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  ،ُف والديإ
 ، يتزوجيت، أخوايت وإخو إُف 
 ،يتعلمي وأساتذمكل  إُف

 .أىدي ىذا العمل
  



 

  ج

 

 شكر

 

   .توفيقوعلى فضلو و أوال هلل اغبمد 

بالفضل صبيعا يسعدٓف أف أقر ؽبم ، أكادميُت ومهنيُتمن  كريبةيف إقباز ىذا العمل مساعدة   تلقيت
 . تقديرعرفاف و شكر و ربية  ىنا ؽبموأقدـ 

على  ؼاشر لئلاعبهد والوقت الذي سخره كل ، على  ؤلستاذ الدكتور بوعظم كماؿل خاصةيتوجو شكري 
 عمل.طيلة مراحل التوجيهاتو و تشجيعو ، وعلى بحثا الىذ

ة ىذه ناقشِف دبتشريفهم وأعضاء اللجنة اؼبوقرين على  ئيس عبنة اؼبناقشةلر والعرفاف  رلشكأوجو جزيل ا
ناقشوا الذين األفاضل اتذة ألساأشكر ا، كما الذي بذلوه يف مراجعتهالثمُت الوقت و  اعبهدوعلى  ،الرسالة

  أسدوا إِف توجيهات وتصويبات قيمة. و ييس اؼبستخدمة يف ىذا البحث ااؼبق

واؼبدير اعبهوي ؼبدير اكبل من خص بالذكر  أ. اؼبيدآفالبحث لكل من ساعدٓف يف كذلك أقدـ شكري  
كما أشكرنبا  ،يف واليات الشرؽ اعبزائري الدراسة اؼبيدانيةجراء بإالذين رخصا ِف بريد اعبزائر ؼبؤسسة اإلقليمي 

 بياف خصوصا. ال يفوتٍت أيضا أف أشكروبنود االستعموما  جودة اػبدمة الربيديةاؼبثمرة عبوانب  ةناقشعلى اؼب
 اؼبقاببلت اليت منحوٓف واؼبوافقة بإجراء الدراسة اؼبيدانية ؛اليت سبت فيها الدراسة اؼبيدانيةللواليات  ؼبدراء الوالئيُتا

معي الذين ناقشوا عواف األصاٌف و اؼبورؤساء الربيد قابضي كل أيضا  أشكر كانت أساسية يف ىذا البحث. 
  .قيمة ٓف دبعلوماتوأفادو  االستبياف

ِف  فتحفقد صديقي فوزي دراس، ، لمدير التجاري ؼبؤسسة اتصاالت اعبزائرلا وربية خاصة شكر جو أو 
بقسنطينة اؼبدير اعبهوي السيد مسئولُت مهمُت يف ىذه اؼبؤسسة: كما أشكر ،أبوابا مستعصية "تواتصاالب"

 . أحييشبكة اإلعبلـ اآلِف للربيدلالتقنية راكز باؼباؼبيدآف ًتبص الب م ِفإذهنعلى والسيد اؼبنسق الوالئي باؼبسيلة 
وصاٌف يف قسنطينة ونبيل  صباؿو  عبد الرؤوؼخاصة التقنية للتضخيم واؼبراقبة  اؼبراكزىذه هندسي وتقنيي مأيضا 

  .يف اؼبسيلة

جودة اػبدمة يف يف اعبزء اؼبخصص حملددات  االستبيافتوزيع قاموا بالذين ة طلبللصة لخابتحية وجو تأ
قسمي ب "وتسويقاسًتاتيجية "ماسًت و  "الية ونقودم"طلبة اؼباسًت كما أشكر جزيل الشكر ،  السياؽ اعبزائري

 واوزعو  ية كمستجوبُتليف الدراسة األو  الذين شاركوا ،لعلـو االقتصادية جبامعة اؼبسيلةاالقتصاد والتسيَت بكلية ا
 أو ناقشوا مكوناهتا وبنودىا.الدراسة الذين شاركوا يف لكل أيضا . الشكر موصوؿ على كبار السن االستبياف

ل من ساىم من كلللعاملُت دبدرسة الدكتوراه ونيابة العمادة للبحث و  شكرجبزيل الأيضا وجو حب أف أتأ
 .إخراج ىذا العمل إُف النورقريب أو بعيد يف 
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 خطة البحث
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 . تمهيد1
تعنيها يف تسويق منتجاهتا ويف ربقيق الكفاءة والفعالية  ؛ة االقتصاديةمؤسسلل يأساس اعبودة ىي انشغاؿ

على صبيع اؼبستويات.  فلسفة لئلدارة والسلوؾت يف بعض اؼبؤسسات غد، حىت هباللعمليات واألنشطة اليت تقـو 
اليت يوية اغبات دمػبايف  اتكومشأف ؾبتمعي ترعاه اغبو  ياالقتصاداحمللل يهم كلي ىي أيضا مفهـو  لكن اعبودة 

 .ؼبواطنيها لصحة العموميةلبيئة واتقدمها ويف وظيفتها كحامية ل

 ذللخاصة بعد أف ، ئيةدوات اإلحصااألـ استخداو  القياسبيف الفكر اإلداري رتبط اىتماـ باعبودة اال
اليت وضوعية اؼباعبودة بُت اعبودة كتاب   يبيز؛ و لك األدواتتبعض  اليت تتطلبهااؼبعقدة  اإلعبلـ اآلِف اغبسابات

تقييم اليت تصدر عن ( دركةاؼب)ذاتية اعبودة البُت ، و والتجربة واؼبعاينةباؼببلحظة اؼبؤسسة  يمها وتقيسهاتق
، القياس ىذين نوعيبُت ربط العلى أنبية  اعبودةات منهجيـبتلف  تؤكدو ؛ وتقاس أساسا باالستبياف1اؼبستهلك

 .لزبوفلاحملددات األىم ُف إتحسُت جهود التجو حبيث ت

ربديات  ة، فهذا األخَت لواؼبنتج اؼبادي وبُت قياس جودة اػبدمقياس جودة بُت يبيز كتاب اعبودة أيضا 
مقدـ اػبدمة جهة يتأثر بالعامل البشري من  ؛كمنتج غَت مادي وغَت مبطيخاصة تًتتب عن خصائص اػبدمة  

  .فيد منهاستمن جهة اؼبو 

 االعتماديةنظرية  من اإلحصاء وحبوث العمليات مثل أدوات ستخدـيالقياس اؼبوضوعي عبودة اػبدمة 
، ودخلت مؤشرات اعبودة يف كتاب اعبودة والرقابة اإلحصائيةطورىا  أخرى وأدوات  ،ونظرية صفوؼ االنتظار
وغَتىم يف  (Kaplan and Norton)كابلن ونورتن فمنذ أعماؿ   أيضا، مراقبة التسيَتاىتماـ اؼبختصُت يف 

 . 2باؼبؤشرات اؼبالية التقليدية لبطاقة األداء مؤشرات مادية، منها مؤشرات عن اعبودة تغبقأسعينات، الت

ربدد مفهـو اعبودة اؼبدركة للخدمة، مباذج إُف  تسويق اػبدماتأحباث انتهت  القياس الذايتيف جانب 
، مع تلك النماذجمبنية على  قياسللعملية أدوات  تطويرعلى تعمل األحباث يف القطاعات اؼبختلفة وال تزاؿ 

 . آلخر ومن ثقافة ألخرى عند االنتقاؿ من بلد ربزكبو التعمق يف تأثَت العامل الثقايف الذي يجديد توجو 

 ،بَتيانطلقت من كتابات الثبلثي ػبدمة اودة الذايت عبقياس اليف ؾباؿ نسبة كبَتة من الدراسات 
سَتفكواؿ  الشهَتمبوذجهم الذين انتهى عملهم إُف  (Bery, Parasuraman and Zeithaml)وزيثامل  باراسوراموف
(Servqual) . فجوات يف تعريف اعبودة الذاتية للخدمة على مفهـو الفجوة، حيث يطرح طبس ىذا النموذج يعتمد

على أصحاب ىذا النموذج عتمد الزبوف ؼبا يقدـ لو. لقياس ىذه الفجوة اات دراكإتوقعات و أبرزىا الفجوة بُت 

                                                                    
1
Sylvie Rolland (2003). Impact de l’utilisation d’internet sur la qualité perçue et la satisfaction du client, 

Doctorat en science de gestion, Université Paris IX-Dauphine, p 23. 
2
 Kaplan R. S. & Norton D. P. (1996). Using the balanced scorecard as a strategic management system, Harvard 

Business Review, January-February, 75-85.  
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 1عليها اختصاراالتعاطف واالستجابة، وىي اليت يطلق  ،اؼبلموسيةالضماف، ، االعتمادية،  :بنية من طبسة أبعاد
(RATER) . لتبلئم كل القطاعات  - مع تعديبلت ؿبدودة - صاغبةىذه البنية اػبماسية  أفالكتاب الثبلثة يؤكد

دبثابة "عمود فقري" يبٌت عليو  مبنيا على ىذه األبعاد اعتربوه اطوروا مقياسو  ؛اػبدمية وـبتلف البيئات االقتصادية
 (Servperf) سَتفبارؼ النموذج البديل األكثر شهرة . 2تقريباخدمية  ةصناع أيلتكوين مقاييس اعبودة اؼبدركة يف 

يستغٍت عن  لجودة اؼبدركةاعتماد مفهـو لفاالختبلؼ بينو وبُت سابقو َف يتعد على ذات األبعاد يعتمد ىو اآلخر 
  .األداءالتوقعات ويكتفي ب

القطاعات لتنوع اؽبائل يف امع  تعارضي اػبدماتـبتلف على القوؿ بعمومية األبعاد اػبمسة اؼبذكورة 
خدمة على التكنولوجيا مثل من اػبدمات ما يعتمد ف ؛3،4وواقعها من حيث متطلباهتا وخصائصها يةاػبدم

عتمد أكثر على العامل البشري كخدمة اإلطعاـ والسياحة، وخدمات أخرى تعتمد على  ما ياالتصاالت، ومنها 
اػبدمات ، فهناؾ الذين تتوجو إليهم اػبدمية زبتلف أيضا من حيث الزبائنالقطاعات  .5متقاربقدر ب كليهما

، مثل فئات معينة صزب خدماتواػبدمات اؼبوجهة للجمهور، وىذه أيضا زبتلف، فمنها  بُت اؼبؤسسات،
 .والصحةنية أو النقل دأو خدمة اغبالة اؼب مثل اػبدمة الربيديةتوجو ؼبختلف الفئات اعبامعية، ومنها ما تاػبدمات 

مثل خدمة بعض اػبدمات تكوف نتيجتها ؿبسوسة مباشرة عند تلقيها، التقييم، يف سهولة زبتلف اػبدمات أيضا 
، وتبقى خدمات أخرى صعبة ى إال مع الزمن، مثل خدمة الطبيببينما ال تتأكد جودة خدمات أخر اؼبطعم، 

وال يرى العمل الذي بذؿ يف خدمتو، فبل يبكنو التقييم حىت مع مرور الوقت، فبل يعلم الزبوف ما هبب أف يتوقع 
 .ييم اػبدمة إال من مظاىر ؿبيطة هباتق

العامل الثقايف والسياؽ فضبل عن التنوع يف اػبدمات، بدأت األحباث يف العشرية األخَتة تثَت مسألة تأثَت 
بذلك تساؤالت طارحة  ة،لتاِف على ؿبددات اعبودة الذاتيوبا، االقتصادي يف البلد على تقييم الزبوف للخدمة

من حيث ة نمتبايستخداـ يف بلداف ومشككة يف صبلحيتها لبل6،7قاييس الكبلسيكيةؼبا عمومية حوؿ جديدة
 السائدة. ةثقافمستوى النمو ومن حيث ال

                                                                    
1 RATER: Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, Responsiveness. 
2
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its 

implications for future research. Journal of Marketing. 49, 41–50. 
3 Babakus Emen, Gregory, W. Boller (1992). An empirical assessment of the SERVQUAL scale. Journal of 

Business Research, 24. 253–268. 
4
 Lee Jungki (2005). Measuring service quality in a medical setting in a developing country: The applicability of 

SERVQUAL, Services Marketing Quarterly, 27(2), 1-14. 
5 Lovelok et al. (2008). Marketing des services, 6me édition, Pearson Education, Paris, 54-55. 
6
 Brady A. et al. (2005). Removing the contextual lens: A multinational, multi-setting comparison of service 

evaluation models. Journal of Retailing, 81, 215–230. 
7
 Imrie C., B., Cadogan, W., J. & McNaughton, R. (2002). The SQ construct on a global stage, Managing SQ, In 

Zisis Pandelis et al. (2009). The Application of  Performance Measurement in the Service Quality Concept: The 

Case of a Greek Service Organisation. Journal of Money, Investment and Banking, 9, 27-41. 
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االحتكاؾ بُت اؼبستخدـ  بسبب 1لعامل البشري يف جودة اػبدمةالدور الكبَت ل يربر ىذا التشكيك
 . تقديبهاأثناء والعاملُت 

بدوف تغيَت سَتفبارؼ مقياس سَتفكواؿ أو ، تستند األحباث اليت تستخدـ ه النظرة اؼبتحفظةيف مقابل ىذ
تستند إُف فكرة أساسية ىي وجود قاسم مشًتؾ كبَت بُت ظبات  ؿبدودة،تعتمد على أبعاده مع تعديبلت أو 

 ،بلملموسيةال، فنائيةالا عن اؼبنتج اؼبادي: ية اليت سبيزىىي السمات األساساػبدمة يف أي قطاع وأي سياؽ، و 
. النتائج اعبيدة اليت أظهرهتا اؼبقاييس الكبلسيكية اؼبستخدمة من حيث ثبات تبلـز االنتاج واالستهبلؾو البلمبطية 

ودة مشًتكة عبأبعاد اؼبية فكرة عىذا اؼببدأ الذي تستند إليو، كما أف تؤيد  ة األبعاد الكبلسيكية اؼبستخدمةوصدقي
فكرة مغرية، فهي تسمح باختصار الكثَت من اعبهد وتعطي فرصة أفضل لعقد مقارنات مفيدة بُت ىي اػبدمة 

 أو بُت مؤسسات من نفس القطاع تعمل يف بلداف ـبتلفة. يف نفس البلد قطاعات ـبتلفة 

 شاالية اإل. 2
االستجابة اػبدمي اؼبستهدؼ، و مراعاة خصوصيات القطاع مسألة قياس اعبودة الذاتية للخدمة يطرح 

بالنظر إُف أف األدوات الكبلسيكية اؼبعروفة طورت يف بيئة ثقافية ووضع  ،الثقافية واالقتصادية للبلدخصوصيات لل
موضع إذف  يىاألدوات يف بلداف نامية إمكانية االستفادة من ىذه . اقتصادي ؿبدد ىو سياؽ البلداف الصناعية

ربط بُت القياس الذايت إذا َف يتم الاػبدمة جودة ال تكتمل الفائدة من قياس ن جهة أخرى، . ممشروع تساؤؿ
، حبيث تحسُتالللقياس ذبمع بُت كبل النوعُت لفائدة عملية منهجية اجة إُف تربز اغبىذا اجملاؿ يف و  واؼبوضوعي،

 .اؼبطلوبتُت كفاءةالفعالية و وربقق ال ولويات الصحيحةكبو األتتجو اعبهود 

 :ؿبددات اعبودة اؼبدركة للخدمةىو عن يربز عند حبث موضوع قياس اعبودة التساؤؿ األساسي الذي 
   عملية التحسُت؟ستخداـ نتيجة ىذا القياس يف كيف يبكن او  عمليا قياسهاكيف يبكن 

اعبودة اؼبدركة لذي يتعُت اعتماده لتعريف الئلجابةعلى ىذا السؤاؿ يتعُت أوال ربديد اإلطار اؼبفاىيمي 
الستطبلع التجارب  امكتبي احبثاإلجابة على ىذا التساؤؿ تقتضي . مبوذج األداءللخدمة: مبوذج الفجوة أـ 

 :فرعيةثبلث تساؤالت بعد حسم ىذه اؼبسألة النظرية، تبقى  .السابقة والنقد اؼبوجو ؽبذا النموذج وذاؾ

األبعاد الكبلسيكية صبلحية ، وبالتحديد مدى دة اػبدمةأبعاد جو ىبص  األولفرعي التساؤل ال
RATER .اختبار ىذه األبعاد ربتاج إُف إلجابة على ىذا التساؤؿ ا لتمثيل اعبودة الذاتية يف السياؽ اعبزائري عموما

 . يف دراسة متعددة القطاعات

                                                                    
1
 Mattila A. S. (1999). The role of culture in the service evaluation process. Journal of Service Research, 1(3). 

250–261. 
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إلجابة على ىذا ا ؟"بريد اعبزائر"لدى ؿبددات اعبودة اؼبدركة للخدمة : ما ىي الثانيفرعي التساؤل ال
ىذه الطريقة ربقق مع اختبار صدقيتو وثباتو. بناء مقياس خاص هبذه اػبدمة دراسة كيفية وكمية لطلب تتالتساؤؿ 

؛ من جهة صياغة مبوذج يربط اعبودة اؼبدركة للخدمة الربيدية بأبعاد ؿبددة مع ربديد األنبية النسبية امزدوج اىدف
 يف يد الباحث واؼبسَت. توضع لكل بعد، ومن جهة أخرى تصميم أداة عملية للقياس 

ودة أي ما ىو اؼبطلوب عمليا لرفع مستوى اعب ؟فرصة التحسُتأولوية و  ىي: ما لثالثافرعي الالتساؤل 
يف اؼبرحلة اغبالية؟ وما مقدار التحسُت اؼبتوقع أف وبققو ىذا العمل يف اؼبؤشرات اؼبوضوعية للجودة؟ يتعلق اؼبدركة 

 .تحسُتالعملية دبا ىبدـ األمر ىنا بالتنسيق بُت القياس الذايت و اؼبوضوعي يف منهجية متكاملة ذبمع بُت اإلثنُت 

 بحث الميدانيفرضيات ال. خطة و 3
وؿ من زء األيف اعبقمنا للسياؽ اعبزائري عموما ( RATERؼبناقشة مسألة عمومية األبعاد الكبلسيكية )

تناولنا ؽبذا الغرض . نطاؽ الدراسة إُف قطاعات أخرى غَت "بريد اعبزائر"توسيع اؼبيدآف )الفصل الثالث( بالبحث 
الفندقة، اؼبكتبات اػبدمة الربيدية، ىي  ،وغَت سوقية سوقية ،أربع خدمات متنوعةزء اؼبيدانية يف ىذا اعبالدراسة  يف

  .اعبامعية وخدمة اغبالة اؼبدنية يف البلديات

الربيدية يف تعيُت ؿبددات جودة اػبدمة )الفصل الرابع(، عملنا على  اؼبيدآفالثآف من البحث  زءاعبيف 
قمنا ببناء واختبار مقياس خاص للجودة يف ىذا القسم ر تأثَتىا على ؾبمل تقييم الزبوف للخدمة. اختباو اعبزائر 

 . (PostQual)ظبيناه "جودة الربيد" أو الربيدية يف اعبزائر اؼبدركة للخدمة 

 ربط القياس اؼبوضوعي والذايت للخدمة يف عملية التحسُتدرسنا األخَت من البحث )الفصل اػبامس(  زءيف اعب
حليل مستوى اعبودة يف اػبدمة الربيدية بتأوال قمنا  .الكبرافات الستاخاصة منهجية  ،باالستفادة من األدبيات

ربديد أولويات  مت اذهب. وعلى مستوى البنودالسابق من البحث،  يف اعبزءبرزت كانت اليت  على مستوى األبعاد 
بعد رسنا . دنظرهيف مستوى ؾباؿ اػبدمة األكثر تأثَتا على تقييمو واألضعف أي التحسُت من وجهة نظر الزبوف 

قياس استخدمنا يف حيث  ،وىي عملية اػبدمة داخل اؼبكتب الربيدي ،األولوية احملددةذه العملية اؼبعنية هبذلك 
قادنا مكتب بريدي رئيسي. ربليل البيانات اجملمعة ونتائج احملاكاة  مشاىدةطريقة احملاكاة انطبلقا من مؤشراهتا 

ىذه  تقدير األثر اؼبتوقع للتحسُت اؼبقًتح على مؤشرات العملية اؼبدروسة. من مث ، و التحسُت ةد فرصيحدلت
 .1-1تساؤالت واؼبنهجية اؼبستخدمة لدراستها يوضحها الرسم ال
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 . تساؤالت البحث والمنهجية المتبعة لدراستها1-1 رسم توضيحي  

 .في السياق الجزائري( RATER) صالحية أبعاد – فرضيات القسم األول. 3-1

عند ( RATER) اػبمسة الشهَتةبعاد األمتعلقة بصبلحية لقسم من البحث ذا اؽبفرضيات الرئيسية ال
. ناقشت العديد من الدراسات مسألة التمايزية والصدقية ثباتمن حيث الىا ناخترب او  اعبزائريلسياؽ ل تعديلها
تباينت أما ىيكلية اؼبفهـو ف ؛درجة عالية من االنسجاـ الداخلي ذاتغالبا ما وجدت و بعاد ىذه األوصدقية ثبات 
 اعبدوؿ التاِف يلخص بعض ىذه الدراسات. .حىت يف السياؽ األمريكي واألرويبتائج الدراسات فيها ن

ما مدى مالئمة أبعاد الجودة المدركة للخدمة 
(RATERعند تعديلها للسياق الجزائري؟ ) 

األبعاد دراسة متعددة القطاعات الختبار ثبات وصدقية 
 ( يف السياؽ اعبزائري. RATERاػبمسة )

"بريد للخدمة في مدركة أبعاد الجودة الما ىي 
 الجزائر"؟

اقًتاح مبوذج يربط اعبود اؼبدركة للخدمة الربيدية دبحددات 
  معينة واقًتاح مقياس خاص.

ما ىي فرصة التحسين للخدمة البريدية في المرحلة 
الحالية؟ أو كيف يمان الربط بين الجودة الموضوعية 

 والذاتية للخدمة في "بريد الجزائر"؟ 

 ربديد فرصة التحسُت باتباع منهجية مرحلية. 

باالنسجام  (RATER). تتمتع األبعاد الخمسة 1ف 
الداخلي عند تعديلها لقياس جودة الخدمة في الجزائر 

 في القطاعات المستهدفة.

عند تعديلها مع الءم تت (RATER). األبعاد 2ف 
ىيالية جودة الخدمة في الجزائر في القطاعات 

 المستهدفة.
 

. يتأثر المستوى العام للجودة في "بريد 3ف   
الوظيفية، الجودة الجزائر" بال من الجودة 

 التقنية وجودة معالجة الشااوى.
 

تقليص االنقطاعات اتباع سياسة يسمح  .4 ف
التي تستمر أكثر من خمس دقائق بتخفيض مدة 

 االنتظار تخفيضا معتبرا.
 

  الفرضيات األساسية التساؤالت األساسية للبحث
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 ثبات وتمايز أبعاد سيرفاوال في دراسات سابقة .1-1 جدول رقم  

 ىيالية األبعاد ألفا كرونباخ المقياس المستخدم المؤلف
Bitner et al. (1990) (

*
 جوانب للجودة اؼبدركة متعلقة بالعاملُت  0.97 سَتفكواؿل 22من البنود  10 (

Carman (1990) (
*
 أبعاد دبا فيها األبعاد اػبمسة. 9إُف  5 0.87–0.74 سَتفكواؿ معدؿ (

PZB (1991) (
*
 0.93–0.80 لسَتفكواؿ مع سلم معدؿ 22البنود  (

األبعاد جاءت ـبتلفة عن سَتفكواؿ مع 
 اندماج االستجابة والضماف.

Cronin and  Taylor 

(1992) (
*
) 

 .22كل البنود 
0.85–0.90 

0.88–0.96 

ة ضعيفة مبلئمدراسة تأكيدية. أظهرت ال
لهيكلية اػبماسية.ل  

Teas (1993) (
*
 0.83 .22كل البنود  (

االعتمادية والتعاطف  . RATERىيكلية 
 كانا أكثر بعدين بإجابات غَت متطرفة.

ZBP (1996) (
*
ه.بنودمن  21ة سَتفكواؿ ب مراجع (  .األصلية وجدت ىيكلية من طبسة أبعاد 0.96–0.80 

Lai Lai Tung (2004)
1
 

من  بندا، معدلة 16مقياس ب 
 (. RATERأبعاد بنودسَتفكواؿ )

 األبعاد اػبمسة وجدت متمايزة. 0.90 –0.56

Karatepe O. M. et  al. 
2
(2005)  

من  9بندا، منها  20مقياس من 
التعاطف واالعتمادية سبثل سَتفكواؿ  0.81،0.83. 

بعدي التعاطف واالعتمادية جاءا 
 متمايزين.

Lee Jungki (2005)  

 
: ادأربعة أبع نتجت عن التحليل العاملي مقياس سَتفكواؿ معدؿ

 ة ضعيفة لسَتفكواؿ.مبلئم

  إعداد الباحث باالستعانة ب من : المصدر
(*) Ham, C. L., (2003). Analysing the value of service quality management, International 

Journal of Value-Based Management, 16, 131–152. 

تتمتع األبعاد اػبمسة بالثبات عند استخدامها معدلة أف نتوقع ىذه بالنظر إُف نتائج الدراسات السابقة 
  :كما يلي األوُفاألساسية رضية عبزائري، لذلك نصوغ الفسياؽ القياس اعبودة يف ال

في الجزائر الخدمة جودة لقياس تعديلها باالنسجام الداخلي عند  (RATER). تتمتع األبعاد الخمسة 1ف 
 في القطاعات المستهدفة.

                                                                    
1 Lai Lai Tung (2004). Service Quality and Perceived Value’s Impact on SMS Usage, Information Systems 

Frontiers, 6(4), 353–368. 
2Karatepe O.M. et al. (2005). Measuring service quality of banks, Scale development and validation. Journal of 

Retailing and Consumer Services, 12, 373–383. 
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نقـو بقياس االنسجاـ الداخلي دبعامل ألفا لكرونباخ، وارتباط البنود باجملموع،  1الختبار الفرضية ؼ
البند بالبنود األخرى. سوؼ نعترب أف البعد يتمتع باالنسجاـ الداخلي إذا جاءت ألفا أكرب من  وؾبموع ارتباطات

، وذلك بعد تصفية اؼبقياس باستخداـ ؾبموعة من اؼبؤشرات: 1، حسب اؼبعيار الشهَت لنوناللي وبرنشتاين0.7
رتباطات كل بند بالبنود األخرى قيمة ألفا يف حالة حذؼ البند؛ ارتباط البند باجملموع؛ ومدى تقارب ؾباميع ا

 للمقياس الفرعي.

متعلقة هبيكلية أبعاد جودة اػبدمة، وما إذا كاف تعديل أبعاد سَتفكواؿ يسمح  الفرضية األساسية الثانية
 :ىي كالتاِفالفرضية صياغة  .باغبصوؿ على ىيكلية تطابق السياؽ اعبزائري

مع ىيالية جودة الخدمة في الجزائر في القطاعات عند تعديلها الءم تت (RATER). األبعاد الخمسة 2ف 
 المستهدفة.

 (convergent validity)باستخداـ نتائج التحليل العاملي الختبار الصدقية التقاربية لبترب ىذه الفرضية 
 . (discriminent validity)وصدقيتها التمايزية لؤلبعاد اػبمسة، 

"يدؿ االرتباط بُت  :اتلبفحسب ، عاملذات العلى البعد تحميل بنود قوة ب الصدقية التقاربيةتختبر 
 . 2" على صدقية تقاربية عالية ...( RATER) بنود كل بعد من أبعاد

، فالصدقية بها عامل خاصبنود كل بعد من األبعاد الخمسة نفراد با بمدى ة التمايزيةصدقيالتختبر 
كاف التمايزية تثبت عندما ال يرتبط قياس ما بقياسات أخرى يفًتض أف ال يرتبط هبا، حسب باتل دائما: "إذا  

، يفًتض أف تكوف ىناؾ ارتباطات ضعيفة بُت RATERأبعاد منفصلة ؿ  ةتقييم جودة اػبدمة يتكوف من طبس
ا إذا ضبلت البنود الفردية على األبعاد اليت يفًتض أف األبعاد اػبمسة لسَتفكواؿ، وتعترب اؽبيكلية أكثر استقرار 

   .3تنتمي إليها"

إثبات ىيكلية ما إذا جاءت نتيجتو مطابقة ؽبا. إذا َف تأت النتيجة مطابقة ال بالتحليل العاملي يسمح 
اإلحصائي تيجة التحليل العاملي اليت يظهرىا الربنامج يبكن مبدئيا االستدالؿ على عدـ صحة ىيكلية ما، ألف ن

بسحب بند )مثبل لذلك من اؼبهم إجراء التحليل العاملي أكثر من مرة  ،واحدة من بُت نتائج أخرى فبكنةىي 
لي على بيانات أكثر من قطاع ر التحليل العاماكر ، وت، للتحقق من عدـ بروز اؽبيكلية اؼبراد اختبار نفيها(ما

  خدمي، وىو ما فعلناه.

                                                                    
1Nunnally, Jum C. and Bernstein Ira H. (1994). In:  Parasuraman A., Zeithaml Valarie A. and Malhotra Arvind (2005). E-S-

QUAL, A Multiple-Item Scale for Assessing Electronic Service Quality. Journal of Service Research, 7(10), 1-21.  
2Buttle Francis (1996). Servqual; Review, Critique, Research Agenda, European Journal of Marketing, 30(1), 8-32. 
3Buttle Francis (1996). Ibid. 
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إُف فرضيات فرعية زبص كل خدمة مستهدفة على  2و ؼ 1تُت األساسيتُت ؼالفرضيكل من رع  تتف
حدة )الربيد، الفنادؽ، اؼبكتبات اعبامعية واغبالة اؼبدنية(، وكل بعد من األبعاد اػبمسة )اعبوانب اؼبلموسة يف 

فرضيات نًتؾ تفصيل ال ،لتجنب إثقاؿ النص، لذلك، و اػبدمة، االعتمادية، االستجابة، الضماف والتعاطف(
    إُف موضعها من الدراسة اؼبيدانية. الفرعية

سبكن ىذه الدراسة متعددة القطاعات من االطبلع يف اؼبؤسسات باإلضافة إُف اختبار الفرضيتُت أعبله، 
اؼبستهدفة على اؼبستوى العاـ للجودة واؼبستوى يف األبعاد اؼبختلفة، وسوؼ لبترب يف كل قطاع ولكل بعد 

ودة عن القيمة الوسطية لسلم اإلجابة. الدراسة تسمح أيضا باختبار تفاوت تقييم اعبودة اختبلؼ مستوى اعب
لدى الفئات الديبغرافية اؼبختلفة للزبائن يف كل من اؼبستوى العاـ للجودة ويف األبعاد اليت يربزىا التحليل العاملي. 

اسي واػبربة السابقة باػبدمة والفرؽ بُت العوامل الديبغرافية اؼبختربة ىي أساسا العمر، اعبنس، اؼبستوى الدر 
 مؤسسة وأخرى.

 محددات الجودة الذاتية للخدمة في "بريد الجزائر" –فرضيات القسم الثاني . 3-2

جة النتي ، فقد أظهرتمؤسسة بريد اعبزائريف قياس اعبودة الذاتية بص تىبالثآف من البحث  اعبزء
حسب القطاع و سياؽ حسب العن أبعاد خاصة عبودة اػبدمة  البحثضرورة  األساسية للجزء األوؿ من البحث

يف  تبعا ؽبذه النتيجة نعمل .RATERاؼبستهدؼ، وعدـ االعتماد على تعديل مضموف أو ىيكلية األبعاد اؼبشهورة 
، ومن مث بناء أداة عملية مؤسسة بريد اعبزائرلى كشف ؿبددات جودة اػبدمة يف عاعبزء من البحث ىذا 

 ؽبذه اػبدمة.  (dedicated scale)لقياسها، أي صياغة بنود مقياس خاص 

البحث اؼبكتيب واؼبيدآف قادنا إُف افًتاض أف اعبودة الذاتية للخدمة الربيدية يف اعبزائر يف اؼبؤسسة اؼبستهدفة 
 . "ودة معاعبة الشكاوىج"، و"اعبودة التقنية"، "اعبودة الوظيفية"ربددىا ثبلث عوامل: 

تقدٔف اػبدمة، وتشمل جوانب مثل قرب اؼبكتب الربيدي،  كيفية أو جودة المقصود بالجودة الوظيفية
 روؼ االنتظار ومعاملة الزبائن من قبل اؼبوظفُت...سرعة تقدٔف اػبدمة داخل اؼبكتب وظومظهره، وحالتو، و 

أساسا مدى تقدٔف اػبدمة جبدارة أي يف الوقت  ، وتشملما مت تقديبو فعبل المقصود بالجودة التقنية
 وبدوف أخطاء.

تسهيل تقدٔف الشكوى على الزبوف وسرعة معاعبتها وعدالة اؼبعاعبة  المقصود بجودة معالجة الشااوى
 واإلجابة اؼبقدمة.

عنها معربا لخدمة اؼبدركة لودة على ؾبمل اعبددات ىذه احملمتعلقة بتأثَت  فرضيات البحث يف ىذا اعبزء
 نصوغها كما يلي:الفرضية الرئيسية . االستبيافيف  بند خاصب
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الجودة الوظيفية، الجودة التقنية وجودة من بال في "بريد الجزائر" تأثر المستوى العام للجودة . ي3ف   
 .معالجة الشااوى

على  الثبلثةتتفرع ىذه الفرضية الرئيسية إُف ثبلث فرضيات فرعية زبص كل منها تأثَت بعد من األبعاد 
التحليل العاملي بطريقة ربليل ثبات اؼبقاييس الفرعية لكل بعد ونتيجة باإلضافة إُف نتيجة  .اؼبستوى العاـ للجودة

الفرضيات الثبلث اؼبتفرعة  أداة إحصائية الختبارربليل االكبدار اؼبتعدد كاؼبكونات األساسية مع التدوير، نستخدـ 
، كما لبترب القدرة التفسَتية للنموذج الذي يربط اعبودة اؼبدركة ائةباؼب 5عن ىذه الفرضية الرئيسية دبستوى معنوية 

 باحملددات الثبلث.

لتحديد  في "بريد الجزائر"لجودة الذاتي والموضوعي لقياس الربط  –فرضيات القسم الثالث.  3-3
 فرصة التحسين

لتحديد فرصة التحسُت.  لجودةبربط القياس الذايت واؼبوضوعي لص تمن البحث ىب سم الثالثالق
 خطوات : أربع منهجية مكونة من تحقيق ذلك نستخداـ ل

 اؼبستخدمُت. استبيافمن خبلؿ تعيُت ؿبددات اعبودة،  - أ
 بتحليل أنبية كل ؿبدد ومستوى اعبودة احملقق فيو.اعبودة،  تعيُت أولويات - ب
 عملية اؼبرتبطة بأولوية اعبودة، قياس مؤشرات الفرصة التحسُت، بتعيُت  - ت
 توقع مؤشرات العملية بعد التحسُت. - ث

أولوية اعبودة من خبلؿ اؼبستوى احملقق يف  قمنا بتحديد بعد استكشاؼ ؿبددات جودة اػبدمة الربيدية 
ؿ دراسة ميدانية على اؼبكتب بعد وأنبيتو النسبية. اػبطوات اؼبتبقية متعلقة بالقياس اؼبوضوعي من خبلكل 

مدة االنتظار وطوؿ ، وىي قياس الذايتيف ال اليت حددت اؼبوضوعية األىمؤشرات اؼبالرئيسي بوالية سطيف لقياس 
اؼبوضوعية لمؤشرات لذي يبكن أف وبقق ربسينا معتربا لا، أي العمل بحث فرصة التحسُتلصف االنتظار. 

يف وتَتة  ااضطراب ىذا العمل أظهر ، وحيث أفاالنتظار يف مكتب بريدي رئيسيتحليل ظاىرة احملسوبة آنفا، قمنا ب
التالية حوؿ فرصة التحسُت اغبالية الفرضية األساسية وضعنا لبطء اػبدمة  اأساسي امصدر اػبدمة، يبكن أف يكوف 

 : يف مكتب الربيد الرئيسي اؼبدروس

خفيض مدة االنتظار تخفيضا بتائق التي تستمر أكثر من خمس دقيسمح تقليص االنقطاعات  -4ف
 .معتبرا

النظر بثقة إُف اؼبكاتب من حيث التقطعات اؼبشاىدة يف الشبكة وطريقة العمل، يبكن يف بالنظر إُف تشابو الوضع 
مع ىذه الفرضية األساسية لبترب تعميم نتائج ىذا االختبار على اؼبكاتب الربيدية اؼبشاهبة على اؼبستوى الوطٍت. 

االنتظار داخل  ظروؼا اؼبؤشر من تأثَت على ذوية متعلقة بتقليص طوؿ صف االنتظار أيضا، ؼبا ؽبفرضية ثان
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باستخداـ طريقة احملاكاة لتمثيل وقياس مؤشري جودة اػبدمة اؼبذكورين: مدة االنتظار  ينختبار باالنقـو اؼبكتب. 
  االنقطاعات اليت تتجاوز طبس دقائق.  تعويضوطوؿ الصف، يف الوضع اغباِف وبعد تعديل افًتاضي ؼبدة اػبدمة ب

اؼبنهجية اؼبتبعة ىي منهجية وصفية ربليلية حيث نعتمد على بالنظر إُف إشكالية البحث وفرضياتو فإف 
 اؼببلحظة وربليل البيانات األساسية والثانوية باستخداـ األدوات اإلحصائية والربؾبيات.

 . دراسات سابقة 4
 . 1والعاَف العريب الناميةاف بلدالباعبودة يف قطاع الربيد يف  اختصتدراسات اليت لا عدد مننكتفي بعرض فيما يلي 

  ، تونس.: "الرضا والوالء للخدمات البريدية التونسية"(2012)دراسة معز لطيفي وجمال الدين غربي، 
Ltifi Moez and Gharbi Jamel-Eddine (2012). Satisfaction and loyalty with the Tunisian postal 

services, International Journal of Humanities and Social Science, 7(4), 178-191. 

مستمدة من األدبيات لقياس العبلقة بُت اعبودة اؼبدركة،  الباحثاف مقاييس استخدـ ىذه الدراسة يف
 مت يف أربع مكاتب من مدينة الربيد التونسي. صبع البياناتؿبددة من بُت خدمات الرضا والوالء ػبدمات 

وقد توصل الباحثاف إُف وجود عبلقة طردية دالة إحصائيا بُت اعبودة اؼبدركة والرضا وبُت الرضا  ،"سفاقس"
 ىي نتيجة أكدهتا دراستنا.و  ،والوالء

وليس خدمات معينة دوف غَتىا، كما حبثنا كاف اؽبدؼ قياس تقييم الزبوف للخدمة يف اؼبؤسسة ككل، يف 
ىذا ، و يف اعبزائر يةربيددمة المقياس خاص باػب وإمبا مت بناءمعدؿ جاىز استخداـ مقياس ثنا َف يقتصر على أف حب

االختبلؼ اآلخر األساسي يتمثل يف  هبعل حبثنا أعم من حيث اػبدمات اؼبستهدفة، ومن حيث أداة القياس.
 اواقتصر موزع(  استبياف 200)استجواهبما يف مدينة واحدة التونسياف  حجم الدراسة نفسها، فقد وزع الباحثاف

على  االستبيافووزع  ،واليات النهائية طبسأربع مكاتب بريدية، بينما مشلت اؼبنطقة اليت جرت فيها دراستنا على 
 (.مكتبا بريديا 17عدد أكرب من اؼبستجوبُت وعدد أكرب من اؼبكاتب )

تقييم جودة الخدمة البريدية المقدمة للمستفيدين من القطاع (. 2005)عريضة عصام عبد الغني، دراسة 
 ل البيت، األردن.آجامعة  البريدي األردني بعد الخصخصة. رسالة ماجستير، إشراف زياد الصمادي،

 ىدؼ الدراسة كاف تقييم خدمة شركة الربيد األردٓف من وجهة نظر الزبائن يف ؾبموعة من احملافظات.
استخدمت األسلوبُت الوصفي والتحليلي، األوؿ على مصادر البيانات الثانوية من تقارير  عريضة دراسة

بندا على سلم ليكرت طباسي تناولت  45اؼبستخدـ احتوى  االستبياف. االستبيافوالثآف على بيانات  ،ومقاببلت
، (access)التسهيبلت اػبدمية : االعتمادية، األماف، مستمدة من األبعاد العشرة األصلية لسَتفكواؿ تسعة عوامل

 (tangibles)(، التسهيبلت اؼبادية competence)، االستجابة، اعبدارة اؼبستهلك، فهم (credibility)اؼبصداقية 
                                                                    

 يف قسم البحث الذي اختص دبكونات اعبودة اؼبدركة يف السياؽ اعبزائري نعرض دراسات أخرى سبت يف القطاعات اليت مشلتها دراستنا. 1
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 تكافؤ مستوى اعبودة يف احملافظات.و  ،الفرضيات اؼبختربة ىي ربقق اعبودة يف العوامل التسع اؼبذكورة .واالتصاؿ
 2.51 من، : درجة قبوؿ منخفضة2.5إُف  1من : ة حسب اؼبتوسط إُف ثبلث فئاتعبودمت تصنيف مستويات ا

ؾبتمع الدراسة سبثل يف اؼبستفيدين من  : درجة قبوؿ مرتفعة.5إُف  3.51من ، و : درجة قبوؿ متوسطة3.5إُف 
وزع  بيافاالستاستمارة موزعة.  500استمارة من أصل  356اػبدمات الربيدية يف األردف، وقد بلغ حجم العينة 

استخدـ الباحث معامل ألفا ، وقد ؿبافظة"ميدانيا" يف ثبلث ؿبافظات حبسب نسبة عدد السكاف يف كل 
 . 0.8لكرونباخ لقياس االتساؽ الداخلي للمقياس، وجاءت أغلب قيمها أكرب من 

ذلك إختبار   الدراسة توصلت إُف أف مستوى اعبودة مقبوؿ إُف عاؿ يف ـبتلف العوامل، وقد استخدـ الباحث يف
تفاوت يف مستوى  مع ،الزبوف معبة واالتصاؿ ستيودنت للمتغَتات التسع. سجل أضعف مستوى يف االستجا

. أحادي العامل اعبودة يف ىذه العوامل بُت ؿبافظة وأخرى، واستخدـ الباحث يف ذلك إختبار  ربليل التباين
 ت كلها دالة إحصائيا.ءوجا الدارس إخترب االرتباطات بُت اؼبتغَتات التسع )اؼبكونات(

تعترب ىذه الدراسة مهمة لنا ألهنا تناولت نفس قطاع الربيد يف سياؽ مشابو لدراستنا ىو سياؽ ما بعد 
االختبلؼ ىو أف الدراسة  إضافة إُف تقارب الوضع االقتصادي حيث سبت يف بلد نامي وعريب.، اإلصبلحات

اػبمسة العروفة كونات اؼباكتفت باستخداـ و ها دبتغَتات أخرى،  تعن بكشف مكونات اعبودة أو عبلقتَف األردنية
 .، باإلضافة إُف العبلقة بُت اؼبكوناتبراسوراموف وزمبلؤه مث ربليل اؼبؤشرات من متوسط واكبراؼ معياريؼبقياس 

(، جودة الخدمات البريدية في المملاة العربية السعودية، 2001، )1الشميمري أحمد بن عبد الرحمن
 .274 – 251، ص 2، العدد 41رة العامة، المجلد  اإلدا

، وقد طبقت مقياس الربيد السعودي خدمةلتقييم جودة  ااستبيان 234 يف ىذه الدراسة وزع الباحث
. توصلت الدراسة إُف ػبمس: االعتمادية، اعبوانب اؼبلموسة، التعاطف، األماف واالستجابةا دبكوناتوسَتفبارؼ 

  بنود اعبودة مثل صناديق الربيد الشخصية وعدد صناديق الشوارع.ضعف اعبودة يف عدد من 

 تأيت أنبية ىذه الدراسة من كوهنا تناولت قطاع الربيد يف بلد نامي وعريب، أي يف ؿبيط مشابو لدراستنا
غَت أف دراسة الشميمري َف تسع لكشف مكونات اعبودة يف البيئة ؿبل الدراسة، وَف هتدؼ لتطوير  ،إُف حد معُت

 . مع خصوصيات ؿبيط اؼبؤسسة اؼبدروسة ءـمقياس يتبل

 إيراندراسة حالة ماتب بريدي، ، قياس جودة الخدمة في القطاع العام(، 2013، )وآخروندراسة عزيزداه 

                                                                    
( . تقييم جودة اػبدمة الربيدية اؼبقدمة للمستفيدين من القطاع الربيدي األردٓف بعد اػبصخصة. رسالة 5002عريضة عصاـ عبد الغٍت، ) حسب 1

 إشراؼ زياد الصمادي، جامعة آؿ البيت، حبث غَت منشور. ماجستَت،
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Azizzadeh Fariba, Khalili Karam and Soltani Iraj (2013). Service Quality Measurement in the 

Public Sector, Ilam Province Post Office Case Studies. International Journal of Economics, 

Finance and Management, 1(3). 

ة بُت التوقعات واإلدراكات لقياس جودة اػبدمة يف مفهـو الفجو  يف ىذه الدراسةالباحثوف  استخدـ
مع إضافة بعد خاص مقياس سَتفكواؿ بأبعاده اػبمسة األداة اؼبستخدمة ىي مكتب بريدي دبقاطعة إالـ بإيراف. 

ا إُف وجود فجوات سلبية يف كل من استبيان 180اليت بلغت عينتها النهائية الدراسة ىذه توصلت . بالتكلفة
 اؼبكونة للمقياس اؼبستعمل. ستةاألبعاد ال

تبُت ىذه الدراسة أف مقياس سَتفكواؿ ال يزاؿ يستخدـ بأبعاده اػبمسة يف العاَف النامي، مع إجراء 
 تعديبلت عن طريق إدخاؿ أبعاد جديدة. 

تطبيق قياس األداء في مفهوم جودة الخدمة، حالة منظمة ، (2009) ،آخرونبانديليس و زيسيس راسة د
 اليونان.خدمية يونانية. 

Zisis Pandelis et al. (2009). The Application of  Performance Measurement in the Service 

Quality Concept: The Case of a Greek Service Organisation. Journal  of Money, Investment 

and Banking, 9, 27-41. 

اؼبقابلة شبو اؼبهيكلة الباحثوف  تخدـاسمؤسسة بريدية يف اليوناف. يف الدراسة قياس األداء ىذه تناولت 
مع اؼبسَتين يف اؼبناصب اؼبعنية دبوضوع الدراسة، باإلضافة إُف دراسة وثائق اؼبؤسسة ؼبعرفة نقاط الضعف والقوة يف 

ب الزبائن الرئيسيُت ؼبعرفة أثر قياس األداء يف اؼبؤسسة على جودة استجو امت نظاـ قياس األداء. باإلضافة لذلك 
 . ن وجهة نظرىمم اػبدمة

، اػبصائص اؼبؤثرة على اعبودة أكثرة حبث ـبتصة ؼبعرفة ئ، قامت اؼبؤسسة بتكليف ىيُتحسب الباحث
حاليُت، زبائن أوقفوا  : زبائنزبائنثبلث ؾبموعات من ال مقابلة باؽباتف مع 328مقاببلت معمقة و 6أجرت ف

 النتيجة اؼبتوصل إليهاأكثر اػبصائص اؼبؤثرة حسب ، وزبائن مهمُت خفضوا تعاملهم مع اؼبؤسسة. تعاملهم
: كفاءة خدمة الزبائن، سرعة التسليم، كفاءة عملية التسليم، األمن أثناء الشحن، تأدب العاملُت وأخَتا كانت

من  800على كافة وكاالهتا، شارؾ فيو  استبيافاؼبؤسسة بتوزيع من أجل نفس الغاية، قامت  .مهارة العاملُت
دؼ معرفة اؼبؤثرات على اعبودة من وجهة نظر داخلية. أغلب هب اؼبباشر مع الزبائنوي االحتكاؾ العاملُت ذ

: الصرب باإلضافة إُفاؼبؤشرات اليت برزت من الدراسة الداخلية كانت قد ظهرت يف اؼبقاببلت مع الزبائن اؼبهمُت، 
 على شكاوى الزبائن، واغبرص واالجتهاد يف تلبية طلباهتم. 

أف االعتمادية واالستجابة نبا تبُت ، و على الزبائن سَتفكواؿ استبيافامت بعد ذلك بتوزيع اؼبؤسسة ق
ات والتوقعات. يف النهاية تقرر أف تركز اؼبؤسسة على االدراكالبعدين الذين سجل فيهما أكرب فرؽ سالب بُت 

 ربسُت نظاـ التسليم وربسُت العبلقة مع الزبوف وخاصة معاعبة الشكاوى.
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عملت اؼبؤسسة على ترصبة  (Critical To Quality attributes)اعبودة لى ع ةؤثر اؼباػبصائص يد ربد بعد
استخداـ طريقة دار اعبودة، حيث بوذلك  "كيف"إُف  "اؼباذا"ىذه اؼبتطلبات إُف طرؽ وكيفيات، أي ترصبة 

 العبلقة مع مسئوِففبثليها و ، على Quality  Function Development)) تطوير وظائف اعبودة 1مصفوفةوزعت 
 . "الكيف"و "اؼباذا"تقييم درجة االرتباط بُت بنود من أجل  اؼبستهلكُت

مؤسسات حددت لطوؿ تعاملها مع اؼبؤسسة من  10إُف  استبيافبتوجيو  ممن جهته واقام وفالباحث
بأف  استجوبُت أجابو أجل تقييم أثر تطبيق قياس األداء من وجهة نظر الزبائن على جودة اػبدمة. أغلب اؼب

بينما بقي الوضع على حالو يف ، اؼبؤسسة ربسن أداؤىا العاـ بعد تطبيق قياس األداء يف عدد من جوانب اػبدمة
فانتقدوا بنقد نظاـ قياس األداء يف اؼبؤسسة على ضوء األدبيات،  وفجوانب أخرى. يف األخَت قاـ الباحث

ات من أجل ربديد األبعاد اليت ربتاج أف ربضى االدراكلقياس الفجوة بُت التوقعات و  سَتفكواؿاستخدامها 
يبكن أف تكوف قد أدت إُف اػبطأ يف ربديد األبعاد ذات  سَتفكواؿأف النقائص يف مقياس  وفباألولوية، حيث ير 

 األولوية اغبقيقية.

وأبرزت إجراءات البحث نامي )اليوناف(، يف بلد تناولت مؤسسة بريدية أنبية ىذه الدراسة تأيت من كوهنا 
 كيفيةأساسا منهجية   وف الثبلثةاستخدـ الباحثيف اؼبقابل . اليت اتبعتها لتعيُت ؿبددات اعبودة األىم للزبوف

الدراسة الكمية يف هناية اؼبطاؼ لقياس أثر نظاـ قياس  واستخدممث ااعتمدت على اؼبقاببلت وعلى دراسة الوثائق، 
 عينة من عشر مؤسسات.لدى  اػبدمةاؼبدركة ودة اعباألداء على 

جودة الخدمة في مااتب البريد،  إدراكات المستهلاين عن، (2011)دراسة راجسواري وسونميستا، 
 الهند.اسة مقارنة، در 

Rajeswari K. and Sunmista K. J. (2011). Perceptions of customers on service quality of post 

offices – a comparative study. India. IJEMR. 1(12), 1-7. 

ىي دراسة مقارنة على مكاتب بريد مقاطعتُت ىنديتُت. الدراسة استخدمت اؽبندية ىذه الدراسة 
 االستبيافيف ىذا  استمارة مقبولة، نصف من كل مقاطعة. 300حيث حصلت على  ،عبمع البيانات االستبياف
إضافة أربعة و ، 16إُف  22مع زبفيف عدد البنود من  SERVPERFاألبعاد اػبمسة للمقياس اؼبعروؼ  تاستخدم

واألماف )األمن عند ضبل  ،الكتابة واالزدحاـ(، العمليات سدةىي: الرفاه )حالة اؼبقاعد، حالة أخرى أبعاد 
حالة اآلالت و  نظافة اؼبكتبرافق )النقود، سرعة اإلجابة على الشكاوى، سرعة الربيد واغبواالت إٍف(، حالة اؼب

سهولة اغبصوؿ و  توفرة، توفر اؼبعلومات يف اؼبكتبواغبواسيب(، وسهولة استخداـ اػبدمات )العلم باػبدمات اؼب
 على اؼبعلومات من العاملُت(.

                                                                    
  اػبدمة اليت تسمح بتحسُت اعبودة اؼبدركة./مصفوفة تطوير وظائف اعبودة تسمى أحيانا دار اعبودة، وىي أداة تساعد على ربديد خصائص اؼبنتج1
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الباحثاف استخدما سلما من سبع درجات واستخدما ألفا كرونباخ لقياس ثبات األبعاد. ىذه األخَتة 
التحليل اإلحصائي استخدـ فيو اختبار اؼبتوسط لكل بند )اختبار ستيودنت(  .0.7ريبة أو أكرب من جاءت ق

 للمقارنة بُت اؼبقاطعتُت.  

البحث عن نقاط تقاطع عدة مع دراستنا من حيث  ا، فإف ؽبناميإضافة إُف أف الدراسة سبت يف بلد 
. يف اؼبقابل زبتلف دراستنا حبجم يف أكثر من مقاطعةمت  االستبيافتوزيع ، كما أف أبعاد خاصة للخدمة الربيدية

لقياـ ل قياس ثبات األبعاديف الدراسة اؽبندية َف يتجاوز عينة أكرب وعدد واليات أكرب، كما أف التحليل اإلحصائي 
  .بالتحليل العاملي لدراسة ىيكلية جودة اػبدمة يف اؼبؤسسة اؼبستهدفة

 سنغفورة.قيمة المستهلك، الرضا، الوالء وتااليف االنتقال، (، 2004دراسة الم وزمالؤه، )
Lam Shun Yin et al. (2004).  Customer Value, Satisfaction, Loyalty, and Switching Costs: An 

Illustration From a Business-to-Business Service Context. Journal of the Academy of 

Marketing Science, 32(3), 293-311. 

يف ىذه الدراسة إخترب الباحثُت مبوذجا يربط بُت جودة اػبدمة والرضا والقيمة والوالء وكلفة االنتقاؿ. ما 
يهمنا من الدراسة ىو اعبانب الذي يقيس جودة اػبدمة، حيث أجريت الدراسة على مؤسسة بريدية كبَتة أبقي 

ل الدراسة يف قياس جودة اػبدمة، حيث استخدـ اظبها طي الكتماف. بسبب تطرقها لعدة مفاىيم، َف تفص
بنود فقط، كما أف النشاط اؼبستهدؼ بالدراسة  ةللجودة اؼبدركة يف الربيد مكونا من طبسمصغرا الباحثوف مقياسا 

استمدت من اؼبستخدمة ، وليس النشاط اؼبوجو للجمهور، كما يف دراستنا. البنود (B2B) ىو ما بُت اؼبؤسسات
ة مع التعديل دبا يتبلئم مع خصوصيات القطاع اؼبستهدؼ. للتحقق من الصدقية الظاىرية األحباث السابق

اؼبستخدـ سبت استشارة عدد من أساتذة التسويق اؼبختصُت يف اػبدمة الربيدية. سلم القياس للجودة  ياسللمق
، من بُت 234ي لنهائ= األكثر تفوقا(. حجم العينة ا10= األكثر اكبطاطا،  1من عشر درجات ) اختَتاؼبدركة 

  استمارة مستلمة. 268

بتطرقها اتسمت دبحدودية إما  الدوؿ الناميةالدراسات اليت اطلعنا عليها عن جودة اػبدمة الربيدية يف 
الكتفاء بتحليل واحد أو مكاتب قليلة، أو ابريدي مكتب حبصر الدراسة يف أو لعدد ؿبدود من اػبدمات الربيدية 

 أو أيضا من حيث حجم العينة أو اؼبقياس اؼبستخدـ. الدراسات اؼبذكورة شرات الثبات،اؼبؤشرات الوصفية ومؤ 
لقياس اػبدمة الربيدية، إما من دوف أي تعديل، وإما وسَتفبارؼ سَتفكواؿ الكبلسيكية س ييقااؼبأيضا  متاستخد

ه احملدودية يف ظهر ىذت  .سة اإليرانية( أو تلخيص أبعادهمع إدخاؿ تعديبلت بإضافة أبعاد )كما يف الدرا
تستكشف أبعاد جودة اػبدمة اغباجة إُف دراسة  الناميةبلداف الالدراسات اليت تناولت من قبل اػبدمة الربيدية يف 

دمات اليت تقدمها اؼبؤسسة، وال تكتفي باستخداـ مقياس جاىز أو مقتضب، أو اػبتشمل ؾبمل يف ىذا القطاع و 
 عينة صغَتة. 
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 ميدان الدراسة. 5
ىذا اؼببحث نتطرؽ لتعريف ـبتصر بوضع قطاع اػبدمات يف اعبزائر ومكانتو يف االقتصاد الوطٍت، كما يف 

نعرض لوضع اعبودة وجودة اػبدمات يف اعبزائر وبعض اعبهود اغبكومية اؼببذولة يف ىذا اجملاؿ. يف الشق الثآف من 
 وسياستها يف ؾباؿ ربسُت جودة اػبدمة.  : نشأهتا ونشاطهاؤسسة بريد اعبزائرىذا اؼببحث نتناوؿ تعريفا دب

 . واقع الجودة والخدمة في الجزائر5-1

 وضع قطاع الخدمات في الجزائر. 5-1-1

يشغل ما يزيد عن نصف اليد العاملة مكانة ىامة يف االقتصاد اعبزائري، فهو قطاع اػبدمات وبتل 
وصل القطاع إُف ىذه اؼبكانة من  .1من الناتج الوطٍت اػباـ باؼبائة 31(، كما يساىم حبواِف %55,2النشطة )

و فيها إال قطاع البناء واألشغاؿ يضاىيال ، 2(%9,3وبقق معدالت مبو عالية )حيث  ،خبلؿ نشاط متنامي
 العمومية، الذي يستفيد من اإلنفاؽ اغبكومي على برامج السكن االجتماعي والطرقات. 

، حيث ربتكر مؤسساهتا قطاعات عدة إما  اػبدمات زء كبَت من قطاعجاعبزائر على هتيمن الدولة يف 
التزويد بالكهرباء، الغاز، اؼباء،  :اػبدمات اغبيوية ينطبق ذلك على .يف الربيدكما ىو اغباؿ  ،كليا أو بنسبة كبَتة

ربسُت اػبدمات من  ظلعلى مدى العشرية األخَتة  ..، الًتبية والتعليم، التعليم العاِف، وقطاع الصحة.الربيد
غَت أف  ؛أولويات اإلنفاؽ العاـ يف اعبزائر، واستفادت اؼبؤسسات اػبدمية العمومية من سبويل عملية ربديث كبَتة

لتلبية حاجات ورغبات  سوقي عبزء كبَت من قطاع اػبدمات ال يشجع على اعبودة والتطورالتسيَت غَت ال
ىدر يف اؼبوارد بسبب ثقل اإلجراءات اإلدارية اليت ربـر اؼبسَت من  يتسبب يف، ويف الوقت نفسو كثَتا ما اؼبستخدـ

  أحسن الكفاءات. استغبلؿ فرص السوؽ يف التموين بأنسب األسعار أو توظيف

 وضع الجودة في الجزائر. 5-1-2

شروبة يف السنوات األخَتة لتوصيل اػبدمة إُف أكرب اإلنفاؽ على اػبدمات العمومية يف  األولوية أعطيت
االجتماعي الذي تراكم يف سنوات كثافة الطلب االىتماـ بالكم على حساب اعبودة تفسره  ىذا . من اؼبواطنُت

ه السياسة أهنا تتسبب يف تسخَت ىذيؤخذ على سابقة وتغذيو ؾبانية أو شبو ؾبانية اػبدمات العمومية اؼبقدمة. 
يف نلمس ىذا مثبل  .ثل حاجة حقيقية للسوؽال يب طلب "غَت حقيقي" أو غَت اقتصادي،أحيانا لتغطية ؼبوارد ا

 . يتسبب ىذاالذي ىبرج لسوؽ الشغل أعداد من حاملي الشهادات أكثر فبا يستوعب قطاع التعليم العاِف
ًتتب عنو فجوات بُت الطلب والعرض على اػبدمات والسلع واليد ت حادة يف توجيو موارد الببلد وتباختبلال

                                                                    
1L'office National des Statistiques, Retrieved Dec. 21-2010, from : http://www.ons.dz/emploi et chommage.html 
2
World bank, Algeria at a glance, Retrieved Sept. 12-2009, from: http://web.worldbank.org/dz  
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، تعآف قطاعات من نقص اليد ػبرهبي اعبامعاتأحيانا أخرى ومقنعة أحيانا افرة سالعاملة؛ فبينما نشهد بطالة 
 العاملة اؼبؤىلة يف اؼبهن. 

أوجو إهبابية حقيقية تتمثل يف تلبية رغبات أكرب عدد يف اؼبقابل نتائج ىذه السياسة يف تفضيل الكم ؽبا 
على الوطنية؛ لحمة والاالجتماعي كافل حساس بالت، وىي سياسة تشجع اإلمن اؼبواطنُت، ودعم تكافؤ الفرص

 التكلفة. تبعا الختبلؼ تقدٔف السلع أو اػبدمات األساسية بأسعار ـبتلفة يف اؼبناطق لو مت  خبلؼ اغباؿ

يف السنوات األخَتة ظهرت بداية اىتماـ باعبودة يف بعض القطاعات. قطاع التعليم العاِف مثبل وبضر 
، ويف قطاع السكن االجتماعي، أصدرت وزارة السكن معايَت أدؽ للبناء اعبامعاتيت نظاـ ضماف اعبودة يف لتثب

تحسُت جودة السكنات اؼببنية. لزادت مقدار اإلعانة كما دبراقبة األشغاؿ الكربى،  أحيانا بعد أف كانت تكتفي 
رحلة االستقرار ؼبكنتيجة ببطء يف عهد جديد للجودة،  ولو أف اعبزائر تدخل إذف يبكن القوؿ بشيء من التفاؤؿ 

والسعة اؼبالية اليت تعرفها الدولة. تستند ىذه النظرة اؼبتفائلة على مؤشرات عن استقرار الطلب االجتماعي يف 
من جهة كنتيجة لًتاكم اعبهد التنموي ، وىو ربوؿ يأيت 1مثل الطلب على اؽبياكل الًتبوية ،بعض القطاعات

كبَتة من اغباجات األساسية اؼبلحة، ومن جهة أخرى بسبب التغَت   ستدراؾ نسبةال اؼببذوؿ يف السنوات األخَتة
التدرهبي للًتكيبة الديبغرافية للببلد. إف صح ىذا التوقع فهو يعٍت أف أماـ اعبزائر مرحلة جديدة للجودة ربتاج إُف 

 . ىذا اجملاؿمواكبة ومراقبة الباحثُت يف 

يف سلوؾ األفراد واؼبؤسسات اليت ينتظم  تجسدت يةؾبتمع ىو أيضا مسألة ثقافأي االىتماـ باعبودة يف 
على مستوى  النسبية باؼبديُت القريب والبعيد؛العناية يف درجة يف ؾبتمع ما يبكن تلمس مكانة اعبودة كقيمة فيها. 

وعلى مستوى اؼبؤسسات االقتصادية، تدفع  ؛األفراد، ال يظهر اؼبستأجر ذات االىتماـ باغبي واعبَتاف كما اؼبالك
واالستثمار يف منتجات ذات تكلفة  إُف البحث عن موردين بأسعار دنيا يف اغبصوؿ على نتائج مالية سريعةلرغبة ا

متدنية وأسعار مغرية لتسريع اسًتجاع األمواؿ اؼبنفقة. االىتماـ باعبودة قد يتأخر أيضا بسبب اغبرماف السابق؛ 
األياـ اػبواِف، فيستكثر على نفسو اإلنفاؽ على الكهل الذي اتسعت حالو أخَتا ذبده ال ينفك يذكر مشقة 

 طوابق إضافية. ضل أف يدخر أموالو لبناء تدفئة جيدة ويف

 والمعايير الجودةفي مجال الدولة سياسة . 5-1-3

برناؾبا وطنيا ؼبرافقة اؼبؤسسات يف عملية اغبصوؿ على  2000سنة يف أطلقت وزارة الصناعة اعبزائرية 
من اؼبصاريف اؼبرتبطة هبذه العملية، كما سبنح جائزة  ائةباؼب 50، وتأخذ الوزارة على عاتقها معايَت اإليزو اعتماد

                                                                    
 سجل ألوؿ مرة اخفاض يف عدد اؼبسجلُت المتحاف التعليم األساسي )األىلية(. 5002يف سنة  1
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داخل منظمة   9000ISOاؼبكلفة ببناء معيار  T176اعبزائر ىي أيضا عضو يف اللجنة التقنية للجودة للمؤسسات. 
  .ISO 14000 1اػباصة باؼبعيار  207اإليزو، واللجنة التقنية 

السياسة الوطنية يف ؾباؿ معايَت اعبودة وربديد عملية اقًتاح الوزارة ايَت اعبودة، أوكلت يف ؾباؿ مع
-10-13يف  2الذي أنشأ رظبيا  (CNN)إُف اجمللس الوطٍت للمعايَت  احتياجات القطاعات اؼبختلفة يف ىذا اجملاؿ

ية وفبثلُت عن اعبمعيات اؼبهنية يف صفوفو فبثلي ـبتلف اؼبصاٌف الوزار هبمع استشاري وىو ؾبلس ذي طابع  2008
َت يف اعبزائر باقًتاح أسس سياسة اؼبعاياجمللس الوطٍت للمعايَت يقـو . 3وصبعيات ضباية اؼبستهلك وضباية البيئة

 اؼبتوسط والبعيد، باإلضافة إُف مشاريع برامج اؼبعايَت وتقييم تقدمها.  وأىدافها على اؼبديُت

األداة التنفيذية األساسية لسياسات الدولة يف ؾباؿ اؼبعايَت ومساعدة الفاعلُت االقتصاديُت على اغبصوؿ 
اؼبعهد كمؤسسة ىذا . أنشأ (IANOR) اؼبعهد اعبزائري للمعايَتتطبيقها واغبصوؿ على االعتماد ىو و على اؼبعايَت 

دبرسـو تنفيذي  (INAPI)للمعايَت واؼبلكية الصناعية  ؼبعهد الوطٍت اعبزائريبعد ا (EPIC)ذات طابع ذباري وصناعي 
 :4.  مهاـ اؼبعهد تتلخص يف2011مت تعديلو يف فيفري  1998يف فيفري 

 ،أعماؿ بناء اؼبعايَتواإلشراؼ اؼبركزي على  صياغة وطباعة ونشر اؼبعايَت اعبزائرية، -
 اخيص باستخدامها،اعتماد عبلمات اؼبطابقة مع معايَت اعبودة وعبلمات اعبودة ومنح الًت  -
 ،تطبيق االتفاقيات الدولية يف ؾباؿ اؼبعايَت اليت تنتمي إليها اعبزائر -
 حوؿ عوائق التقنية للتجارة وفقا لبلتفاقية اؼبعنية مع اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، اؼبعلوماتتوفَت  -
 مساعدة اؼبؤسسات على اغبصوؿ على اؼبعايَت وتطبيقها، -
 .اجمللس الوطٍت للمعايَتللمعَتة و اللجاف التقنية مساعدة  -

حركة اغبصوؿ على شهادة اؼبؤسسات اعبزائرية ضعيفة التنافسية وال تزاؿ على صعيد النتائج، ال تزاؿ 
مقارنة حصلت على ىذه الشهادة، وىو عدد قليل فقط مؤسسة  1100حواِف  ؛يف اعبزائر بطيئة 9001اإليزو 

  . 5كاعبزائر  بلدحبجم النسيج الصناعي يف 

                                                                    
: منتدى طلبة اؼباجستَت والدكتوراه اعبزائريُت، حسب ؿبمد شعيب عيساوي، مدير اؼبعهد اعبزائري للمعايَت، عن  1  يف: 5002-6-6اطلع عليو يـو

www.mgisteralgerien.3oloum. 
 أكتوبر من كل عاـ. 01يف إطار االحتفاؿ باليـو العاؼبي للمعايَت الذي يصادؼ  2

3
IANOR, Retrieved Sept. 9-2013 from http://www.IANOR.dz. 

4
 IANOR, Ibid. 

5
Belkhair Ikkache: Les entreprises algériennes et la norme ISO, Le phare, Retrieved Sept. 9-2013, 

from : http://www.kgn.lephare.com 
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 مؤسسة بريد الجزائرتعريف ب .5-2

وف زبوف يزور يوميا ملي. حواِف أىم مقدمي اػبدمة العمومية يف الببلدىي أحد  مؤسسة بريد اعبزائر
، يف الببلد أكرب مؤسسة مالية. بريد اعبزائر ىي أيضا نصف السكاف تقريبا ؽبم حساب بريديو ، مكاتب الربيد

 .1مبليُت حساب توفَت واحتياط 4و ،جاري مليوف حساب بريدي 15 تسَت، و مليار دينار 49حيث تدير مبلغ 
أىم أنشطتها واعبهود و  يد واؼبواصبلتصبلحات قطاع الرب ن نشأة ىذه اؼبؤسسة ومكانتها يف إفيما يلي نبذة ع

 اليت بذلتها يف ربسُت وربديث خدماهتا.  

 لمواصالتقطاع البريد واعادة ىيالة إضمن المؤسسة وموقع  والدة. 5-2-1

قانوف قطاع الربيد واؼبواصبلت سنة  دبوجبكنتيجة لئلصبلح الذي جاء   مؤسسة بريد اعبزائرأنشئت 
ة والصناعية عموما، واليت األوربي. أراد اؼبشرع هبذه اإلصبلحات أف يلحق بركب دوؿ اعبوار وقبلها الدوؿ 2003

باذباه الفعالية واؼبنافسة. أبرز ما تولد عن القانوف ىو  سبقت إُف ربرير قطاع الربيد من التسيَت اإلداري البَتوقراطي
عن بعضهما، وربويلهما من التسيَت اإلداري إُف التسيَت التجاري.  -الربيد واالتصاالت  –فصل النشاطُت 

كمستغل للخدمات الربيدية واؼبالية اليت انتقلت إليها من اإلدارة   مؤسسة بريد اعبزائردبوجب ىذا القانوف أنشئت 
 السابقة، وأنشئت مؤسسة أخرى لتسيَت االتصاالت ىي "إتصاالت اعبزائر". 

ىندسة اإلصبلحات يف اعبزائر َف زبتلف كثَتا عما مت يف بلداف أخرى، مصنعة ونامية على السواء. 
، اعبزائر أخذت بالنموذج الفرنسي، حيث يتضح من الوىلة األوُف وجو الشبو الكبَت بُت اإلصبلحات يف الدولتُت

يف اعبزائر  إصبلح قطاع الربيد واؼبواصبلت . واتالفجوة الزمنية بُت العمليتُت واليت تبلغ تقريبا عشر سنفيما عدا 
بدأت إعادة ىيكلة قطاع االتصاالت منذ مثبل تونس مقارنة بدوؿ اعبوار والدوؿ العربية؛ أيضا كاف متأخرا 

مث قامت بفصل الربيد  ،مطارؼ االتصاالت عن اإلدارة، من خبلؿ فصل أنشطة اؼبراقبة التقنية للمعدات و 1990
مث الديواف الوطٍت للربيد يف جواف  ،1996عن االتصاالت بإنشاء الديواف الوطٍت لبلتصاالت الذي بدأ نشاطو يف 

حدثت قانونا جديدا للفصل بُت الربيد يضا بدأت إصبلحاهتا يف نفس الفًتة حيث أأ. دولة اؼبغرب 1998
 .19962 منذواالتصاالت 

ل ظ، يف 2000شرعت اعبزائر يف إصبلحاهتا على قطاع الربيد وتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ يف سنة 
عن بلداف اؼبنطقة، وحاولت اغبكومة استدراؾ ىذا التأخر يف ربديث ىذا القطاع الذي يشكل إذف تأخر ؿبسوس 

ر كانت قد اقًتبت بعد من االنضماـ إُف اؼبنظمة جزءا مهما من البنية القاعدية لبلقتصاد الوطٍت، خاصة وأف اعبزائ
من دعم ماِف من قبل البنك الدوِف من خبللو استفادت  األوريبالعاؼبية للتجارة وؽبا اتفاقيات مربمة مع االرباد 

                                                                    
1 Algérie Poste, Retrieved Jan. 3-2013, from www.poste.dz 

 .لربيد اؼبغرب اؼبوقع اإللكًتوٓف 2
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اغبكومة إسبامها بوتَتة سريعة فبا  حاولتسبب التأخر يف انطبلؽ اإلصبلحات (. ب2ة )برنامج ميدا األوربيوالسوؽ 
 العملية، مثل خلق شرطة الربيد مث الًتاجع عنها.بب يف ارتباؾ ملحوظ يف بعض اعبوانب تس

الوصوؿ إُف تسيَت كاف اؽبدؼ اؼبسطر للتغيَتات اؽبيكلية على قطاع الربيد وتكنولوجيات الربيد واالتصاؿ  
نافسة بُت عدد من أكثر فعالية ومرونة وربسُت مستوى اػبدمة العمومية اؼبقدمة، وذلك عن طريق جو من اؼب

اؼبتعاملُت اؼبستغلُت للخدمات اؼبختلفة. يف ىذا اإلطار تقرر الفصل بُت الوظائف الثبلث اليت كانت بيد اإلدارة 
بط ووظيفة ربديد السياسات. ذبسدت ىذه الرؤية ظاؼبتمثلة يف وزارة الربيد واؼبواصبلت: وظيفة التسيَت، وظيفة ال

دبوجب ىذا القانوف احتفظت الوزارة دبهمة ربديد الرؤية اؼبستقبلية لتطوير القطاع  يف إطار القانوف اعبديد للقطاع.
. أما فضاءوربديد السياسات اؼبتبعة لذلك، مع تأسيس وكالتُت نبا الوكالة الوطنية للموجات، والوكالة الوطنية لل

ت طابع ذباري اعمومية ذوظيفة االستغبلؿ فقد حولت فيما يتعلق باػبدمات اؼبالية والربيدية إُف مؤسسة 
. على أف تنشأ "اتصاالت اعبزائر"ماؿ عمومي ىي  وصناعي ىي "بريد اعبزائر"، وشركة ذات أسهم برأس

أخرى تابعة للمؤسستُت زبتص خبدمات فرعية معينة مثل مؤسسيت موبيليس للهاتف احملموؿ واعبواب  تمؤسسا
 ."لربيد اعبزائر"، ومؤسسة "السريع" للربيد السريع تابعة "التصاالت اعبزائر"للربيد اإللكًتوٓف، تابعتُت 

مثل خدمة  الحتكار الستغبلؿ األنشطة األساسيةا يف إطار القانوف اعبديد بنظاـاؼبؤسسة احتفظت 
(. على عكس 63، اؼبادة 3-2000عباري )قانوف كلغ، اغبواالت واغبساب الربيدي ا  2توزيع الربيد األقل وزنا من 

 ,OTA)االتصاالت مت فتحو للمنافسة. مهد ىذا القانوف لدخوؿ مؤسستُت يف ؾباؿ االتصاالت فإف سوؽ ذلك 

WTA) ومؤسستُت يف ؾباؿ الربيد الدوِف السريع ،(DHL, UPS) باإلضافة إُف مؤسسات أخرى تتنافس يف ؾباؿ ،
د ؽبا القانوف ىيئة مستقلة، كلغ، مع مؤسسات جزائرية ناشئة. أما وظيفة الضبط فقد أفر   2الربيد للوزف األكثر من 

تتمتع بشخصية معنوية وباالستقبللية اؼبالية وتتكفل أساسا بتوفَت منافسة فعلية نزيهة يف كل من الربيد 
واالتصاالت، باإلضافة إُف زبطيط وتسيَت مراقبة ؾباؿ الذبذبات، معاعبة اػببلفات بُت اؼبؤسسات اؼبستغلة 

 (. 13، اؼبادة 3-2000صية )قانوف للقطاع وتقدٔف استشارات للوزارة الو 

 المؤسسة نشاط .5-2-2

، معظمو من 2010مليار يف  24و 2011مليار دينار يف  30حققت "بريد اعبزائر" رقم أعماؿ قدره 
عن "لربيد اعبزائر" يبكن اعتباره ظبة فبيزة اؼبؤسسة . ىيمنة اػبدمات اؼبالية على نشاط (%61)اػبدمات اؼبالية 

 .وطنيا فهي تعترب أكرب قابض لؤلمواؿيف الدوؿ األخرى دية اؼبؤسسات الربي

؛ يتمثل ذلك واؼبوظفُت خاصة ةالطلبأعداد سباشيا مع تزايد يف تزايد نشاط اؼبؤسسة يف اػبدمات اؼبالية 
مبليُت بطاقة معناطيسية( وحساب التوفَت  6خاصة يف نشاط اغبساب الربيدي اعباري )أصدرت اؼبؤسسة 

 (.  2011إحصائيات مبلين حساب حسب  4واالحتياط )
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على خبلؼ ذلك، يشهد النشاط يف اػبدمات الربيدية استقرارا وأحيانا اكبسارا من سنة ألخرى، ويشكل 
تراجع نشاط الربيد إُف انتشار  نسب. ي1(ائةباؼب 90نصيب األكرب من الرسائل اؼبنقولة )الربيد اإلداري ال

 يف ىذا الفرع . ينعكس ىذا الفتور على جودة اػبدمةتصاؿ، اؽباتف والفاكس واالنًتنتالتكنولوجيات اعبديدة لبل
طلب على نقل البفاض الذلك أف ، التوسع العمرآف للمدفمن النشاط بسبب قلة االستثمار فيو مقارنة مع 

خاصة مع السعر اإلداري للطابع الربيدي، والذي ، االستثمار جبدية يف ىذا اجملاؿوتوزيع الرسائل ال يشجع على 
. اػبدمة الربيدية السوقية واؼبرحبة اليت تسعى اؼبؤسسة 2يعد منخفضا مقارنة بالبلداف اجملاورة والبلداف األخرى

فيها ىي خدمة الربيد السريع الوطٍت والدوِف، حيث تعمل على إنشاء شبكة خاصة الستدراؾ اؼبنافسة اؼبتنامية 
من الوكاالت لتوزيع الوثائق والطرود اؼبستعجلة يف اعبزائر واػبارج. ىذه اػبدمة اليت فتح القانوف فيها اجملاؿ 

 للمنافسة تشهد إقباال قويا من اؼبتعاملُت األجانب.

 30اتصاالت اعبزائر"، ال تعترب مؤسسة كثيفة رأساؼباؿ، فهي تشغل على عكس " -مؤسسة بريد اعبزائر 
مليار دينار  18من ؾبموع التكاليف، فقد بلغت  ائةباؼب 80ألف عامل تقريبا، وسبثل تكلفة اؼبورد البشري حواِف 

امل االعتماد الكثيف على العامل البشري ىو عمليار دينار.  23فيما بلغ ؾبموع تكاليف التشغيل  2010يف 
 آخر من عوامل تذبذب جودة اػبدمة.

حاليا اؼبؤسسة تقدـ لتقريب اػبدمة من اؼبواطن، تعمل اؼبؤسسة على توسيع قاعدة اؼبكاتب الربيدية. 
مكتب  مائةمكتب بريدي، وىو عدد يف ازدياد من سنة ألخرى، إذ يتم افتتاح ما ال يقل عن  3500خدماهتا يف 

مكتب، حسب تصريح مدير اؼبؤسسة  5000إُف  2020ؼبكاتب يف اجديد سنويا، مع التخطيط لكي يصل عدد 
. إُف جانب ىذا االستثمار الذي تستفيد اؼبؤسسة فيو من دعم الدولة 3لئلذاعة الثالثة اعبزائرية 2012  أفريليف

فبوؿ كليا من قبل الدولة، حيث يتوقع أف يصل عدد  ،للمرفق العاـ، أطلقت اؼبؤسسة مشروعا للمكاتب اؼبتنقلة
. اؼبؤسسة تعمل أيضا على ربويل بطاقات السحب 2014ئة مكتب سنة اىذه اؼبكاتب الشاحنات إُف م

اإللكًتونية إُف بطاقات دفع بنكية، الستخدامها يف تسديد الفواتَت والدفع يف اؼبؤسسات العمومية الكبَتة اليت 
: سونلغاز، نفطاؿ، اعبزائرية للمياه واتصاالت اعبزائر، وأيضا يف مكاتب (TPE)اإللكًتونية ستزود دبطارؼ الدفع 

 الربيد لتخليص فواتَت الكهرباء واؽباتف وغَتىا.   

                                                                    
1
 Ministry of Post, Information and Telecommunication Technology, Retrieved Jan. 1-2013, from 

http://www.mptic.dz 

2
 Retrieved Feb.3-2013, from http://www.algerie360.com/algerie,  

3
 http://www.algerie360.com/algerie, Ibid. 

http://www.mptic.dz/fr/?Indicateurs-TIC,1046


 فصل سبهيدي

22 

 

 جودة الخدمة في "بريد الجزائر"وتحديات جهود  .5-2-3

لربيدي حصلت عدد من اؼبؤسسات العربية الربيدية على شهادة اعبودة، حيث حصلت مؤسسة ا
1على الشهادة الدولية للجودة اؼبتكاملة للجودة اؼبعياريةالسعودي 

 ISO 9001:2008  وحصل بريد اؼبغرب على ،
حرصت عند تأسيسها على ربسُت اػبدمة،  مؤسسة بريد اعبزائر. 2شهادة اعبودة "الذىبية" من إرباد الربيد العاؼبي

بحث، بأف أنشأت ؽبا أقساما يف ـبتلف مستويات اؽبيكل وأعطت يف ىيكلها التنظيمي مركزا مهما للجودة وال
التنظيمي، إبتداء من اإلدارة العليا إُف الوحدات الوالئية. يف اؼبيداف، تركزت جهود اؼبؤسسة بداية يف استخداـ 

من تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ لتحسُت عملية اػبدمة وتسهيل وصوؿ اؼبستخدـ إليها، مستفيدة يف ذلك 
 من الدولة.خي سسبويل 

من أكرب العمليات اليت قامت هبا اؼبؤسسة يف ىذا اجملاؿ، تعميم ربط كل اؼبكاتب الربيدية بشبكة الربط 
اغبد رفع للحساب الربيدي اعباري، وتصوير مباذج اإلمضاءات لتكوين قاعدة بيانات مربوطة باؼبكاتب من أجل 

اؼبؤسسة عدة خدمات جديدة باستخداـ تكنولوجيا . كما أطلقت )على النظر( األقصى اؼبسموح للسحب
ولوجيات اإلعبلـ إطار استخداـ تكنيف وبطاقة الدفع والربيد اؽبجُت.  عبلـ واالتصاؿ، مثل بطاقة السحباإل

شبكة اؼبوزعات اآللية وطورت ىذه اػبدمة باستحداث الشبابيك اآللية، كما سعت اؼبؤسسة و  واالتصاؿ أيضا
من أجل ربسُت اػبدمة وربسُت التحكم يف  ات اؼبوصولة بشبكة اإلعبلـ األِفددة اػبدماستحدثت الشبابيك متع

 تسيَت اؼبكاتب. 

َتة وسائل نقل الربيد لديها ظوذبديد حبتجديد مكاتب الربيد "بريد اعبزائر" قامت من جهة أخرى، 
إُف  100بريدية دبا يعادؿ  فتح مكاتبمن مساعدة اغبكومة يف أيضا وذبديد خطة نقل الربيد. تستفيد اؼبؤسسة 

ذلك أدخلت اؼبؤسسة تعديبلت على ىيكلها التنظيمي نفسو باذباه تقليص سلم إُف جانب  ،مكتب سنويا 250
 . 3لتحقيق فعالية أكرب القيادة

يف ؾباؿ تقريب اػبدمة من اؼبواطن، مت توسيع شبكة الربط للحساب الربيدي اعباري لتشمل اؼبكاتب 
الصغَتة، كما مت إنشاء خدمات جديدة، باستخداـ ىذه التكنولوجيات خاصة اؼبالية منها. اؼبؤسسة عملت أيضا 

الضغط على العاملُت يف مكاتب (، لتخفيف GABوالشبابيك اآللية ) (DAB)على وتوسيع شبكة اؼبوزعات اآللية 
الربيد وتقريب اػبدمة للمستخدـ. من جهود ربسُت اعبودة أيضا ذبديد وتطوير ـبطط نقل وتوزيع الربيد بالتعاوف 

ذبهيز اؼبؤسسة بوسائل نقل جديدة. اؼبؤسسة تعمل أيضا على تابعة للربيد الفرنسي، و  (Sofrpost)خربة مع شركة 
                                                                    

1
Retrieved: March. 25-2013, from http://www.alriyadh.com/2010/01/30/article494110.html (Saudi electronic 

journal) 
2
Retrieved : March 25-2013, from http://www.hespress.com/economie (Morocco electronic journal) 

جامعة بسكرة واؼبخرب الدوِف  ،اؼبعرفة، نوفمرب ، اؼبلتقى الدوِف حوؿ اقتصاد"بريد اعبزائر"(، معوقات ربديث خدمات 5003) ،بوعبداهلل صاٌف3
Magtech. 

http://www.alriyadh.com/2010/01/30/article494110.html
http://www.hespress.com/economie
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خاصة اؼبكاتب الصغَتة، بالتعاوف مع الوزارة الوصية ورؤساء البلديات. اؼبؤسسة  إنشاء مكاتب جديدة كل سنة،
توفَت نظاـ آِف لتسيَت االنتظار يف اؼبكاتب عملت أيضا على إعادة تأىيل وربسُت مظهر اؼبكاتب القديبة، و 

 . الرئيسية

راكز للفرز حديثة، اإلصبلحات اؼبدرجة يف اػبدمات الربيدية، من توفَت وسائل نقل جديدة وإنشاء م
تظهر أحيانا ببل فعالية حُت ننظر إُف التغطية الضعيفة لؤلحياء السكنية بسعاة الربيد، وصناديق الرسائل، وإُف 

 اآلجاؿ الفعلية لوصوؿ الربيد ونسبة الربيد الذي ال يصل إُف وجهتو. 

، مثل االنقطاع 1رغم كل ىذه اإلصبلحات، مازاؿ الزبائن يشهدوف اختبلالت مستمرة يف اػبدمات
يف كثَت من يصل االكتضاض . وتعطل اؼبوزعات اآللية للنقود، وعدـ توفر السيولةاإلعبلـ األِف اؼبتكرر لشبكة 

ىذه االختبلالت تثَت التساؤؿ أحيانا  .صعبة داخل اؼبكاتب وخارجها ظروؼإُف حدود غَت مقبولة، ويف اؼبرات 
جة إُف متابعة منهجية للجودة مبنية على قياس دقيق، يقيم اعبهود، ووبدد ربز اغباعن قباعة االسًتاتيجية اؼبتبعة وت

غَت كافية مقارنة  اعبهود اؼببذولةالسبب قد يعود إُف أف  يات، ويضع اليد على مواطن وأسباب اػبلل.سئولاؼب
يدي بتطور الطلب على اػبدمة، الذي تضاعف عدة مرات يف بعض اػبدمات األساسية مثل خدمة اغبساب الرب 

وصناديق التوفَت واالحتياط، ويبكن أف تكوف اإلدارة العليا قد أخطأت األولويات الصحيحة، وىذا ما يبينو 
 التقييم. 

التقييم الدوري للنشاط وؼبؤشرات اعبودة، مثل نسبة تأخر الربيد ونسبة الربيد اؼبرجع، ىو من األنشطة 
يأيت من خارجها، من اؼبستخدـ نفسو. للقياس والتقييم  اليومية يف اؼبؤسسة؛ لكن اؼبؤسسة حباجة أيضا لتقييم

اػبارجي الذي يأيت من اؼبستخدـ مصداقية خاصة، غَت تلك اليت تأيت من موظفي اؼبؤسسة. ىذا النوع من التقييم 
 يبارس أيضا يف اؼبؤسسة يف أشكاؿ متعددة، مثل الرسائل اليت تصل من اؼبواطنُت إُف اإلدارة يف ـبتلف اؼبستويات،

تشتكي من قضايا ؿبددة أو تبلغ عن ذباوزات ؿبددة؛ أو أيضا السجبلت اؼبفتوحة للمواطنُت لتسجيل 
مبلحظاهتم؛ أو ما تنقلو الصحافة. مؤسسة بريد اعبزائر تقـو أيضا بدراسات الستطبلع آراء الزبائن على اؼبستوى 

 الوطٍت واحمللي.

 البحث وخصوصية أىمية. 6
ئة على البي (RATER)يساىم ىذا البحث يف تسليط الضوء على مسألة عمومية األبعاد اػبمسة الشهَتة 

توجد أي دراسة سابقة حبثت ىذا  ال ناعلى حد علم. والبلداف النامية عمومايف اعبزائر االقتصادية والثقافية 
تسمح بتعميمية وموثوقية ، وىي طريقة عاتطريقة الدراسة متعددة القطااستخدمنا ، . يف حبثنااؼبوضوع يف اعبزائر
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كشف عن أبعاد مشًتكة بينها ومن مث التمهيد أيضا أف تدراسة عدة قطاعات يبكن . ل إليهاصأكرب للنتائج اؼبتو 
  لدراسة السمات اؼبشًتكة يف طريقة تقييم الزبوف اعبزائري للخدمة.

 قطاع الربيد يف اعبزائر، وىذا جانب آخر أيضا على بناء أداة عملية خاصة لقياس جودة اػبدمة يفنا عمل
 .يف قطاع الربيد يقوي قيمة البحث وتفرده، فلم يعثر الباحث على أي دراسة جزائرية سابقة تصدت ؽبذا اؼبوضوع

ميزة ىذا البحث تكمن أيضا يف مقاربتو الشمولية للقياس الذايت واؼبوضوعي معا، على خبلؼ الدراسات 
  -أولويات  - اليت اعتمدت يف ىذا البحث )ؿبدداتللتحسُت  األربعريقة اػبطوات السابقة اليت عرضناىا. ط

ليس يف قطاع الربيد فقط وإمبا  ،أف تتخذ كمنهجية فرعية يف قياس اعبودة تصلحتقدير التحسُت اؼبتوقع(  -فرص 
للتحسُت يف منهجية ميزة ىذه اؼبقاربة عن عجلة ديبنج وكذلك اػبطوات اػبمسة  يف أي دراسة عن جودة اػبدمة.

 .، بينما زبتص مقاربتنا بالقياسداث التحسُتموجهة إلح ىذه اؼبنهجياتأف ىذه ، (DMAIC)الكبرافات الستة ا

 أىمية الموضوع. 7
أصبح منذ سنوات عديدة من أكثر اؼبواضيع دراسة وعناية من قبل الباحثُت قياس جودة اػبدمة 

هو أكرب ، فأنبية كبَتة بسبب أنبية قطاع اػبدمات يف االقتصادوع ىذا اؼبوضيكتسي ، ويف اعبزائر 1واؼبسَتين
ىذا يف مؤسسة بريد اعبزائر  . ربتل)الثآف يف اعبزائر بعد قطاع البناء( القطاعات اؼبشغلة وأقواىا مسانبة يف النمو

للمؤسسات يقدـ خدمات أساسية يسَت أكرب سيولة مالية يف الببلد و كمرفق عمومي   مكانة مركزيةقطاع ال
 ؼبختلف فئات اجملتمع. و 

 ،اعبودة ىي من أكثر ما وبدد قرار الشراء ثبت أفلو أنبية خاصة، فقد  مفهـولخدمة اؼبدركة لودة اعب
اغبصة و  ، التكلفة، الرحبيةائن، والء الزبائن، السلوؾ الشرائيوىي تؤثر على أىم اؼبؤشرات ألي مؤسسة: رضا الزب

مبوذج هبعلو يف صلب أي التسويقية شبكة من اؼبفاىيم ىذه الاؼبدركة يف مركز اعبودة مفهـو السوقية. موقع 
 للدراسات اليت تعٍت هبذه اؼبفاىيم اجملاورة. - اولو جانبي - اموضوعوبالتاِف  متكامل لفهم سلوؾ اؼبستهلك

ة العوامل قياس اعبودة يبكن استغبلؽبا باستخداـ األدوات اإلحصائية من أجل معرف يفالبيانات اجملمعة 
ومعاَف للفروع الناجحة أو  اَف للزبوف الراضي أو غَت الراضيوربديد مع ؼبؤثرة على تقييم الزبائن للخدمةالديبغرافية ا

خدمات اؼبؤسسة أو الفاشلة يف اغبصوؿ على تقييم عاؿ ػبدماهتا من قبل زبائنها. ىذا التحليل يبكن أف يشمل 
 بعينها أو ؾبموعات معينة من اػبدمات. 

اختبار مبلئمة األبعاد الكبلسيكية للبيئة احمللية ىو من أحدث اؼبواضيع، فقد بدأ يظهر أف استَتاد 
مقاييس جاىزة الستخدامها يف بيئة ـبتلفة اقتصاديا وثقافيا أمر ؿبفوؼ باؼبخاطر. يف السنوات األخَتة بدأت 
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يظهر أف االختبلؼ و  ي اىتماـ الباحثُتمسألة تأثَت اختبلؼ الثقافات على االستجابة ؼبقاييس اعبودة تسًتع
يف دراسة مقارنة على الصُت، كوريا اعبنوبية والياباف، على سبيل اؼبثاؿ، موجود حىت بُت بلداف من نفس الثقافة. 

 تنتمي إُف نفس الثقافة الكنفوشيةتوصل الباحثوف إُف تأكيد ىذه الفرضية رغم أف البلداف الثبلثة 
1. 

ربط القياس اؼبوضوعي بقياس اعبودة اؼبدركة لو أنبية بالغة يف صياغة اسًتاتيجية ربسُت اعبودة حبسب 
أولويات صحيحة، تركز على األبعاد األكثر تأثَتا على اعبودة اؼبدركة. ذلك أنو من الصعب العمل على ربسُت 

 ات جودة اػبدمة حبسب أنبيتها النسبية. اعبودة يف صبيع أبعادىا دفعة واحدة ومن غَت الناجع عدـ ترتيب ؿبدد

 البحثوميدان . أسباب اختيار موضوع 8
 الوقت من أبرز التحديات اليت يواجهها اجملتمع عبزائري يفكوف يقد الرداءة ومكافحة تثبيت اعبودة 

 نااختيار فثقافة اإلتقاف والبحث عن األحسن ىي أحد أىم الركائز يف أي هنضة.  ؛اغباِف، بل من مدة طويلة
يف الذي بدأناه  سار العلمي السابقاؼباستمرارية ألسباب شخصية مرتبطة بوضوع وميداف البحث يأيت أيضا ؼب

حيث ، أيضا استمرارا للمسار اؼبهٍتاليت كانت عن القياس اؼبوضوعي عبودة اػبدمة الربيدية، و رسالة اؼباجستَت 
 قسم اعبودة. كرئيس لاف  لعدة سنوات جزء منها ك مؤسسة بريد اعبزائريف  تعمل

 البحثمجال حدود  .9
القياس الذايت للخدمة: كيفية ربطو بالسياؽ احمللي وبالقياس اؼبوضوعي. يهدؼ ىذا البحث لدراسة 

لسياؽ ها لتمبلئممن حيث  (RATER)للجودة اؼبدركة للخدمة اختبار احملددات اػبمس الكبلسيكية عمليا، مت أوال 
مسألة  نايف اؼبرحلة األخَتة من البحث درسخاص باػبدمة يف "بريد اعبزائر".  تطوير مقياسقمنا بومن مث  اعبزائري

 . ربط القياس الذايت والقياس اؼبوضوعي من خبلؿ تطبيق خطوات ؿبددة على اػبدمة الربيدية

ؿ السياؽ اعبزائري عامة من خبلاؿ البحث يعٌت بالدرجة األوُف باػبدمة الربيدية ولكنو يطرؽ أيضا ؾب
. الفندقة، اؼبكتبات اعبامعية وخدمة اغبالة اؼبيدانيةالدراسات اؼبيدانية اليت سبت يف ثبلث قطاعات خدمية أخرى: 

يبقى التساؤؿ عن يعطي نتائج البحث تعميمية أكرب على اػبدمات اؼبوجهة للجمهور، لكن تنوع ىذه القطاعات 
 عا.مشرو  ؼبختلف القطاعات اػبدميةأربع قطاعات  مدى سبثيل

رغم أف التنوع الكبَت يف خدمات مؤسسة بريد اعبزائر يربر دراسة خدمات بعينها، فإننا استهدفنا بفقرات 
وبدراسة ظاىرة االنتظار عمـو اػبدمات اؼبقدمة وإف َف نفصل يف كل منها على حدة. ينطبق ىذا أيضا  االستبياف

 . اليت قمنا هبا يف القطاعات األخرىيدانية اؼب اتدراسال على
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ذبمع بُت اختبار األبعاد اؼبعروفة استخدمنا يف حبثنا حملددات جودة اػبدمة يف السياؽ اعبزائري منهجية 
، فالعديد من الدراسات ذبمع بُت أبعاد  ليست نادرة االستخداـالطريقة واستكشاؼ أبعاد جديدة. ىذه 

االستفادة من شبار البحوث  عبمعها بُت، وىي طريقة مرغوبة من قبل الباحث كبلسيكية وأخرى مستحدثة
قد تنتقد من طريقة ولكنها  ة أو القطاع أو اػبدمة اؼبستهدفة،السابقة واالجتهاد إلبداع أبعاد خاصة باؼبؤسس

 اؽبدؼ التأكيدي واالستكشايف يف مقياس واحد. حيث مزاوجتها بُت 

لى اػبدمة الربيدية ويف جانب ع س اؼبوضوعيايف ؾباؿ ربط القياس الذايت بالقي اقتصرت الدراسة اؼبيدانية
ىذا يعٍت أف خدمات أخرى مثل . داخل اؼبكاتب الربيدية الرئيسية االنتظار ظروؼؿبدد ىو اعبانب اؼبتعلق دبدة و 

، وكذلك اعبوانب األخرى يف اػبدمة ع على الرصيد َف تشملها الدراسةاػبدمات عرب االنًتنت واؽباتف كاالطبل
 جوانب من اعبودة الوظيفية مثل اؼبظهر واغبفاوة بالزبوف.  بعضعبة الشكاوى و أي اعبودة التقنية، جودة معا

ة يف مستوى التنمية نطبس واليات من الشرؽ اعبزائري، وىي واليات متبايمشل النطاؽ اعبغرايف للبحث 
ويف الكثافة السكانية واؼبساحة واؼبناخ. اؼبقصود هبذا التنوع اغبصوؿ عل تعميمية أكرب لنتائج البحث لكننا َف 

من كل عبمع البيانات هندؼ للمقارنة بُت الواليات من حيث مستوى اعبودة ألف حجم العينة والنطاؽ الزمٍت 
قد أوضحنا يف كل و  النطاؽ الزمٍت العاـ توزع على سنوات البحث ها.والية ال يكفي لتمثيل مستوى اعبودة في

 يف موضعها من البحث. دراسة ميدانية حدودىا الزمنية

 يف مكاتب الربيدطارؼ اؼبتعطبلت شبكة اتصاؿ  رصدكانت يف اليت صادفتنا  أكثر صعوبات البحث 
ألف اؼبؤسسة ال ذبمعها مباشرة من وثوقة منات بيا كبصل علىَف قسنطينة و سيلة اؼب بوالية ُترغم تربصُت ميدانيو 

ىذه ذبمع من اؼبكاتب بطريقة و  لتعطبلهتا اتواليمن ال يةإحصائيات تقدير باغبواسيب اليت تسَت االتصاؿ وتكتفي 
 موثوقة.تقريبية ال تليب حاجة البحث إُف معلومات دقيقة و 
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 .تمهيد1
زبص اؼبنتج النهائي وكيفية منع  ؿبدودةنظرة  من ؛كبَتة  تنقبلعرب مراحل تطوره فكر اعبودة عرؼ 

إُف فلسفة مراقبة العمليات االنتاجية نفسها ؼبنع األخطاء إُف الوحدات غَت اؼبطابقة من الوصوؿ إُف الزبوف، إُف 
مع الًتكيز ، ؿبطات تطور فكر اعبودةيف ىذا الفصل نعرض نبذة عن . عماؿيف األمنهجية شاملة لئلدارة وفلسفة 

 على االذباىات اغبديثة اليت برزت يف هناية القرف اؼباضي ومطلع القرف اغباِف. 

األمريكية واليابانية، األوُف ألهنا سبثل اػبلفية اليت ولدت أساسيتُت؛ ذبربتُت تربز  فكر وفبارسة اعبودةيف 
 منهجية عند نتوقف أيضا  .لذي عرفت بواؼبيدآف االثانية للنجاح و  فيها أفكار أعبلـ اعبودة واإلدارة اغبديثة

 باعتبارىا أحدث منهجية أثبتت قباحها.االكبرافات الستة 

يف ل نفصاعبودة الذاتية للخدمة، مث  قياسلاألساس اؼبفاىيمي عبودة اػبدمة و  يف مرحلة ثانية نعرض
والبدائل اؼبتوفرة. يف عرضنا لقياسها الكبلسيكية النماذج والطرؽ العملية النتقادات والتحفظات اليت وردت على ا

تأثَت العامل الثقايف وىي اىتماـ الباحثُت يف الفًتة األخَتة  من حيزاؽبذا اؼببحث سوؼ نطرؽ مسألة مهمة أخذت 
األخَت نتطرؽ لقياس يف ة تلك النماذج الكبلسيكية للسياؽ االقتصادي والثقايف لبلداننا. وما يعنيو بالنسبة ؼببلئم

 اعبودة اؼبوضوعية للخدمة باستخداـ نظرية صفوؼ االنتظار.

  



 وطرؽ قياسها يف القطاع اػبدمي ودة اعبالفصل الثآف:    
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 الجودةوممارسة تطور فار نظرة على . 2
بُت الصلة ظهر يذلك ف ؛حوصلة فكر اعبودةعند اؼبدخل التارىبي  الكتابستخدـ غالبا ما يلسبب وجيو 

 .عموما باالذباه السائد يف الفكر اإلداريو  العاـالسياؽ و  اتباؼبمارس األفكار ويربطاؼبختلفة ارات تيال

على درجات عالية من  تشهد هامنلنا الصروح اليت بقيت ف ،نفسها تاريخ اعبودة ىو تاريخ اغبضارات
أعداد كبَتة من التحكم يف ، ما كاف يبكن لوالىا على قدر كبَت من التعقيدإدارية ظم نعلى و  والتحكماإلتقاف 

 غَت أننا نكتفي بنبذة عن التاريخ اغبديث نسبيا.تنظيما وذبنيدا وسبوينا.  عاملةالقوة ال

. 1منتجاتو جودةعلى هو من يقـو بالرقابة ف ،اغبريفاسم ستمد من ي  اؼبنتج ضماف جودة  لفًتة طويلة ظل
 وف هبازموإجراءات ؿبددة للعمل يلت اطرقؽبم ضع تربا و اغبرفيُت يف أ اتاربادكانت   يف القرف الثالث عشر ميبلدي

يف هناية القرف التاسع عشر، الثورة الصناعية  مع قدـوخبتم يظهر مصدرىا. تدمغ كانت الوحدات عالية اعبودة و 
تنامي  2بدأت عملية التحكم يف اعبودة تنفصل عن العملية االنتاجية، وبذلك ربوؿ اغبريف إُف عامل يف اؼبعمل

ىذا التحوؿ كاف أساس التطور السريع الذي عرفتو الصناعة والرقابة  انفصاؿ اؼبلكية عن العملية االنتاجية اؼبباشرة.
 على اعبودة معها خبلؿ القرف العشرين. 

 المدرسة الاالسياية في. الجودة 2-1

 تايلوريف الواليات اؼبتحدة مع حركة التنظيم العلمي للعمل لعرؼ تطورا كبَتا  رقابة على اؼبنتجاتالنظاـ 
(Frederick Winston Taylor, 1856–1915) . من خبلؿ دراسة بشكل عاـ زيادة الفعالية ىذه اغبركة كاف ىدؼ

. فكرة دراسة حركة العامل وقياسو زمنيا وتقسيمو إُف حركات متكررة لزيادة الفعالية وجدت وتقسيمو وقياس العمل
جعل من تقسيم  تايلور، لكن   (James Watt, Charles Babbage)لدى مهندسُت بريطانيُت وأمريكيُت  تايلورقبل 

عن  وأف أي عامل يبكنث يؤكد ، حيالعمل والتخصص علما قائما بذاتو، كما جاء يف كتابو "مبادئ علم اإلدارة"
  .3طريق التخصص أف هبيد عملو إذا مت انتقاؤه للمنصب بطريقة علمية، ومت تدريبو التدريب البلـز

فعالية ادة العامل على السواء، األوؿ بزيرب العمل و مصلحة  تايلورالتقسيم العلمي للعمل ىبدـ حسب 
ة أداف الكثَتوف نظريرغم ذلك  .ائةباؼب 100وحىت باؼبائة  30بزيادة األجر ب  وأوصى، جراألوالثآف بزيادة العمل 
تطبيقات  1911تستعبد العامل لآللة ولرب العمل، وأداف ؾبلس الشيوخ يف الواليات اؼبتحدة سنة بأهنا  تايلور

                                                                    
 .24، عماف، األردف، ص (، إدارة اعبودة الشاملة، دار اليازوري5005الطائي رعد عبد اهلل وقدادة عيسى، ) 1

2 
Boyer Luc et Equilbey Noël (2003). Organisation : théorie et application, Edition d'organisation, Paris, France. 

42-46. 
3
 Boyer Luc et Equibey Noël (2003). Ibid. 
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 ،وفرنسا خاصة أورباؿ إُف انتقاستمر باال تايلورفكر لكن  .إُف منع القياس الزمٍت غبركة العماؿاألمر ووصل  تايلور
 . 1، كما استخدـ يف اغبربُت العاؼبيتُت يف اؼبعامل اغبربيةولقي استخدامو التشجيع

، رغم أف فكرة بساط اإلنتاجو  (Ford)فورد دوف ذكر اؼبدرسة الكبلسيكية يف اإلدارة ال يبكن اغبديث عن 
يف  (Ford T)سيارتو وبالتاِف زبفيض التكلفة دبا يسمح جبعل  زيادة إنتاجية العاملفورد بالدرجة األوُف ىو قصد 

بدال من اجتماع ؾبموعة من العماؿ على تركيب السيارة، استلهم فورد من مسلخ يف  متناوؿ الطبقة اؼبتوسطة.
قة لطري، فمكنتو ىذه التقليل الوقت واعبهد شيكاغو فكرة تثبيت مواقع أدوات العمل والعاملُت ونقل اؼبنتج بينهم

اؼ بعدا ، غَت أنو أضتايلورامتدادا ألفكار كانت  أفكار فوردرة إُف النصف تقريبا. امن زبفيض زمن إنتاج السي
إنتاجو بأعداد كبَتة من أجل زبفيض تكلفة الوحدة، ويف الوقت نفسو رفع أجور جديدا ىو تنميط اؼبنتج و 

 العاملُت ليتمكنوا من شرائو. 

تأسست وظيفة اعبودة يف اؼبؤسسة للقياـ بالرقابة البعدية على  1920إُف  1900من ىذه اؼبرحلة يف 
عن العملية االنتاجية واستقلت مراقبة اعبودة ، لتفتيشتقريبا مرادفا لكانت عبودة يف ىذه اغبقبة  ا. اؼبنتجات اعباىزة

لفرز اؼبنتجات حبثا ماسة إذ كانت اغباجة ، 2إُف مشرفُت متخصصُت تالبحتة )العاملُت واؼبشرفُت عليهم(، وأوكل
 . 3عن الوحدات اليت ال يرغب اؼبصنع أف تصل إُف اؼبستهلك

 بة اإلحصائية للجودةاقر . ال2-2

، وكاف ؽبا 1926يف  ة اإلحصائية للجودةباؼببادئ األولية للمراق   (Walter A. Shewhart)شيوارتأدخل 
األمريكية   (Westrn Union)واسًتف يونُت شركةولدت الفكرة يف األثر الكبَت يف فكر وفبارسة اعبودة بعد ذلك. 

ؿبطة كهربائية جديدة، بنت ، ىذه الشركة (Bell)اليت كانت الفرع الصناعي لشركة بيل اليت كاف يعمل هبا شيورت و 
واجهة األمر، زادت الشركة من عدد اؼبراقبُت، ؼباألعطاؿ يف القطع اؼبكونة ؽبا. كثرة لكن تشغيلها َف ينجح بسبب  

دراسة رت على فكرة االنتقاؿ من او ذلك أكد شيجهة ؼبوا. ار عددىم أكرب من عدد العاملُت اؼبنتجُتحىت ص
، وىي الفكرة اليت ة اإلنتاجية نفسها لتقليص التالفـ األساليب اإلحصائية لدراسة العملياالتالف إُف استخد

أيضا أداة أخرى شيوارت ينسب ل. (Statistical Quality Control) أصبحت أساس الرقابة اإلحصائية على اعبودة
، أصدر توصية باستخداـ طريقة لكشف أسباب التالف، وىي اؼبعروفة (Hawthorne)في شركة أخرى مهمة، ف

 الذي كاف لو األثر الكبَت على أدبيات مراقبة اعبودة.  (Shewhart Chart) 4اآلف دبخطط شيوارت

                                                                    
1
 Boyer et al. (2003). Op. cit. p. 45. 

 .51اعبودة الشاملة ومتطلبات اإليزو، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بَتوت. ص  (، إدارة5002علوف قاسم نايف، ) 2
3
 Fisher N. I. and Nair V. N. (2009). Quality management and quality practice: Perspectives on their history and 

their future. Appl. Stochastic Models Bus. Ind. Wiley InterScience, 25, 1–28. Retrieved Jan. 16-2009 from 

http://www.interscience.wiley.com,. 
4
 Fisher N. I. and Nair V. N. (2009). ibid. 
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 .Joseph M)، واؼبهندس جوراف  (W. Edward Deming)نج وتلميذيو الفيزيائي دايبي أدى عمل شيوارت

Juran)  حكومة الواليات اؼبتحدة اؼبساعدة يف ضبط إُف أف تطلب منها لشركة اليت كانو فيها ليف نظاـ اعبودة
 اىتماـة، تركز عل الصناعة أكثر كفاءيف سعيهم عب اندلعت اغبرب العاؼبية الثانية. ااعبودة يف اؼبعامل اغبربية عندم

تفتيش اؼبخرجات لكشف بالعملية اإلنتاجية نفسها بدؿ االكتفاء ، أي على نتاجخط االىؤالء الثبلثة على 
 الوحدات غَت اؼبطابقة. 

مثل العينات وعينات القبوؿ  ،منهج الرقابة اإلحصائية على اعبودة مكن باستخداـ أساليب إحصائية
يف النصف الثآف من  .للمنتجات تغاء عن الفحص الشاملمن ربقيق وفورات مهمة باالس، "رتاـبطط شيو "و

على يد أرموند فيجنباـو  (Total Quality Control)ات ظهر مصطلح الرقابة الشاملة على اعبودة ياػبمسين
(Armand Feigenbaum)  د يف ىذا اؼبنهج على الوقاية من األخطاء أك. فيجنباـو 1956يف إحدى مقاالتو عاـ

ضرورة أف تبٌت اعبودة يف مرحلة التصميم، وعلى االىتماـ باؼبوردين والنظر إُف العملية  ىوعلبدؿ تصحيحها، 
اليت نادى هبا يف مطلع الستينات ظهرت فكرة حلقات اعبودة اإلنتاجية كنظاـ متكامل يبدأ بالعميل وينتهي بو. 

(Kaoro Ishikawa)إيشيكاوا يف الياباف  كاورو  1962يف 
1 .  

 اليابانية . التجربة2-3

قصة اعبودة يف ىو  ،اغبديث عن فكر اعبودة يف القرف العشرين وبيل إُف فصل خاص يستوقف اؼبتأمل
نص عقد استسبلـ الياباف لقوات اغبلفاء يف هناية اغبرب العاؼبية الثانية على مساعدة الواليات اؼبتحدة  .الياباف

نقبل عن قصة بدأ اعبودة يف الياباف  2يسرد فيشر ونَت تفكيك تسلح الببلد مع إعادة بناء اقتصاده. يفالياباف 
 اؼبلهمة. تجربة ، وعنهما نلخص ىذه ال(Sarasohn)ساراسوف ىومر ،رائدىا

بإيعاز ، 1946يف  ،من الواليات اؼبتحدة إُف الياباف ،يابآفانتقل ساراسوف، وىو مهندس إلكًتونيات  
القائد األعلى لقوات اغبلفاء. كاف اؽبدؼ إنشاء  ،(Douglas MacArthur)اعبنراؿ األمريكي دوقلس ماؾ آرثر من 

لبلتصاالت  يف البداية ىيئة أنشأحددهتا القيادة العسكرية للحلفاء، فيف الياباف بشروط مدنية صناعة اتصاالت 
أنشأ  1948يف . (Ishikawa)بقيادة إيشيكاوا  (JUSE)للعلماء والفنيُت اليابانيُت  ؼبدنية، وبعدىا مباشرة أنشأ اربادا

االتصاالت مؤسبر  (Protzman)أنشأ ساراسوف وبروتزماف  1949يف و  ،لدراسة الرقابة اإلحصائية للجودةاالرباد عبنة 
وعكفا على تأليف مرجع  ىف فندؽ يف أوزاكا،شهر لباستطبلع حاجات الشركات، ومن مث أقاما  ءاوبداؼبدنية، 

الشؤوف  قسمرغم معارضة  ؤسبرعن مبادئ اإلدارة الصناعية. يف نفس السنة أمر اعبنراؿ آرثر بانطبلؽ أعماؿ اؼب
شرؼ على ـبتلف أوجو االقتصاد والصناعة يف يكاف   الذي (Economic Scientific Section)االقتصادية العلمية 

                                                                    
 .30(، مرجع سابق، ص 5005الطائي رعد عبد اهلل وقدادة عيسى، ) 1
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 Fisher N. I. and Nair V. N. (2009). Op. cit. 
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هبعل وبفز إنتاجية صناعتهم دبا  قدخلفية أف تعليم اليابانيُت اإلدارة اغبديثة  الياباف. معارضة ىذه اؽبيئة كاف على
حبضور  ؤسبرعلى الشركات األمريكية فيما بعد أف يكوف ؽبا موضع قدـ يف الياباف. إنطلقت أشغاؿ اؼبمن الصعب 

أياـ يف  ةساعات يوميا ألربع 4رؤساء اؼبؤسسات الكربى وحدىم بدوف السماح بالنيابة. كانت اغبصص 
َف يكن  ،أسابيع يةاألسبوع، ويف هناية كل يـو كاف يطلب من اغبضور إقباز واجبات منزلية. استمرت الدراسة شبان

 12ىناؾ امتحاف يف هناية الدراسة، ولكن اؼبشاركُت أخربوا أهنم سيقيموف على أساس نتائج مؤسساهتم بعد 
بالتطبيق أيضا على أف مادة التكوين هبب أف تعٌت  - (JUSE)بعكس تيار يف  –كاف ساراسوف مصرا شهرا.  

يف اغبرب فقط لتفوقها يف الواليات اؼبتحدة العملي للتقنيات اإلحصائية واألساليب اإلدارية، ففي رأيو َف تنتصر 
ابة لرقأنشأ ساراسوف وزميلو ـبرب ا 1949يف ستباقا الذباه اعبودة الشاملة. اىذه الرؤية . يعترب البعض الرياضيات

مع رؤساء الشركات الكربى، مع زيارات لدايببنج متكررة ابتداء من  ؤسبر، واستمر عمل اؼبعلى اؼبنتجات اإللكًتونية
جوراف نشر  1951يف و يابآف،  5100بعد ذلك من قبل اليابانيُت أنفسهم ألكثر من  ؤسبرمادة اؼبدرست . 1950

تقل . جوراف انبعد ذلك ، وروج لو ديبينج يف الياباف (Quality Control Handbook)عن التحكم يف اعبودة  وكتاب
وأبدع ت اعبودة منها خاصة خارطة شيوارت، بعد ذلك شاع استخداـ أدوا، و 1954ىو نفسو إُف الياباف يف 
اعبودة يف السبعينيات، وزادت حصتهم من  روادا يفأصبح اليابانيوف يف مطلع الستينات. اليابانيوف حلقات اعبودة 

كاف الرد يف الواليات اؼبتحدة طاغيا، فح تفوؽ الصناعة اليابانية ات أصبييف الثمانينة، و األوربياؽ األمريكية و األسو 
 دبحاوالت لتقليد األساليب اليابانية أحيانا وبإبداع أساليب جديدة أكثر مشولية أحيانا أخرى. بشكل خاص 

علم من يتل ءربياكالو  شعور اؽبزيبة واإلحباطيتغلب على  اؾبتمعىذه التجربة يظهر تفاصيل التعمق يف 
متعلم إُف أستاذ من ، و عظمىقوة اقتصادية إُف بعد اغبرب حوؿ من بلد يعتمد على اؼبساعدات عدو األمس ويت
، اؼبواظبة التواضع و . 1وملهم لآلخرين اليت أظهرىا رؤساء اؼبؤسسات اليابانية للجلوس والتعلم الوقت البلـز

ليس فقط للكوادر ، التغيَتيف عملية أوال التكوين واالعتماد على  2العالية أين ما وجدت استخداـ الكفاءاتو 
من العبلمات  ، كانت عبلمات فارقة يف ىذه التجربة.الوسطى واؼبهندسُت ولكن لرؤساء اؼبؤسسات أنفسهم

عربة أخرى تستلهم من . يف قيادة جهود اعبودة فنيُت اليابانيُتدور ارباد العلماء والالفارقة يف ىذه التجربة أيضا 
والسلوكات التجربة اليابانية، وىي عدـ السعي فقط وراء العلـو اجملردة، وضرورة الًتكيز على التطبيقات اؼبيدانية 

  والعادات الصحيحة.

زيبة قد وصل كاف قبل اؽب  ياباففالعن واقع بلداننا، أوجو االختبلؼ من اؼبهم إدراؾ التجربة اليابانية يف 
يعٍت أف األسس اؼبعرفية وىذا إُف درجة عالية من التقدـ اغبضاري والتكنولوجي مكنتو من بناء أسطوؿ حبري كبَت، 

 والثقافية يف اجملتمع كانت موجودة وجاىزة لتؤدي دورىا يف إعادة بعث الببلد. 

                                                                    
 برناؾبا عن التجربة اليابانية بعنواف: إذا استطاع الياباف ؼباذا ال نستطيع؟ 0650يف األمريكية  CBSعرضت قناة  1
  إستلهم اليابانيوف من ذبارب أروبية أيضا، وكانت ىناؾ زيارات من اليابانيُت ؼبؤسسات أروبية عرفت بتحقيق جودة عالية. 2
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  . الجودة الشاملة2-4

، فبعد عشريات من االزدىار السهل من الثمانينات بتداءا يةالغربمكانا مركزيا يف اؼبؤسسة أخذت اعبودة 
انتهت فًتة . جاءت السبعينيات بأزمة الطاقة وانكفاء الطلباليت تلت اغبرب العاؼبية الثانية، خبلؿ العشريات 
سوؽ العرض، حيث اعبودة ىي ، وبرز قباح اؼبؤسساتاستمرار و  تسهلفرة الطلب حيث و "الثبلثُت الذىبية"

من جهة أخرى آتت جهود اعبودة يف الياباف شبارىا، وغزت اؼبنتجات اليابانية، خاصة . لقرار الشراءاحملفز 
السيارات واؼبنتجات اإللكًتونية، األسواؽ األوربية واألمريكية، واكتشف اؼبستهلك الغريب فيها موثوقيتها. يف ىذه 

 .دواتاألنهجيات و من اؼبة دعدلذلك ؾبموعة متالكتاب وجد أو  ،تزايد االىتماـ باعبودةالظروؼ 

بعد التحكم يف اإلدارة وبرزت اغباجة إُف أفكار جديدة. ىزت ثقة اؼبسَتين يف طرقهم الثمانينات أزمة 
ومنهجية  (Just-In-Time manufacturing)التصنيع يف الوقت إذف أفكار أخرى: اإلحصائي يف العمليات، جاءت 

توفَت حلوؿ التقٍت العملي، فقد رغب دعاهتا يف  عليها اعبانب بعض ىذه اؼبنهجيات غلب. (Kaizen)كايزف 
عملية سهلة ؼبؤسسات تسعى وراء حلوؿ سريعة. يف النصف الثآف من الثمانينيات بدأ يظهر يف الواليات اؼبتحدة 

ظهرت كتابات تدعو للعودة إُف األصل؛ اإلنساف، سسة. أف اعبودة حباجة إُف منهجية شاملة لكل أنشطة اؼبؤ 
بالتميز" لتوما بيًتز ونانسي "الشغف لقائد، العامل والزبوف. أفضل كتاب يلخص ىذه النزعة قد يكوف  كتاب ا

بيعت منو طبس مبليُت نسخة وترجم يظهر قباح ىذا الكتاب مدى تقبل األفكار اليت تضمنها، فقد  .1أوسنت
خصها عنواف أحد فصوؿ الكتاب: "اعبودة لغة. الرسالة األساسية لكتاب توما ونانسي يف ؾباؿ اعبودة يل 15إُف 

إف َف يتوفر الشغف  اليت طورت يف فكر اعبودة ال تكفيأف كل األدوات الكاتباف يؤكد و  ،تقنية"ؾبرد ليست 
بات واضحا ضرورة اؼبزاوجة تنامى إذف الشعور بأنبية البعد اإلنسآف يف اإلدارة و . 2اإلنسآف دبا ىو متقن وصبيل

ة واؼبدرسة اإلنسانية واالجتماعية؛ اؼبنظمة ىي نظاـ ولكن على عكس اؼبدرسة العلمية، ال بُت اؼبدرسة العلمي
لنظاـ، وإمبا يشارؾ ويساىم فيو، ففي تصميم وإنشاء النظم واؽبياكل يتعُت ويتبلءـ مع االفرد يفًتض أف ىبضع 

تحفيز اؼببادرة لديهم، فاؼبنظمة ىي أخذ اىتمامات العاملُت بعُت االعتبار، وترؾ ؾباؿ ؼبشاركتهم يف صنع القرار ل
 .3نظاـ للتفاعل الثقايف وليس فقط سلسلة من اؼبهاـ والقواعد والقوانُت

كل أنشطة أيضا مشولية  و الشمولية للجودة عنت إذف تضافر اعبميع: إدارة وموظفُت وأعواف، فلسفة ال
ىو أداء كل شيء يف الوقت  اؽبدؼ .يعاؼبؤسسة منذ ربديد حاجات الزبوف وتصميم اؼبنتج إُف خدمات ما بعد الب

                                                                    
1
 Thomas Peters J. and Austin K. Nancy, (1985). La Passion de l'excellence, traduction: Dominique Dill, 

InterEdition, Paris. 
2
 Thomas P. J. and Austin K. N., (1985). ibid. p. 124. 

3 
Draghici Mihai and Petcu Andreea Jenica, (2010). TQM and Six Sigma – the Role and Impact on Service 

Organization, The Romanian Economic Journal, 36(6), 123 – 136. 
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وبالشكل الصحيح من البداية، أي ذبنب األخطاء وعدـ اؼبطابقة، ذبنب العمل اؼبكرر والعمل الذي ال يضيف 
 :1قيمة؛ ومن جهة أخرى التحسُت اؼبستمر للوضع اغباِف من أجل

 إرضاء الزبوف جبعل اؼبنتجات أو اػبدمات تليب حاجاتو،  -

 بتمكينها من تطوير وتلبية توقعات اؼبسانبُت والشركاء. إرضاء اؼبؤسسة -

اؼبكونات األساسية للجودة الشاملة زبتلف من كاتب آلخر، لكن ىناؾ شبو اتفاؽ عاـ على ؾبموعة من 
إدارة دور القيادة، زبطيط اعبودة، اإلدارة باغبقائق والبيانات، التحسُت اؼبستمر، دور اؼببادئ: التوجو بالزبوف، 

العمل يف فرؽ واالتصاؿ، التعلم، إدارة العمليات، التنسيق مع اؼبوردين والتدريب و  إشراؾ اعبميعبد البشرية اؼبوار 
  .2والوعي بالشؤوف االجتماعية والبيئية

بدأت اغبكومات الغربية تعمل على تشجيع وتنظيم توجو اؼبؤسسات كبو اعبودة  الدوؿ،على مستوى 
إدارة ريقاف، وربت إشراؼ وزير ذبارتو بالدريج ظل  األمريكية مثبل يفواعبودة الشاملة، فعملت اغبكومة 

(Malcolm Baldrige) على ضبلة وطنية ظبيت باظبو ودارت حوؿ ؾبموعة كبَتة من القواعد اليت هتدؼ إلشراؾ كل ،
للمؤسسة. إلتزاـ العاملُت باؼبؤسسة. قبل ىذا كانت جهود اعبودة موجهة دبختصُت كثَتا ما ذباىلتهم اإلدارة العليا 

معايَت بالدريج كاف يفضي إُف شهادة، وللحصوؿ عليها كاف على اؼبؤسسة تقدٔف طلب مفصل مدعم حبزمة من 
الوثائق قبل أف وبضر ـبتصُت من الربنامج للتحقق من أقواؿ اؼبؤسسة. يف هناية الثمانينات استلمت ثبلث 

ق ىذه اعبائزة بعد ذلك ألسباب عدة؛ بعض . خفت بري3مؤسسات ىذه اعبائزة من يد الرئيس األمريكي
اؼبؤسسات اليت رأت يف اغبصوؿ على اعبائزة غاية يف حد ذاهتا حرصت على ذبهيز الوثائق أكثر من حرصها على 

ت قد برزت اعبودة نفسها، وعادت للعادات القديبة بعد اغبصوؿ على اعبائزة، لكن فكرة مشولية اعبودة كان
   ة.للوجود كاسًتتيجية جديد

اؼبتقدـ اىتماـ اغبكومات باعبودة ىو أيضا اىتماـ مقدـ خدمة بأدائو؛ العديد من اغبكومات من العاَف 
ازبذت أىداؼ متعددة: ربسُت اػبدمة  .4يف األداء اغبكومي واػبدمة العمومية أطلقت ضببلت للجودةوالنامي 

يف  ؿباربة الفساد ...و العمومية، ربسُت االتصاؿ مع اؼبواطن، زبفيض البَتوقراطية، زيادة فعالية األجهزة اغبكومية 
أطلقت الكويت ويف العاَف العريب ، "2020 ظبي "اسًتاتيجيةالعاَف اإلسبلمي برزت التجربة اؼباليزية بربنامج طموح 

                                                                    
1
 Boyer Luc et Equilbey Noêl (2003). Op. cit. p. 297. 

2
Tari J. J. (2005). Components of successful total quality management, in Draghici Mihai and Petcu Andreea 

Jenica, (2010). Op. cit. 
3
 Eckes George (2006). Objectif Six Sigma, Révolution dans la qualité, traduit de l'anglais par Michel Le Séac'h, 

Village Mondial, Pearson Education, Paris. p. 20. 
والتية؛ يف بريطانيا، أطلقت ضبلة لتحسُت اػبدمة برنامج كليننت وقور يف الواليات اؼبتحدة لتحديث فلسفة اإلدارة اغبكومية بإدخاؿ فكر اؼبقامن ذلك  4

 روف". العمومية يف الشرطة، الصحة والتعليم، يف سنغفورة أطلقت ضبلة شاملة لتحسُت اػبدمة العمومية ظبيت "اػبدمة العمومية للقرف الواحد وعش
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وكاف من أبرز ما تضمنو من إجراءات إنشاء  ،لتحسُت اػبدمة يف الوكاالت العمومية  1995اؾبا منذ مثبل برن
 .1للمعلومات يف كل مدينة لتحسُت التواصل مع اؼبواطنُت وؿباربة البَتوقراطية كزمرا 

ذا الفكر بدأت نقلة كبَتة يف فكر اعبودة تنم مرة أخرى عن نضج ىتها هنايفًتة الثمانينات وخاصة يف يف 
واستقبللو عن األسس اليت وضعها البناة األوائل شيوارت وديبنج وجوراف. سبثلت ىذه النقلة يف صدور معايَت 

 تزايد االىتماـ هبذه اؼبعايَت يف كل العاَف. و  موحدة عن اؼبنظمة العاؼبية للمعايَت إلدارة نظم اعبودة يف اؼبؤسسات

 ضمان الجودة واإليزو. 2-5

2الدولية للمعايَت  أنشئت اؼبنظمة
(ISO)  مث لقرف الستئناؼ حركة اؼبعَتة اليت بدأت مع مطلع ا 1949يف

أصدرت اؼبنظمة منذ مطلع اػبمسينات مئات اؼبعايَت التقنية يف االتصاالت توقفت خبلؿ اغبرب العاؼبية. 
، يف وقت زادت فيو عامةيَت للجودة بصفة اوضع معإُف أف تقرر األمن وغَتىا، فكانت معايَت خاصة، والصناعة و 

 التجارة الدولية اغباجة إُف معايَت موحدة يف ىذا اجملاؿ. 

شبكة واسعة من الشركات متعددة يف  وذبسدت فًتة تنامت فيها العوؼبةهناية القرف اؼباضي كانت 
من كاف البد ، فركات أف تضمن جودة منتجات فروعهاأرادت ىذه الش. اعبنسيات يف ؾباؿ اإلنتاج والتوزيع

ىذا التعامل مع موردين قادرين على توفَت اؼبواد اؼبطلوبة بانتظاـ  تطلبضماف جودة اؼبدخبلت وانتظامها، و 
تفتيش اؼبواد قبل نبع ىذا اغبرص على جودة اؼبدخبلت من التكلفة الكبَتة ل اعبودة يف كل مرة.وبذات 

إرجاع اؼبواد والطلبيات غَت اؼبوافقة للمعايَت  ومن ثقل اؼبراسبلت واإلجراءات اإلدارية اليت يتطلبهااستخدامها، 
من خبلؿ الوحدات كبَت تسرب اؼبواد غَت اؼبوافقة للعملية اإلنتاجية يف ىدر   ، يتسببمن جهة أخرىاؼبطلوبة. 

تكاليف  نتجتىذه الوحدات إُف اؼبستهلك  اؼبنتجة غَت اؼبوافقة، وتكلفة إضافية للتفتيش البعدي، وإذا وصلت
  صورة اؼبؤسسة.تز قد هتأخرى و 

ة وداعبعمليات مراجعة دورية لنظاـ  منكاف ال بد  يها،موردللوثوؽ جبودة ما تستلمو اؼبؤسسة من 
. سبيز ىذا النظاـ لضماف اعبودة بالثقل نفسهايعتمد على منظومة معايَت تقبلها أو زبتارىا اؼبؤسسة لديهم، نظاـ 

أحيانا أف يليب أكثر من نظاـ جودة واحد إذا كاف يورد ألكثر الواحد الشديد، فقد تطلب أف يكوف على اؼبورد 
تكلفة عالية لعمليات اؼبرجعة. يف ىذه الظروؼ ظهرت اغباجة لتوحيد على ذلك رتب ت و ،من مؤسسة واحدة

 معايَت اؼبراجعة لتخفيف العبء على اؼبؤسسة واؼبورد على حد سواء.  

                                                                    
1 Jakka, Ateeq, A, (2004), Client-Quality Dimensions: Empirical Evidence from the Public Sector of the United 

Arab Emirates, Public Organization Review, 4, 239–257. 
2
International Standards Organisation. 
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إلعداد معايَت يف اإلدارة وضماف اعبودة.  (TC 176)ة تقنية عبن 1976يف  َتيااؼبنظمة الدولية للمعأنشأت 
اختصت باؼبصطلحات اليت  ISO 8402أصدرت النشرية  1986، ويف 1980إنتظم أوؿ لقاء ؽبذه اللجنة يف 

(vocabualry standard) عايَت اؼباجملموعة األوُف من أصدرت  1987يف ، مثISO 90001، واليت تألفت من: 

 ؛ISO 9000معايَت توجيهية اؼبصطلحات و األساسية و اؼبفاىيم  -

تتمايز عن بعضها  ،(ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003)معايَت ؼبتطلبات ضماف اعبودة  ثبلثة -
ال يشمل  ISO 9002ىو اؼبعيار الشامل، معيار  ISO 9001معيار  :البعض من حيث مشوليتها

 ال يشمل أيضا اػبدمات البعدية، الشراء والتحكم يف العمليات.   ISO 9003التصميم، ومعيار
 .ISO 9004معيار توجيهي إلدارة اعبودة  -

 .2008، وأخَتا يف 2000، يف 1994يف ؼبزيد من الفعالية والكفاءة ىذه اجملموعة صححت 

 :2شبانية مبادئ لنظاـ اعبودة ISO 9001نشرة تعتمد 

تفهم اغباجات اغبالية واؼبستقبلية للزبوف وأف ترضي رغباتو التوجو بالزبوف: على اؼبنظمة اف  -
 وتتفوؽ على توقعاتو.

القيادة: على القيادة العليا وضع الغايات والتوجهات للمنظمة، و خلق مناخ يشجع على التزاـ  -
 والبراط العاملُت بأىداؼ اؼبنظمة.

غبقيقي ألي منظمة، والتزامهم اإلشراؾ الفعاؿ للعاملُت: األفراد على كل اؼبستويات ىم األساس ا -
 يسمح بوضع كفاءاهتم يف فائدة اؼبنظمة.  

استخداـ مدخل العمليات: يبكن ربقيق النتائج اؼبرغوبة بكفاءة أكرب عندما يستخدـ مدخل  -
 العمليات يف النظر إُف األنشطة.   

لية وكفاءة اؼبنظمة اإلدارة دبدخل النظم: تعيُت وفهم وإدارة العمليات اؼبرتبطة كنظاـ يسهم يف فعا -
 يف سعيها لتحقيق أىدافها.

 التحسُت اؼبستمر: التحسُت اؼبستمر لؤلداء هبب أف يكوف دوما ىدؼ اؼبنظمة. -
   .ازباذ القرارات بناءا على البيانات واغبقائق -
يد فرص خلق ز العبلقات ذات الفائدة اؼبتبادلة: وجود عبلقات مرحبة لكل من اؼبورد واؼبؤسسة ي -

 قبل الطرفُت.القيمة من 

                                                                    
1
Juran M. Joseph and Goodfrey A. Blanton (1999). Juran’s Quality Handbook , 5

th
 edition, McGraw-Hill, USA. 

P. 11.1. 
2
Abdellali Bouzid (2010). Normes ISO 9001, ou ligne directrices EQUA pour l’enseignement supérieur, Actes 

du colloque international sur les enjeux de l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur, 20 et 21 Nov. 

Consortium des Universités de l’Est, Université de Skikda. Algérie. 
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ئليزو وكسب شهاداهتا شكل اعبودة ل بنظاـاالىتماـ ىذه اؼببادئ ىي تقريبا مبادئ إدارة اعبودة الشاملة. 
حركة ال يزاؿ زطبها زاخرا، وىو يعرب عن حاجة حقيقية لكسب ثقة الزبوف والتحقق من قدرة اؼبورد على توفَت 

ستخداـ معايَت موحدة ظبح بتخفيف تكاليف اغبصوؿ . اصفات اؼبوضوعة واآلجاؿ احملددةالطلبيات حسب اؼبوا
. اليـو ينشأ اىتماـ متصاعد جبوانب 1من أجل اغبصوؿ على ىذه الضمانة اؼبصادقة على نظم ضماف اعبودةعلى 

السوؽ اؼبفتوحة، ىناؾ حاجة متزايدة ؼبعرفة مكونات اؼبنتج ومصدره، ظل  أمنية وصحية وبيئية يف اؼبنتجات، ويف
 اغباجة لضماف تسجيل كل ذلك.وبالتاِف 

 الجودةفار . أعالم 2-6

 .موبعض إسهاماهتنذكر فيما يلي أبرزىم ، أعبلـ كانت ؽبم إسهامات فارقةيف فكر اعبودة برز 

 شيوارت نقل االىتماـ من عبودة.الرقابة اإلحصائية على اتارىبيا يف طليعة كتاب وفيجنباـو  يأيت شيوارت
. فكرة شيوارت ىي البحث االنتاجيةإُف االىتماـ بالعمليات  ،تالفةالوحدات اؼبنتجات لعزؿ العلى الرقابة البعدية 

، ولتحقيق ذلك استخدـ ما أسباب التباينعن أسباب التلف واػبلل يف العمليات اإلنتاجية من خبلؿ ربليل 
لعمليات: التغاير ذي اؼبصدر بُت نوعُت من التغاير أو التباين يف اشيوارت ميز يعرؼ اليـو  "دبخطط شيوارت". 

يبكن أف يعترب "طبيعيا" يف أي عملية، والتغاير الذي يأيت من مصادر أو أسباب اير أصيل العشوائي، وىو تغ
الرقابة "يف كتابو حوؿ  1931أفكار شيوارت صبعها يف  الذي يتعُت كشفو دبخطط الرقابة. وخاصة، وى

 . 2"اؼبنتجات اؼبصنعةاالقتصادية عبودة 

. حصل فاهبنباـو على الدكتوراه من (Armand V. Feigenbaum)كبار كتاب اعبودة أيضا فيجنباـو من  
من الواليات اؼبتحدة، وكانت لو إسهامات منذ مطلع القرف العشرين يف ؾباؿ الرقابة على اعبودة. يف  MITمعهد 
على ضرورة إشراؾ اعبميع يف فيجنباـو أكد . مبادئ، تطبيقات وإدارة" :الرقابة على اعبودة"نشر كتابو  1951

يف إحدى مقاالتو عاـ  (Total Quality Control)وإليو يعود مصطلح الرقابة الشاملة على اعبودة ربسُت اعبودة، 
فيجنباـو أكد  .عملية من ثبلث خطوات: قيادة اعبودة، تكنولوجيا اعبودة والتزاـ اؼبنظمةفيجنباـو اقًتح  .1956

ى الوقاية من األخطاء بدؿ تصحيحها، وعلى ضرورة أف تبٌت اعبودة يف مرحلة التصميم، وعلى يف ىذا اؼبنهج عل
 االىتماـ باؼبوردين والنظر إُف العملية اإلنتاجية كنظاـ متكامل يبدأ بالعميل وينتهي بو. 

لو على من بُت كتاب وخرباء اعبودة، يعترب األمريكي ديبينج األكثر تأثَتا وشهرة. عمل ديبنج بعد حصو 
، مث عمل مع مكتب اإلحصاء (Western Electric) الدكتوراه يف الفيزياء الرياضية مع شيوارت يف شركة إلكًتونيات

                                                                    
ؼبورد كاف على اؼبموف أف يقبل دبنظومة معايَت خاصة بكل زبوف ودبراجعات تراقب تطبيقو. توحيد اؼبعايَت ظبح بالقضاء على ىذه التعددية بُت ا 1

 وزبائنو.
2
Economic Control of Quality of Manufactured Product. 
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لتدريس الطرؽ اإلحصائية لرؤساء اؼبؤسسات اليابانية. ديبنج طور   اػبمسينات وزارة الزراعة، قبل أف يدعى يفيف
ساليب اإلحصائية إُف فلسفة للجودة يف اؼبؤسسة. تبنت مع الوقت خطابو من تعليم استخداـ األدوات واأل

الشركات اليابانية أفكار ديبنج بقوة إُف أف اعترب شبو بطل يف الببلد كلها، وأسست جائزة للجودة باظبو، كانت 
 ىي أعلى وساـ للجودة تتنافس عليو اؼبؤسسات اليابانية. 

، إختصرىا أحد تبلمذتو (Out of the Crisis) "األزمةاػبروج من "فلسفة ديبنج اليت ضمنها كتابو الشهَت 
يف أربع عشرة مقولة تتمحور حوؿ التحسُت اؼبستمر لنظاـ االنتاج، الرقابة على العمليات وليس اإلنتاج، ربمل 

فكرة ديبنج كانت ية عن اعبودة، تدريب العاملُت، وتشجيعهم على التعلم والتطور واإلبداع. سئولاإلدارة العليا اؼب
أف الزبوف ىو اغبلقة األىم يف سلسلة اإلنتاج، وأكد أف ربسُت اعبودة يعتمد أكثر على الفلسفة واغبكمة منو على 

من أىم اإلسهامات اليت تنسب إُف ية. تايلور القواعد والتعليمات اؼبكتوبة اؼبعتادة يف النظرية الكبلسيكية الاألرقاـ و 
اليت تعود يف اغبقيقة إُف و  (PDCA: Plan-Do-Check-Act)، ما يطلق عليو "عجلة ديبنج"، لكثرة ما تكلم عنها ديبنج

ىي عبارة عن حلقة من خطوات التحسُت. على مستوى عملية إنتاجية معينة، يبكن النظر إُف شيوارت، و 
 خطوات ديبنج على أهنا:

 ،أو التغيَت، ربديد طرؽ القياس، ربديد شروط التجربة للتجربة باستخداـ البياناتالتخطيط  :التخطيط -
 ،وتسجيل النتائجعلى مستوى صغَت التنفيذ: تنفيذ التجربة أو التغيَت  -
 ،التحقق: ربليل النتائج وتقييم ما يبكن تعلمو منها -
 التصرؼ: بإطبلؽ التغيَت اؼبطلوب أو إعادة العملية من جديد. -

 :1زبص وظائف اإلدارة نفسها  مأعتصبح ػبطوات عجلة ديبنج مفاىيم  ،على مستوى اؼبؤسسة ككل

 التخطيط ىو ربديد السياسة واألىداؼ، تسطَت برنامج العمل، ربديد طرؽ الرقابة، -
 التنفيذ ىو التكوين والتنفيذ، -
 التقييم وربديد أسباب اػبلل،  توفَت الدعم للعملية، التأكد من النتائج،التحقق ىو  -
 . بدائلالتفكَت يف يف  ذبنب العودة إُف الوراء أوو  عملالتحسُت دبا يشملو من تسطَت قواعد التصرؼ ىو  -

اإللكًتونيك مع شيوارت وديبنج يف يف هندس . عمل ىذا اؼبجورافمن أكثر الكتاب تأثَتا يف فكر اعبودة 
الياباف. من بُت أعمالو كتابو ودة يف الرقابة اإلحصائية على اعببديبنج لتعليم  (1954)، والتحق فيما بعد يلشركة ب

باإلضافة إُف ، الياباف الذي لقي رواجا خاصا يف (Quality Control Handbook, 1951)وؿ الرقابة على اعبودة ح

                                                                    
1 Boyer Luc et Equilbey Noël (2003). Op. cit. p. 303. 
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، (fitness for use)معهد جوراف لبلستشارة والتدريب يف اعبودة. جوراف عرؼ اعبودة بأهنا اؼببلئمة لبلستخداـ 
 . 1طيط اعبودة، مراقبة اعبودة وربسُت اعبودةزب :واقًتح تطوير طريقة عامة للتفكَت يف اعبودة عرب مثلث

يف عملية التخطيط ربضر اؼبؤسسة لتحقيق أىدافها، حيث يتم ربديد الزبائن الداخليُت واػبارجيُت 
أما التحسُت فيهدؼ إُف رفع  بة اإلحصائية على العمليات كأداة،أساسا اؼبراقيقصد هبا د حاجاهتم. اؼبراقبة يوربد

كل أنشطة اؼبؤسسة على  إدارة اعبودة  تعميمجوراف على وجوب أكد ى. أداء اؼبؤسسة إُف مستويات أعل
(CWQM: Campany-Wide Quality Management) على أنبية ربديد حاجات الزبوف وتعيُت أىداؼ يف ؾباؿ ، و

 .2ألىداؼاعبودة وتعيُت مؤشرات تسمح بقياس مدى ربقيق تلك ا

، الذي نادى (Kaoro Ishikawa)حلقات اعبودة على يد إيشيكاوا يف الياباف يف مطلع الستينات ظهرت 
 ,Quality is free) "اعبودة ؾبانا" :كتب كروزيب كتابا مشهورا يف اعبودة ىويف هناية السبعينات  ، و 19623هبا يف 

التالف "، ومقولة فعل الشيء بشكل صحيح من البداية"ومقولة "إ ،، ومن أفكاره الرئيسية ؿباربة التالف(1979
 (Philip Crosby and Richard Schonberger)كروزيب وشونربجر أبرز  . يف التسعينات (zero defects) "الصفري

يف  وحيث اعترب كل فاعل يف اؼبؤسسة كزبوف لو متطلبات ،العبلقة بُت الزبوف واؼبورد يف كل مراحل العملية اإلنتاجية
اؿ اعبودة واألداء. ىذه الفكرة أصبحت أساس طريقة التنظيم القائمة على الزبائن واؼبوردين الداخليُت، وإعادة ؾب

تنظيم العمليات. تسيَت اعبودة أصبح يهتم بتقليص االكبراؼ اؼبعياري يف خصائص اؼبنتجات وربسُت 
 . 4متوسطاهتا

 ةاالنحرافات الستمنهجية االتجاه الحديث للجودة: . 3
 نظرية اغبديثة للمعاينةال الثبلثيناتبتطور علم وتطبيق اإلحصاء، فحُت برزت يف ارتبط فكر اعبودة 

يف أوال استخدمت ىذه األدوات  .التفتيش الكليعن ل يبدكيف مراقبة اعبودة  استخدمت  اختبارات الفروضو 
يف الياباف مث يف الواليات  ؛إُف الصناعةها اؼبعامل اغبربية لضبط اعبودة والرقابة على العمليات، مث انتقل استخدام

اغبسابات اليت تتطلبها األدوات اإلحصائية . يف الثمانينات سهلت ثورة اإلعبلـ اآلِف اؼبتحدة وباقي الدوؿ اؼبصنعة
حباط من عمومية منهجية يف ىذا الوقت شعر البعض باإل .فاصبحت وسيلة متاحة للمسَت واحمللل االقتصادي

االنضباط ب منهجية للجودة تتسمفرعت عنها عدـ تقديبها لطرؽ عملية واضحة، فكاف أف تاعبودة الشاملة و 
جانب التكلفة والربح يف عملية ثقافة اؼبؤسسة و ، دوف إغفاؿ ئيةاإلحصااألدوات و على البيانات االعتماد و  والدقة

 .ةىذه اؼبنهجية ىي االكبرافات الست التحسُت.

                                                                    
1 Juran M. Joseph and Goodfrey A. Blanton (1999). Op. cit. 
2
Boyer Luc et Equilbey Noël (2003). Ibid. p. 295. 

 .30(، مرجع سابق، ص 5005الطائي رعد عبد اهلل وقدادة عيسى، ) 3
4
Boyer Luc et Equilbey Noël (2003). ibid. p. 296. 
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دبفهـو  (Mikel Harry)اىتم مهندس يف شركة موتوروال األمريكية حُت يف منتصف الثمانينات بدأ األمر 
تغاير العمليات الذي طوره ديبنج، والذي يقاس باالكبراؼ اؼبعياري. أراد ىذا اؼبهندس الذي كاف لو تكوين أيضا 

بعد أف يف اإلحصاء، أف يدفع مؤسستو الستخداـ ىذا اؼبفهـو كأداة لتحسُت األداء. تطور عمل ىذا اؼبهندس 
وحصل على دعمو لتعميم ربليل التغاير يف كل ما تفعلو  (Bob Galvin)لفت عملو اؼبدير العاـ بوب قالفن 

اؼبؤسسة من أجل التحسُت اؼبستمر. قباح ىذه اؼبنهجية والتغيَت الذي أحدثتو يف مؤسسة موتوروال جلب يف 
بعد يصبح لسيجنل، سوٓف وجنراؿ إلكًتؾ،  بضع مؤسسات كربى مثل موتوروال، أاليدمنتصف التسعينات اىتماـ 

كما انتقل من   ات على اختبلؼ أحجامها ونشاطاهتا؛منهجية متبعة من قبل العديد من اؼبؤسسسنوات قليلة 
فبيزات . 1ربا ومن مث إُف بقية العاَف، ومن القطاع اإلنتاجي إُف القطاع اػبدمي واغبكوميو الواليات اؼبتحدة إُف أ

  فيما يلي. ااب قباحها نعرضهوأسبىذه اؼبنهجية 

 ةاالنحرافات الست. مميزات منهجية 3-1

على أهنا زبلف منهجية اعبودة الشاملة، وىو ما ينفيو االكبرافات الستة  ينظر أحيانا إُف منهجية 
 اؼبختصوف، حىت وإف كاف ظاىرا أف االىتماـ باعبودة الشاملة َف يعد كما كاف يف الثمانينات والتسعينات، خاصة

يبكن اعتبارىا أداة أو أسلوبا يدخل ضمن اعبودة االكبرافات الستة  اليات اؼبتحدة. الواقع أف منهجيةيف الو 
 الشاملة وىبدمها.

 كمنهجية للجودة تتسم ب:االكبرافات الستة   

نهجيات األخرى للجودة اليت ال تظهر أثرىا على مالية ورحبية اؼبؤسسة على خبلؼ اؼبالبراقماتية: 
على طريقة اؼبشاريع ذات التكلفة والعائد اؼبقدرين مسبقا. يؤكد االكبرافات الستة  بشكل واضح، تعتمد منهجية 

كبرافات اال ليس ربقيق مستوىاالكبرافات الستة  ، أف ىدؼ ةاالكبرافات الستمؤسسي أكاديبية ىاري وشرودر 
وإمبا ربسُت الرحبية. يف منهجيات اعبودة الشاملة واإليزو، يبقى األثر على مالية ورحبية اؼبؤسسة من اعبودة الستة 

 غَت مرأي ألنو غَت ؿبسوب بشكل مباشر، وىذا ما جعلها تفقد بعض اىتماـ اإلدارة العليا.

حيث تعتمد ىذه اؼبنهجية بالتدريج لستة االكبرافات ا تطبيق منهجيةالعمل على  يبكن :والتدرج المرونة
 معينة مع وقت وميزانية وموارد ؿبددة. كذلك تتسم منهجية  ستهدؼ عملياتمنفصلة ت عير اعلى تسيَت مش

، والذي يبكن أف وبدد اؼبعرب عنو بعدد االكبرافات اؼبعيارية باؼبرونة من حيث اؽبدؼ اؼبطلوباالكبرافات الستة 
. كما يبكن إطبلؽ عدة مشاريع معا أو على فًتات حبيث يكوف ىناؾ توازي يف ظروؼحبسب اإلمكانيات وال

 أوقات معينة بُت اؼبشاريع. من جهة أخرى ال يشًتط أف يكوف القائمُت على ىذه اؼبشاريع كلهم متفرغُت ؽبا.

                                                                    
1
 Eckes George (2006). Op. cit. p. 22. 
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 من خبلؿ اؼبشاريع، ويعتمد يف إعدادىا وتنفيذىا علىاالكبرافات الستة  تعمل منهجية  االنضباط:
بناء القرارات ما أمكن على  يتماالكبرافات الستة  ففي ثقافة  ،البيانات والتحليل باستخداـ األدوات اإلحصائية

 األرقاـ والبيانات، وااللتزاـ باؼبنهجية واألىداؼ اليت سطرت.

 بقوة على األدوات اإلحصائيةاالكبرافات الستة  : تعتمد منهجية إستخدام األدوات اإلحصائية
االكبرافات  مشاريع للمشرفُت على  امناسب ايقتضي تكوينىذه األدوات  رةلتسخَتىا ػبدمة مشاريع اعبودة. كث

ومستوى البراطو فيها. القياس ىو  ،مستواه يف ىـر اإلشراؼ أو التسيَت اؼبباشر على اؼبشاريع كل حبسبالستة  
 ولكن أيضا للمردود اؼباِف لكل مشروع.    ةتهدفمفهـو أساسي يف ىذه اؼبنهجية ليس فقط ؼبؤشرات العمليات اؼبس

يليب اػبصائص واؼبعايَت ال كل ما و تعتمد على ؿباربة التالف  كثقافة للجودةاالنحرافات الستة   
هتدؼ أيضا االكبرافات الستة  اؼبطلوبة، وؿباربة الضائع، أي كل تكلفة ال تضيف قيمة للمنتج أو اػبدمة. ثقافة 

  يف األداء ويف العمليات.غاير إُف ؿباربة الت

 االنحرافات الستة  . مراحل إدارة العمليات في منهجية 3-2

(George Eckes)يشرح جورج أكس 
مكونُت؛ مكوف إسًتاتيجي ومكوف االكبرافات الستة  أف ؼبنهجية  1

 BPM: Business Process)متعلق بتحسُت العمليات. اؼبكوف االسًتاتيجي لبلكبرافات الستة متعلق بإدارة العمليات 

Management)كس إُف شباف يقسمها أاالكبرافات الستة  قـو بعملية تثبيت ىيكلية ؼبنهجية، فعلى اؼبؤسسة أف ت
 مراحل:

 االتفاق على تحديد األىداف االستراتيجية للمؤسسة  - أ

تغلب على مقاومة للالفعلية؛  مشاركتهاوإمبا موافقة اإلدارة العليا تتطلب منهجية االكبرافات الستة ليس 
إلقناع اإلدارة العليا جبدوى التغيَت و . ة العليا منخرطة جديا يف اؼبوضوعيعلم اعبميع أف اإلدار  يتوجب أف التغيَت
 عرب عملية عميقة عبعل اؼبؤسسة أكثر فعالية وكفاءةلكن  ،األىداؼ االسًتاتيجية لئلدارةاالكبرافات الستة زبدـ 

ربقيق نسبة رضا . األىداؼ االسًتاتيجية للمؤسسة يبكن أف تكوف ت ىنا وىناؾوليس بطريقة سطحية عرب إجراءا
 . مكتوبة أو ؿبددة يف عقد تسيَتمعينة للزبائن أو للعاملُت أو تكوف أىدافا مالية أو إنتاجية... وقد تكوف 

 خلق عمليات عامة، عمليات فرعية وعمليات إسناد - ب

 تغيَت النظرة إُفيؤكد أكس على ضرورة حوؿ ربسُت العمليات تتمحور االكبرافات الستة منهجية ألف 
 عُت اعتماد نظرة تركز على الزبوفأنشطة اإلدارة. بدال من النظرة العمودية اليت تعتمد على فكرة الوظائف، يت

                                                                    
يئة أحد أعبلـ منهجية االكبرافات الستة، فهو من طبق ىذه اؼبنهجية يف جنراؿ إلكًتؾ وعدد من اؼبؤسسات الكربى األخرى، عُت رئيسا شرفيا ؽب1

 استشارة الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش لؤلعماؿ. 
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والعمليات اليت زبدمو. يقتضي ىذا تصور حركة الزبوف داخل اؼبؤسسة وـبتلف اؼبراحل والعمليات اليت زبدمو. 
العملية الواحدة يبكن أف تقسم إُف عمليات فرعية، والزبوف ليس دائما فردا أو طرفا من خارج اؼبؤسسة، لذلك 

ىي لعمليات اليت تتصل ت، وعملها ىو توفَت وسائل ودعم لبعض العمليات سيكوف ىدفها اؼبباشر داخلي حب
الكوادر على العمليات العامة قد يتطلب االتفاؽ مع  أهنا "عمليات إسناد" أو "إقباز".بالزبوف اػبارجي، أي 

 وقتا، ألنو وبتاج إُف ربررىم من النظرة القديبة، لكن بعد ذلك يسهل ربديد العمليات الفرعية وعمليات اإلسناد.

 تعيين رؤساء للعمليات - ت

رؤساء العمليات ال يشًتط أف يكونوا الرؤساء الوظيفيُت، لكن هبب أف يتمتعوا خبربة بالعمليات اليت 
أو اعبيد لو، كما يتعُت أف تكوف ؽبم كفاءات  سيئشرفوف عليها والسلبيات واإلهبابيات اؼبًتتبة عن األداء الي

عاملُت على العمليات السابقة لالقيادة واإلقناع )لغياب سلطة سلم القيادة( ومعرفة حوؿ تسيَت اؼبشاريع واحًتاـ ل
 والبلحقة لو. 

 لعملياتس فعالية وكفاءة ااألساسية لقيادوات تعيين واختبار األ - ث

، لذلك لزبوفلهم ىو ممؤسسة مؤشراهتا عن أدائها، لكنها كثَتا ما زبطئ بدرجة أو بأخرى ما  تضع كل
 ،يب على تساؤالتو أو احتجاجاتوهبطابق أولويات الزبوف، و ي دبا عادة ما يتعُت إعادة ربديد اؼبؤشرات اؼبعتمدة

ويف الوقت نفسو يبكن ربسينو. اؼبؤشرات يتوجب أف تشمل الفعالية والكفاءة، حبيث تسمح لرئيس العملية معرفة 
مدى ربقيقها غباجات ورغبات الزبوف )فعالية( ومدى ربقيق ذلك بكلفة ومدة مبلئمة مع قيمة مبلئمة للزبوف. 

 غباؿ بالنسبة ؼبدة اػبدمة أو مدة اإلقباز.بعض اؼبؤشرات يبكن أف تقيس الفعالية والكفاءة معا، كما ىو ا

 جمع البيانات الخاصة بالمؤشرات المختارة - ج

ذبميع البيانات اػباصة  االتفاؽ على اؼبؤشرات اػباصة بكل عملية، يكوف على رؤساء العملياتبعد 
يتوجب أيضا  بالطريقة اليت تلتقط اؼبعلومة الصحيحة، وإال أصبحت تكلفة زائدة وىدرا لوقت شبُت.بكل مؤشر، 

مقارنة النتائج دبعايَت أو مرجعيات معينة؛ مدة اػبدمة مثبل هبب أف تقارف بالوقت الذي يعتربه الزبوف مقبوال، وما 
 بعده تأخرا. 

 تحديد معايير اختيار المشاريع - ح

، لذلك من اؼبهم من عمل كوادرىا الوقت الذي يبكن للمؤسسة أف تسخرهاعبودة ؿبدودة وكذلك ميزانية 
ي لك ،ظاىرة النجاح ،اإلقبازسريعة يستحسن أف تكو اؼبشاريع األوُف  ية ترتيب أولويات ؼبشاريع اعبودة.البدامن 
بالعمليات  منهجية اعبودة برمتها. البدءفقد الثقة يف ت   ، ولكي الاؼبعارضُت وهتدئ عملية التغيَت،لسب اؼبؤيدين تك

األضعف أداء يبكن أف وبقق ىذه الغاية. يتعُت أف يتفق فريق اإلدارة العليا على قائمة ؼبعايَت اختيار اؼبشاريع، قد 
لؤلداء ومعيار القابلية للتحسُت، تكوف ىي نفسها األىداؼ االسًتاتيجية للمؤسسة مع إضافة معيار الوضع اغباِف 

 .ضرورية والزمن البلـز لواؼبوارد ال درجة صعوبة التحسُت،أي 
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 تعيين المشاريع تبعا للمعايير الموضوعة - خ

قائمة  ربديدطلب منهم عندما يصل رؤساء العمليات إُف ربديد دقيق ؼبؤشرات أداء عملياهتم، ي
معايَت االختيار اؼبتفق عليها من قبل اإلدارة أوال بالعمليات الفرعية )يف اجتماع مع اإلدارة العليا مثبل(. تكتب 

إُف طبسة مثبل.  1تقييم ألثر كل عملية فرعية على كل من معايَت اختيار اؼبشاريع، من  يعطىالعليا، وبعد ذلك 
اجملموع الناتج من كل صف يصلح أف يكوف مؤشرا على أولوية اؼبشروع )العملية(، وبالتاِف يبكن اختيار عدد من 

بناءا على ذلك. بعد تعيُت اؼبشاريع يطلب من رؤساء العمليات توقع قيم مؤشرات لوحة التحكم اػباصة اؼبشاريع 
يكوف ؾباال، أدناه اؽبدؼ اؼبقبوؿ،  يستحسن أفيوما مثبل. اؽبدؼ من كل مشروع  90بالعملية بعد مدة اؼبشروع، 

دة واعبماعية من شأنو أف وبفز رؤساء العمليات وأعبله اؽبدؼ اؼبثاِف. تعيُت األىداؼ هبذه الطريقة اؼبعلنة واحملد
وىبلق منافسة إهبابية بينهم. اؼبشاريع اؼبتبقية تؤجل إُف فًتة الحقة، ففي النهاية كل اؼبؤسسة معنية بالتحسُت، 

 الكل يف عمليات التحسُت حىت تنطبع ثقافة اعبودة لدى اعبميع.  البراطومن اؼبهم 

 يحقق األىداف االستراتيجية للمؤسسةتسيير العمليات بشال مستمر بما  - د

يوما(. مشاريع اعبودة  90فًتة )مثبل كل بعد  يتم تطبيق معايَت اختيار اؼبشاريع إلطبلؽ مشاريع جديدة 
للعمليات اليت  ةيف كل عملية هبب أف ترمي إُف إحداث تغيَتات دائمة ال مؤقتة. القياس الدوري للمؤشرات احملدد

زاؿ تال  اكن إطبلؽ مشروع على نفس العملية إذا وجد أهنيًتاجع، ويب أداءىا لكي اليسمح دبراقبة مت ربسينها 
 على األىداؼ العملية للمؤسسة. ازاؿ يؤثر ربسينهيتحسُت وال لل ةقابل

 االنحرافات الست. مراحل التحسين في منهجية 3-3

متعلق بطريقة ربسُت العمليات، حيث اتبعت عدة شركات منها االكبرافات الستة  اؼبكوف الثآف ؼبنهجية 
 :1واليت يبكن تفصيلها كما يلي DMAICجنراؿ إلكًتيك اؼبراحل اػبمسة اؼبختصرة عادة بالرمز 

 تكوين فريق التحسُت، ربديد زبائن العملية، حاجاهتم ورغباهتم، زبطيط العملية اؼبراد ربسينها. تحديد:

 الرئيسية للفعالية والكفاءة وترصبتها إُف سيقما.ربديد اؼبؤشرات قياس: 

 تحسُت.المن خبلؿ التحليل يبكن لفريق التحسُت معرفة أسباب اػبلل الذي يتطلب  تحليل:

 تتضمن ىذه اػبطوة كل ما يدخل يف إهباد واختيار وتطبيق اغبلوؿ. إبداع وتحسين:

 .للتأكد من تثبيت واستمرار التحسُت مع الزمن مراقبة وتحام:

                                                                    
1
 Eckes George (2006). Op. cit. 
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 الجودةمفاىيم في الخدمة و . 4
تنوع اػبدمات من حيث كثافة و  ،1نفسو تحديد مفهـو اػبدمةالبدء بجودة اػبدمة من اؼبهم لتعريف 

 وؽبذا اؼبفهـو أربديد مكونات موحدة ال يسهل ... ، أو اؼبظاىر اؼباديةاستخداـ التكنولوجيا أو التدخل البشري
 صياغة تعريف شامل ومتفق عليو. 

 الخدمة . مفهوم 4-1

يركز على تعريف طبيعة نشاط دراسة األدبيات تظهر وجود أكثر من مدخل لتعريف اػبدمة. ىناؾ من 
نشاط " مثبل حسب لوفلوؾ اػبدمة ىي ،. من ىذا اؼبنظور2يف ؿباولة لتمييزىا عن النشاطات األخرىاػبدمات 

، ىبلق القيمة من خبلؿ تأجَت أو استغبلؿ سلع، يد اقتصادي مقدـ من طرؼ آلخر، غالبا دوف انتقاؿ للسلع
األنشطة واؼبنافع  عاملة، كفاءات مهنية، ذبهيزات أو ىياكل، شبكات أو أنظمة، بشكل منفرد أو ؾبتمع. 

 . 3واإلشباع اليت تقدـ للبيع أو تكوف مصاحبة للسلع اؼبادية"

خصائص مثل زىا عن السلع اؼبادية، ربديد خصائص اػبدمة اليت سبيعلى ما يركز أيضا من التعريفات 
"منتجات غَت . من ىذا اؼبنظور، اػبدمة ىي تبلـز عملييت اإلنتاج واالستهبلؾو الفنائية؛ البلملموسية؛ البلمبطية؛ 

من أبرز كتاب ىذا اؼبدخل  .4"ملموسة هتدؼ أساسا إُف إشباع حاجات ورغبات اؼبستهلك وربقق لو منفعة
دمة بأهنا "فعل أو أداء يقدمو طرؼ لطرؼ آخر على أف يكوف بالضرورة غَت عرؼ اػبفيليب كوتلر، الذي ي

 . 5ملموس وال ينتج عنو سبلك، مع كونو قد يرتبط أو ال باستخداـ سلعة مادية"

منطلق ىذا اؼبدخل تسويقي، يبكن من سبييز التسويق اػبدمي عن التسويق الصناعي، لكن اػبصائص اليت 
أوال تتضمن نقبل  ،ؿ مثبل عن ذبارة التجزئة أو اؼبطاعم أهنا خدمات غَت ملموسةيصفها نسبية، فبل يبكن القو 

ما ينقص ىذا التعريف ىو للملكية، كما أف خدمات الرباؾبيات ليست بالضرورة فورية االستهبلؾ أو غَت مبطية.  
 أنو يصعب أف يبٌت عليو فهم حقيقي لطبيعة اػبدمة أو خصائصها.

ىو التعريف بالقائمة، أي بتحديد قائمة األنشطة اػبدمية. ىنا أيضا يصعب إهباد قائمة آخر مدخل 
سبييز النشاطات غَت اػبدمية؛ قائمة النشاطات اػبدمية عن طريق  لذلك ربددجامعة مانعة ألنشطة اػبدمات، 

النشاط االقتصادي  - 1940سنة  - لعاَف األسًتاِف كولن كبلرؾ الذي كاف أوؿ من قسمبالتقسيم الشهَت ل بدء

                                                                    
1
 Woodall Tony (2001). Six Sigma and service quality: Christian Grönroos revisited, Journal of Marketing 

Management, 17, 595-607. 
 .211(، قراءات يف إدارة التسويق، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، ص 5005الصحن ؿبمد فريد، ) 2

3  Lovelock et al. (2008). Marketing des services, 6me édition, Pearson Education, Paris. p. 609. 
 .22، دار اؼبناىج للنشر والتوزيع، عماف، األردف، ص 1طبعة ال(، تسويق اػبدمات وتطبيقاتو، 5003زكي خليل ساعد، ) 4

 (.05)2، عدد (، جودة اػبدمات اؼبصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوؾ، ؾبلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا5002بريش عبد القادر، ) 5
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؛ النشاطات الصناعية (زراعة، بًتوؿ ومناجم)نشاطات اليت تتعلق بإنتاج اؼبواد األولية ال: إُف قطاعات ثبلث
اؼبتعلقة بتحويل اؼبواد األولية إلنتاج سلع موجهة لبلستهبلؾ النهائي أو إلعادة التصنيع؛ والقطاع الثالث يضم كل 

. ىذه األخَتة تقسم بطرؽ ـبتلفة يف قوائم النشاطات اليت من القطاعُت السابقُتتمي إُف أي النشاطات اليت ال تن
 تضعها الدوؿ لتسهيل وتوحيد اؼبعلومة االقتصادية. 

دمات قطاع من اقتصاد بلد فبثل باػبدمات من ـبتلف األنواع، دبا فيها اػب"القطاع اػبدمي يعرؼ بأنو 
ب طريقة تسيَتىا تقسم اػبدمات أيضا حبس، لذلك 1غَت الرحبية"من اؼبنظمات و اؼبقدمة للجمهور من اؼبؤسسات 

 .؛ وأنشطة غَت سوقية؛ وأنشطة ـبتلطة؛ مثل التزويد باؼباء والغاز والكهرباء والتعليم والصحةإُف أنشطة سوقية

ميزة مدخل التعريف بالقائمة أنو يسلط الضوء على أنواع اػبدمات، وؽبذا فائدة علمية وعملية أكيدة، 
أف ؿباولة وضع حدود فاصلة لتمييز قطاع خدمي يف مقابل قطاعات أخرى تصطدـ بواقع أف كل القطاعات  غَت

التمييز الوحيد ىو بُت ؾباالت تكوف فيها اػبدمات ىي الغالبة ، وىو ما يعٍت أف تقدـ خدمات بدرجة أو أخرى
"كل اؼبؤسسات ىي مؤسسات خدمية، كليا أو  :وأخرى تكوف فيها اػبدمات نشاطا ثانويا، وىو ما يؤكده بَتي

 .2جزئيا طاؼبا أف كل مؤسسة ترمي لتحقيق قيمة للزبوف عرب األداء"

 يف الواقع اؼبداخل الثبلثة صبيعا تساىم يف توضيح طبيعة اػبدمة وخصائصها وأنواع النشاطات اػبدمية.
ز اؼبؤسسة اػبدمية عن اإلنتاجية، يف ىذا البحث الذي يدرس قياس جودة اػبدمة، ليس ىناؾ ضرورة لتميي

يعٍت اػبدمة ال اؼبؤسسة، ومن  -باستثناء الدراسة اؼبيدانية اليت زبص ؾباال ؿبددا –فموضوع البحث يف حد ذاتو 
 ىذه الزاوية، وكما ورد يف التعريف األخَت، كل اؼبؤسسات خدمية ألهنا صبيعا تقدـ خدمات بدرجة أو بأخرى.  

 ج وجودة الخدمةالمنت جودةمفهوم . 4-2

تكمن . صعوبة إهباد تعريف دقيق وشامل وموحد ؽبذا اؼبفهـوفبا ينم عن  ،بطرؽ متعددةاعبودة عرؼ ت  
ؼ أذواؽ الناس ختبلحبسب اهي معٌت ذايت ىبتلف من فرد آلخر، يف ذاتيتها ونسبيتها، فاعبودة صعوبة تعريف 

مفهـو نسيب، فاؼبستوى الذي يعترب كافيا للجودة ىبتلف حبسب اؼبنتج ىي اعبودة و  ؛وحاجاهتم ورغباهتم
ـ اعبودة صعوبة ربديد مفهو  فبا يزيد أيضا. فاخرةواستخدامو، فاعبودة يف سيارة صغَتة غَت اعبودة يف سيارة 

 . عبمالية ..، اؼبتانة، اوثوقيةجودة اؼبنتج أو اػبدمة تقاس من خبلؿ معايَت وخصائص متعددة: اؼبف ؛صعوبة قياسها

الشيء للهدؼ منو أو  ربقيقاعبودة ىي إتقاف وسبلمة من العيوب، بينما يراىا البعض يرى أف البعض 
السبلمة من العيوب يباثل  . تعريف اعبودة باإلتقاف أو3غباجات ورغبات مستخدمو، ويراىا آخروف على أهنا سبيز

                                                                    
1
Lovelock et al. (2008). p. 608. 

2
Berry Leonard L. (2009). Competing with quality, service in good times and bad, Executive Digest, Business 

Horizons, 52, 309-317. 
3
 Harvey L. and Green D. (1993). Defining quality. Assessment and Evaluation in Higher Education, 18(1). 9-34. 
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لتصميم أو ـبالفة اؼبواصفات، وىذا التعريف يبكن اعتباره تعريفها باؼبطابقة ؼبواصفات معينة، فالعيب ىو ـبالفة ا
أنو َف يعد صاغبا أو مستخدما. من يعٍت ذلك إف  فدو األصل الذي منو تطورت وتفرعت التعريفات األخرى، 

حسب كروزيب اعبودة ، ف، أحد أعمدة فكر اعبودة1كروزيب  أبرز من استخدـ النظرة األوُف العاَف األمريكي فيليب
ىذه اؼبقارنة للمنتج بالتصميم أو اؼبواصفات ىو . (conformance to specifications)  اؼبطابقة للمواصفات"ىي 

الفكر اغبديث يأخذ  أمر قبد جذوره فبتدة إُف بداية القرف العشرين، مع اؼبدرسة التايلورية، وحىت إُف ما قبل ذلك.
الوحدات التالفة إُف السوؽ أصبح الًتكيز على تتبع مصادر بنظرة استباقية، فبدال من مراقبة اؼبنتجات ؼبنع تسرب 

حسب الفلسفة  عمل األشياء بالشكل الصحيح من اؼبرة األوُف"األخطاء والقضاء عليها. الوقاية قبل العبلج، أو "
  .2ىابعدوليس فقط  لذلك كاف قياس اعبودة يتم حبساب عدد األخطاء أثناء عملية اإلنتاج اليابانية،

، حيث تعرؼ اعبودة بأهنا قدرة اؼبنتج أو 3الوظيفيالتسويقي و ركزت على اعبانب لثانية للجودة النظرة ا
. يف ىذا التوجو نلمح تأثَت الفكر التسويقي 4جورافوىو تعريف  ؛و لبلستخداـتمبلئماػبدمة على تأدية وضيفتو و 
تعريف آخر لقي قبوال كبَتا ىو أف اعبودة ىي أف يليب األداء توقعات الزبوف ويتفوؽ وتأثَته يف اإلدارة اغبديثة. 

فحسب فلسفة اعبودة الشاملة، ال يكفي أف تكوف اػبدمة مقبولة مقارنة بسعرىا، أو أف تتم اػبدمة ببل عليها. 
مفاجأتو دبيزات ال و  (delight the customer)أخطاء، بل أصبح اؼبطلوب التفوؽ على توقع الزبوف وإمتاعو 

 . 5يتوقعها

رغم ذاتية ونسبية مفهـو اعبودة، ىناؾ طبعا مساحة تقاطع بُت نظرة األفراد ؽبذا اؼبفهـو تتسع أو تضيق 
 حبسب انسجامهم أو تباينهم يف الثقافة واغباجات والرغبات، وحبسب الشيء اؼبوصوؼ نفسو. 

 ,.Lovelock et al) لوفلوؾبشكل خاص ارتبط دبفهـو الرضا وبالتاِف بتقييم الزبوف؛ مفهـو جودة اػبدمة 

يؤكد ىذا التوجو مع ؿباولة التمييز بُت اؼبفهومُت بإبراز عنصر الديبومة وعنصر اؼبعرفية، فهو يعرؼ مفهـو  (2008
ؼبؤسسة"، وأهنا "الدرجة اليت يبكن جودة اػبدمة بأهنا "تقييم معريف، على اؼبدى الطويل، للخدمة اؼبقدمة من قبل ا

جزء من الرضا أو  فاعبودة اؼبدركة ىي إذ. 6ابتداء منها إرضاء الزبوف بتلبية حاجاتو ورغباتو وتوقعاتو باستمرار"
 عصر مؤدي إليو.

حيث تربط هنائيا من مهندس اؼبؤسسة إُف الزبوف نفسو، صبلحية تعريف اعبودة األخَت  ينقل ىذا االذباه
بل تفوقو عليها، وىو ما يشعر  القدرة على تلبية حاجة الزبوف ونيل رضاه من خبلؿ مطابقة اؼبنتج لتوقعاتواعبودة ب

                                                                    
1
 Crosby Philip B. (1979). Quality is Free. In: Berry L. L., Zeithaml V. A., & Parasuraman A. (1985). Quality 

counts in services, too, Business Horizons, May-June, 44-52.  
2
 Parasuraman A., Zeithaml V. A., Berry, L. L. (1985). Op. cit. 

 . بدوف ذكر البلد.اؼبنهج العلمي لتطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف اؼبؤسسات العربية، دار الكتاب(، 0663، )فريد عبد الفتاح زين الدين3
4 Juran M. Joseph and Goodfrey A. Blanton (1999). Op. cit. 
5
 Zikmund and al. (2010). Business research methods, 8th ed. South-Western Cengage Learning, Canada. p. 199. 

6
 Lovelock et al. (2008), Op. cit. p. 609.  
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حيث تعرؼ ؛  ISOيف تعريف اؼبنظمة الدولية للتقييس أيضا تتكرس أنبية وجهة نظر الزبوف . الزبوف بتميز اؼبنتج
اليت تعطيها القابلية إلرضاء حاجات الزبوف اؼبعلنة  1اعبودة بأهنا ؾبموعة خصائص الوحدة 8402 ةنشريال

 .والضمنية

استيعاب صبيع ىذه التعريفات إذا أخذنا بعُت االعتبار أف العمل على ربسُت اعبودة يكوف من يبكن 
هبب أف التعريف "القائد"؛ أي الذي وبدد االذباه واؽبدؼ وتتبناه اإلدارة العليا؛ لكن  ؛مواقع ـبتلفة يف اؼبنظمة

 . يستند إُف وجهة نظر الزبوف

يف ىذه الدراسة سنعمل يف مرحلة أوُف على كشف ؿبددات اعبودة حسب نظرة الزبوف، لكن يف اؼبرحلة 
النهائية من البحث سوؼ نعود إُف اؼبفهـو الكبلسيكي الذي يعتمد مفهـو اػبطأ أو اؼبطابقة للمواصفات، وذلك 

، أي اػبطأ أو اػبلل، ومن مث نقًتح التغيَت اؼببلئم ونقيس مقدار حُت ندرس مسببات البلجودة يف مكتب الربيد
التحسُت الذي يتوقع أف هبلبو ىذا التغيَت. يرينا ىذا االنتقاؿ من موقع إُف موقع ومن تعريف إُف آخر ضرورة 

 أو اؼبوقع. النظر إُف اعبودة من زوايا متعددة وليس من زاوية واحدة، مع اختيار الزاوية اؼببلئمة حبسب اؼبرحلة

 الجودة واألداء  يمفهوم. 4-3

نظر ؽبما من ولكن اؼبفهوماف منفصبلف حُت ييف الفكر اإلداري،  اعبودة يقًتب من مفهـو األداء مفهـو
، يبكن التمييز بُت زاوية ؿبددة تقابل اؼبدخبلت واؼبخرجات مع العمليات والنظم واؼبنظمة ككل. من ىذه الزاوية

 :ةرقاعناصر الفالبعض ؿ اؼبفهومُت يوضوح ف خبل

جودة اؼبدخبلت لعملية ما ىي  :فاعبودة ىدؼ وسيط يوصل إُف األداء ،اعبودة زبدـ األداء -
 للعملية أو النظاـ؛ عامل يوصل إُف ربقيق أداء عاؿ

 لنظاـلمؤسسة أو ىو صفة لاألداء  ماديا أو خدميا، لمنتجىي بالدرجة األوُف صفة لاعبودة  -
  أو لعملية؛
مثبل ؛ أىداؼ اؼبؤسسة، األداء يقاس باؼبقارنة مع أىداؼ، تقاس باؼبقارنة مع معايَتاعبودة  -
أقل، رضا الزبوف، تباين أقل،  أخطاءاعبودة تعٍت نظاـ اؼبعلومات للمؤسسة؛ مالية، أىداؼ أىداؼ 

  قيمة أسهم، تكلفة مالية أقل ...عالية،  اأرباحإنتاجية أكرب،  األداء يعٍت -جدارة وموثوقية 

د ال قرفع شعارات للعاملُت ديبنج انتقد  .على األداء العاِفالزائد اغبرص  فو ذوبب المفكري اعبودة 
بعض فاعبودة ربتاج إُف الوقت، و  ،العاملُتداء الزائد ألتقييم ال)مثبل اػبطأ الصفري...(، وانتقد تكوف واقعية 

                                                                    
 الوحدة ىنا اؼبنتج أو اػبدمة أو العملية أو النظاـ أو الفرد.بيقصد  1
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التفكَت على اؼبدى البعيد، ازباذ فبونُت دائمُت جيدين ، فبل بد من شيءاؼبؤشرات الرقمية ال يبكنها أف تقيم كل 
  أفضل من البحث اؼبستمر عن األرخص أو األسرع...

القيادة ودعم مع ذلك من اؼبهم الربط بُت اعبودة واألداء إذا أريد ؼبنهجية اعبودة أف تستقطب اىتماـ 
مهيكلة يف مشاريع تسَت ضمن هجية ناؼبيف ىذه عملية التحسُت . االكبرافات الست وىذا ما سبيزت بو ،العليا

 حدود زمنية ؿبددة وميزانيات مسطرة، زبضع ؼبنطق الربح واػبسارة. 

؛ األوؿ ىبص عن األداءاؿ فصواضح االنيبدو مفهـو اعبودة االكبرافات الستة  ؼبنهجيةاؼبنظور  ىذامن 
ػبسارة يف مشاريع التحسُت. من زاوية فكرة الربح واالتحسُت يف العمليات واؼبدخبلت واؼبخرجات، واألداء يهم 

ىي منهجية  االكبرافات الستة  معا: "يشمل الفعالية والكفاءة وسع أمفهوما للجودة نهجية اؼبتعطي نفس  ،أخرى
   ىنا ينشأ التقاطع بُت اؼبفهومُت.و  ،1يف اؼبؤسسات" كفاءةكمية يف خدمة الفعالية وال

مقابل النظرة  .اجملاؿ األضيق لقياس اعبودة اؼبدركة للخدمةده أيضا يف بُت اؼبفهومُت قبالتقاطع 
قرونروز ر و أولفد ذلك يف أعماؿ قب، كما ات والتوقعاتاالدراكالكبلسيكية القائلة بأف اعبودة ىي الفرؽ بُت 

اجة أف اعبودة ىي إدراؾ الزبوف لؤلداء الفعلي بدوف اغب ،كرونُت وتايلورأبرزىم   ،، يرى كتاب آخروفبارسوراموفو 
. التقاطع إذف يف ىذه اغبالة ينشأ يف ؾباؿ اعبودة ىي األداءحسب ىذه النظرة األخَتة؛ . للمقارنة مع التوقعات

ات، حسب النموذج االدراكؿبدد، ىو ؾباؿ اعبودة الذاتية وتعريفها، فإما أهنا تعرؼ بأهنا الفرؽ بُت التوقعات و 
 دمة. ألداء اػب االدراؾالكبلسيكي، وإما أف تعرؼ بأهنا 

 في القطاع الخدميجودة الخصوصيات . 4-4

ؼبؤسسات اػبدمية فا، يف اسًتتيجيات ربسُت اعبودة اػبدميةو اإلنتاجية  بُت اؼبؤسسات مييزالتمن اؼبهم 
اؼبؤسسات اػبدمية مثبل ال لدى اؼبؤسسة اإلنتاجية. ليست نفسها ؽبا  اإلسًتاتيجيات اؼبتاحة، و ؽبا ربديات خاصة

ستهلك ساعة اػبدمة تتستطيع أف تعتمد على ربسُت خدمات ما بعد البيع أو على اؼبراقبة البعدية للجودة، ألف 
 . 2اإنتاجه

إذا كاف اؼبنتج اؼبادي ينتج مث يباع مث  ؛أيضا من تزامن إنتاجها مع استهبلكها نشأخصوصية اػبدمة ت
أوال مث تنتج اػبدمة تباع  ال زبضع ؽبذه الًتاتبية الواضحة، حيثمنفصلة، فاػبدمة يستهلك، يف عمليات متتالية و 
لب شديدة التباين زمنيا، ما يفرض تعقيدات خاصة حُت تكوف كثافة الط، وىذا وتستهلك غالبا يف الوقت نفسو

ؾ اػبدمة ة إنتاج واستهبلتبلزميؼبوارد يف أوقات الطلب الضئيل. ا ينتج عنو تدىور اػبدمة يف أوقات الذروة وتعطيل
 ضماف اػبدمة باستمرار وبنفس اعبودة.  افمع تباين كثافة الطلب تصعب

                                                                    
1 Eckes George (2006). Op. cit. p. 15. 
2
 Berry and al. (1985). Op. cit. 
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اؼبتمثل للعامل البشري  الدور الكبَتعدـ استقرار جودة اػبدمة تسببو ميزة أخرى ؽبذه األخَتة تتمثل يف 
 . اعبودة يف قطاع اػبدماتىذا التباين يف األداء يشكل أحد أىم ربديات ضبط يف اعبودة. يف العاملُت 

 ا، وحبضور الزبوف يف مكاف اػبدمةتتميز اػبدمة أيضا عن السلعة اؼبادية دبشاركة الزبوف يف إنتاجها وأدائه
يف مركز اػبدمة قد الزبوف ، فكل ما يراه خاصةتعقيدات ىو اآلخر يولد  . ىذا الدوروأحيانا مشاركتو يف إنتاجها

من جهة أخرى تؤثر كفاءة الزبوف نفسو ين. ضر ااغب الزبائن اآلخرين ، حىتمةوللخد يؤثر يف تقييمو للمؤسسة
 . ، وقبد مثاال واضحا لذلك يف خدمات التعليم والتكوين والصحةيف النهاية ىورغبتو يف التعاوف على اعبدو 

ىذه اػبصائص وإف تفاوتت من صناعة خدمية ألخرى، فإهنا مشاىدة يف أغلب اػبدمات، وذبعل قياس 
ة اػبدمة أكثر صعوبة لعدـ استقرار اؼبؤشرات اؼبوضوعية وغلبة اػبصائص الذاتية للخدمة على اػبصائص جود

 اؼبادية اؼبلموسة.
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 . عموميات في قياس الجودة 5 
ربقيق اعبودة ارتبط دائما بالقياس واستخداـ األساليب اإلحصائية إما ؼبراقبة اؼبنتج النهائي؛ أو مدخبلت 

ولقد رأينا كيف أف ليل أسباب اػبلل الذي يصدر عنها؛ ربو  ة أو اػبدمية؛ أو ؼبراقبة العملياتاإلنتاجيالعملية 
تدريب القيادات العليا على استخداـ األساليب اإلحصائية كاف أوؿ ما حرصت عليو صبعية العلماء واؼبهندسُت 
اليابانيُت اليت قادت جهود اعبودة يف الياباف. فيما يلي نطرح نبذة عن ذبربة القياس وفكرتو يف القطاع اػبدمي 

  وأساس تقسيم القياس إُف موضوعي وذايت.كر اإلداري عموما، وعن موضعو يف منهجيات اعبودة ويف الف

 صعوبات تطور قياس الجودة في القطاع الخدمي . 5-1

كثَتا ما زبطئ اؼبؤسسات يف ربديد أولويات دائما سهبل أو بديهيا، فلقياس ليس ؾباؿ ومستوى اختيار إ
إلفراط يف قياس كل ما هبري يف اؼبؤسسة دوف بُت ايف ذلك ًتاوح يطابق أولويات ورغبات الزبوف، وت القياس دبا

 . ةومتيسر مؤشرات مهمة استغبلؿ فعلي للبيانات اجملمعة، وبُت التقصَت عن قياس 

سبتد بينما قيست إُف ذبربة القطاع الصناعي.  قصَتة إذا ربة القطاع اػبدمي يف القياسذبتارىبيا، تظهر 
تعود ذبربة ، 1يف بداية القرف اؼباضي األقل إُف اؼبدرسة التايلورية التجربة الصناعية يف القياس ومراقبة اعبودة على

القطاع اػبدمي يف الواليات اؼبتحدة والدوؿ الصناعية إُف التنامي اغبديث نسبيا لدور القطاع اػبدمي يف القياس 
 . 2منتصف الستيناتيف 

متعلقة حقيقية يف وجو تطور ىذه التجربة  صعوباتبصرؼ النظر عن اعبانب التارىبي، تقف حاليا 
من جهة أخرى، ال يشجع  .، ما يبعدىا عن استخداـ وسائل قياس معقدةدميةبصغر أغلب اؼبؤسسات اػب

، على االىتماـ باعبودة -بسبب االحتكار أو كثافة الطلب  -ضعف اؼبنافسة يف عدد من القطاعات اػبدمية 
يف العاَف . يتأكد ىذا الضعف يف التحكم يف اعبودة االبتكار والتغيَت والتطورفلطاؼبا كانت اؼبنافسة الدافع وراء 

 . 3النامي عموما، حيث تركز اؼبرافق العمومية على الكم على حساب اعبودة

 القياس في منهجيات الجودة .5-2

اغبلقة  منذ اؼبدرسة التايلورية شكل القياس مكونا أساسيا يف "التنظيم العلمي للعمل"، حيث قبده يف
، ديبينج (Sarasohn): ساراسوف مراقبة. يف التجربة اليابانية حرص أعبلمها –تنفيذ  –زبطيط  :األخَتة من الدائرة

وجوراف، من البداية على تدريس أرباب الصناعة اليابانية األساليب اإلحصائية للرقابة على العمليات. اؼبنهجيات 
الىتماـ بالقياس؛ يف ضماف اعبودة واعبودة الشاملة تؤدي عملية اغبديثة للجودة ال زبتلف عن سابقتها يف ا

                                                                    
 الذي اشتهر خبارطة جدولة العمل. (Gantt)ومن مث ىنري جانت  (F. Taylor)تذكر ىنا أعماؿ فريديريك تايلور 1

2
 Rathmell J. M. (1966). What is meant by services? Journal of Marketing, 30(4). 32-36. 

3
 Kara Ahmet (2007). An applied stochastic model of the quality–quantity trade-off in the public health care 

sector, Springer Science plus Business Media B. V.  



 وطرؽ قياسها يف القطاع اػبدمي ودة اعبالفصل الثآف:    
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القياس والتقييم دورا مركزيا، وىي مفهـو مركزي، قبده مثبل يف اؼبرحلة الثالثة من مراحل عجلة ديبنج للتحسُت 
(PDCA)

 - ولو ضمنيا –قبد فكرة القياس وقياس اعبودة اؼبدركة بالذات تصرؼ.  -اختبار  –تنفيذ  -: زبطيط1
، واليت تعرؼ اعبودة بأهنا: "ؾبموعة 8402يف تعريف اؼبنظمة الدولية للتعيَت إيزو يف نشريتها اػباصة دبفاىيم اعبودة 

خصائص الوحدة اليت ذبعلها قادرة على تلبية اغباجات اؼبعرب عنها والضمنية"، فالتأكد من تلبية الوحدة حاجات 
قبد القياس يف قلب ىذه اؼبنهجية االكبرافات الستة  يف خَتة. الزبوف اؼبعلنة والضمنية يقتضي قياس ىذه األ

، مراقبة -ربسُت  -ربليل  –قياس  –ربديد  :(DMAIC) 2اغبديثة، فهو أحد اؼبراحل اػبمسة لعملية التحسُت
هتتم بالقياس اؼبوضوعي االكبرافات الستة  . منهجية (BPM) 3وىي أيضا أحد اؼبراحل الثمانية يف تسيَت العمليات

كمفهـو مركزي لتوجيو عملية   (Critical-to-Quality)عبودة ااؼبؤثرات اغبرجة على والقياس الذايت ؼبعرفة وقياس 
 التحسُت.

 للخدمةذاتية أىمية قياس الجودة ال .5-3

ذا تنطلق ـبتلف ؼبا (Feigenbaum)، تفسر ىذه اؼبقولة لفاهبنباـو 4"اعبودة ىي ما يقوؿ الزبوف أنو اعبودة"
منهجيات اعبودة من معرفة الزبوف وربديد حاجاتو ورغباتو اؼبعلنة والضمنية. قبد ىذا عند كل أعبلـ اعبودة تقريبا. 

 جوراف مثبل هبعل الزبوف أساس فلسفتو للجودة اليت يلخصها يف خطة طريق من تسع نقاط
؛ معرفة الزبوف، 5

تصميم منتج يليب تلك الرغبات، ربسُت خصائص اؼبنتج دبا يليب ربديد حاجاتو، ترصبتها إُف لغة اؼبؤسسة، 
زبائن بتحديد  DMAIC، تبدأ مراحل التحسُت اػبمسة االكبرافات الستحاجات اؼبؤسسة والزبوف ... يف منهجية 

 العملية، حاجاهتم ورغباهتم. فهم الزبوف إذف وكيف يقيم اعبودة ىو خطوة أوُف ضرورية يف أي عملية ربسُت. 

منتج غَت ثابت اعبودة ويتضمن أبعاد ذاتية كأكد أنبية قياس اعبودة اؼبدركة أكثر يف اػبدمات، فاػبدمة  تت
الباحثُت يف جودة اػبدمة يركزوف على اعبودة جعل غَت مستقرة مرتبطة بشخصيات الزبائن وذبارهبم السابقة، ما 

6اؼبدركة للخدمة أكثر من اعبودة اؼبوضوعية
 اؼبادي يستخدـ اؼبستهلك عدة مؤشرات ؿبسوسة ظاىرةأماـ اؼبنتج  .

؛ لكن أماـ اػبدمة، ال يوجد ىذا الكم من اؼبؤشرات الظاىرة، إال ...(اللوف، اؼبلمس، الرائحة، الصبلبة، الوزف)ك
. يف غياب عبلمات مادية 7ما يظهر من ذبهيزات ومظاىر مادية وتسهيبلت يف مركز اػبدمة أو مظهر العاملُت

 جأ اؼبستهلك لتقييم اػبدمة إُف مؤشرات أخرى، وىي اليت يسعى الباحثوف لتحديدىا.ظاىرة يل

                                                                    
1
 PDCA: Plan-Do-Check-Act or PDMA: Plan-Do-Measure-Act. 

2
 DMAIC: Define, Measure, Analyze, Improve, Control. 

3
 BPM: Business Process Management. 

4
 "Quality is What the customer says it is". 

5
Chang Tsung-Ling (2002). Six sigma: A framework for SME to Achieve Total Quality, Doctoral dissertation, 

Cleveland State Un. June, USA. p. 195.  
6
Langlois M., Toquer G. (1992). Marketing des Services: Le Défi Relationnel, Gaetan Morin, Montréal. 

7
Parasuraman A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L. (1985). Op. cit. 
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يسمح القياس من خبلؿ رأي الزبوف بتوجيو اؼبؤسسة يف عملية ربسُت اعبودة دبا وبقق ؽبا رضا ووالء 
يس باألمر السهل، لكن معرفة كيف يقيم الزبوف اػبدمة اؼبقدمة لو ل زبائنها ومن مث ربقيق استمرارية ورحبية أكرب.

وال شك أف فهم ، 1كثَتا ما ذبد شركات اػبدمات صعوبة يف فهم ذباوب الزبوف مع اػبدمة وكيفية تقييمو ؽباف
 الزبوف ىو نقطة البداية يف أي منهجية لتحسُت اعبودة. 

، لعملية استطبلع رأي الزبائن أكثر من ىدؼ،  فبل يكفي أف نقيس االكبرافات الستيف منهجية 
مستوى اعبودة اؼبدركة وإمبا ينبغي ربديد أي العناصر أكثر أنبية من وجهة نظر للزبوف، وربديد مرجعية معينة 

 للمقارنة، مرجعية أو معيار يفصل بُت اؼبستوى اؼبقبوؿ واؼبستوى غَت اؼبقبوؿ من قبل الزبوف. 

ددات اعبودة، وبالتحديد أىم ؿبددات اعبودة يتم عادة باسخداـ أداة إحصائية قوية ىي ربليل معرفة ؿب
االكبدار اؼبتعدد. يعمد الباحثوف عادة للمقارنة بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة لتحديد أكثر اؼبتغَتات تأثَتا وذلك من 

أحيانا يستخدـ ربليل االكبدار . (Standardized coefficient)، وىي اؼبيل باؼبتغَتة اؼبركزية (Beta)خبلؿ قيمة بيتا 
لتحديد أىم اؼبتغَتات اؼبباشرة )الفقرات( اؼبؤثرة على ؾبمل اعبودة. يتم أيضا  (Stepwise regression)باػبطوة 

التوصل إُف معرفة أىم ؿبددات اعبودة من خبلؿ السؤاؿ اؼبباشر، عن طريق سؤاؿ مفتوح، أو عن طريق سلم ؿبدد 
للتعبَت عن  مائةؾبموعها عدد من الدرجات، أو أيضا بأف يطلب من اؼبستجوب إعطاء نسب مئوية مكوف من 
أيضا طريقة أخرى لتعيُت أىم ؿبددات اعبودة، وىي طريقة التحليل العاملي. سبكن ىذه ىناؾ . ؿبددأنبية كل 

 لتباين اؼبفسر بكل ؿبدد.ؿ نسبة ااألداة من معرفة ؿبددات جودة اػبدمة وترتيبها من حيث األنبية من خبل

فمنذ ، 2لثمانينات القرف اؼباضيوشركائو تعود حسب فورر للخدمة بداية االىتماـ دبوضوع اعبودة اؼبدركة 
إقًتح قرونروز مبوذجو الذي يفًتض أف اؼبستهلك يقارف إدراكو للجودة بتوقعاتو، وبدأ رضا الزبوف يقاس  1982

مع االنطبلقة اغبقيقية لعلم تسويق تزامن ىذا االىتماـ  .3واؼبتوقعة باذباه ومدى الفرؽ بُت اعبودة اؼبدركة
اػبدمات، الذي ظهرت طبلئعو يف اػبمسينات، حُت كاف كتاب ىذا االختصاص يناضلوف إلثبات وجودىم، 

تطور  وإثبات سبيز اػبدمة عن اؼبنتج اؼبادي خبصائصها البلملموسية، التزامن، الفنائية والبلمبطية. يف دراسة لو عن
 231ومسار الكتابات يف التسويق، وجد فورر أف جودة اػبدمة ىي اؼبوضوع األكثر تناوال يف اؼبقاالت العلمية ب 

. وقد وجد فورر أف أغلب الكتابات مازالت 4مقالة، وىي النتيجة نفسها اليت توصلت ؽبا دراسة مشاهبة لفيسك
اؼبنشورة يف الثمانينات، ويضيف ىذا الباحث بأف اؼبواضيع  تستند إُف األعماؿ األوُف لبارسوراموف، بَتي وزيثامل

مقالة،  203األخرى األكثر تناوال ىي أيضا مواضيع مرتبطة دبوضوع اعبودة، ويتعلق األمر بسلوؾ اؼبستهلك ب 
                                                                    

1
Surechandar G. S. & al. (2001). Customer perceptions of service quality: a critique, Total Quality Management, 

12(1). 111-124. 
2
 Furrer Olivier and Sollberger Pierre, (2007). Op. cit. 

3
Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L. (1985). Op. cit. 

4 
Fisk, Raymond P., et al. (1993). Tracking the evolution of the services marketing literature. In: Caruana Albert, 

Ewing Michael T., Ramaseshan B. (2000) Assessment of the Three-Column Format SERVQUAL: An 

Experimental Approach, Journal of Business Research, 49, 57–65  
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مقالة. ىذا الكم من الدراسات بقدر ما ينضج اؼبوضوع،  152مقالة، مث األداء ب  195ورضا اؼبستهلك ب 
 الباحث اإلحاطة جبميع جوانبو.يصعب على 

لتكلفة والربح االىتماـ الكبَت باعبودة واعبودة اؼبدركة ليس باألمر اؼبستغرب، فهي ؿبدد من ؿبددات ا
وتوسع اؼبؤسسة، أي أهنا ؿبدد لنجاح أو فشل مشروع اؼبؤسسة نفسها. منذ التسعينات أثبتت دراسات  واستمرار

الرحبية، التكلفة، الرضا، الوالء، اغبصة  د من اؼبؤشرات اؼبهمة ألي ؼبؤسسة:عدة العبلقة بُت اعبودة اؼبدركة وعد
 .1عن اؼبؤسسةالسوقية، اغبفاظ على الزبائن واغبديث اإلهبايب 

  

                                                                    
1
Buttle Francis (1996). Op. cit.  
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  الذاتية للخدمةجودة ال. نماذج وطرق قياس 6
من  ىذا اجملاؿ للخدمة، فبل زبلو دراسة يف دركةيعد سَتفكواؿ اليـو النموذج "الكبلسيكي" للجودة اؼب

تطبيقو أو االستلهاـ منو أو نقده بوجو من الوجوه. فيما يلي نقدـ نبذة عن ىذا النموذج والطريقة العملية اليت 
بعد ذلك طورىا كتابو للقياس الفعلي، كما نعرض للتحفظات اليت أوردىا الباحثوف عليو، وألبرز البدائل اؼبتوفرة. 

سات األخَت نذكر بعض الدرا يف .سَتفكواؿلدركة الذي يعد البديل األبرز رؽ لنموذج سَتفبارؼ للجودة اؼبنتط
 روؽ الثقافية بُت البلداف والثقافات عند قياس اعبودة اؼبدركة.اليت تطرقت ألنبية مراعاة الف

 سيرفاوال نموذج. 6-1

ث مكونات لبح 1985سنة  1بدراسة مشهورةبدأت أحباث الثبلثي األمريكي بَتي، زيثامل وباراسوراموف 
هبذا يف معظمها اليت جاءت بعد ذلك تأثرت دراسات قياس جودة اػبدمة . ووضع مبوذج ؽبا جودة اػبدمة

قاـ ىذا يف بداية عملهم . (BPZ)والذي سنرمز لو اختصارا ، لثبلثي الشهَتالنموذج واؼبقياس والكتابات البلحقة ل
ىدؼ الدراسة كاف فهما أفضل لطبيعة جودة اػبدمة من وجهة نظر   ،استكشافيةبدراسة نوعية الفريق األمريكي 

كل من اإلدارة واؼبستهلك، من أجل ربديد أسباب مشاكل اعبودة واقًتاح اسًتاتيجيات غبلها. اؼبؤسسات 
اؼبستهدفة كانت أربع مؤسسات معروفة يف الواليات اؼبتحدة، كل من قطاع خدمي ـبتلف: البنوؾ، بطاقات 

قاموا بأربعة عشر مسرة والتصليح. الغرض من التنوع ىو سبثيل التنوع يف ؿبددات اعبودة. الباحثوف ، الساالئتماف
، مدراء تسويق ومدراء مصاٌف العبلقة مع الزبائن ومدراء )من ساعة إُف ساعتُت( مع منفذين مقابلة معمقة

ما ىي اػبطوات  ؟ودة حسب الزبوف. اؼبقاببلت تضمنت نفس اجملموعة من األسئلة اؼبفتوحة: ما ىي اعبتنفيذيُت
الباحثوف رتبوا أيضا اثٍت عشر ؾبموعة نقاش متجانسة من  ؟ما ىي مشاكل رفع اعبودة ؟اؼبتبعة لتحسُت اعبودة

حيث العمر واعبنس، ثبلثة من كل قطاع. اؼبشاركوف ناقشوا ذبارهبم وآراءىم بصفة عامة دوف تسمية مؤسسات 
 يف الدراسة َف تعلن. معينة. اؼبؤسسات األربع اؼبشاركة

الذي و ، 2ألولفر النفي/مبدأ التأكيدبناءا على نتائج ىذه اؼبقاببلت وؾبموعات النقاش، واستنادا إُف 
بناءا على ىذا األساس  .يعترب أف الزبوف يقيم جودة اػبدمة اؼبقدمة لو دبقارنتها مع توقعاتو اليت تكونت لديو

رؼ جودة اػبدمة على أساس عمبوذجا مفاىيميا ي بَتي وزمبلؤهاؼبزدوج بُت األدبيات السابقة والبحث اؼبيدآف، بنا 
طبس فجوات، أنبها الفجوة بُت األداء الذي يتوقعو الزبوف من مؤسسات القطاع عموما واألداء الفعلي للمؤسسة 

3سب ىذا النموذجاؼبدروسة. األداء عاِف اعبودة ح
(PZB, 1985)  ىو الذي يفاجئ الزبوف، أو يفوؽ توقعاتو، ومن

 ىنا تأيت اؼبعادلة:

                                                                    
1
Berry L., Zeithaml V. A., Parasuraman A. (1985). Op. cit. 

2
Oliver R. L. (1980). Satisfaction, a behavioural perspective, McGraw Hill, N. Y. 

3
Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L. (1985). Op. cit. 
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 التوقعات. -الجودة  = اإلدراكات 

   ∑(       )

 

   

 

  ∑  

 

   

 

        

        

Qi اعبودة اؼبدركة لدى اؼبستجوب :i  ،Eij التوقع لدى اؼبستجوب :i  يف البندj ،Pij األداء اؼبدرؾ لدى :
 .jيف البند  iاؼبستجوب 

 Q:  ،اعبودة اؼبدركة للخدمة يف اؼبؤسسةn:  ،عدد اؼبستجوبُتl  : .عدد البنود يف اؼبقياس 

الفرؽ بُت األداء الفعلي للخدمة حسب إدراؾ درجة واذباه بإذف  تتحددالفجوة مبوذج اعبودة حسب 
 . تبعا غباجاتو، وذباربو السابقة، وما ينمى لسمعو من ذبارب اآلخرين والزبوف، وبُت ما يتوقع

 إُف جانب ىذا النموذج استخدمت مباذج أخرى :

 الجودة = اإلدراكات

   ∑   

 

   

 

 األىمية Xالتوقعات(  –)اإلدراكات   الجودة =

   ∑(       )

 

   

     

Iij  األنبية لدى اؼبستجوبi  يف البندj. 

 األىمية Xالجودة = اإلدراكات 

   ∑    
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التوقع واإلدارؾ يستخرجاف لكل بند من بنود اؼبقياس، أما األنبية فيمكن استخراجها بنفس الطريقة، أي 
، إما على سلم متعدد الدرجات أو بإعطاء نسب اؼبستخدـ عن أنبية األبعاد الستبيافلكل بند، ويبكن االكتفاء با

 . ة يكوف ؾبموعها مائة باؼبائةمئوي

افًتضوا أخرى فجوات أربع إُف الثبلثة توصل الكتاب بُت إدراكات وتوقعات الزبوف، لفجوة لباإلضافة 
 :1أهنا تؤثر يف النهاية على تقييم الزبوف للجودة

توقعات ظهر أف بعض ، حيث بُت إدراؾ اإلدارة ؽبذه التوقعاتبُت توقعات الزبوف و : الفرؽ 1جوة الف -
 .الزبائن قد ال تدركها اإلدرة أو ال تدرؾ أنبيتها الصحيحة لدى الزبوف

 ظهر، حيث الزبوف كما تدركها إُف مواصفاتلتوقعات الناشئ عند ترصبة اإلدارة : الفرؽ 2جوة الف -
ترصبة كل توقعات الزبائن إُف مواصفات ألسباب مثل تذبذب  استحالةمن اؼبقاببلت مع اؼبسَتين 

 الطلب أو عدـ انتظامو أو عدـ توفر اليد العاملة اؼبدربة أو حىت نقص التزاـ اؼبسَتين. 

فوضع توجيهات باػبدمة ال  احملددة للجودة وبُت األداء الفعلي،واصفات الفرؽ بُت اؼب: 3 الفجوة -
 اين أداء العاملُت.تب، مديري اؼبؤسسات أعربوا عن باستمراردائما يعٍت أهنا ستطبق 

اؼببالغة يف الصورة اؼبسوقة عن اػبدمة  .الفرؽ بُت األداء الفعلي وبُت مستوى اعبودة اؼبروج: 4 الفجوة -
الفرؽ ينشأ أيضا  فض تقييم الزبوف عندما ال تتم تلبية تلك التوقعات.ينخيرفع توقعات الزبوف وبالتاِف 

إطبلع اؼبؤسسات أحيانا إظهار اعبهد الذي تبذلو ويبذلو العاملوف لتلبية رغبات الزبوف. عن إغفاؿ 
 ىذه اعبهود يبكن أف يرفع بعض األفكار اؼبسبقة أو اؼبغلوطة ووبسن تقييمهم للخدمة. الزبائن على 

الرسم التاِف يشرح من بُت الفجوات اػبمس نالت الفجوة اػبامسة النصيب األكرب من اىتماـ الباحثُت، 
 الفجوات اػبمس اؼبذكورة ومب تتأثر يف تكوهنا. 

 

                                                                    
1
Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L. (1985). Op. cit. 
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 نموذج سيرفاوال لجودة الخدمة .1-2 رسم توضيحي  

 
Source: Parasuraman A., Zeithaml V. A., Berry L. L., (1985). A conceptual model of service 

quality and its implication for future research. Journal  of Marketing, 49, pp. 41-50. 

كبلـ اآلخرين عن  اجات الشخصيةاغب التجارب السابقة
 اػبدمة

 اػبدمة اؼبتوقعة

 دركةاػبدمة اؼب

 قدمة فعبلاػبدمة اؼب

ربويل إدراؾ اػبدمة إُف 
 مواصفات

إدراؾ اإلدراة لتوقعات 
 الزبائن

اؼبقدمة للزبوف  صورةال
 باالتصاالت اػبارجية

 ونلزبا

 مسوقال

 1فجوة ال

 2فجوة ال

 3 الفجوة

 4الفجوة 

 5الفجوة 
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 الطريقة العملية للقياس في سيرفاوال .6-2

من ؾبموعات النقاش خرج الباحثوف بعشر ؿبددات للجودة، تشمل كل عناصر اعبودة يف قطاعات 
 : 1خدمة اؼبستهلك حسب رأيهم، وإف اختلفت أنبية كل ؿبدد من قطاع آلخر

، صحة السجبلت، صحة الوفاء بااللتزاماتاالعتمادية: وتعٍت أداء اػبدمة بدوف خطأ من اؼبرة األوُف،  .0
 الفواتَت، والتزاـ الوقت احملدد.

 اػبدمة بسرعة.و استعداد العاملُت ػبدمة الزبوف وتقدٔف أاالستجابة: وتعٍت رغبة  .5

 .العاملُت الذين يظهروف للزبائنمن قبل الكفاءة: وتعٍت امتبلؾ اؼبعرفة واؼبهارة  .2

 اػبدمة.وموقع وقيت مبلئمة ت، اإلنتظارقلة اؽباتف، اػبدمة ب تسهيل :لخدمةلوصوؿ لاوسرعة سهولة  .1

 ومظهر العاملُت. ،البشاشة يف االتصاؿ الشخصياألدب و و  ،اجملاملة: وتشمل واالحًتاـ للشخص واؼبلكية .2

وطمأنتو على حل  ،مفهومةلغة بو باستمرار  ،عن اػبدمة وتكلفتهاإعبلـ اؼبستخدـ  شملاالتصاؿ: وت .3
 اؼبشاكل.

، سم الشركة وصمعتهااتتأتى أساسا من واغبرص على مصلحة الزبوف، و  ،تشمل النزاىة والثقةو  :اؼبصداقية .4
 .التفاعل الشخصي مع الزبوفطريقة  ومن

 .بيانات الزبوفسرية ضماف و  والشكمن اؼبخاطر  وتشمل األمن: األمن .5

 حاجاتو ورغباتو، وإعطائو عناية شخصية.بذؿ اعبهد لفهم الزبوف؛  شملوت :فهم الزبوف .6

 وتشمل اؼبعدات واألدوات اؼبستخدمة يف تقدٔف اػبدمة ومظهر العاملُت. :اعبوانب اؼبلموسة يف اػبدمة .00

احتماؿ دمج بعض األبعاد الحقا تبعا لنتائج أحباث الحقة، وىو ما مت فعبل، حيث الباحثوف أبقوا على 
فيما عمل الكتاب الثبلثة . (1-2) ىي اليت يظهرىا اعبدوؿ التاِف أبعادطبسة  يف الحقا (BZP)الثبلثي أصبلها 

يقيس ىذه  2سَتفكواؿ أظبوه مقياسطريقة عملية لقياس اعبودة اؼبدركة للخدمة عرب بناء على مراحل لتطوير بعد 
ات، مع سلم لئلجابة من سبع درجات االدراكالصياغة، لقياس التوقعات و  سؤاال مزدوج 22اؼبكونات من خبلؿ 

  أعبلىا أوافق بشدة وأدناىا ال أوافق بشدة.

                                                                    
1 Parasuraman A., Zeithaml V.A. and Berry L.L. (1985). A conceptual model of service quality and its 

implication for future research. Journal of marketing, 49, 41-50. 
2
Parasuraman A. Zeithaml V.A. and Berry L.L. (1988). SERVQUAL: A multiple item scale for measuring 

customer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64, 12-40. 
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 (RATER) مقياس سيرفاوالأبعاد جودة الخدمة في بنود و  .1-2 جدول رقم  

 اؼبلموسية
 بنود 4

التسهيبلت اؼبادية، التجهيزات، ومظهر 
 العاملُت

Physical facilities, equipment, and 

appearance of personnel Tangibles: 

االعتمادية 
 بنود 4

القدرة على تأدية اػبدمات جبدارة وعلى 
 الوجو الصحيح

Ability to perform the promised 

service dependably and accurately Reliability: 

 االستجابة
 بنود  4

اغبرص على مساعدة اؼبستخدـ وتقدٔف 
 اػبدمة بسرعة

Willingness to help customers and 

provide prompt service Responsiveness: 

 الضماف
 بنود 5

ربلي اؼبوظفُت باؼبعرفة واجملاملة والقدرة 
 الثقة واالطمئناف للمستخدـبوباء اإلعلى 

Knowledge and courtesy of 

employees and their ability to 

inspire trust and confidence 
Assurance: 

 التعاطف
 بنود 5 

االىتماـ والعناية الشخصية اليت توليها 
 اؼبؤسسة لزبائنها

Caring, individualized attention the 

firm provides its customers Empathy: 

 

Source: Parasuraman A., Zeithaml Valarie A., Berry Leonard L., (1988). SERVQUAL: A 

multiple item scale for measuring customer perceptions of service quality. Journal of 

Retailing. 64, 12-40. 

 

خَتين )الضماف والتعاطف( وبتوياف بنودا سبثل يف األصل سبعا من اؼبكونات العشر األصلية البعدين األ
َف تبق منفصلة بعد  –ومعرفة الزبوف، والوصوؿ للخدمة  ، اجملاملة، فهمكفاءةاالتصاؿ، اؼبصداقية، األماف، ال –

 .1مراحل التدقيق اؼبتعددة

، وتوُف النقاد 2ذباوبا مع النقد الذي لقوهأداهتم  تنقيحيف يف عدة مقاالت الحقة فريق األمريكي ال استمر
  يف قطاعات خدمية عدة.ىا ر ااختب

الفكرة األساسية للنموذج ىي أنبية دور اؼبستهلك وذباوبو يف ربقيق جودة اػبدمة، وأنبية ربقيق توقعاتو، 
شعور الزبوف نفسو، لتتمكن اؼبؤسسة لكسب رضاه ووالئو. من ىذا اؼبنطلق، تأيت أنبية أف ينبٍت تقييم اعبودة على 

  :مهمة أخرىنتائج أربع ؽبذا أكد الفريق األمريكي على إضافة أف توجو جهودىا باالذباه الصحيح.  من

أف اعبودة . ىذا التأكيد َف يبنع أف يرى البعض ة جودة العمليات كما جودة اؼبخرجالتأكيد على أنبي -
 ب يف أبعاد الثبلثي بَتي وزمبلؤه.التقنية َف تأخذ باغبسباف بالشكل اؼبناس
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أنبية االتصاؿ من اؼبؤسسة بالزبوف وأنبية التعامل الشخصي عند التعامبلت مع اغباالت التأكيد على  -
 اػباصة. 

جود أكثر من مستوى للجودة، فهناؾ اؼبستوى العاـ الذي يظهر عند النشاط العادي، باحثوف أكدوا و ال -
وىناؾ اؼبستوى الذي تقدـ بو اػبدمة يف اغباالت االستثنائية حُت تكوف ىناؾ أخطاء أو مبلبسات.  
كتاب اؼبقاؿ يذكروف مثبل أف بعض اؼبؤسسات ال يكوف بينها وبُت الزبوف أي اتصاؿ مباشر، لكن حُت 

 دث اػبطأ، ذبري اتصاال وثيقا مع الزبوف لتصحيح اػبطأ. وب

 
أف تطغى اعبودة الوظيفية  عملنا على تبليفتظهر ىذه النتائج األخَتة يف منهجية ونتائج حبثنا، فقد 

)كيفية تقدٔف اػبدمة( على اؼبقياس الذي كاف علينا تطويره للخدمة الربيدية. نتائج التحليل العاملي أظهرت يف 
تفاوت كذلك ة أف اعبودة التقنية تشكل مكونا أساسيا للخدمة إُف جانب اعبودة الوظيفية. يف حبثنا راعينا  النهاي

قياس اعبودة الذاتية ومع اعبزء اؼبخصص لمستويات اعبودة اليت أشار إليها الثبلثي األمريكي. فعلنا ذلك مع 
اوى عندما طورنا مقياسنا عبودة اػبدمة الربيدية؛ ؼبعاعبة الشك ااعبودة اؼبوضوعية. يف اعبانب األوؿ خصصنا بنود

كثافة الطلب على اػبدمة عندما غبالة  اـ االنتظار يف مكاتب الربيدي دراستنا لنظخصصنا يف اعبودة اؼبوضوعية، و 
 يقًتب معدؿ وصوؿ الزبائن إُف اؼبكتب من معدؿ اػبدمة أو يفوقو.

 عمليةطريقة كنموذج وك  سرفاوالالتحفظات الموجهة ل .6-3

عديدة، وجاءت من باحثُت اختربوا اؼبقياس على قطاعات خدمية لى سَتفكواؿ عالتحفظات اليت وردت 
ثبلثة أقساـ: موضوع يف  هايبكن أف قبملدت على اؼبقياس اليت ور  . التحفظاتعدة ويف بيئات اقتصادية ـبتلفة

 وغموض مفهـو التوقعات.أاستخداـ الفجوة و أبعاد اؼبقياس، القياس، 

 ضوع القياستحفظات متعلقة بمو . 6-3-1

أف مقياس  ،2وكاسرب 1رو و وتيل بسبب اعتماده مفهـو الفجوة، يرى بعض الباحثُت، مثل كرونُت
من حيث  مفهـو ىبتلف عن اعبودة . مفهـو الرضا ىوسَتفكواؿ يقيس يف اغبقيقة رضا الزبوف وليس اعبودة

، ؿبددةخدمة ات الزبوف بشأف عملية مدى ربقق توقععن  ذايت؛ فالرضا ىو شعور الطبيعة ومن حيث االستقرار
ومكافئتها أو تفوقها على التضحية اؼبقدمة مقابلها، فهو مفهـو وجدآف وعارض ومتقلب أكثر من الشعور 

لكوهنا  ودة معرفية وتتسم بقدر من الثباتاعبباعبودة، فالرضا يرتبط بعملية اػبدمة أكثر منو دبقدـ اػبدمة، بينما 

                                                                    
1
 Cronin J. J. and Taylor S. A. (1992). Measuring Service Quality: a Re-examination and Extension. Journal of 

Marketing. 56(7). 55-68. 
2
 Kasper H. P., Van Helsdingen and W. de Vries Jr. (1999). Services Marketing Management. An International 

Perspective, Chichester: John Wiley & Sons.  
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  61 

 

بالفعل فالعديد من الدراسات تضمن تقييما على مدى أوسع وزبص مقدـ اػبدمة كما عملية اػبدمة نفسها. ت
 تستخدـ سَتفكواؿ لقياس الرضا، وىذا  هبعل من غَت الواضح ما إذا كاف اؼبقياس يقيس اعبودة اؼبدركة أـ الرضا. 

 الفجوة نموذج تحفظات متعلقة ب. 6-3-2

. استخداـ ىذا النموذج االدراؾت يتعلق باستخداـ مفهـو الفجوة بُت التوقع و القسم الثآف من التحفظا
ات ومن مث حساب الفرؽ بُت اؼبتغَتتُت، إما من خبلؿ متوسطيهما أو الفرؽ االدراكيتطلب قياس التوقعات مع 

كل   للزبائن توقعات واضحة عن اػبدمة وىذا قد ال يكوف يفبُت البنود. استخداـ التوقعات يفًتض أف 
، أو تكوف عملية اػبدمة نفسها جديدة على اؼبستخدـأو اػبدمة اػبدمة مقدـ كوف ، مثبل عندما ي1اغباالت

 . ونتيجتها غَت ظاىرة للمستخدـ يف غبظتها

ب يف الظهور جتماعيا يف اإلجابات، بسبب رغبة اؼبستجو ميبل ا يسببأيضا أف مفهـو التوقعات يبكن 
ف عبلمات التوقعات جاءت يف يذكر باراسوراموف وزمبلؤه أ 1991سنة  يف مقاؿ ؽبم بأف لو توقعات عالية،

ؿ مفهـو من مشاكل إدخا. 6.22توسط جاء ، دبدرجات 7على سبلـ من  7أو  6معظمها يف دراسة ؽبم 
، بسبب الفارؽ الزمٍت 2ات من التوقعات أو العكساالدراكخر لتقليد عبلمات التوقعات أيضا وجود ميل آ

 عدـو بينهما. اؼب

اؼبزدوج ىذه غبساب  االستبيافاستعصاء طريقة إُف عدد من كتاب اعبودة باإلضافة إُف ما سبق، أشار 
على الختبارات البسيكومًتية اؼبعروفة. عبلمات الفجوة يظهر أهنا تؤثر الفجوة على قياسات االنسجاـ الداخلية وا

ات اليت تقيس االستبيانمعامل كرونباخ ألفا ال يناسب ف ؛نيتو التمييزية، وتقلص من التبايثبات اؼبقياس وصدق
  .7 ،6 ،5 ،4 ،3الفجوة، لكونو يضخم ثبات اؼبقياس عندما تكوف نتائج اؼبؤشرين شديدة االرتباط
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غَت أهنم أكدوا على  ،على اؼبعامل ألفا االدراؾاعًتفوا بتأثَت االرتباط بُت التوقع و  1أصحاب النموذج
أنبية استخداـ مفهـو الفجوة ؼبعرفة ما إذا كاف تدٓف مستوى اعبودة مثبل يعود إُف تدٓف اػبدمة أـ إُف ارتفاع 

 توقعات الزبائن.

ات االدراكبالفرؽ بُت التوقعات و عبودة اأف تعريف من أشهر منتقدي مبوذج الفجوة، ويرى  2تيزعد ي
تيز عدـ دقة طريقة الفجوة يف بُت . ف األساسي يف مبوذج بَتي وزمبلئوضع)الفجوة اػبامسة( ىو مكمن ال

يبكن اغبصوؿ  1مثبل العبلمة ناقص  وجود عدة طرؽ للحصوؿ على نفس العبلمة للجودة؛من خبلؿ  القياس
   . (P=1, E=2 ; P=2, E=3 ; P= 3, E=4 ; P=4, E=5 ; P=5, E=6 ; P=6, E=7) عليها بست طرؽ

تيز أكد على تعدد تفسَتات اؼبستجوبُت ؼبفهـو التوقعات، مقًتحا ذباوز اإلشكاؿ من خبلؿ مفهومي 
، وتوصل إُف أف زيادة الفجوة )إدراؾ (normed quality) واعبودة اؼبعيارية (evaluated performance)األداء اؼبقيم 

فالزبائن الدائمُت يبيلوف مع ن البفاض التوقعات، توقع( ال يعٍت بالضرورة زيادة اعبودة اؼبدركة، فهو قد ينتج ع –
 ، وىذا يؤثر على الصدقية النظرية للنموذج. الوقت إُف تعديل توقعاهتم للخدمة متأثرين بإدراكهم لواقع ىذه األخَتة

، مقًتحُت مبوذجهم اؼبزيج 3( وكرونُت وتيلور1993بَتي وزمبلؤه فيما بعد من أنبية ربفظات تيز )خفف 
يف ىذا اعبودة اؼبثالية". "ب اغباالت اؼبختلفة اليت ذكرىا تيز عرب إدخاؿ مفهـو ايف صياغة رباوؿ استيعاؼبتمثل 

واغبد األدْف اؼبقبوؿ  (desired)البديل اقًتح الفريق األمريكي ؾباال مستمرا للتوقعات مع اعبودة "اؼبرغوبة" 
(minimum expectations)  يف هنايتيو، وبينهما منطقة القبوؿ(zone of tolerance) يطلق على ىذا البديل اآلف .

جاء ذلك يف حيث يعطي اؼبستجوب عبلمة عن كل من األعمدة الثبلث لكل بند معا.  مقياس األعمدة الثبلث،
وصل ثبلثي احملقياس اؼبباإلضافة إُف  4، مقياس براوف سَتفبارؼ،  سَتفكواؿدراسة قارنوا فيها بُت أربعة مقاييس؛ 

خلصت أحباث باراسوراموف ناسبة للزبوف" بإدراكاتو. يقارف كبل من "اعبودة اؼبرغوبة" و"اعبودة اؼبالذي األعمدة، 
 سَتفكواؿ؛ غَت أهنا أوصت باإلبقاء على  سَتفكواؿواؼبقياس احملوصل يتفوقاف على  سَتفبارؼإُف أف كل من 

أقل عمومية، وال وبل صبيع اإلشكاالت إعترب ىذا البديل أكثر تعقيدا و  5لقدرتو التشخيصية. تيز فيما بعد
كدليل على يف مقاالهتم ؼبفهـو التوقعات  ه فريق بَتي وزمبلؤ اؼبطروحة، مشَتا إُف التعريفات اؼبتعددة اليت أعطاىا 

  )حاجات الزبوف، ما يريده الزبوف، ما هبب على اؼبؤسسة أف ربققو(.غموضو 
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بقي يؤكد على أنبية استخداـ مفهـو التوقعات باعتباره يثري البيانات احملصلة ويفيد اؼبسَت  1براسوراماف
مستوى أدْف ىو اغبد  ؛م توقعات الزبائن إُف مستويُتيتقسيف فهم تغَت مستوى اعبودة، كما أكد على أنبية 

وف الفجوة مؤشرا على نوعُت كت ، حبيثأعلى ىو الذي يتوقع أف وبصل عليواألدْف الذي يقبلو الزبوف، ومستوى 
من اعبودة: "اعبودة اؼبناسبة" وتقاس دبقارنة اؼبستوى الفعلي باؼبستوى الذي يقبلو الزبوف، و"اعبودة العالية" وتقاس 

 باؼبقارنة باؼبستوى اؼبتوقع. 

طريقة األعمدة الثبلث تعمل على توضيح مفهـو التوقعات للمستجوب ولكن ما من دليل عملي على 
اليت اختربا فيها ىذه الطريقة  2األخَت يبيز فعبل بُت اعبودة اؼبرغوبة واغبد األدْف للتوقع. دراسة كروانا وأيوف أف ىذا

طريقة أف ات(، أظهرت االدراكإدراكات( والعمود الواحد ) -الثبلثية باؼبقارنة مع طريقة العمودين )توقعات 
 ات كانت األمثل، ما هبدد الشكوؾ حوؿ استخداـ مفهـو التوقعات. االدراك

 تحفظات متعلقة بجوانب عملية . 6-3-3

، تتمثل أوال يف طوؿ التحفظات على استخداـ مفهـو التوقعات ترجع أيضا إُف صعوبات عملية
جودة اػبدمة وإعطاء لزبائن إُف رفع توقعاهتم بشأف لدى اميل وجود لوحظ من جهة أخرى، . 3ونفس  االستبياف

  بعض الدراسات. 4تقييم متدٓف لؤلداء الفعلي، ما يؤدي إُف اكبراؼ يف النتائج يؤثر على مصداقية اؼبقياس
  .5أظهرت على العكس ميبل لدى اؼبستجوبُت إُف نقل عبلماهتم عن اعبودة اؼبدركة من عبلمات اعبودة اؼبتوقعة

طريقة صياغة البنود ىي األخرى . 6قبل أـ بعد اػبدمة ؛االستبيافاعبدؿ تطرؽ أيضا لتوقيت توزيع 
 13، حيث تصاغ يف اؼبقياس األصليالسلبية اإلهبابية و الصياغة اؼبزاوجة بُت وآخروف  7باتلانتقدت، حيث انتقد 

اػبطأ يبكن أف يقود اؼبستجوب إُف  ذلك ورأوا أففقرة إهبابيا والتسع الباقية سلبيا )بنود االستجابة والتعاطف(، 
ىدؼ باراسوراموف وزمبلؤه من ذلك كاف تفادي االكبراؼ يف العبلمات بسبب اؼبيل إُف تأثَت  يف نقل عبلمتو.

. رغم أف طريقة اؼبزاوجة بُت الصياغتُت اإلهبابية والسلبية (yea-saying and nay-saying)عبلمة على اليت بعدىا 
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تأثَتىا على زيادة أخطاء الفهم وإطالة اؼبدة البلزمة لقراءة  إال أف ؽبا ،1اعتربت من اؼبمارسات البحثية اعبيدة
2أكثر من ذلك، وجدت دراسة ؿ باباكوس وباولرالبنود. 

أف البنود ذات الصياغة السلبية ترتبط أكثر بنفس   
عامل الباحثاف أطلقا على ىذا اؼبيل "اؼبكوف عند التحليل العاملي، بينما ربمل البنود اإلهبابية على عامل آخر. 

الطريقة"، مؤكدين أف صياغة البنود يبكن أف تتسبب يف إهباد أبعاد اصطناعية ناذبة عن طريقة الصياغة بدال من 
ىذه اؼبلحوظة األخَتة ثبتت لدينا أيضا يف دراستنا التجريبية ؼبقياس أف تكوف أبعادا ؽبا معٌت مفاىيمي حقيقي. 

 1991باراسوراموف وزمبلؤه أنفسهم زبلوا منذ مدينة اؼبسيلة.  الفجوة اليت اختربناه فيها على القطاع الصحي يف
بنود إهبابية، تفاديا للمشاكل اليت تسببها االزدواجية يف  عن الصياغة اؼبزدوجة وحولوا كل البنود السلبية إُف

 البيانات اجملمعة.

ت، واالكتفاء بقياس مفهـو التوقعابالتاِف ىذا النقاش قادنا إُف أفضلية ذبنب استخداـ مفهـو الفجوة و 
قادتنا التجربة ومطالعة األدبيات السابقة أيضا إُف ذبنب اؼبزاوجة بُت الصياغة السلبية واإلهبابية  .اعبودة اؼبدركة

 للبنود تفاديا للتأثَت احملتمل على األبعاد الناذبة عن التحليل العاملي.

 أبعاد المقياستحفظات وبدائل متعلقة ب .6-3-4

مبدئيا، صمم مقياس سَتفكواؿ لقياس جودة اػبدمة يف أي قطاع خدمي، فرباسوراموف وشركاؤه يؤكدوف 
 (BZP, 1985)يف الدراسة الكيفية األوُف  عموما، وليس فقط يف قطاعات بعينها.أنو صاٌف لقياس جودة اػبدمة 
ءة، اجملاملة، اؼبصداقية، االعتمادية، مكونات: الوصوؿ للخدمة، االتصاؿ، الكفا ةتوصل الباحثوف الثبلثة إُف عشر 

إف َف  اتأغلب القطاعيف ؿبددات جودة اػبدمة أف االستجابة، األمن، فهم الزبوف واؼبلموسية. الباحثوف أكدوا 
يف حبث آخر ؽبم يف نفس . تكن كلها متضمنة يف ىذه القائمة، وإف اختلفت أنبية عناصرىا من قطاع آلخر

وبالتحديد بُت االتصاؿ، اجملاملة والكفاءة، تباطات قوية بُت بعض ىذه احملددات، إُف وجود ار وا توصل ،السنة
اؼبصداقية واألمن من جهة؛ وبُت الوصوؿ للخدمة وفهم الزبوف من جهة أخرى. تبعا لذلك، اختصرت األبعاد 

 العشرة يف طبسة أبعاد اؼبعروفة اآلف. 

فعدد اؼبكونات  ،ا يف القطاعات اػبدمية اؼبختلفةاؽبيكلية طباسية األبعاد اليت تبنوىا َف تثبت دائم
، وأحيانا أظهرت الدراسات ىيكليات ـبتلفة حىت يف نفس القطاع وطبيعتها ثبت أنو غَت مستقر من قطاع آلخر

على اعبودة يف اؼبستشفيات تسع مكونات، ويف دراسة صاٌف يف دراسة  3كَتمافاػبدمي. على سبيل اؼبثاؿ، وجد  

                                                                    
1 Churchill G. A. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs, Journal of 

Marketing Research, 16(1). pp 64–73. Retrieved 11-8-2012, from: 

http://www.scribd.com/doc/79117067/Churchill-G-a-1979 
2
 Babakus, E., Boller, G. W. (1992). Op. cit. 

3
Carman, J. M. (1990). Op. cit. 
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وجدت أربع  على البنوؾ 2؛ بينما يف دراسة أخرى لكاراتيبطبس مكوناتوجدا سياحة ال ، يف قطاع1ورياف
دراسات أكدت ضرورة مراعاة خصوصيات كل قطاع ومراعاة اػبصوصيات الثقافية للبلد والواقع عدة  مكونات.

دؿ العشرة أبعاد بها يف طبسة ص. االنتقادات وردت أيضا على زبفيض عدد األبعاد وتلخي3االقتصادي العاـ
اليت  5تايلوردراسة كرونُت و أكثر من ذلك، . 4أف ذلك أدى إُف فقداف معترب للمعلومات األوُف، إذ ىبشى

ل اؼببلبس، مكافحة اغبشرات ي، غسأربع قطاعات خدمية ـبتلفة )البنوؾاألبعاد اػبمسة لسَتفكواؿ يف اختربت 
يف فكواؿ َف تتأكد يف أي من عينات الدراسة. والوجبات السريعة( توصلت إُف أف اؽبيكلية اػبماسية لسَت 

لذلك يوصى بالتحليل العاملي  أبعاد، 9و  3األبعاد يًتاوح بُت  إُف عدد منالدراسات قطاعات متعددة توصلت 
 ,BZP) ما بعدأنفسهم تراجعوا في BZPالفريق األمريكي  وربليل الثبات يف أي دراسة تستخدـ اؼبقياس الشهَت.

1994b) اعبوانب ، حيث ظهرت مقياسهم ذي األعمدة الثبلث واعاد، حُت استخدمإُف ىيكلية من ثبلثة أب
فاندؾبت يف بعد  االستجابة، الضماف والتعاطف اؼبلموسة يف اػبدمة واالعتمادية كبعدين منفصلُت، أما بنود

   .6واحد

 لخدمة وأقل على ناتج ا الجانب الوظيفيتحفظات متعلقة بالتركيز على . 6-3-5

قد أصبح، بسبب سوء تفسَت مكوناتو، يركز على اعبودة الوظيفية للخدمة  (BZP)أف مبوذج البعض يرى 
لجوانب النفسية واالجتماعية يف اػبدمة وكيفية تقديبها قيمة أكرب من على حساب اعبودة التقنية؛ معطيا ل

ىناؾ ميبل للنظر إُف جودة اػبدمة باعتبارىا ، وأف مضموف اػبدمة )اؼبعاملة اغبسنة للطبيب ال تعوض قلة كفاءتو(
 . 7اؼبزيد من خدمة الزبوف، بدال من خدمة أحسن للزبوف

تركز على كيفية تقدٔف اػبدمة أكثر  سَتفكواؿأف بنود اؼبقياس الكبلسيكي  (Tony Woodall) ووداؿ يرى
يف األخطاء وتقدٔف ؿبتوى عاِف من اػبدمة نفسها، وىي بذلك تغفل إُف حد ما االىتماـ بتحسُت العمليات لتبل

العودة إُف الًتكيز على مضموف اػبدمة نفسها مؤكدا أف اإلحباط الناشئ  الكاتباعبودة. يف ىذا السياؽ يقًتح 
عن اػبطأ يف اػبدمة واػبدمة الرديئة ال يقاس بذات السمات اليت تقيس اػبدمة اعبيدة، وأف بعض السمات اليت 

وبالتاِف ال تزيد يف رضا  ،مثل األمن والنظافة، م اعبودة لكوف الزبوف يعتربىا بديهيةقد ال يصلح إدراجها يف تقيي

                                                                    
1
Saleh, F. and Ryan, C. (1992). Analysing service quality in the hospitality industry using the SERVQUAL 

model. Services Industries Journal, 11(3). 324-43. 
2
Karatepe O. M., Babakus Ugur Yavas, Emin (2005). Measuring service quality of banks, Scale development 

and validation. Journal of Retailing and Consumer Services, 12, 373-383. 
3
Karatepe O. M., Babakus, Yavas, Ugur Emin (2005). Ibid. 

4
Guettiti Sana, Selmi Noureddine, Touzani Mourad (2009). La qualité perçue du service hôtelier: Essai 

d’opérationnalisation dans le contexte tunisien, 2me Journée de Recherche sur le Tourisme, 3 Avril  - Groupe 

Sup de Co La Rochelle. 
5 Cronin J. J. and Taylor S. A. (1992). Op. cit. 
6
Caruana Albert, Ewing Michael T. Ramaseshan B. (2000). Assessment of the Three-Column Format 

SERVQUAL: An Experimental Approach. Journal of Business Research, New York, 49, 57–65. 
7
Woodall Tony (2001), Op. cit. 
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تصبح مكونا مهما إذا َف تتحقق وبالتاِف  يأيت أثرىا سلبيا وشديدا عند غياهباىذه السمات الزبائن عند توفرىا، 
  .1لتسببها يف إحباط اؼبستخدـ

النامية، حيث ال تزاؿ النقائص سبس اعبوانب األساسية يف ىذه اعبوانب تكتسب أنبية أكرب يف بلداننا 
على خدماهتا )ؾبلة "ساعي "بريد اعبزائر"  يف دراسة أجرهتا شركة؛ ، وقد تدخل يف تكوين جودة اػبدمةاػبدمة

، تبُت أف عدد الشكاوى اؼبرتبطة دبضموف اػبدمة، مثل أعطاؿ شبكة اغبساب الربيدي، عدـ 2(2007الربيد"، 
  يولة أو بطء توزيع الربيد أكرب من عدد الشكاوى اؼبتعلقة دبعاملة األعواف.توفر الس

ركز على ؿباربة األخطاء وربسُت العمليات ويقًتح الذي ياالكبرافات الستة نظاـ ووداؿ يشجع على تبٍت 
الذي يقسم اعبودة إُف اعبودة التقنية  (Grönroos) 3قرونروز وىو مبوذج سَتفكواؿالعودة إُف مبوذج آخر منافس ل

 واعبودة الوظيفية باإلضافة لصورة اؼبنظمة.

. يف (Quality outcome)أيضا انتقادات على مقياس سَتفكواؿ من حيث أنو يهمل ناتج اػبدمة  وردت
4دراسة لريشارد وأالواي 

(Richard and Allaway)،  قاـ ىذاف الباحثاف بتجربة مقياس سَتفكواؿ موسع ليشمل
بندا لسَتفكواؿ اؼبعدلة لتناسب  22مكونات جانب العملية والناتج. اؼبقياس الذي استخدماه مشل إضافة إُف اؿ

خدمة اؼبطاعم السريعة، ست بنود عن ناتج اػبدمة أي عن جودة الذوؽ ونوعية احملتويات ...(. الدراسة وجدت 
من خيار اؼبستهلك، بينما فسر ؾبمل  ائةباؼب 45فسرت  (PZB,1988) االثنُت وعشروفمقياس سَتفكواؿ  أف بنود

أف اؼبقياس الذي يتضمن جانب  ما عٌتوىو   إحصائيا،داالوجد .  الفرؽ بُت النسبتُت ائةباؼب 71.5اؼبقياس 
 .5اآلخرالناتج والعملية لو قدرة تنبؤية أكرب من الذي يتضمن أحد اعبانبُت دوف 

، وىو الصورة اليت 6يهمل بعدا مهما كاف أكد عليو قرونروز سَتفكواؿيرى البعض كذلك أف مقياس 
أشارت كما   -تبنيها اؼبؤسسة لنفسها من خبلؿ سلوؾ مسئوؿ وأخبلقي ذباه اجملتمع، ومعاملة عادلة ذباه الزبوف

فمما يرضي الزبوف أف يرى أف اؼبؤسسة هتتم للزبوف  األمريكية للجودة الشاملة. (Baldrige)إُف ذلك صبعية بالدريج 
 . 7الصغَت كما للكبَت، وأف جودة اػبدمة ال تعٍت بالضرورة السعر الباىظ

                                                                    
1
Woodall Tony (2001), ibid. 

 . 2ص (، 1)، 15، ؾبلة "ساعي الربيد"، عدد (5004) مديرية االتصاؿ ؼبؤسسة بريد اعبزائر،2
3
Grönroos C. A. (1984). A service Quality Model and its Marketing Implications, European Journal of 

Marketing, 18(4). 36–44. 
4
Richard, M. D. and Allaway, A.W. (1993). Service quality attributes and choice behavior, Journal of Service 

Marketing, 7(1), 59-68. 
5
Buttle Francis (1996). Op. cit. 

6
Grönroos, C. A. (1984). Ibid. 

7
Van Dyke, Thomas P. and al.(1999). Cautions on the Use of Servqual Measure to Assess the Quality of 

Information Systems Services, Decision Sciences, Summer, 30(3), p.2. 
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 بدائل ألبعاد سيرفاوال .6-2

استجابة للخصوصيات واالختبلفات من و  رغم التحفظات، ، يبقى مقياس سَتفكواؿ مستخدما بكثرة،
تعديبلت طفيفة على صياغة البنود أو إضافة بعض البنود اعبديدة، إُف إدخاؿ قطاع آلخر يلجأ بعض الدراسُت 

  .3 ، 1،2يلجأ إُف إحداث تغيَتات كبَتة على بنود اؼبقياسوالبعض 

صعوبة بناء مقياس ـبصوص، خاصة عندما ال يكوف االعتماد الكبَت على مقياس سَتفكواؿ من أسباب 
ىذا ىو ىدؼ الباحث األساسي، كأف يكوف اؽبدؼ دراسة عبلقة اعبودة اؼبدركة دبفاىيم أخرى مثل الرضا أو 
الوالء، أو اؼبقارنة بُت مؤسسات أو قطاعات ـبتلفة ... يف مثل ىذه اغباالت يبيل الباحثوف إُف استخداـ مقياس 

تربير صدقية اؼبقياس اؼبستخدـ يف الدراسة، بدؿ بناء مقاييس خاصة أو استخداـ مقاييس معروؼ لكي يبكن 
 خاصة ليس ؽبا نفس الشهرة. 

  4قبده لدى "اؼبدرسة الشمالية" حيث يرى قرونروز سَتفكواؿالبديل األبرز للمحددات اػبمسة للجودة ل
الكيفية اليت تقدـ هبا  وىولزبوف، واؼبكوف الوظيفي، مكونُت نبا: اؼبكوف التقٍت، وىو ما تقدمو اػبدمة من فائدة ل

مظهر وسلوؾ النادؿ مهم يف تقييم الزبوف ػبدمة اؼبطعم، لكن بشاشة االستقباؿ  :أو معاملة مقدـ اػبدمةاػبدمة 
مبوذج اعبودة، معروؼ أف قرورنروز من من حيث . اؼبذاؽ ورياشة األثاث ال تغٍت إذا كانت الوجبة نفسها سيئة

  مفهـو الفجوة بُت التوقعات واإلدراكات. صارنأ

(Lehtinen and Lehtinen) ليهتناف وليهتنافمن أبرز البدائل ألبعاد سَتفكواؿ تلك اليت يقدمها 
؛ حيث 5

 Corporate)مثل التجهيزات واؼببآف، جودة اؼبؤسسة  (Physical Quality)أف أبعاد اعبودة ثبلثة: اعبودة اؼبادية  يرياف

Quality)  واؼبقصود هبا صورة اؼبؤسسة، وجودة اؼبعاملة(Interactive Quality)  وف بوتنجم عن اؼبعاملة بُت الز
 (Process Quality)يقسم أيضا جودة اػبدمة إُف جودة العمليات 6ليهتينافوالعاملُت أو بينو وبُت الزبائن اآلخرين. 

زبوف أثناء تقدٔف اػبدمة، وجودة اؼبخرج تبلحظ . جودة العمليات يبلحظها ال(Output Quality)وجودة اؼبخرج 
فمثل جودة العمليات اؼبهارة اليت يظهرىا اغببلؽ أثناء اغببلقة حبركتو وحديثو، ومثل جودة ، بعد تلقي اػبدمة

 اؼبخرج التسروبة النهائية، وبكم عليها الزبوف يف آخر اؼبطاؼ. 
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 سيرفبارفنموذج . 6-2-1

مقًتحُت قياس اعبودة من أبرز من انتقد ازباذ التوقعات معيارا لقياس اعبودة، نبا  1كرونُت وتايلور لعل
 . حسب ىذا النموذج:خبلؿ األداء وحده

 الجودة = األداء
الفعلي الذي يدركو الزبوف، وىو نفسو اؼبفهـو  ا، اعبودة اؼبدركة، ويقصد باألداء األداءىن اعبودةيقصد ب

عات، لكن مبوذج سَتفبارؼ ال يعتمد على التوقعات يف حساب اعبودة الذي يقيسو مقياس سَتفكواؿ مع التوق
 اؼبدركة.

متعددة.  قطاعات خدمية ـبتلفةمشلت ، 19942اقًتح كرونُت وتايلور مبوذجهم البديل يف مقالة ؽبما سنة 
 . 3ن يف إدراؾ الزبائن عبودة اػبدمةقدرتو على ربسس التبايو  ة مبوذج األداءأفضليىذه الدراسة أظهرت 

لكن مع االستغناء عن البنود  ،استخداـ نفس أداة سَتفكواؿالطريقة العملية للقياس يف ىذا النموذج ىي 
ىذا النموذج ىو اآلخر . اإلثنُت وعشرين اليت تقيس التوقعات. يسمح ىذا ببل شك بتسهيل معترب لعملية القياس

 .4ثامل نفسو، أحد بناة مبوذج الفجوةوردت عليو ربفظات من البعض وتأييدا من البعض اآلخر، ومنهم زي

أكثر غٌت سَتفكواؿ بأف مقياس  (BZP 1994) حجة الفريق األمريكي ُتالباحثكثَت من بصفة عامة يؤيد  
من حيث اؼبعلومات اؼبستخلصة وأفيد للمسَت يف تشخيص مواقع القوة والنقص، ألنو يظهر ما إذا كانت 

أقدر على تفسَت  سَتفبارؼأـ عن أداء ضعيف. لكن مقياس األداء  العبلمات اؼبتدنية ناذبة عن توقعات عالية
وأكثر عمبلنية، كونو يتجنب اؼبفهـو اؼبعقد للتوقعات والنقائص العملية اؼبًتتبة   5التباين يف مقياس اعبودة اؼبدركة

الدراسات اؼبتتالية وزبترب َف وبسم بعد فيما يتعلق بأفضلية ىذا النموذج أو ذاؾ،  النقاشعن مفهـو الفجوة. 
يف قطاع قارنت مثبل،  7بروشادو دراسة. 6صبلحيتها يف الفروع اؼبختلفة من اػبدمات ويف بلداف متقدمة ونامية

؛ سَتفبارؼ مرجح باألنبية؛ سَتفكواؿ مرجح باألنبية ؛سَتفبارؼ؛ سَتفكواؿبُت طبسة مباذج: التعليم العاِف 

                                                                    
1
Cronin, J. J. & Taylor, S. A. (1992). Measuring Service Quality: a Re-examination and Extension. Journal of 

Marketing, 56(7). 55-68. 
2
Cronin, J. J. & Taylor, S. A. (1994). Servperf Versus Servqual: Reconciling Performance-based and Perception-

minus-expectations Measurement of Service Quality. Journal of Marketing, 58(1), 125-131. 
3
Brady, M. K. et al. (2002). Performance-only Measurement of Service Quality a Replication and Extension. 

Journal of Business Research, 55, 17–31. 
4
Cronin, J. J. and Taylor, S.A., (1994). Ibid. 

5
Kevin M. Elliot, (1994). Servperf vs Servqual: a Marketing Dilemma when Assessing Service Quality, The 

Journal of Marketing Management, Mankato State University, Fall/Winter. 
6
Brady K. M. et al. (2005). Op. cit. 

7
Brochado Ana (2009). Comparing alternative instruments to measure service quality in higher education, 

Quality Assurance in Education, 17(2), 174-190. 



 وطرؽ قياسها يف القطاع اػبدمي ودة اعبالفصل الثآف:    
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1مقياس خاص ىيدبارؼو 
Hedperfراسة إُف تفضيل قطعي ألي من اؼبقاييس اؼبختربة، لكنها أكدت . َف تصل الد

قدر على القياس، إذ يتفوؽ على بقية اؼبقاييس يف كل من الصدقية اؼبعيارية، والصدقية اؼبفاىيمية، أ سَتفبارؼأف 
 والقدرة التفسَتية.

الصحي بوالية مسيلة، تأكدت لنا يف دراسة ميدانية يف القطاع على مقياس سَتفكواؿ التحفظات العملية 
جوب، وإذا كاف من السهل ترصبة الكلمة تحيث تأكدت صعوبة شرح مفهـو التوقعات بلغة دارجة مفهومة للمس

بكلمة "التوقعات"، فإف اؼبعٌت اؼبعروؼ للكلمة اإلقبليزية قد ال يكوف شائعا يف اللغة   (Expectations)اإلقبليزية
، واستخداـ ىذا مفهـو "األنبية"األقرب للتوقعات والذي يتسم بالوضوح ىو اليومية للمستهلك اعبزائري. اؼبفهـو 

رغم اؼبفهـو من شأنو أف يقلل اؼبشاكل اؼبتعلقة بتأثر عبلمات مفهومي األداء واألنبية. الصعوبة العملية تبقى 
ة من خبلؿ بندا، أضف إُف ذلك أف األنبية يبكن قياسها بطريقة غَت مباشر  44ثقيبل ب ظلفاؼبقياس يذلك، 

اعتماد مبوذج اخًتنا يف ىذا البحث . االستبيافطريقة إحصائية حبتة ىي ربليل االكبدار، دوف االضطرار إلثقاؿ 
 لوضوحو ولسهولتو. وضوح اؼبفهـو واألداة العملية اؼبستخدمة أضمن لثبات وصدقية القياس.  األداء

 ُت.اؼبعروف ُت سَتفكواؿ وسَتفبارؼؼبقياسن اـ يف حبثنا بأي ميف ؾباؿ األداة العملية للقياس، َف نلتز 
 كثَتا ما وبتاج اؼبقياساف إُف التعديل ليتبلءما مع كل قطاع خدمي على حدة.   2حسب كارماف

 بين البلدانالفروقات الثقافية و الفروقات  .6-2-2

: "ؾبموعة اؼبعتقدات، القيم والعادات اليت ربدد معايَت السلوؾ يف ؾبتمع ما". من أهناب لثقافةا 3ؼ ياوعر ي
ستدؿ أف اغبكم على جودة اػبدمة ىو من األشياء اليت تتأثر بالثقافة السائدة يف البلد أو اؼبنطقة، ىذا التعريف ي

4فالثقافة تؤثر على طريقة تعبَت الناس وتفاعلهم ودخوؽبم يف تبادالت ذبارية
 .  

طورت يف دراسة أجريت يف بلد مصنع ىو الواليات اؼبتحدة، مث أعيد  (RATER)األبعاد اػبمسة الشائعة 
استخدامها واختبارىا يف دراسات أخرى لكن جلها مت بلداف مصنعة أيضا. ىذا يطرح مسألة مبلئمة ىذه األبعاد 

ؼ بينهما  للبيئة االقتصادية يف البلداف النامية. الفرؽ ليس فقط يف مستوى اعبودة بُت ىذين العاؼبُت، فاالختبل
كبَت لدرجة أف تركيبة األبعاد نفسها زبتلف من عاَف آلخر. ففي البلداف األقل تنمية وغٌت، قد تربز أبعاد َف تظهر 
أنبيتها يف البلداف اؼبتقدمة، ألهنا ؿبققة باستمرار لدرجة أهنا تصبح من البديهيات فبل تعترب من ؿبددات اعبودة. 

تها يف البلداف اؼبتقدمة، ال ربوز نفس األنبية يف البلداف النامية، ألهنا تعد من وقد يظهر أف أبعاد معينة ثبتت أنبي
                                                                    

1
Firdaus A. (2006). The development of HEDPERF: a new measuring instrument of service quality for the 

higher education sector, International Journal of Consumer Studies, 30(6), 569-581. 
2
Carman J. M. (1990). Op. cit. 

3
Yau O. (1994). Consumer behaviour in China. London: Routledge, p. 49. Cited by: Ueltschy Linda C., Laroche 

Michel, Man Zhang, Hyuksoo Cho, RenYingwei (2009). Is there really an Asian connection? Professional 

service quality perceptions and customer satisfaction. Journal of Business Research, 62. 972–979. 
4
Triandis H. C. (1989). The Self and Social Behaviour in Differing Cultural Contexts, Psychological Review, 96, 

506-520. 



 وطرؽ قياسها يف القطاع اػبدمي ودة اعبالفصل الثآف:    
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، وىذا التفكَت قد ال ىبص 1الكماليات. يف الدوؿ النامية مثبل تًتكز اعبهود على الكم على حساب الكيف
 الدولة فقط يف إنفاقها وإمبا األفراد أيضا واؼبؤسسات.

لتقييم صبلحية كبَت من قبل الباحثُت، قلة من الدراسات تطرقت   رغم أف جودة اػبدمة حظيت باىتماـ
(Klemz)، مثل دراسة كلمز النظريات اليت طورت يف العاَف اؼبتقدـ وأدائها يف العاَف النامي

استخداـ مقياس . 2
ثقايف ، موضوع تأثَت االختبلؼ ال(Furrer) 3حسب فوررواحد يف بيئات ثقافية ـبتلفة قد يضعف أداءه وفعاليتو. 

والتباين من بلد آلخر على توقعات الزبائن وإدراؾ اعبودة واألداء ىو من اؼبواضيع اليت ال تزاؿ َف "تفهم جيدا" 
 وربتاج أف يوجو ؽبا البحث. 

ركزت على البحث  (cross-cultural studies)أف الدراسات اليت تطرقت للجودة عرب الثقافات كليمز يؤكد  
 Malhotra and)أخروف و  بُت الثقافات. دراسة ماؽبوترا (equivalence)أو اؼبقابلة عن شكل من أشكاؿ التكافؤ 

al.)
4
 والدوؿ اؼبصنعة.  الدوؿ الناميةمثبل وجدت أف األنبية اؼبعطاة من قبل اؼبستجوبُت للبنود زبتلف بُت  

االختبلؼ بُت العاَف النامي واؼبتقدـ موجود حىت يف أساليب البحث اؼبتاحة؛ كليمز يذكر أف طرؽ 
اؼبعاينة اؼبختلفة اؼبتاحة يف الدوؿ الصناعية، عن طريق اؽباتف، الربيد، والربيد اإللكًتوٓف، تصبح صعبة التطبيق يف 

ين ليست ؿبددة، واؽباتف واإلنًتنت ليست متاحة الدوؿ النامية، بسبب االختبلؼ الثقايف والتكنولوجي؛ فالعناو 
 بعد للجميع. 

يف دراسة ألتشاي  ؛ديانة واحدة يبكن أف تتباين االستجابة ؼبستوى اعبودة تبعا لثقافة البلدظل  حىت يف
، طبق ىذا الباحث مقياسا للجودة يف ثبلث بلداف )الصُت، الياباف وكوريا( تنتمي لنفس القارة )آسيا( 5اؼبقارنة

والبيئة الثقافية )الثقافة الكنفوشية(، وقد وجد يف دراستو فروقات ثقافية دالة يف االستجابة ؼبستوى اعبودة، فقد 
مقارنة باليابانيُت والكوريُت، حُت  ىوجد أف الصينيُت يكونوف أكثر تعبَتا عن أرائهم، فيعكسوف عبلمات أعل

االختبلؼ يبكن أف يكمن يف أف ثقافة داء ضعيفا. يكوف األداء عاليا، ويعطوف عبلمات أدْف حُت يكوف األ
شعب ما تشجع على التعبَت جبرءة، بينما سبيل ثقافة شعب آخر إُف التحفظ إما لتجنب اإلضرار بصورة اآلخرين، 

 أو ببساطة لتعودىم على مستوى اػبدمة، أو لعدـ ثقتهم يف إمكانية أف تغَت آراؤىم شيئا. 
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، قارف ؾبموعة من الباحثُت بُت الزبائن من األمريكيتُت الشمالية 1هيف دراسة أخرى لربادي وزمبلؤ 
واعبنوبية )الواليات اؼبتحدة واإلكوادور، خدمة اإلطعاـ السريع(، وقد توصلت الدراسة إُف اختبلفات دالة يف 

ة، يوِف اعبنوبيوف طريقة تقييم اػبدمة، فبينما يركز الشماليوف على اؼبقارنة بُت اؼبؤمل من اػبدمة والتضحية اؼبقدم
 أنبية أكرب للحكم العاطفي واعبوانب العاطفية اؼبصاحبة للخدمة.

حاولت استكشاؼ اعبانب الثقايف يف جودة اػبدمة من خبلؿ قياس اعبودة  2دراسة أخرى لبوؿ وآلن
جملاملة، ، الوصوؿ، اكفاءةاؼبدركة باستخداـ األبعاد العشرة األصلية لسَتفكواؿ: االعتمادية، االستجابة، ال

أهنما  3االتصاؿ، اؼبصداقية، األماف، الفهم ومعرفة الزبوف واعبوانب اؼبلموسة. الباحثاف كما يذكر راندير وزمبلؤه
 توصبل إُف وجود فروقات دالة يف تقييم جودة اػبدمة بُت اؼبستهلكُت يف الواليات اؼبتحدة واؼبكسيك. 

يرى أف اؼبستهلك يف الدوؿ النامية يعطي أنبية للمسة اإلنسانية والعبلقة الشخصية  4ماؽبوترا وزمبلؤه
أكثر من االعتمادية يف تقييم جودة اػبدمة. أظهرت أكثر من دراسة أف اؼبستخدمُت من ثقافات ـبتلفة زبتلف 

 ص اػبدمة. إما الختبلؼ توقعاهتم أو ألهنم ال يعطوف نفس األنبية ػبصائ 5إدراكاهتم عبودة اػبدمة

االختبلؼ يكمن أيضا يف اللغة نفسها، فنقل البنود من لغة ألخرى، مهما كانت االحتياطات، يغَت 
  اؼبعٌت الذي ربملو البنود، بشكل أو بآخر.
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  ة للخدمةالموضوعيالجودة قياس  فينماذج . 7
سسة عن طريق يقصد بالقياس اؼبوضوعي القياس الذي يعتمد على مؤشرات موضوعية وتقـو بو اؼبؤ 

عدد الشكاوى اؼبعاعبة. يف مؤسسات الربيد تعترب سجلة و عدد األعطاؿ اؼبمدة اػبدمة، إحصائيات داخلية، مثل 
 ,J+1)سرعة اػبدمة من أىم اؼبؤشرات على األداء، وتقاس بنسبة الرسائل اليت تصل يف اليـو الثآف، الثالث ... 

J+2, J+3) ،ويتم ذبميع البيانات يف الوحدة  ،نظاـ إحصائي ينطلق من مكاتب الربيد يستخدـ. يف بريد اعبزائر
الوالئية الستخراج مؤشرات ذبميعية على مستوى الوالية قبل أف ترسل إُف اعبهات اؼبركزية غبوصلتها من جديد 
 على مستوى الوطن. تستخدـ ىذه اإلحصائيات كمؤشرات على اعبودة كما تستخدـ كمؤشرات نشاط، ولتقييم

بشرية. باإلضافة إُف القياس اؼبوضوعي تقـو مؤسسة الربيد بدراسات الو الوسائل اؼبادية حاجة اؼبكاتب إُف 
 مديرية اعبودة والدراسات. عن طريق استطبلعية آلراء الزبائن يف اػبدمة، وذلك 

، منها خاصة تلك اؼبتعلقة دبوثوقيتها أو جدارهتا عديدة اػبدمةجودة وضوعية لقياس اؼبؤشرات اؼب
(reliability)  توفر نظرية صفوؼ االنتظار ونظرية اؼبوثوقية  وتلك اؼبتعلقة بسرعة تقدٔف اػبدمة.ها يتأي استمرار

. يف السنوات األخَتة، ظبح توفر الربؾبيات يف ىذا اجملاؿ أساسا جيدا يبكن استخدامو يف عملية القياس
اإلحصائية اؼبتخصصة، وخاصة برامج احملاكاة للعمليات العشوائية بتسهيل استخداـ ىذه األدوات وذباوز 

لقياس مؤشرات عملية االنتظار يف دراستنا اؼبيدانية صعوبات القياس اليت كانت تطرحها. استخدمنا ىذه النظرية 
لنبذة عن نظرية صفوؼ يف ىذا البحث يس )القباضة الرئيسية( بوالية سطيف. نتطرؽ يف مكتب الربيد الرئ

االنتظار وكيف يتم حساب مؤشرات مهمة عن ظاىرة االنتظار مثل مدة االنتظار وطوؿ صف االنتظار وذلك 
 حبسب خصائص نظاـ اػبدمة اؼبدروس. 

 في نظرية صفوف االنتظار أساسيات. 7-1

وائيا أو طاقة اػبدمة لكي وبصل عدـ التطابق ومن مث يتكوف االنتظار من يكفي أف يكوف الطلب عش
نتظار الطلب يتوقف على خاصيتُت أساسيُت فيو؛ انب مقدمي اػبدمة )الفراغ(. طوؿ اجانب الطلب أو من ج

اية. معدلو وتباينو. نظريا، يف حالة تفوؽ معدؿ الطلب على معدؿ اػبدمة، تطوؿ مدة وصف االنتظار إُف ما ال هن
عمليا، غالبا ما يبدأ بعض القادمُت يف التخلي عن اػبدمة عندما يطوؿ صف االنتظار، ويتزايد التخلي بزيادة 
طوؿ مدة وصف االنتظار. يف الواقع، يتكوف صف االنتظار حىت يف حالة كوف معدؿ اػبدمة أكرب من معدؿ 

 . 1معدؿ الطلب من معدؿ اػبدمةالطلب، وذلك بسبب تذبذب ىذا األخَت، ويزيد طوؿ الصف باقًتاب 
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 نظام الخدمة .7-1-1

تتكوف "ظاىرة االنتظار" من "ؾبتمع" يبثل مصدر الطلب، و"نظاـ للخدمة" يتكوف من زبائن وشبابيك 
)أو ؿبطات أو مقدمي خدمة(. نظاـ اػبدمة وبتوي أيضا على مكاف انتظار وخدمة يسمى "مركز اػبدمة". ينظر 

 . 1اؼبيبلد ىو وصوؿ زبوف ؼبركز اػبدمة، واؼبوت ىو مغادرة زبوف  ،ملية ميبلد وموت"لنظاـ اػبدمة على أنو "ع

 خصائص وترميز. 7-1-2

 A/B/S/L/Dيتم توصيف نظاـ اػبدمة خبمس خصائص تصف عملو، ويرمز ؽبا دبجموعة أحرؼ التينية 
، سبثل L، عدد الشبابيك،  S، قانوف اػبدمة، Bيبثل قانوف الوصوؿ،  A.  (Kendall notation)تسمى ترميز كيندؿ 

طاقة النظاـ، أي أكرب عدد من الزبائن يبكن استيعابو يف النظاـ، طاقة النظاـ يبكن أف تكوف ؿبدودة أو غَت 
ؿبدودة، يف مكاتب الربيد نفًتض أف طاقة النظاـ غَت ؿبدودة، طاؼبا أنو ما من حد ؿبدد لعدد الزبائن داخل 

يقة اػبدمة؛ أي الطريقة اليت يعُت هبا الزبوف اؼبواِف، يف مكاتب الربيد كما يف الكثَت من أنظمة ىي طر  Dاؼبكتب. 
األكثر استخداما ، )على األقل نظريا(. الطرؽ األخرى  (FIFO)االنتظار ، طريقة اػبدمة ىي الواصل أوال ىبدـ أوال

ب درجة األستعجاؿ )كما يف مصلحة ، األسرع خدمة ىبدـ أوال، حس(LIFO)ىي الواصل أخَتا ىبدـ أوال 
االستعجاالت(. األولوية يبكن أف تكوف "مطلقة"، حبيث يقدـ الزبوف ذو األولوية مباشرة للخدمة، ويبكن أف 

 تكوف نسبية، أي أنو يوضع يف مقدـ الصف. 

ية يوصف وصوؿ الزبائن عادة باؼبدة بُت وصولُت، ىذه األخَتة يبكن أف تكوف ثابتة أو متغَتة عشوائ
 Erدبعٌت أسيا،  Eأو أيضا  (Markovien)إذا كاف ماركوفيا  M. التوزيع االحتماِف يرمز لو ب ابتوزيع احتماِف م

 للتوزيع االحتماِف أيا كاف. G، ...؛ أو 2، 1دبعٌت إرالقبي ذات معلم 

ف عشوائية أو الزبائن يصلوف فرادى كما يف حالة زبائن الربيد، أو زرافات. مدة اػبدمة يبكن أيضا أف تكو 
 ثابتة، ويبكن أف تكوف أحيانا دالة يف عدد الزبائن اغباضرين داخل نظاـ اػبدمة. 

 من اؼبهم أيضا ربديد ما إذا كاف الزبوف ىبدـ بشباؾ واحد أـ بشبابيك متتالية. 

ودة غالبا ما يكتفى بالرموز الثبلثة األوُف لتوصيف نظاـ االنتظار، ويعٍت ذلك أف طاقة النظاـ غَت ؿبد
 ، والزبائن يصلوف فرادا.  (FIFO)وأف طريقة اػبدمة ىي الواصل أوال ىبدـ أوال 

                                                                    
ىيل (، نظريات و مسائل يف حبوث العمليات، ترصبة حسن حسٍت الغبارى، مراجعة ؿبمد إبراىيم يونس، دار ماكجراو 0655برونسوف ريتشارد ) 1

 .224، الطبعة العربية األوُف. القاىرة، ص 0655للنشر، الدار الدولية للنشر و التوزيع، الطبعة األجنبية 
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 M/M/1نظام . 7-2

ىو نظاـ يكوف فيو الوصوؿ بواسونيا واػبدمة أسية، طاقة النظاـ غَت ؿبدودة، واػبدمة لؤلوؿ فاألوؿ.  
بكثرة يف مكاتب الربيد، وأماـ مشاىد ىو ىذا النظاـ ىو األكثر شهرة من بُت أنظمة صفوؼ االنتظار، و 

 الشبابيك اآللية، كما يبكن أف يستخدـ لتمثيل ظاىرة انقطاعات االتصاؿ يف شبكة اغبساب الربيدي اعباري.

عدد الزبائن يف النظاـ،  N(t)دراسة ىذا النظاـ ىي مثل دراسة نظاـ ميبلد وموت ماركوفيُت، حيث 
دمة، أي اؼبغادرة. يف الوصوؿ البواسوٓف، عملية وصوؿ الزبائن مستقلة هناية اػب وواؼبوت ى ،اؼبيبلد ىو وصوؿ زبوف

عن عملية اػبدمة، وإذا كاف ىناؾ عدة شبابيك، هبب أف يكونوا مستقلُت، أي أف كل شباؾ يشكل نظاـ 
M/M/1ق ىذا عندما تقدـ الشبابيك خدمات ـبتلفة عن بعضها البعض، )الشبابيك اؼبتخصصة(، أو ق، ويتح

مكاتب الربيد الكبَتة اليت ربتوي على أكثر ما ىو اغباؿ يف يعض مثل  ،ناؾ فاصل بُت الشبابيكحُت يكوف ى
 من قاعة انتظار.  

ثابت، ىي عملية ميبلد وموت بوتَتة  µثابت وذات خدمة دبعدؿ  λذات وصوؿ دبعدؿ  M/M/1عملية 
 :n، فمهما يكن t النظاـ يف اللحظة زبوف يف nالحتماؿ وجود   pn(t)، أي إذا رمزنا ب (steady state)مستقرة 

pn(t) → pn  ;  p’n(t) = 0        

 ة اليت تصف عدد الزبائن يف النظاـ:ة التاليربت ىذا الشرط، كبصل على اؼبعادل

n

n

n pp



0  

 و إذا استخدمنا الًتميز  



  : 

pn = p0 Ψ n           (1) 

 مؤشرات متعلقة دبردودية النظاـ، ونباو يبكن حساب عدد من مؤشرات اعبودة اػباصة باالنتظار 
  من ىذه اؼبؤشرات: خبصوص نقطة التوازف بُت التكلفة واعبودة. العنصراف احملدداف لقرار اؼبسَت

 ،p0 إحتماؿ عدـ االنتظار -

  ،          إحتماؿ االنتظار -

 ،          ُتإحتماؿ انتظار أكثر من زمن مع -

 (،L)ويستخدـ أحيانا الرمز  nالعدد اؼبتوقع )أو متوسط( للزبائن داخل النظاـ  -

 (،Lq)يستخدـ أيضا الرمز  العدد اؼبتوقع )أو متوسط( للزبائن يف صف االنتظار  -
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 ،(Ws)يرمز لو أيضا  uمتوسط اؼبدة اليت يقضيها الزبوف يف نظاـ اػبدمة  -

 ،(Wq)يرمز لو أيضا   wمتوسط اؼبدة اليت يقضيها الزبوف يف صف االنتظار  -

 ،متوسط عدد الشبابيك اؼبشغولة  -

 .متوسط عدد الشبابيك غَت اؼبشغولة  -

 نستنتج العبلقات التالية: القاعدة األساسية للتوقع الرياضيمن 

     ⇒  ̅   ̅               ⇒  ̅    ̅    ̅             ⇒  ̅   ̅   ̅ 
 . مدة اػبدمة    

 :G/G/1ويف اغبالة العامة 
 ̅    ̅       ̅    ̅       ̅    ⁄  

 إحتمال عدم االنتظار .7-2-1

إحتماؿ عدـ االنتظار للقادـ إُف النظاـ ىو مؤشر مهم من مؤشرات اعبودة واؼبردود يف الوقت نفسو، 
فهو يبثل نسبة الزبائن الذين ال وبتاجوف لبلصطفاؼ يف انتظار اػبدمة. يف الوقت نفسو يعطي ىذا اؼبؤشر 

 ن العمل. ع الشباؾ اآلِفأو مقدـ اػبدمة احتماؿ فراغ النظاـ وبالتاِف تعطل العامل 

 :(1)من اؼبعادلة 
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 من جهة أخرى، باستخداـ اجملموع الشهَت 
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 نصل إُف:   ،(تفوؽ معدؿ اػبدمة على معدؿ الوصوؿشرط التوازف )ظل  ويف

 1

1

1
  1 

0

0











 


p

n

     (2) 

:ىذه النتيجة كما يليللمبلحظة، يبكن كتابة اؼبعادلة األوُف باستخداـ   
pn = p0 Ψ n = (1 – Ψ)Ψ

n    

j
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 إحتمال تجاوز عدد معين من المنتظرين .7-2-2

عدد الزبائن اؼبنتظرين ىو مؤشر مهم على جودة اػبدمة ألنو وبدد السعة البلزمة لقاعة االنتظار وذبهيزاهتا 
كتابة، أبواب، إنارة  ...(. عند ربديد معيار معُت للعدد األقصى لطوؿ صف   طباتسم)تكييف، مقاعد، 

سعة  بة تساعد يف ازباذ القرار بتغيَتاالنتظار، يصبح من اؼبهم أيضا تقدير نسبة ذباوز ىذا اؼبعيار. معرفة ىذه النس
 وذبهيز القاعة أو تغيَت اؼبعيار اؼبستخدـ.

  































1

11

)(

ki

i

ki

i

ki

i

ki

i

ki

i

ki

ipknp



 
kknp  )(                        (3) 

 متوسط عدد الزبائن في النظام. 7-2-3

يف النظاـ يساوي عدد الزبائن يف الصف مع إضافة عدد الزبائن يف اػبدمة. العدد اؼبتوقع  nعدد الزبائن 
 ىي التوقع الرياضي غبالة النظاـ )حالة النظاـ ىي عدد الزبائن فيو(. nؿ 
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 :قبداؼبعادلة ىذه يف   (Ψ – 1)ب  p0تعويض ب
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 متوسط عدد الزبائن في الصف. 7-2-4

عدد اؼبنتظرين يسمى أيضا متوسط طوؿ الصف، وىو مهم لتحديد مدى مبلئمة القاعة والتجهيزات اؼبتوفرة فيها. 
 ، أو يساويو إذا كاف النظاـ فارغا. 1ال يتجاوز العدد يف النظاـ، فهو إما أقل منو ب 









1n1nν

0n nν 

if

  if 
  

 
 


















1n

n

1n

n

p1n

νpnpnpnpνpν ...)2(1)1(0)0(0
0



 

 بقيمتها: pnنعوض 
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                        (5) 

 : (4)وبالتعويض يف اؼبعادلة 
  n                        (6) 

ىذه األخَتة  .لقاعة االنتظار ُتالبلزموالتجهيز د السعة يمتوسط عدد الزبائن اؼبنتظرين يساعد يف ربد
مثبل: عدد اؼبقاعد يف القاعة هبب أف  ؛يبكن أف ربدد على أساس معامل معُت يضرب يف متوسط عدد اؼبنتظرين

زبفيض كن إذا َف يبكن زيادة حجم القاعة الستيعاب اؼبنتظرين، يب يكوف مرة ونصف متوسط عدد اؼبنتظرين.
 .اػبدمة تدابَت لتسريعيادة عدد الشبابيك أو ازباذ متوسط عدد اؼبنتظرين بز 
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 إحتمال االنتظار أو كثافة التشغيل .7-2-5

  ظاـ، لذلك تسمى معامل التشغيل أو، فهي سبثل نسبة شغل الن Ψتشرح جيدا معٌت اؼبعامل (3) ةاؼبعادل
، أي بالنسبة للقادـ إُف النظاـ يف الوقت نفسو ىي سبثل احتماؿ االنتظار ؛ (trafic intensity)كثافة االستغبلؿ

 الشباؾ. انشغاؿأف وبتاج لبلنتظار ألنو يبثل احتماؿ  احتماؿ

                  ⇒ 
                   (7) 

 

 إحتمال انتظار أكثر من زمن معين .7-2-6

يبكن أف يكوف معيارا تعمل اؼبعُت  xالزمن  ىو مؤشر آخر مهم. xاحتماؿ انتظار أكثر من زمن معُت 
اؼبؤسسة على التزامو، يف ىذه اغبالة من اؼبفيد حساب نسبة الوقت الذي ىبرؽ فيو ىذا اؼبعيار ونسبة الوقت الذي 

 Laplace)التكامل بطريقة ربويل الببلس  يستخدـالتوزيع االحتماِف ؼبدة االنتظار عادة ما الستخراج يوىف بو. 

transformation) 1أف بالنظر إُف ، وذلك ستخدـ خصائص توزيع بواسوفن -ولغاية التبسيط  -لي ؛ فيما ي
عدؿ الوصوؿ أقل م، حيث أف أحداث بواسونية ذات معدالت ـبتلفةعلى أهنا اػبدمة انتهاء أحداث الوصوؿ و 
معدؽبا فجأة. العملية اإلصبالية يبكن النظر إليها يف ىذه اغبالة على أهنا عملية بواسونية تغَت  من معدؿ اػبدمة.

أف العملية بوسونية دبعدؿ يساوي الفرؽ إذف )من خصائص توزيع بواسوف( بُت غبظيت اؼبعدؿ األوؿ والثآف نعلم 
  وبالتاِف اؼبدة أسية )عند افًتاض وجود انتظار(. 2بُت اؼبعدلُت

 
       ⁄                    

                                

               (    )       (8) 

 متوسط مدة البقاء في النظام .7-2-7

: نعلم (intuitive)يبكن، تفاديا لطوؿ الرباىُت الرياضية، الوصوؿ للمؤشرات التالية بطريقة جدلية منطقية 
. من جهة أخرى، يف غبضة وصوؿ زبوف جديد يتوقع أف يكوف يف النظاـ   λ/1أف متوسط اؼبدة بُت وصولُت ىي 

                                                                    
1
See: Kaufmann A et Cruon R. (1962). Les phénomènes d’attente, Dunod, Paris, p. 45, Or :  Kleinrock L. (1975). 

Op.cit. 

2
Quittard P., (1983). Processus stochastiques et file d’attente, O. P. U., Algérie. 
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n ،زبوف، ويف غبظة مفارقتو مثل ىذا العدد من زبائن آخرين، ىؤالء الذين يًتكهم وراءه يكونوف قد جاؤا بعده
 زبوف. لذلك: nوبالتاِف فمدة بقائو يف النظاـ ىي اؼبدة البلزمة لوصوؽبم، أي وصوؿ  

nu


1
 ,                              (9) 

 :1( قبد(6دبا يساويها اؼبعادلة  n وبتعويض
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 .ىذه اؼبدةمن  أقليبقوف منتظرين  (63%)وألف التوزيع األسي فبتد من اليمُت، نعلم أف أغلب الزبائن 

 متوسط مدة االنتظار .7-2-8

أىم مؤشر على جودة اػبدمة يف عدد من اػبدمات الربيدية من وجهة نظر  ومتوسط مدة االنتظار ى
 M/M/1يف الوقت نفسو نقطة الضعف األساسية يف عدد من اػبدمات. حساب ىذا اؼبؤشر يف نظاـ  والزبوف، وى

 بأكثر من طريقة، وسوؼ نكتفي باالعتماد على االستنتاج اؼبنطقي لتفادي إثقاؿ النص. أف يتم كن يب 

اؼبدة اؼبستغرقة يف حالة االستقرار يصل إُف النظاـ يف اؼبتوسط بقدر ما ىبرج منو. ىذا يعٍت أف متوسط 
. ودبا أف الزبائن يصلوف (متوسط عدد الزبائن يف الصف ) اؼبستغرقة لوصوؽبمدة زبوف ىي نفسها اؼب ػبروج 
 ، فإف:  λ/1أف متوسط اؼبدة بُت وصولُت ىي يف وحدة زمن، أي  λدبعدؿ 





1
w                      (11) 

 نصل إُف:  (10)و  (9)وياستخداـ اؼبعادلتُت  (6)بقيمتها يف  أو بتعويض 

 u
n

w 



                     






w      (12) 

زبوف، وكل منهم تستغرؽ خدمتو يف  nيبكن أيضا القوؿ أف الزبوف اعبديد سينتظر إُف أف تتم خدمة 
 :، وىذا يعٍت أف /1اؼبتوسط 

                                                                    
1
 Quittard P. (1983). Op. cit. p. 27 et 28. 



 وطرؽ قياسها يف القطاع اػبدمي ودة اعبالفصل الثآف:    
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1
                     (13) 

 العالقة بين مؤشرات الجودة ومعدل التشغيل. 7-2-9

مؤشرات  بُتاألسيةمن اؼبهم دراسة تأثر مؤشرات اعبودة دبعدؿ التشغيل الذي ربدده اؼبؤسسة. العبلقة 
، أي عند 11معدؿ التشغيل تعٍت أف تدىور مستوى اعبودة يتسارع بشدة عند اقًتاب معدؿ التشغيل من و اعبودة 

ىذه الظاىرة ىي اؼبشاىدة يف مكاتب الربيد يف أوقات الذروة، أي يف  .ة تشغيل النظاـ بطاقتو القصوىلو ؿبا
يبكن بالنظر إُف  لبة ...( ويف اؼبناسبات الدينية.من، اؼبتقاعدين، الطتواريخ التخليص اؼبختلفة )اؼبعلمُت، قوات األ

شكل اؼبنحٌت التمييز بُت ثبلث مناطق، األوُف ربقق جودة عالية ولكن مردودية متدنية، الثانية ربقق جودة 
قدر  ءىو البقاومردودية مبلئمتُت، الثالثة ربقق مردودية عالية ولكن جودة متدىورة. ىدؼ اؼبؤسسة يف ىذه اغبالة 

 اؼبستطاع يف اؼبنطقة الوسطى.

 

 

 ومعدل التشغيلمتوسط عدد الزبائن في النظام . العالقة بين 2-2 رسم توضيحي  

 

      

                                                                    
1
Kleinrock L. (1975). Op. cit. p. 97. 
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 ظواىر التخلي. 7-2-11

يف حاالت معينة يكوف وصوؿ الزبائن للنظاـ تابعا لعدد الزبائن فيو بسبب زبلي بعض الزبائن عن طلب 
لي التخبعديا وىو ويبكن أف يكوف  صف االنتظار، االنضماـ إُف، أي قبل قبليااػبدمة. التخلي يبكن أف يكوف 

 النظاـ. التخلي القبلي يقلل معدؿ عدد الزبائن يف n، حيث b(n)يرمز الحتماؿ التخلي األوؿ  من داخل الصف.
 الوصوؿ النهائي، حيث يصبح معدؿ الوصوؿ للخدمة:

                 (14) 

 الوصوؿ النهائي يف ىذه اغبالة ال يكوف قارا ألنو دالة يف عدد األفراد داخل النظاـ. 

 ، أي وصوؿ وخدمة ماركوفيُت: M/M/1؛ يف نظاـ ي البعدي يزيد نظريا معدؿ اػبدمةالتخل
                (15) 

 M/M/Mنظام . 7-3

، عدد  ؽبا نفس معدؿ اػبدمة  ،Sوصوؿ بواسوٓف، وخدمة أسية، وعدد من الشبابيك  ـ ذوىو نظا
يف أي شباؾ هبهز، أي أف صف  القادـ أوال ىبدـ أوال: الزبائن غَت ؿبدود، وطريقة اػبدمة حسب الوصوؿ

ما عدا ، . يف الواقع حىت إذا وجدت عدة صفوؼ، يكفي أف ال يكوف للزبوف تفضيل بُت الشبابيكاالنتظار واحد
وىي حالة  - حبيث يبكن االنتقاؿ من صف لآلخر طوؿ الصف، وأف تكوف الشبابيك مفتوحة على بعضها

 تبارىا صفا واحدا.عيكفي عند ربقق ذلك ال -شائعة يف مكاتب الربيد

، خاصة بعد قريب كثَتا فبا ىو مشاىد يف مكاتب الربيد ذات أكثر من شباؾ واحد M/M/Sالنموذج 
يف . شرط تساوي متوسط مدة اػبدمة تعميم طريقة الشباؾ متعدد اػبدمات، حيث يقدـ أي شباؾ كل اػبدمات

يف اػبربة بُت العاملُت أو يف توفر الوسائل الشبابيك ؿبقق دبا أف ىذه األخَتة تقدـ نفس اػبدمات، التفاوت 
الواقع ال ينفي بالضرورة صبلحية ىذا النموذج؛ يف  –مثل آالت عد األوراؽ اؼبالية  -اؼبساعدة لتسريع اػبدمة 

( لكي يبكن استخداـ ائةباؼب 30إُف  20يكفي أف ال يكوف معدؿ اػبدمة ىبتلف كثَتا من شباؾ آلخر )أكثر من 
ألف لكل شباؾ  M/M/1على خبلؼ ذلك، طريقة الشباؾ اؼبتخصص تبلئم طريقة  طأ معترب.النموذج بدوف خ

 زبائنو ومدة خدمتو حبسب اػبدمات اليت يقدمها، واليت زبتلف عن اػبدمات اليت تقدمها الشبابيك األخرى. 

 : يصبح  -أي عدـ امتداد الصف باستمرار  –عدـ االختناؽ التوازف أو شرط 

1




S
     (16) 

وباستخداـ القيمة   :يبكن كتابة شرط التوازف أعبله بطرقة أخرىS. 
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 M/M/S. مؤشرات الجودة في نظام 7-3-1

 زبوف يف النظاـ ىو: nاحتماؿ تواجد 
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 : 1، يتم اغبصوؿ على عدد من اؼبؤشرات اؼبهمةالتوازف ربت شرط

 وباستخداـ: (17)اؼبعادلة ستنتج من ي إحتماؿ فراغ النظاـ
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 متوسط عدد الزبائن يف االنتظار:
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 :متوسط مدة االنتظار
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 :إحتماؿ االنتظار
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 إحتماؿ انتظار أكثر من مدة معينة:

                                                                    
1
 Kaufmann A. et Cruon R. (1962). Op. cit., p. 62. 
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)1()0()( SxSewpxwp                            (22) 

 الدالة االقتصادية. 7-3-2

الدالة ذبمع  اغبصوؿ على اغبل األمثل للدالة االقتصادية يعٍت ربديد العدد األمثل للشبابيك يف النظاـ.
. يبثل جانب اعبودة بتكلفة يتوجب تدنيتهاجانيب اػبدمة: اعبودة واؼبردود يف التكلفة اإلصبالية لبلنتظار اليت 

  انب اؼبردود بتكلفة شغور الشبابيك اليت تتحملها اؼبؤسسة مقدمة اػبدمة. االنتظار اليت يتحملها الزبوف، ويبثل ج

 Sللتكلفة الوحدوية للشغور، ويرمز ب  c2، ويرمز ظار زبوف واحد لوحدة زمنية واحدةتكلفة إنتل c1يرمز 
يعرب  Tدة زمنية  للمتغَتة اؼبراد اغبصوؿ على قيمتها اؼبثلى، وىي عدد الشبابيك. التكلفة اإلصبالية لبلنتظار يف م

 :1عنها كما يلي
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 .، أي أكرب عدد يبكن أف يستوعبو النظاـطاقة النظاـ mحيث 

 لطريقة التحليليةل. أىمية المحاكاة كبديل 7-4

مشروع القناة تقريبا استخدمت فيها احملاكاة بدرجة أو بأخرى، مثل العاؼبية كل اؼبشاريع الكبَتة 
، لكن اعبهد والوقت واؼباؿ الذي كانت تتطلبو احملاكاة قبل ثورة اإلعبلـ اآلِف منعها من 2الربيطانية، وقناة السويس

اكاة كفاءة وفعالية  على مستوى اؼبشاريع اؼبتوسطة والصغَتة. ثورة اإلعبلـ اآلِف يف الثمانينات أعطت احملأف تتعمم 
يف بعض الرباؾبيات من خبلؿ االستعاضة عن الربامج والتعليمات يسهل ؾبيات اؼببتكرة التحكم يف الرب  كبَتة، وبدأ

 ، أصبحت طريقة احملاكاة بديبل ناجعا للطريقة التحليلية باالختيار من القوائم واستخداـ مربعات اغبوار. اليـو
. معظم األنظمة يف ظار اؼبعقدةاالنتثيل نظم سبعن ؼبرتبطة هبذه األخَتة وعجز النماذج اؼبتاحة بسبب الصعوبات ا

  .سبثيلها ودراستها بالطريقة التحليلية يتمأف الواقع أكثر تعقيدا بكثَت من 

باستخداـ احملاكاة  .اؼبتحركةلتوفر للمستخدـ الصورة واؼبؤشرات تسمح الربؾبيات اليـو بتعدي لغة األرقاـ 
لوتَتة العمل أو الطلب أو األعطاؿ ... ورغم أف  يبكن للمسَت أف يفهم كيفية عمل نظامو يف اغباالت اؼبختلفة

ربؾبيات بالاحملاكاة يف األصل َف توجد للبحث عن اغبل )السياسة( األمثل، فإف ربليل ومقارنة السيناريوىات 
اليـو ال تستغٍت الكثَت من الصناعات عن احملاكاة كأداة للمساعدة يف  قرب اؼبستخدـ من ىذا اؽبدؼ.أصبح ي

 وسائل اليت يتعُت توفَتىا أو البدائل اؼبمكنة لسَت العملية اإلنتاجية أو عملية تقدٔف اػبدمة. ال بشأف ازباذ القرار
                                                                    

1
 Kaufmann Arnold, (1970). Méthode et modèles de la Recherhe Opérationnelle, Tome 1., 2me édition, Dunod, 

Paris, p. 124. 
2
Altiok Tayfur and Melamed Benjamin, (2007). Simulation modelling and analysis with Arena, Academic press, 

Elsevier, USA, p. 18.  
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 خالصة. 8
، أي مشاكل لتعريف دبيداف الدراسة. اؼبوضوع البحث وخلفياتو النظرية مدخبليف ىذا الفصل  نااستعرض

ومساعي اؼبؤسسة للتغلب عليها باإلضافة إُف وضع اعبودة يف اعبزائر كنا حبثناىا بشيء  اعبودة يف "بريد اعبزائر"
  الفصل التمهيدي.من التفصيل ضمن 

إُف  ،اؼبراقبة اإلحصائية على العملياتمن  اعبودة دبختلف منهجياهتا؛وفبارسة فكر تطور عن  بدأنا بلمحة
يف مدى مشوليتها وانضباطها ىذه اؼبنهجيات  باينتت. ةاالكبرافات الست، وصوال إُف منهجية اعبودة الشاملة واإليزو

وأكدت على أنبية أف تنطلق القرارات ما أمكن من ربليل  ،يف مبادئها درجت القياسأكنها صبيعا ل ،ووضوحها
 البيانات والوقائع. 

حصائية يف توجيو عملية التحسُت، األدوات اإلتعترب منهجية االكبرافات الستة أكثر منهجية استخدمت 
يتعُت أو ليس كل ما ىو مهم ، واالستثمار فيو على أنبية القياسما يهم الزبوف ويهم اؼبؤسسة.  إُف وتوجيهمع 

العادات كذلك و  يف صنع القرار، اال غٌت عنهأدوات اػبربة واؼبمارسة واإلدراؾ السليم تبقى يبكن قياسو، و 
 والتطبيقات الصحيحة.

ساسية للبحث وىي اعبودة واػبدمة، لتعريف اؼبفاىيم األاحملاوالت اؼبطروحة حلة تالية عرضنا بعض يف مر 
فهم خصوصيات ورغباتو الصروبة والضمنية.  اجاتووحب التأكيد على ضرورة ربط مفهـو اعبودة بالزبوف ناؼبسحيث 

ية العامة، تطرقنا بشيء من التفصيل بعد ىذه اػبلف ىذا اؼبنتج غَت اؼبادي.اػبدمة ىو أساسي يف دراسة جودة 
 لقياس اعبودة بنوعيو الذايت واؼبوضوعي. 

قياسو ذي األبعاد اػبمسة الشهَتة سَتفكواؿ وم الكبلسيكييف جانب القياس الذايت عرضنا النموذج 
(RATER) ، ؼبسألة تأثَت الثقافة على  وتطرقناعملنا على تصنيف التحفظات اليت وردت على اؼبقياس والنموذج، و

قد ال  اؼبذكورةاألبعاد اػبمسة أف نتيجة أساسية ىي إُف  تناأوصلىذه الدراسة اؼبكتبية طريقة تقييم الزبوف للخدمة. 
من الضروري . خصوصيات الواقع احمللي وخصوصيات كل قطاع خدمي ،ستخدمت بتعديبلت طفيفةإذا ا ،تبلئم

. يف ىذا إدخاؿ تعديبلت على األبعاد نفسها بإدخاؿ أبعاد جديدةؼ أو ا بشكل كابنودىعلى األقل تعديل 
ومن األبعاد العشرة اليت استخلصت منها  ،االستلهاـ من خصوصيات اػبدمة والثقافة السائدةاجملاؿ يبكن 

(RATER) ، .عند  ضعف أداء ىذه األبعاد  يف حاؿخَت اػبيار األمع إجراء االختبارات البلزمة للثبات والصدقية
  إجراء دراسات كيفية معمقة لتطوير مقاييس خاصة.اختبارىا ىو 

يف اعبانب اؼبوضوعي من قياس اعبودة، عرضنا باختصار نظرية صفوؼ االنتظار من خبلؿ مؤشرات  
. نظرية M/M/Sو  M/M/1 ُت مشاىدين بكثرة يف مكاتب الربيد نبااعبودة اليت يبكن حساهبا يف حالة نظام

كن من حساب عدد من اؼبؤشرات اؼبهمة للجودة مثل طوؿ مدة االنتظار وطوؿ الصف صفوؼ االنتظار سب
واحتماؿ االنتظار وغَتىا، ولكنها أيضا سبكن من فهم جيد لظاىرة اػبدمة يف اؼبكاتب الربيدية والعبلقة األسية 
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اػبدمة. ملمح مهم بُت مؤشرات اعبودة اؼبذكورة ومعدؿ التشغيل يف اؼبكتب أي نسبة معدؿ الوصوؿ إُف معدؿ 
ىذه  آخر تربزه النظرية يتمثل يف أنبية استقرار مدة اػبدمة وتأثَت تذبذب ىذا اؼبؤشر على مؤشرات اعبودة.

 اؼببلحظات ىي أساسية يف ربليلنا يف الفصل اػبامس عن اعبودة اؼبوضوعية.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث. محددات جودة الخدمة في السياق الجزائري .3

 

 تمهيد -
 الدراسة الميدانية على الخدمة البريدية -
 الدراسة الميدانية على الخدمة في قطاع الفندقة -
 الجامعيةالدراسة الميدانية على الخدمة في الماتبات  -
 الدراسة الميدانية على الخدمة في مصالح الحالة المدنية -
 اإلجابة على الفرضيات ومناقشة النتائج -
 خالصة -
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 تمهيد.  1
الزبوف ىو خطوة أساسية يف أي عملية جادة للتحسُت، فبو يبكن توجيو قياس اعبودة من وجهة نظر 

. يتطلب ىذا النوع من القياس ربديد اؼبفهـو اؼبراد قياسو 1هود ؼبا وبقق رضا ووالء الزبائن وجلب زبائن جدداعب
يقيم الزبوف اػبدمة باالستناد إُف مبوذج ؿبدد ومن مث تصميم أداة عملية للقياس تنبٍت على احملددات األساسية اليت 

انطلقت يف معظمها من مقياس سَتفكواؿ للثبلثي األمريكي بارسوراموف، من خبلؽبا. األحباث يف ىذا اجملاؿ 
: اعبوانب اؼبلوسة، االعتمادية، ، وىيRATERزيثامل وبَتي، والذي ينبٍت على طبس ؿبددات أطلق عليها اختصارا 

لكبَتة اليت حظيت هبا ىذه احملددات، وجهت ؽبا انتقادات شككت الضماف، التعاطف واالستجابة. مع الشهرة ا
  .2يف تعميميتها على ـبتلف القطاعات اػبدمية وعلى البلداف والثقافات اؼبختلفة

للسياؽ اعبزائري مشلت دراستنا أربع قطاعات خدمية موجهة احملددات ىذه مدى صبلحية لبحث 
ىذه القطاعات من حيث نوع . زبتلف واغبالة اؼبدنية بات اعبامعية، اؼبكتالفندقةللجمهور: قطاع الربيد، قطاع 

ومن حيث وجود ىدؼ  ،من عدمو للخدمة رغَت سوقية، وشبو سوقية؛ ومن حيث وجود سعسوقية،  التسيَت:
اؼبكتب الربيدي قرب مثبل،  ؛. القطاعات اؼبستهدفة زبتلف أيضا من حيث خصائصها اليت تقيم من خبلؽباالربح

. كذلك اؼبكتبات اعبامعيةاغبالة اؼبدنية أو يف خدمة بالقدر نفسو هم لزبوف الربيد، لكن ىذا ال يطرح ىو مطلب م
ميع الفئات عبواػبدمات الربيدية خدمة اغبالة اؼبدنية قدـ يف نوعية الزبائن، فبينما تزبتلف القطاعات اؼبدروسة 

منطقة يدانية يف اؼببيانات مت ذبميع اللفئات ؿبددة ىم الطلبة واألساتذة. تقدـ اؼبكتبات اعبامعية خدماهتا تقريبا، 
، حسب توصية  دوف التوقعاتيقيس اإلدراكات وحدىا اؼبقياس اؼبعتمد ، و والييت مسيلة وبرج بوعريريجتضم 

لداخلي بعد التعديل من حيث االنسجاـ ا ختبار أبعاد سَتفكواؿخطة ىذا اعبزء من البحث ىي ا .3كرونن وتايلر
ومن حيث صدقيتها التقاربية والتمايزية. الفرضية األساسية اؼبختربة يف ىذا الفصل ىي كما سبق أف أوردنا يف 

 اؼبقدمة العامة:

باالنسجام الداخلي عند تعديلها لقياس جودة الخدمة في  (RATER). تتمتع األبعاد الخمسة 1ف 
 الجزائر في القطاعات المستهدفة.

ضية نقـو بقياس االنسجاـ الداخلي دبعامل ألفا لكرونباخ، وارتباط البنود باجملموع، الفر ىذه الختبار 
من  أكبروؾبموع ارتباطات البند بالبنود األخرى. سوؼ نعترب أف البعد يتمتع باالنسجاـ الداخلي إذا جاءت ألفا 

، وذلك بعد تصفية اؼبقياس باستخداـ ؾبموعة من اؼبؤشرات: 4وبرنشتاين ، حسب اؼبعيار الشهَت لنوناللي0.7

                                                                    
1
Sheel B. Sachdev and Harch V. Verma (2004). Relative importance of service quality dimensions, a 

multisectoral study, Journal of Service Research, 4(1). 97-113. 
  التحفظات الواردة على مقياس سَتفكواؿ مفصلة يف الفصل السابق. 2

3
Cronin, J. J. and Taylor S. A. (1992). Op. cit. 

4
Nunnally, Jum C. and Bernstein Ira H. (1994). Op. cit.  
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قيمة ألفا يف حالة حذؼ البند؛ ارتباط البند باجملموع؛ ومدى تقارب ؾباميع ارتباطات كل بند بالبنود األخرى 
 للمقياس الفرعي.

 الفرضية األساسية الثانية متعلقة هبيكلية جودة اػبدمة يف السياؽ اعبزائري وىي كالتاِف:

تتطابق عند تعديلها مع ىيالية جودة الخدمة في الجزائر في  (RATER). األبعاد الخمسة 2 ف
 القطاعات المستهدفة.

 (convergent validity)لبترب ىذه الفرضية باستخداـ نتائج التحليل العاملي الختبار الصدقية التقاربية 
، (discriminant validity)نها، وصدقيتها التمايزيةلؤلبعاد اػبمسة، أي قوة ربميل بنود البعد على عامل مشًتؾ بي

 أي انفراد بنود كل بعد من األبعاد اػبمسة بعامل خاص هبا. 

 رع كل من الفرضيتُت إُف فرضيات فرعية زبص كل خدمة مستهدفة على حدة، وكل بعد على حدة.   تتف

طاعات من االطبلع يف اؼبؤسسات باإلضافة إُف اختبار الفرضيتُت أعبله، سبكن ىذه الدراسة متعددة الق
اؼبستهدفة على اؼبستوى العاـ للجودة واؼبستوى يف األبعاد اؼبختلفة، وسوؼ لبترب يف كل قطاع ولكل بعد 
اختبلؼ مستوى اعبودة عن القيمة الوسطية لسلم اإلجابة، ولبترب تفاوت تقييم اعبودة لدى الفئات الديبغرافية 

 اؼبختلفة للزبائن.
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 لخدمة البريديةدراسة ا. 2
. كيف يقيم ىؤالء الزبائن اػبدمة اؼبقدمة 1اعبزائر أكثر من مليوف زبوف يوميايف ربيد التستقبل مكاتب 

أف  امن شأهنؽبم؟ وما ىي اؼبكونات األساسية اليت ينطلقوف منها يف ىذا التقييم؟ اإلجابة على ىذه األسئلة 
مؤسسة تقـو . ملبلستجابة لتطلعاهتوكفاءة ربديد اسًتاتيجيات أكثر فعالية وتفيد يف  ،زبائنهالسن فهم اؼبؤسسة رب

آلراء الزبائن يف اػبدمة، وتستفيد من دراسات أكاديبية تعٌت  عن طريق اؽباتفبدراسات استطبلعية بريد اعبزائر 
يف موضوع اعبودة  ويف الفصل التمهيدي عرضنا عددا من الدراسات السابقةجبوانب ـبتلفة من تسويقها ػبدماهتا، 

دراسة أكاديبية تبحث إُف اآلف َف توجد  ي،لكن على حد علماؼبدركة للخدمة الربيدية يف دوؿ عربية ودوؿ نامية، 
 ىيكلية أبعاد جودة اػبدمة الربيدية يف اعبزائر. 

 الدراسةوإجراءات منهجية . 2-1

اؼبدركة للخدمة لدى "بريد اعبزائر" من أجل اختبار صبلحية األبعاد اػبمسة لسَتفكواؿ لتمثيل اعبودة 
موسع  استبيافناء ، لبقطاع البنوؾخاصة ، يف قطاعات قريبة من قطاع الربيدسبت االستفادة من الدراسات السابقة 

تقيس األداء وحده )دوف التوقعات(، حسب  بندا 28كوف من ، ويتRATERَتة الشهاػبمسة بعاد يستند إُف األ
بنود  تعرض ،3قدرتو على قياس اؼبفهـو اؼبراد قياسوأي قياس، صدقية اؼبمن لتحقق ل. 2توصية كرونُت وتايلر

القريب من شؤوف اػبدمة من مؤسسة الربيد بناء على معايَت اؼبنصب  مقدمي خدمةو  عشر مسَتيناالستبياف على 
 . وفبالزباؼبباشر واألقدمية واالتصاؿ 

وقد أخذت نتائج الدراسة األولية  ،)عشرين زبونا( زبائنعلى عينة أولية من التوزيع االستبياف اؼبوسع  مت
دبا يتبلئم مع  بنودبتعديل ال ستبيافالصياغة النهائية لبل ضبطمت . يف االعتبار عند تصميم اؼبقياس النهائي

شكل تعديل ، ومت خصوصيات اػبدمة الربيدية يف اعبزائر واػبصوصية الثقافية للبيئة اليت تنشط فيها اؼبؤسسة
الصياغة السلبية لبنود  مت تغيَت ،من جهة أخرى .االستمارة لتكوف أكثر سهولة للفهم واؼبراقبة والتسجيل

سباشيا مع  ،لرفع الغموضواستبدلت بصياغة إهبابية مثل باقي البنود، وذلك االستجابة يف مقياس كرونُت وتايلور، 
  (scale sensitivity)ُت حساسية اؼبقياس درجات لتحس سبعجعل من جابة اإلسلم . 5وبراياف4كاسربتوصية  

التباين يف ؾباؿ التغَت ىذا، لكي يبكن فيما بعد استخداـ األدوات اإلحصائية اؼبتغَتات اؼبباشرة من وسبكُت 

                                                                    
1
Merouan Kaddour (2013). Rencontre entre des entreprises algériennes et sud-coréennes sur les stratégies de 

développement des TIC en Corée. Retrieved Feb. 3 2013 from http://www.algerie360.com/algerie, 

2 Cronin, J. J. and Taylor S. A. (1992). Op. cit. 
3
Lucey Thomas A, (2005). Assessing the Reliability and Validity of the Jumpstart Survey of Financial Literacy, 

Journal of Family and Economic Issues, 26(2). 
4
Kasper, H., P. Van Helsdingen and de Vries W. Jr., (1999). Op.cit. 

5
Brian T. E, Workman L, Singh M., (2000). Ensuring Service Quality for Campus Career Services Centres: A 

Modified SERVQUAL Scale. Journal of Marketing Education, 22(3). 236-245. 
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لة ذات تسع أو عشر السلم السباعي يعترب متوسطا، ذبنب اؼبقاييس الطوياؼبطلوبة وخاصة التحليل العاملي. 
االستبياف حتوى ا. 1السلم وسطاقتصار اؼبستجوبُت على استخداـ الدرجات اؼبوجودة يف نب يبكن من ذبدرجات 

 الثآف للبيانات الديبغرافية للعينة.قسمُت، أحدنبا لبنود اؼبقياس وسؤاؿ عن تقييم ربسن اػبدمة، والقسم 

)يف  طلبة من كلية االقتصاد والتسيَت يف السنة الرابعة عمبالتعاوف ، 2009 يف شهر جواف االستبيافوزع 
إطار حبث التخرج(. يف ىذه الدراسة األوُف، وألف اؽبدؼ ىو قياس التقييم العاـ اؼبًتاكم للزبوف عبودة خدمات 

اغبصوؿ على عينة من زبائن مكاتب ؿبددة  َف يكن من الضروري، وليس ػبدمات مكاتب معينة، "بريد اعبزائر"
القباضة الرئيسية، مكتب إشبيليا : يف ثبلثة مكاتب بريدية كبَتة بالوالية. مت التوزيع 2واع بعينها من اؼبكاتبأو أن

، كما أهنا االستبياف وتلقي االستمارات اؼبعبأة بسرعةىذه الطريقة تسمح بتوزيع . واؼبكتب الرئيسي دبدينة بوسعادة
. ظبحت ىذه الطريقة بتقليل اهتماستفسار  واإلجابة على للمستجوبُتشرح ىدؼ الدراسة تسمح أثناء التوزيع ب

. حجم باؼبائة  95.96موزعة، أي بنسبة 223من  214عدد االستمارات اؼبلغاة، فبلغ عدد االستمارات الصاغبة 
 . 3بالنسبة الستخداـ طريقة التحليل العاملي إُف واحد بالنسبة لعدد البنود 10العينة وبقق معيار 

 
 خصائص عينة الدراسة.1-3 جدول رقم  

 (%العدد و) اؼبستوى التعليمي  (%العدد و) العمر (%العدد و) اعبنس
 (9) 20 ابتدائي (56)121 30 - 18 (62) 133 ذكور
 (16) 35 متوسط (31) 66 55 - 31 (38) 81 إناث

 (22) 47 ثانوي ( 12) 27 55 >  

 (41) 88 جامعي    

 (11) 24 ببل    

 214  214  214 اجملموع

 

 30و 18تًتاوح أعمارىم بُت باؼبائة  56(، وباؼبائة 62ذكور )كانت من الالنسبة األكرب من اؼبستجوبُت  
تعكس  -عبله أبينة يف اعبدوؿ اؼب -ىذه خصائص العينة من ذوي اؼبستوى الثانوي واعبامعي. باؼبائة  63سنة، و

 إُف حد كبَت اػبصائص الديبغرافية للمجتمع اؼبدروس.

 فرضيات الدراسة ىي كالتاِف:

                                                                    
1
Likert Rensis (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. Archives of Psychology,  140, 1–55, 

Retrieved  Feb. 27 2011, from http://www.Wikipedia,  
2
Al-Eisa Abdulkarim S. and Alhemoud Abdullah M. (2009). Using a multiple-attribute approach for measuring 
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294-314. 
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Nunnally J. C. (1978). Psychometric Theory, 2

nd 
ed. McGraw-Hill, N. Y., USA. 



 : ؿبددات جودة اػبدمة يف السياؽ اعبزائري لثالفصل الثا

91 

 

باالنسجام الداخلي عند تعديلها لقياس جودة الخدمة  RATERب. تتمتع األبعاد الخمسة 1ف 
 لدى بريد الجزائر.

 .ائرلدى بريد الجز تتطابق عند تعديلها مع ىيالية جودة الخدمة  RATERب. األبعاد الخمسة 2ف 
رع ىذه الفرضيات الفرعية بدورىا إُف فرضيات فرعية زبص كل بعد من األبعاد اػبمسة: اعبوانب تتف

اؼبلموسة يف اػبدمة، االعتمادية، االستجابة، الضماف والتعاطف. باإلضافة إُف ربليل اختبار الفرضيتُت اعبله 
واختبار تأثره بالعوامل الديبغرافية:  سوؼ نعمل على استغبلؿ بيانات الدراسة الستطبلع مستوى اعبودة اؼبعرب عنو

 واعبنس.العمر، اؼبستوى الدراسي، النشاط 

 نتائج الدراسة. 2-2

نتائج الدراسة نعرضها يف أربع أقساـ : نتائج متعلقة باالنسجاـ الداخلي للمقياس، نتائج التحليل العاملي، نتائج 
 الديبغرافية على مستوى اعبودة.زبص مستوى اعبودة اؼبسجل وأخَتا تأثَت العوامل 

 تحليل االنسجام الداخلي. 2-2-1

، ويف الوقت نفسو يبكن (RATER)ربليل االنسجاـ الداخلي لكل مقياس فرعي يعد اختبارا أوليا ألبعاد 
حليل تؤثر على نتائج التحبيث ذبعل اؼبقياس أقل ثباتا أو من تنقية اؼبقياس من البنود غَت اؼبنسجمة مع باقي البنود 

ستخداـ معامل ألفا لكرونباخ، وارتباط البند باجملموع وؾبموع ارتباطات البند بالبنود نلقياس الثبات . 1العاملي
 األخرى. 

 أو العجلةفهم األسئلة، أو البلمباالة، أو عدـ يقصد بثبات اؼبقياس خلوه من اػبطأ الناجم عن سوء 
عكس اؼبوقف اؼبراد قياسو، وذبعل األداة تعطي نتائج ـبتلفة لو وغَتىا من أسباب اإلجابات العشوائية، اليت ال ت

. من أىم مكونات ثبات اؼبقياس االنسجاـ الداخلي الذي يعكس مدى االرتباط بُت البنود، 2أعيد استخدامها
ما يعٍت أهنا تقيس  ،تدؿ على ارتباط قوي بُت البنود 1لفا القريبة من أقيمة  .3ويقاس غالبا دبعامل ألفا كرونباخ

 4وبرنشتاين نونالليل، 0.7تعتمد كثَت من الدراسات معيار موضوعا مشًتكا، وتنفي احتماؿ اإلجابة العشوائية. 
يعطوف القاعدة ، زكموند وزمبلؤهاػبدمة اإللكًتونية.  لىالفريق األمريكي بَتي وزمبلؤه يف دراسة عمثل دراسة 

 التالية: 

 تعٍت أف اؼبقياس يتمتع بثبات جيد جدا،  0.95إُف  0.8قيمة ألفا بُت  -

                                                                    
1
Churchill, G. A., (1979). Op. cit. 

2
Zikmund et al., (2010). Op.cit, p. 306. 

3
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16 (3). 297-334. 

4
Nunnally, Jum C. and Bernstein, Ira H., (1994). Op. cit.  
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 : اؼبقياس يتمتع بثبات جيد، 0.8إُف  0.7ألفا  من  -

 : مقبوؿ، 0.7إُف  0.6من  -

 : ضعيف.0.6أقل من  -

 

 .(2-3) نتائج قياس االنسجاـ الداخلي يظهرىا اعبدوؿ اؼبواِف

 . مقياس الجوانب الملموسة في الخدمة2-2-1-1
ا جيدبلنسجاـ الداخلي للمقياس (، جاء معامل ألفا ل214من  206اؼبكتملة )باستخداـ اؼبشاىدات 

)قطر  مصفوفة االرتباطات بُت البنود تظهر من تقارب ؾباميع ارتباطات كل بند بالبنود األخرى .)0.768(
كل متغَتة عدـ وجود بنود غَت منسجمة مع البقية. األمر نفسو يتأكد من عمود ارتباط  بذبانس اؼبقياس اؼبصفوفة( 

. عادة تسحب البنود اليت ترتبط باجملموع بأقل من 0.4باجملموع )اؼبعدؿ(، فكل البنود مرتبطة باجملموع بأكثر من 
. عمود قيم ألفا عند حذؼ البند يظهر أيضا اؼبسانبة اإلهبابية واؼبتقاربة لكل البنود يف االنسجاـ 0.21أو  0.3

  (.0.768قل من ألفا اإلصباِف للمقياس )كل القيم متقاربة وأ

 أ، مؤكدة بالنسبة لبعد اعبوانب اؼبلموسة يف اػبدمة.1يبكن القوؿ إذف أف الفرضية األوُف، ؼ

 . مقياس االعتمادية2-2-1-2
قيمة ألفا  .210االستمارات اؼبكتملة وعددىا ىي يف حساب معامل الثبات االستمارات اؼبستخدمة 

تقارب ؾباميع ارتباطات كل بند جدا من االنسجاـ الداخلي للمقياس.  ، وىي قيمة تدؿ على قدر جيد0.796
من عمود ارتباط كل وىو ما يتأكد  عدـ وجود بنود غَت منسجمة مع البقية)قطر اؼبصفوفة( يبُت  بالبنود األخرى

د يظهر . عمود قيم ألفا عند حذؼ البن0.4متغَتة باجملموع )اؼبعدؿ(، فكل البنود مرتبطة باجملموع بأكثر من 
  .كل البنود يف االنسجاـ اإلصباِف للمقياسمسانبة  

 ب، مؤكدة بالنسبة لبعد االعتمادية. 1يبكن القوؿ إذف أف الفرضية األوُف، ؼ

 
  

                                                                    
1
Churchill, G. A., (1979). Op. cit., pp 64–73. 
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 الخدمة البريدية –. االنسجام الداخلي للمقاييس الفرعية بعد التنقية2-3 جدول رقم  

 (n = 206, α = 0.768)مصفوفة ارتباطات بنود اعبوانب اؼبلموسة يف اػبدمة الربيدية 
 إرتباط البند

 باجملموع

عند ألفا 
 حذؼ البند

 0.761 0.430     2.334 اؼبظهر اػبارجي للمكاتب 
 0.673 0.696    2.986 0.576 نظافة وتأثيث اؼبكاتب 

 0.752 0.464   2.407 0.43 0.192 التزاـ العاملُت باللباس الرظبي 
 2.638 0.368 0.472 0.315 توفر اؼبكاتب على أجهزة حديثة

 
0.554 0.720 

 0.716 0.565 2.659 0.483 0.417 0.508 0.251 سعة وذبهيز قاعات االنتظار 

   (n = 210, α = 0.796)يف اػبدمة الربيدية  ارتباطات بنود االعتماديةمصفوفة 

 2.823 توفر ـبتلف اػبدمات 
    

0.602 0.751 
 2.86 0.523 تأدية اػبدمات يف الوقت ببل تأجيل 

   
0.616 0.745 

 2.695 0.482 0.464 كفاءة حواسيب االتصاؿ للحساب الربيدي 
  

0.552 0.766 
 2.677 0.394 0.392 0.397 سبلمة اػبدمات من األخطاء 

 
0.545 0.768 

 0.759 0.574 2.751 0.494 0.355 0.463 0.439 إتقاف العاملُت ألعماؽبم 

   (n = 208, α = 0.750)بعد التنقيةمصفوفة ارتباطات بنود االستجابة 

 2.453 فوريةاالستجابة الستفسارات وطلبات الزبائن 
   

0.548 0.756 
 2.377 0.618 تقبل الشكاوى وسرعة الرد عليها

  
0.610 0.732 

 2.385 0.466 0.528 قدرة العاملُت على فهم احتياجات الزبوف 
 

0.558 0.749 
 0.771 0.486 1.991 0.391 0.293 0.307  أوقات العمل يف اؼبكاتب كافية وؿبًتمة

   (n = 210, α = 0.787)    مصفوفة ارتباطات بنود الضماف

 2.675  آمنة من السرقة أو االعتداء على الزبوف اؼبكاتب
    

0.548 0.756 
 2.831 0.398 سبلمة الودائع والرسائل والطرود 

   
0.610 0.732 

 2.697 0.525 0.394 ةظو فؿبسرية بيانات الزبوف 
  

0.558 0.749 
 2.51 0.305 0.427 0.364 واألخبلؽ العالية ف باألمانةو العامليتمتع 

 
0.486 0.771 

 0.727 0.638 2.887 0.414 0.473 0.481 0.519 موفرة وواضحة اؼبعلومات عن اػبدمات

 (n = 212, α = 0.672) قبل التنقيةبنود التعاطف  (*)مصفوفة ارتباطات 

 

  

 1.846  يتعامل مقدمو اػبدمة مع الزبوف بروح مرحة وبشاشة
  

0.509 0.547 
 1.924 0.547 ذبعل اإلدارة مصلحة الزبوف أولوية  

 
0.570 0.460 

 0.706 0.385 1.676 0.377 0.299  مناسبة ومدروسةأسعار اػبدمات 
  االرتباطات سبثل ؾبموع ارتباطات البند بالبنود األخرى. اتالقيم يف قطر مصفوف

 .6الصياغة اغبقيقية للبنود يف اؼبلحق رقم 
 قليلة.بنود التعاطف أظهرت كما كانت قبل التنقية، على عكس األبعاد األخرى، ألف النتائج بعد التنقية يف ىذا البعد يبكن اختصارىا يف أرقاـ  (*)
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 . مقياس االستجابة2-2-1-3
البنود األربعة الظاىرة يف اعبدوؿ أعبله مع بند بنود:  ةمن طبسيف األصل كوف مقياس االستجابة 

، لكن 0.721قيمة ألفا استمارة و  207قبل التنقية بلغت مبلئمة مواقع اؼبكاتب. االستمارات اؼبكتملة خامس: 
ظهر ذلك من ضعف ؾبموع ارتباطات ىذا البند باؼبتغَتات ، و اػبامس البندعلى شذوذ  تدلمصفوفة االرتباطات 

ا هت(. نفس النتيجة أكد0.286موع )ومن ضعف ارتباطو باجمل ،مقارنة دبجاميع اؼبتغَتات األخرى (1.86)األخرى 
 . 0.752إُف  0.721من  تدتوقعة أللفا عند حذؼ البند، حيث زاالقيمة اؼب

غدت بعد . ؾباميع االرتباطات (2-3 اعبدوؿ) 0.750حذؼ ىذا البند قبد أف ألفا يزيد إُف عند 
وألفا ينخفض عند سحب  ،0.3ر من كث. البنود كلها مرتبطة باجملموع بأمتقاربة إُف حد كبَتحذؼ البند اػبامس 

. نظرا ألنبية البند )مواقيت 0.771يؤدي حذفو إُف زيادة طفيفة يف ألفا إُف  حيث أي بند، ما عدا البند األخَت
  العمل( نبقي عليو ونًتكو للتحليل العاملي الذي من شأنو أف يظهر إُف أي بعد ينتمي أكثر.

 بالنسبة لبعد االستجابة.يبكن القوؿ إذف أف فرضية الثبات مؤكدة 

 . مقياس الضمان2-2-1-4
، وىي تدؿ على مستوى جيد من 0.787. قيمة ألفا جاءت 210عدد االستمارات احملتسبة )اؼبكتملة( 

االنسجاـ الداخلي. ؾباميع االرتباطات متقاربة، ال تظهر وجود أي بند غَت منسجم مع ؾبموعتو. البنود كلها 
قيم ألفا عند حيث يتوقع أف تنخفض ، ومسانباهتا إهبابية يف انسجاـ اؼبقياس 0.3 مرتبطة باجملموع بأكثر من

 ًتؾ إذف البعد كما ىو بدوف تغيَت.حذؼ أي بند. ن

 ب، مؤكدة بالنسبة لبعد الضماف.1يبكن القوؿ إذف أف الفرضية األوُف، ؼ

 . مقياس التعاطف2-2-1-5
، وىي تدؿ على مستوى مقبوؿ من 0.672لفا جاءت . قيمة أ212عدد االستمارات احملتسبة )اؼبكتملة( 

االنسجاـ الداخلي. ؾباميع االرتباطات متقاربة، أضعفها البند الثالث. البنود الثبلثة مرتبطة باجملموع بأكثر من 
ومرة أخرى يظهر أف البند الثالث أضعف البنود ارتباطا بباقي البنود. نفس البند يظهر إختبلفو من خبلؿ  ،0.3

أكرب  ألفاقيمة البند األخَت جاءت  ىذا بسحب  حالة حذؼ البند، حيث يتوقع زيادة ألفا يف حالة حذفو.ألفا يف
. االرتباط بُت البندين اؼبتبقيُت (213)اؼبقياس من بندين، وعدد االستمارات احملتسبة  0.709: بقدر ؿبسوس

 ، ونفس القيمة الرتباط كبل البندين باجملموع. 0.55

 ب مؤكدة بالنسبة لبعد التعاطف. 1ف أف الفرضية األوُف، ؼيبكن القوؿ إذ
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عملية لموسة يف اػبدمة تركت على حاؽبا بينما أفرزت مقاييس االعتمادية والضماف واعبوانب اؼبإصباال، 
 التنقية إذف التغيَتات التالية:

 سحب البند الثالث من بعد التعاطف )عدالة رسـو اػبدمة(. ىذا األخَت يبقى ببندين. -

 من بعد االستجابة. سحب البند اػبامس )مبلئمة مواقع اؼبكاتب( -

0.7بعد التنقية، إذ ذباوزت كلها  جاءت جيدة ألفا لكل مقياس فرعي على حدة قيم
نظريا، التعديبلف . 1

اللذاف أدخبل مربرين لضعف العبلقة بُت البنود احملذوفة والبعدين. فالعبلقة بُت قرب مكاتب الربيد وبنود 
. ىذا البعد (access)جابة ليست قوية؛ البعد الذي كاف سيناسب ىذا البند ىو "سهولة الوصوؿ للخدمة"االست

غَت اؼبوجود من ضمن األبعاد اػبمسة لسَتفكوؿ كاف موجودا يف األبعاد العشرة األوُف للفريق األمريكي قبل أف 
شركة موضوع شعارىا اؼبطبوع على مركباهتا ، وىو يف اػبدمات الربيدية ذا أنبية ظاىرة، ولذلك جعلتو ال2زبتصر

)لكي نكوف قريبُت منكم نلتـز بأف نكوف يف كل مكاف(. يبكن كذلك تفسَت عدـ انسجاـ بند رسـو اػبدمة مع 
 بنود التعاطف. 

 تتمع إذن بانسجام داخلي جيد. RATERعدلة إجماال، المقاييس الخمسة الم

 نتائج التحليل العاملي. 2-2-2

اؼبوالية الختبار االنسجاـ الداخلي للمقاييس الفرعية ىي اختبار ىيكلية سَتفكواؿ )االعتمادية، اػبطوة 
االستجابة، التعاطف، الضماف واعبوانب اؼبلموسة يف اػبدمة( عن طريق التحليل العاملي والنظر فيما إذا كاف 

اؼبقياس يبكن أف تتم أيضا بالتحليل  . تنقيةذكورةيعطي نفس ىيكلية سَتفكواؿ اؼبكونة من األبعاد اػبمسة اؼب
لكن  ،( أو تشبعا بأكثر من بعد0.4ضعيفا ببعدىا )أقل من  (loading)العاملي، فتحذؼ البنود اليت تبدي تشبعا 

3استخداـ التحليل العاملي قبل تصفية اؼبقياس يبكن أف يضخم عدد األبعاد بسبب البنود "اؽبامشية"
(garbage 

items)ل استخداـ التحليل العاملي كدراسة تأكيدية، كاختبار لؤلبعاد اليت تكوف قد استنتجت . لذلك من األفض
. حيث يؤكد التحليل العاملي يف ىذه اغبالة األبعاد اليت مت تكوينها عرب عملية متسلسلة من مسبقا بطريقة أخرى

 . 4التصفية باستخداـ ألفا كرونباخ

دراسات فباثلة طريقة االستخراج اؼبستخدمة ىي طريقة اؼبكونات األساسية، وىي طريقة مستخدمة يف 
. اعبودة اؼبدركة عادة ما تفًتض استقبلؿ األبعاد؛ يف دراستهما اؼبقارنة، يربر 5لتكوين مقاييس اعبودة اؼبدركة

                                                                    
1
Nunnally Jum C. and Bernstein Ira H. (1994). Op. cit. 

2
Berry, Zeithaml, Parasuraman, (1985). Op. cit. 

3
Churchill Jr., G. A., (1979). Op. cit. 

4
Churchill Jr., G. A., (1979). ibid. 

5
Parasuraman et al., (2005). Op. cit. 



 : ؿبددات جودة اػبدمة يف السياؽ اعبزائري لثالفصل الثا

96 

 

أف و   بصرؼ النظر عن األبعاد األخرى،ىذا االفًتاض بأنو يبكن للبعد أف يرتفع أو يتدىور  1وفَتما ساشديف
 .ذاتواؼبؤسسات نادرا ما ترمي لرفع اعبودة يف كل األبعاد يف الوقت 

مت تفحص البيانات، للتحقق من صبلحيتها للتحليل العاملي. ؽبذا قبل إجراء عملية التحليل العاملي، 
. 1.798و  1.573اربة، إذ تًتاوح بُت الغرض، مت حساب االكبرافات اؼبعيارية للمتغَتات اؼبباشرة، ووجدت متق

وجود اختبلؼ كبَت يف تباينات اؼبتغَتات هبعل اؼبتغَتات األكثر تباينا هتيمن على اغبل بأف تأخذ النصيب األكرب 
يف تعريف اؼبكونات. من جهة أخرى، البيانات ال تتضمن قيم شاردة تؤثر على نتائج التحليل العاملي ألف ؾباؿ 

 (. القيم اؼبفقودة عوعبت بالطريقة األكثر ربفظا، وىي اغبذؼ من التحليل.7إُف  1تغَتات )من التغَت ؿبدود للم

؛ حيث جاءت البلزمة ؼببلئمة البيانات للتحليل العاملياالختبارات اإلحصائية من جهة أخرى، أجريت 
اؼبشًتؾ إُف التباين الكلي، ، تدؿ على نسبة كبَتة للتباين (0.7 <0.847)عالية  (Kaizer-Meyer-Olkin)إحصائية  

الذي يبكن أف يفسر دبتغَتات كامنة، ما يعٍت أف التحليل العاملي مناسب لبيانات الدراسة. أي نسبة كبَتة للتباين 
ويقود إُف رفض فرضيتو (، p< 0.001جاء داال )ؼبصفوفة االرتباطات  (Bartlett's test of sphericity)اختبار بارتليت

 على صبلحية اؼبصفوفة للتحليل العاملي. االستدالؿ بالتاِف و الصفرية )اؼبتغَتات غَت مرتبطة( 

أكرب من واحد، وقد وافق أيضا  الكامن اعبذر، أي (Kaizer)كيزرربديد عدد األبعاد مت بناءا على معيار  
 .خط اعبذر الكامن معيار اكبدار

 

 بيانات الدراسة على "بريد الجزائر". –خط انحدار الجذور الاامنة 1-3 رسم توضيحي  

 

تتقارب قيم  الكبدار عند اؼبكوف اػبامس؛ بعدهخط ا انعطاؼالتمثيل البيآف للجذور الكامنة يظهر 

                                                                    
1
Sachdev Sheetal B., Harch V. Verma, (2004). Relative importance of service quality dimensions, a 

multisectoral study, Journal of Service Research, 4(1) p. 93.  

 اعبذر الكامن

 اؼبكونات
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أف قدرهتا التفسَتية أقل من متغَتة  أيأقل من الواحد،  ، وقيمها تصبحاعبذور الكامنة، ببل أي انعطاؼ آخر
  -مصفوفة التحميل قبل التدوير تظهر  مباشرة واحدة. اؼبعيارين إذف يقوداف إُف استخداـ أربع مكونات يف اغبل.

ما عدا طبس متغَتات تتوزع على اؼبكونات  األوؿ، حيث يرتبط بكل اؼبتغَتات ىيمنة اؼبكوف -كما ىو متوقع 
، أي ل تظهر أيضا بعض البنيات اؼبركبة. مصفوفة التحميباؼبائة 32.9الثبلث األخرى. اؼبكوف األوؿ يفسر لوحده 

 (.0.4)بأكثر من  واحد ن مكوفارتباط متغَتات بأكثر م
 

 بيانات الدراسة على "بريد الجزائر" -. مصفوفة الماونات قبل التدوير3-3 جدول رقم  

 اؼبكونات البنود
F1 F2 F3 F4 

    0.706 5 االعتمادية
 0.408   0.674 *2 التعاطف

    0.664 2 االعتمادية
   0.358- 0.659 2 الضماف

   0.343 0.655 1 االعتمادية
 0.345-   0.654 4 االعتمادية
  0.319-  0.650 1 االستجابة
 0.362-   0.635 3 االستجابة
  0.309-  0.629 3 االعتمادية

  0.394 0.311- 0.594 5 الضماف
  0.488-  0.588 *2 االستجابة
    0.582 4 االستجابة

  0.339 0.422- 0.534 *3 الضماف
 0.465   0.530 *4 الضماف
  0.380 0.323- 0.526 1 الضماف

 0.344-  0.439 0.489 *4 اؼبلموسية
   0.670  3 اؼبلموسية
  0.326 0.628 0.433 *2 اؼبلموسية
   0.532 0.495 *5 اؼبلموسية
  0.439 0.356 0.409 *1 اؼبلموسية
 0.501 0.335-  0.455 *1 التعاطف

 . بنيات مركبة (*)
 .لتسهيل قراءتو سحبت من اعبدوؿ 0.3األوزاف األقل من 

 

اغبصوؿ زنة القدرة التفسَتية للمكونات و موا، للتخلص من البنيات اؼبركبة التدويراغبل إذف حباجة إُف 
الفًتاض ، (varimax)فاريباكسقمنا بالتدوير العمودي   مقروئية النتائج.ُتسوبالتاِف رب على ارتباطات أكثر حسما
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 . التاِفاعبذور الكامنة للمكونات اؼبستخرجة واغبل قبل وبعد التدوير تظهراف يف اعبدوؿ  استقبلؿ األبعاد.

 
 "بريد الجزائر" بيانات الدراسة على –. التباين المفسر بالماونات قبل وبعد التدوير4-3 جدول رقم  

 اؼبكونات
 اؼبكونات األساسية بعد التدوير اؼبكونات األساسية قبل التدوير اعبذور الكامنة األصلية

 التجميعي% التباين % اجملموع التجميعي% التباين % اجملموع التجميعي% التباين % اجملموع

1 6.913 32.918 32.918 6.913 32.918 32.918 3.474 16.541 16.541 

2 2.347 11.175 44.093 2.347 11.175 44.093 3.375 16.071 32.612 

3 1.568 7.467 51.561 1.568 7.467 51.561 3.153 15.016 47.628 

4 1.275 6.072 57.633 1.275 6.072 57.633 2.101 10.005 57.633 

... ... ... ...       

21 .219 1.042 100.000       

 

من التباين اإلصباِف. تعد ىذه النسبة قريبة فبا يوجد باؼبائة  57.63اؼبكونات األربعة تفسر ما ؾبموعو 
كانت نسبة التباين اؼبفسر باؼبكونات   1عادة يف دراسات التسويق اؼبماثلة؛ مثبل يف دراسة مشيدت وزمبلؤه

 62بلغت النسبة  3يف دراسة كاراتييبو ئة، اباؼب 57.92بلغت النسبة  2ئة، ويف دراسة باكديبلاباؼب 53األساسية 
 ئة.اباؼب

من  جدوؿ التحميل بعد التدوير يظهر أربع مكونات متوازنة من حيث قدرهتا التفسَتية. أبرز ما يظهر
 :(5-3) اعبدوؿ أدناه

 إال بند األوؿ من االعتمادية والرابع من االستجابة.، إندماج بنود االستجابة واالعتمادية يف بعد واحد -

 إال البند الرابع منو، وانظم إليو البند الرابع لبلستجابة. ،بعد الضماف احتفظ بانفصالو -

 انضم إليو البند األوؿ من االعتمادية.، غَت أنو بعد اعبوانب اؼبلموسة احتفظ بانفصالو -

 بعد التعاطف إنضم إليو البند الرابع من بعد الضماف. -

باؼبكونات  ةيظهر أف اؼبتغَتات يف معظمها فبثلة بأكثر من طبسُت باؼبائ (communalities) 4جدوؿ اؼبشًتكات

                                                                    
1
 Schmidt Paula Weber, James E. Weber, Bradley J. Sleeper, Ken C. Schneider, (2004). Self-efficacy Toward 

Service, Civic Participation and the Business Student: Scale Development and Validation, Journal of Business 

Ethics, 49. 359–369, Netherlands. 
2
Pakdila Fatma, Aydinb Ozlem, (2007) Expectations and perceptions in airline services: An analysis using 

weighted SERVQUAL scores, Journal of Air Transport Management, 13, 229–237. 
3
Karatepe Osman M., Yavas B. Ugur, Babakus Emin, (2005). Op. cit. 

 .4اؼبشًتكات أوردناىا مع جدوؿ اؼبكونات بعد التدوير، اعبدوؿ رقم  4
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اغبد  ماعدا بند واحد، ،وىي نسب مقبولة إُف جيدة، كوهنا تفوؽ ،0.734و 0.394اؼبستخرجة، تًتاوح بُت 
 .1تدؿ أف التباين العائد ػبطأ القياس أقل من التباين اؼبفسر باؼبفهـوو  0.4 األدْف

 
 بيانات الدراسة "بريد الجزائر"–. جدول التحميل بعد التدوير 5-3 جدول رقم  

 البند 
(***) 

االكبراؼ  اؼبتوسط (****) البنود
 اؼبعياري

شًتكات اؼب
(*) 

 (**)اؼبكونات 

F1 F2 F3 F4 
Res 1 0749. 0.637 1.622 3.57 االستجابة الستفسارات وطلبات الزبائن    

Res 2 0.742 0.641 1.590 3.25 بل الشكاوى وسرعة الرد عليهاتق    

Res 3 0.359 0.694 0.611 1.619 3.74 قدرة العاملُت على فهم احتياجات الزبوف   

R 2 0.357  0.541 0.524 1.710 3.32 يلجتأدية اػبدمات يف الوقت ببل تأ  

R 3  0.353 0.352  0.529 0.531 1.735 3.25 كفاءة حواسيب االتصاؿ 

R 4 0.495 0.508 0.588 1.741 4.20 سبلمة اػبدمات من األخطاء   

R 5 0.473 0.483 0.531 1.642 3.88 إتقاف العاملُت ألعماؽبم   

A 5 0.755  0.630 1.573 4.18 توفر ووضوح اؼبعلومات عن اػبدمات   

A 3 0.734  0.579 1.798 4.75 حفظ سرية بيانات الزبوف   

A 1  0.710  0.534 1.960 4.17 داخل اؼبكاتباألمن   

A 2 0.633 0.320 0.586 1.710 4.48 سبلمة الودائع والرسائل والطرود   

Res 4 0.454 0.350 0.394 1.745 3.92 كفاية أوقات العمل   

T 2 0.828   0.734 1.577 3.66 نظافة وتأثيث اؼبكاتب  

T 5 0.694   0.550 1.662 3.31 سعة وذبهيز قاعات االنتظار  

T 3 0.647   0.558 1.747 2.59 التزاـ العاملُت باللباس الرظبي  

T 4 0.636  0.340 0.598 1.798 3.90 توفر اؼبكاتب على أجهزة حديثة  

T 1 0.614 0.330  0.490 1.645 3.92 اؼبظهر اػبارجي للمكاتب  

R 1 0.547  0.483 0.570 1.606 3.64 توفر ـبتلف اػبدمات  

E 1 0.724    0.570 1.636 3.34 بشاشة التعامل مع الزبائن 

E 2 0.694   0.313 0.686 1.667 3.93 االىتماـ دبصلحة الزبوف 

A 4 0.626  0.391  0.561 1.622 3.57 إوباء سلوؾ العاملُت باألمانة 

 2.101 3.153 3.375 3.474 اعبذور الكامنة

 10.005 15.016 16.071 16.541 نسبة التباين اؼبفسر باؼبكوف

 0.680 0.790 0.780 0.8.0 ألفا للمقياس الفرعي

 3.42 3.5 4.32 3.6 متوسط اؼبقياس

 .0.5،كل القيم أكربمنT1و Res 4 استثناءين ماعدا. ri²Σنسبة تباين البند اؼبفسر باألبعاد األربعة:  (*)
 . حذفت لتسهيل قراءة اعبدوؿ، والبنود مرتبة حسب ارتباطها باؼبكوف. القيم اليت ربتها سطر سبثل بنيات مركبة 0.30القيم أقل من  (**)

T(***) اؼبلموسية :R ،االعتمادية :Res ،االستجابة :Aالضماف و :E.التعاطف : 
 . 6كن الرجوع إليها يف اؼبلحق رقمصياغة البنود ىنا تقريبية، الصياغة اغبقيقية للبنود كما وردت يف االستبياف يب (****)

                                                                    
1
Fornell C., Larcker D.F. (1981). Evaluating structural equation models. in L.C. Ueltschy et al. (2009). Is there 

really an Asian connection?  Journal of Business Research, 62. 972–979. 
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مكونات أساسية، وىذا اختبلؼ أساسي عن مبوذج سَتفكواؿ.  ةأربعإذف التحليل العاملي يعطي 
بنود ذات بنيات مركبة )مرتبطة بأكثر من بعد  ت من أبعادىا األصلية، وجدت ثبلثباإلضافة إُف البنود اليت انتقل

أف (Comery)  يقًتح كومري 1وفيداؿ حسب توباشينك .1، و5، 4ية (. يتعلق األمر باالعتماد0.4بأكثر من 
 .0.4أقل من وضعيفة إذا كانت  0.74تكوف فبتازة إذا فاقت درجة التحميل للبنود يف البعد 

بالنظر إلى ىذه النتائج، يمان القول أن ىيالية األبعاد الخمسة لسيرفاوال لم تتأكد من 
اؼبلموسة والتعاطف فقط أظهرا صدقية سبايزية وتقاربية جيدة، حيث َف يفقدا ، حيث أف بعدي اعبوانب الدراسة

أية بنود، وإف انضم لكل منهما بند من خارجو. بعدي االعتمادية واالستجابة َف تظهر ؽبما أية صدقية سبايزية 
احدا، فهو يتمتع فقد اندؾبا يف بعد جديد يبكن أف نسميو بعد االعتمادية واالستجابة. بعد الضماف فقد بندا و 

بصدقية تقاربية مقبولة، لكنو انضم إليو ثبلثة بنود من بعدي االستجابة واالعتمادية، وإف بأوزاف غَت حاظبة. 
 اؽبيكلية الناذبة ىي من أربعة أبعاد، يبكن تسميتها تقريبيا كما يلي:

 االعتمادية واالستجابة -
 الضماف -
 اعبوانب اؼبلموسة يف اػبدمة -
 التعاطف -

اؼبدركة ال تتطابق مع ىيكلية جودة اػبدمة  (RATER)األبعاد اػبمسة  ما سبق يبكن القوؿ أفمن أجل 
 نصها:و غير مؤكدة، الفرضية الثانية للدراسة . لدى "بريد اعبزائر"

 .المدركة لدى "بريد الجزائر"تتطابق مع ىيالية جودة الخدمة   (RATER)ب. األبعاد الخمسة 2ف 

 

 . مستوى الجودة2-2-3

نعتمد يف ربليل مستوى اعبودة على اؼبتوسط بالدرجة األوُف، خاصة أف التوزيعات للمتغَتات اؼبستهدفة 
أف اؼبتوسط ىو ؽبما، يف دراسة معمقة  2أورالي وإستبلمييؤكد جاءت معتدلة التوزيع شبو متماثلة. يف الواقع، 

 الشديد للتوزيع. أكثر للتعبَت عن جودة اػبدمة حىت يف حالة اؼبيل اؼببلئم اؼبؤشر 

                                                                    
1
Tobachink, Barbara G. and Fidell Lind S. (1993). Using Multivariate statistics, Harper and Raw Publishers, N. 

Y., USA. 
2
Hurley Robert R and Estelami Hooman (1998). Alternative Indexes for Monitoring Customer Perceptions of 

Service Quality: A Comparative Evaluation in a Retail Context. Journal of the Academy of Marketing Science. 

26(3). 209-221. 



 : ؿبددات جودة اػبدمة يف السياؽ اعبزائري لثالفصل الثا

101 

 

مستوى متواضعا للجودة في مختلف األبعاد. البعد الوحيد الذي جاء بيانات الدراسة تظهر 
، ثم (3.6). يأتي بعده بعد االعتمادية واالستجابة (4.32)ىو بعد الضمان  7من  4متوسطو أكبر من 

 فات اؼبعيارية عند مقارنتهاقيم االكبرا. (3.42)، وفي المرتبة األخيرة بعد التعاطف (3.5)الملموسية 
ودبدى السلم تدؿ على قدر من االنسجاـ يف عبلمات اؼبستجوبُت. قيم معامبلت التماثل جاءت  باؼبتوسطات

 قريبة من الصفر، وقيم الوسيط واؼبتوسط متقاربة، ما يدؿ على توزيع معتدؿ للعبلمات على درجات السلم. 

 
 بيانات الدراسة على "بريد الجزائر"–. إحصائيات عن األبعاد األربعة 6-3 جدول رقم  

 التعاطف اؼبلموسية الضماف االعتمادية واالستجابة ؾبمل بنود  اعبودة 

N  191 206 208 206 213 
 3.42 3.5 4.32 3.6 3.74 اؼبتوسط

t -3.819 -4.926 3.659 -6.153 -6.679 
P(2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 3.33 3.5 4.20 3.7 3.8 الوسيط

 1.26 1.17 1.28 1.18 0.93 االكبراؼ اؼبعياري

 0.27 0.26 0.12- 0.08- 0.234- معامل التماثل
 سلم اإلجابة مكوف من سبع درجات.

 
 .، إال يف بعد الضماف7من  4جاءت دوف  من العبلمات اؼبعرب عنها للجودةباؼبائة  50الرسم اؼبواِف يبُت أف 
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 البريدية. المقارنة بين األبعاد األربعة الناتجة ومجمل الخدمة. 2-3 رسم توضيحي  

اؼبتعلقة ىي البنود  7من  4أكرب من  اتوسطاهتجاءت ماليت الوحيدة البنود يظهر أف  التحليل الوصفي
حفظ سرية البيانات الشخصية وسبلمة الودائع. نبا  ،بإشعار الزبوف باألماف، منها اثنُت بفرؽ داؿ إحصائيا

بنود اؼبقياس من خبلؿ الربيعيات. البنود مرتبة حبسب ترتيبها يف جابات على الرسم التاِف يوضح انتشار اإل
 النهائي )أنظر اؼبلحق(.  االستبياف

 

 دراسة على محددات الجودة في "بريد الجزائر". -إنتشار العالمات لبنود المقياس. 3-3 رسم توضيحي  

T،اؼبلموسية :R ،االعتمادية :Res ،االستجابة :Aالضماف و :E.التعاطف : 
 

وَف  ،على ـبتلف درجات سلم اإلجابةعموما يف الرسم ال توجد قيم شاردة، وىذا يظهر أف العبلمات توزعت 
أحد طرفيو. ىذا باستثناء طبس بنود سجلت فيها عبلمات متدنية بشكل بارز تًتكز يف وسط السلم أو يف 
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)سعة وذبهيز قاعات  T5)االلتزاـ بالبدلة الرظبية( وبدرجة أقل  T3فًتكزت اإلجابات يف أسفل السلم: البند 
 .)اجملاملة، واالىتماـ دبصلحة الزبوف( E2و   E1عة الرد على الشكاوى، و : تقبل وسر Res 2االنتظار(، 

 . تأثير العوامل الديمغرافية2-2-4

الختبار سبايز الفئات الديبغرافية يف تقييمها للجودة توجب أوال تفحص البيانات الختبار ربقق 
مت التحقق منو بالنسبة لكل فئة من خبلؿ االفًتاضُت األساسيُت : طبيعية التوزيعات والتجانس. إفًتاض الطبيعية 

القيمة اؼبطلقة لنسبة معامل التماثل إُف خطئو اؼبعياري، والقيمة اؼبطلقة لنسبة معامل التفلطح إُف خطئو اؼبعياري. 
ما عدا بالنسبة لفئة "نشاطات أخرى" يف متغَتة النشاط، حيث جاءت  2قيم ىذه النسب جاءت كلها أقل من 

 ظبَتنوؼ–مت أيضا إختبار الطبيعية إحصائيا باختبار كوؼبوقوروؼ - 2,2اثل إُف خطئو اؼبعياري  نسبة معامل التم
(K-S) ويلك  -واختبار شابَتو(Shapiro-Wilk)  باؼبائة 5وقد جاءت مستويات الداللة لكل الفئات أكرب من ،

تفحص االكبرافات اؼبعيارية لكل فئةواختبار فرضية دالة بالتاِف على صبلحية التقريب إُف التوزيع الطبيعي.مت أيضا 
يعٍت عدـ وجود داع للقلق ما ،  (P = 0.34)َت داؿ . االختبار جاء غ(Levène)التجانس باستخداـ اختبار لوفاف 

 بشأف ربقق فرضية تساوي التباينات. 
دد. النتيجة جاءت سلبية،  بعد ىذا الفحص مت اختبار الفروؽ بُت الفئات الديبغرافية بتحليل التباين اؼبتع

 كما يبُت ذلك اعبدوؿ أسفلو، فلم تظهر أي فروؽ دالة. 
 

 بيانات الدراسة على "بريد الجزائر" –. تحليل التباين للمجمل الجودة المدركة7-3 جدول رقم  

 F P مربعات الفروؽ متوسط df إصباِف مربعات الفروؽ مصدر التباين

 0.394 0.936 0.801 2 1.602 العمر
 0.268 1.310 1.121 4 4.484 اؼبستوى الدراسي

 0.699 0.551 0.471 4 1.885 النشاط

 0.814 0.056 0.048 1 0.0476 اعبنس

   0.856 179 153.227 اؼبتبقي

    191 161.247 اجملموع
 اؼبقياس. اؼبتوسطات ؿبسوبة على أساس اؼبشاىدات اؼبكتملة.متوسط ؾبمل بنود : اؼبتغَتة التابعة

 
السبب يف عدـ معنوية االختبار يبكن أف يكوف صغر أحجاـ العينات من كل فئة، خاصة مع تعدد 
الفئات. لتجاوز ىذا العائق، قمنا باستخداـ ربليل التباين األحادي لكل عامل على حدة، وقد جاء االختبار 

أدنى تقييم للجودة سجل لدي . (p = 0.023) باؼبائة ىذه اؼبرة داال بالنسبة لعامل العمر، دبستوى معنوية طبسة 
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سنة؛ وبالنسبة لعامل اؼبستوى الدراسي، جاء  55، مث فئة األكرب من سنة 30إلى  18أدنى فئة عمرية: من 
 . أضعف مستوى معبر عنو للجودة لدى ذوي المستوى الجامعي

بالفئات األخرى مقارنة  الطلبة أعطوا أدنى العالماتعند اؼبقارنة بُت متوسطات فئات النشاط، قبد أف 
 )اؼبوظفوف، اؼبتقاعدوف واألحرار والنشاطات األخرى(. 
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 . دراسة الخدمة في قطاع الفندقة3
تتمتع اعبزائر دبيزات جغرافية تأىلها ألف تكوف وجهة سياحية أساسية يف اؼبنطقة؛ فهي تتمتع باؼبساحة 
األكرب يف القارة، وتزخر بتنوع كبَت يف اؼبناخ واعبغرافيا ويف الثقافة والتقاليد احمللية. يفًتض أف تؤىل ىذه العناصر 

وطٍت، على غرار بلداف اعبوار. إىتماـ اعبزائر بالسياحة بدأ يف قطاع السياحة ألف يتبوأ مكانة أكرب يف االقتصاد ال
، حُت خصصت 1966منتصف الستينات، رغبة يف القدرة التشغيلية ؽبذا القطاع، ويعود أوؿ جهد معترب إُف 
عائدات القطاع ال تزاؿ حكومة الرئيس بومدين نفقات معتربة على مدى سبع سنوات للنهوض بالقطاع، لكن 

 . 1باؼبائة من الناتج احمللي اػباـ 1ر اليـو ذباو 

لتحسُت االستقباؿ  2025مشروع آفاؽ  ت اغبكومةوضع ،خبلؿ اعبلسات الوطنية والدولية للسياحة
كما أطلقت ضببلت إشهارية لتسويق صورة اعبزائر كوجهة سياحية. من جهة   ،وربفيز دينامية جديدة يف القطاع

يف السنوات . العاملة يف القطاع من اؼبؤسساتباؼبائة  10 تبنتهاة، أخرى وضعت اغبكومة خطة للجودة السياحي
ظل عدد اغبجوزات األجنبية يف  2009و 2005األخَتة، يشهد عدد السياح األجانب زيادة ؿبسوسة؛ فبُت 

، ويصل عدد حجوزات الغرؼ لغَت اؼبقيمُت يف ؾبموع اؼبؤسسات الفندقية 2باؼبائة سنويا 8.7زيادة دبعدؿ 
 . 3(89464( مث آسيا )202105ألف، أكرب مصدر ؽبم ىو االرباد األوريب ) 675ية إُف قريب من اعبزائر 

ذبربة حياتية مستخدمها يعيش وىي من اػبدمات اليت اعبودة يف اػبدمة السياحية ؽبا جوانب متعددة، 
اع السياحة يف استخدمت األبعاد اػبمسة لسَتفكواؿ كثَتا يف قط. رغم ىذه اػبصوصية، انسبي ةطويلؼبدة 

على السواء. الدراسة التالية تبحث مدى تعبَت ىذه األبعاد الكبلسيكية عن  الناميةبلداف الو  البلداف الصناعية
 مكونات جودة اػبدمة الفندقية يف السياؽ اعبزائري. 

 . دراسات سابقة3-1

بيئات ـبتلفة توصلت ت السابقة اليت تناولت موضوع أبعاد جودة اػبدمة يف قطاع السياحة يف الدراسا
ودة اػبدمة الفندقية اؼبدركة من قبل الزبائن احملليُت، عب 4وئدراسة التونسية لقتييت وزمبلإُف نتائج متباينة. يف ال

إُف أفضلية استخداـ مقياس معدؿ عن سَتفكواؿ يتضمن بعدين  ا،مستجوب 292لعينة من  استبيافتوصل إثر 
الباحث اخترب مع مقياسو مقياس سَتفبارؼ، وعقد اؼبقارنة علومات". إضافيُت نبا "العدالة اؼبدركة" و"اؼب

، والقدرة التفسَتية. (Dimensionality)باالعتماد على الثبات )مقيما بألفا لكرونباخ(، وعلى ىيكلية األبعاد 
اص الباحث استخدـ التحليل العاملي بطريقة اؼبكونات األساسية، وقد فسرت األبعاد السبعة للمقياس اػب

                                                                    
1
Blake G. H. and Lawless, R. I. (1972). Algeria’s Tourist Industry, Geography,  2(4). 148-152. 

2
Office National des Statistiques, Retrieved 3-2-2013 from http://www.ons.dz/IMG/pdf/Tourisme_2005-2009.  

3
Office National des Statistiques (2010). L’Algérie en quelques chiffres, résultat 2007-2009, éd. 2010. 40, 

Retrieved Mar. 2-2013 from http://www.ons.dz,  
4
Guettiti Sana, Selmi Noureddine, Touzani Mourad (2009). Op. cit. 
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(dedicated)  باؼبائة.  52.14باؼبائة من التباين الكلي لبنود اؼبقياس، بينما فسر مقياس سَتفبارؼ  56.86فسرت
1وزمبلئو  دسنيف ىذا األخَت إنقسم بعد االعتمادية إُف بعدين اثنُت. يف دراسة أخرى ؽبو 

 :بُت قارف الباحثوف، 
د( سَتفبارؼ مرجح باألنبية. النتيجة اليت  ، واف األبعادج( سَتفكواؿ مرجح بأوز ، ب( سَتفكواؿ ،أ( سَتفبارؼ
، غَت أهنم توصلوا إُف تفضيل ىي عدـ وجود أي فرؽ إحصائي داؿ بُت اؼبقاييس األربعةالباحثوف توصل إليها 

تطوير مقياس للخدمة السياحية يف اؽبند، توصل ناراياف  تحاولدراسة أخرى . يف تولو سهل مقياس سَتفبارؼ
2وزمبلؤه

الطعاـ،  ،(hospitality)، مثل حسن الضيافة اػبدمة الفندقيةإُف عدد من اؼبؤثرات على اعبودة يف  
، يق تكييف سَتفكواؿ ػبدمة الفندقةعن طر  (LODGSERV)خاصا  امقياس 3كنوتسن وزمبلؤهكذلك طور  واألمن.  

حسب ىذه الدراسة ىي ألبعاد اػبمسة ؽبذا األخَت. األبعاد األكثر أنبية إُف تأكيد االدراسة و توصلت 
دراسة على العكس، توصلت اعبوانب اؼبلموسة يف اػبدمة والتعاطف. مث االستجابة، مث االعتمادية، مث الضماف، 

ين جديدين الفنادؽ أف أبعاد سَتفكواؿ ال تنطبق كليا على خدمة الفندقة. الدراسة أبرزت بعد ىعل 4رامساراف
حسن االستقباؿ، اإلطعاـ ...(، راحة، ، الالفخامةاػبدمة )وتتضمن عائد اػبدمة الفندقية نبا  ةبديا مهمُت عبود

 5روسدراسة أخرى عبواىر و يف  وجانب التكنولوجيا يف الفندؽ )مثل توفر اؽباتف، التلفزيوف، واغبجز باألنًتنت(.
بعد التنقية(، وأعطى  36بندا ) 39الباحثاف مقياسا مكونا من  على اػبدمة الفندقية يف جزر موريس، إستخدـ

ا صاغبا( تسعة مكونات، منها أربعة استبيان 401( لبيانات العينة )varimaxالتحليل العاملي )مع تدوير عمودي 
 أبعاد من اػبمسة لسَتفكواؿ وطبسة جديدة.

ين الكبَت يف النتائج اؼبتوصل إليها تلقي ىذه النظرة السريعة على عينة من الدراسات السابقة التبا
خبصوص أبعاد جودة اػبدمة السياحية. ىذا التباين يف النتائج يلقي بظبلؿ من الشك على صبلحية األبعاد 

لقطاع السياحة، خاصة يف السياؽ االقتصادي للبلداف النامية، حىت وإف توصلت بعض  RATERاػبمسة 
ض نفسها ىي أنبية عدـ االعتماد كليا على األبعاد اػبمسة الدراسات إُف عكس ذلك. النتيجة اليت تفر 

 لسَتفكواؿ، وضرورة توسيع البحث واآلفاؽ وإدخاؿ أبعاد جديدة. 

                                                                    
1
Hudson Simon, Hudson Paul and Miller Graham A. (2004). The Measurement of Service Quality in The Tour 

Operating Sector: A Methodological Comparison, Journal of Travel Research, Boulder, 3(2). p. 305.  
2
Narayan Bindu, Rajendran Chandrasekharan and Prakash L. Sai (2008). Scales to measure and benchmark 

service quality in tourism industry: A second-order factors approach, Benchmarking: An International Journal, 

15(4). 469-493. 
3
Knutson B., Stevens P.C. Wullaert and M. Patton (1991). LODGSERV: A Service Quality Index for the 

Lodging Industry. Hospitality Research Journal, 14(7). 277–284. 
4
Rooma Roshnee Ramsaran-Fowdar, (2007). Developing a service quality questionnaire for the hotel industry in 

Mauritius. Journal of  Vacation Marketing. London, 13(1). p. 19. 
5
Juwaheer Thanika Devi and Ross Darren Lee, (2003). A Study of Hotel Guest Perceptions in Maurisius, 

International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(2). 105-115. 
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 منهجية الدراسة. 3-2

تركز ىذه الدراسة الفرعية على مسألة ىيكلية جودة اػبدمة الفندقية يف اعبزائر، حيث تتناوؿ مبلئمة 
ؤلبعاد لصدقية الثبات و الىدؼ ىذه الدراسة األوؿ ىو اختبار للواقع والسياؽ احمللي.  RATERاألبعاد اػبمسة 

. اؽبدؼ الثآف ىو كشف ىيكلية جودة اػبدمة اؼبدركة. اؽبدؼ الثالث ىو اختبار اؼبستوى العاـ للجودة اؼبذكورة
يف هناية سي والفئة العمرية. يف ىذه اػبدمات، وتأثرىا باػبصائص الديبغرافية للزبائن: اعبنس، اؼبستوى الدرا

، كما نبُت حدود الدراسة اؼبنجزة وما تفتحو من آفاؽ للمسَتينالنتائج اؼبتوصل إليها وما تعنيو  نناقشالدراسة 
 لدراسات الحقة.

،  معدؿ 1سَتفبارؼمقياس فندقية باالعتماد على قياس عبودة اػبدمة السبت صياغة ميف ىذه الدراسة 
الشهَتة. صياغة اؼبقياس سبت باالعتماد على األحباث السابقة يف قياس  (RATER)اػبمسة  أي باستخداـ األبعاد

 اأولي ااستبيانجودة اػبدمات السياحية، وباالستعانة باستشارة باحثُت يف التسويق والعلـو االقتصادية قدـ ؽبم 
بناءا على  ستبيافاغة النهائية لبلضبطت الصيبعد ذلك وطلب منهم التعليق عليو واقًتاح التعديبلت اليت يروهنا. 

وقد أخذت االقًتاحات اليت أبديت يف االعتبار عند صياغة  زبونا من فندؽ القلعة، 20نتائج عينة أولية من 
، باللغتُت العربية والفرنسية، اسًتدت منها بيافاست 500يف الدراسة اؼبيدانية النهائية مت توزيع  النهائي. بيافاالست
بالتعاوف مع إدارات  2009 أفريل شهر خبلؿ بيافاالستوزع . باؼبائة 73.8استمارة، أي بنسبة اسًتداد  369

فنادؽ . الفنادؽ اليت سبت فيها الدراسة ىي كتب االستقباؿطلب من اؼبشاركُت ترؾ استماراهتم دبالفنادؽ، حيث 
: فندؽ الًتقي بربج بوعريريج ) استمارة( وفندؽ كردادة  108لعة باؼبسيلة )استمارة(، فندؽ الق 132ثبلثة قبـو

، وىي أكثر أنواع اؼبؤسسات الفندقية اؼبصنفة يف (. 129ببوسعادة ) ، حيث 2009الفنادؽ من رتبة ثبلثة قبـو
من  11700فندؽ مصنف، كما أهنا األكرب من حيث القدرة االستيعابية ) 471من بُت  152بلغ عددىا 

من ؿبورين، األوؿ لبنود مقياس اعبودة اؼبدركة بياف االستة اؼبصنفة. يتكوف ( من بُت اؼبؤسسات الفندقي29527
 ،35إُف 18والثآف للبيانات الديبغرافية للمستجوبُت. ىذه األخَتة سبثلت يف أسئلة عن اعبنس، الفئة العمرية )من 

ح(، اؼبستوى (، النشاط )أجَت، أعماؿ حرة، غَت ذلك(، اعبنسية )سؤاؿ مفتو 50، فوؽ اؿ 50إُف  36من 
التعليمي )إبتدائي أو متوسط، ثانوي، جامعي(، وما إذا كاف اؼبستجوب معتاد على استخداـ اػبدمات السياحية 

صيغت بطريقة إهبابية، وسلم اإلجابة مكوف  االستبياف)اإلجابة على ثبلث خيارات: كثَتا، قليبل، أبدا(. بنود 
 5 و 3و 2: موافق سباما. العبلمات األخرى )9: ؿبايد، 5ق، : غَت مواف1من تسع درجات، مع عنونة ثبلث منها 

 ( غَت معنونة. 6و

 كوف من األبعاد التالية:تاالستبياف النهائي 

                                                                    
1 Cronin J. J. and Taylor, S. A. (1992). Op. cit. 
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 بنود( 5اعبوانب اؼبلموسة ) -
 بنود( 1االعتمادية ) -
 بنود( 2االستجابة ) -
 بنود( 1األمن ) -

 بنود(  2التعاطف  ) -

(، موظفوف أو يعملوف يف باؼبائة 87.8سنة ) 50(، أقل من باؼبائة 68.6اؼبستجوبوف أغلبهم رجاؿ )
 أجنيب. 27 على التواِف(. عدد اؼبستجوبُت األجانب الذين أعلنوا جنسيتهمباؼبائة  39و  30أعماؿ حرة )

 فرضيات الدراسة ىي كالتاِف:

الفندقية  نسجام الداخلي عند تعديلها لقياس جودة الخدمةتتمع باال (RATER)ق. األبعاد الخمسة 1ف 
 في الجزائر.

 .الفندقية في الجزائرتتطابق عند تعديلها مع ىيالية جودة الخدمة  (RATER)ق. األبعاد الخمسة 2ف 
رع ىذه الفرضيات األساسية إُف فرضيات فرعية زبص كل بعد من األبعاد اؼبستخدمة. من جهة تتف

اػبدمة يف الفنادؽ الثبلث وتأثره  أخرى سوؼ نستخدـ بيانات الدراسة اؼبيدانية لتحليل مستوى جودة
 باػبصائص الديبغرافية للعينة: اعبنس، العمر واؼبستوى الدراسي.

 نتائج الدراسة. 3-3

 نتائج ربليل االنسجاـ الداخلي والتحليل العاملي وربليل التباين  كانت كالتاِف.

 تحليل االنسجام الداخلي. 3-3-1

 ، فهوتحليل العامليوسبهيد للاختبار ىو دبثابة د اؼبقياس ربليل االنسجاـ الداخلي لكل بعد من أبعا
لكي ال تنتج عملية  من البنود غَت اؼبنسجمة مع بقية بنود اؼبقياس تهاتنقيباختبار ثبات اؼبقاييس الفرعية و سمح ي

 .زائفة ربليل التباين أبعادا

 مقياس الجوانب الملموسة في الخدمة. 3-3-1-1
. اػبدمة الفندقيةعدد البنود اليت أدرجت يف ىذا اؼبقياس شبانية، وىي بنود متعلقة باعبوانب اؼبادية يف 

مع  األخرى، خاصة داالرتباطات الثنائية قوية بُت البنود ما عدا البند األخَت، الذي يظهر ارتباطا ضعيفا بالبنو 
ىذا االختبلؼ يؤشر على  .0.69و  0.24وح بُت البند السادس. قيم االرتباط فيها بعض التفاوت، فهي تًتا

، وما خبل 0.86ألفا للمقياس فبتازة، فهي أكرب من قيمة احتماؿ سبايز بنود اؼبقياس عند إجراء التحليل العاملي. 
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البند األخَت، كل البنود تساىم يف االنسجاـ الداخلي للمقياس. نظرا ألنبية البند األخَت، نقرر اإلبقاء عليو مؤقتا 
عدد القيم . 0.4إرتباطات البنود باجملموع جيدة، كلها أكرب من  يف اؼبقياس، يف انتظار نتيجة التحليل العاملي.

ال يدؿ على وجود أي أنو (، 369( مقارنة مع العدد اإلصباِف لبلستمارات اؼبدرجة )55اؼبفقودة يعترب ضئيبل )
يبكن القوؿ إذف أف الفرضية  تجوبوف يف اإلجابة عليها.بنود غَت واضحة أو غَت معلومة اإلجابة أو َف يرغب اؼبس

 ؽ، مؤكدة بالنسبة لبعد اعبوانب اؼبلموسة يف اػبدمة.1األوُف، ؼ

 مقياس االعتمادية. 3-3-1-2
تفحص االرتباطات الثنائية وؾباميع ارتباطات (. 0.8)أكرب من  اجيدللمقياس داخلي النسجاـ ظهر اال

ارتباطات البنود باجملموع كلها أكرب ح أو بنود ضعيفة العبلقة مع بقية اؼبقياس. أي تفاوت واض يظهرالبنود، ال 
. قيم ألفا يف حالة حذؼ أي بند تنخفض، ما يعٍت أف كل البنود تساىم يف االنسجاـ 0.4من اغبد األدْف 

سجاـ داخلي ليس فيها كبَت تفاوت. كل ىذا يدؿ على انارتباطات كل بند بالبنود األخرى الداخلي للمقياس. 
 ؽ، مؤكدة بالنسبة لبعد االعتمادية.1يبكن القوؿ إذف أف الفرضية األوُف، ؼجيد، وال حاجة غبذؼ أي بنود. 

 مقياس االستجابة. 3-3-1-3
بعض . البنود عموما مرتبطة فيما بينها، مع وجود 0.8االنسجاـ الداخلي للمقياس فبتاز، فهو يفوؽ 

يؤشر على احتماؿ عدـ سباسك اجملموعة عند إجراء التحليل العاملي. البنود يف قيم االرتباط ما االختبلؼ 
يف حالة حذؼ أي بند(، وارتباطات البنود  تساىم إهبابيا يف االنسجاـ الداخلي للمقياس )قيمة ألفا تنخفض

أف الفرضية يبكن القوؿ إذف  لذلك ال تظهر اغباجة غبذؼ بنود من ىذه الناحية.. 0.4صبيعها أكرب من باجملموع 
 ؽ، مؤكدة بالنسبة االستجابة.1األوُف، ؼ

 الضمانمقياس . 3-3-1-4
، رتباطات الثنائية قوية ومتقاربة. اال0.8فوؽ ي ت، فهجيد للمقياسداخلي قيمة ألفا تدؿ على انسجاـ 

لداخلي إهبابية يف االنسجاـ اة البنود مسانبيظهر ذلك من تقارب ؾباميع ارتباطات البنود بالبنود األخرى. 
د. القيم اؼبفقودة قليلة، اخلي جيد، وال وبتاج للسحب أي بنيف اعبملة، اؼبقياس يتمتع بانسجاـ د .للمقياس

 ؽ، مؤكدة بالنسبة لبعد الضماف.1يبكن القوؿ إذف أف الفرضية األوُف، ؼ ، ال يعتد هبا.12

 مقياس التعاطف مع الزبون. 3-3-1-5
الحاجة لسحب أي بند، فالبنود الثبلثة مرتبطة  .0.7 األدْف االنسجاـ الداخلي للمقياس يفوؽ اغبد

 ،369من  10القيم اؼبفقودة قليلة،  فيما بينها وبقدر متقارب، وتساىم يف االنسجاـ الداخلي للمقياس.
 ؽ، مؤكدة بالنسبة لبعد التعاطف.1يبكن القوؿ إذف أف الفرضية األوُف، ؼ .تستدعي ربليبل خاصاال
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 محددات الجودة في الفندقة -. االنسجام الداخلي للمقاييس الفرعية 8-3 جدول رقم  

 (n = 314, α = 0.864)مقياس اعبوانب اؼبلموسة يف اػبدمة
إرتباط البند 

 باجملموع
ألفا يف حالة 
 حذؼ البند

للبناء  اؼبظهر اػبارجي
 للمنب

3.33        .660 .842 
 839. 686.       3.444 694. التصميم الداخلي 

 834. 727.      3.619 688. 596. الديكور 
 846. 627.     3.189 510. 484. 427. مظهر العاملُت

 841. 670.    3.401 606. 546. 468. 474. سعة وذبهيز الغرؼ 
 851. 579.   2.978 581. 436. 451. 465. 415. النظافة

مبلئمة احمليط 
 الستجماـ 

.422 .385 .466 .344 .394 .388 2.808  .549 .855 
 869. 439. 2.293 409. 243. 332. 381. 363. 263. 302. الوجبات

 (n = 343, α = 0.806)ارتباطات بنود االعتمادية
 784. 569.    1.423 تنوع اػبدمات 

 735. 667.   1.618 545. سرعة اػبدمة
 754. 630.  1.552 558. 421. دقة اؼبعلومات عن اػبدمة 

 756. 626. 1.545 573. 515. 456. كفاءة العاملُت

 (n = 347, α = 0.831)ارتباطات بُت بنود االستجابة
 817. 561.     1.798 سهولة الوصوؿ للخدمة 

 782. 683.    2.113 656. اغبجز واالستعبلـ
 763. 746.   2.282 629. 496. فورية االستجابة 

 814. 573.  1.847 601. 411. 281. معاعبة الشكاوى 
 808. 594. 1.892 554. 556. 417. 365. قدرة العاملُت على التواصل مع الزبائن

 (n = 357, α = 0.806) الضمافاالرتباطات بُت بنود 
 781. 572.    1.433 أماف اؼببٌت وؿبيطو  

 725. 689.   1.661 517. ضباية اػبصوصية 
 754. 628.  1.547 593. 464. إوباء العاملُت باألمانة

 767. 602. 1.493 490. 551. 452. ظبعة اؼبؤسسة

 (n = 359, α = 0.728)االرتباطات بُت بنود التعاطف 

 661. 556.   973. اجملاملة   
 591. 593.  1.022 515. االىتماـ بالزبوف 

 671. 556. 965. 507. 458. السعر 
 بلرتباطات سبثل ؾبموع ارتباطات البند بالبنود األخرى.كل مصفوفة لالقيم يف قطر  

 .7الصياغة اغبقيقية للبنود يف اؼبلحق رقم 
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 التحليل العاملي. 3-3-2

نقـو أوال بالتحليل العاملي عبدوؿ لذلك اؽبدؼ األوؿ للدراسة ىو اختبار أداء أبعاد سَتفكواؿ، 
يف حالة عدـ تطابق اغبل مع ىيكلية سَتفكواؿ، سيكوف عند ذلك من اؼبناسب البحث عن ىيكلية ، و البيانات

 .(ذات بنيات بسيطة) تكوف قابلة للتفسَت وتتضمن بنودا ذات انتماءات واضحةمطابقة، أكثر 

 .(Bartlett) وبارتليت (KMO)اختباري  الرتباطات للتحليل العاملي، أجريناللتحقق من صبلحية مصفوفة ا
من التباين اؼبشًتؾ الذي يبكن أف كبَتة نسبة  وجود وتدؿ على  ،(0.92)جاءت قريبة من الواحد  (KMO)نسبة 

رفض الفرضية الصفرية لبلختبار  ، وىو ما يقود إُف(p < 0.001جاء داال ) بارتليت يفسر بالتحليل العاملي. إختبار
 ن إذف يدالف على صبلحية اؼبصفوفة للتحليل العاملي.)اؼبتغَتات غَت مرتبطة(. االختباري

، تفسر يف 1التحليل العاملي بطريقة اؼبكونات األساسية أعطى ثبلثة مكونات ذات جذر كامن أكرب من 
، ويعكس تأثَت باؼبائة تقريبا 44. اؼبكوف األوؿ يفسر لوحده للبنود من التباين الكليباؼبائة  56.88ؾبموعها 

 ال يتبقى إال بعدين لتفسَت اؼبفهـو اؼبستهدؼ. لتحسُت اغبل باغبصوؿ على مكونات متوازنة اغبجم، وبالتاِف
 25ثبلثة أبعاد تفسر على التواِف حواِف: كانت وسهلة التفسَت، قمنا بالتدوير العمودي بطريقة فاريباكس، النتيجة  

يف اغبل يشكل يف حد ذاتو  داألربعة وعشروف. عدد األبعا للبنودمن التباين الكلي باؼبائة  12وباؼبائة  20، باؼبائة
 ، فمن طبسة أبعاد، لدينا ثبلثة.(RATER)اختبلفا أساسيا عن ىيكلية 

 
 الدراسة على الفندقة -التباين المفسر بالماونات األساسية  .9-3 جدول رقم  

 اؼبكونات

 اؼبكونات األساسية بعد التدوير اؼبكونات األساسية قبل التدوير الكامنة األصليةاعبذور 

 اجملموع التباين  % اجملموع التجميعي%  التباين  % اجملموع التجميعي%  التباين  % اجملموع

1 10.589 44.122 44.122 10.589 44.122 44.122 5.959 24.829 24.829 

2 1.890 7.874 51.997 1.890 7.874 51.997 4.798 19.990 44.819 

3 1.173 4.886 56.883 1.173 4.886 56.883 2.895 12.063 56.883 

 

النظر يف البنود اؼبرتبطة بكل بعد ؼبعرفة ما إذا كانت األبعاد الناذبة تتطابق مع بعض  بعد ىذايبقى 
بصفة عامة، يبُت اعبدوؿ أف البنود مفسرة جيدا  .(10-3) ما يوضحو اعبدوؿ التاِف وىو  (RATER)مكونات 

الذي ىبرج قليبل عن ىذا ، ما عدا بند الوجبات 0.74و 0.42بُت اؼبشًتكات باؼبكونات األساسية، إذ تًتاوح 
(، منها 0.4طبس بنيات مركبة )بنود مرتبطة بأكثر من بعد بأكثر من أيضا  نتبُت .0.38اين مفسر قدره اجملاؿ، بتب
 .معا أبعاد ةيرتبط تقريبا بثبلثالذي ؼبعلومات اؼبقدمة بند دقة ا
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 بيانات الدراسة على محددات الجودة في الفندقة -. مصفوفة الماونات المدورة11-3 جدول رقم  

 (*)اؼبكونات  اتشًتكاؼب االكبراؼ ـ اؼبتوسط البنود رمز البند

F1 F2 F3 

   786. 635. 1.764 7.45 ثقةإوباء العاملُت بال 3أماف 

   766. 623. 1.749 7.52 ضباية اؼبعلومات الشخصية 2أماف 

   731. 635. 2.026 7.11 االىتماـ دبصلحة الزبوف 2التعاطف 

  356. 662. 582. 1.855 7.50 ظبعة اؼبؤسسة 4 الضماف

  355. 647. 563. 2.162 6.49 معاعبة الشكاوى 4االستجابة 

  302. 638. 538. 1.663 7.45 اجملاملة 1التعاطف 

   631. 483. 1.794 7.67 أمن اؼببٌت وؿبيطو 1 الضماف

   601. 457. 2.523 6.16 السعر  3التعاطف 

 341.  586. 497. 1.911 6.92 قدرة العاملُت على التواصل مع الزبائن  5االستجابة 

 407. 301. 585. 599. 2.020 6.62 دقة اؼبعلومات عن اػبدمات 3االعتمادية 

  397. 526. 515. 2.049 6.47 كفاءة العاملُت 4االعتمادية 

  400. 471. 423. 2.162 6.54 سرعة اػبدمة 2االعتمادية 

  777.  653. 2.091 6.72 سعة وذبهيز الغرؼ 5اؼبلموسية 

  719.  615. 2.178 6.63 مظهر العاملُت 4اؼبلموسية 

 315. 686.  643. 2.172 6.52 الديكور الداخلي 3اؼبلموسية 

 378. 641.  606. 2.156 6.72 التصميم الداخلي واؼبرافق 2اؼبلموسية 

  612. 319. 477. 2.304 6.39 مبلءمة اؼبوقع للسياحة 7اؼبلموسية 

  592.  385. 2.419 5.95 الوجبات 8اؼبلموسية 

  582. 472. 570. 2.186 6.14 توفر ـبتلف اػبدمات 1االعتمادية 

  574.  433. 1.930 7.15 النظافة 6اؼبلموسية 

 504. 568.  614. 2.362 6.64 اؼبظهر اػبارجي للمبآف 1اؼبلموسية 

 786.   703. 2.105 6.99 سهولة الوصوؿ للفندؽ 1االستجابة 

 757.  361. 741. 2.087 6.93 سهولة التسجيل واالستعبلـ 2االستجابة 

 602.  491. 661. 2.132 6.66 فورية االستجابة الستفسارات وطلبات الزبائن  3االستجابة 

 2.895 4.798 5.959    اعبذور الكامنة  

 12.063 19.990 24.829    نسبة التباين اؼبفسر باؼبكوف

 0.812 0.876 0.910    ألفا لكرونباخ 

 6.87 6.54 7.02    اؼبتوسط 

 سحبت من اعبدوؿ لتسهيل قراءتو. 0.3القيم اليت ربتها سطر تدؿ على بنيات مركبة. االرتباطات األقل من  (*)
 .7الصياغة اغبقيقية للبنود يف اؼبلحق رقم 

 )اؼبشاىدات اؼبكتملة(. 272عدد اؼبشاىدات اؼبستخدمة 

 

بعد اعبوانب و ى، صمد الختبار التحليل العاملي (RATER)فقط من أبعاد ا واحدا يظهر إذف أف بعد
التحليل . لم تبرز كأبعاد منفصلة الضماناالعتمادية، التعاطف، و االستجابة، بعاد األخرى: األ اؼبلموسة.

العاملي أبرز ثالثة أبعاد؛ األول يضم بنودا من أبعاد مختلفة، ويمان بالنظر إلى بنوده أن نسميو بعد "ناتج 
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ا تسمية قابلة للمناقشة، فتنوع البنود اليت يتضمنها ىذا البعد هبعل من الصعب التعبَت عنها بعبارة لكنهالخدمة"، 
عن جودة اػبدمة يف  1مارتينازو زتيناز ر ماؿ دراسة  واضحة تنطبق على كل البنود. وجد ىذا البعد أيضا يف

 بأساس االتقنية، ولو أنبية كبَتة كونو متعلقروز، قبد ىذا البعد دبسمى اعبودة نوكاالت السفر. يف كتابات قرو 
 اػبدمة وحبساسية الزبوف لؤلخطاء، لكن الزبائن أقل دراية باعبودة التقنية منهم ياعبودة الوظيفية. 

اؼبكوف الثآف يضم كل بنود اعبوانب اؼبلموسة يف اػبدمة مع بند "توفر ـبتلف اػبدمات"، لذلك نًتؾ 
 لث ضم البنود الثبلثة األوُف لبعد االستجابة، لذلك نسميو بعد االستجابة. التسمية كما ىي. اؼبكوف الثا

لتحسُت اغبل جربنا سحب بند دقة اؼبعلومات اؼبقدمة الرتباطو بثبلثة أبعاد تقريبا. بإعاة التحليل العاملي 
عد ماعدا البعد بنفس الطريقة السابقة كبصل على نفس اؽبيكلية اؼبكونة من ثبلثة أبعاد، وبنفس البنود لكل ب

األوؿ الذي يصبح بدوف البند اؼبسحوب. القدرة التفسَتية لؤلبعاد الثبلثة الناذبة بعد سحب البند اؼبذكور ال تتغَت 
سحب البند إذا ال يغَت النتيجة، ويتعُت  وكذلك نسبة التباين اؼبفسر بكل من األبعاد الثبلثة. ،56.743كثَتا: 

 االكتفاء باغبل كما ىو. 

تطابق أبعاد سيرفاوال مع الخدمة الفندقية في السياق الجزائري فرضية يمان القول أن  إجماال
 غير مؤكدة. 

 مستوى الجودة. تحليل 3-3-3

يف األبعاد الثبلثة: منتج اعبودة، اعبوانب اؼبلموسة يف اػبدمة واالستجابة، اعبودة من متوسطات مستوى 
نسبة اعبودة يف ىذه األبعاد كانت  وجد يف دراسة الربيد. حيث أفيظهر أف اؼبستوى اؼبعرب عنو أكرب بكثَت عما 

وجدت وكذلك اؼبتوسط العاـ جململ بنود اؼبقياس  متوسطات األبعاد الثبلثة. باؼبائة76، باؼبائة 72.6 ،باؼبائة 78
 1بفرؽ داؿ إحصائيا، باستخداـ اختبار ستيودنت، عند مستوى معنوية  9من  4زبتلف عن اؼبتوسط النظري 

-وإحصائية باستخداـ اختبار كوؼبوقوروؼ (P-P Plot)للتحقق من طبيعية التوزيع أجرينا اختبارات بيانية . باؼبائة
اختبار ستيودنت ػبرؽ  (test robustness)ظبَتنوؼ، وقد جاءت دالة على عدـ طبيعية التوزيع، غَت أف متانة 

(، واليت تنعكس يف القيم 9من  5ت والقيمة النظرية )طبيعية التوزيع من جهة والفرؽ الكبَت بُت قيم اؼبتوسطا
 ، كل ىذا ال يدع ؾباال للشك يف نتيجة االختبار.tالكبَتة لئلحصائية 

يشَت إُف غلبة نسبة العبلمات األكرب من اؼبتوسط، وىو ما وىذا قيم الوسيط جاءت أكرب من اؼبتوسط، 
 ةىو أف نصف العبلمات اؼبعطا ة كل من األبعاد الثبلثاؼببلحظ يفيتأكد من القيم السالبة ؼبعامبلت التماثل. 

 تقريبا. 8و  5.5تراوحت بُت 

                                                                    
1
Martınez L. C., Martinez J. A. G. (2008). Developing a multidimensional and hierarchical service quality model 

for the travel agency industry, Tourism Management, 29, 706–720. 
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 بيانات الدراسة على محددات الجودة في الفندقة -.اإلحصائيات الوصفية لألبعاد11-3 جدول رقم  

 االستجابة اؼبلموسةاعبوانب  ناتج اػبدمة ؾبمل اعبودة 

 349 312 326 272 عدد اؼبشاىدات الفعلية

 20 57 43 97  (*)القيم اؼبفقودة

درجات(  9اؼبتوسط )على سلم من 
9)9) 

6.81 7.02 6.54 6.87 

 09606. 08807. 07743. 08383. اػبطأ اؼبعياري للمتوسط

t 21.641 26.094 17.439 19.467 

P(2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 

 7.33 6.67 7.17 7.01 الوسيط

 0.76 0.726 0.78 0.76 (9نسبة اعبودة )اؼبتوسط إُف 

 9.00 5.89 9.00 9.00 اؼبنواؿ

 1.7946 1.5557 1.398 1.3826 االكبراؼ اؼبعياري

 772.- 618.- 807.- 498.- معامل التماثل

 131. 138. 135. 148. اػبطأ اؼبعياري ؼبعامل التماثل

 206. 317. 869. 212. تفلطحمعامل ال

 اؼبتوسطات ؿبسوبة للمشاىدات اؼبكتملة فقط. (*)

 يبكن القوؿ إذف أف الزبائن عربوا عن مستوى أعلى من اؼبتوسط يف ـبتلف أبعاد اعبودة.
 

 تأثر مستوى الجودة المدركة بالعوامل الديمغرافية. 3-3-4

يف البداية بفحص البيانات للتحقق من الختبار تباين مستوى اعبودة بُت الفئات الديبغرافية، قمنا 
تناسبها مع األداة اإلحصائية اؼبستخدمة، إختبار فيشر. من خبلؿ اؼبدرج التكراري وخط التوزيع الطبيعي عليو، 

 ت الوصفية، وبالتحديد سلبية معامل التماثلظهر أف التوزيع فبتد قليبل من اليسار، وىو ما قد ظهر يف اإلحصائيا
يف ؾبمل اعبودة ويف ـبتلف األبعاد الثبلثة. القيمة اؼبطلقة ؼبعامل التماثل ليست كبَتة لكن نسبتها إُف اػبطئ 

 رغم أف اختبار فيشر ليس حساسا جدا ؽبذا اػبرؽ.ىذا يدفعنا للتحفظ على النتيجة، . 2اؼبعياري أكرب من 

، وىذا ينفي أي داع للقلق بشأف افًتاض تساوي (p = 0.768) داؿغَت جاء لوفاف إختبار التجانس 
قبد عامبل واحدا مؤثرا ىو اؼبستوى العلمي، من بُت العوامل الثبلثة اؼبدرجة ( 12-3)من اعبدوؿ التباينات. 

دة. بسبب التحفظ اؼبختربة. عامل النشاط اؼبهٍت َف يدرج لعدـ وجود ما يؤىلو ألف يؤثر على تقييم ؾبمل اعبو 
على طبيعية التوزيع، فضلنا التحقق مرة أخرى من النتيجة باستخداـ االختبار غَت اؼبعلمي كروسكل ووالس 

(Kruskal – Wallis). 
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 Chi-2 = 2.192, df = 2, p) نتيجة االختبار جاءت موافقة الختبار فيشر: االختبار غَت داؿ بالنسبة للعمر 

، وداؿ بالنسبة للمستوى العلمي دبستوى (Chi-2 = 0.545, df = 1, p = 0.460)ة للجنس ، وغَت داؿ بالنسب(0.334 =
 .(Chi 2 = 14.132, df = 2, p= 0.001) باؼبائة  1معنوية 

 

 مة الفندقيةبيانات دراسة الخد -.تحليل التباين للمجمل الجودة المدركة 12-3 جدول رقم  

 F P متوسط مربعات الفروؽ df إصباِف مربعات الفروؽ مصدر التباين

 270. 1.317 2.257 2 4.514 العمر

 000. 7.884 13.510 2 27.019 اؼبستوى الدراسي 

 424. 643. 1.101 1 1.101 اعبنس

   1.714 258 442.114 اؼبتبقي

 505.381 اجملموع

 

260    

 بة على أساس اؼبشاىدات اؼبكتملة.متوسط ؾبمل بنود اؼبقياس. اؼبتوسطات ؿبسو اؼبتغَتة التابعة ىي 

 

تمايز متوسط عالمات ذوي المستوى االختبار البعدي باستخداـ اختبار شيفي واختبار تامهاف، أظهر 
وي ، وعن متوسط عبلمات ذباؼبائة 1عن ذوي اؼبستوى االبتدائي واؼبتوسط دبستوى معنوية  –سلبيا  –الجامعي 

  .باؼبائة 5اؼبستوى الثانوي دبستوى معنوية 

، لكن ةالدراسي ياتاؼببلحظ أيضا أف النساء أعطُت تقييما أعلى قليبل من الرجاؿ، على اختبلؼ اؼبستو 
 بفرؽ طفيف غَت داؿ إحصائيا. 
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 الماتبات الجامعية. دراسة 4

التحوالت اليت عرفتها اعبامعة اعبزائرية يف مسار التكوين ربيل إُف اؼبكتبات اعبامعية دورا أكرب فبا كاف ؽبا 
اليت تركز على التعلم الذايت ذبعل اؼبكتبة اعبامعية يف قلب العملية التكوينية،  (LMD)من قبل. فلسفة نظاـ اؿ 

و ضماف اعبودة اليت أدخلها ىذا النظاـ التكويٍت وليس فقط أداة مساعدة. رفع ىذا التحدي يف ظل فلسفت
، وال يتأتى ذلك بدوف فهم أفضل ؼبطالب الطلبة ورغباهتم 1دعم الطالب وإنشاء حوار مستمر وفعاؿ معويقتضي 

 . ؽبميف اػبدمة اؼبقدمة  آرائهمستطبلع اعن طريق 

 . دراسات سابقة4-1

، واستخداـ RATERرب عنها اؼبكونات اػبمسة ال تعيبكن أف اػبدمة اعبامعية عموما ؽبا خصوصيات 
. ذلك أف العملية التعليمية ليست كأي خدمة من اػبدمات تقدـ 2مقياس سَتفكواؿ كما ىو َف يزؿ ؿبل نقاش

عبودة اػبدمة  4. على سبيل اؼبثاؿ، بينت دراسة لرايت ومارتن3للزبوف، فهي عملية ربويلية طويلة اؼبدى للمتلقي
األداء، أف بعد االعتمادية غَت معنوي، بينما ظهر أف أبعاد  –باستخداـ مقياس األنبية  يف التعليم العاِف،

يف دراسة أخرى لكروانا االتصاؿ، اؼبلموسية واالستجابة ىي مكونات معتربة للخدمات اؼبكتبية على الشبكة. 
وجد أف ثبلث أبعاد فقط ظهرت من التحليل العاملي بدؿ األبعاد اػبمسة الشهَتة، حيث سبايز بعدي  5وزمبلئو

 االعتمادية واعبوانب اؼبلموسة، بينما اندؾبت األبعاد الثبلثة الباقية: االستجابة، الضماف والتعاطف يف بعد واحد. 

ؼبكتبية من قبل عدد من الباحثُت، الفجوة لقياس جودة اػبدمات امقياس يف ؾباؿ اؼبكتبات، استخدـ 
حيث ، اؼبكتبات العامة الكبَتة بكندامقياس اعبودة يف تقييم خدمة اإلعارة يف  متاستخد، اليت 6ىَتبرتمنهم 

وتوصلت الدراسة إُف  ،اؼبستفيدينودة خدمات اإلعارة اؼبتبادلة مع إجابات عبدبقارنة قياس اؼبكتبة  ت الباحثةمقا
 كربصبح ذا فاعلية أيلبإجراء بعض التعديبلت على اؼبقياس باحثة الأوصت اإلثنُت، وقد عدـ وجود توافق بُت 

مكتبات ، و (ARLصبعية مكتبات البحث ). يف تقييم جودة خدمات اؼبكتبات ومراكز اؼبعلومات استخداموعند 

                                                                    
1
Canic, M. J., & McCarthy, P.M. (2000). Service quality and higher education do mix, Quality Progress, 33(9). 

41-48. 
2
Van Dyke, Thomas P. Victor Prybutok and Leon Kappelman (1999). Cautions on the Use of the SERVQUAL 

Measure to Assess the Quality of Information Systems Services, Decision Sciences, summer. 30(3). 877-891.  
3
Harvey, L. & Green, D. (1993). Defining quality. Assessment and Evaluation in Higher Education, 18(1). 9-34. 

4
Wright C. Martin O. N. (2002). Service Quality Evaluation in the Higher Education Sector: an Empirical 

Investigation of Students’ Perceptions, Higher Education Research & Development, 21(1). 23–39. 
5
Caruana Albert and Ewing Michael T. Ramaseshan B., (2000). Assessment of the Three-Column Format 

SERVQUAL: An Experimental Approach, Journal of Business Research, N. Y. 49, 57–65. 
6
Hubert Françoise (1994). Service Quality an Unobtrusive Investigation of Interlibrary in Canada, LISR, 16, 3-

21. 
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كتبات يف قياس جودة خدمات م الستخدامهابدراسة عدد من اؼبقاييس قامت  بوالية تكساس A&Mجامعة 
LIBQUALالفجوة لينتج عنو مقياس جديد ظبي مقياس وقد مت يف ىذا البحث تغيَت  ،البحث

1. 

 منهجية الدراسة. 4-2

يف يف ىذه الدراسة نقـو بتعديل مقياس سَتفبارؼ الختبار أبعاده اػبمسة يف ؾباؿ جودة اػبدمة 
األبعاد اػبمسة الشهَتة: االستجابة، اعبوانب  اؼبكتبات اعبامعية يف جامعة اؼبسيلة. اؽبدؼ األوؿ ىو اختبار ثبات

اؼبلموسة يف اػبدمة، االعتمادية، الضماف والتعاطف. اؽبدؼ الثآف ىو التحقق من الصدقية التقاربية والتمايزية 
 لؤلبعاد اػبمسة. يف األخَت نبحث مستوى جودة اػبدمة وتأثَت العوامل الديبغرافية على تقييم الزبوف.

على اغبضور يف قاعات  االستبيافى عينة اعًتاضية طبقية من رواد اؼبكتبات، حيث وزع الدراسة سبت عل
مستجوبا موزعُت  397اؼبطالعة وـبتلف مرافق اؼبكتبات الفرعية )مكتبات الكليات( واؼبكتبة اؼبركزية. العينة مشلت 

عبامعة. كما روعي يف توزيع على ـبتلف الكليات بنسب تقارب النسب اغبقيقية لطلبة كل كلية إُف عدد طلبة ا
العينة أف سبثل كبل من اعبنسُت حبسب نسبة كل فئة. ظبح الرد على استفسارات اؼبستجوبُت من قبل موزعي 

استمارة غَت صاغبة، بلغ عدد االستمارات الصاغبة  50االستمارات بتقليص عدد االستمارات اؼبلغاة، فبعد إلغاء 
 .باؼبائة 87أي ما نسبتو  347

، باؼبائة 56.69إناث )نسبة اإلناث يف اعبامعة باؼبائة  51.39من اؼبستجوبُت ذكور، و باؼبائة  48 حواِف
يعود لوجود نسبة من اجمليبُت الذين َف وبددوا  فئتهم(. خبصوص باؼبائة  100عدـ مساواة ؾبموع نسب الفئات ؿ 

 21.91، اغبقوؽ: باؼبائة 18.89ة: نسب اؼبستجوبُت من كل كلية، كانت النسب كالتاِف: العلـو االقتصادي
 8.56ومعهد التسيَت اغبضري: باؼبائة  17.63، كلية اؽبندسة: باؼبائة 33، كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: باؼبائة
، حسب نيابة 2009-2008. ىذه النسب قريبة من نسب الطلبة يف ىذه الكليات يف اعبامعة يف السنة باؼبائة

 . باؼبائة 4،  18 ، 40 ، 19 ، 18جيا، وىي على التواِف: رئاسة اعبامعة للبيداغو 

لضبط صياغة البنود أقبزت دراسة ابتدائية، حيث عرضت االستمارة على عدد من األساتذة ومن مث 
، وأخذت االستبيافاستمارة على الطلبة للتحقق من سهولة فهم األسئلة واختبار كيفية سَت  150وزعت 

 . ستبيافهائية لبلنالدراسة بعُت االعتبار يف الصياغة الاؼببلحظات الناذبة عن ىذه 

سؤاال، سبثل األبعاد اػبمسة لسَتفكواؿ اؼبذكورة آنفا. مثل كل من  20نهائي على وبتوي االستبياف ال
 الضمافكل من بعدي   مثل، و بنودبنود، ومثل بعد االستجابة بأربعة  عبوانب اؼبلموسة واالعتمادية بستبعدي ا

                                                                    
1
Collen Cook and al., (2001). Libqual: Service Quality Assessment in Research Libraries, TFLA Journal, 27, p. 

264. 
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 .1ندين اثنُت. تعديل اؼبقياس ليناسب اغبالة أو القطاع ىو أمر جرى بو العمل من قبل الباحثُتبوالتعاطف ب
، أدناىا "ال 2درجات، تبعا لتوصية براسوراموف 9عبلمات اإلجابات على األسئلة وضعت على سلم ليكرت من 

صيغت األسئلة  . 9وعبلمتها  بلىا "أوافق سباما"، وأع5، و أوسطها "ال أدري" وعبلمتها 1أوافق"، وعبلمتها 
كلها باإلهباب، استنادا إُف األحباث اليت وجدت أف ال فائدة حقيقية من استخداـ اؼبزج بُت أسئلة باإلهباب 

 .4، وبناءا على ذبربة سابقة للباحث3وأخرى بالسلب

 فرضيات الدراسة ىي كالتاِف:

لقياس الخدمة في ماتبات  تعديلهاباالنسجام الداخلي عند  (RATER)م: تتمتع األبعاد الخمسة 1ف 
 جامعة المسيلة.

المدركة في ماتبات جامعة مع ىيالية جودة الخدمة عند تعديلهاتتطابق  (RATER)م: األبعاد الخمسة 2ف 
 .المسيلة

رع ىذه الفرضيات األساسية إُف فرضيات فرعية زبص كل بعد من األبعاد اػبمسة )اعبوانب اؼبلموسة تتف
 يف اػبدمة، االعتمادية، االستجابة، الضماف والتعاطف(.   

سبكن ىذه اؼبعروفة وموافقتها ؽبيكلية اػبدمة يف السياؽ اعبزائري،  RATERباإلضافة الختبار ثبات األبعاد 
انية من االطبلع يف اؼبؤسسات اؼبستهدفة على اؼبستوى العاـ للجودة واؼبستوى يف األبعاد اؼبختلفة، الدراسة اؼبيد

 .الكلية، اعبنس والتجربة السابقةوكذا اختبلؼ مستوى اعبودة حبسب 

 . نتائج الدراسة4-3

العاملي، نتائج خاصة باالنسجاـ الداخلي، نتائج التحليل  ةنقسم نتائج الدراسة حبسب أىدافها إُف نتائج متعلق
   دبستوى اعبودة اؼبسجل، ونتائج اختبلؼ مستوى اعبودة حبسب الفئات الديبغرافية للمستجوبُت.

                                                                    
1
Carman J. M., (1990). Consumer perceptions of service quality: an assessment of the SERVQUAL dimensions. 

Journal of Retailing, 66(1). 33–55. 
2
Parasuraman A. (2002). Defining, assessing, and measuring service quality: Conceptual overview, Library 

Assessment and Benchmarking Institute, Monterey, CA, Sep.13. 
3
Parasurama, A., Zeithaml V. and Berry L. (1991). Refinement and Reassessment of the SERVQUAL scale, 

Journal of Retailing, 67, 420-450. 
لقياس جودة اػبدمة الصحية، دراسة تطبيقية على القطاع  SERVQUAL، استخداـ مقياس (5006)بوعبد اهلل صاٌف وىباؿ عبد اؼبلك، 4

، ص 5عة اؼبسيلة، العدد الصحي دبدينة اؼبسيلة، ؾبلة العلـو االقتصادية والتسيَت والعلـو التجارية، كلية العلـو االقتصادية والتسيَت والعلـو التجارية، جام
76-60. 
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 تحليل االنسجام الداخلي. 4-3-1

ويف الوقت نفسو يبكن من ، RATERألبعاد  اأوليمقياس فرعي يعد اختبارا ربليل االنسجاـ الداخلي لكل 
 . 1التحليل العامليتنقية اؼبقياس من البنود غَت اؼبنسجمة مع باقي البنود حىت ال تؤثر على نتائج 

 مقياس الجوانب الملموسة في الخدمة. 4-3-1-1
، وىذا مؤشر على احتماؿ عدـ 0.596إُف  0.176متباينة تًتاوح بُت جاءت االرتباطات بُت بنود اؼبقياس 

د األخرى ومن ضعف بعض بالبنو  هبنودىذا من تباين ؾباميع ارتباطات  اؼبقياس للتحليل العاملي. يتأكد صمود
كما أف  ،  2وبرنشتاين تليب معيار نوناللي ،)0.776(جيدة  ألفا للمقياس اعبزئيقيمة باجملموع. لكن  هبنودارتباطات 

من جهة  تنخفض يف حالة حذؼ أي بند.ة اؼبتوقعألفا إذ أف كل البنود تساىم يف االنسجاـ الداخلي للمقياس، 
 0.2البنود ربذؼ عادة إذا كاف ارتباطها باجملموع أقل من فرتباطات البنود باجملموع مقبولة؛ جاءت ا أخرى،

0.3أو
من  373ىا اؼبستخدمة عدد. لذلك ال يبدو من اؼبناسب سحب أي بند قبل التحليل العاملي. اؼبشاىدات 3

 ـ، مؤكدة بالنسبة ؽبذا البعد.1يبكن القوؿ إذف أف الفرضية األوُف اػباصة باالنسجاـ الداخلي، ؼ .397

 عتماديةمقياس اال. 4-3-1-2
وبرنشتاين، حيث  لنوناللي 0.7بٍت مقياس االعتمادية من ستة بنود )أنظر اؼبلحق(. قيمة ألفا ربقق معيار 

، وىذا يعٍت أف بعض 0.739و 0.134متباينة ىنا أيضا، تًتاوح بُت . االرتباطات بُت بنود اؼبقياس 0.807تعادؿ 
يكشفو التحليل العاملي. التفاوت سما  والبنود قد تكوف أكثر ارتباطا ببنود أخرى من ارتباطها ببنود اؼبقياس، وى

 0.412وع تًتاوح بُت ارتباطات البنود باجملم. رتباطات الثنائية يتأكد يف ؾبموع ارتباطات البند بالبنود األخرىيف اال
لفا تنخفض يف حالة قيمة أ .0.3أو  0.2الذي تسحب عنده البنود وىو  4تفوؽ اغبدوىي بالتاِف ، 0.674و 

(. 0.809إُف  0.807إال البند األخَت يتوقع أف يزيد حذفو من قيمة ألفا دبقدار ضئيل )من سحب أي بند، 
القيم وبالتاِف ف، 397من بُت  375عددىا  اؼبشاىدات اؼبكتملة يوجد ما يربر سحب بنود من اؼبقياس. عموما ال

ـ، 1يبكن القوؿ إذف أف الفرضية األوُف، ؼ. باؼبائة 5سبة ضئيلة ثل نسبللتنقية حيث اؼبفقودة ال تشكل معيارا 
 اؼبتعلقة باالنسجاـ الداخلي مؤكدة بالنسبة لبعد االعتمادية.

 مقياس االستجابة. 4-3-1-3
لمقياس. االرتباطات بُت البنود قوية نسجاـ الداخلي لؿ على قوة االد، ت0.868ة، جاءت ألفا عالي

يف اؼبقياس إهبابية من جهة أخرى،  ومتقاربة، وىذا ما جعل ارتباطات البنود باجملموع عالية أيضا. مسانبات البنود

                                                                    
1
Churchill, G. A., (1979). Op. cit. 

2
Nunnally, Jum C. and Bernstein Ira H. (1994). Op. cit.  

3
Churchill, G. A., (1979). Op. cit. 

4
Nunnally, Jum C. and Bernstein Ira H. (1994). ibid. 
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عدد  .ود من اؼبقياسوكل ىذه اؼبؤشرات تشَت إُف انسجاـ داخلي جيد للمقياس وال يوجد ما يدعو لسحب بن
 ـ، مؤكدة بالنسبة ؽبذا البعد.1يبكن القوؿ إذف أف الفرضية األوُف، ؼ .393اؼبشاىدات اؼبكتملة اؼبستخدمة 

 والتعاطف ضمانمقياسي ال.4-3-1-4
وىو جيدة،  (0.796) وقيمة ألفا (،0.662) االرتباط بينهما قوي على بندين اثنُت ضمافوبتوي مقياس ال

، وقيمة ألفا تشَت إُف (0.66)ما يدؿ على انسجاـ البندين. باؼبثل، االرتباط بُت بندي مقياس التعاطف قوي 
يبكن القوؿ إذف أف الفرضية األوُف،  يف كل من اؼبقياسُت. 393. عدد اؼبشاىدات اؼبستخدمة (0.795)ذبانس جيد 

 ـ، مؤكدة بالنسبة لبعد التعاطف.1ؼ

لكن تباين  الفرعية متجانسة، ولم تظهر الحاجة لسحب بنود لتنقيتها، في الجملة جاءت المقاييس
 االرتباطات الثنائية يؤشر على ىيكلية ـبتلفة وىو ما وبسمو التحليل العاملي.

 الدراسة على الماتبات الجامعيةبيانات  -.االرتباطات بين بنود المقاييس الفرعية 13-3 جدول رقم  

 (n = 373, α = .776) باطات بين بنود الجوانب الملموسة االرت
اؼبصحح  رتباطاإل
 باجملموع لبندل

عند ألفا 
 حذؼ البند

 766. 440.      1.585 اؼبظهر اػبارجي للمبٌت
 712. 643.     2.217 596. التصميم الداخلي 

 742. 533.    1.924 490. 290. إستخداـ أجهزة حديثة 
 736. 563.   2.012 569. 495. 233. الديكور واألثاث 

 758. 467.  1.674 360. 309. 274. 176. قاعات اؼبطالعة
 743. 524. 1.830 555. 355. 266. 362. 290. النظافة 

 (n = 375, α = .807)االرتباطات بُت بنود االعتمادية 

 

  

 797. 479.      1.556 غٌت وتنوع مواد اؼبكتبة 
 762. 633.     2.386 658. تنوع اػبدمات 
 777. 566.    2.283 418. 303. مواقيت العمل 

 760. 639.   2.062 425. 463. 344. متاحية الفهارس وتنوعها 
 752. 674.  2.255 739. 466. 451. 336. دقة نظاـ الفهرسة 

دراية العاملُت دبحتويات 
 اؼبكتبة 

.134 .265 .450 .312 .394 1.775 .412 .809 
 (n = 393, α = .868) االرتباطات بُت بنود االستجابة

 

  

 857. 655.    1.725 سهولة االستعبلـ عن اػبدمة 
 805. 781.   1.982 684. استجابة العاملُت 
 846. 681.  1.785 601. 482. معاعبة الشكاوى

 812. 763. 1.958 702. 697. 559. سهولة التواصل مع العاملُت 
 .القيم يف قطر مصفوفة االرتباطات سبثل ؾبموع ارتباطات البند بالبنود األخرى

. عدد اؼبشاىدات 0.795، وقيمة ألفا 0.66، االرتباط بُت بندي مقياس التعاطف  0.796وقيمة ألفا ، 0.662 ضمافياس الاالرتباط بُت بندي مق
 يف كل من اؼبقياسُت.  393اؼبستخدمة 
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 التحليل العاملينتائج  . 4-3-2

، حيث دؿ على صبلحية ىذه األخَتة للتحليل العامليي األوِف ؼبصفوفة االرتباطات )اؼبلحق(ص الفح
يدؿ على احتماؿ وجود عوامل كامنة تصدر عنها  فبا ؛0.67قبد ارتباطات ضعيفة وأخرى قوية تصل إُف 
، ال تدؿ على وجود متغَتات يبكن أف يكوف ؽبا تأثَت 3.10و 2.4اؼبتغَتات. االكبرافات اؼبعيارية متقاربة، تًتاوح بُت 

، وىي تدؿ بذلك على نسبة كبَتة (0.89) 0.9بل قريبة من  0.7جاءت أكرب من  KMOزائد على اغبل. إحصائية 
التباين اؼبشًتؾ الذي يبكن أف يفسر بأبعاد كامنة، يكشفها التحليل العاملي. من جهة أخرى، جاءت من 

، وبذلك يبكن االستدالؿ على ارتباط (p< 0.001)باؼبائة  1دالة عند مستوى معنوية  بارتليت إحصائية إختبار
  اؼبتغَتات فيما بينها.

، يفضي التحليل إُف حل من 1ذر الكامن أكرب من عند ربديد عدد مكونات اغبل على أساس معيار اعب
من التباين اإلصباِف. اؼبكوف الرابع يف ىذا اغبل تعرب عنو متغَتتُت باؼبائة  64.76أربعة مكونات، تفسر يف ؾبموعها 

نبا بعدا مستقبل ذا داللة حقيقية. من جهة أخرى، اعبذر الكامن ، ونبا متغَتتاف يصعب إعطاؤ T6و  T5فقط نبا 
ال ىبتلف من حيث قدرتو التفسَتية عن األبعاد اؼبوالية اليت َف تدخل األىم أنو ، و  1ا البعد األخَت قريب من ؽبذ

 يف اغبل. يف اؼبقابل قبد أف القدرة التفسَتية للبعد الثالث أعلى بقدر واضح، كما يظهره الرسم. 

 

 

 ة الماتبات الجامعيةخدم –خط الجذور الاامنة . 4-3 رسم توضيحي  

 

من أجل ىذه االعتبارات قررنا استخداـ معيار اكبدار خط اعبذر الكامن باإلضافة ؼبعيار اعبذر الكامن 
لتفسَتية )نسبة التباين اؼبفسر أكرب من واحد، وىذا يقود إُف اإلبقاء على ثبلثة مكونات متميزة فعبل يف قدرهتا ا

 .ةباؼبكوف(، بدال من أربع

اعبذور 
 الكامنة

 اؼبكونات
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يعيد التدوير موازنة األبعاد. ، ربديد عدد اؼبكونات اؼبستخرجة بثبلثةمرة ثانية مع بإعادة تشغيل التحليل 
  باؼبائة(. 59.2جيدة )القدرة التفسَتية للمكونات يف عملية التحليل الثانية أقل قليبل لكنها التزاؿ 

 
 الماتبات الجامعية –.  نسبة التباين المفسر بالماونات بثالث ماونات14-3 جدول رقم  

 اؼبكونات

 اؼبكونات األساسية بعد التدوير اؼبكونات األساسية قبل التدوير اعبذور الكامنة األصلية

 التجميعي% التباين  % اجملموع التجميعي% التباين  % اجملموع التجميعي% التباين  % اجملموع

1 7.472 .7..08 .7..08 7.472 .7..08 .7..08 0.762 28.808 28.808 

2 2..66 22.829 49.287 2..66 22.829 49.287 ..0.9 20.290 44.002 

3 2.999 9.990 09.282 2.999 9.990 09.282 ..0.6 20.279 09.282 

4 2.226 0.078 64.760       

 

يظهر التاِف اعبدوؿ  .0.5جاوز كلها اؼبباشرة فبثلة بشكل جيد باؼبكونات األساسية، حيث تتاؼبتغَتات 
 0.4سبايزا جيدا للمتغَتات اؼبباشرة يف ارتباطاهتا باألبعاد، فاؼبتغَتات اؼبباشرة مرتبطة بأبعادىا األوُف بأكثر من 

1)معيار
(Comery ، لكن نظرا ألنبية  (،0.4)بنود بأكثر من مكوف ألكثر من  بنيات مركبة فقطمع وجود ثبلث

بصفة عامة تبدو اؽبيكلية اعبديدة متماسكة، وال تظهر حاجة غبذؼ أي بنود  البنود اؼبعنية قررنا اإلبقاء عليها.
 شاردة.

  

                                                                    
1
Tobachink, Barbara G. and Fidell Lind S. (1993). Op.cit.  
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 التحميل بعد التدويرجدول . 15-3 جدول رقم  

االكبراؼ  اؼبتوسط البنود رمز البند
 اؼبعياري

 (*اؼبكونات ) شًتكاتاؼب

F1 F2 F3 

Res2  836. 736. 2.701 3.76 للطلبات واالستفسارات ستجابةسرعة اال   

Res4  820. 691. 2.670 3.54 سهولة التواصل مع العاملُت   

E1  784. 683. 2.918 3.73 اجملاملة   

Res3   757. 584. 2.450 3.07 معاعبة الشكاوى   

Res1   745. 591. 2.681 3.66 سهولة االستعبلـ   

R6  670. 507. 2.908 3.99 دراية اؼبوظفُت دبحتويات اؼبكتبة   

A1  662. 536. 2.972 4.28 إوباء العاملُت بالثقة   

A2  324.  661. 553. 3.104 5.00 الشعور باألماف يف اؼبكتبة 

E2  350. 630. 538. 3.028 4.26 حرص اإلدارة على مصلحة الزبوف  

R3  445. 527. 509. 3.021 4.35 مبلئمة مواقيت العمل  

 n = 382 ; M = 3.997 ; α = 0.909       

R2   803.  674. 2.951 4.41 تنوع اػبدمات  

R1   771.  654. 3.072 4.46 غٌت وتنوع مواد اؼبكتبة  

R4  693. 379. 623. 2.988 4.51 متاحية الفهارس وسائط متنوعةحديثة  

R5  647. 486. 655. 2.975 4.58 دقة نظاـ الفهرسة  

 n = 380 ; M = 4.5    ;  α = 0.798        

T2  750.   692. 2.770 3.65 تصميم اؼببٌت وتوفر اؼبرافق 

T4  710.   559. 2.394 3.35 الديكور واألثاث 

T3  667.   511. 2.480 3.18 اتكنولوجيوالجهزة األ 

T6   642.   467. 2.976 5.34 النظافة 

T5  599. 394.  517. 2.955 4.46 سعة قاعات اؼبطالعة وىدوئها 

T1  578. 377.-  557. 3.043 4.20 اؼبظهر اػبارجي للمبٌت 

 n = 373 ; M = 3.99 ; α =  0.776         

 0.6.. 0.9.. 0.762 الكامنة اعبذور 

 20.279 20.290 28.808 نسبة التباين اؼبفسر باؼبكوف

 القيم اليت ربتها سطر تدؿ على بنيات مركبة. (*)

 سحبت من اعبدوؿ لتسهيل قراءتو. 0.3االرتباطات األقل من  
  

بعدي صمدت للتحليل العاملي، ونبا  RATERالنتيجة إذف ىي أف بعدين فقط من أبعاد ىيكلية 
جاء أكثر  (R6, R3)ين األوؿ احتفظ بكل بنوده، أما الثآف فخسر بند ؛االعتمادية، وبعد الملموسة الجوانب

 الضماناالستجابة و ندؾبت يف بعد واحد مشل ااألبعاد الثبلثة األخرى  ارتباطا قليبل بالبعد الثالث اؼبتبقي.
 .بعد المعاملة البعد الثالث اؼبذكور لبلعتمادية. يبكن أف نسميند بباإلضافة إُف ال والتعاطف

 عند سبثيلها على معلم يضم األبعاد الثبلثة.إُف ثبلثة ؾبموعات الرسم التاِف يوضح سبايز البنود 
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 معلم ثالثي األبعاد . تمثيل المتغيرات المباشرة على5-3 رسم توضيحي  

 

ؽبيكلية جودة اػبدمة يف  RATERمن أجل ما سبق يبكن القوؿ أف فرضية مطابقة األبعاد اػبمسة 
 اؼبكتبات اعبامعية يف البيئة اعبزائرية غَت ؿبققة. 

 

 مستوى الجودة . 4-3-3

اإلجابة داال. قد جاء فرقها عن العبلمة الوسيطة لسلم ، و 9من  4 قريبة منمتوسطات األبعاد جاءت 
على مستوى متواضع للجودة يف كل من األبعاد الثبلث، وبالتاِف يف ؾبمل اعبودة. إذف توسطات تدؿ قيم اؼب

 .(16-3) اإلحصائيات اؼبفصلة لؤلبعاد وجململ اعبودة قبدىا يف اعبدوؿ التاِف

ا تعكسو القيم اؼبوجبة فبتد قليبل من اليمُت، وىو معلى أف التوزيع قل من اؼبتوسط قيم الوسيط األتدؿ 
قمة التوزيع، وتشتت اؼبشاىدات حوؿ مركز  ضتشَت إُف البفا التفلطحالقيم السالبة ؼبعامل  ؼبعامل التماثل.

 يبكن أف . 9أو كلها  1جاءت قيمها كلها  بياناتتائج اعبدوؿ السابق عشر استالتوزيع. يف اغبقيقة أقصيت من ن
يف  الوسيطةياغة السلم، حيث ظبيت فقط الدرجتُت القصوى والدنيا و ار طريقة صيكوف ساعد على ىذا االنتش

 وجود تسع عبلمات يف السلم يصعب إهباد عنواف لكل عبلمة.السلم، 
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 الماتبات الجامعية -إحصائيات وصفية . 16-3 جدول رقم  

 االعتمادية اؼبلموسةاعبوانب  اؼبعاملة ودة اعبؾبمل  

 337 338 338 338 عدد اؼبشاىدات الفعلية

 60 09 09 09 (*)اؼبشاىدات غَت اؼبكتملة 

 4.64 4.08 4.06 4.27 اؼبتوسط

 12796. 09901. 11335. 08595. اػبطأ اؼبعياري للمتوسط

t -8.493 -8.313 -9.255 -2.823 

P(2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.005 

 4.5 4.0 3.8 4.10 الوسيط

 1.00 3.00 2.60 4.43 اؼبنواؿ

 2.349 1.82 2.08 1.58 االكبراؼ اؼبعياري

 168. 342. 523. 305. معامل التماثل

 133. 133. 133. 133. اػبطأ اؼبعياري ؼبعامل التماثل

 1.007- 111.- 661.- 525.- معامل التفلطح

 1.00 1.00 1.00 1.20 أدْف قيمة

 9.00 9.00 9.00 8.74 أقصى قيمة

 .9أو  1اؼبشاىدات احملتسبة ىي اؼبشاىدات اؼبكتملة، واليت ال تكوف كل قيمها  (*)
 

وىي يف  )اؼبظهر اػبارجي للمبٌت(، 5.42)توفر أجهزة حديثة( و  3.14تًتاوح بُت متوسطات البنود 
فقط من اؼبستجوبُت أعطوا باؼبائة  25الربيعيات تبُت تقريبا أف  .9 نم 5معظمها أدْف من اؼبتوسط النظري 

 . 5عبلمات أعلى من العبلمة الوسطى يف السلم 

الرسم التاِف يبُت انتشار العبلمات على السلم والربيعيات، ويظهر عليو جيدا كيف أف نسبة قليلة من 
ـبتلفة فيما بينها.  األبعاد الثبلثة رغم أهنا أبعاد؛ وىذا يف كل من 9من  5اؼبستجوبُت قيموا اعبودة بعبلمة تفوؽ 

 يضا سبيز بعد اؼبلموسية بانسجاـ أكرب ردبا لتعلقة جبوانب ظاىرة.الرسم يبُت أ
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 االعتمادية، وفي مجمل الجودة. ،. مستوى الجودة في األبعاد: المعاملة، الملموسية6-3 رسم توضيحي  

 . مرات اؼبدى ما بُت الربيعيُت 3و  1.5مشاىدات مابُت : oمبلحظة. 

 

، حيث يربز الربيعيات الثبلث لكل متغَتة مباشرة. يف البنود الرسم البيآف التاِف يظهر انتشار العبلمات
)القيمة الوسيطة لسلم اإلجابة(. يظهر  5من الواضح أف الوسيط يف معظم البنود جاء دوف اؼبستوى النظري 

، ىذا يربز وجود عدـ رضا عن اػبدمة، 9من  1ن العبلمات كانت عند أدْف عبلمة وىي نسبة معتربة مالرسم أف 
أف اؼبستجوبُت َف يتفادوا استخداـ العبلمات اؼبوجودة يف طريف السلم عندما كاف ذلك ىو تقييمهم. أضعف و 

اؼبظهر اػبارجي أعلى بندين نبا و ،  (3.14)( وتوفر أجهزة حديثة 3.07متوسطُت نبا لبندي: سهولة االستعبلـ )
 .(5.01)و بند األماف  (5.42)للمبٌت 

 

 االستبيان. انتشار العالمات المسجلة في بنود 7-3 رسم توضيحي  

 )اؼبلحق(. االستبياف: التعاطف. البنود مرمزة ومرتبة حسب ظهورىا يف E، الضماف: S: االستجابة، Res: االعتمادية، R: اؼبلموسية، Tمبلحظة: 
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 تأثر مستوى الجودة بالعوامل الديمغرافية . 4-3-4

الختبار تأثر ؾبمل اعبودة بالعوامل الديبغرافية: الكلية، اعبنس والتجربة السابقة، مت إجراء اختبار ربليل 
العشرين للمقياس(. االختبار دؿ على تأثَت عامل الكلية دبستوى التباين اؼبتعدد جململ اعبودة )متوسط البنود 

 لتساوي التباينات جاء غَت داؿ.  (Levène). إختبار لوفاف (p< 0.001)باؼبائة 1معنوية 

 
 ت الجامعيةماتباة المدركة في الدتحليل التباين للمجمل الجو   .17-3 جدول رقم  

 F P متوسط مربعات الفروؽ df إصباِف مربعات الفروؽ مصدر التباين

 704. 145. 366. 1 366. اعبنس

 000. 6.618 16.674 4 66.694 الكلية

 447. 579. 1.458 1 1.458 مكتبات أخرىيف وجود خربة مع اػبدمة 

   2.520 326 821.364 اؼبتبقي

 اػبدمة. اؼبتوسطات ؿبسوبة على أساس اؼبشاىدات اؼبكتملة اؼبتغَتة التابعة ىي ؾبمل جودة

 

من جهة لتحديد مصدر الفرؽ الداؿ قمنا بإجراء إختبار مقابلة للمقارنة بُت كلييت االقتصاد واغبقوؽ 
على فرؽ  تي. النتائج دلعينة الصغَتة ؼبعهد التسيَت اغبضر ، مع ربييد المن جهة أخرى داب واؽبندسةوكلييت اآل

 .(p < 0.001)باؼبائة  1ة داؿ عند مستوى معنوية اؼبقابل

 (post hoc tests)للتحقق من عدـ وجود فروقات أخرى دالة بُت الكليات، مت إجراء اإلختبارات البعدية 
. نتائج االختبارين جاءت متطابقة وتدؿ على (Tamhane) واختبار تامهاف (Scheffe)باستخداـ اختبار شيفي 

ُت؛ كلية االقتصاد وكلية اغبقوؽ من جهة، وكلية واألداب وكلية اؽبندسة من جهة أخرى. سبايز ؾبموعتُت جزئيت
؛ أما اختبار شيفي، فاستخدـ ألنو يسمح فبل يشًتط تساوي التبايناتتامهاف اختَت ألنو غَت معلمي  إختبار

 تلخيص.بتلخيص النتائج يف ؾبموعتُت جزئيتُت. توافق نتائج االختبارين يسمح باستخداـ ىذا ال

للقراء من كلية العلوم االقتصادية  رضياواضح إذن أن مستوى جودة الخدمة الماتبية لم يان م
اؼبستوى العاـ يبقى حباجة إُف ربسُت وبشكل أكثر إغباحا يف بعدي اؼبعاملة، سهولة  وأفوكلية الحقوق، 

اػبدمة، خاصة جانب التجهيز االستعبلـ ودراية اؼبوظفُت دبحتويات اؼبكتبة، وبعد اعبوانب اؼبلموسة يف 
َف يتم فقط يف مكتبات الكليات وإمبا أيضا يف اؼبكتبة  االستبيافوالتكنولوجيا اؼبستخدمة. ذبدر اإلشارة إُف أف 

اؼبركزية، لذلك فالتقييم اؼبتدٓف لطلبة كلية معينة ال يعٍت مكتبة كليتهم فحسب وإمبا أيضا للخدمة اليت يتلقوهنا يف 
 . اؼبكتبة اؼبركزيةيف اليت زبصهم ة؛ مثبل نقص اؼبراجع اؼبكتبة اؼبركزي
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 مصالح الحالة المدنية. دراسة الخدمة في 5
من ـبتلف ة من حيث أعداد اؼبواطنُت الذين تستقبلهم مصاٌف اغبالة اؼبدنية ىي من أىم اؼبرافق العمومي

بالبَتوقراطية وعدـ الكفاءة، وتفاقم الوضع مع شرائح اجملتمع. صورة اغبالة اؼبدنية ارتبطت يف ذىن اؼبواطن اعبزائري 
زيادة النشاط االقتصادي يف سنوات السعة اؼبالية. تنامي الطلب سرعاف ما كشف عجزا كبَتا ؽبذا اؼبرفق، خاصة 
يف أوقات الدخوؿ االجتماعي. إجراءات الوزارة الوصية لتحسُت اػبدمة كانت متعددة: إعادة تأىيل اؼببآف وبناء 

دة، زبفيف اإلجراءات والوثائق اؼبطلوبة أوسبديد مدة صبلحيتها، توسيع صبلحية إمضاء وإصدار بعض فروع جدي
الوثائق، تكوين األعواف والتفتيش، واستخداـ تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ إلصدار الوثائق وربط فروع اغبالة 

فهو مرتبط مثبل بأداء شركة اتصاالت اؼبدنية بشبكة مشًتكة. قباح ىذه اإلجراءات يتوقف على قطاعات أخرى، 
اعبزائر يف مشروع األلياؼ البصرية، وبالتنسيق بُت اإلدارات وتوحيد العمل باإلجراءات والوثائق. تقييمم مدى 
التقدـ يف ىذه السياسة يتطلب استطبلع آراء اؼبواطنُت، وقد أكدت األحباث أنبية قياس أبعاد اعبودة يف توجيو 

. اإلدارات العمومية اغبديثة تستخدـ القياس لتحديد 1دمة العمومية كبو الفعالية والكفاءةسياسة اعبودة يف اػب
اجملاالت األكثر إغباحا لتوجو ؽبا األمواؿ، وربتاج يف ذلك إُف السماع والتفاعل مع اؼبواطنُت واستطبلع ردود 

 .2اسات اؼبتبعةأفعاؽبم خبصوص جودة اػبدمة اؼبقدمة ؽبم لتقييم اإلجراءات اؼبتخذة والسي

الدراسات اليت حبثت موضوع جودة اػبدمة اؼبقدمة من قبل اعبماعات العمومية ورضا اؼبواطنُت عنها، 
إما كليا، أو مع تعديبلت تضيف أبعاد جديدة أو تستبدؿ أبعاد  RATERعادة ما تستخدـ األبعاد الكبلسيكية 

دة من ؾباؿ تسويق اػبدمات التجارية؛ سبلمة ىذه بأخرى. استخداـ ىذه األبعاد يطرح أوال مسألة كوهنا مستم
االستعارة تتوقف على مدى سبيز اػبدمات العمومية واػبدمات احمللية خباصة؛ ففي حالة سبيزىا عن اػبدمات 
التجارية لن يكوف من اؼبمكن االستفادة من أدبيات التسوؽ يف ؾباؿ اػبدمة العمومية. اؼببلحظة تظهر من ناحية 

البلملموسية، الفنائية،  -دمة العمومية تنطبق عليها تقريبا ذات خصائص اػبدمة بصفة عامة أف خصائص اػب
، ذلك أف 3ولكن بدرجات متفاوتة -التبلـز والبلمبطية، عدـ تضمن انتقاؿ ملكية واالعتماد على العامل البشري 

لتسرع يف التعميم عند حبث من اؼبهم إذف عدـ ا اػبدمات العمومية يف حد ذاهتا شديدة التنوع واالختبلؼ.
مكونات جودة اػبدمة العمومية وتناوؿ كل خدمة أو ؾبموعة فرعية من اػبدمات على حدة، وعند االعتماد على 

قد يكوف من اؼبناسب إدخاؿ تعديبلت جدية ؼبراعاة خصوصيات اػبدمات  RATERاألبعاد الكبلسيكية 
 اؼبستهدفة. 

                                                                    
1
 Folz David H. (2004). Service Quality and Benchmarking the Performance of Municipal Services, Public 

Administration Review, March/April, 64(2). 209-220. 
2
 Rodríguez Pablo Gutiérrez et al., (2009). Quality dimensions in the public sector: municipal services and 

citizen’s perception, Int Rev Public Nonprofit Mark, 6. pp.75–90. 
3
Claude Roy, (1997). Assessment of quality of municipal services and residents’ satisfaction with these services, 

Master, Faculty of Administration and Commerce, Concordia University, Montréal, Quebec, Canada.  
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خبصوصيات نسبية ناذبة عن اجملانية واالحتكار. فغياب  من جهة أخرى، تتميز اػبدمات العمومية
مقدمي خدمة بدالء وغياب اؼبقابل اؼبادي اؼبباشر للخدمة يكبح التوقعات وبالتاِف يؤثر على تقييم اؼبواطن 

، فبل يظهر فيها مستفيد ؿبدد، وإمبا (transaction)للخدمة. بعض اػبدمات العمومية يغيب فيها مفهـو الصفقة 
ستفادة منها صباعيا، مثل خدمة األمن أو العدالة، كذلك قد يغيب الطلب الفردي يف اػبدمة العمومية، تتم اال

فتقدـ بدوف إذف اؼبستفيد أو ضد إرادتو. ىذه اػباصية تغيب معها إُف حد ما مرجعية التوقع الذي يدخل عند  
دركة عندىم من اؼبقارنة بُت التوقع واؼبدرؾ كثَت من كبار الكتاب يف تعريف اعبودة اؼبدركة، حيث تنجم اعبودة اؼب

(. ىذه الفروؽ 1994، 1991، 1988، 1985، باراسوراموف وزمبلؤه 1984، قرونروز 1982)ليهتناف وليهتناف 
ىي يف الواقع نسبية، فالتوقعات مصاردىا متعددة تستمد من ؾبمل خربة ومعارؼ الشخص وليست مرتبطة فقط 

 ؿبدد.  بوجود بدائل أو صفقة أو طلب

باستخداـ مقياس  للسياؽ اعبزائريمدى مبلئمة األبعاد الكبلسيكة ىدؼ ىذه الدراسة ىو اختبار 
 .اؼبستهدفة، مع إجراء التعديبلت اليت تتناسب مع واقع اػبدمة 1لكرونُت وتايلورمستلهم من مقياس األداء 

انب اؼبلموسة يف اػبدمة، االعتمادية اعبو  :2اؼبقياس اؼبستخدـ استند إُف طبسة أبعاد ثبلثة منها كبلسيكية
 OQMواالستجابة، واثنُت منها خاصُت باػبدمة اؼبستهدفة، استلهما من مقياس

(، ونبا )أداة الكيبيك للقياس 3
اعبودة اؼبدركة والرضا عن خدمات الدولة اؼبتضمنة تعامبل مباشرا  ىذا اؼبقياس الكندي يقيساإلجراءات والعدالة. 

ويعتمد باإلضافة ألبعاد سَتفكواؿ أربع مكونات أخرى ىي سهولة الوصوؿ للخدمة، بساطة مع اؼبواطن، 
 والعدالة.  اإلجراءات، الوضوح، االحًتاـ

 . منهجية الدراسة الميدانية5-1

على ضوء الدراسات السابقة حوؿ قياس اعبودة اؼبدركة عموما وبعض الدراسات يف اػبدمة احمللية قمنا 
وسع ينسجم مع الواقع اعبزائري وخصوصية اػبدمة اؼبدروسة، وكذا طريقة عرض االستبياف على إعداد استبياف مب

سبثل اعبزء األساسي من االستبياف؛ أي البنود اليت  27سؤاال منها  45اؼبستجوبُت. االستبياف اؼبوسع احتوي على
بعة بنود لقياس أنبية أبعاد اعبودة تقيس ربقق أبعاد اعبودة، وسؤاؿ عاـ عن اؼبستوى العاـ للجودة، باإلضافة لس

اؼبعرب عنها بالبنود السبعة وعشروف، مث ثبلثة بنود لقياس السلوؾ االحتجاجي، وأخَتا جزء البيانات الشخصية 
مكوف من طبسة أسئلة. االستمارة ضمت أيضا سؤالُت مفتوحُت؛ األوؿ عن أي تعليق عن بنود اعبودة والثآف عن 

 عرضو.ؾبمل االستبياف وطريقة 

                                                                    
1 Cronin J. J. and Taylor, S. A. (1992). Op. cit. 
2
Parasuraman A., Zeithaml V. A., Berry L. L., (1988). Op. cit. 

3
Sauvé Sylvain, (2005). Processus de validation d’un questionnaire: le cas de l’Outil Québécois de Mesure, 

Colloque francophone sur les sondages,  M. Sc. économiques, Centre d’expertise sur la prestation de services, 

Secrétariat du Conseil du trésor, Gouvernement du Québec. 
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دراسة  ناوضبط صياغة األسئلة، أجري (content validity)الستكماؿ التحقق من صدقية ؿبتوى اؼبقياس 
على عدد من رواد مصلحة اغبالة اؼبدنية  ياف اؼبوسعاالستب حيث وزعنا (،2010ماي ) أولية ببلدية برج بوعريريج

اية باػبدمة اؼبستخدمُت، بصفتهم على در لذين ؽبم احتكاؾ مباشر مع ا (9) ، وعماؿ شبابيك اؼبصلحة(39)
تقرر تقليص عدد  االستبياف اؼبوسع،مع . على ضوء نتائج وتعليقات وذباوب اؼبستجوبُت ومكونات اعبودة فيها

األسئلة من خبلؿ حذؼ البنود اليت بدا فيها تكرار، وإعادة صياغة البنود اليت وجد فيها غموض. تقليص 
يبلئم طريقة التوزيع يف مكاف اػبدمة. كذلك ألغيت أسئلة األنبية نظرا لعدـ فهم كاف ضروريا أيضا ل  االستبياف

سحب بند الشكوى إُف اؼبسؤوؿ، لبلشتباه بوجود غموض بينو  اؼبستجوبُت ؽبذا اعبزء بالشكل الصحيح، وتقرر
لقلة مستخدمي وبُت بندي الشكوى الشفهية واؼبكتوبة، كما سحب بند اإلجابة على الطلبات اؼبوجهة بالربيد، 

بسبب  –االستبياف النهائي بعد ربليل نتائج االستبياف األوِف تطلب  الربيد للحصوؿ على خدماهتم يف العينتُت.
 دمج بعض األبعاد اؼبكونة عبودة اػبدمة فيما بينها، ما أعطى األبعاد التالية: –تقليص عدد البنود 

 بنود( 1اعبوانب اؼبلموسة ) -
 بنود(2االعتمادية ) -
 ستجابة )بندين(اال -
 بنود(  2العدالة ) -
 بنود( 2اإلجراءات ) -

األوُف ىي أكرب بلدية يف ـبتلفتُت من والية برج بوعريريج. البلدية  يف بلديتُت متالنهائي  االستبيافتوزيع 
سبب كثافة للطلب، بأكرب  اغبالة اؼبدنية يف ىذه البلدية مصلحة نفسها. تشهد  والية وىي بلدية برج بوعريريجال

أما  داخل البلدية من ـبتلف بلديات الوالية خاصة منها اجملاورة، لتوفر عيادات أمومة.لوالدات النسبة الكبَتة ل
توزيع االستبانة النهائية اؼبقلصة على البلدية الثانية فهي بلدية متوسطة الكثافة السكانية وىي بلدية اليشَت. 

ماي( من قبل طلبة جامعيُت حبضور  9و 6س واألحد على مدى يومُت )اػبميمت مستخدمي اغبالة اؼبدنية 
لدى اؼبوزعُت، كما يف الدراسة  االستبيافللمستجوبُت إمكانية االستفسار عن  عطيتوإشراؼ الباحث. وقد أ

االبتدائية، ما ظبح بتقليل اإلستمارات غَت اؼبسًتجعة واالستمارات غَت الصاغبة. عدد االستمارات اؼبوزعة يف 
، وعدد االستمارات باؼبائة 98استمارة صاغبة، أي بنسبة اسًتجاع  248، اسًتجع منها 258 ريريجبلدية برج بوع

 .باؼبائة 93، أي بنسبة اسًتجاع 149، اسًتجع منها 160 اؼبوزعة يف بلدية اليشَت

ومن يف اليشَت(، باؼبائة  60.3يف برج بوعريريج وباؼبائة  71.8النسبة األكرب من اؼبستجوبُت من الذكور )
يف برج باؼبائة  75باؼبائة(. اؼبستوى العلمي للمستجوبُت يسمح ؽبم باستخداـ االستبياف الذايت ) 60الشباب )

باؼبائة(، واألغلبية على دراية باػبدمة يف  80تتجاوز ىذه النسبة  ؛ ويف اليشَتأعلى بوعريريج ؽبم مستوى متوسط أو
يف اليشَت(. باؼبائة  81ويف برج بوعريريج، باؼبائة  87)طبس سنوات اؼبصلحة ألهنم يقطنوف يف البلدية منذ أكثر من 
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نسبة الطلبة اعبامعيُت  وىو أمر مهم ألف اؼبفهـو اؼبراد قياسو، أي اعبودة اؼبدركة، يتأسس أيضا على اؼبدى البعيد.
ال يعكس بالضرورة اؼبستوى  يف العينةاؼبستوى التعليمي  يف برج بوعريريج.باؼبائة  18.4يف اليشَت مقابل باؼبائة  15.4

 التعليمي لرواد مصاٌف اغبالة اؼبدنية ألف طبيعة االسجواب تفرض فئات معينة من اؼبستجوبُت.

 فرضيات الدراسة ىي كالتاِف:

ح. تتمتع األبعاد الثالثة: الجوانب الملموسة في الخدمة، االعتمادية واالستجابة، باالنسجام الداخلي 1ف 
 الخدمة في مصالح الحالة المدنية في الجزائر. عند استخدامها لقياس

تتفرع ىذه الفرضية إُف ثبلث فرضيات فرعية كل منها زبص بعد من األبعاد الثبلثة اؼبدؾبة يف اؼبقياس: 
اعبوانب اؼبلموسة يف اػبدمة، االعتمادية واالستجابة. يف ىذا البحث سوؼ لبترب أيضا ثبات البعدين اإلضافيُت: 

 اءات.العدالة واإلجر 

ح. ىيالية سيرفاوال المعدلة باستبدال بعدي التعاطف والضمان بالعدالة واإلجراءات تطابق ىيالية 2ف 
 .المدركة في مصالح الحالة المدنية في الجزائرجودة الخدمة 

رع ىذه الفرضيات األساسية إُف فرضيات فرعية زبص الصدقية التقاربية والتمايزية لكل من أبعاد تتف
لثبلثة )اعبوانب اؼبلموسة يف اػبدمة، االعتمادية، االستجابة( باإلضافة إُف البعدين اؼبقًتحُت: العدالة سَتفكواؿ ا

 واإلجراءات.   

اغبالة اؼبدنية ومدى صدقية األبعاد اؼبقًتحة: ىذا العمل يسمح بكشف ىيكلية جودة اػبدمة اؼبدركة يف 
الدراسة من االطبلع يف اؼبؤسسات اؼبستهدفة على اؼبستوى العاـ من جهة أخرى، سبكن ىذه . العدالة واإلجراءات

 العمر واؼبستوى الدراسي.اعبنس و : للجودة واؼبستوى يف األبعاد اؼبختلفة، وكذا تباين مستوى اعبودة حبسب

 اسةر نتائج الد. 5-2

كما يف الدراسات اؼبيدانية السابقة، نقسم نتائج الدراسة إُف نتائج الثبات، نتائج التحليل العاملي، نتائج مستوى 
 اعبودة، ونتائج تباين اؼبستوى اؼبعرب عنو حبسب الفئة الديبغرافية. 

 تحليل االنسجام الداخلي للمقياس . 5-2-1

تنقيتها من البنود يسمح بعد من أبعاد اؼبقياس اؼبعدؿ ربليل االنسجاـ الداخلي للمقاييس الفرعية لكل ب
الشاردة، كخطوة سابقة للتحليل العاملي الذي يرمي الختبار ما إذا كانت أبعاد سَتفكواؿ اؼبستخدمة تستقل 

 دبكونات خاصة.
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 مقياس الجوانب الملموسة. 5-2-1-1
 وىو يليب سباما ،(0.682)و قريب منو ، لكن1لنوناللي 0.7األدْف  اؼبقياس لو انسجاـ داخلي أقل من اغبد

ارتباطات و  ،0.543و  0.198، تًتاوح بُت متباينةاالرتباطات بُت البنود . 2اؼبعتمد يف كثَت من الدراسات  0.6معيار
البند األقل ارتباطا بالبنود األخرى يظهر من عمود ؾبموع ارتباطات البند . 0.4أكرب كلها من البنود باجملموع 

 وبسن قيمة ألفا. ، لكن حذفو ال"إشارات التوجيو"بالبنود األخرى، وىو 

ال تستدعي  (،باؼبائة 6.5) 397من  26 :قليلة(  listwise-deletionالقيم اؼبفقودة )على أساس القائمة
ح، مؤكدة بالنسبة لبعد 1، وبالنظر إُف قيمة يبكن القوؿ إذف أف الفرضية األوُف، ؼ. إصباالأخذىا كمعيار للتنقية

 اعبوانب اؼبلموسة.

 مقياس االعتمادية. 5-2-1-2
وكل بنوده مرتبطة ببعضها،  (0.801)يتمتع مقياس االعتمادية ببنوده اػبمسة بانسجاـ داخلي جيد جدا 

وؾبموع ارتباطات كل بند ، 0.4تفوؽ أف ارتباطات البنود باجملموع  كما  ،0.545و 0.364إذ تًتاوح االرتباطات بُت 
( من باؼبائة 9.1( ال يبثل نسبة كبَتة )36عدد القيم اؼبفقودة ) (.18-3 التاِف بالبنود األخرى متقاربة )أنظر اعبدوؿ

 تنقية اؼبقياس.(، لذلك فاألمر ال يستدعي إستخداـ القيم اؼبفقودة كمعيار يف 397إصباِف حجم العينة )

 ح، مؤكدة بالنسبة ؽبذا البعد. 1يبكن القوؿ أف الفرضية األوُف، ؼ

 مقياس االستجابة. 5-2-1-3
وكل بنوده مرتبطة ببعضها بقوة، إذ تًتاوح االرتباطات بُت  ،0.794قيمة ألفا ؼبقياس االستجابة عالية؛ 

وؾبموع ارتباطات كل بند بالبنود ، 0.4فوؽ قوية ت. من جهة أخرى، إرتباطات البنود باجملموع 0.652و 0.513
( ليس عددا كبَتا، وعدد القيم اؼبفقودة من  باؼبائة 6.3) 379من  25األخرى متقاربة. عدد القيم اؼبفقودة للمقياس 

كل بند ىو حتما أقل )اغبذؼ على أساس القائمة(. لذلك َف نفصل يف ربليل القيم اؼبفقودة لعدـ اعتمادىا 
  ة اؼبقياس.معيارا يف تنقي

 ح، مؤكدة بالنسبة ؽبذا البعد، بعد االستجابة.1بالنظر إُف قيمة ألفا، يبكن القوؿ أف الفرضية األوُف، ؼ

  

                                                                    
1
 Nunnally Jum. C. (1978). Psychometric Theory, 2nd Ed., New York, McGraw-Hill Book Company. 

2 Zikmund and al. (2010). Op. cit. 
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 خدمة الحالة المدنية –المقاييس الفرعية . االرتباطات بين بنود 18-3 جدول رقم  

 (n = 371, α = 0.682)االرتباطات بُت بنود اعبوانب اؼبلموسة 

إرتباط البند 
 باجملموع

 ألفا يف حالة 
 حذؼ البند

 629. 447.    1.023 ذبهيز القاعة 
 649. 412.   0.947 282. إستخداـ لوحات توجيو واضحة 

 625. 451.  1.036 423. 198. مظهر العاملُت 
 560. 553. 1.200 415. 242. 543. التنظيم 

   (n = 361, α = 0.801)االرتباطات بُت بنود مقياس االعتمادية 

 771. 556.     1.716 مدة االنتظار
 760. 590.    1.802 445. صحة الوثائق اؼبسلمة

 742. 649.   1.950 496. 466. تقدٔف اػبدمة ببل تأجيل
 770. 560.  1.726 545. 364. 412. ربديد موعد تقدٔف اػبدمة

 769. 566. 1.738 405. 443. 497. 393. توقيت العمل

   (n = 354, α = 0.794)االرتباطات بُت بنود مقياس االستجابة 

 789. 577.   1.048 مراعاة اغباالت اػباصة للزبائن
 675. 679.  1.187 535. االستعداد إلجابة وتوجيو اؼبواطن

 697. 662. 1.165 652. 513. حل اؼبشكبلت

  (n = 376, α = 0.65)االرتباطات بُت بنود مقياس العدالة 

 

  

 644. 390.   0.667 اؼبساواة  يف اؼبعاملة 
 351. 596.  0.929 454. االحًتاـ 

 624. 407. 0.688 475. 213. ضباية البيانات الشخصية 

  (n = 372, α = 0.651)االرتباطات بُت بنود مقياس اإلجراءات 

 

  

 650. 390.   0.671 بساطة اإلجراءات 
 523. 485.  0.799 317. وضوح اإلجراءات 

 482. 513. 0.836 482. 354. إستخداـ اؼبوظفُت لغة مفهومة 
 .القيم يف قطر مصفوفة االرتباطات سبثل ؾبموع ارتباطات البند بالبنود األخرى

 

 مقياس العدالة. 5-2-1-4
ليب معيار ، ومع ذلك فهي ت0.650ت قيمتها اءحيث ج ،0.7قيمة ألفا ؼبقياس جاءت دوف اغبد األدْف 

بُت بندي العدالة وضباية البيانات الوحيد اؼببلحظ ىو االرتباط الضعيف . 1اؼبعتمد يف كثَت من الدراسات  0.6
 غَت أف حذؼ أي من البندين ال يزيد يف ألفا بل ىبفضو.  ،(0.213)الشخصية 

                                                                    
1
 Zikmund and al. (2010). Op. cit. 
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من جهة أخرى، إرتباطات البنود باجملموع استمارة.  397( من باؼبائة 5.3) ضئيلةلقيم اؼبفقودة انسبة 
 (. أعبله وؾبموع ارتباطات كل بند بالبنود األخرى متقاربة )أنظر اعبدوؿ

 . مقياس االجراءات5-2-1-5
فهي  ، 0.6، لكنها تليب معيارلنوناللي 0.7اغبد أي دوف  0.651ؼبقياس اإلجراءات  اخقيمة ألفا لكرونب

. من عمودي ؾبموع ارتباطات البند باجملموع 0.482و  0.317تًتاوح بُت  الرتباطات بُت البنود معتدلةامقبولة. 
داخلي للمقياس ىو بند وؾبموع ارتباطات البند بالبنود األخرى يتبُت أف أضعف بند مسانبة يف االنسجاـ ال

عمود قيمة ألفا يف حالة حذؼ  يظهر منال وبسن قيمة ألفا، كما إلجراءات، لكننا نستبقيو ألف حذفو بساطة ا
 البند. 

. إصباال، أظهر ربليل ثبات اؼبقاييس الفرعية باؼبائة 6.3، أي 397من  25ال يتعدى القيم اؼبفقودة عدد 
 وَف تظهر فرص لتحسُت قيمة ألفا، ألف اغبذؼ يؤدي إُف تدىور ىذه القيمة.  مقبولةاؼبستخدمة أف قيم ألفا 

 التحليل العاملي . 5-2-2

، سحبنا اإلضافة لتعديل البنودفب RATERكبَتة على أبعاد عديبلت  سبيز اػبدمة اؼبستهدفة تطلب إدخاؿ ت
 بعدي اإلجراءات والعدالة.  ماأدرجنا مكاهنالتعاطف و بعد الضماف و 

جاءت  KMOإحصائية  ؛صبلحية مصفوفة االرتباطات للتحليل العامليولية دلت على ارات األاالختب
 جاء داال بارتليت ختباروا ، تدؿ على وجود نسبة كبَتة من التباين يبكن أف يفسر بالتحليل العاملي(0.909)عالية 

(p< 0.001) ، ة(. يعٍت رفض الفرضية الصفرية لبلختبار )اؼبتغَتات غَت مرتبطوىذا 

باستخداـ معيار اعبذر الكامن أكرب التحليل العاملي للمشاىدات اؼبكتملة، بطريقة اؼبكونات األساسية، 
باؼبائة(، لكن اؼبكوف األوؿ يهيمن على  59.92) نسبة جيدة من التباين اإلصباِفمكونات، تفسر  أربع أفرز، 1من 

للبنود، بينما باقي األبعاد األخرى متقاربة إُف حد كبَت وال باؼبائة من التباين اإلصباِف  40اغبل باستحواذه على 
 سبلك إال قدرة تفسَتية ضئيلة، لذلك فالتدوير ضروري ؼبوازنة األبعاد األساسية من حيث قدرهتا التفسَتية.

 الحالة المدنية، أول تحليل –. مجموع التباين المفسر بالماونات 19-3 جدول رقم  

 اؼبكونات
 اؼبكونات األساسية بعد التدوير اؼبكونات األساسية قبل التدوير اعبذور الكامنة األصلية

 التجميعي% التباين  % اجملموع التجميعي% التباين % اجملموع التجميعي% التباين % اجملموع

1 7.162 39.788 39.788 7.162 39.788 39.788 3.603 20.015 20.015 

2 1.363 7.575 47.362 1.363 7.575 47.362 2.929 16.272 36.288 

3 1.192 6.621 53.984 1.192 6.621 53.984 2.678 14.880 51.168 

4 1.068 5.934 59.918 1.068 5.934 59.918 1.575 8.750 59.918 



 : ؿبددات جودة اػبدمة يف السياؽ اعبزائري لثالفصل الثا

135 

 

إُف اؼبشًتكات يظهر أف كل اؼبتغَتات اؼبباشرة فبثلة يف اؼبكونات األساسية اؼبستخرجة؛ حيث عند النظر 
، وىي نسب جيدة تظهر أف اؼبكونات مستمدة من ـبتلف البنود. 0.759و 0.415تراوحت اؼبستخرجات بُت 

مصفوفة اؼبكونات للحل قبل (، وىو مرتبط )من باؼبائة 39.79)باؼبائة  40يفسر اؼبكوف األوؿ قبل التدوير حواِف 
 النتيجة اليت يظهرىا اعبدوؿ التاِف. أعطى  (Varimax)التدوير العمودي بطريقة  التدوير( بكل اؼبتغَتات تقريبا.

 
 . مصفوفة الماونات المدورة21-3 جدول رقم  

 (*)اؼبكونات اؼبستخرجات ـاالكبراؼ   اؼبتوسط البنود رمز البند
F1 F2 F3 F4 

    770. 709. 1.425 2.46  وإجابة اؼبواطن وتوجيه 2إستجابة 

    729. 626. 1.373 2.54 حل اؼبشكبلت 3إستجابة 

  339.  684. 643. 1.453 2.61 االحًتاـ 2العدالة 

 347.   671. 615. 1.376 2.21 اؼبساواة يف اؼبعاملة 3العدالة 

   316. 630. 537. 1.512 2.48 مراعاة اغباالت اػباصة 1إستجابة 

   429. 471. 446. 1.433 2.52 ربديد موعد اػبدمة 4إعتمادية 

  344.  468. 415. 1.463 2.51 بساطة اإلجراءات 1إجراءات 

   795.  704. 1.321 2.15 مدة االنتظار 1إعتمادية 

   773. 322. 759. 1.337 2.28 قاعات اإلنتظار التنظيم يف 2ملموسية 

   638.  485. 1.472 2.54 نظافة وذبهيز قاعات االنتظار 1ملموسية 

  489. 519.  567. 1.421 2.91 صحة البيانات يف الوثائق  2إعتمادية 

   491. 441. 525. 1.387 2.66 تقدٔف اػبدمة ببل تأجيل 3إعتمادية 

  752.   653. 1.421 3.50 اؼبواطن بلغة مفهومةـباطبة  3إجراءات 

  704.   617. 1.395 3.32 ضباية البيانات الشخصية 1العدالة 

  632. 464.  631. 1.478 3.06 مواقيت العمل 5إعتمادية 

  556.  392. 513. 1.388 2.91 وضوح اإلجراءات 2إجراءات 

 772.    701. 1.368 3.44 إستخداـ لوحات توجيو واضحة 3ملموسية 

 719.    640. 1.384 2.71 مظهر العاملُت 4ملموسية 

 سحبت من اعبدوؿ لتسهيل قراءتو. 0.3القيم اليت ربتها سطر تدؿ على بنيات مركبة. االرتباطات األقل من  (*)

 

أن أبعاد سيرفاوال المستخدمة لم تنطبق على األبعاد الناتجة،  يظهر التحليل العاملي بعد التدوير،
قبد أف كل بعد من األبعاد الناذبة يضم بنودا من ـبتلف األبعاد األصلية. من جهة أخرى تظهر مصفوفة  حيث

ىذا التمازج هبعل من  .(0.4بنود مرتبطة بأكثر من بعد بأكثر من ) اؼبكونات اؼبدورة وجود عدة بنيات مركبة
 صعب عنونة اؼبكونات الناذبة وإعطائها أي تفسَت واضح. ال
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ىذا ما  ؟من البنود ذات البنيات اؼبركبةيف عملية التنقية ماذا ينتج إف خلصنا اؼبقياس يبقى أف نتساءؿ: 
 نبحثو يف الفقرة التالية.

اؼبتغَتات اؽبدؼ اغبسايب ؽبذه العملية متعدد، حيث يفًتض أف تكوف البنيات كلها بسيطة، وأف تكوف 
باؼبكونات )مصفوفة اؼبشًتكات(، وأف تكوف نسبة التباين اإلصبالية اؼبفسرة باؼبكونات تفوؽ  0.3فبثلة بأكثر من 

. اؽبدؼ النظري، ىو أف تكوف البنود اؼبكونة لكل بعد 0.7باؼبائة، وأف تكوف األبعاد الناذبة تتمتع بألفا يتجاوز  50
َتىا. ىذه العملية ليست موضوعية سباما، فاغبكم على حل ما بأنو منسجمة، وتسمح بتسمية األبعاد وتفس

النهائي يرتبط بعدة معايَت إحصائية قد يصعب تلبيتها صبيعا، إضافة إُف اغبكم النظري الذايت على اتساؽ البنود 
 يف كل بعد، وعلى أنبية وتفرد البنود اليت يتوجب سحبها. 

أعطت العملية ثبلثة  ات اؼبركبة مث إعادة التحليل العاملي،بعد سلسلة من عمليات التحليل وحذؼ البني
بندا( أختربت ؼببلئمة التحليل العاملي، فجاءت  12أبعاد. اؼبصفوفة األخَتة اليت مت إجراء التحليل العاملي عليها )

  .(p = 0.000)بارتلت أيضا جاءت نتيجتو دالة  ختباروا 0.872مقبولة:  KMOإحصائية 

ثبلثة عوامل  -1حسب معيار اعبذور الكامنة أكرب من  -التحليل العاملي أفرز ظهر أف اعبدوؿ التاِف ي
 باؼبائة. 61.15تفسر ما ؾبموعو 

 بالماونات التباين المفسر  .21-3 جدول رقم  

 اؼبكونات
 اؼبكونات األساسية بعد التدوير التدويراؼبكونات األساسية قبل  اعبذور الكامنة األصلية

 التجميعي%  التباين  % اجملموع التجميعي%  التباين  % اجملموع التجميعي%  التباين  % اجملموع

1 5.125 42.708 42.708 5.125 42.708 42.708 3.064 25.533 25.533 

2 1.209 10.071 52.779 1.209 10.071 52.779 2.173 18.107 43.639 

3 1.005 8.371 61.150 1.005 8.371 61.150 2.101 17.511 61.150 

 

أظهر أف البنود فبثلة بشكل جيد يف العوامل اؼبستخرجة، إذ تًتاوح اؼبشًتكات بُت جدوؿ اؼبشًتكات 
  .0.5، ومعظمها أكرب من 0.3، فهي كلها أكرب من 0.766و  0.329

، لذلك ىيمنة اؼبكوف األوؿمصفوفة اؼبكونات قبل التدوير تتضمن عدة بنيات مركبة، باإلضافة إُف 
رغم أف قيمة ألفا للبعد  .خالية من البنيات اؼبركبةو  القياـ بالتدوير. ىذا األخَت يعطي ىيكلية أوضح بكثَتتوجب 

د الثالث يبكن عند حذفو ربسُت ثبات اؼبقياس، ، لكنها تليب اغبد األدْف اؼبقبوؿ. البن0.7الثالث جاءت أدْف من 
 لكن اؼبزيد من اغبذؼ يفقر البعد واؼبقياس. اؼبيزة األخرى ؽبذه اؽبيكلية ىي أهنا ربمل داللة واضحة.
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 . مصفوفة الماونات المدورة22-3 جدول رقم  

 اؼبكونات اؼبستخرجات البنود رمز البند

F1 F2 F3 

   790. 654. اؼبساواة بُت اؼبواطنُت 3العدالة 

 324.  737. 680. إجابة وتوجيو اؼبواطن 2إستجابة 

 365.  693. 663. االحًتاـ 2العدالة 

 335.  659. 577. اؼببادرة غبل اؼبشكبلت 3إستجابة 

  346. 571. 521. مراعاة اغباالت اػباصة  1إستجابة 

   562. 434. سهولة اإلجراءات 1إجراءات 

 α = 0.846 ; M = 2.45     

  797. 334. 766. التنظيم يف قاعات االنتظار 2ملموسية 

  791.  701. مدة االنتظار 1إعتمادية 

  760.  651. نظافة وذبهيز قاعة االنتظار 1ملموسية 

 α = 0.761 ; M =2.32     

 791.   668. اؼبواطن بلغة مفهومةـباطبة  3إجراءات 

 791.   695. ضباية البيانات الشخصية 1العدالة 

 488.   329. إستخداـ لوحات توجيو واضحة 3ملموسية 

 α = 0.626 ; M = 3.43     

 2.101 2.173 3.064 اعبذور الكامنة 

 17.511 18.107 25.533 نسبة التباين اؼبفسر باؼبكوف

 

 الثبلثة يبكن أف يكوف كاآليت:بعاد تفسَت األ

 ويضم البنود الستة األوُف وىي بنود متعلقة بالتعامل مع اؼبستخدـ، المعاملة بعد -
 ،الثبلثة اؼبوالية وسبثلو البنود  االنتظار بعد -
 وسبثلة البنود الثبلثة األخَتة.، بعد المعلومات -

إُف أف البعدين األوؿ والثآف يربزاف قبل  ذبدر اإلشارة األبعاد الثبلثة طبعا ـبتلفة عن أبعاد سَتفكواؿ.
الثبلثة، بطريقة اػبطوة خطوة  ربليل اكبدار ؾبمل اعبودة على األبعاد. ىذه اؼبرحلة، لكن مع وجود بنيات مركبة

 ظهر أف أكثر األبعاد تأثَتا ىو اؼبعاملة، مث اؼبعلومات مث االنتظار.أ

 محققة. ح غير  2إجماال يمان القول بوضوح أن الفرضية ف 
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 مستوى الجودة المعبر عنوتحليل . 5-2-3

فقد جاء الدراسة أظهرت مستوى دوف اؼبتوسط يف اعبودة اؼبدركة يف كل من بعدي اؼبعاملة واالنتظار، 
. اؼبنواؿ يف  باؼبائة 1عند مستوى معنوية  بفرؽ دؿ، 3وىي قيم أدْف من اؼبتوسط النظري ، 2.32و  2.45اؼبتوسط 

، وىي قيمة زبتلف عن اؼبتوسط 3.43و بعد اؼبعلومات جاء متوسطعلى العكس، . 5 من 1كل من البعدين 
. نسبة اعبودة )اؼبتوسط مقسوما على أعلى 4. قيمة اؼبنواؿ باؼبائة 1د مستوى معنوية نبفرؽ داؿ أيضا ع 3النظري 

 .0.69و 0.46، 0.49درجات السلم( يف األبعاد الثبلثة: اؼبعاملة، االنتظار واؼبعلومات ىي كالتاِف: 
 

 بدون تمييز البلديتين –اإلحصائيات الوصفية لألبعاد .23-3 جدول رقم  

 ؾبمل اعبودة اؼبعلومات االنتظار اؼبعاملة 
 302 377 379 348 عدد اؼبشاىدات

 95 20 18 49 (*) القيم اؼبفقودة

 2.72 .4.. 2..2 2.45 اؼبتوسط

 05069. 05418. 05813. 05776. اػبطأ اؼبعياري للمتوسط

t -9.611** -11.680** 7.899** -5.574** 

 2.64 3.67 2 2.33 الوسيط

 0.53 0.69 0.46 0.49 نسبة اعبودة

 1 4.00 1.00 1.00 اؼبنواؿ

 88. 1.05 1.13 1.077 االكبراؼ اؼبعياري

 195. 581.- 572. 525. معامل التماثل

 140. 126. 125. 131. اػبطأ اؼبعياري ؼبعامل التماثل

 300.- 345.- 660.- 635.- معامل التفلطح

 اؼبتوسطات ؿبسوبة للمشاىدات اؼبكتملة فقط. (*)
 .3. القيمة النظرية باؼبائة 1إختبار ثنائي االذباه داؿ عند  (**)

على غلبة نسبة العبلمات الدنيا، بينما قبد قيمة تدؿ و معامبلت التماثل موجبة يف البعدين األوؿ والثآف 
لنسبة القيمة اؼبطلقة  معامل التماثل سالبة يف بعد اؼبعلومات، ما يعٍت غلبة نسبة العبلمات العليا يف ىذا البعد.

 .لكن ليس يف ؾبمل اعبودة –يف األبعاد الثبلثة  2على خطئو اؼبعياري ىي أكرب من معامل التماثل 

، ويبكن واحد اؼبتوسط )معامل االختبلؼ( أقل منونسبتها إُف  متقاربة ةعيارية لؤلبعاد الثبلثاالكبرافات اؼب
ال تدؿ على وجود قمة شديدة  التفلطحمعامبلت  .القوؿ أهنا قيم معتدلة فبل تشَت إُف انتشار كبَت للمشاىدات

لثبلث ال زبتلف كثَتا عن التوزيع االرتفاع أو قيم متطرفة، وعموما يبكن القوؿ أف توزيعات كل من األبعاد ا
 الطبيعي، وىذا مهم بشكل خاص ألنو شرط الختبار ستيودنت الذي سنستخدمو واختبار ربليل التباين.
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 يتينإنتشار قيم األبعاد في البلد. 8-3 رسم توضيحي  

 .، وىي مشاىدة واحدةىو رقم اؼبشاىدة 291اؼبدى بُت الربيعي األوؿ والثالث. الرقم  3و  1.5: مشاىدة ما بُت oمبلحظة. 
 .أبرز فرؽ بُت اؼبصلحتُت ىو يف بعد االنتظار

 

داال يف بلدية برج بوعريريج وبشكل سليب يف كل   -3عن القيمة النظرية  -للفرؽ  ستيودنت إختبارجاء 
نفس األمر تقريبا مبلحظ يف وجاء داال وإهبابيا يف بعد اؼبعلومات.  ؛من اؼبعاملة واالنتظار، وؾبمل بنود اعبودة

االنتظار )لكن ليس يف ؾبمل الفرؽ عن اؼبستوى النظري جاء داال )وسلبيا( يف بعدي اؼبعاملة و بلدية الياشَت، ف
أكرب ضعف يف اػبدمة يف برج بوعريريج ىو يف  اؼبعلومات.اعبودة(، بينما جاء الفرؽ اإلهبايب داال يف بعد  بنود

 االنتظار، أما يف بلدية اليشَت فأكرب ضعف ىو يف اؼبعاملة. 
 

 3األبعاد والقيمة النظرية  . إختبارستيودنت للفرق بين متوسطات24-3 جدول رقم  

 t df P (2-tailed) االكبراؼ اؼبعياري اؼبتوسط  

 برج بوعريريج

 

 

 

 000. 209 **10.10- 1.0098 2.296 اؼبعاملة

 000. 234 **14.83- 1.0336 2.000 االنتظار

 000. 229 **4.399 1.1341 3.329 اؼبعلومات

 000. 174 **7.188- 8629. 2.531 متوسط كل بنود اعبودة

 001. 137 **3.386- 1.1397 2.671 اؼبعاملة الياشَت

 090. 143 *1.705- 1.0917 2.840 االنتظار 

 000. 146 **7.936 89037. .3.58 اؼبعلومات 

 731. 126 345.- 84306. 2.974 متوسط كل بنود اعبودة 

 . باؼبائة 5داؿ عند مستوى معنوية  3الفرؽ عن القيمة النظرية  (*)
 .باؼبائة 1داؿ عند مستوى معنوية  3الفرؽ عن القيمة النظرية  (**)

 انًؼبيهخ

 االَزظبس

 انًؼهٕيبد
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 تأثر مستوى الجودة بالعوامل الديمغرافية .5-2-4

بُت البلديتُت يف  -باؼبائة  1عند مستوى معنوية  -إحصائيا ربليل التباين، أظهر وجود اختبلفات دالة 
. للتحقق من تساوي ة(، ويف كل من األبعاد الثبلث)متوسط كل البنودمتوسط مستوى اعبودة اؼبدركة جململ البنود 

عدـ تساوي ب فسرما يوىو فجاء داال بالنسبة للمعاملة واؼبعلومات،   (Levène)التباينات استخدمنا اختبار لوفاف 
-Welsch and Brown)فورسيث-ختبارين اؼبتينُت والش وبراوفاالالتباين يف ىذين اؼبتغَتين، لذلك مت استخداـ 

Forsyth)أي أهنما يأكداف وجود اختبلؼ بُت البلديتُت. ، وجاءا دالُت أيضا ، 

مت أيضا اختبار طبيعية التوزيع من خبلؿ مقارنة القيمة اؼبطلقة لنسبة معامل التماثل إُف خطئو اؼبعياري يف  
 بلدية اليشَت: معامل التماثل ، ويف0.185وخطؤه اؼبعياري  0.158كل من البلديتُت. يف الربج معامل التماثل ىو 

. نسبة معامل التفلطح إُف اكبرافو اؼبعياري بالقيمة اؼبطلقة 2النسبتُت إذف أقل من  0.217وخطؤه اؼبعياري  0.349
. ىذا يعٍت أف -0.576ويف اليشَت  -0.95يف كبل البلديتُت؛ يف الربج النسبة ىي  2ىي األخرى أقل من 

 وزيع الطبيعي.التوزيعُت غَت بعيدين عن الت

بُت الذكور واإلناث، دبستوى ربليل التباين أظهر أيضا اختبلؼ متوسط تقييم اعبودة )كل البنود(  
كاف كبل التقييمُت أدْف من اؼبتوسط. يف كبل البلديتُت و . النساء أعطُت تقييما أعلى من الرجاؿ، باؼبائة 1معنوية 

، وأيضا يف السلوؾ موجودة يف صبيع البنود اؼبكونة للجودة عند التدقيق قبد أف ىذه االختبلفات بُت اعبنسُت
 (Levène)إختبار لوفاف االحتجاجي، فقد ظهر أف النساء أقل عبوءا إُف الشكاوى بنوعيها؛ الشفهية واؼبكتوبة. 

تحقق ، ما ينفي القلق بشأف ربقق افًتاض تساوي التباينُت. مت أيضا ال(p = 0.113)لتساوي التباينُت جاء غَت داؿ 
من فرضية التوزيع الطبيعي لدى كبل الفئتُت من خبلؿ القيمة اؼبطلقة لنسبة معامل التماثل على خطئو اؼبعياري، 

  والقيمة اؼبطلقة لنسبة معامل التفلطح على خطئو اؼبعياري. 
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 ومناقشة النتائج اإلجابة على الفرضيات .6
 يها لفرضيات ىذا القسم من البحث.فيما يلي نعرض باختصار أىم النتائج واإلجابات اؼبتوصل إل

 . اإلجابة على فرضيات الثبات والصدقية6-1

 نبدأ بتفحص فرضيات الثبات والصدؽ يف كل دراسة على حدة. 

 . فرضيات الثبات والصدقية في البريد6-1-1

من حيث مطابقة األبعاد اػبمسة الشهَتة للخدمة الربيدية يف اعبزائر، من الواضح أف بعدي االستجابة 
واالعتمادية ال يتمتعاف بالصدقية التقاربية والتمييزية. بعد الضماف وبقق الصدقية التقاربية لكن ليس التمايزية، فهو 

ب اؼبلموسة يف اػبدمة والتعاطف يبكن القوؿ أهنما يشًتؾ مع البعدين السابقُت يف ثبلثة بنود. بعدي اعبوان
 يتمتعاف بالصدقية التقاريية والتمايزية معا. 

 
 يةالبريدفي الخدمة اإلجابة على الفرضيتين األساسيتين  .25-3 جدول رقم  

 

F1 F2 F3 F4 
 معامل ألفا 

 كرونباخ

 الثباتفرضية 
 (*)ب(1)ؼ

 الصدقية 
 التقاربية 

 الصدقية
 التمايزية

 فرضية اؽبيكلية
 (**)ب( 2)ؼ

 4 1،2،3 االستجابة

  

 غَت ؿبققة ؿبققةجزئيا مؤكدة 0.750

 غَت مؤكدة
 1 4،5 1،2،3،4،5 االعتمادية

 

 غَت ؿبققة ؿبققة جزئيا مؤكدة 0.796

 الضماف

 

1،2،3،5 

 

 ؿبققةغَت  ؿبققة جزئيا مؤكدة 0.787 4

 اؼبلموسية

  

1،2،3،4،5 

 

 ؿبققة ؿبققة مؤكدة 0.768

 التعاطف

   

 ؿبققة ؿبققة مؤكدة 0.672 1،2

 بريد اعبزائر.قياس جودة اػبدمة يف يف  بالثبات (RATER)تتمتع األبعاد اػبمسة  (*)

 ( تتطابق مع ىيكلية جودة اػبدمة يف بريد اعبزائر.RATERاألبعاد اػبمسة ) (**)

 ما سبق يبكن تأكيد فرضية الدراسة اػباصة بالثبات.  واليت نصها: من أجل

 ."بريد الجزائر"باالنسجام الداخلي عند تعديلها لقياس جودة الخدمة لدى  RATERب. تتمتع األبعاد 1ف 
اؼبدركة لدى "بريد اعبزائر"، ال تتطابق مع ىيكلية جودة اػبدمة  (RATER)يف اؼبقابل، األبعاد اػبمسة 

 والفرضية الثانية للدراسة غَت مؤكدة. واليت نصها:

 ."بريد الجزائر"لدى تتطابق عند تعديلها مع ىيالية جودة الخدمة  RATERب. األبعاد الخمسة 2ف 
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 . فرضيات الثبات والصدقية في الخدمة الفندقية6-1-2

أظهرت قدرا جيدا من االنسجاـ الداخلي، حيث تراوحت قيم ألفا اػبدمة الفندقية  يف RATERأبعاد 
 )مقياس اعبوانب اؼبلموسة(، وَف تظهر أي بنود شاذة.  0.864)مقياس التعاطف(، و 0.728لكرونباخ بُت 

صمد الختبار اػبمسة لسَتفكواؿ بعاد األفقط من  ا واحداأف بعد التحليل العاملييف اؼبقابل، أظهر 
 . ىو بعد الجوانب الملموسة، التحليل العاملي

 
 في الخدمة الفندقية. اإلجابة على الفرضيتين األساسيتين 26-3 جدول رقم  

 

F1 F2 F3 
 معامل ألفا
 كرونباخ

 فرضية الثبات
 (*)ؽ( 1)ؼ 

 الصدقية 
 التقاربية 

 الصدقية
 التمايزية

 فرضية اؽبيكلية
 (**)ؽ( 2)ؼ 

 4،5،3 االستجابة
 

 غَت ؿبققة غَت ؿبققة مؤكدة 0.864 2،3، 1

 غَت مؤكدة

 مؤكدة 0.806 3 1،2 1،2،3،4 االعتمادية
 ؿبققة
 جزئيا

 غَت ؿبققة

 1،2،3،4 ضمافال
  

 غَت ؿبققة ؿبققة مؤكدة 0.806

 اؼبلموسية
 

 ؿبققة مؤكدة 0.831 1 1،2،3،4،5،6،7،8
 ؿبققة

 جزئيا 

 1،2،3 التعاطف
  

 غَت ؿبققة ؿبققة مؤكدة 0.728

 بالثبات. (RATER)تتمتع األبعاد اػبمسة  (*)
 اعبزائر. الفندقية( تتطابق مع ىيكلية جودة اػبدمة RATERاألبعاد اػبمسة ) (**)

 ؽ مؤكدة دبا أف فرضياهتا الفرعية اػبمس مؤكدة. 1بناءا على ىذا يبكن القوؿ أف الفرضية األوُف ؼ

 باالنسجام الداخلي عند تعديلها لقياس الخدمة الفندقية في الجزائر. RATERق. تتمتع األبعاد 1ف 

 :ىيكلية اػبدمة الفندقية يف اعبزائراؼبعدلة مع  RATERبعاد تتحقق فرضية مطابقة أيف اؼبقابل َف 

 .الفندقية في الجزائرتتطابق عند تعديلها مع ىيالية جودة الخدمة  (RATER)األبعاد الخمسة ق: 2ف
، حيث أكد 1جواىر وروسنتائج ىذه الدراسة على اػبدمة الفندقية تتفق جزئيا مع نتائج دراسة 

الباحثاف أف أىم ؿبدد للخدمة ىو جانب الضماف واالعتمادية، ومضموف ىذين البعدين معرب عنو بالبعد ذي 
ج دراستنا تظهر أيضا، أنبية اعبانب اإلنسآف يف اػبدمة القدرة التفسَتية األكرب يف دراستنا: "ناتج اػبدمة". نتائ

الفندقية، حيث جاءت بنود التعاطف ضمن أىم بعد. من اؼبهم إذف أف يتحلى العاملوف باؼبهارات اليت تشعر 

                                                                    
1
Juwaheer T. D. and Ross D. L., (2003). Op. cit. 
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الزبوف باالرتياح وبالًتحيب وأف تكوف للمؤسسة الفندقية سياسة سعرية شفافة ومقنعة. يف اؼبرتبة الثانية تأيت 
انب اؼبلموسة يف اػبدمة: اؼببٌت، الديكور، التصميم الداخلي، الغرؼ، النظافة ىي أوؿ ما يشكل انطباع الزائر اعبو 

 عن الفندؽ.   

 . فرضيات الثبات والصدقية في خدمة الماتبات الجامعية6-1-3

اػبمسة اؼبقاييس الفرعية اؼبمثلة لؤلبعاد أف رغم يف الدراسة على اػبدمة يف اؼبكتبات اعبامعية، 
بالثبات، َف توافق نتيجة التحليل العاملي ىيكلية سَتفكواؿ طباسية األبعاد. بعدين فقط من اتسمت  لسَتفكواؿ

. األوؿ احتفظ واالعتمادية الملموسة بعدي الجوانبأبعاد ىيكلية سَتفكواؿ صمدت للتحليل العاملي، ونبا 
نود األبعاد ليل العاملي أفرز بعدا جديدا ضم بتحبكل بنوده، أما الثآف فخسر بندين؛ الثالث والسادس. ال

باإلضافة إُف البندين اؼبذكورين لبلعتمادية. بسبب غلبة بنود متعلقة  والتعاطف الضماناالستجابة و  الثبلثة:
. يتعلق بعد المعاملةيبكن أف نسمي ىذا اؼبكوف  من االستجابة والتعاطف، بالعبلقة بُت الزبوف والعاملُت؛ بنود

 بالعامل البشري، ومن عدد البنود اليت يتضمنها )عشرة بنود(، تظهر أنبية االعتناء هبذا العامل.بعد ىذا ال
 

 في خدمة الماتبات الجامعيةاإلجابة على الفرضيتين األساسيتين  .27-3   جدول رقم

 فرضية اؽبيكلية
 (**)ـ( 2)ؼ 

 الصدقية
 التمايزية

 الصدقية
 التقاربية

 فرضية الثبات
 (*)ـ(1)ؼ 

 معامل ألفا
 كرونباخ

F3 F2 F1 

 

 غَت مؤكدة

 0.868 مؤكدة ؿبققة غَت ؿبققة
  

 االستجابة 1،2،3،4

 االعتماية 3،6 1،2،4،5  0.807 مؤكدة ؿبققةغَت  غَت ؿبققة

 1،2،3،4،5،6 0.776 مؤكدة ؿبققة ؿبققة
  

 لموسيةاؼب

 0.796 مؤكدة ؿبققة ؿبققةغَت 
  

 ضمافال 1،2

 0.795 مؤكدة ؿبققة غَت ؿبققة
  

 التعاطف 1،2

 .يف اؼبكتبات اعبامعية جبامعة اؼبسيلةبالثبات يف قياس اعبودة  (RATER)تتمتع األبعاد اػبمسة  (*)

 جبامعة اؼبسيلة.( تتطابق مع ىيكلية جودة اػبدمة يف اؼبكتبات اعبامعية RATERاألبعاد اػبمسة )(**)

 الفرضية األوُف اؼبتعلقة بثبات األبعاد اػبمسة لسَتفكواؿ ؿبققة، ونصها:أف فبا سبق يبكن القوؿ 

باالنسجام الداخلي عند تعديلها لقياس الخدمة في ماتبات  (RATER)م: تتمتع األبعاد الخمسة 1ف 
 جامعة المسيلة.

 غَت مؤكدة، ونصها:يف اؼبقابل الفرضية الثانية 
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المدركة في الماتبات المعدلة تتطابق مع ىيالية جودة الخدمة  (RATER)م. األبعاد الخمسة 2ف 
 .الجامعية في جامعة المسيلة

 خدمة الحالة المدنية فرضيات الثبات والصدقية في. 6-1-4

موسة، عند ربليل ثبات اؼبقاييس األولية الفرعية الثبلث اعبوانب اؼبليف دراسة خدمة اغبالة اؼبدنية، و 
. البعدين اإلضافيُت أيضا حققا انسجاما داخليا، أهنا تتمتع باالنسجاـ الداخلي نااالعتمادية واالستجابة، وجد

، فقد أنتج أربعة أبعاد ال أعطى ىيكلية ـبتلفة عن اؽبيكلية اؼببدئيةيف اؼبقابل التحليل العاملي ولو دبقدار أقل. 
اعبدوؿ أسفلو يبُت كيف أف البعد  .مع األبعاد اػبمسة االبتدائية تتطابق يف مضموف البنود اليت اندرجت فيها

ارتبطت بو بنود من بعدين أوليُت، البعد   F2ارتبطت بو بنود من أربعة أبعاد أصلية، والبعد الثآف  F1األوؿ
 فقط ىو الذي انفرد ببندين من نفس البعد.   F4ارتبطت بو بنود من ثبلثة أبعاد أصلية. البعد الرابع  F3الثالث

 في خدمة الحالة المدنيةاإلجابة على الفرضيتين األساسيتين  .28-3 جدول رقم  

 

F1 F2 F3 F4 
معامل ألفا  
 كرونباخ

 فرضية الثبات
 (*)(ح1)ؼ 

 الصدقية 
 التقاربية 

 الصدقية
 التمايزية

 فرضية اؽبيكلية
 (**)( ح2)ؼ 

 1،2،3 االستجابة
   

 غَت ؿبققة ؿبققة مؤكدة 0.794

 غَت مؤكدة
 2،5 4،1،2،3،5 3،4 االعتمادية

 
 غَت ؿبققة ؿبققة مؤكدة 0.801

 لموسيةاؼب
 

1،2 
 

 غَت ؿبققة غَت ؿبققة مؤكدة 0.682 3،4

 2،3 العدالة
 

1 
 

 غَت ؿبققة غَت ؿبققة مؤكدة 0.65

 1 االجراءات
 

2،3 
 

 غَت ؿبققة غَت ؿبققة مؤكدة 0.651

 يف اغبالة اؼبدنية يف اعبزائر.جودة اػبدمةيف قياس  بالثبات (RATER)تتمتع األبعاد اػبمسة  (*)
 .يف اغبالة اؼبدنية يف اعبزائرتتطابق مع ىيكلية جودة اػبدمةىيكلية سَتفكواؿ اؼبعدلة (**)

 فرضية الدراسة اؼبتعلقة بثبات األبعاد ؿبققة، ونصها:فبا سبق يبكن القوؿ أف 

باالنسجام الداخلي عند الجوانب الملموسة في الخدمة، االعتمادية واالستجابة  تتمتع األبعاد:ح. 1ف 
 .مصالح الحالة المدنيةتعديلها لقياس الخدمة في 

قبد أف اؽبيكلية اليت يظهرىا التحليل العاملي ـبتلفة عن اؽبيكلية بالنظر إُف نتيجة التحليل العاملي يف اؼبقابل، 
اؼبعدلة اؼبكونة من طبسة أبعاد؛ فلم وبقق أي من األبعاد اػبمسة الصدقية التقاربية والتمايزية معا ليشكل بعدا من 

 ؿبققة، ونصها: أبعاد جودة اػبدمة يف اغبالة اؼبدنية. لذلك يبكن القوؿ أف الفرضية األساسية الثانية غَت 

ح. ىيالية سيرفاوال المعدلة باستبدال بعدي التعاطف والضمان بالعدالة واإلجراءات تطابق ىيالية 2ف 
 .المدركة في مصالح الحالة المدنيةجودة الخدمة 
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 الجودة. مستوى 6-2

ي فيما يلاػبدمة الفندقية.  إالبصفة عامة ظهر أف مستوى اعبودة ضعيف يف القطاعات اليت درست 
 نعرض أبرز النتائج عن مستوى اعبودة يف القطاعات اؼبستهدفة وتباينو حبسب الفئات الديبغرافية.

 . مستوى الخدمة البريدية6-2-1

أن المستوى العام للجودة دون االختبار اإلحصائي من حيث مستوى اعبودة الربيدية، أكد 
درجات(، وجاء بعد واحد  7)على سلم من  بفرؽ داؿ إحصائيا 4أقل من  متوسطات األبعادجاءت المتوسط. 

البيانات َف تسمح بتأكيد تأثر مستوى اعبودة يف ىو بعد الضماف )بفرؽ داؿ إحصائيا(.  4دبتوسط أكرب من 
 . عامل العمر اػبدمة الربيدية باػبصائص الديبغرافية، ما عدا

 . مستوى الخدمة الفندقية6-2-2

البحث، جاء مستوى اعبودة اؼبعرب عنو أكرب من القيمة الوسطية على خبلؼ الدراسات األخرى يف ىذا 
( 6.54( مث اعبوانب اؼبلموسة يف اػبدمة )7.02(. أعلى مستوى سجل يف ناتج اػبدمة )9من  5لسلم اإلجابة )
(، جاءت 2003(. ىذه النتيجة تتفق مع دراسات أخرى؛ مثبل يف دراسة جواىر وروس )6.87مث االستجابة )

 عظم البنود )اإلدراكات( أعلى من طبسة يف سلم من سبع درجات.متوسطات م

عند اؼبقارنة بُت اؼبؤسسات الثبلث، باختبار فيشر لتحليل التباين متعدد، قبد أف متوسطات عمـو 
اعبودة )كل البنود( ـبتلفة، ولتفحص مكمن الفرؽ، يظهر أف اؼبتوسطات متقاربة يف بعدي االستجابة ومنتج 

نستدؿ من ىذا أنو إذا كاف ال بد  (.باؼبائة 1ة يف بعد اعبوانب اؼبلموسة يف اػبدمة )دبستوى معنوية اػبدمة، وـبتلف
من الًتكيز على بعد واحد مرحليا، فهذا البعد ىو اعبوانب اؼبلموسة يف اػبدمة، فهو البعد الذي سجل أضعف 

أيضا صاحب أعلى تقييم، وبعد مستوى، وىو متوسط األنبية. بعد ناتج اػبدمة ىو األكثر أنبية، لكنو 
 االستجابة يأيت يف اؼبرتبة الثالثة من حيث األنبية. 

 . مستوى الخدمة في الماتبات الجامعية6-2-3

االختبار اإلحصائي أكد أف اؼبستوى العاـ للجودة يف اؼبكتبات اعبامعية دوف اؼبتوسط، وكذلك األمر 
بفرؽ داؿ  5املي، حيث جاءت اؼبتوسطات دوف القيمة الوسطية بالنسبة لؤلبعاد الثبلث الناذبة عن التحليل الع

. ىذه البنود ىي يف اغبقيقة جوانب الضماف. اعبوانب اليت حققت مستوى متوسطا ىي مظهر اؼببٌت و إحصائيا
يفًتض أف ال تزيد عند ربققها من اإلحساس باعبودة، وإمبا غياهبا ىو الذي يؤثر سلبا على تقييم اؼبستخدـ 

 يف استقصاءات اعبودة يف البلداف اؼبتقدمة.دائما ؼبقدمة لو، لذلك قد ال قبد ىذه البنود للخدمة ا
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درجات( التوجد أي بنود متوسطها أكرب من اؼبستوى النظري بشكل  9السلم ) طوؿاؼبلفت أنو رغم 
ال يثنوف اس الن":  1أعلى متوسط. ىذا يؤكد مقولة باتلدبا يف ذلك البندين الذين حصبل على  ،داؿ إحصائيا

البيانات َف تسمح بتأييد تأثر مستوى اعبودة باػبصائص الديبغرافية ما .  "ينتقدوف الرداءةكما ء العاِف  ااألدعلى 
بُت اؼبؤسسات أو بُت فروع اؼبؤسسة بياف إذف الفروؽ االستعدا عامل واحد مؤثر ىو عامل الكلية. أظهر 

ز جهود ربسُت اعبودة، ولكن أيضا، ومن خبلؿ نشر النتائج، يبكن يركهبب تأين  ةعرفدبيسمح ، وىذا الواحدة
 ربفيز اؼبسَتين والعاملُت يف الفروع وخلق جو من اؼبنافسة اإلهبابية وربديد أىداؼ واضحة للعمل عليها. 

 . مستوى الجودة في خدمة الحالة المدنية6-2-4

غبالة اؼبدنية يف كل من البلديتُت. وقد مستوى اعبودة اؼبدركة من قبل مستخدمي االنتائج تواضع أكدت 
اػبدمة وظروؼ االنتظار  دبدة انتظارأىم فرؽ بُت مصلحة اغبالة اؼبدنية يف البلديتُت يأيت يف البعد اؼبتعلق تبُت أف 

ا أكرب بكثَت من حيث تشهد طلبوتنظيمو. السبب يف ذلك يعود أصبل لزيادة عدد الوالدات يف بلدية الربج، 
عاصمة الوالية تستقطب   يفاؼبتواجدة عيادات األمومة أف . السبب حسب العاملُت ىو خرىالبلديات األ

. يبكن إذف ربسُت مستوى اعبودة لربج بوعريريج بزيادة طاقة اؼبصلحة، بزيادة عدد الوالدات من البلديات اجملاورة
ي للطلبات والتعيُت واؼبناداة مثل التسجيل األتوماتيك الشبابيك واستخداـ التكنولوجيا لتسريع وتَتة العمل

 األوتوماتيكية. التكنولوجيا يبكن أف ربل  بقدر كبَت مشكلة احملسوبية وتقلص من التوتر أثناء انتظار الدور.

؛ أوال من خبلؿ استخداـ اؼبقياس اؼبقًتح يف ىذه الدراسة كما ىو، ائج ىذه الدراسة تطبيقات ميدانيةلنت
فبا أظهرتو الدراسةكذلك، وجود اختبلفات يف تقييم اعبودة  ة اؼبدركة للخدمة.أو تطويره للقياس الدوري للجود

ظروؼ اػبدمة خاصة يف ي األقل رضا عن تفيدين منها، وأف الفئات النشطة ىحبسب الفئات العمرية للمس
 االنتظار داخل القاعة ومدى التعامل باحًتاـ، وسبلمة الوثائق من األخطاء.

                                                                    
1
Buttle Francis (1996). Op. cit. 
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 خالصة. 7
، وىي إشارة إُف عدـ 1"ال وبسن السفر": توصل إُف أف ىذا األخَت ،سَتفكواؿنقد فيها يف مقالة لباتل 

تبلـؤ اؼبقياس مع السياقات اؼبختلفة عندما "ينقل" كما ىو. يف ىذا البحث، عملنا على تكييف اؼبقياس بإدخاؿ 
"ال وبسن الفة الذكر، يبكن القوؿ أف اؼبقياس تعديبلت على البنود وعلى األبعاد نفسها. مقارنة مع مقولة باتل س

بدوف تعديل أو بتعديبلت طفيفة، ال غرابة تلفة بلداف ـب وأيف قطاعات ستخداـ مقياس ما ا. أيضا التكيف"
البحث يف ىذا اعبانب بالذات ، لكن ماذا إف مت تعديل اؼبقياس بالقدر الكايف؟ نتيجة باتلتقريبا أف يصل إُف 
ذا  ، ؽبيبطل اغبكم عليو ذلكبقدر أو بآخر، وباؼبقياس األصلي  اػبروج عنفالتعديل يعٍت إُف ؿبفوؼ باؼبخاطر، 

كانت الدراسات اليت زبترب سَتفكواؿ أو سَتفبارؼ ربرص على الوفاء للفقرات كما وردت، ويف حالة استخدامو 
على  RATER. اختبار قدرة أبعاد يف بلداف ال تتكلم اإلقبليزية كانت احتياطات إجرائية صارمة تتخذ عند الًتصبة

ستبداؿ... ويف ىذه اغبالة كيف يبكن القوؿ أف األبعاد اؼبختربة ىي االنقاص و اإلزيادة و التغيَت و التكيف، يتطلب ال
RATER  ؟ ال يبكن الوصوؿ إؿ نتيجة موثوقة إال بتكرار االختبار أكثر من مرة، على أكثر من قطاع. هبذه

أيد بعضها بعضا من دراسة ألخرى، عندىا يبكن افًتاض الوصوؿ إُف نتيجة. ىذا  ئج تجاءت النتا الطريقة، وإذا
 كاف ىدؼ ىذا الفصل. 

اختبار ما إذا كاف تكييف أبعاد ىذا اؼبقياس يسمح ؽبا بالتوافق مع البيئات اؼبختلفة  ىواؽبدؼ 
والقطاعات اؼبختلفة. النتيجة اليت توصلنا إليها ىي أف ىذه الطريقة تعطي ىذه األبعاد انسجاما داخليا جيدا وىي 

صدقية التمايزية، فنجد أبعاد سَتفكواؿ ما تفشل يف التبلي أحيانا ببلءا جيدا يف الصدقية التقاربية ولكنها غالبا 
على سبثيل  RATERقدرة أبعاد االعتماد كثَتا على إذف مع بعضها أومع بنود من أبعاد أخرى. ال يبكن تندمج 

اعبودة اؼبدركة يف اعبزائر وردبا يف العاَف النامي عموما. ىذه النتيجة تكررت يف الدراسات اؼبيدانية األربع اليت مشلت 
تؤكد ىذه النتيجة أنبية اعتبار خصوصية السياؽ االقتصادي والبحث عن مكونات دمية متباينة. قطاعات خ

 للخدمة اؼبدركة خاصة بكل قطاع أو سياؽ مستهدؼ، وعدـ االكتفاء بتعديبلت على اؼبقاييس الكبلسيكية.

لت بعض نسجاـ داخلي جيد، بل رببايف اؼبقابل، ويف الدراسات األربع، اتسمت أبعاد سَتفكواؿ 
يتعلق األمر ببعد اؼبلموسية يف خدمة الفندقة، وبعدي األبعاد بالصدقية التقاربية والتمايزية أيضا يف حاالت معينة؛ 

اؼبلموسية والتعاطف يف اػبدمة الربيدية، واؼبلموسية واالعتمادية يف خدمة اؼبكتبات اعبامعية. يدؿ ىذا على أف 
  روفة اؼبطورة يف بلداف وثقافات أخرى.ىناؾ ؾباؿ لبلستفادة من اؼبقاييس اؼبع

البحث كشف عن ضعف اػبدمة. حىت يف اغباالت اليت جاء فيها اؼبتوسط أكرب من القيمة الوسيطة 
 لسلم اإلجابة ال يبكن اعتبار القيم احملققة مرضية.  

                                                                    
1 Buttle Francis (1996). Op. cit. 
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التكوين البحث كشف أيضا فروقات يف تقييم مستوى اػبدمة لدى الرجاؿ والنساء، ولدى الفئات ذات 
العلمي اؼبتباين، غَت أهنا فروقات طفيفة. عموما ظهرت الفئات النشطة والطلبة ىي األكثر تذمرا من اػبدمات 
اؼبقدمة، وأكثر اعبوانب اؼبقلقة ؽبم ىي اؼبتعلقة دبدة وظروؼ االنتظار. التكنولوجيا يبكنها أف تقدـ الكثَت يف ىذا 

 عن بعد أو بكل بساطة يف تنظيم االنتظار داخل القاعة. اعبانب، سواء يف تسريع اػبدمة أو توصيلها

على اػبدمة  الدراسةمن حدود من أبرز حدود الدراسات اؼبماثلة تلك اؼبتعلقة بالقدرة التعميمية للنتائج. 
 اتب خبلؿ تواريخ معينة من كل شهر؛ إذ تشهد اؼبكزمنيا ومكانيا مستوى جودة اػبدمة يف اؼبكاتبالربيدية تباين 

وتدىور اػبدمة بشدة. يف اؼبقابل يقل التدفق على  نتظارطوؿ االت استثنائية من كثافة الطلب تسبب حاال
اؼبكاتب يف أوقات أخرى فيصبح تقدٔف اػبدمة يف ظروؼ مروبة بشكل استثنائي. ذبنبنا يف توزيع االستبياف ىذه 

 اغباالت القصوى من اعبهتُت. 
تسع عينة الدراسة لفنادؽ من طبقات ـبتلفة، ومن احملتمل أف يف الدراسة على اػبدمة الفندقية، َف ت

( أو غَت اؼبصنفة متطلبات خاصة ـبتلفة. من اؼبعلـو أف  يكوف لزبائن الفنادؽ األعلى تصنيفا )أربعة وطبسة قبـو
 1اؼبؤسسات الفندقية غَت اؼبصنفة ىي األكثر عددا واألكثر استيعابا من أي صنف من األصناؼ األخرى )ذات 

(. طريقة االستبياف الذايت اؼبتبعة يف ىذه الدراسة أيضا ؽبا حدودىا، كما أف التعاوف مع اإلدارة يف صبع  5إُف  قبـو
االستبيانات يبكن أف يكوف قد أثر على اؼبستجوبُت. األحوط واألسلم ىو بالتأكيد إستبلـ االستبيانات مباشرة 

 من اؼبستجوبُت أو عن طريق الربيد.

ى خدمة اؼبكتبات اعبامعية أقبزت الدراسة يف جامعة واحدة، ؽبا خصوصياهتا، وال يبكن يف الدراسة عل
إغفاؿ التباين يف مستوى جودة اػبدمة وتطور ـبتلف جوانبها من جامعة ألخرى يف اعبزائر. ىذا التحفظ يفتح 

 اجملاؿ الختبار اؼبقياس اؼبستخدـ يف ىذه الدراسة يف جامعات أخرى كدراسة تأكيدية. 

قلص من القدرة التعميمية للنتائج يفبا بلديتُت يف الدراسة على خدمة اغبالة اؼبدنية، اقتصرت العينة على 
اؼبتعلقة دبستوى اعبودة بشكل خاص، لكن اؼبقياس اؼبستخدـ يشكل أساسا جيدا لدراسات أخرى زبتربه يف 

 اعبزائر أو يف بلداف ذات سياؽ مشابو.

أظهرت الدراسة اختبلؼ ىيكلية جودة اػبدمة يف السياؽ اعبزائري كبلد نامي عنها يف البلداف اؼبتقدمة، 
من اؼبهم أيضا حبث وىذا يفتح آفاقا الختبار صحة ىذه النتائج يف بلداف أخرى من العاَف العريب والدوؿ النامية. 

ا أكرب من اؼبؤسسات وتنتشر على عدد أكرب مكونات جودة اػبدمة يف القطاعات اؼبستهدفة بدراسة تشمل عدد
من الواليات، حىت تكوف العينة فبثلة لواليات البلد على اختبلؼ مستويات التنمية فيها وتقدـ مستوى اػبدمة. 
من اؼبهم أيضا اختبار أبعاد جودة اػبدمة اػبمسة لسَتفكواؿ من جوانب أخرى، مثبل من حيث صدقيتها 

ية أعمق فبا تسٌت يف ىذه دراسة نوعنوصي أيضا ب اليت َف نتطرؽ ؽبا يف ىذه الدراسة.  (predictive validity)التنبؤية
 الدراسة من أجل دراسة السمات اليت قد سبيز إدراؾ اؼبستخدـ اعبزائري أو اؼبستخدـ يف العاَف النامي عموما.
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 تمهيد. 1
باراسوراموف، األمريكي الشهَت الثبلثي الكتابات يف قياس اعبودة واعبودة اؼبدركة للخدمة تأثرت بأحباث 

إُف ربديد عشرة أبعاد أختصرت فيما  1البداية، وعرب دراسة كيفية. أحباث ىذا الثبلثي توصلت يف بَتي وزيثامل
طبسة ىي: االعتمادية، الضماف، االستجابة، اعبوانب اؼبلموسة يف اػبدمة والتعاطف، وىي اليت يشار بعد يف 

 انتشار استخداـ ىذه األبعاد، تعرضت إُف انتقادات عدة، جادلتمع  .(RATER)إليها اختصارا بأحرفها األوُف 
ه اؽبيكلية لتناسب بعض األحباث عدلت ىذ. 2خاصة يف مدى مشوليتها وعموميتها على ـبتلف القطاعات

جودة تقنية( للمدرسة الشمالية  –أحباث أخرى عادت إُف اؽبيكلية الثنائية )جودة وظيفية و  3قطاعات بعينها
 .  6،7،  5سي عبودة اػبدمةلجودة التقنية كمكوف أسامن أجل إعطاء أنبية أكرب ل  4اؼبعتمدة لقرونروز

تكوف ـبتلفة عنها يف البلداف اؼبتقدمة بالنظر إُف الفروقات  قد ةالناميدوؿ نظرة الزبوف إُف اػبدمة يف ال
، وكثَتا ما تستخدـ نفس األبعاد قليلة ، لكن الدراسات اليت ناقشت ىذه النظرة8بُت العاؼبُت الثقافية واالقتصادية

يف الفصل السابق، َف تؤكد البيانات مبلئمة أبعاد  .وفيالسياؽ الذي أنشئت ختبلؼ دوف مراعاة ال اػبمسة
RATER  يدؿ على أنبية الواقع االقتصادي للسياؽ االقتصادي اعبزائري، رغم التعديل الذي أدخل عليها، فبا

طاعات االقتصادية وعرب والثقايف يف ربديد أبعاد جودة اػبدمة، ويطعن يف عمومية األبعاد اػبمسة الشهَتة عرب الق
 الدوؿ ـبتلفة الثقافات ومستويات التنمية. 

األبعاد اػبمسة اؼبذكورة يظهر أهنا تركز على ظروؼ اػبدمة، أي على اعبودة الوظيفية، أكثر عند تأمل 
من اػبدمة نفسها. من أجل اغبصوؿ على مقياس يقبل التطبيق على أي خدمة تقريبا، َف يكن بد من االبتعاد 

قياس الصفات اؼبباشرة للخدمة والبقاء يف مستوى أكثر ذبريدا، لكي وبقق العمومية اؼبطلوبة. ىذا اؼبستوى عن 
من التجرد مفيد وضروري للمقارنة بُت اػبدمة يف أكثر من قطاع، لكن عندما يكوف اؽبدؼ ينحصر يف قطاع 

 ؿبدد، يكوف فقداف اؼبعلومات بسبب ىذا التجرد غَت مربر.

"بريد اعبزائر" خدمات عديدة وشديدة االختبلؼ، منها اؼبالية ومنها الربيدية، وىي تتوجو تقدـ مؤسسة 
لفئات متباينة من اؼبستخدمُت، وىذا االختبلؼ هبعل تقييمها ببنود مشًتكة يغطي على تفاصيل ومعلومات 
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ل النقل بينما اػبدمات اؼبالية مهمة. اػبدمات الربيدية اليت تقدمها "بريد اعبزائر" تعتمد على اؼبورد البشري ووسائ
اليت تقدمها تعتمد أكثر على التكنولوجيا، والنقائص يف كل منهما بالتاِف ـبتلفة. يف اػبدمات الربيدية، اؼبشكلة 
األساسية ىي عدـ وصوؿ الربيد أو تأخره أو تعرضو للتلف، أما يف اػبدمة اؼبالية فاؼبشكلة األساسية قد تكوف 

الزدحاـ داخل مكاتب الربيد، لذلك من اؼبهم أف تقيم بعض اػبدمات على األقل أو جوانب متعلقة باالنتظار وا
 منها بشكل منفصل، وىو ما ال يوفره مقياس سَتفكواؿ. 

اػباصة بثبات  نتائجطبس واليات والاليت سبت يف الدراسة إجراءات ىذه أوال الفصل نعرض يف ىذا 
ايزية باإلضافة إُف القدرة التفسَتية لؤلبعاد األساسية وعبلقتها باؼبفهـو اؼبقياس اؼبطور وصدقيتو التقاربية والتم

اؼبستهدؼ وأنبيتها النسبية، وعبلقتها دبفاىيم ؾباورة. يف األخَت نناقش نتائج وحدود الدراسة واآلفاؽ اليت تفتحها 
 لدراسات أخرى. 

بعاد اؼبستخرجة نرجئو لفصل مستقل، األ ربليل النتائج اؼبتعلقة باؼبستوى العاـ للجودة ودبستوى اعبودة يف
لقياس اعبودة من وجهة نظر الزبوف  (dedicated scale)للتقيد هبدؼ واحد واضح للفصل؛ وىو تطوير أداة خاصة 

 يف الربيد اعبزائري.
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 منهجية الدراسة. 2
ثباتو اختبار ، ومن مث "بريد اعبزائر"خاص باػبدمة يف قياس مناء بالقيم من البحث ىو  ىذا يفدؼ اؽب

1شورشيل(Paradigm) منهجية ىذه الدراسة مستلهمة من منهجية  .وصدقيتو
الشهَتة. يبيز شورشيل بُت مرحلتُت،  

االستكشاؼ والتأكيد، وتتكوف منهجيتو لتطوير مقياس معُت من ؾبموعة من شباف خطوات متتالية، مع ذىاب 
(، دبا يسمح دبرونة يف اػبيارات النظرية 7و  6، 4 وإياب حبسب نتيجة تقدير الثبات والصدقية )يف اػبطوات

، صياغة بنود  ، صبع بيانات استبيافواؼبنهجية. اػبطوات األربع األوُف يف منهجية شورشل ىي ربديد ؾباؿ اؼبفهـو
مث تنقية اؼبقياس. سبثل ىذه اؼبراحل األربعة اعبزء االستكشايف من الدراسة، وتسمح بتحديد اؼبفهـو بالنسبة 

حث وصياغة وربديد البنود اؼبعربة عن األبعاد اليت يفًتضها بعبارات قريبة من لغة الزبوف حىت يفهمها للبا
اؼبستجوب ويتجاوب معها. اػبطوات الثبلث اؼبتبقية تشكل اعبزء التأكيدي من الدراسة، واعبانب العملي يظهر 

  .2يف اػبطوة األخَتة حيث تستغل نتائج الدراسة لصياغة مؤشرات عملية

تقدٔف اختبار ثبات اؼبقاييس )باستخداـ معامل ألفا لكرونباخ( على اختبار الصدقية التقاربية والتمايزية 
بالتحليل العاملي )باستخداـ طريقة اؼبكونات األساسية، طريقة احملاور األساسية أو اؼبعقولية العظمى( يربره 

اؼبنسجمة مع البعد لكي ال تؤثر على نتيجة التحليل شورشيل بأف البدء باختبار الثبات يسمح بسحب البنود غَت 
 العاملي بإظهار مكونات غَت حقيقية. 

عندما يكوف اؼبفهـو الذي يتم قياسو يتوفر على إطار نظري  3تكوف ىذه اؼبنهجية مبلئمة حسب روسل
اسات حوؽبا، حبيث جيد، وىو ما يبكن قولو عن مفهـو اعبودة اؼبدركة للخدمة بالنظر إُف العدد الكبَت من الدر 

يقتصر ىدؼ الباحث على تطوير أداة لقياس اؼبفهـو اؼبستهدؼ واختبار ثبات األداة اؼبطورة وصدقيتها واختبار 
 األبعاد اؼبفًتضة.
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Management des ressources humaines, UQAM – Education, France. 

3
 Roussel Patrice et Wacheux Frédéric, (2003). Ibid. 
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Source : Adapted from : Roussel Patrice et Wacheux Frédéric, (2003). Méthodes de recherche en 

sciences humaines et sociales, Management des Ressources Humaines, UQAM – Education, France. 
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 موسع استبياندراسة كيفية لتحديد مجال المفهوم وصياغة . 3
ت أنبية بناء ر بعد إخفاؽ ؿباولة مبلئمة أبعاد سَتفكواؿ مع اػبدمة الربيدية يف دراسة كمية سابقة، ظه

للمقياس  ، أداة تنطلق من آفاؽ نظرية أوسع من اإلطار النظريائر"بريد اعبز "أداة خاصة لقياس اعبودة اؼبدركة يف 
الكبلسيكي سَتفكواؿ، وتعكس خصوصيات اػبدمة اؼبستهدفة يف السياؽ احمللي اؼبعاش. أداة كهذه ىي الكفيلة 
بإعطاء قياس دقيق ىبرب أغوار واقع اػبدمة اؼبستهدفة ألهنا وليدة ىذا الواقع نفسو. لتحقيق ىذه الغاية مت الرجوع 

اصة اؼبدرسة الشمالية اليت سبقت اؼبدرسة األمريكية لكنها شهرة إُف األدبيات يف موضوع قياس اعبودة اؼبدركة خ
مع العودة لدراسة اإلطار النظري وتوسيعو من النزوؿ إُف اؼبيداف لتجميع كاف البد . 1ىذه األخَتة طغت عليها

خربة هبا  مث ربليل مادة مناسبة عن اػبدمة الربيدية يف اعبزائر، مشاكلها وصعوباهتا، وذلك من أفواه أكثر الناس
ومعايشة ؽبا. من خبلؿ ىذا العمل النظري واؼبيدآف أمكن ربديد مكونات أساسية للخدمة الربيدية وصياغة 

 موسع من أجل الدراسة الكمية األولية.  استبياف

 . تحديد المفهوم وأبعاده3-1

والقطاعات اػبدمية األدبيات والدراسات السابقة يف قطاع الربيد لتحديد ؾباؿ اؼبفهـو مت االعتماد على 
 سبعة من مسَتي القطاع:مع معمقة شبو مهيكلة أجريت مقاببلت . من جهة أخرى األخرى

 السيد بن عدة،اؼبدير اعبهوي بقسنطينة:  -

 اؼبدير األقليمي بسطيف: السيد يونسيوي،  -

 ،أربع قباض بريد -

 .2رئيس مركز والئي لتوزيع الربيد -

، وسبحورت حوؿ أىم مشكبلت جودة اػبدمات دقيقة 45إُف نصف ساعة من اؼبقاببلت استغرقت 
باإلضافة لذلك سبت االستفادة من الدراسة األوُف عن اعبودة  (.2)اؼبلحق  االستبيافالربيدية ومن مث حوؿ بنود 

. أخَتا، (RATER) اؼبدركة للخدمة الربيدية يف والية مسيلة، واليت اختربت فيها األبعاد اػبمسة الشهَتة لسَتفكواؿ
ما ظبح دبزيد من التنقيح لصياغة االستبياف  3تذة باحثُت يف اعبودة والتسويقعرض بنود االستبياف على أسامت 

                                                                    
1
Woodall Tony, ( (5000 . Op. cit.  

 وبريد حي النصر، من برج بوعريريج قابض الربيد الرئيسي، قابض بريد الشيخ اؼبقرآف، قابض بريد مكتب رأس الواد.من اؼبسيلة: بريد مقرة 2
 الدكتور ؿبمد الزيادات والدكتور مرواف النسور من جامعة السلط باؼبملكة األردنية اؽبامشية، واألستاذ الدكتور جيتلي من جامعة سطيف.3



 الفصل الرابع: ؿبددات جودة اػبدمة يف "بريد اعبزائر"

155 

 

ربليل اؼبادة النوعية اجملمعة مت  1للوصوؿ إُف مستوى مقبوؿ من الشمولية والتأصيل النظري .وطريقة عرضو
 وتلخيصها يف عناصر أساسية مث يف فقرات تفصلها.

مكاتب  يفظاىرة االكتضاض وطوؿ االنتظار ب ةتعلقم دة اليت عرب عنها اؼبشاركوفأبرز مشكبلت اعبو 
، فبا يسبب القلق ليس للزبائن فقط ولكن للعاملُت أيضا، وىذا يؤثر على أدائهم ويصعب عليهم العمل الربيد

ؼبكيفات واؼبقاعد بكفاءة، ومزاج جيد مع الزبائن. االكتضاض يطرح أيضا مسألة سعة قاعات االنتظار وذبهيزىا با
اؼبناسبة لراحة الزبوف، كما يطرح ضرورة تزويد اؼبكاتب بنظاـ آِف للمناداة )نظاـ االنتظار( يعفي الزبوف من طوؿ 
الوقوؼ يف الطوابَت. مشكلة االكتضاض تسبب أيضا مشكبلت أمنية للزبائن على شيكاهتم اليت وبملوهنا أو عند 

 مة.استبلـ اؼببلغ اؼبسحوب من موظف اػبد

أساسا إُف تركز الطلب على ىذه اػبدمة يف أياـ معينة كل شهر عند زبليص فئات اؼبوظفُت  ةظاىر التعود 
االضطرابات اؼبتكررة يف توفَت السيولة  الدخوؿ االجتماعي.عند والطلبة واؼبتقاعدين، ويف اؼبواسم الدينية و 

تفاقم اؼبشكلة ينجم أيضا  حدة.، والشبابيك اآللية، تزيد مشكلة االكتضاض ىذه وتعطبلت شبكة اإلعبلـ اآلِف
وضعف ثقة  اؼبكاتب الصغَتةعن تركز الطلب على اؼبكاتب الكبَتة، ويعود ذلك جزئيا حملدودية توقيت عمل 

 هبا. اتاػبدمبعض الزبائن بتوفر 

أظهرت اؼبقاببلت مع ، داخل اؼبكتب اؼبتعلقة باالنتظار للحصوؿ على اػبدمةشاكل اؼبباإلضافة إُف 
 :قباض الربيد مشكبلت خاصة َف تظهر يف اؼبقاببلت مع اؼبدراء. من ىذه العوائق لتقدٔف خدمة جيدة

، أصبحت تغطية كل األحياء تتطلب العمراف؛ فمع اتساع يف بعض اؼبدف سعاة الربيدوجود عجز يف  -
استقرار إف َف يكن يف تناقص بسبب انتشار وسائل االتصاؿ زيادة عدد سعاة الربيد، لكن الطلب على اػبدمة يف 

اغبديثة، وىذا هبعل توظيف سعاة جدد غَت ؾبد اقتصاديا. اؼبؤسسات اؼبعنية بتوزيع فواتَت دورية للجمهور 
 )الكهرباء والغاز واؼبياه( فقد أصبحت توزع فواتَتىا بنفسها. 

الربيد: أحياء ؽبا نفس التسمية وعمارات ليس فيها مشاكل يف تنظيم اؼبدف وذبهيزىا الستقباؿ وتوزيع  -
 صناديق الرسائل.

 عدـ استخداـ الرمز الربيدي من قبل اؼبواطنُت يف مراسبلهتم.  -

 كثرة األظباء اؼبتشاهبة يف بعض اؼبناطق. -

 تعطل الطرود لدى اعبمارؾ، حيث ينسبو الزبائن خطأ إُف الربيد. -

                                                                    
1
Paillé P. et A. Mucchielli, (2003). L’analyse qualitative en sciences sociales et humaines, Armand Colin, Paris, 

in : Patricia Coutelle, (2005). Introduction aux méthodes qualitatives en Sciences de Gestion, séminaire d’études 

qualitatives, CERMAT-IAE de Tours, Université de Tours. 
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 موسع استبيان. صياغة بنود 3-2

موسع  استبيافلعملية مت العمل من جديد على التوصل إُف مؤشرات ؿبددة مث صياغتها يف يف ىذه ا
أف بنود للمقاببلت ولدراسة األدبيات ظهر لضماف عدـ إغفاؿ أي جانب من جوانب اػبدمة الربيدية.كنتيجة

 :ثبلثة أبعاد هبب أف تغطي االستبياف

ىبتربه أثناء عملية اػبدمة، وتشمل بنودا زبص اعبودة الوظيفية، وزبص ما يبلحظو الزبوف وما  -
االستقباؿ، وبنودا خاصة بتسهيل الوصوؿ للخدمة وتقريبها للزبوف. إصباال يبكن تعريف ىذا البعد بأنو الكيفية اليت 

 .1تقدـ هبا اػبدمة، حبسب تعريف قرونروز

، أي ما (the service outcome)اعبودة التقنية أو ـبرج اػبدمة، أو ما يبكن أف نسميو "منتج اػبدمة"  -
 2قدـ يف النهاية للزبوف من خدمات. ىذا اعبانب من اػبدمة أكد عليو عدد من الباحثُت أبرزىم قرونروز

اؼبؤشرات الوطنية األروبية واألمريكية لرضا اؼبستهلك )مثل اؼبؤشر األمريكي واؼبؤشر اإلرلندي( . 3وليهتيناف
التمييز بُت جودة اؼبنتج وجودة خدمة اؼبستهلك، تعتمد ويب لرضا اؼبستهلك( واؼبؤشرات الدولية )مثل اؼبؤشر األر 

4وكوندرز ألوقلنة ويف دراس
على اػبدمة يف مكتب بريدي يف جزيرة "ماف" بإرلندا، توصبل إُف أف بعدي جودة  

على القيمة  اؼبنتج وجودة خدمة اؼبستهلك متمايزين، وأف جودة اؼبنتج أكثر أنبية من حيث كوهنا ىي فقط تؤثر
5اؼبدركة والرضا. النتيجة نفسها توصل إليها أيضا كريستانسن

 يف دراستو على الربيد يف الدمبارؾ.  

جودة معاعبة الشكاوى. معاعبة الشكاوى واألخطاء عادة ما تتطلب خصائص خاصة هبا، وتظهر  -
اء بوجو، فإذا ظهر خطأ تظهر فيها اؼبؤسسة دبستوى ـبتلف عن العادة. فبعض اؼبؤسسات تظهر قبل وأثناء الشر 

بوجو آخر. كما أف التعامل مع األخطاء قد يتطلب ميزات ومهارات خاصة، ألف الزبوف يف ىذه اغبالة يأيت 
بنفسية ـبتلفة وحباجات وتوقعات ـبتلفة عن الزبوف العادي، حيث تظهر اغباجة بشكل خاص للبلتصاؿ بالزبوف 

، وكذا إُف الشفافية، والعدالة واإلقناع. لذلك تقرر إدراج بعد خاص وإعبلمو عند حصوؿ اػبطأ وأثناء معاعبتو
 دبعاعبة الشكاوى. 

                                                                    
1
Grönroos Christian (1984). Op. cit. 

2
Sanghera Jackie, de Chernatony Leslie and Brown Ann, (2002). Op. cit. 

3
Lehtinen Jarom R. (1983). Customer Oriented Service System, Service Institute Working Paper, Helsinki, 

Finland, in:  BZP, (1985). Quality Counts In Services, Too. Business Horizons, May-Jun. 
4
O’Loughlin Christina, Coenders Germà, (2002). Application of the European Customer Satisfaction Index to 

Postal Services. Structural Equation Models versus Partial Least Squares, Departament d’Economia, September, 

Universitat de Girona, Girona, Ireland. 
5
Kristensen, K., Martensen, A. and Grønholdt, L. (1999). Measuring the Impact of Buying Behaviour on 

Customer Satisfaction, Total Quality Management, 10, 602-614. 
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تبعا للنظرة القائلة بأف احتفاظ الزبوف دبعلوماتو عن اؼبنتج أو اػبدمة يتم على مستويات متعددة من 
1الذاكرة؛ يرى باراسوراموف وزمبلؤه

رة اليت يلحظها الزبوف أثناء أف بنود اؼبقياس ال هبب أف تقيس اؼبؤشرات اؼبباش 
2تلقي اػبدمة، وإمبا هبب أف تعٌت دبستوى أعلى أكثر ذبردا وعمومية. مع ذلك يعتقد مارتيناز

أف مقاييس اعبودة  
 هبب أف تضم أيضا بنودا أقل ذبردا.

بنود للجودة  10بندا للجودة الوظيفية،  18بندا؛  32اؼبوسع للجودة اؼبدركة بلغ  االستبيافؾبموع بنود 
 بنود اعبودة الوظيفية تطرقت لآليت: التقنية، وأربعة بنود ؼبعاعبة الشكاوى.

 مواقيت عمل مكاتب الربيد -
 كفاءة شبكة اإلعبلـ اآلِف للحساب الربيدي اعباري -
 يدمدى استخداـ أجهزة حديثة يف مكاتب الرب  -
 إجتهاد العاملُت غبل أي مشكبلت تظهر للزبوف -
 اؼبساواة بُت الزبائن )ال ؿباباة أو ؿبسوبية( -
 مظهر أعواف اػبدمة والتزامهم بالبدلة الرظبية -
 مدى توفر الصناديق اػبارجية اؼبخصصة إليداع الرسائل -
 ذبهيز ونظافة قاعات االنتظار -
 نظاـ تقدٔف اػبدمة داخل مكاتب الربيد -
 أعواف اػبدمة لئلجابة على استفسارات الزبائنإستعداد  -
 توفر األمن للزبائن داخل مكاتب الربيد -
 مدة انتظار اػبدمة يف مكاتب الربيد -
 اؼبظهر اػبارجي ؼبكاتب الربيد -
 تلطف أعواف اػبدمة مع الزبائن -
 توفر ـبتلف اػبدمات الربيدية يف مكاتب الربيد الصغَتة -
 كز السكنيةتوفر مكاتب الربيد يف ـبتلف اؼبرا  -
 إلتزاـ أعواف اػبدمة يف عملهم -
 ضباية اؼبعلومات الشخصية للزبوف -

                                                                    
1
Parasuraman A. Zeithaml Valarie A., Malhotra Arvind (2005). Op. cit. 

2
Martinez L. Caro, Martinez J. A. Garcia, (2008). Op. cit. 
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واقع اػبدمة يف اؼبؤسسة واؼبقاببلت مع العاملُت فيها، إضافة إُف اجملموعة األوُف من ىذه أستلهمت بنود 
(1985)يف الربيد ويف قطاعات خدمية أخرى، منها دراسة بَتي وزمبلؤه الدراسات السابقة 

1. 

 تطرقت للجوانب التالية:و بنود،  10اجملموعة الثانية )اعبودة التقنية( ضمت 

 والسريع سرعة وسبلمة توصيل اغبواالت والطرود والربيد العادي -
 سرعة الربيد السريع -
 جدارة الرسائل العادية واؼبسجلة -
 كفاءة الشبابيك اآللية -
 كفاءة خدمات اغبساب الربيدي اعباري على اؽباتف واإلنًتنت -

 اجملوعة الثالثة تعرب عن جودة معاعبة الشكاوى، وفيها أربعة بنود: 

 سهولة تقدٔف الشكوى،  -
 اعبدية يف معاعبتها،  -
 سرعة اؼبعاعبة،  -
 عدالة اعبواب. -

 

إحتوى االستبياف ؿبورا عن البيانات الديبغرافية للتحقق من سبثيل العينة ؼبختلف فئات اجملتمع اؼبستهدؼ،  
كما أدرجت يف االستبياف بنود استكشافية عن أكثر اػبدمات استخداما من قبل اؼبستجوبُت وعن أىم ما 

بياف سؤاال مفتوحا عن أي إضافة عن جودة يتوقعونو من اػبدمة الربيدية. باإلضافة لذلك، أدرجنا يف هناية االست
 يرغب اؼبشارؾ يف طرحها.  "بريد اعبزائر"اػبدمة يف مؤسسة 

 

                                                                    
1Berry, Zeithaml, Parasuraman, (1985). Op. cit. 
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 دراسة كمية أولية. 4

تنقية موسع، ىي  استبيافستهدؼ وصياغة ليت تلي ربديد اؼبفهـو اؼب، اػبطوة ا1منهجية شورشل حسب
تؤدي يف العديد تكتسي أنبية كبَتة، وىي وزبفيفو من خبلؿ نتائج دراسة كمية أولية. ىذه اؼبرحلة  االستبيافىذا 

التأكيدية، وىي أيضا تسمح باستكشاؼ من الدراسات دور الدراسة االستكشافية اليت سبهد للدراسة النهائية 
ا، وبتقدير الوقت البلـز ؼبلئو من قبل اؼبعوقات اليت يبكن أف تعًتض عملية توزيع االستبياف بالطريقة اؼبخطط ؽب

 اؼبستجوب الواحد.

 جمع البيانات. 4-1

يف مكتبُت كبَتين؛ القباضة الرئيسية لوالية سطيف ومكتب استمارة(  140االستبياف اؼبوسع )توزيع مت 
عنها بنفس  بنود غَت ؾباب عنها، أو ؾباب 5من أكثر من ضاالستمارات اليت تت. ألغيت بريدي كبَت بدائرة العلمة

لتفحص ثبات وصدقية اؼبقياس  استمارة، وىو عدد يعترب كافيا 133العبلمة، وصل عدد االستمارات اؼبقبولة إُف 
 .2،3إبتداءة يف الدراسات اؼبماثلة 

. كما ظهرت قلة دراية االستبيافاغباجة لتقليص ىو وتعليقات اؼبستجوبُت  البياناتأبرز ما ظهر من 
التقنية مثل كفاءة شبكة اإلعبلـ اآلِف للحساب الربيدي، كفاءة خدمات عض البنود بعدد من اؼبستجوبُت ب

اغبساب الربيدي اؼبقدمة عرب اؽباتف، وعرب األنًتنيت. بنود أخرى برزت اغباجة لتوضيحها، الحتوائها على  
والطرد. كما ظهرت كلمات غَت مألوفة بالنسبة لبعض اؼبستجوبُت، مثل اغبوالة، الرسالة اؼبسجلة، رسـو اػبدمة 

 لتقليص نسبة اإلجابات اؼبًتوكة فيو.  االستبيافاغباجة إلدخاؿ تعديبلت شكلية على 

 تنقية المقياس الموسع. 4-2

. البنود اليت 4أوؿ ما يتوجب أف يراعى يف تنقية وتقييم اؼبقياس اؼبوسع ثباتو باستخداـ معامل ألفا كرونباخ
سلبيا على انسجاـ اؼبقياس، ويظهر ذلك يف قيمة أعلى أللفا كرونباخ يف  ينظر يف سحبها ىي اليت يكوف تأثَتىا

دبجموع البنود ضعيفا. تستمر بعد ذلك تنقية اؼبقياس واختباره باستخداـ  هاحالة حذؼ البند، أو يكوف ارتباط
اؼبشًتكات التحليل العاملي لسحب البنود اليت ال تنسجم مع أبعادىا من خبلؿ مؤشرات التحليل العاملي: 

 والتحميل.

                                                                    
1
Churchill G. A. (1979). Op. cit. 

2
Karatepe et M.  Osman, Yavas Ugur, Babakus Emin, (2005). Op. cit. 

3
Parasuraman et al. (2005). Op. cit. 

4
Churchill Jr., G. A. (1979). ibid. 
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 .   ثبات المقياس4-2-1

، ضعف قيمة ألفا يعٍت "ضعف أداء البنود 1لىبترب الثبات أساسا باستخداـ ألفا كرونباخ. حسب شورش
". شورشل يؤكد أنو يف  يف التقاط اؼبفهـو اؼبراد قياسو"، ويف اؼبقابل قوة ألفا تعٍت "قوة البنود يف الداللة على اؼبفهـو

، يتم  حالة ضعف أ لفا، وإذا كانت العينة كبَتة كفاية، هبب االستدالؿ أف ىناؾ بنودا ضعيفة االرتباط باؼبفهـو
كشفها عندئذ باالرتباط دبجموع العبلمات، ويبكن رسم ىذه االرتباطات بيانيا لكشف النقاط القريبة من الصفر 

وجب التخلص منها. يف حالة اؼبفهـو أو النقاط اليت ينزؿ عندىا اػبط حبدة. ىذه النقاط تؤشر على بنود يت
 .، وىو ما نتبعو يف ىذه الدراسةاؼبكوف من عدة أبعاد يتوجب قياس ألفا لكل بعد وارتباطات بنوده دبجموعو

يراعى يف تنقية اؼبقياس أيضا اعتبارات نظرية؛ أنبية البند من وجهة نظر الباحث وتفرده، وكذا فهم البند 
من  االستبيافلى اإلجابة عن دراية وبصدؽ. مدى فهم البنود يظهر خبلؿ توزيع من قبل اؼبستجوبُت وقدرهتم ع

تضمن بنودا عن  االستبيانألن .  (missing values)خبلؿ أسئلة اؼبستجوبُت وأيضا من ربليل القيم اؼبفقودة 
في سلم 7من  4كعنوان للعالمة عالمة "ال أدري"  ج ا أدر تم خدمات ال يستخدمها كل الزبائن، 

عدت قيمة مفقودة في بعدي الجودة  4لضمان أن تاون اإلجابات عن دراية. العالمة ،وذلك جابةاإل
التقنية وجودة معالجة الشااوى، ألىمية أن ياون المستجوب اختبر الخدمة المستهدفة أو الشاوى، 

قية في ىذين وىذا زاد عدد القيم المفقودة، ومن أجل ذلك أصبح لتحليل القيم المفقودة دور كبير في التن
 المقياسين.

 الجودة الوظيفية )التشغيلية(.4-2-1-1

 98(. عدد االستمارات احملتسبة 0.818االنسجاـ الداخلي للمقياس جيد، بالنظر إُف قيمة ألفا )
 ، وىو عدد االستمارات اؼبكتملة فيها اإلجابة على كافة بنود اؼبقياس.باؼبائة 73.7، بنسبة 133إستمارة، من 

استمارة، وألفا   79يف أحد بنود اؼبقياس على األقل عددىا  "ال أدري" 4االستمارات اليت احتوت على العبلمة 
 . 0.916كرونباخ يف حالة عدـ احتساب ىذه االستمارات يصل إُف 

يبقى بعد ىذا النظر يف مسانبة كل بند يف انسجاـ اؼبقياس عن طريق حساب ألفا يف حالة حذؼ البند، 
باط البند دبجموع اؼبقياس. ارتباط البند دبجموع اؼبقياس يظهر ما إذا كاف البند يتغاير بشكل ـبتلف عن ويف ارت

 0.3مغايرا. عادة تعزؿ البنود اليت ترتبط دبجموع البنود بأقل من  (construct)بقية البنود، وبالتاِف يقيس مفهوما 
 . 0.22أو 

                                                                    
1
 Churchill G. A. (1979). Op. cit  

2
 Churchill G. A. (1979). Ibid. 
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، وىو تفاوت متوسط يدفع للتعمق 10.419و  5.05اوح بُت ؾباميع ارتباطات البنود بالبنود األخرى تًت 
. 0.595و  -0.13يف دراسة االرتباطات. مصفوفة االرتباطات تظهر تفاوتا كبَتا يف االرتباطات، فهي تًتاوح بُت 

قد ال  "اعبودة الوظيفية"( يشَت إُف أف اؼبفهـو 0.5وجود ارتباطات شبو معدومة وارتباطات أخرى قوية )أكرب من 
. للتحقق من وجود أي بنود غريبة عن اؼبفهـو نقـو  يكوف أحادي البعد، أو أف بعض البنود غريبة عن اؼبفهـو
بتفحص ارتباط كل بند باجملموع، وقيمة ألفا يف حالة حذؼ البند. اعبدوؿ يظهر أف االرتباطات بُت البنود 

)ما عدا  0.3، وأغلبها أكرب من 0.5من  ، وىي يف معظمها أكرب0.63و  0.2وؾبموع اؼبقياس جيدة تًتاوح بُت 
بندين(. قيم ألفا يف حالة حذؼ البند متقاربة وىي أقل من ألفا بدوف حذؼ، إال يف بندين )قرب اؼبكاتب 

قليبل. بصفة عامة تدؿ النتائج على زيد ومظهر اؼبكاتب( جاءت قيمة ألفا اؼبتوقعة يف حالة حذؼ أي منهما ت
بنود يف االنسجاـ الداخلي للمقياس. ربليل الثبات إذف ال يظهر وجود بنود غريبة عن لل مسانبة متقاربة وإهبابية

. يبقى إذف تفحص القيم اؼبفقودة للنظر يف البنود اليت ذبنبها اؼبستجوبوف. ىذه البنود إما أف تسحب أو  اؼبفهـو
 يتم توضيحها.  

. بنود اؼبًتوكة ببلإجابةال دة، قمنا بعد  لتعيُت البنود اليت يتوجب حذفها أو توضيحها بسبب القيم اؼبفقو 
ة شبكة اإلعبلـ اآلِف للحساب الربيدي البند الذي وجد فيو عدد كبَت من القيم اؼبفقودة ىو بند كفاءة كفاء

، وىو بند هبهلو الكثَتوف ويعيو الكثَتوف أيضا ولكن يصعب طرحو دبفردات عربية سهلة، لذلك إرتأينا اعباري
حذفو من االستبياف. مع ىذا البند ونظرا للحاجة لتقليص االستبياف تقرر حذؼ أربعة بنود أخرى ليس ألسباب  

ة النسبية للمضموف وإمكانية مشولو ببنود كمية متعلقة بعدـ انسجامها مع البنود األخرى وإمبا بناءا على األنبي
 أخرى من اؼبقياس. 

 البنود احملذوفة ىي: 

 ة شبكة اإلعبلـ اآلِف للحساب الربيدي اعباري،كفاء -
 سرية اؼبعلومات الشخصية،اغبفاظ على  -
 قرب صناديق الرسائل،  -
 لقربو من بند ذبهيز قاعات االنتظار،  ،بند ذبهيز اؼبكاتب -

 لقربو من بند االستجابة. ،اؼبشكبلتوبند االستعداد غبل  -

 

إُف   %773.هبذا تكوف البنود احملذوفة طبسة بنود. كما ىو متوقع، زادت نسبة اؼبشاىدات احملتسبة من 
، نظرا غبذؼ بنود من اؼبقياس خاصة البنود ذات العدد الكبَت من القيم اؼبفقودة. من جهة أخرى، %77.4



 الفصل الرابع: ؿبددات جودة اػبدمة يف "بريد اعبزائر"

162 

 

، فمن اؼبعلـو أف 13إُف  18، وذلك بسبب تقليص عدد البنود من 0.784إُف  0.818إلبفضت قيمة ألفا من 
 ، وىي تدؿ على انسجاـ جيد.0.7ألفا تتأثر طرديا بعدد البنود يف اؼبقياس. قيمة ألفا رغم االلبفاض أكرب من 

 

 الجودة الوظيفية –. االرتباط بين البند والمقياس قبل وبعد التنقية 1-4جدول رقم  

 (*)البنود
 القيم اؼبفقودة

 االرتباط اؼبصحح للبند

 باجملموع 

 توقع ألفا يف حالة

 حذؼ البند

 بعد التنقية قبل التنقية بعد التنقية قبل التنقية
 781. 815. 272. 303. 2 مواقيت العمل

 768. 802. 441. 538. 5 إنضباط العاملُت

 768. 805. 444. 491. 6 اؼبكاتبإستمرارية توفر اػبدمة يف 

 791. 819. 165. 225. 4 قرب مكاتب الربيد

 765. 806. 465. 453. 1 مظهر العاملُت

 763. 806. 485. 457. 2 ذبهيز قاعات االنتظار

 751. 796. 607. 631. 0 تنظيم االنتظار

 758. 806. 525. 468. 3 االستجابة

 770. 810. 422. 404. 2 األمن داخل اؼبكاتب

 775. 812. 362. 364. 8 سرعة اػبدمة )مدة االنتظار(

 785. 820. 231. 197. 3 مظهر اؼبكاتب

 764. 807. 477. 455. 3 التعاطف

 770. 811. 417. 379. 2 اؼبساواة بُت الزبائن

 - 801. - 547. 3 االستعداد غبل اؼبشكبلت

 - 811. - 371. 3 ذبهيز اؼبكاتب

 - 811. - 381. 4 الرسائل اػبارجيةقرب صناديق 

 - 814. - 323. 0 ضماف سرية اؼبعلومات الشخصية 

كفاءة شبكة اإلعبلـ اآلِف للحساب الربيدي 
 اعباري

29 .250 - .818 - 

 بعد التنقية قبل التنقية  
 النسبة العدد النسبة العدد  

 77.4 103 73.7 98  عدد االستمارات احملتسبة

 22.6 30 26.3 35  (**)االستمارات اؼبقصاةعدد 

 100.0 133 100.0 133  اجملموع

 .2 28  عدد البنود

 0.784 0.828  ألفا كرونباخ

 هبذا الًتتيب بالذات. االستبيافَف تظهر البنود يف (*)

 اإلقصاء على أساس القائمة لكل اؼبتغَتات يف اؼبقياس.مت  (**)
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ارتباطات البنود  اعبدوؿ التاِف.البنود يف انسجاـ اؼبقياس تظهر يف  ومسانبةارتباطات البنود باجملموع 
ما عدا مواقيت العمل، قرب مكاتب الربيد، ومظهر اؼبكاتب،  ،0.3كرب من أغلبهاأجاءت بعد التنقية باجملموع 

ىم إهبابيا يف االنسجاـ الداخلي للمقياس دبا أف اكل البنود تسوقد قررنا االحتفاظ هبا ألنبيتها. من جهة أخرى،  
االرتباطات  ، ما عدا بندي قرب مكاتب الربيد ومظهر اؼبكاتب.ينخفض يف حالة حذؼ أي بنديتوقع أف ألفا 

، تغَتت قليبل عما كانت قبل حذؼ البنود بسبب التغَت يف اؼبشاىدات احملتسبة نتيجة حذؼ عدد من اؼبتغَتات
أف أغلب يظهر مصفوفة االرتباطات تفحص  ؿ إستمارات جديدة يف حساب االرتباطات.ما يؤدي إلدخاوىو 

. كأقصى قيمة  0.6تصل إُف ىناؾ عدد قليل من االرتباطات الضعيفة أو اؼبعدومة. االرتباطات و االرتباطات دالة، 
ية، أي وجود أكثر من االرتباطات الضعيفة القليلة يبكن أف تدؿ على وجود ؾبموعات من البنود متمايزة عن البق
 بعد يف مقياس اعبودة الوظيفية. التحليل العاملي ىو الكفيل بالتحقق من ذلك فيما بعد. 

 الجودة التقنية  .4-2-1-2

. االرتباطات بُت اؼبتغَتات 0.7(، كوهنا أكرب من 0.842قيمة ألفا تدؿ على إنسجاـ داخلي جيد )
ية وأخرى ضعيفة يدؿ على احتماؿ وجود ؾبموعات من ؛ وجود ارتباطات قو 0.680و 0.089تًتاوح بُت 

، وىي االستمارات اليت ال ربتوي على بنود يف 133من  109اؼبتغَتات اؼبنسجمة فيما بينها. اؼبشاىدات احملتسبة 
 . 0.907)ال أدري( كقيمة مفقودة، تزيد قيمة ألفا إُف  4اؼبقياس غَت ؾباب عنها. يف حالة اعتبار العبلمة 

اؼبسانبة الفردية لكل بند يف االرتباطات بُت البنود، وارتباطاهتا باجملموع وكذا ؽ ننظر إُف لتفحص أد
-. االرتباطات الثنائية تًتاوح بُت عن طريق القيمة اؼبتوقعة أللفا كرونباخ يف حالة حذؼ البند انسجاـ اؼبقياس

االرتباطات شبو اؼبعدومة مؤشر . 0.8و  0.019-كقيمة مفقودة بُت   4، ويف حالة اعتبار العبلمة 0.68و  0.089
، وتباين االرتباطات يشَت إُف احتماؿ وجود أكثر من بعد على وجوب تفحص أكثر لبلنسجاـ الداخلي للمقياس

فبا يدؿ على عدـ  كعبلمة مفقودة أو ال(،  4)باعتبار  0.3لبنود باجملموع كلها أكرب من . ارتباطات ايف اؼبقياس
حذؼ  اؼبتوقعة يف حالة قبدىا عند تفحص ألفا كرونباخذاهتا فهـو اؼبراد قياسو. اؼببلحظة وجود بنود غريبة عن اؼب

، ما عدا بند سرعة الربيد السريع، يتوقع أف يؤدي البند، حيث ال قبد أي بند يؤثر سلبيا على انسجاـ اؼبقياس
ال توجد قيم يف ىذا العمود أكرب من  اإذكقيمة مفقودة.   4حذفو إُف ارتفاع طفيف أللفا يف حالة اعتبار العبلمة 

 ألفا إال البند الثالث، الذي يزيد عند حذفو االنسجاـ الداخلي بقدر يسَت. 

تفحص القيم اؼبفقودة يف ىذا اؼبقياس لو أنبية خاصة؛ لكوف البنود تتعلق خبدمات ؿبددة )مثل اغبواالت 
يف اؼبتغَتات العشر قليلة تًتاوح القيم اؼبفقودة سابقة.  والطرود(، وبتمل أف كثَتا من اؼبستجوبُت ليس ؽبم هبا خربة

)ال أدري(، لذلك مت اعتبار ىذه العبلمة كقيمة مفقودة، وهبذه  4، وذلك يفسر حتما بوجود العبلمة 6و  0بُت 
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(. أكثر القيم اؼبفقودة وجدت يف بندين: كفاءة %49) 65( و%25) 33بُت الطريقة تًتوح ىذه القيم اؼبفقودة 
 (. 60(، وكفاءة خدمات اغبساب الربيدي عرب اإلنًتنت )65ات اغبساب الربيدي اؽباتفية )خدم

كما يبينها   حتسبةالم، ويزيد عدد االستبيانات 00909 بحذف ىذين البندين تصبح ألفا كرونباخ
 بها. الجدول التالي. البنود األخرى تم توضيحها بإضافة عبارات تشرح الخدمة مباشرة قبل البند المتعلق

 الجودة التقنية قبل وبعد التنقية –. ارتباط البند بالمجموع 2-4 جدول رقم  

القيم  
 اؼبفقودة

االرتباط اؼبعدؿ للبند 
 باجملموع

ألفا اؼبتوقعة يف 
 حالةحذؼ البند

قبل 
 التنقية

بعد 
 التنقية

قبل 
 التنقية

 التنقيةبعد 
 893. 894. 777. 760. 36 سرعة الرسائل العادية

 890. 895. 795. 716. 38 سبلمة الرسائل اؼبسجلة

 904. 912. 625. 403. 38 سرعة الربيد السريع

 913. 892. 520. 768. 54 سبلمة توصيل الطرود

 893. 897. 754. 687. 44 سرعة الطرود

 891. 897. 783. 681. 38 سرعة توصيل اغبواالت

 899. 906. 685. 547. 39 اعبدارة يف توزيع اغبواالت

 896. 892. 729. 756. 33 جدارة الشبابيك اآللية

 - 895. - 720. 60 جدارة خدمات اغبساب الربيدي اعباري على األنًتنت

 - 897. - 681. 65 جدارة خدمات اغبساب الربيدي اعباري على اؽباتف

 التنقيةبعد  قبل التنقية 
 N % N % 

 21.1 28 13.5 18 عدد االستمارات احملتسبة

 78.9 105 86.5 115 (*)عدد االستمارات اؼبقصاة

 100.0 133 100.0 133 اجملموع

 8 10 عدد البنود

 0.909 0.907 ألفا كرونباخ

 عدت قيمة مفقودة. 4اإلقصاء على أساس القائمة لكل اؼبتغَتات يف اؼبقياس، القيمة  (*)

 21.1استمارة، إُف  18، أي باؼبائة 13.5يظهر من اعبدوؿ زيادة نسبة القيم احملتسبة بعد التنقية من 
استمارة؛ وىي زيادة معتربة تشَت إُف ربسُت نسبة االستمارات احملتسبة يف الدراسة النهائية حبذؼ  28، أي باؼبائة

البندين اؼبذكورين. اؼببلحظ أيضا تغَت طفيف يف قيمة ألفا، وتبقى قيمة عالية تؤكد االنسجاـ العاِف للمقياس. 
و دبجموع البنود يتيحها اعبدوؿ التاِف.كل البنود التفحص الدقيق ؼبسانبة كل بند يف انسجاـ اؼبقياس وارتباط
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، ومسانباهتا متقاربة يف االنسجاـ الداخلي للمقياس، ما عدا بند سبلمة الطرود 0.3مرتبطة باجملموع بأكثر من 
، لكن القيمة اغبالية فبتازة لذلك ال حاجة ؽبذا 0.913إُف  طفيفاالذي يتوقع أف يؤدي حذفو إُف رفع ألفا 

 اغبذؼ.

 معالجة الشااوى .4-2-1-3

، تدؿ على انسجاـ  (α = 0.922)بنود( جاءت عالية  4ؼبقياس الشكاوى )لكرونباخ ألفا  قيمة معامل
االرتباطات بُت البنود كلها قوية تًتاوح بُت جيد بُت بنود اؼبقياس، فبا يؤكد أهنا تعرب فعبل عن مفهـو مشًتؾ. 

ا يعٍت أف البنود  فبد متقاربة وأقل من ألفا بدوف حذؼ، و حذؼ البنيف حالة اؼبتوقعة قيم ألفا  .0.872و 0.612
القيم اؼبفقودة من جهتها متقاربة، فليس ىناؾ بند بعينو ذبنبو  كلها تساىم إهبابيا يف االنسجاـ الداخلي للمقياس.

أف اغباجة  اؼبستجوبوف. "حسابيا" إذف يبكن اعتبار اؼبقياس يتمتع بالثبات وبنوده مفهومة وؾباب عنها، إال
تقرر االحتفاظ بالبنود الثبلثة األوُف: سهولة تقدٔف لتقليص االستبياف دعت لتخفيف ىذا اؼبقياس بدوره، ف

 الشكوى، سرعة معاعبتها وعدالة اعبواب، وحذؼ البند الرابع اػباص باعبدية يف معاعبة الشكاوى. 

التنقية يتمتع بانسجاـ أف اؼبقياس بعد ، وىو يدؿ على 0.881هبذا التعديل تصبح ألفا للمقياس الثبلثي 
واليت عرب فيها اؼبستجوبوف بغَت  استمارة، وىي االستمارات الكاملة 43. عدد االستمارات اؼبستخدمة داخلي جيد

لتفحص البنود عن كثب، ننظر إُف مسانبة كل بند يف االنسجاـ الداخلي للمقياس )ألفا  .عبلمة اغبياد "ال أدري"
 لبند( وارتباطات البنود باجملموع اليت يظهرىا اعبدوؿ التاِف.يف حالة حذؼ ا

 جودة معالجة الشااوى قبل التنقية –ارتباط البند بالمجموع. 3-4 جدول رقم  

 القيم اؼبفقودة  
 ألفا يف حالة حذؼ البند إرتباط البند باجملموع

 بعد التنقية قبل التنقية بعد التنقية التنقيةقبل 
 862. 919. 737. 756. 86 سهولة تقدٔف الشكوى

 865. 917. 733. 766. 90 سرعة معاعبة الشكوى

 756. 872. 850. 892. 89 عدالة اعبواب على الشكوى

 - 881. - 877. 89 اعبدية يف معاعبة الشكاوى

 بعد التنقية قبل التنقية 
 N % N % 

 32.3 43 32.3 43 عدد االستمارات احملتسبة

 67.7 90 67.7 90 (*)عدد االستمارات اؼبقصاة

 100.0 133 100.0 133 اجملموع

 . 4 عدد البنود

 0.882 0.922 ألفا كرونباخ

 عدت قيمة مفقودة. 4اإلقصاء على أساس القائمة لكل اؼبتغَتات يف اؼبقياس، القيمة  (*)
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 0.733، فهي تًتاوح بُت 0.3من اعبدوؿ يظهر أف كل البنود بعد التنقية مرتبطة باجملموع بأكثر من 
، وىي ارتباطات قوية. من جهة أخرى، كل البنود تساىم إهبابيا يف االنسجاـ الداخلي للمقياس، إذ كل 0.850و

 .0.881قيمة ألفا بدوف حذؼ حالة حذؼ البند أقل من اؼبتوقعة يف قيم ألفا 

 إجماال، وجدت المقاييس الفرعية الثالثة ذات ثبات جيد:

 00784بندا(:  13الجودة الوظيفية ) -
 00909بنود(:  8الجودة التقنية ) -
 00881بنود(:  3معالجة الشااوى ) -

متو لطريقة توزيعو. ىذا ملية متعلقة بطول االستبيان ومالءوأغلب البنود التي تم حذفها سحبت ألسباب ع
الموسع ماعدا بعض االستثناءات، ويمان استخدامها في دراسات أخرى  االستبيانيدل على صالحية بنود 

إذا أمان اعتماد طريقة مغايرة في التوزيع غير التوزيع في ماان العمل التي اتبعناىا؛ مثال عن طريق البريد 
 أو الهاتف.

، لؤلسطرليل متناوب ظة عملنا على تعديل شكل االستمارة بتلتحسُت نسبة اإلستمارات اؼبكتمل
إضافية ربث عبارات ، وكشف البنود اليت َف هبب عنها.كما ركزنا على هاؼبساعدة اؼبستجوب على التمييز بين

ت أسئلة كثر   اليتمت تعديل صياغة بعض البنود كذلك اؼبستجوب على التأكد من عدـ إغفاؿ أي بند.  
متعلقة يف معظمها باعبودة  أو اؼبًتوكة ببل جواب. ىذه البنود اإلجابات احملايدةاؼبستجوبُت عنها، أو كثرت فيها 

كما الرسالة اؼبسجلة والطرد؛  ، حيث أضفنا عبارات تعرؼ اغبوالة و ؽبا عبارات تعرفها وتشرحهاوقد أضفنا التقنية، 
 نافما عدا مقياس اعبودة اؼبدركة، أضسـو اػبدمة لرفع أي لبس فبكن. فيعبارات تشرح استمرارية اػبدمة ور  نافأض

عن رأي  سؤاال ناف، وأضعناوين لدرجات الرضا عن اػبدمة والرضا عن رسـو اػبدمة، على غرار  بقية بنود اعبودة
يف حالة ية الزبوف يف تغَت اػبدمة. مت أيضا حذؼ سؤالُت عن مدى استعداد الزبوف لتقدٔف شكوى كتابية أو شفه

وزبفيفو، لتشجيع  ستبياف. اؽبدؼ العاـ ؽبذه التعديبلت ىو مزيد من التوضيح لبلعدـ رضاه عن اػبدمة
 اؼبستجوب على إكمالو كلو.

 العامليالتحليل . 4-2-2

ؾبمل بنود اؼبقياس بأبعاده الثبلث )اعبودة  يتسن القياـ بالتحليل العاملي على نظرا لكثرة القيم اؼبفقودة َف
( مقارنة حبجم 24وذلك بسبب العدد الكبَت للبنود يف اؼبقياس )وظيفية، اعبودة التقنية ومعاعبة الشكاوى(، ال

. رغم . وحىت بتعويض القيم اؼبفقودة باؼبتوسط َف يكن التحليل العاملي مناسبا سبامااستمارة( 140األولية ) العينة
غَت داؿ، ويعٍت ذلك عدـ رفض الفرضية  بارتليت رختباا، جاء (0.5 <0.728) جاءت مقبولة KMOإحصائية أف 
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الواقع أف عدد اؼبستجوبُت الذين ؽبم ذبربة حقيقية مع الشكاوى قليل مقارنة مع الصفرية )اؼبتغَتات غَت مرتبطة(. 
اعبودة الوظيفية والتقنية. لذلك مت سحب ىذا البعد من البنود اؼبدرجة يف التحليل العاملي، ولتوفَت عدد كاؼ من 

تأيت فوؽ اغبد   (KMO) اؼبشاىدات ؽبذا األخَت مت تعويض القيم اؼبفقودة باؼبتوسط. هبذه الطريقة قبد أف إحصائية
 . (p < 0.001)(، واختبار بارتليت يصبح داال0.746) 0.5األدْف 

التحليل العاملي بطريقة اؼبكونات األساسية مع التدوير العمودي أفرز ىيكلية مكونة من ست مكونات 
 . 1ا جذر كامن أكرب من ؽب

 التباين المفسر بالماونات في الدراسة األولية. 4-4 جدول رقم  

 اؼبكونات

 اؼبكونات األساسية بعد التدوير اؼبكونات األساسية قبل التدوير

 التجميعي% اجملموع التباين  % التجميعي% التباين  % اجملموع

1 5.100 24.283 24.283 2.807 13.365 13.365 

2 2.503 11.920 36.204 2.320 11.049 24.414 

3 1.638 7.801 44.005 2.190 10.426 34.840 

4 1.204 5.733 49.738 1.909 9.092 43.932 

5 1.126 5.360 55.098 1.890 8.998 52.930 

6 1.077 5.129 60.228 1.532 7.297 60.228 

 

 

 ، وىذا يعٍت أف اؼبتغَتات اؼبباشرة فبثلة جيدا باؼبكونات. 0.737، تصل إُف 0.4اؼبشًتكات كلها أكرب من 

بالنظر إُف البنود اليت تعرب عن كل مكوف يبكن القوؿ أف ىذه اؼبكونات ىي ثبلث مكونات تقنية وثبلث 
نعطها عناوين تقريبية، مثبل: الطرود والربيد السريع، مكونات للجودة الوظيفية. إذا شئنا تسمية األبعاد يبكن أف 

اغبواالت، الربيد والشبابيك اآللية؛ ومكونات اعبودة الوظيفية يبكن أف نعطها العناوين التالية: التنظيم، االستقباؿ 
ياناهتا، وقرب وسهولة الوصوؿ للخدمة. لكن ؿباولة تفسَت كل مكوف قد ال يكوف مناسبا يف الدراسة األولية لقلة ب

وىناؾ بنود ضبلت مع بنود أخرى بعيدة عنها يف اؼبضموف، مثبل بند مظهر اؼبكتب الذي جاء مع بند سرعة 
اغبواالت. لذلك ما يعنينا ىنا ىو الصورة العامة عن ذبمع البنود، وىذه تظهر أف بنود اعبودة التقنية والوظيفية 

 بعادا خاصة هبا وكذلك بنود اعبودة الوظيفية.جاءتا منفصلتُت، أي أف بنود اعبودة التقنية شكلت أ
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 الدراسة األولية –جدول التحميل بعد التدوير .5-4جدول رقم 

 
 

 البند رمز
 اؼبشًتكات البنود

 اؼبكونات

 1 2 3 4 5 6 

الطرود والربيد 
 السريع

T4 844. 737. سبلمة الطرود      

T3  693. 584. الربيد السرعسرعة      

T5 308.     683. 678. سرعة الطرود 

   324.  729.  669. اؼبساواة بُت الزبائن F13 التنظيم

F5 651.  517. مظهر العاملُت     

F2 597. 315. 567. إلتزاـ العاملُت     

F7 341. 588.  545. تنظيم االنتظار    

    676. 355.  604. العاملُت لؤلسئلةإستجابة  F8 االستقباؿ

F12 674.   617. التعاطف    

F9 636.   530. األمن داخل اؼبكاتب    

F10 537.   480. سرعة اػبدمة    

F6  407.  452.   407. ذبهيز قاعات االنتظار  

الربيد 
والشبابيك 

 اآللية

T8 690.    563. إستمرارية عمل الشبابيك األلية   

T1 664.   377. 609. سرعة الربيد العادي   

T2 570.   551. 696. سبلمة الربيد اؼبسجل   

  733.     601. مظهر اؼبكاتب F11 اغبواالت

T7  605.    427. 648. جدارة خدمة اغبواالت بالثقة  

T6 522.    490. 615. سرعة اغبواالت  

F1 441. 414.-  438.  641. مواقيت العمل  

الوصوؿ 
 للخدمة

F4 889.      802. قرب مكاتب الربيد 

F3  516.  343.    535. إستمرارية توفر اػبدمات باؼبكاتب 

 

 

تتأكد وتتضح أكثر عند إعادة التحليل العاملي مع استخداـ   -جودة وظيفية جودة تقنية  –ىذه الثنائية 
كمعيار يف ربديد عدد اؼبكونات يف اغبل أف يكوف عددىا إثناف، بدال من استخراج كل اؼبكونات ذات اعبذر 

 Bartlett’s)رتلت، واختبار با1(0.679) 0.5جاءت أكرب من  KMO)معيار كيزر(. إحصائية  1الكامن أكرب من 

test of sphericity)  داؿ(p < 0.001)  باؼبائة من  40. التحليل العاملي يف ىذه اغبالة يعطي بعدين يفسراف تقريبا
 التباين الكلي للبنود، كما يظهر يف اعبدوؿ أدناه.

                                                                    
ذلك  (Listwise deletion)بدال من  (Pairwise deletion)ؼبصفوفة االرتباطات راجع ألننا ىذه اؼبرة استخدمنا  KMOتغَت مؤشر 1

 " يف بعد اعبودة التقنية كقيمة مفقودة.1اؼبشاىدات الصاغبة. يف كبل التحليلُت، أعتربنا العبلمة "للحصوؿ على عدد أكرب من 
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 ماونين في الحل –ماونات في الدراسة األولية التباين المفسر بال. 6-4 جدول رقم  

 اؼبكونات

 اؼبكونات األساسية بعد التدوير اؼبكونات األساسية قبل التدوير

 التجميعي% اجملموع التباين % التجميعي% التباين % اجملموع

1 5.718 27.229 27.229 4.655 22.165 22.165 

2 2.602 12.391 39.620 3.666 17.455 39.620 

 

عمود اؼبشًتكات يف اعبدوؿ التاِف يظهر عددا من اؼبتغَتات غَت اؼبمثلة جيدا باؼبكونُت، حيث ال تتجاوز 
باؼبائة، وىذا متوقع بالنظر إُف االقتصار على  20باؼبائة وبعضها أقل من  30نسبة تباينها اؼبفسر باؼبكونُت 

يفية والتقنية، حيث قبد أف كل بنود اعبودة التقنية مكونُت يف اغبل. اؼبكونُت يبثبلف إُف حد كبَت اعبودة الوظ
 إكبازت يف مكوف واحد ىو اؼبكوف األوؿ، وبنود اعبودة الوظيفية كونت اؼبكوف الثآف، مع بعض االستثناءات. 

  

 مع االحتفاظ بماونين في الحل الدراسة األولية –جدول التحميل بعد التدوير .7-4جدول رقم 

 (*)اؼبكونات اؼبشًتكات البنود رمز البند
1 2 

T1 646. 440. سرعة الرسائل العادية  

T2 774. 623. سبلمة الرسائل اؼبسجلة  

T3 750. 579. سرعة الربيد السريع  

T4 741. 557. سبلمة توصيل الطرود  

T5 768. 591. سرعة الطرود  

T6  724. 564. توصيل اغبواالتسرعة  

T7 764. 588. اعبدارة يف توزيع اغبواالت  

T8 370. 372. 275. جدارة الشبابيك اآللية 

F1 263. 110. مواقيت العمل  

F2 560. 260. 381. إنضباط العاملُت 

F3 402. 417. 335. إستمرارية توفر اػبدمة يف اؼبكاتب 

F4 308. 127. قرب مكاتب الربيد  

F5 647.  419. مظهر العاملُت 

F6 439. 268. 264. ذبهيز قاعات االنتظار 

F7 670.  507. تنظيم االنتظار 

F8 746.  562. االستجابة 

F9 489.  252. األمن داخل اؼبكاتب 

F10 )387.  180. سرعة اػبدمة )مدة االنتظار 

F11 318. 124. مظهر اؼبكاتب  

F12 677.  462. التعاطف 

F13 616.  379. اؼبساواة بُت الزبائن 

 حذفت من اعبدوؿ لتسهيل اؼبقروئية. 0.25قيم التحميل األقل من  (*)
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الرسم التاِف يوضح ىذا اغبل أكثر وتظهر فيو بنود اعبودة الوظيفية أقرب إُف احملور العمودي )اؼبكوف 
ا بأي من حضوا بعض البنود ال تظهر ارتباطاالثآف( وبنود اعبودة التقنية أقرب إُف احملور األفقي )اؼبكوف األوؿ(. 

، بالنظر إُف بعدىا عن لوقت نفسو غَت فبثلة جيدا باغبلىي يف ا؛ مثل مظهر اؼبكاتب وقرهبا. ىذه البنود اؼبكونُت
ؿبيط الدائرة، ىذه البنود تنتمي ؼبكونات إضافية، تلك اليت ظهرت يف اغبل عند إظهار كل اؼبكونات ذات اعبذر 

 ، وىو اغبل الذي أبرزناه من قبل.1الكامن أكرب من 

 

 االحتفاظ بماونين. –خطط الماونات بعد التدوير في الدراسة األولية م .2-4رسم توضيحي 

 
كنتيجة لهذا التحليل قرر الباحث أنو يمان المضي في جمع البيانات للدراسة النهائية بالمقياس 

طالما أن المقاييس الفرعية الثالث: الجودة الوظيفية، الجودة التقنية وجودة معالجة  الحالي بعد التنقية،
مقياسي الجودة الصدقية التمايزية لقدرا معقوال من وأن التحليل العاملي أظهر  الشااوى تتمتع بالثبات؛

على أمل أن تاون بيانات الدراسة النهائية كافية إلثبات ثبات وصدقية المقاييس الثالث الوظيفية والتقنية، 
  التقاربية والتمايزية.
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 دراسة كمية نهائية. 5
من حيث اؼبوسع دبا يكفل اغبصوؿ على مقياس يتمتع  االستبيافالدراسة األولية مت تقليص بناءا على نتائج 

يتجنب يف شكلو الطوؿ والصعوبة والغموض واإلحراج. ربقيق ىذه الشروط يكفل و  ،بالثبات والصدقيةاؼبضموف 
هائية ومن مث نتائج . فيما يلي نعرض منهجية الدراسة النمن اؼبستجوبُت توزيعو على عينة كافيةالتمكن من 

 اختبارات ثبات اؼبقياس  ونتائج التحليل العاملي، كما نتحدث عن صدقية اؼبقياس وقدرتو التفسَتية. 

 منهجية وإجراءات الدراسة النهائية. 5-1

 مجتمع وعينة الدراسة. 5-1-1

زبائن اؼبؤسسة، هتدؼ الدراسة لقياس جودة اػبدمة لدى "بريد اعبزائر"، لذلك فاجملتمع اؼبستهدؼ ىو 
لكن شساعة النطاؽ اعبغرايف الذي تعمل فيو اؼبؤسسة وؿبدودية إمكانيات الباحث حتمت حصر الدراسة يف 

رية يعكس تنوع واليات الببلد جغرافيا وتنمويا. ؽبذا تشمل طيفا متنوعا من اؼبناطق اغبضعلى أف  ،منطقة ؿبدودة
، باإلضافة ، برج بوعريريج ومسيلةميلة: سطيف، جيجل، يى والياتمكاتب من عدة يف  االستبيافتقرر توزيع 

كما ىو   (conventional sample). عينة الدراسة ىي عينة اعًتاضية مبلئمة إُف القباضة الرئيسية لوالية قسنطينة
آراء ومواقف الزبائن. استخداـ عينة عشوائية يتطلب وجود سجل عبميع مفردات شائع يف الدراسات اليت تسرب 

 مع اإلحصائي، أي الزبائن، وىذا غَت متاح يف ىذه اغبالة.اجملت

 844من صاغبة )استمارة  690على يف ؾبموع الدراستُت األولية والنهائية يف ىذه الدراسة حصلنا 
يليب اغبد  557يف الدراسة النهائية عدد صاغبة. ال 133موزعة يف الدراسة األولية كانت منها  140منها ، (موزعة

لوب يف مثل ىذه الدراسات اليت تستخدـ التحليل العاملي وربليل االكبدار يف الدراسات االستقصائية، األدْف اؼبط
اػبطأ اؼبعياري، (. حجم العينة يسمح أيضا بتقليص 1998، 1)روسكو عشرة أضعاؼ عدد البنودطبسة إُف وىو 

 إذ أف ىذا األخَت دالة عكسية يف حجم العينة. 

 . أداة القياس5-1-2

بقياس اإلدراكات دوف التوقعات. وذلك لقلة تباين التوقعات، وؼبا يف حساب الفروؽ االستبياف يكتفي 
وال زبفى صعوبة ربديد مرجعية للتوقعات، فليس ؼبعظم اػبدمات . بُت التوقعات واإلداركات من إشكاليات

                                                                    
(: طرؽ البحث اإلداري، ترصبة إظباعيل بسيوٓف وعبد اهلل العزاز، جامعة اؼبلك سعود، مركز النشر العلمي واؼبطابع، الرياض، 0665جوف روسكو )1

ؿ آتقييم جودة اػبدمة اؼبقدمة للمستفيدين من قطاع الربيد األردٓف، رسالة ماجستَت، جامعة ، (5002ريضة )، نقبل عن : عصاـ عبد الغٍت ع25ص 
 .2البيت. ص. 
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الربيد ألىم اػبدمات اليت تقدمها:  "بريد اعبزائر" بسبب احتكار ليس للمؤسسة منافس يقارف بو، إذ الربيدية بديل
 واالت واغبساب الربيدي اعباري.العادي، اغب

: ال 4: فبتازة(، مع درجة اغبياد )7: سيئة جدا، 1من سبع درجات ) ايف كل البنود سلم نااستخدم
-1دي )أدري( يف وسط السلم. يف ترتيب العبلمات أماـ البند، استخدمت الطريقتُت بالتناوب: الًتتيب التصاع

لغاء التأثَت احملتمل ( يف االستمارة اليت تليها، وذلك إل1. .  . - 6 -7( يف استمارة والتنازِف )7. . .  -2
اختبار الفرؽ بُت متوسطي العبلمات ختبار وجود ىذا التأثَت من جهة أخرى. الطريقة ترتيب العبلمات من جهة و 

ال  -من األعلى إُف األدْف أو العكس  –يف الطريقتُت جاء غَت داؿ، ما يعٍت أف طريقة ترتيب عبلمات السلم 
دقة إختيار سلم سباعي جاء موازنة بُت ىدفُت اثنُت؛ تؤثر على متوسط العبلمات اليت يعطيها اؼبستجوبوف. 

عن طريق توفَت ؿ يدفع باذباه تطويل السلم للحصوؿ على أكرب قدر من اؼبعلومات، اؽبدؼ األو القياس والسهولة. 
كشف العبلقات بينها. تطويل السلم مهم أيضا فرصة للمتغَتات للتغاير داخل ؾباؿ واسع من أجل التمكن من  

لكمية: التحليل واليت تستخدـ يف األصل للمتغَتات ا -ألداء ـبتلف األدوات اإلحصائية اؼبستخدمة يف الدراسة 
العاملي، االرتباط، ربليل االكبدار وربليل التباين. اؽبدؼ الثآف يدفع باذباه معاكس، أي زبفيض عدد درجات 

 . االستبيافالسلم، لتسهيل مقروئية 

. لصياغة البنود، أختَتت الطريقة "فبتاز" :7إُف  جدا"، : "سيئ1درجات إجابة مباشرة من  منااستخد
عن طريق عبارات من النوع "مدى إلتزاـ أعواف اػبدمة يف عملهم". ىذه الطريقة أبعد عن اإلوباء األكثر حيادية، 

يف الطريقة اؼبعتادة يف سلم ليكرت، يطلب من  .والتأثَت على اؼبستجوب وأقرب إُف الوضوح واللغة العادية
زموف يف عملهم"، مع عبلمات عن اؼبستجوب ربديد درجة اؼبوافقة على عبارات إهبابية على النحو: "األعواف ملت

ىذه الصياغة اإلهبابية لعبارات البنود ىبشى أف تؤثر على . "موافق بشدة"إُف  "غَت موافق بشدةدرجة اؼبوافقة : "
. إدراج 1اإلجابة لصاٌف عبلمات أعلى، حبيث يشعر اؼبستجوب أنو يتم تشجيعو على إعطاء تقييم إهبايب للخدمة

تعطي سلبية فقد تبُت أف البنود اليت تصاغ صياغة ياغة يف االستبياف ال وبل اؼبشكلة، عدد من البنود سلبية الص
متوسطات ـبتلفة عن تلك اليت تصاغ إهبابيا، وسبيل إُف أف ترتبط دبكونات غَت اؼبكونات اليت ترتبط هبا البنود 

ي طريقة الصياغة عوضا أف تكوف اإلهبابية، وأف الصياغة اؼبزدوجة يبكن أف تولد مكونات "مفتعلة" سببها اغبقيق
إستجابوا ؽبذه اؼببلحظات وأعادوا صياغة البنود  (1991b)مكونات حقيقية للخدمة. باراسوراموف نفسو وزمبلؤه 

 .2السلبية صياغة إهبابية

                                                                    
 ىذا رغم أف الباحث ال يبلك على ذلك دليبل حسابيا أو دعما من أحباث أخرى، إال ما دلتو عليو التجربة العملية مع اؼبستجوبُت. 1

2
Buttle Francis (1996). Op. cit. 
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 االستبيانطريقة . 5-1-3

مع تقدٔف  ػبدمة.داخل مكاتب الربيد أثناء االنتظار، أو مباشرة بعد تلقي اعلى الزبائن  االستبيافوزع 
الًتكيز على أف اؼبقصود من الزبوف اإلدالء مع ، االستبيافغرض البحث وكيفية ملء يتم شرح ـبتصر ل االستبياف

برأيو يف ذبربتو مع خدمات مؤسسة الربيد ببل حصر يف مكتب ؿبدد، أو خدمة ؿبددة. ىذا اؼبعٌت مت التأكيد عليو 
 .طلب ذلكؼبن الفرنسية باللغة العربية و  الستبيافاوزع  .بيافلبلست يف الفقرة اإلبتدائية

 الحيز الزمني والجغرافي للدراسة. 5-1-4

يف ساعات عمل ـبتلفة؛  االستبيافوزع  .2012إُف ماي  2011دة من أكتوبر أجريت الدراسة يف اؼب
شهور لكي ال تكوف إستمر توزيع االستبياف عدة . رة مقبولة(استما 290استمارة مقبولة( ومساءا ) 386صباحا )

ًتات الشهر؛ فـبتلف  الدراسة يف فًتة أزمة عابرة مثل أزمات السيولة اليت عرفتها الربيد. كذلك مت االستبياف يف
أياـ العمل العادية وأياـ التدفق الكبَت على مكاتب الربيد مثل العيد شمل العينة أولو، ووسطو، وآخره؛ حبيث ت

حجم للباحث على ؾ األمن واؼبتقاعدين... فقد تأكد من دراسة سابقة وأياـ زبليص فئات اؼبوظفُت وأسبل
، أف النشاط يزيد يف أياـ التخليص الشهري لفئات اؼبوظفُت 2ثبلث سنوات متتاليةاستخدمت بيانات 1النشاط

 والطلبة واؼبتقاعدين.  

 : تاليةتب الايف اؼبك االستبيافوزع 

 العلمة، صاٌف باي وعُت وؼباف. :كبَتة يف دوائرثبلث مكاتب أخرى  و سطيف: القباضة الرئيسية  -
برج بوعريريج: القباضة الرئيسية باإلضافة لثبلث مكاتب كبَتة أخرى: مكتبُت دبدينة برج  -

 بوعريريج نبا "اؼبقرآف" و "إبن باديس" واؼبكتب الرئيسي بدائرة "رأس الواد".
 ة واؼبكتب الرئيسي دبدينة بوسعادة.مسيلة: القباضة الرئيسية ومكتب "حي النصر " دبدينة اؼبسيل -
ماي"  19"اؼبيلية" بدائرة "اؼبيلية" ومكتب " القباضة الرئيسية ومكتبُت آخرين؛ جيجل: -

 "بالطاىَت".
 ميلة: القباضة الرئيسية ومكتب "السناوة"ويقع دبدينة ميلة. -

ولة( بالقباضة الرئيسية استمارة مقب 20باإلضافة إُف ىذه اؼبكاتب، مت توزيع عدد ؿبدود من االستمارات )
استمارة مقبولة( من قبل طلبة ما بعد التدرج يف اؼبالية والنقود جبامعة  14، ووزع عدد من االستمارات )بقسنطينة

 مسيلة على زبائن خارج مكاتب الربيد على ذويهم من كبار السن واؼبتقاعدين. 

                                                                    
1
Bouabdallah Salah, (2004). Op. cit. 

 عدد العمليات على اغبساب الربيدي اعباري يف مكتب كبَت.2
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، حىت تتسٌت (bureaux plein exercice)ىي مكاتب تقدـ كل اػبدمات  االستبيافاؼبكاتب اليت مت فيها 
مقابلة زبائن ؼبختلف اػبدمات. ىذه اؼبكاتب ىي مكاتب كبَتة نسبيا. اؼبكاتب الصغَتة ال تبلئم دراستنا لكوهنا 

مناسبة  ظروؼ، كما أهنا ال توفر فيها ال تقدـ كل اػبدمات، وتوجد صعوبة لتجميع عدد كاؼ من الزبائن
يف اؼبكاتب الصغَتة يبكن أف ال وبقق  االستبيافإضافة إُف أف عد ومنصات للكتابة، من حيث توفر مقا ستبيافلبل

 . يف اؼبكاتب الصغَتة اغبيادية لدى اؼبستجوبُت نتيجة العبلقة اليت تتكوف عادة بُت السكاف وبُت القابض

ة، ومن يات متنوعة من حيث اػبصائص االقتصادية ومستوى التنميالنطاؽ اعبغرايف للدراسة يضم وال
حيث عدد السكاف. اؼبنطقة اعبغرافية لئلقليم تضم جزءا من اعبنوب واؽبضاب العليا والساحل. كما أهنا تضم 

 متوسطتُت نبا واليتُتوالية كربى ىي سطيف وواليتُت صغَتتُت من حيث عدد السكاف نبا ميلة وجيجل، و 
وبشكل خاص يف  1سة العبلقة بُت اؼبتغَتاتمسيلة وبرج بوعريريج. التنوع يف العينة مطلوب إحصائيا عند درا

ربليل االرتباط واالكبدار ونبا أداتاف أساسيتاف يف ىذا البحث. عدد اؼبستجوبُت من كل والية من الواليات 
 رية. كما يبينو اعبدوؿ التاِف.ضيتناسب مع عدد سكاهنا يف اؼبناطق اغب -عدا قسنطينة  –اػبمس 

 . توزيع المستجوبين على الواليات8-4جدول رقم 

 اجملموع النسبة إُف (*)رضعدد سكاف اغب النسب التكرار 

 33.65 527188 2.09. 215 سطيف 

 14.47 226625 .2..2 88 ميلة 

 15.78 247154 20.82 106 برج بوعريريج 

 12.29 192598 20.60 71 جيجل 

 23.81 372955 6..28 190 مسيلة 

 100.00 1566520 200 670  (**)اجملموع 

 .www.elmouradia.dzمصدر بيانات ىذا العمود: موقع رئاسة اعبمهورية   (*)
 ألف الباحث َف وبتسب ىنا االستمارات العشرين اليت وزعت بالقباضة الرئيسية لوالية قسنطينة. 690( اجملموع أقل من **)

 

 الدراسةالخصائص الديمغرافية لعينة . 5-1-5

ن اػبصائص الديبغرافية لزبائن مؤسسة بريد اعبزائر، أخذ نظرة عىو دؼ من دراسة خصائص العينة اؽب
للحصوؿ على سبثيل صحيح للفئات الديبغرافية للزبائن يف العينة مت . والتحقق من أف العينة تتضمن ـبتلف الفئات

                                                                    
 تظهر قياس االرتباط واالكبدار يتم عن طريق التباين اؼبشًتؾ، وتباين اؼبتغَتات كل على حدة، وىناؾ حاجة ألخذ عينات ؽبا قدر من التباين حىت1

   العبلقات بينها إف وجدت.
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لفة من يـو العمل، مع تغليب الفًتة الصباحية لكوهنا ازباذ احتياطات معينة، منها توزيع االستبياف يف فًتات ـبت
أطوؿ من حيث ساعات العمل يف مكاتب الربيد ما عدا القباضات الرئيسية. من ؾبموع بيانات الدراسة األولية 

. الباقي استمارات 290، وعدد االستمارات اؼبقبولة مساءا 386والنهائية، عدد االستمارات اؼبقبولة صباحا بلغ 
عن طريق اؼبقاببلت اليت أجراىا الطلبة مع كبار السن. عدد االستمارات اؼبقبولة ذات السلم التصاعدي ؿبصلة 

. عدد اؼبكاتب 365( 1إُف  7باؼبائة، وعدد االستمارات ذات السلم التنازِف )من  47، أي 325( 7إُف  1)من 
قسنطينة، ميلة، جيجل وبرج مكتبا، منها طبس قباضات رئيسية )سطيف،  17اليت وزع فيها االستبياف 

 بوعريريج(.

 ـبتلف يوما( موزعة على طبسة أشهر، يف 13مت سبديد فًتة توزيع االستبياف على مدة طويلة نسبيا )
يف  218وزعت يف الثلث الثآف، و 273وزعت يف الثلث األوؿ من الشهر،  مقبوال استبيانا 284فًتات الشهر؛ 

دمات الربيدية تتحدد بشكل أساسي بالطلب على خدميت السحب الثلث الثالث. كثافة الطلب على اػب
واالطبلع على اغبساب الربيدي اعباري، وىاتُت اػبدمتُت تشهداف طلبا كثيفا يف تواريخ معينة يف الشهر ىي 
تواريخ زبليص اؼبوظفُت وتواريخ زبليص الطلبة واؼبتقاعدين واليت تتكرر شهريا أو فصليا، باإلضافة إُف اؼبواسم 

. لو َف تؤخذ ىذه الفروؽ يف االعتبار لردبا غلب على البيانات فئة أو فئات دوف أخرى. فبا 1الدينية بشكل خاص
من ىذا  يظهر .من اؼبستجوبُتباؼبائة  80تقريبا كلوف يش نةس 35 فئات األقل منيؤكد غلبة ىاتُت الفئتُت أف 

. باؼبائة من إصباِف البيانات 58كل اؼبوظفوف حواِف ، حيث يشكل الطلبة تقريبا الربع، ويش(9-4) التاِفاعبدوؿ 
من اؼبشاركُت  باؼبائة  61(. أكثر من باؼبائة 57كانت من اعبنسُت، مع نسبة أكرب للذكور )  االستبيافاؼبشاركة يف 

يبكن إذف يبثلوف فئة كربى من زبائن اغبساب الربيدي اعباري.  هنمأل، وىذا كانوا من ذوي اؼبستوى اعبامعي
تركيبة الفئات اليت تًتدد على مكاتب الربيد، مع تتفق  دناهنسب اؼبوجودة يف اعبدوؿ أوؽ إُف حد كبَت بأف الالوث

يبلئم أكثر الشباف وذوي اؼبستوى الكتايب الذي  االستبيافىذه النسب تتأثر أيضا بطبيعة  .ؼبوظفُت والطلبةوأنبها ا
من أجل سبثيل فئة كبار السن قمنا بالتعاوف مع ؾبموعة من طلبة اؼباسًت من كلية العلـو االقتصادية  التعليمي.

ىذا بعد أف مت أوال  .ة ؼبعرفهم من كبار السنقابلعن طريق اؼب استبيافإلجراء جبامعة اؼبسيلة )زبصص مالية ونقود( 
شرح ئلتو كتدريب على مضمونو، وطلب منهم شرح االستبياف ؽبم من قبل الباحث وطلب منهم اإلجابة على أس

 .2استمارة صاغبة لكبار السن 14اإلجابة بأنفسهم. ظبحت ىذه الطريقة باغبصوؿ على سجل تو  االستبيافبنود 

                                                                    
1
Bouabdallah Salah, (2004). Op. cit. 

استمارة للطلبة اؼبشاركُت( َف تدرج يف بيانات الدراسة، وذلك إللتزاـ طريقة موحدة يف توزيع  21االستمارات اؼبعبأة من قبل الطلبة يف التدريب نفسو )2
السن. األمر نفسو طبق مع الطلبة الذين تعاونوا الختبار ثبات اؼبقياس ىي التوزيع داخل اؼبكتب الربيدي، ما عدا طبعا بالنسبة جملموعة كبار  االستبياف

  ، وىم أيضا طلبة ماسًت من ذات الكلية إختصاص تسويق وإسًتاتيجية. (test – retest reliability)بطريقة االختبار وإعادة االختبار
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 الخصائص الديمغرافية للعينة. 9-4جدول رقم 

 اتإصباِف البيان الدراسة النهائية الدراسة األولية 
 النسب التكرار النسب التكرار النسب التكرار

       اعبنس
 57.1 358 59.6 301 46.7 57 ذكور

 42.9 269 40.4 204 53.3 65 إناث

 100.0 627 100.0 505 100.0 122 اجملموع اعبزئي

 9.1 63 9.3 52 8.3 11 القيم اؼبفقودة

       فئات النشاط

 5.7 35 5.8 29 5.2 6 بدوف نشاط 

 24.7 152 20.8 104 41.7 48 طالب 

 58.3 359 61.5 308 44.3 51 موظف 

 2.6 16 2.2 11 4.3 5 أجَت يف القطاع اػباص 

 5.5 34 6.0 30 3.5 4 أعماؿ حرة ومهن 

 3.2 20 3.8 19 9. 1 متقاعد 

 100.0 616 100.0 501 100.0 115 اجملموع اعبزئي 

 10.7 74 10.1 56 13.5 18 القيم اؼبفقودة 

       الفئات العمرية

 31.2 196 30.0 152 36.1 44 25أقل من 

35--25 59 48.4 247 48.8 306 48.7 

45--36 11 9.0 69 13.6 80 12.7 

55--46 8 6.6 23 4.5 31 4.9 

65--56 0 0 9 1.8 9 1.4 

 1.0 6 1.2 6 0 0 65أكرب من 

 100.0 628 100.0 506 200.0 122 زئياعبموع اجمل

 9.0 62 9.2 51 8.3 11 القيم اؼبفقودة

       اؼبستوى الدراسي

 1.3 8 1.4 7 9. 1 بدوف مستوى

 1.0 6 6. 3 2.7 3 إبتدائي

 9.4 57 9.3 46 9.7 11 متوسط

 27.2 165 25.3 125 35.4 40 ثانوي

 52.2 317 54.3 268 43.4 49 جامعي

 8.9 54 9.1 45 8.0 9 ما بعد التدرج

 100.0 607 100.0 494 100.0 113 زئياعبموع اجمل

 12.0 83 11.3 63 15.0 20 القيم اؼبفقودة

       اؼبكتب اؼبستخدـ غالبا

 20.5 109 20.8 90 19.2 19 قروي

 79.5 423 79.2 343 80.8 80 ريضح

 100.0 532 100.0 433 100.0 99 زئياعبموع اجمل

 22.9 158 22.3 124 25.6 34 القيم اؼبفقودة

 100.0 690 100.0 557 100.0 ..2 حجم العينة
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كوف نسبة كبَتة من زبائن الربيد من ذوي اؼبستوى اعبامعي يشكل عامبل مشجعا للمؤسسة على 
تضمن أيضا سؤاال عن  االستبيافتصمن  دخاؿ خدمات جديدة.إاستخداـ التكنولوجيا لتحسُت خدماهتا أو 

اؼبكتب الذي يستخدمو اؼبستجوب عادة؛ ىل يوجد يف مدينة كبَتة )دائرة أو والية(، أـ يف بلدية أو قرية، وجاء 
على التواِف. ىذا يعطي نظرة على نسبة زبائن اؼبكاتب الكبَتة الذين باؼبائة  20 –باؼبائة  80 تقريبا  التصنيف

صيصا للحصوؿ على اػبدمة أو يف إطار أعماؿ أخرى. البند يهدؼ أيضا خ أخرى،ينتقلوف إليها من مناطق 
رية ضللمقارنة بُت مستوى اػبدمة يف اؼبكاتب من كبل النوعُت، وأيضا للتأكد من أف الزبائن من خارج اؼبناطق اغب

ى اػبدمات ، عن طريق سكاف ىذه اؼبناطق الذين يفضلوف اؼبدف الكبَتة للحصوؿ علاالستبيافالكبَتة فبثلوف يف 
كثرة ترددىم على لالربيدية إما لعدـ توفر السيولة أو عدـ توفر بعض اػبدمات يف اؼبكاتب الصغَتة، أو ببساطة 

 .اؼبدينة

 نتائج ثبات المقياس .5-2

قدرتو ، حيث يعترب اؼبقياس موثوقا حبسب  (reliability)ثبات اؼبقياس ىو اؼبؤشر األساسي على موثوقيتو
عدـ الثبات يعٍت وجود خلل يف جدية ذباوب  .1النتيجة مرة بعد مرة، ما َف يتغَت موضوع القياسذات  على إعطاء

. تعدد بنود اؼبقياس يساعد على هتاتعدد تأويبلأو  غموضهال أو يف فهمهم لعبارات اؼبقياس االستبيافاؼبشاركُت يف 
إذا  بَتا يف حالة اؼبقياس أحادي البند؛ تبليف ىذه العيوب وزبفيض متوسط اػبطأ العشوائي للقياس الذي يكوف ك

للة، يفًتض أف ظكاف مكوف "اػبطأ" يف النتيجة عائدا لعوامل عشوائية حبتة وليس لفهم خاطئ أو رغبات ذاتية م
يفضل اؼبقياس متعدد البنود على اؼبقياس تلغي األخطاء بعضها مفعوؿ بعض مع تكرار األسئلة واؼبستجوبُت. 

ىذا األخَت ال يسمح بالتمييز بُت الدرجات الدقيقة للموقف الذي يتم قياسو إال بعدد  األحادي البند أيضاألف
 .  2درجات السلم، ويف الوقت نفسو، قد يكوف اؼبقياس األحادي غَت كاؼ لئلحاطة جبوانب مفهـو معُت

 – test)راالختبار اؼبتكر وطريقة  ،طرؽ إختبار ثبات اؼبقياس متعددة، من أبرزىا معامل ألفا لكرونباخ

retest) ، النصفي التقسيم  طريقةو(split-half) يف ىذه الدراسة إستخدمنا الطريقتُت األوُف والثانية. الطريقة الثالثة .
تعتمد على تقسيم بنود اؼبقياس إُف نصفُت، ومن مث اؼبقارنة بُت نتائجهما، وىي طريقة ربمل عيبا أساسيا لعدـ 

 .كل نصف  ختيارانصف، ولتأثر اؼبؤشرات احملسوبة ب د كلو وجود معيار موضوعي الختيار بن

                                                                    
1
Zikmund et al., (2010). Op. cit., p. 306. 

2
Gliem Joseph A., Gliem Rosemary R., (2003). Op. cit. 
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 المتارر اإلختبار.   5-2-1

لنفس اؼبشاركُت يف نفس  االستبيافبإعادة توزيع   (test-retest reliability)اختبار الثبات بالتكراريتم 
ضد خطأ القياس. اؼبدة الفاصلة بُت  االستبيافاختبار استقرار نتائج ، واؽبدؼ ىو 1بعد فًتة زمنية مناسبة ظروؼال

بناءا على الذاكرة،  االستبيافالتوزيعُت يف ىذه الدراسة أربعة أسابيع، وىي كافية حبيث ال يقـو اؼبستجوب دبلء 
اغبالة اؼبدروسة. ثبات اؼبقياس يظهر فيها غَت تتقد طويلة فًتة ليست يف الوقت نفسو ، وىي وإمبا بناءا ؼبوقفو ورأيو

ط بُت نتائج التوزيعُت. اؼبقارنة بُت التوزيعُت سبت من خبلؿ االرتباط بُت اجملاميع ومن خبلؿ اؼبقارنة بُت باالرتبا
 اؼبتوسطُت.

 بين المجاميع االرتباط إختبار.5-2-1-1
على ؾبموعة من الطلبة )السنة األوُف ماسًت لمقياس اؼبقلص بيانا لاست 20إلجراء ىذا االختبار مت توزيع 

على نفس  االستبيافبعد أربعة أسابيع أعيد توزيع  .أظبائهم على االستمارات كتابةة وتسويق( مع  اسًتاتيجي
هبذا تكوف لدينا و اجملموعة مع تسجيل اإلسم مرة أخرى، مث مت حساب ؾبموع اإلجابات لكل مستجوب 

 الثآف. هم يف االستبيافاميعو الثآف يبثل عمود ؾب األوؿ، الطلبة يف االستبيافاألوؿ يبثل عمود ؾباميع عمودين، 

االرتباط بُت اجملاميع يف التوزيعُت. وجود ارتباط قوي يعرب عن  خدـ ىو اختباراالختبار األساسي اؼبست
ثبات يف ترتيب ؾبموع عبلمات الزبوف مقارنة مع زمبلئو؛ دبعٌت أف الزبائن الذين أعطوا العبلمات العالية يف اؼبرة 

أو عدـ  االستبياف األوُف ىم أنفسهم يف اؼبرة الثانية وكذلك األمر مع العبلمات اؼبتدنية. يف حالة عدـ فهم بنود
ومن مث يستبعد أف يوجد ارتباط داؿ  ،على ترتيبو -يف اؼبتوسط  -طالب الاعبدية يف اإلجابة يستبعد أف وبافظ 

 بُت عبلمات اؼبرة األوُف والثانية.

                √
   

    
                                                  

 5بمستوى معنوية  -نستدل ، وبالتاِف وقبوؿ الفرضية البديلة)عدـ وجود ارتباط( فض فرضية العدـ ر إذف يبكن 
 .وىو ما يؤكد ثبات المقياسعلى وجود ارتباط طردي بين مجاميع عالمات الطلبة في التوزيعين،  -بالمائة 

 ختبار المتوسطا  .5-2-1-2
اختبار اختبلؼ تقييم الزبائن بُت التوزيعُت، أي اختبار اختبلؼ اؼبتوسط. ثبات اؼبتوسط يؤكد ثبات  مت

)العينتُت غَت مستقلتُت(.  ىو اختبار ستيودنت لتساوي اؼبتوسط يف العينة اؼبكررة اؼبقياس. االختبار اؼبستخدـ

                                                                    
1
Zikmund et al., (2010). ibid. 
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كل مستجوب من  ؾباميع العبلمات اؼبعطاة بُت  (Di)الفروؽ الفرضية الصفرية ىي تساوي اؼبتوسطُت. مت حساب 
 صيغتا على أساس اختبار ثنائي.. الفرضيات وقاعدة القرار هامتوسطومن مث اختبار  ع األوؿ والثآفييف التوز 

  | ̅ (
 

1

²




n

mD Di
√ ⁄ )⁄ |                                 

، ومن (2.09)باؼبائة  5( جاءت أقل بكثَت من القيمة اغبرجة، دبستوى معنوية 0.394القيمة اؼبشاىدة لئلحصائية )
أي قبول أن متوسط الفروق ال مث ال يبكن رفض الفرضية الصفرية، بل نظرا للفرؽ بُت القيمتُت يبكن قبوؽبا، 

ستوى البعيدة عن م Pvalue. ىذا القرار يتأكد أيضا من يختلف عن الصفر، وىو ما يؤكد ثبات المقياس
متوسطي اؼبقياس )ؾبموع ؾباميع البنود اؼبكونة ىذه النتائج مع البدء بإظهار يظهر التاِف اعبدوؿ  اؼبعنوية ألفا.

للمقياس لكل مشارؾ مقسوما على عدد اؼبشاركُت(؛ ومن الواضح تقارب القيمتُت، وىذا مؤشر أوؿ على الثبات. 
 التباينُت أيضا متقاربُت. 

 إختبار المتوسط للعينة .11-4جدول رقم 

 التوزيع الثآف التوزيع األوؿ  

 80.05 79.15 اؼبتوسط

 105.63 101.61 التباين

 20 20 عدد اؼبشاىدات

 0 اؼبتوسط اؼبفًتض للفروؽ

 19 (n – 1) درجات اغبرية

tobs 0.394 

Pvalue (2-tailed) 0.698 

 t 2.093  القيمة اغبرجة الثنائية

 

 الداخلي نسجاممعامل ألفا لال.  5-2-2

دوف أف  -وىو اشًتاؾ بنوده  الداخلي للمقياسنسجاـ ينظر أللفا لكرونباخ على أنو مؤشر على اال
لقياس الثبات عن طريق االنسجاـ الطريقة األكثر استخداما ، وىي يف قياس مفهـو مشًتؾ -تكوف مكررة 

، أي أنو ينظر يف ن ؾبموع اؼبقياسيتبايقارف معامل ألفا لكرونباخ ؾبموع تباينات متغَتات اؼبقياس مع  .الداخلي
اإلجابات ال تعكس إال اػبطأ اؼبتغَتات مستقلة )إذا كانت نسبة التباين الكلي اؼبفسر بالعبلقة بُت اؼبتغَتات. 

 ىذه اغبالة يكوف تباين اجملموع مساويا جملموع ويف تغَتات،لن يكوف ىناؾ ارتباط بُت اؼب (واعبوانب اػبارجية
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 نفسو، أي اؼبوقف اؼبراد قياسو، فإف ءأما إذا كانت األسئلة تقيس الشيومن مث يكوف ألفا معدوما،  التباينات
 لواحد. قريبا من ا اؼبعاملاالرتباط بُت اؼبتغَتات يكوف كبَتا و 

 ألفا لمقياس الجودة الوظيفية. 5-2-2-1
باؼبائة(،  23.9استمارة غَت مكتملة ) 133، منها 557اؼبشاىدات الصاغبة يف الدراسة النهائية بلغ عدد 

باؼبائة(. اؼبقصود باالستمارات غَت اؼبكتملة، تلك  76.1) 424ما هبعل عدد االستمارات اؼبستخدمة غبساب ألفا 
يث بقيت عبلمة بند أو أكثر مفقودة. اليت َف هبب فيها اؼبستجوب على كل بنود مقياس اعبودة الوظيفية، حب

، 0.883. ىذه االرتباطات أعطت قيمة ألفا جيدة 0.367، دبتوسط  0.635و  0.196االرتباطات تًتاوح بُت 
، ما عدا بند قرب مكاتب الربيد 0.4. إرتباطات البنود باجملموع جيدة تفوؽ 1لنوناللي 0.7تفوؽ اغبد األدْف 

يعترب البند ضعيف االرتباط باؼبقياس ويسحب منو إذا جاء ارتباطو عادة . (0.386)الذي جاء ارتباطو أقل قليبل 
 . 3كحد أدْف  0.4والبعض يعتمد  0.2أو  0.3من  2باجملموع أقل

 الدراسة النهائية –االنسجام الداخلي لمقياس الجودة الوظيفية . 11-4جدول رقم 

 

 الدراسة األولية
n = 98 of  133, α = 0.784 

 الدراسة النهائية
n = 424 of 557, α = 0.883 

االرتباط اؼبصحح 
 للبند باجملموع

قيمة ألفا اؼبتوقعة يف 
 حالة حذؼ البند

االرتباط اؼبصحح 
 للبند باجملموع

قيمة ألفا اؼبتوقعة يف 
 حالة حذؼ البند

 882. 406. 781. 272. مواقيت العمل

 872. 606. 768. 441. إنضباط العاملُت

 878. 494. 768. 444. إستمرارية توفر اػبدمة يف اؼبكاتب

 883. 386. 791. 165. قرب مكاتب الربيد

 876. 541. 765. 465. مظهر العاملُت

 873. 591. 763. 485. ذبهيز قاعات االنتظار

 872. 611. 751. 607. تنظيم االنتظار

 870. 639. 758. 525. االستجابة

 877. 525. 770. 422. األمن داخل اؼبكاتب

 872. 619. 775. 362. سرعة اػبدمة )مدة االنتظار(

 873. 589. 785. 231. مظهر اؼبكاتب

 867. 704. 764. 477. التعاطف

 869. 665. 770. 417. اؼبساواة بُت الزبائن

                                                                    
1
Nunnally J.  C., (1978). Op. cit. 

2
Churchill, G. A., (1979). Op. cit. 

3
Gliem Joseph A. Gliem Rosemary R., (2003). Op. cit.  
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 ألفا لمقياس الجودة التقنية  .5-2-2-2
يف ىذا  يعرب عن جودة ناتج اػبدمة.ا من شبانية بنود بعد التنقية، مكون، الذي أصبح مقياس اعبودة التقنية

 اؼبعنونة" 4"ف يكوف اؼبستجوب قد خربىا أو ال، مت اعتبار العبلمة اؼبقياس، ونظرا لتعلقو خبدمات ؿبددة يبكن أ
استمارة مقبولة.  102ما يًتؾ ، 557من  455القيم اؼبفقودة هبذه الطريقة تصل إُف  مفقودة.كقيمة "ال أدري"  

االرتباط القوي بُت البنود أعطى قيمة عالية أللفا ذا . ى0.683، دبتوسط 0.831و  0.484االرتباطات تًتاوح بُت 
يظهر أيضا ارتباط كل بند التاِف اعبدوؿ ، تدؿ على انسجاـ داخلي عاؿ للمقياس. 0.945لكرونباخ، بلغت 

ألخرى(، ومرة أخرى ال قبد أي نشوز، فكل البنود مرتبطة بأكثر من اغبد األدْف  بالبنود األخرى )دبجموع البنود ا
قيم ألفا اؼبتوقعة يف حالة حذؼ أي بند تنخفض بنفس القدر تقريبا، فبا يدؿ على وبقدر متقارب مع البقية.  0.4

لفا عند حذفو بقدر ضئيل مسانبة البنود يف االنسجاـ الداخلي للمقياس، إال البند األخَت حيث يتوقع أف ترتفع أ
(. ىذه الزيادة يبكن أف تدفع للتفكَت يف جعل البند مع اعبودة الوظيفية، لكن ذلك سيقلص حبدة 0.004)ب 

عدد اؼبشاىدات اؼبستخدمة، نظرا إُف عدد القيم اؼبفقودة يف البند اؼبعٍت، حسابيا سينخفض عدد اؼبشاىدات 
 كبَتا من زبائن الربيد ليس ؽبم ذبربة مع الشبابيك اآللية.، وذلك ألف عددا  343إُف  424احملتسبة من 

اعبدوؿ يظهر أيضا أف مؤشرات ثبات اؼبقياس تتحسن مع زيادة حجم العينة؛ نسبة اؼبشاىدات احملتسبة، 
 إرتباطات البنود باجملموع، وقيمة ألفا.

 الدراسة النهائية –س الجودة التقنية االنسجام الداخلي لمقيا. 12-4جدول رقم 

 الدراسة األولية 
n = 23of 133, α = 0.909 

 الدراسة النهائية
n = 102of 557, α = 0.945 

االرتباط اؼبعدؿ 
 للبند باجملموع

ألفا اؼبتوقعة يف 
 حالةحذؼ البند

االرتباط اؼبعدؿ 
 للبند باجملموع

ألفا اؼبتوقعة يف 
حالةحذؼ 

 936. 822. 893. 777. الرسائل العاديةسرعة  البند

 936. 813. 890. 795. سبلمة الرسائل اؼبسجلة

 936. 820. 904. 625. سرعة الربيد السريع

 934. 851. 913. 520. سبلمة توصيل الطرود

 935. 840. 893. 754. سرعة الطرود

 935. 826. 891. 783. سرعة توصيل اغبواالت

 937. 810. 899. 685. اغبواالتاعبدارة يف توزيع 

 949. 623. 896. 729. جدارة الشبابيك اآللية
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 مقياس معالجة الشااوى.5-2-2-3
وعدالة اعبواب  ،جودة معاعبة الشكاوى مت سبثيلو بثبلثة بنود: سهولة تقدٔف الشكوى، سرعة اإلجابة

عما إذا كاف اؼبستجوب قد قاـ من قبل للتأكد من أف اإلجابة عن ذبربة حديثة نسبيا، خصص سؤاؿ اؼبقدـ. 
اؼبستجوبُت الذين أجابوا بالنفي وجهوا لًتؾ اإلجابة عن . شفهية أو مكتوبة يف السنتُت األخَتتُت بتقدٔف شكوى

بنود الشكوى وَف ربتسب إجاباهتم على بنود الشكوى إف أجابوا عنها. سلم اإلجابة أدرجت يف وسطو )العبلمة 
 بسبب ىذا الشرط كاف عدد اإلجابات اؼبقبولة قليبلال أذكر، وعدت قيمة مفقودة. /( ربت عنواف ال أدري4

 . 0.803و  0.766االرتباطات بُت البنود اؼبكونة للمقياس قوية، تًتاوح بُت (. 91نسبيا )

، تدؿ على انسجاـ جيد لبنود )0.918(ىذه االرتباطات القوية أعطت قيمة عالية أللفا لكرونباخ 
هنا تعرب عن مفهـو مشًتؾ. إرتباطات البنود باجملموع أيضا عالية وقيمة ألفا اؼبتوقعة تنخفض يف حالة اؼبقياس، وأ

 .حذؼ أي بند، ما يعٍت أف كل البنود منسجمة مع اؼبقياس

 
 الدراسة النهائية –معالجة الشااوىاالنسجام الداخلي لمقياس . 13-4جدول رقم 

  

  الدراسة األولية

 

 الدراسة النهائية
n = 43 of 133 ;  α = 0.922 n = 91 of 557 ; α = 0.918 

االرتباط اؼبصحح 
 للبند باجملموع

قيمة ألفا اؼبتوقعة 
 يف حالة حذؼ

 البند

االرتباط اؼبصحح 
 للبند باجملموع

قيمة ألفا اؼبتوقعة يف 
 البند حالة حذؼ

 867. 852. 862. 737. سهولة تقدٔف الشكوى

 891. 824. 865. 733. سرعة معاعبة الشكوى

 888. 827. 756. 850. عدالة اعبواب اؼبقدـ

 

عدد اؼبشاىدات اؼبعتمدة قليل نسبيا، وذلك لقلة نسبة اؼبشاركُت الذين كانت ؽبم ذبربة حقيقية مع الشكاوى. 
 ىذا هبعل ضم بعد معاعبة الشكاوى إُف أبعاد جودة اػبدمة يتطلب استخداـ عينات كبَتة.  

 التحليل العاملينتائج   .5-3

نقـو فيما يلي باػبطوة و قياس النهائي بأبعاده الثبلث، بطرؽ ـبتلفة ثبات اؼبإذف  البيانات النهائية بينت
 .أي صدقيتو التقاربية والتمايزية، 1البلزمة الختبار ىيكلية اؼبقياس، اليت مت تكوينها عرب عملية التنقية

                                                                    
1
Churchill Jr., G. A., (1979). Op. cit. 
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 .  طريقة التحليل5-3-1

مصفوفة التحقق من صبلحية مصفوفة االرتباطات للتحليل العاملي عن طريق تفحص يف البداية قمنا ب
، وتفحص االكبرافات اؼبعيارية للتحقق من عدـ وجود قيم 0.5االرتباطات واحتوائها على ارتباطات قوية تفوؽ 
 Bartlett’s test of) واختبار بارتلت  (Kaizer-Meyer-Oklin)شاردة، ومن مث التحقق من خبلؿ إحصائية

sphericity). 

اؼبقارنة مع نتائج  -2التحليل بطريقة اؼبكونات األساسية،  -1تضمن التحليل العاملي عدة مراحل:
باستخداـ  X²implied، باستخراج قيمة 1(PCFA)إجراء دراسة تأكيدية جزئية  -3التحليل بطريقة احملاور األساسية، 

 .(Fit indices)التحليل بطريقة اؼبعقولية العظمى ومن مث حساب مؤشرات التوافق 

نطبلقا من مصفوفة االرتباطات. اطريقة اؼبكونات األساسية ب التحليل العاملييف اػبطوة األوُف، أجرينا 
 اؼبستقلة اؼبكوناتتلخيص عدد كبَت من اؼبتغَتات )البنود( يف عدد قليل من تسمح بطريقة اؼبكونات األساسية 

ىذه الطريقة أحيانا بأهنا هتوف من االرتباط توصف  .بينهامن خبلؿ ربديد ؾبموعات من اؼبتغَتات اؼبنسجمة فيما 
لوضوح التفسَت للحلوؿ اليت تعطيها خاصة  2،3لكنها تظل الطريقة الشائعة يف الدراسات اؼبماثلة بُت اؼبكونات، 

ل يهسلت (Varimax)العمودي بطريقة التدوير منا استخد. ( الشائعة أيضا(Varimaxبعد التدوير بالطريقة العمودية 
األبعاد يف مضامينها مستقلة إُف حد بعيد، فاعبودة الوظيفية تتعلق باػبدمة وذلك الفًتاضنا أف مقروئية النتائج 

اؼبدركة من حيث الكيف بينما اعبودة التقنية تتعلق باؼباذا، وجودة معاعبة الشكاوى تتعلق دبوضوع ؿبدد مستقل 
يسمح للمسَت بالعمل حبسب إمكانياتو  مهم،ىو ىدؼ  اغبصوؿ على مكونات مستقلةعن اؼبكونُت األولُت. 

وأولوياتو دوف اغباجة لتحسُت كل األبعاد دفعة واحدة. إرتباط األبعاد فيما بينها ال يؤدي الغرض كامبل من 
التحليل العاملي، ألف ربسُت البعد اؼبستخرج هبذه الطريقة ال يبكن دبعزؿ عن األبعاد األخرى، علما أف 

 Oblimin)التدوير غَت العمودي . 4مل على كل اعببهات يف الوقت نفسوصعب عليها العاؼبؤسسات قد ي

rotation) أحيانا 5ينصح بو يف حالة االعتقاد بارتباط األبعاد فيما بينها، فهو يأخذ بعُت االعتبار ىذا االرتباط .
تتم اؼبقارنة بُت كل من الطريقتُت فإذا جاءت البنود يف الطريقتُت مرتبطة باألبعاد نفسها فضلت طريقة التدوير 

 العمودي لسهولتها. 

                                                                    
1
Gignac, Gilles E., (2009). Partial Confirmatory Factor Analysis: Described and illustrated on the NEO-PI-R. 

Journal of Personality Assessment, 19(1). 40-47. 
2
Roussel Patrice et Wacheux Frédéric (2003). Op. cit 

3
Parasuraman et al., (2005). Op. cit. 

4
Sheetal B. Sachdev, Harch V. Verma, (2004). Relative Importance of Service Quality Dimensions, a 

Multisectoral Study, Journal of Service Research, 4(1). p. 93. India. 
5
Nunnally, Jum C. and Bernstein Ira H., (1994). Op. cit.  
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من أجل االستفادة إُف أكرب قدر من  (pairwise deletion) الثنائيعوعبت باغبذؼ  القيم اؼبفقودة
البيانات حبدة يقلص   (listwise deletion)اؼبنقوصة ذؼ الكلي للمشاىداتالبيانات اجملمعة. استخداـ طريقة اغب

جدا، بندا قليل  24اؼبستخدمة يف التحليل، إذ عدد االستمارات اليت ليس فيها أي قيمة مفقودة من بُت اؿ 
اغبذؼ استخداـ طريقة . اؼبقياس يف كل بنودوذلك  ،كقيمة مفقودة)ال أدري(   4العبلمة  نااعتبار خاصة أننا 

اؼبتغَتات اليت أدخلت . 1كقيمة مفقودة  4، فبكن فقط إذا َف تعترب القيمة (listwise deletion)الكلي، أي بالقائمة 
بندا(، اعبودة التقنية  13وىي: اعبودة الوظيفية ) بعد التنقية،يف التحليل العاملي ىي بنود اؼبقاييس الفرعية الثبلث 

( اؼبستبقاة حدد تبعا SPSSعدد األبعاد )العوامل حسب مصطلح  بنود(. 3بنود( وجودة معاعبة الشكاوى ) 8)
  .1ؼبعيار اعبذر الكامن أكرب من 

  .  نتائج التحليل العاملي5-3-2

، وىي دالة كلها تقريبا 0.8يتعدى عدد منها  ،قوية وفة االرتباطات بُت بنود اؼبقياساالرتباطات يف مصف
ىذه االرتباطات القوية يؤكد وجود مكونات كامنة تستخرج بالتحليل . وجود باؼبائة 1عند مستوى معنوية 

، وىي بالتاِف متقاربة، ال توحي بوجود متغَتات شديدة االنتشار  2و  1.7تًتاوح بُت  ةالعاملي. االكبرافات اؼبعياري
عاملي ألف ؾباؿ قد هتيمن على اغبل. من جهة أخرى، البيانات ال تتضمن قيما شاردة تؤثر على نتائج التحليل ال

 (.7إُف  1التغَت ؿبدود للمتغَتات )من 

، تدؿ على نسبة كبَتة للتباين اؼبشًتؾ إُف (0.7 <0.852)عالية  KMO، جاءت إحصائية من جهة أخرى
التباين الكلي، أي نسبة كبَتة للتباين الذي يبكن أف يفسر دبتغَتات كامنة، ما يعٍت أف التحليل العاملي مناسب 

(، يقود إُف رفض فرضيتو الصفرية p< 0.001ؼبصفوفة االرتباطات جاء داال ) اختبار بارتليتراسة. لبيانات الد
 صبلحية اؼبصفوفة للتحليل العاملي. على وىذا مؤشر آخر  )اؼبتغَتات غَت مرتبطة( 

اعبذر الكامن أكرب من واحد، وقد وافق معيار اكبدار ، أي ربديد عدد األبعاد مت بناءا على معيار كيزر
تتقارب  فيمانعطاؼ خط االكبدار عند اؼبكوف الرابع؛ ا. التمثيل البيآف للجذور الكامنة يظهر خط اعبذر الكامن

التاِف واعبدوؿ الرسم  ببل أي انعطاؼ آخر يربر سبييز بعضها عن بعض.، 1ل من عند مستوى أق، بعدهقيم ال
 يربر االقتصار عليها يف اغبل.فبا ، تفسَتية هتاقدر من حيث ؤلبعاد الثبلثة األوُف ىذا التفوؽ ل افيبين

                                                                    
باؼبئة( والتشبع أكرب بكثَت للبنود باغبل،  33لف يتضمن عدد أكرب من األبعاد )طبسة أبعاد(، وتفسر بالتاِف نسبة أكرب من التباين اإلصباِف )يف ىذه اغبالة كبصل على حل ـبت 1

الك أخرى يصعب تربيرىا ولكنها جديرة (. توجد مس46لكن تفسَت األبعاد اػبمسة أقل وضوحا بكثَت بل يصعب تربيره، كما أف عدد اؼبشاىدات اؼبعتربة يف ىذه اغبالة أقل بكثَت )
حص اؼبتعمق ىو تعويض القيم بالتفحص والبحث، وىي التحليل العاملي بدوف بنود معاعبة الشكاوى، ألهنا مصدر العدد األكرب من القيم اؼبفقودة، ومسلك آخر جدير بالتف

عبودة الوظيفية واعبودة التقنية إُف أبعاد فرعية. اغبل الذي فضلنا تبنيو يف ىذا التقرير ىو اغبل األكثر اؼبفقودة باؼبتوسط. يبكن أيضا النظر يف ىيكل متعدد اؼبستويات تتفرع فيو ا
أنو كلما فمن اؼبعروؼ  .فيما بعد بالدراسة التأكيدي عنو سباسكا من حيث تفسَت مكوناتو ومن حيث سبايزىا عن باقي اؼبكونات خارج اغبل يف القدرة التفسَتية، وأيضا األيسر للدفاع

َف تفرض حبل ؿبددا وَف تعق انقساـ  االستبيافزاد تعقيد النموذج قلت مبلءمتو. اؼببلحظة اؼبهمة اليت تصدر من النظرة األولية إُف ـبتلف تلك اؼبسالك ىو أف طريقة عرض بنود 
  لتكوين بعد رابع متعلق بالوصوؿ إُف اػبدمة واستمراريتها. اعبودة الوظيفية أو التقنية مثبل، كما َف تعق اندماج بعض بنود اعبودة التقنية مع الوظيفية
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، يقودان إذن إلى نفس الحل وىو استخدام ثالث ماونات ،ر الاامنةذو وخط الج كيزر المعيارين
 .نظريتنا عن عدد الماونات في ىيالية جودة الخدمة البريدية ما يؤكد وىو

 

 خط الجذور الاامنة للماونات يدعم اعتماد ىيالية ثالثية األبعاد في البريد..3-4 رسم توضيحي

 

 ماونات قبل وبعد التدوير. التباين المفسر بال14-4جدول رقم 

 اؼبكونات 

 اؼبكونات األساسية بعد التدوير اؼبكونات األساسية قبل التدوير اعبذور الكامنة

 التجميعي% التباين  % اجملموع التجميعي% التباين  % اجملموع التجميعي% التباين  % اجملموع

1 9.712 40.467 40.467 9.712 40.467 40.467 5.338 22.243 22.243 

2 2.107 8.779 49.246 2.107 8.779 49.246 4.883 20.347 42.590 

3 1.664 6.935 56.181 1.664 6.935 56.181 3.262 13.591 56.181 

4 .983 4.097 60.278       

… … … …       

24 .069 .290 100.000       

 

اعبدوؿ أعبله يبُت أف التدوير يسمح بإعادة موازنة القدرة التفسَتية لؤلبعاد بعد أف كاف اغبل يهيمن عليو 
، فبا يعٍت أف 0.4اؼبكوف األوؿ. يف اعبدوؿ اؼبواِف عرضنا اؼبشًتكات واألوزاف، واؼببلحظ أف اؼبشًتكات أكرب من 

: مواقيت العمل، قرب مكاتب F4و  T8 ،F1ثبلث بنود:  البنود فبثلة جيدا باؼبكونات األساسية الثبلث، ما عدا
بالنسبة  0.3وبأقل من  T8بالنسبة ؿ  0.3الربيد، واستمرارية الشبابيك اآللية. ىذه البنود جاءت مفسرة بأقل من 

للبندين اآلخرين. ىذه البنود تعرب أكثر عن استمرارية اػبدمة أو ما يطلق عليو "االعتمادية"، وىو جانب مهم من 
يتضح أنو يتكوف من بنيات بسيطة، حيث يرتبط البند  نفسوبالنظر إُف جدوؿ اػبدمة لكنو َف يربز كبعد مستقل. 
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بأكثر من بعد،  0.4( حيث ارتبط البندين بأكثر من F11و  F9ُت مركبتُت )ببعد واحد، ما عدا حالتُت لبنيت
 أي من اؼبكونات الثبلث.ب قوياظهرا ارتباطا َف ي( F4و  F1وبندين )

 الدراسة النهائية –.جدول التحميل بعد التدوير 15-4جدول رقم 

  (*)اؼبكونات اؼبشًتكات البنود رمز البند

1 2 3 

F1 0.268 0.346 0.291 0.276 مواقيت العمل 

F2 0.668  0.526 إلتزاـ العاملُت  

F3 0.525 0.298 0.322 0.467 إستمرارية توفر اػبدمة يف اؼبكاتب 

F4 0.281 0.3 0.206 قرب مكاتب الربيد  

F5 0.593 0.306 0.446 مظهر العاملُت  

F6 0.652  0.486 ذبهيز قاعات االنتظار  

F7 0.721  0.553 تنظيم االنتظار  

F8 0.66  0.537 االستجابة  

F9 0.471 0.415 0.404 األمن داخل اؼبكاتب  

F10 )0.376 0.613  0.528 سرعة اػبدمة )مدة االنتظار 

F11 0.523 0.401 0.468 مظهر اؼبكاتب  

F12 0.25 0.673 0.299 0.605 التعاطف 

F13  0.715 0.251 0.595 الزبائناؼبساواة بُت  

T1 0.266 0.723 0.632 سرعة الرسائل العادية  

T2 0.785 0.683 سبلمة الرسائل اؼبسجلة   

T3 0.801 0.684 سرعة الربيد السريع   

T4 0.253 0.777 0.698 سبلمة توصيل الطرود  

T5 0.298 0.796 0.724 سرعة الطرود  

T6 0.682 0.56 سرعة توصيل اغبواالت   

T7 0.291 0.716 0.599 اعبدارة يف توزيع اغبواالت  

T8 0.491 0.328 اعتمادية الشبابيك اآللية   

C1 0.878   0.839 سهولة تقدٔف الشكوى 

C2 0.862   0.824 سرعة معاعبة الشكوى 

C3 0.864   0.814 عدالة اعبواب اؼبقدـ 

 القراءة.حذفت لتسهيل  0.25قيم التحميل األقل من (*)
 

يف اػبطوة الثانية، عملنا على اؼبزيد من التحقق من ىيكلية جودة اػبدمة الربيدية، باستخداـ التحليل العاملي 
بطريقة احملاور األساسية. ذلك أف طريقة اؼبكونات األساسية تنتقد أحيانا بأهنا تضخم التباين اؼبشًتؾ واألوزاف. 

إنطبلقا من ذات مصفوفة االرتباطات  (principal axes factoring)اسية قمنا إذف بالتحليل بطريقة احملاور األس
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جاءت مطابقة تقريبا  (Varimax)اؼبستخدمة للتحليل بطريقة اؼبكونات األساسية. النتيجة بعد التدوير العمودي 
لنتيجة التحليل بطريقة اؼبكونات األساسية. فيما عدا القدرة التفسَتية للمكونات اؼبستخرجة، واليت جاءت أقل 

، وىو أمر متوقع، جاء اغبل مطابقا من حيث عدد اؼبكونات (%56 > %51)منها يف طريقة اؼبكونات األساسية 
 .(12)أنظر اؼبلحق بكل مكوف )ثبلث مكونات( ومن حيث البنود اؼبرتبطة 

التحليل  . ما يبيزالختبار اؽبيكلية ثبلثية األبعاد (PCFA)يف اػبطوة الثالثة أجرينا ربليل عاملي تأكيدي جزئي 
كما أف البنود ربمل على أي من   األوؿ، كيدي، أف عدد العوامل غَت مقيد يفالتأالعاملي االستكشايف عن 

مل ؿبدد مسبقا، وىناؾ قيود على ربميل ا، عدد العو CFAاؼبكونات اؼبستخرجة. يف التحليل العاملي التأكيدي 
البنود. عندما يكوف عدد األبعاد ؿبددا مسبقا، ولكن ربميل البنود عليها غَت معروؼ مسبقا يكوف التحليل 

، فهو (CFA)لتحليل العاملي التأكيدي اعبزئي أنو يبهد للتحليل العاملي التأكيدي فائدة ا .1العاملي تأكيديا جزئيا
، فإذا ثبتت اؽبيكلية فيو كاف ذلك مشجعا على إجراء الدراسة التأكيدية، ألف احتماؿ 2مرحلة بُت نوعي التحليل

3التوصل إُف نتيجة إهبابية يكوف أكرب. قدـ جينياؾ
اؼببلءمة اؼبطلقة والنسبية  ىذه الطريقة وكيفية حساب مؤشرات 

، وىي الطريقة اليت نستخدمها ىنا مع بيانات AMOSو  LISRELبدوف اغباجة الستخداـ الربؾبيات اؼبعتادة مثل 
دراستنا. ، كاختبار للهيكلية ثبلثية األبعاد اليت توصلنا إليها. الختبار عدد يف مقالة ألف احتماؿ تأكيدىا  

 :SPSSب اػبطوات التالية يف حسب الطريقة اليت يشرحها. حس
 4إختيار التحليل بطريقة اؼبعقولية العظمى (Maximum Likelihood)  مع ربديد عدد العوامل اؼبستخرجة

 عوامل،  3ب 

  إظهارX²Null  للنموذج الصفري، يف جدوؿ«KMO and Bartlett’s Test of Sphericity »  

  إظهار مصفوفة االرتباطات اؼبتبقية« Reproduced » 
 مؤشرات اؼبواءمة اليت يقًتحها جينياؾ نوعاف، 

 5أوال اؼبؤشرات اؼبطلقة (Absolut close-fit indexes) 6، وىي جذر متوسط مربع خطأ التقريب
RMSEA)  ،

 . مت حساب اؼبؤشر األوؿ حسب الصيغة التالية،( SRMR) 1و اعبذر اؼبمعَت ؼبتوسط اؼبتبقيات

                                                                    
1
Gignac Gilles E., (2009). Op. cit. 

. يف الفرؽ بُت التحليل العاملي االستكشايف عن التاكيدي، أف عدد العوامل غَت مقيد فيو كما أف البنود ربمل على أي من اؼبكونات اؼبستخرجة 2
عدد العوامل ؿبدد مسبقا، وىناؾ قيود على ربميل البنود. عندما يكوف عدد األبعاد ؿبددا مسبقا، ولكن ربميل البنود ، CFAالتحليل العاملي التأكيدي 

      عليها غَت معروؼ مسبقا يكوف التحليل العاملي تأكيديا جزئيا.
3
Gignac Gilles E., (2009). Ibid.  

، استخدمنا (Gignac, 2009)وتبعا لطريقة  Nضا ىيكلية ثبلثية األبعاد. لكي كبدد التحليل االستكشايف بطريقة اؼبعقولية العظمى يعطي أي 4
 . ' كقيمة مفقودة1اإللغاء بالقائمة  للمشاىدات غَت اؼبكتملة وتطلب ذلك أف ال نتخذ '

  تسمي مطلقة ألهنا ال تستخدـ مبوذجا بديبل كأساس للمقارنة. 5
6
 RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation, Browne, M. W., & Cudek, R. (1993). Alternative ways 

of assessing model fit. In: Gignac, G., (2009). Op. cit.  
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      √
                   

              
 

 Goodness of Fit »من جدوؿ اختبار اؼبواءمة  dfImpliedودرجة حريتو  X²impliedغبساب ىذا اؼبؤشر استخرجنا قيمة  

Test »،  يف ـبرجاتSPSS . قيمةN  .)ىي حجم العينة )السحب بالقائمة 

اليت  (Reproduced) استخدمنا مصفوفة االرتباطات اؼبتبقية، ( SRMR)تبقيات غبساب اعبذر اؼبمعَت ؼبتوسط اؼب
)النصف السفلي أو العلوي للمصفوفة ألال يكوف ىناؾ  Rij، حيث ربعنا اؼبتبقيات SPSSأظهرناىا يف ـبرجات 

    تكرار( وقسمنا ؾبموع اؼبربعات على عددىا 
 ، مث جذرنا النتيجة.  (k = 24)مضافا إليو عدد اؼبتغَتات  

     √
∑    

  
     

  
   

 

يستدؿ من ىذين اؼبؤشرين على مبلءمة أفضل بقدر ما يكوناف أصغر، وتعترب اؼببلءمة مقبولة إذا جاءت قيم 
 ( ربقق ىذا اؼبعيار دالة0.06388و   0.0748. القيم اليت توصلنا إليها )0.06أو  0.08اؼبؤشرين قريبة أو أقل من 

 على مطابقة مقبولة للنموذج.

 3احملسوبة ىي 2اؼبؤشرات النسبية  (NFI, Bentler & Bonnett, 1980 ; TLI, Tucker and Lewis, 1973, CFI, 

Bentler, 1990)  

    
  

       
       

  
    

  
 
 

     

  
    

      
⁄  

  
       

         
⁄

(
  

    
      

⁄ )  

       
  

                 

  
           

  

 

 .  KMO من جدوؿ اختبار SPSSتستخرج من ـبرجات  dfNullو  X²Nullقيمة: 

                                                                                                                                                                                                                   
1
SRMR: Standardized Root Mean Residual, Bentler, P. M. (1995). EQS structural equations program manual. In: 

Gignac, G., (2009). Ibid. 
باط بُت تسمى نسبية ألهنا تقارف النموذج اؼبخترب مع النموذج "الصفري" أو "األساسي" أو أيضا مبوذج "االستقبلؿ"، أي الذي يفًتض عدـ وجود ارت 2

  اؼبتغَتات، وبالتاِف عدـ وجود عوامل. قيمة ىذه اؼبؤشرات تًتاوح تقريبا بُت صفر وواحد، اؼبؤشرات اؼبمعَتة ال زبرج عن ىذا اجملاؿ.
3
Incremental indexes, NIB: Normed Fit Index; TLI: Tucker and Lewis Index; CFI: Comparative Fit Index. See: 

Gignac, G., (2009). Ibid. 
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. 0.950اقًتبت أو فاقت تدؿ ىذه اؼبؤشرات النسبية على مبلءمة أفضل بقدر ما تكوف أكرب، وتعترب مقبولة إذا 
 القيم اليت توصلنا إليها )أنظر القيم أسفلو( ليست بعيدة عن ىذا اغبد.

 
     

                     
        

                        

              
             

           
           

               

، لكن عند اعتبار كل اؼبؤشرات، وىو SRMRو  RMSEAالنموذج إذف وبقق اؼببلءمة بالنظر إُف اؼبؤشرات اؼبطلقة 
وىو  0.9تساوي تقريبا  CFIاؼبطلوب، قبد قيم اؼبؤشرات النسبية قريبة لكنها ال تزاؿ حباجة إُف ربسُت. قيمة 

ا يؤثر على مؤشرات اؼبواءمة صغر العينة وكثرة البنود يف اؼبعيار الذي كاف يستخدـ من قبل مع اؼبؤشرات النسبية. فب
البعد الواحد. كثرة بنود االستبياف تؤثر بطريقة غَت مباشرة على حجم العينة من خبلؿ كثرة القيم اؼبفقودة )يف 

زئي (. الغرض من التحليل العاملي التأكيدي اعبlistwise deletionحالة استخداـ السحب الكلي للقيم اؼبفقودة 
(PCFA)  ليس تأكيد مبوذج مهما كانت نتائج مؤشرات اؼببلءمة، وإمبا استخراج معطيات إضافية عن فرصة دراسة

ببيانات جديدية يف أف تؤكد النموذج. يبكن القوؿ أف النتائج احملققة تشجع على االستمرار يف  (CFA)تأكيدية 
 ديدة. تنقيح اؼبقياس وتأكيده من خبلؿ دراسة تأكيدية ببيانات ج

 صدقية المقياس. 6
، تشمل الثباتاؼبعٌت هبذا ىي اؼبقياس على قياس اؼبفهـو اؼبستهدؼ، و ة لواسع ىي قدر صدقية باؼبعٌت اال

تتفرع إُف عدة أنواع، والتحقق منها باؼبعٌت الضيق الصدقية لصدقية الداخلية. ايو يف ىذه اغبالة يطلق علالذي 
أوؿ أنواع الصدقية اليت يتم . عددية تعلق فقط حبساب مؤشراتتال  األهنمن التحقق من الثبات أكثر صعوبة 

 التحقق منها الصدقية الظاىرية وصدقية احملتوى.

 الظاىرية وصدقية المحتوىصدقية ال. 6-1

دى دبصدقية احملتوى ، وتتعلق تتعلق الصدقية الظاىرية بتمييز اؼبفهـو اؼبراد قياسو عن اؼبفاىيم اجملاورة
اؼبفهـو يتعلق األمر يف ىذا البحث دبفهـو اعبودة اؼبدركة من قبل الزبوف، و  .1نود باؼبفهـو اؼبراد قياسوإحاطة الب

ربديد اذباه العبلقة اغبدود بُت اؼبفهومُت و حوؿ ، حيث ال يزاؿ اعبدؿ الرضااألكثر إلتصاقا بو يف األدبيات ىو 

                                                                    
1
 Sylvain Sauvé, (2005). Op. cit.   
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ىو أف اعبودة اؼبدركة و الرأي الغالب ه الدراسة اعتمدنا يف ىذ يجة للجودة اؼبدركة أـ العكس؟ىل الرضا نت؛ بينهما
تتعلق دبدى ربقق صفات معينة يف اػبدمة بينما يتعلق الرضا باؼبقارنة بُت ما تلقاه الزبوف من خدمة وما أنفق 

متعلق عليها من ماؿ ووقت أوما كاف يتوقعو. أما الوالء فهو مفهـو ثالث واضح سبيزه عن اؼبفهومُت السابقُت ألنو 
 >عبودة اؼبدركة =االثبلث ىي كالتاِف:  بالنوايا السلوكية ذباه مقدـ اػبدمة. لذلك نعترب أف العبلقة بُت اؼبفاىيم

 الوالء. >الرضا =

يتم عرب تقييم ذايت النتماء كل بند فعليا إُف اؼبفهـو وصدقية احملتوى اغبكم على الصدقية الظاىرية 
، وىو ما اخًتناه يف ىذه 1آراء اػبرباءاألدبيات و  نفسو مع االستفادة مناؼبقاس، ويتم ذلك من قبل الباحث 

. يف مطلع الفصل شرحنا الدراسة الكيفية اليت سبت من أجل نقاشالأحيانا ؾبموعات الدراسة، كما تستخدـ 
عدد ستفادة من ربديد أبعاد جودة اػبدمة اؼبدركة يف "بريد اعبزائر" وصياغة بنود لقياسها. يف ىذه اؼبرحلة سبت اال
إال أف صدقية ، من اؼبقاالت والرسائل اعبامعية اليت استخدمت مقاييس ـبتلفة لقياس اعبودة اؼبدركة للخدمة

احملتوى للمقياس اؼبستخدـ يف ىذه الدراسة تأيت بالدرجة األوُف من موافقة مهنيي القطاع، من مدراء والئيُت 
مع عدد من اإلطارات  االستبيافحيث نوقش  ،ة الطويلة يف اؼبيدافوقابضي بريد )رؤساء مكاتب الربيد( ذوي اػبرب 

سنة يف الربيد، صبيعهم شغلوا مناصب يف مواقع متعددة من  35سنة إُف أكثر من  20من ذوي خربة تتجاوز 
 ، وىو ما مت يف الدراسة الكيفية.اؼبؤسسة، إبتداءا من مكاتب الربيد إُف اإلدارة العليا للمؤسسة

 ة التقاربيةالصدقي. 6-2

ما يؤكد الصدقية التقاربية للمقياس ىو اشًتاؾ بنود كل مقياس فرعي دبكوف واحد، أي ارتباطها بنفس 
وضعيفة إذا كانت أقل من  0.74يقًتح كومري أف درجة التحميل للبنود يف البعد تكوف فبتازة إذا فاقت البعد. 

دبكوف واحد ىو اؼبكوف  0.4لتقنية ارتبطت بأكثر من . جدوؿ التحميل بعد التدوير يبُت أف بنود اعبودة ا0.42
األوؿ. بنود جودة معاعبة الشكاوى الثبلث ارتبطت ىي أيضا دبكوف واحد ىو اؼبكوف الثالث، وذلك بارتباط 

. بنود اعبودة الوظيفية ارتبطت دبكوف واحد ىو اؼبكوف الثآف، ما عدا بندين )من ثبلثة عشر بند( 0.8قوي يفوؽ 
عموما إذن يمان اعتبار ببعده.  0.4، جاء ارتباطو أقل من F4، ارتبطا أكثر بالبعد األوؿ، و F1و F3نبا 

 الصدقية التقاربية محققة في كل من األبعاد الثالث إلى حد كبير.

 الصدقية التمايزية.6-3

نطبق تقريبا سباما أف مضامُت األبعاد أيضا تبعد أف ظهر تطابق عدد األبعاد الناذبة مع العدد اؼبتوقع، قبد 
؛ أي اعبودة الوظيفية، اعبودة التقنية وجودة معاعبة الشكاوى، سب النظرية اؼبوضوعةحبمع مضامُت األبعاد اؼبتوقعة 

                                                                    
1
 Sylvain Sauvé, (2005). Ibid. 

2
Tobachink, Barbara G. and Fidell Lind S. (1993). Op.cit.  
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فيما عدا استثناءات  -اغبل بعد التدوير )اعبدوؿ( يظهر وىو ما يؤكد الصدقية التقاربية والتمايزية للمقياس. 
، وكذلك بنود 1لكومري 0.40اغبد األدْف بأكثر من مستقل ة مرتبطة ببعد واحد بنود اعبودة التقنيأف  -ؿبددة 

 ة الوظيفية، ارتبطت أيضا دبكوف مستقل. اعبودمعاعبة الشكاوى. بنود 

، 0.4االستثناءات على الصدقية التمايزية ىي كالتاِف: بعد اعبودة التقنية ضم بندين ارتبطا بو بأكثر من 
: مظهر اؼبكاتب، لكن ارتباطهما األكرب يبقى ببعدنبا: اعبودة الوظيفية، F11كاتب و : األمن داخل اؼب F9نبا 

)قرب مكاتب الربيد(  F4فبل يبكن تربير انتقاؽبما إُف غَت بعدنبا. البعد ذاتو ارتبط بو بند من اعبودة الوظيفية 
يبكن النظر يف انتقالو من بعده،  (. ىذا ىو البند الوحيد الذي0.28مقابل  0.3بأكثر قليبل من ارتباطو ببعده، )

: F3أي من اعبودة الوظيفية إُف اعبودة التقنية. بعد معاعبة الشكاوى ضم بندا واحدا من اعبودة الوظيفية ىو 
، لكن اؼبعٌت الذي يتضمنو ىذا البند 0.5استمرارية توفر اػبدمة يف اؼبكاتب، ارتبط بو بأكثر من بعده وبأكثر من 

 اعبة الشكاوى، فبل وبسن نقلو إليو. ال يتفق مع بنود مع

وىذا ولم تظهر األرقام ما يستدعي نقل بنود عن أبعادىا، ، اتهابنود بماونالرتبطت ا بصفة عامة،
 الصدقية التمايزية لألبعاد الثالثة المقترحة: الجودة الوظيفية، الجودة التقنية وجودة معالجة الشااوى. ؤكدي

لي، وأن المقياس الثالثية التي بني عليها المقياس أكدىا التحليل العامأن الهيالية إذن يمان القول 
 الرسم التالي يوضح مدى تمايز الماونات الثالث. .وصدقيةجيد ثبات المطور يتمتع ب

                                                                    
1
Tobachink, Barbara G. and Fidell Lind S. (1993). Op. cit.  
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 بعد التدويرتمايز أبعاد الخدمة البريدية  .4-4رسم توضيحي 

 المعياريةالصدقية . 6-4

تقيس ما إذا كاف أداء اؼبقياس يطابق اؼبتوقع يف عبلقتو مع  (criterion related validity) الصدقية اؼبعيارية
بنود متوسط ىذه الدراسة حبساب االرتباط بُت  يف قمنا .1معاومت قياسها  ،متغَتات أخرى مستخدمة كمعيار

وبند الرضا عن اػبدمة اؼبقدمة: "عموما ما مدى رضاؾ  - عن طريق متغَتة جديدة أنشئت ؽبذا الغرض -اؼبقياس 
". توفر البديل )لدى جهة أخرى( ىل ستتحوؿ إليو؟لو "، وبند الوالء أو عدـ رضاؾ عن خدمات بريد اعبزائر؟"

بكل من الرضا والوالء )ارتباط بَتسوف مع اختبار ستيودنت  (p < 0.001)إرتباط اؼبتوسط العاـ للجودة جاء داال 
رتباط اعبودة العامة بالرضا أكرب من ارتباطها بالوالء، ثنائيا(، وىذا يؤكد صدقية اؼبقياس. من جهة أخرى، جاء ا

ق الرضا، وارتباط الرضا بالوالء أكرب من ارتباط اعبودة بالوالء، وىذا ينسجم مع النظرة السائدة بأف اعبودة تسب
جوبُت ر ارتباطات متوسطات عبلمات اؼبستؼبزيد من اختبار صدقية اؼبقياس مت حساب واختباوالرضا يسبق الوالء. 

 يف األبعاد الثبلث بكل من اعبودة العامة )بند خاص(، الرضا )بند خاص( والوالء )بند خاص(. 
 
 

 ودة بالرضا والوالء. إرتباط الج16-4جدول رقم 

  
 الرضا اعبودة متوسط معاعبة الشكاوى متوسط اعبودة التقنية متوسط اعبودة الوظيفية

                                                                    
1
Malhotra, N. K. (2004). Marketing Research. An Applied Orientation, Prentice-Hall, Englewood, Cliffs, N.J. p. 

269. 
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رتباط اإل اعبودة
 بَتسوف

0.668 .737 .409 2 - 

 P(**)  .000 .000 .000   

 
N(*) 211 99 102   

 رتباطاإل الرضا
 بَتسوف

.644  .701  .426  .672 2 

 
P(**)   .000 .000 .000 .000  

 
N(*) 186 91 95 448  

 رتباطاإل الوالء
 بَتسوف

.231  .323  .391  .204 .293 

 
P(**)   .002 .002 .000 .000 .000 

 
N(*) 179 89 86 433 392 

 " قيمة مفقودة. بيانات الدراسة النهائية.4اغبذؼ ثنائي. القيمة " (*)
 اختبار ثنائي االذباه.(**) 

 

على فبا يدؿ لوالء، أخرى أف ارتباط األبعاد جبودة اػبدمة أكرب من ارتباطها بالرضا وا النتيجة تظهر مرة
يعض ضح و ، ما عدا بعد معاعبة الشكاوى جاء ارتباطو بالرضا أكرب قليبل. الرسم التاِف يالصدقية اؼبعيارية للمقياس

 . ىذه االرتباطات

 

 العالقة بين متغيرات الدراسة.5-4رسم توضيحي 

 

 وأىميتها النسبيةالقدرة التفسيرية لألبعاد . 6-5

اؼبدركة للخدمة )فبثلة مباشرة ببند خاص( مت تقييمها من قدرة اؼبقياس على تفسَت التغَت يف ؾبمل اعبودة 
بسبب طريقة ؾبمل اعبودة اؼبدركة على األبعاد فبثلة دبتوسط البنود اؼبتضمنة يف كل منها. بند  خبلؿ ربليل إكبدار

نائي االستبياف )االستبياف الذايت( اليت تًتؾ عددا كبَتا من القيم اؼبفقودة، عوعبت ىذه األخَتة بالسحب الث

 اعبودة الوظيفية

 اعبود الرضا الوالء
  

 معاعبة الشكاوى

 اعبودة التقنية

0.668** 

0.409** 

0.737** 
0.672** 0.293** 

  باؼبائة.1 االرتباط داؿ عند مستوى معنوية (**)
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(pairwise deletion) السحب بالقائمة .(listwise deletion)  يعطي ارتباطا متعددا أكرب بكثَت، وبالتاِف قدرة
مشاىدة معتربة(.  12لكنو يبقي عددا قليبل من اؼبشاىدات ) –باؼبائة  80إذ تفوؽ  -تفسَتية أكرب للنموذج 

عتربة، ألف سحب القيم اؼبفقودة يتم بُت كل ثنائية من السحب الثنائي يسمح بزيادة ىائلة يف عدد اؼبشاىدات اؼب
 اؼبتغَتات على حدة. 

، وتعطي 1، وىي قيمة جيدة قريبة من 0.746نتيجة اغبساب أعطت قيمة معامل االرتباط اؼبتعدد 
مقارنة بنتائج باؼبائة، وىي نسبة متوسطة  56بًتبيعها نسبة التباين اؼبفسرة باألبعاد الثبلثة )معامل التحديد اؼبتعدد( 

 0.6و  0.5الدراسات اؼبماثلة، واليت تًتاوح يف كثَت من األحياف بُت 
1 . 

على خبلؼ  -. لكن F = 8.77و  p = 0.001إختبار القدرة التفسَتية للنموذج تعطي نتائج دالة ب 
للقيم اؼبفقودة أنبية كبَتة عند اختبار القدرة التفسَتية للنموذج، ألف أي قيمة مفقودة تسحب  –االرتباط اؼبتعدد 

اؼبشاىدات على اؼبتغَتات األربعة معا، وىذا جعل النتيجة األخَتة الختبار ربليل التباين تعتمد على عدد قليل 
لقيم اؼبفقودة باؼبتوسط من أجل استخداـ  . ؽبذا أعيد ربليل االكبدار ذاتو مع تعويض ا25)نسبيا من اؼبشاىدات 

 = F)جاءت قيمة إحصائية االختبار . النتيجة جاءت مؤكدة للنتيجة األوُف، حيث (N = 557)كل بيانات الدراسة 

 (، وبذلك فالنموذج داؿ، ويصلح للتنبؤ بقيمة اؼبتغَتة التابعة، ؾبمل اعبودة.p < 0.001)دالة  (53.53

  

 للقدرة التفسيرية للنموذج . إختبار فيشر17-4جدول رقم 

 

SS df MS F p 

التعويض 
 باؼبتوسط

اغبذؼ 
 الثنائي

التعويض 
 باؼبتوسط

اغبذؼ 
 الثنائي

التعويض 
 باؼبتوسط

اغبذؼ 
 الثنائي

التعويض 
 باؼبتوسط

اغبذؼ 
 الثنائي

التعويض 
 باؼبتوسط

اغبذؼ 
 الثنائي

التباين 
 اؼبفسر

261.956 28.826 3 3 87.319 9.609 53.535 8.773 .000 .001 

     1.095 1.631 21 553 23.001 901.977 اؼبتبقي

       24 556 51.826 1163.93 اجملموع

 
بعض الباحثُت يستخدـ البنود مباشرة كمتغَتات مستقلة لتقييم القدرة التنبؤية للمقياس، يف ىذه اغبالة 

 = F = 2.35, p). إختبار النموذج داؿ ىو اآلخر 0.544، أي نسبة التباين اؼبفسر بالنموذج، R²تصبح قيمة 

0.003). 

لقياس األنبية النسبية لؤلبعاد الثبلثة يف تأثَتىا على ؾبمل اعبودة اؼبدركة، إستخدمنا ربليل االكبدار 
اؼبتعدد لبند اعبودة اؼبدركة على اؼبتغَتات اليت تقيس األبعاد الثبلثة عن طريق متوسطاهتا، مع تعويض القيم اؼبفقودة 

                                                                    
1
Buttle Francis, (1996). Op. cit. 
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طريقة التعويض باؼبتوسط ال تضخم قيم العبلقات لدراسة. باؼبتوسط من أجل التمكن من استخداـ ؾبمل بيانات ا
فهذه األخَتة تظهرىا القيم األبعد عن اؼبتوسط، يف اؼبقابل تزيد ىذه الطريقة حجم العينة اؼبعتربة، ما يسمح 
باالعتماد على العبلقات اؼبشاىدة ألهنا تكوف مشاىدة على مدى أطوؿ من البيانات، وينعكس ذلك حسابيا يف 

 .1داللة العبلقات مستوى

يف اعبدوؿ بالنسبة  p)أنظر قيم  يظهر أف اؼبتغَتات الثبلث مؤثرةأدناه جدوؿ معامبلت االكبدار اؼبتعدد 
ىذا يؤكد مرة أخرى وبشكل طردي )إشارة اؼبعامبلت موجبة(، كما ىو متوقع أف تكوف. ، للعوامل الثبلث(
 صدقية اؼبقياس. 

 

 . جدول المعامالت النحدار بند مجمل الجودة على األبعاد الثالثة18-4جدول رقم 

 
 

 اؼبعامبلت بعد اؼبعَتة اؼبعامبلت غَت اؼبعيارية

t p B 
 اػبطأ اؼبعياري للمعامل

Beta 

 734. 340.-  392. 133.- الثابت

 000. 7.776 331. 080. 622. اعبودة الوظيفية

 000. 4.228 178. 085. 360. اعبودة التقنية

 011. 2.539 098. 066. 167. جودة معاعبة الشكاوى

 

، أف أكثر بعد تأثَتا ىو اعبودة الوظيفية، مث (Beta)يف ىذه الدراسة، تدؿ القيم اؼبعيارية للمعامبلت 
 توصلت إُف أفاليت  ة زبتلف مع بعض الدراسات األخرى؛ىذه النتيجاعبودة التقنية مث جودة معاعبة الشكاوى. 

2تؤثر على القيمة اؼبدركة والرضاالوحيدة اليت جودة اؼبنتج أكثر أنبية من حيث كوهنا 
 ،3 . 

  

                                                                    
يتحدد  َف تكن ىناؾ حاجة للتعويض باؼبتوسط عند حساب القدرة التفسَتية ألف استخداـ اغبذؼ الثنائي يكفي يف ىذه اغبالة، إذ االرتباط اؼبتعدد 1

 باالرتباطات الثنائية.
2
O’Loughlin Christina, Coenders Germà (2002). Op. cit. 

3
Kristensen, K., Martensen, A. and Grønholdt, L. (1999). Op. cit. 
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 . خالصة7
خاصة يف قطاع اػبدمات، حيث يتصف اؼبخرج دبيزات يطرح قياس اعبودة من وجهة نظر الزبوف ربديات 

لصعوبة تطوير مقاييس خاصة بالقطاع أو  تصعب القياس اؼبوضوعي )عدـ النمطية، الفنائية، البلملموسية(.
اؼبؤسسة اؼبستهدفة، غالبا ما يلجأ الباحثوف إُف استخداـ مقاييس جاىزة، قد ال تبلئم فعبل اغبالة اؼبدروسة. 

، ىو أكثر األدوات استخداما، وعادة ما يعمد الباحثوف إُف (RATER)مقياس سَتفكواؿ بأبعاده اػبمسة 
أو عميقة حسب اغبالة. يف دراستنا على  (rewording)عليو تعديبلت بسيطة  استخدامو كما ىو أو يدخلوف

ويف دراساتنا على  ؽبذا اؼبقياس، اػبدمة الربيدية يف مدينيت مسيلة وبوسعادة، َف تثبت اؽبيكلية اػبماسية الشهَتة
اغباجة لتطوير قطاعات أخرى، وجدنا أف اؼبقياس ال يفي بالغرض حىت مع إدخاؿ تعديبلت عميقة. أظهر ىذا 

أدوات قياس خاصة من أجل اعتبار خصوصيات القطاع اؼبدروس وخصوصيات السياؽ االقتصادي والثقايف يف 
الدراسة اليت نعرضها يف ىذا الفصل رمت لتحقيق ىذا اؽبدؼ من خبلؿ خطوات ربديد أبعاد جودة اػبدمة. 

 اؿ. اليت تعترب مرجعية يف ىذا اجمل 1منهجية قريبة من منهجية شرشل

البحث بدأ بدراسة كيفية عن طريق البحث اؼبكتيب واؼبقابلة مع مسَتين وعاملُت من اؼبؤسسة إكتسبوا 
خربة طويلة مع ـبتلف اػبدمات وعملوا يف مواقع ـبتلفة ومستويات ـبتلفة يف اؼبؤسسة. نتج عن ىذه الدراسة رؤية 

موسع استخدـ عبمع بيانات يف دراسة أولية. ظبح التجميع األوِف للبيانات  استبيافترصبت عمليا بصياغة بنود 
بتنقية وتقليص االستبياف دبا يتناسب مع االنسجاـ الداخلي للمقياس وحبيث ال يتطلب وقتا طويبل ؼبلئو يف دراسة 

قد بلغ اغبجم اإلصباِف ميدانية فعلية. مت توزيع االستبياف النهائي عبمع بيانات هنائية بغرض اختبار اؼبقياس، و 
 استمارة صاغبة(.  690للبيانات اجملمعة يف العينتُت األولية والنهائية )

 أىم النتائج. 7-1

مت اختبار ثباتو بأكثر من طريقة وجاءت النتائج مؤكدة لثباتو وانسجامو الداخلي، أي أنو اؼبقياس اؼبقًتح 
فقد أنواع صدقية اؼبقياس باؼبؤشرات اغبسابية واإلجراءات يعطي نتائج منسجمة مع بعضها مرة بعد مرة. مت أيضا ت

 بندا تقيس ثبلثة أبعاد: 24مكوف من اؼبعتمدة يف الدراسات اؼبماثلة. اؼبقياس 
ذبيب أساسا على سؤاؿ "كيف ؟"، أي أنو يعٌت  اعبودة الوظيفية، وتتعلق أساسا باستقباؿ الزبائن، وىي -

 بندا، 13من بكيفية تقدٔف اػبدمة؛ ويتكوف مقياسها 

اعبودة التقنية أو منتج اػبدمة، أو أيضا ناتج اػبدمة، ويتعلق ىذا البعد جبدارة وكفاءة اػبدمات اؼبقدمة،  -
 بنود، 8وهبيب عن سؤاؿ "ماذا؟"، أي أنو يعٌت بنتيجة ما ىو مقدـ من خدمات؛ ويتكوف مقياسو من 

                                                                    
1 
Churchill G. A. (1979). Op. cit. 
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 ة الشكاوى.جودة معاعبة الشكاوى، ويتضمن مقياسو ثبلثة بنود تعٌت دبعاعب -

 اعبدوؿ التاِف يبُت أىم خصائص وفبيزات كل بعد.

 أبعاد الجودة في البريد.19-4جدول رقم 

 اؼبوضوع مكاف التقييم زمن التقييم 
 اؼبظهر وعملية تقدٔف اػبدمة مكاتب الربيد قبل وأثناء تلقي اػبدمة اعبودة الوظيفية

 اػبدمة اؼبقدمة ليست مرتبطة دبكاف بعد تلقي اػبدمة اعبودة التقنية

أثناء تقدٔف الشكوى وبعد تلقي  جودة معاعبة الشكاوى
 اإلجابة

 إستقباؿ ومعاعبة الشكاوى ليست مرتبطة دبكاف ؿبدد

 طالب.اؼبصدر: إعداد ال

ىذه اؽبيكلية الثبلثية، زبتلف عن ىيكلية سَتفكواؿ اػبماسية الشهَتة، وىي من جهة أخرى تتفق خاصة 
يف مكوٓف اعبودة الوظيفية واعبودة التقنية، مع ما وصلت إليو نتائج أحباث أخرى يف قطاعات خدمية ـبتلفة، حىت 

قسم أبعاد جودة اػبدمة إُف: منتج الذي ي 1روست وأولفردراسة لو اختلفت التسمية. من ىذه الدراسات، 
أيضا توصلت إُف  2برادي  دراسة .(service delivery)، ؿبيط اػبدمة، وتقدٔف اػبدمة (service product)اػبدمة 

دراسة ماؾ  أبعاد جودة اػبدمة إُف: جودة التعامل، جودة احمليط اؼبادي وجودة الناتج. تقسمنتيجة قريبة إذ 
جودة (؛ زمن االنتظار، اعبوانب اؼبادية والتكافؤ) القيمة اؼبستفادة: ُف ىيكلية ثبلثيةتوصلت إ 3زمبلؤهدوجاؿ و 

 .(والعوامل االجتماعية ،حالة األجواء، التصميم) جودة احمليط اؼبادي( و االستقباؿ، السلوؾ واػبربة) اؼبعاملة

مثار جدؿ بُت من تطرقنا يف ىذا البحث أيضا لتأثَت اعبودة على والء الزبوف، وىو موضوع ظل 
، وبُت من يرى أف ربقيق اعبودة ضروري لكنو ال 4عبلقة طردية وإف َف تكن مباشرة بُت اؼبفهومُتوجود  يرى

. بينت الدراسة وجود عبلقة دالة بُت شعور الزبوف جبودة اػبدمة ورضاه عن 5يكفي للحصوؿ على والء الزبوف
، وظهر 6(2012خرى، منها مثبل دراسة معز الدين لطيفي )اؼبؤسسة ووالئو ؽبا، وىي نتيجة تتفق مع دراسات أ

من قيم االرتباطات بُت اؼبتغَتات الثبلث أف اعبودة أكثر ارتباطا بالرضا منها بالوالء، وأف ارتباط الرضا بالوالء 

                                                                    
1
Rust R. T., Oliver, R. L. (1994). Op. cit. 

2
Brady M. K., Cronin  J. J., (2001). Some new thoughts on conceptualizing perceived service quality: a 

hierarchical approach, Journal of Marketing, 65, 34-49. 
3
McDougall G. H. G., Levesque, T. J., (1994). A revised view of service quality dimensions: An empirical 

investigation. Journal of Professional Service Marketing, 11(1). 189-209. 
4
Brady M. K., Cronin J. J. (2001). Ibid. 

5
Cronin, J. J. and Taylor, S. A. (1992).  Op. cit 

6
Ltifi Moez and Gharbi Jamel-Eddine, (2012). Op. cit. 
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نظرة القائلة أكرب من ارتباط اعبودة بو، وىذا يؤكد بأف اعبودة تؤثر على والء الزبوف عرب رضاه. تؤيد ىذه النتيجة ال
 بأف ربقيق اعبودة يزيد والء الزبائن. 

1يف ؾباؿ األنبية النسبية ألبعاد اعبودة اؼبدركة الثبلث، وجدت الدراسة، على خبلؼ دراسات أخرى
  

،2 ،
أف كبل من األبعاد الثبلثة تؤثر يف اعبودة اؼبدركة تأثَتا داال، وىذا أيضا يضيف لصدقية اؼبقياس. من حيث 

 دت الدراسة أف اعبودة الوظيفية ىي األكثر تأثَتا، مث اعبودة التقنية مث معاعبة الشكاوى. الًتتيب، وج
غَت أف القمة ليست يف الوسط  ،اؼبلفت لبلنتباه أف توزيع العبلمات أخذ شكل شبانية باألحرؼ اؽبندية

بعد مث تنخفض  قبوؿ()م 5حيث تتصاعد النسبة تدرهبيا إُف أف تصل إُف قمتها عند العبلمة  ،وإمبا إُف اليمُت
(، وإف كاف ىذا األخَت استخدـ سلم ليكرت 2005تتفق ىذه النتيجة مع اؼببلحظ يف دراسة عريضة ). ذلك

 يبكن إذف االفًتاض بوجود ميل لدى اؼبستجوبُت إلعطاء العبلمة اليت تأيت مباشرة بعد عبلمة ؿبايد. . 3اػبماسي

 حدود وآفاق.7-2

بات وصدقية اؼبقياس اؼبطور يف ىذه الدراسة، واعتمدت يف ذلك منهجية مت التحقق بعدة طرؽ من ث
معًتؼ هبا بُت الباحثُت، كما ازبذت احتياطات عدة من أجل ربقيق تعميمية جيدة لنتائج الدراسة من خبلؿ 

اؼبزيد صبع البيانات يف أزمنة وظروؼ متنوعة ويف مكاتب متنوعة وواليات متنوعة. مع ذلك يبقى من اؼبفيد إجراء 
من االختبارات البسيكومًتية على األداة من خبلؿ دراسات أكرب حجما أو منجزة يف بيئات خاصة، مثبل على 
اؼبكاتب الصغَتة. يبكن أيضا إستخداـ اؼبقياس للمقارنة بُت التوقعات واإلدراكات لدى الزبائن، من خبلؿ صياغة 

تقييم العاملُت واإلدارة. مثل ىذه اؼبقارنات ال زبلوا من معلومات معدلة للبنود، أو أيضا اؼبقارنة بُت تقييم الزبائن و 
 ذات فائدة صبة، تساعد يف سد فجوات اعبودة ووضع سياسة التحسُت على الطريق الصحيح.

، يف دوؿ أخرى قريبة (PostQual)بريد" -يبكن أيضا أف تستخدـ ىذه األداة، ونطلق عليها "جودة
إدخاؿ التعديبلت اؼبناسبة إف لـز األمر وإجراء االختبارات اؼبتعلقة بالثبات  السياؽ من الواقع اعبزائري، مع

بريد" مع أدوات إحصائية أخرى مثل ربليل التمايز والتحليل العاملي -والصدقية. يبكن أيضا إستخداـ "جودة
اؼبكتب الذي لتحديد ظبات الزبوف الراضي عن جودة اػبدمة اؼبقدمة والزبوف غَت الراضي، وكذا ربديد ظبات 

وبقق جودة مدركة عالية واؼبكتب ضعيف األداء يف ذلك. يبكن أيضا استخداـ ىذه األداة لعقد مقارنات بُت 
 الواليات، أو عقد مقارنات عرب الزمن لتتبع تطور اعبودة ونتائج اعبهود اؼببذولة لتحسينها.

هبب على األسئلة اؼبتعلقة دبعاعبة يف دراسة القيم اؼبفقودة، وجدنا أف عددا كبَتا من اؼبستجوبُت َف 
الشكاوى، وعدد أقل منو بالنسبة للجودة التقنية. يف مثل ىذه اغبالة يبكن فصل االستبياف إذا تطلب األمر، 

                                                                    
1
O’Loughlin Christina, Coenders Germà (2002). op.cit. 

2
Kristensen K., Martensen A. and Grønholdt L. (1999). Op. cit. 

 (. مرجع سابق.5002)، عريضة عصاـ عبد الغٍت3
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. يف 1ومعاعبة بيانات اعبزء الذي يتضمن بيانات أقل بشكل منفصل لكي ال يعيق التحليبلت على اعبزء اؼبتبقي
ولكن يف حالة عينات أقل من احملتمل أف ال يكوف من اؼبمكن استخداـ اؼبقياس   ىذه الدراسة َف نضطر لذلك،

ككل كوحدة واحدة، لذلك ننصح يف حالة الدراسات اليت ال تتمكن من  ذبميع عينات كبَتة دبا فيو الكفاية، أف 
 تكتفي بقياس اعبودة الوظيفية واعبودة التقنية. 

الربيد، ومع ذلك فإف اؼبقياس الفرعي للجودة الوظيفية يبكن إىتمت ىذه الدراسة بقطاع ؿبدد ىو 
إستخدامو مع تعديبلت مبلئمة على قطاعات قريبة أخرى تقدـ خدماهتا للجمهور ويف ظروؼ فباثلة، أي يف 

 مراكز خدمة، مثل البنوؾ، التأمُت وشركات االتصاؿ.

 عمليةاقتراحات .7-3

احث وهتم اؼبسَت، بعض ىذه النتائج زبص اؼبضموف ألقت ىذه الدراسة الضوء على عناصر هتم الب
وبعضها زبص اعبانب اؼبنهجي. يف اعبانب اؼبنهجي، بينت الدراسة إمكانية اغبصوؿ على بيانات قيمة بطريقة 
توزيع االستبياف يف مكاف العمل واختربت يف الوقت نفسو إهبابيات وسلبيات ىذه الطريقة. من إهبابيات الطريقة 

وؿ على عينة كبَتة يف وقت معقوؿ وتكلفة يبكن أف يتحملها الباحث األكاديبي بدوف مساندة إمكانية اغبص
يف   امالية. ومن إهبابياهتا، عدـ التأثَت على اؼبستجوب من قبل الباحث. أما سلبيات ىذه الطريقة فتتمثل أساس

اـ الشديد. يف اعبانب اؼبنهجي كثرة القيم اؼبفقودة وصعوبة توزيع االستبياف يف بعض اغباالت مثل حالة الزح
أيضا، مت يف ىذه الدراسة استخداـ التحليل العاملي بطريقة اؼبكونات األساسية والتدوير العمودي، وقد ظهرت 
ىذه الطريقة مبلئمة للدراسات اؼبماثلة، ظبحت باستخراج أبعاد ليست شديدة االرتباط فيما بينها، ما ظبح 

 ربليل االكبدار اؼبتعدد.  بإجراء ربليبلت أخرى، ونقصد ىنا
ميدانيا، يفيد تقسيم جودة اػبدمة إُف ؿبددات ثبلث يف صياغة اسًتاتيجية تعطي األولوية مرحليا حملدد 
من احملددات الثبلثة؛ إذ أف متطلبات ربسُت اعبودة يف كل مكوف زبتلف عن متطلبات اؼبكوف اآلخر. أظهرت 

تأثَتا على تقييم الزبوف واألضعف يف الوقت الدراسة أيضا ضرورة إعطاء األولوية للجودة الوظيفية، لكوهنا األكثر 
اغباِف. البدء هبذا اؼبكوف يعطي عملية التحسُت فعالية وظهورا أكرب لعمـو الزبائن، على خبلؼ اعبودة التقنية اليت 

 تتفرع إُف خدمات ؿبددة ومتباينة، التحسُت يف إحداىا ال يبلحظو بالضرورة زبائن اػبدمات األخرى. 
 نعرض مؤشرات إحصائية عن مستوى وانتشار عبلمات اؼبستجوبُت ونربط ذلك مع يف الفصل اؼبواِف

 دراسة ميدانية عن ظاىرة االنتظار يف مكاتب الربيد وما يبكن فعلو لتخفيفها.

                                                                    
1
Parasuraman A., Zeithaml Valarie A., Malhotra Arvind, (2005). Op. cit. 
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 الربط بين القياس الذاتي والموضوعي لجودة الخدمة الفصل الخامس: .5

 تمهيد -
 الذاتية الجودةتحليل مستوى  -
 ربط قياس الجودة الموضوعية للخدمة بالجودة الذاتية -
 خالصة -
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 تمهيد .1
يقسم قياس جودة اػبدمة إُف قياس موضوعي، مبٍت على مؤشرات موضوعية تقيسها اؼبؤسسة، وقياس 

ُت السابقُت اختصا دبناقشة القياس الذايت من خبلؿ حبث األبعاد األساسية الفصلذايت يستند إُف إدراؾ الزبوف. 
. يف اؼبستهلك اعبزائري اػبدمة اؼبقدمة لو، وتطوير أداة لقياس اعبودة اؼبدركة للخدمة الربيدية اليت يقيم من خبلؽبا

 لربط بُت القياس الذايت واؼبوضوعي عبودة اػبدمة. نبحث مسألة اىذا الفصل 

اؽبدؼ ىو توجيو عملية التحسُت كبو اعبوانب اؼبهمة فعبل بالنسبة للمستخدـ، مع ربقيق الكفاءة يف 
 ة التحسُت، بسلوؾ أقصر الطرؽ كبو التغيَت اؼبطلوب. عملي

يندرج ىذا العمل يف اؼبنهجية العامة اؼبستخدمة لتحقيق ىذا التكامل يف قياس جودة اػبدمة واليت أشرنا 
 :إليها يف الفصل التمهيدي

 تعيُت ؿبددات اعبودة،  - ج
 اعبودة،  اتتعيُت أولوي - ح
 تعيُت فرصة التحسُت،  - خ
 العملية بعد التحسُت. حالة ديرقت - د

برفع مستوى اعبودة يف أولوية اعبودة وىو مدة متعلقة فصل الفرضية األساسية اليت لبتربىا يف ىذا ال
 االنتظار، وذلك من خبلؿ استخداـ فرصة التحسُت اؼبتمثلة يف تقليص التقطعات يف اػبدمة. 

 ض مدة االنتظار تخفيضا معتبرا.التي تستمر أكثر من خمس دقائق بتخفي تقطعاتيسمح تقليص ال -4ف
السابق. فصل يف الاػبطوة األوُف حبثت تأيت ىذه الفرضية كنتيجة التباع اؼبنهجية اؼبذكورة أعبله. 

اؼبستخرجة على ؾبمل اعبودة ؼبعرفة أيها  ةألبعاد الثبلثامن خبلؿ ربليل اكبدار اعبزء األوؿ منها  مت ،اػبطوة الثانية
هبذا  يف ىذه األبعاد وبنودىا.العاـ للجودة واؼبستوى تحليل اؼبستوى الثآف يتم يف ىذا الفصل باعبزء أكثر تأثَتا، و 

بعد تعيُت األولويات  يبكن تعيُت أولويات اعبودة من خبلؿ مقارنة اؼبكونات من حيث األنبية واؼبستوى احملقق.
 ة بأولويات اعبودة. نبحث عن فرصة التحسُت وىذا يتطلب أوال قياس مؤشرات العملية اؼبرتبط

  لبتربىا يف ىذه اػبطوة الثانية ىي كاأليت:اليتالفرعية الفرضيات 

 ؛(4: ال ىبتلف متوسط اؼبقياس ككل عن العبلمة الوسطية لسلم القياس )1 0ؼ 

 (؛4اعبودة الوظيفية عن العبلمة الوسطية لسلم القياس )مقياس : ال ىبتلف متوسط 2 0ؼ 

 (؛4اعبودة التقنية عن العبلمة الوسطية لسلم القياس ) قياسم: ال ىبتلف متوسط 3 0ؼ 
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 (.4معاعبة الشكاوى عن العبلمة الوسطية لسلم القياس ) مقياس: ال ىبتلف متوسط 4 0ؼ 

من اؼبهم أيضا مقارنة متوسطات ىذه األبعاد بعضها ببعض، الختبار سبايز بعد ما دبستوى أدْف أو أعلى عن 
 الفرضيات الصفرية الثبلث التالية:  البقية. لتحقيق ذلك لبترب

 متوسط مقياس اعبودة التقنية؛اعبودة الوظيفية عن : ال ىبتلف متوسط مقياس 5 0ؼ 

 متوسط مقياس جودة معاعبة الشكاوى؛اعبودة الوظيفية عن : ال ىبتلف متوسط مقياس 6 0ؼ 

 عبة الشكاوى.متوسط مقياس جودة معاعن تقنية اعبودة ال: ال ىبتلف متوسط مقياس 7 0ؼ 

 االكبرافات الستة.منهجية مرحلية للتحسُت مستلهمة من  انقًتح أىدافيف ختاـ اػبطوة الثانية 

. العملية اؼبعنية ىي عملية تقدٔف اػبدمة داخل مؤشرات العملية اؼبرتبطة باألولويةىي قياس  اػبطوة الثالثة
 احملاكاة.. الطريقة اؼبستخدمة يف القياس ىي االنتظارمدة االنتظار وطوؿ صف اؼبكاتب، ومؤشراهتا األساسية ىي 

ن ؤشرييف اؼباغباِف الضعف من خبلؿ ربليل أسباب ، وذلك تعيُت فرصة التحسُتنقـو ب اػبطوة الرابعةيف 
 .بقدر معتربهما العمل الذي يبكن أف وبسن، و مدة صف االنتظارو طوؿ اؼبوضوعيُت: 

تحقق من فرصة التحسُت، بعد التحسُت، ومن خبلؽبا ن ىي توقع مؤشرات العملية اػبطوة اػبامسة
 يف حالة استخداـ فرصة التحسُتاؼبتوقع حبساب مقدار التحسُت ويتم ذلك ومنهجية اػبطوات اػبمس ككل، 

 .اليت مت تعيينها يف اػبطوة السابقة

الدراسة  يف اػببلصة نناقش النتائج اليت توصلنا إليها ونقارهنا بدراسات سابقة، كما نعرض حدود
 واآلفاؽ اليت تفتحها لدراسات الحقة، كما نقدـ اقًتاحات عملية إلدارة اؼبؤسسة.
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 الذاتية تحليل مستوى الجودة .2
اؼبستوى العاـ للجودة ومستوى اعبودة يف من اؼبؤشرات العددية عن  انعرض عدديف ىذا اعبزء من الفصل 

 اؼبختلفة.  الفئات الديبغرافية لدىختبلؼ واختبار االمع اختبار متوسطاهتا األبعاد والبنود 

 وأبعادىاالمدركة المستوى العام للجودة .2-1

عنونة عبلمات السلم. رىا بمن اؼبهم أوال مبلحظة اذباىات اؼبستجوبُت يف العبلمات اليت يعطوهنا وتأث
 بعد ذلك نتتبع اؼبؤشرات العددية عن مركز العبلمات وتشتتها. 

 ار العالماتمركز وانتشمالحظات عن  .2-1-1

مقارنة  (Functional Quality)مقارنة متوسطات األبعاد الثبلثة يظهر أف أضعف بعد ىو بعد اعبودة الوظيفية 
. اؼبتغَتة اؼبمثلة يف الرسم، على غرار األبعاد 4باألبعاد األخرى ودبركز سلم اإلجابة اؼبمثل باػبط عند العبلمة 

 البنود اليت يتضمنها البعد.األخرى، ىي متغَتة مستحدثة تساوي متوسط 
 

 

  .بيانات الدراسة النهائية -المتوقع ومجال الثقة حولومتوسط ال. 1-5 رسم توضيحي 

 

واؼبستوى  (Overall quality)اعبودة  لاؼببلحظة الثانية ىي الفرؽ بُت اؼبستوى اؼبعرب عنو ببند واحد دبجم
 الناتج عن ؾبمل بنود اؼبقياس من خبلؿ متوسطها )احملسوب دبتغَتة مستحدثة(.

دبجاؿ ثقة أوسع، ويعود ذلك  (complaints handling)اؼببلحظة الثالثة ىي سبايز بعد معاعبة الشكاوى 
 لتباين اإلجابات يف ىذا البعد من جهة وحجم العينة األقل من جهة أخرى، وذلك بسبب كثرة القيم اؼبفقودة.
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من خبلؿ  ر على انتشار العبلماتكثبعض ىذه اؼببلحظات تربز أيضا يف الرسم اؼبواِف الذي يركز  أ
. باإلضافة إُف تأكيد البفاض مستوى اعبودة الوظيفية 1غَت اؼبتطرفتُت والقيمتُت الدنيا والقصوىوالربيعيُت  الوسيط

رب لعبلمات بعد معاعبة الشكاوى. بنود ىذا البعد أك اتشتتنبلحظ أيضا من خبلؿ قيم الوسيط ىذه اؼبرة، 
العبلمات أقرب إُف طريف  تتأ، فجعل اإلجابات أكثر حسماوىذا ، الشكاوى للذين كانت ؽبم ذبربة مع توجه

 . هعن تعامل اؼبؤسسة مع شكوا الزبوف إما أف يكوف راض أو يكوف غَت راضألف سلم اإلجابة 

 

 

 بيانات الدراسة النهائية –إنتشار العالمات حول الوسيط في المتغيرات الرئيسية  -5.2 رسم توضيحي  

 

  اؼبقياسمقارنة دبتوسط  (Overall quality)بند ؾبمل اعبودة يظهر الرسم أعبله أيضا ارتفاع الوسيط يف 
؛ عند تفحص التكرارت لكل عبلمة يف ىذا )مقبوؿ( 5عبلمة البتكرار ككل، وذلك بسبب تأثر وسيط البند 

اسة األولية أو النهائية، وىو ما جعل البند قبد أف نسبة اإلجابات هبذه العبلمة ىي طبسُت باؼبائة سواء يف الدر 
حيث يبكن أف  درجات سلم اإلجابة،. يظهر ىذا سلبية تسمية الوسيط يف ىذا البند يتطابق مع الربيعي الثالث

مات اؼبستخدمة تأثَت جالب أو مبعد. تربز ىذه الظاىره يف اؼبقياس أحادي البند، بينما يكوف ؼبدلوالت الكل
 البنود بسبب استخداـ متوسط البنود، وىو ما يظهره الرظبُت اؼبواليُت. تنطمس يف اؼبقياس متعدد 

 
                                                                    

، واػبطُت اػبارجُت من العلبة إُف األسفل واألعلى IQثل اجملاؿ هما يبالفرؽ بين، و Q3والثالث  Q1اغبد األدْف واألقصى للمربعات سبثل الربيعيُت األوؿ 1
القيم خارج اغبدين UIF = Q3 + 1.5IQ.("LIF: "Lower inner fence", UIF: Upper inner fence)تطرفةيوصبلف إُف القيمتُت الدنيا والقصوى غَت اؼب

LIF وUIF–  متطرفة. اتعترب قيم -إف وجدت 
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 بيانات الدراسة النهائية –العالمات المسجلة في بند مجمل الجودة  -5.3 رسم توضيحي  

 

 بيانات الدراسة النهائية -قيم متوسط بنود المقياس  -5.4 رسم توضيحي  

الرسم أعبله يظهر توزيع القيم اؼبشاىدة على متوسط اؼبقياس، أي متوسط العبلمات اؼبشاىدة 
و منحٌت التوزيع الطبيعي األقرب. الرسم يظهر أف للمستجوب يف كل بنود اؼبقياس، يف شكل مدرج تكراري وعلي

اؼبستوى اؼبعرب عنو بعمـو بنود اؼبقياس يقًتب من توزيع طبيعي معتدؿ التشتت، كما يظهر تكرارا أكرب للقيم 
تكرار العبلمات اؼبسجلة يف بند ؾبمل  19، وىو ما يشَت إُف كثرة اإلجابات هبذه العبلمة. الرسم 5القريبة من 

 بند مجمل الجودة 

 الجودة )معدل المقياس( مجمل 
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ذات األقل  4وىو يظهر بوضوح تأثر التكرارات بتسمية كل عبلمة يف سلم اإلجابة السباعي؛ العبلمة اعبودة، 
العبلمات يف اؼبقابل ىي الوضوح، خاصة  تكرارا ىي "ال أدري"، والعبلمة األكثر تكرارا ىي "مقبوؿ". ميزةتسمية

 ؾ فيو أفراد من مستويات تعليمية ـبتلفة.ن اعبمهور العاـ، كما يف دراستنا، حيث يشار عندما يكوف اؼبستجوبوف م

اؼبستوى اؼبعرب عنو بسؤاؿ منفرد عن ؾبمل اعبودة عادة ما يكوف أعلى من اؼبستوى الذي ينتج عن 
، لكن عندما يسألوف عن تفاصيل اػبدمة إُف إعطاء عبلمات معينةاؼبستجوبوف ؾبموعة من البنود، حيث يبيل 

 اعبدوؿ التاِف.ىا ظهر سبركز وانتشار اؼبتغَتات األربع ي تأيت عبلماهتم أدْف.مؤشرات
 

 بيانات الدراسة النهائية ومجموع البيانات –إحصائيات وصفية عن مجمل الجودة وأبعادىا  -1-5 جدول رقم 

 

بند ؾبمل 
 اػبدمة

متوسط اؼبقياس  الشكاوىمعاعبة  اعبودة التقنية اعبودة الوظيفية
 د ف ككل

(*) 

 ـ ب

(**) 
 ـ ب د ف ـ ب د ف ـ ب د ف ـ ب د ف

 690 557 181 144 669 539 690 557 663 540 اؼبشاىدات اؼبستخدمة

 0 0 509 413 21 18 0 0 27 17 القيم اؼبفقودة

 3.96 3.95 3.89 4.028 4.27 4.31 3.84 3.81 4.30 4.32 اؼبتوسط

 0418. 0483. 1391. 1525. 0525. 059. 0447. 0514. 057. 063. اؼبعياري للمتوسطاػبطأ 

 4.00 4.00 4.00 4.33 4.50 4.60 3.83 3.77 5.00 5.00 الوسيط

 (***)4 (***) 4 5 5 5 5 4 4 5 5 اؼبنواؿ

 1.01 1.14 1.87 1.83 1.36 1.37 1.17 1.21 1.469 1.47 االكبراؼ اؼبعياري

 191.- 154.- 078.- 190.- 541.- 582.- 015. 070. 631.- 646.- معامل التماثل

اػبطأ اؼبعياري ؼبعامل 
 التماثل

.105 .095 .104 .093 .105 .094 .202 .181 .104 .093 

 015. 034.- 1.270- 1.168- 237.- 204.- 236.- 262.- 402.- 366.- معامل التفلطح

اػبطأ اؼبعياري ؼبعامل 
 التفلطح

.210 .190 .207 .186 .210 .189 .401 .359 .207 .186 

 ف: بيانات الدراسة النهائية د (*)
 ـ ب: ؾبموع بيانات الدراستُت األولية والنهائية (**)

 قيمة أصغر منواؿ (***)
مؤشرات لذلك تتأكد ، مع بيانات الدراسة األولية نتائج بيانات الدراسة النهائية متوافقةيظهر اعبدوؿ أف 

معا. ىذه األولية والنهائية الدراسة النهائية عند استخداـ ؾبموع البيانات، أي عند دمج بيانات الدراستُت 
ختبار ال اؼببلحظة تؤكد ثبات األداة اؼبستخدمة، وتعطي الفرصة الستغبلؿ أفضل لبيانات الدراستُت بدؾبهما معا

، خاصة عندما بَت يف اغبصوؿ على اختبارات دالةعينة دور كالتوجهات بفعالية أكرب، إذ من اؼبعلـو أف غبجم ال
 وبتاج االختبار إُف تقسيم البيانات إُف عدة فئات كما ىو اغباؿ يف اختبار ربليل التباين.
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يف شكوى اخترب الموجو ؼبن ألف ىذا البعد مشاىدة أكثر يف بعد معاعبة الشكاوى  القيم اؼبفقودة
واِف. أكرب قرب أو بعد اؼبتوسطات من القيمة الوسطية لسلم اإلجابة نًتكو للجدوؿ اؼب اختبارالسنتُت األخَتتُت. 

، إضافة إُف تباين العبلمات لقلة حجم اؼبشاىدات اؼبعتربة فيوخطأ معياري مشاىد يف بعد معاعبة الشكاوى، 
درجات(، وىي  7اإلجابة ) اؼبقدمة يف ىذا البعد. قيم االكبراؼ اؼبعياري معتدلة مقارنة باؼبتوسطات ودبدى سلم

 بذلك تدؿ على قدر من االنسجاـ يف اإلجابات اؼبقدمة من اؼبستجوبُت، باستثناء بعد معاعبة الشكاوى. 

 مؤشرات الشال .2-1-2

القيمة الموجبة الوحيدة توسط اؼبشاىد. اؼبمعامبلت التماثل السالبة تدؿ على أف أغلب القيم أكرب من 
، ويدؿ ذلك على أف أغلب قيم اؼبتغَتة أقل من اؼبتوسط جودة الوظيفيةلمعامل التماثل مالحظة في بعد ال

امل التماثل ليست بعيدة عن ىذا البعد. يبقى أف قيم معاعبودة يف اؼبشاىد، وىذا مؤشر آخر على ضعف 
ري تماثل فيهما على خطئو اؼبعياالما عدا بند ؾبمل اعبودة وبعد اعبودة التقنية الذين عند قسمة معامل الصفر، 

 . سالب( معامل التماثل)ويعٍت ذلك شدة امتداد التوزيع من اليسار بالقيمة اؼبطلقة،  2يأيت أكرب من 

، : "ال أدري"من السلم 4قيم معامل التفلطح سالبة كلها، ويعود ذلك جزئيا إُف عنواف العبلمة الوسيطة 
أثر يف طبيعية التوزيع كانت لتالعبلمة يف وسط السلم  وضع ىذه وإُف اعتبارىا قيمة مفقودة يف كل بنود اؼبقياس. 

نسب معامل التفلطح إُف خطئو اؼبعياري وأبقى معامل التفلطح قريبة من الصفر، نة الذي أبقى قيم حجم العيوال ل
 –نسب معامل التفلطح إُف خطئو اؼبعياري  أتت(، ما عدا بعد معاعبة الشكاوى، حيث 2ضعيفة )أقل من 

 ، وىو ما شرحنا سببو آنفا.ؼبشاىدات يف طريف التوزيع مقارنة دبركزه، ما يعٍت كثرة ا3قريبة من  –قة بالقيمة اؼبطل

 إختبار متوسطات األبعاد والمستوى العام للجودة .2-1-3

يف ىذه اؼبرحلة، بعد النظرة العامة عن اؼبتغَتات األربع للدراسة: أبعاد اعبودة واؼبستوى العاـ للجودة، 
 نتائج اختبار ستيودنت يظهرىا اعبدوؿ التاِف.. مستوى اعبودةننتقل إُف اختبار 
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 بيانات الدراسة النهائية -األبعاد ومتوسط المقياس إختبار ستيودنت لمتوسطات 2--5 5 جدول رقم 

 

4القيمة اؼبعيارية  اؼبتوسط  
t df (*) P (2-tailed) 

اؼبقياسؾبمل متوسط   3.95 -.984 556 .325 

 000. 556 3.711- 3.81 اعبودة الوظيفية

 000. 538 5.271 4.31 اعبودة التقنية

 856. 143 182. 4.028 معاعبة الشكاوى

، وىي تسمح باستغبلؿ أكرب للبيانات فبل تلغي اؼبشاىدة (Mean)باستخداـ الدالة اإلحصائية  SPSSيفمتوسطات األبعاد ومتوسط اؼبقياس مت حساهبا 
 دمج بيانات الدراستُت األولية والنهائية يف االختبار يعطي نتائج فباثلة.إال إذا جاءت كل قيم اؼبتغَتات مفقودة. 

 

من  متوسطيهما أقلتوسط اؼبقياس تعكس كوف اعبودة الوظيفية وميف  tإلحصائية ة اسالبة لقيماإلشارة ال
، ومن الواضح أف متوسطي ذاهتا مدى قرب أو بعد اؼبتوسط من القيمة اؼبعيارية . القيم اؼبطلقة لئلحصائية تبُت4

-n)(. درجة اغبرية 2اعبودة الوظيفية واعبودة التقنية نبا البعيدين نسبيا عن القيمة النظرية )القيمة اؼبطلقة أكرب من 

اغبصوؿ على اؼبتوسطات اؼبختربة، وىي قيم جيدة ولو بدرجة  تعطي نظرة عن عدد اؼبشاىدات اؼبستخدمة يف (1
اعبودة الوظيفية واعبودة بالنسبة لبعدي طبسة باؼبائة ، وىي أقل من pنتيجة االختبار تظهر من عمود  متفاوتة.

 التقنية، وأكرب من ألفا بالنسبة ؼبتوسط اؼبقياس ككل أي ؾبمل اعبودة وبعد معاعبة الشكاوى. 

 يجة نقبل الفرضيتُت الصفريتُت التاليتُت:النتحسب ىذه 

 (.4: ال ىبتلف متوسط اؼبقياس ككل عن العبلمة الوسطية لسلم القياس )1 0ؼ 

 (.4: ال ىبتلف متوسط معاعبة الشكاوى عن العبلمة الوسطية لسلم القياس )4 0ؼ 

حسب زبائن المؤسسة، نقبل إذن فرضية أن المستوى العام للجودة في "بريد الجزائر" ىو مستوى متوسط 
 وكذلك مستوى جودة معالجة الشااوى.

في المقابل يمان رفض الفرضيتين الصفريتين التاليتين حول مستوى الجودة في بعدي الجودة الوظيفية 
 والجودة التقنية. 

 (؛4عن العبلمة الوسطية لسلم القياس ) : ال ىبتلف متوسط اعبودة الوظيفية2 0ؼ 

 .(4اعبودة التقنية عن العبلمة الوسطية لسلم القياس ) : ال ىبتلف متوسط3 0ؼ 
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. وبالنظر إُف 4عن القيمة اؼبعيارية  افاعبودة التقنية واعبودة الوظيفية ـبتلف أف متوسطيالتاِف بنستدؿ ب
جودة ستوى ال، وأن م(7من  4المتوسط )لجودة التقنية أكبر من ستوى انستدل بأن ماذباه االختبلؼ، 

 .1(7من  4ن المتوسط )م قلالوظيفية أ

. جاء (K-S)ظبَتنوؼ -كوؼبوقوروؼ أجرينا اختبار -افًتاض اختبار ستيودنت  -الختبار طبيعية التوزيع 
ا يعٍت قبوؿ فب، (p = 0.586)ومتغَتة اعبودة الوظيفية  (p = 0.185)االختبار غَت داؿ بالنسبة ؼبتغَتة متوسط اؼبقياس 

وكذلك جودة معاعبة  (p < 0.001)فرضية طبيعية ىاتُت اؼبتغَتتُت، أما متغَتة اعبودة التقنية فجاء االختبار فيها داال 
، ما يعٍت رفض فرضية أهنما طبيعيتاف. رغم ىذا الرفض لطبيعية اؼبتغَتتُت األخَتتُت، ال بأس (p < 0.001)الشكاوى 

 اػباص باعبودة التقنية نظرا لعدـ حساسية اختبار ستيودنت الفًتاض الطبيعية، بقبوؿ نتيجة اختبار ستيودنت
 .وف العينة كبَتة دبا فيو الكفايةخاصة عندما تك

مقارنة مستوى اعبودة يف ىذه األبعاد الثبلثة تبقى بعد تفحص مستوى اعبودة العاـ واؼبستوى يف األبعاد، 
كيز على أبعاد معينة الختبلؼ مستواىا عن األبعاد األخرى. أجرينا للًت  ما يبكن أف يشكل دافعا آخر اؼبستخرجة

اختبار ستيودنت للعينات اؼبكررة، وجاءت النتائج الختبار الفروؽ بُت متوسطات اؼبقاييس الفرعية الثبلث  
 كالتاِف.

 ات األبعاد الثالثةاختبار الفروق بين متوسط -3-5 جدول رقم 

   
 
 

 إحصائيات عن الفروؽ
t df 

P 
 (2-

tailed) اؼبتوسط 
االكبراؼ 
 اؼبعياري

اػبطأ 
 اؼبعياري

 ؾباؿ الثقة للفروؽ 95%
 اغبد األدْف اغبد األعلى

اؼبقارنة 
1 

اعبودة الوظيفية مع 
 000. 538 9.56- 383.- 581.- 050. 1.17 48.- اعبودة التقنية

اؼبقارنة 
2 

اعبودة الوظيفية مع 
 510. 143 66.- 189. 378.- 143. 1.718 094.- معاعبة الشكاوى

اؼبقارنة 
3 

اعبودة التقنية مع 
 070. 142 1.82 629. 025.- 165. 1.98 302. معاعبة الشكاوى

 يف كل بنود اؼبقياس. ناقصة القيم احملذوفة يف كل مقارنة ىي اؼبشاىدات ال .اؼبتغَتات اؼبقارف بينها ىي متوسطات اؼبقاييس الفرعية الثبلث
 

                                                                    
ظيفية ومن ال حاجة بعد االختبار الثنائي إلجراء اختبار أحادي االذباه للتوصل إُف ىذين االستداللُت، فاالختبار األحادي، من اليسار للجودة الو 1

باؼبائة، فاالختبار الثنائي ىنا ىو دبثابة اختبار أحادي بنصف مساحة منطقة  5للجودة التقنية يوصبلف حتما إُف نفس النتيجة دبستوى معنوية اليمُت 
 الرفض.
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 .(p = 0.000)يظهر جدوؿ اختبار الفروؽ مقارنة دالة واحدة ىي بُت اعبودة الوظيفية واعبودة التقنية 
مقارنة أي من البعدين األخَتين مع بعد معاعبة الشكاوى ليست دالة، وىذا غَت مفاجئ بالنظر إُف أف متوسط 
ىذا البعد األخَت يقع بُت متوسطي األولُت، ونظرا إُف حجم العينة الفعلي يف ىذا البعد، أي عدد اؼبشاىدات 

 لك لؤلسباب اليت أوضحناىا آنفا.اؼبعتربة، والذي يقل بشكل كبَت عنو يف البعدين الثانيُت، وذ

 يبكن إذف رفض الفرضية الصفرية اػبامسة:

 متوسط مقياس اعبودة التقنية.اعبودة الوظيفية عن : ال ىبتلف متوسط مقياس 5 0ؼ 

 يف اؼبقابل نقبل الفرضيتُت التاليتُت:

 اوى.متوسط مقياس جودة معاعبة الشكاعبودة الوظيفية عن : ال ىبتلف متوسط مقياس 6 0ؼ 

 متوسط مقياس جودة معاعبة الشكاوى.عن تقنية اعبودة ال: ال ىبتلف متوسط مقياس 7 0ؼ 

يمان القول إذن أن مستوى الجودة الوظيفية متمايز بمستوى أضعف  ،5 0من رفض الفرضية ؼ 
ردبا إُف عينة ، بينما ال يبكن االستدالؿ على سبايزه عن جودة معاعبة الشكاوى، ووبتاج األمر عن الجودة التقنية

 أكرب يف ىذا البعد األخَت. يف اإلصباؿ، فأف النتيجة اإلصبالية تدعم القوؿ بوضع اعبودة الوظيفية كأولوية.

 اختبار تباين مستوى الجودة لدى الفئات الديمغرافية. 2-2

والنشاط، أجرينا الختبار تأثر تقييم اعبودة العامة باؼبتغَتات الديبغرافية: اعبنس، العمر، اؼبستوى الدراسي 
. اللتزاـ عدد مناسب من اؼبشاىدات يف كل عامل مت اؼبائةاختبار ربليل التباين اؼبتعدد دبستوى معنوية طبسة ب

ت إعادة ترميز متغَتيت العمر واؼبستوى ، كما سبسحب التداخبلت من النموذج واالكتفاء بالعوامل الرئيسية
لقليل من اؼبشاىدات. الفئات اليت دؾبت ىي الفئات الثبلث األوُف الدراسي لدمج الفئات اؼبتجاورة ذات العدد ا

متوسط"؛ دؾبت يف فئة ظبيت "متوسط أو أقل"؛ والفئتُت و" من اؼبستوى الدراسي: "بدوف مستوى"، "إبتدائي"
 والفئات"؛ 55؛ دؾبت يف فئة ظبيت "أكرب من 65إُف  55وفئة من  65األخَتتُت من متغَتة العمر: فئة أكرب من 

الثبلث األخَتة من متغَتة النشاط : "أعماؿ حرة"، "أجَت يف القطاع اػباص"، و"متقاعد"؛ دؾبت يف فئة ظبيت 
 "نشاطات أخرى". 

يظهر اعبدوؿ التباين الكبَت يف أحجاـ العينات  الفئات وأحجامها بعد الدمج تظهر يف اعبدوؿ التاِف.
غبساسية اختبار ربليل التباين ؽبذا االفًتاض يف حالة عدـ  من كل فئة، وىذا يزيد أنبية اختبار التجانس، نظرا

، ما يسمح باؼبضي يف (p = 0.577)للتجانس جاء غَت داؿ  (Levène)اختبار لوفاف تقارب أحجاـ العينات. 
 اختبار ربليل التباين بدوف القلق بشأف ىذا االفًتاض األساسي.
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 أحجام الفئات بعد دمج الفئات ذات األحجام الصغيرة -4-5 جدول رقم 

 N فئات النشاط N اعبنس N اؼبستوى الدراسي N العمر

 24 بدوف نشاط 269 رجاؿ 52 متوسط أو أقل 141 25 > 

 100 طالب 190 نساء 108 مستوى ثانوي 225 25-35 

 283 موظف قطاع عاـ   257 مستوى التدرج 59 36-45 

 52 أخرى   42 ما بعد التدرج 19 46-55 

 >55 15       

 

 4يظهر فروقا بُت متوسطات اعبامعيُت وغَت اعبامعيُت )أقل من  تفحص اؼبؤشرات الوصفية لكل فئة
إُف أحجاـ العينات، فإف أدْف الفروؽ  متغَتة، وبالنظر 24عة ىي متوسط بعند اعتبار أف اؼبتغَتة التا (.4وأكرب من 

ستوى العاـ للجودة لمليف اؼبتوسطات تصبح دالة إحصائيا، بسبب سبركز اؼبتغَتة. الرسم التاِف يعطي صورة بصرية 
 اؼبعرب عنو من قبل الفئات األربع للمستوى الدراسي.

 

 

 متوسط بنود الجودة حسب المستوى الدراسي. بيانات الدراسة النهائية 5-5 رسم توضيحي  

 

. قيم اػبطأ ىو ما فعلناهاختبار التجانس، و ؤكد أنبية فروقات ت تظهر أاالكبرافات اؼبعيارية للفئات مقارنة 
 تبعا ألحجاـ العينات من كل فئة. اؼبعياري متباينة
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 الدراسة النهائيةتأثر متوسط المقياس بالمتغيرات الديمغرافية.  –تحليل التباين المتعدد  -5-5 جدول رقم 

ؾبموع مربعات  اؼبصدر
 df الفروؽ

متوسطات مربعات 
 الفروؽ

F p األنبية النسبية للعوامل 
(Partial Eta Squared) 

 019. 074. 2.148 2.383 4 9.532 العمر
 030. 003. 4.672 5.183 3 15.55 اؼبستوى الدراسي

 000. 953. 003. 004. 1 004. اعبنس

 000. 988. 043. 048. 3 143. النشاط

    1.109 447 495.91 اؼبتبقي

     458 521.14 اجملموع

 

رفض  . يبكن إذف(p = 0.003 < 0.05)، العامل اؼبؤثر الوحيد ىو اؼبستوى الدراسي pإُف قيم  بالنظر
 الفرضية الصفرية التالية:

 . ال ىبتلف متوسط مقياس اعبودة حبسب اؼبستوى الدراسي.8 0ؼ 

العامل إذف داؿ،  ونستدؿ على وجود تفاوت يف تقييم اػبدمة الربيدية حبسب اؼبستوى الدراسي للزبائن.
لعامل أنبية كبَتة يف ربديد قيمة ظهر أف ؽبذا اال ي (partial êta squared)النظر إُف مربع إيتا اعبزئية ولكن عند 

 . 1اؼبتغَتة التابعة، متوسط مقياس جودة اػبدمة

يف اؼبقابل ال يبكن رفض الفرضيات الصفرية الثبلث اؼبتعلقة بتباين مستوى اعبودة اؼبدركة لدى الفئات 
 الديبغرافية للزبائن:

 . ال ىبتلف متوسط مقياس اعبودة حبسب اؼبستوى العمر.9 0ؼ 

 ال ىبتلف متوسط مقياس اعبودة حبسب اؼبستوى اعبنس.. 10 0ؼ 

 . ال ىبتلف متوسط مقياس اعبودة حبسب اؼبستوى النشاط.11 0ؼ 

ربليل االختبارات لتحديد موضع االختبلؼ بالذات، أي الفئة أو الفئات اؼبتايزة عن غَتىا، أجرينا 
ربع ؼبتغَتة اؼبستوى الدراسي إُف ؾبموعتُت، يف سبايز الفئات األىذا االختبار يظهر . (post hoc tests)البعدية 

اؼبقابل قبد أف ىذا التمايز غَت كامل، إذ قبد أف فئيت مستوى التدرج واؼبستوى اؼبتوسط فما دونو تنتمياف إُف كبل 
 اجملموعتُت.

 

                                                                    
 نسبة ؾبموع مربع فروؽ العامل على اؼبتبقي.1
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 جزئية باختبار شيفيفئات إلى مجموعات التقسيم  -6-5 جدول رقم 

 اؼبستوى الدراسي
N 

 اجملموعات اعبزئية
2 1 

  3.6456 45 مابعد التدرج

 3.8783 3.8783 268 مستوى التدرج

 4.0856 4.0856 56 مستوى متوسط فما دوف

 4.2090  125 اؼبستوى الثانوي

 اؼبتغَتة التابعة متوسط اؼبقياس.

 

األمر أكثر، قمنا باختبار مقابلة لفئيت اعبامعيُت مع فئيت اؼبتوسط والثانوي، إلظهار ما إذا كاف لتوضيح 
إذن القول أن  يمانحبسب ىذه النتيجة . (p = 0.002)اعبامعيوف ىبتلفوف عن غَتىم، وقد جاء االختبار داال 

 .1أدنى من تقييم غيرىم تقييم الجامعيين لجودة الخدمة

ومن أجل استغبلؿ أكرب لبيانات الدراسة، قمنا بنفس التحليل على ؾبمل بيانات ، ؼبزيد من التحقق
الدراستُت األولية والنهائية، وقد جاءت النتائج مؤكدة ومطابقة تقريبا للتحليل األوؿ، سواء يف ما يتعلق 

باالختبارين البديلُت ؛ (p = 0.038)، باختبار التجانس (p = 0.005)باؼبتوسطات، بنتائج ربليل التباين األحادي 
 = p)؛ أو اختبار اؼبقابلة بُت اعبامعيُت وغَت اعبامعيُت (p = 0.005)واختبار والش  (p = 0.007)فورسيث -براوف

 5.دمج بيانات الدراستُت أظهر إضافة لذلك اختبلؼ مستوى اعبودة حبسب الفئة العمرية دبستوى معنوية (0.004
 . (p = 0.202)ضية التجانس ؿبققة )إختبار لوفاف غَت داؿ ، علما أف فر (p = 0.028)  اؼبائةب

ومستىوى )مجمل بيانات الدراسة( مالحظ ىو عالقة عاسية بين المتغيرتين العمر ىناك إذا اتجاه 
المتغيرات األخرى: الجنس والنشاط والمنطقة )مدينة أم  .وبين المستوى الدراسي ومستوى الجودة الجودة

 تأثير على مستوى الجودة المعبر عنو.لم يظهر لها  قرية(

 تفحص مؤشرات بنود المقياس .2-3

من اؼبفيد تفحص البنود لتحديد  لكنأعطينا األولوية يف ربليل مستوى اعبودة لؤلبعاد، وللمقياس ككل، 
 مواضع الضعف والقوة بقدر أكرب من الدقة. 

                                                                    
، لكن اختبار لوفاف (p = 0.005)ختبار ربليل التباين األحادي داال نشَت ىنا إُف أنو عند التحوؿ إُف ربليل التباين األحادي الختبار اؼبقابلة جاء ا1

، ما يعٍت أف شرط االنسجاـ غَت ؿبقق، وىو ما تطلب إجراء اختبارين آخرين براوف وفورسيث ووالش، وقد (p = 0.013)أيضا  لبلنسجاـ جاء داال
 .0.006فورسيث -والختبار براوف 0.008داللة الختبار والش جاءت نتائجهما مؤكدة لنتائج اختبار ربليل التباين، حيث جاء مستوى ال
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مدة ىو أف أضعف البنود ىي البنود اؼبتعلقة باالنتظار: الرسم التوضيحي أدناه أبرز ما يظهر من 
. ىذا الضعف يظهر يف كل من اؼبتوسط االنتظار، تنظيم االنتظار، المساواة بين الزبائن، وتجهيز القاعة

. يظهر ضعف ىذه البنود أيضا يف معامل التماثل الذي (7-5) كما يتضح من اعبدوؿ اؼبواِف  والوسيط واؼبنواؿ
دوف متوسط ا يدؿ على أف أغلب العبلمات كانت فبلى خبلؼ عمـو البنود األخرى موجبة، جاءت قيمو ع

اآللية واستجابة األعواف، بينما  يف مرتبة أعلى تأيت بنود ذبهيز القاعة، استمرارية عمل الشبابيكعبلمات البند. 
  بندين متعلقُت خبدمة اغبواالت.أعلى العبلمات يف سجلت

 

 

 متوسطات البنود ومجال الثقة لمتوسط المجتمع -5.6 رسم توضيحي  

 ل(، وفيو يربز بشكل أفضاؼبائةب 90الرسم يركز على متوسطات البنود وؾباؿ الثقة حوؿ اؼبتوسط )
 وؿ ؾباؿ الثقة لبنود معاعبة الشكاوىمستوى اعبودة احملقق يف كل بند وترتيب البنود. اؼبلفت أيضا يف الرسم ط

(C1, C2, C3).وسبب ذلك قلة عدد اؼبشاىدات يف ىذه البنود مقارنة بالبنود األخرى ، 
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اعبدوؿ التاِف يعطي اؼبؤشرات األساسية للنزعة اؼبركزية، للتشتت ولشكل التوزيع للمتغَتات اؼبباشرة األربعة 
 وعشروف، أي بنود اؼبقياس. 

 إحصائيات وصفية عن بنود الجودة -7-5  جدول رقم

رمز
 ال

 N 

ودة
ؼبفق

م ا
القي

 

سط
ؼبتو

 ا

سط
متو

ي لل
عيار

أ اؼب
ػبط

 ا

يط
وس

 ال

واؿ
 اؼبن

ري
ؼبعيا

ؼ ا
كبرا

م اال
امل

ع
 

اثل
التم

 

اثل
التم

مل 
ؼبعا

ري 
ؼبعيا

طأ ا
 اػب

طح
لتفل

ل ا
عام

 م

طح
لتفل

ل ا
عام

ي ؼب
عيار

أ اؼب
ػبط

 ا

F1 215. 641.- 108. 634.- 1.740 5 5 077. 4.41 45 512 مواقيت العمل 

F2  217. 1.002- 109. 335.- 1.787 5 5 080. 4.19 54 503 األعوافإنضباط 

F3 225. 1.176- 113. 063.- 1.778 5 5 082. 3.93 87 470 إستمرارية توفر اػبدمة يف اؼبكاتب 

F4 216. 748.- 108. 647.- 1.832 5 5 081. 4.48 48 509 قرب مكاتب الربيد 

F5  216. 749.- 108. 658.- 1.864 5 5 083. 4.50 49 508 األعوافمظهر 

F6 213. 1.325- 107. 245. 2.009 1 3 088. 3.47 33 524 تجهيز قاعات االنتظار 

F7 212. 649.- 106. 806. 1.882 1 2 082. 2.76 27 530 تنظيم االنتظار 

F8 216. 1.338- 108. 048. 1.897 5 3 084. 3.61 46 511 للزبوف االستجابة 

F9 224. 1.414- 112. 154.- 2.014 5 5 092. 3.87 82 475 األمن داخل اؼبكاتب 

F10 )214. 282.- 107. 938. 1.701 1 2 075. 2.52 38 519 سرعة الخدمة )مدة االنتظار 

F11 214. 445.- 107. 769.- 1.761 5 5 077. 4.55 37 520 مظهر اؼبكاتب 

F12 215. 1.275- 108. 202.- 1.843 5 5 081. 3.84 41 516 مع الزبوف التعاطف 

F13 222. 1.320- 111. 336. 1.957 1 3 089. 3.16 75 482 المساواة بين الزبائن 

T1 246. 1.156- 123. 361.- 1.866 5 5 094. 4.10 166 391 سرعة الرسائل العادية 

T2 282. 203.- 141. 895.- 1.725 5 5 100. 4.57 260 297 سبلمة الرسائل اؼبسجلة 

T3 270. 702.- 135. 622.- 1.774 5 5 099. 4.53 233 324 سرعة الربيد السريع 

T4 278. 934.- 139. 473.- 1.839 5 5 105. 4.34 251 306 سبلمة توصيل الطرود 

T5  277. 1.098- 139. 335.- 1.815 5 5 104. 4.13 250 307 الطرودتوصيل سرعة 

T6 244. 041. 122. 950.- 1.688 5 5 085. 4.74 158 399 سرعة توصيل اغبواالت 

T7 259. 276.- 130. 880.- 1.721 5 5 092. 4.76 205 352 اعبدارة يف توزيع اغبواالت 

T8 233. 1.302- 117. 119. 1.904 5 3 091. 3.54 118 439 جدارة الشبابيك اآللية 

C1 430. 1.319- 217. 134.- 1.982 5 5 177. 3.92 432 125 سهولة تقدٔف الشكوى 

C2 431. 1.392- 217. 059.- 2.080 3 5 187. 4.09 433 124 سرعة معاعبة الشكوى 

C3 433. 1.422- 218. 105.- 2.087 5 5 188. 3.93 434 123 عدالة اعبواب اؼبقدـ 

 معتربة مفقودة. 4النهائية. العبلمة بيانات الدراسة 

 

)مقبوؿ(، فهي اؼبنواؿ والوسيط يف أغلب البنود. اؼبلفت أيضا  5من أبرز ما يظهره اعبدوؿ تكرار العبلمة 
 وفو: سرعة اػبدمة، ذبهيز القاعة، العدالة والتنظيم. ظر القيم اؼبتدنية للمنواؿ والوسيط يف البنود  اؼبتعلقة باالنتظار و 
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اعبدوؿ يظهر أيضا ازدياد عدد القيم اؼبفقودة بشكل واضح عند االنتقاؿ من بنود اعبودة الوظيفية إُف اعبودة 
التقنية، وىو ما يشَت إُف قلة خربة اؼبستجوبُت بعدد من اػبدمات مثل اغبوالة والطرود والرسائل اؼبسجلة، والربيد 

 اعبة الشكوى، للسبب ذاتو. السريع. عدد القيم اؼبفقودة يزداد أكثر يف بنود مع

اػبطأ اؼبعياري للمتوسط متقارب يف معظم البنود، إال أنو أعلى يف بنود معاعبة الشكاوى، وذلك لكثرة 
ذبميع بيانات كافية،  سهولةالقيم اؼبفقودة فيها وزيادة االكبراؼ اؼبعياري يف ىذه البنود. يدؿ ىذا على التفاوت يف 

عاشوا ذبارب  ئنبعينها أو زباة بُت عمـو الزبائن وجوانب زبص زبائن خدمات فهناؾ جوانب يف اػبدمة مشًتك
 ؿبددة مع اػبدمة.

قيم االكبراؼ اؼبعياري متقاربة يف معظم البنود وتشَت إُف تشتت معتدؿ إُف قليل إذا قورنت باؼبتوسط، 
ا كما ىو متوقع معظم وإذا أخذنا يف االعتبار وجود العبلمة "ال أدري" يف وسط السلم، واليت أعرض عنه

اؼبستجوبُت. تدؿ قيم االكبراؼ اؼبعياري ىذه إذف على قدر ال بأس بو من االنسجاـ بُت اؼبستجوبُت يف تقييمهم 
 ؼبختلف جوانب اػبدمة، وىذا يؤيد ثبات األداة اؼبستخدمة وأف البنود فهمت وسبت اإلجابة عنها جبدية.

حيث جاءت قيم ىذا األخَت لوسيط وأيضا معامل التماثل، أثر على كل من اؼبنواؿ وا 5تكرار العبلمة 
إُف تفضيل نسبة كبَتة من 7من  5سالبة يف معظمها بسبب تغلب القيم األكرب من اؼبتوسط. يشَت تكرار العبلمة 

يبكن أف يعزى  5اؼبستجوبُت إلعطاء حكم إهبايب على اػبدمة بدؿ إعطاء حكم سليب. جزء من التكرار للعبلمة 
عنواف "مقبوؿ" الذي وضع عليها، كنوع من اغبكم غَت السليب واألقرب إُف الوسط سبيل إليو نسبة كبَتة من أيضا لل

اؼبستجوبُت. مهما كانت العناية اؼبعطاة لتسمية درجات السلم يصعب تفادي أف يكوف للكلمات تأثَت خاص 
عناوين على درجات سلم اإلجابة، جالب أو مبعد. الدرس الذي يبكن اػبروج بو من ىذا ىو أفضلية عدـ وضع 

حُت يكوف ذلك فبكنا، أو االكتفاء بتسمية الدرجتُت القصوى والدنيا. الدرجة احملايدة أو "ال أدري" يستحسن 
حسب ىذه النتائج أف تأيت منفصلة دبسافة عن سلم اإلجابة وال توضع يف وسط السلم، لكي ال هبرب اؼبستجوب 

على اػبدمة. عبوؤنا لتسمية درجات السلم كاف بدافع التبسيط نظرا لتوجو على إعطاء حكم سليب أو إهبايب 
 االستبياف لعمـو الزبائن وىو صبهور يتضمن فئات متباينة اؼبستوى التعليمي.

قيم اػبطأ اؼبعياري ؼبعامل التماثل ومعامل التفلطح تشَت إُف ابتعاد توزيع العبلمات يف ـبتلف البنود عن 
يف معظم البنود.  2ث أف القيمة اؼبطلقة لنسبة ىذين اؼبعاملُت إُف خطئهما اؼبعياري أكرب من التوزيع الطبيعي، حي

السبب يبكن أف يعزى إُف توسط العبلمة احملايدة "ال أدري" درجات السلم، من أجل دفع اؼبستجوب إُف التفكَت 
 إلعطاء حكم إهبايب أو سليب على اػبدمة. 

ة يف تسمية درجات السلم ووضع العبلمة احملايدة "ال أدري" يف وسط يبكن القوؿ أف الطريقة اؼبستخدم
يف اؼببلحق( أعطت إجابات منسجمة إُف حد ما، وأف نسبة كبَتة من  ستبيافالسلم )أنظر الشكل النهائي لبل
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 سلبيا وإمبا اؼبستجوبُت رأت أف اػبدمة مقبولة يف معظم البنود، وأف اؼبتوسط العاـ لتقييم الزبائن َف يكن إهبابيا وال
 إنتشار العبلمات على درجات السلم يظهرىا أكثر الرسم التاِف.قريبا من اؼبتوسط. 

 

 بيانات الدراسة النهائية –إنتشار العالمات على درجات السلم  -5.7 رسم توضيحي  

 T6النجمة يف البند  تظهر قيم شاردة؛ تبتعد عن الربيعي الثالث بأكثر من مرة ونصف الفرؽ بُت الربيعيُت األوؿ والثالث. ، T6و F7د و بنوائر يف الالد
 تظهر قيم متطرفة؛ أي تبتعد عن الربيعي األوؿ بأكثر من مرتُت الفرؽ بُت الربيعيُت األوؿ والثالث.

 

باالنتظار يف مؤخرة ، ومرة أخرى تظهر البنود اػباصة الرسم يرتب اؼبتغَتات حبسب قيم الربيعيات الثبلث
، حيث تظهر العبلمات العالية كقيم اتفاق ظاىر على ضعف المستوى في بند مدة االنتظار، مع بالًتتي

، لكن 5و 2، وبنود الجودة الوظيفية بين 6و  3بنود الجودة التقنية بين شاردة )دوائر(. بصفة عامة جاءت 
سرعة البريد العادي، واستمرارية عمل : T8و  T1همة يف اعبانبُت. البندين التقنيُت مع عدة استثناءات م

: مظهر اؼبكاتب، F11 ،F5 ،F4، جاءت أدْف من عمـو اؼبستوى احملقق يف ؾبموعتها. كذلك اآللية الشبابيك
 مظهر األعواف وقرب اؼبكاتب جاءت متمايزة إهبابيا عن ؾبموعتها. 
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 المدركة الجودة قياس تحسين .2-4

، وىذا يسمح ظبَتنوؼ –سبق أف أثبتنا اقًتاب متوسط اؼبقياس من التوزيع الطبيعي باختبار كوؼبوقوروؼ 
. يتم تقدير التحسُت لكل مرحلة دبقدار (six sigma)مراحل وفقا ؼبنهجية االكبرافات الستة بتقدير التحسُت على 

 انتقاؿ اؼبتوسط يف االذباه اؼبرغوب باستخداـ االكبراؼ اؼبعياري كوحدة. 

يف . ، أو عدـ اؼبطابقةنسبة اإلنتاج التالف أو نسبة األخطاءما تكوف يف الصناعة التحسُت عادة متغَتة 
بُت اؼبطابقة وعدـ اؼبطابقة؛ إذا كانت اؼبدة  ؾباؿ اػبدمات يبكن استخداـ عدـ رضا الزبوف عن اػبدمة كحد

القصوى لبلنتظار اليت يتقبلها الزبوف ىي نصف ساعة، فإف كل مرة ينتظر فيها الزبوف أكثر من ىذه اؼبدة تعترب 
عدـ مطابقة. تقليل فرص ذباوز معيار الثبلثُت دقيقة يًتجم يف القياس جبعل التوزيع االحتماِف ؼبدة االنتظار على 

ىذا اغبد يف معظمو )نفًتض أف الصفر يف الرسم إُف اليسار(. يف منهجية االكبرافات الستة، وبفرض أف  يسار
 30مدة االنتظار تتبع التوزيع الطبيعي، فإف مستوى اعبودة يعرب عنو بعدد االكبرافات اؼبعيارية بُت اؼبتوسط واغبد 

. يف حالة 1توسط قبل أف نغضب الزبوف": "كم ننحرؼ عن اؼب(Eckes, 2006)دقيقة، أو حسب عبارة أكس 
باؼبليوف، وىي فرصة شبو معدومة. وضع  3.4ربقيق اؽبدؼ النهائي، وىو ستة سيقما، تكوف فرصة عدـ اؼبطابقة 

ىدؼ مثل ىذا قد يبدو مبالغا فيو، ولكن العديد من اػبدمات ربققو بالفعل، يف بعض جوانبها. للتدليل على 
ستة، يعطي أكس أمثلة من اإلحصائيات اؼبتوفرة عن اػبدمة يف الواليات اؼبتحدة، عقبلنية ىدؼ االكبرافات ال

 باؼبائة من اؼبطابقة قد يكوف غَت مقبوؿ يف خدمات عدة، فهو يعٍت: 99.9مبينا أف مستوى خدمة وبقق 

 بريد يف الساعة،  16000أف يضيع الربيد األمريكي  -
 الصحيح من قبل البنوؾ األمريكية،شيك إُف غَت حسابو  22000يف كل ساعة أ أف يعب -
 بشيكاقو،(O’hare)أف زبطئ طائرتُت يف ىبوطهما كل يـو يف اؼبطار الدوِف أىار  -
 أف ذبرى طبس مئة عملية جراحية غَت مربرة أسبوعيا يف الواليات اؼبتحدة...  -

ؼبستوى اعبودة من اعتماد منهجية االكبرافات الستة ال يعٍت بالضرورة ازباذ ست اكبرافات معيارية كهدؼ 
أوؿ مرحلة، فيمكن اعتماد أىداؼ أدْف حبسب وضع اؼبؤسسة، ولكنها طريقة جيدة لتسمية أىداؼ مرحلية 

 وللمقارنة مع مؤسسات أخرى.

يف موضوع انتظار اػبدمة يف مكاتب الربيد، فإف مدة االنتظار يستبعد أف تتبع التوزيع الطبيعي، فمن 
بُت وصولُت غالبا ما تتبع توزيعا فبتدا من اليمُت يكوف أقرب إُف الشكل العاـ اؼبعروؼ أف مدة اػبدمة واؼبدة 

 للتوزيع األسي. 

                                                                    
1
Eckes George (2006). Op. cit. p. 50. 
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متوسط مقياس لفرد عترب كل فت، ضع اؼبؤسسات معايَت عاليةتيف ؾباؿ اعبودة اؼبدركة للخدمة، يبكن أف 
ليا معايَت خطأ أو عدـ مطابقة. يف مؤسسة الربيد نقًتح أف توضع مرح -يف سلم سباعي الدرجات - 6دوف اؿ 

. تعترب كل مرحلة من مراحل التحسُت مشروعا 7من  4ما دوف  اؼبستوىعترب اػبطأ ىو أقل صرامة، مثبل بأف ي
ربدد  ىبطط لو وزبصص لو ميزانية معلومة مع تقدير نتيجتو الصافية. اؼبتغَتة اليت ينصب عليها مشروع التحسُت

(Critical-to-quality)من خبلؿ استقصاء الزبائن أوال لتحديد أىم ؿبددات اعبودة 
قدر نتائج فيما يلي ن. 1

وف عن تقييم ضعيف للخدمة نسبة الزبائن الذين يعرب من خبلؿ نسبة عدـ اؼبطابقة أي التحسُت يف اعبودة اؼبدركة 
 .7من  4عن طريق متوسط للمقياس أقل من 

 تحسُت بطريقة تفًتض ما يلي:يبكن تقدير ال

 ،التحسُت يتمثل يف انتقاؿ التوزيع، أي اؼبتوسط، إُف قيمة أعلى، والبفاض االكبرؼ اؼبعياري .0
حبيث أف التحسُت ال يعٍت فقط ارتفاع متوسط اعبودة ولكن أيضا ربسن يف استقرار اعبودة 

  وبالتاِف اعبودة اؼبدركة.
 أي أف سلم القياس ال يتغَت. ؛، وتبقى ثابتة7من  7القيمة القصوى لتقييم العميل ىي  .5
قى ثابتا. ىذا يب( 7لسلم اإلجابة )عدد االكبرافات اؼبعيارية بُت اؼبتوسط والقيمة القصوى  .2

االفًتاض ينسجم مع سباثل التوزيع الطبيعي، ومع تقلص االكبراؼ اؼبعياري عند كل انتقاؿ 
 .4، دبا أف اؼبتوسط حاليا ىو 3العدد ىو إُف أعلى. يف حالتنا ىذا  ؼبستوى اعبودة اؼبدركة

ويبقى ثابتا، أي أننا نعترب أف االستمارة تعرب عن عدـ  7من  4اغبد األدْف اؼبقبوؿ للجودة ىو  .1
 .7من  4مطابقة إذا جاء متوسط بنودىا أقل من 

، واؼبتوسط عند احتساب ؾبمل بيانات الدراسة( 1.01) 1ىو تقريبا  S0دبا أف االكبراؼ اؼبعياري اغباِف 
كحد أدْف جملاؿ القبوؿ،    7من  4، وباعتبار القيمة عند احتساب ؾبمل البيانات( 3.96) 4تقريبا يعادؿ  m0اغباِف 

 :نسبة عدـ اؼبطابقة حاليا باؼبساحة التاليةيبكن التعبَت عن . كما ذكرنا أعبله
P(X < 4) = P(Z < (4 – m0)/S0) = P(Z < (4 – 4)/1) =   P(Z < 0) = 50% 

دبقدار اكبراؼ معياري  -أي انتقاؿ اؼبتوسط  –اؼبنحٌت إُف اليمُت  انتقاؿسيقما ىو  1التحسُت ب 
حبيث يبقى عدد  للتوزيع اعبديد، ىذا األخَت أقل من األوؿ ألننا نفًتض أف التوزيع يقل تشتتو عند كل انتقاؿ

الكبراؼ اؼبعياري اعبديد ىو إذف ربع الفرؽ بُت مقدار ا. 3االكبرافات اؼبعيارية على يبُت اؼبتوسط يف كل مرحلة ىو 
 ، أي انو تقلص من الثلث إُف الربع. (7و القيمة القصوى للسلم ) m0اؼبتوسط 

S1 = (7 – 4)/4 = 0.75 

                                                                    
1
Eckes George (2006). Op. cit., p. 65. 
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 اؼبتوسط اعبديد ىو إذف:
m1 = m0 + S1 = 4.75 

 نسبة عدـ اؼبطابقة تصبح :
P(X < 4) = P(Z < (4 – m1)/S1) = P(Z < (4 – 4.75)/0.75) =   P(Z < -1) ≈ 16% 

بقية اغبسابات تستنتج بنفس الطريقة. نقًتح أف يتم التحسُت دبقدار نصف سيقما يف كل مرحلة. 
 اعبدوؿ التاِف يبُت مؤشرات اعبودة؛ مثل اؼبتوسط، االكبراؼ اؼبعياري، ونسبة عدـ اؼبطابقة يف كل مرحلة. 

 

 مستوى الجودة والتحسين المرحلي المقترح للجودة المدركة -8-5 5 جدول رقم 

 حد القبوؿ اؼبراحل
 األدْف 

 ؾباؿ القبوؿ
 (ح)+3

 سيقما
 (ب)/3

 مستوى اعبودة
 ج/(أ - خ) 

 اؼبتوسط
 (ح)(ج)+(أ)

 نسبة عدـ
  اؼبطابقة

 فرص عدـ اؼبطابقة
يف اؼبليوف   

 
  100xP(Z<4) )ؿ( )ػ( )ط( )ة( )أ(

 515796 51.58 3.96 0.04- 1.01 3.01 4 حاليا

1اؼبرحلة   4 3.50 0.86 0.50 4.43 30.85 308538 

2اؼبرحلة   4 4.00 0.75 1.00 4.75 15.87 158655 

3 4 4.50 0.67 1.50 5.00 6.68 66807 

4 4 5.00 0.60 2.00 5.20 2.28 22750 

5 4 5.50 0.55 2.50 5.36 0.62 6210 

6 4 6.00 0.50 3.00 5.50 0.13 1350 
 استنادا إُف ؾبمل بيانات الدراسة.طالب اؼبصدر: أعده ال

الزباذ أىداؼ أكثر طموحا لكل مرحلة، مثل سيقما كاملة، ( 8-5)يبكن للمسَت االستعانة باعبدوؿ 
اعبدوؿ، باالعتماد على نفس الطريقة يف سيقما الذي توقفنا عنده يف  3ويبكن الذىاب إُف ما بعد مستوى 

مث يزداد صعوبة عند كل  اغبساب.  مستوى اعبودة يتزايد بطريقة غَت خطية، فالتحسُت يكوف معتربا يف البداية
اخًتنا اقًتاح أىداؼ مرحلية قدرىا نصف سيقما لكي تكوف أكثر واقعية ويبكن ربقيقها يف فًتة   مرحلة جديدة.
 قصَتة نسبيا. 

الرظبُت التاليُت يبيناف االنتقاؿ يف مستوى اعبودة يف كل مرحلة من خبلؿ اؼبتوسط واالكبراؼ اؼبعياري 
ؼبتوسط اؼبقياس يف كل مرحلة. يظهر الرسم األوؿ انتقاؿ التوزيع وزيادة انسجامو من مرحلة إُف أخرى، والبفاض 

لتدرهبية للمتوسط وااللبفاض التدرهبي لبلكبراؼ نسبة عدـ اؼبطابقة يف كل مرحلة. الرسم الثآف يبُت الزيادة ا
 اؼبعياري. نسبة عدـ اؼبطابقة تسلك ىي األخرى مسارا منخفضا موازيا لبلكبراؼ اؼبعياري. 
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 .(S)واالنحراف المعياري  (m)التحسن المرحلي التدريجي في مؤشري الجودة: المتوسط  -5.8 رسم توضيحي  

 البيانات اإلصبالية للدراسة. إُف استنادادناه أعد المصدر:

 

يبكن استخداـ ىذه الطريقة يف زبطيط وتقدير التحسُت اؼبرحلي مع متوسط مقياس اعبودة اؼبدركة جململ اػبدمة 
 اؼبقدمة من قبل اؼبؤسسة بصفة عامة، أو اعبودة يف خدمات ؿبددة أو أيضا يف جوانب ؿبددة من اػبدمة. 

0

1

2

3

4

5

6

m

s

  

  

  

 احالي 

 متوسط بنود المقياس

 σ1بعد تحسين ب

 σ2 بعد تحسين ب

 σ3بعد تحسين ب

نسبة عدم 
 %16المطابقة 

نسبة عدم 
 %2.3المطابقة 

نسبة عدم المطابقة 
0.13% 

    1        2             3             4              5              6            7 

نسبة عدم 
 %52المطابقة 
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 تحديد أولويات التحسين. 2-5

مستوى نبها عند اؼبستخدـ وأدناىا يف اد الثبلثة ننظر إُف ألتحديد أولويات التحسُت من بُت األبع
ربليل اكبدار بند اعبودة اؼبدركة على متوسطات األبعاد الثبلثة، وقد أظهرت  أجرينا. يف الفصل السابق اعبودة

جودة ، وأف أكرب تأثَت ىو للعلى اعبودة اؼبدركة النتائج )من خبلؿ قيم بيتا( أف كبل من األبعاد الثبلثة يؤثر
 الوظيفية مث اعبودة التقنية مث جودة معاعبة الشكاوى. 

 

 ترتيب األبعاد حسب األولوية تبعا لمعامالت االنحدار الممعيرة لبند مجمل الجودة على األبعاد الثالثة -9-5 جدول رقم 

 
 Beta t P 

 000. 7.776 331. اعبودة الوظيفية

 000. 4.228 178. اعبودة التقنية

 011. 2.539 098. جودة معاعبة الشكاوى

 بيانات الدراسة النهائية.
 

مع العلم أنو البعد األدْف ، أف أكثر بعد تأثَتا ىو اعبودة الوظيفية، (Beta)تدؿ القيم اؼبعيارية للمعامبلت 
 نحصل على الرسم البيآف التاِف.فربط األنبية مع اؼبستوى احملقق يف كل بعد من حيث اؼبستوى احملقق. ن
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 تحديد أولوية التحسين انطالقا من األىمية والمتوسط. مجمل بيانات الدراسة 9-5 رسم توضيحي  

 ، والرقم على يساره يبثل قيمة بيتا.يف ؾبمل بيانات الدراسة كل بعد يبثل متوسط اؼبقياس ـ الرقم بُت قوسُت أما

 
يظهر الرسم أن بعد الجودة الوظيفية يحقق أضعف مستوى وفي الوقت نفسو ىو األكثر أىمية 

 .مقارنة باألبعاد األخرى. يفترض إذن أن تاون لو األولوية في عملية التحسين

على اعبودة اؼبدركة من معاعبة أكثر تأثَتا لكوهنا اعبودة التقنية من حيث األنبية تأيت  يف اؼبرتبة الثانية
ربسُت اعبودة التقنية يعٍت تقليص عدد األخطاء وبالتاِف تقليص عدد الشكاوى، لذلك نعترب أف الشكاوى. 

أهنا تعٍت عمـو اؼبستهلكُت ومنهم خاصة قبل معاعبة الشكاوى، اعبودة التقنية تأيت يف اؼبرتبة الثانية يف األولوية، 
 مقدمي الشكاوى.

  

0.331, (3.84) 

0.178  (4.27) 

0.098, (3.89) 

3,7

3,9

4,1

4,3

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

 الجودة التقنية

 الجودة الوظيفية

جودة معالجة 
 الشكاوى

 األداء

 األهمٌة
(beta) 
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 ربط القياس الذاتي بالموضوعي لتحديد فرصة التحسين .3

، 1أكثر ما وبدد إدراؾ الزبائن عبودة اػبدمة ىو اعبودة الوظيفيةقياس اعبودة اؼبدركة أف من إذف تبُت 
يف ربسُت مدة االنتظار وظروفو،  التحسين أولويةإُف ىنا مت ربديد  أضعف البنود ىي اؼبتعلقة دبدة االنتظار.و 

، أي اؼبشروع أو العمل الذي يتوقع أف وبسن ىذا اعبانب. يتطلب تحديد فرصة التحسينواػبطوة اؼبوالية ىي 
 ىذا دراسة العملية اؼبرتبطة هبذا اعبانب وىي عملية تقدٔف اػبدمة داخل اؼبكاتب.

 . جمع وتحليل بيانات الوصول والخدمة3-1

يبكن تقسيم النشاط داخل مكاتب الربيد حبسب تدفق الزبائن إُف: نشاط مكثف ونشاط معتدؿ أو 
ضعيف. يف ىذه الدراسة هنتم بالنشاط اؼبكثف حيث تطرح مسألة طوؿ مدة االنتظار حبدة، على خبلؼ النشاط 

نشاط اؼبكثف نقسمو إُف اؼبعتدؿ والضعيف أين تكوف اؼبشكلة ىي فراغ األعواف يف انتظار الزبائن. لدراسة ال
قسمُت: نشاط الذروة ونشاط ما دوف مستوى الذروة. ما يبيز ىذين القسمُت ىو النسبة بُت معدؿ الوصوؿ 
ومعدؿ اػبدمة؛ يف نشاط الذروة يكوف معدؿ الوصوؿ )عدد الواصلُت يف وحدة زمن( أعلى من معدؿ اػبدمة 

ى الذروة يكوف معدؿ الوصوؿ قريبا من معدؿ اػبدمة )عدد اؼبخدومُت يف وحدة زمن(، ويف النشاط دوف مستو 
دوف أف يفوقو. تعرؼ اغبالة األوُف عدـ استقرار النظاـ والتزايد اؼبستمر يف صف ومدة االنتظار. نشهد ىذه اغبالة 

اـ يف مكاتب الربيد مثبل يف أياـ التخليص لؤلجراء واؼبواسم الدينية. يف النشاط ما دوف مستوى الذروة، يتجو النظ
إُف التوازف لكن عند مستويات عالية من مدة االنتظار وعدد اؼبنتظرين. تشاىد ىذه اغبالة بعد يـو أو يومُت من 
تاريخ التخليص، حبسب حجم الفئة اؼبعنية بالتخليص. بصفة عامة، يكوف التدفق كثيفا على مكاتب الربيد يف 

استخدمت بيانات ة سابقة غبجم العمل اليومي تبُت من دراسالنصف الثآف من الشهر، خاصة يف آخره، حيث 
ثبلث سنوات، أف الطلب يزيد على مكاتب الربيد يف النصف الثآف من كل شهر. عدا ذلك ال توجد دورة فصلية 

 .2وإمبا ىناؾ زيادة يف حجم النشاط من سنة ألخرى

كميتُت منفصلتُت، يف   قمنا يف ىذا البحث بدراسة كبل النشاطُت )الذروة وما دوف الذروة( يف دراستُت
. إصباِف عدد 3العشر األخَتة من الشهراألياـ اؼبكتب الربيدي الرئيسي لوالية سطيف، ومت صبع البيانات يف 

خدمة  197مت تسجيل عينة من مشاىدة للوصوؿ.  300مشاىدة للخدمة و 491اؼبشاىدات يف الدراستُت بلغ 
البيانات األساسية صوؿ يف عملية اؼبعاينة الثانية. و  149خدمة و 294وصوؿ يف اؼبعاينة األوُف و 151و

                                                                    
ة داعبودة التقنية مث جو  أعطى معامبلت دالة وقيم بيتا أعبلىا للجودة الوظيفية مثيف الفصل الرابع ربليل االكبدار اؼبتعدد لبند اعبودة على األبعاد الثبلثة 1

 .203، ص 48أنظر اعبدوؿ معاعبة الشكاوى. 
2
Bouabdallah Salah (2004). Op. cit. 

، ومت صبع البيانات اػباصة بالنشاط 5005من شهر أفريل  55و  50مت صبع البيانات اػباصة بنشاط الذروة داخل القاعة الرئيسية خبلؿ يومي  3
 .5002من شهر سبتمرب 55و  52دوف مستوى الذروة خبلؿ يومي 
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، ق تسجيل غبظة سحب الزبوف للتذكرةمت عن طريتسجيل الوصوؿ للمشاىدات موضحة يف اعبدوؿ التاِف. 
 وتسجيل اػبدمة مت عن طريق تسجيل غبظة اؼبناداة من قبل اعبهاز. 

اىدة للخدمة والوصوؿ، يف كل من العينة اعبدوؿ التاِف يبُت اؼبتوسط واالكبراؼ اؼبعياري لكل فًتة مش
 للنشاط ما دوف الذروة. 2013للنشاط يف حالة الذروة، والعينة اؼبأخوذة يف شهر سبتمرب  2012اؼبأخوذة يف أفريل 

 

 بالثانية مةحراف المعياري في عينات الوصول والخدنالمتوسط واال -10-5 جدول رقم 

أفريل على  21 لخدمةا
  9الساعة 

أفريل على  22
 53و  8الساعة 

سبتمرب على الساعة  25
12 

سبتمرب على  25
  16و  15الساعة 

سبتمرب على  28
 9الساعة 

ؾبمل 
 البيانات

 '0.994 ''42 (’0.70) ''55.2 (’0.92) ''16.8(’0.28) ''57 (’0.95) ''91.2 (’1.52) متوسط اؼبدة )بالدقائق(

 ’1.75 ''69.69 ''77.36 ''38.31 ''97.27 ''163.84 ـاالكبراؼ 
 1.76 1.65 1.4 2.32 1.71 1.8 االختبلؼـ 

 491 97 97 100 80 117 حجم العينة
أفريل على  21 الوصول

  14و  9الساعة 
أفريل على  22

 47و  8الساعة 
سبتمرب على الساعة  28
  36و 10

سبتمرب على  28
  47و 14الساعة 

 ؾبمل البيانات
 )بالدقائق(

 

متوسط اؼبدة 
 وصولُت

25.2'' (0.42’) (0.74’) 44.4'' (1.21’) 72.6'' (0.85’) 51'' 0.8129’  
  ’0.94 58.56 70.5 49.67 25.82 ـاالكبراؼ 

  1.15 1.15 0.97 1.11 1.03 ـ االختبلؼ
  300 98 51 109 42 حجم العينة

 األرقاـ بُت قوسُت بالدقيقة. باالعتماد على بيانات اؼبعاينة األوُف والثانية. طالبال هعدأ: المصدر

 2دة الوصوؿ، حيث يقًتب معامل اختبلؼ مدة اػبدمة من مقارنة دباػبدمة  يربز من العينات تباين مدة
وىو التوزيع شائع  ،مثبل األسيلتوزيع االكبراؼ اؼبعياري ل. 1بينما يقًتب معامل اختبلؼ مدة الوصوؿ إُف 

، نعلم أف لتباين مدة اػبدمة تأثَت 1من نظرية صفوؼ االنتظار يعادؿ متوسطو. ،االستخداـ يف سبثيل مدة اػبدمة
 M/D/1على سبيل اؼبثاؿ، عدد الزبائن يف نظاـ  سليب على متوسط مدة االنتظار ومتوسط طوؿ صف االنتظار.

)وصوؿ بواسوٓف، خدمة  M/M/1)وصوؿ بواسوٓف، خدمة ؿبددة، وشباؾ وحيد( ىي أقل أو يساوي منها لنظاـ 
 أسية وشباؾ وحيد(.

                                                                    
1
Aissani Amar (2007). Modélisation et simulation, Alger : Office des Publications Universitaires, P. 117.  
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 .M/M/1ىو أيضا أقل من متوسط اؼبدة  لنظاـ  M/D/1متوسط مدة االنتظار لنظاـ 

مقارنة دبا يتطلبو سبثيل جم عينة أكرب ة سبييزىا حبالتباين الزائد ؼبدة اػبدمة ضرور يًتتب على منهجيا،  
البحث عن إذف فكل ما كاف اجملتمع أكثر تباينا تطلب سبثيلو عينة أكرب. يتوجب  -وىو ما التزمناه  – لوصوؿا

سبب التذبذب يف مدة اػبدمة، خاصة أف الظاىرة سجلت يف كل العينات وثبت تكررىا حىت بعد مدة طويلة عن 
حبسب اػبدمة زبتلف دمة فبا يظهر من اؼبراقبة اؼبطولة للخدمة يف اؼبكتب الربيدي، أف مدة اػبوُف. ينة األاؼبعا

حب مبلغ من اغبساب أكثر من ، بينما يتطلب سالرصيد يتطلب حواُف عشرين ثانية اؼبطلوبة، فاالطبلع على
. تأثَت ىذه العوامل أصبح راؽ النقديةاألو فئة ونوعية ائل اؼبتوفرة لعوف اػبدمة، الوسالعامل اآلخر ىو ... دقيقة

ؿبدودا اليـو بعد صدور األوراؽ النقدية من فئة ألفي دينار وربسن نوعية األوراؽ النقدية اليت ربصل عليها مكاتب 
تدفق الزبائن على اؼبكتب خبلؿ ساعات النهار لو تأثَته أيضا، فاؼببلحظة تظهر الربيد من البنك اؼبركزي. تباين 

تدفق الزبائن خبلؿ منتصف النهار ويف آخر فًتة العمل مع تزايد عدد الغيابات عند اؼبناداة، وىذا يًتجم البفاض 
 . بوتَتة خدمة أكرب. مدة اػبدمة تتأثر أيضا بتوقف الشباؾ عن اػبدمة بسبب انقطاع الشبكة أوغياب العامل

هر الرسم كثرة القيم اؼبتطرفة )عبلمة ( يبثل انتشار قيم مدة اػبدمة واؼبدة بُت وصولُت. يظ10-5الرسم )
دقيقة. القيم اؼبتطرفة تشَت إُف انقطاع اػبدمة  20قبمة وعبلمة دائرة( يف مدة اػبدمة، حيث تصل مدة اػبدمة إُف 

بسبب مشاكل شبكة االتصاؿ. على العكس من ذلك، يظهر توزيع الوصوؿ أكثر انسجاما )أنظر القيمة 
تتضح الصورة أكثر يف اؼبدرجُت التكراريُت ؼبدة اػبدمة ومدة  كل رسم(.  القصوى على احملور العمودي يف

على يبُت اؼبنحٌت، وأيضا بسبب  1الوصوؿ، حيث تتميز مدة اػبدمة بانتشار أكرب بسبب القيم الشاردة واؼبتطرفة
 نسبة أكرب من القيم القريبة من الصفر.

                                                                    
ىبرج من و ، 1.5IQربسب بو اػبطوة:  IQهما بينفرؽ ال، و األوؿ والثالث الربيعيُت فثبليبو  Tukey’s hingesي اؼبربع نبا حدي توكاي حد1

الدوائر سبثل شوارد وىي اليت تبعد عن أقرب ربيعي بأقل من خطوتُت، والنجـو ،. الشاردتُتالقيمتُت الدنيا والقصوى غَت اؼبربع خطُت خبطوة واحدة إُف 
 وىي األبعد.اؼبتطرفة القيم سبثل 
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 المصدر: مجمل البيانات -انتشار قيم مدة الخدمة ومدة الوصول بالدقيقة -5.10 رسم توضيحي  

 

 مدة الخدمة )من اليمين( والمدة بين وصولين )إلى اليسار(. المصدر: مجمل البيانات -5.11 رسم توضيحي  
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أف تباين اػبدمة أكرب من تباين الوصوؿ، وألف العينتُت كبَتتُت كفاية )أكرب من طبسُت( الختبار فرضية 
 :1يبكن استخداـ اإلحصائية التالية

  
 ̂ 

   ̂ 
 

√|
  

   
  ̂ 

 

  
 

  
   

  ̂ 
 

  
|

        

  للعينة األوُف والثانية على التواِف، : االكبراؼ اؼبعياري اؼبصحح ̂ ، ̂ 
    

   
،   

للعينتُت، ويقدراف بالعزمُت اؼبركزيُت من الدرجة الرابعة يف  مُت اؼبركزيُت من الدرجة الرابعة: العز    
  العينتُت،

 n1 ،n2.حجمي العينتُت : 

 . p = 0.0064، ومستوى الداللة   Z0.95 = 1.645، القيمة النظرية T = 2.488القيمة اؼبشاىدة لئلحصائية ىي 
 استدللنا عليو من أف تباين مدة اػبدمة أكرب من تباين مدة الوصوؿ.إذف داؿ ويؤكد ما  االختبار

سرعة وصوؿ الزبائن على سرعة اػبدمة، وىو اؼببلحظة الثانية اليت يربزىا اعبدوؿ السابق ىي تكرر تفوؽ 
 100خاصية أوقات الذروة، وىي تؤدي إُف تطاوؿ صف االنتظار إُف أف يتجاوز طاقة االستيعاب للقاعة وىي 

نظرية ىذه تصبح النماذج الكبلسيكية اؼباركوفية غَت صاغبة، والنماذج اليت توفرىا ستقرار يبا. يف حالة عدـ االتقر 
 2للتغلب على ىذه الصعوبة، نستخدـ طريقة احملاكاةاغبالة أكثر تعقيدا وأقل غٌت. ىذه صفوؼ االنتظار لتمثيل 

إُف تفوؽ اػبدمة على الوصوؿ خبلؿ ساعة منتصف بدال من الطريقة التحليلية. ىبف ىذا التفوؽ أو ينعكس 
 .النهار أو الساعات األخَتة ليـو العمل

عمليا يبكن سبثيل النظاـ من خبلؿ مشاىدة بيانات الوصوؿ واػبدمة النهائية عن طريق اللوح اإللكًتوٓف 
بائن على من دوف االضطرار إُف قياس ـبتلف خصائص وتفاصيل اػبدمة كل على حدة، مثل خدمة بعض الز 

مراحل، توقف الشبابيك عن العمل، والتخلي عن اػبدمة؛ وذلك ألف تأثَت ـبتلف ىذه اػبصائص على صف 
االنتظار ؿبتسب يف الفرؽ بُت غبظة تسجيل الطلب بسحب التذكرة وغبظة االنصراؼ من الشباؾ، ولو أف قياس  

 كل تفاصيل اػبدمة يبقى مفيدا للتعمق يف دراسة الظاىرة.

                                                                    
1
Droesbeke Jean-Jacques (1996). Eléments de statistiques, 3me édition, Editions de l’université de Bruxelles, 

SMA, Editions Ellipses, Belgique.  
 . (Rokwell Software)لشركة  (ARENA 17.0)برنامج احملاكاة اؼبستخدـ ىو برنامج 2
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 س مؤشرات الجودة في حالة فترة ذروة النشاط. قيا3-2

 إلجراء ؿباكاة النظاـ نقـو أوال بتحديد قانوف نظري لكل من الوصوؿ واػبدمة الستخدامهما يف احملاكاة.

  ون الخدمةنقانون الوصول وقا . 3-2-1

 21اػبدمة، واليت كانت يومي بيانات اؼبعاينة األوُف اؼبتزامنة للوصوؿ و يب الوصوؿ واػبدمة تقر استخدمنا ل
، ARENA برامج حزمةيف  (Input Analyzer)ؿبلل اؼبدخبلت  برنامج. استخدمنا يف التقريب 2012أفريل  22و 

 = pباؼبائة:  5أكرب من  2ؾمستوى اؼبعنوية لئلحصائية  جاء ىو توزيع ويبل.نظري توزيع وأظهر الربنامج أف أقرب 

، تشَت إُف  0.00259ضئيلة مربع اػبطأ . قيمة 1(p <0.01) داال ظبَتنوؼ -وروؼ، فيما جاء اختبار كوؼبوق0.052
توزيع ويبل للموافقة  التقريبنتيجة اختبار  الطريقة، وجاءتتقريب بيانات اػبدمة مت بنفس  .2تقارب جيد

 . (p = 0.025) ةاؼبائب 5جاء داال عند مستوى معنوية ف 2، أما اختبار ؾ(p = 0.12)باستخداـ اختبار كوؼبوقوروؼ 
 

 قانوني الوصول والخدمة في وقت ذروة تدفق الزبائن -11-5 جدول رقم 

 قانوف الوصوؿ
0.999  +WEIB(31.2, 0.673) ; n = 151 

 قانوف اػبدمة
0.999 + WEIB(47.8, 0.584) ; n = 197 

اختبار التقريب إُف قانوف ويبلنتائج  مقدار خطأ التقريب   نتائج اختبار التقريب إُف قانوف ويبل مقدار خطأ التقريب  
Weibull      0.00259 2إختبار ؾ  Weibull      0.00195 2إختبار ؾ  

Gamma        0.00419 5 عدد الفئات Beta         0.0043 4 عدد الفئات 
Beta         0.00419 df (***) 2 Lognormal    0.0166 df(***) 1 
Erlang       0.0109 5.94 2قيمة ؾ Erlang       0.0226 5.03 2قيمة ؾ 

Exponential  0.0109 P(**) 0.052 Exponential  0.0226 P(*) 0.025 
Lognormal    0.0194  ظبَتنوؼ -إختبار كوؼبوقوروؼ  Gamma        0.0354  ظبَتنوؼ -إختبار كوؼبوقوروؼ  

Normal       0.142 0.134 قيمة اإلحصائية Normal       0.297 0.0839 قيمة اإلحصائية 
Triangular   0.197 P(*) p <  0.01  Triangular   0.465 P(**) p  =  0.0839 

 باؼبائة، التقريب غَت مقبوؿ هبذا االختبار. 5االختبار داؿ عند مستوى معنوية  (*)
 باؼبائة، التقريب مقبوؿ هبذا االختبار. 5االختبار غَت داؿ عند مستوى معنوية  (**)

 .1: ألفا وبيتا(، ناقص 2عدد درجات اغبرية يساوي عدد الفئات )اػبانة أعبله( مطروحا منو عدد معاَف القانوف ) (***)
 .Arena 17.0يف  Input Analyzerج باالعتماد على بيانات اؼبعاينة األوُف، باستخداـ برنام طالبأعده ال المصدر:

                                                                    
 شديد اغبساسية يف حالة العينات الكبَتة. K-Sاختبار  1
، iىي التكرار النسيب للبيانات يف الفئة  fi، حيث ²Σ(fi – f(xi))، مربع اػبطأ ؿبسوب كما يلي: الوثائق اؼبساعدة اؼبرفقة بالربنامجحسب  2
 .ىي االحتماؿ حسب التوزيع اؼبقرب إليو f(xi)و
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سبثل معلمة لتوزيع ويبل  βاؼبعلمة األوُف  .للتوزيعُت الوصوؿ واػبدمةنتيجة التقريب اعبدوؿ أعبله يظهر 
يف  1قيمة ألفا األقل من . (Shape parameter)ىي معلمة الشكل  α، واؼبعلمة الثانية (Scale parameter)اؼبستوى 

 قريبا يف شكلو من الشكل العاـ للتوزيع األسي.حالتنا ذبعل التوزيع 

 الجودة الحاليةقياس مؤشرات  .3-2-2

يتميز الوضع اغباِف خبلؿ فًتات الذروة بسرعة اختناؽ النظاـ من خبلؿ تراكم الزبائن داخل اؼبكتب 
بسبب تفوؽ معدؿ الوصوؿ على معدؿ اػبدمة. لقياس الوضع اغباِف للخدمة قمنا بقياس مدة اختناؽ النظاـ، 

ستيعاب القاعة. لتمثيل النظاـ كبتاج تراكم مئة زبوف يف النظاـ، وىو العدد األقصى اؼبقدر لطاقة اأي اؼبدة قبل 
؛ )اعبدوؿ السابق( لتمثيل الوصوؿ، مع ربديد قانوف الوصوؿ حسب نتيجة التقريب (create)إنشاء وحدة  إُف:

 ,seize, delay): استبلـ، تأخَت وإطبلؽ (action)، لتمثيل اػبدمة مع تعيُت اإلجراء (Process)وحدة عمليات 

release)وحدة تسريح و اؼبذكور يف اعبدوؿ أعبله. يف األخَت . قانوف اػبدمة ى(Dispose)  لتمثيل اػبروج من
 13إُف  12سبت أيضا برؾبة البفاض كثافة الوصوؿ والبفاض مدة اػبدمة خبلؿ فًتة منتصف النهار )من  النظاـ.

 دقيقة(، و بعد الرابعة ونصف. 30و

 

 خصائص وحدة الوصول -5.12 رسم توضيحي  

 

 (action)خصائص وحدة العمليات: قانون الخدمة ونوع العملية  -5.13 رسم توضيحي  

 

طقية، ومن مث تشغيل بعد إسباـ تعيُت وحدات اؼبشروع وخصائصها، مت التحقق من عدـ وجود أخطاء من
أىم نتائج احملاكاة ىي أف متوسط اؼبدة قبل االختناؽ يف الدورات اػبمسُت احملاكاة ليـو عمل ػبمسُت دورة. 

بسبب قصر . 42.85عياري اؼبكبراؼ الا. 1تقريبا ابتداءا من فتح اؼبكتبساعتين ونصف أي دقيقة،  151بلغت 
ىي أىم مؤشر على حالة النظاـ، اؼبؤشرات األخرى ال سبثل إال فًتة  مدة احملاكاة، فإف اؼبدة قبل اختناؽ النظاـ

مع ازدياد ولكنها مدة خاصة للفًتة قبل االختناؽ فقط.  دقيقة، 61.51قصَتة. مثبل متوسط مدة االنتظار جاء 
 تزيد ظاىرة التخلي.  –الذي يتمثل يف الفرؽ بُت الرقم على اللوح ورقم آخر تذكرة  -طوؿ صف االنتظار 

                                                                    
 نفًتض ىنا عدـ وجود منتظرين من اليـو السابق.1
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  فرصة التحسين تحديد .3-2-3

ها مقارنة باؼبدة شدة تباين سبق أف الحظناحيث دة اػبدمة ؼب التحليل يتوجوالتحسُت  ةللبحث عن فرص
يشَت ىذا التشتت إُف وجود قيم عالية يف مدة اػبدمة، تسببها يف الغالب نقطعات شبكة اإلعبلـ  بُت وصولُت.

 5اليت تفوؽ مدة اػبدمة توزيع ىذه التقطعات، قمنا بتعويض القيم يف ثَت ؼبعرفة تأاألِف اؼبستخدمة يف اؼبكاتب. 
إنخفض من قيمة من ىذا النوع. النتيجة ىي أف متوسط مدة اػبدمة  15، وقد وجدنا اؼبتوسطةدقائق بالقيم 

زيع اػبدمة قمنا بتقريب تو  .الثلث تقريباثانية تقريبا، وىو ما يعادل  2502ثانية، أي بفرق  52ثانية إلى  7704
فجاءت النتيجة توافق قانوف ويبل. خطأ التقريب إُف التوزيع  –باستخداـ ذات الربنامج  - قانوف نظرياؼبعدؿ إُف 
لكننا نقبل  (p < 0.005)جاء داال  2. اختبار ؾK-S ،(p > 0.15) اختبار التقريب أكده، 0.00264ويبل قدره 

التقريب إُف التوزيعات األخرى أعطى قيما أكرب ػبطأ أف وبالنظر إُف  K-Sالقانوف النظري باالستناد إُف اختبار 
ما يعني أن النظام ال يزال غير مستقر مدون كثافة الوصول، بعد التعديل  تبقىكثافة الخدمة التقريب. 

سواء يف معدؿ  حالة وجود التقطعات؛ االختناق، إال أن التحسن في مدة الخدمة كبير مقارنة ب ويتجو نحو
 دمة، )اؼبتوسط والوسيط( أو يف تشتت التوزيع )االكبراؼ اؼبعياري ومعامل التماثل(.اػب

 

 وقت ذروة النشاط–التقطعات األكبر من خمس دقائق تقليصالخدمة في حالة  مدةتحسن  -12-5 جدول رقم 

التقطعاتعويض قانوف اػبدمة بعد ت   مؤشرات قانوف اػبدمة األصلي 
 0.999 + WEIB(39.3, 0.675) 0.999 + WEIB(47.8, 0.584) 

 بالدقائق بالثوآف بالدقائق بالثوآف
 1.29 77.350 0.87 52 اؼبتوسط

 20.22 1213 6.33 380 القيمة القصوى

 2.367 142.03 1.12 76.2 االكبراؼ اؼبعياري

 4.3 1.71 معامل التماثل
 WEIB(31.2, 0.673) +0.999 للتذكَت، قانوف الوصوؿ ىو 

 

دورة ليـو عمل من  50تشغيل ؿباكاة قمنا بإعادة على أداء النظاـ يف وقت ذروة النشاط، تعطبلت ال َتؼبعرفة تأث
يستغرؽ استخداـ التوزيع اعبديد للخدمة. النتيجة األساسية ىي أف النظاـ ساعات بنفس اؼبشروع، ما عدا  10

أكرب من وىي مدة ، ئة زبوف يف القاعة(اصل إُف حالة االختناؽ )ملي (5.68) خمس ساعات ونصفأكثر من 
ضعف مدة االختناؽ يف الوضع اغباِف )ساعتُت ونصف( حسب نتيجة احملاكاة األوُف. إختبار الفرؽ بُت 

  .باؼبائة )اعبدوؿ أدناه( 1ى معنوية متوسطي مدة االختناؽ اغبالية وبعد تقليص التعطبلت جاء داال، عند مستو 
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 قبل وبعد تعديل قانون الخدمةبالدقائق إختبار المقارنة بين متوسطي مدة االختناق  -13-5 جدول رقم 

تعديلالمدة االختناؽ بعد   مدة االختناؽ اغبالية    
 340.99 151.46 اؼبتوسط
 19440.68 1873.4 التباين

 50 50 عدد اؼبشاىدات
df 58 

 t  -9.18 
 P(one-tail) 0.000 
 .تساوي التباينُتعدـ االختبار يفًتض  

 
 تقطعاتالتخفيف في حالة متوسط مدة االنتظار بتحسن  ةالمتعلقة األساسية الفرضيالنتيجة تؤيد 

ذبدر اإلشارة إُف أف التغيَت اؼبطلوب للحصوؿ  .اختناؽ النظاـالتحسُت يظهر يف إبطاء بالنسبة ألوقات الذروة. 
بشكل يتغَت معو  هاتقليصوإمبا على ىذا األثر ليس القضاء هنائيا على كل التقطعات األكثر من طبس دقائق، 

 اؼبذكور أعبله.توزيع مدة اػبدمة إُف التوزيع اؼبعدؿ 

 في حالة النشاط دون مستوى الذروة مؤشرات الجودة قياس. 3-3

قمنا دبحاكاة نظاـ اػبدمة باستخداـ دوف مستوى الذروة لقياس تأثَت التقطعات خبلؿ فًتة التدفق 
لوالية  وذلك دائما بالقباضة الرئيسية للربيد ،2013شهر سبتمرب ة خبلؿ بيانات الوصوؿ واػبدمة اؼبشاىد

. كما يف معاينة النشاط وقت 194، وعدد مشاىدات اػبدمة مشاىدة 98بلغ عدد مشاىدات الوصوؿ سطيف. 
اؼبشاىدات أخذت الذروة، استخدمنا عينة للخدمة أكرب من عينة الوصوؿ، نظرا لتميز مدة اػبدمة بتباين أكرب. 

، أي ، وسبت اؼبعاينة يف الفًتة العادية للعمليف القاعة الرئيسية على غرار الدراسة األوُف للتدفق يف أوقات الذروة
، 30و 13إُف  12خارج األوقات اليت تشهد البفاضا لتدفق الزبائن وزيادة لسرعة اػبدمة ونبا فًتيت الظهر، من 

ؼبدة اػبدمة أثناء وقت  97دقيقة. باإلضافة ؼبا سبق سبت عملية معاينة حجمها  30و 17وآخر النهار، أي بعد 
  توسط إُف الثلث يف ىذه الفًتة.الظهَتة وقد أظهرت النتيجة أف مدة اػبدمة تنخفض يف اؼب

يظهر الرظباف أدناه مدة اػبدمة واؼبدة بُت وصولُت، وتربز مرة أخرى ظاىرة التقطعات اليت تتميز هبا مدة 
يف اؼبقابل، بدت ظاىرة التقطعات أقل حدة عما شهدناه يف فًتة الذروة، حيث بلغ . اػبدمة عن مدة الوصوؿ

بينما وصل يف اؼبعاينة اػباصة بالنشاط يف وقت الذروة ) الثانية أقل من سبع دقائقأطوؿ انقطاع يف ىذه اؼبعاينة 
ثانية، ؿبد  410مرة أخرى أظهرت اؼبعاينة تباينا أكرب ؼبدة اػبدمة. وصلت مدة اػبدمة إُف . (دقيقة 20إُف 
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ة أيضا من االكبراؼ اؼبعياري ثانية. يظهر التباين اؼبلفت ؼبدة اػبدم 260أقصى، بينما َف تزد اؼبدة بُت وصولُت عن 
 ( الذي يفوؽ االكبراؼ اؼبعياري للمدة بُت وصولُت.74.1)

دقائق. يف الغالب يبكن تفسَت  5و  4القيم الكبَتة لتوزيع اػبدمة يظهرىا الرسم من القمم اليت تفوؽ 
يف ازدياد وىذا هبعل ىذه القيم بالتقطعات يف شبكة اإلعبلـ اآلِف. اػبدمات اليت تتطلب استخداـ ىذه الشبكة 

 مشكلة التقطعات أكثر أنبية مع الزمن.

 

 

 مدة الخدمة والمدة بين وصولين بالدقيقة خالل فترة النشاط ما دون الذروة -5.14 رسم توضيحي  

 

نفًتض إذف أف معاعبة ىذه القيم والعودة دبدة اػبدمة إُف االنتظاـ من شأنو أف وبسن سرعة اػبدمة دبا 
يقلص مدة االنتظار وطوؿ الصف. الختبار ىذه الفرضية، نقيس ىذين اؼبؤشرين يف الوضع اغباِف وبعد انتظاـ 

ؿباكاة نظاـ اػبدمة يف الوضع اغباِف مدة اػبدمة، وذلك بنفس الطريقة اؼبعتمدة مع حالة ذروة النشاط، وىي 
وبعد تعويض فًتات اػبدمة اليت تفوؽ طبس دقائق باؼبتوسط. قمنا إذف أوال بتقريب قاوف الوصوؿ وقانوف اػبدمة 

. النتائج Arena 7. 0ؿ  (Input analyzer)قبل وبعد التعديل إُف قوانُت نظرية، وذلك باستخداـ ؿبلل اؼبدخبلت 
 التاِف.يظهرىا اعبدوؿ 

0

1

2

3

4

5

6

7

 مدة الخدمة

0

1

2

3

4

5

6

7
 المدة بين وصولين



 الذايت واؼبوضوعيقياس الربط بُت ال اػبامس:الفصل 

234 

 

 الخصائص العددية لعينتي الوصول والخدمة في حالة النشاط ما دون الذروة ونتائج التقريب -14-5 جدول رقم 

 مدة اػبدمة بعد تعويض التقطعات األصلية مدة اػبدمة اؼبدة بُت وصولُت 
 194 194 98 عدد اؼبشاىدات

 2.2  2.2 0.6 قيمةأقل 

 273 410 260 أكرب قيمة

 42.2  48.8 51 متوسط العينة

 57.6 74.1 58.9 االكبراؼ اؼبعياري للعينة

 WEIB(46.4, 0.836) 2 + LOGN(50.2, 151) 2 + LOGN(44, 119) القانوف اؼبقرب إليو

 Square Error 0.0032 0.0015 0.0033مربع اػبطأ 

 2اختبار ؾ
  

 

 20.4 7.49 1.58 2قيمة ؾ

p-value 0.222 0.0066 < 0.005 

 ظبَتنوؼ -اختبار كوؼبوقوروؼ 
 

 

 0.105 0.107 0.0482 اإلحصائية

  p-value > 0.15 0.0219 0.0254 

 

(، وىذا يفسر الوضع 51و 49يظهر اعبدوؿ أوال التقارب اغباِف بُت معدؿ اػبدمة ومعدؿ الوصوؿ )
اغباِف للخدمة الذي يتسم بصفوؼ انتظار طويلة ومدة انتظار طويلة. سبق أف بينا كيف أف تقارب معدؿ اػبدمة 
ومعدؿ الوصوؿ يؤدي إُف تدىور سريع ؼبؤشرات جودة اػبدمة من مدة انتظار وطوؿ صف االنتظار؛ فالعبلقة بُت 

ة( ومدة االنتظار عبلقة أسية وليست خطية، واألمر نفسو معدؿ التشغيل )معدؿ الوصوؿ على معدؿ اػبدم
 (. 81، ص 2-2االنتظار )الرسم بالنسبة للعبلقة بُت معدؿ التشغيل وطوؿ صف 

يربز اعبدوؿ أيضا الفرؽ بُت مدة اػبدمة قبل وبعد استبداؿ اؼبشاىدات اليت تعدت طبس دقائق. رغم أف 
،  42.2إُف  48.8دقائق، قبد أف متوسط مدة اػبدمة ينزؿ من  7و  5عددىا ال يتعدى أربع قيم تًتاوح بُت 

ثانية. نفًتض إذف أف تقليص التعطبلت من شأنو أف يؤدي إُف  273إُف  410والقيمة القصوى البفضت من 
 توازف أسرع للنظاـ وربسُت معترب للخدمة، وىي الفرضية اليت صغناىا يف مقدمة الفصل.

راف التوزيع التكراري والتوزيع االحتماِف النظري اؼبقرب إليو لكل من مدة اػبدمة قبل الرظبُت البيانيُت التاليُت يظه
وبعد التعديل. مقارنة الرظبُت تظهر سبايز مدة اػبدمة قبل وبعد التعديل من خبلؿ ميل التوزيع من اليمُت، حيث 
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الرسم الثالث يظهر توزيع مدة يظهر أف تقليص التقطعات أدت إُف البفاض واضح يف امتداد التوزيع من اليمُت. 
 الوصوؿ وىو أقل امتدادا من اليمُت من كل من توزيعي اػبدمة قبل وبعد التعديل.

 

 

 التوزيع النظري والفعلي لمدة الخدمة أثناء النشاط ما دون الذروة قبل التعديل -5.15 رسم توضيحي  

 (n = 194, max = 410, m = 48.8)، 13، عدد الفئات  33.4مدى الفئة 

 
 التوزيع النظري والفعلي لمدة الخدمة أثناء النشاط ما دون الذروة بعد التعديل -5.16 رسم توضيحي  

 (n = 194, max = 273, m = 42.2)، 13، عدد الفئات 22.8مدى الفئة 

 
 التوزيع النظري والفعلي للمدة بين وصولين أثناء النشاط ما دون الذروة -5.17 رسم توضيحي  

 (n = 98, max = 260, m = 51)، 9، عدد الفئات 29مدى الفئة 
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الختبار تأثَت تقليص التقطعات على متوسط مدة االنتظار وطوؿ الصف، قمنا دبحاكاة النظاـ يف الوضع 
ساعات مع "تسخُت" ؼبدة ربع ساعة. نتيجة  4احملاكاة سبت خبمسُت دورة ؼبدة ؿبدودة اغباِف وبعد التعديل. 

 احملاكاة قبل وبعد تعديل مدة اػبدمة نلخصها يف اعبدوؿ التاِف.

 نتيجة المقارنة بالمحاكاة للنشاط ما دون الذروة باستخدام القانون األصلي للخدمة والقانون المعدل -15-5 قم جدول ر 

 باستخداـ قانوف اػبدمة اؼبعدؿ اِفباستخداـ قانوف اػبدمة اغب  

 اؼبتوسط 
 % 95ؾباؿ الثقة للمتوسط 

 اؼبتوسط
 % 95 ؾباؿ الثقة للمتوسط

 اغبد األقصى  دْفاغبد األ اغبد األقصى  دْفاغبد األ
 13.32 7.86 10.59 20.29 13.79 17.04 مدة االنتظار

 15.79 9.59 12.69 23.92 17.06 20.49 طوؿ صف االنتظار

 واػبدمة ؾبمعة يف الفًتة الصباحية واؼبسائية. ساعات مع "تسخُت ؼبدة ربع ساعة. بيانات الوصوؿ 4احملاكاة سبت خبمسُت دورة ؼبدة 

بالنظر إُف اعبدوؿ أعبله يتضح الفرؽ يف متوسط مدة االنتظار ومتوسط طوؿ صف االنتظار. عدـ 
تقاطع ؾباِف الثقة لكل من اؼبؤشرين يف حاليت التوزيع اغباِف واؼبعدؿ ؼبدة اػبدمة يدؿ على أف الفرؽ بُت اغبالتُت 

على اختالف متوسط مدة االنتظار باؼبائة. يقودنا ىذا الفرؽ إُف االستدالؿ  5عند مستوى معنوية إحصائيا داؿ 
 . وطول الصف قبل وبعد تقليص التقطعات في حالة التدفق دون مستوى الذروة

تضاؼ ىذه النتيجة إُف االختبلؼ الذي الحظناه يف حالة ذروة التدفق من خبلؿ الفرؽ الكبَت يف سرعة 
نظاـ إُف حالة االختناؽ، حيث انتقلت من ساعتُت ونصف إُف أكثر من تسع ساعات. يبكن إذف وصوؿ ال

االستدالؿ على صحة الفرضية األساسية يف حاليت الذروة )أين يكوف معدؿ الوصوؿ أكرب من معدؿ اػبدمة( 
رضية صيغت كما وحالة مادوف الذروة )أين يكوف معدؿ الوصوؿ أدْف من معدؿ اػبدمة لكنو قريب منو(. الف

 يلي: 

 التي تستمر أكثر من خمس دقائق بتخفيض مدة االنتظار تخفيضا معتبرا. تقطعاتيسمح تقليص ال -4ف
باؼبثل يبكن االستدالؿ على أف تقليص التقطعات اليت تدـو أكثر من طبس دقائق يسمح بتخفيض 
متوسط طوؿ صف االنتظار، وىذا األمر لو أنبيتو اؼبستقلة يف جانب معُت عن مدة االنتظار، فاالكتظاظ داخل 

 اؼبكتب الربيدي يؤثر على جودة اػبدمة بصرؼ النظر عن مدة االنتظار. 

ذلك دبحاكاة ليـو عمل كامل دبدة اػبدمة اؼبعدلة، مع مراعاة البفاض معدؿ الوصوؿ وزيادة قمنا بعد 
(. قمنا بربؾبة ىذا التعديل يف 17:30 ويف هناية يـو العمل )بعد( ، 13:30إُف 12 سرعة اػبدمة أثناء الظهَتة )من 

باؼبائة مع توقف عن الوصوؿ إُف اؼبكتب عشرين  30مدة اػبدمة والوصوؿ من خبلؿ خفض كثافة الوصوؿ إُف 
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إُف ثبلثة أضعاؼ يف وقت الظهَتة )بناءا  (capacity)دقيقة قبل غلق اؼبكتب، كما قمنا بربؾبة زيادة طاقة اػبدمة 
على بيانات عينة ؼبدة اػبدمة خبلؿ ىذا الوقت( وإُف الضعف بعد اػبامسة والنصف. النتائج األساسية ؼبؤشرات 

 ر والنشاط يظهرىا اعبدوؿ التاِف.االنتظا

 مؤشرات جودة الخدمة في حالة تقليص التقطعات عند النشاط مادون مستوى الذروة -16-5 جدول رقم 

 اؼبتوسط 
 (*)ات اؿ يف الدور اجمل % 95ؾباؿ الثقة 

 أقصى قيمة للمتوسط للمتوسط  قيمة أدْف اغبد األعلى  دْفاغبد األ
 73.7 3.6 23.4 12.6 18 بالدقيقة  مدة االنتظار

 45.47 6.56 21.17 14.39 17.78 طوؿ صف االنتظار

 0.96 0.42 0.89 0.79 0.84 نسبة التشغيل
 840 282 756 642 699 عدد الداخلُت للنظاـ

 دورة.  33عدد الدورات  (*)

لتقدير حالة النظاـ بعد التخفيف من التقطعات، )يف حالة النشاط دوف مستوى الذروة( قمنا دبحاكاة 
لتخفيض الوصوؿ وزيادة سرعة اػبدمة خبلؿ فًتة منتصف  (schedule)النظاـ ؼبدة يـو عمل مع إدراج برنامج 

 صف مساءا إُف السابعة. دقيقة، وكذلك بعد اػبامسة والن 30و 13والساعة  12النهار، أي بُت الساعة 
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 خالصة .4
القسم األوؿ يف استخدمنا اختص ىذا الفصل بالربط بُت اعبودة الذاتية واعبودة اؼبدركة للخدمة الربيدية. 

مستوى اعبودة العاـ للخدمة واؼبستوى يف األبعاد عن اػبدمة اؼبدركة لتحليل  معةبيانات اجملمن ىذا الفصل ال
: اعبودة  اختبلؼ مستوى اعبودة  ، كما اختربناالوظيفية، اعبودة التقنية وجودة معاعبة الشكاوىاؼبستخرجة للمفهـو

وعملنا على مقارنة البنود  ،فحص اؼبؤشرات اإلحصائية للبنودللمستجوبُت. قمنا أيضا بت لدى الفئات الديبغرافية
طريقة اغبساب يف اسًتاتيجية  انماستخدهود ربسُت اعبودة. يف األخَت وُف جبببعضها البعض الستخراج أي البنود أ

 تحسُت اعبودة اؼبدركة.لاالكبرافات الستة لتحديد أىداؼ مرحلية لعملية 

، باكبراؼ (3.96) 7من  4 حواُفىي لمستوى العاـ للجودة أف القيمة التقديرية ل 1أظهرت البيانات
دبستوى  4.047و 3.88ًتاوح بُت يؼبستوى العاـ للجودة ا، أي أف 0.04(، وخبطأ معياري 1.01) تقريبا 1معياري 

يقيم خدمات ه العبلمة تدؿ على تقييم متواضع للجودة، فهي تعٍت أف واحدا من كل زبونُت ىذ .اؼبائةب 95ثقة 
يف اؼبقابل، ال تعترب ىذه النتيجة مفاجئة، يف سياؽ بلد نامي حيث ال يزاؿ التحدي  .بأهنا دوف اؼبتوسطاؼبؤسسة 

الكم ومواكبة الطلب، ويف ظل تسيَت غَت سوقي ينفي اؼبنافسة اليت ىي الدافع  األوؿ للخدمة العمومية ىو
عند معاعبة كل بعد على حدة، يظهر أف أضعف بعد ىو بعد اعبودة الوظيفية، األساسي لئلبداع والتحسُت. 

من  مستوى اعبودة يف بعد اعبودة التقنية أعلىيف اؼبقابل، جاء . 7من  4حيث جاء دوف اؼبتوسط النظري 
اعبودة تقود إُف جعل ىذه النتيجة  .ااؼبتوسط، فيما جاء مستوى اعبودة يف بعد جودة معاعبة الشكاوى متوسط

على خبلؼ عناصر اعبودة التقنية  صة أهنا تعٍت ؾبمل زبائن اؼبؤسسة؛خا ،في عملية التحسين كأولويةالوظيفية 
على خبلؼ عمـو مؤسسات الربيد يف العاَف، تتميز  .وبالتاِف فئات ؿبددة من الزبائناليت زبص خدمات ؿبددة 

"بريد اعبزائر"، هبيمنة اػبدمات اؼبالية على نشاطها، خاصة اػبدمات اؼبرتبطة باغبساب الربيدي اعباري. ىذه 
اػبصوصية ذبعل اعبوانب اؼبتعلقة بظروؼ اػبدمة يف اؼبكتب الربيدي تطغى يف ذىن الزبوف على العناصر األخرى 

عند تفحص اؼبستوى اؼبعرب عنو يف بنود اؼبقياس، ظهر أف ل والطرود وحىت اغبواالت، يف اؼبرتبة التالية. مثل الرسائ
. ىذه ، باإلضافة إُف بنود أخرى مرتبطة باالنتظار مثل ذبهيز القاعةأضعف مستوى للجودة ىو سرعة اػبدمة

 . سينأولويات التحربث على االىتماـ بسرعة اػبدمة، واعتباره من النتيجة 

الدراسات اليت سبت على مؤسسات بريدية أخرى من العاَف الثالث توصلت إُف نتائج متباينة يف اؼبستوى 
على اػبدمات الربيدية يف  2يف دراسة لراجسواريالعاـ للجودة اؼبدركة ويف كل جانب من جوانب اػبدمة. 

سَتفكواؿ مع أربعة أبعاد  م )أبعادمقاطعتُت ىنديتُت، جاءت متوسطات األبعاد التسعة اؼبستخدمة يف السل
يف  .على سلم من سبع درجات 5.5و  3.14بُت  تتراوحخاصة( تدؿ على مستوى ضعيف إُف متوسط، حيث 

                                                                    
 .إذا استخدمنا ؾبمل بيانات الدراسة األولية والنهائية1

2
Rajeswari K., Sunmista K. J., (2011), op.cit 
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بعاد التسعة توصل إُف أف مستوى اعبودة مقبوؿ إُف عاؿ يف األعلى الربيد األردٓف،  1(2005دراسة عريضة )
يف دراسة وسجل أضعف مستوى يف االستجابة واالتصاؿ بُت الزبوف واؼبؤسسة. اؼبستخدمة، مع اختبلفات بينها، 

يف اؼبشهورة، وجد ضعف  ػبمسا دبكوناتوسَتفبارؼ مقياس  2اليت استخدـ فيها الباحث(، 2001)الشميمري 
على 3(2009)باديليس يف دراسة عدد من بنود اعبودة مثل صناديق الربيد الشخصية وعدد صناديق الشوارع. 

لبعدين الذين سجل فيهما أكرب فرؽ سالب بُت نبا ا االعتمادية واالستجابة، ظهر أف ؤسسة بريدية يف اليونافم
 اإلدراكات والتوقعات. 

هبعلها فبا من الناحية اؼبنهجية، أظهرت متغَتة متوسط اؼبقياس توزيعا يقًتب كثَتا من التوزيع الطبيعي، 
رغم الكثافة النسبية لعبلمة "مقبوؿ" اجملاورة ؼبركز السلم، ويف الوقت  وىذا، تقبل االختبارات االحصائية اؼبختلفة

 متغَتةأكد الدراسة هبذا أف ت كقيمة مفقودة. ( "ال أدري" العتبارىا من قبلنا4نفسو قلة كثافة القيم يف العبلمة )
البند الوحيد . اديدبقياس أحلتمثيل اؼبستوى العاـ للجودة مقارنة  متعدد البنود ىو أنسبمتوسط مقياس 

عن متوسط اؼبقياس، كما أظهر تأثرا أكرب  ابعيد اؼبستخدـ يف االستبياف للتعبَت عن ؾبمل اعبودة جاء متوسطو
متوسط اؼبقياس على العكس، بعناوين العبلمات، حيث وجدت نسبة كبَتة من العبلمات عند العبلمة "مقبوؿ". 

فبا ظبح  ظبَتنوؼ(-يب بإحصائية كوؼبوقوروؼ)مت اختبار التقر أكثر انسجاما وقربا من التوزيع الطبيعي  ظهر
 .ىذا التوزيع، اؼبتوسط واالكبراؼ اؼبعياري اعتماد اسًتاتيجية لقياس وربسُت اعبودة باالعتماد على معلميتب

إذا ، 7من  4ر نسبة الزبائن الذين سيعطوف عبلمة ؼبتوسط اؼبقياس أدْف من يقدسبكنا من تباعتماد ىذه الطريقة، 
 قبحت اؼبؤسسة يف ربسُت اعبودة اؼبدركة بنصف اكبراؼ معياري، أو باكبراؼ معياري واحد...

من اؼبتوسط تقييما أدْف ُت أعطوا اعبامعيعند مقارنة تقييم اعبودة لدى الفئات الديبغرافية، وجدنا أف 
داخل اعبامعات. استخراج ضعف اػبدمات اليت تقدمها اؼبكاتب الربيدية اؼبوجودة العاـ للخدمة، فبا يظهر 

اذباىا متناقصا للمستوى اؼبعرب عنو للجودة مع زيادة العمر، لكن أيضا متوسطات عبلمات الفئات العمرية أظهر 
. مستوى اعبودة َف إال عند صبع بيانات الدراستُت األولية والنهائية ىذا االذباه َف تثبتو االختبارات اإلحصائية

 ؿ والنساء أو بُت فئات النشاط.ُت الرجاقدر معترب بىبتلف ب

لتشخيص أسباب طوؿ عملية اػبدمة داخل اؼبكتب الربيد دراسة يف اعبزء الثآف من ىذا الفصل قمنا ب
رفع مؤشرات جودة من ، أي العامل الذي يبكن فرصة التحسينالبحث عن مدة االنتظار وصف االنتظار و 

ظاىرة  منهاأهنا تتضمن بعض التعقيدات بدى من مبلحظة ظاىرة االنتظار العملية اؼبستهدفة بشكل ملموس. 
                                                                    

 .مرجع سابق(. 2005عصاـ عبد الغٍت عريضة، )1
 مرجع سابق.(، 2001) أضبد بن عبد الرضبن الشميمري،2

3
Zisis P. et al. (2009). Op. cit. 
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وىي ظاىرة يصعب قياسها لعدـ وجود وسيلة التخلي عن اػبدمة قبل االنضماـ إُف صف االنتظار وبعده، 
ار وتَتة النظاـ يف أوقات عدـ استقر أخرى مهمة ىي ظاىرة لتحديد اؼبتخلُت عن اػبدمة من أجل قياس نسبتهم. 

لذروة بسبب تفوؽ معدؿ الوصوؿ )عدد الواصلُت يف وحدة زمن( على معدؿ اػبدمة )عدد اؼبخدومُت يف وحدة ا
زمن(. عدـ استقرار وتَتة اػبدمة يصعب قياس مؤشرات اعبودة واألداء للعملية، فهو شرط يف استخداـ أغلب 

ات احملسوبة للعملية. من جهة أخرى النماذج اؼبعروفة يف نظرية صفوؼ االنتظار وىو الضامن الستقرار اؼبؤشر 
 ىناؾ صعوبة كبَتة يف قياس كل تفصيل من تفاصيل خصائص اػبدمة. 

ألجل ىذه التعقيدات وجدنا أف طريقة احملاكاة ىي األنسب لتمثيل ظاىرة االنتظار داخل اؼبكتب وتقدير 
 :يف ىذا اعبانب ما يلينية الدراسة اؼبيدامت قياسو يف أىم ما أثر أي تعديل على مؤشرات ىذه الظاىرة. 

 قانوف وصوؿ الزبائن ومؤشراتو اإلحصائية، -

 قانوف اػبدمة ومؤشراتو اإلحصائية -
 متوسط مدة االنتظار وطوؿ صف االنتظار  -

 اؼبدة اليت يستغرقها النظاـ للوصوؿ إُف حالة االختناؽ -

، تبُت سبيز اػبدمة عن الوصوؿ ومقارنتها مع اؼبدة بُت وصولُت بالنظر إُف اؼبشاىدات اؼبسجلة ؼبدة اػبدمة
من شأنو أف وبسن  تقطعاتالىذه تقليص بتباين أكرب بسبب تقطعات متكررة يف اػبدمة، لذلك افًتضنا أف 

 .فرصة التحسينمتوسط مدة االنتظار من خبلؿ تسريع اػبدمة، أي أف إزالة التقطعات ىي 

تظار وطول الصف ينخفضان بقدر نجد أن مدة االنبقياس أثر ىذا التحسُت على مؤشرات اعبودة 
يف أوقات الذروة، حيث ىبتنق  معتبر عند تحسين مدة الخدمة بتقليص التقطعات التي تتجاوز خمس دقائق.

النظاـ بسرعة بسبب ذباوز معدؿ الوصوؿ معدؿ اػبدمة، ال يسمح تقليص التقطعات اؼبذكورة بقلب النسبة، 
تناؽ النظاـ. يف أوقات النشاط ما دوف مستوى اعبودة، أي لكنو يبكن من التخفيف بقدر كبَت يف سرعة اخ

عندما تكوف اػبدمة أسرع من الوصوؿ، قبد أف تقليص التقطعات يؤخر االختناؽ إُف آخر اليـو أو اليـو اؼبواِف، 
زبوف، وىذا  21و  14دقيقة وطوؿ صف بُت  23و  13تًتاوح بُت ويسمح بالوصوؿ إُف متوسط مدة انتظار 

 .0.84باؼبائة. نسبة التشغيل  95دبستوى ثقة 

كفيل ق  اليت تدـو أكثر من طبس دقائىذه النتيجة تثبت فرضية الدراسة بأف التخلص من التقطعات 
  مؤشرات عملية االنتظار.ُتحسبت

سية. الًتكيز على ىذه اؼبكاتب تربره من حدود الدراسة أهنا اقتصرت على حالة اؼبكاتب الربيدية الرئي
األعداد الكبَتة اليت زبدمها ىذه اؼبكاتب وتوفرىا على نظاـ اػبدمة الذي استعنا بو يف قياس الوصوؿ واػبدمة. يف  
كل والية يوجد مكتب رئيس واحد يقع يف مركز اؼبدينة عاصمة الوالية، وىي تقدـ نفس اػبدمات وبطريقة 
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عة من الشبابيك ؾبمل اػبدمات، وىي اليت كانت موضوع دراستنا، أي يف القاعة متشاهبة، حيث تقدـ ؾبمو 
الرئيسية، حيث تقدـ أغلب اػبدمات، وحيث تتم خدمة الغالبية العظمى من الزبائن. َف تتم دراسة الشبابيك 

يدية. األخرى اليت تقدـ خدمات خاصة مثل بطاقة اغبساب الربيدي، فتح حساب بريدي أوطلب الصناديق الرب 
نتائج الدراسة إذف يبكن تعميمها بسهولة على ؾبمل مكاتب الربيدية الرئيسية للواليات، واليت يطلق عليها يف لغة 
الربيد )القباضات الرئيسية(. باإلضافة إُف ىذا الصنف اػباص من اؼبكاتب الربيدية، سبلك كل والية عدد من 

ة إُف حد كبَت لطريقة عمل اؼبكاتب الرئيسية؛ فهي وإف َف سبتلك اؼبكاتب الربيدية الكبَتة اليت تعمل بطريقة مشاهب
النظاـ اآلِف لطابور اػبدمة ونفس عدد الشبابيك، إال أهنا تقدـ نفس اػبدمات، وتعآف من نفس مشكلة 

 التقطعات اليت شاىدنا تأثَتىا على اػبدمة يف اؼبكاتب الرئيسية.

يت قسمناىا إُف نشاط الذروة، حُت يتجاوز تدفق الزبائن الدراسة اقتصرت على فًتة النشاط الكثيف وال
قدرة النظاـ، ونشاط ما دوف الذروة، حيت يقًتب معدؿ الوصوؿ من معدؿ اػبدمة. الدراسة َف تشمل النشاط 
اؼبتوسط واؼبنخفض، ألف اؼبشكلة األساسية اليت تطرح يف ىذه اغبالة متعلقة باألداء والفعالية أكثر منها جبودة 

ة وجودة اػبدمة اؼبدركة. يبقى إذف من اؼبهم دراسة النشاط يف مكاتب الربيدي يف ـبتلف أطواره الكثيفة اػبدم
منها واؼبتوسطة والضعيفة، لقياس ودراسة اعبودة باؼبفهـو الواسع الذي يعٍت الفعالية والكفاءة يف كل العمليات اليت 

 تقـو هبا اؼبؤسسة. 

ىرة االنتظار أيضا أهنا اقتصرت على ىدؼ ؿبدد ىو قياس أثر تغيَت من حدود الدراسة اؼبيدانية حوؿ ظا
مدة اػبدمة على مدة االنتظار وطوؿ صف االنتظار، وىذا باالستفادة من نظاـ تسيَت صف االنتظار: التذاكر 

لتعطبلت واللوح اإللكًتوٓف. ىذه الطريقة أغنتنا عن قياس تفاصيل كثَتة، منها مدة اػبدمة للشباؾ الواحد، قانوف ا
لكل شباؾ، األولويات، والتخلي. رغم أف ظاىرة التخلي ؿبتسبة يف طريقة سبثيلنا للظاىرة، دوف االضطرار 

 لقياسها، فإنو من اؼبفيد قياسها يف دراسة منفصلة ؼبا ؽبا من تأثَت على مدة اػبدمة وبالتاِف مدة االنتظار.
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اعبدؿ اؼبستمر حوؿ ؿبددات اعبودة اؼبدركة يف القطاعات اػبدمية اؼبختلفة، ويف البلداف والسياقات الثقافية 
اؼبختلفة يدؿ على أنبية اؼبوضوع، وىو يف البلداف النامية أىم لقلة االجتهادات مقارنة باستخداـ اعباىز من نتائج 

يف ىذه اػباسبة العامة نلخص إجراءات البحث والنتائج اؼبتوصل إليها  .الدراسات اؼبنجزة يف البلداف الصناعية
ىذه  .خبصوص الفرضيات اؼبوضوعة، مث نعمل على مناقشة حدود ىذه النتائج وما تعنيو لؤلكاديبي واؼبسَت معا

شاملة لو، بعد أف فصلنا يف هناية كل فصل يف اؼبناقشة ستكوف عامة ىدفها ربط أجزاء البحث ورسم صورة 
 .1مناقشة نتائجو ورسم حدوده واآلفاؽ اليت يفتحها

سبت دراسة ؿبددات جودة اػبدمة عموما، حيث عملنا على حبث ؿبددات من البحث يف اؼبرحلة األوُف 
تنتمي إُف قطاعات  جودة اػبدمة يف السياؽ اعبزائري من وجهة نظر الزبوف، وذلك من خبلؿ عدد من اؼبؤسسات

خدمية متباينة من حيث اؼبلكية ومن حيث اعبمهور اؼبستهدؼ وطبيعة التسيَت )سوقي أـ غَت سوقي(. أظهرت 
  ع.مراعاة خصوصيات كل قطا الدراسة أنبية عدـ االتكاؿ على النماذج اعباىزة وضرورة مراعاة السياؽ احمللي، و 

مع الواقع احمللي،   RATERنا ضعف توافق األبعاد الكبلسيكية يف اؼبرحلة الثانية من البحث، وبعد أف ظهر ل
عملنا على دراسة معمقة لكشف أبعاد جودة اػبدمة اؼبدركة يف مؤسسة بريد اعبزائر عرب عدة واليات، حيث 

  .اعبودة الوظيفية، اعبودة التقنية وجودة معاعبة الشكاوى  :توصلنا إُف األبعاد التالية

استكملنا الربط بُت القياس اؼبوضوعي والذايت للجودة تبعا ؼبنهجية ؿبددة من أربع يف اؼبرحلة الثالثة، 
  .خطوات: تعيُت أبعاد جودة اػبدمة، تعيُت األولويات، تعيُت فرصة التحسُت، ومن مث تقدير الوضع بعد التحسُت

 بحثاإلجابة على الفرضيات الرئيسية لل .1

الفرضيات الرئيسية، الفرضيات الفرعية أعطيت حقها يف مكاهنا من سنكتفي يف ىذه اػببلصة باإلجابة على 
  .الفصوؿ

                                                                    
يبكن تبلفيو. ترؾ كل التعليق للخاسبة العامة كاف سيثقل ىذه اخًتنا ىذه الطريقة عبمعها بُت التفصيل يف هناية كل فصل واغبوصلة يف اػباسبة العامة رغم ما تتصمنو من تكرار ال  1

 .األخَتة بالتفاصيل، فتضيع الصورة العامة يف خضمها
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الفرضية الرئيسية األوُف متعلقة بأبعاد جودة اػبدمة يف السياؽ اعبزائري. االختبار يتناوؿ أوال ثبات األبعاد 
ربيد، الفندقة، وذلك عند استخدامها يف القطاعات اػبدمية اؼبستهدفة: ال  (RATER)اػبمسة ؼبقياس سَتفكواؿ

  :اؼبكتبات اعبامعية واغبالة اؼبدنية. نص الفرضية األساسية األوُف كما يلي

، الفرضيات اليت اختربت يف ىذا البحث زبص كبل من القياس الذايت )اعبودة اؼبدركة( والقياس اؼبوضوعي
يت حقها يف مكاهنا من نكتفي يف ىذه اػببلصة باإلجابة على الفرضيات الرئيسية. الفرضيات الفرعية أعطوس

 الفصوؿ.

الفرضية الرئيسية األوُف متعلقة بأبعاد جودة اػبدمة يف السياؽ اعبزائري. االختبار يتناوؿ أوال ثبات األبعاد 
اختصارا ب يشار ؽبا اػبمسة ؼبقياس سَتفكواؿ : االعتمادية، الضماف،  اؼبلموسية، التعاطف واالستجابة، واليت 

RATER استخدامها يف القطاعات اػبدمية اؼبستهدفة: الربيد، الفندقة، اؼبكتبات اعبامعية واغبالة عند ، وذلك
 اؼبدنية. نص الفرضية األساسية األوُف كما يلي:

نسجام الداخلي عند تعديلها لقياس جودة الخدمة في تتوفر على اال( RATER. األبعاد الخمسة )1ف 
 الجزائر في القطاعات المستهدفة.

قمنا بتحليل االنسجاـ الداخلي دبعامل ألفا لكرونباخ، وارتباط البنود باجملموع،  1الفرضية ؼالختبار 
من خبلؿ دراسة االرتباطات بُت البنود وخاصة  ىذه الفرضيةتأكدت وؾبموع ارتباطات البند بالبنود األخرى. وقد 

 .0.71 اغبد األدْف أكرب مناليت جاءت ألفا لكرونباخ 

 نص الفرضية كاف كما يلي:يف السياؽ اعبزائري. الثانية متعلقة هبيكلية جودة اػبدمة الفرضية األساسية 

( تتطابق عند تعديلها مع ىيالية جودة الخدمة في الجزائر في القطاعات RATER. األبعاد الخمسة )2ف 
 المستهدفة.

العاملي، وذلك استكشاؼ ىيكلية جودة اػبدمة باستخداـ التحليل قمنا بلئلجابة على ىذه الفرضية 
الختبار الصدقية التقاربية لؤلبعاد اػبمسة، أي ربميل البنود على بعدىا األصلي، وصدقيتها التمايزية، أي ربميل 

َف تؤكد الصدقية التمايزية لؤلبعاد بنود كل بعد من األبعاد اػبمسة على عامل خاص. نتائج التحليل العاملي 
لك يبكن القوؿ أف ىيكلية سَتفكواؿ اػبماسية ال تناسب بالضرورة اػبمسة يف أي من القطاعات اؼبدروسة، لذ
حفظ، ألف التحليل العاملي ال يسمح إحصائيا بنفي ىيكلية مع التبيئة قطاع اػبدمات يف اعبزائر. نقوؿ ىذا 

                                                                    
1
Nunnally, J. C. and Bernstein Ira H. (1994). Op. cit. 
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؛ غَت أف تكرر نفس النتيجة يف القطاعات معينة، ألف اغبل الذي يصل إليو ىو واحد من حلوؿ كثَتة فبكنة
 دراسات السابقة. ربعة اؼبستهدفة يؤكد اإلجابة اليت أظهرىا التحليل العاملي، فضبل عن توافقها مع عدد من الاأل

اختبار تفاوت تقييم اعبودة لدى الفئات الديبغرافية اؼبختلفة للزبائن يف كل من اؼبستوى العاـ بأيضا  قمنا
يشَت إُف فروقات طفيفة واختبار الفروؽ فيها ؼبتوسطات للجودة ويف األبعاد اليت يربزىا التحليل العاملي. تفحص ا

 تكررت من دراسة ألخرى. 

 وىي متعلقة بتأثَت ؿبددات جودة اػبدمة: مؤسسة بريد اعبزائراػبدمة يف زبص الفرضية الرئيسية الثالثة 

التقنية وجودة . يتأثر المستوى العام للجودة في "بريد الجزائر" بال من الجودة الوظيفية، الجودة 3ف 
 معالجة الشااوى.

على ذلك نتيجة ربليل االكبدار اؼبتعدد للجودة  تنتيجة ربليل االكبدار أثبتت الفرضية الرئيسية كما دل
 .اؼبذكورة العامة بكل من األبعاد الثبلثة

شدة وبعد ربليل مدة اػبدمة يف اؼبكاتب وما تبُت لنا من يف جانب الربط مع القياس اؼبوضوعي للجودة، 
من شأنو أف وبسن  تقطعاتىذه التقليص ، اقًتحنا أف تقطعاتتباين قانوف اػبدمة ووجود فًتات طويلة تدؿ على 

اػبدمة مع كثافة الوصوؿ خبلؿ  سرعةاػبدمة من خبلؿ زبفيض مدة االنتظار وطوؿ صف االنتظار، ووبقق توازف 
 ساعات العمل. الفرضيات اليت اختربناىا يف ىذا الصدد ىي:

 التي تستمر أكثر من خمس دقائق بتخفيض مدة االنتظار تخفيضا معتبرا. تقطعاتيسمح تقليص ال -4ف

تخفيض مدة االنتظار زبفيضا كبَتا باإلضافة ب تقطعاتالبحث أثبت ىذه الفرضية حيث يسمح تقليص ال
 طوؿ صف االنتظار. إُف 

 أساسيةنتائج مناقشة  .2
البحث خبصوص ؿبددات جودة اػبدمة لدى اؼبستخدـ فيما يلي نعرض بشيء من التفصيل نتائج 

 اعبزائري، مث خبصوص اػبدمة الربيدية بالذات، يف جانب اعبودة اؼبدركة ويف جانب التحسُت.

 محددات جودة الخدمة في السياق الجزائري. 3-1

األبعاد األربعة الشهَتة  صبلحيةوثبلث قطاعات أخرى، مت اختبار  "بريد اعبزائر"يف الدراسات على 
RATER  لقياس اعبودة اؼبدركة يف الواقع اعبزائري )االعتمادية، الضماف، اؼبلموسية، التعاطف واالستجابة(. ربليل

جودة اػبدمة إُف أبعاد يبكن من فهم نظرة الزبوف للخدمة ويستخدـ لتوجيو جهود ربسُت اػبدمة إُف األولويات 
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الراضي وغَت الراضي عن اػبدمة، كما أف مقارنة تقييم الفئات الديبغرافية  الصحيحة وربديد ظبات الزبوف
كل فئة. يف السنوات األخَتة بدأ االىتماـ باختبار النماذج   تللمستجوبُت ىو الوسيلة ؼبعرفة حاجات ورغبا

الغربية اليت نشأت فيها  واؼبقاييس الكبلسيكية يف البيئات اؼبختلفة ثقافيا واقتصاديا عن البيئة االقتصادية والثقافية
َف ذبر أي دراسة من ىذا النوع من قبل على عدد من القطاعات معا يف اعبزائر.  نا،ىذه اؼبقاييس. على حد علم

نتائج ىذه الدراسة من شأهنا أف تساىم يف إثراء اؼبعرفة اؼبطلوبة عن مكونات جودة اػبدمة من وجهة نظر الزبوف 
 عات ـبتلفة. اعبزائري دبختلف فئاتو ويف قطا

 فيما يلي:يبكن تلخيص نتائج الدراسات األربع 

ؽبا انسجاـ داخلي مقبوؿ، حيث جاءت قيمة ألفا فوؽ اغبد  RATERأظهر البحث أف األبعاد  .1
. ىذه النتائج تتفق مع نتائج الدراسات السابقة، سواء يف البلداف الصناعية أو البلداف 0.7األدْف 

. يف اؼبقابل، اتضح أف أبعاد سَتفكواؿ ال تتمع بالتعميمية 1وسامبيستاالنامية، مثل دراسة راجسواري 
اؼبرجوة على ـبتلف الثقافات والبلداف، فاؽبيكلية اليت أبرزىا التحليل العاملي زبتلف عن ىيكلية 

RATER  .يف عدد اؼبكونات ومضامينها 

تقاربية الصدقية لكن ليس الأبعاد سَتفكواؿ بالثبات يبكن إهباد العديد من الدراسات اليت تثبت سبتع 
 44.3أف حبث استخدـ سَتفكواؿ أو سَتفكواؿ معدؿ، وجد  40على  2التمايزية. يف دراسة ؼبوراليس وآخرينو 

باؼبائة ال تتطرؽ للصدقية التمايزية. الباحث وجد أف  154.باؼبئة من الدراسات ال تتطرؽ للصدقية التقاربية و 
غَت مستقرة،  كانتىيكلية األبعاد  لكن اليت استخدمت سَتفكواؿ عادة ما توصلت إُف ثبات جيد الدراسات 

حالة فقط جاء عدد األبعاد فيها  11دراسة تناوؽبا حبثو،  40؛ ومن بُت 9و  2ُت تمايزيحيث تراوح عدد األبعاد ب
ـ جودة اػبدمة ىو مفهـو أف مفهو إذف أكدت نتائج البحث يساوي طبسة، أي يتفق مع ىيكلية سَتفكواؿ. 

آلخر. االختبلؼ بُت القطاعات يف عدد األبعاد يتفق مع  متعدد األبعاد، لكن عدد األبعاد ىبتلف من قطاع
أف مفهـو اعبودة اؼبدركة يبكن أف  3باباكوس وبوللر الحظنتائج دراسات سابقة أجريت يف الدوؿ اؼبصنعة. مثبل، 

أيد أف  4بعض القطاعات وبسيطة وأحادية يف قطاعات خدمية أخرى. باتل يكوف ذا بنية عاملية معقدة ومركبة يف
عدد أبعاد جودة اػبدمة ىبتلف باختبلؼ اػبدمة اؼبقدمة، ويشَت إُف ربميل البنود على أبعاد غَت أبعادىا، وارتباط 

 األبعاد اػبمسة فيما بينها.

                                                                    
1
 Rajeswari, K., Sunmista, K. J. (2011). Op. cit. 

2
 Morales Miguel et al. (1998). La validité de la mesure de la qualité des services : une évaluation de 10 ans 

d’utilisation de Servqual, Université Laval, Québec, 11-21. 
3
 Babakus, E., Boller, G. W. (1992). Op. cit.  

4
Buttle Francis (1996). Op. cit. 
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الطريقة؛ فرغم أف كبلنبا يعتمد  أيف مبد الفرؽ بُت نتائج التحليل العاملي وربليل الثبات يعود لبلختبلؼ
على االرتباط بُت اؼبتغَتات، يعتمد ربليل الثبات على االرتباط بُت متغَتات اؼبقياس اعبزئي دوف اعتبار البنود 

 األخرى، بينما يأخذ التحليل العاملي يف االعتبار الصورة العامة. 

اولت ؿبددات جودة اػبدمة يف اعبزائر، أفرز التحليل ثبلث دراسات من بُت األربع اليت تنمن جهة أخرى، يف 
العاملي ىيكلية تضم بعدين أو ثبلث من أبعاد سَتفكواؿ، وىذا يشَت رغم االختبلفات اؼببينة إُف وجود نقاط 

 مشًتكة يف تركيبة جودة اػبدمة بُت الدوؿ الصناعية والنامية.  
جودة اػبدمة يف السياؽ اعبزائري تفسر يف  اؼبكونات اؼبستخرجة يف الدراسات األربع على مكونات .2

 باؼبائة من تباين بنود كل مقياس. 61.1و 57.9اجملموع نسبة تًتاوح بُت 

القيم اليت نتجت عن التحليل العاملي . 1مؤشر مهم لتقييم صدقية اؼبفهـو ينسبة التباين اؼبستخرج ى
كثَتا أنو  مثبل وجد  2جودة اػبدمة. باتلحث أبعاد قريبة فبا ىو معهود يف الدراسات السابقة اليت تبؽبذه النسب 

وعادة ما ربصل مقاييس سَتفكواؿ اؼبعدلة على ما يستخرج التحليل العاملي نسب ؿببطة من تباين سَتفكواؿ 
يف عينات كانت نسبة التباين اؼبفسر باألبعاد اػبمسة    3يف الدراسة اؼبشهورة لباراسوراموفتباين مفسر أكرب. 

على جودة  4دراسة باباكوسباؼبائة.  56.0ة االئتماف، التصليح والصيانة، واالتصاؿ اؽباتفي البعيد البنك، بطاق
باؼبائة من تباين البنود، وعاملُت يف بيانات  56.2اػبدمة يف اؼبستشفيات وجدت ثبلثة مكونات للتوقعات تفسر 

 عبلمات الفجوة بُت التوقعات واإلدراكات. باؼبائة، وَف ذبد مكونات ذات داللة عملية يف  70.6اإلدراكات تفسر 

 عرب اؼبستجوبوف عن مستوى دوف اؼبتوسط للخدمة يف القطاعات اغبكومية أو غَت السوقية.  .3

، لكن اؼبستوى 5عدـ رضا مستخدمي اػبدمات اغبكومية أثبتتو دراسات أخرى حىت يف دوؿ متقدمة
كندية طبق فيها مقياس سَتفكواؿ معدؿ على عدد ىبتلف ببل شك من دولة ألخرى ومن قطاع آلخر. يف دراسة  

؛ وجد أف متوسط الرضا عن خدمة تقدٔف شهادة )ميبلد، موت، 6من اػبدمات احملددة من اػبدمات اغبكومية
 ) ، ويف خدمة ربصيل اغبقوؽ 6.05درجات، ويف خدمة اغبصوؿ على مساعدة مالية  7على سلم من  6.42دبلـو
4.85. 

طية للسلم، ود أكرب من اؼبتوسط )القيمة الوسسوقية، جاءت متوسطات البنعلى عكس اػبدمة غَت ال
على سلم  7.02و 6.54ة، حيث تراوحت بُت يباؼبائة يف اػبدمة الفندق 1( وبفرؽ داؿ إحصائيا دبستوى معنوية 5

                                                                    
1
 Fornell, C. and Larcker D. F. (1981). Op. cit. 

2
 Buttle F. (1996). Op. cit. 

3
 Parasuraman A., Zeithaml  V. A. , Berry L. L. (1988). Op. cit. 

4
 Babakus E. and Mangold, W. G. (1992). Op. cit. 

5
Fornell, C. (1992). National customer satisfaction behaviour: The Swedish experience. Journal of Marketing, 

56(1). 6-21. 
6
Sylvain Sauvé (2005). Op. cit.   
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اإلطعاـ على أربع قطاعات خدمية سوقية )البنوؾ، التأمُت،  1درجات. ىذه النتيجة تتفق مع دراسة ىندية 9من 
السريع وصالونات التجميل(، حيث جاءت كل األبعاد يف كل من القطاعات األربعة، ما عدا بعد واحد يف قطاع 

عن اػبدمة الربيدية األردنية،  ،(2005) 2دراسة عريضة(. يف 5من  4و  3واحد، أكرب من اؼبتوسط النظري )بُت 
وسجل أضعف مستوى يف االستجابة تسعة اؼبستخدمة، ال إُف عاؿ يف ـبتلف العوامل مستوى اعبودة مقبوال وجد

 استبيافبتوزيع اليونآف  الربيدمؤسسة قامت  ،(2009) 3آخرينزيسيس و يف الدراسة اليونانية ل الزبوف. معواالتصاؿ 
، كما االعتمادية واالستجابة يفسَتفكواؿ على الزبائن، ووجد أف أكرب فرؽ سالب بُت اإلدراكات والتوقعات 

دراسة راجسواري يف  ربسُت نظاـ التسليم وربسُت العبلقة مع الزبوف وخاصة معاعبة الشكاوى.ورة ضر  بانت
، أما يف أبعاد خاصة 5.5و 3.19جاءت متوسطات بنود سَتفبارؼ بُت ، عن اػبدمة الربيدية يف اؽبند 4وسومبيستا

 .7من  4.88و 3.14أخرى فًتاوحت متوسطات البنود بُت 

ُت الفئات الديبغرافية. رغم أف بمن اؼبفيد تتبع أي توجهات مستقرة مثل الفرؽ يف مستوى اعبودة 
البحث َف يثبت وجود عبلقة واضحة بُت مستوى اعبودة واػبصائص الديبغرافية، ظهرت بعض الفروقات بُت 

جوبن عن مستوى تحُت يسالنساء أعلى من الرجاؿ تقييم الفئات الديبغرافية يف تقييم اعبودة، فقد ظهر أف 
ظهر من البحث  اعبودة، ولكن الفرؽ طفيف ال يكاد يثبت يف االختبارات اإلحصائية إف َف تكن العينة كبَتة.

أف اؼبستجوبُت ال يتوانوف عن استخداـ العبلمات القاسية يف السلم حىت إف كاف السلم طويبل، مثبل من أيضا 
 دمة اعبيدة بعبلمات عالية جدا.تسع درجات. وىم أقل استعدادا ؼبكافئة اػب

 اعبدوؿ التاِف يبثل حوصلة لنتائج البحث سابقة الذكر حوؿ ؿبددات جودة اػبدمة يف السياؽ اعبزائري.

 

  

                                                                    
1
 Hurley Robert R and Estelami Hooman (1998). Op.cit. 

 .مرجع سابق(. 2005عصاـ عبد الغٍت عريضة، )2
3
 Zisis P. et al. (2009). Op. cit. 

4
 Rajeswari K. et Sunmista. K. J. (2011). Op. cit. 
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 الجزائريفي السياق ملخص عن محددات جودة الخدمة  -1-6 جدول رقم 

 البريد

الناتجة عن التحلٌل األبعاد 
 العاملً

االعتمادية 
 واالستجابة

 (1)العمليات( )
 (2) الضمان

الجوانب 

 (3) الملموسة
 بيانات الدراسة  (4) التعاطف

إجمالً نسبة تباٌن البنود   10 15.016 16.07 16.54 (%) التباٌن المفسرنسبة 
 المفسر باألبعاد

%57.92 

 214 عدد االستمارات الصالحة  0.68 0.795 0.78 0.83 لكرونباخ ألفا
 درجات 7 السلم  **3.42 **3.5 **4.32 **3.6 المتوسط

 لٌست دالة الفروق بٌن الفئات  49 50 62 51 )أ( نسبة الجودة

 المكتبات الجامعية

األبعاد الناتجة عن التحلٌل 
 العاملً

 بيانات الدراسة  (2) االعتمادية (3) الجوانب الملموسة (1) المعاملة

إجمالً نسبة تباٌن البنود   14.8 15.04 28.77 (%) التباٌن المفسرنسبة 
 المفسر باألبعاد

58.61% 

 347 عدد االستمارات الصالحة  0.798 0.776 0.91 لكرونباخ ألفا
 درجات 9 السلم  **4.64 **4.08 **4.06 المتوسط

  51 45 45 )أ(نسبة الجودة
 الفروق الدالة بٌن الفئات

أعطٌن النساء 
 عالمات أدنى.

 ندقةلفا

األبعاد الناتجة عن التحلٌل 
 العاملً

(1)ناتج الخدمة (2) الجوانب الملموسة  (3)االستجابة   بيانات الدراسة  

إجمالً نسبة تباٌن البنود   12.06 19.99 24.83 (%) التباٌن المفسرنسبة 
 المفسر باألبعاد

56.88% 

 369 االستمارات الصالحة عدد  0.81 0.876 0.91 لكرونباخ ألفا
 درجات 9 السلم  **6.87 **6.54 **7.02 المتوسط

 )أ(نسبة الجودة
78 72.6 76  

 الفروق الدالة بٌن الفئات
الجامعٌٌن أعطوا 

 عالمات أدنى

 الحالة المدنية

األبعاد الناتجة عن التحلٌل 
 العاملً

 الدراسةبيانات   (2المعلومات ) (3االنتظار ) (1) المعاملة

إجمالً نسبة تباٌن البنود   17.51 18.107 25.53 (%) التباٌن المفسرنسبة 
 المفسر باألبعاد

61.1% 

 397 عدد االستمارات الصالحة  0.626 0.76 0.846 لكرونباخ ألفا
 درجات 5 السلم  **3.43 **2.32 **2.54 المتوسط

 )أ(نسبة الجودة
0.49 0.464 0.686  

 الفئات الفروق الدالة بٌن
النساء أعطٌن 

 عالمات أعلى

. ؾبمل اعبودة مقاس دبتغَتة مصطنعة تساوي األرقاـ بُت قوسُت الظاىرة مع األبعاد تبُت ترتيبها يف التأثَت على ؾبمل اعبودة، حسب نتائج ربليل اكبدار متعدد بطريقة اػبطوة خطوة
                                        متوسط عبلمات اعبودة يف كل البنود.

    باؼبائة: اؼبتوسطات زبتلف عن القيمة الوسيطة لسلم اإلجابة. 1إختبار ستيودنت داؿ، دبستوى معنوية  **
 )أ( نسبة اعبودة ؿبسوبة كما يلي: متوسط البعد مقسوما على عدد درجات السلم.
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 للخدمة في "بريد الجزائر"ربط القياس الذاتي والموضوعي مقاربة ل. 3-2

 اؼبقاربة اؼبعتمدة يف ىذا البحث لقياس جودة اػبدمة وقياس التحسُت تتضمن اػبطوات التالية:

 تعيُت ؿبددات جودة اػبدمة  - أ
  ودة اعب تعيُت أولويات - ب
 قياس مؤشرات العمليةب تعيُت فرص التحسُت - ت
 التحسُت اؼبتوقعتقدير  - ث

 قاربة على اػبدمة الربيدية يف اعبزائر.فيما يلي حوصلة عن اػبطوات والنتائج احملصلة عند تطبيق ىذه اؼب

 تعيين محددات جودة الخدمة البريدية -أ
ؼبقياس  يف دراستنا على اػبدمة الربيدية يف مدينيت مسيلة وبوسعادة، َف تثبت اؽبيكلية اػبماسية الشهَتة

والثقايف يف  ، وىذا أظهر اغباجة العتبار خصوصيات القطاع اؼبدروس وخصوصيات السياؽ االقتصاديسَتفكواؿ
ربديد أبعاد جودة اػبدمة من خبلؿ تطوير أدوات قياس خاصة. القسم الثآف من البحث يهدؼ لبلستجابة 

 ؽبذه الغاية.

بدراسة كيفية عن طريق البحث اؼبكتيب واؼبقابلة مع مسَتين وعاملُت من اؼبؤسسة اكتسبوا خربة  ءبدمت ال
لفة ومستويات ـبتلفة يف اؼبؤسسة. نتج عن ىذه الدراسة صياغة طويلة مع ـبتلف اػبدمات وعملوا يف مواقع ـبت

موسع استخدـ عبمع بيانات يف دراسة أولية. ظبحت ىذه العملية األولية عبمع البيانات بتنقية  استبيافبنود 
توزع حبيث يتفق مع طريقة صبع البيانات يف الدراسة النهائية. يف الدراسة الكمية النهائية مت  االستبيافوتقليص 
استمارة  690النهائي اؼبقلص وبلغ اغبجم اإلصباِف للبيانات اجملمعة يف العينتُت األولية والنهائية ) االستبياف
 صاغبة(. 

بريد" بعدة طرؽ وجاءت النتائج مؤكدة لثباتو وانسجامو -"جودةاؼبقياس اؼبقًتح اختبار ثبات قمنا ب
ؤشرات اغبسابية واإلجراءات اؼبعتمدة يف الدراسات اؼبماثلة. الداخلي. مت أيضا تفقد أنواع صدقية اؼبقياس باؼب

 بندا تقيس ثبلثة أبعاد: 24مكوف من اؼبقياس 

اعبػػودة الوظيفيػػة، ويتعلػػق أساسػػا باسػػتقباؿ الزبػػائن، وىػػو هبيػػب أساسػػا عػػن سػػؤاؿ "كيػػف ؟" أي أنػػو يعػػٌت  -
 بندا، 13بكيفية تقدٔف اػبدمة؛ ويتكوف مقياسو من 

نتج اػبدمة، أو أيضا ناتج اػبدمة، ويتعلق جبدارة وكفاءة اػبػدمات اؼبقدمػة، وهبيػب عػن اعبودة التقنية أو م -
 بنود، 8سؤاؿ "ماذا"، أي أنو يعٍت بالنتيجة ما ىو مقدـ من خدمات؛ ويتكوف مقياسو من 
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 جودة معاعبة الشكاوى، ويتضمن مقياسو ثبلثة بنود تعٌت دبعاعبة الشكاوى. -

ىذه اؽبيكلية تتفق يف مكوٓف اعبودة الوظيفية واعبودة التقنية، مع ما وصلت إليو نتائج أحباث أخرى يف 
 قطاعات خدمية ـبتلفة، حىت لو اختلفت التسمية. 

، 1،2يف ؾباؿ األنبية النسبية ألبعاد اعبودة اؼبدركة الثبلث، وجدت الدراسة، على خبلؼ دراسات أخرى
يف اعبودة اؼبدركة تأثَتا داال، وىذا أيضا يضيف لصدقية اؼبقياس. من حيث الًتتيب،  أف األبعاد الثبلث تؤثر

 وجدت الدراسة أف اعبودة الوظيفية ىي األكثر تأثَتا، مث اعبودة التقنية مث معاعبة الشكاوى. 

 بعد تعيُت ؿبددات جودة اػبدمة الربيدية اىتمت اؼبرحلة األخَتة من البحث بتحديد أولوية اعبودة
 وفرصة التحسُت وتوقع أثر التحسُت. 

 أولوية الجودةتعيين  -ب
لتحديد أولوية اعبودة مت أوال تقييم مستوى اعبودة اؼبدركة باستخداـ بيانات االستقصاء اؼبنجز عن طريق 

بريد". حيث مت اختبار مستوى اعبودة العاـ للخدمة يف مكاتب الربيد اؼبدروسة واؼبستوى يف األبعاد -"جودة
: اعبودة الوظيفية، اعبودة التقنية وجودة معاعب  ة الشكاوى. اؼبستخرجة للمفهـو

بعد استعراض وربليل اؼبؤشرات اإلحصائية للمتغَتات اؼبذكورة، مت اختبار اختبلؼ مستوى اعبودة لدى 
الفئات الديبغرافية كما قمنا بتفحص اؼبؤشرات اإلحصائية للبنود واقًتحنا استخداـ طريقة اغبساب يف اسًتاتيجية 

 ودة اؼبدركة. االكبرافات الستة كطريقة لتحديد أىداؼ مرحلية لعملية ربسُت اعب

 أبرز النتائج يبكن إصباؽبا فيما يلي:

، باكبراؼ (3.96) 7من  4 حواُفىي لمستوى العاـ للجودة أف القيمة التقديرية ل 3أظهرت البيانات
؛ أي أف القيمة التقديرية للمستوى العاـ للجودة حسب بيانات 0.042(، وخبطأ معياري 1.01) تقريبا 1معياري 

من الزبائن ؽبم  اؼبائةب 51. ىذه األرقاـ تعٍت عمليا أف اؼبائةب 95دبستوى ثقة  4.047و  3.88 الدراسة تًتاوح بُت
 تقييم سليب عن خدمات اؼبؤسسة، بدرجة أو بأخرى. 

ىذه النتائج قادتنا إُف . 7من  4أضعف بعد ىو بعد اعبودة الوظيفية، حيث جاء دوف اؼبتوسط النظري 
لكوهنا األكثر تأثَتا على تقييم الزبوف للخدمة كما ظهر من  أولوية للتحسين،كاعتبار ربسُت اعبودة الوظيفية 

                                                                    
1
O’Loughlin C., Coenders G. (2002). Application of the European Customer Satisfaction Index to postal 

services. Structural Equation Models versus Partial Least Squares, Department d’Economia, Universitat de 

Girona, September, Girona, Ireland. 
2
Kristensen, K., Martensen, A. and Grønholdt, L. (1999). Measuring the impact of buying behaviour on customer 

satisfaction, Total Quality Management, 10, 602-614. 
 .إذا استخدمنا ؾبمل بيانات الدراسة األولية والنهائية3
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نتيجة ربليل االكبدار. ىذا االختيار ينسجم مع كوف اعبودة الوظيفية تعٍت ؾبمل زبائن اؼبؤسسة، على خبلؼ 
 عناصر اعبودة التقنية اليت زبص خدمات ؿبددة ال يستخدمها كل الزبائن باستمرار.

البنود اليت يشملها ىذا البعد، وجدنا أف أضعف مستوى للجودة ىو يف سرعة اػبدمة، بالتعمق يف 
باإلضافة إُف بنود أخرى مرتبطة باالنتظار. لذلك كاف من الواضح أف األولوية ىي ػبفض مدة اػبدمة ومدة 

 االنتظار واالكتضاض داخل اؼبكاتب.  

 التحسين  ةتعيين فرص -ج
العملية اؼبعنية فرصة التحسُت ويبر ذلك بتعيُت بعد ربديد أولوية التحسُت، اػبطوة اؼبوالية ىي تعيُت 

تعُت تبعا لذلك . بالتحسُت. يف حالتنا، العملية اؼبعنية ىي بكل وضوح عملية تقدٔف اػبدمة داخل اؼبكاتب
، أي العامل الذي يبكن حسينفرصة التتشخيص أسباب طوؿ مدة االنتظار وصف االنتظار ومن مث ربديد 

 تغيَته لتحسُت مدة االنتظار واالزدحاـ داخل اؼبكتب )طوؿ صف االنتظار( بشكل ملموس. 

بعد القياـ بدراسة ميدانية لتسجيل مدة اػبدمة ومدة الوصوؿ يف "القباضة الرئيسة" بوالية سطيف، قمنا 
عمل النظاـ وقياس صَتورة ىذا النظاـ وسبثيل لدراسة  ((ARENAباستخداـ طريقة احملاكاة باستخداـ برنامج 

ومن جهة أخرى، دراسة التأثَت الذي يبكن اغبصوؿ عليو بإدخاؿ تعديل معُت على قانوف  مؤشراتو من جهة؛
اػبدمة. بدراسة مدة اػبدمة الحظنا وجود ميل شديد لتوزيعها من اليمُت وتشتت لقيمتها حوؿ اؼبتوسط. ىذا 

من أجل ذلك دقائق وتؤثر بقدر كبَت على متوسط مدة اػبدمة.  5تكررة تتجاوز التشتت ناتج عن تقطعات م
 يف اػبدمة.  تقطعاتفرصة التحسُت اليت اقًتحناىا يف ىذا البحث ىي تقليص الافًتضنا 

 توقع مقدار التحسين -د
بقياس أثر ىذا التحسُت على مؤشرات اعبودة قبد أف مدة االنتظار وطوؿ الصف ينخفضاف إُف 

صف تقريبا كما أنو هبعل النظاـ أكثر استقرارا بكثَت يف حاالت كثافة الطلب. ىذه النتيجة تثبت فرضية الن
 وبسن مؤشرات عملية االنتظار. تقطعاتالدراسة بأف التخلص من ال

 حدود وآفاق البحث .3
ؼبثلى . الطريقة امصدر قلق أساسي للباحثُت يف االجتماعية واإلنسانية عمومالنتائج اسبثل تعميمة 

تمع معُت يف قائمة جامعة ؾبىي اؼبعاينة العشوائية، لكن ىذا يتطلب حصر مفردات عينة فبثلة، للحصوؿ على 
تمع نفس الفرصة للظهور يف العينة )عينة عشوائية مث السحب منها بطريقة عشوائية تعطي لكل مفردات اجمل

بسيطة( أو فرص متفقة مع أحجاـ فئات اجملتمع )عينة طبقية(. تصلح ىذه الطريقة عند توفر سجبلت الزبائن 
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. نظرا لعدـ توفر مثل ىذه القوائم َف ..إلكًتونية أو اؽباتف نوتوفر عناوين بريدية واضحة أو عناوي ،أو الساكنة
 . (convenient sample)اؼببلئمة  عينةال ، وىيالشائعة يف مثل دراستنااستخداـ طريقة اؼبعاينة  يكن بد من

وأكثر  200حجم العينة يف الدراسات األربع يف ؿبددات جودة اػبدمة يف اعبزائر يًتاوح بُت أكثر من 
ة المستخدم مقبوال يعتبر حجم العين .أضعاؼ عدد البنود،  لنوناللي 10معيار ، وىو حجم يليب 400من 

 37وجد من بين  1في دراسة موراليس وآخرينمقارنة بالدراسات التي استخدمت مقياس سيرفاوال؛ 
دراسات كان حجم العينة يساوي أو  9، و300و 200كان حجم العينة فيها يتراوح بين   18دراسة، أن 

لتي تناولها بحثو استخدمت بالمئة من الدراسات ا 65. كما أن 200دراسات أقل من  10و 300يزيد عن 
 العينة المالئمة. 

لتحليل العاملي. اتوافقها مع تحسُت لزيادة قدرهتا التمثيلية ولكن أيضا لمهما حجم العينة ليس فقط 
ربديد اغبجم الكايف للعينة كاف دائما ؿبل جدؿ بُت الباحثُت. ذبدر اإلشارة إُف أف ما وبدد اػبطأ اؼبعياري ليس 

دـ انسجاـ اجملتمع. من عند عكبَتة اللعينة وتزيد اغباجة لإمبا أيضا تباين اجملتمع اؼبدروس، و فقط حجم العينة 
جهة أخرى، زيادة حجم العينة ليس ؽبا نفس الفعالية يف زبفيض اػبطأ اؼبعياري؛ فمن اؼبعلـو أف ىذا األخَت 

اػبطأ اؼبعياري إُف حد  ينخفض بشكل أسي وليس خطي مع زيادة حجم العينة، لذلك بعد حد معُت، يستقر
، تعتبر العينة صغيرة إذا كان حجمها أقل من 2حسب كالينما، ووبتاج زبفيضو إُف زيادة كبَتة يف العينة. 

الدراسات  .ئتينامئة، وتعتبر متوسطة إذا كان حجمها من مئة إلى مئتين، وتعتبر كبيرة إذا زاد حجمها عن م
حبسب اإلمكانيات اؼبتاحة. من اؼبهم لتغطية التباين احملتمل بُت األربعة سبت أيضا يف حيز جغرايف ؿبدود، 
 الواليات واؼبناطق إسباـ دراسات أوسع نطاقا.

هبب القوؿ ىنا أف اؼبعوؿ عليو يف تقييم جودة اػبدمة ىو األبعاد وليس البنود، فالذي مت التحقق من 
افة إُف أف عبلمات األبعاد أكثر صبلحية ثباتو بقياس االنسجاـ الداخلي ىو األبعاد وليس البنود. ىذا إض

لبلختبارات الكبلسيكية )اختبار ستيودنت للمتوسط، اختبار ربليل التباين، ...( لكوهنا أقرب إُف التوزيع 
الطبيعي، خاصة إذا تضمنت عددا كبَتا نسبيا من البنود، أو كانت العينة كبَتة دبا فيو الكفاية )نظرية النهاية 

 اؼبركزية(.

الًتكيز على ىيكلية مفهـو جودة اػبدمة، َف نتطرؽ يف الدراسات اؼبنجزة على ؿبددات جودة بسبب 
اػبدمة لدى اؼبستخدـ اعبزائري لعبلقة اعبودة دبتغَتات أخرى، مثل الرضا والوالء، والقيمة. دمج متغَتات ؾباورة 
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تخدـ من خبلؿ عبلقة اعبودة هبذه يف دراسات اعبودة اؼبدركة يسمح باختبار الصدقية اؼبعيارية للمقياس اؼبس
 اؼبتغَتات اجملاورة. 

يف دراساتنا األربع حوؿ ؿبددات جودة اػبدمة يف اعبزائر، َف ننب صياغة بنود اؼبقاييس اؼبستخدمة على 
أما يف الدراسة اػباصة النهائية دراسات نوعية معمقة، ألف اؽبدؼ األساسي ىو اختبار ؿبددات مطورة سلفا. 

بناءا على دراسة نوعية  االستبيافس خاص باػبدمة الربيدية يف اعبزائر، عملنا على صياغة بنود لتطوير مقيا
معمقة، كما عملنا على اغبصوؿ على عينة أكرب، وإقبازىا يف نطاؽ جغرايف أوسع. عملنا أيضا على دراسة 
العبلقة بُت أبعاد اعبودة فيما بينها ودراسة العبلقة بُت مقياس جودة اػبدمة ومتغَتات ؾباورة من أجل التحقق من 

 أيضا على اختبار الصدقية التنبؤية للمقياس من خبلؿ ربليل االكبدار اؼبتعدد.الصدقية اؼبعيارية للمقياس. عملنا 

يف البيئة اعبزائرية، وهبذا تدعم دراستنا نتائج دراسة  RATERظهر يف دراستنا عدـ استقرار األبعاد الشهَتة 
ن تلك اليت نشأت اليت تشكك يف مبلئمة اؼبقاييس الكبلسيكية للبيئات اؼبختلفة ع 2ودراسة كارو وقارسي 1ِف

فيها، وربض على تطوير مقاييس خاصة حبسب البلد والقطاع اػبدمي بدؿ الركوف ألدوات جاىزة. لذلك توصي 
 -ىذه الدراسة بتطوير مقاييس خاصة للخدمة يف البيئة اعبزائرية والبلداف العربية والنامية عموما. كما توصي 

بأفضلية تطوير مقاييس  -اؼبدروسة يف مكونات جودة اػبدمة بالنظر إُف االختبلفات اؼبشاىدة بُت القطاعات 
خاصة بكل قطاع. للدراسات اليت رباوؿ إنشاء مقاييس مشًتكة جملموعة من القطاعات اؼبتقاربة يف خصائصها، 
 فتوصي الدراسة بالرجوع إُف األبعاد العشرة التارىبية للفريق األمريكي باراسوراموف، بَتي وزيثامل، بدؿ األبعاد

اػبمسة اليت ػبصت فيها فيما بعد، كما توصي الدراسة بتوسيع األفق عند بناء مقاييس خاصة لبلستفادة من 
ية عبودة اػبدمة، واليت تدعو لبلعتناء باعبودة التقنية وناتج اػبدمة، بدؿ االكتفاء باعبوانب اؼبتعلقة ورباؼبدرسة األ

 بالطريقة اليت تقدـ هبا. 

الدراسة توصلت أيضا إُف أف ىناؾ فعبل أوجو مشًتكة بُت اعبودة يف البيئة احمللية والبيئة الغربية اليت 
طورت فيها مقياس سَتفكواؿ وسَتفبارؼ بنسخهما اؼبتعددة. يعٍت ىذا أف استخداـ ىذه اؼبقاييس يف بلداننا 

 ير مقياس خاص. ليس ببل أي جدوى، فليس لدى كل باحث أو مسَت الوسائل والوقت لتطو 

يف النهاية، ال هبب إغفاؿ أف قياس اعبودة من وجهة نظر اؼبستخدـ لو حدوده، ومنها ارتباط تقييم 
اؼبستخدـ بتجربتو اػباصة. إحباط اؼبستخدـ من مؤسستو ىبف عندما هبد أف اؼبؤسسات األخرى ليست أفضل 

أماكن أخرى. بسبب تعقيد خصائص حاال، وبالعكس يصعب إرضاء اؼبستخدـ الذي اخترب خدمة أعلى يف 
اػبدمة وقلة انضباطها، فإف قياسها من وجهة نظر الزبوف ىو أمر أساسي، لكن تقييم اعبودة يبقى حباجة إُف 
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الزبائن عن قياس مدة نقل الربيد باالعتماد  استبيافجناحيو كليهما، اؼبوضوعي والذايت. يف الربيد مثبل، ال يغٍت 
مها اؼبكاتب الربيدية، ومدة التعطبلت يف الشبابيك اآللية وانتظار الزبائن يف اؼبكاتب، على اإلحصائيات اليت تقد

 وغَتىا من اؼبؤشرات عن جودة اػبدمة.

يف الدراسة النهائية عن اعبودة اؼبدركة للخدمة الربيدية، وجدنا أف عددا كبَتا من اؼبستجوبُت َف هبب 
أقل منو َف هبب على أسئلة اعبودة التقنية. يف حالة إعاقة القيم  على األسئلة اؼبتعلقة دبعاعبة الشكاوى، وعدد

إذا تطلب األمر، ومعاعبة بيانات اعبزء الذي يتضمن بيانات  االستبيافاؼبفقودة للتحليل العاملي يوصى بفصل 
َف نضطر يف ىذه الدراسة لذلك، ولكن يف . 1أقل بشكل منفصل لكي ال يعيق التحليبلت على اعبزء اؼبتبقي

حالة عينات أقل من احملتمل أف ال يكوف من اؼبمكن إستخداـ اؼبقياس اؼبقًتح كوحدة واحدة، لذلك ننصح يف 
 حالة الدراسات اليت ال تتمكن من  ذبميع عينات كبَتة كفاية، أف يكتفى بقياس اعبودة الوظيفية واعبودة التقنية. 

، أظهر ثباتا وصدقية جيدة، (PostQual)بريد" - ىذا البحث، والذي نطلق عليو "جودةاؼبقياس اؼبقدـ يف
ومع ذلك من اؼبفيد إجراء اؼبزيد من االختبارات البسيكومًتية على األداة من خبلؿ دراسات أكرب حجما أو 

القريب من الواقع  ذات السياؽ ناميةمنجزة يف بيئات خاصة، مثل اؼبكاتب الريفية أو يف دوؿ العربية أو دوؿ 
 ،مقياسمن االستخدامات اؼبمكنة أيضا للبنود من اؼبقياس.  علىإدخاؿ التعديبلت اؼببلئمة  ، معاعبزائري

ؼبقارنة بُت التوقعات واإلدراكات لدى الزبائن، من خبلؿ صياغة معدلة للبنود، أو أيضا اؼبقارنة بُت تقييم الزبائن ا
اؼبقارنات ال زبلوا من معلومات ذات فائدة صبة، تساعد يف سد فجوات واإلدارة. مثل ىذه  األعوافوتقييم 

 اعبودة ووضع سياسة التحسُت على الطريق الصحيح.

بريد" يبكن استخدامها ألىداؼ متعددة، مثبل لتحديد ظبات -األداة اؼبقدمة يف ىذا البحث "جودة
ربديد صفات اؼبكتب الذي وبقق جودة  الزبوف الراضي عن جودة اػبدمة اؼبقدمة والزبوف غَت الراضي، وكذا

لعقد مقارنات بُت الواليات، أو عقد مقارنات عرب الزمن كذلك ىذه األداة  قد تستخدـ مدركة عالية والعكس. 
 لتتبع تطور اعبودة ونتائج اعبهود اؼببذولة لتحسينها.

ة نبا مدة يف ؾباؿ القياس اؼبوضوعي وقياس التحسُت، تطرؽ البحث ؼبؤشرين من مؤشرات اعبود
شبكة االتصاؿ  تقطعاتاليت تسببها يف الغالب  تقطعاتاالنتظار وطوؿ صف االنتظار، وذلك بالًتكيز على ال

وقياسها، ويف ىذا  تقطعاتللمطارؼ. وبتاج ىذا اؼبوضوع يف اغبقيقة إُف دراسة أعمق تتناوؿ أسباب ىذه ال
 ات األداء اؼبتعلقة هبذه الظاىرة.  اجملاؿ يبكن استخداـ نظرية االعتمادية لقياس عدد من مؤشر 

 عمليةاقتراحات  .4
 ما يلي. مؤسسة بريد اعبزائر يف ىذا البحث هتم من النتائج العملية اليت 
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  والذي أظبيناه  لجودة من وجهة نظر الزبائنلمقياس توصل البحث إُفPostQual وإُف إظهار أف ،
األبعاد الثبلثة للجودة يف ىذا القطاع: اعبودة الوظيفية، اعبودة التقنية ومعاعبة الشكاوى. يبكن إذف االستفادة 
من ىذا التقسيم عند صياغة اسًتتيجية لتحسُت اعبودة. متطلبات ربسُت اعبودة يف كل مكوف زبتلف عن 

د على ربسُت ظروؼ االستقباؿ يف اؼبكاتب وتقريبها من اؼبواطن، متطلبات اؼبكوف اآلخر؛ فاعبودة الوظيفية تعتم
بينما تعتمد اعبودة التقنية على االىتماـ بكل خدمة على حدة، الربيدية منها واؼبالية. أما معاعبة الشكاوى، فهي 

َت األخرى ربتاج إُف مهارات وأساليب عمل خاصة هبا تتعلق باستقباؿ وسرعة وجدية متابعة الشكاوى وتوف
 اؼبعلومة للمشتكي وإلتزاـ الشفافية والعدالة واإلقناع. 

  إعطاء األولوية للجودة الوظيفية، لكوهنا األكثر تأثَتا على تقييم الزبوف توصل البحث إُف ضرورة
للخدمة، واألضعف يف الوقت اغباِف من حيث اؼبستوى احملقق، كما أهنا األكثر مبلحظة من قبل الزبائن فيمكن 

ج التحسُت بسرعة نسبيا ومن قبل عمـو الزبائن وليس قطاع معُت منهم فقط. يف ىذا اجملاؿ يبكن تلمس نتائ
 .(Critical to Quality attributes)البنود األدْف مستوى أو األكثر تأثَتا على اعبودة اؼبدركة الًتكيز على 

  .يد يفًتض أف يكوف مثبل ىدؼ اؼبؤسسة على اؼبدى البعاستخدمنا يف اؼبقياس اؼبقًتح سلما سباعيا
. إذا قسمنا سلم العبلمات إُف 7من  5كمتوسط، وعلى اؼبدى األقرب يبكن ربديد ىدؼ مرحلي  7من  6

منطقة ىدؼ ك 6إُف  5اؼبستوى من  و ؛االستهداؼ النهائيكمنطقة  7إُف  6مناطق يبكن اعتبار اجملاؿ من 
، يبكن اعتباره 5ُت اؼبنطقتُت، أي أقل من دوف ىاتا م .للمدى القريب للمؤسسة اليت تكوف دوف ىذا اؼبستوى

 . كطريقة الواليات واؼبكاتب،...   تيبلًت التصنيف ىذا ستفاد من أف ي يبكنمنطقة ضبراء، وىي الواقع اليـو
على   ُتتحديد سياسات وإجراءات للتحسُت حبسب كل منطقة، كما أنو يفيد يف ربفيز العاملُت والكوادر اؼبشرفل

لتحسُت تصنيفو ويبكن أف يدخل ىذا يف تقييم العاملُت والكوادر ، فكل مسئوؿ يسعى كتبكل والية أو م
لبساطة مثل ىذا التصنيف فائدة كبَتة، فتجنيد العاملُت وربديد حوافز مالية لتحقيق أىداؼ مرتبطة بذلك. 

 يتطلب ربديد غاية واضحة مفهومة للجميع.

 أكثر دقة وإف كانت أكثر تعقيدا، ألف االتصاؿ  على مستوى إطارات اؼبؤسسة، يبكن استخداـ لغة
يبكن التحكم فيو بُت عدد ؿبدود من الكوادر. مع ىؤالء يبكن استخداـ منهجية االكبرافات الستة، فمن خبلؽبا 
يبكن ربديد ىدؼ كمي واضح، معرب عنو بعدد االكبرافات اؼبعيارية ؼبتوسط اعبودة اؼبنشود عن اؼبتوسط اغباِف، 

حساب نتائج التحسن اليت وبققها بنسب مئوية لعبلمات اعبودة اؼبدركة. تطبيق منهجية ا كيفية بينوىو ىدؼ 
االكبرافات الستة على اعبودة اؼبدركة يتطلب طبيعية التوزيع جململ اعبودة وألبعادىا، وبالنظر إُف توزيعات األبعاد 

كفي لذلك أف تكوف العينة كبَتة دبا فيو الكفاية، وتوزيع ؾبمل اعبودة يظهر أهنا قريبة فعبل من التوزيع الطبيعي. ي
 ، مثبل طبس أو ست بنود على األقل.اوأف يكوف عدد بنود اؼبقياس اؼبمثل للبند أيضا كبَت 
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 يف عمل شبابيك الربيد واليت تنتج يف الغالب من  تقطعاتأظهرت بيانات الدراسة التأثَت الكبَت لل
من شأنو أف وبسن بشكل  تقطعاتتقليص البُت البحث أف ؼبكاتب. انقطاع شبكة اإلعبلـ اآلِف اليت تربط ا

نقًتح إذف أف تكوف ىذه سياسة معلنة للمؤسسة ؼبكافحة كل األسباب اليت تؤدي إُف  .ؿبسوس مدة االنتظار
التوقف عن اػبدمة يف اؼبكاتب ألكثر من طبس دقائق، واليت قد تعٍت جلب السيولة لؤلعواف القائمُت على 

تاجو العوف التخليص حىت ال يتوقف عن العمل عبلب السيولة بتفسو من الصندوؽ. ينطبق ىذا أيضا على ما وب
 يف عملو من وثائق وأدوات أخرى. تًتتب عن ىذه السياسة أيضا مكافحة توقف شبكة اإلعبلـ اآلِف.
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نظر النزالء، دراسة على منتجع ضبامات ماعُت السياحُت األردٓف، رسالة ماجستَت، جامعة اؼبوصل، اؼبوصل، 

 العراؽ. 

(، استخداـ األساليب الكمية يف ازباذ القرار، دراسة تطبيقية: استخداـ 2005البحيصي مناؿ إظباعيل ) -
شكلة خطوط االنتظار يف عيادة صحية، رسالة ماجستَت، اعبامعة مبوذج احملاكاة باغباسوب غبل م

 اإلسبلمية، غزة.

(، تصورات الطلبة للخدمات الطبلبية اليت تقدمها جامعة الَتموؾ، رسالة 2001البشَت ؿبمود علي ) -
 ماجستَت، جامعة الَتموؾ. األردف.

دراسة حركة النقل يف مطار دمشق  (، مباذج صفوؼ االنتظار واستخدامها يف2005الزلق زكريا ؿبمد ديب ) -
 الدوِف، رسالة ماجستَت، جامعة دمشق، دمشق.
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، أثر العوامل التنظيمية والبيئية على االداء يف اػبدمة اؼبدنية يف (2000)اؼبعمري بديع طربوش غاّف عبد الرب  -
 اليمن، رسالة ماجستَت، كلية الدراسات العليا، اعبامعة األردنية. 

ييم جودة اػبدمة الربيدية اؼبقدمة للمستفيدين من القطاع الربيدي ، تق)2005يضة )عصاـ عبد الغٍت عر  -
 .ؿ البيت، األردفآاػبصخصة. رسالة ماجستَت، جامعة  األردٓف بعد

(، إعادة ىندسة نظم إدارة اعبودة يف اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة، دراسة ميدانية 2011قاظبي كماؿ ) -
 ج بوعريريج، رسالة دكتوراه، جامعة سطيف، اعبزائر.باؼبناطق الصناعية لوالية بر 

(، أثر اعبودة اؼبدركة على الرحبية والنمو، دراسة مقارنة بُت البنوؾ التجارية 2003شكوكآف منَت أضبد سعيد ) -
واؼبستشفيات اػباصة يف األردف بتطبيق سلسلة اػبدمة والرحية، رسالة ماجستَت، جامعة عماف العربية 

 يا، األردف.للدراسات العل

  مقاالت

 .344(، قراءات يف إدارة التسويق، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، ص 2002الصحن ؿبمد فريد ) -
 (، جودة اػبدمات الربيدية يف اؼبملكة العربية السعودية، اإلدارة2001الشميمري )ن أضبد بن عبد الرضب -

 251 - 274 .   ، ص2، العدد 41دالعامة، اجملل
لقياس جودة اػبدمة الصحية،  SERVQUAL (، استخداـ مقياس2009اهلل صاٌف وىباؿ عبد اؼبلك )بوعبد  -

اؼبسيلة، ؾبلة العلـو االقتصادية والتسيَت والعلـو التجارية، كلية  دراسة تطبيقية على القطاع الصحي دبدينة
 .91-76، ص 2االقتصادية والتسيَت والعلـو التجارية، جامعة اؼبسيلة، العدد  العلـو

القدرة التنافسية للبنوؾ، ؾبلة  (، جودة اػبدمات اؼبصرفية كمدخل لزيادة2005بريش عبد القادر ) -
 .، ديسمرب3اقتصاديات مشاؿ إفريقيا، عدد 

مقياس الفجوة بُت االدراكات  جودة اػبدمة باستخداـ قياس ،(1996ثابت عبد الرضباف إدريس ) -
 .10، جامعة الكويت، الكويت، نوفمرب، ص 1عدد ، ال4 ارية، ؾبلدوالتوقعات، اجمللة العربية للعلـو اإلد

 .5، أفريل، ص 42الربيد، عدد  ساعي (، ؾبلة2007مديرية االتصاؿ ؼبؤسسة بريد اعبزائر ) -
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المختصرات قائمة  

· BPM: Business Process Management 

· BZP: Berry, Zeithaml and Parasuraman 

· CFA: Confirmatory Factor Analysis  

· CNN: Conseil National des Normes 

· CTQ: Critical To Quality  

· CWQM: Company-Wide Quality Management 

· DAB: Distributeur Automatique de Billets  

· DMAIC: Define-Measure-Analyse-Improve-Control 

· DPOE: Dimensions-Priority-Opportunity-Estimation 

· EFA: Exploratory Factor Analysis 

· EPIC: Entreprise Publique à caractère Industriel et Commercial 

· GAB: Guichet Automatique de billets 

· IANOR: Institue Algérien de Normalisation 

· INAPI: Institue des Normes et de la Propriété Industrielle   

· ISO: International Standards Organisation 

· JIT: Just-In-Time 

· JUSE: Japanese Union of Scientists and Engineers 

· KMO: Kaizer-Meyer-Oklin  

· LISREL: Linear Structural Relation  

· LMD: Licence-Master-Doctorat 

· MIT: Massachusetts's Institute of Technology 

· MLE: Maximum Liklihood Estimation  

· OQM: l’Outil Québécois de Mesure 

· PAF: Principal Axes Factoring 

· PCA: Principal Component Analysis 

· PCFA: Partial Confirmatory Factor Analysis  

· PDCA: Plan- Do- Check- Act  

· QFD: Quality Function Development 

· RATER: Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, Responsiveness.  

· RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation 

· SPSS: Statistical Package for Social Sciences 

· SQC: Statistical Quality Control 

· SRMR: Standardized Root Mean Residual 

· TPE: Terminal de Payement Electronique 

· TQC: Total Quality Control 
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 المالحق
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 (RATERالدراسة األولى: إختبار أبعاد سيرفاوال ) -بريد مصفوفة االرتباطات بين بنود مقياس ال. 1ملحق 
 T1 T2 T3 T4 T5 R1 R2 R3 R4 R5 Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 A1 A2 A3 A4 A5 E1 E2 E3 

T1 1 .560 .189 .303 .240 .375 .196 .131 .352 .216 .141 .089 .092 .184 .207 .138 .162 .229 .113 .221 .103 .226 .100 

T2 .560 1 .418 .456 .514 .334 .280 .273 .235 .196 .066 .036 .026 .266 .044 .097 .202 .051 .150 .178 .189 .254 .142 

T3 .189 .418 1 .365 .428 .327 .328 .247 .046 .082 .089 .111 .141 .127 -.108 .014 -.128 -.120 .113 -.046 .169 .155 -.025 

T4 .303 .456 .365 1 .457 .386 .230 .350 .324 .276 .244 .239 .302 .277 .174 .150 .195 .211 .024 .188 .082 .087 .129 

T5 .240 .514 .428 .457 1 .460 .348 .396 .182 .210 .198 .180 .145 .221 .107 .143 .183 .090 .190 .237 .169 .302 .140 

R1 .375 .334 .327 .386 .460 1 .560 .491 .390 .431 .393 .294 .339 .320 .282 .241 .266 .155 .206 .239 .242 .371 .187 

R2 .196 .280 .328 .230 .348 .560 1 .502 .412 .476 .454 .384 .311 .247 .208 .223 .374 .207 .288 .305 .229 .411 .290 

R3 .131 .273 .247 .350 .396 .491 .502 1 .411 .355 .353 .391 .324 .283 .169 .193 .394 .182 .293 .180 .366 .425 .251 

R4 .352 .235 .046 .324 .182 .390 .412 .411 1 .516 .396 .306 .453 .459 .361 .367 .387 .384 .176 .375 .137 .331 .302 

R5 .216 .196 .082 .276 .210 .431 .476 .355 .516 1 .435 .363 .472 .379 .329 .389 .447 .393 .395 .373 .297 .422 .323 

Res1 .141 .066 .089 .244 .198 .393 .454 .353 .396 .435 1 .631 .521 .334 .201 .223 .374 .301 .360 .345 .203 .388 .189 

Res2 .089 .036 .111 .239 .180 .294 .384 .391 .306 .363 .631 1 .468 .291 .164 .149 .415 .200 .325 .202 .266 .469 .290 

Res3 .092 .026 .141 .302 .145 .339 .311 .324 .453 .472 .521 .468 1 .390 .286 .315 .435 .433 .228 .305 .233 .357 .288 

Res4 .184 .266 .127 .277 .221 .320 .247 .283 .459 .379 .334 .291 .390 1 .344 .381 .371 .224 .168 .401 .249 .321 .269 

Res5 .207 .044 -.108 .174 .107 .282 .208 .169 .361 .329 .201 .164 .286 .344 1 .407 .437 .384 .267 .478 .136 .330 .344 

A1 .138 .097 .014 .150 .143 .241 .223 .193 .367 .389 .223 .149 .315 .381 .407 1 .418 .440 .356 .523 .118 .301 .254 

A2 .162 .202 -.128 .195 .183 .266 .374 .394 .387 .447 .374 .415 .435 .371 .437 .418 1 .503 .451 .485 .230 .411 .414 

A3 .229 .051 -.120 .211 .090 .155 .207 .182 .384 .393 .301 .200 .433 .224 .384 .440 .503 1 .302 .490 .225 .317 .409 

A4 .113 .150 .113 .024 .190 .206 .288 .293 .176 .395 .360 .325 .228 .168 .267 .356 .451 .302 1 .404 .293 .412 .243 

A5 .221 .178 -.046 .188 .237 .239 .305 .180 .375 .373 .345 .202 .305 .401 .478 .523 .485 .490 .404 1 .165 .363 .381 

E1 .103 .189 .169 .082 .169 .242 .229 .366 .137 .297 .203 .266 .233 .249 .136 .118 .230 .225 .293 .165 1 .571 .313 

E2 .226 .254 .155 .087 .302 .371 .411 .425 .331 .422 .388 .469 .357 .321 .330 .301 .411 .317 .412 .363 .571 1 .386 

E3 .100 .142 -.025 .129 .140 .187 .290 .251 .302 .323 .189 .290 .288 .269 .344 .254 .414 .409 .243 .381 .313 .386 1 

 

 Correlations 
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  مصفوفة االرتباطات بين بنود مقياس الخدمة السياحية. 2ملحق 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 R1 R2 R3 R4 RES1 RES2 RES3 RES4 RES5 S1 S2 S3 S4 E1 E2 E3 

T1 1.000 .700 .578 .469 .470 .381 .419 .298 .458 .358 .492 .442 .449 .470 .518 .365 .392 .353 .277 .226 .469 .418 .387 .389 

T2 .700 1.000 .689 .525 .506 .445 .394 .269 .477 .384 .479 .481 .351 .410 .470 .382 .352 .352 .341 .298 .500 .404 .425 .345 

T3 .578 .689 1.000 .585 .553 .413 .473 .389 .482 .443 .460 .472 .343 .479 .488 .437 .408 .443 .335 .298 .473 .425 .446 .350 

T4 .469 .525 .585 1.000 .638 .471 .370 .378 .417 .427 .369 .382 .350 .421 .386 .302 .291 .240 .284 .211 .408 .356 .332 .263 

T5 .470 .506 .553 .638 1.000 .567 .427 .348 .522 .387 .374 .369 .317 .331 .323 .416 .304 .300 .221 .263 .405 .429 .385 .315 

T6 .381 .445 .413 .471 .567 1.000 .376 .256 .347 .357 .389 .334 .353 .347 .342 .341 .339 .340 .213 .259 .266 .328 .377 .219 

T7 .419 .394 .473 .370 .427 .376 1.000 .411 .395 .189 .332 .413 .209 .292 .345 .433 .336 .325 .251 .264 .375 .403 .321 .396 

T8 .298 .269 .389 .378 .348 .256 .411 1.000 .515 .308 .269 .296 .285 .249 .266 .286 .227 .226 .194 .187 .265 .245 .229 .269 

R1 .458 .477 .482 .417 .522 .347 .395 .515 1.000 .611 .465 .508 .381 .403 .425 .516 .357 .363 .424 .435 .445 .400 .492 .410 

R2 .358 .384 .443 .427 .387 .357 .189 .308 .611 1.000 .550 .514 .339 .363 .412 .421 .409 .415 .405 .380 .400 .329 .491 .336 

R3 .492 .479 .460 .369 .374 .389 .332 .269 .465 .550 1.000 .608 .487 .451 .580 .534 .578 .452 .498 .469 .577 .464 .523 .457 

R4 .442 .481 .472 .382 .369 .334 .413 .296 .508 .514 .608 1.000 .401 .477 .485 .595 .456 .373 .375 .455 .493 .475 .394 .503 

RES1 .449 .351 .343 .350 .317 .353 .209 .285 .381 .339 .487 .401 1.000 .696 .506 .299 .356 .376 .356 .319 .311 .399 .337 .340 

RES2 .470 .410 .479 .421 .331 .347 .292 .249 .403 .363 .451 .477 .696 1.000 .644 .405 .423 .412 .439 .418 .408 .482 .455 .417 

RES3 .518 .470 .488 .386 .323 .342 .345 .266 .425 .412 .580 .485 .506 .644 1.000 .593 .582 .404 .410 .435 .417 .445 .594 .503 

RES4 .365 .382 .437 .302 .416 .341 .433 .286 .516 .421 .534 .595 .299 .405 .593 1.000 .575 .401 .395 .448 .501 .561 .545 .463 

RES5 .392 .352 .408 .291 .304 .339 .336 .227 .357 .409 .578 .456 .356 .423 .582 .575 1.000 .479 .487 .431 .445 .422 .446 .379 

S1 .353 .352 .443 .240 .300 .340 .325 .226 .363 .415 .452 .373 .376 .412 .404 .401 .479 1.000 .568 .463 .525 .386 .544 .419 

S2 .277 .341 .335 .284 .221 .213 .251 .194 .424 .405 .498 .375 .356 .439 .410 .395 .487 .568 1.000 .639 .559 .501 .595 .374 

S3 .226 .298 .298 .211 .263 .259 .264 .187 .435 .380 .469 .455 .319 .418 .435 .448 .431 .463 .639 1.000 .498 .555 .580 .423 

S4 .469 .500 .473 .408 .405 .266 .375 .265 .445 .400 .577 .493 .311 .408 .417 .501 .445 .525 .559 .498 1.000 .582 .569 .445 

E1 .418 .404 .425 .356 .429 .328 .403 .245 .400 .329 .464 .475 .399 .482 .445 .561 .422 .386 .501 .555 .582 1.000 .540 .538 

E2 .387 .425 .446 .332 .385 .377 .321 .229 .492 .491 .523 .394 .337 .455 .594 .545 .446 .544 .595 .580 .569 .540 1.000 .545 

E3 .389 .345 .350 .263 .315 .219 .396 .269 .410 .336 .457 .503 .340 .417 .503 .463 .379 .419 .374 .423 .445 .538 .545 1.000 
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 . مصفوفة االرتباطات بين بنود مقياس الخدمة الجامعية3ملحق 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 R1 R2 R3 R4 R5 R6 RES1 RES2 RES3 RES4 S1 S2 E1 E2 

T1 1.000 .605 .284 .215 .163 .281 -.105 -.093 .154 -.083 .003 .173 .293 .349 .215 .287 .181 .284 .202 .086 

T2 .605 1.000 .489 .481 .267 .368 .018 .026 .182 .062 .082 .266 .342 .384 .281 .344 .260 .362 .274 .171 

T3 .284 .489 1.000 .557 .330 .266 .285 .224 .249 .196 .162 .305 .285 .307 .313 .285 .233 .284 .280 .307 

T4 .215 .481 .557 1.000 .364 .358 .278 .228 .203 .187 .182 .238 .204 .218 .247 .218 .280 .309 .238 .283 

T5 .163 .267 .330 .364 1.000 .552 .287 .302 .326 .319 .232 .213 .196 .190 .107 .129 .254 .284 .242 .252 

T6 .281 .368 .266 .358 .552 1.000 .171 .142 .314 .193 .176 .174 .234 .241 .093 .219 .360 .346 .295 .272 

R1 -.105 .018 .285 .278 .287 .171 1.000 .677 .312 .356 .356 .146 .076 .011 .051 -.025 .173 .109 .172 .229 

R2 -.093 .026 .224 .228 .302 .142 .677 1.000 .425 .497 .491 .273 .166 .138 .227 .160 .223 .153 .249 .314 

R3 .154 .182 .249 .203 .326 .314 .312 .425 1.000 .443 .490 .460 .457 .445 .389 .427 .408 .473 .475 .423 

R4 -.083 .062 .196 .187 .319 .193 .356 .497 .443 1.000 .754 .325 .314 .323 .298 .309 .332 .271 .376 .418 

R5 .003 .082 .162 .182 .232 .176 .356 .491 .490 .754 1.000 .402 .387 .400 .362 .324 .435 .328 .439 .469 

R6 .173 .266 .305 .238 .213 .174 .146 .273 .460 .325 .402 1.000 .502 .579 .456 .534 .489 .490 .524 .378 

RES1 .293 .342 .285 .204 .196 .234 .076 .166 .457 .314 .387 .502 1.000 .723 .503 .555 .472 .478 .553 .428 

RES2 .349 .384 .307 .218 .190 .241 .011 .138 .445 .323 .400 .579 .723 1.000 .606 .706 .490 .530 .609 .466 

RES3 .215 .281 .313 .247 .107 .093 .051 .227 .389 .298 .362 .456 .503 .606 1.000 .720 .415 .409 .557 .515 

RES4 .287 .344 .285 .218 .129 .219 -.025 .160 .427 .309 .324 .534 .555 .706 .720 1.000 .444 .472 .598 .498 

S1 .181 .260 .233 .280 .254 .360 .173 .223 .408 .332 .435 .489 .472 .490 .415 .444 1.000 .677 .676 .537 

S2 .284 .362 .284 .309 .284 .346 .109 .153 .473 .271 .328 .490 .478 .530 .409 .472 .677 1.000 .631 .480 

E1 .202 .274 .280 .238 .242 .295 .172 .249 .475 .376 .439 .524 .553 .609 .557 .598 .676 .631 1.000 .661 

E2 .086 .171 .307 .283 .252 .272 .229 .314 .423 .418 .469 .378 .428 .466 .515 .498 .537 .480 .661 1.000 
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 . مصفوفة االرتباطات بين بنود مقياس الجودة المدركة في مصالح الحالة المدنية4ملحق 

 T1 T2 T3 T4 E3 R1 R2 R3 R4 R5 RES1 RES2 RES3 D2 P1 P2 P3 D1 

T1 1.000 .547 .282 .195 .209 .441 .321 .265 .239 .350 .323 .320 .293 .294 .268 .236 .250 .236 

T2 
.547 1.000 .273 .405 .372 .665 .409 .465 .461 .400 .482 .463 .384 .428 .345 .238 .305 .311 

T3 .282 .273 1.000 .431 .307 .134 .172 .254 .294 .304 .241 .309 .273 .289 .311 .340 .254 .376 

T4 .195 .405 .431 1.000 .313 .371 .213 .258 .252 .280 .273 .291 .313 .329 .264 .245 .362 .289 

D1 .209 .372 .307 .313 1.000 .322 .238 .315 .369 .186 .375 .439 .393 .476 .406 .250 .170 .237 

R1 .441 .665 .134 .371 .322 1.000 .425 .436 .409 .390 .383 .290 .361 .424 .299 .226 .272 .245 

R2 .321 .409 .172 .213 .238 .425 1.000 .458 .327 .460 .333 .398 .308 .342 .363 .304 .375 .366 

R3 .265 .465 .254 .258 .315 .436 .458 1.000 .519 .420 .410 .465 .443 .420 .378 .236 .338 .368 

R4 .239 .461 .294 .252 .369 .409 .327 .519 1.000 .414 .380 .434 .384 .404 .408 .291 .273 .301 

R5 .350 .400 .304 .280 .186 .390 .460 .420 .414 1.000 .337 .327 .336 .371 .362 .335 .469 .461 

RES1 .323 .482 .241 .273 .375 .383 .333 .410 .380 .337 1.000 .530 .521 .525 .378 .314 .338 .373 

RES2 .320 .463 .309 .291 .439 .290 .398 .465 .434 .327 .530 1.000 .673 .596 .468 .425 .414 .384 

RES3 .293 .384 .273 .313 .393 .361 .308 .443 .384 .336 .521 .673 1.000 .553 .317 .431 .388 .349 

D2 .294 .428 .289 .329 .476 .424 .342 .420 .404 .371 .525 .596 .553 1.000 .452 .463 .447 .481 

P1 .268 .345 .311 .264 .406 .299 .363 .378 .408 .362 .378 .468 .317 .452 1.000 .327 .369 .394 

p2 .236 .238 .340 .245 .250 .226 .304 .236 .291 .335 .314 .425 .431 .463 .327 1.000 .453 .388 

p3  .250 .305 .254 .362 .170 .272 .375 .338 .273 .469 .338 .414 .388 .447 .369 .453 1.000 .535 

D1 .236 .311 .376 .289 .237 .245 .366 .368 .301 .461 .373 .384 .349 .481 .394 .388 .535 1.000 
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 . االستبيان الموسع في دراسة البريد بمدينتي مسيلة وبوسعادة5ملحق 

 

     ة  امة        م  الة م ا   م   ة  ر د الجزائر  امة -  1

 ٛش 

يٕافك 

 … يؾبٚذ … ثزبرب
يٕافك 

 رًبيب

 7 6 5 4 3 2 1الم ان  من الخار  حسنة المظير.   
 7 6 5 4 3 2 1المكات  من الداخل حسنة الت  ي . 
 7 6 5 4 3 2 1 يمتزم ال اممون دوما  الم اس الرسم .
 7 6 5 4 3 2 1يتو ر المكت  عم  أجيز  حدي ة. 

 7 6 5 4 3 2 1ا جيز  ت مل  ك ا  . 
 7 6 5 4 3 2 1 اعة االنتظار واس ة. 

 7 6 5 4 3 2 1 اعة االنتظار مجيز  لراحة الز ا ن. 

   ن   وج  لط    دمة ما   ل     مد    ون وا  ا من ال دمة  -  2

 ٛش 

يٕافك 

 … يؾبٚذ … ثزبرب
يٕافك 

 رًبيب

 7 6 5 4 3 2 1الك ير من الخدما  مو ر     مكات  ال ريد الك ير    ط. 
 7 6 5 4 3 2 1عندما تت دم إل  مكت   ريد  تحصل دوما عم  الخدمة.  

 7 6 5 4 3 2 1مد  انتظار الخدما   صير . 
 7 6 5 4 3 2 1 الخدما  الم دمة سميمة من ا خطا .
 7 6 5 4 3 2 1ال اممون يتمت ون  الك ا   ال زمة. 
 7 6 5 4 3 2 1 ال اممون يجتيدون  ت ان أعماليم.

  -       و  جاو  الم   ة والموظ  ن م  ا   اجا  الز ائن 3

 ٛش 

يٕافك 

 … يؾبٚذ … ثزبرب
يٕافك 

 رًبيب

 7 6 5 4 3 2 1يستجي  الموظ ون الست سارا  الز ا ن. 
 7 6 5 4 3 2 1 الموظ ون يت  مون ال كاو  من الز ا ن.

 7 6 5 4 3 2 1يتم الرد عم  ال كاو   سرعة. 
 7 6 5 4 3 2 1ي مل الموظ ون عم  حل الم ك   الت  تطرأ.  

 7 6 5 4 3 2 1تتم مراعا  الحاال  الخاصة لمز ا ن م ل ال جز وا عا ة. 
 

  ل  جد  ن الم ا   و ال دما   م ة -  4

 ٛش 

يٕافك 

 … يؾبٚذ … ثزبرب
يٕافك 

 رًبيب

 7 6 5 4 3 2 1أجد أن المكات  آمنة تماما من أ  اعتدا  عم  الز ا ن. 
 7 6 5 4 3 2 1الخدما  الم دمة آمنة من ضياع الودا   أو الرسا ل أو الطرود. 

 7 6 5 4 3 2 1 سرية الم موما  الخاصة  الز ون مح وظة.
 7 6 5 4 3 2 1يتمت  ال اممون  ا مانة. 

 7 6 5 4 3 2 1الم موما  عن الخدما  مو ر  وواضحة.  

-       ر  ق مة الز ون لد  الم   ة   5
 ٛش 
يٕافك 

 … يؾبٚذ … ثزبرب
يٕافك 

 رًبيب

 7 6 5 4 3 2 1 يت امل م دمو الخدمة م  الز ا ن  رو  مرحة و  ا ة.
 7 6 5 4 3 2 1مصمحة الز ون ى      أولوية لد  إدار  مؤسسة  ريد الجزا ر. 

 7 6 5 4 3 2 1جمي  الز ا ن سواسية    الحصول عم  الخدمة. 
 7 6 5 4 3 2 1ت  ر أن المؤسسة ممتزمة  ت ري  الخدمة لممواطن.  

 7 6 5 4 3 2 1ت  ر أن المؤسسة تجتيد    تطوير خدماتيا. 
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 بمدينتي مسيلة وبوسعادة )االستبيان النهائي(. بنود مقياس الخدمة في البريد 6ملحق 
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 . بنود مقياس الخدمة في المؤسسة الفندقية7ملحق 
 موافق تماما ال رأي غير موافق 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          مظهر اؼببٌت من اػبارج ملفت و صبيل.
          التصميم من الداخل مبلئم، و اؼبرافق اؼبختلفة موفرة وميسرة.

          الديكور الداخلي فخم و ذو ذوؽ عاؿ.
          يلتـز العاملوف بلباس رظبي أنيق.

          الغرؼ واسعة وحسنة التأثيث.
          النظافة تامة وباستمرار.

          احمليط اػبارجي مبلئم لبلستجماـ.

          خدمة اإلطعاـ ذات مستوى عاؿ.
          اػبدمات السياحية اؼبطلوبة من الزبائن متوفرة.ـبتلف 

          تقدـ اػبدمة بسرعة دوف تأجيل.
          اؼبعلومات اؼبقدمة عن اػبدمات دقيقة و صحيحة. 

          اؼبوظفوف ذوو كفاءة عالية.
          الوصوؿ إُف اؼبوقع ميسر. 

          اغبجز و االستعبلـ ميسر و بطرؽ ـبتلفة. 
          االستجابة لطلبات واستفسارات الزبائن فورية.

          تتقبل الشكاوى وتعاًف بسرعة.
          يتمتع العاملوف بسهولة التواصل والقدرة على فهم احتياجات الزبوف.

          اؼببٌت واحمليط اػبارجي آمنُت.
          سرية اؼبعلومات اػباصة بالزبوف ؿبفوظة.

          يتمتع العاملوف باألمانة واألخبلؽ.
          اؼبؤسسة ذات ظبعة جيدة.

          يتعامل مقدمو اػبدمة ببشاشة و روح مرحة.
          مصلحة الزبوف أولوية لدى اإلدارة.

          أسعار اػبدمات مناسبة.
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 باللغة الفرنسية . بنود مقياس الخدمة في المؤسسة الفندقية8ملحق 
 Pas d’accord du tout

 

   
neutre

 
   

To
ut

 à
 fa

it 
d’
ac
co

rd
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

L’apparence générale de l’établissement est attrayante…………….          
L’établissement est bien conçu et dispose de diverses commodités.          
Le décor intérieur est luxueux……………………………………….          
Les agents mettent une tenue soignée et élégante…………………..          
Les chambres sont spacieuses et bien meublées…………………….          
L’hôtel est bien tenu et l’hygiène est parfaite……………………….          
L’environnement est convenable aux activités touristiques………...          
La restauration est excellente………………………………………..          
L’établissement offre une large gamme de services………………...          
Le service est rapide et sans délais…………………………………..          
L’information sur le service est correcte et précise…………………          
Le personnel est hautement compétant……………………………...          
L’accès à l’établissement est facile………………………………….          
L’information et la réservation sont disponibles via plusieurs voies.          
La réponse aux requêtes et interrogations des clients est rapide…….          
Les réclamations sont bien reçues est rapidement traitées…………..          
La communication avec le personnel est facile……………………..          
L’établissement et son environnement sont sécurisés. ……………...          
La confidentialité est protégée………………………………………          
Les agents sont dignes de confiance………………………………...          
L’établissement a une excellente réputation………………………...          
L’atmosphère est conviviale et les agents sont gentils.......…………          
L’administration place l’intérêt du client parmi ses priorités……….          
Les prix sont convenables par rapport au service offert………….....          
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 . بنود مقياس الخدمة في الماتبات الجامعية9ملحق 

 موافق سباما ال رأي غَت موافق 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          أجد أف مظهر مبٌت اؼبكتبة من اػبارج صبيل........................................  
          اؼبرافق.........................اؼببٌت من الداخل ذا تصميم مبلئم و يتوفر على ـبتلف 

          تتوفر اؼبكتبة على أجهزة حديثة وجاىزة لبلستخداـ.................................
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 المدنية الخدمة في مصلحة الحالة . بنود مقياس10ملحق 

 
  

 

 
    

      
      

    
      

            
      

 
      

 5 4 3 2 1قاعة االنتظار واسعة وؾبهزة جيدا لراحة اؼبواطن 

 5 4 3 2 1انتظار اػبدمة وتقديبها يتم يف نظاـ تاـ  

 5 4 3 2 1لوحات التوجيو واإلعبلنات بارزة وواضحة 

 5 4 3 2 1يلتـز اؼبوظفوف بلباس ومظهر الئقُت 

       

 5 4 3 2 1مدة انتظار اػبدمة معقولة جدا 

 5 4 3 2 1الوثائق اؼبستخرجة من اؼبصلحة خالية من األخطاء  

 5 4 3 2 1 يف الغالب تقدـ اػبدمة دوف تأجيل 

 5 4 3 2 1عندما تتطلب اػبدمة آجاال، ىبربؾ موظفو اغبالة اؼبدنية عن موعد تقديبها بدقة  

 5 4 3 2 1مواقيت العمل مناسبة وؿبًتمة  

      

 5 4 3 2 1تراعي مصلحة اغبالة اؼبدنية حالة اؼبواطن اؼبسافر والكبَت واؼبعاؽ     

 5 4 3 2 1يظهر اؼبوظفوف استعدادا دائما لتوجيو اؼبواطن واإلجابة على استفساراتو    

 5 4 3 2 1وباوؿ موظفو اغبالة اؼبدنية بصدؽ حل اؼبشكبلت إف وجدت  

       

 5 4 3 2 1البيانات الشخصية للمواطن ؿبفوظة 

 5 4 3 2 1يعامل اؼبوظفوف اؼبواطن باحًتاـ كبَت  

 5 4 3 2 1بعامل اؼبوظفوف اؼبواطنُت بدوف ؿبسوبية  

 
 5 4 3 2 1اػبدمات تتطلب إجراءات ووثائق بسيطة )ببل بَتوقراطية(  

 5 4 3 2 1اؼبعلومات عن الوثائق واإلجراءات البلزمة الستخراجها موفرة وواضحة 

 5 4 3 2 1يستخدـ اؼبوظفوف ؽبجة مفهومة سباما  

       

 5 4 3 2 1بصفة عامة، تقدـ مصلحة اغبالة اؼبدنية خدمات عالية اعبودة 

 5 4 3 2 1بصفة عامة أنا راض عن اػبدمة اؼبقدمة باغبالة اؼبدنية 

       

                              عادة إذا وجدت أخطاء يف اػبدمة أو سوء معاملة :  

 5 4 3 2 1            أتقدـ باحتجاج مكتوب   

 5 4 3 2 1           أعرب عن عدـ رضاي شفاىيا للموظفُت  
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 . مصفوفة االرتباطات التي جرى عليها التحليل العاملي في الدراسة النهائية للبريد والبرنامج المستخدم. 11ملحق 
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 .Syntax أنظرسحب ثنائي للقيم اؼبفقودة. 
Syntax of PCA 

FACTOR 
  / VARIABLES F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 T1 T2 T3 T4 T5 T6 
T7 T8 C1 C2 C3  /MISSING PAIRWISE /ANALYSIS F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 
F10F11 F12 F13 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 C1 C2 C3 
  / PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
  / FORMAT BLANK(25) 
  / PLOT EIGEN 
  / CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  / EXTRACTION PC 
  / CRITERIA ITERATE(25) 
  / ROTATION VARIMAX 
  / METHOD=CORRELATION  .  
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بطريقة  (PCFA). برنامج ونتائج التحليل العاملي بطريقة المحاور األساسية والتحليل التأكيدي الجزئي 12ملحق 
 المعقولية العظمى. بيانات الدراسة النهائية على الخدمة البريدية

Syntax of PAF 
FACTOR 
  / VARIABLES F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 T1 T2 T3 T4 T5 T6 
T7 T8 C1 C2 C3  /MISSING PAIRWISE /ANALYSIS F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 
F10F11 F12 F13 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 C1 C2 C3 
  / PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
  / FORMAT BLANK(.25) 
  / PLOT EIGEN 
  / CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  / EXTRACTION PAF 
  / CRITERIA ITERATE(25) 
  / ROTATION VARIMAX 
  / METHOD=CORRELATION  .  

 

 
 

 طريقة اؼبكونات األساسية  طريقة احملاور األساسية

1 2 3 1 2 3 

F1  .279 .343  .291 .346 .268 

F2   .616   .668  

F3  .315 .330 .432 .322 .298 .525 

F4  .278 .274  .300 .281  

F5  .306 .515  .306 .593  

F6   .580   .652  

F7   .652   .721  

F8   .619   .660  

F9  .391 .439  .415 .471  

F10   .577 .329  .613 .376 

F11  .388 .492  .401 .523  

F12  .303 .654  .299 .673 .250 

F13  .259 .684  .251 .715  

T1  .689 .284  .723 .266  

T2  .746   .785   

T3  .766   .801   

T4  .753 .265  .777 .253  

T5  .774 .308  .796 .298  

T6  .622 .254  .682   

T7  .661 .310  .716 .291  

T8  .429 .260  .491   

C1    .854   .878 

C2   .272 .830   .862 

C3    .821   .864 

 
Syntax of MLE 

FACTOR 

/VARIABLES F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

 T7 T8 C1 C2 C3  /MISSING LISTWISE /ANALYSIS F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

  F11 F12 F13 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 C1 C2 C3 

  /PRINT UNIVARIATE INITIAL CORRELATION KMO REPR EXTRACTION ROTATION 

  /FORMAT SORT BLANK(.25) 

  /PLOT EIGEN ROTATION 

  /CRITERIA FACTORS(3) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION ML 

  /CRITERIA ITERATE(25) 

  /ROTATION VARIMAX. 
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 الجزائر"من "بريد  إطارات. أسئلة المقابلة مع 13ملحق 
 

التاريخ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إسم ولقب اػببَت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 الوظيفة اغبالية: . . . . . . . . . . . . . . . اؼبكاف : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 وظائف أخرى سابقة يف الربيد: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدد سنوات اػبربة يف الربيد: . . . . . . 

 أىم اؼبشكبلت والنقائص اليت تروف أف على اؼبؤسسة أف تركز عليها لتحسُت خدمة الزبوف. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 وإحاطتها جبوانب اػبدمة الربيدية: افاالستبيرأي عاـ حوؿ مدى مبلئمة بنود 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 بنود أخرى مقًتحة:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 "جودة البريد" الموسع. بنود المقياس 14ملحق 
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   مي  ن ال دمة لد  " ر د الجزائر"   اء   
ساعد المؤسسة عم  نتا ج ال ح   د ت . يم نظر  الز ا ن إل  الخدمةجام   لغرض عمم   ح ، ىو  اح  يا ي وم  درا ة  ذه   ي الم  جو      ي الم  جو ة: 
 ال خصية غير مطمو ة. ىويتك ، و  ض  د ا قيستغرق   يانمل  االست تحديد أ ضل  ولويا  تحسين الخدمة.

  االستجوا  ال يخص "اتصاال  الجزا ر". .م ينمكت  خدمة م ينة أو وليس الم دمة في م     م ا   ال ر د  دما  م     التخص ا س مة 

 درجة الم  مة.ال  عم     وض  دائرة ، اإلجا ة      ل   ال  ع ا ةالرجاء 
 ممتازة مقبولة      جيدة ال أدري    سيئة    سيئة قليال     سيئة جدا لد  " ر د الجزائر"    وص: . الرجاء     م ال دمة1الجزء 

 موا ي  عمل مكات  ال ريد م  مة  .0
1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1        ت مل  ك ا  مد  استخدام أجيز  حدي ة  .5

 7 6 5 4 3 2 1 اجتياد ال اممين    حل الم ك   الت  تظير لمز ون    .2

 المساوا   ين الز ا ن )ال محا ا  أو محسو ية(  .1
1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 ال مل دلة مظير أعوان الخدمة و  .2

 7 6 5 4 3 2 1  مد  تو ر الصناديق الخارجية  يداع الرسا ل .3

  اعا  االنتظار وس ة تجييز ونظا ة  .4
1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 مكات  ال ريد مد  وجود نظام واضح لت ديم الخدمة     .5

 الز ا ن       س مةأعوان الخدمة  جا ةاست .6
1 2 3 4 5 6 7 

   تو ر ا من لمز ا ن داخل مكات  ال ريد  .00
1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 مد  انتظار الخدمة    مكات  ال ريد  .00

 7 6 5 4 3 2 1 المظير الخارج  لمكات  ال ريد    .05

  تمطف أعوان الخدمة م  الز ا ن  .02
1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 متنوعة    مكات  ال ريد الصغير  تو ر خدما   .01

 7 6 5 4 3 2 1 تواجد مكات  ال ريد    مختمف ا حيا  .02

 7 6 5 4 3 2 1 إلتزام أعوان الخدمة    عمميم .03

 7 6 5 4 3 2 1 حماية الم موما  ال خصية لمز ون .04
 (!  ال    ال أ د من  دم    ان)الرجاء 

  ممتازة مقبولة      جيدة ال أدري سيئة    سيئة قليال     سيئة جدا    م ال دمة لد  " ر د الجزائر"    وص:    . 2الجزء 

 7 6 5 4 3 2 1 سرعة توصيل الحواال   .05

 7 6 5 4 3 2 1 س مة الحواال  من الخط  والضياع  .06

 7 6 5 4 3 2 1 سرعة توصيل الطرود  .50

 7 6 5 4 3 2 1 س مة الطرود من الضياع والتمف  .50

 7 6 5 4 3 2 1  سرعة توصيل ال ريد السري  .55

 7 6 5 4 3 2 1 سرعة توصيل الرسا ل ال ادية والمسجمة .52

 7 6 5 4 3 2 1  من التمف والضياع الرسا لس مة  .51

 ك ا     كة ا ع م اآلل  لمحسا  ال ريد  الجار  .52
1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 ك ا   الموزعا  اآللية لمن ود )خموىا من ا عطال وا خطا ( .53

 7 6 5 4 3 2 1 (0220) و ر  عم  الياتفتك ا   خدما  الحسا  ال ريد  الجار  الم .54
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 7 6 5 4 3 2 1 و ر  عم  ا نترن تك ا   خدما  الحسا  ال ريد  الجار  الم .55

 .  موم جودة ال دمة:3الجزء 
 سيئة    سيئة قليال     سيئة جدا

 

 ممتازة مقبولة      جيدة ال أدري

 7 6 5 4 3 2 1 عموما، الخدمة لد  " ريد الجزا ر": .56

 
 غير راض

 راض جدا  نوعا ما  بتاتا

 7 6 5 4 3 2 1 ما مد  رضاك عن الخدمة لد  " ريد الجزا ر"؟عموما،  .20

 مقبولة جدا       عالية جدا 

 7 6 5 4 3 2 1 " ريد الجزا ر"؟ لد كيف تر  رسوم الخدمة  .20

 مؤكد       ذلكأظن  ربما ال أدري       ربما ال      ال أظن    مستبعد  

 7 6 5 4 3 2 1 ىل كن  ستنت ل إل  استخدام ال ديل؟تو ر ال ديل عن " ريد الجزا ر"  لو .25

       ال     عم .لد  " ر د الجزائر" . معالجة الش او 4الجزء 

 ؟ )  يية أو مكتو ة(    السنتين ا خيرتين  كو    ىل ت دم .22

 
  .5الجزء إذى  م ا ر  إل  ، إذا كان الجوا     >-  2    ا  1

 (.34)إذا كان الجوا  ن م واصل م  السؤال                  

 سيئة    سيئة قليال     سيئة جدا من   ث:ال ي قدم ها  عامل " ر د الجزائر" م  الش و   ان     
ال  /ال أدري
  ممتازة مقبولة      جيدة أذكر

 7 6 5 4 3 2 1 سيولة عممية ت ديم ال كو   .21
 7 6 5 4 3 2 1 الجدية    م الجة ال كو   .22
 7 6 5 4 3 2 1 ت ديم الجوا سرعة  .23
 7 6 5 4 3 2 1 عدالة الجوا  الم دم  .24

 .   د د األولو ا . 5الجزء 

    خانة أو ا نتين(. X)رجا ا ض  ع مة في ال دمة     الجا   األ  ر   م ةما  و في ر  ك  .25

 المجاممة وال دالة    الت امل م  لمز ا ن  |__|س مة الخدمة من الخط                         |__|تخ يض مد  انتظار الخدمة    المكات       |__|
 مكات   ريد وصناديق رسا ل  ري ة من الز ا ن  |__|       السرعة    توصيل ال ريد والحواال        |__|نتظار      حسن تجييز وتوسي   اعا  اال  |__|
 . . . . . . . . . . . . . . .  أخر  )رجا ا حدد(:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . |__|

 .         ا ا  الع  ة. 6الجزء 
 :   خانة أو ا نتين( Xض  ع مة )رجا ا  ي      دمها    رال دمة ال ي  .26
          الطرود ال ريدية          |__|الرسا ل المسجمة       |__|الرسا ل ال ادية         |__|       mandats  الحواال |__|      CCP الحسا  ال ريد  الجار   |__|
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .حدد(:رجا ا أخر  ) |__|      )وسترن يونين(   |__| Western-Union          الحواال  ا لكترونية       |__|

     |__| دا ر  أو والية   يوجد       |__| :      يوجد     رية أو  مديةم    ال ر د الذ      دم  غال ا .10

 |__|             :     الم  و  الدرا ي     |__|   ن اط مين    ال شاط األ ا ي:              |__| سنة 25أ ل من العمر:             |__| ذكرالج س:    
 |__| إ تدا                                 |__|   م ظم الو   طال                         |__| سنة 35إل   25من             |__|  أن         

 |__|   متوسط أو تكوين مين                      |__|لد  الدولة  موظف                   |__| سنة 45إل   36من                    
 |__|  انو                          |__|    ال طاع الخاص أجير                      |__|سنة  55إل   46من 

 |__| جام                                      |__|أعمال حر  أو مين                  |__| سنة 65إل   56من           
 |__|    التدر  )ماستر، ...(دراسا  ما   د        |__|   مت اعد                                    |__|  سنة 65أك ر من             

 . . . . . . . . . . . . . . . .  )رجاءا  دد(. |__| ن اط آخر                                                                                             
 |__|  ال      |__|  ن م ل  عمل في م   ة  ر د ة   ر   و   ك                       |__|  ال      |__|  ن م ل  عمل في " ر د الجزائر"         

  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   شيء   ر  ود قول   ن ال دمة لد  " ر د الجزائر":   
 ش را جز ال     م ا د ك.
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   مي  ن ال دمة لد  " ر د الجزائر"   اء   
ي وم  يا  اح  جام   لغرض عمم   ح ؛ ىو  يم نظر  الز ا ن إل   أخ  المستجو ، أخت  المستجو ة: ىذه دراسة

 الخدمة وتحديد أولويا  تحسينيا. مل  االست يان يستغرق  ض  د ا ق، وىويتك ال خصية غير مطمو ة. 
 .الدرجة المالئمة            وض  دائرة الرجا  ا جا ة عم  كل سؤال   ناية، نا ا عم  تجر تك م  مجمل مكات  ال ريد الت  تت امل م يا، 

   ئة جدا    ئة ق  ال       ئة  ال  در  ج دة        م  ولة   ةمم از  من   ث:  مجمل م ا   ال ر در    د م ال دمة في  .     1الجزء 

 1 2 3 4 5 6 7 مد    ا ة مواق   العمل في م     م ا   ال ر د

 1 2 3 4 5 6 7 مد  ال زام   وان ال دمة و عاة ال ر د في  م هم

 مد   وفر وا  مرار ة ال دمة في    م     ر د 

 )ال حاجة لم ود  مر  أخر  أو التن ل إل  مكت  آخر( 
7 6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 7 مد  قر  م ا   ال ر د من األ  اء
 1 2 3 4 5 6 7 مظهر   وان ال دمة و دلة العمل 

 1 2 3 4 5 6 7 لرا ة الز ائن مد   عة و جه ز قا ا  اال  ظار 
 1 2 3 4 5 6 7 مد    ظ م   و  اال  ظار

 1 2 3 4 5 6 7  ر ة ا  جا ة العام  ن أل ئ ة الز ائن
 1 2 3 4 5 6 7 مد   وفر األمن ل ز ائن في م ا   ال ر د

 1 2 3 4 5 6 7 مدة اال  ظار في م ا   ال ر د 
 1 2 3 4 5 6 7 المظهر العام لم ا   ال ر د 

 1 2 3 4 5 6 7 مد    ن معام ة   وان ال دمة ل ز ائن 
 1 2 3 4 5 6 7 مد      ق الم اواة   ن الز ائن 

 

   ئة جدا    ئة ق  ال        ئة  ال  در  ج دة        م  ولة   ةمم از    و  الذا :م ا  الفي مجمل .        م ال دما  المال ة وال ر د ة 2الجزء 

 1 2 3 4 5 6 7 العاد ة مد   ر ة  وز   الر ائل          
  lettre recommandée الر الة الم ج ة)

 1 2 3 4 5 6 7 مد     ك في الر الة الم ج ة               أو    وصل( المضمونة  وصل است م

 1 2 3 4 5 6 7                                       مد  جدارة ال ر د ال ر    ال  ة       (EMS courrier express : ال ر د ال ر  )

 1 2 3 4 5 6 7 مد   المة الطرود من ال ضرر والض اع   يرسل  ال ريد(      ماد أ   :colis الطرد)
 1 2 3 4 5 6 7 مد   ر ة  وز   الطرود  

 1 2 3 4 5 6 7 مد   ر ة  وز   ال واال    ل ال ريد(رسم مغ ي :  mandat ال والة)
 1 2 3 4 5 6 7  المة ال واال  من ال طأ والض اع  

                       ال طا ة لسح ى  أجيز  ا األجهزة اآلل ة)
 1 2 3 4 5 6 7 أمد   مل األجهزة اآلل ة  ال  طل  و  ط         خار  المكات  أو داخميا( المغناطيسية

   ئة جدا    ئة ق  ال        ئة  ال  در  ج دة        م  ولة   ةمم از  .  موم جودة ال دمة:3الجزء 

 1 2 3 4 5 6 7  موما  ال دمة لد  " ر د الجزائر":

  في    ن  اق ة      الها في  د ور  

  3  2  1     ة  امة   ر   ن ال دمة لد  " ر د الجزائر":

 ، م ا ل الخدمةو الز ون د  يالذ  الطا   ال ريد  )ىو الم مغ أو  ر م ال دمة
 م  ولة م  ولة جدا ..(. االط ع عم  الرصيدعند حسا  المن أو ما ي تط  

م  ولة  و ا 
  ال ة   ال ة ق  ال ال  در  ما

 

  ال ة جدا 

 1 2 3 4 5 6 7      ر  ر وم ال دمة لد  " ر د الجزائر" 
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 لو طر   م ألة  مو ل  طو ر ال دمة 

 موافق

  أس ال موافق  ماما
 ل س لي

 ر   
 ال  فضل

 ذلك  
 غ ر 
  موافق

غ ر موافق 
   ا ا 

 1 2 3 4 5 6 7  ل  وافق     ز ادة في ر وم ال دمة من  جل  طو ر ال دما  

 
 راض راض  ماما

 راض 

 ق  ال
ال راض وال 

 م  اء

 غ ر راض

 ق  ال 

 غ ر

 راض  
غ ر راض 

   ا ا 

 1 2 3 4 5 6 7 " ر د الجزائر"   موما  ما مد  رضاك  و  دم رضاك  ن  دما 

   عض ال دما  م وفرة ف ط لد  " ر د الجزائر" 
م   عد 

   ما  ضن ذلك ر ما  ال  در  م   عد م   عد جدا  ماما

 1 2 3 4 5 6 7  وفر ال د ل )لد  جهة   ر (  ل     ول  ل   لو 

      ال  عم .لد  " ر د الجزائر" . معالجة الش او 4الجزء 

 .5الجزء        ل م اشرة  ل  ذا  ان الجوا   ال >-    2 1   دم   ش و  )ش ه ة  و م  و ة( في ال    ن األ  ر  ن  ل 

   م  الش و  ال ي قدم ها" ر د الجزائر"    عامل ان      ذا  ان جوا ك  عم  
   ئة جدا    ئة ق  ال      ئة  ال  در  ج دة        م  ولة   ةمم از  من   ث:

 1 2 3 4 5 6 7  هولة  م  ة   د م الش و  
 1 2 3 4 5 6 7  ر ة   د م الجوا 

 1 2 3 4 5 6 7  دالة الجوا  الم دم
    مر   أو ا نين(. )رجا ا ض  ع مة .   د د األولو ا . 5الجزء 

 الجوا   ال ي  ر  ضرورة ال ر  ز    ها    ر ما  ي  

 
 ما  ي ال دمة ال ي    عم ها    ر 

 .(المر   الم  م    ض  ع مة )رجا ا   ا ا  الم  جو  . 6الجزء 

 (!  ال  غ ال   من  دم  رجاءا  أ د)
    دا ر  أو والية          رية أو  مدية                              :  وجدفي  غ   األ  ان  ذ    ل  م     ر د       

 ال          عم         " ر د الجزائر"        م   ة في     موظ   ل     

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  جا     ر في ال دمة لد  " ر د الجزائر"  ر د ذ ره:.

 ش را جز ال     م ا د ك.                                              

     ن  عامل األ وان م  الز ائن          ج   األ طاء في ال دمة وال    والض اع        الم ا    ظار في اال     ض مدة      

   جاد م ا    ر د قر  ة   دم  ل ال دما          ر    وز   ال ر د وال واال            ظ م ال دمة و جه ز قا ا  اال  ظار      

   ر  )رجاءا  دد(:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       CCPال   م في ال طاقة المغ اط   ة و دما  ال  ا  ال ر د  الجار       

 الطرود ال ر د ة              الر ائل الم ج ة   الر ائل العاد ة   mandats ال واال   CCPال  ا  ال ر د  الجار       

 Western-Union حدد(:رجا ا )   ر   و  رن  و  ن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 الدرا ي اكم  و  كج   ك مر  ك المه ي شاط
    ذكر سنة 25أ ل من     ن اط مين 

 إ تدا   أن   سنة 35إل   25من  م ظم الو   طال 
 أو تكوين مين  متوسط  سنة 45إل   36من  موظف

  انو   سنة 55إل   46من     ال طاع الخاص جيرأ
 جام    سنة 65إل   56من  أعمال حر  أو مين

 )ماستر...( لتدر اراسا  ما   د د  سنة 65من  أك ر مت اعد
 . . . .. . . .  . . . .. . . .  . . . .. . . .  . . . .. . . . . . . . . . .  رجاءا  دد(. ن اط آخر
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Sondage scientifique sur le service chez "ALGERIE POSTE" 

Cher répondant(e) : ceci est une étude scientifique menée par un chercheur universitaire. L'objectif est 

d'évaluer le service du point de vue du client en vue de déterminer les priorités d'amélioration de la 

qualité. Le questionnaire vous prendra moins de 10 minutes, et votre nom n'est pas sollicité. 

Suivant votre expérience avec l'ensemble des bureaux de poste,  

nous vous prions de répondre aux questions en toute sincérité, en désignant par un cercle           le numéro correspondant. 

Partie 1. Comment évaluez-vous le service dans 

l'ensemble des bureaux de poste concernant : 
excellent bon acceptable 

je ne sais 

pas médiocre mauvais 

très 

mauvais 

la suffisance des horaires d'ouverture des différents 

bureaux de poste. 
7 6 5 4 3 2 1 

la ponctualité des agents de service et des facteurs. 7 6 5 4 3 2 1 

la disponibilité en permanence des services à 

n’import-quel bureau (pas besoin de va et vient ou de 

se déplacer vers un autre bureau). 

7 6 5 4 3 2 1 

la proximité des bureaux de poste. 7 6 5 4 3 2 1 

l'apparence des agents et la tenue de travail. 7 6 5 4 3 2 1 

l'espace et l'équipement des salles d'attente pour le 

confort des clients. 
7 6 5 4 3 2 1 

l'organisation des files d'attente. 7 6 5 4 3 2 1 

la disposition des agents à répondre aux questions 

des usagers. 
7 6 5 4 3 2 1 

la sécurité des clients dans des bureaux de poste. 7 6 5 4 3 2 1 

le temps d'attente dans les bureaux de poste. 7 6 5 4 3 2 1 

l'apparence générale des bureaux de poste. 7 6 5 4 3 2 1 

la courtoisie des agents avec les clients. 7 6 5 4 3 2 1 

le traitement en équité des clients (sans favoritisme). 7 6 5 4 3 2 1 

(Veuillez n'oublier aucune question SVP !) 

Partie 2. Comment évaluez-vous les services 

financiers et postaux dans l'ensemble des bureaux de 

poste, notamment : excellent 

 

bon acceptable 

je ne sais 

pas médiocre mauvais 

très 

mauvais 

le délai de livraison du courrier. 7 6 5 4 3 2 1 

la fiabilité des lettres recommandées  7 6 5 4 3 2 1 

la rapidité du courrier express (EMS). 7 6 5 4 3 2 1 

le délai de livraison des colis postaux. 7 6 5 4 3 2 1 

la sûreté des colis (minimisation du risque de perte 

ou de détérioration). 
7 6 5 4 3 2 1 

la rapidité de distribution des mandats. 7 6 5 4 3 2 1 

la sûreté du service mandat (minimisation du risque 

de perte ou d’égarement). 
7 6 5 4 3 2 1 

la fiabilité des distributeurs automatiques de billets 

installés dans les salles ou à l’extérieur 

(minimisation du risque d’erreur ou de panne)  

7 6 5 4 3 2 1 

(Veuillez n'oublier aucune question SVP !) 

Partie 3. La qualité globale de service chez ALGERIE 

POSTE ? excellent 

 

bon acceptable 

je ne sais 

pas médiocre mauvais 

très 

mauvais 

Globalement, le service est : 7 6 5 4 3 2 1 

 va en s'améliorant constant en détérioration 

Globalement, vous voyez que le service : 3  2  1 

 très 

modérés 
modérés corrects je ne sais 

pas 

un peu 

élevés 
élevés très élevés 

Les tarifs d'ALGERIE POSTE sont ? 7 6 5 4 3 2 1 
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Au cas où la question est posée,  

tout à fait 

d'accord d'accord j'admets 

je n'ai 

pas 

d'opinion 

je ne 

préfère 

pas 

pas 

d'accord 

pas du tout 

d'accord 

admettriez-vous une augmentation des tarifs pour 

financer l'amélioration du service ? 
7 6 5 4 3 2 1 

 très 

satisfait satisfait 

plutôt 

satisfait 

ni 

satisfait 

ni 

insatisfait 

plutôt 

insatisfait insatisfait 

très 

insatisfait 

Globalement, à quel point êtes-vous 

satisfait/insatisfait du service d'ALGERIE POSTE ? 
7 6 5 4 3 2 1 

 

Plusieurs services ne sont offerts que par ALGERIE 

POSTE. 

certa
in

em
en

t 

p
a

s 

im
p

ro
b

a
b

le 

p
eu

  

p
ro

b
a
b

le 

je n
e sa

is 

 p
a

s 

p
ro

b
a
b

le 

très p
ro

b
a

b
le 

certa
in

em
en

t 

Changeriez-vous vers l'alternative au cas échéant ?   7 6 5 4 3 2 1 

Partie 4. Le traitement des réclamations chez 

ALGERIE POSTE. oui non    

  

Avez-vous eu, durant les deux dernières années, à 

présenter une réclamation (écrite ou verbale) ?  

0 2      -> si la réponse est non, allez directement à la                                               

partie 5. 

Si oui, comment évaluez-vous le traitement de vôtre 

réclamation par ALGERIE POSTE,  

en particulier : excellente 

 

bonne acceptable 

je ne sais 

pas/j'ai 

oublié médiocre 

 

mauvaise 

très 

mauvaise 

la facilité de présenter la réclamation. 7 6 5 4 3 2 1 

la rapidité de la réponse. 7 6 5 4 3 2 1 

l'équité de la réponse. 7 6 5 4 3 2 1 

un ou deux cases)|(Prière cocher |Partie 5. Les priorités  

Quels sont, selon vous, les aspects les plus importants du service ? 

|__| un temps d'attente réduit                                    |__| minimisation du risque d'erreur, de détérioration et de perte 

|__| un traitement correct des usagers                          |__| l’organisation du service dans la salle et son équipement  

|__| la rapidité du courrier et des mandats                  |__| des bureaux de poste à proximité délivrant tous les services 

|__| un service CCP et carte magnétique fiables    |__| autre (Veuillez précisez SVP !): . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Quels sont les services que vous utilisez le plus ? 

|__| Compte Courant Postal (CCP)            |__| mandats           |__| lettres ordinaires               |__| lettres recommandées 

|__|colis postaux  |__| Western-Union         |__| autres (Veuillez précisez): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  la case appropriée)| (Prière cocher |Partie 6. Caractéristiques de l'échantillon  

Vous êtes : Agé de : Activité principale : Niveau scolaire : 

|__| homme |__| moins de 25 ans |__| sans activité professionnelle |__|  sans 

|__| femme |__| de 25 à34 ans |__| étudiant la plupart du temps |__|  primaire 

 |__| de 35 à 44 ans |__| fonctionnaire |__|  moyen/formation professionnelle 

 |__| de 45 à 54 ans |__| salarié dans le privé |__|  secondaire 

 |__| de 55 à 64 ans |__| profession libérale |__|  universitaire 

 |__| 65 ans ou plus |__| retraité |__|  post-graduation (master, …) 

  |__| autre (Prière précisez):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Veuillez n'oublier aucune question SVP !) 

Le bureau de poste que vous fréquentez le plus se trouve dans un :   |__| village ou commune             |__| daïra ou wilaya 

Travaillez-vous chez ALGERIE POSTE ou une autre compagnie de courrier ?     |__|oui                |__| non    

Désirez-vous ajouter autre chose sur le service d'ALGERIE POSTE ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .. . . . . . . . . . . . . .  

  MERCI BEAUCOUP.
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 ة في حالة النشاط مادون الذروة.وبيانات الخدمة المعدلل، الخدمة تقريب بيانات الوصو. 16ملحق 
 التوزٌع التجمٌعً الكثافة االحتمالٌة      

 النظري البٌانات التوزٌع النظري  بٌانات الوصول حد الفئة عدد المشاهدات رقم الفئة

0 49 29 0.5 0.491 0.5 0.491 
1 22 58 0.224 0.209 0.724 0.700 
2 8 87 0.0816 0.115 0.806 0.815 
3 5 116 0.051 0.0679 0.857 0.883 
4 7 145 0.0714 0.0415 0.928 0.924 
5 1 174 0.0102 0.026 0.938 0.950 
6 2 203 0.0204 0.0166 0.959 0.967 
7 2 232 0.0204 0.0108 0.98 0.978 
8 2 261 0.0204 0.00705 1 0.985 

 
  

 التوزٌع التجمٌعً الكثافة االحتمالٌة          

 النظري البٌانات التوزٌع النظري  بٌانات الخدمة حد الفئة عدد المشاهدات رقم الفئة

0 128 33.4 0.66 0.609 0.609 0.609 
1 23 64.8 0.119 0.168 0.728 0.777 
2 13 96.2 0.067 0.084 0.795 0.861 
3 7 127.6 0.036 0.048 0.831 0.909 
4 8 159 0.041 0.029 0.872 0.938 
5 2 190.4 0.010 0.019 0.883 0.957 
6 4 221.8 0.021 0.012 0.903 0.970 
7 3 253.2 0.016 0.008 0.919 0.978 
8 2 284.6 0.010 0.006 0.929 0.984 
9 0 316 0.000 0.004 0.929 0.988 

10 2 347.4 0.010 0.003 0.939 0.991 
11 0 378.8 0.000 0.002 0.939 0.993 
12 2 410.2 0.01 0.002 1 0.995 

 التوزٌع التجمٌعً الكثافة االحتمالٌة             

 النظري البٌانات التوزٌع النظري  بٌانات الخدمة المعدلة حد الفئة عدد المشاهدات رقم الفئة

0 111 22.8 0.572 0.5840 0.572 0.584 
1 25 43.7 0.129 0.1700 0.701 0.754 
2 19 64.5 0.0979 0.0787 0.799 0.833 
3 8 85.4 0.0412 0.0446 0.840 0.877 
4 5 106 0.0258 0.0282 0.866 0.906 
5 7 127 0.0361 0.0192 0.902 0.925 
6 7 148 0.0361 0.0138 0.938 0.939 
7 1 169 0.00515 0.0102 0.943 0.949 
8 2 190 0.0103 0.0078 0.954 0.957 
9 2 210 0.0103 0.0061 0.964 0.963 

10 2 231 0.0103 0.0049 0.974 0.968 
11 3 252 0.0155 0.0040 0.990 0.972 
12 2 273 0.0103 0.0033 1 0.975 
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 ملخص
ىو أوال  تعاًف ىذه الرسالة موضوع قياس اعبودة الذاتية واؼبوضوعية للخدمة والربط بينهما لفائدة عملية التحسُت. اؽبدؼ

خاصة اػبدمة لدى "بريد اعبزائر"؛ وثانيا توجيو جهود  ،يف السياؽ اعبزائري استكشاؼ ؿبددات اعبودة اؼبدركة للخدمة
اعبودة اؼبدركة للخدمة عرب دراسة متعددة لتحقيق اؽبدؼ األوؿ حبثت ىيكلية  التحسُت كبو األولويات الصحيحة.

لسياقنا كبلد نامي، فقمت  "RATER"اؽبيكلية الشهَتة عمومية ومبلءمة  النتائج تؤيد . يف ىذا اعبانب َفالقطاعات
منهجية من (. لتحقيق اؽبدؼ الثآف اعتمدت PostQual) الربيد"-ذه اػبدمة أطلقت عليو "جودةؽبمقياس خاص  ببناء
 -ربديد فرصة التحسُت  -ربديد أولوية اعبودة  -:  ربديد أبعاد اعبودة (DPOE)اختصرهتا بالرمز "أوفق"  خطوات أربع

الربيد" وأعطت األبعاد -وأخَتا تقدير أثر فرصة التحسُت اؼبقًتحة على اعبودة. اػبطوة األوُف سبت عند تطوير "جودة
إلسباـ اػبطوة الثانية قمت بتحليل األنبية النسبية اعبودة الوظيفية، اعبودة التقنية وجودة معاعبة الشكاوى.  الثبلثة:

يف األبعاد الثبلثة، وأفضى ذلك إُف اختيار اعبودة الوظيفية كأولوية، خاصة مدة اػبدمة يف اؼبكاتب. يف واؼبستوى احملقق 
اػبطوة الثالثة تفحصت تقليص تذبذب مدة اػبدمة كفرصة ربسُت. يف اػبطوة الرابعة قمت دبحاكاة نظاـ اػبدمة يف 

 .ل أف ربققو الفرصة اؼبقًتحةمكتب بريدي رئيسي لتقدير التحسُت يف مدة االنتظار الذي وبتم

 "بريد اعبزائر". احملاكاة، ، ظواىر االنتظار، RATER: اعبودة اؼبدركة للخدمة، الالمات المفتاحية

Abstract 

This dissertation treats the measurement of the subjective and objective service quality and how to 

join the two for improvement purposes. The aim is first to identify the demensions of perceived 

service quality in the Algerian context, especially in the Algerian mail company (Algérie Poste). 

The second objectif is to orient the quality improvement effort to the right priorities. To attain the 

first goal, I examined the dimensionality of perceived service quality through a multi-sectorial 

study, and as the results had shown little support to the generalizability and the fitness of the famous 

"RATER" dimensionality to our developing economy context, I built a dedicated scale for 

perceived postal service quality, which I baptised "PostQual". To realise the second objectif, I 

applied an original four-step methodology which I titled "DPOE"; D: identify the quality 

Dimensions, P: identify the Priority, O: identify the Opportunity, and E: Estimate the impact of the 

opprtunity suggested on service quality. The 1
st
 step (D) has already been done while developing 

PostQual, it led to three dimensions: functional quality, technical quality and complaints handling. 

In the 2
nd

 step (P) I analysed the level and the relative importance of these dimensions, which led 

me to suggest the functional quality as the postal service quality Priority, especialy waiting time. In 

the 3
rd

 step (O), I examined the reduction of the variability of service time as an improvement 

Opportunity. Lastly, in the 4
th

 step (E), I estimated, by simulating the process in a main post office, 

the eventual improvement that the Opportunity would provide in waiting time.  

Key Words: Perceived Service Quality, RATER, Queuing Systems, Simulation, Algerian mail 
company (Algérie Poste). 
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