجودة الشاممة-التطور اإلقتصادي وادارة الجودة الشاممة -ترجمة
حسين عبد الواحد ،دار الكتاب الحديث ،مصر2008 ،م.

 .9هاني حامد الضمور ،تسويق الخدمات ،األردن ،دار وائل لمنشر ،الطبعة الثالثة،
.2005

 .11زين الدين فريد عبد الفتاح ،فن اإلدارة اليابانية-حمقات الجودة ،دار الكتب
المصرية لمنشر والتوزيع ،مصر1998 ،م.

 .11زكي خميل المساعد ،تسويق الخدمات وتطبيقاتها ،دار المناهج ،األردن.2006 ،

 .12زكريا عزام وآخرون ،مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيق ،دار المسيرة،
األردن.2008 ،

 .13حميد الطائي وآخرون ،األسس العممية لمتسويق الحديث ،دار اليازوري ،األردن،
.2006
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 .14طارق عبد الفتاح الشريعي ،التسويق-التسويق السياحي ،التسويق الفندقي،-
مؤسسة حورس الدولية ،مصر.2007 ،

 .15كريغ ف .تشرتشل وساهراس .هالبرن ،بناء والء الزبائن.مشروع أفضل الممارسات
في المشاريع الصغرى ،دون دار النشر ،الواليات المتحدة األمريكية.2001 ،

 .16كيفن هيدو وآخرون ،تسويق التأمين ،ترجمة مركز رويال ،نشر من قبل ألبسون
أيرز وآمي ستمي ،البحرين2010 ،م.

 .17محمد إسماعيل عمر ،أساسيات الجودة في اإلنتاج ،دار الكتب العربية لمنشر،
مصر2000 ،م.

 .18محمد عبد العظيم أبو النجا  ،التسويق المتقدم .الدار الجامعية ،مصر.2008 ،
 .19محمد عبد الرحيم" ،التسويق المعاصر" ،دار الكتاب الجامعي ،مصر.8811 ،
 .21محمد حسن وبسام عزام ،إدارة الجودة وعناصر نضام الجودة-في سمسمة الرضا
لممعمومات ،سوريا ،مركز الرضا.1999 ،

 .21محمد عبد العالي النعيمي ،راتب جميل صويص SIX Ssigma ،تحقيق الدقة في
اإلنتاج-مفاهيم و تطبيقات -مكتبة الجامعة ،األردن2008 ،م.

 .22محمد توفيق ماضي ،إدارة الجودة :مدخل النظام المتكامل ،دار المعارف ،مصر،
1995م.

 .23محمد توفيق ماضي ،إدارة اإلنتاج والعمميات-مدخل إتخاذ الق اررات ،-الدار
الجامعية ،مصر ،دون سنة النشر.

 .24محمد فريد الصحن ،قراءات في إلدارة التسويق ،الدار الجامعية ،مصر.2002 ،

 .25محمد محمود مصطفي ،التسويق اإلستراتيجي لمخدمات ،دار المناهج،
األردن.2004،

 .26مصطفى إبراهيم وآخرون ،المعجم الوسيط ،الجزء األول ،مجمع المغة العربية،
مصر1960 ،م.

 .27نظام موسى سويدان ،الشفيق إبراهيم حداد ،التسويق :مفاهيم معاصرة ،دار الحامد،
األردن.2006 ،

 .28عبد اهلل الطائي ،عيسى قداد ،إدارة الجودة الشاممة ،دار اليازوري لمنشر والتوزيع،
األردن2008 ،م.
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 .29عبد الجبار منديل ،أسس التسويق الحديث ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردن،
.2002

 .31عواطف إبراهيم الحداد ،إدارة الجودة الشاممة ،دار الفكر ،األردن2009 ،م.

 .31عالء عباس عمي ،والء المستهمك كيفية تحقيقه والحفاظ عميه ،الدار الجامعية،
مصر2009 ،م.

 .32عمر وصفي عقيمي ،مدخل إلى المنهجية المتكاممة إلدارة الجودة الشاممة ،دار
وائل لمنشر والتوزيع ،األردن2001 ،م.

 .33فميب كوتمر وجاري أرمسترونج ،أساسيات التسويق ،ترجمة سرور عمي إبراهيم
سرور ،الرياض ،دار المريخ لمنشر.2007 ،

 .34قاسم نايف عموان ،إدارة الجودة الشاممة ومتطمبات اإليزو ، 2111.9111
الطبعة األولى ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عم ـ ـ ـ ـ ــان2005 ،م.

 .35قاسم نايف عموان ،إدارة الجودة في الخدمات –مفاهيم وعمميات وتطبيقات ،-دار
الشروق لمنشر والتوزيع ،األردن2006 ،م.

 .36ريتشاردل ويميامز ،أساسيات إدارة الجودة الشاممة ،ترجمة ونشر مكتبة
جرير.1999،

 .37غسان داود الالمي ،أميرة شكرولي البياتي ،إدارة اإلنتاج والعمميات –مرتكزات كمية
ومعرفية ،-دار اليازوري لمنشر والتوزيع ،األردن2008 ،م.

 .38ثامر البكري ،التسويق :أسس ومفاهيم معاصرة ،دار اليازوري ،األردن.2006 ،

 .39ثابت عبد الرحمان إدريس ،كفاءة وجودة الخدمات الموجستية :مفاهيم أساسية
وطرق القياس والتقييم ،الدار الجامعية ،مصر.2006 ،

 .41خضير كاظم حمود ،إدارة الجودة وخدمة العمالء ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع
والطباعة ،عمان.2002 ،
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 قائمة المذكرات والرسائل:

.1العيهار فمة ،دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية لممؤسسة ،رسالة مقدمة لنيل
شهادة ماجيستير ،فرع إدارة أعمال ،جامعة الجزائر ،الجزائر.2005 ،

.2طالب مريم ،إسهام تحميل المنافسة في تحسين األداء التسويقي لممؤسسة –دراسة
مقارمة بين متعاممي قطاع الهاتف النقال بالجزائر في الفترة الممتدة مابين سنتي

 2111و ،-2117مذكرة ماجستير ،جامعة بن يوسف بن خدة ،الجزائر.2008 ،

.3سمطان كريمة ،طرق تحسين جودة المنتوج الصناعي وأثرها في تخفيض التكاليف،

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستير ،إقتصاد وتسيير مؤسسة ،جامعة سكيكدة،

الجزائر.2007 ،

.4صميحة رقاد ،تقييم جودة الخدمة من وجهة نظر الزبون-دراسة حالة مؤسسة البريد

والمواصالت ،-مذكرة ماجستير ،تخصص إدارة األعمال ،جامعة الحاج لخضر-
باتنة ،-الجزائر.2008 ،

.5رجيم نور الدين ،دور سياسة الترويج في تسويق الخدمات المصرفية-دراسة حالة
الوكالة) ،(748بنك الفالحة والتنمية الريفية ،-مذكرة لنيل شهادة الماجستير،

تخصص تسويق ،جامعة سكيكدة ،الجزائر.2008 ،
 قائمة المجالت والدوريات:

.1إلهام فخري أحمد حسن ،التسويق بالعالقات ،مداخمة في الممتقى العربي الثاني-
التسويق في الوطن العربي ،-الفرص والتحديات ،قطر2003 ،م.

.2وائل قرطام ،نحو إطار متكامل لتطوير ثقافة الجودة –دراسة نظرية– ،العدد الثاني،
مجمة الدراسات المالية والتجارية ،جامعة القاهرة ،مصر.1998 ،

.3قوفي سعاد" ،المالمح التنظيمية واإلستراتيجيات التنافسية لمتعاممي صناعة الهاتف
النقال الجزائري" ،الممتقى الدولي الرابع حول :المنافسة واإلستراتيجيات التنافسية

لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية ،دون ناشر ،دون

سنة النشر.
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" "جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية لمبنوك،عبد القادر بريش.4

 العدد، ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر،في مجمة اقتصاديات شمال إفريقيا

.2005  ديسمبر،الثالث

 دراسة تطبيقية: "تحميل جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية،مروان جمعة درويش.5

عمى المصارف اإلسالمية في فمسطين" في الممتقى الدولي الثالث حول الجودة
.7/ 2007  ماي8 .، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة سكيكدة،والتميز

: الجرائد

.2012/05/22 ، الجزائر،6724  العدد، جريدة الخبر اليومية.1
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الملحق رقم ) :(6نموذج لقائمة اإلستبيان الموزعة

رقم اإلستبيان(........) :
التاريخ..................:

إستبيان
أخي الكريم /أختي الكريمت
رذُخ طُجخ......وثعذ:

يسعى الباحثان من خالل اإلستبانة ادلقدمة بني يديك إىل مجع البيانات الالزمة لقياس متغريات الدراسة
ادلوسومة بـ( :جودة الخدمات وأهميتها في تحقيق والء المستهلك) ،فريجى التفضل والتعاون باإلجابة على
العبارات الواردة يف اإلستبانة ونؤكد لك أيها الفاضل بأن ادلعلومات اليت سيتم مجعها من خالل إجاباتكم ستحاط
بالسرية التامة وتستخدم ألغراض البحث العلمي.
لذا يرجى وضع العالمة (  ) Xأمام إجابتكم /درجة القياس لكل فقرة من فقرات اإلستبانة يف ضوء التقدير
ادلناسب ذلا من وجهة نظركم ،واألمل كبري يف أنكم ستجيبون بإهتمام وبدقة على األسئلة لكي تكون النتائج
مثمرة وتسهم يف جناح الدراسة.
شاكرين سلفا تعاونكم بكل تقدير...
الباحثان
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أوال :معلومات التعامل مع مؤسسة نجمة.

 .1ما هو نوع إشتراكك مع مؤسسة نجمة؟:
3

.2منذ متى و أنت مشترك مع مؤسسة "نجمة" :أقل من سنة

ما بني  4إىل  6سنوات

1

2

4

5

1

ما بني س ـ ــنة و 3سنوات

3

2

أكثر من  6سنوات

4

.3ماهي مبررات و معاير إختيارك للمتعامل "نجمة"؟ :
جودة اخلدمة ادلقدمة
تقدمي إمتيازات تنافسية
أخرى

الس ـ ـ ــعر ادلن ـ ـ ـ ــاسب
مشاكل مع متعامل أخر
أذكرها......................................................:

1

2

4

5

6

اإلشهار اجلذاب

3

ثانيا :الجودة المدركة
.1ماهو رأيك عن مستوى الجودة في الخدمات المقدمة من قبل مؤسسة نجمة؟.
رقم
العبارة
43
44
45
46
47
48
04
00
01
02
03
04

درجت الموافقت
العبارة

جانب الملموسيت
الوظهش الذاخلٍ و الخبسجٍ لىوبلخ "ًجوخ" الزٌ أرعبهل هعه جزاة و هالئن
المبعخ واسعخ و هىُفخ و رذزىٌ علً أدذس األجهضح لزمذَن الخذهبد
َعزٌٍ همذهى الخذهخ ثوظهشهن الخبسجٍ
جانب اإلعتماديت
رزىافك الخذهبد الزٍ رمذههب "ًجوخ" هع ئدزُبجبرٍ وسغجبرٍ
رغطٍ خذهبد "ًجوخ" ول هٌبطك الىطي ثشىل جُذ )(Réseaux
دٌُوب رىاجهٌٍ هشىلخ فاى هإسسخ ًجوخ رظهش اإلهزوبم الصبدق ثذل الوشىلخ
جانب اإلستجابت
اإلسزعذاد الذائن لزمذَن الخذهخ هي لجل هإسسخ "ًجوخ"
الذلخ فٍ رذذَذ ولذ ئًجبص الخذهخ
هىظفى ًجوخ ال َزأخشوى أثذا عي رلجُخ طلجه
جانب الموثوقيت
أشعش ثبألهبى فٍ رعبهلٍ هع هإسسخ "ًجوخ"
َزسن هىظفى هإسسخ "ًجوخ" ثبألدة والزهزَت
هٌبن هعشفخ جُذح لذي الوىظفُي عي رسبؤالرٍ الوطشودخ

غير
موافق
تماما

غير
موافق

محايد

موافق

موافق
جدا

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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جانب التعاطف

غير موافق
تماما

غير موافق

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

 05أشعش أى هىظفى هإسسخ "ًجوخ" َجذوى اإلهزوبم ثٍ فٍ رعبهلهن هعٍ
 06أشعش أى خذهبد "ًجوخ" رخذم ئدزُبجبرٍ الشخصُخ
 07أشعش أى رعبهلٍ هع هإسسخ ًجوخ َىلذ أفضل ئهزوبم

محايد

موافق

موافق جدا

4

5
5
5

 .2ما هو رأيك عن مستوى ودرجة جودة الخدمات التي تقدمها لك نجمة؟
رقم
العبارة

العجبسح

هسزىي الجىدح
متوسط

جيد

ممتاز

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

ضعيف

أسعبس الوىبلوبد
خذهبد رعجئخ ورذىَل الشصُذ
خذهبد سسبئل SMS
خذهخ هعبٌَخ الشصُذ
خذهخ ئظهبس وئخفبء الشلن
جىدح الزعبهل والعاللبد هع همذم الخذهخ ثشىل عبم

08
14
10
11
12
13

دون
الوسط
2

1

..3ماهي العوامل األكثر أهمية بالنسبة لك في جودة خدمات نجمة ؟)حسب إهتمامك(
رقم
العبارة

دسجخ األهوُخ

العجبسح
هظهش الجوبلُبد ثشىل عبم هي الخبسج والذاخل وهظهش الوىظفُي
لذسح الوإسسخ علً اإللزضام ثبلوىاعُذ وثبلشىل الصذُخ
سغجخ الوإسسخ فٍ هسبعذح صثبئٌهب ورىفُش الخذهخ الفىسَخ
سلىن الوىظف رو أدة و رهزَت و روزعه ثبلوعشفخ الجُذح ثبلخذهخ
اإلهزوبم الىبفٍ و الشخصٍ للضثىى هي لجل الوىظف
جىدح هب َزن رمذَوه هي لجل "ًجوخ".

14
15
16
17
18
24

قليلت
جدا
1

قليلت
نسبيا
2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

متوسط

عاليت
نسبيا
4

عاليا
جدا
5
5

ثالثا :خاص بوالء الزبون.
رقم
العبارة
20
21
22
23
24
25
26

العجبسح
رزوزع هإسسخ "ًجوخ" ثبلوصذالُخ ثبلٌسجخ لٍ
أشعش ثبإلسرُبح عٌذهب أرعبهل هع هإسسخ "ًجوخ"
أسغت فٍ الجمبء وضثىى دائن لوإسسخ "ًجوخ" إلسرُبدٍ لٌىعُخ
الخذهبد الومذهخ
أوجه أصذلبئٍ وألبسثٍ لخذهبد "ًجوخ" الزٍ رلجٍ ئدزُبجبرهن
أدافع عي هإسسخ "ًجوخ" عٌذهب ٌَزمذهب الجعض ثشىل خبطئ
أوظبلن
عٌذ الذذَش عي خذهبد "ًجوخ" أشعش ثاًزوبئٍ لهب وثىل فخش
أشعش ثبإلسرُبح والطوأًٌُخ عٌذ الزعبهل هع هىظفٍ هإسسخ
"ًجوخ"

دسجخ الوىافمخ
غير موافق
تماما

1

غير
متوسط
موافق
3
2

موافق
4

موافق
جدا
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5
5

3/4
181

المالحق

-33هل تفكر في تغيير خطك الحالي والتعامل مع مؤسسة أخرى ؟

1

نعم

2

ال

 -33إذا كان الجواب نعم ،لماذا؟ .....................................................................
......................................................................................................
 -44ماهي التحسينات التي تنتظرها من المؤسسة المتعامل معها ؟.......................................

.....................................................................................................
رابعا :معلومات شخصية

 .41اجلنس :ذكر
 .42السن:

أنثـ ــى

2

أقل من  23سنة

1

1

43-44

23- 23

2

54سنة فأكثر

5

 .43ادلستوى العلمي :إبتدائي

1

متوسـ ـ ــط

2

جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامعـ ـ ـ ـ ـ ــي

4

دراسات عليا

5

أخرى

6

 .44احلـ ـ ـ ـ ــالة ادلهنية :موظ ــف
بطـ ـ ـ ــال
أخرى
 .45الدخل :

4

ث ـ ـ ـ ـ ــانوي

3

،اذكرها.......................................................

1

أعمال حرة

2

4

طـ ــالب

5

6

33-34

3

متقاعد

3

 ،أذكرها.....................................................:
1

ما بني 3441و  24444دج

2

اقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن3444دج
ما بني  24441و  35444دج

3

ما بني  35441و  54444دج

4

أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن 54441دج

5

بدون دخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

6
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" نتائج تحميل مدى ثبات أداة الدراسة بإستخدام معامل الثبات "كرونباخ ألفا:(8) الممحق رقم
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y
A N A L Y S I S
S C A L E
(A L P H A)
N of
Statistics for
Mean
Variance
Std Dev Variables
SCALE
119,3848
333,9509
18,2743
34
Item-total Statistics

Q04
Q05
Q06
Q07
Q08
Q09
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

115,8222
116,0991
115,7493
116,0000
116,0904
116,1079
115,9359
116,1808
116,2012
115,6764
115,5248
115,7318
115,8921
115,9534
116,1079
116,4606
115,8601
116,0175
115,5219
115,2420
115,7901
116,0525
115,9329
115,8017
115,6356
115,7784
115,3965
115,8688
115,7143
115,7609
115,9271
116,0671
116,0583
115,7405

319,7139
317,6217
320,7908
315,3158
323,2520
311,3070
313,8555
312,6573
310,5003
313,2195
315,8408
318,6998
315,3246
311,8399
312,8100
319,9217
316,8868
319,3915
325,1684
323,0553
314,8038
318,9446
312,3434
311,2881
314,4604
312,4361
323,5909
311,1786
314,4327
309,4865
307,5648
310,8639
310,7744
316,6079

R E L I A B I L I T Y
A)

Corrected
ItemTotal
Correlation

A N A L Y S I S

,3750
,3711
,3107
,3948
,1845
,5077
,5314
,5178
,5322
,5479
,5072
,3865
,4949
,5543
,5351
,3524
,4607
,3062
,2310
,2875
,5059
,3856
,5660
,5921
,4801
,5731
,2848
,5761
,5554
,5662
,5669
,4781
,5216
,4471

,9069
,9071
,9079
,9069
,9109
,9050
,9048
,9049
,9046
,9045
,9052
,9068
,9053
,9043
,9046
,9073
,9058
,9083
,9088
,9081
,9051
,9068
,9043
,9039
,9054
,9042
,9080
,9040
,9046
,9040
,9040
,9055
,9048
,9059

-

(A L P H

S C A L E

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

184

343,0

,9084

Alpha
if Item
Deleted

N of Items = 34

