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  العوامل المؤثرة على ثقة الزبون
 - باستعمال طريقة المعادالت البنائيةدراسة إمبريقية  - 

 "أ" اضرأستاذ حم ، بن أشنهو سيدي حممد
  تلمسان - جامعة أيب بكر بلقايد

 "ب"أستاذ حماضر  ،قريش بن عالل
 تلمسان  - جامعة أيب بكر بلقايد

  الملخص
 اليت هلا تأثري التسويق بالعالقات ظرة حول أهم مكوناتإلقاء نإىل  املقالدف من وراء هذا    

القيمة  ،)التقنية و الغري تقنية( اجلودة املدركة :على غرار باخلدمات الصحية الزبائنثقة  على
 .الرضاو  ،املوقف ،املدركة

إن سالمل القياس املستعملة  .مريضشخص  140 علىدراسة إمربيقية بهذا البحث  قمنا يف
باستعمال طريقة املعادالت  العامليهيكلها اعتماديتها و  ملكونات، مت التأكد منلقياس هذه ا

 الدراسة هأكدت نتائج هذ .النسخة الثامنة "Statistica "باإلستعانة بالربنامج اإلحصائي  البنائية
الذي يعزز بدوره من ثقة  رضاامل رضاتأثري إجيايب أو سليب على  التسويق بالعالقات بأن ملكونات

للخدمات  إجيابيًا مبوقفهم و بقيمتهم املدركة رضاامل رضايتأثر  .ذا االخري مبقدم اخلدمة الصحيةه
  .)التقنية و الغري تقنية( الصحية للخدمة تتأثر إجيابياً باجلودة املدركة ذه األخريةه، و أن الصحية

  .الثقةو  ملوقفا ؛ القيمة املدركة؛من اخلدمة ؛ اجلودة املدركةرضاال: المفتاحيةالكلمات 
  Résumé :  

   Le but de cet article est de revisiter les principales composantes du marketing 
relationnel qui influencent sur la confiance des patients, tel que la qualité perçue 
(technique et non technique), la valeur perçue, l’attitude et la satisfaction.  Cet 
recherche est fondé sur une étude empirique auprès d’environ 140 patients malades 
de l’hopital de Timimoun , Les échelles de mesures issues de ces composantes sont 
empiriquement évaluées et comparées sur la base de leur fiabilité, et structure 
factorielle en utilisant la méthode des équations structurelles, à l’aide d’un logiciel 
statistique qui s’appelle Statistica, version 8.0. Les résultats de cette étude 
suggèrent que chacune de ces composantes influence positivement ou 
négativement sur la satisfaction des clients. La satisfaction est positivement 
influencée par l’attitude, et la valeur perçue, et que ce dernier est positivement 

influencée par la qualité perçue du service (technique et non technique).  
      Mots clés : la satisfaction, la qualité perçue du service, la valeur perçue, 

l’attitude, et la confiance.  
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  مقدمةال
تمع  ا تعد من املنشآت اهلامة يف ا حيمل العصر احلديث ثورة هائلة بالنسبة للمستشفيات، إذ أ

ففي البداية   .حبثية ذلك ملا تقدمه من خدمات عالجية، وقائية، تعليمية، تدريبية، و احلديث، و
، مث اتسع نطاق 1ةكان ينظر إىل املستشفى على أنه املكان املختص بتقدمي فقط اخلدمات العالجي

ذلك نتيجة لتوايل االكتشافات الطبية  ، و)التعليمية الوقائية و(هذا املفهوم ليشمل جوانب أخرى 
وتسخريها يف حل املشاكل املرضية اليت استعصى معاجلتها يف القرون املاضية، والذي كان له أثر 

  2.عميق يف زيادة وتطور املستشفيات
اليت تتميز باشتداد املنافسة بني املؤسسات اليت تتبىن توجه حنو  ةإن األوضاع االقتصادية الراهن

مرتكزة على  تبين اسرتاتيجيات دفاعية إىل منها اخلدميةهذه االخرية و خاصة ، دفعت السوق
ة املنافسة من خال ،3حتقيق رضا الزبائن تتجلى هذه . احملافظة على زبائنها احلالينيل ا

من ية ئقعالالقيام مبهام تسويقية  و ى زبائنها األوفياءلد يز مكانتهااالسرتاتيجية من خالل تعز 
دف من ورائها إىل   .)املرضى(خالل تقدمي خدمات صحية ذات جودة ترقى إىل تطلعات الزبائن 

بني بينها و  يعود السبب هنا إىل وجود عالقة قوية )Aaker )1994حسب فكسب وفاء زبائنها، 
و   ,Votthأكد  ، يف هذا السياق4على املدى البعيد املؤسسة حتققها حجم األرباح اليت ميكن أن

 Jolibert )2005(  يكلفها أقل خبمس مرات من حبثها على أن متسك املؤسسة بزبائنها احلاليني
ا و 5زبائن جدد ، و للقيام بذلك وجدت هذه املؤسسات نفسها جمربة على حتسني جودة منتجا

ا إلرضاء زبائنها و ض من خالل كسب ثقتهم املطلقة،  مان بقاءهم معها أقصى مدة ممكنةخدما
فبعد الدراسات املعمقة و اجلهود املبذولة يف جمال . و هذا يزيد أمهية يف جمال اخلدمات الصحية

يف دور  العناصر الرئيسية اليت تلعبدراسة سلوك املستهلك متكن العديد من الباحثني من إبراز 
 تمثلت و، باملنتوج أو اخلدمة املقدمةو ثقته  من طرف الزبون  اجلودة املدركةالعالقة بنيعلى  التأثري

                                                
  .26.، ص.2007األردن، -شروق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمانسليم بطرس جلدة، إدارة املستشفيات واملراكز الصحية، دار ال 1
 .20، 19.صص ، .م1998 -هـ 1419أمحد حممد غنيم، إدارة املستشفيات دار الفكر العريب، الطبعة األوىل، الرياض،  2

 - 3- Aurier.P., Evrard Y et N’Goala.G, (1998), « La valeur du produit aux yeux du 
consommateur », Acte du congrès International de L’Association Française de Marketing, 
Nantes  
4 -.A D Aaker., (1994), Le Management du Capital Marque, édition Dalloz, P 45. 
5- Votth, et Jolibert A, (2005), « Le rôle modérateur de l’implication durable sur la relation 
entre la satisfaction et la fidélité du consommateur », dans L’acte du congrès international 
de l’AFM. 
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م التجريبية هلذه املكونات تأكد . رضاو  ، املوقفةالقيمة املدرك: يف تاملتغريا ههذ خالل دراسا
  .تلك املتغريات ن من تواجد عالقات خطية إجيابية بنيالباحثا

 تساهم العوامل المتعلقةكيف :االشكالية التاليةلى اإلجابة ع املقال احناول من خالل هذ
  ؟ ىرضالم ثقةااليجابي على  التأثيرتسويق بالعالقات في بال

 منهججانب نظري نتعرف من خالله على  لإلجابة على هذه اإلشكالية نستعرض يف البداية
لك إىل جانب ، لننتقل بعد ذاملكونات أو العوامل اليت حتتويه مبا يف ذلكالتسويق بالعالقات 

  .لنتأكد من صحة الفرضيات املوضوعة يف الدراسة) جترييب(إمربيقي 
 

 المفاهيمي للبحثاإلطار . 1
  

  التسويق بالعالقات 1.1
ظهر التسويق بالعالقات مع بداية مثانينات القرن العشرين يف جمال الصناعات واخلدمات، وهو     

احملافظة  احملتملني و دائمة مع الزبائن احلالني و و عبارة عن مقاربة ترتكز على إنشاء عالقات طويلة
 لكن كلها اتفقت مع التعريف الذي أتى به  عليها، و قد تعددت تعاريف التسويق بالعالقات

Kotler )2006( جمموعة مع املدى طويلة عالقات إنشاء" الذي رأى بأن التسويق بالعالقات هو 
 من يعد الذي )Berry )1983 الباحث. 1"تها يف جناحهاملسامه وفقا املؤسسة ختتارها الزبائن، من

 يرتكز ، أكد بأن هذا األخريبالعالقات التسويق أكدوا على الدور الذي يلعبه مفهوم الذين األوائل
 لديهم رضاال و االشباع تعزيز3مث  م االحتفاظ 2 ،الزبائن جذب1 :هي و هامة أسس ثالثة على
 إجيادها إىل الزبن يسعى اليت ،املدركة القيمة و اجلودة املدركةمن  يزةتمم منافع تقدمي خالل من

  .2املقدمة اخلدمة أو للسلعة هكاستهال  خالل
  من الخدمة المقدمةالجودة المدركة  2.1
معينة جيب علينا أن ال ننسى أن ندخل يف هذا من خدمة عندما نتكلم عن اجلودة املدركة   

ودة، السعر، اجلهد اجل(على غرار  هاتأثري مباشر على إدراكاملفهوم العديد من العناصر اليت هلا 

                                                
1 -.Kotler et autre, (2006), Marketing Mangement, 12 édition, Person Education, France, p 
904. 
2 -. Egan, John. (2001),“ Relationship Marketing - Exploring relational strategies in 
marketing”. Pearson Education- Prentice Hall- p 81. 
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ااملوضة، الطراز،  املبذول للبحث عن املعلومات، حكم "فاجلودة املدركة هي ...). مواصفا
يقيم جودة  مستقبل اخلدمة. 1"معينة جتارية ةعالماملستهلك اجتاه تفوق وبراعة منتوج أو خدمة ل

ا  املواصفاتمن خالل  هذه األخرية يف هذا السياق ميكن القول بأن  منتجها،النوعية اليت يتميز 
فهذه األخرية يتم تقديرها كنتيجة للمقارنة بني . تسبق القيمة املدركة هلا اخلدمةاجلودة املدركة من 

املالية، النفسية، اجلهد ( وبني التكاليف اليت حتملها املستهلك  اخلدمةاملنافع املستمدة من جودة 
اليت حصل عليها املستهلك أكرب من اليت كان يتوقعها،  اخلدمة إذا كانت جودةلذلك  .)..املبذول

تنقسم اجلودة املدركة  .2العكس تكون منخفضة يف حالةفإن اجلودة املدركة هنا تكون إجيابية، و 
  :للخدمات الصحية إىل جودة تقنية و غري تقنية

تتعلق بظروف  الجودة الغير تقنيةاما ...  تتعلق بالعالج، الفحص، اجلراحة، الجودة التقنية
من طرف الطاقم  رضاو املعاملة اليت يتلقاها امل..) الغرفة، األكل، اإلستجمام و الراحة، (اإليواء 

 .3الطيب والشبه طيب
 

  من طرف الزبونالقيمة المدركة  3.1
ا تعرف القيمة على  ، ففي هذه "ف املدركةبني املنافع املدركة، والتكالي) أو الزيادة(الفرق "أ

 ، ملبادلة حمتملة بني طرفني، وحترك سلوك الشراء لدى الفرداملباداليتاحلالة تفسر القيمة يف اإلطار 
  .4وكذلك رضاه

األوىل معرفية والثانية : إذًا مما سبق، ميكننا تعريف مفهوم القيمة املدركة من خالل مقاربتان
، )رضاامل(بني املؤسسة الصحية وزبائنها  ةبادلمنوذج امل ضمنأسسها  املعرفية جتد املقاربة. شعورية

مبعىن العملية اليت يقوم من خالهلا كل طرف بإعطاء شيء له قيمة مقابل شيء آخر له قيمة 

                                                
1 - Perrouty (2004)., « Impact des interactions entre marque et régions d’origine », Dans 
l’actes du congrès International de l’AFM. St Malo. 
2 - R Chumpitaz, V Swean (2002) “ La qualité comme déterminant de la satisfaction des 
clients” Dans l’acte du congrès de L’association Française de Marketing, Lille. 
3- Benhabib A., Benachenhou SM., & Kessas Z., (2011), “L’influence de la qualité des 
soins sur la Satisfaction des patients malades : Application de la méthode des équations 
structurelles”, Dans la revue les cahiers Mecas Nº07, Laboratoire Mecas, Université de 

Tlemcen, pp.33-45, Décembre 2011,  ISSN : 1112-5969, Algérie. 
4- R Mencarlli., (2008), « Interactions lieu-objet comme conceptualisation de l’expérience 
vécue : test d’un modèle intégrateur », Recherche et Application en Marketing, p 51-69.  
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ينتج من خالل املقابلة  الذي يقوم به الشخص املريض أن التقييم واإلختيارمعىن ذلك . 1أكرب
كثريًا ما   يف احلقيقة. 2)مدخالت(واملنافع ) خمرجات(اليف بني التك) الفرق أو احلاصل(املعرفية 

 ،لكن بصفة عامة ،"املخرجات"، و"املدخالت"أو نسمع عن " املنافع"و ،"التكاليف"نسمع عن 
األرباح و املكاسب، املنفعة العامة، و إشباع : مفهوم املنافع مع فكرة املمكن إشراكيظهر أنه من 

التضحية  :أما مع مفهوم التكلفة ميكن أن نشرك أيضًا فكرة ريض؛، مبا يف ذلك شفاء املاحلاجات
، أو كل ما بإمكانه أن يأيت 3)2008(وآخرونMerle  عليها املدركة من طرف الفرد كما أكد

  .بنتائج سلبية ناجتة خالل عملية الشراء أو اإلستهالك
ثني موضوع القيمة املدركة إلمتام النقص الذي تتميز به هذه املقاربة، تناول العديد من الباح   

ينتج من طرف املستهلك أن احلكم على القيمة حسب هذه املقاربة . الشعورية املقاربة من خالل
 مقارن، شخصي(تفضيل نسيب "أو حيازة املنتوج أو اخلدمة، و يعرب عن /من عملية اإلستهالك و

 هأسس هذبأن بار ميكن اعت .4"يعرب عن جتربة املستهلك خالل تفاعله مع الشيء) ووضعي
، و الذي ميكن أن يكون 5كل ما هو أهل للتقدير  كونه يأخذ بعني االعتبار  املقاربة ذا طابع فلسفي

  .موضوع للحكم على القيمة
  

 الزبون رضا .4.1
أما . 6"رد فعل عاطفي يأخذ بعني االعتبار جتربة عدم التأكد" بأنه  رضاال  Oliverعرف 

Getty  وThompson ا الزبون عند "بأنه  رضارفا المن جهتهما ع ناتج احلالة النفسية اليت مير 
تواجد تأكيد أو عدم تأكيد لتوقعاته بالنسبة إىل عملية جارية خلدمة حمددة، أو جتربة خدمة 

                                                
1 - P Kotler, (1994), Le comportement du consommateur, édition Dunod.  
2 - C Urbain.,(2002) “ De l'équité à la perception et l'acceptation du prix par le 
consommateur: la notion de juste prix ” Colloque international sur le prix, p 27-46. 
3 - A Merle., J-L Chondon., et A Roux., (2008), « Comprendre la valeur perçue de la 
customisation de masse : une distinction entre la valeur du produit et la valeur de 
l’expérience de co-disign », Recherche et Application en Marketing, p 27-50. 
4 - Holbrook, and Horfman; (1985) dans P Aurier, G N'goala et G Evrard, (2004), 
« Comprendre et mesurer la valeur du point de vue du consommateur », Recherche et 

.www.AFM.fr:  Application en Marketing. Voir 
5 - Encylopedia universalis, (2004). 
6- Vanhamme J. (2004). « L’influence de la surprise sur la satisfaction des consommateurs : 
une expérimentation pilote», Aspirante du fonds National de la recherche scientifique, 
Laboratoire d’analyse du comportement du consommateur, Dans  la revue de l’Association 
Française de Marketing.  
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الزبون هو منهج عدم  رضانستنتج من هذا التعريف، أن التمثيل األكثر استخدامًا ل". حمددة
، باملقارنة بني توقعات الزبون قبل تقدمي اخلدمة و إدراكاته لألداء فيه رضاالتأكد، الذي يرتبط ال
ا . الفعلي هلا بعد تأديتها  Oliverعلى هذا األساس و طبقًا لنظرية عدم التأكيد اليت أتى 

لدى الزبون من خالل مقارنة خدمة معينة بالفرق بني  رضاأو عدم ال رضايتحدد ال )1981(
ألداء املدرك فعليًا للخدمة، حبيث يشار إىل أي فرق بينهما بأنه عدم توقعات الزبون لألداء، و ا

و اجلودة ) الفعلية(الزبون كنتيجة للمقارنة بني اجلودة املدركة  رضايف هذا السياق يعترب  .التأكد
   .1املتوقعة

(  facere، و )الكفاية، مبعىن satis   )assez: ، هو التيينرضان أصل كلمة يف احلقيقة إ
faire،  على هذا . أنه جيب توفري ما هو مرغوب فيه إىل حد الكفاية معىن ذلك، )فعلمبعىن

يرغب  كان  بالضبط ما هلذا األخري،اخلدمة  تإذا و فقط إذا َوفَّر  الزبون، رضاكون هناك األساس ي
 فعل أقل مما"أو" الزبونينتظره  كان  فعل أكثر مما"بعني االعتبار فكرة  ذلكال يأخذ حبيث فيه، 
  .حمددة و فقطتوفري رغبة  مبعىن يقتصر على، "ينتظرهكان 

د و شامل هلذا املفهوم إال وضع تعريف حمد من الصعبأنه  )Vanhamme )2004 حسب
النظر  اتوجهأنه من خالل استعراض   )Oliver )1981 ، جند أن2خمتلفة للمفكرين يف هذا ا

عن االنفعاالت اليت تدور حول اآلمال املرتبطة حالة نفسية جمملة، ناجتة " يعرب عن رضابأن الى آر 
و  Anderson ،Fornellأما  ".اإلستهالك خبربةباملشاعر السابقة للمستهلك و املتعلقة 

Lehmann )1994 ( علىالتقييم الشامل، املرتكز  هنأ على ،املرتاكم رضاال عرفوا من جهتهم 
 )1997(سنة  Oliverعاد  ".قت حمددو  خاللمجيع جتارب الشراء و استهالك السلع و اخلدمات 

عن السلع و  املعرب عنه من طرف املستهلكو احلكم أ ،شباع اإليعرب عن  رضاال "عندما قال أن 
و يف سنة  ".اإلبتهاجإىل حد  هذا األخري إذا وصل مستوى سرور و ما )إن قدمت(اخلدمات 

حالة ذاتية، صادرة  بأنه ل عنهالبعد املعريف عندما قا رضاال إىل تعريف Plichonأضاف  )1998(
  ".و املعريف الذي حيدث خالل مبادالت خاصة العاطفيعن عملية التقييم 

                                                
1 - Sirieix Lucie, Dubois Pierre-luis. (1999). « Vers un modèle qualité-satisfaction intégrant la 
confiance ? ». Recherche et application en marketing. Vol. 14, n° 3/1999. pp. 1-22.     
2 - Vanhamme J. (2004). Op cit. 
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من خالل إستدراجنا إىل مجلة هذه التعاريف نالحظ أن كلها ال ختتلف على أنه قبل تشكل 
، و أن لدى الزبون، هناك مقارنة بني توقعات هذا األخري من اخلدمة، و األداء الفعلي هلا رضاال

 رضا، راضي، شديد ال)مستاء(نتيجة تلك املقارنة هي اليت حتدد ما إذا كان الزبون غري راضي 
  ). مبتهج(
  

  الزبونثقة  5.1
تنوعة ُتِعيْق تطوير البحوث يف هذا املالشيء الذي جيعل تعاريفه  ،مفهوم متعدد األشكالهو 
ا . امليدان متكن الباحثان ، )Lagace )1986و  Dwyerباعتمادهم على األفكار األوىل اليت أتى 

Smith  وBarclay )1997( حسب  :ن من املفاهيم املتعلقة بالثقة يف األدبياتانوع من حتديد
ا  ، أما بالنسبة للثانية، تعرف الثقة "توقعات معرفية، أو إحساس شعوري"األوىل الثقة تعرف على أ

ا على  و  Roehrichأما الكاتبان  .1"سلوك معنياملخاطرة، أو إرادة املباشرة يف  سلوك"أ
spencer )2005(  ظرفبأن الثقة تتضمن يف الكثري من األحيان خاصية ختفيض  انمن جهتم ير 

بأن  اعتربوا )1998(آخرين  و Zaheerأما . 2، وهي مرتبطة أيضًا مبستوى اخلطر"التأكد -عدم"
 بأن الطرف اآلخر َيِفي ِبُوُعوِدِه اجتاه الزبون، و اإلعتقاد مبعىن ؛بعد األمانة: هناك بـُْعَدْيْن يف الثقة

اإلعتقاد بأن الطرف اآلخر يتعامل ويتصرف معه بأمان، حىت ولو كانت هناك  ؛بعد اإلخالص
  .فرص إنتهازية متواجدة أمامه

  

  الزبونموقف   6.1
هذا تعريف تعلق مبفهوم املوقف، من بني التعاريف األكثر استعماال يف  100هناك أكثر من 

ال، ذلك التعريف الذي رأى املوقف بأنه  قوة موجبة أو سلبية، مقبولة أو غري مقبولة، مع أو "ا
ا الشخص الذي يكون له إحساس اجتاه الشيء  Petigrewنالحظ من تعريف . 3"ضد، يتسم 

م اعتربوا املوقف كونه اإلحساس أو ردت الفعل اجتاه شيء، أما  )2002(و رفقاءه   و Eaglyبأ

                                                
1 - I chouk. (2005), « La confiance du consommateur vis-à-vis d’un marchand Internet : 
proposition d’une échelle de mesure», Dans l’acte du Congrès de l’association Française de 
marketing, Nancy. 
2 - G Roehrich , et R.Spencer, (2004), « l’atmosphère de la relation : Dimension et 
structure », Dans l’acte du Congrès  International de l’association Française de marketing,, 
St Malo. 
3 - D Petirew., et autres., (2002), Le consommateur un acteur clé, Les édition SMG, p 152.  
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Chaiken )1993(  نزعة نفسية يتم التعبري عنه عن طريق تقييم شيء معني "من جهتهم رأوه بأنه
قال يف هذا السياق بأن  )2005( و رفقاءه Lambinأما . 1"مع بعض من التفضيل أو عدمه

حالة ذهنية للفرد، "عرفوا هذا املفهوم على أنه  )Allport )1935الكالسيك و على رأسهم 
ل اخلربة واملعلومات املكتسبة اليت متكنه من هيكلة إدراكاته للبيئة و مفضالته و تشكلت من خال

يعترب املوقف يف علم النفس اإلجتماعي بأنه صياغة افرتاضية . 2"توجهه حنو الكيفية اليت حيبها
ردة، لذلك ال ميكننا احلكم عليه إال من خالل االستجابات  يستحال مالحظتها مباشرة بالعني ا

  .تحصل عليها من طرف الزبون جتاه مؤسسته سواء كانت سلبية أو إجيابيةامل
  النموذج النظري و فرضيات البحث. 2

، حتتم علينا أن نقوم بدراسة العالقات السببية الزبائن رضاإن دراسة األسباب اليت تقود سلوك 
 .الزبائن و ثقة رضاعلى كيفية تأثريها ، وقيمتها املدركة، و للخدماتودة املدركة املوجودة بني اجل

جودة مدركة، قيمة : العالقات املوجودة بنيإىل عرض ألهم  ،دف من وراء هذا البند من جهة
 .الزبون رضاسنقوم بعرض أهم النماذج املشكلة ل ،من جهة أخرى؛ و ، الرضا و الثقةاملوقفمدركة، 

ات خطية موجودة يتألف النموذج النظري لبحثنا من مخس متغريات نفرتض أن هناك عالق
  .بينها

ميثل احملتوى املوجود ضمن الشكل البيضاوي املتغريات املدروسة، أما األسهم توضح اجتاه 
الذي ينطلق (العالقة اخلطية املوجودة بني تلك املتغريات، اليت منها من يلعب دور املتغري املستقل 

من . )1(أنظر الشكل) ه السهمالذي يتجه إلي(، ومنها من يلعب دور املتغري التابع )منه السهم
 :خالل النموذج ميكننا صياغة مخس فرضيات نستعرضها بعدما نتطرق إىل أصلها النظري

 
 
 
 
 
 

                                                
1 - Eagly., et Chaiken., (1993), Eagly, A.H., & Chaiken, S. (1993). The psychology of 
attitudes. Fort Worth, TX: Harcourt. 
2 - Lambin, J- J (2005). Marketing stratégique et opérationnel : du marketing à l' orientation 
marché  6 édition, Paris : Dunod, , p.136. 
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  النموذج النظري للبحث. 1الشكل

  
 
  
  

                    
  
  

  العالقة بين الجودة المدركة و القيمة المدركة 1.2
على أنه  )1994( Aaker و )Zeithaml )1988  لقد مت تعريف مفهوم اجلودة من طرف

يرى ". متياز أو التفوق الشامل للمنتوج أو اخلدمةاالحكم يديل به املستهلك معرباً من خالله عن "
بأن املستهلك يقوم يف الغالب مبقارنة جودة املنتوج أو اخلدمة من خالل  Olshavskyالكاتب 

ا اخلاصة  ا(مالحظة مواصفا عندما نتكلم عن مواصفات جودة اخلدمة الصحية و  ،)املتميزة 
مكان اإليواء، املعاملة، (و اجلودة الغري تقنية ..) .العالج، اجلراحة، (نتكلم عن اجلودة التقنية 

تتميز هذه . املدركة يف هذا اإلطار تعترب اجلودة حسب الكاتب من سوابق القيمة ..).األكل، 
ا ختضع خباصية Zeithaml األخرية حسب ما يرى  للمنافع املدركة من االستهالك  نسبية كون أ

ا تلعب يف  و أيضًا إىل التكاليف املدركة اليت يتحملها املستهلك خالل خطوات الشراء، حبيث أ
و رفقائه دور املتغري الوسيطي بني اجلودة املدركة من الشيء  Fornellالكثري من األحيان حسب 

هذا هو السبب الذي جعلها من املتغريات اليت ال جيب أن ، 1الزبون رضاو ) منتوج أو خدمة(
ا عند دراسة ال يف هذا السياق تعد اجلودة املدركة التقنية و الغري تقنية من اخلدمات  .رضايستهان 

ا تابعة للمنافع املدركة من  الصحية من سوابق القيمة، و أن هلذه األخرية خاصية نسبية كون أ
   .2كاليف املنفقةأيضاً للت و املرضىطرف 

                                                
1 - P Aurier., Y Evrard., et G N’goala., (2004), « Comprendre et mesurer la valeur du point 
de vue du consommateur », Recherche et Application en Marketing.. 
2- Zeithaml (1988), dans Bolton et Drew (1991), dans Aurier et autres (1998), op cit.    

  
  
  
 

 الثقة

 الرضا

 الجودة القيمة
 المدركة

 الموقف
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  .اجلودة املدركة من اخلدمة املقدمة للمريض تؤثر إجيابياً على القيمة املدركة هلا: 1.ف
  

   بالخدمة المقدمةالمستهلك  رضاجودة المدركة و الالعالقة بين  .2.2
اجلودة و  رضاجند يف أدبيات التسويق بأنه قد مت اخللط يف الكثري من األحيان بني مفهوم ال

ا . كةاملدر  حكم املستهلك املأخوذ عن االمتياز أو التفوق اإلمجايل للمنتوج "تعرف هذه األخرية بأ
ا  Oliver، أو بالتدقيق كما عرفها 1"أو اخلدمة ، بينما عرفت "التقييم المتياز املنتوج أو اخلدمة"بأ

Vanhamme )2002( ك خالل عملية الناتج النهائي عن التقييم الذي جيريه املستهل"بأنه  رضاال
مع بعضهما البعض، لكن ال مينع هذا ان هاذين املفهومني األخريين يرتبطان مما ال شك . 2"املبادلة

و  Fornell: من أن العديد من األحباث اليت أقيمت يف هذا الصدد على غرار دراسات
Anderson )1994( ،Bitner  وHuberrt )1994( ،Cronin  وTaylor )1992( ،Gotlieb ،

Grewal  وBrown )1994(،  أخريًا وOliver )1994 الذي تأثري ال، قد أكدت على )1997و
بأن اجلودة املدركة تدخل ضمن  )Oliver )1980قال  .املستهلك رضااجلودة املدركة على ارسه مت

قبل الشروع يف . املستهلك رضااملتغريات اليت متت إضافتها إىل جانب السوابق األخرى املؤثرة يف 
ذه النقطة، ال بأس أن ذكر بأنه ضمن األدبيات كان هناك تعارض بني الباحثني حول شرح ه

اجلودة املدركة من املنتوج أو اخلدمة، فنجد مثًال بأن املستهلك و  رضاالروابط السببية املوجودة بني 
Parasuraman ،Zeithaml ،و Berry )1988( اجلودة : " اتفقوا على العالقة السببية التالية

أكدوا  )Bitner )1991أو  Drewو  Boltonبينما جند بأن باحثني آخرين أمثال " رضادركة ـ الامل
  .3"جودة مدركة        رضاال: " هي كاآليتعلى عالقة سببية معاكسة لألوىل و 

أننا ميكننا مالحظة بأنه ضمن منظور املبادلة التجارية  )Vanhamme)2002 حسب 
هي عالقة جُد معمقة بسبب وضعية النظرية األساسية  "رضا    جودة مدركة   ":  اخلالصة بأن

ا ترتجم احلالة  رضافنجد بأن صياغة ال. للمتغريين أوسع من تلك املتعلقة باجلودة املدركة كون أ
اجلودة املدركة حسب الكاتبة ال تتعلق . أو اخلدمة/النفسية للزبون بالنظر إىل خرباته مع املنتوج و

                                                
1 - G N’goala., et C Benavent., (2004), « L’impact de la communication des managers de 
comptes clés sur la valeur perçue et la satisfaction des clients clés : une étude empirique 
auprès des acheteurs des produits industriel » Dans l’acte du Congrès International de 
L’Association Française de Marketing,. 

   .مذكرة نيل شهادة االليسانس جبامعة جياليل اليابس، سدي بلعباس" تسيري اخلدمات الصحية و السياحية ) "2008(عطار نور اهلدى  - 2
3 - J Vanhamme., (2004), op cit 
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 باخلربة اليت املرتبطة باملنتوج أو اخلدمة، واليت تعترب بدورها طرف معين لعناصرإال بإدراك بعض ا
باإلضافة إىل ذلك ميكن أن يكون حكم اجلودة سابق للوجود عند . رضايعتمد عليها تقييم ال

شراء املنتوج أو اخلدمة، بينما تواجد /كونه ال يأخذ بعني االعتبار خربة االستهالك  رضامقارنته مع ال
  .رضاربة شرط ال ميكن اإلستغناء عنه خالل تقييم الاخل

ا جمموعة من الباحثني أمثال ، Parasuraman أثبتت العديد من الدراسات اليت قام 

Berry ،Zeithaml ،Oliver  و آخرين على وجود عالقة خطية موجودة بني متغريي اجلودة
  :اليةاملدركة ورضا الزبون، على أساسها ميكننا طرح الفرضية الت

ا: 2ف    .اجلودة املدركة من اخلدمة املقدمة تؤثر إجيابيا على رضا املريض 
 

  و رضاه بالخدمة المقدمة الزبونالعالقة بين موقف . 3.2
قبل أن نتطرق إىل العالقة املوجودة بني هذين املتغريين، ارتأينا إىل أن نربز الفرق املوجود 

واحدة على جزء يتكون من خطوات اكتساب املعرفة وجزء بينهما، كون أن الرضا حيتوي يف املرة ال
و  Evrardآخر شعوري، وأنه يتفاعل من خالل التقييم، السبب الذي قاد ببعض الباحثني أمثال 

Day على الرغم من ذلك، يعترب هذا األخري أكثر استدامة و غري ساكن . إىل تشبيهه باملوقف
حيتاج الزبون يف هذه احلالة إىل خربة خاصة أو معينة  ، و ال)شامل(عرب الزمن و بأنه معمم ) مرن(

فعلى سبيل املثال ميكن أن يأخذ متفرج لألفالم موقفه اجتاه فيلم معني . 1لكي يأخذ موقف معني
معينة،  تجاربو بخبراتقبل أن يراه، على عكس الرضا الذي يتميز بأنه انتقائي كونه مرتبط 

ون بإطاللة على الفيلم لكي يستطيع احلكم عن رضاه أو لذلك جيب يف هذه احلالة أن يقوم الزب
  .عدم رضاه

أن هناك أيضًا عالقة تربط بني هاتني العبارتني، كون أن املواقف سامهت يف  Oliverحسب 
وأثرت من جهتها على الرضا بالنظر إىل " استخدام / الشراء "تعريف التطلعات السابقة خلربة  

يف هذا السياق قالت . سب الرضا الذي مت اإلحساس بهخربات الزبون الذي يتشكل على ح
Vanhamme )2002(  أن هناك نقطة قد أشار إليهاOliver  ينطفئفحواها أنه مع مرور الوقت 

حبيث يبقي املوقف العام اجتاه ) ضمنيتزامنا مع انطفاء التنشيط الذي يعترب بالنسبة إليه (الرضا 
أو /أن قياس الرضا حني إمتام عملية الشراء و Drewو  Boltonالشراء، هلذا السبب يرى 

                                                
1 - J Vanhamme., (2002), op cit. 
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االستخدام أو تأدية اخلدمة يعترب احلل الوحيد الذي ميكن من إعطاء أحسن تصديق لصياغة 
فعلى . 1الرضا، ألن املوقف اإلجيايب اجتاه عالمة جتارية ليس من الضروري أن يكون مرتبط بالشراء

بدون أن ننوي شراءها إىل  Ferrariاجتاه سيارة  سبيل املثال ميكن أن يكون لدينا موقف إجيايب
   .األبد

  .اجتاه اخلدمة املقدمة يؤثر على حالة الرضا لدية املريضموقف . 3ف
 

 القيمة المدركة و الثقةالعالقة بين . 4.2
كلما كانت إدراكات الشخص املريض لقيمة اخلدمات الصحية املقدمة من طرف مستشفى 

 . قته اجتاه اخلدمات املقدمة من طرف الطاقم الطيب و الشبه طيبهي جيدة كلما زاد ذلك من ث
  .اعلى ثقة املريض  االقيمة املدركة من اخلدمة املقدمة تؤثر إجيابي: 4ف 

  

  رضا و الثقةالالعالقة بين  5.2
حسب النتائج اليت توصلت إليها جمموعة من الدراسات أن رضا املستهلك باخلدمات املقدمة 

  :ا، على هذا األساس ميكننا طرف الفرضية التاليةيعزز من ثقته 
ااملريض باخلدمة املقدمة يف املستشفى تؤثر إجيابيا على ثق رضا :5ف    .ته 

 

  اإلمبريقي الجانب.3
منوذج ( تغريات املتعلقة بنموذج البحثلمل من املقاييسبعرض مجلة  يف هذا البند سنقوم

 .Statisticaباستعمال  ]AFC[تأكيدي تحليل بيام من خالل الق )اهليكلي جو النموذ  القياس
الذين يستفيدون من اخلدمات  ىرضاألشخاص املقمنا بتحليل هذا النموذج من خالل دراسة حالة 

 .الصحية للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية
  بيانات و خصائص العينةجمع ال .1.3

ينة غري االحتمالية احلصصية، لذلك السبب يف اختيار طريقة املعاإن التوجه النظري لبحثنا هو 
يبني مت على حسب معاينة حصصية  ). حسب نسب كل واحد يف جمتمع البحث(فإن اختيار ا

باملؤسسة العمومية للصحة  م، مت اإلتصال ىرضاألشخاص امليتكون الفضاء العملي لبحثنا من 

                                                
1 - G Lewis., (2005), Branding Management : La marque, de l’idée à l’action, édition 
Pearson Education, p 213. 
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يبني مت، اختيا، حيث أننا طلبنا منهم أن جييبوا على االستمارةاجلوارية على حسب  تقريباً  ر ا
  ).2و1أنظر اجلدول( .اليت تتناسب مع جمتمع البحث فئات أعمارهم

  توزيع المستجوبين على حسب فئات أعمارهم .1جدول 

  )N=140( ينمن إعداد الباحث: المصدر
  يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي .2 جدول

 المستوى التعليمي التكرارات النسب المئوية

 ابتدائي 23 16,43%

 ثانوي أومتوسط  60 42,85%

 وريالاكب 22 15,72%

 بكالوريا فما فوق 35 25%

 المجموع 140 % 100

  )N=140(من إعداد الباحثين : المصدر
 

، و أن %)42.22(سنة  30نالحظ من خالل اجلدول أن أكرب فئة كانت أعمارهم أقل من 
كد هذه النسب خصائص أ، حبيث تأكرب نسبة من العينة مستوى تعليمهم كان متوسط و ثانوي

  .سكان اجلنوب
  )AFC(التأكيدي العاملي التحليل :القياس تقييم نموذج .2.3
  AFCالـ باستعمال  الهيكلي و نموذج القياس فقراتتقييم  .1. 2.3

مع املعلومات املتعلقة بالدراسة،  النموذج اهليكليو  منوذج القياس) توافق(ملعرفة جودة تناسق 
متكننا من تقييم احلد الذي يعطي من خالله النموذج النظري املقرتح  ، اليتالتسويةنستعني بدالئل 

موعة  .ذه الدالئليستعرض لنا أهم ه) 03(اجلدول  .نفس املعطيات ا
 
 
 
  

  مجموع  فما فوق 60 60-50  50 – 40  40 – 30  30أقل من    فئات العمر
 23 10 16 32 59  عدد المستجوبين

  140  
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  املؤشرات املطلقة املسوية لنموذج القياس 3.جدول
نموذج   دالئل التسوية المطلقة     

  القياس
الهيكلالنموذج

  ي
 chi² 757,515 542,958كي تربيع 

 
 Degrees of freedom 350 345درجة احلرية 
chi²/df  2.16 1.57 

P- Level 0.00  0.00  
Rmss  0,207  0,071  

Steiger and Lind RMSEA Index 0,0896  0,0747 
  

Joreskög and Sorböm  GFI  0,704 0,788 
Joreskög and Sorböm  AGFI 0,656 0,751 

Population Gamma Index  0,833 0,942 
Adjustment Population Gamma 

Index  0,806 0,932 

  )Statistica.8 ).N=140من إعداد الباحثين باستعمال البرنامج اإلحصائي الـ : المصدر
  

 ،345و  df (350(و أن درجة احلرية  542,958و 757,515) = chi²(الكي تربيع  عندنا
ما األكثر إنتشارًا و دقًة عند مقارنتهما بالدالئل األخرى، و مبا أن  يتميزان هذان املقياسان بأ

df /chi²  سالمة القياسفإن قيمتهما جيدة و تؤكد  )1.57و  2.16( 5و  1هي حمصورة بني .
 GFI، AGFI، Gamma[غرار  نالحظ أيضًا من خالل اجلدول بأن قيم الدالئل األخرى على

Index ،NFI ،CFI [ ا أكرب من ، و RMSEA[وأيضاً  0.9و تقرتب من  0.65كانت جيدة كو
RMR [ 0.08و  0.04حمصورة بني  تقريباً كانتكون أن نتيجتها   مقبولةكانت هي األخرى   .   
منوذج تؤكد لنا إمكانية القيام بتحليل من دالئل التسوية هي جيدة و  ائج املتحصل عليهاالنت

  .مبعىن إمكانية إستخدامها الختبار الفرضيات صالحيات املعطيات   ، املعادالت املهيكلة
  

  البنائية باستعمال المعادالت البنائياختبار النموذج  2.2.3
، املعيار  λاملعرب عنه بـ  للمتغريات الكامنة العاملياهليكل  تقييمالختبار النموذج البنائي نقوم ب

ذا االختبار Studentلـ  tهو أختبار  هذا املعيار اختبار معنويةالذي ميكننا من  ، فبعد القيام 
   .)04( اجلدول يف املوجودةحتصلنا على البيانات 
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فيها أكرب من  Studentلـ  tلكي يكون للبيانات مدلول جيد جيب أن يكون االختبار 
للمتغريات الكامنة، ليتم فيما  العامليةبالنسبة لكل مسامهة  % 5خالل مستوى معنوية  )1.96(

نالحظ من خالل النتائج أن  ). كتابة املعادالت(بعد التأكد من عالقة اإلحندار املوجودة بينهما 
علقة باملتغريات الكامنة كانت كل املسامهات العاملية سواءًا تعلق األمر باملؤشرات أو الروابط املت

، وتقدير مستوى االحتمال )1.96(أكرب من  Studentلـ  t ، % 5جيدة خالل مستوى معنوية 
يكون حبيث  البنائيةعلى ضوء ما رأيناه ميكننا اإلنتقال إىل مرحلة كتابة املعادالت  .0.05أقل من 

  ).04(اإلستعانة بالنتائج املبينة يف اجلدول بذلك 
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  .الكامنةالجلية و بين المتغيرات  العامليةالمساهمات . 4 جدول
الخطا   λ ساللم القياس

 النمطي

  
T 

Student 

مستوى 
 المعنوية

(qual)-1->[qual1] 0,610 0,116 5,248 0,000 
(qual)-2->[qual2] 0,555 0,108 5,127 0,000 
(qual)-3->[qual3] 0,389 0,110 3,542 0,000 
(qual)-4->[qual4] 0,458 0,130 3,516 0,000 
(qual)-5->[qual5] 0,652 0,109 5,992 0,000 
(qual)-6->[qual6] 0,552 0,107 5,156 0,000 
(qual)-7->[qual7] 0,717 0,098 7,287 0,000 
(qual)-8->[qual8] 0,747 0,103 7,241 0,000 

(val)-9->[val1] 0,399 0,096 4,137 0,000 
(val)-10->[val2] 1,193 0,072 16,673 0,000 
(val)-11->[val3] 0,209 0,099 2,116 0,000 
(val)-12->[val4] 0,235 0,098 2,400 0,000 

(satis)-13->[satis1] 0,724 0,111 6,529 0,000 
(satis)-14->[satis2] 0,647 0,106 6,085 0,000 
(satis)-15->[satis3] 0,791 0,102 7,748 0,000 
(satis)-16->[satis4] 0,760 0,097 7,846 0,000 
(satis)-17->[satis5] 0,767 0,105 7,295 0,000 
(conf)-18->[conf1] 0,923 0,095 9,747 0,000 
(conf)-19->[conf2] 0,908 0,101 9,022 0,000 
(conf)-20->[conf3] 0,820 0,098 8,391 0,000 
(conf)-21->[conf4] 0,715 0,095 7,508 0,000 
(conf)-22->[conf5] 0,657 0,090 7,288 0,000 
(conf)-23->[conf6] 0,512 0,101 5,062 0,000 
(attit)-24->[attit1] 0,632 0,124 5,098 0,000 
(attit)-25->[attit2] 0,663 0,111 5,955 0,000 
(attit)-26->[attit3] 0,690 0,104 6,651 0,000 
(attit)-27->[attit4] 0,907 0,115 7,859 0,000 
(attit)-28->[attit5] 0,792 0,139 5,716 0,000 

  )Statistica.8 ).N=140 من إعداد الباحثين باستعمال البرنامج اإلحصائي الـ: المصدر
  

  للبحث البنائيمعادالت النموذج  .2.3
ببية املوجودة بني املتغريات املؤثرة سنقوم يف هذا البند بكتابة املعادالت املهيكلة للعالقات الس

املتعلق مبعامالت  )05(دول اجلذلك من خالل اإلستعانة بو  .باملستشفى رضاثقة املو  رضاعلى 
  .اإلرتباط

حيث أنه حيسب  )Sepath )Statisticaهو مقدرة من طرف الربنامج  βفيما خيص املعامل 
ما عدى ذلك  ] 1و  0[ حمصورة بني  λمثل يف احلالة العادية تكون قيمته  بكيفية أوتوماتيكية،
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فقط بالنموذج اهليكلي حيث أننا جندها أيضًا مضروبة يف  βتتعلق . تكون نتيجتها غري جيدة
َفّسرْ (املتغري الكامن املستقل 

ُ
، تعرب هذه القيمة عن قوة العالقة اخلطية السببية املوجودة بني )امل

  يقيس مقدار خطأ قياس )Ei(مستقل، أما املعامل  متغريين كامنني، أحدمها يكون تابع واآلخر
 .تغريين يكونان يف عالقة فيما بينهمامعامل اإلرتباط بني م

النموذج اهليكلي بروز أربع معادالت، تتعلق األوىل  دول الذي يستعرضاجل نالحظ من خالل
فس األمر بالنسبة ، ون)متغري تابع(والقيمة املدركة  للمرضا ) متغري مستقل(بني اجلودة املدركة 

و مقدار خطأ القياس  βللمعادالت األخرى حبيث يتم قياس قوة العالقة املوجودة بينهما باملعامل 
األخرية فنفس الشيء، هنالك عالقة خطية بني متغريين أحدمها تابع  أما بالنسبة للمعادلة Eiبـ 
  ) القيمة املدركة، والرضا(واآلخرين مستقلني ) ثقة املرضا(

  تحليل اإلرتباطات بين المتغيرات .5جدول 
  

مستوى 
 االحتمال

P  

  
الخطأ 

 النوعي

Ξi  

  
T 

  اإلحصائي

معامل 
  اإلنحدار

Βi 

  العالقة السببية 

0,000 0,105 7,032 0,738 (QUAL)- 1->(VAL) 
0,000 0,061 12,561 0,772 (QUAL)- 2->(SATIS) 
0,113 0,127 1,587 0,202 (VAL)- 3->(CONF) 
0,000 0,101 7,114 0,720 (SATIS)- 4->(CONF) 
0,000 0,160 4,954 0,791 (ATTIT)- 5->( SATIS) 

 مستوى االحتمال
P  

الخطأ 
 النوعي
Ξi  

T 
  اإلحصائي

  خطأ القياس
Ei  أخطاء القیاس 

0,003 0,155 2,933 0,455 (ZETA1)-1-(ZETA1) 
0,000 0,095 4,250 0,404 (ZETA2)-2-(ZETA2) 
0,000 0,074 3,743 0,275 (ZETA3)-3-(ZETA3) 
0,000 0,000 1.96> 0,384 (ZETA4)-4-(ZETA4) 

  )Statistica.8 ).N=140من إعداد الباحثين باستعمال البرنامج اإلحصائي الـ : المصدر
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  معادالت النموذج الهيكلي 6.جدول
  المعادالت المشكلة للنموذج الهيكلي المتعلق بالوفاء بالمستشفى

لمدركة على القيمة المدركة  تأثير الجودة ا
  ىرضللم

Β1. Qual + e1. Val  = *  
0.738. Qual + 0.455 * val  = 

  * =  Β1. Qual + e1. Satis  تأثير الجودة المدركة على رضا  للمرضى
0,772. Qual + 0,404 * satis  = 

  * =  Β2. Val + e2. Satis  ىرضالم رضاتأثير القيمة المدركة على 
0.772. Val + 0.404. *satis= 

  .Attit = β3. Satis + e3 *  ىرضتأثير الرضا على موقف الم
* attit = 0.791. Satis + 0.275. 

  .Conf = β4. Val +ß3.satis+ e4 *  ىرضتأثير القيمة المدركة و الرضا على ثقة الم 
*conf= 0.202. Val + 0.720.satis+0.384. 

  )Statistica.8 ).N=140 البرنامج اإلحصائي الـمن إعداد الباحثين باستعمال : المصدر
  

  تحليل النتائج و اختبار الفرضيات .3.3
  المدركة  تهعلى قيمالمريض  من طرف تأثير الجودة المدركة للخدمة 1.3.6

لتأكيد هذه العالقة استعنا بنماذج املعادالت البنائية، متكنا من خالهلا من استخالص الشكل 
القيمة املدركة منها مبا أن مجلة ودة بني اجلودة املدركة للخدمة و لعالقة املوجاهليكلي الذي تأخذه ا

ا مسحت لنا بقياس متغري القيمة اجلودة املدركة للخدمة الصحية و  هذه النتائج كانت مرضية كون أ
الت املدركة هلا، ميكننا اآلن التأكد من أمهية العالقة املوجودة بينهما من خالل حتليل منوذج املعاد

  :بعد التحليل حتصلنا على املعادلة التايل. البنائية
VAL = 0.738. QUAL + 0.455.  

نالحظ بأن  ،valعلى املتغري التابع  qualتعرب عن درجة تأثري املتغري املستقل  β1إن القيمة 
جة أن النتي قة الطردية بني املتغريين خاصة وهذا يدل على أن العالو  ،)0(النتيجة أكرب من الصفر 

يف هذا السياق ميكننا القول بأن اجلودة  ،]P < 0.05 ،t =7,032؛ β1 = 0.738[جاءت املشجعة 
  . من قيمتها املدركة من طرفه %73.8للخدمة الصحية تفسر  رضااملدركة من طرف امل

مجلة هذه النتائج تؤكد صحة الفرضية األوىل اليت تشري إىل أن اجلودة املدركة للخدمة الصحية 
 .املدركة هلا تهتؤثر إجيابياً على قيم رضاامل من طرف
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  رضاالم تأثير الجودة المدركة للخدمة الصحية على رضا 2. 3.6
نالحظ بأن  ،satisعلى املتغري التابع qual تعرب عن درجة تأثري املتغري املستقل  β2إن القيمة 

 > P؛ β2 = 0.772[ملتغريين قة الطردية بني اهذا يدل على أن العالو  ،)0(النتيجة أكرب من الصفر 

0.05 ،t =12,561[، اخلدمة الصحية تفسر  يف هذا السياق ميكننا القول بأن اجلودة املدركة من
  ىرضرضا املمن  % 77.2

0.772. QUAL + 0.404. SATIS =  
مجلة هذه النتائج تؤكد صحة الفرضية األوىل اليت تشري إىل أن اجلودة املدركة للخدمة الصحية 

 .ىرضرضا املالزبون تؤثر إجيابياً على من طرف 
  

   شفىستالمتأثير رضا المريض على موقفه اتجاه  3. 3.6
معادالت مهيكلة من إلى    confو satisعندما قمنا بنمذجة العالقة املوجودة بني املتغريين 

 P < 0.05 ،t؛ .β3 =0.791[: حتصلنا على القيم التالية Sepathخالل الربنامج اإلحصائي 

خالل مستوى معنوية  )1(أقرب بكثري من الواحد  β3بوضوح أن قيمة املعامل  يتجلى ]. 4.954=
، تدل هذه القيم على شدة التأثري الذي يسببه )1.96( أكرب من studentلـ  tو  )0.05(أقل من 

ع، اليت تلعب دور املتغري التاب) conf(الذي يلعب دور املتغري املستقل على الثقة ) satis(الرضا 
تكتب العالقة الرياضية  بني هذين املتغريين، الطرديةاخلطية حيث أن هذا يؤكد طبيعة العالقة 

  :      بينهما على النحو اآليت
             CONF = 0.791. ATTIT + 0.275.  

ا، على هذا األساس إن العالق  % 79.1الزبون باملستشفى   رضايفسر  ة املوجودة من ثقته 
ا رضاطردية، لذلك يؤثر ين خطية و بني املتغري  إذا ميكننا . الزبون باملستشفى إجيابيًا على ثقته 

  .القول بأننا حتققنا من صحة الفرضية الرابعة
  

  تأثير القيمة المدركة و الرضا على الثقة 4. 3.6
ائية على مناذج املعادالت البنبالنسبة للدراستني األوليتني، و  اعتمدت حتاليلهم على اإلحندارات

ا أوضحت تواجد عالقة إجيابية بني القيمة املدركة والرضا مع الثقة بعد . بالنسبة للثالثة، حيث أ
العالقة اليت تربط بني املوقف  منذجة املعادالت البنائية حتصلنا على املعادلة التالية، اليت تعرب عن

  :ة الرياضية التاليةعلى هذا األساس، ميكننا يف هذا السياق كتابة املعادل .املريض رضاو 
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CONF = 0.202.VAL+ 0.720 satis + 0.384.  
و هذا  من الثقة % 20.2نالحظ من خالل املعادلة أن القيمة املدركة للخدمة الصحية تفسر 

ا قريبة من املعنوية إذًا مكنتنا منذجة املعادالت . من الثقة 72%أن الرضا يفسر  و ،مع العلم أ
 ؛β4 =0.202[: من التحصل على القيم التالية  confو  satisو  valو  البنائية للمتغريين 

β50.720  ؛P < 0.05 ،t1 =1.587؛7.114 2t.[  يدل املعاملβ4، β5  على شدة التأثري
موجبة  β5نالحظ بأن إشارة النتيجة  (Conf) على الثقة )Satis(الرضا و   )Val(القيمة املدركة 

القة الطردية و القوية يف نفس الوقت، اليت ميارسها متغري الرضا ، هذا يؤكد طبيعة الع)1(قريبة من و 
الذي يبني طبيعة العالقة ما بني القيمة  )1 ـن الأقل م (غري معنوي املوجب و β4عكس  .على الثقة

  .الثقة واملدركة 
بأن القيمة  انتنص لتانال الرابعة على ضوء النتائج السابقة حتققنا من صحة الفرضية الثالثة

املقدمة من طرف الطاقم  إجيابيا على ثقة هذا األخري باخلدمة الصحية انرضا  املريض يؤثر دركة و امل
  .الطيب و الشبه

ا اقتصاديات األمم عامة و تعد الصحة     خاصة، الدولة  واحدة من أهم اخلدمات اليت تضطلع 
ذه الظروف وت و طور مفهومها كما تطورت اخلدمات، فإن اخلدمات الصحية أيضا تأثرت 

ا املسؤولة عن إمداد البشرية ب اليت تضمن  هي الصحةفاحلياة، الثقة و الرضا بوزادت أمهيتها كو
التقدم حنو  لإلنسان حياة هادئة، ومتده بالقدرة على إجناز كل ما يرغب فيه وحتّفزه على التطور و

  .األفضل
، باخلدمات الصحية) ريضامل( ونلزبا ثقةمن أهم املتغريات الوسيطية املؤثرة يف  رضاال يعد

كان  .االزبائن من عدمه ثقةلذلك كان من املهم البحث عن األسباب اليت تؤدي إىل نشوء 
 الزبونو ثقة  رضااليت تؤثر يف تسويق بالعالقات الهو إبراز أهم عوامل  الدراسة هاهلدف من هذ

هلدف الثاين كان القيام بتوضيح ا. لمستشفىالطيب و الشبه طيب ل الطاقماملقدمة من طرف  دمةاخلب
 على غرار اجلودة املدركة ىرضامل رضا لتسويق بالعالقات ول العناصر املكونةالعالقات املوجودة بني 

يف ة املقدمة باخلدم و ثقتهم رضاهم و ىرضموقف امل ،، القيمة املدركةالغري تقنية التقنية و
من الفرضيات  على إثرهاسة إمربيقية تأكدنا القيام بدرااهلدف الثالث كان  و أخرياً  .املستشفى

  .الدراسةاملوضوعة يف 
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، أثرت )الغري تقنية التقنية و(ملدركة للخدمة الصحية بأن اجلودة ايف هذه الدراسة إستنتجنا 
مواقفهم  و ىرضامل رضاأثرت إجيابيًا على  أن هذه األخرية بدورها رديًا على القيمة املدركة هلا، وط

املقدمة يف لصحية ثقة املريض باخلدمة ا يد منا، األمر الذي ز الشبه طيب الطيب واجتاه الطاقم 
  .املستشفى

، ال ميكن تفسري نتائج هذه الدراسة من دون أن نأخذ بعني ةإمربيقي دراسة على غرار كل
من جهة أخرى يثري هذا البحث تساؤالت جديدة تنتظر من . االعتبار نقائص اليت يتميز به عملنا

حجم و طبيعة عينتنا ميكن القول أنه حمدود، لذلك عينة ف .عنها يف األحباث املستقبليةجييب 
صلنا عليها على  اليت حتأن نعمم النتائج  من ا بأي حال من األحوالنكنمتفرد ال ) 140(مكونة من 

تمع ال  ، فالدراسات اليت نستطيع من خالهلا تعميمتنتمي إليه العيمة املدروسةي ذكل أفراد ا
  .النتائج تشكل أولوية جيب إتباعها

الفرنسية إىل العربية، مكنتنا لغويًا من قاييس املرتمجة من اإلجنليزية و على الرغم من أنه بعض امل
إال أنه كان من املستحسن تكييفها ثقافيًا لكي نتمكن من إحكام  ،تكييف أدوات قياس السالمل

  .فتهم عن سكان الشمال، ألن سكان املناطق الصحراوية ختتلف ثقاقياسها
ا من خالل التصرحيات  االستمارةمت التحصل على اإلجابات املوجودة يف  ،اً رابع اليت أدىل 

ليس املالحظة من طرفنا، على هذا  و )املرضى الذين يرتددون على املستشفى( املستجوبون
  .ينياملعن املرضى األساس فإن النتائج اليت حتصلنا عليها كانت على حسب تصرحيات
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  ملحق  إستمارة األسئلة
نقوم حاليًا بدراسة العوامل اليت تؤثر يف مواقف املرضا من : السالم عليكم

  .املؤسسات العمومية الصحية
مستعمال فقط عالمة الضرب  عدم موافقتكأو  موافقتكمن فضلك عني درجة  

  . مقدماً ) ي(اً لك شكر  .على السلم املوجود يف اجلدول

وافق
ري م

د غ
أكي

بالت
  

وافق
ري م

غ
  

ايد
حم

وافق  
م

  

وافق
د م

أكي
بالت

  

  
1qualt 

  الجودة المدركة التقنية
يتمتع هذا املستشفى بنوعية جيدة من حيث اخلدمة 

  .املقدمة

          

qualt2   يقوم املستشفى ببذل جمهودات يف تزويد املرضا
  .باملعلومات

          

qualt3 تشفى على أجهزة حديثة وجيدةحيتوي هذا املس.            
qualt4  منشات هذا املستشفى مظهرها جذاب.            

  
qualt5  

: مثل(إن املعدات و األجهزة املدجمة مع اخلدمات املقدمة 
  .مظهرها جذاب...) قوائم الطعام، األثاث والفراش، 

          

  
1qualnt  

  الجودة الغير تقنية
يقومون دوما  األطباء واملمرضني يف هذا املستشفى

  .باإلصغاء إىل املرضا

          

2qualnt   األطباء و املمرضني يف هذا املستشفى ناجعني يف
  .معاملتهم معنا

          

3qualnt  األطباء واملمرضني يف هذا املستشفى يتعاطفون معنا.            
  
4qualnt  

  القيمة المدركة
  .هذا املستشفى له مسعة جيدة يف املنطقة

          

 
5qualnt  

مة هذا املستشفى تتمتع بنوعية جيدة باملقارنة مع خد
  .املبلغ املدفوع جراء تلقي اخلدمة

          

6qualnt   عندما أدفع مبلغ كبري ) اإلنفاق الكثري(أحس بالتضحية
  .جراء تلقي اخلدمة

          

 
7qualnt  

جمرد إحساسي بأن هناك خطر على صحيت يف اخلدمة 
 ليت ميكن أن يوفرها يلملقدمة جيعلين أتوقع بأن املنافع  ا

  .ستنخفض المستشفى

          

  
satis1 

  الرضا
أنا راض عادًة بنوعية اخلدمات املقدمة من طرف هذا 

  .املستشفى 

          

  
satis2  

أنا راضي يف تعاملي مع هذا املستشفى يف نفس الوقت 
  .من ناحية السعر ومن ناحية جودة اخلدمة املقدمة

          

satis3  تعاملي مع هذا املستشفىأنا مسرور نظراً ل.            
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satis4  

            .يف العموم جتربيت جيدة مع هذا املستشفى

satis5   هذا املستشفى هو يف الغالب يف مستوى ما كنت أتطلع
  .إليه

          

  
conf1  

  الثقة
  .بالنسبة يل التعامل مع هذا املستشفى  ميثل ضمان

          

conf2  ألماننوعية خدمات هذا املستشفى توفر يل ا.            
conf3  هذا املستشفى أمينة مع املرضا  يبدو يل أن.            
conf4  م             .هذا املستشفى يصغي إىل املرضا و يهتم 
conf5  أظن بأن هذا املستشفى يوِيل االهتمام للمرضا.            
conf6  هذا املستشفى هو دائماً صادق مع املرضا.            

  
att1  

  الموقف
  .  أن أذهب إىل غري هذا املستشفى إذا مرضت ال أريد

          

att2   أنا متفائل بنتائج اخلدمات اليت ميكن أن تقدمها يل هذا
  .املستشفى

          

 
att3  

أشعر بأن اخلدمات املقدمة من طرف املستشفى هي 
  .بالضبط اخلدمات اليت أريدها

          

att4   كان قراري صائب عندما قررت اإلستفادة من خدمات
  .شفىهذا املست

          

 
att5  

التسلية، اإلستجمام، (استفاديت من اخلدمات اإلضافية 
جتعلين أحس  المستشفىطرف  املقدمة من...) التلفاز، 

  .إحساس جيد

          

  )N=140( مقتبسة من أبحاث سابقة من إعداد الباحثين، وفقرات : مصدرال


