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  :مقدمة عامة
يف السنوات األخرية بدءاً من حماولة تعظيم الربح يف خاصة قد حدثت حتوالت كثرية بفلسفة التسويق ل

املديات القصرية وصوالً إىل بناء عالقات طويلة األمد ومرحبة لكل من الزبائن واملنظمة واألطراف اُألخرى 
 .عملية التسويق متشمله ذينال) الزبائن(

إىل احلوار املستمر مع الزبائن واليت دف   فهذه العالقات طويلة األمد يطلق عليها بإدارة عالقات الزبون
  . باستعمال تشكيلة من الوسائل املختلفة اليت تعمل على البقاء باتصال دائم مع الزبون

أحد األركان األساسية للمؤسسة يف حتقيق النجاح و النمو والبقاء عند مد جسور  فإعتبار الزبون
لك التفاعالت العالئقية و جعلها أكثر قوة وعالقات مترابطة مع الزبائن و هذا من خالل خلق طابع شخصي لت

  .1و متانة
فيعد الزبون من أهم املرتكزات اليت تستند عليها إدارة عالقات الزبون، إذ أمجع الباحثون و املفكرون على 

املقدمة للسلع (احملور األساسي لألنشطة اليت تتعلق ببقاء ومنو املؤسسة االقتصادية  أن الزبون يعد              
و تتأثر قراراته بعوامل داخلية مثل الشخصية  ،فهو يعترب املستخدم النهائي خلدمات املؤسسة 2)أو اخلدمات

وبعوامل خارجية املوارد واحمليط املادي و تأثريات األفراد  ،واملعتقدات واألساليب والدوافع والذاكرة والعاطفة
  .2006 هلا، اجلنايباملقدمني للخدمة أو املرشدين 

وبالنظر إىل  ،يعد حتديد مسببات سلوك الزبون من األمور الصعبة إن مل تكن من األمور املستحيلة
الدراسات املتعلقة بسلوك الزبون يالحظ أن الدراسات األوىل يف هذا اال كانت تتبىن املنظور االقتصادي 

3الفرعية من علم االقتصاد التقليدي على أساس أن التسويق يف ذلك الوقت كان يعد أحد احلقول
.  

فلقد أصبح دراسة سلوك الزبون و حتديد تلك املتغريات املؤثرة يف حتديده و تشكيله من األولويات 
األساسية ألي مؤسسة راغبة يف النجاح و االستمرار، ألن إرضاء الزبون هو الغاية األساس ألية عملية تسويق، 

االحتفاظ بالزبون تعد من  فقضية ،الوفاء ذا املدى الطويل عند الزبونو الذي تكون كنتيجة له هو خلق سلوك 
على املؤسسة و بالضبط رجل  ما يفرض.و هذا بسبب تغري سيكولوجية و سلوك الزبائن ،القضايا الصعبة جدا

التسويق  فهم حاجات الزبون بعمق، و ما جيول يف خاطره من توقعات و تطلعات عن املنظمة وعن تلك 
دمة املقدمة من طرفها، من شأنه أن يضيف طابع شخصي للعالقة الترابطية معه و بالتايل إمكانية خ/ السلع
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تطلعا مبا جيري حوله من تغريات و  ةًفالزبون أصبح أكثر ثقاف 4.تقدمي منتجات أو خدمات تتماشى و توقعاته
  ل عليها تطورات  سواء على مستوى السلعة أو اخلدمة أو حىت طريقة تقدميها و احلصوو

إن التكلم عن التسويق ال ينحصر إال يف السلع امللموسات و لكن ميتد ليشمل اخلدمات و اليت تعد من 
أقوى ااالت و أكثرها تطلبا لفن التسويق و ما حيمله من أدوات سحرية من شأا أن جتعل منه قطاعا ناجحا 

ع امللموسة و اليت ال تتطلب إىل حضور و منسجما، و خاصا أنه مبين على خصائص متيزه على قطاع السل
إال أن اخلدمة مرهونة مبقدمها و مبجال تقدميها أي تلك البيئة اخلدماتية اليت . أساسي للبائع أو املقدم النهائي هلا

  .تقدم فيها

  :املوضوع طبيعة
رجل التسويق والذي  فقطاع اخلدمات يعترب من القطاعات احلساسة و اليت تتطلب إعتناءا كبريا من طرف

  يعترب املخطط األول و األخري لإلستراتيجية الناجحة و املتكاملة فيما بني عناصرها 
هتماما من طرف رجال التسويق جند قطاع اخلدمات و الذي مل او  انفتاحامن بني ااالت اليت عرفت 

د أهم القطاعات األكثر حساسية فاملتكلم عن قطاع اخلدمات جيد نفسه أمام أح ،هتمام كبري من قبل احيض ب
منفعة مدركة باحلواس قائمة حبد ذاا "مبعىن أنه أكثر حساسية ألن هذه اخلدمة هي عبارة عن . و األقوى فعالية

أو متصلة بشيء مادي و قد تكون قابلة للتبادل و ال يترتب عليها ملكية وهي يف الغالب غري 
تفاعل اجتماعي "هي عبارة عن ف) Norman )1987 و Voesأما بالنسبة للباحثني  Lovelock"حمسوسة

  "بني جمهز اخلدمة و الزبون حبيث يهدف هذا التفاعل إىل حتقيق الكفاءة لكليهما
من  اعتماداإن عدم حمسوسية و عدم قابلية ختزين هذه اخلدمة جيعل منها أكثر تعقيدا من جهة و أكثر 

تساهم يف حتقيقها و إنتاجها، فهذه العناصر تشكل  اصر قدمن جهة أخرى على عن اعتماداوأكثر  جهة أخرى
فأول من يتعامل مع . تفاعال سواءا إجيابيا أو سلبيا على سلوك و االنطباع النهائي املدرك من طرف الزبون

أما العنصر الثاين و األساسي فيتمثل يف ذلك احمليط اجلزئي أو الكلي ) مقدم اخلدمة( الزبون هو الفرد العامل 
منتوج  ،منتوج خدمي(طبيعة اخلدمة  باختالفحيث إن قوة تواجده ختتلف  ،شكل لإلطار العام للخدمةامل

  ) سلع تكتمل مع بعض اخلدمات ،تشكيلة متساوية من السلع و اخلدمات ،خدمي يكمل منتوج سلعي
من الزبائن و حماولة التركيز عليهم من خالل إن هدف أي رجل تسويق هو االحتفاظ بأكرب قدر ممكن 

لديهم، فأصبحت الفكرة األساسية لديهم هي تنمية و تطوير العالقة  الرضيو حتقيق أكرب مستوى من  إقناعهم
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و هذا من خالل اللجوء إىل عناصر و تقنيات اليت تؤثر على  و بقاء استدامةمع الزبون و جعلها إن أمكن أكثر 
  .هلذا الزبون اإلدراكيةو املقومات النفسية 

امللموسة يكون أكثر سهولة من ذلك اخلاص باخلدمات، فرمبا فالتكلم عن سلوك الوفاء يف جمال السلع 
أول سؤال يتبادر إىل أذهاننا يف جمال الوفاء يف قطاع اخلدمات ما هو العنصر الذي سوف يؤثر على سلوك 

اخلدمة و إنتاجها و الذي جيب التأثري عليه من أجل خلق الرخاء عند الزبون، و ما هو العنصر املساهم يف 
مبعىن آخر هل هو الزبون يهتم باخلدمة النهائية أم سوف يبين حكمه و مسار تشكيل . سلوك الوفاء عند الزبون

  .الوفاء على عنصر أو عنصرين  من هذه العناصر

  :املوضوع اختيار أسباب
لكل ما حييط  و الداخلي خاصة باملظهر اخلارجي مكان خدمة من مل يهتم عند دخوله  إىل مطعم أو إىل 

  .األلوان أو حىت التصميم ،حكمه األويل أو حكم ما قبل الشراء على أساس املظهر ءنا مل حياول بنامبه، من 
أنه  ةخاصالعديد من الباحثني و باهتمام) ملاديةاالجتماعية و ا( لقد حضي احمليط اخلدمي بكل مكوناته 

هما من طرف الزبون و املؤثرة على عنميثل غالف اخلدمة و الناقل األول لرسالة اجلودة و األمان املبحوث 
 و هذا استنادا لنموذج  هلذا الزبون و اليت سيبين على أساسها قرار البقاء أو االبتعاد) املعريف و العاطفي(سلوكه 
S.O.R للباحثنيMehrabian  و Russell )1974( ئم على تأثري احمليط املادي على سلوك الزبون، فالعديد القا

 Daucéمن األحباث املقدمة يف جمال احمليط املادي ركزت يف بداية األمر على قطاع التوزيع و نقاط البيع  

 ،بإمكانه أن يؤمن الزبون و مبثل لديه البيت الثاين هلذا الزبون للخدمة، فاحمليط املادي )Rieunier، )2002و
فمكان اخلدمة ال ميثل فقط نقطة أو مكان حصول تبادل اخلدمة و إمنا هو أول مكان و فضاء لتحقيق التجربة 

الرضى و حتقيق أكرب قدر ممكن من الراحة يساهم يف تعزيز  بإمكانه أناملادية، االجتماعية املثرية لشعور إجيايب 
 Services capesعلى أن احمليط املادي للخدمة و املسمى )Bitner )1992الباحثة هذا ما تؤكده . األمانو

و هذا من خالل إدراكه لكل أو لبعض  ،إجيابية أو سلبية عند الزبون اتدور كبري و مهم يف خلق إنطباع يلعب
،فاحمليط املادي و طاقم اخلدمة يعتربان املؤثران األساسيان يف 5تلك املكونات اليت يقوم عليها احمليط املادي

االتصال املباشر من شأنه أن يساهم من كل جوانبه يف تعزيز اجلودة املنتظرة  إن هذا.ك و ردات فعل الزبونسلو
ام االستهالكية يجتاه احمليط اخلدمي مرتبطة بسلوكاالعاطفية  هذا كون إجابتهم. املدركة من طرف الفردو

                                                 
5
Ingrid Y.Lin, «  Evaluating a services cape: the effect of cognitions and emotion » hospitality management 23 

(2004) 163178 
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  Sharma؛ Greenley، 1999و Foxall  ؛al 1994و Donovanاملتحصل عليها يف نقطة البيع 

Jang 2007(.6و Ruy ؛Baker 1986(أما تلك املهتمة بطاقم اخلدمة جند أعمال  .)Stafford.2000و
 

إن دراسة اجلودة اخلدماتية و االهتمام ا يعترب من أهم أولويات الباحثني و خاصة إذا كانت هذه اخلدمة 
فإدراك اجلودة يعترب مؤشر ...) املنتزهاتالنقل اجلوي، ،املطاعمك(  ملموسة قائمة على مقومات خارجية

العودة أو البحث ( أساسي لقرارات الزبون و الذي سوف يؤثر مستقبال على مستوى رضى الزبون و قراراته 
فاحمليط املادي بكل مكوناته . )Sohal 2003و Wong ؛al 2002و  Chiou؛al2000و Caruana()عن بديل آخر

و االهتمام ،فعل الزبون من جهة رداتلتأثري على سلوكيات و ا مدروسة بغيةعداده بطريقة مكيفة و إيتم 
له من تأثري على احلكم النهائي و األويل للزبون الذي لن يكون يف ميكن أن يكون  باجلانب االجتماعي ملا

أول نقطة إتصال ما بني الطرفني املؤسسة  بإعتبارهمدمةللخ املقدم طاقمالمع  معزل عن االتصاالت االجتماعية
 Parasuramanثقة الزبون يف العميل املقدم للخدمة كونه أول ناصح و مقدم هلذه اخلدمة يعزز  قد والزبون، ما

 alو Lagace ؛al 1990و Crosby ؛al 1998و Swan).(Berry 1995؛ Hunt 1994و Morgan ؛)al )1991و

إن طاقم اخلدمة يعترب أول حمقق للخدمة اجلزئية أو الكلية للزبون و اليت على أساسها يشكل حكم  7)1991
يعترب  أن  طاقم اخلدمةتقييمي لتلك التجربة املعاشة من خالل تفاعله مع هذا العميل املقدم للخدمة، فبإمكان 

م تقييمي لتلك التجربة املعاشة من حملقق للخدمة اجلزئية أو الكلية للزبون واليت على أساسها  يشكل حكا
ة اخلدماتية مثرية و فعالة و بالتايل التأثري ربخالل تفاعله مع هذا العميل املقدم للخدمة، فبإمكان أن تكون التج

و جعله يتفاعل إجيابيا و مستقبال مع هذه املنظمة ككل و مع الفرد و مع  طبيعة القرار املتخذ عند الزبونعلى 
فهذه العالقة ميكن أن تتطور و تؤول إىل  )Stephens،1987 و Crosby(تية و بالتايل أدائها اخلدمااملؤسسة 

  .ظهور سلوك نية العودة املستقبلي و الذي يسميه الباحثون سلوك الوفاء

  :ختيار املوضوعاأسباب 
 :التالية لألسباب يرجع هلذا املوضوع اختيارنا فإن وعليه

 .املسامهة يف تقدمي اخلدمة األساسيةنقص أو انعدام االهتمام باملقومات  

 .ما بني العنصر املادي و العنصر االجتماعي األساسيةعدم االهتمام بتلك العالقة  

 .قوة املنافسة يف قطاع اخلدمة املطعمية الرفيعة 

                                                 
6
jooyeon Ha , soocheong (shawn) jang, (2012), « the effects of dining atmospheric on behavioral intentions 

through quality perception », journal of services marketing, vol, 26 Iss: 3, PP.204215 
7
Kennedy. M.S, Ferrell. L.K , le Clair D.T , «  consumers ’trust of salesperson and manufactures ; and empirical 

study » ; journal of business  research 51 (2001) 7386. 
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ئية اليت من شأا أن تؤدي إىل نتيجة فاخلدمة ما هي إال نتيجة التفاعل ما بني العناصر اإلنسانية و الفيزيا
ذلك التكامل احلقيقي ما بني الطاقم اخلدمي و احمليط أساس  على قائم إجيابية أو حىت مرضية فهذا التفاعل

عدة دراسات مل متزج ما بني املتغريين األساسيني حميط مادي طاقم خدمة و ما قدرم يف التأثري على  ،املادي
  .نساينإلااملعتمدة على العنصر  اخلدماتية يف تلك ااالت ةسلوك الوفاء عند الزبون خاص

الزبون و اليت  للمبحوث هنا من طرف اإلثارةتلك املتعة و  فاحمليط اخلدمي من شأنه أن يساهم يف خلق
  .تؤدي إىل نقطة واحدة حتما و هي حتقيق الرضى

لكن ال ميكن أبدا عزل اخلدمة عن مقدمها و الذي قد يشكل يف نظر الزبون باإلضافة إىل احمليط املادي 
ما األويل للزبون و أن   اختيارنقطة تقييم أولية للجودة املدركة و امللموسة و اليت قد تربر أي هذه العناصر إىل 

  .ها كنقاط تقييم ملا ينتظره من خدمة مقدمةامعتربا إي ،الرائحية ،السمعية ،من قرار له مربراته املرئية ختذها
فالزبون حتما سوف يبين توقعاته على أساس ما جيمعه من معلومات أولية عن ذلك احمليط الكلي اخلاص 

كان صائبا، ما قد خيلف عند  اختيارهنفسه أنه مل خيطأ و أن  إقناعباخلدمة، حيث أنه لن يكون متهاونا يف 
فما فائدة أن يكون  احمليط . الزبون شعور إقناع إجيايب أو حىت سليب إذا مل يعكس املتغريين جودة خدماتية عالية

  .      هأو ال أجد احلجز الذي قمت ب املادي مجيل و أن أعامل بسوء عند مدخل املطعم أو الفندق من طرف العامل
كل البعد عن مقومات  و ما فائدة أن أعامل بطريقة لبقة من طرف العامل و يكون احمليط املادي بعيد

  .عنهم املبحوثثارة املتعة و اإل
تقدمي توضيحات منوذجية من شأا أن تفسر أثر العوامل املادية  ،سوف حناول من خالل عملنا هذا 

أن معظم هذه األحباث السابقة مبنية  ةو خاص املطعميةواالجتماعية يف تشكل سلوك الوفاء يف جمال اخلدمات 
ادين أن معظم األحباث  ركزت على جانب احمليط املادي يف كل املي ةعلى أساس متغري واحد من االثنني، خاص

خدمة تعترب قليلة باملقارنة مع أمهية لل املقدم طاقمالسلوكيات  جمال يفاألحباث اخلائضة  خلدماتية إال أن تلكا
كن من الزبائن املتعاملني معها يهدف إىل االحتفاظ بأكرب قدر مم أن توجه معظم املؤسسات ةاملوضوع، خاص

  ضمان عودم املستقبليةو
الزبون أغلب وقته للحصول على ذلك  فيه يعترب ذلك اال الذي يقضيإن احمليط املادي ملكان اخلدمة 

فاحمليط يعترب أول مصدر إهلام لكل ما .  كان ذلك للمرة األوىل أو الثانية ءاسوااملنتج اخلدمي املرغوب فيه، 
 ،عاكس هلا ميكن أن ينتظر الزبون من مفاجأة سارة و مثرية ضمن هذا احمليط املادي، هذا يعترب ناقل للجودة و

حيث يعترب احمليط  ،إىل كل ما يدركه حواسه من مثريات ءفعدم ملموسية اخلدمة تفرض على الزبون اللجو
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املادي أول تلك الوعود املقدمة من طرف املؤسسة للزبون و أنه سوف حيصل على ما يتوقعه من أداء دون أي 
و الذين بدورهم يعربون عن  ،ؤسسةفهذا األداء سوف يكون مقدم من طرف أفراد ناشطني يف امل ،شك

و يكون ائي بعد أداء  ،)إخل...االبتسامة ،االستقبال ،اللباس( هذا املستوى  يكون أويل  ،مستوى جودة معني
  جدية و حساسة اخلدمة و التفاعل مع الزبون بطريقة 

يكون هذا التفاعل إن تفاعل الزبون مع طاقم اخلدمة لن يكون يف معزل  عن احمليط املادي و إمنا سوف 
) Bitner )1992 ما تبينه الباحثةيف إطار مكونات احمليط اخلدمي مبا قد يؤثر على جودة هذه العالقة و هذا 

طار هذا احمليط كون يف إسوف ت) عميل مقدم للخدمة/ زبون( أن كل التفاعالت االجتماعية ما بني األفراد 
  آين أو مؤجل  ،كان هذا التفاعل االجتماعي جزئي أو كلي ءااسواخلدمي 

فطبيعة العالقة التفاعلية ما بني هؤالء األفراد ميكن أن حتدد طبيعتها من خالل نوعية احمليط املادي و طريقة 
  .تنظيمه و تصميمه

الوفاء يف قاموسه  فالزبون يعيش مغامرة خدماتية تعترب بالنسبة إليه على أا جتربة من شأا أن ختلق سلوك
حيث يكون مبين على جمموعة االقتناعات و التوافقات املعرفية  و العاطفية  ،املؤسسة اخلدماتية اجتاهالنفسي 

  .و اليت تشكل لديه شعور باألمان و الرغبة يف العودة املستقبلية ،اخلاصة ذا الزبون

  :األساسي التساؤل
نقوم من خالل عمل الدكتورة هذا بتبيني ذلك التأثري الذي ميكن مما قدمناه كمقدمة أولية سوف  انطالقا

من هذا املنطلق متت . أن حيدثه احمليط املادي و احمليط االجتماعي يف سلوك الوفاء و هذا يف اإلطار اخلدمي
  :صياغة إشكالية البحث على النحو اآليت

  ؟الزبون عند اءوفتشكل سلوك العلى  املطعمية ما مدى تأثري احمليط الكلي للخدمة

يف اإلشكالية الرئيسية هو كون احمليط متكون من عنصر  احمليط املادي الكليإن استعمالنا ملصطلح 
وضع أسئلة فرعية من شأا أن تسمح لنا من التدرج يف اإلجابة على من  جتماعي ما يسمح لنا ازيائي وآخر يف

  .و لربط بينها من خالل اإلجابة عليهاوهذا  اإلشكالية الرئيسية
  هل احمليط املادي لوحده يؤثر على سلوك الوفاء عند الزبون.1
  ؟ نية العودة الزبون قد يؤدي إىل حتقيق  و هل التفاعل اإلجيايب ما بني الطاقم املقدم للخدمة.2
  هل هلذا احمليط املادي أثر يف سلوك إدراك اجلودة اخلدماتية؟.3
  من طرف الزبون يؤثر إجيابيا على سلوك  الوفاء؟  هل الشعور اإلجيايب املدرك.4
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املبحوث عنها حيث  اإلجابةإن اإلشكالية الرئيسية تتطلب حتما فرضية رئيسية من شأا أن تشكل تلك 
   :أن

واجد يف إطاره و املدركة إجيابا من طرف الزبون املت) الفيزيائية و االجتماعية( احمليط الكلي بكل مكوناته 
اإلجيايب  اإلدراكتؤثر على تلك اجلودة  املدركة و اليت تؤثر بدورها على العاطفة املدركة و أن من شأا أن 

هلذه العاطفة يؤدي إىل حتقيق ذلك الرضى اإلجيايب و الذي يوجه الزبون إىل خلق نية العودة و بالتايل  الوفاء 
 . لتلك املؤسسة املقدمة هلذه اخلدمة

  :الفرضيات
 ستة موعة من الفرضيات  اليت تسمح لنا بالتحليل الفعال للفرضية األساسية و هيلقد قمنا بتقدمي جم

   :الزبون الوفاء يف جمال اخلدمات عند سلوك حتليل  فرضية هادفة إىل

  .اإلدراك اإلجيايب للمحيط املادي للخدمة يؤثر على مستوى إدراك اجلودة اخلدماتية للمطعم: 1ف

  .ومظهر طاقم اخلدمة يؤثر على إدراك جودة اخلدمة املطعميةاإلدراك االجيايب لسلوك  :2ف

اإلدراك االجيايب للجودة املدركة للخدمة يؤثر مباشرة على السلوك العاطفي للمستهلك املشكل  :3ف
  . اجتاه اخلدمة املطعمية

  .العاطفة اإلجيابية املدركة من طرف الزبون للخدمة يؤثر على الرضى املدرك اجتاه اخلدمة املطعمية :4ف

  .الرضى االجيايب املدرك يؤثر إجيابيا على سلوك الوفاء اجتاه اخلدمة املطعمية املقدمة :5ف

  .الوفاء اإلجيايب حيبط رغبة الزبون يف نية التغيري :6ف

 :اهلدف من هذه الدراسة

االستكشاف و التحليل من خالل دراسة سلوك املستهلك اجلزائري يف جمال الوفاء للخدمة و تبيني ما  هو
  .ء يف جمال اخلدمة املطعميةالوفا تشكل  يف و املسامهة هي تلك العوامل املؤثرة

  : أمهية البحث
األوىل يف  ،مرتنيالتفكري طعمية امل ةوخاص اخلدمات ميدانفأصبح مفروض على املؤسسات  الناشطة يف 

فاملشكل األساسي قائم يف كيفية احلفاظ على هؤالء الزبائن وجعلهم  ،جلب الزبائن و الثانية يف احلفاظ عليهم
أوفياء خلدمتها املقدمة و هذا من خالل دراستها لكل تلك العناصر و العوامل اليت هلا أثر مباشر أو غري مباشر 

كانت مرئية أو غري مرئية و هذا ما سوف نفسره الحقا يف الفصول  ءااسوعلى سلوكيات الوفاء عند الزبون 
  .األوىل
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فاحمليط اخلدمي يعترب احمليط الذي يسبح فيه الفرد و يتفاعل فيه إجيابيا أو سلبيا حبيث يؤثر يف ردات فعله 
  .ما يدفع املؤسسة إىل تكييفه بطريقة تتماشى مع توقعات الزبون .ونياته

فيا يعترب أمنية و هدف أي مؤسسة خدماتية راغبة يف حتقيق الربح و البقاء يف فكسب الزبون و جعله و
  .ميدان املنافسة

  :السابقة الدراسات
العوامل املؤثرة يف تشكل سلوك الوفاء يف جمال  تناولت اليت جنبيةاألو الوطنية الدراسات من جمموعة هناك

   :اخلدمات جند
JFrancois lemoine « L'influence des facteurs situationnels sur le processus d'achat: 

Application aux différents choix effectués par un individu lors de l'acquisition d'un bien de 

grande consommation: le cas de la pizza suegelée »,1994. 

.  

بني مفهوم الوضعية أو احمليط و عملية إن  هدف هذه الدراسة هو توضيح تلك العالقة املوجودة ما 
 .وضعية التسوق و وضعية االستهالك:متغريين اساسيني أثارحيث أن الباحث  ،التسوق اليت يقوم ا الزبون

  .فنتيجة الدراسة ظهرت تأثري املتغريات الوضعية على قرار الشراء املتخذ من طرف الزبون
-Moutte Julie «  la satisfaction du client dans la restauration traditionnelle de luxe: une 

perspective consommateur.  2010/2009  

كرة الدكتورة اخلاصة ا  بدراسة العالقة املتواجدة  ما بني اجلودة ذحيث قامت الباحثة من خالل م
حيث  ،من جهة أخرى التفاعل االجتماعي و التجربة املعاشة من جهة  سلوك الرضى ،املدركة للمحيط املادي

كما أن لطاقم املقدم للخدمة ،تبني أن الزبون يكون راض باخلدمة املقدمة إذا تطابق ما قدم له مع ما هو منتظر
 ،لغة جماملةحيث يفترض من طاقم اخلدمة استعمال ،يف طبيعة الرضى املدرك وتلك التجربة املعاشةاثر كبري 

  .أيضا أن يكون موجود أي الطاقم املقدم للخدمة دائما مع شفافية تامة
 Ibraheemmanar" l’influence de l’environnement physique du lieu de service sur la 

fidélité du consommateur dans le secteur hôtelier"2013. 

 ،العاطفة ،االجتماعي و أثره على اجلودة املدركةقام الباحث بعرض أثر احمليط املادي دون دمج العنصر 
حيث تبني أن للعنصر املادي دور أساسي يف منذجة سلوك الوفاء عند . الرضى و الوفاء يف جمال الفندقة

 .املستهلك
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  :البحث يةمنهج
إن منهج حبثنا قائم على دراسة تلك العالقة السببية املوجودة ما بني املتغريات املشكلة للمحيط الكلي  

 اإلجيايب للجودة اإلدراكالتأثري على تشكل ذلك  يفقدرته  هي و ما) طاقم اخلدمة و احمليط اخلدمي(للخدمة 
أما املنهج فهو منهج . إىل تلك اخلدمةالعاطفة و الرضى و الذي يؤدي إىل تشكل سلوك الوفاء  ،اخلدماتية

الذي يسمح لنا من دراسة سلوك املستهلك اجلزائري من خالل تعامله  مع منتوج خدمي وهو  ،البحث امليداين
من خالل اللجوء إىل ما قدم من أحباث يف هذا امليدان، كون هذا املنهج ينطبق عموما على جمموعات  املطعم

 و الذين ستجوبنيواسعة من األفراد حيث يسمح من دراسة طرق العمل و التفكري و اإلحساس لدى األفراد امل
نا تستهدف االتصال باألشخاص غري النمطية كون دراست احتماليةمن خالل استعمال املعاينة الغري  انتقائهممت 

  املعروفني يترددون على أماكن خدماتية، يشكلون صورة منطية لنفس جمتمع البحث الذي استخرجت منه
  : أما طريقة الدراسة اليت سوف تفسر ا تلك النتائج املتحصل عليها قمنا بإتباع اخلطوات التالية

  (SPSS15) اإلحصائيخالل استعمال الربنامج  البحث من الستمارةالعبارات اليت تشكل  تصفية.1
برنامج إحصائي لتشكيل معلومات رقمية موازية للمعلومات املقدمة يف االستمارة  استعمال.2

(statistica8)  
 .إن حتليل املعلومات قائم على استعمال طريقة املعادالت املهيكلة .3

على فصلني أحدمها خاص  ولالقسم األ أقسام، حيث يتضمن أربعةبتقسيم هذه الدكتوراه إىل قمنا 
 الوسيطة املسامهة يف ثالثة فصول خاص بتلك العناصر :الثاينالقسم  أما،باحمليط اخلدمي و اآلخر بطاقم اخلدمة

ثالث فصول حيث قمنا بتبيني مكون من قسم الثالث أما الالعاطفة، الرضى،  ،اجلودة: سلوك الوفاءتشكل 
املتغريات املستقلة احمليط املادي، طاقم اخلدمة و املتغريات التابعة اجلودة، العاطفة تلك العالقة املوجودة ما بني 

أما القسم األخري فهو خاص بدراسة الفرضيات و التحقق من صحتها وهل حقا للمحيط  .الرضى والوفاء
املادي و طاقم اخلدمة أثر كبري يف تشكيل سلوك الوفاء أم هناك عناصر أخرى يعتمد عليها الزبون لتطوير نية 

 .املستقبليةالعودة 

 التوصيات بعض راحواقت البحث هذا خالل من إليها املتوصل النتائج أهم وستضمن :اخلامتة

  .اهاملستنبطة من هذه الدكتور



  األول مـالقس
العناصر المكونة للمحيط 

  الخدمي
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III. أنواع اخلدمات واحمليط املادي  

IV.  واحمليط املادياخلدمات 

V. مفهوم اهلوية املكانية احمليطية أو الفضائية 

VI.  خلق التجربة اخلدماتيةاملتعي و/احمليط الوظيفي 
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  :مقدمة
موضوع  لقد شكل موضوع املؤشرات البيئية املكونة للمحيط املادي ومدى تأثريه على سلوك الفرد

إال أن . اجلغرافيا السلوكية، علم النفس البيئي، علم االجتماع البيئي :مثل و التخصصات العديد من الدراسات
 ,Kotler)املوضوع مل يشكل حمور دراسة علم التسويق إال مؤخرا، أي مع بداية السبعينات عن طريق 

من جهة  تسيريهواستعماله كوسيلة  atmospherics" جو"، والذي اقترح استعمال مصطلح املتغري (1974
  .يف جمال اخلدمات خاصةسياسة فعالة للتأثري على سلوكيات وردات فعل الزبون و

مهمة يف  متغرياتإىل إدخال 1(Booms&Bitner,1981)دفعت الباحثني  (Kotler,1974)أعمالإن 
أخرى واملتمثلة يف احمليط امللموس، العميل  P7إىل  P4مكونات املزيج التسويقي التقليدي للسلعة واملكون من 

  .املقدم للخدمة واإلجراءات وتسيري نشاطات اخلدمات
من الدراسات اليت تطرقت ألمهية وقدرة تأثري احمليط املادي عديدة سواء يف جمال املتاجر الكبرية أو 

 ساحات التجارية الكبرية ، املMilliman,1986(2(ملطاعم : اخلدمات، ومن بني هذه ااالت املدروسة جند

Hutt, Harrell وLanger ,(1980) Anderson وSaegert (1977)  وكذلك أعمالEroglu 

 .Macheliet )1990(3و

إن األدبيات الناشطة يف هذا امليدان تؤكد على أن جلو املكان تأثري ساحر وفعال على سلوك املستهلك 
 .1974Russel(4و Mehrabian(فعله الشعورية واملعرفية والسلوكية وهذا حسب  توكذلك على ردا

تحقق عن طريق مكونات يملموسية قطاع اخلدمات جعلت منه عاملا افتراضيا يف نظر الزبون فعدم 
وسيطة ملموسة من شأا أن حتقق عند الزبون الراحة واالطمئنان املعنوي واملادي، ما جعل دورة حياة املتاجر 

 .قصريةواحملالت تصبح 

I. مفهوم احمليط املادي للخدمة:  
أن يكون بالنسبة للعمال والزبائن مدرك عن طريق احلواس اخلمس للفرد  املؤسسة ميكنإن حميط 

إن هذا . أسباب الزيارة هلذه املؤسسة ،شخصياتالاملتواجد يف عني املكان، لكن هذا اإلدراك خيتلف باختالف 
                                                           

1
- Booms, B., H., and Bitner, M., J., 1981. Marketing strategies and organization structures for service firms, in 

Donnelly, J., H., and George, W., R., (eds). Marketing of Services.Chicago:American Marketing Association. 
2
 -Milliman, Ronald E. (1986), "The Influence of Background Music on the Behavior of Restaurant Patrons," 

Journal of Consumer Research, 13 (September), 286-9. 
3
 - Eroglu, S. A., Ellen, P. S. &Machleit, K. A. (1991). Environmental cues in retailing: Suggestions for a 

research agenda. In W. R. Darden, R. F. Lusch, & J. B. Mason (Eds.),Proceedings of the 1991 symposium on 

patronage behavior and retail strategy: The cutting edge II (pp. 51–60) 
4
-Salma Karray, « Effets de l’odeur Ambiante et de la Fidélité de population sur la consommation d’un lieu de 

service », Mémoire pour l’obtention du grade de Maitre  en science, 2002. 
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مة االختالف يف اإلدراك جعل العديد من الباحثني يقدمون تعاريف ختتلف باختالف تلك املتغريات املستخد
جند بعض الباحثني يؤيدون فكرة القدرة على التحكم يف  ماك هذا من جهة ، املستهدف العنصر وكذلك

احمليط املادي أن تركيبته دف أساسا إىل حتقيق هدف معني، سواءا حتفيز الفرد على الشراء وذلك عن طريق 
  .خلق شعور إجيايب عند الزبون

- 1973( ن من طرف الباحث ورائد الفكرةكا" جو"إن أول تعريف أو استخدام ملصطلح 

1974(Kotler  1  جمموعة اجلهود املسخرة لتصميم حميط شرائي قادر على خلق تأثري "والذي يعرفه على أنه
، فتأثري احمليط ليس مدركا دائما من طرف "شعوري مميز عند املشترين تكون نتيجته رفع مستويات الشراء

 ,Ittelson(االستجابة األوىل للمحيط تكون ذات طابع شعوري، عاطفي الزبون بطريقة واعية، وأن 

1973(2.  
أما فيما خيص املنظور الزمين، فلقد مت تبيني أن حملطة الشراء أثر مميز على الشعور باملتعة واالسترخاء 

  ).Siberil, 1994(احملسوس ا داخل املتجر 
الفرد، أي ميكنه أن يكون تشبيها باستديو  ط املادي ميكن أن يكون مراقب ومصطنع من طرففاحملي

  .للتمثيل فلن يكون متناقضا مع عنوان الفيلم أو سيناريو هذا األخري، هذا من جهة
فاحمليط املادي ملؤسسة خدماتية مكون من جمموعة من العناصر املرئية وغري املرئية، املتحكم ا وغري 

د املتواجدين يف املؤسسة سواء كانوا عمال أو زبائن املتحكم ا واليت هلا تأثري على جمموعة األفرا
)Hoffman,2002 و Turley(3.  

ينظر إىل احمليط املادي على أساس تلك املكونات امللموسة  4(Belk,1974)إال أن بعض الباحثني مثل 
  .واملرئية

نظر جتمع كما جند ) Everett et al,1994(كما جند الباحثني يعتمدون على البعد غري امللموس مثل 
أن احمليط   (Grewal, Baker et Parasuraman,1994)ن امللموس وغري امللموس، حيث حسبالبعدي

معريف وشعوري (واليت ختلق عند الزبون رد فعل  و املثريةالعوامل اجلمالية، العوامل احمليطة : املادي مكون من
، )Hetzel,2002(من شأنه أن يؤثر يف مستوى التجربة االستهالكية اليت قد يسعى الزبون لعيشها، فحسب 

                                                           
1- kotler, Phillip (1973-1974), “Atmospherics as a Marketing Tool”, Journal of Retaling, 49 (Winter), 48-61.  
2
-Ittelson ,W.H.(1973)”environment  perception and contemporary perceptual  theory” IN  W.H Ittelson (Ed) 

environment and cognition (PP1-19).New York seminar Press.       
3
- K. Douglas Hoffmana , L.W. Turleyb, , Scott W. Kelleyc ,” Pricing retail services”, Journal of Business 

Research 55 (2002) 1015 – 1023 
4
- Belk R.W. (1974), An Exploratory Assessment of Situational Effects in Buyer Behavior, Journal of Marketing 

Research, 11, 156-163. 
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، والذي "ويق التجرييبسالت"أن ظاهرة التجربة االستهالكية ميكنها أن تعطي للتسويق طبيعة مميزة ميكن تسميتها 
ج : سي الذي جيب أن تلعبه املؤسسة يف خلق التجربة وهذا باستعمال أدوات متنوعة مثلالدور األسايربز 

: (Hetzel,2002)، فحسب نفس الكاتب املوضعيةغة املسرحية على نقطة البيع، بمتعدد احلواس، إضفاء الص
الداخلي واخلارجي ما يباع يف املتاجر أو الوكاالت، مل يعد قائما على السلع أو اخلدمات ولكن كل احمليط "

 .1"املدرك من طرف املستهلك بطريقة واعية أو غري واعية
يعترب مفهوم املناخ اخلاص مبكان معني على  (Derbaix,1987)فإن  (Kotler,1974)امتدادا لتعريف 

، ...."واهلادف إىل خلق شعور بالراحة، الستقبال، الفرع، اخلصمتنظيم للفضاء الداخلي ذو توجه عاطفي "أنه 
فالكاتب يلفت االنتباه هنا إىل أمهية التكييف املتعدد للحواس يف البحث يف جمال التسويق ويعترب املناخ، 

 .2الديكور، اإلضاءة كعناصر أساسية يف اال املادي ملكان البيع
وفيما يلي جمموعة من التعاريف املتعلقة باحمليط الداخلي للمؤسسة واملسمى حسب األدبيات األجنبية 

  .واملكون من العناصر املادية وغري املادية atmosphereجلوبا
(Mehrabian & Russell,1974)" : جمموعة املثريات املدركة وعيا أو بدون وعي من طرف الفرد

  .3"واليت تؤثر على شعوره واليت بدورها تؤثر على سلوكه
(Belk,1975): "احمليط املادي يتوافق مع اخلصائص األكثر وضوحا لوضعية معينة."  

(Booms& Bitner, 1982)" : احمليط الذي تنظم بداخله اخلدمة والذي يتفاعل فيه البائع واملشتري
  ".واملكون من عناصر ملموسة واليت تسهل األداء واالتصال فيما خيص اخلدمة

(Derban,1987)" : قائم على توجه عاطفي واهلادف إىل خلق شعور بالراحة تنظيم للغطاء الداخلي
  ".خلا...الستقبال الفرع واخلصم

(Turley et Milliman, Fugate, 1990) :" اجلو الداخلي هو جمموعة العناصر فيها واملتعلقة باحمليط
  .4"الداخلي واخلارجي للخدمة واليت ختلق ردات فعل شعورية ونفسية على الزبائن

   

                                                           
1-Annie Bonnefont, Karim Errajaa, « congruence perçue par le consommateur entre l’ambiance …..et les autres 

variables d’atmosphère du magasin : Etudes exploratoire », P48. 
2
- Annie Bonnefont, Karim Errajaa, Op cit, p50. 

3
-Mehrabian, A., & Russell, J. A. (1974).An approach to environmental psychology. Cambridge, MA: MIT 

Press. 
4
-Turley, L., Fugate, D., & Milliman, R. (1990). Atmospheric influences on service marketing. Journal of 

Midwest Marketing, 5 (Spring), 278-286. 
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(Bitner,1992):1" لقد استعمل الباحث وألول مرة مصطلح مسرح اخلدمة)Serviscène(  والذي
مسرح اخلدمة هو احمليط املبين من طرف اإلنسان على : "يعتربه على اجلو اخلاص باخلدمة واملعرف كما يلي

  )"زبائن وعمال(عكس احمليط الطبيعي أو االجتماعي والذي يؤثر على ردات فعل املتواجدين يف جمال اخلدمة 
(Aubert& Cova,1999)2" :أين يكون الزبون عبارة " اينمك–اجتماعي "احمليط هو بناء شخصي و

  .عن املشارك الفاعل
Lovelock et Bapert, 2004)،(Wirtz" : احمليط بصفة عامة ملكان معني مكون من العناصر

املدركة من خالل حواسنا اخلمسة وحىت إذا مل تكن مدركة واليت هلا أثر على الراحة النفسية واجلسدية للفرد 
 .3"وسلوكياتهوعلى إدراكاته ومواقفه 

مكون من   4Gestaliste)مفهوم سيكولوجيا اجلشتالت(فمفهوم اجلو هو مفهوم مبين على التناسق 
عدد كبري من التفاصيل وعناصر من التصميم واليت جيب أن تعمل وتتفاعل مع بعضها يف مكان النشاط وهذا 

  .دف خلق احمليط اخلدمايت املرغوب فيه
  :التعاريف املتعددة يتسىن لنا من فهم العديد من اخلصائص املتعلقة باحمليطفاستنادا هلذه اموعة من 

 احمليط مكون من جمموعة من العناصر امللموسة وغري امللموسة. 
 .5(Daucé et Rieunier,2002)احمليط الداخلي للمجال اخلدمايت ميكن التحكم به وهذا عكس ما يقوله

  وتتناسق فيما بينها وهذا باجتاه واحدالعناصر املكونة هلذا احمليط تتفاعل. 
  تأثري هذه العوامل ال يكون على املستوى الشعوري فقط ولكن ميس املستوى النفسي

 .سيولوجي والتقييمي للفرديوالس
 احمليط املادي مدرك عن طريق الوعي والالوعي للفرد. 
 سلبيا العناصر املكونة للمحيط تأثر يف الفرد وجتعله يتفاعل معها إجيابيا أو. 
 احمليط املادي مكون من العناصر االصطناعية والطبيعية. 

                                                           
1
-Mary Jo Bitner, The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees. The Journal of Marketing, 

Vol. 56, No. 2 (Apr., 1992), pp. 57-71 
2
-Aubert-Gamet, V. and B. Cova (1999), “Servicescapes: From Modern Non-Places to Postmodern Common 

Places,” Journal of Business Research, 44, 37-45 
3
- Lovelock, Wirtz et Lapert (2004), « Marketing des services », 2004, p306. 

4
- Gestaltiste : Qui a rapport au gestaltisme (théorie psychologique, Philosophique et biologique, selon laquelle 

les phénomènes psychique ou biologique doivent être considérés comme des ensembles structurés indissociables 

et non comme simple addition ou juxtaposition d’éléments ». 
5
 - Daucé, B. et Rieunier S. (2002), « Le Marketing sensoriel du point de vente », Recherche et Applications en 

Marketing, 17, 4, 45 -65. 
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  التفاعل ما بني الزبون احمليط املادي هو مسرح اخلدمة وحجرها األساسي والذي من خالله يتم
  .والعميل املقدم للخدمة

II. للمحيط اخلدمي  تصنيف املتغريات البيئية:  
معينة يتوجب علينا فهم تلك التصنيفات اليت قام ا حىت نتمكن من فهم مصطلح البيئة املادية لنقطة بيع 

العديد من الباحثني وهذا رغم اعتراف العديد منهم بصعوبة تصنيف تلك املتغريات املكونة للبيئة املادية وهذا 
بسبب تعدد تلك املثريات املتواجدة يف احمليط املادي ملختلف األماكن واملساحات، كما جيب التأكيد على أن 

  .مستوى اإلدراك اخلاص ذه املتغريات وهذا باختالف هدف الزيارة وكذلك املدة املستغرقة يف املكانتفاوت 
) Russell 1974و Mehrabian(إن أول األعمال اليت خاضت يف هذا اال كانت للباحثني 

تطرق إليه نوالذي سوف  S.O.R(1(املختصني يف جمال علم النفس البيئي وهذا من خالل وضع منوذج 
  .من هذه املذكرةالفصوالملقبلةبالتفصيل يف 

 1987(مث  ),1974Kotler( :أما فيما خيص اال التسويقي جند ثالثة مقاربة أساسية يف هذا اال

Baker,(و الباحثني  يت، مث يأ)Bersman,1995 Evan, ( ومقاربة)1992Bitner,.(  

II -1. مقاربةKotler )1974(2:  إن الباحثKotler  يضف البيئة إىل جمموعة من املكونات احلسية
  :فحسب نفس الباحث إن البيئة املادية مكونة من األبعاد التالية

 .احلجم، واألشكال–اللون : البعد املرئي  - أ

 .احلجم والنربة، الضجيج: يعالبعد السم  - ب

 ).Fraicheur(ارة ضالروائح واإلحساس ون: البعد الشمي  - ت

 .حالوة واحلرارة :البعد اللمسي  - ث

  .املشروبات املقدمة عند االنتظار أو األكل املقدم يف مطعم ما: بعد الذواقة  - ج
قائم على البعد احلسي أي اخلمس أبعاد املعروفة عند مجيع األفراد واليت  ),1974Kotler(إن تصنيف 

، ما جيعل املؤسسة تدرك بطريقة خمتلفة من طرف األفراد املتواجدين يف مكان اخلدمة وهذا بناءا على توقعاته
خلية ينتمي تبين تصميمها الداخلي للمحيط على أساس التناسق ما بني هذه األبعاد فكل عنصر من البيئة الدا

لبعد من هذه األبعاد وبالتايل من شأنه أن يؤثر على الشعور اخلاص بالفرد ومنه قرار بقائه أو فراره من مكان 

                                                           
1- S.O.R : Stimuli –organism –Response. 
2
- Kotler, Phillip (1973-1974), op.cit.  
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كانت نوعا ما حمدودة مدام أنه مل يقوم بدمج كثافة األفراد املتواجدين يف  ),1974Kotlet(اخلدمة، فمقاربة 
  .نقطة البيع

II -2. 1986( مقاربةBaker,(1:  لقد قامت الباحثة (Baker,1986) بتجميع عناصر اجلو إىل ثالثة
  .اصر احمليطة، العناصر االجتماعية، عناصر التصميم ذات الصلةعناصر أساسية واملتمثلة يف العن

الساحة اخللفية للجو تتكون من احلرارة، الضجيج، درجة : العناصر احمليطة غري املدركة مباشرة -أ
 .الروائح والنظافة اخلاصة بداخل وخارج املكانالرطوبة، التهوية، 

العناصر ذات الصلة بالتصميم وميكن أن نضفه إىل نوعني من التصميم اجلمايل، التصميم العمليايت،  -ب
 .األلوان، النسيج املستعمل، حجم األثاث، املراد املستعملة، اهلندسة املعمارية: فأما بالنسبة للتصميم اجلمايل

  .األثاثةالراحة، الترتيب الداخلي، سهولة التنقل واالستعمال للمكونات : ايتالتصميم العملي

فهي تتمثل يف سلوك ومظهر كل األفراد املتواجدين يف مكان اخلدمة الزبائن : العناصر االجتماعية -ت
فس اخلدمة والعمال، وعليه أن هذا البعد يتكون من عنصرين العمال احلاضرين باإلضافة إىل األفراد الطالبني لن

  :فأما بالنسبة
املظهر اخلاص بالعمال، عدد األفراد املوظفني وسلوكهم مع الزبائن، فيجب أن يكون مثل : للعمال

  .العروس يف اجلمال ومثل الزهرة يف البشاشة

إن الزبائن احلاضرين ميكن أن يكون مصدر مثريين ) ,1974Baker(فحسب : الزبائن اآلخرين- ث
فهو مثري مشي ومسعي، وعليه فإن خاصية الزبائن احلاضرين ) اليت خترج منه وكذلك، الضجيج"الرائحة مثال (

كما هو مالحظ مكونة من ثالثة ) ,1986Baker(ميكن أن تقوم على أساس عدد الزبائن احلاضرين فمقاربة 
تمثلة يف العناصر املكونة للتصميم وتلك غري املرئية واليت ال تدرك إال من خالل أصناف تلك املرئية وامل

أما الصنف الثالث فيتمثل يف العنصر ) دفئ املياه اخلاصة باالغتسال) (راحة السرير(االستعمال والتجربة 
على ردات فعله  االجتماعي، يف تفاعل الفرد مع جمموعة األفراد املتواجدين يف نفس املكان وما هو تأثريهم

ما بني األفراد، كما جيب التأكيد وسلوكياته وخاصا على قرارات شرائه، وهذا يف حالة حدوث اتصال شفهي 

                                                           
1
- Baker, J. (1986), “The Role of Environment in Marketing Services: the Consumer Perspective, The Service 

Challenge: Integrating for Competitive Advantage”, ed. Czepeil J.A., Congram D.A., Shanaman J., Chicago, 

AMA, 79-84 
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ما جيعل الباحثني االهتمام بالتفاعل الثالثي ما بني األفراد  1"فرد–جو "على اجلانب التفاعلي للفرد مع اجلو أي 
  .والزبون واجلو الداخلي لنقطة البيع

II -3.  مقاربة(Bitner,1992)2:  إن الباحثBitner  أول من استعمل مصطلح مسرح اخلدمة
serviscène والذي حسب الكاتب يتكون من ثالثة أبعاد:  

، بصفة العوامل احمليطة )احلرارة، اإلضاءة، الضجيج، املوسيقى، األلوان والروائح( :عوامل حميطة  - أ
شأا أن تؤثر يف احلواس اخلمسة، فاألحباث حول الشروط احمليطة باخلدمة متثل جمموعة املكونات اليت من 

أثبتت تأثري هذه األخرية على إدراك املستهلكني وردات فعلهم بالنسبة للمحيط املادي، مثال حالة املطاعم 
Milliman )1986 (3أظهر أن إيقاع املوسيقى يؤثر على وقت االنتظار املدرك وكذلك املبلغ املنفق. 

وتتمثل يف االكتظاظ، شكل وترتيب األشياء، اآلالت  :العمليايتالتنظيم والتخطيط املكاين و  - ب
إن . تسهيلها لتحقيق األهداف املوضوعة من طرف األفراد املتواجدين يف نقطة اخلدمةواملعدات وإمكانية 

ن خالل دراسة أثر التخطيط املكاين والعملياتية مت التطرق إليها ضمن أدبيات السلوك التنظيمي وهذا م
، )Altman )1989و  Sundstrom(التخطيط املكاين على سلوك وردات الفعل النفسية ملختلف املوظفني 

1982-1986Wineman(4. 

اسم الشركة، (هذا البعد يتضمن اإلشارات اخلارجية والداخلية : العالمات والرموز والتحف  - ت
مراد البناء، أسلوب الديكور، هذا البعد له دور كبري يف  ، األشياء املستعملة يف الديكور واللوحات،)وعالمات

  .عملية االتصال وكذلك يسهل توجيه وإسهام األفراد
، 1986Sundstorm(يف عملية خلق اخلدمة، كما يتمثل دوره يف خلق صورة خاصة للخدمة 

Bitner, Ward  1989وGosset ،Nguyen وLeblanc ،2011Lecherc,(5.  
، قام بإقصاء البعد االجتماعي حيث أن اعتمد بشكل كبري وأساسي على )Bitner )1992إن تصنيف

  .مكونات مشرع اخلدمة

                                                           
1 -Cindy Lombart, Marc Filser, Bleandine Labbe-Pinlon, « Proposition d’un modèle intégrateur des effets 

transactionnels de l’environnement perçu d’un point de vente sur la comportement du consommateur », p06, 

2004. 
2
 -Mary Jo Bitner,1992.Opcit 

3
- Ben Zina Karaoui, Temessek Behi, « La perception du « serviscene » une approche exploratoire dans le cadre 

des services Hoteliers », p07. 
4
- Ben Zina Karaoui, Temessek Behi, op-cit, p07. 

5- BenzinaKaraoui, Temessek Behi, op cit, p05. 
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II -4. مقاربة Berman 1995(وEvans,(1:  متكن هؤالء الباحثني من وضع تصنيف أكثر دقة
  :للعناصر اجلوية حيث قاموا بترتيبهم على أساس مخسة تصنيفات

 ...اجلوار، توافر موقف السياراتاحلديقة، : املتغريات اخلارجية  - أ

 .جارة، اإلضاءة، الرائحة، املوسيقى، سلع، حرارةيالس: املتغريات الداخلية العامة  - ب

ختصيص املساحة وتوزيعها، وضع املعدات، أثاث، تدفق احلركة، قاعة : متغريات خاصة بالتصميم  - ت
 .إخل...االنتظار

مات االستعمال، عالمات ومعلقات، زخرفة املتغريات املتعلقة مبكان والديكور املستعمل، تعلي  - ث
  .إخل...اجلدران

  .2ميزات العمال، الزي الرمسي للعمل، واحلشد املتواجدين يف مكان اخلدمة: املتغريات البشرية  - ج
هي األخرى قائمة على إقصاء البعد االجتماعي كما فعلت  ),1995Evans(و  Bermanهذه املقاربة 

تكتسي املقاربتني بعد شامل ومركب ما بني احمليط املادي ومكوناته ولكن حىت ) ,1992Bitner( الباحثة
واألفراد املتواجدين يف نفس املكان ما جيعله غري كاملة وينقصها البعد العالقايت أو اإلنساين ما بني الزبون 

  .والعميل املقدم للخدمة وكذلك األفراد املتواجدين يف نفس املكان
من أربعة أبعاد مترابطة فيما بينها، قائمة على التناسق  كوني ماداملوعليه ميكن القول أن احمليط 

والتفاعل يف اجتاه واحد دف خلق جتربة استهالك إجيابية يف ذهن الزبون وجعله يعيش ثانية بثانية وحلظة 
 .بلحظة عملية خلق اخلدمة

 ....القائم على املكونات احمليطة كالرطوبة، الربد، احلرارة: البعد املادي  - أ

والذي يرمي إىل تلك التأويالت والقراءات اليت يقوم ا الزبون لتلك : أو املعريف البعد الذهين  - ب
 .اإلشارات واملعلقات اليت يقدمها احمليط املادي واليت تعترب كقراءة داخلية

قائم على التفاعالت املباشرة وغري املباشرة ما بني الزبون والزبائن اآلخرين والزبون : بعد عالقايت  - ت
إن اجلو مكون من عناصر  2006Rieunier,(3(و  Daucéواألفراد املقدمني للخدمة وهذا ما يؤكد عليه 

 .مرتبطة باحمليط املادي واالجتماعي

                                                           
1
 -Berman, Barry, and Evans, Joel R.: Retail Management: A Strategic changes to the retail environment are all 

that is required to Approach, 6th Edition, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ..1995. 
2
- Salma Karray, op cit 7 : 2000. 

3
- Daucé, B. et Rieunier S. (2002),Opcit. 
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ألن الزبائن املتواجدين هلم أثر مباشر على تغيري اجلو من خالل الرائحة اليت يطلقوا أو الضجيج الذي 
مثريات حسية من شأا أن تكون هلا أثر إجيايب أو سليب على نفسية  حيدثونه أو احلشد الذي يشكلونه فكلها

  .وسلوك الزبون

فهو قائم على ما خيلفه كل من العنصرين املادي والبشري يف نفسية الزبون سواء : البعد الشعوري  - ث
 Turleyمت تكملتها من طرف  ),1995Evans(و  Bermanتصنيف  نإ. واالبتعادمن قرار البقاء أو الفرار 

 .، وهذا البعد هو إنساين1من خالل إدماجهم البعد االجتماعي ),2000Milliman(و 
وفيما يلي ملخص ألهم العناصر املكونة للمحيط املادي واليت تشكل جو اخلدمة وهذا حسب األدبيات 

، ),1975Belk( ،)1986Baker( ،)1992Bitner(، Kotler)1974-1973(كأعمال املؤسس : العلمية

Berman  1995(وEvanas,(  وأخريا أعمالDaucé و)2002Rieunier,.(  
إن مصطلح "يعطي تعريف مفصل ملفهوم اجلو اخلاص بنقطة بيع معينة  ),2000Rieunier(حيث أن 

لنقطة بيع معينة يشري إىل مجيع عناصر احملل اليت ميكن السيطرة عليها للتأثري على ردات الفعل العاطفية ' جو'
يولوجية والسلوكية لكل من املستهلكني واملوظفني، وميكن هلذه العناصر أن تكون متعددة حيث واملعرفية والفيز

، فأعمال "تشمل مؤثرات خلفية مثل اللون والرائحة واملوسيقى وضوء واملراد وعالقة املوظفني بالزبائن
Daucé  2002(وRieunier, (يقسم عناصر اجلو إىل جمموعتني:  

منط البائعني وهيئتهم (والعناصر االجتماعية ) موسيقى، رائحة، ألوان، إضاءة(عناصر احمليط املادي 
 .2)وكذلك ظاهرة احلشد

II -5. مقاربةMkhinini)2002(3:  والقائم على أساس توليفة من األعمال يف جمال علم النفس
البيئي، وإدارة اجلو وخدمات التسويق ومن خالل وضع تصنيف لسمات البيئة املادية متكنت الباحثة من متييز 

  .العناصر اخلارجية من العناصر الداخلية
الفتات خارج املتجر موقف  فالعناصر اخلارجية تشمل على موقع املتجر، املباين والواجهة اخلارجية،

  .السيارات واملناظر الطبيعية

                                                           
1
- Myriam Khedri, Mourad Touzani, Norchène Ben DahmaneMoulki, 2005« une approche exploratoire des 

sources d’irritation ressenties lors d’une activité de shopping : cas de grandes surfaces à dominante alimentaire ». 
2- Myriam Khedri, Mourad Touzani, Norchène Ben Dahmane Mouelhi,2000,Opcit. 
3
Mkhinini, H. (2002), La contribution de l’environnement physique à la différenciation des entreprises deservice 

, Revue Française du Marketing, N° 188, pp. 43-59 
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تتمثل يف التصميم الداخلي واأللوان، الروائح، اإلضاءة واملواد املستخدمة : أما العناصر الداخلية
واجلدران والسقف وزخرفتها، الصيانة والنظافة والضوضاء واملوسيقى ودرجة احلرارة وتصميم األثاث وترتيب 

 .ات داخلية وتوفري خمرجات ومدخالتاملنتجات، الفت
 :وفيما يلي ملخص خمتلف التصنيفات

تصنيفات حميط اخلدمة أهمعرض ملخص )1-1(جدول   
  املالحظات  األصناف املقترحة  الباحث السنة

Baker 1986  (3) أصناف:  
  .العامل االجتماعي.التصميم عامل.عامل اجلو

اخلارجية العوامل هذا التصنيف يأخذ بعني االعتبار 
  .للمتجر أو نقطة اخلدمة

Berman 
  Evans1995و

)4:(  
املتغريات الداخلية /املتغريات اخلارجية للمتجر

 .للمتجر
  .الديكور الداخلي/ترتيب املتجر

الباحثني ال يأخذون بعني االعتبار العنصر اإلنساين، 
العوامل احمليطة للمتجر تصنف ضمن فئة املتغريات 

  .الداخلية للمتجر

D’Astous 
(2000) 

  :أصناف) 3(
عامل .عامل تصميم مزعج/.عامل جو مزعج

  .اجتماعي مزعج

الكاتب اعترب العناصر املزعجة حمليط املتجر وهذا اعتمادا 
مع دمج العنصر ) Baker )1986على تصنيف 

  .اإلنساين
Turley et 
Milliman 
(2000). 

  :أصناف) 05(
الداخلية املتغريات /.املتغريات اخلارجية للمتجر

 .ترتيب املتجر/للمتجر
  .املتغري اإلنساين/الديكور الداخلي للمتجر

، Evansو Berchmans أخذ الكتاب تصنيف
حيث أضافوا إليها العنصر اإلنساين، هذا التصنيف كامل 

  .متاما

Daucé et 
Rieunier 

(2002)  

  :أصناف 02
  .احمليط االجتماعي      /احمليط املادي

تتكون من العوامل احمليطة املختلفة إن البيئة املادية 
للمتجر، تصميم املتجر وزخرفته الداخلية وألوانه تعترب 
كعوامل بصرية، هذا التصنيف ال يأخذ بعني االعتبار 

  .املتغريات اخلارجية للمتجر
Mkhinini 

(2002)  
  :أصناف 02

 العناصر اخلارجية للمتجر -
  العناصر الداخلية للمتجر -

تعترب جزء ) Facteur d’ambiance(العوامل البيئية
  من العناصر الداخلية للمتجر

هذا اجلدول يوضح خمتلف التصنيفات املقترحة من طرف الباحثني وهذا فيما خيص مسات احمليط، ما 
يسمح من تسليط الضوء على خمتلف أوجه التشابه واالختالف ما بني تلك التصنيفات املتقدمة دون إقصاء أي 

  خالل استعماله كقاعدة لتشكيل تصنيف جديد أو اعتباره كمكملتصنيف وهذا من 
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وفيما يلي ملخص ملختلف العناصر املكونة لبيئة نقطة بيع معينة وهذا نقال عن ما قدمه الباحثني 
)Cindy Lombart) (Marc Filser) (Blandine Labbé-Pinpon(.  

  معينةعرض ملخص اهم العناصر املكونة لبيئة نقطة بيع )2-1(جدول 
احمليط 

  االجتماعي

  البيئة املادية

  اجلو  التصميم

  العميل املقدم
 .للخدمة
  املستهلكني اآلخرين

املتواجدين يف مكان 
  .اخلدمة

 .اهلندسة املعمارية الداخلية -
طريقة عرض وترتيب املنتجات وطريقة  -

 .احلصول عليها
 .املساحة املتاحة يف املمرات -
 .اإلشارات والرموز -
 .السيارات واسعةمواقف  -
  .مساحات خضراء -

  :العوامل السمعية
 .املوسيقى اخللفية -
  .الضجيج الناتج عن املتجر -

  :العوامل الشمية
 .الروائح احمليطية املثرية املنتشرة -
  .الروائح املتعلقة باملتجر ومبحيطه اخلارجي -

  :العوامل املرئية
 .األلوان املستعملة يف نقطة البيع -
  .املستعملةاإلضاءة  -

  :العوامل املتعلقة باللمس
 .حرارة املتجر -
  .املواد املستعملة داخل نقطة البيع -

  :العوامل املتعلقة بالتذوق
 ).مطاعم(التذوق املقترح يف نقطة البيع  -
  .املنتجات املعروفة يف املطاعم واملفاهيم -

  فالعناصر املكونة للمحيط اخلدمي  Rieunier (2002)و Daucéأما حسب 
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  :ميكن أن تكون كما يلي
  مثال ملكونات خمتلف العوامل  العوامل

  العوامل اللمسية
 ).السجاد، األثاث، اللوح(املواد  -
  .درجة احلرارة داخل املتجر -

  العوامل السمعية
 ).املثبتة(املوسيقى املقدمة  -
  .الضجيج الناتج عن املتجر -

  العوامل الشمية
 .املنبثةالروائح  -
  ).منتج، أفراد، أدوات(الروائح املتعلقة باملتجر ومبحيطه القريب  -

  العوامل املرئية

 .لون الديكور -
 .اإلضاءة املستعملة -
 .اهلندسة الداخلية -
 .نظافة املتجر -
 .ترتيب األشياء والتحف يف املتجر -
  .تناسق األشكال -

  العوامل االجتماعية

 .أفراد اخلدمة وخصائصهم -
 .كثافة الزبائننوع  -
 .خصائص الزبائن -
 .االحترام -
  .لباس العمال -

  العناصر املكونة للمحيط اخلدمي):3-1(جدول رقم 

 Le Marketing sensorial du point de vente, Recherches etapplication en »:املصدر

Marketing », (2002) Rieunier et Daucé. P45-65. 
  :لعوامل احمليط املادي هي Milliman (2000)و Turleyأما مقاربة 
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  عناصر التصميم  البعد

  .رؤية واضحة-.        العشب واحلديقة -                   النمط املعماري   .العناصر اخلارجية
  .مدخل -            .النوافذ ضعيةو -                       .طول املباين

  .مواقف سهلة املدخل-.     املتاجر القريبة-.عرض املباين
  .األصالة -.    املساحات القريبة-.لون املباين

  .واجهة املتجر

  .حرارة–.                  األرضية، ونوع األفرشة -  .العناصر الداخلية
  .نظافة–.                  التركيب ما بني األلوان -
  .عرض املمرات–.                                  اإلضاءة -
  .كسوة اجلدران وزخرفتهم-...)             سيجارة، دخان(الروائح  -
  .التجهيزات التقنية–.                                   العطور -
  .صوت وموسيقى -

  .طاقم اخلدمة والزبائن: توزيع املساحات -  ترتيب املتجر
  .داخليالتنظيم ال -األثاث –الطوابري -مناطق االنتظار -توفري السلع -

  .زخرفة اجلدران -الصور والديكور -.امللصقات، اللوحات اإلرشادية والتزيينية -  الديكور الداخلي
  .عرض األسعار -نظرة شاملة -.املوضوع -

أو  البعد اإلنساين
  االجتماعي 

  .عدد العمال -املوظفنيبزاة أو لباسهم  -خصائص الطاقم -
  احلشد -االحترام–األلفة -خصائص الزبون -

  العوامل املكونة للمحيط اخلدمي):4-1(جدول رقم 
A -Adapté de Barry Berman et Joel R.Evans « Retail Management strategic Approach » 

8èmeédition, Uppersaddle River, New Jersey, Prentice Hall, Inc, 2001, P.604, L.W.Turley et 
Ronald E. Milliman, « Atmospheric effets on shopping Behavior : A review of the experimental 
terature », Journal of Business Research, vol 49, 2000, p193-211. Lovelock. Christopher, Wirtz 
Jochen, et Lapert Denis (2005), Marketing des services, Pearson Education, 5èmeédition, p307.  

يقوم على أساس عناصر  هذا االخري إذا استنادا هلذه التصنيفات واملكونات اخلاصة باحمليط املادي فإن 
فهو عبارة ) Lichtlé ; Liosa et Plichon ,2002(واليت هي غري ملموسة ) غري مرئية(و) ملموسة(مرئية 

وغري مرئي وغري مهم إال ألولئك األشخاص املعنيني به والذين يدركونه " يحيز–اجتماعي"عن بناء شخصي 
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الزبون، : حيث أم يؤثرون فيه ويتأثرون به وهذا التأثري يكون مبين على جتربة عاطفية ونتيجة عاطفية ما بني
 .العميل املقدم للخدمة ومكونات احمليط املادي

III.  أنواع اخلدمات واحمليط املادي:  
تلف من جمال إىل آخر ومن حاجة إىل أخرى، فمنها ما تعتمد كليا على املقومات املادية إن اخلدمة خت

، اخل...كإرشادات طبية أو نصائح حمامي) احمليط املادي(ومنها من ال حيتاج ملا هو مادي ....) ، النقلطعمكامل(
نيف املقدم من طرف اخلدمة وهذا من خالل التصوحىت نتمكن من فهم أثر احمليط املادي ودوره يف خلق 

)Bitner وZeithaml 1996 (ذين قدما أمهية التركيبة املادية للمحيط اخلدمي وهذا حسب أنواع لوال
  .اخلدمات

فال أحد ميكن أن يقلل من أمهية احمليط املادي والدور الذي يلعبه يف خلق وعرض اخلدمة وهذا باعتباره 
طرف العميل املقدم للخدمة واملصممني، تطورت عنصر وظيفي مهم فإدراك وظيفة احمليط املادي من 

وأصبحت تشكل حجر األساس يف عرض اخلدمة حيث أن دور احمليط املادي انتقل من كونه دعامة للعرض إىل 
  .عنصر أساسي وفعال يف العرض

ات موسية وما يترتب عنها من عواقب أو صعوبفامليزة األساسية اليت تتمتع ا اخلدمة واملتمثلة يف الالمل
، )Kotler ,1984(تستهلك خالل عملية اإلنتاج أن اخلدمة  ةذوقية أو مشية أو مسعية قبل عملية الشراء وخاص

دون معايري ومقومات تسمح له من قياس وإدراك اخلدمة مسبقا، فاإلنسان حيتاج إىل ما هو بجيعل الزبون 
 .من احملل 1ما جيعله يستند إىل ما قد يربر قرار شرائه واقترابه. نفسه وإقناعها طمأنةملموس حىت يتمكن من 
املادي الذي يعترب كوسيلة لعملية الشراء وقراراته قائمة على املتغري األساسي احمليط إن هذا التربير 
  .لتحقيق ملموسية اخلدمة

  :ميكن حتديد حمورين للتصنيف واملتمثالن فيما يلي  (Mary Jo Bitner,1996)  فحسب

  :يصنف اخلدمات حسب طريقة االستخدام الناجتة عن احمليط املادي :احملور األول
 اخلدمة الذاتية. 
 اخلدمة عن بعد. 
  ما بني األشخاص(اخلدمة الشخصية.(  

  :يصنف اخلدمة حسب شكل احمليط املادي :احملور الثاين
                                                           

1- Azza Temessek Behi, « L’environnement physique des services : synthèse et analyse conceptuelle Acte du 

XXIIIème congre  international de L’AFM-31 mai a 1
er

 Juin 2007, Aix, les Bains. 
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 احمليط البسيط. 
 بكاملر احمليط.  

ما جيعلنا نقول أن العديد من اخلدمات تكون بسيطة أي ال حتتاج إىل جمموعة كبرية من التجهيزات 
وحتتاج إىل جتهيزات واليت تكون معقدة ، على عكس اخلدمات األخرى "اخلفيفة"فيمكن إطالق عليها اسم 

  .املطعمية أو الصحيةومساحات أكرب تقنيات متطورة كاخلدمة 
من فهم دور احمليط املادي يف خلق اخلدمة سوف نقوم بعرض مقارين ما بني إنتاج اخلدمة وحىت نتمكن 

  .والسلع امللموسة
ال تتمتعان بنفس املعىن، فكلمة سلعة تشري إىل إنتاج، " خدمة"و" سلعة"فحسب الباحثني إن كلمة 

  .واملنتج واليت تعين العملية، النشاط، النتيجة
موازية لإلنتاج للوصف والتعبري عن عملية خلق أو إنتاج اخلدمة وهلذا إال أنه ال توجد كلمة 

  .وهذا لتعبري عن عملية خلق اخلدمة )Servuction( قدم مصطلح  Eiglier)1996(السبب
أي إنتاج اخلدمة ستكون نظرية النظم حسب  Servuctionفالوسيلة املستعملة لتحليل مفهوم 

)1986(Bertalanffy فيما بينها وتشكل عملية لتحقيق ن عناصر معروفة ومترابطة ، فالنظام مكون م
  .األهداف املرجوة

 ":Servuction"يوجد ثالثة أنواع من األنظمة واليت تشكل عناصر أساسية لنظرية إنتاج اخلدمة 

  .إن النظام من صنف أول مكون من ثالثة عناصر:النظام األول  - أ
o املستفيد من اخلدمة. 
o مقدم اخلدمة. 
o  الناتج من تفاعل العنصرين السابقنياخلدمة.  

  :هو اآلخر مكون من ثالثة عناصر: النظام الثاين  - ب
o شخص. 
o منتج. 
o خدمة ناجتة من تفاعل ما بني العنصرين.  

  :باخلصائص التاليةيتميزان إن النظام األول والثاين 
 املستعمل يساهم بنشاط يف إنتاج اخلدمة. 
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  املستعمل/املستعمل أو املنتج/التفاعل ما بني مقدم اخلدمةفعالية اخلدمة املقدمة مرهونة بقوة بدرجة.  

إن هذا النظام هو عبارة عن تركيبة للنظامني السابقني وهو يتكون من أربعة : النظام الثالث   - ت
  :عناصر

o مقدم اخلدمة واملستفيد من اخلدمة: شخصني. 
o املنتج. 
o اخلدمة.  
  
  
  

  .1996Eiglier1:مصدر

  .3، نظام من نوع Servuctionنظرية إنتاج اخلدمة : )1-1(شكل    
إن الفرق الوحيد ما بني النظام الثالث والنظامني األول والثاين تتمثل يف تعقد عمله وهذا بسبب العدد 

  .الكبري من التفاعالت ما بني العناصر األربعة للنظام

III-1. إنتاج اخلدمة واليت مت استنادا ملا سبق إن عملية  :احمليط املادي كدعامة خللق اخلدمة وتقدميها
والقائمة على أساس  Servuctionواملسماة بـ  Langeardو Eiglier)1987( وضعها من طرف الباحثني

  :ثالثة عناصر واملتمثلة يف
 الزبون أو املستفيد من اخلدمة. 
  مبثابة اآللةدعم مادي والذي يعترب. 
 الطاقم املقدم للخدمة.  

فتعريفه كما  "Servuction"ملصطلح إنتاج اخلدمة أو تمكن من فهم وضبط املعىن األساسي نوحىت 

يف حد تنظيم الوسائل املادية والبشرية األساسية لتأدية اخلدمة، فهي تعين التفاعل ما بني الزبائن، : "يلي

املقدمني للخدمة واحمليط املادي، ما بني احمليط املادي والعمالء املقدمني ذام ما بني الزبائن والعمالء 

 .Front –office et Back office("2(للخدمة وما بني ظاهر اخلدمة وخلفية اخلدمة 

                                                           
1-Langeard Eric et Eiglier Pierre (1996), Servuction. Le marketing des services, Ed. Ediscience International 
2- J. Landrevie –Levy-Lindon « Mercator, Théories et nouvelle pratique, p04 « Marketing » édition Dunod 9

ème
, 

p994, 2009. 

 
 منتج

 2شخص  خدمة

 1شخص
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التنظيم اآليل ومتناسق لكل عناصر احمليط املادي " Langeard(1و 1987Eiglier(أما تعريف 
حتديد اخلصائص التجارية والالزمة لتحقيق اخلدمة وهذا مع أسبقية " مؤسسة–زبون "واإلنساين للواجهة 

  ".ومستوى للجودة

  نتاج اخلدمةإمقومات تقدمي ): 2-1(شكل 

  

  

  

  )Eiglier,2010: (املصدر
إن اعتماد نظام إنتاج اخلدمة على احمليط املادي جعل منه عنصرا أساسيا يف عملية خلق اخلدمة واليت 

طاقم اخلدمة، –احمليط املادي –تقوم على مفهوم التفاعل والتكامل اإلجيايب ما بني العناصر الثالثة الزبون 
العناصر، فعدم تأدية أي عنصر من بط ما بني يوضح وجود ترا  Eiglier)1989( فالشكل املقدم من طرف

  .هذه العناصر ملهمته أو دوره احملدد سوف تكون هناك نتائج سيئة على املستوى الكلي لألداء اخلدمي
مسرح  و املتمثل يف  مفهوم إطارفاحمليط املادي جيب أن تتوفر فيه كل العوامل اليت ذكرناه سابقا يف 

حىت يكون جذاب ومثري الهتمام الزبائن ما جيعلهم يسعون إىل ، وهذا  Serviscen( 1992 Bitner(اخلدمة
 Ben Dhmane Mouheli: "العودة مستقبال من جهة والبحث عن البقاء األطول من جهة أخرى فمثال

بتونس، حتققوا من أن استعمال موسيقى معروفة ) URM( باحثني يف وحدة البحث للتسويق Touzaniو
شياء املقتناة وعدد الشراءات غري املتوقعة من طرف ر إجيايب على عدد األله أث) على عكس موسيقى جمهولة(

  ".الزبون وهذا يف متاجر التجميل
أما بالنسبة للطاقم املقدم للخدمة والزبون جيب عليهم إتباع تلك األدوار احملددة من طرف مسريي 

ستهالكها فهو يعترب من بني أحد املؤسسة، وخاصا أن الزبون يكون أمام مهمتني املشاركة يف خلق اخلدمة وا
عمال املؤسسة غري الرمسني واملهمني يف إجناح أو إخفاق اخلدمة وهذا ما أكدناه سابقا من خالل األنظمة 

  .الثالثة السابقة وطريقة تكاملها وتفاعلها فيما بينها
الزبائن أو : عنصر اخلدمات كتلك اليت حيتلهافاحمليط املادي يكتسي نفس تلك املكانة واألمهية يف جمال 

  .من جهة أخرى متعيومن جهة،  وظيفيطاقم اخلدمة، فدوره أساسا هو 

                                                           
1 - Eiglier, P. and Langeard, E. (1987), Servuction, McGraw-Hill, Paris. 

العمل  

.الداخلي  
 طاقم

 االتصال

 زبون مقوممادي

 خدمة
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الطاوالت، يقوم على أساس توفري اإلمكانيات من آالت ومعدات وأثاث مثل : الدور الوظيفي فأما
  ".عصنم"يعترب احمليط املادي عبارة عن  )Eiglier )2010واملقاعد لتحقيق اخلدمة، فالباحث  األسرة

فيهدف لتحقيق الراحة واالطمئنان من خالل ذلك اجلو املمتع واللطيف واأللوان : أما الدور املتعي
  .خل يف نقطة اخلدمة وكذلك هي عبارة عن واجهةا ...املتناسقة والرائحة الزكية

  :أما العميل املقدم للخدمة فهو كذلك له دورين
  .خلدمة وخلقهاوالذي يتمثل يف العمل على حتقيق ا: الدور العمليايت
  .والقائم على البعد االجتماعيوالذي يقوم على االتصال الفعال : الدور العالقايت

مبعىن أن العناصر املكونة له " نظام"إن نظام إنتاج اخلدمة هو عبارة عن  )Eiglier )2010فحسب 
هي مترابطة فيما بينها، ما جيعل هذا النظام يعمل يف اجتاه واحد ) العميل املقدم للخدمة، احمليط املادي، الزبون(

يل تغيري للهدف مة وأي تغيري يف أحد هذه العناصر سوف ميس بالضرورة العناصر املتبقية وبالتاوهو اخلد
  .الرئيسي

  .يبني تناقض العنصر املادي الذي يعمل على حتقيق بعدين )Eiglier )2010وهذا ما جعل 
تدعيم وتقوية العرض وهذا من خالل تقدمي تركيبة عملياتية  فاحمليط املادي هو عنصر من النظام دوره"

 .1"ومجالية واليت توجه إىل حتقيق وتقدمي اخلدمة
فاحمليط املادي . لكن تيارات حديثة تعترب احمليط املادي على أنه عنصر ال ميكن فصله عن عرض اخلدمة

أصبح جزء ال يتجزأ من عملية عرض اخلدمة، وهذا ما اقترحه ليس فقط عنصر من عناصر اخلدمة ولكنه 
والذين قدموا مصطلح  Gronroos)1990( و  Shostack)1977( الباحثني يف جمال تسويق اخلدمات مثل

عنصر ال العرض الشامل، ففي هذا املقترح إن عناصر اخلدمة ليست خارجية عن عرض اخلدمة ولكنها متثل 
  .يتجزأ من هذا العرض

III -2. إن  :ة االستهالكيةربدور احمليط املادي يف بناء التجGrove و Fisk )1992(2  وأيضا
Baron وal )2001(  ا بناء جتربة  يعرفونمع تركيبة " مقطع مسرحي"اخلدمة على أ) شبيهة ملسرح، مكان

فالتركيبة املادية تعترب ) طاقم اخلدمة(ممثلني  وأيضا وجود) نتيجة جتربة اخلدمة(، ومستوى أداء للتحقيق )مادي
دف التأثري يف والذي يكون بإمكان املؤسسة التحكم فيه وهذا   Burke)1945( كديكور أو مشهد حسب

                                                           
1- Azza TemessekBehi, Op cit, p20. 
2-Grove, S.J. and Fisk, R.P. (1992): The Service Experience as Theater, in: Sherry, J.E. and Sternthal, B. (eds.): 

Advances in Consumer Research, Vol. 19, Provo, UT: Association forConsumer Research, 455-461.  
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، أما التمثيل فهو خمول إىل طاقم اخلدمة الذي )Shostack ,1977(انطباعات املستهلك خالل جتربة اخلدمة 
  (Burke,1945) بدور معون وهذا دف خلق جتربة وهذا بسبب مظهرهم ونشاطام، فحسبيقومون 

  ".العميل"ميكن التكلم عن الفرد 
) "حفلة مقنعة"عبارة عن مكان االلتقاء من نوع على أنه يعرف مكان اخلدمة   Laplante)1996( أما
  :أين يكون
 .عبارة عن املضيف أو مقدم اخلدمة  البائع - 
  .Bouchet(1 2004(عبارة عن مدعوين  الزبائن - 

والذي من خالله يقوم الزبون بتطوير بعده  )Bouchet 2003(إن املؤسسة تقوم بتقدمي إطار للتجربة 
  .املعريف والشعوري اجتاه املؤسسة

املعاين  ا العديد مناإن نقاط البيع بإمكاا أن ختلق ظواهر حتمل يف طي) Badot )2005فحسب 
  .2والتأويالت يف آن واحد

يف حماولة له لتفسري إدراكات الفرد ملا حييط به، وأن كل فن أو نص يتم وضعه  )ECO(أما حسب 
يسمح لنا من فهم أثر املضمون وتركيبته املقدمة هذا .وتشكيله بشكل مشابه آللة للتحكم يف تأويالته الذاتية

. من طرف الفرد) التجربة املعاشة(رف الفرد من طرف املؤسسة على ردات فعل وتأويالت النامجة من ط
  .املعاشة ليست مستقلة عن اال الذي حتدث فيه وعن تركيبه هذا اال املقدم من طرف املؤسسةفالتجربة 

إن  Esquenazi(3 ,2003(هذه املقاربة مت تقدميها من طرف الباحث  إن: مقاربة علم االجتماع  - أ
  .منتج–هذه األعمال تقوم على أساس عنصرين مركزيتني دف تفسري التفاعل ما بني الفرد 

إن سلوك األفراد ضمن جمال مقدم من طرف مؤسسة معينة من خالل تقدميها شروط ووعود فإن 
يبني أن إجيابيات  )Esquenazi ,2004(ائي، حيث أن واجتاه غري عشلديهم مواقف وسلوكيات ذات األفراد 

  .األفراد تكون بداللة اال الذي تتم فيه عملية تلقي اخلدمة

                                                           
1-Bouchet P. (2004). « L'expérience au cœur de l'analyse des relations magasin-magasiner », Recherche et 

Applications en Marketing, 19, 2/2004, 53-71 
2- Lydie Bonnefoy-Claudet. Les effets de la thermalisation du lieu sur l'expérience vécue par le consommateur : 

une double approche cognitive et expérientielle. Business administration. Université de Grenoble, 2011. 

French.NNT : 2011GRENA010 
3-Jean Pierre Esquenazi, Sociologie des publics Paris, Éd. La Découverte, coll. Repères, 2003, 123 p. 
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هذه املقاربة تسمح من فهم أن السلوك املنفذ من طرف الفرد هو ليس بسلوك معزول فحسب 
Esquenazi )2004( ال، إن الفرد يتفاعلاملقدم من طرف املؤسسة مبعىن آخر أنه  مع كل ما يشكل ذلك ا

  يتفاعل مع املكونات خالل اإلنتاج خالل التقدمي وكذلك شرعية هذه اخلدمة
ليلهم للتجربة على أا تركيبة من خالل حت Evrard )2002(1و Benaventهذا ما يبينه 

  :)كتابة التجربة/تسجيل(مزدوجة
معرفة، اعتقادات، األوهام، ممارسات شعور، (يشري إىل ما عاشه املستهلك من :تسجيل التجربة  - 

 ).طقوسالو
  .تشري إىل اال املقدم من طرف املؤسسة، حتديد املشهد، السيناريو: كتابة التجربة - 

بثريان موضوع االستراتيجيات املوضوعة من طرف املؤسسة خللق  Vibert )2003(2و Cottetأما 
  :البعد التجرييب عند املستهلك، فحسب الكابتني إن عملية بناء التجربة مير باملراحل التالية

  التلبيس احمليطي): نقطة اخلدمة(بناء فضاء اخلدمة. 
 إدماج الدور الفعال للمستهلك. 
  لطاقم اخلدمةاألخذ بعني االعتبار للدور األساسي.  

إثارم للدور من خالل  )Vajic 2000و Cupta(و) Filser )2002دعمها كل من يونفس الفكرة 
من خالل  )Graillot )2004أما . األساسي الذي يلعبه احمليط املادي من خالل يئته بطريقة متناسقة وإجيابية

  :دها دف خلق جتربة مميزةنيجتحدد ثالثة عناصر جيب ) Disney(دراسته للمحيط الداخلي لديزين 
 اهلندسة الداخلية واخلارجية وبالضبط الديكور اخلاص باملؤسسة. 
 األفراد أو بالضبط العمال. 
  التفاعل ما بني العمال والزبائن والذي جيب أن يكون مقيد بسيناريو معني يتقيد به الطرفني دون

  .حرمان حلرية التصرف والتعامل

لقد تعددت تعاريف ومفاهيم التجربة من جمال إىل آخر وهذا حسب اهلدف  :تعريف التجربة  - ب
فهذا ما يؤكده . دف احلصول على معارفوالغاية، فالتجربة هي عبارة عن وسيلة مستعملة من طرف الفرد 

                                                           
1
Bénavent C., Evrard Y. (2002). « Extension du domaine de l'expérience », Décisions Marketing, 28, octobre-

décembre (éditorial), 7-11 
2-Cottet P. et Vibert F. (2003), La perception de contrôle dans le comportement de magasinage : une étude 

exploratoire, Actes des 8èmes journées de Recherche en Marketing de Bourgogne, 114- 138 



 المحيط المادي للخدمة:                                                                       الفصل األول

30 
 

Kant )1987( " تسبق التجربة ولكن بفضل هذه األخرية تكون بداية كل زمنيا ال توجد أي معرفة لدى الفرد
 ".األشياء

، فالتجربة متثل بالنسبة "كل وعي هو وعي"من خالل مقولته الشهرية  )Husserl )1929أما حسب 
  .للفرد وسيلة أساسية إلدراك مباشرة لعامله اخلارجي ما يسمح ملفهوم الوعي الفردي من الوجود

التجربة هي طريقة متكن ، إذا "معريف"أما يف جمال علم االجتماع فتم تعريف التجربة على أا نشاط 
  ).Dubet 1994( الفرد من تطوير معارفه

فالتجربة وانطالقا من هذه التعاريف قائمة على احتكاك الفرد مبحيطه اخلارجي ما خيلق عند الفرد نتائج 
سوف تقود الفرد إىل التغيري وهذا نتيجة تلك التجارب اليت يعيشها وبالتايل تشكل  و اليتمعرفية وعاطفية 

خاصة بكل فرد، ى معني من اإلدراك، فالتجربة املخلوقة من طرف احمليط املادي تكون فردية مبعىن أا مستو
وهذا باختالف تطلعات وتوقعات كل فرد وكذلك فهي قائمة على أساس ذلك املكون للمحيط املادي الذي 

) Cova 2002و Caru(ا حسب يكون له تأثري فعال يف ردات الفرد املعرفية والشعورية فالتجربة ميكن تعريفه
مرحلة يعيشها الفرد تكون مليئة يف أغلب األحيان بالعاطفة، قائمة على التفاعل ما بني الفرد واملثريات واليت "

 )Filser )2002 أما.1"تكون عبارة عن منتج أو خدمة أو تلك املكونات حمليط اخلدمة دف تدعيم اخلدمة
يعرف التجربة على أا جمموعة النتائج اإلجيابية والسلبية املستخلصة من طرف ملستهلك نتيجة استعماله ملنتج 

فالتجربة قائمة على تفاعل ما .أو نتيجة احتكاكه مع املكونات املادية وغري املادية لبيئة اخلدمة) سلعة أو خدمة(
  .بني الفرد والبيئة املادية واخلدمة من جهة

التفاعل ما بني الفرد وموضوع االستهالك والذي ميكن أن يؤثر "): Benavent-Evrard 2002(أما 
  .2"على االستهالكات املستقبلية وبالتايل على البعد املعريف والشعوري للفرد

يعرف التجربة على أا بناء اجتماعي ذايت وموضوعي، ناتج عن تفاعل بني ": )Bouchet 2004(أما 
احلصول على (ك وعملية االستهال) احمليط املادي للخدمة(واألماكن ) الزبائن، العميل املقدم للخدمة(األفراد 

  .3)"اخلدمة أو السلعة

                                                           
1-Carù, A., Cova, B. (2002), «Retour sur le concept d'expérience: pour une vue plus modeste et plus complète du 

concept», Actes des 7èmes Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne, Dijon, pp.154-172. 
2-Bénavent C., Evrard Y. (2002).Op cit. 
3-Bouchet P. (2004).Op cit. 
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III -2 -1. إن احمليط املادي أصبح أساسيا يف عرض اخلدمة وجعلها  :التلبيس التجرييب حمليط اخلدمة
ملموسة، ما جعل العديد من الباحثني يتفنون يف تصميمه وهذا دف إعطائه بعد روحي من جهة، وكذلك 

يعتربان  )Pine 1999و Gilmore(جعله يتماشى مع ذلك السيناريو املوضوع من طرف املؤسسة، فالباحثني 
ف احمليط املادي على أا عرض اقتصادي جديد، فإعطاء الصبغة التجريبية للعرض هو التجربة املمنوحة من طر

جيب إعطاء التجربة نوع من اإلحساس، الشعور، "، )Schmitt 1999( جعله حسي، هذا ما يؤكد عليه
 وكذلك األفراد، وهذا من خالل تصميم حميط مادي متناسق ومتماشي مع توقعات الزبائن "التفكري والعالقة

  .العاملني يف ذلك اال
، الترفيه، السياحة، الرحالت اجلماعية(فالعديد من اخلدمات جوهرها األساسي ذو بعد جترييب مثل 

  ).املطاعم الفندقة،

 )مبملكة التجربة(من خالل منوذجهم املسمى  Pine  (1999)1و Gilmore(الباحثني  يبيناههذا ما 
  :واليت حيتوي على أربعة جتارب واملتمثلة يف

 املكان اجلمايل. 
 وسيلة للهروب من الواقع. 
 املكان مصدر للشعور واالنفعال. 
 املكان وسيلة التعبري عن املكانة االجتماعية. 

  ).تتمتع باهتمام العميل التجربة املتحصل عليها(االستيعاب 
  

  
تأثري (مشاركة بسيطة   الزبون

  )مباشرة يف احلدث
الزبون (مشاركة كاملة    ال يؤثر يف احلدث

مشاركة مادية ( انغماس .يف التجربة)أو افتراضية

  
  ).مملكة التجربة() 3- 1(شكل 

  Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999).The experience economy. Boston, MA: Harvard Business School:املصدر

                                                           
1
Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999).The experience economy. Boston, MA: Harvard Business School 

تربية حضور 
  حماضرة

ترفيه 
  عرض تلفزيوين

هروب 
مقابلة كرة  ضخو
  قدم

مجايل تأمل 
  طبيعية
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واملتمثلة فيما  Pine )1999(1و Gilmore(فيما يلي تفسري لتلك املكونات األربع املقدمة من طرف 
  :يلي

اردة من البعد احلسي فإن  العمليايتاملكان اجلمايل، على عكس الفضاءات  :التجربة األوىل  - أ
Rohmer وMoles )1982-1977( ريون فكرة الفضاء اجلمايل أو الفين واليت ال تقوم فقط على فكرة ثي

تسهيل املهام أمام العمال ولكن خلق املتعة عند الفرد املتواجد يف مكان اخلدمة، فاخلاصية اجلمالية للمكان 
 Cupchik ففي جمال علم النفس البيئي وحسب الباحثني. دف إىل إثارة نوع من األفراد عند الفرد

فإما يعتربان البعد اجلمايل مرتبط باملكان ومكوناته الداخلية، فحسب نفس الباحثني  )Ritterfield )1996و
إن مجالية املكان ميكن أن تشكل عامل حتفيز مهم، فالبعد اجلمايل للمكان غالبا ما يتم نسبته إىل بعد املرح 

Kozinets et al,2004)(  أماBlodgett وWakefield )1994( البعد اجلمايل، فهم ، يف حبثهم عن مفهوم
، فيؤكدان على أن مجال املكان له أثر مباشر وإجيايب على متعة الفرد "النداء اجلمايل للمكان"يتكلمون عن 

املتواجد يف املكان وبالتايل على مرح الفرد ما يعززه جتربته وجيعلها إجيابية، فالبيئة اخلدماتية هي عبارة عن 
من جمموعة من املثريات اجلمالية باستطاعته أن خيلف أثر يف سلوك الفرد وبالتايل على مستوى مكونة  تركيبة

  .جتربته إجيابيا أو سلبيا
يعتربان البعد العملي للمكان والبعد اجلمايل مكمالن  )Lapert )1999و Lovelockفالباحثان 

بإعجاب الزن بعد مجايل وحتقيق رغبة وحاجة "لبعضهما البعض، فحسب هؤالء جيب أن يتمتع املكان اخلدمي 
  .2"الزبون بعد عمليايت

فالبعد اجلمايل بصفة دقيقة هو مثري وحمفز لسلوكيات الفرد وبالتايل بإمكانه أن يعزز البعد التجرييب 
  .الذي يقوم به الفرد) االستهالك التجرييب(

  .وسيلة اهلروب: التجربة الثانية  - ب
إن هذا البعد غري ملموس وال ميكننا تعريفه بالطريقة الصحيحة ولكن بإمكانه أن يفسر لنا تلك العالقة 

يفسرون هذا من خالل إدخال Fishwich et Vinin )1992(. معهااملتواجدة بني الفرد والبيئة اليت يتعامل 
  ".روح املكان"مصطلح 

                                                           
1 - Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999).Op cit 
2 - Lovelock C., Wirtz J., et Lapert D. (2004)., Marketing des services, 5ème édition,Pearson Education France 
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(Lombard,2000)  حبيث حسب نفس من خالل ربطه بشكل املكان " روح املكان"يفسر مصطلح
إن شكل املكان ميكن أن يكون رمزي أو متثيلي وهذا بسبب تلك الصورة اليت يؤوهلا كل فرد حبرية : "الكاتب

  ".وباختالف وهذا حسب معرفته، حساسيته وخياله
نه ورسوماته ورموزه واليت من شأا أن إن قضية اهلروب الروحي أي اللجوء إىل تناسق املكان وألوا

  .تعزز اإلقبال والرجوع هلذا املكان دون غريه
فيتكلم ) Lautier ,1990(أما ) Auge et De Certeau ,1980) (املعاش(فالفرد يرتبط مبا يعيشه 

  .فهو يربط هذه القدرة احملتملة باهلندسة املعمارية لبعض األماكن" قدرات استعمال املخيلة"عن 
هلدف املبحوث عنه هو إثارة اجلانب العاطفي واخليايل للمستهلك عن طريق روعة وسحر العروض، ا

 ,2002(هذا ما اقترحه . وهذا يتطلب استعمال اجلانب الومهي واحللمي، أي خلق علم سحري للمستهلك

Kazinets et AL ( من خالل"Flagship Stores "أي املتجر الرائد.  
األبعاد اليت يتصف ا املكان تعترب كمجال للهروب من احلياة اليومية واللجوء إىل إن هذا النوع من 

عارض "العامل اخلاص الذي قد يرى فيه األمان واألحالم اليت ال تتحقق يف احلياة العادية فيصبح املكان مبثابة 
 ".لألحالم

  .املكان منبع للشعور أو االنفعال أو التأثر: التجربة الثالثة  - ت
البعد الشعوري للمكان مت تناوله من طرف جمموعة من الباحثني سواء يف علم النفس، علم  إن هذا

 ,Mehrabian et Rusell(1 ،)1996 ,1974(االجتماع، علم النفس البيئي وعلم النفس العاطفي 

Aubert Gamet(2  واليت تطورت من طرف)Rusell et al.(  
إن فكرة الرئيسية هلذه األحباث هي اعتبار أن املكان هو عبارة عن مثري بإمكانه أن خيلق شعور أو 

  .سلوكيات الفرد وقراراته طتنميمواقف إجيابية عند املستهلك، من شأا أن 
يعتربان أن لعامل املفاجأة أثر كبري يف شعور الفرد يف  )Machleit et Eroglu ,2000(بالنسبة لـ

فلشخصية الفرد . حالة البيئة غري املتوقعة مثال كغرفة الفندق وما حتويه من مجال وإضاءة وألوان وأطعمة وتنميق
وطبيعته أثر كبري يف التفاعل مع احمليط وما يترتب عنه من شعور فليس كل األفراد ذوي إحساس مرهف أو 

 (Rusell et Mehrabian,1974) إن مفهوم هذا البعد ميكن إرجاعه إىل منوذج . فين ومجايلإحساس 

                                                           
1 - Salma Karray, 2000.Op cit. 
2 - Aubert-Gamet, V, (1996), Twisting Services cape: diversion of the physical environment in a reappropriation 
process, International Journal of Services Industry Management, Vol.8, No. 1, pp26-41 
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أي أن مكونات ) إجابة- جسم– مثري): (SOR(1)Stimulus –organisme –réponse(واملسمى 
والذي ) Organismeجسم (تؤثر على الكيان الداخلي للفرد وعلى شعوره ) احمليط أو املثريات(الفضاء 
  .له ردات فعل سلوكية اجتاه البيئةيكون 

- Pleasure –Arousel(إن ردات الفعل الشعورية عند الفرد مفسرة من خالل ثالثة أبعاد وهي 

Dominance) :(PAD( : أي) فالدور الذي يقوم به املكان خالل االستهالك ). السيطرة–اإلثارة –اللذة
 ,1999(خالل االنسجام بني العوامل مثلما يقترحه التجرييب مهم وفعال يف خلق ذلك الشعور اإلجيايب من 

Roux et Lacoevilhe ( يف استعمال نظام من اإلشارات والرموز وهذا خللق بعد عاطفي للبيئة املادية، أي
  .إعطاء الروح العاطفية للمكان ما يتم نقله مباشرة إىل الزبون

  .اعيةاملكان كوسيلة للتعبري عن املكانة االجتم: التجربة الرابعة  - ث
إن مكانة الفرد يف اتمع احلايل مرهونة بطريقة لبسه ومكان عمله واجلماعة اليت يلجأ إليها، فإن إقبال 

 ...الفرد على النوادي واجلمعيات واملنظمات يعين أنه ذا مكانة ومستوى وأنه من طبقة املثقفني واألغنياء
االعتقادات والقيم اليت يتمتع ا الفرد واليت يقوم  فاملكان يعترب كوسيلة للتعبري عن املكانة االجتماعية، عن

  .بتطويرها لتحقيق االنتماء واالعتراف االجتماعي
) Twigger Ross et Uzzel, 2001, Gustavon ,1996(لقد مت البحث يف هذا البعد من طرف 

 Twigger Ross et ,1996(وحسب  )Pellegrino ,2000( علم النفس البيئي، فحسبوهذا يف جمال 

Uzzel (إن الوظيفة الرمزية واالجتماعية املرتبطة باملكان هي نتاج ثالث طبقات:  
واآلخرين، وهذا من خالل ما " األنا"الطبيعة االجتماعية اليت حيويها املكان تسمح بالتفريق بني الفرد  - 

 ).لغة معمارية(حتويه اهلندسة املعمارية للمكان 
يعترب " )Luomala ,2003(من خالل تعزيز هوية الفرد وحتديدها، فحسب : االستمرارية - 

املساحات التجارية اليت تعد كرموز حتمل يف حمتواها معاين اجتماعية واليت تساهم يف بناء، استقرار والتعبري عن 
 .معناه أن املكان يعترب كاستمرارية للذات". هوية

  .ن املتواجد فيه الفرد الذي يشعره بالقيمة واملكانةتقدير الذات، وهذا بفضل املكا - 

                                                           
1 -  SOR:Stimulus –Organisme –Réponse 
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فالبيئة املادية تسمح بنقل جمموعة من القواعد االجتماعية واألخالقية، فاملكان هو عبارة عن منظم 
فهو نظام . للعالقات االجتماعية مدام أنه يلزم الفرد بتطبيق السلوكيات املقررة وعدم التقرب من تلك احملظورة

  .وتقدير للفرد على املستوى االجتماعي واالنتمائي ومتيز وتفرد
o إن الكابتني: املكان عبارة عن منبع للمعلومات (Dauce et Rieunier,2002) يفسران الدور

  .االستبدال واالستحضار: رد فعل معريف مزدوجاإلعالمي من خالل 
ليستدل ا مدعما اخلارجية  فإنه يلجأ إىل الصفات) اجلوهر(عندما يعجز املستهلك عن تقييم املنتج أو 

من مسات وخصائص معناه إسقاط السمات اليت يتمتع ا املكان على  هويتذلك بالبيئة املتواجد ا وما حت
  .هذا ما يسمى بنظرية االستدالل. السلعة أو اخلدمة

 :يوجد نظريات عديدة تفسر الدور الذي يلعبه املكان كمنبع للمعلومات واليت نذكر منها
واليت من املبدأ أنه رغم صغر حجم  la théorie d’affordance) :1979, Gibson(1نظرية الفرص 

كحفرة أو (ذاكرة احليوان إال أنه وخالل مهامجة حيوان مفترس له، فإنه يستعمل كل الفرص املتواجدة أمامه 
ذا ما يكون عليه الفرد اليت فإنه يستغل كل الفرص املتواجدة يف هذا احمليط للبقاء حيا، ه. لالختباء) شجرة

 .يعترب البيئة املادية كيان ذا مغزى مليء باملعلومات املعززة للتجربة
واليت تلجأ إىل بنية معرفية منظمة : La théorie des schémas2) األمناط(نظرية املخططات  - 

 .واليت تقود استدالالت وتنبؤات الفرد وهذا يف حالة البيئة املعقدة واهولة

III -2 -2.من طرف الزبون قيمة التجربة:  
الناجتة من جتربة ) Aurier Evrard N’Goala ,2000-1998(إن القيمة هي مصطلح متعدد األبعاد 

، فال )Holbrook,1999(" ن جتربة لتفضيالت نسبية وتفاعليةقيمة االستهالك هي عبارة ع". االستهالك
  .3ولكن جتربة الفرد هي اليت ختلق القيمة: املستهلكالعالمة وال املنتج أو اخلدمة ينشئون القيمة عند 

إذا فهم ما ينتج من تفاعل الفرد والسلعة خالل التجربة أصبح مهم لكل التجربة ال تعود بالفائدة على 
إجيايب لكل نشاطاته االستهالكية " مرجع"املؤسسة إال إذا كانت هذه األخرية ذات قيمة عند الفرد وتصبح كـ

  .فس املؤسسة، أما بالنسبة للفرد فتسبب رضا إضايفاملستقبلية مع ن

                                                           
1 -Anthony Chemero, 2003,”An Outline of a Theory of Affordances”, ecological psychology,15 (2), 181–195. 
2-Beck, J.S., Cognitive Therapy of personnality Disorders in P. M. Salkovskis, Frontiers of Cognitive Therapy, 

Guilford Press, 1996 
3  -Aurier P., Evrard Y., et N’goala G. (2004), « Comprendre et mesurer la valeur du point de vue du 

consommateur », Recherche et Application en Marketing 
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) Tauber ,1972(يعترب كتوسعة ودمج ألعمال ) Holbrook ,1999(إن منوذج القيمة لـ

  .أي عدم حصر مفهوم االستهالك يف املنفعة )Holt ,1995(و
أول من اقترح أن حتفيزات الفرد لالستهالك ليست بالضرورة ذات  1Tauber، كان 1972يف سنة 

  .صبغة نفعية، فاالستهالك ميكن أن يكون هدف أكرب من أن تكون وسيلة لتحقيق حتفيز اجتماعي
فتجربة االستهالك . يوجد بعدين للتجربة، نشيط، تفاعلي) Holbrook ,1999(حسب منوذج 

شيط عندما يتطلب نشاطات سلوكية أو معرفية، ويكون هلا طابع يكون ذا طابع ن) االستهالك التجرييب(
  .تفاعلي عندما حيصل عيها بطريقة خامدة أي تكون قريبة من التأمل

 (Filser Plichon, Bonin,2000-2004)جرييب مت البحث فيها أيضا من طرف إن تنمية االستهالك الت

إن  (Pine et Gilmore,1999) 2فحسب هؤالء الباحثني إن للمؤسسة دور فعال يف تنمية التجربة، وحسب 
 Filser ,2002يتوجب عليها جعل مكان اخلدمة أكثر جتربة، " االقتصاد التجرييب"املؤسسة الراغبة يف خوض 

  .رييب أي للسلع واخلدماتيؤكد هذه الفرضية ويقترح وضع السلع واخلدمات على حمور حيدد حمتواها التج

IV- تصنيف اخلدمات واحمليط املادي :  
إن حتول دور احمليط املادي من دعامة للعرض إىل عنصر أساسي ومهم يف عملية عرض اخلدمة، فاحمليط 

املسامهة يف ، أصبح ميثل وسيلة أساسية لتحقيق التميز وبالتايل Temesse kBehi )2007(3املادي حسب 
خلق اهلوية اخلاصة باملؤسسة اخلدماتية فلقد أصبح من احملتم على رجل التسيري التوفيق ما بني احمليط املادي 
والنشاط العام للمؤسسة هذا من جهة، أما من جهة أخرى جيب األخذ بعني االعتبار لتلك الفئة الطالبة خلدمة 

خلدمة، هدف متعي أو هدف نفعي، هذا االختالف يف طبيعة هذه الفئة من هذه ااملؤسسة وأيضا ما هي رغبة 
اخلدمات وطلبها فرض على الباحثني وضع تصنيف معني حسب هذه الطبيعة وحسب درجة مسامهة احمليط 

  .املادي وأمهيته يف عملية إنتاج اخلدمة
، من خالل متييز درجة تعقيد احمليط املادي )Bitner )1996و Zeithamlهذا ما يؤكدانه الباحثني 

  .4)خدمة شخصية أو خدمة عن املسافة–اخلدمة الذاتية (وهذا حسب درجة استخدام احمليط املادي 

                                                           
1-Tauber, Edward M. (1972), Why Do People Shop?, Journal of Marketing, 36, 46-49 
2-Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999).Op cit. 
3 - Azza temessek behi, Sonia ben zina karouila « perception du « servi scène », une approche exploratoire dans 

le cadre des services hôteliers ». 
4 - Prabha Ramseook-Munhurrun, Soolakshna D. Lukea-Bhiwajee, Perunjodi Naidoo “service quality in the 

public service” international journal of management and marketing research . volume 3 . number 1 .2010 
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فالعديد من ااالت اخلدمية تعتمد يف درجة كبرية على مسامهة احمليط املادي والطاقم املقدم للخدمة يف 
ونقال  2007(1( Temessek Behi، فحسب )اخل....املدارس، املستشفياتكالفنادق، (إنتاج وحتقيق اخلدمة

  .Lovelock )1983(2عن الباحث 

 Lovelockفحسب ) Berry )1980" أداء أو أداء ذو مهارة"فإن اخلدمة مت وصفها على أا 
أو غري ملموس هناك سؤالني أساسيني ومها إىل من يتم توجيه هذا األداء؟ وهل هذا األداء هو ملموس ) 1983(
  ؟3)الطبيعة(

  :فحسب الكاتب يوجد أربعة تصنيفات

 .مثل عمليات النقل اجلوية، العالقة، العمليات اجلراحية: النشاطات امللموسة  - أ

وحقيقية موجهة لألشياء ولالمتالك املادي مثل جز أو قص العشب، ترميم نشاطات مدركة   - ب
 .لرتامل

 .فكر األفراد مثل التعليم، التكوينوهي موجهة إىل ): ذاتية(نشاطات غري ملموسة   - ت

  .اخل.....النشاطات غري امللموسة املوجهة لألفراد مثل التأمني، اخلدمات املصرفية  - ث
جند يف بعض األحيان تلك اخلدمات اليت جتمع ما بني التصنيفني أي ذات النشاطات غري امللموسة وذات 

، أو )الفكر والتواجد اجلسدي(فهو يتطلب ) التدريس(التوجه الفكري واليت تتطلب أيضا نشاط جسدي مثل 
  .مثال حضور العروض املسرحية أو الرحالت السياحية

IV -1. درجة االتصال وتسيري احمليط حسب تشخيص اخلدمة  
، واليت يوصون من خالهلا )1990( Flipoو 4 ،Dumoulin)Lovelock )1983استنادا ألعمال 

  :5اخلدمةاألخذ بعني االعتبار معيارين لتحقيق 
 .درجة االتصال مع الزبائن - 
  .درجة تشخيص اخلدمة - 

                                                           
1
 - Azza TEMESSEK BEHI, Sonia ben zina karouila, Op cit. 

2
- Christopher H lovelock, « classifying services to Gain strategic Marketing insights », Journal of Marketing, 

vol 47 (summer 1983), 9-20. 
3 - Lovelock, C.H. (1983), Classifying services to gain strategic marketing insights, Journal of Marketing, Vol. 

47,N° 3, pp.9-20 
4 - Lovelock, C.H. (1983), Op cit. 
5
- Azza Temessek Behi, Sonia BEN ZINA KAROUILA, Op cit. 
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IV -1.1. هذا املعيار يشري إىل تفاعل الزبون مع احمليط املادي وطاقم  :درجة االتصال مع الزبائن
يفرق ما بني اخلدمات ذات درجة كبرية اخلدمة أو االثنني معا، فهو تفاعل مادي وتفاعل عالقايت، فهذا املعيار 

كاخلدمات الصحية أو االستشارية، واخلدمات ذات االتصال الضعيف ككل اخلدمات ذات األداء من االتصال 
  .البعيد وهذا باستعمال التقنيات املعلوماتية

IV -2.1. فهذا املعيار يفرق ما بني اخلدمات ذات التشخيص القوي، حالة  :درجة تشخيص اخلدمة
لبنوك واخلدمات املصرفية، حيث ال يكون هناك ، أو تلك ذات التشخيص الضعيف كااملطعمية اخلدمات 

  .احتكاك وعالقة محيمية خاصة ما بني الزبون واألفراد املقدمني للخدمة
فمسامهة احمليط املادي ختتلف باختالف صنف اخلدمات املقدم سابقا، فاحمليط املادي يصبح ذا أمهية 

دمات جيد الزبون نفسه متورطا داخل وحدة كبرية عندما تكون درجة االتصال مرتفعة، ففي هذا النوع من اخل
، ما جيعل منه عنصرا فعاال وأساسيا يف عملية إنتاج اخلدمة وبالتايل )احمليط الداخلي للفندق مثال(إنتاج اخلدمة 

  .سوف يقضي وقت أطول داخل هذه الوحدة اخلدماتية ما خيلق تفاعل أطول مع احمليط املادي
الذي فإنه يقوم على أساس ذلك الوقت  Blodgett )1994(1و Wakefieldأما حسب تصنيف 

  .نفعية/ميضيه الزبون يف مكان اخلدمة ونوع اخلدمة متعية
فاحمليط املادي يكتسي أمهية كبرية يف جمال اخلدمات ذات الطابع املتعي، كاملنتزهات، الفنادق، هذا 

  .هذه اخلدمة حميط إطارالوقت اليت ميضيه الزبون يف االهتمام يتماشى مع ذلك 
، إذا كانت مسامهة احمليط املادي يف اخلدمات املتعية، كبرية منها )Temessek Behi )2007فحسب 

يف تلك اخلدمات النفعية سببه تلك التحفيزات اخلاصة بالتجربة االستهالكية يف اخلدمات املتعية خيتلف بالنسبة 
  .2لتلك اخلدمات النفعية

، ما جيعل احمليط خدمة متعية ناتج حبث الزبون عن العاطفة، املتعة واإلثارةفالتحفيزات املرتبطة باستعمال 
  .املادي الوسيلة األساسية لتقدمي اخلدمة باعتباره العنصر األساسي لتحقيق هذا التحفيز املتعي

أو اجلامعة يهمه أكثر احمليط املادي وما يقدمه من الذي يداوم لثمانية ساعات يف املدرسة  فالطالب
الت ومتع معنوية ومادية وهذا نظرا لطوال فترة البقاء يف هذا احمليط، نفس الشيء بالنسبة للزبون الذي تسهي

  .3يقيم عدة أيام يف فندق معني

                                                           
1
Wakefield, K.L. & Blodgett, J.G. (1994). The importance of servicescape in leisure service settings, Journal of 

Services Marketing, 8 (3): 66-76 
2
 Azza Temessek Behi, Sonia BEN ZINA KAROUILA, Op cit. 

3
- Wakefield, K.L. & Blodgett, J.G. (1994,Opcit . 
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ميكن تصنيف اخلدمات حسب درجة التشخيص واالتصال مع احمليط  Lovelock )1983(1فحسب 
                                                                    .االتصال مع الزبون أو قوي املادي ضعيف

  

 .Lovelock(2 ,1983(.دمات حسب درجة التشخيص واالتصالتصنيف اخل: )4-1( شكل

IV -2. إن درجة التشخيص اخلدمايت واالتصال ما بني : احمليطواعتمادها على اخلدمة حتقيق طرق
الزبون والعميل املقدم للخدمة، قائمة يف حقيقة األمر على أساس صنف اخلدمة وأبعادها، ما يسمح بتحديد 

خدمة حرة، خدمة عن بعد أو خدمة (درجة تعقيد احمليط املادي وهذا حسب نوع استعمال احمليط املادي 
  ).متبادلة

إن هذا التعقيد فيما خيص احمليط املادي يفرض عليه تناسق ما بني تلك العناصر املكونة له سواء كانت 
اخلدمايت خيتلف حسب  اإلطارنات يف حسية أو ملموسة، كما جيب اإلشارة إىل أن درجة استخدام هذه املكو

  .طبيعة اخلدمة، فمنها من ال حيتاج إىل تلك املثريات احلسية أو التصاميم املعقدة واهلندسة املعمارية املبهرة
إن اخلدمات القائمة على حميط مادي متطور ومتكامل تتطلب بالضرورة تسيري دقيق لتلك املثريات 

ال يف اخلدمات الفندقية جيب أن يكون هناك تناسق ما بني اإلضاءة ولون احلسية وامللموسة هلذا األخري فمث
  .الغرفة والعطر املستعمل، كذلك املظهر اخلارجي للفندق أو لعامل الفندق

إعطاء صبغة امللموسية للخدمة : فاحمليط املادي دوره األساسي يف جمال اخلدمات يقوم على بعدين
تسهيل عملية احلصول على الذي قد يثوب فكر الزبون ويؤثر فيه، وكذلك ) التقليل من عامل املخاطرة(

                                                           
1
- Lovelock, op cit, 1983, p15. 

2 - Gary J. Salegna, Farzaneh Fazel," An Integrative Approach for Classifying Services », The Journal of Global 

Business Management Volume 9 * Number 1 * February 2013. 

 .وكالة طريان - 
 .حمطة تلفاز أو راديو - 
  .بطاقة االئتمان - 

 .أكل خفيف أو سريع - 
 .بنك جتاري - 
  .سيما أو مسرح - 

 .شراء عرب االنترنت - 
 .دروس خصوصية - 
 .تنظيف البيت - 
  .ترخيص - 

 .نادي رياضة - 
 .مكتب الطبيب - 
  .فندق فخم - 

 ضعيف

 قوي
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اخلدمة يتطلب  هذا النوع منف) Self Service(اخلدمات احلرة  إطاراخلدمة من طرف الزبون وخاصة يف 
مسامهة فعالة لتصميم احمليط املادي والذي يسمح من تقطيع الزبائن وبالتايل تسهيل مسامهة الزبائن والرفع من 

  .مستوى الرضا اخلاص ذا األخري
فتركيبة احمليط املادي وطريقة استخدامها ال ختص الزبائن فقط ولكنها متس حىت العمال املقدمني للخدمة 

العديد من الدراسات فيما خيص تأثري احمليط املادي على رضا العمال وبالتايل على مستوى أدائهم  وهذا ما بينته
  .العملي

  :1فاحمليط املادي له ثالثة وظائف أساسية واليت تعترب أدوات مهمة للتسيري
فهو يسمح من مجع حتت نفس السقف النشاط االقتصادي واحلفاظ على ذلك العامل : البعد الوظيفي - 

 ).فهو وسيلة لتحقيق املردودية(جتماعي الصغري وهذا من خالل توفري الشروط األساسية هلذا احمليط اال
فهو (لطيف،  إطارفهو يسمح للمسريين والعمال والزبائن من حتقيق املتعة والعمل يف : البعد اجلمايل - 

 ).وسيلة لتحقيق االطمئنان واالرتياح
، فاملؤسسة ال جيب أن تغفل عنه Sémiotiqueفهو أساسي حسب التيار السيميائي : االتصالبعد ال - 

 ).فهو وسيلة اتصال(إذا كانت تريد االحتفاظ بسيطرة متناسقة للصورة اليت تريد تقدميها للعامل اخلارجي 
 اإلتصال

 
 
  

 اجلمالية      العملياتية                             

 .الوظائف الثالثة األساسية لتصميم احمليط: ) 5-1(شكل
  .مرجع مذكور انفا Gaëlle Dechamp 2010:املصدر

IV -3. إن طبيعة اخلدمة هي اليت تسمح أساسا من حتديد أمهية  :الطابع النفعي واملتعي للمحيط املادي
 Blodgettو Wakefieldاحمليط املادي يف عملية إنتاجها أو العكس، وعلى هذا املنطلق قام الباحثني 

من تصنيف اخلدمات انطالقا الوقت املمض يف مكان اخلدمة ونوع اخلدمة نفعية أو متعية، إن هذا  2)1994(

                                                           
1- Gaëlle Dechamp, « Le design d’environnement : un outil stratégique pour le dirigeant de PME ? », Xième 

conférence de l’association Internationale de Management stratégique, 13-15 Juin 2001, p11-10. 
2
Wakefield, K.L. & Blodgett, J.G. (1994). The importance of servicescape in leisure service settings, Journal of 

Services Marketing, 8 (3): 66-76.  

  تصميم المحيط
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التصنيف يظهر أن للمحيط املادي أمهية كبرية يف اخلدمات ذات الطابع املتعي مثل املطاعم، الفنادق، وهذه 
  .الزبون يف جمال اخلدمةاألمهية تزداد قوة من خالل الوقت الذي ميضيه 

بسبب تلك التحفيزات التجريبية كما أن اخلدمات ذات الطابع املتعي ترتكز أساسا على احمليط املادي 
املقومات  اليت تسعى املؤسسة خللقها عن الزبون، وهذا ما يؤكده البعد الشعوري الذي يرتكز أساسا على

 .املادية وكذلك البشرية

  نوع اخلدمة                       الوقت                   
  املمضى                      خدمة نفعية                           خدمة متعية

  ضعيف
  )دقيقة(
  

  متوسط
  )ساعة(
  

  مرتفع
  )يوم(

 أمهية احمليط اخلدمي
  منخفض                              قوي   

 .بنك - 
  .خدمة التنظيف - 

 .غولف مصغر - 
  .فيديوقاعة ألعاب  - 

 .قاعة عالج - 
  .مكتب حماماة - 

 .حدث رياضي - 
  .مطعم فخم - 

 .مدرسة - 
  .مستشفى - 

 .فندق - 
  .منتزه - 

  
  خدمة نفعية وخدمة متعية: )6-1( شكل

  .مذكور أنفا  )G.J Blodgettet L.K Wakefield ,1994( :املصدر 

، إن املؤسسات املقدمة  (Mkhinini,2002)ونقال عن  Temessek Behi (2007)فحسب
للخدمات ذات الطابع النفعي تعزز صورا املؤسساتية ومتوقعها من خالل التركيز على الدور املعلومايت 

يف تسهيل عملية مشاركة الزبون ) احمليط املادي(والعمليايت للمحيط املادي حيث جيب أن يساهم هذا األخري 
  .يف عملية إنتاج اخلدمة

فيكون الدور امللعوب للمحيط املادي قائم على ) املتعية( فعية أينغري الأما بالنسبة حلالة اخلدمات 
التوفيق ما بني الدور املعلومايت، العمليايت، العاطفي واالجتماعي، ففي جمال اخلدمة ذات البعد املتعي يكون 
اهلدف من وراء هذا االستهالك هو حتقيق التجربة االستهالكية اإلجيابية املبحوث عنها من طرف الزبون، وهذا 

  .من خالل ما يقدمه احمليط املادي من متعة وشعور إجيايب خالل هذا التواجد
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دف فهم طبيعة اخلدمات والتمكن من فهم أثر خصائص اخلدمات على النشاط التسويقي، يقترح 
 :1مخسة أبعاد Ch. Lovelockالباحث 
 املستفيد وطبيعة النشاط اخلدمايت. 
 زبون/العالقة مزود. 
  للزبوندرجة تكييف اخلدمة. 
  الطلب والعرضالعالقة ما بني. 
 طريقة توزيع اخلدمة.  

" تسويق اخلدمات"من خالل كتابة بعد آخر ) Lovelock(أضاف  )1999(الل سنة خكما أنه 
  :الطبعة الثالثة، واملتمثلة يف

  .أمهية األشخاص وبنية املؤسسة يف جتربة اخلدمة
تصنيف : تصنيفني آخرين حديثني واليت متس عن قرب خصائص احمليط املاديكما ميكن إجياد 

Zeithaml وBitner  وتصنيف هذا من جهةWakefield وBlodgett.  
فهما يقترحان تصنيف للنشاط اخلدمايت على أساس  Zeithamlو Bitnerفأما بالنسبة للباحثني 

  :2بعدين

 ).خدمة األفراد أو اخلدمة عن بعدخدمة النفس، (طبيعة استعمال احمليط اخلدمي   - أ

  ).معقدة أو بسيطة(أشكال البيئة املادية   - ب
  :3فهو مبين على أساس بعدين Blodgettو Wakefieldأما تصنيف الباحثني 

 .الوقت املمضي يف مكان اخلدمة  - ت

  .غري نفعية/طبيعة اخلدمة نفعية  - ث
دي ودوره يف تقدمي اخلدمة، فبحسب فهذا التصنيف األخري يعترب أكثر وضوحا وتفسريا لدور احمليط املا

قيم نفعية أو غري نفعية، فاحمليط املادي ال طبيعة اخلدمة من جهة وحبسب تلك القيم املمنوحة لفضاء اخلدمة 
غري نفعي يعترب مهم يف التحليل التسويقي والتموقع /يتمتع بنفس الدور يف كل أنواع اخلدمات فالبعد نفعي

  .ية املتشاةبالنسبة لتلك العروض اخلدمات

                                                           
1- Lovelock.ch (1983) –classifying services to gain marketing insights, Journal of Marketing, vol 47, été, p9-20. 
2 - Prabha Ramseook-Munhurrun, Soolakshna D. Lukea-Bhiwajee, PerunjodiNaidoo.Op cit. 
3 - Wakefield, K.L. & Blodgett, J.G. (1994),Op cit. 
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ائي وهذا يمبعىن عام إن فكرة القيمة النفعية أو غري النفعية، مت تقدميها من طرف الباحثني يف جمال السيم
اإلعالمية، رمزية احمليط املادي، التصميم الداخلي وأيضا تفسري نظام الترميز للفضاءات (حتليل الوسائل  إطاريف 

  ).1857-1913( Ferdinand de Saussure: واليت جند من بني أهم روادها) التجارية
العملياتية والوظيفية فالقيمة النفعية تتميز خباصية امللموسية والنفعية، فأمهية الشيء قائمة على طبيعته 

  .وأيضا سهولة استخدامه
فهي تعين كل ما هو ضد أو  Floch)1990(1غري نفعية أو املتعية وحسب تعريف الأما بالنسبة للقيم 

، فهي تشري إىل الطابع الشعوري، اإلحساس باملتعة أو التفاخر، فتقدير )الوظيفية(نفي للمنفعة أو العلمياتية 
  .الشعور واملتعة والتسليةأساس  احمليط املادي يكون على

  متعية/غري نفعية  نفعية

 .غسيل السيارات - 
 .مستشفى - 
 .مدرسة - 
 .فندق - 
 .مراكز جتارية - 
  .مطعم للوجبات السريعة - 

 .ألعاب فيديو - 
 .قاعة رياضة - 
 .مسرح/سينما - 
 .فندق فخم - 
 .مطاعم فخمة - 
  .منتزهات - 

  نفعية/ملخص طبيع اخلدمات متعية) :5-1(جدول 
  الطالبمن اعداد : املصدر

إن تصنيف اخلدمات حسب طبيعتهم النفعية أو غري النفعية يقود إىل التفكري على الدور املناسب 
للمحيط املادي وهذا لكل نوع من اخلدمات، فالشكل املوايل يسمح لنا من مالحظة الدور التكميلي لألدوار 

  .اخلدمات النفعية أو غري النفعية إطاراملنسوبة للمحيط املادي وهذا يف 
   

                                                           
1
Floch, JM,(1990)Sémiotique, Marketing et communication. Sous les signes les stratégies, PUF, Paris 
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  خدمة نفعية          خدمة غري نفعية                                           

  التفاعل ما بني خمتلف األدوار للمحيط املادي للخدمات النفعية و الغري نفعية : )7-1(شكل

Mkhinini.H Opcit P 43-59 :املصدر   
  تكامل قوي  

  تكامل متوسط  
  تكامل ضعيف  

IV -4. باخلدمات النفعية اصة يف حالة النشاطات اخل :احمليط املادي كأداة لتمييز اخلدمات النفعية
فإن املؤسسة ميكنها أن تتميز عن غريها من املؤسسات، باالعتماد على الدور التكاملي  وحسب الشكل السابق

األدوار املتبقية تساهم بدرجة إن  ،Mkhinini (2002)ما بني الدور الوظيفي والدور اإلعالمي، فحسب 
إىل عناصر مادية من شأا أن تدعم وتأمن الدور الوظيفي،  اللجوء ييز املؤسسة، ما حيتم عليهاكبرية يف عملية مت

  ).العميل املقدم للخدمة/الزبون() Servuction(أي تسهيل عملية إنتاج اخلدمة لكال الطرفني 
ففي جمال اخلدمات النفعية، فإن املستهلك ينتظر أن يكون احمليط املادي يكون مهيأ بطريقة تستجيب إىل 
حتقيق حاجات عملية ونفعية، فعدم التطابق ما بني مفهوم اخلدمة وتصميم احمليط املادي واليت تقدم من خالله 

 Bitnerو Boomsغري موايت، وهذا ما أكده تأويل وبالتايل إىل انطباع الاخلدمة، قد يقود املستهلك إىل سوء 

املستهلك يدرك احمليط املادي على أساس كلي متجانس، وأن كل املكونات املدركة "والذي يعترب أن  (1982)
هلذا احمليط هي مدجمة يف جمموعة شاملة، أي أن كل عناصر احمليط املادي جيب أن تكون متسقة مع صورة 

  ".املؤسسة وهدفها اخلدمي

IV -5. حىت تتمكن املؤسسة من حتقيق التمييز  :احمليط املادي كأداة لتمييز اخلدمات غري النفعية
غري النفعية، ميكنها أن تعتمد على التكامل ما بني العناصر األربعة للمحيط املادي، الوالتفرد يف جمال اخلدمات 

 الدور الوظيفي

طفي الدور العا
 و السلوكي

الدور 
 االجتماعي

الدور المعلوماتي  
الدور المعلوماتي  

 

الدور العاطفي 
والسلوكي 
 السلوكي

الدور 
 االجتماعي

 

 الدور الوظيفي
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أن تسهل عملية بناء جتربة ممتعة،  فنظرا للطابع املتعي للخدمات يتحتم على املؤسسة استعمال عناصر من شأا
غري النفعية حتكمها دوافع شعورية، فالعناصر احلسية جلو الإن عملية استهالك اخلدمات  ،Mkhininiفحسب 

خل، فهذه العناصر من احملتمل أن ختلق جو استهالكي متعي، كما ا...املكان، مثل الرائحة، احلرارة، املوسيقى
 .1"متعددة احلواس"أا تتماشى مع حمفزات شعورية، من خالل إثارة 

V- مفهوم اهلوية املكانية احمليطية أو الفضائية : 
تفسري وهذا دف  al )1983(2و Proshanskiإن مفهوم اهلوية املكانية مت تقدميه من طرف الباحثني 

واجلو احمليطي على الفرد، فاهلدف ) احمليط املادي(تلك التأثريات اليت ميكن أن تكون نامجة عن األماكن 
االساسي هو الفهم الصحيح والدقيق لذلك الدور امللعوب من طرف احمليط املادي يف بناء اهلوية الشخصية 

من طرف احمليط االجتماعي يف للفرد، فحسب الكاتب إن معظم األحباث ركزت أساسا على الدور امللعوب 
بناء هذه اهلوية، إال أنه يف حقيقة األمران تكوين هذه اهلوية يكون طوال حياة الفرد وهذا حسب الظروف 
املعاشة والتغريات الطارئة على مستوى احمليط املادي واالجتماعي للفرد، وعليه قام الكاتبني بتقدمي مصطلح 

  .تأثري احمليط املادي على اهلويةاهلوية املكانية وهذا من خالل فهم 
ات اإلجيابية أو السلبية عن ئجمموعة التراكمات املعرفية والتكاف "فيمكن تعريف اهلوية املكانية على أا 

  ".احمليط املادي
فمن خالل تلك الزيارات املتعددة هلذه األماكن ميكن للفرد بناء شخصيته الفردية، هذا ما يشري للوظيفة 

ففي جمال علوم التسيري، تعرف اهلوية على أساس ....) الفنادق، املستشفيات، املنتزهات(ماكن النفسانية لأل

اهلياكل املعرفية أو اهلياكل (  الذهنيةأو  لفكريةالتمثيالت اأما الثاين فيتمثل يف   مظاهرة ملموسة: مصطلحني
 ، Olins ,1978(جمال التسويق  الباحثنيعند  استحواذا، فاملصطلح األول هو األكثر أمهية و)الوصفية

Abratt 1989 ،Balmer 1995 ،1995 Vanriel( والذين يستعملون غالبا مصطلح ،"Corporate 

Identity"3. 
عن شخصية احملالت، كما قدم الباحث تلك النماذج  Martinauتكلم الباحث  1958ففي سنة 

من خالل إبرازه للدور الذي ميكن أن ) Kennedy )1977املفسرة لتكون صورة املؤسسة، وهذا ما أكده 

                                                           
1 - Mkhinini, H. (2002),Op cit. 
2
- Proshanski H.M, A.K Fabian, R. Kaminoff (1983), place identity : Physical world socialization of the self, 

Journal of EnvironmentalPsychology, 3, p57-83. 
3 - François Bobrie,” les valeurs de consommation de J.M. Floch vingt ans après et le long dialogue de la 

sémiotique et du marketing  MdC IAE POITIERS, CEREGE,CEPE(Centre Européen du Packaging). 
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 Wally Olinsيلعبه طاقم اخلدمة يف تكوين هوية املؤسسة، أما يف أوربا وبالضبط يف إجنلترا، جاءت أعمال 

لتنبه املسريين والباحثني عن األمهية األساسية هلوية املؤسسة ودورها يف حتقيق متوقع فريد بالنسبة لتلك 
  املؤسسات 

مرهونة يف حقيقة األمر باحمليط  )Chebat 2002و Turley( حسب بعض الباحثني لكن هذه اهلوية
إن تصميم احمليط املادي هو عبارة  )Rath )1984و Kotlerاملادي وما يصدره من معاين وصور، فحسب 

فاحمليط املادي ندسته وتصميمه له وظيفة ، 1"قوية إال أا أمهلت من طرف املسريين إستراتيجيةعن وسيلة 
 Wash(واليت هلا أثر كمي ونوعي يف بعض اخلدمات  وإستراتيجية، تكتيكية عملياتيةمتعددة فهي يف آن واحد 

  ).al 1988 ،Gotzsch 1997و
، فهي عبارة عن وسيلة )احمليط املادي(هندسة وترتيب الفضاء الداخلي للمكان  D. Gaelle فحسب

أساسية لتحقيق االتصال والتميز يف السوق التنافسية، مدام أن معظم املؤسسات يعرضون نفس اخلدمات، 
ونفس السلع ونفس املتع، إال أن التميز احلقيقي والتموقع يف جمال العرض يقومان على أساس احمليط املادي 

 B.Borjaي اليت يعم املكان، فيمكن تعريف التصميم حسب وبالضبط على ذلك التصميم الداخل

التصميم (تقنية ميكن أن تستعمل يف آن واحد كاستراتيجية اتصال "على أنه  )B.Mozota )1990و
  ).غالف وتصميم املنتج(وأيضا كاستراتيجية لتطوير املنتجات ) اجلرافيكي للمحيط
 Olinsوحسب  Aubert –Gamet (1996)ونقال عن Temesse kBehi (2008)فنقال عن 

فشركات الطريان والبنوك وشركات النفط، مثلها مثل العديد من شركات اخلدمات، تدرك جيدا " (1978)
أا ال ختتلف كثريا فيما بينها فيما خيص مفهوم العروض املقدمة، فهي تبيع نفس املنتجات وبنفس األسعار، إال 

يف شخصيتها الطريقة اليت ريان وأخرى، بنك بالنسبة آلخر قائمة شركة طأن السمة األساسية اليت تفرق بني 
  .2"تقدم ا نفسها للزبائن وكذلك هويتها، والذي ميكن حتقيقه باستعمال عناصر ملموسة

فاالهتمام باالتصاالت اهلوياتية ألماكن البيع وأماكن اخلدمات شهد منعرجا منذ السنوات التسعينيات 
)1990 Morace(،  فاملستهلك احلديث يسعى إىل جتارب ممتعة واجتماعية واليت تكون مرهونة بالبعد اجلمايل

للعرض وبالتايل لتصميم املكان، فتصميم احمليط يسمح للمؤسسة من خلق هوية معينة ومقصودة يف ذهن 

                                                           
1
- GaëlleDechamp, Op cit, 2001. 

2 -Azza TemessekBehi, « L’influence de l’environnement physique et des interactions sociales sur la fidélité 

lorsD’une rencontre de service: application au cas de l’hôtellerie de tourisme », these pour l'obtention du 

Doctorat en sciences de gestion, décembre 2008. 
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اعتقاد  املستهلك وبالتايل خلق صورة معينة وفكرة أساسية يقوم عليها العرض وكذلك يقوم على أساسها
 .1)اخل...السرعة يف األداء، األمان، اجلودة واإلتقان(الزبون 

  ردة فعل تسويقية              هوية املؤسسة
    

 
  

  جمايل تطبيق التصميم: )8-1(شكل 
  .Gaëlle Dechampنقال عن) Burn 1995حسب (:املصدر

  .وظيفي واتصايل ومتعي: فاحمليط املادي ميثل حمورين أساسيني على مستوى وعند الفرد

جيب أن يكون احمليط املادي متماشي مع األهداف العملياتية وبالتايل يسهل عملية  :أما الوظيفي  -  أ
إنتاج اخلدمة أو السلعة وبالتايل الرفع من مستوى اإلنتاجية لكل من الطرفني العميل املقدم للخدمة والزبون 

  .باعتباره طرف مشارك يف عملية إنتاج اخلدمة وهذا حسب ما تقتضيه خاصية اخلدمات

فتصميم احمليط املادي جيب أن يكون متناسق مع هوية املؤسسة، نشاطها وصورا : اجلانب االتصايلأما 
  .اتصال معينة إستراتيجيةترغب يف نشرها من خالل  اليت

" تظاهرات مرئية وفضائية لثقافة املؤسسة"وهذا عن طريق ) الزبائن(فهذا االتصال يكون موجه لألفراد 
  .Mozota (1990)2و Borja حسب Gaelle Dechamp (2001) نقال عن

يعلقان على البعدين الوظيفي واالتصايل للمحيط  )Aubert –Gamet )1993و Hetzelفالباحثني 
ترتيب "إىل ) وظيفة تنظيمية" (ختطيط مكاين"املادي، من خالل التأكيد على أن هدف تصميم احمليط هو حتويل 

  .الوظيفة االتصالية" مكاين جسمي
املتعي الذي يسعى الزبون للحصول عليه من خالل تلك  هو ذلك اجلانب الترفيهي و: املتعي أما اجلانب

  .داخل احمليط اخلدمي أوالتجربة اليت يعيشها يف نقطة البيع 
   

                                                           
1 - Azza TemessekBehi,2008,Opcit. 
2-Brigitte Borja de Mozota,2003” Design and compétitive edge :A model for design management excellence 

inEuropean SMES, Design Management Journal. Vol 2. 

 الغالف تصميم املنتج تصميم غرافيكي تصميم احمليط
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V-1. وظائف اهلوية املكانية:  
Proshansky وal )1983(1:خمتلف وظائف اهلوية املكانية يقدمان  

الوظيفة تسمح للفرد من احلصول على جمموعة من املعلومات األولية عن إن هذه : الوظيفة الرمزية  - أ
املكان، فمن خالل خصائص املكان أو احمليط ميكن للزبون من حتديد توقعاته وما هي أيضا تلك التصرفات 

أو فبعض العناصر احمليطية ميكن أن يكون هلا تأثري عاطفي . املطلوبة منه، وبالتايل تلك األدوار االجتماعية
  .شعوري بالنسبة للزبون

نوعان من معرفة اهلوية املكانية ميكن استنباطُهما : عن  االنتظارات متطلبات املكانوظيفة للتعبري   - ب
  .من هذه الوظيفة

التفضيالت اخلاصة بالفرد اجتاه املكان فالفرد يطور بعض التوقعات  فاألوىل تشمل كل االنتظارات و
  .من هويته املكانيةواليت تشكل جزءا ال يتجزأ 

فعلى سبيل املثال، بعض األفراد يفضلون املساحات املزدمحة، يف طني البعض اآلخر يبحثون عن 
اخلصوصية، فكما يوضح الكاتب إن مصدر هذه التفضيالت متنوع ومتعدد، فهي أي التفضيالت نتيجة 

  ).Socioculturels(العوامل االجتماعية والثقافية 
الثقافة يف إدراك األفراد حمليطهم فهو يوضح إىل  تكنسيهايشري إىل األمهية اليت Hall )1984(2فالباحث 

كيفية تنوع اهلندسة املعمارية والتصميم اخلاص باحمليط الداخلي واخلارجي حسب ثقافة الفرد، فالفرنسيون 
بدون يسيجون حدائقهم أما سكان أمريكا الشمالية يتركون احلدائق ) Hall )1984حسب نفس الكاتب 

  .سياج
إىل مجيع عناصر وخصائص املوقع الالزمة لتحقيق  Hall أما النوع الثاين من املعرفة فهو يشري حسب

النشاط الذي حيدث يف ذلك املكان، يف حالة عدم تطابق البيئة املادية مع توقعات الفرد وعدم قدرا على تلبية 
وتأكيد هويته املكانية، وهذا يف حدود إىل تشخيص مكان معني ) أي فرد(توقعاته، فإنه سوف يسعى 

  .اإلمكان

                                                           
1 - R. Bruce Hull IV, Mark Lamb, Gabriela Vigo,” Place identity: symbols of self in the urban fabric” Landscape 

and Urban Planning, 28 (1994) 109-I 20 Elsevier Science B.V., Amsterdam 
2
- Halle.E (1984), Le langage silencieux, Paris, Editions du seuil. 
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يؤكدان على أن اهلوية املكانية  )al )1983و Proshanskiإنا الكاتبني : وظيفة وساطة التغيري  - ت
يت أو غري موايت يف احمليط املادي ولكن أيضا ما جيب وضعه من تسمح للفرد من حتديد ليس فقط ما هو موا

  .التشوهاتأجل احلفض أو القضاء على 
وعليه جيب أن يكون الفرد مؤهال لتقدير املهارات واملعارف واإلمكانيات املتوفرة حبوزته، إن جمموعة 

  :هذه املعارف املكونة للهوية املكانية ميكن تصنيفها إىل ثالثة أنواع
  وسائل، مهارات، (املعلومات املتعلقة باملوارد الالزمة لتحقيق التغيري داخل احمليط املادي
 ).إخل...تصرفات
  الثانية تتمثل يف األخذ بعني االعتبار لألفراد اآلخرين يف حتديد وتطبيق هذا التغيري، فسلوك هؤالء

 .األفراج هلم أثر ظاهر على احمليط املادي
  ما بني ما هو عليه أي أما املعرفة الثالثة جيب أن تسمح للفرد من ختفيض تلك الفوارق املدركة

  .ان جيب أن يكون عليهاحمليط املادي وما ك

إن جمموعة العناصر املكونة للهوية املكانية تسمح للفرد من احلكم إذا كان احمليط : وظيفة الدفاع  - ث
، فالفرد يكتسب جتارب مقاومة املخاطر )شخصيته(املادي الذي يتواجد فيه قد يضع هويته الشخصية يف خطر 

 .مج الذاتية وهذا دف السيطرة على البيئة املاديةوالتغريات احمليطة به وهذا من خالل تطوير بعض الربا

V-2. 1990(حسب الباحث  :احمليط املادي و تأثري على التجربة االستهالكية Dubois(1 " حنن
أي جيب األخذ بعني االعتبار تنامي العوامل الظرفية اليت تكون حميطة بوضعية " اآلن يف الفترة الوضعية

  .االستهالك واليت من شأا أن تؤثر فيها بطريقة إجيابية أو سلبية
، حيث أنه يغري من سلوكيات استهالكه "حرباء"إن هذه العوامل الظرفية جعلت املستهلك عبارة عن 

 ”)Belk 1975(امله بتغري العوامل الظرفية مبعىن آخر احمليط املادي الذي قد يتواجد فيه، فبالنسبة للباحث وتع
جمموعة العوامل املرتبطة بفترة االستهالك واليت تكون "إن التكلم عن الوضعية يتطلب األخذ بعني االعتبار 

احمليط املادي، : تؤثر يف سلوك املستهلكفهو يقدم مخسة عناصر موضعية من شأا أن " مكونة لفضاء معني
  .”، حتديد األدوار، البعد الزمين)للفرد(احمليط االجتماعي، احلاالت الداخلية 

                                                           
1- Dubois B (1990) un autre aspet dans l’étude du consommateur : l’approche situationnelle, Revu Française de 

gestion vol 4, n°129, p73-81. 
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 Kakkar)  موضوعي و هذا على عكس الباحثني حيدد املوقف على أساس Belk(1 1975(فالباحث 

et Lutz,1975) إجيابه"هذان الباحثان إن الوضعية تأويل ذايت ملفهوم الوضعية يف حسب  واللذين يقترحان 
  ".يف زمن معني وفضاء معلومايت معيق واليت ال تكون ثابتة) أو تعبري(داخلية 

جمال  إطارذات أمهية يف نظر املستهلك، ميكن صياغتها يف ) خدمة/سلعة(فالعوامل اليت جتعل املنتج 
P.O.S  خصائص املنتج أو اخلدمة )بني األفراد للفوارق ما(والذي حيتوي على ثالثة عناصر ميزات املستهلك ،

  .، للمتغريات الوضعية)ميزاته(
أمهية اخلدمة مرهونة بوضعية استهالكها مبعىن آخر احمليط املادي  )Richins )1983و Blochفحسب 

عنها ما يسمى باألمهية الظرفية واليت تؤثر  ناجتاالذي تقدم فيه وما حيتويه من مؤثرات موقفية وظرفية، 
  .2رورة على تكون التجربة لدى الفردبالض

ومن خالل مقاالم يؤكدون على أن  )Bonner 1980و Hansen) (Stanton ,1972(فالباحثني 
االستهالك يؤثر بدرجة كبرية على إدراك املستهلك ألمهية املنتوج اخلدمة وكذلك جودا املدركة وهذا  إطار

 .الشرائي وهذا من خالل إبراز البعد االجتماعي والشخصي هلذا االستعمال باإلطارما إذا مت مقارنته 

  )اخلدمة(املنتج وذج أمهية من: )9-1(شكل
  
 
 
 

  
  :املصدر  

 Bloch PH et M.L Richins (1983), A Theoretical Model for the study of  product Importance 

Perceptions, Journal of Marketing, 3, p69-81. 

فيها الزبون فاالهتمام باحمليط املادي أصبح يشكل حجر الزاوية يف جمال اخلدمات وخاصة تلك اليت قد يقضي 
  .وقت طويل

                                                           
1 - Belk. R.W, (1975): Situational Variables and Consumer Behavior, Journal of Consumer Research, 

December,Vol. 2, pp. 157-164. 
2-Daniel Funk, Mark Pritchard,2005”The Role Of Product Importance Type On Brand And Product Level 

Responses” ANZMAC - Conference: Consumer Behaviour PP 85-91. 

 ـلكاملستهـــــ    

ةاخلدمـ  
)احمليط(الوضعية   

ألمهية املستدامةا  

)الظرفية(األمهية املؤقتة   

 إجابة دائمة

إجابة متعلقة 

 بالنشاط
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V-1.2. فمثال التكلم قيمة معينة إن لكل حميط :القيمة االستعمالية و القيمة الرمزية للمحيط املادي ،
، )قيمة التطور والقوة(وقيمة رمزية ) احلماية من العدو(معني فله معنيني معىن أو قيمة استعمالية  عن حصن

مادي ملكان خدمي معني والذي حيتوي على صيغتني وظيفية فنفس التفكري ميكن تطبيقه على مستوى حميط 
مبعىن أنه حال ملعاين متعددة وهذا حسب مستويات اإلدراك عن املستهلك املتواجد يف مكان . وصيغة رمزية

  .اخلدمة، فالباحثني يلجؤون إىل البعد السيميائي لتفسري الفضاء التجاري وفهم حمتواه اخليايل
ماشى والتخيالت اليت يبحث عنها املستهلك وبالتايل جمموعة القيم الرمزية جيب تشكيل حميط مادي يت

حبيث جيب أن ) مكان تقدمي اخلدمة(للمكان واليت ميكن تطبيقها على احمليط املادي، فاحمليط املادي لنقطة البيع 
مة أو  الطاقم املقدم للخد(يكون احمليط املادي عبارة عن نص مقروء ومفهوم من طرف مجيع األفراد 

، ما جيعل فهم وإدراك صورة املكان سهلة يف نظر الزبائن، فاملكان هو عبارة )املستهلكني املستعملني للخدمة
والذي يكون هدفه إحساس املستهلك بالراحة واالطمئنان وبالتايل احلصول على " املرتل الصغري املناسب"عن 

  .ملتعية لذلك املكاناخلدمة اليت سوف تذكره دائما وأبدا بالقيمة الرمزية وا
) Rohmer )1977-1982و Molesفاملكان لن تكون وظيفته عملياتية ولكن كما يؤكدان الباحثان 

  .على أن املكان له أمهية فنية ومجالية، حيث ال يكون اهلم الوحيد هو تسهيل النشاط ولكن خلق املتعة واملعىن
اجلمايل والرمزي للمكان على أنه متالزم  يعتربان البعد Cupchik (1996)و Ritterfieldفالباحثان 

  .1مع املكان

V-3. يف جمال اخلدمة  التيار التجرييب: 
، حيث كان مفسرا لسلوك املستهلك والذي كان مؤهال ملعاجلة 80النموذج األساسي ظهر يف سنوات  

أجل تسخريها الختيار  نظام جلمع املعطيات ومعاجلتها من"جمموعة املعلومات اليت يتوفر عليها، فهو قائم على 
، فمواجهة الفرد ملشكلة Filser(2و Bourgeon" (احلل األمثل الختاذ قرار معني من أجل إرضاء حاجة معينة

معينة يترتب عليه البحث عن جمموعة املعلومات اليت من شأا أن تقوده إىل تقدمي تقييمات وأحكام واليت على 
  .الشراءأساسها تتخذ القرارات اخلاصة بوضعية 

   

                                                           
1-Gute Ritterfeld* and Gerald c. Cupchik, “perceptions of interior spaces” Journal of Environmental Psychology 

(1996) 16, 349–360 
2
 -Bourgeon D. et Filser M. (1995), Les apports du modèle de recherches d’expériences à l’analyse du 

comportement dans le domaine culturel : une exploration conceptuelle et méthodologique, Recherche et 

Applications en Marketing, 10, 4, 5-25 
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 النموذج التجرييب لسلوك الزبون) :10-1(شكل

  ).Bettman )1979: مصدر

ن من أهم نقائص هذا النموذج هو عدم احتواءه على احلاالت العاطفية، حيث يتم معاجلتها يف هذا لك
النشاط املعريف، " مخلَفَات"ينظرون إليها على أا تفضيالت، ما جيعل الباحثني  النموذج على أساس مواقف و

رد إن الواللذين يؤكدان أنه يف العديد من احلاالت . Markus (1982)و Zajonc وهذا ما ينتقضه الباحثني
  .الفعل العاطفي يسبق النظام املعريف عند الفرد

 Holbrookو Hirschmanوتكملة هلذا النموذج ظهر منوذج البحث عن  التجربة للباحثني 

والذي جاء خلفا لنموذج ) TEAV( والذي يندمج سلوك املستهلك من خالل مراحل مسماة بـ (1982)
)CABS.(  

  

  .لسلوك املستهلك الناتج من البحث عن التجربة منذجة:)11-1(شكل 
 : صدرامل

Holbrook M.B. et Hirschman E. (1982), The experiential aspects of consumption: consumer 

fantasies, feeling and fun, Journal of Consumer Research, 9, 132 -140 
  :هذا النموذج مركب كما يلي

 .فهي تشري إىل أحالم الفرد وختيالته): Tought(األفكار  - 
 تواإلجيابيافهي تضم كل أنواع األحاسيس، الشعور والسلوكات التعبريية ): Emotion(العاطفية  - 

 .الفيزيولوجية عند املستهلك
فعل  وردات بنشاطات تشمل جمموعة املناسبات اجلسدية والذهنية املرتبطة): Activity(النشاط  - 

 .الفرد
  .عملية االستهالكترمي إىل حكم تقييمي النهائي املقدم من طرف الفرد ): Value(القيمة  - 

االستهالك اخلاصة  تلسلوكياعل منها تلعب دور متغريات تفسريية جفإدماج ردات الفعل العاطفي 
فالتيار التجرييب يهدف إىل حتليل ردات الفعل العاطفية ، )AL 2002و Bourgeon( بالفرد وهذا حسب

  قيمة  نشاط  شعور  معرفية

 رضـى سلوك تأثري معرفيـة
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، فهي عبارة عن حتليل ذايت لوضعية االستهالك اليت تضم البعد )خدمة/سلعة(املثارة من خالل استهالك 
  .سلوك املستهلك منذجة إطاروهذا يف ) اجلمايل(، )الرمزي(

ففي "هلا معىن حمدد، ) خدمة/سلعة ( األشياء إن التفاعالت ما بني الفرد و Husserl (1976)فحسب 
  ".رييب، إن عملية االستهالك تكتسي قيمة متعية أكثر منها نفعيةهذا التيار التج إطار

هو عبارة عن مساعد منتج  )Holbrook )1982و Hirschmanهذا التيار وحسب  إطارفالفرد يف 
  .للخدمة، كما أنه متورط جسديا وعاطفيا يف عملية اإلنتاج واالستهالك، كل هذا قائم على البعد التجرييب

)Lequin 2002(  احاالت ذهنية حتتوي على "يعرف التجربة املعاشة من طرف املستهلك على أ
  ".عالقة فورية للفكر مع أشياء مركبة ذات حمتوى ذايت ونوعي

، أي )خدمة/منتج(نتيجة تفاعل ما بني الفرد وشيء معني "فيقول أن التجربة هي  )Filser 2002(أما 
واليت ، ارجي، وبالتايل مشاركة احلواس اخلمسة يف جتربة االستهالكان التجربة هي نتيجة االحتكاك بالعامل اخل

  :Holbrook 1982(1و Hischman( حسب من شأا
يسمح عامل موازي ل مماثلةأن تساهم يف تشكيل صورة ذهنية داخلية، ترمي إىل تكوين حقيقة ذاتية  - 

 .من واقعه املعاش اهلروب مستهلكلل
حمفزات عاطفية ومتعية، ال نفعية فالتجربة االستهالكية تضم كما أا مسيطر عليها من طرف  - 

جمموعة من األحاسيس واليت تعرب عن الفرح، املفاجئة، اخلوف، فاألحاسيس هي ذات طبيعة وظائفية أكثر منه 
 .نفسية

كما أا تكون جمال خيايل، فالنشاطات التجريبية قائمة على حقيقة مبنية ومرغوب فيها من طرف  - 
  وليس على أساس حقيقة موضوعية معروفة مسبقا عند املستهلكاملستهلك 

احمليط املادي والذي ميثل ( األشياءأي أن االستهالك التجرييب هو نتيجة تفاعل واحتكاكا مع نوعني من 
جتربة إجيابية أو سلبية واليت من خالهلا مصدر اخلدمة من جهة والعمالء املقدمون للخدمة ما جيعله يعيش 

سوف حيمل املستهلك على جمموعة من املعلومات الناجتة من جتربة معينة، ما جيعل املستهلك واعيا  )املواجهة(
  .بالوضعية اليت يعيشها ما يدفعه إىل إعطائها معىن معني

فحسب الباحثني ) غري موضوعية(إن جتربة االستهالك تكون ذاتية،  Filser (2002)و Sireixفحسب 
  :كما يلي األفرادإن التجربة تدرك من طرف 

                                                           
1 - Holbrook M.B. et Hirschman E. (1982)Op cit. 



 المحيط المادي للخدمة:                                                                       الفصل األول

54 
 

خضوع فردين لنفس جتربة االستهالك املوضوعية ولكن كل واحد : على مستوى ما بني األفراد - 
 .منهما ميكنه أن يعيش سيناريو استهالك خمتلف

فنفس املستهلك ميكن أن يعيش باختالف نفس وضعية االستهالك : على املستوى الداخلي لألفراد - 
 .يرتبط به يلذوهذا حسب سيناريو االستهالك ا

فإمكان اخلدمة وتقدميها يف جمال التيار التجرييب ال تصبح عبارة عن كيان موضوعي مقدر لقيمته 
  .التجارية ولكن كيان ذايت ورمزي مقدر لقيمته املتعية

فحىت تتمكن املؤسسة من خلق جتربة فعالة وإجيابية يتوجب عليها خلق حميط مادي حمفز من شأنه أن 
فاملستهلك جيب أن يتعلق بنقطة . الك ويعطيها قيمة متعية، مجالية، رمزية يف نظر املستهلكيعزز جتربة االسته

تقدمي اخلدمة عاطفيا وجسديا، فبالنسبة للجانب العاطفي يكون مكان اخلدمة كعامل آخر للهروب من الواقع، 
  .أما اجلانب اجلسدي جيب أن يكون سببا لالرتياح واالطمئنان وعدم املكايدة

عاطفة، متنعه من التفكري والتراجع بالنسبة لعملية خلق عند املستهلك "... :)Hetzel 2002(فحسب 
الشراء اليت سوف يقوم ا، فما نبيعه للمستهلك عبارة عن جتربة، معاش، لذة شراء وليس فقط شيء أو 

والوظيفي حنو التصرف اخلروج من املعىن النفعي ) خلق حميط مادي حمفز(فاهلدف من هذه العملية " خدمة
  .املتعي والرمزي لعملية الشراء

حمفز ومؤثر يف احلواس اخلمسة للفرد، والذي من شأنه أن يضع " حميط مادي"وهذا من خالل تصميم 
واملترمجة من خالل سلوكيات وردات فعل األفراد فقيمة العرض يف جمال اخلدمات مرهونة بصمته غري املرئية 

 هحيتويخلدمة من جهة أخرى فالقيمة املدركة من طرف الزبون تكون على أساس ما باحمليط املادي ومسرح ا
  .مسرح اخلدمة من حمفزات ومثريات

والذي  )Graillot )2004فمن بني العناصر املسامهة يف خلق جتربة مميزة عند املستهلك حسب الباحث 
  :1جند ما يلي" ديزين"قام بتحقيق دراسته امليدانية يف منتزه 

 .واملتمثلة يف ديكور املكان وسهولة الولوج إليه: الداخلية اهلندسة - 
 .األفراد أو باألحرى العاملني يف املنتزه والساهرين على تقدمي اخلدمة - 
  .الزائرين-التفاعل ما بني الطاقم املقدم للخدمة - 

                                                           
1 -Azza TemessekBehi,2008,Op cit. 
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يمة إن هذه العناصر الثالث تعترب أساسية يف حتقيق التجربة وجعلها ذات جودة وأيضا ذات ق
استهالكية، فاجلودة التجريبية مرهون إذا باحملفزات احلسية للمكان اإلضاءة، األلوان، الترتيب، الرائحة، 

 ,2002(الذين حيققون عملية اإلنتاج، ألنه حسب ) العمال والزبائن(االزدحام، كما هي مرهونة أيضا باألفراد 

Laderwon( " بالنسبة للمحيط الذي يشملهوقع نفسه يف مكان اخلدمة وهذا مبالزبون".  
  
 
 
  
  
 

  .العناصر املسامهة يف خلق جتربة اخلدمة: )12-1(شكل
  .Graillot 2004: املصدر

للتيار التجرييب وكيفية خلق التجربة عند املستهلك وكذلك ما هي مسامهة فمن خالل هذا العرض 
على املستوى املعريف كما هو على للعناصر املختلفة يف منذجة سلوك املستهلك املتواجد يف نقطة البيع سواء 

املقاربة املستوى العاطفي والذي يعترب كنقطة تغيري إلدراكات املستهلك ميكننا تقدمي هذا الشكل الذي يصف 
  :التجريبية لتأثري احمليط املادي على املستهلك

 
  
  
  
  

  .املقاربة التجريبية لتأثري احمليط املادي على املستهلك: )13-1( شكل
  .Azza TemessekBehi,2008,Op cit: املصدر 

وعليه ميكننا استنباط تأثري احمليط املادي على مواقف وسلوكيات املستهلك من خالل تقدمي الشكل 
  .Bitnerالتايل واملقدم من طرف الباحث 

 احمليط املادي

 العمال

 املنتج

 املستهلك

 

سل
وك

ـ
ـ

  التجربة 
 .قيمة جتريبية -
 .قيمة متعية -
 .قيمة رمزية -

 .قيمة اجتماعية -

  مستهلك
  :احلاالت العاطفية

 .اللذة -
 .اهليجان -
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  حمفـــزات
  
  
  

  مقومات مادية
  عمال

  زبائن آخرين

  مواقف  إدراكـات
سيميائي : معريف

  )تذكر(استعادة 
  

  عاطفي
  تكافؤ

  
 فيزيولوجي

Confort/Infort    

 سلـوكيات
  :األفراد

  رفض/االقتراب
 درجة النجاع

  
  تفاعل اجتماعي

  
  املدة سري
  االزدحام

  احمليط اخلدمي) : 14-1(شكل 

  :املصدر
M.J. Bitner«The impact of physical surrounding on customers and employees » Journal of 
Marketing 56 (Avril 1992) p57-71. 

VI-  املتعي و خلق التجربة اخلدماتية/احمليط الوظيفي:  
هدفه تقدمي اخلدمة وتلبية رغبات وحاجات األفراد املتواجدون يف عني املكان وبالتايل : فاحمليط الوظيفي

  )الفندق أو البنك(إىل تسهيل الغرض األساسي من حضور الفرد 
وهدفه هو تسلية وإمتاع املستهلك وجعله مطمئن ومسترخي وبالتايل دفعه للبقاء يف احمليط : احمليط املتعي

  ...واإلنفاق أكثر والعودة مستقبال
 التجربة الوظيفية والتجربة املتعية فاحمليط املادي يؤثر: وبالتايل يتكون عند املستهلك نوعني من التجارب

يظهر أن احمليط املادي للخدمة Hoffman (2002)اجلودة الفنية واجلودة الوظيفية  :ةعلى مستويني من اجلود
أا  ةيساهم يف الرفع من مستوى إدراك جودة اخلدمة وهذا من خالل التخفيض من اخلطر املدرك، وخاص

إىل جتربة معاشة فالكاتب يقترح أن املرحلة املقبلة لالقتصاد هي  املطلوبة اخلدمة حتقيقتسمح من حتويل 
  .االنتقال من اقتصاد خدمايت إىل اقتصاد جترييب واليت يلعب فيها احمليط املادي دور أساسي وجوهري

يتساءل من خالل دراسة عن سبب استعمال العطور يف مكاتب ) Maille 2005(أما بالنسبة للباحث 
ا هو أثرهم على اجلودة املدركة للخدمة، فكانت النتيجة أن تأثري العطر خيتلف باختالف الربيد الفرنسي وم

  ملدركةااخلدمة 

ورة صلا

 الذهنية
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أن هذه املصادر العطرية  Dauce (2000)وهذا ما توصل إليه الباحث . الزبائن سواء حنو اإلجياب أو السلب
  ميكن يكون له تأثري سليب على سلوك املستهلك وبالتايل على مزاجه

لخدمة يؤثر بدرجة كبرية على اإلدراكات أكثر منه على انتظارات األداء من طرف فاملزيج التسويقي ل
واحمليط املادي ) بالعمال(، إذا إن إدراك جودة اخلدمة متأثر )Richardson 1995و Hutton(اخلدمة 
، فاملستهلك املقتين للخدمة ال يكون قادر على )Olivier 1994و Gronroos 1982 ،Rust(للخدمة 

  .ما بني املكونات امللموسة التمييز
 Turley(إن العناصر املادية واحمليطية ميكن أن تشكل تأثريا قويا على سلوك املستهلك ومواقفه 

جتربة يف جمال العناصر املكونة للمحيط فإن الباحثني  60، ففي عرض جديد لستني Milliman 2000(1و
Turley وMilliman)2000( يؤكدون على أن كل من هذه األحباث أثبتت وجود عالقة إحصائية معتربة ،

ما بني العناصر احمليط املادي، سلوك الشراء،فعلى أساس هذه االختبارات أن أثر احمليط البيعي بالتجزئة على 
ع من هذا اال يضم عدد متنو إطارسلوك املستهلك يكون قوي ومتني، كما أنه يؤكدان على أن البحث يف 

  .املتغريات املستقلة والتابعة
ومن خالل دراستهم قاموا بتحديد عدد متنوع من  )Milliman)2000و Turleyفالباحثان 

السلوكيات واليت يكون بإمكان البائعني التأثري عليها وهذا من خالل استعمال تلك العوامل املكونة للمحيط 
  :املادي مثل

، Schewe ،1994و Gulas(ؤثر على املبيعات يف املركز التجاري التنويع يف نوع املوسيقى واإليقاع ي"

Herrington وCapella 1996 ،Milliman 1982( ،الشراء االندفاعي يف املتاجر الكبري ،)Yalch 
املبيعات يف املطاعم  ،)al 1997و Hui(عاطفية خالل االنتظار يف البنك  إجابة، )Spangenberg ،1990و
)1986 Milliman.(  

يؤكدان أن تواجد رائحة  ellen ((1999)و Bone( ما بينته إحدى الدراسات موعة األبيات وهذا
طيبة يف حميط مادي ملتجر معني من شأا أن تثري ردات فعل معرفة وعاطفية إجيابية يف سلوك املستهلك 

)Spangenberg وal 1996( 2"ما يؤدي إىل التعبري احلقيقي يف سلوك املستهلك.  

                                                           
1-Turley LW, Milliman RE. Atmospheric effects on shopping behavior: areview of the experimental evidence. J 

Bus Res 2000;49:193– 211 
2 -Azza TemessekBehi,2008,Op cit,P.68. 
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 ةالفرد مثل أثر اإلضاء تسلوكياو إجاباتكما هناك أمثلة عن تلك التأثريات لعوامل احمليط املادي على 
، باإلضافة إىل أثر احمليط )Burns 1996و Smith(على عدد األشياء املقتناة أثر ترتيب احملل على إدراك السعر 

  .املواقف أثر االزدحام علىعلى السلوك فإن احمليط البيعي له أثر على جمموعة من املشاعر و
ملعيار احمليط ونتيجة إدراك  التكيفاتفالفرد يطور سلوكيات معينة واليت تكون نتيجة جمموعة من 

  .شخصي واليت تعرب عن ما يعيشه الفرد
، فهو يعين كيفية قيام الفرد بترتيب )Fischer 1992 ،1997(فالتوافق هو مفهوم مت تقدميه من طرف 

يعرب عن عالقته املميزة باملكان والذي يتواجد به ولو  )Coquilles( )قوقعه شخصية(وجعل منه وحتديد احمليط 
بشكل مؤقت، وبصفة أخرى ميكن القول أن الفرد سوف حياول امتالك فضاء معني من حلظة امتالكه ليجعله 

 ).جسدية Appropriation(و) Montale(ملكه اخلاص هناك نوعني من االمتالكات 
 

 
 
 
 

   



 المحيط المادي للخدمة:                                                                       الفصل األول

59 
 

  : امتةاخل
اليت قد يلعبها احمليط املادي يف حتقيق اخلدمة  األدوارلقد حاولنا من خالل هذا الفرع تبيني خمتلف 

واليت ختلق عند الزبون رد فعل  املتعيةالعوامل اجلمالية، العوامل احمليطة : بشكل عام ،فاحمليط املادي مكون من
االستهالكية اليت قد يسعى الزبون لعيشها، فحسب معريف وشعوري من شأنه أن يؤثر يف مستوى التجربة (
)2002 Hetzel( أن ظاهرة التجربة االستهالكية ميكنها أن تعطي للتسويق طبيعة مميزة ميكن تسميتها ،
، والذي يربز الدور األساسي الذي جيب أن تلعبه املؤسسة يف خلق التجربة وهذا باستعمال "التسويق التجرييب"

، فحسب نفس املوضعيةج متعدد احلواس، إضفاء الصيغة املسرحية على نقطة البيع، : أدوات متنوعة مثل
ما يباع يف املتاجر أو الوكاالت، مل يعد قائما على السلع أو اخلدمات ولكن كل : "Hetzel (2002)الكاتب 

  .احمليط الداخلي واخلارجي املدرك من طرف املستهلك
مترابطة فيما بينها، قائمة على التناسق والتفاعل يف اجتاه واحد مكون من أربعة أبعاد  إن احمليط املادي

 دف خلق جتربة استهالك إجيابية يف ذهن الزبون وجعله يعيش ثانية بثانية وحلظة بلحظة عملية خلق اخلدمة
 .البعد العالقايت، البعد الشعوري، البعد املادي و البعد املعريف  :واملتمثلة يف
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  الطاقم الخدمي المقدم للخدمة

I. العالقة التفاعلية بني املؤسسة اخلدمية و الزبون  

II. خصائص العميل املقدم للخدمة 

III. مقاربة تصنيفية لنظريات العالقات التبادلية  

IV. أبعاد عالقة الزبون  

V. خصائص عالقة  الزبون 

VI. عميل مقدم اخلدمة/زبون( القواعد احلاكمة لعالقة:( 

VII. مكونات مسامهة الزبون يف اخلدمة 

VIII. حوافز ودوافع العالقات الشخصية  

  



 الفصل الثاني                                                                                        طاقم الخدمة 

60 
 

  :قدمةم

إال يف ضوء فهم وتشخيص  الشكل فعبيف واقع األمر ال جيوز تصميم نظام خدمة و إدارته وتنفيذه 
العالقات التفاعلية بني املؤسسة و املتمثلة مبورد اخلدمة أو الطاقم اخلدمة واألفراد املستفيدين من هذه اخلدمة 

  ،)الزبائن (

(Lovelock.Wirtz.Lapert, 2009)  أن كل فرد هنا له قصة معاشه مع مؤسسة خدمية معينة
هذه القصص فيمكنهم العمال أن يتقمصوا ادوار فاشلة تشوا عدم فالعمال يكونون يف معظم األحيان مصدر ،

املسؤولية و الالمباالة كما ميكنهم أن يتقمصوا دور مليء باالهتمام و املسؤولية و الفعالية، فاملؤسسة تدرك 
فاألفراد  .1متاما أن األفراد املقدمني للخدمة يشكلون أول مصدر يف حتقيق وفاء الزبائن و حتقيق رحبية املؤسسة

فال  ،معه يف تقدمي اخلدمة ةاملقدمني للخدمة يشكلون العمود األساسي الثاين وهذا بعد احمليط امللموس أو موازا
  .فهناك عالقة تكامل بني الطرفني (Aggr Baker)وجود للمحيط بدون األفراد والعكس صحيح 

أن الفرد يعيش يف  ةالزاوية وخاصإن عدم ملموسية اخلدمة جيعل من عنصر التفاعل و العالقة حجر 
  .جمتمع مليء بالعالقات و التفاعالت االجيابية و السلبية

فمن وجهة نظر الزبون إن التفاعل مع مقدم اخلدمة هو يف غالبية األمر العنصر األكثر أمهية يف جممل 
ساسيان لالختالف عن أما من وجهة نظر املؤسسة فمستوى اخلدمة و طريقة تقدميها يعتربان مصدران أ ،اخلدمة

املناقشني وحتقيق امليزة التنافسية و أيضا إن قوة العالقة اليت تربط الزبون و العمال للمقدمني للخدمة هو يف 
  .غالب األمر عامل للوفاء

  :وعلى أساس هذا الصدد ميكن القول أن األفراد املقدمني للخدمة

ئية من جمموع اخلدمة املقدمة واليت حيددون فهم عبارة عن العنصر األكثر مر: جزء مهم من اإلنتاج*
  .جودا الكلية

  .فهم ميثلون املؤسسة وهذا من وجهة الزبون الذي يعتربهم املؤسسة :مؤسسة اخلدمة*

                                                           
 دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع.89،ص 2009محيد الطائى،بشري العالق، إدارة عمليات اخلدمة، -1
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فالعمال املقدمني للخدمة ميثلون يف غالبية األمر جزء كبري و مهم من عالقة املؤسسة،  :وهم العالمة*
  .الوفاء بالوعد املقدم للزبون فطاقم اخلدمة هو الذي حيدد درجة

التشارك، الترابط " لالنتساب"فالعالقة املشكلة ما بني الزبون و العامل املقدم للخدمة ميكن تؤويها 

 ،)مبهارام،وكفاءم(والعمال املقدمني للخدمة) الزبائن برغبام وتوقعام(وحىت التفاعل ما بني طبقتني 
  .ول يكمن يف تلبية الرغبة و االنتظار، أما الثاين هو حتقيق الربح و االستمراريةفهذا التفاعل هو ثنائي البعد األ

فالعامل املقدم للخدمة ال يكمن دوره يف تقدمي اخلدمة ولكن هي اكتشاف و استباق رغبة وحاجة 
  .الزبون دون أن يكشف عنها، حيث التفكري مثل الزبون

 ما بني الزبون و العميل املقدم للخدمة إال أنهناك ثالثة مراحل للتفاعل (Fisk, 1981) فحسب  
(Lojo et Bitran) (1998)  إيل تلك املقدمة من طرف اأضافو Fisk1ثالثة مراحل أخرى:  

وهي أول مراحل البحث عن خدمة وهذا من خالل ما يكون أمام الفرد من : التقرب من املؤسسة*
 ).مؤسسات متناقضة يف نفس امليدان(خيارات و اقتراحات 

اختيار الفرد ملؤسسة معينة من بني جمموعة املؤسسات وبالتايل الوصول و الدخول يف : الوصول*
 .اتصال األول مع احمليط املادي للمؤسسة وما يثريه من انتباه عند الفرد

وهذا من خالل التعرف على حاجة الزبون و حتديدها وهذا من خالل التفاعل املباشر : تقدير املوقف*
 .مع الزبون

 .و هو حصول الزبون على مبتغاه من املؤسسة وهي اخلدمة املتوقعة:)التقدمي(التسليم*

 .وهي مغادرة الزبون للمؤسسة مع أصل العودة املستقبلية إليها: اخلروج*

 .احلصول على املعلومات وعلى األداء املميز: التفكري*

                                                           
1-Douglas M. Stewart  2000  “Designing Robust Service Encounters” The Eli Broad Graduate School of 

Management.PP1-59 
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ما هي إال نتيجة  ).السلبية مبعىن العالقةاالجيابية أو (فالعالقة الناجحة ما بني الزبون و مقدم اخلدمة 
جمموع من التفاعالت واليت متتد عرب الزمن لتشكيل انطباعا معني يف ذهن الزبون من شأنه أن يعزز مستقبال 

  .درجة الثقة وااللتزام متبادلة ما بني الطرفني
 Leblanc)حسبانطالقا من هذا ميكن تقدمي تعريف لألفراد املقدمني للخدمة وهذا 

Nguyen,2002) :"موظف متواجد يف الواجهة األمامية للمؤسسة والذي يدخل يف اتصال مباشر مع  كل

  .1"الزبائن
  .فالعالقة اليت يبينها العميل املقدم للخدمة مع الزبون هي اليت حتدد مصري اخلدمة وجودا

I-2العالقة التفاعلية بني املؤسسة اخلدمية و الزبون:  
عبارة عن الفترة الزمنية "العالقة التفاعلية ما بني املؤسسة اخلدماتية و الفرد بأا  (Shostack)تعرف 

  ".اليت يتم من خالهلا تفاعل الزبون بشكل مباشر العمال املقدمني خلدمة
أا العالقة الشخصية املتبادلة اليت مت تطويرها بني الزبون "فيقول واصفا هلذه العالقة « Baron » أما
  ".على تقدمي اخلدمة وهذا لبلوغ مصاحل و أهداف مشتركة والقائمني

  :ثالثة أنواع من العالقات التفاعلية بني مؤسسة واألفرادShostack ويصف

أي أن الفرد  وهي عالقات مبنية على املفهوم املسا يف: العالقات التفاعلية القصرية أو البعيدة  -  أ
االنترنيت لشراء منتوج أو حلجز (يتعامل و يتفاعل مع املؤسسة و أفرادها عن طريق الربيد أو عن طريق اآللة

،والتقييم يكون على أساس عامل افتراضي ال وجود فيه للعالقات )اخل...غرفة يف فندق أو لتسجيل يف جامعة
  .الشخصية

حيث تكون هناك عالقة مباشرة و تفاعل حقيقي ما  :العالقات التفاعلية املباشرة أو الشخصية  -  ب
بني مقدم اخلدمة و الزبون، ما جعل هذه التفاعالت مليئة باملواقف التعلمية والعاطفية واليت تؤثر مباشرة على 
مستوى إدراك الفرد وتطوير للعالقة فصيغة هذه التفاعالت وتوعيتها ما بني املستهلك واحلاصل املقدم للخدمة 

 .(Gutek et al,2002)  حتدد نوايا الزبون اجتاه املؤسسة و موافقةهي اليت 

                                                           
1-Nha Nguyen, Gaston Leblanc, (2002) "Contact personnel, physical environment and the perceived corporate 

image of intangible services by new clients", International Journal of Service Industry Management, Vol. 13 Iss: 

3, pp.242 - 262 
  .محيد الطائي،بشري العالق، مذكور آنفا -2
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حتصل عندما يتفاعل الفرد مع األفراد املقدمني للخدمة عن طريق : العالقات التفاعلية الغري املباشرة- ج
 .  كاالستعالم و االستشارة و االستفسار: اهلاتف

فالعالقات الثالثة تعترب كعناصر أساسية لبناء التجربة اخلدماتية االجيابية يف ذهن املستهلك وجعلها نقطة 

  ".بلحظة احلقيقة"بداية موفقة لتفعيل اخلدمة،حيث يسميها البعض 

I -1. تتطلب بالضرورة معرفة مسبقة ما بني املؤسسة و الزبون العالقات التفاعلية ال:  

نوع "واملستفيد بأا )الطاقم املقدم للخدمة(وزمالؤه العالقة ما بني املؤسسة اخلدمة Czepie  يصف

فهي مرحلة احلصول األوىل على . حيث حتصل هذه العالقة يف إطار من القيود واحملددات "من عالقة الغرباء
  ".العالقة مستقيالاخلدمة أي للعميل املقدم للخدمة والفرد الراغب يف اخلدمة ينويان االستمرار يف هذه 

تعين عدم امتالك العامل املقدم للخدمة أي معلومة أساسية Czepiel  من طرف غرباءفاستعمال كلمة 
ما بني الطرفني فالزبون ميكنه التعامل مستقبال مع أي فرد آخر مقدم ) عدم وجود عالقة محيمية(عن الفرد

نظر الزبون متساوون وال يوجد أي خاصية  للخدمة ويف نفس املؤسسة وهذا دون املبادالت، فالعمال يف
،فالزبون لن يلتزم يف )اخل...كتشكل عالقة صداقة بني الطرفني، أو عالقة ثقة(متيزهم عن بعضهم البعض

  .املعريف و الشعوري: املستقبلية مع نفس الفرد املقدم للخدمة وهذا الغياب املتغريين األساسيني هتعامالت

I -2. تفهي هذه العالقة التفاعلية اهلادفة للخدمة إن االرتباطا :)العالقاتية( ادفةالعالقات التفاعلية اهل 
بعالقة 'تكون على أساس األلفة االجتماعية واملشاعر االجيابية والعالقات احلميمية وهي ما ميكن تسميتها 

فهي عالقة مبنية على الصدق واهلدف األحادي لكال الطرفني فال وجود ملعىن اخلسارة ولكن هناك ' اخلدمة
وب فيها أو األداء املرغوب وفيه من احلصول على اخلدمة املرغ(تكامل يف الوظائف لتحقيق اهلدف املبتغى 

ابتسامة، دفع األجر ،شكر خاص(وباملقابل حصول العميل املقدم للخدمة على مكافئة حتفيزية )طرف الزبون

،ما جيعل هذه الوضعية ختتلف عن األوىل كون الفرد يعقد العزم على االستمرار يف التفاعل مع نفس )املناسب
اعالت املستقبلية، ما جيعل الزبون متعلق بالعميل املقدم للخدمة، وبالنظر إيل العميل املقدم للخدمة خالل التف

العالقة احلميمية احلقيقية واليت تكون مكونة من الكشف عن األسرار و التكلم  تبدأمرات التفاعل و التعامل 
نظر الفرد مصدر  فالعميل املقدم للخدمة يصبح يف)أفراح و أحزان(عن املباراة املاضية و املشاكل اليومية 

  .حقيقي للخدمة و نقطة حصوله عليها املستحيل أن يتعامل مع آخر مستقبال
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I -3. العالقة التفاعلية املوحدة : 
إن هذا النوع من العالقات التفاعلية املوحدة هي يف حقيقة األمر عالقة خدماتية ما بني العميل و مقدم 

اليت يقوم ا الزبون إىل املؤسسة اخلدمية للحصول على اخلدمة اخلدمة لكن ما مييزها هو مستويات الزيارات 
مع عدم التركيز على الفرد املقدم للخدمة، هذه العالقة ختضع لقانون اجلماعة أي أن الزبائن يظنون أن املؤسسة 

مل، ختص كل واحد منهم بطريقة تعامل وتقدمي خدمة معينة إال انه يف حقيقة األمر مجيعهم يتلقون نفس التعا
فاالهتمام األكرب ال يتركز على العميل املقدم للخدمة وهذا بسبب وحدانية طريقة اخلدمة ولكن يكون قائم 

  .على املنظمة ككل
فان العالقة التفاعلية املوحدة،هي يف جممل األمر عبارة عن " ( Gutek et al,1999)فحسب الباحثة 

عن  تقوم مابني العميل املقدم للخدمة و الزبون حبيث يكون كال الطرفني غريبني تطلب للخدمة مادام
  .1بعضهما البعض،ولكن جيمعهم مكان ألفة موحد و مستوى تردد كبري على املؤسسة املقدمة للخدمة

وعليه من خالل البحث يف األدبيات اليت تناولت موضوع العميل املقدم للخدمة نستطيع تقدمي ثالثة 
تدريس تسيري العميل املقدم للخدمة ضمن سياق جودة اخلدمات وبالتايل على مستوى رضى ووفاء  حماور

 Putting the"هارفارد بزنس يف مقاهلم املعنون 'وزمالئه من مدرسة  Heskelt الزبون وهذا ما يؤكده

service Profit chain towork "2، م وإنتاجيتهم فالباحثني يظهرون انه كيف ميكن لرضى العمال ووفائه
  :كما جند أعمال أخرى نتمثل يف،أن تؤثر على قيمة اخلدمة ووفاء الزبائن

 .تأثري القدرات التسيريية على سلوك وموقف العميل املقدم للخدمة - 
 .العالقة بني خمتلف السلوكيات ومواقف التحليل املقدم للخدمة - 
ومواقف العميل املقدم للخدمة وتقييم وأخريا تلك اليت تتطرق إيل دراسة العالقة ما بني السلوك  - 

 ).(Hartline.Ferrell,1996  جودة اخلدمة من طرف الزبون

II- خصائص العميل املقدم للخدمة: 

إن العميل املقدم للخدمة وعلى عكس األفراد الذين ينتجون سلع ملموسة،فهو على اتصال دائم مع 
 ,Schneiderالزبون مع التأكيد على العالقة احلميمية اليت تربط رضى العمال ورضى الزبائن حسب أعمال 

                                                           
1-Barbara A Gutek, « The social psychology of service interactions”, journal of social Issues,Vol.55,No.3, 

1999,pp.603-617. 
2-Lovelock c.Wirtz.J,lapert.D 2004,Op cit P 327. 
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Benjamin; Bowen, Davide )1985(، املالئم للحصول على املؤسسة توفري اجلو  وبالتايل يتحتم على
  .1العالية و التفاعالت االجيابية تامليزات و املرد وديا

فالعميل املقدم للخدمة هو عبارة عن وسيط مابني احمليط الداخلي للمؤسسة واحمليط اخلارجي فهو يعمل "

األهم أي  املؤسسة،ما يسمح له بنقل املعلومات من العامل اخلارجي إيل العامل الداخلي والعكس هو حدودعلى 
للخدمة  م،فمهمة العميل املقد)حنو الزبون النهائي(نقل املعلومات و التوصيات من داخل املؤسسة إىل خارجها 

ال يف عملية ،فيجب عليه افراح الزبون كما جيب عليه أن يكون سريعا وفععملياتية وتسويقيةهي يف آن واحد 
  ".جودة اخلدمة،اإلنتاجية و البيع املسؤولية عن:التنفيذ،حيث أن البعض ينسب إليه مهام

  :ومن اخلصائص املميزة للعميل املقدم للخدمة و اليت كانت حمور العديد من الدراسات والنقاشات جند
وكذلك أن يتميز بالطاقة  (Boshoff,1999) متخصص يف التأثري االجيايب على جودة اخلدمة املقدمة

املصداقية واألمان،  (Baker 1986) اخلارجي احلسن واجلميلاملظهر  ،(Boshoff,1999)2املواقف االجيابيةو
املعرفة  ،(Johnston,1987) (1987) (Boshoff,1999) فال وجود للشك والريبة خالل تقدمي اخلدمة

 (Shamdesani, 2000) (Burgers, 2000) رغباته احلقيقية للزبون وعدم الوقوف ضد تيار الزبون

(Balakishnam)
 امتالك(Ulga,2003- Jun.cai,2001) ن أن يكون حتت تصرف الزبو  وحاجاته 3

امل ـاآلداب وا(Pashley,1996- Hartline. Ferell, 1999)، مـال والتكلـوع االتصـن  

(Boshloff,1999)، 4األمان (1985.Parasurman. Berry. Zeithaml)  والتنشيط للعالقة وجمال تقدمي
فهذه اخلصائص جيب أن تتوفر يف  ،(Ferreli. Hartline.1996)  احلماس ،(Johnston,1997)اخلدمة 

  5.العميل املقدم للخدمة ألنه يعترب نقطة قرار مهمة يف عودة الزبون أوال
إن الطريقة اليت تقدم ا اخلدمة ميكن أن تعترب ثانوية "(Eiglier. Langeard,1994)فحسب الباحثني 

فخالل صريورة عملية تقدمي اخلدمة يقوم الزبون  ءالنهائية، حيث أن يف حقيقة األمر هي ال شيبالنسبة للنتائج 

                                                           
1  - Schneider, Benjamin; Bowen, David E.Employee and customer perceptions of service in banks: Replication 

and extension. Journal of Applied Psychology, Vol 70(3), Aug 1985, 423-433. 
2 - Qing Cong,2008, “A Research on the Structure of Customer’s Service Recovery Expectation”, International 

Journal of Business and Management, International Journal of Business and Management,Vol.10 
3-T. Ramayah, Jasmine Yeap Ai Leen,”what drives relationship quality? a study of two retail clothing stores”, 

Journal of the Asian Academy of Applied Business (2013) 2, 1, 33-43 
4-

Zeithaml, V. A., Berry, L. L & Parasuraman, A. (1996).The behavioral consequences of service quality. 

Journal of Marketing, 60, 31–46. 
5-

Lovelock wirtz. J.lapert.D 2004.Op cit ,p 327. 



 الفصل الثاني                                                                                        طاقم الخدمة 

66 
 

، فالزبون يقيم "يستحيل عن طريق الوعي أو الالوعي رموز يقوم بنسبها إيل جتربته الشاملة فيما خيص اخلدمة
  .لعميل املقدم للخدمةأداء اخلدمة على أساس جمموعة اإلشارات و الرموز و اإلحياءات اليت يبديها ا

II -1. العمل العاطفي: 
 Arlie »للباحث"  The Managed heart" ظهر وألول مرة يف كتاب"إن مصطلح العمل العاطفي 

hoschild »،  فالعمل العاطفي عندما تكون هناك تباعد مابني شعور العميل 'بركلي كاليفورنيا'أستاذ جبامعة،
من املفترض أن يبديها ) احلركات و الكلمات،التعبري الوجهي(عنها عن طريق املقدم للخدمة و العاطفة املعرب 

  ،1يكون مطمئن،شفوق،ومتواضع: اجتاه الزبون املتواجد يف مكان اخلدمة
يف حالة عدم إحساس العميل ذه املشاعر، جيب عليه أن ال يبدي شعوره احلقيقي، حىت ال جيرح شعور 

و الظنون  ةا يف العمل العاطفي من خالل غمره الزبون باألحاسيس االجيابيالزبون، فعلى العميل أن يكون ماهر
  .املباشرة

فاالبتسامة احلقيقية يف وجه الزبون تفتح عدة أفاق، فهي عالمة للخري و األمان و التواضع الذي يسعى 
  .الزبون للحصول عليه من دون عناء وال انتظار

الزبون والعميل املقدم للخدمة، املؤسسة : الثة تفاعالتفالعالقة يف جمال اخلدمات قائمة على أساس ث

، فلهذه العالقات و التفاعالت ما بني العميل املقدم للخدمة والزبون هلا أثر على إدراك الزبون للخدمة اخلدمية
بشكل عام كما أن للمنظمة اخلدماتية أثر على إدراك الزبون للمستوى العام للخدمة وبالتايل ارتفاع حظوظ 
وفائه هلذه املنظمة، ألنه كما هو معلوم املنظمات أو املؤسسات املقدمة للخدمة تبقى و تدوم ولكن األفراد 

 .العاملني ا يزولون و يتجددون

III- مقاربة تصنيفية لنظريات العالقات التبادلية:  
ر املقاربة من خالل دراسة أدبية حول النظريات التسويقية، جند تطورين أساسيني يقودان إيل ظهو"
  .العالقاتية

(Wilson. Moller, Paravatiyar.Sheth, 2000- Garret,1988- Garden. Sheth-Garrat. 
Sheth, 1986-Bartels, 1965)  

                                                           
1-Lovelock wirtz.J.lapert..D 2004 Op cit,p 330.  
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حيث  ومن جهة أخرى البعد الزمين للتحليل"مورد -زبون"حيث تشمل من جهة حتليل طبيعة العالقات 
  :1مرة عرب أربعة مراحل"مورد –نزبو" عالقة نإ (Jolibert. Damperat,2005)حسب

 .مرحلة التبادل الكالسيكي  - أ

 .مرحلة التبادل االقتصادي كالسيكي  - ب

 .مرحلة التفاعل املزدوج  - ت

 .مرحلة التبادل العالقايت  - ث
  البعد الزمين

    املدى القصري  املدى املتوسط و الطويل

    اقتصادي  مقاربة اقتصادية كالسيكية  ةمقاربة اقتصادية نيو كالسيكي
  اقتصادي واجتماعي  مقاربة االزدواجية  مقاربة عالقتيه  التحليل طبيعة

  تصنيف املقاربات النظرية لعالقات التبادل):1-2(جدول
 ,Damperat M. et Jolibert A. (2005)حسب:املصدر

III - 1. املقاربة التبادلية:  

III - 1.1 .املقاربة االقتصادية الكالسيكية: 
الكالسيكية فان الدراسة تتركز علي سريورة التبادل االقتصادي والذي يف إطار النظرية االقتصادية 

فالتبادالت أو العمليات واألفراد يف إطار  ،يتمحور حول مصطلح التبادل وحتت فرضية املنافسة احلرة والتامة
ساس تبادل هذا املقاربة يكونون مستقلني عن بعضهم البعض، فالعالقة ما بني املورد و الزبون ينظر إليها على أ

  .للسلع، فالصبغة العالقاتية غائبة متاما

   

                                                           
1-Damperat M.et Jolibert A. (2005), La Satisfaction Interpersonnelle De L’acheteur Professionnel: 

Nature,Déterminants Et Conséquences, Actes Du XXI° Congrès AFM – 18-20 Mai 2005 - Nancy 
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III -2.1. هذه املقاربة جتد جذورها يف مدرسة التكاليف التبادلية :املقاربة النيوكالسيكية 

(Williamson,1979-1985)1،  هذه املدرسة تشكك يف صحة فرضية املنافسة احلرة والعادلة وتدخل
  .األفراد املتواجدين يف سوق معينةمفهوم التسلسل أو الترتيب ما بني 

،أي حتت شكل )فترات زمنية(يف إطار هذه املقاربة، إن عالقة التبادل ميكن دجمها يف اإلطار الزمين
أي استعمال الفترات الشرائية ،تبادالت دقيقة متتالية، حيث أا تقود إيل مستوى أعلى من املنفعة جلميع األفراد

  .والعالقايت ليسا مدجمني ضمن هذا التحليل وكذلك غياب ملفهوم الثقةالتكرارية، البعد االجتماعي 

III -2. قدم 1965سنة : ملقاربة العالقاتيةاBartels    تساؤل حول طبيعة التسويق والنظر إليه على انه
  .اال االجتماعي

III -1.2.2املقاربة املزدوجة أو التفاعلية: 
بنموذجها  (IMP) بنموذجها املزدوج و املدرسة األوروبية (ISBM) إن املدرستني الشمال أمريكية

عالت التفاعلي وضعتا حدا لتلك النقائص اليت أظهرا املقاربتني السابقتني، فلقد تركزت أحباثهما على التفا
 ،(Johnstonet Bonoma,1977- Zeltmans Hakansson,1982): من روادها جند ،االجتماعية وما هي جمرياا

حيث جند أساسها يف  ،(Kelley.Thibault,1959)على نظريات التبادل االجتماعي فهي تقوم 
، "يعترب التبادل ما بني األفراد عبارة عن تبادل لسلع مادية وغري مادية"والذي  Homans(1974) تعريف

على أمهية تبادل اخلدمة والتبادل االجتماعي، يركز Homans (1974)  نإفباستعماله املصطلح الغري مادي ف

  La،املعنيني بعملية التبادل مع أخد كعينة حتليل ازدواجية"ما بني األفراد"فضمن املقاربة جند االهتمام ببعد 

dyade )بائع- مشتري(  

III -2.2 .ملقاربة العالقاتيةا: 
عالقات طويلة املدى وهذا لضمان حماولة املؤسسات االلتزام يف  Arndtأكد  1979انطالقا من سنة 

شريون إىل عالقة تبادل ال تتوقف عند أول عملية بيع ي(Levilt,1983 - Dwyer et al,1987)  أمامنوها،

على عكس التبادالت الدقيقة املتتالية،حيث أن  "عالقة التبادل املستمرة"ولكن هي عبارة عن بداية ملفهوم 

                                                           
1-Craig Freedman, “Williamson’s Back Door: Transaction Costs and the Efficient Firm”, History of Economics 

Review PP109-117 
2-Karen.S  Cook, Eric Rice, 2003“Social exchange theory” Handbook of social psychology, edited by jhon 

delamater.Kluwer academic/plenum publisher New York. 
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التوجه التباديل مع درجة ضعيفة للتبادل  :تواجد استمرارية،فمن جهةيؤكد على   (Ganesan,1994)الباحث
  1.املستقبلي ومن اجلهة األخرى التوجه العالقايت مع توقع كبري للتفاعل املستقبلي

IV-أبعاد عالقة الزبون:  

انطالقا من أدبيات التسويق وعلم االجتماع ميكن تقطيع مفهوم العالقة إيل ثالثة أبعاد واليت تتمثل 
  :فمايلي

 االجتماعية(قرب الصلة.( 
 القرب االجتماعي. 
 القرب العمليايت. 

  أبعاد عالقة الزبون
  خصائص العالقات بطبيعة العالقات  خصائص متعلقة بتركيبة العالقات

  قرب وظيفي  قرب اجتماعي  قرب العالقة الصلة
كثافة التبادالت مدعمة بسهولة الترددات 

  والعالقات
االجتماعية مدعم بالطبع كثافة العالقة 

  اجيايب واحلسن العالقة
كثافة العالقة الوظيفة مدعمة بدرجة 

  التأقلم والتنسيق املتعلق باملهمة
  أبعاد عالقة الزبون:يلخص ) 2-2(جدول

  من إعداد الطالب : املصدر

IV -1. قرب الصلة: 
فمعايري قرب العالقة تتمثل يف نسبة قرب العالقة تتمثل يف كثافة التبادالت ما بني الزبون واملورد 

 أما (Cannon Doney,1997) ترددات االتصاالت املتعلقة بالعمل و العالقات االجتماعية وهذا  حسب
(Crosby et al,1990)  اا البائع مع "يعرفان ترددات االتصاالت الشخصية على أ ترددات اليت يتصل

فهي  (Maud. Damperat,1999) فحسب ،عملي أو شخصيالزبون بطريقة مباشرة أو غري مباشرة دف 
تتمثل يف اجلهود املبذولة من طرف البائع للحفاظ على مسار اتصال مفتوح مع الزبون وتأكيده على التزامه 

  .2على املدى الطويل" مورد-زبون"بالعالقة،قرب العالقة أو الصلة هي حمدد مهم للحفاظ على العالقة 

                                                           
1
- Maud Damperat 1999,« les Approches de la Relation client évolution et natureles approches de la relation 

client:évolution et nature »,1eres journées de recherche en marketing iris l iae de lyon, 4 et 5 avril 2005."  
2-Maud d Damperat 1999,Op cit,P.8. 
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تسمح من رفع مستوى تبادل املعلومات والتخفيض  (Lengel. Daft,1986) مستوى ترددات حسب
) الزبون(من نسبه االام والغموض اليت قد تشوب العالقة،كما أا تسمح من االستجابة إلنتظارات الفرد 

ا إن األمهية اليت تؤثر  ،(Leutheusser,1997)بطريقة فعالة واجيابية و الرفع من جودة العالقة فنقال عن 
ترددات االتصاالت على العالقة قائمة على انتظارات الزبون اجتاه األدوار اليت سوف يتقمصها البائع أو مقدم 

  .1اخلدمة

IV -2 .القرب االجتماعي: 
ونعين ا احملتوى االجتماعي لعالقة الزبون،حيث تتمثل يف تقدير الشخصي للزبون اجتاه البعد 

فهي حتتوى على قدر كبري من العاطفة فالظرافة و اللطف الذي يتمتع به العميل للخدمة  االجتماعي للتبادل،
يعتربان معيارين مهمني لتقييم العالقة واخلدمة ككل، فالقرب االجتماعي له تأثري قوى واجيايب على ثقة الزبون 

،كما انه يؤثر على مستوى الرضي والتوجه إيل املدى الطويل على Cannon.Doney (1997)حسب 

 .2(Dwyer et al,1987) (Boles et al,2000) (Crosby et al,19990) حسبمستوى العالقات وهذا 

IV -3 .القرب الوظيفي: 
املوضوع يتمثل يف كثافة العالقة التنظيمية ما بني الزبون واملورد وهو مرهون بدرجة التكيف و التناسق 

لتحقيق نشاط معني أو خدمة معينة، هذا التناسق لتحقيق هذا اهلدف ميكن تفعيله من خالل تطبيق نظرية 
فالقرب الوظيفي يقوم على مفهوم التضامن يف جمال العمل . األدوار اليت سوف نتطرق إليها يف البند املوايل

ما جيعل الزبون يساهم يف عملية   عملية اإلنتاج،وهذا من حيث النية املتبادلة والتعاون يف حتقيق االندماج يف
، Brown(1996) عنونقال  3Anne Julien فحسب  (Co-producteur)إنتاج اخلدمة مساعد منتج،

لسلوك العالقايت يف اخلدمة،فالقرب الوظيفي تعترب مهمة يف العالقات  فهو يعترب التضامن كأحد العناصر املشكلة

والذي يتمثل يف احلاجة " الوقت املناسب"قوي  واملرهونة بالطريقة املسماة يف اليت تتميز بارتباط تالزمي
والرغبة القوية للزبون يف طلب اخلدمة إال أن املؤسسة تفشل يف تقدمي هذه اخلدمة ما يؤدي به إيل عدم الرضي 

 4 .(Paiers.Hansen.Swan.1997)نقال عن   Maud Damperat حسب

                                                           
1-Devon Johnson, Kent Grayson,” Cognitive and affective trust in service relationships”, Journal of Business 

Research 58 (2005) 500– 507 
2 -Aida Matri Ben JemaaةNadine Tournois"Toward A Trustful B To B Relationship" International Journal of 

Business and Management, Vol. 4, No. 10 
3
-Anne JULIEN ; « Marketing direct et relation client », édition: Demos ; 2004 

4-Maud Damperat , 1999Op cit,p 9. 



 الفصل الثاني                                                                                        طاقم الخدمة 

71 
 

V- خصائص عالقة  الزبون: 

V-1. إن العالقة اليت تربط العميل املقدم للخدمة والزبون قائمة على : املتعلقني بالعالقة األطراف
إن هذا التبادل  ،Damperat Maud فحسب فكرة أساسية وهي التبادل والذي يشمل األشياء واألفراد،

وهذا سببه  ا بني األفراد،كما أا تتطلب عدة تبادالت وتفاعالت م النقود، املعلومات، يشمل السلع األساسية،
نقال عن  Damperatفحسب  واحد هو ارتباط معظم النشاطات اخلدماتية بالطرف املقدم هلا،

(Mummalanen,1999)  أن طبيعة النتائج املتوقعة وكذلك تقارب منفعة كال الطرفني ميكن أن تكون
خمتلفة وهذا ما يؤدي إيل تنوع كبري لطريقة التفاعل ودرجة كثافة العالقة، فهذه  العالقة ميكن أن تقوم على 

هاذين  فكال من ).العالقة العميل املقدم للخدمة(مستوى فرديواألخر  مستوى مؤسسايت:مستويني أحدمها
املستويني ال يقل أمهية عن األخر فهناك تكامل وتداخل يف حتقيق الرضى الكلي للخدمة من خالل  تفاعل 
املستوى املؤسسايت وهو عالقة الفرد باملؤسسة أو عالمة املؤسسة أو احمليط املادي للمؤسسة،مع املستوى 

ؤسسة والذين يدخلون يف اتصال مباشر مع الفردي الذي يقوم على مؤهالت و كفاءات األفراد العاملني يف امل
  . 1الزبون

تلك العالقة التفاعلية اليت تتكون مابني الطرفني وهذا  فاحلجر األساسي يف جمال اخلدمات قائم على
إلنتاج اخلدمة وتقدير النتائج من طرف الزبون والثبات على هذه العالقة ملدى أطول، فال ميكن حتقيق 

والذي يعمل على تطوير العالقة وحتقيق رضى . واخلطط دون العميل املقدم للخدمة ةاالستراتيجيات التسويقي
 2 .(Boles et al,2000- Levilt,1983)حقيقي  

V-2. البعد الزمين للعالقة: 
إن التكلم عن البعد الزمين يعترب عنصر مهم يف دراسة العالقة،ما يفرض على املؤسسة األخذ بعني 

االجتماعية مابني املاضي واحلاضر و املستقبل وبالتايل دراسة ديناميكيتهم وتغريهم عرب االعتبار التفاعالت 
إن مفهوم العالقة االجتماعية "(Hinde,1979) (Vallerand,1994)ونقال عن  Damperat الزمن،فحسب

لبعد الزمين يف أي أن األخذ بعني االعتبار ل" تعرف على أا التفاعالت املتتالية مابني شخصني على مدى طويل
 إن الطريقة اليت يتصرف ا الفرد ،(Burchell. Fraser, 2001) مفهوم العالقة يعترب أساسي فحسب

مستقبل ) تبين(خالل تفاعل معني مع العميل املقدم للخدمة مرهونة بالعالقات املاضية وهي شرطية  )الزبون(

                                                           
1-Maud Damperat , 1999Op.cit., 10. 
2-Maud Damperat , 1999Op cit,P 10. 
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االعتقادات و املواقف اخلاصة بالزبون اجتاه مقدم  العالقة،فالعناصر املاضية للعالقة تساهم يف بناء و تطوير
اخلدمة كما أا تؤثر على قرارام الشرائية وكذلك على نيتهم الستمرارية العالقة،فدراسة العالقة اخلدماتية 

  .1جيب عدم فصلها عن البعد الزمين الذي تكون قد قامت فيه"عميل مقدم اخلدمة "

V-3. اخلدماتية األطراف يف العالقة احتكاك: 
الفرد من احلالق،من ) قرابة كال الطرفني(إن العالقة اخلدماتية تتميز عن باقي العالقات التجارية بالقرب

  .الطبيب أو من مضيفة الطريان
نقال  Damperat  إن العالقات القائمة على الطابع العالئقي تتميز بتوجه قريب و أهداف نوعية موحدة

فالعالقة ال جيب أن تنحصر يف االتصال الظريف ولكن جيب أن يعترف  ا من كل  ،(Macneil,1980)عن 
-Howlett.Barnes,1998)الطرفني أا ذات امتياز خاص بالنية للمسامهني يف عملية التبادل نقال عن 

.Czepiel,1990)  حسبDamperat،  خالل فترات التفاعل، كل عالقة حتتوى على مسات معرفية
فقرب األطراف  ،(Hind,1997) نقال عن Damperatوعاطفية تساهم يف استمرار العالقة وتثمينها حسب 

يسمح من جعل العالقة اخلدماتية ذات طابع محيمي مبنية على الثقة االحترام و اجلدية، فالعالقة اخلدمية 
  .رارأساسها الثقة االستق

VI-   عميل مقدم اخلدمة/زبون(القواعد احلاكمة لعالقة:(  
فهم يقدمون "إن مسامهة الزبون يف اخلدمة ليست جديدة ": (Leone.Bendapudi,2003) حسب

ونقل السلع دون مساعدة أي ،أمثلة عن مسامهة الزبون يف املساحات التجارية الكبرية أين يقوم الزبون باختيار
اخلدمة ليس جبديد  إنتاج،فظاهرة طلب املؤسسة من زبائنها املسامهة يف 2"منذ الثالثيات عامل، واليت تواجدت

كانوا من السابقني يف إثارة هذا  (Parson,1948-Bernard,1956) يف جمال التسويق، فنجد أن الباحثني
  .3املوضوع

  :ت يف هذا املوضوع جندضو املقاالت اليت خا األحباثومن بني 

(Namasivayan,2003. Young.Lovelock,1979- Fitzsimmons,1985- Bowen,1986)  

  (Bateson,1985- Bitner et al,1997- Gardrey,1979) فحسب توضيح الباحثني  

                                                           
1-Maud Damperat. 1999,Opcit ,P.13. 
2-Neeli Bendapudi, Robert P. Leone (2003) Psychological Implications of Customer Participation in Co-

Production. Journal of Marketing: January 2003, Vol. 67, No. 1, pp.14-28. 
3-Loic plé « la coordination D’un Réseau de Distribution Multicanal.le cas de la Banque de Détail »Thèse de 

Doctorat.2005. p 147-150. 
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  :هناك مستويني من التفاعالت يف عالقة اخلدمة 

املقدم للخدمة و الزبون يف كالعميل  تشار(يتمثل التفاعالت الوظيفية أو العملياتية  املستوى األول - أ
  .سواء القيام ببعض النشاطات أو احلصول وبالتايل احلضور اجلسدي)خلق اخلدمة

االجتماعية وتنظيم النشاطات واليت تقوم أساس على حتديد  تفيتمثل يف التفاعال املستوى الثاين - ب
  . دمةاألدوار و املهام وبالتايل تلك السيناريوهات اليت سوف تقوم على أساس اخل

إن عملية تقدمي اخلدمة هي شبيهة إىل جتربة مسرح، فهي مبنية "   (Lovelock et al,2004)فحسب
، 1على أساس ادوار حمددة وسيناريو حمدد لضمان تقدمي اخلدمة دون أي تعقيد، فتعقيد عمليات إنتاج اخلدمات

واختالط املهام وعدم معرفة حدود كال من الطرفني يف بعض األحيان و جهل املواضيع قد يؤدي هذا غالبا إىل 
وقوع حوادث أو تصادمات قد تؤثر مباشرة على إدراك الزبون جلودة اخلدمة وبالتايل على رضاه العام والذي 

لكل "دور وسيناريو "املؤسسة حتديد  مستقبلي من تلك املؤسسة، ما حيتم على) هروب(قد يسبب له نفورا 
  . من الطرفني املتفاعلني يف اخلدمة تفاديا منها حلصول أي تصادم أو سوء تفاهم

VI - 1. الدور احملدد : 
لقد استخدم لعب الدور لغرض تطبيق مبادئ السيكولوجي االجتماعي وهذا بغرض توضيح التفاعل ما 

هذا املفهوم األفراد على أم ممثلني يتقمصون ادوار ميكن متييزها بني املنتج للخدمة و املستهلك، حيث يعترب 
عن شخصيام الذاتية و يفترض هنا بان األدوار هي نتيجة حلالة التكيف اليت حتصل من قبل اتمع و الثقافة 

  .2اليت يكون الفرد عضو فيها
 (Solomon et al,1989) "سلوك منسوب إيل وضعية اجتماعية معينة"فالدور ميكن تعريفه على انه 

جمموعة من السلوكيات و التصرفات "يعرفون الدور على انه  (Ray.Fisk.Stephen.Grove,1983) أما
واليت يتعلمها الفرد من خالل التجربة و االتصال وهذا بغرض تنفيذها من طرف الفرد خالل بعض التفاعالت 

  :تعريفه من طرفكما مت " االجتماعية وهذا دف احلصول على فعالية قصوى
(Evelyn. C Zepiel- Gutman.John- Suprenant, Solomon,1985)  

جمموعة من املؤشرات االجتماعية املركبة و االنتظارات اليت تقود تصرفات وسلوكيات األفراد وهذا "
إن هذه األدوار املوضوعية لن تكون هلا  )Lovelock.wirtz.laper,2004(نقال عن "ضمن جمال معني 

فعالية إال يف إطار  اال الذي وضعت من اجله وبوجود الطرف اآلخر يف هذا الدور، فدور الطبيب ال يكتمل 
                                                           

1 -Azza Temessek Behi,2008,Op cit. 
 113-111، ص ص 2009تسويق اخلدمات،دار كنوز املعرفة للنشر و التوزيع، 'فريد كورتل،  -2
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اخل، فهناك تكامل و تالزم لألفراد، تكامل من ...إال بوجود املريض و دور احلالق ال يكتمل إال بوجود الزبون
ر أو النشاط الذي يقوم به الفرد أما التالزم فهو مرهون بدرجة إتقان واحترام الفرد أجل حتقيق معىن للدو

بني الدور امللعوب من طرف  ما مئألدائه وكذلك درجة فهمه وإدراكه للدور املطلوب منه،أي التطابق و التال
يل لألدوار املتوقعة مقدم اخلدمة مثال والزبون و العكس صحيح، أي جيب أن يكون هناك تقاسم للمهام و بالتا
) سيناريو(أو )نص(و لردات الفعل املتوقعة، إن هذا التوقع و التنبؤ باألدوار ليس عامل الصدفة ولكن نتيجة 

والذي ميثل املراحل اليت جيب أن يتقيد ا كل )سيناريو أداء اخلدمة(أو)خريطة أداء اخلدمة(يتبعه كال الطرفني 
  .1من العميل املقدم للخدمة و الزبون

مقاطع من "فان السيناريو هو  Abelson وحسب )Lovelock.wiotz.laper,2004( فنقال عن
التصرفات و السلوكيات واليت جيب على الزبون و العمال تعلمها و إتباعها يشكل حريف خالل عملية تقدمي 

  .عامل السينمانفس ما حيصل يف  ".اخلدمة و اليت يتم استيعاا عن طريق التجربة، التكوين واالتصال
  .يظهر سري النشاطات و احلركات بالتفصيل واليت جيب على الطرفني التقيد ا- فسيناريو اخلدمة

كلما كان الزبون ذا جتربة كبرية كلما كان السيناريو سهل يف نظره، وكل تغيري ميكن أن خييف العميل 
 .2تفاهم وعدم الرضى ءاملقدم للخدمة والزبون، ما قد يؤدي إيل سو

  :السيناريو احملدد من طرف املؤسسة اخلدماتية  يتكون من جمموعةف

 .االنتظارات والتوقعات لكل األفعال والسلوكيات خالل اخلدمة  - أ

 .االنتظارات والذي من خالله يتم كل النشاطات  - ب

 .العميل املقدم للخدمة -األفراد املتواجدين –املمثلني األفراد   - ت

 .األدوار احملددة  - ث

 .من اخلدمةالنتائج املتوقعة   - ج

VI - 2. فهم الدور املنسوب من طرف املؤسسة اخلدماتية  و أثره على التجربة املعاشة:  
يف حقيقة االمر ميكن أن يكون هناك اختالف يف مستوى إدراك لتجربة اخلدمة وهذا يف ثالث حاالت 

  3 :(Abelson.Schank,1997)  وهذا حسب

                                                           
1 -Azza TemessekBehi,2008,Op cit. 
2- Lovelock.wirtz.J.lampert.D. 2004 Op cit,.p.54. 
3-Margaret W. Matlin « La cognition: Une introduction à la psychologie cognitive » De  Boeck université ,4 

éme.Edition, 1998. 
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 .عدم التحديد الدقيق لدور أحد الطرفني  - أ

 ).واجبه(أحد الطرفني وعدم معرفة ما ينتظر منه حداثة   - ب

التغيري يف السيناريو والذي يكون نتيجة خطأ أو إعاقة والذي قد يثري اخلوف وعدم الرضي عند   - ت
 .الزبون كما عند العميل املقدم للخدمة

أستاذ يف ( Bowenعلم النفس جبامعة مريلند و Schneiderفحسب البحث الذي قام به كل من 
حقيقي خلدمة قبل تقدميها، فحسب  (Avant gout)اقترحوا تقدمي للمستهلك ذوق أويل أو مسبق) املنامجنت

  (Co-production)رأيهم إن هذا يسمح للزبون من التعرف بدقة على دورهم يف املسامهة يف إنتاج اخلدمة 

فمثال بإمكان املؤسسة تقدمي مقاطع فيدو لزبائنهم من اجل التوضيح هلم دورهم يف عملية إنتاج اخلدمة وبالتايل 
نه أتفادي للخطأ وعدم الرضى، فالزبون بأي حال من األحوال مسؤول عن مستوى وجودة اخلدمة كما 

  .و ضئيلة يف إنتاج هذه اخلدمةله يد نسبة كبرية أ إنمسؤول عن جناح جتربة اخلدمة اليت يعيشها، مدام 

VII- مكونات مسامهة الزبون يف اخلدمة:  

إن الزبون يساهم على  (Eiglier,2002)تأكيدا ملا قدمه  1ونقال عن مذكرته Loie plé حسب
ميكن التكلم عن ثالثة مدخالت يساهم ا  Kleine Rodie(2000)  اإلنتاج،التوزيع أو االستهالك:مستويني

  :يلي فيماالزبون،وتتمثل 

وتتمثل يف جمموعة املعلومات اليت يقبل الزبون لتقدميها للمؤسسة، وكذلك : املدخالت الذهنية  - أ
اجلهد الفكري الذي يقوم به من اجل احلصول على اخلدمة، التعبري عن إنتظاراته توقعاته فهو يقوم بعمل فكري 

املطلوب منه وكذلك السيناريو املتوقع أن من خالل  فهم املعلومات والتنسيق بينها وكذلك فهم حقيقي للدور 
 .يقوم به

 )الوجه(اجلسد ،فهي تشمل كل جزء من جسد الزبون الشعر عند احلالق: املدخالت اجلسدية  - ب
عند خمتص التجميل، كما ميكن أن تكون هذه املدخالت عبارة أشياء مادية مثل سيارة الزبون، آلة خاصة 

 .املطلوبة أي أن املدخالت قد تكون جسدية أو ماديةبالزبون وهذا حسب طبيعة اخلدمة 

                                                           
1-Loïc plé ,2006, op.cit. 
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فهي تتمثل يف جمموعة اإلحساسات اليت يشعر ا الزبون خالل عملية إنتاج : املدخالت العاطفية  - ت
  .رض أو عدم رض،أو استهالك اخلدمة

  1:يف ليضيف مدخالت أخرى تتمث Loie pléكما أن الباحث 

سعر اخلدمة الواجب (السعر احملدد من طرف املؤسسة فهي تشمل وبكل بساطة: املدخالت املالية  - ث
 ).على الزبون تقدميه

 - ج فمسامهة الزبون يف عملية إنتاج اخلدمة يتطلب تضحية  بزمن معني، فقد : املدخالت الزمنية 
يكون زمن كبري مثل املكوث يف مطعم فخم  أويف منتجع سياحي معينة وقد تكون منخفضة أو ضعيفة 

موزع الكتروين، فهذا الوقت الذي ميضيه الزبون يف احلصول وإنتاج خدمة يدخل ضمن سحب النقود من :مثل
 تقييمه لتكاليف اخلدمة وهذا حسب

(Adams.Song,1993), (Lapert.Lovelock,1999), (Lovelock,2001). 

 - ح واليت تقوم على أساس  Gronroos (1999)استنادا ألعمال: املدخالت السلوكية أو التصرفية 
يسقطان هاذين التصنيفني على سلوك الزبون،  Kelley et al) ( التقنية واجلودة العملياتيه فإن الباحثنياجلودة 

فيعتربون أن الزبون سوف يؤثر على جودة اخلدمة و هذا من خالل مسامهته من جهة، ومن جهة أخرى 
حسب طريقة تفاعله أي حسب طريقة تقدميه املدخالت لنظام إنتاج اخلدمة، فهذا املدخل باألساس يرمي إىل 

البشاشة، الضيافة، الصدق، األمان، (بط العميل املقدم للخدمة مع الزبونطبيعة تلك العالقات الشخصية اليت تر
 . كلها يقدمان الزبون من أجل إجناح عملية إنتاج واستهالك اخلدمة)التواضع

VII -1. تعريف مفهوم اإلنتاج املشترك للخدمة:Co-Production  

، فتعريف اإلنتاج املشترك نتيجةنظام، نشاط، إن عملية اإلنتاج يف جمال اخلدمات تقوم على أساس 
ويف جمال التسويق هي عملية اإلنتاج ما بني مورد "اإلنتاج املزدوج ما بني طرفني "Robert حسب قاموس

انتاج عالئقي وتقين "على أا  (Carton,2004)فمصطلح اإلنتاج املشترك ميكن تعريفها حسب. وزبون
  ".مزدوج يف جمال عرض خدمة حمددة من طرف املورد

والذين قاموا بتطوير أو وضع منوذج خلق اخلدمة، (Langeard.Eiglier,1987)  فحسب أعمال
حيث قاموا بوضع الطابع الوظيفي هلذا اإلنتاج املشترك والعالقة التالزمية املتواجدة ما بني كل عنصر مكون 

 والزبائن اآلخرين املتواجدينالعميل املقدم للخدمة، احمليط املادي، النظام الداخلي للمؤسسة ،الزبون"هلا، 

                                                           
1-Loïc plé, 2006,op cit,p.22. 
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حيث أن حدوث تغيري على عنصر من هذه العناصر املكونة لعملية إنتاج اخلدمة من شأنه  ،"يف مكان اخلدمة
  .1أن يؤثر على مستوى اخلدمة وجودا

يصفون نظام أو مفهوم اإلنتاج   (Parvatiyar.Sheh,1995)ونقال عن Anne Julien فحسب
هذه املشاركة يف عملية خلق اخلدمة ،من تورط األعضاء املختلفة يف عملية إنتاج اخلدمةاملشترك على انه نوع 

وهذا حتت ،تعترب ذات طابع تعاوين أين كل طرف يقوم بعملية اإلنتاج خالل جمال زمين متزامن أو غري متزامن
  .2(Yazici,2004)  حتريض وصي أو منسق  ملختلف اإلنتاج

ذكرنا سابقا مسامهة املنتج والزبون تتطلب وضع ثالثة أصناف من وكما  (Plessis,2003) فحسب
  .املدخالت العاطفية،املدخالت الذهنية، املدخالت املادية: املوارد

هي قبل كل  )املورد الظاهر(إن التفاعل ما بني الزبون واملورد للخدمة  3(Jeantet,2003) فحسب
شترك، فهذا التفاعل ينتج عنه إنتاج وأيضا تبادل وعالقة شيء عبارة عن عالقة قبل أن تكون إنتاج أو إنتاج م

اجتماعية وبالتايل حدوث عالقة صداقة وود ما بني الطرفني، حيث يؤكد الكاتب على أمهية  وضرورة التعاون 
جمتمعون حول هدف واحد هو  أملكل من األفراد وهذا رغم االختالفات القاعدية لكل من الطرفني إال 

  .إجناح اخلدمة

   

                                                           
1-Eiglier, P., Langeard, E. (1987), Servuction, le marketing des services, Paris, Edisciences 
2 -Anne Julien.Op cit p4.  
3 -Anne Julien Op cit p 4. 
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  :مؤسسة/طار اإلنتاج املشترك زبون و فيما يلي هذا الشكل الذي يبني عالقة اخلدمة يف إ

  
 
 
  
 
  
  
  
  

    

  

  مؤسسة/عالقة اخلدمة يف إطار اإلنتاج املشترك زبون :)1-2(شكل

 .Anne Julien : نقال عن  Jeant et England (2003). Brudney (1983).:املصدر

إن مشاركة الزبون يف خلق اخلدمة هي عبارة عن  Schneider.Siehl.Bwoen (1995)1فحسب
لن تكون دون نتائج سلبية أو اجيابية  مصدر للرضى،إال أن احلركات والسلوكيات املقدمة من طرف الزبون

يف جمال اخلدمة،ما " عامل مؤقت"على مستوى جودة اخلدمة فحسب هؤالء الباحثني إن الزبون هو عبارة عن 
سوف  وإالما يفرض على املؤسسة حتديد األدوار والسيناريوهات بدقة  قد يؤثر على حتديد احلدود اخلدماتية،

 Harris) فحسب "مستهلك - منتج"والعميل املقدم للخدمة  "منتج –املستهلك" .يصبح املستهلك

Schuler,1992)  أو الشركاء وهذا من خالل التزام كال الطرفني،مع اختالف 'الشراكة'يثريون مصطلح
مهم اختالف .األهداف،هدف الرغبة واإلنتاجية بالنسبة للعميل املقدم للخدمة، والتفضيل من طرف الزبون
للمؤسسة أمام  جمال اخلدمة وتنوعه إال أن العميل املقدم للخدمة يبقى ميثل الوسيط احلقيقي والسفري األساسي

زبائنها،فهو متورط يف إنتاج اخلدمة من كل اجلوانب العالقاتية والوظيفية،وهذا باعتبارهم العنصر املرئي من 

                                                           
1-Loïc PLÉ, Op cit 2006. 

 بائن آخرينز

 مجموعة االنتماء

 المساهمة في الخدمة

 مساعد

 الخلفي الجانب

 مسير

 منتج مستهلك منتج المعتاد

 الخدمة تقديم
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فكل تقييم جلودة أداء اخلدمة  Front-office فهو ميثل اجلانب الظاهر للمؤسسة كل املؤسسة اخلدماتية،
قدم للخدمة،فالعميل املقدم للخدمة يعيش يف عاملني الداخلي وجناحه قائم على املظهر والسلوك الكلي للعميل امل

،فهو متواجد كما )طلبات وحاجات الزبائن(والعامل اخلارجي)ضغوطات املدير.قوانني وتعليمات املؤسسة(
  ،يقول البعض مابني املطرقة والسندان  

عالئقي ودور  إن دور العميل املقدم للخدمة ينقسم إيل دور  Langeard, Eglier (1994) فحسب
  :1الوظيفي

VII -2. الدور العالئقي و الدور الوظيفي للعميل املقدم للخدمة:  
 .وعليه إن أفراد اخلدمة جيب عليهم املوازنة مابني جودتني اجلودة العالقاتية واجلودة الوظيفية

 :فاجلودة العالقاتية  -  أ

جمموعة من امليزات جيب أن يتصف قائمة أساسا على التفاعل االجتماعي األخالقي مع الزبون فهناك 
الصدق، والبشاشة وكذلك الفهم احلقيقي واملسبق لكل بنود اخلدمة ،ا العميل املقدم للخدمة كاإلخالص

وكيفية تقدميها على أساس أخالقي موحد لكل األفراد املقدمني خلدمة فاجلودة العالقاتية قائمة على سعة صدر 
كذلك القدرة على االستماع .خلق جو من املرح واالطمئنان والنشاطالعميل املقدم للخدمة وقدرته على 

املصداقية، القدرة على الشرح واإلقناع دون أن حيس الزبون بامللل فيجب أن يتصف  ،القرب النفسي،والفهم
  :بكل الصفات احلسنة واالجيابية وهذا ما ذكره كل من

Philippe, léo, Chandon (1997), Solomon et Surprenant(1987) 

 :اجلودة الوظيفية  - ب
: أن تقييم اجلودة الوظيفية يقوم على أساس ثالثة مستويات Eiglier.Langeard(1994)2حسب 

الذي حيدث مابني الزبون  األولإن االتصال " العني تشتري قبل اليد"املظهر،الكفاءة،السلوك فكما يقول املثل
فأول ما يالحظه الزبون هو لباس العميل املقدم ،والعميل املقدم للخدمة يقوم على أساس ما هو مرئي

فلباسك يرفعك يف .تناسقه،نظامه،ومجاله ما خيلق عند الزبون نوع من االطمئنان والثقة أو العكس:للخدمة

تفطنت ألمهية اللباس حيث جند أا قامت بتوحيد  ،فمعظم املؤسسات اخلدماتية"حكمة"مقامك قبل جلوسك

                                                           
1-Langeard E., Eglier P. (1994), Relation de service et marketing, in De Bandt J. et Gadrey J. (eds.), Relations 

deservice, marché de service, CNRS Editions 
2-Langeard E., Eglier P. (1994),Op cit. 
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حيث يعترب اللباس عبارة عن مقدم لصورة املؤسسة  والشعارات الشكل، لباس أفرادها من حيث اللون،
وكذلك متيز لألفراد املقدمني للخدمة وعدم اختالطهم بالزبائن ما يسمح للزبون التعرف عليهم 

تتكون يف ذهن الزبون مبجرد االتصال األويل،فلكل شيء غالف بسهولة،فاللباس عبارة عن صورة مدركة 
 .وغالف العميل املقدم للخدمة يتمثل يف اللباس املوحد

إن أول ما يبحث عنه الزبون هو ذلك العميل احملنك أو ذو اخلربة ومعرفته :أما بالنسبة للمهارات*
تقوم على تأدية عمله فقط ولكن على إرضاء احلقيقة والدقيقة ال عمله، فمهارة العميل املقدم للخدمة ال 

الزبون باإلمكانيات املالية املتوفرة دون جرح شعوره أو إظهار الضعف والفشل، فاملهارة جيب أن تكون 
عالقاتية كما جيب أن تكون وظيفية، فأما العالقاتية هي حسن االتصال والكالم و اإلصغاء واليت تعترب من 

أما الوظيفة تتمثل يف التأدية الفعالة واإلدماج الناجح للزبون يف عملية ،قدم للخدمةاألدوار األساسية للعميل امل
  .إنتاج اخلدمة وهذا بطريقة سلبية واجيابية

فيتمثل يف كيفية التقدمي احلقيقي للخدمة، فبإمكان العميل املقدم للخدمة أن :أما املستوى السلوكي*
حلظ يفتقد كليا أو جزئيا للبعد السلوكي واليت تتطلب التأدب ميتلك املهارة واللباس املالئم ولكن لسوء ا

واللباقة فكل احلكم يقوم على السلوك، والتصرف اللذين يبديهما العميل املقدم للخدمة، فالزبون إنسان 
ومشاعر تتأثر بكل ما هو اجيايب أو سليب فالنظرة، االبتسامة، احلركة، االهتمام كلها متغريات تؤثر على 

ن كان العميل املقدم للخدمة ذو سلوك اجيايب فهذا سيمنح الزبون ثقة وإقبال إف ،دراك الزبون للعالقةمستوى إ
 . يف التعامل وجب للبقاء أما إذا كان العكس سيؤدي هذا للنفور واالبتعاد

VII -3 .خمتلف مستويات املشاركة يف إنتاج اخلدمة:  
،فتحديد املستوى )طبيعتها(إن مشاركة الزبون يف إنتاج اخلدمة ختتلف حسب  اخلدمة املرغوب فيها 

 (Loic-plé,2006) نقال عن اإلستراتيجيةاألمثل ملشاركة الزبون يف اخلدمة يعترب أساسي لتحديد 
الزبون عبارة عن مساعد منتج مع العاملني املقدمني : مييز حالتني ملشاركة الزبون (Bowen,1986)وحسب

  .للخدمة" املنتج الوحيد"للخدمة، أما احلالة الثانية يكون فيها الزبون 
عن يقدم حالتني خمتلفتني ملشاركة الزبون يف  (Kelley et al,1990) نقال (Loic. Plé)أما حسب

 أما سوف تكون ضئيلة،)املعرفية(جهوده،:فإن مشاركته سوف تكون آلية،مع اخلدمةاخلدمة،حالة ألفة الزبون 
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(Bateson,2002)  حالة عدم األلفة وعدم معرفته للخدمة  ، أما"الزبون اخلبري"فيتكلم يف هذه احلالة عن
  .1ما يفرض عليه استعمال جهد فكري وبدين مهم" زبون مبتدئ"نتكلم عن 
إنتاج مضمون من طرف : مييزون ثالثة مستويات من إنتاج اخلدمة (Bitner.Meuter,1998) أما

 إتباعاو (Bitner.Zeithaml,2003)حسب .2انتاج مقدم من طرف الزبون.املؤسسة، إنتاج مشترك
(Hubbert,1995) قاموا يتحدد ثالثة مستويات ملشاركة الزبون يف اإلنتاج حسب اجلدول اآليت: 

  .ملشاركة الزبون حسب مستوى تنميط اخلدمةاملستويات الثالثة :)3-2(جدول
    مستوى ضعيف للمشاركة  مستوى متوسط للمشاركة  مستوى مرتفع للمشاركة

املشاركة النشطة للزبون ختتلف خدمة 
  )شخصية(خمصصة

الزبون تسمح من  تمداخال
  ختصيص خدمة

درجة   اخلدمات منمطة
  ختصيص/التنميط

اخلدمة ال ميكن أن ختتلف خارج عملية 
  شراء ومسامهة نشيطة من طرف الزبون

توفري اخلدمة تتطلب شرائه من 
  طرف الزبون الذي يوجه إليه

اخلدمة مقدمة دون األخذ بعني 
  االعتبار شراء الفرد

إنتاج وتوزيع 
  اخلدمة

الزبون مهمة تشارك مباشرة يف  تمداخال
 Servuctionةعملية إنتاج اخلدم

الزبون مهمة لتحقيق  تمداخال
نتائج مناسبة لكن املؤسسة هي 

  املورد الوحيد

الدفع ميكن أن يكون املدخل 
الوحيد الذي تطلبه املؤسسة 

  من الزبون

  الزبون تمداخال

  أمثلة  ليلة واحدة يف فندق  قصة شعر  برنامج تكوين شخصي
أمثلة من اال   االنترنيتتفقد احلساب عرب   معاجلة قرص خاص بشراء السيارة تسيري حمفظة

  اخلدمات البنكية
  Loic plé, page161 : نقال عن (Bitner.Zeithaml,2003- Bitner et al,1997) مكيف: املصدر

   

                                                           
1
- Loïc. Plé, Op cit, 2006.P.25. 

2
- Loïc. Plé, Op cit, 2006,P.26. 
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  .وحده حضور الزبون مطلوب:احلالة األوىل

 أما يف هذه احلالة يتوجب على الزبون إحضار مدخالت، املقصود باملدخالت حسب: احلالة الثانية
(Bitner.Zeithaml,2003)  دف متكني املؤسسة من خلق املعلومات، جمهودات أو ممتلكات مادية، وهذا

  .اخلدمة

للخدمة ما بني الزبون (  (Co-creation) فتمثل فيما تسميه املؤسسة مبشاركة يف اخللق :احلالة الثالثة
تنفيذها وتقمصها بفعالية سوف تؤثر للزبائن دور مهم وأساسي يف اإلنتاج واليت يف حالة عدم ":واملؤسسة

  ".طبيعة نتائج األداء
إن التفاعل الذي حيدث ما بني الزبون والعميل املقدم للخدمة هدفه هو إنتاج أو خلق خدمة إال أن هذا 
اخللق يتطلب قرابة مكانية وزمانية، فالزبون يكون متورط بطريقة كلية أو جزئية يف عملية إنتاج اخلدمة وهذا 

املريض، (أو مشاركة جزئية تعاون الطرفني يف عملية اإلنتاج) خدمة حرة(ة األمر حسب طبيعة اخلدمةيف حقيق
كحضور  (Co-presence)،كما التكلم يف بعض احلاالت عن مشاركة حضور)الطبيب، احلالق، الزبون
واليت يعين ا  (Chase,1978)واليت قام بتقدميها" اتصال زبون"واليت ميكن تسميتها . حفلة أو التنقل يف حافلة

  ".احلضور اجلسدي للزبون يف نظام اخلدمة"
أمهية : هناك ثالثة حمددات ملشاركة الزبون (Kleine. Rodie,2000- Bowen,1986) فحسب

استعداد الزبون لتقبل  (Bitner et al,2002) املشاركة، القدرة، إرادة الزبون للمشاركة، كما يضيف
الوضوح : يضعون ثالثة عوامل أساسية للمشاركة (Lengnick-hall et al,2000) التكنولوجيا احلديثة، أما

  .1املدرك للمهمة املوكلة للزبون، القدرة والكفاءة التقنية وحتفيزات
كما أن هذه ،إن حضور الزبون و مشاركته يف إنتاج اخلدمة تعطي للمجال اخلدمايت اجتاه ومنط معني

  2(Eiglier,2002) للخدمة ومستهلك هلااملشاركة تعطي للزبون دورين منتج 
ومن خالل دراسته التحليلية للعالقات الشخصية متكن من حتديد  (Grossman,1998) وعليه إن
  :نوعني من القرابة

   

                                                           
1- Loïc. Plé Op cit.2006 ,P.169. 
2-Benzinakaroui,.Azza Temessek behi , « la perception du « servi scène », une approche exploratoire dans le 

cadre des services hôteliers » 
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  القرابة االجتماعية  - أ
واليت تعكس (Schneider, Parkington,1979)  واملسماة بالقرابة النفسية من طرف الباحثني

سبة للعالقة الشخصية واليت أقيمة الطرفني، وكذلك توحي عن مستوى االعتمادية بالندرجة ألفة ما بني 
  .1وحتققت خالل األداء

 :الوظيفية القرابة  - ب
وتتمثل يف درجة مسامهة الزبون يف عملية خلق اخلدمة من  خالل التضحية وااللتزام حيث تكون على 

  .واليت تكون مسخرة لتحقيق اخلدمةاملستوى املادي واملعنوي والزمين واملعريف والعاطفي 
كما ال ميكن حصر مفهوم قرابة الزبون يف البعد الوظيفي واالجتماعي وإال كانت اخلدمة خالية من كل 
إحساس وتقدير ما جيعل البعض يتكلمون عن القرابة املوضوعية والقرابة الغري املوضوعية، كما ميكن التكلم عن 

  . اخل....القرابة املعرفية

البعد اجلغرايف، البعد الزمين، البعد االجتماعي، البعد الثقايف، : ميكن حتديد مثانية أبعاد للقرب وعليه

  .2البعد الوظيفي، البعد االقتصادي، البعد العاطفي ،البعد املؤسسايت
فهذه القرابة ختتلف باالختالف تلك األدوار املخولة من جهة وكذلك حسب طبيعة اخلدمة املطلوبة من 

زبون، كما ميكن التأكيد على الدور الذي تلعبه املؤسسة اخلدماتية يف حتفيز وتشجيع الزبون على طرف ال
أن لكل زبون ميزاته اخلاصة  (Bateson,1983) ونقال عنLoic plé  املشاركة الفعلية والصحيحة فحسب

  3:الرغبة واإلرادة للمشاركةمن تقدمي ثالثة تفسريات هلذه Loic وقدراته على املشاركة يف اخلدمة، ما جيعل 

 .الزبون ال يدرك حقيقة امليزات اليت ميكن أن حيصل عليها نتيجة املشاركة  - أ

 واليت جتعله ال يرغب يف املشاركة)نفسية وسلوكية(الزبون يتميز خبصائص   - ب

الزبون يعتقد انه ال يتمتع بالقدرة واملهارة املطلوبة للمشاركة يف اخلدمة أو أن درجة املسامهة   - ت
  . طلوبة منه تفوق قدراته املعرفية أو العاطفية أو الثقافيةامل

   

                                                           
1-Loic. Plé Op cit.2006 P.205 
2 -Antoine carton (2000), « la participation du consommateur dans la réalisation de l’offre Co-production un 

enjeu définitoire »2004 p7. 
3-Loic. Plé,2006, Op cit.P.207. 
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VII -1.3 .املشاركة العامة :مكانة املساعدة يف إنتاج:  
إن اخلدمة ختلق وتستهلك (Cermak et al,1994)  انطالقا من تعاريف التسويق للخدمة وحسب

  ).عند الشراء، ما جيعلها ختتلف عن السلع امللموسة
وعلى سبيل املثال إن مسامهة زبون يف حتضري حلوى قابلة  (Antoine carton)فحسب صاحب املقال

للطهو، هذه املشاركة الزبون تكون نشيطة ويساهم بدرجة كبرية يف النتائج النهائية، فيمكن اعتباره كمصدر 
حيث تكون هذه املشاركة  نشيطة،  )Ikea( منتج، مثال أخر يقدمه الباحث هو مشاركة الزبون يف إنتاج أثاث

  .لكنه ال ينتج إال منتوج منمط ما حيدد هذه احلالة يف العمود األول من اجلدول السابق
حيددان نوعني من االنشطارات اخلاصة بالزبون عند مسامهته  (Pruyn.Vaan Raaij,1998) فحسب

  :1يف العرض
 ،أي إمكانية تغيريه للميزات واخلصائص  ميكن أن تكون له الرغبة يف السيطرة على تصميم العرض

 .املتعلقة باخلدمة
 ميكن أن تكون له القدرة على السيطرة على حتقيق العرض. 

 Antoine)إذا مسامهة الزبون أو باألحرى مشاركة ميكن تقسيمها إيل ثالثة مستويات حسب

carton) 2كإنتاج كالتصميم و مشار ما قبل التصميم،املشار:  

تتمثل يف املشاركة األصلية للزبون يف عملية التصميم العرض هذا النوع من  :ما قبل التصميم  - أ
هدفها مجع .(املشاركة العفوية و املفتوحة أمام الزبائن تتميز حبرية كبرية للزبائن وشروط غري مباشرة يف النتائج

 ).املعلومات اخلاصة بعملية العرض والتصميم

تظهر خالل خلق العرض واهلدف منه هو  فاملشاركة: مشارك التصميم أو مشارك اخللق  - ب
 (Salomon Surprenant,1987) فحسب - املؤسسة -ما يتطلب حوار ما بني الزبون ،)التفريد(التخصيص 

 :مييزان بعدين للتخصيص
ما ميكن الزبون من . التخصيص الشعوري والتخصيص املنفعي أي متاشي العرض مع حاجات الزبائن 

 .حتويل العرض املنمط إىل عرض مكيف حسب حاجاته وتوقعاته

                                                           
1-Mirjam Galetzka, Joost W.M. Verhoeven and Ad Th.H. Pruyn “Service validity and service reliability of 

search, experience and credence services” International Journal of Service Industry Management Vol. 17 No. 3, 

2006 pp. 271-283 
2 -Antoine CARTON 2000,op.cit, PP.1-20. 
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ويتمثل األخرية للمشاركة وهذا من خالل تقميص الزبون الذي حدد له من :املشاركة يف اإلنتاج  - ت
  .طرف املؤسسة

 

  

  ختصيص منفعي أقصى

  
 عرض خملوق من طرف- 

  .اخلاصة بالزبون املعلومات

  

  اشتراط الزبون

  ختصيص منفعي معدل

  خبيارات شخصية

احلاجة للمعلومات من طرف -
  .الزبون معدلة

  

  اشتراط تفاوضي

  ختصيص منفعي منعدم
  

  احلاجة للمعلومات من طرف- 
  .الزبون منعدمة

  

  اشتراط خاص باملؤسسة

  سلم ختصيص العرض واملشاركة يف تصميمه): 2-2(شكل

  .آنفامذكور  (Antoine carton,2000) حسب: املصدر

VIII- حوافز ودوافع العالقات الشخصية:  
والدوافع اليت هي تلك املسببات  حناول إبراز ما"ال شيء خيلق من العدم " انطالقا من املقولة اليت تقول

بشكل )العمال(تدفع بالعديد من الزبائن يدخلون يف عالقة دائمة وفعالة مع املؤسسة بشكل العام و أفرادها 
فطبيعة العالقة اخلدمية وقبل كل شيء يكون هدفا اقتصادي معطى قائم على التبادل ما بني األطراف ،خاص

وآالت تسهل هذا التبادل دون الدخول يف تفاصيل  تيادون االهتمام باجلانب العاطفة أو احلميمي مدعمة بتقن
العملية هذا من ناحية أما من ناحية أخرى جند تلك العالقة املدعمة أو احملفزة باملتغري الشعوري القائم على 
االهتمام والوعي حباجات ورغبات كل طرف، فهي عالقة صداقة وود قائمة على تبادل جتاري خدمة العميل 

و نقود من جهة الزبون، أي لكل طرف دوره األساسي يف حتقيق اخلدمة دون وجود توازن يف املقدم للخدمة 
  .األدوار وهذا ما ذكرناه سابقا من حيث التفوق التقين الذي ميتلكه العميل املقدم للخدمة

جمموعة النشاطات " (Hunt-Margan,1994)استنادا لتعريف التسويق العالئقي املقدم من طرف
هذا التبادل املثمر يكون مبين على أساس "ملوجهة لتحقيق وتطوير واحلفاظ على عالقة تبادل مثمرة، ا ةالتوفيقي

 عرض منمط )عام(على حسب الرغبة عرض  عرض على حسب الرغبة
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تقاسم األدوار واإلبداء احلقيقي ملشاعر كال الطرفني وهذا مبين أساسا على عالقة القرب أي قرب كال الطرفني 
 .قائمة على اجلودة والتفوقمن بعضهما البعض، فلكل واحد منهما فائدة عالقاتية وفائدة عملياتية 

VIII - 1. التوجه العالئقي:  
إن الزبائن  (Kumar- Reinartz,2000) إن هذا التوجه قائم على املفهوم املدى الطويل فحسب 

، "اخلالص إىل البعد العالئقي النشيط املبين على االستقرار والفائدة يسعون إىل اخلروج من البعد التباديل
الزبون ال يدخل يف عملية تبادل بنية تطوير عالقة دائمة ومستقرة ولكن هذه  إن (Kumara, 2003)فحسب 

النية تتطور وتظهر مع مرور التبادالت والتعامالت فنية تطوير العالقة والبقاء ضمنها له حمفزاته ودوافعه، فالنية 
ة العالقاتية على ميكن قياس الني (Mathwick,2002)، حيث حسب 1االستفادةو العالقاتية هدفها البقاء 
  :2أساس مخسة أبعاد وهي

 .فالزبون يساهم بدرجة كبرية وفعالة يف عملية خلق اخلدمة وتطويرها :التورط  - أ

كلما كانت انتظارات الزبون مرتفعة بالنظر للمؤسسة، كلما كان لديه إحساس بأنه : االنتظارات  - ب
 .معين ا و بظروفها

إن نية العالقاتية تدفع الزبون للعفو املؤسسة وهذا حىت إن كان مستوى االنتظار والتوقع  :العفو  - ت
 .مرتفع

كما انه  ،إن الزبون ذو النية العالقاتية القوية سوف يقوم بإبطال رغباته وتوقعاته: ردة الفعل  - ث
 سوف يقدم هلا انتقاداته االجيابية أو السلبية

لزبون من خسارة عالقته عم املؤسسة، سوف يكون إن ختوف ا: اخلوف من خسارة العالقة  - ج
  .حريصا للحفاظ عليها سواء من ناحية العالقة اإلنسانية أو التعلق باملؤسسة

   

                                                           
1-Werner J.Reinartz,V.Kumar, 2000, « On the profitability of long lifetime customers: An empirical 

investigation and implication for marketing” 
2-Isabelle Prim-Allaz, Denis Darpy. La propension des consommateurs a la relation: Quel construit?.Congrès 

International de l’ACFAS, May 2007, Trois-Rivières, Canada. pp.CD Rom. 



 الفصل الثاني                                                                                        طاقم الخدمة 

87 
 

VIII - 2. الفوائد العالقاتية:  
فلكي تتحقق "والذي حيتوى على بعد الفائدة أو العالقة  (Gwinneret al,1998)استنادا لتعريف 

هذه العالقة لن ."كال الطرفني األخريةعالقة ذات مدى طويل ما بني املؤسسة والزبون جيب أن تنفع هذه 
بالنسبة للزبون الذي يبحث عن عالقة حتقق  ةتتحقق إال من خالل تواجد فائدة ذات معىن لكال الطرفني وخاص

  .1له فائدة نفسية واجتماعية واقتصادية
 :2ميكن مالحظة مبدأين (Chark.Mills,1994) فاستنادا ألعمال

مبدأ التبادل و املبدأ احلميمي مشترك، وهذا على أساس الفائدة اليت يبحث عنها، فحسب نفس 
  .األهداف د دون حدوث أي تعارض أو تضارب يف نفس الفرالكاتبني إن هذه املبادئ ميكن أن تتوفر يف

فالعالقة املشكلة ما بني الزبون والعميل املقدم للخدمة قائمة على مفهوم التكاليف أو التضحية والفوائد 
انية من هذه العالقة، فدوام هذه األخرية مرهون مبا سوف  جينيه كال من الطرفني أي أن هناك فائدة متبادلة، 

اس الزبون للفرق ما بني التكلفة والفائدة املتحصل عليها جيب أن يكون ذا معىن أي الفائدة املتحصل عليها فقي
  .أكرب من التكلفة
إن الفوائد العالقاتية هي فوائد ال عالقة هلا باخلدمة األساسية،  3(Gwinner et al,1998) فحسب

قاعدية يف نظر الزبون،مت يأيت دور جمموعة الفوائد األخرى أي أن اخلدمة األساسية جيب أن ميثل أساسا فائدة 
احمليطة باخلدمة القاعدية أو األساسية، كفائدة التخفيض من عامل املخاطرة، التخفيض من مجع املعلومات 

  .(Parvatiyar.Sheth,1995) وتعظيم فعالية الثراء
الناجتة من العالقة ذات املدى هناك ثالثة أصناف من الفوائد  (Gwinner et al,1998) فحسب

  :4الطويل ما بني الزبون والعميل املقدم للخدمة

فهي تعترب عن االطمئنان، األمان والثقة بشكل كبري يف العميل املقدم خلدمة، هذه  :الفوائد النفسية  - أ
والتوتر الفوائد تتطور مع مرور الزمن وتكرر التفاعالت ما بني الطرفني ما يؤدي إيل ختفيض مستوى القلق 

 .الذي قد يشعر به الزبون ما يعزز درجة االعتقاد يف فعالية ومصداقية العميل املقدم للخدمة

                                                           
1-Jean Baptiste Galie « la Propension Relationnelle de consommateurs une composante de la valeur perçue de la 

relation ؟cahier de Recherche 8/2009 p 11. 
2-Isabelle Prim-Allaz, Denis Darpy,Op cit. 
3-Gwinner, K. P., Gremler, D. D., Bitner, M. J. (1998), « Relational benefits in services industries: the 

customer's perspective », Journal of The Academy of Marketing Science, 26, 2, pp. 101-114. 
4-Jean.Baltiste. Galie. Op cit 2009.p12. 
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وهي تتمثل يف درجة االعتراف الشخصي والذايت، فهذا يعين عدم التركيز : الفوائد االجتماعية  - ب
أي الودي احلميمي من على البعد اخلدمي، أي اخلروج عن إطار اخلدمة واالنتقال إيل إطار االتصال الشخصي 

 .خالل بناء عالقة صادقة وانتماء إيل حميط العميل املقدم للخدمة

تقوم على مفهوم قدم العالقة امتدادها عرب الزمن حيث حيظى الزبون مبعاملة : الفوائد التكييف  - ت
االعتبار للزبون، تفضيلية مميزة أي تقدمي للزبون خدمة إضافية مميزة عن اآلخرين، فهي تسمح من حتقيق مفهوم 

 .اخل...التخفيض من السعر مثال أي التخفيض من وقت االنتظار
هناك  ثالثة أصناف من الفوائد املبحوث عنها من طرف  (Volle.Mimouni,2003) أما حسب

 :1الزبون

 : ملستهلك يبحث عن تعظيم منفعة شرائية بطريقتني :الفوائد أو املنافع االستعمالية  - ث
  .يل عملية احلصول على اخلدمة أو املنتجاقتصاد النقود، تسه

 :املستهلك يبحث عن املتعة والتنويع وهذا بطريقتني: الفوائد املتعية  - ج
  .،واملسامهة يف نظام حتصيل أو مجع النقاط...)هدية، جتربة(مكافئة 

املستهلك حيتاج إيل البحث عن االعتراف واالعتبار الذايت الذي : الفوائد املتعلقة باالعتراف  - ح
إن األهداف النفسية هي األكثر أمهية يف جمال اخلدمات لتدعم باألهداف . حيصل عليه من طرف املؤسسة

ميكن التفرقة ما بني الفوائد العالقاتية  (Volle.Mimouni,2003) ,(Ngoala,2003)االجتماعية فحسب 
  .للمؤسسة والفوائد العالقاتية للزبونبالنسبة 

   

                                                           
1 - Pierre Volle, Aıda Mimouni. Les bénéfices perçus des programmes relationnels: une approche de 

segmentation appliquée aux enseignes de distribution. 11éme Journée de Recherche en Marketing de Bourgogne, 

Sep 2006, Dijon, France. pp.1-34. 
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  فوائد املستهلك املنسوب للمقاربة العالقاتية  فوائد املؤسسة املنسوبة باملقاربة العالقاتية
 سعة و عمق سلة الثراء

 حساسية األسعار
 مقاومة

 عدم االنتهازية
 عدم املباالت بعدم الرضي

 مالحظات بناءة
  إشهار شفهي اجيايب 

 فائدة نفسية
 فائدة التكيف

  فائدة اجتماعية

  زبون/فوائد املنسوبة ملقاربة عالقاتية مؤسسة ):4-2(جدول
  .1(Ngoala,2003. Volle.Mimouni,2003)حسب: املصدر

VIII - 3.  زبون/عميل مقدم للخدمة (طبيعة العالقات:(  
حيصل ا على مبتغاه ريقة اليت إن املستهلك ليس مهتما فقط بالعملية التبادلية ولكن مهتم بتلك الط

إن تعدد املراحل أو الفترات التفاعلية اليت حتصل ما بني البائع واملستهلك النهائي من ).اخلدمة(هدفه النهائيو
شأا تتطور عرب الزمن لتنتقل من التوجه التباديل الفارغ من اإلحساسات والعاطفة إيل توجه عالئقي 

العالقة يف جمال اخلدمات مبين على أدوار حمددات تتماشى ونوع يتقيد به كال الطرفني، إن مفهوم ،التزامي
فمن خالل جمموعة الدراسات )قرب أو بعد الزبون(اخلدمة املطلوبة، جمال أو حميط اخلدمة، و تركيبة العالقة 

العالقات الوظيفية والعالقات اجلماعية، : املتواجدة يف جمال العالقات الشخصية يوجد نوعان من العالقات
  .جاح التفاعل املؤسسة مرهون بالدور الذي يؤديها العميل املقدم للخدمةفن

(Ferrel.Hartline,1996), (Bitner et al,1990), (Parasuraman et al,1985)2 

 (Wnsted,2000)فمثال قد مت إظهار أن الزبون يقيم جودة اخلدمة على أساس بعد االهتمام والكياسة

فيمكننا متييز  ،(Wetzels.Ruyter,2000)البصرية واالنتباه (Chandon et al,1997)  االستماع والتفهم
  (Berry. Bendapudi,1997) وهذا حسب :3واالجتماعية الوظيفية :نوعني من التفاعالت يف جمال اخلدمات

 (Betty.Reynolds,1998- Gremler,1996- Goodwin, Goodwin, 1996)  

                                                           
1-William SABADIE ,Isabelle PRIM-ALLAZ « orientation relationnelle sociale et autonomie: facteurs 

explicatifs du choix des modes de contact ? », 1ères Journées de Recherche en Marketing IRIS l IAE de Lyon, 4 

et 5 avril 2005. 
2-Moutte Julie « la perception par le client du comportement du personnel en contacts » 2004.p5. 
3-Y. Benamour et I. Prim  " Orientation relationnelle versus transactionnelle du client: développement d'une 

échelle dans le secteur bancaire français. Une étude exploratoire" Cahier n°279 ,Février 2000centre de recherche 

DMSP. 
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VIII - 1.3. 1العالقات الوظيفية:  
  .حقيقة األمر ال ميكن الفصل اجلودة التقنية واجلودة الوظيفيةيف 

اخلدمة، مبعىن اإلجابة عن النوال املتمثل يف  عتتمثل يف نتائج نظام اإلنتاج، موضو: فاجلودة التقنية
  .الغذاء:فمثال بالنية ملطعم"ماذا"

 اإلجابة عن السؤال تتمثل يف طريقة اليت يستعمل ا نظام اإلنتاج مبعىن: أما اجلودة الوظيفية
  .اخلدمة يف املطعم:فمثال"كيف"

عمليايت وموقف نظامي عالئقي ما يفرض عليه التوفيق  :فالعميل املقدم للخدمة جيد نفسه أمام موقفني
مابني النظام اإلنتاج احملض والنظام العالئقي الذي قد يكون هدف العديد من الزبائن املقبلني على املؤسسة 

فمعظم األحيان ال يتم تقييمها على أساس النتائج الن ذلك حسب العدي من الباحثني  فاخلدمة للخدمة،
  .(Parasurman et al,1988) اإلنتاجمفروض ولكن تقييم على أساس صريورة نظام 

  :2سبعة أبعاد ملفهوم العالقة الوظيفية Moutte Julie(2004)وعليه ميكن صياغة حسب  

إن عالقة اخلدمة هي عبارة عن بناء اجتماعي مابني العميل املقدم للخدمة والزبون :البعد الشخصي  - أ
غري قائمة على القوة أو الترتيب ولكنها مبنية على أساس تعاقدات وعادات وتقاليد وقواعد االحترام 

سسة فتطوير العالقات الشخصية مع الزبائن هو الذي حيقق العالقة مع املؤ (Reboud,2001)واالختالف 
إن هذا البعد التخصصي يقوم على أساس تكييف العروض واملواقف على حسب  (Barnes,1994)ويقويها

حاجات وتوقعات الزبون أي تقدمي خدمة مواتية لطلبات الزبون قد ال تقدم نفس اخلدمة والتفصيالت للزبائن 
بالطابع الوحيد واالعتراف  (Gwinner.Bettencourt,1996)اآلخرين،فيستعمل هنا مصطلح التكيف

وكذلك "أي ال ينظر إليه على كونه زبون ولكن أكثر من ذلك (Surprenant,Solomon,1987)للزبون
أمام املأل ألن هذا من شأنه أن يعزز موقفه  ةأو التعامل مع وخاص هالزبون خالل مناداتاسم  استحباب استعمال

التقدير االجتماعي من خالل منح  والبعد يتكلم عن االعتبار و(Smith.Goodwin,1990)  وشخصيته
  .من خالل االحترام وااملة والسلوك الصادق.اهتمام خاص وفعال

) التحسس(إن عنصر االهتمام الشخصي املقدم للزبون يأخذ جزء مهم من عنصر التقمص العاطفي 
لزبون فاالستجابة لطلب ا (Parasuraman et al,1988)للباحثني  Servqual املقدم ضمن سلم القياس

                                                           
1-Moutte Julie,2004,Op cit,P.5. 
2-Moutte Julie,2004,Op cit,P.5. 
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 (Bitner et al,1994-Bitner,1990) .واالعتراف بالطابع اخلاص هلذا األخري،يوضح أن العمال يتكيفون
يظهران أن الزبون بقيم بطريقة اجيابية التفاعل اخلدمايت عندما يتمكن العمال من التأقلم و اإلجابة عن رغبام 

  .وحاجام

 :)التحسس(التقمص العاطفي   - ب

 :إن هذا البعد مت دراسته من طرف العديد من الباحثني 

(Welslips et al, 1998- Chandon et al, 1997- Johnston, 1995- Solomon, 

Surprenan, 1987- Frame.Goodwin, 1989- Swartz.Brown, 1989-  Bowers et al, 

1994- Hoech.Bitran, 1990- Paraseuraman, 1988)
 1

   

يعين التعرف الدقيق على حاجات وتوقعات الطرف اآلخر وهذا  من خالل  توقع فهذا السلوك  
مع حتقيق التفاهم املتبادل من خالل فهم وجهة نظر الزبون وعدم التناقض  (Davis,1983) حركاته ونشاطاته

يل معه أو الدخول معه يف تنازعات فالتقمص العاطفي هو تقريبا متشابه مع التخصيص والذي يصدق أساسا إ
 .تكييف سلوك فعال ومتماشي مع حاجات وتوقعات الزبون

فهو يشتمل على جمموعة  (Farrell et al,2001-Winsted,2000)هذا البعد مت تعريفه من طرف :الكياسة
االستماع واملوقف العام لألفراد املقدمني للخدمة والصداقة واليت  االنتباه، اللطافة، ااملة، :متنوعة من العوامل

  .التفاهم املتبادل واحلوار والتواصل الصحيح املوثوقية، األلفة، حتتوى على جمموعة من العناصر األخرى الظرافة،

فمثال مفهوم ااملة هو عنصر جتده يف العديد من األحباث  سواء كمفهوم يف حد ذاته أو مصطلحات 
إن عنصر  (Swartz.Brow,1989)دراسات وعن Moutte Julie  فحسب .تؤول إليه أو تشبيه يف املعىن

ااملة يعترب البعد األكثر إثارة كعنصر لتقييم أداء طاقم اخلدمة يف جمال اخلدمات،فااملة هي جزء من بعد 
 .(Parasuraman et al,1988)ـل Servuqualالتأمني من منوذج 

 :التأمني و الراحة التفاعلية  - ت

 واملصداقية،االتصال،األمان،الثقة،الرتاهة،الصدق واألمانةإن بعد التأمني يشمل عدة عناصر الكفاءة 
(Farrell et al,2001)  فالعديد من الدراسات تأخذ بعني االعتبار هذه العوامل يف تقييم اخلدمة مع اختالف

                                                           
1-Moutte Julie,Opcit 2004.p6. 
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هذه العوامل من شأا أن حتقر على خلق  اإلحساس بالراحة  إن عدد العناصر املعمول به خالل الدراسة،
مع العمالء  من خالل التفاعل مابني الطرفني وهذا ما ينتظره العديد من الزبائن خالل تفاعالواالطمئنا

،ال يتطلب جهدا كبريا 1(Czepiel et al,1985)املقدمني للخدمة،فشعور االطمئنان حسب  بعض الباحثني
ولكن ميكن أن يصدر من خالل حمادثة مجيلة أو نظرة لطيفة أو ابتسامة،ما قد خيلق جو من الراحة واالستعداد 

أي من شأا أن ختلق  ُمعدية هي (Gandey.Barger,2006)لتعاون من طرف الزبون،فاالبتسامة حسب 
  .نفس الشعور واالطمئنان عند الزبون والعكس صحيح

 :ه الزبونتوج  - ث

 (Weitz.Saxe,1982) إن توجه الزبون الذي يسلكه العميل املقدم للخدمة مت تعريفه من طرف 

مستوى تطبيق البائع ملفهوم التسويق حماولة منه مساعدة الزبون خالل قرارات شرائه وهذا دف إرضاء "بأنه
شأا أن ترفع من مستوى رضي الزبون فالبائع ذو التوجه الزبائين يأخذ قرارات من  ،"بطريقة فعالة حلاجاته

  على املدى الطويل وتفادي سلوك عدم الرضي، ولقد مت تطوير سلم توجه زبائين

SOCO: Sales Orientation –Customer Orientation  

   

                                                           
1-Moutte Julie. Op.cit.2004.p7. 
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  :اخلـامتة

تتمثل بااالت الوظيفية اجلوهرية الثالثة وهي  (CRM) األساسية إلدارة عالقة الزبون األبعادإن 
وإن اهتمام املؤسسة اخلدماتية بشكل خاص ذه النقاط األساسية متكنها )املبيعات، التسويق، وخدمة الزبون(

  من بناء عالقة ترابطية تفاعلية طويلة األمد مع زبائنها
طورت وطبقت العديد من املؤسسات مفهوم إدارة العالقة مع الزبون يف حماولة للتعرف على الزبائن قد 

أن هذه النتائج  إال ).375( ها معهم متأملة يف ذلك زيادة رضا الزبون ووالءه للمنظمة اخلدماتيةوتطوير عالقت
يف هذا النوع من املؤسسات اخلدماتية واليت تتمتع متيزه الالملموسية إال من خالل عنصرا  ةال تتحقق وخاص

أن  ةملؤسسة اخلدماتية وخاصوهو العنصر البشري والذي يعترب أول نقطة اتصال ما بني الزبون و ا أساسي
كرب منه تباديل، فما مييز السلع امللموسة عن اخلدمة هوان أتوجه احلصول على اخلدمة يكتسي بعد عالئقي 

معيار للجودة والرضي املدرك  أولالزبون ميكن أن يعوض ذلك النقص يف التعامل مبلموسية السلعة والذي يعترب 
تكون هذه العالقة  ،)املطعمية ،احلالقة، العالج، النقل اجلوي(ال اخلدمةإال انه يف جم،بعد احلصول على السلعة

ثر نفسي أمرهونة بطبيعة العالقة والتفاعل الذي حيدث ما بني الزبون والعميل املقدم للخدمة، و هذا ملا له من 
ن جهة وعاطفي ومعريف يف تشكيل احلكم التقييمي النهائي جلودة اخلدمة من جهة ودرجة رضي الزبون م

ل يف مزاج وشخصية الزبون وكذلك يف طبيعة افع فالعميل املقدم للخدمة يعترب أول عنصر مؤثر و،أخري
دون عزل اهلدف الرئيسي وهو احلصول على اخلدمة املوجودة، فالزبون يبحث دائما .العالقة و هدفها النهائي

يبحث عن الراحة النفسية والصديق عن ما هو أفضل ويتجنب ما هو مقرف ومزعج فهو كالتلميذ اجلديد 
املرشد الذي ميكنه من التمتع باخلدمة واحلصول عليها بطريقة فعالة وجمدية، ما جيعلنا نقول بان هناك نوع من 
االشتراك أو التواطؤ ما بني الطرفني، فالعميل املقدم للخدمة هو أول نقطة أمان للزبون، كما انه العميل املقدم 

  .رغبة الزبون اليت اقبل من اجلها حنو املؤسسة للخدماتيةللخدمة كاشف يسره و
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ملا هلا من اجيابية ،زبون تعترب من أكثر العالقات أمهية يف جمال اخلدمات/فالعالقة عميل مقدم للخدمة
  .وكذلك خلق للثقة من جهة أخرى،على عودة الزبون املستقبلية من جهة

دماتية مرهون بطبيعة وطريقة التعامل املتحصل عليه من فاستمرارية تردد الزبون على نفس املؤسسة اخل
  .طرف العميل من جهة واملؤسسة من جهة أخرى

اخلدمة يكون سببه غي اغلب األحيان األفراد املقدمون للخدمة من جهة وكذلك سوء مسامهة  ففشل
للخدمة جعل  الزبون يف إنتاج وحتقيق هذه اخلدمة من جهة أخرى وهذا لضعف وعدم قدرة العميل املقدم

الزبون يثق فيه ويتفاعل معه بشكل اجيايب فرضى الزبون مرهون بعنصرين أساسيني احدمها الطاقم املقدم 
 .للخدمة وفعاليته ومضيافته للزبون وكأنه الزبون الوحيد الذي تتعامل معه املؤسسة اخلدماتية
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  :مقدمة
اليت حظيت ،قبل أن خنوض الكالم عن اجلودة و تعريفاا املختلفة ارتأينا أن نتكلم عن اخلدمة

 اختالف إدراكها و تقييمها من جمال إىلباهتمام العديد من الباحثني و رجال التسويق و هذا لتعقدها و 
جهد على عكس السلعة و اليت هي ،إن اخلدمة هي عبارة عن نتيجة'' :(Beray,1983)فحسب ،جمال
كل نشاط مرهون بنتيجة تفاعل ضيق و موسع '' :اخلدمة هي (Baudey,1986)بالنسبة  ،اختراع ،شيء

اإلقرار أن مفهوم اخلدمة يقوم على تسيري احلسن التعاريف ميكننا من خالل هذه  ،''للمؤسسة مع زبائنها
 .''للتفاعل و هيكلة التجربة 

هي جمموعة و سلسلة من النشاطات ذات طابع غري ملموس و اليت '' :(Granroos,1988) أما
تتحقق خالل عملية التفاعل ما بني طرفني الزبون و العميل املقدم هلا أو ما بني الفرد و حميط مادي أو سلعة 

  .1''معينة أو نظام املؤسسة منتج للخدمة و الذي يقدم حلول عقالنية ملشكلة الزبون
من املستحيل تقدمي تعريف موحد للخدمة و هذا بسبب   (Lovelock,1999) 2إليهوكما يشري 

من  (Langlois,2003) و املعروضة للمستهلك و ال كن هذا مل مينع ،تعدد أنواع اخلدمات املتواجدة
من طرف الزبون خالل  معاشهظرفية اخلدمة هي جتربة ''  :تعريف يشمل كل اخلدمات بشىت أنواعهاتقدمي 

  .3''عملية تفاعل هذا األخري مع أفراد املؤسسة أو مع مقومات مادية أو تقنية 
فمن خالل هذا التعريف يتضح لنا أن اخلدمة مبنية على طرفني الزبون الراغب يف احلصول اخلدمة 

املبنية على ما مجعه من معلومات أولية  ،حامال يف جعبته جمموعة من االنتظارات و التوقعات والذي يكون
 ،مع نفس اخلدمة) 1- ز( بعا يف ه من جتارب سابقة نتيجة تفاعله متأو ما حتصل علي ،)األذن  إىلمن الفم (

ا يقدمه من تفاعل و حتفيز فباعتباره طالب للخدمة فهو أيضا ميثل مساعد املنتج يف حتقيق اخلدمة و هذا مل
  .ورغبة

                                                           
1 -Gerbing, D. and Anderson, J. (1988), “An updated paradigm for scale development incorporating 

unidimensionality and its assessment”, Journal of Marketing research, Vol. 25,pp. 186-92 
2
 -Lachkar.M (2006). « Les déterminants de la qualité expérientielle comme facteurs de positionnement dans 

le secteur de l'hôtellerie de luxe ». Mémoire de mastère. Université de Québec à Montréal. 
3-Langlois.M (2003). « De la destination produit à la destination medium les cinq enjeux stratégiques de la 

gestion et du positionnement des destinations touristiques ». Groupe de recherche sur le leadership 

stratégique et l'expérienceclient. Novembre. 
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فهو ميثل الواجهة  ،أما الطرف الثاين و يف أغلب األحيان يكون متمثل يف العميل املقدم للخدمة
فسوء فهمه أو عدم معرفته لتطلعات الزبون  ،األوىل للمؤسسة و نقطة اتصال مهمة يف عملية إنتاج اخلدمة

  .العامة املرتقبةباجلودة  بالتايلتجربة و اإلخالل بنظام ال إىلو عدم ضبطها سوف يؤدي 
أما الطرف احملقق أو الشامل هلذه العملية هو احمليط املادي و ما حيتوي من مكونات ملموسة و غري 

  .ملموسة
فإجناح و حتقيق اجلودة املرتقبة مبنية على التفاعل احلقيقي و الصحيح هلذه العناصر الثالث فمثال يف 

 تعريف اخلدمةف العناصر الثالثلن يكون هناك معىن للخدمة إذا غاب أحد هذه  الفندقةطعام أو جمال اإل
تغيري حالة من الواقع احملددة ب  إىلنتاج خدمة هي عملية دف إعملية ": J.Gardey,2003)  (1حسب

)C (اململوكة أو املستعملة من طرف املستهلك  ،حسب الكاتب)B ( وهذا عن طريق مقدم اخلدمة)A (
وهذا اإلنتاج ال يتحقق إال من خالل  ،و الذي يكون يف أغلب األحيان على عالقة به )B(هذا يطلب من و

  .)احمليط املادي ( ، )C(دعامة 
)Langlois,2003(2 : رفيه معاشة من طرف الزبونظهي جتربة.  

I- خصائص اخلدمات: 
للخدمة تتمثل فيما مسح بالكشف عن جمموعة من اخلصائص اهلامة اخلدمات  إن البحث يف جمال

 :يلي

على عكس اخلدمة اليت ال  ،ميكن ملسه،منتج ذا طابع ملموس، ميكنه متييزه بسهولة :غري ملموسة  - أ
و ال ميكن رؤيتها و ال ملسها و ال مشها أو تذوقها أو مساعها قبل عملية الشراء فالفرد  ،ميكن امتالكها ماديا

إرضائه له حىت  درجة قق منيتحكن أن يعرف و ي معني ال ميحمعني أو مكان سيا مطعمالذي يقصد 
 .خيوض التجربة االستهالكية يف هذا املوضوع

حىت يتمكن من التخفيض من مستوى عدم التأكيد فان الزبون يبحث عن رموز وإشارات من شأا 
الشعارات،  اللباس، األلوان، :فهو يويل األمهية لكل ما هو مرئي للعني اردة ،أن تظهر جودة اخلدمة

  .اهلندسة املعمارية
  (Levitt, 1981) "الرفع من مستوى ملموسية اخلدمة" دمة هي كسب ثقة الزبوناخلفمهمة املقدم 

                                                           
1-Langlois. M (2003).op.cit., P.5. 
2-Langlois. M (2003).op.cit., P.7. 
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(Harckel,Carbone,1994): " ملموسية اخلدمة من خالل هندسة  رفع من مستوى إىليدعوان
السيناريو اليت ترغب أن يعيش ما على املؤسسة أن حتديد بدقة الطريقة و : ختطيط دقيق لتجربة الزبونو

على املستوى التعاملي أو  ،الزبون جتربته االستهالكية و وضع جمموعة من املؤشرات و الكفاءة واجلودة
  ."1املرئي

فصفة عدم امللموسية ليست استثنائية للخدمة و ال كن ميكن أن تتميز ا السلعة يف بعض احلاالت 
  (Jean Paul,Flipo,1988)وهذا حسب 

دام انه من املستحيل م ،أي من خصائص احملرية للخدمة أا غري متجانسة :غري متجانسة  - ب
بنفس املستوى أو بنفس الطريقة  ة الزبونمؤسسة أو العميل املقدم للخدمة من خدملل كنمي ال ،تنميطها

 ,Langeard)املقترح من طرف الباحثني ' 'Servuction''فهذا ما يبينه االهتمام العام لنموذج 

Eiglier,1987)، ولكن ختتلف ) نفسها يف املعىن(الذي أظهر أن طريقة خدمة الزبائن لن تكون موحدة و
 ,Berry, Zeithaml)يف مستوى اإلدراك والتفهم، ونفس احلالة بالنسبة لنفس الزبون، فالباحثني

Parasuraman, 1985)  املشكلة ( بنفس الطريقة خدمة كل الزبائن  يؤكدان انه من املستحيل تنميط و
 .2، فاخلدمة وطريقة تقدميها مرهون بالعوامل اليت حتيط بالعميل املقدم للخدمة)ال إرادية 

  .فنفس الطبق و نفس العطلة ميكن أن ختتلفا باختالف األزمنة و العوامل احمليطة باخلدمة

اتفاق العديد إن خصائص اخلدمات هي نقطة تفاهم و  :متالزمة و غري منفصلة عن مقدمها  - ت
  :من الباحثني

(Lapert, Lovelock, 1999-Gronroors, 1999-Langeard, Eiglier, 1987-Tocquer, 
Langlois, 1992)  

 .مجيع هؤالء الباحثني إن اخلدمة ال ميكن فصلها عن مقدمهافحسب 
ب يف ) (Servuctionمفهوم "الذين قاموا بتعريف : (Langeard, Eiglier,1987) 3فحس

  ل ـاالنسجام لك التنظيم و :نهأعلى ) (Servuctionعملية إنتاج اخلدمة داخل املؤسسة  "خدمتيهمؤسسة 
   

                                                           
1-Carbone, L. P., & Haeckel, S. H. (1994)”.Engineering Customer Experiences”. Journal of Marketing 

Management , 3 (3), 8-19. 
2-Eiglier P. et Langeard E. (1987), Servuction. Le Marketing des services, McGraw Hill. 
3-Eiglier P. et Langeard E. (1987), Op cit. 
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ة مع يخصائص جتار ذاتالالزمة لتحقيق أداء خدمة  ،مؤسسة/البشرية للواجهة زبون العناصر املادية و
  .مستوى جودة حمدد

فتواجد  ،تنتج مت يتم بيعها ،يف نفس وقت إنتاجها على عكس السلعة اليت تصمم تستهلكفاخلدمة 
فكل املكونات البشرية  ،الزبون خالل عملية إنتاج اخلدمة مهمة و أساسية فال ميكن عزل أي من الطرفني

  .والتكنولوجية تساهم يف آن واحد يف اإلنتاج

وهذا  ،مفهوم تسيري املخزون معدوم يف قطاع اخلدمات:)التلفسريعة ( غري قابلة للتخزين   - ث
 يف حالة إلغاء التذكرة الغري مباعة)  غرامات(فمثال طريان تستعمل نظام العقوبات  ،لعدم قابلية ختزينها

 .تعترب خسارة أبدية للمؤسسة واحملجوزة
 Eisen,1988)(ففي اخلدمات ال ميكننا استعمال املخزون كمعدل المتصاص التقلبات يف الطلب 

Hower,Etienne)(، هو احلال يف السياحة املصرية و التونسية اليت يشهد قطاع  فتقلب الطلب كما
شاغرة و بدون  واملطاعم  ما جعل العديد من الفنادق ،اخلدمات السياحية فيها اخنفاض حمسوس للطلب

  .1الة يف عملية اإلنتاج و األداءأي انه ال ميكن التحكم بطريقة فع،عمل
فان هذه األخرية تتميز ببعض ،و باعتبارها نشاط يف قطاع اخلدمات املطاعمباعتبار موضوع دراستنا 

  :مخسة خصائص إىل ) Lovelock,1984(اخلصائص و اليت صنفها 
 حتاول خلق عالقة انتماء مع املستهلك من خالل مبادالت سرية أو تسليم مستمر للخدمة ملطاعما. 
 ية العرضازدواج( متنح عروض ملموسة و غري ملموسة لألفراد  طاعمامل.( 
 تكيف اخلدمة مع حاجات و رغبات الزبائن و الذين يكونون يف مصنفة يف إطار قدرة  طاعمامل

 .اتصال مباشر مع طاقم اخلدمة
 هي عبارة عن ميدان لتغري الطلب مع مرور الزمن املطاعم. 
 هلا طريقة خاصة لتسليم اخلدمة ما يؤثر على احلكم النهائي جلودة اخلدمة من طرف الزبون املطاعم.  

   

                                                           
1
-Mounia Lachkar  ,2006, op.cit. 
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  خدمات املستهلك  خدمات املنتوج  درجة امللموسة

 اخلدمات اليت تتميز بعدم امللموسة
  شكل كامل وأساسيب

أنظمة االتصاالت  ،األمن و احلماية
  التمويل

 ،،التعليمهالتوظيف،أماكن الترفي ءاملتحف، وكال
  خدمات النقل، السفر، املزاد العلين

 ضافةاخلدمات اليت تعطي قيمة م
  للسلع امللموسة

عقود الصيانة،االستشارات ،التأمني
  اهلندسية، اإلعالنات

  خدمات التنظيف، التصليح العناية الشخصية

اخلدمات اليت توفر منتجات مادية 
  ملموسة

وكالء النقل ،متاجر اجلملة
  املستودعات

اخلدمات  األىلمتاجر التجزئة، البيع 
  العقارات،الربيدية

  طبيعة اخلدمة و درجة امللموسية:)1-3(جدول 
 .25ص ،2005، الطبعة الثانية، عمان ،هاين حامد اخلمور، تسويق اخلدمات، دار وائل للنشر :مصدر

II. مفهوم اجلودة يف جمال اخلدمات: 
التركيز على جودة اخلدمات عامل مهم و استراتيجي أصبح ،انطالقا من خصائص اخلدمات املعقدة

مفهوم اجلودة يف جمال اخلدمات من طرف  إىلفلقد مت التطرق ،للعديد من املسريين و رجال التسويق
مفهوم  إىلفاحلاجة  ،)(Buttel,1996- Parasurman,Berry,1993-Fisk et al,1993الباحثني 

رجال األعمال و املسريين مغزى الفائدة من االحتفاظ  اجلودة يف جمال اخلدمات مبين على أساس فهم
 ).Formell,1992(ا الرحيل رويض الزبائن الذين قروبزبائن راضني أفضل من البحث عن زبائن جدد لتع

للزبون و هذا  احفعلى عكس قطاع السلع امللموسة، إن تقييم و قياس جودة اخلدمات يكون غري مت
  .)Sheppard,Hudson,1998(لغياب املؤشرات امللموسة 

 عند املستهلك ىففي أغلب الدراسات مت حتديد جودة اخلدمة كسابقة لتحقيق الرض

(Parasurman et al,1985)1 من طرف  اقتراح، هناك)Bitner,1990-Oliver,1980( ىأن الرض 
قوية يف حالة التحليل الثنائي  الرضىجيب أن يكون سابقة للجودة اخلدمة، فالعالقة ما بني اجلودة و 

  .(Alexander Mc. et al,1994)االجتاه
للخدمة املقدمة،  الزيادة للقيمة املضافةفجودة اخلدمات تستعمل لتحقيق ذلك الفرق من خالل تلك 

  :و استعماهلا يساهم يف ،)Mcnean,1978(فجودة اخلدمة تساهم يف تأديب املستهلك 

                                                           
1-Parasuraman A., Zeithaml V., Berry L. (1985),  A conceptual model of service quality and it simplications 

for future research, Journal of Marketing, 49, 4, 41-50. 
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 الراضني احلصول و اإلبقاء على الزبائن. 
 تساهم يف تشكيل مواقف اجيابية للزبائن. 
 تساهم يف تعظيم مستوى الوفاء عند الزبائن. 

)Booms, Lewis, 1983 (و )Gronroos, 1984(، )Taylor Cornin, 1992( ،

)Parasuraman et al, 1988(1 بتعريف جودة اخلدمات انطالقا من مفهوم إدراك املستهلك واقام.  
جودة اخلدمة هي نتيجة املقارنة ما بني اخلدمة املنتظرة واخلدمة  Gronroos,1984(2(فحسب 

ما يعين أا تقييم  ،جودة اخلدمة هي موقف املستهلك: Taylor, Baker,1992(3(أما بالنسبة  ،املدركة
  ).البشري و املادي( شامل لكل إطار اخلدمة 

)Parasurman et al,1988( : الصعب تقييم جودة اخلدمة وهذا حسب هؤالء الباحثني انه من
  .لسبب قرب األداء من عملية االستهالك للخدمة

)Ayala,1996(:  ا على حتقيق إرضاء حاجة املستهلك والعصمة عنيعرف جودة اخلدمة بقدر
هذا جيب على مقدم اخلدمة، تقدمي خدمة مناسبة ملعاجلة  إىلاخلطأ التقين للسلعة أو اخلدمة، باإلضافة 

  .مشكلة أو باألخرى رغبة من رغباته
)Zeithaml,1988(:  جودة اخلدمة هي عبارة عن تقييم من طرف الزبون لالمتياز و التفوق

ت يالضالشامل للخدمة فالتفوق و االمتياز ميكن تقييمها من خالل القدرة إرضاء حاجات و إرضاء أيضا تف
  .املستهلك

 (Zeithaml,1988)4ن جودة اخلدمات تتميز بأربعة خصائصأ  يعترب:  
  هو احلال  كماجودة اخلدمات غري موضوعية حيث ال ميكن قياسها على أساس معايري مسبقة

 .فاجلودة ختتلف من مستهلك آلخر ،بالنسبة للجودة املوضوعية

                                                           
1-Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring 

consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12-40. 
2 -Grönroos C. (1984). «A service quality model and its marketing implications», European Journal of 

Marketing 18, 4. 
3-Taylor, S.A. and Baker, T.L. (1994), “An assessment of the relationship between service quality and 

customer satisfaction in the formation of consumers’ purchase intentions”, Journal of Retailing, Vol. 70 No. 

2, pp. 163-78. 
4 -Zeithaml, V. A., Berry L. L., Parasuraman A. (1988), Communication and Control Processes in the 

Delivery of Service Quality, Journal of Marketing, 52, (Avril), 35-48.  
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 ،على أساس مسات املوضوعية للسلعة أو  افاملستهلك ال يقيمه جودة اخلدمة هي مفهوم جمرد
 .اخلدمة ولكن يتم تقييمه على أساس معلومات جمردة مثل القيمة الشخصية

 ،جودة اخلدمة مماثلة ملوقف املتعلق بتقييم الكلي للخدمة )Lutz,1986(  إىليصنف اجلودة 
 .اجلانب العاطفي و اجلانب املعريف :قسمني
  فاملستهلك يقدر جودة اخلدمة على ،جمموعة من اخلدماتيتم تقييم جودة اخلدمة انطالقا من

نه بإمكان أن أ )Zeithaml )1988  فحسب الكاتب ،أساس جمموعة من البدائل اليت يأخذها يف احلسبان
تتضمن قائمة اخلدمات البديلة يف عملية الشراء خدمة تكون سالبة و هذا خالل عملية البحث و مجع 

ميكن  ،اجيابية التقييم خالل اختاذ قرار الشراء إىلإال أا قد تتحول ،لبدائل املتوفرةاملعلومات واملقارنة ما بني ا
 :1تعريف جودة اخلدمة من خالل ثالثة أبعاد 

  .البعد التقين و الذي يتمثل يف تطبيق العلم و التكنولوجيا حلل مشكلة معينة -أ 

اجلودة التقنية للعميل و يتمثل هذا يف التفاعل البعد الوظيفي أي الكيفية اليت يتم ا عملية نقل -ب 
  .النفسي و االجتماعي بني مقدم اخلدمة و العميل الذي يستخدم اخلدمة

  . اإلمكانات املادية و هي املكان الذي تؤدي فيه اخلدمة -ت

III. أبعاد جودة اخلدمة:  
فأما االستكشافية  ،والتجريبيةلتقييم جودة اخلدمة ميكننا استخدام نوعني من السمات االستكشافية 

فهي حسب املستهلك جمموعة املعلومات و املعارف اليت تكون حبوزة املستهلك قبل القيام بعملية الشراء 
أما فيما خيص التجريبية هي ما يدركه املستهلك بعد القيام بعملية الشراء ،)للخدمة أو السلعة(

ال ميكن إدراكه ال قبل عملية الشراء و ال بعد القيام  واالستهالك،كما ميكن إضافة معيار االقتناع الذي
 .بعملية الشراء

دة التقنية اجلويؤكد على أن جودة اخلدمة حتتوي يف آن واحد على ) Gronroos,1990( فحسب

  )االستعمالية /الوظيفية (اجلودة العلمياتية و
 دمة، أما اجلودة العملياتيةاخلفاجلودة التقنية مرهونة مبا قد حصل عليه املستهلك نتيجة استهالك 

احترام للتعليمات و املناهج املوضوعة من طرف ( مرهونة بطريقة أداء اخلدمة و تقدميها للزبون ) الوظيفية(
  ).املؤسسة

                                                           
  .437،ص 2005هاين حامد اخلمور، تسويق اخلدمات، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان، -1
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فان جودة اخلدمات تتكون من األداء الفعال و األداء  )Combs,Swan,1976(أما حسب 
وجودة التفاعل ) املتعلقة باملؤسسة( هي مكونة من اجلودة املادية )Lehtinen,1991(أما حسب ،التعبريي

  .1ما يقدمه العميل من أداء فعال و اجيايب 
 Berry,1988)(من بني األحباث اليت قدمت معلومات عن أبعاد و جودة اخلدمة، جند أعمال 

Zeithaml ,Parasuraman)( تقييم جودة اخلدمة و اليت من خالهلا لمعايري  تحيث قاموا بتقدمي عشرا
  .مخسة معايري 05و القائم على أساس  )servuqual(مت وضع منوذج 

  :2كالتايلمعايري و اليت  10م هؤالء الباحثني من حتديد اق
 حسن األداء ،)réactivité(التفاعلية  ،)fiabilité( االعتمادية ،)tangibilité(امللموسية 

)competence( ،الظرافة )courtoisie( االتصال ،)communication(،  املصداقية)crédibilité(، 
، التفهم الصحيح للمستهلك )accessibilité(، سهولة الوصول )securité( األمان

)Compréhension a l’égard de Consommateur.(  

معدات آالت لباس  ،بنيات( تتمثل يف كل العناصر امللموسة لعملية عرض اخلدمة :ةيامللموس  - أ
 ..).العمال

 .)احترام الوعود، دقة احلساب(التوافق و الدقة يف تقييم اخلدمة  :االعتمادية  - ب

لتحكم يف ).تقنية و معرفية( اجلاهزية و سرعة التصرف يف تقدمي اخلدمة : القدرة على رد الفعل  - ت
 .وضعية أو يف أي تغيري مفاجأ للطلبأي 

 .احترام املستهلك اآلداب، و: )Courtoisie( الظرافة  - ث

الصدق،و الوفاء بالعهود املقدمة للمستهلك و العمل على حتقيقها حىت تتمكن  :املصداقية  - ج
 .املؤسسة من كسب ثقة الزبون و عدم األفراد بصورة املؤسسة

 .بعاد مفهوم االرتياب عن الزبونإو ،تأمني الزبون من أي خطر صغري كان أو كبري :األمان  - ح

( تقدمي معلومات عن اخلدمة من شأا أن تسهل عملية فهم الزبون ملعىن اخلدمة، :االتصال  - خ
 )...سعر اخلدمة، شروط اخلدمة ،شرح طريقة العرض

                                                           
1-Robert Johnston,1995” The determinants of service quality: satisfiers and dissatisfies” International Journal 

of Service Industry Management, Vol. 6 No. 5, 
2- Zeithaml, V. A., Berry L. L., Parasuraman A. (1988),Op cit,P.11. 
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العميل املقدم للخدمة  إىلاملؤسسة أو  إىلسهولة الوصول ): سهولة الوصول(الولوج    - د
 )االكتظاظ،وقت االنتظار،املوقع،التوقيت(

حتديد احلاجات ( اجلهد املبذول من أجل فهم حاجات املستهلك : كالفهم الصحيح للمستهل   - ذ
 ).االعتراف و االهتمام باملستهلك ،األساسية للمستهلك

و خرية و معرفة و دراية متكنه من ،لتحقيق جودة فعالة يلتزم أن يكون مقدم اخلدمة :حسن األداء  - ر
مما يتطلب نوعا من االحترافية  املستهلكقدمي اخلدمة على أحسن وجه،أي حتقيق ما هو منتظر من طرف ت
 .ةرباخلو

 مفادهوالذي حدد منوذج لتقييم جودة اخلدمة و الذي  (Gronroos,1982)كما أننا جند اقتراح 
التجربة احلقيقية توقعات املستهلك وأن اجلودة املدركة من طرف املستهلك هي املقارنة ما بني االنتظارات و

  .ل اقتناء اخلدمةاليت يعيشها املستهلك خال
بتحديد ستة أبعاد للجودة املدركة Gronroos  (1990) و على هذا األساس قام هذا الباحث

  :1واملتمثلة فيما يلي

  :1990حسب قرنروس املدركة للخدمة  اجلودةأبعاد ) 2-3(جدول 

  احملتوي  البعد

معيار متعلق (هذا بكل آداب وتفان تتعلق به و إدراك املستهلك لكيفية معاجلة العمال ملشكلة   تصرف/ موقف
  )بالعمليات

كل مكونات الوظيفية اخلاصة مبقدم اخلدمة  إىلإدراك املستهلك لسهولة الوضع ملقدم اخلدمة و   املرونة/املنفد
  )معيار متعلق بالعمليات( و توافقها مع حاجاته و رغبات 

 الظروفاعتماد الزبون املبين على أن املؤسسة و موظفيها بإمكام الوفاء بعهودهم مهما كانت   الثقة/ االعتمادية 
  )معيار متعلق بالعمليات ( تقدمي له اخلدمة باعتباره ذو أولوية 

إدراك املستهلك أن مقدم اخلدمة بإمكانه أن جيد بطريقة اجيابية حل يناسب ترقب الزبون يف   تعويض اخلدمة
  )معيار متعلق( خطأ غري متوقع حالة حدوث 

ثقة املستهلك يف عمليات أداء اخلدمة من طرف العميل املقدم للخدمة، تقدير للسعر املقدم من   مصداقية/ مسعة 
  )معيار متعلق بالصورة (طرف املؤسسة و القيمة املتواجدة يف اخلدمة 

  Gronroos, C. (1990) Op cit :املصدر

                                                           
1-Gronroos, C. (1990), Service Management and Marketing, Lexington Books, Lexington, MA. 



 الجودة المدركة                                             الفصل الثالث                             

104 
 

IV. نظام تشكل اجلودة املدركة: 
من املهم ونه فإ،شكل اجلودة املدركةتلفهم كيفية  ،إن اجلودة املدركة هي عبارة عن حكم تقييمي

متييز مؤشرات اجلودة اخلاصة مبنتج معني و كذلك مساته،فبالنسبة  )Steenkamp,1990(حسب الباحث 
 يدركهاأما بالنسبة للسمات فنعين ا ما ،ملفهوم مؤشر اجلودة نعين به ما هو مرئي بالنسبة للمستهلك

اللون،أما السمات  ،هي السعر :املؤشراتفإن  مثال يف حالة اللحوم  .املستهلك و اليت يعرب عنها حقيقة
  .رطوبته،الذوق :اخلاصة باجلودة فهي

سلعة أو الهي مفاتيح القراءة املستعملة من طرف املستهلك للحكم على جودة  فمؤشرات اجلودة
على أا حمفزات  )Steenkamp,1990(قدمة،فمؤشرات اجلودة ميكن تعريفها حسب املدمة اخل

  ).منتج أو خدمة( موضوعة من طرف املستهلك قبل عملية االستهالك ،نتوجامل جبودة للمعلومات مرتبطة

وعود ":)Dubois,Siriex,1999(ألا حسب ،هذه املؤشرات تؤثر على مستوى اجلودة املنتظر

  .1"ودةباجل
مؤشرات  ميكن متييز )Jacoby,Olson,1973(، )Steenkamp,1990(اعتمادا على أعمال 

، الداخلية أو الضمنية )العالمةالصورة اخلاصة ب ،السعر(اجلودة اليت ميكن أن تكون مؤشرات خارجية 
األكثر أمهية  هييؤكدان على أن املؤشرات الضمنية للجودة  )Jacoby,Olson,1973( ،)الفغال ،اللون(

وجهة النظر هذه تعترب مشتركة من طرف العديد من ف.يف النظام اخلاص بتقييم اجلودة من طرف املستهلك
يقوالن أن هذه الفرضية ليست مؤكدة  )Holbrook et al,1986(لكن  ،الباحثني للمنتجات النفعية

فوجهة النظر هذه مت تأكيدها  املستهلك، تللمنتجات ذات املؤشرات اخلارجية واليت تعترب مهمة يف تقييما
مذكور من طرف  Jolibert, 1983- Jun, Nevid, 1981)(من خالل دراسات متعددة 

)Steenkamp,1990( واحد أو عدة مؤشرات للجودة ليستدل على  مؤشر وعليه إن املستهلك يستعمل
 )Duprisme8(لها من خالل النموذج يمسات اجلودة اخلاص مبنتج ما، إن عملية االستدالل ميكن متث

 و هذا لتفسري دور املؤشرات يف تشكل اإلدراكات  (Brunswick,1955-1956)(املقترح من طرف 
  .2لألشياء من خالل االستدالل

                                                           
1-Ngobo P. V. (1997), Qualité perçue et satisfaction des consommateurs: un état des recherches, Revue 

Française du Marketing, 163, 3, 67-79. 
2 -Antonio J. Verdu Jover a, , Francisco Javier Llorens Montes b, Marıa del Mar Fuentes Fuentes « Measuring 

perceptions of quality in food products: the case of red wine”, Food Quality and Preference 15 (2004) 453–

469 
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فمعايري املوضوعية تتمثل يف  ،من طرف املستهلك) طبق أكل( و ميكننا تقدمي مثال تفسريي لتقييم 
صورة الطبق كمؤشر  ،غالفالون للامكونات الطبق، الوزن أو وقت الطهي،أما مؤشرات اجلودة تتمثل يف 

  .، عالمته سعره كمؤشر خارجي)Intrinsèque(جوهري داخلي 
ات فالعالقة ما بني املؤشر)أهداف –وسائل (أما السمات فتتمثل يف الذوق املدرك خالل التذوق،  

  .نتيجة- سبل"اجلودة و مسات اجلودة ميكن وصفها على أا سلسلة
فضمن هذه السلسلة تكون قيمة الوسائل معرفة بقيمة الغرض أو اهلدف الذي يوجههم فمؤشرات 
اجلودة تعترب مهمة و هذا ألا مدركة كوسيلة لتحقيق بعض األهداف ذات األمهية و القيمة عند املستهلك 

  .مسات اجلودة
)Nelson,1970-1974(1 تماشى مع أصناف السلع املختلفة، ت يتقام يتقدم ترتيب لسمات ال

مسات واليت تنطبق على السلع امللموسة و" البحث"مسات  :حيث حسب الباحث يوجد نوعني من السمات

 ,Karni-Darby(واليت ال ميكن تقييمها إال خالل استعمال أو بعد استعمال السلعة،أما  "التجربة"

 و اليت credence goodsأي  "االعتقاد"مسات  :يضيف نوع ثالث من السمات و هو 2)1973
تطبيقها على املنتجات اليت ال ميكن تقييمها من طرف املستهلك و لو بعد القيام بعملية  يكون 

 .مثل حالة عملية جراحية خيضع هلا مريض :لغياب املعلومات و املعرفة للقيام بالتقييم،كاالستهال

  التقنية/ االحترافية 
و املوارد ،نظام االتصال،العمال ،إدراك املستهلك بان املؤسسة املقدمة للخدمة

  )معيار متعلق بالنتائج( و باستطاعتها معاجلة املشاكل املتوقعة مناسبة  ،املادية

  :املصدر
Gronroos. (1990), Internal Marketing – theory and practice: Service Marketing In a 

hanging Environment, American Marketing Association ,Chicago, Il, pp.41-47. 

V. قياسها و اذج جودة اخلدماتمن:  
انطالقا من مفهوم و قدرة قياس جودة السلعة امللموسة حاول العديد من الباحثني و رجال التسويق  

 :وضع مناذج من شأا قياس جودة اخلدمة و كيفية تقييمها من طرف الزبون و من بني هذه األعمال جند
  منوذج(PZB)SERVQUAL  Parasuraman, Zeithaml ,Berry   

                                                           
1-Phillip Nelson. (1970). Information and consumer behavior.Journal of Political Economy Vol. 78, No. 2 

(Mar. - Apr., 1970), pp. 311-329. 

2 -UweDulleck, Rudolf Kerschbamer and Matthias Sutter, “The Economics of Credence Goods: An 

Experiment on the Role of Liability, Verifiability, Reputation and Competition” 
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   منوذجSERVPERF    احثني للبTaylor ,Cronin 
    و منوذجNQ, EP  للباحث  Teas   
V -1.  منوذج)Servqual :( إن جودة اخلدمة ال يتم تقييمها على أساس األداء و ال كن ميكن

هذا النموذج ميكن تسميته ،تقييمها انطالقا من املقارنة ما بني ما هو منتظر و ما هو متحصل عليه حقيقتا
أي حتديد الفجوة بني توقعات العمالء ملستوى اخلدمة و إدراكهم لألداء الفعلي هلا من ( بنموذج الفجوة 

 .''  طرف العمالء املقدمون هلذه اخلدمة 
Servqual:  عبارتني(تعين جودة اخلدمة من قسمني (Service خدمة وQualité إتباعا  ،جودة

أخذ بعني االعتبار يف تقييم جودة اخلدمة الفرق أو الفجوة ما بني ين املستهلك إفServqual  لنموذج
فان اجلودة تكون سلبية من  ،االنتظار و األداء يف حالة عدم التطابق االنتظار مع األداء يف مستوى واحد

 .جهة نظر العميل
وعة االتصاالت اخلارجية املستهلك انتظارا ته هو نتيجة جممفحسب نفس الباحثني إن  ما يبين عليه 

التجربة املاضية وجمموعة متنوعة من الوسائل املقدمة من طرف  ،العادة، احلاجة الشخصية :واليت حتوي
  .املؤسسة  العارضة  للخدمة

جددوا أحباثهم من خالل  ،بعدما قاموا بعرض عشرة أبعاد لتقييم اخلدمة و اليت قمنا بذكرها مسبقا
  .التعاطف،التأمني ،االستجابة،الثقة ،امللموسية :مثلة يفمخسة أبعاد املت 05تقدمي 

حسن األداء يف مفهوم واحد هو التأمني  ،الظرافة ،االتصال، األمن(وعليه فقد مت اختصار 
''Assurance '' التعاطف( أما تفهم الزبون و القدرة على الدخول خلصه يف بعد واحد(.    
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V -2.  منوذج جودة اخلدمةGronroos  )1984(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  Gronroos 1984منوذج جودة اخلدمة ): 1-3(شكل 
جلودة اخلدمة هناك عالقة ما بني صورة املؤسسة و اجلودة التقنية و اجلودة   Gronroosحسب

فحسب الكاتب إن صورة املؤسسة تؤثر بطريقة فعالة يف اجلودة املدركة للخدمة .الوظيفية هلذه املؤسسة
ما خيول لصورة ،أن تعوض عن بعض االختالل يف األداء اخلدمةاملقدمة، فالصورة االجيابية من شأا 

  .املستهلك ىؤسسة دور الوسيط ما بني اجلودة املدركة و رضامل

 اخلدمة املتوقعة

نشاط تقليدي 
إعالن بيع (للتسويق 
عالقات ،شخصي

و ) سلبية السعر ،عامة
تأثريات  خارجية 

للعادات و الثقافات 
املتعلقة بالفم إيل األذن   

 :جودة تقنية

 -حلول تقنية 

 -معرفة 

 -جتهيزات 

 -نظام اإلعالم 

 -قدرات تقنية للعمال 

اجلودة املدركة 
 للخدمة

 اخلدمة املدركة

صورة املؤسسة 
Corporative 

 

 :جودة وظيفية

 -موقف

 -عالقات داخلية

 -عالقات الزبون

 -المنفذ

 -سلوك

 -توجيه الخدمة

 -المظهر

 كيف؟

 

Source:Nitinseth and S.G.Deshmuskh, premvrat 

Service quality models:a review ;July2004 

Source:Gronroos ( 1984) 



 الجودة المدركة                                             الفصل الثالث                             

108 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  Servqualمنوذج الفجوة  :)2-3(شكل 
 ,Lambin J.J Marketing,  Stratégique opérationnel. Ed. Dunod. Paris    2002 :املصدر

p345. Parasuraman et al ( 1985)  

اتصاالت مع العميل 
)خدمة مروجة(  

 اتصاالت خارجية للعميل 

 مؤشرات التقييم

 امللموسة 

 االعتمادية

 االستجابة 

 األمان 

 التعاطف 

 حاجات الشخصية  اخلربة السابقة 

 اخلدمة املتوقعة 

الفجوة 5  

 اخلدمة املدركة 

 إدراك جودة اخلدمة

خدمة ( أداء اخلدمة 
)املقدمة   

3فجوة   

1الفجوة   

4فجوة   

خدمة مصممة ( حتديد خصائص اخلدمة وفقا لتوقعات العمالء   

2الفجوة   

 إدراكات اإلدارة لتوقعات العمالء 
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و إدراك املؤسسة املقدمة ) املستهلك ( هي نتيجة االختالف بني التوقعات العميل : 1الفجوة   - أ
و كيفية حكم العميل على ) الزبائن( و بدقة رغبات العمالء فقد ال تدرك هذه األخرية دائما ،للخدمة

 .مكونات اخلدمة لقلة املعلومات عن السوق و أمناط الطلب

عدم تطابق املواصفات اخلاصة باخلدمة مع إدراكات اإلدارة لتوقعات  إىلو تشري : 2الفجوة   - ب
 .مواصفات حمددة يف اخلدمة املقدمة إىلالعميل أي أا غري قادرة على ترمجة ذلك 

و هي فجوة بني مواصفات اخلدمة املوضوعة و األداء الفعلي هلا فإذا متكنت املؤسسة :3الفجوة   - ت
فال ميكنها أداء هذه اخلدمة بسبب وجود مواصفات معقدة ،بة يف اخلدمةاخلدمية من وضع املواصفات املطلو

وغري مرنة،و عدم تدريب العاملني على أداءها أو عدم اقتناعهم باملواصفات املطلوبة أو عدم وجود احلافز 
 .الكايف ألداء هذه اخلدمة

و اخلدمة ) تهلكالوعود املمنوحة للمس( و تتمثل يف الفرق ما بني اخلدمة املروجة :4الفجوة   - ث
أي أن الوعود املقدمة من خالل محالت االتصال ال تتطابق مع األداء  ،)الستهالك احلقيقيلأي ( املقدمة 

 .العملي و الفعلي للخدمة و ذلك لضعف التنسيق بني العمليات و التوفيق اخلارجي لصورة اخلدمة

و هذا يعين أن اخلدمة املتوقعة  تاتتعلق بالفجوة بني اخلدمة املتوقعة و اخلدمة املؤد: 5الفجوة   - ج
ال تتطابق مع اخلدمة املدركة و تكون حمصلة جلميع الفجوات حبيث يتم على أساسها حكم على جودة أداء 

   .املؤسسة اخلدمية

V -3 .1منوذجSERVPERF  2للباحثني(Taylor,Cronin) :هذا النموذج على  أيقوم مبد
، حيث يقوم على التقييم الفعلي لألداء اخلدمة أي التركيز )PZB(رفض فكرة الفجوة املقدمة من طرف 

على جانب اإلدراكات اخلاصة باملستهلك فقط ذلك أن جودة اخلدمة يتم التعبري عنها كنوع من االجتاهات 
وهي دالة إلدراكات املستهلكني السابقة و خربات و جتارب تعامل املؤسسة و مستوى الرضا عن األداء 

 .احلايل
لنموذج يعتمد يف حتليله على املتغري األساسي و املتمثل يف رضا املستهلك فهذا املتغري يعترب إن هذا ا

كوسيط ما بني اجلودة املدركة و نية إعادة الشراء حيث أن جودة اخلدمة تؤثر إجيابيا على الرضا و الذي 

                                                           
1-Servperf   و تعين أداء اخلدمة و هي مركبة من قسمنيService performance .األداءخدمة و   
2 -Cronin, Jr. J. Joseph and Taylor, Steven A. (1994), “SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling 

performance-based and perceptions-minus-expectations measurement of service quality”, Journal of 

Marketing, Vol. 58, pp. 125–31. 
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ثر على نية إعادة الشراء بدوره يؤثر على نية إعادة الشراء هذا من جهة و من جهة أخرى إن اجلودة ال تؤ
  .حسب نفس الباحثني

و يف حالة انعدام  ،يقيم أداء اخلدمة انطالقا من جتربته السابقة مع نفس اخلدمة إن توفرت كفاملستهل
ما جيعل التوقعات كمرجع للتقييم اخلدمة  ،توقعاته اليت تسبق مرحلة الشراء إىلاخلربة فان املستهلك يلجأ 

  .املتحصل عليها
قق حيالل هذا النموذج إن موقف املستهلك من أداء اخلدمة متوقف على مستوى الرضا اليت من خ

  .عند التفاعل و احلصول على اخلدمة
يقولون أن  )PZB( إنعلى عكس ذلك ف ،أن جودة اخلدمة تسبق رضا املستهلك Taylorيقول 

  .أما الرضا خيص عملية تبادل معينة،جودة اخلدمة تعين التقييم الشامل
(Taylor,Cronin)  يطرحون سؤال حول معايري األداء املنتظر و تلك املدركة من طرف املستهلك

كما أم مل يقروا العالقة املتواجدة ما بني األبعاد اخلمسة هلذا النموذج، حىت  ،SERVQUALيف منوذج 
  ).PZB(سلم كما يف منوذج  22اجلودة  املدركة على أساس سلم واحد و ليس بـ يقيسونأم 

  :1اليةاالجتاه كأسلوب لتقييم جودة اخلدمة يتضمن األفكار الت إىلو عليه خنلص 

للخدمة حيدد بشكل كبري تقييم العميل جلودة اخلدمة املقدمة فعليا من املؤسسة  ايلاألداء احل  - ح
 .اخلدمية

ة أي أن يف التعامل مع املؤسس اخلربة السابقةالرضا مرهون بتقييم العميل جلودة اخلدمة أساسه   - خ
 .نسبياالتقييم عملية تراكمية طويلة األجل 

وامللموسية  ،التعاطف،األمان ،االستجابة ،تعترب املؤشرات احملددة ملستوى اجلودة االعتمادية  - د
 .SERVPERF اخلربة أساسية لتقييم مستوى اخلدمة وفق منوذج)

V -4 .1993(وذج من,TEas(،)NQ,EP(2:  إن هذا النموذج جاء لينقد منوذجServqual 
حيث انه يشكك يف مصداقية و جناعة القياسات املقدمة من طرف هذا  ،"إدراك انتظار"املتمثل يف و

أن مفهوم  Teasالنموذج، كما انه حيدد مشكل التعريف الوظيفي ملفهوم االنتظار و الذي حسب الباحث 
 (PZB,1985)يف منوذج  "إدراك انتظار"، فمفهوم "إدراك انتظار"االنتظار هو حجر األساس يف منوذج 

                                                           
  .1998جوان  02،عدد 25ناجي معال، قياس جودة اخلدمات املصرفية، جملة العلوم اإلدارية، الد -1

2-Teas, R. Kenneth (1993), “Expectations, performance evaluation and consumers’ perceptions of quality”, 

Journal of Marketing, Vol. 57, No.4, pp. 18-34 
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Servqual لكن يعين املقارنة مع جمموعة أخرى من و ،ال يعين الفرق ما بني اخلدمة املنتظرة و تلك املقدمة
 .1املعايري

منوذج تقييم ) EP)(Evaluated performance Model(يتمثل يف  Teas(1993)فنموذج 
 .األداء

V -5 . منوذجLeblanc (1999) و Nguyen2:  تفسري العناصر  إىليهدف من خالله الباحثني
امللموسة اليت تؤثر يف جودة اخلدمات و هذا حسب نظرة املستهلك،دون حماولة تفسري تشكل اإلدراكات 

 .يف اجلودة، فهذا النموذج يعترب نظرة عملياتية ملفهوم اجلودة
على تقييم اجلودة عند  هابهة يف تأثريتيوجد مخسة عناصر مش NguyenوLeblancفحسب 

الرضا، و اليت تؤثر على  ،احمليط املادي،طاقم اخلدمة ،النظام الداخلي ،املستهلك و تتمثل يف صورة املؤسسة
  .اجلودة املدركة  للخدمة

 .ففي هذا النموذج ال وجود لبعد االنتظار أو عدم التأكيد ملا ينتظره املستهلك
  

 
 
 
 

 

  

  

  

 1999NGuyenمنوذج جودة اخلدمة لـ):3-3(شكل 
 LeBlanc, G., & Nguyen, N. (1999) :املصدر

 

                                                           
1
- R.Kenneth Teas « Expectation as a comparison standard in Measuring service Quality:An Assessment of a 

Reassessment  , Journal of Marketing, Vol,58(January1994).pp132-139. 
2
- LeBlanc, G., & Nguyen, N. (1999). Listening to the customer's voice: examining perceived service value 

among business college students. International Journal of Education, 13(4), 187-198. 

اجلودة املدركة 
 اخلدمة 

 صورة املؤسسة 

التنظيم الداخلي للخدمة   

 احمليط املادي للخدمة  

 رضا املستهلك 

 طاقم االتصال أو اخلدمة 
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VI. اجلودة التجريبية: 
استهالك اليت خيوضها املستهلك و ما ينتج عنها من تقييم  جتربةجودة التجريبية أثر مهم يف للإن 

يوجد مخسة أبعاد للجودة التجريبية  )Langlois,2003(و حسب ،ملستوى األداء و اخلدمة بصفة عامة
  :1املطعمية و السياحيةيف جمال اخلدمات 
  .الشخصي العالئقيحمليط ا ،احمليط املادي ،التنويع ،املنفذ ،االعتمادية

VI -1. االعتمادية:  
و املعرف على  Berry,Zeithaml,Parasuraman,1985(2(هذا البعد الذي جنده يف أعمال 

 :قدرة املؤسسة على تنفيذ اخلدمة املطلوبة و اليت حتتوي بصورها على جمموعة من األبعاد التقنية و املتمثلة
 Les( ، اخلطر النفسي واالجتماعي)La rigularité(، االنتظامية )La Fonctionnalité(الوظيفية 

risques psychologique(،  املخاطر األمنية)risque de securité(ة يلا، املخاطر امل)Le risque 

financier(:  

تعين أن اخلدمة جيب أن تكون عملياتية و هذا من خالل التحكم يف املتغريات  :الوظيفية  - أ
األساسية اليت تدخل يف عملية اإلنتاج و السليم و هذا حىت تتمكن املؤسسة من ختفيض مستوى الفرق يف 

 . )Téboul,2002(اجلودة 

واليت  ،)Lhoste,1992(نعىن به االستقرار و  التناسق املكاين و الزماين للعرض  :االنتظامية  - ب
 .يعتمد عليها املستهلك يف تعامله مع املؤسسة املقدمة للخدمة

ففي جمال السياحة  )Wright, Lovelock,2002(فحسب : ر النفسي و االجتماعيطاخل  - ت
و الذي يعترب كمؤشر لالعتراف   )Maslow,1940(حتقيق الذات املقترح من طرف ماسلو  إىلجند احلاجة 
 .)Amaré,1994( االجتماعي

 ها املستهلك أو الفرديإلواليت تعترب مهمة حسب املنطقة اليت يتوجه  :املخاطر األمنية  - ث
)Callot,2000(.  

 .ة و الزمنية اليت ميكن أن يتعرض هلا الفرديلاو نعين ا التضحية امل :ةيلاملااملخاطر   - ج

   

                                                           
1-Langlois.M (2003). Op cit 
2-Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1985),Op cit. 
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VI -2 . اخلدمة إىلاملنفذ أو سهولة الوصول: 
فهذا البعد يتكون من مخسة أبعاد حتتية  Berry, Zeithaml, Parasuraman,1985(1(حسب 

 information(، املعلومات التوجيهية )accessibilité physique(أمكانية وسهلة احلصول على اخلدمة 

directionnelle(،  السرعة)La promptitude( تسيري االنتظار ،)gestion de l’attente( تسيري ،
 ).La gestiondes exceptions(االستثناءات 

تسهيل للزبائن اختيارام االستهالكية مع األخذ  :سهولة الوصول و احلصول على اخلدمة  - أ
 .اهلدف إىلبعني االعتبار أتعاب التنقل للوصول 

و اليت من شأا تسهيل عملية توجيه وإرشاد الزبون يف مكان اخلدمة :املعلومات التوجيهية  - ب
، مع سهولة التنقل يف مكان Napolitano, Lapeyre,1997(2(الفتات إشارات رموز داخل الفندق 

 .Maurette,1998(3(مكان اخلدمة  إىلاخلدمة و 

 .يتمثل يف زمن تأدية اخلدمة )PZB,1985( و هذا حسب :سرعة أداء اخلدمة  - ت

 ,Ann Saloan Delvin)تقييم و إدراك وقت االنتظار من طرف الزبون  :تسيري االنتظار  - ث

Auisons,2002). 

أا استطاعة املؤسسة على تلبية الطلبياتاالستثنائية للزبون و اليت من ش :تسيري االستثناءات  - ج
 .ترفع من مستوى جودة اخلدمة

و نعين ا تصنيف وترتيب معلومات وكلمات وأشياء حسب املوضوع واحملتوى وهذا  :التنويع  - ح
 ،تسيري املوضوع أو العالمة :ةاليمن أجل تسهيل عملية التذكر عن الزبون وحتتوي على األبعاد التحتية الت

، برجمة األحداث، )Tinard,1994(يعترب عنصر مهم يف تشكيل اخلدمة السياحية التنويع الدائم فالتنشيط 
 ,Bourdeau, Chebat(املظهر ولباس األفراد واليت تعترب جزء من النظام التجرييب لتقدمي اخلدمة، فأحباث 

Langlois, 1991( منتجات التذكري . تؤكد على تأثري طاقم اخلدمة على صورة العرض)Les produits 

de memorabilite(  واليت تثري تشكيل الصورة)Boyer, 2002(. 

و تتمثل يف تناسق و انسجام الديكور و األثاث مع موضوع اخلدمة و اليت تثري  :احمليط املادي  - خ
، االرتياح  )Greffable, Paul,1999(حساسية و عاطفة األفراد اجتاه احمليط التجرييب املتواجدون فيه 

                                                           
1-Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1985),Op cit. 
2-Mounia lachkar,2006.Op cit,P.55. 
3-Mounia lachkar,2006, Op cit,P.57. 
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الرموز،  ،الرفاهية(  ،حيث تأخذ بعني االعتبار هنا باحملفزات البيئية1)Bitner Mary Jo,1992(املادي 
 ) Gustative(Guivarch,2002)(ة ، االرتياح الصويت و التجربة الطعمي)اخل...اجلو،الفضاء الداخلي

تعزيز صورة املؤسسة من خالل اجلمع ما بني الصورة و الرائحة  إىلو اليت دف  الشميةوأخريا التجربة 
)Verlynde, 2002.( 

ما بني األفراد و هي مرتبطة باملظهر العالقايت و تسيري التفاعالت  :احمليط العالقايت الشخصي  - د
التعامالت التعظيمية و تتمثل يف  ،)Turgeon,Paquin,1998(الزبائن املتواجدون يف حميط اخلدمة و

الطاقم  اهتمام )Toqeuer, Langlois,1992( حماولة تعظيم العالقات مع الزبائن و حتقيق االستقرار
و اليت من شأا أن تؤدي  وعمليات التوفية )التشخيص ،التأدب، االتصال( و القيمة املضافة  املقدم للخدمة

 .2 (Téboul,2002)األذن  إىلمن الفم  إستراتيجيةإعادة الشراء يف املستقبل من خالل  إىلبالزبون 

VII. كمنطلق إلدراك اجلودة جتربة االستهالك:  
 ;Hirschman(التسويق نتيجة األعمال العظيمة لـإن مفهوم جتربة االستهالك ظهر يف جمال 

Holbrook, 1982(3،  كما جند أعمال)Ladewin, 1999(  من خالل دراسة جمال لتمثيل الفضاء
من خالل طرح جمموعة من األسئلة املرتبطة بالفضاء التجرييب و قدرته ،الذي يعيش فيه الفرد جتربة اخلدماتية

 .على خلق مفهوم التجربة
استعمال املؤسسة بشكل '' يعرفون خلق التجربة من خالل ): Gilmore,Pine,1999( فحسب

 )Schmitt,2002(، ''مكشف ألشياء ملموسة و خدمات من أجل الزبائن لعيش حدث سهل التذكر 
جيب أن تكون قادرة '' من خالل تقدمي فكرة أن املؤسسة  Gilmoreيعززان فكرة  ) Hetzel,2002(و

على وضع نظام داخلي من شأنه أن يسمح من تطوير عرض قادر على املسامهة يف حتفيز املرحلة التجريبية 
  :، كما يقترح مخسة دعائم من شأا حتفيز املرحلة التجريبية''للمستهلك ترسيخها يف ذهنه 

  .حتفيز احلواس اخلمسة،اقتراح شيء استثنائي ،العالقة، خلق )املفاجئة ( املباغتة 
  :4مييز طريقتني إلنتاج التجربة االستهالك )Filser,2002( أما

                                                           
1- Bitner, M.J. (1992), “Servicescapes: the impact of physical surroundings on customers and employees”, 

Journal of Marketing, Vol. 56, pp. 57-71.. 
2-Mounia lachkar,2006,” Op cit,P.65. 
3-Holbrook Morris B., Hirschman Elizabeth C. (1982), The Experiential Aspects of Consumption: Consumer 

Fantasies, Feelings, and Fun, Journal of Consumer 
4-Filser M. (2001), Commerce en magasin et e-commerce: Les apports des modèles de choix de point de 

vente, Actes du 4ème Colloque Etienne Thil, La Rochelle, 27-28 septembre 
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 التأثري من خالله اقتراح االستثناء و املميز. 
 اخلروج عن املألوف و الروتني الذي يعيشه الفرد. 

هي عبارة عن حالة وعي "فان جتربة االستهالك  )Hirschman,Holbrook,1982( أما بالنسبة
، و عليه ميكن التعريف العام "ذاتية مرفقة بتنوع يف املفاهيم الرمزية و اإلجابات املتعية و املعايري اجلماعية

لتجربة االستهالك مبجموعة النتائج االجيابية و السلبية اليت يتحصل عليها الزبون نتيجة استعمال السلعة أو 
  .1اخلدمة

كننا تلخيص األعمال يف جمال التسويق اليت تناولت مفهوم االستهالك و من خالل اجلدول مي
 :2التجرييب ومكوناته

  التعليقات  املكونات التجريبية  املكونات الغري جتريبية  الكاتب

Holbrook,Hirsch
man (1982) 

 
  متعة ،إحساس،يلاخي  السلوكي ،معريف

حتليل نظام القرار و ليس نظام 
  االستهالك

Mano et Oliver 
(1993)  

  جتربة تقييم عن طريق الرضا  حمفز، قيمة متعية  قيمة نفعية

Holbrook (1999)  قيمة نفعية  
 ،ة خلقيةاليمج ،قيمة مرحية

  تقدير روحاين
حتليل النتائج الدائمة لتجربة 

  االستهالك

Holbrook (2000)  غرضي ،إهلام،جتربة  قيمة نفعية  
البحث عن التجربة هي هدف 

  لكل االستهالكات دائم
Csikszentmihalyi 

(2000) 
تلبية احلاجات حسب 

Maslow  
عن احلاجات  اإلجابة

  التحفيزية
التجربة متر من خالل اإلنتاج 

  العاطفي
 ملخص أعمال االستهالك التجرييب): 3-3(جدول 

 

   

                                                           
1- Holbrook Morris B., Hirschman Elizabeth C. (1982), Op cit. 
2- Mounia lachkar,2006, Op cit,P.88. 
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  :اخلامتة
إن مفهوم اجلودة يف جمال اخلدمة يعترب نوعا ما معقد بالنسبة لذلك اخلاص بالسلعة امللموسة أو 

فتقييم اجلودة عند املستهلك يف جمال اخلدمات قائم على جمموعة من املعايري و العناصر اليت ،التجارية العالمةب
احمليط املادي،  ،النظام الداخلي ،يف صورة املؤسسة بصفة كلية أو جزئية واملتمحورة ها الزبونيإلقد يلجأ 

  .و اليت تؤثر على اجلودة املدركة  للخدمة ،طاقم اخلدمة
و يف حالة انعدام  ،يقيم أداء اخلدمة انطالقا من جتربته السابقة مع نفس اخلدمة إن توفرت كفاملستهل

ما جيعل التوقعات كمرجع للتقييم اخلدمة  ،توقعاته اليت تسبق مرحلة الشراء إىلاخلربة فان املستهلك يلجأ 
  .املتحصل عليها

انه من املهم فهي ،شكل اجلودة املدركةتلفهم كيفية  ،إن اجلودة املدركة هي عبارة عن حكم تقييمي
متييز مؤشرات اجلودة اخلاصة مبنتج معني و كذلك مساته، فبالنسبة ملفهوم مؤشر اجلودة فنعين به ما هو مرئي 

أما بالنسبة للسمات فنعين ا ما يرد ا املستهلك و اليت يعرب عنها حقيقة مثال يف حالة ،للمستهلكبالنسبة 
  .رطوبته،اللون، أما السمات اخلاصة باجلودة فهي الذوق ،اللحوم املؤشرات هي السعر

فمؤشرات  اجلودة هي مفاتيح القراءة املستعملة من طرف املستهلك للحكم على جودة السلعة أو 
على أا حمفزات  )Steenkamp,1990(اخلدمة املقدمة، فمؤشرات اجلودة ميكن تعريفها حسب 

  ).منتج أو خدمة( للمعلومات مرتبطة جبودة املنتوج، موضوعة من طرف املستهلك قبل عملية االستهالك 
، املقدمةى اجلودة املدركة للخدمة صورة املؤسسة بشكل عام  تؤثر بطريقة فعالة يف  مستول إنكما 

ما خيول لصورة املؤسسة دور ،فالصورة االجيابية من شأا أن تعوض عن بعض االختالل يف األداء اخلدمة
  .الوسيط ما بني اجلودة املدركة و رضي املستهلك

 أي فاجلودة و تقييمها ختتلف باختالف ميدان اخلدمة و مدى اعتماده على العنصرين األساسيني

، و ثقافة الزبون الطالب )اخل...سياحة،فندق، نقل جوي، سينما ،مطعم(املادي  العنصر البشري و العنصر 
  . للخدمة
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 مقدمة
نتظاراته  امن منا مل يعش حلظات عاطفية معينة إجيابية كانت أو سلبية غري متماشية مع توقعاته و

املثال املناسب و اليت تعترب  ،و إن تعلق األمر مبنتوج غري ملموس كما هو احلال يف إطار اخلدمات املتعية ةوخاص
- Ryan,1999) العاطفة تهلك و اليت  تثري لديه مستوى منالذي يفسر تلك التجربة اليت يعيشها املس

Ritchie, Otto, 1996 –Nash, Barsky,2002)،  أما (Ritchie, Otto,1996)   ينوهون بأمهية
  1".العاطفة و التجربةقوة القطاع السياحي و الذي من شأنه أن يبعث يف الفرد قدر كبري من و

ألن التجربة الغري ملموسة هي قلب املنتج ،فإن طبيعة هذه التجربة املعاشة مهمة بالنسبة لقطاع السياحة
 ،(Wu, Yuan,2008) أو اخلدمة املطلوبة

يعتربان التجربة العاطفية املعاشة خالل " (Mattila, Duman,2005 -Kao et al,2008)فالباحثني  
  .2"معينة مهمة لتحديد قيمة الرحلة السياحية املقدمةرحلة سياحة 

  .إال أن مصطلح العاطفة حرية الكثري من الباحثني سواءا من ناحية مكوناته أو صدوره
املؤثرات كلها مصطلحات تشري إىل وضع أو أوضاع  affect األحاسيس،، املزاج ،إن مصطلح العاطفة

فهي ختص احلالة  ،و خفيفة و اليت تكون مرفوقة بتعبري معنيكثيفة أ ،داخلية سواء سطحية  كانت أو معمقة
 .الذاتية للفرد

 
 
 
 
  

   

                                                           
1
Barsky, J., Nash, L. (2002) Evoking emotion: Affective keys to hotel loyalty. Cornell Hotel & Restaurant 

Administration Quarterly, 43, 39. 
2
Mattila, A., Wirtz, J. (2000). The Role of Preconsumption Affect in Postpurchase Evaluation of 

ServicesPsychology & Marketing, 17 (7), 587605. 
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I. 1تعريف مصطلح العاطفة: 
فمن  ،و الذي يعين التحرك حنو اخلارج« Ex- movere » إن مصطلح العاطفية هو التيين األصل

يعترب العاطفة  2(Luminet,2002)الناحية داللة األلفاظ فإن عاطفة و احلركة يعتربان مترابطان فحسب
  :مكونات 03كموكب لإلجابات مكون من 

  .البيولوجية و اليت تشمل ردات الفعل الفيزيولوجية/ املكونات الفيزيولوجية  - 1
  .املكونات السلوكية و اليت حتوي ردات الفعل السلوكية و التعبريية و املتؤثرة بشخصية الفرد- 2
  .ات الفعل املعرفية و التجريبيةاملكونات املعرفية و اليت تشمل رد - 3

يعرفان العاطفة على أا ردت فعل  )Davidson. Ekman,1990(و يف نفس االجتاه إن الباحثني 
املعرفية والفيزيولوجية  اإلجاباتحادة ومتقلبة والناجتة عن مثري معني واملتميز مبجموعة متجانسة من 

  .3والسلوكية
فالعاطفة ميكن أيضا أن تشري إىل حالة  نفسية عاطفية مكثفة واليت تفقد الفرد توازنه و تركيزه للتجارب 

  (Olivier, consoli, Boyer, Guelfi,1987)مع موقف معني 
هو جمموعة " فاخلاصية االندفاعية أو الالمتوقعة جيعل العاطفة تتميز عن املزاج حيث إن املزاج 

  (Habib,1998)اخلاص بالفرد   Temperamentاالستعدادات و املكتسبات و اليت تشكل طابع و املزاج 

و اليت تتغري ،فةخيص بالضبط حاالت أقل كثافة و تركيز و دميومة من تلك املشكل نتيجة العاط :فاملزاج
  4(Davidson, Ekman,1994)مع مرور الزمن و األزمات و احلاالت املعاشة 

لفرد اجتاه مناسبة أو شيء معني فهو يشري إىل تلك االستعدادات العاطفية اليت يبديها ا :أما األحاسيس
 ،(Luminet,2002)املعيار املعريف واملعيار التجرييب للعاطفة  :التاليتنياليت تبىن أساسا على املعيارين و

و هو أيضا موجه حنو شيء معني ال حنو إحساس ،فاإلحساس خيتلف عن العاطفة باعتباره ذا مدى طويل
  .مؤقت

                                                           
1
 Dal Park Jong “les déterminant de la fidélité de la satisfaction et de la fidélité du visiteur fréquentant le 

Musée »,thés de Doctorat 2007 Pp 115130. 
2
 -Olivier Luminet,” Psychologie des émotions confrontation et évitement « édition de boek université 2éme 

édition 2008. 
3
Ekman.P & Davidson.R.J&Friesen.W.V 1990”Emotional expression and brain physiology II: The duchenne 

smile” Journal of personality and social psyxhology.58.342.253 
4
Ekman, P., Davidson, R. J., Ricard, M., & Wallace, B. A. (2005).Buddhist and Psychological Perspectives on 

Emotions and WellBeing.Current Directions in Psychological Science, Vol.14N (2), 5963. 
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تعريف للعاطفة وهذا ما بني الفترة  )Plutchik)28  من طرف الباحث 1980لقد مت إحصاء سنة 
 ,Kleinginna)1أما من جانبهم فالباحثني،عدة أوجه اختالف فيما بينهامع وجود  1977- 1884

Kleinginna,1981)  كل واحد منها 1981-1971تعريف مت اقتراحهم ما بني سنة  92قاموا بإحصاء ،
سواء من الناحية املتعية أو من الناحية التبين أو عدم التبين أو تلك  ،ركز على جانب معني أثناء تعريفة للعاطفة

  .التعاريف اليت تركز على احلاالت اخلالقة للعاطفة و تلك اإلجابات املتعلقة ا

II. مكونات العاطفة:  
إن العاطفة ما هي إال جمموعة من التركيبات و العناصر املتكاملة بني بعضها البعض و اليت تنطلق من 

  ).املكون السلوكي و املكون املعريف ،البيولوجي( املكون الفيزيولوجي 

II -1. املكون الفيزيولوجي للعاطفة:  
و اليت تشري إىل النشاط الفيزيولوجي العام و الذي يتماشى مع جتربة عاطفية و الذي حيضر الفرد نفسيا 

  .للتأثري و النشاط يف حميطه بطريقة مكيفة فهي متس اجلهاز العصيب املركزي و اجلهاز العصيب املستقل
تغري يف جهاز الغدد  :وجية ميكنها أن متس ثالثة ظواهر فيزيولوجيةإن اإلثارة العاطفة من الناحية الفيزيول

تعري يف اجلهاز العصيب احملايد أو املستقل ضغط الدم، مستوى  ،الصماء و الذي ينتج عنه إفراز كبري للهرمونات
  .، تغري يف القشرة الكهربائية..).النشاط املعدي ،التنفس دقات القلب

فحسب العديد من الباحثني إن األفراد يقدمون ردات الفعل فيزيولوجية خمتلفة و هذا باختالف الوضعية 
و الذين  (Friesen,1983)2و Leverson & Ekman وطبيعة  العاطفة املعاشة و هذا ما أظهرته أعمال 

تشاءم،  ،املفاجئة( لعاطفة قاموا بدراسة ردات الفعل الفيزيولوجية بعد تعرض الفرد لستة أنواع خمتلفة من ا
خاصة،  بإجابةفالنتائج أظهرت أن كل  نوع من العاطفة ميكن ربطه  ،)و فرح  ،غضب ـ خوف ،حزن
على عكس اخلوف و اليت تتميز فقط  ،الغضب يتميز بارتفاع كبري لدقات القلب و احلرارة اجللدية :فمثال

  .بارتفاع دقات القلب
أن العاطفة ختتلف فيما بينها   (Larsen, Bernston, cacioppo et al,2000)هذا ما أكده الباحثني

    .على مستوى النشاط الفيزيولوجي ةخاص

                                                           
1
Kleinginna, P.R., Kleinginna, A.M. (1981) A categorized list of emotion definitions with suggestions for a 

consensual definition. Motiv. Emotion,5: 345379. 
2
Ekman.P & Davidson.R.J & Friesen.W.V 1990,Op cit,P.61. 
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II -2. كانت ،إذا ةكل ما يكون داخلي ال بد من التعبري عنه و خاص :املكون السلوكي أو التصريف
فهناك التعبري  ،فرد إىل آخرعاطفة داخلية و اليت يعرب عنها من خالل التصرف و التعبري و اليت ختتلف من 

  .)اجتاه حالة معينة حاليةردات فعل ( سلوكيات دف إىل إيصال العاطفة إىل الطرف اآلخر  التواصلي و هي 
التعبري الوجهي و الناجم عن تعري مالمح و نظرات الوجه و اليت تعترب مصدر أويل و أول إليصال 

فمعظم الرموز العاطفية  ،حيث يعترب ملموس و حقيقي بالنسبة للتعبري السلوكي ،مع الطرف اآلخر صالتواال
لتماسه من تغري وضعية احلاجب أو او هذا ما ميكن ،تكون صادرة من منبع الوجه أو من هذا اجلزء من اجلسد

اين كحركة كما ميكن اإلشارة إىل أن هناك مصادر للتعبري موجودة يف اجلسد اإلنس ،عضلة اجلبهة أو الوجنني
فالتعبري عن العاطفة  ،)احلزن(  اليدينبطئ  ،)الغضب(  اليديننربة الكالم أو الصوت لسرعة  ،، احلركةاليدين

  ).كالمية أو نطقية أو غري نطقية ( ميكن أن يسك عن اإلنسان كما عند احليوان عدة قنوات 

II -3. فهو يشمل على جمموعة املعارف واملعلومات الذهنية والعقلية واملتكونة والناجتة  :املكون املعريف
عن عاطفة معينة و اليت تساهم يف إدراك وضعية معينة من خالل احلفاظ وختزينها يف ذاكرة اإلنسان فهذا 

  .املكون املعنوي و املكون من اجلانب املعريف و التجرييب ميكن التعبري عنها بكلمات

III.  العاطفة مقارباتخمتلف: 
حيث  ،لقد تعددت املقاربات اخلاصة بالعاطفة لسبب واحد و هو لتعدد التعاريف اخلاصة ذه األخرية

االستناد و العمل يف إطار مقاربة معينة حيث  بالتايلأن كل باحث ينظر إىل مفهوم العاطفة من منظور معني و 
 .مقاربة إجيابية أو سلبية للعاطفة ،مقاربة بعدية للعاطفة ،مقاربة تصنيفية للعاطفة :ميكننا سرد ثالثة مقاربات

III -1. تقوم هذه املقاربة على أساس معىن مفاده أن العاطفة ككل ما هي إال  :مقاربة صنفية للعاطفة
جمموعة من العواطف األساسية والقاعدية واملخلوقة يف اإلنسان و هي غري مكتسبة و هي متواجدة عند كل 
 جنس بين آدم دون استثناء، حيث إا مرتبة يف ذاكرة اإلنسان بطريقة متكاملة و تصنيفية ال يوجد عدد موحد

أي  1(Izard,1971)باعتبارها قاعدية  مت تعريفها من طرف 12إىل  5هلذه العواطف و لكن حصرها ما بني 
  .و العصبية ،التعبريية، الذاتية :من جمموعة من اخلصائص''ظاهرة حتفيزية مركبة '' العاطفة القاعدية على أا 

  :من طرف بعض الباحثنيو عليه ميكن تقدمي بعض اإلحصاءات للعاطفة القاعدية املقدمة 
  
  

                                                           
1
Carroll E. Izard, » Basic Emotions, Relations Among Emotions, and EmotionCognition Relations », 

Psychological Review 1992, Vol. 99, No. 3, 561565 
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  إحصاءات للعاطفة القاعدية) 1-4(جدول 
  عدد العاطفة القاعدية  الباحث

Woodworth (1938)  امللل،االنتقام، احتقار ،الغضب ،اخلوف ،املفاجئة ،السعادة  

Izard( 1971)  ذنب،الغضب، امللل،احتقار، اخلوف، احلياء ،احلزن ،الفرح، املفاجئة،الفائدة.  

Plutchik (1977-1984)   تقدمي،الغضب، املفاجئة/ عدم القبول، اخلوف/ القبول ،احلزن/ فرح.  

Tomkins 1980  قلق،فائدة ،احتقار، حياء،مفاجئة ،خوف ،امللل، فرح،غضب.  

Panksepp 1982  الفائدة ،احلزن ،امللل،الفتنة، الغضب ،اخلوف، الكلب ،األمل  

Ekman Friesen et 

Ellsworth (1982)  

  اخلوف، احلزن، املفاجئة ،امللل،الغضب

Maclean (1993)  

عواطف قاعدية مرتبطة  06إقترح 

سلوكيات متبنية 06 ـب  

  .حنان،اخلوف، الفرح، التفاعل ،الغضب ،الرغبة :القاعدية
  النجاح، مالطفة ،محاية ،اعتداء،البحث، االغتصاب: السلوكيات املتبنية

 

III -2. إن املقاربة البعدية للعاطفة جاءت مكملة للمقاربة الصنفية العاطفة،  :املقاربة البعدية للعاطفة
فالباحث حيدد فضاء الوعي  ،أول من قدم منوذج بعدي للعاطفة(Wundt,1886) 1 حيث يعترب الباحث

  .غري مروح/ضغط، مروح/ هائج، استرخاء /هادئ  :أبعاد 03املتعلق بالعاطفة و األحاسيس بداللة 
ة انطالقا من املنظور التعبريي قدم مقاربة بعدية للعاطف Schlosberg2 (1952 -1954)أما الباحث 

خوف واملرتبطة بالبعد قبول  –مفاجئة  :غري مروح،احملور/غضب املرتبطة بالبعدمروح/ سعادة  :حمور :)الوجه(
  .)ضغط/ نوم ( رفض و كذلك حمور  نشيط املرتبطة بالبعد / 

 :ثالثة عناصر أساسية للعاطفة من شأا أن تشكل األبعاد الثالثةقدم 3(Osgood,1966) أما الباحث 

  ".مراقبة"، "نشيط"، "مرح"
بينوا أن التعبري اللفظي للعاطفة ميكن فقد  Mehrabian, Russell4(1977-1974) أما الباحث

  .البعض و اليت تعترب مرتبطة مع بعضها،'استحواذ ' ' كثافة ' "مرح":التاليةحتديده على أساس األبعاد 

                                                           
1
Wilhelm Max Wundt « Eléments de Psychologie »  V1 (1886) Broché – 22 février 2010. 

2
 Harold schlosberg « three dimensions of emotion »,the psychological review, Vol.61, N 2, March, 1954. 

3
 Osgood, C•E., G. J.Suci and P.H. Tannenbaum (1957), “The Measurement of Meaning, Urbana: The 

University of Illinois Press. 
4
Mehrabian, A., & Russell, J. A. (1974). An approach to environmental psychology.Cambridge, MA, MIT 

Press.. 
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يعرفون العاطفة على أساس (Hamm, Bardley, Greenwald, Lang,1993) ني كما أن الباحث
 /Non Plaisance إن األبعادمكره /مشهي مقاربة بعدية و املبنية أساسا على عنصرين من التحفيز 

Plaisance،'' األكثر أمهية و قوة و كثافة مها العناصر تكافؤ  واليت تتماشى مع األبعاد ''ضغط –استرخاء
فاألبعاد املقدمة من طرف الباحثني ما هي إال عوامل تكاملية  ،عندما نتكلم عن نظرية األبعاد يف جمال العاطفة

  .1هذه األبعاد تظهر يف العديد من نتائج األحباث بطريقة تقاطعيه تدامام ،فيما بينها
 ,Moore)ثنائي القطب مستقل كما أن التجربة العاطفة ميكن أن متلك شكل أحادي القطب أو

Bagozzi,1993- Oliver,1993)،(Oliver,Mano,1993)   مبعىن أن ضد الفرح ليس هو بالضبط
  .احلزن

III -3. هذا البعد قائم أساسا على التفرقة ما بني العاطفة االجيابية  :السليب/البعد العاطفي االجيايب
واليت سوف تشكل موضوع دراستنا و حمور تأسيس منوذج حبثنا من خالل ) املقرفة(و العاطفة السالبة ) اجليدة(

حماولة حتديد أثر احمليط املادي واجلودة املدركة من طرف الزبون خالل طلبه للخدمة املطعمية  وكيف سوف 
واملبنية أساسا على التقرب من  ،ؤثر على طبيعة العاطفة املشكلة لدى الزبون سواء كانت إجيابية أو سلبيةت

مكان اخلدمة  والبحث عن املتعة و اليت تكون املدعم بتلك العاطفة االجيابية،  أما السلوك اآلخر أي العدوانية 
  (Lang,1995-Gray,1990-Davidson,1992) واملبنية على االبتعاد والتجنب واملدعم بالعاطفة السلبية

فالعديد من األحباث أظهرت أن األفراد ليسوا فقط خمتلفني يف طريقة إدراكهم و إحساسهم للعاطفة 
فاألفراد  ،وميةالياالجيابية أو السلبية و لكن إن هذا االختالف يلعب دور كبري يف طريقته تنظيمهم حليام 

م بطريقة تسمح هلم من تفادي حدوث أي حدث معلى  ،قرفاحلساسني لألحداث السلبية ينظمون  حيا
عكسهم فإن األفراد الباحثني عن العاطفة االجيابية ينظمون حيام بطريقة تسمح هلم من احلصول على أحداث  

  ..)..ملطاعم االستكشافية، ا ،الرحالت ،الكازينو( مثرية و مغامرات اجيابية 
   

                                                           
1   Martial Van der linden et Grazia Cesch, 2008 « Traité de psychopathologie Cognitive base théoriques »Tome 

I,Sollal Editeur Page 119. 
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IV. النظريات اخلاصة بالعاطفة: 
هناك العديد من النظريات اليت خاضت يف مفهوم العاطفة و اليت قدمت العديد من التوضيحات 

إىل تلك  ،والشروحات فيما خيص مفهوم العاطفة انطالقا من الفكر اإلغريقي إىل الفكر احلديث املعاصر
  activationالنظريات التنشيطية 

IV -1. إن أول الباحثني و املنظرين للعاطفة يف العصر اإلغريقي كان الباحث أو  :النظرية اإلغريقية

الرغبات على أا عاطفة قوية : "و الذي يعترب اهلوى )املزاج( من خالل كتابه « Hippocrates » الفيلسوف
-324( (Aristote)و (Platon) ، كذلك جند"غري متحكم فيها ميكنها أن تؤدي إىل أمراض للجسد أو القتل

والذي يعترب أن اإلنسان غري خاضع للحاالت العاطفية و إمنا يقوم بتشكيلها انطالقا من جمموعة املصادر ) م384
 .و التفضيالت الشخصية

IV -2. النظرية التطورية و النظريات الوظائفية Physiologiques:  

إن النظرية املعرفية قائمة على أساس دراسة تلك العالقة املوجودة ما بني العاطفة  :النظريات املعرفية
فبالنسبة  ،واملعرفة، حيث أن العاطفة مل تعد هي املفسر لتصرفاتنا اجلسدية و لكن كسبب حمفز لردات الفعلية

حالة معينة  واليت من  لظاهرة  أو) تقييم معريف ذايت( للمعرفيني فإن ردات الفعل العاطفية حمددة من خالل 
فالعاطفة تعترب كإشارة أو معلومة للفرد لتحقق ما إذا كانت هذه الوضعية  ،خالهلا يتم إطالق النظام العاطفي

 الفرد لنشاط ريفالعاطفة متثل حالة من التحفيز و اليت تسمح و حتض،التقدم أو االبتعاد بالتايلو ،مالئمة له أم ال
فيجب أن تكون احلالة أو الوضعية اليت يتواجد فيها الفرد مطابقة أو متماشية مع توقعاته التحفيزية .أو الفعل

حىت تتمكن من احلصول  على عاطفة معينة، فالتوقعات التحفيزية مرتبطة  مبستوى الرضا الذي يبحث عنه 
الذين خاضوا يف جمال النظريات و من بني الباحثني ،االقتراب أو االبتعاد عن وضعية معينة بالتايلالفرد و 

  :املعرفية جند

 Arnold (1960)نظرية التقييم للباحث   - أ

 Singner Schechter (1962) النظرية املعرفية لتأويل   - ب

 Zajonc (1980 -1984 )نظرية   - ت

 Scherer (1984)نظرية العنصر املركب  - ث

 Fridja (1985)نظرية   - ج



 سلوك  العاطفة                                      الفصل الرابع                                          

124 
 

هو تلك التجارب العاطفية  Arnold فمنطلق نظرية : Arnold 1 (1960)نظرية التقييم للباحث-أ
 Arnoldفالعقل البشري حسب ،مرجع أساسي ملكتسباته املعرفية بالتايلو اليت تشكل جزء من ذاكرة الفرد و 

 بالتايلا كانت اجيابية أو سلبية للجسد وسوف يقيم ما إذ بالتايليقيم الوضعية على أساس املعلومات املكتسبة و 
  .فعل مثل االقتراب أو التفادي تالتحرك و القيام برادا

يعترب مهم   Visceralأظهرت أن النظام (Schachter,1964) 2:النظرية املعرفية للتأويالت –ب 
و اليت مفادها أن العاطفة '' النظرية املعرفية  للتأويالت''ما دفع به إىل اقتراح  ،لكن ليس بالتام لصدور العاطفةو

  :هي نتيجة اندماج مركبني
مبعىن معرفة مرتبطة ذا اإليقاظ و الذي  Etiquettes-2 قظة الفيزيولوجيةي اهليجان أو إىل - 1

  .يستعمل ككاشف و حمدد للوضعية
يزيولوجية هي حيادية عاطفيا ما جيعلها حتدد الكثافة إن اإلشارة الف Schachter (1964)فحسب 

فحسب  ،حتديد طبيعة العاطفة املعاشة بالتايلعلى عكس املعرفة و اليت تسمح من تفسري اإلشارة و  ،العاطفية
  .الباحث إن الفرد حيقق و يعيش التجربة العاطفة إال يف حالة توفر هاذين العنصرين و يتفاعالن فيما بينهما

   signer, Schachter(1962)النظام العاطفي حسب نظرية ): 1-4(شكل 

 Julie Urda & Christoph Loch,2005:املصدر

 

 :3 (Zajonc,1980-1984 ), (Lazarus,1982-1984)النظرية -ت
مفادها أن ردات الفعل العاطفية اجتاه شيء معني ميكن أن تظهر دون فرضية Zajonc قدم هذا الباحث 

 Zajoncففرضية ،فالنظام العاطفي و النظام املعريف حسب الباحث مها مستقالن جزئيا ،تدخل معيار املعرفة

مبنية على أساس معطيات إمربيقية مفادها انه إذا تعرض الفرد ملثري معني مرئي و غري معروف و تلزم عليه األمر 
أن خيتار ما بني هذا املثري و مثريات أخرى جديدة فسوف خيتار املثري الذي تعرض له سابقا هذا ما يسمى 

  ".ظاهرة التعرض بسيط" " Zajoncظاهرة "بظاهرة 
                                                           

1
Julie Urda&Christoph Loch,2005 « Appraisal theory and social appraisals: how an event’s social context 

triggers emotions” Faculty and research. 
2
Schachter, S.; Wheeler, L. (1962)."Epinephrine, chlorpromazine, and amusement". Journal of Abnormal and 

Social Psychology 65: 121–128. 
3
 Zajonc.J.R.B  1985 « Emotion and facial reference: a theory reclaimed science »228.15.21 

  جتربة عاطفية             معرفة               هيجان  مثري         
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   .و الذي قدم نظرية عالقتيه(Lazarus,1991)  انتقادها من طرف هذه الفرضية مت
و اليت مفادها أن هناك نظامني يسمحان للفرد من حتقيق ثبات العالقة مع  ،حتفيزية و معرفية للعواطف

جمموعة اجلهود املعرفية ''و الذي يعرف على انه .)التأقلم) ( التقييم املعريف (  :احمليط الذي يتواجد فيه
و اخلارجية املميزة و اليت /دائمة التغري و املوضوعة من أجل تسيري كل تلك الطلبات اخلارجية أو ،لسلوكيةوا

 (Folkman, Lazarus,1984)''ميكن تقييمها كمهددة أو متعدية لقدرات الفرد

  Scherer1 (1984)الباحث " العنصر املركب "نظرية  –ث
إن مبدئ هذه النظرية قائم على مفهوم أن العاطفة ككل تبىن انطالقا من عدد صغري من املكونات، هذا 

فالباحث  ،« théorie componentielle des émotions »النموذج ينتمي إىل النظريات املسماة 
2(2000-1984) Scherer  حيدث تغيري فيزيولوجي خاص  إنحبيث أن كل تقييم أحاد ملثري معني من شأنه

يعرف العاطفة على أا حلقة مؤقتة للعناصر التحتية األساسية للنظام الذايت واملمثل  فهو  ،باملوقف و احلالة
  .و إحساس،الوجهتعبري  ،، حتفيزRegulation Physiologiquesتنظيم فيزيولوجي  ،خبمسة عناصر  معرفة

عدم التأكيد من حتقق : العديدة من املكونات األساسية للتقييمقام بتعريف  (Scherer,2003)فالباحث 
املناسبة، التماشي النسيب  إليهطبيعة العنصر السبيب الذي تنسب  ،، املدة املنتظرة للمناسبة)املناسبة ( الظاهرة 

ج ذو فهذا النموذ.للمناسبة أو احلادثة مع أهداف و حاجات الفرد و تطابق احلادثة مع مقاييسة و تقبالته
مبين على أساس أن معايري التقييم املعروفة تتحقق حسب مراحلة ثابتة غري متغرية مع تغري '' األجزاء املركبة''

  .فنفس املعايري التقسيمية تعتمد لتفسري املواقف العاطفية للفرد ،احلادثة

  :(Frijda,1986)3نظرية  –ج 
قائمة على مفهوم مفاده أن العاطفة ما هي إال عبارة عن نظام اجيايب يشمل  Fridjaإن نظرية الباحث 

  : ثالثة جماالت خمتلفة و متكاملة فيما بعضها البعض دون إمهال أي واحد منها
 ردات الفعل الفيزيولوجية. 
 ردات الفعل السلوكية و التعبريية. 
 ردات الفعل املعرفية و التجريبية. 

                                                           
1
Klaus R. Scherer,2000 ” What are emotions? And how can they be measured?”, Social Science Information & 

2005 SAGE Publications (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi), 05390184 DOI: 

10.1177/0539018405058216 Vol 44(4), pp. 695–729; 058216. 
2
Gilles Kirouac  2004 « Relation entre  Cognition et  émotions » ,Association de psychologie scientifique de 

langue française. Journées d'études,  pp 35 42books.google.dz 
3
P. Philippot. (2007). Emotion et psychothérapie (pp.1164). Wavre: Mardaga PAGE 1722 
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  :كالتايلحيوي ثالثة مراحل و هي   (Frijda,1986)حسب الباحثفنظام التقييم املعريف 

يف بداية األمر إن الذات أو اجلهاز الداخلي للفرد يقوم بتقييم جدية احلادثة أو الوضعية و هذا  -1
فإذا كانت احلالة غري جدية فانه لن يبدي ردات فعل ،)التوقعات ( بالنسبة لتلك االستعدادات التحفيزية للفرد،

أما إذا مت تقييم احلالة على أا جدية و فعالة فان املرحلة الثانية لعملية التقييم  ،توقف العلمية بالتايلعاطفية و
  .تبدئ

حيث أن الفرد حياول أن جيد ردات الفعل املواتية  حايلهذا التقييم يكون فردي و  :تقييم احلالة -2
  .لإلجابة و التفاعل مع احلالة

اجلدية  و الصعوبة اليت تتميز م احلالة يتم تقييمهم و حسام من  ،االستعجال :ةالعاطفة النهائي -3
طرف الفرد و هذا انطالقا من تلك املعلومات السابقة فهذه املرحلة الثالثة هي اليت حتدد كثافة و قوة العاطفة 

  .التركيز أو عدم التركيز على هذه احلالة بشكل كلي بالتايلاحملسوسة و أثرها و 
  
  

 (Frijda,1986)التحضري للنشاط على أساس التقييم العاطفي حسب  ):2-4(شكل 
 P. Philippot. (2007).Op cit:املصدر

V. عاطفة االستهالك:  
حتقيق إشباع الذي من شأنه  إن الفرد الطالب لسعلة معينة أو خدمة قائم على أساس هدف واحد هو

فالرضى هو يف حقيقة األمر منقسم إىل  ،أن خيدم و يعزز درجة الرضى عند املستهلك أو يعدمه و ينفي حتقيقه
 ما قبل الشراء و ما بعد الشراء  :جزأين أو مرحلتني قائمتني على أساس وقت أو حلظة الشراء أو االستهالك

(Oliver,1987-1989)1 املعرفية اخلاص بالفرد سواء باإلجياب أو بالسلب أي تدعيم لنظام.  
اإلسناد،االعتقاد و الرغبة له عالقة اجيابية مع  ،التقييم ،فالنظام املعريف اخلاص بالفرد فيما خيص عمليات

  .مربيقية يف علم  النفسإلالعاطفة و هذا حسب الدراسات ا
ية يف النظام املعريف ملعاجلة املعلومة إن ردات الفعل العاطفية تظهر جل(Izard,1993) فحسب الباحث
  .املقارنة، التصنيف، احلكم و أخذ القرار مفروضة على الفرد يف موقف معني ،أين تكون عملية التقييم

                                                           
1
Oliver R.L. (1993), Cognitive, Affective and Attribute Bases of the Satisfaction Response, Journal of 

Consumer Research, 20, December, 418430. 

 

نهائياالصادرةالعاطفة  تقييم الحالة جدية الحادثة حسب الفرد   
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:                                     يلاعلى السؤال الت ةوحىت يتبني لنا األمر جليا سوف حناول االجيابي

  املوجودة ما بني املعرفة و العاطفة ؟ما هي تلك العالقة 
  هل العاطفة هي اندفاعية و غري عقالنية تتماشى مع املعرفة اليت هي عقالنية و تنبئية ؟ 

V -1.  إن وجهة نظر الباحثني فيما خيص العاطفة و املعرفة منقسمة إىل قسمني :عاطفة/ معرفة:  
 من جهة إن املعرفة هي الشرط األول لتحقق العاطفة 

(Collins,1988-Clore,1991-Ortony,1984-Lazarus,1982-Arnold,1960)  
  (Izard,1993)يـم معرفـق تقييـن العاطفة ميكن أن تكون مستقلة دون سابإأما بالنسبة آلخرين ف

 (Zajonci,1980-1984)  فحسب(Lazarus,1991)  إن العاطفة تولد عند الفرد عند تقييم هذا األخري أن
قييم املعريف هو الشرط األساسي فهو يؤكد أن الت ،همعني خيدم مصلحته و انه بإمكانه مواجهتظاهرة أو أمر 

زعم على أن العاطفة ميكن أن ، ي (Zajonci,1980-1984)األويل و الكايف لتشكل العاطفة و على عكسهو
املشكل للمعرفة و تبدو للوجود و تظهر بدون نظام أو مؤشر معريف أي حسب الباحث ال عالقة ما بني النظام 

على  ،فحسب الباحث إن الفرد حباجة إىل وقت طويل حىت يدرك انه يقوم بالتفكري ،النظام املشكل للعاطفة
يؤكد على أن معاجلة   (Izard,1993)فحسب  ،ما حيس به اجتاه شيء ما''عكس ذلك فانه يدرك مباشرة 

ان صحيح حسب الباحث على أن املعاجلة املعرفية املعلومات يسمح من إجياد العاطفة الغري معرفية حىت و إن ك
  .1للمعلومة مرتبطة بالعاطفة

Lazarus )1999.1984.1982(  يظن أن التقييم يعترب عنصر مهم يف التجربة العاطفية، هذه العملية
تقييم أسس (التقييم أما املرحلة الثانية هي إعادة ،بالتقييم املعريف الذي يتكون يف املرحلة األوىل من التقييم تبدأ
فحسب  ،، معىن أن الفرد يقوم بتقييم حمتوى القضية خيطط مع األخذ بعني االعتبار للبدائل)اثنان

(Lazarus,1991)   إن أمهية اهلدف، األثر املوجود أو املرغوب و اإلسناد كتقييم معريف تظهر كلها جلية يف
  .املرحلة األوىل للعاطفة

  .أمهيتها ككل بالتايلفأمهية اهلدف تعين درجة التورط يف املهمة و 
اإلحساس املوجود أو  ،يبني من خالل أحد دراسته أمهية اهلدف (Lazarus,1991)كما أن الباحث 

فأمهية اهلدف و درجة التورط يف ،املرغوب و اإلسناد كتقييم معريف تظهر جليا يف املرحلة األوىل من العاطفة
فكلما كانت حالة أو وضعية ما مهمة  ،ا هي يف حقيقة األمر إال تقييم شخصي ألمهية الوضعيةاملهمة م

                                                           
1
P. Philippot.(2007).Op cit,P.19. 
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فلقد تبني من خالل العديد من الدراسات أن التورط يلعب دور مهم يف ،لشخص ما كلما كانت عاطفته قوية
 (YL,1993 -Oliver,Mon,1993  -Beradeng,Oliver,1983 )1.تكوين الرضى

حىت و إن كان عنصر التورط ال يكتسي أمهية كبرية يف  (Jong, Dal Park,2008)حسب الباحث 
فالوضعية  ،فانه يعترب عنصر أساسي و مهم يف النموذج املعريف للتقييم،عدم تأكيد/النموذج التقليدي تأكيد

ختلق عاطفة على عكس الوضعية الغري ممتعة و اليت من شأا  أن ،املمتعة من شأا أن حتدث عاطفة اجيابية
  .سالبة

فنموذج التقييم املعريف للعاطفة يكون أكثر تناسب لنمذجة سلوك املستهلك بعد االستهالك و هذا 
  .عدم تأكيد/مقارنتا بنموذج تأكيد

V -2. العالقة ما بني العاطفة االستهالك و الرضى املستهلك:  
  :إن التكلم عن سلوك الرضى يفرض علينا الرجوع إىل مرحلتني

فاملرحلة األوىل هي مرحلة  .Oliver,1987-1989(2(ا قبل الشراء و مرحلة ما بعد الشراء مرحلة م
التوقعات أي أن املستهلك يتوقع األداء االجيايب  ملا سيستهلكه و هذا استنادا لتلك املعلومات اليت قام جبمعها 

 يف حالة اخلدمات و ما تفرضه طبيعتها ةخاص،أو ما اجتهد هو يف مجعه إليهءا من خالل ما قدم امستبقا سو
حيث تدفعه طبيعتها الغري ملموسة إىل االستناد إىل كل ما هو ملموس و من شأنه أن يعزز ،على املستهلك

ؤكد ما إذا حتققت تلك التوقعات حقيقة ما سيستهلكه أما ما بعد الشراء فان املستهلك سوف يقارن و ي

و عليه و استنادا لنظرية التقييم املعريف ،غري راض/راضلنهائي هل هو سوف يقدم حكمه ا بالتايلو ،الرغباتو
للعاطفة فان املستهلك املدرك ملستوى مكافأة لتوقعاته و انتظاراته سوف حيس حبالة توازن و يبدي مباشرة ردة 

ن عاطفة إف (Nyer,1997)3فحسب  (Wilton, Nicosia, Tse, 1990- Oliver,1981)  فعل عاطفية
   .االستهالك ما هي إال ذلك األثر التقييمي املعريف على جتربة االستهالك

يقدم أربعة عناصر لتبني تلك األمهية اليت تكتسيها العالقة ما بني  (Muller et al,1991) (أما الباحث
  4:الشراء على عاطفة االستهالك بعدحالة ما قبل الشراء و تقييم ما 

  االنتظار ما قبل الشراء 
                                                           

1
Mano, H. & Oliver, R.L. (1993).Assessing the dimensionality and structure of the consumption experience: 

Evaluation, feeling, and satisfaction. Journal of Consumer Research, 20 December, 45166 
2
Oliver R.L. (1993), Op cit. 

3
JiHye Kang.1995” The positive emotion elicitation process of Chinese consumer toward A U.S apparel brand a 

cognitive appraisal perspective » Master of scienceSeoul Korea. 
4
-Bostock E, Muller RU, Kubie JL. “Experiencedependent modifications of hippocampus place cell 

firing”Hippocampus. 1991 Apr;1(2):193205. 
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 التجربة السابقة. 
 االداء املدرك. 
 عدم التوافق املدرك. 

واليت تؤثر على عاطفة االستهالك و هذا من خالل دراسة العالقة ما بينهم ككل و األثر على عاطفة 
  .االستهالك

فالعاطفة السالبة هلا تأثري مباشر على رضى املستهلك نفس الشيء بالنسبة للعاطفة االجيابية و اليت تؤثر 
السالبة احملسوس / رضي املستهلك، كما أن رضي املستهلك حمدد من خالل العاطفة االستهالكية املوجبة على 

  .ا خالل استهالك السلعة أو اخلدمة و هذا باستناد احلكم املعريف للمستهلك
نه إف (Lazarus,1982)و (Arnold,1960)واستنادا ألحباث  1(Westbrook,1987)أما الباحث

  .2العاطفة االجيابية هلا أثر اجيايب على الرضى و أن العاطفة السالبة هلا أثر سليب على الرضىيؤكد على أن 
يؤكدان على قوة تلك العالقة السببية ما بني العاطفة االجيابية و نية  (Muller et al,1991)كما أن 
الذين أظهرا من خالل دراسة  Oliver (1993)و Manoالباحثني  إليهو هذا ما توصل ،الشراء املستقبلية

عاطفة االستهالك و الرضى، حيث تبني هلم أن  ،نظرية و امربيقية تلك العالقة ما بني تقييم السلعة أو اخلدمة
  .3هناك عالقة اجيابية ما بني الرضى و العاطفة االجيابية و عالقة سالبة ما بني العاطفة السالبة و الرضى

خدمة معينة فهذا التقييم يبىن أساسا على تلك / رضاه اجتاه سلعةإن املستهلك عندما يقيم مستوى 
من خالل املقارنة ما بني نقاط القوة  إمجايلمث يقوم بتقدمي حكم ،يف إطار اخلدمات خاصةالعناصر امللموسة 

ال يتحدد باحلالة العاطفية لوقت  ىفالرض(Suh Diener, Lucas,1996) ونقاط الضعف، فحسب 
أي أن التقييم املعريف  ،احلال الذي يتشكل فيه الرضى و لكن من خالل التقييم املعريف الكلي بالنسبة للرضى

سالبة حيث ميكن القول بان الرضى ما هي إال / للسلعة أو اخلدمة من شأنه أن حيدد حجم العاطفة موجبة 
أي أن الرضى ليس عاطفي فقط ،مكونة من أحكام عاطفية و معرفية عندما تكون ةعبارة عن حكم و خاص
  .وإمنا هي مزدوج التكوين

                                                           
1
J.Vanhamme, (2004), « L’influence de la surprise sur la satisfaction des consommateurs: une expérimentation 

pilote», Aspirante du fonds National de la recherche scientifique, Laboratoire d’analyse du comportement du 

consommateur, Dans la revue de l’Association Française de Marketing. 
2
P. Philippot. (2007).Op cit,P.3.  

3
Mano, H. & Oliver, R.L. (1993),Op cit. 



 سلوك  العاطفة                                      الفصل الرابع                                          

130 
 

إذا إن املستهلك يقوم باحلكم مباشرة على الرضى وهذا بأخذه بعني االعتبار نتائج التقييم املعريف 
ة املتحصل أري بتغري درجة املكافواملتعلقة باملكافأة املتحصل عليها، والغري مباشرة واملتعلقة بتغري العاطفة واليت تتغ

  .عليها من طرف املستهلك

VI. أبعاد العاطفة وكيفية قياسها:  

VI -1. لقد شكلت العاطفة نقطة حبث مهمة عند الكثري من الباحثني  :األبعاد املشكلة للعاطفة
ما جيعل من  ،عندما نتكلم عن املزاج و املؤثرات خاصةوعلماء النفس و هذا لكوا مركبة يف بعض األحيان و 

 )حزن/فرح(ما جيعل العاطفة مكونة من طرفني مثل،التجربة العاطفية أحادية القطب أو ثنائية يف بعض األحيان
(Holbrook, Havlena ,1996) كما أن الباحثني ،(Moore,Bagozzi,1994 Oliver,1993-

Oliver,Mano,1993)  يؤكدون على أن العاطفة ميكن أن تكون ثنائية القطب مستقلني عن بعضها البعض

  .ضد فرح ال يعين بالضرورة احلزنأي أن 
إال أن نظرية تكون العاطفة من بعدين مت تشجيعها من طرف األحباث املتبعة يف جمال التسويق، حيث أن 

شعور جيد أو ) خدمة/ سلعة ( و خالل استهالكه ملنتج معني  استقالليةاملستهلك ميكن أن يكون لديه و بكل 
  .شعور سيء و هو ما يكون العاطفة االجيابية أو العاطفة السلبية و هذا خالل استهالك سلعة واحدة

من خالل أحباثه يف جمال السيارات و القنوات  (Westbrook,1987)1و هذا ما يؤكده الباحث 
األحباث تؤكد على أن البعدين االجيايب و السليب للعاطفة  من شأنه أن يؤثر يف آن التلفزيونية، إال أن معظم 

  .واحد على الرضى املكون لدى املستهلك

VI -2. إن قياس العاطفة شأنه كشأن قياس الرضى أو الثقة فقياسها مبين على أساسه  :قياس العاطفة
 -Tellegen,Clark,Watson,1985- Plutchik,1980)سالمل قدمت من طرف العديد من الباحثني 

Izard,1977) م حيث كل فئة من هؤالء الباحثني قدموا سالمل خاصة:  
  الباحث(Differential  Emotion Scale) (1977)Carroll Izard 

 , EPI الباحث (Emotion profile Index) (1980)Plutchik 

  PANAS (1985)      ، الباحثنيTellegen,Clark,Watson   

 (Positive affect and Negative affect Scale)   
  

                                                           
1
J Vanhamme, (2004), Op cit. 
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  : d’Izard DES/DES1.1977  - أ
 ،الفائدة :هناك عشرة عواطف قاعدية واليت ختتلف عن بعضها البعض Izard(1977) ةحسب الباحث

 Izard(1977)هذا ما دفع بالباحث ،خوف، قلق، حياء، ذنب، املفاجئة،الغضب، قرف، ازدراء ،الفرح
إال أن هذا السلم ال ،من أجل قياس العاطفة (Differential emotion scale)بتطوير هذا السلم و املسمى 

الثانية كون  ةباستناد أثنني منهم، أما السلبي ،خيلوا من املشاكل كونه مكون من عناصر عاطفية جلها سالبة
إذا تعلق األمر  خاصةر بالضبط كثافة و مستوى التجارب العاطفية املعاشة و الفرد املستجوب ال ميكنه أن يتذك

  .بعدة جتارب فكل واحدة تطغى على األخرى

  :Plutchik EPI2)1980,(  - ب
حيث إن ) أولية و ثانوية ( يصنف العاطفة اخلاصة بالفرد إىل قسمني  (Plutchik,1980) إن الباحث 

أما الثانوية  ،الفرح، احلزن، القرف، القبول، االنتظار واملفاجئة ،الغضبالعاطفة األولية مكونة من اخلوف، 
 و اليت ميكن قياسها باستعمال السلم املسمى،فهي مبنية على املزج مابني العناصر األولية أي أا مركبة

EPI(Emotion profile Index) لقياس مثانية عواطف أولية. 

  :1985PANAS (Tellegen ,Clark, Watson3,(  - ت
مبين على أساس تقسيم  Tellegen ,Clark, Watson(1985)إن مبدئ قياس العاطفة عند الباحثني

 :يلي مكون من عشرة عناصر من شأا أن تسمح بتقسيم العاطفة االجيابية والسلبية و املكونة أي السلم من ما
مؤشرات  ،)نشيط( ،)منتبه( ،)حمدد(، )ملهم( ،)متحمس( ،)حذر( ،)فخور( ،)قوي(  ،)هائج( ،)مهتم(

 ،)عدائي( ،)خوف( ،)مذنب( ،)مزعج( ،)مقلق(أما تلك اخلاصة بالعاطفة السالبة جند  ،لقياس العاطفة املوجبة
، هذا القياس مت تطوره من طرف باحثني آخرين مثل )جبان( ،)متوتر(و) عصيب( ،)خمجل(، )سريع الغضب(

(Oliver,Mano,1993)  و هذا من خالل إدخال بعض األبعاد على منوذج القياس اخلاص(PANAS, 

Watson, 1988). 

 
  

                                                           
1
Sandrine Gil, « Comment étudier les émotion en laboratoire »,Revue électronique  de psychologie social 

2009,N 4,PP(1523). 
2
Heesup.Han “restaurant customers emotional experience and perceived switching barriers: A fullservice 

restaurant setting”  Doctorat of philosophy Kansas state university 2007 PP(90102). 
3
Watson, David; Clark, Lee A.; Tellegen, Auke« Development and validation of brief measures of positive and 

negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, Vol 54(6), Jun 1988, 1063

1070 
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   :اخلامتة
 خاصةلقد شكل موضوع العاطفة يف جمال التسويق حجر الزاوية و خاصة يف جمال اخلدمات التسويقية،و

خدمة املطاعم الرفيعة،  أين يعتمد الزبون على ذلك التقييم املعريف : إذا كان هذا يف إطار اخلدمات املتعية مثل
الباحثة  و العاطفي يف آن واحد إال أن العاطفة تأخذ حصة األسد يف هذا التقييم االستهالكي، فحسب

(Yelkur,2000)  ا أظهر أن خلق جتربةتنسى من طرف املستهلك هي مهمة ال من طرف املؤسسة من شأ
فتجربة االستهالك قائمة أساسا تلك العاطفة اليت  ،للحفاظ على هذا املستهلك واحلصول على واحد آخر أيضا

  .يعيشها أو حيس ا هذا املستهلك خالل احتكاكه مع احمليط اخلدمي و مقدم اخلدمة
هناك  بالتايلفيمكن أن تكون اجيابية أي العاطفة و هذا نتيجة متاشى ما هو متوقع مع ما هو مقدم و 

من شأا أن تتأثر بذلك  العاطفة السالبةكما أن  ،تأثري مباشر على مستوى الرضى احملقق عند املستهلك
مما جيعل هذا  ،يجة التجربة املعاشةأو نت،املستوى املعريف املكون من طرف الفرد نتيجة خمتلف التجارب املعاشة

-Bower,1981 مثل )1980(يؤثر على طبيعة الرضى املشكل عند املستهلك و هذا ما طور بعد الباحثني يف 

1987, Anderson,1983)( شبكة تكاملية متثل ترابط ما بني ما مسى خمتلف  :والذين طوروا فكرة مفادها
، هذه العقد ميكن أن متثل معلومة معرفية خالصة أو متثل حالة (nœuds information)عقد املعلومات 

  . عاطفية
يف إطار منوذجه فان العاطفة اليت حيسها  Bowerاملقدمة من طرف الباحث  ،و حسب ظاهرة التبعية

  .و أيضا خالل تشفريها،الفرد تؤثر على املعاجلة املعرفية خالل عملية تصحيح املعلومة
قدمت منوذج مبين على مفهوم الشبكة التكاملية للعاطفة،واملتأثرة  Isen (1984-1987)1حىت الباحثة 

، فهي تؤكد على )تكافؤ وكثافة(و ليس ثنائية البعد ) تكافؤ(باملعطيات اخلاصة بتمثيل الذاكري أحادي البعد 
املعلومة ذات أن كل  (Isen,1984)فحسب  ،أن املواد املعرفية مرتبة على أساس مؤثرين موجب و مؤثر سليب

  .و نفس الشيء بالنسبة لتلك املعلومات السالبة،الوترية املوجبة يتم جتمعا يف مكان واحد يف ذاكرة الفرد
   

                                                           
1
 Alice M. Isen  2001“An Influence of Positive Affect on Decision Making in Complex Situations: Theoretical 

Issues With Practical Implications” journal of consumer psychology, 11(2), 75–85 
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اخلاصة مبعاجلة  تلكن أيضا االستراتيجيا ،فالعاطفة ميكن أن يكون هلا أثر عميق و متس ليس فقط احلكم
- Bless,Schwaez,1991)املعلومات فبالضبط إن العاطفة تعلم الفرد حول طبيعة الوضعية 

Schwarz,1990)، كما أن دراسات عديدة  ،وتفرض استعمال استراتيجيات خمتلفة حسب احلالة العاطفية
 .1"إستراتيجية معاجلة املعلومة"و   "املؤثر"مسحت بتأكيد العالقة ما بني 

(Ric,Krauth G,2000- Susser, Karmer,Bodenhausen,1994)  
الفرد يركز على مصادر خمتلفة للمعلومات و هذا انطالقا من احلالة  إن (Bless,2000)فحسب الباحث 
و لكن تفرض ،فاختالف احلالة العاطفية ال يفرض فقط اختالف يف مستوى التحفيز ،العاطفية اليت يتواجد ا

 .  اختالف يف طريقة استعمال القاعدة املعلوماتية املتوفرة لدى الفرد

                                                           
1
 Alice M. Isen  2001,Op cit. 
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 مقدمة
املستهلك و الذي يعترب من  رضىظل تعريف ،ويه من شعب خمتلفةتمنذ ظهور علم التسويق و ما حي 

  .أساسيات حبوث التسويق خيتلف باختالف الباحثني هذا ما يفسر تنوع طرق قياسه من طرف هؤالء
-Hunt ,Day,Evrard,1993)بالتحديد نتيجة أعمال  70فلقد ظهر هذا املفهوم يف منتصف 

Chumpitaz,1998( خالل عشرين سنة أصبح هذا املفهوم ميثل حجر األساس واملوضوع الرئيسي لدراسة ،
هذا االهتمام أصبح أكثر على املستوى األكادميي  ،االستهالك اخلاص باملستهلك/ سلوكيات بعد الشراء 

  .قاواليتاملالعلمي أكثر منه على املستوى 
-Wesbook,1987(االستهالك /عترب الوسيط هلذه السلوكيات ما بعد الشراءي الرضىف

Oliver,1980-1997( عند املستهلك تؤدي إىل الرضى، فالعديد من الباحثني أظهروا أن ارتفاع نتيجة 
  :وهذا حسبة للعالمة يلبزيادة االحتفاظ ذا األخري و استبعاد عملية التغيري املستق

( Swan, Oliver,1989; Oliver,1980 ; Ngobo,2000 ; Mazursky,1983; Labarbera, Fornell,1992 ; 
alu,Boulding,1993 ; Draw,Bolton,1991; Téel,Bearden,1983 ; Sullivan, Anderson,1993 ) 

من  رضىفحسب بعض الباحثني إن الرفع من سلوك الوفاء عند املستهلك الناتج من سلوك االجيايب لل
و تؤدي إيل الرفع من احلصص السوقية ،لل من مرونة السعرقو ت،خيفض من تكلفة املبادالت املستقبلية أن شأنه

  .عنه مستوى أرباح مرتفع و ما ينتج
(Keiningham, Zahorik, Rust, 1995-1996; Zahorik, Rust, 1993; Sasser, Reichheld, 1990; 

Fornell, 1992 ; Drew; Bolton,1991) 

الفم "كما أن جمموعة من الدراسات و التحليل أظهرت تلك العالقة املتواجدة ما بني تقنية اإلشهار من 
] أو غري راض[فحسب هؤالء كلما كان املستهلك راض  ،الرضىو  )bouche- à- Oreille(" األذن إىل

 ;Westbrook,1987) ]سلبية[إجيابية '' األذن إىلمن الفم ''كلما كان استعمال تقنية اإلشهار 

Soderlund,1998; Swan,Oliver,1989).( 
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I. الرضىتعريف: 
و اليت تصب كلها يف اجتاه واحد هدفه ضبط التحكم يف  الرضىلقد تعددت التعاريف املقدمة يف مفهوم 

  :طريقة صياغة النتائج و القياسات اخلاصة به و يف هذا الصدد ميكننا حتديد صنفني من التعاريف

أو شراء أما الصنف الثاين  1ربة استهالكجتمعناه انه نتيجة نتيجة عملية على انه  الرضىتلك اليت تعرف 

عند املستهلك  الرضىلتكون سلوك  تفسرييةفتلك التعاريف اليت تضم جزء أو كل من هذه العملية أي 
)Evrard,1993(. 

 assez( satisو) Faire( Facereو)satis )assez ةهي التينيف الرضىإذا أردنا أن تتكلم عن أصل كلمة 

و هو نفس ،''حد الكفاية و هذا يعين توفري ما هو مرغوب فيه إىل'' ، )مبعين فعل Facere)Faire مبعين كفاية 
كحالة ناجتة عن ما كنا نطلب  الرضىو الذي يعرف  Larousse(2(التعريف الذي جنده يف القاموس الفرنسي 

  ).االقتناع :مرادف( أو نرغب فيه 
قد حتقق يف حالة توافق السلعة أو اخلدمة مع ما  الرضىانطالقا من هذا التعريف ميكننا اجلزم بان سلوك 

إن أول التعاريف املقدمة  ،3يتوقعه املستهلك  دون الزيادة أو النقصان يف العمليات املرافقة لتقدمي املطلوب
: )Hunt,1977(جند تعريف  الرضىع التعاريف املتعلقة بواليت اعتربت وال زالت تعترب كقاعدة أساسية جلمي

التقييم املستمد من جتربة معينة و اليت من املفروض أن تكون جديدة على األقل بالنسبة ملا كان ينتظره ''
  .''الزبون

 املذكور من طرف الباحثHunt (1977)  :4تعريفو من بني التعاريف اليت ميكن صياغتها جند 
(Wesbrook,1980) 

هو حالة عاطفية نامجة من عملية تقييم عاطفية أو معرفية و اليت تكون نتيجة حدوث تبادل  ىالرض''
   .''معني ما بني الطرفني

  

                                                           
1
-Joëlle Vanhame, 2004 «La satisfaction des consommateurs spécifique à une Transaction définition 

,Antécédents, Mesure», Aspirante du Fonds National de la Recherches scientifiques, Laboratoire d’analyse du 

comportement du consommateur ( LABACC/Fucam). 
2
 -Le petit larousse, (1991), Librairie Larousse., p.874. 

3
-Joëlle Vanhame, 2004: « La surprise et son influence sur la satisfaction des consommateurs, le cas de 

L’expérience de consommation / achat » Février 2002, thèse présenté en vue de L’obtention du grade de docteur 

en science de gestion ,p62.  
4
-Joëlle Vanhame, 2004: thèse,op, cit ,2002. 
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'' خدمة/ االستهالك أو جتربة سلعة  ،االستخدام ،هو تقييم بعدي حيدث بعد عملية الشراء ىالرض''
)Sylvie Llosa,1997(1.  

ال يكون إال يف احلال أي فوري بعد  الرضىأن سلوك  يضيف إىل )Matzler,1997(كما أن الباحث 
 ،ىو إال فلن يعترب سلوك للرض  ،)أي مباشرة بعد عملية تأكيد أو إبطال التوقع( التجربة االستهالكية مباشرة 

 ىدرجة الرض يشريان إيل أن )Wilson ;Peterson,1992(كما أن ،املوقف" :هو نتيجة غري متغرية بل
 .و تتناقص بالتدريج مع مرور الوقت،بعد عملية الشراء أو التجربة "تكون يف مستواها األقصى مباشرة

ميكنه  ىكما أن الرض الرضىتشري يف حبثها إيل أن اجلودة املدركة تؤثر على  )Llosa,1996(كما أن 
 . 2أن يؤثر على اجلودة

I 1 . مستوى آخر لتمييز خمتلف التعاريف املتعلقة  :و العالقايت املبادالتيف ظل املفهوم  الرضىتعريف
ففي املنظور  ،املدى القصري أو املدى الطويل( عن املستهلك تتمثل يف املنظور الزمين الذي تقوم فيه  ىبالرض

'' :هو حالة خلفية وكامنة لعملية تبادل خاصة حمدودة بالزمن و اليت ميكن تعريفه على انه ىاملباداليت أن الرض
فعل شعوري لعملية التبادل األخرية مع  ةحالية أو هو رد )Post- achat(الشراء  عدلعملية ما ب يحكم تقييم

 ).Johnson,Garbarino,1999(3''املؤسسة 
ناتج من جتربة '' شعور'' عن  عبارة هوف ،يكون فوري و مرهون بتجربة استهالك معينة الرضىف

 ;Reilly,1983)ذو طبيعة شعورية مطلقة  ىالعديد من الكتاب يعتربون الرض'' استهالك حمددة يف إطار زمين 

Westbrook,1997; Neyer,Gopinath,Bagozzi,1999)، اعترب دائما على انه عملية ما بعد  ىفالرض
  .اخلدمة أو السلعةالشراء و اليت من خالهلا يقيم املستهلك مستوى أداء 

)Johnson, Garbarino, 1999( حكم تقييمي فوري ملا بعد الشراء،" :العالئقي على أنهال جميف  ىيعرفان الرض 
 )Oliver,1994 ;Oliver ;Rust, 1994(، أما حسب "أو رد فعل شعوري لعملية التبادل مع املؤسسة معينة

                                                           
1
-Tremblay, Patrice, « Mesurer la satisfaction et les Attentes des clients: Des Modèles classiques aux Modèles 

asymétrique », Centre d’expertise des grandes organismes, Septembre 2006. 
2
-Tremblay, Patrice,(2006),Op cit. 

 -
3

Garbarino E.et M.S.Johnson (1999), « The difference roles of satisfaction, trust and commitment in customer 

relationships, journal of Marketing, vol63,PP.70-87. 

 -
4

Hanan Benissa, Gilles N’goal,(2004)”les effets de la satisfaction économique et de la satisfaction sociale sur la 

réponse des consommateurs en cas d’insatisfaction ponctuelle:le rôle modérateur de l’implication et de 

l’expérience subjective du consommateur “ 



 الرضى سلوك                   الفصل الخامس                                                             

 

137 
 

 الرضىنه تقييم لعالقة طويلة املدى مع مؤسسة معينة، ما جيعلنا تتكلم هنا عن أاألخرية، املفهوم العالقايت على 
  .1العام الرضىاملتراكم أو 

يف املفهوم املباداليت مرهون بعامل الزمن الذي يعترب الوسيط األساسي لتكون  الرضىهذا ما يعين أن 
  .هذا حسب التقييم الذي يقوم به املستهلك ،و الذي قد يكون إجيايب أو سليب الرضى

)Ngobo,1997(2 '' هي عبارة عن تقييم شامل و مستمر لقدرة املؤسسة أو العالمة لتقدمي الرغبات
  .''واألهداف املرجوة من طرف املستهلك

مع السلعة أو  الرضىبناء تراكمي يلخص مستويات '' )Johnson,Garbarion,1999(فحسب 
خدمة / املستهلك بعكس أكثر تقييم مستدام لسلعة رضىن إ، ففي املقاربة العالقاتية ف''سة مااخلدمة معينة ملؤس

أكثر منه من شعور خاص  ،3من جهة أخرى) اجتماعي رضى( مؤسسة /الفرد ،)االقتصادي الرضى(من جهة 
  .اجيايب أو سليب  لتوقعات املستهلك األولية )Dis- confirmation(لعملية مبادلة ناجتة من عدم تأكد 

 .يكون غالبا نتيجة جتارب طويلة املدى مع مقدم خلدمة الرضىففي جمال اخلدمات فان 

I2 . يف ظل هذا  املفهوم يعتقد  :يف ظل املفهوم االقتصادي واالجتماعي الرضىتعريف
)Steenkanp,Geykens,2000(  يتميز ببعدين مرتبطني ببعضهما البعض  الرضىعلى أن)الرضى 

االقتصادي قائم على التقييم للنتائج  الرضىف ،)اجتماعي رضى(خدمة و فرد مؤسسة /سلعة) االقتصادي
ن الباحثني يؤكدون على أمهية العالقات االجتماعية يف إيف املنظور التبادل االجتماعي  ،لعالقةلاالقتصادية 

لنظرية التبادل ما  ،)Blais,1964(ما بني املستهلك و املؤسسة، و هذا استنادا ألعمال عملية التبادل القائمة 
  .(Macaulay,1963)4وحتليل )Velley,Thibant,1959(بني األفراد لكاتبني 

 (Alu Dawyer,1987)فكل عملية تبادل يتم دراستها وحتليلها يف تفاعل اجتماعي و زمين و هذا حسب 
 ،هو الذي يقوم على الثقة و االحترام احلقيقي للمعايري العالقاتية ىفالباحثني يعتربون التبادل الناجح و املرض

مرتبطة فهي  يقوالن أن املعايري مرتبطة بالتبادالت العالقاتية أما العقود  )Bpois,Ivens,2004(فالباحثني 
  .5التبادالت التبادلية ب

                                                           
1
-Hanan Benissa, Gilles N’eoala.2004, op.cit. 

2
-Ngobo P.V.(1997),Qualité perçue et satisfaction des consommateurs:un état des recherche,Revue Française de 

Masketing,163,pp 67-79. 
3
-Hanan Benissa, Gilles N’eoala.2004, op.cit. 

4
-Yushan Zhao, Lois Smith “how supplier involvement influences buyer satisfaction and trust:a study of 

industrial markets” Innovative Marketing, Volume 2, Issue 2, 2006. 
5
-Carole Donada,Gwenaelle Nogatchewsky,2003, « Vingt ans de Recherche Empiriques En marketing sur la 

performance des Relation client- fournisseur ». 
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 الرضىو االقتصادي ىيظهران أن التفرقة ما بني الرض )Stcenkam, Geykens,2000(فالباحثني 
فعدم التفرقة ما بني ،يف تطوير و احلفاظ على العالقات ىيسمح من حتقيق رؤية ثاقبة لدور الرض ،االجتماعي

  . 1يف مستوى العالقات مع الزبائن  من شأنه أن خيلق اضطراب االقتصادي و االجتماعي  الرضى
جند أن هناك عالقة تكاملية ما بني التيار االقتصادي القائم على التقييم ألداء املؤسسة  من خالل هذا

انطالقا من معايري و حمدادات أولية بضعها املستهلك و التيار االجتماعي ،األخريهذا  واملنافع اليت يتحصل عليها
  .القائم على العالقات االجتماعية املدعمة بالثقة و التضامن و املرونة

  حيتوى بعدين احدمها شعوري و اآلخر معريف  ىهذا ما جيعلنا نقر أن الرض
(Plichon,1999-Mick,Fownier,1997-Ngobo,1998-Evrard,Aurier, 1997) 

1994,1993 ;Oliver,1977,Hunt) ( فمثال)1994,Oliver,Rust ( يصفون النموذج الرئيسي
 ناتج الزبون هو عبارة عن رد فعل معريف وشعوري ىرض'' الزبون يف أدبيات اخلاصة باخلدمة كالتايل  رضىل

نتيجة الشراء وبالشعور الناتج من بمرتبط  ى،فالرض''من التفاعل مع خدمة أو من عالقة ذات مدى طويل 
و الذي هو االجتاه االقتصادي قائم على التقييم العالئقي لتجربة  ىفالوجه املعريف للرض ،التجربة االستهالك

  .االستهالك
فهو تقييم شعوري شامل لتجربة االستهالك أي االجتاه االجتماعي  ىأما الوجه الشعوري للرض

 .للعالقات و التفاعالت احملققة مع األفراد و الطاقم املقدم للخدمة أو السلعة

II. ىالشعوري للرضالبعد املعريف و البعد: 
 فالنظام املعريف مت تقدميه من طرف ،حيوي يف آن واحد بعدين املعريف والشعوري ىإن الرض

Oliver)1980(  مت وضع بعد 1980و حىت سنة ،التأكيد  لالنتظارات –و املعروف حتت اسم منوذج عدم
 .ىاالجيابية و السلبية على سلوك الرضثاين و املتمثل يف البعد الشعوري و الذي يؤكد على تأثري ردات الفعل 

   

                                                           
1
-Hanan Benissa, Gilles N’goala ,2004,Opcit. 
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II 1. البعد املعريف: 

 التطلعات إبطال أو تأكيد Oliverإن هذا البعد املعريف جنده متحقق و مربهن عليه يف منوذج 
)1972,Miller,Olshavsky( هو قائم بداللة االنتظارات املسطرة و الفرق ما بني هذه  ىإن الرض

يتشكل  ىو عليه ميكن القول أن الرض ،)Cardozo,1965(االنتظارات و أداء السلعة أو اخلدمة النهائية 
 ثري معنيو اليت مفادها أن الفرد ال ميكنه من إدراك م )Helson,1959(حسب نظرية مستوى التأقلم للباحث 

  .1قارنته مبرجع سابقإال إذا قام مب
قائم على فكرة واضحة و هي فكرة املقارنة ما بني ) Oliver )1980التأكيد للباحث  –فنموذج عدم 

  .االنتظارات املتوقعة و السابقة و األداء الفعلي و احملقق للسلعة  أو اخلدمة
  :2فهذا النموذج يقوم على ثالثة أسس

 .السلعة أو اخلدمةاالنتظارات املتوقعة للمستهلك باجتاه   - أ

 .خالل جتربة االستهالك) السلعة أو اخلدمة ( احلكم القائم على األداء   - ب

 .الناتج من املقارنة) احليادي –السليب  –االجيايب( عدم التأكيد   - ت
عدم ( فحسب هذا النموذج يف حالة حتقق أداء مدرك أقل من االنتظارات تكون النتيجة املستخلصة 

 .املستهلك رضىو يف حالة كون األداء املدرك أكرب من االنتظارات فان النتيجة تكون ) الرضى
 
  
  
  

 

  

  .)1980(Oliverللباحث  التطلعات إبطال أو تأكيدمنوذج أصلي  :)1-5(شكل 
  .Richard L. Oliver, 1980, op.cit :املصدر

                                                           
1
-Richard L. Oliver "A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction 

Decisions”,Journal of Marketing Research, Vol. 17, No. 4 (Nov., 1980), pp. 460-469 
2
 -LadhariRiadh ,2005, « La satisfaction du consommateur ,ses déterminant et ses conséquences » Revue de 

l’université de Moncton , vol, 36,N2,2005,p p 171-201. 

 ضىرال
 إبطال أو تأكيد

 التطلعات

 أداء حمقق 

 إنتظارات
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هناك عنصرين معرفيني ميكن إضافتهما كمحددات  ،التأكيد/تأكيد االنتظارات األداء وعدم باإلضافة إىل
  .مها اإلنصاف و اإلسناد ىللرض

  (Chandrasheka, Brown, Tax, 1988)) أو العدالة التوزيعية(لألوىل واملتمثلة يف اإلنصاف  فالنسبة

واألرباح واملنافع املنتظرة من طرف ) اجلهود، األسعار(تكاليف االلتزام يف التبادل والقائمة على املقارنة ما بني 
  .كال الطرفني

يقوم مبقارنة ما حيصل عليه انطالقا من مرجع أساسي وهو ) الزبون( فمبدأ هذه النظرية أساسه أن الفرد 
فع بالفرد إيل الشعور بأنه قد مت األفراد السابقون الذين تلقوا نفس اخلدمة أو نفس السلعة هذه املقارنة تد

  .1التعامل معه بطريقة عادلة  و منصفة أوال أي كما مت التعامل مع األفراد السابقني 

فمثال أعمال  ىكسابق لسلوك الرض اإلنصافالعديد من األعمال أكدت على دور 
)1985,Oliver,Swan(  و أيضا)1999,Wagner,Bolton,Smith(  و حىتOliver وDesarbo 

  .2)التطلعات إبطال أو تأكيد(يصفون اإلنصاف يف املرتبة الرابعة بعد 
 ىمفاده نظرية اإلسناد و اليت قدمت لتفسري سلوك الشكو رضىأما العنصر الثاين اإلسناد كسابق لل

)1978,Krishnan,Valle ;1983,Richins ;1984,Folkes( فهذه النظرية مفادها أن عدم قدرة املنتج ،
أو اخلدمة لتلبية انتظارات املستهلك سوف تقوده إيل البحث عن األسباب احلقيقة و اليت قد تكون أسباب 

( أسباب متعمدة أو غري متعمدة ،) سبيبإسناد (،أسباب داخلية أو خارجية )إسناد ثابت ( مؤقتة أو دائمة 
  .3)إسناد التحكم

II 2.عد الشعوريالب:  
ي ة ضم الرد الفعل الشعوريرضأول باحث وضع و أكد ف )Westbrook,1980(يعترب الباحث 

  .اجتاه السلعة أو اخلدمة الرضىمن شأنه أن يفسر التغريات يف مستويات  والذي
عدم / عبارة عن رد فعل شعوري يتكون بعد عمليات معرفية متعددة مثل التأكيد  واملستهلك ه ضىفر

انطالقا من جمموعة األحباث يف ميدان علم النفس االجتماعي وعلم النفس املعريف . التأكيد بالنظر إيل انتظارا ته
لذي يؤثر على عملية معاجلة عاطفي يعترب من املصادر األساسية لتحفيز السلوك الفردي و االمث اإلقرار أن النظام 

                                                           
1
 -LadhariRiadh, 2005, 2005, op.cit. 

2
-Vicente martinez-tur , Jose m. peiro , Jose ramos , Carolina moliner “Justice Perceptions as Predictors of 

Customer Satisfaction:The Impact of Distributive, Procedural, and InteractionalJustice” Journal of Applied 

Social Psychology, 2006, 36, 1, pp. 100–119. 
3
- NgadoumeSoh Passy arméle J « Evaluation de la satisfaction des clients dans la restauration au Sénégal Cas de 

restaurant:chez Tati marie « ,Mémoire de fin d’étude ,2014. 
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رد فعل عاطفي ناتج "نه أعلى  ىو انطالقا من هذا مت تقدمي تعريف للرض ،)Westbrook,1980(املعلومات 
رد "كما أا  ،)Westbrook,1987( ،"من تقييم جتربة ناجتة من استهالك أو امتالك لسلعة أو خدمة معينة
الت احملخدمة معينة و هذا خالل زيادة / فعل عاطفي اجتاه جتارب شاملة و الناجتة خالل عملية شراء لسلعة 

ردة فعل املستهلك ( )Wilton,Tse,1998( كما أا حسب )Westbrook,Reilly ,1983(، "األسواقو
 ,Mackenzie, Sprang)ما أن ، ك)حول الفرق ما بني انتظاراته السابقة واألداء احلقيقي للمنتوج املستوى

Olshavs,1996)  رد فعل عاطفي اجتاه جتارب ناجتة من عملية شراء و استعمال لسلعة أو "نه أيعرفانه على
  ."اخلدمة

عدم /عاطفة نامجة عن تقييم التجارب مثل التأكيد''فهو  Griffin,Babin(1,1998(أما حسب 
 .''أداء مدرك/ انتظار: لـ :التأكيد

قترحون يفأما األوىل فان الباحثني  ،ىحيث جند نوعني ملفهوم الرد الفعل الشعوري يف جمال الرض 
 ىمؤثرات موازية و مستقلة عن عدم التأكيد لالنتظارات و لردات الفعل الشعوري اجتاه الرض

)1990,Duberioux,1987,Westbrook(  أما النوع الثاين يتمثل يف اقتراح املرحلة املعرفية)د يتأك دمع
  )ىرض –عاطفية ردات فعل –لالنتظارات

(1997,Varki, Rust,Oliver, 1993,Oliver, 1991 ,Venkatasubramaniam, Tse,Mullir ; 
2003, Ladhani) 2.  

احملقق  الرضىإيل البعد الشعوري من شأنه أن يفسر بطريقة واضحة و صحيحة مستوى  ءفاللجو
 ىن أساسيان يف تفسري الرضيفالشعور االجيايب والشعور السليب يعتربان كمفسر ،وأسباب تغيرياته عند املستهلك

 .Oliver) ,1980(الباحث د املقترح من طرف يعدم تأك/ للنموذج االساسي تأكيد أكثر منه بالنسبة

III. ىالبعد التقييمي للرض: 
معرف على انه تقييم إلشباع حاجات ورغبات  الرضىمن ناحية التقييم املتعلق باملستهلك فان 

، )خدمة/ للسلعة ( عدم التأكيد االنتظار بالنسبة للمستهلك و األداء بالنسبة / فهو مثل التأكيد  ،املستهلك
على انه تقييم ذايت للمستهلك إلشباع حاجاته  الرضىيعرفان  )Rosemby,Czepiel,1976(حيث 

هو تقييم صريح  الرضى''فيقول أن  )Hunt,1977(أما  ،خدمة/ ك سلعة ورغباته خالل عملية الشراء أو امتال

                                                           
1
 -Ladhari Riadh, 2005, op.cit. 

2
 - Ladhari Riadh, 2005, op.cit. 
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 ,Blackwell)أما الباحثني . ''ة بالنسبة لألشياء املنتظرةيرضلتجارب االستهالك واليت تكون على األقل م

Engel,1982)  1''ةم مع االنتظارات السابقءتقييم للبدائل املختارة واليت تتال''يعرفانه على انه.  
 يف البعد التقييمي هو تقييم املستهلك لكل تلك االختيارات اليت يبين عليها جتاربه و اليت حتقق له الرضىف

 :مكوناتهفاملستهلك يكتسي الصبغة التقييمية  ،شباع يتطابق مع انتظارا ته املسبقةإ
صة به، فاحلكم شعور اإلشباع اجتاه االنتظار و احلاجات اخلا عند املستهلك تعود إىل الرضىإن خاصية 

 ,Stephens, Holbrook)املعريف للفرد حول اإلشباع يكون مرفوق بشكل طبيعي لرد الفعل العاطفي 

Anand, 1998; Izard, 1993). حقيقة على رأيه تؤثرفعاطفة االستهالك هذه حتفز الفرد و 

)1991,Oliver, Westbrook(2  االنتظارات هلك متكون من إشباع املست رضىو عليه ميكن القول أن
  :فحسب ،احلاجات املتعلقة بالطابع املعريف و من عاطفة استهالك مرتبطة بالطابع العاطفيو

(1993,Oliver,Mano,1991,Oliver,Westbrook,1992,1989,Oliver ;1987,Westbrook) 

  :3مكون كما يلي  رضىف 

  

  

  

  

  

  مقومات الرضى العاطفية و املعرفية  :)2-5(شكل

  مرجع مذكور أنفا Jong – Dal Park ,2007 :املصدر

   

                                                           
1
-Jong –Dal Park « Les Déterminant de la satisfaction et la fidélité du visiteur fréquentant le Musée National 

D’art contemporain en Corée du sud », thèse pour obtenir un diplôme de doctorat, 2007, p 112 
2
-Jong –Dal Park,2007,Opciti p 12. . 

3
-Jong – dal park ,2007,op,cit p 119. 

عاطفة 

 االستهالك 

 :إشباع

  انتظارات-

 حاجات  -

  الرضــى
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III -1. اإلشباع:  
اإلشباع إيل نقطة '':و تعين أيضا''األشياء و حتقيق الرغبة ''إن اإلشباع يعين بكل بساطة اإلرضاء و يعين 

 ;Teel,Bearden,1983(املستهلك من طرف  متوقع، فاإلشباع هو إرضاء ما هو ''االمتالك األقصى

Oliver,1980(  أو إرضاء احلاجات)Olshavsky, Mackenzie, Spreng,1996( فاملستهلك حيقق ،
  .يف حالة تطابق األداء مع ما هو منتظر مسبقا الرضى

على أساسه يقيم و الذي ،عدم التأكيد االنتظار/ جمال تأكيد  ميكن تأويله إىل ىرتبط بالرضامل فاالنتظار
  .متنحه امتيازات خاصة أو تنتج أداءات مرغوب فيها سوف اخلدمة/ املستهلك إيل أي درجة السلعة 

حسب هذا النموذج يتحقق بتطابق األداء احلقيقي املقدم مع األداء املنتظر من طرف املستهلك  الرضىف
  .أو يفوقه

  :إن العديد من الباحثني يف جمال التسويق و من بينهم
(1996,Olshavsky,Mackenzie,Spreng ;1996,al,Fornell,1988,Wilton,Tse ;1988

,Desarbo,Oliver,1983,Mazursky ;Labarbera,1983,Teel,Bearden,1980,Oliver)1 
أما بالنسبة ،عند املستهلك ىعدم تأكيد، بإمكاا تفسري مفهوم و ظاهرة الرض/ يؤكدون على أن نظرية تأكيد 

حيث يقوم املستهلك بتقييم إيل أي حد بإمكان ،فيعترب اهلدف األساسي يف جمال التسويق إلرضاء احلاجات
 )Wilton,TSE; 1988(األداء احلقيقي و املدرك للسلعة أو اخلدمة من حتقيق و إرضاء احلاجات فالباحثني 

  .من طرف املستهلك املدرك حقيقة و ال تتشكل إال من خالل أداء املنتج الرضىيظهران أن 
هدف احلياة و هو ف.فاحلاجة ميكن تعريفها على أا الضرورة األساسية و الرئيسية اليت يريدها الفرد

هناك العديد من مستويات احلاجات و اليت ميكنها أن تصاغ على  ،من اإلرضاء الوصول إيل احلالة القصوى

أو وسيلة  ربحو  ائية أو جمردةحالة  :عد احلاجة مكون من نقطتني أساسيتنيكما أن ب ،هيئة سلسلة متكاملة
، هذا ما يعين أن احلاجة هي )Olshavsky,Mackenzie,Spreng,1996(مالئمة لتحقيق احلالة القصوى 

و يف نفس السياق يتضح أن ،اخلدمة هو وسيلة لتحقيق هذه احلالة/ اهلدف األقصى للمستهلك و منفعة السلعة 
  .للمستهلكهلدف األقصى ا ،إشباع االنتظار هي وسيلة إلشباع احلاجة

   

                                                           
1
-Jong – dal park ,2007,op,cit p 228.  
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III -2.  عاطفة االستهالك:  
إن ردة الفعل العاطفية تظهر جليا يف النظام املعريف ملعاجلة املعلومات و اليت  )Izard,1993(حسب 

 .التصنيف و احلكم و أخذ القرار مهمة و مفروضة،املقارنة ،يكون فيها التقييم
صفقة أو معاملة  رحبية قيام الفرد بتقييم فائدة وإن العاطفة تظهر عندها )  Arnold,1960(فحسب 

يؤكد أن العاطفة تظهر عند تقييم الفرد ملالئمة  )Lazarus,1982-1984-1991( معينة، يف نفس املنظور
حيث  ،صفقة معينة و استطاعة مواجهتها من قبله، فهذا املنظور يعترب جزء من منوذج التقييم املعريف للعاطفة

فعاطفة ،يؤكد أن التقييم املعريف هو الشرط األساسي و الكايف لتشكل العاطفة )Lazarus,1991(يؤكد 
 Muller et(أما  ،)Neyer,1997( املستهلك هي عبارة عن أثر التقييم العاطفي على التجربة االستهالك

al,1991 (تهلك حيث يؤكدون على أثر االنتظار ما قبل الشراء و التقييم ما بعد الشراء على عاطفة املس
  :1هيمراحل يقدمون أربعة 

واليت تؤثر على عاطفة  عدم التوافق املدرك –األداء املدرك –التجربة السابقة –االنتظار قبل الشراء
  .2االستهالك

إن  ،)Lazarus,1982; Arnold,1960(واستناد إيل أعمال ) Westbrook, 1987(فحسب 
وهذا ما أكده  ،الرضىوالعاطفة السلبية هلا أثر سليب على  ىالعاطفة االجيابية هلا تأثري اجيايب على الرض

)Mulleret al,1991(  من خالل إظهار العالقة السببية املهمة ما بني العاطفة و الشعور االجيايب و نية الشراء
العالقة ما بني تقييم  تلكأظهروا من خالل جمموعة من األحباث  )Oliver,Mano,1993(و حىت  ،املستقبلية

املستهلك و اليت كانت نتيجتها أن العاطفة و الشعور االجيايب من شأنه أن  ىعاطفة االستهالك و رض ،املنتج
فاملستهلك عندما ،أما العاطفة و الشعور السليب من شأنه أن خيلف عاطفة أو شعور سليب،اجيايب رضىخيلف 

تقييمه مبين على أساس عناصر ملموسة من خالل املقارنة من  خدمة، و يكون/يقوم بتقييم رضاه اجتاه سلعة
  .3بني نقاط القوة و نقاط الضعف

غري معرف من خالل  ،املستهلك هو مفهوم رضىأن  )Suh,Diener,Lucas,1996( وعليه حسب
 .رضىو لكن من خالل التقييم املعريف العام لل الرضىاحلالة العاطفية اليت يتشكل من خالهلا 

                                                           
1
-Riadh Ladhari, 2005, op.cit, p. 171-201. 

2
-Jong Dal Park,2007,opciti 124-126. 

3
-Joëlle Vanhamme , « La satisfaction des consommateurs spécifique à une transaction:définition, antécédents, 

mesures et modes », Recherche et Applications en Marketing, vol. 17, n° 2/2002. 
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IV. 1الرضىخصائص: 
 :من خالل اخلصائص الثالث املوضحة يف الشكل التايل الرضىميكن التعرف على طبيعة 

 
 
 
 
 
 

  الرضىخصائص  :)3-5(شكل

Ray Daniel,2001Op cit ,p 27 :مصدر   

  :و تتمثل خصائص الرضا فيما يلي

IV -1. الرضا ذايت:  
طبيعة و مستوى االنتظارات والتوقعات  :العميل على عنصرين و مها رضىيف هذه اخلاصية يقوم  

  .الشخصية للعميل من جهة و اإلدراك الذايت للخدمات املقدمة من جهة أخرى
فال يوجد  الرضىفوجهة نظر العميل هي الوحيدة اليت تأخذ بعني االعتبار فيما خيص تقييم مستوى 

فطريقة تقييمه جلودة اخلدمة قائمة  ،هناك معىن للواقعية و موضوعية يف طريقة تقييم اجلودة من طرف العميل
م املرتبطة بالعميل، فالعميل كما ميكن القول أن هناك اختالف كبري يف طرف التقيي ،على ما تتوقعه مسبقا

  .الذي أن اخلدمة املقدمة أا أحسن من منافسها يرى عميل آخر على أا أقل جودة من اخلدمة اليت يقبل عليها
إيل النظرة ) مطابقة/ اجلودة ( و انطالقا من هذا تظهر أمهية االنتقال من النظرة الداخلية اليت تركز على 

ما يفرض على املؤسسة اخلدمية تقدمي خدمات وفق ملواصفات  ،)رضا –ودة ج(اخلارجية اليت تعتمد على 
  .وتوقعات العميل و ليس حسب مواصفات و معايريها

أي جعل  ،اخلدمية باألنشطةينتج  عنها ضرورة وجود عناصر مادية خاصة  رضىاخلاصية الذاتية لل
 .العناصر املعنوية للخدمة ملموسة

                                                           
1
-Ray Daniel,« Mesurée et développer la satisfaction des clients,2

éme
 tirage Edition D’organisation ,Paris,2001,p 

24 ». 

إدراك ( الرضى ذايت 
 )العميل

 اجلودة املدركة 

 اجلودة املتوقعة 

 
  الرضى نسيب متعلق

)بالتوقعات االنتظارات(   
تغري مع ( تطوري  ىالرض

 )الزمن
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IV -2.الرضى نسيب:  

الرضا هنا حبالة مطلقة و لكن بتقدير نسيب و الذي مفاده أن كل يقوم باملقارنة من خالل ال يتعلق 
مي، لإال أن تغري حسب مستويات توقع الع الرضىرغم ذاتية  ،نظرته ملعايري و عروض السوق املنافسة

نفسها بالنسبة مع اعتبار اخلدمة هي ( فاالختالف يف توقعات الزبائن ينتج عنه االختالف يف تقييم اخلدمة 
فليس مهم أن تكون  ،اليت تباع مبعدالت كبرية ن،و هذا ما يفسر لنا بأنه ليست اخلدمة األحس)للعمالء

 .األحسن و لكن جيب أن تكون األكثر توافقا مع توقعات العمالء

IV -3. تطوريالالرضى:  
  :إن رضا العميل ميكن أن يكتب خاصية التطور و هذا من خالل معيارين و مها

  .مستوى التوقع من جهة و مستوى األداء املدرك من جهة أخرى
فمع مرور الزمن ميكن لتوقعات العميل أن تعرف تطورا نتيجة ظهور خدمات جديدة أو تطور املعايري 

  .اخلاصة باخلدمات املقدمة و هذا نتيجة ظهور املنافسة اليت تفتح باب املقارنة
دراك العميل جلودة اخلدمة الذي ميكن أن يعرف هو أيضا كما انه  ميكن ذكر نفس الشيء بالنسبة إل

أي  ،)من الفم إيل األذن( تطورا خالل استعمال اخلدمة و الذي  ميكن تفسريه من خالل الطريقة اإلشهارية 
  .املقارنة ما بني اجلودة اليت يتحصل عليها و اجلودة اليت يتحصل عليها عميل آخر يف مؤسسة أخرى

العميل يرفض على املؤسسة األخذ بعني االعتبار تطورات هذه  رضىالعايل لإن حتقيق املستوى 
فيجب استحداث  ،التوقعات،و اليت تتأثر بعامل الزمن و درجة املنافسة املتواجدة و العارضة لنفس اخلدمة

   .اخلدمة دائما و جعلها تتماشي مع التطورات التكنولوجية و أيضا مع أخر الصيحات

V.  الرضىأنواع: 
ليت مت تقدميها من طرف العديد من الباحثني و اليت ميكن تصنيفها على أساس  الرضىد تعددت أنواع لق
  .املستوى األفقي و املستوى العمودي: مستويني

V -1. املستوى األفقي: 
فحسب  –الرضىشراء و الذي على أساسه يقوم حكم / فهو ميثل املستوى التجرييب ملفهوم استهالك 

Oliver 1997،  و هو حالة ( الشراء / املستهلك يقوم على النتيجة النهائية لتجربة االستهالك  رضىإن
،و هذا على أساس خمتلف العناصر املشتركة يف إنتاج أو تقدمي اخلدمة و السلعة  )املخصص للتبادل الرضى
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الرائحة  ،كاناهلندسة املعمارية للم ،جيج املوجود يف مكان اخلدمةضال،عن طريقة االستقبال الرضى :مثال(
 رضىمبعىن درجة ( املستخلص من التجربة  الرضىكما يعتمد أيضا على ذلك ).اخل .. .اخلاصة باملكان

 ).املتحصل عليه من جتربة الشراء أو االستهالك  الرضىاملستهلك اجتاه مستوى 

  رضىالتمييز األفقي لل :)4-5(الشكل

  جتربة كاملة لالستهالك أو الشراء  
  
  
  

    
 

 .1مذكور سابقا  ،Joélle Vanhame,(2004)  ، مذكور من طرفOliver(1997):مصدر

 :املستوى العمودي

استهالك و هذا حسب ما يشر إليه / درجة جتمع جتارب شراء  ،إن هذا املستوى يقوم على مفهوم
  .رضىاخلاص بالتمييز العمودي لل

  :ميكن التمييز ما بني) Fornell,Anderson,1994(و  Oliver(1997) فحسب 

الناتج عن عملية تقييم جتربة شراء  أو استهالك اخلاصة  الرضىفهو  :الناتج عن املبادلة الرضى-أ
أي تقييم جتربة اليوم و مقارنته مع أيام أخرى من حيث  ،زيارته اليومية لطبيب األسنان(  ،مبستهلك ما
 ). الرضىمستويات 

  :بالعالمة التجارية الرضى-ب 
فالباحثني  ،العالقايت الرضىعلى املدى البعيد أو حىت انه  ،املتراكم الرضىو الذي ميكن تسمية ب 

)1994,Fonelle,Anderson,1977,Oliver  ( يفسرون عملية تقييم املستهلك ملختلف الفرص والظروف
املستهلك عن  رضىمعناه  ،مثال كل زيارته اليومية عند نفس طبيب األسنان( ذات املستوى التجرييب املشابه 

  ).سنانهطبيب أ
                                                           

1
-Joelle Vanhame, 2004, op cit,P.6. 

الرضى بالنسبة للعناصر 
املكونة للمنتج أو اخلدمة 
خالل جتربة االستهالك أو 

 الشراء 

الرضي بالنسبة للنتيجة 
/ مبعىن الشراء( النهائية 

التجربة مع السلعة أو اخلدمة   

الرضي بالنسبة ملستوى 
الرضي املتحصل عليه  
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املتراكم موع الزبائن لنفس املؤسسة ففي  الرضىو الذي نعىن به كل :رضىاالقتصاد اجلزئي لل-ت
  .مبستوى املتقنة و احملققة الرضىاالقتصاد اجلزئي تعرب عن 

  .لكل زبائن نفس القطاع أو صناعة معينة:املتراكم الرضى-ث

ملستهلكي ثقافة أو  الرضىأو الراحة النفسية و الذي ميثل عن مستوى  :رضىاالقتصاد الكلي لل-ح 
 .جمتمع معني

التمييز العمودي :)5-5(شكل  

  
  املستهلك الناتج عن املبادلة رضى

  
  )العالمات ( املستهلك بالنسبة موعة  رضى

  
  رضىاالقتصاد اجلزئي لل

  
  )القطاعي  الرضىمقياس ( املتراكم  الرضى

  
    رضىالكلي للاالقتصاد 

  .مذكور أنفا Joelle Vanhame ,2004:املصدر 

VI. 1الرضى الناتج عن املبادلة: 
 Joëlle(ن إف ), Plichon 1998(و )Evrard, Aurier,1998(يف نفس اجتاه الباحثني 

Vanhame,2004 ( ا حالة نفسية ناجتة عن جتربة  الرضىتعرفاملستهلك بالنسبة لعملية تبادل معينة على أ
  .شراء أو استهالك خلفية أو نسبية هلذا االستهالك أو الشراء

ال ميكن رؤيتها مباشرة و اليت جيب متييزها بالنسبة لعواقبها  الرضىإن ظاهرة ،فباعتبارها حالة نفسية
إن هذه ،,Evrard, Aurier)1998( ،االحتجاجات ،األذن ىلمن الفم إ االشهار الشفوي:السلوكية مثل

                                                           
1
-Joëlle Vanhame ,2004, Op cit ,p 5. . 
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، على عكس بعض )معريف  –عاطفي (  و املبين على البعدين  وازداوجية الرضى ةاحلالة النفسية تظهر حقيق
  :للباحثني،أما بالنسبة )شعور أو معريف ( التعاريف اليت تركز على أحد هذه األبعاد أي 

( Evrard,Aurier,1991; Oliver,Mano,1993; Price,Arnold et Tierney,1995   )  

  .من حيث البعد العاطفي و املعريف الرضىيؤكدون على ازدواجية  

VII.  اخلدمة مفهومو الرضىسلوك: 
املستهلك يف جمال اخلدمات خيتلف اختالفا عن ذلك القائم يف جمال السلع امللموسة،أو  رضىإن مفهوم 

و الناتج عن عملية تأكيد أو إبطال اجيايب أو سليب فاجئة املشعور املستهلك عبارة عن  رضىالعالمات ف
نه عملية تقييم ما إاعترب منذ بعيد على  الرضىف ،)Oliver )1980لتوقعات األولية خالل جتربة االستهالك  

  .بعد عملية الشراء و الذي من خالله يقوم املستهلك بتقييم أداء السلعة أو اخلدمة
هذا و رضىة لعالمة معينة، يعين االلتزام باملقاربة املتراكمة للاتيمن الناحية العالق الرضىفالنظر ملفهوم 

من جمموعة التجارب املتعددة و املتنوعة و اليت يدخل من خالهلا املستهلك يف عالقة و اتصال مع  حتققهنتيجة 
يتحقق من خالل جمموعة يتدعم و ىالرض، فهذا النوع من Johnson,Garbarino(1,1999(العالمة 

اجتاه عالمة عبارة عن فاكهة  الرضىطابع مستقر و دائم عري الزمن، ف الرضىأي  هعطيتما  ،التجارب االجيابية
  :جمموعة من التجارب املتعددة و اليت حتمل أساسا مرحلتني

والقائمة على تقييم العالمة يف قدرا على حتقيق أهدافها األساسية واملرحلة  "خارجية/معرفية"مرحلة 

  .و القائمة أساسا على املتعة احملققة خالل جتربة االستهالك أو امتالك العالقة "الداخلية /الشعورية"
يف مستوى الفردي، ميكن  :الرضى، يشري العديد من مستويات )Oliver)1997إن الباحث ففي كتابه

 ،"معاماليت رضى"أي أا عبارة عن (أن تنتج من جتربة واحدة لعملية االستهالك أو لتفاعل وحيد مع خدمة 
قائم على جمموعة التجارب ذات  الرضىف ،)تراكم عرب الزمن( أو مقدم خدمة معني ،أو ذات عالقة مع عالمة
شتراك االات و بالضبط يف تلك اليت تتصف بطابع عدم االلتزام أو ففي جمال اخلدم ،التعقيد و املستوى املتغري

حلقات "فهي ال تعتمد على مفهوم  ،يكون مرهون أساسا بالتجربة األوىل و االتصال األول رضىسلوك الإن ف
جتربة بسيطة ،حلقة بسيطة، متكرر أو مستمر( املتراكمة يف ذاكرة املستهلك  "حلقات االستهالك"و أ "الشراء

  .2)معقدةأو 
                                                           

1
 -Achim Walter,Thilo A. Mueller,GabrieleHelfert “The Impact of Satisfaction, Trust, and Relationship Value on 

Commitment: Theoretical Considerations and Empirical Results”. 
2
-Boris Bartikowski, « la satisfaction des clients dans les services:une vue situationnelle du poids fluctuant des 

éléments » centre d’études et de recherche sur les organisations et la gestion ,w.p. n° 542 février 1999. 
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ينتج من عملية واحدة و هذا مهما كان البعد الزمين املتخذ ومهما  الرضى،إن Oliver1997,فحسب
  .كانت طبيعة التجربة

  :1الرضىجتماعية يوجد هناك نوعني من االعالقة الو عليه يف جمال 
 املعاماليت  الرضى*
 العالقايت  الرضى*

و الناجتة من '' شعور املفاجئة'' و اليت ميكن أن تتخذ مسة  :)Transactional(املعاماليت  الرضى -أ
عملية تأكيد أو إبطال التوقعات األولية و الناجتة من عملية استهالك احملقق، مثال استهالك خدمة أو باألحرى 

مبعىن انه  ،أن املستهلك هو عقالين من منطلق القاعدة االقتصادية خاصةاحلصول على خدمة يف فندق معني و 
أمام ذلك التنافس و تواجد البدائل و احملققني  خاصةلن يعود ملكان أو مقدم خدمة مل حيقق له توقعاته األولية و 

لنفس اخلدمة، ما جيعل املستهلك يعتمد يف قراراته املستقبلية على جتربة واحدة و ليس عدة جتارب متراكمة 
 .التراكمي رضىمبعىن ال وجود لل

قريبة من املوقف أكثر  ،املتراكم فهو يشري إيل حالة نفسية مستدامة الرضىوهو  :العالقايت الرضى -ب
، فمع مرور الزمن )قيم ،أهداف، حتفيزات( منها من الشعور،و القائمة على معايري شخصية مستقرة عرب الزمن 

متانة  لذي سوف يكون أكثر قوة ومتراكم و ا رضىاملرحلي سوف يشكل داعمة قوية و اجيابية ل الرضىإن 
 .أكثر استقرارا عرب الزمنو

مؤقت ناتج عن حلقة واحدة من جمموعة احللقات االستهالك اخلاصة  رضىففي هذا اإلطار ظهور عدم 
  .العام الرضىبسلعة أو خدمة لن يضر 

القائم على التكرارات احللقية سوف تقوم بعرض جدول يلخص خمتلف  الرضىمصطلح  نفهم  وحىت
  :)Oliver)1997املراحل أو احللقات للباحث 

   

                                                           
1
-Joëlle Vanhamme,2002, Op cit,P.9. 
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  حلقة متكررة  حلقة واحدة   
  غري منتظم

  حلقة متكررة
  منتظم

  جتربة ثابتة   حلقة مستمرة 

ة جتربة ررجتربة غري متك  بسيط
  .حيسفر جديد تصل

لية برنامج ياملة تفاضجم
  .لعب ،تلفزيوين

منتوج يومي برنامج 
أسبوعي نقل عمومي 

  .متارين رياضية

وقت منتجات مرتلية 
  معدات خاصة باملرتل

  .جودة اجلو

استعجاالت صحية   معقد
حلم ،ازدياد مولود
  .تدقيق ،العاب أوملبية

مطعم ذواقي سفر حملي 
جمال لالسترخاء السوق 

  .حدث رياضي

عمل تعليم خروج ليلي 
  .بقالة سيارةشراء يف 

 ،عائلة ،زواج،بيت
  .حكومة ،جمتمع

–رفاهية( صحة
 ،احلياة ،هناء

  .)روحانية 

  

  إدماج حلقي

  .Oliver1997 :املصدر
  .القائمة على التردد احللقي الرضىميادين :)1-5( جدول

وعليه يف إطار مذكرة الدكتورة و القائمة على دراسة سلوك الوفاء عند املستهلك يف إطار جمال 
شعور "اخلدمات و بالضبط يف إطار اخلدمات املطعمية و اليت تتميز بالطابع التجرييب و القائم على عامل 

هلك الذي يعيش جتربة سلبية أن املست خاصةالذي يقدمه املكان للمستهلك و كذلك عمال املطعم و " املفاجئة
لكن القائم على الشعور، وعاماليت وامل الرضىبلن يعود جمددا لنفس املطعم وجدنا أنفسنا مضطرين إيل احتفاظ 

  :املعاماليت هو عبارة عن شعور من بني جمموعة املشاعر األخرى الرضىالسؤال املطروح هل 
  .السحر ؟ ،املتعة ،كالفرح

  اجيايب أو سليب مدرك خالل جتربة االستهالك اليت خيوضها املستهلك؟أم هي نتاج شعور 

VIII. الرضى العاطفي و الشعور املدرك خالل جتربة االستهالك: 
الثانية و اليت مفادها أن  الفرضيةفان الباحثني يفضلون ،السابقتني الفرضيتنيانطالقا ملا ذكرناه سابقا أي 

 ،قرف، امشئزاز، سحر ،فرح ،متعة( مقدم خدمة على أساس املشاعر املدرك  ،اخلدمةاملستهلك حيكم و يقيم 
إن املدرسة  ،العمال رضىففي إطار حتليلها ل ،واليت حيس ا خالل جتربة االستهالك اخلاصة به ،)اخل...غضب

وظروف و عوامل نسبية للج :ميزوا نوعني من العوامل )Mayo,Herzberg1990(العالقات اإلنسانية 
، حيث أم )واملدراء مع العمال اآلخرين،(و عوامل نسبية لعالقات العمل )ضجيج، راحة ،نظافة( ،العمل

  .تهم و مهارام مرتبطة أساسا بالعنصر الثاينداقيأظهروا أن التزام العمال و مص
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  :يسمح بإظهار وجهني الرضىفان ،سواء على املستوى التطبيقي أو النظري ،و عليه
  .و املتعلق مبهارة السلعة أو اخلدمة و مطابقتها لألهداف األولية للمستهلك الوجه اخلارجي
خاصة بالتجربة االستهالكية يف حد ذاا و جمموعة املشاعر النامجة عن هذه '' داخلية'' أما الثانية فهي 

 ).اخل...عيش أوقات جيدة ،التكلم مع أصدقاء( التجربة 

VIII -1. كجزء من سلوك الرضى العاطفة: 
البحث عن جتربة حساسة  اىليسعى عاطفي  و مفكر املستهلك اليوم على انه كائناىل ينظر 

)1990,Maffesoli(  إن أعمال)1982,Hirschman,Holbrook (و )1989,Pham,Derbaix( 
البعد العاطفي للفرد يف جمال علم النفس بتعترب كمقاالت قائدة يف اعترافها بأمهية األخذ بعني االعتبار 

)1984 ;1980 ;Zajnoc(  أثار أمهية العاطفة عند اإلنسان و أسبقية ردات الفعل العاطفية على ردات الفعل
والذي يشكك يف استعمال مصطلح  )Lazarus:1984(هذه األعمال من طرف  انتقادلقد مت  ،املعرفية

أمهية الوضوح و صارمة يف دراسة  إمنا يتطلب االمر و) مثل التفضيل ( صطلحات خمتلفة ملتعرفت ) الشعور(
 ،فلقد مت التبيني أن للشعور أثر واضح على النظام املعريف و العاطفي والناجتة من التجارب االستهالكية .الشعور

تؤثر و ،) Bagozzi et al,1999(معطيات خمزنة  ىلفعلى سبيل املثال إن املشاعر من شأا أن تسهل الولوج إ
 ,Batra, Holbrook,1987; Ray(اإلعالن أو العالمة  باشرة على املوقف اجتاهبطريقة مباشرة أو غري م

Batra,1986(،  الرضىأو املسامهة يف تشكيل  
)Aurier, Evrard,1994 ; Oliver,Westbrook,1991( حيث انه مت االعترافأن التجربة ،

 ,Filser, 2002; Bourgeon,1995; Hirschman)(االستهالكية مكونة من عناصر معرفية وعاطفية 

Holbrook,1982( ا التجربة ا أن تؤثر على الطريقة اليت تعاشأيضا القيمة  [، كما أن املشاعر من شأ
و مبا أننا بصدد دراسة استهالك ذا طابع متعي  ،] (Holbrook,1994-1996 )االستهالكية املرتبطة بالتجربة

 .ذلك التجارب الشعوريةنظرا لطبيعته سوف يستند إيل كل ،فأكثر منه نفعي
، املزاح ،ة املتمثلة يف األحاسيسو عليه إن الشعور ينتمي إيل جمموعة عريضة من ردات الفعل العاطفي

، فاملشاعر (Rime, 2005 ; Bagozzi et al, 1999; Pham, 1989; Derbaix,1991)  التثمني ،املوقف ،التفضيل
  :األكثر اختالفا عن ردات الفعل العاطفية و تعرف كما يليهي التعبري األكثر كثافة و األكثر روعة و 

خالل عملية التكيف،و اليت تظهر على  ةو اليت تظهر بطريقة أوتوماتيكي اإلجاباتتركيبية جاهزة من ''
و أيضا من خالل حتريض على استعمال  ).اخل .. .اجلسدي،الصويت ،الوجهي( املستوى التعبريي  :مستويني
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والناجتة  ،و أيضا من خالل ظهور تلون..).اجلمود ،القفز ،اإلغماء ،اهلرب ،رفضال ،الضرب( حركات مميزة 
  ).Remi,2005('' الشعوري ) املعاش( عن التجربة الذاتية 

تدرك من كثافته و التكافؤ، فاملشاعر ميكن أن  :و عليه إن الشعور ميكن أن يتميز من خالل معيارين
تمكن من التوضيح أكثر ملفهوم نو حىت ،جهد قوي أو ضعيف و ميكن أن تعطى تلون اجيايب أو سليب خالل

  :املشاعر سوف نقوم بعرض التيارين األكثر استحوذا على تشكل املشاعر
 املستمرة  بةاملقار 
 البسيطة  بةاملقار 

 :L’approche continue(1(املقاربة املستمرة   - أ
فرواد هذه املقاربة يعتقدون أن املشاعر تكون نتيجة التركيب ما بني عنصرين أو ثالث 

)Russell ;Mehrabian,1974(  و هذا من خالل تقدميهم لنموذج)P.A.D ( و املشكل للعناصر املسامهة
  .يف التكوين األساسي للمشاعر

)Plaisir( املتعة، )Activation/Eveil ( ،نشاط)Dominance( فهي تشكل عناصر  ،االستحواذ
  .متكاملة فيما بينها

أو التنشيط أو اليقظة أو اإلثارة و الناجتة عن أما النشاط ،عجايب للتجربةاإل ،تشري للبعد املتعي :فاملتعة

  .و هو قدرة املشاعر التأثري على الفرد و جعله يتجاوب أوالاالستحواذ  ،املثريات اخلاصة بالتجربة
   

                                                           
1
-Florian Escoubes,”"Repenser l’impact des réactions affectives sur la mémorisation des sponsors: le cas des 

sentiments intenses envers un club professionnel », 13th International Marketing Trends Conférence, Paris 17-19 

Janvier 2012. 



 الرضى سلوك                   الفصل الخامس                                                             

 

154 
 

  حمتوى  عوامل
  استحواذ ،أمل،رضى ،متعة ،فرح  املتعة

  غضب ،إيقاظ،فائدة ،هيجان ،إشارة  نشاط أو اليقظة
 ،قيادة ،استحواذ، أمهية ،تأثري ،حتكم  استحواذ

  .استقاللية
  )P.A.D(أبعاد منوذج :)2-5(جدول 

  Russell ; Mehrabian; 1974)( نقال عن Florian Escoubes 2012 حسب :املصدر

 :1املقاربة البسيطة   - ب

عدد من التصنيفات و األكثر  اقتراحفهذه املقاربة تعترب املشاعر منتمية إىل جمموعة من التصنيفات لقد مت 
فهذا . )1980( plutchikو تلك املقترحة من طرف  ،)Izard)1977شهرة منها جند تلك املقدمة من 

جمموعة من املشاعر و املسماة  احتادهاالتصنيف األخري حيتوي على مثانية مشاعر قاعدية و اليت تعطي خالل 
الفضول  من الثقة  ،إن احلب خيلق نتيجة االشتراك ما بني الفرح و الثقة" فمثال  ،الثيةباملشاعر الثانوية و الث

البهجة أو  ،اجلرم هي تركيبة من الفرح و اخلوف ،اخلوفالفلق من احلذر و  ،التشاؤم من احلزن ،واملفاجئة
delight  و الناجتة من الفرح و املفاجئة(1980 plutchik) 

  املشاعر القاعدية
  احلذر
  اخلوف
  الغضب
  احلزن
  امللل
  الثقة

  plutchik (1980) املشاعر القاعدية حسب:)3-5(جدول 

 (Plutchik 1980):املصدر

للباحثني  (PAD)قاموا باملقارنة ما بني منوذج  Havlena(1980)و  Holbrookإن الباحثني 
Mehrabian  (1974)و Russell  (1980)و التصنيف املقدم من طرف Plutchik يتوصلون  جعلهم، ما

                                                           
1
-Imen Tayar,Nhan le Thanh, Chokri Ben Amar, ”Modélisation des états émotionnels par un espace vectoriel 

multidimensionnel”, Rapport de recherche ,ISRN 13S/RR-2009-19-F5 
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تمكن من فهم سلوك الرضى نحىت  Plutchik طرف على ذلك املقترح من (PAD)تفوق منوذج  استنتاجإىل 
إىل عرض جمموعة النماذج املشكلة هلذا السلوك و هذا وفقا للبحث املقدم من طرف  ارتأينعند املستهلك 

  .من خالل دراستها النظرية لسلوك الرضى Vanhamme (2002)الباحثة 

IX. سوابق الرضى/ النماذج املشكلة لرضى املستهلك: 

 (1965)متثلت يف أعمال  ،الرضى عند املستهلك سوابقجمال  ايطارإن أول األعمال اليت مت حتقيقها يف  

Cardozo  1فإن و حسب كاتبة املقال
Vanhamme )2004-2002( 1972هناك توافق ما بني أعمال 

Miller et Olshavsky  1973وأعمال الباحث Anderson  واليت تقوم على مبدئ حتليل هذه األعمال: 
أعمال و) بدون قياس للرضى( السلع هارة و مدى تأثريها على اإلدراك و م االنتظاراتالعالقة ما بني ف

Cardozo )1964(  طلعات تأكيد أو إبطال التطلعات ت إىل دراسة العالقة املوجودة ما بني التسعو اليت
صيغ (و اليت قدمت عدة مناذج بديلة  .هذه العالقات إطارفالعديد من النظريات مت تقدميها يف  ،الرضىو

فالسوابق  .(Evrard ,1993)اال املعروف لتشكل الرضى " لنموذج تأكيد أو إبطال التطلعات ) أخرى

 ،األداء املدرك )مقاييس  –تطلعات( األساسية للرضى و اليت مت تأكيدها إىل هذا اليوم مبعىن معايري املقارنة 
 .القيمة املدركة ،اجلودة املدركة ،اإلنصاف ،صفحال ،)خالل التأثريات ( ردود الفعل العاطفية  ،إبطال/ تأكيد

IX1. االنتظاراتالتأكيد / إبطال  ،األداء ،التطلعات :النموذج املعريف:   

  :النموذج املعريف القاعدي  -  أ
الشخصية قبل  تطلعامإن الزبائن يشكلون " إبطال التوقعات/ تأكيد"حسب النموذج املعريف القاعدي 

حكم (خدمة و من مث يقومون بتقييم هذه األخرية خالل عملية االستهالك /شراء سلعة / استهالكعملية 
املدرك من التطلعات اخلاصة به قبل عملية االستهالك و بالتايل يشكل لديه  األداءفيقارن  ،)األداءمأخوذ حول 
عدة مرجعية يلجأ إليها فمستوى األداء املرتقب من طرف املستهلك يشكل قا. إبطال التطلعات أوإدراك تأكيد 

 فرضياتإذا كانت . الذي يستعمل لتقييم الرضى و. احلقيقي مع األداء املرتقب األداءاملستهلك ملقارنة 
قوم على أساس امليزات اإلجيابية املنتظرة من اخلدمة أو السلعة تتأكيد أو إبطال التوقعات  "النموذج األصلي 

يربزان أن هناك رضى للتطلعات و هذا بالنظر إىل التوقعات  Mick (1999)و  Fournierفإن الباحثني 
  .)عدم إبراز النقائص( 2السلبية يف حالة عدم حتققها

                                                           
1
-JoëlleVanhamme2004, op.cit. 

2
-Vanhamme Joëlle 2004, Op cit, P.11. 
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إبطال التطلعات على أنه وسيط تأثري األداء والتطلعات / مت اعتبار تأكيد :النموذج املعريف املوسع -ب
ما دفع بعض الباحثني إىل تطويره من  Vanhamme   (2004)نقال عن   (1993) (Evrard) على الرضى

و من جهة أخرى ما بني النتائج  خالل التأكيد على تلك العالقة الغري مباشرة اليت تربط التطلعات و الرضى
  .و الرضى) األداء املدرك(

 .ميكن مالحظة هذا من خالل املربع ما بني النموذج األصلي و النموذج املضاف حبيث 

  النموذج األصلي لتأكيد أو إبطال التطلعات خبطوط مملوءة :)6-5( شكل

  
  
  
  
  
  

 J.Vanhamme: la satisfaction des consommateurs spécifique a une:ملصدرا

transaction.Définition, antécédents, mesures et modes. Recherche et Applications en 

Marketing, vol. 17, n° 2/2002 

من خالل األحباث  اليت تعلقت  Churchill (1982)و  Surprenantوهذا ما تؤكده أحباث 
بالنباتات و اليت تشري إىل تأثري مباشر للتطلعات و األداء املدرك على الرضى العام للزبون و أيضا أظهرت األثر 

إجابة " )1988( wiltonو  Tseفحسب  ،)تأكيد أو إبطال التطلعات(  اجتاهالغري مباشر هلذه املتغريات 
" املستهلك حول تقييم الفارق املدرك ما بني التطلعات املتوقعة و األداء احلايل للمنتج بعد عملية االستهالك

  .(Evrard , Aurier ,1998)فالرضى حسب هذا التعريف هو ناتج عملية مقارنة نفسي و معقد 
) إدراك هذا األداء( مع القيمة احلقيقية ) األداء املنتظر للخدمة ( فاملستهلك يقوم مبقارنة القيمة النظرية 

و املتعلقة باملدلوالت ذات طابع ) 1993(  Oliverو  )Sarbo )1988و  Oliverو هذا ما أكدته دراسة 
التطلعات و الرضى هذه ) األبطال و التأكيد إجتاه ( مايل و السيارات على تواجد أثر مباشر و غري مباشر 

  .العالقات مسحت من رفع حصة التباين املفسر للرضى
أنه عندما يكون من الصعب تقييم املنتج أو اخلدمة فإن التطلعات يكون هلا أثر  (yi 1993)وأخريا يعترب 
  .)حالة غياب املعايري املوضوعية ( مباشر على الرضى 

 أداء مدرك 

 تطلعات 

ضىر أداء مدرك   
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أخرى أين ال يكون لألداء تأثري مباشر على الرضى و هذا من دون املرور بعالقة كما ميكننا تقدمي حالة 
 ،1998(، Bolton، 1991 Drew( wiltonو  Tseو هذا ما توصل إليه الباحثني ) تأكيد إبطال ( 

ِChurchill  وsuprenant
1

1982.  
  
  
 

   

  
  
  
 

 
 
 

 walker 1995املكيف من طرف ) إبطال / تأكيد( منوذج )7-5(شكل 

  مرجع مذكور أنفا J.Vanhamme (2004)املصدر

 :إبطال التوقعات/ متغريات تأكيد  - ت

فهناك من  ،تأكيد توقعات/ مصطلحني خيص مفهوم إبطاليوجد  Vanhamme (2004)حسب 
عبارة ) إبطال/ تأكيد ( إبطال التوقعات املوضوعي و اليت يكون حسبها / أو تأكيد" اجلربي " جهة املفهوم 

و من جهة أخرى جند ). عرفة على أا فرق يف احلسابفهي غالب م( و التوقعات  اءعن دالة عددية لألد
و اليت متيز النتائج يف ذهن املستهلك من خالل املواجهة . تأكيد توقعات ذايت/ أو إبطال" سيكولوجي"املفهوم 

  .2ما بني التوقعات و األداء املدرك
عالمة على مستوى سلم من  اختيار من خالل الطلب من املستجوبني اإلجاباتيتم احلصول على هذه 

 ،Oliver؛  (Evrard ; 993)نقال عن  Vanhamme (2004)و هذا حسب "  أقل من جيد / جيد" نوع 

تأكيد التوقعات الذاتية / إن إبطال ،)1997 -1980(  Oliverو حسب   ) wilton ،1998و  Tse؛ 1997
                                                           

1
-JoëlleVanhamme ,(2004),Op cit. 

2
-J. Vanhamme., (2004), Op cit. 

األداء 
 المنتظر

 المدرك  األداء

 مقارنة

� > �  � = �  � < �  

 تأكيد سالب  تأكيد  تأكيد إيجابي 

 عدم الرضى  حيادي  رضى 
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 (2002)فهذه العملية حسب. تسمح من تقدمي تفسري السبب الكامن وراء عملية تكوين الرضى

Vanhamme1  ام بعملية الطرح ما بني األداء والتوقعاتإن عملية التقييم هذه سهلة و هذا من خالل القي، 
وسابقة حلكم  ،ناجتة من عملية مقارنة ،تأكيد توقعات الذايت ميثل حالة معرفية وسيطة مميزة/ فنموذج إبطال 

تأكيد / إبطال استعمالما يطرح صعوبة  ،القياس العددي ذلكفهناك حاالت ال ميكن التطبيق عليها  الرضى
كيف ميكن قياس الراحة املنتظرة ؟ الراحة املتحصل  Oliver (1997)فمثال و حسب  ،التوقعات املوضوعي
  .إبطال لن يطبق يف هذه احلاالت إال من خالل وجهة النظر الذاتية/  تأكيدعليها ؟ إن منوذج 

كون " إبطال تأكيد ذايت" منوذج  استخدامو مما سبق يتضح لنا أن هناك العديد من املربرات اليت حتفز 
و هذا نتيجة متاشيها " من إبطال تأكيد" هذا النوع استعملتمعظم الدراسات اليت قدمت يف جمال الرضى  أن

 .مع معظم احلاالت

  :خمتلف الصياغات البديلة ملعيار التطلعات-ث
املقدم سابقا هناك العديد من الصياغات املتواجدة إىل " إبطال أو تأكيد التطلعات " على غرار منوذج 

) Oliver )1981-1980عن " نقال  Vanhamme (2004)2جانب املعيار التقليدي للتطلعات حسب 

  .لألداء املتحصل عليهوهذا يف خيص نوع العنصر املأخوذ بعني االعتبار خالل القيام باملقارنة و هذا بالنسبة 
قامت بتقدمي جمموعة من هذه الصياغات اليت ميكن أن  )Joëlle Vanhamme )2004فصاحبة املقال 

 .يقوم عليها معيار التطلعات

 

   

                                                           
1
-J. Vanhamme, (2004), Op cit. 

2
-J.Vanhamme, (2004), Op cit. 
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 أمثلة حول الصياغات املختلفة ملعيار التطلعات :)4-5(جدول 

  J Vanhamme., (2002), Op cit :املصدر
  املؤلف املرجعي املشهور   وصف   نوع املعيار 

منتوج يعترب من طرف الزبون على أنه  أداء  املثالية املرغوب فيها
  أي اقصى ما ميكن أن يكون عليه األداء ،مثايل

Wilton  وTse  )1988(  

 Zaharik, Rust (1996)  العتبة اليت يبلغ فيها أبسط الرضى  التحمل األدىن
Keiningham 

  املنتوجتطلعات خبصوص طبيعة -
تطلعات متعلقة بالتكاليف اهودات -

املبذولة للتحصل على منافع مرتبطة 
  باملنتوج

تطلعات متعلقة باملنافع و التكاليف -
  االجتماعية للمنتوج

  (1977) day مذكور يف  
Churchill و  surprenant 

)1982(  

 swaenو  Trawick  مستوى األداء الذي يتمناه الزبون   تطلعات مرغوبة 

املقارنة القاعدية للمعتقدات  للتطلعات،مثل املعيار التقليدي  حمدود،هو  الصياغات منبعض هذه  
مثال التطلعات املرغوبة و املوضحة يف ( .استهالكهاخدمة واليت قمنا بشرائها أو /بالنظر إىل عالمة سلعة

ت أو اخلدمات فيما خيص الصنف كما أن هناك من يأخذ بعني االعتبار املعتقدات بالنظر للمنتوجا ،)اجلدول 
  .)آخر من املنتجات مثل األشكال نفكما ميكن أن يتعلق األمر باالعتقادات بالنسبة لص .)مثال األمناط ( 

إن الصياغات املختلفة ال تقدم بالضرورة نتائج حسنة من تلك املقدمة من  )Joëlle )2002فحسب 
  .ضعيفة داللية و الذي قدم نتائج) تفاوت - ركاتمد–مثال منوذج قيمة ( طرف النموذج التقليدي للتطلعات 

داللية مثل منوذج  أكثر كما أنه يوجد بعض املعايري يف اجلهة املقابلة و اليت تظهر أكثر جناحا و
cadotte،woodruff، Jenkins )1987( و هذا حسب Vanhamme)2004( بينوا أن النموذج  نوالذي

 ،هو أكثر داللية من ناحية تفسري  تباين الرضى وتعديل النموذج) منتج أو عالمة جيدة ( القائم على األمناط 
  .أفضل منه  من ذلك النموذج القائم على معيار التقليدي للتطلعات

IX2.  و مفهوم  إطارخر للتمييز و هذا يف إن البعد الزمين يعترب مستوى آ :الزمين و الرضىالبعد
فحسب الباحثني إن الرضى ميكن أن يكون خاص بعملية تبادل معينة  أو لقاء معني خلدمة أو يكون  ،الرضى

ال بالنسبة للرضى املتراكم الناتج من جتارب متعددة احلفليس كما هو  .تقييم شامل لتجربة خدمية معينة
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                 مباشر باتصالالسلعة أو الطلب على اخلدمة و اليت يدخل فيها املستهلك  الستخدامومتكررة 
(1999 Johnson ,Garbarino) و اليت تتقوى عرب الزمن.  

قبل  يمعرف على أنه حكم تقييم (Evrad, Audrain,2001)التباديل  ،)اللحظي ( اآلينفالرضى 
  "ل مع املؤسسة األخرية دة فعل عاطفية اجتاه التباردالشراء فوري أو 

يف تلك اخلدمات  اليت ال تتطلب  خاصةمرهون بالتجربة األوىل اليت يعيشها الفرد و  اآلينفالرضى  
ميكن تطبيقه مثال على حالة  اآلينإلتزاما طويل املدى كالبنوك مثال على غرار ذلك جند أن مفهوم الرضى 

 APو Andersonإخل على عكس الرضى املتراكم  و الذي يعرفه ...املطاعم أو وكاالت السفر أو احلالق

تشكيل جمرد "  Fornell 1995و  Hubert.1994  (Johnson ،Andersonو  Bitner؛  1994
  .1"سلعة أو خدمة   الستهالكوتراكمي و الذي يصف التجربة العامة  

IX3. إدماج العناصر العاطفية ضمن السوابق املؤثرة على الرضى:  
أشار إىل ذلك النقص  Westbrook (1980)أن الباحث  ،Vanhamme (2004)2نقال عن 

للخاصية الشعورية  افتقارهو املتمثل يف ) النموذج املعريف " ( إبطال أو تأكيد التطلعات " امللتمس يف منوذج 
/ تفاءل ،الزاج( فمن هذا املنطلق  قام الباحث بإدماج املتغريات التالية  ،و ماهلا من تأثري على الرضى) لعاطفية(

  .)عام  استياء ،احلياة اجتاهرضى  ،تشاؤم
ما مت اخلروج به كنتيجة  .و هذا يهدف توسعة القدرة التفسريية لنماذج تشكل الرضى عند املستهلك 

  .تأثري املتغريات العاطفية يتغري بداللة نوع املنتوج احمللل أو املدروس أن
أن هناك العديد من الدراسات اليت تعترف بأثر املتغريات ) Vanhamme  )2004كما تقول الباحثة 

كما جند التصنيف النموذجي للباحثني ،)Oliver )1993و Manoالشعورية على الرضى مثل أعمال 
Derbaix  وPham  (1991 1989)  و الذي يعترب من أمهها أدجمت هذه الدراسات األحاسيس و ردات

 .)8-5أقصى اليمني يف الشكل ( الفعل مبعىن ردود الفعل األكثر عاطفية 

   

                                                           
1
J. Vanhamme., (2004), op cit. 

2
J.Vanhamme., (2004), op cit. 
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 تصنيف ردود األفعال على حسب اخلاصية الشعورية و املعرفية ):8-5(شكل

 
 
 

  
  
 

   

  معرفيةخاصية                          خاصية شعورية                    
  )2004(Vanhamme  نقال عن) pharm )1991-1989و Derbaix:صدرامل

) Mano )1993و  Oliverكما جند األثر العاطفي أكثر وضوحا يف إطار الدراسات اليت قام ا 

  :و اليت كانت نتائجه التجريبية أشارت إىل تلك العالقة السببية ،)varki )1997و  Olivier،Rustو
تأثرات (ردات فعل عاطفية سالبة  ،تنشيط(و) تأثرات موفقة رضى ،ردات فعل عاطفية موجبة ،تنشيط(

  .)رضى ،ردات فعل إجيابية ،تنشيط(، أما فيما خيص الثانية فكانت العالقة السببية )رضى ،مرفقة
 جند )J.Vanhamme )2004الباحثة  من طرف انتقادهاواليت مت  السببيةباإلضافة إىل هذه الدراسة 

واليت أكدت على  )Westbrook)1991و  Oliverدراسة من نوع النماذج املصنفة و اليت قام ا الباحثني 
أفواج للمستهلكني و الذين ميتلكون  5أمهية التأثرات و ردات الفعل يف تقييم الرضى و هذا من خالل وضع 

  :إجابات عاطفية خمتلفة لتجربة معينة
  ) يتميز بتجربة الفرح و املفاجئة ( الفوج املسرور : 1ف
  ) يتميز بتجربة الفرح و املفاجأة( الفوج املندهش إجيابيا : 2ف
  فوج الغري متأثرين :3ف
  ) احلزن ،املتميز بتجربة املفاجئة و ردات الفعل السلبية( فوج املندهشني سلبا :4ف
  ) و أيضا بتجربة املفاجئة االحتقار ،العاطفية السالبة مثل امللل واملتميز بالتجربة(الفوج املستاء املتخاصم : 5ف

سجلوا نتيجة رضى مرتفعة أما األفواج " املفاجئني إجيابيا واملسرورين"حسب الباحثني إن أفواج الزبائن 
  .األخرى فقد سجلت نتيجة رضى سيئة

   

إحساس                 مزاج         تفضيل        موقف     تقديمتأثر   

تهيؤ:ترتيب مثال:مثال  

  االستعداد  المتسابقين :  كآبة             المحفزات :فخر مثال: خوف   مثال:مثال

 دهشة غيرة  مرح                                       : مثال
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IX4. إدماج اإلسنادات كسوابق للرضى:  
تعترب االسنادات السببية من بني أحد أنواع املتغريات اليت  )Vanhamme )2004للباحثة  استنادا

ونقال عن  Vanhamme )2004(1فحسب . للنماذج املشكلة للرضى التنبئيةتسمح من حتسني القدرة 
Bitner (1990)  أو سلوك اآلخرين  ،كما يدركه األفراد بأنه سبب يف سلوكهم اخلاص "فإن االسنادات هي

إن بداية وحجم اإلسنادات مرهون بالعناصر مثل التكافؤ وأمهية احلدث،  ."يت يالحظوا أو تلك األحداث ال
  Vanhamme 2004نقال عن (الوقت املتاح والوصول إىل املعلومات  ،اجلهد املعريف الالزم

يوضحان أن  )1985( wiener؛  )1997( Oliverكما أن  Rusenzein 1995) و  (Martinوحسب
اليت األهداف . تعترب من أهم العوامل املنتجة  ألكرب كم من اإلسنادات) اإلخفاقات املفاجأة( املفاجأة السالبة 
والنجاحات ) اخل...يف ألعاب الصدفة اخلسارة ،عدلالأو  اإلنصاف ،االجتماعي مثال الرفض( مل يتم بلوغها 

  .ا أن تقود إىل منحالكربى هي أيضا بإمكا األمهيةالنتائج ذات و
-wiener )1986يف جمال التسويق جند ذلك املقترح من طرف  استعماال من بني التصنيفات  األكثر

" شراء منتوج جيد"" النجاحات"إن الكاتب يؤكد على أن  )2004( Vanhamme2فحسب  )1985
سببية و اليت ميكن تصنيفها  إىل ثالث أبعاد  استدالالتتؤدي إىل ظهور )شراء منتوج غري صاحل " ( اإلخفاق"و

ونقال ) Vanhamme )2004التحكم  إن هذه األبعاد وحسب بعد ،بعد مكان السببية ،اإلستقرارية :وهي
  .تشكل نظريا سلسلة متصلة و أا  تستعمل يف اال التطبيقي كأبعاد ثنائية التفرع )Folkes  )1984عن 

  :الثالث هو كالتايلفأما بالنسبة ملعىن األبعاد 

فهي تعلم  ،هو ذلك البعد الذي يقوم على اخلاصية الزمنية أو الدائمة ألسباب احلدث :االستقرار  - أ
 الزبون مىت ميكن أن يتكرر نفس احلدث

مبعىن أنه إذا كان السبب هو الزبون  ،حيدد تلك املنح املسؤولة عن النتيجة :بعد مكان السببية  - ب
كما أنه يف جمال الرضى  ،)سبب يكون خارجي(أو يكون السبب هو التاجر أو املنتج  ،)سبب داخلي( نفسه 

 يكون بعد مكان السببية هو املسيطر 

                                                           
1
-J.Vanhamme, (2004), Op cit. 

2
-J.Vanhamme, (2004), Op cit. 
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أو )على أساس اختيارمبعىن أن هناك ( حيدد ما إذا كانت  هذه األسباب مقصودة  :بعد التحكم  - ت
وبغية  Vanhammeفالباحثة  ،)و إمنا هناك فقط إكراهات اختياراتمبعىن ال يوجد  (، )غري مقصود(

 :و املقدمة يف اجلدول التايل األمثلةبعرض جمموعة من قامت  التوضيح 

  و تأثريها على الرضى أبعاد االسنادات ):5-5(جدول

مثال بالنسبة للتجارب اليت   مثال    البعد 
  تؤول نتائجها للفشل 

عدم رضى مرتفع جدا إذا 
  كان

رضى جدا 
    بالنجاح إذاكان

  
  املراقبةمكان 

طبقي مل يكن ناجحا  ألين مل أطبق جيدا التعليمات 
، أو ألن )سبب داخلي(املكتوبة على العلبة  
  ) سبب خارجي(التوابل مل تكن جيدة 

  سبب داخلي   سبب خارجي
ميكن أن تكون اخلدمة اخلاصة بالتقدمي سيئة ألن   استقرار

  )سبب مؤقت( اخلادم املعتاد هو يف عطلة 
أو ألن هؤالء ليسوا ذو كفاءة عالية و بالتايل 

  ) سبب دائم( خدمتهم رديئة 

  
  سبب ثابت

  
  
  ؟

القدرة على 
  التحكم

إذا اشتريت دواء معني و مل تزل آالم املعدة ذلك 
سبب ( وقت الغذاء  ،ألين مل أخذها يف وقتها احملدد

أما إذا كانت لدي حساسية ) ميكن السيطرة عليه 
  فال ميكن السيطرة عليه 

سبب 
  خارجي

 
  سبب داخلي

  
  ؟

  ؟  متحكم به

  تشري إىل غياب دراسات تفسريية ) ؟(إن نقاط االستفهام  :مالحظة

  مذكور آنفا  مرجع )J.Vanhamme )2004:مصدر
متكن من اإلظهار عرب جمموعة من الدراسات ) Bitner )1990إن  Vanhamme (2004)فحسب 

  .مرضيةوجود عالقة سببية سالبة ما بني بعد االستقرار و الرضى يف حالة التجربة الغري 
يتم تأويل اإلسنادات إىل أسباب خارجية " اإلخفاق" أنه يف حالة  )Oliver )1997كما أن دراسات 

كما ميكن . ث مرافق أكثر من االسنادات ذات األسباب الداخليةفتكون ثال) املنتجني  ،مثال رجال التسويق(
 .الداخليةيف صاحل األسباب  3على  1فالعالقة يكون  :الرتعةالعكس يف حالة النجاح حيث يتم عكس  التماس
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 :امتةاخل

يف ااالت  خاصةإن رضى املستهلك ظل منذ اكتشافه يشكل لغز العديد من السلوكيات واملواقف و 
خدمة و فرد مؤسسة /سلعة) االقتصادي الرضى(حيث أنه  يتميز ببعدين مرتبطني ببعضهما البعض . اخلدماتية

يف املنظور التبادل  ،االقتصادي قائم على التقييم للنتائج االقتصادية لعالقة الرضىف ،)اجتماعي رضى(
تبادل القائمة ما بني املستهلك االجتماعية يف عملية الن الباحثني يؤكدون على أمهية العالقات أاالجتماعي 

 ,Thibant)، لنظرية التبادل ما بني األفراد لكاتبني),Blais 1964(هذا استنادا ألعمال  املؤسسة، وو

Velley,1959)  وحتليل(1963 , Macaulay).  
 ،(Alu, Dwyer,1987)فكل عملية تبادل يتم دراستها وحتليلها يف تفاعل اجتماعي وزمين وهذا حسب 

 ،هو الذي يقوم على الثقة و االحترام احلقيقي للمعايري والعالقاتية رضىفالباحثني يعتربون التبادل الناجح و امل
يقوالن أن املعايري مرتبطة بالتبادالت العالقاتية أما العقود مرتبطة التبادالت  )Bpois,Ivens,2004(فالباحثني 
  .1التبادلية 

عند املستهلك تعود إىل شعور اإلشباع اجتاه االنتظار واحلاجات اخلاصة به، فاحلكم  الرضىإن خاصية 
 ;Stephens,1998)املعريف للفرد حول اإلشباع يكون مرفوق بشكل طبيعي لرد الفعل العاطفي 

Holbrook, Anand, Izard,1993.( تؤثر حقيقة على رأيه  فعاطفة االستهالك هذه حتفز الفرد و
)Oliver,Westbrook,1991 ( املستهلك متكون من إشباع االنتظارات رضىو عليه ميكن القول أن 
  .احلاجات املتعلقة بالطابع املعريف و من عاطفة استهالك مرتبطة بالطابع العاطفيو

اعترب منذ بعيد على انه عملية تقييم ما بعد عملية الشراء و الذي من خالله يقوم املستهلك  الرضىف
  .بتقييم أداء السلعة أو اخلدمة

 

                                                           
1
-Carole Donada, Gwenaelle Nogatchewsky,2003, op.cit. 
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  سلوك الوفاء في مجال الخدمات :الفـصل السادس -
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  :قدمةم
, اجيابياحتريك سلوك املستهلك وحماولة التأثري فيه  إىلسياسات الترويج دف بصفة عامة ورئيسية  إن

هدفها ‘ احلصول على استجابة معينة وردة فعل منتظرة يعين ،لشراء سلعة معينة أو الطلب على خدمة سواء
  .جعل املؤسسة على اتصال باملستهلكني وبالقطاع الذي تنشط فيه

عريف زيج التروجيي ميثل يف احلقيقة مبكوناته املختلفة أحد األدوات األساسية و العوامل املهمة يف التفامل
تلك  باعتبارهالتسويقية فقد يكون خطأ منا أن ننظر إىل الترويج  اإلستراتيجيةباملنتوج أي يف تنفيذ اخلطط و 
  .1العصا السحرية اليت حتقق النجاح

 إن األسبابومن بني تلك ‘ من فعالية وقدرته عند املعنيني بصفة عامة هذا الترويج أصبح يفقد إن
ذلك تعرض املستهلك للمئات من الرسائل  إىل وباإلضافة‘ بصفة دقيقة مردوديتهيظهر  إن بإمكانهالترويج ليس 

ما جيعل درجة  ،)الرسائل القصرية عرب اهلاتف النقال، املعلقات، الراديو، التلفاز(القنوات عرب خمتلف  اإلعالمية
يلفت انتباه املستهلك  املثري الذيآخر فالترويج يعترب ذلك  إىلا وحظوظ وثوقه ا متنوع من فرد  تأثره

ولكن هم املؤسسة يتمحور يف كيفية احلفاظ على هذا املستهلك من  )خدمة/سلعة(جتربة املنتج  إىلويدفعه 
  .خالل وضع مكمل فعال هلذه السياسة التروجيية

والذي يستعمل يف  G.R.P 2املفيدانطالقا من مفهوم تكلفة االتصال : قائص الترويج الكالسيكين):1(
وسائل االتصال بأنواعها على خمتلف تلك القطاعات املستهدفة وكذلك معرفة قوة وسيلة  تأثريمعرفة نسبة 

ال املختلف لوسائل االتصال فاالستعم ،الترويج وديةدملراالتصال املستعملة لكن كل هذا غري كايف لتقييم فعال 
بعني االعتبار مجيع تلك التكاليف اليت تقوم على أساسها سياسية  األخذمن طرف املؤسسة فرض عليها 

  .3االتصال
تود التعامل معهم جبودة منتجاا املستهلكني الذين  إقناعف وتذكري ويطالب من املؤسسة التعراملف

) خدمة/سلعة( ملنتجاا راءشالموا باالستجابة وبالتايل القيام بعملية وتطابقها لرغبام ووفرا وهذا حىت يقو
  .هذه االستجابة ميكن أن تأخذ نأاملعروضة عليهم حيث 

                                                           
  .663ص، 2، جزء "عبد السالم أبو قحف، أساسيات التسويق -1

2
- G.R.P: Grosse Rating Point. 

  .299، ص"التسويق"حممد فريد الصحن، امساعيل السيد  -3
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I- ج حتفز التركيز على سياسة الوفاءتكاليف التروي.  
وهو التعامل بني املؤسسة  B to B"1" أو" عمل إىلعمل " ـيف حالة قطاع الصناعة واملسمى ب

أمهية كبرية ذا تكون تكاليف التنقيب عن مؤسسة جديدة والتعرف على ا  أخرىعية ومؤسسة الصنا
  .تكاليف عاليةو

 إىلعمل "ـ ولكن مبجرد مقارنتها مع تلك التكاليف الالزمة واملستمرة يف قطاع االستهالك واملسمى ب
املستهلكني الغري صناعيني تكون ذات قيمة ضعيفة فالتكاليف املنفقة على قطاع " C to B" أو" مستهلك

يعترب كنجاح للمؤسسة ووزن كبري يف ميزانيتها العامة فنجاحها  باهظة أمواالتكلف املؤسسة والنهائيني 
برنامج "مثل  مؤسسة يهمها منتوج املؤسسة 500فالتعامل مع  اإلفالس إمكانيةاملؤسسة ووفشلها يعترب فشل 

ن املعنيني أل التروجيية تكون مضمونة مردوديته املال ولكن يكلف بعض قد "Logiciel de gestion"" تسيري
مدير  ،املدير املايل ،املدير العام" واوقد يكون 500وتوفيتهم معلومني  سهميحتس االتصال م والذين يتم  باألمر

  .2وهذا مع حتقيق ثالثة اتصاالت يف السنة لكن يكون مكلفا" مدير نظام املعلومات ،اآليل اإلعالم
سلع (النهائيني االستهالكية واملكونة من املستهلكني القطاعات  بأكرب مراألعندما يتعلق  ولكن

  .تكاليف كبريةن عملية التنقيب والتحسيس تتطلب استثمارات معتربة وإف )خدمات/ملموسة
التعامل مع "فإن  Gean Marc Lehuنقال عن ) Benavont  )1999و  Christopheفحسب 

ما وراء  إىلشخص الشخصيا والتعامل مع التعامل مع كل فرد  أي" واحد ىلإواحد" ـاملستهلك واملسمى ب
التقليدي يقوم على التسويق  نأهو إىل واحد واحد  فالفرق بني التسويق التقليدي والتسويق،شخصيته ورغبته

فات بعني االعتبار االختال األخذهو مطلوب يف السوق وهذا بدون  مع ما يتأقلمحتليل كلي للسوق مت 
  .ة للفردمع التغريات الشخصي التأقلمالتعرف و إىلواحد يهدف  إىلالتسويق واحد  أما،والتنوعات الشخصية

 إنوكخالصة ميكن القول  األشخاصمبيزات  أكثروال يهتم كثريا بتلك املؤثرات العامة ولكن يهتم 
  :3الوفاء

  5بـخيفض تكاليف جلب زبون جديد%. 
 5ـب للمنتوج يقلل عن عملية هجر املستهلك%. 

                                                           
1
- B to B: 

2
- Pierre Morgat, 2005, Fidélisez vos clients Stratégies, Outils CRM et e-CRM. Éditions d’Organisation, 2000, 

2001, 2005 
3
- Rahmani.MK, « Fidélisation de clientèle », 2004, p34. 
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  8ـللمستهلك ب اإلكراهييقلل من التنشيط%. 
 املتناقص أويف الدول ذات النمو الثابت  عبارة عن ورقة راحبة. 

I -1. ن أقمنا بالتدقيق يف حقيقة الترويج الكالسيكي ندرك  إذا :انعدام املعرفة احلقيقية للمستهلك
 التسويقيةغري معروف وهذا هو نقص وضعف العالقة  أصبح اإلعالميةللرسالة  إليهلك النهائي املوجهة مسته

 أو تاجر أيمع واليت قد نعيشها يوميا  أكثر أوذ ما هي العالقة جتارية ذات طرفني إواحد  إىلواحد  ةملسماا
  .موزع كان

تكون املؤسسة بعيدة عن املعاملة احلقيقية ما يؤدي وبالتايل  األطرافما جيعل هذه العالقات متباعدة 

امتلك هذا التاجر حس  فإذاواحد  إىلوهو الذي يطبق عالقة واحد  هو الذي ميثل املؤسسة ئعالبا أوع باملوز
والتعرف على  إنتظاراتهالتجارة واملعاملة احلقيقية لن يتردد ثانية واحدة يف التعرف على املستهلك وتقدير 

ستهلك وتوفيته من خالل تشخيص امل اءضإرجل أمن  اإلجراءاتعاداته االستهالكية ومن مت سوف يقوم بكل 
  .سؤاله عن آخر مولود إىلقد تذهب به  بون واليتالعالقة مع الز

املتعلقة بالسلعة والتخفيضات ويؤكد لك  خباراألعن آخر  خباركإبالبالغ  أوشكل آخر يقوم املوزع بف
ئلتك وقد يقترح يؤثر يف صحتك وصحة عا نأنه أمن ش يشيء وأوالعيوب  األمراضصحة وسالمة السلعة من 

كتيبات ومطويات حتتوي  وأيقوم مبنحك هدايا خاصة باب بيتك كما  إىلتسليم ما تريده  وأعليك توزيع 
 .1زبائنه أفضلحد أنك أيعترف ب يعرفك و ألنهحد اوهذا لسبب و ،عن املنتجات اليت يبيعهاعلى معلومات 

I -2.  2تهلك عن املنتوجيبعد املس "يف الرسائل التروجيية اإلبداع"الكثري من:  
تبسيط املنتوج  باألمرواملعنية  لإلعالنبه على الترويج الكالسيكي هو حماولة املؤسسة املرسلة مما يعاب 

ذلك احمليط الذي تقوم فيه املؤسسة من تكوين رسالة متهيدية واستهاللية  حضيووتسهيلها وت) خدمة/سلعة(
 حماولةملفت لالنتباه ومن مث  إبداعيه مث تكميل اخلطة بغالف ثري فيأالتلفت االنتباه املستهلك وحماوال منها 

  .والتنويع اإلبداع
املذاعة وبعد اختيار القناة املفضلة ومن مت الرسالة املناسبة واليت تكون  اإلعالنيةمشاهدة الرسائل  نأ إذ

  .ستهلكسهلة الفهم من طرف امل
 تقييم نسبة فهم مثك الرسالة املعروضة يف التلفاز ها الفرد يف اختبار تلييراع أخرىوهذا دون ذكر معايري 

ليه املؤسسة من إالذي تسعى  اإلبداعحب  أن أي؛ معقدة قد تبعد املستهلك عن السلعة أشياءالرسالة كلها 
                                                           

1
- Rahmani, MK, 2004, op cit, p.36. 

2
- Rahmani, MK, 2004, op, cit,P.38. 
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عكس  إىلعاا من طرف املستهلك قد تؤدي يوحماولة تسهيل است اإلعالنيةتفنن وتبدع يف عرض الرسالة 
  .تنفريه إىلجلب املستهلك ما يؤدي  إىلدف  واليتجلها أ من أوجدتمهمتها اليت 

I -3. كيدية بالنسبة للمؤسسات أتساسية وأالوفاء هو عبارة عن حاجة  :الوفاء عبارة خاصة عاملية
وبالتايل استثمار ، توجاا بعملية شراء تكرارية يف املستقبلنمقد ختص  العارضة للمتوجات واخلدمات واليت

تكون  نجيب أحبيث منتجاا  اقتناءجيابية مع املستهلكني املقبلني على إعالقات جتارية قوية  املؤسسة يف خلق
  .ذات مردودية قوية وغري مكلفة بالنسبة للمؤسسة

ملرة واحدة مث لن يكرر هذه العملية  جااومنتيقبل املستهلك على شراء  نأاملؤسسة ليس من صاحل  هنأل
نه ليس إعند املستهلك وكذلك  االستهالكية قصريةكانت دورة حياة املنتوج  إذاصة ثالثة وخاال وأللمرة الثانية 

عوامل ثبات  أهمن من أل جااومنتعالقة جتارية وشخصية مع املستهلكني الذين يقتنون  إقامةمن صاحلها عدم 
  .طرقهو أنواعهميكن ذكر االتصال الشخصي الدائم بشىت  ،املستهلك والتخفيض من نسب دورانه

  :1لتوقيت املستهلك نذكر ما يليالدافعة  األسبابومن بني 
التخفيض من التكاليف النامجة عن استعمال الترويج الكالسيكي وحماولة جعل العالقات مع الزبائن   -  أ
 .شخصية

التسويق طبقة اجتماعية واعتبارها كمرجع هلا ما خيلف مفهوم  إىل االنضمام إىلحاجة الزبائن   -  ب
 األعضاء أولئك إىلهلذا املنتوج ل اقتناءهم لنفس املنتوج مع شريطة تقدمي املؤسسة القبائلي وهذا من خال
 إىلالسويسرية مع زبائنها اجلدد املنظمني  Swatch" سواتش"مثلما فعلته شركة  باألمراملنتمون للفرقة املعنية 

 .مبنحهم ساعة يد خاصة منواديها وهذا 
" fides"الكلمة الالتينية  إىل احلقيقة أصوهلااء تعود فان كلمة وف sémantiqueمن وجهة النظر 

 encyclopédie universalise(فكرة االلتزام الدائم للثقة  ىباألحر وأواليت تعين فكرة الثقة " اإلميان"

الثقة ذات :هلا معىن ثنائي "fides" نأ على يؤكد ortigues (1961) نإفيما خيص فكرة الثقة ف ،)1994
 fides كلمة أيضاو) الثقة اليت نقوم مبنحها(والثقة ذات املفهوم النشيط ) الثقة املتحصل عليها( املفهوم اخلمويل

  .تعين مفهوم الوقت والذي جنده يف التعاريف اخلاصة بالوفاء املقدمة يف جمال الفلسفة
تركيبية  أساسيتنيمن تركيبتني   sous tendمركبالوفاء  Nédoncelle (1953) وحسبيف احلقيقة 

االلتزام  هذا. املستمر عرب الزمنحر تكتيكي وزمنية وتركيبية حرية وعلى هذا الصدد فالوفاء معرف كالتزام 

                                                           
1
- Pierre Morgat, 2005, op, cit, p95. 
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املعتقدات يكون التزام حنو  نأكما ميكن  ).خدمة كما هو احلال بالنسبة ملذكرتنا وأ( شيءميكن توجيهه حنو 
)1999 crie (  طرففمنذ ظهوره واكتشافه من(Copland,1923)  عيمه من طرفوتد Montgomery 

)1938( Peterson )1940 ( كان مفهوم الوفاء موضوع العديد من الدراسات فحىت سنة  ،جمال التسويقيف
 .تعريف للوفاء 70مقال حول الوفاء وحوايل  11500إحصاء متّ 2008

II هوم الوفاءملف تعاريف:  
  :لقد تعددت التعاريف و اختلفت من أمهها ما يلي

)MocenوMinor2001:(" هو مدى محل املستهلك الجتاهات اجيابية اجتاه العالمة التجارية والتزامه
  ."نيته بتكراره شرائها يف املستقبلوا 

)Hanna وWazaniak 2000( :" هو تفضيل املستهلك وشراءه املستمر عرب الوقت لعالمة جتارية
  ."معينة ضمن صنف منتج ما

)Fournier 1998(: "ماسي والعاطفي بعالمة جتارية ما ضمن صنف منتج هو االرتباط النف."  
)Pride وFerrelle2000 ":( املفضلة لعالمة جتارية حمددةهو اجتاهات املستهلك، )Olivar,1999( :

تكرار  إىلخدمة بشكل مستمر يف املستقبل ويؤدي هذا االلتزام  وأشراء منتج  إلعادةهو التزام داخلي عميق "
بالرغم من املؤثرات احمليطة بالفرد واجلهود و نفس اموعة من العالمات التجارية أرية شراء نفس العالمة التجا

  ."االنتقالسلوك التحول و إحداثالتسويقية اليت لديها القدرة على 
)Boown 1952" :() سلوك ن واحد آو خدمة واليت تترجم يف أالوفاء مبثل عالقة مستهلك سلعة
هي املكون النفساين  وأيضا )Basu Dick )1994لشيء حمل االهتمام حسب جيايب اجتاه اإومبوقف  ،تكراري
اخلامل وهذا  وأو مبعىن آخر هي التعليق وااللتزام الذي يسمح بتمييز الوفاء احلقيقي من الوفاء الومهي أالعاطفي 

  .Rubinson  1996(2و  Bladinger( حسب
 ،"ولنفس العالمة التجارية ولعدة مرات الفردنه تكرار الشراء من طرف أ" Cunninghamتعريف  أما

 أياملستهلك انطالقا من عامل واحد هو عدد مرات الشراء يم وفاء ينه يقوم بتقأيعاب على هذا التعريف على 
  Kyner.3و Jacobyالباحثنيالتجارية مبرات متتالية حبيث يقول  العملةعدد املرات اليت تشترى فيها 

                                                           
1
- Source: EBSCO, proquest sciences direct et Jestor. 

2
- Revue Management et avenir, « les manifestations de la fidélité du spectateur dans le spectacle vivant: quand 

an aime, on ne discute pas ! », par brigitte Auriacombe, Isabelle chalamon et severine le loame, mars 2005, n°5, 

page120. 
3
- Jacoby, Kymer D.B « brand loyally as parasingbehaviour » journal of Marketing 1973, p19. 
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حتققه فيه تلك الشراءات التكرارية غري كايف ولكن جيب حتقق  نأ الوفاء ويف أنيرى " Day 1969 أما
ما جيعل الوفاء ذا املنطق نتيجة ملوقف تفضيلي وسلوك شراء يف  ،ةمجيايب اجتاه العالذلك السلوك واملوقف اإل

  .1مواجهة واحدة أو عدة عالمات ملنتج معني
املستهلكني الذي قد يتم اعتبارهم من من  %30 نأبني ي) Day  )1969الباحثالبحث الذي قدمه  إن

 األوفياءسوا باملستهلكني يل مراألفهم يف حقيقة , انطالقا من املعيار السلوكي أوفياء إمطرف املؤسسة على 
  . وهذا بسبب غياب االجتاه االجيايب وحمفزات تطويرهنياحلقيقي

الباحثني هي تلك التعاريف  أراءفيه  واتفقت األفكارالتعاريف املواتية واملناسبة واليت رست عليها  إن
املعيار السلوكي هو ذلك املعيار  فأما) املوضوعي وغري املوضوعي(واملوقفي  القائمة على معيارين السلوكي

اليت تكون مرئية بالنسبة للمالحظ والباحث وهذا شريطة توفر و راءشالالذي يقوم بوصف عدد مرات تكرار 
يكوا املستهلك بعد  و السلبية اليتأجيابية قف اإلاهو تلك املو): العاطفي(وقفي املعيار امل أماالسلع البديلة 
ميكن مشاهدا  هي مواقف ال الرضاعدم  وأسلعة واليت يكون كنتيجة هلا الرضا  وأخدمة  وأشراءه لعالمة 

ميكن قياسه  لكن. مفسرة أسبابيكون له  عملية الشراء لعدة مرات وهذا ماقام املستهلك بتكرار  إنوحىت 
  .مواقف املستهلكعن طريق سالمل خاصة للقياس سلوك و

املعرب ) الغري عشوائية(ة زيحاالستجابة السلوكية املت" )Kyner )1973و Jacoby فالتعريف املقدم من
املقيمة من بني املختارة وعدة عالمات و وأراء لوحدة اختاذ القرار اجتاه عالمة واحدة شالعنها عن طريق سلوك 

  .Jazi  (2006)يؤكدوهذا ما ) التقييماختاذ القرار و(نه جمموعة العمليات النفسية أعالمات كما ة عد
مترمجة ) خدمة، سلعة(هو عالقة مستهلك مع موضوع ما "  Abdelmadjid Amineبالنسبة أما

كن من متييز هو الذي مي/فهذا املكون العاطفي لاللتزام) الشيء(جيايب اجتاه املوضوع إسلوك تكراري وموقف 
  ."الوفاء احلقيقي للشراء

احلقيقي والوفاء املوجود بني الوفاء  األساسين الفرق احلقيقي وأ Kasperو  Bloemerيؤكدانههذا ما 
  .دمةاخل وأقائم حول حمور االلتزام والتعليق بالعالمة ) الومهي(حقيقي الغري 

عالقة احلفاظ على عرب الزمن يف الرغبة الدائمة واملستمرة "نه أعلى  Moormanو Zaltman أما
  ".حقيقية
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" ستة شروط مهمة نه سلوك شراء يتطلب حضورأيعرفان الوفاء على " Keynerو Jacdy فالباحثني
عدة  وأفهم واحد ) 5(، خذ قرار معينةألوحدة ) 4( ،املعرب عنه عرب الزمن) 3( ،االحنياز) 2( ،راءشال) 1(

  .خذ قرارأووالذي ينتج عمليات فكرية حتتوي على تقييم ) 6( ،اتعالمات من بني جمموعة كبرية من العالم
)Frisou 2004 :(" الطويل نشاطاته واملعربة على املدى لتحكم حبركاته ولامل للمستهلك خامتداد

املوقفية واليت قد تغري  التأثرياتوهذا حتت خدمة  وأواليت هلا كنتائج الزيادة من معدالت شرائه اجتاه العالمة 
  ."رأيه

الثراء واملوقف  إعادة نه عالقة مشددة مابنيأ يعرفان الوفاء للخدمة على Dick 1994و Bassu أما
املوقف النسيب للمستهلك اجتاه عالمة معينة واملكون خالل فترة معينة من فترات  إنفحسب الباحثني . النسيب

عة من العالمات فالباحثني يقدمان يدعم الشراء التكراري لعالمة معينة من بني جممو إننه أاالستهالك من ش
  .عادة الشراءإسلوك املوقف النسيب و: جدول يعرض بعدين للوفاء

موقف 
  نسيب

  وفاء خامل  قوي
  عدم الوفاء

  وفاء نشيط ودائم

  وفاء خاطئ  ضعيف

  سفلأ  أعلى  

  مستويات االستعمال

  نواع وفاء املستهلكأ: )1-6(جدول
 Dick, A.S et Basu,K( 1994 ).Customer loyal y: Toward an Integrated conceptual:املصدر

Framework, journal of the marketing science,22(2) PP99 - 113. 

عنصر ثالث وهو  نأ يشريون إىل) Godon )1993و  Strowski،O’Brien ذلك إىل باإلضافة
 وأمن جمموعة العالمات  األولختيار املوقف والسلوك فالوفاء املعريف ختص اال إىل باإلضافةالعنصر املعريف 

معناه مع ظهور الرغبة . يف نصف املستهلك خالل اختاذ قرار الشراء األوىلاحملالت البديلة واليت تظهر يف الوهلة 
  .ما يظهر مع مباشرة لسلوك الوفاء املعريف شيء إىل احلاجة وأ

للبنك ومبجموعة ) كالفندق(ما  منظمة بأفرادالوفاء هو شعور تعلق ) "al )2002و Rentchler وحسب
فهذا النوع من "احلقيقي للقيم الثقة وااللتزام مبنية على التقاسم إستراتيجيةخدماته فهو نتيجة وسلعة املعروضة 
  ."ن التقييمات الفردية لفترة قصريةمن خالل جمموعة م إالالوفاء ال يتحقق 
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II 1. سبقن طرف باحثني وميدانيني متعددة قد لقد استعمل مصطلح الوفاء م :خمتلف مفاهيم الوفاء 
ففي جمال هذا امليدان يعترب تعريف الوفاء . اإلنسانيةميدان التسويق سنوات عديدة وهذا يف ميادين العالقات 

قل تفضيلي و على األأاستثنائي تعلق دائم و األخريآخر عندما يظهر هذا  إلنسانويف  إنسان إنفنقول : سهل
فضل يذا كان إسيده ن اخلادم ويف لأيضا نقول أ. األقلعلى  وأ أبدامل ختدعه  إذازوجها وفية ل امرأة أنفنقول 

  .)التفضيل على النفس(مصاحل سيده قبل مصلحته الشخصية  دائما ودوما
جيايب اإل وقفاملالشعور و ،خرى وهي تكرار الشراءأما يف جمال التسويق فالوفاء قائم غلى حمددات أ

  .ذا من موقف فسلوك فثبات دائمإفهو مكون  ،التغيري املستقبلي من طرف املستهلكاملرفوق بالتعلق وعدم 
ن الوفاء ليس أ: ومها صعوبتنينه هناك أال إفرغم املظهر السهل هلذه التعاريف وبساطتها املظهري 

فاء جيب حتديد احلدود ما بني الوي مستوى أىل إهذا ما يقدم التساؤل التايل بالضرورة مطلق ولكنه نسيب 
  .وعدم الوفاء

و أ(و شخصية أمكونة ذاتية قسمني  إىلما التساؤل الثاين املطروح يتميز مكونات الوفاء واليت تنقسم أ
و مكان خدمي هذا بالنسبة للمكونة أو فكرة أفكرة التعلق العاطفي اجتاه شخص  املتمحور يف و) موقفيه

  .1خالل تصرفهاليت يبديها الشخص من ) العاطفية الشعورية ( املوقفية 
ي الطريقة احلقيقية اليت يعرب عنها هذا أ) و السلوكيأ(ما املكونة الثانية تتمثل يف العنصر املوضوعي أ

  .التعلق عرب الزمن
حباث غلبية األأف ،املخيتجسد الوفاء احلقيقي الغري ) املوقفي والسلوكي(فعند توافق هاذين العنصرين 

 Gwinner و Hennig – Thurau( بعادن الوفاء هو متعدد األألى والكاتبني يف جمال التسويق يتفقون ع

يضا مكون من أوهو . )Hunt 1994و Berry1997Morganو Gremler 2002،Ngoala 2003 ،Bendapudiو
فهذين العنصرين يتفاعالن  )Basu 1994و Dick(وعدم ومهيته ن يقران صحته أا أساسيني من شأعنصرين 

 Basuو Dick(لـع من الوفاء واليت تظهر بطريقة خمتلفة الوفاء احلقيقي بالنسبة نواأربعة أجل حتقيق أمن 

الوفاء  عنهذا الوفاء احلقيقي يتميز  ،عادة الشراء تفضيليإهي التركيبة ملوقف نسيب تفضيلي مع سلوك  )1994
  .2عادة الشراء تفضيلي فقط دون املوقفإسلوك  ـو اخلاطئ بأامل اخل

                                                           
1
- Marketing Approfondi, ENCG-SETTAT, Fidélité et programme de Fidélisation, Année universitaire 

2003/2004. 
2
- Brigitte Auriacombe, Fsabellechalamon, severine le loarne, 2005, op cit page 5. 
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II  1.1. املسؤولني يف املؤسسة يبحثون عن حتقيق  ن رجال التسويق وإ :طلق والوفاء النسيبالوفاء امل
ن الوفاء املطلق لزبون يتعامل مع بنك معني لن إ: ني مع مؤسسام فعلى سبيل املثالزبائنهم املتعامللوفاء املطلق 

ي حساب أك ال غري وال ميلك ن مع هذا البنذا كانت التعامالت املالية هلذا الزبوإال إيكون حقيقيا ومطلقا 
  .ضمن بنك منافسآخر 

كثر ذا كان يقوم بعملية الشراء الكلية واألإنه ويف بدرجة اكرب أفبالنسبة للمسؤولني يعتربون الزبون على 
ن الوفاء هو نسبة تتغري حسب الدرجة أتقدمها املؤسسة ما يظهر مهية لصنف معني من السلع واخلدمات اليت أ
املشترات من طرف الزبون فهذا التسويق ليس جعل املستهلك ويف ولكن الرفع من مستوى ي درجة الكمية أ
نه إف Lewis 2003(1(حسب ،وكرب قدر ممكن من املشترياتأي حتقيق أ )الكميات املقتناة من طرفه(فائه و

  :حسب هذا الكاتب من خالل القانون التايلة يمهية النسبميكننا قياس األ
  .100×])املشتريات الكلية لصنف املنتوج/()كمية مشتريات منتوج املؤسسة([: فاءمهية النسبية للواأل

و مؤسسة أعلى املتعامل واحد بطريقة التعامل املبسط واملركز فالوفاء املطلق والنسيب هو وفاء مرهون 
  .مرهون بكمية املشتريات احملققة من طرف الزبوننه أواحدة كما 

II 1. 2.  التسويق  مدراءن إحيان غلب األأيف  ):املوقفي(والوفاء الذايت ) وكيالسل(الوفاء املوضوعي
من طرف  ياملبدل السلوك جيهم هو املهم يف أفحسب ر )السلوكي(يهتمون بدرجة كبرية بالوفاء املوضوعي 

 .2و يفكر فيهأكثر مما يقوله أاملستهلك  )السلوك(يفعله  املستهلك فالتركيز مها على ما
ن سلوك الشراء املتكرر هو الذي مييز سلوك الوفاء عند املستهلك دون أ داالعتقافلفترة طويلة كان 

  .ن يؤثر على قرار الشراء عند املستهلكأاالهتمام بالبعد املعريف والذي ميكن 
سباب فترة زمنية معينة وهذه األ ا خاللوهذو خدمة معينة أكن سلوك الوفاء لعالمة ن يأفالزبون ميكن 

ما جيعل الزبون ويف ، و وجود حواجز تغيريأ) دارية العرضإسوق ( غياب عروض بديلة ميكن ذكر الروتني
ففي هذه احلالة يكون الوفاء هش ومعرض  ،ساسي والذي يتمثل يف التعلق احلقيقيولكن دون السلوك األ

يكون  يبدي وفاء حقيقياعلى عكس ذلك فالزبون احلر والذي - لالختفاء والزوال مع حصول التغيري الظريف
ظهر أن أن الزبون ويف إزمات واختالالت فأمن و اخلدمة أفمهما حدث للعالمة  ،ساس تعلق حقيقيأمبين على 

  .خلدمة ملا كانت عليه من قوة وعرضو اأمع عودة السلعة نه سوف يعود يف املستقبل أال إبعض عدم الوفاء 

                                                           
  ".رة على وفاء الزبون بالعالمة جيزي دراسة امربيقية باستعمال منوذج املعادالت املهيكلة دراسة املكونات املؤث"مذكرة دكتوراه ) 2010(بن آشنهو سيدي حممد  -1

2
- Marketing Approfondi (2003/2004) Op cit, p.08. 
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ىل إضافة السلوكي واملوقفي باإلبعدين احلقيقي مركب ن سلوك الوفاء أعن جند من خالل التم نإذ
  .التكراري يوجد عناصر نفسية اجتماعية تفسر سلوك الوفاء عند الزبونسلوك الشراء 

من طرف فالقرار النهائي يكون قد اختذ  ،مام املستهلكأفبعد عملية التقسيم النفسي للبدائل املتوفرة 
دمة مفرقا مابني الوفاء السلوكي اخلو ألق بالعالمة تعيمية يطور الفرد الياملستهلك وهذا انطالقا من العملية التق

اعتزامية  ،شعورية ،غة معرفيةيسوابق موقفية ذات صمن خالل  وقياس الوفاءما يعين تقييم  ،لتكرارات الشراء
  :واليت تكون املكونات الثالث للوفاء

ة بتفضيل عقالين فسراملاخلدمة وجيابية بالعالمة وراء اإلجمموعة املعتقدات واآل: املكونة املعرفية  - أ
 .)مكانية الوصول املنفذإ ،ثقة ،متيز ،تفرد(ملوضوع الوفاء 

خالل من ) و اخلدمةأالسلعة ( يءالتعلق بالش ،التعاطف ،تتمثل يف املودة: املكونة العاطفية  - ب
 ).الرضى ،املشاعر ،املزاج ،العاطفة(

ي أاليت يشكلها املستهلك يف قلبه وذهنه احلقيقية ة ووتتمثل يف تلك النية االجيابي: املكونة االعتزامية  - ت
 .و اخلدمةأعادة وتكرار الشراء املستقبلي هلذه السلعة إعقد العزم على 

قناع إحماولة "ن الزبون املتعلق بطريقة حقيقية يكون له سلوك إ )Strazzieria )1994فالزبون وحسب 
من القوة البيعية " خفي"يعترب عضو  فهو". االستهالكمن يكونون ويعيشون حوله للقيام بنفس االختيار و

  .للمؤسسة
  :1ن يقوم على سببني وحيدينأمعينة ميكن  )خدمة(أو  اه عالمة جتاريةجتفالتزام املستهلك ا

 .)بالتايل مع منتجاااملستهلك يتمىن احملافظة على عالقته مع املؤسسة و( سبب عاطفي - 
بعد تقييم  إليهما توصل ملستهلك حيافظ على هذه العالقة بسبب ا(سبب خمطط له  - 

 .)ولوياتأ/تكاليف(
ثر كبري على أالسببان يف التزام املستهلك يفسران بالضبط سلوك املستهلك حبيث يكون هلا  نهذا إذا

ن الوفاء احلقيقي لعالمة إوبالتايل . بني املستهلك واملؤسسةما سلوكه وبالضبط على املدة اليت سوف تدوم 
بواسطة بري عنه ن يقوم بالتغأد املستهلك حىت قبل توج ملموس يكون حمقق عنو منأاء كانت خدمة معينة سو

  .ي تغيري ومقاومة عدم الرضى الظريفأملقاومة ي وجود قوة دافعة للمستهلك ،أاته الشرائيةيسلوك

                                                           
1
- Amine-A, « consumers true brand loyalty the control role of commitment of strategies marketing 1998, p305-

315. 
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III - تطور مفهوم الوفاء و عالقته بالنظرية التسويقية للتبادل:  

حيث يعترب هذا النص التعريفي هلذا  ،"تبادل"عن ن التسويق هو عبارة إ Bagozzi  1975حسب
ن هذا النص أىل إشارة وميكننا اإل. ساسي يف قلب التسويقاأل هعطت للتبادل موقعأاليت الكاتب نقطة االنطالق 

ملاذا بعض التبادالت تتطور : "التبادلشكالية جديدة لسلوك الوفاء ودوام إ خلق Bagozzi1التعريفي للكاتب 
  ."خرى ال تزيد؟ئمة بينما األحنو عالقة دا

يربز لنا العالقة احلقيقية اليت ميكن وضعها ما بني التبادل  Bagozziهذا السؤال املطروح من طرف 
  .ومفهوم الوفاء
  ".النظرية التسويقية للتبادل"و " تطور مفهوم الوفاء"العديد من الباحثني بالربط بني ب دفع هذا ما

  :سويقية تعترف بوجود نوعني من التبادالتن النظرية التإانطالقا من هذا 

 .Transactionnelالتجارية  -

 .Relationnelالعالقاتية  -

و التبادل أ Mc.Neilيضا بالتبادل السري من طرف أالتبادل التجاري واملسمى  :التوجه التجاري  -  أ
بط ال تقدمي لذلك النوع من التبدالت اليت تعزل كل تراإما هو  Bagozzi 1978الضعيف من طرف 

طراف يف هذه العملية واأل اجتماعي مابني العوامل عملية االتصال بشكلها العام حتتل مكان ضعيف وحمدود
 هذا النوع من التبادل ما )Bagozzi )1978 لبعضهم البعض فحسباملشاركة يف عملية التبادل هذه غرباء 

 الفكرة يقدماا الباحثنيي وأس الرمة بشيء آخر ذا قيمة نفطراف لتبادل شيء ذا قيال اتفاق مابني األإهو 
Houston و Gassenheimer2 طراف املتبادلني ال يعطون ن األ،إا التوجه التجاري لعملية التبادلففي هذ

ما جيعل نسبة  ،ومن مت االنفصال" بعد سلعي"على البعض ومنه التعامل قائم فقط  همي وحساسية بعضأمهية لرأ
و رغبة أاهلدف القائم من هذه العالقة هو حتقيق حاجة لقريب ضعيف جدا واجتديد هذه العالقة يف املستقبل 

 .فقط
يف الزمن  ةاحلقيقي هلذه العالق عطاء املعىنا غري مستقرة يف الزمن وإلأفمن مميزات العالقة التبادلية هو 

  .ريةالقصرية املميزة هلذه العملية التبادلية التجان الباحثني يركزون اهتمامهم على املدة إف

                                                           
1
- Bagozzy R.P, « Marketing as exchange, American behavioral », 1978, p535-548. 

2
- Houston (F.S), Gassenheimer (J.B), « Marketing and exchange », Journal of Marketing 1987, p3-18. 
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ن كل عملية تبادل أاملعين بعدم االستمرارية هو  نإ1Murphy Gundlahو Mac Neilوحسب 
ن كل عملية تبادل بني طرفني أي أخاصة ا ن كل عملية هلا بداية وتطور واية أي أ, تتميز بالوحدة والتفرد

ذا من طرف نفس ستقبل القريب وهامل و عن تلك اليت سوف يتم عقدها يفأوىل ريا عن األذختتلف ج
و أو تفضيل أي فرض أيوجد  ي اعتبار من طرف البائع للمستهلك والأيوجد هناك  نه الأمعىن هذا  ،طرافاأل

  .Websterو فرق يف املعاملة وهذا حسب أوفاء 
رضاء انتظارات واحتياجات إن االنتقادات املوجهة هلذه العملية التبادلية التجارية تتمثل يف عدم إ

حباث التسويقية جعل األ ما. منوذج جمردعله عبارة عن جيما  ،و الفرديأتبادل لفظي  ىا مبنية علأاملستهلك و
تفضل االجتاه عملية تبادل حقيقية قريبة من الواقع وتتماشى مع مصاحلهم سواء يف احملافظة على  1970يف سنة 

  .حد ذاتهحصص السوق ومواجهة املنافسة واحلفاظ على املستهلك يف 

ل حتقيق حاجات التسويق الصناعي جأبدع وطور من أوجد وأهذا التوجه : العالقايت التوجه  -  ب
ذهان املستهلكني أخذ مكانته يوم بعد يوم يف أقد تطور وفمفهوم التبادل العالقايت  ،التسويق اخلدمايتو

وتكوين يوصيان املنتجني على حتقيق  Duboi2و Kotlerن الباحثني أىل حد إوهذا  ،والبائعني واملسريين
 :ن هذا التوجه العالقايت قائم على جمموعة من الفرضيات وهيأعالقة اجيابية وفعالة باملستهلكني والزبائن 

 Mac Neil  زمناليعترب هذا التبادل العالقايت عبارة عن عملية زمنية مستمرة يف. 
 خيص النشاطات اخلدماتية بني  ما فيماأJaques de Bandt و الوقت هذا الوقت العالئقي ه نأ

انقطاع تلك العالقة مابني املستهلك والبائع وبالتايل ميكن  مالالزم للتفاعل والتعامل مابني العوامل وبالتايل عد
وتضع وحتافظ على مستقبلها فهي ا تلك العملية اليت تعرب من ماضيها أىل هذا النوع من التبادل على إالنظر 

اقتراح فلقد مت . ن تبادهلم مبين على املدى الطويلالذين بدورهم يكوتعتمد على عالقة دائمة مابني املتبادلني و
 .Episode(3(وم العالئقي املرحلي املفه

 ا قائمة على نوع من االرتباطات االجتماعية املبنية على التعاطف إف: ما بالنسبة للفرضية الثانيةأ
فاملعلومات اليت يقوم الفرد بتبادهلا سواء من ). كال الطرفني ببعضهم البعض(مان والثقة اليت تربط املتعاملني واأل

                                                           
1
- Gumdlach Gt et Murphyle, « ethical and legal Foundation of relation marketing exchange », journal of 

marketing 1993, p35-46. 
2
- Webster Fe, « le rôle de Marketing dans les opérations du changement », journal de marketing 1992, n°56, p1-

17. 
3
- P.Kotler, B. Duboi, « satisfaire la clientèle à travers la qualité », Revue Française de Marketing, 1993, p35-52. 
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سعر  ،و اخلدمةأج وجودة املنت(و من ناحية املنتج أ) اخل ...،انتظاراته ،اتهحاج ،رغباته(ناحية املستهلك 
 .االجتماعي دااملعززة هلذا االحت ول اخلطواتأترب تع) اخل... املنتج

بني الطرفني عبارة عن نشاط حقيقي  ما لوماتن هذا التبادل يف املعأيعترب  Glaser 1985 فحسب
  .خرىأىل إيعزز ختزين واستعمال هذه املعلومات من عملية تبادل 

حقيقية بني املتبادل  ةول مرحلة لقيام عالقأن عملية التبادل على املدى الطويل تكون هي إوعليه 
ني يكون هناك تقاسم للقيم بني الطرف ه العالقة احلقيقية اليت سوف تبىنومن خالل هذوالطرف اآلخر 

من خالل احترام معايري حقيقية متبادلة بينهم ختص "الثقة املتبادلة"معيار واملسؤوليات ما يفرض عليهم حتقيق 
  .1التضامن ،االتصال،املرونة ،اجلودة

  :يلي القول ماميكن  ومنه
  نه بالزبون وهذا ألو عدم الوفاء اخلاص أال يوجد مكان للوفاء : )التباديل(يف التوجه التجاري

بالتايل يف سوق مليئة باملنافسة البعض ون عملية التبادالت تعترب كمناسبات مستقلة عن بعضها إخالل الزمن 
ن أو خدمة ال جيب بالضرورة أسلعة لالشراء عملية االختيار و للمنتجات واخلدمات فإنوالعروض املختلفة 

 الوفاء دعدبت"ه تن يكون تكراري وهو ما ميكن تسميأكن يكون عشوائي كما مي ن االختيارأ أيحتمل تكرار 
 :مكون من جهتنين الوفاء أ يأ

 .وقفيةاملهة اجل - 
 .سلوكيةال هةاجل - 
 العالقة  ،ينطلق من وجهة نظر عكسية مبنية على وجود االستمرارية يف الزمن: قيئما التوجه العالأ

ىل منطق طويل املدى خاص باموعة املشكلة إاف طروالتصرف فالعالقات املبنية على ارتباطات واليت تقود األ
  .منهم

ا أو على أيف احملافظة على عالقة ذات قيمة  نه الرغبةأاالرتباط يعرف على  ،فمن خالل املفهوم املعريف
نه االعتقاد يف العوامل املتوفرة أوطراف بني األلزامي لصريورة عملية التبادل ماإو غري ألزامي إعبارة عن وعد 

  .ل عملية التبادل واملربرة من خالل هذه العمليةخال
ن التوجه العالئقي والتبادل العالئقي هو عبارة عن ارتباط يكون فيه الوفاء عبارة عن التزام أوبالتايل 

و عدة عالمات ما خيول هلذا االلتزام دور املميز لتلك عملية الشراء املتكرر أيطوره املستهلك اجتاه عالقة جتارية 

                                                           
1
-Webster, op, cit, p1-17. 
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خذ التزاما اجتاه نفسه واجتاه أن املستهلك بأي أث يكون هذا االلتزام وحيد الطرف حي، فاء احلقيقيمن الو
  .العالقة

ميكننا  Jean Frisou1997عمال أىل إا دفاستنا.وانطالقا من هذا ميكن تقييم سلوك الوفاء اىل مفهومني
  :1الوفاء وهذا حسب منتقدمي نوعان 

نه يتميز باالستهالكية الذاتية املعرفية للعمالء أحيث )Tنوع (لتجارية وفاء املبادالت ا :ولالنوع األ
حادية املعىن مرحلية قابل لنقص وهو يعيد تكرار ماضي املبادلة للوحدة اليت تقرره مبعىن أاالقتصادية فهي 

  .علهتتف
بالتعلق املعريف والذي يتميز ). Rالنوع (بالوفاء العالئقي  J. Frisouواليت مساه الباحث  :النوع الثاين

اتفاقيات وفائية متبادلة واليت تعرب  والذي يتركز على ،للعمالء االقتصاديني الذين يدخلون ضمن الوفاء العالئقي
هذه ) Gardrey )1994طار االستمرارية ومتابعة التبادل بالنسبة إطراف وهذا يف عن انتظارات األ

مع ). الوفاء عن التجربة(هود مظهرة سابقا ججتنيد سابقة مع  سلوكياتعادة نشر إاالنتظارات تتمثل يف 
 .)وفاء اتصايل(الولوج للمعلومات  ،)وفاء تعاقدي(احترام العقود 

   R نوع قيوفاء عالئ  Tوع وفاء التباديل ن  
التزام :ـزبونـرار الــدة قوح  العمالء املعنـيني

  .حادي القطبأ
التزام : اخلدمة. وحدة قرار الزبون ومقدم

  .متبادلة
  تصرفــات

  ـفومواق
تكرار  ـف عشوائيةوك ومواقــسل

  املاضي التباديل
وموقف مرغوب به موجه حنو سلوك 

  .مستقبل العالقة
  ةقـطري
  رارالق

عقالنية  ،ريقة مرحلية وغري ثابتةط
  .مكانية العدول عن الوفاءإموصوفة 

وفاء :عقالنية مزدوجة ،دائمة وثابتة
  .اتفاقي

  ـةوسيل
  مالتقيي

و اخلدمة أو املقدم قبل املنتوج أالعالمة   .ة معروفة من طرف العالقةمنتوج خدم
  .املقدمة

  .الوفاء العالئقيو التباديلالوفاء : )2-6(جدول

  :املصدر
Jean Frisou « Les théories Marketing de la fidélité: un essai de validation empirique sur le 
marché des services de télécommunication » 1997.p11. 

 
 

                                                           
1
-J.Frisou., (1997), «Les théories Marketing de la fidélité: un essai de validation empirique, sur le marchédes 

services de télécommunication », Recherche et application en Marketing 
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IV-  1:تصنيف نظريات الوفاء 
 األقطاب ناجتة عن التفاعل مابني أصنافربعة أ ىلإميكن تصنيف النظريات املتعلقة بوفاء املستهلك 

  :التالية
 .التوجيه املعريف - 
 .التوجه العالئقي - 
 .التوجه السلوكي - 
 .املبادالتالتوجه - 
  .ه التوجهاتيسمح باستخالص منوذج لكل تقاطع حاصل مابني هذ ما

  .تصنيف لنظريات التسويق لسلوك الوفاء :)3- 6(ولجد

  .أنفامرجع مذكور  jean Frisou2000  :املصدر

IV -1.  ذا القطب  املرتبطةالنظريات  إن: )تصرفاته(ء املستهلك لسلوكياته وفا: األولالقطب
 األكثر حصائيةاإلالنظر يف التركيبة التبادلية النسبية لسلوك املستهلك ومن بني النماذج  إلىإعادةدف 

الوفاء " أسباب"جناعة يف حتديد  فعالية و األكثرواليت تعترب  Bernoullien2استعماال يف هذا القطب جند مناذج

                                                           
1
-jean Frisou, « le contrôle du comportement de fidélité première jalons pour une théorie dynamique 

éclectique »,Résumé d’une thèse de doctorat ,2004. 
2
- Henri, Magge J.F « costumer Behavioral a Markov Process research », 197, p105-122. 

  منوذج عالئقي  منوذج املبادالت  
  .Day) 1969( منوذج املزيج املركب املستقرة-  توجه معريف

  )Mazursky ,labasbera )1983 منوذج التقييم املستدام-
  .وفاء لالنتظارات: 2قطب 

 منوذج االلتزام ثقة-
Morgan ,Hunt 

)1995(.  
وفاء اجتاه مقدم :3قطب

  .للخدمة
  :وذجمن-  توجه سلوكي

Stochastiques Bernoulliens Montgomery 1969 
  :منوذج-

 Stochastiques Markoviens Hornier. Magee 1982 
 .Enhopique Carman 1970:منوذج-
 

 1992منوذج التعزيز املتبادل-
Weitz, Anderson 

 1995منوذج التعزيز املتبادل-
Montzer. Achrol. 

Gundlach 
  .وفاء لالتفاقيات 4قطب
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تفسري عملية الشراء التكرارية  إىلعند املستهلك فهذا النوع من النموذج يستعمل الكثري من املتغريات اهلادفة 
للبعد التباديل  األساسيةيقوم على الفرضيات  اإلحصائيةهذا النماذج  نأ حيث. املستهلك الواحداليت تنتج على 

الصدفة فهذه النماذج تفسر وفاء  أساسسلوك املستهلك وتصرفاته مبنية على  إنواليت تنطلق من فكرة 
 .Engel et blackellحسب تلك املاضية وهذا  املستهلك انطالقا من املتغريات الزمنية ال

ثر الشراء املاضي يف أضمن قرار تكرار الشراء  بإدماج املاركويف ئج يقوم النموذجعكس هذه  النتاعلى 
تسمح باملتتابعة خالل الزمن لتلك التطورات  مصفوفات أساسمعظم احلاالت تقوم هذه النماذج على 

 .لتكرار الشراء وهذا لعالمة جتارية معينة الشرطيةاالحتمالية 
نه يسمح هذا النموذج أتقوي املفهوم االحتمايل للوفاء حبيث ) Entropique(نتروبيكية النماذج األ-

فسلوك الوفاء يف هذه احلالة يقاس على . ىل مفهوم تعددية الوفاءإبتوسيع مفهوم الوفاء لعالمة جتارية واحدة 
 .اموعة خالل عملية شراء معينةتلك املعلومات  أساس

) (  
  .عالمة املشتريات يف هذه املرحلة) ن(مات واليت من خالهلا ترى تلك العال

) ب–أو  -أ(ال ) أ و ب(شراء  أين الوفاء ال ينقص من خالل التمييز أمن هذا النموذج  فاملالحظ
وهذا ما يفسر وفاء املستهلك لعاداته  اخنفاضهاوفاء املستهلك لعدة عالمات دون  إمكانيةوعليه 
 .املستقبلية أواملاضية  وسلوكيته الشرائية

IV -2. املنتوج(وفاء املستهلك النتظاراته : اينالقطب الث:(  
تلك العمليات التكرارية للشراء  إىلضافة مفسرة لسلوك الوفاء باإل أخرىات يوجد متغري Dayحسب 

  .قفارية فمثال ميكن التكلم عن املولنفس العالمة التجا
يؤكد على  العالمة التجاريةايب اجتاه ن السلوك التكراري لنفس العالمة والغري القائم على املوقف اجيإ

يكون  ألنهيكون مقصود  إنالوفاء احلقيقي جيب  إن  Dayفحسب حقيقيتقد شكال وفاءا غري كون املستهلك 
مينحها اقتناء كل نوع من هذه العالمات  إنميكن  خاصة اليتوميزات  تإجيابياقرار عقالين مبين على نتيجة 

  .االتجارية املتنافسة فيما بينه
تكرار عملية (فالقياس الصحيح لوفاء املستهلك اجتاه عالمة جتارية ال جيب ان يعكس تصرفاته فقط  - 

 Lj= P(m)/Aj(m) : اجتاهاته ومواقفه املكونة اجتاه هذه العملية أيضايعكس  نأولكن جيب ) الشراء
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 الزمن الن عملية هذه النظريات يف اال املوافق تكون ثابتة يف أن إىليشري ) Day  )1969الباحث 
 أيضاعند املستهلك والعاطفي  اإلدراكيضعف احلكم الشراء تصبح اعتيادية عند املستهلك وهذا بسبب 

  .)الشراء–نية الشراء (الشراء تتعدى وتتطور من نفسها ذاا  إعادةوبالتايل 
التطورات ملموسة ن إيكون دائما ائي ف هذا االلتزام يف التعامل مع هذه العالمة ال Dayولكن حسب 

  .التزام آخر إىلقد جيعل املستهلك يفسخ هذا االلتزام واالنتقال  ،الصناعييف جمال التجاري و
ي تلك التجارب التكرارية حىت تلك املتعلقة بنفس العالمة أتجارب االستهالك اليت مر ا املستهلك إن

يضيفون  Laborbera et marzukyفحسب مناذج . أوتوماتيكيو أقرار شراءه روتيين لن جتعله كامل و
يكون كمتغري وسيط فهؤالء الباحثني قاموا بامتحان  الرضيذا عامل إ. مرحلة تقييم العالمة ،كمرحلة جديدة

  :ثر الرضى على التكرارات الشرائيةأ

 :ثر مباشرأ -
  نية الشراء ز                                    1 - نية الشراء ز

  : ة الرضاثر غري مباشر مع واسطأ

  نية الشراء ز    الرضا                      1 -نية الشراء ز
يف بناء نية الشراء  الرضيعلى تفوق الشراء الغري املباشر ومن مث دور  أحدثفالعديد من الدراسات 

  .املستقبلية
فاع مستوى ولكن الوفاء يتطور بارت األعمىو الشراء أمع الشراء التكراري  لتتدخلوكنتيجة فان الوفاء 

  .لتكرار الشراء زوالذي بدوره يكون حمف الرضي

IV -3. وفاء املستهلك ملؤدي للخدمة:الثالث القطب:  
): النفسية(خلية ك يكون نتيجة تقييمات وتقديرات دان سلوك الوفاء عند املستهلأضمن البعد التباديل 

ئمة على التبادل اليت يعيشها جربة القاتفضيل املوقف اجتاه العالمة كلها سلوكيات تتشكل بعد التال ،فالرضا
الوفاء ففي العد العالئقي ميكن تفسري سلوك على عكس ذلك "تقييم"هناك عملية  إن أي،مع املنتج املستهلك

نه أمن منطلق التفضيل فالقيم املشتركة الثقة املكونة تكون نتيجة عملية داخلية يف التبادل فالوفاء معرف على 
بصفة متبادلة  إظهارىل إ )مقدم اخلدمة ،املستهلك(تعاملني اليت تؤدي بامل أحاسيسات ونواة مكونة من اعتقاد

) Trimque Coste(وحسب ) MorganوHunt (احلرس واملخدوماتية  ،الصراحة ،نوع من املهارة
 قة ميكنتعزيز الثقة باجتاه العالمة املقتناة وهذه الث إىلقد تقود املستهلك ) رضي(ناجحة ن جتربة شراء إ 1996
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من خالل عملية مقصودة من  أيضاولكن ) ذنألا إىلمن الفم (قنوات خمتلفة  احلصول عليها وحتقيقها عن طريق
ى بالتصديق على طرف املؤسسة لضمان اجلودة وهذا ما يسمى بتعهد املؤسسة بالتزامها يف حتقيق اجلودة ويسم

  .املؤسسة
ىل خلق ثقة عالية عند إخرباء معينني يؤدي  منه من طرف التأكدفتحقيق مستوى عال من اجلودة و

  .املستهلكني احلاليني واملستقبليني

IV -4. التزام و االتفاقيات وفاء املستهلك اجتاه: القطب الرابع:  
سلوك الوفاء مابني املستهلك واملنتج هو نتيجة معرفة القواعد والتقاسم للقيم فهو  إنعلى الرغم من 

يقية من جهة وعلى املواقف اليت يبديها كل طرف اجتاه الطرف اآلخر واملسماة على تصرفام احلققائم  أيضا
ن نوايا االلتزام ذات املدى إ) Gundlack et al )1996 الباحثنيبني فلقد  لاللتزام اإليكولوجيةبالنظرية 

ات اليت يبديها كل الطويل و املعرب عنها من طرف املتعاملني خالل عملية ما قائمة على تلك املسامهة يف االلتزام
  .ثابتة وصادقة سلوكياتحدوث تبادل ثنائي و أي. )املنتج. املستهلك(من الطرفني املتعاملني 

ما بني نوايا االلتزام على املدى البعيد واملعرب  حقيقةوجود عالقة  إثباتمتكنوا من  األساسعلى هذا 
خالل الفترات ) تصرفات مصداقية( التزامامومشاركام يف ) ز(عنها من طرفني املتبادلني خالل فترة 

  ).ز+ 1(املستقبلية 
ثري سلوكيات الوفاء أبتوضيح ت االسلوكي قامو إطارويف  )Weitz )1992و Anderson ما بالنسبةأ

من العالقات  احيث متكنو ،اسة متحورت حول الزبون واملوزعوهذا من خالل در.لكل عميل على اآلخر
بني مستوى االلتزام لكل طرف  ما أيضاكل طرف ومستوي مشاركة الطرف اآلخر ومابني مستوى االلتزام ل

  .شريكه إدراكهاللتزامومدى 

V 1سلعة أوة التجارية ممراحل الوفاء للعال:  
مراحل تتكامل فيما بينها  أربعةيقوم على  األحيانغلب أخدمة معينة يف  أووفاء مستهلك اجتاه سلعة  إن

  :مدعمة بعضها البعض

V1. وفاء املعريفال: Rentchler وal )2002( :اآلراءهذا النوع من الوفاء قائم على جمموعة  إن 
احمليطني بالفرد وكذلك تلك املعلومات املتحصل عليها قبل عملية  األصدقاءو اإلفراداملقدمة من جمموعة 

                                                           
، 2005مذكرة لنيل شهادة ماجستري، " معمرة"ق غري وملؤثرة على والء طالب اجلامعات للعالمات التجارية  لسلع السدراسة حتليلية للعوامل ا"حممد صاحل اخلضر،  -1

  .112- 110ص
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جيعل  ما. منية متقاربةوهذا خالل فترات ز االستعماالتو بعد عمليات خمتلفة ومتعددة من أ األوىلاالستعمال 
فهذا النوع من  وآراءهخدمة عن باقي السلع املعروفة وهذا انطالقا من وجهة نظره  أواملستهلك يفضل سلعة 
التكلفة  اإلمجالية الوظيفية اآلراءجمموعة آراء املستهلك املكونة عرب الزمن عن مستويات الوفاء قائم كليا على 

 .والتميزية

V2. ينتظر  تطابقها مع ما ،أدائها( ن التقييم الفردي النهائي للسلعة املقدمة إ :الوفاء العاطفي (
مبين على  أساسيوموقف  اجيايباملستهلك شعور  أووتزكيتها من طرف احمليط الذي يعيش فيه خيلق عند الفرد 
ء عاطفي مشكال عنده وفا. العام للمستهلك لرأياجتاه اجيايب مدعم مبجموعة التجارب املرضية واملدعمة 

 .)جيابيةاملواقف والتجارب اإل(مكون من 

V3. و خدمة من طرف املستهلك يترتب عنه أجيايب للسلعة إكل تقييم  :و السلوكيأ يراداإل الوفاء
. قائمة على االلتزام بتكرار شراء سلعة معينة فاإلدارةالسلوكية لتكرار الشراء  اإلدارةرد فعل سلوكي قائم على 

اليت  اآلراءاملعارف وية مدعمة على جمموعة املعلومات وستهلك تصرفاته قائمة على نية سلوكن املأفمعىن هذا 
اجيايب  أماموقف  األخريو سلبية ما يشكل عند هذا أ جيابيةإجيمعها ويصنفها يف ذهنه من خالل تقدمي تقييمات 

 .ع سلعة مقدمةنية املستهلك يف التصرف احلقيقي والتفاعل من حيفز ويدعم أنه أمن شسليب  أو

V4.  و خدمة اليت أيرجوها من استعماله للسلعة  وانتظارللمستهلك توقعات  :)احلقيقي(الوفاء الفعلي
لتوقعات املستهلك  املستقبلية التأكيداتفتراكم التجارب املرضية و ،يكون قد حددها كهدف الستهالكاته

العاطفي (للوفاء الفعلي  األساسينيين ن ختلق عن املستهلك البعدأا أوتطابقها مع ما ينتظر من ش
جل أالفكرية من الزمنية و، العاطفية، ما جيعل املستهلك مستعد لتضحية املالية األوليةمدعم مبعلومات )واملوقفي

  .خدمة أومع سلعة  حاديأوحتقيق تعامل واحد 

VI ماط الوفاءـنأ:  
تفسريات خمتلفة لكن مكملة  من الباحثني الذين قدمواجمموعة مناط الوفاء حسب ألقد مت تصنيف 

  :لبعضها البعض

VI -1. ولالتصنيف األ Dick وBasu )1994(:  ان يساسأاالجتاه النسيب وتكرار شراء يعتربان
جيايب يعترب مدعما لعملية تكرار الشراء ن االجتاه النسيب اإلأبالنسبة هلذين الباحثني يف حتقيق الوفاء حيث 

و خدمة قد أالنسبية حنو السلعة ى من الوفاء ولكن فاالجتاهات االجيابية علأاملستقبلية ومن حتقيق مستويات 
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ضعفا  أكثروتكون ضعيفة ) و السلعة ولكن غري مميز عن غريها أقوي حنو اخلدمة " موقف"اجتاه (تكون ضعيفة 
  .لع املعروضةو السلعة واليت تكون غري مميزة عن غريها من السأيف حالة موافق اجيابية ضعيفة اجتاه هذه اخلدمة 

وقف االجيايب حنوها ضعيف لكنها متميزة بالنسبة للسلع امليكون جيابية النسبية قوية عندما مواقف اإل
  .خرىاأل

 .جيابية النسبية قوية وهذا عندما يكون املوقف االجيايب النسيب قوية مميزة بالنسبة لغريهااملواقف اإل

  أمناط الوفاء): 4-6(جدول 

مواقف اجيابية 

  نسبية

  وفاء دائم  وفاء خامل  قوي

  وفاء خاطئ  عدم الوفاء  ضعيف

  سفلأ  علىأ  

  التكرار الشرائي

  :املصدر
Dick.A.S et Basu K 1994 CustomerLoyalty: Toward an integrated conceptual farm work 

journal of the marketing science vol 22 N 2 Spring PP- 113 

VI -2. الثاين تصنيفال Gounaris و stathakopoulas )2004(1:  

ي هذا مع ط ا النهائايشتري املستهلك السلعة وال حظوظ لالرتب ال :العالمة وأعدم الوفاء للسلعة   -  أ
 .غياب املؤثرات االجتماعية

 إىلضافة بظهر املستهلك درجة كبرية من االرتباط النسيب باإل: الذي يتوقف المتالك السلعة وايلامل  -  ب
اخلدمة وهذا استناد ملؤثرات اجتماعية فاملستهلك يطور عاطفة اجيابية اجتاه /مسبق حنو هذه السلعةجيايب إميول 
الشخصية ما جيعلها مرجعا له يف قراراته الشرائية املستقبلية دراكاته النفسية واخلدمة ما جيعلها امتداد إل/السلعة

عنده مفهوم  هذا الفرد قد ال يتحقق نأالعلم  وقرارات غريه من خالل نصح من حييط به القتنائها مع
دون حتقق هذا االستهالك االستهالكي احلقيقي وهذا نظر لتلك الظروف االجتماعية واملادية اليت حتول 

 .)اخنفاض مستوى الدخل(

و أاملستهلك قد جتعله وفيا لسلعة  ىحرو باألأاملؤثرات احمليطة بالفرد  إن: دةالوفاء حبكم العا  -  ت
اس للعادة والعرف مثال كان يتعامل مع حالق كان يتعامل معه والده يف املاضي وكان هو سأخدمة معينة على 

                                                           
  .113حممد صاحل اخلضر، مرجع سابق، ص -1
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و بسبب املؤثرات االجتماعية احمليطة أعلى هذه العادة فهنا يكون االرتباط جديدة ى نه قد منأي أمن بني زبائنه 
 .به

ستهلك فارتباطه راء املآى ارتباط عاطفي معزز لكل مواقف وهو وفاء قائم عل:مثلالوفاء األ  -  ث
السلعة يكون كبريا من جتاهل تلك الضغوطات االجتماعية كالتقاليد والعادات املفروضة عليه من /باخلدمة

و السلعة اليت يتعامل معها أن اخلدمة أمفهوم التضحية واالقتناء صدقائه ما خيلف عند املستهلك أطرف عائلته و
  .صدقائهأو تلك املقتناة من طرف أنافسة بالنسبة لتلك املعروفة يف السوق امل األفضلهي 

اخلدمة تعترب كمصدر تعبري عن التمييز والتوقع بالنسبة للمستهلك النامجة عن تلك املعتقدات /فالسلعة
والتطابق الفعلي للتوقعات ) االستعماالت املتكررة(اليت يشكلها املستهلك عرب الزمن ) املعرفية والعاطفية(
  .حملققةاالنتظارات مع النتائج او

VI -3. التصنيف الثالث :Baldinger وRubinson )1996(:  
  :تصنيف املستهلكني يف جمال الوفاء مت Rubinson و Baldingerحسب الكاتبني 

ضعف (قوى من تصرفاته السلوكية أالسلعة /حنو خدمة قفهتكون اجتاهاته وموا: مستهلك حمتمل  - أ
 .)ارتفاع سعر السلعة() الدخل املادي

طه ذه بوحقيقي برإجيايب ال يظهر اجتاه (ضعف سلوكياته أتكون اجتاهاته : التأثر مستهلك سريع  - ب
 .اخلدمة/السلعة

 .السلوكيةو) العاطفية(وهو الذي جتتمع فيه اخلطتني املوقفية : الويف احلقيقي  - ت

  الوفاء املوقفي /الوفاء السلوكي ):5-6(جدول 

  الوفاء املوقفي  
  مرتفع  متوسط  منخفض

 الوفاء
  وكيلسلا

  مستهلك حمتمل  مستهلك حمتمل  -   منخفض
  مستهلك حمتمل  -   ثرأمستهلك سريع الت  متوسط
  ويف حقيقي  ثرأمستهلك سريع الت  ثريأمستهلك سريع الت  مرتفع

  :املصدر
 Bladinger.A et Rubinson.J(1990) » Brand loyalty: the link between attitude and behavior 
journal of Advertising Research November/ December pp 22 34. 
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VII- املستهلكني دخمتلف مستويات الوفاء عن:  

معتقدام وفياء وهذا حسب طبيعتهم الشخصية وكذلك نواع من املستهلكني األأميكن متيز مخسة 
ميكن ي مستوى من هذه املستويات أىل إوال أاخلدمة التعرف /الشخصية ماحيتم على املؤسسة املقدمة للسلعة

صناف ومستويات للمستهلكني أ يوجد خسمة) Aaker A.D1 )1994مريكي يفهم فحسب الباحث األصنت
  .وفياءاأل

املؤسسات املقدمة لنفس مستوى (ن كل العالمات أوهو الفرد الذي يعتقد ويقدر : الالمبايل -أ
ما بالنسبة أ) الوفرة والسعر(ساسا قائم أفاهتمام هذا النوع من املستهلكني يكون ) احلاجة والرغبة( 5الرضى

سلوب ي عدم وجود سلوك الوفاء مادامت االختيارات عشوائية مماثلة ألأ يهمه للعالمة والتحقيق منها فهذا ال
Mowor وMinor 2001  د -ب -أ"(عدم التمييز بني العالمات التجارية ضمن صنف ما"سلوب أوهو- 

 .)د  - ج  -أ - ب- ج

كني هو مستهلك متعود على شراء السلعة لكنه غري راض متاما هذا النوع من املستهل :حمافظ-ب
سباب وجيهة للقيام بالتغيري الفعلي هلذه العالمة ما يصنفه باخلمول ألكن ال ميكن ) العالمة مرضية نوعا ما(

عالمات لل عرضة يكون املستهلكني قصى فهذا النوع منوالرضى األوعدم احملاولة لتحقيق االستقرار الذايت 
 .املنافسة رىخاأل

اليت قد تسبب له  فهو عبارة عن زبون راض لكنه على دراية حقيقية بتكاليف التغيري:احلاسوب -ت
ولية فالتفوق من تكبد اخلسارة جراء من ينجر من تكاليف نتيجة التجربة األ) وزمنية جهديه ،مادية(خسارة 

العالقة و قد تكون العكس وتكون هنا ألزبون االنتظارات اخلاصة با ما مطابقة مع التوقعات وأواليت قد تكون 
 .تبعية والتحول بسبب القلق

وهو احملب احلقيقي للعالمة التجارية وهذا من خالل تطوير اجتاهات ومواقف اجيابية قائمة :احملب-ث
 ارمزيتهو أمة ريق للعالعن يكون نتيجة التاريخ الأب ميكن احلارية فهذا التججيايب للعالمة على طبيعة التميز اإل

ا سابقا وميكن تسميتها أ اوصوروهو ، "بصداقة ارتباط "و من خالل جتاربه املاضية اليت يكون قد اكتسا
جل بالعالمة التجارية يكون مفروض على املستهلك عن طيب خاطر ومدعوم اجتماعيا مع محل األاحتاد طويل 

 ).Fournier )1998ملشاعر احلب واملودة وثقة عالية بالعالمة  األخريهذا 

                                                           
1
A.D Aaker, (1994), Le Management du Capital Marque, édition Dalloz.p.46. 
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استعمال (املتورط بشغف مع العالمة والذي حيس بالتميز والتفرد المتالك هذه العالمة  :املناضل-ج
فضل أ"ـو عطر حقيقي وتتميز هذه العالمة بأ سواتش و ساعة يدأيديس مثل سيارة مرس)املليءمام أظهارها إ

صدقائه وزمالئه ما جيعلها أمام أللعالمة  )جيايبإسفري (حيث يصبح املستهلك كممثل هلذه العالمة " الصداقة
  ."ذهان احمليطني بهأمرتبطة باملستهلك وذلك يف 

VIII- خمتلف مقاربات سلوك الوفاء:  

VIII -1.  يتصف هذا النوع من الوفاء باستقاللية العوامل ) السلوكي( :الوفاء التباديلمقاربة
غلب ألتباديل للوحدة اليت تقرره وهو يف ي مرحلي يكرر ماضي اأحادية الرأنه مبين على أاالقتصادية حيث 

السلوكي التباديل حيان يقوم على تلك التجارب اليت يقوم املستهلك يف حياته الشرائية فهو يعترب التصرف األ
نواع سلوكية واليت جند أكدليل لسلوك الوفاء عند املستهلك حيث ميكن التعبري عن هذا السلوك الوفائي بعدة 

الشراء  )Cuninglam 1956(نسبة الشراء  ):Fshah 2004و Frisou 2003،Kumar(منها حسب 
مراحل شراء املتكرر  ،)Webster 1992(التبادالت املتكررة , )Ehrenberg 1997(املتكرر 

)Lipslein 1959 Kuhn 1962.(  

املثال  ي يكونأ( Indviseeوالذي مييز الوفاء  Browm 1953عمال أوعلى سبيل املثال ميكن تقدمي 
ي يكون مراحل سلوك الشراء أ( Indviseeوالذي مييز الوفاء Brown 19531عمال كن تقدمي األمي

غياب الوفاء  )AAAABB(الوفاء الغري املستقر  ،)ABABAB(ما الوفاء أ) AAAAA:كالتايل
)ABCDEF(  ية للوفاء تو التركيبة العملياأعن الوفاء املوضوعي فيمكننا التكلم) Moulins1998 ( فمقاربة

  .)Frisou 2003(ساس السلوك املاضي للمشتري أتقوم على  سلوكيفهيباط نالوفاء هذه هي ذات است
تسمح من تفسري سلوك  فهذه املقاربة تعترب ناقصة وهذا انطالقا من كوا ذات صبغة امربيقية فهي ال

ك ة للفرد املستهلسباب الدافعالوفاء للمستهلك فهي تكتفي بعملية وصفه من خالل تصرفاته دون تفسري األ
  .على اختاذ ذلك االجتاه السلوكي

ن هذه النظرية السلوكية للوفاء ضعيفة من أ) Day 1970(و) Yao 1997و Fournier(فحسب 
ا تعتمد السلوك املاضي للمستهلك والذي أحيث " ،سباب ومقومات الوفاء عند املستهلكأخالل تفسري 

  .)Ewing 2000" (ليةاملستقب هلسلوكياتسيء ر شبن يكون مأميكن 

                                                           
1
Jacob jacobyand David b. kyner. (1973), « Brand loyalty Versus Repeat Purchasing Behavior », Journal of 

marketing research Vol X (February)1-9. 



 الـوفاءسلوك                                الفصل السادس                                                

188 
 

ي حال من فهم السلوك أيسمح يف  فالسلوك احلاضر ال) Plichon1999 (ما بالنسبة للباحث أ
  .املستقبلي
و عالمة جتارية فهو وفاء جمرد أ) خدمة/سلعة(و حب باملنتوج أي عالقة ارتباط أن املستهلك ال يشكل إ

ن تؤثر على القرارات الشرائية واليت أا أاليت من ش) طفيةاالع ،املعرفية(خرى مهية للمكونات األأي أال يعطي 
دراك ومالحظة سلوك إوحسب هذه املقاربة السلوكية تسمح من ىل تكرار سلوك الشراء إتقود املستهلك 

شهرة (ما بالنسبة للمنتج أ )نسبة الولوج لصنف املنتج(الوفاء عند املستهلك من خالل عوامل متعلقة بالسوق 
سلوك تكراري لنفس (الحظة املهو  ،معينةخدمة فالوفاء اجتاه ). التجربة مع العالمة ،ملنتوجطبيعة االعالقة 

ثري أي تأفهذه النظرية تنكر  )Debling1999 (و العميل املقدم للخدمة أاالختيار غري مدعم بالتزام للمورد 
ساسا يف ألمؤسسة واملتمثلة هداف الرئيسية لتلبية األلنشاطات التسويقية على سلوك املستهلك وال تسمح منل

 اتم لشراءالعالم )occasionnelle) (املؤسسي(وحتويل الشراء الظريف جلب زبائن املؤسسات املنافسة 
  .)Jacoby 1978و Chesnutمتكررة 
سباب واخلصائص نه تصرف شرائي تكراري دون تقدمي تلك األأن الوفاء السلوكي يعرف الوفاء على إ

  .ةيرضغال
تتلقى ترحيبا كبريا من طرف الباحثني وهذا نظرا لضعفها  ظرية السلوكية للوفاء مل هذه الن إذا

  .ى املالحظة سلوك الشراء التكراريوارتكازها عل

VIII -2. اربة قائمة على مفهوم آخر بالنسبة لذلك الذي تقوم عليه املهذه املقاربة ق :املقاربة املوقفية
س عبارة عن سلوك تكراري ولكن هي عبارة عن ذلك التعلق واالرتباط ن الوفاء يف جمال اخلدمات ليإاملوقفية 

املوقف النسيب  ، التفضيل،االستعداد"فهو قائم على  ،الدائم ملستهلك مبورد معني) النفساين(كولوجي يالس
فالوفاء يف هذا الصدد عبارة عن موقف اجيايب اجتاه عالمة معينة ) al 2001و Aurier" (عادة الشراءإونيات 

فباحثني كثر مثل  ،جيابيةإسلوكية  تإجيابياطالق إمن و خدمة فاملوقف يعترب كمحرك للوفاء يسمح أ
)Jacoby 1971 (وFishbein وAzzen 1975 ( ن التعلق أيدجمون هذه املكون املوقفية يف مفهوم الوفاء

 ،al 2001، Kingstrom 1983و Butcher(بعاد حسب أربعة أالنفسي بالعالمة يسمح من تقدمي 
Czepiel 1990 (وهي:  
  شخاص آخرينأىل إاخلدمة توصية. 
 البدائلامتالك روح املقاومة لتلك التغريات املقترحة و. 
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 التعرف عند العميل املقدم للخدمة. 
  املتواجدينامتالك تفضيل نسيب للخدمة بالنسبة للمنافسني. 

بعاد ن هذه األ،إاليت تكون على املستهلكن الوفاء يعرف من تلك املؤثرات النفسية إففي املقاربة املوقفية 
  ).لتزام اجتاه مقدم اخلدمة التفصيلاال ،مقاومة التغري ،يأقائد الر(متثل مفهوم قريب ولكن خمتلف عن الوفاء 

حملل حتت الصبغة املوقفية من خالل بعد االلتزام  من طرف  ن الوفاء خلدمة معينة يتم حتليله يف العمومإ
مسحت من تفعيل مح من تعريف وقياس الوفاء كعنصر من عناصر التسويق العالئقي واليت خري الذي يسفهذا األ

ج التايل ذج العالئقي املوقفي تتطور حسب النموذفالوفاء يف النموعضاء نفس جديد لنظرية وفاء املستهلك أو
)Copland 1923،Mayerwarden 2000:( ر موقف ىل تطويإرتبط بعملية الشراء يؤدي بالزبون املالرضى
جيايب خيلق عند فهذا املوقف اإل) االعتزامي ،العاطفني ،املعريف: (بعادأساسا من ثالث أليت يتكون اجيايب وإ

  .املستهلك نوع من التفضيل ومن مث سلوك وفاء معني
ىل إتربيره من خالل الرجوع لعريف وقياس الوفاء ميكن  االلتزامن استعمال عنصر أىل ذلك إضافة باإل

فحسب جمموعة من الباحثني  ،"الذي حيقق التزاماته"تعين واليت ) Fidelis( تينيةالوفاء باللغة الال كلمةصل أ
و ضمين للمستهلك للحفاظ على عالقته من طرف التبادل أصريح ) الوعد(االلتزام يعرب عن النية 

)Robertson 1976، Lastovicka وGardner 1977، Margav و Hunt1994، Dhluwalia 

1997، Ahluwalia وal 2000،Jop وGanesan 2000 (ىل ذلك إضافة باإلLnitchard، Havitz  

  .عن االلتزام يف حد ذاته ولكن هو سابقة لسلوك الوفاءنه ال يعرب أيعاقبان على التزام ) Howard، 1999و
ها ن البعد املوقفي لسلوك الوفاء هو يف احلقيقة مبين على مقومات عاطفية حسية يشكلأفاملالحظ 

ي مبعىن آخر هلا معىن خاص يف الذهن املستهلك مبين على أاملستهلك من خالل مرات تعامله مع املنتج 
م تطور سلوك الوفاء يف كما ميكن تدعي"). "حسن النية املستقبلية واحلالية"فكرية وعاطفية وعزمية (مقومات 

 .)Shoemaker 1998و Bowen("النموذج العالقايت من خالل سلوك الثقة الذي يتحقق بني طرفني

VIII -3.  موقفي/سلوكي(املقاربة املركبة:( 
نظرا لضعف النموذجني املستقلني السلوكي واملوقفي عن التفسري احلقيقي لسلوك الوفاء وباعتباره سلوك 

) طاالرتبا ،الثقة ،االلتزام(الوفاء من الناحية السلوكية هو فعل ومن الناحية املوقفية مبا حتتويه من مكونات 
بداء إبدون  ءمن بشيؤن يكون الفرد مأيلي ال ميكن  ميان بفعالية العالقة واملنتج فيمكن اقتراح ماإعبارة عن 

والفعلي ) اديقاالعت(مياين يب البعدين اإلن يعمل شيء وهو ليس مؤمن به ما يتطلب تركأعمل وال ميكنه 
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 Jacobyفالباحثني ) السلوكي والعقلي(وصدفة العمل ) املوقف ،العاطفة(ن ما وقع يف قلب إ) السلوكي(

ليهم إالسلوكي واملوقفي فبالنسبة ول تعريف جيمع مابني البعدين أقدموا يف جمال التسويق  Keyner 1973و
وهذا املعربة عنها خالل الزمن من خالل وحدة اختاذ قرار ) غري عشوائية(سلوكية  إجابة"هي عبارة عن الوفاء 

  ."االختيارات واالمتيازات واليت هي عبارة عن نتيجة التفاعل النفساين بالنسبة موعة متعددة من
و أجيايب اجتاه املؤسسة إفالزبون الويف هو الذي له موقف  :Chen 2001و Bowenما حسب أ

  .الذي يوصي به الغريوخدمة /اخلدماتية وامللتزم بشراء السلعة
نية خلق وتطوير جمموعة من "نه أوفاء املستهلك معرف على ": al 1996و Leithamlما حسب أ

تتضمن تعويض ذا قيمة نسبية مرتفعة عالقة مع املؤسسة واليت الىل حتفيز للحفاظ على إالتصرفات اليت تثري 
  ."ذن والشراءات املتكررةىل اإلإ قدمزمن ال إجيابية يضا جتنيد سياسةألتكاليف اخلدمة و

نه تركيبة سلوك الشرائي تكراري وذا أمات على يعرفون الوفاء يف جمال اخلد Basu 1997و Dickما أ
الوفاء  ،الوفاء اخلامل ،الوفاء احلقيقي: نواع للوفاءأربعة أايب اجتاه اخلدمة مولد من ذلك إجيموقف نسيب 

ات معنية يسمح من يىل حتقيق سلوكإخذ بعني االعتبار النظام النفساين الذي يقود فاألعدم الوفاء  ،اخلاطئ
الوفاء  ،الوفاء اخلاطئ(الناجتة من اخلمول ىل جمموعة من التصرفات إاطئ الذي ينسب الوفاء زالة التلبس اخلإ

  .)اخلامل
الوفاء املوقفي للمستهلك بدون وفاء السلوكي تكون  Shah 2004و Kumar فكما يؤكده الباحثني

  .بالنسبة للمؤسسة نتائجه التكرارية العودة للمؤسسة حمدودة وغري ملموسة
والذي  cognitionيؤكدون على االخذ بعني االعتبار البعد االعتقادي املعريف يد منالباحثينفنجد العد

 ،Oliver 1999،Caruana 2002،Lu Tingpong(ساسا فهم الوفاء يف جمال اخلدمات أيعرب 

Tanpuiyee 2001، Butcher وal 2001( خدمة على /ري اختياري سلعةفالبعد املعريف يسمح من تفس
  .موعة من البدائل ساس تقييمأ

كد من طرف عديد من أبعاد للوفاء يف جمال اخلدمات مت االعتراف ا والتن حقيقة وفعالية ثالثية األإ
للمعتقدات خذ بعني االعتبار يف آن واحد ن الوفاء احلقيقي للمستهلك يتطلب األأالباحثني والذين يؤكدون 

 Goemler( وعملية الشراء السلوك) املوقف(س حساالعاطفة واإل) Cognition(اخلاصة باملستهلك 

  -)2001(-  caravana)2002(- Caruane )1999(Tangpuiyee و Lutingpong -)Browm )1996و
Kandampullg)1998(-  Lee وLeiss )1980(-  De Ruyter و Bloener )1999.( 
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  للوفاءاملكونة املعارف السابقة : )1-6(الشكل 
  )Oliver )1997 : املصدر

  
  
  
  
  
 ; cognition"يلي  وىل للوفاء واملعرفة مباتعترب املرحلة األ) املعارف( إن  )Oliver )1997 سبح

affect ; conation"  يف معرفة املنتوج ومن مت يطور  ويبدأيكتشف  ،ن املستهلك خيتارإفحسب هذا املنظور
  .تزام بالشراء املتكرراجتاهه لعلق عاطفي مث املرحلة النهائية تفسر بااللتزام وحتقيق االل

للخدمات معرف كما يلي ن الوفاء إوعليه من خالل هذه املركبات الثالثة السلوكية املوقفية واملعرفية ف
اجتاه هذه  احلالة اليت يبدي فيها الزبون سلوك شرائي تكراري اجتاه مؤسسة خدمات مع امتالك موقف اجيايب"

  .Brown 1996و Gremler" اتية يف حالة احلاجة هلذه اخلدمةىل هذه املؤسسة اخلدمإدائما  أاملؤسسة ويلج
  :بعادأن الوفاء احلقيقي متكون من ثالثة إف Chesnut 1978و Jacobyما بالنسبة للباحثني أ

 .ن العالمة املميزة بالنسبة ملنافسيهاأوالذي يعترب فيه املستهلك ب: املعيار املعريف -

 .قيقي تعلق حقيقي اجتاه العالمةح املستهلك يطور تفضيل: طفيااملعيار الع -

  .عادة شراء العالمةإلىل نية حسنة إوهو يشري : املعيار االعتزامي -
والذي مييز  Oliver 1997مت تدعيها من طرف  Chesnut1978و  Jacobyهذه املقاربة اخلاصة 

 ."action" "حركي"بعاد السابقة بعد ىل األإبعاد للوفاء حيث يضيف أربعة أ

  الة الوفاءتفسري ح  البعد
  .)جودة ،امتياز ،تكلفة(عنصر نفعي ،)داء العالمةأحسن (معلومة   املعريف
  .تناسق مع املرحلة املعرفية ،تفضيل ،تورط ،رضى  العاطفي
  .التزام تناسق مع مرحلة املعرفية ،نية الشراء  االعتزامي
  .تكاليف ثابتة ،مخول ،شراء متكرر  السلوك

  بعاد للوفاءأ:)6- 6(جدول
  )Oliver )1997 :درصامل

 معتقدات

 وفاء حقيقي

 وقفم سلوك
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 Lu TingPong ; Yeeطرفمت تقدميه من  والذي   Rolistiqueوعليه ميكننا تقدمي تعريف 
Tangpui )2001( اليت مؤسسة اخلدمات و/رادة املستهلك يف التعامل بطريقة صلبة متينة مع نفس املوردإ

كد من خالل املراحل السلوكية أتتول اختيار له من بني جمموعة االختيارات البديلة املتوفرة واليت أتشكل 
تغيري يف سلوك  إحداث إىلاهلادفة  املؤثرات الوضعيةىل تلك إاملدعمة بتعلق موقفي ومعرفة تفضيلية وهذا بالنظر 

  .)املستهلك

IX .مفهوم الوفاء يف جمال اخلدمات:  
خلدمات اليت تتميز خصائص امعقد نوعا ما وهذا نظرا لطبيعة ون مفهوم الوفاء يف جمال اخلدمات يعترب إ

وىل للخدمة ن اخلاصية األإفكما هو معلوم ومؤكد من طرف العديد من الباحثني  ،ا عن تلك السلع امللموسة
  .هي الغري امللموسة

دراك نسبة ما جيعل هذه امليزة سببا إل ،فغياب البعد امللموس يعقد من مهمة املستهلك يف تقييم اخلدمة
 al 1981و zeithaml(وفاء وسيلة للمستهلك لتخفيض هذا اخلطر ما جيعل من الخماطرة عالية 

Cunningham 1956 ,Roselius 1971.(  
اخلدمة املقدمة لنفس مستوى اخلدمة وبالتايل يف ضمان نفس  ما بالنسبة للميزة الثانية عدم جتانس يفأ

نتاجها ومن إمليات ذا كان مستوى اجلودة هو نفسه يف السلع امللموسة وهذا نظرا لتطابق عإالزبون ف
جيعل سلوك  ما ،اخل.. .ن مستويات اخلدمة تنتقل حسب الزمان والنمو واهلدفإمكافحاا فعلى العكس ذلك 

ىل إسلوك اخلمول وىل إما أىل املستهلك إالوفاء اجتاه خدمة معينة عنصرا من عناصر ختفيض املخاطرة ما يقود 
سة اليت تنتج مت ومفعلى عكس السلع املل ،عن املنتجيف عدم الفصل  ما امليزة التالية واملتمثلةأ األحاديالوفاء 

ما يفرض على املستهلك التواجد خالل ).Corweell 1984( إنتاجهاتباع مث تنتج مث تستهلك يف وقف 
ما قد  ،ما يطور حتما عالقة حسنة مع مقدم اخلدمة. باره كما ذكرنا سابقا مساعد منتجباعت اإلنتاجعملية 

نتاجية يضا لقدرته اإلأمع تطوير ) Johnson 2000و Bove(عالقة وفاء للخدمة ىل تطوير إتهلك يؤدي املس
ىل الدفع من مستوى تقدمي اخلدمة إن استقرار املستهلك مع نفس املؤسسة سوف يؤدي إحيث للخدمة 

)Auriacombe وal 2004 ( فراد أجد امكانية التخزين جيعل من عملية استهالك اخلدمة تتطلب توإعدم
مثل عقد (ن تنتج منها وهذا قبل فترة من الزمن أميكن آخرين ما يصعب من تقييم اخلدمة وكذلك الفوائد اليت 

  .ن مل نقل واحد فقطإساس عدد صغري من مقدمي اخلدمة أعلى ىل بناء اختياره إؤدي باملستهلك ما ي) منيأالت
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ميتلكها الزبون خالل ) غرفة فندق(ة مثل بالنسبة للخدم امللكية مخرى وهي انعداأضافة ميزة إوميكن 
غرفة ) العافيةالصحة و(ما ينتج عنه ك يكون مالكا لنتائج اخلدمة مثل العالج وقامة فاملستهلخري واإلأفترة الت

  .اخل)...ضمان املمتلكات(مني أالفندق التمتع عقد الت
م التجربة للخدمة بالنسبة ساسا على مفهوأيف جمال اخلدمة والتعلق ا مبين ن قيمة اخلدمة أكما 

مريكي ميوقع بوضوح اقتصاد التجربة ن التوجه الشمايل األأطار إللتضحيات املقدمة من طرف املستهلك ففي 
)l’économie de l’expérience (كخليفة القتصاد اخلدمات.  

 صفتها دمة هواخلمييز جتربة فما ) Pime 1999و Gilmore(وهذا يف بناء القيمة االقتصادية 
  .ةالتذكريي
ذاا ولكن بسبب قدرته على جعل د ىل دزنيالند بسبب املناسبة يف حإبنائهم أخذون أباء ال يكثرية اآلأف

  .)Pince 1999و Gilmore(و سنوات أشهر أمن جتربة مشتركة عنصرا للمحادثات العائلية خالل 
لوك الفرد وترفع من مستوى ن تدعم من سأا أفالتجربة الناجحة واملؤثرة يف نفسية املستهلك من ش

  ).تكرار الشراء(ىل الرفع من مستوى العودة املستقبلية إ رخاه اخلدمة ما قد يؤدي حتما

IX -1. ن وفاء املستهلك اجتاه نقطة البيع معينة ميكن حتديدها من إ :1وفاء املستهلك لنقطة البيع
  .عوامل و اليت ميكن ذكر منهاخالل عدة 

  .ل تقدمي منتجات جيدة وذات قيمةمن خال )املتجر(كان املوقف املدرك اجتاه امل - 
  .هداف معنيةأوتلبية حاجات و ةاإلجيابياملوقف املدرك من قدرة املتجر املكان من  - 
قد خياطر به املستهلك من جهد مادي وزمين يف التنقل والتعامل مع نقطة  اخلطر املدرك يتمثل يف ما - 

  .)ا مع انتظارات الزبوناجلودة وعدم تطابقه ضخطر اخنفا(خرى أبيع 
  .الرضا بالنية للتجارب املتحصل عليها سابقا من خالل تطابق االنتظارات مع ما هو مقدم - 
  .وتتمثل يف ثقة املستهلك يف خدمة ومسعة نقطة البيع: الثقة - 

ئي للمستهلك اجتاه ستحيل التكلم عن الوفاء االستثناامليف  نهإ A. Amineلكن حسب نفس الكاتب 
  .اخلامل فضل التفرقة مابني الوفاء احلقيقي لنقطة بيع والوفاءولكن من األ. واحدنقطة بيع 

                                                           
1
- Abdelmajid Amine, « le comportement du consommateur face aux variables d’action Marketing » ed 

Management 1999, p179. 
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خري تلك هذا األتترسخ يف ذهن املستهلك عندما يدرك ) فندق بنك(فالوفاء احلقيقي لنقطة بيع معينة 
نظر  نه يفأحيث و خدمة أرق واالختالفات املوجودة مابني خمتلف نقاط البيع سواء من حيث السلعة االفو

  .كثر تفوق من ناحية اجلودةوهي األفضل املستهلك نقطة بيعه هي األ
تفوق (ن العالقة اليت يقيمها املستهلك مع نقطة بيعه ميكن نفسرها من خالل عوامل ذات طبيعة معرفية إ
تغري   ماوفياء لنقطة البيع حىتأهذا ما يفسر بقاء الزبائن ) فرادمكان وباألإالتعلق ب(يضا عاطفية أولكن )العرض
ما بالنسبة للوفاء اخلامل اجتاه نقطة بيع معنية ميكن تفسريه من خالل أو اسم مؤسستها أخري لعالمتها هذه األ

طار الوفاء اخلامل تسمح إفتردد على نقطة بيع واحدة ويف البحث عن ختفيض اجلهود املتعلقة بعملية الشراء 
  .البيع وكذلك الفته حمليط هذه النقطة ساس معرفته لنقطةأللزبون من ربح الوقت وهذا على 

يقدم  ساسا على سلوك الرضى اجتاه ماأن عالمة الزبون بنقطة البيع قائمة إوعليه يف حالة الوفاء احلقيقي 
الزبون ونقطة البيع فمفهوم الثقة يفسر  ساس الثقة اليت تتشكل مابنيأمة يف هذه النقطة وكذلك على من خد

  .قة ما بني طرفيني وهذا خالل فترة زمنية طويلةاحلفاظ على العالمن خالل 

IX -2. نه من إن يكون سببها خمتلف فأبنفس الطريقة ميكن  نتصرفايمستهلكني  :1سيناريو الوفاء
 ،)x(ن وفاء املستهلك اجتاه عالمة معينة إوآخرين ليسوا كذلك  أوفياءاملهم فهم ملاذا بعض املستهلكني هم 

  :سبابأربعة أساس أى ن وفائه هذا يكون مبين علإف

 ملختلف العالمة املتنافسة فان املستهلك األساسيةبعد القيام مبقارنة خمتلف ميزات  ):االقتناع( اإلميان 
  .خرى هلذا السبب يبقى وفيا هلاكثر جودة من العالمات األأهي ) x(ن العالمة أيقتنع من 

 فضل أ هو ن جيد ماأمكانه إب ،ىجياد منتوج مرضإ املستهلك مسرور لتمكنه من :الرضى املتكاسل
ليه ضياع وقت إليه اللعبة ال تستحق كل هذا العناء فهو بالنسبة إذا قام بالبحث لكن بالنسبة إ

  .فسيكتفي مبا هو عليه ،وضياع طاقة

 فهو لن يترك الفريسة مقابل الظـل" ،فاملستهلك يبين تفكريه على مفهوم املخاطرة :اخلطر املدرك"، 
التغيري وكذلك تكاليف التغيري جتعله متماسكا ووفيا للعالمة  أن الوقوع يف خطفخوف املستهلك م

  .احلالية

 ك ال حياول تفسري وفائه اجتاه عالمة معينة مبفهوم التفضيل والتمييز ولكن بالنسبةن املستهلإ:اخلمول 
  .لروتنيفاملستهلك موجه يف سلوكه بالعادة وا. عجنن سلوك الشراء التكراري هو احلل األإليه إ

                                                           
1
- Denis Darpy, Pierre volle, « comportement du consommateur concepts et outils », 2ed, 2007, p242. 
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لط مابني املستهلك الويف اخلفسوف نقع بسهولة يف  تالسلوكياسباب والدوافع اليت تفسر فعدم فهم األ

 ."مخول"واملستهلك الويف " باقتناع"

IX -3. قرارها إبعاده الثالثة اليت مت أصول تشكل الوفاء وتفاعل أ نإ :تشكل الوفاء يف جمال اخلدمات
 Brown 1996 ,Tang Puiو Gremler) (عرفية العاطفية السلوكيةامل(من طرف العديد من الباحثني 

Yee وTingPong 2001 ,Garuana وMalta 2000 ,Lee وZeiss 1980(.  تعود إىل الباحث
Oliver )1999( حيث قام بدمج األبعاد الثالثة يف تقدمي مفهوم الوفاء وهذا باعتباره بتأثريات العوامل ،

  .احل يف سلوك الوفاءاخلارجية وأيضا تواجد عدة مر
التزام يتم التعبري عنه من أعماق املستهلك وهذا لشراء سلعة أو خدمة اليت بفضلها، "وعليه إن الوفاء هو 
وهذا بالنظر إىل املؤثرات الظرفية والنشاطات التسويقية واليت ميكن أن تدخل حتويال بطريقة مترابطة يف املستقبل 

  .Oliver 1997" يف العالمة املقتناة
مراحل وهذا املبدأ األساسي هلذا التصور وهو أن الوفاء يتطور بطريقة مرحلية تتبع نظام مكون من أربعة 

  .حتت تأثري العوامل الظرفية ونشاطات التسويق

  .مراحل الوفاء): 2-6(شكل 
  
  
  

........  
  
  
  

:صدرامل  
McMullan et Gilmore2003 «The conceptual development of customer loyalty measurement: A 
proposed scale» ,Journal of targeting, Measurement and Analysis for Marketing, vol113, p230-243. 

 نشاطات التسويق

 عوامل مكانية

 4مستوى 
 مرحلة املفعل

 3مستوى 
 اعتزاسيةمرحلة 

 2مستوى 
 عاطفيةمرحلة 

مستوى 
0 

 1مستوى
مرحلة 
 معرفية



 الـوفاءسلوك                                الفصل السادس                                                

196 
 

يؤكد على أن الوفاء يتطور من اجتاه معريف مث عاطفي مث اعتزامي مث لينتقل إىل ) Oliver )1999إن 
طة به، وكذلك تلك النشاطات والعمليات التسويقية اليت حتاول الفعل احلقيقي وهذا رغم العوامل املكانية احملي

  ).احلمالت التروجيية(أن تلفت انتباه املستهلك وحتويل نظره عن العالمة اليت يتعامل معها 

املستهلك ال ميلك أي معلومة عن اخلدمة أو عن السلعة وعليه لن يكون له أي : ففي املستوى الصفر  - أ
  .تجموقف يطوره اجتاه هذا املن

اخلدمة /خال هلذه املرحلة املستهلك ميلك معلومات عن السلعة): املرحلة املعرفية: (املستوى األول  - ب
سواء من خالل جتاربه مع السلعة أو اخلدمة أو من خالل مصادر خارجية تسمح له من تطوير جمموعة من 

كون أما وفاء معريف، حيث أن االنتظارات األدائية وكذلك حتقيق للوعود، ففي هذه املرحلة ت االعتقادات و
املستهلك يفضل املنتوج املقدم على أساس تفوقه ومتيزه بالنسبة للمنتجات املنافسة، هذه االعتقادات هي عموما 

بعد حصول جتربة . نتيجة إدراكات التكاليف املتعلقة بااللتزام،  اجلودة وامليزات املقدمة من السلعة أو اخلدمة
، فسوف ينتقل حتما إىل املرحلة إنتظاراتهسوف يقوم بتقييم قدرة املنتج على تلبية االستهالك فإن املستهلك 

  .العاطفية

من تلبية انتظارات املستهلك ) خدمة/سلعة(فتمكن املنتج ): املرحلة العاطفية: (املستوى الثاين  - ت
، هذه )املنتج(لعالمة ه ااسيدخل هذا األخري يف مرحلة عاطفية يكون من خالهلا موقف إجيايب أو غري إجيايب اجت

ففي هذه املرحلة يكون املستهلك ويف ليس . املرحلة العاطفية تظهر من خالل التعبري عن شعور، املزاج والرضا
اليت يقتنيها عن السلع األخرى ولكن ألنه يكون قد طور رابطة ) سلعة/اخلدمة(بسبب اعتقاده يتميز املنتج 

  ).الوفاء العاطفي(يسمى بالتعلق الشعوري القائم على عالقة حب السلعة أي ما /وشعورية مع اخلدمةعاطفية 

هو مستوى االعتزام أو النية الصادقة ففي هذه املرحلة يعرب املستهلك عن نيته : املستوى الثالث  - ث
املؤسسة املقدمة للخدمة أو السلعة، أي جتديد عملية الشراء املستقبلية، هذه  أواحلقيقية يف التزامه مع العالمة 

رحلة اليت تعرب عن الوفاء االعتزامي تسمح من  التأكد من استقرار معتقدات املستهلك وقوة الرابطة العاطفية امل
مع املنتج، وكمالحظة أن الوفاء االعتزامي ال يعرب يف حالة من احلاالت عن الوفاء احلقيقي للمستهلك، ما 

أي ما جيعلنا نتموقع يف املرحلة التطبيقية  ؛لية شراءاالعتزامات من خالل عم يتطلب تطبيقا حقيقيا هلذه النوايا و
  ).املستوى الرابع(

وهي آخر مرحلة يف سلسلة الوفاء، فاملرور من ): املرحلة الفعلية أو التطبيقية: (املستوى الرابع  - ج
 Mc.Mullan(املرحلة االعتزامية إىل املرحلة التطبيقية مرهون مبجموعة من العناصر جتعل هذا املرؤ كمش 
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واليت متنع يف بعض األحيان من جتسيد الوفاء االعتزامي، فيمكن ذكر على سبيل املثال  )Gilmore ،2003و
  .أو تكاليف التعبري" الظرفية"العوامل املكانية 

إن هذا النموذج العارض لتطور سلوك الوفاء ال يتطابق حقيقة مع كل املستهلكني وكل املنتجات فقد 
باشرة إىل املرحلة العاطفية من دون عملية تقييم معريف للمنتج، فمثال ميكننا أن نقع جند من املستهلكني من مير م

يف عزام وحب منتج ما ألا تذكرنا مبرحلة مجيلة أو ذكرى أو أشخاص حنبهم، دون أن يكون هذا املنتج ذا 
  .جودة عالية أو متيز بالنسبة للمنافسني

ء اليت يبلغها املستهلك ومنه وضع خطط تسويقية وعليه ميكننا مندجة العرض حسب مستويات الوفا
  ).Gilmore ،2003و Mc.Mullan(تتماشى مع كل مستوى ومع كل حالة 
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 :امتةاخل

تلك الناشطة يف جمال  ةلقد أعترب وفاء املستهلك أهم  نقطة مستهدفة من طرف كل املؤسسات خاص 
 ما هون بدراسة و معرفة سلوك املستهلك وهذا النشاط مراال أن . اخلدمات و اهلادفة إىل االستمرار يف نشاطها

حيث أن سلوك الوفاء ينقسم ،هي تلك العناصر املمكن هلا أن تأثر يف نية عودته املستقبلية إىل نقطة اخلدمة
حسب هذا الفصل إىل السلوكي املتكرر أو املوقفي الناتج عن تلك التجربة املعاشة و اليت يكتسبها الزبون جراء 

  .اكه بنقطة البيعاحتك
ن أصول تشكل الوفاء وتفاعل أبعاده الثالثة اليت مت إقرارها من طرف العديد من الباحثني أ حيث

, TingPong 2001و Brown 1996 ,Tang Pui Yeeو Gremler() املعرفية العاطفية السلوكية(

Garuana وMalta 2000 ,Lee وZeiss 1980.(  

لتعبري عنه من أعماق املستهلك وهذا لشراء سلعة أو خدمة اليت بفضلها، التزام يتم ا"وعليه إن الوفاء هو 
بطريقة مترابطة يف املستقبل وهذا بالنظر إىل املؤثرات الظرفية والنشاطات التسويقية واليت ميكن أن تدخل حتويال 

  .Oliver, 1997)("يف العالمة املقتناة



  صل السابعـالف

   المشكلةأهم النماذج 
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  :مقدمة
إن التكلم عن منذجة سلوك املستهلك و بالضبط لسلوك الوفاء  يف جمال اخلدمات يعترب من املواضيع 

سلوك املعقدة وخاصة أنه خيتلف اختالفا تاما عن ذلك السلوك الوفائي اجتاه سلعة ملموسة، ذلك ألن فهم 

املثبت  العنصر البيئي املستهلك يف هذا اال يتطلب التركيب والتوفيق ما بني عنصرين أساسيني، ذلك أن

  .، مبعىن آخر البيئة املادية والطاقم املقدم للخدمةالعنصر العالئقيو
كون وامل"  Servuction"فاستنادا إىل نظريات تلقي اخلدمة واليت جند أصوهلا يف منوذج إنتاج اخلدمة 

الزبون، الوسائل املادية، الطاقم املقدم للخدمة، هذا من جهة، وكذلك استنادا : من العناصر الثالثة األساسية
لتلك العناصر املكونة ملزيج اخلدمة واملتمثلة العناصر األربعة املعروفة من مزيج السلعة امللموسة جند ثالثة عناصر 

واحمليط املادي، وكذلك استنادا ) طريقة تقدمي اخلدمة(، النظام )الالزبائن والعم(مكملة هلذا املزيج األفراد 
لبعض األحباث النوعية سوف حناول وضع منوذج هلذا السلوك يف جمال اخلدمات وهذا انطالقا من تطبيق مبادئ 
يف جمال من شأنه أن يسمح من اختيار لتلك الفرضيات وكذلك من حتقيق للتفاعل ما بني العناصر الثالثة 

)3p ( سابقة الذكر، وخاصة أن تشكل الوفاء يف جمال اخلدمات وبالضبط دراسة سلوك الوفاء فالتفاعل ما بني
 الزبون وطاقم اخلدمة ميثل يف جمال اخلدمات احملور األساسي للوفاء ولتسويق اخلدمات بصفة عامة وهذا حسب

Berry, 1983)  Czepiel,1987 ;  et GilrmoseK ; Crosby et al,1990(1.  
كما أن للتغريات العاطفية أو الوجدانية دور مهم يف حتديد الوفاء وبالضبط متغري الرضا والذي يعزز 

 Basu و Dick(اخل ...بتلك املقومات املادية امللموسة والغري امللموسة كاآلالت، األلوان، الرائحة، اإلضاءة

1994(2.  
االستجابة املعتمدة يف جمال السلع امللموسة وعليه فاستجابة الزبون يف جمال اخلدمات ختتلف عن تلك 

حىت نتمكن من إتباع منهجية حبثية صحيحة سوف حناول من تبيني أثر احمليط املادي على سلوك املستهلك 
حميط مادي وهذا استنادا موعة من /وهذا من خالل عرض خمتلف تلك النماذج اخلاصة ذا التفاعل زبون

لنفس البيئي وجمال التسويق، ومن مث االنتقال إىل دراسة تأثري عالقة الزبون مع طاقم األحباث يف جمال علم ا
اخلدمة وخمتلف تلك الدراسات يف هذا اال، ومن مث سوف حناول عرض خمتلف األعمال املتعلقة بتأثري 

  .لثقة والوفاءاملتغريين املستقلني حميط مادي وطاقم اخلدمة على مستوى إدراك اجلودة، القيمة، الرضا، ا

                                                           
1
Makremsaadi,” implantation de l'approche relationnelle dans le domaine des services: cas du secteur bancaire » 

mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en administration des affaires 2009 
2
Dick, A.S. and Basu, K. (1994), Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework, Journal of the 

Academy of Marketing Science, Vol. 22 No. 2, pp. 99113. 
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I- احمليط كمتغري وضعي: 
إن التكلم عن فكرة تأثري احمليط املادي بكل مكوناته على سلوك املستهلك يعود إىل تلك األحباث  

 ، فأول األعمال املقدمة من علماء النفس كانت يف جمال اإلنارة20املقدمة يف جمال علم النفس البيئي للسنوات 
)Lucgiesh1924 (أو الصوت )Morgan ،1917؛Gatewood1921(،  األلوان)Davison1918 ؛

Pessy1921(  م أوالً وعلى مستوىوهذا يف إطار جمال عمل األفراد وأُر هذه املتغريات على سلوكيا
  .مردوديتهم

والذي قام بدراسة أثر ) Guy Serraf 1963( أما أول األعمال فكانت يف جمال التسويق للباحث
 Belk( على سلوك الزبائن يف إطار متجر معني، مث اتبع بأحباث الباحث) املتعيةاملوسيقى (موسيقى املكان 

  .والذي قدم إطار أكثر توسعا لتلك املتغريات اليت من شاا أن تؤثر على سلوك الفرد )1975
جموعة من العوامل املرتبطة " يعرف املتغريات الوضعية على أا  )Belk,1975( حيث إن الباحث  

معني، واليت تستنبط أصوهلا من اخلصائص املميزة لألفراد أو املنتجات املقدمة، واليت ختلق تأثري  بزمن ومكان
متغري للمحيط الداخلي  200، فالعديد من الباحثني قدموا أكثر من "ظاهر على سلوكيات وردات فعل الفرد

  .للمتجر واليت من شاا أن تؤثر على سلوكيات الفرد
  :1حدد مخسة مكونات وضعية أساسية  )Belk,1975(  فالباحث 

مثل املوقع اجلغرايف للمكان، املساحة، : املتعلقة باخلصائص الداخلية للمحيط:  احمليط املادي  - أ
 .الديكور، الصوت، الرائحة، اإلضاءة، احلرارة، وضعية املنتجات، وكل ما حييط باملنتج

 .االجتماعية تواجد أو غياب أشخاص آخرين، التفاعالت: (احمليط االجتماعي  - ب

هو زمن حدوث هذه الظاهرة وايل يتراوح ما بني وقت معني من اليوم إىل طبيعة : " البعد الزمين  - ت
 .، أو حىت الوقت الذي يفصل أول شراء عن آخر شراء، الزمن الذي يقتضيه الفرد يف هذا احمليط"الفصل

لزيارة أما الدور املطلوب هدف ا(هل هذا الفرد جاء للتجول فقط أم الشراء : الدور املسند للفرد  - ث
 ).شراء ذايت أم شراء للغري(منه 

املتعة، الرغبة، القلق، (هنا جيب التكلم عن مستويني، العوامل املزاجية : احلالة الداخلية للفرد  - ج
 .اخل...املال املتوفر لديه، الصحة: ، وكذلك العوامل املادية)التحفيز

                                                           
1
-Belk. R.W, (1975): Situational Variables and Consumer Behavior, Journal of Consumer Research, December, 

Vol. 2, pp. 157164. 
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أمام الزبون من شاا أن تؤثر على مستوى إدراك فإن وضعية الشراء املقدمة  Belk,1975(1( فحسب
حيث أا أي وضعية الشراء أو : الزبون للمنتج أو اخلدمة املقدمة وخاصةً إذا تعلق األمر خبدمة غري ملموسة

حميط الشراء يعترب مؤشرا أساسيا لتلك املعلومات اليت يبحث عنها الفرد، خاصةً إذا كان االتصال بذلك احمليط 
مل يسبق للفرد وأن تعامل مع هذا احمليط، فتجده يبحث عن كل تلك املربرات اليت تقوي قراراته أوليا أي 

سوف يبحث يف إطار احمليط ) خدمة/مال(املتخذة فيما خيص قيامه بالشراء، فالفرد املقبل على عملية تبادل 
، فسوف يلجأ إىل كل ما هو اخلدمي املتواجد فيه عن تلك العناصر اليت من شاا أن تعزز وتؤكد اختياراته

، )سليب/إجيايب(، لتقييم درجة جناح جتربته األوىل وما هو تأثره العاطفي )الرائحة(ملموس أو حىت غري ملموس 
فقد يكون تقييم للوضعية من الناحية املوضوعية كما يتم النظر إليها وتقييمها من طرف املالحظ اخلارجي أي 

  .معتدلة، وحرارة معتدلة أيضاألوان مجيلة، رائحة زكية، إضاءة 
أو التقييم الذايت املبين على ما يعيشه الفرد من الناحية التفاعلية الذاتية الشعورية املعاشة من طرف الفرد 

واملؤثرة على نفسيته ومزاجه، أي مبعىن آخر ال ميكن يف حقيقة األمر فصل التقييمني عن بعضهما البعض، فما  
تكوين معطيات معرفية عند الفرد، يف حني ما هو ذايت من شأنه أن يدعم البعد هو موضوعي مبين أساسا على 

  .العاطفي للفرد وجعله أكثر تفاعال مع ما هو متواجد فيه، وهذا ما مت ذكره سابقا يف الفصل اخلاص بالعاطفة
  :)Dubois,1990(  واملطور من طرف  )Belk,1975(وفيما يلي منوذج الباحث 

   

                                                           
1
Belk. R.W,1975 ,Op cit. 



 في مجال الخدماتسلوك المستهلك عرض ألهم نماذج تأثير المحيط المادي و الطاقم الخدمي  في     :الفصل السابع

202 
 

  
  
  
  

  

 

 

 

 

  احمليط كمتغري وضعي ):1-7(شكل 
 نفاآمرجع مذكور   )Belk,1975( :املصدر

II-  أهم مناذج تأثري احمليط املادي على ردات فعل الزبائن:  
، وهذا من طرف الباحثني يف علم 70إن أول النماذج املقدمة كانت يف السنوات الـ

كان  )1973-1974( Kotler ث ، أما يف جمال التسويق كان الباح)Russel 1974و Mehrabian(النفس
السباق إىل تقدمي منوذج تفسريي لتأثري احمليط املادي على سلوكيات الفرد، إال أن ميدان البحث بقي عقيما ومل 

بتقدمي منوذج أكثر تناسقا  )Bitner )1992يشهد أي منوذج تفسريي إىل أن قامت الباحثة األمريكية   
  .ت فعل الفرد املتواجد ضمن هذا احمليطوتفسري لتأثري احمليط املادي بكل مكوناته على سلوكيات وردا

II -1.  منوذج MehrabianوRussel (1974)1: 
إن دراسة تأثري البنية املادية واحمليط الكلي على سلوك املستهلك أخذ نصيبا كبريا يف جمال علم النفس 

) S.O.R(من خالل اقتراحهما منوذج ) Russel )1974 و Mehrabianالبيئي، وهذا من خالل أعمال 

استجابة، واليت تقدم تقييم أي العناصر الثالثة تفسريا لتلك احملفزات املكانية املسيطر عليها من  - ذات –حتفيز 
أما الكائن احلي فيتمثل يف الفرد املتواجد بعني  ،)الزبون(طرف املؤسسة واملسخرة دف إثارة شعور الفرد 

أي التفاعالت الشعورية : لتفاعالت الداخليةاملكان دف احلصول على اخلدمة أو املعلومة أو تلك ا
  ).اإلقبال أو االبتعاد(، أما اإلجابة تتمثل يف االطمئنان أو التوتر )والعاطفية

                                                           
1
Mehrabian, A., and J. A. Russell. (1974). An approach to environmental psychology. Cambridge, MA: 

MITPress. 

  املنتج

  عملياتية خصائص

 خصائص رمزية

  الوضعية

  احمليط املادي

  احمليط االجتماعي

  البعد الزمين

  الدور

 املزاج يف بداية األمر

  املستهلك

  اإلدراك

  التأويل

 املعلومة

  سلوك

  شراء

  استهالك

 معلومة
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ما جيعل هذا النموذج يتميز بالبعد العاطفي، أي ال وجود للمعرفة يف هذا النموذج، هذا ما جيعل هذا 
  .ته أيضا من منطلق معريفالنموذج غري متوازن باعتبار أن الفرد يبين قرارا

  
  
  

  

      
  Russel 1974و   Mehrabian منوذج ):2- 7(شكل 

  الفردية تأثري احمليط على ردات الفعل  

  Russelو Mehrabian  نفاآمرجع مذكور :املصدر
للفرد من شأا أن اإلدراكات الواعية واليت حتصل  إن هذا النموذج يقوم على مبدأ أساسه أن احمليط و

 .1تؤثر على أحاسيس هذا األخري، حيث أن هذه األحاسيس بدورها توجه ردات فعل الفرد
فاحمليط من خالل خمتلف عناصره يؤثر على احلالة الشعورية لألفراد وبالتايل خيلق تصرفات اقتراب أو  

  :خالل أربعة طرق مبكن التأكد منهما من) االقتراب أو االبتعاد(ابتعاد، إن هذا السلوكني 
  .).االبتعاد أو التفادي(أو االنصراف ) االقتراب(الرغبة يف البقاء جسديا داخل البيئة  - أ

ال أو وتطوير عالقة مع البيئة والتفاعل معها بشكل إجيايب وفع) االقتراب(الرغبة يف اكتشاف البيئة  - ب
  ).التفادي(اخلمول وعدم الرغبة يف اكتشاف البيئة 

أو جتاهل عملية التواصل والتكلم مع اآلخرين ) االقتراب(يف التواصل مع اآلخرين الرغبة  - ج
  ).التفادي(

  .الرفع أو التخفيض من مستوى الرضا - ت
ات يأقرت بوجود ثالثة سلوك )Mehrabian )1978أما حسب الدراسة اليت قام ا الباحث 

  :لالقتراب أو التفاد، حيث يذكر ما يلي
 -  أ  .ذاته جاذبية املكان يف حد 

 .األمهية القائمة على تنفيذ املهام داخل البيئة  -  ب

                                                           
1
 Lovelock. C, Wirtz. J, Lapert D, « Marketing des services » ,Op cit.p.302. 

 الذاتمادي مثرياتالتسويقية
  العاطفية

  )Pleasure(متعة

  )arousal(إثارة 

استحواذ 
)dominance(  

   إجاباتاالجتماعية
  إجابةاالجتماعية

  اقتران أو ابتعاد
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 .البحث عن التواصل مع اآلخرين  -  ت
  .أن هذه العناصر مترابطة إجيابيا فيما بينها Mehrabianيشري 

ما مها إال نتيجة احلاالت الشعورية النامجة عن جمموعة التجارب  )االقتراب أو االبتعاد(إن سلوكي 
كان من أول الباحثني الذين  Temesseka Behi,2008( ،Wundt )1874(1(املعاشة من طرف الفرد 

 كراهية/رغبة(حاولوا الربهنة بطريقة جتريبية أن املعاش أو التجربة الشعورية ميكن نسخها عن طريق ثالثة أبعاد 

  .)راحة/توتر(أما البعد األخري فهو  ،)خامل/ نشط( دئة/إثارة ) سليب/إجيايب(
الرغبة، النشاط : فمن خالل النظريات القائمة على هذه املقارنة، ميكن حتديد ثالثة أبعاد  أساسية

  :Russel (1974)و Mehrabian، االستحواذ )اإلثارة(

 Fridja(تشكالن أساس التجربة العاطفية حسب ) أو جتربة متعية(املتعة واألمل  :استياء/ متعة  - أ
هاذين املتغريين يعطيان للتجربة العاطفية ميزاته اخلاصة، فاملتعة  Lichtle. Plichon، حيث حسب )1989

تشري إىل الشعور بالراحة واالطمئنان والرضا املدركني من طرف الفرد خالل جتربة خدماتية معينة والناجتة عن 
 .جمموعة من املثريات املسخرة من طرف املؤسسة دف اإلثارة اإلجيابية لردات فعله

أهم األسباب اليت دفعت بالباحثني إىل إمهال دراسة اجلانب املتعي هو عدم  من بني :التنشيط  - ب
مرئيتها على عكس احلركات العضلية واجلسدية وكذلك التحركات والنشاط الفيزيولوجي، فحىت أن بعض 

 ).,1962Duffy(" نشاط قوي"الباحثني اعتربوا احلالة العاطفية ما هي إال 

ميكنها أن تكون مرفقة  يف آن واحد ) الكلفانية- النفسية( psycho-Galvanique: فاالستجابة  - ت
  ).Obrist,1981(بارتفاع أو اخنفاض لنبضات القلب أو ضغط الدم 

  :ميكن حتديد نوعني من التنشيط
 التنشيط املوجه بشكل عام حنو النشاط. 
 التنشيط املرتبط بارتفاع احليوية إىل مستوى متعي إجيايب وسليب. 

) شعور قصري املدى وتردد متعي حيادي(ومن بني أحسن األمثلة املتعلقة بالتنشيط بعد عامل املفاجئة 
)Meyer,1994 وNiepel Schutzwhol,1985-  Vanhammer,1999-.(  

  ).التعب اهلدوء/الطاقة: (يقترح أربعة أبعاد حتتية للتنشيط )Thayer)1978- 1989 أما

                                                           
1
 Lichtlé. M.C, Plichon.V, « La mesure des émotions ressentir en magasin: une étude exploratoire », 2004. P 69. 

93. 
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احمليط يف سلوك الفرد، فقد جند بعض االستحواذ ميكن تصنيفه كبعد  أي مدى تأثري وحتكم: االستحواذ
  .)Partt)1980و  Russelمعريف وهذا حسب 

يقوم على أساس إدماج املتغرية الوسيطة  Russelو Mehrabian للباحثني) S.O.R(فنموذج 
 .واملتمثلة يف الشعور

  

  .استجابة            ذات                        )           حمفز(مثري 
  
  
 
 
  

  

  

  )S.O.R(تفسري منوذج  ):3- 7(شكل 
املؤسسة وتلك املستخدمة من طرف ) املثريات(هناك عالقة وطيدة ما بني تلك املكونات الداخلية للبيئة 

  .احلاالت الشعورية اليت تتشكل عند الفرد
فلكل بيئة خصائصها، حيث جند البيئة املركبة والبيئة البسيطة، فأما بالنسبة للبيئة املركبة هي تلك 

، باإلضافة إىل جمموعة املفاجأة والتشويق املقدمني )كاأللوان، الرائحة، اإلضاءة(املكونة من العناصر احلسية 
ما جيعل الفرد يعيش جتارب خدماتية غري اعتيادية من شأا أن تعزز اقترابه ومدة مكوثه يف البيئة  للزبون،

فمثال يف بيئة ذات تصميم رائع وألوان متناسقة .اخلدماتية وهذا نظرا لذلك املستوى املتعي الذي حيصل عليه
) االرتياح واالطمئنان(والشعوري ) للبيئةتقييم (وموسيقى هادئة إن قرار الفرد يكون مبين على التوجه املعريف 

 Mehrabianوبالتايل حتقيق االقتراب، فإن الوضعية مهما كانت إال وهلا تأثري شعوري معني على سلوك الفرد 

  .Russel )1974(1و

                                                           
1
Mehrabian, A., and J. A. Russell. Op cit  (1974) 

 حالة شعورية

 متعة

 إثارة

 استحواذ

 )ستجابةا(سلوك

 االقتراب

 التفادي

  مثريات بيئية
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على عكس تلك البيئة الفارغة من املثريات واحملفزات قد تدفع الفرد إىل تفاديها وعدم البقاء فيها ملدة 
  .واختصار مدة املعاملة وبالتايل اهلروب والتفاديأطول 

ناتج من تأثري تلك املثريات املبنية على شعور الفرد، إال أن املشكل الذي يطرح يف  )S.O.R(فنموذج 
إطار هذا النموذج ما هي هذه املثريات أو ما نوعها؟ فالبيئة اخلدماتية مليئة باملثريات االصطناعية والغري 

تلك املتحكم فيها من طرف املسري وتلك اليت ال ميكن السيطرة عليها، حيث ال ميكن التحكم اصطناعية، أي 
  ).أي بالنسبة موعة الزبائن اآلخرين(يف العطر الذي يضعه الفرد أو اللباس أو طريقة اجللوس والتعامل 

ميكن تعريفها على أا  )1974( Russelو Mehrabian؛ )Berlyne )1966 فاملثريات حسب
  ".حاالت حتفيزية واليت متثل مستوى اإلثارة لفرد واليت ميكن أن تتراوح من أقصى النوم إىل أقصى اليقظة"

هو سبب مضاعف ملستوى املتعة املتحصل  )Russel )1974و Mehrabianفاملثرية حسب منوذج 
  .عليها من طرف الفرد

  .Rossiter )1982(1و Donovan إال أن هذه النظرية ليست مؤكدة من طرف
فحسب نفس الباحثني إذا كان عامل التفاعل ما بني املتعة واملثري متواجد يف تلك البيئة املمتعة، فال 

  .)Rossiter )1982و Donovanوجود له يف تلك البيئة الغري ممتعة 
 Donovanأما  بالنسبة لعنصر االستحواذ فإنه ال يفسر سلوك االقتراب أو االبتعاد بطريقة جيدة 

  )  =0،65(وتطبيقه أيضا يطرح مشكل وخاصةً أن معامل ألفا كُرنوباش) Rossiter )1982و

Donovan وRossiter )1982(ما يفسر صعوبة قياس املثريات البيئية ،.  
هناك  Temessek Behi)2008(2كما أن هذا النموذج ال يأخذ بعني االعتبار عدة خصائص حسب 

جمموعة من العناصر أو امليزات كاجلنس، األلفة، السن، اخلصائص الشخصية، التوقعات، اهلدف من الزيارة، 
اخل من شاا أن  تشكل كلها اختالفات يف إدراك تلك املثريات ...احلالة النفسية، الفترة الزمنية من اليوم

  .اسهم وثقافام ومستويام التعليميةوبالتايل تأثرها به، فإدراكات األفراد ختتلف باختالف أجن
إن هذا النموذج ال يأخذ بعني االعتبار ملفهوم التملك ) Turley and Milliman’s)2000فحسب 

والذي يعترب أساسي يف حتقيق البعد التجرييب للبيئة، فهو ال يأخذ مبحمل اجلد طريقة ترتيب احمليط الداخلي 

                                                           
1
Donovan R et Rossiter J. (1982) , store atmosphere: an environmental psychology approach, Journal of 

Retailing n°57, (spring) p.3457 
2
 Azza temessek behi ,.(2008)op cit. 
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والتسلية واليت )  الوظيفي(ات أظهرت وجود نوعني من الترتيبات وتقسيمه من طرف الفرد، حيث أن الدراس
  .1وظيفية وإستراتيجيةمتعية نشيطة  إستراتيجيةمسحت من حتقيق 

على أن متلك الفضاء تفسر كيفية طريقة ترتيب وتنظيم الفرد حمليطه  )Fisher)1997 وهذا ما يوضحه
: الداخلي وجعله كقوقعة شخصية، ما يعكس عالقته املميزة باحمليط املتواجد بداخله، هناك نوعني من التملك

 ).مستوى التقدمي(، والتملك الذهين )مستوى األداء(التملك اجلسدي 
، التعشيش، االستكشاف، التحديد(أنواع من التملك حيدد عدة )Aubert-Gamet )1996أما  
  .2)اخل...نظرات، حركات، حتديد للمسافة(واليت تظهر من خالل عدة حركات ) الوسم 

ال يأخذ بعني االعتبار ذلك التكامل من جهة ) S.O.R(إن منوذج  3)Lemoine )2002 أما حسب
ون، بومدى تأثريها على احلالة الشعورية للزوالتفاعل من جهة أخرى بني خمتلف العناصر املكونة للجو، 

وخاصةً يف حالة تواجده يف بيئة معقدة أو مركبة من جمموعة متعددة من املتغريات، فالنموذج يقوم على تلك 
النظرة الشمولية موعة املنبهات ال النظرة التفصيلية، مبعىن كل مثري على حدا، فمن خالل الدراسة اليت قام ا 

Lemoine )2002( . عن دراسة تأثري أثر املثري على شعور الزبون على حدا من شانه أن يساعد املسريين على
  .حتقيق تركيبة للمثريات اجلوية واملكانية من شأا حتقيق استجابة فعالة

II -1.2.  عندمستوى املعلومات واالختالفات الفردية  MehrabianوRussel:  سوف حناول

) Russel )1974 و Mehrabian شأما توضيح النموذج املقترح من طرف فيما يلي تقدمي عنصرين من

  .واملتمثلني يف نسبة املعلومات واالختالفات الفردية

II -1.1.2. إن الباحثني :نسبة املعلومات Mehrabian و Russel )1974(  يعترفان بصعوبة التنظيم
معينة أو يف أماكن خمتلفة، هلذا السبب يستعمل الباحثان املكاين والزماين للمثريات واملنبهات املتواجدة يف بيئة 

  .الكمية الكلية للمعلومات خالل وحدة زمنية معينة: مصطلح نسبة املعلومات والذي يعرفانه على أنه
أن أخذ الوقت بعني االعتبار يسمح من فهم خمتلف التأثريات املرتبطة بالطابع الثابت أو التنشيط 

  .للموقع

                                                           
1
Kearney, t., kennedy, a., coughlan, j.: services capes: a review of contemporary empirical research. sixteenth 

annual frontiers in service conference, san francisco, ca, pp58. 
2
Gaël bonnin « l'observation des comportements au point de vente: vers une étude de la valorisation de la visite 

au magasin » 
3
 Lemoine j.f. (2001), comment tenir compte des émotions du consommateur, revue française de gestion, 

134,4760. 
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من إدماج خمتلف املفاهيم املتعلقة  )Bruno Dauce )2011ت تسمح للكاتبني حسب فنسبة املعلوما
 -املفاجأة -حداثة -تنافر –عدم جتانس  - كثافة –تعقيد : باحمليط واملستعملة مسبقا يف علم النفس البيئي

  .حشد - مسافة- تناظر
Spies وAl )1997(  استعملوا مصطلح نسبة املعلومات يف دراسة أثر احمليط العام للمتجر على مزاج

نسبة املعلومات من أجل  ) Locher )1995  وسلوك الشراء للفرد، وجمال آخر غري جمال التسويق، استعمل
فية للمحيط العملي تقييم كمية املعلومات املتوفرة يف لوحة فنية، ويف دراسة لبتني أثر الكتلة املعلوماتية والعاط

  .1من جديد قياس تأثري نسبة املعلومات )Mehrabian )1990على العمال استعمل الباحث 

II -1.2.2. فحسب : مصفي وغري مصفيMehrabian وRussel )1974(  إن لكل فرد قدرته
مصفي وغري  االستيعابية لتلك املنبهات أو املثريات احمليطة به، وكذلك قدرته على تصفية هذا حسب ما يكون
  .مصفي، فاألفراد ال يتصفون بشكل موحد اجتاه نسبة تلك املعلومات املقدمة من احمليط املتواجد فيه

  :Mehrabian,1977(2(أبعاد    9بند واملكونة من  40إن القياس املقترح مكون من 
1.  Lowgeneralarousbity. 
2.  Rapid habituation. 
3.  Low arousabilitty to sudden change and events. 
4.  Thermal Screening. 
5.  Low arousability in novel or chagingsettrings.  
6.  Auditory Screening. 
7.  Tactual and Kinesthetic screening. 
8.  Olfactory Screening. 

9.  Low Arousability in multiconant or complex setting . 
ساء هلم قدرة لتصفية املنبهات، وهن أن الن )Mehrabian)1977إن النتائج املتوصل إليها من طرف 

أكثر  Mehrabianأكثر حرصا، كما أن سلوكهن أكثر تركيزا وتوجيها لتحقيق اهلدف، وهذا حسب 
  .تعاطفا من الرجال

                                                           
1
Eunjoo Kang Carl A. Boger KiJoon Back and Juan Madera “The Impact of Sensory Environments on 

Spagoers’ Emotion and Behavioral Intention”. 
2
Mehrabian, A. (1977), Individual diffrencies in stimulus screening and arousability , Journal of 

personality,vol.45, n°2, pp.237250. 
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إن  مفهوم عدم التصفية يعكس موقف عام لكون الفرد أكثر حساسية للمثريات البيئية، سواء كانت 
  .تواجد عالقة ما بني التعاطف وعدم التصفية إجيابية أو سلبية، كما انه يؤكد على

ات املوجهة إىل حتقيق هدف معني، هذه القدرة تسمح لألفراد يفالتصفية تعرب عن جمموعة من السلوك
يرتب  ياملصفيؤكد أن الفرد  )Mehrabian )1977 من ختفيض تعقيد ومستوى إثارة البيئة، حسب

ونقال عن خمتلف العناصر املكونة للمحيط، إن األفراد املصفني هلم قدرة التعود السريعة على  ،أوتوماتيكيا
  .املثريات أكثر منه من األفراد الغري مصفني

كما أن لقدرة التصفية هي مرتبطة عكسيا مع االستشارة، ومرتبطة مباشرة مع سرعة التعود إىل رفع 
  .نسبة املعلومات اخلاصة بالبيئة

ن الرفع من مستوى املنبهات اخلاصة ببيئة معينة ينتج عنها التغري يف سلوك االقتراب أو االبتعاد وعليه إ
  .األكثر وضوحا منه بالنسبة للمصفني إىل غري املصفني

 
 

    

 ابتعاد            اقتراب

  قوي              متوسط                       ضعيف                      

 نسبة املعلومات اخلاصة بالوضعية
  
  
  
  

  غري مصفني 
  مصفني 

  .بالنسبة للمصفني والغري مصفني -فرضية متعة مثري: )4- 7(شكل

  :املصدر
Mehrabian Albert (1977). “Individual diffrencies in stimulus screening and arousability ”, Journal 
of personality,vol.45, n°2, pp.237-250. 

  وضعية مالئمة

  

  

 وضعية غير مالئمة

نسبة املعلومات اخلاصة بالوضعية  

 ضعيف قوي متوسط
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هدفه تفسري ) Russel )1974و Mehrabianإن جمموعة األعمال املقدمة من طرف الباحثني فحسب 
تأثري جمموعة املنبهات أو املثريات املشكلة للبيئة املادية وهذا من خالل إدماج املتغري الشعوري للفرد، إال أن 
ضعف هذا النموذج قائم على دراسته لتلك املتغريات البيئية بشكل عام، كما أنه ال يقوم على ذلك البعد 

سبة تلك املثريات البيئية، ما دفع بالباحثني إىل وضع منوذج املعريف، فجعل من الفرد كتلة شعورية تتفاعل ون
جامع للبعدين الشعوري واملعريف والذين يعكسان يف احلقيقة األمر التركيبة احلقيقية لإلنسان مادام أنه قائم على 

 اجلامع لتلك اإلجابات: )Bitner )1992جمموعة من الشعور واملعارف، ومن بني هذه التصاريح جند منوذج 
العاطفية، املعرفية، العزمية، وسلوكية باإلضافة إىل اعترافه حول تأثري البيئة املادية على اعترافه حول تأثري البيئة 

الزبون، ما خيول دور حتديد العديد من املعامالت، ما /على التفاعل الذي حيدث ما بني العميل املقدم للخدمة
  .زبون فقط وإمنا متس حىت الطاقم املقدم للخدمة سواء إجيابيا أو سلباًيعين أن البيئة املادية ال متس يف تأثريها ال

إن نفس البيئة املادية تؤثر على سلوكيات ) Parasuramanو  Baker,1988،Berry(حيث حسب 
العمال والزبون يف آن واحد، فبالنسبة للعمال إن البيئة املادية من شأا أن تؤثر على رضا العمال وكذلك 

 Beker (1981) ،Davis (1984) ،Steele (1986) ،Sundstronإنتاجيتهم باإلضافة إىل حتفيزام 

  .Sundstram )1986(، Wineman )1986(1و Altman،(1989) ، Sundstronو
والذي قدمه يف  P.Kotler الباحثمنوذج إن التكلم عن مناذج السبعينات يفرض علينا التكلم أيضا عن 

 Russelو Mehrabian والذي اختذ اجتاه مغاير غري ذلك املقدم من طرف منوذج 2)1974-1973( سنوات
تطرق يف منوذج إىل البعد املعريف يف إدراك ومعاجلة املعلومات وتلك املثريات املقدمة من طرف  Kotler أي أن

قدمها على أساس جودة حسية ملكان الشراء  )Kotler )1974احمليط املادي، حيث أن الباحث 
ارات الفرد ، واليت اعتربها الباحث كمؤشر أساسي يف معاجلة املعلومات واليت هلا أثر على قر)خدمة/سلعة(

اعتمد أساسا على  )Kotler )1974وحاالته العاطفية وبالتايل على احتمال شرائه أو عدم شرائه، فنموذج 
  .املعاجلة املعرفية للمعلومة واملتأثرة مبستوى إدراك الفرد هلذا احمليط وكذلك لتلك اجلودة املتوفرة يف هذا احمليط

   

                                                           
1
Bitner. Mary Jo, « Service scapes: the impact of physical surroudings on custonmers and empoloyees », 

Journal of Marvrting  vol 56 (April, 1992), p 57 – 71. 
2
Kotler P. (1974), Atmospherics as a marketing tool, Journal of Retailing,.49, 4, 4864. 
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 تأثري حميط نقطة البيع Kotler (1974) منوذج ): 5-7(شكل 

 :املصدر

 Kotler (1974), Atmospherics as a marketing tool , Journal of Retailing, p.49, 4, 4864. 

  
قدموا يف مناذجهم  )Kotler )1973-1974و Russel (1974)و Mehrabianفالباحثني أي 

منظورين متكاملني يف حقيقة األمر ال ميكن فصلهما عن بعضهما باعتبار الفرد أو الزبون سيقوم ببناء قراراته 
  .على أساسني عاطفي ومعرف أي أنه ال يفصل بناء قراراه عن هاذين املتغريين

ثة إجيابيات مبين على أساس ثال )Kotler )1974و Russelو Mehrabianفنموذج الباحثني 
والذي ) P.A.D(عاطفية قابلة لتأثر باملتغريات املتواجدة يف احمليط اخلدمي أو حمليط التجاري واملتمثلة يف منوذج 

  :نفسره على أنه
P املتعة أو عدم املتعة وارتياح الفرد يف مكان اخلدمة.  
A  املثري أو عدم اإلثارة واملعرفة منBerlyne )1966( :Mehrabian وRussel )1974( " على

أا أي اإلثارة هي حالة حتفيز و اليت متثل مستوى من اليقظة للفرد، واليت تتراوح إىل أقصى حد من النوم إىل 
  ".أقصى حد من اليقظة

D هذا البعد يشري إىل درجة إحساس الفرد باحلرية يف سلوكياته وأفعاله: االستحواذ، السيطرة.  
  
  
  

فاإلثارة ) Russel )1974 و Mehrabianفاإلجابة العاطفية اجتاه احمليط املادي تظهر جليا يف منوذج 
بإمكاا الزيادة من املتعة املعاشة، فاملستهلك يبحث دائما عن ما هو مثري وخارج عن املألوف، فهو باحث عن 

املستهل للجودة  حسية حمليط الشراء
احلسية  حمليط 

 الشراء

أثر احمليط العودة
املدرك على معاجلة 
املعلومة وعلى احلالة 

 العاطفية للفرد

املعلومة أثر تغري 
واحلالة العاطفية 
للمستهلك على 
 احتمال الشراء

جودة حسية حمليط 
 الشراء

طرف إدراك من 
املستهلك للجودة 
 احلسية  حمليط الشراء

أثر احمليط املدرك 
على معاجلة املعلومة 
وعلى احلالة العاطفية 

 للفرد

أثر تغري املعلومة 
واحلالة العاطفية 
للمستهلك على 
 احتمال الشراء
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املغامرة واملكافأة اليت يتوقعها من حميطه، أي أن احمليط غري الئق، فكلما كان املثري قوي كلما كان هروب الفرد 
  .من هذا احمليط قويا

فاإلثارة هلا أثر مضاعف ملستوى املنحى احملسوس من طرف املستهلك، حميط مرغوب فيه إثارة قوية أما 
  .ضاعف من هذا احمليطحميط غري مرغوب فيه، إثارة قوية، هروب م

أما فيما خيص عنصر السيطرة فهو شبه غائب يف تلك األحباث املقدمة يف هذا اال، كما أن العديد من 
  .الباحثني يعتربونه منتمي إىل البعد املعريف أكثر من املعرفة

II -1.3. ة معرفية، كما للمحيط إجابة عاطفية، فبإمكانه أيضا إثارة إجاب: اإلجابات املعرفية للمحيط
من خالل السماح للزبائن من التعرف على هوية املتجر ومن هم األفراد املستهدفني وكذلك التعرف على قيم 

  .وثقافة العالمة واملتجر ككل
فاإلجابة املعرفية مبنية على أساس ذلك النموذج املتخذ من طرف املتجر يف ذهن املستهلكني، أي 

وجلبه إىل نقطة البيع وحتسيسه بأنه معىن بكل ما هو مقدم، وأن املعلومة التعرف إىل الفرد قبل أن يتعرف على 
  .مقدمة له ال لغريه

سوف يكون تقرير مفاده ) العاطفة(أو األحاسيس ) املعرفية(إن املستهلك اجلامع لتلك املعلومات 
ليب تكون نتيجته ال إذا كان لديه إحساس إجيايب ومتوازن وبالتايل عدم مغادرة املكان، أو إحساس س) البقاء(

  .يعجبين املكان، لن أبقى وبالتايل املغادرة

  :فسلوك االقتراب يعين

 .الرغبة يف البقاء  - أ

 .الرغبة يف اكتشاف املكان  - ب

 .الرغبة يف االتصال مع اآلخرين  - ت
 :أما سلوك االبتعاد أو اهلروب

 .الرغبة يف عدم البقاء  - ث

 .عدم الرغبة يف استكشاف املكان  - ج

  .االتصال باآلخرينعدم الرغبة يف   - ح
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II -2 .منوذج Bitner)1992(1:  
 Russelو Mehrabianللباحثني  S.O.Rجاء مكمال لنموذج ) Bitner )1992إن منوذج

إن املستهلك عند عبوره مسرح اخلدمة جيد نفسه أما العديد من املؤشرات والرموز واملثريات اليت ) 1974(
  .حيسها ويراها بطريقة ال واعية

إن  ،يكون يف عملية مجع واسترداد كل املؤشرات اليت تسمح له من تشكيل صورة ذهنيةفاملستهلك 
هذه املرحلة مهمة حيث أنه متوقع من الزبون تشكيل جمموعة من التوقعات اخلاصة باملنتج أو أداء اخلدمة وهذا 

ب األمر فورية ، حيث إن اإلدراكات احلسية للفرد هي يف غال)Oliver,1981(قبل عملية الشراء احلقيقي 
وأساسية لتحقيق التجربة احلسية الناجتة عن جمموعة املثريات البصرية أو السمعية أو الشمية واللمسية 

)Schiffroman,2001( كما أن هذه املتغريات أو املثريات معروفة باسم املتغريات الوضعية احلسية ،
)Mehrabian وRussel )1974(يل خمطط معريف أو صورة عن جمال ، واليت يعتمد عليها األفراد لتشك

  .اخلدمة
هناك عدد كبري من األدبيات والبحوث اليت قدمت أثر املنبهات واملثريات البيئية على سلوك املستهلك 

 Rossiterو Hirsch1991 ،Domovan(: وكذلك تأثريات البيئة املادية على سلوك املستهلك فنجد ما يلي

1982 ،Bellizzi وHite 1992 ،Bellizzi وAl1983 :Spangenberg وAl1996، Areni  وKim 1993 ،Yalch 

ومن بني النماذج املفسرة بوضوح لتأثري البيئة املادية على سلوك املستهلك  ) Spangenberg 1990 ،2000و
والذي يقوم على أساس فكرة اجلمع بني خمتلف املتغريات البيئية سواء تلك ) Bitner )1992ميكن ذكر منوذج 

  .الرمزية أو الشكلية واليت يقوم على أساسها العرض اخلدمي
باستعمال مصطلح جديد واملتمثل يف ) Bitner )1992عرفها تحلصر مصطلح البيئة املادية   احماولةً منه

"Servicecape " حسبأما باللغة الفرنسية فيطلق عليه بالتعبري اجلديدLoveloch ،Wirtz وLapert 
، أما من جهتنا ولغياب ترمجة صحيحة وأولية هلذا املصطلح يف األدبيات باللغة "Serviscéne" بـ) 2005(

أما تعريف " مكان اخلدمة"أو  "مسرح اخلدمة"العربية سوف نستعمل  يف مذكرة الدكتوراه هذه مصطلح 
ن خمتلفة عن البيئة البيئة املصطنعة واملصممة  من طرف اإلنسان  واليت تكو: " يتكون كما يلي" مكان اخلدمة"

). عمال/زبائن(الطبيعية واالجتماعية واليت هلا تأثري على إجابات األفراد اهلدفني إىل خلق اخلدمة 
)Bitner,1992" (يشمل جمموعة العوامل والعناصر امللموسة وغري " مسرح اخلدمة"أو " فمكان اخلدمة

                                                           
1
Bitner, M.J., (1992), op.cit. 
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جيايب وحتفيزي لكل من الزبائن والعمال، فالبيئة امللموسة واملتحكم ا من طرف املسريين دف خلق انطباع إ
  .اخلدماتية هلا تأثري يف إجابات وسلوكيات الزبون، كما هلا نفس التأثري على ردود فعل العميل املقدم للخدمة

إن أمهية البيئة املادية ختتلف باختالف طبيعة اخلدمة، فعناك بعض اخلدمات اليت تتطلب بنية خدماتية 
الفنادق على سبيل املثال، ومنها من ال حيتاج إىل تلك البيئة املادية كاإلرشادات والنصائح معقدة ومركبة ك

  .الطبية عرب االنترنت أو اهلاتف
  : 1ميكن حصر املكونات البيئية يف ثالثة مكونات) Bitner )1992فحسب 

 .)املوسيقى، احلرارة، الرائحة، اإلضاءة، الضجيج(العناصر البيئية  - 
ترتيب وتصميم املكان، حجم األثاث وأشكاهلا واملواد املستعملة يف : (املكانية والوظيفيةالعناصر  - 

 ).صناعتها
  ).ديكور، ترميز، وعالمات معينة: (الرموز واإلشارات والتحف - 

إن لكل عنصر من هذه العناصر الثالث دور معني وأثر معني على سلوك كال من العمال والزبائن، وهذا 
ومدى ارتكازها على العناصر البيئية يف عملية حتقيقها أو تلك العناصر املكانية والوظيفية،  حسب طبيعة اخلدمة

من ) درجة احلرارة املرتفعة يف مكان اخلدمة: (فالعناصر البيئية تؤثر على احلالة النفسية للزبون والعمال فمثال
ا أا تنعكس سلبا على العاملني وقدرام شاا أن تؤثر على رغبة الزبائن يف البقاء مطوال يف مكان اخلدمة كم

االنتاجية وبالتايل على مستوى رضا الطرفني حول ظروف إنتاج اخلدمة واحلصول عليها مدام الزبون يعترب 
شريكا ومسامها يف عملية اإلنتاج ما قد يؤثر على مستوى اجلودة اخلدماتية، فنفس ردات الفعل املقترحة من 

واملتمثلة يف سلوك االقتراب وحب ) 1992( Bitnerتستعملها ) Russel )1974و Mehrabianطرف 
مع ما هو مقدم من طرف املؤسسة، أو ) أي الزبون(اكتشاف والبقاء ملدة أطول وهذا يف حالة توافق توقعاته 

  .العكس التفادي واهلروب من تلك البيئة اخلدمية وحماولة اختصار وقت البقاء
   

                                                           
1
Bitner, M.J.1992, Op cit. 
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يف إطار منوذجها املعدل والقائم على صفني من ) Bitner )1992مريكية هذا ما قدمته الباحثة األ
 مع األخذ بعني االعتبار لكل املتغريات املعدلة واخلاصة بكل فرد، فنموذج ) الزبائن/العمال(األفراد 
Bitner)1992(  يعترب أكثر دقة وفاعلية من حيث كونه شامل لتلك املتغريات املعدلة وكذلك لكل تلك
الفيزيولوجية اليت قد يبديها كال الطرفني سواء كانت إجابات داخلية أو  املعرفية، العاطفية، و: تاإلجابا

سلوكية، كما أن الباحثة مل تعزل يف منوذجها تفاعل كال الطرفني مع بعضهما البعض ومدى تأثري كل من 
الصفقة أو اخلدمة، وباعتبار  العمال يف سلوكيات وتقييمات الزبون باعتبارهم جزء ال يتجزأ من عملية إمتام

مذكرة الدكتورة هذه تسعى لدراسة سلوك الوفاء وتشكله يف جمال اخلدمة فيكون من غري املعقول عزل عنصر 
العمال أو طاقم اخلدمة وقدرته التأثري على مستوى اخلدمة، فال اخلدمة بدون طاقم وال طاقم بدون بنية حتتية، 

ن أن يكون احمليط اخلدمي مثريا ولكن االستقبال والتفاعل سيء مما خيلق لدى فالطرفني يعتربان متكامالن، فيمك
  .الفرد نوع من االبتعاد والتفادي باعتبار اإلنسان كائن يبحث عن ما يرضيه وجيعله ذا قيمة ولو حىت يف نفسه
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  :1992تأثري احمليط  على سلوك الزبون  منذجة Bitnerمنوذج :)6-7(شكل 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   Bitner, M.J.1992, Op cit :املصدر

  عناصر املتعية

 حرارة - 
 جودة الرائحة - 
 الضجيج - 
 اخل...موسيقى - 

  فضاء

 الترتيب - 
 التجهيزات - 
 األثاث - 
اهلندسة  - 

 املعمارية

  رموز، إشارات

 إشارات - 
طريقة تقدمي  - 

 طاقم اخلدمة
أسلوب  - 

 الديكور

إدراك 
 اخلدمة

 معدالت العمال

معدالت 
  الزبائن

  احلاجة ملثري -
  تصفية -
هدف  -

  الزيارة
  مزاج البداية -
التوقعات بني  -

 الزيارة

إجيابيات العمال 
نفسها تلك (

املقدمة من طرف 
 الزبائن 

إجيابيات 
  الزبون
  معرفية

  اعتقاد -
  تصنيف -
  معىن رمزي -

  عاطفي
  متعة -
  مثريات -
  موقف -

  فيزيولوجية
  معاناة -
  راحة  -
 حركة -

  االقتراب

  االخنراط -
  االستكشاف -
  البقاء ملدة طويلة -
  االستثمار -
  القيام حبركة مناسبة -

 ضد االقتراب :االبتعاد

تفاعل ما بني املستهلكني 
 لوالعما

  االقتراب

  كونه منجذب -
  االستكشاف/ البقاء -
  االتفاق -
القيام حبركة مناسبة شكل  -

  جيد

 ضد االقتراب :االبتعاد

معدالت  حميط وظيفي احمليط
Moderateurs  إجيابيات

  داخلية
 سلوك
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  :1يعترب منوذجا ذو ثالثة إجيابيات )Bitner )1992إن منوذج الباحثة 

 .عاطفية  - خ

 .معرفية  - د

 .فيزيولوجية  - ذ
يكون هلم تصرف معني سواء على ) الزبائن/العمال(هذا من جهة، أما من جهة السلوكيات فلكل فئة 

" حسب الدور املسنود إليه" مبفهومه وأمهيته يف املؤسسة، مبعىن آخر فكلٌ ) االقتراب أو االبتعاد(مستوى 
  .احتراما لنظرية األدوار والسيناريوهات املقدمة لكل ممثل

كذلك إن األخذ بعني االعتبار لتأثري احمليط املادي على سلوكيات وفعالية طاقم اخلدمة يعترب مهما 
ن ما جيعل جودة احمليط املادي تؤثر مباشرة على العالقة خاصةً أم أول نقطة وصل ما بني املؤسسة والزبو

التفاعلية ما بني الطرفني سواء إجيابيا أو سلبيا، أي ال ميكن الفصل يف تفاصيل هذا التأثري خاصةً إذا تعلق األمر 
فاعل مبجال اخلدمات القائم على فعالية مقدم اخلدمة وجتاوب ملتقى اخلدمة، حيث أن الفرد يف جمال اخلدمة يت

  :مع عنصريني مهمني مها

 والذي يطور اجتاهه موقف عملي: احمليط اخلدمي)Holistique ( والذي بدوره يؤثر على تلك
 ).املعرفية، العاطفية، الفيزيولوجية(االجيابيات 

 والذي بدوره يؤثر على ما يدركه الزبون حول مستوى اخلدمة وكذلك حول إدراكه : طاقم اخلدمة
 .جلودة اخلدمة

  :حددت يف حبثها ثالثة إجابات) Bitner)1992 لباحثة إن ا

 .اإلجابة املعرفية  - ث

 .اإلجابة العاطفية  - ج

 .اإلجابة الفيزيولوجية  - ح
  

  

  تنظيم إجابة الفرد  :)7-7(شكل 

  إعداد الطالب: املصدر

                                                           
1
Bitner, M.J. (1992), Op cit. 

اإلجابة العاطفية اإلجابة املعرفية اإلجابة الفيزيولوجية   
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II -1.2. إن أول اتصال يكون ما بينه وبني احمليط اخلدمي ما يؤثر على إدراك الزبون  :اإلجابة املعرفية
للمتجر من خالل قيامه بتصنيف لكل ما هو موجود يف احمليط اخلدمي، هذا التصنيف املبين على أساس عناصر 

لزبون يتهيأ اخل سوف جيعل ا...األلوان، األثاث، اللباس، كثافة الناس، اإلضاءة، الرائحة، املوسيقى: خمتلفة
نفسيا وسلوكيا لكي يتأقلم مع احمليط املتواجد من جهة، وأيضا سوف يشكل اعتقادات وتوقعات ملا قد يعيشه 

  .خالل جتربته السوقية أو اخلدماتية
من حيث (فالعناصر املتواجدة يف احمليط املادي ملكان اخلدمة يعزز القدرة التقييمية والتصنيفية للزبون 

، فمكونات احمليط تسمح للزبون من تكوين انطباع وسلوك خاص باملكان، مبعىن )األماناجلودة، الضمان، 
آخر إنه يعيش يف إطار ما هو مقدم له سواء من الناحية املكانية أو الزمنية، فللمكان واحمليط واخلاص به سحر 

موعة معلومات معني وخاص يعكس جودة وفعالية اخلدمة والقائمني على تقدميها، وهذا كله عبارة عن جم
  .جمموعة من طرف الزبون

II -2.2 .إن منوذج  :اإلجابة العاطفيةBitner )1992(  ال يفرق بني اإلجابة العاطفية واإلجابة
املعرفية، وهذا لسبب واحد أن الباحثة مل تنفي كل احلاالت العاطفية اليت يعيشها الفرد عند احتكاكه مبثريات 
معينة، احلاالت املقدمة من طرف الباحثني السابقني، حيث أا تؤكد على قوة وفاعلية احلالة العاطفية على 

من حلظة  دخوله إىل حميط اخلدمة يقوم الزبون بتصفية معظم وقته يف  :بالضبط املتعة واملثريسلوكيات الزبون و
واليت من شأا أن تؤثر على مواقفهم املشكلة ) عن طريق الوعي أو الالوعي (مالحظة العناصر وتأملها سواء 

ونقال عن أعمال  )1992( Bitnerفعن ، )Parasuraman )1987و Baker ،Berryاجتاه هذا املكان 
Mehrabian  وأصدقائه)Mehrabian وRussel 1974 ،Russel وLanius 1984 ،Russel وPart 

1980 ،Russel وSnodgrass ،1987( فإن لكل بيئة خدماتية بعدين أساسني وهذا يف إطار التوجه ،
البعدين من شأا أن  غري ممتع ودرجة اإلثارة، إن قياس اإلجابات الشعورية اجتاه هاذين –الشعوري ممتع 

  .تسمح للباحثني من التنبؤ وحتديد ذلك السلوك الذي سوف يتبع يف هذا احمليط
إن احمليط حيتوي على ميزات ومنبهات قادرة على إثارة وحتفيز ردات الفعل الشعورية لألفراد الراغبني يف 

، K. Gorn) (Crowley, 1993؛ White et) Bellizzi, 1992(اخلدمة، فمثال وحسب أعمال 

Chattopadhyay, 1997) ،et Yi (Dahl  ،Mikellides, 1990).(  

إن أللوان املكان أثر على الشعور الذي يشكله الزبون املتواجد ذا املكان، كما أن بعض األحباث أظهرت أثر 
ملتغري اإلضاءة على اإلجابات الشعورية اإلجابة اجتاه احمليط املادي وكذلك تفضيالته هلذا احمليط والرغبة يف 
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 ,Hopkinson, Petherbridgr et Longmore, 1996- Kamari et Kenkatramaiah) العودة إليه

1974- Kurtich et Eakim,1993)  ، كما مت تأكيد أثر احمليط على شعور الفرد وحتفيزه من خالل تلك
الدراسة القائمة على أثر املوسيقى واليت أظهرت أن املوسيقى املنبعثة يف إطار حميط اخلدمة تؤثر على مستوى 

 Hargreaveو Wirtz2001 ،Milliman 1986 ،Northو Mattila(املبيعات وكذلك الشعور املتعة 

، وعليه هناك اتفاق ما بني أكرب الباحثني يف جمال علم النفس البيئي وآخرين من جماالت أخرى على أن )1998
، Russel (1974)و Mehrabianاحمليط املادي يؤثر على سلوك الفرد وكذلك على ردات فعله الشعورية 

Damaan وRossitier (1982) ،Turley وMilliman  (2000)1.  

أن العناصر القادرة على إثارة الرد الفعل الشعور للزبون ميكن أن  )Bitner )1992كما أنه حسب 
التعقيد، : والذي ميكن تقسيمه إىل ثالثة أبعاد) Kaplam 1987(احمليط املركب أو املعقد : تتمثل فيما يلي

  ).Nasar 1989(الغموض، االتساق والتوافق أيضا حسب 

والطفيليات من شأنه أن يعزز رد  اإلزعاجاتاحمليط املادي واخلايل من إن  Bitner )1994(2حسب 
الفعل الشعوري وجيعله إجيايب مثل حالة الفنادق وحماولة إبعادها عن كل مل هو مزعج من ضجيج السيارات 

  .اخل........واألفراد

II -3.2. إن إدراك احمليط اخلدمي من شانه أن يؤثر على رد الفعل الفيزيولوجي  :اإلجابة الفيزيولوجية
 ،لألفراد املتواجدين يف مكان اخلدمة، فإن الضجيج والصوت املرتفع بإمكانه أن خيلق عدم الراحة واالطمئنان

فعناصر  االختالف يف درجة احلرارة ميكن أن يتسبب لألفراد إما بالتعرق أو الرجفة سواء ارتفعت أو اخنفضت،
عديدة داخل احمليط اخلدمي وتأثريها على سلوك الزبون قوي، فقد يدفعه يف بعض األحيان ملغادرة  اإلزعاج

املكان وإمكانية عدم العودة إليه، فمثال عدم توفر نظام  التدفئة يف فندق ما، قد مينع الزبون من االستحمام أو 
لديه رد فعل شعوري يتمثل يف االستياء وعدم الرضا نتيجة النوم يف حرارة معتدلة يف فصل الشتاء ما قد يسبب 
  .عدم حصوله على ما كان يتوقعه قبل أن يطأَ الفندق

فالرد الفعل الفيزيولوجي قد يكون سبب وجيه وصريح لدفع الزبائن الحتاد السلوك الثاين واملتمثل يف 
  .رد الفعل الفيزيولوجي التفادي واالبتعاد، علما أن السلوك األول هو االقتراب ما يعين أن

                                                           
1
Kearney Teresa, ; « Services capes: A Review of contemporary Empirical Research » ; conference Palers, 

Dublin Institute of Technology. 2007 0901. 
2
Bitner M.J. et Hubbert A.R. (1994), Encounter satisfaction versus overall satisfaction versus quality, Service 

quality: new directions in theory and practice, Eds. Rust R.T. et Oliver R.L., London, Sage, 7494. 
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العديد من الدراسات يف جمال اهلندسة وبيئة العمل والتصميم تناولت موضوع  )Bitner )1992حسب 
  ).1987( Mccoomickو Sanders، )Bennett)1977(  ،Oboine )1987(ردود الفعل الفيزيولوجية 

إن الرد الفعل الفيزيولوجي ميس الزبائن، كما أنه ال يستثين العمال وخاصةً أن يقضوا معظم وقتهم يف 
اخل قد يؤثر على إنتاجيتهم ...اال اخلدمايت، فكل ما هو سيء ومزعج كاحلرارة، اإلضاءة، الكثافة، الربد

  . ومزاجهم ومنه على رد فعلهم الشعوري وبالتايل على سلوكهم مع الزبون
  
  
  

  إجابة فيزيولوجية :)8-7(شكل
 ”Hill Donna j. “physical evidence and the services cape:املصدر

قدموا نفس التقطيع  Mc.Goldich 1994(2و  Greenland( ؛) Baker et al,1994(1 الباحثنيأما 
  .)Bitner )1992الذي مت تقدميه من طرف 

املوسيقى، (والذي يشمل الظروف التحتية  :)Environnement d’ambiance(: اإلثارةجو 
  ).اإلضاءة، الرائحة، األلوان

خارجي، -الداخلي  Designاهلندسة املعمارية، (والذي يشمل التهيئة اجلمالية : احمليط املعماري
  ). Argencement ،Confort ،Signalétique( وأيضا وظيفية ) اخل...األلوان، األدوات، النوع

  .والذي يدمج يف آن واحد العمال واألفراد املتواجدين يف مكان اخلدمة: احمليط االجتماعي
هذه العناصر سوف تؤدي إىل حتقيق تأثري على احلاالت الداخلية للفرد ما يظهر ثالثة مستويات من 

  :ردات الفعل
 يؤثر على اعتقادات األشخاص املتواجدين يف املكان وهذا اجتاه إدراك املكان سوف : املستوى املعريف

  ).اخلدمة(األفراد واملنتجات 
 احمليط املادي سوف يثري إجابات عاطفية والذي ينظمها : املستوى العاطفيBitner  ضمن بعدين

 ).اللذة واإلثارة(

                                                           
1
Baker J, Grewal D, Parasuraman A. ( 1994), The influence of store environment on quality inferences and store 

image, Journal of the Academy of Marketing Science , 22, 328– 39. 
2
Greenland, S.J., Mc Goldrick, P.J. (1994), Atmospherics, attitudes and behaviour: modeling the impact 

ofdesigned space, The International Review of Retail Distribution and Consumer Research, No.4 January, pp.1. 

 فزيولوجية
 معرفية

 شعورية
 سلوكية
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 روف املادية اليت تعرض هذا البعد يشري إىل ردات الفعل الفردية النامجة عن الظ: املستوى النفسي
 .معاناة، رفاهة، حركة: على املستهلك

  وأخريا إن احمليط املادي سوف يثري إجابات سلوكية، هذه اإلجابات منظمة خالل تفرع سلوك
 .االقتراب وسلوك االبتعاد

Dauce وRieunier )2002 ( كمالن ردات الفعل السلوكية هذه من خالل إعادة استعمال منوذجي
Bitner الشراء وقت االبتعاد يف املكان)العودة، الشراء(اموا بإدماج نوايا وق ،.  

فحسب ، )Russel )1974و Mehrabianحيث ميكننا أن جند هذه التركيبة واليت مت إثرائها عند 
Bonnin )2002 ( يشري إىل أنه إذا كان منوذجBitner )1992 ( غين فإنه حيتفظ دائما بنفس التركيبة اليت

التركيبة اخلطية لتأثري احمليط املادي اجتاه السلوكيات مرورا باحلاالت الداخلية مث " املادي بالفرد  تربط احمليط
  ".احلفاظ عليها

III- أثر احمليط املادي على سلوك املستهلك: 
دف التأثري على سلوك املستهلك وبالضبط على ردات فعله الشعورية، اهتم العديد من الباحثني  

بالتغريات التفسريية اليت يقوم عليها احمليط املادي اخلاص خبدمة معينة، فانطالقاً من املقال املرجعي للباحث 
Belk )1975(  فرق الباحثني ما بني احمليط املادي لنقطة بيع معينة واحمليط االجتماعي هلذا األخري، فاحمليط

املادي مكون من تلك العناصر املدركة عرب احلواس اخلمسة واليت هلا تأثري إجيايب أو سليب يف نفسية وشعور 
 .1يف نفس مكان اخلدمةالزبون، أما احمليط االجتماعي فهو يشري إىل أولئك األفراد املتواجدين 

III -1. املتغريات املؤثرة يف مستوى إدراك الزبون  يف جمال احمليط املادي:  
مثل الفرد الذي يكون ذا مستوى كبري يف البحث عن األحاسيس والشعور املفرط : املتغري الشخصي- 

السكون ميكنه أن حيب حميط مادي ذا مثريات عديدة ومكثفة، على عكس فرد آخر والذي قد يفضل 
واالطمئنان سوف يكون مشاء وغري راض عن جودة املكان وبالتايل سوف يقوم باهلروب من هذا احمليط، 

  .فالطابع الشخصي ميكن أن يكون مسهال الستقبال املعلومة وبالتايل حب البقاء كما قد يكون عكس ذلك
على رغبته مباشرة  فالفرد الذي يكون له هدف معني ووجهة حمددة سوف حيصل: اهلدف من الزيارة

  .أما ذلك الذي يأيت للتمتع والزيارة سوف يكون له هدف متعي وخيايل

                                                           
1
 Lombart, LabbéPinpon. B ; « Etude de l’impact de environnement du magasin sur la satisfaction du 

consommateur de la Fidélité au magasin ».  
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عدم تأكيد توقع املستهلك سوف يكون له أثر سليب والذي يؤثر بدوره على الفعالية : توقع املستهلك- 
املثريات واملكونات اإلجيابية للمتغريات احمليطة باملكان، أما ذلك الذي ال ميلك أي توقع سوف يتأثر مباشرة ب

  .وبالتايل تأكيد مستوى اجلودة
، حبيث يكون عدواين اجلو املتعيفالفرد الذي يكون له مزاج سليب، لن يتأثر بـ: املزاج األويل للفرد- 

  .جيايباإلزاج املكما ميكن أن يتأثر ذو 
مييز ) Bonnin 2002(وحىت نتمكن من فهم دور احمليط املادي يف التأثري على اجلودة املدركة فإن 
  .نوعني من احمليطات املادية واليت جيب أن توفرها املؤسسة دف تفعيل مستوى اجلودة

فاألعمال املقدمة يف جمال تسويق اخلدمات أمدت على الدور األساسي للمحيط اخلدمايت يف عملية إنتاج 
فهو عبارة عن إشارة أو مرجع للجودة ولتلك املعلومات املقدمة للزبون، فهو ناقل  ،Servuction(1(اخلدمة 

 Levittلرسالة معينة وملعىن معني وتوجيه معني، أي أنه يتماشى وتوقعات الزبون وعملية عرض اخلدمة 

)1976( ،shastack )1977(2  شعورية ال اإلجاباتفاحمليط املادي ميكن أن يشكل وسيلة فعالة للتأثري على
  .للفرد داخل املتجر سلوكيةواملعرفية وال

الرائحة، (فاألعمال النامجة من تيارات األحباث حول وجود احمليط املادي برهنة على تأثري كل عنصر 
األحباث اليت خاضها الباحثون حول " على ردات فعل املستهلك، فمثال ) األلوان، املوسيقى، احلشد، التصميم

املزاج، (سلوك املستهلك أكدت أن هذه األخرية أي املوسيقى تؤثر على الردات الشعورية تأثري املوسيقى على 
 للمستهلك نقال عن) ابتعاد/اقتراب(، واعتزاميه )استحضار، استبدال، تقييم(، واملعرفية )املتعة، التحفيز

Marie Catherine Mars حسب Rieunier)2000(3.  
األثر الذي يلعبه احمليط  بذلك ل الباحثني الذين اهتموامن بني أو تكان )Bitner)1992فالباحثة 

بكل مكوناته على سلوك املستهلك، فالباحثة أكدت على الدور الذي تلعبه الدعامات املادية بالنسبة  اخلدمي

لتحقيق أهداف تسويقية معينة، فمسرح  "كمصدر ملموس"لبعض أنواع من اخلدمات وعلى الدور الذي يلعبه 

                                                           
1
SERVUCTION:l’ensemble des éléments matériels et humains utilisés ainsi que les activités déployées pour 

concevoir, créer et développer la prestation de service qu’une entreprise souhaite proposer sur le marché, en 

fonction d’un niveau de qualité choisi. 
2
Marie Catherine Mars, «  l’influence de la musique d’ambiance en environnement de service: une étude 

exploration en contexte hôteliers. 
3
Rieunier S. (2000), L’influence de la musique d’ambiance sur le comportement des Consommateurs sur le 

lieude vente, Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion, Université de Paris Dauphine, (université de Renne ) 

Paris. 
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واليت جيب النظر يف تأثريها بطريقة مشولية   )Serviscène )Temessek Behi, 2007 اخلدمة
)Bitner1992.(  

على غىن احمليط املادي مبجموعة من الرمز  Shostackو Zeithaml فمن جهتهم أكد الباحثني
من  ا أن تقدم جمموعة من املعلومات عن صورة املؤسسة اخلدماتية، فمن خالل جمموعةأوالتحف من ش

األكثر أمهية يف بناء صورة ) 9(األعمال اخلاصة مبحيط املؤسسة صنف احمليط املادي من بني العناصر التسع 
  .1املؤسسة

Baker وAl )1994 ( بينوا أن للعوامل البيئية مثل اإلضاءة واملوسيقى أثر حقيقي على الصورة املدركة
بتبيني أن عناصر بيئة  )1998(Baker  را قام، ومؤخ)هيبة/خصم(للمؤسسة وبالتايل على سلوك املستهلك 

وهذا يف خمتلف نشاطاته  الشراء متثل جمموعة من الرموز اليت تكون حبوزة املستهلك واليت يستخدمها كمختصر
، وعليه فإن هذه األعمال تقر أن )تصنيف، معاجلة املعلومات وهذا من أجل تقييم كل العروض البديلة(املعرفية 

 Mehrabian(له صفات إعالمية ومعرفية ومتعبة يف ظل زخم من أعمال عامل النفس البيئي احمليط املادي 
العديد من الباحثني اهتموا باحملتوى العاطفي  )Pratt، 1981وRussel ،1974 ;Russel  wardو

  Kotlerوهذا ما ميكن استنباطه من تعريف ،والشعوري للمحيط املادي وأثره على سلوك املستهلك
 Donovanوهذا ما يؤكّده  ،والذي ينسب احمليط املادي إىل وسيلة خللق جمموعة من التأثريات) 1974(
اخلاصة باحمليط املادي ) stimulus physique(إنّ أول االستجابات للمثريات املادية ) Rossitier )1982و

  .2)إثارة/ متعة(هي ذات طبيعة شعورية 
مينحه القدرة التفسريية للتنويع املالحظ  يف سلوك  Belkباعتبار احمليط املادي كمتغري وضعي، فالباحث 

  .املستهلك، فاحمليط املادي يعترب كمشري ملؤثر وسلوك معني
)Fischer,1997(  يعترب أن احمليط املادي ميارس تأثريات على سلوك اإلنسان وهذا بسبب تلك القيم

  .املدركة يف هذا احمليط، حيث أن هذه القيم تلعب دورا معياريا يف سلوكيات وتصرفات األفراد
على أن احمليط املادي يلعب دور املعدل واملتغري يف العالقات  يؤكدانBaum(1977)3  و Valinsأما  

بني األفراد وأيضا لعالقة األفراد مبحيطهم، فهو مينحهم جمموعة من املؤشرات حول ذلك السلوك الواجب ما 

                                                           
1
 Lo, K. P. Y. (2011). Designing service evidence for positive relational messages. International Journal of 

Design, 5(2), 513. 
2
Donovan R et Rossiter J.  Op cit (1982) 

3
Susan Ayers,AndrewBaum,ChrisMcManus,StantonNewman,KennethWallston,JohnWeinman,Robert West 

“Cambridge Handbook of Psychology, Health and Medicine” PP 2325. 

 https://books.google.dz/books?isbn=1139465260.  
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للتماشي مع طبيعة احمليط، فاملؤسسة اخلدمية تصمم احمليط املادي وتكيفه بطريقة تتماشى ا والسيناريو الذي 
  .يسهل تفاعل الزبون مع جمموعة العناصر املادية والبشرية

فتؤكد أن البيئة املادية هلا دور جوهري وأساسي يف التأثري على رضا العمالء، ) Bitner )1992أما 
  .وكذلك يف تفعيل السلوك التكراري وبالتايل التعامل املستقبلي مع املؤسسة

 )Pratt  (1980) ،Breda 2004و  Aliver (1993) ،Russelو Mono( كما أن جمموعة الباحثني 
قاموا بتبيني أن درجة اإلثارة والتحفيزات املعاشيني من طرف املستهلك خالل جتربة اخلدمة هلما أثر كبري يف 

 Temessek Behi (2008) خلدمة، هذا ما تؤكد عليه الباحثةحتديد الرضا ونية وفاء املستهلك اجتاه مقدمة ا
يف مالحظة وتقييم وجتربة احمليط اخلدمي، كما أن الزبون خالل إقامته داخل فندق معني فإنه ميضي معظم وقته 

أن لديه كل الوقت لتعزيز جتربته االجتماعية وإرضاء رغبته االجتماعية وهذا من خالل التفاعل املستمر مع 
  .1طاقم اخلدمة

أكدت على أن التفاعل االجتماعي واحمليط املادي اإلجيايب  Hang (2004)و Hsiehفاألحباث احلديثة 
بدرجة معتربة على مستوى اجلودة املدركة وبالتايل على رضا املستهلك، حيث ال ميكن عزل أي من يؤثران 

  .املتغريين عن بعضهما البعض، حيث أن هناك تكامل أساسي لسلوك طاقم اخلدمي وتركيبة احمليط املادي
لداخلي ملكان تعترب من العناصر املكونة للجو ا )Densité(كما جيب اإلشارة إىل أن كثافة املكان 

 :2، فهذا العناصر تنقسم إىل بعدينBouchet (2003)و El Aouniاخلدمة، هذا ما بينه كل من 
 فهي متثل كمية املكان : كثافة مكانية)espace(  ،لكل شخص، هذا النوع ينتج عنه مشاكل مكانية

 Poulus (1987)و Bourn كضيق املكان، االزدحام، االحتكاك اجلسدي، الدفع، 

 فهي  تقيس عدد األشخاص يف مكان معني، هذا النوع من الكثافة ينتج عنه : اجتماعية كثافة
 Poulus (1987)و Bourn كاالتصال ما بني األشخاص وتبادل اآلراء والتوجيهات : مشاكل

 أمايعتربها كمتغري للترتيب ويئته وتصميم حميط اخلدمة، ) Albert-Gamet ،1996(كما أن 
Bitner فيعتربها كعنصر من العناصر املكونة للمحيط املادي.  

فدرجة إدراك الكثافة ختتلف باختالف األفراد، فاألشخاص املسنني واألطفال حيتملون وضعية كثيفة 
ردات فعل النساء تكون أكثر إجيابية من ردات فعل النساء ( )Alii 1995و Sinha(أفضل من املراهقني 

                                                           
1
 Azza TemessekBehi, 2008, Op cit. 

2
Marien Ben Memmi, « La foule en Magasin: Conséquences sur le comportement des consommateurs ».  
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)Eoyang ،1974(، ذين يكونون مرفقني بآخرين الزبائن ال)ال يدركون  متغري ) أطفال، زوجة، أصدقاء
  ).Dion ،1999(الكثافة على عكس أولئك الذين يكونون مبفردهم 

إن إدراك الكثافة يكون له ارتباط يتناسب مع رضا الفرد، فالزبون ) Alii)1994و  Machleitفحسب 
متنوا من خالل )  Alii2005و  Eroglu(يكون راضٍ إذا كان مستوى الرضا أقل من توقعه أو متطابق له، أما 

ك جمموعة من األحباث تبيني أن العالقة ما بني إدراك الكثافة االجتماعية والرضا هي إجيابية، وهذا عكس إدرا
فقد بينوا أن لدرجة إدراك ) Alii)2000و Macheiltالكثافة املكانية واليت هلا أثر سليب على الرضا، أما 

  ).عدم املتعة(، والرفع من مستوى الشعور السليب )املتعة(الكثافة أثر كبري يف إضعاف ذلك الشعور اإلجيايب 

IV- احمليط والشعور الفردي:  
 والذي كان له تأثري كبري على -فيينا–باحث يف علم النفس من  Karl Buhler 1920خالل سنوات  

Karl Popper املتعة العملياتية للحواس"طور نظريته اخلاصة املتمثلة يف  و "Plaisir Fonctionnel des sens، 
هذه النظرية فحواها أن اهللا مل يقدم لنا حواسا فقط الستعماهلا يف العيش، أو ملعاجلة بيانات، ولكن املتعة 
احلقيقية هو يف إرضاء هذه احلواس، فاحلركة، النظر، االستماع لشيء لن يكون موجه للشيء  يف حد ذاته، 

اخل، هذا ما دفع املصممني والباحثني إىل ...ظروإمنا لتلك املتعة املدركة من خالل االستماع أو التذوق أو الن
ما يعين أن ضمن العناصر املكونة للبيئة املادية هناك عناصر من شاا أن " التصميم الشعوري"وضع مصطلح 

 .تؤثر على املواقف الشعورية للفرد من خالل إثارا اجلانبية
  :فيمكن وصف الشعور مبجموعة من املواصفات

  تأويالت) يةفكر(متثيالت عقلية. 
  تتراوح ما بني ارتعاش عضالت الوجه إىل اهلروب أو اهلجوم هذا (استجاباتوردات فعل حركية معينة

 )القفز، االبتسامة: بالنسبة لوضعية حرجة، أما بالنسبة لوضعية مفرحة
إن تشكل االنفعال ال يتم بطريقة بسيطة وإمنا هو ناتج عن تفاعل ديناميكي من  Scherer1أما حسب 

  - :فهي عبارة عن عملية مكونة مما يلي: املتغريات

 .والوضعيات/تقييم معريف للمثريات  - أ

 .تنشيط غري بيولوجي  - ب

 .تعبري حركي  - ت
                                                           
1
Scherer. K. h (1984) on the nature and function of emotion: a component process approach: In K.R Scherer, P. 

Ekman (Eds) ; Approach to emotion. Hillsdale, Nj:Erlaum 
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 .حتضري للتصرف  - ث

 ).حالة ذاتية(شعور   - ج

IV -1. دور االنفعاالت وعددها: 
إن قدرة الفرد على التكيف مع حميطه املادي مستنبطة من الشعور، فالعملية ) Scherer )1984حسب  

  :1الشعورية تسمح من حتقيق ثالثة أشياء
 التقييم السريع للوضعية وهذا بالنسبة لرغبات الفرد. 
 الفيزيولوجي لإلجابات السلوكية املستخدمة ملواجهة هذه الوضعية التحضري النفسي و. 
  بردات الفعل والنيات السلوكيةإعالم اآلخرين. 

حرارة، ( وعليه إن استعمال النظام الشعوري يسمح للفرد من التأقلم السريع لكل تغيري يطرأ على البيئة 
  ).اخل...رائحة، اكتظاظ

كطريقة " والذي يعترب االنفعال أو العاطفة  )Fridja )1986يتوافق مع فكرة  Schererففكرة الباحث 
  .ام أا حتضر اجلسم للتفاعل بسرعة مع مثري معنيمد" لتحفيز النشاط

يصنفون االنفعال بني ستة  )(Ekman,1972،(Evrard,1977)  ،Plutchik,1980)(إن الباحثني 
  .إىل مخسة عشر شعور أويل

احلزن، امللل، الغضب، اخلشية،  :2قام بتحديد ستة مشاعر أولية Ekman,1972)(  لـفبالنسبة 

  .الفرح ،جئالتفا
(Evrard,1977)  الفائدة، الشعور بالذنب، اخلجل، العار، االحتقار: 3أضاف.  

اخلشية، الغضب، الفرح، احلزن، القبول، : فهو يقدم التصنيف التايل :Plutchik,1980)(4أما حسب 
  .االمشئزاز، األمل، املفاجأة

ميكن تقسيمها إىل إن املقاربة املتعددة األبعاد تقتضي بأن كل انفعال ) Wundt)1913أما حسب 
  .درجة املتعة أو األمل، مستوى النشاط، ودرجة اإلثارة: ثالثة أبعاد أساسية

                                                           
1
Scherer. K. h ,(1984),Op cit. 
2
Paul Ekman , 1996« An Argument for Basic Emotions”, Cognition and emotion  6 (3/4),169200. 

3
Heesup Han KiJoon Back, Betsy Barrett “Influencing factors on restaurant customers’ revisit intention: The 

roles of emotions and switching barriers” International Journal of Hospitality Management 28 (2009) 563–572. 
4
Heesup Han KiJoon Back, Betsy Barrett, 2009,Op cit. 



 في مجال الخدماتسلوك المستهلك عرض ألهم نماذج تأثير المحيط المادي و الطاقم الخدمي  في     :الفصل السابع

227 
 

والذين يقترحان ) Russell )1974وMehrabian  لقد مت اعتماد هذا املنظور من طرف الباحثني
  .متعة، حتفيز: ثالثة تقسيمات لفهم االستجابات االنفعالية

، واالنفعاالت أو العواطف )احلزن، الفرح، األمل(النفعاالت املندفعة ا: فيميز بني )Averill )1980أما 

  ).اخلوف، جتارب غريبة( التجاوزيةوالعواطف ) الغضب، احلب(املتضاربة 

IV -2 .إن العالقة العاطفية جتمع ما بني املكان والفرد ميكنها أن تكون ذات قوة : خمتلف االنفعاالت
من االنفعاالت اليت يصعب حتديدها يف حقيقة األمر، كما يتحتم على عالية كما أا تشتمل على جمموعة 

سواء تعلق  ت أو الشعور يشمل كل ما هو إحساسالباحث حتديد بدقة املتغري الذي يرغب يف قياسه، فاالنفعاال
  .األمر بصاعقة حب أو شعور الكراهية أو حىت درجة الرضا اليت يشعر ا الفرد بعد تناوله لفنجان قهوة

  ): Snadjnass )1987و Russelكن تقدمي أربعة مصطلحات لتحديد االنفعاالت أو الشعور مي
حب الوالدين، فهو ليس : ونعين ا الشعورات املمتدة يف املدى الطويل مثال: االمتداد الشعوري 

) Mehrabian)1978مبؤقت ولكنه متواجد خالل كل الوقت، ويظهر جليا خالل بعض املناسبات، 

 .املتعة، التحفيز، السيطرة: يقسمان االستعداد أو االمتداد الشعوري إىل ثالثة أبعاد )Oreilly )1980و
 )P.A.D Tempérament Model( PADمنوذج ) Mehrabian )1995استنادا هلذه األبعاد، قدم  

  .والذي من خالله ميكن فهم شخصية ومزاج الفرد
و لكنه نتيجة جمموعة من املتغريات ،بسبب معنيحسب نفس الكاتبني إن املزاج ليس مرهون : املزاج 

 ).امللموسة والغري ملموسة(البيئية 
 Russelهناك يف حقيقة األمر متييز ما بني املزاج والتقييم العاطفي، فحسب : التقسيم العاطفي 

إن التقييم العاطفي موجه دائما حنو شيء معني على عكس املزاج، فحسب نفس   )Snodgrass )1987و
 .الباحثني إن الفرد بإمكانه تقييم اجلودة العاطفية شيء معني بإجيابية وحىت عن كان الفرد سيء املزاج

أو  إن املراحل الشعورية تنتج من خالل تقييم عاطفي ملناسبة معينة: املراحل الشعورية أو االنفعالية 
موضوع من شانه أن يؤثر يف مزاج الفرد واملعرب عنها بتغريات فيزيولوجية وتغريات سلوكية، فاملرحلة الشعورية 

 :مكونة سلوكية، فيزيولوجية، ذهنية: مكونة من ثالثة عناصر
 الضحك، النربة الصوتية، البكاء: سلوكية. 
 وتكون بسبب اجلهاز العصيب املركز املستقبل: الفيزيولوجية. 
 إدراك املناسبة، إدراك تغري املزاج، إدراك املرحلة الشعورية، أو العاطفية :الذهنية.  
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فبعض البيئات اخلدماتية ترتكز على تركيبة بسيطة وجمموعة قليلة من العناصر واألشكال حاالت 
 Bitner(اإلطعام السريع، أما بالنسبة للخدمات القائمة على أساس عمليات معقدة كحالة املستشفيات 

يكون له تأثري على العمال ) كترتيب املكان، حجم األثاث وطبيعتها(فاعتمادها على العناصر املكانية ) 1992
كما له تأثري على نفسية املريض والذي يطمئن ويتق يف فعالية اخلدمة الطبية انطالقا من تلك العناصر املكانية 

إلشارات واليت تستعمل يف جمال اخلدمات كوسيلة ونفس الشيء بالنسبة لتلك العناصر املتصلة يف الرموز وا
  .لالتصال والتموقع بالنسبة لتلك اخلدمات املقدمة يف نفس اال

إن ردات فعل العمال والزبائن ومستوى إدراكام خيتلف باختالف العنصر املستعمل، حيث لكل واحد 
  .بطريقة أو بأخرىمنهم تأثريه اخلاص وقدرته على منذجة سلوك املستهلك والتأثري فيه 

هو ضمه مصطلح تأثر العمال بالديكور، فالعمال ميضون  )Bitner )1992فأهم ما جاء  به منوذج 
معظم وقتهم يف مكان اخلدمة أكثر منه من الزبائن، ما دفع العديد من املسريين إىل قياس مدى إمكانية البيئة يف 

، Lovelock،Wirtz( وكذلك جودة اخلدمة املقدمة  )Front Office(رفع أو خفض إنتاجية طاقم اخلدمة 

Lapert2005 305ص.(  

  :إن ردات الفعل الداخلية للزبائن والعمال ميكن ترتيبها يف ثالثة أصناف
 ).إدراك اجلودة، يقني(ردات معرفية  - 
 ).إحساس، مزاج(ردات شعورية  - 
 ).األمل، الراحة(ردات فيزيولوجية  - 

 Bitnerواليت يكون هلا تأثر مباشر على سلوك املستهلك وتصرفاته يف البيئة اخلدماتية، فاستنادا ألعمال 

 Mehrabianسوف حناول تفسري أوال اإلجابة السلوكية كما قمنا بتوضيحها سابقا يف منوذج ) 1992(

  ).Russel )1974و

: ن اخلدمة ميكن حتديده على أساس سلوكنيإن علم النفس البيئي يشري إىل سلوك الفرد وإجابته يف مكا 
إن الباحثة  ).1974( Russelو Mehrabian، )Approach and avoidance(االقتراب أو التفادي 

Bitner )1992(  تعتمد نفس التقسيم املتبع من طرف علمي ورائدي منوذجS.O.R Mehrabian 

  ).Russel )1974و

األعمال املخصصة لدراسة تأثري عناصر احمليط على سلوك االقتراب أو االبتعاد اخلاصة بالفرد هي إن 
الذي بني أثر إيقاع  )"Milliman )1980"عديدة وال متس جانب أو عنصر ضعيف من هذه البيئة فنجد مثال 

يوصون ) Hasty )1983و  Bellizzi ،Crauleyالوجبة، أما  رخآاملوسيقى املنبعث يف املطعم على سرعة 
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، من أجل ديكور واجهتهم، )األمحر، واألصفر(أصحاب املساحات التجارية إىل استعمال األلوان الساخنة 
) سلوك االقتراب(حيث إن هلذه األلوان قدرة جاذبية قوية ما جيعلها حتفز األفراد على الدخول إىل املتجر 

  .واالكتشاف
جر معني قد يكون سببا يف سلوك التفادي واالبتعاد كما أن وجود عدد كبري من األفراد يف مت

)Eroglu,1990 وMachleit – Harrell,1980 ،Hut وAnderson(1.  

هو عبارة عن سلوك إجيايب يكون من خالله الزبون رغبة البقاء، وكذلك متعة البقاء  :سلوك االقتراب
يف مكان اخلدمة، كما أنه حمفز لإلنفاق واكتشاف املكان، كما أنه يدفع الزبون إىل االشتراك الفعال وتقمص 

االقتراب يكون  الدور املخصص له وإتباع ذلك السيناريو من طرف املؤسسة وهذا دف إنتاج اخلدمة، فهذا
حمفز ومدعم مبجموعة العناصر والعوامل االصطناعية املوضوعة م طرف املؤسسة دف تنشيط الزبون وجعله 
فعاال، هذا ما دفع املسريين إىل البيئة اخلدماتية شبيهة مبسرح وحماولة إعطائه معىن معني أو صورة حمددة وهذا 

رز تلك املتعة اليت يبحث عنها الزبون ومنه تعزيز التجربة اخلدماتية، لتحفيز البقاء، فاحمليط املادي من شأنه أن يف
وجعلها إجيابية، فاملؤسسة جيب أن تكون هي املسيطرة واخلالقة للتجربة من خالل جعل حميطها اخلدمي أكثر 

يل جاذبية وتناسق مع نشاطها األساسي، مما يسهل حتفيز اهلدف األساسي للمؤسسة وهو تلبية اخلدمة وبالتا
اإلرضاء العام ملتطلبات الزبون وإقناعه بالعودة املستقبلية لنفس مقدم اخلدمة وهذا دون تردد أو حبث عن 

ومواتية  )Vanhamme,2004(معلومات لتحفيز مقارنة، فالبيئة اخلدمية جيب أن تكون مليئة باملفاجئة 
  .2لتوقعات وختيالت الزبائن

  ).الرغبة يف البقاء يف مؤسسة معينة(بة موجبة وعليه إن سلوك االقتراب هو عبارة عن إجا
إن سلوك االقتراب هذا ال يستثىن منه العمال الذين ميضون معظم وقتهم داخل املؤسسة واليت تعترب 

من شأا أن ) جمموعة العناصر والعوامل امللموسة والغري ملموسة(كمرتل ثان هلؤالء، فالبيئة املادية اإلجيابية 
العمل والتطلع للبقاء مستقبال، كما أا ترفع من إنتاجيتهم من جهة، وطريقة تعاملهم  حتفز هؤالء على حب

وتفاعلهم مع الزبائن وخدمتهم، وخاصة أم ميثلون أول نقطة اتصال للزبون مع املؤسسة، ما جيعلهم يلعبون 
والداخلي ) اته ورغباتهأفكاره ومعتقداته، وتطلع(دور الوسيط ما بني العاملني اخلارجي املتمثل يف الزبون 

  ).القوانني الداخلية للمؤسسة، خططها وأهدافها(

                                                           
1
Karen A. Machleit,Sevgin A. Eroglu  Susan Powell Mantel 2000 “Perceived Retail Crowding and Shopping 

Satisfaction:What Modifies This Relationship? Percei journal of consumer psychology, 9(1), 29–42 ved retail 

crowding. 
2
J Vanhamme, (2004), op.cit. 
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  .فرضا العميل املقدم للخدمة عن بيئته املادية وقبوهلا يدفعه إىل التعلق ا والبقاء دون التفكري يف مغادرا
البقاء مطوال إما بالنسبة لسلوك التفادي فهو قائم على سلوكيات سلبية ينتج عنها حماولة االبتعاد وعدم 

  .وبالتايل عدم االلتزام هلذا احمليط
إن سلوكي االقتراب أو االبتعاد ال يكونا مباشرة نتيجة إلدراك البيئة املادية وإمنا يكونا مرهونني 

   .الفيزيولوجية - املعرفية–الشعورية: مبجموعة اإلجابات الداخلية واملتمثلة يف اإلجابات الثالث السابقة وذكرها

V- النماذج أخرى  مشكلة لتأثري احمليط املادي على سلوك املستهلك:  
إن موضوع احمليط املادي وما له من تأثري على ردات الفعل السلوكية أو العاطفية وحىت الشعورية 
للمستهلك أصبح يشكل حجر الزاوية وإشكالية العديد من األحباث حيث أن احمليط املادي قد يؤثر على عدة 

األحاسيس والشعور املدرك إجيايب (أو حىت العاطفية ) الراحة (زيولوجية يسلوكيات اإلنسان الفمستويات من 
سلوك (وسلوكي ) املتعلق باجلودة املدركة ملستوى اخلدمة أو لصورة املؤسسة أو العالقة(معريف ) كان أو سليب

 ،)wang )2006و Matille Readder (2007)و  Namasivayant() الشراء أو نية العودة املستقبلية

Heung )2000(1.  

يف التأثري ) تصميم داخلي، خارجي(كما أن هناك العديد من النتائج اليت تؤكد على قوة احمليط املادي 
 2:على نفسية وسلوك املستهلك

أن العوامل املكونة املختلفة واملتعددة للمحيط اخلدمي تؤثر يف آن واحد على إجيابيات املتوقعة من  
 Chebatو Hui ،Dube؛ Kim (1993)و Areniاملستهلك من بني هذه العناصر املدروسة جند املوسيقى 

 ,Crowley، الرائحة Hasty (1983)و Crowley, belliziاأللوان  ،)Milliman (1982؛  (1997)

Spangenberg وHenderson )1996(  االزدحامErogly  1990و) Machleit (،Hui  و Baleson 

1990) Baleson(.  
   

                                                           
1
Jean – Luc Giannelloni et Temessek – Behi A33a, « L’expérience de l’environnement dans l’hôtellerie de 

tourisme ; un essai d’opérationnalisation » 2
ème

 journée de Recherche sur le tourisme 3 Avril 2009 – Group sup 

de la Rochelle. 
2
Beker. J, A. parasuraman, D Greual, G.B voss «  The influence of Multiple store environment cue on perceived 

Merchandise value and patronage intentions » Journal of Marketing vol, 66 ( April2002) 120…/41. 
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كما أن احمليط املادي يؤثر ويتحكم يف ردات الفعل الشعورية والعاطفية اليت يشكلها املستهلك  
)Babin  1996و Darden؛ Grewal, Baker  وLeuy 1992؛ Donovan   1994و al؛ Hui 
 )Blodgett 1999و  Wakefield ؛Bateson 1991و

 )Darde 1983و Erdem, Darden(اختيار مدى جاذبية احمليط املادي للمؤسسة اخلدماتية  

من بني النماذج اليت حاولت دراسة معظم تلك املتغريات املتواجدة يف احمليط سواء تلك املتعلقة 
  .)البصر، الشم، وحىت السمع(رات اجلوية بالتفاعالت االجتماعية أو اخلاصة باملؤث
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 مدركة
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 عوامل املتعة
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/ القيمة املدركة للسلعة
إدراك من طرف اخلدمة

نية 

تكلفة التجربة 

  عملية الشراء ونية العودةمنوذج تأثري احمليط املادي على ):9- 7(شكل 

J. Beker, A. Parasuraman, D.Grewall et GB voss op cit p121. 

 نية العودةاحلالة املتغريات املتوفرةحميط 

اجلودة املدركة العوامل 
للتفاعالت 
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 )Beker, A. Parasuraman, D.Grewall et GB voss(من طرف الباحثني  مقدم  ن هذا النموذجإ

هاذين . قائم على أساس متغريين أساسيني من شأما أن يؤثرا على طبيعة االستجابة املقدمة من طرف الزبون
حيث أن ) طاقم اخلدمة(و) احمليط املادي. (دون اجلمع بينهما األحباثاملتغريين مت اإلشارة إليهم ولكن يف بعض 

) Grewal,1991 Sharma(ج ورضى املستهلك الطاقم املقدم للخدمة يلعب دورا كبريا يف التأثري على مزا

كما  )Baker,1973(كما أن لكثافة العمال يف نقطة اخلدمة أثر كبري على مستوى إدراك وإجابة املستهلك 
أنه هناك عالقة وطيدة مبينة من طرف العديد من األحباث تؤكد على العالقة الوطيدة واملباشرة ما بني تصميم 

كما أنه ) Baker,1987  Bitne,1992-(اك جودة اخلدمة من الناحية العالقتية ومجالية املكان ومستوى إدر
) Kotler,1973(اخلدمة املقدمة /لتصميم ومجالية املكان أثر كبري يف تقييم املستهلك جلودة السلعة

Olshavsky,1985)(.  

املقترح فهو قائم على أساس متغريين مها نفسهما املستعمالن يف  )39-7( الشكل أما النموذج الثاين
املذكور سابقا إال أن اإلضافة اجلديدة واملوفقة يف هذا ) 2002وآخرين  Parasuraman و  Beker(منوذج 

دمة أو الثقة وااللتزام، فاحمليط املادي وطاقم اخل ،النمودج قائمة يف املتغريات التابعة املتمثلة يف رضى املستهلك
ثقته والتزامه ما يؤثر بدوره ويف إطار متكامل على  ،التفاعالت االجتماعية تعترب كمؤثرات يف رضى املستهلك

أن هناك عالقة ما بني الرضى والعوامل املادية وطاقم  )Shaw )2004و Harrison وفاء املستهلك فحسب 
اخلدمة والتجربة املتحصل عليها جراء اخلدمة كما أنه من جهة أخرى جتد أنه مت تأكيد والتعليل على قوة 

 Gabarino(االلتزام والنيات املكونة عن العروض اخلدمية اليت ستقدم مستقبال  ،الرضى يف التأثري على الثقة

إن الرضى املستهلك وعالقته  )Roos 2009و Johnsonو Gabarino(، فحسب )Johnson 1999و
  .بااللتزام يعتربان كعاملني أساسيني من شأما أن يؤثرا على وفاء املستهلك

  
  
  

  

  1طاقم اخلدمة/ منوذج عالقة حميط مادي :)10- 7( شكل

                                                           
1
Ratni Prima Lita, M. Ma’ruf, (2012)« Relationship Model of service system, satisfaction , Trust, commitment 

and Loyalty » International journal on social science economics and Art. Vol N°1. 

 حميط مادي

 ثقة التزام طاقم اخلدمة

 رضى املستهلك وفاء
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معترب وغري معترب حيث أن طاقم اخلدمة ليس له تأثري  :فنتائج هذا النموذج أعطت نوعني من النتائج
حقيقي على ثقة املستهلك أي أن املستهلك أو الزبون ال يعتمد يف هذه الدراسة على العنصر البشري أكثر مما 

إن هذا النموذج مل يأخذ بعني االعتبار : يف حالة البنوك اإلعدادالصورة،  ،يعتمد على املؤشرات املادية والسمعة
) (Ehigie,2006متغري أساسي والذي هو جودة اخلدمة وهذا ما تؤكده العديد من األحباث املقدمة من طرف 

  Weaver(1 2006و  Mc Cleary(و 
هذا  )Slatten ،2009, Mehmetogu(كما ميكن ذكر منوذج آخر مقدم من طرف الباحثني 

النموذج أخذ بعني االعتبار عنصر مهم وهام يف طبيعة اإلنسان وهو اإلحساس أو الشعور والذي ينقسم إىل 
) Strandvik ,1997و  Liljander؛ Chaudhuri , 1998 ؛al 1999و Bagozzi(قسمني إجيايب وسليب 

من شأا أن ختلق عند املستهلك كما أنه ميكن القول أن التجربة االستهالكية يف إطار احمليط املتعي للخدمة 
  )Ryan 1999؛ Ritchie ,1996و  Nash ،Otto 2002و  Brasky( .ذلك الشعور اإلجيايب

 1986(عطي للمستهلك قدرة إدراك وعيش تلك التجربة اليت توفرها عوامل احمليط فاجلو الداخلي ي

Milliman( احلرارة، األلوان، الرائح، نوعية وجودة الرائحة  ،الشم، احلس :هذه العوامل احمليطة تتمثل يف
أثبتوا يف دراستهم  ألحد  )al )1997و  Shermanالداخلية، الصوت، اإلضاءة  فعلى سبيل املثال إن الباحثني 

كما أن : احملالت التجارية على أن طريقة عرض وتقدمي األشياء من شأا أن تؤثر يف إحساس وشعور املستهلك
Smith  وCurnow )1996  ( يؤكدون على أن املتسوقون يضحون بالقليل من وقتهم يف احملالت التجارية

) Wilson 2003(فالباحث  .عندما يكون صوت املوسيقى مرتفع وعلى العكس عندما يكون هادئ وممتع

النسبة يؤكد على أن لطبيعة املوسيقى أو نوعها لديه تأثريات خمتلفة ومتنوعة لطريقة إدراك احمليط وكذلك ب
لذلك القدر من املال الذي يكون املستهلك مستعد إلنفاقه كما أن لكثافة اإلضاءة أثر كبري على لفت االنتباه 
وخلق االنطباعات عن ذلك احمليط املادي، فالعديد من الدراسات أثبتت أن اإلضاءة احليوية الرباقة من شأا أن 

مى ذا ألفة ما جيعل املستهلك حيس بالراحة واالسترخاء تعطي  للمحيط املادي معىن واجتاه حيوي وكذلك مع
خالل فترات تواجده بنقطة البيع أو اخلدمة على عكس تلك اإلضاءة اخلافتة  اليت توحي بالضجر والغمة 

 Gronhang و Heid(والضيق ما جتعل الفرد سواء كان من طاقم اخلدمة أو الزبائن حيسون بالضجر والضيق 

بقوة حنو  ينجذبونعلى أن األفراد  )1974( Russellو Mehrabianوهذا ما يؤكده الباحثني  )2006
  .مصدر اإلضاءة الفعال واحليوي

                                                           
1
Ratni Prima Lita, M. Maruf,2012, Op cit.  
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  :ميكن عرض هذا النموذج كالتايل
  
  
  
  

  

  1شعور/ منوذج حميط مادي :)11- 7(شكل 
فحسب نتائج هذا النموذج إن اإلحساس املدرك من طرف الفرد يتأثر بدرجة كبرية بتلك املكونات 

 Bagozziو (Lazarus,1991)املرئية وغري املرئية للمحيط املادي اخلدمي هذا ما يؤكده نتائج الباحث 

  .اإلجيابيةكما أن للتصميم أثر كبري على نفسية وردات فعل الزبون وإحساسه باملتعة ) 1992(

VI- أثر عالقة الطاقم املقدم للخدمة على سلوك املستهلك:  
التسويق احلسي : إن ما مييز قطاع اخلدمات عن باقي القطاعات هو قيامها على أساس توجهني

 Huntو Morganو) Berry)1983 والتسويق العالئقي، فما يهمنا يف هذا البند هو التسويق العالئقي 

التسويق العالئقي على أنه جمموعة النشاطات التسويقية املوجهة إىل وضع وتطوير واحلفاظ يعرفون ) 1994(
  .2على عالقة تبادل مثمرة

إن هذه العالقة املطولة ما بني العميل والزبون هي يف حقيقة األمر مبنية على تفاعل ما بني الطرفني 
هدف واحد وهو اخلدمة املرغوب فيه من طرف  وتكامل لألدوار املنسوبة لكليهما من خالل تواطؤمها لتحقيق

  .الزبون
فقطاع اخلدمات على غرار قطاعات أخرى مرهون بالعالقات القائمة ما بني الزبون والعميل املقدم 

بالنسبة للطرف اآلخر وتأثريه على الطرف اآلخر ما جيعل قرارات الطرفني مبنية  أمهيتهللخدمة، فلكل واحد 
املذكورة  األدواردون اخلروج عن اإلطار احملدد لنشاط اخلدمة، هذا ما يعطي لنظرية على التوافق واالنسجام 

  .سابقا وكذلك ملفهوم السيناريو احملدد من طرف املؤسسة أمهية كبرية يف إعطاء معىن وجودة معينة للخدمة

                                                           
1
Slåtten, T., Krogh, C. and Connolley S. (2011) “Make it memorable: Customer experiences at winter 

amusement parks”, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 5 No. 1, pp. 8091.. 
2
 Lillian. Bove, Lester w. Johnson, « Customer loyalty to one service workers: Should It be discouraged » 

International Journal of in marketing 29 (2006) 7991. 

 متعة

 تفاعل

 تصميم

 وفاء إحساس فرح
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ة يكون عرب فجودة اخلدمة ومتيزها مرهون جبودة العالقة، ما دام أول اتصال حيققه الزبون مع املؤسس
وطاقم اخلدمة ومبا أننا تكلمنا فيما سبق عن أمهية احمليط ) Servisecene) (احمليط اخلدمي(عنصرين أساسيني 

 Mehrabian لـ) S.O.R(اخلدمي وتأثريه يف سلوك الزبون وهذا من خالل عرض النموذجني األساسيني 

سوف نقوم فيما يلي بدراسة العالقة ما بني الزبون والعميل املقدم  )1992( Bitnerو) Russel )1974و
  .للخدمة على املوقف اجتاه اخلدمة

باعتبار أن العديد من اخلدمات سواء التفعيلية أو متعية مرهونة يف تقسيمها على جودة العالقة ما بني 
كاالت األسفار واملستشفيات، الطرفني وخاصةً تلك اخلدمات القائمة على اتصال قوي ما بني الطرفني كو

  .اخل...الفنادق، املنتزهات
  :حيث جند أربع حاالت من التفاعل بني الزبون واملؤسسة املقدمة للخدمة واليت ميكن عرضها كما يلي

  

  تفاعل عن بعد  تفاعل جسدي مباشر

مع (تفاعل بشري 

الطاقم املقدم 

  )للخدمة

إنتاج خدمة وجه لوجه 
  عميل فندق

  

إنتاج خدمة عن بعد مع طاقم اخلدمة 
  استشارة عرب هاتف

إنتاج خدمة عن قرب   تفاعل آيل
  استعمال موزع آيل لبنك

إنتاج خدمة عن بعد آليا استعمال 
  )حجز غرفة(مدفع انترنت 

  
  
  
  

ما بني املشتري ) وجه آخر(تلقي اخلدمة على أا عبارة عن  Solomon et alعرف  1985ففي سنة 
  .1والبائع، جاعلني من طاقم اخلدمة العنصر األساسي واحملقق للجودة املدركة للخدمة

                                                           
1
Mary Jo bitner, BernardH. Booms, &Mary Stanfield Tetreaut, 1990 ”The service encounter: diagnosing 

favorable an unfavorable incidents” Journal of marketing Vol 54 (7184). 

  طريقة التفاعل ما بني الزبون والعميل املقدم للخدمة

  

التفاعل  طبيعة 

ما بني الزبون 

العمل املقدم و

 للخدمة

  )مقدم خدمة/ زبون (أنواع إنتاج اخلدمة احملدد بداللة طريقة التفاعالت  :)1-7(جدول

 Herve Bregeard. Nouvelles technologies et servuctions: le choix par les clients du mode:مصدر

d’obtention d’une prestation. Working paper serie RMT (WPS 0206), 34 p. 2002. 
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تنظيم  على أا) Servuction(عرفوا عملية إنتاج اخلدمة ) Langear )1987 و Eiglierكما أن 
  .للعناصر املادية والبشرية املعتمدة على أمهية العالقة ما بني املستهلك وطاقم اخلدمة

" جتربة اخلدمة" من تطوير مفهوم  Langeard و Eiglier 1994ويف نفس السياق قام الباحثان سنة 
زبون واملرهونة /يلحلقة من حياة املستهلك مدجمة يف إطار عالقة عم" مقطع من احلياة" واليت هي عبارة عن 

  .مبهارة آراء الطرفني
 (Parasuraman et al,1988)  للباحثني Sevaqualجودة اخلدمة  لقياسكما أن وسيلة القياس املستعملة 

األمان، املساعدة، التعاطف، االعتيادية واليت تصدر مباشرة من العميل : يقومان أساسا على جمموعة العناصر
  .للخدمة، وللعميل املقدم للخدمة دور أساسي يف التأثري على إدراك الزبون ملستوى جودة اخلدمة

ا أم املقدم للخدمة من شفاألحباث أظهرت وأكدت على أن تلك العالقة الفعالة ما بني الزبون والطاق
 ،Lee (1996)، وBeatty ،Mayer  ،Reynolds؛ Barnes (1995) [ أن تؤثر على وفاء الزبون للمؤسسة اخلدماتية

Biong (1994) ،Gremler وBrav ،(1996)   ،Gwinner )1997( ، Gremler وBitner )1998( [.  

فرغم أن الباحثني يشجعون على حتقيق العالقة اإلجيابية واملرضية ما بني العمال والزبائن، إال أم ال 
يوصون بتلك العالقة األحادية القائمة على زبون كعميل مقدم للخدمة أي ارتباط الزبون بعميل واحد فقط 

Bendapudi  وLeone )2001(.  

VI -1. إن أي  عالقة تتطلب جمموعة من التفاعالت : العالقة ما بني الزبون والعميل املقدم للخدمة
  .خالل كل مرحلة اتصال وهذا ما بني الطرفني واللذين يف غالب األمر يعرفان بعضهما البعض

 .Hinde,1979 (1(كما أن صفة التبادالت تتم على فترة طويلة 
والعالقة، حيث أن " اللقاء"أو " التفاعل"يف حقيقة األمر هناك نوع من درجة التعسف يف التمييز ما بني 

عدم الكشف عن (التفاعل أو لقاء فهو حيدث خالل مدة زمنية قصرية وحمدودة، كما أنه يتميز بالغموض 
 -Gutek,1995)الت املتتالية على عكس ذلك فإن العالقة مميزة بنوع من االستمرارية لتلك التفاع) اهلوية

Hinde,1979)   

فمجموعة من التفاعالت أو اللقاءات واملستقلة متاما بعضها عن البعض ال متثل عالقة، فالتكلم عن 
  .عالقة لن يكون إال يف حدود تأثري وتأثر كل تفاعل خاص بالتفاعل املاضي

  

                                                           
1
 Lilliana.L. Bove, Lester w. Johnson, « Customer loyalty to one service workers: Should It be discouraged » 

International Journal of in marketing 29 (2006) 7991. 
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  عالقة –تفاعل : )12- 7( شكل

  Lillian. Bove, Lester w. Johnson Op cit:املصدر
Rafeil )1989( كيف حيدث هذا؟ ومىت : جييب على أحد السؤالني األساسيني، واملتمثلني فيما يلي

  ميكننا اجلزم بوجود عالقة ما بني الطرفني؟
اخلدمة؛ يقدم  للعميل املقدم للخدمة والزبون وسيلة أساسية لتقوية عالقتهم وهذا باالعتماد على فلقاء 

القرابة اجلسدية، مقدار الوقت الذي يعطيانه  مع يعضهما البعض، عدة ردات الفعل : عدة عناصر واملتمثلة يف
  .املقدمة من طرف الزبائن لطاقم اخلدمة
ون تفهم وإدراك العمالء املقدمني للخدمة ألمهية رضا الزبون عن أمان عدد املعلومات اليت يقدمها الزب

، أما املعيار احملدد جلزم وجود تلك العالقة ما بني الطرفني )العمالء املقدمني للخدمة(العمل املقدم، من طرفهم 
 و أا بائع/على حتقق عالقة زبون يؤكدانحيث أما  )Beatty )1995و Ellisفتم اإلجابة عنه من طرف 

قان ثموجودة حقيقة، يف حالة وجود تفاعالت متتالية ومتسلسلة ما بني البائع والزبون الطرفني يعترفان أيضا، ي
يف بعضهما البعض، وأن التفاعالت اليت حدثت يف املاضي ما زالت مستمرة يف احلاضر وسوف تستمر يف 

  .املستقبل إال إذا حدث انقطاع نتيجة حادث معني

VI -1.1. دافع الزبون لتحقيق العالقة اخلدماتية:  
Duck )1991(  يشري إىل أن العالقات تعطي للمشاركني شعور االندماج والشعور بالعضوية يف مجاعة

  ".املوثوق التحالف"معينة، واحدة من بني مزايا العالقة هي 
 Gwinner et)ستهالكي كما أنه مت حتديد هذه املزايا أيضا يف إطار العالقات التجارية ذات الطابع اال

al,1998(  ما وجدوا باإلضافة إىل تلك اخلدمات األساسية؛ فإن العالقة يف املدى الطويل ما بني الزبونكما أ

  .الثقة، املعاملة اخلاصة، املعاملة االجتماعية: 1ومقدمي اخلدمة ينتج عنه ثالثة أنواع من الفوائد العالقاتية

                                                           
1
Hui Heng Chenة Dr. Terry, Gatfield "The Effect of Expertise of Service Provider, Relational Benefit on 

Loyalty  An Empirical Study of Hairstyle Franchise System." 

 تأثري تأثري تأثري تفاعل مستقبلي تفاعل حاضر تفاعل ماضي

 عالقة عالقة
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أساس ختفيض القلق واخلطر واإلميان يف مصداقية مقدم اخلدمة ومتكن ميزة الثقة تقوم على : الثقة  - أ
 .الزبون من توقع نتيجة األداء املستقبلي

األلفة وتطوير  )Goodwin,1996(" التفرد"فهي تضم االعتراف الشخصي : اخلدمة االجتماعية  - ب
 .نوع املصاداقية
تقوم على حوار ما بني الطرفني  يعرفها على أا عالقة قريبة من الصداقة،) Goodwin )1996حيث 

غري مرتبط بأداء اخلدمة، الكشف عن الذات وسلوك الدعم، وعليه عند ارتفاع نسبة اخلصوصية والثقة يف 
 .1عميل مقدم للخدمة فإن اال يكون موايت لتطوير صداقة تسمح من توطيد عالقة اجتماعية/العالقة  زبون

Butcher et al,2001) ( ايعرفون الصداقةإدراك لقرابة اجتماعية مع العميل " يف جمال اخلدمة على أ
فالصداقة  تتطلب خصوصية  .2"الداخلية ر درجة األلفة والكشف عن الذاتراملقدم للخدمة واليت تظهر بتك

تتضمن جمموعة من التخفيضات  :املعاملة اخلاصة.)Price et al,1995(ناجتة عن القرابة االجتماعية 
واخلصومات على األسعار واختصار يف وقت املعامالت ومعاملة تفضيلية، وتقدمي خدمات إضافية رغم 
اختالف مستوى أداء اخلدمات وهذا باختالف جمال كل واحد منهما، إال أم متغري الثقة يشكل العنصر األكثر 

 ).Gwinner et al, 1998(أمهية واألكثر من طرف الزبون 
فالوفاء الناتج من تلك العالقة االجتماعية للزبون اجتاه العميل املقدم للخدمة مدعم مبجموعة الفوائد 

  .العالقتية اليت جينيها الزبون من اخلدمة املقدمة له

VI -2.1.  عميل مقدم للخدمة/زبون (أبعاد العالقة:( 
املتغريين ثقة والتزام تشكال أساس قياس سعة سواء يف اال الصناعي أو يف اال سوق االستهالك فإن 

عندما يكون آخر الطرفني "العالقة ما بني الزبون واملورد للخدمة، فاإلقرار بوجود عالقة ثقة ما بني الطرفني 
ويقدر أن حاجاته سوف تلىب يف  )(Hunt 1994و Morgan" لديه الثقة يف مصداقية ونزاهة الطرف اآلخر

، Weitz( ،)Halinenو Anderson(املدى الطويل وهذا من خالل اإلجراءات املتخذة من الطرف اآلخر 

مدى تقبل شركاء ما يف استمرار عالقتهما إىل أجل غري "أما االلتزام فهو ، )Moore )1988؛ (1996)
كما  )Hinde,1976( خصائص هذه العالقة مسمى مع توجيه سلوكهم حنو ضمان استمرارها، أو  حتسني

                                                           
1
Hui Heng Chenة Dr. Terry, Gatfield,Opcit. 

2
 Azza Temessek Behi, Norchène Ben Dahmane Mouelhi « La formation de la confiance et de la fidélité lors 

d’une rencontre de service: rôle de l’environnement physique et des interactions sociales ». 
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عالقة مستمرة مع شخص آخر، ذات أمهية قصوى، من شأا أن تربر تلك اجلهود املستعملة يف " أن االلتزام
  ).1994( Hunt’sو Morgan) العالقة(احلفاظ عليها 

ؤسسة والعميل  فااللتزام يكون مبنيا على البعد الشعوري والسلوكي والذي حيققهما الزبون اجتاه امل
املقدم للخدمة من خالل مواقفه احلاضرة أو املستقبلية والقائمة على الدفاع على املؤسسة وعن العالقة مع 
االستمرار يف نفس السياق مهما كانت الظروف، فانطالقا من نتائج تلك األحباث والنتائج املتحصل عليها يف 

 Kasperو Bloemer(الوفاء الصحيح  والزائف، فإن جمال الوفاء للعالمة واليت تقضي بوجود نوعني من 

يقترحون بأنه ميكن وصف العالقة ذات االستمرارية الطويلة بأا زائفة أو  )Basu 1994وDick؛  (1995)
التزام الزبون، ثقة والفوائد اإلجيابية املدركة لتلك  :صحيحة، وهذا باالستناد على املتغريات الثالثة املتمثلة يف

  .Strandvik (1995)و Liljanderأو إدراك لسلبية االلتزام  Gwinner et al,1998)(1 العالقة

VI -2.  عميل مقدم للخدمة/ زبون(العالقة احلقيقية والعالقة الزائفة:(  
 Bolemerاستنادا موعة من األحباث السابقة يف جمال العالقات الفردية، حاول الباحثني 

توضيحي لتلك العالقة احلقيقية من تلك الزائفة، فحسب نفس  من تقدمي تعريف) Kaspers’s)1995و
:  2العالقة احلقيقية للمستهلك تعرف على أا :إن )Kaspers’s )1995و  Bolemer الباحثني الباحثني

متحيزة  ])Liljander )2002[ سلوكية أخرى إجابة –تقاسم معلومات كلمة –شراء(استجابة سلوكية "
، معرب عنها عرب الزمن من خالل وحدة قرار اختيار ملورد اخلدمة من مجلة املوردين اآلخرين، )غري عشوائية(

قائمة على عامل الثقة وتلك املنافع العالئقية مع غياب روابط سلبية ما ينتج ) معرفية وشعورية(وظيفة نفسية 
  .عنه التزام ملقدم اخلدمات

معرب عنها عرب الزمن من خالل ) غري عشوائية(استجابة سلوكية  كتحيز "لك هي العالقة الزائفة للمسته
وحدة قرار، وهذا بالتعامل مع مورد واحد أو عدة موردين وهذا من بني عدة موردين، وهو نتيجة اجلمود 

  ".وانعدام الثقة مع اخنفاض لتلك الفائدة العالقاتية ما يسبب روابط سالبة
حيحة أو الزائفة إن الزبون يستمر دائما يف اقتناء اخلدمة والطلب عليها، كما ففي أطار العالقتني الص

يظهر عليه يف إطار هذه العالقتني نوع من الرضا واالستمرار، إال أن االختالف الوحيد يتمثل يف درجة 
م الشعوري التزامهم واملعرب عنها بعدد مقدمي اخلدمات املتعامل معهم، كما أنه يقوم على أساس ذلك االلتزا

                                                           
1
 Liljander Veronica, Roos «  customer relations / Price  Levels – From spurious to true Relationship » Journal 

of services marketing Vol 16. N° 7 2002 ; PP 593614. 
2
 Liljander. V, Roos Inger,2002  Op cit PP595 596. 
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والذي ال يقوم على تلك الفوائد املالية أو الرحبية، وإمنا هو ذا بعد اجتماعي خصوصي، فااللتزام الشعوري ينبع 
من ذلك التفوق يف تقدمي اخلدمة والذي يدركه الزبون من خالل مقارنته لتلك اجلهات املقدمة لنفس اخلدمة، 

فااللتزام الشعوري القوي يعترب متغري  )Roos )2002و Liljanderمبعىن تفضيل ملقدم اخلدمة يف حد ذاته 
ما جيعله يف معزل ، )Basu )1994 و Oliver ،1999 ،Dickأساسي ملقاومة تأثريات املنافسني على الزبون 

  .التروجيات الدافعة للتغيري والتنقل عن تلك التحفيزات و
لفائدة العالقاتية والثقة وهذا من خالل إن الشكل التايل يوضح خمتلف املستويات لاللتزام الشعوري، ا

  .)Roos)2002  و Liljanderثالث مستويات وهذا حسب الباحثني 

  قائمة على التعريف والتحديد  قائمة على املعرفة  قائمة على احلساب

  صحيحة  صحيحة  خاطئة

  صحيحة/خاطئة  صحيحة/خاطئة  خاطئة

  خاطئة  خاطئة  خاطئة

  العمالءمستويات عالقة : )2-7(جدول 

  .مذكور أنفا 596ص) Roos)2002 و Liljanderحسب   :املصدر
  : فحسب حتليل الباحثني

ففي الطرف األدىن وحسب الشكل ميكن أن يربز املستهلك التزام سلوكي اجتاه اخلدمة القائمة على 
إبراز التزام رضا كامن، أما يف املستوى األعلى من املصفوفة فإن املستهلك يكون أكثر رضا ما يدفعه إىل 

  .شعوري اجتاه اخلدمة
) Liljander )2002إن السلوك التضامين أو التعاوين والذي مييز العالقة الصحيحة أو احلقيقية نقال عن 

  .يكون أقل احتماال يف أن يتواجد السلوك التضامين يف العالقات املزيفة أو اخلاطئة )Berry )1999 حسب
فقط مها اللذين يعربان عن العالقة احلقيقية والقائمة على التزام قوي قائم على منافع  )3(و )2(فاملربعني 

  .عالقاتية وثقة
كما ميكن النظر إىل املربعات األخرى املتبقية على أا فرص لتطوير وتنمية عالقة أقوى، فالعالقة 

لزبون اجتاه مقدم اخلدمة واليت تكون احلقيقية تكون مبنية أصال على أساس تلك العوامل الثالث واليت يشكلها ا
حافزا وعامال قويا لتحقيق الوفاء اجتاه هذا العميل املقدم للخدمة، فهذه العوامل تتمثل يف الثقة املشكلة والفوائد 
العالقاتية وااللتزام الشعوري والسلوكي اجتاه مقدم اخلدمة ما ينتج عنه سلوك وفاء اختياري، على عكس 
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خلاطئة أو املزيفة واليت يشوا ضعف الثقة والفوائد العالقاتية القليلة أو املنعدمة واخلمول، ما ذلك؛ إن العالقة ا
  .ينتج عنها سلوك وفاء غري خمري وبالتايل التزام سلوكي مبين على نية التغيري يف حال توفر الفرصة املواتية

  .تلك الفوائد املالية والتنظيمية فالعالقة احلقيقية تكون مبنية أساسا على فوائد اجتماعية، على عكس
تصميم، أثاث، (إن موضوع الوفاء يف جمال اخلدمات ميكن أن يقوم على متغريين مها املؤسسة اخلدماتية 

، أو الفرد العامل باملؤسسة )سرعة وجود اخلدمة) (اخل........ترتيب، إضاءة، مساحة كبرية، نظافة، رائحة
وصداقة جتمعه مع الزبون، أو ميكن أن يكون للمتغريين يف آن واحد عالقة عمل ) العميل املقدم للخدمة(
، )1997(، Brownو Gremler، فاألوىل هي عبارة عن وفاء خدمايت 1)املؤسسة والعميل املقدم للخدمة(

وأما الثاين فهو عبارة عن وفاء شخصي، فهاتني التركيبتني للوفاء متشاني لبعضهما البعض على املستوى 
 ) سلوكي وموقفي(ال خيتلفان إىل على مستوى املوضوع، ما يعين أن الوفاء هو نتيجة بعدين  و العمليايت

Day ،)1969( ؛ Dick وBasu )1994(  فعلى سبيل املثال إن البعد املوقف للوفاء اخلدمايت يقوم ما بقياس
موقف الزبائن اجتاه املؤسسة وهذا بالنسبة موعة املؤسسات املقدمة لنفس اخلدمة، أما البعد السلوكي فهو 

  ).حمددة مبدة زمنية(يقيس نسبة تعامل وإقبال الزبائن، على خمتلف العروض اخلدماتية للمؤسسة  
الشيء بالنسبة للوفاء املتعلق بالعامل املقدم للخدمة والذي يقاس على أساس املوقف، أي موقف نفس 

الزبون اجتاه العميل املقدم للخدمة وهذا بالنسبة موعة العمال املتواجدين يف نفس املؤسسة واملقدمني لنفس 
  ).تقيم على أساس معايري حيددها الزبون(اخلدمة 

ك العالقة اليت جتمع الزبون والعميل املقدم للخدمة وما هو تأثري هذه العالقة وحىت نتمكن من فهم تل
لتفسري هذه العالقة ) 2000(سنة  Johnsonو  Lilian L. Boveعلى سلوك الوفاء، جاءت أعمال الباحثني 

  .فاءعميل مقدم للخدمة وهذا من خالل شرح دور العالقة يف حتقيق سلوك الو/من خالل منذجة العالقة زبون
فالفرد مهما كان له دوافعه اخلاصة والعامة لبناء عالقة معينة واليت تكون قائمة على أساس جمموعة من 

والذي سوف  )Johnson )2000و Boveاحلوافز واليت مت حصرها من طرف النموذج املقترح من طرف 
  :نقوم بعرضه فيما يلي

   

                                                           
1
 Liliana L. Bove et lester W. Johnson ; » Predicting personal loyalty to a service worker Australasian Marketing 

journal  10 (1), 2002, P 25. 
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VI -3 .إطار الوفاءعميل مقدم للخدمة يف  - عرض لنموذج عالقة زبون:  

Liliana L. Bove, Lester W. Johnson        
لقد رأينا سابقا أن قطاع اخلدمات يتكون من عدة أنواع، فمنها ما حيتاج إىل حميط مادي، منها من  

حيتاج إىل طاقم خدمة ومنها من حيتاج إىل العاملني يف آن واحد، أي احمليط املادي وطاقم اخلدمة، وباعتبارنا 
سوف نركز على هذا األخري، وخاصةً يف طاقم اخلدمة /أننا سوف حناول يف هذا البند من تقدمي عالقة الزبون 

اخلدمات اليت تتطلب تفاعل قوي ما بني الطرفيني أي أن يكون بإمكان املؤسسة من استخدام طاقم القدمة 
 .كوسيلة لتحقيق الوفاء احلقيقي

فالعديد من الباحثني أكدوا على أن العالقة املشكلة ما بني الزبون والعميل املقدم خلدمة املؤسسة هلا تأثري 
قوي على تشكل الوفاء احلقيقي للزبون للخدمات املقدمة من طرف املؤسسة وخاصةً يف تلك احلاالت 

؛ Biang ،(1994)؛ Beatty et al (1996)؛ Barnes (1995)(اخلدماتية اليت تتميز مبستوى كبري من التفاعل 

Crosby et al (1990) ؛Goodwin وGremler (1996)؛  Gremler وGwinner )1998( ؛Gwinner et al 

، إالأنه حسب الباحثني إن أسباب هذا الوفاء احلقيقي وتلك التغريات املسامهة يف تشكيله تبقى دائما 1(1998)
فأما األوىل وحسب : إىل التميز العالقة إىل نوعني )Johnson )2000 و Boveغري واضحة، ما دفع الباحثني 

نفس الباحثني عندما يشكل الزبون عالقة قوية مع كل أفراد املؤسسة املقدمني للخدمة، فالوفاء احلقيقي بالنسبة 
فة للمؤسسة يف هذه احلالة هو نتيجة مباشرة أين يتم إدراك العمال من طرف الزبون على أم صورة مراد

، أما يف احلالة الثانية أين يطور الزبون عالقة أحادية مع مقدم اخلدمة، فالوفاء Pseudo-relationللمؤسسة 
بالنسبة للمؤسسة يف هذه احلالة هو نتيجة غري مباشرة، ومرهون أساسا بقوة درجة الوفاء الشخصي والذي 

نطق الفوائد االجتماعية والشعورية، أين جند من م" يل"يشكله الزبون اجتاه مقدم اخلدمة، حيث يستعمل الزبون 
اإلحساس باأللفة، االعتراف الشخصي والصداقة، فالطرفني ينخرطان يف عالقة متبادلة أين يكون : جمموعة من

لسلوك التعاوين دور أساسي لتحقيق أهداف الطرفني وهذا من خالل تعاوما، فالعالقة اخلدماتية تعين نية 
  .ستقبلي مع نفس العميل املقدم للخدمة وهذا لعدد غري متناهي من املراتالتعامل والتفاعل امل

عميل مقدم للخدمة من األفضل أن يتم –إن منوذج عالقة زبون  )Johnson )2000و  Boveحسب 
النسبة من وقت الزبون والذي " تطبيقه على مؤسسات خدماتية واليت يعرف فيها قياس تواصل الزبون على أنه 

  ".املؤسسة وهذا بالنسبة للزمن الكلي الالزم للحصول على اخلدمةيقضيه داخل 

                                                           
1
Bove. L, Johnson. L, « A customer service worker relations hip model » ; International Journal of service 

Industry Management. Vol. 11 n° 5, 2000 ; pp491 ; 511. 
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  Johnson (2000)و Boveعميل مقدم للخدمة حسب -منوذج زبون: )13-7(شكل
Bove. L, Johnson. L, 2000 Op ciنفا آ مذكور :مصدر t  

يسمح لنا من حتديد ستة سوابق لتعزيز  )Johnson )2000و Boveإن النموذج املقترح من طرف 
  :1قوة العالقة املشكلة ما بني الزبون والعميل املقدم للخدمة واملتمثلة يف

 .الفائدة العالقاتية .1
 ).حديثة، قدمية(سن العالقة  .2
 .كثافة العالقة .3
 .اخلطر املدرك .4
 .التوجيه الشخصي للزبون .5
 .التوجيه الشخصي للعميل من وجهة نظر الزبون .6

كما أن هذا النموذج مييز بني نوعني من الوفاء الشخصي واملوجه لعميل واحد من بني العمالء املقدمني 
بالشخص املقدم للخدمة واعتبار وجودة اخلدمة والرضا عاملني مرهونني " التعلق"للخدمة والقائم على أساس 

                                                           
1
 Liliana L. Bove et lester W. Johnson 2000, Op.cit . 

عالقة  

 قوية مع

 عامل واحد للخدمة

مع عدة عمال 

 مقدمني للخدمة

 سنن العالقة فائدة عالقاته

 قوة وكثافة العالقة

 اخلطر املدرك

التوجيه الشخصي 

 للزبون

عامل / توجيه زبون 

للخدمة كما هي مقدم 

 من طرف الزبون مدركة

وفاء شخصي 

للعامل مقدم 

 اخلدمة

وفاء حقيقي 

للمؤسسة 

 اخلدماتية
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ؤسسة، أما النوع الثاين فيتمثل يف ذلك الوفاء للمؤسسة اخلدماتية حبيث يكون تعامله مع بالعمل املقدم هلا ال امل
  .جمموعة خمتلفة من العمال املقدمني للخدمة

  :عميل مقدم للخدمة- فيما يلي نفسر تلك السوابق الستة واملعززة للعالقة زبون

إن درجة تقييم العالقة املشكلة ما بني العميل املقدم للخدمة والزبون مرهون : فوائد عالقاتية  - أ
 Johnson (2000)و Boveحسب  صل عليها الطرفان من هذه العالقةاليت يتح املكافئةأساسا بطبيعة وكمية 

 .Taylor ،(1973)و Altmanنقال عن 
نافعة واليت يتحصل عليها الطرفان فاملزايا واملكافآت ما هي إال نتيجة تلك النتائج املتميزة وال

Nielson,1998).(  
يوجد هناك ثالثة أحباث أساسية واليت تقوم على حتليل أمهية وطبيعة املنافع العالقاتية واليت ميكن للزبون 

  .جنيها من خالل عالقة تفاعلية ذات مدى طويل مع مورد اخلدمة
حددت تلك املنافع العملياتية واالجتماعية اليت  (Beatty et al,1999)فالدراسات  املقدمة من طرف 

  .يتحصل عليها الزبون من خالل تلك العالقة املمتدة يف املدى الطويل
حددت الثقة واحلوافز االجتماعية واملعاملة اخلاصة والشخصية  (Gwinner et al,1998)أما أعمال 

  .قدمة للخدمةواملتحصل عليها يف املدى الطويل من خالل تعامله مع اجلهة امل
املعاملة التفضيلية، التخفيض من السعر، : كذلك من بني تلك املنافع اليت يبحث عنها الزبون جند

  .التخفيض من وقت املعاملة، تقدمي خدمات إضافية، االعتبار واالعتراف باألقدمية وكذلك بأمهية الزبون
ن طرف الزبون تكون مرهونة مبا ميكن ففي اخلدمات ذات الطابع العالقايت القوي إن املنفعة املدركة م

للعميل املقدم للخدمة أو يقدمه ومينحه للزبون، فكلما كانت املنافع كبرية كلما كان التعلق باخلدمة والعودة 
  .إىل طلبها قوي وحمتمل، وكذلك يكون التعلق بالعميل املقدم هلا

، )Johnson )2000و Boveإن سن العالقة له أثر كبري على درجة االلتزام : سن العالقة   - ب
فالتفاعالت ما بني العميل املقدم للخدمة وللزبون ومع مرور الزمن تصبح عبارة عن خمطط يتبعه الطرفني 
وبدون تعقيد حبيث يتبع الطرفني ذلك السيناريو املعدل والكيف عرب مدة التفاعل ليصبح عبارة عن طريقة 

 .Gilmore (1987) و Czepiel الطرفان  بتقمصهااستعمال 
إن سن العالقة من شانه أن يعزز مفهوم التفاهم املتبادل والرضا ما يعزز احتمال مواصلة الزبون للعالقة 

  ).ألفة، تشخيص(اجتاه العميل املقدم للخدمة ) االلتزام (
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هي تلك الترددات اليت يصل "إن كثافة االتصال )Crosby et al,1990(حسب : كثافة االتصال  - ت
واليت من شأا أن " مع الزبون سواء تعلق األمر بأسباب شخصية أو جتارية) وجه لوجه أو غري مباشرة(البائع 

معينة من  جمموعةتعزز التزام الزبون اجتاه املؤسسة، فالثقة تتطلب معرفة الطرفني لبعضهما البعض، ما يتطلب 
، فكثافة االتصال من شاا )اإلفصاح عن الذات(ليت جيب أن يقدمها كال الطرفني عن شخصيتهم املعلومات وا

أن تسمح من تكوين جمموعة من العادات والقوانني غري الرمسية واليت متكن الزبون من بناء ثقة قوية يف العميل 
زبون جمموعة من املعلومات واليت ، كذلك إن كثافة االتصال تعدم لل)التعامل عن طريق العادة(املقدم للخدمة 

 Cannonو Doney( تسمح له من التنبؤ بسلوكيات العميل املقدم للخدمة وهدا بكل ثقة واطمئنان 
، وكذلك حسن النية واملصداقية من طرف العميل املقدم للخدمة، كما أن كثافة االتصال من شأا أن )1997

، فكثافة االتصال جيب أن تضم كل من القرابة املكانية )Crosby et al,1990(تدعم مستوى التزام الزبون 
 .واملعرب عنها بالسنتيمتر وفترات االتصال املعرب عنها بالدقائق

وتبادل املعلومات وزيادة التفاعل ) Rafaeli,1989(فالقرابة من شاا أن تساعد على االتصال 
)Tan,1981 (موعة من املكافآت سوف يؤدي مع فحسب نفس الكاتب إذا كان هذا التفاعل ينتج عنه جم

  .مرور الوقت إىل األلفة واحملبة
فة ما يضفي عليه الصحة الشخصية وبالتايل لألافكثافة االتصال من شأا أن جتعل العالقة أكثر مودة و

  .حتقيق مفهوم االلتزام والتعلق بالعميل املقدم للخدمة واملؤسسة اخلدماتية

اخلطر املدرك يف العالقة اخلدماتية هو نتيجة عدم التأكد على ما  إن تواجد مفهوم:  اخلطر املدرك  - ث
سوف حيصل عليه الزبون كنتيجة ائية، فاخلطر املدرك يف أغلب األحيان يكون متمحور حول تلك املخاطر 

، فرغبة الزبون يف بناء عالقة مع مقدم Johnston (2000)و Bove خماطر جسدية وخسارة الوقت: املالية
وهذه املخاطر ميكن أن تكون نتيجة طبيعة ( عتمد على طبيعة اخلدمة ودرجة املخاطرة اليت يشوا اخلدمة ي

، فتحقيق الزبون لعالقة مع العميل املقدم للخدمة من )اخل...اخلدمات واملتمثلة يف الالملموسية، عدم التجانس
 .نةشأا أن تلغي كل تلك املخاطر اليت ميكن أن حتملها صفقة خدماتية معي

إن املسريين يتخذون يف بعض األحيان التوجه العالقايت للزبون  :1التوجه العالقايت للزبون  - ج
)  العميل املقدم للخدمة/زبون(دف التمكن من التحكم يف العالقة اليت تربطهم بالزبون ) شخصي(
الزبون ومتكني  فهذا النوع من العالقة الشخصية قائم على أساس اإلفصاح عن الذات من طرف) خدمة/زبون(

                                                           
1
Bove Johnson , Op cit p499502. 
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حىت إىل آخر مولود ...) العملية، العائلية، الصحية(الطرف اآلخر من التعرف على كل التفاصيل املتعلقة به 
كما ميكن إجياد نوع آخر من الزبائن والذين ال يريدون الدخول ) Arnould1999و Price(جديد يف العائلة 

األحيان مبنية على الصداقة واأللفة، وإمنا يكتفون بتلك يف تلك العالقات الشخصية واليت تكون يف أغلب 
فالعالقة ) Barnes1996و Barnes 1997 ،Sheaves(العالقة اخلدماتية اخلالصة من اإلفصاح عن الذات 

الشخصية تتميز باالتصاالت املتكررة والتعارف املتبادل لكال الطرفني ما خيلق بني الطرفني عامل الثقة وااللتزام 
لزبون والعميل املقدم للخدمة يعرفان بعضهما البعض على أحسن وجه ما سوف يعزز بدوره العالقة مادام ا

اخلدماتية وبالتايل تعلق الزبون بالعميل املقدم للخدمة ومنه باملؤسسة اخلدماتية، فالتوجه الشخصي للعالقة يعترب 
  .عنصر فعال لثبات وقوة العالقة اخلدماتية

رغم اإلقرار بأمهية التوجه الشخصي القائم ما بني الزبون : خدمةعميل مقدم لل/توجه زبون  - ح
والعميل املقدم للخمة يف حتديد العالقة، إال أن نظرية األدوار يف جمال اخلدمات يشري إىل أن لدور عامل اخلدمة 

 .أمهية أكرب من شخصيته يف التأثري على قوة العالقة وقيادا إىل اإلجيايب
تشري إىل أن مقدمي اخلدمات هم عبارة عن فاعلني اجتماعيني يتعلمون سلوكيات إن نظرية األدوار 

مبعىن آخر ميكن أن يكون ) Soloman et al,1985(وادوار متناسقة مع تلك املناصب واملهام اليت يشغلوا 
 Sheavesلألفراد دوافع معينة لتكييف سلوكهم مع متطلبات الوضع وهذا رغم تفضيالم الشخصية 

، فمثال قد جيد العامل نفسه مالزما على تقدمي جتارب شعورية مميزة لكل فرد، حسب )Barmes)1996و
من شأا تسهيل عملية االتصال ) قيمه، مبادئه، وعاداته(رغبته وشخصيته مبعىن أن املعرفة الشخصية للزبون 

ما يدفع الزبون إىل التعلق وتكييف الدور حسب متطلبات الزبون، هذا ما جيعل العالقة أكثر مالئمة وقوة، 
 .مبقدم اخلدمة والثقة فيه وبالتايل اخلدمة املقدمة
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   :اخلامتة
حاولنا من خالل هذا الفصل تقدمي لكل تلك النماذج السابقة يف موضوع أثر احمليط املادي على  لقد

سلوك املستهلك رغم اختالف بعض النماذج، إال أن كل واحد منها هدفه هو تفسري أثر تلك املتغريات 
 سوف تكون جزء أساسيا العاطفية، املعرفية، الفيزيولوجية والسلوكية واليت: املكانية على ردات فعل املستهلك

من منوذج حبثنا والذي سوف حناول أن يكون شامال لكل ما ميكن أن يتعرض إليه وخاصة أن خمتلف أماكن 
اخلدمات ال ختلو من ميزات خمتلفة وهذا باختالف هدف املنظمة وقدراا التنظيمية، ما جيعل  األفراد خيتلفون 

املتواجدة بنفس املؤسسة، فما بالك إذا اختلفت املؤسسة، هذا ما اختالفا كبريا يف طريقة تأثرهم باملثريات 
  .يفرض األخذ بعني االعتبار يف كل البحث تلك املعدالت الشخصية واليت ختتلف من شخص إىل آخر

كما جتدر اإلشارة إىل أن املستهلك أو الزبون يف أغلب األماكن اخلدماتية وخاصة تلك اليت تتطلب 
اخلدمة، يدخل أي الزبون يف احتكاك وتفاعل شبه دائم مع مقدمي اخلدمة، أو  حعملية إجنااملسامهة الذاتية يف 

  .مع جمموعة من الزبائن والذين يكونون هلم أثر كبري يف طبيعة وجودة اخلدمة
فالتكلم عن احمليط املادي للخدمة أو املتجر والقيام بدراسته ليس باألمر السهل وخاصة يف جماالت 

اخل، حيث لكل فرد موقفه ومستوى إدراكه اخلاص به، فيمكن أن ....ل اجلوي، العالج الصحي، النقاملطاعم
أو العكس، كما ميكن أن يكون مغامرا جريء أو يكون " البحث عن معلومات مغربال أو مصفي حمبا يكون 

  . لبحث عن اإلثارةاجبان متردد ال يقبل املغامرة، كما ميكن أن يكون أكثرا استقباال وتقبال للمحيط املثري 
هلا تأثري على االقتراب أو االبتعاد من مكان اخلدمة وهذا ما ) املرئية وغري املرئية(فاحمليط املادي مبثرياته 

تؤكده العديد من األحباث، كما هلا تأثري على سلوكيات الفرد اجتاه مكان اخلدمة، وهذا ما سوف حناول 
بعد الفرضيات املستنبطة من منوذج حبثنا واملستنبط هو األخري  دراسته وتقدميه من خالل تأكيد صحة أو خطأ

من أعمال ومناذج لباحثني كبار يف جمال تأثري احمليط املادي  ومناخه الداخلي على سلوكيات الفرد 
 ).الزبائن/العمال(
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  :مةمقد
معها الزبون تعامل العديد من األحباث قدمت يف جمال التسويق وخاصة يف إطار السلع امللموسة وكيفية 

جمال اخلدمات  دراسة  إلّا أنّ القليل منها من تطرق إىل ،و كيف قد تؤثر يف ردات فعله ومواقفه املشكلة
  .على جودة هذه اخلدمة ) املادية، الغري مادي و البشرية(اخلدمياحمليط إىل مفهوم تأثري  وبالضبط

هذه حيث أن ،فمن بني هذه األحباث من تطرق إىل دراسة احمليط اخلدمي بشكل جزئي أو بشكل كلي
 ؛Surprenant and Churchill (1982) ؛Bigne et al ؛Anderson et al (1994)األحباث 

(1992) Taylor and Cronin(2000) ؛ Cronin and al(1997) ؛ De Ruyter et al؛  Ekinci 

  Oh.1 (1996) ؛Lorens (1996)؛ Fornell et al (1996)  ؛(2004)
هلا من تأثري تؤكّد على قوة العالقة ما بني تلك املتغيرات الوسيطة واليت يعطيها األمهية كلّ الباحثني ملا 

على تشكّل سلوك الوفاء كنتيجة ائية حيث أنّ العديد من الدراسات أكّدت على قوة وأمهية اجلودة كعنصر 
  فعال إلقناع وتثبيت للزبون وخلق متغير وسيط آخر عند املستهلك سواء كان عاطفي أو سلوكي

(O’Neil,1992); (Taylor, Cronin,1992); (Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1985)2   
I. األخرىاحمليط املادي و املتغريات  خمتلف العالقات ما بني املتغريات:   

I -1.عالقة احمليط اخلدمي  باجلودة املدركة:  
إن طبيعة اخلدمة وما مييزها من خصائص يفرض على املؤسسة التركيز أكثر على ما هو ملموس ومن 
شأنه أن يشكل قيمة معنوية عند املستهلك فعدم ملموسية اخلدمة تفرض على املستهلك اللجوء إىل ما هو 

ه إىل حماولة مجع تلك ملموس لبناء تقييمه من جهة وبناء توقعاته حيث أن اخلدمة تنتج بعد شرائها ما يدفع
؛ Repère) ((1972) Olson(املعلومات املتوفرة يف مكان اخلدمة وهذا حسب نظرية استعمال املعامل 

(1962) Cox(3  واليت متثل مؤشرات ودالالت بديلة جلودة املنتوج امللموس حيث إن هذه الدالالت مقسمة
حجمه، شكله، أما اخلارجية فهي خاصة : فأما الداخلية فتتمثل يف صفات املنتج. إىل نوعني باطنية وخارجية

 (1988) ؛Wolinski(1983)(العالمة  ،السعر :باملنتوج يف حد ذاته أو باإلشارات املستعملة يف جمال التسويق

Zeithaml؛ Rao  (1988) و Monroe؛ Dodds et al (1991)؛ Lee  (1996)و Lou ( فعملية

                                                           
1
Gongalez. M.E.A, Comesana.L.R, Fraiz Brea, J, A «Assessing tourist behavioral Intentions through perceived 

service quality and customer satisfaction » journal of Business Research 60 (2007) 153160. 
2
Kristen A.RiscintoKozub, « The effects of service recovery satisfaction on customer loyalty and Future 

Behavioral intentions: An exploratory study in the luxury hotel industry » Auburn, AlbamaMayio, 2008. 
3
Cohen, M. D., March, J. G. et Olsen, J. P. (1972), "A Garbage Can Model of Organizational Choice", 

Administrative Science Quarterly, Vol. 17, n° 1, pp.125. 
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البحث عن املعلومات يف جمال السلع امللموسة ليس بالشاق أو املتعب عند املستهلك أما يف جمال اخلدمات فما 
فالعديد من الباحثني ) Zeithaml,1981(ميكن إجياده من مؤثرات حنو السعر وجتهيزات خاصة مبحيط اخلدمة 

 و Baker؛ al (1992)و Ward(  كمؤشر للجودة )service scape(والكتاب يلجؤون إىل احمليط اخلدمي 

(1998), al؛ Aubert Gamet  وCova (1999)؛  Baker  (2002)و al ( حيث يربرون هذا بعدم
ملموسية اخلدمة املقدمة وأن أول ما يغرز صورة املؤسسة ويقوي صورا يف ذهن املستهلك هو كل شيء 

يقارن احمليط اخلدمي أو احمليط امللموس ) al )1992و Wardإن الباحثني  .ملموس له صلة مباشرة باملؤسسة
يف  االنتظاراتيف جمال اخلدمة بغالف السلعة، فالبدائل امللموسة من شأا أن تساعد يف خلق تلك التوقعات 

أن  1ففي العديد من احلاالت فإن املستهلك يدخل يف اتصال مباشر مع احمليط اخلدمي حىت قبل ،ذهن املستهلك
إن األحباث املقدمة يف جمال أثر احمليط اخلدمي . يتحصل على اخلدمة األساسية أو أخذ القرار الرئيسي للشراء

 اإلضاءةعلى إدراك اجلودة تعترب قليلة مقارنة بتلك املقدمة بشأن عنصر من عناصر احمليط مثل األلوان، 
)Bellizzi (1983)وal ؛Crowley (1993) ؛Areni (1994)وKim ( ةحتياملوسيقى الت)1996, 

1982, Milliman1989 ؛, Schindler, Holbrook؛ Areni 1993و Kim؛Harrington  1996و, 

1994, capella؛ Hui 1997و , al؛ Yalch 2000و, Spangenberg(2  أو الروائح)Mitchell 
 اخلدمي على اجلودة املدركةواليت أجريت يف جمال التجارة بالتجزئة يف دراستهم ألثر احمليط ) al ,1995و

)Reimer 2004و, Kuehn(  يؤكدون على أن تلك العناصر املقدمة من طرفParasuraman و al 

الفندقة حيث  امللموسة وغري امللموسة تؤثر مباشرة على جودة اخلدمة املدركة وهذا يف جمال البنك و )1994(
وإمنا مؤثر حقيقي على  Kuehn )2004(3و Reinaأن احمليط ليس فقط مؤشر للجودة حسب الباحثني 

فالزبائن يعتمدون يف تقييمهم على تلك العناصر أو الفجوات املقدمة يف . تطور البعد امللموس وسلوك الزبون
  .باإلضافة إىل ما ميكن أن حيتويه املكان) Parasuraman )1994منوذج 

   

                                                           
1
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I -2. 1:والعاطفة اخلدمي احمليط  
إن العديد من االهتمامات واألحباث موجهة لدراسة أثر احمليط املادي على نفسية اإلنسان وسلوكياته 

 Milliman و Turley؛ Rossitier (1982)و  Donovan(وهذا يف إطار العديد من ااالت واخلدمات 

رد تكون ذات طابع إن األحباث والكتابات يف هذا اال تؤكد على أن ردات الفعل اخلاصة بالف (2000)
 Turley؛ Rossiter(1982)و Hedovic ،Donovanعاطفي أكثر منه معريف وخاصة يف املواضع املتعبة 

مثل اخلدمات الفندقية، املطاعم، الصحة واليت تعتمد على عنصر العاطفة كعامل Milliman  (2000) و
 ,1994و Wakefield ؛Tai 2001و  Chan, Tang ؛Raajpoot ,2002 ؛Lim ,2004(أساسي 

Blodgett (ة يتطلب أكثر من عنصر اجلودة  يإن استهالك اخلدمات املتع)مثال تقدمي وجبة بطريقة سريعة (
يرضي الزبون ويقلل من توتره وغضبه كونه مل يتم االهتمام به أو كونه أحس أنه مت إمهاله من طرف  فسو

ن ويتابعون االستهالك املتعي هو احلصول على التجربة من أهم األسباب اليت جتعل املستهلكني يبحثو. املؤسسة
يشريان  )Pratt ,1980و  Blodgett) (Russell ,1999و  Wakefield(العاطفية مثل املتعة، اللذة واإلثارة 

يف اخلدمة املتعبة يعتربان كجزء أساسي ) مثري أو غري مثري(أو شعوره ) سعيد أو غري سعيد(إىل أن درجة املتعة 
  .الرضى وكذلك السلوكلتحديد 

املطعم، فإن هؤالء يقومون بالسباحة : عند دخول املستهلكني إىل قاعة اخلدمة، على سبيل املثال
مبا يف شأنه أن يؤثر على مواقفهم وأحاسيسهم وخاصة إذا ) بالوعي أو الالوعي(بأبصارهم يف حمتويات القاعة 

)  اخل...كفترة األندلس أو احلضارة اليابانية(نة كان هذا احمليط يعكس صورة معينة من زمن أو فترة معي
)Berry Baker  1988و Parasuraman(  كما أن عاطفة الزبون ميكن أن تتأثر بطبيعة األلوان املتواجدة يف

 Hite و Bellizzi(القاعة واليت قد تؤثر على مزاج الزبون فالدراسات أثبتت أن األلوان تؤثر على املزاج 

 )Mikelides ,1990؛ Dahl, Yi, Chattopadhyay, Gorm ,1997 ؛Crowley ,1993 ؛ 1992
الصور، الصباغة، الورد والزينة اجلدارية ميكن أن تستعمل  ،كما أنه وحسب الكاتب إن األثاث املتواجد
عند الزبون أما من ناحية اإلضاءة فهي األخرى ) اإلثارة ،اللذة(لتحسني اجلودة املدركة وكذلك خلق عاطفة 

                                                           
1
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 Petherbridge, Hopkinson(لعب دور مثري أساسي يف التأثري على العاطفة هذا ما أظهرته دراسات ت

  .Eakin(1 (1993)و Kurtich؛ )Venkatramaiah )1974 و Kumari؛ Longmore (1996)و

حيث أن اإلضاءة الضعيفة أو املتوسطة ختلق نوع من الراحة والعكس صحيح، كما أا تؤثر على 
غري مرئية التؤثر على األحاسيس  و املكانية كذلك إن املتغريات اجلوية ) اإلثارة(زيولوجية للفرد يالفالتغريات 

) (Bake,1987) اإلضاءة، الرائحة، املوسيقى، احلرارة(للزبون سواء بطريقة واعية أو غري واعية فهي تشمل 

واليت تؤثر على ردات الفعل اخلاصة بالزبون سواء من ناحية نسبة الشراء أو التأثري على نية الشراء أو خلق 
 ,1986 ؛Wiatz ,2001و  Mattila ؛Kim 1993و Areni(الرضى إجيابيات عاطفية مؤثرة يف مستوى 

Milliman ) (Baker  1992و Al ؛Nord 1988 و, Hargreaves 2003؛, Oaks (الرائحة  حيث أن
  ).Ellen , 1977و  Hirsh Bone( .الطيبة من شأا أن تؤثر على املزاج العاطفة

I -3.  الرضى واخلدمي احمليط:  
استنادا إىل كل األحباث املتقدمة فيما خيص العاطفة واليت يؤوهلا الباحثني إىل نوع من نتائج احتكاك 

عن تفاعل بني مثري وفرد معني فإن رضى املستهلك هو الزبون سواء باملنتج أو اخلدمة وهذا باعتبارها ناجتة 
سواء عن طريق . حتقيق لرغبات وتوقعات خيططها الفرد يف ذهنه أو خياله حماوال حتقيقها وتطبيقها يف الواقع

تطابق ما مت مجعه من معلومات مع ماهو (أو عن طريق االجتاه املعريف ) ابتهاج، سرور ،إثارة(االجتاه العاطفي 
األلوان،  ،في احمليط اخلدمايت يوجد نوعني من املثريات واملعلومات فاملثريات ميكن أن تكمن يف اإلضاءةف) حمقق

  )األثاث، ترتيب الطاوالت، األثاث املستعمل(أما املعلومات فتتمثل يف . اخل...الرائحة، املوسيقى
 Hubertو Oliver )1980-1981( ،Bitner )1990( ،Bitnerمثل  2إن العديد من الباحثني: أوال

)1994( ،Bolton وDrew )1991( ،Carman )1990( ،Parasuraman وal )1988 ( يعتربون الرضى
 1989(3( alو  woodside ،)Taylor ،Cronin )1992كسابقة للجودة، على عكسهم جند أن الباحثني 

 Drewو  Boltonا بينهما أثبتوا أن اجلودة هي سابقة للرضى أما آخرين فأثبتوا أن املفهومني يتأثران فيم

)1994.(  
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تعزيز يف حيط املادي للخدمة أثر كبري للميؤكدان على أن  Bitner )1982(1و  Boomsإن الباحثني 
كما أن األحباث .من جهة أخرىوكذلك على رضى الزبون من جهة املؤسسة وإلعادة موقعة املؤسسة  ة صور

 Havall(؛)Bitner ،1990 ،1992(أظهرت أن احمليط املادي يؤثر على رضى املستهلك اجتاه اخلدمة املقدمة 

 Bitner(. ، كما أن الزبائن يعتمدون على احمليط املادي كمؤشر لتقييم مستوى رضى اخلدمة)al، 1990و 

كما أن بعض األحباث يف جمال علم النفس  البيئي أظهرت أن احمليط املادي يؤثر ) Chang ،2000 ؛1992
 Altmanو Stokols ؛Holahan ,1986(؛ )Gilbert 1989و  Darley(على رضى املستهلك 

1987(،)2000, Chang ( التصميم اخلاص واملميز يؤثر على رضى املستهلك)1986, Andrus ؛Jang  و

Nankung 2009؛ Vilnai – Yavetz وRafachi 2006 ( إن املستهلك الذي جيد تصميم مجايل يف جمال
  .حميط اخلدمة سوف يكون أكثر رضا إذا كان احمليط مرضي لرغباته وتوقعاته

يؤكدون مجيعهم  Blodgett (1999)و Wakefieldوكذلك  Nankung (2009)و Jangكما أن 
  .2تؤثر إجيابا على رضى املستهلك) احمليط املادي(للمكان على أن اإلدراك اإلجيايب للمكونات اجلمالية واجلوية 

I -4. عالقة احمليط بالوفاء:  
 Turley،Milliman(إن احمليط املادي للخدمة ميكنه أن حيقق تأثري قوي على سلوك املستهلك وموقفه 

 2000(3.  
شراء (أقروا أن وفاء املستهلك مكون من بعدين بعد سلوكي  )Basu ,1994و Dick(إن الباحثني 

إال أن الباحثني ورجال التسويق ) تعلق باملنتج أو بعالمة معينة(وبعد موقفي ) متكرر ملنتج أو زيارات متكررة
 يستعملون يف دراستهم وأحباثهم البعد السلوكي وهذا لكون هذا البعد سهل القياس والدراسة فإن احمليط املادي

ما جيعل املستهلك . الفرع، واإلقبال ،اإلثارة ،مبا حيويه من إشارات ورموز بإمكانه أن يضفي جو من املالئمة
 )Belk ,1988(يطور مع الوقت نوع من االنتماء كما ميكن أن يؤدي به إىل اعتبار أن املكان هو جزء منه 

للباحثني  SORوهذا ما يدعمه منوذج هذا ما يسمح بتطوير سلوك الرغبة يف العودة  مستقبال دون تردد 
Mehrabian  وRussell )1973(  كما أن)Turley وMilliman  (2000) يؤكدان على أن للمحيط

الكبري أو العودة املستقبلية وهذا لن  اإلنفاقأو  ،من حيث البقاء ملدة أطول ؛أثر مباشر على سلوك املستهلك
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يكون مباشر ولكن سلوك املستهلك املستقبلي يوحي إىل أنه قد وجد ما كان يبحث عنه من إثارة أو راحة أو 
 Donovan ،Rossitier؛ Hite 1992و Bellizzi؛ Rossitier ,1982و Donovan(حىت متعة 

Marcoolym 1994و, Nesdale؛ Hui ،Dube وChebat 1997 ،Sherman ،Mathur و Smith 

  .)Greuxal 1992و  Baker ،Leuy(كما أنه ينفق الكثري من املال ) 1997

فاحمليط املادي من شأنه أن حيث الزبون على تكييف سلوكه والعودة املستقبلية دون تردد وهذا استنادا 
 فاحمليط املادي له عالقة مباشرة وإجيابية. لتلك التجربة اخلدماتية اليت عاشها وكوا أثرت يف موقفه وأحكامه

 1)كما يسميه البعض العودة(سلوك الوفاء 

I -5. العاطفةسلوك  و املدركة  اجلودة:  
املطاعم،  ة مثل الفندقة وم والسيما يف دراسة اخلدمات املتعيإن التركيز على دراسة العاطفة يعترب مه

جتربة توصلوا إىل أن العاطفة الناجتة عند الفرد خالل ) Mattila )2005و Dumanحيث إن الباحثني 
قاموا باختبار أثر ) Kao et al )2008أما الباحثني  .2خدماتية معينة مهمة جدا لتحديد القيمة املدركة للخدمة

 حتققأربعة أنواع من عوامل اجلودة التجريبية كعوامل لتحديد الرضى فتبني هلم أن املستهلك يكون مرتاح إذا 
  .3هالرضى املتحصل علي ترابط ما بني العاطفة املدركة و

كما أنه ميكن االعتراف بأن التجربة االستهالكية املعاشة واملخلوقة من طرف احمليط يف إطار تلك 
 Ritchieو Otto  ؛Nash 2002و Barsky(ة من شأا أن ختلق إحساس مجيل وشعور جيد ياخلدمات املتع

قام بكتابة أن التجربة ختلق عندما يكون لدى  )1999( Vajicو Guptaأما ) Ryan 1999 ؛1996
املستهلك إحساس إجيايب أو معرفة مكتسبة أو كليهما مع بعض وهذا كنتيجة لتفاعله مع خمتلف العناصر 

  .4املتواجد يف حميط املادي للخدمة
ة يف جمال إن عملية بناء احمليط املادي مرتبطة بإدراكات الفرد ملختلف املكونات املتواجد :ففي األدبيات

فهي تقر أن بناء احمليط ) 1992( Bitnerأما  )Heide , 1987و Troye ؛al ,2005و  Hansen(اخلدمة 
  .املادي للخدمة يعترب شيء فائق األمهية كون اخلدمة تنتج وتستهلك يف آن واحد
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 احمليطية ية وإن التجربة اخلدماتية املعاشة من طرف املستهلك مبنية على أساس جمموعة من العوامل املتع
واليت من املفترض أن تتماشى مع رغبات املستهلك وتوقعاته، حبيث يكون هلا تأثري ) املتواجدة يف عني املكان(

  .إجيايب وفعال على العاطفة اليت يبديها الفرد
  :إن جودة يف جمال اخلدمات ميكن تقسيمها إىل ثالثة أبعاد

اجلوانب الكمية للخدمة، مبعىن اجلوانب اليت ميكن التعبري واليت تشري إىل ) اجلودة الفنية(البعد الفين   - أ
 ).رد فعل معريف(عنها بشكل كمي 

فهي تشري إىل الكيفية اليت تتم فيها عملية نقل اجلودة الفنية إىل ) اجلودة الوظيفية( البعد الوظيفي   - ب
 ).رد فعل عاطفي(واالجتماعي  ومتثل ذلك التفاعل النفسي ،الفرد املستفيد من اخلدمة

وهي ذلك احمليط الذي تؤدي فيه اخلدمة وكذا كل ما له عالقة بإجناح ) اجلودة املادية(البعد املادي   - ت
 ).أثاث، هندسة معمارية، ديكور، موسيقى، ألوان ،ألوان(اخلدمة 

من احلرب، خاصة عندما نتكلم عن منوذج القياس املسمى  كثريإن جودة اخلدمات أسالت ال
)Servqual (أو )Servperf) (Parasuraman و al 1988(1  أما الثاين فهو خاص بـ(Cronin et 

Taylor,1992)  م املستهلك من خالله اخلدمةفجودة اخلدمة هي حجر األساس الذي يقي)Lewis 

هذا التقييم من شأنه أن خيلق عاطفة إجيابية أو عاطفة سلبية من شأا أن تؤثر على سلوك  ،Booms (1983)و
  .2الرضى املدرك

فمن املعتقد أن إدراك اجلودة اخلدماتية هي نتيجة من مقارنة ما بني ما يتوقعه املستهلك وما حيصل عليه 
هي إال نتيجة ما يدركه املستهلك نتيجة  فالعاطفة ما) al 1996و  Asubarteng(من خالل التجربة اخلدماتية 

فعدم جودة اإلضاءة سوف  انطباعاته احتكاكه بالعوامل املكونة للمحيط واليت هلا أثر مباشر يف سلوكياته و
أما رداءة األثاث أو . يؤثر على اإلجيابية العاطفية للمستهلك سواء من حيث الكآبة والغمة أو حىت القلق

  .ستهلك ردات فعل سلبية مبينة على ما مت مجعه من معلومات ومناظر لذلك احمليطالديكور سوف تثري عند امل
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إن اإلدراك اإلجيايب جلودة اخلدمة تؤدي إىل حتقيق رضى املستهلك واليت بدورها تؤدي إىل حتقيق سلوك 
فسلوك الرضى . Thorpe (1 ,2000و  Shephred, Dabholkar؛ O’cass ,2010و  Carlson(إجيايب 

عبارة عن جمموعة من التوقعات والتطابقات اليت تسبقها جمموعة من العواطف واملشاعر اإلجيابية واليت يء هو 
للمستهلك الراحة النفسية والناجتة عن احتكاكه باحمليط املادي وبالضبط جبودة احمليط املادي فمن املستحيل أن 

 .تكون اجلودة رديئة وتكون اإلجيابية العاطفية موجبة

I -6.  زبونالرضى لالعاطفة كسابقه:  
 )Oliver,1997(إنّ املستهلك غالبا ما يطور موقف نتيجة استهالك أو احلصول على جتربة معينة 

يصف هذا املوقف املشكل على أنه قبول أو عدم قبول للمنتج أو اخلدمة، كما أنه يثري إىل أن هذا املوقف 
مرتبط بشكل قوي مع نية الزبون املستقبلية يف التزام اجتاه اخلدمة أو السلعة مع استعمال لكلمات إجيابية 

)Wordof Mouthe(2  دد إنيف هذا الص)Oliver,1997(  يدافع عن نية السلوك) إعادة الشراء، كلمة من
ية إعادة ن، العديد من الدراسات املبكرة والسابقة اعتربت 3على أا بداية احتمال لاللتزام السلوكي) الفم، النية

 Jarvis ؛ Kyner, 1973 و  Jacoby ؛Day ,1969(الشراء على أا نقطة أساسية يف قلب الوفاء 

وعليه فإنه من الصحيح اعتبار نية إعادة الشراء هي جزء مهم من املوقف  أو من بناء  )wilcox ،1977و
  .وتشكل السلوك املستقبلي القريب عند الزبون

كما جيب اإلشارة إىل أنه من الصحيح اعتبار نية إعادة الشراء كجزء أساس من ميزات املوقف املشكل 
الوالء (يث ال ميكن اعتباره أو وصفه باملوقف اإلجيايب الذي ينتج عنه لدى الزبون أو من السلوك املبين ح

ألن املستهلك يف العديد من احلاالت قد يقوم بالتزام يف عمليات تكرارية يف سلوكيات شرائه وهذا ) والوفاء
  .Jones(4,1998 ؛Guiltinan,1989(عندما يكون بسيكولوجيا غري مرتبط 
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اليت يبىن عليها هذا التعريف إال أن  من حيث تلك املعايريإنّ تعريف الرضى خيتلف يف معظم األحباث 
و  Back(معظمها متفق على أن العنصر املهم واملؤسس لرضى املستهلك هو تقييم النظام اخلدمي أو املسار 

2003, Parks1990 ؛,Yi(1.  
لى أنه حكم تقييمي ملتوقّعات ما قبل الشراء يعرف رضى املستهلك ع) Day )1984كما أن الباحث 

  .واملتحصل عليها من اختيار معين
يعرف الرضى على أنه تقييم شامل ألداء معين مبين على أساس ) Hubbert )1994و  Bitnerأما

  .2جتربة متوقّعة من طرق املورد
فهو حيدد الرضى على أنه تقييم ما بعد الشراء لسلعة أو خدمة مع ما كان متوقّع  )Kotler )1991أما 

  .3أو منتظر
ما جيعل الرضى عبارة عن نظام تقييمي للفرق املدرك ما بني االنتظارات والتجربة احلقيقية املعاشة نتيجة 

  .االستهالك
لك العالقة اإلجيابية ما بني رضى كما أنّ العديد من الدراسات يف جمال رضى املستهلك أظهرت ت

 1992 وCronin ؛Sullivan, Anderson,1993(الزبون ونية الشراء وخاصة يف جمال اخلدمات 

Taylor ؛ Getty  1994و, Thompson؛ Kivela 1999 و al؛ Soderlund 2005 و Hoffman؛ 

Zeithaml1996و al(4.  
البنوك، التنظيف السريع، أظهرت أنّ رضى املستهلك له أثر  ،كقاعات الرياضة ،وهذا يف جمال اخلدمات

  .شرائه سلوك كبري على
Anderson و Sullivan)1993 (ّم أنضى من  حتقيق تأكّدوا يف إحدى دراسامستوى كبري من الر

  .شأنه أن خيفّض عوامل تغيري املورد أو مقدم اخلدمة ما يزيد من نية الشراء عند الزبائن
من خالل تقييم دور النية كوسيط ما بني ) Ohman )2005و Soderlundيؤكّده الباحثني هذا ما 

  .املطعم إطارالرضى ونية السلوك يف 
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I -6. 1.  ضىسلوكالعاطفة كبداية للر:  
وجود  أقر بعدم) Plutchik )1980لقد متّ تقدمي العديد من التعاريف اخلاصة بالعاطفة إلّا أنّ الباحث  

وخاصة فيما خيص عاطفة االستهالك الناجتة من عملية . تناسق يف هذه التعاريف واليت قمنا بتقدميها فيما سبق
ردات فعل عاطفية شعورية ناجتة بالضبط عند «  واليت تعرف على أا. 1استهالك خدمة أو سلعة ملموسة
، فعاطفة االستهالك )Holbrook 1986و Havlena() جتربة االستهالك(استعمال أو استهالك منتج معني 

ألا ناجتة عن استهالك خدمة أو منتوج معني فهي هلا ميزات متشاة وغري متشاة مع مفهوم العام للعاطفة 
متعددة األقطاب  - أن العاطفة ميكن أن تكون  كما )Phillips 1999( أكثر خصوصية وحمدودة وكثيفة

  ).Phillips 1999(هذا ما قد يشعر به الفرد يف إحدى اللّعب يف ساحات املترتّه ) هيجان - متعة –خوف (

العديد من الباحثني أكّدوا على أمهية عاطفة االستهالك يف تكوين الرضى وهذا يف عدة ميادين 
)Edvard  1994و, Aurier 1993؛, Oliver 1987؛, Westbrook(2 حيث أن الباحثWestbrook 

من عملية استهالك على رضى مع انتظار تأكيد  ومن خالل مقاربة امرببقية قام بدراسة العاطفة الناجتة )1987(
حيث تبين له بعدين من العاطفة املوجبة والسالبة واليت تؤثر على شكل وتأكيد  .أو عدم تأكيد االعتقادات

  .املعتقدات
تأكيد التوقع وخمتلف أبعاد للعاطفة السالبة أو املوجبة حيث أن النتائج الدراسية تؤكد على أن أثر عدم 

أن ) Aurier )1994و  Evrardيف جمال السيارات وهذا ما بينه الباحثني . تؤثر على مستوى الرضى الكلي
  .لكل من العاطفة املوجبة والعاطفة السالبة عالقة بالرضى بشكل مستقلّ عن بعضهما

  Liljander ؛Retour ,2007وHan ؛Menon ,2000و Dubé(وهذا ما يؤكّده الباحثني 

هذه . على أمهية بعدي العاطفة يف شكل الرضى )oliver ,1991و Westbrook ؛E. Strandvik 1997و
الدراسات فرضت االنتقال من البعد املعريف للرضى إىل ذلك البعد املعريف والعاطفي للرضى واليت تدخل يف 

  .3إطار تشكل إجابة أو سلوك الرضى
إن بعض الدراسات تؤكّد على أمهية استعمال البعدين اإلجيايب والسليب الناجتني من التجربة العاطفية 
دف الفهم األدق واألصح لسلوكي الرضى والعاطفة وتلك العالقة املتواجدة بينهما وهذا ما يؤكّده الباحث 
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Izard )1977 (سويق اعتمدت يفات التحتليل السلوك العاطفي على تلك العناصر  العديد من األحباث يف أدبي
 Westbrookفالباحثني . املختلفة التقنية املشكلة لالستهالك العاطفي من خالل إظهار تشكل الرضى

ومن خالل منوذجهم اخلاص باإلجابة العاطفية وأثرها على التقييم العاطفي أظهروا تواجد ) Oliver )1991و
  .1ة العاطفية وأن تقييم الرضى مرتبط مبختلف هذه التجارب العاطفيةالعديد من النماذج اخلاصة بالتجرب

على أن هناك العديد من املكونات الداخلة يف  Menon )2000(2و Dubeهذا ما أكّده الباحثني 
حيث استعانوا يف تفسري هذه العالقة . تشكيل التجربة العاطفية واملؤثرة بشكل مباشر ومتنوع يف سلوك الرضى
والذين يقابلهما يف العاطفة اإلجياب  ببعدين للعاطفة والداخلني يف تشكل الرضى ومها التأكيد أو عدم التأكيد

نّ رضى ما بعد الشراء ميكن أن حيدد من خالل تلك اإلجيابيات العاطفية املسبقة وكذلك أثرها على إ. والسلب
 Dube et). النظام العاطفي احلايل وبالتايل على احلالة النفسية ومنه على السوابق الشخصية لتشكّل الرضى

Menon,2000)   

من خالل دراسة جمال الفندقة من خالل دراسة  )Retour )2007و Hanوكذلك هذا ما بينته أعمال 
عالقة االستهالك العاطفي وعالقته برضى املستهلك حيث أظهروا أن هنالك ست أبعاد من سبعة اليت متّ 
حتديدها هلا عالقة وطيدة بالرضى والعديد من أنواع العاطفة االستهالكية يف العديد من املستويات هلا عالقة 

تصنيف ملختلف أنواع العاطفة االستهالكية يسمح من فهم كيف ميكن للتجربة البرضى املستهلك إن هذا 
  .العاطفية أن تساهم يف تشكل الرضى، وخاصة يف جمال اخلدمات

فالعديد من الدراسات أظهرت العالقة الوسيطة واملهمة لرضى املستهلك يف تلك العالقة عاطفة 
يؤكّد على أمهية  Phillipsحيث أن  )Retour 2007و Han ؛Phillips 1991( االستهالك وفيه السلوك

  ).جودة املنتج، التأكيد، العاطفة االستهالكية ونية إعادة الشراء(الرضى كعنصر وسيط ما بني العناصر السابقة 

I -7 .بالوفاء بسلوك عالقة الرضى:  
احلرب، فمنهم من أقر ذه العالقة ضى والوفاء أسال الكثري من عن العالقة املوجودة ما بني الر إن التكلّم

  .ومنهم من نفى هذه العالقة حبجة تواجد متغيرات معدلة من شأا أن تدخل يف عملية تشكل الوفاء
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ما دام الوفاء هو سلوك . إال أن أغلبية النظريات تؤكّد على وجود عالقة وطيدة ما بني الرضى والوفاء
فالزبون الراضي عن أداء . عليه صولا هو منتظر مع ما مت احلشرائي مكرر مبين على أساس قناعة وتطابق مل

  .العميل أو السلعة سوف يكون له موقف إجيايب أو سلوك إقبال مستقبلي على السلعة أو اخلدمة
 ؛Kasper (1993)و Bloemer فالعديد من األحباث تؤكّد على فعالية الرضى يف تشكل الوفاء

Ngobo (1999) ؛Audrain. P (2003).  

فاملستهلك الويف بدرجات كبرية من الرضى سوف تكون نسبة ميوله للتغير ضعيفة إال أنه هناك أحباث 
كما سبق الذكر أثارت فكرة عدم خطّية العالقة املتواجدة ما بني الرضى والوفاء وهذا من خالل التأكيد على 

فحسب 1اخلطر املدرك، الفرق املدرك ،وجود متغيرات وسيطة من شأا أن تساهم يف هذه العملية كالتضمن
Giering وHomburg )2001(  إن الدراسات اليت اهتمت باختبار املتغريات املعدلة للعالقة)وفاء- رضى (

  .Johnson )1999(2و   Garbarinoوهذا ما يؤكد عليه  
سوف لن ) مرتفع(يؤكّد على املستهلك عند مستوى معين من الرضى ) Ngobo )1999فالباحث 

يبحث عن أي معلومة عن العالقات األخرى املنافسة وبالتايل يؤكد على العالمة أو اخلدمة اليت حققت لديه 
  .ما يعجل مستوى اعتباره للعالمة األخرى ضيق وجد صغري. ذلك املستوى املرتفع من الرضى

ا يؤثر فإن عدم الرضى يؤثّر بدرجة كبرية على نية الشراء أكثر مم )Kim )2000 و Yoonوحسب 
  .وفاء- أي أن هناك عدم متاثل يف العالقة رضى. الرضى على نية الشراء

حيث أن العالقة اليت تربط الرضى بالوفاء تبقى دائما حتري الباحثني وتعجل من نتائجهم جزئية، أي ال 
بني الرضى ففي جمال اخلدمات مت تقدمي عالقة إجيابية ما . تتماشى مع كل القطاعات وااالت وحىت عرب الزمن

 Fornell(والوفاء من بني هذه األحباث اليت أكّدت على تلك العالقة املوجبة واملباشرة للرضى بالوفاء جند 

؛ Gwinner 2000و Gremler؛ Bavent ,1994و Taylor؛ Swan ,1989و  Oliver؛ 1992

Guenzi 2004و, Pellani ؛Butcher  2001و, al ؛Brady 2001و Robertson(3.  
فالعالقة اخلطية املتواجدة ما بني الرضى كونه كسابقة للوفاء يتطلب دراسة مكثفة حسب الزمن 

  .واملكان، دون إمهال طبيعة املنتج
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II.  األخرىخمتلف العالقات ما بني طاقم اخلدمة  و املتغريات:   

II 1.  يعين إثارة لشيء غري ملموس من شأنه أن يقوم  ،اخلدمة :املدركة اجلودةب الطاقم اخلدميعالقة
على عناصر حميط به لتعزيز ملموسيته وجعله أكثر فاعلية وحقيقية يف ذهن الزبون، حيث يعترب طاقم اخلدمة 

والزبون املقبل على هذه اخلدمة، حيث إن الزبون يستعني يف  املطعمأول نقطة تواصل ما بني املؤسسة اخلدماتية 
ما يتحصل عليه من معاملة وخدمة مقدمة من طرف العميل املقدم للخدمة والذي يعترب احملقق  بناء تقييمه على

  . األساسي للخدمة
سواء مع املؤسسة أو مع  Wilson 1995(1( عالقتيه إستراتيجيةفالزبون يعترب نقطة االنطالق لتشكيل 

مقدم اخلدمة، فقبول الزبون للعميل املقدم للخدمة يعين توقع نسبة جناح كبرية لتحقيق هذه اخلدمة من جهة 
وكذلك خلق عالقة صداقة مع هذا العميل من جهة أخرى، ما يكسي هذا التفاعل نوع من الود واجلودة وهدا 

 البسيكولوجيوالذين يؤكدان على أمهية البعد  )Kakkar )1976 و Lutz ما يؤكده العديد من الباحثني 
  .2حلالة التفاعل ما بني الطرفني والذي يشكل يف حد ذاته بعد اجلودة اخلدماتية املدركة من طرف الزبون

يف العديد من الدراسات التسويقية وتلك املتعلقة بسلوك املستهلك  مت إظهار أن لدرجة إدراك الزبون 
 al وTosun (يل املقدم للخدمة أثر كبري يف تقييم التجربة املعاشة، وكذلك تأكيد جودة اخلدمة لسلوك العم

2007 ،wall  وBerry 2007(3  كما أنه هناك دراسات أظهرت أن سلوك الطاقم املقدم للخدمة هو العامل
األساسي احملدد للجودة املدركة يف جمال اخلدمات وخاصة من ناحية اخلدمات املرتكزة على األفراد أكثر منه 

، فلسلوك Liang2009(4 و Chang2013 ، Wu و Cheng ،2000 ،Tengو Heung (من املادة 
لخدمة أثر كبري يف تقييم وإدراك اجلودة اخلدماتية سواء من ناحية املظهر أو اللباس أو حىت العميل املقدم ل

  .طريقة الكالم والتعامل واليت تعكس عدة صور لألمان والتفوق يف ذهن الزبون
، Solomon،Surprenant ،Czepiel ،Gutman(إن احلصول على اخلدمة مبين يف األساس حسب 

على التفاعل والتعاون اإلجيايب للزبون مع العميل املقدم للخدمة، فعدم االرتياح النفسي وعدم تطوير ) 1985
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عالقة صداقة ما بني الطرفني قد يؤدي إىل فشل حتقيق ما هو متوقع من طرف الزبون وبالتايل ضعف مستوى 
  .1اجلودة املدرك

اخلدمة، كاحلالقة، الطبيب، كون أن اخلدمة تفتقد فالزبون يلجأ يف بناء تقييمه النهائي للخدمة إىل مقدم 
للطابع امللموس، فالعالقة احلميمية املشكلة ما بني الطرفني، ظهور بعد األمان والثقة، والتعامل اإلنساين للعميل 

من شأنه أن يدعم ويعزز مستوى اجلودة املدرك من طرف ) التوجه اإلنساين ال التوجه الزبائين(مع الزبون 
  .2الزبون

فسهولة التعاون واالنسجام يف حتقيق اخلدمة الذي يظهره الزبون من جهة وكذلك الود واالحترام املقدم 
من طرف العميل املقدم للخدمة وخاصة يف اخلدمات املبنية على التفاعالت الشخصية من شأا امن تؤثر بدرجة 

دراسات املقدمة من طرف كبرية على إدراك اجلودة وتقييمها من طرف الزبون، فمن خالل إحدى ال
Keaveney )1998( فأما األول غياب : أن من أهم املسببات املؤدية لتغيري املؤسسة اخلدماتية هناك سببني

أو ضعف اخلدمات القاعدية، وأما الثاين هو قلة االعتبار والتقييم، عدم االحترام، غيبا املرونة، والتفاعل عند 
عدم الكفاءة أو عجز العميل املقدم للخدمة سواء مت إدراكه بطريقة  العميل املقدم للخدمة، كما ميكن ذكر

من طرف الزبون، أي ما جيعله يركز بقوة على التقييم االجتماعي واالهتمام التفاعلي يف 3مرئية أو حسية 
  .احلصول على اخلدمة ما جيعل منهم كمعيار أساسي لتقييم وإدراك اجلودة

II 2.  املعاشة يف إطار تلك تجربته االستهالكية للزبون ا تقييم  إن :ىرضبال طاقم اخلدمة عالقة
استنادا ملستويات اإلدراك املتحصل عليها والناجتة من تفاعله مع طاقم اخلدمة،  يكون دمة املتحصل عليهااخل

 ،al2007 و Tosum(فإدراك سلوك طاقم اخلدمة من طرف الزبون يعترب مهما يف حتقيق تلك التجربة املعاشة 

Wall وBerry 2007(4.  
إن العديد من األحباث تؤكد على أن سلوك طاقم اخلدمة يعترب عنصرا مهما يف تشكيل سلوك الرضا 

، Chang 2013وCheng ،2000،  Tengو Heung (عند الزبون وحتديد مستويات الرضا بشكل خاص 

Wu وLiang2009 ( فالرضا يعرف يف بعض األدبيات على أنه حالة عاطفة ذاتية ناجتة عن جتربة معاشه من

                                                           
1
 Angelo Giardini , Michael Frese “Affective complementarity in service encounters” 

2
Michael R.Solomon, Carol Surprenant, John A. Czepiel, &Evelyn G. Gutman ,”A Role theory perspective on 

dyadic interactions: the service encounter. Journal of Marketing Vol. 49 (Winter 1985),99 111. 
3
Yues Cinotti, «  Proposition d’un Typologie des Rencontres vices », 2eme journée du Marketing Iris «  la 

relation client dans les activités de service. Lyon 15 Mars 2007. 
4
Kamal Gurkan Kuçukergin, Bekir Bora dedeoglu (2014) the importance of employee hospitality and perceived 

perceved  price in the hotel industry, Anatolia: An International journal of Tourism and Hospitality Research, 25: 

2, 254267. 
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، فكلما كانت النتيجة املتحصل عليها متطابقة وتوقعات الزبون كلما كان )Locke,1969(طرف الزبون 
ضا مستوى الرضا مرتفع حيث أن طاقم اخلدمة قد أدى مهمته اخلدماتية على أكمل وجه، فالرضا مل يعد ر

عاطفية للفرد  إجابةأنه واملعرف على  ،Interpersonnelسلعة، ولكن أصبح رضا العالقات الشخصية /زبون
املقدم للخدمة والناجتة عن تقييم تفاعل واحد ما بني الزبون وطاقم املقدم للخدمة، خالل أحد العمليات 

صيحة والتوجيه كلها تعترب مكونات أساسية التسويقية واملبنية على أساس التفاوض، الدفع، التسليم، الكالم، الن
، فالزبون قد يكون راضٍ عن 1لتشكل سلوك الرضا عند الزبون واليت يكون مصدرها الفرد املقدم للخدمة

اخلدمة يف حد ذاا كما أنه قد يكون راضٍ عن مقدم اخلدمة ما جيعله يتأثر يف أغلب األحيان بطبيعة التعامل 
زبون عالقة مقربة / جيعله معيار مهم لتقييم مستوى الرضا، خاصةً إذا كانت تلك العالقة عميل مقدم للخدمة

حىت التفضيلية واليت جتعل الزبون يدرك إحساس حتفيزي وترغييب والذي تشوا تلك التعامالت اخلصوصية و
يكون كسابق أساسي لسلوك الرضا، فطبيعة اخلدمة وإلزامية قرب مقدم اخلدمة من الزبون تعترب معيارا أساسيا 

 Hausman (يف تأثري العميل املقدم للخدمة يف درجة الرضا وطبيعته هذا ما يؤكده العديد من الباحثني 

2003 ،Homburg وal 2009 ،Mchaner 1995، Aggarwal و al2005(2 فاخلدمات ذات الطابع ،
الشخصي بالعالج أو احلالقة فإن طريقة وطبيعة تسليم اخلدمة وموقف وتعامل العميل املقدم للخدمة يؤثر 

  .ويدعم على مستوى الرضا
 Haeckelو Carbone، )لبشريا(و) املادي(فاحلصول على اخلدمة يكون مبنيا يف األساس بعدين 

، فأما العنصر املادي واملتمثل يف ذلك احمليط املرئي وغري املرئي قمنا بتبيني عالقته مع الرضا يف 3)1994(
املبحث السابق، إن التكلم عن العنصر البشري واملسمى من طرف الباحثني يف جمال التسويق بالتفاعالت 

  .املصداقية، الثقة، الود، األمان واليت يكون مصدرها الفرد املقدم للخدمةاالجتماعية املبنية على أساس 

II 3. العاطفةب طاقم اخلدمة عالقة:  
من منا مل يبحث يوما عن حتقيق إثارة أو سعادة من خالل عملية استهالك ملنتج أو حىت من خالل 

فالعاطفة املبحوث عنها قد يكون مصدرها عدة  .احلديث مع شخص معني قد يكون مصدر لألمان والثقة
  . وسائط أمهها تفاعل األفراد فيما بينهم

                                                           
1
Michael W Preis, Salvatoie Divita, Amyksmile, (2003), « Building effective Buyer Seller Dyadic  

relationships », Evaluating Action and outcomes Adriana’s in Business Marketing and purchasing volume 12, 

Emerald Group publishing limited, PP 263358. 
2
Jackie LaiMing Tam (2012), «  the moderating role of perceived risk in loyalty intention: An investigation in a 

service context » ; Marketing intelligence and Planning Vol, 30 iss:1PP3352. 
3
Gruel Cetin, Fusun Istanbule Dincer (2014) influence of customer experience on Loyalty and Wordofmouth 

in hospitality operations, Anatolia: an international journal of Tourism and hospitality Research, 25:2, 181194. 
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، إال أن مفهوم هذه املهارة مرتبط )املهارة(ف املنظمات اخلدماتية هو تقدمي  ما هو أفضل اهدأول أف
ور مهم يف جمال بعنصر واحد يف حقيقة األمر هو طاقم اخلدمة، هلذا السبب فإن العنصر اإلنساين يعترب ذا د

ق االرتياح التام يف ل، فكل املنتجات واخلدمات جيب أن تكون فعالة خلBerry,1987(1(اخلدمات التسويقية 
انسجام  نتيجةاخل، وعلى هذا فإن التجربة املمنوحة من طرف املؤسسة اخلدماتية ما هي إال ...أو املطعمالرحلة 

، إال أنه هناك عنصر أساسي وفعال يف حتقيق اخلدمة الكاملة وهو )Ellis ،1999و Pizan(للمنتج واخلدمة 
عنصر طاقم اخلدمة وما يبديه من سلوكيات وتصرفات يف تقدمي اخلدمة من شأا أن تؤثر بشكل مباشر وغري 

، فسلوك العميل املقدم للخدمة 2009(2( Liangو Wu، )عاطفة الزبون املشكلة(مباشر على نفسية الزبون 
نصر أساسي يعتمد عليه الزبون إلبداء تقييمه، فالزبون يقيم فعالية اإلجيابية خالل التفاعل والتعاون ما يعترب كع

بني الطرفني للحصول على اخلدمة، فالزبون يبحث دائما عن ما يربح ويسعده فهو يدفع املال للحصول على 
ون يف الغالب مصدر كبري لتقاسم السعادة والشعور املمتع، فاخلدمات املرتكزة على العنصر اإلنساين تك

العاطفة : إن التبادل العاطفي ميكن أن ينظر إليه على أنه تبادل ذو بعدين )Weick )1979العاطفة، فحسب 
والذي حيفز الزبون على التفاعل بطريقة كامنة أو ) الفعل(األولية الصادرة من طرف البائع، أو مقدم اخلدمة 

وعليه فإن العميل املقدم للخدمة تكون ردة فعله ) التفاعل(فة املعربة ظاهرة وهذا من أجل متابعة العاط
  .االستمرار على نفس املنوال

فالعميل املقدم للخدمة هو أول نقطة تأثري يف نفسية الزبون من حيث املعاملة والتفاعل سواء تعلق األمر 
تطمئن وختلق االرتياح عند نفسية باالبتسامة أو ااملة أو حىت ربط عالقات صداقة مقربة من شأا أن 

من خالل إدخال بعض التغيري يف  )Holder )1980و Komaki ،Blood الزبون، هذا ما قام به الباحثان
سلوكيات العمال يف جمال املطاعم، حيث أم ركزوا على سلوك واحد وهو كون العامل متعاطف وودي مع 

  .3الزبون
ه على أنه مفضل عن أولئك املتواجدين يف مكان اخلدمة، سواء حيث إن إبداء االهتمام بالزبون وحتسيس

عن طريق تبادل الكلمات الرقيقة أو العبارات التفضيلية سوف يشكل لدى الزبون توجه عاطفي إجيايب سوف 
  .يشعره باالرتياح والتقدير خاصا إن كان أمام أو أمام جمموعة من األصدقاء اجلدد يف مكان اخلدمة

                                                           
1
Kamal Gurkan K, Bekir Bora D ,2014, Op cit. 

2
Kamal Gurkan K, BekirBora D ,2014, Op cit 

3
Yves Cinotti, "Proposition d’un etypologie des rencontres de service"Actes de la 2éme  journée de recherche 
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 Wetgelو consoكما أن االتصال اجلسدي يكون مصدر أساسي للعاطفة حيث إن الباحثني 

 12،4زبون مفادها أن النادلة تتحصل يف املعدل على  114قاموا بدراسة انطالقا من عينة مكونة من  )1984(

فاحة اليد إذا ملست بطريقة خفية ت %16،7من البقشيش إذا مل تلمس الزبون خالل حلظة تقدمي احلساب % 
فالعاطفة اإلجيابية يف أغلب  )Sutton )1987 و Rafaeli(إذا المست ملدة طويلة كتف الزبون % 14,4و

األحيان يف جمال اخلدمات يكون مصدرها التجربة اإلجيابية اليت يتحمل عليها الزبون واليت يكون مصدرها 
  .1للعبة من جهة أخرىاألساسي العامل املقدم للخدمة من جهة واحترام الزبون لقواعد ا

يؤكدون على أن التوجه ) 1998( Wienne و Williams، )Weitz )1982و Saxeأما الباحثني 
العاطفي للزبون يف جمال اخلدمات ال يتأثر فقط باملكونات املادية للمحيط وإمنا يتأثر بالعنصر اإلنساين سواء 

  .2أو جمموعة الزبائن املتواجدين يف نفس املكان مقدم اخلدمة كان 
فالزبون يتأثر ويؤثر يتأثر مبا حييط به ويتأثر مبا يتحصل عليه من معامل وسلوك من طرف العميل القدم 

فهذا األخري يكون مصدر للشعور والعاطفة اإلجيابية من خالل كل احلركات والسلوكيات دون  ،للخدمة
  .اون

 .لطاقم اخلدمة يكون مصدر إجيايب إلدراك العاطفة اإلجيابية اجتاه اخلدمة املتحصل عليهاالتعامل اإلجيايب 
 
 

   

                                                           
1
Yves Cinotti,2007Opcit. 

2
Mark Cross, Thamas G.Brashear, Ed ward E. Rigdon, Danny N (2007), « customer orientation and salesperson 

performance » European journal of Marketing, Vol. 41. ISS. 
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 :امتةاخل
على ضوء ما رأينا يف هذا الفصل، فإن احمليط املادي للخدمة يعترب مرسال موعة من اإلدراكات 

فطبيعة الالملموسية اليت  ،املؤسسة اخلدماتية اجتاهومشكال موعة من السلوكيات املؤثرة يف ردات فعل الزبون 
تتميز ا اخلدمة تفرض على الزبون اللجوء إىل كل ما قد يعزز أحكامه و تقييماته بشأن ما قد حيصل عليه 

  .ويطمئنه يف حال تعامله مع هذه اخلدمة
العاطفة أو  ،ك اجلودةعلى إدرا على قوة العنصرين املادي و البشري يف التأثري أكدوافالعديد من الباحثني 

تقرر  إنخاصة يف جمال اخلدمات املتعية والنفعية و اليت يبحث فيها الفرد عن جتربة استهالكية من شأا الرضى 
  .)املؤسسة اخلدماتية و الزبون( مستقبل و حياة تلك العالقة املشكلة ما بني الطرفني 

املستهلك  مت إظهار أن لدرجة إدراك الزبون يف العديد من الدراسات التسويقية وتلك املتعلقة بسلوك 
 alوTosun (لسلوك العميل املقدم للخدمة أثر كبري يف تقييم التجربة املعاشة، وكذلك تأكيد جودة اخلدمة 

2007 ،wall وBerry 2007(  كما أنه هناك دراسات أظهرت أن سلوك الطاقم املقدم للخدمة هو العامل
األساسي احملدد للجودة املدركة يف جمال اخلدمات وخاصة من ناحية اخلدمات املرتكزة على األفراد أكثر منه 

  .أو احمليط املادي من املادة
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   :مقدمة
اعتمادهم  وسبب تقدمهم و تطورهم ه :ذا تقدم الغرب و تأخر العرب يقولوناعندما نسأل أنفسنا مل

  على التكنولوجيا و العلوم الدقيقة 
يف بالد الغرب اعتمدوا أساسا على العلوم االجتماعية لفهم واقع جمتمعام،  ،و حنن نقول عكس ذلك
مما . أساسا على التناول العلمي و املنهجي ملعاجلة ظواهر احلياة اليوميةرتكز اواستعماهلم للعلوم االجتماعية 

ختاذ احلكم التعسفي هو ليس فقط تسلحهم باملنهجية العامة اردة من اب الباحثني من السقوط يف اخلطأ و نجي
  .1ستعماهلااح أيضا بتقنيات البحث امليداين و أدوات التحكم يف التطبيق و إمنا السال

أن يتصور حبثه بالتفكري يف الوسائل اليت سيستعملها يف كل  ،على الباحث أو الباحثة يف العلم ينبغي"
منهج كيفي أو  اختيارفإن حتديد مشكلة البحث سيؤدي إىل . مرحلة من مراحله، و املقصود هنا هو منهجيته

امليداين أو املنهج  التحقيق ،من أجل تناول موضوعه إىل استعمال التجريب ،كما سيؤدي بالباحث ،كمي
  .2"التارخيي

إن النظر يف إشكالية حبثنا، يفرض علينا التوجه حنو املنهج التجرييب والقائم على إقامة العالقة اليت تربط 
و هذا عن . السبب بالنتيجة بني الظواهر أو املتغريات و اليت ميكن أن تشكل منوذجا سببيا يف خلق سلوك الوفاء

ومدى أثره على املتغريات  اخلدمي أو مسرح اخلدمة ستقل و الذي ميثل يف حالتنا احمليط طريق دراسة املتغري امل
  .التابعة له

حيث سيمكننا من تأكيد ما مجعناه من نظريات و مناذج سواء بطريقة  ،إن هذا الفصل هو أهم الفصول
ناء منوذج عملي يعكس على هذه النماذج و دراستنا مكننا من ب االعتمادن إ. مستقلة أو بطريقة متكاملة

بصورة واضحة هدف هذه الدراسة ما مكننا من استخالص جمموعة من الفرضيات املتواجدة ما بني هذه 
  .املتغريات املشكلة لنموذج البحث املقترح

أسئلة جلميع البيانات  استمارةللقياس و سالملإال أن عملية دراسة هذه اإلشكاليات يفرض علينا تقدمي 
  .ذلك اتمع املستهدفاملعلومات عن و

                                                 
  .5دار القصبة للنشر، ص  2004" منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية تدريبات عملية:" موريس أجنرس -1
  98مرجع سابق، ص . مورسي أجنرس -2
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جمال اخلدمات و بالضبط املطاعم  اختيارتربير سبب  يصف أوهلا . فصلني إىل و عليه قسمنا هذا القسم
أحد دعائم السياحة يف  باعتبارهايف الوقت احلايل و  اأحد النشاطات األكثر شيوع باعتبارها. كإطار للدراسة

  .االراغب يف القيام  البلد
احمليط املادي،طاقم  :لك العبارات املستعملة لقياس املتغريات املستعملة منوذج البحثيقدم تكما أنه 

  .ودة، الرضى، الوفاء، نية التغيرياجل،اخلدمة
مع إظهار تلك العالقة النظرية والعلمية والفرضيات اخلاصة بكل متغري،  اإلشكالياتباإلضافة إىل تلك 

  .قوم بعرض لنموذج البحث املعتمد يف أطروحتنا البحثيةن كما سوف. املتواجدة ما بني هذه املتغريات
 و ما هي تلك هلذا السالمل استنباطناسالمل القياس ومصادر  ( قدم تلك األدوات القياسية ن أخري سوف
 ،فةطكاحمليط املادي، اجلودة املدركة، العا(بطريقة  حبثية مسبقة يف دراسة هذه املتغريات  األسئلة املستعملة

  ).و الوفاء ،طاقم اخلدمة ،الرضى
من خالل هذا الفصل سوف حناول التأكد من العالقة السببية من اختبار منهج البحث امليداين والذي 

  :على )أي منهج البحث(يسمح من دراسة طرق العمل والتفكري واإلحساس للفئة املستهدفة واملبين أساسا 
بني خمتلف املتغريات املكونة لنموذج حتديد فرضيات البحث وكذلك تلك اإلشكاليات املوجودة  - 

 .البحث
 .حتديد سالمل القياس اخلاصة بكل متغري - 
 .تهجمال البحث باإلضافة ملنهجية دراساختياروتربير  - 

I.   القطاع السياحي املطعمي(وصف مليدان الدراسة:(  
ة يف هذا اال التحتية املسامه ق إىل العديد من العوامل و البىنإن التكلم عن السياحة يتطلب منا التطر

و هذا ملا يعود به هذا القطاع  ،اخلدمايت الفعال و املعتمد عليه يف العديد من الدول املتطورة أو الغري متطورة
وفرة للعمل أو من حيث تلك العملة الصعبة املقدمة من تمن خريات و أرباح وفرية سواء من حيث املناصب امل

  .األجانب
هو تنويع  ،أصبح شائعا يف العديد من الدول و هذا دف واحد ،اتالدول على قطاع اخلدم فاعتماد

القطاع  باعتبار. االقتصادية وتفادي أو تعويض ذلك النقص املدرك يف القطاعات األخرى اإلستراتيجية
  .السياحي كقطاع فعال من حيث املداخيل من جهة و من حيث االستثمارات من جهة أخرى
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كتونس، (ه القطاعات اخلدماتية املعتمدة من طرف الدول ااورة هذ أحد فالقطاع السياحي يعترب
فهو قطاع سريع التطور و كثري الطلبات، مرهون مبجموعة من ). سويسرا ،أو الدول األوربية كفرنسا ،املغرب

  .دولةيف تدعيم خزينة ال الدعائم و البىن التحتية املسامهة بدرجة كبرية يف إجناح هذا القطاع  النابض و الفعال
أمام االستقرار اليت تعيشها اجلزائر الذي جعل منها قبلة للعديد من السياح سواء كان اهلدف  ةوخاص

  .صحيسياحي  وسياحي أو سياسي علمي أ
تعترب احلجر األساسي يف إجناح القطاع السياحي و الذي يعترب البترول ا آلخر  اخلدمات املطعمية فإن 

  .به ذات أمهية و قوة يف تدعيم صورة هذا القطاع و جودة اخلدمات املقدمة به ما جعل الفروع املتعلقة.للجزائر
جودة خدمة مستوى باحثا عن جعل منه مستهلك  ،الفرد اجلزائري على ما جيري يف العامل انفتاحفإن 

رضاه فالفرد أصبح أكثر تفطنا و تطلبا ملا يرحيه و يعزز  .يتماشى و توقعاته االستهالكية و الشرائية ،معني
  .و الذي ال حيقق إال من خالل مستوى خدمة سياحية عال ،احلايل و املستقبلي

  :حيث تعرف اخلدمة السياحية على أا
جمموعة من األعمال و النشاطات اليت توفر للسائح الراحة و التسهيالت عند الشراء واستهالك "

  .1"حية بعيدا عن مكان سكنهم األصلياملنتجات السياحية خالل وقت سفرهم أو إقامتهم يف املرافق السيا
سهول، وديان،  ،جبال( كل ما يقدم من مناظر الطبيعة " أما املنتوج السياحي ميكن تعريفه  على أنه 

اآلثار  ،النصب التذكارية، اآلثار التارخيية ،واملسابح والفنون الشعبية) أار و حبريات  ،غابات ،صحاري
وأماكن ) املسارح ،احلدائق، املنتزهات ،املالعب(كن الرياضة والتسلية و الترفيه اآلثار الدينية و أما ،التارخيية

 دو تعترب هذه كمواد خام يرا) احلمامات الطبيعية ،ات الصحيةعاملنتج ،املرافق الصحية(  االستجمامالنقاهة و 
  .2"األسواق املختلفة احتياجاتهلا أن تطور بطرق خمتلفة من أجل تلبية 

إمجاع بني خمتلف الباحثني حول طبيعة املنتوج السياحي واصفني إياه بأنه اخلدمات اليت  كما أنه هناك
  .املطعمو ) املبيت ( السكن  ،يقدمها مثل اإلقامة

ال وجود للسياحة  خدمة مطعميةبط تعترب حمور دراستنا وحجر أساسها، فبدون ضبال خلدمات املطعميةفا
فسوف  ،ذات جودة جيدة و مقبولة طاعمفإن مل يكن مدعم مب ،وحىت إن كان البلد ميثل قطب سياحي مهم

 .توفر على شروط الراحة و املتعةي لكونه اليستبعد من وجهة السائح األجنيب أو احمللي دون تردد 

                                                 
  39ص ،1999، األردن 1 ، دار جمدالوي طبعة"خمتارات من االقتصاد السياحي:" مروان السكر-1
  220ص  ،1996، األردن 1ط. دار املناهج ،تسويق اخلدمات و تطبيقاته :زكي جليل املساعد-2
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I 1. مفهوم املطعم و أساسياته:  
ي أنواع أي منشأة اقتصادية تعمل خلدمة العمالء لتوفري حصوهلم عل" :على أنه طعمفيمكن تعريف امل

خمتلفة من املأكوالت بعد جتهيزها وطهيها بقسم اإلنتاج مث تقدميها هلم بطريقة ترضي العميل لتحقيق مبيعات 
   .أكثر فربح أكثر للمنشأة املطعمية

للمنشأ عامل أساسي يف جذب الزبائن للمطعم حيث جيب أن  و الداخلي ظهر اخلارجيحيث يكون امل
  .املكان باإلضافة إىل السعر و نوعية قوائم الطعام و غريها من املعدات عن نوعيةاملطعم معرب  اسميكون 

 :املطاعم أنواع -أ

 الترفيهية املطاعم -سريعة مطاعم -

  احمللية املطاعم -املتخصصة املطاعم -

 :اخلدمة وكذلك الطعام قائمة تقدمي برتوكول -ب

 قبل واألطفال الصغري قبل والكبري لالرج قبل املرأة أن تقول اخلدمة لربتوكول عامه كقاعدة هنا -
 .األخري هو والداعي السيدات

 .الرجل مث السيدة مث الطفل مث بالطفلة نبدأ ورجل وسيدة وطفله طفل ا مائدة وجدت إذا -

 .مسنات سيدات أو شابات وجد إذا حىت الشخص ذا يبدأ معوق شخص ا مائدة وجدت إذا -

  .األطباق رفع يتم أن إىل اخلدمة مث الطعام قائمة قدميت يف الربتوكول هذا إتباع ويتم -
يف اجلزائر أصبحت يف توسع و خاصة مع ظهور القطاع اخلاص يف هذا القطاع، ما  املطعميةإن اخلدمة 

و لعل أحد أهم معايري املنافسة هي اجلودة اخلدماتية و متاشيها مع توقعات . جعله يكون أكثر تنافسية و شراسة
  .الزبون

االنتظار  فترة(كية يعيشها الفرد لفترة حمددة ية عبارة عن جتربة استهالطعمكون اخلدمة امل وهذا
  Mehrabianللباحثني  (S.O.R)، و اليت يستخلص منها نتيجتني أساسيتني و هذا حسب منوذج )األكلو

و بالتايل إما ) عدم العودة (  اهلروب لتفاديأو ) العودة املستقبلية( االقتراب  :ومها )Russel )1974و
غري راض  مطعملل لذودأو خلق عدو ) مطعمسفري غري رمسي لل( املطعميةفرد وزبون موايل للمؤسسة  ظهور

  .عن مستوى اخلدمة املقدمة
مبعىن آخر  ،مرئي أو غري مرئي ،قائمة على كل ما هو ملموس و غري ملموس املطعميةإن جودة اخلدمة 

  .طعمما بني الزبون و امل اتصالو اخلارجي و الذي يعترب أول الداخلي  املطعمهي قائمة على حميط 
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I -2. وصف املطاعم املستهدفة:  
 ال السريعة،املتخصصة يف مدينيت وهران و تلمسانتلك املطاعم  اختيارلقد قمنا من خالل دراستنا ب

متاع باحمليط أو حىت ما مينعه من االست ،و هذا كون الزبون ال ميكث يف مكان اخلدمة ملدة مطولة) بيتيزيريا(
  .األجانبو الوهرانية  ،حيث تعترب إقبال العديد من العائالت التلمسانية،جبودة اخلدمة

و ) ذات الطراز الرفيع(املطاعم  :معيار أيختارة و املتماشية مع املعيار اخلاص بنا املطاعم امل كان عدد

 :كالتايل مطاعم و هي سبعةاليت كان عددها 

 

  عدد األماكن  التخصص  عاملوق  املطعم اسم
  حسب الطاوالت

  طبيعة اخلدمة

Audéon فخمة  68  أطباق تقليدية و حديثة  املدينة وسط  
L’équinoxe  فخمة  60 أطباق تقليدية و حديثة  وسط املدينة 

Echappatoire  فخمة  68 أطباق تقليدية و حديثة  إمامة وسط 
Marrakech  فخمة  56 أطباق تقليدية و حديثة  إمامة وسط 
Côte d’or  فخمة  68 أطباق تقليدية و حديثة  وسط املدينة 
Maharaja 

Indian 
 فخمة 80 أطباق هندية   صديقية وهران

Bekhchi’s فخمة 56 حوت،فواكه البحر  مخيسيت وهران 
  الطالب إعدادمن  وصف لطبيعة عينة املطاعم املدروسة :)1-9(جدول

II- معايري و مقاييس وضع االستمارة:  
البحث مبنية بشكل أساسي على جمموعة من الكلمات والعبارات املشكلة لألسئلة املتواجد  ارةاستمإن  

إال أن هذه األسئلة قد تكون مبهمة غري مفهومة أو يشوا تناقض يف معانيها ما دفعنا إىل اللجوء إىل عملية . ا
حىت  ،ني يف ميدان علم النفس البيئيتنقية هذه االستمارة من خالل اللجوء إىل جمموعة من املختصني و العامل

نتمكن من عزل كل ما يشكل التباس أو عدم فهم للسؤال املطروح على كل مستوى االستمارة فقوة لإلجابة 
  .مبين على أساس فهم للسؤال و ضبط مصطلحاته

لة ما يفرض علينا عرض املسعى الكلي للبحث على الزمالء أوال لتقييم مدى التالؤم بني طرح املشك" 
كل سؤال أو  دكما يضاف إىل هذا التأكد من مدى حيا ،ما مينح مصداقية أكثر للعمل ،وكيفية صياغة األسئلة

  .معني اجتاهمما يسمح بالتحقق من أن املبحوث سوف ال يجر أو جيذب يف  ،جمموعة األسئلة
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امليدان طالبني منهم و عليه ميكننا من تقدمي الوثيقة ألشخاص من نعرف أم ميلكون قدرات معتربة يف 
الشعور  ،كعدم فهم سؤال أو مصطلح معني ،اإلدالل برأيهم و تسجيل كل التعاليق اليت تتبادر إىل أذهام

  .باإلحراج ن عدم معرفة ماذا جييبون ن و ال كيف جييبون و ال أين جيب اإلجابة
جمموعة من األشخاص تتوفر حيث قمنا بعرض الوثيقة البحثية على ،مث قمنا بعد ذلك بدراسة استطالعية

ما مسح لنا بالكشف عن األسئلة اليت  .1"ف فيهم بقدر اإلمكان نفس ميزات و خصائص جمتمع البحث
ما دفعنا إىل . يتفاداها األشخاص أو حىت تلك اليت يشوا عدم الفهم أو اليت ال تتماشى مع املتغري املدروس

  .ملني يف نفس امليدان أي احمليط املادي اخلدميتصحيحها و هذا بناءا على مالحظات الزمالء العا

II -1.  بالظاهرة املدروسةاملقياس اخلاص:  
ففي  ،داته اخلاصة بهأحيث لكل نوع من الدراسة  ،إن أداة القياس هي أساس الدراسة و نقطة قوا

طاقم (و )املادي احمليط( أساسني يندراستنا هذه حنن حناول التعرف على آراء و مواقف األفراد من أثر متغري

إال أن أقوى وسيلة ). الوفاء ،الرضى ،فةطالعا ،اجلودة املدركة( على مستويات إدراكه ملتغريات تابعة  )اخلدمة
إىل عدم موافق على اجلواب املتوفر يف  فقو املكون من مخسة مستويات إجيابية من موا likertقياس هي سلم 

  السلم
و قابلة حت لنا من التأكد بأن جمموعة األسئلة املقدمة مفهومة فهذه االستمارة مت تنقيتها بطريقة مس

 .لإلجابة من طرف املستجوب و هذا بتوصيات خاصة من طرف أستاذ دكتور متخصص يف امليدان

II -1.1. مصداقية و صحة االستمارة:  
ىت ح .لإلجاباتالقياس قد يؤدي إىل الوقوع يف خطأ أو تضارب  استمارةإن تواجد أي تناقض يف  

  .املعيارين باستعمالنتمكن من التحقق من تناسق احملتوى الداخلي فيما بينه قمنا 
L’Alpha Cronbach )1951 (و Roh de Joreskog )1977( 

α=  

 
K: nombred’items 

: varianced’itemsi 

Qij: covariance entre l’item i et l’item j  

  

                                                 
  .261مرجع سابق ص . موريس أجنرس -1
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 )0.60(إال أن العتبة املتفق عليها من طرف معظم الباحثني هي  αتلفة للمؤشر هناك عتبات دنيا خم
قمنا باستعمال مؤشر  Alpha Cronbachباإلضافة إىل مؤشر . هذا بالنسبة لألحباث االستكشافيةو

Joreskog )1971(  على معامل املسمى بـ  اعتماداو الذي يسمح من قياس التجانس الداخلي للسلم و هذا
(Rho)  و الذي يتماشى أكثر مع املعادالت املهيكلة.  

  
 

Ou:  

A: construit à tester  

Hi: Coefficients standardisés liant les variables de mesure  (i) au variables latente  

N: nombre de variable observées (i) pour le construit (A)  

 Erreur de mesure de (i)   
 

 .و اليت تعترب أكثر مصداقية و حقيقة (P=0.7)أما بالنسبة للعينة املتفق عليها 

II -2. تقدمي االستمارة : 

تعترب االستمارة، اليت تعرف يف شكلها األكثر شيوعا بسرب اآلراء تقنية مباشرة لطرح األسئلة على 
ا يسمح بالقيام مبعاجلة كمية دف األفراد بطريقة موجهة، ذلك ألن صيغ اإلجابات حتدد مسبقا، هذا م

.عالقات رياضية و إقامة مقارنات كمية اكتشاف
1  

إن هدف استمارة البحث اخلاصة بنا دراسة سلوك الوفاء ذو املدى البعيد على أساس دراسة تفاعل 
حياته املتغريات التابعة واملستقلة فيما بينها ومدى قوة هذا التفاعل يف التأثري على إدراكات الفرد يف 

وعليه قمنا باللجوء إىل جمموعة كبرية من األدبيات  واملقاالت واليت مسحت لنا  ،االستهالكية للمنتوج اخلدمي
املادي واملدروس بطريقة جزئية ال كلية  احمليط  فأما املتغري املستقل  يتمثل يف :املتغريات التالية باستخراج

  le serveur du restaurant) النادل(قدم للخدمة و الطاقم امل..) .الرائحة ،املوسيقى ،ناأللوا(

وكذلك . الرضى املدرك، الوفاء ،العاطفة املدركة ،اجلودة املدركة :ما يليأما املتغريات التابعة فتمثلت في
تأثري  احمليط املبين على أساس مدى  ،ا البحثينكمتغري أخري نية التغري واليت تتماشى بعكس هدف منوذج

يف جمال  خاصة الوفاء  على خمتلف هذه املتغريات اليت تلعب دور أساسي يف تكوينح اخلدمة  اخلدمايت أو مسر
  .ميكن تقدميها بدون هذا العنصر ال  اخلدمات املعتمدة على الطابع  امللموس و اليت

                                                 
  .مرجع سابق ،موريس أجنرس-1
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كل ما  على يف أول جتربة استهالكية هلم خاصةة، يعتمد معظم الزبائن  و طعميففي جمال اخلدمات امل
  .ملموس أو مسموع أو حىت مشموم لتقييم اجلودة و اليت تؤثر بدورها على احلالة  العاطفية و املعرفية للفردهو 

فأما  احلالة العاطفية هي كل ما يؤثر على شعور و مزاج الفرد و اليت بدورها تعزز حالة من الرضى أو 
لية أو تفادي و بالتايل اخنفاض فرص ما يؤدي حتما إىل حتقيق نية عودة مستقب ،عدم الرضى ملا كان متوقع

غريات متنوعة كالثقة أو التعلق إال أن هذه املتغريات ختتلف على أساس مت الوفاء، فكل منوذج ميكن أن يبىن
  .موضوع الدراسة باختالف

III - عبارات القياس:  

III -1. عبارات قياس احمليط املادي:  
تضمن كل ما هو مادي أو غري مادي مصمم ي (Services cape)إن التكلم عن احمليط اخلدمي  

إن احمليط اخلدمي هو من  Bitnerفحسب . ومبين من أجل التأثري يف سلوك الفرد املتواجد يف ايطار هذا احمليط
فاحمليط اخلدمي يعترب كشامل لعناصر التصميم و التنظيم الداخلي و اخلارجي . وتصميمه اإلنسان إبداع

و التفاعالت االجتماعية  ما بني  ،)الرائحة ،اإلضاءة، احلرارة( عناصر املتعة  ،)األثاث، التنظيم ،الديكور(
 sherry 1998).(Baker؛ Bitner،1992 ؛Baker ،1987(الزبون والعمالء املقدمني للخدمة 

  ) Rafaeli ،2003و Gilboa؛ Fung ،1997و Tai؛ al،1992و

حول أمهية احمليط الداخلي  رافاالعتفإنه يؤكد على تنامي  )Kolter )1974فحسب الباحث 
  " واخلارجي و أنه ميكن تنظيمه و تأسيسه خللق أحاسيس مميزة و اليت هلا تأثري على املشتري و مستويات شرائه

 يوجد هناك عوامل غري مرئية ،فباإلضافة إىل وعي الزبون وإدراكه ملكونات احمليط املرئية

(Conditions ambiantes) ا أن تؤثر علىمستويات التقييم و ردود الفعل املقدمة من طرف  من شأ
  .wirtz.2001( 1و  Mattila(الزبون 

تتمثل يف  Bitner )1992 ((conditions ambiantes)مت تأكيد هذه األبعاد من طرف الباحثة 
  .و الرائحة اإلضاءة ،املوسيقى ،جودة اهلواء ،املكونات التحتية مثل احلرارة

 Ambient)إطار حميط جتاري ثالثة عوامل أساسية العوامل احمليطة حدد يف ) Baker )1987أما 

factors)،  عوامل التصميم(design factors) 2، العوامل االجتماعية
. 

                                                 
1-Kearney, T, Kennedy, A ; Coughlan, J ; «  Servicescapes: A review of contempory empirical research 

sixteenth annual frontiers in conference , San Francisco, CA,PP98.2007 
2
Patrick Bohl: The effects of store atmosphere on shopping. A Literature review - 



  الفصل التاسع                                                وصف منهجية البحث و صياغة الفرضيات  

275 

 

 Bakerوعليه إن دراسة احمليط املادي للخدمة ومستوى إدراكه من طرف الزبون يتطلب التقيد حسب 

  : باملكونات أو العناصر التالية) 1987(
 ،التهوية ،الرطوبة ،احلرارة ،املؤثرات و العناصر اخللفية واملتمثلة يف جودة اهلواء: احمليطة العوامل .1

 .الرائحة النظافة

األثاث املستعمل  ،طبيعة اللون ،اهلندسة :احملفزات اليت توجد يف طليعة من وعينا: عوامل تصميم .2
 .)مل مجاليةكلها عوا(  ،القماش ،الرسومات ،شكل السالمل و املصاعد ،للديكور

  الترتيب  ،اإلكسسوارات ،الراحة ،الالفتات: الوظيفية
 األفراد املتواجدين يف احمليط  :العوامل االجتماعية .3

 )مستهلكني آخرين) ( الكثافة ( 

 السلوكيات  ،املظهر ،العدد 

 السلوكيات و التصرفات ،املظهر ،العدد :طاقم اخلدمة 

أويل معه  اتصاليارا  إن أول ما يدخل  املستهلك يف فحسب جتربتنا اخلاصة فيما خيص املطاعم و ز
إىل ما ميكن الدخول  ،.هو احمليط اخلارجي للمطعم  مت إىل احمليط الداخلي مبا حيويه من عناصر مجالية و وظيفية

مبجموعة من العناصر  متأثرةمع من أفراد و أشخاص ما جيعل جتربة االستهالك اخلدمي للمطعم  اتصاليف 
 .و احملددة من طرف العديد من الباحثني املختلفة

 

Envir1 املوقع الذي يتواجد به املطعم هو جيد  
Envir2 لتوقيف السيارات كافية أماكن هناك خارج املطعم 

Envir3 املطعم هادئ و طبيعيالذي يتواجد به يط عموماً احمل 

Envir4  بأنه نظيفمدخل املطعم الظاهر من 

Envir5 جذابة املعلقة يف املطعم هي الصور و ة اللواحات الداخلي 

Envir6  مجيل ويعكس صورة معينة املطعم ذا طابعديكور 

Envir7 متجانسة، دافئة  و تريح النفس لتزيني املطعم األلوان املستعملة 

Envir8 الةصباأل ذي هو عليه املطعم يتميزديكور الال 

Envir9  جيدةجودة  وذ املستخدم يف املطعماألثاث 
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Envir10  دافئة و مثرية  يف املطعماإلضاءة 

Envir11 مرحية و ترحيبية  يوجد باملطعم إضاءة 

Envir12  باالسترخاءيف هذا املطعم أشعر  املوسيقىعندما أمسع. 

Envir13 ذا املطعم املوسيقى غري صاخبة  املعتادة 

Envir14  معتدلة  داخل املطعم درجة احلرارةيف احلالة العامة 

Envir15 وجذابة طيبة األكل داخل املطعم هي رائحة 

Envir16 ترمني عموماً هم من احملهذا املطعم  الذين يتوافدون على الزبائن 

Envir17  من الطاوالت و املقاعد حيتوي املطعم على عدد كايف 

Envir18 مزدحم  املطعم باملقاعد هو مريح حىت و لو كان لوسعموما اجل 

Envir19 التنقل يف املطعم  لسهلمن ا 

Envir20 مهيأنظيف و  املوجود باملطعم ماماحل  

Envir21  جذاب على أنه ديكور الطاولة يوحي 

Envir22  ببياض ناصع املوجودة فوق الطاوالت الشراشف و املنشفاتتتميز 

Envir23  ذات جودةنظيفة و ... الكؤوس امللعقة، الشوكة،إن وسائل األكل على غرار 

Envir24 مفهومةو  ،سهلة القراءةواضحة، قائمة الطعام 

  سلم قياس احمليط املادي): 2-9(جدول 

III  -2.   عميل مقدم اخلدمة / عبارات  قياس العالقة زبون  
جودة العالقة يف جمال اخلدمات يشري يف العموم إىل إدراكات املستهلك و تقييماته لشخصية عمال 

، )التعاطف(معرفة الغري ،الدفء ،االحترام ،ااملة أو املالطفة ،مثل االحترام). و السلوك  تصالاال( اخلدمة
  .تعامل املستهلك و العامل إطاراستعداد للمساعدة هذا  يؤدي إىل خلق أحاسيس و عواطف يف 

العديد من الدراسات السابقة تناولت مواضيع متنوعة يف جمال العالقات الشخصية  يف جمال اخلدمات 
املستشفيات، جتارة التجزئة و الفنادق أو حىت املطاعم  ،التأمينات ،البنوك( ت  اخلدماتية مثل واملنظما

Palmer ،1995 ؛Crosby و Stephens ،1987 ؛Reynolds و Betty ،Kim و al، 2001(. 

Morgan  وHunt )1994 (التزامطوروا منوذج عالئقي يف جمال التسويق و املبين على أساس الثقة و 
  .عالقة  و اليت تعترب املتغريات الوسيطة الرئيسية لتطوير  و بناء عالقة ذات مدى الطويليف ال
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Bowen و Shoemaker )1998 (للعالقة يف جمال اخلدمة طوروا منوذج (M.S.R)  مبين يف جزء
يؤكد على أمهية   (MSR)حيث أن هذا النموذج ،)Hunt )1994 و Morganكبري منه من منوذج 

  .كسابقتني لبناء االلتزام) الثقة( أو) الفائدة(

Kim  وal  لنموذج جودة العالقة يف ) نتائج –مسببات( قاموا بدراسة امربيقية من أجل التعرف على

تبادل ( صيانة التواصل ،تصالصيانة اال ،صيانة الثقة :صناعة الفندقة، توصلوا إىل حتديد ثالثة عالقة تسويقية
  1.لعالقة ما بني املستهلك و عمال الفندق و ضيافة الفندقو اليت تؤثر على جودة ا) اآلراء 

وعليه إن العالقة املطورة ما بني العميل املقدم للخدمة و الزبون املتحصل على هذه اخلدمة ميكن تصنيفها 
   :على أساس

  .)راحة إجتماعية املوقف الودي  ،مواقف صداقة ،سرور ،تشخيص( عالقة وظيفية - 
  .دعامة إجتماعية ،ؤتواط ،اريةعالقة مجاعية صداقة جت- 

 ،Crosbyلتلك املقدمة من طرف   استناداو هذا  ،إن قياس البعد العالقايت أخذ عدة أبعاد و أشكال

Evans وCowles  سلم متعدد العبارات( درجات  7و املكونة من سبعة عبارات و من سلم مكون من (
  .موافق متاما= 7 ،عدم مواقف متاما= 1

موعة األحباث و األدبيات املقدمة يف جمال دراسة تتأثر جودة اخلدمة بالعوامل اخلارجية من جم انطالقاف
، تبني لنا أن املستهلك أو الفرد مهما كانت طبيعة أو صلة فإنه يسعى دائما و أبدا إىل )طاقم اخلدمة( مثل 

و التقدير  باالهتماماألمر تعلق  سوآءا. الطلب على أشياء أو صفات معاملتيه من شأا أن تعزز و تؤكد صفته
أن نقدم  ارتأيناالعالقة و تقدير الطرف اآلخر و عليه  استمرارفهدف كل فرد هو . أو حىت األمان يف التعامل

( جودة العالقة  التوجه العالئقي حيث أن  ،الصداقة :جمموعة األسئلة مبنية  على أساس بعد
 .، الراحة)الثقة

Perso1  أحس بأين شخصية هامة اليت أتلقاها من نادل املطعم جتعلين لةعامحسن امل 

Perso2  للزبائن هتمام اال يويلنادل املطعم 

Perso3  مع الزبائننادل املطعم  لديه معاملة خاصة و ظريفة 

Perso4  أنيق و هندامه حسن املطعم نادلشكل 

  سلم قياس العالقايت للخدمة): 3-9(جدول 
                                                 

1
 -Woo gon kim  , Youngmi cha, «  Antecedents and consequences of relationships quality in hotel  industry » 

hospitality management 21 (2002) 321-338 
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III -3. جلودة املدركةسلم قياس ا:   
إن األحباث األدبية يف جمال التسويق و بالضبط يف جمال جودة اخلدمة حدد العديد من النماذج املقدمة 

 Parasuraman(للقياس للباحثني  Servqualمن طرف خمتلف األحباث عرب العامل و مع ذلك، فإن منوذج 

و الذي يقوم بقياس مخسة عناصر  ،دمةعبارة لسلم القياس اخلاص جبودة اخل 22 املكون من) al 1988و
  1.املوثوقية ،املودة أو املخدوماتية ،التأمني ،التعاطف، امللموسية :هيو

  املقدمة يف جمال قياس عنصر جودة اخلدمة  األعمالحيث هذه العناصر تشكل أساس منطلق كل 
ك املقدم من طرف مثل ذل االنتقاداتتلقى العديد من  Servqualمنوذج  باستعمالإن قياس اجلودة 

)Buttle 1996( إال أن هذا االنتقاد مل مينع من منوذج ،Servqual  عبارة  22من  هحيتويبأن يكون فعال مبا
  . لقياس اجلودة يف غالب األمر

و هذا بعد التحقق من صحة هذه العبارات قام  )Sureshchandar )2000يف أعمال أخرى للباحث 
املكون  Likertو هذا يف إطار سلم ليكرت. عبارة 41ودة اخلدماتية املكونة من بتقدمي أو تطوير أداة لقياس اجل

جيد جدا، مت استعماله لقياس جودة  7و verypoorوالذي يدل ضعيف أو فقري جد  1درجات من  07من 
  .عبارة 41 احتراماخلدمة و هذا مع 

واللذان ) Hubert )1994و Bitnerكما أن هناك مقاربة أخرى مت تقدميها من طرف الباحثني 
وهذا خالل  ،)al )1988و  Parasuramanاملقدم من طرف  Servqualيدعمان فيها منوذج العبارات 

  . و الذي مسح له من أن يكون جيد هلذا القياس ،قياس خمتلف مستويات اخلدمة املقدمة من طرف املؤسسة
ن يكون مواتيا لقياس الرضى عبارة من أ 22املكون من  Servqualكما ميكن أن جيعل هذا النموذج 

، Akan)1995(2السابقة  واألعمالستنباط هذه العبارات من جمموعة األدبيات اوعليه قمنا ب ،يف جمال اخلدمة
 ،امللموس ،العمال: درجات 03قدموا سلم مكون من  )al )1999و   Mei ،درجات 7قدم سلم متكون من 

قدموا مخسة أبعاد ) 1990( alو Knutsonأما  ،ة أبعادقدموا مخس )Ryan )1991و  Salehأما  ،املوثوقية
قدموا بعدين لقياس اجلودة  )Hales )1990و oberoiوأخريا حسب ما حتصلنا  عليه  ،لتقييم اجلودة

قدم ستة ) 2003( khanقدم تسعة أبعاد لقياس اجلودة أما  )2004( Juwaheer .)امللموس و عدم امللموس(

                                                 
1-G.S. Sureshchandar , chandrase kharan  Rajendran, R.N, Anantharaman, (2002) «  the relationship between 

service quality and customer satisfaction a factor specific approach » journal of service marketing , vol, 16 iss: 4 

PP.363-379  
2-Riadh Ladhari , (2009), «  service quality , Emotional satisfaction, and behavioral intentions: A study in the 

hotel industry «   managing service quality, vol, 19
E
 SS: 3 PP. 308-331 
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 lodging »قدموا سلم مكون من مخسة عناصر و أطلقوا عليه تسمية )  Getty )2003و  Getty ،أبعاد

quality index »   أماalbacete-saes وal )2007 (حددوا مخسة أبعاد لقياس جودة اخلدمة.  
من جمموعة هذه األدبيات قمنا باستنباط األسئلة التالية و الشاملة جمموعة األبعاد املقدمة  نطالقاا او عليه
  .احثني السابق ذكرهم و هي ستةمن طرف الب

Qual1  مقارنة مبطاعم أخرى جيدةبنوعية  املطعم تتسمخدمة هذا 

Qual2  هي جيدةذا املطعم يف احلالة العامة جودة اخلدمات املقدمة 

Qual3  الذي دفعته املال لقاء اخلدمة اليت تلقيتها يف املطعم جودةعموماً تتناسب 

Qual4 جيدة و شهية  ناولته باملطعم هيالذي تالطعام  نوعية 

Qual5 و دقيقة  نوعاً ما سريعة املقدمة باملطعم اخلدمة 

Qual6 مسرور بنوعية اخلدمة املقدمة يف املطعم عموماً أنا 

  سلم قياس جودة اخلدمة): 4-9(جدول 

III  -4. عبارات قياس العاطفة:  
إال أن  .ون من إحساس و شعور بكل مكوناتهإن التكلم عن متغري العاطفة يعين دراسة ما يعيشه الزب 

  : قياس العاطفة ليس باألمر السهل و خاصة إذا قمنا بطرح جمموعة من األسئلة التوضيحية
  هل العاطفة تقاس خالل ظهورها عند الفرد أو بعد ظهورها؟ 

  هل تقاس العاطفة باللفظ أو ال ؟ 

  هل تقاس ملرة واحدة أو لعدة مرات ؟ 

يء جمرد ال ميكن مالحظته أو حىت التكلم عنه إذا مل يكن هناك مسامهة و مشاركة إن العاطفة هي ش
  صرحية من طرف الزبون؟

قدم من طرفه جرد موسع لكل تلك العاطفة املفهومة من طرف ) Richins )1977إن الباحث 
الناتج عن ستة و   (Le CES) (ConsumptionEmottion Set)املستهلك و هذا من خالل منوذج 

مالبس، خدمات  ،استعمال منتج أو شيء مهم. شراء منتج مهم مؤخرا( اسات موسعة و يف جماالت خمتلفة در
  ) السلعة دائمة

  .بعد 16مقسمة على  ،عاطفة 43حيتوي على  (CES)فنموذج 
Plutchik )1980( أو  Batra و Holbrook )1990  (م هم اآلخرين قاموا بعملية جرد خاصة، 

  .يف عملية مجع كل تلك املعلومات اخلاصة بالتجربة العاطفية املعاشة CESن تفوق منوذج إال أم أكدوا م
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املعدل  (CES)دراستنا للخدمات املطعمية سوف يكون من النموذج  إطارو عليه إن قياس العاطفة يف 
 ، و هذا نظرا  ملا حيويه من تنوع يف العاطفة و كذلك ردات الفعل)al )2002و Ferrand من طرف 

  .العاطفية و كذلك تأقلمه مع امليادين املرغوب دراستها
يف جمال اخلدمات  )2007( Robinotيف جمال السلع الغذائية و )Lenglet )2006كما أن الباحثني 

مع النقصان أو االستعمال الكلي هلذه  (CES)نفس العبارات املستنبطة من منوذج  باستعمالالفندقية قاموا 
  .العبارات

، (paniqué)مذعور  ،، متخوفمتشنجعصيب،  ،، يف حالة غضب، مرتعجحمبط البعد
  مهان  ،، خمجل(embarrassé)مرتبك  

  إحباط
Frustration 

  متحمس  ،حمفز ،راض، كامل، متفائل، تشجع، ملئ باألمل

  التحفيز
Stimulation 

  متحمس   ،حمفز ،ملئ باألمل ،تشجيع ،متفائل ،كامل ،راض

  ساخط ،غري راض  السخط
  احلسد

Envir 
  غيور ،حسود

  تعيس  ،االكتئاب، حزن احلزن
  مبتهج  ،فرح ،سعيد فرح
  (Nostalgique)احلنني  ،وحيد وحدة

  وديع  ،هدوء سكينة
  ودي  ،حساس ،عاشق ،رومنسي ،مفتون، مثري حب
  مندهش  ،مصعوق ،متفاجئ ذهول

  )1977( Richins للباحث CES نسخة): 5-9(جدول 
موعة من الدراسة السابقة  استناداو اخترناعدم إطالة االستجواب اخلاص بنا و حىت تتمكن من 

Claudet )2006 (عبارة لقياس العاطفة املدركة  14سلم قياس مكون من مخسة درجات و اختيارقمنا ب
  .من مكونات و متغريات هحيتوينتيجة التفاعل مع احمليط املادي و ما 
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  العبارات  املتغري
Emot 1 باخلدمات املقدمة باملطعمغري سعيد  أنا 

Emot 2 باخلدمات املقدمة باملطعم أنا سعيد 

Emot 3 باخلدمات املقدمة باملطعم أنا مرتعج 

Emot 4 باخلدمات املقدمة باملطعم أنا مسرور 

Emot 5 أحس باإلثارة مبجرد دخويل إىل املطعم 

Emot 6 عندما أكون داخل املطعم أنا ضجر 

Emot 7 باخلدمات املقدمة باملطعم متفائل أنا 

Emot 8  عندما أجلس بطاولة املطعم هادئأكون  
Emot 9 أتفاجأ جبودة اخلدمات و الطعام املقدم باملطعم 

Emot 10 عندما أتواجد داخل املطعم ننيأحس باحل 

Emot 11 جبودة اخلدمات املقدمة داخل املطعم مندهش يف بعض األحيان أكون 

Emot 12 بالكآبة و اإلحباط عندما يكون املطعم مقفل أحس 

Emot 13 كثرياً عندما أفكر بأين سأذهب إىل املطعم حتمسأ 

Emot 14 ذا املطعم أنا غري مبايل. 

  سلم قياس العاطفة): 6-9(جدول 

III -5.   الرضى يف جمال  اخلدمة املطعميةقياس عبارات:  
إىل نوعني من املصطلحات تأكيد أو عدم تأكيد ما هو  إن التكلم عن سلوك الرضى يفرض علينا اللجوء

تعددت أدوات قياس  حيث،العديد من الباحثني و املنظرين اهتمامفلقد شكل موضوع قياس الرضى  ،متوقع
  .شكل القياس أو مدة القياس باختالفالرضى و اليت ختتلف 

سمح يي ذلو ا) Chandon )2004و  Bartikouskiفنجد مثال سلم قياس مقدم من طرف 
للمستجوبني من ترتيب مستوى اخلدمة يف إطار قائمة مكونة من جمموعة صفات مكيفة مقترحة من طرف 

Parasuraman و al )1991(،  أو " غري خمتلف"  ،"راض"و اليت نسمح من ترتيب مواقف املستهلكني من
د متكونة من مخسة يقترحان بدورمها سلم أحادي األبعا) Evrard )1998و  Aurierأما  ،"غري راض"

(Items)  من نوع سلمLikert  
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الوضعية املدروسة و هذا ما  باختالفوسائل القياس خيتلف  اختالفيؤكد أن  )Oliver )1981أما 
ما بني سالمل عادية أو ذات اال أو أحادية  االختبارأن  )Bartikouski )2004و Chandonيؤكده 

االستجواب و تفادي التناقض يف  إطالةو هدفها عدم . عة الدراسةالعبارة أو متعددة العبارة قائم على طبي
قدموا سلم قياس  )Gwinner ،2001و Gremler ؛Evrard،1998و Aurier( فالباحثني ،اإلجابات

التقييم املرهون مبكونات السلم متماشية مع ميدان دراستنا القائم على املالحظة و  ،مكون من ستة عبارات
  .العباراتو

 N’Goalaو 2004( ،Benissa( Jolibertو  Thyvo ؛)Götaland ،)2004و  Rayحثني أما البا

  .ة من مخسة عباراتكونقدموا وسيلة قياس م )2005(
الدراسة و عدم إطالة االستجواب و تسهيله أمام املستجوبني قمنا  ذهه ضبطتمكن من نو عليه حىت 

مة املقدمة و هذا بناء على حميط الفندق و تقييم اخلد اجتاهقياس رضى الزبون ة عبارات لدراسة ستاختيارب
   :الفندق و هي كالتايل

Sats1  كانت جتربيت مع هذا املطعم جيدةيف احلالة العامة 

Sats2 هذا املطعم   باخلدمات اليت تلقيتها يف يأنا راض 

Sats3 التطلعات اليت كنت أنتظرها منههذا املطعم  بلغ لقد 

Sats4 صائبهو خيار  طعمامل تداويل على هذا 

Sats5 ذا املطعم أنا مسرور باخلدمات املقدمة  
Sats6 عندما أخل هلذا املطعم ينتابين الفرح  

  سلم قياس الرضى العام بالنسبة للخدمة ):7-9(جدول 

III  -6. أو نية العودة املستقبلية( قياس الوفاء  عبارات:(  
، إن )Basu 1994و  Dick(شراء أو ملوقف إجيايب إن الوفاء احلقيقي معرف بتواجد سلوك  إعادة ال

فإن الوفاء  حيتوي على  Olivierأما حسب  ،اعتزاميعاطفية،  ،معرفية: ثالثة أبعاد علىسلوك الوفاء مبين 
إن الوفاء يف جمال السلع أو اخلدمات قائم أساسا على نية املستهلك، و سلوكياته املستقبلية اليت " الفعل" بعد 

 فتجربة اخلدمة  ،يف التعامل أو االبتعاد و التوجه حنو عالمة أو مقدم خدمة آخر باالستمرارإما . اسوق يقوم
اليت يعيشها الفرد من شأا أن تؤثر على عزميته و عزمه يف االستمرار مع املصدر املقدم للخدمة وكذلك جمال 

  .قبلية مهمةفنية االستمرار يف التعامالت املست .)مطعم ،مستشفى، فندق( اخلدمة 
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فإن الفرد يكون مستعد يف جتديد جتربته االستهالكية، إما بسبب احلاجة أو الرغبة ألن هذه التجربة 
  تكون قد أرضت رغبة من اإلثارة 

واليت  Lombartعبارات مستوحاة من عمل انية مث استعملنالقياس متغري الوفاء يف جمال اخلدمة، 
إن نية  نية الشراء إال أنه يف حالتنا ،نية التوصية ذا املكان للغري ،مستقبال نية العودة: استعملت األبعاد التالية

  : العودة يفترض نية إعادة الشراء و عليه قمنا بوضع العبارات التالية
Fid1 سوف أعود مستقبال هلذا املطعم مىت مسحت يل الفرصة 

Fid2  ذا املطعم احتمالهناك كبري بأن أعود تناول الطعام  
Fid3  عندما كانت نييت الذهاب إىل هذا املطعممل يكن اختياري خاطئا 

Fid4 لن أغري هذا املطعم حىت و لو مسحت يل الفرصة  
Fid5 املطعم ااختيار هذدائما  سأحاول  
Fid6 هذا املطعمالذهاب إىل سوف أوصي أصدقائي ب 

Fid7 كبري ألن أعود هلذا املطعم مستقبال احتمال هناك 

Fid8 تحب التعامل مع نفس املطعم لعدة مراال أ 

  سلم قياس الوفاء): 8-9(جدول 

III -7.  ريقياس نية التغيعبارات:  
أن املستهلك مل يتحقق لديه ما كان يتوقع، أو مل تتطابق   مبدأعن نية التغري، ينطلق من إن التكلم  

ل الشخصي أو حىت تطابق السعر مع ما هو من ناحية اجلودة أو التعام سوءانتظاراته مع أداء املنظمة اخلدماتية ا
فسلوك نية التغري يعترب متغري مهم يف منوذج البحث . يعترب من أول مهام املؤسسة اخلدماتية فرضى الزبون ،مقدم

  حىت يتسىن لنا من التحقق من طبيعة الوفاء و مستوياته 
ألن الزبون يكون غري راض  كما أن سلوك التغيري ميكن أن يكون ناتج حلب التغيري و االستكشاف ال

لوجود  احتمالأنه ليس كل الزبائن يبحثون عن عالقة دائمة و إمنا هناك  مبعىن ،أو اخلدمة أو مستاء من العالمة
حب االستكشاف، و  ،، البحث عن ما هو مثريختفيضيهالفرصة أمام عروض  كاغتنام :عالقات قصرية املدى

أما . حيث إن البحث عن اإلثارة يزيد من قوة هذا املتغري )al )1998 و Dellaertهذا ما يؤكد عليه الباحثني 
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أظهرت أن سلوك البحث عن التغيري مرتبط بشكل كبري و إجيايب مع متعة الشراء  Siriex )2000(1يف حبثها 
  .اإلثارةخاصة يف جمال اخلدمات املبنية على أساس املتعة و 

أثري هذا البعد على كل النموذج شأا أن توضح ت على أربعة عبارات منلقياس هذا البعد إعتمدنا
  :قوتهو

Chang1 ال أحب أن أبقى ويف ملطعم واحد  
Chang2 أحب جتريب مطاعم أخرى بغية املتعة و اإلثارة 

Chang3  تغيري هذا املطعم كبري بأن أقوم ب احتمالهناك 

Chang4  إن كانت هناك حمفزات أخرى سوف أغري هذا املطعم دون تردد 

  سلم قياس نية التغيري): 9-9(جدول 

IV-  لبحثلالنموذج العملي: 
 ذخفرض علينا األ طاعمالتكلم عن مفهوم الوفاء يف جمال اخلدمات وكيفية تشكله وخاصة يف جمال املف

  .بعني االعتبار جمموعة متنوعة من املتغريات املستقلة و التابعة
يكن مبجرد الصدفة ولكن ارتكز على جمموعة  إن ظهور هذه املتغريات يف النموذج العام للبحث مل

املقاالت والنماذج السابقة العارضة موعة املتغريات املشكلة لعملية استهالك اخلدمة كما إن صياغة 
ما يتطلب منا التأكد من صحتها  ،الفرضيات واإلشكاليات اعتمد على جمموعة األدبيات الناشطة يف هذا اال

  .ظري أو اختالفها وبالتايل كوا خاطئةوتطابقها مع اجلانب الن
  :فالفرضيات البحثية اخلاصة مبوضوع البحث هذا تنقسم إىل

فرضيات خاصة باملتغري املستقل املتمثل يف احمليط املادي ومدى تأثريه على املتغريات التابعة املتمحورة  - 
 .الرضي والوفاء ،القيمة املدركة، يف اجلودة
على ردات فعل الزبون فيما خيص إدراك أو االجتماعي  عامل العالئقيفرضيات خاصة مبدى تأثري ال - 

 .القيمة والوفاء اجتاه اخلدمة ،اجلودة
وكذلك تلك الفرضيات اخلاصة بدراسة العالقة مابني املتغريات الوسيطة واملتمثلة يف اجلودة املدركة  - 
 .الوفاء للخدمة،والرضي،،العاطفة املدركةللخدمة

                                                 
1
-Siriex L. (2000) l’influence de la recherche de variété sur la fidélité au magasin, Une études et recherches sur la 

distribution, Volle P ; Economica, Paris, PP, 81-96 
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النفعية  ،املتعية العاطفةثر املتغريات املستقلة على أ ةاملدركة سوف نقوم بدراس فةالعاطبالنسبة لعنصر 
  .واالجتماعية لكل من احمليط املادي طاقم اخلدمة

ة يف منوذج حبثا له أسبابه وتربيراته واليت سوف نقوم بتوضيحها الحقا من خالل العاطف فإدماج عنصر
  .صياغة الفرضيات

 كرتنا هذه سوف نقوم بعرض ملختلف تلك اإلشكاليات الفرعية الرابطة بني ني يف مذيكون منهجن حىت

  .)متغري تابع            متغري مستقل( هذه العالقة مباشرة سوف تكون  حيث. خمتلف املتغريات

IV -1.  من العدم، و إمنا هو مبين على أساس إن منطلق أي شيء لن يكون :لبحثلالنموذج العام 
فيما بينها مسح لنا من مجع جمموعة من املتغريات  األعمالبقة يف هذا اال سواءا كانت نظريات و أعمال سا

  .املؤشرة و الداخلة يف تشكيل سلوك الوفاء عن املستهلك، خاصة يف جمال اخلدمات
و ما يعطيها فعاليتها و تناسقها يعترب أساس النموذج العام للبحث،   طعميةففهم ما يشكل اخلدمة امل

لنموذج مبين على أساس متغريات مستقلة و أخرى تابعة حيث أن هناك عالقة كبرية بني هذه املتغريات  فهذا ا
 .لتفسري تشكل سلوك الوفاء عند املستهلك

  للبحث العام النموذج): 1-9(شكل 

  

      
  
  
  
  

    
    

        
  
 

 

 

لرضى ا سلوك الوفاء لعاطفةا  كةرالمد ودةالج   

 المحيط المادي

 طاقم الخدمة 

الترتيب 

الطابع +الداخلي

 المستعمل

رالديكو+جماليات  

الرائحة + األلوان

راحة +

خدمة +الجلوس

 الموسيقى

ءالهدو+ اإلضاءة+  

 النظافة الداخلية

 النية السلوكية إلجابات الداخليةا    
      المسهالت المحيطية للخدمة

 
 يـالمحيط المتع

 1ف
 2ف

 5ف 4ف 3ف

 نية التغيير

 6ف

 من إعداد الطالب: المصدر
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واليت تتفاعل فيما بينها واليت  (Latentes) تغريات الكامنةإن هذا النموذج متكون من جمموعة من امل
والبحوث املقدمة  األعمالحبث مستنبطة من جمموع  بفرضيةتكون مدعمة أي كل عالقة من هذه املتغريات 

فهذا النموذج مبين على أساس فكرة العالقة السببية ما بني هذه املتغريات ومدى تأثري واحد يف . يف هذا اال
  .راآلخ

يف منوذج املعادالت املهيكلة، إن املتغريات الكامنة املفسرة يتم قياسها مبؤشرات جلية تسمح بقياس 
  .ودراسة كل متغري كامن على حدى

يتكون منوذج البحث اخلاص بنا من مخسة متغريات كامنة وجدناها مهمة يف عملية تشكيل الوفاء 
أن هذه املتغريات و قوة تأثريها على النموذج مستنبطة من عند املستهلك وخاصة ) سلوك البقاء أو االبتعاد(

األحباث املقدمة يف جمال تأثري احمليط اخلدمي على سلوك الفرد و املتكون من بعدين البعد اهلندسي امللموس 
  .والغري امللموس و البعد العالئقي القائم على اإلنسان

أساس وجود عالقة سببية ما بني جمموعة املتغريات أنه مبين على ) األول(إن النموذج املقدم آنفا الشكل 
خاصة أن املتغري املستقل احمليط املادي للخدمة يعترب متغري مبين أو مشكل من جمموعة من املتغريات التقنية اليت 

  . تساهم يف ضبطه و تشكيله
ر الفرد مبجال إن هذه العالقة ما بني املتغريات تعرب عن دراسة ظاهرة أساسية مفادها معرفة مدى تأث

  .اخلدمة و ما يتكون منه من متغريات
واليت ختتلف  (Manifestes)كذلك إن قياس كل متغري كامن مبين على أساس متغريات جلية 

 اختصاراملتغري املدروس، و لكل متغري كامن متغرياته اجللية القابلة للقياس و اليت يتم تسفريها حبروف  باختالف
 (Envir)مثل احمليط املادي  
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  تغريات الكامنة و اجلليةبامل التشفري اخلاص): 10-9(جدول 
  املتغريات اجللية   املتغريات الكامنة

 ,Envir1, Envir2, Envir3, Envir4, Envir5, Envir6, Envir7 (Envir)احمليط املادي 

Envir8, Envir9, Envir10, Envir11, Envir12, Envir13, 

Envir14, Envir15, Envir16, Envir17, Envir18, Envir19, 

Envir20, Envir21, Envir22, Envir23, Envir24  
  Perso 1, Perso 2, Perso 3, Perso 4 (Perso)طاقم اخلدمة

  Qual 1, Qual 2, Qual 3, Qual 4, Qual 5, Qual 6 (Quali) اجلودة املدركة

 ,Emot 1, Emot 2, Emot 3 , Emot4, Emot5, Emot 6, Emot7 (Emot) العاطفة

Emot8, Emot9, Emot10, Emot11, Emot12, Emot13, 

Emot14  
  Sats1, Sast2, Sats3, Sats4, Sats5, Sats6, Sats7 (sats) الرضى

  Fid1, Fid2, Fid3, Fid4, Fid5, Fid6, Fid7, FIid8 (Fid) الوفاء

  Chang1, Chang2, Chang3, Chang4 (Chang) رينية التغي

أداة حتليل للمعلومات اموعة عن تلك  استعمالقياس هلذا النموذج ال بد لنا من  قيقحتحىت نتمكن من 
هذا ما جيعلنا تتكلم عن العالقة السببية املتواجدة  ،املتغريات الكامنة واليت تعترب مكملة ومولدة لكل ظاهرة تليها

  .بني كل متغري و آخر

V- حتديد جمتمع البحث و العينة :  
عناصر جمتمع البحث اليت ستمثل العينة هي مرحلة مهمة يف البحث، والقائم أساس على  انتقاءإن مرحلة 

حندد من خالله وبدقة ذلك اتمع حتديد املشكلة اخلاصة بالبحث وتلك املقاييس املستعملة والذي سوف 
ما يفرض . احلجم الضروري للعينة وأيضا أن خنتار بدقة وحذر تلك املعاينة اليت ستمكننا من حتديد ،املستهدف
  1.االحتماليةو غري  االحتماليةإىل نوعني هامني من املعاينة  وءعلينا اللج

V-1.إن التكلم عن جمتمع البحث يعين التكلم  عن تلك الفئة املستهدفة يف إطار  :جمتمع البحث
واملعروف على أنه . رة املدروسةوتفسريات عن الظاه إجاباتدراستنا و اليت ميكن أن تقدم بطريقة أو بأخرى 

(Grawitz,1988 :293)"ز على املالحظاتجمموعة منتهية أو غري منتهية من العناصر احملددة مسبقا واليت ترتك"
2  

                                                 
  298ص  ،مرجع سابق ،موريس أجنرس و آخرين-1
  298ص  ،مرجع سابق ،موريس أجنرس و آخرين -2
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إن الكمال يف البحث العلمي . فعدد عناصر جمتمع البحث حسب الكاتب موريس ميثل عددها اإلمجايل
إال أنه قد يصبح من املستحيل دراسة هذا . الذي تم بدراستههو أن نستعمل لدى كل عناصر جمتمع البحث 

بط البحث وعدم ا قد يكلفه من مصاريف وجهود يف ضو هذا نظرا مل .منطقياتمع إذا جتاوز عدد معني 
من األفراد يف ذلك اجلزء من جمتمع البحث  ما يفرض علينا القيام بسحب عينة. اخلروج عن اهلدف املراد

  ي سنجمع من خالله املعلومات املطلوبة لعملية الدراسةاملدروس و الذ
هناك عدة طرق تسمح من بناء عينة  األمرإال أنه يف حقيقة  احترامهافالعينة هلا خصائص و أبعاد جيب 

  .االحتماليةو غري  االحتمالية: متثيلية تمع البحث املستهدف، و عليه يوجد نوعني أساسيني من املعاينة

V-2. ا تعتمد على نظرية اال :االحتمالية املعاينةذا أل ت، و هي النظرية اليت تسمح حتماالتسمى
ية إذا كان لكل عنصر من جمتمع احتماليف هذا املعىن تكون املعاينة . وقوع حدث احتمالحبساب املمكن، أي 

إعداد عملية عدا  ما يفرض. البحث األصلي حظ حمدد و معروف مسبقا ليكون من بني العناصر املكونة للعينة
 أومن هذا الشرط نقط ميكننا أن نقدر  انطالقا. أو قائمة تشتمل على كل عناصر جمتمع البحث املراد دراسته

بفصل هذه . أن يكون فرد من بني األفراد املختارين، تسمى هذه القائمة بقاعدة جمتمع البحث احتمالحنسب 
. ر درجة التمثيلية مقارنة مبجتمع األصلي الذي أخذت منهالقاعدة سيتم الحقا سحي العينة اليت تسمح بتقدي

  .تسمى العينة متثيلية ملا تتشابه العناصر اليت تتكون منها مع العناصر األخرى تمع البحث
سيكون لكل عنصر من جمتمع البحث حظا معروفا ليكون من العناصر  االحتماليةهذا ضمن املعاينة 

فسوف  املطعميةالقائمة على دراسة عوامل تشكل سلوك الوفاء يف جمال اخلدمة ففي حالتنا الدراسية . املنتقاة
أي من خالل تواجدهم يف عني املكان،  املطعمنتوجه إىل بناء العينة على أساس األشخاص الذين يترددون على 

يش مع األشخاص الذين هم بصدد ع اتصالاملستهدفة للدخول يف  املطاعممبعىن آخر سوف نقوم بقصد تلك 
  .مطعميةجتربة خدماتية 

عنصر من جمتمع البحث ما غري معروف ومن  احتمال اختيارية فإن احتمالأما بالنسبة للمعاينة الغري 
  .املستحيل معرفة إن كان لكل عنصر من البداية حظ مساو أم ال ألن ينتمي ضمن العينة

V-1.2.  االحتماليةأنواع املعاينات:  
 (sacrifié)، املعاينة العشوائية البسيطة، املعاينة الطبقية االحتماليةات هناك ثالثة أصناف من املعاين

  (en grappes)واملعاينة العنقودية 



  الفصل التاسع                                                وصف منهجية البحث و صياغة الفرضيات  

289 

 

. العناصراختيار يف مصطلح عشوائية يعين أننا نستعني باحلظ أو الصدفة  نإ :البسيطةاملعاينة العشوائية * 
فالصدفة املقصودة . مقصودة ليست بصدفة فجائية فالصدفة هنا هي.إن مصطلح الصدفة يعين هنا صدفة املراقبة

حتياطات خاصة أثناء السحب بإعطائه ميزة علمية و ذلك مبنح كل عنصر من عناصر ا باختاذتعين بأننا قمنا 
جمتمع البحث إمكانية معروفة للظهور من بني العناصر املختارة من خالل قيامنا بقرعة حقيقية و اليت مت حتديد 

  .مع حماولة جتنب ذلك التوافق البسيطشروطها مسبقا، 
ينطلق هذا النوع من املعاينة من فكرة أن هناك خاصية أو عدة خصائص متيز عناصر  :املعاينة الطبقية* 

اء يسمح بإنشاء جمموعات صغرية رجهذا اإل. االنتقاءجمتمع البحث و اليت ال بد من أخذها بعني االعتبار قبل 
سجام ألننا نعتقد أن العناصر املكونة لكل طبقة هلا بعض التشابه وأن كل منها أو طبقات سيكون هلا بعض االن

مبعىن آخر أخذ عينة من جمتمع البحث بواسطة السحب . يتميز يف نفس الوقت على اموعات األخرى
بالصدفة من داخل جمموعات فرعية أو طبقات مكونة من عناصر هلا خصائص مشتركة، هذا ما يضمن حضور 

  .لكل فردمعترب 
حبثنا، كما إن عدم إمكانية احلصول على قائمة لكل العناصر اليت سنسحب منها عينة  :املعاينة العنقودية*

قد يكون وضعها مكلفا أو طويال إن املعاينة العنقودية تسمح بتجاوز هذه الصعوبة مع ضمان حصولنا على 
ليس على العناصر يف حد ذاا، لكن على الوحدات ية، و بالضبط فإن األمر يتعلق بإجراء القرعة احتمالمعاينة 

  .األخرى اليت تشمل عليها
من  كل واحدة اعتباررمبا تكون هذه القاعدة قائمة األقاليم، أيام األسبوع أو ساعات النهار، إذ ميكن 

ت يتم تتميز العناقيد عن الطبقات بكون األوىل موجودة يف الواقع، يف حني أن للطبقا. هذه الوحدات كعنقود
العشوائي للعناقيد، نستطيع أن حندد األفراد الذين  باالختباربعد القيام . إعدادها أو إنشاؤها من طرف الباحث

  .ينتمون إليها و القيام بسحبهم عن طريق القرعة من داخل كل عنقود

V-3. يةاحتمال املعاينة الغري:  
املأخوذة من جمتمع البحث األصلي ممثلة،  العينةيف بعض األحباث ال يتطلب األمر بالضرورة أن تكون 

ية تبقى مقبولة و مالئمة، إال أنه ال ميكن معرفة درجة احتمالحيث  إن سحب عينة عن طريق املعاينة الغري 
أي . متثيلية هذه العينة بالنسبة إىل جمتمع البحث الذي أخذت منه ألنه مل يتم أخذها بالصدفة أو بصفة عشوائية

هذا ما نقله أجنرس عن " نتيجة الصدفة اهولة" يكون حتمايلتمع معني، إن االنتقاء غري االأنه مت استهداف جم
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عنصر ما ليكون ضمن احتمال اختيار ية، يكون احتمالحيث أنه يف املعاينة الغري  (voyer,1982:40)الباحث 
  .العينة هو غري معروف و غي حمدد مسبقا، و كل عنصر له اخلط يف أن خيتار

  : االحتماليةثالثة أصناف من املعاينة غري هناك 
  .(par quotas)و املعاينة احلصصية  (typique)و املعاينة النمطية  (accidenté)املعاينة العرضية 

نتقاء العناصر، لو أردنا االيت تواجه صعوبات أثناء  االحتماليةتلك املعاينة غري  هي :املعاينة العرضية*
حول موضوع معني فسنلتقي بأولئك املترددين على املقهى أثناء وقت الغذاء أو معرفة وجهة نظر عمال مصنع 

إن اللجوء إىل هذا الصنف من املعاينة يتم عندما ال يكون .ترصدهم عند خروجهم من املصنع يف اية النهار
  .اختيارأمامنا أي 

العناصر  اختبارستهدف و ال حيث إا احلالة اليت ال نستطيع فيها أن حنصي يف البداية جمتمع البحث امل
 .بطريقة عشوائية

تعترب كنماذج تمع البحث املراد دراسته، حيث أننا للعينة املختارة املكونة إن العناصر  :املعاينة النمطية*
عند استعمال . نبحث عن عنصر أو عدة تكون مبثابة صور منطية لنفس جمتمع البحث الذي استخرجت منه

  .البحثأن متلك عناصر للعينة  املختارة السمات النمطية املالئمة لتعريف جمتمع  نأملنا املعاينة النمطية، إن
إا تعتمد على بعض مميزات جمتمع البحث اليت تسعى إلعادة إنتاجها يف صورة  :املعاينة احلصصية*

كنا تم مثال إذا . ما يفرض على الباحث أن ميتلك بعض املعطيات الرقية عن جمتمع البحث. نسب يف العينة
 املنشأةفينبغي أن حنترم يف العينة  ،بالسكان املهاجرين و حتصلنا على معطيات خاصة بنسبتهم حسب فئة السن

  .نفس هذه النسبة يف كل فئة سن
 تصالكون دراستنا تستهدف اال احلصصية يةاحتمالسوف نعتمد يف حبثنا هذا على املعاينة الغري 

و لكن أولئك الذين يعكسون ذلك  ،)املطعم(ون على أماكن خدماتية معينة باألشخاص غري املعروفني يتردد
فهذه الطريقة سوف . ذكر أو أنثىهذه الزيارة و كذلك طبيعة اجلنس  مبدأمن  انطالقااتمع املدروس و هذا 

لك أثر ومعرفة آراء األفراد املتمردين على املطاعم أو الفنادق حول مستوى اخلدمة وكذ باستهدافتسمح لنا 
قد تعاملوا  مع هذه  باعتبارهم على تشكل الوفاء عند هؤالء) واجلمالية االجتماعية(ته احمليط املادي بكل مكونا

البيئة اخلدماتية على األقل  مرتني، مدام  موضوع دراستنا قائم حول دراسة وفاء  املستهلك اجلزائري يف اال 
هذا ت  اليت مل حتض بدراسة معمقة، وو أيضا من ااال .من جهة اخلدمايت والذي يعترب  من ااالت احلساسة

  .نظرا إلمهال هذا اال من طرف املسريين و متخذي القرار
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وسيلة أو طريقة املعاينة األكثر متاشيا مع دراستنا سوف نقدم فيما يلي اخلصائص اليت تتمتع  اختبار فبعد
  .ا العينة املستجوبة

V-4. ستجوبنيحتديد األفراد امل:  
كما أن حتديد النوع التحيت من املعاينة الغري  ،صنف املعاينةاختيار إن حتديد املشكلة هو الذي سيوضح  
و اليت تركز فقط على أولئك املعاينة العرضية    باختبارية مبين على طبيعة البحث و عليه  قمنا احتمال
باألشخاص الذين ال يترددون على مكان تمام مع عدم االه. اص املتواجدين يف مكان و عني الدراسةاألشخ

  .الدراسة
إن مكان الدراسة ليس باملكان الواحد و لكن يقوم بتقدمي نفس اخلدمة املوجودة من طرف املستهلكني، 

حيث مت تقدمي االستمارات اخلاصة بالدراسة إىل عمال . املطعميةو الذين يهدفون للحصول على خدمة 
فندق كما أنه يف بعض احلاالت قمنا بتقدمي االستمارة بأنفسنا إىل الزبائن  االستقبال القائمني على كل

  .نفسه و الطابع اخلدميذات املستوى  طاعماملترددين على امل
جنس الذكور واملقدر  :جنسنيفرد مكونة من  210إن  عينة البحث املتحصل عليها مكونة من 

  .) %39.048(  أي نسبة امرأة  82و    ،) %60.95( أي نسبة 128بـ
 سنة 28و  18أعمارهم ما بني  ،%3.33أفراد  7السنة 18أما بالنسبة  للسن فكان كالتايل أقل من 

فرد   43قدرة  ب  )50-40(ما بني  ) %47.61(أي  100 كانت  40-29ما بني  ،)%19.04( فرد 40
  .%9.52 فرد  )20) (65-51( أما ،)20.47%(
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VI- صياغة الفرضياتاإلشكاليات الفرعية و:  
صل كل منوذج اقتصادي واجتماعي يكون نتيجة التساؤالت األولية واليت تكون يف أغلب األحيان أإن 

 ىخر أو باألحركل متغري على اآلأثر اهلادف إىل تبيني  يخصية مباشرة واليت تكون قائمة على البعد التفسري
 .1)ظاهرة ما أو أكثر هي سبب لظاهرة أخرى أو أكثر إن(

على بعض  ينه حيتوأجيابيات غري احملدودة ملا قد يقدمه الترويج الكالسيكي للمؤسسة إال رغم هذه اإل
نه يعاب على إوعلى هذا األساس ف" فما مت شيء إال ونقص"، نه ال يليب كل شيء مرغوب فيهأاحلدوديات أي 

   :2دم قدرته علىالترويج الكالسيكي بع

                                                 
  .156موريس أجنرس، مرجع سابق، ص -1

2
- Pierre Morgat, 2005, op, cit, p13. 
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 ة من طرف احلملة اإلعالنيةاحملقق نيم درجة وفاء املستهلكيتقي. 
 ال ميكن احملافظة على العالقة الدائمة بني املستهلك واملؤسسة. 
  ليهمإال ميكن حتديد املستهلكني الذين مت توجيه الرسالة. 

VI -1. اإلشكاليات الفرعية:  

هل احمليط املادي يعترب كمرجع أساسي للحكم على جودة : إشكالية احمليط املادي واجلودة املدركة  - أ
اخلدمة؟، ما هي تلك العناصر األساسية اليت ينبين على أساسها الزبون حكم اجلودة اخلاص به؟، وهذا احمليط 

  املادي يعترب كمصدر إلنتاج اجلودة وتأكيدها يف ذهن الزبون؟

نا تأكيد أن لطبيعة التفاعالت االجتماعية إىل أي حد ميكن: إشكالية العالقة االجتماعية واجلودة  - ب
أثر على إدراك جودة اخلدمة؟، وهل التفاعل االجتماعي اإلجيايب من شأنه أن يؤثر على ) الوظيفية واالجتماعية(

  .مستوى اخلدمة وبالتايل  على مستوى اجلودة املدركة من طرف الزبون؟

التأكيد على أن اجلودة املدركة للخدمة تأثري هل ميكننا : إشكالية العالقة ما بني اجلودة والعاطفة  - ت
؟ وهل اجلودة اخلدماتية تعترب عامال كافيا لتحقيق الوفاء؟ "على القيمة املدركة للقيمة"إجيابيا ومباشرة على 

  .وهل اختالف معايري اجلودة املدركة عند الزبون من شأنه أن يؤثر على مستوى إدراكه لقيمة اخلدمة؟

هل للقيمة املدركة للخدمة هلا عالقة عكسية مع تلك  :بني العاطفة والرضا إشكالية العالقة ما  - ث
التضحية املقدمة من طرف الزبون وعالقة طردية مع املنافع املدركة؟ وما مدى تأثري القيمة على رضا الزبون؟، 

  .وهل ميكننا اعتبار القيمة كعنصر أساسي لتشكل الوفاء؟ وبالتايل اعتبارها كعنصر سابق للرضا؟

هل ميكن اعتبار رضا الزبون كسلوك كايف لتحقق فيه وفائه؟ هل  :إشكالية رضا الزبون بالوفاء  - ج
ميكننا اعتبار الرضا تنبؤ للسلوك املستقبلي للمستهلك وبالتايل للشراءات التكرارية هلذا الفرد؟ هل ميكن اعتبار 

ن شأنه أن يقود إىل تكرار الشراء الرضا كشرط أساسي لتطوير سلوك الوفاء؟ وهل مستوى مرتفع من الرضا م
  .املستقبلي والعودة إىل نفس نقطة البيع؟ وهل هناك عالقة خطية ما بني املتغريين الرضا والوفاء؟

إىل أي حد ميكننا القول أن  :العالقة رضا وفاء إطارإشكالية الدور الوسيط عن التنويع يف   - ح
وفاء ؟، /ك، وهو أيضا يلعب دور املخرب للعالقة رضالسلوك البحث عن التنويع عالقة قوية مع وفاء املستهل
  .وهل البحث عن التنويع يؤثر سلبيا على سلوك الوفاء؟
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VI -2. تقدمي فرضيات البحث:  
 : فرضية احمليط املادي واجلودة املدركة للخدمة  - أ

نتاجي عملية تعريف جودة اخلدمة ومراقبتها خيتلف كثريا يف قطاع اخلدمات قياسا إىل القطاع اإلإن 
املتمثل بالسلع امللموسة، باعتبار أن اجلودة املدركة يف اخلدمة هي غري تلك اجلودة املدركة يف جمال السلع 

نشاط أو منفعة يقدمها طرف "على أا  Kotlerو Armstrong، فاخلدمة معرفة من طرف 1امللموسة
رتب عليها أية ملكية، فتقدمي اخلدمة وتكون يف األساس غري ملموسة وال يت) الزبون(إىل طرف آخر ) املؤسسة(

، فمادامت اخلدمات تتميز خباصية الالملموسية كما أا تنتج بعد "قد يكون مرتبطا مبنتج مادي أو ال يكون
عملية الشراء يفرض على الزبائن احملتملني مواجهة عنصر عدم اليقني فيما خيص خصائص اخلدمة، ما يدفع 

من املعلومات وهذا للحد من عدم تطابق املعلومات، لكن ونظرا لسبب انعدام الزبون إىل حماولة مجع جمموعة 
الشفافية اخلاصة بسوق اخلدمات فإن الزبون يضطر إىل التركيز على إشارات نوعية معينة يشملها مكان 

  .2اخلدمة
 Olson؛ Cox 1967( للباحثني )Cueutilization theory(استخدام اإلشارة  ةفحسب نظري

املنتجات أو اخلدمات تتكون من جمموعة من املعايري واليت تكون مبثابة مؤشرات بديلة جلودة إن ) 1972
  .املنتجات، فهذه املؤشرات تكون ثنائية الفرع داخلية أو خارجية بالنسبة للمنتج

فاملؤشرات الداخلية تتمثل يف الصفقات املادية مثل احلجم، الشكل، يف حني امليزات  اخلارجية  فهي 
نتج وطريقة استعماله من طرف الفرد، على عكس ذلك إن الزبون يف جمال اخلدمات ال يتوفر على قة باملمتعل

إن املؤشرات الوحيدة  )Zeithaml1981(عدد متنوع من املؤشرات وهذا نظرا لطبيعة الالملموسية، فحسب 
حميط اخلدمة (ون إىل احمليط املادي املتوفرة تتمثل يف السعر والعناصر املادية، كما أن العديد من الباحثني يشري

)Service cape(  كمؤشر للجودة)WardوAl 1992 ؛Baker  و Al1994، Baker 1998، Aubert 

Gamet وCava 1999، Bakerو Al2002( ،فمحيط اخلدمة يشمل احمليط الداخلي واخلارجي للخدمة ،
صميم، الديكور، النظافة، املساحات العوامل اجلوية مثل احلرارة، األلوان، اهلندسة املعمارية، الت

) Coll 1992و Blodgett ،1996) (Ward وWakefield؛ Bitner1992 (اخل، فالباحثني .....اخلضراء
يشبهون اخلدمي على أنه شبيه بغالف اخلدمة، فإن احمليط املادي يف جمال اخلدمات يشكل أداة استبدال قوية 

                                                 
1 -Anja Reimer, Richard Kuehn, (2005), «  The impact of service cape on quality perception », European Journal 

of Marketing, Vol. 39, ISS:7pp. 785- 808. 
  .140ة للنشر والتوزيع، ص، إدارة عمليات اخلدمة، دار اليازوري العلمي)2009(محيد الطائي، بشري العالق -2
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فاحمليط حسب  )Al 1982و  Carson 1989،Wordو Levitt1981 ،Rushton (لتقييم اجلودة 
Baker)1998(  يقدم للزبون عدد متنوع من املؤشرات سهلة الوصول وخاصة ألولئك الزبائن الباحثني عن
  .املعلومة

إن البحوث التجريبية حول أثر احمليط اخلدمي على جودة اخلدمة أمر نادر، إال أن هناك حبوث موازية 
  .احمليط اخلدمي وأثرها على مستوى إدراك اجلودة قائمة بدراسة جزئية لعناصر

بتحديد تلك املؤشرات املستعلمة لتقدمي اخلدمة، حيث متكنوا ) Clarke )1988و Craneقام الباحثني 
 Wakefield، كما أن )احمليط املادي(من تبيني عنصرين أساسيني، املراجع الشخصية والعناصر املادية 

ة تأثري مميزات احمليط اخلدمي على إدراك اجلودة املدركة اخلاصة باحمليط قاموا بدراس )Blodgett )1996و
أشارت إىل قدرة البيئة املنظمة أن  )Bitner )1990اخلدمي وليس إدراك جودة اخلدمة يف حد ذاا، كما أن 

  .تؤثر يف تقييم اخلدمة وجودا على عكس البيئة غري املنتظمة
فقط أقاموا بدارسة أمهية املظهر اخلارجي  )2000( alو Sirgy وأيضا) al )1992و Word كما

  .والداخلي حمليط اخلدمة كمؤشر لتحديد صنف اخلدمة وكذلك كمؤشر لتحديد االنطباع األويل حول احمليط
قاموا بتحليل عدة مميزات خاصة باحمليط اخلدمي وأثرها على تقييم جودة ) al )1994 و  Bakerفقط 

  .اخلدمة
قاموا بتحديد مخسة مؤشرات أو أبعاد إلدراك اجلودة أربعة منها  )al )1990 و Parasuraman فأما

، الضمان والتعاطف، أما العنصر أو البعد اخلامس فيتمثل يف العنصر ةاالستجاب، سرعة املوثوقية: غري ملموسة
لعوامل اجلوية اخل، كما أنه جيب اإلشارة إىل تلك العناصر أو ا...امللموس أو الظاهر التجهيزات، األفراد

مثل احلرارة، الضجيج، ) al )1988- 1991 و Parasuramanواحمليطية اليت مل تأخذ بعني االعتبار من طرف 
ودجمها يف إطار البعد املادي  )Blodgett 1999و Wakefield ( الرائحة، مت أخذها بعني االعتبار من طرف

  .للخدمة، ألنه ميكن إدراكها مباشرة من طرف الزبون
ه إن الفرد يلجأ حسب العديد من الباحثني إىل احمليط املادي إلدراك مستوى اخلدمة والتيقن منه،  وعلي

وحسب بعض الباحثني عن املكونات اجلمالية للمكان تعترب كوظيفة  لتصميم املعياري والتصميم الداخلي 
فمن وجهة النظر اخلارجية فإن  الذي يساهم على حد سواء يف حتقيق جاذبية احمليط املادي أو احمليط اخلدمايت،

  .الزبون يقوم بتقييم املطعم، امللهى، امللعب، واخلدمات األخرى على أساس امليزات اخلارجية ومدى جاذبيتها
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أما على املستوى الداخلي ومن خالل تواجد الزبون ضمن احمليط الترفيهي للخدمة، فإن الزبائن يقومون 
ملكونات احمليط اخلدمي، هذه التقييمات ) واعية أو غري واعية(بطريقة بتمضية عدة ساعات يف مراقبة وتقيني 

  .al1992(1و al 1988 ،Karim و Baker(من شأا أن تؤثر مباشرة على مواقف الزبائن اجتاه املكان 
وعليه استنادا هلذه األحباث والتحليل املقدمة من طرف املختصني يف جمال تقييم اخلدمات، قمنا بصياغة 

  :ة التاليةالفرضي

  .اإلدراك اإلجيايب للمحيط املادي للخدمة يؤثر على مستوى إدراك اجلودة اخلدماتية للمطعم :1ف

  :اجلودة/فرضية الطاقم اخلدمي  - ب
إن التكلم عن اخلدمة يعين إثارة لشيء غري ملموس من شأنه أن يقوم على عناصر حميط به لتعزيز 

الزبون، حيث يعترب طاقم اخلدمة أول نقطة تواصل ما بني ملموسيته وجعله أكثر فاعلية وحقيقية يف ذهن 
والزبون املقبل على هذه اخلدمة، حيث إن الزبون يستعني يف بناء تقييمه على ما  املطعماملؤسسة اخلدماتية 

  . يتحصل عليه من معاملة وخدمة مقدمة من طرف العميل املقدم للخدمة والذي يعترب احملقق األساسي للخدمة
سواء مع املؤسسة أو مع  )Wilson 1995(عالقتيه  إستراتيجيةيعترب نقطة االنطالق لتشكيل فالزبون 

مقدم اخلدمة، فقبول الزبون للعميل املقدم للخدمة يعين توقع نسبة جناح كبرية لتحقيق هذه اخلدمة من جهة 
الود واجلودة وهدا وكذلك خلق عالقة صداقة مع هذا العميل من جهة أخرى، ما يكسي هذا التفاعل نوع من 

والذين يؤكدان على أمهية البعد البسيكولوجيكي  )Kakkar )1976وLutz ما يؤكده العديد من الباحثني 
  .حلالة التفاعل ما بني الطرفني والذي يشكل يف حد ذاته بعد اجلودة اخلدماتية املدركة من طرف الزبون

 Salomon،Surprenant، Czepiel ،Gutman(إن احلصول على اخلدمة مبين يف األساس حسب 

على التفاعل والتعاون اإلجيايب للزبون مع العميل املقدم للخدمة، فعدم االرتياح النفسي وعدم تطوير  )1985
عالقة صداقة ما بني الطرفني قد يؤدي إىل فشل حتقيق ما هو متوقع من طرف الزبون وبالتايل ضعف مستوى 

  .اجلودة املدرك
لألشخاص املتفاعلني فيما بينهم هو التنسيق فيما بينهم وحتقيق االنسجام الكلي فمن املهام األساسية 

)Thibaut  وKelley 1959(،  فالتواصل ما بني مقدم اخلدمة والزبون هو ذا طابع تفاعلي قائم على املفهوم
عالت اخلدماتية التباديل أكثر من كونه خطي، فخالل عملية التبادل اخلدمايت فإن الزبون جيرب سلسلة من التفا

)Eiglier وLangeard 1987،  Gronroos 1990 (وحسب )Gronroos 1990(  إن خلطة تفاعل

                                                 
1-Karim. L. Wakefield, Jeffrey. G, Blodgett. Op.cit P 48. 
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العميل املقدم للخدمة مع الزبون تعترب حلظة احلقيقة اليت من خالهلا يقيم الزبون درجة تطابق ما حتصب عليه مع 
  .لخدمةتوقعاته، أي أن جودة اخلدمة تتأثر بدرجة كبرية بالعميل املقدم ل

فالزبون يلجأ يف بناء تقييمه النهائي للخدمة إىل مقدم اخلدمة، كاحلالقة، الطبيب، كون أن اخلدمة تفتقد 
للطابع امللموس، فالعالقة احلميمية املشكلة ما بني الطرفني، ظهور بعد األمان والثقة، والتعامل اإلنساين للعميل 

من شأنه أن يدعم ويعزز مستوى اجلودة املدرك من طرف ) التوجه اإلنساين ال التوجه الزبائين(مع الزبون 
  .الزبون

فالسهولة التعاون واالنسجام يف حتقيق اخلدمة والذي يظهره الزبون من جهة وكذلك الود واالحترام 
املقدم من طرف العميل املقدم للخدمة وخاصة يف اخلدمات املبنية على التفاعالت الشخصية من شأا امن تؤثر 

كبرية على إدراك اجلودة وتقييمها من طرف الزبون، فمن خالل إحدى الدراسات املقدمة من طرف بدرجة 
Keaveney )1998( فأما األول غياب أو : أن من أهم املسببات املؤدية لتغيري املؤسسة اخلدماتية هناك سببني

، غيبا املرونة، والتفاعل عند ضعف اخلدمات القاعدية، وأما الثاين هو قلة االعتبار والتقييم، عدم االحترام
العميل املقدم للخدمة، كما ميكن ذكر عدم الكفاءة أو عجز العميل املقدم للخدمة سواء مت إدراكه بطريقة 

من طرف الزبون، أي ما جيعله يركز بقوة على التقييم االجتماعي واالهتمام التفاعلي يف 1مرئية أو حسية 
 Richardيار أساسي لتقييم وإدراك اجلودة، هدا ما يؤكده الباحثني احلصول على اخلدمة ما جيعل منهم كمع

تؤكد على أمهية طاقم اخلدمة يف حتقيق معيار اجلودة املتوقع من  )Berry2000 (كما أن الباحثة  )al )1994و
  .طرف الزبون

اك الزبون يف العديد من الدراسات التسويقية وتلك املتعلقة بسلوك املستهلك  مت إظهار أن لدرجة إدر
 alو Tosun (لسلوك العميل املقدم للخدمة أثر كبري يف تقييم التجربة املعاشة، وكذلك تأكيد جودة اخلدمة 

2007 ،wall  وBerry 2007(  كما أنه هناك دراسات أظهرت أن سلوك الطاقم املقدم للخدمة هو العامل
ية اخلدمات املرتكزة على األفراد أكثر منه األساسي احملدد للجودة املدركة يف جمال اخلدمات وخاصة من ناح

، فلسلوك Liang2009(2 و Chang2013 ، Wu و Cheng 2000 ،Tengو Heung (من املادة 
العميل املقدم للخدمة أثر كبري يف تقييم وإدراك اجلودة اخلدماتية سواء من ناحية املظهر أو اللباس أو حىت 

  .ر لألمان والتفوق يف ذهن الزبونطريقة الكالم والتعامل واليت تعكس عدة صو
                                                 

1-Yues Cinotti, «  Proposition d’un Typologie des Rencontres des services », 2eme journée du Marketing Iris «  

la relation client dans les activités de service. Lyon 15 Mars 2007. 
2- Kemal Gurkan. K, Bekir Bora dedeoglu (2014) the importance of employee hospitality and perceived price in 

the hotel industry, Anatolia: An international journal of Tourism and hospitality Research, 25:2, 254- 267. 
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  .خدمة يؤثر على إدراك جودة اخلدمة املطعميةاملقدم لل طاقمالاإلدراك االجيايب لسلوك ومظهر : 2ف

 فرضية اجلودة والعاطفة  - ت
إن التركيز على دراسة العاطفة يعترب مهم والسيما يف دراسة اخلدمات املتعية أو النفعية مثل النقل اجلوي 

توصلوا إىل أن ) Mattila )2005 و Dumanحيث إن الباحثني  ،فنادق، الرحالت السياحيةواملطاعم، ال
أما الباحثني  ،العاطفة الناجتة عند الفرد خالل جتربة خدماتية معينة مهمة جدا لتحديد اجلودة املدركة للخدمة

Kao وal )2008 (مل لتحديد الرضى فتبني هلم قاموا باختبار أثر أربعة أنواع من عوامل اجلودة التجريبية كعوا
  .أن املستهلك يكون مرتاح إذا كان هناك ترابط ما بني العاطفة املدركة والرضى املتحصل عليه

كما أنه ميكن االعتراف بأن التجربة االستهالكية املعاشة واملخلوقة من طرف احمليط يف إطار تلك 
 Otto  ؛Nash 2002و  Barsky(اخلدمات املتعية من شأا أن ختلق إحساس مجيل وشعور جيد 

قام بكتابة أن التجربة ختلق عندما يكون  )1999( Vajicو  Gupta أما )Ryan 1999 ؛Ritchie 1996و
لدى املستهلك إحساس إجيايب أو معرفة مكتسبة أو كليهما مع بعض وهذا كنتيجة لتفاعله مع خمتلف العناصر 

  .املتواجد يف حميط املادي للخدمة
إن عملية بناء احمليط املادي مرتبطة بإدراكات الفرد ملختلف املكونات املتواجدة يف جمال  :ففي األدبيات

فهي تقر أن بناء احمليط ) 1992( Bitnerأما  )Heide , 1987و  Troye ؛al ,2005و  Hansen(اخلدمة 
  .املادي للخدمة يعترب شيء فائق األمهية كون اخلدمة تنتج وتستهلك يف آن واحد

  :يف جمال اخلدمات ميكن تقسيمها إىل ثالثة أبعاد إن جودة

واليت تشري إىل اجلوانب الكمية للخدمة، مبعىن اجلوانب اليت ميكن التعبري ) اجلودة الفنية(البعد الفين   - أ
 ).رد فعل معريف(عنها بشكل كمي 

ودة الفنية إىل فهي تشري إىل الكيفية اليت تتم فيها عملية نقل اجل) اجلودة الوظيفية( البعد الوظيفي   - ب
 ).رد فعل عاطفي(واالجتماعي  ومتثل ذلك التفاعل النفسي ،الفرد املستفيد من اخلدمة

وهي ذلك احمليط الذي تؤدي فيه اخلدمة وكذا كل ما له عالقة بإجناح ) اجلودة املادية(البعد املادي   - ت
 ).أثاث، هندسة معمارية، ديكور، موسيقى، ألوان ،ألوان(اخلدمة 

دمات أسالت العديد من احلرب، خاصة عندما نتكلم عن منوذج القياس املسمى إن جودة اخل
)Sorvqual (أو )Servperf) (Parasuraman  وal 1988(  أما الثاين فهو خاص بـ)Cronin و Taylo 

 Boomsو  Lewis(فجودة اخلدمة هي حجر األساس الذي يقيم املستهلك من خالله اخلدمة ) ,1992
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م من شأنه أن خيلق شعور إجيايب أو حىت شعور أو عاطفة سلبية من شأا أن تؤثر على هذا التقيي )1983
  .سلوك الرضى احملقق

فمن املعتقد أن إدراك اجلودة اخلدماتية هي نتيجة من مقارنة ما بني ما يتوقعه املستهلك وما حيصل عليه 
ي إال نتيجة ما يدركه املستهلك نتيجة ه فالعاطفة ما )al 1996 و Asubarteng(من خالل التجربة اخلدماتية 

فعدم جودة اإلضاءة سوف  هانطباعاتاحتكاكه بالعوامل املكونة للمحيط واليت هلا أثر مباشر يف سلوكياته و 
أما رداءة األثاث أو . يؤثر على اإلجابة العاطفية للمستهلك سواء من حيث الكآبة والغمة أو حىت القلق

  .لك ردات فعل سلبية مبينة على ما مت مجعه من معلومات ومناظر لذلك احمليطالديكور سوف تثري عند املسته
  :و عليه ميكن صياغة الفرضية التالية و اليت مفادها

اإلدراك االجيايب للجودة املدركة للخدمة يؤثر مباشرة على السلوك العاطفي للمستهلك  :3ف

   ..املشكل اجتاه اخلدمة املطعمية

  :للزبونفرضية العاطفة و الرضى   - ث
إنّ تعريف الرضى خيتلف يف معظم األحباث وكل ومعايريه اليت يبىن عليها هذا التعريف إال أن معظمها 

 Parks و Back(متفق على أن العنصر املهم واملؤسس لرضى املستهلك هو تقييم النظام اخلدمي أو املسار 

  )Yi,1990 ؛2003

) Oliver 1997( أو احلصول على جتربة معينةإنّ املستهلك غالبا ما يطور موقف نتيجة استهالك 

يصف هذا املوقف املشكل على أنه قبول أو عدم قبول للمنتج أو اخلدمة، كما أنه يثري إىل أن هذا املوقف 
مرتبط بشكل قوي مع نية الزبون املستقبلية يف التزام اجتاه اخلدمة أو السلعة مع استعمال لكلمات إجيابية 

)Word of Mouthe(1 (1997) Oliver اات فعل عاطفية شعورية ناجتة « :واليت تعرف على أرد
  Holbrook « (1986)و Havlena() جتربة االستهالك(بالضبط عند استعمال أو استهالك منتج معني 

فعاطفة االستهالك هلا ميزات متشاة وغري متشاة مع مفهوم العاطفة العام ألا ناجتة عن استهالك خدمة أو 
أن  -أي عاطفة االستهالك -كما أا )Phillips 1999( نتوج معني فهي أكثر خصوصية وحمدودة وكثيفةم

هذا ما قد يشعر به الفرد يف إحدى اللّعب يف ساحات املترتّه ) هيجان -متعة –خوف (تكون متعددة األقطاب 
)Phillips 1999.(  

                                                 
1-Hesup Han, Kijoon Back, Betsy Barret, « influencing Factors on restaurant customer’s revisit intention ; The 

roles of emotion and switching barriers » International journal of hospitality Management 28 (2009) 563-572. 



  الفصل التاسع                                                وصف منهجية البحث و صياغة الفرضيات  

300 

 

ك يف تكوين الرضى وهذا يف عدة ميادين العديد من الباحثني أكّدوا على أمهية عاطفة االستهال
)Evrard 1994و, Aurier 1993؛, Oliver 1987؛, Westbrook(  حيث أنWestbrook  ومن

من عملية استهالك على رضى مع انتظار تأكيد أو عدم تأكيد  خالل مقاربة امرببقية قام بدراسة العاطفة الناجتة
  .املوجبة والسالبة واليت تؤثر على شكل وتأكيد املعتقدات حيث تبين له بعدين من العاطفة .االعتقادات

حيث أن النتائج الدراسية تؤكد على أن أثر عدم تأكيد التوقع وخمتلف أبعاد للعاطفة السالبة أو املوجبة 
أن ) Aurier )1994و  Evrardيف جمال السيارات وهذا ما بينه الباحثني . تؤثر على مستوى الرضى الكلي

  .ضى بشكل مستقلّ عن بعضهمابة والعاطفة السالبة عالقة بالرعاطفة املوجلكل من ال
  Liljander ؛Retour ,2007وHan؛Menon ,2000 و Dubé(وهذا ما يؤكّده الباحثني 

هذه . على أمهية بعدي العاطفة يف شكل الرضى) Oliver ,1991و  Westbrook ؛E Strandvik 1997و
بعد املعريف للرضى إىل ذلك البعد املعريف والعاطفي للرضى واليت تدخل يف الدراسات فرضت االنتقال من ال

  .إطار تشكل إجابة أو سلوك الرضى
إن بعض الدراسات تؤكّد على أمهية استعمال البعدين اإلجيايب والسليب الناجتني من التجربة العاطفية 

ملتواجدة بينهما وهذا ما يؤكّده الباحث دف الفهم األدق واألصح لسلوكي الرضى والعاطفة وتلك العالقة ا
Izard )1977 ( سويق اعتمدت يف حتليل السلوك العاطفي على تلك العناصرات التالعديد من األحباث يف أدبي

 Westbrookفالباحثني . املختلفة التقنية املشكلة لالستهالك العاطفي من خالل إظهار تشكل الرضى

اخلاص باإلجابة العاطفية وأثرها على التقييم العاطفي أظهروا تواجد  ومن خالل منوذجهم )Oliver )1991و
  .العديد من النماذج اخلاصة بالتجربة العاطفية وأن تقييم الرضى مرتبط مبختلف هذه التجارب العاطفية

من خالل تقييم دور النية كوسيط ما بني  )Ohman )2005و Soderlundهذا ما يؤكّده الباحثني 
ضى ونيلوك يف الراملطعم إطارة الس.  

حيث أن النتائج الدراسية تؤكد على أن أثر عدم تأكيد التوقع وخمتلف أبعاد للعاطفة السالبة أو املوجبة 
أن ) Aurier )1994و Evrardيف جمال السيارات وهذا ما بينه الباحثني . تؤثر على مستوى الرضى الكلي

  .ضى بشكل مستقلّ عن بعضهماة عالقة بالربة والعاطفة السالبلكل من العاطفة املوج
من خالل دراسة جمال الفندقة من خالل دراسة عالقة ) Retour )2007و  Hanهذا ما بينته أعمال 

االستهالك العاطفي وعالقته برضى املستهلك حيث أظهروا أن هنالك ست أبعاد من سبعة اليت متّ حتديدها هلا 
اع العاطفة االستهالكية يف العديد من املستويات هلا عالقة برضى عالقة وطيدة بالرضى والعديد من أنو



  الفصل التاسع                                                وصف منهجية البحث و صياغة الفرضيات  

301 

 

املستهلك إن هذا التصنيف ملختلف أنواع العاطفة االستهالكية يسمح من فهم كيف ميكن للتجربة العاطفية أن 
  .تساهم يف تشكل الرضى، وخاصة يف جمال اخلدمات

  :الفرضية التالية اليت مفادهاو املقاالت قمنا بصياغة  األحباثمن جمموعة هذه  انطالقا

الرضى  سلوك على إجيابيا ؤثرتمن طرف الزبون  املطعمية  للخدمةالعاطفة اإلجيابية املدركة : 4ف

  . املدرك اجتاه اخلدمة املطعمية

  :فرضية الرضى بالوفاء  - ج
قة ومنهم هل هناك عالقة ما بني الرضى والوفاء؟ سؤال أسال الكثري من احلرب، فمنهم من أقر ذه العال

  .من نفى هذه العالقة حبجة تواجد متغيرات معدلة من شأا أن تدخل يف عملية تشكل الوفاء
ما دام الوفاء هو سلوك . إال أن أغلبية النظريات تؤكّد على وجود عالقة وطيدة ما بني الرضى والوفاء

فالزبون الراضي عن أداء . ليهل عوشرائي مكرر مبين على أساس قناعة وتطابق ملا هو منتظر مع ما مت احلص
  .العميل أو السلعة سوف يكون له موقف إجيايب أو سلوك إقبال مستقبلي على السلعة أو اخلدمة

؛ )Kasper )1993و Bloemerفالعديد من األحباث تؤكّد على فعالية الرضى يف تشكل الوفاء 

Ngobo 1999 ؛Audrain. P 2003(  

لرضى سوف تكون نسبة ميوله للتغير ضعيفة إال أنه هناك أحباث فاملستهلك الويف بدرجات كبرية من ا
كما سبق الذكر أثارت فكرة عدم خطّية العالقة املتواجدة ما بني الرضى والوفاء وهذا من خالل التأكيد على 

حنسب  1اخلطر املدرك، الفرق املدرك ،وجود متغيرات وسيطة من شأا أن تساهم يف هذه العملية كالتضمن
Giering وHumburg )2001(  إن الدراسات اليت اهتمت باختبار املتغريات املعدلة للعالقة)عدل-رضى (

  ).Johnson 1999 و  Garbarinoوهذا ما يؤكد عليه  
سوف لن ) مرتفع(يؤكّد على املستهلك عند مستوى معين من الرضى  )Ngobo )1999فالباحث 

ملنافسة وبالتايل يؤكد على العالمة أو اخلدمة اليت حققت لديه يبحث عن أي معلومة عن العالقات األخرى ا
  .ما يعجل مستوى اعتباره للعالمة األخرى ضيق وجد صغري. ذلك املستوى املرتفع من الرضى

فإن عدم الرضى يؤثّر بدرجة كبرية على نية الشراء أكثر مما يؤثر  )Kim )2000 و Yoonوحسب 
  .وفاء- ك عدم متاثل يف العالقة رضىأي أن هنا. الرضى على نية الشراء

                                                 
 .،مرجع مذكور أنفا2010 بن اشنهو سيد أمحد1
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حيث أن العالقة اليت تربط الرضى بالوفاء تبقى دائما حتري الباحثني وتعجل من نتائجهم جزئية، أي ال 
ففي جمال اخلدمات مت تقدمي عالقة إجيابية ما بني الرضى . تتماشى مع كل القطاعات وااالت وحىت عرب الزمن

 Fornell(ليت أكّدت على تلك العالقة املوجبة واملباشرة للرضى بالوفاء جند والوفاء من بني هذه األحباث ا

 ؛Gwinner 2000و Gremler ؛Baven ,1994و  Taylor ؛ Swan ,1989 و  Oliver ؛1992
Guenzi  2004و, Pellani؛ Butcher  2001و, al؛ Brady 2001و Robertson(1  

كسابقة للوفاء يتطلب دراسة مكثفة حسب الزمن  فالعالقة اخلطية املتواجدة ما بني الرضى كونه
من جمموعة هذه االحباث و املقاالت قمنا بصياغة الفرضية التالية اليت  انطالقا.واملكان، دون إمهال طبيعة املنتج

  :مفادها

  .سلوك الوفاء اجتاه اخلدمة املطعميةتشكل  الرضى االجيايب املدرك يؤثر إجيابيا على  :5ف

  :لخدمة املطعمية ونية تغيريهافرضية  الوفاء ل  - ح
عدم االقتناع مبستوى اخلدمة املقدمة من جهة و حب جتريب  :نية التغيري عند الزبون لديها عموما معنيني

ما يعين اازفة و املخاطرة إال أن الزبون الذي يألف خدمة معينة  و ذلك احمليط  ،خدمة أخرى و االكتشاف
 ،سارةاازفة و اخل كل حماولة تغيري داخلية أو خارجية خمافةلقاوم مده سوف جت هذه اخلدمة،الذي تقدم فيه 

فالزبون . فعامل نية التغيري يعترب أحد املؤثرات و املشوشات على استقرار قرار الشراء املستقبلي لدى الزبون
يف  خاصةو املقاوم هلذا التشويش و الثابت على نفس اخلدمة املقدمة لن يكون معرضا لدرجة خماطرة كبرية

فالزبون  ،ما جيعل الزبون يتمسك باخلدمة ،ايطار تلك االستهالكات اليت تتطلب جهد قراري و خماطرة كبرية
و خوفا منه يف  ،الويف و الراضي متاما عن اخلدمة لن تراوده أبدا فكرة التغيري و إن راودته سوف تكون ضئيلة

  .الهتمام من جهة أخرىالوقوع يف املخاطرة من جهة و سوء املعاملة و عدم ا
فاخلوف من جهة و األلفة من جهة و االرتياح حمليط اخلدمة تعترب مقومات أساسية لتحقق الوفاء 

و املقاالت قمنا بصياغة الفرضية  األحباثمن جمموعة هذه  انطالقا.ومقاومة كل فكرة معاكسة لفكرة البقاء
  :التالية اليت مفادها

 حيبط رغبة الزبون يف نية التغيري قدمةللخدمة امل الوفاء اإلجيايب :6ف

 

                                                 
1-Rya.K , Jang soocheong, « The effect of environmental perceptions on quality perception » journal of 

Respitality and tourism Research, vol.31 N°1, February 2008. 
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 :امتةاخل
قمنا من خالل هذا الفصل بوصف تلك املنهجية اليت سوف نتبعها من اجل حتقيق الدراسة امليدانية 

كما أننا قمنا بتقدمي جمموعة من التعاريف  ،حتقيق نتائج غري متناقضة وكذلك طبيعة املعاينة املختارة من أجل
ففن املطعم يعترب من أهم مقومات . ح املطعم وما يتطلبه من عناصر أساسية لقيمه وحتققهواملفاهيم حول مصطل

  .السياحة و باخلصوص لتلك الدول الرامية لتطوير هذا القطاع
العينة اخلاصة بدراستنا منقسمة إىل  أنعلما ،كما أن لعينة جمتمع البحث دور أساسي يف جناح الدراسة

 استهدفناطاعم املستهدفة من جهة و اتمع املستهدف من جهة أخرى مبعىن أننا تلك اخلاصة بطبيعة امل جزأين
   .تلك املطاعم الفخمة و الزبائن الذين هلم على أقل جتربتني فما فوق مع نفس الطعم

حتقيق هذه الدراسة مرهون مبجموعة الفرضيات اليت قدمنها يف هذا الفصل حىت تكون سند قوي مبين 
حبيث لكل  ،اخلدماتية و املقدمة من طرف باحثني يف هذا اال ةالسابقة يف جمال العالقاتي اثاألحبعلى جمموعة 

كما أن لطاقم ،االجيايب أو السليب على مستوى إدراك اجلودة األثرفللمحيط املادي  ،األخرمتغري أثره على املتغري 
لنسبة للجودة و العاطفة والرضى با ءلشياالجيايب أو السليب على مستوى إدراك اجلودة و نفس ا األثراخلدمة 

  .الوفاء و نية التغيريو

  



  

  

  صل العاشرـالف

  دراسة و تحليل النتائج

 
I. ماذا نعين بالتحليل العاملي  
II. التحليل التوفيقي التأكيدي لعبارات منوذج القياس 
III. التأكد من تناظر البيانات و مدى متركزها 
IV. التأكد من الفرضيات اخلاصة بالبحث 
V. حتليل و تقييم الفرضيات اخلاصة بالدراسة  
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  مقدمة 
إن اهلدف الرئيسي لكل عمل نظري هو جتسيده يف امليدان و هذا من خالل منذجته وإعطائه معىن 

وخمتلف فرضياته ما  ،حقيقي مبين على أساس تلك العالقات املوجودة ما بني املتغريات املشكلة لنموذج البحث
  .حتدث فيما بينهم أناليت ميكن  يعطي لتلك األدبيات طابع رياضي هندسي قائم على أساس العالقة السببية

باعتباره املؤكد لتلك الفرضيات املقدمة سابقا حيث قمنا الفصول، رب هذا الفصل أحد أهم يعت
القيام بالتحليل االستكشايف واهلادف إىل تصفية  من  SPSS15.0املسمى اإلحصائي باالستعانة بالربنامج

نية  ،الوفاء، العاطفة، الرضى، اجلودة، طاقم اخلدمة، ادياحمليط امل :كامنعبارات القياس اخلاصة بكل متغري 
  . التغيري

سوف حناول من خالل هذا الفصل التأكد من صحة الفرضيات و هذا من خالل صياغة جمموعة من 
  .املعادالت اخلاصة بكل متغري مستقل مع املتغري التابع
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I. ذا نعين بالتحليل العاملي ما)Analyse factorials(؟  
تحليل العاملي يهدف إىل حتويل عدد كبري من املعلومات واملعطيات اموعة من حميط الدراسة إىل إن ال

  ).واليت تأخذ شكل قيم على تلك املتغريات(بعض من األبعاد الكربى 
و التغاير يف حالة (التباين  نسبة منككل احلاالت املتعلقة بالتحليل اإلحصائي، حناول تفسري أعلى 

سوف  ).املسماة هنا باملكونات أو العوامل(بواسطة عدد قليل جدا إن أمكن من املتغريات ) مليالتحليل العا
  .املتغرياتنستعمل يف حالتنا هذه مصطلح املتغريات الكامنة لتكلم عن هذه 

أن  بإقرارقمنا  ملطعميةالوفاء عند املستهلك يف جمال اخلدمات ا كيفية تشكل سلوكحيث من أجل قياس 
طاقم  ،احمليط املادي :لةقأي سلوك الوفاء يقوم على أساس جمموعة من املتغريات التابعة و املست ،هذا األخري

تلعب دور متغريات وسيطة والتابعة ملتغري احمليط  األخريةإن املتغريات الثالث  ،العاطفة ،ىالرض ،اجلودة ،اخلدمة
  .املادي اخلدمي و الطاقم اخلدمي 

فهو حياول  .مي ملخص من أمناط العالقات املوجودة بني هذه املتغرياتفالتحليل العاملي حياول تقد
 لتحليل كما أنه غالبا ما يتم استخدامه كطريقة .تقسيم أمناط العالقات من أجل تفسريهم بعدد قليل من األبعاد

  .سالمل تكويناالستكشايف دف 
سواء بطريقة منفردة أو جمموعة  من  إن منوذج البحث اخلاص بنا قائم على جمموعة من املتغريات املقدمة

تشكل  و تأثريه على ) طاقم اخلدمة ،حميط مادي(ياخلدم احمليط خالل أحباث سابقة يف جمال دراسة مكونات
  .الطالبني هلا عند الزبائن الوفاء سلوك

ة من العديد من األحباث و القياسات املقدمة من طرف ستنبطعبارة م 66فنموذج البحث مكون من 
 اجلودة، العاطفة ىأو حىت الرض يد من الباحثني سواء تعلق األمر بقياس احمليط املادي أو تعامل طاقم اخلدمةالعد

(2005) Benissa ,N’Goala. 

 :اجلودة املدركة

Parasuraman et al (2002) 1; Suresh (2003); Getty.Getty (1999)  2; Mei. Chandar et 
al (1988)  3 .    

                                                           
1- 

Sureshchandar et al (2002) The relationship between management's perception of total quality service and 

customer perceptions of service quality. Total Quality Management. 
2
- Eithaml, V. A., Berry L. L., Parasuraman A. (1988), Communication and Control Processes in the Delivery of 

Service Quality, Journal of Marketing. 
3
- Sari Mansour , Nathalie Commeiras « Communication au 25ème Congrès de l’AGRH – Chester, » Les effets 

des conditions de travail sur la qualité de service perçue: une étude auprès des personnels en contact dans le 

secteur hôtelier », Communication au 25ème Congrès de l’AGRH – Chester , PP2-18.. 
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 Morgan ,Huntاخلدمة و عالقته مع الزبون فنجد سلم قياس مقدم من طرف ة لطاقم نسبأما بال

من خالل تقسيم ثالثة أبعاد تفصيلية أما  )1987(Bakerاحمليط املادي مت قياسه من طرف الباحث  .)1994(
 C E S( (consumption( منوذجمن خالل  1)Richins)1997العاطفة قتم قياسها من طرف الباحث 

Emotion set)  تعديله من طرف الباحتني  بعد و الذي متّ 43والذي حيتوى علىLENGLET)2006( 

 .Robinot )2007(2و

. تركيز على بعد دون األخرحيث ال ميكن ال قياسه،إن عدد العبارات خيتلف باختالف البعد املرغوب 
النصف  مبدأ ، والقائمة على)Churchill)1979 مت بناء سلم قياس على أساس توصيات الباحث كما أنه

  .3اإلجيايب للمعطيات و النصف األخر يكون سليب

I -1. هدف هذه املرحلة قائم على أساس البحث عن سلم قياس موثوق وصاحل  إن: القياسسلم  ةتنقي
سلوك الوفاء عند  علىيم أثر احمليط املادي بكل مكوناته املرئية أو الغري مرئية و كذلك طاقم اخلدمة يمن أجل تق
  .الفرد اجلزائري عند ستهالكى االأمام تطور ثقافة ومستو ةية و هذا خاصطعميف إطار اخلدمات  املاملستهلك 

 مت ،و مدينة وهران سبعة مطاعم مبدينة تلمسان تإن املعطيات اليت مت مجعها يف إطار الدراسة اليت مس
ملدركة هلذه العبارة اجلودة ا) (Qpبالضبط حساب لكل عبارة نتيجة .يف النتيجة فرقوضعها على شكل ال

  :اخلاصة بكل من املعطيات اخلاصة ب اإلجاباتهي  P,Aحبيث  ،Qp=P-Aاملعرفة ب و
  .املدركة العاطفة ،ى املدركالرض ،اجلودة املدركة ،طاقم اخلدمة ،احمليط املادي 

  طرف من استعماهلافلقد مت إن فكرة استعمال الفرق يف النتيجة لبناء سلم قياس ليست باجلديدة 
(1975,Churchil,  Walker et Ford (4، ) 1985, Berry,Zeithmal et Parasuraman 5).  

من نقطة حساب معامل الفاكرنوباش  )Churchill 1979(إن تنقية سلم القياس تبدأ أساسا 
)1951 ,Cronbach(6 العبارات املكونة تكون مدى  يلكل بعد على حدى وهذا من أجل حتديد إىل أ

                                                           
1
- Sameer Hosany, YukselEkinci, David Gilbert Out iNininen"Describing And Measuring Emotional Responses 

Towards Tourist Destinations" ANZMAC 2005 Conference: Tourism Marketing. 
2
-DeferranFlorence , Robinot Elisabeth , Giannelloni Jean-Luc ,2007"Le modèle étendu du comportement dirigé 

par un butappliqué à l’achat de produits issus du commerce équitable:une première exploration 
3
-Churchill, G. A., 1979. A Paradigm for Developing Better Measures of Marketing Constructs.Journal of 

Marketing Research.16, 64-73. 
4
-Alfred Zeyl,  " Performances des vendeurs et styles de vente attendus"Alfred Zeyl / Cahiers du CEREN 5 (2003) 

38 - 53 
5
-A.Parasuraman, Valairie A. Zeithaml,Leonard L.Berry, “Servqual: A multiple-item scale for measuring 

consumer perception of service quality “,Journal of Retailing, Volume 64 Number 1Spring 1988. 
6
-LF~ J. CRONBACH, (Coefficient alpha  and the internal structure of tests), psychometrika--VOL. 16, NO. 3 

September,1951 
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كرونباش  α(1(مقبول حيث  تكون األسئلة هلا نسبة  ،وقيةثوم ،ىوستو بالتايل م،فهوم موحدلإلبعاد تتقاسم م
تما تقيس حفإن درجة اتساقها الداخلي يكون جيد، فاألسئلة املوجهة لقياس نفس الشيء، فهي  )1(قريبة من

باش يقترب من كرون )α(أما عندما تكون األسئلة موجهة لقياس ظواهر خمتلفة ومتنوعة فإن  .نفس الشيء
ألفا كرونباش مقبول  )α(، ال توجد يف األمر توزيعات ثابتة معترف ا من أجل حتديد ما إذا كان )0(الصفر 

و الذي يؤكد على  )J.c ,Nunnally ,1967(ة ميكن استعماهلا كمرجع يإال أنه ميكن حتديد عتبة جتريب .أوال
كما أنه يف كتاب أخر  )0.6(و )50.(ألفا كرونباش جيب أن يكون ما بني ) α(أن مستوى 

"Psychometric Theory"  فإن الباحثNunnally )1978( جيب أن  كرونباش يقول أن املعامل ألفا
) 0.6(يؤكدان على قبول مستوى   Bernstein ,Nunnally ،(1994)أما 2)0.7( مستوى ل ىنأد ىيتعد

حمصور ما بني  )α(جيب أن يكون مستوى ألفا  يةفاكشة للدراسات االستسبفبالن ،ةبالنسبة للسالمل اجلديد
   ).0.8(أما بالنسبة لدراسات التأكيدية جيب أن يكون أكرب من  )0.8( و )0.6(

أو  )0.6(كرونباش اخلاص ام أصغر من  و عليه  قمنا حبذف كل تلك العبارات اليت كان مستوى ألفا
و الذي مسح لنا من حذف كل ) 02رقم ( يف امللحق) 2- 3( وهذا حسب ما بينه اجلدول رقم )0.5(حىت 

عبارة لكل املتغريات ) 54(عبارة إىل أن أصبحت )66(يف بداية الدراسة  عددها تلك العبارات اليت كان
فالعبارات اخلاصة ). ري يية التغن،الوفاء ،العاطفة ،ىالرض ،اجلودة املدركة ،طاقم اخلدمة ،حميط مادي( سة واملدر

وبالتايل جيمعهما قاسم مشترك لقياس  .نها و غري متناقضةبييما فتكون متماسكة أن  جيب عد و بأ بكل متغري
 )communalité(  الشراكية باختبارالبعد و هذا ما يعرب عنه 

I -2. الشراكية:   
 .شري إىل جودة متثيل هذه العبارة على حمور معنييإن اختيار الشراكية أو حتليل الشراكية لعبارة معينة 

 نسبة التباين هذه تعترب متوسطة عندماحيث أن يعكس نسبة التباين املفسر من طرف هذه العبارة حيث أنه 
و هذا حسب  .)0.8( تكون مساوية لوممتازة عندما ) 0.65(جيدة عندما تساوي  ،)0.4( تساوي تكون

carricano et Pujol  (2008)3.  
                                                           
1
-(α) Is therefore an estimate of the correlation between two random samples of items from a universe of items 

like those in the test. 
2 - Baba Hafiz , Jamal Abdul Nassir ,(confirmatory Factor analysis (CFA) of first order factor measurement 

model –ICT Empowerment in Nigeria) international journal of Businesses  Management and Administration vol 

(2) 5 May 2013. 
3 -Carricano.M.et Pujol, f (2008). « Analyse de données avec Spss ».paris Pearson éduction 202 pages. 
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تلك العبارات  ءقصاإلني مقبولني هناك معيارين أساسي ،wacheux, Roussel  )2005(1أما حسب 
 .املتناقضة

 ،يتم إقصاءها مباشرة 0.30إن العبارات اليت تكون املسامهة العاملية أصغر من  ،فحسب املعيار األول
  .على العديد من العناصر <0.30<ونفس الشيء بالنسبة لتلك العبارات اليت تكون املسامهة العاملية 

  .≤0.50قصاء تلك العبارات اليت تكون مسامهتها العاملية ليست أكرب من أما املعيار الثاين فهو ينصح بإ
ا بإقصاء تلك العبارات اليت ال تتطابق مع توصيات الباحثني و تلك العتبة احملددة من طرف منو عليه ق

 هؤالء حيث بالنسبة للجودة املدركة كانت 

              
  ، :ىالرض

 :العاطفة

 :أما الوفاء

 و اليت مت خلا....املدركة و اجلودةأو بالتايل إن هذه العبارات املخصصة لقياس متغري واحد مثل الوفاء  
 ،قد يؤثر على منوذجنا العام إذا ما مت االحتفاظ ا ، مما إقصاء تعترب غري متجانسة و متطابقة يف درجة القياس

 ).02(و هذا ما هو معروض يف امللحق رقم .ة احملددةتبع مرعاه تلك القيم اليت قد تكون مساوية للعم

I -3. ار باخت)Kaiser-Meyer-Olkin( و اختيار الكروية(Bartlett) 

،إنه من الضروري التأكد من أن املعلومات اموعة هي متجانسة )Al )2009و  Evrardحسب 
(Factorisable) ا تشكل جمموعة ذات جتانسأ مبعىنحقيقي هلذه  ىنعو هذا من أجل إعطاء م،تام خر أ

  .ال إحصائي حمض ،املعلومات و بالتايل جعلها تصب يف بعد واحد تفسريي
واختيار الكروية  ،KMOأو اختيار  MSAاختيار :حان من مراقبة جتانس املعلوماتمهناك اختيارين يس

  .Bartlettللباحث 
يتركز على مصفوفة االرتباطات  Bartlettة ل ي،إن اختيار الكروPujol و   carricanoفحسب 

يشري إىل أي  KMOها أن كل االرتباطات تكون من صفر مدام مؤشر دافدمة و اليت منعالفرضية امل" الختيار 
                                                           
1
- Roussel P.Et Wacheux ,f (2005).Management des Ressources Humaines:Méthodes de Recherche sciences 

humaine et sociales ,Bruxelles:de Boeck. 

 :اجلودة
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عاد تشكل  جمموعة متجانسة و تقس بطريقة مالئمة مصطلح أو أب حبيث أا تلك املتغريات احملتفظ النسبة 
  .هلذا األخري

حيث ميكن حساب  :تعترب احللول التوقيعية املقبولة )0.7(و )0.3(و احملصورة ما بني  )KMO( إن قيم
 :1لكل متغري بالصيغة التالية KMOمؤشر 

KMOj=  

 :فيساوي KMOـأما املؤشر العام ل

KMO=   

  .)1- 1(يف اجلدول رقم ح وهذا ما هو موض
، و كذلك تدعم الفرضية املنعدمة أو 2عترب مصفوفة االرتباطاتي  Bartlettة للباحث يتبار الكروإن اع

 .ة فعاليوعنوبالتايل تكون ذات مستوى م 0=حيث أن كل االرتباطات تكون  ،اليت تؤول إىل الصفر

II.  التحليل التوفيقي التأكيدي لعبارات منوذج القياس:  
واملكون من  كتأثري احمليط اخلدمي على الوفاء العام للمستهلإن التحليل السابق يسمح من تصنيف 

بيانيا و املتمثل يف اختيار صحة التركيبة اخلاصة  بعرض يقوم (AFC)يإن التحليل التوفيقي التأكيد.مخسة أبعاد
و اخلاصة بالنموذج فحسب  بالنموذج املدروس و مدى فعالية املؤشرات املوضوعة يف قياس املتغريات الكامنة

إن تأويل النتائج املتحصل عليها نتيجة تقييم .( EL Akremi,Campoy,Drieu,Roussel,2002)الباحثني 
    .ةم جودة تسوية النموذج النظري مع املعطيات أو البيانات التجريبييالنموذج تكون مصدر لتقي

 .ميكن تفسريهايدة هي شرط أساسي لصحة الداخلية لتلك النتائج املتحصل عليها و اليت اجلتسوية الف
يتم عرب مراحل  )El Akermi,Campay,Drieu,Roussel 2002( ا التحليل حسب نفس الباحثنيهذ

منوذج القياس، و النموذج  ،م التسوية على التوايل يف إطار النموذج العاميخمتلفة و اليت من خالهلا يتم تقي

 ،الدالئل املطلقة:ممبستويات خمتلفة للتقيي كما هو معروف هناك ثالثة أنواع من الدالئل و املتعلقة.3اهليكلي

  .رةقتالدالئل امل ،الدالئل احملددة اإلضافية
                                                           
1 -MSA: Measure of sampling Adequacy. 
2R=( )  (p×p) 
3
-Michrafy Mohamed (Logistique hospitalière et mesure de la qualité de service ) revue logistique et 

Management vol.10N°1 ,2002.  
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  :و األحباث دبياتو فيما يلي تفسري هلذه الدالئل حسب ما مت إجياده يف األ

II -1. الدالئل املطلقة Les Indices absolus: 

ذج املقترح من صياغة و تقدمي تلك إن هذه الدالئل املطلقة تسمح من تقدير إىل أي مدى متكن النمو
  ".CHI- DEUX"كي تربيع"إن الدليل املطلق األكثر شيوعا و األكثر أمهية هو  .املعطيات اموعة بشكل صحيح

إن النموذج الشامل هو عبارة عن تركيبة لنموذج القياس من جهة و النموذج اهليكلي من جهة 
  .أخرى

كل الدالئل األخرى و هذا حبجة أنه الدليل الوحيد لبالنسبة  إن الدليل املطلق كي تربيع هو األساسي
 .الذي تعرف طبيعة توزيعه و بالتايل يتوفر على اختيار إحصائي

مت اقتراح دالئل أخرى من أجل  فلقد ،قوي التحيز بسبب حجم العينة) chi2( مبا أن الدليل املطلق
يتمتع كل دليل خبصائصه و ميزاته القياسية  حيث ،احلصول على متثيل جيد لدرجة تسوية النموذج الشامل

 و املقترحة من طرف   AGFIو GFIحيث جند من بني هذه الدالئل  ،وبالتايل ال ميكن تفضيل دليل عن أخر

Joreskog وSorbom )1984 (  ة من التباين والتغاير املفسرين من طرف النموذج النسبيواليت تقيس احلصة
)GFI (هذا بالنسبة إىل عدد درجة احلرية  بعد املتغريات و ىاملسو)AGFI(.1  

يكونان أقل تأثرا .)AGFI(و ) GFI( فإن ،املضبوط لالحندار املتعدد )r2(و )r2(فمماثلة ملعامل التحديد 
  .إال أم أكثر تأثري بدرجة تعقد النموذج و كيفية تركيبة.حبجم العينة

 :و فيما يلي النتائج املتحصل عليها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1-Michrafy Mohamed,2002 Op cit p6. 
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  القياس لنموذج املسوية املطلقة ئلالدال): 1-10(جدول 

أما قيم الدالئل األخرى  .0.554و  0.580مها على التوايل  AGFI و GFI إن قيمة  
Gamma و Gamma  0.656 و 0.683املعدلة هو.  

ة للعبارات فيسواء من تص مع كل تلك التعديالت اليت قمنا ا )1(نوعا ما هذه النتائج ال تقترب من 
 .املوضوعة لدراسة الظاهرة األبعادو

II -2. الدالئل احملددة اإلضافية :Les indices incrémentaux:  
خر أكثر تقييدا آسوية وهذا من خالل مقارنة النموذج املخترب مع منوذج تقيس تطور الين الدليل احملدد إ

 غيةالأو النموذج ال" استعمال هو النموذج املستقلن النموذج األكثر إ".واملسمى بالنموذج األساسي
"Modèle nul"، "Bentler وBonett 1980" ، النموذج كل املتغريات املالحظة غري  يفحيث تكون

  .مبعين ال وجود ألي عالقة هيكلية ما بني املتغريات ،مترابطة
نة احلقيقية تتم ما بني كل فحسب الكاتب إن املقار ،ةنيمكما ميكن مقارنة عدة مناذج بديلة بطريقة ض

كما أن الكاتب يضيف إذا كانت كل النماذج البديلة لديها نفس .غية املوافق لهمنوذج بدليل النموذج الال
إن تعدد الدالئل  .دالئلهم اإلضافية 1فإنه من املمكن القيام باملقارنة فيما بينهم باستعمال ،النموذج املستقل

                                                           
1 - Michrafy Mohamed,2002 Op cit p7. 

  القيم  دالئل التسوية المطلقة

Chi2  5748.045  

ddl 1225.00  درجة الحرية  

P-Level  0000  

  4.3  درجة الحرية

Joreskög and Sorböm GFI  0.580  

Joreskög and Sorböm AGFI 0.544  

Joreskög and Sorböm RMR 0.033 

Steiger and lind RMSEA INDEX  0.107  

Index population Gamma 0.683 

Adjustment population Gamma 0.656 
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ودالئل التسوية الغري  .)NFI(لتسوية املعدلة  BonettوBentter ال بدالئليفرض علينا االحتفاظ إ اإلضافية
 )Bentter) (CFI(ـل ودليل التسوية املقارين .)NNFI(معدلة 

NFI: عندما يتم اختاذ  ،الكلي ما بني املتغريات املفسرة من طرف النموذج املتغري نايبل نسبة التثمي
  .مستخف ا عندما يكون حجم العتبة صغري ته يكونقيمغية أو املستقل كمرجع إن النموذج الال
CFI : إن هذا املؤشر يقيس االخنفاض النسيب الناتج عن عدم التسوية و يتم تقديره حسب توزيع كي

  .و هذا باملقارنة مع النموذج القاعدي.تربختربيع اخلاص بالنموذج امل
 :أما فيما خيص النتائج املتحصل عليها فهي كالتايل

   :اإلضافية دالئل التسوية املطلقة ):2-10(جدول 

  القيم  دالئل التسوية املطلقة
)NFI(Bentler and Bonett normed fit Index 0.334  

)NNFI(Bentler and Bonett non –normed Fit Index  0.388  

)CFI (Bentler comparative fit index  0.413  

  

II -3  الدالئل املقدرة)les indices parcimonieux(: 

و هذا لكل معامل  جيدة قق النموذج تسويةحإن هذا املؤشر أو الدليل يسمح من التعرف إىل أي مدى 
ا و اليت ال هم النموذج مبعامالت مبالغة فييالتسوية لكل معامل و بالتايل جتنب تقي" كمية "ين تعظيم عما ي.مقدر

  .تقدم لنموذج التسوية إال فائدة حدية
إن عملية .معدلة وهذا حسب تقتري النموذج ،ئل تسوية مطلقة أو إضافيةإن هذه الدالئل هي دال

وأيضا تلك اخلاصة  .على جلب جمموعة من درجات احلرية اخلاصة بالنموذج املخترب أساساالتصحيح تقوم 
 ةبالنموذج املستقل وعليه إن لكل عملية هدف و هدف عملية التصحيح إحصاء تلك الكمية النسبية املسوا

  :ل عامل مقدر والنتائج معروفة يف اجلدول التايلهذا لكو
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 الشامل للنموذج املسوية املقترة الدالئل ):3-10(جدول 

   
 
 
 
 

  
مل  ،رةت التسوية املقدمة أنفا سواء تعلق األمر بتلك اخلاصة بالتسوية املطلقة أو اإلضافية أو املقريإن معاي

رغم استنادنا يف تكوين  .ج النظري املقترح قد يكون مقبولتأكد من أن النموذنة إىل درجة جتعلنا قنعتكن م
على  احملققةو عليه رغم التعديالت .هذا النموذج على نتائج سابقة و دراسات نظرية مقدمة يف نفس اال

يف هذا و الباحثني  النموذج إال أن النتائج املتحصل عليها مل تتغري بدرجة كبرية و بعد مشاورة بعض الدكاترة
يف الدراسات  صةاخحيث أنه من الصعب احلصول على نتائج جيدة و  ،دان قررنا االحتفاظ ذه النتائجاملي

و الذي ،للمستهلك اجلزائري ثابتةأمام ثقافة استهالكية غري  ةوخاص )طعميةقطاع اخلدمات املك( مثل النوعية
وإمنا  ،يط املادي أو طاقم للخدمةة ال لتلك املتغريات كاحمليه أمر دون األخر علما  أنه أكثر حساسيهم قد

  .طعميةهدفه األول و األخري هو سعر اخلدمة امل
وعليه إن هذه النتائج ستكون مؤقتة و قابلة لتصحيح املستقبل إذا ما مت تطبيقها يف بيئة أخرى و يف إطار 

  .حتدها توقعات استهالكية هامة عقالنية ةثقافة استهالكي
ما هو ( يعلى املفهوم أو التوجه السعر مبنيةفة استهالك يف حقيقة األمر إن املستهلك اجلزائري له ثقا 

أكثر منه باجلانب  يما حيتم عليه االهتمام باجلانب السعر.ضعف قدرته املاليةل؟وهذا نظرا )مثن هذه اخلدمة
مام ضعف أ ةو خاص)، العاطفة، الوفاءرضىجودة اخلدمة الطاقم اخلدمة،  ،احمليط املادي(.النوعي أو النفسي

إن النتائج املتحصل عليه ما هي إال نتائج بنية .ويع يف جمال اخلدمات و غياب عامل املنافسة يف هذا االنالت
على أساس تصحيح من خالل دمج لعناصر أخرى إال أا قد أدت إىل اختالل النموذج األصلي املقدم من 

  .باملنتوج األصليلنا االحتفاظ ضطرف الباحثني يف الدول األجنبية و عليه ف
  
  
  

AGFI=0.320    

CHI2/ddl=5748.045  

Rho=0.305  

Delta =0.419  
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III. من تناظر البيانات و مدى متركزها ؟التأكد  

III -1. هل هو طبيعي  ،إن التكلم عن التناظر البياين يعين أساسا حتديد طبيعة التوزيع :التناظر البياين
يف حالة حصول العكس فهذا يعين أن هناك  .و هل توزيع املتغريات كان بطريقة عادلة حول هذا املعدل ،أو ال

مبعىن أن القيم تكون إما  ،)1+ 1- (إن معامل التناظر يكون قائم يف جمال  .للمتغرياتوزيع غري متناظر ت
ها حنو اليمني حبيث تكون سالبة إما أن يكون توجه ،وجهة حنو الشمال و تكون موجبة ما جيعله قيم صغريةتم
عمل و هل حقيقة قامت بعكس ما هو مبعىن ما مدى توزعها على سلم القياس املست .بالتايل ذات قيم كبريةو

  .إجاباتمنتظر من 
نالحظ ،طبيعيالذي يعرض مقياس التناظر و هل حقيقة هذا التوزيع كان  )4(من خالل اجلدول رقم 

) Emot2 ()Chang1(كانت سالبة باستثناء تلك املتعلقة ب ) معامالت التناظر املصححة(أن معظم النتائج 

و هذا يعين أن الزبون قد أصاب يف ) 0 1(+ت نتيجتهم حمصورة مابني واليت كان )Chang2) (Chang3(و
 اليتو )Emot2(ُباإلضافة إىل ،إجابته كونه ال ينوي التغيري حيث مالت إجاباته حنو الشمال مبعىن أا موجبة

قيم الصغرية تعرب على أن الزبون غري موافق على كونه غري سعيد باخلدمات املقدمة مبعىن امليول حنو اليسار أي ال
   .ما  مينحها قيمة موجبة يف اجلدول السابق

من سلم القياس " 5"و " 4"أما باقي القيم فكانت سالبة مبعىن أن أغلب املشاهدات مالت إىل املنطقتني 
 املستعمل و هذا ملعرفة تلك املتغريات املؤثرة يف وفاء الزبون ما يعطيها نتيجة موجبة مبعىن املوافقة و التأكيد على

  .ما هو مقدم كاقتراح أو كعبارة للقياس
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  القياس سالمل تناظر مؤشر :)4-10(دولج

معامل القياس املضبوطمعامل التناظر  معامل التناظر املصحح سالمل التناظر   
Envir1 0,158 0,160 0,938 
Envir2 0,627 0,632 3,710 
Envir3 0,560 0,564 3,311 
Envir4 0,661 0,666 3,909 
Envir5 0,404 0,407 2,389 
Envir6 0,562 0,566 3,326 
Envir7 0,235 0,237 1,391 
Envir8 0,672 0,677 3,975 
Envir9 1,087 1,095 6,433 

Envir10 0,534 0,538 3,161 
Envir11 0,269 0,271 1,590 
Envir12 0,971 0,978 5,745 
Envir13 1,579 1,590 9,339 
Envir14 1,192 1,200 7,051 
Envir15 0,614 0,619 3,633 
Envir16 0,655 0,659 3,873 
Envir17 0,960 0,967 5,681 
Envir18 0,929 0,936 5,498 
Envir19 0,691 0,696 4,086 
Envir20 0,811 0,817 4,800 
Envir21 1,176 1,185 6,959 
Envir22 0,703 0,708 4,156 
Envir23 1,268 1,278 7,504 
Perso1 0,812 0,818 4,803 
Perso2 1,015 1,022 6,003 
Perso3 0,805 0,811 4,765 
Qual1 0,029 0,029 0,170 
Qual2 0,904 0,911 5,350 
Qual3 0,910 0,917 5,384 
Emot2 1,320 1,330 7,811 
Emot3 1,675 1,687 9,907 
Emot4 0,872 0,879 5,161 
Emot5 1,158 1,166 6,850 
Emot6 0,723 0,729 4,279 
Emot7 0,745 0,750 4,405 
Emot8 0,358 0,361 2,118 
Emot9 0,238 0,239 1,406 

Emot10 0,250 0,252 1,477 
Emot12 0,340 0,343 2,013 
Sats1 0,871 0,877 5,152 
Sats3 0,006 0,006 0,033 
Sats4 0,620 0,625 3,669 
Fid1 0,198 0,199 1,171 
Fid2 1,060 1,068 6,273 
Fid3 0,453 0,456 2,679 
Fid4 0,781 0,787 4,622 
Fid5 1,382 1,392 8,176 

Chang1 0,308 0,310 1,823 
Chang2 0,290 0,292 1,715 
Chang3 0,434 0,437 2,568 
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III -2. انبساطحناول دراسة درجة ) 5-10(من اجلدول املوايل رقم  انطالقا :درجة متركز البيانات 
" 9.5"أو تكون أكرب من املشاهدات و مدى تقارا أو تباعدها عن بعضها البعض يف حالة بروز قيمة سالبة 

ما  .لطحفهذا يعين أن التوزيع غري متمركز و هو مف (Byren,1998)و (Bentler, 1995)وهذا حسب 
أما إذا تبني العكس فإن البيانات تكون قريبة من التوزيع الطبيعي  ،يعين أن املشاهدات غري متقاربة فيما بينها

  .وهذا ما نلتمسه يف اجلدول املعروض كون معظم البيانات موجبة و حمصورة مابني القيم املطلوبة و املتوقعة
وبني كانت متموقعة يف الدرجة الرابعة من سلم املقدمة من طرف املستج اإلجاباتما يين أن نعظم 

 عن بعيدة و مكثفة و بالتايل ليستليكرت و كثري منها يف الدرجة اخلامسة  ما يعطيها درجة قوية من الدقة 
  .الطبيعي التوزيع

التركيز درجة التفلطح معامالت: )5-10(جدول  

  تركيزاملضبوطال معامالت  التركيزاملصحح معامل  التركيز معامل  القياس سالمل
Envir1 1,092 1,089 3,229 
Envir2 0,269 0,247 0,796 
Envir3 0,796 0,845 2,356 
Envir4 0,221 0,197 0,654 
Envir5 0,577 0,562 1,708 
Envir6 0,013 0,042 0,038 
Envir7 0,846 0,838 2,503 
Envir8 0,522 0,564 1,545 
Envir9 2,270 2,354 6,714 

Envir10 0,642 0,686 1,898 
Envir11 0,848 0,839 2,508 
Envir12 0,632 0,677 1,870 
Envir13 4,485 4,623 13,267 
Envir14 3,013 3,115 8,912 
Envir15 1,439 1,503 4,257 
Envir16 0,328 0,365 0,969 
Envir17 1,295 1,355 3,831 
Envir18 0,729 0,776 2,156 
Envir19 0,168 0,201 0,498 
Envir20 0,216 0,250 0,638 
Envir21 1,779 1,851 5,261 
Envir22 2,559 2,650 7,570 
Envir23 2,287 2,372 6,765 
Perso1 1,338 1,399 3,958 
Perso2 2,351 2,437 6,955 
Perso3 1,352 1,413 3,998 
Qual1 0,027 0,057 0,080 
Qual2 1,818 1,891 5,378 
Qual3 3,498 3,612 10,349 
Emot2 1,660 1,730 4,911 
Emot3 6,334 6,516 18,736 
Emot4 1,319 1,380 3,902 
Emot5 1,871 1,945 5,533 
Emot6 1,319 1,380 3,901 
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Emot7 1,438 1,502 4,253 
Emot8 0,348 0,386 1,029 
Emot9 0,358 0,337 1,059 

Emot10 0,598 0,583 1,769 
Emot12 0,003 0,026 0,010 
Sats1 7,231 7,435 21,390 
Sats3 0,137 0,112 0,406 
Sats4 2,688 2,782 7,950 
Fid1 2,015 2,093 5,960 
Fid2 3,496 3,610 10,341 
Fid3 0,338 0,317 1,000 
Fid4 0,532 0,574 1,573 
Fid5 6,150 6,328 18,190 

Chang1 0,824 0,815 2,437 
Chang2 0,567 0,551 1,676 
Chang3 0,501 0,484 1,483 

3  
III -3. أجل إعطاء معىن أكرب لعملنا سوف حناول صياغة تلك العالقة  من :صياغة معادالت النموذج

ملعربة عن صياغة املعادالت اولن يكون هذا إال من خالل  ،املوجودة مابني املتغريات اجللية و املتغريات الكامنة
  :حبيث أن النموذج العام للقياس يأخذ الشكل التايل .كل منوذج و صيغة معينة

Vi= λ iFa+ Ei 

Vi:  املؤشر اجللي(املتغري املالحظ(  
Fa:  املتغري الكامنA  

λ i:  مسامهة توفيقية لi على املتغري الكامنA   1و  0و اليت تكون حمصورة مابني.  
Ei:  خطأ قياسi  
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III  -3. 1. معادالت منوذج القياس:  

 معادالت احمليط املادي للخدمة املطعمية   - أ

 للمحيط املادي القياس منوذج معادالت :)6- 10(جدول 

  املتغريات اجللية  املتغريات الكامنة
  

  

  

  

  

احمليط املادي ال اخلدمة 
  املطعمية

ENVIR  

ENVIR1= λ1. ENVIR + E1 = 0,193 ENVIR + 1,282 

ENVIR2= λ2. ENVIR + E2 = 0,299 ENVIR + 0,813 

ENVIR3= λ3. ENVIR + E3 = 0,403 ENVIR + 0,276 

ENVIR4= λ4. ENVIR + E4 = 0,605 ENVIR + 0,611 

ENVIR5= λ5. ENVIR + E5 = 0,542 ENVIR + 0,528 

ENVIR6= λ6. ENVIR + E6 = 0,511 ENVIR + 0,405 

ENVIR7= λ7. ENVIR + E7 = 0,506 ENVIR + 0,845 

ENVIR8= λ8. ENVIR + E8 = 0,449 ENVIR + 0,490 

ENVIR9= λ9. ENVIR + E9 = 0,436 ENVIR + 0,389 

ENVIR10= λ10. ENVIR + E10 = 0,357 ENVIR + 0,351 

ENVIR11= λ11. ENVIR + E11 = 0,477 ENVIR + 0,884 

ENVIR12= λ12. ENVIR + E13 = 0,186 ENVIR + 0,949 

ENVIR13= λ14. ENVIR + E14 = 0,229 ENVIR + 0,491 

ENVIR14= λ15. ENVIR + E15 = 0,330 ENVIR + 0,417 

ENVIR15= λ16. ENVIR + E16 = 0,204 ENVIR + 0,353 

ENVIR16= λ1. ENVIR + E1 = 0,379 ENVIR + 0,476 

ENVIR17= λ17. ENVIR + E17 = 0,447 ENVIR + 0,411 

ENVIR18= λ18. ENVIR + E18 = 0,419 ENVIR + 0,501 

ENVIR19= λ19. ENVIR + E19 = 0,300 ENVIR + 0,573 

ENVIR20= λ20. ENVIR + E20 = 0,501 ENVIR + 0,555 

ENVIR21= λ21. ENVIR + E21 = 0,425 ENVIR + 0,544 

ENVIR22= λ22. ENVIR + E22 = 0,204 ENVIR + 0,351 

ENVIR23= λ23. ENVIR + E23 = 0,394 ENVIR + 0,463 
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 املعادالت اخلاصة بطاقم اخلدمة  

  القياس طاقم اخلدمة منوذج معادالت :)7- 10(جدول 
  املتغريات اجللية  املتغريات الكامنة

 الطاقم املقدم للخدمة
  املطعمية

PERSO  

PERSO1= λ1. PERSO + E1 = 0,527    PERSO + 0,281 

PERSO2= λ2. PERSO + E2 = 0,582   PERSO + 0, 168 

PERSO3= λ3. PERSO + E3 = 0,460  PERSO + 0,343 

  

 معادالت القياس اخلاصة باجلودة املدركة   - ب

 القياس اجلودة املدركة منوذج معادالت :)8- 10(جدول 

  املتغريات اجللية  املتغريات الكامنة
للخدمة  اجلودة املدركة

  املطعمية
QUAL  

QUAL1= λ1. QUAL + E1 = 0,371    QUAL + 0,148 

QUAL2= λ2. QUAL + E2 = 0,320    QUAL + 0, 339 

QUAL3= λ3. QUAL + E3 = 0,320    QUAL + 0,267 

 املدركة  اخلاصة بالعاطفةمعادالت القياس   - ت

 القياس العاطفة منوذج معادالت :)9- 10(جدول 

  املتغريات اجللية  املتغريات الكامنة

للخدمة  ة املدركةالعاطف
  املطعمية
EMOT  

EMOT1= λ1. EMOT + E1 = 0,338EMOT + 0, 335 

EMOT2= λ2. EMOT + E2 = 0,378EMOT + 0, 427 

EMOT3= λ3. EMOT + E3 = -0,367EMOT + 0, 414 

EMOT4= λ4. EMOT + E4 = 0,513EMOT + 0,324 

EMOT5= λ5. EMOT + E5 = 0,393EMOT + 0,258 

EMOT6= λ6. EMOT + E6 = 0,297EMOT + 0,438 

EMOT7= λ7. EMOT + E7 = 0,392EMOT + 0,474 

EMOT8= λ8. EMOT + E8= 0,333EMOT + 0, 495 

EMOT9= λ9. EMOT + E9 = 0,416EMOT + 0, 567 

EMOT10= λ10. EMOT + E10 = 0,452EMOT + 0,551 
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 :معادالت القياس اخلاصة بالرضى

 القياس الرضى منوذج معادالت :)10- 10(جدول 

  املتغريات اجللية  املتغريات الكامنة
  للخدمة املطعمية الرضى

SATS  

SATS1= λ1. SATIS + E1 = 0,303SATIS + 0,162 

SATS2= λ2. SATIS + E2 = 0,406SATIS + 0,139 

SATS3= λ3. SATIS + E3 = 0,361SATIS + 0,174 

 :لوفاءابسلوك معادالت القياس اخلاصة   - ث

  القياس الوفاء منوذج معادالت) 11- 10(جدول 

  املتغريات اجللية  املتغريات الكامنة
  

  الوفاء للخدمة املطعمية
FID  

FID1= λ1. ENVIR + E1 = 0,250ENVIR + 0,209 

FID2= λ2. ENVIR + E2 = 0,380ENVIR + 0,276 

FID3= λ3. ENVIR + E3 = 0,578ENVIR + 0,626 

FID4= λ4. ENVIR + E4 = 0,686 ENVIR + 0,300 

FID5= λ5. ENVIR + E5 = 0,363 ENVIR + 0,246 

 :معادالت القياس اخلاصة بنية التغيري  - ج

 القياس نية التغيري منوذج معادالت) 12- 10(جدول 

  املتغريات اجللية  املتغريات الكامنة
للخدمة  التغيري نية

  املطعمية
CHANG  

CHANG1= λ1. ENVIR + E1 = 0,650ENVIR + 0,735 

CHANG2= λ2. ENVIR + E2 = 0,538ENVIR + 0,336 

CHANG3= λ3. ENVIR + E3 = 0,615ENVIR + 0,492 

  
III 4.  اختبار املعنوية لtلSTUDENT:  

يسمح من تقدير تلك املسامهة التوفيقية لكل مؤشر على  studentل  tاملعنوية  اختبارإن دراسة 
ئة ابامل 5مستوى معنوية  إطاروهذا يف  1.96يفترض أن يكون االختبار أكرب من نسبة حيث .املتغريات الكامنة

  )03( املعروض يف امللحق رقم )03(رقم  حيث نالحظ من خالل اجلدول
ما يوحي أن درجة املعنوية مابني العبارات  )1.96(كانت ذات نسبة أكرب من  االختبارات ن معظمإ

املتغريات  تلك العالقة املوجودة مابنيكما أنه مت التعبري عن .بقا  كانت جيدةواملؤشرات اخلاصة و املعروضة سا
و الذي يعرب عن املسامهات التوفيقية أو درجة االرتباط مابني املتغريات الكامنة  λالكامنة و اجللية من خالل 

  .و اجللية
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  :يفة هذا ما تظهره املعادالت اخلاصة و اليت تربط املتغريات الكامنة و املتمثل
ENVIR, PERS, QUAL, EMOT,SATS, FID, CHANG 

جيدة حيث كل مؤشر قام بقياس   ENVI 1...ENVI23  حيث كانت تلك املسامهة التوفيقية للمؤشر
ص بتواجد من املوقع اخلا انطالقاعنصر من تلك العناصر املكونة للمحيط املادي اخلاص باخلدمة املطعمية 

 1.96كانت اكرب من    studentل   tأما توزيع  λ=0.193 لتوفيقية كما يلياملطعم أين مت تقدير السامهة ا

هذا ما تكرر بالنسبة ملعظم املؤشرات اخلاصة بقياس احمليط املادي علما أا كانت مبنية على أساس دراسات 
  .امليدانسابقة يف هذا 

 املقدم طاقم(بـ األمرتعلق  ءااسول عليها بالنسبة للمتغريات الكامنة االخرى ونفس النتائج مت احلص
وعليه إن معظم املسامهات التوفيقية اخلاصة ).الرضى،الوفاء،نية التغيري،اجلودة املدركة،العاطفة املدركة،اخلدمة

 تبني أن هذه املؤشرات ) 03( بسالمل القياس كانت مقنعة من حيث نتائجها و اليت قمنا بعرضها يف امللحق رقم
 .طاقم اخلدمة،الرضى أما بالنسبة للعاطفة كانت مقبولة نوعا ما،املادي تلك اخلاصة باحمليط خاصة و

IV- اهليكلي النموذج املهيكلة كوسيلة لتقييم املعادالت:  
سوف نقوم من خالل هذا اجلزء التأكد من جتانس ذلك النموذج النظري املقترح مع تلك املعطيات 

 مستعملني يف هذا طريقة النمذجة املهيكلة  ،مصداقية أكربف إعطاء النموذج داإلمربيقية اليت حبوزتنا و هذا
  .ملختلف الروابط احملققة بني خمتلف تلك املتغريات الكامنة اليت يقوم عليها النموذج

IV-1. الدالئل املطلقة Les Indices absolus:  
تقدمي تلك إن هذه الدالئل املطلقة تسمح من تقدير إىل أي مدى متكن النموذج املقترح من صياغة و 

  ".CHI- DEUX"كي تربيع " إن الدليل املطلق األكثر شيوعا و األكثر أمهية هو .املعطيات اموعة بشكل صحيح
  .إن النموذج الشامل هو عبارة عن تركيبة لنموذج القياس من جهة و النموذج اهليكلي من جهة أخرى

األخرى و هذا حبجة أنه الدليل الوحيد إن الدليل املطلق كي تربيع هو األساسي بالنسبة لكل الدالئل 
 .الذي تعرف طبيعة توزيعه و بالتايل يتوفر على اختيار إحصائي

فلقد مت اقتراح دالئل أخرى من أجل  ،قوي التحيز بسبب حجم العينة )chi2(مبا أن الدليل املطلق 
ه وميزاته القياسية وبالتايل حيث يتمتع كل دليل خبصائص ،احلصول على متثيل جيد لدرجة تسوية النموذج الشامل

 Joreskog واملقترحة من طرف  AGFIو GFIحيث جند من بني هذه الدالئل  ،ال ميكن تفضيل دليل عن أخر
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 )GFI(واليت تقيس احلصة النسبية من التباين و التغاير املفسرين من طرف النموذج  Sorbom (1984)و
  ).AGFI( ة احلريةاملسوى بعد املتغريات و هذا بالنسبة إىل عدد درج

يكونان أقل تأثرا  ).AGFI(و) GFI( فإن ،املضبوط لالحندار املتعدد )r2(و )r2(فمماثلة ملعامل التحديد 
  .1إال أم أكثر تأثري بدرجة تعقد النموذج و كيفية تركيبة .حبجم العينة

 :و فيما يلي النتائج املتحصل عليها

  القياس موذجلن املسوية املطلقة الدالئل): 13- 10(جدول 

أما قيم الدالئل األخرى  .0.574 و 0.609مها على التوايل  AGFI و GFI إن قيمة  
Gamma  وGamma  0.722و  0.098املعدلة هو.  

لعبارات نا ا سواء من تصفية لمع كل تلك التعديالت اليت قم)1(نوعا ما هذه النتائج ال تقترب من 
  .املوضوعة لدراسة الظاهرة األبعادو

                                                           
1- Michrafy Mohamed ,Op cit,2002, p.6. 

  القيم  دالئل التسوية املطلقة

Chi 2  5748,045 

ddl 1225,000  درجة احلرية 

P-Level  00000 

 4.8  درجة احلرية

Joreskög and Sorböm 

GFI  0,609 

Joreskög and 

Sorböm AGFI 
0,574 

Joreskög and 

Sorböm RMR 

11,294 

 

Steiger and lind 

RMSEA INDEX  
0,008 

 

Index 

population Gamma 

0,098 

 

Adjustment 

population Gamma 
0,722 
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IV-2. أما الدالئل احملددة اإلضافية :Les indices incrémentaux:  
إن الدليل احملدد يقيس تطور التسوية و هذا من خالل مقارنة النموذج املخترب مع منوذج آخر أكثر تقييدا 

 أو النموذج الالغية" هو النموذج املستقلإن النموذج األكثر استعمال " .واملسمى بالنموذج األساسي
"Modèle nul" Bentler وBonett.)1980( ، حيث تكون يف النموذج كل املتغريات املالحظة غري

  .مبعين ال وجود ألي عالقة هيكلية ما بني املتغريات ،مترابطة

فحسب الكاتب إن املقارنة احلقيقية تتم ما بني كل  ،كما ميكن مقارنة عدة مناذج بديلة بطريقة ضمنية
كما أن الكاتب يضيف إذا كانت كل النماذج البديلة لديها نفس .منوذج بدليل النموذج الالغية املوافق له

إن تعدد الدالئل . دالئلهم اإلضافية 1فإنه من املمكن القيام باملقارنة فيما بينهم باستعمال  ،النموذج املستقل
ودالئل التسوية الغري . )NFI(لتسوية املعدلة  BonettوBentter ة يفرض علينا االحتفاظ إال بدالئلاالضافي
 )Bentter) (CFI(ودليل التسوية املقارين ل  .)NNFI(معدلة 

NFI :عندما يتم اختاذ  ،ميثل نسبة التباين الكلي ما بني املتغريات املفسرة من طرف النموذج املتغري
  .أو املستقل كمرجع إن قيمته يكون مستخف ا عندما يكون حجم العتبة صغريالنموذج الالغية 

CFI : إن هذا املؤشر يقيس االخنفاض النسيب الناتج عن عدم التسوية و يتم تقديره حسب توزيع كي
  .و هذا باملقارنة مع النموذج القاعدي.تربيع اخلاص بالنموذج املخترب

 :فهي كالتايل أما فيما خيص النتائج املتحصل عليها

  دالئل التسوية املطلقة االضافية  ):14- 10(جدول 

  القيم    دالئل التسوية المطلقة

)NFI( Bentler and Bonett normed fit Index 0,386 

)NNFI(  Bentler and Bonett  non –normed Fit Index  0,453 

)CFI (Bentler comparative fit index  0,478 

 

                                                           
1 - Michrafy Mohamed, 2002 ,Op cit,P.6. 
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IV -3. قدرة الدالئل امل)les indices parcimonieux( 

إن هذا املؤشر أو الدليل يسمح من التعرف إىل أي مدى حقق النموذج تسوية جيدة و هذا لكل معامل 
التسوية لكل معامل و بالتايل جتنب تقييم النموذج مبعامالت مبالغة فيها و اليت ال " كمية "ما يعين تعظيم . مقدر

  .ة حديةتقدم لنموذج التسوية إال فائد
إن عملية .معدلة و هذا حسب تقتري النموذج ،إن هذه الدالئل هي دالئل تسوية مطلقة أو إضافية

وأيضا تلك اخلاصة . التصحيح تقوم أساسا على جلب جمموعة من درجات احلرية اخلاصة بالنموذج املخترب
اواة الكمية النسبية املس بالنموذج املستقل و عليه إن لكل عملية هدف و هدف عملية التصحيح إحصاء تلك

  :هذا لكل عامل مقدر و النتائج معروفة يف اجلدول التايلو
 الشامل للنموذج املسوية املقترة الدالئل ):14- 10(جدول 

 AGFI=0.368  

CHI2/ddl=5748.045  

Rho=0.357  

Delta =0.484  

 

مل  ،ملطلقة أو اإلضافية أو املقترةإن معايري التسوية املقدمة أنفا سواء تعلق األمر بتلك اخلاصة بالتسوية ا
رغم استنادنا يف تكوين هذا  .تكن مقنعة إىل درجة جتعلنا نتأكد من أن النموذج النظري املقترح قد يكون مقبول

وعليه رغم التعديالت احملققة على النموذج إال . النموذج على نتائج سابقة ودراسات نظرية مقدمة يف نفس اال
ل عليها مل تتغري بدرجة كبرية وبعد مشاورة بعض الدكاترة و الباحثني يف هذا امليدان قررنا أن النتائج املتحص

حيث أنه من الصعب احلصول على نتائج جيدة و خاصة يف الدراسات النوعية مثل  ،االحتفاظ ذه النتائج
الذي قد يهمه أمر و ،ريوخاصة أمام ثقافة استهالكية غري ثابتة للمستهلك اجلزائ )كقطاع اخلدمات املطعمية(

األخري و إمنا هدفه األول و ،أنه أكثر حساسية ال لتلك املتغريات كاحمليط املادي أو طاقم للخدمة دون األخر علما
  .هو سعر اخلدمة املطعمية
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وعليه إن هذه النتائج ستكون مؤقتة و قابلة لتصحيح املستقبل إذا ما مت تطبيقها يف بيئة أخرى و يف إطار 
  .استهالكية عقالنية حتدها توقعات استهالكية هامةثقافة 

ما هو ( يإن املستهلك اجلزائري له ثقافة استهالك يف حقيقة األمر مبنية على املفهوم أو التوجه السعر 
أكثر منه باجلانب  يما حيتم عليه االهتمام باجلانب السعر.؟ و هذا نظرا لضعف قدرته املالية)مثن هذه اخلدمة

و خاصة أمام ضعف )العاطفة، الوفاء ،طاقم اخلدمة، جودة اخلدمة الرضى ،احمليط املادي(.نفسيالنوعي أو ال
إن النتائج املتحصل عليه ما هي إال نتائج بنية على .التنويع يف جمال اخلدمات و غياب عامل املنافسة يف هذا اال

لنموذج األصلي املقدم من طرف أساس تصحيح من خالل دمج لعناصر أخرى إال أا قد أدت إىل اختالل ا
  .الباحثني يف الدول األجنبية و عليه فضلنا االحتفاظ باملنتوج األصلي

IV-4 .التأكد من تناظر البيانات و مدى متركزها ؟  

و  ،هل هو طبيعي أو ال،إن التكلم عن التناظر البياين يعين أساسا حتديد طبيعة التوزيع :التناظر البياين
يف حالة حصول العكس فهذا يعين أن هناك توزيع  .ت كان بطريقة عادلة حول هذا املعدلهل توزيع املتغريا

مبعىن أن القيم تكون إما متوجهة حنو  ،)1+ 1-(إن معامل التناظر يكون قائم يف جمال .غري متناظر للمتغريات
سالبة و بالتايل ذات  إما أن يكون توجهها حنو اليمني حبيث تكون،الشمال و تكون موجبة ما جيعله قيم صغرية

مبعىن ما مدى توزعها على سلم القياس املستعمل و هل حقيقة قامت بعكس ما هو منتظر من .قيم كبرية
 .إجابات
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  القياس سالمل تناظر مؤشر:)15- 10(جدول 

معامل القياس معامل التناظر املصحح سالمل التناظر  معامل التناظر املضبوط   
Envir1 0,158 0,160 0,938 
Envir2 0,627 0,632 3,710 
Envir3 0,560 0,564 3,311 
Envir4 0,661 0,666 3,909 
Envir5 0,404 0,407 2,389 
Envir6 0,562 0,566 3,326 
Envir7 0,235 0,237 1,391 
Envir8 0,672 0,677 3,975 
Envir9 1,087 1,095 6,433 

Envir10 0,534 0,538 3,161 
Envir11 0,269 0,271 1,590 
Envir12 0,971 0,978 5,745 
Envir13 1,579 1,590 9,339 
Envir14 1,192 1,200 7,051 
Envir15 0,614 0,619 3,633 
Envir16 0,655 0,659 3,873 
Envir17 0,960 0,967 5,681 
Envir18 0,929 0,936 5,498 
Envir19 0,691 0,696 4,086 
Envir20 0,811 0,817 4,800 
Envir21 1,176 1,185 6,959 
Envir22 0,703 0,708 4,156 
Envir23 1,268 1,278 7,504 
Perso1 0,812 0,818 4,803 
Perso2 1,015 1,022 6,003 
Perso3 0,805 0,811 4,765 
Qual1 0,029 0,029 0,170 
Qual2 0,904 0,911 5,350 
Qual3 0,910 0,917 5,384 
Emot2 1,320 1,330 7,811 
Emot3 1,675 1,687 9,907 
Emot4 0,872 0,879 5,161 
Emot5 1,158 1,166 6,850 
Emot6 0,723 0,729 4,279 
Emot7 0,745 0,750 4,405 
Emot8 0,358 0,361 2,118 
Emot9 0,238 0,239 1,406 

Emot10 0,250 0,252 1,477 
Emot12 0,340 0,343 2,013 
Sats1 0,871 0,877 5,152 
Sats3 0,006 0,006 0,033 
Sats4 0,620 0,625 3,669 
Fid1 0,198 0,199 1,171 
Fid2 1,060 1,068 6,273 
Fid3 0,453 0,456 2,679 
Fid4 0,781 0,787 4,622 
Fid5 1,382 1,392 8,176 

Chang1 0,308 0,310 1,823 
Chang2 0,290 0,292 1,715 
Chang3 0,434 0,437 2,568 
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نالحظ ،الذي يعرض مقياس التناظر و هل حقيقة هذا التوزيع كان طبيعي)4(من خالل اجلدول رقم 
) Emot2) (Chang1( لك املتعلقة بكانت سالبة باستثناء ت) معامالت التناظر املصححة (أن معظم النتائج 

و هذا يعين أن الزبون قد أصاب  )0 ،1(+و اليت كانت نتيجتهم حمصورة ما بني  )Chang2) (Chang3( و
) Emot2(ُباإلضافة إىل ،يف إجابته كونه ال ينوي التغيري حيث مالت إجاباته حنو الشمال مبعىن أا موجبة

لى كونه غري سعيد باخلدمات املقدمة مبعىن امليول حنو اليسار أي القيم اليت تعرب على أن الزبون غري موافق عو
   .الصغرية ما  مينحها قيمة موجبة يف اجلدول السابق

من سلم " 5"و " 4"أما باقي القيم فكانت سالبة مبعىن أن أغلب املشاهدات مالت إىل املنطقتني 
ها نتيجة موجبة مبعىن املوافقة وفاء الزبون ما يعطيالقياس املستعمل وهذا ملعرفة تلك املتغريات املؤثرة يف 

  .التأكيد على ما هو مقدم كاقتراح أو كعبارة للقياسو

IV-5. نبساط احناول دراسة درجة ) 5- 10(انطالقا من اجلدول املوايل رقم  :درجة متركز البيانات
" 9.5"البة أو تكون أكرب من ة ساملشاهدات و مدى تقارا أو تباعدها عن بعضها البعض يف حالة بروز قيم

ما  .فهذا يعين أن التوزيع غري متمركز و هو مفلطح (Byren,1998) و  (Bentler, 1995)هذا حسب و
أما إذا تبني العكس فإن البيانات تكون قريبة من التوزيع الطبيعي  ،يعين أن املشاهدات غري متقاربة فيما بينها
  .املتوقعةحمصورة ما بني القيم املطلوبة و معظم البيانات موجبة ووهذا ما نلتمسه يف اجلدول املعروض كون 

عظم اإلجابات املقدمة من طرف املستجوبني كانت متموقعة يف الدرجة الرابعة من سلم مين أن عما ي
 عن بعيدة ليكرت و كثري منها يف الدرجة اخلامسة  ما يعطيها درجة قوية من الدقة و مكثفة و بالتايل ليست

  .الطبيعي التوزيع
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  التركيز درجة التفلطح معامالت): 16- 10( جدول

  المضبوط اتالتركيز معامل  المصحح التركيز معامل  التركيز معامل  القياس ساللم
Envir1 1,092 1,089 3,229 
Envir2 0,269 0,247 0,796 
Envir3 0,796 0,845 2,356 
Envir4 0,221 0,197 0,654 
Envir5 0,577 0,562 1,708 
Envir6 0,013 0,042 0,038 
Envir7 0,846 0,838 2,503 
Envir8 0,522 0,564 1,545 
Envir9 2,270 2,354 6,714 

Envir10 0,642 0,686 1,898 
Envir11 0,848 0,839 2,508 
Envir12 0,632 0,677 1,870 
Envir13 4,485 4,623 13,267 
Envir14 3,013 3,115 8,912 
Envir15 1,439 1,503 4,257 
Envir16 0,328 0,365 0,969 
Envir17 1,295 1,355 3,831 
Envir18 0,729 0,776 2,156 
Envir19 0,168 0,201 0,498 
Envir20 0,216 0,250 0,638 
Envir21 1,779 1,851 5,261 
Envir22 2,559 2,650 7,570 
Envir23 2,287 2,372 6,765 
Perso1 1,338 1,399 3,958 
Perso2 2,351 2,437 6,955 
Perso3 1,352 1,413 3,998 
Qual1 0,027 0,057 0,080 
Qual2 1,818 1,891 5,378 
Qual3 3,498 3,612 10,349 
Emot2 1,660 1,730 4,911 
Emot3 6,334 6,516 18,736 
Emot4 1,319 1,380 3,902 
Emot5 1,871 1,945 5,533 
Emot6 1,319 1,380 3,901 
Emot7 1,438 1,502 4,253 
Emot8 0,348 0,386 1,029 
Emot9 0,358 0,337 1,059 

Emot10 0,598 0,583 1,769 
Emot12 0,003 0,026 0,010 
Sats1 7,231 7,435 21,390 
Sats3 0,137 0,112 0,406 
Sats4 2,688 2,782 7,950 
Fid1 2,015 2,093 5,960 
Fid2 3,496 3,610 10,341 
Fid3 0,338 0,317 1,000 
Fid4 0,532 0,574 1,573 
Fid5 6,150 6,328 18,190 

Chang1 0,824 0,815 2,437 
Chang2 0,567 0,551 1,676 
Chang3 0,501 0,484 1,483 
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IV-6. معادالت النموذج اهليكلي:  
ملتغري قة السببية املوجودة بني ذلك اسي هو تبيني تلك العالإن معادالت النموذج اهليكلي هدفها األسا 

دراستنا إن املتغريات املستقلة تكمن يف احمليط املادي للخدمة املطعمية مبا  إطارففي . املستقل و املتغري التابع
قة يو طر لالناديف لباس  املتمثلباإلضافة إىل طاقم اخلدمة و ،إخل...و ديكور رائحة ،إضاءة ،حتتويه من ألوان

يف معظم األحيان لتقييم جودة  و جيعلها مرجعا إليها الزبون أو اليت قد يلج و جتاوبه مع متطلبات الزبون تعامله
الوفاء و نية ،الرضى،اخلدمة املطعمية ما جيعلها تؤثر إما إجيابا أو سلبا على املتغريات التابعة األخرى العاطفة

  .التغيري
املستعملة لتحقيق  املادية و الغري مادية  تلك املقوماتبأساسا  دمي قد يتأثرفوفاء الزبون يف اال اخل

  .و اليت ميكن صياغتها يف شكل معادالت إذا كانت هذه اخلدمة تعتمد على املقومات املادية خاصةو اخلدمة 
يف جمال اخلدمات على وفاء الزبون  املؤثرة املتغريات بني املوجودة السببية للعالقات املهيكلة املعادالتإن 

  :تأخذ الشكل التايل طعميةامل

 معادلة النموذج اهليكلي:

Fa= βab.Fb+ βac. Fc + … + βap.Fp + Da  
:Fa الكامن املتغري  
:Da الكامنة املتغريات قياس خطأ  

Βap :االحندار معامل رالكامن املتغري " التأثري " قوة إىل يشري الذي املقدP الكامن املتغري على.A  
:ξ الكامن املتغري خطأ قياس مقدار.  
 تابع كوني كامنني أحدمها متغريين بني املوجودة السببية العالقة اخلطية قوة عن القيمة هذه تعربٍ β إن

  .مستقل واآلخر
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 اهليكلي النموذج معادالت):17- 10(جدول 

  بالوفاء يف جمال اخلدمات املطعمية املتعلق اهليكلي للنموذج املشكلة املعادالت

 QUAL= β1.ENVI+ ξ1*  اجلودة املدركة للخدمة املطعمية

*QUAL= 0.333. ENVI+0,068 

 QUAL=β2.PERSO+ξ2*  اجلودة املدركة للخدمة املطعمية

*QUAL=0.730. PERSO + 0,059 

 EMOT= β3.QUAL+ξ3*  العاطفة املدركة للخدمة املطعمية

*EMOT=0.746 QUAL + 0.060 

 SATIS= β4. EMOT + ξ4*  يةالرضى املدرك للخدمة املطعم

*SATIS= 0.603 EMOT +0.064 

 FID= β5.SATIS +  ξ5*  وفاء الزبون للخدمة املطعمية

*FID= 0.638 SATIS + 0.084 

 CHANG =  β6. FID + ξ6*  نية التغيري

*CHANG = -0.281 FID + 0.084  

  املعادلة العامة للوفاء

FID= β6.ENVI+β7.PERSO+β8.QUAL+ β9 EMOT + 

β10.SATIS + ξ6 

FID =0.333. ENVI+0.730. PERSO+0.746 QUAL +0.603 

EMOT+0.638 SATIS + 0,058 

 

 

مبنية على أساس تلك العالقة اخلطية املوجودة بعد صياغة النموذج اهليكلي حتصلنا على ستة معادالت 
أحدمها يقيس قوة العالقة اس مقياسني حيث أن هذه املعادلة قائمة على أس،ما بني املتغري املستقل و املتغري التابع

املوضحة يف منوذج العالقات املهيكلة،  (β)بـوبالتايل قوة تفسري املتغري الكامن على األخر  و اليت يرمز إليها 
تبني يف حقيقة األمر قوة و اجتاه العالقة اخلطية اليت تتواجد ما بني املتغريين املستقل و التابع و كذلك قوة تأثري 

طاقم ( ،)جودة مدركة/ حميط مادي ( :للمتغريات املهيكلة املعادالت فإن منذجة ،د منهم على ما يتبعهكل واح
 ،)وفاء الزبون/الرضى( ،)الرضى/العاطفة املدركة( ،)العاطفة املدركة/جودة مدركة( ،)جودة مدركة/ اخلدمة

لعالقات السببية يف التركيب النهائي مسحت لنا من التأكد من جمموعة الفرضيات وا) نية التغيري/وفاء الزبون(
لوفاء الزبون يف جمال اخلدمات بشكل عام و اخلدمات املطعمية بشكل خاص واليت تبىن يف األساس على 

  .العاملني املادي و االجتماعي اللذان يشكالن مرجع كل زبون يف إدراك اخلدمة املطعمية

V- التأكد من الفرضيات اخلاصة بالبحث: 

األجنبية السابقة  األدبياتمن جمموعة و املستنبطة  أساسااغة جمموعة من الفرضيات املبنية لقد قمنا بصي
  :هي كالتايلكان ستة و  الفرضياتعدد  يف هذا اال حيث إن
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  .ى إدراك اجلودة اخلدماتية للمطعماإلدراك اإلجيايب للمحيط املادي للخدمة يؤثر على مستو: 1ف

  .ومظهر طاقم اخلدمة يؤثر على إدراك جودة اخلدمة املطعميةاإلدراك االجيايب لسلوك  :2ف

 اجتاهللجودة املدركة للخدمة يؤثر مباشرة على السلوك العاطفي للمستهلك املشكل اإلدراك االجيايب  :3ف
  .اخلدمة املطعمية

  .طعميةجيابية املدركة من طرف الزبون للخدمة يؤثر على الرضى املدرك اجتاه اخلدمة املالعاطفة اإل :4ف

  .الرضى االجيايب املدرك يؤثر إجيابيا على سلوك الوفاء اجتاه اخلدمة املطعمية املقدمة :5ف

  .الوفاء اإلجيايب حيبط رغبة الزبون يف نية التغيري :6ف

  هلا املوافقةاالرتباط  ومعامالت اهليكلية العالقات:)1-10(شكل
 
    

    
          

   
 
 

تغري املستقل على املتغري التابع، ني العالقة التأثريية اليت حيدثها املالسابق مبين على أساس تبي النموذجإن 

القياس فتم تقديره  خطأ أما مقدار ،بينهما املوجودة العالقة والذي يقيس قوة (β)ٍواليت مت تقديرها باملعامل 
  .ξباملعامل 

تغري املستقل ابني املما يوحي تواجد عالقة طردية محيث أن كل النتائج كانت موجبة و أكرب من الصفر 
فكل عالقة مت التعبري عنها مبقدار معني فالعالقة ما بني احمليط املادي للخدمة املطعمية و أثره  ،و املتغري التابع

أما بالنسبة لتأثري طاقم اخلدمة والتمثل يف هيئة ،)0.333( االجيايب فقي إدراك اجلودة املدركة مت تقديره بنسبة 
هذه القيمة تعترب مهمة و ذات قوة يف جمال  )0.730(مع الزبون فكان هلا تأثري  النادلو طريقة تعامل 

االحترام و  ،اليت قد تبىن على الود اخلدمات اليت تعتمد أساسا بدرجة كبرية على التفاعالت االجتماعية 
  .الصداقة  يف أغلب األحيان

 المحيط المادي

 
لجودة المدركةا  الرضى الوفاء 

 مقدم طاقمال
 الخدمة

 العاطفة

 نية التغيير

0,281 +0.730 

+0.333  

+0.746  +0.603  +0.638  
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V-1. صة بالدراسةاحتليل و تقييم الفرضيات اخل:  

 « SPSS»دراسة  إطاريف قائم على ما مت التوصل إليه من نتائج أو خطأ الفرضيات  إن تأكيد صحة

إن لكل متغري جلي مسامهة  .ذا حسب استنادا موعة الفرضيات و املعادالت اليت مت صياغتها سابقاو ه
بط جمموعة املتغريات توفيقية يف املتغري الكامن اخلاص به و اليت تسمح لنا من التأكد من قوة تلك العالقة اليت تر

  .املشكلة للنموذج
تصف تلك العالقة كل فرضية  ،إن دراستنا هذه مت بناءها على أساس ستة فرضيات قابلة للزيادة

  .دور املتغريات الوسيطة أيضاو اليت متثل  املتواجدة مابني التغري املستقل و املتغري التابع
  Tإحصائي ξi النوعي اخلطأ ارمعامل االحند  العالقات السببية ما بني املتغريات

 
 Pاالحتمال مستوى

(ENVIR)-106->(QUAL)  0,333 0,068 4,859301 0,000 

(PERSO)-107->(QUAL)  0,730 0,059 2,228836 0,000 

(QUAL)-108->( EMOT)  0,746 0,060 2,250295 0,000 

(EMOT)-109->( SATIS)  0,603 0,064 9,408466 0,000 

(SATIS)-110->(FID)  0,638 0,058 2,093499 0,000 

(CHANG)-111->(FID)  -0,281 0,084 -3,347341 0,001 

  
  حتليل االرتباطات ما بني املتغريات :)18-10(جدول
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V-1-1. العالقة ما بني احمليط املادي و اجلودة املدركة للخدمة املطعمية:  

  .اجلودة اخلدماتية للمطعم اإلدراك االجيايب للمحيط املادي يؤثر إجيابا على إدراك :1ف
QUAL= 0.333. ENVI+0.068  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0.333=1ف  

 القياس للعالقة احمليط املادي باجلودة املدركة النموذج اهليكلي و :)2-10(شكل
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 له كانت املادي حمليطا باملتغري اصاخل املعامل ،فإن)Spss( خالل من عليها املتحصل النتائج حسب
ما جيعل هذا املؤشر  )4.859( Studentل  tمع درجة معنوية لتوزيع  معنوية درجة مع ،)0.333( قيمة
باملئة من إدراك  )33.3(فاحمليط املادي للخدمة املطعمية يفسر   ،األوىلب و ذا معنوية تأكيدية للفرضية موج

على اإلدراك  بكل مكوناته  من حيث تأكيد تأثري احمليط املادي للخدمة املطعميةاجلودة املدركة هلذه اخلدمة 
ن اإلدراك االجيايب للمحيط املادي يؤثر إجيابا على فالفرضية األوىل و اليت مفادها أ،االجيايب للجودة اخلدماتية

  .إدراك اجلودة اخلدماتية للمطعم  مقبولة
t=4.859,P<0.05 ,β1=0.333  

V-1 -2 .العالقة املوجودة ما بني طاقم اخلدمة و اجلودة املدركة للخدمة املطعمية:  

  .اجلودة اخلدماتية اإلدراك اإلجيايب لسلوك و مظهر طاقم اخلدمة يؤثر إجيابيا يف إدراك:2ف
QUAL= 0.730. PERSO + 0,059  

  

  

  

  
  
  
  
 

  

  

  

  -.اجلودة املدركة للخدمة -طاقم اخلدمة للعالقة القياس و اهليكلي النموذج:)3-10(شكل
) النادل(فإن املعامل اخلاص باملتغري طاقم اخلدمة  ،)Spss( حسب النتائج املتحصل عليها من خالل

ذا ما جيعل هذا املؤشر موجب و ،) 2.22( Studentل  tلتوزيع  درجة معنويةمع  )0.730(كانت له قيمة 
من حيث للمطعم  إدراك اجلودة اخلدماتية باملئة من  )7.30(معنوية تأكيدية للفرضية الثانية فطاقم اخلدمة يفسر

ية  واليت مفادها أن فالفرضية الثان،تأكيد تأثري طاقم اخلدمة املطعمية على اإلدراك االجيايب للجودة اخلدماتية
مقبولة ما جيعل املتغري .اإلدراك اإلجيايب لسلوك و مظهر طاقم اخلدمة يؤثر إجيابيا يف إدراك اجلودة اخلدماتية

0.730=2ف  
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أن هذه العالقة مبنية على  خاصةاملستقل طاقم له أثر كبري على نفسية و راحة الزبون املتعامل مع املطعم و 
  .ذلك التفاعل االجتماعي

t=2.22,P<0.05 ,β1=0.730  

V-1 -3.  اخلدماتية و السلوك العاطفي لزبونالعالقة ما بني اجلودة:  
اإلدراك االجيايب للجودة املدركة للخدمة يؤثر مباشرة على السلوك العاطفي للمستهلك  :3ف

  .خلدمة املطعمية املشكل اجتاها
EMOT= 0.746 QUAL + 0.060 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املدركة العاطفة –للعالقة اجلودة املدركة والقياس هليكليا النموذج: )4-10(شكل 
فإن املعامل اخلاص  )Spss( فمن خالل تلك النتائج املتحصل عليها من خالل الدراسة املقدمة يف

ودرجة ) 0.746(العاطفة املدركة من طرف الزبون مت تقديرها بنسبة باجلودة و ماهلا من تأثري على 
t=2.250 ال ،وجبةما جيعل طبيعته مما يعكس أن ملتغري اجلودة أثر إجيايب يف العاطفة املشكلة عند الزبون يف ا

فالفرضية الثالثة  واليت ،توجهه للمطعم أو خالل تواجده يف  طار اجلو العام للمطعم ءسواء أثنا ،اخلدمة املطعمية
على السلوك العاطفي للمستهلك  يؤثر مباشرة للجودة املدركة للخدمة املطعمية مفادها أن اإلدراك اإلجيايب

  .مقبولة املشكل اجتاه هذه اخلدمة املطعمية
t=2.250,P<0.05 ,β1=0.746  

0.746=3ف  
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V-1 -4. العالقة بني العاطفة املدركة و رضى الزبون اجتاه اخلدمة املطعمية: 
العاطفة اإلجيابية املدركة من طرف الزبون للخدمة يؤثر على الرضى املدرك اجتاه اخلدمة  :4ف

  .عميةاملط
SATIS= 0.603 EMOT + 0.064  

 الرضى املدرك –للعالقة العاطفة املدركة  والقياس اهليكلي النموذج: )5-10(شكل

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

فإن املعامل اخلاص ) Spss(فمن خالل تلك النتائج املتحصل عليها من خالل الدراسة املقدمة يف 
تهالكية للخدمة املطعمية من شأا أن ختلف أثار إجيابية بالعاطفة املدركة و هذا بعد عيش تلك التجربة االس

عن ذلك احمليط اخلدمايت، ففي دراستنا هذه إن املعامل املرتبط مبتغري العاطفة  )االبتعاد(أو سلبية ) اإلقبال(
جيعل هذا املؤشر ما  t=9.408و درجة  )0.603(املدركة ومدى تأثريه على الرضى املدرك مت تقديرها ب 

إن هذا املعامل كان إجيايب و ذا معىن يف  ،)ئةابامل 60.03(ذا معنوية تأكيدية للفرضية الرابعة بنسبة  موجب و
املطعمية و ما حتويه من متغريات مرئية أو  قوة العالقة اخلطية اليت تربط متغري العاطفة مبتغري الرضى عن اخلدمة

طفة تلعب دور كبري و أساسي يف تشكيل وبناء قيق خدمة املطعم، ما يعين أن العاغري مرئية هدفها هو حت
  .الرضى

يف جمال  خاصة،يف تشكل الرضى يابإجيا،فالفرضية الثالثة  واليت مفادها أن العاطفة اإلجيابية تؤثر 
  .فالفرضية مقبولة .اخلدمات

t=9.408,P<0.05 ,β1=0.603  

0.603=4ف  
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V-1 -5. العالقة ما بينالوفاء و الرضى:  

  .ثر إجيابيا على سلوك الوفاء اجتاه اخلدمة املطعمية املقدمةالرضى االجيايب املدرك يؤ:5ف
FID= 0.638 SATIS + 0.084  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  

 نية التغيري –رضى الللعالقة سلوك  والقياس اهليكلي النموذج: )6-10(شكل

فإن املعامل اخلاص مبتغري الرضى و مدى )Spss(حسب الدراسة املتحصل عليها من خالل برنامج 
على تشكل الوفاء  عند الزبون يف جمال احلصول على اخلدمة املطعمية قدر بعالقة خطية قدرها  تأثريه

 ميارسها اليت الوقت، نفس يف والقوية العالقة الطرديةتلك  طبيعة يؤكد هذا.t=2,093و مقدار  )0.638(
) 0.05(من أقل نويةمع الرضى على املتغري التابع الوفاء حيث كان مت احلصول على مستوى املستقل متغري

باملئة وفاء  63.80 فسر ما يسمح لنا بالقول أن متغري الرضى قد )1.96(من أكرب  student لtوتوزيع  
الزبون من خالل النتائج اخلطية و الطردية املتحصل عليها يف جمال اخلدمات  فوفاءالزبون للخدمة املطعمية، 

كل تلك املكونات املادية و الغري مادي ل)ع ما هو حمققتطابق توقعاته م(  املطعمية تأكد أن رضى الزبون
ما بني الزبون و الفرد املقدم للخدمة تأثر  التفاعالت االجتماعية اليت حتدث يف جمال اخلدمةوللمجال اخلدمي، 

كونه أي الزبون قد طور سلوك  ،إجيابيا يف نية البقاء من جهة و العودة املستقبلية لنفس مكان اخلدمة
فأي جتربة  وحيدة مستقبلية يف مطعم بديل لن يكون هلا تأثري قوي  ،ئنان و انتساب إىل ذلك املطعماطم،ألفة

  .األفراد املتواجدين فيهبعلى ردة فعله و بالتايل على وفائه كونه قد تعلق باملكان و 
t=2.093,P<0.05 ,β1=0.638 

0.638=5ف  
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V-1 -6. ريو نية التغي للخدمة املطعمية  بني الوفاء ما العالقة:  

  .الوفاء اإلجيايب حيبط رغبة الزبون يف نية التغيري: 6ف
  CHANG = -0.281 FID + 0.084  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

 نية التغيري–للعالقة سلوك الوفاء  والقياس اهليكلي النموذج: )7-10(شكل

ة إن التكلم عن نية التغيري اليت قد حتدث عند الزبون تفرض علينا التكلم عن تلك العالقة العكسي
) وفاء،نية تغيري(منذجة املعادلة املهيكلة للعالقة املتواجدة بني متغري الوفاء و نية التغيري عند الزبون حيث و بعد 

خطية عكسية  ن قيمة معامل نية التغيري كانت إف )Spss( ومن خالل حساب قيمة املعامل يف إطار دراسة
، 0.05أقلمن  معنوية مستوى) 3.347( نسبةفكان بstudentل   tأما توزيع  )0,281( مقدرة ب سالبة

يف نية التغيري باملئة  )28.10(يؤثر بنسبة  يف جمال اخلدمات املطعمية  حيث أن سلوك الوفاء احملقق عند الزبون
  .عند الزبون

ة  ممول اخلدمة املطعمي و عليه فإن الفرضية اليت مفادها أن  الوفاء اإلجيايب حيبط رغبة الزبون يف نية التغيري
مبنية على أساس عالقة خطية وعكسية ما بني املتغري املستقل و املتغري التابع نية التغيري، هذا ما ،تعترب صحيحة

  .يتماشى مع كل األحباث املقدمة سابقا
t=3.347,P<0.05 ,β1=-0.281  

0.281=6ف  
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 :اخلامتة

الفصول السابقة لقد بين هذا الفصل على أساس جمموعة من الفرضيات اليت مت صياغتها وتقدميها يف 
حيث حاولنا التحقق من هذه الفرضيات وصحتها باالستعانة مبجموعة من  ،واليت كان عددها ستة فرضيات

منطلق االستجواب اخلاص مبوضوع دراستنا واهلادف لدراسة سلوك الوفاء يف جمال  تالعبارات واليت شكل
  .اخلدمات املطعمية

الذي كان وسيلة فعالة لتحقيق و SPSS 15.0إحصائي  بربنامج  استعنامن أجل حتقيق هذه الدراسة 
  .الدراسة

لقد تبني لنا من خالل النتائج املتحصل عليها بأنه هناك تأكيد موعة الفرضيات املقدمة وأا 
تأثري فما بني جمموعة املتغريات املشكلة لنموذج البحث املقترح  أن هناك عالقة طردية و إجيابية مبعىن.صحيحة
كان إجيايب وطردي مبعىن أن الزبون يستند بدرجة كبرية  ودة املدركةإدراك الزبون جل على ملادي للخدمةاحمليط ا

هذا ما حتقق أيضا بالنسبة للعالقة االجتماعية املشكلة ما بني  ،على احمليط املادي للخدمة لتقييم جودة اخلدمة
م للعميل املقدم للخدمة يؤثر على مستوى وطبيعة حيث أن التفاعل االجيايب و املظهر العاطاقم اخلدمة والزبون 

االجيايب جلودة اخلدمة املطعمية واملبين على أساس املتغريين  اإلدراكإن هذا  .إدراك الزبون جلودة اخلدمة املطعمية
ية املستقلني حميط اخلدمة وطاقم اخلدمة يؤثر اجيابيا وطرديا على العاطفة املشكلة لدى الزبون واليت تكون إجياب

واليت تؤثر طردا على مستوى و طبيعة الرضى املشكل لدى الزبون اجتاه اخلدمة املقدمة بشكل خاص والبيئة 
إن هذا الرضى االجيايب عن مستوى اخلدمة املطعمية سوف يكون له أثر  ،اخلدماتية بكل مكوناا بشكل عام

يف املستقبل ل فكرة تغيري ميكن أن تراوده مباشر يف وفاء الزبون للخدمة املطعمية و بالتايل للمطعم رافضا ك
  .مستندا أساسا على جمموعة التجارب املعاشة سابقا مع هذا املطعم

والعنصر االجتماعي ) املرئي والغري مرئي(جيعل اخلدمة املطعمية قائمة أساسا على العنصر املادي  ما
  .واملتمثل يف طاقم اخلدمة



  

  

  

  

  الخاتمة العامة
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  :العامة اخلامتة

ة أمام صخا، االستهالكيةوثقافة من الناحية  ،األخرية أكثر تفتحا اآلونةيف  اجلزائرياملستهلك  أصبح
  .اهلادفة لتوعيته ومحايته اإلعالميةتلك التنبيهات و اإلرشادات 

املقدمة  واإلغراءات ضبين أساسا على تنوع العرووامل، ية والنفعيةعاخلدمات املت فأمام انفتاح قطاع
  .أو النفعية السعريةللزبون سواءا من الناحية 

مبين على معطيات  إضافيااملؤسسات املقدمة للخدمة يتطلب جهدا  إطاربح حتقيق سلوك الوفاء يف صأ
  .التسويقية املنتهجة من طرف املؤسسة تيجيةاإلسترانتائج دراسات امربيقية من شأا أن تعزز و

 هو وما، هي أهم العوامل املؤثرة يف سلوك الوفاء تبيني ما الدكتوراه أطروحةفلقد حاولنا من خالل 
، به بالنسبة لآلخر اصبإمكان الزبون أن يدركه من مقدم اخلدمة اخل دورها يف خلق ذلك االختالف الذي

  .مبين على أساس عنصرين احمليط املادي و طاقم اخلدمةمن جمموعة األحباث تبني أنه  انطالقافتحقيق اخلدمة و

م األول قمنا بتقدمي خمتلف تلك التعاريف والتصنيفات اخلاصة باحمليط املادي وطاقم سمن خالل الق
  .بعاد ذلك الغموض الذي قد يؤثر على ضبط املوضوعإاخلدمة من أجل فهم دور كل عنصر على حدى و 

لقد تبني لنا من خالل هذه املذكرة أنه هناك عدة تصنيفات للمحيط املادي ولتلك املكونات اخلاصة ف
ت بعدين أساسيني ومها البعد الوظيفي العمليايت والبعد العاطفي ذأخ االجتماعيةفاحمليط املادي أو العالقة ,به

ما يفرض علينا التطرق إىل البعد املوقفي و السلوكي للوفاء الناتج  ،الصداقة، واالنسجاماملبين  على التفاعل و
  .زبوناليت يتعرض إليها ال االجتماعيةجراء تلك التفاعالت املادية و 

تساهم يف  أساسيةما قد جيعل عدة عناصر  ،املميزة احلصول على اخلدمة زبونوهذا جراء حماولة ال
والقائم أساسا على ) الرضى العاطفة، اجلودة املدركة،(وسيطة واملسماة باملتغريات ال شكل سلوك الوفاءت

لتلك العناصر املكونة للمحيط اخلدمي و املبنية أساسا على التفاعل مابني الفرد و احمليط املادي  اإلجيايب اإلدراك
 :اجلودةلى املستهلك على مستويني من ع، ما حيتم )العميل املقدم للخدمة(من جهة والفرد والطاقم اخلدمي 

  .الوظيفية والفنية

فاخلصائص التنظيمية للمحيط اخلدمي متثل مكونا أساسيا من مكونات خصائص املنظمة حيث أا 
  .تساهم يف تشكيل الصورة الذهنية لقوة وفعالية نشاط املنظمة
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 وبالتايلختتلف باختالف النشاط بعاد املدركة من طرف الفرد يف تكوين هذه الصورة الذهنية إن األ
صادرة من نقطة واحدة و هي احمليط  أاإال  ،أخرىدراكات تتباين من دراسة إىل مستوى وطبيعة تلك اإل

  .البشريمبكونيه املادي و اخلدمايت

فسلوك الوفاء يف جمال اخلدمات خيتلف عن ذلك السلوك املشكل يف إطار السلعة امللموسة، ما جعل 
املرئية والغري مرئية واملؤثرة بطريقة  جمموعة من املتغريات ين على أساسمنوذج البحث اخلاص بدراستنا مب

حيث أظهرت الدراسة أمهية تلك املتغريات يف بناء . طبيع سلوك الوفاء عند الزبونتمباشرة و فعالة يف منذجة و
وهذا من خالل تأكيد كل تلك الفرضيات املصاغة يف بداية البحث اخلاص  ،وتشكل سلوك الوفاء عند الزبون

  .السابقة األحباثواملستنبطة من جمموعة  بنا

واليت أظهرت أن سلوك الوفاء مبين على أساس بعدين من شأما أن يؤثران يف تشكل جمموعة 
  .السلوكيات املشكلة هلذا السلوك

و ما حيويه من مثريات مرئية و غري مرئية من شأنه أن   للمحيط املادي للخدمة املطعميةفاإلدراك اإلجيايب
باأللوان، الرائحة، املوسيقى  األمرللزبون سواءا تعلق يؤثر يف طبيعة تلك اإلجابة الواعية و الغري واعية 

  .خلا...الديكورو

يكون أما بالنسبة لطبيعة ذلك التفاعل االجتماعي والذي حيدث ما بني الزبون و الطاقم املقدم للخدمة 
فكلما كان هذا التفاعل مبين على االهتمام و االحترام و النصح من طرف  ،له أثر كبري يف إدراك جودة اخلدمة

وارتياحه يف مكان اخلدمة  أكثر قوة ما يعين اطمئنان الزبونمن شأنه أن جيعل تلك العالقة أكثر محيمية و النادل
جيعل الزبون يستحسن اخلدمة و تكون ذات قيمة ما يف حالتنا هذه أي ال يكون مهمش من طرف النادل 

  .حسنة

 علىأن يؤثر شأنه فتوافق هاذين املتغريين من شأنه أن يؤثر على ذلك التقييم املدرك للجودة و الذي من 
  .ككل سلوك العاطفة املشكل من طرف الزبون اجتاه اخلدمة املطعمية

من شأا أن تنمط  املدركة يف إطار احمليط اخلدميز التحفي، االطمئنان، السعادة، الفرح ،فعامل املفاجئة
هذا من خالل ذلك االستجواب املقدم  استنتاج كما أنه قد متّ. سلوك العاطفة عند الزبون و جتعله أكثر إجيابية

  .تلك املطاعم املستهدفة ينفي املتواجدللزبائن 
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اجتاهساهم بشكل طردي و إجيايب يف تشكل سلوك الرضى ت أن اإن طبيعة هذه العاطفة االجيابية من شأ 
 ما حيث الزبائن على العودة املستقبلية لنفس مكان اخلدمة وبالتايل حتقق سلوك الوفاء، املقدمةاملطعمية  اخلدمة

  .للخدمة و مقدميها ككل

  :التوصيات املقدمة للمؤسسة اخلدماتية

س أو تلك امليادين املشاة له عليها يف امليدان املدروإن هدف حبثنا هو جتسيد جمموعة نتائجه املتحصل 
  :من بني هذه النتائج جندو

طاقم اخلدمة يف تقييم  ،اليت يلعبها كل عنصر مستقل احمليط املادي اآلثارفلقد مسح لنا من تبيني تلك 
  :االهتمامما حيتم على املؤسسة اخلدماتية ،اخلدمة

وطبيعتها والتماشي مع  اإلنارةولة التوقف إىل تلك املتعلقة بقوة من سه انطالقاباحمليط املادي للخدمة - 
أن الزبون أصبح ذو تطلعات كبرية من  ة، خاصالترتيب الداخلي ،كل ما هو جديد من حيث الديكور، النظافة

  .ناحية اخلدمات و أماكن اخلدمات

االجتماعي من جهة  ة فن التواصلكما أنه جيب االستثمار يف العنصر البشري وتكوينه من ناحي - 
، فطاقم اخلدمة يعترب أول نقطة تواصل وتفاعل بعد احمليط )اخل...املهنية، شارة املوحد، ناقة، الزياأل(املظهر و

  .يف نظر الزبون اإلرشادو  األمان ،فهو مصدر الراحة ،مع الزبون

املبحوث عنها ة واملنفعة كما جيب على املؤسسة اخلدماتية التركيز على كل تلك العوامل اخلالقة للمتع - 
  .ما هو متوقعمع  أكثر تطابقامن طرف الزبون و جعلها 

خذ برأيه يف كل ما يتعلق باخلدمة وجودا من خالل إدراج كذلك جيب إدماج الزبون واأل - 
  .استجواب خمفف

  ؛توجيهية وأخرى شهاريةإ تصميم لوحات - 

 بعد؛ عن واحلجز االستفسار، الزبائن من متكني قصد موقع الكتروين تصميم- 

  قائمة الطعام و جتديد تصميمها؛ حمتوى يف النظر إعادة - 

  .خر زبون نتعامل معه من خالل توفري كل وسائل الراحة والرفاهيةآول و أإحساس الزبون بأنه  - 
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  .بهبناء عالقة مع تلك الوكاالت السياحية و تزويدها باملعلومات بغية الترويج للمطعم و التعريف  - 

  .االتصالية  يف فن االتصال الشخصي قدرام وتعزيز باملطعم العاملني وضع برنامج لتأهيل - 

  .داء و اللباس حتفيز طاقم اخلدمة من خالل تقدمي مسابقة شهرية لتحديد أحسن نادل من حيث األ - 

  :أما الصعوبات اخلاصة بالبحث فكانت كالتايل

كما انه يعترب كبداية  ،دكتورة ال خيلوا من نقائص وصعوباتجتهاد خاص بطالب اإن حبثنا هو جمرد 
  .لكل باحث يف جمال دراسة الوفاء يف إطار اخلدمات

 نظرا أنه إال ،جمموعة املطاعم للواليات ااورة هدف هذه الدراسة يف أول األمر إىل دراساتكان 
أثناء عملية إجراء  صادفتها اليت امليدانية والعراقيل املطاعم الثقافة و املستوى التعليمي ملالكي تلك الختالف

مهال إاملعلومات من خالل رمي و على احلصول وصعوبة الغري حضارية السلوكيات بعض نتيجة البحث
وجود مفهوم ثقافة االستجواب عند الزبون  عدم وكذلك االستجوابات اخلاصة يب يف مدينة وهران و بلعباس،

  .ذلك دون حال هذا الزبون يف العديد من املرات كلاملعاملة من طرف  وسوء اجلزائري

وهذا كان سببه إمهال أصحاب و وهران  تلمسان يتإن عينة املطاعم املستهدفة اقتصرت على مدين - 
 .مطاعم املدن ااورة لوثيقة االستجواب اخلاصة بنا و هذا بعد ترددنا عليهم لعدة مرات

جهة له و يتحجج بأنه هنا لألكل آخر بسبب طول االستمارة املو إىلن الزبون يتدمر من حني أكما  - 
 .دراسةلالترفيه ال لو

زبون رغم أننا استهدفنا أكثر لكننا اضطررنا إىل حذف العديد منها حبجة  210كان حجم العينة  - 
 .و عدم اكتمال العديد منها عدم تطابقها مع ما هو منتظر

إال أنه (الزبون  إزعاجستجواب متحججني يف ذلك بعدم عدم موافقة أصحاب املطاعم على توزيع اال - 
 ).ختوف أصحاب احملل من االستجواب

إن سلم القياس هو سلم منمط ال مكيف حسب ثقافة وتقاليد الزبون فاإلجابة عليه كانت ذات عالقة  - 
 .وطيدة بتلك الترمجة و الشروحات املقدمة

   .جاباتالالمباالة يف بعض اإلاالستجواب كان نوعا ما طويل ما أدى بظهور امللل و  - 



  

  

  قـالمالح
  

 األسئلة ستمارةا) 01(امللحق  - -

 لسالمل القياس نتائج التحليل االستكشايف) 02(امللحق  - -

 النتائج اإلحصائية للتحليل التوفيقي واهليكلي) 03(امللحق  - -
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حمليط اخلدمة و اليت قد ) املادية و االجتماعية(نقوم حاليا بدراسة املكونات  :السالم عليكم 
  .تؤثر يف وفاء املستهلك يف جمال خدمة املطاعم 

على  xالضربمستعمال فقط عالمة  عدم موافقتكأو  موافقتكمن فضلك عني درجة 
 . مقدما) ي(شكرا لك .السلم املوجود يف اجلدول 

بالتأكيد 
غري 
 موافق

 
غري 
 موافق

 
 حمايد

 
 موافق

 
بالتأكيد 

 موافق

 

1 

  ...)املظهر، اجلو، (بيئة املطعم 

 املوقع الذي يتواجد به املطعم هو جيد

     

      لتوقيف السيارات كافية أماكن هناكخارج املطعم 2

      املطعم هادئ و طبيعيالذي يتواجد به يط عموماً احمل 3

      أنه نظيفبمدخل املطعم الظاهر من 4

      جذابة املعلقة يف املطعم هي الصورو اللواحات الداخلية  5

      مجيل ويعكس صورة معينة املطعم ذا طابعديكور  6

      متجانسة، دافئة  و تريح النفس لتزيني املطعم األلوان املستعملة 7

      الةصاألبذي هو عليه املطعم يتميزديكور الال 8

      جيدةجودة  وذ املستخدم يف املطعماألثاث  9

      دافئة و مثرية  يف املطعماإلضاءة  10

      ترحيبية مرحية و إضاءة املطعميوجدب 11

      .ءسترخاأشعر باإلاملطعم يف هذا  املوسيقىعندما أمسع 12

      غري صاخبة املعتادة ذا املطعم املوسيقى 13

      معتدلة  داخل املطعمدرجة احلرارةيف احلالة العامة  14

      وجذابة طيبةهي ملطعمداخالاألكل  رائحة 15

      ترمني عموماً هم من احملهذا املطعم  الذين يتوافدون على الزبائن 16

      من الطاوالت و املقاعد حيتوي املطعم على عدد كايف  17

      مزدحم  باملقاعد هو مريح حىت و لو كاناملطعم لوسعموما اجل 18

      التنقل يف املطعم  لسهمن ال 19

      نظيف و مهيئ  املوجود باملطعم ماماحل 20

      جذاب على أنه ديكور الطاولة يوحي  21

      املوجودة فوق الطاوالتببياض ناصع الشراشف و املنشفاتتتميز  22

      ذات جودةنظيفة و ... امللعقة، الشوكة،الكؤوسإن وسائل األكل على غرار  23

 مفهومةو  ،سهلة القراءةواضحة، قائمة الطعام 24
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بالتأكيد 
غري 
 موافق

غري 
 موافق

بالتأكيد  موافق حمايد
 موافق

 

25 
  مقدم اخلدمة

 اليت أتلقاها من نادل املطعم جتعلنيأحسن بأين شخصية هامة عاملةحسن امل

     

      للزبائن هتمام يولياالنادل املطعم  26

      مع الزبائننادل املطعم  لديه معاملة خاصة و ظريفة  27

      أنيق و هندامه حسن املطعم نادلشكل  28

 

 

29 

 :من اخلدمة املقدمةاجلودة املدركة 

 مقارنة مبطاعم أخرى جيدةبنوعية  املطعم تتسمخدمة هذا 

     

30  هي جيدةذا املطعم يف احلالة العامة جودة اخلدمات املقدمة      

      الذي دفعته املال اخلدمة اليت تلقيتها يف املطعملقاء جودةعموماً تتناسب  31

      جيدة و شهية  الذي تناولته باملطعم هيالطعام  نوعية 32

      و دقيقة  نوعاً ما سريعة املقدمة باملطعماخلدمة 33

      مسرور بنوعية اخلدمة املقدمة يف املطعم عموماً أنا 34

 

 

35 

 :الرضى باخلدمة املقدمة

 جتربيت مع هذا املطعم جيدةكانت يف احلالة العامة 

     

      هذا املطعم   يباخلدمات اليت تلقيتها يفأنا راض 36

      التطلعات اليت كنت أنتظرها منههذا املطعم  بلغلقد 37

      صائبهو خيار  املطعم تداويل على هذا 38

       مأنا مسرور باخلدمات املقدمة ذا املطع 39

       عندما أخل هلذا املطعم ينتابين الفرح 40

 

41 
 مة املقدمة فيهداجتاه املطعم و اخلالعواطف 

 باخلدمات املقدمة باملطعمأناغري سعيد 

     

      باخلدمات املقدمة باملطعم أنا سعيد 42

      باخلدمات املقدمة باملطعم أنا مرتعج 43

      باخلدمات املقدمة باملطعم أنا مسرور 44

      أحس باإلثارة مبجرد دخويل إىل املطعم 45

      عندما أكون داخل املطعمأنا ضجر 46

       باخلدمات املقدمة باملطعم أنا متفائل 47
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48 عندما أجلس بطاولة املطعم ادئأكو      

      أتفاجأ جبودة اخلدمات و الطعام املقدم باملطعم 49

      عندما أتواجد داخل املطعم ننيأحسباحل 50

      جبودة اخلدمات املقدمة داخل املطعم مندهش يف بعض االحيان أكون 51

      و اإلحباط عندما يكون املطعم مقفل بالكأبةأحس 52

      كثرياً عندما أفكر بأين سأذهب إىل املطعم حتمسأ 53

      غري مبايل ذا املطعمأنا  54

 

 

55 

 للمطعمالوفاء 

 سوف أعود مستقبال هلذا املطعم مىت مسحت يل الفرصة

     

56  املطعمذا هناك احتمال كبري بأن أعود تناول الطعام       

      عندما كانت نييت الذهاب إىل هذا املطعممل يكن اختياري خاطئا  57

       لن أغري هذا املطعم حىت و لو مسحت يل الفرصة 58

       دائما اختيار هذا املطعم سأحاول 59

      هذا املطعمالذهاب إىل سوف أوصي أصدقائي ب 60

      حتمال كبري ألن أعود هلذا املطعم مستقبالهناك ا 61

      تال أحب التعامل مع نفس املطعم لعدة مرا 62

 

 

63 

  نية تغري املطعم
  ال أحب أن أبقى ويف ملطعم واحد

     

      مطاعم أخرى بغية املتعة و اإلثارةأحب جتريب  64

      تغيري هذا املطعم هناك احتمال كبري بأن أقوم ب 65

      إن كانت هناك حمفزات أخرى سوف أغري هذا املطعم دون تردد  66

  :للختام نطلب منكم ملء اجلدولني التاليني 

  

 

 

 التعليمي  املستوى
متوسط أو  ابتدائي

 ثانوي 
 باكالوريا فما فوق  باكالوريا

    
 

 اجلنس  املهنة  السن

 أنثى  ذكر  
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  Environnement physique du service: احمليط املادي للخدمة

  
Tableau (2-1) KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,781 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 1693,432 
df 276 
Sig. ,000 

Tableau (2-2) Communalities 
 
 Initial Extraction 
Enviro 1,000 ,597 
Enviro1 1,000 ,694 
Enviro2 1,000 ,636 
Enviro3 1,000 ,753 
Enviro4 1,000 ,778 
Enviro5 1,000 ,757 
Enviro6 1,000 ,594 
Enviro7 1,000 ,636 
Enviro8 1,000 ,561 
Enviro9 1,000 ,624 
Enviro10 1,000 ,691 
Enviro11 1,000 ,771 
Enviro12 1,000 ,775 
Enviro13 1,000 ,586 
Enviro14 1,000 ,660 
Enviro15 1,000 ,749 
Enviro16 1,000 ,601 
Enviro17 1,000 ,624 
Enviro18 1,000 ,515 
Enviro19 1,000 ,585 
Enviro20 1,000 ,756 
Enviro21 1,000 ,779 
Enviro22 1,000 ,726 
Enviro23 1,000 ,539 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tableau (2-3)Component  Matrix(a) 
 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Enviro ,262 ,436 ,365 ,391 ,107 ,154 -,106 -,080 
Enviro1 ,209 ,505 ,038 ,541 ,051 -,024 ,047 -,310 
Enviro2 ,361 -,053 ,041 ,611 ,126 ,293 -,053 ,154 
Enviro3 ,629 -,069 ,018 ,066 -,089 ,377 ,379 -,232 
Enviro4 ,631 -,311 ,123 -,115 -,007 -,313 ,037 -,395 
Enviro5 ,603 -,286 -,111 ,053 -,063 -,068 ,410 -,345 
Enviro6 ,653 ,013 -,062 -,314 -,219 ,099 ,081 ,001 
Enviro7 ,507 -,320 ,055 ,306 -,417 -,068 -,014 -,011 
Enviro8 ,566 -,096 ,010 -,036 -,208 ,019 -,418 -,110 
Enviro9 ,602 -,283 ,023 ,178 -,230 ,043 -,294 ,097 
Enviro10 ,553 -,300 ,202 -,130 -,136 ,256 -,306 ,244 
Enviro11 ,503 -,199 ,564 ,170 ,194 -,251 ,031 ,173 
Enviro12 ,218 -,218 ,559 -,089 ,372 -,208 ,287 ,310 
Enviro13 ,350 ,224 ,281 -,371 -,043 -,274 -,205 -,279 
Enviro14 ,489 ,356 -,309 -,100 -,321 -,126 ,176 ,197 
Enviro15 ,362 ,313 ,289 -,392 -,098 ,319 ,385 ,152 
Enviro16 ,534 ,450 ,021 -,211 -,066 ,134 -,149 ,153 
Enviro17 ,624 ,377 -,052 -,016 -,056 -,158 ,000 ,246 
Enviro18 ,565 ,303 ,054 ,064 ,250 ,136 -,015 -,120 
Enviro19 ,411 ,313 -,205 -,224 ,406 -,050 -,206 -,126 
Enviro20 ,592 ,135 -,340 ,146 ,177 -,446 -,024 ,143 
Enviro21 ,518 -,143 -,546 ,192 ,100 -,143 ,200 ,291 
Enviro22 ,329 -,314 -,383 -,144 ,469 ,351 -,080 -,047 
Enviro23 ,533 -,263 -,057 -,201 ,337 ,109 -,110 -,066 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  8 components extracted. 
 

Tableau (2-4) Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,853 ,860 24 
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Tableau (2-5) Item Statistics 
 
 Mean Std. Deviation N 
Enviro 3,9333 1,02846 210 
Enviro1 2,9190 1,14838 210 
Enviro2 3,5952 ,94993 210 
Enviro3 4,1429 ,66244 210 
Enviro4 3,7429 ,98824 210 
Enviro5 3,7810 ,90697 210 
Enviro6 3,8476 ,81588 210 
Enviro7 3,4619 1,04948 210 
Enviro8 3,7571 ,83183 210 
Enviro9 3,9857 ,76075 210 
Enviro10 4,0095 ,69165 210 
Enviro11 3,4810 1,05455 210 
Enviro12 3,7286 ,99166 210 
Enviro13 3,9524 ,73700 210 
Enviro14 3,9905 ,72541 210 
Enviro15 4,1762 ,62821 210 
Enviro16 3,8714 ,78724 210 
Enviro17 3,8952 ,78165 210 
Enviro18 3,9429 ,82228 210 
Enviro19 3,7762 ,81400 210 
Enviro20 3,7190 ,89769 210 
Enviro21 3,7286 ,85148 210 
Enviro22 4,0000 ,62637 210 
Enviro23 4,1143 ,78642 210 
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Personnel de contacts  :طاقم اخلدمة 

 Tableau (2-6) KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,773 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 247,908 
df 6 
Sig. ,000 

Tableau (2-7) Communalities 
 
 Initial Extraction 
Persone 1,000 ,611 
Persone1 1,000 ,644 
Persone2 1,000 ,673 
Persone3 1,000 ,562 

Extraction Method: Principal Component Analysis 

Tableau (2-8) Component Matrix(a) 

 

Componen
t 

1 
Persone ,782 
Persone1 ,803 
Persone2 ,820 
Persone3 ,750 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
Tableau (2-9) Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,795 ,797 4 

 
Tableau (2-5) Item Statistics 

 
 Mean Std. Deviation N 
Persone 4,0476 ,61684 210 
Persone1 4,0333 ,74746 210 
Persone2 4,0381 ,71114 210 
Persone3 3,9810 ,74475 210 
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     Qualité du service : جودة اخلدمة

Tableau (2-10) KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,798 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 222,603 
df 15 
Sig. ,000 

Tableau (2-11) Communalities 
 Initial Extraction 
Qual 1,000 ,460 
Qual1 1,000 ,551 
Qual2 1,000 ,458 
Qual3 1,000 ,513 
Qual4 1,000 ,273 
Qual5 1,000 ,340 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Tableau (2-12) Component Matrix(a) 

 

Componen
t 

1 
Qual ,678 
Qual1 ,742 
Qual2 ,677 
Qual3 ,716 
Qual4 ,522 
Qual5 ,583 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
Tableau (2-13) Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,693 ,733 6 

Tableau (2-14) Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 
Qual 4,1000 ,61442 210 
Qual1 4,1190 ,56205 210 
Qual2 3,9952 ,68124 210 
Qual3 4,1190 ,62647 210 
Qual4 3,4381 1,14435 210 
Qual5 4,0714 ,65596 210 
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Satisfaction du consommateur :رضى املستهلك  

Tableau  (2-15) KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,809 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 367,061 
df 15 
Sig. ,000 

  
Tableau (2-16) Communalities 
 
 Initial Extraction 
Sat 1,000 ,543 
Sat1 1,000 ,575 
Sat2 1,000 ,418 
Sat3 1,000 ,531 
Sat4 1,000 ,604 
Sat5 1,000 ,393 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 Tableau (2-17) Component Matrix(a) 
 

 

Componen
t 

1 
Sat ,737 
Sat1 ,758 
Sat2 ,647 
Sat3 ,729 
Sat4 ,777 
Sat5 ,627 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
 
Tableau (2-18) Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,438 ,413 14 
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Tableau  (2-19) Item Statistics 
 
 Mean Std. Deviation N 
Emot 1,3095 ,56569 210 
Emot1 4,0952 ,45933 210 
Emot2 1,5429 ,71255 210 
Emot3 3,9857 ,67405 210 
Emot4 3,4857 ,75918 210 
Emot5 1,6762 ,74494 210 
Emot6 3,7524 ,77374 210 
Emot7 3,8952 ,64776 210 
Emot8 3,6333 ,72800 210 
Emot9 3,2619 ,79651 210 
Emot10 3,3857 ,78184 210 
Emot11 3,4857 1,05463 210 
Emot12 3,5238 ,86501 210 
Emot13 1,7667 ,85159 210 
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Emotion du consommateur :العاطفة   

Tableau ( 2-20) KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,779 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 874,366 
df 91 
Sig. ,000 

 
Tableau (2-21) Communalities 
 
 Initial Extraction 
Emot 1,000 ,537 
Emot1 1,000 ,459 
Emot2 1,000 ,666 
Emot3 1,000 ,638 
Emot4 1,000 ,696 
Emot5 1,000 ,785 
Emot6 1,000 ,566 
Emot7 1,000 ,761 
Emot8 1,000 ,647 
Emot9 1,000 ,597 
Emot10 1,000 ,650 
Emot11 1,000 ,470 
Emot12 1,000 ,689 
Emot13 1,000 ,269 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tableau (2-22) Component Matrix(a) 
 
 Component 

 1 2 3 4 
Emot -,560 ,382 -,010 -,277 
Emot1 ,593 -,261 -,015 ,196 
Emot2 -,606 ,510 ,192 -,032 
Emot3 ,556 -,548 -,152 ,077 
Emot4 ,548 ,217 ,404 -,430 
Emot5 -,553 ,156 -,065 ,671 
Emot6 ,714 -,236 -,019 -,022 
Emot7 ,618 ,003 ,610 ,081 
Emot8 ,424 ,390 ,429 ,362 
Emot9 ,578 ,457 ,010 ,232 
Emot10 ,545 ,462 -,335 ,165 
Emot11 ,450 ,394 -,216 -,256 
Emot12 ,552 ,392 -,476 -,067 
Emot13 -,495 -,084 ,127 -,028 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  4 components extracted. 
 
Tableau (2-23) Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,438 ,413 14 

 
 Tableau (2-24) Item Statistics 
 
 Mean Std. Deviation N 
Emot 1,3095 ,56569 210 
Emot1 4,0952 ,45933 210 
Emot2 1,5429 ,71255 210 
Emot3 3,9857 ,67405 210 
Emot4 3,4857 ,75918 210 
Emot5 1,6762 ,74494 210 
Emot6 3,7524 ,77374 210 
Emot7 3,8952 ,64776 210 
Emot8 3,6333 ,72800 210 
Emot9 3,2619 ,79651 210 
Emot10 3,3857 ,78184 210 
Emot11 3,4857 1,05463 210 
Emot12 3,5238 ,86501 210 
Emot13 1,7667 ,85159 210 

 



 )2(القیاس الملحق  لساللم االستكشافي التحلیل نتائج

356 
 

Fidélité du consommateur   :وفاء الخدمة  
  
 
Tableau (2-25) KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,715 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 441,615 
df 28 
Sig. ,000 

 
Tableau (2-26) Communalities 
 
 Initial Extraction 
Fid 1,000 ,590 
Fid1 1,000 ,634 
Fid2 1,000 ,565 
Fid3 1,000 ,716 
Fid4 1,000 ,663 
Fid5 1,000 ,459 
Fid6 1,000 ,330 
Fid7 1,000 ,415 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
Tableau (2-27) Component Matrix(a) 
 

 

Component 

1 2 
Fid ,603 ,476 
Fid1 ,671 ,428 
Fid2 ,717 ,227 
Fid3 ,586 -,611 
Fid4 ,751 -,316 
Fid5 ,669 -,106 
Fid6 ,530 ,221 
Fid7 -,349 ,541 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  2 components extracted. 
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Tableau (2-28) Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,622 ,676 8 

Tableau (2-29) Item Statistics 
 
 Mean Std. Deviation N 
Fid 4,2190 ,65594 210 
Fid1 4,2333 ,52482 210 
Fid2 4,1286 ,65450 210 
Fid3 3,4810 ,98899 210 
Fid4 3,6952 ,89254 210 
Fid5 4,0857 ,62045 210 
Fid6 4,0381 ,61751 210 
Fid7 1,9667 ,89327 210 
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Intention de Changement  :نية التغيري  

Tableau (2-30) KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,747 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 244,759 
df 6 
Sig. ,000 

  
Tableau (2-31) Communalities 
 Initial Extraction 
Chang 1,000 ,719 
Chang1 1,000 ,526 
Chang2 1,000 ,666 
Chang3 1,000 ,527 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
  
Tableau (2-32) Component Matrix (a) 

 

Componen
t 

1 
Chang ,848 
Chang1 ,725 
Chang2 ,816 
Chang3 ,726 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
Tableau (2-33) Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,765 ,784 4 

 
Tableau (2-34) Item Statistics 
 
 Mean Std. Deviation N 
Chang 1,8429 ,70478 210 
Chang1 2,3905 1,07601 210 
Chang2 2,0333 ,79100 210 
Chang3 2,1714 ,93273 210 
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  )واجللية الكامنة املتغريات بني العالقات( القياس منوذج تقدير :)01(جدول

المتغيرات الكامنة و الجلية    المساهمة التوفيقية   

λi 

 الخطأ النمطي

rho 

T 

1.96< 

 مستوى االحتمال 

P 

<0.05 

(ENVIR)-1->[Enviro1] 0,186 0,084 2,214 0,027 

(ENVIR)-2->[Enviro2] 0,298 0,068 4,378 0,000 

(ENVIR)-3->[Enviro3] 0,398 0,044 9,078 0,000 

(ENVIR)-4->[Enviro4] 0,608 0,065 9,347 0,000 

(ENVIR)-5->[Enviro5] 0,537 0,060 8,901 0,000 

(ENVIR)-6->[Enviro6] 0,512 0,053 9,588 0,000 

(ENVIR)-7->[Enviro7] 0,509 0,072 7,032 0,000 

(ENVIR)-8->[Enviro8] 0,445 0,056 7,881 0,000 

(ENVIR)-9->[Enviro9] 0,439 0,051 8,630 0,000 

(ENVIR)-10->[Enviro10] 0,362 0,047 7,692 0,000 

(ENVIR)-11->[Enviro11] 0,484 0,073 6,612 0,000 

(ENVIR)-12->[Enviro12] 0,189 0,072 2,615 0,009 

(ENVIR)-13->[Enviro13] 0,230 0,053 4,353 0,000 

(ENVIR)-14->[Enviro14] 0,331 0,050 6,563 0,000 

(ENVIR)-15->[Enviro15] 0,203 0,045 4,519 0,000 

(ENVIR)-16->[Enviro16] 0,381 0,054 7,013 0,000 

(ENVIR)-17->[Enviro17] 0,451 0,052 8,643 0,000 

(ENVIR)-18->[Enviro18] 0,423 0,056 7,541 0,000 

(ENVIR)-19->[Enviro19] 0,302 0,058 5,223 0,000 

(ENVIR)-20->[Enviro20] 0,497 0,061 8,219 0,000 

(ENVIR)-21->[Enviro21] 0,418 0,059 7,145 0,000 

(ENVIR)-22->[Enviro22] 0,194 0,045 4,322 0,000 

(ENVIR)-23->[Enviro23] 0,394 0,054 7,312 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica. (N=210) 
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المتغيرات الكامنة و الجلية    المساهمة 

 التوفيقية 

λi 

الخطأ 

 النمطي

rho 

T 

1.96< 

مستوى 

االحتما

 P ل 

<0.05 

(PERSO)-24->[Perso1] 0,595 0,114 5,205 0,000 

(PERSO)-25->[Perso2] 0,930 0,144 6,459 0,000 

(PERSO)-26->[Perso3] 0,534 0,105 5,107 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica.  (N=210) 

 

المتغيرات الكامنة و الجلية    المساهمة 

 التوفيقية 

λi 

الخطأ 

 النمطي

rho 

T 

1.96< 

مستوى 

االحتما

 P ل 

<0.05 

(QUAL)-27->[Qual1] 0,379 0,047 8,056 0,000 

(QUAL)-28->[Qual2] 0,380 0,054 7,026 0,000 

(QUAL)-29->[Qual3] 0,442 0,053 8,304 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica.  (N=210) 

 

المتغيرات الكامنة و الجلية    المساهمة 

 التوفيقية 

λi 

الخطأ 

 النمطي

rho 

T 

1.96< 

مستوى 

 P االحتمال 

<0.05 

(SATIS)-30->[Sat1] 0,323 0,038 8,412 0,000 

(SATIS)-31->[Sat3] 0,441 0,044 10,055 0,000 

(SATIS)-32->[Sat4] 0,385 0,043 9,036 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica.  (N=210) 
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المتغيرات الكامنة و الجلية    المساهمة 

 التوفيقية 

λi 

الخطأ 

مطيالن  

rho 

T 

1.96< 

مستوى 

 P االحتمال 

<0.05 

(EMOT)-33->[Emot2] 0,382 0,051 7,496 0,000 

(EMOT)-34->[Emot3] -0,331 0,049 -6,771 0,000 

(EMOT)-35->[Emot4] -0,398 0,054 -7,304 0,000 

(EMOT)-36->[Emot5] 0,400 0,053 7,508 0,000 

(EMOT)-37->[Emot6] 0,527 0,053 10,001 0,000 

(EMOT)-38->[Emot7] 0,374 0,046 8,185 0,000 

(EMOT)-39->[Emot8] 0,287 0,054 5,305 0,000 

(EMOT)-40->[Emot9] 0,394 0,058 6,832 0,000 

(EMOT)-41->[Emot10] -0,377 0,057 -6,632 0,000 

(EMOT)-42->[Emot12] -0,419 0,063 -6,682 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica. (N=210) 

 

 المتغيرات الكامنة و الجلية   المساهمة التوفيقية 

λi 

الخطأ 

 النمطي

rho 

T 

1.96< 

 مستوى االحتمال 

P 

<0.05 

(FID)-43->[Fid1] 0,208 0,038 5,500 0,000 

(FID)-44->[Fid2] 0,333 0,046 7,196 0,000 

(FID)-45->[Fid3] 0,635 0,068 9,324 0,000 

(FID)-46->[Fid4] 0,806 0,059 13,568 0,000 

(FID)-47->[Fid5] 0,332 0,044 7,617 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica.  (N=210) 

 

المتغيرات الكامنة و الجلية    المساهمة 

 التوفيقية 

λi 

الخطأ 

 النمطي

rho 

T 

1.96< 

مستوى 

االحتمال 

 P 

<0.05 

(CHANG)-48->[Chang1] 0,644 0,086 7,478 0,000 

(CHANG)-49->[Chang2] 0,529 0,065 8,106 0,000 

(CHANG)-50->[Chang3] 0,631 0,077 8,167 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica.  (N=210) 
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  جلي متغري لكل بالنسبة القياس أخط تباين تقدير: )02(جدول

 المتغيرات الجلية  قياس خطأ ال  

Ei 

 الخطأ النمطي 

rho 

T 

1.96< 

 P مستوى االحتمال 

<0.05 

(ENVIR)-1 1,284 0,126 10,185 0,000 

(ENVIR)-2 0,813 0,081 10,072 0,000 

(ENVIR)-3 0,280 0,030 9,440 0,000 

(ENVIR)-4 0,607 0,065 9,379 0,000 

(ENVIR)-5 0,535 0,056 9,477 0,000 

(ENVIR)-6 0,403 0,043 9,321 0,000 

(ENVIR)-7 0,843 0,086 9,798 0,000 

(ENVIR)-8 0,494 0,051 9,669 0,000 

(ENVIR)-9 0,386 0,041 9,533 0,000 

(ENVIR)-10 0,347 0,036 9,700 0,000 

(ENVIR)-11 0,878 0,089 9,854 0,000 

(ENVIR)-12 0,948 0,093 10,170 0,000 

(ENVIR)-13 0,490 0,049 10,073 0,000 

(ENVIR)-14 0,417 0,042 9,860 0,000 

(ENVIR)-15 0,353 0,035 10,061 0,000 

(ENVIR)-16 0,475 0,048 9,801 0,000 

(ENVIR)-17 0,407 0,043 9,530 0,000 

(ENVIR)-18 0,497 0,051 9,724 0,000 

(ENVIR)-19 0,572 0,057 10,003 0,000 

(ENVIR)-20 0,559 0,058 9,610 0,000 

(ENVIR)-21 0,550 0,056 9,783 0,000 

(ENVIR)-22] 0,355 0,035 10,076 0,000 

(ENVIR)-23 0,463 0,047 9,758 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica.  (N=210) 
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 المتغيرات الجلية   خطأ القياس 

Ei 

الخطأ 

 النمطي 

rho 

T 

1.96< 

 مستوى

االحتمال 

 P 

<0.05 

(PERSO)-24 0,264 0,044 5,972 0,000 

(PERSO)-25 0,160 0,045 3,582 0,000 

(PERSO)-26 0,367 0,043 8,641 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica.  (N=210) 

  

 المتغيرات الجلية  خطأ 

 القياس 

Ei 

الخطأ 

 النمطي 

rho 

T 

1.96< 

مستوى 

االحتما

 P ل 

<0.05 

(QUAL)-27 0,172 0,030 5,787 0,000 

(QUAL)-28 0,320 0,040 8,026 0,000 

(QUAL)-29 0,197 0,039 5,116 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica.  (N=210) 

  

 المتغيرات الجلية   خطأ القياس 

Ei 

الخطأ 

 النمطي 

rho 

T 

1.96< 

مستوى 

 P االحتمال 

<0.05 

(SATIS)-30 0,162 0,021 7,732 0,000 

(SATIS)-31 0,130 0,029 4,543 0,000 

(SATIS)-32 0,172 0,026 6,679 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica.  (N=210) 

  

 المتغيرات الجلية   خطأ القياس 

Ei 

الخطأ 

 النمطي 

rho 

T 

1.96< 

مستوى 

 P االحتمال 

<0.05 

(EMOT)-33 0,362 0,039 9,180 0,000 

(EMOT)-34 0,345 0,037 9,404 0,000 

(EMOT)-35 0,418 0,045 9,243 0,000 
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(EMOT)-36 0,395 0,043 9,176 0,000 

(EMOT)-37 0,321 0,040 7,984 0,000 

(EMOT)-38 0,280 0,031 8,926 0,000 

(EMOT)-39 0,448 0,046 9,750 0,000 

(EMOT)-40 0,479 0,051 9,387 0,000 

(EMOT)-41 0,469 0,050 9,443 0,000 

(EMOT)-42 0,572 0,061 9,429 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica.  (N=210) 

 

 المتغيرات الجلية   خطأ القياس 

Ei 

 الخطأ النمطي 

rho 

T 

1.96< 

توى االحتمال مس  P 

<0.05 

(FID)-43 0,232 0,024 9,864 0,000 

(FID)-44 0,318 0,033 9,482 0,000 

(FID)-45] 0,574 0,068 8,417 0,000 

(FID)-46 0,147 0,059 2,492 0,013 

(FID)-47] 0,275 0,029 9,343 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica.  (N=210) 

  

 المتغيرات الجلية  خطأ 

 القياس 

Ei 

الخطأ 

 النمطي 

rho 

T 

1.96< 

مستوى 

االحتمال 

 P 

<0.05 

(CHANG)-48- 0,743 0,100 7,409 0,000 

(CHANG)-49 0,345 0,058 5,998 0,000 

(CHANG)-50] 0,472 0,081 5,844 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica. (N=210) 

 

    



 الهيكليو التوفیقي للتحلیل اإلحصائیة النتائج )03( ملحق

365 
 

  اهليكلي للنموذج بالنسبة القياس خطأ تباين تقدير ):03(جدول رقم

 

 املسامهة التوفيقية  املتغريات اخلفية و اجللية 

λ 

 اخلطأ النمطي  T 
1.96< 

 االحتمال مستوى

<0.05 

(ENVIR)-1->[Enviro1] 0,193 0,084 2,298140 0,027 

(ENVIR)-2->[Enviro2] 0,299 0,068 4,395663 0,000 

(ENVIR)-3->[Enviro3] 0,403 0,044 9,228710 0,000 

(ENVIR)-4->[Enviro4] 0,605 0,065 9,290399 0,000 

(ENVIR)-5->[Enviro5] 0,542 0,060 9,029158 0,000 

(ENVIR)-6->[Enviro6] 0,511 0,053 9,551217 0,000 

(ENVIR)-7->[Enviro7] 0,506 0,072 6,996866 0,000 

(ENVIR)-8->[Enviro8] 0,449 0,056 7,984025 0,000 

(ENVIR)-9->[Enviro9] 0,436 0,051 8,569011 0,000 

(ENVIR)-10->[Enviro10] 0,357 0,047 7,573748 0,000 

(ENVIR)-11->[Enviro11] 0,477 0,073 6,510566 0,000 

(ENVIR)-12->[Enviro12] 0,186 0,072 2,572422 0,009 

(ENVIR)-13->[Enviro13] 0,229 0,053 4,331134 0,000 

(ENVIR)-14->[Enviro14] 0,330 0,050 6,545440 0,000 

(ENVIR)-15->[Enviro15] 0,204 0,045 4,546362 0,000 

(ENVIR)-16->[Enviro16] 0,379 0,054 6,975322 0,000 

(ENVIR)-17->[Enviro17] 0,447 0,052 8,553465 0,000 

(ENVIR)-18->[Enviro18] 0,419 0,056 7,447812 0,000 

(ENVIR)-19->[Enviro19] 0,300 0,058 5,194665 0,000 

(ENVIR)-20->[Enviro20] 0,501 0,060 8,292838 0,000 

(ENVIR)-21->[Enviro21] 0,425 0,058 7,288965 0,000 

(ENVIR)-22->[Enviro22] 0,204 0,045 4,550320 0,000 

(ENVIR)-23->[Enviro23] 0,394 0,054 7,309992 0,000 

(PERSO)-24->[Perso1] 0,527 0,051 1,041821 0,000 

(PERSO)-25->[Perso2] 0,582 0,047 1,238243 0,000 
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(PERSO)-26->[Perso3] 0,460 0,052 8,909798 0,000 

(QUAL)-27->[Qual1] 0,371 0,037 9,999198 0,000 

(QUAL)-28->[Qual2] 0,320 0,049 6,529543 0,000 

(QUAL)-29->[Qual3] 0,320 0,044 7,217949 0,000 

(EMOT)-33->[Emot2] -0,368 0,050 -7,362703E 0,000 

(EMOT)-34->[Emot3] 0,338 0,048 7,111310 0,000 

(EMOT)-35->[Emot4] 0,378 0,054 7,047175 0,000 

(EMOT)-36->[Emot5] -0,367 0,053 -6,974128 0,000 

(EMOT)-37->[Emot6] 0,513 0,051 1,001228 0,000 

(EMOT)-38->[Emot7] 0,393 0,044 8,949066 0,000 

(EMOT)-39->[Emot8] 0,297 0,053 5,637152 0,000 

(EMOT)-40->[Emot9] 0,392 0,056 6,960938 0,000 

(EMOT)-41->[Emot10] 0,333 0,056 5,914297 0,000 

(EMOT)-42->[Emot12] 0,416 0,061 6,777844 0,000 

(SATIS)-30->[Sat1] 0,303 0,036 8,472992 0,000 

(SATIS)-31->[Sat3] 0,406 0,038 1,077779 0,000 

(SATIS)-32->[Sat4] 0,361 0,039 9,364032 0,000 

(FID)-43->[Fid1] 0,250 0,038 6,551391 0,000 

(FID)-44->[Fid2] 0,380 0,046 8,224412 0,000 

(FID)-45->[Fid3] 0,578 0,070 8,288491 0,000 

(FID)-46->[Fid4] 0,686 0,060 1,149235 0,000 

(FID)-47->[Fid5] 0,363 0,044 8,309399 0,000 

(CHANG)-48->[Chang1] 0,650 0,085 7,656911 0,000 

(CHANG)-49->[Chang2] 0,538 0,064 8,441741 0,000 

(CHANG)-50->[Chang3] 0,615 0,075 8,226907 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica.  (N=210) 
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  اهليكلي للنموذج بالنسبة القياس خطأ تباين تقدير: )04(جدول رقم

 

 المتغيرات الجلية  خطأ 

 القياس 

Ei 

الخطأ 

 النمطي 

rho 

T 

1.96< 

مستوى االحتمال 

 P 

<0.05 

(ENVIR)-1->[Enviro1] 1,282 0,126 1,018313E+01 0,000 
(ENVIR)-2->[Enviro2] 0,813 0,081 1,007297E+01 0,000 
(ENVIR)-3->[Enviro3] 0,276 0,029 9,421150E+00 0,000 
(ENVIR)-4->[Enviro4] 0,611 0,065 9,407335E+00 0,000 
(ENVIR)-5->[Enviro5] 0,528 0,056 9,464517E+00 0,000 
(ENVIR)-6->[Enviro6] 0,405 0,043 9,346698E+00 0,000 
(ENVIR)-7->[Enviro7] 0,845 0,086 9,810812E+00 0,000 
(ENVIR)-8->[Enviro8] 0,490 0,051 9,662178E+00 0,000 
(ENVIR)-9->[Enviro9] 0,389 0,041 9,557304E+00 0,000 
(ENVIR)-10->[Enviro10] 0,351 0,036 9,727956E+00 0,000 
(ENVIR)-11->[Enviro11] 0,884 0,090 9,872769E+00 0,000 
(ENVIR)-12->[Enviro12] 0,949 0,093 1,017299E+01 0,000 
(ENVIR)-13->[Enviro13] 0,491 0,049 1,007754E+01 0,000 
(ENVIR)-14->[Enviro14] 0,417 0,042 9,868550E+00 0,000 
(ENVIR)-15->[Enviro15] 0,353 0,035 1,006196E+01 0,000 
(ENVIR)-16->[Enviro16] 0,476 0,049 9,813703E+00 0,000 
(ENVIR)-17->[Enviro17] 0,411 0,043 9,560273E+00 0,000 
(ENVIR)-18->[Enviro18] 0,501 0,051 9,746967E+00 0,000 
(ENVIR)-19->[Enviro19] 0,573 0,057 1,000927E+01 0,000 
(ENVIR)-20->[Enviro20] 0,555 0,058 9,608532E+00 0,000 
(ENVIR)-21->[Enviro21] 0,544 0,056 9,770196E+00 0,000 
(ENVIR)-22->[Enviro22] 0,351 0,035 1,006166E+01 0,000 
(ENVIR)-23->[Enviro23] 0,463 0,047 9,767168E+00 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica. (N=210) 
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 المتغيرات الجلية  خطأ 

 القياس 

Ei 

الخطأ 

 النمطي 

rho 

T 

1.96< 

مستوى 

االحتما

 P ل 

<0.05 

(PERSO)-24->[Perso1] 0,281 0,037 7,581218E+00 0,000 
(PERSO)-25->[Perso2] 0,168 0,033 5,113295E+00 0,000 
(PERSO)-26->[Perso3] 0,343 0,040 8,651488E+00 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica.  (N=210) 

  

 

 المتغيرات الجلية  خطأ 

 القياس 

Ei 

الخطأ 

 النمطي 

rho 

T 

1.96< 

مستوى 

االحتما

 P ل 

<0.05 

(QUAL)-27->[Qual1] 0,148 0,020 7,262205E+00 0,000 
(QUAL)-28->[Qual2] 0,339 0,036 9,294698E+00 0,000 
(QUAL)-29->[Qual3] 0,267 0,030 9,042167E+00 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica.  (N=210) 

 

 

 المتغيرات الجلية   خطأ القياس 

Ei 

الخطأ 

 النمطي 

rho 

T 

1.96< 

مستوى 

 P االحتمال 

<0.05 

(SATIS)-30->[Sat1] 0,162 0,019 8,564145E+00 0,000 
(SATIS)-31->[Sat3] 0,139 0,021 6,733764E+00 0,000 
(SATIS)-32->[Sat4] 0,174 0,022 8,013115E+00 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica.  (N=210) 

 

 المتغيرات الجلية   خطأ القياس 

Ei 

الخطأ 

 النمطي 

rho 

T 

1.96< 

مستوى 

 P االحتمال 

<0.05 

(EMOT)-33->[Emot2] 0,366 0,039 9,416110E+00 0,000 
(EMOT)-34->[Emot3] 0,335 0,035 9,479438E+00 0,000 
(EMOT)-35->[Emot4] 0,427 0,045 9,494998E+00 0,000 
(EMOT)-36->[Emot5] 0,414 0,044 9,512433E+00 0,000 
(EMOT)-37->[Emot6] 0,324 0,038 8,448871E+00 0,000 
(EMOT)-38->[Emot7] 0,258 0,029 8,914800E+00 0,000 
(EMOT)-39->[Emot8] 0,438 0,045 9,783124E+00 0,000 
(EMOT)-40->[Emot9] 0,474 0,050 9,515549E+00 0,000 
(EMOT)-41->[Emot10] 0,495 0,051 9,733974E+00 0,000 
(EMOT)-42->[Emot12] 0,567 0,059 9,557811E+00 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica.  (N=210) 
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 المتغيرات الجلية   خطأ القياس 

Ei 

 الخطأ النمطي 

rho 

T 

1.96< 

 P مستوى االحتمال 

<0.05 

(FID)-43->[Fid1] 0,209 0,022 9,463391E+00 0,000 
(FID)-44->[Fid2] 0,276 0,031 8,872968E+00 0,000 
(FID)-45->[Fid3] 0,626 0,071 8,844044E+00 0,000 
(FID)-46->[Fid4] 0,300 0,049 6,172845E+00 0,013 
(FID)-47->[Fid5] 0,246 0,028 8,834481E+00 0,000 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica.  (N=210) 

 

الجلية  المتغيرات   خطأ 

 القياس 

Ei 

الخطأ 

 النمطي 

rho 

T 

1.96< 

مستوى 

االحتمال 

 P 

<0.05 

(CHANG)-48->[Chang1] 0,735 0,099 7,453290E+00 0,000 
(CHANG)-49->[Chang2] 0,336 0,056 6,001843E+00 0,000 
(CHANG)-50->[Chang3] 0,492 0,076 6,442716E+00 0,000 

 

Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica. (N=210) 
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 ملخص



  :ملخص
إظهار أثر مكونات احمليط اخلدمي على تشكل سلوك الوفاء عند  هو املذكرة هذه من اهلدف

واالجتماعية هذا من خالل إظهار أثر املتغريات املادية و. الرفيعة الزبون و هذا يف إطار اخلدمة املطعمية
مناذج  مستخدمني يف ذلك، الزبون  يف التقييم اإلجيايب للجودة الرضى، العاطفة يف تشكل سلوك الوفاء

احمليط املادي، طاقم  شكلة لنموذج البحث واملتمثلة يفاملعادالت املهيكلة على جمموعة املتغريات امل
إجيابية الفرضيات املقترحة ما بني املتغريات  النتائجأظهرت . اخلدمة، اجلودة، العاطفة، الرضى والوفاء

 .  الوفاء عند الزبونمسامهتها يف تشكل سلوك و  املشكلة للنموذج

 ،اجلودة، الرضى، التفاعالت االجتماعية ،حميط اخلدمة، احمليط املادي: الكلمات املفتاحية
  .عند املستهلك الوفاء سلوك،العاطفة 

Abstract:  

The aim of this thesis is to show the impact of environment service 

component on customer behavioral loyalty in a luxury catering framework. 

And this by showing the impact of the physical and social variables in the 

positive evaluation of the quality, emotion, satisfaction and  customer loyalty 

behavior, using structural equations modeling on the set of variables included 

in the research model .The results show that our hypotheses are true and 

express the positive effects of such variables in forming customer behavior 

loyalty. 

Key word: Servicescape, physical environment, social interactions, 

quality, satisfaction, emotion, customer loyalty behavior. 

 

 

Résumé: 

Le but de cette thèse est de montrer l’impact des composantes de 

l’environnement de service sur la fidélité comportementale du consommateur  

des services de restaurations de luxe. Cela à travers la détermination du rôle  

des variables physiques et sociales dont l’évaluation positive de la  qualité , 

satisfaction, émotion  et la formation du comportement de fidélité du 

consommateur  en utilisant la méthode des équations structurelles sur 

l’ensemble des variables qui composent notre modèle de recherche .Les 

résultats exhibent un impact positif des variables  comme l’environnement 

physique, l’interactions sociales, l’émotion ainsi que la satisfaction sur la 

formation de la fidélité chez le consommateur. 

Mots-clés: l’environnement physique, Les interactions sociales, qualité , 

la satisfaction, émotion, comportement de fidélité chez le consommateur. 


