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 : ملخص
جلودة اخلدمة املدركة برضا الزبون، وغري املباشرة  املباشرة التأثريات على التعرف إىل الدراسة هتدف

 ولتحقيق .بينها السببية العالقة منذجة خالل من وذلك ؛على الرضا أثريبواسطة إسهام قيمة الزبون يف الت
كمتغري مستقل وعالقتها بتعزيز   Christian GrÖnroos:ــل اجلودة املدركة مقياس قمنا بتطبيق ذلك،

 Parasuraman et Zeithaml et Berry رضا الزبون عن املؤسسة كمتغري تابع حسب منوذج
 ( 242 ) من عشوائية عينة على، وذلك باإلعتماد يمة الزبون كمتغري وسيطيق وأدخلت الدراسة مقياس

 .CPA زبونا للقرض الشعيب اجلزائري
ملتغريات الدراسة  املباشر وغري املباشر األثر الختباراهليكلية نمذجة منهجية ال استخدامفب 

 ذو تأثري مباشر وجود أمهها،  النتائج من عدد إىلدراسة ال توصلت ،Smart PLS باستخدام برنامج
  والتعاطف األمان االستجابة؛ اجلوانب املادية امللموسة، االعتمادية؛) :املدركة اخلدمة إحصائية جلودة داللة

 جلودة اخلدمةأيضا مباشر ، كما أن هناك تأثري 0.00 داللة مستوى عند الزبون رضا يف حتقيق
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 وجود، كما مت التوصل إىل الزبون رضا حتقيق تأثري مباشر يف، وأن هلذا األخري  الزبون قيمة على  املدركة
 عند وسيط كمتغري الزبون قيمة الزبون بوجود رضا حتقيق على املدركة  اخلدمة غري مباشر جلودة تأثري

 . 0.00 داللة مستوى

 PLS ، منهجية.السببية العالقة قيمة الزبون ، رضا الزبون، جودة اخلدمة املدركة،: كلمات مفتاحية
Abstract:  

The study aims at identifying the direct effects of perceived quality of 

service on customer satisfaction, and indirectly by contributing the 

customer’s value to the effect by modeling the causal relationship between 

them. To achieve this, we applied the Christian Gruhnroos perceived 

quality scale as an independent variable and its relation to enhancing 

customer satisfaction from the institution as a dependent variable based on 

the Parasuraman, Zeithaml and Berry model. The study used a measure of 

customer value as a mediator variable, based on a random sample of (247) 

customers of Algerian popular loan CPA. 

The structural modeling of SEM was used to test the direct and 

indirect impact of study variables using Smart PLS. The study reached a 

number of results such as: 

 - There is a direct effect is statistically significant of perceived quality of 

service (tangible material aspects, reliability, responsiveness, safety, and 

empathy) to achieving customer satisfaction at a significance level of 0.05. 

- There is the direct effect is statistically significant of perceived service of 

quality as well, and has a direct impact on the customer satisfaction. 

- There was also an indirect impact of perceived quality of service on 

customer satisfaction with customer value as a mediator variable at a 

significance level of 0.05. 

 Key words : perceived quality of service, customer satisfaction, customer 

value, causal relationship, PLS . 

Jel Classification Codes : C12, C83, G21, M19. 
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 :مقدمة. 5
 الزبائن كسب يف شديدا   نافسا   يف ظل االنفتاح االقتصادي واملايل املصرفية املنظومة سواقأ تشهد

املؤسسات  أعداد تزايدففي ظل  ، هلم املصرفية العروض اخلدمية أفضل تقدمي خالل من هبم واالحتفاظ
 املداخل كأحد اهتا خدم جبودة أكثر والتمّيز االهتمامضرورة  إىل أدى بينها املنافسة حّدة وتنامياملصرفية 
 وبالتايل ،اخلدمات املصرفية سوق يف وبقائها الستمراريتها ضمانا التنافسية قدراهتا وتطوير لزيادة الرئيسية
ملا تشكله من دور كبري يف بناء توجهاهتم  بالغة أمهية ذات الزبون قبل من املدركة اجلودةب االعتناء أصبح

ف  املؤسسة املصرفية وبالتايل بقائهم يف زمرة عمالئها و ضمان والئهم مبا حيوانطباعاهتم عن خدمات 
 .طر التسرب وفقدان عمالئها وبالتايل تدهور سالمتها ومالءهتا املالية حمفظة زبائنها و أعماهلا من خ

 أو ها مصدرا للحكم اعتربو  الذين الباحثني من الكثريحظيت دراسات اجلودة بعناية و انتباه 
 إرضاء عملّية تسبق الّت  واألساسيات املفاهيم من تعترب للخدمة املدركة فاجلودة للزبون، الشخصي ديرالتق

 يف اخلدمة من االستفادة ه املرتبطة مبدى استعداده للتعامل وقرارات على يُؤثر رضاه فإنّ  املقابل ويف الزبون،
 به، االحتفاظبالتايل و  حاجاته ورغباته عإلشبا  أساسّيا شرطا تعترب اخلدمات جودة فإنّ  كذلك املستقبل،
 نتيجة لتتحّدد الزبون حكم خالهلا من يقع الّت  واملؤشرات اخلصائص معرفة الضروري من كان لذلك
 ال ماف اجلودة، لتطوير األساسّية احملاور أحد يعترب الزبائن رضا مستوى قياس أنّ  كما .الّرضا عدم أو الرضا
 خدمة على قدرهتا مدى على كبرية بدرجة يعتمد أسواقها خدمة يف وجناحها تطويره، ميكن ال قياسه ميكن
  .اخلدمات جودة لتقييم أساسّيا معيارا اآلن أصبح املستفيد رضا وأن رضاهم، وحتقيق زبائنها

 تعدّ  ،رضا الزبائن حتقيق يف ودورها جودة اخلدمة املدركة بني القائمة العالقة نّ إ :إشكالية الدراسة .5.5
 وجود من الرغم فعلى. الباحثني قبل من الّدراسة حيث من بالغا اهتماما لقيت الّت  املواضيع أكثر من

 .بينهما تربط مشرتكة قواعد حول الباحثني بني اتفاق يوجد ال أنه إال املفهومني، بني حتمية عالقة
 للبنوكقد أصبح ف ،املصريف بالقطاع تتعلق الت السيناريوهات تغيري مت والعشرين احلادي القرن يف

املنظومة املصرفية  اعرتفت وقد للزبائن، عالية جودة وذات ممتازة خدمات توفري يف تسهم حيوية هوية
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 التفوق إىل البنوك لتقود اهلامة الدافعة القوة هي اخلدمة جودة فإن وبالتايل .زبائنها توقعات لتلبية اجتهاحب
 متميزة خدمات تقدمي البنوك علىفإنه لزاما  مستدامة، تنافسية ميزة على احلصول أجل ومن  والتمييز
 مستقرة عالقات على احلفاظ إىل حتتاج البنوك فإن وهلذا توقعاهتم تتجاوز أو مرضية جودة ذات لزبائنها
 عالقات على احلفاظ أجل من واخلربة املعرفة واستخدام رضاهم، مبستويات والتحكم عمالئها مع وثيقة
   .الطويل املدى على التنافسية والقدرة ئنالزبا مع األمد طويلة

 طريق عن للزبائن قيمة حتديد وميكن  .الزبائن قيمة على املدركة تؤثر أيضا اخلدمة جودةكما أن  
تأثري معلومات وخمرجات مزيج  على بناء توقعاهتم يكونون فالزبائن، اخلدمة جودة حول هتماتصور 

 حول أكرب معلومات الزبائن امتلك فكلما .للخدمة التسويق يف تأثري من هلا ملااالتصاالت التسويقية 
 . التغطية على اعتمادا أقل فتكون اخلدمة جودة

 خالل من األجل طويلة تنافسية ميزة على للحصول للمصارف أساسي عامل الزبائن قيمة وتعد
 تتولد الت القيمة إىل لإلشارة البنوك يف يستخدم مصطلح هو العمالء وقيمة اخلدمات، تقدمي نظام حتسني
 .  هلم املصرف يوفرها أن ميكن الت القيمة من بدال الزبون، من

 وذلك قيمة من لزبائنها تقدمه ما على احلاضر الوقت من وجناحها األعمال منظمات بقاء يعتمد
 من ادلالتب عملية أثناء منتجات من تقدمه وما جهة من الزبون وبني بينها املباشر التعامل عالقة إطار يف

 تقدمي عملية من أبعد هو ما إىل التفكري يف مهمة إسرتاتيجية وضع األمر يتطلب ذلك ولتحقيق ثانية جهة
 املنظمات متكن تسويق وفلسفة بالزبون املنظمة لعالقة وعميق جيد مستوى حتقيق بل واخلدمات املنتجات

  طويال   به واالحتفاظ الزبون رضا حتقيق من
 :التايلالسؤال الرئيسي تتمحور حول هذه الدراسة فإن ذا املنطلق ومن ه

زبائنها من  رضاق يحقفي ت  المؤسسات المصرفية تقّدمها الّتي للخدمة المدركة الجودة تأثير مدى ما
 ؟ خالل االعتناء بقيمة الزبون
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 :و ميكن االستعانة باألسئلة الفرعية التالية 
 ؟زبائن القرض الشعيب اجلزائري  رضا يف املدركة  اخلدمة ودةجل إحصائيةهل هنالك تأثري ذو داللة   -
 ؟ زبائن القرض الشعيب اجلزائري قيمة يف املدركة  اخلدمة ودةجل إحصائيةهل هنالك تأثري ذو داللة  -
 ؟ زبائن القرض الشعيب اجلزائري رضا على الزبون قيمةل إحصائيةهل هنالك تأثري ذو داللة  -
 زبائن القرض الشعيب اجلزائري رضايف حتقيق  املدركة  اخلدمة ودةجل إحصائيةهل هنالك تأثري ذو داللة  -

 ؟ وسيط كمتغري الزبون قيمة يف ظل وجود
 :إىل ما يلي  الدراسة مشكلة تساؤالت عن اإلجابة من خالل الدراسة هتدف-: الدراسة أهداف. 8.5

دركة ة جودة اخلدم بنيات السببية املباشرة وغري املباشرة العالق طبيعة  معرفة --
ُ
 حتقيق  علىأثريها وت ، امل

 يف وجود قيمة الزبون كمتغري وسيطي؛ زبائن املؤسسات املصرفية رضا 
و رضا الزبون (متغري مستقل)بناء منوذج نظري للعالقات السببية بني متغريات جودة اخلدمة املدركة  -
 ؛(متغري وسيطي)وقيمة الزبون ( متغري تابع)
مسارات العالقات املتداخلة واملتكاملة بني متغريات الدراسة لفهم وحتليل  اختبار العالقات السببية -

 .املباشرة وغري املباشرة  بينها 
 ؛للخدمات املصرفية؛  الزبون مستويات أبعاد جودة اخلدمة  املدركة ورضا قياس -
ات و تفعيل قيمة الزبون بأمهية وفعالية اعتماد التسويق بالعالق املنظومة املصرفية  يف تزويد متخذي القرار -

 .لتعزيز مستويات جودة اخلدمة املدركة مبا حيقق رضا زبائنها 
 :ولإلجابة عن التساؤالت املطروحة سابقا فإننا نستعني بفرضيات الدراسة التالية  :رضيات الدراسةف . 3.5

: H01  يفاملدركة   خلدمةا جلودة  0000توجد عالقة تأثري مباشرة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 ؛ زبائن القرض الشعيب اجلزائري رضاحتقيق 

:H02  يف املدركة اخلدمة جلودة  0000توجد عالقة تأثري مباشرة  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 ؛ زبائن القرض الشعيب اجلزائري قيمة
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:H03  رضا يف الزبون لقيمة  0000توجد عالقة تأثري مباشرة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  زبائن القرض الشعيب اجلزائري

:H04  املدركة اخلدمة جلودة  0000توجد عالقة تأثري غري مباشرة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 . يف القرض الشعيب اجلزائري الزبون قيمة بواسطة الزبون رضا على
من جهة أخرى، فإننا نصمم  ولتوضيح اهلدف من الدراسة، وتأصيل الفرضيات اإلحصائية 

 الذي يعرض مسارات عالقات التأثري بني متغريات الدراسة، على النحو األيت؛  (01)الشكل رقم 
 

 نموذج الدراسة االفتراضي:  (85) الشكل رقم
 

 
 من إعداد الباحثني :المصدر 

  

لوصفي بأسلوبيه الكيفي لتوضيح املفاهيم املتعلقة مبتغريات على املنهج ا االعتمادمت  :الدراسة منهج .4.5
الدراسة املتمثلة يف كل من متغري جودة اخلدمة، قيمة الزبون ومفهوم رضا الزبون باإلضافة إىل األبعاد 

على األسلوب الكمي عند حماولة منذجة العالقة السببية املباشرة جلودة  االعتماداملكونة لكل منها، كما مت 

اجلوانب املادية 
 سةامللمو 

 االعتمادية

 االستجابة

 األمان

 التعاطف

جودة اخلدمة 
 كةاملدركة

 الزبون رضا

 بونقيمة الز 
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مة املدركة مع رضا الزبون وتأثري غري مباشر بواسطة متغري قيمة الزبون، وذلك وفق البيانات احملصل اخلد
 .زبونا  242 لغتب CPAعليها من عينة عشوائية من زبائن القرض الشعيب اجلزائري 

 :المدركةالخدمة  جودة. 8
على  فتعر وجب علينا ال، يتاملدركة جتدر اإلشارة إىل أنه قبل التطرق إىل مفهوم جودة اخلدمة

 القيام تتطلب اّلت القصور وأوجه اخلطأ أو العيوب من التحرر قصد به، الذي ياجلودة مدلول مصطلح
 موجه املعىن وهذا املستهلك، استياء يسبب اّلذي امليداين الفشل إىل وتؤدي واحدة، مرة من أكثر بأعمال
 .أقل وتكلفة أكرب رضا أقل، خطأ أعلى، جودة أي التكاليف، لتخفيض
 القدرة حتمل خدمة أو ملنتج واخلصائص السمات جممل" :بأهنا اجلودة ملراقبة األمريكية اجلمعية وتعرفها
 يعّرفها كما ."(Kotler, Keller, Manceau, 2016) الضمنية أو املعلنة العميل احتياجات تلبية على

" David Hoyle "  وهلا متوقعة حباجة تفي اّلت اخلصائص من عةجممو  تالزمها التمّيز من درجة" :أهنا على 
 : (David,2007) التالية النقاط يف سطرها كثرية أخرى معاين
 ز؛يالتم من درجة وجود -
 املتطلبات؛ مع املطابقة -
 للعميل؛ والضمنية املعلنة االحتياجات تلبية على القدرة هلا الت اخلصائص جممل -
 االستخدام؛ سهولة -
 العيوب؛ من التحرر -
 .الزبائن دهاإسعا -

 أو النشاطات :أهنا على اخلدمات "للتسويق األمريكية اجلمعية" عرفت : الخدمة جودةمفهوم . 5.8
 " كل عرفها كما ."(2002، الضمور) معينة بسلعة الرتباطها تعرض ّلت ا أو للبيع تعرض ّلت  املنافع

Kotler & Armstrong "  ال أخر لطرف األطراف أحد يقدمها أن ميكن منفعة أو نشاط :أهنا على 
،  ( 2002،  وجاري أرمسرتونج كوتلر فليب) شيء أي ملكية عنها ينتج وال بالضرورة، ملموسة تكون
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 أو الزبائن يتوقعها اّلت أي املدركة، أو املتوقعة كانت سواء املقدمة اخلدمات جودة" :اخلدمة جبودة ويقصد
 نفسه الوقت يف وتعترب رضاه عدم أو املستهلك لرضا الرئيسي داحملد وهي العملي، الواقع يف يدركونّا ّلت ا

 (.، بدون سنةرعد ")خدماهتا يف النوعية مستوى تعزيز تريد اّلت للمؤسسات الرئيسية األولويات من
 : هي رئيسية نقاط ثالث إىل التعريف هذا يشري
 :(2000، العجارمة تيسري)هي مراتب، ثالث إىل اخلدمي املنتج جودة مستويات ترتب -

 املقدمة، اخلدمة جودة ملستوى املستهلك توقعات متثل" :اأهنّ  على وتعرف المتوقعة، الخدمة جودة: أوال
 ؛ (2000، بريش" )باآلخرين واتصاله وثقافته السابقة وجتاربه وخرباته املستهلك احتياجات على وتعتمد

 هبا يشعر ّلت ا اجلودة فهي اخلدمة، ألداء الفعلي املستوى يف وتتمثل الفعلية، الخدمة جودة: ثانيا
 اخلدمة؛ على الفعلي حصوله جتربة أثناء املستهلك

 املتوقعة اجلودة بني باملقارنة قيامه عند املستهلك يدركهاالت  اجلودة وهي المدركة، الخدمة جودة: ثالثا
 .املدركة واجلودة

 املستهلك؛ رضا درجة على املؤثرة العوامل أهم من املقدمة اخلدمة جودة تعترب -
 .التنافسي مركزها تدعيم يف املنظمات عليه تعتمد مهما تنافسيا مؤشرا املقدمة اخلدمة جودة تعد -
 وأخرى اإلدارة، موقف عن تعرب بأنّا داخلية نظر وجهة من اخلدمات جودة إىل الباحثون ينظر كما -

 تكون الت باملواصفات االلتزام أساس على الداخلية النظر وجهة وتقوم الزبائن، موقف عن تعرب خارجية
 من املدركة اجلودة على فرتكز اخلارجية النظر وجهة أما ،)املطابقة اجلودة( أساسها على حققت قد اخلدمة
 .الزبون قبل

 عملّية نتيجة" :بأهّنا للخدمة املدركة جودة GrÖnroos عّرف : للخدمة المدركة الجودة مفهوم .8.8
 كما ، (GrÖnroos , SA)" فعال له ُقّدمت بالّت  له املقّدمة باخلدمة وقعاتهت الزّبون فيها يقارن تقييم
 للخدمة الزّبائن توقعات بني الفرق " :بأهّنا Parasuraman, Zeithaml, Berry من كل عّرفها
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 من كل ويرى. (Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1985 ) "هلا الفعلي لألداء وإدراكاهتم
Lovelock & Wright ملنّظمة اخلدمة تقدمي لعملّية الزّبون به يقوم املدى طويل إدراكي تقييم " : أهناب 

 أنه مبعىن للزّبون، شخصيّ  تقدير   أو حكم  " :بأهّنا تعّرف كما ،(Lovelock & Wright,1999 ) "ما
 الّناتج اقف إذا أما اخلدمة، عن راضي سيكون فإنّه له، توقّعاهتم مع للّناتج الزبون إدراكات توافقت إذا

 مستوى إىل يرق مل الّناتج أن وهو العكس حتّقق إذا وأّما متمّيزة، تعترب اخلدمة فإن جتاوزها أو الّتوقعات
 فريى البكري أما ."اخلدمة عن راضي غري سيكون الزبون فإنّ  ثَّ  ومن رديئة، تصبح اخلدمة فإنّ  الّتوقعات

 ."يتّوقع مبا قياسا عنها يفيض أن ميكن وما إليه، املقّدمة دمةاخل يف الزبون يراها الّت  الّدرجة تلك" :بأهّنا
 الفعلي األداء تطابق لدرجة معيار أهنا على للخدمة املدركة للجودة احلديثة التعريفات غالبية متيل وبالّتايل
 هلا الزبائن توقعات مع للخدمة

 مقارنته عند اخلدمات خمتلف اهاجتّ  الزبون يبديه اّلذي الرّأي عن تعرّب  للخدمة املدركة اجلودة إذن
 عليها حصل الّت  اجلودة كانت فإذا ينتظرها، كان اّلت املنافع وبني فعال عليها حصل الّت  اجلودة بني

 كانت إذا العكس وعلى إجيابّية، تكون هنا املدركة اجلودة فإنّ  يتوقّعها كان اّلت اجلودة من أكرب الزّبون
 وتشمل .منخفضة املدركة اجلودة تكون احلالة هذه ففي الزّبون ينتظره كان اممّ  أقلّ  عليها املتحّصل اجلودة
 الذهنّية، والّصورة امللموس، املادي اجلانب من اخلدمة تقدمي عملّية مُتّيز الّت  العناصر مجيع املدركة اجلودة

 اخل، ... والّلباقة، واألمان، الوقت، وربح واملصداقّية،
 :للخدمة كةاملدر  فاجلودة وبالّتايل 

 ما وبني فعال عليه حصلوا ما بني املقارنة طريق عن عليها حيكمون الّذين الزبائن تقييم على تعتمد -
 عليه؛ احلصول يتوقّعون كانوا

 آلخر؛ شخص   من خيتلف نسيبّ  اخلدمات جودة قياس جيعل ما وهو الزبون، نظر وجهة على ترتكز -
 .(2012، بوعمرة) تتجاوزها وأ الزبائن وتوقّعات حاجات تقابل خدمات تقدمي -
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  :المدركة الخدمة  جودة محّددات .3.8
 من الكثري فهناك تقييمها، عملّية هو اخلدمة من املستفيد يواجهها الّت  الكبرية الّصعوبات من 

 يرى حيث اخلدمة، جودة حمّددات الباحثني لبعض والّدراسة الّتحليل حملّ  وأخذت تناولت الّت  األدبّيات
 هي التقييم يف عليها يُعتمد اّلت الوحيدة املعايري أن" Berry, Zeithamal, Parasuraman من كل
 واّلت اخلدمات، تكتسبها اّلت امليزة متّثل بأهّنا األبعاد عن قالوا جهتهم ومن ، "الزبون حّددها اّلت تلك

 ثابتة حمّددات وضع ميكن ال بأنّه الباحثون انتهى ولقد .عرضها من األساسيّ  الغرض حتقيق بإمكاهنا
 يقوم أن ضرورة إىل هاّمة حاجة هناك أن بل اخلدمّية، املنظمات مجيع على وتعميمها اخلدمة جودة لقياس
 ضوء على خدمات من يقدمه ما جودة لقياس املناسبة املقاييس بتطوير اخلدمّية القطاعات من قطاع كلّ 

 اخلدمة ومقّدم الزّبون أهداف بني التوازن من نوع قيقحت املقاييس هذه تتضمن أن على احمليطة، الظروف
 بعض على تطبيقها ميكن مشرتكة معايري وجود من مينع ال ذلك أنّ  إالّ  ، نفسه الوقت يف اخلدمّية واملنظمة
، بدون شياع، املوسوي) يف واملتمثّلة ( RATER)والت يطلق عليها اختصارا  املتشاهبة، اخلدمّية املنظمات

 :(سنة
 هبا وعد اّلت اخلدمة أداء على اخلدمة مقّدم قدرة تعين االعتماديّة بأنّ  Cronin يرى :ةاالعتماديّ   -

 إىل تشري االعتماديّة بأنّ    Lovelock وأوضح الّدقة، من عالية وبدرجة عليها، االعتماد ميكن بشكل
 األداء على القدرة تعين كما والثّبات، الّدقة باعتماد اخلدمة بتقدمي وااللتزام اإليفاء على اخلدمة مقّدم قدرة
  .دقيق وبشكل مسبقا حتديده متّ  ما إجناز يف
 خدمة يف دائم بشكل يكونوا أن يف اخلدمة مقّدمي واستعداد ورغبة قدرة مبدى تتعّلق وهي: االستجابة -

 وسرعة ةاخلدم مقّدم قدرة كذلك وتعين هلا، احتياجهم عند هلم اخلدمة أداء على وقدرهتم الزّبائن،
 وتقدمي الزّبون مبساعدة الّرضا أو الّرغبة تعكس فهي واستفساراهتم، املستفيدين طلبات على بالردّ  استجابته
  .أسرع بشكل اخلدمة
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 الزبائن أسئلة إجابة على وقدراهتم وكياستهم، اخلدمة تقدمي على القائمني معلومات به ويقصد :األمان  -
 .وقدراهتم مبؤهالهتم والثّقة اخلدمة، مبقدمي الزبائن ثقة أيضا يشمل أنه كما ثقة، بكلّ 

 املقّدمة املنظمة لدى املتاحة املاديّة الّتسهيالت إىل ومسّيةماملل تشري (الجوانب المادية) الملموسّية -
 يالتوالّتسه املستخدمة، والّتكنولوجيا واملباين للعّمال، اخلارجي واملظهر والبشريّة، املاديّة واملعّدات للخدمة
 امللك حممد) اخلدمة تقدمي بغرض املستعملة واألجهزة اخلدمة، لتقدمي الاّلزمة والّتجهيزات للمباين الداخلية

 . (2012، علي أمحد 
 حلاجاهتم، وتفهمهم شخصّيا، اهتماما بالزبائن املنظمة يف العاملني اهتمام به نعين واّلذي  :الّتعاطف -
 حاجاته، حسب اخلدمة تقدمي يف والّرغبة بأمهّيته وإشعاره الزّبون ىعل واحلرص الّصداقة روح إبداء وهو

 .ممنونّية وبكلّ  راقية إنسانّية بطرق هلا حلول إجياد على والعمل مبشاكله واالهتمام
  :الزبون قيمة. 3

بناء  إطار يف وذلك قيمة من لعمالئها تقدمه ما على املنظمات الريادية احلديثة بقاء يعتمد
 ولتحقيق التبادل عملية أثناء منتجات من تقدمه مامن خالل  زبائنها وبني بينها مباشر ملتعا اتعالق
 املنتجات تقدمي عملية من أبعد هو ما إىل التفكري يف متكاملة تيجياتااسرت  وضع األمر يتطلب ذلك

 حتقيق من تاملنظما متكن تسويق وفلسفة بزبائنها املنظمة لعالقة وعميق جيد مستوى حتقيق بل واخلدمات
 دلك أهنا تشكل للزبائن  أعلى قيمة توليد إىل أمد بعيد، من خالل خلق و به واالحتفاظ العميل رضا

 األنشطة تنسيق أمهية تدرك أصبحت فاملصارف والعشرين، احلادي القرن من التنافسية امليزة مصدر
 هي املدركة الزبون فقيمة .للزبائن القيمة وتوزيع إنشاء يف رالالستمر  الالزم التآزر خلق أجل من الداخلية
 .التسويق ألنشطة األساسية النتيجة

 من الزبون يستلمها الت بالكلفة، املرتبطة املنافع" بأهنا الزبون قيمة تعرف:  تعريف قيمة الزبون .5.3
 الت نافعامل بني الزبون جيريها الت املبادلة عملية بأهنا توصف تفصيال ، أكثر حنو وعلى .باجملهز عالقته
 وخدمات نفسه، املنتج من كال   املنافع وتشتمل .عليها احلصول وكلفة اخلدمة أو السلعة من عليها حيصل
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 واملخاطرة املنتج، على للحصول املبذولني واجلهد والوقت ءاالشر  عملية يف املشرتكة فاواألطر  اإلسناد
 يقدمها الت التضحيات مقابل املنافع ىأقص جين إىل الزبون يسعى وهكذا  (.2012، أنيس أمحد")املدركة

 . ذلك لتحقيق جيريها الت واملبادلة التقدير أساس على املنتج على للحصول
 قسمني إىل تقسم فإهنا للزبون القيمة تكوين ألجل أساسيانصران عن هناك : الزبون قيمة عناصر .8.3
 : (2010، فزع أبو)ومها

  إىل تنقسم وهذه املنتج من عليها حيصل الت الزبون منافع من مةحز  وهي  :للزبون المنتج القيمة. 5.8.3
 - املعولية – األداء( تتضمن أن وميكن نفسه للمنتج املادة خصائص هبا ويقصد :الوظيفية قيمة -

 .)اجلمالية - املطابقة
 جهاملو  التسويق يف خاص وبشكل التميز لتحقيق مهمارا مصد املنظمة داأفر  أصبح  :العاطفية القيمة -
 تعتمد ألهنا املنافسني قبل من التقليد صعبة هي الشخصية للخدمات نسبيا   العالية واجلودة اخلدمة حنو
 .(املثابرة – الثقة – اجملاملة – الكياسة – فاحرت اال: ) اآليت وتتضمن اإلدارة اراتومه املنظمة ثقافة على

 : اآليت إىل الفقرة هذه وتقسم :للزبون الكلية الكلفة .8.8.3
 سيحصل الت املنتج قيمة حتدد أساسه وعلى للمنتجات التبادلية القيمة وهو السعر :المالية القيمة -

 .الزبون عليها
 الكلفة من أعلى الوقت كلفة يعدون الزبائن فبعض املنتج على للحصول الضائع الوقت :الوقت كلف -

 .ضائع وقت يهملد يكون بأن يرغبون ال الذين الزبائن لدى بوضوح يظهر وهذا النقدية
 .الزبون يدفعها كلفة يعد إذ املنتج، على للحصول الزبون به يقوم الذي اجلهد وهو :المجهود كلف -
 اجلديدة راءاتاإلج لفهم واحلاجة جدد داأفر  مع التعامل النفسية الكلف تتضمن :النفسية الكلف -

 الزبون لدى اإلحباط من نوع يصاحبها قد وكذلك اجلديدة األشياء مع التكيف أجل من املبذول واجملهود
 .معني منتج اقتناءه عن له قيمة إضافة عدم حالة يف
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 :الزبائن رضا. 4
 تلبية أجل من أصال ُوجدت ألهنا ذلك زبائنها، رضا حتقيق إىل كانت منظمة أي تسعى 

 أخذ ولقد الزبون، هو املنظمات عمل فجوهر خدمات، من تعرضه ما خالل من ورغباهتم حاجاهتم
 والدراسات األحباث من العديد خالل من احلديث التسويق أدبيات يف األسد حصة الزبون رضا مفهوم
 الت املفاهيم من يعترب الزبون رضا مفهوم، فالكربى اإلسرتاتيجية لتوجهاهتا بالغة أمهية الزبون أعنت الت

 من العديد إلدراك وذلك, التسويق و اإلدارة بشؤون املهتمني و الباحثني من الكثري اهتمام أثارت
 .إرضائه على والعمل الزبون احرتام أساس على قائم متيزها سبب أن العامل يف املؤسسات

 فاعلية مدى الزبون إدراك درجة": انه على Reed &Hall  من كل هعرف : تعريف رضا الزبون . 5.4
 . (2012، خثري، مراميي " )ورغباته احتياجاته تليب الت املنتجات تقدمييف  املنظمة

 أو/و شراء جتربة عن ناجتة بسيكولوجّية حالة عن عبارة هو" :الّرضا بأنّ  Vanhamme ترىو  
 اخلدمات تقدمي يف املنظمة فاعلّية مدى الزبون إدراك درجة" :أنّه على الزّبون رضا ُعّرف كما ،"استهالك

 0(Ladhari, 2005 ) "ورغباته احتياجاته تليّب  اّلت
 أو/و شراء جتربة خالل من الزّبون به يشعر سليب أو إجيايب أثر " : انه على kotlerيف حني يرى 

 .املدرك واألداء اخلدمة توقعات بني ما مقارنة لعملّية نتيجة ميّثل وهو استهالك،
 املقدمة، للخدمة جتربته حنو للزبون العام االجّتاه :بأنّه الزبون رضا يُعّرف وآخرين  Keeganأما
 Meredith وحّدد السابقة، الّتجارب خالل من والشعورية واإلدراكّية املعرفّية اهراملظ من كل ويشمل

 له، املقّدمة اخلدمات اجّتاه نظره وجهة من الّنابعة السلبّية أو اإلجيابّية املشاعر بأنّه الزبون رضا  Woodو
 معها، تعامل اّلت املنظمة مع جتربته حنو شخصي موقف عن يعرّب  الّرضا أنّ   Keegan, et al  وأشار
  .السابقة بالّتجارب املرتبطة والشعورية املعرفّية اجلوانب من كالّ  يتضّمن الّرضا وهذا

 أي, املدرك األداء و التوقعات من نسبية ملستويات دالة الزبون رضا بان يتضح تقدم ما خالل من
 : اإلشباع من حاالت ثالث لديه الفرد أن
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 ؛عايل برضا يشعر سوف انهف توقعاته النتائج جتاوزت إذا -
  ؛الزبون برضا يشعر فسوف توقعاته مع النتائج تساوت إذا -
  . الرضا بعدم يشعر فسوف توقعاته مستوى إىل النتائج تصل مل إذا -

 أم وتوقعاهتم ورغباهتم حاجاهتم حققت قد كانت فيما ما خلدمة العمالء تقييم إىل الرضا ويشري
 .اخلدمة هذه عن العمالء رضا عدم هو والتوقعات احلاجات ههذ حتقيق يف الفشل يكون حبيث ال،
 مع للخدمة املدرك األداء مقارنته عن الناجتة اخليبة أو بالسعادة شعوره مدى هو الزبون رضا أن كما

 من ورغباته حاجاته حتقيق مستوى حول الزبون كاإلدر  متقدمة نفسية حالة فهو وبالتايل .حوهلا توقعاته
 الت التضحيات لقاء املكافأة عدم أو باملكافأة االنطباع إىل الزبون رضا يشري كما .ةاخلدم مؤسسة طرف

  .اخلدمة أو املنتوج على احلصول سبيل يف يتحملها
 واألداء اخلدمة جودة حول توقعاته مقارنة خالل من يتحدد رضاه عدم أو الزبون رضا فإن وعليه 
 وبالتايل اجلودة، حنو املؤسسة توجه ظل يف خاصة أمهية املعايري أكثر بني من الزبون رضا ويعترب هلا، الفعلي
 .ال أم املؤسسة مع عالقتهم يف سعداء العمالء كان إذا ما حتديد جيب
 واألداء، التوقّعات عنصري حول نالح  أهنا تركز السالفة التعاريف من مما سبق :الّرضا محّددات. 8.4

 والعوامل الزّبائن طبيعة باختالف األخرية هذه وختتلف تتعّدد حيث ة،أمهيّ  احملّددات أكثر يشّكالن والّلذين
 . (2012،  بوعمرة)يلي فيما العناصر هذه نوجز أن وميكن فيهم، املؤثرة

 اخلدمة، من واالستفادة االقتناء قبل الّزبون لدى يتكّون اّلذي العقلي الّتصور ذلك هو :التوّقع .5.8.4
 خرباته عن الّنامجة الرتاكمّية املعلومات وكذا عليها، احلصول يف يرغب تالّ  باملنافع اسأسا واملرتبط

 املتعّلق الزّبون اعتقاد" :بأنّه ضا ا أي ويعّرف .له اآلخرين جتارب نقل طريق عن أو السابقة، االستهالكّية
 ، "اخلدمة أداء اخالهل من يقارن اّلت مرجعّية وعناصر معايري على وباالعتماد الّشراء، عملّية قبل باخلدمة
 :يف واملتمثّلة التوقعات من أنواع ثالث Pitts et Woodside من كلّ  عرض فقد
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 يف وجودها يتوقع الت والصفات اخلصائص عن الزبون معتقدات يوضح وهو :التنبؤي الّتوقع 
 ؛اخلدمة

 ؛مةاخلد أداء عليها يكون أن جيب الت املثالية املستويات على يركز :املعياري الّتوقع 
 باملقارنة املنظمة قبل من املقدمة اخلدمة أداء حول الزبون معتقدات ميثل وهو :املقارن الّتوقع 

 .األخرى املنظمات خبدمات
 باإلضافة اخلدمة على احلصول عند الزبون يدركه الذي األداء مستوى ميثل وهو  :المدرك األداء .8.8.4
 Permant et Churchill حسب املدرك لألداء ألساسيةا األمهية أن ويعتقد هلا، الفعلية اخلصائص إىل

 حملّ  كانت الت اخلدمة خبصوص الزبون كوهنا الت التوقعات حتقق مدى لتحديد مرجعا كونه يف تكمن
 الرضا لقياس املقارنة مقاييس نظرية يف املعتمدة املعايري بني من اإلدراك ويعترب البدائل جمموع بني االختيار
 .الردئ واألداء املتوسط، واألداء املثايل، داءاأل يف واملتمثلة

 على عادة تقييده يتمّ  خدمة، إليه تصل مستوى" :بأنّه املدرك األداء يعرف Oliver فحسب  
 تناول متّ  لقد ، "الرديء إىل وتنتهي األحسن األداء من تبدأ معّينة، مبستويات حمّدد موضوعي سّلم حسب
 من بأنّه الباحثني من الكثري اعتربه الذي التطلعات إبطال أو تأكيد ذجمنو  خالل من املدرك األداء نتيجة
 .الزبون لرضا احملّددة السوابق

 التصوريّة، الناحية من املدركة واجلودة املدرك األداء بني كبري تشابه هناك أن إىل اإلشارة وجتدر
 تتعّلق حني يف الشاملة، األداء ةنتيج حول اخلدمة من االستفادة قبل احلكم عملّية خيصّ  األّول أنّ  إالّ 

 .اخلدمة من االستفادة عملّية بعد باحلكم الزّبون ورضا املدركة اجلودة
 األداء بني املقارنة عملّية عن الّناتج اإلحساس من املستوى" :بأهّنا املطابقة وتُعّرف :المطابقة .3.8.4
 مع مساوية األداء نتيجة كانت كّلما ّسابق،ال الّنموذج فحسب ،"األخري هذا توقّعات وبني للزّبون املدرك
 كان ممّا بكثري أفضل الّنتيجة هذه  كانت وإذا الرضا، حالة األخري هذا لدى تنشأ الزّبون ينتظره كان ما

 .راضي غري الزبون يكون احلال بطبيعة العكس حالة يف أّما وسعادة، ابتهاج ذلك عن تنتج الزّبون ينتظره



 
 نمذجة العالقة السببية بين جودة الخدمة المدركة وقيمة الزبون          بوداود بومدين.دطويطي مصطفى، .د   

 دراسة ميدانية لعينة من زبائن القرض، تجاه المؤسسةابما يعزز رضاه                                                  
 CPAالشعبي الجزائري                                           

123 

 

  دراسةاإلطار التطبيقي لل .1
هو حماولة بناء واختبار صالحية منوذج نظري للعالقة السببية من الدراسة األساسي مبا أن الغرض 

 .ألبعاد جودة اخلدمة املدركة على رضا زبائن املؤسسات املصرفية من خالل قيمة الزبون كمتغري وسيطي
في التحليلي الذي يعتمد على والستكمال اهلدف الذي تسعى الدراسة لتحقيقه، اتبعنا دراسة املنهج الوص

للحصول على البيانات  الدراسة امليدانيةدراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع، والرتكيز على حماكاة 
  SEMمنهج منذجة املعادالت البنائية واملعلومات من مصادرها الرئيسية من خالل االعتماد على 

املباشرة وغري املباشرة وحتليل املسارات لدراسة العالقات السببية  Smart PLSباستخدام برنامج 
 .للعالقات البينية بني متغريات الدراسة 

الختبار العالقات السببية بني متغريات الدراسة وبناء منوذج قياسي  :عرض وتحليل أداة الدراسة . 5.1
زعت سؤاال مقسمة على مخسة  أجزاء  و ( 42)أعدت لغرض الدراسة مشلت  استبانهمت تصميم ألبعادها 

كما هو موضح يف اجلدول  ،CPAمفردة من زبائن القرض الشعيب اجلزائري  242على عينة مكونة من 
 (01)رقم 

 فقرات قياس أبعاد متغيرات الدراسة( : 85)جدول رقم 
 حجم العينة العبارات المتغير

ركة
املد
مة 
خلد
دة ا
جو

 

الجوانب المادية 
 سةالملمو 

85-81 

 فرد 242
 58-80 االعتمادية
 54-55 االستجابة
 50-51 األمان

 88-51 التعاطف
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 34-83 قيمة الزبون
 48 -31 رضا الزبون

 من إعداد الباحثني: المصدر 

وهو النموذج الذي جيمع كل وبالتايل مت متثيل هذه الفقرات وأبعاد املتغريات وفق منوذج الدراسة 
بعد فحص و املتغريات الكامنة ومتغرياهتا املقاسة ، العالقات السببية بني املتغريات الكامنة ، وبني 

 Q09، ويتعلق األمر بالعبارات (0,2)التشبعات، تبني بأن هناك عبارات ال حتقق احلد األدىن املطلوب 

&Q11  العبارات  استبعادبالنسبة ألبعاد جودة اخلدمة، أما بالنسبة ملتغري قيمة الزبون فقد متQ27, 

Q28, Q30, Q31العبارتني    استبعادلسبب فقد مت ، ولنفس اQ38 &Q40  بالنسبة ملتغري رضا
 الزبون، وبالتايل يأخذ هيكل العالقة الوسيطية الصورة املبينة يف الشكل األيت؛

 بين جودة الزبون الهيكل المعدل لنموذج العالقة الوسيطية  لمتغير قيمة( : 84)الشكل رقم 
 ورضا الزبون الخدمة

 
 Smart PLS د الباحثني، باإلعتماد على برنامجمن إعدا: املصدر 

على تقنية  االعتمادلتأكد من مدى داللة املسارات فقد مت يتم ا: داللة المسارات. 8.1
Bootstrapping  عينة جزئية، فكانت النتائج على النحو املبني يف الشكل األيت  1000بتوليد: 
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 وذج البنائيالداللة اإلحصائية لمسارات النم( : 81)الشكل رقم 

 
 Smart PLS من إعداد الباحثني، باإلعتماد على برنامج :المصدر 

نالح  من الشكل أعاله، بأن القيم الواقعة بني أقواس و الت تعرب عن مستوى الداللة إلختبار  
(t ) وذلك جلميع املسارات، مما يعىن داللتها اإلحصائية، وبالتايل%0أقل من مستوى املعنوية املعتمد ، 

 .قبول الفرضية البديلة الت تأكد داللة التأثري بني املتغريات الكامنة وفق الجتاه السهم
الصــدق التقــاريب والتمـايزي ألبعــاد ومتغــريات  اختبـاراتبينــت : فحـص الصــدل التقــاربي والتمــايزي . 3.1

 :للنموذج النتائج املوضحة حسب اجلداول املبينة أدناه 
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 ل التقاربيالصد( : 88)الجدول رقم 

 التشبعات العبارات المتغيرات

Loadaing 
ألفا  

 كرونباخ
مؤشر 
RHO 

الثبات 
المركب 

CR 

متوسط التباين 
المستخلص 

AVE 

ركة
املد
مة 
خلد
دة ا
جو

 

الجوانب 
المادية 

 سةالملمو 

Q01 0.840 

8.048 8.018 8.000 8.050 

Q02 0.758 

Q03 0.853 

Q04 0.665 

Q05 0.794 

 االعتمادية
Q06 0.752 

8...1 8.786 8.011 8.081 
Q07 0.831 

Q08 0.841 

Q10 0.676 

 االستجابة
Q12 0.768 

8..88 8.727 8.044 8.044 Q13 0.864 

Q14 0.772 

 األمان
Q15 0.795 

8..31 8.745 8.030 8.105 
Q16 0.780 

Q17 0.707 

Q18 0.708 

 Q19 0.712 التعاطف

8.038 8.045 8.001 8.005 
Q20 0.884 

Q21 0.882 

Q22 0.760 

 قيمة الزبون

Q23 0.723 

002.2 00.02 00.14 00202 

Q24 0.695 

Q25 0.901 

Q26 0.774 

Q29 0.765 

Q32 0.707 

Q33 0.862 

 Q35 0.766 8.011 8.180 8.188 8.004 رضا الزبون
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Q36 0.869 

Q37 0.839 

Q39 0.792 

Q41 0.787 

Q42 0.830 

 (02)وامللحق رقم ( 02)على الشكل رقم  باالعتمادمن إعداد الباحثني،  :المصدر 

 :حمقق حيث أن  الصدل التقاربي حيث جند أن
 . 0.2جتاوز احلد األدىن احملدد بـ ها التشبعات كل -
 (AVE)متوسط التباين المستخرجلكل بعد أكرب من  (CR)الثبات المركب  -
 .لكل األبعاد 0.0أكرب من  (AVE)متوسط التباين املستخرج  -

 :أما بالنسبة للصدق التمايزي  فقد
املعيار وهذا ،   لصدق التمايز امعيارا أساسي (Fornell-Larcker)والركر أعطى كل من فورنل  

التباين  ينص على أن متوسط واملعيار. اجملاالت املعرفية خمتلف يفالدراسات التطبيقية  يف االنتشارواسع 
أن يكون  جيب فب املقياس عامل لكل  (Average Variance Extracted-AVE) املستخلص 

ويتضح من .االرتباطات  أو العالقات جلميع (   SV-Variance Share) املشرتك أعلى من التباين 
 :نتائج اجلدول التايل 
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 Fornell-Larcker Criterionالصدل التمييزي وفق معيار : (83)الجدول رقم 

 التعاطف االعتمادية االستجابة األمان 
الجوانب 
المادية 

 سةالملمو 

جودة 
 الخدمة

قيمة 
 الزبون

رضا 
 الزبون

        8.749 األمان
       8.803 0.692 االستجابة
      8.778 0.658 0.601 االعتمادية
     8.813 0.565 0.623 0.635 التعاطف

الجوانب 
المادية 

 سةالملمو 
0.635 0.688 0.733 0.587 8.685    

جودة الخدمة 
(X) 

0833. 0848. 0864. 0709. 0907. 8.675   

قيمة الزبون 
(M) 

0.269 0.249 0.246 0.241 0.247 0.287 8.779  

رضا الزبون 
(Y) 

0.234 0.255 0.313 0.194 0.272 0.305 0.680 8.815 

 (00)على امللحق رقم  باالعتمادمن إعداد الباحثني،  :المصدر 
 :أن  الصدل التمايزي بينت نتائج  وكذلكأن املعيار حمقق وهو ما يثبت الصدق التمايزي للمقياس، 

 (AVE)ط التباين املستخرجأصغر من متوس (MSV)أقصى مربع التباين املشرتك 
بعد التأكد من صدق وثبات منوذج الدراسة ، فإن نتـائج حتليـل مسـارات : نتائج تحليل المسارات . 4.1

بــني متغــري أبعــاد جــودة اخلدمــة الكليــة املتمثلــة يف األمــان، االســتجابة، االعتماديــة، التعــاطف وكــذا اجلوانــب 
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، كمرحلـة أوىل، ث مسـارات التـأثري املباشـر و (دة اخلدمـة املدركـةجـو )املادية امللموسة مع املتغري الذي تكونه 
علــى ( 04)غــري املباشــر للمتغــري جــودة اخلدمــة و املدركــة علــى رضــا الزبــون، كمــا هــو مبــني يف اجلــدول رقــم 

 : يت النحو اآل
 نتائج تحليل المسارات( : 84)الجدول رقم 

 Beta Std.Dev T-value P-values المسارات

دمة جودة اخل  األمان   0.265 0.015 12.272 0.000 
جودة اخلدمة  االستجابة   0.200 0.012 12.225 0.000 
جودة اخلدمة  االعتمادية   0.275 0.016 12.199 0.000 
جودة اخلدمة  التعاطف   0.040 0.005 2.270 0.000 

جودة اخلدمة  اجلوانب املادية  
سةامللمو   0.377 0.017 22.159 0.000 

الزبون رضا   جودة اخلدمة   0.120 0.055 2.164 0.031 
 قيمة الزبون جودة اخلدمة   0.287 0.058 4.965 0.000 
رضا الزبون  قيمة الزبون   0.646 0.037 12.402 0.000 
 (04) من إعداد الباحثني، باإلعتماد على امللحق رقم :المصدر 

 االعتمادية، االستجابة، األمان،)أبعاد  نستنتج أن هنالك عالقة بني( 04)من نتائج اجلدول رقم 
مبتغريها الكامن جودة اخلدمة املدركة مما يثبت جودة مطابقة ( اجلوانب املادية امللموسية التعاطف،
اىل أن بعد امللموسية كان  إضافةـ  إحصائيةا كانت ذات داللة حية املقياس حيث أن العالقات كلهوصال
يف حني كانت اضعف عالقة لبعد التعاطف ، ولعل ذلك ميكن  0.022عالقة مبعامل احندار  األكثر

املباشر للجوانب املادية امللموسة يف اخلدمات املصرفية يف  إدراكهتفسريه أن الزبون اجلزائري يركز من خالل 
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حني طبيعة اخلدمات املالية املصرفية وهامش املخاطرة الكبري قد ال يشعره بالتعاطف الكايف وهو ما يفسر 
 .ار املتعلق هبادمعامل االحن ضعف

بني جودة اخلدمة  إحصائيةكما بينت مسارات العالقات وجود عالقة تأثري مباشرة ذات داللة  
 ؛H01املدركة وقيمة الزبون وهو ما يثبت صحة الفرضية األوىل 

ا يثبت  ين جودة اخلدمة املدركة ورضا الزبون مم إحصائيةتأثري مباشرة بذات داللة  وكذلك وجود عالقة 
 H02كذلك صحة الفرضية الرئيسية الثانية 

بني قيمة الزبون ورضاه مما يثبت كذلك صحة  إحصائيةووجود عالقة تأثري مباشرة ذات داللة  
 .H03الفرضية الرئيسية الثالثة 

العالقة الوسيطية غري املباشرة لبعد قيمة (  00)والشكل( 04)ويتضح جليا من نتائج اجلدول  
لعالقة بني جودة اخلدمة املدركة ورضا الزبون عن املؤسسة املصرفية حيث بينت الداللة الزبون يف ا

 CPAاالحصائية وجود عالقة غري مباشرة جلودة اخلدمة املدركة على رضا زبائن القرض الشعيب اجلزائري 
ثبت وهو ما ي.  Bootstrappingيف ظل قيمة املستهلك كمتغري وسيطي باستخدام تقنية شد االحزمة 

 .H04صحة الفرضية الرئيسية الرابعة 
 : خاتمة. 0
تندرج هذه الدراسة ضمن سلسلة املباحث املفاهيمية املؤصلة لنمذجة العالقة السببية بني اجلودة  

حيث حاولت التوفيق بني خمتلف  .املدركة ورضا الزبون يف ظل مفهوم قيمة الزبون كمتغري وسيطي 
اء منوذج نظري يفسر العالقات السببية ملتغريات الدراسة باستخدام الدراسات السابقة للوصول اىل بن

ملتغريات الدراسة باستخدام برنامج  املباشر وغري املباشر األثر الختبار SEMمنذجة املعادالت البنائية 
Smart PLS. 
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 :أبرزها النتائج من عدد إىلدراسة ال توصلتو 
 االعتمادية؛اجلوانب املادية امللموسة، :)دركة امل دمةاخل جلودة إحصائية داللة ذو مباشر تأثري وجود -

 ؛0.00 داللة مستوى عند الزبون رضا حتقيقيف   )والتعاطف األمان االستجابة؛
 االعتمادية؛اجلوانب املادية امللموسة، : )دركةامل اخلدمة جلودة إحصائية داللة مباشر ذو تأثري وجود -

 ؛0.00داللة مستوى عند لزبونا قيمة يف )والتعاطف األمان االستجابة؛
 .  0.05 داللة مستوى عند الزبون رضا حتقيق يف الزبون لقيمة إحصائية داللةمباشر ذو  تأثري وجود -
 قيمة بوجود الزبون رضا حتقيق على املدركة  اخلدمة جلودة إحصائية داللةغري مباشر ذو   تأثري وجود -

 ؛0.00 داللة مستوى عند وسيط كمتغري الزبون
 :ح الدراسة على القائمني على قطاع اخلدمات املصرفية باجلزائر وتقرت 

ايالء عناية خاصة جبودة خدماهتا املدركة لتحقيق رضا زبائنها ال سيما أبعاد التعاطف واالمان مما يشعر  -
 ؛الزبون بقيمة أكرب وحيقق والءه الدائم

لتسويقي املركز على القيم باعتبارها االهتمام بقيمة الزبون يف ظل التطور الكبري احلاصل يف اجملال ا -
 ؛حيقق تنافسية عالية وكسب رضا ووالء الزبون األجلعائدا استثماريا طويل 

العميقة للمنظومة املصرفية اجلزائرية يف جمال جودة اخلدمات املدركة مبا يكسبها قوة  اإلصالحاتضرورة  -
ة املدركة للزبون كعامل ترجيحي حموري تنافسية وحيسن من صورهتا املدركة وذلك من خالل تفعيل القيم

 . حيقق هلا الريادة املؤسسة املتوخاة

 قائمة المراجع. .
 2002 األردن، -عمان والتوزيع، للنشر وائل دار ،"اخلدمات تسويق" الضمور حامد هاين ،

 . 12:ص
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