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احلمد هلل رّب العاملني، و الّصالة والّسالم على سيدان حمّمد النيب األمني ، وعلى آله 

 .من تبعه إبحسان إىل يوم الّدين ذريّته و وصحبه و

 إىل أهدي هذا العمل املتواضع

  برمحته مهللا أن يتغمده سائلا  زوجي يوالدوالدي الكرميني و إىل 

 ؛جنته ميدخله و الواسعة

 إىل زوجي تقديراا و امتناانا له على تدعيمه و تشجيعه يل؛ 

  كما أهدي هذا العمل إىل أوالدي األعزاء حسان و أمينة و كمال و

 أيضاا إىل زوجة إبين مليكة و إىل أحفادي: غويت، سعاد، مرمي و ايمسني؛

 أهديها لكل من حيبين و يقدرين )عائليت و أصدقائي(و أخرياا، 



 تشكرات

 

 ب

 

 

 حنمده على نعمة العلم اليت رزقنا إايها و على توفيقه على اجناز  نشكر هللا و

 هذا العمل املتواضع.

 األستاذ بن أشنهو سيدي حممد الذي أعطاان  إىلتوجه بشكري اخلاص و أ

ومل يبخل  األطروحةعلى هذه  إشرافهحتمل عناء  ومن وقته وجهده الكثري 

 البناءة.علينا بتوجيهاته ونصائحه 

  كما أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل أعضاء جلنة املناقشة، الذين آمل أن جيتذب

هذا العمل املتواضع إنتباههم و أن يتمكنوا من خالل خرباهتم و مشورهتم 

 من إفادتنا بنصائحهم لسد الثغرات اليت حتتويها األطروحة 

  كما أتقدم خبالص الشكر إىل كل اإلطارات و موظفي البنكBADR  و

( GREعلى وجه اخلصوص املفتش اجلهوي و أيضاً مدير وكالة تلمسان )

 .سهلوا لنا الوصول إىل املعلومات و مجع البياانت نالذي

 و أخريًا، أشكر مجيع من أمدين بيد العون إلمتام هذا العمل املتواضع.
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 BADRالبنك اختبار و مصادقة جتريبية مع زابئن  :نئوفاء الزابعلى ة أثر أبعاد جودة اخلدم

 ملخص
ناقش درجة األمهية اليت تعلق على األبعاد اخلمسة جلودة اخلدمة و أثرها ت اكما أهن  زابئن،من وجهة نظر  املصرفيةتتناول هذه األطروحة أثر جودة اخلدمات 

 الزبون الوسيطي لرضا الدورمن خالل  ،التأثري غري املباشر هلذه األخرية على وفاء الزابئن طبيعةيدرس  فإنه ، ابإلضافة إىل ذلكف الزبونعلى اجلودة املدركة من طر 
حنا كأكيد وموذ  نظر  وفاء الزبون، اقت  العالقة املوجودة بني اجلودة املدركة وبعد القيام مبسح أديب حول  .املؤسسةابخلدمات املصرفية املقدمة من طرف  تهو ثق

 .BADRالبنك إستبانة على زابئن  268لبحث قمنا بتوزيع لنموذ  النظر  اللقياس كل متغريات و مؤشرات . ابستخدام طريقة النمذجة ابملعادالت اهليكلية
. للفرضيات اإلحصائياملي التوكيد  مث االختبار التحليل الع مث spssالتحليل العاملي االستكشايف ابستخدام برانمج  مت على ثالثة مراحل: حتليل البياانت

هذه األطروحة مفيدة يف تطوير االستاتيجيات املتعلقة ابلزابئن و . كل فرضيات البحث، ما عدى كأثري ملموسية اخلدمة املصرفية اليت مل تكن معنوية  نتائج أكدتال
 دمات املصرفية و تتمكن بذلك من احملافظة على وفاء الزابئن.اليت من شأهنا أن تؤثر إجيابياً على إدراكات الزابئن عن جودة اخل

 ملعادالت اهليكلية.اب النمذجة و طريقة الزبون رضا، وفاءالثقة، الدركة، املودة أبعاد جودة اخلدمة، اجل: الكلمات املفتاحية

Effet des dimensions de service sur la fidélité des clients: 

Test et validation empirique avec les clients de la Banque BADR 
Résumé 

Cette thèse traite de l'impact de la qualité des services bancaires du point de vue des clients. Par ailleurs 

nous avons essayé  de démontrer l'importance accordée aux cinq dimensions de la qualité de service et leurs 

influences sur la qualité perçue par le client, en outre, et à travers notre modeste travail, nous nous sommes 

intéressé à  la nature de l'influence indirect de la qualité perçue sur la fidélité des clients par le biais  de deux 

variables qui ne sont autres que la satisfaction et la confiance qu’accordent les clients aux prestations des 

services bancaires fournis par l'institution. Après avoir mené une étude bibliographique sur la relation entre 

qualité perçue et fidélité du client, nous avons proposé de confirmer un modèle théorique en utilisant la 

méthode des équations structurelles. Pour mesurer toutes les variables et tous les indicateurs du modèle 

théorique de recherche, nous avons distribué 268 questionnaires aux clients de  la banque BADR. L'analyse des 

données a été menée en trois étapes: l’analyse en composantes principales  en utilisant Le logiciel SPSS, 

l’analyse factorielle confirmatoire et  enfin le test des hypothèses. Les résultats ont confirmé toutes les 

hypothèses de recherches, à l'exception de l'impact de la tangibilité du service bancaire sur la qualité perçue, 

qui n'était vraiment pas significatif. Cette thèse trouve son utilité dans le développement de stratégies client qui 

influencent positivement la perception des clients sur la qualité des services bancaires et ainsi maintenir une 

politique de fidélisation de la clientèle. 

Mots-clés: Les dimensions de la qualité de service, qualité perçue du service, confiance, satisfaction, 

fidélité du client et méthode des  équations structurelles. 

Effect of Services Quality Dimensions on Customers’ Loyalty: 

Empirical Testing and Validation on BADR Bank’s Customers  
Abstract 

This thesis deals with the impact of banking services quality from customers’ point of view. In this context, we have 

tried to prove the importance of the five dimensions of services quality and their influence on customers’ perception. 

Moreover, and through our modest contribution, we have intended to highlight the nature of the indirect influence of 

perceived quality on customers’ loyalty through two variables namely customers’ satisfaction and trust towards banking 

services, as provided by this institution. After reviewing in literature the particular relationship between perceived quality 

and customers’ loyalty, we moved to confirming a theoretical model using the structural equations method. To measure all 

variables and indicators of the theoretical research model, we have distributed 268 questionnaires to BADR bank’ 

customers. Then, data analysis was conducted in three steps: Principal Component Analysis using SPSS software, 

Confirmatory Factor Analysis, and Hypothesis Testing. The results have confirmed all research hypotheses, with the 

exception of banking service tangibility impact on perceived quality which was not really significant. This work shows the 

usefulness in implementing customers’ strategies that positively influence the perception of customers as regards to 

banking services quality and thus maintain a customers’ loyalty policy. 

Keywords: Dimensions of services quality, perceived service quality, trust, satisfaction, customer‘s loyalty, and 

structural equation modeling 
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 متهيد

املتعاملني اخلواص إىل الزايدة و قد أدى دخول  ،تتمتع الصناعة املصرفية العاملية بنمو و توسع هائلني يف القرن الواحد و العشرين

. و نتيجة لذلك، حتتاج املؤسسات املصرفية إىل تطوير اسرتاتيجيات لالحتفاظ و جذب املزيد و املزيد من الزابئن 1من حدة املنافسة

 مكانةجودة اخلدمة  حتتلابلنسبة للمؤسسة من خالل تركيزها على تقييم أثر اجلودة املدركة من اخلدمة على سلوك الزبون.  املرحبني

ذات جودة عالية من أحد التحدايت  خدمة ، لذلك يعد تقدميهنا شرطاً أساسياً الستدامتهاكو ألي مؤسسة خدمية لابلنسبة أساسية 

ال ميكن ألي مؤسسة البقاء على قيد احلياة إال إذا استطاعت جذب عدد كاِف من الزابئن . 2مصرفية اليت تواجهها أي مؤسسة

 و قد دماتاخلتسويق مبجال  األحباث طورتتفقد  عالوة على ذلك، .االحتفاظ هبم أطول مدة ممكنة كسب ثقتهم و  الراضني و

العالقة بني جودة اخلدمة  إدراك ليت حتيط بقياس جودة اخلدمة واملمارسون على حد سواء اهتماما كبريا ابلقضااي ا أبدى األكادمييون و

 مسببات رضا و وفاء الزبون اليت تعد من الركائز األساسية اليت تستطيع بفضلها املؤسسة العيش ملدة أطول.و دراسة  رضا املستهلك و

إىل اجلمع بني العالقات  ديقد يؤ ن الرضا أب Narus ،(1990) و Andersonو  Gladstein( ،1984)أوضح كل من  قدلو 

 ،ابجلودة املدركة، السعر املدرك وصورة العالمة التجارية املرتبطةالعالقة تكمن يف املتغريات  لتلكملسامهة الرئيسية اوأن  ،طويلة األمد

. يف هذا 3( et al 2000Aurier) وفاء الزبون للعالمة التجارية ينتج عنهاالعالقة  لتلكوأن الناتج الرئيسية  ابلعالمةورضا الزبون 

أن املؤسسات ميكنها أن تقلل من تكاليف التشغيل والنفقات اإلمجالية وزايدة أرابحها من خالل  Copacino (1997) ملحالصدد 

قد يقلل من أرابح املؤسسة بنسبة تصل إىل  %5كما أضاف الكاتب أيضا إىل أن ختفيض عدد الزابئن بنسبة  وجود وفاء الزابئن،

قد يؤدي إىل حتسني أرابح  ،%5احملافظة على الزابئن بنسبة  على العكس من ذلك، فإن حتسني نسبة الوفاء و و .4ثرأو أك 50%

                                                           
1 -Goyal, p & chanda, u., (2017), « a bayesian network model on the association between csr, Perceived service 

quality and customer loyalty in indian Banking industry », Sustainable production and consumption, pp.50-65. 
2 -Namin, A. (2017), «Revisiting customers' perception of service quality in fast food restaurants », Journal of  

Retailing and Consumer Services 34, pp.70–81.  
3 - Aurier P., Benavent C., et N’goala, G. (2000), «Valeur de consommation et valeur globale : une application au 

cas de la consommation cinématographique », Actes de congrès International de Marketing de Montréal. pp.151-

162. 
4 Copacino, W. C. (1997)., Supply chain management: The basics and beyond, (Vol.1): CRC Press. In Rasheed, F.A 

and Abadi, M.F. (2014), « Impact of service quality, trust and perceived value on customer loyalty in Malaysia 

services industries », Procedia - Social and Behavioral Sciences, 164,  pp. 298 – 304. 
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 يعود السبب هنا إىل وجود عالقة قوية Aaker (1994)حسب  .5(Rasheed and Abadi 2014) %75إىل  %25املؤسسة من 

و هذا يتجسد ضمن منهج  .6يف املستقبلاملؤسسة ح اليت ميكن أن حتققها و بني حجم األرابالزبون  عملية كسب )ارتباط شديد( بني

 التسويق ابلعالقات.

أبعاد قد جعل هذا و  على خلق قيمة مميزة يف اخلدمات اليت تقدمها بطريقة فعالة لزابئنها إذاً  يعتمد األداء الناجح للمؤسسات

اليت  من أحد أهم العوامل SERVQUALيف منوذج  (1988، 1985و آخرون ) Parasuramanاليت طورها  اخلدمةجودة 

مقارنة مبنية على  ، ابستناده إىليوفر قياس جودة اخلدمة ، لكونهةاملصرفياخلدمات  نافسة يف سوقللم ميكن أن تستخدمها املؤسسة

 حيتوي استبيان خدامابست اخلدمة جودة تقييمل أداة SERVQUAL منوذج ميثل. األداء لدى املستهلكني الفجوات بني التوقعات و

 يف العناصر هذهتساهم . التعاطف و التأكيد ،االستجابة ،املوثوقية، امللموسة العناصر :هي و أبعاد مخسة إىل ةمقسم فقرة 22 على

 مقدمي اخلدمة و الزابئن من كلحبيث جييب   ،سابقا اليت قدمت اخلدمات إدراكات و عليها املتفق للخدمات التوقعات من كل  تقييم

 (.1991 و آخرون،  Parasuraman) االستبيان هذا ىعل

لقد قامت العديد من األحباث بتناول املتغريات السيكولوجية املؤثرة يف سلوك املستهلك و خنص ابلذكر: اجلودة املدركة 

(Parasuraman  ؛ 1990و آخرونGronroos ،1984 ؛Cronin  وTaylor ،1992( و القيمة املدركة )Dodds   و 

Monroe ،1985 ؛Zeithaml ،1988 ؛Olson ،1993( و املوقف )Megnounif  وBelaroussi ،2017 ؛Saidi، 

كما أن هناك دراسات أخرى أجريت على زابئن عالمات جتارية معينة يف  (.؛ ...Oliver ،1980 ،1990؛)( و الرضا 2017

، و أفصحت عن وجود عالقات إجيابية بني اجلودة املدركة و خمتلف امليادين )االستهالك الواسع، السياحية، التأمينية، البنكية، ..(

، Grewal، و Dodds ،Monroé؛ Zeithaml ،1988؛ Monroé ،1985و  Krishnan: على سبيل املثالالقيمة املدركة )

لى عبني القيمة املدركة، اجلودة املدركة و الرضا ) (،Parissier ،2002؛ Krishnan 1998، و Grewal  ،Monroé؛ 1991

 Deng؛ Park ،2006و  Lim ،Widdows؛ 1996، و آخرون  Fornel(؛ 1995) Panizzoloو Muffato : سبيل املثال

، Taylorو  Cronin :: على سبيل املثال(، بني اجلودة املدركة و الرضا )2011، بن أشنهو و بن حبيب؛ 2010، و آخرون

                                                           
5 -Reichheld, F. F., & Sasser, W. E. (1990). Zero defections: quality comes to services. Harvard business review, 

68(5), pp.105-111, In Rasheed, F.A and Abadi, M.F. (2014), op cit. 

6 -Aaker A D., (1994), Le Management du Capital Marque, édition Dalloz, P.45. 
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؛ Brown ،1994و  Gotlieb ،Grewal؛ Anderson، 1994و  Fornell؛  Huberrt ،1994و  Bitner؛  1992

Oliver 1994 ،1997)كما   .7. و قد عززت نتائج تلك الدراسات االعتقاد أبمهية رضا الزبون ابلنسبة للمؤسسات 

؛ Suh ،(2000) و Jones؛ Bolton ،(1998)؛ Bennett ،(2001)اليت قام هبا العديد من الدراسات السابقة أظهرت 

Ringham ؛ (9941) ،وآخرونBennett يعد  .8أن الزايدة يف الرضا تؤدي إىل الزايدة يف الوفاء للعالمة التجارية (2005) ،وآخرون

 مفهوم وفاء الزبون من املفاهيم املعقدة بسبب صعوبة قياسها و لكوهنا من املفاهيم السيكولوجية اليت هلا ارتباط وثيق بشخصية الزبون و

ة مع املنتجات و أبولوايته و توقعاته و حاجاته و رغباته. و أيضا أتثره ابلعوامل السيكولوجية املتمثلة يف سلوكاته اليومية و جتاربه السابق

و نظرا لألمهية اليت يكتسبها هذا األخري و إىل غري ذلك من املتغريات احملددة لوفاء الزبون.  ،اجلودة و السعر و الثقة و االلتزام و الرضا

 ريات اليت تؤثر فيه و تساهم يف تشكيله.ارأتينا أن نبحث يف املتغ

 املطروحةكشاالية اإل.2

على رجل  األمر الذي حيتمإال أهنا تواجه جمموعة من التحدايت بسبب عدم ملموسيتها،  املصرفيةعلى الرغم من أمهية اخلدمات 

 تطابق مع توقعاتتخدمة يف تقدمي فاعلة لا تهاحتقيق مشارك و املؤسسةمن أجل حتقيق املوازنة بني أهداف  هاالتسويق الدقة يف تصميم

لقد أصبحت ظاهرة تراجع رضا و وفاء الزابئن للعالمات  . ومن تقدمي خدمة ذات جودة عالية الزابئن و متكن املؤسسات املصرفية

و يضمنا التجارية من االهتمامات الرئيسية ابلنسبة ملؤسسات اخلدمات، ألن كال من هذين العاملني حيددان أداء املؤسسات 

و جودة اخلدمة املقدمة املهم ابلنسبة إىل املؤسسة معرفة أنواع الزابئن الذين تتعامل معهم،  استمراريتها و بقائها يف السوق. لذلك من

و ما هي احلوافز اليت تدفعهم ملواصلة عالقتهم مع عالمة جتارية و كذلك األسباب اليت حتول من طرف العالمة و اليت تلقى قبوهلم، 

 إن اجلودة املدركة للخدمة تعرب عن احلكم الذي يعطيه الزبون عن االمتياز أو التفوق املدرك للمنتج أو اخلدمة ن بقائهم أوفياء هلا.دو 

(Zeithaml ،1988 ،) قياس أثر أبعاد جودة اخلدمة على رضا الزابئن هي دراسة فمن أوىل الدراسات اليت حاولت

Parasuraman  و (1988، 1985)و رفقاؤه ،Cronin  وTaylor (1992)  و كذلك دراساتOliver (1980 من .)

                                                           
دراسة إمربيقية مع زابئن العالمة  :تقييم رضا الزابئن من خالل اجلودة املدركة، القيمة املدركة و املواقف (، "2017بن أشنهو س.م و حاج سليمان م.ن، ) -7 

OOREDOO،" .31-16، ص.ص.4، العدد.1اجمللد. اجملة املؤشر للدراسات االقتصادية. 

، 1، العدد.4"، جملة البشائر، اجمللد. ي للرضا يف حتديد وفاء الزبون للعالمة التجارية: اختبار جترييب مع زابئن العالمة إفريالدور الوسيط (، "2018بن أشنهو س.م، ) -8 
 .320-304ص.ص.
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خصوصيات تلك الدراسات أهنا قامت مبحاولة قياس متغريات نوعية و ليست كمية و هنا تكمن صعوبة قياس هذا النوع من 

املدركة، القيمة املدركة، السعر  بدأت أحباث هتتم أكثر فأكثر على املتغريات النوعية املتمثلة يف اجلودة 1991فمنذ سنة  املتغريات.

نظرا  و بناءا على ما تقدم التجارية.املدرك، الرضا، الثقة، املواقف و غريها و قياس أثرها على نوااي الشراء لدى الزابئن و وفائه للعالمة 

ينا أنه من أترو بقائهم أوفياء هلا، ا لعالمة التجاريةاب تهمثقكسب ، و  ء الزابئنرضاإيف  اليت تلعبها أبعاد جودة اخلدمةلألمهية الكبرية 

 التالية:  املطروحة إلجابة على اإلشكاليةيف ا املثري التفكري

 لعالمة التجارية؟ل املقدمة على وفاء الزبونأتثري أبعاد اجلودة املدركة من اخلدمة  مدىما 

املتمثلة يف االعتمادية، املوثوقية، االستجابة،  معرفة طبيعة العالقة بني أبعاد جودة اخلدمة سنحاولهذه اإلشكالية  لإلجابة على

على  تفضيل عالمة جتارية عن ابقي العالمات املنافسةل الزابئناألسباب اليت تدفع فهم  الضمان و التعاطف و وفاء الزبون و كذلك

من اإلشكالية الرئيسية هذه ذلك ل. هاعالقة طويلة األمد مع إىل إقامة مو كذا األسباب اليت تدفعه الرغم من تقدميهم لنفس اخلدمة،

 تتفرع جمموعة من األسئلة الفرعية التالية:

 لزبون ؟؛ل ابلنسبةما مدى أمهية أبعاد اجلودة املدركة للخدمة  -

 لعالمة ؟الزبون ل ءو وفاأبعاد اجلودة املدركة هل هناك عالقة خطية بني  -

 ؟؛ لعالمة التجاريةوفاء الزبون لو  املدركةخلدمة اجودة  أبعاد ما هي طبيعة العالقة بني -

 ؟؛ بني أبعاد جودة اخلدمة و وفاء الزبونتتوسط العالقة متغريات وسيطية هل هناك  -

 فرضيات الدراسة.3

 الرئيسية املطروحة يف البحث و كذلك األسئلة الفرعية املشتقة منها نقرتح الفرضيات التالية: اإلشكاليةعلى  اإلجابةحىت يتسىن لنا 

 ؛املقدمة من طرف العالمة التجارية بعد إعتمادية اجلودة هلا أثر طردي على اجلودة املدركة من اخلدمة: 1ة.الفرضي

 ؛املقدمة من طرف العالمة التجارية اجلودة هلا أثر طردي على اجلودة املدركة من اخلدمة امللموسيةبعد : 2الفرضية.

 ؛املقدمة من طرف العالمة التجارية اجلودة املدركة من اخلدمةاجلودة هلا أثر طردي على  االستجابةبعد  :3الفرضية.
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 ؛املقدمة من طرف العالمة التجارية اجلودة هلا أثر طردي على اجلودة املدركة من اخلدمة التأكيدبعد  :4الفرضية.

 ؛التجاريةاملقدمة من طرف العالمة  اجلودة هلا أثر طردي على اجلودة املدركة من اخلدمة تعاطفبعد : 5الفرضية.

 تؤثر طردايً على رضا الزبون؛املقدمة من طرف العالمة التجارية  اجلودة املدركة من اخلدمة :6الفرضية.

 تؤثر طردايً على ثقة الزبون؛املقدمة من طرف العالمة التجارية  اجلودة املدركة من اخلدمة :7الفرضية.

 له أتثري إجيايب على وفائه هلا؛لتجارية من طرف العالمة ارضا الزبون ابخلدمة املقدمة  :8الفرضية.

 على وفائه هلا. تؤثر إجيابياً  من طرف العالمة التجارية ثقة الزبون ابخلدمة املقدمة :9الفرضية.

 الدراسةمن د  اهل .4

جيايب من إىل مستوى إ اخلدمةودة جب االرتقاء على سبل و ،ةاملصرفياخلدمات  قطاع اخلدمات املقدمة يف على الدراسة هذه تركز

 أن إمكانية يف النظر إىل يؤدي هذا و ،اللخدمات املقدمة من طرف العاملني فيه اءفالو  و و الرضا ؤسسةابمل تهثق و ،الزبون دراكإ

إىل  دراسةال ههندف من وراء هذ. أطول مدة ممكنة هبم االحتفاظ و الزابئن جلذب مفيدة إسرتاتيجية اخلدمة جودةحتسني  تكون

من خالل تسليط الضوء على أبعاد جودة اخلدمة املقتبسة من منوذج  لعالمة التجاريةلالزبون  وفاءؤثرة يف املعوامل هم الأللتطرق ا

SERVQUALالعالقة العالقات املوجودة بني املتغريات اليت تساهم بشكل مباشر و غري مباشر يف  طبيعة ، و أيضاً القيام بتوضيح

و الثقة يف الرضا  الدور الوسيطي الذي يلعبه اجلودة املدركة،، كما هندف إىل دراسة بني أبعاد جودة اخلدمة و وفاء الزبون للعالمة

  اخلدمة و وفاء الزبون للعالمة.جودة أبعاد  العالقة املوجودة بني

 الصعوابت العلمية يف معاجلة املوضوع. 5

طبيقية حول العالقة بني أبعاد جودة اخلدمة و وفاء الزابئن على مستوى العامل هي عديدة و مت التطرق إن الدراسات النظرية و الت

إليها يف خمتلف اجملاالت، لكن يف اجلزائر ال تزال حمتشمة نوعاً ما عدا تطبيقها يف امليدان الصحي، و السبب يعود حسب تقديران إىل 

م للخربة يف الدراسات و التقصي امليدا.ي. كذلك إن اختيار العينة للقيام عليها صعوبة دراسة سلوك املستخدمة و عدم اكتساهب
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ابلدراسة و اليت من املفرتض أن تكون ممثلة للمجتمع الذي نقوم عليها ابلدراسة هو أمر ابلغ األمهية على هذا األساس فإن استجواهبا 

 و استخراج املعلومات املفيدة منها ليس ابألمر اهلني.

 الدراسة هذه يةأمه .6

أبعاد منوذج من خالل االعتماد على  زابئن قطاع اخلدمات املصرفيةلدى  الوفاءيف التنبؤ بسلوك  أمهية هذا البحث تكمن

SERVQUAL  املطور من طرف Parasuraman( 1988، 1985و رفقاؤه) حتتل اخلدمات املصرفية أمهية ابلغة لدى .

ابلغ من طرف خمتلف األحباث امليدانية عرب العامل. و كون هذه الدراسة تستحوذ على حتليل و  األفراد و هذا ما جيعلها حتظى ابهتمام

التحقيق امليدا.ي الذي جنريه مع الزبون البنكي هو مساعدة قياس أثر جودة اخلدمات املصرفية على وفاء الزبون هلا، فمن دواعي أمهية 

و كذلك رضا زابئنها ل دمات املصرفية املختلفة اليت تقدمها و مدى حتقيقهاأبعاد جودة اخل املؤسسات املصرفية يف معرفة مستوى

كما أن أمهية هذا البحث تتمثل يف اجلانب النظري من خالل مسامهتها يف احملافظة على وفاء الزبون هلا و هنا تنبه أمهية هذه لدراسة.  

ء الزبون للخدمات املقدمة من طرفها، كما تتمثل يف اجلانب الفهم العميق جلودة اخلدمات و أبعادها و دورها يف التأثري على وفا

كننا العملي الذي ميكننا من قياس األثر غري املباشر لتلك األبعاد على وفاء الزابئن ابستخدام طريقة املعادالت اهليكلية، اليت أنمل أن مت

 ليت من شأهنا أن تعزز تنافسيتها.ص ائمن إجياد حلول تطبيقية للمؤسسات املصرفية، اليت متكنها من تغطية النقا

 الدراسات السابقة

و رضا و القيمة املدركة العديد من الدراسات امليدانية من أثبتت أمهية أتثري أبعاد جودة اخلدمة على اجلودة املدركة و اجلودة املتوقعة 

و  آخرون  Bienstock (2003 ،)Rosesو  DeMoranville: الزبون يف قطاعات اخلدمات املصرفية و خنص ابلذكر دراسات

(2009 ،)Aydemir و Gerni (2011) ،Zalatar   (2012 ،)Vera  وTrujillo (2013)،Mohebifar  آخرون و 

و  Pantouvakis  (2010 ،)Purcareaكما أن هناك دراسات أخرى أجريت قطاع الصحي على غرار دراسات: .(2016)

و هناك دراسات أقيمت يف اخلطوط اجلوية مثل ، (2015) آخرون و Li، (2013)يف  Subchat Untachaia(، 2013)آخرون 

ابإلضافة إىل ذلك اهتمت أحباث أخرى على دراسة حمددات  .(2018و آخرون ) Farooq(، 2015) آخرونو  Leongدراسة: 

و غريها من املتغريات السيكولوجية اليت الوفاء اليت تتمثل يف اجلودة املدركة، الثقة، الرضا، السعر املدرك، صورة العالمة، جتربة العالمة 
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 ، وGoode  (2004)،  Masrek (2013)و  Harrisأثبتت أثرها على وفاء الزبون للعالمة التجارية و من تلك الدراسات نذكر: 

ariff (2013) و آخرون. 

 املنهجية املستخدمة .7

الفرضيات املكونة للنموذج النظري للبحث، سنتبىن منهج   ديأتكحماولة حملاول اإلجابة على اإلشكالية املطروحة يف الدراسة و 

IMRAD  اً منهجكذلك تطبيقية و  النظرية و الدبيات األمنهجاً وصفياً و حتليلياً من خالل طرح  بتبين معاجلة موضوع البحثأي

و . BADR قدمة من طرف البنكيستفيدون من اخلدمات املصرفية املميدانية مع الزابئن الذين بدراسة  إمربيقياً من خالل القيام

، اليت سنعاجلها فيما بعد البنك ن زابئنعاستخدمنا استبانة جنمع من خالهلا البياانت  التسعة املوضوعة سلفاً  الختبار الفرضيات

 لبنكل وفاء الزبونو  أبعاد جودة اخلدمةالعالقات السببية املوجودة بني و ذلك للتأكد من  اهليكلية املعادالت منوذج ابستخدام

BADR. 

 منهج وصفي حتليل اإلطار النظري 1.7

و كذلك الكتب ابللغة العربية و  SNDLمن خالل املقاالت األجنبية اليت مت حتميلها من موقع بصورة رئيسية و قد حتصلنا عليه 

اليت متت مناقشتها. األجنبية اليت تدخل ضمن جمال التسويق، كما اعتمد اجلانب النظري على األطروحات و املذكرات املاسرت 

 ابالعتماد على اجلانب النظري سنحاول بناء النموذج النظري على أن يتم اختباره يف اجلانب التطبيقي.

 منهج إمربيقي اإلطار التطبيقي 2.7

 من النموذج النظري للبحث فقد وظفنا منهج اختبار الفرضيات و ذلك لتأكيد أو نفي العالقاتق لكي يكون ابستطاعتنا التحق

السببية بني متغريات الدراسة اليت تؤثر يف وفاء الزبون للعالمة التجارية، و ذلك ابختبار أثر أبعاد جودة اخلدمة املقتبسة من فقرات 

اليت تعترب متغريات مستقلة ( 1988، 1985و آخرون،  Parasuraman)املطور من طرف  SERVQUALمنوذج الفجوات 

ر على اجلودة املدركة من اخلدمة، رضا الزبون ثقته ابلعالمة )متغريات وسيطية( و كذا وفائهم هلا و قياس أثرها املباشر و غري املباش

و كذلك فقرات . SERVPERFاملقتبس من منوذج  Taylor (1992)و  Cronin)متغري اتبع(. كما استخدمنا فقرات الباحثني 

Zeithaml (1993 و ،)Oliver (1993 )سات خمتلفة.و فقرات أخرى من أحباث و درا 
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 للبياانت اإلحصائيالتحليل  3.7

حىت نتأكد من صالحية الفقرات يف الدراسة مث  SPSS.22يف البداية نقوم ابلتحليل العاملي االستكشايف للبياانت ابستخدام 

حىت  STATISTICA.08نقوم إبجراء التحليل العاملي التوكيدي ابستخدام طريقة املعادالت اهليكلية املستخرجة بفضل حزمة 

 نتمكن من قياس عالقات االحندار بني متغريات الدراسة و ابلتايل اختبار فرضيات املوضوعة يف هذا الصدد.

 الزماين للبحث البشري، املااين و البعد . حدود الدراسة8

نشاطاهتم. مبختلف أعمارهم و  ،)وكالة تلمسان( BADRابستهداف زابئن البنك يف هذه الدراسة قمنا  البعد البشري للبحث

كما استعنا ابألصدقاء و الزمالء الذين مل يتمادون يف مد يد   ،متت عملية مجع البياانت مبساعدة املدير و موظفي البنكو قد ، ذلك

للقيام  بهم خصيصاً دريمت تإستمارة. أما العدد املتبقي من االستمارات فقد مت ملؤه من طرف حمققني  150املساعدة يف ملء أكثر من 

 لنوع من الدراسات امليدانية.هبذا ا

، حبيث BADR بصورة مستمرة مع البنكعلى الزابئن الذين يتعاملون مت إجراؤها يدانية املدراسة ال املااين للبحث:البعد 

 تلمسان BADRوكالة الزابئن املنخرطني يف استهدفت الدراسة 

 البنك  ما خبصوص الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا على زابئنأ ،خالل فرتة طويلة نوعاً ماالدراسة النظرية أجريت  الزماينالبعد 

BADR  2018من سنة  شهري مارس و أفريلأجريناها خالل قد ف. 

 . هيال الدراسة9

إىل أربع فصول،  األطروحةمن أجل بلوغ غايتنا املنشودة املتمثلة يف اإلجابة على اإلشكالية املطروحة عمدان إىل تقسيم هذه 

 و فصلني تطبيقيني.  فصلني نظريني

النظرية املتعلقة مبوضوع الدراسة أين قمنا إبطاللة على مفهوم تسويق اخلدمات و خصائصها و   األدبياتتناولنا فيه  الفصل األول

تعريف ، مث اختتمنا الفصل ابلتطرق إىل الكذلك التسويق ابلعالقات و أمهيتها يف احملافظة على زابئن املؤسسة و استدامة العالقة معهم

 ؛مبتغريات الدراسة املتمثلة يف: أبعاد جودة اخلدمة، اجلودة املدركة، الرضا، الثقة و وفاء الزبون للعالمة
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إىل األدبيات التطبيقية اليت عاجلت حمددات وفاء الزبون للعالمة التجارية، أين انصب اهتمامنا على  تطرقنا فيهالفصل الثاين 

وذج الفجوات على اجلودة املدركة و رضا الزبون يف القطاعات املصرفية و قطاعات اخلدمات بصفة الدراسات اليت تناولت أثر أبعاد من

 ؛، كما تناولنا الدراسات السابقة اليت انصب اهتمامها على إبراز املتغريات املؤثرة يف وفاء الزبون للعالمةعامة

ا سبب اختياران للمنهج االمربيقي و كذلك شرحنا فيه خصصناه الستعراض منهجية الدراسة اليت برران من خالهل الفصل الثالث

 ؛Badrاملكونة من زابئن البنك  أداة مجع البياانت و الفقرات املكونة هلا كما قمنا بشرح اخلصائص الوصفية للعينة املدروسة

كلية، مث نقوم ابستعراض ختبار الفرضيات املوضوعة يف البحث ابستخدام طريقة املعادالت اهلياب فيه سنقومالفصل الرابع  أما

 النتائج و مناقشتها و اخلروج بتوصيات تفيد الدراسات املستقبلية يف هذا اجملال.

 

 



 
 

 الفصل األول
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 مقدمة الفصل األول

 ممستوى توقعاه حىت ترقى إىل املقدمة لزابئنها دماهاخلبتحقيق جودة عالية يف اآلونة األخرية لقد إزداد إهتمام املؤسسات اخلدمية 

ى اإلبداع يف عل إىل العمل أكثر املؤسسات خدميةتدفع أجواء املنافسة اليت تشهدها األسواق احمللية و العاملية،  إن. و تليب احتياجاهم

 تعد على هذا األساس. املنافسةعن غريها من املؤسسات  و تتميزحىت تتمكن من الرفع من حصتها السوقية متميزة، تقدمي خدمات 

تهم ابملؤسسة مما جيعلهم ال ثق يف زايدة والزابئن رضا  يف اخلدمة من العناصر األساسية اليت تؤثر بشكل مباشر و غري مباشر جودة

  تغيريها مبؤسسة منافسة أخرى و ابلتايل البقاء أوفياء هلا. يفكرون يف

نسعى من خالل هذا الفصل إىل التعرف على تسويق اخلدمات و على خصائص اخلدمة و أبعاد جودها، مث ننتقل إىل التعريف 

دة ممكنة، مث خنتم هذا الفصل و متديد العالقة معهم إىل أطول م مع الزابئن وطيدةابلتسويق ابلعالقات الذي يهتم ببناء عالقات 

(، اجلودة املدركة للخدمة، SERVQUALابلتطرق إىل االطار النظري ملتغريات الدراسة املتعلقة بـ: أبعاد جودة اخلدمة )منوذج 

 الرضا، الثقة و وفاء الزبون للعالمة
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 مدخل إىل تسويق اخلدمات: املبحث األول

و ازدحام املؤسسات حول زبون واحد كل واحد منهم يسعى إىل ضمه إليه، كل  شتداد املنافسةاب تتميز األسواق الرهنيف الوقت 

لقد تطور ذلك عالوة على ، التجارية و غري التجارية ميع األنشطةجب يهتممبفهوم التسويق الذي أصبح ابلتعريف  ابملنظرين هذا دفع

أصبحت املؤسسات اخلدمية هتم  و قد .ذرية اليت عرفها هذا األخريخدمات بسبب التطور و التغريات اجلقطاع  استخدام التسويق يف

لذلك نرمي من  أطول. ةكسبهم ملد  من أجلعلى أحسن وجه و حتقيقها  ،جل إشباع  رغبات الزابئنأختلف األنشطة التسويقية من مب

 إنتاجها.وراء هذا املبحث إىل التعرف على تسويق اخلدمات مبا يف ذلك اخلدمة و خصائصها و نظام 

 اخلدمة 1.1

االهتمام هبذا  بسبب زايدة ، و ذلكخلدمةاب متعلقة تعاريف و مفاهيم عدة على يف ميدان التسويقنظرايت ال العديد منتشري    

 Kotler اليت تناولت اخلدمة نذكر تعريف تعاريف الأهم  منو  ،للخدمة موحدحتديد مفهوم  ةبو صعذلك  ترتب عنو قد  .املفهوم

كيفية تقدميه و   تكون و اليتمكن نقل ملكيته املغري الذي من  لموس وامل غرياجلانب  " لذي قال أبن اخلدمة تعرف أبهناا (2009)

 ميكن أن حيققه طرف إىل طرف آخر يكون جوهره غريفعل أو أداء هنا: "أي أبأيضا  هارفع و  .1"توج مادي أو النإنتاجه مرتبط مب

لرغبات، لهنا: "النشاطات غري امللموسة اليت حتقق إشباع أب اخلدمة عرف من جهته Stanton .2".ال ينتج عنه أي متلك وملموس 

"أي نشاط أو سلسلة من األنشطة ذات  :أهناعلى  هاعرففقد  Gronroosأما  .3"ال ترتبط أساسا ببيع سلعة ما أو خدمة أخرى و

موظفي اخلدمة أو املوارد املادية أو  يق التفاعل بني املستهلك وطر  ضروري أن حتدثال من ليسو اليت طبيعة غري ملموسة يف العادة، 

" تتضمن كل  أبهناعرفا اخلدمة فقد  Bitnerو  Zeithamlأما  .4"الزبون  اليت يتم تقدميها كحلول ملشاكل و األنظمةالسلع أو 

                                                           
1 Kotler, P, (2009), Marketing Management,13ème  edition; Pearson; France. p 451. Cite par Derrar B E, (2018), “les 

intention d’achats: etude de cas avec les Clients de Djezzy”, p.2-3. 

(، "اخلدمات الصحية و السياحية"، مذكرة بكلية العلوم 2008نقال عن عطار ن.هـ ) .11.ص ،تلمسان ،جامعة أيب بكر بلقايد، ةتسويق اخلدمات الصحي (،2007، )بوروية رضوان 2

 .62االقتصادية، سيدي بلعباس. ص.

 64(، ص.2009نقال عن عطار، ) .392 -391.ص.ص، 1.ط ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،أساسيات التسويق الشامل واملتكامل(، 2002، )م ج الصمدعي ، ب ع العالق 3

 64(، ص.2009نقال عن عطار، ) .1.ص ،الطبعة الثالثة ;دار وائل للنشر ;تسويق اخلدمات (،2005، )ه ح رالضمو  4
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 للمستفيد تقدم قيمة مضافة حبيثإنتاجها،  يف حني، و بشكل عام تستهلك ماديةغري  أبهنا خمرجاها تتميز اليتاألنشطة االقتصادية 

 .5بشكل أساسي غري ملموسة ملشرتيها األول" تكون الوقت( و ربح والصحة  الراحة و و األمان)مثل 

ابلضرورة تنقل امللكية و  ينتج عنه ليس هي عبارة عن عمل أو نشاط أو فعل غري مادي و تعاريف نستنتج أن اخلدمةتلك المن 

 .ألخرىو من منفعة  آلخرنشاط  و من آلخرزمان  من و آلخرألهنا تتغري من مكان  اأو حصره اديدهميكن حت الأيضا 

 طبيعة و خصائص اخلدمة 2.1

هذه اخلصائص من  ميكن اعتبار، كما امللموسةمتباينة على عكس السلع املادية  و خبصائص فريدة من نوعهاتنفرد اخلدمات إن 

و هذا هو السبب الذي دفعنا إىل أن ، عدم إمهاهلاجب تو اليت ي ج التسويقية يف جمال اخلدمات وعداد الارامإلاملقومات األساسية 

 .نتطرق إىل أبرز خصائصها

 الالملموسية 1.2.1

رؤيتها، أو مشها أو مساعها قبل  اإلحساس هبا، و وأمن الصعب تذوقها  مبعىنملموسة، غري اخلدمة عن السلعة أهنا  ما مييزأبرز 

فإن شراء اخلدمة هو شراء غري  املطاف املستهلك قد حيصل على شيء مادي ملموس ليمثل اخلدمة، لكن يف هناية نلك .شرائها

هناك اخلدمات اليت تتميز ألن إىل أبعد من ذلك،  يذهباخلدمات ميكن أن تقسيم  نأب Wilson يف هذا الصدد أضاف. 6ملموس

هناك كذلك اليت تعطي قيمة مضافة للشيء امللموس كخدمات التأمني،  اخلدمات  بعدم امللموسية الكاملة: كخدمات األمن و

قرتح الكاتب حامد اللتعرف أكثر على خصوصيات اخلدمة  و ،اخلدمات اليت تعمل على توفري شيء مادي ملموس كاخلدمات املالية

 دول التايل:الضمور اجل

 

 

 
                                                           

 .64(، ص.2009نقال عن عطار هـ، ) .18ص، الطبعة الثالثة ،دار وائل للنشر ،تسويق اخلدمات ;(2005، )ه ح الضمور 5

6 - Kotler, P and Dubois B, marketing management 10eme edition , Publi-Union, Paris, 2000, P.445, cite par 

Bourouba, R, (2007), op cit. 
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 تصنيف درجة امللموسية :1.1جدول.

 خدمات املستهلك خدمات املنتج درجة امللموسية

اخلدمات اليت تتصف بعدم 

 أساسي امللموسية بشكل كامل و

 

احلماية، أنظمة االتصال،  األمن و

 التمويل.

التعليم، املتحف، وكالء التوظيف، 

، خدمات ، املزادات العلنيةأماكن الرتفيه

 السفر  النقل و

اخلدمات اليت تعطي قيمة مضافة 

 للسلع امللموسة

، االستشارات لصيانةالتأمني، عقود ا

 تصميم ،اإلعالانتاهلندسية، 

 .األغلفة العبوات و

التأمني، العناية خدمات التنظيف، 

 التصليح.الشخصية، 

اخلدمات اليت توفر منتجات مادية 

 ملموسة.

متاجر اجلملة، وكالء النقل، 

 املستودعات، البنوك.

العقارات، متاجر التجزئة، البيع اآليل، 

 ، التارعات اخلريية.اخلدمات الاريدية

 .67مرجع سبق ذكره. ص. (،2008عطار، ) نقالً عن .25، املرجع سبق ذكره، ص.ح .ه الضمورمصدر: 

 التالزمية 2.2.1

سواء كان  مقدمها )مصدرها(اخلدمة ال ميكن فصلها عن ألن يتوىل تقدميها،  شخصبني  تعين درجة الرتابط بني اخلدمة ذاها و

تستهلك يف  اخلدمة تنتج وإن  .أثناء إنتاجها تستخدمإىل كوهنا عن مقدمها سبب عدم انفصاهلا  يعزىقد  و ة.املصدر شخصا أو آل

 ، هذه العالقة املباشرة بني مقدم اخلدمة واحلالق و الشخصاليت تتطلب وجود كل من  عند احلالقكما هو احلال   ،نفس الوقت

على عكس السلع املادية اليت ميكن أن متر مبرحلة التصنيع، مرحلة التخزين، )ت شرتكة بني يميع اخلدماامل العناصر تعد منمستهلكها 

القانونية تتوقف إىل حد كبري على  وكمثال على ذلك أن دقة االستثمارات اإلدارية و (.ةالحقمرحلة البيع ليتم استهالكها يف فرتات 

 .الزبون يصرح هبااإلجاابت اليت  دقة املعلومات و

بينما  ... احلالقة،املعاينة الطبية، مثل:  (أو تقدميها)وجود املستهلك أثناء إنتاجها  يد حول اخلدمات اليت تتطلبهناك أمثلة عد و

 مبعىن، يف حد ذاته أداء مقدم اخلدمة هناك جمموعة من اخلدمات ال تتطلب ابلضرورة حضور الزبون إذ أن جودها تقرتن مبدى فعالية و

 األجهزة االلكرتونية بشكل كبري.على  و لذلك ملسخرةا أن تقدميها يعتمد على اآلالت
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 عدم التجانس 3.2.1

على تنميط اخلدمات وخاصة تلك اليت يعتمد تقدميها  (يف كثري من احلاالت أو عدم القدرة)الصعوبة البالغة  عدم التجانس تعين

 لذلكعلى الدوام،  (أو متجانسة)تماثلة خدمات م يقدمن أبلذلك يصعب على مقدم اخلدمة  على اإلنسان.واضح  بشكل كبري و

على الطرفني  املأمورية ذلك يصعب السلع، و نتجملاهو احلال ابلنسبة  جودة مثلما معني من ضمان مستوى تهعاستطكون ابفهو ال ي

التجانس  إىل أن خاصية عدم Stantonر اشأ يف هذا الصدد .7(احلصول عليها و)ليه اخلدمات قبل تقدميها إ ستؤوللتنبؤ مبا ل

 .8ختتلف عن ابقي الوحدات يف نفس اخلدمة املقدمة ن كل وحدة من اخلدمةألتنميط خدماهم،  اخلدمة جتعل من غري املمكن ملقدم

 لتخزينل تهاعدم إمكاني 4.2.1

 الحقة ختزينها من أجل استخدامها يف أوقات ال ميكن االحتفاظ ابخلدمة و"يف هذا الصدد بقوله أبنه   Berhoulitzأشار و 

خالل فرتات زمنية خمتلفة  يف املستقبل جل ضمان استمرارية الطلب عليهاألضرورة استخدام اخلدمات  تظهر أمهية وهنا ، )فيما بعد(

الطلب على اخلدمة، فعندما يكون الطلب  استمراريةتعلق مبدى ت . و قد أشار أيضاً إىل أهنا(ةسنوي ، وة، شهريةأسبوعييومية، )

 وجودسهولة تقدمي اخلدمة على أكمل وجه، لكن  و بكل ميكنحبيث مشكلة  يعتارمكانية عدم االحتفاظ ابخلدمة ال فإن إ ،مستمراً 

فشركات النقل العمومية مثال: أتخذ بعني االعتبار أوقات  .لمؤسسةل ابلنسبةمشكالت  صعوابت وه تنجم عن ميكن أن طلب متقلب

نقل  يصعب عليها، كما أنه (مما لو كان مستوى الطلب اثبتا)ام وسائل النقل أكثر استخديف بعض األحيان إىل االزدحام مما تضطر 

طلب أقل، كما أن السفر يف املنتجعات السياحية ب تتميزجزء من هذا الطلب من ساعات االزدحام القصوى إىل فرتات أخرى 

ال ميكن نقل األماكن الشاغرة إىل وقت الحق، كذلك مقاعد السينما   .9الصيف فصل يف عنهالشتاء  فصل يف كثرياً   ينخفضالصيفية 

 فهي متوت يف حني تقدمي و انتهاء الفلم.

  يدير م، مما تظهر عليه مشكلة عدم إمكانية ختزين اخلدمات جتعل القضية أكثر تعقيدا( إىل أن 2005و قد أشار الضمور )

لتخفيض  همسعي خالل اتعلى مقدمي اخلدم اً يشكل ضغطو ذلك عليهم مواجهة التقلبات يف الطلب، يتوجب مؤسسات اخلدمات 

                                                           
 69(، ص.2009نقال عن عطار، ) .44، 43.(،، تسويق اخلدمات، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، ص.2007، عبد النيب ح )بالعالق،  7
 69(، ص.2009نقال عن عطار، ) .400(، أساسيات التسويق الشامل واملتكامل ، دار املناهج للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل، ص.2002عي م ج ، )العالق ب ع، الصمد 8
 70(، مرجع سبق ذكره. ص.2008عطار ن.هـ، ) .17املرجع السابق ذكره، ص. (،2007) بوروبة ر،- 9
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اليت ميكن  على اخلدمة، ابتباع بعض الطرق ملواجهة التذبذب يف الطلبو ذلك يف أوقات معينة،  مستغلةغري  االستيعابيةقدرة ال

 :توضيحها يف اجلدول التايل

 الربامج التسويقية ملعاجلة التذبذب يف الطلب :2.1جدول.

 تسويقيةالربامج ال نوع الصناعة

 عمل جداول أسعار خاصة يف املواسم اليت يقل فيها الطلب كتخفيض أجور سعر العائدات. اخلطوط اجلوية

وضع جداول أسعار خاصة للمجموعات واملواسم اليت يقل الطلب فيها، ختفيض األسعار للعائالت،  الفنادق

 عمل حجوزات.

 مكاملات األعياد والعطل.عمل جداول أسعار خاصة للمكاملات الليلة، و  اهلواتف

 عمل قوائم أسعار خاصة ابملواعيد املسائية وختفيض األسعار للعائالت. الصالوانت

 .70مرجع سبق ذكره. ص. (،2009عن عطار، ) .31(، املرجع السابق ذكره، ص.2005الضمور هـ.ح، ): مصدر

 عدم قابليتها للتملك 5.2.1

للمستفيد  ال حيق لذلكعن السلع املادية األخرى،  هاتشكل خاصية متيز  منها املستفيدىل من مقدم اخلدمة إ ن عدم انتقال امللكيةإ

الفندقية ال جتيز له احلق )أو املبيت(  تمتع الزبون خبدمات الضيافةعندما ي: الثعلى سبيل امل .لفرتة معينة إىل ن يتمتع مبلكية اخلدمةأب

حبيث يكون الفندق،  له االنتفاع ابخلدمات املختلفة اليت يقدمها رية التمتع وله فقط ح جييزضمن الفندق، بل  مايف امتالك غرفة 

اهلاتف  ة،استخدام سيارات األجر مثل  :ينطبق على خدمات أخرى كثريةأن  . هذا املثال ميكنما يستطيع دفعه من النقود ذلك بقدر

 .10اخل ...، العمومي

ذات طبيعة متميزة  هاقياس و هاجتعل عملية تسويق خصائص اخلدمة خمتلف العالقة املوجودة بنييف األخري نود اإلشارة إىل أن 

اليت ميكن  تحديد جودة اخلدمات على عكس السلع املاديةب املتعلقةيملة من املشاكل  و ذلك يتسبب يف ،السلع املادية مع مقارنة

 .وقع(الفعلي و ليس املدرك أو املت ءااألداحلكم و بكل سهولة على جودها امللموسة )

                                                           
 71(، مرجع سبق ذكره. ص.2009عطار، ) .24، ص.الباروين العلمية للنشر والتوزيعحية، دار تسويق اخلدمات الص (،2005) ،ت.ي البكري- 10
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 نظام إنتاج اخلدمة 3.1

" و جيمع الباحثني أبنه عبارة عن عملية دمج لكلمتني اإلنتاج SERVUCTIONيعرف نظام إنتاج اخلدمة ابلفرنسية "

[PRODUCTION[ و اخلدمة ]SERVICE]، الباحثني  إىل هذا املصطلح يعود الفضل يف تطوير وLangeard  و

Eiglier .احثني على تطوير هذا املفهوم بل قاما إببراز الرتابط بني املؤسسة و الزبون، كما متكنوا من و مل يقتصر إسهام هؤالء الب

 :11جتديد العالقة بني الزابئن أنفسهم و بني الزابئن و األعوان االقتصاديني. إن مفهوم نظام إنتاج اخلدمة متخضت عنه العناصر التالية

 مة لكونه يف نفس الوقت منتج و مستهلك هلا؛: يعتار عنصر أساسي يف إنتاج اخلدالزبون 1.3.1

: األشخاص املوظفون و العاملني ابملؤسسة اخلدمية الذين هم يف اتصال مباشر الزبون، و يتميز األعوان أبن هلم األعوان 2.3.1

الدور الثاين فيمثل يف  أما، إسرتاتيجيتهاو كذلك  أهدافهاو الدراية الكافية ابملؤسسة و  اإلملامدورين: األول تقين يتمثل يف ضرورة 

 الدور التجاري أي معرفة سلوك الزبون و اجتاهاته و حاجاته و كيفية التعامل معه ...

نفسه حتت  ت: و يشمل الوسائل و التجهيزات املادية  و املعدات و األدوات اليت يتم وضعها يف الوقالدعم املادي 3.3.1

 اج اخلدمة املقدمة.تصرف الزبون و العون و ذلك لتسهيل عملية إنت

هو غري مرئي ابلنسبة للزبون و هو ميثل االسرتاتيجيات اليت تتبناها املؤسسة و الوظائف اليت : نظام التنظيم الداخلي 4.3.1

 املؤسسة و عملية إنتاجها للخدمة؛ تشغلها األهداف املنوطة و التنظيم املتبع  و كل ما له عالقة إبدارة

يف آن واحد، حبيث جند أن  ؤسسة اخلدمية ال تقوم إبنتاج اخلدمة لزبون واحد فقط بل لعدة زابئن: املالزابئن اآلخرين 5.3.1

مة الزابئن يتحادثون فيما بينهم عن اخلدمة املقدمة و ابلتايل يؤثرون إنطباعاهم فيما بينهم و هذا يكون له أثر على إدراكهم جلودة اخلد

( قاموا فيه بتوضيح العالقات بني الزابئن يف املؤسسة اخلدمية خالل 1.1شكالً )شكل و قد قدم الباحثني. املقدمة و رضاهم عنها

 للخدمة. إدراكهم

 

 

 

                                                           
11 - Pierre Eiglier et Eric Langeard, servuction (le marketing des services), 6ème tirage, Ed science international, 

Marseille France, 1990, PP16-17, cité par Ayad, L, (2016), op cit. p.7 
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 مستوايت اخلدمة 4.1

 .الزبون قبل من بتجربة تشبيهها يتم ما غالباً مبا أهنا غري ملموسة أو غري مادية، و  اخلدمة أن Van Laethem (2005) 12وفقاً لـ

 اليت األربعة و الفهم اجليد للمستوايت األخذ بعني االعتبار يشمل تسويقي إعداد منهج يتطلب اخلدمات نشطةأل املعقد إن تصنيف

 :اخلدمات تصنيفات تشكل منها

 

 

 

 

 

 األول املستوى

 ؛؟(B-to-C( أو التسويق االستهالكي )الـB-to-Bالتسويق الصناعي )الـ ؟،( املستفيذ هو من) اخلدمة موجهة هي منإىل 

 الثاين املستوى

 ؛(السيارات أتجري مثل) نتجملاب مرتبطة=  اخلدمة أو( اإلدارية االستشارات مثل) ملموسة غري خدمة اخلدمة؟ تقدمي طبيعة هي ما

 الثالث املستوى

 ؟زبونال و الشركة موظفي بني االتصال مستوى هو ما

 .متطور خلفي تبمك=  الزابئن منخفض مع اتصال ،طورتم أمامي مكتب=  الزابئن مع متقدم اتصال

 الرابع املستوى

 (.جراحة) منخفض(. األاثث طقم بيع: مثال) قوية اخلدمات؟ تصنيع يف الزابئن إشراك كثافة  هي ما
                                                           
12 - Van laethem N, (2005), Toute la fonction Marketing, édition Dunod. P.220. 

 الزبون.أ

 بالزبون.

 .أاخلدمة

 ب.اخلدمة

 الدعم املادي

 األعوان

نظام التنظيم 
 الداخلي

 : عناصر نظام إنتاج اخلدمة1.1شكل.

Source : Taguer Gérard et Langlois Michel, Marketing des services relationnel, Ed 

dunod, Paris, 1992, P:25. Cité par Ayad, L, (2016), op cit. p.8. 
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 تسويق اخلدمات 5.1

 اخلدمات تسويق تعريف 1.5.1

كما   .ة املقدمة للزابئناملختلف عن طريق املنشآت التجاريةاملقدمة  اإلقتصادية األنشطةيميع على  الذي يعتمد ذلك التسويق هو

 االتصالخدمات  العالج و الصحة و اتخدم، الفندقية و اخلدمات السياحية ، املصرفيةتسويق اخلدمات تقدمي اخلدمات  يشمل

اليت هدف ية التسويقاخلدمات بشركات  ةت اخلاصنشاطااليميع  نهتسويق اخلدمات أب يعرفكما   .13املختلفةية الالسلك و يةالسلك

 األنشطة املتكاملة من منظومة " أنه على اخلدمات جمال يف التسويق يعرف كذلك  هم.اتلبية حاج و هالزابئنالن عن َخدماها إىل اإلع

 و البناء خالل من مستمر و متكامل مزيج تسويقي إبدارة هتمو  املنظمة يف العاملني من كل  فيها يشرتك اليت املستمرة البحوث و

 إىلأيضاً  هدف و الطويل األجل يف اجيايب انطباع حتقيقإىل  هدف الزابئن، كما مرحبة مع و ستمرةم عالقات تدعيم على احلفاظ

 .14العالقات" تلك أطراف لكل املتبادلة الوعود و املنافع حتقيق

 اخلدمات يف التسويق تطَور و نشأة 2.5.1

  " و نشأة تسويق اخلدمات ومن عنوان "ت حت 1993 يف سنة Bitner  و Brown ،Fisk  منبناءا على دراسة قام هبا كَل 

 :15أساسية هي كالتايل مراحل بثالثة نشأته و منوه خالل مر ابخلدمات اخلاص التسويقي الفكر أنَ  اعتبار ميكن

 1980 سنة قبل Crawling Outأي  البطيء الزحف مرحلة -أ

 صلة اليت هلا املشاكل ملعاجلة و ذلك التسويق تأدبيا لفحص الكفيلة السبلعن  بحثال على اهتمام انصب املرحلة هذه خالل

 اليت تتميز اخلدمات بتسويق مرتبطة أدبيات ختصيص جدوى و أمهية خبصوص كتاابت  برزت قدو  .اخلدمات بقطاع وثيقة و مباشرة

 هذه خالل لباحثونا امو قد ق .اخلدمات اتمنظم أبنشطة متعلقة خصوصيات حتديد و اخلصائص تفسري يفاملتفانية  دقة و الئمةابمل

 من الكثري لكون ذلك حمدودة أهنا . و قد تبني للباحثنيلتسويقل السائدة نظريةلاب اخلدمات جوانب بعض دراسة و بفحص الفرتة

 من جمموعة ذلك نع ترتبت كما.  اخلدمايت قطاعال تواجه اليت املشاكل ملعاجلة مالئمة غري أو كافية  غري إما النظرية هذه جوانب

 السياسات إقحام جدوى حول مقاال Shostack  كتبت  السياق هذا يف .ةسلعي صبغة ذو كونهب ابلتسويق املتعلقة اتاالنتقاد

                                                           
 .11-6(، "". مذكرة ماسرت متت مناقشتها جبامعة تلمسان. ص.2018محويت ص، ) 13
 .185.ص .مصر اجلامعية، الدار اخلدمية، األنشطة وتسويق إدارة (،2002) ،س.م املصري -14

15 - Stephen W. Brown , Raymond P. Fisk & Mary Jo Bitner, (1993), cited by Hamouti, S, op cit. pp.6-8. 
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 تسويق كيفية  بنفس املصرفية اخلدمات قيتسو  يتم أن يعقل هل" قائلةً  فيه تساءلت حيث اخلدمات، جمال يف للسلع املكرسة التسويقية

 و خصوصيات معاجلة عن العجز و النظر بقصر ة إايهوصف و التقليدي التسويق لكاتبةا انتقدتقد  و ".اخلضروات؟  و الفواكه

 .اخلدمات قطاع اليت تواجه مشاكل

 1996 و 1980بني   Scurring about أي املتسارع املشي مرحلة -ب

 كبريةجهود   بذلتحيث  اخلدمات، تسويقبصورة مباشرة  اليت تناولت األدبيات يف ملحوظة زايدة املرحلة هذه شهدتو قد 

 القضااي على كبري  بشكل االنتباه تركيز متيف هذه املرحلة أيضاً  .قبل ذي من وضوحا و دقة أكثر بشكل اخلدمات تصنيف تبغي

 :املتمثلة يف املهمة

 (Servuction La) اخلدمة عملية إنتاجنظام  -

يف سنة  Berry  و Parasuraman ،Zeithamlمن  كل    ففي هذه املرحلة طور اخلدمة عمليات يف اجلودة إدارة -

 .اجلودة لتقييم املبذولة اجلهود أمهية على الضوء مسلطني اخلدمة جلودة .ServQualالفجوات  منوذج 1988

 :ـب املتعلقة احلقبة تلك تلك خالل برزت اليت الدراسات أشهر من و

   ؛Service contact levelأو املعروفة ابالجنليزية بـ التفاعلية  العالقات -

 The " اليت تعرف ابالجنليزية بـ اخلدمة مقدمو  اخلدمة من املنتفع الزبون بني ما االلتقاء حلظة أو احلقيقة حلظة -

Moment of Truth؛"  

 .External Marketing اخلارجي التسويق و Internal Marketing  الداخلي التسويقظهر أيضاً  -

 أضافوا حيث ،1986يف سنة  Bitner  و  Boomsقبل  اليت مت طرحة من املوسع التسويقي املزيج الفرتة نفس يف ظهر كما

 أخذها بعني االعتبار جيب (3P) أساسية عناصر ثالثة (،Mc Carthyاملطروحة من طرف) التقليدي التسويق املزيج عناصرعلى 

sical evidence or Phy ) املادي الدليل2 ،(People ) األشخاص1 :يتعلق األمر بـ و ابخلدمات األمر عندما يتعلق

support،) 3العمليات ( Processes). 

 .اخلدمات بتسويق املتعلقة القضااي ملعاجلة متخصصة كتب  ظهور مرة ألول كذلك عرفت هذه املرحلة و
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 يومنا هذا إىل 1986 ذمن Walking Erect السريع مرحلة الركض -ج

 كما  .بتسويق اخلدمة املتعلقة املشاكل و لقضاايل ةباشر امل و ةدقيقال عاجلاهتمت ابمل اليت األدبيات يفكبرية   زايدة املرحلة هذه عرفت

 تلك عن خمتلفة تسويقية اسرتاتيجيات و أطر إىل حيتاج املرحلة هذه خالل اخلدمات قطاع أن على األكادمييون و الباحثون أشار

 من جديد بفرع متعلقة مداخيل و نظرايت تنقيح لأج من األكادمييني اهتمامات جل كرستلذلك   .املصنعة السلع قطاع يف السائدة

 اخلدمات تسويق جمال يف املتخصصة البحوث حركة منو يف التسعينات، فرتة شهدت و قد .اخلدمات تسويق يف املتمثل التسويق فروع

 قاعدة استخدام مت لقدو  ،"التسويق إلسرتاتيجية الرحبي التأثريبـ" أمسوها للبياانت قاعدة ابستخدام الباحثني من العديد قام أين

( إىل أن هذه املرحلة عرفت أيضاً 1993و آخرون ) Brownو قد أشار  .اخلدمة عناصر حتليل و ودةاجل قياس اولةحمل هذه لبياانتا

 تلك أبرز من و ،اخلدمات تسويق موضوع يف هجومية اسرتاتيجيات رسم يف اخلدمات قطاع آليات تفسريل موجهة مبتكرة مناذج ظهور

 اجلودة بني ما تربط اليت املنطقية العالقة حتليل و لدراسة آخرون و Gummesson السويدي الباحث جهود ذكرص ابلخن نماذجال

 .اخلدمات تسويق يف الرحبية و اإلنتاجية

 اخلدمات تسويق مثلث 3.5.1

 اخلدمية املنظمات تواجه اليت حدايتالت و الصعوابتعلى  اخلدمات تسويق جمال يف صنيتخصامل و األكادمييني من العديد يتفق

 إىل تقدميها و اخلدمة إنتاج على مباشر بشكل تؤثر اليت )الصعوابت( العوامل تلك يملة ضمن منو  التسويقي، التوجه اعتمادها عند

 .(اخلدمة لطبيعة املميزة اخلصائص) الزبون

 Front األمامي اخلط موظفيإىل يتقدم أن  الزبون على الضروري خدمات مصرفية من قدميت البنك من يتمكن لكي :مثال

office بطريقة ذلك يكون و ،(املصريف احلساب لفتح لقاء أول مبناسبة)يكون ذلك  واحدة مرة األقل علىمعهم  يتفاعلو  للبنك 

 هذا تسبق اليت العمليات ال لو ذلك يتم ال قد و .روضةاملع اخلدمة من االنتفاع منالزبون  يتمكن حىت لوجه( وجهأي ) مباشرة

 هتم .للبنك Back office اخللفي اخلط موظفي طرف من مسبقا املعروضة اخلدمة تصميم و إعداد خالهلا من يتم اليت و ،اللقاء

 اخلدمات تسويق اهب يتصف يتال اتالتعقيد كل هذه  الزبون. يراها ال يثحب للبنك اخللفية املكاتب يف اخلدمة إبنتاج العمليات هذه

 :ـب االعتناء يستلزم
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 Internal الداخلي التسويق و أيضاً  األمامي، اخلط موظف به يقوم الذي External Marketing اخلارجي التسويق-

Marketing، 

 

 

 

                   

 

            

 

 The moment of احلقيقة ) حلظة أثناء الزبون مع مباشرة عالقة إلدارة Interactive Marketing التفاعلي التسويق-

Truth) أي اللحظة اليت تتم فيها تقدمي اخلدمة اخلدمي اللقاء أو. 

 يلي: استنتاج ما ناميكن 1.1.من خالل الشكل

 اخلارجي التسويق -أ

لتلبية  الوعود يف املتمثلة ( واملستهدفني )الزابئن املستهدفة السوق إىل اخلدمية املنظمة تقدمها اليت اخلدمية العروض يميع يضم

 جبودة املتعلقة الزبون توقعات حتقيق هبدف و أشكاهلا منها االنتفاع أساليب و املعروضة اخلدمة نوعية من خالل حتديد اهمحاجي

 تلك تكون نأب ، لذلك ينصح الباحثنياملختلفة االتصال وسائل طريق عن الوعود هذه عرض و تقدمي يتم حبيث .املعروضة اخلدمة

و  عالقةال تعززمما يرتتب عنهما  الزبونو  املنظمةبني  متبادلة ثقة أن ينتج عنه من شأنه الذي، األمر حقيقية و صادقة الوعود

 .أطول مدة ممكنة استدامتها

اخلدمية املنظمة  

 مقدم اخلدمة

Source: Zeitham.V & Bitner.M.J, « Services marketing : Integrating 

customer focusacross the firm », 2nd edition, Mc Grow-Hill, NY, 2000, P 23 

 

. مثلث تسويق اخلدمات12.الشكل  

 الزبون

الخارجي التسويق  

External 

Marketing 

يالداخل التسويق  

التفاعلي التسويق  
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 التفاعلي التسويق -ب

 مقدم بني ما مباشرة حتدث شخصية عالقة عبارة عن فهي ،و الزبون اخلدمة مقدم بني حتدث اليت التفاعلية العالقة إىل يوحي

 حتقيق منها اهلدفأين يكون  ،التحسني للتطور و قابلةتكون عموماً  عالقةالتلك . تلك اخلدمة من املنتفع الزبون و ملوظف()ا اخلدمة

 .املبادلة أطرافمن  طرف بكلَ  خاصة أهداف و منافع

 لكل املعقدة للسلوكيات عميق فهم تتطلب اليت التبادلية للعالقات الفاعلة اإلدارة هو التفاعلي التسويق نأب Bitner  و قد أشار

 :بغرض و هذا الزبون و اخلدمة بتقدمي القائمني من

املقدمة  بوعودها املنظمة إيفاءكذلك   و ملشاكله حلول تقدمي جراء من شعوره ابلرضا يف يتمثل للزبون الذي إجيايب سلوك بلوغ -

 ؛إلمكانياها اإلستغالل األمثل ظل يفله ابلطبع يكون ذلك 

 و، اخلدمة جودة التأثري على إدراك يف احلقيقة حلظة و اخلدمي اللقاء أمهية و حبساسية اخلدمة تقدمي على القائمني زتحفيالقيام ب -

 .أطول مدة ممكنة دامتهاستإ و معه بغية احملافظة عليه واحلرص على استمرارية العالقة توقعاته،الزبون وفق  رضا ابلتايل حتقيق

 الداخلي التسويق -ت

 .اخلدمية لعروضها تسويقها عند به لتكفلالقيام اب اخلدمية املنظمة على يتعني الذي التسويق أمناط ق الداخلي من أحديعد التسوي

و ذلك  عالية، كفاءة  أبداء و الزابئن إىل تسليمهاأيضاً احلرص على  و اخلدمية املنظمة طرف من املقدمة الوعود تريمة على يقوم لكونه

 وأتهيلهم  و اخلدمة تقدمي على القائمني حتفيز و براعة و متفانية مبهارة تمت إذا إال يتحقق الذلك  ، والزبون إرضاء حىت تستطيع

 .تدريبهم

 زابئنو ابعتبارهم  العاملني معاملة فلسفة عن يعار لكونه اخلدمات تسويق منهج جناح يف كبري  بشكل الداخلي التسويق يساهم

يف تقدمي  املهين وأدائهم كفاءهم  من الرفع أجل من همأتهيل و همتدريب رغباهم و حاجاهم شباعإابلتايل تعمل املنظمة على  و حقيقيني

 .اخلدمة

 مع عالقاها و تنمية حتسني أجل من هبا القيام املنظمة على يتوجب اليت اإلجراءات من العديد يتضمن قد الداخلي التسويق

 :ـبالقيام  اخلدمية املنظمة تلتزم ذلك يتحقق لكي العاملني، و
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يتفهمون أبن  و املنظمة تقاليد و لقيم همفائو  و همئابنتما يشعرون جيعلهم األمر الذي موظفيها لدى اخلدمة ثقافة وترسيخ نشر-

 .غاايت و رؤية املنظمة حتقيق يف يلعبونه أساسي دور و مسؤوليات عليهم

 الذي األمر ،العملية و الفكرية قدراتال و تتطور لديهم فنيةال املهارات يكتسبون هم حىتو تدريب اخلدمة على القائمني أتهيل -

 املنظمة عن إجيابية صورةعن  انطباع إعطاء و الزابئن ذهن على إجيابيا ينعكس األمر الذي ،املهنية وكفاءهم همئأدا يف يادةقال عنه ينتج

 16.الزبون رضا حتقيق يف بوعودها إيفائها و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2017- 2016حماضرات األستاذ ساهل سيدي حممد ، مقياس التسويق اإلسرتاتيجي، جامعة تلمسان، 16
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 تعزيز العالقة مع الزبون اتالتسويق العالق :املبحث الثاين

يف هذا البند سنتناول األسباب اليت أدت حتول التسويق الكالسيكي إىل تسويق ابلعالقات، كما سنتطرق إىل التطور التارخيي هلذا 

 ذكر أهداف التسويق ابلعالقات.األخري مث خنتم ب

 اإلنتقال من التسويق التقليدي إىل التسويق ابلعالقات 1.2

النقلة التغريات  هذه و من أبرز استخدامهأدت إىل تغري طرق  كبريةتطورات   مدى الستني سنة املاضيةسويق على عرف الت لقد

 :17املعامالت )توجه بيعي( إىل التوجه حنو العالقة )توجه حنو الزبون( حنوتوجه ال النوعية من

 Marketing Transactionnelتسويق املعامالت  1.1.2

من قريب أو من بعيد على حجم  تؤثر، ألنه يشمل يميع تقنيات اليت ة البحثةالتجاري ابألهدافسويق الت النوع من هذا يهتم

حتققها مع الزبون. يستخدم هذا النوع من التسويق التقنيات اليت تشمل املبادلة، الزبون، ابستطاعة املؤسسة أن املعامالت التجارية اليت 

قيام ابلشراء أكثر فأكثر مبا ميكن على التشجيع الزبون حث و من خالل  ،دة من حصة السوقإقتناء السلعة و/أو اخلدمة و ابلتايل زاي

من خالل وسائل االتصال  ، عن طريق التحفيزات و املغرايت البيعية اليت توجهها املؤسسة إىل الزبونكبرية  املؤسسة من حتقيق أرابح

 .املختلفة

ر تحقيق أكار قدبأنه ال يهتم ابحملافظة على العالقة مع الزبون بقدر اهتمامه  او لعل أمههعيوب مبجموعة من ال يتميز هذا النهج

 واميز  الباحثني الذين من أوائل" Mac Neil  (1978)وKelley  (1958 )و Thibault  و قد أشارمن األرابح.  ممكن

يكون فيه  عة عالئقية، ترتكز على تبادل مستمر وطبيو . حرتامهايلتزم طرفني اب ةحمدد طبيعة مبادالتية: ةبادلبني نوعني من أشكال امل

ما يثري قال أبنه " جهته مث Schneider  (1980) .يكون هناك تفاعل بني املؤسسة و الزبون مبعىن " اعتماد متبادل بني الطرفني

 احملافظةليس يف طريق  وخدماهم،  والزابئن إىل منتجاهم  جذبيركزون أكثر حول كيفية الباحثني  والدهشة هو أن رجال األعمال 

. مما سبق يتضح لنا أبن تطور البيئة التسويقية و سلوك املستهلك عار الزمن حتم على املؤسسة تغري منهجها و كذلك رؤيتها "همعلي

امل معه و ، ألهنا علمت أن الزبون أصبح اندراً يف السوق بعدما كان املنتج هو النادر،  هذا حتم عليها تغيري فلسفتها يف التعللزبون

 ، و هذا يكون ضمن ما يسمى ابلتسويق ابلعالقات.ابلتايل العمل على كسبه ملدة أطول من خالل التفاعل معه

                                                           
 االقتصدية، ماسرت ختصص تسويق، جامعة تلمسان. (، "إدارة العالقة مع الزبون"، حماضرة قدمت بكلية العلوم2016/2017بن أشنهو سم، ) -17 
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 Marketing Relationnel ابلعالقاتتسويق ال 2.1.2

و املؤسسة )العالمة  ليت يتم بناؤها بني الزبون الفاعلا العالقةنعين هبا  ويق و العالقة،التس من كلمنت:التسويق ابلعالقات يتكون 

التسويق قد عرف جنروس ( أن 2012وفقاً لزاهر )رية أو مقدم اخلدمة(، هبدف تعزيزها و احملافظة عليها أطول مدة ممكنة. اجالت

عمل ابلعالقات على أنه "بناء، توطيد، تعزيز العالقات مع الزابئن و األطراف اليت هلا عالقة مع املنظمة من خالل الوفاء ابلعهود و ال

-من اآللية "حافز تتشكلال أبن املبادلة  Håkanson  (1982)هبذا اخلصوص صرح. 18عليهم" احلفاظعلى جذب الزابئن و 

 و )السابقة( ال يتم فيها نسيان املبادالت املاضيةاليت  الزبون، و املوردبني  تفاعليةعالقة  إمنا والطلب،  و" بني متغريات املزيج استجابة

Berry (1992 )نهج التسويق ابلعالقات األسطوري ملؤسس و لقد عرف امل ".)بني الزبون و مقدم اخلدمة( األمدعالقة طويلة تظل 

 .19"التعامل مع الزابئن املرحبني" Keller (2015)و  Kotlerيف وقت الذي عرف به  ".إقامة عالقة دائمة مع الزابئن" أبنه

 .ابلعالقات: املقارنة بني تسويق املعامالت و تسويق 3.1جدول.

  تسويق ابلعالقات  تسويق التعامالت التجارية 

 كسب الوفاء فتح أسواق الرسالة

 عالقة، حصة الزبون مبادلة، حصص السوق اهلدف

 إدارة الزبون / املنتجإدارة العالمة التنظيم

 حوار مستمر، قاعدة بياانت دراسة السوق مصادر املعلومة

 خصياتصال ش االتصال الشامل االتصال

 األسواق مشبعة األسواق الغري مشبعة السياق املوايت

 ، اخلدماتB2C B2B القطاعات املفضلة

 حماضرة إدارة العالقة مع الزبون، كلية العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان. (،2017/2018بن أشنهو س.م، ) مصدر:

 ابلعالقاتالتسويق  ملنهجالتطور التارخيي  2.2
ية يف السابق حنو التسويق التقليدي الذي يهدف إىل حتقيق أكار قدر من األرابح و ما لبث أن بيات التسويقداأل لقد انصب تركيز

 Marketing املعروف ابإلجنليزية ابلعالقاتعرف ابلتسويق الذي ي أكثر قرب إىل الزبوناحلديث حتول حنو التسويق 

                                                           
 .85، ص.-األردن–(، "تسويق اخلدمات"، دار الراية للنشر و التوزيع 2012زاهر ع ح، ) - 18 

19 -Kotler, P and Keller, K-L, (2015), « Marketing Management », 15ème édition. 
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Relationship    لتسويق التقليدي، وكانت عبارة التسويق منهج ا م عليهاتلك اليت يقو  عن خمتلفة أسسالذي يقوم على

يف ملتقى دويل حول  من األوائل الذين قدموا هذا املصطلح  Berryديعو ألول مرة يف الثمانينات،  هامااستخدمت قد  ابلعالقات

 أي أصبحت  ،ال التسويقيف جم ئقينهج العالامل هبذا تضاعف االهتماممنذ أواخر الثمانينات و . 1983يف سنة  تسويق اخلدمات

 .20اء الزبونف، بل وسيلة لزايدة و دهدحنالعالقة ليست هدف 

كي مع كل زبون ل األمدبتطوير عالقة طويلة للقيام  املؤسسة حيثكنموذج تسويقي جديد   التسويق ابلعالقاتمفهوم  ظهرلقد 

 اتييف تسعين وو رغباته اخلاصة. لذي يليب حاجات ا توفر له املنتجمن مث  و هحاجات لىأفضل ع ته أحسن و تتعرفمعرف من مكنتت

 ،21الزبوناملؤسسة و  بني فردي و خمصصتسويق له القدرة على إنشاء حوار ابعتباره  ابلعالقاتد االهتمام ابلتسويق از  القرن املاضي

 :22صنفها كاآليتأن تسويق العالقة قد انبثق عن ستة تيارات حبثية  (2002العالق )حممود يرى 

 ؛يتناول التسويق من منطلق خدمي :لتيار األول. ا أ

 ؛املتداخلةالتبادلية يركز على العالقات التنظيمية  :. التيار الثاينب

 ؛كفئةيرى أن املنظور اجلديد لتسويق العالقة يستند إىل أدبيات قنوات التوزيع مبعىن تطوير عالقات فعالة و   :. التيار الثالثت

 ؛عالقات الشبكيةيتناول ال :. التيار الرابعث

 ؛اليت تتناول موضوع العالقات يف سالسل القيمة ،الذي ينطلق من أدبيات اإلدارة اإلسرتاتيجية :. التيار اخلامسج

املعلومات على العالقات القائمة داخل املنظمات و يف  إسرتاتيجيةاإلسرتاتيجي الذي ترتكه  األثرالذي يتناول  :. التيار السادسح

 ما بينها.

 Gestion de la Relationيف كتاهبم الذي حيمل عنوان " Lefébure et Venturi (2005) كن كل منلقد مت

Client 23اآليتك  ابلعالقات و الذي رتبوه زمنيالتسويق الذي عرفه االتطور التارخيي " من سرد: 

 

 

                                                           
املديرية اجلهوية ورقلة، جملة اجلزائر،، -جتربة بنك الفالحة و التنمية الريفية -الزابئن عامل أساسي الستمرارية املؤسسات تنمية العالقات مع(، 2009) ، ا الداوي وع  بنشوري -20
 ، 367.ص

21Bruno Marzloff ,François Bellanger,(1996) les nouveaux Territoires du marketing, Enquête sur les réponses des 

médias au géomarketing et au marketing relationnel. Paris, Editions liaisons , p184. 
ارات العربية التسويق عار العالقات املستندة للتكنولوجيا، امللتقى األول التسويق يف الوطن العريب )الواقع و آفاق التسويق(،الشارقة، أكتوبر اإلم(، 2002) بشري عباس حممود العالق،22

 ،15- 16ص، 20.
23 Lefébure, R et Venturi G, (2005), Gestion de la relation client, edition Eyroles, Paris. PP.10-11. 
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 مع الزبون عالقة وثيقة :عصر ما قبل الصناعة 1.2.2

 رتكز مراكز الشراء، وبالقطاع التجاري  هافيفتميز عصر ما قبل الصناعة.  انقضى فيها انت يف فرتة ما قبل اخلمسينات اليتك

 حبيث موجهة للجمهور الكبري كانت  خالل العقود التالية. التجارة نشأتالضغوطات التنافسية على التجارات الصغرية اليت  ظهور

 العالقات الشخصية. دور فعال يف بناء قياس البشريامل أين لعب فيهبنيت يف املقام األول على منوذج من قيم التقارب 

 تسويق الدفع: اخلمسينات و الستينات 2.2.2

تقدمي  ، و كان من الضروري(Production de Masse) اإلنتاج الكبري أدى إىل بروز اإلنتاجتطور عمليات و هيكلة 

، ركزت احلقبة. خالل هذه بنفس الشيء، و العرض ةطابسابلالطلب  يف تلك احلقبة متيز اهلائل. طلباتمنتجات للمستهلكني لتلبية 

 .ها يف السوقعرضمنتجات جديدة و توسيع  إنشاءاملؤسسات يف املقام األول على 

  و جتزئة السوق األسواق الكبرية: السبعينات 3.2.2

 و ل مزج ختفيض التكاليفو تعظيم اإلنتاج لغرض ختفيض تكلفة التصنيع. من خال ابلعقالنية و الرتشيد سنواتتلك المتيزت 

بدأت املؤسسات يف جتزئة زابئنها و فو توسيع حجم السوق احملتمل.  لق طرق جديدة للوصول إىل الزابئنحتسني عمليات البيع و خ

 .حىت تستقطب أكار عدد ممكن من الرغبات املختلفة توسعت خطوط منتجاها

 One-to-Someاملستهلك و الـ : الثمانينات 4.2.2

حتسني جودة املنتجات  وقع على عاتق املؤسسة نوات الثمانينات بسنوات اجلودة، متطلبات الزابئن بدأت يف الظهور، وسمتيزت 

حسنت املؤسسات تقنيات املستهدفني.  دخلت املؤسسات يف قياس جودة املنتجات و تطوير اخلدمات للزابئنلذلك . إلرضاء زابئنها

طور منهج الزبون، ت، نفس الفرتة و يف نتجات.املمكنها ذلك من الفهم و السيطرة على  حبيث ،ةسنألكثر من أربعني  اإلدارة اإلنتاج و

 ظلت متفرقة و صناعتها صغرية. املؤسساتلكن هذه 

 One-to-Manyالتوجه حنو الزبون و الـ : التسعينات 5.2.2

االنتقال من أي اس النقلة النوعية للتسويق: مع انعكمنذ بداية سنوات التسعينات حبيث تزامن ذلك شهد السوق تغريات عميقة 

 قاعدة بياانت ،تلك السنوات ميالد الزبون عرفت. )التسويق االسرتاتيجي( إىل التوجه حنو الزبون )التسويق السليب( التوجه حنو املنتج
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(Data base)  ،التسويق املباشر  تطورالزابئن أخذ يف االزدايد(Direct Marketing حبيث )من إبراز مزااي  ذلك مكن

 و املعلومات. )الوصول إىل الزبون( قنوات الدخول بذلك ، و تكاثرتبني املؤسسة و الزبون العالقة املباشرة

 One-to-Oneالـ املورد و  –إنعكاس العالقات بني الزبون : 2000بداايت سنة  6.2.2

املخصص أي املعروف  تسويقالبروز مفهوم  هحبيث تزامن مع التوجه حنو الزبون ابلرتكيز املكثف على 2000متيزت سنة 

ظهور  التطور التكنولوجي و ما ساعد ذلك هولكل زبون، و  خاصعرض  أي تقدمي :Marketing one-to-oneلـاب

ابملوازات مع ذلك، و دمة و إدارة عالقات مع الزابئن. اخلعلى املؤسسات جهود  تتركز  اإلنرتنت. بغض النظر عن قطاع نشاطها

على حنو نعكاس األدوار: املستهلك أصبح املتوفرة، كما رمست أيضا ا جديدة بفضل تكنولوجيا االتصاالت و املعلومات فتحت آفاق

 .الزبونمسيت خبدمة  نفسه خدمة اخلاصة بهل، حىت أنه استبدل ابملوزع، و لعب دور املستشار الذايت، و ضمن يلعب دور نشطمتزايد 

 One-to-Me الـ تسويق: انفجار اإلنرتنت 7.2.2

تقييم العائد على حبيث مكنها من ذلك دارة العالقة مع الزبون. إب املتعلقة االتكنولوجياملؤسسات بكثرة يف استثمرت يف هذه الفرتة 

يف ضوء هذا التقييم تقوم املؤسسة  .االستثمار، الذي تكون نتائجه أحياان متباينة، مع جناح حقيقي و لكن أيضاً ختبطات حقيقية

بل إبعادة تكوين توقعاها اجتاه إدارة العالقة مع الزبون األمر الذي أدى إىل التغيري يف طبيعة الطلب، و ابلتايل احللول املقرتحة من ق

 السوق.

 ابلعالقاتأهداف التسويق  3.2
 ابلعالقاتطار إدارة العالقة مع الزبون يتم استخدام التسويق هو موجه حنو الزبون و ليس املنتج، لذلك يف إ ابلعالقاتالتسويق 

 24 :( على النحو اآليت2008) Demeureرتبها لنا  هداف حمددةأل وفقاً 
 

 حتديد و معرفة الزابئن 1.3.2

 Data]بياانت ستودع المب ما يسمى ، حبث تكون خمزنة ضمنحتتوي قاعدة بياانت الزابئن على يميع املعلومات حول الزبون

warehouse]و ابلتايل تطبق تسويق  ،عن كل زبونو مفصل من توفري ملف دقيق املتواجدة هبذا املستودع  ، حبيث متكن البياانت

جتزئة  أبنDemeure (2008 )أوصى  .فردية مع زابئنها بصورة خمصصة واالتصال و إن ذلك سيمكنها من حقيقي.  ابلعالقات
                                                           
24- Demeure, C. (2008)., Marketing: Aide Mémoire, 6ème edition, Dunod,  pp.353-357 



 حول تسويق اخلدمات و متغريات التسويق ابلعالقاتنظرية األدبيات الالفصل األول: 

 

29 
 

التجزئة الدقيقة إىل جانب  إن. بعناية فائقة للغايةرتكز على معايري سلوكية حمددة تجداً، و  ةكون دقيقتقاعدة البياانت جيب أن 

و معرفة الكيفية اليت جيب أن  جتاري معني بعرض املعنينيتسمح ابالتصال ابلزابئن احملتملني  Scoringاملعروفة ابلـأدوات التسجيل 

يف  ، و)من املؤسسة( ما خبصوص عرض حمدد متعلق مبشرتايته السابقة االتصال بشخصكأن يتم مثال   .تتعامل هبا املؤسسة معهم

الزبون لشراء مثل هذه املنتجات منخفضة  ةحساسيمعني بسبب أن التسجيل قد أشار إىل أن  اقرتاحاالمتناع عن تقدمي  ،لوقتانفس 

يف مثالً . جند (3.1)أنظر الشكل ن املؤسسةيميع زابئ فيه استعرض( هرم 354.ص، 2008) Demeureو قد قدم لنا  .نسبيا

ميثلون ما تبقى من اهلرم. بشكل عام،  الذين صغار الزابئن )الزابئن اجلدد( ، مث، متبوعني ابلزابئن القياسينياهلرم الزابئن اجليدين قمة

، أما يميع الزابئنمن  %20 فقط كون أن الزابئن اجليدين و الزابئن القياسيني يشكلون  Pareto قاعدة ينطبق هذا الشكل مع 

 .%80صغار الزابئن فيمثلون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زابئن جيدين

 زابئن قياسيني

 صغار الزابئن و

 الزابئن اجلدد 

 الزابئن املرتقبني الساخنني 

 الزابئن املرتقبني الدافئني 

 ني الباردين الزابئن املرتقب

 .هرم الزابئن1

 .الزابئن احملتملني2

 .الزابئن املشتبهني3

 مجيع زابئن املؤسسة يف شكل هرم: 3.1.شكل

Source : Curry J.& Stora L., (2005) « Le client, capital de l’entreprise » Éditions d’Organisation, Cité Demeure C 

(2008), op cit, p.354. 
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 االتصال ابلزابئن 2.3.2

الغرض  ألجل هذا، املؤسسةو الزابئن رتكز على تبادل تفاعلي بني ي الذي يعار يف جوهره عن تسويق االتصال ابلعالقاتالتسويق 

 للمحافظة علىمع زابئنها  (، ...sms ،Call Center ،Mailingاالنرتنت، وضعت املؤسسة العديد من وسائل االتصال )

 وفائهم.

 اجتا  الزابئناباالتصال  -أ

..، إرسال اجملالت اإلخبارية هو  ،، اهلاتفMailingالـ مثليعتمد على أدوات كالسيكية  «زبون-املؤسسة»تصال اال

رعايتهم لزابئن جدد )بعض شركات ميكن للمؤسسة أيضاً أن تقدم لزابئنها هدااي عند املؤسسات.  ايتمستخدم أيضاً من طرف كار 

رقم  هدف االتصاالت املوجهة حنو الزابئن إىل زايدةإذا شرتك جديد(. مل جذهبم توفر لزابئنها ساعات اتصال جمانية مقابل االتصاالت

 .رغباهملتلبية  منهم، من خالل منحهم عروض شخصية مصممة خصيصاً  األعمال مع كل واحد

 الوارد من الزابئن االتصالاع إىل االستم على كيفية معرفة -ب

الذي تطور بشكل كبري جداً. ابلنسبة مؤسسة" -( هو مثال معار عن اتصال "زبونCall Centerإن تطوير مراكز االتصال )

للزبون إن نقاط االتصال مع املؤسسة هي عديدة: اتصال هاتفي، بريد إلكرتوين، و حتديد موعد مع أحد املستشارين ... و هناك 

 قة أخرى للحصول على املعلومات من الزابئن و يتعلق األمر يف إجراء استقصاء عن رضا الزابئن.طري

 ء الزابئنوفا احملافظة على 3.3.2

منذ كانوا  دارة العالقة مع الزابئن، فالزابئن الذين صارت عليهم املؤسسةإل األساسية هدافاأليعد من الزبون وفاء  إن احملافظة على

تكلفة الوفاء هي يف وفقاً لبعض اإلحصائيات  للغاية. نيمرحب جيدين و يصبحون ابلنسبة هلالحىت صعدوا إىل قمة اهلرم  زابئن حمتملني

الكثري من علنا نفهم بشكل أفضل ملاذا تنفق جت هذه األرقاممرات من تكلفة حتويل زبون حمتمل إىل زبون حقيقي،  خبمساملتوسط أقل 

البناء و احملافظة على قاعدة من الزابئن لذلك أوصى الباحثني بضرورة  وفاء زابئنها. فظة علىااحملبيل يف س املؤسسات األموال الطائلة

 .25املخلصني و املرحبني للمؤسسة

 

                                                           
25 Zeithaml, V. A. &Bitner M. J. Services Marketing – Integrating Customer Focus Across The Firm, New York, 

McGraw-Hill.2003. p158 
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 قراءة نظرية يف متغريات الدراسة: الثالثاملبحث 

 جودة اخلدمة 1.4

،  Cronin 2001و Brady)  التسويق من كل  يف الباحثني قبل من هام تغريكمو اعتبارها   اخلدمة جودة دراسة تمتلقد 

Dabholkar 1996 آخرون و  ،Martínez Caro و Martínez García 2007a )التخصصات من غريها و 

(Jiang et al. 2002  ،Landrum و Prybutok 2004 ،Van Dyke et al. 1997)26. هاعرفلقد  و 

Kotler   و Keller (2009) شيء أي ملكية عنه ينتج الو  آلخرل الطرفني أحد يقدمه موسمل غري أداء أو فعل أي" أبهنا "

 مت حبيث توقعاهم، تجتاوز  أو/و للخدمة الزابئن توقعات تلبية مدى هي التسويق و اإلدارة أدبيات يف اخلدمة جودة(. 789 ص)

 جودة ول أبننق أن ميكن لذلك، ،Parasuraman (1990)و  Berryو  Zeithaml قبل من او اإلشارة إليه اهديدحت

 .27منظمة يف للزابئن اخلدمات تقدمي هبا يتم اليت الطريقة هي اخلدمة

 يف مبا املقرتحة، املميزة اخلدمة أبعاد و اخلدمة جبودة املتعلقة األحباث يف رائداً و من دون منازع  Gronroos (1984) يعتار

  الوظيفية اجلودة تعكس بينما ،الزابئن لتوقعات األساسية اخلدمة لبيةت مدى إىل الفنية اجلودة تشريحبيث . الوظيفية و الفنية اجلودة ذلك

 جودة قياس يتم منفرد، مقياس يف قياسها يتم أن من بدالً (. Gronroos ،1984) اخلدمات تقدمي و إنتاج عملية إدراك كيفية

 اجتاه أي يعطي ال و الصالحية إىل يفتقر أنه على انتقاده مت قد البعد أحادي املقياس أن حقيقة بسبب األبعاد متعدد مبقياس اخلدمة

 .28( Lu،& Zhang ،Wang  ،2009) اخلدمة جودة لتحسني

 &، Asubonteng ،McCleary) الزبون يراها كما  اخلدمة جودة لقياس SERVQUAL تصميم متو قد 

Swan ،1996) .مقياس ميثل SERVQUAL إدراكهم و املقدمة للخدمة الزبون توقع بني الفارق أهنا على اخلدمة جودة 

 عند اخلدمة جلودة أبعاد 10 من SERVQUAL مقياس يتألف (.Parasuraman et al. ،1985) املستلمة للخدمة

 بونز ال فهمو  اجملاملة، ،الكفاءة ،)التأكيد( نااألم املصداقية، االتصاالت، ، االستجابة املوثوقية، ،يةامللموس و يتعلق األمر بـ: إنشائها

                                                           
26 - Lu, Y, Zhang, L & Wang, B. (2009), “A multidimensional and hierarchical model of mobile service quality”, 

Electronic Commerce Research and Applications, 8, pp.228–240. 
27 - Wu H. C, Cheng C.C, Ai C.H, (2018), “A study of experiential quality, experiential value, trust, corporate 

reputation, experiential satisfaction and behavioral intentions for cruise tourists: The case of Hong Kong”, Tourism 

Management, 66, pp.200-220. 
28- Lien, C.H, Cao Y, Zhou, X. (2017). “Service quality, satisfaction, stickiness, and usage intentions: An 

exploratory evaluation in the context of WeChat services” Computers in Human Behavior, 68, pp.403-410. 
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و  مخسة إىل األصلية 10 األبعاد Berry (1988) و  Parasuraman  ،Zeithaml قلص الحق، وقت يف. الوصول و

 .29.واسع نطاق على املستخدمة األداةجلها  مما التعاطف، و التأكيد االستجابة، املوثوقية، ،يةمللموسابلتايل احتفض اب

 SERVQUALاملعروف بـ ات اخلمسمقياس الفجو  1.1.4

 Berry (1985 ،1988 ،1991.)و  Parasuraman ،Zeithamlالباحثني األمريكيني  رفمن ط نموذجطرح ال

 وة وثوقية اخلدمامل :التاليةمسة أبعاد اخلىل إ اختصرتأبعاد مث  10مت اقرتاح تصور اجلودة املدركة هلذا النموذج على أساس يف البداية 

 .4.1شرحها يف اجلدول ذه األبعاد ويرد تلخيص هل و. امللموسية و ماناأل و التعاطفو  االعتمادية

  SERVQUALالـ: أبعاد 4.1اجلدول 

 نوع األبعاد تفسريات األبعاد

 احلداثة وجلب النظر للمباين -
 التوافق بني مظهر املباين وأنواع اخلدمات املقدمة -
 مظهر املوظفني و اجنذاهبم من مالبسهم -

 
 امللموسية

  وقت متفق عليه القدرة على الوفاء ابلوعد يف غضون-
 قدرة املوظفني على مساعدة العمالء-
 ضبط و حتديد املعلومات املقدمة -

 
 املوثوقية

 العمالء مبدة إجناز اخلدمة إخبار -
 حتديد نوع املهنة لكل موظف وكذلك أتثريه على سرعة تنفيذ اخلدمة -

 
 االعتمادية

 ثقة املستهلك اجتاه املؤسسة-
 اجملاملة من طرف املوظفني-
 الدعم املقدم من قبل املؤسسة ملوظفيها-

 
 األمان

 الزبوناالهتمام من قبل املوظفني اجتاه  -
 مراعاة احتياجات املستهلك فهم و -
 مراعاة مصاحل املستهلك -
 للزابئنحماسبة ساعات العمل  مقارنة مع االلتزامات الفردية  -

 
 

 التعاطف

.Source : Lachkar, M, (2006), les déterminants de la qualité expérientielle comme facteur de 

positionnement dans le secteur de l’hôtellerie de luxe, Université du Quebec à Montreal, Novembre, 

p15, cité par Kadri D, (2016) op cit, p.63. 

                                                           
29 - Wu H. C, Cheng C.C, Ai C.H, (2018), “A study of experiential quality, experiential value, trust, corporate 

reputation, experiential satisfaction and behavioral intentions for cruise tourists: The case of Hong Kong”, Tourism 

Management, 66, pp.200-220. 
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، بعد نتائج املقارنة بني توقعات الرضاف من املوق بتحليل جودة اخلدمة و Berryو  Parasuraman ،Zeithamlقام 

ختلفة من املنواع األتفصيل هذا النموذج حبيث سلط الضوء على شرح و قد مت  املختلفة ألداء اخلدمة. وإدراكاهم  و الزابئن

 ، من خالل حتديد مصادر خمتلفة هلذه االختالفات.دمالعرض املق و الزبوناالختالفات احملتملة بني توقعات 

 (4.1عوا مخسة أنواع من الفجوات اليت تظهر يف الشكل التايل )الشكل وض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SERVQUAL" ل للفجواتجلودة "امنوذج : 4.1الشكل 

Source : Kotler, P et autres, (2009), Marketing Management, 13ème édition 

Pearson Education, France, p47. Cité par Chikh (2016), op cit. p.64 
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 ؛ما يتوقعه املستهلكون وفهم املؤسسة ملا يتوقعونهالفرق بني : متثل هذه الفجوة جودة االستماعالفجوة األوىل: 

 .ة تصميم العرض: فهم توقعات املستهلكني من قبل املؤسسة وكيفيجودة التصميمالفجوة الثانية: 

 : يتم تلخيص هذه الفجوة بني تصميم العرض وتنفيذه واقرتاحه للعمالءجودة اإلجناز: ةالثالث جوةالف

 .الطريقة اليت يتم هبا التواصل الفجوة بني حتقيق العرض و متثل: جودة التواصلالفجوة الرابعة: 

 أو عدم الرضا. الرضا، مما يرتجم إىل املدركعرض ال : هي الفجوة النهائية بني التوقعات والرضاالفجوة اخلامسة: 

، يف SERVQUAL( و آخرون إىل أنه على الرغم من النجاحات اليت حققها منوذج 2018)  Wuو قد أشار الباحثني 

 أن منوذج يعتاران Taylor (1992 ،1994)و  Cronin إال أن الباحثني ،عديد من الدراساتيف القياس جودة اخلدمة 

SERVQUAL على تطوير منوذج جديد أمسوه  أقدمالذلك  .30املقياس بنية حيددان ال ألهنما" للتعديل قابلة غري"و مقياس ه

 .SERVPERFابلـ

 SERVPERF (1992) مقياس 2.1.4

 & Landrum) للتوقعات خمتلفة تفسريات و( اإلدراكات انقص توقعات) الفرق درجات استخدام حول الباحثون انتقده فقد

Prybutok ،2004 ؛Lu et al. ،2009 .)يف الضعف نقاط لتحسني SERVQUAL، قام Cronin  وTaylor 

 و موثوقية يولد األداء وحده درجات استخدام أن إىل النتائج أشارت و ،اخلدمة جودة لقياس SERVPERF بتطوير( 1992)

 تطبيق مت لقد. (Martinez Caro & Martinez Garcia ،2008) الفرق درجات استخدام من أفضل صحة

SERVPERF املصرفية اخلدمات صناعة ذلك يف مبا الصناعات، خمتلف يف اخلدمة جلودة املهم الدور لدراسة واسع نطاق على 

 تصفيف صناعة ،(2006 ،و آخرون  Olorunniwo) السكن صناعة ،(Hsu  ،2006و   Olorunniwo) لألفراد

 .31(Oh ،2012و  Kim) ةالصحي الرعاية صناعة و (2015و آخرون،  Chen)  الشعر

 

                                                           
30 - Wu H. C, Cheng C.C, Ai C.H, (2018), op cit. 
31 - Lien, C.H, Cao Y, Zhou, X. (2017). “Service quality, satisfaction, stickiness, and usage intentions: An 

exploratory evaluation in the context of WeChat services” Computers in Human Behavior, 68, pp.403-410. 
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 جلودة اخلدمة Cronin (2001) و Bradyمنوذج  3.1.4

، حبيث اخلدمة جودة لقياس متكامالو  متعدداً  و تراتبياً  منوذًجا قدمان Cronin (2001) و Brady أن ابلذكر اجلدير من

وفقاً لـ . النتائج جودة و البيئة جودة و اعلالتف جودة: مكوانت ثالثة من يتكون الذي اإليمايل البعد هي اخلدمة جودة" أبن صرحوا

Ko  و Pastore ،(2004)؛ Martinez Garcia، وذجأن من (2008) و آخرون Brady و Cronin (2001) 

 قبل من املكون الثالثي النموذج من ستمدةو امل هبا اخلاصة اخلدمة جودة لنموذج الثالثة األبعاد ،أوالً  :متميزين هنجني يتألف من

Rust و Oliver (1994) .تبناها اليت اخلدمة جلودة املستوايت متعدد مفاهيمي تصور هو منوذجهم إن ،اثنيا Dabholkar 

 أربعة يف املفاهيمي منوذجهم دعم و ابختبار Cronin (2001) و Brady قام. Thorpe & Rentz (1996) و

 االهتمام من املزيد يكتسب منوذجهم وكان( اجلاف التنظيف و التسلية منتزهات ،الصور وتطوير السريعة، الوجبات) خدمية صناعات

 املتنقلة االتصاالت صناعة ذلك يف مبا الصناعات، من أوسع قائمة يف اخلدمة جودة لقياس تطبيقه مت كما  اخلدمات، تسويق أدبيات يف

(Lu ؛2009 آخرون، و Tchao 2012 ، آخرون و .)منوذج حيسن Brady و Cronin من اخلدمة ةجود قياس فهم من 

 إدراكات حيدد الذي ما (1): (707، ص.2008) ،aMartinez Garci و  Martinez Caro هامة نظر وجهات ثالث

 .32اخلدمة جتربة فيه تتم الذي املكان أمهية مدى (3) و ؛اخلدمة جودة تصورات تشكيل يتم كيف  (2) ؛اخلدمة جودة

 اجلودة املدركة للخدمة 2.4

 &،.Parasuraman. ،Zeithaml) اخلدمة ملزود الشامل للتميز املستهلك لتقييم نتيجة هي املدركة اخلدمة جودة إن

Berry،1988 .)املدركة اخلدمة تقدمي يتم حيث ،"الثقة عدم منوذج" يسمى ما أساس على ،"موقف" مبثابة ذلك اعتبار ميكن و 

 Berryو   Parasuraman  ،Zeithaml؛ Grönroos، 1984) لألداء إدراكاهم مع الزابئن توقعات مقارنة خالل من

 بشكل اخلدمة جودة مستوى حول أحكامهم يعتمدون العمالء أن على اخلدمات تسويق حول الباقيان الكتاابن يوافق .(1985، 

 التقنية اجلودة ابسم املعروفة و (Nel  ،1997و  Mels  ،Boshoff؛ Grönroos ،1984) عريضني جانبني على أساسي

                                                           
32 - Lien, C.H, Cao Y, Zhou, X. (2017). Op cit. 
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 متثل اليت الوظيفية اجلودة و اخلدمة، تقدمي بعد تقييمها يتم و ،اخلدمة نتيجة أو اخلدمة لقاء من ابلفعل الزبون عليه حيصل ما متثل اليت

 .33اخلدمة تقدمي خالل حيدث الذي للتفاعل الزبون إدراك أو الزبون إىل اخلدمة تسليم هبا يتم اليت الطريقة

 متعدد أو األبعاد متعدد كمتغري  اخلدمة جودة معاجلة هي اخلدمة جودة إبدراك ملتعلقةا البحثية اجلهود من الكثري فإن ذلك، مع و

و آخرون  Cheng؛ 2005و آخرون  Brady؛ 2000و آخرون،  Cronin) فقط الوظيفية عناصره على يركز األبعاد

 &،.SERVQUAL (Parasuraman. ،Zeithamlالـ  أداة ابستخدام عادةً  تقاس اليت و( 2008

Berry،1988.) ملستوى تقييمهم يستند و بدقة، الفنية اجلودة متييز على القدرة لديهم ليس الزابئن أن هو ذلك يف السبب و 

 لالعتمادية املميزة اخلصائص ذات للخدمات ابلنسبة صحيحا هذا يكون قد. اخلدمة لتقدمي( الوظيفية العناصر إىل فقط اخلدمة جودة

 و البحث" خبصائص تتميز ،ةالواسع يادينامل خدمات ذلك يف مبا احلالية، اخلدمات غالبية فإن ذلك، مع و ،(الطبية اخلدمات مثل)

 .34(Kang ،2006) مهما دورا التقنية اجلودة فيه تلعب أين" التجربة

 رضا الزبون 3.4

 أو منتج تقييم أو الشراء بعد العميل حكم" أبنه الرضا مدى Ellinger (1997) و Daugherty و Stank يعّرف

و  Bagozzi؛ Griffin  ،1998 و  Babin) شراءال ملوقف عاطفية استجابة أنه على هتعريف متكما   .35"معينة خدمة

 نتيجة جتاها إجيايب فعل رد هو الرضا(. Narus ،1990  و  Anderson؛ 2005 ،و آخرون  Bennet؛ 1999 ،آخرون

 مث( Gansan، 1994) سابقة جتربة من كجزء  املتخذ وقفامل و املستمد الرضا يشكل و(. Gansan، 1994) سابقة جتربة

 أن وجد قد و(. 2005 آخرون، و   Bennet) الدوري النمط استكمال و ،( Oliver ،1980) الالحقة املشرتايت على يؤثر

 ميكن و .36(Narus ،1990 و  Anderson؛ Gladstein ،1984) األجل طويلة العالقات من جمموعة إىل يؤدي الرضا

                                                           
33 - Apostolos N. Giovanis, Zondiros, D & Tomaras, P, (2014), “The antecedents of customer loyalty for broadband 

services: The role of service quality, emotional satisfaction and corporate image”, Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 148, pp.236 – 244. 
34 - Apostolos N. Giovanis, Zondiros, D & Tomaras, P, (2014), op cit. 
35 - Kaura V (2013), Service Convenience, Customer Satisfaction, and Customer Loyalty: Study of Indian 

Commercial Banks, Journal of Global Marketing, 26, 1, pp.18-27. 
36 -Sahin A, Zehir C & Kitapc H. (2011). Op cit. 
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  Garbarino) املعامالت من سلسلة عن انتج تراكمي بناء أو منفصل حادث على تركز اليت املعامالت تدابري إىل الرضا شريي أن

 .Johnson ،1999)37 و

، Oliver) اخلدمة أو للمنتج العامة للتجربة العاطفية االستجابة و املستهلك لدى الشراء بعد ما تقييم أبنه الرضا تعريف مت لقد

( Pandit ،2011 و  ، Oliver ،1997 ،Zeithaml ،Bitner ،Gremler) املستهلك استجابة هناإ(. 1992

 مهماً  عامالً  الزابئن رضا يعد .شركة ألي التجارية العالمة استدامة يف رئيسياً  دوراً  الزابئن رضا يلعب. اخلدمات استخدام عن الناجتة

  Lim؛ Srinivasan ،2003  و  Anderson) ها،زابئن و شركةال بني األمد طويلة عالقة على احلفاظ أجل منيستخدم 

 الزبون تصنيف خالل من الرضا مدى تقييم ميكن أنه إىل دراستهم يف( 2004) و آخرون  Kim أشار قد و(. 2006 ،و آخرون

 أن إىل الدراسات تشري. يةالتجار  العالمة و الزبون بني اليت متت اخلارات و املواجهات يميع على يعتمد الذي و التجارية، للعالمة

، Fornell و  ،Johnson ،Anderson) السابقة املعاملة عن الرضا لكل نتيجة هو األحيان بعض يف الرضا

 .Kim ،2008)38 و  Shin؛1995

 و ، Lee ،Chen ،Chen املثال سبيل على) الصحية الرعاية مثل متنوعة جماالت يف رضا الزبون املؤسسة دراسة تمتو قد 

Chen ،2010 ؛Lee ،Chen ،& Wu ،2010)، التصديق وخدمات (مثل Yang، 2009 ،و آخرون )، خدمات 

 ،و آخرون ،Van Montfort املثال سبيل على) املالية اخلدمات و ،( 2009 ، و آخرون ،,Anderson مثل) النقل

،  Coteو   Giese) السياق حسب احمدد يكون رضا الزبون معىن فإن لسياقات،ل وفقاً  تتنوع رضا الزبون مظاهر ألن(. 2000

2000)39. 

 الزابئن رضا (27.ص، 1981) Oliver حدد قدف ،الزابئن لرضا Oliver (1981)  مفهومعلى  الدراسة هذه اعتمدت

 بشأن لسابقةا املستهلك مبشاعر املؤكدة غري أو املؤكدة ابلتوقعات احمليطة العاطفة تقرتن عندما تنتج اليت املوجزة النفسية احلالة" أنه على

 املنتج أداء يتجاوز حيث) إجيابًيا يكون قد و التوقع، بتحقيق السياق هذا يف التأكيد عدم مصطلح يتعلق و". االستهالك جتربة

: حتديدا أكثر بشكل و (.التوقعات مع األداء يتساوى حيث) الصفر أو ،(التوقعات عن املنتج أداء يقل حيث) سلبًيا أو ،(التوقعات

                                                           
37 - Sahin A, Zehir C & Kitapc H. (2012). “Does Brand Communication Increase Brand Trust? The Empirical 

Research on Global Mobile Phone Brands”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, pp.1361 – 1369. 
38 - Chakraborty, S & Sengupt, K. (2014). « Structural equation modelling of determinants of customer satisfaction 

of mobile network providers: Case of Kolkata”, India. IIMB Management Review, 26, pp.234-248. 
39 - Terpstra, M, Kuijlen T and Sijtsma, K (2012), “An empirical study into the influence of customer satisfaction on 

customer revenues”, The Service Industries Journal, 32:13, pp.2129-2143. 
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 بشكل املنتج أداء يكون عند (سلبيا) مؤكد غريتكون  (ب) املتوقع، املستوى ىلإ املنتج أداء ما يرقىعند (أ) الفرد توقعات أتكيد يتم

 ابسم املعروف النموذج، هذا. املتوقع من أفضل إىل مستوى املنتج أداء ما يرقىعند إجيايب بشكل التأكيد تمي (ج) و املتوقع، من أقل

 .40الرضا عدم أو الرضا سمىت ةعاطفي فعل ةرد إىل يؤدي ،[confirmation/disconfirmation] أتكيد عدم/  التأكيد

 ثقة الزبون 4.4

 للجودة رمزاً  تكون أن ميكن اإلنسانية، اللمسة غياب و للثقة، املولدة امللموسة غري األنشطة جلميع ثقة عالمة هي التجارية العالمة

 على احلفاظ يف الثقة بناء أمهية ابلفعل ثبت قد و(. 2005 ،و آخرون ،Bart؛ Keller ،1993) الثقة بناء يف التأكيد و

؛ Hunt ،1994 و   Amine ،1998 ،Morgan؛ Holden ،1996 و   Chow) البائع و املشرتيبني  عالقات

Bart  ؛ 2005، و آخرونAgustin  و Singh ،2005)41 .تهلكاملس قبل من مستقر اعتقاد أهنا على الثقة تعريف ميكن 

 اليت للفوائد املستهلك إدراك أهنا على االرتباطية القيمة تعريف ميكن حني يف املوعودة، اخلدمات لتقدمي البائع على االعتماد ميكنه أبنه

 يف الثقة إىل النظر . وميكن42(2005 ، وسينغ أغوستني)  املستمرة التبادل عالقة على احلفاظ يف املتكبدة التكلفة مقابل ،هبا يتمتع

(. 1998 ، أمني) للمستهلكني املتكرر الشراء سلوك املقابل يف يعزز قد ما وهو ، ملصداقيتها رافعة ابعتبارها املشرتاة التجارية العالمة

 املعلنة وظيفتها أداء على التجارية العالمة قدرة على االعتماد يف العادي املستهلك رغبة" أبهنا التجارية العالمة ثقة تعرف

(Chaudhuri ،Holbrook ،2001)43. 

 يف مبا ، الكفاءة على قائمة أو فنية طبيعة له ، واملوثوقية ، التجارية العالمة ثقة من األول البعد إن. بعدان هلا التجارية العالمة ثقة

 فيما التجارية لعالمةا إىل احلسنة النوااي عزو الثاين البعد ويشمل. املستهلكني احتياجات وتلبية ابلوعود الوفاء يف والرغبة القدرة ذلك

 التجارية العالمة فإن ، وابلتايل. املنتج يف متوقعة غري مشاكل تنشأ عندما املثال سبيل على ، ورفاهيتهم املستهلكني مبصاحل يتعلق

 وبيعه تاجهوإن املنتج تطوير هبا يتم اليت الطريقة خالل من للمستهلكني القيمة وعودها على ابستمرار حتافظ اليت هي ابلثقة اجلديرة

، .Delgado et al) التجارية العالمة أزمة من نوع فيها تنشأ اليت الصعبة األوقات يف وحىت ، عنه واإلعالن اخلدمات وتقدمي

                                                           
40 - Kim, H J (2011), Service Orientation, Service Quality, Customer Satisfaction, and Customer Loyalty: Testing a 

Structural Model, Journal of Hospitality Marketing & Management, 20:6, pp.619-637. 
41 - Sahin A, Zehir C & Kitapc H. (2011). “The Effects of Brand Experiences, Trust and Satisfaction on Building 

Brand Loyalty; An Empirical Research On Global Brands”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, pp.1288–

1301. 
42 - Sahin A, Zehir C & Kitapc H. (2011). Op cit. 
43 - Sahin A, Zehir C & Kitapc H. (2011). Op cit. 
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 أمر الثقة(. Morgan and Hunt ،1994؛ Ganesan ،1994؛ Doney and Cannon ،19997؛  2003

 Fournier ،1998 ،Urban ،Sultan ،and) تهلكنيللمس التجارية العالمة مع قوية عالقات بناء يف أساسي

Qualls ،2000 )، التجارية للعالمة ابلوالء إجيايب بشكل مرتبطة وهي (Lau and Lee ،1999 .)املستهلكون يقوم 

 العالمة متثلها اليت املنتجات وأداء املنظمة لسلوك بتوقعهم يتعلق فيما اإلجيابية املعتقدات على تعتمد جتارية عالمة يف الثقة بتطوير

 .44(Ashley and Leonard ،2009) التجارية

 وفاء الزبون 5.4

 التأثريات من الرغم على املستقبل، يف ابستمرار مفضلة خدمة أو منتج إنتاج إعادة أو جتديد إبعادة راسخ التزام أبنه الزبون اءفو 

 بناء أنه على زبونال اءفو   حدد(. 2011) آخرون و Tuu. التبديل سلوك تسبب أن احملتمل من اليت التسويقية اجلهود و الظرفية

 نتائج تقيس الدراسات معظم(. املستقبلية الشراء إعادة) املتوقع االستهالك و( يالعمل اءفو ) االستهالك عملية من كال  يتضمن يتراكم

  Bloemer) الشكوى سلوك و عر،للس احلساسية عدم الشراء، نية الشفهي، االتصال مثل السلوكي اءفالو  أبعاد ابستخدام اءفالو 

 اءفالو  لبناء األمهية ابلغ أمر التجارية والعالمة املستهلك بني العالقة .Najjar ،2008)45 و  Ibrahim؛ 2002، آخرون و 

 (.Ching and Chang  ،2006؛  1998؛  Fournier  ،1994 املثال، سبيل على) التجارية للعالمة

 ثالث ظهرت اترخييا،. الدراسات من العديد موضوع الوفاء كان  ،Copeland  (1923) مع التسويق أحباث يف ظهورها منذ

 و وفًقا (.Chestnut  ،1978و Jacoby ) (compositeركبة )امل أو ختلطةاملو  املوقفية، السلوكية،: مناهج عار الزمن

،  Sheth) ابنتظام نفسها التجارية العالمة ييشرت  عندما اً يوف املستهلك يكون التكييف، نظرية إىل استناًداو  السلوكي، للنهج

و  ،(taux de nourritureالتغذية ) معدل الشراء، تسلسل: الفعلي للشراء ابلسلوك الوفاء يقاس يف هذا الصدد(. 1968

 ماعند زبون أبنه ويفالزبون. استنادا إىل املقاربة املوقفية نقول عن ال ،... ،الشراء احتمالو  ،(املبلغ الرتدد، ، احلداثة) RFM مقياس

 .46ياملواقفالوفاء  لقياس مثال أحسن إعادة الشراء نوااي هنا تعتار .التجارية العالمة جتاه موات   موقف طوري

                                                           
44 - Sahin A, Zehir C & Kitapc H. (2011). Op cit. 
45 - Marakanon, L, Panjakajornsak, V. (2017), “Perceived quality, perceived risk and customer trust affecting 

customer”, Journal of Social Sciences, 38, pp.24-30. 
46 - Lichtlé, M-C and Plichon, V., (2008), « Mieux comprendre la fidélité des consommateurs », Recherche et 

Applications en Marketing, Vol. 23, No. 4, pp. 121-141. 
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 األبعاد ثنائي مفهوم لديهم و املفهوم ازدواجية الباحثون أبرز عديدة، لسنوات( أنه 2008) Plichonو  Lichtléو قد أضاف 

 ابلتايل، و. جتاهها إجيابياً  موقفاً  التجارية العالمة سلوك يصاحب أن جيب ،أوفياء نكون أن أجل من(. ركبم أو خمتلط هنج) للوفاء

)موقف(  لشعور نتيجة السلوك هذا كان  و التجارية للعالمة متكررا ئيااشر  سلوكا اختذ ما إذا ،وفياً  يعتار املستهلك حسب الكاتبني أن

( Jazi ،2005) البيع نقطةل الوفاء حالة يف البعدين هذين إبراز أيضاً  ميكن و( Assael ،1987 ؛Day ،1969) إجيايب

،  Basu و Dick( )زائف اءفو " )الكاذب اءفالو " عن نتحدث حنن و ،(إجيايب ميل شراء تكرار بدون الفعل) ذلك خالف

 (.Kasper  ،1995و  Bloemer) " spurious loyaltyأو  الذايت القصور شراء" أو( 1994

: ، وفقاً هلؤالء الباحثني أنالتجارية للعالمة اءفللو  املعروفة التعريفات أكثر أحد Kyner (1973) و Jacoby قرتحا و قد

 أو واحدة جتارية بعالمة املتعلقة القرار، وحدة خالل من الوقت مبرور عنها التعبري يتم اليت العشوائية غري السلوكية االستجابة هو الوفاء"

 عدة نفسها تظهر أن جيب ؛(شراء) مالحظتها ميكن سلوكية ستجابةاب هنا يتعلق األمر. "نفسية لعملية وفقا ،ككل  املأخوذة أكثر

 جمانًيا قرارًا يفرتض احتماالت؛ عدة بني اخليار للزبون يكون عندما تنافسي، سياق يف فقط توجد أن ميكن. املناسب الوقت يف مرات

 :شروط بثالثة الوفاء تميزي ،Chesnut (1978) و Jacoby إىل ابلنسبة. املستهلك من

 ؛منافسيها بكثري تفوق املختارة التجارية العالمة أن تبني معلومات املستهلك لدى يكون ،(cognitif) املعريف املستوى على. 1 

 العالمة؛ هذه بوضوح يفضل أن املستهلك على جيب ،(affectif) العاطفي املستوى على .2

 .شرائه إعادة من له بد ال ،(conatif) اإلرادي املستوى على .3
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 الفصل األول خلامتةا

من خالل ترقنا إىل حمتوى الفصل نكون بذلك قد تعرفنا على املفاهيم املرتبطة ابخلدمات الصحية، فحاولنا من خالل التعرف 

ها مع إظهار أهم قيمها اجلوهرية. مث مفهوم اخلدمة الصحية و مستوايها، كما تعرفنا على خصائصها و مستوايها و أبعادها و أهداف

انتقلنا يف املبحث الثاين إىل التعرف على التسويق ابلعالقات لكونه من أهم املناهج املستخدمة للمحافظة على الزابئن أقصى مدة 

ون و كيف عليها ممكنة، فمن خالله تستطيع املؤسسة التعرف على الطرق و الوسائل اليت جيب تسخريها للتقرب أكثر فأكثر إىل الزب

التمييز بني تسويق املعامالت الذي يركز على حصة رقم األعمال و التسويق ابلعالقات الذي يركز على حصة الزبون املفيد. أما يف 

املبحث الثالث تناولنا متغريات الدراسة أي اليت سوف ندرس أثرها على سلوك املستهلك و كذلك إدراكه جلودة اخلدمة و مدى 

 رضاه ابلعالمة و ثقته هبا. أتثريها على

 



 
 

 الثاينالفصل 
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 الفصل الثاين مقدمة

قدمنا يف الفصل األول اإلطار النظري للدراسة حبيث استعرضنا تسويق اخلدمات و التسويق البنكي و متغريات التسويق 

ابلعالقات املتمثلة يف اجلودة املدركة للخدمة، أبعاد جودة السريفكوال، الرضا، الثقة و الوفاء. لذلك نسعى من خالل طرح هذا الفصل 

و أتكدت من مدى مسامهة أبعادها املتمثلة يف االعتمادية،  ”SERVQUAL“ل الدراسات امليدانية اليت اختربت الـ إىل تناو 

ين امللموسية، االستجابة، التأكيد و التعاطف يف التأثري على اجلودة املدركة من اخلدمة و رضا الزبون يف القطاع املصريف.يف املبحث الثا

. يف املبحث الثالث سنستعرض ةاملختلفناولت أتثري أبعاد جودة اخلدمات يف قطاعات اخلدمات سنتطرق إىل الدراسات اليت ت

ء الدراسات السابقة اليت حبثت يف حمددات الوفاء لدى الزبون و عالقات االرتباط بني اجلودة املدركة و الرضا و الثقة و أتثريها على وفا

أمهيتها يف احملافظة على الزابئن أطول مدة ممكنة. مث نتعرف ما إذا كان لرضا الزبون للخدمات و نربز مدى  ةاملختلفالزبون ابلقطاعات 

يف اقرتاح منوذج نظري  املنشودة املتمثلةابخلدمات املقدمة و أيضاً ثقته هبا أثر على كسب وفائه على املدى الطويل. و لبلوغ غايتنا 

اليت حيتويها ابلدراسات األدبية اليت أسلفنا ذكرها يف  مث نربر العالقاتللبحث خصصنا مبحثاً رابعاً سنقرتح فيه النموذج النظري 

 املباحث الثالثة األوىل من هذا الفصل.
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 املصرفية يف قطاع اخلدمات SERVQUALلنماذج اليت تناولت منوذج ااملبحث األول: 

خلدمات هي عديدة حبيث اختلفت طريقة يف قياس جودة ا SERVQUALإن الدراسات التطبيقية اليت استخدمت منوذج الـ

استخداماهتا ابختالف السياق الذي طرحت من أجله. فنجد منها من قاس أتثري أبعاد هذا النموذج على التوقعات و األداء املدرك و 

منها من قاس أتثري تلك األبعاد على الرضا ابخلدمات املقدمة. فيما يلي سنستعرض الدراسات اليت استخدمت منوذج 

يف القطاع املصريف و الصحي و قطاع التعليم و النقل غريها من القطاعات اخلدمية اليت أكدت فعالية هذا  SERVQUALلـا

 النموذج يف التنبؤ ابجلودة املدركة من طرف الزبون و كذلك رضاه عن اخلدمات املقدمة.

 Bienstock (2003)1و  DeMoranvilleدراسة  1.1

 و اخلدمة أداء تقييم يف هاًما دورًا يلعب اخلدمة جودة قياسأن  Bienstock (2003) و DeMoranvilleوفقاً للباحثني 

و إلبراز أبعاد جودة اخلدمة قام الباحثني  .الشركات و املوظفني مكافآت حتديد و اخلدمات تقدمي إدارة و اخلدمة مشاكل تشخيص

 السؤال النظام آاثر أي ". Question order effects in measuring service quality حتمل عنوان " بدراسة

 و  الشعر صالوانت و املصرفية اخلدماتهي قطاع  و دماتاخل أنواع من ثالث" و قد ركزت الدراسة على اخلدمة جودة قياس على

 .األسنان طب خدمات

حبيث . املصرفية اخلدمات من مةاخلد جودة إدراكات لقياس ( و1.2منوذج البحث )شكل. الختبار استبيان بتطوير م الباحثنياو قد ق

 579 جمموعه ما توزيع مت ،1997 عام يف. األوسط الغرب يف كبرية  جامعة يف تخرجنيامل غري امعينياجل طالبال من مت اختيار عينة

 .خمتلفة فئات مخس يف املصرفية اخلدمات عن حيتوي على أسئلة استبياان

 اخلدمات قطاع يف الشاملة اخلدمة جودة لعناصر إلدراك أثرإىل وجود  ائياالحصو قد توصل الباحثني خالل قيامهم ابلتحليل 

 نتيجة SERVQUAL يف فرق توصل الباحثني إىل وجود ذلك، على عالوة (.SERVQUAL) الشعر صالوانت و املصرفية

اليت يقوم هبا  األكادمييني األحباث أمهية على الضوء النتائج تسلطو قد . التوقعات عناصر يف ليس و األداء عناصر يف لتغيرياتل

أي أن ترتيب األسئلة )أو  اخلدمة جودة استبياانت إدارة و تصميم عند األسئلة ترتيب يف يفكرون الذين املمارسني و الباحثني

                                                           
1 - DeMoranville C W.and, Bienstock C C., (2003), “Question order effects in measuring service quality”, Intern. J. 

of Research in Marketing 20 (2003) 217–231 
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 على ئجالنتا هذه تعميمب املستقبلية األحباث تقوم نأبكما أوصى الباحثني   .الفقرات( أمر غاية يف األمهية يف الدراسات اإلحصائية

 .األخرى اخلدمات صناعات

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 2(.2009و  آخرون ) Rosesدراسة  12.

 تكنولوجيا خدمة جودة إدراكات إدارةمبحاولة دراسة حتت عنوان " 2009و زمالؤه يف سنة  Rosesلقد قام الباحث 

  (IT) ني مقدمي خدمات تكنولوجيا املعلوماتفجوات اإلدراك جلودة اخلدمة ب ". و كان اهلدف من الدراسة القيام بتقييماملعلومات

 أمر غاية يفخدمات تكنولوجيا املعلومات تتطلب استثمارات عالية، مما جعل حتليل فعاليتها  و قد أشار الباحثني إىل أن .زابئنهم و

 ..SERVQUALمنوذج من  SERVPERF .أداة تهمدراسالباحثني يف ستخدم اللقيام هبذا التحليل، و مهية. األ

بني مقدمي  اإلدراكاتد الفجوات يف يدحت ، و كان يف نيتهميف بنك كبري يف الربازيل ني دراستهم امليدانيةحثاالب أجرىوقد 

حتتوي على فقرات مقتبسة من  إستبانةزابئن البنك. و جلمع البياانت استخدم الباحثني  ويف البنك  خدمات تكنولوجيا املعلومات

                                                           
2 - Roses L K, Hoppen N, and Henrique J. L. (2009). “Management of perceptions of information technology 

service quality”, Journal of Business Research 62, pp.876–882 

SERVQUAL 

 التأكيد

 التعاطف

 االستجابة
 املوثوقية

 امللموسية

 Bienstock (2003)و  SERVQUAL DeMoranville: منوذج قياس 1.2شكل.

Source: DeMoranville C W.and, Bienstock C C., (2003), op cit. 
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جلمع البياانت انقسمت إىل ثالثة أقسام: قسم موجه للموظفني  تماستخدستبانة اليت اإل .SERVQUALفقرات أبعاد منوذج 

و . زبون 409 قسم أخري أجاب عليه و اخلدمات مقدمي من 708، و قسم أجاب عليه  ITDقسم نم فاوظم 20 عليه  بجاأ

 . الزابئن مع تفاعلي الصرح أبنه  ITD املوظفني من جزءالباحثني أن  ستنتجإقد 

فرص لتحسني جودة خدمات تكنولوجيا املعلومات من  إليها الباحثني إىل أنه حبوزة املؤسسات توصل اليتالنتائج ت و قد أشار 

اقرتحت التعاطف. كما  ، املوثوقية، االستجابة، الثقة ويةامللموسألبعاد التالية: اب ما يتعلقمنظور التوافق االسرتاتيجي، خاصة في

 .SERVQUAL منوذجسينات على بعض التحإجراء  الدراسة

 صحيح قياس عن عبارة SERVPERF أداة أن إىل التجريبية من ميدان الدراسة أشارت النتائج ،الزبون عالقة منظور من

 التقين البعد )الرتكيز( على حتديد من الرغم على ،(العملي) الوظيفي البعد على تركيزها بسبب املعلومات تكنولوجيا خدمة أداء إلدراك

 بشكل النموذج تكييف أجل من SERVQUAL منوذج القيام ببعض التعديالت على ابإلمكان ذلك، مع و. األصلي صدارإل

 أشار الباحثني إىل أن النتيجة اليت توصل إليها حبثهم ابلتايل، و(. Parasuraman et al. ،1991) حمددة سياقات مع أفضل

 عملية مواصلة إىل احلاجة إىل تشري فإهنا ذلك، مع و ،SERVQUAL موذجوفقاً لن اخلدمة لعامل النموذجية البنية تؤكد ال

 .املعلومات تكنولوجيا خدمات يف صحتها من التحقق

يف الدراسة  عليها احلصول مت اليت النتائج على التأثري بعض املعلومات تكنولوجيا خدمات لتعقيد يكون قد ،الزبون نظر وجهة من

اخلاصة  الحتياجاتل املعلومات تكنولوجيا جمال لتوضيح الزابئن مع التواصل تقريب يف مفيد وذجالنم فإن ذلك، مع و. امليدانية

املتمثلة يف  العالقة أبعادللخدمة و كذلك ( امللموسة) الفنية لجوانباألمهية ل إعطاءو يف األخري ركز الباحثني على ضرورة . ابلزبون

 .التعاطف و التأكيد و ستجابةاإل و املوثوقية
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 Gerni (2011)3 و Aydemir دراسة 13.

لقد حول الباحثني دراسة أثر أبعاد جودة اخلدمة على األداء املتوقع و اخلدمة املدركة يف القطاع البنكي حبيث كانت دراستهم حتت 

 ". وفقاً لـ’Measuring Service Quality Of Export Credit Agency In Turkey By Using Servqual عنوان "

Aydemir و Gerni (2011)  حبيث جند ،القطاعات خمتلف تقريبا يفاخلدمة  مقدميجودة  تناولت خمتلفة دراساتأن هناك 

 ئتمانإ وكاالت من اخلدمة ات حول جودةدراس توجد ال حني يف ،املايل و املصريف القطاع حول األدبيات يف الدراسات من كبري  عدد

 لزايدة سواءالصادرات  إئتمانوكاالت  تتنافس. "Turk Eximbankدة على غرار "و هي موجو  "ECA’s" املعروفة بـ الصادرات

 . الشركات هلذه اجلودة عالية خدمة لتوفري أمر ضروري هذا. املصدرة الشركات تشجيع خالل من العاملية التجارة من بلدهم حصة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 - Aydemir S. D. AND Gerni, C., (2011). ‘Measuring Service Quality Of Export Credit Agency In Turkey By 

Using Servqual’, Procedia Social and Behavioral Sciences 24, PP.1663–1670. 

 امللموسية

 االعتمادية

 االستجابة

 التأكيد

 عاطفالت

 اخلدمة املتوقعة

 اخلدمة املدركة

اجلودة املدركة من 
 اخلدمة 

 ،Gerni (2011)و  Aydemir منوذج: 2.2شكل

Source: Aydemir & Gerni, (2011), op cit 
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 الشركات توقعات و إدراكات يف التحقيق هوGerni (2011 ) و Aydemirالدراسة اليت قام هبا  من الغرض فإن ،لكلذ

منوذج  ابستخدام ذلك و تركيا، يف الصادرات إئتمان وكاالتفيما يتعلق ب ،"Turk Eximbank" حول اخلدمة جودة حيث من

SERVQUAL ..2.2على هذا األساس متت صياغة منوذج الدراسة املوضح يف الشكل. 

 كمجموعة  الباحثني اعتربها مصدرة شركة 127 مع اإللكرتوين لربيدا ني القيام بتحقيق عربالباحث اختار ،و لبلوغ غايته املنشودة

اليت توصلت  حصائيةاإلالتحاليل  أشارت ساساأل هذا على. ممثلة للمجتمع الذي أخذت منه )كل الشركات املصدرة برتكيا( بياانت

 Turk" أن استنتاج م، و قد متتوقعاهت و املصدرة شركاتال لدى اخلدمات جودة إدراكات بني فجوة وجود إىل إليها الدراسة

Eximbank" حسب خيتلف ال االختالف هذا فإن ذلك، ، ابإلضافة إىلاملقدمة اخلدمة جبودة يتعلق فيما الزابئن توقعات يليب ال 

 .املصدرة الشركات يف وموقعهم املوظفني عدد و القطاع

 Zalatar   (2012)4 دراسة 14.

 اخلدمة جودة إدراكات على الزابئن نوع جنس أتثريات حتديد "عنوان  حتت Zalatar   (2012)قام هبا  اليت عنوان الدراسة

حاولت  كما.  زابئنها منظور من الفلبينية التجارية البنوك خدمات جودة دراسةال هذه تتناولقد و  ". الفلبينية التجارية للمصارف

، االعتمادية، امللموسية، األمان أو التأكيداملكونة من:  اخلدمة جلودة اخلمسة األبعاد ىيعلقها الزبون عل اليت األمهية درجة دراسة

 اخلدمة ودةجل إدراكاهتم و الزابئن توقعات على اجلنس نوعأتثري فروقات  . و ركز الباحث يف دراسته على قياسو التعاطف ستجابةاإل

 . املصرفية

منوذج نظري مكون من مثانية متغريات، مخسة منها تلعب  اختبار Zalatar  (2012)و لتأكيد أو نفي فرضيات البحث إقرتح 

التابع. وفقاً لنموذج الباحث أن إدراكات الزبون  ملتغريادو  آخر يلعبدو املتغري الوسيطي و  متغري آخر يلعبدور املتغري املستقل و 

. SERVQUALمتغريات اليت يعود جذورها إىل منوذج للخدمة املقدمة من طرف البنك و كذلك األداء املتوقع منه يتأثر خبمس 

اخلدمة تتأثر بدروها و التعاطف. و أن اجلودة املدركة من  االستجابةاالعتمادية، امللموسية، األمان أو التأكيد، و يتعلق األمر بـ: 

 املدركة و األداء املتوقع منها. ابخلدمة

                                                           
4 - Zalatar, W. F, (2012), « Quantifying Customers’ Gender Effects on Service Quality Perceptions of Philippine 

Commercial Banks », Procedia - Social and Behavioral Sciences , 57, 268 – 274. 
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فقرة مقتبسة  22 مؤلفة من استبانة ابستخدامميدانية دراسة ، أجرى 3.2.الشكلللتأكد من النموذج النظري للبحث املوضح يف 

 دعمتزبون للبنوك الفليبينية  96اليت أجرها على  اإلحصائية و االختبارات االستطالعات نتائج .SERVQUALمن منوذج 

 األمهية على تؤثر اجلنسني بني الفاتاالخت أبن القائلة الفرضيات اليت تنص على وجود ارتباطات بني املتغريات و أيضا على الفرضية

 الزابئن اسرتاتيجيات تطوير يف مفيد البحث هذا. البنوك يف اخلدمة جلودة و إدراكاهتم الزابئن مثل توقعات اخلمسة األبعاد إىل املنسوبة

 البنكية. اخلدمة جلودة الزابئن إدراكات من تزيد أن شأهنا من اليت

 

 

 

 

 

 

 

loTrujil (2013)5و  Veraدراسة  15.
 

قام الباحثني بدراسة حتت عنوان "أبعاد جودة اخلدمة: حتسني القيمة املدركة للزبون يف بنوك التجزئة: دراسة إمربيقية مع زابئن 

 Trujilloو  Veraول الباحثني احمكسيكيني". و قد تناول موضوع دراستهم جودة اخلدمة يف قطاع بنوك األفراد.  قد 

األدبيات التطبيقية السابقة، حبيث حيتوي النموذج على عالقات احندار بني أبعاد أداء جودة من مقتبس  بناء منوذج نظري (2013)

بني أبعاد جودة اخلدمة و تفوق القيمة املدركة من طرف  اخلدمة و رضا و وفاء الزبون هذا من جهة، و من جهة أخرى عالقة احندار

 .4.2أنظر الشكل. جهم و يتعلق األمر بتمييز العالمة املرتكز على أداء اخلدمةالزبون، كما أدخل الباحثني متغري معدل يف منوذ

                                                           
5 -Vera J and Trujillo A, (2013), “Service quality dimensions and superior customer perceived value in retail banks: 

An empirical study on Mexican consumers”,Journal ofRetailingandConsumerServices, 20, 579–586 

 امللموسية

 االعتمادية

 االستجابة

 التأكيد

 التعاطف

اخلدمة املتوقعة 
 من البنك

اخلدمة املدركة 
 من البنك

املدركة من اجلودة 
 اخلدمة البنك 

 ،Zalatar   (2012) منوذج: 3.2شكل

Source: Zalatar  (2012), op cit 
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زبون بنكي و ذلك لقياس أداء بنك التجزئة  209 علىابلدراسة امليدانية  الباحثني اممن العالقات املدونة يف النموذج ق كدأللت و 

 يف جودة اخلدمات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج اليت توصلت إليها الدراسةداء السلوكي مثل الرضا و الوفاء و القيمة املدركة للزابئن. و قد عمد الباحثني إىل قياس متغري األ

الوفاء فيما خيص أتثري أبعاد جودة خدمة البنك، و من جانب آخر مل تتمكن تلك األبعاد من  –بني الرضا  اختالفاتبينت وجود 

فرق بني أداءات جودة اخلدمة لعالمة البنك. يف اخلتام الحظ الباحثني القيمة املدركة للزبون و أيضا إىل عدم وجود  تفوققياس 

خبصوص درجة الرضا و وفاء الزابئن أبن الزبون حمل الدراسة ال يرغب يف دفع املزيد مقابل اخلدمات املصرفية هلذا البنك الذي يعترب 

و أضاف  حتقيق قيمة مدركة متفوقة جلودة اخلدمة. عادي ابلنسبة إليهم مقارنة مع العالمات التجارية األخرى، و ذلك يعين عدم

ن الباحثني إىل أن النتيجة اليت توصلوا إليها توحي إىل فارق التمايز املوجود بني العالمات يف القطاع البنكي. هذه النتيجة توحي إىل أ

م بصورة مستمرة و زايدة القيمة املدركة يف أبعاد جودة اخلدمة هلا دور كبري و كبري جداً يف تعزيز وفاء الزابن للبنك و كذلك إرضاؤه

 ذهن الزبون عن عالمة البنك.

 أبعاد جودة )أداء( خدمة البنك

 التعاطف 

 التأكيد 

 العناصر املرئية 

 الرضا و الوفاء

تفوق القيمة 
 املدركة للزبون

متايز العالمة املرتكز على 
 أداء اخلدمة

 Trujillo (2013)و  Vera : منوذج4.2شكل

Vera J and Trujillo A, (2013), op cit. 
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 Espinoza (2017)6  و Fragoso دراسة 16.

 أجريت على الدراسة .ملكسيكاب نشطت اليت البنوك أهم طرف من املقدمة اخلدمات جودة تقييم الدراسة كان هذه من الغرض

،  Ixtepec, Juchitán :املتواجدة ابملكسيك و يتعلق األمر بـ األربعة الرئيسية املدن يف تقع اليت البنوك تلك فروع

Tehuantepec  و Salina Cruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحدة لكوهنا ،SERVQUAL الـ منوذج من معدلة نسخة تطبيق للدراسة امليدانية يف اإلسرتاتيجية املنهجية تعتمدا قد و

 أساس على الزابئن إدراك تقيم ما مييز هذه الدراسة أهنا .(5.2.)الشكل  امليدانية دراساتال من النوع هذا يف أمهيةً  العوامل أكثر من

متكن  األبعاد أو املعايري هذه و قد أشار الباحثني إىل أن .التعاطف و األمان ،االستجابة امللموسة، االعتمادية، العناصر: معايري مخسة

                                                           
6- Fragoso  and Espinoza, (2017), « Assessment of banking service quality perception usingthe SERVPERF 

model », Contaduría y Administración, 62, 1294–1316 

 

 Espinoza(2017)  و Fragoso املستخدم من طرف Servqual: منوذج 5.2شكل
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ممن وقع اختيارهم إلجراء الدراسة. و قد  فرد 953بدراسة ميدانية على  الباحثني قام قدو  .الواردة اخلدمة نوعية حتديد من معاً 

مكن  الذي األمر ،ةمرتفع عموماً  كانت  خبدماهتم يتعلق فيما املصارف من كلل الزابئن تقييم أن إىل املتحصل عليها، النتائج أشارت

 ذلك، إىل ابإلضافة. ددةاحمل و االقتصادية االجتماعية غرياتللمت اً تبع املستخدمني قبل من جداً  منخفضة توقعات أتسيس ريتفس من

 مثل خمتلفة، حتليل ملتغريات وفقا األشخاص من ةجمموع بني ابلتقييم يتعلق فيما إحصائية داللة ذات فروق توصلت النتائج إىل وجود

  .العمرية الفئة و التعليم مستوى و املهنة
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 يف خمتلف قطاع اخلدمات SERVQUALمنوذج  استخدمتاليت  النماذجاملبحث الثاين: 

لقياس أداء جودة اخلدمات يف خمتلف  SERVQUALابستعراض الدراسات السابقة اليت استخدمت منوذج الـ مفيما يلي سنقو 

مدى مسامهته يف  التعليم غريها من القطاعات اخلدمية اليت قاست أثر أبعاد منوذج السريفكوال و القطاعات الصحية، النقل و قطاع

 تقدير جودة اخلدمة املقدمة.

 Pantouvakis (2010)7  دراسة 1.2

و كذلك  .الزابئن إرضاء يف املقدمة النسيب ملختلف أبعاد جودة اخلدمة دورتقييم ال إىل  Pantouvakisالدراسة اليت قام هبا  هدفت

أمساه منوذج اجلديد   Pantouvakis قرتحقد ا و .SERVQUALاملعروفة بقياس الفجوات   أداة القياس املستخدمةريأتثتقييم 

اختبارها مقابل  و املقدمة املادية للخدمة الذي يقيس مباشرة اخلصائص التفاعلية و( 6.2)أنظر الشكل."(  (”servicescape)"بـ

يف  Piraeusميناء  يف راكبا 434 مؤلفة من . للتأكد من منوذجه النظري قام الباحث ابختيار عينةSERVQUALقياس المنوذج 

 .Likertفقراهتا مستخدمني سلم  لىعالذين قدم هلم إستمارة على أن جييبوا  اليوانن

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 - Pantouvakis A, (2010),"The relative importance of service features in explaining customer satisfaction: A 

comparison of measurement models", Managing Service Quality, Vol. 20 Iss: 4 pp. 366 – 387. 

أبعاد 
جودة اخلدمة

 

 ملموسية

 اعتمادية

 إستجابة

 األمان

 التعاطف

 مادية

 تفاعلية

 رضا

  (2010)سنة Pantouvakis: منوذج 6.2شكل.

Source: Pantouvakis-A,(2010),op cit. 
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خذ متاما يف أيعلى نطاق واسع ال  الذي مت استخدامه SERVQUAL بعد حتليل البياانت االحصائية تبني من الدراسة أن منوذج 

 ركز النموذج اجلديد "لقد  و .املقدمة يف النقل البحريخلدمة اب الزابئنيف حتديد رضا  موسة()أي املل "العناصر املاديةاالعتبار دور "

servicescapeمعظم الدراسات السابقة. يف اليت مل يتم الرتكيز عليها " على دور اخلصائص البيئية املادية 

يسبق و أن مت "( مل  servicescape)"مساها بـة أداة قياس جديد اختبار و يف األخري توصل الباحث من خالل الدراسة من اقرتاح

 .استخدامها من قبل

 8(2013و آخرون ) Purcareaدراسة  2.2

األصلي يف  SERVQUALتطبيق مقياس فعالية استكشاف  ها كانهلدف منا قطاع خدمة الرعاية الصحيةالدراسة تدخل ضمن 

مع  SERVQUALمقياس  إىل التأكد من تناسب عمد الباحثني . و لقدرومانيادولة يف  الرعاية الصحية العامة خدمات سياق

دولة يف  حتديد املالمح الدميغرافية للمستهلكني الذين يستخدمون اخلدمات العامةمن خالل تعديالت القيام بأو سياق الدراسة 

 .منتدى الرعاية الصحية النسائية من قائمة أعضاء تقاؤهمنامرأة، مت ا 1000. و قد أقيمت دراسة ميدانية على عينة مكونة من رومانيا

 .7.2الشكل.و ذلك للتأكد من صحة النموذج النظري املوضح يف 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 -Purcarea ,V L, Gheorghe, I R, Petrescu C M, ( 2013 ),The Assessment of Perceived Service Quality of Public 

Health Care Services in Romania Using the SERVQUAL Scale », Procedia Economics and Finance 6 573 – 585. 

 ملموسية

 اعتمادية

 استجابة

 أتكيد

 تعاطف

من  اخلدمة املدركة
 الرعاية الصحية

اخلدمة املتوقعة من 
 الرعاية الصحية

اجلودة املدركة من 
 الرعاية الصحية  خدمة

 (2013) سنة و آخرون Purcarea منوذج: 7.2شكل

Source: Purcarea et al, (2013), op cit 



 األدبيات التطبيقية و النموذج النظري للبحث: ينالفصل الثا

 

54 
 

 قد يكن هؤالء النسوةكان ينبغي أن   و )العاصمة( بوخارستيقمن يف  املختارات النساء حرص الباحثني أبن تكون قبل إجراء الدراسة

مع  نأن تكون الرسائل قد تضمنت جتارهبأيضاً جيب  و .قبل ثالثة أشهر أكثره( )الذي مت اختيار نشر رسائل على املنتدى ب قمن

 تقييم االتساق الداخلي،  وحبيث متت مقارنة اعتمادية الفقرات ) SPSSالتحليل االحصائي مت ابستخدام حزمة بعض األطباء. 

كانت جودة اخلدمة   .(Factor Analysis) املو عالحتليل  و" Cronbachألفا "مع قيم  SERVQUALقياس مل (موثوقية

مت أشارت النتائج إىل أن أكرب فجوة  و(. الفجوة)أو  Gapsالتوقعات املعروفة ب و اإلدراكاتالفرق بني  اقاس على أهناملدركة ت

 نتائج الدراسة و ابلتايلاخلدمة.  بعد موثوقية و اخلدمة املقدمة ليها بعد استجابةي ية اخلدمة املقدمة، مثبعد ملموسل ابلنسبة هاليسجت

. كما أوضحت أن اجلودة مع أبعاد امللموسية، املوثوقية، األمان، االستجابة و التعاطف املتوقع أظهرت العالقة بني االدراكات و األداء

  املدركة من الرعاية الصحية تتأثر إبدراك جودة الرعاية الصحية و كذلك األداء املتوقع منها.

 9( 2013) يف Subchat Untachaiaدراسة  3.2

 Subchat Untachaiaو لقياس أثر أبعاد جودة اخلدمة على جودة الرعاية الصحية يف القطاع الصحي بتايلندا حاول 

 Modeling Service موضوع الدراسة كان ". نونغهاي مبقاطعة مستشفى داخل الصحية اخلدمة جودة فحص (2013)

Quality in Hospital as a Second Order Factor, Thailand " يف اخلدمة جودة منذجة " اليت تعين 

 455( قام الباحث ابختيار عينة مؤلفة من 8.2". الختبار منوذج الدراسة )أنظر الشكل.اتيالند الثاين، النظام كعامل  املستشفى

اليت   املدروسة موجه للعينة بيانإست طريق مت عن اإلستقصائية البياانت مجعليقوم عليها ابلدراسة حىت يتسىن له اختبار منوذجه النظري. 

 أبعاد الصحية ابستخدام مخس الرعاية خدمة جودة يتم تقييم أبن اقرتح الباحث و لقد املستشفى. داخل كان من ضمنها مرضى

 للخدمة جودة املدركة أن إىل هناية املطاف يف توصل التعاطف، و و املتمثلة يف: املوثوقية، امللموسية، اإلستجابة، التكلفة رئيسية

 .األبعاد جلميع ابلنسبة مشرتك عامل أعلى حقق االمجالية

 

 

                                                           
9 S.Untachai. « Modeling Service Quality in Hospital as a Second Order Factor, Thailand”. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 2013, 88, p-p 118-133.  
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 10(2015) آخرون و Li  دراسة. 2.4

لقد عمد الباحثني من خالل هذه الدراسة إىل التحقق من إدراك املرضى جلودة اخلدمة املقدمة يف املستشفيات املتواجدة بتسعة 

مريض إلقرتاح بعض احللول لتحسني جودة اخلدمة يف  3071ة إىل عينة مؤلفة من مدن صينية خمتلفة. و قد مت توجيه إستمار 

يف هذه الدراسة مقياس أبعاد  زمالؤه و   Li. و قد استخدم (9.2)أنظر الشكل.من خالل اختبار منوذج الدراسة  املستشفيات

لعيادية اخلارجية و الداخلية  يف تسع مستشفيات يف حتقيق مشل املرضى الذين يتلقون العالج يف املرافق ا  Servqualجودة اخلدمة 

، Shanghai, ،Chongqing ،Chengdu, ،Nanning ،Guilin ،Laibin of Guangxiمتواجدة ابلصني: 

Honghezhou of Yunnan ،Wulumuqi of Xinjiang   وZhongshan of Guangdong . 

                                                           
10 M.Li, D.Lomrice, C.Huang, X.Lu, Y.Zhu, X.Wu, M.Shayiti, Q.Tan, H.Yang, S.Chen, P.Zhao, S.He, X.Wang, 

H.Lu. Evaluating patients' perception of service quality at hospitals in nine Chinese cities by use of the ServQual 

scale. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 2015, 5, p-p 497-504.  

جودة الرعاية 
 الصحية

 املوثوقية

 امللموسية

 االستجابة

 التكلفة

 التعاطف

 Untachaia  ،(2013)منوذج: 8.2شكل.

Source : Untachai, S. (2013), op cit 
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حصاء حصائية، اإل، و مشلت التحليالت اإلSPSS 20.0 حزمةإبستخدام  اجملموعة تحليل البياانتب قد قام الباحثني و

كانت    Pearsonحصائية ملؤشرات أن مجيع الدالالت اإلإىل أحادي اإلجتاه، و توصلت النتائج  ANOVAالوصفي و حتليل 

  .إجيابية

 

 

 

 

 

 

و كان ذلك ك زوار املرافق الداخلية أكثر من إدرا ةإجيابي كانت  أن إدراكات زوار املرافق العيادات اخلارجية الحظ الباحثنيو قد 

أوالئك أكثر من  ةإجيابي اهتم كانتإدراكأن  و أكثرسنة  60املرضى الذين يبلغون  كما أضاف الباحثني أبنبعد امللموسية.   فيما خيص

إجيابية عن  هم األكثر Guangxiبعد املوثوقية. و االستنتاج أن مرضى  فيما خيصسنة  49و  40بني ما أعمارهم  تتراوح الذين

 Nanning andو  Chongqing، و من انحية أخرى ذكر أن مرضى Shanghaiاخلدمة املدركة و يليها مرضى  جودةبعد 

Guilin of Guangxi .هم فقراء نسبيا 

 11(2015وآخرون )  Leongدراسة  5.2

 يت قام هبا الباحثني كانت حتت عنوان "حتليلكان اهلدف من هذه الدراسة هو إبراز أمهية منوذج يف حتسني رضا الزابئن. الدراسة ال

 منخفضة الطريان شركات بني و الوفاء الزابئن و رضا ، SERVPERFبني للعالقات SEM االصطناعية العصبية الشبكة

 على رضا الزبون و   SERVPERFبتأثري املتعلقة الدراسات يف ندرة اخلدمات". و قد أشار الباحثني أبن هناك و كاملة التكلفة

                                                           
11 -Leong L.Y, Hew T-S, Lee V-H & K-B Ooi, (2015), “An SEM–artificial-neural-network analysis of the 

relationships between SERVPERF, customer satisfaction and loyalty among low-cost and full-service airline”, 

Expert Systems with Applications 42 (2015) 6620–6634 

 (2015) آخرونو    Li: نموذج 9.2شكل

 اخلدمة جلودة املرضى إدراك
 املستشفيات الصينية يف

Source: Li et al, (2015), op cit 

 امللموسية

 االعتمادية

 األمان

 االستجابة 

 التعاطف
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( مع منوذج  GAP-5) منوذج الفجوات اخلمس ابستخدام اخلدمة جودة بقياس قامت سابقة أخرى أن الدراسات

SERVQUALدراسة فإن ذلك، و مع ؛ Leong  ابستخدام جديد منظور ( متكنت من تقدمي2015) وآخرون 

SERVPERF  السابقة الدراسات عن الدراسة هذه و ختتلف. االصطناعية العصبية للشبكات تنبئي حتليلي منهج ابستخدام 

 الكاملة. و اخلدمة التكلفة منخفضة الطريان خطوط سياق يف الذكية و اخلوارزميات اخلبرية األنظمة تطبيق يف تساهم ألهنا

حبيث   (KLIA)الدويل Kuala Lumpur مطار يف راكبا 350 مع ابالستقصاء للقيام و قد قام الباحثني بتوزيع إستبيان

 على SERVPERF أبعاد يف كبرية  أتثريات عن النتائج كشفت قد و .عينات أخذ تقنية من خالل أسبوعني ملدةة دامت الدراس

 الرؤساء البحث هذا على املرتتبة اآلاثر تساعد قد. من التباين املفسر % 55.6 و % 63.1 مع الزابئن اءفو  جتاه الزابئن رضا

 رضا حتسني الوقت نفس يف و املوارد، ختطيط مرحلة يف أفضل قرارات اختاذ على ةيحالسيا و ةاجلوي السفر شركات ومديري التنفيذيني

 .ائهمفو  و زابئنال

 12(2016) آخرون و Mohebifar ,دراسة .6.2

 تقييم" إبراز أمهية االداء يف اخلدمة املقدمة، لذلك قاموا بدراسة ميدانية حتمل عنوان (2016) آخرون و  Mohebifarحاول

أجريت هذه الدراسة لقياس جودة اخلدمة الصحية يف األداء". -أمهية-حتليل-طريقة-تطبيق: املرضى ادراكات خالل نم اخلدمة جودة

( أجريت دراسة حتليلية 8.2املستشفيات اجلامعية ابستخدام مصفوفة حتليل أمهية األداء. و للتحقق من منوذج البحث )أنظر الشكل.

 .2012، يف إيران، سنة ,Qazvinة جامعية يف مدين وصفية على ستة مستشفيات

مت مجع البياانت املطلوبة إبستبيان موحد قد  مريضا، و 360من  مكونةثلة عينة عشوائية مم مع التحقيقت عملية متو قد 

(SERVQUAL،)  بواسطة برانمج اجملموعة و مت حتليل البياانتSPSS.18وجود  اليت توصلنا إليهاالنتائج  قد أوضحت ، و

تصب  هذه النتيجة .سلبية يف مجيع أبعاد اجلودة تفجوا هناك أن و ،بني األمهية و األداء يف مجيع أبعاد اخلمسة للجودة فجوة كبرية

ن إستخدام أدوات قياس اجلودة و تشخيصها مثل أب قد أوصى الباحثني و .حتسني كل هذه األبعاد وجوب يف مصلحة الدراسة و على

البعيد. كما اء املستشفيات يف التخطيط لتحسني جودة اخلدمة و حتقيق األهداف على املدى مدر  ال حمال حتليل األداء، سيساعد

 أكدت دراستهم التأثري املزدوج لألمهية و األداء يف جودة اخلدمة الصحية املقدمة يف املستشفيات.

                                                           
12 R.Mohebifar, H.Hasani, S.Rafiei. Evaluating Service Quality from Patients  Perceptions: Application of 

Importance- performance Analysis Method. Osong Public Health Res Perspect, 2016, 7, p-p 233-238.  
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 13(2018) و آخرون Farooqدراسة  7.2

إىل  تهمدراس تهدف. و يف اخلطوط اجلوية املاليزية الزابئناخلدمة على رضا  تأثري جودةب و آخرون Farooqلقد اهتمت دراسة 

بشكل عام. استخدمت هذه الدراسة طريقة  الزابئنأتثريها على رضا  املاليزية واخلطوط اجلوية  طرف تقييم جودة اخلدمة املقدمة من

يدعى ستبيان، مصمم على مخسة أبعاد من مقياس مستجيباً ابستخدام ا 460ألخذ العينات بطريقة مرحية جلمع البياانت من 

( الختبار PLS-SEM. عالوة على ذلك، مت استخدام منذجة املعادالت اهليكلية القائمة على التباين )AIRQUALابلـ

 .(11.2)أنظر الشكل. النموذج اهليكلي املقرتح

 و د النقل امللموسة لشركة الطريان، أي مواAIRQUALكشفت نتائج هذه الدراسة أن مجيع األبعاد اخلمسة للمقياس 

خلطوط اجلوية املاليزية. اب الزابئنهام على رضا  مباشر و ا أتثري إجيايب ومالصورة هل التعاطف و املوظفني،خدمات  ،لموسةاملمتلكات امل

القيود الزمنية،  دودية املوارد ويف اخلطوط اجلوية املاليزية. بسبب حم الزابئنأتثري أبعاد جودة اخلدمة على رضا  تهم يفحبثت دراسو قد 

هلذا السبب مل يكن من املمكن إجراء حتليل مقارن للنتائج مع  مشلت هذه الدراسة املستجيبني من اخلطوط اجلوية املاليزية فقط؛ و

 شركات الطريان األخرى.

 
                                                           
13 -Shoaib Farooq, M, Salam M, Fayolle A, Jaafar, N and Ayupp, K, (2018), “Impact of service quality on customer 

satisfaction in Malaysia airlines: A PLS-SEM approach”, Journal of Air Transport Management 67, 169–180 

 (2016) آخرون و Mohebifar  منوذج: 10.2شكل

الصحية يف  اخلدمة جودة
 املستشفيات

Source: Mohebifar et al, (2016), op cit 

 ملموسية

 اعتمادية

 استجابة

 األمان 

 
 التعاطف

 األمهية

 األداء
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اف أمهية األبعاد املختلفة جلودة اخلدمة. تشري ( أيًضا الستكشIPMAاألداء ) عالوة على ذلك، مت إجراء حتليل خريطة لألداء و

الصورة  النتائج إىل أن شركات الطريان جيب أن تركز على مجيع أبعاد جودة اخلدمة، مع الرتكيز بشكل خاص على خدمات املوظفني و

ختلفة جلودة اخلدمة لتعزيز رضا . من املتوقع أن تساعد نتائج هذه الدراسة شركات الطريان على فهم دور األبعاد املالزابئنلتعزيز رضا 

 الزابئن.

 14(2018دراسة انيلي و وحياين ) 8.2

اهلدف من هذا البحث كان دراسة أثر جودة خدمة االتصاالت يف اجلزائر على ثقة الزابئن. لذلك قام الباحثني مبعاجلة األبعاد 

فاعل(. و قد أكد الباحثني أنه يف السياق العاملي )اعتمادية، التأكيد، ملموسية، التعاطف و الت SERVQUALاخلمسة ملقياس الـ

الذي يتصف ابملنافسة احلادة و التغريات املستمرة، جيب على املؤسسات الرتكيز على حتسني مستوى خدماهتم و حتسني رضا و ثقة 

                                                           
"، مذكر ماسرت يف تسويق اخلدمات،   دراسة حالة زابئن اجلزائرية لإلتصاالت :ى سلوك املستهلكأتثري أبعاد اجلودة املدركة للخدمة عل (، "2018انيلي أ.أ و وحياين ع.و. ) -14 

 ..61كلية العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان. ص

مواد النقل امللموسة 
 لشركة الطريان

 لموسةاملمتلكات امل

 املوظفنيخدمات 

 التعاطف

صورة اخلطوط 
 اجلوية

 رضا الزبون

 (2018) و آخرون Farooqلـ AIRQUAL : منوذج أبعاد جودة اخلطوط اجلوية11.2شكل.

Source : Shoaib Farooq, et al, (2018), op cit. 
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ى احلايل للخدمات املعروضة زابئنهم لكي يكون هلم التنافسية و يضمنون البقاء ملدة أطول. كما أشار الباحثني إىل أن قياس املستو 

بدراسة   (2018انيلي و وحياين )ميكن أن يساعد املسريين على أخذ أحسن القرارات لتطوير رضا الزابئن. و لتحقيق هذه الغاية قام 

هرت . أظ(12.2)أنظر الشكل.زبون للجزائرية لالتصاالت للتحقق من الفرضيات اليت يتكون منها منوذج الدراسة  205ميدانية على 

النتائج اليت توصلت إليها الدراسة بصفة عامة إىل أن للزابئن إدراكات إجيابية للخدمات املعروضة من طرف اجلزائرية لالتصاالت و أن 

 هذه اجلودة تؤثر إجيابياً على ثقة الزابئن من خالل الرضا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنه من بني ست فرضيات كانت فرضيتني غري الفرضيات الست للنموذج النظري تبني  الختبارلكن من خالل حماولتهم 

صحيحتني و يتعلق األمر يف العالقة بني امللموسية و الرضا )عالقة غري معنوية( و أيضاً العالقة بني التأكيد و رضا الزابئن ابخلدمات 

ية و االستجابة و ذلك كانت كل الفرضيات املوضوعة يف البحث صحيحة أي أن االعتماد عدا)عالقة عكسية و ليست إجيابية(. 

و أن ذلك يؤثر أيضا بشكل  لالتصاالتاملقدمة من طرف الشركة اجلزائرية إجيايب على رضا الزابئن ابخلدمات  التعاطف تؤثر بشكل

 طردي على ثقتهم ابلشركة. و نصح الباحثني املؤسسات اخلدمية أبن تويل االهتمام إىل بعد امللموسية يف اخلدمة املقدمة.

 

 6.ف

 االعتمادية

 الرضا الثقة

 ةيامللموس

 االستجابة

 التأكيد

 التعاطف

 1.ف

 2.ف

 3.ف

 4.ف

 5.ف

 (2018انيلي و وحياين )منوذج  :12.2شكل.

 61. ص.(، مرجع سبق ذكره2018: انيلي م و وحياين ع.و )رمصد
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 يف قطاع اخلدمات لث: النماذج اليت تناولت حمددات وفاء الزبوناملبحث الثا

يعترب بلوغ وفاء الزبون اهلدف األمسى جلميع املؤسسات اخلدمية اليت تنوي البقاء أطول مدة ممكنة يف السوق، و لكي يكون ألمر  

سابقة اليت حاولت دراسة حمددات وفاء الزبون بعض من الدراسات ال البندسنتناول يف هذا كذلك عليها حتديد املتغريات املؤثرة فيها. 

 و أبرزت أتثري اجلودة املدركة و الثقة و الرضا و السعر و غريها من املتغريات السيكولوجية اليت تعترب من سوابق الوفاء.

 Goode  (2004)15 و Harrisدراسة  1.3

عتبارها احملرك ابعلى الثقة  Goode  (2004)و rrisHa على وفاء الزابئن يف قطاع االتصاالت ركز الختبار العوامل املؤثرة

اجلودة  القيمة املدركة، الرضا، لثقة،اب املتعلقة عيضاو املاليت تناولت  بسرد الدراسات األدبيةالباحثني  فبعدما قاماألساسي لوفاء الزبون. 

لنموذج أن اجلودة املدركة تؤثر يف القيمة املدركة و . وفقاً هلذا ا13.2املوضح يف الشكلذلك اقرتحوا منوذج نظري بعد املدركة، الوفاء، 

الدور   Goode  (2004)و Harrisرضا الزبون و أن هذين األخريين يؤثران يف وفاء الزبون. عالوة على ذلك يربز منوذج 

 الثقة يف العالقات بني تلك املتغريات. الوسيطي الذي يلعبه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 -Harris L.C., Goode M.M.H. (2004) « The four levels of loyalty and the pivotal role of trust: a study of online 

service dynamics » Journal of Retailing, 80, pp.139–158. 

 ابلوالايت املتحدة Goode  (2004)و  Harrisوذج من: 13.2شكل.

Source Harris, : L.C.  Goode M.M.H. (2004) , op cit. 

 

 قيمة مدركة

 الرضا

 ثقة وفاء
 جودة اخلدمة
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دراستني ميدانيتني على سلوك الزابئن على قام الباحثني إبجراء  13.2ة يف الشكلاملوضح من العالقات السببية للتأكدو 

االنرتنت. الدراسة األوىل ركزت على مشرتي الكتب أما الدراسة الثانية فقد ركزت على سلوك شراء التذاكر على اإلنرتنت للقيام 

 لك الدراستني.ابلرحالت اجلوية. لذلك قاموا جبمع البياانت و حتليلها انطالقاً من ت

العزمي مث 3 الشعوري و2املعريف مث 1التسلسل االفرتاضي لسلوك الوفاء ) اليت توصل إليها الباحثني أكدت نتائج التحليل االحصائي

النمذجة اهليكلية للنموذج النظري إىل  و لقد دعمتمرجحة من خالل مجيع البدائل املمكنة.  أبهناإحصائياً  كما أوضحت  العملي(4

 ثقة و اعتربته كمركز للخدمات حيوية.متغري الري اإلطار االفرتاضي، و حِد كب

و كعامل رئيسي يف تشكيل وفاء الزبون،   و اعتباره ثقة الزبون دور Goode  (2004)و  Harrisنتائج دراسة و قد أشادت 

املدركة، و رضا الزبون. يف األخري استنتج الباحثني اخلدمة و القيمة  املدركة من قوة التأثري املباشرة و غري املباشرة للجودةب أشادت أيضاً 

اخلدمات على  دعمت النموذج املقرتح يف دراستهم املرتبط بفهم ميكانيزمات أن النتائج امليدانية اليت توصلوا إليها قد أكدت و

 اإلنرتنت.

 16(2007) و آخرين González دراسة 2.3

من  أن اجلودة املدركةإىل  توصلتيف قطاع اخلدمات السياحية  (2007) ونو آخر  González إن الدراسة اليت أجرهتا

. (14.2)أنظر شكل اجلودة املدركة و الرضا يؤثران مع بعض يف نية شراء الزبونرضا الزبون و أن مع  هلا أتثري متبادل اخلدمة املقدمة

ىل نفس إ توصلواالذين  (1994)و آخرون   Mc-Alexanderق مع نتائج دراسة فتت مل، نتائج هذه الدراسة عالوة على ذلك

)على سبيل املثال:  لنماذج اليت اعتربت كال من اجلودة املدركة و الرضا متغريات تؤثر يف بعضها البعضاليت توصلت إليها انتائج ال

Berné et al 1996 ،Driver 2002 ،Iacobucci et al, 1995 ،Mc-Alexander et al, 1994 ،

Oliver, 1994 ،Teas, 1993).أي أن العالقة بني جودة اخلدمة و رضا الزابئن بشكل عام هي املتبادلة ، 

، إن إمكانية وجود عالقات غري خطية الرغم مع ذلكعلى مع دراسات سابقة عديدة،  متناقضةجاءت نتائج هذه الدراسة عموماً 

مبجال التسويق من  تائج الدراسات اليت أجريتهناك بعض من نأن  Baker (1994)و  Taylorلـ  وفقاً هي حىت اآلن جمهولة. 

 .أتثريات غري خطية بني اجلودة املدركة من اخلدمة و رضا الزبون توصلت إىل وجود

                                                           
16 González M E A, et al (2007),op cit. 
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 Guner (2012)17 و Arikanدراسة  3.3

يف  األمهية غابل أمرات ابعتبارها مؤسساالجتماعية للأمهية املسؤولية  إىل Guner (2012) و Arikanلقد أشار الباحثني 

إىل أن  تر اشمن أالنتائج املتناقضة من بعض فإن هناك  ذلكلكن على الرغم من  ،املؤسساتجدول أعمال  و يفاألوساط األكادميية 

األمر الذي  لدى املستهلك، سلوك الشراء علىاملعايري املهيمنة  من أهمات بعيدة كل البعد عن كوهنا مؤسساملسؤولية االجتماعية لل

 Arikanطرح الباحثني و لبلوغ غايته املنشودة  .باحثني إىل البحث عن الدراسات و النماذج اليت تثبت أمهية تلك املتغرياتدفع ابل

البنكية و البحث عن طبيعة العالقات يف قطاع اخلدمات  حمددات وفاء الزابئن معرفةمنوذج كان اهلدف منه Guner (2012 )و 

على  للمؤسسة مماثلة الزبون و ، جودة اخلدمةللمؤسسات ثر املسؤولية االجتماعيةأ عنوان: تحت الدراسة ت، لذلك كانفيما بينها

م الحظوا أهن إالالداعمة هلذا الرأي  األحباث يف الدراسات السابقة Guner (2012)و  Arikanتناول الباحثني  قد و الزابئن.

أهم معايري االختيار. اليت تعد حسب رأي الباحثني من العالمة التجارية لسعر و ا و املدركة اجلودة املتمثلة يف:لمعايري التقليدية ل إمهاالً 

                                                           
17 - Arikan. E and Guner, S. (2013), « The impact of corporate social responsibility, service quality and customer- 

company identification on customers », Procedia - Social and Behavioral Sciences 99, 304 – 313 

 الرضا

اجلودة املدركة من 
 اخلدمة

 نية الشراء

 (2007) نو و آخر  Gonzálezمنوذج : 14.2لشك

Source : González M E A, et al (2007), op cit. 
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 االجتماعيةتنظر يف أتثري كل من املسؤولية  ، واملختلفنيتدمج هذين الرأيني  ا الباحثنيهاليت اقرتح ، فإن الدراسةعلى هذا األساس

 .(15.2)أنظر شكل هلا ئهمافو  و عالمة التجاريةعن ال همرضا ، والزابئنجودة اخلدمة على حتديد هوية  و للمؤسسات

 

 

 

 

 

 

 

 

التعلق السيكولوجي الذي يشري إىل حقيقة أن  و للمؤسسةمماثلة الزبون  تلعبهالذي  يطيدور الوسالكما تقوم الدراسة ابلتحقيق يف 

 الزابئنلخدمة على رضا املدركة لودة اجل وؤسسات للمأداة اسرتاتيجية لتعزيز أتثري املسؤولية االجتماعية ك  اعتبارهميكن  ابملؤسسة للزابئن

 .للعالمة التجارية ئهمافو 

ستبيان معني، و أن مجع البياانت مت اب لبنك زبون 242من مؤلفة عينة تقصي ميداين على ، مت إجراء منوذجهم النظريالختبار 

أن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات هلا أثر إجيايب . النتائج اليت توصلت إليها الدراسة كانت مهمة حبيث توصلت إىل على االنرتنت

معنوي على رضا و وفاء الزابئن للعالمة التجارية و كذلك على املماثلة للعالمة، كما توصلت نتائج الدراسة إىل أن اجلودة املدركة 

  ري معنوي يف املماثلة للعالمة التجارية.للخدمة تؤثر إجيابيا يف رضا الزبون و ان أتثريها غ

 

 االجتماعيةاملسؤولية  للشركة مماثلة الزبون
 للمؤسسات

 جودة اخلدمة

 رضا الزبون

 وفاء الزبون

 Guner (2012)و  Arikan: منوذج 15.2شكل.

Source: Arikan. E and Guner, S. (2013), op cit. 
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 Masrek (2013) 18 دراسة  4.3

العالقة بني الثقة  يستعرض (16.2)أنظر شكلاليت قام هبا الباحث حاول من خالهلا التأكد من منوذج نظري  دراسةال إن

 :جيةلتكنولو ابثالث جمموعات من الثقة  دراسةب و لقد قام الباحث املوابيل مع الزابئن املاليزيني.الرضا املصريف عرب  لتكنولوجية واب

  خلدمات املصرفية عرب اهلاتف احملمول.ابرضا المقابل  الذكي،اهلاتف  شبكة اهلاتف النقال، املوقع املصريف عرب اهلاتف احملمول و

 

 

 

 

 

 

 

 

من املستهلكني يف جمال اخلدمات املصرفية عرب  312 تمشلالنظري للبحث أجرى الباحث دراسة ميدانية و للتأكد من النموذج 

اليت متت  التكنولوجيةأبعاد النتائج إىل أن مجيع  و قد أظهرت .ستقصائياالبحث المول يف ماليزاي ابستخدام منهجية اهلاتف احمل

الثقة  مهية واألالنتيجة أيضا إىل  أوضحتكما   (،Smart Phone) هلا عالقة إجيابية ابلرضا املصريف عرب اهلاتف احملمول دراستها

و تكون بذلك الدراسة قد حتققت من أتثري العناصر الثالثة للثقة على رضا  املصريف عرب اهلاتف احملمول.رضا لتكنولوجية يف التنبؤ ابلاب

 الزابئن حمل الدراسة ابخلدمات املصرفية املقدمة عرب اهلاتف احملمول.

                                                           
18 - Masrek M. N., Mohamed I. S, D and N M. and Omar, N. (2014). “Technology Trust and Mobile Banking 

Satisfaction: A Case of Malaysian Consumers”, Procedia, Social and Behavioral Sciences, 129, pp.53 – 58. 

 الثقة ابلشبكة

الثقة مبوقع 
 األنرتنت

الثقة ابهلاتف 
 النقال

رضا ابخلدمات 
 املصرفية عرب املوابيل

   Masrek (2013): منوذج 16.2شكل.

Source: Masrek M. N., Mohamed I. S, Daud N M. and Omar, N. (2014). Op cit. 
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 19 (2013) و آخرون ariffدراسة   5.3

 ودةاجلأثر ببحث ميدانية هبدف دراسة  (2013) يف سنة نوآخرو  ariff لدراسة حمددات الوفاء االكرتوين للبنك قام الباحث 

 علىاخلدمات املصرفية قطاع يف ( للزابئن e-Loyaltyاإللكرتوين )أي ءافو ال سلوك على هبا الزابئن رضا اخلدمة واملدركة من 

 و الذي يتواجد به الزبون رتوينسوق اإللكال بني اتعالقال و تأثرياتال ميدانية كان اهلدف منها دراسة دراسةاألنرتنت، لذلك أجرو 

 إن الدراسة اليت أجروها حتت عنوان " .الويباخلدمات املصرفية عرب  جمال اإللكرتوين يف يف كسب الوفاء للزابئن لكرتويناإلرضا ال

The Impacts of Service Quality and Customer Satisfaction on Customer Loyalty in 

Internet Banking " ر جودة اخلدمة و رضا الزبون على وفاء الزبون جتاه اخلدمات املصرفية عرب الأي "آاثWeb  و قد"

)أنظر  تضمن منوذجهم النظري ست متغريات من املفرتض أن تؤثر بطريقة مباشرة و غري مباشرة على الوفاء االلكرتوين للزبون

  .(17.2شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19. Ariff M. S. M , Yun L. O, Zakuan N. , Ismail, K, (2012), “The Impacts of Service Quality and Customer 

Satisfaction on Customer Loyalty in Internet Banking”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 81 ( 2013 ) 469 – 

473 

Source : Ariff et al, (2012), op cit.  

  (،2013) ن يف سنةو و آخر  ariff: منوذج 17.2.شكل

الوفاء  الرضا اإللكرتوين
 اإللكرتوين

الوفاء أتكيد  

 استجابة/اتصال

 

 كفاءة توافر النظام

 اإلرشاد و املوقع ةمجالي
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خدمات  ختيار عينة بصورة عشوائية حبيث وقع اختيارهم على العينات اليت تستخدمللتحقق من النموذج املقرتح قام الباحثني ابو 

 زبون، حبيث وجهت إليهم إستبانة لإلجابة عنها. و قد أقدم الباحثون على استخدام 265 الويب، و اليت بلغ عددهااملصرفية عرب 

متواجد بنك جتاري طرف من  األنرتنتعرب للخدمة املصرفية  e-SQالـ لتحديد  e-SERVQUAL الـ نسخة معدلة من أداة

يف التعامل  الزبون إىل أن وفاء اإلحصائية اليت توصلت إليها الدراسة نتائجالأشارت و قد  . يف حماولة منهم للتأكد من جناعتهااليزايمب

االرشادي للبنك ميكنهم   دليلال واألنرتنت  موقعة مجالي فر نظام كفاءة استجابة االتصال واتو  ، ويف التعامل خصوصية و مع البنك

 .األنرتنتللخدمة املصرفية عرب  e-SQالـ كل يتشكلهم املسامهة يف 

 ةاستجابة اخلدمو االرشادات اليت يوفرها  و االتصال واملوقع  ة اليت يظهر عليهامالياجل أن وفقاً للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة

-e اً على الرضا االلكرتوين أي الـإجيابي اً ري ثكان هلا كلها أت  كفاءةالو  e-SQاالنرتنت للـ توفر النظام عرب  واملصرفية 

Satisfaction للـ اء اإللكرتوينفعلى الو  و قد أثر الرضا االلكرتوين إجيابياً . (الرضا اإللكرتوين )أيWeb . و لقد توصلت نتائج

 للزبون يلعب دور املتغري الوسيطي )و لو بصورة جزئية( يف e-Satisfaction الدراسة امليدانية اليت أجروها من التوصل إىل أن الـ

كما .  على شبكة االنرتنت الزابئناء فو أيضاً  واملتواجدة حوله  e-SQالـ  إرشادات و االنرتنت موقع مجالياتاملوجودة بني  العالقة

 املقدمة من طرفها علىبنك و املعلومات الجاذبية و اإلرشادات  وقع ومل املظهر اخلارجي أنتوصلت نتائج الدراسة االحصائية إىل 

 أكدت على هذا األساس. االنرتنتدمات املصرفية عرب اخل ملستخدمي ابلغة األمهية ابلنسبة عناصر و مسات تعداملواقع اإللكرتونية 

 االلكرتوين موقعلالتقنية ل الوظيفية والعناصر  ابإلضافة إىل، االنرتنتأن اخلدمات املصرفية عرب  اليت توصل إليها الباحثون النتيجة

 كلها متغريات تلعب  ،التوجيه السليم للمواقع اإللكرتونية و كذلكو توافر النظام  ماليةاجلقيمة  الوفاء و الكفاءة واملتمثلة يف ، لبنكل

 .املوقع الذي يستخدمللزبون  الوفاء االكرتوين والرضا االلكرتوين  ينتج عنهالسوق اليت للكرتونية اال اخلدمة ضمان جودةيف  كبرياً   دوراً 

 Segoro (2014)20 و Ningsihدراسة  6.3

اخللوية  خدمات اهلاتف اليت تقدم نصح الباحثني املؤسسات ،يتميز مبنافسة شرسة ضيق سوقمن أجل البقاء على قيد احلياة يف 

يتكون من أربع متغريات، ثالثة  (18.2)أنظر شكلاقرتح الباحثني منوذج نظري قد  . والزابئناء فجهد كبري للحفاظ على و  بذلب

                                                           
20 - Ningsih, S. M. and Segoro, W. (2014). “The influence of customer satisfaction, switching cost and trusts in a 

brand on customer loyalty - the survey on student as im3 users in Depok, Indonesia”, Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 143, pp.1015 – 1019. 
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 و ningsihطرف ( . و وفقاً للعالقات املقرتحة من الزابئناء فو ( و متغري اتبع )الثقة ، حتويل التكاليف والزابئنرضا منها مستقلة )

Segoro (2014) الزابئناء فو  اللة إحصائية علىهلا أتثري ذو دالثقة يف العالمة التجارية  حتويل التكاليف و و الزابئنرضا  فإن 

ليف كات ،الزابئنأتثري رضا  " الذي حيمل عنوان موضوع الدراسة و قد عاجل الباحثني واحد. آنيف  وأ ةجزئي سواءا كان ذلك بصورة

  ".يف ديبوك، إندونيسيا im3الطالب كمستخدمني  : دراسة حالةالزابئناء فلعالمة التجارية على و ابالثقة  تحويل وال

 

 

 

 

 

 

 

 يف هذا الصدد قد مجعت و ،طريقة التحليل الوصفي من خالل حتليل االحندار املتعددالباحثني  اجملموعة استخدملتحليل البياانت 

تقع ابلقرب  اليت، Depokضواحي مدينة  يف املتواجدين ب من الشبان و مستج 100على مت توزيعه البياانت عن طريق استبيان 

اخلدمات اخللوية يف  يستخدمونن مم بصورة رئيسية الفئات الشبانية قد استهدفت الدراسة . وJakarta  من عاصمة إندونيسيا

مع ذلك، فإن الثقة  . والزابئناء فا أتثري كبري على و متحويل كان هلتكاليف ال و الزابئنأن رضا  االحصائية النتائجأظهرت  السوق. و

تكلفة  و الزابئن على ما سبق ميكن اعتبار رضا بناءاً . الزابئن للعالمة التجاريةاء فى و يف العالمة التجارية مل يكن هلا أتثري كبري عل

 زابئن.ال وفاء من املتغريات املؤثرة يف ابملؤسسات املقدمة للخدمات املصرفيةالثقة  التحول و

 

 رضا الزبون

 تكاليف التحويل

 الثقة ابلعالمة

 وفاء الزبون

 ليزاي مبا Segoro (2014)و  Ningsih: منوذج 18.2شكل.

Source: Ningsih, S. M. and Segoro, W. (2014). Op cit. 
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 21 (2014و آخرون ) Fierro دراسة 7.3

تسويق الضمن جمال  يدخل 19.2شكلموضح يف ال يميمنوذج مفاه (2014و آخرون ) Fierro لقد اقرتح الباحثني

و حترص على احملافظة  الزابئنجمموعة من العوامل اليت توفر فهم أفضل لعمليات ما بعد خدمة خذ بعني االعتبار ، الذي أياتلعالقاب

زابئن غري راضني يف البداية إىل  الزابئنحفز لتحويل ذه الورقة أتخذ نظرة فاحصة على العوامل اليت تعمل كمه. عليهم أطول مدة ممكنة

 تهاتوصييقومون ب منتجاهتا و / أو اخلدمات و شركة والإجيابية عن  املنطوقة بصورة كلمةالالذين ينشرون  ،للشركة خملصني

أجريت  و قددمات االتصاالت املتنقلة. حبث خب جمال قام الباحث يف البداية ابختيارخترب النموذج املقرتح ال .اآلخرينللمستهلكني 

 .ممن يتعاملون خبدمات اهلاتف النقال مستجوب 176الدراسة على 

 

 

 

 

 

 

 

 

يدرك الزبون اجملهودات املبذولة من أنه عندما  إىل (2014و آخرون ) Fierro اليت توصل إليها االحصائية كشفت النتائج

 الزبون، فإن من شأن ذلك نتائج استياء معل التعام يف العدل و كذلك فيما خيص تقدير و إدارة عمليات اخلدمات، طرف املؤسسة

للتحدث بشكل إجيايب  يكون الزبون يف هذه احلالة مستعد . ابإلضافة إىل ذلك،لعالمة التجاريةل يفو  زبون إىل حيول هذا األخريأن 

                                                           
21- Fierro J. C., Polo, I. M, F. Oliván J. S. (2014). “From dissatisfied customers to evangelists of the firm: A study of 

the Spanish mobile service sector”, BRQ Business Research Quarterly, 17, pp.191-204. 

إدراك 
 اجملهودات

إدراك 
 العدل

 الرضا

 الوفاء

 اإللتزام

الكلمة 
 املنطوقة

  (2014) و آخرون Fierroمنوذج  :19.2شكل.

Source : Fierro J. C., et al. (2014). Op cit. 
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دراك اجملهودات و العدل مع و قد تبني من نتائج هذه الدراسة الدور الوسيطي لرضا الزابئن يف العالقة بني إمنتجاهتا.  عن الشركة و

 الوفاء للعالمة التجارية، االلتزام و كذلك الكلمة املنطوقة.

 22ابجلزائر (2015قريش )دراسة  8.3

سببية موجودة بني املتغريات املؤثرة يف وفاء الزبون، و يتعلق  عالقات أوضح فيه منوذج نظري (2015قريش ) اقرتح الباحثلقد 

. و قد اقرتح الباحث منوذجاً نظرايً أوضح فيه العالقات ةلعالمة، الرضا، الثقة، القيمة املدركالزبون لمماثلة : هوية العالمة و بـ األمر

 . 20.2شكلال هي موضحة يفاملفرتضة بني ست متغريات 

 

 

 

 

 

 

 ينة تلمساندمب متواجدين اتصاالتعينة من مستهلكي خدمات شبكة  قام ابختبارالنظري، النموذج من  و لكي يتحقق الباحث

 أوضحت نتائج. املستخدمة هي النمذجة ابملعادالت اهليكلية االحصائيةو كانت الطريقة ابلدراسة اإلمربيقية  حبيث قام عليهم 

قرتحة )ما صحة الفرضيات امل كما أتكدت من  و التوكيدي، البنية العاملية اجليدة لفقرات االستمارةإلحصائي االستكشايف اتحليل ال

  .(ثقته ابلعالمة اليت مل تكن ذات داللة إحصائيةو  الزبون بني رضا العالقة عدى

                                                           
"، أطروحة دكتوراه، نوقشت بكلية العلوم SIM: دراسة إمربيقية ابستعمال لزبوندور اهلوية االجتماعية و املماثلة ابلعالمة التجارية يف حتقيق والء ا(، "2015قريش ب، ) - 22

 .174االقتصادية، جامعة تلمسان. ص.

 اهلوية

 الوفاء

 الثقة

 املماثلة

لقيمة ا
 املدركة

 الرضا

 قطاع خدمات االتصاالت ابجلزائر  (2015قريش ): منوذج 20.2شكل.

 
 174ذكر. ص.ال آنف(، مرجع 2015: قريش بن عالل، )مصدر
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ه عن اخلدمات املقدمة إىل رضا الزبون واحد )من ثقة اجتاهأوضحت النتيجة الرئيسية للبحث أن العالقة بني الثقة و الرضا هي يف 

 (، كما توصلتدمات املقدمة من طرف العالمةته ابخلإىل ثق الزبون العكسي )من رضا و استحالة وجود االجتاه( من طرف العالمة

إىل أن وفاء الزبون للعالمة التجارية يتأثر بصورة غري مباشرة هبوية العالمة، مماثلة الزبون للعالمة، الرضا، ثقة الزبون  أيضاً نتائج الدراسة 

املدركة منها و ال ابلرضا و أن هذا األخري ال يتأثر و توصلت النتائج أيضا أبن ثقة الزبون ابلعالمة ال تتأثر ابلقيمة  و القيمة املدركة.

 هبوية العالمة.

 Riasi (2016)23 و Ansariدراسة   9.3

 

 

 

 

 

 

 

 

يف صناعة التأمني  بني القيمة املدركة و رضا الزبون و وفاء الزبون للعالمة التجاريةعالقة الالتحقيق يف  كانمن الدراسة   اهلدف

  Riasiو  Ansariالدراسة اقرتاح . و لتحقيق األهداف املرجوة من االصطناعيةة شبكة العصبيللابستخدام االحندار اخلطي 

من شركات انشئة  10من  زبون 389عينة من دراسة جتريبية على ب ، مث قاموا عليه(21.2)أنظر شكلمنوذج نظري ( 2016)

بكات العصبية االصطناعية هي طريقة فعالة أن الشنتائج الدراسة اإلحصائية للبياانت اجملموعة  . أظهرتشركات االستطالعخمتلفة 
                                                           
23 - Ansari, A., Riasi A. (2016). « Modelling and evaluating customer loyalty using neural networks: Evidence from 

startup insurance companies”, Future Business Journal, pp.15–30. 

 إدراك القيمة

 رضا الزبون

 وفاء
الزبون   

  Riasi  (2016) و Ansari: منوذج 21.2شكل.

Source: Ansari,A., Riasi,A.(2016).Op cit. 

 الثقة

 اإللتزام

 حواجز التحول

ملدركةااجلودة   

 بداهة الصورة

 العاطفة
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لقد ، عالوة على ذلك. الزابئن لوفاءهي مؤشرات هامة  املدركةالقيمة  و الزابئنن رضا أب أيضاً أشارت  . والزابئناء فو  حمدداتلتقييم 

املدركة من القيمة  رضا والكل من  كبري على  ريثأتالتعاطف هلا  و من طرف الزبون اجلودة املدركة و أن الثقة توصلت نتائج الدراسة إىل

و خلصت . وفائهم له و الزابئنمع رضا  إجيابياً  ارتباطاً  مزود اخلدمة يرتبطمع  الزابئنأن التزام  إىلالنتائج  كما توصلت.  طرف الزابئن

املدركة حتليل القيمة كن من اليت مت يعترب من أحسن الطرق و املناهجأن استخدام الشبكات العصبية  النتائج اليت توصل إليها الباحثني

يف  االصطناعيةتقنيات جديدة مثل الشبكات العصبية  استخدام بناءا ملا سبق يعد .و رضاهم ابلعالمة و وفائهم هلا من طرف الزابئن

يزة تنافسية للشركات الناشئة اليت تطمح للحصول على م ة ابلنسبةخاص يعد أمر غاية يف األمهية يف قطاع اخلدمات الزابئنحتليل سلوك 

 .يف السوق األقوايء نافسنيامل متكنها من جماهبة

  24 .ابجلزائر Kadri (2017) دراسة 10.3

اخلطوط اجلوية ابخلدمات املقدمة من طرف زابئن الدراسة حمددات رضا و وفاء  تعد هذه الدراسة ابلغة األمهية لكون تركيزها على

)اجلودة املتوقعة و اجلودة  اخلدمةمن وجودة بني اجلودة املدركة املعالقة العلى ء منوذج نظري يؤكد و للقيام بذلك قامت ببنا .اجلزائرية

تحديد ب الباحثة قامت و قد. اجلزائرية"-اجلوية-"اخلطوط لشركةائهم فرضا الزابئن و و  املنطوقة، االحتجاجات،الكلمة ، املدركة(

 يكون ، وو أمهيتها لدى الزبون لدرجة أتثريها وفقاً ترتيبها ابلتايل  ، وللزابئن رضا العامال تشكيل يف تساهم اليت األبعاد املختلفة للخدمة

 .ات على جودة اخلدمةحتسين إجراء ابلنسبة هلذا األخري حىت يتسىن هلا ذلك هبدف حتديد األبعاد املفضلة

مت اختيارها بطريقة عشوائية عرب اجلزائرية،  زبون بشركة اخلطوط اجلوية 252 على إمربيقيةدراسة  الباحثة إبجراءت ماقو قد 

 .22.2موضح يف الشكل للدراسة هو نموذج نظريال .ملعادالت هيكليةاب النمذجة األنرتنت و لتحليل البياانت مت اختيار طريقة

أشارت نتائج التحليل  و قد توصلت نتائج الدراسة االستكشافية إىل أن فقرات االستبانة هي صاحلة للتحليل اإلحصائي، كما

من أبرز ، اجلودة املدركة و وفاء الزبون. االحتجاجات، الرضا، الكلمة املنقولةبني متغريات  ارتباطعالقة العاملي التوكيدي إىل وجود 

زبون، كما يؤثر خلطوط اجلوية اجلزائرية يتأثر بشكل مباشرة برضا الشركة االدراسة هو أن وفاء الزبون لهذه النتائج اليت توصلت إليها 

 .حول الشركة أيضاً بصورة غري مباشرة برضا الزبون من خالل التأثري الوسيطي لنتيجة احتجاجات )الزابئن( و الكلمة املنقولة

                                                           
24 - Kadri, D, (2017), « Evaluation intelligente de la satisfaction des clients et hiérarchisation des dimensions de 

service contribuant à cette satisfaction : Cas  d’AIR ALGERIE », PhD soutenue a l’université Abou Bakr Belkaid, 

Tlemcen, p.134. 
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 25(2017و آخرون ) Karyoseدراسة  311.

راسة أدبية و ميدانية الزابئن للمؤسسة، لذلك قام بدوفاء  دراسةحاول  (2017و آخرون )  Karyose إن النموذج اليت اقرتحه

 تسويق عالقات الزابئن، املقدمة اخلدمة املدركة من ودةاجل، املؤسسةصورة  مدى أتثري الوصول إىل اجاابت حولاليت حاول من خالهلا 

  (.18.2الشكلعلى وفاء الزبون للعالمة )أنظر  الزابئنو رضا 

املنشودة اختار الباحثني أخذ قرار القيام و لبلوغ غايتهم  .دينة مالنجمببنك ال ابئنلز حتليل جترييب و لقد عمد الباحثني إىل إجراء 

حبيث  .Malangزبوانً بنكيا يف مدينة  180و قد بلغ حجم العينة املدروسة . معني بدراسة جتريبية على جمموعة من زابئن بنك

 (.Sructural Equation Modelling) استخدم يف التحليل اإلحصائي منوذج املعادالت اهليكلية

                                                           
25 -Karyose H, Astuti W, Ferdiansjah A, (2017), “Customer Loyalty: The Effect of ServiceQuality, Corporate 

Image, CustomerRelationship Marketing and CustomerSatisfaction as Intervening Variable-AnEmpirical Analysis 

of Bank Customers inMalang City “,Marketing and Branding Research 4(2017) 336-347. 

  Kadri  (2017،)منوذج  :22.2.شكل

 االحتجاجات

 الكلمة املنطوقة

 الرضا الوفاء 

Source: Kadri. (2017).  Op cit. 

 

 جودة مدركة

 جودة متوقعة
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تسويق ، و البنكصورة  من طرف البنك و قد أظهرت النتائج اإلحصائية اليت توصل إليها البحث أبن جودة اخلدمة املدركة و

، صورة الشركة، و املقدمة من طرف البنك اخلدمة املدركة من ودةاجل أن ، وزابئن البنكعلى رضا  تثر أ عالقات زابئن البنك قد

ئهم على وفاالبنك  زابئنثر رضا أبن أ أوضحت النتائج ىل ذلك،إ ابإلضافة. الزابئنعلى وفاء  كان هلا أثرقة مع الزابئن  تسويق العال

 املقدمة من طرف البنك و لخدمةاملدركة لودة اجل على تأثريال قد لعب هو اآلخر دوراً وسيطياً يف الزابئن ببنكرضا  هلذا البنك، و أن

 ئهم للبنك حمل الدراسة.افو  على الزبونالقة و تسويق ع البنكصورة 

 Baroudi (2017)26دراسة  3.12

( و الثقةو  الرضا( و إثنان وسيطية )القيمة املدركة و اجلودة املدركةعلى مخس متغريات اثنان منها مستقلة ) دراسةال حيتوي منوذج

ابلعالمة يف العالقة غري املباشرة  الزبون و ثقتهرضا ل الوسيطيدور حاول الباحث من خالل ذلك النموذج إبراز ال (.وفاءمتغري اتبع )ال

 . (24.2)أنظر شكل .وفاء الزبون للعالمة معالقيمة املدركة  و اجلودة املدركةبني 

                                                           
 80. ص." ابستخدام طريقة املعادالت البنائية ooredooدور سوابق الرضا يف التأثري على وفاء املستهلك: دراسة نظرية و إمربيقية لزابئن العالمة  "(، 2015، )ابرودي 26

اجلودة 
 املدركة

الصورة 
 العامة

 إدارة العالقة
الزابئن مع  

رضا 
 الزبون

وفاء 
 الزبون

 (2017و آخرون )  Karyose: منوذج 23.2شكل.
(2017.) 

Source : Karyose.H, Astuti.W, Ferdiansjah.A, (2017), op cit 
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للعالمة  زبون 200 من و اختبار الفرضيات قام الباحث بدراسة ميدانية على عينة مكونةللتأكد من العالقات بني املتغريات 

ooredoo. قد الطريقة اإلحصائية املستخدمة لتحليل البياانت اجملموعة ابالستبانة كانت طريقة النمذجة ابملعادالت اهليكلية. ل

هلا أثر غري مباشر على رضا الزابئن من خالل الثقة، أما اجلودة املدركة  البحث إىل أن القيمة املدركة من طرف الزابئن ت نتائجتوصل

 يف وفاء الزابئن للعالمة التجارية. . و أن هذا األخري يؤثر أتثري مباشررضا الزابئن شرا علىفتؤثر أتثرياً مبا

 27.(2017و آخرون ) Wuدراسة  3.13

 و التجزئة، ابئع يف الثقة على التكميلية اخلدمة جودة أتثري دراسة يف (2017و آخرون ) Wuمنوذج  الغرض من دراسة تمثلي

جلمع البياانت لبغية التحقق من . توصية تقدمي يف والنية الثقة بني للعالقة الصورة تناسق تعقيد كيفية  لشرح املخطط نظرية استخدام

 ةنمذجطريقة ال ابستخداممت  زبون مبتجر للتجزئة. حتليل تلك البياانت 374منوذج الدراسة قام الباحثني ابختيار عينة مؤلفة من 

 .العاملية صحته من والتحقق البحث منوذج من للتحقق يةاهليكل عادلةابمل

 التكميلية اخلدمة جودة كانت.  لصورةا ةبقمطا و ثقة،ال و ،تكميلية اخلدمة جودة هي الرئيسية املؤثرة العوامل أن النتائج تظهر أ

 ةتوصيتقدمي ال و جزئةالت ابئع يف الزبون ثقة على الصورة لتطابق املعتدل التأثري حتديد مت لقد و .األداء قياس يف رئيسياً  عامالً  ابستمرار

 اثقبة نظرة البحث نتائج وفرت. ة يف صاحله، يف حني أنه مل يتم تسجيل أتثري جلودة البيئة التكميلية )أتثريها مل يكن معنوي(جيابياإل

                                                           
27 -Wu J-J, Hwang J-N, Sharkhuu O, Tsogt-Ochir B, (2017), « Shopping online and off-line? Complementary 

service quality and imagecongruence », Asia Pacific Management Review xxx, PP.1-7. 

 ابجلزائر  (2017ابرودي ): منوذج 24.2شكل.

 

 

 

 

جودة 
 مدركة

 الرضا

القيمة 
 املدركة

 الثقة

 وفاء

 80(، مرجع سبق ذكره. ص.2015، )ابرودي: مصدر
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 جلذب لويةأو  اخلدمة جودة اعتبار التجزئة ابئع على جيب. التجزئة متاجر يف املستهلكني ثقة لتعزيز اخلدمة جودة تقدمي كيفية  حول

  .هبم اخلاصة القنوات متعددة التجارية العالمة لصورة ةطابقم إنشاء إىل السعي و ،الزابئن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جودة اخلدمة

  جودة اخلدمةتكاملية 

 البيئة املادية جودة تكاملية 

 النتائج جودة تكاملية 

الثقة مبتاجر 
 التجزئة 

 نقية تقدمي التوصية 

مطابقة 
 الصورة 

 (2017و آخرون ) Wu: منوذج 2.25شكل.

Source : Wu et al, (2017), op cit 
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 و منوذج البحث الدراسة: فرضيات الرابعملبحث ا

ميكن بناء لبناء النموذج النظري ألي دراسة يتوجب على الباحثني بناء عالقات بني العناصر اليت تسمى ابملتغريات الكامنة. ال 

لفصل األول الذي تناولنا فيه اجلانب النظري ل نااستعراضأي عالقة من دون التأكد منها من الدراسات التطبيقية السابقة. فمن خالل 

إىل الفصل الثاين الذي تناولنا فيه الدراسات  انتقلناللبحث )التعرف على تسويق اخلدمات و التسويق البنكي متغريات الدراسة(، 

)أدبيات الدراسة( اليت برهنت على عالقات بني اجلودة املدركة من اخلدمة، القيمة املدركة، رضا الزبون، الثقة ابلعالمة  السابقة

التجارية، وفاء الزبون، هوية العالمة. على هذا األساس و بناءا على تلك الدراسات سنحاول بناء منوذجنا النظري للبحث، و لكن 

 ذج اهليكلي، منوذج القياس و النموذج العام للدراسة.قبل ذلك سنستعرض معىن النمو 

 : النموذج العام، اهليكلي و منوذج القياس اقرتح منوذج الدراسة 1.4

 منوذج الدراسة الغاية من اقرتح 1.1.4

إن األحباث حول نوااي الشراء لدى املستهلك أخذت عدة أشكال، فمنها من هو وصفي )وصف ظاهرة ما(، و منها من هو 

سابقة(. إن اهلدف  عالقات مت التحقق منها يف دراساتعالقات مفرتضة( و غالبا ما يكون توكيدي )أتكيد  كشايف )استكشافاست

من تلك األحباث غالبا ما يكون احلصول على املعلومات و وصف ظاهرة أو حدث متعلق بسلوك الشراء. و توفر معرفة جيدة 

املنهج تفسريية و/أو تنبؤية، فإن األحباث تشرتك يف نفس  تسويق ابلعالقات. سواءاً كانتضمن ال ملختلف اجلوانب املتعلقة ابملستهلك

الفرضيات". حتاول أتكيد عالقات أتثري أو عالقات سببية بني  االستداليل"، "املنهج االستكشايف" و "اختبار-"االفرتاضي

 . 28املتغريات

اهج اليت تنظر إىل السوق من زاوية املؤسسة بدال من زاوية املستهلك، مما و لطاملا كان الباحثون يف ميدان التسويق مهتمني ابملن

سلباً على أدائها يف السوق و على منهج التسويق ابلعالقات الذي يعترب من أحسن املناهج التنبؤية بسلوك املستهلك.  انعكس

 جتريبية( أكثر من كوهنا وصفية و نظرية. املالحظ أن املناهج املستخدمة يف التسويق ابلعالقات أوضحت أبهنا إمربيقية )أو

                                                           
28 Tounes, A, (2003), op cit. p.177. 
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قائم على وفاء الزبون يف ميدان اخلدمات. هذا النموذج لديه طابع  بتصميم و اختبار منوذجرغبتنا يف هذا البحث هي القيام 

مبرحلة ما قبل  تنبؤي حول السلوك املستقبلي للزابئن، لذلك يصف هذا النموذج و يشرح يف منضور متعدد األبعاد، هذه املرحلة تدعى

املعتمدة على وفاء الزابئن على العديد من املتغريات الكامنة اليت مت استخدامها بنجاح لدراسة النية عملية الشراء. تستند النماذج 

. و مع ذلك يتطلب إستناجتي-افرتاضيالسلوكية لدى املستهلك، و كذلك مت استخدامها لصياغة فرضيات الدراسة. منهجنا إذا هو 

لنوع من املنهج وضع مفاهيم للمتغريات التفسريية املستخدمة يف النموذج: و يتعلق األمر أببعاد جودة اخلدمة املطورة من طرف هذا ا

Parasuraman ( املعروفة بنموذج الفجوات "1988و آخرون )SERVQUAL ،املتمثلة يف االعتمادية، امللموسية "

دمة و هناك الثقة و رضا الزبون ابلعالمة و أخريا وفاء الزبون. تغري اجلودة املدركة للخاالستجابة، التأكيد و التعاطف، كما أن هناك م

 و سنرفق كل العالقات املوجودة بني تلك املتغريات بتأصيل نظري أثبتها من قبل.

    دراسةالنموذج العام لل 2.1.4

أتثري أبعاد جودة بدراسة معمقة مبوضوع البحث ) نقوممن خالل اليت ابلنماذج النظرية  نستعني بناء النموذج العام للدراسة

مبيدان  للدراسات و النماذج اليت أجريتستعرض فيها أدبيات حبيث ن(، خدمات البنك على رضا و وفاء الزابئن ابخلدمات املصرفية

عن طريق جتريبية بدراسة من خالل قيامنا ها قياسو )املتغريات(  ساعدان يف حتديد األبعادكل ذلك أنمل أن ي.  التسويق ابلعالقات

يسمح النموذج النظري للدراسة بتلخيص عالقات سببية بني متغريات الدراسة، فغالباً ما . BADRالبنك مع زابئن  التقصي امليداين

تشري تلك العالقات إىل عالقة ارتباط خطية بني متغريين أحدمها مستقل و اآلخر اتبع. لذلك يتكون النموذج النظري للبحث من 

س متغريات مستقلة: االعتمادية، امللموسية، االستجابة، التأكيد و التعاطف؛ و ثالثة متغريات وسيطية و يتعلق األمر ابجلودة مخ

 املدركة من اخلدمة، رضا الزبون ابلعالمة و الثقة و أخري متغري اتبع و هو وفاء الزبون للعالمة. 

مسة من املفرتض أن يكون هلا أثر مباشر على اجلودة املدركة من طرف أن املتغريات املستقلة اخل 26.2يتضح من خالل الشكل

. و أن وفاء الزابئن للبنك BADRالزبون للعالمة. كذلك هذه األخرية نفرتض أن يكون هلا أتثري على رضا الزبون و ثقته ابلبنك 

BADR ي من عالقات مفرتضة بني متغريات الدراسة.النموذج النظر  يتأثري ابلرضا و ثقة الزبون. بناءاً على تلك االفرتضات يتمثل 

 هو عبارة عن منوذج يظهر جمموعة من العالقات السببية بني جمموعة من املتغريات الكامنة. 25.2إذا الشكل 
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ج ، ضمن هذا النموذ BADR كللبنالزبون وفاء ظاهرة من جمموعة من العالقات السببية املفسرة ل يتألفالنموذج النظري إذا 

مرتكزة على إطار نظري أو مالحظات إمربيقية قام هبا ابحثني  بفرضيةالذي يسمى أيضاً بنموذج التحليل تكون كل عالقة مدعمة 

إجتاه العالقة املوجودة بني املتغريات الكامنة  املعرب ( السببية)الرابطة  املسار رابطةنتظر منا التأكد منها. تبني لنا و ت ،وضوعهذا املحول 

  .ملتغرياتا تلكأبسهم عريضة، عن عالقات سببية مباشرة املوجودة بني  26.2يف الشكل عنها 

إىل أن األبعاد اخلمسة للجودة تؤثر بصورة غري مباشرة على وفاء الزبون للبنك   اقرتحناهكذلك يوحي النموذج النظري الذي 

BADR  لبنك املدركة، رضا الزبون و ثقته اب لجودةلمن خالل التأثري الوسيطيBADR عموما يتكون النموذج العام للدراسة .

 من منوذج هيكلي و منوذج القياس.

 النموذج اهليكلي -أ

فيما بينها. تلك املتغريات منها من يلعب دور املتغري املستقل  سببيةعن جمموعة من املتغريات الكامنة اليت تكون يف عالقة يعرب 

(؛ و EMPH( و التعاطف )SAFEالتأكيد ) (،RES(، االستجابة )TANG(، امللموسية )FIABاالعتمادية )على غرار: 

 منوذج الدراسة :26.2شكل.

 6.ف

 االعتمادية

 الثقة

 ةيامللموس الرضا

 االستجابة

 التأكيد

 التعاطف

 1.ف

 2.ف

 3.ف

 4.ف

 5.ف

 الوفاء
 7.ف

جودة 
 مدركة

 9.ف

 8.ف
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( و أخري وفاء الزبون CONF( و الثقة )SATIS(، رضا الزبون ابلعالمة )QUALالدور الوسيطي: اجلودة املدركة من اخلدمة )

 .(FID) للعالمة

 منوذج القياس -ب

اليت  املشكلة للنموذج اهليكلي ابستخدام فقرات االستبانةيف إعطاء تعبري كمي للمتغريات الكامنة  منوذج القياس يساهم

  سنستعرضها يف الفصل املوايل.

 فرضيات الدراسة 2.4

إن فرضيات الدراسة كما سبق و قلنا هي عبارة عن افرتض حالة تنبؤية عن عالقات سببية بني متغريات، بشرط أن تكون تلك 

صياغتها يف شكل منوذج نظري للبحث. على هذا األساس غالباً ما يلجأ الباحث إىل  العالقات قد مت التأكد منها سابقاً، على أن يتم

التحقق من صحتها او نفيها، لذلك و بناءا على دراسات ميدانية )التطبيقية( سابقة  أجريت بنفس اجملال، سنقوم ابقرتاح فرضيات 

ل الدراسات التطبيقية السابقة اليت تناولناها يف الفصل اليت قبل صياغتها نتأكد منها من خال [9]البحث اليت يبلغ عددها تسعة 

 الثاين.

 الزبونمن طرف  املدركة و جودة اخلدمة SERVQUALمنوذج العالقة بني أبعاد  1.2.4

 املتمثلة يف SERVQUALوفقاً للدراسات األدبية السابقة اليت تطرقنا إليها يف املباحث السابقة أن األبعاد اخلمسة لنموذج الـ

أو التأكيد( و التعاطف هلا أتثري طردي على اجلودة املدركة من طرف الزابئن. و من عتمادية و امللموسية و االستجابة و األمان )اال

 و DeMoranvilleمن توصلت إىل أتكيد تلك العالقة يف امليدان املصريف على غرار: دراسة بني تلك الدراسات 

Bienstock (2003) دراسة ؛Roses ( يف الربازيل؛ دراسة 2009) و  آخرونAydemir و Gerni (2011) يف 

   و Fragosoدراسة  و أيضاً  Trujillo (2013)و  Veraدراسة  ( يف الفليبني؛2012)  Zalatarدراسة ؛ تركيا

Espinoza (2017يف املكسيك ) دراسة و منها من أتكد من تلك العالقات يف قطاعات اخلدمية الصحية و خنص ابلذكر؛ :

Purcarea ( يف القطاع الصحي برومانيا؛2013و آخرون )  دراسةSubchat Untachaia (2013 )دراسة يف بتايلندا؛ 

Li  يف الصني؛ دراسة (2015) آخرون و Mohebifar, مثل دراسة  خدمات الطريان؛ قطاعات يف إيران (2016) آخرون و
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Leong  ( مبطار كواالالنبور؛2015وآخرون ) ( يف ا2016عياد ) ،دراسة جلزائرFarooq ( 2018و آخرون)  مباليزاي؛ و

 . ( يف اجلزائر2018دراسة انيلي و وحياين )قطاع خدمات االتصاالت على غرار دراسة: 

الفرضيات اخلمس التالية اليت تفرتض ان أبعاد جودة اخلدمة تؤثر إجيابياً على  اقرتاحبناءا على هذه الدراسات السابقة ميكننا 

 كة من طرف الزبون.اجلودة املدر 

 ؛الزبون من طرفاعتمادية تؤثر إجيابياً على اجلودة املدركة من اخلدمة  :1ف.

 ؛ملموسية تؤثر إجيابياً على اجلودة املدركة من اخلدمة من طرف الزبون :2ف.

 ؛الزبون من طرفإجيابياً على اجلودة املدركة من اخلدمة  االستجابة تؤثر :3ف.

 ؛الزبون من طرفاً على اجلودة املدركة من اخلدمة أتكيد تؤثر إجيابي :4ف.

 ؛الزبون من طرفالتعاطف تؤثر إجيابياً على اجلودة املدركة من اخلدمة  :5ف.

 رضاشعوره ابلو  الزبونالعالقة بني اجلودة املدركة للخدمة من طرف  2.2.4

ن هي كثرية جداً، من بني الدراسات النظرية نذكر: إن الدراسات اليت أثبتت وجود عالقة خطية بني اجلودة املدركة و رضا الزبو 

Anderson  (؛ 1994)و آخرونBigné   (؛ 1997)و آخرونChurchill  وSuprenant (1982 ؛)

Cronin  وTaylor (1992 ؛)Cronin  (؛ 2000)و آخرونDe Ruyter  (؛ 1997)و آخرونEkinci 

(؛ 1999) oh(؛ 1996) Liorens(؛ 1996)و آخرون  Leunissen(؛ 1996)و آخرون  Fornell(؛ 2003)

Oliver (1993 ؛)Rust و Oliver (1994 ؛)Shemwell  (؛ 1999)و آخرونSwan و Bowers 

 و Harris دراسة. كما أن هناك دراسات ميدانية من أثبتت هذه العالقة مثل: (1989)و آخرون  Woodside( و 1998)

Goode  (2004)  دراسة يف الوالايت املتحدة؛González دراسة ؛ يف إسبانيا (2007) و آخرينArikan  وGuner 

و آخرون  Karyoseدراسة  ابجلزائر؛( 2017) إبيران؛ قادري Riasi (2016) و Ansariدراسة  ؛ يف تركيا (2012)

 بناءا على ما تقدم نقرتح الفرضية السادسة التالية: Baroudi (2017.)( مباالنج و دراسة 2017)
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 .ابخلدمة املقدمة من طرف العالمة التجاريةؤثر إجيابياً على رضا الزبون ت من اخلدمة دركةاجلودة امل :6ف.

 ابلعالمة ثقة هذا األخريو  الزبونالعالقة بني اجلودة املدركة للخدمة من طرف  3.2.4

على الرغم من قلة الدراسات  تؤثر اجلودة املدركة للخدمة من طرف الزبون أتثري مباشر على ثقة هذا األخري ابلعالمة التجارية و

بناءا على ما تقدم  .(2017و آخرون ) Wu؛ Goode  (2004) و Harrisدراسة اليت أوجدت هذه العالقة خنص ابلذكر: 

 نقرتح الفرضية السابعة التالية:

 .ابخلدمة املقدمة من طرف العالمة التجاريةالزبون  ثقةؤثر إجيابياً على ت اجلودة املدركة :7ف.

 هلا وفائهو ابلعالمة  الزبونالعالقة بني رضا  4.2.4

وفقاً للعديد من الدراسات النظرية و التجريبية يؤثر رضا الزبون أتثري مباشر على وفائه للعالمة و من بني الدراسات اليت أكدت 

 ariffدراسة  ؛ Guner (2012) و Arikanدراسة ؛ Goode  (2004) و Harrisدراسة  على هذه العالقة ما يلي:

 و Ansariدراسة  (؛ 2014و آخرون ) Fierroدراسة ؛ Segoro (2014) و Ningsihدراسة ؛ (2013) و آخرون

Riasi (2016) دراسة  ؛Ansari و Riasi (2016) دراسة ؛Kadri (2017)  ابجلزائر؛ دراسةKaryose  و آخرون

 ثامنة التالية:بناءاً على ما تقدم نقرتح الفرضية ال .Baroudi (2017)( و دراسة 2017)

 .وفائه هلاؤثر إجيابياً على رضا الزبون ابلعالمة التجارية ت :8ف.

 هلا وفائهو ابلعالمة  الزبونالعالقة بني ثقة  5.2.4

التجارية فإن ذلك سيكون له أثر مباشر على وفائه هلا. و من بني تلك الدراسات  الزبون الثقة اجتاه العالمةعندما تتكون لدى 

؛ Segoro (2014) و Ningsihدراسة  ؛Goode  (2004) و Harrisدراسة  ى هذه العالقة جند:اليت أكدت عل

 بناءا على ما تقدم نقرتح الفرضية السادسة التالية. .ابجلزائر (2015قريش )دراسة 

 .وفائه هلاؤثر إجيابياً على ثقة الزبون ابلعالمة التجارية ت :9ف.
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 الفصل الثاين اخلامتة

على اجلودة املدركة من اخلدمة  Servqualالفصل استنتجنا األمهية اليت يكتسبها قياس أثر أبعاد منوذج هلذا  من خالل تناولنا

يف القطاع املصريف و خمتلف قطاعات اخلدمات. و كيف أن الزبون خالل إدراكه ألداء اخلدمة أيخذ بعني االعتبار امللموسية، و 

طف. كما استنتجنا أن العديد من الدراسات اليت أجريت يف العديد من بلدان العامل من االعتمادية و االستجابة و التأكيد و التعا

 ابخلدمات املقدمة من طرف العالمة و ابلتايل على وفاء الزابئن. توصلت إىل أن اجلودة املدركة للخدمات تؤثر يف ثقة و رضا الزابئن

ة املتغريات املدروسة يف التأثري على رضا الزبون و احملافظة على وفائه على هذا  األساس نقول أن مناذج تلك دراسات قد أثبتت فعالي

بناءا ملا سبق ميكن القول أن أبعاد منوذج أطول مدة ممكنة، كما أثبتت إمكانية تطبيقها يف القطاعات املختلفة للخدمات. 

ق املؤثرة يف اجلودة املدركة ( ميكن أن يكون من السواب1988و آخرون ) Parasuramanاملطورة من طرف  SERVQUALالـ

 و الرضا و ثقة الزابئن ابخلدمات املقدمة من طرف املؤسسة و تتمكن بذلك هذه األخرية من كسبه أطول مدة ممكنة.

 



 
 

 لثالثاالفصل 
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 الفصل الثالث مقدمة

قيق حمربيقي )التمنهجية البحث مبا يف ذلك األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار املنهج اإلمن خالل هذا الفصل إىل عرض  نسعى

ستنتاجي". كذلك سنوضح من خالل الفصل عملية اإل-امليداين للفرضيات( و السبب الذي دفعنا إىل اختيار املنهج "االفرتاضي

و نستعرض كذلك انية جملتمع الدراسة و كيفية اختيار العينة اليت من املفرتض أن تكون معربة عن اجملتمع الذي أخذت منه. املعاينة امليد

مث سنتطرق إىل شرح التحليل االستكشايف و أداة القياس املمثلة يف استبانة اليت أنمل أن تساعدان يف مجع البياانت عن العينة املدروسة. 

مث ننتقل إىل تقدمي طريقة مه خصوصاً فيما يتعلق بتصفية البياانت اجملموعة من الفقرات غري صاحلة للدراسة. الفائدة من استخدا

تفيد يف قياس العالقات السببية بني املتغريات املدروسة حبيث يكون ذلك بصورة متزامنة. مث يف  النمذجة ابملعادالت اهليكلية اليت

 لعينة املدروسة.األخري خنتم بعرض خصائص و مواصفات ا
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 شرح املنهجية االمربيقية للبحث: األولاملبحث 

. املعتمدة العينات اختيار طريقةالذي تبنيناه يف البحث و كذلك  خطوات املنهج االمربيقية عن اإلبالغ إىل البند هذا يف هندف

 املدروسة، وذلك عينة تشكيل يف التجانس ةمقارنإىل  كما يقودان البحث.  الذي يقومون جبمع البياانت احملققون تكوين يرافقه هذا

 .البياانت مجع طريقة إىل ابإلشارة البند هذا خنتتم. العينة املختارة جودة مدى ليحللت

 األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار املنهج االمربيقي 1.1

 مجع و النظرية اجلوانب لربط ليةعمال السرتاتيجياتا تستخدم و .امليدانرضية أب النظرية اجلانب يهتم بربط التجريبية املنهجيةإن 

إىل أهنا تتمثل ( 258 و 86 و 48 ص ،1996. )Wacheuxأشار  يف نفس السياق. املنهجية اخليارات خالل من البياانت

 .1املعلومات مجع و للمراقبة املعتمدة األدوات و املنطق ومعينة  مبسألة املتعلقة احلقائقيف فهم 

 كل األمور اليت متكنه من  حرية و بكل ختيارابال القيام أو اخلاصة منهجيته بناء للباحث ميكن ،Wacheux (1996) لـ وفقا

 . قيوده و أهدافه له حتقق أن جيب ،للبحث التجرييب و البحثي للهدف ابلنسبة خاصة. مشروعه حتقيق األهداف املنوطة يف

 تعددةذو السالمل امل االستبيان من نوع قياس دواتأ اءمتكن من بن طريقة g.a. Churchill (1979)  طورو لقد 

(échelles multiples)  . هذا. املرتتبة عنها النتائج صياغةكذلك   و على ما هي عليه احلقائق فهم املمكن من جيعل لكذكل 

 مناقشة تتم حيث البشرية، رداملوا إدارة يف أقل بدرجة و التسويقية، التخصصات يف اإلدارة علوم يف األول املقام يف يستخدم النهج

ك ِّن ،الدراسات من النوع هذا يف. السلوكيات و املعتقدات و املواقف و االدراكات و الصور  اليت الصعوابت تقليل من الطريقة هذه متم

 .القياسات يف املوثوقية و (Dimensionnalité) البعد مشاكل وكذلك االستبياانت يطرحها

 ندرس ألننا اليت حنن بصدد القيام هبا ألحباثل اجملال يفسح Churchill (1979) جهن أن Tounes (2003)لـ  وفقاً 

املدركة من  اجلودة إن الفقرات اليت حيتويها االستمارة تتعلق. ميكن قياسها ال اليت و ،(وفاء الزبون) مباشرة مالحظتها ميكن ال ظاهرة

                                                           
1 -WACHEUX F, Méthodes qualitatives et recherche en gestion, Editions Economica, Paris, 

1996, 290 p. Cité par Tounes, A, (2003), p.21 
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و أيضا الفقرات اليت تقيس  ن اخلدمات املقدمة من طرف موظفيهكذلك رضاهم ع  و مدى ثقتهم ابلبنك و Badrطرف زابئن البنك 

 درجة وفائهم له.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف أهم املتغريات
 سةترمجة أسئلة البحث إىل متغريات مقا

 صالحية احملتوى 
 التصفية

 حذف، تعديل و توليد فقرات
 املسح النوعي مع ابحثني و متخصصني مبجال التسويق

 مجع البياانت

 زبون ابلبنك بدر من خمتلف األنواع 268موجه لـ استطالع

 .. الفالحني، مقاولني، جتار، موظفني، حرفيني، الوظائف احلر،

 SPSS.22حزمة الدراسة ابستخدام تشفري متغريات 

 تصفية الفقرات قياس اعتمادية )ألفا كرونباخ( 
 )التحليل العاملي( اختبارات صالحية الفقرات

 Statistica.08حزمة  ابستخدامتشفري متغريات الدراسة 

 اختبار التوزيع الطبيعي، التشبعات العاملية، معامالت االحندار

 مناقشة النتائج، التحاليل و اختبار الفرضيات

 تبار التوزيع الطبيعي، التشبعات العاملية، معامالت االحنداراخ

 االمربيقي: مراحل البحث 1.3شكل.
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اجلودة املدركة االمجالية و   على تؤثر (Servqualأبعاد جودة اخلدمة )أبعاد  كانت  إذا مما التحقق هو البحث أهداف أحدمن 

 مع ا الوفاءهذ و يكون من املناسب أيضاً دراسة. م يف وفاء الزابئن للبنككذلك الثقة و الرضا ابخلدمات املقدمة الذين يؤثرون بدوره

من خالل التقصي امليداين مع رجال األعمال، التجار،  التجرييب بروتوكولنا قمنا يف و لقد. األنواع املختلفة ألفراد عينة البحث

 احلرفيني، املتقاعدين، .....

السياقات  مواجهة هو اهلدف منها هنائية و ليست خاصة حتليل طريقة األساس يف هي ثنا،حب حالة يف اليت تبنيناها االسرتاتيجية إن

 .و إن أمكن القيام بشرحها احملتملة االختالفات على الضوء لتسليط التشابه أوجه بعض مع املختلفة للبحث

 ال لتقييمها، و احلجج ناصرالع بتقدمي (86ص. ،1996) Wacheux ينصح الباحث  التجرييب، املنهج القيام ابختيار بعد

 .1.3املوضح يف الشكل. ختطيط املنهج االمربيقي ميكن و ذلك. 2اجملال هذا يف التحقيق امليداين شروط حتديد خالل من سيما

 التجرييب الربوتوكول يف ذلك من أبعد إىل املضي قبل. ملموس بشكل العملية االسرتاتيجيات شرح إىل البند هذا من هندف

إن  و كما سبق و قد أشران سابقاً . الكمي ابملنطق املقرتن االستنتاجي النهج اختيار على الشرعية و إضفاء تربير علينا بجي للبحث،

على هذا األساس يف . عملنا سياق مع تتناسب يوصي ابلقيام بتعديالتg.a. Churchill (1979 ) املنهج الذي اقرتحه

املتغريات  أوالً  نعرض منهجية، و لكن ألسباب. (Validitéو مرحلة التحقق ) ستكشافيةاال املرحلة بني منيز الدراسة اليت نقوم هبا

 املواصفات نظهر أن نريد. حتليل عالقات االحندار املتواجدة فيما بني املتغريات قبل االستبيان، االجتماعية الدميوغرافية املوجودة يف

 .يتصف هبا أفراد العينة املدروسة اليت( نوات التعامل مع البنكاجلنس، العمل، مكان االقامة، األجر و عدد س) املختلفة

 النوعية املنهجاختيار  2.1

 هناك املنهج الكمي و املنهج النوعي، و مبا أننا نتعامل مع متغريات نوعية ال ميكن قياسها اخرتان املنهج النوعي.

 .البحث أهداف تربير 1.2.1

 :اليت تتمثل فيما يلي البحثية، افناأهد لتحقيق طريقة أفضل النوعي النهج بدا

 ؛BADRلدى زابئن البنك  وفاء وجود عدم أو وجود عن الكشف -

                                                           
2 -Wacheux F, (1996), Méthodes qualitatives et recherche en gestion, Editions Economica, Paris, 290 pages. Cité 

par Tounes, A, (2003), p.211 



 الفصل الثالث: منهجية الدراسة

88 

 

 ؛BADRطرف زابئن البنك  املدركة االمجالية مناجلودة  تشكيلاملسامهة يف   األساسية األبعاد وصف و حتديد -

 ؛BADRنك اليت تقف وراء إحساس الزابئن ابلثقة حنو الب الكامنة السوابق حتديد -

 ؛BADRابلبنك  الوفاء من خالل إبراز الدور الوسيطي للرضا الزابئن مكوانت عن التعبري حتليل -

 و يناعملاب هتتم طريقة إىل تشري هيف .اجملتمع املدروس سلوك و الوصفية البياانت حتلل و تنتج أن النوعية للطرق ميكن الواقع، يف

 أو األرقام رفض دون من قياسها؛ يصعب اليت البياانت مع تتعامل و طبيعية بيئة يف ينةمع اجتماعية ظاهرة ات املسجلة عنالحظامل

 .اإلحصائيات

 يف. ائعقالو  بني يربط الذي االجتماعي الفاعل سلوك من معيًنا جانًبا تشرح اليت العوامل معرفة هو إذاً  النوعي البحث من اهلدف

 إىل ابإلضافة بيئتهم، إىل املمثلون ينسبها اليت املعاين أو العمليات على فيه كزير  تفسرييً  منوذًجا الباحث يستخدم السياق، هذا

 معىن فهم و الطولية، الظواهر من ديناميكية مراقبة تعزز هناأل ،معينة مزاي هلا نوعيةال ساليباأل عملنا سياق يف ،لذلك .تفسريهم

 قوية و سياقية فهي. 3(Usunier  ،2001) جديدة ممفاهي أو نظريت توليد يف املسامهة و السلوكيات، و القرارات

(Wacheux  ،1996) .و البياانت، مث األرض إىل للوصول الشخصية و السلوك و العالقات مهارات النوعي البحث يتطلب 

 الطرقتنص على أن  ،Hlady-Rispal (2002) هبا استشهد اليت Maanen (1983) نإف. كافية  لفرتة هناك البقاء

 يقال". الظواهر اجتاه مع لتتفق أعم، بشكل و رتمجةال فرة،يشال فك وصف، إىل هتدف اليت التفسري تقنيات من جمموعة" هي النوعية

 على تنطوي اليت الفرضيات بعض صحة من التحقق من بدالً  الظواهر، و اإلدارة حاالت معىن لفهم تسعى أهنا حيث من" شاملة" أهنا

 .4املتغريات من قليل عدد

 غري و التفسريية النظرية البىن من املعىن فهم إىل النوعية األساليب تسعى ،(15، ص.1996) Wacheux إىل ابلنسبة

 وقوع كيفية  و سبب فهم شيء كل  قبل هو النوعي البحث عملية تنفيذ إن: "املكان و الزمان سياق على صالحيتها تعتمد. اإلمسية

                                                           
3 -Usunier, J-C. (2001), Introduction à la recherche en gestion. Paris : Economica, 272 p. cité par Garlonn 

Bertholom, (2011), op cit. p.214. 

4 -Hlady Rispal, M. (2002), La méthode des cas, application à la recherche en gestion. Bruxelles : De Boeck 

Université, 250 p, cité par Garlonn Bertholom, (2011), op cit. p.214. 
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، ,Corbinو Strauss) الفاعلة اجلهات خربة على اعتمادا املشاكل لفئات النوعية األساليب تربر ".حمددة مواقف يف األحداث

 الوظائف و االجتماعية، والتفاعالت احلياة، اتريخ و السلوكيات، على خاص بشكل اهتمامهم النوعيون الباحثون يركز(. 2004

 اإلدارة علوم يف البحثية املشاريع ألن لالهتمام إاثرة أكثر إهنا (.Wacheux  ،1996: 32) االجتماعية احلركات أو التنظيمية

. معها والتعامل احلقائق لفهم الوسائل الفاعلة اجلهات وإعطاء املنظمة، يف االجتماعية الظواهر وشرح معرفة يف الرغبة من جزء هي"

"(Wacheux ،1996.36، ص) 5. 

 الكمية الدراسات أن تقدنع (،264، ص.2003) Huberman و Miles و Maxwell (1984) اقتداءا بـ أخريا، و

 كثب،  عن الذي يقام فيه البحث سياق يفحص الذي النوعي، التحليل" الواقع، يف. سببية عالقات إقامة على القادرة الوحيدة ليست

 ،الزمين البعد عزل ميكنه ، ومستمر بشكل حملي نهكما أنه يتميز إب.  البسيط االرتباط فحص جمرد ويتجاوز ،هآليات حيدد أن هميكنو 

 إلجراء جيًدا جمهزة وهي. يف الدراسة النظر إعادة طريق عن أو املباشرة املالحظة طريق عن إما (ذلك سبق ما كل  بوضوح تظهر حبيث)

 .6"العمليات و املتغريات بني متعددة تكرارات

 املنهجية، الطريقة هبذه للتحقيق متاماً  قابالً  لنا يبدو لوفاء الزابئن للبنك احمللية األسباب شرح من اهلدف إنعلى هذا األساس 

 .STATISTICAو  SPSSابستخدام  حتليلها طرق و مجعها طريقة و البياانت، اختيار يف الربوتوكوالت بعض احرتام شريطة

 امليدان خالل من تربيرال 2.2.1

 يف جمال اخلدمات )البنوك(الدراسات السابقة للزابئن  تأظهر فقد . نوعيال للمنهج اختياران عززت ما سرعان امليدان خصوصيات

 يثحب الدراسات االستقصائية أشكال من شكل هو تقصي وفاء الزابئنإن . الكمية االستبياانت استخدام املستحيل من سيكون أنه

االستمارة للزابئن الذي يستحيل الوصول إليهم  إعطاء يتم و .لطرح فقرات االستبيان على املستجوبون فردي بشكل احملققون يذهب

الزابئن  مجيع أن حني يف ،عرضية أو بصورة عشوائية االستبياانت لتوزيع املعتادة ابلوسائل االستبياانت إدارة ميكن ال. كل مباشربش

 .لالختيار املستجوبون ال ميكن الوصول إليهم ابستخدام الطريقة االحتمالية

                                                           
5 Wacheux, F. (1996), Méthodes qualitatives et recherche en gestion. Paris : Economica, 290 p. cité par Garlonn 

Bertholom, (2011), op cit. p.215. 
66 Bertholom, p.215 
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من ال ميكن ان ميتلك كل واحد  هأن حيث للتحقيق، قابل غري اإللكرتوين الربيد أو الربيد طريق عن االستبيان توزيع املعلوم أن

 .كان إبمكاننا بلوغ العينة اليت هلا بريد إلكرتوين  ذلك، مع و على بريد إلكرتوين،املستجوبون 

 القابلة االجاابت تكون أن املمكن من كان  و. وقع اختياران على زابئن البنك نظرا لسهولة الوصول إليهم ذلك، إىل ابإلضافة

 .مقبولة إحصائية دراسات إلجراء كافية  غري ستغالللال

 رد وقت إطالة إىل ذلك أدى و ،االستبياانت على اإلجابة عن عدد من الزابئن إحجام يف يتمثل آخر رئيسي خطر هناك أخريًا، و

زابئن ) لدينا عينة على النظرية القيود و الوقت لضيق نظرا و ،أخرى جهة من اإلجاابت موثوقية خفض و جهة من االستبياانت

 االتصال مرحلة خالل مزاي االختيار ذاهل أن ثبتو قد  .مباشرة النوعية املرحلة إىل االنتقال و الكمي املسح رفض قرران ،(املختلفني

 .قابالتقيام ابمللل املعاينات إلجراء

 .لالستغاللصاحلة  وحدة 268 سرتجاعااستمارة مت توزيعها استطعنا  300 بني مننود اإلشارة أبنه 

 استداليل قائم على النهج النوعي-منهج افتاضي اناخت  سبب 3.1

 التعبري هو االستنتاج. االستقرائي و االستنتاجي املنطق و النوعية و الكمية املقارابت بني اإلدارة علوم يف التقليدي التقسيم مييز

 إىل النظرية ليلاالتح ترمجة و صارمة بطريقة املفاهيم حتديد دبع ،"دقيقة( "أسئلة) سؤال من البدء على ينطوي ،الوضعية عن احلايل

 ههذ صحة إبطال أو لتأكيد تجرييبال تحقيقابل يقوم فيها متثيلية، عينة ختياراب ذلك، بعد الباحث، يقوم ."لالختبار قابلة" فرضيات

 عالقات و خصائص التفسريية لمتغرياتل كانت  إذا ما حتديد إىل كمي،  بنهج مقرتان ،ستنتاجياإل-االفرتاضي املنهج يسعى .ةاألخري 

 لسببني ،تنبـًِّئا و توضيحًيا طابًعا منحه أجل من وفاء الزبون حتديد مكوانت هو البحث من الرئيسي اهلدف. النموذج قبل من متوقعة

 :النهج هذا اختيار ريتفسميكن من خالهلما  نيرئيسي

 .أثر اجلودة املدركة، الرضا و الثقة على وفاء الزبونة اليت عاجلت الدراسات النظرية و التطبيقي وفرة هو األولالسبب 

 شكل يف استبياانت خالل من جتريبياً  هاقياس مت دراسات حملية تناولت حمددات وفاء الزبون، وجود يف حجته جيد الثاين السبب

و  احملددة االحتياطات اختاذ و ثقافيةال االختالفات االعتبار يف األخذ مع ،Likertعنها ابستخدام سلم  اإلجابةفقرات يتم 

 .اجلزائري السياق يفخصوصيات معينة تتميز هبا الدراسات 
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 Churchill (1979) مع منهج دراستنا يفيتك 4.1

 فقط تنطبق منهجية"  إنه. خطوات عدة يف متعددة مقاييس تعريف مبثابة الطريقة هذه اعتبار ميكن Tounes (2003)وفقاً لـ

 حيث مقاييس تطوير من الطريقة هذه وتتكون...  املستويت متعددة أو املتعددة ابملواقف اخلاصة املقاييس تطوير و ءإنشا عملية على

 (114-113، ص.ص.,ROUSSEL ،1998 و   IGALENS ) "واحد مؤشر بقياس فقرات عدة تقوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصفوفة متعددة األساليب، متعددة املراحل
 الثباتمعيار 

 (construction) املكونةحتديد نطاق 

 توليد عينة من الفقرات

 مجع البياانت

 تصفية املقاييس

 مجع البياانت

 ماديةقياس االعت

 قياس الصحة

 املعامالت و التقنيات املوصى هبا

 األحباث األدبية

 األحباث األدبية
 جتربة التحقيق
 أمثلة عن التحفيزية التوضيحية
 جمموعات التكيز

 معامل ألفا

 متوسط و إحصائيات أخرى
 تلخيص توزيع النتائج

 تطوير معايري

 أفضل: اإلجراءات املقتحة لتطوير تدابري 2.3.شكل

Fig. Suggested procedure for developing better measures 
Source : G.A. CHURCHILL, (1979 ),. p. 66, op cit. Tounes A, p.213, op cit 
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 كبريا  جداليف هذا الصدد أبن ( 1997) و آخرون Evrardو  (49، ص 1998) Roussel و. Igalens و قد أشار

و أضاف هؤالء الباحثني أنه . املوقف مقاييس مع استبيان خالل من مجعها مت اليت البياانت نتائج التجرييب و عن املنهج دار حول

. شروع حبثنام ملعاجلة خاص بشكل مناسبة Churchill (1979) طريقة. و املوثوقية البعد أخطاء إىل النتائج هذه ختضع ما غالًبا

 السياق يف أحباث وجود عدم ابإلضافة إىل ذلك. الفقرات متعددة سالمل يف( املفسرة و املفسرة) املتغريات ترتمجة خصوصاً، أنه قد مت

 .ابلتحقق من منوذج الدراسةلقيام ل أكثر ناتشجعالذي  األمر نامن حاولت قامت ابختبار فرضيات مشاهبة لدراست اجلزائري

 إىل ينقسم و. بنا اخلاص البحث إطار مع تكييفها على ؤكدي يذال Churchill (1979) طريقة تاليةمل الاجل تصف

 ،ةاألخري  ههذ من خطوة كل  فيف. (Validité) الصحة من التحقق و( Exploratoire) االستكشافية: رئيسيتني مرحلتني

الدراسة  بعدما نتطرق إىل منهج .ستبياناال من جزء أو كل  لتعديل االستكشافية املرحلة مع التكرار إجراء ميكن

(Methodologie)  قياس العالقات املتزامنة بني متغريات الدراسة.سوف نستعرض طريقة املعادالت اهليكلية اليت متكننا من 

 االستكشافية املرحلة 1.4.1

 أربع إىل االستكشافية املرحلة تنقسم. سالقيا جودة على جزئياً  سيعتمد إىل فقرات فاهيمامل ترمجة و تعريف ألن مهمة املرحلة هذه

 .القياس سلم تنقية و البياانت مجع ،الفقرات من عينة توليد البناء، جمال حتديد: مراحل

 Spécification du domaine du construit البناء جمال مواصفات. أ

املكوانت  لتعريف تكرس  Churchill (1979) لـ املنهجي اإلطار يف األوىل اخلطوةأن  Tounes (2003)وفقاً لـ 

 اخلطوة يف. املدروسة املشكلة لفهم املفيدة املتغريات و البنيات جمموعة مشولية، الطرق أكثر تحديدب يتعلق األمر البداية، يف. )املتغريات(

 ال األدبيات كانت  إذا اتة من تلك املتغري واحد اقرتاح أو دقيقا، تعريفاو إعطائه  مفسر متغري كل  على اإلبقاء سألةمب ترتبط الثانية،

 ذمن نظر وجهة توفري خالل من البحث توجه أن املفاهيم على جيبأبنه  Grawitz (1996 :348)و قد أشار . عليها توفرت

و  املشكلة، ةسادر ب النظرية اليت قامت التياراتعلى ضرورة استعراض  Churchill (1979) أكد ذلك، إىل ابإلضافة .البداية

 الظاهرة صائصخب املرتبطة األوىل األفكار أتكيد جيب ذلك، بعد. ختياراال عملية ريرب لت و ذلك امنه ةواحد يف تسجيلقامت ابل

 .الفقرات تطوير يف يساعد و دراستها متت اليت للظاهرة أفضل بفهم األخري هذه سمحت. حمددة حاالت حتليل خالل من املدروسة
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 طريق عن مفاهيمنا مجيع حددان لقد. األوىل اخلطوة هلذه تستجيب هبا قمنا اليت الشخصيةالتأمالت  و األدبيات مراجعة إن

 األخرى النظريت رفض انبرر  و نظريال طاراإل معتمدين على طرحنا منوذجنا لقدو  بنا؛ اخلاصة معاين اقرتاح أو املؤلفني الرجوع إىل

 .خرنسبة لنماذج أخرى أو سياق تطبيق آلاب قواعد مبثابة تكون أن ميكن اليت

 Génération d'un échantillon d'itemsالفقرات  من عينة توليد. ب

 تكييفها ميكن و تطويرها مت اليت املقاييس كل  لتحديد الكتاابت على الباحث يعتمد أواًل،. االستبيان مسودة تطوير إىل هنا دفهن

 اهلدف فإن مث، من و. االستكشافية ابملوضوعات يتعلق فيما خاصةً  خاصة، سالمل بناء يتم ما غالباً  و. املتغريات املوجه لقياسها مع

 مسودة يف وضعها مت اليت الفقرات أن ضمان أي ،)الفقرات( املقاييس بنية لتحسني" احملتوى صالحية" اختبار هو اخلطوة هذه من

 إن .7تها يف الدراسةمت استخدامها و التأكد من صالحي مبعىن .خمتلفة جوانب جيد بشكل درست قد املشكلة لقياس االستبيان

سلوك  و عام، بشكل مبجال التسويق خرباء من طرف االستبيان التحقق من سالمة فقرات حالتنا، يف يعين احملتوى صحة من التحقق

 .رجال األعمال و التجار و احلرفيني و املوظفني و غريهم مع مقابالت لذلك أجرينا. اخلصوص وجه على و إدراكات املستهلكني

 بياانتال مجع. ت

 قبل من هبا املوصى اإلحصائي التحليل تقنيات. العينة حجم و االستبيان إدارة الفصل يف الباحث على جيب املرحلة، هذه يف

Churchill (1979)، سيما ال و PCA (ةاألساسيملكوانت ا التحليل)، وفقا هلذا الباحث أن حجم . العينة حجم جزئيا حتدد

 10 إىل 5 من عينةال لذلك جيب أن يرتاوح حجم أفراد إليها، توصلي يرغب الباحث ألناليت  لنتائجل ميةالعل للدقةالعينة يتحدد وفقاً 

 . PCA نفس يفاملستخدمة  فقراتال من أكثر مرات

 Purification de l'instrument de mesure القياس أداة تصفية. ث

 األول التكرار يف. تكراريةال اتعمليال خاللمن  كمياً   القياس الملس بتصفية االستكشافية حلااملر  من النهائية املرحلة هذه تقرتح

 حتديد أي للمقاييس، الداخلي التماسك تضر اليت الفقرات من التخلص يتم امل،العو  بتحليل يقوم و املوثوقية ابختبار الباحث يقوم

 يوفر و الداخلي التناسق على منخفًضا أتثريًا لفقرةل يكون عندما ضروريً  أمرًا البيان تعديل يعد. تعديلها أو واضحة، يةعامل بنية

                                                           
7 -Igalens J, Roussel P, Méthodes de Recherche en Gestion des Ressources Humaines, Edition Economica, 1998, 

207 pages. Cite par Tounes A, p.215. 
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 مجعه، مت الذي املوثوقية اختبار بتقدمي أخرى مرة يقوممث  املناسبة، غري فقراتال إبزالة يقوم الباحث الثاين التكرار يف. مهمة معلومات

لباحث اللجوء إىل ميكن ل ،)الفقرات( لقياسا أدوات تنقية من االنتهاء مبجرد .العوامل حتليل و Cronbach ألفا حتليل ذلك يف مبا

 ملرحلة اإلحصائي التحليل عن فضالً  لبياانت،لالثاين  جمعلل خيضع هذا. األمر لزم إذا االستبيان صياغة من جديدة نسخة استخدام

 .الصحة من التحقق

 من الصحة التحقق مرحلة. 2.4.1

يتوجب على  فإنه التحقق، مرحلة يف يستمر أن جيب الذي يالعشوائ اخلطأ تقليل عن بعيًدا Tounes (2003)وفقاً لـ 

 إىل تقودان مراحل أربع املرحلة هذه ضمت. القياس ألدوات السيئ ابلتصميم املتعلق املنهجي اخلطأ تقليل سألةاالهتمام مب أيًضا الباحث

 :8البحث فرضيات إبطال أو أتكيد

 البياانت مجع. أ

 الباحث على جبتو ي أين احلجم، حيث من. العينة خبصائص نيتعلقم شرطني البياانت من الثانية اجملموعة هذه حترتم أن جيب

 أجل من جديدة عينة اختيار املستحسن منو  تكوينها، من حيث و. االستكشافية املرحلة من 3 اخلطوة يف املوضحة املعايري جتديد

من ) هاعلي حتليالتنا مجيع يناجر أ اليت بياانتال من جمموعةوى ابختيار س نقم مل أشران، أنو  سبق كما.  االجتماعي نضجال آاثر جتنب

 .كاملة  بصورة البياانت مجع تقريبا استحالة و الوقت و السبب يف ذلك يرجع لضيق ؛(خطوات 8إىل  6

 صحةال و االعتمادية تقدير. ب

 ، و ذلك معيزاتمال و تقاربن حيث الم ستبياناال صالحيات استقرار اختبار يف الرئيسي اهلدفيتمثل  املرحلتني، هاتني خالل

 تخلصي أن الباحث على جيب للجداول، الداخلي االتساق و التجانس تضر البنود أن اتضح إذا. أخرى عينة مع و الوقت مرور مع

 منوذج يف يرهاتطو  مت اليت النظرية ابلبنيات أيضا بل فحسب، املستخدمة القياس أبدوات يزيالتم صالحية اختبار يتعلق ال. هنائيا منها

 النموذج يف واحداً  متغرياً  تقيس أن املفرتض من اليت املختلفة العناصر كانت  إذا ما معرفة املمكن من جتعل الصالحية هذه. التحليل

 من صفات له العناصر هذه إليه تنتمي الذي فاملقياس ،اً األمر صحيح هذا كان  إذاو  (.آخرًا متغرياً  ليس و) العنصر هذا فقط تقيس

                                                           
8 -Tounes, A, (2003), op cit. pp.216-218. 
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 التمييزية صالحيته حتتل. البعض بعضها عن مستقل و واضح بشكل النظرية الرتكيبات حتديد يتم نفسه، الوقت يف. التمييز الحيةص

اليت يتم  العوامل حتليل على يقوم األحيان، معظم يفلذلك . االستبيان صحة من التحقق اختبارات يف التحليلي العمل معظم

 .استخدامها يف أغلب الدراسات

 املعايري تطوير .ت

 لتحليالتاب ، كما يقوماالستبيان من مقياس لكل النتائج الباحث حيسب االستبيان، صحة و اعتمادية من التحقق مبجرد

 مع إجراؤها ميكن اليت املقارانت يف أساسية أمهية" املعايري" تطوير يكتسب. اتيالفرض عدم أتكيد أو لتأكيد املناسبة اإلحصائية

 مع يتسق البحوث من معينة متغريات بني الروابط( غياب أو) وجود على هذا األساس إن .الالحقة أو السابقة بيةالتجري الدراسات

 ،(294. ص ،1997) آخرون، و Evrard  أكد حني يف ،ةالسابق على األعمال املرتكزة النظريت الناجتة عن التوقعات و النتائج

 .9)ابتكارها و اختبارها ألول مرة( إنشاؤها يتمفإنه  اليت مت تطويرها اهيماملف من جزء أو جلميع اخلارجية، الصالحيةأن 

 االختالفات االعتبار يف أتخذ أن جيب اليت املقارنة شروط وظيفة هي الصالحية هذه أن Tounes (2003)و قد أكد 

 املستخدمة التقنيات أن و متشاهبة ختبارهاا مت اليت النظرية النماذج تكون أن الضروري من ذلك، إىل ابإلضافة. الثقافية و السياقية

 فإن ابلتايل و الدراسات، لبعض اخلارجية الصالحية ضعف تفسر املقارن التحليل يف الصعوابت هذه. متشاهبة النتائج على للحصول

 .دائما متطابقة تكون ال عليها احلصول مت اليت النتائج

 ملعادالت ايهيكليةاب النمذجة طريقة 5.1

( من أحسن الطرق املستخدمة لقياس SEMبحث الذي حنن بصدد القيام به، تشكل طريقة املعادالت اهليكلية )يف سياق ال

املتغريات اليت ال  يف قياس العالقات بني هذه األخريةتستخدم اآلاثر احملتملة املباشرة و غري املباشرة املوجودة بني املتغريات الكامنة. و 

 ة و ليست كمية. ميكن قياسها أي هلا طبيعة نوعي

 

 

                                                           
9 -Evrard y, Pras b, Roux e, Choffray j.-m, Dussaix a.-m, (1997), Market: Etudes et Recherches en Marketing - 

Fondements, Méthodes, 2ème édition, Edition Nathan, Paris, , 672 pages, cité par Tounes A, (2003), op cit. p.218. 
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 ابملعادالت ايهيكلية النمذجة طريقةأمهية استخدام  1.5.1

تعترب طريقة النمذجة ابملعادالت اهليكلية طريقة إحصائية جديدة لكنها يف األصل تعود إىل النصف األول من عشرينيات القرن 

املعقدة املستخدمة فيها، أما اآلن و مع تطور التكنولوجيا املاضي. يف السابق كان استخدامها نوعاً ما معقد بسبب التطبيقات الريضية 

و الكمبيوتر فاستخدامها أصبح سهال نسبياً نظرا لتوفر الربامج اليت تيسر استخدامها. و لقد تطور استخدام طريقة املعادالت اهليكلية 

( إىل أن هذه 2010ون )و آخر Hair بسبب صعوبته. و قد أشار  1980و  1970بعدما كانت تستخدم بشكل بطيء بني 

 .10نموذج اهليكليالالطريقة حتتوي على فرعني و مها منوذج القياس و 

تكون تتألف من  مؤكدة من طرف دراسات ميدانية سابقةن النمذجة ابملعادالت اهليكلية ال تستخدم إال بوجود قاعدة نظرية إ

)متغريات كامنة(. و يتم التعبري عن مناذج مبسارات  دراسةابل )متغريات مقاسة( و منوذج هيكلي خاصابلدراسة منوذج قياس خاص 

بيانية أين يتم فيها الربط بني متغريين واحد مستقل و آخر اتبع. يف هذا اخلصوص ال ميكن الربط بني هذين املتغريين من دون اإلشارة 

طريقة املعادالت اهليكلية عن طريقة حتليل االحندار  و ما مييز هذه العالقة. أكدتإىل القاعدة النظرية )الدراسات األدبية السابقة( اليت 

ج املتعدد هو تقديرها ألخطاء القياس يف البياانت. وفقاً لطريقة املعادالت اهليكلية أن أخطاء القياس يتم تقديرها هبدف تقدير دقة نتائ

ه الطريقة الباحثني من التقدير اجليد و الفعال و بناءا على ما سبق متكن هذ .11القياس ابلنسبة للمتغريات املقاسة )فقرات االستبانة(

خصوصاً إذا أتلف هذا األخري من عدة متغريات مستقلة و عوامل كامنة مت التعبري عنها مبتغريات  ،لنموذج القياس و النموذج اهليكلي

مالحظتها و ال قياسها،  ( إىل أن املتغريات الكامنة ال ميكن2014و آخرون ) Astrachanأشار  الصدد)فقرات(، يف هذا  مقاسة

 و هنا تربز أمهية هذه الطريقة يف التنبؤ ابلعالقات السببية بني املتغريات الكامنة.

 (Structural Equation Modelling) الغاية من اختيار طريقة املعادالت ايهيكلة: 2.5.1

بني  سببية متعددةمفرتضة تفحص عالقات  و ذلك هبدف يكلة ابملعادالت اهل ةنمذجطريقة ال الباحثني يف استخدام لقد توسع

اترة ، و ةمستقل اترة و ةاتبعخمتلفة اترة ر ادو أالتأثريات اخلطية بني جمموعة من املتغريات الكامنة اليت تلعب  ةعاجلم أين يتم، املتغريات

                                                           
10 - Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. (2010). Multivariate data analysis (7th 

Eds.). NY: Pearson. Cité par Boucif S, (2017), p.83. 
11 -Astrachan, C. B., Patel, V. K., & Wanzenried, G. (2014). A comparative study of CB-SEM and PLS-SEM for 

theory development in family firm research. Journal of Family Business Strategy, 5(1), 116-128. Cité par Boucif, S, 

(2017), op cit. p.83. 
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أدوات صحة  كذلك  السالمة، و و شيئاً فشيئاً بغية قياس صحة الصياغات النظرية استخداماهتاتوسعت جماالت و لقد . أخرى وسيطية

 .هاو ما شاهب املتعددة ، للقياسات اخلطيةاالستبانةمن نوع  القياس

، ألهنا متكن من جهة من املتعدد الطرق الكالسيكية مثل اإلحندار تعد هي األحسن مقارنة معهذه الطريقة  كما سبق و أن أشران

يف إدماج أخطاء القياس يف عملية التقدير أيضاً و من جهة أخرى تساهم  عالقات مرتابطة فيما بينها،لمتزامنة معاجلة تقديرات 

أيضاً على توفري إمكانية التقييم الشامل  بل ،يكلة على اختبار داللة املعامالت املقدرةال تقتصر طريقة النمذجة ابملعادالت اهل. 12مباشرة

 حمدودة، ... اخل، أبهنا يزيالتم، التحليل املتنوع للتباين، حتليل العاملي نموذج املدروس. إضافة إىل ذلك يعد اإلحندار املتعدد، التحليليلل

 جمموعة من املتغريات املستقلة و التابعة. عالقات احندار بنيقياس  تهاعلعدم استطا

من األسباب. على  حول جمموعة ملتغرياتلآلاثر املقدرة للعديد من ا ةاملتزامن اتلقياسالقيام ابمن متكننا يكلة طريقة املعادالت اهل

 ، و ذلك يدفعهالعالمة التجاريةالزبون لتفحص حمددات وفاء  إىل املستهلك كثريا ما تلجأ املؤسساتسلوك  ميدان ضمنسبيل املثال 

ملتبادلة اختبار اآلاثر ا مننفس التحليل  متكننا يف يف هذا اخلصوص فإن طريقة املعادالت اهليكلية ،الزابئن على الوفاء رضا أثرتقدير  إىل

على املتغريات املفسرة بصفة متزامنة، حبيث الزابئن ميكن معاجلة أثر حمددات وفاء إذا (. الرضا و الوفاءبني هذين املتغريين املفسرين )

بل يكون التفاعل بصفة  ،كل حمدد مع متغريات أخرى لوحده  فيها يتفاعلل يةإمكان فيها خيلق وضعية حقيقية و معقدة، ال يكون

عالقات سببية افرتاضية، مبا فيها  ةعداملتزامن ل ابلقياسملعادالت اهليكلة أهنا تقوم اب لطريقة النمذجةمن الوظائف الرئيسية  ذلكل .متزامنة

 بني املتغريات الكامنة. اليت جندها العالقات املتبادلة و الوسيطة

 13يكلةطريقة النمذجة ابملعادالت ايه 1.3.5

من  متكن الباحث حبيثبني جمموعة من املتغريات، موجودة عالقات خطية افرتاضية ترب ختيكلة اهلإن طريقة النمذجة ابملعادالت 

 ،. لذلك يشرتط هذا النموذجمن صحتها مسبقاَ( التأكد)مت  االستنتاجية –لألحباث االفرتاضية  توكيديةدراسات  التأكد من

                                                           
12 - Hair et al, (1998), dans, P Roussel et autres, (2002), Méthodes d’équation structurelles : recherche et application 

en gestion,  édition économica, p.23 

13 - P Roussel et autres, (2002), op cit, pp.15-23 
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يف الدراسات االستكشافية  هذه الطريقة ال ميكن استخدام ة. لذلكمتين قاعدة نظرية أي" أصلأبن تكون للعالقات املختربة " أوالً 

 ؛ميدانية تناوهلا من قبل يف جمال دراسةمت  يسبق و أنكتشاف عالقات جديدة مل اب  تسمح اليت

يكمن  ادورهحبيث كيدية، و من الطرق الت جمموعةأنه على  1980يكلة منذ نشأته سنة ابملعادالت اهل النمذجة استخدام يعداثنياً، 

جيب على الباحث أن ( البياانتهذه األداة )حتليل  استخدامقبل  لذلك، نظريو جمال  عالقات افرتاضيةيف مساعدة الباحث يف أتكيد 

 ؛ببناء شكل يوضح فيه العالقات السببية ذلك ، مث يقوم بعداليت تعرضت هلا األدبيات النظريةيتأكد من 

  ؛لقياساإىل منوذج هيكلي و منوذج  يتم حتويل شكل العالقات اخلطية اً اثلث

  ؛ختيار نوع مصفوفة املعلومات و اختيار النموذج املقرتحاب القيام اً رابع

  أي العالقات بني املتغريات؛ تقييم تعيني النموذج اهليكلي يتم يف املرحلة اخلامسة

 ا من ميدان الدراسة(؛االمربيقية )مجعه البياانتمع  النظري النموذج ةطابقميتم تقييم جودة سادساً، 

إذا مل  الدراسة نموذجالتغيري ب إذا تطلب األمر القيام شرح و حتليل النتائج املتحصل عليها او فيهااملرحلة السابعة يتم و األخرية 

 ؛مرضيةجيدة و نتائج  على نتحصل

 بذلك تغريات يف نفس التحليل، فيعاجلعالقات موجودة بني العديد من املابختبار  ابملعادالت اهليكلية تسمح النمذجة طريقة إن

حتليل مجلة من من يف نفس الوقت ميدانياً، كما تسمح هذه الطريقة مت التأكد منها هلا أصل نظري و العالقات السببية اليت  من مجلة

منهج موذج العام يف و يتكون الن أو متبادل. واحد ذه العالقة اجتاههل سواء كان (مستقلة و اتبعة)العالقات اخلطية بني متغريات 

القياس )مسي هبذا اإلسم ألنه يساهم يف قياس املتغريات الكامنة املشكلة ملعادالت اهليكلية من منوذج هيكلي و منوذج اب النمذجة

 سببيةة للنموذج اهليكلي ابستخدام املتغريات اجللية(، حبيث يعرب النموذج اهليكلي عن جمموعة من املتغريات الكامنة اليت تكون يف عالق

 .14 فيما بينها

                                                           
"، أطروحة دكتوراه متت مناقشتها جبامعة أيب بكر لعالمة جازي: ا طريقة املعادالت اهليكلية مع زابئن دراسة املكوانت املؤثرة على وفاء الزبون: تطبيق (، "2010بن أشنهو س م، ) 14 

 .221بلقايد، تلمسان. ص.
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تلخص على أساس مناذج و ذلك  يف الدراسة، بني املتغريات املختربةاملوجودة هذه الطريقة بدراسة هياكل العالقات  تسمح

دراسة أتثريات بهذه الطريقة أيضاً  تسمح لناالتباينات املشرتكة. اإلرتباطات و ابستغالل مصفوفات  كذلك  عالقات سببية افرتاضية، و

إمكانية فحص املتغريات الوسيطة ابلنسبة  الطريقةتوفر لنا هذه كما .  من املتغريات أخرى ةموععلى جمكة جملموعة من املتغريات مشرت 

على تركز . و أخرياً طرق حتليل املعلومات (ابلنسبة لآلخرين)و اليت تتعلق ابملتغريات املستقلة  ،نموذجال ضمنللعديد من العالقات 

 ابملتغريات الكامنة. تسمىالحظة اليت املبني املفاهيم غري  املوجودة بعيةتقدير عالقات الت

 15يكلةابملعادالت ايه النمذجة طريقة اليت ترتكز عليهاأنواع املتغريات  1.4.5

لعالقات مبا فيها ا متعددة املتزامن لعالقات سببية افرتاضية التشخيصملعادالت اهليكلة يف اب لطريق النمذجةالرئيسي الدور كمن ي 

يف ميدان العلوم اإلقتصادية هناك العديد من املتغريات اليت يصعب مالحظتها أو قياسها  أيضاً الوسيطة بني املتغريات الكامنة.املتبادلة و 

ن مباشرة )أبداة القياس( و ابلتايل تشرتط طرح افرتاضات إلمكانية دراستها. يف هذا الصدد يشري املتغري الكامن إىل متغري غامض م

الصعب قياسه، لذلك غالباً ما يتم اللجوء إىل متغريات مقاسة هلا تعبري كمي نستطيع بفضلها قياس املتغريات الكامنة، و اليت من 

املفرتض أهنا تكون جد مرتبطة هبذه األخرية. يسمى هذا النوع من املتغريات أيضاً ابملتغريات اجللية أو مقاسة )معرب عنها على شكل 

 و مجلة تلك املتغريات يطلق عليها ابلنموذج العام للدراسة. .تبانة(فقرات يف االس

 النموذج العام  -أ

لبناء النموذج العام للبحث يستعني الباحث ابلنماذج النظرية املعمول هبا يف ميدان الدراسة. يتكون النموذج النظري من جمموعة 

نموذج الذي يسمى أيضاً بنموذج التحليل تكون كل عالقة مدعمة من العالقات السببية املفسرة للظاهرة املدروسة، ضمن هذا ال

مرتكزة على إطار نظري أو مالحظات إمربيقية قام هبا ابحثني حول موضوع البحث، و تنتظر منا التأكد منها. تبني لنا الرابطة  بفرضية

مسار العالقة  السهمأبسهم عريضة، حبيث يوضح اجتاه  3.3.السببية إجتاه العالقة املوجودة بني املتغريات الكامنة املعرب عنها يف الشكل

يؤثر يف  1(، مبعىن املتغري الكامن.1( و اآلخر مستقل )املتغري الكامن 2املوجودة بني متغريين أحدمها يكون اتبع )املتغري الكامن 

ات الكامنة و املقاسة، مبعىن أوضح . أما األسهم اليت تظهر يف شكل خطوط رفيعة فتعرب بدورها عن العالقات بني املتغري 2الكامن.

 املسامهات العاملية اليت يساهم هبا كل متغري مقاس على املتغري الكامن املوافق له. إذا كال من املتغري الكامن و املقاس يشكل لنا ما
                                                           
15- P Roussel et autres, (2002), op cit, p.9.  
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و  اهليكليلنموذج نسميه ابلنموذج العام للبحث. حسب معظم الباحثني يف جمال اإلحصاء أن النموذج العام ألي حبث يتألف من ا

 .منوذج القياس

  Latentes املتغريات الكامنة  -أ

مسيت هبذا اإلسم نظراً لغموضها مبعىن صعوبة أو استحالة قياسها أبرقام عددية، فهي متغريات غري مالحظة، و لقياسها يتم اللجوء 

 .16مباشرا متثلها متثيالإىل املتغريات املقاسة اليت تكون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le Modèle de Mesureج القياس منوذ  -ب

هي متغريات مالحظة تدعى أيضاً ابملتغريات اجللية أو البارزة، تستعمل إىل جانب جمموعة من املؤشرات لقياس متغري كامن  

لة للنموذج ساهم يف قياس املتغريات الكامنة املشكت اهبذا اإلسم ألهن تإذاً مسي  و هي متغريات ابإلمكان قياسها أبرقام عددية. 17واحد

 ملتغريات الكامنة. اابستخدام املؤشرات املقاسة، حبيث تساهم هذه األخرية )املعرب عنها يف أشكال مستطيلة( ابألساس يف قياس  اهليكلي

                                                           
16 - Jakobowicz Emmanuel, (2006), Les modèles des équations structurelles à variables latentes, Cours de Statistique 

Multivariée Aprofondie, CNAM –CEDRIC, EDF-R&D.p.6, Voir le site : emmanuel.jakobowicz (@) free.fr.  
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 و منوذج القياس ايهيكليالنموذج  3.3شكل.
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، نالحظ أن كل متغري كامن إال و له جمموعة متناسقة من املتغريات املقاسة اليت تساهم يف قياسه، فجملة 3.3من خالل الشكل.

أن طريقة بناء منوذج القياس تعمل على  ،Jakobowicz (2007). حسب بنموذج القياستغريات املقاسة تشكل لنا ما نسميه هذه امل

. فيما يلي سنقوم ابستعراض املراحل املتبعة يف التحليل اإلحصائي العاملي 18إشراك املتغريات املقاسة داخل جمموعة متناسقة 

  .اهليكلية، و كل هذا يدخل يف خضم منوذج املعادالت اهليكلياس و النموذج اإلستكشايف و التوكيدي لنموذج القي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
17 - Roussel P et al, (2002), op cit, p.10. 

18 - Jakobowicz Emmanuel, (2007), Contributions aux modèles des équations structurelles à variables latentes, 

Mémoire de Doctorat soutenue Publiquement à l’Université de Paris, P.66. 
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 املبحث الثاين: مجع البياانت

 ستبيانأداة القياس: اإل و خطوات أمهية 1.2

ملسطرة مسبقاً لبلوغ األهداف ا ضرورينللبحث مها عنصران  النظري إلطارالتنفيذ اجليد ل و الدراسة شكلةمل احملكمة صياغةال إن

 الباحث يريداملتغريات اليت  حتديد و الفرضيات تصميم و األهداف حتديد من تكونت ةاألخري  ههذ. األطروحة لتعزيز الغاية من تنفيذ و

 يعترب ،«االستنتاجية-االفتاضية» النظر وجهة جيمع الباحثني يف ميدان التسويق أنه من. يقيسها حىت يبلغ غايته املنشودة أن

 Tounesكما يعتربه البعض اآلخر أمثال   .البحث املنوطة يف فعاله متكن من بلوغ أهداف القياس أداة ابمتياز، تبيان واالس

 .النظري للقسم القياس أدوات يبين و امليدان و أبنه النظرية بني الوسيطي الرابط أبنه (2003)

 ةالفائقة و املتفانية يف صياغ و العناية العلمية الدقة ءه تتطلبفإن عملية تطويره و بنا و نظرا لألمهية اليت يكتسيها االستبيان

و هي يف احلقيقة تظهر أبهنا مدة قصرية جداً،  ،2018 أفريل خالل شهر األوىل املكيفة من االستبيان النسخة تنفيذ استمر. الفقرات

استخدامها يف العديد من الدراسات يف قطاع  حبيث تكرر كان لعدة سنوات،  لالستبيان األولية لكن يف احلقيقة أن بناء املسودة

 .و تعديل الفقرات و تكييفها مع سياق كل دراسة ، اخلرباء و مشاورات املزدوج االختبار مع اخلدمات

 لرتتيب وفقاً  مرتبة خطة إىل تستند هي و. و متناسقة مع بعضها البعض متماسكة حماور تسعة من استبياننا بناء و لقد مت

 مخس خطوات: ابحرتام كل ذلك قمنا به  لكن و ،تزامنة للمتغريات بعضها على بعضالتأثريات امل

 املدخل إىل الفقرات: اخلطوة األوىل 1.1.2

 دراية على مقابلته متت الذي الشخص يكون أن جيب البداية، تقدمية ملوضوع الدراسة و اهلدف املرجو منه. يف عملية متليها

السالم بدأ االستمارة ابملقدمة التالية: " املثال، سبيل صعوبة. على أكثر أسئلة بشأن قرار اختاذو  التفكري قبل عام، بشكل ابملوضوع

 حدد )ي( لنا )ي( من فضلك لذلك .BADRأتثري جودة اخلدمات املقدمة من طرف موظفي البنك نقوم حالياً بدراسة  :عليكم

حنيطكم علماً أن اإلجاابت  ب على السلم املوجود يف اجلدول.مستعمال فقط عالمة الضر  )ي( عدم موافقتكأو  )ي( موافقتكدرجة 

 . "ستبقى يف السر اليت ستفيدوننا إيها من خالل هذه االستمارة
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 حتسني عرض الفقراتاخلطوة الثانية:  2.1.2

 االستمارة من طولل" البصري" التأثري من التخفيف و قد حاولنا. توزيعها على تسعة متغريات مت فقرة، 48 على حتتوي االستبانة

 و ليس( 7.9، ....؛ .... 2.3، 1.3، ....؛ 2.2، 1.2، ....؛ 2.1، 1.1 الرتقيم) موضوع الفقرة حسب الرتقيم عملية خالل

 تثبيط إىل تؤدي قد اليت الفقرات، لكي نتفادى املشاكل اإلمجايل العدد عرض يف السبب يتمثل كذلك.  االستمارة حسب

 املستجوبني؛

 التفاين يف صياغة الفقرات: الثالثةاخلطوة  3.1.2

و االبتعاد عن الفقرات  فهمها كتابة الفقرات بصيغة بسيطة و مفهومة حبيث حرصنا على تبسيط  على اخلطوة الثالثةكما تنطوي 

 املعقدة و املركبة اليت جتعل املستجوبني خيرجون عن املوضوع، و حىت تكون إجاابت عنها مباشرة و مقصودة؛

 ترتيب الفقرات: اخلطوة الرابعة 4.1.2

الفقرات، أي أن فقرات املتغريات مت ترتيبها وفقاً لرتتيب الفرضيات املوضوعة  ترتيب يف املنطقية اخلالفة احرتام علىحرصنا فيها 

كة من اخلدمة، الثقة، و قد بدأت الفقرات ببعد االعتمادية، امللموسية، االستجابة، التأكيد، التعاطف، اجلودة املدر . يف منوذج الدراسة

 ابلوفاء؛ اختتمتالرضا و 

 االجتماعية الدميوغرافيةاملعلومات اخلامسة: اخلطوة  5.1.2

مجع البياانت املتعلقة ابلعمر، اجلنس )ذكر أم أنثى(، مدينة اإلقامة، النشاط )الوظيفة( الذي يعمل به املستجوبون، املستوى 

 ذلك الدخل الشهري. يسمح لنا هذا النوع من البياانت من وصف عينة الدراسة.اخلربة مع البنك و كالتعليمي، عدد سنوات 

 التفصيل على تشجعنا املستمرة جلمع البياانت، و املنهجية فعالة حترص على الصرامة يف قياس كأداة  االستبيان مما سبق تربز أمهية

كذلك حرصنا .  و قيوده موثوقيته تقدير من القارئ متكني هو كذلك اهلدف منها.  اليت يديل هبا املستجوبون عن الفقرات التعليقات يف

املسبق  و االختبار اخلرباء مشاورات اإلجاابت و كذلك االستفادة من تطهري عامة، و ذلك هبدف على رسم و كتاب فقرات

 .لالستبانة
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 املسح موضوع عرض 2.2

 الذي الشخص يكون أن جيب. قيقالتح موضوع عرض إغفال عدم املهم من ،(502 ص ،1996) GRAWITZـل وفقا

 املفيد من أبنه و يضيف الكاتب. املستطلعني و أسرار للخصوصية" انتهاكا" األحيان من كثري  يف ميكن عمله أن يدرك املقابلة جيري

 البعض يستجيب سوف هؤالء، بني من الواقع، يف. للدراسة األكادميية الطبيعة حول املقابالت معهم أجريت الذين األشخاص توعية

يستجوبون ستذهب هباء منثورة و ذلك سينعكس سلباً  كوهنم  حقيقة فإن ذلك، على قادرين غري أهنم هلم بدا إذاو  للموضوع، أكثر

 .19على نتائج الدراسة

، أي أننا سنتجنب التدقيق يف اإلجابة على الفقرات حىت ال نتحصل على "دقيقة غري" بطريقة االستطالع موضوع نقدم

على آراء " أتثري أي و جتنب اإلجاابت حتريف عدم أجل من لذلك و .ة اليت تنعكس سلبيا على البياانت اجملموعةإجاابت عفوي

 أشران لقد. فيها يشاركون اليت للدراسة احلقيقية األهداف حول املستجوبون إخطار عدم إىل الفقرات حنرص من خالل ،"املستجوبون

على هذا . و الثقة و الرضا و الوفاء للبنك عاد اجلودة املدركة من اخلدمة على اجلودة العامةأب و أتثري األكادميي طابعها إىل ببساطة

 أشران الرد، عدم من احلد أجل و من حبثنا اليت أنمل أن تكون متناسقة مع األهداف املرجوة منها. نتائج بتقدمي ملتزمون األساس حنن

، إىل أن Grawitz(1996 :502) يف هذا الصدد أشار  .ىل حوايل شهرتدت إاالستقصائية اليت ام للدراسة التقريبية املدة إىل

 إىل ابإلضافة .الفكرية األخالق يف علم للتحكم و ذلك اإلجاابت، سرية على ضمان و كذلك احلرص يف األمهية، هو غاية أمر هذا

بطريقة سلسة جتلب املستجوبون و  سحامل مقدمة بصياغة طمأنة للمستجوبون، قمنا أكثر موضوع االستبانة و لكي يبدو ذلك،

 جتعلهم ينخرطون معنا يف البحث و يسامهون يف اإلجابة على الفقرات.

 االستمارة األداة املستخدمة جلمع البياانت: 3.2

د من إن مجع البياانت حول العينة املدروسة دفعنا إىل استخدام إستمارة أسئلة اليت صغناها ابستخدام فقرات مت اقرتاحها و التأك

 صالحيتها يف الدراسات امليدانية يف قطاع اخلدمات. املتغريات اخلمسة األوىل )االعتمادية، امللموسية، االستجابة، التأكيد و التعاطف(

( و لقياس املتغريات 1989و آخرون ) Parasuraman، الذي اقرتحه الباحثني SERVQUALمت اقتباسها من فقرات منوذج 

رات أثبتت جناعتها يف قياس اجلودة املدكة، الرضا، الثقة و وفاء الزبون للعالمة. كما تتألف االستمارة من األخرى فقد استخدمنا فق
                                                           
19 -Grawitz M, (1996), Méthodes des sciences sociales, Edition Dalloz, Paris, 10éme édition, 920 pages. Cité par 

Tounes A, (2003), p.222. 
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( متعلقة بنوع اجلنس، الدخل و مكان االقامة و املستوى الدراسي و Socio-démographiqueبياانت اجتماعية دميوغرافية )

فقرة اليت كانت الغاية منها هي قياس  48 ات املستخدمة يف االستبانة بلغ عددهاعدد سنوات التعامل مع البنك. عموماً جمموعة الفقر 

 مثان متغريات نوعية )كامنة( اليت يتكون منها منوذجنا النظري الذي يتألف من مخس أبعاد اليت تقاس هبا اجلودة املدركة من اخلدمة اليت

لقياس  05االستجابة، لقياس  05امللموسية، لقياس  06عتمادية، االفقرات قياس  05فقرة مت توزيعها كاآليت:  26بلغ عددها هو 

فقرات، رضا الزابئن  04فقرات و لقياس الثقة  05التعاطف، و لقياس اجلودة املدركة االمجالية خصصنا لقياس متغري  05التأكيد و 

 فقرات. 07فقرات، أما متغري وفاء الزبون فقد خصص له  06خصص له 

 بنكية موثوقةضرورة تقدمي خدمات جودة اخلدمة املقدمة:  اعتماديةقياس  1.3.2

فقرات مت متوجيهها لقياس  05ملعرفة رأي زابئن بنك بدر حول مدى موثوقية جودة اخلدمة املقدمة من طرف البنك اختياران 

ك حرصها على تقدمي خدمات اعتمادية جودة اخلدمة املقدمة، أي معرفة مدى احرتام البنك للمواعيد احملددة لتقدمي اخلدمة، و كذل

ذات جودة جيدة. كذلك استخدمت الفقرات ملعرفة كفاءة اخلدمات املقدمة من طرف موظفوا البنك إىل الزابئن، و مقدار االمهية اليت 

علومات املستخدم يوليها البنك لعملية احملافظة على املعلومات املرتبطة ابلزابئن مبا يضمن هلا معرفة جيدة له. و معرفة مدى دقة نظام امل

 من طرف األقسام املختلفة للبنك.

 BADRاعتمادية جودة اخلدمة املقدمة من طرف البنك فقرات قياس  .1.3.جدول

  .خدماتخالل تقدميه للاملواعيد احملددة  حيرتم BADRبنك  1.1

 ذات جودة.خدمات على تقدمي  BADRبنك  يف احلالة العامة حيرص 2.1

 للزابئن.بكفاءة  بتقدمي خدمات مميزة و BADRوا  بنك موظف عموماً يقوم 3.1

 هو أمر غاية يف األمهية. ابملعلومات املرتبطة بزابئنه BADRبنك  إن احتفاظ 4.1

 هذا البنكخمتلف أقسام من طرف معلومات للنظام دقيق  ي أن يتم استخدامضرور من ال 5.1

 من إعداد الباحثة ابالعتماد على دراسات سابقة مصدر:
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 ابلبنكضرورة إعطاء أمهية لكل ما هو مادي ملموسية جودة اخلدمة املقدمة: قياس  2.3.2

فقرات ملعرفة رأي الزابئن حول توفرت البنك  06إن قياس مدى ملموسية اخلدمة املقدمة من طرف البنك قادان إىل استخدام 

حديثة، و ملعرفة رأي املستجوبني حول تكنولوجية  هزةأجعلى اللوحات االرشادية و املعدات اليت تسهل تقدمي اخلدمة و كذلك 

ما مدى موائمة أماكن االستقبال و االنتظار مع إحساس الزابئن  تناسب التنظيم الداخلي للبنك مع سهولة تقدمي اخلدمة، و

 تضمنت، كما إعجابه بهته و مدى أصالاملستجوبني ابلراحة و عدم امللل، و أيضا معرفة رأي الزبون حول املظهر اخلارجي للبنك و 

بنظافة  البنكمدى اهتمام و أخرياً أردان معرفة  املرح هو أمر جيد ابلنسبة للزبون.و هل اجلمعرفة كان املراد منها   االستمارة فقرات 

البنك  املكان و توافر نظام للتدفئة و اإلانرة و إىل غري ذلك من املعدات اليت حتسن من اجلو العام اليت تقدم فيه اخلدمة يف

BADR. 

 BADRملموسية جودة اخلدمة املقدمة من طرف البنك فقرات قياس  .2.3.جدول
 حديثة هو أمر جيد تكنولوجية  أجهزة معدات وو  و الشاشةاللواحات الداخلية على  BADRبنك  إن توفر 1.2

  .مناسب للبنكأن يكون التنظيم الداخلي  يضرور من ال 2.2

 جيعلين ال أحس ابمللل BADRواالنتظار يف بنك  لالستقبال سبةنااملماكن األتوفر إن  3.2

 مجيل و ذا أصالة و ذلك يزيد من إعجايب له BADRإذا املظهر اخلارجي ملبىن بنك  4.2

 بصفة عامة إن اهتمام املوظفني بتوفري جو مرح يف البنك هو أمر جيد. 5.2

 و كذا التدفئة والتربيد واإلضاءة أمر ضروريحسب رأيي أن النظافة الداخلية و اخلارجية للبنك  6.2

 من إعداد الباحثة ابالعتماد على دراسات سابقة مصدر:

 االهتمام ابنشغاالت و شكاوى الزابئناستجابة جودة اخلدمة: قياس متغري  3.3.2

كان أمام الزابئن   BADRلقياس البعد الثالث للجودة املدركة املتمثل يف مدى استجابة اخلدمة املقدمة من طرف البنك 

املستجوبني إبداء رأيهم حول موظفي البنك و مدى حرصهم على تقدمي خدمات فورية إليهم، و كذلك مدى إلتزامهم  ابالستجابة 

لكل شكاويهم و استفساراهتم. كما تضمن فقرات حتاول معرفة مدى استعداد املوظفني للتعاون مع الزابئن و مساعدهتم على حتقيق 
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 24على مدار  جيدة إىل الزابئن مصرفيةتقدمي خدمات ب BADRابلبنك مدى سعي األطراف العاملة . و كذا باهتمحاجاهتم و رغ

 .ساعة

 BADRإستجابة جودة اخلدمة املقدمة من طرف البنك فقرات قياس  .3.3جدول
 عموماً، إن موظفي البنك حيرصون على تقدمي خدمات فورية للزابئن. 1.3

 ابالستجابة لكل شكاوي و استفسارات الزابئن BADRموظفي بنك  بصفة عامة، يلتزم 2.3

 جيب أن يكون هناك استعداد مستمر من طرف املوظفني للتعاون مع الزابئن و مساعدهتم يف تلبية طلبهم  3.3

 على مسألة اإلمداد ابخلدمات البنكية على مدار ساعات عملها BADRتسهر إدارة بنك  4.3

 عاملة يف البنك قدر املستطاع إىل تقدمي خدمات مصرفية جيدةتسعى األطراف ال 5.3

 ابالعتماد على دراسات سابقةالباحثة من إعداد  مصدر:

 إعطاء اإلهتمام الكايف جلودة اخلدمةاخلدمة: أتكيد جودة قياس متغري  4.3.2
 

 BADRأتكيد جودة اخلدمة املقدمة من طرف البنك فقرات قياس  .4.3.جدول
 مبكانة الئقة و مسعة جيدة يف السوق BADRك يتمتع بن 1.4

 إن املوظفني العاملني ابلبنك يتميزون مبهارات و خربات كافية لتقدمي أحسن اخلدمات  2.4

 يف جمال جودة اخلدمات املصرفية هو أمر غاية يف األمهية BADRة ملهارات األطر العاملة ببنك  إن التنمية املستمر 3.4

 سيس كل األطر العاملة مبسؤولية تقدمي خدمات مصرفية ذات جودة عالية جيب على البنك حت 4.4

 إن احملافظة على سرية املعلومات املرتبطة يب و املتعلقة بتعاماليت املصرفية هو أمر ال أتنازل عنه 5.4

 ابالعتماد على دراسات سابقةالباحثة من إعداد  مصدر:

و شكاوى  ابنشغاالتهذا األخري  إهتمام مدىأي  BADRمة من طرف البنك لقياس بعد التأكيد املتعلق ابخلدمات املقد

 يتميز، و هل السوقمكانة الئقة و يف و سمعة جيدة ب BADRالبنك رأيهم حول مدى تتمتع الزابئن كان أمام املستجوبني إبداء 

و  لتنمية ما إذا كان، و كذلك معرفة الزابئن إىل خدمات أحسن أبن يقدموامبهارات و خربات كافية تؤهلهم  ابلبنكاملوظفني العاملني 
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إىل أي  ملعرفة و .أمر غاية يف األمهية ابلنسبة إليهم هو القطاع املصريفيف  BADRابلبنك تحسني املستمر ملهارات األطر العاملة ال

ودة عالية إىل مبسؤولية تقدمي خدمات ذات ج BADRابلبنك كل األطر العاملة ل يةحتسيسمالت حب BADRيقوم البنك مدى 

 .يف التعامالت املصرفية و عدم تسريبها إىل اآلخرين البنك سريةرأي املستجوبون حول مدى  لك معرفةزابئن، و كذال

 إعطاء أمهية ابلغة للزبونتعاطف جودة اخلدمة: قياس متغري  5.3.2
مت  يف تقدمي اخلدمة للزبون توىلليت مهية اقياس مدى األلأي  BADR البنك التعاطف يف اخلدمة املقدمة من طرفبعد لقياس 

و ذلك مهما كانت وضعيته  BADRفقرات ملعرفة مدى العناية اليت يتلقاها الزابئن املستجوبون من موظفي البنك  05 ختصيص

األمهية  الذهنية و االجتماعية، و كذلك حماولة معرفة ما إذا كانت استجابة املوظفني الستفسارات و شكاوي الزابئن هو أمر غاية يف

ابلنسبة إليهم، و هل الطاقم االداري للبنك يقدرون ظروف الزابئن و يتفهمون احتياجاهتم، و كذا االهتمام مبصلحة الزبون و استجابة 

خرياً ختمنا بفقرة كان أإىل النشغاالهتم و كذلك اإلصغاء إليهم أي هل أن البنك ينظر إىل مصلحته الشخصية أم املصلحة العامة، و 

 د منها معرفة مدى حتلي موظفي البنك بروح املرح و االحرتام و الصداقة خالل تعاملهم مع الزبون عندما تقدم له اخلدمة.املرا

 BADRتعاطف جودة اخلدمة املقدمة من طرف البنك فقرات قياس . 5.3.جدول 
 ذهنية و االجتماعية من واجب تقدمي العناية الكافية واالهتمام البالغ لكل زبون مهما كانت وضعيته ال 1.5

 إن إعطاء اهتمام كايف الستفسارات الزابئن و شكاويهم من طرف كل األطر العاملة ابلبنك هو أمر ضرورة 2.5

 بصفة عامة إن موظفو بنك بدر يقدرون ظروف الزابئن و يتفهمون احتياجاهتم  3.5

 ضرورة تقدمي مصلحة الزبون هي يف مقدمة كل املصاحل 4.5

 حتلي األطر العاملة ابلبنك بروح املرح و الصداقة و االحرتام عند تعاملهم مع الزبون ضرورة 5.5

 ابالعتماد على دراسات سابقةالباحثة من إعداد  مصدر:

 BADRاجلودة املدركة من اخلدمة املقدمة من طرف البنك قياس متغري  6.3.2
استخدمنا مخس فقرات كانت الغاية  BADRالبنك من طرف لقياس اجلودة املدركة من طرف املستجوبون ابخلدمات املقدمة 

، و كذلك هل اخلدمات املقدمة من طرفهم تدر ابلفائدة على الزبون، و  BADRالبنك منها معرفة مدى جودة التفاعل مع موظفي 
ام عادل يف التعامل مع . و حملاولة معرفة مدى تواجد نظكذلك معرفة مدى سعي املوظفني إىل احملافظة على عالقة جيدة مع زابئنهم
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ا انشغاالت و شكاوى الزابئن قمنا بطرح الفقرة الرابعة، و يف األخري ختمنا بفقرة كان اهلدف منها معرفة جودة البيئة املادية للبنك و م
 إذا كانت جيدة مقارنة مع البنوك املنافسة األخرى.

 BADRف البنك اجلودة املدركة من اخلدمة املقدمة من طر فقرات قياس  .6.3.جدول

 عموما، أود أن أقول أبن جودة التفاعل مع موظفني هذا البنك هي جيدة 1.6

  .حسب رأيي أن اخلدمات املعروضة من طرف هذا البنك هي ذات فائدة 2.6

 يسعى موظفني هذا البنك قدر املستطاع إىل احملافظة على عالقة جيدة مع الزابئن 3.6

 للتعامل مع انشغاالت و شكاوى الزابئنهذا البنك لديه نظام عادل  4.6

 .أود أن أقول أبن البيئة املادية هلذا البنك هي جيدة مقارنة مع البنوك األخرى 5.6

 ابالعتماد على دراسات سابقة ةمن إعداد الباحث مصدر:

 BADRرضا الزبون ابخلدمة املقدمة من طرف البنك قياس متغري  7.3.2

 BADRزبون ابخلدمة املقدمة من طرف البنك رضا الفقرات قياس  .7.3.جدول
 البنك ااملقدمة من طرف هذ املصرفيةدمات اخلأان راضي عن عموماً  1.7

 إمجاالً موظفي هذا البنك حياولون االستجابة إىل حاجات و تطلعات الزابئن 2.7

 أان مسرور ابخلدمات املصرفية اليت تلقيتها من هذا البنك 3.7

 لعموم كون أن جتربيت جيدة مع هذا البنكأان مراتح يف ا 4.7

 إن من أولويت هذا البنك إرضاء الزابئن 5.7

 هذا البنكاجلديدة املعروضة من طرف  اخلدمية سأكون دائما راض يف اختيار املنتجات 6.7

 من إعداد الباحثة ابالعتماد على دراسات سابقة مصدر:

استخدمنا ست فقرات كان اهلدف منها  BADRالبنك خلدمات املقدمة من طرف ملعرفة الرضا العام للزابئن املستجوبون عن ا

، و كذلك ملعرفة مدى استجابة موظفي البنك إىل BADRالبنك املقدمة من طرف املصرفية دمات اخلعن معرفة درجة رضاهم 
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ن البنك و درجة ارتياحهم ابلتجربة اليت . كما حاولنا معرفة درجة سرورهم ابخلدمات املصرفية اليت يتلقوهنا محاجاهتم و التوقعاهتم

إرضاء الزابئن املستجوبون و أيضاً ما إذا سيكونون  خاضوها مع هذا البنك. و كذلك حاولنا أتكيد فكرة مفادها أنه من أولوية البنك

 .BADRدائماً راضون ابملنتجات اخلدمية اجلديدة اليت سيعرضها البنك 

 BADRمة املقدمة من طرف البنك ثقة الزبون ابخلدقياس متغري  8.3.2
مت قياسها أبربع فقرات، اهتمت مبعرفة مدى احساس الزابئن  BADRالبنك ثقة الزبون ابخلدمات املصرفية املقدمة من طرف 

 املستجوبون ابألمان خالل تعاملهم مع البنك، و كذا مدى اعتمادهم على هذا األخري يف حتقيق الوعود و هل إهنا صادقة يف تعاملها

 معهم و كذلك ما إذا كانت أمينة معهم خالل تقدميها للخدمة املصرفية.

 BADRثقة الزبون ابخلدمة املقدمة من طرف البنك فقرات قياس  .8.3.جدول 
 توفر يل نوعاً ما األمان. BADRجودة اخلدمات املقدمة من طرف البنك  1.8

 يف اخلدمات املصرفية BADRالبنك أان أعتمد على  2.8

 صادق مع زابئنه. أضن أن هذه البنك 3.8

 أمني مع زابئنه. BADRالبنك على العموم إن  4.8

 ابالعتماد على دراسات سابقةالباحثة من إعداد  مصدر:

 BADRوفاء الزبون البنك قياس متغري  9.3.2
جوبون نية يف التعامل مع البنك لقياس وفاء الزبون للبنك استخدمنا سبع فقرات، األوىل حاولنا من خالهلا معرفة هل لدى املست

يف املستقبل، و كذلك أن تداوله على البنك هو خيار صائب. و كذلك معرفة ما إذا حصل للزبون مشكل مع البنك فإنه هل سيعاتبه 

مال أبن أو سيعطيه فرصة أخرى. و ملعرفة هل سيكرر تعامله مع البنك طرحنا عليه الفقرة الرابعة، ابملقابل و ملعرفة هل هناك احت

يذهب إىل املنافس طرحنا عليه الفقرة اخلامسة. و ختمنا بفقرتني األول هل من مصلحته التعامل مع خدمات البنك بدر و كذلك 

 معرفة احتمال أن يكون البنك اخليار األول يف السنوات القليلة املقبلة.
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 BADRوفاء الزبون للبنك فقرات قياس  .9.3.جدول
 يف املستقبل ا البنكمع هذ سأستمر ابلتعامل 1.9

 صائبالبنك هو خيار  تداويل على هذا 2.9

 ال أعاتبه و أعطيه فرصة أخرى  ا البنكهذإذا حصل يل مشكل مع  3.9

 إن احتمال أبن أكرر التعامل مع هذا البنك هو مرتفع 4.9

 التعامل مع بنك بدرأفضل أتيحت يل فرصة ابلتعامل مع بنك آخر فسإذا  5.9

 من مصلحيت اإلستمرار يف التعامل مع خدمات هذا البنك 6.9

 هناك احتمال كبري يف أن يكون هذا البنك خياري األول يف السنوات القليلة املقبلة 7.9

 من إعداد الباحثة ابالعتماد على دراسات سابقة مصدر:
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 لعينة الدراسة املبحث الثالث: اخلصائص الوصفية

 ال تقل عن سنة، ملدة مع البنك تعاملوا الذين الزابئن مجيع الدراسة ابختيار جمتمع بتحديد قمنا الدراسة، أهداف من انطالقا

 .BADRبداء عن رأيها حول اخلدمات املصرفية املقدمة من طرف البنك هذا  األساس يكون مبقدور العينة املدروسة اإل على

 الدراسة عينة: املرجعي اجملتمع 1.3

 نتائج على احلصول مسألة إهنا. علمي إجراء ألي مميزة خاصية هي املرصودة احلقائق على بناءً  الفرضيات من تحققال إمكانية إن

مجيع  من قاعدة االستطالع لدينا تتكون. (l’exhaustivité.االكتمال ) دراستنا إىل هتدف لذلك،. 20ممكن نطاق أوسع مع عامة

و  .. و رجال األعمال و التجار و املقاعدين و .... املوظفني، الفالحني فمنهم BADRالذين يتعاملون مع البنك  الزابئن أنواع

 .BADRالزابئن الذين يستفيدون من اخلدمات املصرفية املقدمة من طرف البنك  من مجيع تتكون عينة حبثنا أوىل، كخطوة

بباب وهران حىت يتسىن لنا القيام املتواجدة  فرع تلمسان BADRمدير وكالة بنك  إىل رئيسي بشكل الطلب تقدمي مت لقد

لالجابة  يكفي مبا متفهمون مستجوب 268 كان  إستبانة مت توزيعها على زابئن البنك، 300 أصل من. ابالستقصاء بعني املكان

 . على االستبيان

رة حبيث كانت و حرصا منا على جودة االجاابت استعنا مبوظفي البنك و كذلك قمنا بتكوين فرقة حبث كلفناها مبلء االستما

( %37.31) 100 منها. ابلكامل لالستخدام قابلة استبياان 268 مجعنا اجملموع املقابلة مباشرة أي وجه لوجه مع املستجوبون. يف

 من فريق البحث.( %62.68) 168 و جمهوداتنا الشخصية من

 

 

 

                                                           
20 - Grawitz M, (1996), Méthodes des sciences sociales, Edition Dalloz, Paris, 10ème édition, p.500, cité par Tounes 

A, (2003), p.242. 
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 أسلوب املعاينة: البياانت مجع إجراءات 2.3

لذلك فإن اختيار اجمليبني مت على حسب معاينة املعاينة امليسرة غري االحتمالية )مقصودة(. قمنا بسحب العينة ابستخدام أسلوب 

غري احتمالية. لذلك يتكون الفضاء العملي لبحثنا من مستخدمي اخلدمات املصرفية للبنك، مت اإلتصال هبؤالء اجمليبني أبماكن 

 تواجدهم، حيث أننا طلبنا منهم أن جييبوا على االستمارة.

تيار اجمليبني كما أسلفنا الذكر مت ابلصدفة حبيث اتصلنا هبم أبماكن تواجدهم، و قد مت االستجواب مبساعدة األصدقاء و اخ

موظفي البنك و من فريق حبث مكون من طلبة السنة األوىل و الثانية ابملدرسة التحضري، حيث دامت الدراسة امليدانية فيها شهر 

و فريق البحث الذي حرص  من موظفي البنك املساعدات بعض توافر إىل أساساً  الفرتة ذهه قصر يعزى و 2018أفريل من سنة 

 .على إمتام العمل يف أقصر مدة ممكنة

 و تفسريها، الفرضيات صحة من عملية التحقق يف ابخلطوة األوىل القيام قبل ،(202، ص.1996) Wacheux لـ وفقا

 لتحقيق مجعها جيب اليت املعلومات طبيعة إن. 21التجريبية و احلقائق النظرية اإلنشاءات مع البياانت مجيع التأكد من مطابقة جيب أوالً 

 .22بذلك للقيام استخدامها سيتم اليت الوسائل هي اليت حتدد لنا Grawitz (1996،) وصفها كما  البحث أهداف

ث مكون من طلبة املدرسة التحضريية و قد فريق حب مع التواصل هي بنا اخلاصة البياانت مجع إسرتاتيجية يف األوىل اخلطوة كانت

 هبذا يتعلق فيما لذلك أغلب االستمارات مت ملؤها وجه لوجه مع املستجوبني. .حرصنا على اسرتداد أكرب قدر ممكن من االستبياانت

ء فهم الفقرات االجاابت املضللة الناجتة عن سو  خطر و ذلك حىت نتفادى شخصية االستمارة قدمت إليه بصورة مباشرة و األخري،

 .املكونة لالستبانة

 هذا" حتسني" أجل من. فهمها من طرف املستجوبنيو  و عضويتها بتنظيمها وثيًقا ارتباطًا االستبيان استجابة معدل يرتبط

  يف. اخلاصة رعايتنا خالل من أو املوظفني و فريق البحث مبساعدة ،BADRيف مقر البنك  لوجه، وجه بياانت مجع اخرتان املعدل،

 .االستبياانت يف الصعبة النقاط على فريق البحث إطالع و مت االستطالع أهداف شرح مت مرة كل

                                                           
21 -Wacheux F, (1996), Méthodes qualitatives et recherche en gestion, Editions Economica, Paris, 202 pages, cité 

par Tounes A, (2003), p246. 
22 - Grawitz M, (1996), Méthodes des sciences sociales, Edition Dalloz, Paris, 10ème édition, p.455, cité par 

Tounes A, (2003), p.p246. 
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 إدارة من متكنا للقيام ابلدراسة، بنا بعض املستجوبني و رحب املشرفني على البحث، من أكرب مشاركة ابلطبع الطريقة هذه تتطلب

 .BADRمع أصناف خمتلفة من زابئن البنك  االستبياانت

 املدروسة اخلصائص الوصفية للعينة 3.3

وكالة تلمسان. الدراسة امليدانية أجريت مبساعدة  BADRجلمع البياانت مت اختيار عينة بصورة عشوائية من زابئن البنك 

تجوبني. األصدقاء و موظفي البنك و فريق البحث الذين حتملوا عناء ملء االستمارات و مل يتوانون عن تفسريها و شرحها للزابئن املس

 %89.33زبون بنسبة استجابة بلغت  268على االستمارة، فقد بلغ عددهم  زبون أما الذين اجابوا 300يف البداية مت استهداف 

. مكان إقامة أغلب املستجوبون كانت مدينة تلمسان [%10.66] 32تمارة فكان عددهم ساالأما الزابئن الذين مل جييبوا على 

الدراسة امليدانية كان السبب وراء النسبة الكبرية للزابئن الذي ينحدرون من مدينة تلمسان. أما (. إن اختيار مكان 91.41%)

الدميوغرافية املتعلقة بـ: اجلنس، األعمار، األجور، املنطقة اليت يسكنها املستجوبون، مستواهم  خبصوص اخلصائص االجتماعية و

  .مت اإلشارة إليهم يف اجلداول و األشكال التالية فقد BADRالتعليمي و عدد سنوات اخلربة اليت قضوها مع البنك 

 جلنسنوع اوفقاً ل الدراسة عينة توزيع 1.3.3

 71و  [%73.5]197من الذكور الذين بلغ عددهم  أغلبهمكان  الذين BADRتكونت من زابئن البنك  العينة املدروسة

هي ضعف نسبة اإلانث و هذا يرجع حسب تقديران ذكور لنالحظ من اجلدول أن نسبة ا .10-3.اجلدولأنظر  [%36.19]إانث 

 إىل طبيعة عمل العينة املدروسة اليت كان أغلبهم من الفالحني، التجار، احلرفيني، املتقاعدين و أصحاب الوظائف احلرة.

 

 

 

 

 

 

 العينة وفقا لنوع اجلنستوزيع  .10.3.جدول
 جمموع إانث ذكور نوع اجلنس

 268 71 197 تكرار

(%) 73.5 36.19 100 

 [N=268] الباحثةمن إعداد مصدر: 

 

 إانث

 كورذ 

 رة البيانية للذكور و اإلانثئ: الدا4.3شكل
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  توزيع أعمار العينة املدروسة 2.3.3

 3.11سنة )أنظر اجلدول. 95سنة و 22هم ترتاوح ما بني أعمار BADR زبون لدى البنك  268تتكون العينة املدروسة من 

. نالحظ من خالل جدول أيضاً أن توزيع ةسن 73يث بلغ مدى السنوات حبو تشري بذلك أن البنك يتعامل مع فئات عمرية خمتلفة 

[ و %18.65سنة ] 44و  40[ و %26.49سنة ] 39و  30أعمار الزابئن لنا أن الفئات العمرية األكثر نسبة هي ما بني 

 سنة. 40الفئات العمرية اليت تتعامل معهم الشركة هم أقل من  [ و متكننا من االستنتاج أبن%19.02سنة ] 54 و 45

 توزيع األعمار .3.11.جدول
 موعاجمل >70 69-60 59-55 54-45 44-40 39-30 29-25  24> فئات األعمار
 268 11 15 20 51 50 71 37 13 التكرار 

 100 4.1 5.59 7.46 19.02 18.65 26.49 13.8 4.85 النسبة

 [N=268] الباحثةمن إعداد مصدر:   

 

 

 

 

 

 

 أقلسنة هي  24أعمارهم عن  و الذين تقل ،%4.1سنة هو  70الزابئن الذين تزيد أعمارهم عن نسبة نالحظ كذلك أن 

 .سنة 59و  25م ترتاوح ما بني معظم الزابئن الذين يتعامل معهم البنك أعمارهإىل أن  النسب تشري كما، 4.85%

 

 األعمدة التكرارية لتوزيع العينة وفقاً لألعمار .5.3شكل.
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 توزيع األجور للعينة املدروسة  3.3.3

دج و أن نسبة 30000من الزابئن العينة املدروسة تتقاضون أجر أكثر من  %42أكثر من  أن 12.3نالحظ من اجلدول.

و  40000ني و أن أوالئك الذين يرتاوح أجرهم ما ب %16.41دج هو 40000دج و 30000الزابئن الذين أجرهم ما بني 

دج حبيث بلغت 30000و أخرياً نالحظ أن أقل نسبة هم الزابئن الذين قل أجرهم عن الـ ،%25.37دج نسبتهم 50000

 .%16.04الـ

 ( دج1000)كل وحدة بـجور وفقاً لأل العينةتوزيع  .12.3 جدول.

 موعاجمل >50 50-40 40-30 30> األجورفئات 

 268 113 68 44 43 التكرار 

 100 42.16 25.37 16.41 16.04 النسبة

 [N=268] الباحثةمن إعداد مصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبيعة نشاط العينة املدروسة 4.3.3

من العينة املدروسة هم من املوظفني و هذا يعترب أمر طبيعي ابلنسبة للبنوك  %60أكثر من  أن 13.3نالحظ من اجلدول.

و هي تشكل بذلك اثين أكرب نسبة بسبب أن البنك البدر هو البنك الوحيد  .%12.68الوطنية. و أن نسبة الزابئن الفالحني هي 

 

 لألجراألعمدة التكرارية لتوزيع العينة وفقاً  .6.3شكل.
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الوكالة من القروض من  استفادوانسبة أرابب األعمال و أيضاً الشباب الذين  وع من الزابئن ميزات يف القروض.النالذي يوفر هلذا 

أن نسبة التجار ممن مستهم الدراسة  ، كما نالحظ%7.08 هي  CNAC( و أيضاً ANSEJلتشغيل الشباب )الوطنية 

احلرفيني و الوظائف احلرة و أخريا وكالة السفر كانت نسبتهم على التوايل:  و ا. و أن نسبة املتقاعدين ممن عملوا بفرنس%6.34هي

4.1% ،3.73% ،3.35% ،1.11% 

  وفقاً للنشاط الذي ميارسونه العينةتوزيع  .13.3جدول.

نوع 
 النشاط

أرابب األعمال و  حنيالفال املوظفني
Ansej, Cnac 

متقاعدي  التجار
 فرنسا

وظائف  حرفيني
 حرة

وكالة 
 السفر

 موعاجمل

 268 3 9 10 11 17 19 34 165 التكرار

 100 1.11 3.35 3.73 4.1 6.34 7.08 12.68 61.56 النسبة

 [N=268] الباحثةمن إعداد مصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد سنوات التعامل مع البنك 5.3.3

كما  BADRسنة مع البنك  14من العينة املدروسة هلا جتربة أكثر من  %50أكثر من  أن 14.3حظ من اجلدول.نال

و الذين كانت خربهتم ما  .%26.11سنوات قد بلغت الـ 4نالحظ أن نسبة الزابئن اجلدد الذين مل تتجاوز مدة تعاملهم مع البنك الـ

سنة كانت هي  19و  15. و بني %23.5ة فقد سجلت نسبة سن 14و  10. و بني %20.52سنوات هي  9و  5بني 

سنة فكانت على التوايل:  19. أما فيما خيص نسبة الزابئن الذين جتاوزت خربهتم مع البنك الـ%16.04األخرى مهمة حبيث بلغت 

 للنشاطة وفقاً : األعمدة التكرارية لتوزيع العين7.3شكل.
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مع البنك  ابلنسبة للذين جتاوزت خربهتم %1.49و أخرياً فقط  29-25ابلنسبة لـ %5.59، و 24-20ابلنسبة لـ 6.71%

 سنة. 30الـ

  وفقاً للتجربة العينةتوزيع  .14.3 جدول.

 [N=268] الباحثةمن إعداد مصدر: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ملستوى التعليميا 6.3.3

أن نسبة كبرية من عناصر العينة هلم مستوى تعليمي بكالوري فما فوق حبيث  15.3فقد تبني من املعطيات املوضحة يف اجلدول.

و هذا يدل على أن النسبة الكربى من العينة هلم مستوى تعليمي بكالوري و جامعي. أما فيما [ %63.43] 170بلغ عددهم 

من  %2.61، و قد مت تسجيل فقط [%31.71] 85م مستوى التعليم املتوسط و الثانوي فبلغ عددهم خيص الزابئن الذي هل

الذين ليس هلم مستوى تعليمي و خنص ابلذكر الفالحني و  النسبة ابلنسبة للزابئنالزابئن املستجوبون ممن هلم مستوى إبتدائي و نفس 

 احلرفيني.

 

 موعاجمل >30 29-25 24-20 19-15 14-10 9-5 4> فئات سنوات التجربة

 268 4 15 18 43 63 55 70 التكرار 

 100 1.49 5.59 6.71 16.04 23.5 20.52 26.11 النسبة

 

 للتجربةاألعمدة التكرارية لتوزيع العينة وفقاً : 8.3شكل
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  لتعليميوفقاً للمستوى ا العينةتوزيع  .15.3جدول.

املستوى 
 التعليمي

 موعاجمل بكالوراي فما فوق متوسطة أو اثنوية إبتدائي بدون مستوى

 268 170 85 7 7 التكرار

 100 63.43 31.71 2.61 2.61 النسبة

 [N=268]الباحثةمن إعداد مصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان اإلقامة 7.3.3

من ضواحي مدينة  %6.71سة من مدينة تلمسان و أن من العينة املدرو  %91أكثر من  أن 16.3يتجلى من اجلدول.

 .من املتقاعدين ممن عملوا بفرنسا % 1.86تلمسان، و أخرياً نالحظ أن فقط 

 

  وفقاً ملكان االقامة العينةتوزيع  .16.3جدول.

 موعاجمل متقاعدي فرنسا ضواحي تلمسان تلمسان املكان

 268 5 18 245 التكرار

 100 1.86 6.71 91.41 النسبة

 [N=268]من إعداد الطالبمصدر: 

 

 التعليمي للمستوىاألعمدة التكرارية لتوزيع العينة وفقاً : 9.3شكل
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 ملكان اإلقامةاألعمدة التكرارية لتوزيع العينة وفقاً : 10.3كلش
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 الفصل الثالث خامتة

نهجية البحث اليت تتناسب مع أهدافنا يف الدراسة للتحقق من فرضيات النموذج النظري وصف ملالفصل قدمنا من خالل هذا 

ملراحل املتبعة يف هذا املنهج حبيث يبدأ ابلتحليل حبيث كان املنهج الذي اخرتانه املنهج االمربيقي. يف البداية أوضحنا اللبحث. 

االستكشايف املتمثل يف تصفية الفقرات من الشوائب مث ينتقل إىل شرح التحليل العاملي التوكيدي ملعرفة املسامهات العاملية للفقرات 

لدراسة اليت تسمى ابلنموذج اهليكلي( و  )املتغريات املقاسة اليت تسمى أيضا بنموذج القياس( يف قياس املتغريات الكامنة )متغريات ا

على طريقة كذلك شرحنا طريقة النمذجة ابملعادالت اهليكلية لقياس عالقات االحندار بني متغريات الدراسة. مث يف األخري تعرفنا 

نت يف اليت كا بوكالة تلمسان BADRزبون للبنك  268اليت بلغ عددها  على موصفات العينة املدروسةسحب العينة و كذلك 

للبياانت اليت  فيما يلي سننتقل إىل الفصل الرابع للقيام ابلتحليل االحصائي العموم جيدة و صاحلة للقيام بالختبارات االحصائية.

 أنمل أن متكننا من التحقق من الفرضيات املوضوعة يف الدراسة.



 
 

 الرابعالفصل 
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 الفصل الرابع مقدمة

منوذج  آخذين بعني االعتبار أبعاد هذه الدراسة إىل معرفة حمددات وفاء الزبون يف قطاع اخلدمات البنكية نسعى من خالل

. ، رضا و ثقته ابخلدمات املقدمة من طرف عالمة جتارية معينةاإلمجاليةيف التأثري على اجلودة املدركة ”SERVQUAL“الفجوات

هذا الفصل يف البداية استعراض نتائج التحليل االستكشايف للبياانت املتعلقة ابلعينة املدروسة مبا فيها حتليل املوثوقية  لذلك سنحاول يف

. مث خصصنا مبحثاً اثنيا نتناول فيه SPSSو أيضا التحليل العاملي و ذلك حىت نتخلص من الفقرات غري املالئمة ابالستعانة حبزمة 

العاملية  من أتكيد العالقات التوكيدية بني متغريات منوذج الدراسة و التشبعات ت اهليكلية الذي ميكننامنهج النمذجة ابملعادال

للمتغريات املقاسة )فقرات( على املتغريات الكامنة )متغريات النموذج(. مث ننتقل إىل اختبار التوزيع الطبيعي للبياانت على أن خنتم 

 ناقشة النتائج و التأكد من مدى توافقها مع أهداف البحث اول فيه اختبار الفرضيات و منبقسم نت
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 التحليل العاملي االستكشايف للبياانت: املبحث األول

( أي حتليل املكوانت Component Principal Analysis) CPAالتحليل االستكشايف يدخل ضمن ما يسمى بتحليل 

ق من اهليكل العاملي لفقرات االستمارة، فغالباً ما يستخدمه الباحثني للتأكد من يستخدم التحليل االستكشايف للتحقاألساسية. 

أداة فعالة تستخدم ملعرفة جودة فقرات االستمارة. جودة فقرات االستمارة غالباً ما يتم  .SPSS.صدق الفقرات لذلك يعد برانمج 

، االتساق الداخلي σ، االحنراف املعياري�̅�ط احلسايباستكشافها من خالل االستعانة مبجموعة من املقاييس التالية: املتوس

(Corrélation complète des éléments corrigés ،) التباين املفسر ،كرونباخV(x) مؤشر ،KMO ،

 .Ficherواختبار  ،.Sphericity of Bartlettمؤشر

 املتوسط احلسايبة عامة يتجلى من اجلدول أن يلخص لنا نتائج التحليل االستكشايف لبياانت العينة املدروسة. بصور 1.4اجلدول.

 االحنراف املعيارياملوافقة.  ابلنسبة لكل متغريات منوذج الدراسة، ذلك يعين أن معظم اإلجاابت مالت حنو 5للفقرات هو أكرب من 

فقرات  اعتمادية ذلك يدل أن اإلجاابت كانت متقاربة )غري خمتلفة(. أما خبصوص اختبار 1.57و 1.41بني  بدوره كانت قيمته

 .%75أكرب من  لهانتائج جيدة و ذلك ألن نتائجها كانت كفيها  Cronbachلـ ∝االستبانة فقد سجل معامل 

 : تلخيص لنتائج التحليل االستكشايف1.4جدول.

 

ج منوذ متغريات 
 الدراسة

 
الفقرات 
 املتبقية

 
𝐗 

توسط امل
 احلسايب

 

σ 
احنراف 
 معياري

 
KMO 

 
αكرونباخ 

 

 

(X)V 
تباين ال
 فسرامل

F اختبار 
 لـ

Ficher 

كروية 
Bartlett. 

 Khi_2لـ

 238.37 24.6 54.04 714, 667, 1.45 5.52 4 االعتمادية

 395,98 66,450 47,90 781, 798, 1.55 5,32 6 ةيامللموس

 490,49 12,345 59,96 832, 82, 1.57 5,31 5 االستجابة

 420,67 29,157 75,23 757, 686, 1.44 5,65 5 األمان

 433,36 28,759 56,33 805, 766, 1.41 5,79 5 التعاطف

 641,58 14,182 66,90 876, 864, 1.56 5,20 5 اجلودة املدركة

 797,02 484, 79,40 913, 805, 1.50 5,38 4 الثقة

 899,35 7,488 66,60 899, 887, 1.41 5,47 6 الرضا

 1437,9 5,648 71,73 934, 923, 1.57 5,27 7 الوفاء
 47 / / / / / /  

 SPSS.22.. [N=268]حزمة  الباحثة ابستخدام خمرجاتإعداد  منمصدر: 
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 حتليل البياانت الوصفية للعينة املدروسة 1.1

 "�̅�" املتوسط احلسايب 1.1.1

اليت تتمركز حوهلا  "القيمة النموذجية فهو يعرف أبنه املستجوبون إجاابتعرفة متوسط ملاملتوسط احلسايب  غالبا ما يتم استخدام

 ميولستخدم كمرجعية يتم هبا معرفة يكثرياً ما ف، مة املتوسطةمعدل جمموعة من البياانت أو القي القيم )اإلجاابت(". كذلك هو

كان أمام املستجوبون إبداء رأيهم حول الفقرات من خالل  لإلجابة على فقرات االستبانة .اليت حتصلنا عليها من االستبانة جاابتاإل

سبع درجات تنطلق من "غري.موافق.ابلتأكيد" عندما ال يكون الزبون موافق متاماً على فقرة معينة  يف هذه  استخدام سلم مؤلف من

[ 6[ ملوافق و ]5[ حملايد أو ]4[ أو ]3[ أو ]2اختيار ] [. أما عندما تنخفض شدة عدم املوافقة لديه ميكنه1احلالة خيتار الدرجة ]

املعرفة ميل  [. و يف حماولة من7أخري "ابلتأكيد.موافق" عندما خيتارون"موافق متاماً" لذلك خيتارون الدرجة ] ملوافق إىل حد ما و

" 4اإلجاابت أكرب من " (. أما إذا كانت1أو  2. 3( أو عدم املوافقة )7أو  5.6مبعىن ما إذا مالت اجتاه املوافقة )أي:  اإلجاابت

: اإلجاابت" فتشري إىل أن أغلب 4كيد موافق، موافق أو نوعاً ما موافق، أما إذا كانت أصغر من "أغلبها ابلتأ اإلجاابتتشري إىل أن 

 نوعاً ما غري موافق، غري موافق.

كانت كلها جيدة ألهنا فاقت   [5,79-5.27]هي حمصورة بني  1.4القيمة املسجلة هلذا املؤشر كما هي موضحة يف اجلدول

 ت اليت صر  هبا املستجوبون مالت حنو املوافقة.لذلك نستنتج أن أغلب اإلجااب 5الـ

 «σ»االحنراف املعياري 2.1.1

الذي يعرب عن بعد املتغريات عن بعضها البعض و ليس التباين v(x)إن االحنراف املعياري حنصل عليه حبساب اجلذر الرتبيعي لـ

اابت اليت أدىل هبا املستجوبون عن بعضها البعض. يستخدم االحنراف املعياري لقياس بعد اإلج .1.4املفسر املوجود يف اجلدول.

متقاربة يكون األمر جيدو تكون قيمة املتوسط احلسايب قيمة دالة )هلا مصداقية يف التقييم(، و للتأكد من ذلك  إجاابتفعندما تكون 

ن املمكن االعتماد على املتوسط احلسايب و غالبا ما يتم مقارنة االحنراف املعياري ملعرفة تشتت )تباعد( البياانت، و ملعرفة ما إذا كان م

 عندما يساوي أو يقل عن σأن  لإلحصائينيأم ال نرجع إىل االحنراف املعياري. وفقاً  اإلجاابتاعتباره قيمة منوذجية تتمركز حوهلا قيم 

هذا األساسي ساعدان   يشري إىل أن اإلجاابت متقاربة إىل بعضها البعض. و تكون متباعدة عندما تكون أكرب من ذلك. على1,5

 كثرياً ملعرفة جودة التوزيع و هل نستدل ابملتوسط أم ال.
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[ و تشري بذلك 1.57و  1.41ابلنسبة لكل املتغريات حبيث تراوحت قيمتها بني ] 1.5هذه القيمة تقرتب من  1.4من اجلدول

 البعض.أبهنا جيدة و أن إجاابت املستجوبون هي متقاربة و غري خمتلفة كثرياً عن بعضها 

 توفر القواعد األساسية لالنطالق يف التحليل العاملي االستكشايف2.1

 :1التالية ةالنقاط األربع يف نلخصهااليت  البياانت يف سماتبعض ال توفرالتأكد من  جيب االستكشايف العاملي التحليل يفالشروع  قبل

 (؛2يف مصفوفة االرتباط )كما هو موضح يف امللحق. 0.3أن تكون فقرات الدراسة معظمها مرتبطة فيما بينها أبكثر من  -

( و يعين ذلك أن مصفوفة <0.05( دال إحصائياً )Bartlett’s test of sphericityينبغي أن يكون اختبار دائرية ابرتليت ) -

 االحندار ليست مصفوفة الوحدة )خالية من العالقات( بل تتوفر على احلد األدىن من العالقات؛

و يدل بذلك أن االرتباطات بني  0.5( لكافة املصفوفة أعلى من Kaiser-Mayer-Olkin) KMOون اختبار جيب أن يك -

 الفقرات هي يف املستوى و معرفة مدى كفاية حجم العينة؛

مما يدل على أن  0.5لكل متغري أعلى من  MSA (Measures of Sampling Adequacy)مالئمة العينة  قياس مقياس -

 .العاملي التحليل إلجراء كافية  االرتباطات مصفوفة يف املتغريات بني طاالرتبا مستوى

 khi-2لـ Bartlettكروية اختبار   1.2.1

العدمية اليت غالباً ما تفرتض وجود استقاللية بني  الفرضية راختب( ميكن هذا املؤشر من ا2007) Malhotra.et.alوفقاً لـ 

 .اً إحصائيالنموذج املخترب للدراسة هو دال  متغريات بني االرتباطاتن التأكد أبن لذلك إهنا تسمح م. بعضمن  بعضها املتغريات

(Jolibert و Jourdan، 2009 .) يكون أن جيب ،صاحلة لالستخدام يف التحقيق البياانت تكون لكيفقاً لإلحصائيني أنه و 

 رفضمما يعين  ،(p <0.05) %5حتمال أقل من ما يكون مستوى االعندمعنوي كون مبا فيه الكفاية، حبيث ي كبرياً   االختبار هذا

 .البعض بعضهامع  ترتبطالنموذج  متغريات نو كذلك التأكد من أ ،البديلة الفرضية

                                                           
1 - Hair et al, (2010), .inBoucif S, (2017), op cit. pp.90-91. 
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 العدمية اليت تشري إىل الفرضية أبن نتيجة االختبار كانت كلها معنوية،لذلك نقول أنه قد مت التحقق من 1.4نالحظ من اجلدول

 )أي أن إحصائية داللة ذات هي الدراسة متغريات بني االرتباطات أن من التحقق مت كما ،البعض ضهابع عن مستقلة املتغريات أن

P<0.05). 

 KMO العينات كفاية اختبار 2.2.1

الذي غالبا ما يتم  العينات كفاية مدى قياس و ختبار' يستخدم الKaiser-Meyer &Olkin'هذا املؤشر الذي يعرف بـ 

وفقا  .عامل حتليل أمهية حتديد أيضا و الدراسة متغريات بني االرتباط درجة حتديد يستخدم يفكما  .K.M.O.ابألحرف اختصاره

 مع «االرتباط معامالت اتساع» بني ةقارن( أن هذا املؤشر يسمح ابمل2009) Jolibert et Jourdanنقال عن  (2017)لقادري 

 و 0] بني ما ترتاو  قيمتهعموماً . الفقرات بني املوجودة االرتباط نوع عن معلومات يوفر ،مبعىن. «اجلزئي االرتباط معامالت اتساع»

 :لذلك ،(Malhautra et al, 2007) [1 و 0.5] بنيحمصورة ما  تكان إذا جيدة الفقرات أن نقول على هذا األساس ،[1

KMO<0.5: ؛   مقبول غري يكونKMO>0.5:  ؛متوسطنقول أنه 

KMO>0.7: عندما ممتازو يكون  ؛جيد KMO>0.8. 

لكل املتغريات  ابلنسبة0.8الذي مت تسجيله هو أكرب من  «Kaiser-Meyer et Olkin»أن اختبار  1.4نالحظ من اجلدول

( و تعد بذلك هذه النتيجة ممتازة و تؤكد 0.76و  0.68)ما عدى األمان، التعاطف و االعتمادية اليت كانت قيمته حمصورة بني 

 ، و أن الفقرات ترتبط فيما بينها ارتباط وثيقاً.عامل حتليل أمهية كذلك و املتغريات بني رتباطاال درجة حتديد املمكن منأبنه 

 Fاختبار  3.2.1

جيب يفيد يف معرفة مدى تواجد االرتباطات بني متغريات النموذج املخترب للدراسة، و حىت يكون جيد  FicherلـFاختبار إن 

حبيث كان كله معنوي Ficherاختبار نالحظ أن  1.4من اجلدول (.p <0.05 ةمعنوي ذات داللة إحصائية )قيمته كونتأن 

 . 0.05وجود ارتباطات بني متغريات النموذج االمربيقي و ذلك حتت مستوى معنويةإىل  أشارت نتيجته

 مؤشرات حتليل جتانس السالملثبات أداة القياس:  3.1

 ري إىل قدرة السالمل على قياس "على وجه التحديد و فقط"يش (Validitéحتليل التجانس الذي يسمى أيضاً الصالحية )

اإلحصائي للبياانت املتعلقة من العينة املدروسة  لتحليلاملتغريات املعرفة يف منوذج الدراسة الستكمال اختبارات البعد و املوثوقية. يعد ا
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املكونة للنموذج النظري للدراسة. يف هذا  ضرورة حتمية للتحقق من فرضيات البحث، لكونه ميكننا من أتكيد أو نفي الفرضيات

يساعد اختبار االعتمادية ( الفقرات قبل اختبار الفرضيات. Reabilityاخلصوص ينصح رجال اإلحصاء للقيام ابختبار اعتمادية )

استخدام ألفا  التحقق من سالمة فقرات االستبانة و مدى قدرهتا على قياس متغريات منوذج البحث، لذلك غالباً ما يتم فيها من 

 كرونباخ.

 مؤشر كرونباخل 

 يعترب من املؤشر اإلحصائي الذي تقاس به موثوقية فقرات االستبانة املتعلقة مبتغريات الدراسة. عادة ما تستخدم يف  كرونباخل

يشري . Roussel (1988) و Igalensـل وفقااليت أدىل هبا املستجوبون.  اإلجاابتقياس مدى التناسق بني الفقرات فيما خيص 

إذا أجابت لذلك . بني تلك الفقرات قاربالت صحة إثبات و ابلتايل يف الفقرة نفسل هاقييمهذا املعامل إىل مدى ارتباط اإلجاابت يف ت

على نفس فقرات االستبانة اليت أجابت عنها، فإن هناك احتمال كبري أن تعيد  اإلجابةالعينة على فقرات االستبانة مث أعادة مرة أخرى 

املرجعية اليت يتم  عتبةأما فيما خيص ال. [1 و 0] بني ما ترتاو  كرونباخ قيمةاليت أدلت هبا على الفقرات السابقة.  اإلجاابتفس ن

 معامل تقتضي أن االستكشافية اتلدراسا جيمع اإلحصائيون أن. البحث أجله من الذي وضع لغرضل وفقاً  تختلفف  قبولهبا 

يصر ابحثون آخرون أمثال بينما ،0.7عندما يساوي مقبوالً  يكون  Nunnallyو Bernstein, (1994 )سياق يف أنه 

 .0.8تلك القيمة أكرب من  كونت اهلامة يتوجب أن و الدراسات ثاحباأل

 الـ من أقل قيمته تكان إذا احصائياً  كاف  غري كرونباخ معامل ميكن اعتبار أنه De Vellis(2003) عموماً يرى الباحث 

-0.7] بنيو جيداً ما  ،[0.7-0.65] بني  إذا تراوحت مامقبوالً  و يكون [0.65 -0.6] بنيتراوحت ما  إذا نخفضم و ،0.6

 يكون ممتازاً. 0.9 تكون قيمته أكرب من عندما و أخرياً  ،[0.9-0.8] بني ما جداً  اً جيد يكون و [0.8

و نستنتج بذلك أبهنا  0.93و  0.714انت ما بني نالحظ أن قيم ألفا سجلت قيماً أكثر من رائعة ألهنا ك 1.4من اجلدول

 بني فقرات القياس يف االستبانة. قاربالت صحةو تثبت بذلك الفقرة  نفس تقييمل وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط البياانتممتازة و أبن 
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 "V(x)"املرتاكم  فسراملتباين مؤشر ال *

سريها من طرف منوذج الدراسة، و تفيد يف قياس النسبة اليت يتم هبا التباين املفسر املرتاكم هو عبارة عن النسبة اليت يتم تف

متثيل البياانت اجملموعة ابلعامل الوحيد الذي حيتوي على عناصر )فقرات(. لذلك قيمتها تكون مقبولة عندما تساوي 

 .%50و جيدة عندما تفوق  %50الـ

 متغري االعتمادية 1.3.1

 . 2.4عناصر لقياس هذا املتغري، و الختبار مدى أبعادها أجرينا حتليال عامال يف اجلدول. مخسلقد قمنا إبعداد مقياس مكون من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إىل أن متغري  ACPالـ التوضيحية، حلساب التباين املرتبط به و مسامهات كل عنصر. يشري حتليل اجلداليسمح هذا اإلجراء بتحديد 

تتعلق بشكل كبري  .fiab5و fiab2 ،fiab3 ،fiab4:. الفقراتBADRلزابئن البنك  "االعتمادية" هو أحادي البعد ابلنسبة

 matrice desأهنم مجيعاً لديهم معامل مسامهة عشري )مكون املصفوفة  2.4ابملكون )االعتمادية( نفسه. نالحظ من اجلدول.

Matrice des 

composantesa 

 

Composante 

1 

fiab2 0.825 

fiab3 0.77 

fiab4 0.755 

fiab5 0.564 

 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

fiab2 1,000 0.681 

fiab3 1,000 0.593 

fiab4 1,000 0.57 

fiab5 1,000 0.318 

 

 

 تغري االعتماديةنتائج التحليل العاملي مل :2.4جدول.

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 2.162 54.04 54.04 2.162 54.04 54.04 

2 0.916 22.89 76.93    

3 0.548 13.69 90.62    

4 0.375 9.37 100    

. 

 

 SPSS.22.. [N=268]من إعداد الباحثة ابستخدام خمرجات حزمة مصدر: 
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composantes)  اليت يتم مجعها ابلعامل  البياانتسر( من )التباين املف %54.04. ابإلضافة إىل ذلك يتم متثيل 0.56أكرب من

لتأكيد  الداخلي االتساق اختبار يف شرعنافقد  للتجانس، ضروري شرط املوثوقية كونو نظراً لالوحيد الذي حيتوي على هذه العناصر. 

 يتم أخرى، حيةان من ؛(3.4يف اجلدول الرابع العمود) اإلمجايل ابملقياس عنصر كل  ارتباط جهة، من هذا حيسب و. PCA نتائج

اإلمجالية  α قيمة. fiab1الفقرة األوىل  حذفو قد مت  مرة كل  يف( اخلامس العمود) املقياس من عنصر كل  إزالة طريق عن α حساب

 تساقاملتغري سجل قيماً ملعامالت اال فإنهلذا السبب  .(0.7أياحلد األدىن للقبول ) من أعلى قيمة هي و ،0.714 تساوي

 .[0.615 و 0.338] داخليال

ماديةتقيم االتساق الداخلي ملتغري االع :3.4جدول.  

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

fiab2 17,0075 9,416 ,615 ,438 ,575 

fiab3 16,7313 10,482 ,539 ,395 ,628 

fiab4 16,2649 11,664 ,529 ,293 ,638 

fiab5 16,3433 13,605 ,338 ,168 ,736 

 

 

 

 امللموسيةمتغري  2.3.1

و قد أشارت . BADRول مدى ملموسية اخلدمات املقدمة من طرف البنك هو مجع املعلومات ح 4.4الغرض من اجلدول

، tang1 ،tang2 ،tang3( الذي مت إجراؤه يف العينة املرجعية إىل أن الفقرات:Dimentionnalitéنتائج اختبار البعدية )

tang4 ،tang5  وtang6  47.9يتم متثيل  ذلك، . ابإلضافة إىل%63هي متعلقة بعامل واحد. تساهم مجيعها بقيمة أكرب من% 

على هذا األساس ميكننا القول أن املقياس الذي مت تشكيله  و هو بذلك أقل قليال من املعدل املطلوب، )التباين املفسر( من املعلومات

 (. 4.4كذلك بني اختبار املوثوقية أبن هذا املقياس متجانس )أنظر اجلدول  .على هذا النحو هو أحادي البعد

، لذلك 0.781تساوي  أن قيمة  0.613و  0.474هر خصائص االتساق الداخلي اليت تراوحت قيمته بني يف الواقع تظ

 (.5.4تقودان هذه األخرية إىل احملافظة على مجيع الفقرات )أنظر اجلدول

 SPSS.22.. [N=268]من إعداد الباحثة ابستخدام خمرجات حزمة مصدر: 
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 امللموسية: قيم االتساق الداخلي ملتغري 5.4جدول.

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

tang1 26,3582 29,040 ,551 ,380 ,732 

tang2 26,1119 33,306 ,474 ,317 ,754 

tang3 27,3582 26,980 ,530 ,309 ,742 

tang4 27,4067 28,722 ,492 ,294 ,749 

tang5 26,6493 28,206 ,613 ,391 ,715 

tang6 25,9664 32,287 ,505 ,293 ,747 

 

 

 

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 2,874 47,904 47,904 2,874 47,904 47,904 

2 ,961 16,018 63,922    

3 ,680 11,327 75,248    

4 ,570 9,504 84,753    

5 ,482 8,029 92,782    

6 ,433 7,218 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 
Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

tang1 1,000 ,536 

tang2 1,000 ,423 

tang3 1,000 ,465 

tang4 1,000 ,407 

tang5 1,000 ,579 

tang6 1,000 ,464 

Méthode d'extraction : Analyse en 

composantes principales. 

 

Matrice 

descomposantes 

 

Composante 

1 

tang1 ,732 

tang2 ,650 

tang3 ,682 

tang4 ,638 

tang5 ,761 

tang6 ,681 

 

 : نتائج التحليل العاملي ملتغري امللموسية4.4جدول.

 SPSS.22.. [N=268]من إعداد الباحثة ابستخدام خمرجات حزمة مصدر: 

 

 SPSS.22.. [N=268]من إعداد الباحثة ابستخدام خمرجات حزمة مصدر: 
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 االستجابةمتغري  3.3.1

يهم من و شكاو  مهتمام ابنشغاالهتال( و يشري إىل مدى إدراك الزابئن resp1،.... ،resp5)مخس فقرات يتكون هذا املقياس من 

(. و 0.832)مع ألفا  BADRطرف البنك. النتائج بينت أن هذا املقياس هو ذو بعد واحد و موثوق به من طرف زابئن البنك 

العاملية أكرب  أشارت إىل أن متوافقة مع العينة املرجعية، و ابلتايل ترتبط مجيع الفقرات بعامل واحد )التشبعات PCAابلتايل فإن الـ

و هو نتيجة جيدة كونه أكرب %59.96ابإلضافة إىل ذلك فإن إمجايل التباين الذي حتصلنا عليه بواسطة العامل هو  (.%61من 

و  0.505]صر اخلمسة يف املقياس إىل متغري واحد، أجرينا اختبار االتساق الداخلي. و قبل اختاذ القرار بتجميع العنا%50من 

 (.0.832فيه مقبولة ) أين كانت درجة  1.4و قد حتصلنا على بياانت موضحة يف اجلدول 7.4امللخصة يف اجلدول [0.712

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 2,998 59,964 59,964 2,998 59,964 59,964 

2 ,678 13,561 73,525    

3 ,614 12,274 85,799    

4 ,379 7,578 93,377    

5 ,331 6,623 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 
 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

resp1 1,000 ,547 

resp2 1,000 ,692 

resp3 1,000 ,437 

resp4 1,000 ,702 

resp5 1,000 ,619 

Méthode d'extraction : Analyse en 

composantes principales. 

 

 

Matrice des 

composantesa 

 

Composante 

1 

resp1 ,740 

resp2 ,832 

resp3 ,661 

resp4 ,838 

resp5 ,787 

 

 ئج التحليل العاملي ملتغري االستجابةنتا :6.4جدول

 SPSS.22.. [N=268]من إعداد الباحثة ابستخدام خمرجات حزمة مصدر: 
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 التأكيدمتغري  4.3.1

اإلهتمام الكايف جلودة اخلدمة ( هلذا املتغري الذي حياول معرفة هل يعطي املوظفني safe1 ،... ،safe5مت ختصيص مخس فقرات )

أوضحت أن مجيع الفقرات هي تتعلق مبكون واحد )أحادية البعد( ألن تشبعاهتا العاملية  PCAالـ. نتائج حتليل اليت يقدموهنا

. ابإلضافة إىل ذلك (9.4)أنظر اجلدول. من املعلومات اليت مت مجعها بواسطة العامل املعين  %75.23 متثيل . و قد مت62.1%

يتضح أيضاً أبن  8.4لذلك قرران االحتفاظ جبميع الفقرات. من اجلدول . 0.757ألفا كرونباخ املسجلة كانت جيدة حبيث بلغت 

 و يؤكد لنا بذلك أن الفقرات هي مرتابطة فيما بينها. [0.608و  0.439]جيد االتساق الداخلي للفقرات كان 

التأكيد: قيم االتساق الداخلي ملتغري 8.4جدول.  

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

safe1 22,9291 16,590 ,516 ,409 ,709 

safe2 23,0560 17,139 ,497 ,373 ,715 

safe3 22,6530 17,164 ,608 ,389 ,673 

safe4 22,3470 18,887 ,546 ,516 ,700 

safe5 22,1642 19,231 ,439 ,451 ,732 

 

  

 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

resp1 21,3433 24,436 ,591 ,382 ,811 

resp2 21,4179 23,016 ,710 ,511 ,774 

resp3 20,8321 28,320 ,505 ,276 ,830 

resp4 21,3657 23,484 ,712 ,537 ,774 

resp5 21,3246 24,655 ,643 ,472 ,795 

 : قيم االتساق الداخلي ملتغري االستجابة7.4جدول.

 SPSS.22.. [N=268]من إعداد الباحثة ابستخدام خمرجات حزمة مصدر: 

 

 SPSS.22.. [N=268] من إعداد الباحثة ابستخدام خمرجات حزمةمصدر: 
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 التعاطفمتغري  5.3.1

و قد أشار اختبار البعدية الذي أجريناه على  . (.amp1،.... ،amp5)لقياس متغري التعاطف اخرتان مخس فقرات أيضاً 

و هو بذلك  من املعلومات %56.33مت متثيل . إضافة إىل ذلك، %66تساهم مجيعها بقيمة أكرب من الفقرات اخلمس إىل أهنا 

كذلك بني   .(10.4ك ميكننا القول أن املقياس الذي مت استخدامه هو أحادي البعد )أنظر اجلدول.أكرب من املعدل املطلوب،لذل

و  0.497معنوية ](. ألن بياانت االتساق الداخلي كانت كلها 11.4اجلدولاختبار املوثوقية أبن هذا املقياس هو متجانس )أنظر 

 رية إىل التمسك جبميع الفقرات.، لذلك تقودان هذه األخ0.8جتاوزت  و أيضاً قيمة  [0.661

 

 

Variance totale expliquée 

Composant

e 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total 

% de la 

variance % cumulé Total 

% de la 

variance % cumulé 

% de la 

variance 

1 
2,544 50,877 50,877 2,544 50,877 50,877 

75.23 

2 
1,218 24,361 75,238 1,218 24,361 75,238 

75.23 

3 ,527 10,536 85,774     

4 ,396 7,915 93,690     

5 ,316 6,310 100,000     

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

safe1 1,000 ,780 

safe2 1,000 ,746 

safe3 1,000 ,621 

safe4 1,000 ,818 

safe5 1,000 ,797 

Méthode d'extraction : Analyse en 

composantes principales. 

 

Matrice des composantesa 

 

Composante 

1 2 

safe1 ,678 ,566 

safe2 ,657 ,561 

safe3 ,788 ,020 

safe4 ,757 -,495 

safe5 ,677 -,581 

Méthode d'extraction : Analyse en 

composantes principales. 

a. 2 composantes extraites. 

 

 : التحليل العاملي ملتغري التأكيد9.4شكل

 SPSS.22.. [N=268]من إعداد الباحثة ابستخدام خمرجات حزمة مصدر: 
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 التعاطف: قيم االتساق الداخلي ملتغري 11.4جدول.

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

amp1 22,9552 18,762 ,608 ,474 ,755 

amp2 22,9067 20,025 ,591 ,450 ,763 

amp3 23,7724 18,588 ,497 ,285 ,794 

amp4 23,1642 18,872 ,582 ,390 ,763 

amp5 23,1269 17,684 ,661 ,473 ,736 

 

 

 

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 2,817 56,334 56,334 2,817 56,334 56,334 

2 ,808 16,165 72,498    

3 ,650 12,991 85,489    

4 ,378 7,550 93,039    

5 ,348 6,961 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

amp1 1,000 ,608 

amp2 1,000 ,575 

amp3 1,000 ,439 

amp4 1,000 ,557 

amp5 1,000 ,637 

Méthode d'extraction : Analyse en 

composantes principales. 

 

Matrice des 

composantesa 

 

Composante 

1 

amp1 ,780 

amp2 ,758 

amp3 ,663 

amp4 ,746 

amp5 ,798 

 

 : نتائج التحليل العاملي ملتغري التعاطف10.4جدول 

 SPSS.22.. [N=268]من إعداد الباحثة ابستخدام خمرجات حزمة مصدر: 

 

 SPSS.22.. [N=268]دام خمرجات حزمة من إعداد الباحثة ابستخمصدر: 
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 اجلودة املدركة االمجالية 6.3.1

أشار  . و قدqualg1،..... ،qualg5اجلودة املدركة االمجالية مت قياسها بدورها ابستخدام مخس فقرات اليت مت ترميزها كاآليت:

 (. 12.4حتليل العوامل على العينة املرجعية هبذا اخلصوص إىل أن أحادية البعدية قد مت احرتامها يف السياق اجلزائري )أنظر اجلدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و كذلك الشأن ابلنسبة للتباين الكلي املفسر هو أيضاً جد (،%76حتتوي الفقرات اخلمسة على تشبعات جيدة جداً )أكرب من 

قيم  .(12.4)أنظر اجلدول. %66 و دلت على أن الفقرات مرتبطة فيما بينها أبكثر من %67مرضي حبيث بلغت قيمته تقريباً 

. أما قيمة (13.4)أنظر اجلدول. %78.4و  64.5ميع الفقرات كان جيدة جداً حبيث احنصرت قيمتها بني االتساق الداخلي جل

 .0.876ألفا كرونباخ هي األخرى كانت جيدة جداً حبيث بلغت 

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales 

Sommes extraites du carré des 

chargements 

Total 

% de la 

variance % cumulé Total 

% de la 

variance % cumulé 

1 3,345 66,905 66,905 3,345 66,905 66,905 

2 ,529 10,571 77,477    

3 ,438 8,761 86,237    

4 ,409 8,181 94,418    

5 ,279 5,582 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

qualg1 1,000 ,662 

qualg2 1,000 ,657 

qualg3 1,000 ,671 

qualg4 1,000 ,764 

qualg5 1,000 ,592 

Méthode d'extraction : Analyse en 

composantes principales. 

 

Matrice des 

composantesa 

 

Composante 

1 

qualg1 ,814 

qualg2 ,810 

qualg3 ,819 

qualg4 ,874 

qualg5 ,769 
 

 اجلودة املدركة االمجالية نتائج التحليل العاملي ملتغري :12.4جدول.

 SPSS.22.. [N=268]من إعداد الباحثة ابستخدام خمرجات حزمة مصدر: 
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 اجلودة املدركة اإلمجاليةقيم االتساق الداخلي ملتغري  :13.4جدول.

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

qualg1 20,6306 27,350 ,697 ,519 ,850 

qualg2 20,7127 28,378 ,695 ,491 ,852 

qualg3 20,6530 27,066 ,707 ,513 ,848 

qualg4 21,1231 25,374 ,784 ,623 ,828 

qualg5 21,0448 27,196 ,645 ,429 ,864 

 

  

 الرضامتغري  7.3.1

الرضا: قيم االتساق الداخلي ملتغري 14.4جدول.  

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

satis1 27,4104 32,962 ,779 ,630 ,872 

satis2 27,4776 34,250 ,679 ,504 ,888 

satis3 27,3470 33,111 ,763 ,593 ,875 

satis4 27,0672 36,153 ,716 ,531 ,883 

satis5 27,4664 32,722 ,743 ,609 ,878 

satis6 27,3358 35,205 ,682 ,498 ,887 

 

 

اليت  (homogénéitéحساابت التجانس ). satis1،.... ،satis6التالية: متغري الرضا هو اآلخر مت قياسه بست فقرات 

( له بعد CPAأجريت على العينة سارت بنفس االجتاه الذي مت تنفيذه على العينة املرجعية. ابلفعل، إن حتليل املكوانت األساسية )

)أنظر  من البياانت اليت مت مجعها %66.6يستعيد العامل  .%77.9ية ال تقل عن واحد مع فقرات ذات التشبعات العامل

 (،14.4)أنظر اجلدول. أبهنا متوافقة مع العينة املرجعية [0.779و  0.679]. كما بينت نتائج االتساق الداخلي (15.4اجلدول.

 )الفقرات( هو موثوق.(، على هذا األساس ميكننا القول أن املقياس 0.899كرونباخ )نتيجة جيدة لـ

 

 SPSS.22.. [N=268]من إعداد الباحثة ابستخدام خمرجات حزمة مصدر: 

 SPSS.22.. [N=268]من إعداد الباحثة ابستخدام خمرجات حزمة مصدر: 
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 الثقةمتغري  8.3.1

قد أشارت إىل أن  ،BADRخلدمات املقدمة من طرف البنك ثقة الزابئن ابحول مدى  16.4اجلدول إن البياانت املوضحة يف

هو فعال  conf1 ،conf2 ،conf3 ،conf4نتائج اختبار البعدية الذي مت إجراؤه يف العينة املرجعية ابستخدام أربع فقرات:

و هي  من املعلومات %79.4أبكثر من مت متثيل. اإلضافة إىل ذلك، %84متعلق بعامل واحد، أين سامهت كلها بقيمة أكرب من 

كذلك بني اختبار   .لذلك ميكننا القول أن املقياس الذي مت تبنيه هو أحادي البعد (،%50بذلك أكرب بكثري من املعدل املطلوب )

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales 

Sommes extraites du carré des 

chargements 

Total 

% de la 

variance % cumulé Total 

% de la 

variance % cumulé 

1 3,996 66,608 66,608 3,996 66,608 66,608 

2 ,595 9,911 76,519    

3 ,457 7,613 84,132    

4 ,380 6,330 90,462    

5 ,322 5,369 95,830    

6 ,250 4,170 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

satis1 1,000 ,729 

satis2 1,000 ,607 

satis3 1,000 ,714 

satis4 1,000 ,652 

satis5 1,000 ,688 

satis6 1,000 ,607 

Méthode d'extraction : Analyse en 

composantes principales. 

 

Matrice des 

composantesa 

 

Composante 

1 

satis1 ,854 

satis2 ,779 

satis3 ,845 

satis4 ,807 

satis5 ,829 

satis6 ,779 

Méthode d'extraction : 

Analyse en composantes 

principales. 

 

 : نتائج التحليل العاملي ملتغري الرضا15.4شكل

 SPSS.22.. [N=268]من إعداد الباحثة ابستخدام خمرجات حزمة مصدر: 
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(، و كذلك الشأن ابلنسبة لالتساق الداخلي 0.913(، و كذلك ألفا جيدة جداً 17.4املقياس )أنظر اجلدول. املوثوقية جتانس هذا

 هذه النتائج تدفعنا للمحافظة على الفقرات األربعة املستخدمة يف التحليل. [،0.852و  0.734]الذي كانت قيمه حمصورة ما بني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyenne de 
l'échelle en cas de 
suppression d'un 

élément 

Variance de 
l'échelle en cas de 
suppression d'un 

élément 

Corrélation 
complète des 

éléments corrigés 

Carré de la 
corrélation 

multiple 

Alpha de 
Cronbach en cas 

de suppression de 
l'élément 

conf1 16,1903 16,604 ,844 ,770 ,872 

conf2 16,1567 16,118 ,852 ,785 ,869 

conf3 16,1157 17,151 ,734 ,549 ,910 

conf4 16,1828 16,667 ,778 ,618 ,895 

 

 

 

 

 SPSS.22.. [N=268]من إعداد الباحثة ابستخدام خمرجات حزمة مصدر: 

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales 

Sommes extraites du carré des 

chargements 

Total 

% de la 

variance % cumulé Total 

% de la 

variance % cumulé 

1 3,176 79,401 79,401 3,176 79,401 79,401 

2 ,377 9,424 88,825    

3 ,317 7,928 96,753    

4 ,130 3,247 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

conf1 1,000 ,844 

conf2 1,000 ,854 

conf3 1,000 ,713 

conf4 1,000 ,765 

Méthode d'extraction : Analyse en 

composantes principales. 

 
 

Matrice des 

composantesa 

 

Composante 

1 

conf1 ,919 

conf2 ,924 

conf3 ,844 

conf4 ,875 

 

 : نتائج التحليل العاملي ملتغري الثقة16.4جدول

 الثقةقيم االتساق الداخلي ملتغري  :17.4جدول.

 SPSS.22.. [N=268]من إعداد الباحثة ابستخدام خمرجات حزمة مصدر: 
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 الوفاءمتغري  9.3.1

يف هذا الصدد اختبار البعدية الذي أجريناه  (.fid1،.... ،fid7)و أخري لقياس متغري الوفاء وقع اختياران على سبع فقرات 

من  %71.73بنسبة  مت متثيل. ابإلضافة إىل ذلك، فقد %78تساهم مجيعها بقيمة أكرب من على الفقرات السبعة أشار إىل أهنا 

(، على هذا األساس ميكننا القول أن الفقرات املستخدمة لقياس درجة 18.4ذه النتيجة مشجعة )أنظر اجلدول.البياانت و تعترب ه

 .هي أحادية البعد BADRوفاء الزابئن للبنك 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نتائج التحليل العاملي ملتغري الوفاء18.4جدول

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales 

Sommes extraites du carré des 

chargements 

Total 

% de la 

variance % cumulé Total 

% de la 

variance % cumulé 

1 5,022 71,739 71,739 5,022 71,739 71,739 

2 ,536 7,657 79,396    

3 ,447 6,382 85,778    

4 ,299 4,266 90,044    

5 ,279 3,982 94,026    

6 ,237 3,390 97,416    

7 ,181 2,584 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

fid1 1,000 ,736 

fid2 1,000 ,803 

fid3 1,000 ,656 

fid4 1,000 ,782 

fid5 1,000 ,612 

fid6 1,000 ,727 

fid7 1,000 ,705 

Méthode d'extraction : Analyse en 

composantes principales. 

 

Matrice des 

composantesa 

 

Composante 

1 

fid1 ,858 

fid2 ,896 

fid3 ,810 

fid4 ,884 

fid5 ,782 

fid6 ,853 

fid7 ,840 

 

 SPSS.22.. [N=268]عداد الباحثة ابستخدام خمرجات حزمة من إمصدر: 
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( هو اآلخر أوضح أن هذا املقياس هو متجانس، ألن بياانت االتساق 19.4 اجلدولاختبار املوثوقية )أنظر 

كرونباخ هي   قيمة  [،0.847و  0.709] حتصلنا عليها كانت كلها معنوية و تراوحت بني الداخلي اليت

( و تعد بذلك قيمة ممتازة يف التحليل، كل الذي سبق يدفعنا للحفاظ 1.4)أنظر اجلدول 0.93األخرى جتاوزت 

 على مجيع فقرات القياس.

 الوفاء: قيم االتساق الداخلي ملتغري 19.4جدول.

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

fid1 31,5224 64,820 ,797 ,680 ,921 

fid2 31,5858 63,509 ,847 ,753 ,917 

fid3 31,9328 64,168 ,738 ,590 ,927 

fid4 31,6530 64,385 ,836 ,720 ,918 

fid5 31,7425 64,978 ,709 ,539 ,930 

fid6 31,6269 64,961 ,794 ,651 ,922 

fid7 31,6679 63,871 ,777 ,639 ,923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS.22.. [N=268]من إعداد الباحثة ابستخدام خمرجات حزمة مصدر: 
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 التوكيدي التحليل العاملينتائج  :الثاين املبحث

اهليكلية. كما أشران سابقاً ال ميكن استخدام هذه ملعادالت لدراسة و حتليل العالقات بني املتغريات نستخدم طريقة النمذجة اب

كي نستطيع من خالهلا   OLS، و MLطريقة التقدير الطريقة إىل بوجود قاعدة نظرية و تطبيقية تدعمها. و قد وقع اختياران على 

قياس التأثريات بني املتغريات اليت هي يف عالقة فيما بينها، لكن قبل ذلك سنحاول التأكد من مطابقة النموذج النظري الذي اقرتحناه 

الكامن الذي  لكل فقرة على املتغري λ يف الفصل الثاين مع املعطيات اجملموعة من خالل االستبانة، مث نقوم مبقارنة التشبعات العاملية

 ال ميكن قياسه بصورة مباشرة و خنتم ابختبار التوزيع الطبيعي للبياانت.

 البياانت مطابقة اختبار 1.2

و هي:  املطابقةبثالثة أنواع من معايري  الختبار حسن مطابقة النموذج اإلمربيقي )النموذج املخترب( مع النموذج النظري، نستعني

املقتصدة معايري حسن املطابقة ( و Incrémentauxالتزايدية )معايري حسن املطابقة (، Absolusاملطلقة )معايري حسن املطابقة 

(Parcimonieux.) .و فيما يلي أهم النتائج اليت توصلنا إليها هبذا اخلصوص 

 املطلقة املطابقة حسن معايري1.1.2

يتضح لنا من  كما .املقرت  نفس املعطياتمتكننا هذه املؤشرات من تقييم احلد الذي يعطي من خالله النموذج النظري 

كانت قيمتها [ df= 271]و درجة احلرية [Khi_2]أن النتائج اليت توصلنا إليها كانت مقبولة ألن الكي تربيع  ،20.4اجلدول

أبن الكي تربيع يتبع  يتميزان أبهنما األكثر إنتشاراً و دقًة عند مقارنتهما ابملؤشرات األخرى، و يرجع السبب يف ذلك أننا نعلممعنوية. 

هو مستوى خطر اخلطأ(، و أنه يستعمل يف حساب  %5من املعطيات تتمركز داخل جمال القبول، و  %95توزيع طبيعي )

جيب أن يكون أقل  p( أن االحتمال 2002) ونو آخر Rousselوفقاً لـ.معايري حسن املطابقة املطلقةاملؤشرات األخرى على غرار 

ال، إال بقسمة األوىل على  مجيدة أ ةنتيجنستخدمها ملعرفة ما إذا كانت ال للكي تربيع أو لدرجة احلرية تبةعوأنه ال يوجد ، %1من 

سجلت قيم  [GFI=0,616 ،AGFI=0,578]الـ .كما سنتناوهلا يف معايري حسن املطابقة املقتصدة  (chi²\dfالثانية )

التباين املشرتك " املفسرة من --يف قياس احلصة النسبية " للتباين GFIالفائدة من الـيكمن .0.9متوسط ألهنا مل تكن بعيدة عن الـ

. املؤشر بعدد املتغريات ابملقارنة مع درجة احلرية  املصححةيكمن دوره يف قياس تلك احلصة النسبية  AGFIالـ طرف منوذج، أما

RMSEA = 0,099  اخنفاض خطأ القياس، كذلك قيمة و تشري إىل [0.08-0.04] اجملال قريبة منألهنا  مقبولةقيمته كانت 
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PGI=0.7  وAPGI=0.669   كانت هي األخرى متوسطة و كانت جيدة ابلنسبة للتقديرOLS. لـ اGamma و

Gamma يعتربان صيغتان بديلتان عن  املصححةGFI  وAGFI أيخذان بعني االعتبار مصفوفة التباينات و التباينات املشرتكة ،

عموماً إذا نقول أن نتائج حتليل املطابقة كانت متوسطة و تشري إىل نسبية املطابقة النموذج  .ليس العينةالناجتة عن اجملتمع الكلي و 

 النظري مع االمربيقي.

: معايري املطابقة املطلقة4.20جدول  

Les indices ML OLS 
Chi_2 3437,62 / 
Degré de liberté DF 1025 1026 
Niveau p 0.000 0.000 
Indice RMSEA Steiger-Lind 0,099 / 
(GFI). Joreskog 0,616 0,819 
(AGFI). Joreskog 0,578 0,802 
Population Gamma Index PGI 0,700 / 
Adjusted Population Gamma Index APGI 0,669 / 

 .Statistica.08[N=268]الباحثةمن إعداد مصدر: 
 

 التزايدية معايري املطابقة2.1.2

ى من أخطاء القياس(، )النموذج الذي له عامل واحد مشرتك و مقص األويلمقارنة النموذج املخترب ابلنموذج  املعايريتقرت  هذه 

 .21.4أنظر اجلدول

 التزايديةمعايري املطابقة : 21.4جدول

Les indices ML OLS 

Bentler-Bonett Normed Fit Index BBNFI 0,661 0,798 

Bentler-Bonett Non-Normed Fit Index BBNNFI 0,719 0,804 

Bentler Comparative Fit Index BCFI 0,734 0,814 

Bollen's Rho 0,643 0,788 
Bollen's Delta 0,735 0,814 

 .Statistica.08[N=268]الباحثةمن إعداد مصدر: 

َفَسَرُة من طرف النموذ  إىل يشري BBNFIالـ 
ُ
عندما ذلكو  املخترب، اإلحصائي جتناسب التباين املشرتك الكلي بني املتغريات امل

حبكم مقبولة ، تعترب هذه القيمة (OLS يف تقدير 0.798 و)  0,661مأخوذ كمرجع. نتيجته تساوي  األويليكون النموذج 

منوذج خمترب مع منوذج قاعدي. متّكن قيمته من تقدير التحسن  مطابقةميّكن من مقارنة انعدام  BBNNFI. الـ 0.9اقرتاهبا من 



 حتليل و مناقشة النتائج: الرابعالفصل 

 

143 
 

 ابلتايل و ،(OLSيف تقدير0.804و) 0.719كانت الناتج عن درجة حرية منوذج خمترب ابملقارنة مع منوذج القاعدي. قيمته  النسيب

، يتم املطابقةس االخنفاض النسيب النعدام اقيبيسمح  BCFI. الـ مقبولةمنوذج هي  مطابقةو هذا يدل أبن  0.9هي قريبة من 

] و كلما اقرتبت 1 - 0. نتيجته حمصورة بني ]األصليقارنة مع النموذج مللنموذج املخترب  Khi-2للـتقديره تبعاً لتوزيع غري مركزي 

 .إذا هي نتيجة مقبولة و تدعم قبول النموذج النظري BCFI=0.734كلما كانت جيدة.   (1)من 

 املقتصدة معايري املطابقة 3.1.2

ية للنموذج املعدوم و النموذج املخترب، وميتلك نفس ابملقارنة مع درجات احلر  BBNFI مطابقةمن  املؤشرات هنتج هذت

مقبولة نوعاً ما. كذلك حاصل قسمة الكي تربيع ( توحي إىل أهنا 0.627، على هذا األساس فإن نتيجته )BBNFIخصائص الـ 

 .(22.4أنظر جدول) [5-2]و هو بذلك نتيجة جيدة لكونه داخل جمال القبول  3.35على درجة احلرية يساوي 

املقتصدة: معايري املطابقة 4.22جدول  

Les indices ML OLS 

James-Mulaik-Brett Parsimonious Fit Index 0,627 0,758 

Ch2 /DF 3.35 / 

 .Statistica.08[N=268]الباحثةمن إعداد مصدر: 

حتليل ميكننا االنتقال  ذلكل، املخترب االمربيقيو تدعم قبول النموذج  املطابقة كانت متوسطة و مقبولة حسن نستنتج أن معايري

 . العاملية التشبعات

 (λملدا ) العاملية التشبعات 2.2

( جلل T Student )اختبار λللمتغريات املقاسة )املتمثلة يف فقرات االستبانة( يعين التأكد من معنوية  عامليةالبنية التقييم إن 

تشري إىل  λ أن احلقيقة يف، 1.4. كما هو موضح يف الشكل[1-0.5]الفقرات و كذلك مالحظة ما إذا كانت قيمتها حمصورة بني 

 Rousselكل متغري مقاس )مستطيالت( يف قياس املتغريات الكامنة )الشكل البيضوي(. وفقاً لـ  [Loading] مقدار تشبعات

جيب أن يفوق معنوية λو لكي تكون ، Tاختبار جيب أن تكون معنوية و للتأكد من هذه األخرية نلجأ إىل  λالقيمة  (2002)

 .P<0.05أن مستوى داللته جيب أن يكون  حبيثابلقيمة املطلقة  1.96أو تساوي Tقيمة 
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 العاملية الناجتة عن كل متغري مقاس مع املتغري الكامن املعين بقياسه. فيما يلي سنحاول شر  التشبعات

 SERVQUALألبعاد منوذج  و أخطاء القياس العاملية التشبعات 1.2.2

 .اإلحصائيةد هذا املؤشر يف معرفة مدى مسامهة كل فقرة يف قياس املتغري الكامن، لذلك من املهم معرفة داللتها يفي

 FIABILITYبعد االعتمادية  -أ
 .23.4ولااجلداملدونة يف (FIAB)ملتغري االعتمادية«𝝀» العاملية حتليل العاملي مكنتنا من احلصول على التشبعاتنتائج  إن

 T اختبار و أنه يف أغلبها كان[0,843و 0.33]تراوحت ما بني  العاملية التشبعات ةقيما األخري أن نالحظ من هذ

تشري هذه النتائج إىل أن فقرات قياس هذا املتغري )جودة تقدمي اخلدمة، متيزها، حمافظة البنك على املعلومات املرتبطة  .معنوية

ة مع الزبون( سامهت يف قياس اعتمادية اخلدمة املقدمة من طرف البنك و ابلزبون، و استخدامها لنظام دقيق لتحسني املعامل

 مدى موثوقيتها، و قد مت التحقق من داللتها اإلحصائية.

 لبعد االعتمادية و أخطاء القياس العاملية التشبعات: 23.4جدول.

 قيم التشبعات 

iλ 

 خطأ القياس

Ei 

 

Niveau 

 P <0.05 
 ALUEV T املتغريات الكامنة و املقاسة

1.96< 
VALUE T 

1.96< 
(FIAB)-1->[fiab2] 0,843 19,841 0,290 4,051 0,000 
(FIAB)-2->[fiab3] 0,721 16,098 0,480 7,437 0,000 
(FIAB)-3->[fiab4] 0,544 10,468 0,704 12,476 0,000 
(FIAB)-4->[fiab5] 0,330 5,339 0,891 21,785 0,000 

 Statistica.08[N=268]تخدام خمرجات حزمةابس باحثةالمن إعداد مصدر: 

 [متغريات كامنة و مقاسة]منوذج هيكلي مثال عن : 1.4شكل.

 1.ف

CONF 

conf1 

conf 2 

conf 3 

conf 4 

satis 3 

 satis 4 

 ……… 

 

satis1 

satis 2 

 SATIS 
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لكن ذلك ال ميس ابهليكل العاملي ملتغري  0.5أن التشبع العاملي للفقرة اخلامسة كان أقل من  23.4يتضح من اجلدول

 .(P <0.05)االعتمادية ألنه كان معنوي 

 TANGIBILITEبعد امللموسية  -ب

لفقرات االستبانة )مدى توفر  اإلحصائيةالقياس و كذلك اختباراهتا  العاملية و أخطاء قيم التشبعات 24.4اجلدول و يعرض

البنك على املعدات امللموسة، مناسبة التنظيم الداخلي، أماكن االستقبال، مجالية املظهر اخلارجي للبنك، مدى حرص 

لية للفقرات يف قياس متغري املوظفني على توفري جو مر  و رحب، نظافة املكان و اجلو(. و قد مت التحقق من املسامهة العام

و  0,549]و حمصورة بني  0.5العاملية أكرب من  أن كل التشبعات 24.4. يتضح من اجلدول(TANG)امللموسية 

 و كانت كلها معنوي و ذات داللة إحصائية. أخطاء القياس هي األخرى كانت معنوية. [0,705

 موسيةلبعد املل و أخطاء القياس العاملية التشبعات: 24.4جدول.

 قيم التشبعات 

iλ 

 خطأ القياس

Ei 

 

Niveau 

 P<0.05 املتغريات الكامنة و املقاسة VALUE T 

1.96< 
VALUE T 

1.96< 

(TANG)-5->[tang1] 0,659 14,671 0,565 9,532 0,000 

(TANG)-6->[tang2] 0,562 11,042 0,684 11,929 0,000 

(TANG)-7->[tang3] 0,588 11,897 0,655 11,269 0,000 

(TANG)-8->[tang4] 0,549 10,596 0,699 12,309 0,000 

(TANG)-9->[tang5] 0,705 16,731 0,503 8,455 0,000 

 Statistica.08[N=268]ابستخدام خمرجات حزمة باحثةالمن إعداد مصدر: 

 SERVIABILITEبعد االستجابة  -ت

تقدمي خدمات فورية، التزام املوظفني ابالستجابة إىل االستجابة ) نتائج التحليل العاملي لفقرات متغري 25.4ويعرضاجلدولرقم

، 24H/24Hشكاوى و استفسارات الزابئن، االستعداد للتعاون مع الزبون و السهر على حتقيق طلباهتم، استمرار تقدمي اخلدمات 

و .البنك لالنشغاالت و شكاوى الزابئناالهتمام الذي يوليه موظفي ليت هتتم مبعرفة مدى ا (السعي يف تقدمي خدمات مصرفية جيدة

 و 0.544] و حمصور بني (P <0.05و،  T >1.96)قد مت التحقق من اهليكل العاملي للفقرات الذي كان كله ذو داللة إحصائية 

0.79]. 
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 لبعد االستجابة و أخطاء القياس العاملية التشبعات: 25.4جدول.

 قيم التشبعات 

iλ 

 خطأ القياس

Ei 

 

Niveau 

 P<0.05 املتغريات الكامنة و املقاسة VALUE T 

1.96< 
VALUE T 

1.96< 

(RESP)-11->[resp1] 0,649 15,702 0,579 10,795 0,000 

(RESP)-12->[resp2] 0,782 24,944 0,389 7,945 0,000 

(RESP)-13->[resp3] 0,544 11,211 0,704 13,333 0,000 

(RESP)-14->[resp4] 0,790 25,708 0,376 7,746 0,000 

(RESP)-15->[resp5] 0,758 22,895 0,426 8,488 0,000 

 Statistica.08[N=268]ابستخدام خمرجات حزمة باحثةالمن إعداد مصدر: 

 ASSURANCEبعد األمان  -ث

البنك، مهارات و السمعة و املكانة اليت يتمتع هبا لتحليل العاملي لفقرات متغري األمان و التأكيد )نتائج ا يعرض 26.4اجلدولرقم

خربات املوظفني، التنمية املستمرة ملهارات املوظفني، حتسيس البنك لألطر العاملة به لتحسني التعامل مع الزبون و مدى حمافظة 

 قدمة من طرفملإعطاء اإلهتمام الكايف جلودة اخلدمة ا( اليت هتتم مبعرفة مدى البنك على سرية املعلومات اليت هي حبوزهتا عن الزبون

العاملية للفقرات على بعد األمان اليت كانت كلها ذو داللة إحصائية  و قد مت التحقق من التشبعات .BADRالبنك 

(T1.96< و ،P <0.05) ما عدى[ 0.789 و 0.606] اليت كانت قيمتها حمصورة ما بني saf4=0.456 و 

saf5=0.381  أهنا معنوية و لكن ذلك لن يؤثر على أمهيتها مبا 0.5اليت كانت أقل من. 

 لبعد األمان و أخطاء القياس العاملية التشبعات: 26.4جدول.

 قيم التشبعات 

iλ 

 خطأ القياس

Ei 

 

Niveau 

 P<0.05 املتغريات الكامنة و املقاسة VALUE T 

1.96< 
VALUE T 

1.96< 

(SAFE)-16->[saf1] 0,789 22,942 0,378 6,960 0,000 

(SAFE)-17->[saf2] 0,693 17,137 0,520 9,286 0,000 

(SAFE)-18->[saf3] 0,606 13,098 0,633 11,281 0,000 

(SAFE)-19->[saf4] 0,456 8,262 0,792 15,708 0,000 

(SAFE)-20->[saf5] 0,381 6,477 0,855 19,032 0,000 

 Statistica.08[N=268]ابستخدام خمرجات حزمة باحثةالمن إعداد مصدر: 

 EMPATHIEبعد التعاطف  -خ

(. 27.4)أنظر اجلدول 0.736و  0.57العاملية قيماً حمصورة ما بني  فيما يتعلق ابلبعد األخري فقد سجلت التشبعات

 متكن هذه األخري من معرفة األمهية اليت يوليها املوظفون للزابئن حبيث أوضحت النتائج أن الفقرات )تقدمي العناية و االهتمام
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تفهم احتياجاته، تقدمي مصلحة الزبون قبل مصلحة البنك، التحلي ابلصدق و االحرتام(  الكايف للزبون، و الستفساراته، و

 تشبعاهتا كانت ذات داللة إحصائية و ابلتايل صالحيتها يف قياس متغري التعاطف. 

 لبعد التعاطف و أخطاء القياس العاملية التشبعات: 27.4جدول.

 قيم التشبعات 

iλ 

 خطأ القياس

Ei 

 

Niveau 

 P<0.05 املتغريات الكامنة و املقاسة VALUE T 

1.96< 
VALUE T 

1.96< 

(EMPH)-21->[empt1] 0,704 17,536 0,504 8,911 0,000 

(EMPH)-22->[empt2] 0,678 16,158 0,541 9,516 0,000 

(EMPH)-23->[empt3] 0,570 11,641 0,675 12,067 0,000 

(EMPH)-24->[empt4] 0,683 16,414 0,534 9,401 0,000 

(EMPH)-25->[empt5] 0,736 19,297 0,459 8,181 0,000 

 Statistica.08[N=268]ابستخدام خمرجات حزمة باحثةالمن إعداد مصدر: 

 ملتغري اجلودة املدركة و أخطاء القياسالتشبعااتلعاملية2.2.2

 ملتغري اجلودة املدركة و أخطاء القياس العاملية التشبعات:  28.4جدول.

 لتشبعاتقيم ا 

iλ 

 خطأ القياس

Ei 

 

Niveau 

 P<0.05 املتغريات الكامنة و املقاسة VALUE T 

1.96< 
VALUE T 

1.96< 

(QUAL)-51->[qual1] 0,659 17,600 0,565 11,437 0,000 

(QUAL)-52->[qual2] 0,666 18,053 0,556 11,299 0,000 

(QUAL)-53->[qual3] 0,700 20,443 0,511 10,662 0,000 

(QUAL)-54->[qual4] 0,718 21,950 0,485 10,323 0,000 

(QUAL)-55->[qual5] 0,604 14,476 0,636 12,623 0,000 

 Statistica.08[N=268] ابستخدام خمرجات حزمة باحثةالمن إعداد مصدر: 

داللة إحصائية [ و كان ذات 0.718و  0.604العاملية كانت حمصورة ما بني ] أبن التشبعات 28.4يتجلى من اجلدول

(T1.96< و ،P <0.05)  و أكدت أن الفقرات )جودة التفاعل مع الزابئن، سعي  املوظفني على احلفاظ على عالقة جيدة مع

الزابئن، مدى توفر البنك على نظام عادل يف التعامل مع انشغاالت الزابئن، جودة البيئة املادية للبنك مقارنة مع البنوك األخرى( قد 

 (.QUAL) اإلمجاليةد كبري يف قياس متغري اجلودة املدركة سامهت إىل ح
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 ملتغري الثقة و أخطاء القياس العاملية التشبعات 3.2.2

العاملية لفقرات متغري الثقة )أمانة البنك، إمكانية االعتماد عليه، يف التعامل و أن البنك أمني  التشبعات 29.4و يعرض اجلدول

. نالحظ من اجلدول أهنا كانت حمصورة بني (P <0.05، و >T1.96)داللة إحصائية  مع الزابئن( اليت كانت كلها ذات

 أخطاء قياس معنوية. 29.4. و كذلك استعرض اجلدول0.5[ و ابلتايل أكرب من 0.771و  0.664]

 ملتغري الثقة و أخطاء القياس العاملية التشبعات: 29.4جدول.

 قيم التشبعات 
λi 

 خطأ القياس

Ei 

 

Niveau 

 P<0.05 املتغريات الكامنة و املقاسة VALUE T 

1.96< 
VALUE T 

1.96< 

(CONF)-62->[conf1] 0,771 25,399 0,405 8,658 0,000 

(CONF)-63->[conf2] 0,664 17,078 0,560 10,849 0,000 

(CONF)-64->[conf3] 0,741 22,617 0,451 9,286 0,000 

(CONF)-65->[conf4] 0,704 19,746 0,504 10,020 0,000 

 Statistica.08[N=268]ابستخدام خمرجات حزمة باحثةالمن إعداد مصدر: 

 ملتغري الرضا و أخطاء القياس العاملية التشبعات 4.2.2

 ملتغري الرضا و أخطاء القياس العاملية التشبعات: 30.4جدول.

 قيم التشبعات 

iλ 

 خطأ القياس

Ei 

 

Niveau 

 P<0.05 قاسةاملتغريات الكامنة و امل VALUE T 

1.96< 

P <0.05 T 

1.96< 

(SATIS)-56->[satis1] 0,758 26,719 0,425 9,890 0,000 

(SATIS)-57->[satis2] 0,711 21,894 0,494 10,701 0,000 

(SATIS)-58->[satis3] 0,832 38,695 0,307 8,585 0,000 

(SATIS)-59->[satis4] 0,862 46,023 0,257 7,972 0,000 

(SATIS)-60->[satis5] 0,723 23,023 0,477 10,485 0,000 

(SATIS)-61->[satis6] 0,735 24,154 0,460 10,286 0,000 

 Statistica.08[N=268]ابستخدام خمرجات حزمة باحثةالمن إعداد مصدر: 

العاملية كانت  مة التشبعاتحيتوي على نتائج اختبار التحليل العاملي التوكيدي ملتغري الرضا. يتضح جلياً أن قي 30.4اجلدول

بينت النتائج أن فقرات )الرضا ابخلدمات املصرفية، استجابة املوظفني لتوقعات الزابئن، إحساس ابلفر  . %71ممتازة و فاقت كلها الـ

رضاء الزابئن( و لسرور من جراء تقدمي اخلدمة، االرتيا  للتجربة اليت خاضها الزبون مع البنك، مدى األولوية اليت يعطيها البنك إل
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و أكدت بذلك إمكانية االعتماد عليها يف التحليل  (P <0.05و، >T1.96)املعنية بقياس متغري الرضا هي ذات داللة إحصائية 

 .التوكيدي

 ملتغري الوفاء و أخطاء القياس العاملية التشبعات5.2.2

 T)عاملية ذات داللة إحصائية  وضحت تشبعاتاملتعلق بوفاء الزبون أ نتائج التحليل العاملي التوكيدي للمتغري األخري

[. و أكدت بذلك إمكانية االعتماد على 0.851و  0.651. قيم التشبعات كانت حمصورة ما بني ](P<0.05و، >1.96

 (31.4الفقرات السبعة يف قياس متغري الوفاء. )أنظر اجلدول

 ملتغري الوفاء و أخطاء القياس العاملية التشبعات: 31.4جدول.

 التشبعات قيم 

iλ 

 خطأ القياس

Ei 

 

Niveau 

 P<0.05 املتغريات الكامنة و املقاسة VALU

E 

T 

1.96< 
VALUE T 

1.96< 

(FID)-66->[fid1] 0,794 31,805 0,369 9,291 0,000 

(FID)-67->[fid2] 0,851 43,300 0,276 8,260 0,000 

(FID)-68->[fid3] 0,731 23,804 0,465 10,365 0,000 

(FID)-69->[fid4] 0,825 37,401 0,319 8,748 0,000 

(FID)-70->[fid5] 0,651 17,403 0,576 11,842 0,000 

(FID)-71->[fid6] 0,742 24,945 0,449 10,177 0,000 

(FID)-72->[fid7] 0,728 23,488 0,470 10,420 0,000 

 Statistica.08[N=268]ابستخدام خمرجات حزمة باحثةالمن إعداد مصدر: 

الكامنة، لذلك كلما كانت حمصورة بني تغريات املالفقرات يف قياس به  ساهمت بقياس املقدار الذي التشبعات قيم عموماً تسمح

و  )تقيس متغري كامن واحدأحادية البعد ميكن القول عن كل الفقرات )املتغريات املقاسة( أبهنا  .كلما كان األمر جيد[1 و 0.5]

اس متغري كامن واحد و ليس عدة متغريات و هذا يعزز اعتمادان عليها يف استخراج معامالت االحندار و و هي صاحلة لقي (واحد فقط

 اختبار الفرضيات.

 طبيعي للبياانتالتوزيع النتائج اختبار  3.2

لطبيعي للعينة ابختبار التوزيع ا القيام علينا جيب املناسب، الربانمج كذلك  و للدراسة ئمةاملال االختبار طريقة معرفة أجل من

حيرص الباحث على معرفة توزيع (. لذلك kurtosisالتفرطح ) ( و معاملSkewnessاملدروسة من خالل مقارنة معامل االلتواء )

 البياانت اجملموعة عن العينة املختربة و ما إذا كانت تتوزع توزيعا طبيعي أم ال، لكون ذلك ضروري قبل االنتقال إىل اختبار الفرضيات.
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 اإلحصائيتبار التوزيع الطبيعي للبياانت املتعلقة ابلعينة املدروسة نعرف من خالله مدى مالئمة البياانت اجملموعة مع االختبار إن اخ

الذي نقوم به، و كذلك نقوم ابختيار الربانمج الذي يتناسب مع التحليل الذي سنقوم به. عموماً نقول عن البياانت أبهنا تتوزع توزيعاً 

كانت تتوزع حول متوسطها )معدهلا( بشكل منتظم. على هذا األساس يستخدم معامل اإللتواء ملعرفة هل منحىن التوزيع   طبيعياً إذا

يقرتب من التوزيع الطبيعي )االلتواء يقرتب من الصفر( كما نستعني بدرجة التفرطح ملعرفة هل البياانت متباعدة عن بعضها البعض أم 

 متقاربة.

 لتواءاإلمعامل قياس  1.3.2

 معامالت اإللتواء للمتغريات املقاسة )الفقرات( :32.4.جدول

اسةاملتغريات املق معامل االلتواء املتغريات املقاسة  معامل االلتواء 
fiab2 -0,913 empt5 -1,883 
fiab3 -1,129 qual1 -1,307 
fiab4 -1,694 qual2 -1,218 
fiab5 -1,303 qual3 -1,258 
tang1 -1,455 qual4 -0,782 
tang2 -1,602 qual5 -0,776 
tang3 -0,504 conf1 -1,300 
tang4 -0,492 conf2 -1,366 
tang5 -1,228 conf3 -1,259 
tang6 -2,005 conf4 -1,356 
resp1 -1,052 satis1 -1,225 
resp2 -0,981 satis2 -1,271 
resp3 -1,447 satis3 -1,295 
resp4 -0,900 satis4 -1,374 
resp5 -0,996 satis5 -1,269 
saf1 -1,114 satis6 -1,312 
saf2 -0,998 fid1 -1,266 
saf3 -1,361 fid2 -1,245 
saf4 -1,919 fid3 -0,935 
saf5 -2,147 fid4 -1,226 

empt1 -1,987 fid5 -1,079 
empt2 -1,984 fid6 -1,142 
empt3 -0,989 fid7 -1,129 
empt4 -1,835  -1,883 

 Statistica.08[N=268]ابستخدام خمرجات حزمة الباحثةمن إعداد در: مص

م يفيد معامل االلتواء يف معرفة اجتاه اإلجاابت اليت أدىل هبا املستجوبون، كما أشران إليها سابقاً الفقرات املوجودة يف االستبانة يت

بعدم  موافق ابلتأكيد. لذلك إذا كانت إجابته 7.. إىل ابلتأكيد غري موافق . 1: من السباعي Likertاالجابة عنها ابستخدام سلم 

. إذا ساوى هذا املعامل الصفر يعين أن االجاابت مالت حنو «7وأ6أو5»و املوافق سيختار «3أو2أو1»املوافقة يعين أنه سيختار 

أي أن معظم  موجب جاابت هلا إلتواءيشري إىل عدم وجود اإللتواء. إذا كان معامل اإللتواء أكرب من الصفر نقول أن اال مما «4»حمايد 
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. «7وأ6أو5»عندما تكون االجاابت متيل حنو املوافقة  سالب ، و نقول أن اإللتواء«3أو2أو1»االجاابت مالت حنو عدم املوافقة 

راً االلتواء أن يكون حمصو  معامل على طبيعيا توزيعا البياانت تتبع لكي Byrne, (2010)( و 2010و آخرون ) Hairوفقاً لـ 

 .«0»بشكل عام نقول أن منحىن التوزيع يكون يقرتب من التوزيع الطبيعي عندما يقرتب معامل االلتواء من الـ. 2[2و + 2-]بني 

 ، و ذلك يشري إىلsafe5=-2,147و أن أغلبها سالب ما عدى  [2+و  2-] االلتواء ما بني قيم أن يتبني 32.4.من اجلدول

 طبيعي.التوزيع من ال البياانت و اقرتاهبا متاثل و أكدت على (7وأ6أو5 اإلجاابت أي)موافق  تنكا  عن الفقرات جاابتاإلأن أغلب 

 معامل التفرطح 2.3.2

 ( kurtosisمعامالت التفرطح ): 33.4جدول.

اسةاملتغريات املق التفرطحمعامل  املتغريات املقاسة حالتفرطمعامل    
fiab2 -0,166 empt5 3,176 
fiab3 0,480 qual1 1,176 
fiab4 2,824 qual2 1,239 
fiab5 1,649 qual3 0,992 
tang1 1,311 qual4 -0,235 
tang2 3,284 qual5 -0,253 
tang3 -1,051 conf1 1,329 
tang4 -0,880 conf2 1,331 
tang5 0,652 conf3 1,334 
tang6 4,542 conf4 2,249 
resp1 0,116 satis1 0,944 
resp2 -0,076 satis2 1,414 
resp3 1,908 satis3 1,266 
resp4 -0,134 satis4 1,496 
resp5 0,309 satis5 0,957 
saf1 0,410 satis6 1,224 
saf2 0,179 fid1 1,267 
saf3 1,490 fid2 1,021 
saf4 4,170 fid3 -0,083 
saf5 4,656 fid4 1,087 

empt1 3,737 fid5 0,180 
empt2 4,320 fid6 0,654 
empt3 0,111 fid7 0,563 
empt4 3,459   

 Statistica.08[N=268]الطالبني ابستخدام خمرجات حزمةمن إعداد مصدر: 

و تشري بذلك أبن  1.051-و  4,656نالحظ أن معامل االتواء حمصور بني  33.4فيما خيص البياانت املوضحة يف اجلدول.

 .لتوزيع الطبيعيالبياانت متقاربة و غري متشتتة و ابلتايل تقرتب من ا

 نتائج النمذجة ابملعادالت اهليكلية :الثالث املبحث

                                                           
 .81(، مرجع سبق ذكره. ص.2017بوسيف س أ، ) -2
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 اهليكلية لنموذج القياسعادالت امل 1.3

يتألف النموذج العام للدراسة من النموذج اهليكلي و منوذج القياس، حبيث يتعلق األول بفرضيات العالقات اخلطية املوجودة بني  إذا

كل منوذج   ، أما الثاين فيتألف من املؤشرات )املتغريات املقاسة( اليت تقيس لنا هذه املتغريات.النموذج من خاللاملتغريات الكامنة املعرفة 

 من هذه النماذج يرتجم إىل معادالت اليت أتخذ الشكل العام التايل:

 i+ E a. F i= λ iVمنوذج القياس: -

iV املتغري املالحظ :i (املتغري املقاس.) 

aF املتغري الكامن :A (.)العامل 

iλ مسامهة توفيقية لـ :i  على املتغري الكامنA. 

iE خطأ قياس :i. 

 

 املعادالت املتعلقة مبتغري االعتمادية 1.1.3

 االعتماديةتغري مل: معامالت االحندار 34.4جدول.

 .Statistica.08[N=268]ابستخدام خمرجات حزمة الباحثةمن إعداد مصدر: 

 

 يف قياس متغري االعتمادية. ( و تؤكد مسامهتها0.843و  0.33قيم التشبع جيدة )حمصورة ما بني 

 

 

 

 

 

 fiab2 = λ1.  FIAB + E1 ذات جودةخدمات على تقدمي  BADR بنكال يف احلالة العامة حيرص
fiab2 = 0,843.  FIAB + 0,290 

 fiab3 = λ2.  FIAB + E2 للزابئن.بكفاءة  بتقدمي خدمات مميزة و BADR موظفو بنك عموماً يقوم
fiab3 = 0,721.  FIAB + 0,480 

 fiab4 = λ3.  FIAB + E3 هو أمر غاية يف األمهية. ابملعلومات املرتبطة بزابئنه BADR بنكال إن احتفاظ
fiab4 = 0,544.  FIAB + 0,704 

 fiab5 = λ4.  FIAB + E4 هذا البنكخمتلف أقسام من طرف معلومات للنظام دقيق  ي أن يتم استخدامضرور من ال
fiab4 = 0,330.  FIAB + 0,891 
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 امللموسيةاملعادالت املتعلقة مبتغري  2.1.3

 امللموسية تغريمل: معامالت االحندار 35.4جدول.

 .Statistica.08[268N=]ابستخدام خمرجات حزمة الباحثةمن إعداد مصدر: 

تها يف قياس متغري بذلك صالحي( و تؤكد 0.705و 0.562)حمصورة ما بني  مشجعة ملتغري امللموسية كانت قيم التشبع

 االعتمادية.

 االستجابةاملعادالت املتعلقة مبتغري  3.1.3

 االستجابةتغري مل: معامالت االحندار 36.4جدول.

 .Statistica.08[N=268]ابستخدام خمرجات حزمة الباحثةمن إعداد مصدر: 

 

 .االستجابة( و تؤكد مسامهتها يف قياس متغري 0.79و 0.544قيم التشبع جيدة )حمصورة ما بني 

 

 

 أجهزة معدات و و و الشاشةاللواحات الداخلية على  BADR بنك توفرإن 
 حديثة هو أمر جيد  تكنولوجية

tang1= λ1. TANG + E5 
tang1= 0,659. TANG + 0,565 

 tang2= λ2. TANG + E6 .مناسب للبنكأن يكون التنظيم الداخلي  يضرور من ال
tang2= 0,562. TANG + 0,684 

 جيعلين ال أحس اب BADRبنك االنتظار يف  و لالستقبال ناسبةاملماكن األتوفر إن 
 مللل

tang3= λ3. TANG + E7 
tang3= 0,588. TANG + 0,655 

 tang4= λ4. TANG + E8 ذلك يزيد من إعجايب له و و ذا أصالةمجيل BADRنك ب إذا املظهر اخلارجي ملبىن
tang4= 0,549.TANG + 0,699 

 tang5= λ4.TANG + E9 هو أمر جيد.بتوفري جو مر  يف البنك بصفة عامة إن اهتمام املوظفني 
tang5= 0,705. TANG + 0,503 

 resp1= λ1. RESP + E1 .للزابئنخدمات فورية  تقدميحيرصون على  عموماً، إن موظفي البنك
resp1= 0,649. RESP + 0,579 

لكل شكاوي و  ابالستجابةBADRبنك  يلتزم موظفيبصفة عامة، 
 الزابئناستفسارات 

resp2= λ2.RESP + E2 
resp2= 0,782. RESP + 0,389 

 مع جيب أن يكون هناك استعداد مستمر من طرف املوظفني للتعاون
 هتم يف تلبية طلبهمو مساعد الزابئن

resp3 = λ3. RESP + E3 
resp3 = 0,544. RESP + 0,704 

 على مدار البنكيةدمات خلعلى مسألة اإلمداد اب BADRبنك  تسهر إدارة
 ساعات عملها

resp4= λ4. RESP B + E4 
resp4= 0,790. RESP + 0,376 

 مصرفية خدمات قدر املستطاع إىل تقدمييف البنك تسعى األطراف العاملة 
 جيدة

resp5= λ4.RESP B + E4 
resp5= 0,758. RESP + 0,426 
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 لتأكيدااملعادالت املتعلقة مبتغري  4.1.3

 التأكيدتغري مل: معامالت االحندار 37.4جدول.

 .Statistica.08[268N=]ابستخدام خمرجات حزمة الباحثةمن إعداد مصدر: 

 .التأكيد( و تؤكد مسامهتها يف قياس متغري 0.789و 0.381دة )حمصورة ما بني قيم التشبع جي

 

 التعاطفاملعادالت املتعلقة مبتغري  5.1.3

 التعاطف تغريمل: معامالت االحندار 38.4جدول.

 .Statistica.08[N=268]ابستخدام خمرجات حزمة الباحثةمن إعداد مصدر: 

 .التعاطف متغري قياس يف مسامهتها وتؤكد (0.736 و 0.57 بني ما حمصورة) جيدة التشبع قيم

 

 

 

 saf1= λ1. SAFE + E1 السوقمبكانة الئقة و مسعة جيدة يف  BADRبنك  تمتعي
saf1= 0,789.SAFE + 0,378 

 saf2= λ2. SAFE + E2 هارات و خربات كافية لتقدمي أحسن اخلدمات مب يتميزون ابلبنك إن املوظفني العاملني
saf2= 0,693.SAFE + 0,520 

 اخلدمات املصرفيةيف جمال جودة  BADRببنك ملهارات األطر العاملة  ةإن التنمية املستمر 
 هو أمر غاية يف األمهية

saf3= λ3. SAFE + E3 
saf3= 0,606.SAFE + 0,633 

ذات جودة  مصرفية حتسيس كل األطر العاملة مبسؤولية تقدمي خدمات على البنك جيب
 ةعالي

saf4= λ4.SAFE AB + E4 
saf4= 0,456.SAFE + 0,792 

تنازل أهو أمر ال املرتبطة يب و املتعلقة بتعاماليت املصرفية إن احملافظة على سرية املعلومات 
 عنه

saf5= λ4.SAFE AB + E4 
saf5= 0,381.SAFE + 0,855 

مهما كانت وضعيته  زبونمن واجب تقدمي العناية الكافية واالهتمام البالغ لكل 
 االجتماعية و الذهنية

empt1= λ1. EMPH + E1 
empt1= 0,704.EMPH + 0,504 

و شكاويهم من طرف كل األطر العاملة  الزابئنإن إعطاء اهتمام كايف الستفسارات 
 هو أمر ضرورة ابلبنك

empt2= λ2. EMPH + E2 
empt2= 0,678.EMPH + 0,541 

 empt3= λ3. EMPH + E3 و يتفهمون احتياجاهتم  الزابئنيقدرون ظروف  موظفوا بنك بدربصفة عامة إن 
empt3= 0,570.EMPH + 0,675 

 empt4= λ4. EMPH + E4 يف مقدمة كل املصاحل الزبون هيضرورة تقدمي مصلحة 
empt4= 0,683.EMPH + 0,534 

برو  املر  والصداقة واالحرتام عند تعاملهم مع  ابلبنكضرورة حتلي األطر العاملة 
 الزبون

empt5= λ4. EMPH + E4 
empt5= 0,736.EMPH + 0,459 
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 اجلودة املدركةاملعادالت املتعلقة مبتغري  6.1.3

 املدركةاجلودة تغري مل: معامالت االحندار 39.4جدول.

 .Statistica.08[N=268]ابستخدام خمرجات حزمة الباحثةمن إعداد مصدر: 

 .املدركة اجلودة متغري قياس يف مسامهتها وتؤكد (0.718 و 0.604 بني ما حمصورة) التشبع كانت كلها معنوية وجيدة قيم

 الثقةت املتعلقة مبتغري املعادال 7.1.3

 الثقةتغري مل: معامالت االحندار 40.4جدول.

 .Statistica.08[N=268]ابستخدام خمرجات حزمة الباحثةمن إعداد مصدر: 

 

 .الثقة متغري قياس يف مسامهتها تؤكد و (0.771 و 0.664 بني ما حمصورة) جيدة و معنوية كلها  كانت  التشبع قيم

 

 

 

عموما، أود أن أقول أبن جودة التفاعل مع موظفني هذا البنك هي 
 جيدة

qual1= λ1. QUAL + E1 
qual1= 0,659.QUAL + 0,565 

حسب رأيي أن اخلدمات املعروضة من طرف هذا البنك هي ذات 
 .فائدة

qual2= λ2. QUAL + E2 
qual2= 0,666.QUAL + 0,556 

ستطاع إىل احملافظة على عالقة يسعى موظفني هذا البنك قدر امل
 جيدة مع الزابئن

qual3= λ3. QUAL + E3 
qual3= 0,700.QUAL + 0,511 

هذا البنك لديه نظام عادل للتعامل مع انشغاالت و شكاوى 
 الزابئن

qual4= λ4. QUAL + E4 
qual4= 0,718.QUAL + 0,485 

رنة مع البنوك أود أن أقول أبن البيئة املادية هلذا البنك هي جيدة مقا
 .األخرى

qual5= λ4.QUAL + E4 
qual5= 0,604.QUAL + 0,636 

 conf1= λ1. CONF + E1 توفر يل نوعاً ما األمان. BADRاملقدمة من طرف البنك  دماتاخلجودة 
conf1= 0,771. CONF + 0,405 

 conf2= λ2. CONF + E2 يف اخلدمات املصرفيةBADRالبنك أان أعتمد على 
conf2= 0,664. CONF + 0,560 

 conf3= λ3. CONF + E3 صادق مع زابئنه. أضن أن هذه البنك
conf3= 0,741. CONF + 0,451 

 conf4= λ4. CONF + E4 أمني مع زابئنه.BADRالبنك على العموم إن 
conf4= 0,704. CONF + 0,504 
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 الرضااملعادالت املتعلقة مبتغري  8.1.3

 الرضا تغريمل: معامالت االحندار 41.4جدول.

 .Statistica.08[N=268]ابستخدام خمرجات حزمة الباحثةمن إعداد مصدر: 

 .الرضا متغري قياس يف مسامهتها تؤكد و( 0.862 و 0.711 بني ما حمصورة) جيدة و معنوية كلها  كانت  التشبع قيم

 الوفاءعادالت املتعلقة مبتغري امل 9.1.3

 الوفاء تغريمل: معامالت االحندار 42.4جدول.

 .Statistica.08[N=268] ابستخدام خمرجات حزمة الباحثةمن إعداد مصدر: 

 .الوفاء متغري قياس يف مسامهتها تؤكد و (0.851 و 0.651 بني ما حمصورة) جيدة و معنوية كلها  كانت  التشبع قيم

 

 البنك ااملقدمة من طرف هذ املصرفيةدمات اخلأان راضي عن عموماً 
satis1= λ1. SATIS + E1 
satis1= 0,758. SATIS + 0,425 

 موظفي هذا البنك حياولون االستجابة إىل حاجات و تطلعات الزابئنإمجاالً 
satis2= λ2. SATIS + E2 

satis2= 0,711. SATIS + 0,494 

 ابخلدمات املصرفية اليت تلقيتها من هذا البنكأان مسرور 
satis3= λ3. SATIS + E3 

satis3= 0,832. SATIS + 0,307 

 هذا البنكأان مرات  يف العموم كون أن جتربيت جيدة مع 
satis4= λ4. SATIS + E4 

satis4= 0,862. SATIS + 0,257 

 satis5= λ1. SATIS + E1 إن من أولوايت هذا البنك إرضاء الزابئن
satis5= 0,723. SATIS + 0,477 

املعروضة من طرف  اجلديدة اخلدمية سأكون دائما راض يف اختيار املنتجات
 هذا البنك

satis6= λ2. SATIS + E2 

satis6= 0,735. SATIS + 0,460 

 البنك ااملقدمة من طرف هذ املصرفيةدمات اخلأان راضي عن عموماً 
fid1= λ1. FID + E1 
fid1= 0,794. FID + 0,369 

 موظفي هذا البنك حياولون االستجابة إىل حاجات و تطلعات الزابئنإمجاالً 
fid2= λ2.FID + E2 

fid2= 0,851. FID + 0,276 

 ابخلدمات املصرفية اليت تلقيتها من هذا البنكأان مسرور 
fid3= λ3. FID + E3 

fid3= 0,731. FID + 0,465 

 هذا البنكأان مرات  يف العموم كون أن جتربيت جيدة مع 
fid4= λ4. FID + E4 

fid4= 0,825. FID + 0,319 

 رضاء الزابئنإن من أولوايت هذا البنك إ
fid5= λ1. FID + E1 
fid5= 0,651. FID + 0,576 

اجلديدة املعروضة من طرف  اخلدمية سأكون دائما راض يف اختيار املنتجات
 هذا البنك

fid6= λ1. FID + E1 
fid6= 0,742. FID + 0,449 

 االبنكاملقدمة من طرف هذ املصرفيةدمات اخلأان راضي عن عموماً 
fid7= λ1. FID + E1 
fid7= 0,728. FID + 0,470 
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 معادالت االحندار بني متغريات الدراسة 2.3

أنظر  .[1β ،،....9β]يعين ذلك احلصول على تسعة معامالت االحندار تسعة وضوعة يف البحث هو عدد الفرضيات امل

 . معنوية Tمعامالت االحندار سجل اختبارات  . من هذا األخري نالحظ أن43.4اجلدول.

دة املدركة من اخلدمة ما عدا معامل االحندار بني امللموسية و اجلو  0.05>حتت مستوى معنوية  1.96أكرب من  هو Tاختبار ألن 

االعتمادية و اجلودة املدركة بني  اليت مت تسجيلها االحندار ت. معامال(T<1.96)املقدمة من طرف البنك اليت مل تكن معنوية 

[0,264=1β]  و االستجابة و اجلودة املدركة[3=0,367β]،  و التأكيد و اجلودة املدركة[4=0,694β]  و التعاطف و اجلودة

الرضا و الوفاء ، [7β=90,87]اجلودة املدركة و الثقة  [،6β=20,87]اجلودة املدركة و الرضا  ،[5β=0,146]املدركة 

[0,592=8β]  و أخرياً الثقة و الوفاء[0.9=349β]  معنوية غري و لقد مت تسجيل عالقة سلبية  كانت موجبة و اختبارها معنوي

 . [2β=-,0610]اجلودة املدركة امللموسية و  بني

 

 دراسةتغريات المل: معامالت االحندار 43.4.جدول

 

 املتغريات الكامنةالعالقة بني 

 
 معامل االحندار

 خطأ منطي
ξ 

 اختبار
 T 

مستوى 
 االحتمال

P 

OLS نتيجة االختبار 

(FIAB)-1->(QUAL) 0,264 0,050 5,273 0,000 0,433 معنوية 

(TANG)-2->(QUAL) -0,061 0,051 -1,186 0,236 0,390  نويةمعغري 

(RESP)-3->(QUAL) 0,367 0,048 7,695 0,000 0,497 معنوية 

(SAFE)-4->(QUAL) 0,694 0,041 17,054 0,000 0,491 معنوية 

(EMPH)-5->(QUAL) 0,146 0,050 2,915 0,004 0,416 معنوية 

(QUAL)-6->(SATIS) 0,872 0,023 38,286 0,000 1,000 معنوية 

(QUAL)-7->(CONF) 0,879 0,027 32,906 0,000 1,000 معنوية 

(SATIS)-8->(FID) 0,592 0,069 8,585 0,000 0,539 معنوية 

(CONF)-9->(FID) 0,349 0,073 4,771 0,000 0,437 معنوية 

 .Statistica.08[N=268]ابستخدام خمرجات حزمة الباحثةمن إعداد مصدر: 

لذلك قمنا بكتابة املعادالت  بني امللموسية و اجلودة املدركةوية ما عدا متغريات الدراسة كانت معناملسجلة بني معامالت االحندار 

 .45.4اجلدول.اهليكلية اليت قمنا بتلخيصها يف 
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 قيم أخطاء القياس للمتغريات التابعة: 44.4اجلدول.

أاخلطمعامل  املتغريات الكامنة  

Di 

 خطأ منطي
ξ 

راختبا  
T 

مستوى 
 Pاالحتمال

OLS 

(D1)-->(QUAL) 0,264 0,052 5,559 0,000 0,000 
(D2)-->(SATIS) 0,239 0,040 6,008 0,000 0,000 
(D3)-->(CONF) 0,228 0,047 4,858 0,000 -0,000 

(D4)-->(FID) 0,211 0,032 6,557 0,000 0,048 

 .Statistica.08[N=268]ابستخدام خمرجات حزمة الباحثةمن إعداد مصدر: 

 

 لنموذج الدراسة كلياهليالنموذج معادالت صياغة  3.3

. BADRللبنكالزبونبني املتغريات املؤثرة على الوفاء  املفرتضة للعالقات السببية اهليكليةكتابة املعادالت سنشرع يف  يف هذا البند 

 على النحو اآليت:    نتبع جمموعة من املراحل هذه املعادالت  ةباكتل

 معادلة النموذج اهليكلي: -

Fa = βab .Fb + βac .Fc + … + βap .Fp + Da 

 حيث أن:   

aF املتغري الكامن :A .)العامل( 

aD.مقدار خطأ قياس جمموعة من املتغريات الكامنة على املتغري التابع : 

apβْر الذي يشري إىل : معامل ا  .Aعلى املتغري الكامن  Pاملتغري الكامن  بني " االحندار"  عالقةإلحندار املقدَّ

aD: ملتغري الكامن.مقدار خطأ القياس ا 

وضع يف يأوتوماتيكية مث  بطريقة هباحستم ي أين (Statistica.8 يف حزمة) Sepath  هو مقدر من طرف الربانمج βاملعامل 

يث أننا دجدها أيضاً حبفقط ابلنموذج اهليكلي  β(. تتعلق Paramètres D’estimationحتت إسم ) اإلحصائي دولاجل

تشري تلك القيمة إىل أنه إذا زاد املتغري املستقل بوحدة واحدة فإن ذلك سيؤثر بقيمة معامل االحندار ، قلضروبة يف املتغري الكامن املستم
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إن البياانت اليت حتصلنا عليها و اليت مت . يقيس مقدار خطأ قياس متغريين يكوانن يف عالقة بينهما aD.أما املعامل على املتغري التابع

 .45.4.ن كتابة املعادلتني اهليكليتني املدونتني يف اجلدولمكنتنا م 43.4تلخيصها يف اجلدول.

 

املعادالت اهليكلية للنموذج  :4.45اجلدول.  

 املتغري التابع املعادالت

 

QUAL = 0,264. FIAB - 0,061.TANG + 0,367.RESP 

+ 0,694. SAFE + 0,146. EMPT +0,264 

اجلودة املدركة من اخلدمة املقدمة من 
 BADRطرف البنك 

 

SATIS = 0,872. QUAL+ 0,239 
من طرف  الزبون ابخلدمات املقدمة رضا

 BADRالبنك 
 

CONF = 0,879. QUAL+ 0,228 
من طرف  ثقة الزبون ابخلدمات املقدمة

 BADRالبنك 
FID = 0,592. SATIS + 0,349. CONF + 0,211 لبنكوفاء الزبون ل BADR 

 .Statistica.08[N=268]مةابستخدام خمرجات حز  الباحثةمن إعداد مصدر: 

 

(، RESP(، االستجابة )FIABو االعتمادية ) (SATISF)نتشري املعادلة اهليكلية األوىل وجود عالقات سببية بني رضا الزبو 

ابخلدمات ( SATISF)الثانية أشارت إىل وجود عالقة احندار بني رضا الزبون املعادلة  .(EMPT( و التعاطف )SAFEالتأكيد )

 . (CNF)و ثقة الزبون هبا BADRطرف البنك  املقدمة من
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 و تفسري النتائج مناقشة و الفرضيات: اختبار الرابع املبحث

 ما يلي سنحاولفيبعدما قمنا ابلتحليل االستكشايف للبياانت و أتكدان من سالمتها و صالحيتها للقيام ابلتحليل التوكيدي 

للبحث  االمربيقيالنموذج  لنتأكد بذلك من العالقات السببية يف وذجنا النظري للبحثالتسعة اليت يتكون منها مناختبار الفرضيات 

و RESPوTANGو FIAB)من خالل النموذج اهليكلي يتبني لنا وجود مخس متغريات مستقلة .  (2.3.شكلال)أنظر 

SAFEوEMPT) ( و ثالثة متغريات وسيطيQUAL ،SATISFوCONF( و متغري واحد اتبع )FID.) تعرض سيلي سنفيما

 (. 2.4للعالقات السببية بني املتغريات حىت نتمكن من أتكيد أو نفي الفرضيات التسعة )أنظر الشكل اإلحصائياالختبار 

 

 

 

 

 

 

  

 

 BADRللخدمات املقدمة من طرف البنك  زبون اجلودة املدركة من طرفعلى االعتمادية أتثري  1.4

و جودة  ( FIAB)متغري االعتمادية داللة إحصائية بني  ذوارتباط  أكدت وجود هانتائج االختبار اإلحصائي اليت توصلنا إلي

معامل نتيجة يتجلى أبن . BADR[p<0.05;T>1.96;2640.=1:β1H]من طرف البنك  اخلدمة املقدمة

دة اخلدمة املقدمة بني االعتمادية و جو العالقة  قول أنعلى الرغم من ذلك ميكن ال، و ضعيفة نسبياً  وجبةم هي 0.1β=264االحندار

األدبيات التطبيقية اليت توصلت إىل نفس  ة معجينتالفق هذه توا. تهي طردية و ذات داللة إحصائية BADRمن طرف البنك من 

 هيكليمنوذج  :2.4شكل.

 االعتمادية

 ةيامللموس

 االستجابة

 التأكيد

 التعاطف

0,264 

-0,06 

0,367 

0,694 

0,146 

0,872 0,592 

0,349 

 وفاء

 رضا

 ثقة 0,879

اجلودة 
 املدركة

0.264 

0.239 

0.211 

0.228 
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( ؛ دراسة 2009و  آخرون ) Roses؛ Bienstock(2003) و DeMoranville: النتائج و خنص ابلذكر دراسات

Aydemir و Gerni (2011)؛ Zalatar (2012)؛ Vera  وTrujillo (2013)؛Li ؛ دراسة(2015) وآخرون 

Mohebifar ؛(2016) آخرون و  Leong ( 2015وآخرون)(2016عياد ) ؛ ،Farooq ( 2018و آخرون). بناءا

 ة األوىل.الفرضيو ذلك يقودان إىل قبول ، اعتمادية اخلدمة ابلنسبة للزبون هلا أثر طردي على إدارك اجلودة ميكن القول أن تقدمعلى ما 

 BADRللخدمات املقدمة من طرف البنك  زبونال اجلودة املدركة من طرفعلى  اخلدمة ةيملموسأتثري  2.4

 أشارت 43.4تنص الفرضية الثانية على أن ملموسية اخلدمة تؤثر طردايً على اجلودة املدركة، النتائج اليت حتصلنا عليها من اجلدول

ليست هلا داللة  (QUAL) اجلودة املدركةعلى  (TANG)ملموسية اخلدمة  أتثري تايل أنهي غري معنوية و ابل 2βقيمة  إىل أن

 عدم وجودعلى  و أكدت بذلك ،[p<;T0610.-=2:β2H;1.96<0.05] كانت سالبة و غري معنوية  النتيجة .إحصائية

 اجلودة املدركة من طرفالقة معنوية معليست هلا عنستنتج أن ملموسية اخلدمة  لذلك، ملموسية اخلدمة و اجلودة املدركةعالقة بني 

ال تتوافق هذه النتيجة مع ما توصل إليه أصحاب منوذج . BADRالبنك لخدمات املقدمة من طرف لالزابئن 

SERVQUAL عديدة مثل: النتيجة اليت توصلت إليها دراسةو كذلك Vera  وTrujillo (2013)  ًدراسة  و أيضا 

Fragoso و Espinoza(2017)؛Purcarea ( 2013و آخرون)؛ Subchat-Untachaia (2013)؛ Li 

الفرضية  أن إذا نقول .(2018دراسة انيلي و وحياين )؛ (2018و آخرون ) Farooq، (2016عياد )؛ (2015) وآخرون

لبنك للخدمات املقدمة من طرف االزابئن  اجلودة املدركة من طرفاخلدمة على  مللموسيةوجود أتثري طردي  تقتضيالثانية اليت 

BADR .إذا نقول أن الفرضية الثانية غري مقبولة. هي فرضية غري صحيحة 

 BADRللخدمات املقدمة من طرف البنك  زبونال اجلودة املدركة من طرفعلى  االستجابةأتثري  3.4

طرف البنك  ( املقدمة منRESPإجيايب الستجابة اخلدمة )أثر للفرضية الثالثة اليت تقر بوجود  ختبار اإلحصائينتائج اال

BADR اجلودة املدركة على (QUAL ،)و ذات داللة إحصائية أين بلغ معامل االحندار فيها  أشارت إىل تواجد عالقة إجيابية

36.7% .[p<0.05;T>1.96;3670.=3:β3H] .( و0.05الداللة>مستوى االختبار اإلحصائي كان معنوي ) اختبارT 

 تتفق هذه النتيجة مع نتائج طردية. بني االستجابة و اجلودة املدركة هي قةعالال طبيعة لذلك نقول أن ،Student>1.96لـ 

  ؛Bienstock (2003) و DeMoranville دراسات أجريت يف نفس السياق و خنص ابلذكر: اليت امليدانية درساتال
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Zalatar (2012)  ًدراسة  و أيضاFragoso و Espinoza (2017)؛ Purcarea ( 2013و آخرون) ؛Leong 

على هذا األساس نكون قد حتققنا من صحة الفرضية الثالثة و ابلتايل وجود عالقة طردية بني استجابة اخلدمة و (. 2015وآخرون )

 .اجلودة املدركة منها

 BADRعلى اجلودة املدركة من طرف الزبون للخدمات املقدمة من طرف البنك التأكيد أتثري  4.4

ا التأكد من التأثري االجيايب للتأكيد )األمان( على اجلودة املدركة، و قد توصلت نتائج فيما خيص الفرضية الرابعة فقد حاولن

اخلدمة املقدمة من طرف  (SAFE) بني بعد أتكيدداللة إحصائية  ذات هبذا اخلصوص إىل وجود عالقة االختبار اإلحصائي

 أشارت إىل. النتيجة [p<0.05;T>1.96;0,694=1:β1H] الزبون من طرف (QUAL) اجلودة املدركةو BADRالبنك

بني املتغريين العالقة  قول أنعلى الرغم من ذلك ميكننا ال، و لكنها من املتوسط موجبة هي 1β=0,694معامل االحندار قيمة أن

 و DeMoranville: ميدانية اليت توصلت إىل نفس النتائج و خنص ابلذكر دراساتدراسات ة مع جينتالهذه  تتوافقطردية. 

Bienstock (2003) ؛Roses ( ؛ دراسة 2009و آخرون )Aydemir و Gerni(2011) ؛Zalatar (2012)؛ 

Vera  وTrujillo (2013)  ًدراسة  و أيضاFragoso و Espinoza (2017)؛ Purcarea ( 2013و آخرون)؛ 

SubchatUntachaia (2013)؛ Li ؛ دراسة(2015) وآخرونMohebifar,  ؛ (2016) آخرون وLeong 

 BADRبعد التأكيد يف اخلدمة املقدمة من طرف البنك القول أن ناميكن تقدمبناءا على ما (. 2016عياد ) ؛(2015) وآخرون

 .و ابلتايل ميكننا استنتاج أن الفرضية الرابعة صحيحة، ة من طرف الزبونكعلى اجلودة املدر  تؤثر إجيابياً 

 BADRات املقدمة من طرف البنك للخدم زبون اجلودة املدركة من طرفعلى  التعاطفأتثري  5.4

طردية بني بعد التعاطف يف جودة اخلدمة  عالقة نتيجة االختبار اإلحصائي للبياانت للفرضية اخلامسة اليت تتضمن وجود

(EMPH املقدمة من طرف البنك )BADR اجلودة املدركة  و(QUAL) قد سجلت نتيجة اختباراهتا ، من طرف الزبون

  Tكذلك اختبار [ T>1.96;p<0.050.36=5:β5H;]. %36حبيث بلغ معامل االحندار نسبة  اإلحصائية نتائج معنوية

إجيابية بني بعد تعاطف عالقة  أوضحت هذه النتيجة وجود .%5و مستوى االحتمال أقل من  1.96كان أكرب من القيمة املطلقة لـ

و  آخرون  Roses ذه النتيجة مع دراسات كل من:تتوافق ه .اخلدمة املقدمة من طرف البنك و اجلودة املدركة من طرف الزبون

و   Trujillo (2013)و   Vera ؛Zalatar (2012)؛ Gerni (2011) و Aydemir( ؛ دراسة 2009)
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؛ (2015) وآخرون Li ؛SubchatUntachaia (2013) ؛Espinoza (2017) و Fragosoدراسة أيضاً 

على هذا األساس نكون قد حتققنا من صحة الفرضية  .(2015وآخرون ) Leong؛ (2016) آخرون و  Mohebifarدراسة

 .اخلامسة اليت أكدت وجود أتثري إجيايب للتعاطف على اجلودة املدركة من طرف الزبون

 BADRعلى رضاهم ابخلدمات املقدمة من طرف البنك  زبون اجلودة املدركة من طرفأتثري  6.4

ن رضا الزبو  من اخلدمة املقدمة على (QUAL)جيايب للجودة املدركة اإلثر توضح لنا األختبار اإلحصائي عند قيامنا ابال

(SATIS)لبنك ادمات املقدمة من طرف خلابBADRو ذات داللة معنوية حبيث  ، و كانت نتائج الفرضية السادسة ابلغة األمهية

جود عالقة طردية قوية النتيجة توحي إىل و  .[p<0.05;T>1.96;8720.=6: β6H]. %88بلغ معامل االحندار فيها تقريباً 

يف الوالايت  Goode (2004) و Harrisدراسةبني اجلودة املدركة و رضا الزبون و تتوافق مع دراسات سابقة هبذا الصدد: 

دراسة  ؛ يف تركيا Guner (2012) و Arikanدراسة ؛ يف إسبانيا (2007) و آخرين Gonzálezدراسة املتحدة؛

Ansari و Riasi (2016) دراسة  ابجلزائر؛( 2017) ريإبيران؛ قادKaryose ( مباالنج و دراسة 2017و آخرون )

Baroudi (2017).  على هذا األساس ميكننا القول أن الفرضية السادسة صحيحة و أن رضا الزبون عن اخلدمة املقدمة يتأثر

 إجيابياً ابجلودة املدركة من طرف الزابئن.

 BADRثقتهم ابخلدمات املقدمة من طرف البنك على  زبون اجلودة املدركة من طرفأتثري  7.4

إجيايب ذو ثر أوضحت وجود أ للتأكد من صحة الفرضية السابعة قمنا ابستخراج نتائج التحليل ابلنمذجة ابملعادالت اهليكلية اليت

( CONF) ثقة الزبونعلى  BADR البنكخدمات املقدمة من طرف لل (SATIS) للجودة املدركة (p<0.05داللة إحصائية )

7H :]. %88و ذات داللة إحصائية أين بلغ معامل االحندار فيها تقريباً  هبا، و كانت نتائج الفرضية السابعة جيد جداً 

p<0.05;T>1.96;8790.=7β].  النتيجة أوحت إىل وجود عالقة طردية قوية بني اجلودة املدركة و الثقة و تتوافق بذلك مع

 و بذلك ميكننا القول أن الفرضية السابعة صحيحة. .(2017و آخرون ) Wu ؛Goode (2004) و Harrisة نتائج دراس

 على وفائهم له BADRابخلدمات املقدمة من طرف البنك  زبونال أثر رضا 8.4

اليت تنص على وجود أثر إجيايب لرضا الزبون ابخلدمة املقدمة على  حاولنا من خالل هذا البند التأكد من صحة الفرضية الثامنة

رضا الزبون العالقة الطردية بني طبيعة على  بذلك أكدتو  ،%59.2معامل االحندار املسجلة بلغت نتيجة. BADRلبنك وفائه ل
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أكرب من  T( و >5p%كانت معنوية )  اإلحصائيو وفائه له. نتيجة االختبار اخلدمات املقدمة من طرف البنك عن 

1.96.[;p<0.058.58;T=0,592=+7:β7H]، أبن رضا الزبون عن اخلدمة املقدمة تلعب ننا القول ميك على هذا األساس

هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه  .دور أساسي يف بقاء الزبون ويف للبنك و ابلتايل فرصة للبنك أبن تتمسك به أطول مدة ممكنة

 و Arikanسة درا؛ Goode (2004) و Harrisدراسة نتائج أحباث ميدانية أخرى أجريت يف هذا الصدد و نذكر منها: 

Guner (2012) دراسة  ؛ariff دراسة ؛ (2013) و آخرونNingsih و Segoro(2014) دراسة ؛Fierro  و

 Kadriدراسة ؛ Riasi (2016) و Ansariدراسة  ؛ Riasi (2016) و Ansari(؛ دراسة  2014آخرون )

ميكننا القول هذه النتائج  ناءا علىب .Baroudi (2017)( و دراسة 2017و آخرون ) Karyoseابجلزائر؛ دراسة (2017)

 .الثامنة صحيحةالفرضية أبن 

 على وفائهم له BADRابخلدمات املقدمة من طرف البنك  زبونال أثر ثقة 9.4

نتائج االختبار اإلحصائي فيها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني ثقة الزبون  أوضحتآخر فرضية حاولنا التأكد من صحتها 

(CONF ابلبنك )BADR ( و رضا الزبونSATISاب )خلدمات املقدمة من طرف هذا األخري. نتيجة معامل االحندار أشارت إىل 

. من الشكل اهليكلي نالحظ أن ثقة [p<0.054.77;T=0.349=9:β9H;] بني ثقة الزبون و الرضاعالقة إجيابية وجود 

. يف وفاء الزبون للخدمات املقدمة من طرف البنك% 34.9ةبنسب بوحدة واحدة فإن ذلك سينجم عنه زايدة الزبون ابلبنك إذا زادت

دراسة  ؛Goode (2004) و Harrisدراسة تتماثل هذه النتيجة مع دراسة سابقة أجريت يف ميادين متعددة نذكر منها:

Ningsih و Segoro (2014) و نتائج االختبار السابقة الدراسات على ضوء نتائج  .ابجلزائر (2015دراسة قريش )؛

 إلحصائي ميكننا القول أننا قد حتققنا من صحة الفرضية التاسعة و األخرية.ا
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 فرضيات البحث اختبار : نتائج47.4جدول.

 نتيجة االختبار نص الفرضية رقم الفرضية
 مؤكدة بعد إعتمادية اجلودة هلا أثر طردي على اجلودة املدركة من اخلدمة األوىل
 منفية ا أثر طردي على اجلودة املدركة من اخلدمةاجلودة هل امللموسيةبعد  الثانية

 مؤكدة اجلودة هلا أثر طردي على اجلودة املدركة من اخلدمة االستجابةبعد  الثالثة

 مؤكدة اجلودة هلا أثر طردي على اجلودة املدركة من اخلدمة التأكيدبعد  الرابعة

 مؤكدة ركة من اخلدمةاجلودة هلا أثر طردي على اجلودة املد التعاطفبعد  اخلامسة

 مؤكدة تؤثر طردايً على رضا الزبون اجلودة املدركة من اخلدمة السادسة

 مؤكدة تؤثر طردايً على ثقة الزبون اجلودة املدركة من اخلدمة السابعة

 مؤكدة رضا الزبون ابخلدمة املقدمة له أتثري إجيايب على وفائه هلا الثامنة

 مؤكدة قدمة هلا أتثري إجيايب على وفائه هلاثقة الزبون ابخلدمة امل التاسعة

 : من إعداد الباحثة ابالعتماد على دراسات سابقةمصدر

أو نفي التسع فرضيات اليت يتكون منها النموذج النظري للبحث، توصلنا إىل نفي فرضية واحدة فقط  من خالل حماولتنا لتأكيد

لة إحصائية، و يتعلق األمر يف العالقة بني بعد ملموسية اجلودة و اجلودة نتائج ذات دال اإلحصائياليت مل يسجل فيها االختبار 

لكل الفرضيات املوضوعة يف البحث كانت معنوية و ابلتايل أتكدان من  اإلحصائيةاملدركة. ما عدا ذلك فإن نتائج االختبارات 

ابة و التعاطف تؤثر بشكل إجيايب على اجلودة املدركة صحتها. على هذا األساس ميكننا القول أن أبعاد االعتمادية و التأكيد و االستج

و أن هذه األخرية قد أثرت بدورها بشكل إجيايب على رضا  BADRطرف البنك املقدمة من من طرف الزابئن ابخلدمات  اإلمجالية

نك يتأثر هو اآلخر ابلرضا و . كما توصلت النتائج أبن وفاء الزبون للبهالزابئن عن اخلدمات املقدمة من طرف البنك و كذلك ثقتهم ب

 الثقة.
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 الفصل الرابع خامتة

من خالل هذا الفصل حاولنا اختبار فرضيات منوذج الدراسة و كان ذلك بعدما قمنا ابستعراض نتائج التحليل اإلحصائي 

 العموم، مث انتقلنا إىل الفقرات الغري صاحلة للقياس و كانت النتائج جيدة يف إقصاءاليت مكنتنا من  SPSSاالستكشايف ابستخدام 

. و لقد أكدت لنا النتائج فعالية أبعاد Statisticaالتحليل العاملي التوكيدي و طريقة النمذجة ابملعادالت اهليكلية ابستخدام حزمة 

ل التأثري جودة اخلدمة يف التأثري على اجلودة املدركة من طرف الزبون و كذلك على أتثريها غري املباشر على وفاء الزبون من خال

 الوسيطي للرضا و ثقة الزبون ابخلدمة املقدمة. و قد أظهر النموذج املخترب قوته يف التأثري على الرضا و الوفاء لدى زابئن البنك. أما

فيما خيص فرضيات الدراسة فقد أتكدان من صحتها كلها ما عدا الفرضية الثانية اليت مل تكن صحيحة و يتعلق األمر بتأثري ملموسية 

على اجلودة املدركة اليت مل تكن معنوية. أما خبصوص الفرضيات األخرى فقد أثبتت النتائج  BADRاخلدمة املقدمة من طرف البنك 

قدرة األبعاد األخرى للجودة املتمثلة يف االعتمادية، االستجابة، التأكيد و التعاطف يف التأثري املباشر على إدراك اجلودة من طرف 

 التأثري غري املباشر على رضا و ثقة و وفاء الزبون للبنك.الزبون و كذلك يف 

 

 

 

 



 
 

 اخلامتة العامة



 اخلامتة العامة

167 

 

 و  Anderson) يف األمهية غاية أمر حتسينها و اخلدمة جودة مراقبة يعد الشديدة، ملنافسةالذي يتميز اب احلايل العصر يف

Zeithamal ،1984؛ Babakus  و  Boller ،1992؛ Garvin ،1983.) يعد اخلدماتية، و التحويلية الصناعات من كل  يف 

 خدمة تقدمي إنلذلك (. Oliver ،1980) للمستهلكني الشراء نوااي و املستهلك رضا على يؤثر الذي الرئيسي العامل اجلودة حتسني

 رضا لزايدة اخلدمة جودة مشكالت على األعمال منظمات من العديد تركز .اخلدمات صناعات يف النجاح مفتاح هو اجلودة عالية

 املستهلك لرضا حاسم أمر اجلودة أن على الباحثني من العديد يتفقيف هذا الصدد،  .1(2008 ،آخرون و Kumar ) الزابئن

(Omar  و Schiffman ،1995؛Gremler  ؛2001، وآخرون Radwin ،2000) . 

 يعترب .2ختيار إسرتاتيجية دفاعية مرتكزة على حتقيق رضا الزابئنا يف الوقت الراهنة يتطلب على املؤسسات اليت تتبىن توجه تسويقي

ميكن أن تعتمد عليها املؤسسة للمحافظة على زابئنها  حامسة ارتكاز نقاط مبثابة الزبون املصريف اءفو  بناء و اجلودة عالية خدمات تقدمي

، و للقيام بذلك 3زابئنها احلاليني يكلفها أقل خبمس مرات من حبثها على زابئن جددتعلم املؤسسات أن حمافظتها على  .األوفياء

 مدة ممكنة أطولمنتجاهتا و خدماهتا إلرضاء زابئنها و ضمان بقاءهم معها وجدت هذه املؤسسات نفسها جمربة على حتسني جودة 

املتمثلة يف امللموسية،  SERVQUALاملقتبسة من منوذج  خلدمةاب اخلاصة بعاداأل على هذا األساس إن .من خالل كسب وفائهم

ة فيما يتعلق بتقييم جودة اخلدمة املقدمة من خاص لدى الزبون البنكي خاصة أمهية هلا االعتمادية، االستجابة، التأكيد و التعاطف

 .احملددة األبعاد هذه على تركيزهامن خالل  األولوية تعطي أن البنوك إلدارة ميكن ابلتايل، و .هذا األخريطرف 

 غرب و أتكدت من صالحيته يف العديد من قطاعات اخلدمات SERVQUALمن األحباث من استخدمت مقياس  العديد

و األمر مل يقف  .غريها و الصحية، اخلدمات و ،خدمات اخلطوط اجلوية و ،الفندقة و التجزئة، جتارةعلى غرار  ية،املصرف اخلدمات

و املتغريات السيكولوجية املشاهبة  اخلدمة جودة إدارة و لقياس األدوات و النماذج عدد من عند هذا احلد بل كانت السبب وراء تطوير

أببعاد جودة اخلدمة و أثرها املباشر و  املرتبطة ات النظرية و التطبيقيةاألدبي و قد استعرضنا .القيمة املدركةهلا املتمثلة يف الرضا، الثقة، 

أكدت  قد الدراسات التجريبيةتلك تبني لنا أن العديد من  ا و وفاء الزبون للمؤسسات اخلدمية.رض جودة املدركة و غري املباشر على

                                                           
1 Meesala A & Paul, J. (2018), Service quality, consumer satisfaction and loyalty in hospitals: Thinking for the 

future, Journal of Retailing and Consumer Services 40, pp.261-269. 
2 -Aurier.P., Evrard Y et N’Goala. G, (1998), « La valeur du produit aux yeux du consommateur », Acte du congrès 

International de L’Association Française de Marketing, Nantes. 
3- VO, T.T H, & Jolibert, A, (2005), « Le rôle modérateur de l’implication durable sur la relation entre la satisfaction 

et la fidélité du consommateur », dans L’acte du congrès international de l’A.F.M. 
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غري على عالقة و اجلودة املدركة، مع  (االعتمادية، التأكيد، االستجابة و التعاطف)امللموسية، اد جودة أبع العالقة اخلطية املباشرة بني

 .مؤسسة اخلدميةو وفائه لل تهو ثقمع رضا الزبون  مباشرة

 األهداف احملققة من الدراسة

. اهلدف الثاين كان القيام من طرف الزبون اجلودة املدركةؤثر يف املأبعاد اخلدمة إبراز أهم  كاناهلدف األول من هذه الدراسة  

. أما اهلدف و ثقته ابخلدمات املقدمة و وفائه للمؤسسة اخلدمية الزبونرضا اجلودة املدركة، العالقات املوجودة بني  طبيعة بتوضيح

اليت يتكون منها منوذج  التسعة الفرضياتمن تأكد حىت يتسىن لنا ال ،BADRالبنك زابئن  معالقيام بدراسة إمربيقية  فكانالثالث 

تفيد املؤسسات اخلدمية و خاصة منها  اتجاستنتإب مكنتنا من اخلروج ،الدراسة هعليها يف هذ اليت حتصلناالنتائج  لذلك إن .الدراسة

 تن  بصفة عامة أكدت النتائج اليت توصلنا إليها يف االختبار االحصائي من كل الفرضيات ما عدى الفرضية الثانية اليت .املصرفية

 على وجود أتثري إجيايب مللموسية اخلدمة على اجلودة املدركة.

 لدراسةل و املناجية النظرية سااما اإل

 يلي:   كما  نصوغهاالنظرية اليت  اإلسهاماتجمموعة من  إىل اإلشارة منمكنتنا الدراسة هذه 

 بعاد جودة اخلدمةاألثر املباشر و غري املباشر ألت دراسة و حاول ابللغة العربيةاليت كتبت القليلة  األحباثهذه الدراسة من  تعترب -

آاثر أبعاد جودة اخلدمة حول  النظريةالدراسات  لذلك الحظنا أن. و وفائه للمؤسسة اخلدميةثقته و رضا الزبون و على اجلودة املدركة 

 ؛كل بعد على حدا  ثرأ إبرازهذه الدراسة  حاولنا من خالل لذلكتعترب غري كافية،  الزبون و وفاء على رضا

 كثرياً يف القطاع الصحي و قد برهنت على دقتها يف قياس  "SERVQUAL"لنموذج الـأبعاد جودة اخلدمات  لقد مت استخدام -

و أن النتائج  استخدمت هذا النموذج يف القطاع املصريف أخرى دراسات و بينا كذلك أن هناكجودة اخلدمة املقدمة يف هذا القطاع، 

 ؛إليها مل تقل أمهية عن القطاع الصحي اليت توصلت

على حدا،  اكل واحد منه  و قياس أثر "SERVQUALميكن استخدام أبعاد الـ"ه لقياس جودة اخلدمة أبنتقرتح هذه الدراسة  -

  ؛الزابئن و معرفة ما هو البعد الذي كان له التأثري األكرب اجلودة املدركة من طرفحىت تتمكن املؤسسة من قياس 

 و التعاطفاالستجابة رتبط ابمللموسية، االعتمادية، تقد بعاد متعددة أ أيخذ بعني االعتبار الزبون للمؤسسة اخلدمية ءوفا -

  ؛التأكيد
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يف قطاع  ابملؤسسات رضا و ثقة الزبوناجلودة املدركة و الحول  خمتلفة نظروجهات و رؤى  من إدراج هذه الدراسة متكنت -

السابقة إىل منظور  اتع الدراسيتوستدعوا إىل ، فهذه الدراسة الذي يلعبه أبعاد جودة اخلدمةالستباقي و تّلح على الدور ا اخلدمات

 ؛على العالقة بينها و بني أبعاد جودة اخلدمةو جيب الرتكيز  الوفاء

املقدمة  ةالعالقة بني أبعاد جودة اخلدميف و ثقته ابلعالمة  رضا الزبونلجودة املدركة، ل الوسيطيالدور على هذه الدراسة تؤكد  -

 ؛لخدمات املقدمة من طرفهال وفائهمو  من طرف املؤسسة

و قد كانت هلذه الدراسة مسامهة منهجية، خاصة و أننا قد اخرتان منهجية تتناسب مع هدف و فرضيات النموذج النظري 

)الذي ميكننا من اختبار صدق و ثبات فقرات االستبانة( و  االستكشايف  العاملي لتحليلافقد استعرضنا يف الفصل الثالث للبحث. 

العاملي التوكيدي )التشبعات العاملية لفقرات املتغريات(، كما أننا استخدمنا طريقة النمذجة ابملعادالت اهليكلية اليت  كذلك التحليل

لذلك أنمل أن  اختبار صحة )أو نفي( الفرضيات.تسمح لنا بقياس التأثريات املتزامنة للمتغريات بعضها مع بعض و ابلتايل متكننا من 

 يفيد شرح تلك الطريقة االحصائية الباحثني الذي يستخدمون نفس املنهجية.

 التطبيقية للدراسة اإلسااما 

يف قياس أثر أبعاد جودة اخلدمة على  SERVQUALهي جناعة منوذج من الدراسة  استنتجناهااثر اإلجيابية اليت اآل من بني

حتسني أبعاد جودة اخلدمة و التأكيد املؤسسات االستثمار يف على أبنه  كما اقرتحت نتائج الدراسة  ،ملدركة من طرف الزبوناجلودة ا

حرصها على تقدمي أكرب قدر ممكن من اخلدمات إىل عوض  إعطائها االهتمام الكايف جلودة اخلدمة املقدمة. ضرورةعلى ملموسيتها و 

متكنها من و اليت  لزابئنل ابلنسبةجودة اخلدمة من خالل التأكيد على أهم األبعاد االستثمار يف  ليهاه عإنف، أكرب عدد من الزابئن

امللموسية مل يكن هلا أثر على جودة اخلدمة املقدمة من طرف البنك أن  تنادراسنتائج نالحظ من خالل  كما.  املنافسة يف السوق

BADRتركيز موظفي البنك على إن مثل هذه النتائج تدّعم أمهية  لعناصر امللموسة للبنك.. مبعىن أن الزبون ال يدرك بصورة إجيابية ا

أو ابألحرى العناصر املادية اليت تعطي انطباع للزبون أبن  )املظهر اخلارجي للبنك، اللوحات االرشادية( لخدمةل ملموسة اجلوانب

أبن زابئن  يؤكدو  %69التأكيد الذي سجل معامل إحندار أكثر من أما ابلنسبة لألبعاد األخرى أهم أتثري كان لبعد . اخلدمة ملموسة

كذلك بعد   .يؤدون اخلدمة مبهارات متميزة العاملني يف البنكيرون أبن هذا األخري يؤدي اخلدمة جبودة عالية و أبن  BADRالبنك 

. فيما خي  بعد و استفسارات الزابئناالستجابة كان هو اآلخر جيد و يوحي إىل أن موظفي البنك حيرصون لالستجابة إىل شكاوى 
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موظفي البنك يقدمون العناية الكافية للزابئن  أيضاً إىل أن يشريكان أتثريهم ضعيف نوعاً ما و لكن معنوي و االعتمادية و التعاطف  

 .يف أتدية اخلدمة و يثقون هبم و أن الزابئن يعتمدون عليهم

اجلودة املدركة من طرف الزبون و إمنا جيب عليهم  أثر أبعاد اخلدمة على على الرتكيز فقط مديري البنكى كما أنه ال ينبغي عل

يف العالقة املوجودة ما بني اجلودة املدركة للخدمة  ات املقدمةابخلدم تهمثق كسب  و الزابئن رضال ابلدور الوسيطيأيضاً االهتمام 

أظهرت أن اجلودة املدركة من طرف الزبون أثرت بشكل إجيايب و فإن النتائج قد  .املقدمة من طرف البنك و وفاء الزبون هلذا األخري

 .BADRللبنك  قوي على رضا و ثقة الزبون ابلبنك و أن هذين األخريين قد أثرا بدورمها بشكل إجيايب على وفاء الزبون

 حمدودية و نقائص البحث

من دراسات سابقة أثبتت صالحيتها يف قياس  ةنابإلستافقرات لقد مت اقتباس  :فيما يلي هذا البحث نقائ  و حمدودية تتمثل

ة حىت يتمكن املستجوبون من صياغالإعادة  إىل، لكنها حتتاج و اجلودة املدركة، الرضا و الثقة و الوفاء SERVQUALأبعاد منوذج 

الية يف اختيار العينة. لذلك فيما خي  املعاينة، فقد قمنا ابستخدام طريقة غري احتم .فهمها جيداً و ابلتايل اجابتهم عنها تكون سليمة

على هذا األساس ، (النتائج االحصائيةإن مواصفات و حجم العينة ميكن أن ينعكس بصورة سلبية على نتائج البحث )تضليل بعض 

رجال اإلحصاء  ينصح زبون إال أن ذلك ال يعين ابلضرورة أبهنا معربة، يف هذا اخلصوص 268و على الرغم من أن حجم العينة بلغ 

 .  اختيارهم للمقاربة غري االحتمالية و ينصحوهنم ابختيار الطريقة االحتماليةتوخي احلذر عند ب لباحثنيا

 اآلفاق املستقبلية للبحث 

ير النتائج اليت توصلنا إليها خصوصاً غياب إدراك بعد امللموسية يف طو أكيد فرضياتنا و تتب املستقبلية ساتاالدر  أنمل أن تقوم

كقطاع النقل، السياحي، الدفع   :يف قطاعات خدماتية أخرى املستقبلية البحوث من للعديد اجملال تفتح لككذ هي و ،اخلدمة

أثر أبعاد اخلدمة  تتناول نوي مواصلة الدراسة يف هذا اجملال أبنتاليت املستقبلية  ننصح الدراساتكذلك   مني، ...اخل.أااللكرتوين، الت

جتربة ، املواقف، املدركة خاطرةاملماثلة االجتماعية، السعر املدرك، امل ،هوية العالمة غرار: خرى علىأ اجتماعية-نفسية متغريات على

  العالمة، قيمة العالمة ... اخل. 
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 إستمارة األسئلة

عدم أو  )ي( موافقتكدرجة  لنا )ي( حدد )ي( من فضلك لذلك .BADRالبنك موظفي  املقدمة من طرفأتثري جودة اخلدمات نقوم حالياً بدراسة  :السالم عليكم
 .ستبقى يف السر حنيطكم علماً أن اإلجاابت اليت ستفيدوننا إايها من خالل هذه االستمارة املوجود يف اجلدول.مستعمال فقط عالمة الضرب على السلم  )ي( موافقتك

 راتـــــــــــــــــــــــالفق الرقم
شدة

ق ب
مواف

غري 
 

افق
 مو

غري
د ما 
ىل ح

ق ا
مواف

غري 
 

ايد
 حم

د ما
ىل ح

ق ا
مواف

 
افق

مو
متاما 

فق 
موا

 

 موثوقة بنكيةتقدمي خدمات  ضرورة  :االعتمادية .1
         .خدماتخالل تقدميه لل احملددةاملواعيد  رتمحي BADRبنك  1.1

        .ذات جودةخدمات على تقدمي  BADRبنك  رصحييف احلالة العامة  2.1

        .للزابئنبكفاءة  بتقدمي خدمات مميزة و BADRبنك   موظفوا عموماً يقوم 3.1

        هو أمر غاية يف األمهية. ابملعلومات املرتبطة بزابئنه BADRبنك  إن احتفاظ 4.1

        هذا البنكخمتلف أقسام من طرف معلومات للنظام دقيق  ي أن يتم استخدامضرور من ال 5.1

 ابلبنكدية(:ضرورة إعطاء أمهية لكل ما هو مادي ملاة )ايامللموس .2

        حديثة هو أمر جيد تكنولوجية  أجهزة معدات وو  و الشاشةالداخلية  اللواحاتعلى  BADRبنك  توفرإن  1.2

         .مناسب للبنكأن يكون التنظيم الداخلي  يضرور من ال 2.2

        جيعلين ال أحس ابمللل BADRبنك واالنتظار يف  لالستقبال ناسبةاملمانن األتوفر إن  3.2

        ذلك يزيد من إعجايب له و و ذا أصالة مجيل BADRبنك  إذا املظهر اخلارجي ملبىن 4.2

        هو أمر جيد.بتوفري جو مرح يف البنك بصفة عامة إن اهتمام املوظفني  5.2

        و نذا التدفئة والتربيد واإلضاءة أمر ضروريللبنك حسب رأيي أن النظافة الداخلية و اخلارجية  6.2

 ابنشغاالت و شكاوى الزابئناالستجابة: االهتمام  .3
        .للزابئنتقدمي خدمات فورية على  ونحيرص موظفي البنكعموماً، إن  1.3

        الزابئنلكل شكاوي و استفسارات  ابالستجابة BADRبنك  يلتزم موظفيبصفة عامة،  2.3

         هتم يف تلبية طلبهممساعد و الزابئن مع جيب أن يكون هناك استعداد مستمر من طرف املوظفني للتعاون 3.3

        ساعات عملها على مدار البنكيةدمات خلعلى مسألة اإلمداد اب BADRبنك  تسهر إدارة 4.3

        جيدة مصرفيةقدر املستطاع إىل تقدمي خدمات  كيف البنتسعى األطراف العاملة  5.3

  اخلدمة التأكيد: إعطاء اإلهتمام الكايف جلودة. 4
        السوقمبكانة الئقة و مسعة جيدة يف  BADRبنك  تمتعي 1.4

        هارات و خربات نافية لتقدمي أحسن اخلدمات مب يتميزون ابلبنك إن املوظفني العاملني 2.4

        هو أمر غاية يف األمهية اخلدمات املصرفيةيف جمال جودة  BADRببنك ملهارات األطر العاملة  ة إن التنمية املستمر 3.4

         ةذات جودة عالي مصرفية حتسيس نل األطر العاملة مبسؤولية تقدمي خدمات البنكعلى  جيب 4.4

        تنازل عنهأهو أمر ال املرتبطة يب و املتعلقة بتعاماليت املصرفية إن احملافظة على سرية املعلومات  5.4

 للزبونإعطاء أمهية ابلغة  التعاطف:. 5
        االجتماعية  و الذهنيةمهما نانت وضعيته  زبونمن واجب تقدمي العناية الكافية واالهتمام البالغ لكل  1.5

        هو أمر ضرورة ابلبنكو شكاويهم من طرف نل األطر العاملة  الزابئنإن إعطاء اهتمام نايف الستفسارات  2.5

        و يتفهمون احتياجاهتم  الزابئنيقدرون ظروف  موظفوا بنك بدربصفة عامة إن  3.5
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 إستمارة األسئلة

        يف مقدمة نل املصاحل الزبون هيضرورة تقدمي مصلحة  4.5

        الزبوناالحرتام عند تعاملهم مع  الصداقة و بروح املرح و ابلبنكضرورة حتلي األطر العاملة  5.5

 العامة من اخلدمات املقدمة من طرف البنك بدراجلودة املدركة  .7
        عموما، أود أن أقول أبن جودة التفاعل مع موظفني هذا البنك هي جيدة 1.6

         .حسب رأيي أن اخلدمات املعروضة من طرف هذا البنك هي ذات فائدة 2.6

        جيدة مع الزابئنيسعى موظفني هذا البنك قدر املستطاع إىل احملافظة على عالقة  3.6

        هذا البنك لديه نظام عادل للتعامل مع انشغاالت و شكاوى الزابئن 4.6

        .أود أن أقول أبن البيئة املادية هلذا البنك هي جيدة مقارنة مع البنوك األخرى 5.6

 ثقة الزبون ابلبنك بدر .6
        توفر يل نوعاً ما األمان. BADRاملقدمة من طرف البنك  دماتاخلجودة  1.7

        يف اخلدمات املصرفية BADRالبنك أان أعتمد على  2.7

        صادق مع زابئنه. أضن أن هذه البنك 3.7

        أمني مع زابئنه. BADRالبنك على العموم إن  4.7

 ابلبنك بدر شكل عامب الرضا .7
        البنك ااملقدمة من طرف هذ املصرفيةدمات اخلأان راضي عن عموماً  1.8

.82         موظفي هذا البنك حياولون االستجابة إىل حاجات و تطلعات الزابئنإمجاالً  

.83         ابخلدمات املصرفية اليت تلقيتها من هذا البنكأان مسرور  

.84         هذا البنكأان مراتح يف العموم نون أن جتربيت جيدة مع  

.85         إن من أولوايت هذا البنك إرضاء الزابئن 

.86         هذا البنكاجلديدة املعروضة من طرف  اخلدمية سأنون دائما راض يف اختيار املنتجات 

 الوفاء للبنك بدر .7
        البنك ااملقدمة من طرف هذ املصرفيةدمات اخلأان راضي عن عموماً  1.9

        موظفي هذا البنك حياولون االستجابة إىل حاجات و تطلعات الزابئنإمجاالً  2.9

        ابخلدمات املصرفية اليت تلقيتها من هذا البنكأان مسرور  3.9

        هذا البنكأان مراتح يف العموم نون أن جتربيت جيدة مع  4.9

        إن من أولوايت هذا البنك إرضاء الزابئن 5.9

        هذا البنكاجلديدة املعروضة من طرف  اخلدمية سأنون دائما راض يف اختيار املنتجات 6.9

        البنك ااملقدمة من طرف هذ املصرفيةدمات اخلأان راضي عن عموماً  7.9

 

 

 BADRمنذ كم فرتة من الزمن و أنتم تتعاملون مع بنك  مدينة اإلقامة العمر

  
 

 

 الدخل الشهري املستوى األكادميي اجلنس
متوسطة أو  إبتدائي ال شيء ذكر

 اثنوية
بكالوراي فما 

 فوق
 50000أكثر من  50.000إىل  40.000من  40.000دج إىل 30.000من  دج 30.000اقل من 

    أنثى
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 بياانت التحليل االستكشايف

1.FIABILITY 

1.1.FIABILITE DES ECHELLES 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

standardisés 

Nombre 

d'éléments 

,714 ,710 4 

 

 

Statistiques d'éléments 

 Moyenne Ecart type N 

fiab2 5,1082 1,64426 268 

fiab3 5,3843 1,55476 268 

fiab4 5,8507 1,34364 268 

fiab5 5,7724 1,25885 268 

 

 

Matrice de corrélation inter-éléments 

 fiab2 fiab3 fiab4 fiab5 

fiab2 1,000 ,617 ,440 ,269 

fiab3 ,617 1,000 ,379 ,177 

fiab4 ,440 ,379 1,000 ,394 

fiab5 ,269 ,177 ,394 1,000 

 

 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

fiab2 17,0075 9,416 ,615 ,438 ,575 

fiab3 16,7313 10,482 ,539 ,395 ,628 

fiab4 16,2649 11,664 ,529 ,293 ,638 

fiab5 16,3433 13,605 ,338 ,168 ,736 
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 بياانت التحليل االستكشايف

 

ANOVA 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig 

Entre personnes 1223,354 267 4,582   

Intra-population Entre éléments 96,682 3 32,227 24,607 ,000 

Résidus 1049,068 801 1,310   

Total 1145,750 804 1,425   

Total 2369,104 1071 2,212   

Moyenne générale = 5,5289 

 

 

1.2.ANALYSE FACTORIELLE 
 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 
,667 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 238,374 

ddl 6 

Signification ,000 

 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

fiab2 1,000 ,681 

fiab3 1,000 ,593 

fiab4 1,000 ,570 

fiab5 1,000 ,318 

Méthode d'extraction : Analyse en 

composantes principales. 

 

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 2,162 54,040 54,040 2,162 54,040 54,040 

2 ,916 22,890 76,931    

3 ,548 13,696 90,627    

4 ,375 9,373 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
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 بياانت التحليل االستكشايف

  

Matrice des 

composantesa 

 

Composante 

1 

fiab2 ,825 

fiab3 ,770 

fiab4 ,755 

fiab5 ,564 

 

2.TANGIBILITY 

2.1.FIABILITE DES ECHELLES 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

standardisés 

Nombre 

d'éléments 

,774 ,781 6 

 

Statistiques d'éléments 

 Moyenne Ecart type N 

tang1 5,6119 1,58840 268 

tang2 5,8582 1,15893 268 

tang3 4,6119 1,89385 268 

tang4 4,5634 1,74811 268 

tang5 5,3209 1,57984 268 

tang6 6,0037 1,24671 268 

 

Matrice de corrélation inter-éléments 

 tang1 tang2 tang3 tang4 tang5 tang6 

tang1 1,000 ,517 ,321 ,319 ,430 ,421 

tang2 ,517 1,000 ,321 ,193 ,322 ,371 

tang3 ,321 ,321 1,000 ,451 ,446 ,304 

tang4 ,319 ,193 ,451 1,000 ,451 ,272 

tang5 ,430 ,322 ,446 ,451 1,000 ,456 

tang6 ,421 ,371 ,304 ,272 ,456 1,000 
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 بياانت التحليل االستكشايف

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

tang1 26,3582 29,040 ,551 ,380 ,732 

tang2 26,1119 33,306 ,474 ,317 ,754 

tang3 27,3582 26,980 ,530 ,309 ,742 

tang4 27,4067 28,722 ,492 ,294 ,749 

tang5 26,6493 28,206 ,613 ,391 ,715 

tang6 25,9664 32,287 ,505 ,293 ,747 

 

ANOVA 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig 

Entre personnes 1824,294 267 6,833   

Intra-population Entre éléments 513,410 5 102,682 66,450 ,000 

Résidus 2062,923 1335 1,545   

Total 2576,333 1340 1,923   

Total 4400,627 1607 2,738   

Moyenne générale = 5,3284 

 

2.2.ANALYSE FACTORIELLE 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 
,798 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 395,981 

ddl 15 

Signification ,000 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

tang1 1,000 ,536 

tang2 1,000 ,423 

tang3 1,000 ,465 

tang4 1,000 ,407 

tang5 1,000 ,579 

tang6 1,000 ,464 
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 بياانت التحليل االستكشايف

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 2,874 47,904 47,904 2,874 47,904 47,904 

2 ,961 16,018 63,922    

3 ,680 11,327 75,248    

4 ,570 9,504 84,753    

5 ,482 8,029 92,782    

6 ,433 7,218 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Matrice des 

composantesa 

 

Composante 

1 

tang1 ,732 

tang2 ,650 

tang3 ,682 

tang4 ,638 

tang5 ,761 

tang6 ,681 

 

 

3.RESPONSIVENESS 

3.1.FIABILITE DES ECHELLES 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

standardisés 

Nombre 

d'éléments 

,832 ,831 5 

Statistiques d'éléments 

 Moyenne Ecart type N 

resp1 5,2276 1,68838 268 

resp2 5,1530 1,66786 268 

resp3 5,7388 1,32070 268 

resp4 5,2052 1,60723 268 

resp5 5,2463 1,57193 268 
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 بياانت التحليل االستكشايف

 

Matrice de corrélation inter-éléments 

 resp1 resp2 resp3 resp4 resp5 

resp1 1,000 ,587 ,358 ,486 ,439 

resp2 ,587 1,000 ,448 ,586 ,560 

resp3 ,358 ,448 1,000 ,479 ,359 

resp4 ,486 ,586 ,479 1,000 ,649 

resp5 ,439 ,560 ,359 ,649 1,000 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

resp1 21,3433 24,436 ,591 ,382 ,811 

resp2 21,4179 23,016 ,710 ,511 ,774 

resp3 20,8321 28,320 ,505 ,276 ,830 

resp4 21,3657 23,484 ,712 ,537 ,774 

resp5 21,3246 24,655 ,643 ,472 ,795 

 

ANOVA 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig 

Entre personnes 1984,331 267 7,432   

Intra-population Entre éléments 61,712 4 15,428 12,345 ,000 

Résidus 1334,688 1068 1,250   

Total 1396,400 1072 1,303   

Total 3380,731 1339 2,525   

Moyenne générale = 5,3142 

 

3.2.ANALYSE FACTORIELLE 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 
,820 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 490,494 

ddl 10 

Signification ,000 
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 بياانت التحليل االستكشايف

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

resp1 1,000 ,547 

resp2 1,000 ,692 

resp3 1,000 ,437 

resp4 1,000 ,702 

resp5 1,000 ,619 

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 2,998 59,964 59,964 2,998 59,964 59,964 

2 ,678 13,561 73,525    

3 ,614 12,274 85,799    

4 ,379 7,578 93,377    

5 ,331 6,623 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

Matrice des 

composantesa 

 

Composante 

1 

resp1 ,740 

resp2 ,832 

resp3 ,661 

resp4 ,838 

resp5 ,787 

 

4.SAFETY 

4.1.FIABILITE DES ECHELLES 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

standardisés 

Nombre 

d'éléments 

,751 ,757 5 
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 بياانت التحليل االستكشايف

Statistiques d'éléments 

 Moyenne Ecart type N 

safe1 5,3582 1,64170 268 

safe2 5,2313 1,58605 268 

safe3 5,6343 1,40113 268 

safe4 5,9403 1,22252 268 

safe5 6,1231 1,33932 268 

 

Matrice de corrélation inter-éléments 

 safe1 safe2 safe3 safe4 safe5 

safe1 1,000 ,592 ,456 ,242 ,169 

safe2 ,592 1,000 ,397 ,237 ,179 

safe3 ,456 ,397 1,000 ,503 ,391 

safe4 ,242 ,237 ,503 1,000 ,668 

safe5 ,169 ,179 ,391 ,668 1,000 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

safe1 22,9291 16,590 ,516 ,409 ,709 

safe2 23,0560 17,139 ,497 ,373 ,715 

safe3 22,6530 17,164 ,608 ,389 ,673 

safe4 22,3470 18,887 ,546 ,516 ,700 

safe5 22,1642 19,231 ,439 ,451 ,732 

 

 

ANOVA 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig 

Entre personnes 1398,175 267 5,237   

Intra-population Entre éléments 152,361 4 38,090 29,157 ,000 

Résidus 1395,239 1068 1,306   

Total 1547,600 1072 1,444   

Total 2945,775 1339 2,200   

Moyenne générale = 5,6575 
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 بياانت التحليل االستكشايف

4.2.ANALYSE FACTORIELLE 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 
,686 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 420,675 

ddl 10 

Signification ,000 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

safe1 1,000 ,780 

safe2 1,000 ,746 

safe3 1,000 ,621 

safe4 1,000 ,818 

safe5 1,000 ,797 

Méthode d'extraction : Analyse en 

composantes principales. 

 

5.EMPATHY 

5.1.FIABILITE DES ECHELLES 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

standardisés 

Nombre 

d'éléments 

,800 ,805 5 

 

 

Statistiques d'éléments 

 Moyenne Ecart type N 

emp1 6,0261 1,38317 268 

emp2 6,0746 1,21862 268 

emp3 5,2090 1,59388 268 

emp4 5,8172 1,40630 268 

emp5 5,8545 1,46280 268 
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 بياانت التحليل االستكشايف

Matrice de corrélation inter-éléments 

 emp1 emp2 emp3 emp4 emp5 

emp1 1,000 ,645 ,342 ,447 ,459 

emp2 ,645 1,000 ,356 ,406 ,420 

emp3 ,342 ,356 1,000 ,350 ,508 

emp4 ,447 ,406 ,350 1,000 ,586 

emp5 ,459 ,420 ,508 ,586 1,000 

 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

emp1 22,9552 18,762 ,608 ,474 ,755 

emp2 22,9067 20,025 ,591 ,450 ,763 

emp3 23,7724 18,588 ,497 ,285 ,794 

emp4 23,1642 18,872 ,582 ,390 ,763 

emp5 23,1269 17,684 ,661 ,473 ,736 

 

 

ANOVA 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig 

Entre personnes 1492,981 267 5,592   

Intra-population Entre éléments 128,393 4 32,098 28,759 ,000 

Résidus 1192,007 1068 1,116   

Total 1320,400 1072 1,232   

Total 2813,381 1339 2,101   

Moyenne générale = 5,7963 

 

5.2.ANALYSE FACTORIELLE 

 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 
,766 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 433,368 

ddl 10 

Signification ,000 
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 بياانت التحليل االستكشايف

 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

emp1 1,000 ,608 

emp2 1,000 ,575 

emp3 1,000 ,439 

emp4 1,000 ,557 

emp5 1,000 ,637 

Méthode d'extraction : Analyse en 

composantes principales. 

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 2,817 56,334 56,334 2,817 56,334 56,334 

2 ,808 16,165 72,498    

3 ,650 12,991 85,489    

4 ,378 7,550 93,039    

5 ,348 6,961 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Matrice des 

composantesa 

 

Composante 

1 

emp1 ,780 

emp2 ,758 

emp3 ,663 

emp4 ,746 

emp5 ,798 
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 بياانت التحليل االستكشايف

6.PERCEIVED QUALITY 

6.1.FIABILITE DES ECHELLES 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

standardisés 

Nombre 

d'éléments 

,875 ,876 5 

 

Statistiques d'éléments 

 Moyenne Ecart type N 

qualg1 5,4104 1,54684 268 

qualg2 5,3284 1,43146 268 

qualg3 5,3881 1,56464 268 

qualg4 4,9179 1,64008 268 

qualg5 4,9963 1,65010 268 

 

 

Matrice de corrélation inter-éléments 

 qualg1 qualg2 qualg3 qualg4 qualg5 

qualg1 1,000 ,605 ,548 ,672 ,497 

qualg2 ,605 1,000 ,590 ,605 ,514 

qualg3 ,548 ,590 1,000 ,660 ,546 

qualg4 ,672 ,605 ,660 1,000 ,613 

qualg5 ,497 ,514 ,546 ,613 1,000 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

qualg1 20,6306 27,350 ,697 ,519 ,850 

qualg2 20,7127 28,378 ,695 ,491 ,852 

qualg3 20,6530 27,066 ,707 ,513 ,848 

qualg4 21,1231 25,374 ,784 ,623 ,828 

qualg5 21,0448 27,196 ,645 ,429 ,864 
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 بياانت التحليل االستكشايف

ANOVA 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig 

Entre personnes 2190,510 267 8,204   

Intra-population Entre éléments 58,122 4 14,531 14,182 ,000 

Résidus 1094,278 1068 1,025   

Total 1152,400 1072 1,075   

Total 3342,910 1339 2,497   

Moyenne générale = 5,2082 

 

6.2.ANALYSE FACTORIELLE 

 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 
,864 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 641,581 

ddl 10 

Signification ,000 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

qualg1 1,000 ,662 

qualg2 1,000 ,657 

qualg3 1,000 ,671 

qualg4 1,000 ,764 

qualg5 1,000 ,592 

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 3,345 66,905 66,905 3,345 66,905 66,905 

2 ,529 10,571 77,477    

3 ,438 8,761 86,237    

4 ,409 8,181 94,418    

5 ,279 5,582 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
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 بياانت التحليل االستكشايف

Matrice des 

composantesa 

 

Composante 

1 

qualg1 ,814 

qualg2 ,810 

qualg3 ,819 

qualg4 ,874 

qualg5 ,769 

 

 

7.SATISFACTION 

7.1.FIABILITE DES ECHELLES  

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

standardisés 

Nombre 

d'éléments 

,898 ,899 6 

 

Statistiques d'éléments 

 Moyenne Ecart type N 

satis1 5,4104 1,45449 268 

satis2 5,3433 1,46931 268 

satis3 5,4739 1,46215 268 

satis4 5,7537 1,21437 268 

satis5 5,3545 1,53037 268 

satis6 5,4851 1,36151 268 

 

Matrice de corrélation inter-éléments 

 satis1 satis2 satis3 satis4 satis5 satis6 

satis1 1,000 ,642 ,650 ,594 ,705 ,570 

satis2 ,642 1,000 ,613 ,587 ,509 ,478 

satis3 ,650 ,613 1,000 ,665 ,621 ,576 

satis4 ,594 ,587 ,665 1,000 ,559 ,550 

satis5 ,705 ,509 ,621 ,559 1,000 ,656 

satis6 ,570 ,478 ,576 ,550 ,656 1,000 
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 بياانت التحليل االستكشايف

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

qualg1 20,6306 27,350 ,697 ,519 ,850 

qualg2 20,7127 28,378 ,695 ,491 ,852 

qualg3 20,6530 27,066 ,707 ,513 ,848 

qualg4 21,1231 25,374 ,784 ,623 ,828 

qualg5 21,0448 27,196 ,645 ,429 ,864 

 

ANOVA 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig 

Entre personnes 2139,567 267 8,013   

Intra-population Entre éléments 30,470 5 6,094 7,488 ,000 

Résidus 1086,530 1335 ,814   

Total 1117,000 1340 ,834   

Total 3256,567 1607 2,026   

Moyenne générale = 5,4701 

 

7.2.ANALYSE FACTORIELLE 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 
,887 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 899,352 

ddl 15 

Signification ,000 

 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

satis1 1,000 ,729 

satis2 1,000 ,607 

satis3 1,000 ,714 

satis4 1,000 ,652 

satis5 1,000 ,688 

satis6 1,000 ,607 
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 بياانت التحليل االستكشايف

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 3,996 66,608 66,608 3,996 66,608 66,608 

2 ,595 9,911 76,519    

3 ,457 7,613 84,132    

4 ,380 6,330 90,462    

5 ,322 5,369 95,830    

6 ,250 4,170 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Matrice des 

composantesa 

 

Composante 

1 

satis1 ,854 

satis2 ,779 

satis3 ,845 

satis4 ,807 

satis5 ,829 

satis6 ,779 

  

8.TRUST 

8.1.FIABILITE DES ECHELLES 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

standardisés 

Nombre 

d'éléments 

,913 ,913 4 

 

Statistiques d'éléments 

 Moyenne Ecart type N 

conf1 5,3582 1,45547 268 

conf2 5,3918 1,51133 268 

conf3 5,4328 1,52359 268 

conf4 5,3657 1,53140 268 
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 بياانت التحليل االستكشايف

Matrice de corrélation inter-éléments 

 conf1 conf2 conf3 conf4 

conf1 1,000 ,860 ,698 ,702 

conf2 ,860 1,000 ,665 ,753 

conf3 ,698 ,665 1,000 ,665 

conf4 ,702 ,753 ,665 1,000 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

conf1 16,1903 16,604 ,844 ,770 ,872 

conf2 16,1567 16,118 ,852 ,785 ,869 

conf3 16,1157 17,151 ,734 ,549 ,910 

conf4 16,1828 16,667 ,778 ,618 ,895 

 
 

ANOVA 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig 

Entre personnes 1918,092 267 7,184   

Intra-population Entre éléments ,913 3 ,304 ,484 ,693 

Résidus 503,337 801 ,628   

Total 504,250 804 ,627   

Total 2422,342 1071 2,262   

Moyenne générale = 5,3871 

 

8.2.ANALYSE FACTORIELLE 

 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 
,805 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 797,020 

ddl 6 

Signification ,000 
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 بياانت التحليل االستكشايف

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

conf1 1,000 ,844 

conf2 1,000 ,854 

conf3 1,000 ,713 

conf4 1,000 ,765 

Méthode d'extraction : Analyse en 

composantes principales. 

 

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 3,176 79,401 79,401 3,176 79,401 79,401 

2 ,377 9,424 88,825    

3 ,317 7,928 96,753    

4 ,130 3,247 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

 

Matrice des 

composantesa 

 

Composante 

1 

conf1 ,919 

conf2 ,924 

conf3 ,844 

conf4 ,875 

  

9.LOYALTY 

9.1.FIABILITE DES ECHELLES 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

standardisés 

Nombre 

d'éléments 

,933 ,934 7 
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 بياانت التحليل االستكشايف

Statistiques d'éléments 

 Moyenne Ecart type N 

fid1 5,4328 1,52113 268 

fid2 5,3694 1,53904 268 

fid3 5,0224 1,66689 268 

fid4 5,3022 1,49471 268 

fid5 5,2127 1,65676 268 

fid6 5,3284 1,51535 268 

fid7 5,2873 1,62250 268 

 

Matrice de corrélation inter-éléments 

 fid1 fid2 fid3 fid4 fid5 fid6 fid7 

fid1 1,000 ,786 ,649 ,707 ,555 ,677 ,695 

fid2 ,786 1,000 ,706 ,783 ,608 ,723 ,682 

fid3 ,649 ,706 1,000 ,729 ,553 ,602 ,568 

fid4 ,707 ,783 ,729 1,000 ,665 ,679 ,665 

fid5 ,555 ,608 ,553 ,665 1,000 ,643 ,645 

fid6 ,677 ,723 ,602 ,679 ,643 1,000 ,725 

fid7 ,695 ,682 ,568 ,665 ,645 ,725 1,000 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

fid1 31,5224 64,820 ,797 ,680 ,921 

fid2 31,5858 63,509 ,847 ,753 ,917 

fid3 31,9328 64,168 ,738 ,590 ,927 

fid4 31,6530 64,385 ,836 ,720 ,918 

fid5 31,7425 64,978 ,709 ,539 ,930 

fid6 31,6269 64,961 ,794 ,651 ,922 

fid7 31,6679 63,871 ,777 ,639 ,923 

ANOVA 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig 

Entre personnes 3305,638 267 12,381   

Intra-population Entre éléments 28,175 6 4,696 5,648 ,000 

Résidus 1331,825 1602 ,831   

Total 1360,000 1608 ,846   

Total 4665,638 1875 2,488   

Moyenne générale = 5,2793 
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 بياانت التحليل االستكشايف

9.2.ANALYSE FACTORIELLE 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 
,923 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 1437,911 

ddl 21 

Signification ,000 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

fid1 1,000 ,736 

fid2 1,000 ,803 

fid3 1,000 ,656 

fid4 1,000 ,782 

fid5 1,000 ,612 

fid6 1,000 ,727 

fid7 1,000 ,705 

 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 5,022 71,739 71,739 5,022 71,739 71,739 

2 ,536 7,657 79,396    

3 ,447 6,382 85,778    

4 ,299 4,266 90,044    

5 ,279 3,982 94,026    

6 ,237 3,390 97,416    

7 ,181 2,584 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

Matrice des 

composantesa 

 

Composante 

1 

fid1 ,858 

fid2 ,896 

fid3 ,810 

fid4 ,884 

fid5 ,782 

fid6 ,853 

fid7 ,840 
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 الصفحة  العناوين 

 أ اإلهداء

 ب التشكرات

 ت امللخص

 ث احملتوايت خمتصر

 ج فهرس اجلداول

 ح فهرس األشكال

 1 املقدمة العامة

 10 التسويق ابلعالقاتحول تسويق اخلدمات و متغريات األدبيات النظرية الفصل األول: 

 10 األول مقدمة الفصل

 11 املبحث األول: مدخل إىل تسويق اخلدمات

 11 اخلدمة 1.1

 12 طبيعة و خصائص اخلدمة 2.1

 12 الالملموسية 1.2.1

 13 التالزمية 2.2.1

 14 عدم التجانس 3.2.1

 14 عدم إمكانيتها للتخزين 4.2.1

 15 عدم قابليتها للتملك 5.2.1

 16 نظام إنتاج اخلدمة 3.1

 16 الزبون 1.3.1

 16 األعوان 2.3.1

 16 الدعم املادي 3.3.1

 16 نظام التنظيم الداخلي 4.3.1

 16 الزابئن اآلخرين 5.3.1

 17 مستوايت اخلدمة 4.1

 18 تسويق اخلدمات 5.1

 18 اخلدمات تسويق تعريف 1.5.1
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 18 نشأةوتطَورالتسويقفياخلدمات2.5.1

 20 مثلثتسويقاخلدمات3.5.1

 24 تعزيز العالقة مع الزبون لعالقاتاباملبحث الثاين: التسويق 

 24 اإلنتقال من التسويق التقليدي إىل التسويق ابلعالقات1.2

 24 تسويق املعامالت1.1.2

 25 التسويق ابلعالقات 2.1.2

 25 ابلعالقاتالتسويق  ملنهجالتطور التارخيي 2.2

 27 عالقة وثيقة مع الزبون الصناعة:عصر ما قبل  1.2.2

 27 تسويق الدفعاخلمسينات و الستينات:  2.2.2

 27 األسواق الكبرية و جتزئة السوق: السبعينات3.2.2

 One-to-Some 27املستهلك و الـالثمانينات:  4.2.2

 One-to-Many 27التوجه حنو الزبون و الـالتسعينات:  5.2.2

 One-to-One 28الـاملورد و  –إنعكاس العالقات بني الزبون : 2000بداايت سنة  6.2.2

 One-to-Me 28الـ  تسويقانفجار اإلنرتنت: 7.2.2

 28 أهداف التسويق ابلعالقات3.2

 28 حتديد و معرفة الزابئن1.3.2

 30 االتصال ابلزابئن2.3.2

 30 احملافظة على وفاء الزابئن3.3.2

 31 متغريات الدراسةاملبحث الثالث: قراءة نظرية يف 

 31 جودة اخلدمة1.4

 SERVQUAL 32مقياس الفجوات اخلمس املعروف بـ 1.1.4

 SERVPERF (1992) 34مقياس  2.1.4

 35 جلودة اخلدمة Cronin (2001) و Brady وججمن 3.1.4

 35 اجلودة املدركة للخدمة 2.4

 36 رضا الزبون 3.4

 38 ثقة الزبون 4.4

 39 وفاء الزبون 5.4

 41 الفصل األول اخلامتة
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 42 و النموذج النظري للبحث حول حمددات الوفاء الفصل الثاين: األدبيات التطبيقية

 42 مقدمة الفصل الثاين

 43 يف قطاع اخلدمات املصرفية SERVQUALاملبحث األول: النماذج اليت تناولت منوذج 

 Bienstock (2003) 43و  DeMoranvilleدراسة  1.1

 44 (2009آخرون )و  Rosesدراسة  2.1

 Gerni (2011) 46وAydemirدراسة  3.1

 Zalatar (2012) 47دراسة  4.1

 Trujillo (2013) 48و  Veraدراسة  5.1

 Espinoza(2017) 50 و Fragosoدراسة  6.1

 52 يف خمتلف قطاع اخلدمات SERVQUALاملبحث الثاين: النماذج اليت تناولت منوذج 

 Pantouvakis (2010) 52دراسة  1.2

 53 (2013و آخرون )Purcareaدراسة  2.2

 54 (2013)يف SubchatUntachaiaدراسة 3.2

 55 (2015) آخرون و Liدراسة 4.2

 56 (2015آخرون ) و Leongدراسة  5.2

 57 (2016) آخرون و, Mohebifar دراسة 6.2

 58 (2018و آخرون )Farooqدراسة  7.2

 59 (2018دراسة انيلي و وحياين ) 8.2

 61 في قطاع اخلدماتاملبحث الثالث: النماذج اليت تناولت حمددات وفاء الزبون

 Goode (2004) 61 و Harrisدراسة  1.3

 62 (2007)و آخرين González دراسة 2.3

 Guner (2012) 63 و Arikanدراسة  3.3

 Masrek (2013) 65دراسة   4.3

 66 (2013) و آخرون ariffدراسة   5.3

 Segoro (2014) 67وNingsihدراسة  6.3

 69 (2014و آخرون )Fierroدراسة  7.3

 70 (2015دراسة قريش ) 8.3

 Riasi (2016) 71 و Ansariدراسة   9.3
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 Kadri (2017) 72دراسة  10.3

 73 (2017و آخرون ) Karyoseدراسة 11.3

 Baroudi (2017) 74دراسة  12.3

 75 (2017و آخرون )Wuدراسة  13.3

 77 املبحث الرابع: فرضيات الدراسة و منوذج البحث

 77 اقرتح منوجج الدراسة: النموجج العام، اهليكلي و منوجج القياس  1.4

 77 الغاية من اقرتح منوجج الدراسة 1.1.4

 78 النموجج العام للدراسة2.1.4

 80 فرضيات الدراسة 2.4

 80 اخلدمة املدركة من طرف الزبونو جودة SERVQUALالعالقة بني أبعاد منوجج  1.2.4

 81 رضاالعالقة بني اجلودة املدركة للخدمة من طرف الزبون و شعوره ابل 2.2.4

 82 ابلعالمةثقة هذا األخري العالقة بني اجلودة املدركة للخدمة من طرف الزبون و  3.2.4

 82 وفائه هلاالعالقة بني رضا الزبون ابلعالمة و  4.2.4

 82 وفائه هلاالعالقة بني ثقة الزبون ابلعالمة و  5.2.4

 83 الفصل الثاين اخلامتة

 84 الفصل الثالث: منهجية الدراسة

 84 مقدمة الفصل الثالث

 85 املبحث األول: شرح املنهجية االمربيقية للبحث

 85 األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار املنهج االمربيقي 1.1

 87 النوعيةاختيار املنهج  2.1

 87 البحث أهداف تربير 1.2.1

 89 امليدان خالل من تربيرال 2.2.1

 90 استداليل قائم على النهج النوعي-سبب اخرتان منهج افرتاضي 3.1

 Churchill (1979) 91 مع منهج تكيف دراستنا 4.1

 92 االستكشافية املرحلة 1.4.1
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BADRالبنك اختبار و مصادقة جتريبية مع زابئن  :نئوفاء الزابعلى ة أثر أبعاد جودة اخلدم

ملخص
ناقش درجة األمهية اليت تعلق على األبعاد اخلمسة جلودة اخلدمة و أثرها ت اكما أهن  زابئن،من وجهة نظر  املصرفيةتتناول هذه األطروحة أثر جودة اخلدمات 

 الزبون الوسيطي لرضا الدورمن خالل  ،التأثري غري املباشر هلذه األخرية على وفاء الزابئن طبيعةيدرس  فإنه ، ابإلضافة إىل ذلكف الزبونعلى اجلودة املدركة من طر 
حنا كأكيد وموذ  نظر وفاء الزبون، اقت  العالقة املوجودة بني اجلودة املدركة وبعد القيام مبسح أديب حول  .املؤسسةابخلدمات املصرفية املقدمة من طرف  تهو ثق

 .BADRالبنك إستبانة على زابئن  268لبحث قمنا بتوزيع لنموذ  النظر  اللقياس كل متغريات و مؤشرات . ابستخدام طريقة النمذجة ابملعادالت اهليكلية
. للفرضيات اإلحصائياملي التوكيد  مث االختبار التحليل الع مث spssالتحليل العاملي االستكشايف ابستخدام برانمج  مت على ثالثة مراحل: حتليل البياانت

هذه األطروحة مفيدة يف تطوير االستاتيجيات املتعلقة ابلزابئن و . كل فرضيات البحث، ما عدى كأثري ملموسية اخلدمة املصرفية اليت مل تكن معنوية  نتائج أكدتال
 دمات املصرفية و تتمكن بذلك من احملافظة على وفاء الزابئن.اليت من شأهنا أن تؤثر إجيابياً على إدراكات الزابئن عن جودة اخل

ملعادالت اهليكلية.اب النمذجة و طريقة الزبون رضا، وفاءالثقة، الدركة، املودة أبعاد جودة اخلدمة، اجل: الكلمات املفتاحية

Effet des dimensions de service sur la fidélité des clients: 

Test et validation empirique avec les clients de la Banque BADR

Résumé 

Cette thèse traite de l'impact de la qualité des services bancaires du point de vue des clients. Par ailleurs 

nous avons essayé  de démontrer l'importance accordée aux cinq dimensions de la qualité de service et leurs 

influences sur la qualité perçue par le client, en outre, et à travers notre modeste travail, nous nous sommes 

intéressé à  la nature de l'influence indirect de la qualité perçue sur la fidélité des clients par le biais  de deux 

variables qui ne sont autres que la satisfaction et la confiance qu’accordent les clients aux prestations des 

services bancaires fournis par l'institution. Après avoir mené une étude bibliographique sur la relation entre 

qualité perçue et fidélité du client, nous avons proposé de confirmer un modèle théorique en utilisant la 

méthode des équations structurelles. Pour mesurer toutes les variables et tous les indicateurs du modèle 

théorique de recherche, nous avons distribué 268 questionnaires aux clients de  la banque BADR. L'analyse des 

données a été menée en trois étapes: l’analyse en composantes principales  en utilisant Le logiciel SPSS, 

l’analyse factorielle confirmatoire et  enfin le test des hypothèses. Les résultats ont confirmé toutes les 

hypothèses de recherches, à l'exception de l'impact de la tangibilité du service bancaire sur la qualité perçue, 

qui n'était vraiment pas significatif. Cette thèse trouve son utilité dans le développement de stratégies client qui 

influencent positivement la perception des clients sur la qualité des services bancaires et ainsi maintenir une 

politique de fidélisation de la clientèle. 

Mots-clés: Les dimensions de la qualité de service, qualité perçue du service, confiance, satisfaction, 

fidélité du client et méthode des  équations structurelles. 

Effect of Services Quality Dimensions on Customers’ Loyalty: 

Empirical Testing and Validation on BADR Bank’s Customers 

Abstract 

This thesis deals with the impact of banking services quality from customers’ point of view. In this context, we have 

tried to prove the importance of the five dimensions of services quality and their influence on customers’ perception. 

Moreover, and through our modest contribution, we have intended to highlight the nature of the indirect influence of 

perceived quality on customers’ loyalty through two variables namely customers’ satisfaction and trust towards banking 

services, as provided by this institution. After reviewing in literature the particular relationship between perceived quality 

and customers’ loyalty, we moved to confirming a theoretical model using the structural equations method. To measure all 

variables and indicators of the theoretical research model, we have distributed 268 questionnaires to BADR bank’ 

customers. Then, data analysis was conducted in three steps: Principal Component Analysis using SPSS software, 

Confirmatory Factor Analysis, and Hypothesis Testing. The results have confirmed all research hypotheses, with the 

exception of banking service tangibility impact on perceived quality which was not really significant. This work shows the 

usefulness in implementing customers’ strategies that positively influence the perception of customers as regards to 

banking services quality and thus maintain a customers’ loyalty policy. 

Keywords: Dimensions of services quality, perceived service quality, trust, satisfaction, customer‘s loyalty, and 

structural equation modeling 
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