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 الفرحة أىدي والوفاء الحب منطمق من و المتعالي، اهلل بسم
 :إلى ىذا عممي بإتمام

 
صغيرا  ربياني كما ارحميما ربي......أكون كي حياتيما أفنيا من

 مثمي ولمثابرة، الصبر اإلرادة، أعماقي في وغرس الحياة، معاني عممني الذي ومرشدي أستاذي إلى
. الغالي أبي إلى...الطيبات بالخصال تبنى الحياة أن برىن من وأحسن والثبات في األصالة األعمى
 كانت التي إلى...المعرفةو العمم شموع لي أضاءت التي إلى....قمبي في حنانو سكب الذي القمب إلى

 .الحبيبة أمي إلى بدعواتيا، دوما رافقتني التي إلى.... ىفواتي صبورة عمى دائما
وبدونيم  الذكريات أحمىو المشاعر أصدق بيم تجمعني من إلى...مشواري في وزادي عوني كانوا من إلى

 .إلى أختي و أخواي...تفقد  الحياة معناىا
 صديقاتي جميع إلى... األيام بيم جمعتني من إلى....منيم جزءا وصرت مني جزءا صاروا من إلى

بعيد  من أو قريب من العمل ىذا إتمام عمى أعانني من كل إلى
 .شيء كل عمى شكرا

 جواد مروى

  



 
 

 

 

 

 

 

 : البدء أول
 

الرضا  بعد الشكر و الحمد لكو ،لرضاك و الشكر الحمد لكو ترضى، حتى الشكر و الحمد لك الميم
 مباركا طيبا اركثي حمدا مقامك، و سمطانك عظيم و وجيك لجبلل ينبغي كما الشكر و الحمد لك الميم

 .العمل ىذا إنجاز لي يسرت عمى أن فيو
عمى " فارس طموش " انطبلقا من العرفان و الجميل أتقدم بالشكر الجزيل و االمتنان الكبير إلى الدكتور 
وعمى صبره معنا و . قبولو اإلشراف عمى ىذه المذكرة و عمى ما قدمو لنا من توجييات قيمة و أراء سديدة

و نسأل اهلل تعالى ان .فمك منا فائق و أسمى عبارات الشكر و التقدير . عمينا حتى رأى ىذا العمل النور
 .يوفقك لكل خير و يبارك فيك خدمة لمعمم و أىمو

األستاذ والي عمار، األستاذ عبد الكريم حساني، األستاذ :دون أن ننسى شكر أساتذة تسويق الخدمات
 كمال مرداوي، األستاذة شيروف فضيمة، األستاذة نايمي اليام

 .كما نتوجو بخالص الثناء و الشكر لكل أساتذة كمية العموم االقتصادية و العموم التجارية و عموم التسيير
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 المقدمة العامة



 انمقذمح انعامح 

 

 
  أ

مقدمة 
 السمع انسياب القيود أمام ورفع األسواق وتدويل التجارة تحرير من عديدة تغيرات األعمال بيئة شيدت
 الذي األفضل والمنتج الخدمة انتقاء عمى أكبر وذا قدرة وثقافة وعًيا أكثر فأصبح كما العميل والخدمات،

 السوقية الحصة زيادة في إلرضائو، طمًعا يسعى والجميع السوق سيد فيو عالية وبجودة إشباعو يحقق
وجد قطاع النقل البري  التحوالت ىذه ظل في منظمات األعمال واستمرارية بقاء عمييا يتوقف أصبح التي

 إدارة إلى األنظار فتوجيت أعمالو إلدارة جديدة طرق البحث، عن إلى دفعتو عديدة تحديات نفسو أمام
 العمل، وأسموب فمسفة في جذرية تغييرات إحداث أجل من فعالة وسيمة اعتبرىا التي الشاممة الجودة

. عمييم والمحافظة رضا عمبلئو إلى لموصول عميو يعبر كجسر واستخدميا ىذا القطاع

 عمى لذا الشاممة، الجودة إدارة تطبيق عمييا يستند التي الميمة الركائز أحد عمى الزبائن التركيز يعتبر
 وأن زبائنو توقعات مع وذات جودة عالية تتناسب متميز بشكل خدمات تقديم عمى يعمل أن قطاع النقل

 الداخمية لمزبائن لمعمميات كامل فيم يتطمب وىذا ورغباتيم، لحاجاتيم ومستجيب ليم جيد مستمع يكون
 الحالة ضمن أكثر المطموب وىو ،جدد عمبلء وكسب عمييم المحافظة بغية المستقبمية لحاجاتيم وكذلك

كبيرة وعديدة، ما جعل مستيمكيو دائما متذمرين عما ىو  اختبلالت النقل قطاع فييا يعاني التي الجزائرية
 :التالي الرئيسي التساؤل في الدراسة إشكالية طرح سبق يمكن ما ضوء وعمى.مقدم

 كيف يمكن لتوقعات الزبون أن تسيم في تحسين جودة قطاع النقل البري؟ 
 :التالية الفرعية ألسئمةاح رط يمكننا الرئيسية اإلشكالية من انطبلقا
 ىل يوجد أثر لبلحتياجات الشخصية عمى تحسين جودة النقل البري؟ 
  الضمنية عمى تحسين جودة النقل البري؟الظاىرة والوعود ىل يوجد أثر لموعود 
 ىل يوجد أثر إدراك بدائل الخدمة عمى تحسين جودة النقل البري؟ 
  (التجربة السابقة، اتصاالت الكممة المنطوقة، تنبؤات الخدمة)ىل يوجد أثر لممتطمبات االجتماعية 

 عمى تحسين جودة النقل البري؟
فرضيات الدراسة  .1

  :التالي النحو الدراسة عمى فرضيات توضع الفرعية األسئمة من وانطبلقا
 H01:ال يوجد اثر لبلحتياجات الشخصية عمى تحسين جودة النقل  .
 H11:يوجد اثر لبلحتياجات الشخصية عمى تحسين جودة النقل . 



 انمقذمح انعامح 
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 H02: الضمنية عمى تحسين جودة النقلالظاىرة و الوعود ال يوجد اثر لموعود. 
 H12:يوجد اثر لموعود الضمنية عمى تحسين جودة النقل . 
 H03:ال يوجد اثر إدراك بدائل الخدمة عمى تحسين جودة النقل . 
 H13:يوجد اثر إدراك بدائل الخدمة عمى تحسين جودة النقل . 
 H04: التجربة السابقة، اتصاالت الكممة المنطوقة، تنبؤات ) ال يوجد اثر لممتطمبات االجتماعية

 .عمى تحسين جودة النقل (الخدمة
 H14 :يوجد اثر لممتطمبات االجتماعية عمى تحسين جودة النقل. 

 أىمية الدراسة .2
ميم وحساس أال وىو أثر توقعات الزبائن في  موضوع كونيا تعالج في الدراسة ىذه أىمية تتجمى

تحسين جودة قطاع النقل البري، فإن أىمية الموضوع تظير في قيمة رضا وتوقعات الزبائن عمى خدمات 
، الموافقة والمطموبةالنقل البري المقدمة، في ظل ىذا تسعى الدول والمؤسسات إلى توفير البنية التحتية 

وتسييل عممية التنقل لؤلفراد لتمبية مختمف حاجياتيم ورغباتيم بالفعالية وبالجودة المطموبة وبما يتوافق مع 
. توقعاتيم لكسب والءىم ورضاىم

أىداف الدراسة  .3
 :دف من خبلل ىذه الدراسة إلىنو
 اختبار مدى تأثير توقعات الزبائن في جودة النقل البري. 
 الكشف عن مستوى رضا الزبائن عن الخدمات التي تقدميا مؤسسات النقل البري في الجزائر. 
  معرفة توقعات العمبلء وتحديد العوامل المؤثرة عمييا، ومن ثم ترجمة ىذه التوقعات إلى معايير

والعمل عمى تجسيدىا من خبلل أداء العاممين لمخدمة من جية، واالستفادة منيا في عممية الرقابة 
 .والتقييم من جية أخرى وذلك لمحكم عمى مدى فاعميتيا في جودة قطاع النقل

  التوصل إلى بعض النتائج واالقتراحات التي يمكن إن تساىم في تحسين الخدمات المقدمة من
 .طرف مؤسسات النقل البري في الجزائر وخاصة النقل الحضري منيا لتتوافق مع تطمعات الزبائن

منيج الدراسة   .4
بيدف القيام بتحميل عممي ومنيجي إلشكالية البحث واختبار صحة الفرضيات المقترحة، سيتم إتباع 
المنيج الوصفي التحميمي، الوصفي في الجزء النظري، والتحميمي في الجزء التطبيقي، أين سيتم استخدام 
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في ىذا األخير الطرق اإلحصائية والقياسية المناسبة لدراسة العبلقة بين متغيرات نموذج الدراسة، من 
خبلل جمع البيانات من الزبائن عن طريق االستبيان، ومن ثم معالجتيا باستخدام األساليب اإلحصائية 

. SPSSالمناسبة بواسطة برنامج 

الموضوع  اختيار أسباب .5
 :من األسباب التي أدت بنا إلى اختيار ىذا الموضوع ما يمي

 لمتعرف عمى توقعات الزبون لخدمة النقل البري. 
 لمزبائن المقدمة الخدمة جودة ألىمية مؤسسات النقل البري والحضري انتباه  محاولة لفت. 
 الحد من السمبية الكثيرة التي ارتسمت بقطاع النقل في الجزائر. 
 المساىمة التشاركية في االرتقاء بخدمات النقل .

الدراسات السابقة  .6
 :وجدت العديد من الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الموضوع نذكر منيا

دراسة  : تقييم خدمة النقل الجوي من وجيو نظر الزبون:بعنوان(2020)قوادرية ورابح عرابة،دراسة 
تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مستويات الجودة في الخدمات التي :حالو الخطوط الجوية الجزائرية

تقدميا شركة الخطوط الجوية الجزائرية، ومحاول توضيح أىمية جوده الخدمات في النقل الجوي وماذا 
تأثيرىا عمى رضا الزبون، لتحقيق ىذه األىداف اعتمد عمى المنيج الوصفي التحميمي لتحميل البيانات 

 زبون من الزبائن الخطوط الجوية، 130طريق االستبيان، الموزعة عمى  والمعطيات المجمعة عن
وتوصمت نتائج الدراسة أن مفيوم جوده الخدمة من وجيو نظر الزبون بماذا قضت المؤسسة عمى تقديم 

. خدمو تطابق مع توقعاتو أو يتجاوزىا

وكانت أىم توصيات ىذه الدراسة انو عمى المؤسسات النقل مواكبة التطور التكنولوجي في مجال 
عمميم، باإلضافة إلى ضرورة تقييم جوده الخدمة من وجيو نظر الزبائن، لمتعرف عمى درجو رضاىم عما 

 .يقدم ليم

مترو " رضا الزبون عن خدمات النقل،  دراسة  حالة مؤسسة :بعنوان (2014)عبد الغاني، دراسة 
عتمد إتيدف ىذه الدراسة إلى لفت انتباه المؤسسة إلى مدى أىمية رضا الزبون عمى خدماتيا، " :الجزائر 

 100الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي يتبلءم وطبيعة الموضوع، حيث وزع 



 انمقذمح انعامح 

 

 
  د

 من %76.5 استبانة قابمة لمتحميل  وأظيرت النتائج أن 85استبانة عل الزبائن مترو الجزائر، استرد منيا 
 ] إناث ، وأن الفئة األكثر تعامبل مع مترو الجزائر يتراوح أعمارىم مابين % 29.4الزبائن ىم ذكور و

.  [ سنة40 سنة إلى 21

توصمت الدراسة أن المؤسسة تسعى إلى جذب زبائنيا وكسب رضاىم من خبلل االىتمام بمشاكميم 
 ذلك في مدى إقبال الزبائن عمى المترو واىتمام المؤسسة بجودة الخدمة من كل اتضح ، وقدعند التنقل
. النواحي

أثر توقعات الزبائن عمى أبعاد  :بعنوان( 2010)الدكتور نجم العزاوي وفراس أبو قاعود دراسة - 
 ، اعتمدتيدف ىذه الدراسة إلى بيان أثر توقعات الزبون عمى جودة الخدمة الصحية : الخدمة الصحية

الباحثان عمى المنيج الوصفي التحميمي، الذي يتضمن وصفا كامبل لمتغيرات البحث من خبلل االعتماد 
عمى الكتب والمراجع والدراسات ومن ثم تحميل البيانات إحصائيا الختيار صحة فرضية البحث، حيث تم 

 )توصمت الدراسة إلى انو من الضروري متابعة شكاوى الزبائن ،  عمى المرضىاستبانو 330توزيع 
وتقديم حمول فردية ليم، إجراءات دراسات مسحية بشكل دوري لمتعريف عمى حاجات ورغبات  (المرضى 

.    الزبائن و االىتمام بعنصر الترويج

أثر أسعار خدمات النقل الجوي وااللتزام " :والموسومة ب:محمد نور الطاىر أحمد عبد القادردراسة - 
، ىدفت ىذه الدراسة إلى "بأوقات تقديم الخدمة عمى تسويقيا في السودان من وجية نظر العمالء

التعرف عمى أثر أسعار خدمات النقل الجوي وااللتزام بأوقات تقديم الخدمة عمى تسويقيا في السودان من 
وجية نظر العمبلء، وذلك من خبلل دراسة تأثير كل من أسعار خدمات النقل الجوي وااللتزام باألوقات 

المحددة لتقديم ىذه الخدمات عمى عممية تسويقيا، وقد توصمت الدراسة إلى عدم وجود تأثير لعممية تحديد 
أسعار خدمات النقل الجوي عمى عممية تسويقيا، حيث أن شراء الخدمة تحكمو أمور أخرى غير السعر 

 .الخا والتي تجعل العميل يدفعو مرغم

 – دراسة نوعية الخدمة لدى مستعممي النقل الحضري الجماعي :" والموسومة بدراسة سميم بوقنة - 
، ىدفت الدراسة إلى تشخيص واقع مستوى ونوعية خدمات النقل دراسة ميدانية في مدينة قسنطينة 

الحضري الجماعي في مدينة قسنطينة وذلك  من خبلل استقصاء آراء المتنقمين ومنيا لتعرف عمى طبيعة 
تنقبلت األفراد وحقيقة اتجاىاتيم ومستوى ونوعية الخدمات المقدمة ليم، مع الكشف عن األساليب الجديدة 
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التي تؤدي إلى الرفع من مستوى ونوعية الخدمة في النقل الحضري، وقد عالج الباحث الدراسة كما تم 
 اإلشارة إلييا باستبيان تم توزيعو عمى عينة من األفراد المستخدمين لحافبلت النقل الجماعي والبالغ عددىم

 فرد، والتي من خبلليا تم التوصل إلى بعض النتائج من أىميا ىو أن مستوى خدمات النقل الحضري 66
يشيد أضعف درجاتو كونيا غير كافية لتمبية كل الشرائح، كما توصل الباحث إلى وجود بعض المؤشرات 

 .الخ المساعدة عمى تحسين جودة الخدمة وفي المرتبة األولى نجد مؤشر األمن فالوقت فاالستقبال

 تيدف ىذه الدراسة التي تقيم سوق السفر في : تسويق النقل العامبعنوان (Jerome Baray )دراسة- 
فرنسا خاصة في مجال النقل العام في المناطق الحضرية ومعرفة المشكبلت التي تواجو شبكات النقل 

 الباحث عمى دراسة نظرية فقط درس فييا الييكل العام لنظام النقل الحضري في فرنسا، كما ، اعتمدالعام
ناقش أيضا مختمف األدوات التي يستخدميا رجال التسويق وسائل النقل العام لجذب الزبائن وتمبية 

. حاجياتيم ورغباتيم وكما ناقض أيضا مستقبل النقل العام واالبتكارات التي تم تطويرىا في ىذا المجال
توصمت الدراسة إلى نتائج عديدة من بينيا ضرورة إصبلح تنظيم النقل في ابل دو فرانس، وتكوين 
أقسام تسويق مسؤولية عن زيادة جاذبية الشبكات من خبلل إيجاد حمول مبتكرة ، وبالتالي ضمان نظام 

. نقل بجودة عالية

الدراسة  حدود .7
 2021من شير فيفري إلى غاية شير ماي من سنة التطبيقية  تمت الدراسة :الحدود الزمانية .
 مت الدراسة في مدينة أم البواقي عمى عينة عشوائية من مواطني المدينة ت:الحدود المكانية. 

صعوبات الدراسة   .8
 ندرة المراجع الخاصة بخدمات النقل. 
 قمة الدراسات التي تناولت موضوع تسويق خدمات النقل البري .
 شح المعمومات الخاصة بقطاع النقل من الجيات الوصية .
 اإلجابة العشوائية عمى االستبيان من قبل المستيمكين .

ىيكل الدراسة   .9
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بيدف إعطاء صورة واضحة ليذا البحث تمكن من اقتراح حمول موضوعية وواقعية لئلشكالية 
المطروحة باإلضافة لتحقيق األىداف المنشودة من انجاز ىذا المبحث، تم تقسيم ىذا البحث إلى ثبلث 

 :فصول، فصمين نظريين و فصل تطبيقي كالتالي 
 لرضا و توقعات الزبائنألمفاىيمي اإلطار :الفصل األول . 
 النقل البري و توقعات الزبائن:الفصل الثاني . 
 دراسة حالة عينة من المستيمكين الجزائريين:الفصل الثالث . 
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 تمييد
يعتبر الزبون أحد أىم دعائم بقاء واستمرار المؤسسة لذا تسعى المؤسسات إلى زيادة درجة الرضا لديو 

حتى تضمن والءه والحفاظ عميو، من خبلل فيم متطمباتو والسعي لتحقيقيا بشتى الطرق وذلك بسبب 
. التغير السريع في رغباتيم ومستوى توقعاتيم لجودة المنتج

أما بالنسبة لمقطاع الخدمي فالرضا يكون بشكل خاص من خبلل توافق توقعاتو فيما يخص الجودة 
. التي ينتظرىا، أين نجد ىذه األخيرة ىدف كل مؤسسة خدمية اليوم

  : لتوضيح ذلك سنحاول في ىذا الفصل التعرف عمى
  حول الزبونأساسيات: األولالمبحث . 
  رضا الزبونقياس: الثانيالمبحث . 
  تحسين الخدمة لمزبائنمداخل: الثالثالمبحث . 
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 أساسيات حول الزبون:األولالمبحث 
تسعى المؤسسة دائما لبلحتفاظ بزبائنيا الحاليين وجذب أكبر عدد من الزبائن المحتممين، وفيم وتمبية 

وال يمكنيا ذلك إال من خبلل تقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق وتوقعاتيم . حاجاتيم ورغباتيم المختمفة
 .وبالتالي تحقق رضاىم وتكسب والئيم

وىذا ما سنحاول اإلشارة إليو في ىذا المبحث وذلك من خبلل التطرق إلى مفيوم الزبون، وما ىو 
باإلضافة إلى التعرف . الفرق بينو وبين المستيمك، العوامل المؤثرة عمى سموكو وتوقعاتو لمخدمة المقدمة

 .عمى الجوانب التي تركز عمييا المؤسسات فيما يخص الزبائن

 مفيوم الزبون    : األولالمطمب 
 المؤسسات بأن وضع إستراتيجية شاممة لممؤسسة يتطمب معرفة دقيقة لمختمف الجوانب أصحابيدرك 

 النقطة  أو الزبون ىماالتي تمس جميع ميادين األنشطة التي تتواجد بيا مؤسساتيم، وكون المستيمك
معرفة وذلك ب من األىمية ما حقوماوجب منحو،  في وضع اإلستراتيجية التسويقية لممؤسسةاألساسية

منتجات المؤسسة لموصول إلى تقييم شامل يمكن من فيم وتبيان أسباب ودوافع م ال وتطمعاتومامواقفو
وبالتالي القدرة عمى اتخاذ اإلجراءات المبلئمة، بيدف التأثير وتوجيو . سموك معين دون غيرهم الإتباعو

 . أو سموك الزبونسموك المستيمك
 والمستيمك الزبون تعريف .1

 وىذا راجع إلى قدرة ،في غالب األحيان نشيد تداخل بين مصطمح الزبون والمشتري والمستيمك
مكانية الفرد في تأدية ىذه األدوار كميا في أن واحد غير أن ىناك فرق وأن كان يتغير بتغير المنتجات ، وا 

. واألوقات
 تعريف الزبون .1.1

: يوجد عدة تعاريف لمزبون نذكر منيا
 الشخصية، :الزبون ىو المستخدم النيائي لخدمات المؤسسة، وتتأثر قراراتو بعوامل داخمية مثل 

تأثيرات العائمة وجماعات التفضيل : وبعوامل خارجية مثل. المعتقدات، األساليب، الدوافع و الذاكرة
واألصدقاء، وقد يكون الزبائن أفرادا أو مؤسسات سواء من مناطق الريف أو المدينة أو مختمف شرائح 

 (74، صفحة 2009طالب و الجاني، ) " .المجتمع
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 الذي يشتري أو لديو القدرة عمى شراء السمع والخدمات المعروضة الشخص"أنوويعرف أيضا عمى 
النسور و القحطاني، )" .لمبيع، والذي ييدف من ذلك إلى إشباع الحاجات والرغبات الشخصية أو العائمية

 (39، صفحة 2013

ومن التعاريف السابقة يمكن القول إن الزبون ىو كل شخص مادي أو معنوي مستعد لمدفع لممؤسسة 
وضمن ذلك فنمط الزبون . لحيازة منتج أو خدمة إلشباع حاجاتو سواء كان ىو المستيمك النيائي أو ال

 .يتحدد بتحدد درجة تعاممو مع المؤسسة وىو ما يشكل دورة حياة الزبون
 تعريف المستيمك .2.1

 (19، صفحة 2006شويو، ) :تستخدم كممة مستيمك عادة لوصف نوعين من المستيمكين
 أحدىو الذي يشتري سمعة أو خدمة لبلستعمال الشخصي أو لبلستعمال من قبل  :المستيمك الفردي_ ا

 .أفراد أسرتو
دف بو  ىو الفرد المسؤول داخل مؤسسة ما لشراء مواد خام أو معدات:المستيمك التابع لممؤسسة_ ب

 .إدارة المؤسسة

من التعريفين السابقين نستنتج أن المستيمك ىو كل شخص يقوم بشراء واستيبلك سمع وخدمات يكون 
بحاجة إلييا، وىو اليدف الذي يسعى إليو منتج السمعة ومقدم الخدمة والذي تستقر عنده السمعة أو يتمقى 

 .خدمة أي ىو محط أنظار كل من يعمل في مجال التسويق

أو الستعمالو من طرف شخص الشخصي  المنتج سواء الستيبلكو  بشراءأما المشتري فيو من يقوم
والجدول التالي يضح الفرق بين المستيمك .مؤسسةكما يمكن أن يكون ىذا الشخص فرد عادي أو ر، أخ

  :والزبون
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 الفرق بين الزبون والمستيمك: (-0101)الجدول رقم 

 المستيمك الزبون

  الشخص الذي يشتري السمع والخدمات من
 البائع

 يعرف الزبون عمى انو المشتري 

 يمكن أن يكون فردا أو مؤسسة تجارية 

 يدفع الزبون سعر المنتج أو الخدمة 

 بغرض إعادة تيشتري الزبون السمع والخدما 
بيعيا أو إلضافة قيمة أو لبلستخدام الشخصي 

 .أو نيابة عن شخص أخر

 الشخص الذي يستخدم السمع والخدمات 

 يعرف عمى انو المستخدم النيائي لممنتج 

  يمكن أن يكون فردا أو عائمة أو مجموعة من
 األشخاص

  إذ )ال يدفع المستيمك بالضرورة سعر المنتج
 (تم شراؤىا من قبل شخص آخر

  المستيمك يقوم بشراء سمع أو خدمات لغرض
 االستيبلك فقط

 من إعداد الطالبة: المصدر

 بين المستيمك والزبون، حيث يتضح أن الزبون ىو المتعامل تيبين الجدول أعبله بعض الفرو قا
المباشر مع البائع قد يكون فردا أو مؤسسة وىو مشتري السمعة أو الخدمة مقابل سواء لغرض إعادة بيعيا 

في المقابل المستيمك ىو المستخدم النيائي ليذه .  الشخصي أو نيابة عن شخص أخرمأو لبلستخدا
 .السمعة أو الخدمة،قد يكون فردا أو عائمة أو مجموعة من األشخاص

 دورة حياة الزبون .2
الخدمة المقدمة أو  الفترة التي تتراوح ما بين لحظة تعامل الزبون مع أنياعمى  تعرف دورة حياة الزبون

 التخمي نيائيا أو مرحمة الوالء إلىمن طرف المؤسسة من جمع المعمومات والتعرف عمييا حتى الوصول 
 (allard, 2003, p. 163).عن منتج المؤسسة

 .ويوضح الشكل التالي مختمف المراحل التي يمر بيا الزبون في عبلقتو مع المؤسسة
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 دورة حياة الزبون: (-0101)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Kotler Philip ، Dubois Bernard ، marketing management ، Pearson education ، Paris ، 2006 ، 

P183   

 (kotler & dubois, 2006, p. 183):وىذه المراحل وضحيا بالتفصيل فيما يمي
 .كل الزبائن يكونون محل شك أو احتمال إمكانية تعامميم مع المؤسسة:الزبون المشكوك  -1
 بعد التشاور مع الذات والمقربين يتجاوز الزبون مرحمتي الشك ويظير لديو :الزبون المحتمل -2

احتمال أن يصبح زبون المؤسسة ويمكن أن تنتيي دورة حياة الزبون بمجرد بدايتيا ألنو يصبح غير مؤىل 
 .وبدون عائد

 استقرار الزبون المحتمل عمى شراء منتج أو عبلمة المؤسسة لممرة األولى يؤىمو :الزبون الجديد  -3
 .ليصبح ضمن قائمة زبائن المؤسسة الحاليين

بعد عممية شراء األولى يقوم الزبون بتقييم قرار الشراء، فيكون راض عن المنتج :الزبون المعيد  -4
 .ومستعد لتكرار عممية الشراء مرة أخرى

مما يجعمو يتعمق بالعبلمة . وىو أن يزداد مستوى الرضا لديو بعد كل عممية شراء:الزبون الوفي  -5
 .أو المؤسسة بما يحقق ليا الوالء

 .يتكيف الزبون مع جميع خدمات المؤسسة ويتولد ذلك في مرحمة الوفاء:الزبون المتكيف  -6

 الزبون 

 المشكوك

الزبون 
 المحتمل

 

الزبون 
 الجديد

 

الزبون غير 
 المؤىل

الزبون 
 المعيد

 

الزبون 
 المتكيف

 

الزبون 
 الوفي

 

 الزبون غير الفعال

الزبون 
 السفير

 

الزبون 
 الشريك
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 زبون وفي ال يكتفي بشراء منتجات عبلمات المؤسسة بل يصبح بمثابة أداة ىو: الزبون السفير  -7
 .ترويجية ليا

 دورة حياة الزبون يتولد لديو شعور بأنو أحد أطراف ىذه تعد مرحمة من مراحل:الزبون الشريك  -8
 .المؤسسة التي أثبتت استحقاقيا لوالئو

 العوامل المؤثرة في سموك الزبون .3
قبل التطرق لمعوامل التي تؤثر عمى سموك الزبون نتعرف أوال عمى سموكو 

 تعريف سموك الزبون .1.3

يعرف سموك المستيمك عمى انيال أفعال والتصرفات المباشرة لؤلفراد من اجل الحصول عمى المنتج أو 
 (61، صفحة 2013نوري، ).الخدمة ويتضمن إجراءات اتخاذ قرار الشراء

جميع األفعال والتصرفات المباشرة وغير المباشرة التي يقوم بيا األفراد في : كما يعرف أيضا عمى انو
 (24، صفحة 1997المؤذن، ).سبيل الحصـــول عمى سمعة أو خدمة معينة في مكان معين ووقت محدد

ومن التعاريف السابقة يمكن القول أن سموك الزبون ىي مجموعة األفعال والتصرفات المباشرة وغير 
المباشرة التي يقوم بيا األفراد، في سبيل الحصول عمى سمعة أو خدمة معينة من مكان معين وفي وقت 

 .محدد، إلشباع حاجات شخصية أو حاجة شخص آخر أو إلعادة بيعيا

 العوامل المؤثرة عمى سموك المستيمك .2.3
السموك اإلنساني ليس نمطي بل يتأثر بمجموعة من العوامل يجعمو يقوم سموك دون سموك آخر، وىذه 

 :العوامل متمثمة في
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 الزبون العوامل المؤثرة في سموك (:02-01)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  من إعداد الطالبة:المصدر

العوامل االجتماعية  .1.2.3

 :أىميا في حيث تتجمى اإلنسان تتحدد العوامل االجتماعية المؤشرة عمى سموك 
وىي المجموعات التي لدييا تأثير مباشر أو غير مباشر عمى اتجاىات األفراد : الجماعات المرجعية- 

: وسموكياتيم الشرائية، وتسمى بالمجموعات ذات التأثير المباشر نذكر منيا المجموعات العضوية مثل
العائمة، األصدقاء، الجيران، وىي تتفاعل بشكل مستمر غير منظم، أما المجموعات الثانوية فيي 

النسور و الشرعة، ).الدين،النقابات:مجموعات أكثر تنظيما ولدييا إيحاءات أو عبلمات غير مباشرة مثل
 (88، صفحة 2014
 وتعتبر (149، صفحة 2013البلمي، ).تعد العائمة أىم شريحة شرائية استيبلكية في المجتمع :العائمة- 

أقوى مصادر التأثير الجماعي في حياة المستيمك، ومعظم الناس ىم أعضاء أسرتين في حياتيم، األسرة 
 (220، صفحة 2017حقانة و طافر، ).التي ولد فييا ونشأ فييا، واألسرة التي أسسيا عند زواجو

 تتمثل في الموقع االجتماعي الذي يحتمو الفرد في المجموعة االجتماعية المنتسب :األدوار واألوضاع
. رب العائمة: مثل(100، صفحة 2011عائشة، )إلييا، وما يمكن أن يمعبو من دور في تأثير عمى اآلخرين 

 
 

 سموك الزبون

 

 عوامل الشخصية 

 

 عوامل ثقافية 

 

 العوامل االجتماعية  
 

 عوامل نفسية 

 

 الجماعات المرجعية-

 العائمة-

 األدوار واألوضاع-

الثقافة  -

الثقافة الفرعية  -

 الطبقة االجتماعية -

 

العمر  -

المينة - 

 نمط الحياة-

 (الدوافع  )التحفيز -

 اإلدراك-

 التعمم- 
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 العوامل الثقافية .2.2.3
 المسوق إلى فيم الدور الذي الزبون ويحتاجتؤثر العوامل الثقافية بشكل واسع وعميق عمى سموك 

 .االجتماعية الفرعية، ولطبقة الثقافة، الثقافة:تمعبو
 تعرف الثقافة بأنيا مركب أو مجموعة متجانسة من المعرفة والعقائد والفنون واألخبلقيات :الثقافة- 

والعادات والقيم والتقاليد المختمفة التي يكتسبيا الفرد باعتباره عضو في المجتمع، وبالتالي يمكن اعتبارىا 
 .نمطا لمسموك يتبعو أعضاء المجتمع الواحد

 من الطبيعي جدا أن تحتوي المجتمعات اإلنسانية في داخميا عمى يكون: االجتماعيةالطبقة - 
التجانس النسبي لؤلقسام أو األجزاء في :" طبقات اجتماعية متفاوتة، والتي يمكن تعريفيا عمى أنيا

المجتمع والمترتبة بشكل ىرمي يشترك أعضائيا بقيم واىتمامات مشتركة وبسموك متشابو، والطبقة 
االجتماعية التحد عمى مستوى الدخل فقط، بل ىناك مؤشرات أخرى معتمدة كالمينة، التعمم، مكان 

 (81، صفحة 2008البكري، ).اإلقامة

العوامل الشخصية  .3.2.3
 (92,93، الصفحات 2014النسور و الشرعة، ):  وتتمثل في

 بشراء السمع والخدمات عبر الزمن وتختمف ىذه األفراد يقوم :الحياةحمة في دورة روالم العمر- 
 عنيا األولى وكميتيا ونوعيتيا تختمف في السنوات اإلنسان، فحاجات األطفالالحاجات باختبلف عمر 

 الترويجية حسب عمر اآلثارفي السنوات التالية وينطبق ذلك عمى المبلبس، االستحمام والمسكن وتختمف 
.  الفرد

 تؤثر الوظيفة بشكل واضح عمى نمط االستيبلكي لمفرد،حيث يقوم رجال التسويق بتحديد :المينة- 
 السمع بإنتاج، وعميو تقوم المؤسسة والخدماتالمجموعات الوظيفية التي يكون لدييا اىتمام مرتفع بالسمع 

.   أو الزبائن الوظيفي لممستيمكيننيفمات، وتجزئة السوق وفقا لمتصدوالخ
يحيط  مارسيا الفرد تجاه ماي التي إلى النشاطات والىتمامات واآلراء يشير نمط الحياة :الحياةنمط - 

 وبالتالي فيي تعبر عن عممية التفاعل الكمي بين .واجتماعية الخبو من قضايا اقتصادية وسياسة وثقافية 
 .فيياالفرد والبيئة التي يعيش 

 النفسيةالعوامل  .4.2.3
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لو، فكل زبون  بالبنية والتركيبة النفسية سموكياتويعتبر الفرد بحكم فطرتو االجتماعية كائنا نفسيا تتأثر 
، 2014النسور و الشرعة، ):نذكر ىذه العوامل مالعوامل النفسية، ومن أهمن  تؤثر فيو العديد أو مستيمك
 (101-99الصفحات 

 الدوافع والحاجات من إلشباع تمك الفرد بدوافعو وحاجاتو المتعددة فيو الذي يسعى يتأثر: الدوافع- 
 وتفسيره من أجل التعرف عمى حقيقة دوافعو الزبون ويحاول المختصين دراسة سموك ىذا ،السمع والخدمات

ومنيا ينطمق رجال .  الذي يقوم بيا في المستقبلباألفعالوالتنبؤ ،  السموك الناجم عنوربيدف تفسي
 .الزبون الشرائيةالتسويق في تحريك دوافع 

عممية التي يقوم الفرد باختيارىا وتنظيميا وتفسير كل ما يحصل عميو من معمومات ال ىي :اإلدراك- 
 من أما.  عمى الظروف التي تحيط بالفرداإلدراك صورة ذات معنى عن العالم، ويعتمد أو إيجادلخمق 

، ووسائل الترويج التي ال اإلعبلنات يتعرض لمكثير من المنبيات الحسية مثل فالزبونالناحية التسويقية 
 من خبلل تكرار  والزبائن تحفيز المستيمكينإلى منيا، لذلك يسعى رجال التسويق ا محدودإال عددايدرك 

 .وجذابة وعرضو بطريقة مميزة اإلعبلن

يكتسبو الفرد خبلل حياتو اليومية، عند احتكاكو بالمجتمع الخارجي المحيط أن  كل ما يمكن :التعميم- 
عدد التجارب التي يتعرض   بتكرار.ويخزنياعن المعرفة التراكمية التي يحصل عمييا   ىو يعبربو، وبذلك

 .ليا
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مفيوم توقعات الزبون لمخدمة والعوامل المؤثرة فييا : مطمب الثانيال
يمكن االتفاق بصفة عامة عمى أن توقعات الزبون لمخدمة ما ىي إال احتماالت يكونيا لنفسو حول 

الجودة التي يمكن أن يتمقاىا عند تعاممو مع مؤسسة معينة لمحصول عمى خدمة معينة، فمن خبلل ىذا 
المطمب سنتطرق إلى مفيوم توقعات الزبائن، أنواع ومستويات توقعات الزبائن لمخدمة، ومحددات توقعات 

 .الزبائن
 توقعات الزبائن مفيوم .1

لقد تعددت اآلراء حول المعنى الحقيقي لتوقعات الزبائن فيما يخص جودة الخدمة، فتوصموا إلى وجود 
 (166، صفحة 2011بولودان، ):عدة أراء

 ترى فئة من الباحثين أن توقعات الزبائن يتم إدراكيا من خبلل اإلجابة عمى التساؤل : الرأي األول
ما الذي يعتقد الزبون أنو يحدث عندما يتقدم لطمب الخدمة؟ نبلحظ أن التساؤل ييدف إلى دراسة : التالي

. تنبؤات الزبائن
 ترى فئة أخرى أن التوقعات ىي الرغبات التي تتولد لكل زبون، ويأمل توفرىا في : الرأي الثاني

. الخدمة المتحصل عمييا
معنى أخر لمتوقعات حيث يرى أنيا معايير موضوعية من قبل الزبون من اجل تقدير samiliوقد قدم

 .وجود الخدمة
مما سبق نستنتج أن توقعات الزبائن ماىي إال معتقدات واحتماالت وأفكار معينة يحمميا الزبون لتكون 

. لو بمثابة معايير أو مقاييس ثابتة يعتمد عمييا لتقرير مستوى جودة وأداء منتج معين
 أنواع توقعات الزبائن لمخدمة .2

 أوضحت الدراسات أن الزبائن قد يمجئون إلى استخدام أنواع مختمفة من التوقعات عند قياميم بتكوين رأي 
معين عن مستوى أداء خدمة ما مقدما لذلك تتحدد الجوانب األساسية لمتوقع الذي يكونو الزبون عن 

 (111، صفحة 2011عائشة، ): الخدمة كما يمي

  ىي الخصائص الموجودة في الخدمة في حد ذاتيا : (الجودة المتوقعة)توقعات عن خصائص الخدمة
. والتي يرى الزبون أنيا تحقق لو المنافع

 اتجاه (اإليجابية السمبية)وتتعمق بردة فعل اآلخرين : توقعات عن المنافع أو التكاليف االجتماعية
 .الزبون نتيجة اقتناءه لمخدمة
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 ىي توقعات عن التكاليف والسعر الذي يجد الزبون نفسو ممزما بدفعو : توقعات عن تكاليف الخدمة
لمحصول عمى المنتج، والسعر ىنا ال يتضمن مبمغا فقط بل كل جيد مادي أو معنوي يبذلو في سبيل 
. الحصول عمى الخدمة بما في ذلك المعمومات التي يجمعيا وحتى اآلثار النفسية والمعنوية التي يتحمميا

مستويات توقعات الزبون لمخدمة  .3
يحمل الزبون مستويات مختمفة من التوقعات حول الخدمة والتي قسمت من قبل بعض الكتاب إلى 

 :ثبلث مستويات
  صفحة 2011بولودان، ).وىي المستوى الذي يأمل الزبون الحصول عميو":المرغوبة"الخدمة المطموبة ،

167) 

 المستوى الذي يكون الزبائن عمى استعداد لتقبمو وىو المعيار الذي عنده يتحقق حالة : الخدمة الكافية
. القبول عند الزبائن

 مستوى الخدمة الذي يعتقد الزبائن بأنو يمكن أن يحدث:الخدمة التي يتم التنبؤ بيا. 
 محددات توقعات الزبائن .4

لقد دلت الدراسات التي أجريت بخصوص مستوى توقعات الزبائن أنيا تتأثر بالكثير من المحددات أو 
العوامل التي يمكن السيطرة عمييا، ابتداء من التجارب التي يمر بيا الزبائن مع المؤسسات 

، 2011بولودان، ):ومن أىميا نذكر" عند تمقي الخدمة" وانتياء بالحالة السيكولوجية لدى الزبون.المنافسة
 (166صفحة 

 ىي الحاالت أو الظروف األساسية الفيزيولوجية أو السيكولوجية لمزبون وىذه : االحتياجات الشخصية
االحتياجات ىي العامل الذي يشكل الخدمة المطموبة، فالزبون الذي تتم احتياجاتو بمستوى عال من 

. االعتمادية واالجتماعية قد يحمل توقعات عالية المستوى
 وىي جميع التصريحات التي تقدميا المؤسسة بصورة شخصية أو غير : وجود الخدمة الظاىرة

شخصية إلى الزبون عن الخدمة، وتأخذ ىذه الوعود أشكال مختمفة وصيغا عديدة منيا اإلعبلن والمبيعات 
الشخصية واالتصاالت التي تصدر عن األقسام المختمفة وجميع ىذه الوعود تؤثر بصورة مباشرة عمى 

. الخدمة المطموبة فضبل عن الخدمة التي يتنبأ بيا الزبون
 ىي الوعود ذات العبلقة بالخدمة من غير الوعود الظاىرة، وىذه الوعود تعطي الزبون :الوعود الضمنية

فكرة عما ينبغي أن تكون عميو الخدمة فعبل وتشمل ىذه الوعود األسعار والجوانب المادية الممموسة 
. األخرى المرتبطة بالخدمة وغالبا ما يعتمد الزبائن عمى السعر في تقييم وتقدير جودة الخدمة
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 يتمثل ىذا االتصال في التصريحات الشخصية التي تقدميا المؤسسة لتنقل :اتصاالت الكممة المنطوقة
إن اتصاالت الكممة المنطوقة عن مستوى أداء الخدمة .إلى الجميور صورة عما تكون عميو الخدمة فعبل

ليا وزنيا الخاص كمصدر لممعمومات ألنيا في مجال الخدمات، وذلك بسبب الصعوبة التي يواجييا 
ومن بينيا تقارير .الزبائن في تقييم الخدمات قبل عممية الشراء، وألنيم يمرون بتجربة الخدمة مباشرة

وىي من المصادر الميمة التي تؤثر في مستوى الخدمة المطموبة ومستوى الخدمة ... األصدقاء أو العائمة
. التي يتنبأ بيا الزبون

 إن الحاالت الماضية التي تعرض فييا الزبون إلى الخدمة تعد عامبل آخر في :التجربة السابقة
صياغة وتكوين توقعات الزبائن، إن تجارب الزبون التي ترتبط بالتنبؤ يمكن أن تشمل عمى التجارب مع 

وقد قدم الباحثون في مجال رضا الزبون أو . الخدمة الرئيسية التي تقدميا المؤسسة أو المؤسسات األخرى
عدم الرضا دليبل واضحا عمى استخدام المعايير القياسية من تجارب األداء النموذجي لخدمة معينة أو مع 

 .متوسط األداء ليذه الخدمة
 كانتقال الزبون من الخدمة التي يتعامل معيا إلى خدمة أخرى في نفس القطاع :إدراك بدائل الخدمة 

. لعدم قناعتو بالخدمة المقدمة
 ويخص ىذه الناحية اإلدراك المتحقق لدى الزبون من أىمية تواجد الخدمة :إدراك الزبون لدور الخدمة

وعدم غيابيا فقد يقبل التعامل بمستويات متدنية مع مقدم خدمة معين مدركا أن غياب مقدم الخدمة من 
. ىذا المكان سيترك األثر الواضح عمى معامبلت الزبون

 تظير الحاجة إلى ىذه الخدمة في الظروف الطارئة: الظروف المؤقتة .
 المستوى الذي يعتقد الزبائن انو من المحتمل أن يحصموا عميو، وىذا النوع من : تنبؤات الخدمة

التوقعات لمخدمة يمكن أن يصور كتنبؤات تشكل من قبل الزبون بخصوص ما يحتمل أن يحصل 
 .كتفاعبلت تكاد أن تحصل أو تتغير
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 .الجوانب التي تركز عمييا مؤسسات األعمال فيما يخص الزبائن: المطمب الثالث
وقد أجبرت ىذه البيئة . تواجو شركات اليوم منافسة شرسة وعنيفة في كل من السوق المحمي والعالمي

وشممت جيود . المتنوعة وغير المؤكدة المؤسسات عمى إعادة ىيكمة نفسيا من أجل ضمان البقاء والنمو
يشار إليو عادة باسم التسويق بالعبلقات، " نموذج جديد"إعادة الييكمة، من بين أمور أخرى، ظيور 

ومن خبلل . ويقصد بيا إقامة عبلقات شخصية والحفاظ عمى التفاعبلت والتبادالت االجتماعية مع الزبائن
ىذا المطمب سنحاول التعرف عمى مختمف الجوانب التي تركز عمييا المؤسسة فيما يخص زبائنيا، 

. لمحصول عمى رضاىم ووالءىم لعبلمتيا التجارية
 قيمة الزبون .1

يعتمد بقاء مؤسسات األعمال ونجاحيا في الوقت الحاضر عمى ما تقدمو لزبائنيا من قيمة وذلك في 
إطار عبلقة التعامل المباشر بينيا وبين الزبون من جية، وما تقدمو من منتجات أثناء عممية التبادل من 

جية ثانية، ولتحقيق ذلك يتطمب األمر وضع إستراتيجية ميمة في التفكير إلى ما ىو أبعد من عممية 
تقديم المنتجات والخدمات بل تحقيق مستوى جيد وعميق لعبلقة المؤسسة بالزبون وفمسفة تسويق تمكن 

 .المؤسسات من تحقيق رضا الزبون واالحتفاظ بو طويبل
 مفيوم قيمة الزبون .1.1

 :ىناك تعاريف كثيرة من بينيا
. الفرق بين قيمة الزبون الكمية والكمفة الكمية :تعرف بأنيا

ما يحصل عميو الزبون نتيجة عممية التبادل مقابل السعر الذي يدفعو، فيي :كما تعرف أيضا عمى أنيا
. تمثل إجمالي المنفعة مطروحا منيا الكمف التي يتحمميا الزبون عند اتخاذ لقرار شرائي

عممية التبادل أو المبادلة التي يجرييا الزبون بين المنافع التي يحصل عمييا وتشمل : وتعرف بأنيا
منافع المنتج نفسو والخدمات اإلسناد واألطراف المشتركة في عممية الشراء والوقت والجيد المبذولين 

لمحصول عمى المنتج والمخاطر المدركة وىكذا يسعى الزبون لجني أقصى المنافع مقابل التضحيات التي 
 (50، صفحة 2012الشبيل، ).يقدميا لمحصول عمى المنتج أو الخدمة

 سمسمة القيمة .2.1
اقترح مايکل بورتر أستاذ جامعة ىارفارد بأن سمسمة القيمة تمثل أداة لتحديد الطرق البلزمة لخمق قيمة 

اكبر لمزبون وطبقا ليذا النموذج فإن كل المؤسسة عبارة عن تركيب من األنشطة التي تؤدي لتصميم 
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نتاج وتسويق وتسميم ودعم منتجاتيا، تحدد سمسمة القيمة تسع أنشطة إستراتيجية خمس منيا داعمة  وا 
أساسية وأربعة داعمة والتي تخمق القيمة والكمفة ضمن عمل معين، األنشطة األساسية وتمثل اإلمدادات 
المتجية نحو الداخل أو المواد التي يتم جمبيا إلى األعمال، وعمميات معالجتيا وتحويميا إلى منتجات 

دارة  نيائية وتسويقيا والتي تتضمن المبيعات وخدماتيا، أما األنشطة الداعمة تتضمن التطور التكنولوجي وا 
الموارد البشرية والبنى التحتية لممؤسسة التي يتم إدارتيا من قبل أقسام مخصصة في المؤسسة، تغطي 

البنى التحتية لممؤسسة التكاليف العامة وتكاليف التخطيط والمالية والمحاسبة والتكاليف الخاصة بالشؤون 
 (54، صفحة 2013البلمي، ).الحكومية

 إبعاد قيمة الزبون .3.1
تم اعتماد ثبلث أبعاد لمقيمة  ،(Sheth،Sanchez ،Swoney and Soutar)بناء عمى دراسات 

 (54، صفحة 2012الشبيل، ):األغراض ىذه الدراسة وىي

 وىي القيمة التي يستمدىا المنتج أو الخدمة من تحقيقو الميمة أو المنفعة : القيمة النقدية
 .المطموبة منو في حال شرائو

 وىي المشاعر التي يشعر بيا الزبون عند استخدام المنتج أو خدمة المؤسسة، :القيمة العاطفية 
 . وتأتي ىذه القيمة من الشعور الذي يولد لمزبون عند االستخدام

 ىي فائدة مستمدة من قدرة المنتج أو الخدمة عمى تعريف مفيوم الذات :القيمة االجتماعية -
اجتماعيا، وىي مرتبطة أيضا بالقبول االجتماعي وتحسين صورة الشخص أما األشخاص اآلخرين في 

 . المجتمع
 إدراك قيمة الزبون .4.1

إن القيمة التي تخمقيا المؤسسة تأتي من الزبائن والمقصود بالزبائن ىو الزبون الذي تمتمكو المؤسسة 
في الوقت الحالي والمستقبل، فنجاح األعمال يعتمد عمى الحصول عمى الزبائن والمحافظة عمييم وزيادة 

عددىم فالزبون ىو السبب الرئيسي الذي يدفع األفراد إلى بناء المعامل واستئجار الموظفين وجدولة 
االجتماعات فبدون نشاط الزبائن ال نستطيع أن نتخيل قيام العمل التجاري، ولذلك فإن المؤسسات الناجحة 
في عممية التسويق تقمب مخطط مكانة الرئيس، رأسا عمى عقب، حيث أنو يأتي الزبائن في القمة ويمييم 

 (اإلدارة العميا )في األىمية األفراد الذين يخدمون ويمبون حاجات الزبائن بينما يكون في القاعدة المدراء
 (112، صفحة 2013البلمي، ):كما يوضحيا الشكل التالي 
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 التوجو التقميدي لممؤسسات مقابل التوجيو الحديث المركز عمى الزبون: (03-01)الشكل رقم 

 

 والتوزيع، عمان األردن، لمنشر صفاء دار،( جديدة وتوجيياتأفكار) التسويق إدارة قاسم داوود الالمي، نغسا: المصدر
 113، ص2013

 رضا الزبون .2

 الناجمة توالسموكيا نتطرق في ىذا الجزء إلى تعريف الرضا ومحدداتو، وأنواعو، وخصائصو فسو
 . عنو

تعريف الرضا  .1.2

يعتمد رضا الزبون عمى مقارنة أداء المنتج مع توقعاتو، إذا كان أداء المنتج اقل من التوقعات يكون 
ذا تطابق األداء مع التوقعات يصبح الزبون راض وىناك عدة تعريفات لرضا الزبون . الزبون غير راض، وا 

: نذكر منيا
ميموني، )".أن الرضا يعبر عن المدى الذي يعتبر فيو أداء المنتج مطابق لتوقعات المشتري":يرى كوتمر

 (235، صفحة 2020صوار، و شريفي، 
 (114، صفحة 2007بوعنان، )". إدراك الزبون لمستوى تمبية مطالبو:"ويعرف كذلك عمى انو 
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حساس نسبي يعبر عن الفرق بين أداء  من التعاريف السابقة يتبين أن الرضا ىو عبارة عن شعور وا 
السمعة أو الخدمة المدركة وتوقعات الزبون، وتضعنا ىذه التعاريف أمام ثبلث مستويات لمرضا تعتبر في 

: الواقع دالة الفرق بين األداء والتوقعات وىي
 األداء األقل من التوقعات            أي الزبون غير راض 
 أداء مساوي لمتوقعات           أي الزبون راض 
 أداء يفوق التوقعات            أي الزبون راض جدا 

محددات الرضا  .2.2

: وتتجمى في ثبلث أبعاد أساسية وىي
عن األداء الذي يتطمع الزبون لمحصول عميو من اقتناء منتج معين ويعبر عنو  وىي تعبر: التوقعات

بالقيمة المتوقعة قبل تنفيذ قرار الشراء، ويمكن أن تتحدد الجوانب األساسية لمتوقع الذي يكونو الزبون عن 
: المنتج فيما يمي

  (. المتوقعةالجودة)توقعات عن خصائص المنتج 
 توقعات عن المنافع أو التكاليف االجتماعية. 
 توقعات عن تكاليف المنتج. 

وىو المستوى الفعمي لؤلداء الذي يتحصل عميو الزبون نتيجة استيبلكو المنتج معين، : األداء المدرك
وىو يعتبر كمرجع لتحديد مدى تحقق التوقعات التي كونيا الزبون بخصوص المنتج الذي كان محل 

. اختيار بين مجموع البدائل
 المتوقع ومستوى األداء الفعمي الذي األداء) وىي الفرق بين مستوى التوقعات :(التثبيت)المطابقة 

، وىي بمثابة درجة االنحراف األداء المنتج عن مستوى التوقع الذي (يحصل عميو الزبون بعد شراء المنتج
. الشراء يظير قبل عممية

خصائص الرضا  .3.2
 :التالي الشكل في الموضحة الثبلث الخصائص خبلل من الرضا طبيعة ىلع التعرف يمكن
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 خصائص الرضا: (04-01)الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 كمية بسكيكدة، المينائية المؤسسة حالة دراسة العمالء رضا عمى وأثرىا الخدمات جودةبوعنان نور الدين،:المصدر
 بوضياف، مسيمة، محمد جامعة منشورة، غير ماجستير ة والعموم التجارية وعموم التسيير، مذكراالقتصادية العموم
 .114ص،2007، رالجزائ

 (115، صفحة 2007بوعنان، ):وتتمثل خصائص الرضا في التالي

 الشخصية  التوقعات ومستوى طبيعة :أساسيين بعنصرين رضا الزبون ىنا  يتعمق:الرضا ذاتي
 التي الوحيدة النظرة ىي الزبون فنظرة أخرى، جية من المقدمة لمخدمات الذاتي جية واإلدراك لمزبون من

بواقعية  الخدمة جودة عمى يحكم ال فالزبون الرضا، موضوع يخص فيما االعتبار يمكن أخذىا بعين
 يرى أن الخدمة فالزبون الذي الخدمة، من يتوقعو ما خبلل من الخدمة جودة عمى يحكم وموضوعية، فيو
السوق،  في الخدمات الموجودة من جودة أقل بأنيا آخر يرى زبون المنافسة، الخدمات من المقدمة أحسن
النظرة  ، إلى(المطابقة– الجودة)عمى تركز التي الداخمية النظرة من االنتقال أىمية ومن ىنا تظير

مواصفات  وفق تقدم خدمات ال أن يجب ، فالمؤسسة(الرضا – الجودة ( عمى تعتمد التي الخارجية
نما محددة، ومعايير  .الزبون ويحتاجو يتوقعو ما وفق تنتج وا 

جعل  أي الخدمية، باألنشطة خاصة مادية عناصر وجود ضرورة عنيا ينتج لمرضا الذاتية الخاصية إن
 الخفي لدى الرضا إظيار أجل ومن مرئية، الخدمة جودة نجعل حتى ممموسة، لمخدمة المعنوية العناصر
 .الزبون

الجودة المدركة 

 الجودة المتوقعة
 

 الرضا الذاتي

(الزبونإدراك )  

الرضا النسبي 
متعمق )

(بالتوقعات  

الرضا التطوري 
يتغير بتغير )

(الزمن  
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 نما بتقدير نسبي فكل زبون يقوم بالمقارنة من  :الرضا نسبي ال يتعمق الرضا ىنا بحالة مطمقة وا 
فبالرغم من أن الرضا ذاتي إال أنو يتغير حسب مستويات التوقع، ففي حالة . خبلل نظرتو لمعايير السوق

زبونان يستعمبلن نفس الخدمة في نفس الشروط يمكن أن يكون رأييما حوليا مختمف تماما ألن توقعاتيما 
األساسية نحو الخدمة مختمفة، وىذا ما يفسر لنا بأنو ليست الخدمات األحسن ىي التي تباع بمعدالت 

. فالميم ليس أن تكون األحسن، ولكن يجب أن تكون األكثر توافقا مع توقعات الزبائن. كبيرة

من ىنا يمكن أن نفيم بشكل أفضل الدور الميم لتقسيم السوق في مجال التسويق، فميس بيدف تحديد 
نما لتحديد التوقعات المتجانسة لمزبائن من أجل تقديم خدمات تتوافق مع ىذه  القطاعات السوقية وا 

. التوقعات
  مستوى التوقع من جية، : يتغير رضا الزبون من خبلل تطوير ىذين المعيارين: تطوريالالرضا

فمع مرور الزمن يمكن لتوقعات الزبون أن تعرف تطورا نتيجة . ومستوى األداء المدرك من جية أخرى
لظيور خدمات جديدة أو تطور المعايير الخاصة بالخدمات المقدمة، وذلك بسبب زيادة المنافسة، ونفس 

الشيء بالنسبة إلدراك الزبون لجودة الخدمة الذي يمكن أن يعرف ىو أيضا تطورا خبلل عممية تقديم 
إن قياس رضا الزبون، أصبح يتبع نظام يتوافق مع ىذه التطورات عن طريق األخذ في الحسبان . الخدمة
 .التغيرات الحاصمة جميع

أنواع الرضا  .4.2
 (63، صفحة 2009يوسف، ):يمكن تصنيف الرضا إلى األنواع التالية

 ويعبر من التقسيم الموضوعي الذي يقوم بو الزبون لممنافع الكمية التي حصل : الرضا عن النظام
. األسعار، الجودة، توافر السمعة، التصور الذىني عن السمعة: عمييا من النظام التسويقي مثل

 ويشير إلى ما يحصل عميو الزبون في التعامل مع مؤسسات السمع والخدمات :الرضا عن المؤسسة 
. التسييبلت المقدمة في مجال الرعاية الصحية: مثل
 ويشير إلى التقييم الموضوعي الذي يقوم بو الزبون لجميع المخرجات : الرضا عن السمعة أو الخدمة

والخبرات عند استخدام أو استيبلك السمع والخدمات، بمعنى أن المستيمك يقارن توقعات السابقة مع 
 .مخرجات السمعة

 والء الزبون .3
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ما يميز حالة الوالء عن سموك تكرار الشراء انو إضافة إلى عممية الشراء المتتالية لنفس المنتج، ىو 
وجود نوع من االرتباط والتعمق ينشأ بين الزبون والمنتج في حين يكون سموك تكرار الشراء ناتج فقط عن 
العادة أو وفرة المنتج بالقرب من الزبون الراضي يكون لديو استعداد لموالء لمعبلمة أو المؤسسة، من خبلل 
ىذا العنصر سنحاول التعرف عمى الوالء، خطوات بناء الوالء لدى الزبائن، أنواع الوالء، والعوامل المؤثرة 

. عمى الوالء
 تعريف الوالء .1.3

التزام عميق الجذور لشراء أو امتبلك المنتج أو الخدمة المفضمة في " الوالء بأنو Oliverيعرف
المستقبل عمى الرغم من التأثيرات الحالية وتأثيرات التسويق التي تسبب حدوث سموك متباين 

 (50، صفحة 2012حموز و الضمور، )."محتمل

 التزام عميق بتكرار الشراء أو إعادة التعامل عمى الدوام مع المنتج المفضل ": ويعرف أيضا عمى انو
في المستقبل، وىذا يعني تكرار الشراء من نفس الماركة ميما كانت المؤشرات الخارجية المحيطة أو 

 (lehu, 2003, p. 39).»الجيود التي تيدف لتحويل الزبون لماركة أخرى 

صرار الزبون بتكرار عممية الشراء من نفس مقدم  ومنو يمكن لنا أن نستنتج أن الوالء ىو التزام وا 
. الخدمة، بحيث يكون لو اتجاه ايجابي نحوه، لتميز خدماتو بالجودة العالية

مكونات والء الزبون  .2.3
 من المعروف أن والء الزبون يترجم إلى الربحية، فيناك مكونات أساسية تؤدي إلى تمك الربحية وىذه

 :(86، صفحة 2012الخفاجي، )المكونات ىي
تتحمل المؤسسة تكاليف متنوعة من اجل الحصول عمى زبون جديد، : تكاليف الحصول عمى الزبون

إذ يؤدي تبني الزبون لممنتج الجديد أو المطور إلى تحقيق عوائد المؤسسة بصورة مستمرة، وىذه الحالة 
 .تعبر عن الرضا التام لمزبائن

 وتتمثل بزيادة العوائد الناتجة من زيادة مبيعات المنتجات الجديدة أو المطورة عن : التدرجات العميا
. طريق توصيات وروايات الزبائن ذوي التجربة السابقة
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 التحوالت في االستثمار، التفاوض، :  ينخفض العائد نتيجة لعدة أسباب منيا:التدرجات الدنيا
الخصومات، وقمة استعمال المنتج، إذ يعد العائد مؤشرا ىاما لنية الزبون في زيادة أو تخفيض استثمار 

. المؤسسة الذي بدوره إلى زيادة عوائدىا
 أنواع الوالء .4.3

 (73، صفحة 2007الزىراء، ):تتعدد التصنيفات التي تصنف والء الزبون أو المستيمك ونذكر منيا
 وذلك في حالة عدم وجود بدائل أمام الزبون: والء االحتكار .
 وتعني كسل أو عدم رغبة الزبون في البحث عن بديل آخر: الوالء الخامل .
 مثل أن يكون موقع الشركة قريب من سكن الزبون ومبلئم لو: والء المبلئمة .
 ىو أن يعرف الزبون أسعار المنتجات البديمة ويحرص عمى شراء األرخص: والء السعر .
 مستمد من تقديم جوائز لمزبائن األكثر شراء أو والء: الوالء المحفز .
 وىو الوالء السم تجاري معين: الوالء العاطفي .
 وىو الوالء المبني عمى تيسير عممية الشراء لمزبائن وما توفره من راحة : الوالء المرتبط بالراحة

 .الزبون
 أىمية بناء والء الزبون .5.3

ال تستطيع المؤسسة النيوض والتطور دون الوصول إلى درجة والء الزبائن ليا وتكمن أىمية بناء والء 
: الزبائن والحفاظ عمييم كما يمي

  إن االحتفاظ بالزبون يكمف المؤسسة خمسة أضعاف اقل من جمب زبون جديد، كما أن الوالء
 .يسمح باستعادة األموال المنفقة في الزبائن لفترة طويمة

  أن الزبون الموالي أكثر مردودية من الزبون الغير موالي، وان فقدان زبون معناه فقدان المؤسسة
 لدخل ومردود، وبالتالي يعتبر رأسمال الزبائن أىم من رأس مال العبلمة والمؤسسة

  أن الزبون الموالي ينقل انطباعاتو عن المؤسسة ومنتجاتيا إلى عدد كبير من األشخاص، خاصة
العائمة واألصدقاء، وبالتالي فيو يساىم في جمب زبائن جدد لممؤسسة ويؤثر في قرارىم بإعادة 

 .شراء المنتج
  من عوائد المؤسسة، وبالتالي يجب عمى ىذه األخيرة % 80من الزبائن فقط يقدمون % 20إن

 . تركيز مجيوداتيا عمى الزبائن ذوي المر دودية
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  وذلك بتخفيض معدل تخمي الزبائن % 85-25أن المؤسسة يمكنيا تحسين مرد وديتيا بحوالي
 (91، صفحة 2006عبمة، ).فقط% 5عن المؤسسة ب 

  من خبلل ىذا اتضح لنا بأن الوالء الزبون أىمية كبيرة بالنسبة لممؤسسة ولتحقق ىذه المؤسسة
ىذه األىمية أن تكرس مجموعة من المجيودات واالستراتيجيات لبناء ىذا الوالء والوصول إليو 

 جممة من الطرق التي تستطيع المؤسسة من خبلليا ضمان والء (Walters. 1994)ويقدم 
 (93-92، الصفحات 2006عمر و الجديري، ):الزبائن نذكر منيا 

 بناء ثقافة موجية لمزبون. 
  تفويض العاممين، فعمل الموظفين في المؤسسة يحتاج إلى الشعور بالثقة في قابميتيم لصنع

 .القرارات
  قياس أداء العاممين، فمن خبلل القياس فان مستويات األداء والجودة تزداد من خبلل وجود

 .المستويات النظامية لذلك
 خمق قيمة لمزبون . 
 التعرف عمى كل المنافع المتحققة لمزبون من الخدمة. 
  السؤال والبحث الدائم عن رغبات الزبائن، وىي الطريقة الذكية لجعل رضا الزبون يتحقق من

خبلل العمل بما يمي رغباتيم قبل حدوث المشاكل، فمن األفضل لممؤسسة االتصال بالزبائن وحل 
 .مشاكميم
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قياس رضا الزبون : المبحث الثاني
استطاعت المؤسسة فيم حالة الرضا لدى الزبون ومحدداتو وأصبحت مستعدة لتحسين أداء مياميا 

مقارنة بتوقعيا، لكن ىذا يبقى غير كافي، ألن مبدأ النجاح في مجال األعمال ىو أنو ليس بإمكان 
المؤسسة إدارة وتسيير والتحكم في معطيات وعوامل إستراتيجية ال يمكن تكميميا وقياسيا، لذا نجد أن 

دراسات وأبحاث قياس رضا الزبون وفيم أسباب وعوامل الرضا لديو ومبررات عدم الرضا أصبحت حتمية 
 . مفروضة عمى مؤسسة تتجو نحو زبائنيا وتسعى إلرضائيم باستمرار

 نماذج قياس رضا الزبون: المطمب األول
لقد تعددت إسيامات الباحثين في سبيل وضع نماذج يمكن من خبلليا تفسير كيفية تكوين شعور 

 :الرضا لدى الزبون ويمكن توضيح ذلك من خبلل
 Oliver(1980)نموذج أوليفر .1

، وىو يشمل العبلقات الداخمية بين التوقعات، الرضا، 1980 ىذا النموذج وقدمو سنة Oliverاقترح
عدم المطابقة، النوايا الشرائية واتجاه الزبون، وأطمق عمى ىذا النموذج اسم مقدمات ونواتج الرضا النظرية 

بحيث تشمل مقدمات الرضا كل من التوقع وعدم المطابقة، بينما تشمل النواتج عمى كل من االتجاه 
 (102، صفحة 2006بكوش، ): والنوايا الشرائية، والعبلقات الداخمية التي اقترحيا ىي كما يمي

 قبل تجربة المنتج تتحدد توقعات الزبون واتجاه نحوه. 
 قبل تجربة المنتج يساىم اتجاه الزبون نحو المنتج في تكوين نواياه من أجل شرائو. 
  بعد تجربة المنتج تحدد كل من توقعات الزبون عن المنتج قبل تجربتو، والتحقق أو عدم التحقق

 .لتمك التوقعات في تحديد اتجاه الزبون نحو المنتج بعد تجربتو
  بعد تجربة المنتج تساىم كل من نية الزبون لشراء المنتج قبل تجربتو، واتجاه الزبون نحو المنتج 

: والشكل الموالي يوضح ىذا النموذج". بعد تجربتو وذلك في تكوين نواياه الشرائية
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 نموذج أوليفر لمقدمات و نواتج الرضا(:05-01)الشكل رقم 
 

 

 
 

 

 

 

 

سكر فاطمة الزىراء،دور الذكاء االقتصادي في تدعيم رضا العميل، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم :المصدر
 174 ،ص2012التسيير، أطروحة دكتوراه غير منشورة بجامعة الجزائر،

وتحقيق أو عدم تحقيق  (قبل تجربة المنتج)نبلحظ من الشكل أن الرضا يتحقق من خبلل التوقعات 
، والرضا بدوره يساىم في تحديد اتجاه الزبون نحو المنتج ونواياه الشرائية بعد (التوقعات بعد تجربة المنتج

. تجربة المنتج
 Hillنموذج  .2

، ولخص أن ىناك عوامل تؤثر عمى إدراك الزبون لممنتج أو الخدمة 1986قدم ىيل ىذا النموذج سنة 
 (103,104، الصفحات 2006بكوش، ):المقدمة لو وتتمثل في

 جودة المنتج أو الخدمة النيائية المقدمة لمزبون: الجودة الفنية. 
 جودة التفاعل بين مقدم الخدمة والزبون: الجودة الوظيفية . 
 الجودة الناتجة عن البحث والخبرة المتوفرة في السوق .
 وىناك عدة عوامل تؤثر عمى توقعات الزبون عن المنتج أو الخدمة المقدمة وىي :
 الخبرة السابقة لمزبون عن المنتج أو الخدمة. 
  المعمومات المقدمة من الجماعات المرجعية كاألصدقاء واألقارب وكذا األنشطة التسويقية

 .كاإلعبلنات المختمفة
 الزبون يقوم بعممية المقارنة بين األداء المدرك لممنتج أو الخدمة وبين توقعاتو .

:  والشكل الموالي يوضح ىذا النموذج

 تحقق أو عدم تحقق التوقعات

 

 رضا المستيمك
 

  بعد تجربة المنتجاالتجاه

 

 نية الشراء بعد التجربة
 

 قبل تجربة المنتجنية الشراء 

 

  قبل تجربة المنتجاالتجاه

 

 التوقعات قبل تجربة المنتج
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 Hillنموذج : (06-01)الشكل رقم 

 

دراسة –ريم محمد صالح األلفي، قياس رضا العميل عن الخدمة المقدمة وعالقتو بسموك ما بعد الشراء :المصدر
، كمية التجارة قسم إدارة اإلعمال، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، -تطبيقية عمى شركة مصر لمطيران

 45،ص2002مصر،

 Spreng 1996: نموذج .3
 (93، صفحة 1996عفيفي، ): توصل إلى النتائج التالية

  أن رضا الزبون عن خصائص المنتج ورضاه عن صدق المعمومات التي يقدميا المسوق إليو
 .يؤثران بشكل معنوي في الرضا المحمي لمزبون ويساىمان في تكوينو

  إن تطابق األداء مع رغبات الزبون يؤثر معنويا في كل من رضا الزبون عن خصائص المنتج
 .وعن صدق المعمومات المسوقة إليو

  وعمى  (بشكل مباشر) تؤثر توقعات الزبون بشكل طردي عمى كل من األداء المدرك لممنتج
. (بشكل غير مباشر)الرضا المحمي لمزبون 

فمن كل ما سبق نتأكد من أنو ال يوجد نموذج واحد فقط تم اإلجماع عميو بشكل مطمق في تفسير 
يؤكدان عمى أن التوقعات ىي من تحدد الرضا، لكن ىذه HillوOliverتكوين رضا الزبون، فنموذج 
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الرؤية تنطوي عمى نوع من القصور، لذا كان البد من إضافة الرغبات واختيار دور تطابق الرغبات في 
 (.Sprengنموذج )التأثير المباشر عمى الرضا 

 أساليب قياس رضا الزبون: المطمب الثاني
لقد تعددت أساليب قياس رضا الزبائن، ومن أىم ىذه األساليب التي جاء عمى ذكرىا أغمب الميتمين 

 (98,99,100، الصفحات 2012ريوقي، ):بمجال القياسات الدقيقة ما يمي
 القياسات الدقيقة .1

 : وتشمل ما يمي
 نسبة مبيعات المنتج الخاص : "يمكن تعريف الحصة السوقية عمى أنيا: الحصة السوقية

 ".بالمؤسسة إلى إجمالي مبيعات ىذا المنتج في المجال
وقياس الحصة السوقية يأخذ بعين االعتبار عدد الزبائن الموزعين بين المتنافسين، أي موقع المؤسسة 

ىم ليس زبائن لدى )مقارنة دائما بمنافسييا، وال ييتم بالزبائن الذين ال ينتمون ألي قطاع سوقي 
، يعتبرون زبائن مفقودين إما غير راضين عن أي مؤسسة أو أنيم ال يممكون أي حافز لمتعامل (المنافسين

. مع أحد المنتجين وبالتالي ىم فرصة ضائعة يجب استغبلليا

وقياس الحصة السوقية يتم من خبلل عدد الزبائن الذين ليم عبلقة طويمة مع المؤسسة، ورقم األعمال 
. سواء اإلجمالي أو الخاص بكل زبون، والكمية المشتراة

  إن أحسن طريقة لمحفاظ عمى نمو الحصة السوقية ىي :(أقدمية الزبائن)معدل االحتفاظ بالزبائن 
االحتفاظ بالزبائن الحاليين، ويعتمد قياس الرضا أو عدم رضا الزبائن الدقيق عمى درجة تحديد نوع 

يمكن قياس معدل االحتفاظ بالزبائن من خبلل معدالت نمو مقدار النشاط المنجز مع الزبائن . الزبائن
الحاليين، كما قد يكون ىذا القياس نسبي أو مطمق وىي تعبر عن الزبائن الذين احتفظت المؤسسة 

 . بعبلقات دائمة معيم
 لكي تضمن المؤسسة استمرارىا ونجاحيا فبل بد عمييا من إرضاء الزبائن من : جمب زبائن جدد

أجل الحفاظ عمييم وفي نفس الوقت البحث عن الوسيمة المثمى من أجل جمب زبائن جدد وىذا ما يؤدي 
وانجذاب زبائن جدد نحو المؤسسة دليل . إلى الرفع من حصتيا السوقية وبالتالي الرفع من مرد وديتيا

عمى مدى رضاىم عمى ما تقدمو ىذه األخيرة، إن التقدم في ىذا المجال يقاس بصفة مطمقة أو نسبية كما 
 .الجدد قد يعبر عنيا بعدد الزبائن الجدد أو بإجمالي رقم األعمال المنجز مع الزبائن
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 ىناك مؤسسات تقيس مدى رضا زبائنيا عن ما قدمو ليم من خبلل األرباح التي : ةالمردودي
تحققيا، فكمما زادت مرد وديتيا دل ذلك بالنسبة ليا عن رضا الزبائن عن أداءىا، ولكن قد تحد المؤسسة 

نفسيا أمام حالة متناقضة، فيي من جية ترى مرد وديتيا مرتفعة ولكن من جية أخرى ترى رأسماليا 
البشري ال يعرف أي تطور وىذا قد يرجع إلى أن المؤسسة عرفت حالة شاذة وىي ما أدت إلى ارتفاع مرد 

وديتيا خبلل فترة قياسيا، ومنو نرى أن ىذا المقياس ليس دقيق ليعبر عن رضا الزبون أي ال يمنح 
. الصورة الحقيقية لممؤسسة عن وضعية زبائنيا

 .ويمكن حساب المر دودية من خبلل قياس الربح الصافي الناتج عن كل زبون أو صنف من الزبائن
  ىنا تعتمد المؤسسة في قياس : (متوسط تكرار الشراء)عدد المنتجات المقتنيات من قبل الزبائن

رضا الزبائن عمى كمية مبيعاتيا أو عمى المنتجات المشتراة من قبل الزبون، فكمما زاد إقبال الزبون عمى 
عبلمة المؤسسة بصفة عامة زاد رضاه عنيا حسب تقديرىا، أي نرى أنو ىناك عبلقة طردية بين الرضا 

ويكون ىذا المقياس فعاال أكثر في السوق الغير احتكارية أين تكثر المنافسة، في حين قد . والمقتنيات
 .يحده ال معنى لو في حالة السوق االحتكاري أين يكون الزبون بحبر عمى اقتناء عبلمة المؤسسة

 يمكن النظر إلى ىذا العنصر عمى أنو يعبر عن الزيادة في الحصة السوقية، : تطور عدد الزبائن
فالمؤسسة ترى أن زيادة عدد زبائنيا دليل واضح عمى رضاىم وىذا يعني أن الخدمات المقدمة تمي أو 
ولكن . تفوق توقعات الزبائن مما ينتج عنيا شعور إيجابي أال وىو الرضا وخاصة بالنسبة لمزبائن المرتقبين

في بعض الحاالت قد ال يكون ىذا المقياس دقيق، كالحالة التي يكون فييا تزايد عدد الزبائن لسبب معين 
ونتيجة لعدة عوامل زائمة، وسوف تعود الحالة لطبيعتيا وبيذا سوف  (السوق االحتكارية)كانعدام المنافسة 

 . تكون تقارير القياس غير صحيحة نظرا العتمادىا عمى نتائج مؤشرات خاطئة
 إن تقديم المؤسسة لخدمات ذات جودة قابل توقعات الزبائن أو تفوقيا يؤدي حتما :معدل الوفاء 

إلى رضاىم عن ىذه الخدمات والمؤسسة بصفة عامة، وفي أغمب األحيان وخاصة إذا ما توفرت الشروط 
البلزمة والمصاحبة لمرضا كالقدرة المالية تحول الزبون إلى زبون وفي لممؤسسة ولما تقدمو لو من خدمات 

وىي تعتمد عمى ىذا العنصر في معرفة درجة رضا الزبون عمييا، ولكن يعاب عمى ىذا العنصر أن 
نتائجو ليست دائما دقيقة خاصة إذا ما وجد ىناك زبائن راضين عن ما تقدمو المؤسسة ولكن ظروفيم 

 . الخاصة كقدراتيم المالية تحول دون تحوليم إلى زبائن أوفياء
 من بين الوسائل التي يعتمدىا الزبون في التعبير عن شعوره أمام خمف :عدد شكاوى الزبائن 

المؤسسة لوعودىا، في حالة انخفاض اإلدراكات مقارنة بالتوقعات والشكاوى، وتعتبر الشكاوى في العصر 
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الحالي نعمة وليس نقمة، حيث صارت تمكن المؤسسة من إحصاء درجة رضا زبائنيا من خبلل عدد 
الشكاوى المتراكمة لدييا، فكمما زاد عدد الشكاوى قل مستوى الرضا وىذا ما يدل عمى وجود عبلقة عكسية 

في ظل النقائص التي طرحتيا ىذه المؤشرات كان البد عمى الباحثين تكثيف المجيودات أكثر من . بينيما
 .أجل التوصل إلى مؤشرات أخرى أكثر دقة

  الكيفيةالقياسات .2
 إن القياسات الدقيقة ىي في الحقيقة تقوم عمى تقديرات المتغيرات ال تفسر حالة الزبون إن كان راضي 
أو ال، أي ىي ال ترتبط مباشرة بسموك الزبائن، لذا حاولنا التقرب أكثر من الزبون وتحميل سموكو بشكل 

 .مباشر لمعرفة حوافز أو معوقات الرضا لديو

وفي ظل ىذا كان من الضروري االستعانة بأنواع أخرى من أساليب القياس ىي الدراسات الكيفية، 
حيث يمكن توضيح مختمف األدوات الموجية لبلستماع لمزبائن، ويمكن توضيح ذلك خبلل الشكل 

: الموالي

 لمزبون اإلنصات أدواتمختمف : (01-07)الشكل 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Source : Daniel Ray ، Mesurer et développer la satisfaction des clients  ، Edition 

d’organisation ، Paris،2001، p46 

 : ومن بين أىم المؤشرات التي تندرج تحت لوائيا نجد

 بالزبون التوجو

 راضين الغير الزبائناستعادة 
 "الزبائن شكاوي تسيير نظام"

 

 يذىب لماذا معرفة
 زبائنيا

 "المفقودين بحث"

 الزبائن إدراكات معرفة
 "الزبائن رضا قياس"

 الحقيقية الجودة قياس
 "خفي الزبون بحث"
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 وفي ظل ىذا النظام تشجع المؤسسة الزبون عمى التقدم بمقترحاتو : نظام الشكاوي والمقترحات
كعناصر المزيج التسويقي بما يحقق رضاىم أو أي ، رهيال لتطويره وتحسينو، أو حتى تغيجعن أي م

شكاوي متعمقة بالمنتج أو الخدمة وكيفية بيعيا، وىناك العديد من المؤسسات تستخدم صناديق الشكاوى 
والمقترحات داخل المؤسسة وتقوم ىذه األخيرة باإلجراءات التصحيحية البلزمة في ىذا الصدد مما يزيد 

حساسو ألنو موضوع  من جانب المؤسسة، وفي ظل ارتفاع درجة إدراك االىتمام من درجة والء الزبون وا 
 والشكاوي الناجمة عن الزبون نجدىا تخصص حتى صفحات عمى شبكات االقتراحاتالمؤسسة لقيمة 

 والبريد اإللكتروني من أجل تسييل االتصال مع الزبائن ومن أجل أن تبقى قريبة منو ومن االنترنيت
 .أفكاره

 أصبحت من الوسائل التي ال يمكن إىماليا كما أنيا لم تعد وسيمة أن الشكاوىومن ىذا يمكن القول 
نما ىدية تمنح لممؤسسة، فالزبون الذي يشتكي يبقى دوما زبونا لممؤسسة وقد يتحول إلى زبون  إزعاج وا 

رضائو، ألن الزبون الذي ال يشتكي يعتبراستطاعتوفي، إذا ما  زبونا   المؤسسة تدارك نقائصيا وا 
 (72 ، صفحة 1996الصحن، ).مفقودا

، والزبون الذي يقدم "ىدية" من خبلل ما سبق تدرك أن الشكوى يجب أن تتقبميا المؤسسة بمثابة 
 بو إن كان بإمكانيا تقديم إجابة صحيحة االحتفاظالشكوى يبقى دائما زبون، وبإمكان المؤسسة إرضائو و

 .ومتوافقة مع شكواه

  ينعكس فشل المؤسسة في إرضاء الزبون باألسواق التنافسية في :المفقودينبحوث حول الزبائن 
 أو تحول الزبون إلى خدمات مؤسسة منافسة أخرى، وبالتالي فقدان المؤسسة األولى لجانب من انسحاب

إراداتيا، وتبعا لذلك تحرص المؤسسات الناجحة عمى تطوير أدائيا لمواجية ىذه الوضعية وحالما تدرك 
 بيم لبلتصالتوقف بعض من الزبائن عن اإلقبال عمى خدماتيا وتحوليم إلى منافسييا، كرس كل جيودىا 

عبد اهلل، ):سبق خطوات لتحقيق ما أربعوىناك . وتحديد مسببات ذلك من أجل إيجاد الحمول البلزمة لذلك
 (33، صفحة 2008
  بالزبائناالحتفاظتعريف وتحديد معدالت   .
  معرفة وتجميع البيانات حول العوامل والمؤثرات التي أدت بالزبائن إلى التخمي عن التعامل مع

تيا من معرفة اإلجراءات مكن وتوضيح ىذه المؤتمرات بالطريقة التي تشخيصالمؤسسة، وكذا 
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 والتصرفات الواجب إتباعيا بغرض محاولة إعادة إرضائيم والتقميل من اتخاذىاالتي يجب 
. مهمعدالت فقدان

  مبررعمى المؤسسة أن تقدر األرباح التي تفقدىا حينما يتخمى عنيا الزبائن بدون. 
  عمى المؤسسة أن تعرف ماىي التكمفة التي سوف تتحمميا لكي تقمل من معدل الفقدان فإذا كانت

التكمفة أقل من الربح المفقود فالمؤسسة تتحمل ىذه التكمفة ما ستعود عمييا بالفائدة، باإلضافة إلى 
. حصوليا عمى رضا الزبون ووالئو

  بما أن . الزبونىي تقنية أخرى يستعان بيا في قياس رضا "  الخفيزبونال": الخفيزبونالبحوث
 الخفي تعمل عمى مطابقة لزبونإدراك الزبون ومنو إرضاؤه مرتبط بجودة المنتجات أو خدمات، فبحوث ا

 مع تمك المتوفرة أي أن الغرض منيا ليس معرفة رضا وعدم رضا زبونالشروط المثمى التي ترضي ال
 ويحصل عمى زبون مع أحد األشخاص ليمعب دور الؤسسةفي ىذه الحالة تتفق الم.  بصفة مباشرةزبونال

عن المنتجات أو الخدمات المقدمة ويكتب تقارير بذلك ترفع إلى إدارة التسويق اعتمادا الزبائن ردود أفعال 
 قد ال يرغبون صراحة في تقديم الشكاوى واإلجابة بصراحة عمى قائمة االستقصاء ىذا زبائنعمى أن ال

النوع من البحوث يستعمل كثيرا في المؤسسات التي تدار بالشبكات وىذا من أجل التأكد من مصداقية 
 . مطابقة المنتجات أو الخدمات

  تحسين رضا الزبونووسائلأدوات : المطمب الثالث
ال تسعى المؤسسة فقط إلرضاء زبائنيا، بل ىي في بحث دائم عن الوسائل التي تمكنيا من تحسين 

مستويات الرضا وكذا اإلجابة عمى حاالت عدم الرضا ومعالجتيا، وعادة ما تتولد حاالت عدم الرضا من 
الخطيب و عواد، ):فجوات تتركز عمى عنصري التوقعات واألداء المدرك، وتتمثل ىذه الفجوات فيما يمي

 (89، صفحة 2005
دراك المؤسسة ليذه التوقعات (:االستماعفجوة )الفجوة األولى  .1  ىي فجوة بين توقعات الزبون وا 

: وتنشأ ىذه الفجوة نتيجة
  ببحوث التسويق لمعرفة الحاجات الحقيقية لمزبوناالىتمامعدم . 
 التنظيمية االستجابة من مستوى ألخر بسبب عدم انتقاليات المعمومات داخل المؤسسة وسوء تتش 

: لممؤسسة لمتوجو بالزبون، ومن أجل تقميص ىذه الفجوة تعمل المؤسسة عمى
  فيمياوتكثيف بحوث التسويق لتحديد توقعات الزبون. 
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  من أجل تقاسم رؤية المؤسسة المتعمقة بفيم االتجاىات الداخمي في كل االتصالتدعيم 
. الزبون توقعات

 إجاباتياتوقعات الزبون وبين ل ىي فجوة بين إدراك المؤسسة :(فجوة جودة اإلدراك)الفجوة الثانية  .2
: الفعمية باألداء الذي تقدمو لمزبون، تنشأ ىذه الفجوة نتيجة

  خطأ في ترجمة توقعات الزبون في المنتج المقدم، وذلك كون المختصين في تصميم جودة المنتج
 .ىم تقنيون فقط

  دارة بين إدارة الجودة اتصالعدم وجود  الزبائن المكمفة بإجراء البحوث، ولتقميص ىذه الفجوة وا 
. قطتيننتعمل المؤسسة عمى معالجة ىاتين ال

 :قدم فعبل، تنشأ نتيجةالم ىي الفجوة بين العرض المحقق و:(فجوة اإلنجاز الفعمي)الفجوة الثالثة  .3
  لبيع وعدم إدراك المؤسسة لمتفوق المتوقع لممنافسينا واالتصالمشاكل عممية  .
 األفقي بين إدارة اإلنتاج والمبيعاتاالتصال درجة انخفاض  .

 ، بمعنى أناالتصال ىي الفجوة بين العرض المحقق وطريقة (:االتصالفجوة )الفجوة الرابعة  .4
 دور في تكوين االتصالعممية ل المؤسسة ال يجب أن يقمل أو يضم من قيمة العرض ألن اتصال

ن كانت مبالغ فييا سوف تؤدي إلى تكوين توقعات عالية مما يؤدي إلى تعميق الفجوة  التوقعات، وا 
 .وتوسيعيا بين األداء والتوقع، خاصة فيما يتعمق بالحمبلت اإلشيارية والوعود التي تقدميا المؤسسة

 ىي الفجوة بين األداء الفعمي والتوقعات التي تنشأ حالة الرضا أو :(فجوة الرضا)الفجوة الخامسة  .5
ل بالزبون إلى حالة الرضا من خبلل وعدم الرضا، من خبلل ما سبق تدرك أنو بإمكان المؤسسة التح

. التقميص من حجم ىذه الفجوات
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 مداخل تحسين الخدمة لمزبائن: المبحث الثالث
ي حاجاتيم، إلى معرفة ب مع توقعات الزبائن وتلتتبلءم تقديم خدمة  تسعى إلى التيتعمل المؤسسات

وفي ىذا اإلطار، اىتم كثير من . المعايير التي يعتمدون عمييا في الحكم عمى جودة الخدمة المقدمة إلييم
براز  الباحثين في مجال الخدمات بتحديد أىم المؤشرات المعتمدة في الحكم عمى جودة الخدمة المقدمة، وا 

الزبون، وتحديد خطوات تحقيقيا، بما يساعد المؤسسة عمى معرفة رضا أىميتيا النسبية من وجية نظر 
 عمى ما يقدم إليو من الخدمات، والوقوف عمى جوانب القصور فييا، وبالتالي العمل عمى تحسين الزبون

 .وتطوير جودة ما تقدمو من خدمات لزبائنيا
 .وىذا ما سنتطرق إليو في ىذا المبحث

 ماىية جودة الخدمة : المطمب األول
نتاج الخدمة في تصميم أساسي دور ة الخدمةلجود الخدمة  لكل من مقدم ة بالغأىمية وتسويقيا وليا وا 

 وذلك من اجل الجودة لمتطمبات ا تطبيقوالخدمية ألىمية المؤسسات إدراكوالمستفيد منيا، بحيث زاد 
 ما إنتاج وتحقيق رضا ووالء الزبون من خبلل التنافسية اكتساب الميزة  أدائيا، ومنويز فيمتحقيق الت

 .يتناسب مع توقعاتو
 تعريف جودة الخدمة  .1

 قبل التطرق إلى مفيوم جودة الخدمة سنتطرق أوال إلى تعريف الجودة 
 تعريف الجودة  .1.1
 العاممين والمجتمع عمى حد السواء األفراد تمبية احتياجات الزبائن وجميع إلىىدف أسموب ي:أنياعمى 

 في التحسين المستمر لمعمميات ورفع وتحسين مستوى السمع المؤسسة لممساىمةوتحفيز العاممين في 
ة إلى زيادة ، التي تؤدي بالنتيجواألساليب اإلنتاجية التقنيات أحدث عن طريق استخدام المنتجة،والخدمات 
، صفحة 2015الكرخي، ).ة األجل طويلة المستويات بموجب خطالفاعمية إلى أعمى واالرتفاع، كفاءة األداء

24) 

 عمى تحقيق رغبات الزبون بالشكل الذي يتطابق توقعاتو، ويحقق رضاه القدرة:أنياكما تعرف عمى 
 (10، صفحة 1996الدين، ). لوة أو الخدمة المقدمةالتام عن السمع

 (9، صفحة 1999العزيز، ):الجودة بتعريف ة مرتبطةيميز بين ثبلث مداخل رئيسي :آخروفي تعريف 
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  في تصميم المنتجالممموسة وغير الممموسة المواصفات أي : التصميمةجود -
 . لممواصفات الموضوعة عمى التصميمأو الخدمة جوده المنتج  مطابقةنقصد بيا :المطابقةجودة  -
، وفق احتياجات ورغبات أنجز ألجميا التي أداء الميمةالمنتج عمى ة نعني بيا قدر :األداءجوده  -

 .الزبائن

 من قبل المبذولة ىي مجموعو الجيود إن الجودةالذكر يمكن القول التعاريف السابقة ومن خبلل 
 في منتجات الموجودة والصفات إلى أفضل الخصائصوصول لل كانت أو أي جية المنتجين أوالزبائن 
 .ة اإلشباع حالة وتحقيق االحتياجات المطموبة لتمبيةمعين

 تعريف جودة الخدمة .2.1
العامة المميزة  الخصائص إلى، وذلك راجع ة الخدمة تعريف دقيق لجودإعطاءليس من السيل 

لمخدمة مع توقعات   الفعمياألداء التطابق ةمعيار لدرج:"لمجودة إلى أنيااغمب التعاريف   وتميللمخدمات،
 (90، صفحة 2009المحياوي، )".المستيمكين

تمك الخدمات سواء كانت المتوقعة أو المدركة، أي التي يتوقعيا الزبائن أو :" وتعرف أيضا عمى أنيا
التي يدركونيا في الواقع العممي، وىي المحدد الرئيسي لرضا الزبون أو عدم رضاه وتعتبر من األوليات 

 (32، صفحة 2017محمد و اسماء، ).الرئيسية لممؤسسة التي تريد تعزيز مستوى النوعية في خدمات

وىي درجة الرضا التي . موائمة الخدمة الستخدامات واستعماالت الزبائن" كما تعرف أيضا عمى أنيا 
، 2015رشاد و ابو فزع، ).يمكن أن تحققيا الخدمة لممستفيدين عن طريق إشباع حاجاتيم ورغباتيم وتوقعاتيم

 (15صفحة 

 مفيوم جودة الخدمة: (08-01)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 جودة الخدمة 

إدراك المستيمك 
 لألداء الفعمي 

مستوى جودة 
 الخدمة 

 توقعات الزبون 
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 والنشر، لثقافة ادار ،2000-9001 االيزو ومتطمبات الشاممة الجودة نايف عموان المحياوي،إدارة مقاس: المصدر
 32، ص2009،نعما

دراكو لؤلداء الفعمي وىو  يتضح من الشكل أن مفيوم جودة الخدمة ىو الفرق بين توقعات المستيمك وا 
 (143، صفحة 2009المحياوي، ).الذي يحدد مستوى الخدمة

من التعاريف السابقة يمكن القول أن جودة الخدمة ىي درجة تطابق األداء الفعمي لمخدمة مع توقعات 
الزبون، وىي المحدد الرئيسي لرضا أو عدم رضاه وتعتبر في الوقت نفسو من األوليات الرئيسية 

 .لممؤسسات الراغبة في تحسين نوعية خدماتيا
 أىمية جودة الخدمة .2

تشكل أىمية الجودة في خدمة الزبائن مركز الصدارة لدى كافة المؤسسات ويمكن توضيح أىمية جودة 
 (194 ، صفحة 2006مامون، ):الخدمة في أربعة أسباب رئيسية وىي

 إن أحد ابرز التحوالت التي يشيدىا االقتصاد العالمي ىو تنامي االىتمام : نمو مجال الخدمة
بقطاع الخدمات، حيث أضحى يحتل مكانو ىامة في النشاط االقتصادي، وموردا ىاما لمداخيل الدولة، 
وعبلوة عمى ذلك أصبح الىتمام المتنامي بصناعة الخدمات يرتبط أساسا بمستوى معيشة أفراد المجتمع 

ففي ظل ارتفاع مستويات المعيشية تضاعفت حاجة األفراد إلى مختمف أنواع الخدمات من سياحة، تعميم، 
 .وبنوك، وتأمينات، وغيرىا

ولذلك ازداد مستوى االقتصاد الكمي لمدول، الدور الذي تمعبو الخدمات خاصة فيما يتعمق بمدى 
 .مساىمتيا في إجمالي الناتج الداخمي الخام وفي عدد األفراد العاممين في ىذا القطاع

 تعد جودة الخدمة من بين أىم المؤشرات التنافسية، التي تعتمد عمييا : ازدياد حدة المنافسة
المؤسسات في تدعيم مركزىا التنافسي من أجل ضمان البقاء واالستمرارية في وسط المحيط التنافسي 

 .الذي تنشط فيو
 الشيء الذي ااىتمت معظم المؤسسات الناجحة، بالعمل عمى معرفة ما ىو:الفيم األكبر الزبائن 

يريده الزبون حتى تضمن استمرار التفوق والنجاح، فبل يكفي تقديم خدمات ذات جودة وسعر معقول بدون 
توفر المعاممة الجيدة والفيم األكبر لمزبائن وما يفسر ىذا أن الزبائن ال يكونون دائما واعين بكل متطمبا 

تقوم، وحتى إن كانوا واعين بيذا فإنيم يعبرون دائما أما عندما يحددون متطمباتيم فإنيم ال يقدمون عمييا 
 :ندائما معمومات مفصمة والشكل أدناه يوضح مستويات متطمبات الزبائ
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 مستويات متطمبات الزبائن : (09-01 )شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 والتجارية االقتصادية العموم كميةكشيده حبيبة، استراتيجيات رضا العميل،)من إعداد الطالبة باالعتماد عمى : المصدر
 (2003،ر دحمب، بميدة، الجزائسعد بجامعة منشورة غير ماجستير ةوعموم التسيير، مذكر

 : ما يوضحو الشكل أعبله، أن متطمبات الزبائن تنظم في أربع فئات ىي
 وتتمثل في أجوبة الزبون عن األسئمة التي يطرحيا عميو مقدم : المتطمبات المذكورة صراحة

 .الخدمة مباشرة 
 وتعتبر صعبة التحديد، ألن الزبون يظن أنيا واضحة: المتطمبات المفترضة. 
 وىنا عندما يرى الزبون أن مقدم الخدمة غير قادر عمى تمبية رغباتو، وبذلك : المتطمبات المكتوبة

 . يعتبر نفسو غير معني باإلفصاح عنيا
  لم تخطر ببالو أشياء عن ألنيا عبارة كميا عن وعي الزبون ليا غائبةوىي : المجيولةالمتطمبات 

التي سيكتب ليا ىي  وبيذا فان المؤسسات التي تتقن فيم متطمبات الزبون فيما كامبل إطبلقا
 .البقاء

 جانب الزبائن جدد إلى تسعى المؤسسات  يجب أال:ة الزبونالمدلول االقتصادي لجودة خدم -
تشير .الصدد تحافظ عمى الزبائن حاليين وتكسب والئيم، وىي ىذا أيضا أنفقط، ولكن يجب عمييا 

 تكمفة الحفاظ عمى والء أضعافل، في المتوسط خمسو م جذب الزبون جديد التعاة تكمفإلى إنالدراسات 
 (19، صفحة 2008رقاد، ).واحدعامل 

 
 

 مستويات متطمبات الزبائن 

 مجيولة  مفترضة  مكتومة  مذكورة صراحة 

ىذا ما أرغب فيو أو 
 أحتاجو   

كنت أضن أنك تعرف 
 لذلك حاجتي 

لم أكن أدري أن 
بإمكاني الحصول عمى 

 ذلك  

لم أفكر إطالقا في 
 الحصول عمى ذلك 
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 الزبائن في خدمو الجودةخطوات تحقيق  :المطمب الثاني
-194، الصفحات 2006دراركة، ): في خدمو الزبائن، نذكرالجودة الخطوات رواجا في تحقيق أكثرمن 

201) 
 اآلخرين تجاه االيجابية المواقف إظيار .1

 التي يظيرىا مقدمي خدمات من االيجابية اىتمامو، من خبلل المواقف وأثارهيعد جذب انتباه الزبون 
 : ىذه المواقف فيأىم في تحقيق رضا الزبون وكسب والئو وتتمثل المؤسسة لنجاح األسس
  الخدمة تقديم أثناءاىتمام الموظف بمظيره. 
 مجموعات إلى أربع في ىذا الصدد اإلشارةويمكن (ة غير لفظيرسائل)ة الجسد االىتمام بمغ 

 :ي الجسد، ممخصيا الجدول التاللغةتحميل 
 الرسائل غير المفظية: (01-02)الجدول رقم 

 رسائل سمبية رسائل ايجابية
 عندما يكون الوجو مشرفي ومتحكم فيو.  الوجو القمق ومتجيم. 
 االبتسامة طبيعية ومريحةنعندما تكو .  االبتسامة مفقودة ومتصنعة. 
  الحفاظ عمى االتصال بالعين عند الحديث

 .أو اإلنصات لآلخرين
  تجنب االتصال بالعين عند الحديث أو

 .اإلنصات
  حركة الجسد مسترخية ومع ذلك متأنية

 .ومنضبطة
 حركة الجسد متعجمة ومرفوعة. 

 الصفاء لمنشر ر الحديثة، داالمنظمات في الجودةمأمون سميمان الدراركة، طارق الشبمي،:المصدر
 196،ص2002والتوزيع،

  اإلصغاء والتركيز لمعرفة حاجات الزبائن، مع تجنب المقاطعة والتمخيص في النياية لمتأكد من
 .فيم احتياجاتيم

 الكيفية التي يقال بيا الشيء، وىذا باالبتعاد عن الصوت العالي : االىتمام بصدى الصوت، أي
 .في حالة الغضب، من أجل إيصال خدمة مقبولة لمزبون

 تحديد حاجات الزبون .2
 :تتمثل أىم حاجات الزبون في

 إذ يجب أن تفسر الرسائل التي يبعث بيا الزبائن بصورة صحيحة: الحاجة لمفيم. 
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 فبل بد يشعر الزبون بأن طمبو ميم بالنسبة لمموظف:الحاجة لمشعور بالترحيب . 
 الحاجة لتمقي المساعدة والنصح وشرح إجراءات الخدمة بعناية وىدوء. 
 الشعور باالرتياح والتخفيف عن قمقيمى إذ يحتاج الزبائن إل:الحاجة لمراحة . 

 العمل عمى توفير حاجات الزبائن .3
 :يتم تحقيق ىذه الخطوة من خبلل ما يمي

 يجب أن تقدم الخدمات خبلل فترة زمنية مناسبة وفي مكان مناسب. 
 المناسبةتيجب أن يحصل مقدم الخدمة عمى التدريب، والمعرفة والميارا . 
 الوفاء بالحاجات األساسية لمزبائن، كالترحيب بالزبون بصورة ودية وجعمو يشعر باالرتياح. 
 التأكيد من استمرارية الزبائن في التعامل مع المؤسسة .4

 :يأتي التأكد من استمرارية الزبائن بالتعامل مع المؤسسة عن طريق
 ةاالىتمام بشكاوى الزبائن، وذلك باإلصغاء إلى شكواىم وشرح اإلجراءات التي سيتم اتخاذىا لمعالج 

 .ىذه الشكاوى، وفي األخير تقديم الشكل إلى الزبون نتيجة قيامو بعرض الشكوى
 محاولة مقدمي الشكاوى كسب ذوي الطبع الصعب،من خبلل المحافظة عمى ىدوئيم واإلصغاء إلييم. 
 فنتائج . إجراء استطبلعات مستمرة آلراء الزبائن حسب مستوى جودة الخدمة المقدمة ليم وتقييميم ليا

االستطبلع والتقييم تعد معايير الحكم عمى مدى نجاح المؤسسة في تمبية متطمبات الزبائن وتوقعاتيم، 
ضافة إلى ىذا تستخدم نتائج االستطبلع في إدخال التحسينات المستمرة عمى خدمات المؤسسة وىذا  وا 

 .انطبلقا من أن الزبون ىو مصدر لممعمومات واألفكار الجديدة، فيو المقيم والمثمن لجودة عمميا
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 مؤشرات تقييم جودة الخدمة: المطمب الثالث
ىي تمك (243 ، صفحة 2009الطائي و العبلق، )إن معايير التي يعتمد عمييا في تقديم جودة الخدمة، 

التي يحددىا المستفيد من الخدمة، وقد توصل العديد من الباحثين إلى بمورة عشرة محددات خاصة بجودة 
 (155,156 ، الصفحات 2009بشير، ): الخدمة وىي

 ىي قدرة مقدم الخدمة عمى انجاز أو أداء الخدمة الموعودة بشكل دقيق يعتمد عميو: االعتمادية. 
 بمعنى الخدمة متوفرة في المكان والزمان المذين : مدى توفر الخدمة من حيث الزمان والمكان

 .يريدىما الزبون
 بمعنى أن الخدمة خالية من الخطوة والشك:األمان . 
 إن مقدم الخدمة يكون أىل بالثقة ويمتزم بوعوده:المصداقية. 
 أن يفيم مقدم الخدمة المتطمبات الخاصة بالزبون ويعرف : درجة فيم مقدم الخدمة لمزبون

 . مشاعره ويقدرىا
 مدى استعداد ورغبة مقدم الخدمة عمى تقديم المساعدة لمزبون أو حل مشاكمو : االستجابة

 .المتعددة
 مستوى الجدارة التي يتمتع بو القائمون عمى تقديم الخدمة من حيث الميارات والقدرات : الجدارة

 .التحميمية واالستنتاجية، والمعارف التي تمكنيم من أداء مياميم بشكل أفضل
 المباني، المعدات، األجيزة، )بمعنى البيئة المادية التي تقدم من خبلليا الخدمة : الممموسية

 .(الديكور، اإلضاءة
 أن يكون مقدم الخدمات قادر عمى تنوير الزبون حول طبيعة الخدمة المقدمة ودور :االتصاالت 

 .الذي ينبغي عمى المستفيد أن يمعبو لمحصول عمى الخدمة المطموبة
 ويقصد بيا أيضا الود، المجاممة، التعاطف، التعاون، وىي توفير االحترام والتقدير لطالب :المياقة 

 .الخدمة والمطف في التعامل واحترام عادات وتقاليد الزبون

إن التأمل ليذه المؤشرات يبلحظ تداخل وتكامل البعض منيا، ولقد تم الحق دمج المؤشرات السابقة 
 (296-294، الصفحات 2006ادريس، ): ذكرىا بعد سمسمة من االختبارات في خمس مؤشرات وىــي

 : الممموسة، االعتمادية، االستجابة، األمان، التعاطف كما ىو موضح في الجدول الموالي
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 مؤشرات تقييم جودة الخدمة: (01-03)الجدول 

 البيان المؤشر
 جاذبية المظير الخارجي لممؤسسة  الجانب الممموسة

 التصميم الداخمي لممؤسسة 
 حداثة األجيزة والمعدات المستخدمة في أداء الخدمة 
 المظير البلئق لمقدمي الخدمات 

 الوفاء بتقديم الخدمة في المواعيد المحددة  االعتمادية
  (عدم حدوث خطأ)تقديم الخدمة بشكل صحيح 
  معمومات دقيقة وصحيحة 

 السرعة في تقديم الخدمة المطموبة   االستجابة
  االستجابة الفورية لحاجات الزبائن 
 الرد الفوري عمى االستفسارات والشكاوى 

 الشعور باألمان في التعامل   األمان
  الثقة بمقدمي الخدمات 

 تحمي مقدمي الخدمة باألدب وحسن الخمق   التعاطف
  فيم ومعرفة احتياجات الزبائن 
  مبلئمة ساعات العمل 
  وضع مصمحة الزبون في مقدمة اىتمامات اإلدارة العميا 
  تقدير ظروف الزبون والتعاطف معو 
 المطف في التعامل مع الزبائن. 

دراسة :  عبد الرحمن ثابت، قياس جودة الخدمة باستخدام مقياس الفجوة بين اإلدراكات والتوقعاتإدريس:المصدر
، 1996 ،01 ،العدد4منيجية بالتطبيق عمى الخدمة الصحية بدولة الكويت، المجمة العربية لمعموم اإلدارية، المجمد 

 21ص
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مداخل تحسين جودة الخدمة : المطمب الرابع
من بين أىم المداخل المعتمدة في تحقيق التحسين المستمر لمستوى جودة الخدمة خدمات المؤسسات 

 :نذكر
 مدخل المقارنة المرجعية .1

تعتبر المقارنة المرجعية من المداخل األساسية لتحسين جودة الخدمة، وفيما يمي توضيح لماىية ىذا 
. األسموب
 نشأة المقارنة المرجعية  .1.1

 Lowell عند دراسة الصناعي االنجميزي 1810المقارنة المرجعية ليا دالالت تاريخية تعود إلى عام 

Francis لمعامل الطحين البريطانية لموصول إلى أكثر التطبيقات نجاحا في ىذا المجال، وقد جاءت بعد
Lowell Francis الصناعي دراستHenry Ford الذي قام بتطوير خط 1913عام،

سبلسل اإلنتاج، من خبلل قيامو : كأسموب صناعي متميز ويسمى أيضا بAssembly Lineالتجميع
. بجوالت في مواقع ذبح األبقار في شيكاغو

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، كانت اليابان من أولى الدول التي تطبق المقارنة المرجعية عمى 
عندما ركز اليابانيون جيودىم عمى جمع المعمومات . نطاق واسع في بداية الخمسينات من القرن الماضي

واستقطاب ومحاكاة الشركات األمريكية في أثناء زياراتيم المكثفة، التي كان اليدف منيا الحصول عمى 
المعرفة وتكييف ما شاىدوه لخصوصيتيم اليابانية واالستناد عمييا في إيداع منتجاتيم ومبتكراتيم في نياية 

ثم انتقمت تطبيقات ىذا األسموب إلى الواليات المتحدة األمريكية، حيث تعتبر .الستينات وبداية السبعينات
 ىي الرائدة والمؤسسة لممقارنة المرجعية كتسمية وكأسموب عممي، يعتمد خطوات (XEROX)شركة 

 ، 2011صالح و نور الدين، ديسمبر ).1979محددة تؤدي إلى تقييم وتحسين أداء المؤسسات وذلك في عام 
 (56,57الصفحات 
 تعريف المقارنة المرجعية .2.1

يحظى مفيوم المقارنة المرجعية باىتمام العديد من الكتاب والباحثين كونو مصطمح حديث نسبيا، مما 
: دفع بالكثير إلى تناولو، ومن التعريف البارزة حول المقارنة المرجعية نذكر منيا ما يمي
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عرفت عمى أنيا تقنية وأسموب منظم لمتعمم من اآلخرين وجمب المعرفة منيم من خبلل المبلحظة  -
لنماذج األداء المتميزة التي قد تتوفر داخل المؤسسة أو مؤسسات أخرى التي اكتسبت خبرات في مجاالت 

 (10 ، صفحة 2010سمير، نوفمبر).معينة لمعمل والتي يمكن إجراء مقارنة معيا بأسموب شرعي

عمميات مستمرة ونظامية لتقييم المنتجات، الخدمات والعمميات والمعارف »: تعرف كذلك ألنيا -
صالح و ).مقارنة مع المنافسين األكثر تميزا، ومع المؤسسات المعروفة بأنيا رائدة أو مسيطرة عمى السوق

 (57 ، صفحة 2011نور الدين، ديسمبر 

من التعاريف السابقة، يمكن القول أن المقارنة المرجعية ىي أسموب تعتمد المؤسسات لتقييم أدائيا  -
أو أداء احد نشاطاتيا وخدماتيا، واليدف منيا ىو تحسين األداء والتفوق عمى المنافسين وىذا من خبلل 

 ..مقارنة مستمرة مع مؤسسة الرائدة

أنواع المقارنة المرجعية  .3.1
: المقارنة المرجعية إلى عده أنواع

 المقارنة المرجعية الداخمية .1.3.1
وىي التي تتم في داخل المؤسسات الكبيرة والتي ليا عده فروع ووحدات إدارية، وىنا يمكن مقارنو أداء 

مدير أو إدارة بأداء مدير أخر أو إدارة أخرى في نفس المؤسسة، كما يمكن أيضا أن تتم المقارنة بين 
 (jean, 2001 , p. 249).عمميات أو منتجات لنفس المؤسسة

المقارنة المرجعية التنافسية  .2.3.1
وتقوم عمى أساس المقارنة المباشرة المتميز من المنافسين لتحقيق مستويات أفضل في األداء، لذلك 
تسمى أيضا مقارنة المرجعية في األداء، حيث تستخدم في مجال مقارنو المنتجات، المعرفة، الخدمات، 

 .وبقيت المجاالت التي تنعكس عمى األداء ...التكنولوجيا، األفراد، الجودة، التسعيرة
 المقارنة المرجعية الوظيفية .3.3.1

وتتضمن مقارنة وظيفة معينة ProcessBenchmarkigوتسمى أيضا المقارنة المرجعية لمعممية 
مع مثيبلتيا في المؤسسة  (تدريب العاممين، أساليب التخزين)أو عممية معينة  (التسويق المواد البشرية)

 (58 ، صفحة 2011صالح و نور الدين، ديسمبر ).األخرى
 المقارنة المرجعية األفقية .4.3.1
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 تقوم عمى مقاومو العمميات أو أساليب العمل بين المؤسسات متواجدة في قطاعات مختمفة، ويفيد ىذا 
، 2008رقاد، ).النوع في التعرف عمى مؤسسات متميزة عمى مستوى الصناعات غير المرتبطة والمتماثمة

 (40صفحة 
دور المقارنة المرجعية  .1.4.3.1

 (41، صفحة 2008رقاد، ):يمكن تخميص دور المقارنة المرجعية في النقاط التالية
 تساعد المؤسسة في التحديد الدقيق لفجوة بين أدائيا وأداء المؤسسات الرائدة. 
 تساعد المؤسسة عمى أن تكون أفضل مما ىي عميو حاليا. 
 تساعد في اكتشاف ممارسات جديدة تؤدي إلى تحقيق أىداف جديدة. 
 عطائيا االىتمام البلزم واألولوية في التنفيذ  .ساعد المؤسسة عمى تحديد العمميات الحرجة وا 
 تساىم بشكل فعال في بناء ميزة تنافسية لممؤسسة من خبلل التحسين المستمر. 
 تساعد المؤسسة عمى البقاء في دائرة المنافسة مع المؤسسات الرائدة في النشاط التي تعمل فيو. 
 تؤثر إيجابا عمى معنويات األفراد وتجعميم يشعرون بالفخر المستند إلى االنجاز المتميز . 
 تساىم في زيادة الشعور بالمسؤولية لدى العاممين . 
 وتطور إمكانية االستجابة السريعة لمتطمبات الزبون الداخمي والخارجي. 

 إدارة الجودة الشاممة .2
مع تزايد حدة المنافسة، أصبح لزاما عمى المؤسسات أن تعمل عمى تطوير جودة الخدمة المقدمة، حتى 

ويعد مفيوم إدارة الجودة الشاممة من أبرز . تتمكن من الحفاظ عمى زبائنيا الحاليين وجذب زبائن جدد
المفاىيم اإلدارية الحديثة التي تسعى إلى التطوير والتحسين المستمر في األداء اإلنتاجي والخدمي في 

 .مختمف المؤسسات
 أصول إدارة الجودة الشاممة .1.2

يرجع تطور مفيوم إدارة الجودة الشاممة إلى تطور حركة االىتمام بالجودة في الواليات المتحدة 
مامون، ):واليابان، وقد قسمت مراحل تطور مفيوم إدارة الجودة الشاممة إلى أربع مراحل تاريخية أساسية ىي

 (33-31 ، الصفحات 2006
ظيرت ىذه المرحمة في بداية القرن الثامن عشر، وىي الفترة التي : مرحمة التفتيش والفحص -

 :ظير فييا نظام اإلنتاج الكبير، وقد كانت تتميز ب
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 وجود وظيفة مستقمة دورىا األساسي أخذ العينات وفحص المنتجات نظرا لكبر حجم اإلنتاج. 
 ترکيز عممية الفحص عمى استبعاد المنتجات المعيبة. 
 عدم االىتمام بمعرفة أسباب العيوب وتتبعيا، إذ لم تخمو المنتجات من العيوب في ىذه المرحمة. 
  وانحصار مفيوم الجودة في مطابقة المواصفات فقط، حيث يتم تصميم المنتج وفقا لما يريد المنتج

 .وليس وفقا لما يريده الزبون
بدأت ىذه المرحمة في بداية القرن العشرين، وتميزت بوجود قسم مستقل : مرحمة مراقبة الجودة  -

لمرقابة عمى الجودة يعتمد عمى استخدام األساليب اإلحصائية في الرقابة عمى جودة السمع المنتجة في تمك 
 .العينات اإلحصائية، وعينات القبول، والرقابة عمى العمميات، وخرائط الرقابة عمى الجودة: الفترة، ومنيا

وعمى الرغم، من أن مراقبة الجودة أكثر تطورا من مجرد مدخل لمفحص، إال أن التقدم في إدارة الجودة 
 .جعل االعتماد عمى مراقبة الجودة غير كاف لتحقيق التحسن المستمر

 اتسمت ىذه المرحمة بالتأكيد عمى أىمية الجودة واعتبارىا ميزة تنافسية : مرحمة تأكيد الجودة -
 : لممنتجات السمعية والخدمية، وقد تميزت ب

 التركيز عمى صفر معيب. 
 االىتمام بدراسة التكاليف المرتبطة بالجودة. 
 ظيور فكرة الرقابة الشاممة عمى الجودة كنواة أساسية إلدارة الجودة الشاممة. 
 التأكيد عمى أىمية التصميم، ودقة المطابقة بين التصميم لممنتجات وبين األداء المراد إنجازه. 
 الماضي ومازال  ظير ىذا المفيوم خبلل فترة الثمانينات من القرن: مرحمة إدارة الجودة الشاممة

الصناعة اليابانية لمعظم  وسبب ظيوره ىو تزايد شدة المنافسة العالمية واكتساح .مستمرا حتى اآلن
زاء ىذا الوضع قامت الشركات األمريكية بتطوير وتوسيع مفيوم الجودة إلى فمسفة حديثة تأخذ  األسواق، وا 

ثقافة متميزة في األداء كوسيمة دفاعية لصد غزو الصناعة  ف إلى خمقتيدشكل نظام إداري شامل، و
 .توضيح أكثر لمفيوم إدارة الجودة الشاممة وفي ما يمي.اليابانية ألسواقيا

 مفيوم إدارة الجودة الشاممة .2.2
اختمف الكثير من الباحثين حول إبراز تعريف محدد إلدارة الجودة الشاممة، إال أن التباين الشكمي في 
المفاىيم ال يمس جوىر اإلطار الفكري الذي ينطوي عميو ىذا المفيوم، خاصة وأن كافة المفاىيم التي 
تناولت إدارة الجودة الشاممة تتمحور حول اليدف الرئيسي الذي تسعى لتحقيقو المنظمات االقتصادية 
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وفيما يمي استعراض ألىم التعاريف . (15، صفحة 2002محمود، )والمتمثل في تحقيق رضا الزبون
 :المتعمقة بإدارة الجودة الشاممة

عقيدة : "، إدارة الجودة الشاممة عمى أنياISO 9004عرفت المؤسسة الدولية لممقاييس وفقا لممواصفة 
أو عرف متأصل وشامل في أسموب القيادة والتشغيل المؤسسة ما، بيدف التحسين المستمر في األداء 

عمى المدى الطويل من خبلل التركيز عمى متطمبات وتوقعات الزبائن، مع عدم إغفال متطمبات 
 (39، صفحة 2005العزاوي، ).المساىمين وجميع مصالح اآلخرين

نستنتج من ىذا التعريف أن إدارة الجودة الشاممة ىي فمسفة إدارية يستوجب فييا االلتزام الشامل 
بالجودة، وتتمكن من خبلليا المؤسسة من تحسين أدائيا بشكل مستمر ومن تحقيق رضي جميع األطراف 

 .المتعاممة معيا

منيج تطبيقي شامل ييدف إلى تحقيق : "عرف معيد الجودة الفيدرالي، إدارة الجودة الشاممة عمى أنيا
حاجات وتوقعات الزبون، إذ يتم استخدام مجموعة من األساليب الكمية من أجل التحسين المستمر في 

 (17 ، صفحة 2006مامون، )".العمميات والخدمات 

ويشير ىذا التعريف، إلى المنيج الشامل إلدارة الجودة الشاممة، من لحظة التعرف عمى حاجات 
ورغبات الزبائن وترجمتيا إلى معايير فنية إلى أن يستمم الزبون المنتج بالمواصفات المطموبة، ويتم خبلل 

 .جميع ىذه المراحل تطبيق مجموعة من األساليب الكمية لتحسين أداء ىذه العمميات بشكل مستمر

أحد أبرز المفاىيم اإلدارية : "فيما عرف المؤلف مأمون سميمان الدراركة، إدارة الجودة الشاممة عمى أنيا
الحديثة التي تعمل عمى إحداث تغيرات جذرية في أسموب عمل المؤسسة وفي فمسفتيا وأىدافيا، بيدف 
إجراء تحسينات شاممة في جميع مراحل العمل بالشكل الذي يتفق مع رغبات الزبائن في سبيل الوصول 

نما إبيارىم من خبلل تقديم سمع وخدمات ال يتوقعوىا دراركة، )".ليس فقط إلى إرضاء الزبائن أو إسعادىم وا 
 (19، صفحة 2006

مما تقدم يمكن القول، أن إدارة الجودة الشاممة ىي ذلك المدخل الذي تتبناه المؤسسة من أجل تحقيق 
التحسن المستمر في جميع جوانب العمل فييا، بدءا بتحديد احتياجات الزبون وصوال إلى التقييم الدقيق 

 .لمعرفة ما إذا كان الزبون راضيا أم ال
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أىداف إدارة الجودة الشاممة  .3.2
انطبلقا من أن اليدف الرئيسي إلدارة الجودة الشاممة ىو إرضاء الزبون، يمكن تحديد أىم أىداف 

 (71، صفحة 2006يحياوي، ):الفرعية في اآلتي
 الجودة، والتكمفة، والوقت: تقديم المنتجات وفق متطمبات الزبون من حيث. 
 تخفيض وقت وتكمفة األداء، وتحسين أسموب تقديم : تحسين كفاءة العمميات بالمؤسسة من خبلل

 .المنتجات مع تطويرىا
 مواكبة حركة التحسين والتطوير في أساليب تقديم المنتجات وكل عمميات المؤسسة. 
  ضمان المركز التنافسي لممؤسسة لمواجية تطورات السوق والمنافسين. 
  وضمان استكمال المؤسسة لممقومات المؤدية إلى وصوليا لمراتب التميز وفق المواصفات

 .العالمية
 مبادئ إدارة الجودة الشاممة .4.2

تباينت رؤى الباحثين والكتاب في تحديد المبادئ التي تستند إلييا إدارة الجودة الشاممة، غير أنيم اتفقوا 
 (40,41، الصفحات 2005العزاوي، ):عمى المبادئ األساسية التالية

  التركيز عمى الزبون(Customer Focus:) حتى تضمن المؤسسة بقاءىا في وسط المحيط 
التنافسي الذي تنشط فيو، فإنو يتوجب عمييا فيم حاجات الزبائن الحالية والمستقبمية، والعمل عمى تمبيتيا، 

وال يقتصر اىتمام اإلدارة العميا، بالزبون الخارجي الذي يحدد جودة . وتقديم منتجات تتجاوز توقعاتيم
غفال  المنتج فحسب، بل يمتد إلى الزبون الداخمي الذي يقوم بإنتاج المنتج، ذلك أن عدم االىتمام بو وا 
اإلدارة العميا لو سيشكل عوائق كبيرة تقف أمام تحقيق رضاه، وبالتالي عدم تحفيزه عمى تقديم المنتج 

وفي ىذا اإلطار، يتوجب عمى اإلدارة العميا االىتمام بتدريب موظفييا وتقدير جيودىم، . بالجودة المطموبة
فالتدريب سيكسبيم الميارات والمعارف البلزمة لتطوير وتحسين الجودة في العمل، أما تقدير الجيود 

 .فسيضمن لممؤسسة المزيد من العطاء واإلبداع وىذا سيؤثر إيجابا عمى نوعية المنتج

  اإلدارة العميا(Leadership): يقع عمى عاتق اإلدارة العميا لممؤسسة، إيجاد البيئة الداخمية 
 . المناسبة التي تسمح لمموظفين بالمشاركة الفاعمة في تحقيق أىداف المؤسسة، والمحافظة عمى تمك البيئة
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  مشاركة األفراد(Involvement of People:) يعد األفراد في جميع المستويات جزء من 
المؤسسة، كما أن فسح المجال أماميم بالمشاركة الكاممة يمكنيم من إظيار قدراتيم ومواىبيم، ويساعدىم 

 .في زيادة والئيم وانتمائيم لممؤسسة

  التحسين المستمر(Continual Improvement :) يجب أن يكون التحسين المستمر لؤلداء
 .الكمي لممؤسسة ىدفا ثابتا ومستمرا

 مدخل الحقائق في اتخاذ القراراتManagement)Factual Approach To):إن القرارات 
 .الفاعمة ىي تمك المستندة عمى تحميل البيانات والمعمومات

فوائد تطبيق أسموب إدارة الجودة الشاممة  .5.2

 (49، صفحة 2008رقاد، ):يمكن تمخيص فوائد تطبيق أسموب إدارة الجودة الشاممة في النقاط اآلتية
 خمق بيئة تدعم وتحافظ عمى التطوير المستمر. 
 إشراك جميع الموظفين في التطوير. 
 تشجيع العمل الجماعي. 
 تعميم الموظفين كيفية تحديد، وتحميل المشاكل، وتجزئتيا حتى يمكن السيطرة عمييا. 
 تعمم اتخاذ القرارات استنادا عمى الحقائق. 
 تدريب الموظفين عمى أسموب تطوير العمميات. 
 جذب أكثر لمزبائن واإلقبلل من شكاوييم. 
 وزيادة نسبة تحقيق أىداف المؤسسة. 

الخطوات اإلجرائية في إدارة الجودة الشاممة  .6.2

يمكن تمخيص أىم الخطوات اإلجرائية في تطبيق أسموب إدارة الجودة الشاممة، في الخطوات 
 (30، صفحة 2003لعويسات، ):التالية
 وفي . تحديد ماذا يريد الزبائن:  وتتمثل في التعرف عمى الزبائن ومتطمباتيم، أي:الخطوة األولى

مواصفات الخدمة التي يريدىا الزبائن، درجة االعتمادية المرغوبة، طريقة التوصيل : ىذا العنصر نجد
 .الخ درجة القابمية لمتطوير، توقيت التوصيل

 وصف الخطوات :  ويتم فييا، تحديد كيف يتم تحقيق رغبات الزبائن، أي:الخطوة الثانية
 .(من الذي يقوم بالعمل؟ ماذا يعمل؟ ومتى يعمل؟)المتضمنة ألداء العمل 
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 ويتم في ىذه الخطوة، تحديد المواضع الداخمة في العممية والتي تسبب العيوب، :الخطوة الثالثة 
عادة العمل بصورة متكررة  .والتأخيرات، وا 

 عادة العمل، بما في ذلك األجيزة : الخطوة الرابعة تحدد فييا، أسباب العيوب، والتأخيرات، وا 
 .الرديئة، والتعميمات غير المبلئمة، والموظفين المدربين تدريبا غير مبلئم

 ويتم فييا، البدء بتصميم تحارب المشاريع أولية صغيرة بغرض تحسين :الخطوة الخامسة 
 عممياتيا

 إذا تم نجاح االختبارات لممشاريع األولية، فإنو سيتم تطبيق تمك اإلجراءات :الخطوة السادسة 
 .عمى جميع نطاق المؤسسة

 وتشمل مراقبة العممية الجديدة لمتأكد من أنيا تساىم في تحسين أداء المؤسسة:الخطوة السابعة . 
 التكرير المستمر لمخطوات السابقة، بيدف تحقيق التحسين المستمر :  وتتمثل في:الخطوة الثامنة

 .في األداء
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خالصة الفصل 
في ظل التغيرات السريعة والمتجددة في مجال التنافس تسعى المؤسسات إلى المحافظة عمى وضعيا 

 وىذا ال يكون إال من خبلل اكتشاف حاجات ،التنافسي من خبلل خمق مزايا تنافسية غير قابمة التقميد
ورغبات الزبائن والكشف عن طرق مبتكرة لتمبية حاجاتيم ورغباتيم ألنتيم يعتبرون بؤرة اىتمام جل 

 .المؤسسات

يعد رضا الزبون من أىم استراتيجيات النجاح والمتمثمة في خمق الزبائن، االحتفاظ بيم عن طريق 
إرضائيم وخمق قيمة ليم وزرع شعور الوالء بينيم، والغرض األساسي من قيام المؤسسات بيذا، ىو دراسة 

انطباعات الزبائن من خبلل االستماع ليم لمعرفة درجة موائمة الجودة المقدمة من طرف لحاجات 
ورغبات وتوقعات الزبائن بغرض إحداث تحسينات مستمرة عمييا لموصول إلى أحسن جودة في نظر 

الزبون 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الفصل الثاني

 النقل البري و توقعات الزبون
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 تمييد
،والخدمات المصاحبة لو عصب رئيسي في التنمية فمتى (بحري، بري، جوي)يعتبر قطاع النقل بأنواعو

 عالية وقابل لمتطور فسيكون عامبل رئيسيا في نجاحيا وتحقيق ةاتصف بمواصفات خدمية كبيره وجود
مين حركو أ نظرا أنيا لو من التأثير عمى القطاعات االقتصادية األخرى خاصة فيما يتعمق بت،أىدافيا

، وىو ما ينعكس عمى االستثمار وتوفير فرص يمستويين الداخمي والخارجالاألشخاص والبضائع عمى 
فعمى مؤسسات النقل السعي الن يكون ليا بعد نظر من خبلل التسمح باستراتيجيات تسويقية قادرة . العمل

نتاج خدمات تتوافق   .وتوقعاتيمعمى كسب والء زبائنيا ورضائيم، وا 

ومن ىذا المنطمق يأتي الفصل الثاني ليذه الدراسة ليتناول بعض المفاىيم المتعمقة بالنقل بصفة عامة 
والنقل البري خاصة، وعبلقتيم مع رضا وتوقعات الزبون من خبلل تحميل الدراسات السابقة لمموضوع؛أين 

: سنحيط بذلك من خبلل ثبلث مباحث

 ماىية النقل و النقل البري :البحث األول. 
 المزيج التسويقي لخدمة النقل :المبحث الثاني. 
 تحميل الدراسات السابقة : المبحث الثالث. 
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ماىية خدمات النقل :المبحث األول
، واىم قطاعات البنية التحتية نظرا لمدور اليام الذي يمعبو ىذا االقتصاديةيعد النقل شريان الحياة 

القطاع في التطور االقتصادي واالجتماعي لممجتمعات، وىو المبلحظ بشكل خاص في الدول المتقدمة 
التي حرصت وتحرص عمى تطوير نظميا التنقمية وتحديثيا لنتوافق مع حاجات ومتطمبات الزبائن ليدف 

، تطوره ومكانتو في تومفيوم النقل، نشأ :من خبلل ىذا المبحث سنتطرق إلى.موحيد ىو تحقيق رضاه
  .ضمان النشاط االقتصادي

 مفيوم خدمات النقل :المطمب األول

  .ىم تقسيماتوأفي البداية يمكن استعراض بعض التعاريف حول النقل وأىميتو و
تعريف خدمة النقل  .1

 :ىناك عده تعاريف لمنقل نذكر منيا 
  إمكانيةالنقل ىو عرض خدمة تستجيب لمطمب والى حركة البضائع أو األشخاص، مع عدم- 

 .peine, 2011, p) .وزيادة قوية في اإلنتاجيةكثيرة، وقوى عاممة مرتفع، تخزينيا، مع تطمبيا رأس مال 
23).) 

 .(23، صفحة 2005سعيد، ).حركة السمع واألفراد والمعمومات من مكان إلى أخر:ويعرف أيضا بأنو- 
النقل بأنو خدمة وسيطة ووسيمة لتحقيق ىدف  JM. Thomson :يويعرفو االقتصادي االنجميز- 

 .المقصود بو تغيير في الموقع سواء بالنسبة لؤلشخاص أو البضائعودون أن يكون ىدفا بحد ذاتو، 
 .(1028، صفحة 2019سبلمة، )

من التعاريف السابقة، فالنقل ىو عبارة عن خدمة ذات طابع إنتاجي، اقتصادي، إجماعي فيو نظام 
 .آلخرلحركة األفراد والسمع، يستخدم الوسائل البلزمة بيدف تحقيق وتسييل انتقاليم من مكان 

ميزات قطاع النقل  .2
:  متمثمة فيال النقل خدمة ذات طبيعة خاصة، تتصف بمجموعة من المميزات 

 ويتم استيبلكيا النقل،بمجرد استخدام أداة  يتم إنتاج وحدات النقل: المنتج يستيمك فور إنتاجو 
حماد )نو يستحيل تخزينيا أ ويترتب عن ذلك باإلنتاج،بمجرد إنتاجيا وىو ما يعبر عنو باقتران االستيبلك 

 .(91، صفحة 1998فريد، 
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 يتجمى رأس المال الثابت في اآلالت واألبنية والمعدات، واليياكل : أىمية رأس المال الثابت
القاعدية البلزمة إلنشاء نشاط اقتصادي معين ، أين يتطمب النقل ىياكل قاعدية في كثير من األحيان  

، وبذلك فإن الربحية في قطاع النقل تكون عمى المدى (49، صفحة 2019دواس، )والتي تكون جد مكمفة 
 . البعيد 
 في الغالب يتجمى المنتج المتصل في الطاقة التحميمية المنتجة خبلل رحمة : وجود منتج متصل

عودة وحدة نقل معينة، حيث أن أىمية المنتج المتصل تعادل تماما أىمية المنتج األصمي، فإذا كان 
 كمم من النقطة أ إلى ب، وبافتراض عدم وجود 10 طن لمسافة 10اليدف مثبل من رحمة معينة ىو نقل 

التي تبعد عن النقطة  )حمولة يمكن نقميا خبلل رحمة العودة من ب إلى أ، وبوجود حمولة عند النقطة ج 
 كمم نحو أ يكون من المناسب عودة النقل من ب إلى أ مرورا 10 كمم وعن النقطة أ بمقدار 5ب بمقدار 

 طن كيمومتر 50يعادل  (الطاقة التحميمية غير المستغمة   )بالنقطة ج، وبالتالي فالمنتج المتصل ىو 
 .(99، صفحة 2005عشماوي، ) طن كيمومتر من اإلنتاج المفقود100بدال من 

  من الضروري ضبط المنافسة مابين وسائل النقل المختمفة سواء كانت :حتمية ضبط المنافسة 
 فنظرا لطبيعة النقل فإن المنافسة المطمقة لن تؤدي إال لزيادة تكاليف ،تمك المنافسة مباشرة أو غير مباشرة

النقل بالنسبة لممجتمع ككل، فانقسام حمولة نقل معينة بين وسيمتي نقل عادة ما ينتج عنيا االستفادة 
النسبية ألحدىما عمى حساب األخرى، وذلك نظرا الختبلف توزيعات الحمل بينيما، وبصفة عامة نقول 
أن المنافسة غير المنضبطة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل من جية ومن جية أخرى إلى تخفيف مستوى 

 .الخدمة 
 تختمف فعالية وسائل النقل فيما بينيا إذ لكل وسيمة نقل مستوى  : المجال الخاص لالستخدام

 لمسافة النقل وظروف وطبيعة الحمل اوىذا وفق (مستوى الخدمة والتكمفة)معين من الخدمة وبتكمفة معينة 
يحقق تباين في كفاءة وسائل النقل وىذا ما يحتم عمى سمطة ضبط النقل التدخل وىو ما المطموب نقمو، 

، صفحة 2019دواس، ) لفرض تشغيل نوع ونمط معين من وسائل النقل وتحديد ظروف وشروط تشغيميا 
50). 

  يعتبر النقل من القطاعات التي تساىم في تمويث البيئة عن طريق :المساىمة الكبيرة في التموث 
 من % 30استخدام وسائل ووحدات نقل تعتمد عمى الوقود كمصدر أساسي ورئيسي لمطاقة، حيث يأتي 

 من وسائل % 25 من إنتاج الطاقة، % 30انطبلق غاز ثنائي أكسيد الكربون من الصناعة، وتأتي 
 من البيوت ، ومن ىنا يتضح أن النقل ثالث مسبب لمتموث البيئي الحاصل % 15النقل والمواصبلت، 
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حاليا، لذا أصبح لزاما عمينا التوجو نحو استخدام األنماط العذبة،وذلك من أجل الحفاظ عمى البيئة 
(jeremy, 2002 , p. 151). 

مكانة النقل في النظرية االقتصادية   .3
منذ أن بدأت األىمية االقتصادية لمنقل ظيرت فكرة االىتمام بو لدى الكثير من االقتصاديين والمدارس 

 :االقتصادية منيا

 مكانة النقل في النظرية الكالسيكية .1.3
، لم يعطي الكبلسيكيون أىمية بالغة لمنقل في نظرياتيم، فقد ركزوا في أفكارىم حول تقسيم العمل

ط فحسب آدم سميث فإن النقل ليس لو دور نوعي يمعبو في النشا.  الثروات والتبادل الدوليموتراك
سبب الكساد الطويل المدى لبعض اقتصاديات إفريقيا الداخمية وآسيا "القتصادي وجاء في مقولتو ا

ضيقة  وغياب شبكات النقل، وىذا ما يعرقل نمو تجارتيا، وتجعل األسواق الشمالية ىو بعدىا عمى البحر
إن "مما ال يسمح بتحقيق تقسيم العمل، ويؤكد أن ىناك تناسب بين تطور األمة وتطور شبكة النقل بقولو 

، وأيضا فإن آدم سميث يرجع أسباب الركود االقتصادي "نشأة األسواق الداخمية تعود إلى تنمية شبكة النقل
عن ريكاردو و. (132,133، الصفحات 1968البراوي، ) .في الدول النامية إلى غياب النقل كعنصر أساس

بأن آثار نفقات النقل ال يمكن أخذىا بعين االعتبار، إال إذا كانت طبيعية، وأن النقل عممية "فيري 
، أي أن ىناك عبلقة بين التكاليف المرتفعة لمنقل وأسعار المنتجات الفبلحية "التصاق مع عممية التبادل

 (115، صفحة 2006خمف، ). والمواد األولية المنخفضة في الدول المصدرة
 مكانة النقل في المدرسة الحديثة .2.3

 يفترضون أنحيث حسب آراء أصحاب ىذا االتجاه فالنقل سمعة اقتصادية مثميا مثل السمع األخرى، 
 :مستخدمي السمعة تكون ليم ضرورة قصوى، واختيار لمناقل والمنقول، وذلك لسببين

 المنقول يختار بين واسطة النقل المقدمة لو حتى تتساوى المنفعة اليامشية مع الوسائط األخرى. 
 كميات عناصر اإلنتاج لتتساوى الطاقة اليامشية فيما بينيا الناقل يقوم باالختيار بين مختمف .

المدرسة الحديثة وعميو ف. مما يعني أن كل وحدة نقدية تنفق يجب أن تكون ليا نفس الربحية اليامشية
 .(138-128، الصفحات 2006خمف، ) . أن النقل يعتبر ممكية مثل جميع الممكيات االقتصادية األخرىتعتقد

 النقل في النظرية الماركسية .3.3

 ةسادركما قام ب، (أصل ومصدر ىذه النفقات)قام ماركس بتقديم تحميل لمنفقات الناتجة من النقل 
 وبين أن مجموع النفقات ومصدرىا يعود لمتغير في البضاعة، والنقل ال ،السكك الحديدية اإلنجميزية
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أن جميع نفقات التحرك والتنقل التي تنتج " مقولتو حيث بين ذلك في يضيف أي قيمة ليذه البضاعة، 
 العبلقة بين تطوير  بتحميلمارکس، كما قام "تغير في البضاعة ال تضيف قيمة ليذه األخيرةالفقط بسبب 

المال بالتخفيض من حجم المخزون، ورأس المال الجامد وزيادة حجم اإلنتاج  النقل وسرعة دوران رأس
 .(196، صفحة 1981دويدار، ) .بنفس كمية رأس المال

 ومنو فالنقل حسب ىذا االتجاه لم يمقى الدور البلئق، وذلك ألن أغمبية الباحثين كانت دراستيم حول
ىمال كل ما يتعمق بالعوامل المساعدة . مجاالت اإلنتاج وعبلقاتو، وا 

 لألشخاصالنقل البري :المطمب الثاني
يصنف النقل بصفو عامة إلى عده تصنيفات من ذلك النقل الجوي، النقل البري، النقل البحري أو 

. المائي؛حيث يتم تركيز في دراساتنا ىنا عمى النقل البري
 تعريف النقل البري .1

 :من التعاريف التي حددت مفيوم النقل البري نذكر
 أخر، أين يعتمد عمى في ذلك عمى مركبات ذات ىي عممية نقل األفراد والبضائع من مكان إلى

 . السيارات والشاحنات والقطاراتوبالتخصيص ىنا نذكرعجبلت 
.  يعرف أيضا بأنو عبارة عن نقل البضائع برا عن طريق السيارات الشاحنات والسكك واألنابيب

  والذي يتجمى واقعيا فيفالنقل البري من التعريفين السابقين ىو نوع من أنواع النقل باستخدام الطرق،
. ب، السكة الحديدية، واألنابيالشاحنات، نقل األشخاص أو البضائع باالعتماد عمى السيارات

 أنواع النقل البري  .2
لطرقي،النقل بالسكك االنقل  :يعد النقل البري من أقدم أنماط النقل حيث يظير ضمن عدة أنواع أىميا

 .الحديدية، النقل باألنابيب، والخطوط الكيربائية
 لطرقياالنقل  .1.2

 نقل البضائع واألشخاص، سواء كانت كبيرة أو لطرقي جميع السيارات والشاحنات مركباتايشمل النقل 
الوصول  تعتبر ىذه الوسائل أكثر استخداما بسبب ما تتصف بو من مرونة وقدرةحيث صغيرة الحجم، 

 والنقل كما أنيا حمقة ربط بين الوسائل الجوية والبحرية، تصل إلييا أن بلمناطق ال يمكن لموسائل األخر
 .بالسكك الحديدية
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 من الحركة بين المصانع والموردين والموزعين، إضافة إلى نقل % 90حيث يضمن النقل البري اليوم 
لطرقي يعتبر من أىم الوسائل وأنجحيا في افالنقل ، (joel, 2007, p. 50).األفراد لقضاء مختمف انشغاالتيم

ربط مختمف المدن والمناطق والدول وىذا لطابعو المرن خاصة فيما يخص االستجابة العالية في تمبيو 
 .حاجات نقل األفراد أو البضائع

 النقل بالسكك الحديدية .2.2
وبسرعة  تبرز أىمية النقل بالسكك الحديد لقدرتيا الكبيرة عمى نقل الحموالت الثقيمة لمسافات بعيدة

تفوق الكثير من الوسائل األخرى، كما تبرز أىمية السكك من خبلل تأثيرىا المباشر في توزيع السكان، 
التجمعات الحضرية الكبيرة جراء مرور شبكات سكك فييا، حيث نبلحظ ذلك في العديد من المدن وتحقيق 

تعتبر السمك الحديدية في ، كما األوروبية الصناعية، التي نمت وازدىرت جراء وجود السكك الحديدية فييا
مقدمو وسائل النقل التي تعتمد عمييا الدول بوجو كبير في تحقيق األىداف االقتصادية واالجتماعية 

 مع االستثمار ،تحديثيا بالوحدات المتحركة الحديثة فيي تعمل بشكل مستمر عمى. والسياسية والعسكرية
 .(85,86، الصفحات 2014ىشام، ) . الثابتةالمنشآتالمستمر في 

النقل باألنابيب  .3.2
 فبعد أن كان يقتصر عمى نقل الماء، أصبح يقوم ،يعتبر النقل باألنابيب ثورة متقدمة في مجال النقل

 بنقل الصرف الصحي والبترول، والفحم المسيل والمواد الكيماوية، نقل منتجات األلبان والغاز الطبيعي

، عممية نقل البضائع عن طريق تمريرىا خبلل أنابيب مخصصة لذلك، فيو (226، صفحة 2013سالم، )
 ارتبطتزيادة االىتمام باألنابيب لنقل البترول والغاز ، وفي نقل السوائل والغازاتففي العادة فيي تستخدم 

 :، والتي منيا نذكرأصبل بالخصائص والصفات التي يمتاز بيا ىذا النمط
 معدل السرعة بوحدة المسافة مقارنة بوسائل النقل ض، مع انخفا تكاليف النقل باألنابيبضانخفا 

 .األخرى
 ةتدني نفقات االستثمار إذا أن سير العمل في خط األنابيب يتطمب يد عاممو قميل. 
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 المتطمبات الخدمية في قطاع النقل البري :المطمب الثالث
المقدمة، العديد من المتطمبات تخص نوعية الخدمة  لكي يحقق النقل الفعالية الكاممة منو، فذلك يتطمب

. خدمة في النقللمعايير نوعية  ما يتطمب وضع ووه
 نوعية خدمة النقل البري .1

متغير استراتيجي ذو أىمية وجودة خدمة النقل في الوقت الحالي وفي ظل التغيرات،أصبحت نوعية 
 إلى البحث عنالزبائن  ب أدى، ماعدد كبير من الناقمين ووسائل نقل متطورة،خاصة في ظل ظيور بالغة

 حيث تيدف خدمة النقل بشكل عام إلى مساعدة المسافرين لموصول إلى اكبر درجة ،نوعية خدمة عالية
 والتي تكون في(115، صفحة 2011روابحي، ) . ممكنة من الرفاىية االجتماعية والراحة البدنية والنفسية
. جل ضمان الفعالية في أداء الوظيفة في الواقعأالجانب التقني لممركبة وجانب التنظيم في التسيير من 

وتعرف نوعية الخدمة في النقل بأنيا تمك اإلجراءات والمعايير الواجب توفرىا في خدمة النقل البري 
. إلشباع احتياجات الركاب ورغباتيم بأكبر قدر ممكن وبأعمى جودة مع مراعاة قيود البيئة والمحيط

فمن التعريف السابق ترتكز نوعية الخدمة في النقل عمى عدة معايير منيا السبلمة واالعتمادية والسعر 
 .(116، صفحة 2005بوقنة، )  الطاقةواستعمالوالتأثير عمى البيئة 

 المستوى العالي لخدمة النقل البري  .2
يقصد بمستوى الخدمة نوعية الخدمة كما يفيميا مستعمل الطريق، والتي ترتبط خصوصا بحجم 

 : فمستوى خدمة النقل يكون في عنصرين ىما  وعميو،المرور
 السعة .2.2

يقصد بالسعة في ميدان النقل قدرة نظام النقل عمى استيعاب حجم معين من الطمب عميو،الذي يقاس 
 بواسطة وسيمة نقل ،بكمية المنتجات وعدد المسافرين الذين يمكن نقميم خبلل مدة زمنية بين مكانين

 :معينة، حيث تتضمن السمعة في مستوى خدمة النقل العناصر التالية 
 وقوة الدفع  تعتمد عمى عدة عوامل تشمل حجم المركبة وقوة العجبلت:سعة المركبة. 
 تتجمى في العدد المثالي لممركبات المطموبة حتى ال يكون ىناك فائض وال نقص :عدد المركبات

 .المقدمةفي عرض الخدمات 
 يتمثل في الحد األقصى لعدد المركبات التي تمر عمى نقطة معينة في اتجاه واحد :سعة المسار

 .وذلك خبلل فترة زمنية معينة
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 سيولة الوصول والتكرار .2.2
 :تتمثل في 

 تعتمد سيولة الوصول لمركبات النقل عمى موقع المسار وشبكة الطرق ومرونة : سيولة الوصول
وسيمة النقل وحجم الحركية في ساعات الذروة التي ينجم عنيا في اغمب األحيان ازدحام كبير في 

 .حركة المرور
 و يتطمب ذلك تذليل الصعوبات المتعمقة بالجدولة الزمنية لممركبات و مقدار :الخدمة تكرار

و يؤدي عدم كفاية السعة في خدمة ،و يكون من اإلسراف إنتاج خدمة نقل من الحاجة،توفرىا
وىذا ما يؤدي إلى فقد السمعة الحسنة و انخفاض الطمب عمى ،النقل إلى انخفاض مستوى الخدمة

و يقصد (309-302، الصفحات 1999ىاي، )الخدمة،حيث يتحول الزبائن إلى استخدام وسائل أخرى
 ،خاصة في حالة ظيور مشكل عدم القدرة عمى االستيعاب، بيا إعادة الخدمة لمواجية الطمب

 .والتي تؤدي عمى المدى الطويل إلى فقدان السمعة الحسنة والتحول إلى بدائل أخرى

معايير نوعية الخدمة في النقل البري  .3
تتمثل ىذه المعايير في مؤشرات الحكم عن مستوى نوعية الخدمة المقدمة، ىذه النوعية تعكس الطريقة 

 : و تتضمن عدة عناصر موضحة في الشكل الموالي  النقل،التي يتم بيا توفير تمك الكمية من
  معايير نوعية الخدمة في النقل البري:( 01-02)شكل رقم

 
 

 

 

 

 

 
 :سميمة بوقنة، دراسة نوعية لدى مستعممي النقل الحضري الجامعي ) من إعداد الطالبة باالعتماد عمى :المصدر 

  (19، ص2005دراسة ميدانية في مدينة قسنطينة، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

 نوعية الخدمة في النقل البري

 الرفاىية االستقبال

 خصائص الزمن المواقف و المحطات

 البيئة األمن
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ويمكن القول أن الشكل يوضح العناصر التي يمكن من خبلليا الحكم عمى نوعية خدمة النقل البري 
 .(120,121,122، الصفحات 2005بوقنة، ) :والتي تتمثل في 

 يتدخل ىذا العامل في اختيار وسيمة النقل حيث أن عدد من  المتنقمين يختارون الركوب :الوقت 
 وضمن ،(115، صفحة 2011روابحي، ) . من اجل ربح الوقت،في وسيمة أسرع حتى لو اضطروا لمدفع أكثر

،  محطات التوقفالمستعممة، العديد من محددات نشاطات النقل نذكر منيا السرعة ك فينا،ىذا العنصر
.  وفترات الدورة، نوعية المسالك، االنتظام، البينيةتالمسافا
 كب فيو يفضل دفع ثمن ابالنسبة لمر، فكبيرة في النقل الحضري  تمثل عنصرا ذي أىمية:الرفاىية

فيجب أن تصمم ،إذ رفاىية الراكب باإلحساس بنعومة الطريق،اكبر من اجل التنقل في ظروف أحسن
كما يعد عامل اليدوء داخل المركبة ، المركبات و فق التقنية التي تقمل من االرتجاج والتأرجح واالىتزاز

.  فالرفاىية تتضمن جانبين الرفاىية الفيزيولوجية و الرفاىية النفسية ،من عناصر رفاىية الراكب
 يتضمن عنصر األمن السبلمة واالعتمادية وىي عوامل متداخل بشكل كبير يصعب :األمن 

ن يقوم بعممية النقل عمى أكمل وجو أب، دون األخر فكبلىما يعبر عن التزام ضمني لمناقلمناقشة أحدىا
. وبصفة كاممة و اعتمادية ومعقولة

 عطب أوفاالعتمادية تعني نقل الركاب والبضائع وتوصيميم سالمين في الوقت المحدد بدون تأخير 
أما السبلمة تعني إيصال ما تم نقمو سواء مسافرين أو بضائع بنفس الوقت حالتيم األولى ،أثناء الطريق

. من مكان االنطبلق إلى مكان المرغوب دون حوادث
 أو المعاممة دور بارز في نوعية خدمة النقل،فيو المظير الخارجي  لعنصر االستقبال: االستقبال

شروط منيا الياقة في الكبلم العديد من ال يجب توفر ، ولتحقيقو بالوجو الصحيحليا كما في السمع المادية
مظيره ومعارفو وخيارتو وبشخصية اإلنسان والتي ترتبط واالستقبال والمعاممة ،االحترام،لمقدمي الخدمة

بوقنة، )مدى توفر المعمومات كتابية أو شفيية عن خطوط االستغبلل وأوقات االنطبلق والوصولعمى و
2005).  

ويعتبر عنصر االستقبال من الخدمات المكممة لمخدمة الجوىر إذ يساىم بشكل كبير في تحقيق 
 إذ يعمل مقدمو خدمة النقل عمى تقديم مختمف المعمومات واإلرشادات المتعمقة بالحجز ومواقيت ،الجودة

 . باإلضافة إلى تقديم صحف ومجبلت في أوقات انتظار المسافرين،العمل ومعمومات عن نظام الخرائط
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 تعرف محطات النقل بأنيا بداية الخط أو نيايتو وفي مجموعة من المرافق :المحطات و المواقف 
أخرى قبل   من مركبة إلىفييا التحويلوممحقاتيا التي تنشأ فييا رحبلت النقل وتنتيي فييا والتي يتم 

 .(2005بوقنة، ).أو بعده و تشمل مرافق الصيانة أثناءه تحركيا عمى الطريق أو
  تعد صحة البيئة و سبلمتيا من العناصر الضرورية و المكممة ألداء خدمة :الحفاظ عمى البيئة

من أكثر العوامل تأثيرا عمى البيئة تعد وسائل النقل ف،(350، صفحة 1999ىاي، )النقل بالنوعية المطموبة
تعتمد عمى  لكونيا،ثاني أكسيد الكربون من غاز% 18 تتحمل وسائل النقل البري مسؤولية إنتاج حيث

الوقود في تشغيميا، فعند احتراق ىذا الوقود وانبعاثو إلى اليواء يكون لو تأثير سمبي، حيث تنبعث من 
 .المركبات الغازات السامة مما يؤثر في نقاء اليواء وصحة اإلنسان  عوادم

  خصائص تسويق خدمات النقل .4
نظرا لطبيعة وخصائص خدمات النقل، فإن تسويق خدمات النقل يتميز كذلك بخصائص فريدة تميزه عن 

وعمى العموم، ترتبط . باقي أصناف تسويق الخدمات وعن التسويق في المجال السمعي والمنتجات
 (4، صفحة 2021بوكثير، ) :خصائص تسويق خدمات النقل بالنقاط التالية

  صعوبة التمييز بين خدمات النقل لممؤسسات المتنافسة، إذ ال يمكن لمزبائن التمييز بين الخدمات
المقدمة من طرف مؤسسات النقل قبل تمقي الخدمة إال من خبلل السعر، أما باقي مميزات 

الخدمة التي يقدميا المنافسون فيمكن اكتشافيا من طرف الزبائن بعد تمقي ىذه الخدمات من لدى 
عدة مؤسسات نقل متنافسة، وبالتالي فإن إقناع الزبائن باستيبلك خدمات النقل لشركة ما والوفاء 

ليا دون االعتماد عمى السعر يعتبر أمرا صعبا؛ صعوبة االتصال خاصة فيما يتعمق بااللتزام 
بالمواعيد، وضمان تقديم خدمات النقل في المكان والزمان المناسبين؛ 

  صعوبة تعظيم إنتاجية الخدمة خاصة من جانب المحافظة عمى عبلقة الزبون، واكتساب زبائن
جدد؛  

  صعوبة الفصل بين خدمات النقل ودور العاممين عمييا، إذ ترتبط خدمة النقل ارتباطا وثيقا
بالعنصر البشري الذي يقوم عمى تقديميا، خاصة من حيث طريقة تقديم الخدمة، طريقة التواصل 
مع الزبائن والتصرفات والسموكيات التي يمارسونيا أثناء تقديم خدمة النقل؛ صعوبة تقديم اإلبداع 
واالبتكار في مجال تسويق خدمات النقل، وذلك لمتكاليف المرتفعة التي يتطمبيا األمر، إضافة 

 .إلى القيود التي تتحكم في خدمات النقل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
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المزيج التسويقي في خدمة النقل البري : المبحث الثاني 
يعتبر االىتمام بالمزيج التسويقي جانب استراتيجي تسويقي بالنسبة لممؤسسات النقل والذي يتجمى في 

مجموعة من الخطط، السياسات، والعمميات التي تمارسيا إدارة مؤسسات النقل بيدف إشباع رغبات 
.  الزبائن والمحافظة عمييم، مع جذب زبائن  جدد واكتساح مناطق جديدة من السوق 

أين سيتم خبلل ىذا المبحث التطرق إلى أىم أساسيات المزيج التسويقي التي يجب أن يتحمى بيا النقل 
. لتحقيق الفعالية االقتصادية واالجتماعية

 (المنتج) خدمة النقل: المطمب األول
 . نقطة البداية في التسويق وعمى أساسو تقوم كافة القرارات المتعمقة بعناصر المزيج األخرىيعد المنتج

 مدلول المنتج في خدمات النقل .1
أي شيء ممموس أو غير ممموس يمنك الحصول عميو من خبلل " بأنو بشكل عام  يعرف المنتج 

 .(81، صفحة 2000الخطيب و عواد، ) .عممية التبادل ويتضمن منافع وظيفية، اجتماعية نفسية
 في النشاط الذي ييدف إلى إشباع رغبات وحاجات األفراد في يتمثلفالمنتج بالنسبة لقطاع النقل 

ويتكون من جانبين جانب مادي ويتمثل في وسيمة النقل و التي يجب أن تكون . التنقل من مكان إلى آخر
ذات معايير ومواصفات معينة بحسب نوع الخدمة التي تقدميا مؤسسة النقل ، وجانب غير مادي وغير 

.  كدقة المواعيد، األمن، الراحة ،ممموس متمثل في مجموعة الخصائص الكيفية

دورة حياة خدمة النقل   .2
ال تختمف دورة حياة خدمة النقل عما ىو عميو في السمع يبدأ المنتج حياتو عند إدخالو إلى السوق 
ويمر بمراحل مختمفة إذ تؤشر كل مرحمة من مراحل حياتو إلى الخصائص والسمات التي تميزىا عن 
غيرىا، وما يمكن اعتماده بذات الوقت من استراتيجيات تسويقية تضمن لو مستوى مرضي من األرباح 

 أكثر من ،وبالتالي فإنيا تعد أداة إستراتيجية لتحميل أعمال مؤسسة النقل ووصف لحالة المنتج في السوق
أن ينظر إلييا عمى كونيا استعراض لتأريخ حياة المنتج عبر ما يحققو من أرباح وتتمثل دورة حياة خدمة 

 .(61,62، الصفحات 2019دواس، ) :النقل في ما يمي 

 تمتاز ىذه المرحمة بانخفاض األرباح و ارتفاع التكاليف وىذا راجع إلى عدم تعرف : مرحمة التقديم
 وعدم اقتناعو التام بيا في مرحمتيا األولى ، ولذا وجب ،العديد من األفراد عمى الخدمة من جية
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تركيز الجيود الترويجية والتي تكون ذات طابع إعبلني لمتعريف بالخدمة ووصف مميزاتيا 
.  وخصائصيا وفوائد استعماليا

 وفيما يزداد الطمب عمى خدمة النقل  ويصبح لدى األفراد معمومات كافية عنيا التخاذ :رحمة النمو م 
القرار ويرتفع معدل اإلدراك وىو ما يحفز المؤسسات األخرى عمى تقديم خدمات مماثمة ، وتتميز 
ىذه المرحمة بارتفاع األرباح وسعي مؤسسة النقل لممحافظة عمى الحصة التسويقية وزيادتيا بشكل 

ضافة أنماط جديدة لو  .مستمر عن تحسين جودة النقل وا 
  في ىذه المرحمة تحقق الخدمة أعمى كمية من الطمب في مرحمة االزدىار وتكون : مرحمة النضج

 وتحاول مؤسسة النقل البقاء ألطول فترة في ىذه المرحمة من خبلل االعتماد ،المنافسة شديدة جدا
  . بتمييز خدماتيا واستخدام إستراتيجية تسويق دفاعية،عمى إستراتيجية المحافظة عمى الوضع القائم

 في ىذه المرحمة يشعر الزبون بأن الخدمة أصبحت ال تمبي حاجاتو : رحمة االضمحالل والتدىور م
 مما يدفعو إلى عدم طمب ،ظيور خدمات أكثر تطورا يحقق منيا منافع أكثر، مع تسجيل ورغباتو

 ويميل الترويج في ىذه المرحمة إلى اإلعبلن ، ىذه الخدمة وتوجيو إلى طمب الخدمات المنافسة
.  مع جيود مكثفة لتنشيط المبيعات عن طريق تقديم اليدايا والخصوماتألتذكيري

أسباب االىتمام بجودة النقل   .3
تعرف جودة النقل عمى أنيا تقديم خدمة النقل تتوافق مع توقعات الزبائن أو تتفوق عمييا، وىذا 

 .لمحصول عمى رضا الزبون وتدعيم المركز التنافسي لمؤسسة النقل

ىناك العديد من األسباب التي تؤدي بالمستعممين وسمطات النقل إلى االىتمام بجودة الخدمة، فمن 
 ألنيم ،جية األشخاص فإنيم معتدون عمى وضع شروط لمجودة لمختمف الخدمات التي يستعممونيا

تحول )المنافسة مع وسائل أخرى لمنقل وخاصة منيا السيارات مطالبون بدفع مقابل تمك الخدمات، وكذا
ومن جية أخرى الحساسية الزائدة من قبل الشعوب تجاه المشاكل البيئية . (الزبائن إلى الخدمات البديمة
 ومشكل ازدحام السيارات، الضجيج، تموث الجو بثاني أكسيد الكربون، ثاني ،وجودة المعيشة في المدن

، وضمن أكسيد األزوت، الجسيمات الدقيقة المنبعثة من السيارات والتي أصبحت من أولويات الحكومات
مؤسسات  بالنسبة إلى تبنت السمطات معايير جودة الخدمات وتنفيذ مذكراتياذلك وفي العديد من الدول 

. النقل

:  ويعود ىذا االىتمام الكبير والمتزايد بالجودة إلى عوامل كثيرة أىميا
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 تزايد عدد الزبائن المطالبين بالجودة. 
 والسعي لتحقيق ميزة تنافسيةتعاظم وتفاقم المنافسة في األسواق الداخمية والدولية ،. 
 جذب زبائن جدد والمحافظة عمى الزبائن الحاليين. 

 في خدمة النقل  سياسة التسعير: المطمب الثاني
يعد التسعير سياسة محددة في خدمات النقل، كما أنو يمتاز بالعديد من الخصائص مقارنة بسياسات 

 .التسعير المقدمة في قطاع الخدمات
 مدلول التسعير في قطاع النقل .1

 التي يحصل عمييا ،يعرف السعر بأنو القيمة التي يكون الزبون عمى استعداد لتحمميا مقابل المنفعة- 
 .(247، صفحة 247 ص 2016سامة، ) المنتج ل استعمامن
مقدار التضحية المالية والمعنوية التي يتحمميا الفرد في سبيل الحصول عمى :" كما يعرف عمى انو- 

 .(606، صفحة 2002قحف، )" السمعة أو الخدمة

 من ىذه التعاريف نستنتج أن السعر ىو المبمغ المطموب الذي يدفعو الزبون، مقابل الحصول عمى 
.  وحدة واحد من المنتج 

ىو القيمة التي يدفعيا الزبون أي الراكب أو مستعمل "   أما عن النقل فيمكن تعريف السعر عمى انو 
. النقل لمقدم الخدمة وذلك مقابل الحصول عمى الخدمة وىي التنقل من مكان آلخر

أىداف السياسة السعرية لمؤسسة النقل   .2
تسعى مؤسسة النقل لتحقيق عدة أىداف من وراء إتباع سياسة سعرية معينة، يمكن ترتيبيا حسب 

 .(70,71، الصفحات 2019دواس، ): أىميتيا عمى النحو التالي
وىو أول ىدف تسعى إليو مؤسسة النقل خصوصا عندما يتميز المحيط بالمنافسة : البناء واالستمرار

.  إستراتيجية البقاء، فيي تتبعالشديدة، حتى تمجأ إلى تخفيض أسعارىا إلحداث رد فعل من طرف السوق
طمب تربط بين السعر والكميات الدالة أن من فرض ضمن ذلك وتنطمق المؤسسة : تعظيم الربح

 فيتم ،ودالة تكمفة تربط بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة (عدد المسافرين، عدد الرحبلت)المباعة
 وىذا النموذج ،حساب السعر الذي سيعظم الريح ويتمثل في الفرق بين الدخل اإلجمالي ومجموع التكاليف

 .ال يأخذ بعين االعتبار تأثيرات التكاليف وتغير الطمب ووضع المنافسة والمحيط 
وىذا من أـجل االستفادة من اقتصاديات الحجم فحجم المبيعات المرتفع يؤدي : تعظيم حصة السوق

 .إلى تكاليف منخفضة وبالتالي أرباحا معتبرة
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 ليذا تتبنى سعر الحجم،تفضل بعض المؤسسات الزيادة في الجودة بدل : المستوى العالي لمجودة
 .بمنافسييايبرز كل تحسين أو تجديد لمخدمة وكذا أفضمية ىذه الخدمة مقارنة  (سعر عالي)شط اك
 بالنسبة لقطاع النقلسياسات التسعير  .3

تحدد مؤسسات النقل أسعارىا عن طريق اختيارىا لطريقة تسعير تأخذ بعين االعتبار العوامل الرئيسية 
 خصائص المسافر والعوامل ،المتمثمة في التكاليف، مدة أو ىدف االستيبلك، المسافة، الفترة زمنية، الوالء

، الصفحات 2016لحول، ): وعميو فطرق التسعير في قطاع الخدمات تكون كالتالي الداخمية و الخارجية،

252,253) 

 المسافة ، الحالة االجتماعية،طبق السعر الواحد عمى الجميع ميما كان نوع الزبائن ي:لسعر الموحدا
، الفيم،  االتصاالت، في االستخدام،وتتمثل مزايا ىذه الطريقة في البساطة.  الخالوقت، الوالء المستيمكة،

 وال يتوافق عمى اإلطبلق ، وفي المقابل ال يشجع ىذا النوع من التسعير عمى تنمية الطمب،الرقابةسيولة 
 . مع االستيبلك الفعمي 
مع  ىذه الطريقة تتوافق و،السعر عمى مدة االستيبلكىذا النمط من  يعتمد :السعر حسب المدة

 وفي ،ما يستيمك ولكن يقاس االستيبلك بالوقت وليس بالمسافةالزبون ، حيث يدفع ة االقتصادييةالواقع
وىذا السبب ،  أين تكون وسيمة النقل في ازدحام مروري،المقابل يتكمف االستيبلك أكثر في أوقات الذروة

تعتبر ، حيث يشجع فئات معينة من األشخاص عمى التنقل خارج أوقات الذروة أين تقل حركة المرور
 .صعوبة قياس المدة والتحكم الخاطئ في الوقت من أىم عيوب ىذه الطريقة 

 في ىذه الطريقة يدفع الراكب السعر حسب المسافة المقطوعة ويتم :لتسعير عمى أساس المسافة ا
 .(72، صفحة 2019دواس، ). وضع سعر لكل مجموع الكيمومترات المتفق عمييا
 تتميز ىذه الطريقة بتطابقيا التام مع الواقع االقتصادي : التسعيرة عمى أساس التكمفة الحقيقية لإلنتاج

 يزداد سعر السفر لمزبون مثبل إذا انخفض معدل تشغيل المركبة ،  حيث (كراء وسيمة النقل)لوسيمة النقل 
 .(254، صفحة 2016لحول، )

يكون التسعير ىنا عمى أساس جودة الخدمات المقدمة ، :  :التسعيرة عمى أساس الخدمات المقدمة
ىذه الطريقة قد يتقبميا المستعمل بسيولة الن إحدى الدراسات أشارت إلى أن المستعممين يتقبمون دفع 

 .(72، صفحة 2019دواس، ). سعر إضافي إذا تعمق األمر بتحسين الخدمات
تظير آلية السوق بتفاعل قوى العرض والطمب في سوق المنافسة : التسعيرة عمى أساس آلية السوق 

االستغبلل  وتحقيق العدالة و ليتحدد السعر ويعكس مستوى السعر في ىذه الحالة السعر األمثل،الكاممة
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البنية و وتكامميا لالجيد لمطاقة المتاحة وترشيد التكاليف، فيحقق بذلك تنامي استثمارات النق
 .(173، صفحة 2015قنطري، )،التحتية

 وعميو فالسعر يكون بوجو ،أن خدمة النقل ىي خدمة عموميةوىنا يجب اإلشارة في العديد من الدول 
. عام محدد من طرف الدولة العتبارات اقتصادية واجتماعية

 التوزيع في خدمة النقل : المطمب الثالث 
تسعى شركات النقل إلى تصريف منتجاتيا التي تتمثل في خدمات النقل من خبلل الدخول في 

اتصاالت مباشرة وغير مباشرة مع زبائنيا، ونظر لطبيعة الخدمات التي تقدميا مؤسسات النقل والتي 
فإن توزيع خدمات النقل يجب ،تتميز بعدم إمكانية تخزينيا وضرورة بيعيا لممستيمك النيائي فور إنتاجيا

. أن يتم باالعتماد عمى شبكة توزيع فعالة 
 مدلول التوزيع في النقل .1

النشاط الذي يسمح بانسياب الخدمات من المؤسسة  " يتجمى مدلول التوزيع في قطاع النقل، بأنو
المنتجة إلى المستيمك بكفاءة وفعالية وجودة وفي الوقت المناسب من خبلل قنوات التوزيع والتي تعرف 

والتي تشترك في جعل عممية تأىيل الخدمة المؤسسة لنقل األشخاص، عمى أنيا المجموعة المعتمدة لدى 
 .(74، صفحة 2019دواس، ) .موافقا لمجودة المطموبة

قنوات توزيع خدمة النقل  .2
لعل الصفة الغالبة لمنافذ توزيع الخدمات عامة وخدمة النقل خاصة كونيا مباشرة وال تحتاج إلى 

 ولكن ىذا ال يمنع بأنو من الممكن التنازل عن بعض الميام منحيا لموسطاء ،وسطاء في تقديم الخدمة
 .(98، صفحة 2014سياري، ) :ليؤدوىا، إذن ىناك نوعان من قنوات التوزيع 

 ىو الطريقة التي تتم بيا تقديم الخدمة بصفة مباشرة دون وساطة بين مقدم  : التوزيع المباشر
 .  ففي مجال النقل يستفيد األفراد من الخدمة عمى متن وسيمة النقل المستخدمة، الخدمة والزبون

 وىو الطريقة التي يتم بيا تقديم الخدمة بصفة غير مباشرة أي من خبلل : التوزيع الغير المباشر
باالعتماد عمى الوسطاء الذين ال يمتمكون  يكون والتوزيع غير المباشر في قطاع النقل ، وساطة

نما ينحصر دورىم في عممية قطع التذاكر والحجوزات مثل ، الخدمة لعدم إمكانية نقميا وخزنيا  وا 
 .ووكبلت السفر 
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  الترويج في خدمة النقل:المطمب الرابع 
يعتبر الترويج عنصر ضروري في خدمات النقل، كونو يعرف بالمواقيت التي تؤدى فييا الخدمة، كما 

 .يعمل عمى التعريف بمختمف النشاطات المكممة والتي تحقق الجودة المطموبة
 مدلول الترويج في خدمات النقل .1

كافة الوسائل التي تستخدميا المؤسسة مع الجميور  " : يعرف الترويج أو االتصال التسويقي بأنو
 النقل يقصد بالترويج استخدام مؤسسة نشاطوفي ؛ (65 ، صفحة 2006البكري، )" المستيدف لمترويج لنفسيا 

النقل لجميع الجيود و األساليب الشخصية وغير الشخصية إلخبار الزبون الفعال بالخدمة التي تقدميا 
قناعو بالتعامل مع المؤسسة  ، 2003نظام، )المؤسسة بشرح مزاياىا وخصائصيا وكيفية االستفادة منيا وا 

 .(253صفحة 
  في نشاط النقلأىداف الترويج .2

 أن األىداف العامة لمترويج في مؤسسات النقل تشبو إلى حد بعيد أىداف ترويج الخدمات األخرى و 
 : (274,275 ، الصفحات 2008ىاني، ): تتمثل فيالتي 
  خمق الوعي واالىتمام بالخدمة والمؤسسة التي تنتجيا. 
  المنافسينتميز عرض خدمة النقل و المؤسسة المنتجة عن عرض. 
  إيصال ووصف فوائد خدمة النقل المتوفرة. 
  الحصول عمى سمعة جيدة لممؤسسة. 

 عناصر المزيج الترويجي في خدمة النقل  .3
 Promotionيتكون مزيج االتصاالت التسويقية لمؤسسات النقل و الذي يسمى بالمزيج الترويجي 

Mix  اإلعبلن، البيع الشخصي، العبلقات العامة، تنشيط المبيعات، والتسويق المباشر والتي :  من
 .تستخدميا مؤسسة النقل في متابعة أىداف الترويجية بصفة خاصة والتسويقية بصفة عامة 

 يمثل اإلعبلن أحد العناصر الميمة في المزيج الترويجي الذي تعتمد عميو مؤسسة النقل :إلعالنا 
وسيمة اتصال غير شخصية تيدف لتقديم السمع : " في تقديم المعمومات عنيا وعن خدماتيا ويعرف بأنو 

والخدمات و األفكار بواسطة جية معمومة ومقابل مدفوع ، يتميز بأنو أكثر وسائل االتصال فعالية حيث 
البكري، االتصاالت التسويقية و الترويج ، )" أنو يستيدف أكبر فئة من الزبائن يعاب عميو تكاليفو الضخمة

 .(196 ، صفحة 2006
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أما في خدمة النقل فيو مختمف اإلشعارات واإلعبلنات التي تضعيا مؤسسة النقل لتفيد بيا المسافرين 
 .و الرحبلت المنظمة والوكبلت السياحية، وعن الرحبلت المتاحة،عن أوقات االنطبلق والوصول

 العممية التي يتم من خبلليا تزويد الزبائن : " يعرف البيع الشخصي عمى أنو:لبيع الشخصيا
 كما يعرف بأنو المجيودات ،بالمعمومات وحثيم عمى شراء الخدمات من خبلل االتصال الشخصي

الشخصية التي يقوم بيا البائع إلمداد الزبون الحالي أو المرتقب بمعمومات عن المنتج بيدف مساعدتو 
قناعو التخاذ قرار الشراء ". وا 

ففي قطاع النقل يتمثل البيع الشخصي في التعامل المباشر مع المسافر بإعطائو معمومات عن 
 . معمومات عن أوقات االنطبلق،الرحبلت المتاحة

 تتمثل العبلقات العامة في وظيفة إدارية مستمرة ذات جيود متميزة ، تعتمد عمى : لعالقة العامةا
ي الوصول إلى التوعية والثقة واالقتناع البلزم لتكوين ف عموم السموك واالتصال والتفاوض ماستخداٳفن 

صورة ذىنية طيبة عن المؤسسة لدى جماىير الرأي العام، مع ضرورة التكيف مع الموافق و النظم و 
القرارات والسياسات اإلدارية الحالية و المستقبمية بما يحقق التجاوب السموكي البلزم لتحقيق أىدافيا بكفاءة 

 (99، صفحة 2014سياري، ). وفعالية
 بالقيام ببعض عمييا العامة العبلقات قسم عبر باألفراد النقل مؤسسة اتصال استمرارية ولضمان

 .(335، صفحة 2007العبلق و الطائي، ) :أبرزىا من الوظائف
 النقل بمؤسسة ليا صمة التي األفراد اتجاىات وشرح وتقييم قياس. 
 راضية لتجعميا واألفراد المؤسسة بين التفاىم تحديد األىداف الرامية إلى زيادة في اإلدارة مساعدة  

 .فييا والعاممين خدماتيا وسياساتيا عن     
 ليا  التي المختمفة الجماىير واحتياجات ورغبات أىداف المؤسسة ومصالح بين تحقيق التوازن   

 . النقلعبلقة بمؤسسة     
 وقبوليم األفراد إلى تفيم تؤدي أنيا عمى لبلطمئنان العامة العبلقات برامج وتنفيذ تخطيط. 
 العام الرأي في تحدث التي التطورات بكافة المؤسسة تزويد. 
 اإلدارية المختمفة االتصال بين المستويات تشجيع. 
 والوالء باالنتماء العاممين شعور تطوير عمى والعمل والعاممين اإلدارة تحسين العبلقات بين       

 .لممؤسسة    
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 يعرف تنشيط المبيعات بأنو نشاط ترويجي يتم استخدامو من أجل زيادة مبيعات :نشيط المبيعاتت -
، من خبلل حث وتشجيع الجميور الجديد عمى طمب السمع والخدمات من قصيرالمؤسسة في األجل ال

 (330، صفحة 2002الصحن، ) .خبلل تقديم التسييبلت والجوائز

 مجموعة األنشطة الترويجية التي تيدف لتحضير الطمب وتحسين األداء وفي مجال النقل فيي
ابو قحف، ).ومن أوجو نشاطاتيا منح تذاكر مجانية عند استيبلك جزء كبير من التذاكر بقيمةالتسويقي، 

 (712، صفحة 2003
 ،يتمثل التسويق المباشر في االتصال المباشر المتبادل في مجال التسويق:لتسويق المباشرا -

التي  (، الفاكس، و الياتف تاإللكتروني، االنترني، البريد البريد)يضمن استخدام مجموعة من الوسائل 
ومثال ذلك في خدمة النقل، (312، صفحة 2009الزغبي، ).تحقق استجابة ممموسة بأقل جيود تسويقية ممكنة

 .الحجز عن طريق البريد أو الياتف  أو االستفسار عن طريق االتصال المباشر مع مقدم الخدمة

المزيج الموسع لخدمات النقل  : المطمب الخامس
 األفراد، العمميات تقديم الخدمة، و البيئة المادية باإلضافة : يتمثل المزيج الموسع لخدمات النقل في 

األفراد  .1
نقصد باألفراد مجموعة األشخاص الذي ليم تأثير واضح خبلل عممية تقديم الخدمة و يمثمون العنصر 

، 2014سياري، ) :، أين نجد فئتين من األفراداألساسي واألكثر أىمية ألي خدمة ومن ضمنيا خدمات النقل

 .(100صفحة 
مجموعة الثانية ، والذين يؤدون الخدمة من األفراد مجموعة األولىفي  تتمثل :الفئة األولى  -

أصبحت تركز ، ومؤسسات النقل اليوم  في األشخاص الذين يبيعونيا ويطمق عمييم رجال البيعوالمتمثمة
بكل عناية وتقويم بتدريبيم وتحفيزىم ومراقبة سير والذي تختارىم عمى األفراد الذين يقومون بتقديم الخدمة 

 حتى يكونوا فعالين خاصة فيما يتعمق باالتصال ألنو الصورة العاكسة لجودة الخدمة ،عمميم باستمرار
. المقدمة 

حيث يجب أن يتصف مقدم خدمة النقل بالسموك الحسن الذي يساعد في توطيد العبلقة مع المسافر 
االبتسامة، كذلك يجب أن يتصف بصفات مينية تمكنو من اإلسيام في زيادة جودة الخدمة ،كاالحترام

استقبال أسئمة ،إمداد المسافرين بالمعمومات الكافية حول الخدمة المقدمة،كالمباس الموحد النظيف
 .المسافرين المختمفة واإلجابة عنيا



 انفصم انثاوي                                                           انىقم انثري و تىقعاخ انزتىن
 

 
68 

 فيم ،تشمل ىذه الفئة مجموعة األشخاص من الذين سبق ليم واستعمموا الخدمة:الفئة الثانية  -
خدمة الجماعة المرجعية المعتمدة عمييا من طرف الزبائن الحاليين و المحتممين التخاذ قرارات جديدة، 

 من جية، ومن اتتميز بعدم الممموسة ما يعكس عدم القدرة عمى التحديد المسبق لنتائج استعمالوالنقل 
جية أخرى فالزبون يمجأ بصفة تمقائية لسؤال اآلخرين ممن سبق ليم تجريب الخدمة عن منافعيا ومزاياىا 

، ليذه الجماعة المرجعية تأثير واضح قرار الزبائن الحاليين و عوعيوبيا السيما إذا كان سعرىا مرتف
 .المرتقبين، ليذا يجب أخذىا في االعتبار عند تصميم المزيج التسويقي الخدمي

 البيئة المادية  .2
 البيئة المادية نظرا ألىميتيا في التأثير عمى قرارات الزبائن ، التسويقي الخدميجيزمن أىم عناصر الم

تتمثل البيئة المادية في مجموعة األشياء المادية ، حيث  وكسب والئيم ليابشكل خاصومستخدمي النقل 
الممموسة المحيطة و المرافقة لعممية تقديم الخدمة يتم صنعيا من طرف اإلنسان نفسو فيي تتضمن درجة 

سويدان، ) .، نوع الموسيقى ،تصميمات المكان، تناسق األلوان، ىندام ولياقة مقدميياءحرارة المكان، اليدو
 (245، صفحة 2009

و تتمثل البيئة المادية في خدمة النقل البري في وسائل النقل، محطة المسافرين و ما تتوفر عميو من 
 .ديكور خارجي و داخمي مقبول ومحفز الستيبلكيا

 عممية تقديم الخدمة  .2
 من أىم العوامل التي تبرز كيفية وعمميات إنتاج الخدمةيعتبر سموك العاممين في المؤسسات الخدمية، 

حرية الموظفين ودرجة مشاركتيم في ،  فالترحيب واالستقبال واالىتمام بالمستفيدين،تقديم الخدمة وتوصيميا
 التي تساعد عمى الحد من عممية تقديم الخدمة باإلضافة إلى تدفق المعمومات وأنظمة المواعيد والحجوزات

 .(81، صفحة 2008الضمور، )، تعد من أىم عناصر تقديم خدمة نقل جيدةمشاكل االنتظار في الطوابير
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 عرض الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الموضوع : المبحث الثالث
الدراسة المتجمية ، التي تطرقت لمتغيرات السابقةبعض الدراسات التعرض لسنتناول في ىذا المبحث 

الدراسة  ما يميز أىم استخبلص ة محاولمختمفة، مع النقل البري من جوانب ةتوقعات الزبون وخدمفي 
 . عن غيرىاالحالية

 الدراسة العربية:األول المطمب 
 التي تناولت موضوع توقعات الزبون وموضوع العربية في ىذا المطمب لبعض الدراسات سنتطرق
 : خدمو النقل

  الموسومة بدور توقعات العمالء في إدارة جودة الخدمة  (2011)دراسة نجاح بولودان
 ت الباحثكما حاول،  عمى توقعات الزبونالمؤثرة تحميل العوامل الدراسة إلى البحث في ىذه ىدف:البنكية

جل أ من األساليب المتبعة معرفو  أبعادىا باإلضافة إلى، وتحديدة الخدمة البنكيةتقديم مفيوم شامل لجود
 لزاما أصبحنو أ،  المتوصل إلييا في الدراسة النتائجالخدمة، ومن أىمالكشف عن مواطن الخمل في تقديم 

 إلىتصميميا بشكل يرقى ب لمزبائن، المعروضة في الخدمات الجودة ضمان الخدميةمؤسسات عمى ال
إيجاد األساليب الكفيمة ، وعميو البد من  الميزة التنافسيةمستوى توقعاتيم من اجل كسب رضاىم وتحقيق

 عمميو وضع المعايير ة إلى أن الباحثت وجدت،كما توصل أن االنحرافاتة والعمل عمى معالجة بجودإلدارة
، حيث تمر عممية تحقيق بائنياالخاصة بز تطابق مع توقعات ة بجودة من قبل البنك لتقديم خدمالمعتمدة

 :التاليةبالخطوات الجودة في الخدمات البنكية 
 لتعرف عمى توقعات الزبونا. 
  إلى لمقياس، االستثمار القابمية والوضوح، م بالبساطة تتسأنيجب التي  المعايير ووصيانةتصميم 

 .األداء ومراجعو الموضوعيةمتطمبات الزبائن، 
  وتدريب العاممين عمى تحقيقيااألداءمعايير في خطو التضمين . 
 المتميزمكافئة األداء انجاز المعايير ىقياس مد . 
الخدمية إال إذ تم تبني العديد من  المؤسسات بنتيجة التوقعات الزبون لن تعود أشار إلى أن إدارةكما 

 نحو خدمو الزبائن، إداري، وجود تعاىد والتزام دة الخدمة تنظيميو تدعم جوثقافةوجود األفكار منيا، 
 . وتوصيميا لمعاممينلمخدمة المتميزةوضع معايير 

 دراسة  عمى رضا العمالء وأثرىا الخدمات ةجودالموسومة ب  (2007) بوعنان نور الدين دراسة
 بين جوده العبلقة الموجودة تحميل الدراسة إلىتيدف ىذه :ة المينائية لسكيكدالمؤسسة في ةميداني
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اعتمد البحث في ىذه ة الخدمة المقدمة،  تطبيق نموذج لتقييم جود، معرضا لعمبلءالخدمة المدركة و
 عمى ة استبان40 حيث تم توزيع ، الموضوعيتبلءم وطبيعة الذي ي عمى المنيج الوصفي التحميلالدراسة

 ما المؤسسة زبون فقط تعامل مع 22 أن نتائج وأظيرت .SPSS حممت باستخدام برنامجةزبائن مؤسس
تمبي حاجات وتوقعات ة  جودإلى انو من اجل الوصول الدراسة إلىتوصمت ، حيث سنوات[ 10_ 5] بين

 .  الزبون  يكون من وجيو نظرالخدمة تعي بان تقييم جوده المؤسسة أن عمى ،الزبائن
  ة النقل عمى تنميةثر سياسات المزيج التسويقي لخدمالموسومة بأ( 2019)داوس ليندة 

 لنقل الحضري والشبو الحضري لمجزائر المؤسسة العموميةحالو  :األفرادسموك مسؤول لدى 
 السيارة الشخصية النقل الجماعي وجعمو بديل أىميو ابرز الدراسة إلىتيدف ىذه : ETUSAالعاصمة

 التعرف عمى واقع النقل الجماعي في باإلضافة إلىحول مفيوم السموك المسؤول، ة  نظريةوتقديم خمفي
 النقل من ةمكن مؤسسي ي الدور الذي يمعبو المزيج التسويقي كالباحثة إبرازكما حاولت أفاقو، الجزائر 
ة  حالدراسة حاجات ورغبات الزبائن وتطورىا عبر الزمن من اجل كسب رضاىم ووالئيم من خبلل ةمعرف

 .ATUSAالمؤسسة

 الباحثة بإجراء مقاببلت مع مختمف المسؤولين فييا، كذلك مسؤولين تالدراسة قام ىذه ق أىدافولتحقي
حيث تم  مستعممي النقل الجماعي، العاصمة خاصة سكان الجزائر في وزارة النقل، مديرية النقل وأيضا

تم ، وETUSAالمؤسسة عمى تسيير  اإلطارات القائمةعمى (عشوائيةغير )ة  قصدياستمارة 450توزيع 
 عمى ة مقسماإلحصائي، لمتحميل ة صالحط فقاستمارة 387 أن منيا وليتبين فيما بعد 390استرجاع 
 الباحثة إلى أنتوصمت حيث ، مختمفة ومستويات تعميمية أعمار من أنثى 187 ذكر و 200جنسين 

 النقل يكون المؤسسة في رإلى أن التسعيفسيو عاليو، كما توصمت ااالىتمام بجودة النقل يكسبيا ميزة تن
 لتبني متطمبات المزيج إيجابيو نتائج التحميل وجود توجيات أثبتت عده عوامل بعين االعتبار، كما بأخذ

 تبني مفيوم بضرورة لممؤسسات الدراسة توصيات أىمنت اوك،  النقل الحضريةبمؤسسالموسع التسويقي 
بأبعاده ، وعمى مؤسسات النقل الحضري االىتمام بالمزيج التسويقي ةالتسويقي ودعمو بالوسائل البلزم

 .أدائيا لتطور من السبعة
 في التنمية االقتصاديةدور قطاع النقل في تحقيق الموسومة ب ( 2019)  وفاءدراسة سالمي 

 لمقطاع النقل ودورىا في تحقيق األىمية االقتصادية تسميط الضوء عمى الدراسة إلىترمي ىذه :الجزائر
، ة الحاليه في مجال النقل وضعيتة القطاعيلئلستراتيجية في الجزائر من خبلل التعرض التنمية االقتصادية
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 ة عمى مؤشرات االقتصاد الكل بشكل عام وعمى النمو االقتصادي بصفالقطعة ىذه بدراسة تأثيرات
 .ة االقتصاديالتنمية محددات أىم باعتباره من ة،خاص

إضافة  لمنقل ألمفاىيمي عمى المنيج الوصفي لتحديد الجانب الباحثة اعتمدت أىداف الدراسةلتحقيق 
حيث توصمت ،  بموضوع البحثالمتعمقة المنيج التحميمي وىذا بغرض تحميل المعطيات والبيانات إلى

 توصيات أىموكنت ، ، وفي توفير فرص العملة لقطاع النقل دور كبير في خمق الثروالدراسة إلى أن
ة  زيادباإلضافة إلى لتطوير قطاع النقل، عقبلنية وضع استراتيجيات  النقل بضرورة لمؤسساتالدراسة

 التنسيق بين مختمف وزارات ىذه القطاعات لوضع مشاريع مع ضرورة عمى ىذا القطاع، كفاءة اإلنفاق
 .نقل تخدم مصالح كل قطاعات

 تقييم خدمو النقل الجوي من وجيو  الموسومة ب( 2020 )ة  ورابح عرابةدراسة خديجة قوا دري
 التعرف عمى مستويات الدراسة إلىتيدف ىذه :الجوية الجزائرية حالو الخطوط دراسة :نظر الزبون

 جوده الخدمات أىمية، ومحاول توضيح ة الجزائرية الخطوط الجوية في الخدمات التي تقدميا شركالجودة
 اعتمد عمى المنيج الوصفي األىداف عمى رضا الزبون، لتحقيق ىذه تأثيرىافي النقل الجوي وماذا 

 زبون من زبائن 130 عمى والذي وزع االستبيان،  طريقعنالمجمعة التحميمي لتحميل البيانات والمعطيات 
تقديم خدمو يكون ب من وجيو نظر الزبون ة الخدمة مفيوم جودالدراسة أن، وتوصمت نتائج الجويةالخطوط 

 . يتجاوزىاأوتطابق توقعاتو 

 التطور التكنولوجي في  الجوي أن تواكب النقلمؤسسة انو عمى الدراسة توصيات ىذه أىموكانت 
 من وجيو نظر الزبائن، لمتعرف عمى درجو الخدمة تقييم جوده باإلضافة إلى ضرورةمجال عمميم، 

 .رضاىم عما يقدم ليم
 الموسومة بتأثير توقعات الزبائن وادراكاتيم في جودة الخدمة :( 2016)دراسة سعد فرج حمادي

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر التوقعات واإلدراكات في تحديد موقف الزبون من جودة : (دراسة ميدانية )
داركاتيم محددات أساسية لجودة الخدمة، ويشكل  الخدمة المستممة من قبمو،إذ تمثل توقعات الزبائن وا 
الزبون ومتطمباتو واحتياجاتو المحور الرئيسي الذي يجب أن تبنى عميو كل فعاليات ونشاطات وجيود 

المنظمات الخدمية ومنيا المنظمات الفندقية، والتي تعمل وسط بيئة تتسم بالمنافسة الشديدة، مع اشتداد 
وتألف مجتمع الدراسة من فنادق فئة خمسة . وتعقد الشروط التي يضعيا الزبون وتزايدىا يومًا بعد يوم

نجوم في إقميم كردستان العراق، أما عينة الدراسة فتألفت من زبائن ثبلثة فنادق من فئة خمسة نجوم 
دراكات الزبائن في مستوى جودة الخدمة)نموذجا، ولمتحقق من الفرضية الرئيسة  جرى  (تؤثر توقعات وا 
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استخدام نموذج جودة الخدمة الفندقية وأسموب التحميل العاممي لمحصول عمى النتائج اإلحصائية، والتي 
دراكات الزبائن ألبعاد جودة الخدمة الفندقية  الممموسية، االعتمادية، االستجابة،  )أظيرت أن توقعات وا 

، قد أثرت في مستوى جودة الخدمة المستممة من قبل زبائن الفنادق المبحوثة، في (الضمان، التعاطف
حين أظيرت نتائج مصفوفة التحميل العاممي لممعايير الخمسة في توقعات الزبائن لجودة الخدمة إن 

، وتميو بقية المعايير الممموسية واالعتمادية  (0.724)كان العامل األول وبنسبة إسيام  (االستجابة)معيار
أما التحميل العاممي لمعايير إدراكات . (0.024)بأقل نسبة إسيام  (الضمان)والتعاطف، وأخيرًا معيار

كانت العامل األول ويميو التعاطف واالستجابة  (االعتمادية)الزبائن عن الخدمات المستممة أظير أن 
أيضا، كما وأظيرت معادلة جودة الخدمة وجود  (الضمان)والممموسية وكانت أقل نسبة إسيام لمعيار 

في حين ظيرت . فجوة ايجابية بين توقعات ومدركات الزبائن في أبعاد االعتمادية، والتعاطف، والضمان
. (الممموسية، واالستجابة)فجوة سمبية بين توقعات ومدركات الزبائن في ُبعدي 

  ،بعنوان رضا الزبون عن خدمات النقل،  دراسة  حالة مؤسسة  (2014)دراسة عبد الغاني "
 تيدف ىذه الدراسة إلى لفت انتباه المؤسسة إلى مدى أىمية رضا الزبون عمى خدماتيا، " :مترو الجزائر 

حيث اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي يتبلءم وطبيعة الموضوع ، حيث 
 استبانة قابمة لمتحميل، وأظيرت النتائج أن 85 استبانة عمى زبائن مترو الجزائر، استرد منيا 100وزع 

 إناث ، وأن الفئة األكثر تعامبل مع مترو الجزائر يتراوح % 29.4 من الزبائن ىم ذكور و  % 76.5
  .[ سنة40 سنة إلى 21 ]أعمارىم مابين 

 توصمت الدراسة أن المؤسسة تسعى إلى جذب زبائنيا وكسب رضاىم من خبلل االىتمام بمشاكميم 
عند التنقل اتضح ذلك في مدى إقبال الزبائن عمى المترو واىتمام المؤسسة بجودة الخدمة من كل 

 .النواحي
  بأىمية تسويق خدمات النقل الموسومة( 2017): دراسة حكيم بن جدوة و نور الدين مزىود 

 : الحضري العمومي في تحقيق البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة 
 تيدف ىذه الدراسة إلى توضيح دور تسويق خدمات النقل الحضري العمومي في المساىمة في تحقيق 
البعد االجتماعي لتنمية المستدامة، إضافة إلى معرفة مستوى ونوعية الخدمات المتوفرة في النقل الحضري 

العمومي بمدينة ورقمة وكيف يمكن ليا أن تحقيق تنمية مستدامة انطبلقا من بعد االجتماعي، ولغرض 
تحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بتصميم وتوزيع استمارة أسئمة متعمقة بموضوع الدراسة و التي شممت 
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فقرة حول من النقل، تقييم مستوى خدمات النقل الحضري بورقمة، والجانب االجتماعي لخدمات  (21)
 النقل الحضري العمومي ومساىمتيا في تحقيق التنمية المستدامةـ

 من أجل جمع البيانات وتحميميا واختيار فرضيات الدراسة، تم استخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم 
 مفردة ، كم تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية 284 لعينة مكونة من (spss21)االجتماعية 

لتحقيق أىداف الدراسة ، وبعد إجراء عممية التحميل ثم التوصل إلى أن لخدمات النقل الحضري العمومي 
دور فعال في   تحقيق البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة إضافة إلى أن التغطية الزمنية والمكانية من 

طرف وسائل النقل الحضري العمومي ىي عامل أساسي وميم كونو يساىم في ربط خدمات النقل 
 . الحضري العمومي و البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة 

  بعنوان أثر توقعات الزبائن عمى أبعاد : ( 2010)دراسة الدكتور نجم العزاوي وفراس أبو قاعود
تيدف ىذه الدراسة إلى بيان أثر توقعات الزبون عمى جودة الخدمة الصحية، اعتمد  :الخدمة الصحية

الباحثان عمى المنيج الوصفي التحميمي، الذي يتضمن وصفا كامبل لمتغيرات البحث من خبلل االعتماد 
عمى الكتب والمراجع و الدراسات ومن ثم تحميل البيانات إحصائيا الختيار صحة فرضية البحث، حيث تم 

 استبانو عمى المرضى، وتوصمت الدراسة إلى انو من الضروري متابعة شكاوى الزبائن 330توزيع 
وتقديم حمول فردية ليم، مع إجراء دراسات مسحية بشكل دوري لمتعريف عمى حاجات ورغبات  (المرضى)

 .الزبائن، مع واالىتمام بعنصر الترويج
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الدراسات األجنبية  : المطمب الثاني
 سنطرق في ىذا المجال لبعض الدراسات التي تناولت موضوع توقعات الزبون وخدمة النقل البري 

 .بالمغة األجنبية
  دراسةOleg Curbatovو الموسومة بــ :L'INTÉGRATION DU CONSOMMATEUR 

 PAR LE “ KNOWLEDGE MARKETING ”: CONCEPTION، PRODUCTION ET 

CONSOMMATION D’UN PRODUIT PERSONNEL 
 .واصتهالكه وإوتاجه شخصي مىتج تصميمب": انمعرفح تضىيق "خالل مه انمضتههك تكامم: أي

تم التطرق ضمن ىذا البحث إلى دور الزبون في العممية التسويقية باالعتماد عمى المعرفة التسويقية 
 .في الوصول عمى تقديم منتجات شخصية من خبلل دمج الزبون في المؤسسة

بحثت ىذه الدراسة في تفعيل دور الزبون من أجل إنتاج الخدمة الموجية إليو، بتقديم منتجات شخصية 
بتعاون طرفي عممية التبادل، وىذا ما توصل إليو الباحث واسماه بالمعرفة الجماعية ووصفيا بالتكامل بين 
نما ىي متعددة األبعاد  المؤسسة والمستيمك، كما اعتبر الباحث أن القيمة ليست نتاج مجيود المؤسسة وا 
 ،بين المؤسسة والزبون، بحيث يتم تحويل القيمة إلى المستيمك، كما أن المستيمك يسيم في إيجاد القيمة

نما تزيد عمى ذلك بتنمية معارف الزبون  ليخمص إلى أن وظيفة التسويق ليست إرضاء احتياجات الزبون وا 
نشاء العبلقة بين المؤسسة والزبون نتيجة لمخبرة التي يمتمكيا في إنشاء القيمة   . وا 

لقد خمص الباحث من دراستو ىذه إلى نتائج عديدة، تتمحور كميا في فيم سموك الزبون، إلنتاج ما 
 .يتوافق مع توقعاتو

  (2013)دراسة، .Susan Mbuthia،et al)  التوقعات  "جودة الخدمة الفندقية"بعنوان
 ".واإلدراك لزبائن الفنادق الكينية

 تحديد التجربة الفعمية لمزبائن وتقييميم لموقف الخدمة ومدى تنفيذ الفنادق لمخدمة إلىىدفت الدراسة 
 إلىأن وقد توصل الباحثان ،Servqual نموذج جودة الخدمة باستخدامالمدركة وتأثيرىا في رضا الزبائن 

 .الممموسية والتعاطف سجبل أىمية كبرى في رضا الزبائن ومن خبلل جودة الخدمة
  دراسة(Jérôme Baray )  تيدف ىذه الدراسة التي تقيم :بعنوان تسويق النقل العام الحضري 

سوق السفر في فرنسا خاصة في مجال النقل العام في المناطق الحضرية ومعرفة المشكبلت التي تواجو 
شبكات النقل العام، اعتمد الباحث عمى دراسة نظرية فقط درس فييا الييكل العام لنظام النقل الحضري 

في فرنسا، كما ناقش أيضا مختمف األدوات التي يستخدميا رجال التسويق وسائل النقل العام لجذب 
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الزبائن وتمبية حاجياتيم ورغباتيم، وكما ناقض أيضا مستقبل النقل العام و االبتكارات التي تم تطويرىا في 
 .ىذا المجال 

توصمت الدراسة إل نتائج عديدة من بينيا ضرورة إصبلح تنظيم النقل في ليل دو فرانس ، وتكوين 
 من خبلل إيجاد حمول مبتكرة ، وبالتالي ضمان نظام تأقسام تسويق مسؤولية عن زيادة جاذبية الشبكا

 .نقل بجودة عالية
 تتعمق بتجربة مدينة لوس انجموس األمريكية في : (1999 ) سنةأعد رسل شوزلم دراسة ميدانية

تشييد وتشغيل نظام حافبلت سريعة ، حيث ثم إيقاف مشروع األنفاق كما أن نظام الحافبلت القائم فييا 
عن تمبية حاجات ومتطمبات المنتقمين ، ليذا تم استخدام  حافبلت شبيية بالقطارات ذات منظر جذاب مع 

 وزيادة %38.25تصميم مواقف وأماكن مريحة لمركاب تنتج عن ىذه التجربة تخفيض زمن الرحمة بمعدل 
 . ليذا تم تعميم ىذه التجربة في كامل أنحاء لوس أنجمس  % 33.3عدد الركاب بنسبة 

 السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة يميز ما: المطمب الثالث

 وأثر عبلقة الدراسات ىذه لبعض كان أنو لمطالبة تبين السابقة، لمدراسات السابق العرض إلى إشارة
 االستعانة تم دراسات ىناك ولكن بيا، مباشرة غير قةالع لبعضيا وأن الحالية، الدراسة بموضوع مباشر

ومعرفة تأثير متغيرات الدراسة والمتغيرات ذات ، الدراسة نموذج بناء في منيا لبلستفادة كبير بشكل بيا
 .نفس األثر

 أوجو التشابو و االختالف .1
بينت انو لموصول إلى مستوى تطمعات الزبائن ،(2011دراسة نجاح بولودان،) بالنسبة لمدراسة األولى

،يجب عمى المؤسسة الخدمية أن تضمن الجودة في الخدمات التي تعرضيا وأن تصمميا بما يرقى 
لتوقعاتيم،إذ يعتبر شرط أساسي لكسب والءىم ورضاىم و من ثم تحقيق ميزة تنافسية، اختمفت ىذه 

الدراسة عن الدراسة الحالية في كون الباحث جمع بين توقعات الزبائن وجودة الخدمة البنكية في الدراسة 
 .الحالية جمعت بين توقعات الزبائن وجودة خدمة النقل البري

أثر توقعات الزبائن عمى أبعاد الخدمة  (2010نجم العزاوي وفراس أبو قاعود )كذلك تناولت دراسة 
جراء دراسات مسحية  الصحية والتي توصمت إلى ضرورة دراسة شكاوي الزبائن وتقديم حمول فردية وا 

لمتعرف عمى حاجات ورغبات الزبائن،ال تختمف ىذه الدراسة أيضا كثيرا عن الدراسة الحالية لكونيا ىي 
 . توقعات الزبائن والخدمة الصحية:األخرى جمعت بين متغيرين أساسين ىما 
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تمبي ة  جودإلىمن اجل الوصول فمقد بينت انو  (2007بوعنان نور الدين)أما بالنسبة لدراسة 
ىذه . الزبون  يكون من وجيو نظرالخدمة تعي بان تقييم جوده المؤسسة أنحاجات وتوقعات الزبائن عمى 

الدراسة اختمفت عن الدراسة الحالية في كونيا جمعت جودة الخدمة ورضا الزبون، مما ساعدني في التأكد 
 .من وجود عبلقة بين المتغيرات

 ىي األخرى وجود عبلقة ايجابية بين  فقد بينت ( 2016سعد فرج حمادي )أما بالنسبة لدراسة
المتغيرين توقعات الزبائن وجودة الخدمة ،يمكن االختبلف بين ىذه الدراسة والدراسة الحالية في المتغير 

التابع في حين توقعات الزبائن والخدمة الفندقية الدراسة الحالية تدرس العبلقة بين توقعات الزبائن وخدمة 
 . النقل البري وىذه الدراسة تدرس العبلقة بين توقعات الزبائن و الخدمة الفندقية

، التي درست العبلقة بين رضا الزبون وخدمة النقل(  2014ديدي عبد الغاني، )أظيرت نتائج دراسة 
أن المؤسسة تسعى إلى كسب رضا الزبون من خبلل االىتمام بمشاكمو عند التنقل وكذلك االىتمام بجودة 

 .الخدمة المقدمة

التي درست العبلقة بين خدمة النقل البري   (  2020، ة ورابح عرابةدراسة خديجة قوا دري)في دراسة
وجية نظر الزبائن، قد أكدت عمى أن مفيوم الجودة من طرف الزبون يقتصر عمى ما يتوقعو أو ما 

 .يتجاوز توقعاتو، وىذا ما ساعدني في صياغة أسئمة االستبيان 

العبلقة بين قطاع النقل و التنمية االقتصادية والتي توصمت  ( 2019 وفاءسالمي)في حين درست
حيث تختمف ىذه الدراسة عن الدراسة الحالية في ، إلى أن قطاع النقل يمعب دورا ىام في تحقيق التنمية

 .كون الدراسة الحالية تدرس العبلقة بين توقع الزبون وخدمة النقل

 فدرست العبلقة بين سياسات المزيج التسويقي لخدمة النقل وسموك (2019س ليندة ،واد)أما دراسة 
األفراد ، والتي توصمت إلى أن االىتمام بجودة النقل يكسبيا ميزة تنافسية عالية وتكسب رضا الزبائن 
وذلك من خبلل صياغة خطة تسويقية فعالة ، وىذا ما أفادني في التأكد من وجود عبلقة بين متغيري 

 .الدراسة 

أن لخدمات النقل الحضري ( 2017حكيم بن جدوة و نور الدين مزىود، )كذلك أظيرت نتائج دراسة 
العمومي دور فعال في تحقيق البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة إضافة إلى أن التغطية الزمنية والمكانية 

من طرف وسائل النقل الحضري العمومي ىي عامل أساسي وميم كونو يساىم في ربط خدمات النقل 
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الحضري العمومي البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة، اعتمدت ىذه الدراسة عمى متغيرين أساسين ىما 
 .مما ساعدني في صياغة المبحث األول من الفصل التطبيقي.خدمة النقل الحضري والتنمية المستدامة

أكذث ػلً ضرورة فهن سلىك الزبىى إلًخاج ها يخىافق هغ حىقؼاحه ( Oleg Curbatov )بينما دراسة

في حيي . وها يلي  رغباحه وحاخاحه إلًشاء ػالقت وطيذة هغ الوؤسست، والخي حوثل أهويت الذراست الحاليت

ن جودة الخدمة ليا تأثير كبير عمى رضا  أ(Susan Mbuthia،et al. ،2013)بيٌج ًخائح دراست
الزبون من خبلل إنتاج ما يتوافق مع رغباتو وحاجاتو و يرقى لمستوى تطمعاتو وذلك  باستخدام نموذج 

 . جودة الخدمة

 فتوصمت إلى ضرورة إصبلح قطاع النقل وتكوين أقسام مختصة في (Jérôme Baray)أما دراسة 
التسويق لصياغة برامج وسياسات واستراتيجيات تسويقية  فعالة لحل مشاكل النقل وتقديم الخدمة بجودة 

 .عالية، وىي دراسة نظرية فقط ساعدتني في الجانب التطبيقي ليذه الدراسة

التي توصل فييا الباحث إلى أنو من الضروري استخدام حافبلت (1999رسل شوزلم)في حين دراسة
 آو التصميم الخارجي ةشبيية بالقطارات تمبي حاجات ومتطمبات الزبائن سواء من ناحية األماكن أو النظاف

 .وىذا ما ساعدني في صياغة أسئمة البعد األول لبلستبيان. لمحافمة
 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة .2

مجال توقعات  تناولت التي الدراسات المحدودة من كونيا الدراسات السابقة الدراسة عن ىذه تختمف
 متمثمة مستقمة أبعاد أربعة خبلل من اختبارىا سيتم حيث جودة خدمة النقل البري، بتحسين الزبون وربطيا

  )االحتياجات الشخصية،الوعود الظاىرة والوعود الضمنية،إدراك بدائل لمخدمة،المتطمبات االجتماعية( في
تأثيرا بالنسبة لمدراسات التي تناولت توقعات الزبائن كمتغير  األكثر نظرا العتبارىا اعتمادىا تموالتي 

 زمنية فترة في الدراسة ىذه أنجزت وقد وتطبيق الدراسة،كما مكان اختبلف مستقل في دراستيا، وكذلك
و أراء الزبائن حول موضوع توقعات الزبون و جودة خدمة  واتجاىات نظرة فييا توسعت فترة أي حديثة،
 من استفدت أنني إلى باإلضافة باعتبارىم السبب الرئيسي لتواجد مؤسسات النقل الحضري، النقل

 :في السابقة الدراسات
 صياغة مشكمة و فروض الدراسة. 
 إثراء الجانب النظري لمدراسة. 
  الحصول عمى بعض المراجع العربية و األجنبية. 
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 صياغة البعض من أسئمة االستبيان . 
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 خالصة الفصل 
ى إل وبالنظر سواء، حد عمى والخدمية منيا اإلنتاجية المؤسسات كل في ميمة مكانة التسويقيحتل 

 تسيير في التسويقية واألساليب المفاىيم تطبيق النقل مؤسسة عمى وجب المنافسين وكثرة السوق انفتاح
 وجودة قيمة ذات أن تقديميا لخدمات ،كما السوق و تعزيزىافي مكانتيا عمى الحفاظ اجل من مؤسستيا

 . في رضا الزبون و كسب والئيا و بالتالي زيادة في نسبة أرباحيا و نموىازيادة إلى تؤدي عالية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

اثر توقعات الزبون عمى تحسين جودة 
 قطاع النقل البري

عينة من المستيمكين _دراسة حالة _
_الجزائريين  
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تمييد 
بعاد جودة خدمة أبعد إن تطرقنا في الفصمين السابقين لئلطار النظري ألساسيات توقعات الزبون و

النقل البري، سنحاول في ىذا الفصل التطبيقي إسقاط ما سبق تناولو نظريا عمى المستيمكين المستخدمين 
أصبح اليوم من التحديات المعاصرة التي تواجو المدن، وذلك نظرا لممشاكل التي لمنقل الحضري، الذي 

كذلك تدني جودة الخدمات مماال يتماشى مع التوسع ، ومن نقص في الوسائل واليياكل عاني منياي
 فأغمب الدراسات وىذا خاصة الدول النامية والسائرة في طريق النمو ومنيا الجزائر؛العمراني الذي تشيده، 

المتعمقة بالنقل الحضري تيدف إلى تحسين ظروف تنقل األشخاص داخل المحيط الحضري وتطوير 
  :تقسيم ىذا الفصل إلى ثبلث مباحث كالتالي، بما يتماشى في ذلك سيتم اليياكل والشبكات الخاصة بو

 الجزائر في الحضري النقل نظام: المبحث األول. 
 و إجراءاتيا الميدانية الدراسة منيجية: المبحث الثاني . 
 تحميل النتائج و اختبار الفرضيات: المبحث الثالث. 
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نظام النقل الحضري في الجزائر : المبحث األول
نظام النقل الحضري ىو عبارة عن دائرة مفرغة تنتمي إلييا عناصر مختمفة من وسائل النقل، 

الطرقات، السمطات العمومية والمؤسسات والخدمات التي تقوم بتوفيرىا، بين كل ىذه العناصر نجد عبلقة 
تأثر وتأثير حيث كل عنصر سبب لعنصر آخر ونتيجة لعنصر آخر، ىذا النظام يمكنو من تقديم خدمة 

. النقل في المجال الحضري بالكمية والنوعية المطموبة

وقبل التطرق لعناصر نظام النقل، يتم التطرق لمجموعة القوانين والتشريعات العامة لمنقل الجماعي في 
. الجزائر

المحاور الكبرى لسياسات النقل الحضري في الجزائر : المطمب األول
 .سنطرق في ىذا المطمب إلى مختمف تطورات سياسة النقل في الجزائر

  تنظيم النقل الحضري قديما:أوال 
مر نشاط النقل الجماعي في الجزائر بعدة مراحل منذ االستقبلل إلى يومنا ىذا ىذه المراحل تتجسد في 
قوانين وقرارات ومراسيم تنظيمية تتركز في مجمميا حول شروط وكيفيات ممارسة ىذه الخدمة العمومية من 

إذا ما أردنا تعريف سياسة النقل في . جية وتنظيم وسائل النقل وتصنيفيا ومراقبتيا من جية أخرى
 التي تسمح لمدولة بالتأثير عمى توجيو التنظيمية. واإلجراءات مجموعة القوانين إنيا يمكن القول الجزائر،

 .المحددةسوق النقل وذلك لتحقيق األىداف 

إن السمطة الجزائرية عانت من مشاكل بعد االستقبلل تتمثل في مشاكل ىيكمية ومالية واجتماعية، 
وسياسية أدت إلى عدم نجاعة إجراءات ىيكمة القطاع وتنظيمو، خاصة بعد إنشاء الديوان الوطني لمنقل 

 والذي كان ييدف إلى توحيد سياسة النقل لكن كانت ىناك عدة مشاكل أىميا النقص 1963في سنة 
الكبير في اإلطارات و كذا الخبرة البلزمة لتنشيط ىذه الميمة الموكمة إليو، وكذلك العجز المالي و نقص 

الوسائل و المنشآت وىذا راجع لحداثة الدولة وىو ما استدعى إعادة النظر في سياسة النقل وتنظيمو 
. حسب التوجيات الجديدة

 والمتضمن تنظيم النقل البري في الجزائر، 1967 أوت 22 المؤرخ في 130/67فمع صدور األمر
، حيث يعد أول تنظيم بعد االستقبلل وبمثابة الركيزة األساسية التي يعتمد عمييا النقل عبر الطرقالذي و

االمر )  وقد جاء بعد فشل الديوان الوطني لمنقل بتنفيذ الميام الموكمة إليو،ألغى جميع القوانين الفرنسية

تحتكر الدولة : "عمى احتكار الدولة ليذا القطاعمنو  05 أكدت المادة كما،(939، صفحة 1967، 130/67
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جميع أنواع النقل الجماعي التي تكتسي منفعة عامة أو تنجر عنيا التزامات تفرضيا ظروف المرفق 
، وخبلل كل ىذه الفترة كان التوجو أساسا نحو تكوين مؤسسات وطنية لمنقل العمومي لتكون " العمومي

المحور األساسي الذي يمكن عمى أساسو التحكم في توجيو وتوزيع وتنظيم سوق النقل لممسافرين مرکزيا، 
، 1980-1984 مع بداية المخطط الخماسي األول 1981ولم يظير توجو االستقبللية إال في نياية سنة 

بالعمل عمى تنمية نشاط (والية، بمدية)، والذي يسمح لمجماعات المحمية (375-81)أين صدر قرار رقم 
 .(121,122، الصفحات 1996بمخيري، ) النقل عمى مستواىا 

 تنظيم النقل الحضري ضمن االنفتاح- ثانيا
 ،سياسة النقل إلى مرحمة جديدة تتمثل في المركزية التسيير واالستقبللية  انتقمت1982منذ سنة 

النقل، باستثناء نمط النقل بالسكة الحديدية، أي التمييد لدخول مؤسسات ذات طابع خاص في قطاع 
 الذي يتضمن توجيو النقل 1988 ماي 10المؤرخ في 17/88القانون    ىذه السياسة بصدورونفذت

يجب أن يرمي نظام النقل : "05حيث تنص المادة ، تسيير نظام النقل الحضري في الجزائر وأىم مشاكموو
إلى التمبية الحقيقية لحاجات المواطنين إلى النقل ضمن شروط أكثر فائدة لممجموعة الوطنية والمستعممين 

 ."من حيث التكمفة والوفرة والتسعيرة وجودة الخدمات واآلجال واألمن

 من نفس القانون بأن تعود ميمة وضع ىذا النظام إلى الدولة والجماعات المحمية 06ونصت المادة 
حيث تقوم بتنظيم الشروط العامة لممارسة أنشطة النقل خاصة منيا تمك التي تتعمق بالتأىيل واالستغبلل 

واألمن والنظافة والتعريفة كما تقوم بترقية مجاالت البحث والدراسات واإلحصائيات واإلعبلم المتعمقة 
بنظام النقل، كما رخص بإمكانية إنشاء مؤسسات خاصة لمنقل العمومي عبر الطرق لممسافرين والبضائع، 
ىذه المؤسسات تمارس أنشطتيا عن طريق التنظيم وتوضح واجباتيا في مجال االستغبلل واألمن والنظافة 

 .(784، صفحة 1988، 17/88قانون رقم ) وشروط العمل و الراحة والتعريفات

فالنقل العمومي الجماعي في إطار ىذا التوجو الجديد قد دخل مرحمة المنافسة ألن سياسة الدولة 
انتقمت من احتكارىا لوسائل النقل المسافرين إلى مرحمة التحرر وفتح األبواب أمام القطاع الخاص بشكل 
قوي، ىذا ما أدى مع مرور الزمن إلى ظيور عدة مشاكل أىميا الزيادة المفرطة وغير منظمة لممتعاممين 

 ما نجم عنو فوضى أثرت سمبا عمى نوعية الخدمة المقدمة وعمى ،الخواص خاصة في المحيط الحضري
 .زيادة استخدام السيارة الخاصة مما أثر سمبا عمى المحيط الحضري في حد ذاتو

 المؤرخ 01 /13 فعممت الدولة عمى صياغة قانون جديد17/88مما استدعى إعادة النظر في القانون 
نما غيرت في الدور 2001 أوت 7في  ، ىذا القانون تضمن مجموعة مواد غير معارضة لمقانون السابق وا 
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 أي أنيا أعطت لنفسيا مرة أخرى حق التدخل في تنظيم نشاط النقل فنصت عمى ضرورة ،الجوىري لمدولة
تتم خدمات النقل الجماعي أن : نص من القانون نفسو 28تطوير وتنظيم النقل الحضري، فوفقا لممادة 

الحضري في محيط النقل الحضري بواسطة مركبات مييأة تسير عبر الطرقات أو وسائل متنقمة في 
، "مسارات خاصة بيا، تيدف عمى وجو الخصوص إلى الحد من المجوء إلى النقل بواسطة مركبة خاصة

 أما ،كما تنظم خدمات النقل الجماعي الحضري في شبكات مندمجة عمى الصعيدين الييكمي والتعريفي
، الصفحات 2001، 13/01قانون رقم ) .خطوط النقل الحضري فيتم تنظيميا في إطار مخطط نقل حضري

8-9). 

كذلك أصدرت الدولة عدة قوانين منظمة لحركة المرور عبر الطرق وىذا بتحديد القواعد المتعمقة 
بتنظيم سيارات األجرة لتوفير السبلمة واألمن، كما قامت الدولة بإعادة ىيكمة المؤسسة العمومية لمنقل 

الحضري في المجمعات الحضرية المتوسطة والكبيرة لمببلد، وتجييزىا بحافبلت حديثة، حيث من المنتظر 
لضمان توفير خدمة عمومية ذات جودة،  ( والية48)أن يعمم ىذا المخطط عمى كامل واليات الوطن 

وبعث المنافسة بين القطاع الخاص والعام، وتشجيع المشغمين الخواص عمى االندماج في شكل شركات 
 .(45، صفحة 2011بمخضر، )  (SPA) ذات أسيم

لكن مع كل ىذه الجيود المبذولة من طرف الدولة لتنظيم النقل خاصة منو النقل الحضري، فإن 
المشاكل المطروحة فيو لم تعالج وتتأزم مع مرور الزمن خاصة من الناحية التنظيمية لمناقمين الخواص 

 من 68ومركزية القرارات المتخذة، ليذا قررت الدولة إنشاء سمطة تنظيمية لمنقل الحضري وفقا لممادة 
،ىذه المادة معدلة 2010 ديسمبر 29 مؤرخ في 13-10 وىذا وفقا لقانون 2011قانون المالية لسنة 

 والمتعمق بتوجيو النقل البري 2001 أوت 17 المؤرخ في 13-01 من القانون رقم 30ألحكام المادة 
يوكل تنظيم وتطوير النقل الحضري داخل المحيطات  " :نصت عمى ما يميالتي وتنظيمو وتحرر و

الحضرية إلى مؤسسات تنشأ ليذا الغرض تدعى سمطات منظمة لمنقل الحضري، وتتمتع بالشخصية 
المعنوية واالستقبلل المالي، يحدد تنظيم السمطة المنظمة لمنقل الحضري وسيرىا ومياميا عن طريق 

 (18، صفحة 2010، 13/10قانون ) .التنظيم 

إن الدولة بيذا التعديل رجعت إلى الطريق الصحيح فيما يخص التفكير إلعادة تنظيم، توجيو وتحين 
. سوق النقل في الجزائر
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 نظم النقل الجماعي في الجزائر وأىم آفاقو المستقبمية: المطمب الثاني
يعتبر نشاط النقل الجماعي داخل الوسط الحضري أحد الخدمات العمومية الحيوية التي ال يمكن 

نظرا لحاجة مختمف طبقات المجتمع ليا فيو مكمل لمعديد من النشاطات األخرى ، االستغناء عنيا
المختمف الميادين، ويقصد بو توفير مركبات مييأة ومصممة الستقبال األشخاص والتكفل بنقميم من مكان 

إلى آخر معموم بمقابل يتمثل في شراء تذكرة أو بطاقة اشتراك وذلك عبر مسالك معينة وفي أوقات 
محددة، إذن فإن تطور المجتمع يتوقف عمى مدى كفاءة وفعالية نظام النقل الجماعي وذلك عند قيامو 

. بالميام المنوطة لو ودرجة تحقيقو لؤلىداف والغايات االقتصادية، االجتماعية والثقافية المنشودة
 أىم وسائط النقل المعتمدة في النقل الحضري في الجزائر- أوال

 :المعتمد عمييا في الجزائر نذكرأىم وسائط النقل الجماعي  من
وىي مركبة مصممة لنقل األشخاص داخل المناطق الحضرية، تسير بسرعة  :الحافالت الحضرية

 داخمية بتجييزاتعبر مسالك تتخمميا مواقف متقاربة، مزودة  (سا/ كمم50) ال تزيد عن منخفضة نسبيا
خاصة تتيح لمركاب التحرك داخميا بحرية وسيولة، وال تحتوي إال عمى عدد قميل من المقاعد، لتسع عددا 

بوطالبي، صفحة )أكبر من الركاب الواقفين، وليا أبواب عديدة لتسييل عممية الركوب والنزول في فترة وجيزة 

. ، كما أنيا مموثة لمبيئة ألنيا تسير بزيت الديزل أو البنزين(5

وفي الجزائر فإن الحافبلت الحضرية ىي الوسيمة األكثر استعماال من قبل شريحة واسعة من المجتمع 
عمى مستوى واليات الوطن، فيي تربط بين مختمف أحياء المدينة ويجب أن تخضع لتنظيمات معينة من 

ففي أم البواقي تتكون حظيرة النقل الجماعي . التوقيت، الخطوط، المواقف وفق خدمة النقل العمومي
 حافمة بطاقة تتسع ألزيد 360 عمال مديرية النقل من أكثر من أحدبواسطة الحافبلت الحضرية حسب 

 مكان، تتوزع حسب طبيعة الممكية عمى مؤسستين، المؤسسة العمومية لمنقل الحضري لوالية 27000من 
 . الخواصوالمتعاممينأم البواقي 
 سيارات من نوع يه الرسمية الحضرية األجرة  سيارة:رسمية والغير الرسمية الحضرية األجرة سيارة
افيا أطر السيما المدن أحياء بين الركاب تنقل بالبمدان العربية، االستعمال كثيرة يهو الجماعية األجرة
 .(8بوطالبي، صفحة ).األخرى الجماعي النقل وسائل تصل ال حيث

 القطار الحضري ىو أحد وسائل النقل الجماعي المتطورة، وىو :( Tramway)القطار الحضري 
عبارة عن عربات مقطورة تسير فوق سطح األرض حيث يعمل بالطاقة الكيربائية وتقع محطاتو فوق 

، 2011بمخضر، )  كمم10 كمم وتقل عن 2سطح األرض، يتم استخدامو إذا كانت مسافات التنقل تزيد عن 
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، ىذه الوسيمة تعتبر مكممة لمميترو وسرعتو متوسطة تفوق سرعة الحافمة الحضرية وتقل عن (17صفحة 
سرعة الميترو، ويعتبر من بين أفضل الحمول لمتغمب عمى المشاكل والتحديات التي تواجو النقل داخل 
الوسط الحضري، ليذا قامت الدولة الجزائرية باالستثمار في برامج تطوير النقل الجماعي في الوسط 

 2010الحضري لممدن المتوسطة والكبيرة، فمقد تم االنتياء من خط ترامواي الجزائر العاصمة في مارس 
 محطة عمى طول 38و اآلن ىو قيد االستغبلل والذي يربط بين شارع المعدومين وبرج الكيفان ويضم 

 .2011 كمم، وأيضا ترامواي قسنطينة  ووىران المذان تم استبلميما في أواخر 23
، يعد أىم وسيمة 1863 ظير أول مرة واستعمل لمنقل الجماعي بمندن عام (:Metro)قطار األنفاق 

لمنقل الجماعي داخل الحواضر الكبرى ويمتاز بدرجة عالية من السبلمة واألمان وينقل عددا أكبر من 
الركاب ويسير بسرعة أكبر من الوسائل األخرى الحضرية وال يشغل حيزا كبيرا ألنو يسير عبر األنفاق 

 كمم، ولكنو يبقى وسيمة باىظة االنجاز ليذا ىو ليس في متناول كل 10عمى مسافات التنقل تزيد عن 
 .(7بوطالبي، صفحة ) .البمدان
  األطراف الفاعمة في نظام النقل الحضري-ثانيا

 واقتصادي، أنشئ عدد النقل وأىمية توفير الخدمة واستمراريتيا بشكل جيد اتنظرا لتعدد أوجو نشاط
من المؤسسات الحكومية تيتم بالنقل وأوكمت إلييا مسؤوليات معينة لتحديد أىدافيا وتصريف أمورىا، ومن 

، والمحددة المبلحظ أن مسؤوليات نظام النقل موزعة بين عدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص
 .(41، صفحة 1999وليام، ) :في التالي

وىي تمثل الدولة عمى المستوى الوطني وىي تمثل السمطة التشريعية لمنقل وتحدد :وزارة النقل 
أين ، وتعتبر أىم ممثل في نظام النقل، من ىذا القطاعاالختيارات السياسية الكبرى واألىداف المرجوة ف

يضمن وزير النقل حسن سير اليياكل المركزية : "13تنص المادة يشرف عمى كل ذلك وزير النقل، حيث 
، وكذلك يتولى وزير النقل إطار تدخل المتعاممين "وغير المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتو

، 165-89المرسوم التنفيذي رقم ) .في النقل وخطط تطوير النقل وأنظمة النقل الجماعي في الوسط الحضري
 .(1039-1037، الصفحات 1989

تقوم الوزارة بإعداد خطط لتنفيذ أىدافيا المحددة، وتقترح القوانين البلزمة وتعرضيا عمى السمطات 
قرار رفع أسعار  التشريعية والتنفيذية التي ليا صبلحيات إقرار القوانين في الببلد، كما تقوم بمراجعة وا 

تعريفة نقل المسافرين أو تخفيضيا وعادة ما تتبع قاعدة عامة في ذلك، وغالبا ما تكون لصالح المصمحة 
العامة خاصة بالنسبة لمنقل الحضري، كما أن سياستيا تيدف إلى تأمين أفضل خدمات النقل والمرافق 
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، 1999وليام، ) .الضرورية ونقل المسافرين بأقل األسعار والعمل عمى استقرار معدالت أجور النقل
 .(42-40الصفحات 

 اتمديريلإلدارة المركزية في وزارة النقل فيناك تفويض ل يخص النقل الحضري فيما: السمطات المحمية
تباع سياسات ال مركزية، حيث النقل البري والحضري،   مديريات تتكفلبغية إضفاء مرونة في القرارات وا 

 .(8، صفحة 2010، 98-10:المرسوم التنفيذي رقم ) : بالنقل

 عمى تطبيقيا المبادرة بعناصر السياسة العامة لمنقل البري والحضري واقتراحيا والسير. 
 ترقية تطوير وعصرنو النقل البري والحضري. 
 ترقية تطوير أنظمة النقل الجماعي بالوسط الحضري والنقل المتعدد األنماط. 
  عدادتحضير  .  وتنفيذ متابعة مخطط النقلوا 
 لعمل عمى تطبيق القوانين الخاصة وسياسات العامة في مجال نقل المسافرينا. 
 تسميم الرخص والسندات المقررة بموجب التنظيم المعمول بو . 
 القيام بتدابير وبرامج والئية في مجال حركة المرور واألمن عمى الطرقات. 
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جراءاتياالميدانية الدراسة منيجية : الثانيالمبحث   وا 
 وىو أثرمن منطمق طبيعة الدراسة، واألىداف التي تسعى إلى تحقيقيا لمعالجة موضوع البحث 

عمى التساؤالت التي سعت لئلجابة عنيا، يشمل وبناًءا توقعات الزبائن عمى تحسين جودة خدمة النقل، 
ىذا العنصر إجراءات منيجية الدراسة، التي تشمل مصادر جمع المعمومات، مجتمع الدراسة، أسموب 

. البيانات، الخوأداة جمع 

 إجراءات البحث الميداني: المطمب األول
نستعرض من خبلل ىذا المطمب إجراءات البحث الميداني من مجتمع وعينة البحث، أداة الدراسة 

. وغيرىا من اإلجراءات
 مجتمع وعينة البحث .1

إّن اختيار العينة المناسبة لمبحث من العناصر األساسية والميمة في بداية العمل الميداني، وبناًءا عمى 
الدراسة عمى كل من  وقد اشتمل مجتمع المستيمكين،أىداف الدراسة تم تحديد عينة أخذت عشوائًيا من 

 . مستيمك50وقد تم اختيار عينة عشوائية بمغ عددىا . يستيمك خدمة النقل الحضري الجماعي
  جمع البيانات األولية وتم االستناد في ذلك عمى طبيعة الموضوعأداةتم اختيار  :أداة البحث -

 .لما تقتضيو الحاجة لئلجابة عن اإلشكالية المطروحة في ىذا البحث، وخصوصيتوو
تتمثل األداة المستعممة في ذلك في االستبيان،وىو قائمة من األسئمة المتنوعة والمتعددة التي توضع 

 .بيدف استقصاء آراء وتوجيات المستيمكين حول الظاىرة محل الدراسة

 سؤاال حول المتغيرين محل الدراسة توقعات الزبون كمتغير مستقل وخدمة 32ويتكون االستبيان من 
 .النقل البري كمتغير تابع

قبل تصميم االستبانة يجب تحديد المتغيرات الفرعية : بناء نموذج الدراسة وتصميم االستبانة -
لممتغير المستقل والمتغير التابع، وذلك من أجل تحديد أسئمة االستبيان المبلئمة لئلجابة عمى المتغيرات 

 .بكفاءة
 بناء نموذج الدراسة .2

 أساسين، حيث يتم الربط بينيما لفرض بيان مدى وجود متغيرينيعتمد التصور العام لمنموذج عمى 
أبعاد توقعات الزبائن كمتغير مستقل؛ حيث يتضمن ، فالمتغير المستقل يتضمن  ىذينىماعبلقة بين

، ةالمتطمبات االجتماعيإدراك لبدائل الخدمة و ووعود الخدمة الظاىرة والضمنية واالحتياجات الشخصية
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، حيث يتجمى نموذج الدراسة كما ىو األبعاد في التأثير عمى جودة خدمة النقل البريىذه ودور كل من 
 :موضح في الشكل التالي

نموذج الدراسة : (01-03)شكل رقم
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  من إعداد الطالبة:المصدر

  التعريف اإلجرائي لممتغيرات 
الزبون قبل  من موضوعة معايير: أنيا يرى حيث لمتوقعات معنىSamiliقدم   قد:الزبونتوقعات  -

 .الخدمة جودة تقدير أجل هي
ىي عممية نقل األفراد والبضائع من مكان إلى أخر، أين يعتمد عمى في ذلك عمى :البريالنقل  -

ويعرف أيضا بأنو عبارة عن نقل  .مركبات ذات عجبلت وخصوص السيارات والشاحنات والقطارات
. البضائع برا عن طريق السيارات الشاحنات والسكك واألنابيب

 البيانات تضمن األول القسم؛ عمى قسمين واشتممت النيائية صورتيا في استبانة إعدادووفقا لذلك تم 
 الجنس،العمر، الحالة، استخدامات وسيمة النقل، أىم مجاالت استخدام الحافمة، وىي العينة ألفراد األولية

 :التالي النحو عمى موزعة تخص متغيرات الدراسة فقرة) 27 (عدد عمى فقد احتوى الثاني ما القسمأ
 
 
 

 المتغير المستقل
(توقعات الزبون)   

:x1 االحتياجات الشخصية 

:x2وعود الخدمة الظاىرة والضمنية  

 x3:إدراك بدائل الخدمة 

4: xالمتطمبات االجتماعية  

 

 

 

 yالمتغير التابع
خدمة النقل البري 
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 الدراسة أبعاد توزيع فقرات االستبانة وفق (:01-03)رقمالجدول 
 عدد الفقرات المجال الرقم
 08 االحتياجات الشخصية  1
 05 وعود الخدمة الظاىرة و الضمنية 2
 07 إدراك لبدائل الخدمة 3
 06 المتطمبات االجتماعية 4
 01 الرضا العام عمى جودة النقل 5

 27  المجموع
 من إعداد الطالبة: المصدر    

 وأدوات التحميل المعتمدةاالختبارات المرتبطة بالبيانات : المطمب الثاني
. في ىذا المطمب سنحاول إبراز أىم االختبارات المرتبطة بالبيانات وأداة الدراسة

 اختبار صدق وثبات وأداة الدراسة .1
 اختبار الصدق .1.1

 تم عرض االستبيان عمى التدقيق في صحة العبارات ومدى تماشييا مع متغيرات الدراسة، أجل نم
عدة محكمين من أساتذة من جامعة أم البواقي متخصصين في مجال التسويق، لدراسة مدى دقة صياغة 

، نذكر منيم، األستاذ فارس طموش، عمار والي، عبارات االستبانة ودرجة مبلءمتيا ألىداف الدراسة
 . حساني عبد الكريم، شيروف فضيمة، نايمي إليام

جراء  في بعض عبارات االستبيانحيث تمت إعادة النظر  . تعديبلت مقترحة من المحكمين وا 

 الثبات .2.1
يقصد بالثبات أن يعطي االختبار الذي يقوم بو الباحث النتائج ذاتيا في حال تمت إعادتو عمى نفس 

 .المجموعة وفي نفس الظروف في وقت الحق

 ىي  لوإحصائيا المقبولة تعتبر القيمةحيث يتم اختبار الثبات بواسطة معامل ألفا كرونباخ، حيث 
 :  التالي قيم ألفا كرونباخ المتحصل عميوالجدولحيث يوضح .0%6
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 قيم الثبات ألبعاد الدراسة : ( 02-03)الجدول رقم
ReliabilityStatistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

،830 27 

 spss23من إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج : المصدر

مما يشير إلى  ( %70)أكبر من  من خبلل الجدول أعبله نبلحظ أن معامل ألفا لفقرات االستبيان
وجود عبلقة اتساق وترابط جيد بين عبارات االستبانة، فيذه النسبة تزيد عن النسبة المقبولة إحصائية 

 .أو تفوق، وبالتالي تأكيد ثبات أداة الدراسة% ( 60)والبالغة 

  اختبار التوزيع الطبيعي .2
Kolmogorov-Smirnovاستخدمت الدراسة اختبار

a
الختبار إذا ما كانت Shapiro-Wilk و

 (.02)البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، وأظيرت نتائج االختبار كما ىو مبين في الجدول رقم 
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي:( 03-03)الجدول رقم

 

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

Kolmogorov-Smirnovسميرنوف-كولموغوروفأظيرت نتائج اختبار 
a( يساوي أو اكبر حجم العينة

 أكبرsig إذا كان ىيطبيعي إن البيانات تتبع توزيعا طبيعيا وقاعدة القرار التي تبين أن التوزيع (50 من 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 االحخياخاث 

 الشخصيت

 وػىد

 الظاهرة الخذهت

 والضوٌيت

 إدراك

 لبذائل

 الخذهت

 الوخطلباث

 االخخواػيت

 الرضا

 ػلً الؼام

الٌقل خىدة  

N 50 50 50 50 50 

Normal 

Parameter

s
a،b

 

Mean 2،9800 3،1640 1،9229 2،1333 2،8493 

Std. Deviation ،86763 ،90413 ،65764 ،65897 ،90145 

Most 

ExtremeDi

fferences 

Absolute ،071 ،105 ،114 ،100 ،073 

Positive ،058 ،081 ،114 ،100 ،073 

Negative -،071 -،105 -،080 -،071 -،065 

Test Statistic ،071 ،105 ،114 ،100 ،073 

Asymp. Sig. (2-tailed) ،200
c،d

 ،200
c،d

 ،117
c
 ،200

c،d
 ،200

c،d
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculatedfrom data. 

c. LillieforsSignificance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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إذا نقبل الفرضية الصفرية القائمة أن البيانات تتوزع sig ( 0.000.) في ىذه الحالة (0.05) أي 5%من 
 .توزيعا طبيعيا ونرفض الفرضية األحادية

 أصهىب تحهيم انثياواخ واألدواخ اإلحصائيح .3
  تحميل البياناتأسموب .1.3

. لقد استخدم لتحميل االستمارات أسموب التحميل اإلحصائي، حيث استخدم أسموب تحميل المتوسطات
عديدة منيا البحث العممي وقد   من أكثر البرامج اإلحصائية استخداما في مجاالتSPSSألويعد برنامج 
 وقد تم تطويره MSDOS ال في إعداد ىذا النظام الذي كان يعمل تحت نظام SPSSألبدأت شركة 

 متبلفيا في ذلك كل الصعوبات التي تواجو 1993 في بداية سنة WINDOWSإلليعمل تحت برنامج 
 مما وفر مجاال واسعا لمتحميبلت 1999/11/27 فيSPSS10العاممين عمى ىذا النظام وقد تم إصدار 

 .(8، صفحة 2003زغمول، )اإلحصائية
 األدوات اإلحصائية المستعممة .2.3

دخاليا لمحاسوب بتشغيل برنامج وترميزبعد تفريغ االستبيانات  الحزمة  (23SPSS) البيانات وا 
: اإلحصائية لمعموم االجتماعية تم االستعانة ببعض األدوات اإلحصائية وأىميا

 استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك بتقديم 
 .وصف شامل لمعينة من حيث الخصائص، درجة الموافقة

  توقعات الزبائن وخدمة النقل البريأسموب األىمية الترتيبية لممؤشرات التقييمية لمؤشرات . 
  من اختبار اوما يصاحبوأساليب تحميل االنحدار واالرتباط المتعدد (F(test وذلك لمتحقق من 

 .توقعات الزبائن وخدمة النقل البري بين ارتباطيووجود عبلقة 
 1.82.6]، موافق بشدة]1.8-1]القيم المحصورة في المجال : المقياس المعتمد في الدراسة ىو 

 .غير موافق بشدة]5- 4.2]، غير موافق]4.2 - 3.4]، محايد]3.4 - 2.6]، موافق]
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 دراسة خصائص العينة: المطمب الثالث
 مجموعة من المتغيرات االستبانة فقد تضمنت الديموغرافية،اشتممت عينة الدراسة عمى الخصائص 

. الحالة، استخدامات وسيمة النقل، مجاالت استخدام وسيمة النقلالجنس، العمر، : ىي
 الجنسوصف عينة الدراسة حسب  .1

 خصائص انعيىح حضة انجىشوصف : (04-03)الجدول رقم 

 انجىش

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 34،0 34،0 26،2 17 ركر 

 100،0 66،0 50،8 33 أًثً

Total 50 76،9 100،0  

Missing System 15 23،1   

Total 65 100،0   

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

 بنسبة والباقي ذكور 66%أن أغمبية مفردات العينة إناث بنسبة  (04)من خبلل معطيات الجدول رقم 
.  وىذا راجع لمصدفة%34
  السن  وصف عينة الدراسة حسب .2

 خصائص انعيىح حضة انضهوصف : (05-03)الجدول رقم 
 انضه

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16،0 16،0 12،3 8 سٌت 25 اقلوي 

 60،0 44،0 33،8 22 سٌت40 إل26ً هي

 96،0 36،0 27،7 18 سٌت 60 إلً 41 هي

 100،0 4،0 3،1 2 سٌت 60 أكبرهي

Total 50 76،9 100،0  

Missing System 15 23،1   

Total 65 100،0   

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

 عن الدراسة يقل عمرىم عينة  منينمبحوث 8بأن المبحوثين عمر وفق الدراسة عينة توزيع أن يتضح
 إلى 26 يتراوح عمرىم من ممن المبحوثين عدد ىو مبحوثا 22أن حين في ،16 %نسبتو ما أي عام25
 مبحوثا أي 18 سنة 60 إلى 41 وبمغ عدد المبحوثين المتراوح أعمارىم من ،% 44نسبتو ما أي عام 40

 في الفارق  ويعزى ىذا .%4 أي بنسبة 2 سنة 60،في حين بمغ عدد المبحوثين األكثر من %36بنسبة 
 .الشبابية األعمار فئة سكانيا عمى يغمب التياألماكن من  أم البواقي أن إلى األعمار فئات بين العدد
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  الحالةوصف عينة الدراسة حسب .3

 خصائص انعيىح حضة انحانحوصف : (06-03)الجدول رقم 

 انحانح

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 62،0 62،0 47،7 31 هىظف 

 82،0 20،0 15،4 10 طالب

 96،0 14،0 10،8 7 حرة اػوال

 100،0 4،0 3،1 2 هخقاػذ

Total 50 76،9 100،0  

Missing System 15 23،1   

Total 65 100،0   

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

 مبحوث من عينة الدراسة ىم موظفون أي 31 حالة المبحوثين بأن وفق الدراسة عينة توزيع أن يتضح
، وبمغ عدد المبحوثين الذي %20 مبحوثين أي بنسبة 10، في حين بمغ عدد الطمبة %62ما نسبتو 

. %4 مبحوث أي بنسبة 2 في حين بمغ عدد المتقاعدين ،%14 مبحوثين ما نسبتو 7يعممون أعمال حرة 
يتضح من الجدول أن االختبلف راجع إلى السن والمؤىل العممي .  حين نرى انعدام لمبطالينيف

 .لممبحوثين
  وسيمة النقلتحسب استخداماوصف عينة الدراسة  .4

  وسيمة النقلتاستخداماخصائص انعيىح حضة وصف : (07-03)الجدول رقم 

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

 مبحوثا ما 11يتضح من الجدول السابق أن عدد المبحوثين الذين يستخدمون النقل لمرة في اليوم ىم 
 مبحوثا 19، في حين بمغ عدد المبحوثين الذين يستخدمون النقل من أكثر من مرة اليوم %22نسبتو 

 االصتخذاماخ
 Frequeny Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 22،0 22،0 16،9 11 اليىم في هرة 

 60،0 38،0 29،2 19 اليىم في هرةأكثر هي 

 في هراث 5 إلً 3 هي

 األسبىع

8 12،3 16،0 76،0 

 في هرة األقل ػلً

 األسبىع

11 16،9 22،0 98،0 

5،00 1 1،5 2،0 100،0 

Total 50 76،9 100،0  

Missing System 15 23،1   

Total 65 100،0   
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 مبحوثين أي 8 مرات في األسبوع فقد بمغ عددىم 5 إلى 3 من نأما المبحوثين الذين يستخدمو38%
 مبحوثا 11 حين بمغ عدد المبحوثين الذين يستخدمون النقل عمى األقل مرة في األسبوع ي، ف%16بنسبة

 . سن المبحوثين وطبيعة عمميم ونشاطاتيم اليوميةفي الفارق  ىذاىويعز. %22ما نسبتو 
  مجاالت استخدام الحافمةوصف عينة الدراسة حسب .5

 مجاالت استخدام الحافمةخصائص انعيىح حضة وصف : (08-03)الجدول رقم 

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

 مبحوث يستخدمون النقل لمعمل والدراسة 31 بأن استخدامات وسيمة النقليتضح أن توزيع العينة وفق 
 من المبحوثين 2، في حين 14% منيم يستخدمون النقل لغرض التبضع ما نسبتو7،و62%أي ما نسبتو 

 منيم من يستخدمونو ألغراض طبية إدارية 6،و4%يستخدمون النقل لمقيام بنشاطات ترفييية أي بنسبة 
وىذا راجع أيضا إلى اختبلف . %8 منيم يستخدمون النقل ألغراض أخرى أي بنسبة 4،و12%بنسبة 

 .نشاطات وأعمار المبحوثين
 وصف إجابات عينة الدراسة لفقرة األداة .6
 
 
 
 
 
 

 

 انمجاالخ
 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 62،0 62،0 47،7 31 والذراست للؼول 

 76،0 14،0 10،8 7 للخبضغ

 80،0 4،0 3،1 2 حرفيهيت بٌشاطاث للقيام

 إداريت بئخراءاث للقيام

 وطبيت

6 9،2 12،0 92،0 

 100،0 8،0 6،2 4 أخري

Total 50 76،9 100،0  

Missing System 15 23،1   

Total 65 100،0   
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 اإلجابة عن فقرات األداة: (09-03)الجدول رقم 

 

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

من المبحوثين محايدون اتجاه توفير القائمون لكافة 3.1600أن متوسط   ( 09 )يتضح من الجدول 
، كما أنيم محايدون أيضا اتجاه تحقيق الحافبلت (q1)المعمومات الخاصة بمواعيد االنطبلق والوصول 

 2.600، 1.9600ومتوسط  ،3.3400بمتوسط (q2)لموصول إلى المكان المقصود في الوقت المناسب 
ظيار  (q3)يوافقون عمى تميز الحافبلت بتشبع في عدد المسافرين في أغمب األحيان  المبحوثينمن وا 

في حين أن .عمى التوالي  (q4)عمال المحطات اىتماما وتعاونا في حالة وجود مشكمة تخص الحافمة
ال يوافقون عمى أن موظفو الحافبلت يرتدون لباس محترم و يتعاممون   المبحوثين من3.5200متوسط 

 منيم محايد اتجاه توفر الحافبلت عمى شروط النظافة 3.4000،في حين متوسط (q5)وديا مع الزبائن 

Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
 انمذي

q1 50 1،00 5،00 3،1600 1،50319 محايذ 

q2 50 1،00 5،00 3،3400 1،37929 محايذ 

q3 50 1،00 5،00 1،9600 1،22824 مىافق 

q4 50 1،00 5،00 2،6000 1،35526 مىافق 

q5 50 1،00 5،00 3،5200 1،43200 غير مىافق 

q6 50 1،00 5،00 3،4000 1،30931 محايذ 

q7 50 1،00 5،00 2،8000 1،26168 مىافق 

q8 50 1،00 5،00 3،0600 1،16776 محايذ 

q9 50 1،00 5،00 3،1200 1،30368 محايذ 

q10 50 1،00 5،00 2،6400 1،30556 مىافق 

q11 50 1،00 5،00 3،3000 1،31320 محايذ 

q12 50 1،00 5،00 3،5400 1،23239 غثر مىافق 

q13 50 1،00 5،00 3،2200 1،26636 محايذ 

q14 50 1،00 5،00 1،9600 1،06828 مىافق 

q15 50 1،00 5،00 1،8600 1،01035 مىافق 

q16 50 1،00 5،00 2،0800 1،12195 مىافق 

q17 50 1،00 5،00 2،0800 1،25909 مىافق 

q18 50 1،00 5،00 1،7800 1،01599 مىافق تشذج 

q19 50 1،00 5،00 1،8000 ،96890 مىافق تشذج 

q20 50 1،00 5،00 1،9000 1،05463 مىافق 

q21 50 1،00 5،00 2،0000 1،08797 مىافق 

q22 50 1،00 5،00 2،3000 1،05463 مىافق 

q23 50 1،00 5،00 2،6800 1،21957 محايذ 

q24 50 1،00 5،00 2،0200 1،02000 محايذ 

q25 50 1،00 4،00 1،9600 ،78142 مىافق 

q26 50 1،00 5،00 1،8400 ،91160 مىافق 

q27 50 1،00 4،63 2،8493 ،90145 محايذ 

Valid N 

(listwise) 

50      
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والراحة المطموبة لمراكبين، وعمى ديكور داخمي مقبول يتيح الدخول والخروج بكل سيولة، و عمى إمكانية 
موظفو المحطات يتعاممون مع   موافقون عمى أن2.8000ومتوسط .(q6)التنقل داخميا بكل سيولة

 كذلك . (q7)الزبائن بشكل الئق، كما أنيم يقدمون كافة التفسيرات والمساعدات في حالة وقوع مشكمة
 من المبحوثين ىم محايدون اتجاه توفير كافة المعمومات الضرورية من قبل 3.1200 و3.0600متوسط 

القائمون عمى الحافبلت الستغبلل وسيمة النقل سواء كان ذلك في التذاكر أو في اإلعبلنات الداخمية 
 خاصة ما المقدمة،كما أنيم يعممون بصفة مستمرة عمى تحسين نوعية الخدمة  (q8)والخارجية الموضوعة

 نبلحظ أنيم موافقون عمى أنو يتم تكييف أماكن توقف الحافبلت كما. التواليعمى  (q9)تعمق بزمن الرحمة
في حين .2.6400وذلك بمتوسط (q10)بشكل مستمر مع احتياجات واعتبارات السبلمة بالنسبة لمزبائن 

تقديم القائمون عمى الحافبلت وبصفة دورية كافة من المبحوثين محايدون اتجاه 3.300نرى أن متوسط 
ومتوسط .(q11)المعمومات عن أي تغييرات تحدث في مواقيت العمل في األيام العادية وفي المناسبات

ومحايدون .(q12)منيم غير موافقون عمى تعامل المؤسسة مع شكاوي الزبائن بشكل ايجابي3.5400
اتجاه تقديم المؤسسة لخدمات مرافقة لخدمة النقل كاإلعبلنات الموضوعة داخل وخارج الحافمة بشكل 

باإلضافة إلى ىذا فإنيم .(q13)وتقديم معمومات ىادفة لتحقيق األمان واالستفادة المقبولة لمخدمة  مستمر
موافقون عمى التفكير في استخدام وسائل نقل أخرى بديمة بسبب نقص فعالية النقل ضمن 

، كذلك يوافقون عمى (q15)، ولدييم العديد من األفكار والتصورات لتطوير وسمة النقل (q14)الحافبلت
وتطبيقات تقنية التنبؤ بحجم الطمب عمى الخدمة تسيم بشكل كبير (q16)أن تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال

و 1.9600وذلك بمتوسطات   (7q1)في تحسين جودة الخدمة المقدمة لمزبائن
 مراقبين وضع إسيامموافقون بشدة عمى 1.7800ومتوسط . التوالي عمى 2.0800و2.0800و1.8600

كما نجد متوسط . (q18)النقل خاصة من جانب ردع التقصيرلضبط جودة النقل في تحسين خدمات 
 من المبحوثين موافقون بشدة عمى أن التقييم المستمر ألراء الزبائن من طرف القائمين عمى 1.8000

ومتوسط . (q19)قطاع النقل، من خبلل استقصاء آراءىم في تحسين الخدمات المقدمة من طرفيم
 منيم موافقون عمى أن استخدام طريقة التسعير وفقا لممسافة المقطوعة بدال من التسعيرة 1.9000

 2.3000و 2.0000كما نبلحظ أن متوسط (. q20)الموحدة يسيم في االستخدام األكثر لمحافبلت
 ،(q21)الميجورةيوافقون عمى التوالي عمى أن النقل عبر الحافبلت يسيم في الشعور باألمن في المناطق 

كما يسيم أيضا في الحصول عمى السمع والخدمات التي تتوفر في مناطق غير المنطقة المقام 
 محايدون عمى التوالي اتجاه إسيام النقل عبر الحافبلت 2.0200و 2.6800 كذلك متوسط .(q22)فييا
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سيامو في الحد من (q23) في المناطق المتركزة فييا النشاطات والرياضيةفي تنمية الميارات الثقافية  ، وا 
 1.8400و 1.9600ومتوسط(. q24)استخدام السيارات الخاصة بما يسيم في التقميل من نسب التموث

و كذا يسيم في فك العزلة  (q25)موافقون عمى أن النقل بالحافبلت يسيم في توطيد العبلقات االجتماعية
في حين نرى أنيم محايدون اتجاه الرضا عن استغبلليم لوسيمة النقل عبر . (q26)عمى المناطق النائية

 .2.8493بمتوسط  (q27)الحافمة
 وصف إجابات عينة الدراسة لممحور األول من فقرة أداة الدراسة .1.6

 لفقرة األداة (االحتياجات الشخصية)اإلجابة عن المحور األول: (10-03)الجدول رقم
Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

 الوذي

q1 50 1،00 5،00 3،1600 1،50319 محايذ 

q2 50 1،00 5،00 3،3400 1،37929 محايذ 

q3 50 1،00 5،00 1،9600 1،22824 مىافق 

q4 50 1،00 5،00 2،6000 1،35526 مىافق 

q5 50 1،00 5،00 3،5200 1،43200 غير مىافق 

q6 50 1،00 5،00 3،4000 1،30931 محايذ 

q7 50 1،00 5،00 2،8000 1،26168 مىافق 

q8 50 1،00 5،00 3،0600 1،16776 محايذ 

Valid N 

(listwise) 

50      

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

 ومنو التوجو العام لؤلسئمة ضمن 2.98من الجدول نبلحظ أن معدل إجابات المحور األول ىو 
 .ىو محايد (االحتياجات الشخصية)المتغير األول 

 وصف إجابات عينة الدراسة لممحور الثاني من فقرة أداة الدراسة .2.6
 لفقرة األداة (الوعود الظاىرة والضمنية)وصف اإلجابة عن المحور الثاني : (11-03)الجدول رقم

Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

 الوذي

q9 50 1،00 5،00 3،1200 1،30368 محايذ 

q10 50 1،00 5،00 2،6400 1،30556 مىافق 

q11 50 1،00 5،00 3،3000 1،31320 محايذ 

q12 50 1،00 5،00 3،5400 1،23239 غثر مىافق 

q13 50 1،00 5،00 3،2200 1،26636 محايذ 

Valid N 

(listwise) 

50      

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر
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 ومنو التوجو العام لؤلسئمة ضمن المتغير 3.164نبلحظ أن المعدل العام إلجابات المحور الثاني ىو 
 .ىو محايد (الوعود الظاىرة والضمنية)الثاني 

 وصف إجابات عينة الدراسة لممحور الثالث من فقرة أداة الدراسة .3.6

 لفقرة األداة( إدراك بدائل الخدمة)وصف اإلجابة عن المحور الثالث : (12-03)الجدول رقم

 spss23 من إعداد الطالبة باستخدام برنامج :المصدر

 ومنو التوجو العام لؤلسئمة ضمن المتغير 1.92معدل إجابات المحور الثالث ىو من الجدول نبلحظ أن
 .ىو موافق (إدراك بدائل الخدمة)الثالث 

 وصف إجابات عينة الدراسة لممحور الرابع من فقرة أداة الدراسة .4.6
 لفقرة األداة (المتطمبات االجتماعية)وصف اإلجابة عن المحور الرابع : (13-03)الجدول رقم

Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximm Mean Std. 

Deviation 

 الوذي

q21 50 1،00 5،00 2،0000 1،08797 مىافق 

q22 50 1،00 5،00 2،3000 1،05463 مىافق 

q23 50 1،00 5،00 2،6800 1،21957  محايذ 

q24 50 1،00 5،00 2،0200 1،02000 محايذ 

q25 50 1،00 4،00 1،9600 ،78142 مىافق 

q26 50 1،00 5،00 1،8400 ،91160 مىافق 

Valid N 

(listwise) 

50      

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

المتطمبات )ومنو التوجو العام لؤلسئمة ضمن المتغير الرابع 2.13معدل اإلجابات ىو نبلحظ أن 
 .ىو موافق (االجتماعية

Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

 الوذي

q14 50 1،00 5،00 1،9600 1،06828 مىافق 

q15 50 1،00 5،00 1،8600 1،01035 مىافق 

q16 50 1،00 5،00 2،0800 1،12195 مىافق 

q17 50 1،00 5،00 2،0800 1،25909 مىافق 

q18 50 1،00 5،00 1،7800 1،01599 مىافق تشذج 

q19 50 1،00 5،00 1،8000 ،96890 مىافق تشذج 

q20 50 1،00 5،00 1،9000 1،05463 مىافق 

Valid N 

(listwise) 

50      
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من فقرة  (الرضا العام عمى جودة النقل)وصف إجابات عينة الدراسة لممحور الخامس  .5.6
 أداة الدراسة

 وصف اإلجابة عن المحور الخامس لفقرة األداة:(14-03)الجدول رقم

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

 ومنو التوجو العام لؤلسئمة ضمن 2.849من الجدول نبلحظ أن معدل إجابات المحور الخامس ىو 
 .ىو محايد (الرضا العام عمى جودة خدمة النقل)المتغير الخامس 

  توقعات الزبائنألبعاد الترتيبية ميةهاأل .6.6
  توقعات الزبائنأبعاد تقييماتترتيب : (15-03) رقم الجدول

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

 2.1333من الجدول أعبله، نبلحظ أن بعد المتطمبات االجتماعية يأتي في المرتبة األولى بمتوسط 
، في ضيق وتشتت وعالية جيدة إيجابية استجابةو ىذا يشير إلى 0.65897وانحراف معياري قدر ب 

 أي استجابة 0.65764 وانحراف معياري 1.9229حين يميو بعد إدراك بدائل الخدمة بمتوسط حسابي
 0.90413 وانحراف 3.1640عالية وتشتت ضيق، ويميو بعد وعود الخدمة الظاىرة والضمنية بمتوسط 

 وىذا يشير إلى استجابة ايجابية 0.86763 وانحراف 2.9800ثم بعد االحتياجات الشخصية بمتوسط 
 .متوسطة وتشتت ضيق

 
 

Descriptive Statistics  

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

 الوذي

q27 50 1،00 4،63 2،8493 ،90145  

Valid N 

(listwise) 

50      

Descriptive Statistics  

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 
 انمذي

  52689، 2،5500 4،12 1،34 50 الزبائي حىقؼاث

 هىافق 65897، 2،1333 3،50 1،00 50 االخخواػيت الوخطلباث

 هىافق 65764، 1،9229 3،86 1،00 50 الخذهت لبذائل إدراك

 لظاهرة االخذهت.وػىد

 والضوٌيت

 هحايذ 90413، 3،1640 5،00 1،40 50

 هحايذ 86763، 2،9800 4،63 1،00 50 الشخصيت االحخياخاث

Valid N (listwise) 50      
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  اختبار الفرضيات وتحميل النتائج:المبحث الثالث
وتشغيمو لمحصول  (SPSS23)لقد تم اختبار فرضيات الدراسة من خبلل إدخال البيانات في برنامج 

مع العمم أنو مادمنا في حالة دراسة إحصائية . عمى النتائج التالية، ثم تم عرضيا في جداول وتحميميا
يجب تبنى الفرضية الصفرية، ألنيا تعتبر الفرضية الرئيسية والتي يتم اختبارىا واتخاذ القرار من خبلليا، 

: وىذا ما سنتناولو فيما يمي
 اختثار وتحهيم فرضياخ انذراصح:انمطهة األول

 :يمي كما اختبارىا تم فرعية فرضيات عنيا وتنبثق رئيسية فرضية إلى الدراسة فرضيات تنقسم
 اختبار الفرضية الفرعية األولى  .1

 H01 : ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة(α=0.05)  لعنصر االحتياجات
 .الشخصية عمى تحسين جودة النقل

 H11: يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (α=0.05)  لعنصر االحتياجات
 .الشخصية عمى تحسين جودة النقل

 لمبعد األول االحتياجات الشخصية ANOVA تحميل التباين (:16-03)جدول رقم 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regressio

n 

27،778 1 27،778 110،74

5 

،000
b
 

Residual 12،040 48 ،251   

Total 39،818 49    

a. Dependent Variable: الرضا الؼام ػلً خىدة الٌقل 

b. Predictors: (Constant)االحخياخاث الشخصيت، 

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

( 16)إجراء تحميل االنحدار الخطي كانت نتائج تحميل التباين كما يمي والتي يبينيا الجدول رقم بعد 
 (f)مستوى داللـة ، و(48و 1) عند درجات حرية (110.745) المحسوبة بمغت f حيث أن قيمة أعبله
 رفضوىذا يوجب .  في الدراسةمستوى الداللة المعتمد (0.05) حيث انو أقل من (0.000)البالــغ 

وجود تأثير لبلحتياجات الشخصية في تحسين التي تنص عمى والفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة 
جودة قطاع النقل البري، من خبلل توفير القائمون عمى الحافبلت كافة المعمومات الخاصة بمواعيد 
االنطبلق و الوصول، وتحقيق الوصول إلى المكان المناسب في الوقت المناسب،تشبع الحافبلت في 

اغمب األحيان، باإلضافة إلى ذلك إظيار عمال المحطات لبلىتمام والتعاون في حالة مواجية أي مشكمة 
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تخص الحافمة، وتميزىم بارتداء لباس المحترم و التعامل الودي مع الزبائن، توفر الحافبلت عمى شروط 
النظافة والراحة المطموبة لمراكبين وعمى ديكور داخمي مقبول يتيح الدخول و الخروج بكل سيولة، كذلك 
تقديم كافة التفسيرات والمساعدات لمزبائن في حالة وقوع مشكمة، وتقديم معمومات الستغبلل وسيمة النقل 

 .سواء كان ذلك في التذاكر أو في اإلعبلنات و الخارجية الموضوعة
 ة االرتباط لمبعد األول االحتياجات الشخصيمعامل: (17-03)رقم جدول 

 

 

 

 

 

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

،  وقويموجباالحتياجات الشخصية وجودة النقل البري  بين R( 0.835)يتضح أن قيمة االرتباط 
 فقط من التغيرات التي تحدث (%69.8)مما يعني أن نسبة  (0.698)بمغ R2كما أن معامل التحديد 

رجع إلى يتأثر أو ي (المتغير التابع) جودة خدمة النقل البريفي متوسط إجابات أفراد العينة تفسر أن 
. (المتغير المستقل)االحتياجات الشخصية التغيرات في 

 االحتياجات الشخصية األول معامالت البعد (:18-03)جدول رقم 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) ،263 ،256  1،029 ،309 

االحخياخاحالشخ

 صيت

،868 ،082 ،835 10،52

4 

،000 

a. Dependent Variable: الرضا الؼام ػلً خىدة الٌقل 

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

خدمة ) التابع المتغيرو ( الشخصيةاالحتياجات ( األولالبعد بين الخطي االنحدار معادلة يخص فيما
 :كاآلتيكانت  (النقل البري

 

Model Summary 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ،835
a
 ،698 ،691 ،50083 

a. Predictors: (Constant)االحخياخاث الشخصيت، 
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 من أقل، وىي (0.000) ب قدرت، حيث b1ة المعمم لمعنوية الثانية الفرضية نموذج قبول تم
 االحتياجات الشخصية درجة تغير تعندما أنو النموذج ىذا ويفسر ، الدراسةفيالمعتمدة  (0.05 )المعنوية
 .االرتباط معامل أكده ما وىذا( 0.868) الرضا العام عمى جودة النقل تغير يفقط واحدة بوحدة

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية  .2
 H02: ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة(α=0.05)  الظاىرة لعنصر الوعود

 .الضمنية عمى تحسين جودة النقلوالوعود 
 H12: يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (α=0.05)  لعنصر الوعود الضمنية عمى

 .تحسين جودة النقل
  الثاني الوعود الظاىرة والضمنية لمبعدANOVA تحميل التباين (:19-03)جدول رقم 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regressio

n 

10،437 1 10،437 17،051 ،000
b
 

Residual 29،381 48 ،612   

Total 39،818 49    

a. Dependent Variable:   الرضا الؼام ػلً خىدة الٌقل

b. Predictors: (Constant)  ،وػىد الخذهت الظاهرة و الضوٌيت

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

 والتي ، كانت نتائج تحميل كما يمي لمبعد الثانيإجراء تحميل االنحدار الخطينبلحظ من الجدول بعد 
 عند درجات حرية (17.051) المحسوبة بمغت f حيث أن قيمة أعبله (19)يبينيا الجدول رقم 

 في مستوى الداللة المعتمد (0.05) حيث انو أقل من (0.000) البالــغ (f)مستوى داللـة ، و(48و 1)
وجود تأثير لموعود التي تنص عمى والفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة  رفض وىذا يوجب. الدراسة

وذلك من خبلل عمل القائمون عمى الحافبلت بصفة مستمرة . الظاىرة والضمنية لمخدمة المقدمة لمزبائن
عمى تحسين نوعية الخدمة المقدمة، تكييف أماكن توقف الحافبلت بشكل مستمر مع احتياجات واعتبارات 

تقديم القائمون عمى الحافبلت وبصفة دورية المعمومات عن أي تغييرات تحدث في مواقيت السبلمة، 
العمل في األيام العادية وفي المناسبات، باإلضافة إلى التعامل مع شكاوي الزبائن بشكل ايجابي من قبل 

 .مؤسسة النقل، وتقديم خدمات مرفقة لخدمة النقل

Y=b0+b1x1 

Y=0.268+0.868x1 
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  الثاني الوعود الظاىرة و الضمنية االرتباط لمبعد معامل: (20-03)جدول رقم

Model Summary 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ،512
a

 ،262 ،247 ،78237 

a. Predictors: (Constant)  ،وػىد الخذهت الظاهرة و الضوٌيت

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر
االحتياجات الشخصية وجودة النقل البري  بين R( 0.512)يتضح أن قيمة االرتباط من الجدول 

 فقط من التغيرات (%26.2)مما يعني أن نسبة  (0.262)بمغ R2، كما أن معامل التحديد  وقويموجب
تأثر أو ي (المتغير التابع) جودة خدمة النقل البريالتي تحدث في متوسط إجابات أفراد العينة تفسر أن 

. (المتغير المستقل)الوعود الظاىرة والضمنية لمخدمةرجع إلى التغيرات في ي
  الثاني الوعود الظاىرة والضمنية معامالت البعد(:21-03)جدول رقم 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1،234 ،406  3،036 ،004 

 الظاهرة  الخذهت.وػىد

 والضوٌيت

،510 ،124 ،512 4،129 ،000 

a. Dependent Variable: الرضا الؼام ػلً خىدة الٌقل 

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

والمتغير التابع  (وعود الخدمة الظاىرة والضمنية) الثانيالبعد بين الخطي االنحدار معادلة يخص فيما
 :كاآلتيكانت  (خدمة النقل البري)

 
 
 

Y=b0+b1x1 

Y=1.234+0.510x1 
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 المعنوية من أقل، وىي (0.000) بقدرت، حيث b1ة المعمم لمعنوية الثانية الفرضية نموذج قبول تم
 الوعود الظاىرة والضمنية درجة تغير تعندما أنو النموذج ىذا ويفسر ، الدراسةفي المعتمدة( 0.05)

 .الرتباط امعامل أكده ما وىذا( 0.510) الرضا العام عمى جودة النقل تغير يفقط واحدة بوحدةلمخدمة 
 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة  .3

 H03: ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (α=0.05)  لعنصر إدراك بدائل
 .الخدمة عمى تحسين جودة النقل

 H13: يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (α=0.05)  لعنصر إدراك بدائل الخدمة
 .عمى تحسين جودة النقل

  الثالث إدراك لبدائل الخدمة لمبعدANOVA تحميل التباين (:22-03)جدول رقم 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regressio

n 

،207 1 ،207 ،251 ،618
b
 

Residual 39،611 48 ،825   

Total 39،818 49    

a. Dependent Variable: الرضا الؼام ػلً خىدة الٌقل 

b. Predictors: (Constant)إدراك بذائل الخذهت، 

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

 والتي يبينيا الجدول ،كما يميلمبعد الثالث إجراء تحميل االنحدار الخطي كانت نتائج تحميل التباين بعد 
مستوى ، و(48و 1) عند درجات حرية (0.251) المحسوبة بمغت f حيث أن قيمة أعبله (22)رقم 

وىذا يوجب .  في الدراسةمستوى الداللة المعتمد (0.05) من أكبر حيث انو (0.618) البالــغ (f)داللـة 
وجود عدم وجود تأثير إلدراك بدائل التي تنص عمى و الفرضية البديمة  رفضالفرضية الصفرية وقبول 

الخدمة عمى الرضا العام عمى جودة النقل، أي أن الزبون ال يفكر في استخدام بديل لمخدمة الحالية، 
وليس لديو أفكار لتطوير خدمة النقل، وال يرى أن استخدام تكنولوجيا االتصال واإلعبلم وتطبيقات التنبؤ 
بحجم الطمب عمى الخدمة ووضع مراقبين لضبط الجودة تسيم في تحسين جودة خدمة النقل، وال يرى 
أيضا أن التقييم المستمر ألرائو  من طرف القائمين عمى قطاع النقل وال طريقة التسعير وفقا لممسافة 

 .المقطوعة تسيم في تحسين الخدمة المقدمة
  الثالث إدراك لبدائل الخدمة االرتباط لمبعد معامل: (23-03)جدول رقم
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Model Summary 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ،072
a
 ،005 -،016 ،90842 

a. Predictors: (Constant)إدراك لبذائل الخذهت، 

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

 مما يوضح ضعف 0.05موجب وأقل من  (R=0.072)من الجدول أعبله نبلحظ أن معامل االرتباط
فقط من  (0.5%)مما يعني أن نسبة  (0.005)بمغ R2العبلقة بين المتغيرين، كما أن معامل التحديد

المتغير )التغيرات التي تحدث في متوسط إجابات أفراد العينة تفسر أن الرضا العام عمى جودة النقل 
تتحسن باالعتماد عمى التغيرات الحاصمة في اإلدراك لبدائل الخدمة، وىو ما يؤكد نتيجة اختبار  (التابع

 .ANOVAتحميل التباين 
  الثالث إدراك لبدائل الخدمةمعامالت البعد:(24-03)جدول رقم 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3،040 ،401  7،587 ،000 

ادراكلبذائاللخ

 دهت

-،099 ،197 -،072 -،501 ،618 

a. Dependent Variable:   الرضا الؼام ػلً خىدة الٌقل

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر
الرضا ) التابع المتغيرو (إدراك لبدائل الخدمة) الثالث البعد بين الخطي االنحدار معادلة يخص فيما

 :كاآلتيكانت  (العام خدمة النقل البري
 
 
 

 من، وىي أكبر (0.618) ب b1نبلحظ من الجدول ان النموذج غير معنوي حيث قدرت معنوية
 . الدراسةفي المعتمدة( 0.05 )المعنوية

 

Y=b0+b1x1 

Y= 0.99-3.040 x1 
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 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة .4
 H04: ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (α=0.05)  لعنصر لممتطمبات

 .االجتماعية عمى تحسين جودة خدمة النقل
 H14: يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (α=0.05)  لعنصر لممتطمبات االجتماعية

 .عمى تحسين جودة النقل
  الرابع المتطمبات االجتماعية لمبعدANOVA تحميل التباين (:25-03)جدول رقم 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regressio

n 

،064 1 ،064 ،077 ،782
b
 

Residual 39،754 48 ،828   

Total 39،818 49    

a. Dependent Variable: الرضا الؼام ػلً خىدة الٌقل 

b. Predictors: (Constant)الوخطلباث االخخواػيت، 

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

 المحسوبة f قيمة ، يميلمبعد الرابع كانت كما تحميل التباين نبلحظ أن نتائج (25)رقم من الجدول 
 من أكبر حيث انو (0.782) البالــغ (f)مستوى داللـة ، و(48و 1) عند درجات حرية (0.077)بمغت 

 الفرضية البديمة ورفضالفرضية الصفرية قبول وىذا يوجب .  في الدراسةمستوى الداللة المعتمد (0.05)
من خبلل . وجود عدم وجود تأثير لممتطمبات االجتماعية عمى الرضا العام لجودة النقلالتي تنص عمى و

رؤية الزبون لعدم إسيام النقل عبر الحافبلت في الشعور باألمن في المناطق الميجورة،والحصول عمى 
كما يرى أن . سمع وخدمات تتوفر في المناطق غير المنطقة المقام فييا وتنمية الميارات الثقافية الرياضية

النقل عبر الحافبلت ال يسيم في الحد من استخدام السيارات الخاصة لمتقميل من التموث وال في توطيد 
 .العبلقات االجتماعية وال في فك العزلة
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  الرابع المتطمبات االجتماعية االرتباط لمبعدمعامل: (26-03)رقم جدول 

Model Summary 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ،040
a
 ،002 -،019 ،91006 

a. Predictors: (Constant)الوخطلباث االخخواػيت، 

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر
المتطمبات االجتماعية والرضا العام عن جودة  بين R( 0.040)يتضح أن قيمة االرتباط من الجدول 

 فقط من (%0.2)مما يعني أن نسبة  (0.002)بمغ R2، كما أن معامل التحديد النقل البري ضعيفة جدا
 جودة خدمة النقل البريالرضا العام عن التغيرات التي تحدث في متوسط إجابات أفراد العينة تفسر أن 

 .(المتغير المستقل)المتطمبات االجتماعية لمزبائنرجع إلى التغيرات في يتأثر أو ي (المتغير التابع)
  الرابع المتطمبات االجتماعية معامالت البعد(:03-27)جدول رقم 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2،966 ،440  6،740 ،000 

الوخطلباحاالخخوا

 ػيت

-،055 ،197 -،040 -،278 ،782 

a. Dependent Variable: الرضا الؼام ػلً خىدة الٌقل 

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

 (المتطمبات االجتماعية) الرابعالبعد بين( 27) من الجدول رقم الخطي االنحدار معادلة يخص فيماأما 
 :كاآلتي كانت(الرضا العام خدمة النقل البري)التابعوالمتغير 

 

 

 المعنوية من أكبر وىي،(0.782) ب b1ونبلحظ أن النموذج غير معنوي حيث قدرت معنوية
 . الدراسةفي المعتمدة( 0.05)

 

Y=b0+b1x1 

Y= 0.055-2.966 x1 
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 اختبار الفرضية الرئيسية  .5
 H0: ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (α=0.05)  لتوقعات الزبون عمى تحسين

 .جودة النقل
 H1: يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (α=0.05)  لتوقعات الزبون عمى تحسين

 .جودة النقل
  نتىقعاخ انزتائهANOVA تحميل التباين (:03-28)جدول رقم 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regressio

n 

11،118 1 11،118 18،595 ،000
b
 

Residual 28،700 48 ،598   

Total 39،818 49    

a. Dependent Variable:   الرضا الؼام ػلً خىدة الٌقل

b. Predictors: (Constant)حىقؼاث الزبائي، 

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر
 كما (توقعات الزبائن) لممتغير المستقل إجراء تحميل االنحدار الخطي كانت نتائج تحميل التباينبعد 

 عند درجات (18.595) المحسوبة بمغت f حيث أن قيمة أعبله، (27)يمي والتي يبينيا الجدول رقم 
 مستوى الداللة المعتمد (0.05) حيث انو أقل من (0.000) البالــغ (f)مستوى داللـة ، و(48و 1)حرية 

وجود تأثير التي تنص عمى و الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة رفضوىذا يوجب . في الدراسة
لتوقعات الزبائن عمى الرضا العام لجودة النقل البري، من خبلل االحتياجات الشخصية لمزبائن،إدراكيم 

 .لبدائل الخدمة، الوعود الظاىرة والضمنية التي تقدميا المؤسسة والمتطمبات االجتماعية
  لتوقعات الزبائن االرتباطمعامل: (03-29)رقم جدول 

Model Summary 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ،528
a
 ،279 ،264 ،77325 

a. Predictors: (Constant)حىقؼاث الزبائي، 

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر
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 موجبتوقعات الزبائن وجودة النقل البري  بين R( 0.528)يتضح أن قيمة االرتباط من الجدول 
 فقط من التغيرات التي (%27.5)مما يعني أن نسبة  (0.275)بمغ R2، كما أن معامل التحديد وقوي

رجع يتأثر أو ي (المتغير التابع) جودة خدمة النقل البريتحدث في متوسط إجابات أفراد العينة تفسر أن 
. (المتغير المستقل)توقعات الزبائنإلى التغيرات في 

  توقعات الزبائن معامالت(:03-30)جدول رقم 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Consta

nt) 

،544 ،546  ،997 ،324 

 حىقؼاث

 الزبائي

،904 ،210 ،528 4،312 ،000 

a. Dependent Variable: الرضا الؼام ػل خىدة الٌقل 

 spss23من إعداد الطالبة باستخدام برنامج : المصدر
خدمة )التابع المتغيرو ( الشخصيةاالحتياجات ( األولالبعد بين الخطي االنحدار معادلة يخص فيما

 :كاآلتي كانت(النقل البري
 

 

 

 أقل، وىي (0.000)، حيث قدرت ب b1ة المعمم لمعنوية الرئيسية األحادية الفرضية نموذج قبول تم
 توقعات الزبائن درجة تغير تعندما أنو النموذج ىذا ويفسر ، الدراسةفيالمعتمدة  (0.05 )المعنوية من

 .االرتباط معامل أكده ما وىذا( 0.904) الرضا العام عمى جودة النقل تغير يفقط واحدة بوحدة

 

 

 

 

Y=b0+b1x1 

Y=0.544+0.904x1 
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  الميدانيةنتائج عرض: المطمب الثاني
 عرض النتائج  .1

 : التاليةالنتائج صلنستخ األفراد عينة إجابات وتحميل السابقة النتائج خبلل من
 .الخاصة بشخصية المستجوبين .1.1
  وىذا يدل عمى أن % 66نسبة اإلناث المستخدمين لمنقل الحضري أكبر من نسبة الذكور بنسبة ،

 .اإلناث ىن من يستخدمن النقل الحضري أكثر
  40-26أغمب الزبائن ىم من فئة الشباب، كون أغمب إجابات أفراد العينة تتراوح أعمارىم بين 

 . سنة25سنة ومنيم من ىو اقل من 
 وكذا أغمب المستجوبين من الفئة المثقفة لكون اغمبيم موظفون وطمبة . 
 أكثر المستجوبين يستخدم وسيمة النقل أكثر من مرة في اليوم لغرض العمل والدراسة . 
 .الخاصة باآلراء حول خدمات النقل .2.1
 وجود عبلقة ارتباطيو بين توقعات الزبائن والرضا العام عمى جودة النقل البري. 
  نتج عن اختبار فرضيات الدراسة المرتبطة بعينة الدراسة، وبعد استخدام أسموب االنحدار الخطي

لبعد االحتياجات الشخصية عمى  (α=0.05)البسيط وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 .وعميو تحقق الفرضية األولى. الرضا العام عمى جودة النقل البري

  نتج عن اختبار فرضيات الدراسة المرتبطة بعينة الدراسة، وبعد استخدام أسموب االنحدار الخطي
لبعد الوعود الظاىرة والضمنية  (α=0.05)البسيط وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 .وعميو تحقق الفرضية الثانية. لمخدمة عمى الرضا العام عمى جودة النقل البري
  نتج عن اختبار فرضيات الدراسة المرتبطة بعينة الدراسة، وبعد استخدام أسموب االنحدار الخطي

لبعد اإلدراك لبدائل الخدمة  (α=0.05)البسيط عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 .وعميو عدم تحقق الفرضية الثالثة. عمى الرضا العام عمى جودة النقل البري

  نتج عن اختبار فرضيات الدراسة المرتبطة بعينة الدراسة، وبعد استخدام أسموب االنحدار الخطي
لبعد المتطمبات االجتماعية عمى  (α=0.05)البسيط وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 .وعميو عدم تحقق الفرضية الرابعة.الرضا العام عمى جودة النقل البري
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 خالصة الفصل

حاولنا من خبلل ىذا الفصل أن نسقط جانبا من الجزء النظري عمى الدراسة الميدانية، مستعينين بذلك 
عمى ما تحصمنا عميو من معمومات من خبلل تحميل ومناقشة االستبيان الموجو لمزبائن، حيث اتضح لنا 
أن لمنقل عبر الحافبلت مكانة في الجزائر، لتغطيتو لعدد كبير من الزبائن من مختمف الفئات و األعمار، 

كما اتضح لنا أن مؤسسات النقل الحضري تسعى لجذب زبائنيا وكسب رضاىم  من خبلل تمبية 
وبيذا . احتياجاتيم و رغباتيم بما يتوافق مع تطمعاتيم، و يتضح ذلك في اإلقبال الكبير عمى الحافمة

توصمنا إلى قبول الفرضية الرئيسية محل الدراسة أال وىي وجود أثر ذو داللة إحصائية لتوقعات الزبائن 
 .في تحسين جودة النقل البري
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خاتمة 
من خبلل األدبيات النظرية التي تناولناىا في ىذه الدراسة والتي تخص كل من توقعات الزبائن وجودة 
قطاع النقل البري، تبين لنا انو قد تزايد اىتمام المؤسسات الخدمية بحاجات ورغبات الزبائن، خاصة وأنيا 

تعيش في ظل المنافسة الشديدة والظروف المتغيرة باستمرار، حيث أصبح من الصعب جذب الزبون 
والحفاظ عميو لفترة طويمة، ما دفع بالمؤسسات لمسعي لتطوير جودة الخدمة التي تقدميا من خبلل إنتاج 

 .خدمات تتوافق أو تفوق توقعات الزبائن
وبالنسبة الدراسة الميدانية تم تأكيد العبلقة بين توقعات الزبائن وجودة قطاع النقل البري، أين تم 

 :الوصول إلى العديد من النتائج من الجانب النظري والتطبيقي تتجمى في
  اىتمام المؤسسة الخدمية بجودة الخدمة بات من الضروري من اجل ضمان االستمرارية، وجذب

 .زبائن جدد وكسب رضا الزبائن الحاليين، وىذا ما يساىم في تحقيق ميزة تنافسية
  يمعب رضا الزبون دورا ىاما في استمرار أي مؤسسة في السوق، لكونو يعتبر المحدد الرئيسي

 .لجودة الخدمة المقدمة لو من خبلل قياس ىذا الرضا
 إن جودة خدمة النقل تزيد من رضا الزبون ووالءه وىذا يحقق أىداف المؤسسة. 
  تساىم السياسات التسويقية الخاصة بالنقل إذا تم تطبيقيا بشكل فعال في تحسين جودة خدمة

 .النقل المقدمة
كانت أين وعمى ضوء الدراسة التطبيقية التي قمنا بيا حاولنا إثبات الفرضيات التي وضعناىا لمبحث، 

 :النتائج كما يمي
 ظير بشكل واضح أن ىناك أثر لتوقعات الزبائن عمى الرضا العام لخدمة النقل. 
  أظيرت النتائج أن ىناك أثر لتوقعات الزبائن من خبلل االحتياجات الشخصية والوعود الظاىرة و

 .الضمنية عمى الرضا العام لجودة النقل
  أظيرت النتائج أن اإلدراك لبدائل الخدمة والمتطمبات االجتماعية ال يؤثران عمى الرضا العام

 .لجودة النقل
من خبلل النتائج التي توصمنا إلييا سواء في الدراسة النوعية أو الكمية التي قمنا بيا، وكخبلصة فإن 

. سمبا عمى أدائيا وبالتالي عمى رضا زبون ووالءه أثرت الجودة في مشاكل عدة من تعاني مؤسسة النقل
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االقتراحات والتوصيات  .1
 : من جممة التوصيات التي يمكن أن تحقق قفزة في جودة خدمات النقل المقدمة نذكر

  اإلشراف الفعمي والفعال من طرف المؤسسات الحكومية لنشاطات النقل، خاصة تجاه القطاع
 .الخاص
 إقامة دراسات دورية لتحسين الخدمات المقدمة. 
 مهرضا وتحقيق معرفتيم قصد الزبائن وسموكيات ألنماط الجيدة الدراسة. 
 تدريب العاممين عمى تقديم الخدمة لزيادة كفاءتيم. 

البحث   أفاق .2

 :البحث ليذا مكممة مستقبمية بحوث اقتراح يمكن
 دور تسويق النقل في تحقيق التنمية المستدامة. 
 تطبيق تسويق الضيافة لبلرتقاء بخدمات النقل. 
 دور إدارة عبلقة مع الزبائن في االرتقاء بخدمات النقل .
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االستبيان ( 01)الممحق رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

في إطار التحضير لمذكــرة تخرج لنيل شيادة الماستر في العموم التجارية تخصص تسويق خدمي 
 يشرفني أن أتقدم إليكم بيذا االستبيان المتعمق بالدراسة2021 /2020السنة الجامعية

 حضريأثر توقعات الزبون عمى تحسين جودة قطاع النقل ال"

 .دراسة حالة عينة من المستيمكين " 

 الدراسة من خبلل  ىذهلذا يسرني أن أطمب من سيادتكم المحترمة أن تتفضموا بالمساىمة في
 كما أؤكــد لكم أن .وقتكم االستبيان الذي لن يأخذ إال القميل من ذاهأجوبتكم الصادقة والصريحة عن 

 .تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط ،وشاكرين لكم حسن تعاونكم بيا اإلجابات التي ستدلون

 

 جواد مروى :من إعداد الطالبة 
 اقفافمروىمروىمروى
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 ظةمالح
 . عمى االختيار المناسبxيرجى وضع اإلشارة - 1

 الجانب المتعمق بالمعمومات الشخصية : المحور األول
 :الجنس- 1

 ذكر                  أنثى

 :السن- 2
  سنة  60         فما فوق 60سنة إلى 41 سنة           من 40  سنة             من إلى25أقل من 

 :الحالة–3
 موظف          طالب         أعمال حرة               متقاعد             بطال

 :استخدامات وسيمة النقل- 4
  مرات في األسبوع           5-3مرة في اليوم             أكثر من مرة في اليوم             

 عمى األقل مرة في األسبوع

 :أىم مجاالت استخدام الحافمة-5
لمعمل والدراسة          لمتبضع            لمقيام بنشاطات ترفييية لمقيام بإجراءات إدارية وطبية                    

 أخرى

  معمومات الدراسة:المحور الثاني
 (x1) االحتياجات الشخصية 

موافق   
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

01 
 

يوفر القائمون عمى الحافبلت كافة المعمومات 
 .الخاصة بمواعيد االنطبلق والوصول

     

تحقق الحافبلت الوصول إلى المكان المقصود  02
 .في الوقت المناسب

     

تتميز الحافبلت بتشبع في عدد المسافرين في  03
 .أغمب األحيان
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يظير عمال المحطات والحافبلت اىتماما،  04
ويبدون تعاونا وجيودا في حالة مواجية أي 

 .مشكمة تخص الحافمة

     

يتميز موظفو الحافبلت بارتداء لباس  05
 .وبتعامل ودي مع الزبائنمحترم، 

     

تتوفر الحافبلت عمى شروط النظافة والراحة  06
المطموبة لمراكبين، وعمى ديكور داخمي مقبول 

يتيح الدخول والخروج بكل سيولة، وعمى إمكانية 
 .التنقل داخميا بكل سيولة

     

يتعامموا موظفو المحطات مع الزبائن بشكل  07
الئق، كما أنيم يقدمون كافة التفسيرات 

 .والمساعدات في حالة وقوع مشكمة

     

 

08 
يوفر القائمون عمى الحافبلت كافة المعمومات 
الضرورية الستغبلل وسيمة النقل سواء كان ذلك 
في التذاكر أو في اإلعبلنات الداخمية والخارجية 

 .الموضوعة

     

  (x2) وعود الخدمة الظاىرة والضمنية 
موافق   

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 
موافق 
 بشدة

01 

 
يعمل القائمون عمى الحافبلت بصفة مستمر 
عمى تحسين نوعية المقدمة الخدمة، خاصة ما 

 .تعمق بزمن الرحمة

     

يتم تكييف أماكن توقف الحافبلت بشكل مستمر  02
مع احتياجات واعتبارات السبلمة بالنسبة 

 .لمزبائن

     

يقدم القائمون عمى الحافبلت وبصفة دورية كافة  03
المعمومات عن أي تغييرات تحدث في مواقيت 

 .العمل في األيام العادية وفي المناسبات
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غالبا ما يتم التعامل مع شكاوي الزبائن بشكل  04
 .إيجابي من قبل مؤسسة النقل

 

     

تقوم مؤسسة النقل بتقديم خدمات مرفقة لخدمة  05
اإلعبلنات الموضوعة داخل وخارج )النقل 

 معمومات ىادفة لتحقيق .(الحافمة بشكل مستمر
 .األمان واالستفادة المقبولة لمخدمة

 

     

 (x3)إدراك لبدائل الخدمة 
موافق   

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 
موافق 
 بشدة

01 
 

 

سيارة )تفكر في استخدام وسائل نقل أخرى بديمة
بسبب نقص فعالية النقل ضمن الحافبلت  (أجرة

. 

     

لديك العديد من األفكار والتصورات لتطوير  02
وسيمة النقل غير موجودة في الحافبلت 

 .المستخدمة في خدمة النقل

     

تسيم استخدامات تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال  03
في  (الموحات الرقمية التي تبين وقت الخدمة)

 .تحسين جودة الخدمات المقدمة لمزبائن

     

04 

 
تسيم تطبيقات تقنيات التنبؤ بحجم الطمب عمى 
الخدمة، بما ينعكس في زيادة عدد الحافبلت في 
وقت الذروة والتخفيض فييا في األوقات األخرى 

 في تحسين الخدمة

     

يسيم وضع مراقبين لضبط جودة النقل في  05
خاصة من جانب ردع )تحسين خدمات النقل

 .(التقصير

     

يسيم التقييم المستمر آلراء الزبائن من طرف  06
القائمين عمى قطاع النقل، من خبلل استقصاء 
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 .آرائيم في تحسين الخدمات المقدمة من طرفيم
يسيم استخدام طريقة التسعير وفقا لممسافة  07

المقطوعة بدال من التسعيرة الموحدة في استخدام 
 .أكثر لمحافبلت

     

 (x4) المتطمبات االجتماعية
يسيم النقل عبر الحافبلت في الشعور باألمن  01

 .في المناطق الميجورة
     

يسيم النقل عبر الحافبلت في الحصول عمى  02
سمع وخدمات تتوفر في مناطق غير المنطقة 

 .المقام فييا

     

يسيم النقل عبر الحافبلت في تنمية ميارات  03
ثقافية ورياضية في المناطق المتركزة فييا ىذه 

 .النشاطات

     

يسيم النقل عبر الحافبلت في الحد من استخدام  04
السيارات الخاصة بما يسيم في التقميل من نسب 

 .التموث

     

النقل عبر الحافبلت في توطيد العبلقات يسيم  05
زيادة الزيارات العائمية، )االجتماعية بشكل أكبر 

 . (وتبادل األفكار داخل الحافمة

     

النقل عبر الحافبلت في فك العزلة عن يسيم  06
 .المناطق النائية وتنميتيا

     

(y)الرضا العام عمى جودة النقل  
راض   

 جدا
غير  محايد راض

 راض
غير راض 

 تماما
01 
 

درجة رضاك عن استغبللك لوسيمة النقل عبر 
 .الحافمة
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 الممخص

في تحسين جودة قطاع النقل البري  رضا وتوقعات الزبائن أثر وتحديد تحميل إلى الدراسة ىذه ىدفت
 لمخدمة العاممين أداء خبلل من تجسيدىا عمى والعمل معايير إلى التوقعات ىذه ترجمة بغرض،الحضري
أخرى وذلك لمحكم عمى مدى فاعميتيا في  جية من والتقييم الرقابة عممية في منيا واالستفادة من جية،

 الدراسة مجتمع من عشوائية عينة اختيار تم فقد، ومن أجل التحقق من ذلك واقعيا جودة قطاع النقل
 باستخدام لممعالجة قابمة استبانة 35 وتم استرجاع أم البواقي، مدينة مستوى عمى زبون50 من مكونة
وقد توصمت الدراسة إلى أن لتوقعات الزبائن اثر في تحسين جودة قطاع النقل من ؛ spss23 برنامج

 االحتياجات الشخصية و الوعود الظاىرة و الضمنية لمخدمة في حين ال يوجد تأثير لكل :خبلل البعدين
 .يةمن اإلدراك لبدائل الخدمة و المتطمبات االجتماع

 . توقعات الزبائن، رضا الزبون، النقل البري، تسويق خدمات النقل: الكممات المفتاحية
Abstract : 

This study aimed to analyze and determine the impact of customer satisfaction and 

expectations in improving the quality of the urban road transport sector, with the purpose of 

translating these expectations into standards and working to embody them through the 

performance of employees for service on the one hand, and benefiting from them in the 

monitoring and evaluation process on the other hand, in order to judge their effectiveness in 

The quality of the transport sector, and in order to verify this realistically, a random sample of 

the study population consisting of 50 customers was selected at the level of Oum El Bouaghi 

city, and 35 questionnaires that can be processed using the spss23 program were retrieved The 

study found that customers' expectations have an impact on improving the quality of the 

transportation sector through two dimensions: personal needs and explicit and implicit 

promises of service, while there is no effect for each of the perception of service alternatives 

and social requirements. 

Keywords: customer expectations, customer satisfaction, road transport, marketing of 

transpor.
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