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 مقدمة
املؤسسات     اليوم  اخلدمات   ، أصبحت  ميدان  الداخلية   وبشكل خاص يف  مليئة ابلتحدايت  متقلبة  بيئة  تعيش يف 

يف صعوبة كسب املستهلك وتوليد لدية دافعية   اليت جتسدت بني املؤسسات    واخلارجية، حيث ازدادت فيها حدة املنافسة 
للتعامل مع املؤسسة أو ابألحرى اختاذ قرار شراء فعلي لصاحل عرض املؤسسة، خاصة مع تعدد اخليارات اليت تتميز 

ضل هذه الظروف أصبح دفع املستهلك للتعامل مع   ويفخنفاض الفارق املدرك بينها من طرف املستهلكني، حيث  اب
املؤسسة اخلدمية احدى االهداف االساسية السرتاتيجية وسياسات املؤسسة التسويقية. هذا من خالل تطوير اعتقادات 

ته، حماولة حتقيق التفوق والتميز مقارنة ابملنافسني من أجل اجيابية جتاه املؤسسة واخلدماهتا اليت تقرتحها الشباع حاجا
توليد تفضيل اثبت جتاه حدماهتا ويف احلالة القصوى توليد لدية نية قوية للتعامل مع املؤسسة.  هذه االخرية  اليت متثل 

عر املقبول، التوفر الدائم، امليدان أو املرحلة األخرية الحتاذ قرار الشراء الفعلي.على غرار العديد من العوامل مثل الس
االنشطة الرتوجيية ...اخل، فإن فاالدبيات املتعلقة أبمهية جودة اخلدمة تسلم ابعتبارها احدى عوامل اختاذ قرار فعلي 

املسار يف تطوير    اعلى قرار الشراء مرتبط جوهراي مبسامهتهجودة اخلدمة    أتثري للتعامل مع املؤسسات اخلدمية، حيث أن   
ختاذ قرار الشراء واحملّددة يف توايل كل من املركبة االدراكية )االعتقاد يف كفاءة املؤسسة(، العاطفية ) تفضيل النفسي ال 

 املؤسسة مقارنة ابملنافسني  ( والسلوكية ) نية التعامل مع املؤسسة حىت بوجود ظروف حتث على غري ذلك(. 
سوق، جيب أن تعتمد عدة أنشطة خمططة وهادفة اىل توليد صورة لكن أن متتلك املؤسسة هذه االجيابية أو امليزة يف ال   

جودة اجيابية يف ذهن املستهلكني. هذه االخرية اليت تتميز بصعوبة أكرب يف جمال اخلدمات تبعا خلصائص اخلدمة احملّددة 
لنمطية اليت تؤشر عن أساسا يف الالملموسية اليت جتعل من الصعب توليد اجتاهات اجيابية قبل التجربة املباشرة، عدم ا

عدم ثبات مستوى كفاءة تقدمي اخلدمة من وقت اىل آخر ومن شحص اىل آخر، وكذلك التالزمية اليت تتضمن مشاركة 
اخلدمة من شخص اىل آخر. يف ضل هذه الصعوبة   كفاءة تقدمي وقد تكون فعالة يف انتاج اخلدمة، اليت ترهن بدورها  

سسات جلودة اخلدمات اليت تعرضها يف السوق، توجهت االحباث يف ميدان اخلدمات املرتبطة بتطوير وابملثل تقييم املؤ 
اىل حماولة تطوير مناذج، طرق وآليات لتسيري وقياس جودة اخلدمة، حيث تعترب طريقة تقييم توجهات الزبون حول االداء 

ساسا يف امللموسية، االعتمادية، أ االبعاد احملّددةالفعلي للخدمة من خالل تشحيص مدى اجيابية عدد من العوامل أو 
الطرق الشائعة لبساطتها وتقدميها نتائج أكثر عملية لتصحيح مسار تطوير صورة   واالتصال، احدى االستجابة، املوثوقية  

 جودة اجيابية من وجهة نظر املستهلك.   
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يف اطار السوق اجلزائرية، تعترب خدمة االتصاالت احدى امليادين اليت تتميز ابلتنافسية، رغم قلة عدد املؤسسات اليت   
تنشط فيه واملتمثلة يف مؤسسة وطنية )موبيليس( ومؤسستني أجنبيتني )جيزي واوريدو(، حيث ان تعدد وتنوع اخلدمات 

ملهمة اليت تعتمدها كل مؤسسة وابملثل تبنيها ولو نسبيا للتوجه ابلزبون ) اليت تقدمها كل مؤسسة، االنشطة الرتوجيية ا
اعتبار حتقيق رضا الزبون القاعدة النشطتها التسويقية(، جعل من الصعب على كل مؤسسة كسب املستهلك ودفعه 

تحول اىل متعامل اىل اختاذ قرار التعامل معها، كون االخري أمام عدة اختيارات بديلة، خاصة مع اخنفاض حواجز ال
آخر يف وقت وجيز وقد يكون التعامل مع أكثر من متعامل يف نفس الوقت. لذلك ووفق مع سبق حول أهية اجلودة 
يف اختاذ قرار الشراء يظهر أن تطوير صورة جودة خدمة اجيابية متثل احدى الوسائل االسرتاتيجية يف هذا امليدان. لذلك 

اختاذ قرار الشراء. من خالل   االتصاالت يفكالية مدى مسامهة جودة خدمة  هدفت الدراسة احلالية اىل تفحص اش
 االجابة على السؤال العام للدراسة واالسئلة املوضحة أدانه. 

 الفرعية للدراسة السؤال الرئيسي واألسئلة   -
احصائيا اجيايب دال    أتثرييوجد  هل  :  الرئيسي التايلمن اجل االجابة على االشكالية النحّددة أعاله مّت طرح السؤال  

 الشراء؟ االتصاالت على موقف قرار    خدمة   جلودة
تتفرع منها عدد من األسئلة   فرعيةأسئلة  مخسة    ، عمدان إىل طرح السؤال الرئيسيلإلجابة على    سئلة الدراسة : األ -

واحد ومن خال أبعادها على حيث تتوزع بني أربعة أسئلة حول أتثري جودة اخلدمة كمركب  ،  من مستوى اثين  الفرعية
 :   مركبات موقف قرار الشراء وسؤال فرعي حول العالقات البينية بني مركبات موقف قرار الشراء

 ؟موقف قرار الشراء  واحد على هل يوجد أتثري إجيايب ذات داللة احصائية جلودة اخلدمة كمركب    -1
 املركبة االدراكية؟   واحد على يوجد أتثري إجيايب ذات داللة احصائية جلودة اخلدمة كمركب    هل 1  -1
 املركبة العاطفية؟   واحد على يوجد أتثري إجيايب ذات داللة احصائية جلودة اخلدمة كمركب    هل  2  -1
 املركبة السلوكية؟  واحد على يوجد أتثري إجيايب ذات داللة احصائية جلودة اخلدمة كمركب    هل 3  -1
 هل يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية ألبعاد جودة اخلدمة على املركبة االدراكية؟ -2
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية مللموسية على املركبة االدراكية؟ هل  1 -2
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لالعتمادية على املركبة االدراكية؟ هل  2 -2
 االدراكية؟  على املركبةهل يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لالستجابة   3 -2
 االدراكية؟  على املركبةلة احصائية للموثوقية هل يوجد أتثري اجيايب ذات دال  4 -2
 هل يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لالتصال على املركبة االدراكية؟  5 -2



 مقدمة  
 

 

3 

 هل يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية ألبعاد جودة اخلدمة على املركبة العاطفية؟   -3
 العاطفية؟يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية مللموسية على املركبة    هل 1  -3
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لالعتمادية على املركبة العاطفية ؟   هل 2  -3
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لالستجابة على  املركبة العاطفية؟   هل  3  -3
 هل يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية للموثوقية على  املركبة العاطفية؟  4  -3
 هل يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لالتصال على املركبة العاطفية ؟  5  -3
 هل يوجد أتثري إجيايب ذات داللة احصائية ألبعاد جودة اخلدمة على املركبة السلوكية؟   -4
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية مللموسية على املركبة العاطفية ؟   هل 1  -4
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 هل يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لالستجابة على  املركبة السلوكية ؟    3  -4
 هل يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية للموثوقية على  املركبة السلوكية ؟    4  -4
 هل يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لالتصال على املركبة السلوكية ؟    5  -4
 هل يوجد أتثري إجيايب ذات داللة احصائية بني مركبات موقف الشراء؟  -5
 هل يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية للمركبة االدراكية على املركبة العاطفية؟ 1  -5
 ؟ لة احصائية للمركبة االدراكية على املركبة السلوكية  هل يوجد أتثري اجيايب ذات دال   2  -5
 هل يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لنية للمركبة العاطفية على املركبة السلوكية؟ 3  -5

كإجابة مبدأية على السوال الرئيسي واالسئلة الفرعية، عمدان اىل اقرتاح الفرضيات الفرضيات والفرضيات الفرعية :  
 التالية: 

 االتصاالت على موقف قرار الشراء .   ودة خدمة جل  اجيايب دال احصائيا   أتثريالفرضية الرئيسية : يوجد  
 الفرضيات الفرعية : 

 .موقف قرار الشراءيوجد أتثري إجيايب ذات داللة احصائية جلودة اخلدمة كمركب واحد  على    -1
 يوجد أتثري إجيايب ذات داللة احصائية جلودة اخلدمة كمركب واحد  على املركبة االدراكي.   1  -1
 يوجد أتثري إجيايب ذات داللة احصائية جلودة اخلدمة كمركب واحد  على املركبة العاطفية.   2  -1
 يوجد أتثري إجيايب ذات داللة احصائية جلودة اخلدمة كمركب واحد  على املركبة السلوكية.   3  -1
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 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية ألبعاد جودة اخلدمة على املركبة االدراكية. -2
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية مللموسية على املركبة االدراكية.    1  -2
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لالعتمادية على املركبة االدراكية.    2  -2
 االدراكية.  على املركبةيوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لالستجابة   3  -2
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية للموثوقية على  املركبة االدراكية.   4  -2
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لالتصال على املركبة االدراكية.   5  -2
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية ألبعاد جودة اخلدمة على املركبة العاطفية.   -3
 احصائية مللموسية على املركبة العاطفية .   يوجد أتثري اجيايب ذات داللة   1  -3
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لالعتمادية على املركبة العاطفية .    2  -3
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لالستجابة على  املركبة العاطفية.    3  -3
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية للموثوقية على  املركبة العاطفية.   4  -3
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لالتصال على املركبة العاطفية .   5  -3
 . بعاد جودة اخلدمة على املركبة السلوكيةيوجد أتثري إجيايب ذات داللة احصائية أل  -4
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية مللموسية على املركبة العاطفية ؟   1  -4
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لالعتمادية على املركبة السلوكية .    2  -4
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لالستجابة على  املركبة السلوكية .    3  -4
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية للموثوقية على  املركبة السلوكية.    4  -4
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لالتصال على املركبة السلوكية .    5  -4
 . ية بني مركبات موقف الشراءيوجد أتثري إجيايب ذات داللة احصائ  -5
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية للمركبة االدراكية على املركبة العاطفية.   1  -5
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية للمركبة االدراكية على املركبة السلوكية .   2  -5
 يوجد أتثري اجيايب ذات داللة احصائية لنية للمركبة العاطفية على املركبة السلوكية.  3  -5
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انطالقا من موضوع الدراسة و املتمثل يف أثر جودة خدمة االتصاالت يف قرار الشراء، فإنه ميكن    الدراسة:أهداف  

 حتديد أهداف الدراسة فيما يلي : 

ايبة أبعاد جودة اخلدمة وابملثل تشخيص املسار النفسي الحتاذ قرار تشخيص مدى موافقة أفراد الدراسة على اجي  -

 التعامل مع مؤسسات االتصاالت موضوع الدراسة؛ 

 تقييم هيكلة وخاصة مصداقية وسائل قياس كل من جودة اخلدمة ومركبات موقف الشراء،  -

 أتكيد التأثري االجيايب املفرتض بني جودة اخلدمة وأبعاد على مركبات موقف الشراء وابملثل العالقات البينية بينها    -   

تنبع أمهية الدراسة أوال من خالل اهتمامها مبجايل حبث تسويقية خمتلفني ، لكن متكاملني ، حيث   أمهية الدراسة :   
يف مستوى جودة اخلدمة املقدمة تحديد  ت  واليت  ، بشكل خاص للمؤسسة اخلدمية  يرتبط األول مبيدان اإلدارة اإلسرتاتيجية

بشكل   املستهلك،سلوك    الثاين مبيدان  يف حني يرتبط  .  للمستهلك ومدى مرونتها ملتطلبات املختلف لكافة افراد اجملتمع 
ية بني اجملالني ، بشكل خاص مسار تشكل قرار الشراء. كما تتحدد أمهية الدراسة يف تفحص وأتكيد العالقة السبب

 خدمة االتصاالت. يف موقف الشراء يف فئة منتج  جودة اخلدمةخاص مسامهة  

من أجل ضبط املفاهيم النظرية للدراسة ، مت اعتماد املنهج االستكشايف من خالل تفحص األدبيات   منهج الدراسة :   -
تماد املنهج الوصفي من خالل استعمال االستبيان ، و قرار الشراء . كما مت اعجودة اخلدمة  من  النظرية املتعلقة بكل

البياانت األساسية حول متغريات   الفرضيات اعتمدان   الدراسة،كوسيلة أساسية جلمع  ويف األخري ومن أجل اختبار 
املنهج التفسريي الذي يسمح بتحديد العالقات السببية بني متغريات الدراسة من خالل استعمال الوسائل اإلحصائية 

 .   ةالالزم

دراسة، المن خالل فرضيات الدراسة اليت متت صياغتها قصد التمكن من اإلجابة على تساؤالت    هيكلة الدراسة :  -
يت : تطرقنا يف الفصل األول إىل األدبيات النظرية املتعلقة مت تقسيم البحث إىل فصلني : فصل نظري وفصل تطبيقي كاآل
مثّ ،  خلدمة  ماهيةمن خالل التطرق إىل كل    جودة اخلدمةمبتغريي الدراسة، حيث مت التطرق يف املبحث األول إىل ماهية  

قرار الشراء من   أما املبحث الثاين تطرق إىل ماهية   مفهوم و امهية جودة اخلدمة يف األخري طرق قياس جودة اخلدمة.  
ماهية   بسلوك املستهلك،  ماالهتماسلوك املستهلك، امهية دراسة سلوك املستهلك، اسباب تطور وزايدة    خالل التطرق،

 مراحل عملية قرار الشراء.  قرار الشراء، انواع قرار الشراء،
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ألول إىل منهجية الدراسة امليدانية  أما الفصل الثاين تطرقنا إىل جوانب الدراسة امليدانية من خالل التطرق يف املبحث ا  
وصف وسيلة و طرق مجع البياانت و األساليب اإلحصائية   القياس، من خالل التطرق إىل كل من تصميم وسائل  

الثاين تطرق إىل وصف خصائص عينة الدراسة ومدى موافقة مفردات العينة على كل عبارة  املعتمدة . أما املبحث 
 . صحة الفرضيات  كلة ومصداقية وسائل قياس متغريات الدراسة ويف األخري اختبار ملتغريات الدراسة ، تقييم هي

حيث مّت مالحظة وجود   ،تتمثل الصعوابت يف حماولة ضبط االدبيات املتعلقة جبودة اخلدمة   صعوابت الدراسة :   -
اختالف بني الباحثني يف حتديد مفهوم وخاصة عدد أبعاد جودة اخلدمة. هذا ما صعب اجياد تركبية هيكلية حتضى 

 ابلقبول والتوافق العام. 

جبودة خدمة االتصاالت اليت يتميز فيها قرار الشراء مبستوى توريط ابعتبار أن جمال الدراسة متعلق    حدود الدراسة :   - 
اليت تتميز مبستوى  األخرى  اخلدمات املتوصل إليها غري قابلة للتعميم على فئات لذلك النتائج   ،طر مدرك منحفضوخ

من قام بعملية الشراء وأيضا جمتمع الدراسة احملدد يف    توريط وخطلر مدرك مرتفعني مثل اخلدمات البنكية والتأمني ...اخل
الوالايت اآلخرى السباب متمثلة   املتوصل إليها غري قابلة للتعميم على   ، فإن النتائجعلى مستوى والية برج بوعريريج  

كما يف اختالف ظروف تقدمي اخلدمة ومدى اهتمام نفس املؤسسة يف التعامل مع قطاعها السوقي من والية اىل أخرى . 
م متكننا من اعتماد حجم أنه ميكن التأكيد على احلدود املرتبطة مبصداقية النتائج املتوصل إليها ، لسبب متمثل يف عد 

 ميثل حقيقة جمتمع الدراسة من حيث احلجم واخلصائص الواجب توفرها يف العينة وفق ملتغريات الشحصية.   عية

 دراسات سابقة :   -
 2012/ 2011مسيحة بلحسن 

 وجامعة ورقلة. مذكرة ماسرت حتت عنوان أتثري جودة اخلدمات على حتقيق رضا الزبون دراسة حالة مؤسسة موبيليس 

مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ، مت التوجه إىل ميدان الدراسة و مجع البياانت اخلاصة   :  منهج الدراسة
 .ابملؤسسة و تفسريها هبدف اختيار الفرضيات و استخالص النتائج

 ان املقدم هلم. شخص يتعاملون مع املؤسسة قاموا ابإلجابة على االستبي101مت حتديد  :  جمتمع الدراسة
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لزابئنها وذلك هبدف   إىل معرفة مستوى أتثري جودة اخلدمات املقدمة من طرف موبيليسهتدف  :اهداف الدراسة  
 . تطوير جودة خدماهتا والعمل على إرضاء املتعاملني معها  

حتديد املفاهيم املتعلقة جبودة اخلدمة وأساليب قياسها وحتسينها ومناذج تقييمها ابإلضافة إىل التعرف على رضا الزبون   
 وطرق قياسه . 

 موبيليس املقدمة هلم .   التعرف على تقييم الزابئن ملستوى جودة خدمات   

 .خدمات مؤسسة موبيليس    حتديد أهم نسب املعايري اليت تعتمد عليها الزابئن يف تقييمهم جلودة   

 .التوصل إىل بعض النتائج واالقرتاحات اليت من املمكن أن تساهم يف تطوير جودة خدمات مؤسسة موبيليس  

يركز مفهوم جودة اخلدمة على احملافظة على الزابئن وحتقيق رضاهم وذلك بتقدمي املؤسسة خلدمات   :  نتائج الدراسة
 .تتطابق مع توقعاهتم أو تفوقها 

 إسرتاتيجية من بني االسرتاتيجيات اليت حتقق رضا الزبون  تعترب اجلودة ميزة تنافسية، كوهنا تستخدمك  

 :   ة والدراسة احلاليةنقاط التشابه واإلختالف بني الدراسة السابق

 بني هذه الدراسة والدراسة احلالية :   نقاط التشابه ❖

 البياانت يف كلتا الدراستني . وحتليل  وهي أدوات مجع    

 نقاط اإلختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية هي :  ❖

أثر    دراستنا كانت حتت  ، أماأتثري جودة اخلدمات على حتقيق رضا الزبون  فيما خيص عنوان الدراسة السابقة وهو       
 . جودة خدمة االتصاالت يف التأثري على قرار الشراء

 اختالف يف ابعاد اجلودة املعتمدة يف كال الدراستني مع االشرتاك يف  ابعاد امللموسية ، االعتمادية، االستجابة . 

 لى  قرار الشراء.عمدت اىل دراس العوامل اليت حتقق رضا الزبون اما دراستنا ركزت ع   الدراسة السابقة 

الدراسة السابقة كانت دراستها على مؤسسة موبليس فقط اما دراستنا كانت على املؤسسات االتصال موبيليس، 
 اريدو ، جيزي. 
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 2015/2016مجعة الطيب  

اطروحة دكتوراه حتت عنوان ادارة اجلودة املدركة للخدمة الصحية ورضا املستفيد، دراسة ميدانية على جمموعة 
 مستشفيات اجلزائر، جامعة ابتنة.

 . مت االعتماد على املنهج  الكمي الذي حياول تفسري العالقات السببية بني متغريات الدراسة   :  منهج الدراسة

ابلنسبة هلذه الدراسة فمجتمع الدراسة الكلي يتألف من مجيع املستشفيات اجلزائرية العامة واملسجلة :  جمتمع الدراسة
والبالغ عددها حسب اهلياكل اإلستشفائية كما يلي   2015الصحة والسكان وإصالح املستشفيات لسنة  لدى وزارة  

مؤسسة  77مؤسسة عمومية إستشفائية،  200مركز استشفائي جامعي،  15،  : مؤسسة إستشفائية جامعية واحدة
  مؤسسات استشفائية 05، إستشفائية متخصصة

 .دمات الصحية املقدمة يف املستشفيات اجلزائرية  تشخيص واقع جودة اخل :    اهداف الدراسة

 معرفة واقع األداء يف املستشفيات حمل الدراسة ابملقارنة مع متطلبات إدارة اجلودة الشاملة . 

 الكشف عن العالقة اليت تربط إدارة اجلودة املدركة للخدمة الصحية برضا املريض .   

 الكشف عن العالقة املوجودة بني الرضا الوظيفي للعمال وجودة اخلدمة الصحية املدركة . 

 الكشف عن العالقة املوجودة بني إدارة اجلودة الشاملة والرضا الوظيفي للعمال . 

 ودة بني جودة اخلدمة الصحية املدركة والقيمة املدركة ورضا املريض . الكشف عن العالقة املوج 

توفري قاعدة معلومات تساعد اإلدارة يف قياس جودة ما تقدمه من خدمات صحية ، وحتديد أهم العوامل اليت يوليها 
 املستفيد أمهية نسبية عالية عند تقييمهم جلودة تلك اخلدمات . 

ملستفيد ) منوذجا متكامال ألثر إدارة اجلودة املدركة للخدمة الصحية على رضا االدراسة  قدمت  :    نتائج الدراسة
 املريض ( ، فقد أملت أبهم املمارسات اليت يتطلبها حميط املنظمة الصحية ومناخ العمل فيها .

فمن اجلانب اإلداري ، ارتبطت اجلودة املدركة للخدمة الصحية من طرف العاملني مبؤشرات إدارة اجلودة الشاملة   
 ة ارتباطه ضعيفة . ارتباطا قواي ابستثناء مؤشر التحسني املستمر الذي كانت درج

باشر إلدارة اجلودة الشاملة ومجيع مؤشراهتا على اجلودة املدركة للخدمة الصحية من طرف العاملني مأتثري  هناك  
 ابستثناء مؤشر التحسني املستمر . 
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الذي كان كما أثرت إدارة اجلودة الشاملة ومجيع مؤشراهتا على الرضا الوظيفي أتثريا مباشرا ابستثناء التحسني املستمر  
 أتثريه ضعيف . 

وبدوره الرضا الوظيفي سجل ارتباطا قواي مع اجلودة املدركة للخدمة الصحية ، ومن مث كان له أتثري مباشر على   
 اجلودة املدركة للخدمة الصحية من طرف العاملني . 

 :   نقاط التشابه واإلختالف بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية

 اإلختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية هي : نقاط   ❖

دراستنا كانت ، أما  ادارة اجلودة املدركة للخدمة الصحية و رضا املستفيد  فيما خيص عنوان الدراسة السابقة وهو       
 .  أثر جودة خدمة االتصاالت يف التأثري على قرار الشراء عنوان   حتت 

 اجلودة. ملدركة اما دراستنا عمدت اىل دراسة  عمدت اىل دراسة اجلودة ا  الدراسة السابقة 

 االستجابة.االعتمادية،    امللموسية،  يف ابعاد اختالف يف ابعاد اجلودة املعتمدة يف كال الدراستني مع االشرتاك  

دراستنا عمدت اىل دراسة قرار   املريض( اما)املستفيد  على رضا  عمدت اىل دراس العوامل اليت حتقق    الدراسة السابقة 
 اء. الشر 

اختالف يف منهج الدراسة حبيث ان الدراسة السابقة اعتمدت علي املنهج الكمي اما دراستنا اعتمدت على املنهج 
 التفسري. 

قامت بتصميم استبيان موجه اىل موظفي القطاع واىل االنزالء اما دراستنا االستبيان كان موجه   الدراسة السابقة 
 للمستهلك فقط. 

مجع البياانت على االستبيان، املقابالت، الواثئق الرمسية اما دراستنا استخدمة االستبيان  اعتمدت يف   الدراسة السابقة 
 فقط.
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     2020صابور رانية  

مذكرة ماسرت حتت عنوان جودة اخلدمات التأمنية واثرها على سلوك الشراء دراسة حالة الشركة اجلزائرية للتأمينات 
 وكالة عني مليلة .   CATTالشاملة 

مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ، مث مت التوجه إىل ميدان الدراسة و مجع البياانت اخلاصة  :  منهج الدراسة
 .ابملؤسسة و تفسريها هبدف اختيار الفرضيات و استخالص النتائج

 عميل يتعاملون مع املؤسسة قاموا ابإلجابة على االستبيان املقدم هلم. 130مت حتديد  :  جمتمع الدراسة

 كون أن جودة اخلدمة أصبحت متثل أولوية من أولوايت املؤسسة اخلدمية .:   اهداف الدراسة

 معرفة مكانة اخلدمات التأمينية يف اجملتمع . 

 .يلعب قطاع التامني دورا هاما يف االقتصاد الوطين لذلك يتطلب املزيد من األحباث والدراسات

 االلتزام الصارم ابملعايري لتقدمي نوعية عالية من اخلدمات حسب توقعات الزبون . جودة اخلدمة هي  :   نتائج الدراسة

جودة اخلدمة التأمينية هي قيام املؤسسات التأمينية إبرضاء عمالئها من خالل تقدمي نشاطات مطابقة لتوقعاهتم   
 وملبية الحتياجاهتم . 

ة مادية أو خدمية حيتاج هلا من أجل سد حاجاته سلوك املستهلك هو اجتاه أو طريق يسلكه األفراد إلجياد سلع  
 ورغباته . 

تتحقق اجلودة من خالل خطوات تتمثل يف إظهار املواقف االجيابية جتاه اآلخرين ، حتديد حاجات الزبون ابإلضافة   
 الشركة مرة أخرى . مع    إىل التأكد من أن العمالء سيعودون للتعامل 

 :   لسابقة والدراسة احلاليةنقاط التشابه واإلختالف بني الدراسة ا

 بني هذه الدراسة والدراسة احلالية :   نقاط التشابه ❖

 البياانت يف كلتا الدراستني . وحتليل  وهي أدوات مجع    

 نقاط اإلختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية هي :  ❖

   دراستنا كانت حتت ، أما  شراء  جودة اخلدمات التأمنية واثرها على سلوك الفيما خيص عنوان الدراسة السابقة وهو      
 . عنوان أثر جودة خدمة االتصاالت يف التأثري على قرار الشراء
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 اختالف يف ابعاد اجلودة املعتمدة يف كال الدراستني مع االشرتاك يف  ابعاد امللموسية ، االعتمادية، االستجابة . 

 ت قرار الشراء.اما دراستنا ركز    عمدت اىل دراست سلوك املستهلك  الدراسة السابقة 

 .  2006/2007بوعنان نور الدين  

مذكرة ماجستري حتت عنوان جودة اخلدمات واثرها على رضا العمالء ،دراسة ميدانية يف املؤسسة املينائية   
 لسكيكدة، جامعة املسيلة. 

طبيعة املوضوع ، حيث مت استغالل   معمت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي الذي يتالءم   :  منهج الدراسة 
املعلومات لوصف اخللفية النظرية للموضوع ، مث مت التوجه إىل ميدان الدراسة و مجع البياانت اخلاصة ابملؤسسة مث 

 .تفسريها هبدف اختيار الفرضيات و استخالص النتائج

 2006عميال حيث مت مراعاة أن يكون العميل قد تعامل مع املؤسسة خالل سنة   40 حتديد مت   :جمتمع الدراسة
العميل الذي تتوفر فيه   اختيارزايرة العميل للمؤسسة للتأكد من مصداقية اإلجاابت وعند   االعتباروكما أخذ بعني  

 . ةوتوضيح األسئل  االستبيان مع شرح اهلدف من    االستبيان هذه الشروط يتم إعطاءه  

و سبل حتسينها   تقيمها  تقدمي إطار نظري حيدد املفاهيم املتعلقة جبودة اخلدمة و املؤشرات و مناذج  :    اهداف الدراسة
 . ابإلضافة إىل التعريف ابلرضا و خصائصه و طرق قياسه

 . حتليل العالقة املوجودة بني جودة اخلدمة املدركة و رضا العمالء  

 . تطبيق منوذج لتقييم جودة اخلدمة املقدمة  

 . التأكيد على أمهية جودة اخلدمة املقدمة كمصدر للميزة التنافسية يف ظل االنفتاح على السوق العاملي  

اهم يف تطور جودة اخلدمة يف املؤسسات املينائية التوصل إىل بعض النتائج و االقرتاحات اليت من املمكن أن تس
 .  اجلزائرية

 نتائج الدراسة : 

يعترب عمالء املؤسسة املينائية لسكيكدة أن األداء الفعلي للخدمة املينائية املقدمة يتميز ابلضعف يف أغلب مظاهره و 
 هذا ما يعكسه اإلنطباع السليب حول مستوى اخلدمة املينائية . 
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يرجع إخنفاض جودة اخلدمة املينائية إىل عدم وجود أماكن كافية لتوقيف السيارات و الشاحنات و يرجع ذلك إىل 
عدم  وصغر مساحة ميناء سكيكدة مما يصعب من أداء اخلدمات بشكل جيد وهذا ما جيعل العمالء يتدمرون  

 قدمي اخلدمة . املؤسسة املينائية لسكيكدة للوقت اخلاص بتمقدمي اخلدمة يف  مراعات 

 عدم توفر العاملني على املعلومات اليت يطلبها العميل مما جيعله يتنقل كثريا يف املكاتب حبثا عن املعلومة .   

 :   نقاط التشابه واإلختالف بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية

 بني هذه الدراسة والدراسة احلالية :   نقاط التشابه ❖

 البياانت يف كلتا الدراستني . وحتليل  وهي أدوات مجع    

 نقاط اإلختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية هي :  ❖

عنوان    دراستنا كانت حتت ، أما  جودة اخلدمات واثرها على رضا العمالء  فيما خيص عنوان الدراسة السابقة وهو      
 . االتصاالت يف التأثري على قرار الشراء  أثر جودة خدمة

 اختالف يف ابعاد اجلودة املعتمدة يف كال الدراستني مع االشرتاك يف  ابعاد امللموسية ، االعتمادية، االستجابة . 

 عمدت اىل دراسة رضا العمالء اما دراستنا ركزت على دراسة قرار الشراء.   الدراسة السابقة 

 قياس االداء الفعلي للجودة املدركة، اما دراستنا طبقت منوذج  الفجوة للقياس اجلودة  الدراسة السابقة طبقت منوذج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

         فصل األول ال

       النظري للدراسة اإلطار 
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 متهيد: 
يف ظل املنافسة القائمة بني املؤسسات االقتصادية يف قطاع اإلنتاج و اخلدمات من أجل كسب احلصة السوقية ورضا     

امل القائم ، وجب على  التكنولوجي  التطور  النظر يف   ؤسساتالزبون، وكذا  إعادة  واخلدمية خاصة  االقتصادية عامة 
خدماهتا وكيفية تقدميها ، فأصبح كل مؤسسة تتفنن يف تقدمي اخلدمة حىت تكون ذات جودة عالية تفوق منافسيها يف 

 شىت اجملاالت . 
املنافسة  و      تنتج اخل  املستهلكوابعتبار    قائمة بني املؤسساتمبا أن  دمة وإن أنتجت احد طريف اخلدمة وبدونه ال 

فستكون حسب احتياجاته وتطلعاته فإن كل منظمة جيب أن حتاول قدر اإلمكان التقرب منه ومساع تطلعاته واإلستجابة 
وكسب ثقتهم وضمان والئهم   املستهلكإلحتياجاته وأن تكون قادرة على توفري خدمات عالية اجلودة هبدف ارضاء  

األصليني أفضل   ستهلكالتنافسي ، حيث أتكد للمنظمات أن احلفاظ على امللتستمر يف النمو يف العمل وتعزيز مركزها  
من البحث عن زابئن جدد فانصبت جهود هذه املنظمات على اإلهتمام ابجلودة وأداء خدماهتا وتقليص الفارق بني 

صعب وتتطلب البحث   أداء اخلدمة وتطلعات الزابئن ، لكن يف احلقيقة ضبط أداء هذه اخلدمة مع انتظارات الزابئن أمرا  
 يف تقييم اخلدمة  ستهلكجبدية يف العوامل اليت من شأهنا أن تؤثر يف قرارات االستهالك لدى الزابئن إىل مايعتمد عليه امل

. 
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 جـــودة اخلدمة :  املبحث االول: 
تعترب جودة اخلدمات من أكثر املواضيع حبثا وأمهية يف جمال التسويق اخلدمايت، خاصة مع العقدين األخريين 
من القرن العشرين، ذلك أهنا تعترب شرايان حيواي للمؤسسة إلمدادها بتدفقات جديدة من املستهلكني وملزيد من الرحبية، 

 إضافة إىل دورها اهلام يف حتقيق قدرة تنافسية. 
هبذا تسعى املؤسسات جاهدة إىل تقدمي خدمات ذات جودة عالية تتميز هبا عن املؤسسات املنافسة هلا، و 

حبيث تضمن هبا البقاء واإلستمرار ابلبيئة اليت تنشط هبا، ولذا تتمثل املهمة األساسية للمؤسسات اخلدمية ويف تقدمي 
م بصفة دائمة، وهذا ما سنحاول التطرق إليه خدمات تستجيب حلاجات ورغبات املستهلكني وكسب رضاهم ووالئه

 يف هذا املبحث. 
 املطلب االول: ماهية اخلدمة  

 خصائص اخلدمـــة، ويف االخري تصنيف اخلـــدمة.  ،مفهوم اخلدمة  اىل   الطار النظري للدراسةليتطرق هذا املطلب    
تعددت التعاريف املقدمة للخدمة بتعدد الزوااي املعتمدة من طرف الباحثني، إال اهنا يف النهاية تعترب :  مفهوم اخلدمة  1-  

تقوم املؤسسات اخلاصة إبنتاجها وتسمى ابملؤسسة اخلدماتية مثل : الفنادق و   اليت على اهنا احد اشكال املنتجات  
 اخلالبنوك ...

وابلتوافق مع املنتجات املادية واليت هتدف اىل إشباع حاجات الزابئن )املستهلكني( هذا الصنف من املنتجات )اخلدمات(  
فقد مت تعريفها كمصدر لتحقيق رضا الزبون .كما جتدر االشارة اىل خصوصيات اخلدمة عن املنتج املادي ،كما سيتم 

 خصائصها االساسية .  و بعضأحدى إتركز يف تعريفها للخدمة على   فإن العديد من التعاريف توضحها الحقا ،

إىل املشرتي من   مقدم اخلدمةاألنشطة واملنافع اليت حيققها  "  اخلدمة هي:  يف هذا االطار تعرف اجلمعية االمريكية      
"،هذا التعريف به إشارة واضحة إىل التفاعل بني   خالل األشياء املقدمة له واملرتبطة مع البضاعة املباعة ومبا حيقق رضاه

، شريطة أن ي حتقق تلك اخلدمة ت منفردة أو مرتبطة مع البضاعةي للحصول على اخلدمة سواء كانالبائع واملشرت 
ولكن   ، ي نشاط أو سلسلة من األنشطة ذات طبيعة غري ملموسة يف العادةأ"    بـ   Groriroos  عرفها  .املنفعة والرضا  

ملوارد املادية أو السلع أو األنظمة واليت ليس ضروراي  أن حتدث عن طريق التفاعل بني املستهلك وموظفي اخلدمة أو ا
كل عمل أو إجراء ميكن "    بـKotler & Armstrong . كل من   عرفهاكما    .1"   يتم تقدميها كحلول ملشاكل العميل

أن يقدمه طرف آخر، يكون أساسا غري ملموس وال ينتج عنه متلك ألي شيء، وقد ترتبط أو ال ترتبط بتقدمي منتج 

 
 . 20، ص2002،عمان :دار وائل للنشر ، 05الضمور، تسويق الجدمات ،ط هاني حامد 1
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اخلدمة أبهنا نشاط أو اجناز أو منفعة يقدمها طرف ما لطرف آخر وتكون بـ "    بونبعةيف نفس السياق عرفها أ  .  1" مادي
 .2" ال يكون ن انتاجها أو تقدميها يكون مرتبطا  مبنتج مادي ملموس أو إ ي ملكية و أعنها  ينتج   اساسا  غري ملموسة وال

من خالل التعاريف السابقة، ميكن اعتبار اخلدمة على أهنا منتجات غري مملموسة هتدف اىل اشباع حاجات املستهلك، 
حيث تتحدد يف جمموعة االنشطة اهلادفة اىل خلق القيمة لصاحل املستهلك اليت ميكن أن يكون انتاجها وحىت االنتفاع 

 .ي ملكيةأينتج عنها   اللكن  منها مقرون بوجود منتج مادي،  

إن اخلدمة بطبيعتها غري ملموسة وهذا ما جعل هذه اخلاصية الغالبة يف تعريف اخلدمة من طرف   :خصائص اخلدمـــة    -2
عن املنتج املادي وفيما يلي متيز اخلدمة  أخرى  إضافة إىل هذه اخلاصية عدة خصائص  ، إال أنه االدبيات حتدد  املختصني

 : توضيحها  

واسه اخلمسة إلدراكها ، أي ال يستطيع الزبون استخدام حتتصف اخلدمات خبصائص غري ملموسة  :الالملموسة 1  -2
لتجزئة أو شرحها من نه يصعب شرحها وتوضيحها يف املعارض التجارية أو عرضها يف حمالت اإ، وهلدا فقبل شرائها

البد من استخدام البيع الشخصي واإلعالن لالتصال مع املستعمل أو الزبون من خالل الرتكيز   لذلك ،  خالل اإلعالن 
اليت تنفرد أن الالملموسية هي اخلاصية    حممد املصري   حيث يرى  ،  3على املنافع اليت تعود عليه من جراء استعمال اخلدمة 

السلع  الالملموسهبا اخلدمات عن  ال، وأن  الواضحة لممالية تشمل كل من  الزبون ( ال  )  وسية  قبل  ميكن ملسها من 
يرتتب على خاصية الالملموسية يف اخلدمة   ) تطوير ادراكات حول أداء وجودة اخلدمة(. بشكل عام  وامللموسية الذهنية  

يكون وابلتايل تقيمها ال  ,  ل عليها واستخدامها بعنصر خماطرةارتباط احلصو ،  ما يلي : صعوبة تقييم اخلدمات التنافسية  
 .   4جودهتا   يدل عن   كمؤشر مهم   سعرال  اعتماد  ،إال بعد جتربتها

، فغالبا ما يتطلب األمر باشرة بني مزود اخلدمة واملستفيد وجود عالقة م   تشري خاصية التالزمية إىل   : التالزمية   2  -2
، كما أن تواجد مزود اخلدمة نتاج اخلدمة وتسويقها يف أن واحد إ، حيث يتم  املستفيد من اخلدمة عند تقدميها  حضور

ومتلقيها معا له أثر على اإلنتاج املتوقع من اخلدمة ) مثل خدمة احلالقة أو السفر ( وهذا ما يدفع ابملؤسسة اخلدمية 
مهاراهتم على عملية   ، نظرا النعكاس مستوىمميزات مقدمي اخلدماتإىل توجيه إمكانياهتا حنو تدريب وأتهيل وتطوير  

 
1 G. ARMSTRONG, PH. KOTLER, Principes De Marketing, Pearson Education, Paris, France, 2007, P: 184. 

 .  18،ص 2018عبد العزيزابو نبعة ، التسويق المتقدم ، االسكندرية : دار الجامعة ،  - 2
 229،ص 6002، سويدان، شفيق إبراهيم حداد، التسويق: مفاهيم معاصرة، دار اجلامد للنشر والتوزيع، عمان  نظام موسى - 3

 .156،155،ص ص 2002، سعيد حممد املصري، إدارة وتسويق األنشطة احلديثة "املفاهيم واإلسرتاتيجيات"، الدار اجلامعية، جامعة أإلسكندرية -4
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املباشر   االتصال    ، تقدمي اخلدمة يف الوقت الذي تطلب منه    أنخاصية التالزمية:  عن مفهوم  ويرتتب    .1تقدمي اخلدمة 
 ، تسمحتعتمد على العنصر البشري  كوهنا   املقدمة  عدم جتانس اخلدمات  ، لمستفيد هو األسلوب األمثل إليصال اخلدمة ل

 .2العالقات الشخصية بني مقدم اخلدمة و املستفيد   بتعزيز  

اخلاصية األخرى اليت تتصف هبا اخلدمات هي عدم القدرة على تنميط اخلدمات، وخاصة تتمثل  :    عدم التجانس  3  -2
ات ، وهذا يعين أنه يصعب على مقدم اخلدمة أن يقدم خدمها على اإلنسان بشكل كبري وواضحتلك اليت يعتمد تقدمي

. هذا 3اثبت يف كل مرة يقدم اخلدمة ن مستوى جودة  ال يستطيع ضما  بعبارة أخرى، ،  متماثلة أو متجانسة يف كل مرة
مثل الصراف اآليل يف اخلدمات   إىل اعتماد آليات حتد من االعتماد الكبري على االفراد  على الرغم من توجه املؤسسات  

من الصعب   يبقىإال أنه    ،لخدمةاجليد لتقدمي  ال  اليت تضمن  عايري  امل   ببعض  املالية. وتدريب مقدمي اخلدمة على االلتزام
فال ميكن أن   .4الذين تتحكم فيهم املعايري الشخصية  فراداأل   كوهناتتضمن مشاركة  جودة اخلدمة    يف مستوىحكم  تال

 ،يكون مقدم اخلدمة على نفس مستوى النشاط خالل يوم كامل من العمل و ابلتايل تكون اخلدمة خمتلفة حسب مزاجه
، إضافة إىل أن اخلدمة يؤدي إىل اختالف يف تقدمي اخلدمةاختالف شخصيات العمالء سوف    كما أن ،  ةتنفسيظروفه و 

، فعند تقدمي القهوة مثال يف احد الفنادق بدرجة حرارة معينة هناك ل جودةقأاليت يراها العميل ذات جودة يراها األخر  
 . 5من يراها ابردة و هناك من يراها ساخنة ، إذن فاملعايري الشخصية هي اليت حتكم على مذاق القهوة أكان جيدا أم ال 

 ميكن حفظ اخلدمة ، أي القابلة للتخزين دمة ذات طبيعة غري  تعترب اخل    :)قابلية التدمري(عدم القابلية للتخزين   4  -2
 لموسيةمال درجة ال. بعبارة أخرى، وفقا  ل تايل عدم إمكانية ختزينهال، فاخلدمة تستهلك وقت إنتاجها وابعلى شكل خمزون 

 ية ملؤسسات اخلدما على  يصعب  هذا ما   . تزيد  ، وابلتايل عدم امكانية ختزينها  درجة فناء اخلدمةاخلدمة، فإن احتمال 
فاخلدمات تستمد أو االحتفاظ هبا يف حال اخنفاظه،    ، ارتفاع الطلبيف حالة    ستجابة اآلنية أو على االقل السريعة اال

هذه اخلاصية   ابملقابللكن  .  حيث أنه ال ميكن ختزينها لتستخدم يف وقت الحق   ،قيمتها من الوقت الذي تؤدى فيه فقط
، و بشكل كامل يف املؤسسات اخلدميةتكاليف التخزين ال توجد نسبيا أتتضمن اجيابية لصاحل املؤسسة واملتمثلة يف أن  

 .6فاخلدمة ُتستهلك وقت إنتاجها

 
 46،ص 2009، ، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان  1، طفريد كورتل، تسويق اخلدمات  -  1

،  2008،  دار امليسرة للنشر،عمان ،اإلردن  ،2أمحد عزام، عبد الباسط حسونة، مصطفى سعيد الشيخ، مبادئ التسويق احلديث بني النظرية والتطبيق، طزكرياء  - 2

 . 256ص 
 .   31،،ص 2013 حمددات جودة اخلدمة املدركة على رضا املستفيد ،جامعة سعد دحلب البليدةبو عمرة فتحي ، مذكرة ماجستري : قياس اثر  -  3

 .  64، ص 2010محمد جاسم الصميدعي و ردينة عثمان يوسف ، تسويق الخدمات ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ، االردن ،  - 4
 . 505،ص  2007ات التسويق ، دار المريخ  للنشر ،الرياض ، فيليب كوتلر،جاري امسترونج ، ترجمة : على إبراهيم سرور ، اساسي -5
 .271، ص   2002عبد الجابر منديل ، اسس التسويق الحديث ، عمان :دار الثقلفة للنشر والتوزيع ،  -6
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فبالنسبة للسلع   املادية،عدم انتقال امللكية ميثل خاصية تتميز هبا اخلدمات عن السلع    إنامللكية:  عدم انتقال    5  -2
ابلنسبة للخدمة فالزبون   ، يف حنينها وبيعها الحقا يز ختيستطيع  ي أن يستخدم السلعة بشكل كامل و املادية ميكن للمشرت 

 مثل أتجري)  د يف كثري من األحياندّ استخدامها شخصيا لوقت حمادر فقط على احلصول على اخلدمة و ق  )املستفيد(
وأن ما يدفعه املستفيد يكون اعتياداي لقاء املنفعة املباشرة اليت حيصل عليها من   الطائرة( غرف الفندق أو السفر على  

 .1اخلدمة اليت قدمت إليه 

يلي نذكر فيما  هناك أنواع عديدة من اخلدمات اليت ميكن تصنيفها حسب العديد من األسس    :اخلـــدمةتصنيف  - 3
 أمهها: 

، وهنا أصبح طلب األفرادحيث تتنوع اخلدمات على أساس اعتمادها على املعدات أو    ،من حيث االعتمادية  بداية
بدورها   ختتلف اليت  ،  اخلدمات اليت تعتمد على املعدات  اخلدمة يتأثر ابلشخص الذي يتوىل تقدميها وكذلك احلال يف 

 .2املعدات ذات تسيري ذايت أم أنه ليس كذلك اذا كانت     وفقا

تصنيفها   ميكن  الزبون كما  إىل ،  حسب  تصنيفها  ميكن  املستهلكني    حيث  لالستهالك خدمات  املوجهة  )اخلدمات 
احلياة ومسالنهائي( واملتمثلة يف   والتأمني على  السياحة  مثل  تقدم إلشباع حاجات شخصية  اليت  يت هذه اخلدمات 

الشخصية ابخلدمات  يقابلها اخلدمات  املؤسسات    ،  يف خدمات  واملتمثلة  الوسيط(  لالستهالك  املوجهة   )اخلدمات 
، صيانة اإلدارية، املالية  خدمات االستشارات القانونيةكما هو احلال    املؤسساتاخلدمات اليت تقدم لتلبية حاجات  

 .3الذي استعماهلا يهدف اىل السماح للمؤسسات من امتام أداء وظيفتها أو حتسينه  املعدات واآلالت 

ومشاركته   ستهلكبعض اخلدمات حضور املانتاج  حيث يتطلب    ، حسب مشاركة الزبون أو املستفيد أيضا ميكن التمييز    
أو   ستهلك، بينما ال تتطلب خدمات أخرى مشاركة املصول على اخلدمة مثل العالج الطيب، السياحة واإلطعام للح

 .4حضوره طوال الوقت مثل خدمة إصالح أو صيانة السيارات

ن طرف جمموعة خدمات تقدم م    واحملّددة يف   دمات غري رحبيةاخل  بني    حسب دافع مقدم اخلدمةأيضا ميكن التمييز  
الدولة  املقدمة من طرف  الربح مثل اخلدمات  بدوافع  األفراد وليس  املنظمات أو مجعيات إىل خمتلف  أو  األفراد  من 

 
 .  29 حممد جاسم الصميدعي و ردينة عثمان يوسف ، تسويق اخلدمات،مرجع سبق ذكره .ص -11

 . 202،ص  2006 العلمية للتسويق احلديث ، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع ، االردن ،عمانقاسم انيف واخرون أالسس   -2

 . 210،ص  2008 حممد صاحل املؤذن ،مبادئ التسويق ، الطبعة االوىل ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان -3

 .202،ص  2006،  لنشر و التوزيع  األردن ،عمانمحيد الطاين وأخرون االسس العملية للتسويق احلديث ، دار اليازوري ل -4
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مثل املنظات اخلاصة   تقدم بدافع الربح  اخلدمات الرحبيةيقابلها  .  يب واجلمعيات اخلريية ... إخل  كالتعليم والعالج الط
  .1ومكاتب اخلربة يف كل اجملاالت   ، املدارس واجلامعات اخلاصةكاملستشفيات

مثل خدمات احملامي،   ،خدمات ذات اتصال شخصي عايل  إىل   درجة االتصال ابملستفيد  حسبكما ميكن تصنيفها  
خدمة ذات اتصال ، يقابلها  زبون أثناء تقدمي اخلدمة ضروراي  ال  ، حيث أن وجودالنقل اجلوي  ، خدماتخدمات السكن

 .2ال تتطلب وجود الزبون أثناء تقدميها ابلتايل ، و مثل إصالح السيارات، التسويق عرب االنرتنت ،منخفض 

التمييز بني حيث ميكن    املرتبطة بدورها  مبستوى قرار الشراء للخدمة  وجهة النظر التسويقية تصنيفها  يف االخري ميكن  
..اخل، مثل النقل واحلالقة .  ودون جهد كبري حيصل عليها الزبون بشكل سهل  ، وابلتايل اليت   سهلة املنالالدمات  خل

  .  3حلماية وحراسة بعض الشخصيات اهلامة امثل خدمة    وتكون ذات طبع خاص   خدمات خاصة تقابلها  

 
 .76 قاسم انيف واخرون أالسس العلمية للتسويق احلديث، مرجع سبق ذكرة،  ص -1
  صليحة رقاد ، تقييم جودة الخدمة من وجهة نظر الزبون ،دراسة حالة مؤسسة البريد والمواصالت ، مذكرة ماجستير ،كلية العلوم االقتصادية -2

 .  09،ص 2008التسير ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة، والتجارية و 
 10صليحة رقاد ،نفس المرجع ، ص - 3
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 املطلب الثاين: ماهية جودة اخلدمة 
ازدادت أمهية جودة اخلدمات كأساس ملواجهة املنافسني واملفاضلة بني املؤسسات، فقد سعت العديد منها لرتسيخ      

أحد األسلحة اهلامة والقوية لتأمني استمرارية والنمو يف كمبادئ اجلودة ومفاهيمها يف عملياهتا اإلنتاجية وأداء اخلدمات  
 .سات اخلدماتمؤس

ال يزال اجلدل قائما بني الباحثني يف جمال تسويق اخلدمات، حول اجياد تعريف جلودة اخلدمة   جودة اخلدمة:مفهوم  -1
 بسبب تعدد جوانبها. ومت تصنيفها إىل عدة اجتاهات هي :   ، شامل هلا  

ينظر أصحاب هذا االجتاه إىل اجلودة من منطلق جودة   مفهوم اجلودة اخلدمة من وجهة نظر املنتج )املؤسسة(:   1-1
 وجودة اإلنتاج )جودة املطابقة(.   ،التصميم، وجودة األداء

فاجلودة هي مدى مطابقة اخلدمة أو املنتج للمواصفات احملددة له، مما يدل على انه ميكن حتديد مواقع اخلطأ بسهولة     
 : املنطمة األروبيةاجلمعية األمريكية و وميكن أن يندرج ضمن هذا االجتاه نذكر وإصالحه أو تفاديه قبل تقدميه للزبون  

اجلودة   ملراقبة  االمريكية  اجلمعية  من  تعرف كل  االطار  هذا  اجلودة  (A.S.Q.C) يف  ملراقبة  األوروبية  واملنظمة 
(E.O.Q.C)  ج او اخلدمة على تلبية االحتياجات اجلودة أبهنا: " اجملموع الكلي للخصائص واملزااي اليت تؤثر يف قدرة املنتو

 . 1املراد منها " 
ا أبهنا " جمموع  (ANSI) ومعهد املقاييس القومي األمريكي  (ASQC) عرفت اجلمعية األمريكية لضبط اجلودة      

 2الصفات واخلصائص اليت ميتاز هبا املنتج أو اخلدمة اليت جتعله يفي ابإلحتياجات املطلوبة ". 
 :3جودة اخلدمة من خالل األبعاد الثالثة اخلاصة ابخلدمات  ميكن تعريف  
 البعد التقين والذي يتمثل يف تطبيق العلم وتكنولوجيا ملشكلة معينة.  *
البعد الوظيفي أي الكيفية اليت تتم فيها عملية نقل اجلودة الفنية اىل العميل ومتثل ذلك التفاعل النفسي واالجتماعي  *

 خلدمة والعميل الذي يستخدم اخلدمة. بني مقدم ا
 االمكانيات املادية وهي املكان الذي تؤدي فيه اخلدمة.   *

 أن جودة اخلدمة تعرب فقط عن األداء الفعلي للخدمة أو ما يدركه املستهلك.  Taylor وCroninوعرفها كل من  
واخلصائص اليت تتمتع هبا سلعة أو خدمة ما، تؤدي إىل تعرف املنظمة الدولية للتقييس على أهنا " جمموعة الصفات  

 .4إمكانية حتقيق رغبات معلنة أو مفرتضة 

 
1-j.B.DILWORTH، OPERATIONS MANAGEMENT، 2ND ED NEW YORK، 1996، p.609.  

إلنتاج اطروحة دكتورة يف االدارة ،جامعة عمان االردنية  امحد عبد احلاج حممد العبادية،اثر تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على رضا العمالء يف املصانع -2
 . 20ص 2007العربية للدراسات العليا،

 . 190،ص2002دار الصفاء ، 01مأمون دراركة ،طارق الشبلي ،اجلودة يف املنظمات احلديثة ،الطبعة  - 3
4 - Tarfaya Nassima, démarche qualité dans l’entreprise et l’analyse des risques, Alger: ED Houma, 2004, 

p13. 
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وعرفها امحد سيد مصطفي أبهنا" توافر خصائص يف املنتج ) سلعة أو خدمة أو فكرة (، تشبع احتياجات وتوقعات    
   .1العميل املعلنة والغري معلنة" 

تتعلق جودة اخلدمة بقدرة املؤسسة على مالءمة توقعات املستهلك أو التفوق عليها، على اهنا "   Payane وعرفها   
 .2" الفعلي  وميكن تقييم جودة اخلدمة من خالل قياس األداء

يعترب أصحاب هذا االجتاه أن اجلودة هي مدى مالءمة املنتج أو اخلدمة   مفهوم اجلودة من وجهة نظر املستهلك:  1-2
أجله، حيث تتداخل اجلودة والقيمة بشكل وثيق جدا  يف ذهن املستهلك ابعتباره احلكم للغرض الذي أنتجت من  

النهائي على قيمة أي عملية تبادل، فاجلودة والقيمة يف ما يرامها وحيددمها املستهلك الذي يقوم بعميلة التقومي على 
 أن يندرج ضمن هذا االجتاه تعريف لــ وميكن    .3أساس املقارنة مع جودة اخلدمات اليت يقدمها اآلخرون وقيمتها 

 (Cohen & Brand)اهن اخلدمةا  على  أو  املنتوج  املستهلك  فيها  يثمن  اليت  الدرجة  املنتوج   ،"  فيها  يتناسب  واليت 
، يعرفون جودة اخلدمة على أهنا Berryو    Parassuraman , Zeithamlعرفتها  كما .  4واخلدمة مع إستخداماته"  

على أهنا " نتيجة عملية تقييم يقارن  Gronroos وعرفها  اجلودة الفعلية من قبل املستهلك واجلودة املتوقعة. الفرق بني  
 . "فيها املستهلك توقعاته مبستوى اخلدمة املقدمة له

ميكن اعتبار هذا االجتاه األكثر مشولية، إذ ارتقى إىل املنظور االجتماعي   :  مفهوم اجلودة من املنظور االجتماعي  1-3
الذي أعطى تعريفا مغايرا مفاده أن "  ( Taguchi ) على املستوى الكلي من خالل تعريف املهندس الياابين توتشي

مع بعد تلقيه هلا، وتتضمن هذه اجلودة تعرب عن مقدار اخلسارة اليت ميكن تفاديها، واليت يسببها املنتج او اخلدمة للمجت
 .5 والتأثريات اجلانبية على اجملتمع "  ، رة الفشل يف تلبية توقعات الزبون اخلسا

 ،إن اجلودة حسب هذا التعريف ال متس املستهلك فقط بل اجملتمع أبسره , فاجلودة هنا هي إشباع حاجات الزبون   
 . اجملتمع وتقليل اآلاثر اجلانبية اليت حيدثها املنتوج على  

جلودة اخلدمة أمهية كبري ابلنسبة للمؤسسات وذلك من أجل حتقيق   :وأسباب تزيد االهتمام هباأمهية جودة اخلدمة  -2
النجاح واالستقرار فان على الزبون ومقدمون اخلدمة أن يتعاملون معا من أجل خلق اخلدمة وتقدميها على أعلى مستوى، 

 والزابئن ومقدمون اخلدمة معا، لذلك تكمن أمهية اجلودة يف تقدمي اخلدمة فيما يلي: وعلى املؤسسات االهتمام  
اليت تعتمُد على فكرِة توفري اخلدمات العاّمة  علم االقتصاد اخلدمات أحد قطاعات  جمال يعترب    منو جمال اخلدمة :

 جمال ، مقابل احلصوِل على عوائد مالّية حمّددة تساهم يف دعِم االقتصاد احمللي، وأيضا  يُعَرُف للمستهلكني جبودة جيدة

 
 .15،ص  2008، القاهرة ،01، ط 900امحد سيد مصطفي، إدارة اجلودة الشاملة وااليزو  - 1
 .331، ص  2013تيسري العفيشات العجارمة، التسويق املصرقي، الطبعة الثانية، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان االردن،  - 2
الثاين يف االدارة، قياس جودة اخلدمات من جهة نظر املستفيدين كمؤشر فعال على االداء الناجح للقيادة االدارية يف بشري العالق، املؤمتر العريب  - 3

 .182ص  2001املنظمات اخلدمية، القاهرة ،املنظمة العربية للتنمية االدارية ،
4 -s.cohen and r.brand ،total quality management in government  :a pratical guide for the real world.1933  ،

pp 56-59. 
 .  19، ص 2002دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان، االردن ، إيزو، 14000حممد عبد الوهاب العزاوي، انطمة إدارة اجلودة والبيئة  - 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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اخلدمات أبنّه القطاع االقتصادّي الذي حيرص على دعِم اإلنتاج ضمن قطاع االقتصاد احمللّي للدُّوِل وخصوصا  النامية 
نتجات املطروحة إىل خدماٍت تدعم احلاجات األساسّية لل

ُ
، والسياح يف دولٍة ما، مستهلكنيمنها، وُيساهُم يف حتويل امل

، مثل: خدمات السياحة والسفر، وخدمات االّتصال بشبكِة اهلاتف ويستفيدون من اخلدمات املقدمة للجميع 
 .واإلنرتنت، وغريها من اخلدمات األخرى

 االعتماد إن تزايد عدد املؤسسات اخلدمية سوف يؤدي إىل وجود منافسة شديدة بينها لذلك فإن    املنافسة:ازدايد    
 ، على جودة اخلدمة سوف يعطي هلذه املؤسسات مزااي تنافسية عديدة

من نشاطات ما قبل الشراء إىل نشاطات ما   مفاهيم،دراسة سلوك املستهلك جبميع ويكون ذلك ب  املستهلك:فهم   
واجملموعات املرجعية  الشخصيات الرايضيةالعائلة واألصدقاء و   مثال  فيه املتحكم  العواملعلى  والرتكيز بعد الشراء  

 واجملتمع بشكل عام 

أصبحت املؤسسات اخلدمية يف الوقت احلايل تركز على توسيع حصتها السوقية   اخلدمة:املدلول االقتصادي جلودة    
ولكن جيب كذلك احملافظة على العمالء   جدد،عمالء   اجتذابلذلك ال جيب على املؤسسات السعي من أجل  

 1احلاليني ، ولتحقيق ذلك البد من اإلهتمام أكثر مبستوى جودة اخلدمة 

 :2ترجع صعوبة تقييم جودة اخلدمة لعدة أسباب منها   :اخلدمة صعوبة تقييم جودة   -3
إن اخلدمات يف مضموهنا غري ملموسة، فعند إختاذ قرار الشراء بسيط من أحد احملالت يستطيع ا املستهلك بسهولة   *  

ص طالب اخلدمة أن يعرف من خالل النظر إليه تقييمه وحتديد جودته وتكلفته، أما يف اخلدمات ال يستطيع الشخ 
املهنية   اجلوانب  تتسم ببعض،  العديد من اخلدمات  قرار الشراء، عالوة على أن هناك  اخلدمة قبل إختاذ  طبيعة هذه 

 واإلجرائية اليت ال يصعب على الشخص العادي فقط تقييمها بل على الشخص املتخصص يف نفسه الوقت . 
تفيد يف عمليات إنتاج اخلدمة، فمشاركة الزبون تعترب هامة لنجاح اخلدمة جودة اخلدمة تعتمد على درجة مشاركة املس  *

يف بعض اجملاالت، وهنا جند أن واخلدمات غالبا ما تكون يف أمس احلاجة إىل معلومات دقيقة من املستهلك للتعرف 
ك، وهنا يتطلب على إحتياجات كل فرد منهم وحماولة الوفاء هبا، ولكن عدم وعي بعض املستهلك قد حيول دون ذل

األمر توافر مهارات حمددة يف مقدمي اخلدمة متكنهم من التعرف على إحتياجات املستفيدين اخلدمة بدقة مع ضرورة 
تنويع أساليب القياس ومبا يتالئم مع ظروف كل فرد على حدة، وهذا من شأنه أن جيعل توافر مقياس اثبت جلودة 

 اخلدمة. 
تتوقف جودة اخلدمة على درجة مشاركة املستهلك وقدرته على توفري املعلومات الدقيقة اليت تساعد مقدمي اخلدمة   *

 على حتديد إحتياجات كل زبون وحماولة الوفاء هبا ولكن عدم وعي بعض املستهلك قد حيول دون ذلك. 
 

 .151،ص  2001األوىل،عمان، مأمون الدراركة، إدارة اجلودة الشاملة، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة  - 1

 .40، ص 2006توفيق حممد عبد احملسن، قياس اجلودة والقياس املقارن، مكتبة النهضة املصرية ،مصر،  - 2
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 1ب اتباع اخلطوات التالية : لتحقيق اجلودة يف تقدمي اخلدمات جي :    اخلدمة   خطوات حتقيق جودة  - 3

وإظهار االهتمام هبم خالل املواقف االجيابية   زبونان جذب اهتمام ال  جذب االنتباه وااثرة االهتمام بعمالء :   3-1 
اجلذابة ، والسلوك   املظهر واالبتسامةو الذهين ملالقاة العمالء و حسـن    اليت يبديها مقدم اخلدمة ، فاالستعداد النفسي

حلصول على االجيايب الفعـال و الثقـة ابلنفس.. تعترب كلها مبثابة مثري يؤدي اىل ايقاظ الرغبة لدى العمالء من أجل ا
من اجل احلصول على اخلدمة و تكرار احلصول عليها   زبونيريدها اىل جانب ذلك فإهنا تعزز الوالء الدائم لل  اخلدمة اليت 

 ابستمرار ، وميكن حتقيق ذلك من خالل املواقف االجيابية التالية : 

 مي اخلدمة هلم . و االهتمام هبم و الرغبة يف تقد  زابئناالهتمام النفسي و الذهين ملقابلة ال  *

 حسن املظهر .   *

 و إظهار روح احملبة و الود يف مساعدهتم .   زبون االبتسامة و الرقة و الدفء يف التعامل مع ال  *

 بغض النظر عن اجلنس ، العمر و املظهر .   زبونالروح االجيابية حنو ال  *

 املبالغة أو التهويل . الدقة التامة يف اعطاء املواصفات عن اخلدمة دون اللجوء اىل    *

عدم التصنيع يف املقابلة و احلديث و التخلص من الصور السلبية و تقدمي اخلدمة    و الراحة اثناء ابلسعادة  زبون  اشعار ال  *
 يف التعامل . 

 الرتكيز على أن املؤسسة تبدأ ابلعميل و تنتهي بتوفري اخلدمة .   *

تعتمد على املهارات البيعية   زابئنان خلـق الرغبـة و حتديد احتياجات ال  :  وحتديد حاجاهتم  زابئن خلق الرغبة لدى ال  3-2
 :   جيب اتباع  مايليو التسويقية ملقدم اخلدمة و مـن املتطلبات األساسية لذلك 

 العرص السليم ملزااي اخلدمة املقدمة ابلرتكيز على خصائصها ووفرهتا .   *

الـقـصـو   * ابلتعامل يف اخلدمة أخرى لتفادي زبون  االلتزام ابملوضوعية يف اقناع ال  و  ر يف اخلدماتالرتكيز على نواحي 
 القصور . 

 
،ص  2007جامعة محمد بوضياف مسيلة قسم العلوم التجارية ،تخصص علوم التسير .، على رضا العمالء  واثرهادمات خ الدين بوعنان، جو ة نور  - 1

 . 67-66ص 
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اعتماد كافة املعدات البيعية كوسيلة للتأثري على حاسة السمع و اللمس و الشـم و النظر و التذوق ... اخل ، الرؤية   *
        . أو اللمس تغين عن االستماع

ابقتناء تلك اخلدمة ليست ابألمر السهل و امنا   زابئنان عملية اقناع ال    :  ومعاجلة االعرتاضات لديه  زبوناقناع ال  3-3
 و عند تقدمي اخلدمات    زبون تتطلـب مـن مقدم اخلدمة العديد من اجلهود السلوكية القادرة على خلق القناعة لدى ال

ضع العراقيل أمام امتام ذلك رغم اقتناعـه جبـودة اخلدمة و عند الشراء أو ي  زبونكدلك معاجلة االعرتاضات اليت يبديها ال
لذلك   زبون السعر املعقول يف بعض األحيان ، فريى البعض على أن عملية البيع ال تتم اال بوجود اعرتاض من قبل ال

ليها يف فان طريقة الرد على االعرتاض ختتلف من موقف ألخر لذلك فهناك جمموعة من القواعد اليت ميكن االعتماد ع
 : و ميكن توضيحها من كما يلي  زابئنالرد على االعرتاضات ال

دائما على حق ( حبيث جيب   زبون أن يلتزم مقدم اخلدمة ابلقاعدة الذهنية يف فن التعامل مع العمالء و هي ) أن ال*  
و ال يعمل على أتكيد اخلطأ وجهة نظر العميل مباشرة و لكن   زبون أن يكون مقدم اخلدمة دبلوماسيا يف الرد على ال

 جيب أن يعتمد على جمموعة من املبادئ يف هذا اجملال و هي : 

 ال يكون منها مفر من اللجوء اليه .   اإلقالل من االعتماد على النفي املباشر مع االعتماد عليه يف احلاالت اليت 

 على اخلدمة من انحية السعر مثال إبظهار جودهتا .   زبون طريقة التعويض : و تقوم على تعويض االعرتاض ال

 طريقة العكس و تقوم هذه الطريقة على قلب االعرتاض اىل ميزة . 

حبيث يكون يف   زبون جيه بعض األسئلة على الطريقة االستجواب ، و تقوم هذه الطريقة على أن يلجأ مقدم اخلدمة تو 
 االجابة عليها تقييدا العرتاضه . 

يشعر ابهنزامه يف املناقشة و أنه قد انتصر عليه ألن هذا الشعور قد يؤدي   زبونجيب على مقدم اخلدمة أن ال جيعل ال  *
 اىل فشل عملية البيع بعدما أن كادت تنتهي ابلنجاح . 

ان عملية التأكد من استمرارية التعامل مع املؤسسة و   العمالء ابلتعامل مع املؤسسة :التأكد من استمرارية    3-4
 أييت من خالل بعض اخلدمات البيعية و التسويقية اليت تشكل ضماان لوالء العمالء و منها :   زبون خلق الوالء لدى ال

ال  *   ابلشكاوي  اخلدمات    زابئناالهتمام  مقدمي  على  جيب  حبيث   ، مالحظاهتم  عاليـة و  درجة  على  يكونوا                أن 
 :و اختاد االجراءات اليت ميكنها معاجلة ذلك من خالل  زابىنمـن الصرب يف استيعاب شكاوي ال
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 االعتذار هلم و اشعارهم أبمهية الشكوى املقدمة هلم . 

 تعويضهم عن اخلسارة النامجة عن ذلك . 

 استبدال السلع املستخدمة يف اخلدمات . 

 و تعظيم دورهم يف دعم املؤسسة و توفري اخلدمات بصورة جيدة .   زبونلشكر للتقدمي ا

توفري خدمات بعد البيع بعد امتام البيع و التعاقد فعلى مقدمي اخلدمات أن يتابعوا ابستمرار تقدمي قطاع الغيار فتقدمي 
التعامل مع   التعامل مع يف  استمرار  استمرار وجودها و هذه اخلدمات بكفاءة عالية يساعد على  بتـايل  املؤسسة و 

 استقرارها .
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 قياس جودة اخلدمة طرق املطلب الثالث: 
امل    على  تعتمد  اخلدمية  املؤسسات  قريب كانت  وقت  اإلنتاجإىل  جمال  املستخدمة يف  هذه قاييس  بدأت  أنه  إال   ،

املبادئ األساسية اليت حققت   استنادا على، و ذلك  رق القياس األكثر مناسبة لظروفهااملؤسسات يف تطوير بعض ط 
 هناك عدة طرق شائعة لقياس جودة اخلدمة نذكر منها : ،  اخلدماتجناحا ملموسا يف جمال  

يعترب هذا املقياس أحد الطرق البسيطة لقياس جودة اخلدمات، حيث يتم هنا حصر عدد :  مقياس عدد الشكاوى  -1  
الشكاوى، وتتميز هذه الطريقة ابلسهولة يف إعطاء مؤشر حنو إدراك الشكاوى خالل فرتة معينة وتصنيفها حسب نوع  

 .1الزابئن للخدمة املقدمة هلم 
ويعد سلوك الشكوى رد فعل حيدث نتيجة عدم الرضا الذي يشعر به املستهلك عن اخلدمة بسبب وجود أخطاء عند    

يطلبها الزبون، عدم توفري ما يطلبه الزبون يف الوقت واملكان تقدميها مثل: التأخري يف التسليم، تقدمي منتج أو خدمة مل  
 املتفق عليه. 

إن املؤسسات يف املاضي كانت حتاول تفادي حصول شكاوى من املستهلكني وكانت تعاجل املشاكل حني حصوهلا   
إزدايد أمهية شكاوى   بعيدا عن املؤسسةالعليا وكانت تعترب ابلنسبة هلا مصدر إزعاج، أما املنظمة احلديثة فقد أدركت

املستهلكني وتبني هلا أن تلك الشكاوى وسيلة فعالة لتحقيق احتياجات املستهلكني ومساع آرائهم وتعليقاهتم املختلفة 
فيما يتعلق ابملنتج واخلدمات اخلاصة وابلتايل أصبحت املنظمة تنفق الكثري من املال واجلهد لتشجيع الزابئن للتعبري بكل 

 :2عن شكواهم وتعليقاهتم املختلفة وهناك عدة تصنيفات للشكاوي نذكر ما يلي الوسائل املمكنة
هي الشكاوى املرتبطة ابخلربة غري املرضية للمستهلك عن املنتج أو اخلدمة بصورة مباشرة وال ترتبط  :الشكوى العلنية * 

 عن رد فعل اجتاه املقدم اخلدمة.  بعالقاته االجتماعية مثل تقدمي شكاوى إلدارة املؤسسة، إن الشكوى العلنية تعرب
: هي الشكاوى املرتبطة ابخلربة غري املرضية للمستهلك ابملنتج او اخلدمة بصورة غري مباشرة وترتبط الشكاوى اخلاصة  *

 بعالقاته االجتماعية مثل إقناع األقارب واألصدقاء بعدم التعامل مع املؤسسة. 
املرتبطة ابخلربة غري املرضية للمستهلك ابملنتج بصورة غري مباشرة، : هي الشكاوى الشكاوى املوجهة جلهات أخرى *

 وال ترتبط بعالقاته االجتماعية مثل اختاذ إجراءات قانونية للحصول على تعويض من ا املنظمة.
وهو أكثر املقاييس استخداما لقياس اجتاهات املستهلكني حنو جودة اخلدمة املقدمة، وذلك خاصة مقياس الرضا:    -2

بعد حصوهلم على هذه اخلدمات عن طريق توجيه األسئلة اليت تكشف للمؤسسات اخلدمية طبيعة شعور ااملستهلكني 
من تبين إسرتاتيجية للجودة تتالءم مع  حنو اخلدمة املقدمة هلم وجوانب القوة والضعف هبا، وهذا ميكن هذه املؤسسات

 . 3احتياجات املستهلك وحتقق هلم الرضا حنو ما يقدم هلم من خدمات 
 

 
 .55-54،ص ص 2006توفيق حممد عبد احملسن، قياس اجلودة والقياس املقارن: أساليب حديثة يف املعايرة والقياس، دار الفكر العريب،  -1

2   -Michel Machault, Conquérir de clients, éditions Foucher, Paris, 2000,, p14 . 
 نفس املرجع  -3
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 * تعريف الرضا
يعرف مصطلح رضا العمالء على أنه عبارة عن شعوره الشخصي ابلسرور الناتج عن املنفعة اليت حصل عليها من    

 .1مها للحصول عليها استخدام املنتج او حدمة مع التضحيات اليت قد
وعرفها حوا رضا العمالء على أنه درجة إدراك املستهلك ملدى فاعلية املؤسسة يف تقدمي املنتجات واخلدمات اليت تليب   

 .  2حاجاته ورغباته 
عد ويعرف الرضا أبنه مستوى من إحساس الفرد الناتج عن املقارنة بني األداء املدرك وتوقعاته، وهو حالة نفسية ملا ب   

شراء واستهالك خدمة معينة، يرتجم بواسطة شعور عابر مؤقت انتج عن الفرق بني توقعات املستهلك واألداء املدرك، 
 . 3ويعتمد ابملوازاة مع ذلك على املوقف السابق جتاه اخلدمة 

وتوقعات املستهلكني، نستنتج أبن الرضا عبارة عن شعور وإحساس نفسي يعرب عن الفرق بني أداء السلعة أو اخلدمة     
 وبذلك ميكن التمييز بني ثالثة مستوايت : 

 غري راضي   املستهلك األداء أقل من التوقعات إنعدام اجلودة    *
 راضي   املستهلكاألداء يساوي التوقعات اجلودة    *
 راضي جدا  املستهلك األداء أكرب من التوقعات اجلودة العالية    *
هذا املقياس يستند على توقعات املستهلكني ملستوى اخلدمة إدراكاهتم ملستوى أداء اخلدمة   ن إ   الفجوة:مقياس    -3

املقدمة ابلفعل، ومن مت حتديد الفجوة أو )التطابق( بني هذه التوقعات واالدراكات وذلك ابستخدام األبعاد اخلمس 
دة اخلدمة يقاس مبدى التطابق بني مستوى املمثلة ملظاهر جودة اخلدمة املشار إليها سابقا، ومن هنا فإن مستوى جو 

 .4جودة اخلدمة املقدمة فعال للزابئن وبني ما يتوقعه الزابئن بشأهنا
أن مشكالت قياس جودة اخلدمات تنشأ نتيجة لفجوة  berry & other 1988 وقد أوضحت الدراسات اليت قام هبا

ات، كما أوضح الباحثون أن تلك الفجوة تتكون يف حقيقتها بني توقعات الزبون وبني إدراك املؤسسة اخلدمية لتلك التوقع 
 :5من مخسة فجوات هيا 

الفجوة األوىل: تنتج عن االختالف بني توقعات املستهلك ملستوى اخلدمة، وبني إدراك اإلدارة لتوقعات املستهلك   -
الز  ابئن املتوقعة، ورمبا يدرك وغالبا ما يكون السبب الرئيسي يف ذلك عجز املؤسسة عن حتديد احتياجات ورغبات 

املديرون احتياجات املستهلكني ولكنهم ال يدركون مستوى األداء املطلوب، األمر الذي يرتتب عليه اختاذ جمموعة من 

 
 . منقول  29،ص1988، مكتبة عني الشمس، القاهرة، 01عائشة مصطفى املنياوي، سلوك املستهلك ،ط  - 1

2 - Kotler et Dubois, Marketing Management, 9éme édition, public union éditons, Paris, 1997p67 
3 - -barnes d,Beauchamp,to delight or not to delight ,this is the question services firms must address, 

journal of marketing theory and practice,18 2010 ,pp 283 
 .98،ص 2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،2000-9000قاسم انيف احملياوي علوان، إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات أإليزو  - 4
سفيان مسالة ،مقال االساليب التسويقية لقياس جودة اداء اخلدمات التأمينية إبستعمال النماذج السلوكية من وجهة نظر العميل، جامعة   - 5

 .127-126ص  ،2017سطيف،
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القرارات اخلاطئة اليت تؤدي إىل سوء استغالل موارد املؤسسة اخلدمية وحتملها لتكاليف ابهظة، وتعد الوسيلة األساسية 
 هي اكتساب معلومات دقيقة وموضوعية عن توقعات الزبون للجودة ومستوى األداء املطلوب.   لسد هذه الفجوة 

الفجوة الثانية: تنتج عن االختالف بني إدراك ااملؤسسة لتوقعات املستهلك وبني مواصفات اخلدمة املقدمة ابلفعل،  -
 اخلدمة املقدمة، وقد يكون ذلك نتيجة مبعىن عجز ااملؤسسة عن ترمجة توقعات املستهلك إىل مواصفات أداء حمددة يف 

لبعض القيود اليت قد تتعلق بصعوبة التنبؤ ابلطلب وتقدير توقعات املستهلك، والتنوع الشديد يف اخلدمات اليت يقدمها 
املؤسسة، وتعد الوسيلة األساسية لسد هذه الفجوة هي وضع أمناط ومعدالت أداء تعكس توقعات املستهلك ابلنسبة  

 دمة. جلودة اخل 
الفجوة الثالثة: وتنتج بسبب االختالف بني مواصفات اخلدمة املقدمة ابلفعل وبني مواصفات اجلودة احملددة مبعىن   -

املهارات  توافر  للمواصفات ومعدالت األداء احملددة وذلك بسبب عدم  عدم قدرة املؤسسة على إنتاج اخلدمة وفقا 
الكافية أوعدم االعتماد على تكنولوجيا متقدمة ولسد هذه الفجوة فإن الالزمة لدى مقدمي اخلدمة أوعدم توافر النظم  

 األمر يتطلب ضرورة توافر املوارد الالزمة والكافية عالوة على ضرورة تقييم األداء من وقت آلخر . 
يقدمها الفجوة الرابعة: تعكس الفجوة مابني اخلدمة املقدمة ابلفعل وبني مواصفات اخلدمة اليت وعدت املؤسسة أبن    -

من قبل من خالل طرق االتصاالت اخلارجية ) اإلعالانت / مسئويل التسويق ( والسبب الرئيسي يف ظهور هذه الفجوة 
هو عدم التنسيق بني نشاط اإلنتاج وتسويق اخلدمات ولسد هذه الفجوة جيب التنسيق بني خمتلف أقسام املؤسسة 

 حبيث يتم تنفيذ ما مت وعد املستهلك به.
الفجوة اخلامسة: وحتدث نتيجة حدوث بعض أوكل هذه الفجوات الرئيسية اليت تنشأ بني توقعات العمالء وبني   -  

 األداء الفعلي للخدمة. 
ميكن املؤسسة مبعرفة اجملاالت اليت ميكن أن تتميز فيها وميكن استخدامه  Servqual إن استخدام منوج الفجوات اخلمس

أو   الزمن  اجلودة مع  األداء والوصول لتوجيه  لتحسني  استخدام هذا األسلوب  املنافسني كما ميكن  األداء مع  ملقارنة 
 ليت ترضي وتليب رغبة املستهلكني.ابخلدمة إىل مستوى اجلودة ا

   ابعاد جودة اخلدمة -4
 املستهلكنيمتتلك اخلدمات عموما أبعادا متعددة ترتبط أساسا ابجلودة ميكن من خالهلا حتديد قدرة إشباعها حلاجة       

حاجات  ومعرفة  فهم  )الثقة(،  املصداقية  امللموسية،  اإلعتمادية،  وهي:  أبعاد  عشرة  يف  اجلودة  خرباء  حددها  ولقد 
 ة احلصول على اخلدمة، االستجابة والتعاطف. املستهلك، اإلتصال، األمان )الضمان(، التمكني، سهول

لقد حدد    الصياغ  هذا  العشرة  BERRY AND PARASURAMAN ويف  بني  من  أساسية  أبعاد  مخسة 
، حيث أثبت كفاءة عالية يف اجملال     SERVQUALاملذكورة كمقياس جلودة اخلدمات أطلق عليها اسم مقياس

يتم االعتماد على تلك األ الدراسة وهذه األبعاد هي: العملي، ولذلك سوف  امليداين هلذه  بعاد اخلمسة يف اجلانب 
 االعتمادية، امللموسية، االستجابة، االثقة. واإلتصال، اليت ميكن تفصيلها وفق ما يلي:
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اليت تتمثل يف مدى وفاء املؤسسة املقدمة للخدمة بوعودها اليت وعدت هبا عمالئها خبصوص مستوى   االعتمادية:  4-1
 .1اجلودة املتضمن خلدماهتا 

مثل املبىن، الديكور املستهلك  وهي كافة امللموسات املادية ذات االلتماس املباشر مع  :  امللموسية ) املادايت (    4-2
وقد يتطلب تقدمي بعض اخلدمات استعمال بعض األدوات املادية ، تقدمي اخلدمة إىل غريهة لتسهيل  التجهيزات املادي

رجة عالية من أبن تكون األدوات متوفرة وعلى د  املستهلكلذلك مثل األدوات اليت يستخدمها الطبيب، وهنا يتوقع  
 .2الكفاءة 

العميل، وكذا   االستجابة:    4-3 له  وهي مدى قدرة املؤسسة على تقدمي اخلدمة بصورة فورية ومتقنة وفقا ملا يتطلع 
 .3التفاعل السريع مع الشكاوي واملقرتحات والعمل على حلها وتلبيتها بصورة جيدة وفقا لتصوره 

احمل  :الثقة  4-4 تعين  اليت  املقدمة  اخلدمة  اجتاه  واملادي  النفسي  االطمئنان  يشمل  املتبادل وهو  املهذبة واالحرتام  ادثة 
 .4والشفافية واأللفة كل هذا يقوي انطباعه حول مستوى جودة اخلدمة 

 وهذه الثقة تتأثر من خالل السمعة اليت يتمتع هبا مقدم اخلدمة. :  الثقة يف األداء*  
 مة ومبعىن حتقيق التجانس بني تطلعات الزابئن واخلدمة املقدمة أي حتقيق اخلد   املطابقة: *  
املتبادلة*   الثقة  قبل  أتكيد  من  الضيافة  وحسن  املعرفة  إىل  تعود  اخلدمة :  بينهم  مقدم  الثقة  زرع  على  وبني   وقدرهتم 

 .  املستهلك
 وتعين املقدرة على أداء اخلدمة بنفس الكفاءة والفاعلية طوال الوقت. االستمرارية: *  
وتعين مدى قدرة املؤسسة جعل املستهلك مرتبط بكل ما تقدمة او تقوم به على عدة مستوايت خمتلفة :  االتصال 4-5

اعي، او جيب إعالم سواء من خالل االتصال به من خالل اإلعالانت ورسائل الربيد اإللكرتوين ومواقع التواصل االجتم 
 املستهلك مبا جيب القيام به، وشرح األضرار واملشاكل اليت ميكن حتدث للخدمة املقدمة مسبقا.

 
 .2018امحد بن عيشاوي، جملة البحث العلمي: قياس ابعاد جودة اخلدمات من جهة نظر العمالء ،جامعة قاصد مربح ورقلة اجلزائر. - 1
 .278،ص2003حممد عبد الفتاح الصرييف، اإلدارة الرائدة، دار الصفا للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان،  -2 
 عيشاوي، نفس املرجع. امحد بن  - 3
 امحد بن عيشاوي نفس املرجع.  - 4
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 املبحث الثاين: قرار الشراء 
يعترب املستهلك ضمن التوجه التسويقي احلديث حمور العملية التسويقية، نظرا للدور اهلام الذي يتمتع به يف األسواق،     

ابعتباره مربر وجود املنظمة، فهو العنصر احملرك لكل نشاط تسويقي وذلك لكون املنتجات واخلدمات موجهة أساسا 
املنتجات  لتحقيق أقصى إشباع لرغباته وحاجاته املختلفة، من أجل ذلك يسعى املكلفون ابلتسويق إىل عرض  إليه 

 . ة الختاذ القرار الشرائي للمستهلكواخلدمات يف أماكن توفر البيئة النفسية واملادية املناسب
 املطلب األول: سلوك املستهلك  

االهتمام   اسباب تطور وزايدة   ، وامهية دراسة سلوك املستهلك، و   تعريف سلوك املستهلكيتطرق املطلب الثاين اىل  
 بسلوك املستهلك

 السلوك واملستهلكيتضمن سلوك املستهلك مصطلحني أساسيني مها  : مفهوم سلوك املستهلك    1
 تعريف السلوك :   -1-1
 هناك عدة تعاريف للسلوك فنجد منها مايلي:   

 1هو ذلك التصرف الذي يربزه شخص نتيجة تعرضه إما منبه داخلي أو خارجي. *  
وإشباع هو األفعال وردود األفعال سلسلة متعاقبة من اليت تصدر عن اإلنسان يف حماوالته املستمرة لتحقيق أهداف  *  

رغباته املتطورة واملتغرية، كذلك هي األفعال واالستجاابت اليت يعرب هبا اإلنسان عن قبوله أو رفضه حملاوالت التأثري 
 2املوجهة إليه من عناصر البيئة احمليطة به سواء كانت عناصر بشرية أو مادية.

 3اسني من املستهلكني ومها: يستخدم لفظ املستهلك عادة لتميز بني نوعني أس  تعريف املستهلك:  -1-2
أو عائلية والطريقة ختتلف  * إشباع حاجات ورغبات شخصية  له دافع يف  الفردي: هو كل شخص  من   املستهلك 

 شخص آلخر. 
املؤسسات: هي وحدات هدفها األساسي شراء السلع واملعدات هبدف تشغيلها إلنتاج سلع أو تقدمي خدمات أخرى. *

 التعاريف تتعلق دراسة املستهلك ابلتعرف على كيفية قيامه ابختاذ القرارات إلشباع حجاته. وطبقا هلذه  
  تعريف سلوك املستهلك  -1-3
 اختلفت التعاريف اليت أعطيت لسلوك املستهلك ابختالف وجهات نظر الباحثني، نذكر منها بعض التعاريف:    
يبديه الفرد عندما يتعرض ملنبه داخلي أو خارجي والذي يتوافق    ويعرفها رضوان احملمود العمر " هو ذلك املوقف الذي   

 4مع حاجة غري مشبعة لديه ". 

 
 .55، ص1979حممد إبراهيم عبدات، مبادئ التسويق: مدخل سلوكي، مكتبة القاهرة، مصر. 1
 .55، ص 1979علي السلمي، السلوك التنظيمي، مكتبة القاهرة، مصر،  2
 .16،ص  2003ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، 01عنايب بن عيسى، سلوك املستهلك:عوامل التأثري البيئية، اجلزء 3
 ..146،ص  2005،دار النشر والتوزيع، االردن  02رضوان احملمود العمر، مبادئ التسويق ,طبعة  4
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"هو جمموع األفعال املرتبطة مباشرة بقرار شراء املنتجات وأيخذ ابالعتبار   Debourgh Marie Camilleوعرفها     
 .1"  العوامل املؤثرة على قرار الشراء

اهتم املركزة يف عملية "سلوك املستهلك ميثل دالئل جمهودات األفراد لتلبية حاجاهتم ورغب  Dussart  Christiaوعرفها 
 .2"االستهالك

" انه األفعال والتصرفات املباشرة لألفراد من أجل احلصول على املنتج أو اخلدمة   الطاهر بن يعقوب وعرفه  
 .3ويتضمن إجراءات اختاذ قرار الشراء" 

" هو الفعل املتحقق من قبل الفرد يف شراء أو استعمال أو االنتفاع من منتج أو خدمة Berkowitzويعرفه  
 .4تقود إىل حتقيق ذلك الفعل"   متضمنة عدد من العمليات الذهنية واالجتماعية اليت

"جمموعة األنشطة والتصرفات اليت يقدم عليها املستهلكون أثناء حبثهم عن السلع   ايدير عبد الرزاقوعرفه  
واخلدمات اليت حيتاجون إليها هبدف إشباع حاجاهتم هلا ورغباهتم فيها، وأثناء تقييمهم هلا واحلصول عليها واستعماهلا 

 5صاحب ذلك من عمليات اختاذ القرارات."والتخلص منها، وما ي 
 امهية دراسة سلوك املستهلك  -2
أمهية سلوك املستهلك: تكمن أمهية دراسة سلوك املستهلك يف أهنا تعود ابلفائدة على كافة أطراف العملية التبادلية   

 :واألسرة وهذا ما سيتضح لنا فيما يلياليت تتم بني املستهلك واملؤسسات الصناعية والتجارية وكذا على رجال التسويق  
تفيد دراسات سلوك املستهلك الفرد من خالل إمداده بكافة املعلومات والبياانت اليت تشكل   ابلنسبة للمستهلك:  2-1

ذخرية أساسية تساعده يف اختاذ قرارات الشراء الناجحة اليت تشبع حاجاته وتتوافق مع إمكاانته الشرائية وميوله وأذواقه 
ف إىل ذلك أن نتائج دراسة سلوك املستهلك تقدم للمستهلك الفرد تسهيالت يف حتديد احتياجاته ورغباته وحسب يضا

تساعد املستهلك    .6األولوية اليت حتددها موارده املالية من جهة وظروفه البيئية احمليطة ) األسرة واجملتمع ( من جهة أخرى 
يف فهم عملية شرائه أو استهالكه للسلع واخلدمات وابخلصوص يف معرفة ماذا يشرتي؟ وملاذا ؟وكيف؟ حيصل عليها 

 
1 Debourgh Marie Camille, pratique du marketing, Berti édition, 2004, p18 
2 Dussart Christian, Comportement du Consommateur et stratégie Marketing, Mc Graw-Hill, Editeur - 

BNQ, canada.1983.p4 
 2004جملة العلوم االنسانية ،العدد السادس ،جامعة حممد خيضر، بسكرة اجلزائر الطاهر بن يعقوب، دور سلوك املستهلك يف حتسني القرارات التسويقية، 3

 .06،ص 
 .205، ص 2010، 01إحسان دهش جالب وهاشم فوزي دابش العبادي، التسويق وفق منظور فلسفي ومعريف معاصر ،الوراق للنشر والتوزيع ،الطبعة  4
اطروحة دكتوراه يف علم النفس العمل والنتظيم، قسم علم النفس، كلية العلوم االنسانية  ي، ايدير عبد الرزاق، دراسة سلوك املستهلك اجلزائر  - 5

 .114، ص2012، 2واالجتماعية، جامعة قسنطينة 
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كما تساعده على إدراك العوامل أو املؤثرات اليت تؤثر على سلوكه الشرائي واالستهالكي واليت جتعله يشرتي أو يستهلك  
  1سلعة أو عالمة أو خدمة معينة.

إن دراسات سلوك املستهلك تزود رجال التسويق يف املؤسسات التسويقية احلديثة ابلعديد :  ابلنسبة لرجال التسويق  2-2
 من األبعاد اإلسرتاتيجية لبناء إسرتاتيجية تسويقية العامة ملؤسساهتم وأهم هذه األبعاد كما يلي: 

بلد ما على أساس العادات والثقافة االستهالكية املتمثلة   * حتديد وتعريف السوق الكلية للفئة السلعية أو اخلدمية يف
 يف سلوك املستهلكني العام. 

* حتديد أجزاء السوق الكلية وذلك بتجزئة السوق إبستخدام أسلوب من أساليب التجزئة املعروفة وذلك هبدف حتديد 
 خصائص ومواصفات املستهلكني يف كل سوق فرعية. 

 يف كل سوق فرعية وكذا حتديد امليزة واملزااي التنافسية الواجب إتباعها يف العالمة من * التعرف على أذواق املستهلكني
  2.السلعة أو اخلدمة إنسجاما مع تنامي األذواق املقرتنة بسلوك استهالكي جديد 

مستوى كفاءة * إختيار شرحية السوق املناسبة من خالل تقسيم املستهلكني إىل شرائح متجانسة مبا ميكن من رفع  
 النشاط التسويقي للمؤسسة مبا يتالءم مع خصائص مستهلكيها.

 * إمكانية حتديد حجم األسواق اليت تنشط فيها املؤسسة.   
 * حتديد أنواع املستهلكني وطبيعتهم ودوافعهم الشرائية وكيف وملاذا وأين وماذا يشرتون ؟. 

ك إختيار الوسائل وإعداد احلمالت الرتوجيية ومتثل الشرحية التسويقية * املسامهة يف حتديد طرق الرتويج املمكنة، مبا يف ذل
من املستهلكني املصدر إىل حتديد وسيلة اإلعالن املناسبة وحتديد فعالية االسرتاتيجيات التسويقية. متثل دراسات سلوك 

 لكني غري املستهلك الطريق إىل فتح جماالت جديدة أمام رجال التسويق، نتيجة دراسة حاجات املسته 
املشبعة وحتديد الفرص اخلاصة بتقدمي املنتجات اجلديدة والتأكد من أن تصميم املنتج يتناسب مع احتياجات ومنافع 

 3املستهلكني.
* إختيار شرحية السوق املناسبة من خالل تقسيم املستهلكني إىل شرائح متجانسة مبا ميكن من رفع مستوى كفاءة 

 للمؤسسة مبا يتالءم مع خصائص مستهلكيها.النشاط التسويقي  
 * إمكانية حتديد حجم األسواق اليت تنشط فيها املؤسسة. 

 * حتديد أنواع املستهلكني وطبيعتهم ودوافعهم الشرائية وكيف وملاذا وأين وماذا يشرتون ؟. 
ت الرتوجيية ومتثل الشرحية التسويقية * املسامهة يف حتديد طرق الرتويج املمكنة، مبا يف ذلك إختيار الوسائل وإعداد احلمال

من املستهلكني املصدر إىل حتديد وسيلة اإلعالن املناسبة وحتديد فعالية االسرتاتيجيات التسويقية. متثل دراسات سلوك 

 
 .22-21ص  عنايب بن عيسى ،مرجع سبق ذكره 1
 66كاسر نصر املنصور ،مرجع سبق ذكرة ،ص  -2
،ص  2009إكرام مرعوش ،مدى أتثري االعالن على سلوك املستهلك ،مذكرة لنيل شهادة املاجيستري يف العلوم التجارية، جامعة احلاج خلضر، ابتنة  -3

67-89. 
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املستهلك الطريق إىل فتح جماالت جديدة أمام رجال التسويق، نتيجة دراسة حاجات املستهلكني غري املشبعة وحتديد 
 املستهلكني.   اخلاصة بتقدمي املنتجات اجلديدة والتأكد من أن تصميم املنتج يتناسب مع إحتياجات ومنافع   الفرص

تتبىن املؤسسات واملنظمات الكبرية نتائج دراسة سلوك املستهلك وخاصة تلك اليت تقوم هبا   ابلنسبة للمؤسسات: 2-3
وتستفيد من نتائجها يف ختطيط ما جيب إنتاجه، كما ونوعا ومبا يرضي ويشبع حاجات املستهلكني احلاليني واحملتملني 

وك املستهلك تساعده يف إختيار املزيج التسويقي ووفق إمكاانهتم وأذواقهم ودوافعهم، كما أن مثل هذه النتائج لدراسة سل 
السلعي أو اخلدمي األكثر مالئمة من جهة واىل إمكانية إكتشاف أية فرصة تسويقية متاحة، فالدراسات األولية لسلوك 

من   املستهلك تفيد املنظمات واملؤسسات التجارية والصناعية لتجسيد أولوايت إستثمار املركبة مثل املنتجني واملسوقني
 1انحية وأولوايت اإلنفاق وتوزيع املوارد املالية املتاحة لدى تلك املشروعات اإلنتاجية والتسويقية.

يتخذ قرار الشراء يف األسرة أفراد ذو أمهية نسبية يف عضوية األسرة كاألب ابلنسبة لألسرة كوحدة إستهالكية:    2-4
والذي يستفيد منهم معظم أفراد األسرة، حيث قد يتمكن هؤالء   واألم، وعلى هؤالء تقع مسؤولية إختاذ القرار املناسب

املؤثرون على القرار الشرائي يف األسرة من إجراء كافة التحليالت الالزمة لنقاط القوة والضعف ملختلف البدائل السلعية 
ممكن لألسرة، كما تفيد   أو اخلدماتية املتاحة واختيار البديل أو العالمة من السلعة أو اخلدمة اليت حتقق أقصى إشباع

الطبقة  التسوق األكثر جاذبية وحسب  الشراء األفضل لألسرة وأماكن  مواعيد  املستهلك يف حتديد  دراسات سلوك 
 2االجتماعية للمشرتي املستهلك.

 اسباب تطور وزايدة االهتمام بسلوك املستهلك  -3
جة تضافر عدة أسباب، سامهت بشكل مباشر أو لقد كان تطور حقل سلوك املستهلك، وزايدة االهتمام أكثر به نتي

  3غري مباشر وأبرزها ما يلي : 
لقد أدى التقدم التكنولوجي إىل زايدة االبتكار بنوعيه )اجلذري والتحسيين(، أي تقدمي   :قصر دورة حياة املنتجات   3-1

منتجات إما معدلة أو حمسنة أو جديدة كليا، واليت يتم طرحها يف األسواق املستهدفة، غري أن املالحظ أن املنتجات 
قة حلاجات وأذواق املستهلكني املتجددين، الناجحة فعال، هي تلك املعتمدة على نتائج دراسات وافية ودقيقة، واملواف

 وإمكانياهتم الشرائية.
كما أن أغلب املنتجات واخلدمات تلقى الفشل يف مراحل تقدميها لألسواق املستهدفة، ولعل السبب الرئيسي هلذا   

 الفشل يعزى إىل القصور الكبري يف دراساهتا لسلوك املستهلكني.
أدى منو حركات محاية املستهلكني يف العامل وخاصة الغريب منه إىل وجود   املستهلك:  االهتمام املتزايد حبركات محاية  3-2

حاجة ملحة لفهم كيف يتخذ املستهلكون قرارات االستهالك اخلاصة هبم. ابإلضافة إىل حتديد كافة العوامل اليت تؤثر 
ق املتزايد للتوجه االجتماعي للتسويق فرض يف قراراهتم الشرائية واالستهالكية من تلك السلعة أو اخلدمة. كما أن التطبي

 
 67-66كاسر نصر املنصور ،مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 .  18-17، ص ص 2004، داروائل للطباعة والنشر، االردن ،04حممد ابراهيم عبيدات ،سلوك املستهلك مدخل اسرتاتيجي، ط  2
 .20حممد ابراهيم عبيدات،مرجع سبق ذكره ،ص  3
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على الكثري من املمارسني واألكادمييني التسويقيني إتباع املنهجية العلمية يف تنفيذ دراسات سلوك املستهلك، وذلك 
 هبدف إنتاج وتقدمي سلع وخدمات ابلكميات والنوعيات واألسعار املناسبة. 

ملي املتزايد بقضااي البيئة وتلوثها والنقص املتزايد يف مصادر الطاقة واملواد أدى االهتمام العا  االهتمامات البيئية:  3-3
اخلام، أدى ابملنتجني واملسوقني وصانعي القرار، إلدراك بعض اآلاثر السلبية إلنتاج بعض املنتجات، وطرق توزيعها 

خلية واخلارجية على حد سـواء، ولقـد ، العبوات، املخلفات، النفاايت... على بيئة اإلنسان الداالكيماوية(  )كاملنظفات 
كشفت دراسات وحبوث املستهلكني اليت مت إجنازها على العديد من التجاوزات واملمارسات املضـرة ابملستهلك مما دفع 

 إىل زايدة االهتمام مبثل هذا النوع من الدراسات واألحباث. 
للربح  3-4   اهلادفة  للمؤسسات غري  التسويق  البيئية على أنشطة املؤسسات غري : دفع تشابك وأتأمهية  العوامل  ثري 

اهلادفة للربح، إىل االهتمام اجلدي بتطبيق مفاهيم التسويق احلديث. حيث أن املؤسسات غري اهلادفة للربح واجهت وما 
ستمرار،  زالت تواجه منذ العديد من السنوات، مجلة من املشاكل اليت ترتبط يف نواح كاملواصفات والنفقات، واليت تتزايد اب

ابإلضافة إىل تركيز مدركات حسية سلبية تكونت، وتراكمت لدى املستهلكني املستهدفني حول ضعف مستوى اخلدمات 
وأسعارها اليت تقدمها تلك املؤسسات غري اهلادفة للربح. فعلى سبيل املثال تلجأ بعض اجلامعات اخلاصة واملستشفيات 

لى خدماهتا. ففي السنوات القادمة ستكون دراسات لتصميم وتنفيذ دراسات واألندية واليت تشهد اخنفاضا يف اإلقبال ع
املستهدفني  املستهلكني  من  العديد  جلذب  التسويقية  االسرتاتيجيات  تلك  تصميم  النهائي  هدفها  سلوكية  تسويقية 

 خلدماهتا. 
ول معظم الدول وخاصة النامية لقد أدى تزايد عدد اخلدمات وتنوعها يف العامل إىل حت   تزايد عدد اخلدمات وتنوعها:  3-5

منها إىل التحول إىل اقتصاد السوق حيث أصبح من الواضح أن لدى مقدمي اخلدمات والسلع الكثري من املشاكل 
واألمور اليت جيب التعامل معها مبوضوعية من خالل دراسات دقيقة إلمكاانت الشراء للمستهلكني يف السوق املستهدفة. 

ف بكوهنا غري ملموسة، وال ترى وال تسمع وال ختزن، مبقتضى توافر مجلة من املعلومات عن ونظرا لكون اخلدمات تتص
 املدركات احلسية للمستهلكني املستهدفني واجتاهاهتم وأذواقهم حنو ما يطرح هلم منها. 

اليت لديها تقارب تعد االهتمامات اليت تبديها بعض األجهزة احلكومية وخاصة تلك  :  االهتمامات احلكومية املركزية  3-6
مع مصاحل املستهلكني من األمور اليت أدت إىل تطور االهتمام بدراسة سلوك املستهلك حبيث هتدف إىل سن وتعديل 

 التشريعات املرتبطة ابملستهلك حلماية املواطن على اعتبار أن اإلنسان هو راس املال. 
اليب اإلحصائية، والتطور املستمر يف أساليب مجع لقد أدى تقدم األس:  تقدم األساليب اإلحصائية واحلاسوبية  3-7

وومعاجلة املعلومات، ومن خمتلف األنواع، إىل تسهيل حتليل كافة البياانت املنشورة واألولية، واملرتبطة بسلوك املستهلك،  
 - ئلة  فقد مكن احلاسوب على سبيل املثال، الباحثني يف جمال سلوك املستهلك من معاجلة وختزين وحتليل كميات ها

 املعلومات، املرتبطة ابلعديد من الظواهر.
أدركت أغلبية الشركات أمهية الدخول إىل األسواق األجنبية، وذلك من :  احلاجة املتزايدة لدخول األسواق اخلارجية  3-8

ق خالل تصدير الفائض من إنتاجها، أو استخدام املستهلكني لسلعها يف أكثر من سوق حالية أو جديدة، إما عن حتقي
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اهلدف املشار إليه سابقا فكان من أهم أسبابه عدم وجود بياانت كافية ودقيقة عن األسواق املستهدفة، األمر الذي 
حيتم على إدارة املؤسسات املعنية املبادرة إىل إجراء ذلك احلكم والنوع من الدراسات اهلادفة لتحديد أولوايت وعادات 

املستهدفة اخلارجية  األسواق  قرارات االستهالك يف  على  العاملية  السوق  البيئية يف  العوامل  أتثري كافة  إىل  ، ابإلضافة 
املستهلكني وتفضيالهتم، وعلى نوعية أو مضمون عناصر املزيج لتسويقي لالسرتاتيجية الواجب إتباعها من قبل الشركة 

 املعنية ابلتصدير.
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 املطلب الثاين: ماهية قرار الشراء 
يعترب الزبون احملور األساسي للعمليتني اإلنتاجية والتسويقية وهدفهما حيث أن سلوك املستهلك هو املعيار الذي ميكن 
من خالله احلكم على جناح أو فشل أي مؤسسة يف إشباع حاجات ورغبات زابئنها، هلذا جيب على كل مؤسسة القيام 

ظاهرة اختاذ قرار شراء املنتوج واخلدمات املقرتح وحماولة معرفة األسباب اليت أدت بعدول املستهلك آخر عن بدراسة  
الشراء، وذلك لكون املنتجات واخلدمات موجهة أساسا إليه لتحقيق أقصى إشباع لرغباته وحاجاته املختلفة، من أجل 

يف أماكن توفر البيئة النفسية واملادية املناسبة الختاذ القرار   ذلك يسعى املكلفون ابلتسويق إىل عرض املنتجات واخلدمات 
  الشرائي للمستهلك.

 .مفهوم قرار الشراء -1
تتميز عملية إختاذ قرار الشراء إبجراءات عديدة وذلك لوجود عوامل خارجية وداخلية تؤثر على الفرد املستهلك هذا ما 

 ي سنتطرق إىل أهم التعاريف لعملية اختاذ قرار الشراءجيعل هذه العملية أكثر صعوبة وتعقيدا، وفيما يل
املنصور  وعرفه     نصر  واإلنفاق كاسر  العادل  املنطقي  للسعر  وصوال  عقلية  حماكمة  خالصة  هو  الشراء  قرار  ان   "

 1االستهالكي املتوازن وإشباع احلاجات على أكمل وجه ". 
عملية اختاذ قرار الشراء كذلك أهنا اخلطوات   " ان  حممد جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسفوعرف كل من    

 2واملراحل اليت مير هبا املشرتي يف حالة القيام ابالختيارات حول أي من املنتجات اليت يفضل شرائها ".
" ان قرار الشراء يعين اختيار بديل من بدائل   منصور الغايل  العامري، طاهرصاحل مهدي حمسن  وعرف كل من    

متعددة يف سبيل حتقيق هدف معني، وهبذا فإننا ميكن أن نالحظ وجود ثالثة أركان للقرار وال ميكن أن يكون كذلك 
 إذا غاب أي منه : 

 ال قرار هنا.فعندما يكون هناك بديل واحد أو طريق واحد البد من سلوكه نكون جمربين على ذلك و وجود البدائل:  *    
إن وجود البديل لوحده ال يكفي بل البد من وجود حرية يف االختيار أي من تلك البدائل وإذا مل حرية االختيار:  *   

 توجد هذه احلرية فنكون جمربين على بديل معني وأيضا لن يكون هناك قرار. 
  3.عل القرارات عمال عبثياإن وراء كل قرار هدف يسعى لتحقيقه وإن عدم وجود اهلدف جيوجود اهلدف: *   
"على انه املفاضلة بني البدائل، أي عملية اختيار أفضل البديل الذي يليب   D.Darpy et P. Volleوعرف كل من    

 4حاجة الفرد بشكل أفضل ". 
 
 انواع قرار الشراء  -2

 
 .65-64كاسر نصر املنصور، مرجع سبق ذكره، ص ص ، - 1
 . 103، ص  2007دار املناهج للنشر والتوزيع، االردن، حممد جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، سلوك املستهلك ، - 2
 .302-301، ص ص 2014، عمان ،04صاحل مهدي حمسن العامري ،طاهر منصور الغايل، االدارة واالعمال، دار وائل للنشر، طبعة  - 3

4 - D.Darpy et P. Volle: comportement du consommateur (concept et outil), Dunod, Paris 2003, P 260 . 
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املنتجات واخلدمات املشرتاة هناك عدة أنواع من قرارات الشراء وإن هذه االختالفات تعود إىل طبيعة ونوعية  
 1وكذلك أمهية قرار الشراء وآاثره املستقبلية، وفيما يلي نذكر بعض هذه األنواع : 

عندما يواجه املستهلك مشكلة اختيار منتج ما وال تتوفر لديه معلومات كافية، قد تعود إىل :  قرار الشراء املعقد  2-1
ارتفاع السعر وأمهية القرار من الناحية املالية، ووجود خماطرة وغياب التجربة واخلربة واحلاجة إىل جهد كبري يف البحث 

ة للمستهلك، وهذا النوع من القرار ال يتم تكراره  عن املعلومات، ومنه تكون عملية اختاذ قرار الشراء معقدة ابلنسب
 ابستمرار  

هو السلوك الذي يتم بطريقة روتينية وبشكل سريع عادة ما حيدث يف حالة شراء   قرار الشراء املعتاد ) الروتيين (:  2-2  
ا يكون املنتجات األقل تكلفة ذات سعر منخفض، وال تتطلب بذل جهد كبري من أجل احلصول عليها، وأن شراءه

 متكرر ومستمر. 
املنتجات اجلديدة هي اليت تقدم أول مرة للسوق، وال توجد معلومات كافية عنها   قرار شراء املنتجات اجلديدة:  2-3 

ومل يسبق للمستهلك أن قام بشرائها، لذلك يعمل املختصني يف جمال التسويق على تكثيف األنشطة الرتوجيية من أجل 
املنتجات اجلديدة، وذلك من خالل القرار الذي يتخذه كي يصبح مستخدما أو مستعمال   دفع املستهلك إىل تبين هذه

 . إايها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 . 143ص  2007، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، 02محيد الطائي، حممود الصميدعي وآخرون، األسس العلمية للتسويق احلديث، الطبعة  - 1
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 مراحل عملية قرار الشراء املطلب الثالث: 
ختتلف مراحل عملية الشراء لدى املستهلك من حالة إىل حالة، ولعل ذلك االختالف يعود ابألساس إىل أمهية 

املشرتاة من قبل املستهلك ومدى تكرارها يوميا، وتتكون عملية اختاذ املستهلك للقرار الشرائي من   او اخلدمة   السلعة
مير وهبا املشرتي لشراء سلعة أو خدمة، ويظهر النموذج أن اختاذ القرار الشرائي  تنحصر بني    جمموعة من املراحل اليت

)املركبة االدراكية، املركبة العاطفية، املركبة السلوكية او قرار   : يف  تندرج ينطوي على عدد من العمليات السيكولوجية  
واليت تعترب هامة ملخطط الربامج الرتوجيية، حيث أهنا تؤثر على عملية اختاذ املستهلك للقرار الشرائي ، وسلوك     الشراء(

 ما بعد الشراء، وفيما يلي شرح هلذه العوامل : 
مقرنتها مع و   دمة املؤسسة جودة اخل  حول   اليت ميتلكها املستهلك  املعلومات الالزمة  وتتمثل يف  املركبة االدراكية:  -1

خدمات األخرى املنافسة هبدف تقييمها واملقارنة بينها . هذه األخرية متثل نتيجة ملرحلة مجع املعلومات حول    املؤسسات
 . املتاحة  املوسسات

اختاذ القرار الشرائي، عندما يدرك املشرتي أن لديه مشكلة أو حاجة تعد أوىل اخلطوات يف    إدراك املشكلة  تعد      
يسعى إىل إشباعها وقد يتحقق اإلدراك من خالل منبه داخلي لدى اإلنسان أو خارجي حميط به ففي احلالة األوىل 

لة الثانية فإن يكون العطش واجلوع...، حاجة داخلية للفرد يتحسسها ويرغب يف جتاوزها عرب عملية اإلشباع، أما احلا 
 .1احلاجة تكون مثارة بواسطة منبه خارجي وقد يكون ذلك عرب وسائل الرتويج املختلفة 

جتاه املنتج الذي يرغب   ستهلكعندما تتحقق اإلاثرة لدى امل  البحث عن املعلومات  أتيت مرحلةوبعد حتديد احلاجة      
، لكي يقرر على او اخلدمةلومات ذات الصلة ابملنتج يف احلصول عليه إلشباع حاجاته، فإنه يبدأ يف البحث عن املع

ضوئها اختاذه لقرار الشراء وخباصة ما إذا كان املنتج غري متوفر أمامه يف تلك اللحظة أي أنه خيزن احلاجة اليت يريدها 
املصا املعلومات من  أن حيصل على هذه  املناسب وميكنه  الوقت  املعلومات عنها يف  در يف ذاكرته ويسعى إىل مجع 

املصادر اخلرية  املستهلك(  العامة )مجعيات محاية  املصادر  أو  البيع(  التجارية )رجال  املصادر  أو  )العائلة(  الشخصية 
 )اجلهات املتحققة من االستخدام(. 

جبمع املعلومات يصبح يف موقف اختاذ  ستهلكبعد أن يقوم امل  متثل نتيجة ملرحلة تقييم البدائل:  املركبة االدراكية -2
اليت ميكن أن ينظر   السلع واخلدماتالقرار، وهنا تبدأ عملية تقييم البدائل وتبدأ هذه العملية عن طريق حتديد جمموعة  

إليها املستهلك عند اختاذه للقرار، ويطلق على هذه اجملموعة اسم اجملموعة املثارة وحىت إذا كان هناك عدد كبري من 
  2عادة ما يقتصرها على جمموعة صغرية حمدودة للمقارنة بينها.  ستهلكدائل املتاحة أمام املالب

إىل مستوى من الثقة ابحللول املطروحة، فإهنم يقومون ابختاذ   املستهلكبعد أن يصل  :    املركبة السلوكية )قرار الشراء(  -3
قرار الشراء واختيار البديل املناسب وفق ما يعتقدون، حيث انه يف هذه املرحلة يتم اختاذ القرار ابختيار البديل الذي 

 
 .92،ص  2006اتمر البكري، التسويق أسس ومفاهيم معاصرة،، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 1

 .132،ص  2003، 2004إمساعيل السيد ونبيلة عباس، التسويق،، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  - 2
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ت التسويق  سهيل مهمة حيقق للمستهلك أقصى منفعة وإشباع ممكن أبقل تكلفة واقل درجة خماطرة، وعلى مسؤويل 
املستهلك ابختاذ قراره وذلك بتوفري بياانت كافية حىت يتمكن من اختاذ القرار بثقة كبرية، ومدى جناح القرار يتوقف 

على أساس اجلودة والسعر، مما يتطلب   او اخلدمات    على ما يتمتع به املستهلك من كفاءة متكنه من مقارنة تلك السلع
 الشراء.  الوقت الكايف قبل الوصول إىل قرار

واإلشباع املطلوب،   تطلعاته للجودة مبقارنة نتائج اختاذ قرار الشراء مع مستوى  وبعد عملية الشراء يقوم املستهلك        
 مما أيدي اىل عدم ففي حالة عدم حتقيق الرضا واإلشباع املطلوب، فإن ذلك سوف يقود إىل عدم إشباع احلاجات،  

حث عن املعلومات، ومجعها هبدف حتديد احللول املمكنة واختيار بديل مناسب، تكرار الشراء أي أهنم سيعودون إىل الب
ولكن يف حالة حتقيق الرضا واإلشباع للحاجات وحتقيق التوازن املطلوب فإن األفراد سوف يكتسبون معلومات وخربة 

 دا.مالئمة وتتكون لديهم قناعة اجيابية جتاه البديل مما جيعل احتمالية احلصول عليه ممكنة ج
إذن فاملستهلك يشرتي املنتجات األفضل حسب رأيه، واليت تعمل على إشباع حاجاته وبعد ذلك سوف يقوم بتقييم   

أداء السلع واخلدمات ويقارهنا بتوقعاته عن أدائها. وتكون نتيجة عملية التقييم إما: األداء كما هو متوقع، أفضل أو أقل 
غري راض عن السلعة أو اخلدمة بعد الشراء واالستهالك، وابلتايل إما يتكون وهبذه احلالة إما يكون املستهلك راض أو 

لديه والء أو موقف سليب جتاه السلعة أو اخلدمة والعالمة التجارية وهنا يتوجب على رجال التسويق قياس درجة رضا 
مليا من خالل مقارنة األداء الزابئن واملستهلكني عن السلع واخلدمات املباعة هلم. وميكن حتديد هذا الرضا وقياسه ع 

 الوظيفي املتوقع للسلعة أو اخلدمة ابألداء الفعلي هلا، أي : 
 * يتحقق الرضا: إذا كان األداء الفعلي للسلعة أو اخلدمة مساوي أو أفضل من توقعات املستهلك.  

 . 1* يتحقق عدم الرضا: إذا كان األداء الفعلي للسلعة أو اخلدمة اقل من توقعات املستهلك

 
 .2014، عمان ،02إحسان دهش جالب وهاشم فوزي دابس العبادي، التسويق وفق منظور فلسفي واملعريف معاصر ،الوراق للنشر والتوزيع ،الطبعة  - 1
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 الفصل: خالصة 
إن حتقيق جودة اخلدمة من األهداف اليت متكن أي مؤسسة خدماتية من الوصول إليها، وهي متثل معيار درجة تطابق  

 األداء الفعلي مع توقعات الزابئن وبشكل مستمر مما يضمن الرضا الداعم للمستهلك. 
ع إلطار تشريعي وتنظيمي يضمن القواعد اليت تطبق وتعترب جودة اخلدمة كمحصلة من األبعاد املتصلة فيما بينها وختض 

 على جتارة اخلدمات ومحاية املستهلك ابستهالكها للخدمة ابلنظر جلودهتا. 
األساليب  من  وحتقيق مستوى خدماهتا ابستخدام جمموعة  تطوير  على  اخلدماتية  املؤسسات  من  العديد  لذا حترص 

الزابئن، تنمية ثقافة تنظيمية تدعم اجلودة، وجود تعهد أو   اوىشككاإلستخدام املستمر للدراسات والبحوث، حتليل  
 التزام إداري حنو جودة اخلدمة وغريها من األساليب اليت تساهم بشكل كبري يف الوصول إىل جودة اخلدمة. 

تشبع حاجاته، ويسعى املستهلك دائما إىل إشباع حاجاته ورغباته وإنفاق موارده احملددة على شراء السلع واخلدمات اليت  
وتتم عملية اإلشباع واإلنفاق على السلع واخلدمات بصورة عقالنية وفق عملية منطقية يقوم هبا املستهلك واملتمثلة يف 
إختاذ القرار الشرائي وتتم وفق عدة مراحل واحملددة أساسا يف كل من املركبة االدراكية املتضمن المتالك املستهلك جمموعة 

ملعرفة خصائص جودة اخلدمة مث املركبة العاطفية املتضمنة لتفضيل املستهلك احدى املؤسسات   من املعلومات الالزمة
املأخوذة بعني االعتبار كنتيجة ملرحلة تقييم البدائل، ويف األخري املركبة السلوكية املتضمنة المتالك املستهلك لنية شراء 

 بتعديل سلوكه مثل قيود امليزانية أو عدم التوفر... إخل خدمة، اليت سترتجم يف سلوك فعلي ما مل تتدخل عوامل كفيلة  
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 متهيد: 

  إىل جوانب الدراسة امليدانية من خالل التطرق يف املبحث األول إىل منهجية الدراسة امليدانية   الفصل الثاينيتطرق    
األساليب اإلحصائية و   مجع البياانت احملددة يف االستبيان   ةق ي، وصف وسيلة وطر تضمن لكل من تصميم وسائل القياس املو 

ل وصف خصائص العينة وتقييم مدى موافقة أفراد العينة حول املعتمدة واملتمثلة يف كل من االحصاء الوصفي من أج
التحليل العاملي من أجل لنعمد فيما بعد اىل تقييم وسائل القياس اخلاصة ابلدراسة ابعتماد  ،  عبارات قياس كل متغري

اخلاصة   لقياس وسيلة ا صدق وثبات أتكيد  من أجل    والتحليل االعاملي التوكيدي   تقييم اهليكلة األولية لوسائل القياس  
 كما تطرقنا إىل املؤشرات اإلحصائية الوافية الختبار فرضيات الدراسة .   .ابلدراسة

أما املبحث الثاين تضمن نتائج الدراسة التطبيقية املتعلقة بوصف خصائص عينة الدراسة ومدى موافقة مفردات العينة 
ياس متغريات الدراسة ويف األخري اختبار ومناقشة تقييم هيكلة ومصداقية وسائل ق،  على كل عبارة ملتغريات الدراسة

 .النتائج
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 منهجية الدراسة امليدانية :  املبحث األول

الدراسة مبختلف جوانبها   املتبعة   يف إطار هذا املبحث سنتطرق إىل منهجية  املنهجية  يف مبجتمع والتعر   ، بعرض 
، وكذا عرض ملتغريات ب واألدوات املستخدمة يف الدراسةالدراسة واألسالي ، ابإلضافة إىل منوذج الدراسة وعينة الدراسة

 وفيما يلي توضيح كل جانب . ، الدراسة وحتليلها

  تصميم وسائل القياس اخلاصة ابلدراسة: املطلب األول

، يف هذا اإلطار كان لزاما تصميم كل ملنهجية املهمة ملصداقية الدراسةتعترب عملية تصميم وسائل القياس من املراحل ا  
 قرار الشراء    مركبات  وأيضا املتغري التابع املتمثل يف من وسيلة القياس للمتغري املستقل املتمثل يف جودة اخلدمة  

اجلانب يتمثل املتغري املسقل يف الدراسة يف جودة اخلدمة. هذه االخرية وكما مّت االشارة اليها يف   : املتغريات املستقلة -1
النظري أن قياسها سيكون وفق مقياس االداء الفعلي الذي حيدد جمموعة من األبعاد اليت تسمح بتقييم جودة اخلدمة 

االستجابة، املوثوقية واالتصال، وفيما يلي التعريف االجرائي ومؤشرات ،  واحملّددة يف الدراسة يف كل امللموسية، االعتمادية
 قياس كل بعد. 

امل   :امللموسية   1-1 اليت تساهم يف  متثل اجلوانب  الدراسة يف كل من جاذبية املظهر اخلدمة  جودة    ادية  واحملّددة يف 
اخلارجي والداخلي، مدى هتيئة قاعة االستقبال، توفر حضرية السيارات جيدة، مالئمة نقاط بيع اخلدمة وأيضا توفر 

  أذانه.   (1)خرية موضحة يف اجلدول  املرافق الصحية املالئمة واملظهر احلسن ملقدمي اخلدمة.هذه اال
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 مؤشرات قياس امللموسية  :( 1)اجلدول 

 .   املظهر اخلارجي  ملبين  املؤسسة جذاب -
 التصميم والديكور الداخلي للمؤسسة جذاب.  -
 قاعة االستقبال مهيئة  بشكل جيد.  -
 .   جيدةحضرية السيارات للمؤسسة   -
            أماكن تواجد نقاط بيع املؤسسة راقية.                  -
 مهيئة بشكل جيد.)احلمام، املرحاض(  املرافق الصحية للمؤسسة   -
 مظهر مقدمي اخلدمة حسن.  -

 

اليت تتمثل يف مدى وفاء املؤسسة املقدمة للخدمة بوعودها اليت وعدت هبا عمالئها خبصوص مستوى :  اإلعتمادية   1-2
، حيث مّت قياسها من خالل أربعة مؤشرات مرتبطة ابداء اخلدمة بشكل صحيح، اعتماد عدة اجلودة املتضمن خلدماهتا

  أذانه.   (2)وكالء لتقدمي اخلدمات، التغطية اجليدة وتقدمي العروض اجلديدة. هذه االخرية موضحة يف اجلدول  

 مؤشرات قياس االعتمادية  :( 2)اجلدول 

 

 تؤدي املؤسسة خدماهتا من املرة األوىل بشكل صحيح  -
 تعتمد املؤسسة على عدة وكالء لتقدمي خدماهتا  -
 . مستوى التغطية جيد يف كافة األماكن  -
 املؤسسة بشكل مستمر عروض جديدة. تعرض   -

 

 

حيث    املستهلكمدى قدرة املؤسسة على تقدمي اخلدمة بصورة فورية ومتقنة وفقا ملا يتطلع له   اليت متثل  االستجابة:   1-3
مّت قياسها من خالل تسعة مؤشرات بداية من حسن االستقبال، مث توفر اخلدمة وسهولة احلصول عليها والتعامل املالئم 
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تؤشر عن االستجابة اجليدة من احلرص على مع ظروف االكتظاظ ويف األخري التصرفات املرتبطة مبقدي اخلدمة الىت  
 تقدمي النصائح إلختيار اخلدمة   ،املطروحة  العرض الوايف للخدمة املقدمة، االجابة الوافية لألسئلة  

 أذانه.   (3)هذه االخرية موضحة يف اجلدول   .واجلدية يف التعامل مع الشكاوياملالئمة  

 مؤشرات قياس االستجابة :( 3)اجلدول 

 االستقبال يف املؤسسة جيد .  -
 خدمات املؤسسة متوفرة لدى معظم وكالئها املعتمدين .  -
 . )عدم تعقيد اإلجراءات للحصول على اخلدمة (إجراءات احلصول على اخلدمة بسيطة    -
 . مقبول ما يتم احلصول على اخلدمة يف وقت ةعاد -
 . اوقات االكتظاظتوفر املؤسسة نوافذ خدمات إضافية يف   -
 . حيرص مقدمي اخلدمة على العرض الويف للخدمات املقدمة -
 املطروحة .   االجابة الوافية لألسئلة مقدمي اخلدمة على  حيرص  -
 حيرص مقدمي اخلدمة على تقدمي النصائح إلختيار اخلدمة املالئمة .  -
 . يتعامل مقدمي اخلدمة جبدية اتمة يف معاجلة الشكاوي املقدمة   -

 

هذه األخرية حمّددة يف العوامل املرتبطة ابلكفاء   للثقة. تعين مدى امتالك املؤسسة لعوامل جتعلها أهال    :  املوثوقية  1-4
)الثقة يف االداء(، النزاهة ) الصدق وااللتزام ابلوعود املعلنة( واللطف الذي يعرب عن االهتمام مبصلحة الزابئن . هذه 

 أذانه.   (4)يف اجلدول  واملوضحة    (Girvie et Corchia, 2002)االخرية مّت قياسها من خالل وسيلة قياس  
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 مؤشرات قياس املوثوقية  :( 4)اجلدول 

 التعامل مع هذه املؤسسة يشعرين ابألمان.  -
 لدي ثقة يف جودة خدمات هذه املؤسسة  -
 . شراء خدمات هذه املؤسسة ضمان  -
 هذه املؤسسة صرحية مع زابئنها. -
 .هذه املؤسسة صادقة )أمينة( مع زابئنها -
 هذه املؤسسة هتتم مبصاحل مبصاحل زابئنها -
 قنية.املؤسسة جتدد خدماهتا وفقا للتطورات العلمية والت -
 اعتقد أن هذه املؤسسة يف حبث مستمر لتحسني استجاابهتا حلاجات الزبون .  -

 

لى البقاء ابتصال دائم  اليت تعمل ع ابستعمال الوسائل املختلفة   القدرة على احلوار املستمر مع الزبون  :  االتصال  1-5
، حيث مّت قياسها من خالل التواصل يف الوقت املناسب حول كل جديد مرتبط خبدماهتا، االعالم املسبق مع الزبون 

 أذانه.   (5)يف اجلدول  موضحة للزبون على االحداث الطارئة، سهولة التواصل مع مقدمي اخلدمة. هذه االخرية 

 مؤشرات قياس االتصال  :( 5)اجلدول 

 اجلديدة يف الوقت املناسب تعلن املؤسسة عن خدمتها   -
 تعلم املؤسسة مسبقا عن االعطال أو املشاكل الطارئة -
 من السهل التواصل مع مقدمي اخلدمة من خالل اهلاتف، االميايل واملوقع االلكرتوين  -

 

 الشراء يتحدد املتغري التابع للدراسة يف قرار الشراء، حيث مّت قياسه من خالل مركبات موقف  :  املتغري التابع  - 2

 اعتمدان على منطق أساسي يتمثل يف أن أفراد العينة الذين أقدموا علىاليت تسبق قرار الشراء الفعلي. بعبارة أخرى،  
 موقف املستهلك احملّدد بدورها يف كل من املركبة االدراكية، العاطفية والسلوكية.، كان  عملية شراء فعلية خلدمة املؤسسة
 كل مركبة.   وفيما يلي مفهوم ومؤشرات قياس
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خدمات املؤسسة نتيجة للمعلومات اليت   تتضمن مدى اعتقاد املشرتي بكفاءة :  ملوقف الشراءاملركبة اإلدراكية    2-1
 . هبدف تقييمها واملقارنة بينهاميتلكها أو عمد اىل مجعها قبل الشراء حول املؤسسة و/ أو املؤسسات األخرى املنافسة 

املستهلك املعلومات الالزمة من أجل أو مجع    و/   اليت توضح امتالك  ؤشراتلذلك مت قياس هذه املركبة من خالل امل 
 أدانه  (6)واملوضحة يف اجلدول    املقارنة بينهاتقييمها و 

 مؤشرات قياس املركبة االدراكية ملوقف الشراء :( 6)اجلدول 

 :ىل مجع املعلومات حولإقبل الشراء كانت لدي و/ أو عمدت 

 جمموعة اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة.  -

 اخلصائص املميزة للخدمات اليت تقدمها املؤسسة.  -

 تقدمها املؤسسات املنافسة.اخلدمات اليت   -

 حاجايت. قبل الشراء، اعتقدت أن خدمات هذه املؤسسة يف مستوى  -

 

اليت مت شراؤها مقارنة أداء خدمة املؤسسة  فضلية أباملستهلك    اعتقاد  تتضمن: الشراءملوقف  عاطفيةاملركبة ال  2-2
لذلك مت قياسها من   البدائل.. هذه األخري متثل نتيجة ملرحلة تقييم  قبل الشراء  األخرى املشاهبة  خدمات املؤسسات 

اليت مت شراؤها   خدمات املؤسسة كان متأكد أو معتقد أن ،  قبل الشراء  املستهلكتؤكد على أن    مؤشراتخالل 
  أدانه (7) واملوضحة يف اجلدول    ،املؤسسات املنافسةاألفضل من بني  

 ملوقف الشراء  العاطفيةمؤشرات قياس املركبة  :( 7)اجلدول 

 أن: ، اعتقدت أو كنت متأكد من  قبل الشراء

 اتصال، اإلنرتنت..( من املنافسني.) أكثر  تقدم خدمات    املؤسسة -
 من املنافسني.   تروجيية أحسنتقدم عروض    املؤسسة -

 اسعار خدمات املؤسسة مقبولة مقارنة جبودهتا.   املؤسسة -
  املنافسني.موثوقية من    أكثر  املؤسسة التعامل مع   -
 ابملنافسني. حرصا للتواصل مع زابئنها مقارنة    أكثر  املؤسسة -
 من املنافسني.  أكثرتعتمد نقاط بيع خلدماهتا   املؤسسة -
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ء  شرا القبل  املؤسسة    خدمةشراء  أو إرادة قوية لامتالك املستهلك نية    تتضمن  :  ملوقف الشراء  سلوكيةاملركبة ال  2-3
هذه األخرية اليت مت اعتبارها .  أو استلزم األمر بذل جمهودات إضافية من أجل شرائها  /و  حىت بوجود بدائل مماثلة  الفعلي،

ا بتفوق  املستهلك  العتقاد  خالل    .ملؤسسةنتيجة  من  قياسها  مت  االختيار لذلك  لتقدمي   اعتبارها  واالستعداد  األول 
 أدانه  (8)تضحيات نقدية وجسدية واالنتظار أكثر، واملوضحة يف اجلدول  

 مؤشرات قياس املركبة االدراكية ملوقف الشراء :( 8)اجلدول 

 

 قبل الشراء كانت املؤسسة اختياري االول.  -

 قبل الشراء كنت مستعد لدفع سعر مرتفع للحصول على خدمات املؤسسة.  -

 املؤسسة. قبل الشراء كنت مستعد لبذل جهد إضايف للحصول على خدمات   -

 قبل الشراء كنت مستعد لالنتظار اكثر للحصول على خدمات املؤسسة.  -
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 طريقة مجع البياانت وصف  :  املطلب الثاين

جيد وأن البياانت   امليدانية مت اجنازها بشكل يتطرق املطلب الثاين إىل إطار مجع البياانت من أجل التأكد من أن الدراسة  
 عينة الدراسةجمتمع و ، حتديد  وصف وسيلة وطريقة مجع البياانت، لذلك نتطرق يف إطار هذا العنصر إىل  اجملمعة وافية

 . توزيعهاحيثيات  و 

من الزمة  الاانت  البياعتمدان يف إطار الدراسة وسيلة االستبيان من أجل مجع  :  وصف وسيلة وطريقة مجع البياانت  -1
 :(1  )أنظرالملحقأساسية    تضمن اإلستبيان أربعة حماور   حيث، أجل اختبار صحة فرضيات الدراسة

الفئة   دة يف كل من اجلنس، الفئة العمرية ، احملدّ سئلة املتعلقة ابلبياانت الشخصيةتضمن بعض األ  :احملور األول  1-1
 . األجرية واملستوى التعليمي

من حتديد املتعامل، من قام بعملية  تضمن احملور اسئلة مرتبطة مبؤسسة اإلتصاالت الىت تتعامل معها : احملور الثاين  1-2
 عدد سنوات التعامل مع املؤسسة.و  الشراء )من أجل تصفية العينة من املستجوبون الذين مل يقومو بعملية(

لقياس املتغري املستقل احملّدد يف األبعاد اخلمسة جلودة اخلدمة واملتمثلة يف:   أسئلة مرتبطة   تضمنلث:  الثااحملور    1-3
 ( .   31-29) واالتصال    (  28 -21) الثقة    ، (20 - 12)االستجابة   ( 9 -8) االعتمادية   (7-1)امللموسية  

االدراكية   يف: املركبة، واملتمثلة  األبعاد الثالثة ملوقف الشراءاملتغري التابع احملّدد يف  تضمن عبارات لقياس  :  احملور الرابع   1-4
 . ( 45 -42)  واملركبة السلوكية   (  41 -36) املركبة العاطفية    ،(  35 -32) 

، مت اعتماد سلم تغري من خالل األبعاد املشكلة لهمن أجل قياس مدى موافقة املستهلك على عبارات قياس كل م  
 ليكرت اخلماسي املوضح يف اجلدول أدانه 

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة 

1 2 3 4 5 
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نتائج واقعية وموضوعية البد من التحديد الدقيق جملتمع الدراسة من أجل الوصول إىل :  حتديد جمتمع وعينة الدراسة  -2
الدراسة   موضوع  يف هذا اإلطار وابعتبار أن   .يار العينة اليت تتطلبها الدراسةوبطريقة واضحة لكي يتسىن للباحث اخت

 راد ــــــــــيف جمموع األفعلى أن جمتمع الدراسة يتحدد    قرار الشراء، فإنه يظهر جليا    علىجودة خدمة االتصاالت   يهتم أثر
املالكني لشرحية االتصاالت  للمتعاملني األساسني يف السوق الوطنية ) اوريدو، جيزي وموبيليس(، لكن حتت قيد أن 
يكونوا املشرتين الفعلني. هذا التحديد يعزى اىل منطق قياس قرار الشراء للدراسة، حيث ارتكزان على منطق أساسي 

جلودة على قرار الشراء يكون من خالل وجود قرار الشراء الفعلي . هذا االخري تسبقة نية الشراء متمثل يف أن أتثري ا
)املركبة السلوكية(، اليت هي بدورها نتيجة لتفضيل املؤسسة مقارنة ابملنافسني  )املركبة العاطفية(، اليت هي بدورها نتيجة 

 نتظرة )املركبة االدراكية(. العتقاد املستهلك بكفاءة املؤسسة يف اشباع حاجاته امل

ملثل نسب توزيعها وفقا واب،  بنسبة مبيعات كل شرحية اتصاالت لكل مؤسسةلكن عدم توفران على املعلومات املتعلقة    
صائص واخل  التحديد اإلحصائي لعينة الدراسة  ، فإنه تعذر علينامستواهم التعليمي ومستوى أجورهم  ، ألعمارهم

، من خالل اعتماد القاعدة اليت تنص على أن كل عبارة من عمدان إىل اختيار عينة مالئمةلك  . لذ الواجب توفرها
. هذا ما يعين أن احلد األدين املقبول للعينة مالحظات أو اجاابت  ( 5) االستمارة جيب أن يقابلها على األقل  

 .(  225=  5*  45) يتحدد يف  

 ، حيث مت اعتمادبرانمجفقد اعتمدان الطريقة االلكرتونيةيع االستبيان  ابلنسبة لعملية توز :  طريقة توزيع االستبيان   -2
Google Forme   على (  انستغرام ..... إخل    - التواصل االجتماعي ) فيسبوك  مواقع  لتصميم االستبيان وتوزيعه يف

 ( 363)متكننا من مجع    حيث    ، 2021  أوت   14إىل    أوت  07. يف الفرتة املمتدة بني    مستوى مدينة برج بوعريريج
املستجوب مل يكن   ألن  ،من االستباانت املرفوضة    %(  11.8)واملمثلة  لنسبة    منها  (43)لكن مت استبعاد    ،  استبان 

.   %(  88.2)  واملمثلة  لنسبةاستمارة    (320)  الصاحلة للتحليل كانتأما نسبة االستباانت    املشرتي الفعلي للشرحية.  
 لكفاءة املعاينة.  القاعدة السابقة الذكر هذا ما مسح بتحقيق شرط  
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 املطلب الثالث: األساليب اإلحصائية 

املتمثلة يف مقاييس النزعة املركزية، طرق ومؤشرات و  يتطرق املطلب الثالث إىل الوسائل اإلحصائية املتعلقة يف الدراسة   
 فرضيات الدراسة.   معامالت اختبارويف األخري    االستكشايف والتوكيديالتحليل العاملي  

الوصفي  -1 من   :اإلحصاء  احملّددة يف كل  املركزية  النزعة  مقاييس  اعتماد  إىل  عمدان  العينة  هبدف حتديد خصائص 
ابملثل ومن أجل حتديد مدى موافقة أفراد العينة جتاه مؤشرات القياس لكل من املتغري املستقل التكرارات والنسب املئوية، و 

أفراد    وصف اجاابتوالتابع، عمدان إىل اعتماد مقاييس النزعة املركزية احملّددة يف كل من املتوسط احلسايب من أجل  
س التشتت احملّددة يف االحنراف املعياري من أجل ومقايي،  العينة جتاه مؤشرات قياس كل من املتغري املستقل والتابع  

 حتديد مدى تشتت اجاابت االفراد جتاه كل مؤشر قياس عن وسطها احلسايب. 

لتحديد درجة املوافقة ألفراد عينة الدراسة املوضح   أما حتديد درجة املوافقة على مؤشرات القياس مّت اعتماد سلم ليكرت  
 أدانه.   ( 9) اجلدوليف  

 مستوايت اإلجابة ملقياس ليكرت اخلماسي  :( 9)اجلدول 

 املستوى   
غري موافق 

 بشدة
 موافق بشدة  موافق حمايد غري موافق

  5 -4.21 4.20 -3.41       3.40 -2.61    2.60 -1.81 1.80 -1 املتوسط احلسايب 

 

هبدف تقييم وسائل القياس عمدان إىل تطبيق التحليل العاملي االستكشايف وفق   :  االستكشايفالتحليل العاملي    -2
طريقة املركبات األساسية اليت هتدف إىل إجياد الرتكيبة العاملية من خالل الكشف عن عدد صغري نسبيا من املتغريات 

منها. يف هذا االطار وقبل مباشرة التحليل العاملي ( اليت متثل متثيال كافيا للعالقات البينية لعدد كبري  )العباراتاملقاسة  
االستكشايف، جيب أوال التأكد من مالئمة مصفوفة االرتباطات للمتغريات املقاسة. هذا األخري يكون من خالل تفحص 

 املتمثلة يف: و   توفر شروط مالئمة مصفوفة االرتباطات للتحليل العاملي 

 ؛ (0.00001صفوفة أكرب من )جيب أن تكون القيمة املطلقة حملّدد امل -

  (0.50α>)  دال احصائيا (Test de sphéricité de bartletجيب أن يكون اختبار ابرتليت ) -
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حيث أن املعاينة ،  (0.50من )أكرب    (kaiser-Meyer-Olkinأولكني )  -ماير   - جيب أن يكون اختبار كيزر  -
مالئمة   ( 0.90-0.80)،  ( مالئمة املعاينة جيد 0.70-0.80)هبا،    س ال أبمالئمة املعاينة    (0.50-0.70)احملصورة ما بني  

 تدل على مستوى جدير ابلتقدير.   (0.90املعاينة متميز واليت تتعدى ) 

حيث يتم رصدها يف ،  (0,50)  أكرب من  عبارة() املعاينة لكل متغري مقاس  جودة مقياسجيب أن يكون  يف األخري    -
 أولكني.   - ماير   - نفس احملاكات لكيزر   . السالبة  اخلالاي القطرية ملصفوفة معامالت االرتباطات اجلزئية

تطبيق إحدى طرق التحليل العاملي و   بعد التأكد من صالحية مصفوفة االرتباط للتحليل العاملي أتيت خطوة اختيار   
 Analyse en)   نعتمد طريقة املكوانت األساسية أو الرئيسيةللكشف عن اهليكلة العاملية الكامنة، يف إطار دراستنا  

Composant Principales.)   احملددة يف )األبعاد(  العوامل  عدد  طريقة  اعتمدان  للعوامل  االستخراج  طريقة  أما 
  ( Varimax)التدوير العمودي وفق طريقة الفارمياكس  مّت اعتمادالنظري لكل من املتغري املستقل والتابع. كما   اإلطار 

التسويقية الدراسات  اعتمادا يف  العوامل أو ما يسمى ابهليكلة االكثر  تبسيطا ملكوانت مصفوفة  الطرق  ، كوهنا أكثر 
يتشبع كل متغري  التالية: جيب أن  الثالثة  توفر بدورها على اخلصائص  أن  اليت جيب  البسيطة. هذه األخرية  العاملية 

ط، جيب أن يتضمن كل عامل على األقل تشبعني مرتفعني، ويف األخري جيب )عبارة( تشبعا مرتفعا على عامل واحد فق
 من الصفر( أما املتوسطة فيجب أن تكون اندرة.   )قريبةأن تكون أغلب التشبعات إما مرتفعة أو منخفضة  

ن الرتاكمي املفسر، أخريا ومن أجل اإلستقرار واالحتفاظ ابلرتكيبة العاملية املالئمة، عمدان إىل اعتماد مؤشر نسبة التباي  
وأيضا   ( 0.50)فقط ابملؤشرات اليت حققت نسبة تباين مفسر أكرب من    مع شرط االحتفاظ  %60احملّدد يف دراستنا،  

 ( 0.50النصف ) من    أقل البواقيملصفوفة   (0,05)  البواقي الكبرية اليت تتعدى   نسبةجيب أن تكون  

بعد االنتهاء من املرحلة االستكشافية اليت مسحت بتحديد اهليكلة العاملية األولية لوسائل   :التحليل العاملي التوكيدي  -3
مرحلة متقدمة وضرورية مقارنة ابملرحل االستكشافية يف إطار عملية   هذه األخرية  القياس، أتيت املرحلة التوكيدية هلا.

 التحليل العاملي التوكيدي ف تسمح ابملصادقة على القياسات النفسية لوسيلة القياس.  ث حي البحث،

 القياس ائل  وس   وصدق  ثباتتفحص    العامة،   اهليكلة العاملية األولية من خالل تفحص جودة املطابقة  أتكيداىل  يهدف  
 املدرجة يف الدراسة. 

لبارامرتات   تقديرها يف  اخلطية اليت ترتكز    ربعات الصغرىاملمن أجل اجناز التحليل العاملي التوكيدي مّت اعتماد مقاربة   
أكثر يف اجناز تقدير ابرا مرتات النموذج )تعظيم دقة  كفاءةب  تتميز  ، حيث(covariance)التغاير  النموذج على حتليل  
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 اعتمدان،  املتمثلة يف درجة احلرية، التشبعات، االرتباط والتغاير، تباين اخلطأ  النموذجمرتات  تقدير ابرا. أما  التقديرات(
الباحثني   (maximum de vraisemblance (ML))   صىـــــــ األقاالحتمال   طريقة من  العديد  هبا  أوصى  اليت 

  . Amos22  على برانمجابالعتماد    . هذااألخرىللخصائص واالجيابيات املتفردة اليت تسمح هبا مقارنة ابلطرق  

  (10)واجلدول    االقتصاديةو   مؤشرات املطابقة املطلقة تتمثل يف كل من    األكثر استخداما أما ابلنسبة ملؤشرات املطابقة     

 بكل صنف ومستوى قبول املطابقة. املرتبطة   أدانه يوضح املؤشرات

 العامة مؤشرات جودة املطابقة :(10)اجلدول 

 قبول املطابقة مستوى   اسم املؤشر  

لقة 
املط

قة 
طاب

امل
 

 . 1- 3  قيمتها حمصورة يف اجملال (Cmin /df)  النسبة االحتمالية ملربع كاي
 تدل على مطابقة جيدة   (1,)   قيم املؤشر األقل من (RMR)جذر متوسط مربعات البواقي مؤشر 

 .(90,) جيب أن يكون مساوي واألفضل أكرب من  (GFI)  مؤشر حسن املطابقة
 ( 90,)جيب أن يكون مساوي واألفضل أكرب من    (AGF) مؤشر حسن املطابقة املصحح

 غري كافية (08,-1,) معقولة وبني  (05,- 08,) مطابقة جيدة، بني (05,)  أقل من  (RMSEA)  القرتابا اجلذرالرتبيعي ملتوسط 

بقة
ملطا

ا
ا  

دية
صا

القت
 

 مطابقة جيدة   (95,) أكرب و  مطابقة معقولة  (90,)  أكرب من (CFI) مؤشر املطابقة املقارن

 مطابقة جيدة.  تدل على (90,)قيمه اليت تتجاوز (NFI)   ومؤشر املطابقة املعياري 

   مطابقة جيدة  (95,) أكرب و  مطابقة معقولة  (90,)  أكرب من (TLI ) لويس -مؤشر  اتكر 

 

. هذا ما يستدعي لنموذج الدراسة  املطابقة العامة اجليدةمن النادر يف الدراسات امليدانية احلصول على  ير أنه  
طريقة   اعتمدان احداث بعض التعديالت يف النموذج من أجل حتسني  أكرب قدر ممكن من املطابقة. يف هذا االطار  

بني تؤشر على االخنفاض املتوقع يف قيمة مربع كاي، إذا ما مّت  إضافة أو إلغاء قيود ما  اليت    (MI)مؤشرات التعديل
 متغريات النموذج. 

الذي جنده   Joreskög (1971)املقرتح من     مؤشر الثبات الرتكييب    ، نعتمدثبات وسائل القياس أما ابلنسبة ملؤشر   
جرت   حيثوكونه يرتكز على نتائج التحليل التوكيدي.    ،لكثرة مؤشرات القياسألنه أقل حساسية  ،  Rhôحتت تسمية  
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وفق املعادلة العامة   هيتم حسابحيث  ،  على ثبات وسيلة القياس   تؤشر (70,)كرب من  األ   Rhô  قيمة   اعتبارالعادة  
 التالية:

 ميثل قيم اخلطأ املرفق لكل مؤشر   iمؤشرات القياس على عواملها؛  أو ارتباط  : متثل تشبعات iحيث: 

معامل االرتباط لكل مؤشر قياس بعاملها، املستخرج من مصفوفة يكون من خالل    صدق وسيلة القياستفحص  ما  أ  
الذي يعرب عن متوسط التباين   vcRhôالصدق التجاوري  وأيضا مؤشر    (. 0.50العوامل، الذي جيب أن يكون أكرب من )

يتم   ، حيث  (0.50العامل ومؤشرات القياس املرتبطة به، حيث جيب أن تكون قيمة املؤشر أكرب من )املستخرج ما بني  
 وفق املعادلة العامة التالية:  هحساب

هبدف اختبار الفرضيات املتعلقة ابلعالقات ما بني متغريات الدراسة نعتمد املعامالت   اختبار الفرضيات:  وسائل  -3
 املعيارية التالية: 

حيث جيب أن تكون ذات داللة معنوية عند مستوى داللة   (، 1-0)معامل االحندار: قيمها حمصورة ما بني اجملال    -1
 . ( t<0.05أو)   (5%)

ميثل نسبة التباين املفسر يف املتغري التابع، حيث جيب أن يكون ذات داللة معنوية عند مستوى   : R²معامل التحديد    - 2
 (. F<0.05أو )   ( 5%) داللة  
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 عرض ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية املبحث الثاين:  

اإلجيايب جلودة اخلدمة على قرار الشراء، وجب يف املقام األول اختبار دف بلوغ هدف الدراسة املتمثل يف أتكيد التأثري  هب
الشروط  إحدى  الدراسة  ملتغريات  موثوقية  ذات  قياس  وسيلة  تطوير  يعترب  هذا  قبل  لكن  املقدمة،  الفرضيات  صحة 

ل ذلك عمدان يف البداية إىل اعتماد التحليل العاملي االستكشايف األساسية ملصداقية النتائج املتوصل إليها. من أج
لتقييم اهليكلة األولية وأتكيد مصداقية  كل  وسيلة قياس. مث عمدان يف املرحلة الثانية إىل اختبار صحة الفرضيات، 

 لنعمد يف األخري إىل مناقشة نتائج الدراسة.

 ومتغريات الدراسةاملطلب األول: وصف خصائص عينة الدراسة 

يتطرق املطلب األول من هذا املبحث إىل حتديد خصائص عينة الدراسة وفقا للمتغريات الشخصية احملددة يف كل من   
املستوى التعليمي. كما يتطرق إىل حتليل مدى موافقة أفراد العينة على  املتغريات  و   اجلنس، الفئة العمرية، الفئة الدخل

 ملستقل والتابع. املقاسة لكل من املتغري ا

الدخل             كما و   مت توزيع األفراد حسب متغري اجلنس، السن، املستوى التعليمي  :  وصف خصائص عينة الدراسة  -1
 :  (2أنظرامللحق    )  يلي

   .منها إانث 42,8 %و  من أفراد العينة ذكور، %  57,2حسب اجلنس:  جند أن ما نسبته    1-1

،  40)  -31  (للفئة العمرية من  %  47,5،  30)  -20  (للفئة العمرية من    %40حسب الفئة العمرية: جند ما نسبته    -2

 سنة.   40األكثر من   للفئة العمرية % 12,5ونسبة  

واألفراد   %16.9حسب فئة الدخل: نالحظ أن األفراد الذين مستوى دخلهم أقل من ثالث ماليني ميثلون نسبة    -3
ماليني   6،أما األفراد الذين مستوى دخلهم أكرب من    %64.1ماليني( ميثلون نسبة    6و  3الذين يرتاوح دخلهم بني)  

 . %19.1ميثلون نسبة  

نسبتهم    -4 الذين مبستوى اثنوي  األفراد  أن  التعليمي: نالحظ  املستوى  و %36.9حسب  ميثلون ،  الذين  األفراد  أن 
 .  %12.5بينما أصحاب الدراسات العليا نسبتهم    %50.6املستوى اجلامعي نسبتهم  

 40ونسبة  ،  للمؤسسة جيزي   % 29.1،  للمؤسسة أوريدو   %30.9حسب اسم مؤسسة االتصاالت: جند ما نسبته    -5
 للمؤسسة موبيليس.  %
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  17.5 لألفراد الذين تعاملوا مع املؤسسة ألقل من سنة    %7.2جند ما نسبته  :  حسب سنوات التعامل مع املؤسسة  -6

 3ألكثر من    للذين تعاملوا مع املؤسسة  %  75.3ونسبة    ، )  سنة  3-1أكثر    من   (  للذين تعاملوا مع املؤسسة      %
 سنوات.  

هبدف حتديد املوقف العام ألفراد العينة حول كل متغري مقاس للمتغري املستقل والتابع، :  اثنيا: حتليل حماور االستبيان
سنعمد إىل اعتماد مؤشرات اإلحصاء الوصفي احملّددة يف كل من املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل متغري مقاس. 

 . ((3)امللحق  أنظر  )وفيما يلي نتائج التحليل.  

أدانه، أن املتوسط   (11)يظهر من خالل اجلدول     للمتغريات املقاسة املرتبطة أببعاد جودة اخلدمة:التحليل الوصفي    -1
( مبتوسط 7الملموسية  العبارة )  املرتبة األوىل    وقد احتلت  3.165بلغ    أببعاد جودة اخلدمةالعام لفقرات البعد املتعلق  

 .   2.390( يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب قدره  1االعتمادية العبارة ) يف حني جاءت  3.615حسايب قدره  
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 نتائج التحليل الوصفي للمتغريات املقاسة املرتبطة أببعاد جودة اخلدمة  :(11اجلدول )

بعد 
ال

ط   املتغريات املقاسة لكل بعد  
وس

املت
سايب

احل
ف   

حنرا
اال

ري 
ملعيا

ا
ب   

لرتتي
ا

جة  
 در

سب
ح

فقة 
املوا

 

فقة 
املوا

جة 
در

 

سية 
لمو

امل
 

 حمايد 8 95666. 3.365 1امللموسية

 موافق  5 88990. 3.434 2امللموسية

 حمايد 7 96319. 3.387 3امللموسية

 موافق  6 1.0470 3.416 4امللموسية

 حمايد 7 89223. 3.387 5امللموسية

 1.2735 2.590 6امللموسية

3 

غري  
 موافق 

 موافق  1 89884. 3.615 7امللموسية

دية 
تما

الع
ا

 

 موافق  25 1.0974 2.390 1االعتمادية

 حمايد 11 1.0320 3.121 2االعتمادية

 1.0857 2.584 3االعتمادية

24 

غري  
 موافق 

 حمايد 5 1.0709 3.321 4االعتمادية

جابة 
الست

ا
 

 موافق  4 89735. 3.440 1االستجابة

 موافق  5 84657. 3.434 2االستجابة

 موافق  2 91966. 3.525 3االستجابة

 موافق  3 94354. 3.496 4االستجابة

 حمايد 23 99835. 2.635 5االستجابة
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 حمايد 14 99497. 3.201 6االستجابة

 حمايد 9 1.0071 3.337 7االستجابة

 حمايد 10 98773. 3.334 8االستجابة

 حمايد 17 1.1078 3.181 9االستجابة

الث
ــــــــــــــ 

ـــــــــــــــ
 قة 

 موافق  11 1.0225 3.285 1الثقة

 حمايد 15 1.0620 3.193 2الثقة

 حمايد 13 98253. 3.262 3الثقة

 حمايد 21 1.0705 3.065 4الثقة

 حمايد 20 1.0714 3.070 5الثقة

 حمايد 22 1.0651 2.982 6الثقة

 حمايد 16 1.0496 3.183 7الثقة

 حمايد 19 1.0628 3.096    8 الثقة

ــــــــــاالت
 صال

 حمايد 12 98009. 3.265 1االتصال

 1.1710 2.384 2االتصال

26 

غري  
 موافق 

 حمايد 18 1.1076 3.109 3االتصال

 3.1647 االحنراف املعياري العام و  املتوسط احلسايب  

 

1.01793 

 
 

 

 

أبعاد جودة يف إجاابت أفراد العينة حول     1.018قدره   املنخفض ابحنراف معياري عامكما بني اجلدول أيضا التشتت  
 بفقراته  هذا ما يعكس التقارب يف وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول موافقتهم على هذا املتغري.   اخلدمة
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 يف اجلدولمن خالل مالحظة النتائج املوضحة    قرار الشراء:  وقفالتحليل الوصفي للمتغريات املقاسة املرتبطة مب  -2
، يف حني جاءت 3.684قدره    ( احتلت املرتبة األوىل مبتوسط حسايب 4املركبة االدراكية  أدانه، جند أن العبارة )  (12)

الدراسة موافقون ما أفراد عينة    وهذا يعين أن،  2.875( يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب قدره  1  املركبة السلوكيةالعبارة )
يدل على رضاهم يف عملية اختاذ القرار الشرائي. كما يبني اجلدول أيضا أن التشتت املنخفض يف إجاابت أفراد عينة 
الدراسة حول موافقتهم على هذا املتغري ويشري اجلدول إىل تقارب قيم املتوسطات احلسابية، وبشكل عام يتبني أن هناك 

 سة حول عملية احتاذ القرار الشرائي.موافقة ألفراد عينة الدرا

 التحليل الوصفي للمتغريات املقاسة املرتبطة مبركبات موقف الشراء نتائج  : (12)اجلدول 

 املتغريات املقاسة لكل بعد  البعد
املتوسط  
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

ب  
حس

ب 
لرتتي

ا
فقة 

املوا
جة 

در
 

مستوى  
درجة  
 املوافقة 

ركبة
امل

 
كية 

إلدرا
ا

 

 حمايد 6 96644. 3.3875 1اإلدراكية املركبة 

 موافق 5 94488. 3.4000 2اإلدراكية املركبة 

 حمايد 7 1.02842 3.3562 3اإلدراكية املركبة 

 موافق 1 85852. 3.6844 4اإلدراكية املركبة 

 موافق 2 97327. 3.6094 5اإلدراكية املركبة 

فية 
عاط

ة ال
ملركب

ا
 

 موافق 4 1.06304 3.4312 1املركبة العاطفية

 حمايد 11 1.11635 3.2125 2املركبة العاطفية

 حمايد 8 1.01120 3.3438 3املركبة العاطفية

 حمايد 11 1.02048 3.1750 4املركبة العاطفية

 حمايد 10 96672. 3.2156 5املركبة العاطفية

 موافق 3 1.02017 3.5000 6املركبة العاطفية
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ركبة
امل

 
وكية 

سل
ال

 

 حمايد 13 1.12118 2.8750 1السلوكية املركبة 

 حمايد 10 1.03828 2.9188 2السلوكية املركبة 

 حمايد 12 1.08386 2.9719 3السلوكية املركبة 

 حمايد 6 96644. 3.3875 4السلوكية املركبة 

   1.012 3.298 االحنراف املعياري العام و  املتوسط احلسايب
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 وسائل القياس اخلاصة ابلدراسة   مـصـــــــــداقية هيكـــــــــــلة و   متقيي   :ثاينالاملطلب  

د يف املركبات قرارا الشراء احملدّ جودة اخلدمة احملّدد يف مخسة أبعاد  وموقف  تضمنت الدراسة وسيليت قياس لكل من     
وكما مّت التوضيح ن تقيم وسيلة قياس  والسلوكية، حيث أاكية، العاطفية  الثالثة ملوقف املستهلك احملددة يف املركبة االدر 

طات للمتغريات املقاسة تتضمن يف البداية تفحص َتوفُر شروط مالئمة مصفوفة االرتبايف املبحث األول هلذا الفصل،  
التحليل  لكل متغري مث  امل،  اركبات  العاملي االستكشايف وفق طريقة  احملددة يف  العوامل  الطار األساسية، طريقة عدد 

 النظري وأيضا من أجل حتديد الرتكيبة البسيطة عمدان إىل اختيار طريقة الفارمياكس. 

احملّددة يف اإلطار   جلودة اخلدمة تضمنت وسيلة القياس    : جودة اخلدمةوسيلة قياس    مـصـــــــــداقيةهيكـــــــــــلة و   تقييم  -  1
. هذه األخرية امللموسية، االعتمادية، االستجابة ، املوثوقية واالتصالاحملّددة يف كل من  أبعاد أساسية،    مخسة النظري  

 . (4) امللحق  أنظر    )   .والتوكيدي  ستكون موضوع التحليل العاملي االستكشايف 

وكما مّت التوضيح يف املبحث األول هلذا الفصل، قياس  التقيم وسيلة  :جودة اخلدمة  هيكـــــــــــلة وسيلة قياس    تقييم  1-1
العاملي ، مث التحليل  طات للمتغريات املقاسة لكل متغريتتضمن يف البداية تفحص َتوُفر شروط مالئمة مصفوفة االرتبا

رتكيبة األساسية، طريقة عدد العوامل احملددة يف اإلطار النظري وأيضا من أجل حتديد الركبات  االستكشايف وفق طريقة امل
 .((1 - 4))امللحق  .البسيطة عمدان إىل اعتماد طريقة الفارمياكس

، أن هذا الفصلمن   سابقضيح يف املبحث ال كما مّت التو : تفحص مالئمة مصفوفة االرتباطات لبداية التحليل العاملي  -
يتضح أن مصفوفة بداية التحليل العاملي مرتبط بتوفر الشروط األربعة يف مصفوفة االرتباط للمتغريات املقاسة. حيث  

 : حيث أن   متغري مقاس تتوفر على الشروط الضرورية لبداية التحليل العاملي االستكشايف،  ( 31)االرتباطات املتضمنة لــ  

 ؛ (1,93)لـ  واملساويةختتلف عن الصفر   القيمة املطلقة حملّدد مصفوفة االرتباطات  -

مما يعين ،    ( Sig :,000)مصفوفة االرتباطات ختتلف عن مصفوفة الوحدة، كون اختبار برتليت دال إحصائيا    أيضا-
 رفض الفرضية الصفرية لصاحل الفرضية البديلة املتضمنة أن مجيع معامالت االرتباط ختتلف عن الصفر؛ 

أن  - املعاينة    كما  اختبار كفاءة  االرتباطات  العامة  نتائج  مصفوفة  مالئمة  املقاسةتؤّكد  التحليل   للمتغريات  ملباشرة 
 ؛   جديرة ابلتقديرعن كفاءة   تعرّب   (KMO =,938)   نتائج اختبار  كون العاملي،  
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اي القطرية وابملثل مصفوفة معامالت االرتباط اجلزئية السالبة تؤّكد ذلك، كون قيم معامالت االرتباطات اجلزئية للخال  -
 من متميزةواليت تعرّب بدورها عن كفاءة معاينة  ،(832,- 964,)، حيث تنحصر ما بني  (50,)تفوق    ملصفوفة االرتباطات

 . جديرة ابلتقدير إىل

لوسيلة قياس جودة مسار التحليل العاملي إىل مركبات أساسية  :  جودة اخلدمة وسيلة ل  مركبات أساسيةالتحليل إىل   -
املرتبطة ببعد امللموسية، أيضا املتغريين املقاسني رقم   ( 7،  6،  5،4)البداية حذف املتغريات املقاسة  تضمن يف  اخلدمة،  

احملّددة يف  واالستجابة، لسبب اخنفاض قيمة الشيوع أدىن من العتبة الدنيااملرتبطني على التوايل ببعدي االعتمادية   (2)
 ..(67,669)هذا ما مسح بتحديد نسبة تباين كلي مفسر جيدة واملساوية لــ  . (50,)بـ  الدراسة

( على 5( و ) استجابة  4الناجتة عن التعدبل تضمنت تشبع مؤشري قياس )اعتمادية    ماسيةغري أن الرتكيبة العاملية اخل  
بعدين غري البعد االصلي واملتمثلني على التوايل يف بعدي االتصال وامللموسية . هذا ما يطرح مشكلة تسمية االبعاد 

 االخرية، لذلك ومن أجل التخلص من هذا النقص عمدان إىل حذف املؤشرين. 

 مسح التعديل األخري من حتديد هيكلة مخاسية  العوامل تتوفر على كل شروط الرتكيبة البسيطة، بنسبة تباين  يف األخري  
قيم الشيوع للمتغريات املقاسة أكرب من العتبة الدنيا، أدانها تساوي    كل  ،.(69,436)واملساوية لــ كلى مفسر جيدة  

 ، أدانها تساوي (50,)بـ  أيضا يف الدراسةاحملّددة   للمتغريات املقاسة أكرب من العتبة الدنيا  التشبعات  كلأيضا  .(549,)
تؤّكد بدورها ،  (23%)املساوية إىلو أقل من النصف     (05,)  نسبة البواقي الكبرية اليت تتعدى كما أن نتائج   .(525,)

 كفاية العوامل املستخرجة. 

مركبات   إىلاملتحصل عليه بعد التحليل  جلودة اخلدمة  القياس    منوذج  :جودة اخلدمة  قياس    وسيلة  ثبات وصدقتقييم    1-2
رتكيبة عاملية أولية خبمسة عوامل ستكون موضوع التحليل التوكيدي لتفحص جودة املطابقة؛ ثبات ومصداقية  أساسية ب

 .((2  -4))أنظر امللحق  هذه الرتكيبة وفق املؤشرات السابقة الذكر.  

يكون وفق   اخلدمة جلودة  تقدير جودة املطابقة لنموذج القياس  :جودة اخلدمةقياس  لوسيلةتقييم جودة املطابقة العامة  -
  (13)األصناف مؤشرات املطابقة املطلقة واالفتقار لالقتصاد املرتبطة هبا لتقييم جودة املطابقة العامة املوضحة يف اجلدول  

 .يف الصفحة املوالية
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 مؤشرات املطابقة العامة لنموذج قياس جودة اخلدمة : (13)اجلدول 

 االفتقار لالقتصادمؤشرات  مؤشرات املطابقة املطلقة 

 النموذج األويل  مستوى املطابقة احملقق

CMIN/DF P RMR RMSEA GFI 

AGFI 

 

 

CFI TLI NFI 

3,386 ,000 ,060 ,086 ,826  ,786 0,885 ,871 ,845 
 ت  مستوى املطابقة بعد التعديال

1,938 ,000 .047 ,054 ,928 ,903 ,962 ,955 ,926 

 

 أغلب  ، فإن  ((0,1)  أقل من  ) املقبولة    اجلذر الرتبيعي ملتوسط االقرتابوابستثناء قيمة مؤشر  أعاله    يتضح من اجلدول    
يتعلق األمر ابملطابقة غري الكافية   جودة اخلدمة، دون املستوى املطلوب. قياس    نموذج املطابقة العامة ل  نتائج قيم مؤشرات

كل من مؤشري املطابقة العامة احملّددين يف كل من مؤشري وأيضا     (RMSEA)  جذر متوسط مربعات البواقيملؤشر  
  (0,90)بـ   احملددة أقل من العتبة الدنيا  وكل مؤشرات االفتقار لالقتصاد    حاملطابقة املصحّ   وخاصة مؤشرحسن املطابقة 

املطابقة  التعديالت املقرتحة من أجل تعديال  ( 7)هذا ما استدعي إجـــــــــــــــراء  .  لقبول مستوى  ت متتالية وفقا جلدول 
 .حتسني جودة املطابقة للنموذج 

املطلقة: تؤّكد التحسن الواضح يف مؤشرات املطابقة    ، األخري التعديل  ، بعد ت املطابقة العامةتفحص نتائج قيم مؤشرا   
    (0,05)األقل من    اجلذر الرتبيعي ملتوسط االقرتابمؤشر    قيمة  ؛  [ 3  -1]   د حمصورة يف اجملال احملدّ  كاي تربيع    قيمة
بدورها عن مستوى مطابقة   تؤشر  مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي قيمة  أيضا  ؛جدا عن مستوى مطابقة جيدة  تؤشر
 .مطابقة جيدة ن يؤشران ع  (0,90)األكرب من  ح املطابقة املصحّ  و حسن املطابقة هذا على غرار قيمة مؤشري  . جيدة
لويس ومؤشر  –اتكر ،  املطابقة املقارن    مؤشرات املطابقة التزايدية، حيث قيمة كل من  قيمة مؤشر حتسنت أيضا كما  

   عن مستوى مطابقة جيدة. ؤشرت   (0,90)األكرب من  املطابقة املعياري  

جودة مطابقة جيدة لبياانت العينة   نخالصة النتائج احملققة يف قيمة مؤشرات املطابقة العامة بعد التعديل تدل ع    
 . اخلدمةجلودة  القياس   منوذج . وفيما يلي تفحص ثبات ومصداقية  للنموذج املفرتض
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على غرار النتائج االجيابية ملؤشرات املطابقة العامة لنموذج   :جودة اخلدمةمطابقة ومصداقية منوذج قياس  جودة  تقييم    -
 .أدانه  (14)، فإنه ابملثل نتائج مؤشرات ثبات وصدق منوذج القياس اجيابية واملوضحة يف اجلدول    جودة اخلدمة قياس  

 جودة اخلدمة ثبات وصدق منوذج قياس  : (14)اجلدول 

 االرتباط  مؤشر القياس  العامل 

 

الثبات   تباين اخلطأ 
 Rhoالرتكييب 

  الصدق التجاوري
Rho vc 

 امللموسية 

 407, 744, 1  امللموسية

 142, 905, 2  امللموسية 635, 852,

 433, 730, 3  امللموسية

 االعتمادية 
 464, 783, 1 االعتمادية

,773 ,665 
 333, 846, 3 االعتمادية

 االستجابة 

 492, 622, 4 االستجابة

,847 ,530 

 568, 600, 6 االستجابة  

 346, 806, 7 االستجابة 

 376, 792, 8االستجابة

 471, 718, 9االستجابة

 املوثوقية 

 618, 704, 2 املوثوقية

,852 ,673 

 417, 793, 3املوثوقية

 329, 811, 4املوثوقية

 346, 835, 5 املوثوقية

 االتصال 
 333, 842, 1 االتصال

,839 ,645 
 229, 872, 3 االتصال

 575, 913, 369, 520, امللموسية 
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جودة 
 احلدمة 

 445, 629, االعتمادية 

 050, 917, االستجابة 

 158, 882, املوثوقية 

 297, 770, االتصال 

 

 ؛(520,) إىلتساوى    دانها أ،   (50,)كل االرتباطات أكرب من    -

  ؛ (773,)   إىل تساوى    دانهاأ  (70,)   امل أكرب من و لعمؤشر الثبات الرتكييب لكل ا  قيم  -

 . (530,)   إىل تساوى    دانهاأ (50,)   أكرب من الصدق التجاوري     مؤشر قيم    -

مؤشرات   (3)ـ  ب  امللموسية   مؤشر قياس، حيث  (16)بـ    املو عمخسة  املكون من  جودة اخلدمة    منوذج قياسيف األخري  
 ( 1)، كما هو موضح يف الشكل    (2)و االتصال بـ    (4)ـ  ب؛ املوثوقية    (5)ـ  ب؛ االستجابة   (2)االعتمادية بــ    ؛قياس

 . جودة اخلدمة   لقياس    ذات مصداقية  أدانه
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 جودة اخلدمة نتائج التحليل التوكيدي لنموذج قياس :(1)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احملّددة يف   موقف الشراءتضمنت وسيلة قياس  موقف املستهلك الشرائي :  وسيلة قياس    مـصـــــــــداقيةهيكـــــــــــلة و   تقييم  -2
ابملركبة االدراكية اليت تؤشر عن معلومات املشرتي حول العالمة اإلطار النظري ثالثة أبعاد أساسية، حيث يرتبط األول  

السلوكية اليت   ابملركبة والثالث  ابملركبة العاطفية اليت تؤشر عن التفضيل الناتج من املفضالة بني البدائل  ، الثاين  قبل الشراء
لتحديد   . هذه األخرية ستكون موضوع التحليل العاملي االستكشايفتؤشر بدورها عن نية املشرتي التعامل مع املؤسسة

 (.(5)امللحق  أنظر  ) .اهليكلة األولية لوسيلة القياس، مث بعد ذلك أتكيد مصادقيتها من خالل نتائج التحليلي التوكيدي  

َتوفُر من  يف البداية أكد تعملية التقييم التتضمن    :موقف املستهلك الشرائيوسيلة قياس األولية ل يكـــــــــــلة اهل تقييم 1 -2
التحليل توضيح مسار  ، مث  طات للمتغريات املقاسة لبداية التحليل العاملي االستكشايف شروط مالئمة مصفوفة االرتبا 

 . .(( 1 -5)امللحق  ).مالئمة الرتكيبة العاملية املستخرجةالعاملي االستكشايف ويف األخري حتديد 
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صفوفة االرتباطات ملتفحّص شروط بداية التحليل العاملي    :تفحص مالئمة مصفوفة االرتباطات لبداية التحليل العاملي  -
 أن : مالئمة، حيث   للمتغريات املقاسة لوسيلة قياس موقف املستهلك الشرائي، يؤّكد

 ؛ (001,)لـ  واملساويةالقيمة املطلقة حملّدد مصفوفة االرتباطات ختتلف عن الصفر    -

مما يعين ،    ( Sig : ,00)مصفوفة االرتباطات ختتلف عن مصفوفة الوحدة، كون اختبار برتليت دال إحصائيا   أيضا   -
 االرتباط ختتلف عن الصفر؛ رفض الفرضية الصفرية لصاحل الفرضية البديلة املتضمنة أن مجيع معامالت  

أن  - املعاينة    كما  اختبار كفاءة  االرتباطات  العامة  نتائج  مصفوفة  مالئمة  املقاسةتؤّكد  التحليل   للمتغريات  ملباشرة 
 ؛ متميزةعن كفاءة معاينة   تعرّب (KMO =,874)   نتائج اختبار  كون العاملي،  

اي القطرية وابملثل مصفوفة معامالت االرتباط اجلزئية السالبة تؤّكد ذلك، كون قيم معامالت االرتباطات اجلزئية للخال  -
من جيدة  واليت تعرّب بدورها عن كفاءة معاينة  ،(781,- 926,)، حيث تنحصر ما بني  (50,)تفوق    ملصفوفة االرتباطات 
 . إىل جديرة ابلتقدير

لوسيلة قياس مسار التحليل العاملي إىل مركبات أساسية  : موقف الشراءوسيلة قياس  ل  مركبات أساسيةالتحليل إىل    -
( املرتبطني ببعد املركبة العاطفية وأيضا مؤشر القياس 6و    1البداية حذف مؤشري قياس )تضمن يف  موقف الشراء،  
لسبب اخنفاض قيم الشيوع املرتبطة    ،  ( 4)املركبة االدراكية  مثّ يف املرة الثانية حذف مؤشر القياس،  (1)املركبة السلوكية

تحديد هيكلة ثالثية العوامل تتوفر على بيف األخري    هذا ما مسح   .  (50,)ابملؤشرات دون العتبة الدنيا للدراسة احملّددة بــ  
قيم الشيوع للمتغريات املقاسة   كل؛  .(75,57)واملساوية لــكل شروط الرتكيبة البسيطة، بنسبة تباين كلى مفسر جيدة  

أقل من النصف    (05,)نسبة البواقي الكبرية اليت تتعدىكما أن نتائج    .(659,)أكرب من العتبة الدنيا، أدانها تساوي  
 تؤّكد بدورها كفاية العوامل املستخرجة. ، (24%)لـ  املساوية  و 

 

املتحصل عليه بعد ملوقف الشراء  القياس    منوذجموقف الشراء:    قياس  منوذجمـصــــداقية  جودة املطابقة و   تقييم  2  -2
موضوع التحليل التوكيدي لتفحص جودة سيكون  ثالثة عوامل،  رتكيبة عاملية أولية من  مركبات أساسية ب  إىل التحليل  

 (. (2 -5))امللحق    .املطابقة؛ ثبات وصدق هذه الرتكيبة

،  ( 15)املطابقة العامة املوضحة يف اجلدول  تفحص مؤشرات    :موقف الشراء  قياس  نموذجلجودة املطابقة العامة  تقييم    -
جودة مطابقة جيدة للنموذج املفرتض، حيث قيم كل املؤشرات اجيابية جدا مقارنة مبستوى قبول املطابقة لكل   تؤّكد
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جذر متوسط مؤشر  قيمة    ؛د اجملال احملدّ حمصورة يف    تربيع    كايقيمة مؤشر  ابلنسبة ملؤشرات املطابقة املطلقة،   :مؤشر
 اجلذر الرتبيعي ملتوسط   مؤشر قيمة  أيضا   ؛   جداجيدة  تدل على مطابقة   مربعات البواقي

 موقف الشراءلنموذج قياس  مؤشرات املطابقة العامة : (15)اجلدول 

 مؤشرات االفتقار لالقتصاد مؤشرات املطابقة املطلقة 

 النموذج األويل  مستوى املطابقة احملقق

CMIN/DF P RMR RMSEA GFI 

 

AGFI 

 

CFI TLI NFI 

2,267 ,000 ,050 ,063 ,954  ,921 0,976 ,966 ,958 

 

األكرب مــــــــــــــــــن  عياريحسن املطابقة امل و حسن املطابقة  وأيضا قيم كل من مؤشري    مقبولةتدل على مطابقة    االقرتاب
 جيدة. مطابقة ، تدل بدورها على  ( 0,90)

  املطابقة املقارن   ي  مؤشر أيضا كل قيم مؤشرات االفتقار لالقتصاد تدل على مستوى مطابقة جيدة، حيث قيمة كل من    
 -مؤشري اتكر مطابقة جيدة؛ هذا على غرار أن قيمة  على    األقصى االحتمالفق طريقة  اليت تدل  و ،    (0,95)أكرب من  

  مطابقة معقولة وجيدة على التوايل.  تدل بدورها علىاليت  و   (0,90)أكرب من    املطابقة املعياري و لويس  

. جودة مطابقة بياانت العينة للنموذج املفرتضخالصة النتائج احملّققة يف قيمة مؤشرات املطابقة العامة تّدل على      
 .وقف الشراءمل وفيما يلي تفحص ثبات وصدق منوذج القياس  

على غرار النتائج االجيابية ملؤشرات املطابقة العامة لنموذج قياس   الشراء:موقف  قياس    منوذج   صدقثبات و تقييم    -
 . اهــــــــــــــــأدن (16)، فإنه ابملثل نتائج مؤشرات ثبات وصدق النموذج اجيابية واملوضحة يف اجلدول  موقف الشراء
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 ثبات وصدق منوذج قياس موقف الشراء   :(16)  اجلدول

 مؤشر القياس  العامل 
 االرتباط 

 
 تباين اخلطأ 

 الصدق الرتكييب 

Rho 
 الصدق التجاوري

Rho vc 

 املركبة االدراكية 

 350, 790, 1اإلدراكية املركبة 

 235, 858, 2اإلدراكية املركبة  602 , 821,

 585, 667, 3اإلدراكية املركبة 

 املركبة العاطفية 

 540, 722, 2 املركبة العاطفية

,850 ,612 

 468, 789, 3 املركبة العاطفية

 368, 799, 4  املركبة العاطفية

 345, 817, 5 املركبة العاطفية

 املركبة السلوكية 

 350, 849, 2املركبة السلوكية 

 213, 896, 3املركبة السلوكية  748, 883,

 328, 848,    4املركبة السلوكية 

 

 ؛(722,) إىلتساوى    دانها أ،   (50,)كل االرتباطات أكرب من    -

  ؛ (821,)   إىل تساوى    دانهاأ  (70,)   امل أكرب من و لعمؤشر الثبات الرتكييب لكل ا  قيم  -

 . (602,)   إىل تساوى    دانهاأ (50,)   أكرب من الصدق التجاوري     مؤشر قيم    -

 (3)ـ  ب  املركبة االدراكية   مؤشرات قياس، حيث  (10)بـ    امل و عثالثة  املكون من  موقف الشراء    منوذج قياس يف األخري  
موقف لقياس    ذات مصداقية  أدانه  (2)، كما هو موضح يف الشكل    (3)و السلوكية بـ    (4)العاطفية بــ    ؛مؤشرات قياس

 .قرار الشراء   
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 موقف الشراءنتائج التحليل التوكيدي لنموذج قياس   :(2)الشكل 
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 : اختبار ومناقشة النتائج الثالثاملطلب  

بداية أتثري جودة خدمة  االتصاالت كمركب وأيضا من خالل أبعاده على سبيل التذكري هدفت الدراسة إىل اختبار    
احملددة يف الدراسة احلالية يف كل من امللموسية، االعتمادية، االستجابة، املوثوقية واالتصال على موقف الشراء احملّدد 

البيين للمركبات الثالثة.يف هذا   بدوره يف كل من املركبة االدراكية، العاطفية والسلوكية مع االخذ بعني االعتبار التأثري
االطار والعتبار أتثري جودة اخلدمة كمركب ومن خالل أبعادها مرتبطة بضبط بدابة العالقات البينية ملركبات موقف 
الشراء، فإن مسار اختبار الفرضيات يكون بداية من ضبط العالقات التأثريية البينية لالخرية، لنعمد فيما بعد اىل اختبار 

 (. (6))امللحق  تعلقة  بتأثري جودة اخلدمة و أبعادها على كل املركبات الثالثة.  تلك امل

 عامالت اهليكلية لنموذج العالقةمل املتعلقة ابالنتائج  ابلتأثــري البيين ملركبات موقف الشراء :  اختبار الفرضيات املتعلقة -1
 غرار   تـُــــــــــــــــــؤكِّد على   ،أدنـــاه(17)يف اجلدول، املوضحة ((1  -6))امللحق  مركبات موقف الشراء    بنيالتأثريية  

 نتائج اختبار الفرضيات املتعلقة ابلتأثــري البيين ملركبات موقف الشراء  :( 17) اجلدول

 املتغري التابع املتغري املستقل 
 معامل االحندار 

ß 

t 

 حملسوبة ا

t 

 جملــــدولة ا

معامل  
 التحديد 

2R 

F 

 حملسوبة ا

F 

 اجملـــــــدولة

 000, 157.82 332, 000. 12.563 576. املركبة العاطفية  املركبة االدراكية 

 املركبة االدراكية 
 املركبة السلوكية 

.108 1.635 .103 

,081 13.885 ,000 

 002. 3.154 208. املركبة العاطفية 

 

على املركبة   العاطفية ملركبة  االعاطفية و على املركبة    للمركبة االدراكية    ، لكل من  ياـــــــصائـــــــــــــــ إح  الدال    االجيايب التأثري  
لذلك    (  / t/0,05<103,=)  السلوكية، فإن ذلك املتعلق بتأثري املركبة االدراكية على املركبة السلوكية غري دال احصائيا

عمدان إىل حذف العالقة التأثريية بني املركبة االدراكية والسلوكية من وقبل تفحص صحة الفرضيات املتعلقة ابألخري،  
خاص ذلك املتعلق بتأثري املركبة العاطفية على املركبة   وبشكل  الشراءبني أبعاد موقف  أجل ضبط العالقات  التأثري  

 النتائج:   تـُــــــــــــــــــؤكِّديف الصفحة املوالية، حيث    (3)الشكل  و   (18)اجلدول  السلوكية، نتائج التعديل واملوضحة يف  
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بنسبة    العاطفية،  على املركبة    للمركبة االدراكية،  (  /t/001,>000,=)     ياـــــــصائـــــــــــــــإح  والدال   القوي   االجيايب التأثري    
 (.  / F/0,001 >000,=)  الدال إحصائـــــــــــــيا  .  األخريةتباين  من  (33,2) تفسري مساوية لـ  

 على املركبة السلوكية أتثري املركبة العاطفيةضبط   : (18)اجلدول 

 املتغري التابع املتغري املستقل 
 معامل االحندار 

ß 

t 

 حملسوبة ا

T 

 جملــــدولة ا

معامل  
 التحديد 

2R 

F 

 حملسوبة ا

F 

 اجملـــــــدولة

 000, 157.82 332, 000. 12.563 576. املركبة العاطفية  االدراكية املركبة 

 000, 24.965 073, 000. 4.996 270. املركبة السلوكية  املركبة العاطفية 

 

بنسبة    السلوكية،  على املركبة    للمركبة العاطفية  ،(   /t/0,001>000,=)    ياـــــــصائــــإح  والدالاملتوسط    االجيايبالتأثري     -
 (.   /F/ 001,>000,=) الدال إحصائـــــــــــــيا   ، تباين األخريةمن   (7,3) مساوية لـ  ضعيفة تفسري  

صحة الفرضية ، وابلتايل عدم    (  2)الفرضية الفرعية    صحة   وعدم  ،( 3و    1)  الفرضية الفرعية    هذه النتائج تؤكد صحة
 يلي: نتيجة لذلك ميكن التأكيد على ما    .الرئيسية اخلامسة

وأتثري اجيايب ودال احصائيا للمركبة   على املركبة العاطفية  االدراكية    التوايل للمركبةيوجد أتثري إجيايب دال احصائياعلى    -
 كبة السلوكية العاطفية على املر 

 التأثري البيين ملركبات موقف الشراء نموذج الصيغة النهائية ل  :(  3)الشكل 
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 عامالت اهليكلية لنموذج العالقة مل املتعلقة ابالنتائج    الشراء:على موقف    جودة اخلدمةاختبار الفرضيات املتعلقة بتأثري    -2
مع األخذ بعني االعتبار العالقات البينية بني    جودة اخلدمة وكل من املركبة االدراكية، العاطفية والسلوكيةبني  التأثريية  

 : تـُــــــــــــــــــؤكِّد على يف الصفحة املوالية (4)والشكل (19)يف اجلدول املوضحة    ،((2 -6))امللحق   مركبات موقف الشراء

بنسبة تفسري   ،على املركبة االدراكية  (  /t/001,>000,=)  ودة اخلدمة املتوسط والدال إحصائيا  جل  الجيايب   االتأثري   -
 (.   /F/ 0,001>000,=)  إحصائـــــــــــــياالدال  .  تباين األخريةمن  (35,9)مساوية لـ

 

 على مركبات موقف الشراءنتائج اختبار الفرضيات املتعلقة بتأثري جودة اخلدمة  :( 19)اجلدول

 املتغري التابع املتغري املستقل 
 معامل االحندار 

ß 

T 

 حملسوبة ا

t 

 جملــــدولة ا

 معامل التحديد 
2R 

F 

 حملسوبة ا

F 

 اجملـــــــدولة

 جودة اخلدمة 
املركبة  

 600, االدراكية 
13,35

9 
,000 ,359 178,456 ,000 

املركبة   جودة اخلدمة 
 العاطفية 

.452 8.776 .000 

.462 136.288 .000 

 000. 5.930 305. املركبة االدراكية 

املركبة   جودة اخلدمة 
 السلوكية 

.138 2.005 .046 

.098 17.301 .000 

 003. 3.001 207. عاطفية املركبة ال

 

ودة اخلدمة مبعية املركبة جل  (  /t/0,001>000,=)  االجيايب القوي نسبيا والدال إحصائيا  ـُــــــــــــــــــؤكِّد على التأثري  ت  كما  -
  /F/001,>000,=)  الدال إحصائـــــــــــــيا  .  من تباين األخرية   (46,2)بنسبة تفسري مساوية لـ    ، االدراكية على املركبة العاطفية

 ، أبمهية نسبية لصاحل جودة اخلدمة.   (

ودة اخلدمة جل  (   / t/0,05>046,=)  االجيايب املتوسط نسبيا الدال إحصائـــــــــــــيا  على التأثري    النتائج ـُــــــــــــــــــؤكِّد  تأيضا    -
)  الدال إحصائـــــــــــــيا            ،  من تباين األخرية  (9,8)بنسبة تفسري مساوية لـ  مبعية املركبة العاطفية  على املركبة السلوكية  

=,000<,001 /F/ )، .أبمهية نسبية لصاحل املركبة العاطفية   
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األوىل. نتيجة لذلك ميكن   فرعية وابلتايل صحة الفرضية ال  (،3  و  2،  1)هذه النتائج تؤكد صحة الفرضيات الفرعية  
 كل من املركبة االدراكية، العاطفية والسلوكية ملوقف الشراء.   على  ودة اخلدمة يوجد أتثري إجيايب جلالتأكيد على ما يلي :  

 موقف الشراء مركبات واحد على اخلدمة كمركبأتثري جودة نموذج الصيغة النهائية ل :(4)الشكل 

 

عامالت اهليكلية لنموذج ملاملتعلقة ابالنتائج    املركبة االدراكية :على    أبعاد جودة اخلدمةاختبار الفرضيات املتعلقة بتأثري     -3
تـُــــــــــــــــــؤكِّد    أدنـــاه  (20)يف اجلدول، املوضحة  ((3  -6))امللحق    املركبة االدراكيةعلى    جودة اخلدمةأبعاد    بنيالتأثريية    العالقة

، فإن ذلك املتعلق بتأثري املركبة االدراكيةاملوثوقية واالتصال على     لكل من     ياـــــــصائـــ إح  الدال    االجيايبالتأثري  غرار    على
 وقبل تفحص صحة الفرضيات   لذلك    ،(  /t/0,05<)األبعاد االخرى غري دال احصائيا
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 نتائج اختبار الفرضيات املتعلقة بتأثري أبعاد جودة اخلدمة على املركبة االدراكية :( 20)اجلدول

 املتغري التابع املتغري املستقل 
 معامل االحندار 

ß 

t 

 حملسوبة ا

T 

 جملــــدولة ا

 معامل التحديد 
2R 

F 

 حملسوبة ا

F 

 اجملـــــــدولة

 امللموسية 

كية 
الدرا

بة ا
املرك

 

,096 1,903 ,058 

,406 

 

42,845 

 

,000 

 

 317, 1,02- 052,- االعتمادية 

 124, 1,543 105, االستجابة 

 000, 5,758 384, املوثوقية 

 000, 3,696 208, االتصال 

ىل حذف العالقات التأثريية غري الدالة لكل من االستجابة واالعتمادية، لكن  مع االحتفاظ إ عمدان املتعلقة ابألخري، 
يف املوضحة    قريبة الداللة، حيث أكدت النتائج بعد التعديل،   ( /t/ 0,058=)  بتلك اخلاصة ابمللموسية، كون قيمة  

  على ما يلي:  أدنـــاه (21)اجلدول

 اخلدمة على املركبة االدراكيةأتثري أبعاد جودة  ضبط :( 21)اجلدول

 املتغري التابع املتغري املستقل 
 معامل االحندار 

ß 

t 

 حملسوبة ا

T 

 جملــــدولة ا

 معامل التحديد 
2R 

F 

 حملسوبة ا

F 

 اجملـــــــدولة

 امللموسية 

كية 
الدرا

بة ا
املرك

 

.097 2.037 .043 

 000. 7.516 422. املوثوقية  000, 70.177 400,

 000. 4.264 229. االتصال 

الدال .  تباين األخريةمن   (40) بنسبة تفسري مساوية لـ  على املركبة االدراكية    جودة اخلدمةألبعاد  االجيايب  التأثري     -
للموثوقية ومتوسط متباين، حيث يوجد أتثري إجيايب قواي نسبيا    حجم  أتثريهاأما  (.    /F/001,>000,=)  إحصائـــــــــــــيا  

)  الدال إحصائـــــــــــــياابلنسبة للملموسية، لكن     ضعيف    حنييف  ،    ( / t/001,>000,=)    يا ــــصائــــــ إحلني  دا، اللالتصال

=,043<,05/t/). 
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، وابلتايل (3و    2)، يف حني عدم صحة الفرضيتني الفرعيتني  (5و    4،    1) هذه النتائج تؤكد صحة الفرضيات الفرعية 
  عدم صحة الفرضية الرئيسية الثانية. نتيجة لذلك ميكن التأكيد على ما يلي:

  ملوقف الشراء. على املركبة االدراكية  وامللموسية   لكل من املوثوقية، االتصال   تنازليا   يوجد أتثري إجيايب دال احصائيا-  

بتأثري    -4 املتعلقة  الفرضيات  اخلدمة اختبار  جودة  االدراكية    أبعاد  املركبة  العاطفية:على  مبعية  املتعلقة النتائج    املركبة 
)امللحق العاطفية    املركبةعلى    مبعية املركبة االدراكية   جودة اخلدمة أبعاد   بنيالتأثريية    عامالت اهليكلية لنموذج العالقةملاب
 االجيايب الدال التأثري  غرار  ،تـُــــــــــــــــــؤكِّد على  يف الصفحة املوالية  (22)يف اجلدول ، املوضحة  ((4 -6)

 أتثري أبعاد جودة اخلدمة واملركبة االدراكية على املركبة العاطفية نتائج اختبار  :( 22)اجلدول

 املتغري التابع املتغري املستقل 
 معامل االحندار 

ß 

T 

 حملسوبة ا

t 

 جملــــدولة ا

 معامل التحديد 
2R 

F 

 حملسوبة ا

F 

 اجملـــــــدولة

 امللموسية 

فية 
عاط

ة ال
ملركب

ا
 

,076 1,643 ,101 

 

,502 

 

52,682 ,000 

 074, 1,794- 086,- االعتمادية 

 042, 2,047 128, االستجابة 

 000, 5,242 337, املوثوقية 

 008, 2,667 141, االتصال 

 000, 4,581 237, املركبة االدراكية 

 

 

سية واالعتمادية  غري دالني و فإن ذلك املتعلق بتأثري بعدي امللم  لكل من االستجابة، املوثوقية واالتصال،إحصائـــــــــــــيا  
عمدان إىل حذف لذلك وقبل تفحص صحة الفرضيات املتعلقة ابألخري،     ،  العاطفية  على املركبة  (  /t/0,05<)احصائيا

قريبة الداللة،   ( / t/0,074=)  العالقة التأثريية غري الدالة للملموسية مع االحتفاظ بتلك اخلاصة ابالعتمادية، كون قيمة  
لذلك عمدان مرة أخرى إىل ) أنظر امللحق (،  ( /t/0,155=)  حيث أكدت النتائج بعد التعديل عدم داللة األخرية  
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أدانه   (23)يف اجلدول، املوضحة  أتثري كل من االستجابة، املوثوقية مبعية املركبة االدراكية على املركبة العاطفيةاختبار  
 : ،تـُــــــــــــــــــؤكِّد على

 االدراكية على املركبة العاطفية أتثري أبعاد جودة اخلدمة واملركبة   ضبط :( 23)اجلدول

 املتغري التابع املتغري املستقل 
 معامل االحندار 

ß 

T 

 حملسوبة ا

t 

 جملــــدولة ا

 معامل التحديد 
2R 

F 

 حملسوبة ا

F 

 اجملـــــــدولة

 االستجابة 

فية 
عاط

ة ال
ملركب

ا
 

.127 2.079 .038 

.495 77.166 .000 

 000. 5.147 326. املوثوقية 

 012. 2.541 134. االتصال 

 000. 4.809 248. املركبة االدراكية 

 

الدال .  تباين األخريةمن   (49.5) بنسبة تفسري مساوية لـ    عاطفيةعلى املركبة ال  جودة اخلدمة ألبعاد  االجيايب  التأثري     -
ل داالللموثوقية  متباين، حيث يوجد أتثري إجيايب قواي نسبيا    حجم  أتثريهاأما  (.    /F/001,>000,=)  إحصائـــــــــــــيا  

 .(/ t/05,>) إحصائـــــــــــــيا  ني الدال،  االتصال واالستجابة  تنازليا لكل من ومتوسط  (/t/ 001,>000,=)   يا ــــصائــــــإح

، وابلتايل (  2و  1)الفرعيتني    تني. يف حني عدم صحة الفرضي(5و    4،    3)هذه النتائج تؤكد صحة الفرضيات  الفرعية   
 عدم صحة الفرضية الفرعية  الثالثة. نتيجة لذلك ميكن التأكيد على ما يلي: 

 . على املركبة العاطفية ملوقف الشراء االستجابةو ملوثوقية ، االتصال  ا  يوجد أتثري إجيايب دال احصائيا تنازليا  لكل من   -

بتأثري    -5 املتعلقة  الفرضيات  اخلدمةاختبار  العاطفية    أبعاد جودة  املركبة  السلوكية:على    مبعية  املتعلقة النتائج    املركبة 
العالقةملاب لنموذج  اهليكلية  اخلدمةأبعاد    بنيالتأثريية    عامالت  املوضحة  ((5-6))امللحق   السلوكية  واملركبة  جودة  يف ، 

 لكل من  االعتمادية واالستجابة، فإن ذلك املتعلق االجيايب الدال  التأثري  غرار  تـُــــــــــــــــــؤكِّد على   ، أدنـــاه (24)اجلدول  
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 نتائج اختبار الفرضيات املتعلقة بتأثري أبعاد جودة اخلدمة على املركبة السلوكية :( 24)اجلدول

 املتغري التابع املتغري املستقل 
 معامل االحندار 

ß 

T 

 حملسوبة ا

t 

 جملــــدولة ا

 معامل التحديد 
2R 

F 

 حملسوبة ا

F 

 اجملـــــــدولة

 امللموسية 

وكية 
لسل

بة ا
املرك

 

.030 .485 .628 

 

,122 

 

7.269 .000 

 008. 2.672 170. االعتمادية 

 040. 2.060 172. االستجابة 

 227. 1.210- 105.- املوثوقية 

 598. 528.- 037.- االتصال

 006. 2.753 200. املركبة العاطفية

 

لذلك وقبل تفحص صحة    ،   السلوكية  على املركبة  (  /t/0,05<)دال احصائيا  غري  سية املوثوقية واالتصالبتأثري امللمو 
عمدان إىل حذف العالقة التأثريية الثالثة غري الدالة، حيث أكدت النتائج بعد التعديل عدم الفرضيات املتعلقة ابألخري،  
حيث  ،  أتثري األخري، لذلك عمدان مرة أخرى إىل حذف  ) أنظر امللحق (  (/ t/0,096=)  داللة أتثري بعد االستجابة  

 :   على،  املواليةيف الصفحة   (21) يف اجلدولاملوضحة    تؤكد النتائج النهائية 

على املركبة مبعية املركبة العاطفية      ، (/ t/001,>000,=)    ياــــصائــــــ إح ل  دافقط لبعد االعتمادية ال   االجيايبالتأثري    -
أبمهية نسبية (.    / F/001,>000,=)  الدال إحصائـــــــــــــيا    ، تباين األخريةمن   (10.8) بنسبة تفسري مساوية لـ    ،سلوكيةال

 ضئيلة  لصاحل املركبة العاطفية. 
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 جودة اخلدمة على املركبة السلوكية أبعاد أتثري ضبط  :( 25)اجلدول

 املتغري التابع املتغري املستقل 
 معامل االحندار 

ß 

t 

 حملسوبة ا

t 

 جملــــدولة ا

 معامل التحديد 
2R 

F 

 حملسوبة ا

F 

 اجملـــــــدولة

املركبة   االعتمادية 
 السلوكية 

.197 3.555 .000 

.108 19.258 .000 

 000. 3.873 214. املركبة العاطفية 

، وابلتايل عدم (5و  4، 3،  1)، يف حني عدم صحة الفرضيات الفرعية  (2)الفرضية  الفرعية  هذه النتائج تؤكد صحة 
 صحة الفرضية الفرعية الرابعة. نتيجة لذلك ميكن التأكيد على ما يلي: 

  .  العتمادية على املركبة السلوكية  ملوقف الشراءليوجد أتثري إجيايب دال احصائيا    -

فإن ألخريايف   الشراء،  ملركبات موقف  البيين  والتأثري  احلدمة  أبعاد جودة  لتأثري  النهائية  النتائج  االعتبار  بعني  أخذا   ، 
 .على مركبات موقف الشراء أبعاد جودة اخلدمةأتثري   أدانه يلخص  (5)الشكل  

 الشراء أتثري أبعاد جودة اخلدمة على مركبات موقف نموذج الصيغة النهائية ل :(5)الشكل 
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 خالصة الفصل الثاين 

 مؤسسات االتصالهذا الفصل كان مبثابة دراسة ميدانية اليت حاولنا من خالهلا قياس جودة اخلدمة املقدمة من طرف 
ابجلزائر ، معتمدا يف ذلك على املنهج التحليلي ، جبمع املعطيات الكمية والنوعية وصوال إىل النتائج اعتمادا على 

هدفت الدراسة إىل اختبار الفرضيات من خالل الكشف عن واقع تبين األبعاد األساسية   ثاملعطيات. حي حتليل هذه  
من خالل   و  على قرار الشراء،  ه وبلييس ، جيزي ، أوريدو ( ، اثر لقياس جودة اخلدمة من طرف املتعاملني الثالثة ) م 

سامهت  من   اهنا  راء ،قرار الشاملكونة جلودة اخلدمة  و    اخلمسة  األبعاد   ميكن ان نستخلص انالنتائج املتحصل عليها  
ايضا من خالل املوثوقية   و   اجيابية جتاه كفاءة املؤسسة،  تخالل امللموسية، املوثوقية واالتصال يف تشكل قرار 

 واالستجابة واالتصال هلا دور كبري يف قرار الشراء من خالل االعتمادية والدور املهم للتفضيل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

     
 
 

                                   
 
 

      

 ة خاتمال                                 

 

                
 
 
 
 
 



 

 
 

  خامتة 
انطالق من اهلدف االساسي للدراسة املتمثل يف حتديد أمهية جودة اخلدمة املقدمة يف دفع املستهلك اىل اختاذ قرار   

على مستوى والية برج   يف اجلزائر احملّددة )أوريدو، جيزي وموبيلس(  الت ا متعاملي االتصالشراء لصاحل مؤسسات أو  
 بيات املتعلقة جبودة اخلدمة وقرار الشراء.  بوعريريج، عمدان يف البداية اىل التطرق اىل االد

احدى أهم االسرتتيجيات التنافسية يف السوق، وبشكل خاص يف ميدان   اجلودة متثليف هذا االطار تؤكد االدبيات أن    
وأيضا على   ،أمهية دور قطاع اخلدمات يف النمو اإلقتصادياخلدمات لعدة أسباب أمهها على املستوى الكلي  تزايد  

وقبل هذا دفع املستهلك اىل تبين سلوك شراء   يف حتقيق رضا الزابئن وزايدة والئهم للمنظمة   وى اجلزئي أمهيتها  املست
بينت االدبيات، رغم أن تطوير اجلودة عملية مرتبطة أبنشطة    ل املؤسسة، وبشكاجيايب جتاه حدمات املؤسسة. كما 

املتعاف عليها أو احملددة من طرف مؤسسة بعينها كعوامل لتطوير صورة جودة جيدة، إال أن   االلتزام ابملعايري خاص  
تقييمها والذي يتضمن ارفاق  املؤسسة اخلدمية مبستوى متميز أو على االقل مقبول من اخلدمة مرتبط ابملستهلك، 

ط بشكل أساسي بتقييم املستهلك خلصائص كنتيجة لرتاكم جتاربه املعاشة مع شراء واستهالك اخلدمة. فمهوم اجلودة مرتب
إىل تبعية املؤسسة حلكم املستهلك حول   ف شرائها. يضااخلدمة وفقا لقدرهتا على حتقيق اشباع حاجاته املتوقعة من  

كفاءهتا يف السوق، متيز اخلدمة خبصائص يف مقدمتها الالملموسية والتالزمية اليت جتعل من عملية تقييم جودة اخلدمة 
صعو  املقرونة أكثر  والصعوبة  اخلدمة  جودة  أمهية  توليفة  املؤسسة.  حساب  على  عادلة  غري  تكون  أن  اىل  وأقرهبا  بة 

خبصائصها توجهت الدراسات واالحباث اىل االهتمام بقياسها، حيث ظهرت العديد من الطرق  اليت من بينها تلك 
حرى جمموعة العوامل ذات الطبيعة االجيابية ) اليت  تسمح برصد اجتاهات الزابئن جتاه  جمموعة من اخلصائص أو ابال 

امللموسية، االعتمادية، االستجابة، املوثوقية واالتصال ( اليت تؤدي حتما اىل تطوير اجتاهات اجيابية جتاه مستوى جودة 
 خدمة املؤسسة املعروضة. 

 بني  قرار الشراء يعين اختيار بديل منف  مّت التطرق اىل قرار الشراء إبعتباره أحد النتائج االوىل جلودة اخلدمة.  ابملقابل
هذا االختيار يسبقة مسار نفسي ميكن تلخيصه يف ثالث جوانب أو   .بدائل متعددة يف سبيل حتقيق هدف معني

مركبات ذات طبيعة موقفية ولكن أيضا متتالية، حيث تتمثل  االوىل يف املركبة االدراكية اليت تعرب عن  امتالك املشرتي 
املعل من  امللموسية، لكم  الذكر)  السابقة  اخلدمة  جودة  عناصر  أمهها  تكن  مل  إن  مبافيها  اخلدمي  املزيج  حول  ومات 

االعتمادية، االستجابة، املوثوقية واالتصال (. هذا األخرية تولد لدية اعتقاد  أبن جمموعة معينة من املؤسسات  قابلة 
احملّدد يف اشباع حاجاته. هذا االعتقاد يف كفاءة  بعض   أن تكون احدى البدائل القادرة على حتقيق اهلدف من الشراء

املؤسسات يتم تدقيقه من خالل تفضيل احدها عن ابقي عناصر سلة االختيار املتاحة. هذه األخرية  متثل موقف ذات 
 ينها. هذابعطبيعة عاطفية ، بعبارة أخرى، متثل املركبة العاطفية نزوع أو ميل أو حىت اعجاب يتم تطويره  جتاه مؤسسة  



 

 
 

املوقف العاطفي ميثل بدوره نتيجة ملقارنة قد تكون مفصلة حول مميزات كل مؤسسة، لكن يف الغالب ما يعمد املشرتي 
وتبعا لنقص املعلومات ويف حالة من الصعب  استعاب معناها أو أمهيتها، فإنه سيعمد اىل اعتماد معايري أو عوامل أكثر 

ا فإن  ميدان اخلدمات،  املوثوقية واالتصال ( متثل مشولية. ففي  امللموسية، االعتمادية، االستجابة،  السابقة )  لعوامل 
مربرات قوية لتفضيل مؤسسة عن غريها. حتديد املشرتي للمؤسسة املفضلة لديه تولد لدية موقف آخر لكن ذات طبيعة 

السلوكية واليت تعرب عن توجه املشرتي حنو سلوكية، حيث  متثل املرحلة املباشرة الختاذ قرار الشراء. يتعلق االمر ابملركبة  
تطوير نية أو ارادة قوية للتعامل مع املؤسسة املفضلة لدية. هذه النية تبقى قائمة حىت بوجود ظروف ) ارتفاع االسعار، 

 جةأخرى كنتيقيد امليزانية، االنشطة الرتوجيية للمؤسسات املنافسة...اخل( تستدعي التحول إىل مؤسسات أخرى. بعبارة  
لتفضيله املؤسسة، فإنه يعتربها اختياره االول ومستعد للتضحية ببعض اجلهد، الوقت وقد يكون دفع سعر أعلى نسبيا 
من أجل احلصول على خدمات املؤسسة اليت يفضلها. هنا أيضا من املهم االشارة اىل أن تطوير نية الشراء قد يكون 

خصائص جودة اخلدمة احملّددة سابقا، حىت وإن مل تكن من بني مصدرها اعتقاد املستهلك بكفاءة املؤسسة أو أحد  
املؤسسات املفضلة لديه.  كخالصة ملا سبق  تؤكد االدبيات النظرية أن جودة اخلدمة كمركب وأيضا من خالل أبعادها 

يف املركبة االدراكية، متثل مصدر مهم لقرار الشراء، حيث تؤثر على املسار النفسي املتتايل الذي يسبق قرار الشراء  احملّدد  
العاطفية والسلوكية. هذه االخرية مّت منذجتها يف سؤال رئيسي يتضمن امكانية التأثري االجيايب جلودة اخلدمة على موقف 

 قرار الشراء. 

صحة  تفحص  اىل  النظري(  )االطار  الدراسة  مبتغريات  املرتبطة  املفاهيم  ضبط  بعد  عمدان  السؤال  معاجلة  أجل  من 
نبثقة من السؤال العام، حيث عمدان يف البداية ضبط وسائل القياس جلودة اخلدمة أببعادها اخلمسة وموقف الفرضيات امل

مث لنعمد اىل تقييم   مفردة. (  320)الشراء مبركباته الثالثة، اليت  مجعها يف استبيان مّت توزيعه الكرتونيا لعينة هنائية قوامها 
متغريات الدراسة من خالل اعتماد اسلوب التحليل العاملي االستكشايف والتوكيد  وأخريا هيكلة ومصداقية وسائل قياس  

 اختبار فرضيات الدراسة. وفيما يلي عرض ومناقشة نتائج الدراسة املتوصل اليها. 

ختبار الفرضيات والثانية اب  العاملي ميكن حتديد جمموعتني من النتائج أما االوىل متعلقة بنتائج التحليل  :  نتائج الدراسة    -
 وفيما يلى توضيحها: 

نتائج التحليل العاملي : تتمثل النتيجة االوىل أبن اهليكلة النهائية لوسيليت  قياس جودة اخلدمة وموقف قرار الشراء، -
قد حافظت كليهما على االبعاد املدرجة يف االطار النظري. كما أنه مّت أتكيد جودة املطابقة اجليدة على مستوى كل 

وء املطابقة ـــــــــــــــــــــــــــــــات املطابقة العامة املدرجة يف الدراسة لكل وسيلة قياس اليت ميكن تلخيصها يف حتقيق مؤشرات سمؤشر 



 

 
 

(CMIN/DF, RMR, RMSEA   وابملقابل حتقيق مؤشرات حــــــــــــــــــــسن املطابقة     050,(  القيم الذنيا )قريبة أو مساوية لــ ،)
(GFI, AGFI, CFI, TLI, NFI,)     (  90,القيم املرتفعة )أكرب من. 

مؤشر قيمة     اخلدمة حيث موثوقيتها  من خالل النتائج اجلد اجيابية ملؤشر الثبات لوسيلة قياس جودة  كما مّت أتكيد  
وأيضا ذلك اخلاص ابملتغري   ؛ (773,)   تساوى إىل  دانهاأ  (70,)   أكرب من   الثبات الرتكييب لكل أبعاد جودة اخلدمة  

مؤشر الثبات الرتكييب لكل أبعاد موقف الشراء قيمة  ابملثل    (913,) .جودة اخلدمة كمركب واحد( الذي بلغ  )الكامن  
صدق وسيليت  القياس ملتغريات الدراسة، حيث اضافة اىل حتقيق كل مؤشر   . كما مّت أتكيد  (821,)   تساوى إىل  دانها أ

قياس قدر كاف من االرتباط مع البعد الذي يرتبط به لكل من أبعاد جودة اخلدمة ومقف قرار الشراء، فإن قيمة مؤشر 
ابلنسبة ملوقف  (602,) و  ابلنسبة جلودة اخلدمة  (530,) تساوى إىل دانهاأ (50,)  أكرب منالصدق التجاوري كلها 

 هذا ما عّزز من مصداقية اختبار الفرضيات.   .الشراء

 )أنظر النموذج التوكيدي جلودة اخلدمة( مؤسسات االتصاالت  ات املقدمة من طرف  جودة اخلدم مركبات  أيضا تفحص  
، (92,)، االستجابة بـ   (63,)، االعتماديةبـ  (50,)تضمنت مسامهة كل االبعاد بقدر مهم يف تطويرها : امللموسية بــ   

. هذا ما يعين أن كل االبعاد املدرجة مهمة يف تطوير املستهلك صورة جودة   (77,)،  واالتصال بــ   (86,)املوثوقية بــ  
بعض خذت بعني االعتبار  أ مؤسسات االتصاالت املدروسة  لتسيريي على أن  املستوى اؤشر على  تاجيابية. ابملقابل  

املظهر اخلارجي   يةذابمن خالل االهتمام جب)امللموسية  :  املعايري  الواجب حتقيقها لتشكيل ادراكات اجيابية جتاه كل بعد 
 تقدمي احلدمة احلرص على   خالل من )(  االعتمادية  قاعة استقبال مهيئة بشكل جيد توفري    ، ملبين  املؤسسة والداخلي 

؛ االستقبال يف املؤسسة جيد   خاللمن  (، االستجابة )   يد يف كافة األماكن اجلالتغطية  ،  األوىل بشكل صحيح من املرة
وخاصة أداء مقدمي اخلدمة من احلرص على التقدمي اجليد للخدمات، االجابة   مقبول  احلصول على اخلدمة يف وقت 

(، املوثوقية )من خالل توفري جودة موثوقة، توليد احساس ابالمان يف التعامل على االسئلة واالهتمام مبعاجلة الشكاوى   
عالم الزبون بكل جديد متعلق مع املؤسسة، التزام الصراحة والصدق مع زابئنها ( ويف االخري االتصال )من خالل ا

 بعروضها واعتماد طرق عديد لتسهيل االتصال عند احلاجة(. 

الشراء  - لقرار  العامليأيضا ابلنسبة  التحليل  نتائج  فإن  الشراء(،  قرار  التوكيدي ملوقف  النموذج  املسار   )أنظر  بينت 
النفسي الحتاذ قرار الشراء كان مشكال من املركبات الثالثة، حيث تبني النتائج أن اعتقاد املستهلك بكفاءة املؤسسة 

اخلصائص املميزة للخدمات اليت تقدمها املؤسسة، تشكيلتة حول  زى تنازليا اىل امتالكه ملعلومات يع )املركبة االدراكية( 
. أما تفضيلها ) املركبة العاطفية( يعزى ن أيضا اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات املنافسةاخلدمات اليت تقدمها  ولك

اكثر موثوقية من املنافسني وتثبيت اسعار   املؤسسة التعامل مع    حرصا للتواصل مع زابئنها مقارنة ابملنافسني،  تنازليا اىل 
حسن من املنافسني. أما نية الشراء أو التعامل مع املؤسسة فقد تقدم عروض تروجيية  أمقبولة مقارنة جبودهتا وأخريا  



 

 
 

النتظار اكثر للحصول على و ادفع سعر مرتفع  لبذل جهد إضايف    جتسدت تنازليا من حيث االمهية يف  استعداده 
 خدمات املؤسسة. 

فرضيات فرعية، تتفرع لقد مّت يف اطار الدراسة اختبار الفرضية الرئسية من خالل مخسة  نتائج اختبار الفرضيات  :
بدورها فرضيات فرعية أخرى، حيث تضمنت الفرضيات الفرعية االربعة األوىل تفحص العالقات التأثريية بني جودة 
اخلدمة كمركب وأيضا أبعاد جودة اخلدمة مفرتقة على كل من املركبات الثالثة االدراكية، العاطفية والسلوكية مع األخذ 

نية لألخرية. بداية مسار اختبار الفرضيات كان من الفرضية االخرية، مث الفرضيات االربعة يف االعتبار العالقات البي
االوىل املتتالية، لنخلص يف النهاية لنموذج يشمل العالقات التأثريية بني جودة اخلدمة كمركب وأيضا من خالل أبعادها 

 ذه االخرية وفيما يلي تلخيص النتائج املتوصل. على املركبات الثالثة مع االخذ بعني االعتبار العالقات البينية هل

مع إحدى مؤسسات االتصاالت املدرجة يف  الدراسة، كان نتيجة مسار   قرار التعاملأول النتائج اليت مّت أتكيدها أن    -
، وابملثل (270,)نفسي واضح وقوي، حيث أن نية املشري كانت نتيجة لتفضيله املؤسسة بقوة أتثري متوسطة مساوية لــ   

للمعلومات اليت مجعها على حنو مسح بتشكيل اعتقاد جعلها من بني   عها كان نتيجةمتفضيله للمؤسسة اليت تعامل  
. هذا ما يؤكد أن قرار التعامل مع املؤسسة مل بشكل عشوائي أو بشكل (576,)مساوية لــ   البدائل املتاحة مبسامهة قوية  

جتسد يف اعتقاده يف كفاءة املؤسسة، متيزها او تفوقها عن املؤسسات املنافسة على روتيين، وإمنا كان نتيجة مسار نفسي  
أحد أو جمموعة من العوامل ويف االخري تطوير ارادة أو نية قوية للتعامل معها حىت يف ضل الظروف اليت حتول دون 

 التوافق مع تفضيله هلا. 

النتائج    - اليها اثين  املتعلقة    املتوصل  جيزي لـتأثري  اب  تلك  )أوريدو،  ملؤسسات  االتصاالت  خدمة  جلودة  االجيايب 
مسامهة جودة اخلدمة اليت تعرضها كل مؤسسة يف دفع املستهلك اىل اختيارها للتعامل معها،   ، حيث أكدت وموبيليس(

تنازلية قوية على  حيث أكدت النتائج التأثري االجيايب القوي جلودة اخلدمة على كل من املركبة االدراكية بنسبة مسامهة
  .(138,)على املركبة السلوكية  بــ  ومتوسطة    (425,)  قوية نسبيا على املركبة العاطفية  بــ  ، (600,)املركبة االدراكية  بــ  

 . هذا ما يؤكد أن جودة اخلدمة متثل احدى املصادر املهمة لتشكيل مركبات املسار النفسي الحتاذ قرار الشراء

أبعاد جودة اخلدمة على مركبات موقف الشراء، فقد أكدت النتائج   تلك املتعلقة    املتوصل اليهااثلث النتائج  أما    - 
 مسامهة عددا من االبعاد فقط يف تطوير املشرتى موقفه جتاه املؤسسة قبل التعامل معها، حيث : 

التعامل معها تعزى تنازليا من   أكدت النتائج على أن اعتقاد املشرتي بكفاءة املؤسسة )املركبة االدراكية( اليت أراد  
  وضعيفة   (229,)  بــمتوسطة ابلنسبة لـلـاتصال    ،(422,)مساوية لــ    قوية نسبيا  مسامهة  بــحيث االمهية  اىل املوثوقية  

ابمتالكها . هذه النتائج تظهر جد منطقية، العتبار أن املوثوقية تتضمن ختصيص املؤسسة  (097,)  بــ  ابلنسبة للملموسية
االمكانيات واخلربة املعرفية لنحقيق النتائج املرجوة منها. هذا فضال عن نزاهتها اليت تعرب عن صدقها يف الوعود اليت 



 

 
 

تقدمها. أيضا االتصال ابعتباره املصدر الرئيسي لكسب املعلومات حول عروض املؤسسة وابقائه على علم بكل ما هو 
يل اعتقادات اجيابية حول كفاءة املؤسسة، ابملثل ابلنسبة للملموسية متثل مصدر مفيد له، فإنه يظهر مصدر مهم لتشك

 لرفع بعض املخاوف الناجتة من ال ملموسية اخلدمة اليت جتعل من اصدار حكم حول كفاءة املؤسسة صعب. 

املشرتي للمؤسسة )املركبة العاطفية( اليت أراد التعامل معها تعزى تنازليا من   كما أكدت النتائج على أن تفضيل      
ومتوسطة لكل من االستجابة   ،(326,) سامهة قوية نسبيا مساوية لـمبحيث االمهية أيضا يف املرتبة االوىل إىل املوثوقية   

حدى أهم إ. هذه النتائج تؤكد على أن املوثوقية متثل  .(124,) و  (127,)واالتصال مبسامهة مساوية على التوايل لـ    
.هذا أيضا يظهر منطقي، العتبار أن وضع الثقة يف مؤسسة عوامل املفاضلة بني البدائل املتاحة و االختيار  النهائي

تهازي، عدم معينة  ميثل مربر لالهتمام هبا وامليل حنو التعامل معها، كوهنا عامل لرفع املخاوف املرتبطة ابلسلوك االن
دميومة االداء وابملقابل االحساس ابهتمام املؤسسة مبصلحته. أيضا االستجابة متثل عامل مهم لتفضيل املؤسسة، فخاصية 
التالزمية اليت تؤكد على مشاركة املستهلك يف االنتاج. هذه االخرية اليت تؤكد بدورها على أن املشرتي أمام تعامل مباشر 

ساسة حبرص األخري على تقدمي املعلومات املطلوبة، النصح  و احلرص على معاجل مشاكله، مع مقدمي اخلدمة، فإن اح
فإن ذلك مصدر  ملعايشة  املشرتي جتربة شراء اجيابية.هذه االخرية اليت متثل احدى اجلوانب املهمة لتفضيل املؤسسة 

اابلنسبة  لالتصال ووفق املنطق السابق لتربير وبشكل أكثر أمهية يف ميدان اخلدمات مقارنة مبيدان املنتجات املادية. أيض
أمهية جتاه املركبة االدراكية، فإنه وابعتباره املصدر الرئيسي لكسب املعلومات حول عروض املؤسسة وابقائه على علم 

 بكل ما هو مفيد له، فإنه يظهر مصدر مهم لتشكيل تفضيله  جتاه  املؤسسة. 

ودة على النية الشراء )املركبة السلوكية(، فقط بعد االعتمادية اليت تضمن أتثري مباشر يف األخري وابلنسبة لتأثري أبعاد اجل  
. هذه منطقية العتبار ان االعتمادية متثل الدالئل املادية المكانية حتقيق املنافع   (197,)مبسامهة متوسطة مساوية لــ   

تقدمي احلرص على   املرجوة من التعامل مع املؤسسة . هذا ما يعين أن االعتقاد يف اعتمادية املؤسسةوبشكل خاص  
املرة األوىل  احلدمة األماكناجلالتغطية  و    بشكل صحيح من  للتعامل مع   تولد على   يد يف كافة  قوية  اردة  املشرتي 

املوثوقية وابملثل االستجابة وحىت  املهم االشارة اىل أن االبعاد االخرى وبشكل خاص  املؤسسة. يف هذا االطار من 
االتصال، أكدت الدراسات السابقة يف اطار التسويق ابلعاقات  أن االخرية متثل احدى العوامل االساسية لتطوير التزام 

االخري الذي ميثل حبد ذاته نية التعامل الشريك. لكن عدم الداللة لتأثري األخرية، وابملثل ذلك اخلاص   املشرتي. هذا
 بتأثري املركبة االدراكية،  ميكن تربيره ابلدور الوسيط للمركبة العاطفية التام للمركبة العاطفية.   

ق   اخلدمة يف  أمهية جودة  تلخيصها يف  السابقة ميكن  النتائج  التعامل معها، حيث سامهت  من خالل جمموعة  رار 
امللموسية، املوثوقية واالتصال يف تشكل اعتقادات اجيابية جتاه كفاءة املؤسسة، ايضا من خالل املوثوقية واالستجابة 



 

 
 

املؤسسة من خالل  التعامل مع  نية  توليد  املؤسسة ويف االخري  املشرتى بكفاءاهتا يف تفضيل  اعتقاد  واالتصال مبعية 
 مادية والدور املهم للتفضيل . االعت

من امكانية اقرتاح بعض التوصيات اليت تظهر مهمة لتفعيل   التأكيد مسحت النتائج السابقة    توصيات الدراسة :  -
 أكثر أمهية اجلودة يف اختاذ قرار الشراء واليت ميكن تلخيصها فيما يلي: 

االهتمام جبودة اخلدمات على املستوى التسيريي، من خالل اعتبارها احدى االهداف االسرتاتيجة للتفوق يف السوق   -
 رتى.والكسب الدائم لرضا ووفاء املش

 التشخيص  املستمر لنقائص املرتبطة بكل بعد من  أبعاد جودة اخلدمة.   -

 االهتمام بتطوير صورة جودة اخلدمة، ابالرتكاز على املعايري اليت مّت حتديدها من وجهة نظر الزبون.   -

خاص بعد االستجابة االهتمام بتدريب وحتفيز مقدمي اخلدمة، كوهنم ميثلون أمهية يف كل أبعاد جودة اخلدمة، وبشكل    -
االشخاص،  الثقة يف  تطوير  تبدأ من  قد  املؤسسة كهيأة  الثقة جتاه  تطوير  أن  املوثوقية، كون  أيضا  واالتصال، ولكن 

 والعكس صحيح.    

احلفاظ على املستوى الذي حققته املؤسسات الثالثة فيما خيص  بعض أبعاد اجلودة واملتمثلة أساسا يف املوثوقية   -
االتصال، لكن ابملقابل وإىل جانب  االبعاد السابقة، فإنه  جيب على املؤسسات موضوع الدراسة العمل واالستجابة و 

على تفعيل عدد من املؤشرات اليت مل يتم اعتبارها املشرتى بَعُد من العناصر املسامهة  يف تطوير  و/ أو تقوية ادراكاته 
 جتاه كل من امللموسية واالعتمادية.  

: مسح التطرق اىل موضوع أتثري جودة اخلدمة على موقف قرار الشراء اىل تبادر بعض املواضيع اليت   أفاق الدراسة   -
 متثل تكملة وأتكيد المهية اجلودة يف تطوير سلوك مستهلك اجيايب، واليت ميكن حتديدها يف: 

قة مستهلك/ مؤسسة احملّد دراسة أتثري جودة اخلدمة على مواقف املستهلك الدائمة واملثمثلة أساسا يف عناصر العال  -
 بدورها يف التوافق مع الذات،  الثقة، االرتباط  وااللتزام والوفاء.

 دراسة أتثري جودة اخلدمة على ادراكات املستهلك جتاه املؤسسة احملددة أساسا يف صورة املؤسسة ومسعتها.   -

ية واملالية  احملددة أساسا يف مفهومي شهرة دراسة أتثري جودة اخلدمة على رأمسال عالمة املؤسسة يف السوق التجار  -   
 العالمة وصورهتا. 

 االهتمام ابجلانب االجتماعي والبيئي كأحد أبعاد جودة اخلدمات وأتثري على خمتلف جوانب سلوك املستهلك.   -
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 .2006اتمر البكري، التسويق أسس ومفاهيم معاصرة،، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،   •
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 االستبيان  (1) امللحق 

ختصص تسويق نضع    أخي الفاضل، أخيت الفاضلة السالم عليكم، استكماال ملتطلبات احلصول على شهادة املاسرت 
البياانت الالزمة إلجراء دراسة بعنوان : يديكبني   جودة خدمة  أثر هذا االستبيان والذي هو عبارة عن أداة جلمع 

 .  قرار الشراء   االتصاالت يف

ونظرا ألمهية مسامهتك يف إجراءات هذه الدراسة التطبيقية، أنمل منك التفضل علينا ابإلجابة على أسئلة االستبيان 
 إجاابتكم.  دراسة بدرجة كبرية علىالعتماد نتائج ال  بدقة،

 املقدمة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي وشكرا مسبقا.    حنيطكم علما أبن املعلومات 

 العبارة املناسبة  لك. ) x(الرجاء وضع عالمة  ،  يتضمن أسئلة عن بعض البياانت الشخصية:  األول  احملور

اجلنس :   -  

ذكر       

انثى          

السن :   -  

سنة   30-20ما بني    

سنة   40-31ما بني     

سنة   41ما فوق    

املستوى الدراسي   -  

 اثنوي

 جامعي 

 دراسات عليا 

الدخل الشهري   -  
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 أقل من ثالث ماليني 

 من ثالث ماليني اىل ستة مالين

 اكثر من ستة مالين 

 العبارة املناسبة  لك. ) x(الرجاء وضع عالمة  ،  املستعملةو   يتضمن أسئلة مرتبطة ابلشرحية اململوكة :  الثاين  احملور

 اي شرحية متتلك :   -

 اريدو

 موبيليس

 جيزي 

 من قام بعملية الشراء) الشرحية (:   -

 انت من قام بعملية الشراء 

 شخص اخر قام بعملية الشراء 

 سنوات التعامل مع املؤسسة:   -

 أقل من سنة 

 من سنة اىل ثالث سنوات 

 اكثر من ثالث سنوات  
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 خدمة مؤسسة االتصاالت اليت تتعامل معها، يرجى ابداء مدى  احملور الثالث: يتضمن احملور عبارات تتعلق جبودة  

 موافقتكم على كل عبارة: 

 العبارات  الرقم 
غري موافق  

 بشدة 
غري  
 موافق حمايد  موافق

موافق  
 بشدة 

سية 
لمو

امل
 

      املظهر اخلارجي ملبين املؤسسة جذاب. 1

      التصميم والديكور الداخلي للمؤسسة جذاب. 2

      قاعة االستقبال مهيئة بشكل جيد.  3

      حضرية السيارات للمؤسسة جيدة.  4

      أماكن تواجد نقاط بيع املؤسسة راقية.  5

      املرحاض( مهيئة بشكل جيد. املرافق الصحية للمؤسسة )احلمام،  6

      مظهر مقدمي اخلدمة حسن.  7

دية 
تما

الع
ا

 

      تؤدي املؤسسة خدماهتا من املرة األوىل بشكل صحيح.  8

      تعتمد املؤسسة على عدة وكالء لتقدمي خدماهتا.  9

      (. réseauxمستوى التغطية جيد يف كافة األماكن )   10

      تعرض املؤسسة بشكل مستمر عروض جديدة.  11

جابة 
الست

ا
 

      االستقبال يف املؤسسة جيد.  12

      خدمات املؤسسة متوفرة لدى معظم وكالئها املعتمدين.  13

اإلجراءات  إجراءات احلصول على اخلدمة بسيطة )عدم تعقيد  14
 للحصول على اخلدمة (. 

     

      عادة ما يتم احلصول على اخلدمة يف وقت مقبول.  15

      توفر املؤسسة نوافذ خدمات إضافية يف اوقات االكتظاظ.  16

      حيرص مقدمي اخلدمة على العرض الويف للخدمات املقدمة.  17

      الوافية لألسئلة املطروحة. حيرص مقدمي اخلدمة على االجابة  18

      حيرص مقدمي اخلدمة على تقدمي النصائح إلختيار اخلدمة املالئمة.  19

      يتعامل مقدمي اخلدمة جبدية اتمة يف معاجلة الشكاوي املقدمة.  20

ثقة 
ال

 

      التعامل مع هذه املؤسسة يشعرين ابألمان.  21

      هذه املؤسسة لدي ثقة يف جودة خدمات  22

      شراء خدمات هذه املؤسسة ضمان.  23
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      هذه املؤسسة صرحية مع زابئنها.  24

      هذه املؤسسة صادقة )امينة( مع زابئنها.  25

      هذه املؤسسة هتتم مبصاحل مبصاحل زابئنها  26

      والتقنية. املؤسسة جتدد خدماهتا وفقا للتطورات العلمية   27

اعتقد ان هذه املؤسسة يف حبث مستمر لتحسني استجاابهتا حلاجات   28
 الزبون. 

     

صال 
االت

 

      تعلن املؤسسة عن خدماهتا اجلديدة يف الوقت املناسب.  29

30 
تعلم املؤسسة مسبقا زابئنها عن االعطال او املشاكل اليت ميكن ان  

 حتدث. 
     

31 
التواصل مع مقدمي خدمة املؤسسة من خالل )اهلاتف،  من السهل 

 االمييل، املوقع االلكرتوين. 
     

 

 احملور الرابع: يتضمن احملور عبارات مرتبطة مبوقف قرار الشراء، يرجى ابداء موافقتكم على كل عبارة. 

غري موافق   العبارات   
 بشدة

غري  
موافق   موافق  حمايد موافق 

 بشدة

 لدينا معلومات حول: قبل الشراء كانت 

كية  
الدرا

بة ا
املرك

 
           جمموعة اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة.  32
           اخلصائص املميزة للخدمات اليت تقدمها املؤسسة.  33
           اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات املنافسة.  34
           مستوى حاجايت. قبل الشرا، اعتقدت ان خدمات هذه املؤسسة يف   35

 قبل الشراء اعتربت املؤسسة اليت سأتعامل معها أفضل من املؤسسات املنافسة كونـ )ها(: 

فية  
عاط

ة ال
ملركب

 ا

           تقدم خدمات اكثر)اتصال، اإلنرتنت..( من املنافسني.  36

التخفيض  تقدم عروض تروجيية)مكاملات جمانية يف بعض املناسبات،  37
           يف سعر االنرتنت ملدة زمنية حمددة( احسن من املنافسني. 

           اسعار خدمات املؤسسة مقبولة مقارنة جبودهتا.  38
           التعامل معها اكثر موثوقية من املنافسني. 39
           اكثر حرصا للتواصل مع زابئنها مقارنة ابملنافسني.  40
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           تعتمد نقاط بيع خلدماهتا اكثر من املنافسني.  41

ء(  
شرا

ة ال
 )ني

وكية
لسل

بة ا
املرك

 

           قبل الشراء كانت املؤسسة اختياري االول.  42

43 
قبل الشراء كنت مستعد لدفع سعر مرتفع للحصول على خدمات  

           املؤسسة. 

إضايف للحصول على خدمات  قبل الشراء كنت مستعد لبذل جهد  44
 املؤسسة. 

          

قبل الشراء كنت مستعد لالنتظار اكثر للحصول على خدمات   45
 املؤسسة.  
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 خصائص عينة الدراسة  (2) امللحق 

 وفق متغري اجلنس 

انثى  - 2ذكر   -1  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 183 57.2 57.2 57.2 

2.00 137 42.8 42.8 100.0 

Total 320 100.0 100.0  

 

 
 

 وفق متغري الفئة العمرية 

 

1- 41اكبر من  -3  40 -  31من  -2 30-20من   

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 128 40.0 40.0 40.0 

2.00 152 47.5 47.5 87.5 

3.00 40 12.5 12.5 100.0 

Total 320 100.0 100.0  
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 وفق متغري الفئة االجرية 

ماليين  6أكبر من  - 3ماليين  6الى  3من  -2ماليين  3أقل من  -1  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 54 16.9 16.9 16.9 

2.00 205 64.1 64.1 80.9 

3.00 61 19.1 19.1 100.0 

Total 320 100.0 100.0  

 

 

 

 وفق متغري املستوى التعليمي 

دراسات عليا   3جامعي  2ثانوي  -1  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 118 36.9 36.9 36.9 

2.00 162 50.6 50.6 87.5 

3.00 40 12.5 12.5 100.0 

Total 320 100.0 100.0  

 

 
 

 وفق  اسم مؤسسة االتصاالت اليت يتعامل معها أفراد العينة 

 موبيليس  - 3جيزي  - 2اوريدو  -1
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 99 30.9 30.9 30.9 

2.00 93 29.1 29.1 60.0 

3.00 128 40.0 40.0 100.0 

Total 320 100.0 100.0  

 

 

 

 وفق متغري عدد سنوات التعامل مع املؤسسة 

سنوات  3اكثر من  3سنوات   3الى  1من  -2اقل من سنة  -1  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 23 7.2 7.2 7.2 

2.00 56 17.5 17.5 24.7 

3.00 241 75.3 75.3 100.0 

Total 320 100.0 100.0  

 

 

 الدراسة تغرياتالتحليل الوصفي مل (3) امللحق 
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 املتغري املستقل : جودة اخلدمة 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1الملموسية  320 1.00 5.00 3.3625 .95666 

2الملموسية  320 1.00 5.00 3.4344 .88990 

3الملموسية  320 1.00 5.00 3.3875 .96319 

4الملموسية  320 1.00 5.00 3.4156 1.04705 

5الملموسية  320 1.00 5.00 3.3875 .89223 

6الملموسية  320 1.00 5.00 2.5906 1.27352 

7الملموسية  320 1.00 5.00 3.6156 .89884 

1االعتمادية  320 1.00 5.00 2.3906 1.09741 

2االعتمادية  320 1.00 5.00 3.1281 1.03201 

3االعتمادية  320 1.00 5.00 2.5844 1.08527 

4االعتمادية  320 1.00 5.00 3.3219 1.07091 

1االستجابة  320 1.00 5.00 3.4406 .89735 

2االستجابة  320 1.00 5.00 3.4344 .84657 

3االستجابة  320 1.00 5.00 3.5250 .91966 

4االستجابة  320 1.00 5.00 3.4969 .94354 

5االستجابة  320 1.00 5.00 2.6375 .99835 

6االستجابة  320 1.00 5.00 3.2031 .99497 

7االستجابة  320 1.00 5.00 3.3375 1.00711 

8االستجابة  320 1.00 5.00 3.3344 .98773 

9االستجابة  320 1.00 5.00 3.1813 1.10781 

1الثقة  320 1.00 5.00 3.2875 1.02255 

2الثقة  320 1.00 5.00 3.1937 1.06230 

3الثقة  320 1.00 5.00 3.2625 .98253 

4الثقة  320 1.00 5.00 3.0656 1.07058 

5الثقة  320 1.00 5.00 3.0750 1.07143 

6الثقة  320 1.00 5.00 2.9812 1.06510 

7الثقة  320 1.00 5.00 3.1813 1.04969 

8الثقة  320 1.00 5.00 3.0906 1.06287 

1االتصال  320 1.00 5.00 3.2656 .98009 

2االتصال  320 1.00 5.00 2.3844 1.17140 

3االتصال  320 1.00 5.00 3.1094 1.10736 

Valid N (listwise) 320     

 

 

 



 املالحق  
 

 

 املتغري اللتابع : مركبات موقف الشراء 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1المركبةاالدراكية  320 1.00 5.00 3.3875 .96644 

2المركبةاالدراكية  320 1.00 5.00 3.4000 .94488 

3المركبةاالدراكية  320 1.00 5.00 3.3562 1.02842 

4المركبةاالدراكية  320 1.00 5.00 3.6844 .85852 

1المركبةاالعاطفية  320 1.00 5.00 3.6094 .97327 

2المركبةاالعاطفية  320 1.00 5.00 3.4312 1.06304 

3المركبةاالعاطفية  320 1.00 5.00 3.2125 1.11635 

4المركبةاالعاطفية  320 1.00 5.00 3.3438 1.01120 

5المركبةاالعاطفية  320 1.00 5.00 3.1750 1.02048 

6المركبةاالعاطفية  320 1.00 5.00 3.2156 .96672 

1المركبةاالسلوكية  320 1.00 5.00 3.5000 1.02017 

2المركبةاالسلوكية  320 1.00 5.00 2.8750 1.12118 

3المركبةاالسلوكية  320 1.00 5.00 2.9188 1.03828 

4المركبةاالسلوكية  320 1.00 5.00 2.9719 1.08386 

Valid N (listwise) 320     
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 جودة اخلدمة وسيلة قياس  مـصـــــــــداقيةهيكـــــــــــلة و  تقييم (4) امللحق 

 جودة اخلدمة هيكـــــــــــلة وسيلة قياس  تقييم (1-4)امللحق  

Correlation Matrixa 

 

a. Determinant = 1.93E-009 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .938 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6176.991 

df 465 

Sig. .000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

1الملموسية  1.000 .699 

2الملموسية  1.000 .797 

3الملموسية  1.000 .653 

4الملموسية  1.000 .496 

5الملموسية  1.000 .363 

6الملموسية  1.000 .399 

7الملموسية  1.000 .489 

1االعتمادية  1.000 .741 

2االعتمادية  1.000 .491 

3االعتمادية  1.000 .707 

4االعتمادية  1.000 .521 

1االستجابة  1.000 .534 

2االستجابة  1.000 .455 

3االستجابة  1.000 .624 

4االستجابة  1.000 .560 

5االستجابة  1.000 .609 

6االستجابة  1.000 .664 

7االستجابة  1.000 .642 

8االستجابة  1.000 .537 

9االستجابة  1.000 .553 

1الثقة  1.000 .721 

2الثقة  1.000 .740 

3الثقة  1.000 .658 

4الثقة  1.000 .692 

5الثقة  1.000 .731 
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6الثقة  1.000 .805 

7الثقة  1.000 .704 

8الثقة  1.000 .723 

1االتصال  1.000 .680 

2االتصال  1.000 .652 

3االتصال  1.000 .622 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

 

Total Variance  

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of 
Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 13.223 42.654 42.654 13.223 42.654 42.654 5.544 17.885 17.885 

2 1.979 6.383 49.037 1.979 6.383 49.037 4.620 14.903 32.788 

3 1.636 5.276 54.313 1.636 5.276 54.313 3.107 10.024 42.812 

4 1.272 4.102 58.415 1.272 4.102 58.415 3.061 9.876 52.688 

5 1.153 3.720 62.136 1.153 3.720 62.136 2.929 9.448 62.136 

6 1.004 3.238 65.374             

7 .864 2.787 68.161             

8 .761 2.456 70.617             

9 .717 2.314 72.931             

10 .690 2.225 75.156             

11 .664 2.143 77.299             

12 .604 1.949 79.248             

13 .570 1.837 81.086             

14 .537 1.732 82.818             

15 .503 1.621 84.439             

16 .499 1.610 86.049             

17 .471 1.520 87.569             

18 .420 1.355 88.924             

19 .391 1.261 90.184             

20 .356 1.147 91.332             

21 .352 1.137 92.468             

22 .327 1.056 93.525             

23 .310 .999 94.523             

24 .288 .930 95.453             

25 .274 .885 96.338             

26 .245 .790 97.129             

27 .220 .709 97.838             

28 .202 .650 98.488             
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29 .176 .568 99.057             

30 .175 .565 99.622             

31 .117 .378 100.000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 ( 2)واالستجابة (2)، االعتمادية   (7، 6، 5،4)جودة اخلدمة بعد حذف امللموسية تقييم هيكـــــــــــلة وسيلة قياس 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

1الملموسية  1.000 .722 

2الملموسية  1.000 .815 

3الملموسية  1.000 .665 

1االعتمادية  1.000 .760 

3االعتمادية  1.000 .724 

4االعتمادية  1.000 .523 

1االستجابة  1.000 .527 

3االستجابة  1.000 .637 

4االستجابة  1.000 .570 

5االستجابة  1.000 .633 

6االستجابة  1.000 .679 

7االستجابة  1.000 .665 

8االستجابة  1.000 .544 

9االستجابة  1.000 .565 

1الثقة  1.000 .724 

2الثقة  1.000 .743 

3الثقة  1.000 .675 

4الثقة  1.000 .701 

5الثقة  1.000 .741 

6الثقة  1.000 .809 

7الثقة  1.000 .717 

8الثقة  1.000 .714 

1االتصال  1.000 .714 

2االتصال  1.000 .681 

3االتصال  1.000 .671 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumula

tive % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance Cumulative % 

1 11.231 44.923 44.923 11.231 44.923 44.923  5.140 20.560 20.560 

2 1.854 7.415 52.338 1.854 7.415 52.338 3.930 15.721 36.281 

3 1.513 6.053 58.392 1.513 6.053 58.392 2.698 10.792 47.073 

4 1.220 4.879 63.271 1.220 4.879 63.271 2.588 10.353 57.426 

5 1.100 4.399 67.669 1.100 4.399 67.669 2.561 10.244 67.669 

6 .847 3.388 71.057       

7 .699 2.795 73.852       

8 .662 2.647 76.499       

9 .593 2.373 78.872       

10 .547 2.188 81.059       

11 .516 2.064 83.124       

12 .493 1.971 85.094       

13 .431 1.723 86.818       

14 .400 1.598 88.416       

15 .392 1.568 89.984       

16 .359 1.436 91.420       

17 .344 1.378 92.798       

18 .307 1.226 94.024       

19 .300 1.201 95.225       

20 .264 1.055 96.280       

21 .229 .918 97.198       

22 .212 .848 98.046       

23 .187 .747 98.793       

24 .182 .727 99.520       

25 .120 .480 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 

1الملموسية  .098 .129 .107 .818 .117 

2الملموسية  .198 .087 .067 .863 .139 

3الملموسية  .165 .158 .070 .756 .190 

1االعتمادية  .125 .146 .094 .240 .810 

3االعتمادية  .252 .126 .065 .198 .775 

4االعتمادية  .218 .319 .579 .191 -.036 

1االستجابة  .168 .503 .280 .393 .116 

3االستجابة  .167 .707 .301 .125 -.049 

4االستجابة  .183 .703 .159 .115 .065 

5االستجابة  .261 .370 .206 .103 .613 

6االستجابة  .344 .628 .144 .194 .328 

7االستجابة  .264 .709 .185 .078 .227 

8االستجابة  .394 .570 .128 .105 .192 

9االستجابة  .429 .536 .068 -.003 .297 

1الثقة  .721 .423 .027 .124 .093 

2الثقة  .741 .368 .151 .127 .138 

3الثقة  .689 .348 .193 .165 .121 

4الثقة  .726 .267 .206 .168 .178 

5الثقة  .748 .225 .270 .134 .199 

6الثقة  .766 .113 .314 .179 .282 

7الثقة  .577 .282 .495 .171 .174 

8الثقة  .659 .105 .448 .158 .206 

1االتصال  .236 .373 .690 .168 .122 

2االتصال  .389 -.032 .535 .028 .492 

3االتصال  .241 .221 .730 -.011 .177 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
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 ( 5( و ) استجابة  4)اعتمادية  جودة اخلدمة بعد حذف تقييم هيكـــــــــــلة وسيلة قياس 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

1الملموسية  1.000 .722 

2الملموسية  1.000 .820 

3الملموسية  1.000 .662 

1االعتمادية  1.000 .788 

3االعتمادية  1.000 .765 

1االستجابة  1.000 .549 

3االستجابة  1.000 .628 

4االستجابة  1.000 .572 

6االستجابة  1.000 .666 

7االستجابة  1.000 .685 

8االستجابة  1.000 .554 

9االستجابة  1.000 .577 

1الثقة  1.000 .725 

2الثقة  1.000 .752 

3الثقة  1.000 .673 

4الثقة  1.000 .698 

5الثقة  1.000 .738 

6الثقة  1.000 .810 

7الثقة  1.000 .726 

8الثقة  1.000 .726 

1االتصال  1.000 .762 

2االتصال  1.000 .655 

3االتصال  1.000 .720 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Comp

onent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumula

tive % Total 

% of 

Variance Cumulative % 

1 10.502 45.660 45.660 10.502 45.660 45.660 5.162 22.442 22.442 

2 1.845 8.020 53.680 1.845 8.020 53.680 3.942 17.139 39.581 

3 1.489 6.472 60.153 1.489 6.472 60.153 2.581 11.223 50.804 

4 1.096 4.765 64.918 1.096 4.765 64.918 2.289 9.950 60.755 

5 1.039 4.518 69.436 1.039 4.518 69.436 1.997 8.682 69.436 

6 .825 3.586 73.022       

7 .644 2.799 75.821       

8 .605 2.630 78.451       

9 .546 2.376 80.827       

10 .503 2.189 83.015       

11 .474 2.063 85.078       

12 .430 1.871 86.949       

13 .397 1.727 88.676       

14 .391 1.699 90.375       

15 .352 1.531 91.905       

16 .331 1.440 93.345       

17 .301 1.309 94.654       

18 .268 1.164 95.817       

19 .249 1.084 96.901       

20 .213 .925 97.826       

21 .188 .819 98.645       

22 .184 .800 99.445       

23 .128 .555 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 

1الملموسية  .112 .134 .822 .074 .102 

2الملموسية  .206 .092 .868 .052 .114 

3الملموسية  .161 .170 .751 .059 .198 

1االعتمادية  .143 .157 .239 .142 .816 

3االعتمادية  .258 .140 .192 .118 .792 

1االستجابة  .156 .525 .400 .285 .085 

3االستجابة  .197 .709 .144 .228 -.120 

4االستجابة  .194 .704 .135 .142 -.004 

6االستجابة  .358 .633 .202 .125 .286 

7االستجابة  .253 .729 .070 .163 .239 

8االستجابة  .389 .585 .093 .083 .211 

9االستجابة  .406 .555 -.012 .086 .310 

1الثقة  .717 .433 .117 -.012 .091 

2الثقة  .756 .377 .128 .098 .110 

3الثقة  .693 .366 .159 .142 .119 

4الثقة  .729 .285 .167 .181 .155 

5الثقة  .745 .248 .142 .281 .147 

6الثقة  .782 .134 .185 .297 .241 

7الثقة  .595 .308 .189 .481 .098 

8الثقة  .681 .129 .178 .445 .125 

1االتصال  .232 .421 .181 .702 .073 

2االتصال  .436 -.012 .055 .553 .396 

3االتصال  .241 .271 .005 .758 .118 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
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 جودة اخلدمة قياس  وسيلة ثبات وصدقتقييم  (2-4)امللحق  

 جدول ترميز أبعاد ومؤشرات القياس 

Tang امللموسية 

Reli االعتمادية 

Resp االستجابة 

Trst املوثوقية 

Comm  االتصال 

SQLT  جودة اخلدمة 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 51 761,910 225 ,000 3,386 

Saturated model 276 ,000 0 
  

Independence model 23 4916,611 253 ,000 19,433 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,060 ,826 ,786 ,673 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,447 ,189 ,116 ,174 

Baseline Comparisons 

Model NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 

CFI 

Default model ,845 ,826 ,886 ,871 ,885 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 
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Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,086 ,080 ,093 ,000 

Independence model ,240 ,235 ,246 ,000 

 

 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)    
Estimate S.E. C.R. P Label 

Tang <--- SQLT 1,000 
    

Reli <--- SQLT 1,488 ,239 6,214 *** par_19 

Resp <--- SQLT 1,341 ,201 6,678 *** par_20 

Trst <--- SQLT 1,932 ,271 7,140 *** par_21 

Comm <--- SQLT 1,818 ,257 7,082 *** par_22 

Tang1 <--- Tang 1,000 
    

Tang2 <--- Tang 1,137 ,080 14,167 *** par_1 

Tang3 <--- Tang ,985 ,080 12,371 *** par_2 

Reli1 <--- Reli 1,000 
    

Reli3 <--- Reli 1,074 ,102 10,489 *** par_3 

Résp1 <--- Resp 1,000 
    

Résp3 <--- Resp 1,016 ,107 9,531 *** par_4 

Résp4 <--- Resp 1,055 ,110 9,568 *** par_5 

Résp6 <--- Resp 1,422 ,123 11,520 *** par_6 

Résp7 <--- Resp 1,413 ,126 11,238 *** par_7 

Résp8 <--- Resp 1,245 ,119 10,434 *** par_8 

Résp9 <--- Resp 1,383 ,133 10,368 *** par_9 

Trust1 <--- Trst 1,000 
    

Trust2 <--- Trst 1,121 ,072 15,496 *** par_10 

Trust3 <--- Trst 1,001 ,068 14,712 *** par_11 

Trust4 <--- Trst 1,123 ,075 15,058 *** par_12 

Trust5 <--- Trst 1,176 ,075 15,767 *** par_13 

Trust6 <--- Trst 1,187 ,074 16,059 *** par_14 

Trust7 <--- Trst 1,106 ,074 14,958 *** par_15 
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Trust8 <--- Trst 1,085 ,075 14,527 *** par_16 

Comm1 <--- Comm 1,000 
    

Comm2 <--- Comm ,939 ,094 9,994 *** par_17 

Comm3 <--- Comm 1,049 ,080 13,114 *** par_18 

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)    
Estimate 

Tang <--- SQLT ,515 

Reli <--- SQLT ,635 

Resp <--- SQLT ,874 

Trst <--- SQLT ,919 

Comm <--- SQLT ,848 

Tang1 <--- Tang ,743 

Tang2 <--- Tang ,908 

Tang3 <--- Tang ,727 

Reli1 <--- Reli ,781 

Reli3 <--- Reli ,849 

Résp1 <--- Resp ,626 

Résp3 <--- Resp ,620 

Résp4 <--- Resp ,628 

Résp6 <--- Resp ,803 

Résp7 <--- Resp ,788 

Résp8 <--- Resp ,708 

Résp9 <--- Resp ,701 

Trust1 <--- Trst ,752 

Trust2 <--- Trst ,812 

Trust3 <--- Trst ,784 

Trust4 <--- Trst ,807 

Trust5 <--- Trst ,845 

Trust6 <--- Trst ,857 
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Trust7 <--- Trst ,810 

Trust8 <--- Trst ,785 

Comm1 <--- Comm ,800 

Comm2 <--- Comm ,629 

Comm3 <--- Comm ,743 

 

Variances: (Group number 1 - Default model)    
Estimate S.E. C.R. P Label 

SQLT 
  

,133 ,035 3,809 *** par_23 

e24 
  

,371 ,052 7,106 *** par_24 

e25 
  

,438 ,068 6,417 *** par_25 

e26 
  

,075 ,017 4,416 *** par_26 

e27 
  

,092 ,024 3,920 *** par_27 

e28 
  

,172 ,039 4,421 *** par_28 

e1 
  

,408 ,041 10,068 *** par_29 

e2 
  

,138 ,034 4,082 *** par_30 

e3 
  

,435 ,043 10,145 *** par_31 

e4 
  

,467 ,070 6,649 *** par_32 

e5 
  

,328 ,074 4,457 *** par_33 

e6 
  

,488 ,042 11,709 *** par_34 

e7 
  

,519 ,044 11,696 *** par_35 

e8 
  

,537 ,046 11,666 *** par_36 

e9 
  

,351 ,035 10,058 *** par_37 

e10 
  

,383 ,038 10,221 *** par_38 

e11 
  

,485 ,043 11,168 *** par_39 

e12 
  

,622 ,055 11,263 *** par_40 

e13 
  

,452 ,039 11,528 *** par_41 

e14 
  

,383 ,035 11,072 *** par_42 

e15 
  

,371 ,033 11,412 *** par_43 

e16 
  

,398 ,035 11,236 *** par_44 
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e17 
  

,328 ,031 10,690 *** par_45 

e18 
  

,300 ,029 10,483 *** par_46 

e19 
  

,377 ,034 11,113 *** par_47 

e20 
  

,432 ,038 11,332 *** par_48 

e21 
  

,344 ,044 7,838 *** par_49 

e22 
  

,828 ,077 10,687 *** par_50 

e23 
  

,548 ,059 9,274 *** par_51 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)  
Estimate 

Comm ,719 

Trst ,844 

Resp ,763 

Reli ,403 

Tang ,265 

Comm3 ,552 

Comm2 ,395 

Comm1 ,640 

Trust8 ,616 

Trust7 ,657 

Trust6 ,735 

Trust5 ,713 

Trust4 ,651 

Trust3 ,614 

Trust2 ,660 

Trust1 ,566 

Résp9 ,492 

Résp8 ,501 

Résp7 ,621 

Résp6 ,644 

Résp4 ,394 

Résp3 ,385 
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Résp1 ,392 

Reli3 ,720 

Reli1 ,611 

Tang3 ,529 

Tang2 ,825 

Tang1 ,552 

 
Modification Indices (Group number 1 - Default model) 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 
   M.I. Par Change 

e24 <--> e25 9,377 ,093 

e23 <--> e28 5,102 ,061 

e23 <--> e24 8,181 -,089 

e22 <--> e28 7,094 -,087 

e22 <--> e27 16,487 ,104 

e22 <--> e26 15,057 -,081 

e22 <--> e25 18,014 ,184 

e21 <--> e26 11,711 ,051 

e21 <--> e23 4,998 ,068 

e21 <--> e22 11,731 -,125 

e20 <--> e28 16,758 ,099 

e20 <--> e26 10,078 -,048 

e20 <--> e22 15,933 ,148 

e20 <--> e21 4,476 ,056 

e19 <--> e28 16,714 ,093 

e19 <--> e27 7,523 -,047 

e19 <--> e23 4,575 ,064 

e19 <--> e21 6,310 ,063 

e19 <--> e20 8,611 ,073 

e18 <--> e26 15,152 -,050 

e18 <--> e25 4,779 ,058 

e18 <--> e22 17,905 ,135 

e18 <--> e20 36,155 ,136 

e17 <--> e20 23,129 -,113 

e17 <--> e19 23,398 ,107 

e16 <--> e19 7,573 -,066 

e16 <--> e17 13,242 ,083 

e15 <--> e22 7,047 -,091 

e15 <--> e19 6,207 -,057 

e15 <--> e18 8,831 -,062 

e14 <--> e28 5,118 -,052 

e14 <--> e26 5,221 ,033 

e14 <--> e21 6,701 -,066 

e14 <--> e19 9,917 -,074 

e14 <--> e17 5,907 -,054 
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   M.I. Par Change 

e13 <--> e28 10,234 -,079 

e13 <--> e26 13,847 ,057 

e13 <--> e19 18,803 -,109 

e13 <--> e18 5,149 -,052 

e13 <--> e17 6,592 -,061 

e13 <--> e15 10,327 ,080 

e13 <--> e14 70,585 ,214 

e12 <--> e24 5,236 -,072 

e12 <--> e19 6,398 -,076 

e12 <--> e13 5,274 ,074 

e11 <--> e20 10,083 -,090 

e10 <--> e22 9,905 -,114 

e10 <--> e11 8,568 ,080 

e8 <--> e18 11,034 -,084 

e8 <--> e12 5,110 -,079 

e7 <--> e25 8,575 -,098 

e7 <--> e21 5,323 ,066 

e7 <--> e18 15,444 -,097 

e7 <--> e17 6,663 -,066 

e7 <--> e14 7,047 ,072 

e7 <--> e13 13,218 ,106 

e7 <--> e8 46,604 ,215 

e6 <--> e24 17,726 ,115 

e6 <--> e21 9,707 ,087 

e1 <--> e21 6,290 ,067 

e1 <--> e5 4,294 -,062 

 

(   1جودة املطابقة العامة بعد حذف مؤشر القياس )املوثوقية  

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 49 634,914 204 ,000 3,112 

Saturated model 253 ,000 0   

Independence model 22 4549,979 231 ,000 19,697 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,058 ,848 ,812 ,684 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,442 ,200 ,124 ,183 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,860 ,842 ,901 ,887 ,900 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 
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Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,081 ,074 ,089 ,000 

Independence model ,242 ,236 ,248 ,000 

 

 

Modification Indices (Group number 1 - Default model) 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 
   M.I. Par Change 

e24 <--> e28 4,103 -,048 

e24 <--> e25 9,284 ,093 

e23 <--> e28 5,515 ,062 

e23 <--> e24 8,589 -,092 

e22 <--> e28 7,745 -,089 

e22 <--> e27 17,524 ,117 

e22 <--> e26 14,940 -,082 

e22 <--> e25 17,126 ,179 

e21 <--> e26 11,418 ,052 

e21 <--> e25 4,258 -,064 

e21 <--> e23 5,843 ,074 

e21 <--> e22 12,540 -,128 

e20 <--> e28 13,898 ,089 

e20 <--> e26 8,068 -,043 

e20 <--> e22 14,492 ,139 

e19 <--> e28 12,624 ,078 

e19 <--> e27 5,651 -,043 

e19 <--> e23 4,285 ,061 

e19 <--> e21 5,284 ,056 

e19 <--> e20 5,020 ,054 

e18 <--> e26 12,569 -,046 

e18 <--> e25 4,261 ,055 

e18 <--> e23 4,887 -,060 

e18 <--> e22 15,824 ,125 

e18 <--> e20 32,044 ,126 

e17 <--> e20 32,711 -,132 

e17 <--> e19 15,391 ,083 

e16 <--> e19 13,200 -,085 

e16 <--> e17 10,842 ,074 

e15 <--> e26 4,980 ,032 

e15 <--> e22 7,297 -,094 

e15 <--> e19 6,729 -,060 

e15 <--> e18 7,173 -,057 

e15 <--> e16 4,989 ,054 

e14 <--> e26 10,687 ,050 

e14 <--> e21 5,529 -,063 

e14 <--> e19 6,567 -,062 

e14 <--> e15 10,409 ,081 

e12 <--> e24 4,970 -,070 
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   M.I. Par Change 

e12 <--> e19 6,325 -,074 

e12 <--> e18 5,219 ,062 

e11 <--> e20 10,212 -,090 

e10 <--> e27 5,625 -,047 

e10 <--> e26 5,200 ,033 

e10 <--> e22 9,766 -,113 

e10 <--> e11 8,403 ,080 

e9 <--> e28 4,934 -,051 

e9 <--> e25 4,216 ,061 

e9 <--> e23 7,120 -,081 

e9 <--> e11 7,855 -,074 

e9 <--> e10 4,966 ,054 

e8 <--> e18 10,049 -,079 

e8 <--> e12 4,901 -,078 

e7 <--> e25 7,805 -,094 

e7 <--> e21 5,819 ,070 

e7 <--> e18 12,425 -,086 

e7 <--> e17 4,766 -,055 

e7 <--> e14 8,899 ,086 

e7 <--> e8 47,107 ,217 

e6 <--> e24 17,444 ,114 

e6 <--> e21 9,184 ,085 

 

( 3ستجابة اال)بعد حذف مؤشر القياس   العامة   جودة املطابقة   

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 47 543,553 184 ,000 2,954 

Saturated model 231 ,000 0   

Independence model 21 4326,395 210 ,000 20,602 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,057 ,865 ,830 ,689 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,450 ,204 ,124 ,185 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,874 ,857 ,913 ,900 ,913 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,078 ,071 ,086 ,000 
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Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Independence model ,248 ,241 ,254 ,000 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 
   M.I. Par Change 

e24 <--> e25 8,943 ,091 

e23 <--> e28 5,535 ,063 

e23 <--> e24 8,453 -,091 

e22 <--> e28 7,985 -,090 

e22 <--> e27 16,675 ,114 

e22 <--> e26 13,710 -,078 

e22 <--> e25 16,654 ,175 

e21 <--> e26 9,366 ,047 

e21 <--> e25 4,220 -,064 

e21 <--> e23 6,073 ,076 

e21 <--> e22 12,523 -,129 

e20 <--> e28 14,180 ,090 

e20 <--> e26 8,522 -,044 

e20 <--> e22 14,338 ,139 

e19 <--> e28 13,341 ,081 

e19 <--> e27 4,916 -,041 

e19 <--> e23 4,471 ,062 

e19 <--> e21 5,615 ,058 

e19 <--> e20 5,186 ,055 

e18 <--> e26 9,129 -,039 

e18 <--> e23 5,144 -,061 

e18 <--> e22 15,419 ,123 

e18 <--> e20 31,742 ,125 

e17 <--> e20 33,126 -,132 

e17 <--> e19 15,419 ,083 

e16 <--> e19 12,973 -,084 

e16 <--> e17 10,582 ,073 

e15 <--> e22 7,245 -,094 

e15 <--> e19 6,325 -,058 

e15 <--> e18 7,310 -,057 

e15 <--> e16 5,098 ,055 

e14 <--> e26 7,941 ,043 

e14 <--> e21 4,973 -,060 

e14 <--> e19 6,104 -,060 

e14 <--> e15 10,785 ,082 

e12 <--> e24 5,466 -,073 

e12 <--> e19 5,882 -,071 

e11 <--> e20 10,462 -,090 

e10 <--> e27 7,134 -,052 

e10 <--> e26 6,992 ,038 

e10 <--> e22 11,605 -,123 

e10 <--> e18 4,215 -,045 

e10 <--> e11 6,259 ,068 

e9 <--> e28 4,190 -,047 

e9 <--> e23 6,943 -,080 

e9 <--> e11 11,435 -,089 

e8 <--> e18 10,601 -,083 

e8 <--> e15 4,699 ,062 
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   M.I. Par Change 

e8 <--> e14 4,034 ,060 

e6 <--> e24 17,403 ,115 

e6 <--> e21 10,614 ,092 

e1 <--> e4 9,106 ,094 

 

( 6املوثوقية)بعد حذف مؤشر القياس   العامة   جودة املطابقة   

 Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 45 464,124 165 ,000 2,813 

Saturated model 210 ,000 0   

Independence model 20 3868,237 190 ,000 20,359 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,057 ,882 ,849 ,693 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,435 ,221 ,139 ,200 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,880 ,862 ,919 ,906 ,919 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,075 ,067 ,084 ,000 

Independence model ,246 ,240 ,253 ,000 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 
   M.I. Par Change 

e24 <--> e25 9,819 ,096 

e23 <--> e28 4,610 ,057 

e23 <--> e24 8,578 -,091 

e22 <--> e28 6,387 -,082 

e22 <--> e27 11,795 ,097 

e22 <--> e26 11,564 -,071 

e22 <--> e25 18,877 ,189 

e21 <--> e26 7,996 ,042 

e21 <--> e23 4,351 ,063 

e21 <--> e22 10,964 -,121 

e20 <--> e28 16,492 ,103 

e20 <--> e26 6,992 -,042 

e20 <--> e22 20,023 ,175 

e19 <--> e28 12,931 ,081 
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   M.I. Par Change 

e19 <--> e21 4,275 ,051 

e19 <--> e20 11,549 ,087 

e17 <--> e21 5,090 -,054 

e17 <--> e20 15,863 -,099 

e17 <--> e19 15,399 ,085 

e16 <--> e19 15,935 -,095 

e16 <--> e17 10,596 ,074 

e15 <--> e22 4,954 -,077 

e15 <--> e19 12,216 -,080 

e14 <--> e26 5,094 ,034 

e14 <--> e21 6,409 -,068 

e14 <--> e19 7,059 -,065 

e14 <--> e15 8,257 ,072 

e12 <--> e24 4,963 -,070 

e12 <--> e19 4,626 -,064 

e11 <--> e20 8,815 -,088 

e10 <--> e27 6,510 -,050 

e10 <--> e26 6,963 ,037 

e10 <--> e22 11,160 -,121 

e10 <--> e11 6,246 ,068 

e9 <--> e28 4,311 -,048 

e9 <--> e23 7,398 -,082 

e9 <--> e11 11,312 -,088 

e8 <--> e17 6,272 -,067 

e6 <--> e26 4,200 -,032 

e6 <--> e24 17,190 ,114 

e6 <--> e21 10,304 ,090 

e1 <--> e4 9,312 ,095 

 

( 8املوثوقية)بعد حذف مؤشر القياس   العامة   جودة املطابقة   

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 43 370,470 147 ,000 2,520 

Saturated model 190 ,000 0   

Independence model 19 3532,919 171 ,000 20,660 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,056 ,895 ,865 ,693 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,426 ,235 ,150 ,211 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,895 ,878 ,934 ,923 ,934 
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Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,069 ,060 ,078 ,000 

Independence model ,248 ,241 ,255 ,000 

 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 

e24 <--> e25 9,772 ,096 

e23 <--> e24 8,353 -,090 

e22 <--> e28 5,051 -,076 

e22 <--> e27 8,603 ,085 

e22 <--> e26 9,919 -,066 

e22 <--> e25 20,821 ,201 

e21 <--> e26 8,550 ,043 

e21 <--> e22 9,431 -,113 

e19 <--> e28 19,889 ,106 

e19 <--> e27 6,308 -,049 

e19 <--> e21 6,117 ,063 

e17 <--> e27 6,563 ,044 

e17 <--> e26 4,529 -,028 

e17 <--> e21 4,505 -,049 

e17 <--> e19 15,689 ,086 

e16 <--> e19 12,264 -,086 

e16 <--> e17 5,128 ,050 

e15 <--> e19 8,820 -,070 

e14 <--> e26 4,776 ,033 

e14 <--> e21 4,402 -,057 

e14 <--> e17 4,254 -,048 

e14 <--> e15 8,861 ,075 

e12 <--> e24 4,967 -,070 

e10 <--> e27 6,267 -,050 

e10 <--> e26 7,172 ,037 

e10 <--> e22 10,915 -,121 

e10 <--> e11 5,914 ,066 

e9 <--> e23 7,395 -,082 

e9 <--> e16 4,066 -,049 

e9 <--> e11 11,762 -,090 

e8 <--> e17 8,280 -,075 

e6 <--> e26 4,545 -,033 

e6 <--> e24 17,087 ,114 

e6 <--> e21 10,504 ,091 

e5 <--> e10 5,115 -,066 

e4 <--> e22 6,050 ,107 

e4 <--> e9 4,052 ,059 

e3 <--> SQLT 4,363 ,032 
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   M.I. Par Change 

e3 <--> e25 4,761 ,070 

e3 <--> e23 4,141 ,066 

e3 <--> e4 4,269 ,066 

e2 <--> e23 5,324 -,060 

e2 <--> e22 5,012 ,068 

e2 <--> e5 4,574 ,052 

e2 <--> e4 4,688 -,055 

e1 <--> e21 6,836 ,070 

e1 <--> e5 4,114 -,061 

e1 <--> e4 9,279 ,095 

 

(  2التصالا)بعد حذف مؤشر القياس   العامة   جودة املطابقة   

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 41 289,206 130 ,000 2,225 

Saturated model 171 ,000 0   

Independence model 18 3338,064 153 ,000 21,817 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,049 ,911 ,883 ,693 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,424 ,240 ,151 ,215 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,913 ,898 ,950 ,941 ,950 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,062 ,052 ,072 ,021 

Independence model ,255 ,248 ,263 ,000 

 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 
   M.I. Par Change 

e24 <--> e25 9,958 ,097 

e23 <--> e27 6,574 ,065 

e23 <--> e24 6,372 -,080 

e19 <--> e28 18,193 ,113 

e19 <--> e27 5,241 -,046 

e19 <--> e21 7,008 ,066 

e17 <--> e27 6,716 ,046 
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   M.I. Par Change 

e17 <--> e26 4,511 -,027 

e17 <--> e19 16,827 ,090 

e16 <--> e19 11,654 -,084 

e16 <--> e17 4,987 ,049 

e15 <--> e19 8,695 -,070 

e14 <--> e26 4,903 ,033 

e14 <--> e21 4,755 -,058 

e14 <--> e17 4,310 -,049 

e14 <--> e15 8,473 ,073 

e12 <--> e24 5,180 -,072 

e10 <--> e27 7,530 -,056 

e10 <--> e26 7,082 ,037 

e10 <--> e11 6,043 ,066 

e9 <--> e23 5,645 -,072 

e9 <--> e16 4,170 -,050 

e9 <--> e11 11,597 -,089 

e8 <--> e17 8,485 -,077 

e6 <--> e28 4,940 ,064 

e6 <--> e26 5,915 -,037 

e6 <--> e24 16,356 ,111 

e6 <--> e21 8,364 ,079 

e6 <--> e10 4,262 -,056 

e5 <--> e10 5,657 -,070 

e4 <--> e9 4,061 ,059 

e3 <--> SQLT 4,336 ,032 

e3 <--> e25 4,767 ,071 

e3 <--> e4 4,215 ,066 

e2 <--> e28 4,592 -,048 

e2 <--> e5 4,751 ,053 

e2 <--> e4 4,516 -,054 

e1 <--> e23 4,280 -,067 

e1 <--> e21 6,230 ,065 

e1 <--> e5 4,331 -,063 

e1 <--> e4 9,053 ,094 

 

  (   7املوثوقية)بعد حذف مؤشر القياس   العامة   جودة املطابقة 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 39 220,961 114 ,000 1,938 

Saturated model 153 ,000 0   

Independence model 17 2984,433 136 ,000 21,944 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,047 ,928 ,903 ,691 

Saturated model ,000 1,000   
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Model RMR GFI AGFI PGFI 

Independence model ,410 ,261 ,168 ,232 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,926 ,912 ,963 ,955 ,962 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,054 ,043 ,065 ,248 

Independence model ,256 ,248 ,264 ,000 

 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

Tang <--- SQLT 1,000     

Reli <--- SQLT 1,460 ,236 6,178 *** par_13 

Resp <--- SQLT 1,382 ,208 6,657 *** par_14 

Trst <--- SQLT 2,006 ,281 7,152 *** par_15 

Comm <--- SQLT 1,777 ,253 7,024 *** par_16 

Tang1 <--- Tang 1,000     

Tang2 <--- Tang 1,131 ,080 14,204 *** par_1 

Tang3 <--- Tang ,987 ,080 12,377 *** par_2 

Reli1 <--- Reli 1,000     

Reli3 <--- Reli 1,068 ,104 10,280 *** par_3 

Résp1 <--- Resp 1,000     

Résp4 <--- Resp 1,013 ,110 9,176 *** par_4 

Résp6 <--- Resp 1,435 ,126 11,423 *** par_5 

Résp7 <--- Resp 1,429 ,128 11,134 *** par_6 

Résp8 <--- Resp 1,270 ,122 10,436 *** par_7 

Résp9 <--- Resp 1,396 ,136 10,296 *** par_8 

Trust2 <--- Trst 1,000     

Trust3 <--- Trst ,946 ,059 15,923 *** par_9 

Trust4 <--- Trst 1,061 ,066 16,176 *** par_10 

Trust5 <--- Trst 1,070 ,066 16,334 *** par_11 

Comm1 <--- Comm 1,000     

Comm3 <--- Comm ,942 ,082 11,488 *** par_12 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate 

Tang <--- SQLT ,520 

Reli <--- SQLT ,629 

Resp <--- SQLT ,917 

Trst <--- SQLT ,882 

Comm <--- SQLT ,770 

Tang1 <--- Tang ,744 

Tang2 <--- Tang ,905 
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   Estimate 

Tang3 <--- Tang ,730 

Reli1 <--- Reli ,783 

Reli3 <--- Reli ,846 

Résp1 <--- Resp ,622 

Résp4 <--- Resp ,600 

Résp6 <--- Resp ,806 

Résp7 <--- Resp ,792 

Résp8 <--- Resp ,718 

Résp9 <--- Resp ,704 

Trust2 <--- Trst ,793 

Trust3 <--- Trst ,811 

Trust4 <--- Trst ,835 

Trust5 <--- Trst ,842 

Comm1 <--- Comm ,872 

Comm3 <--- Comm ,727 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

SQLT   ,137 ,036 3,813 *** par_17 

e24   ,369 ,052 7,073 *** par_18 

e25   ,445 ,070 6,342 *** par_19 

e26   ,050 ,015 3,227 ,001 par_20 

e27   ,158 ,034 4,634 *** par_21 

e28   ,297 ,057 5,252 *** par_22 

e1   ,407 ,040 10,049 *** par_23 

e2   ,142 ,034 4,214 *** par_24 

e3   ,433 ,043 10,088 *** par_25 

e4   ,464 ,072 6,450 *** par_26 

e5   ,333 ,075 4,422 *** par_27 

e6   ,492 ,042 11,669 *** par_28 

e8   ,568 ,048 11,809 *** par_29 

e9   ,346 ,035 9,835 *** par_30 

e10   ,376 ,038 9,979 *** par_31 

e11   ,471 ,043 10,989 *** par_32 

e12   ,618 ,055 11,182 *** par_33 

e14   ,417 ,040 10,374 *** par_34 

e15   ,329 ,033 10,093 *** par_35 

e16   ,346 ,036 9,589 *** par_36 

e17   ,333 ,035 9,413 *** par_37 

e21   ,229 ,053 4,311 *** par_38 

e23   ,576 ,064 9,063 *** par_39 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

Comm   ,593 

Trst   ,778 

Resp   ,840 

Reli   ,396 

Tang   ,270 

Comm3   ,529 
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   Estimate 

Comm1   ,761 

Trust5   ,709 

Trust4   ,697 

Trust3   ,658 

Trust2   ,629 

Résp9   ,495 

Résp8   ,516 

Résp7   ,628 

Résp6   ,649 

Résp4   ,360 

Résp1   ,387 

Reli3   ,716 

Reli1   ,614 

Tang3   ,532 

Tang2   ,820 

Tang1   ,554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املالحق  
 

 

موقف املستهلك الشرائي وسيلة قياس  مـصـــــــــداقيةهيكـــــــــــلة و  تقييم (5)امللحق   

موقف قرار الشراء  هيكـــــــــــلة وسيلة قياس تقييم   (1-5)امللحق   

Correlation Matrixa 

 

a. Determinant =.001 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .874 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2290.701 

df 91 

Sig. .000 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

1المركبةاالدراكية  1.000 .708 

2المركبةاالدراكية  1.000 .711 

3المركبةاالدراكية  1.000 .578 

4المركبةاالدراكية  1.000 .508 

1المركبةاالعاطفية  1.000 .469 

2المركبةاالعاطفية  1.000 .612 

3المركبةاالعاطفية  1.000 .719 

4المركبةاالعاطفية  1.000 .710 

5المركبةاالعاطفية  1.000 .732 

6المركبةاالعاطفية  1.000 .488 

1المركبةاالسلوكية  1.000 .319 

2المركبةاالسلوكية  1.000 .808 

3المركبةاالسلوكية  1.000 .845 

4المركبةاالسلوكية  1.000 .794 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

1 5.754 41.099 41.099 5.754 41.099 41.099 3.387 24.192 24.192 

2 2.133 15.236 56.336 2.133 15.236 56.336 2.903 20.736 44.928 

3 1.114 7.954 64.290 1.114 7.954 64.290 2.711 19.362 64.290 

4 .985 7.034 71.323       

5 .699 4.994 76.318       

6 .649 4.638 80.956       

7 .496 3.546 84.502       

8 .419 2.990 87.492       

9 .382 2.731 90.224       

10 .365 2.605 92.828       

11 .308 2.198 95.027       

12 .258 1.841 96.867       

13 .237 1.694 98.561       

14 .201 1.439 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

( 1(و )املركبة السلوكية6و    1المركبة العاطفية )بعد حذف موقف الشراءتقييم هيكـــــــــــلة وسيلة   

 

Communalities 

 Initial Extraction 

1المركبةاالدراكية  1.000 .727 

2المركبةاالدراكية  1.000 .734 

3المركبةاالدراكية  1.000 .657 

4المركبةاالدراكية  1.000 .442 

2المركبةاالعاطفية  1.000 .661 

3المركبةاالعاطفية  1.000 .738 

4المركبةاالعاطفية  1.000 .720 

5المركبةاالعاطفية  1.000 .743 

2المركبةاالسلوكية  1.000 .812 

3المركبةاالسلوكية  1.000 .856 

4المركبةاالسلوكية  1.000 .818 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
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(4)املركبةاالدراكية   بعد حذف موقف الشراءتقييم هيكـــــــــــلة وسيلة   

Communalities 

 Initial Extraction 

1المركبةاالدراكية  1.000 .753 

2المركبةاالدراكية  1.000 .787 

3المركبةاالدراكية  1.000 .664 

2المركبةاالعاطفية  1.000 .659 

3المركبةاالعاطفية  1.000 .736 

4المركبةاالعاطفية  1.000 .723 

5المركبةاالعاطفية  1.000 .746 

2المركبةاالسلوكية  1.000 .816 

3المركبةاالسلوكية  1.000 .856 

4المركبةاالسلوكية  1.000 .818 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Varianc

e 

Cumula

tive % Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4.400 43.999 43.999 4.400 43.999 43.999 2.821 28.212 28.212 

2 2.114 21.138 65.137 2.114 21.138 65.137 2.546 25.461 53.673 

3 1.043 10.432 75.570 1.043 10.432 75.570 2.190 21.897 75.570 

4 .548 5.478 81.048       

5 .444 4.441 85.489       

6 .386 3.859 89.348       

7 .323 3.232 92.581       

8 .271 2.714 95.294       

9 .265 2.654 97.948       

10 .205 2.052 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

1المركبةاالدراكية  .259 .076 .825 

2المركبةاالدراكية  .338 .014 .820 

3المركبةاالدراكية  .205 .180 .768 

2المركبةاالعاطفية  .769 .025 .259 

3المركبةاالعاطفية  .824 .067 .227 

4المركبةاالعاطفية  .810 .101 .237 

5المركبةاالعاطفية  .796 .256 .215 

2المركبةاالسلوكية  .076 .896 .084 

3المركبةاالسلوكية  .106 .918 .044 

4المركبةاالسلوكية  .139 .884 .134 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.a 

a. Rotation converged in 4 iterations. 

 

موقف الشراء  قياس منوذجمـصــــداقية جودة املطابقة و  تقييم   (2-5)امللحق   

 ملوقف الشراء جدول ترميز أبعاد ومؤشرات القياس  
CCog املركبة االدراكية 

CAffect  املركبة العاطفية 
CComp املركبة السلوكية 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 23 72,557 32 ,000 2,267 

Saturated model 55 ,000 0   

Independence model 10 1734,474 45 ,000 38,544 

RMR, GFI 
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Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,050 ,954 ,921 ,555 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,409 ,387 ,251 ,316 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,958 ,941 ,976 ,966 ,976 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,063 ,044 ,082 ,125 

Independence model ,343 ,329 ,357 ,000 

 

 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

CCog1 <--- CCog 1,000     

CCog2 <--- CCog 1,061 ,074 14,290 *** par_1 

CCog3 <--- CCog ,898 ,078 11,572 *** par_2 

CAffect2 <--- CAffect 1,000     

CAffect3 <--- CAffect 1,149 ,086 13,329 *** par_3 

CAffect4 <--- CAffect 1,054 ,081 13,041 *** par_4 

CAffect5 <--- CAffect 1,087 ,083 13,051 *** par_5 

CComp2 <--- CComp 1,000     

CComp3 <--- CComp ,977 ,051 19,282 *** par_6 

CComp4 <--- CComp ,966 ,053 18,126 *** par_7 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

CCog1 <--- CCog ,790 

CCog2 <--- CCog ,858 

CCog3 <--- CCog ,667 

CAffect2 <--- CAffect ,722 

CAffect3 <--- CAffect ,789 

CAffect4 <--- CAffect ,799 

CAffect5 <--- CAffect ,817 

CComp2 <--- CComp ,849 

CComp3 <--- CComp ,896 

CComp4 <--- CComp ,848 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

CCog   ,581 ,074 7,807 *** par_11 

CAffect   ,587 ,083 7,042 *** par_12 

CComp   ,903 ,100 9,074 *** par_13 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

e1   ,350 ,041 8,622 *** par_14 

e2   ,235 ,038 6,179 *** par_15 

e3   ,585 ,055 10,734 *** par_16 

e4   ,540 ,051 10,510 *** par_17 

e5   ,468 ,049 9,458 *** par_18 

e6   ,368 ,039 9,341 *** par_19 

e7   ,345 ,039 8,816 *** par_20 

e8   ,350 ,040 8,760 *** par_21 

e9   ,213 ,032 6,579 *** par_22 

e10   ,328 ,038 8,646 *** par_23 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

CComp4   ,720 

CComp3   ,802 

CComp2   ,721 

CAffect5   ,667 

CAffect4   ,639 

CAffect3   ,623 

CAffect2   ,521 

CCog3   ,445 

CCog2   ,736 

CCog1   ,625 
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اختبار فرضيات الدراسة  (6)امللحق   

 ابلتأثــري البيين ملركبات موقف الشراء  املتعلقةاختبار الفرضيات  ( 1- 6)امللحق        

 املتعلقة بتأثري املركبة االدراكية على املركبة العاطفية ةاختبار الفرضي-         

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .576a .332 .330 .81879203 

a. Predictors: (Constant),  المركبةاالدراكية 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 105.806 1 105.806 157.821 .000b 

Residual 213.194 318 .670   

Total 319.000 319    

a. Dependent Variable: المركبةالعاطفية 

b. Predictors: (Constant),  المركبةاالدراكية 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.882E-16 .046  .000 1.000 

 000. 12.563 576. 046. 576. المركبةاالدراكية 

a. Dependent Variable: المركبةالعاطفية 

 اختبار الفرضيات املتعلقة بتأثري املركبة االدراكية والعاطفية على املركبة السلوكية  -

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .284a .081 .075 .96190269 

a. Predictors: (Constant),  المركبةالعاطفية, المركبةاالدراكية 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25.694 2 12.847 13.885 .000b 

Residual 293.306 317 .925   

Total 319.000 319    
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a. Dependent Variable: المركبةالسلوكية 

b. Predictors: (Constant),  المركبةالعاطفية, المركبةاالدراكية 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -9.756E-19 .054  .000 1.000 

 103. 1.635 108. 066. 108. المركبةاالدراكية 

 002. 3.154 208. 066. 208. المركبةالعاطفية

a. Dependent Variable: المركبةالسلوكية 

 
 سلوكية على املركبة ال املركبة العاطفية   أتثريضبط   -

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .270a .073 .070 .96442964 

a. Predictors: (Constant), المركبةالعاطفية 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23.220 1 23.220 24.965 .000b 

Residual 295.780 318 .930   

Total 319.000 319    

a. Dependent Variable: المركبةالسلوكية 

b. Predictors: (Constant), المركبةالعاطفية 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.516E-17 .054  .000 1.000 

 000. 4.996 270. 054. 270. المركبةالعاطفية

a. Dependent Variable: المركبةالسلوكية 
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الشراء موقف مركبات على  جودة اخلدمة اختبار الفرضيات املتعلقة بتأثري  (2-6)امللحق   

 أتثريجودة اخلدمة على املركبة االدراكية  -

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .600a .359 .357 .80159531 

a. Predictors: (Constant), جودةالخدمة 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 114.667 1 114.667 178.456 .000b 

Residual 204.333 318 .643   

Total 319.000 319    

a. Dependent Variable:  المركبةاالدراكية 

b. Predictors: (Constant), جودةالخدمة 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.896E-16 .045  .000 1.000 

 000. 13.359 600. 045. 600. جودةالخدمة 

a. Dependent Variable:  المركبةاالدراكية 

 

 أتثري جودة اخلدمة مبعية املركبة االدراكية على املركبة العاطفية -

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .709a .502 .493 .71209511 

a. Predictors: (Constant), المركبةاالدراكية, االعتمادية, الملموسية, االتصال, االستجابة, الموثوقية 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
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1 Regression 160.284 6 26.714 52.682 .000b 

Residual 158.716 313 .507   

Total 319.000 319    

a. Dependent Variable: المركبةالعاطفية 

b. Predictors: (Constant), المركبةاالدراكية, االعتمادية, الملموسية, االتصال, االستجابة, الموثوقية 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.553E-16 .040  .000 1.000 

 101. 1.643 076. 046. 076. الملموسية 

 074. 1.794- 086.- 048. 086.- االعتمادية 

 042. 2.047 128. 062. 128. االستجابة

 000. 5.242 337. 064. 337. الموثوقية

 008. 2.667 141. 053. 141. االتصال

 000. 4.581 237. 052. 237. المركبةاالدراكية 

a. Dependent Variable: المركبةالعاطفية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املالحق  
 

 

موقف الشراء على  أبعاد جودة اخلدمةاختبار الفرضيات املتعلقة بتأثري  (3-6)امللحق   

 اختبار الفرضيات املتعلقة بتأثري أبعاد جودة اخلدمة على املركبة االدراكية  -

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .637a .406 .396 .77711636 

a. Predictors: (Constant),  ,الموثوقية, االستجابةاالتصال, الملموسية, االعتمادية  

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 129.372 5 25.874 42.845 .000b 

Residual 189.628 314 .604   

Total 319.000 319    

a. Dependent Variable:  المركبةاالدراكية 

b. Predictors: (Constant), االتصال, الملموسية, االعتمادية, الموثوقية, االستجابة 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.458E-16 .043  .000 1.000 

 058. 1.903 096. 050. 096. الملموسية 

 317. 1.002- 052.- 052. 052.- االعتمادية 

 124. 1.543 105. 068. 105. االستجابة

 000. 5.758 384. 067. 384. الموثوقية

 000. 3.696 208. 056. 208. االتصال

a. Dependent Variable:  المركبةاالدراكية 

 

 املركبة االدراكية جودة اخلدمة على  أبعاد  أتثري  ضبط  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .632a .400 .394 .77836433 

a. Predictors: (Constant),  االتصال, الملموسية, الموثوقية 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 127.551 3 42.517 70.177 .000b 



 املالحق  
 

 

Residual 191.449 316 .606   

Total 319.000 319    

a. Dependent Variable:  المركبةاالدراكية 

b. Predictors: (Constant),  االتصال, الملموسية, الموثوقية 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.446E-16 .044  .000 1.000 

 043. 2.037 097. 048. 097. الملموسية 

 000. 7.516 422. 056. 422. الموثوقية

 000. 4.264 229. 054. 229. االتصال

a. Dependent Variable:  المركبةاالدراكية 

 

 املركبة العاطفيةعلى مبعية املركبة االدراكية  أبعاد جودة اخلدمةاختبار الفرضيات املتعلقة بتأثري  (4-6)امللحق 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .709a .502 .493 .71209511 

a. Predictors: (Constant), المركبةاالدراكية, االعتمادية, الملموسية, االتصال, االستجابة, الموثوقية 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 160.284 6 26.714 52.682 .000b 

Residual 158.716 313 .507   

Total 319.000 319    

a. Dependent Variable: المركبةالعاطفية 

b. Predictors: (Constant), المركبةاالدراكية, االعتمادية, الملموسية, االتصال, االستجابة, الموثوقية 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.553E-16 .040  .000 1.000 

 101. 1.643 076. 046. 076. الملموسية 

 074. 1.794- 086.- 048. 086.- االعتمادية 



 املالحق  
 

 

 042. 2.047 128. 062. 128. االستجابة

 000. 5.242 337. 064. 337. الموثوقية

 008. 2.667 141. 053. 141. االتصال

 000. 4.581 237. 052. 237. المركبةاالدراكية 

a. Dependent Variable: المركبةالعاطفية 

 

 

 عاطفية على املركبة البعد حذف بعد امللموسية جودة اخلدمة  أبعاد  أتثري  ضبط  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .706a .498 .490 .71401768 

a. Predictors: (Constant),  المركبةاالدراكية, االعتمادية, االتصال, االستجابة, الموثوقية 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 158.916 5 31.783 62.342 .000b 

Residual 160.084 314 .510   

Total 319.000 319    

a. Dependent Variable: المركبةالعاطفية 

b. Predictors: (Constant),  المركبةاالدراكية, االعتمادية, االتصال, االستجابة, الموثوقية 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.553E-16 .040  .000 1.000 

 155. 1.426- 066.- 046. 066.- االعتمادية 

 021. 2.314 143. 062. 143. االستجابة

 000. 5.334 343. 064. 343. الموثوقية

 009. 2.627 139. 053. 139. االتصال

 000. 4.771 246. 052. 246. المركبةاالدراكية 

a. Dependent Variable: المركبةالعاطفية 

 

 



 املالحق  
 

 

 عاطفية على املركبة البعد حذف بعد االعتمادية   جودة اخلدمة  أبعاد  أتثري  ضبط  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .704a .495 .489 .71518745 

a. Predictors: (Constant), المركبةاالدراكية, االتصال, االستجابة, الموثوقية 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 157.880 4 39.470 77.166 .000b 

Residual 161.120 315 .511   

Total 319.000 319    

a. Dependent Variable: المركبةالعاطفية 

b. Predictors: (Constant), المركبةاالدراكية, االتصال, االستجابة, الموثوقية 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.591E-16 .040  .000 1.000 

 038. 2.079 127. 061. 127. االستجابة

 000. 5.147 326. 063. 326. الموثوقية

 012. 2.541 134. 053. 134. االتصال

 000. 4.809 248. 052. 248. المركبةاالدراكية 

a. Dependent Variable: المركبةالعاطفية 
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املركبة السلوكية على مبعية املركبة العاطفية  أبعاد جودة اخلدمةاختبار الفرضيات املتعلقة بتأثري  (5-6)امللحق   

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .350a .122 .105 .94579635 

a. Predictors: (Constant),  المركبةالعاطفية, االعتمادية, الملموسية, االتصال, االستجابة, الموثوقية 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 39.012 6 6.502 7.269 .000b 

Residual 279.988 313 .895   

Total 319.000 319    

a. Dependent Variable: المركبةالسلوكية 

b. Predictors: (Constant),  المركبةالعاطفية, االعتمادية, الملموسية, االتصال, االستجابة, الموثوقية 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.392E-18 .053  .000 1.000 

 628. 485. 030. 062. 030. الملموسية 

 008. 2.672 170. 064. 170. االعتمادية 

 040. 2.060 172. 083. 172. االستجابة

 227. 1.210- 105.- 087. 105.- الموثوقية

 598. 528.- 037.- 070. 037.- االتصال

 006. 2.753 200. 073. 200. المركبةالعاطفية

a. Dependent Variable: المركبةالسلوكية 

 
 سلوكية على املركبة البعد حذف بعد امللموسية، املوثوقية واالتصال   جودة اخلدمة  أبعاد  أتثري  ضبط  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .341a .116 .108 .94460403 

a. Predictors: (Constant), المركبةالعاطفية, االعتمادية, االستجابة 



 املالحق  
 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 37.041 3 12.347 13.837 .000b 

Residual 281.959 316 .892   

Total 319.000 319    

a. Dependent Variable: المركبةالسلوكية 

b. Predictors: (Constant), المركبةالعاطفية, االعتمادية, االستجابة 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.915E-18 .053  .000 1.000 

 009. 2.638 158. 060. 158. االعتمادية 

 096. 1.667 116. 070. 116. االستجابة

 014. 2.465 159. 064. 159. المركبةالعاطفية

a. Dependent Variable: المركبةالسلوكية 

 

 سلوكية على املركبة البعد حذف بعد االستجابة   جودة اخلدمة  أبعاد  أتثري  ضبط  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .329a .108 .103 .94725318 

a. Predictors: (Constant), المركبةالعاطفية, االعتمادية 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 34.560 2 17.280 19.258 .000b 

Residual 284.440 317 .897   

Total 319.000 319    

a. Dependent Variable: المركبةالسلوكية 

b. Predictors: (Constant), المركبةالعاطفية, االعتمادية 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.687E-18 .053  .000 1.000 

 000. 3.555 197. 055. 197. االعتمادية 

 000. 3.873 214. 055. 214. المركبةالعاطفية

a. Dependent Variable: المركبةالسلوكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


