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 ّمت، وًخحلِق ٔأىساف ادلراسة،ىسفت ىشه ادلراسة إىل اًخّـصف ؿىل ثبٔزري هؼام املـَومات ؿىل حتسني حودة اخلسمات يف اًحنوك اجلزائصًة
 ابًنس حة ًـَنة املسٍصٍن؛ مت ثعممي كامئة اس خخِان ًلِاس ٔأتـاد هؼام،ثعوٍص وثوزًؽ كامئيت اس خخِان ؿىل مس خوى لك من مسراء ومعالء ىشه اًحنوك
)72 (  وكس اسرتحؽ ودضؽ ٌَخحََي، ٔأما ؾَنة معالء اًحنوك؛ فمت ثعممي كامئة اس خخِان ٔأدصى وزؾت ؿَهيم ًلِاس ٔأتـاد حودة اخلسمة،املـَومات
 املخعَحات، واثضح من ذالل اًنخاجئ وحود ٔأثص ذي دالةل احعائَة ل (املخعَحات اًفنَة، و ّمت اًخحلق من ظسق وزحات ا ٔلداثني،اسدداهة
 املخعَحات االٕدارًة) ؿىل، تُامن ؾىست اًنخاجئ ؿسم وحود ثبٔزري مـنوي ل (املخعَحات املادًة واملاًَة،اًخرشًة) ؿىل حتسني حودة اخلسمة اًحنىِة
. وؿىل ضوء اًنخاجئ؛ ذَعت ادلّ راسة إىل ؿسد من اًخوظَات.حتسني حودة اخلسمة اًحنىِة
. اًحنوك اجلزائصًة، حودة اخلسمة، هؼام املـَومات:اًلكٌلت ادلاةل
Abstract:
This study aimed at identifying the effect of information system on improving the quality of
the Algerian banking services. And to achieve the study objectives, two questionnaires were
developed and distributed on the level of each of the managers of these banks, as well as their
customers, with respect to a sample of managers, a list of survey designed has brought to them to
measure the dimensions of information systems, and the sample of bank's clients has brought to
them an other list of survey designed to measure the quality of banking service dimensions, (72)
questionnaires were returned and analyzed. Validity and reliability of the two questionnaires
were computed. The results of the study refer to significant statistical effect of information system
(technical requirements, human requirements) on improving the quality of services in banks
sample study. The study also shows that there was no significant statistical effect of information
system (material and financial requirements, administrative requirements) on improving the
quality of services in banks sample study. In the light of the findings some recommendations are
given.
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ملسمة:
حتؼى هؼم املـَومات مباكهة واسـة ذات ٔأمهَة يف لك اجملاالت ،حِر ثعورت ٔأهؼمة املـَومات خبعى رسًـة وثـسدت ثعحَلاهتا يف مجَؽ
املس خوايت وا ٔلوضعة االٕدارًة ،وثـس املـَومات اًيت ثنذجيا ا ٔلهؼمة مورد ًا أٔساس َ ًا من موارد املنؼٌلت ؿىل خمخَف ٔأصاكًيا .إذ ٌضري ( Laudon
ٔ )1( )& Laudon, 2006أن هؼم املـَومات رضورًة ٌَمسٍصٍن ٔلن ٔأكَة منؼٌلت ا ٔلؾٌلل حتخاهجا ٌَحلاء واًنجاح من ذالل مسامههتا يف ثوس َؽ
اًوظول إىل املواكؽ اًحـَسة ،ثلسمي سَؽ وذسمات خسًسة ،إؿادة جضىِي اًوػائف وثسفلات اًـمي ،وحىت ثلَري ظصًلة اًـمي يف املنؼمة .و ٔأوحض
(ٔ )Al. Adailehأ ّن هؼم املـَومات يف املنؼمة جس خـمي ٌَحعول ؿىل مزااي ثنافس َة وًخحلِق منافؽ كِّمة ٌَمنؼمة ثخضمن :رفؽ الاهخاحِة  ،دورة
منخج كعريةٔ ،أمتخة اًلصار اًدضلًَل ،دمع اًلصارات اًخىذَىِة والاسرتاثَجَة .
وهدِجة ذلكل؛ جسـى خمخَف املؤسسات إىل ثخين اًـسًس من اًنؼم اًيت حتمكيا وجسيي معََاهتا ،والاس خفادة مهنا يف جماالت مذـسدة ذاظة
ما ثـَق مهنا تخحسني مس خوى اجلودة اًيت ثـخرب ٔأحس ٔأمه املخعََّحات اًصئُس َة يف االٕدارة املـارصة .وىشا رقحة مهنا يف إرضاء معالهئأ ،لهنا ثسرك
ٔأ َّن اس متصارٍهتا وفـاًَهتا ميىن ٔأن ثُضمن فلط ؾن ظصًق رضا اًـمَي اذلي ثـخربه ىسفيا وقصضيا اٍهنايئ ،وىشا ما ميثي هممة ظـحة ٔلكَة اًحنوك
اًيت ثضؽ ثبٔهَس ًا كو ًاي ؿىل ؿالكات اًـمَي.
ومل حىن تُئة ا ٔلؾٌلل اجلزائصًة يف منبٓى ؾن ّ
لك ىشه اًخّعورات يف خاهة املـَومات ،فلس ثبٔث ّصت تشكل املؤسسات اجلزائصًة يف ص ّىت
اًلعاؿات مبا يف ذكل كعاع اًحنوك اذلي ًـخرب حمور ادلراسة احلاًَة ،إذ جسـى تسورىا إىل ثعوٍص هؼم مـَوماهتا ،ونشكل؛ تناء كاؿسة تَاانت
ثخض َّمن خمخَف املـَومات ،واًيت ميىن إاتحهتا يف اًوكت املناسة ،إىل خاهة حتسٍهثا ثضلك مس ّمتصّ ،
حىت ميىن اًصحوع إٍهيا ،وثـؼمي الاس خفادة
مهنا يف جمال حتسني اخلسمات اًحنىِة ،ذاظ ًة و ٔأ َّن اًـمَي اًَوم ًححر ؾن كمي ؿاًَة ملا حيخاخو من سَؽ وذسمات ،ذلكل؛ ؿىل اًحنوك ٔأن حتافغ
ؿىل فـاًَهتا ونفاءهتا تعورة مس متصة يف ثلسمي ذسماهتا وفل ًا ًصقحات معالهئا.
ومن ىشا املنعَق؛ فلس رنز اًححر احلايل ؿىل اًـالكة تني هؼام املـَومات وحتسني حودة اخلسمات اًحنىِة ،ومتحورت مضلكة اًححر ؿىل
اًنحو اًخّايل:
ما ثبٔزري هؼام املـَومات ؿىل حتسني حودة ذسمات اًحنوك اجلزائصًة ؟
ٔ .2أىساف اًححر:
 اًخـصف ؿىل املفاىمي اًنؼصًة املخـَلة جلك من هؼم املـَومات وحودة اخلسمات اًحنىِة. حتََي ؿالكة الارثحاط واًخبٔزري تني هؼم املـَومات وحودة اخلسمات اًحنىِة. ثلسمي ٍلوؿة من اًخّوظَات وامللرتحات ٌَحنوك اجلزائصًة فامي ًخـََّق تبٔثص هؼام مـَومات ؿىل حودة اخلسمات اًحنىِة.ٔ .3أمهَة اًححر:
ميىن ٔأن ثخضح ٔأمهَة اًححر يف اًنلاط اًخاًَة:
 ا ّٕن اًخحسايت واًضلوظات املزتاًسة اًّيت حتَط تلعاع اًحنوك من لك خاهة ويف لك جمال ،حزًس من ٔأمهَة املـَومة ،ودورىا يف جناح ىشااًلعاع واس متصاره ،إذ جنس ٔأ ّن ثوافص املـَومة املناس حة ،ويف اًوكت املناسة ًٌمىَّن من ثلسمي ذسمات تنىِة ذات حودة مناس حة وسـص
منافس.
 ثـخرب ادلراسة احلاًَة امذسادا ٌدلراسات اًساتلة اًىت ثناوًت حودة اخلسمة وكِاسيـا واخلسمات اًحنىِة ،نٌل ثـس اس خجاتة ملا ظاًحت تو ىشهادلراسات من رضورة إحصاء مزًس من دراسات اجلودة ىف كعاؿات ذسمِة ٔأدصى ،وىف تالد ٔأدصى.
 اًخـصف ؿىل ٔأوخو اًلعور يف أٓداء اخلسمة اًحنىِة امللسمة ،ا ٔلمص اذلي ٌساؿس إدارات اًنبوثعوٍصىا ابًضلك اذلي ٌض حؽ حاخات اًـمالء ورقحاهتم.

وك حمي ادلراسة ؿىل حتسني حودة ذسماهتا،

 حمتث َّي ا ٔلمهَة اًـمََة ٌَححر يف ٔأمهَة كعاع اًحنوك ،فلس ّمت ادذَار ىشا اًلعاع ٔلمهَخو اًىدرية يف دمع الاكذعاد اًوظين ،نٌل ٔأه ّو من ٔأنرثاًلعاؿات ثبٔثّص ًا مبا ٌضيسه اًـامل من اهفذاح وثعور يف حىنوًوحِا ا ٕال ِث ّعاالت واملـَومات .
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 .4فصوض اًححر:
رنز اًححر احلايل ؿىل ادذحار اًفصض اًصئُيس اًخّايل :الًوخس ٔأثص ذو دالةل مـنوًة ًنؼام املـَومات ؿىلحتسني حودة ذسمات اًحنوك اجلزائصًة.
 .5ادلراسات اًساتلة:
()2
دراسة (اًض َخ وتسر: )2004 ،
ىسف اًحاحثان من ذالل ىشه ادلراسة إىل اًخـصف ؿىل مس خوى اس خزسام هؼم املـَومات يف حتلِق املزية اًخنافس َة ،واًـالكة تني
املخعَحات اًخنؼميَة واًخلنَة ًنؼم املـَومات واملزية اًخنافس َة .وكس ٔأػيصت اًنخاجئ ٔأ ّن اس خزسام هؼم املـَومات هل ٔأثص إجيايب ؿىل لك من حودة
املنخجات ،واًس َعصة ؿىل ا ٔلسواق ،واالٕتساع ،واًخعوٍص ،ونفاءة اًـمََات .وكس خاءت هخاجئ اًخحََي االٕحعايئ املخـَلة ابجلاىزًة اًخلنَة ًنؼم
املـَومات وثبٔزريىا ؿىل احلعة اًسوكِة ًخؤنس ؿىل ٔأمهَة الاسدامثر يف ثلنَة املـَومات ملا يف ذكل من ٔأثص إجيايب ؿىل املزية اًخنافس َة.
دراسة (اًصىج:)3( )2010 ،
ىسف من ذالًيا إىل حتسًس ادلور اذلي ثؤدًو هؼم املـَومات االٕدارًة يف حتلِق املزية اًخنافس َة ،و ّمت اًخوظي إىل وحود ؿالكة ارثحاط
إجياتَة كوًة ذات دالةل إحعائَة تني هؼم املـَومات االٕدارًة تبٔتـادىا اخملخَفة ( ثوفص اًـوامي االٕدارًة ،وثوفص اًـوامي اًخىنوًوحِة ،ومس خوى
ا ٔلفصاد ) وحتلِق املزية اًخنافس َة تبٔتـادىا ( مس خوى اخلسمة ،مس خوى رفؽ لكف اًخحوًي ًحنم أٓدص ،مس خوى اًـوائق ٔأمام ادلاذَني اجلسد
ٌَسوق ،مس خوى اًخحاًفات الاسرتاثَجَة ،مس خوى الاس خرحار اًخنافيس ،مس خوى دفغ اًخاكًَف) يف املعارف حمي ادلراسة.
دراسة (جن ظاظة:)4( )2011 ،
ىسفت ىشه ادلّ راسة إىل تَان مسى ثبٔزري هؼام مـَومات املوارد اًخرشًة تبٔتـاده اخملخَفة ،املمتثةل يف( :هؼام اًخّوػَف ،هؼام ا ٔلحور
و ّاًصواثة ،هؼام احلوافز ،هؼام اًخّسرًة واًخّعوٍص امليين ،هؼام ّ ِ
اًسالمة ،هؼام ثلِمي ا ٔلداء) ؿىل حتلِق املزااي اًخنافس َة تبٔتـادىا املمتثةل
اًع َّحة و َّ
ثوظَت ادلّ راسة إىل وحود ثبٔزري ذو دالةل
يف( :ختفِغ اًخاكًَف ،اجلودة ،االٕتساع) ابًخعحَق ؿىل اًرشاكت املخـسدة اجلنس َات يف سورًة .وكس ّ
مـنوًة ًنؼام مـَومات املوارد اًخرشًة ؿىل حتلِق املزااي اًخنافس َة املمتثةل يف( :ختفِغ اًخاكًَف ،اجلودة ،االٕتساع).
دراسة ( جن ظاظة:)5( )2017 ،
ىسفت ادلّ راسة إىل اًخّـصف ؿىل ثبٔزري ثفاؿي هؼم املـَومات وٕادارة املـصفة ؿىل حتلِق املزااي اًخنافس َة يف ؾَنة من منؼٌلت اًلعاع اًعناؾي
واخلسيم يف اجلزائص .وكس ٔأػيصت اًنخاجئ وحود ثبٔزري ًنؼام املـَومات ؿىل حتلِق املزااي اًخنافس َة حمي ادلراسة واملمتثةل يف (ختفِغ اًخاكًَف،
اجلودة ،االٕتساع) .
()6
دراسة (: )Broderick & Boudreau, 1990
مشَت اًـالكة تني ّ
وظي إىل ٔأ ّن اًخّعحَلات احلاسوتَة يف إدارة
لك من إدارة املوارد اًخرشًة ،حىنوًوحِا املـَومات ،واملزية اًخّنافس َة ،و ّمت اًخّ ّ
املوارد اًخرشًة واملمت ِث ّةل يف هؼم مـاجلة املـامالت ،هؼم دمع اًلصار ،واًنؼم اخلحرية جسامه يف حتلِق مزااي ثنافس َة ٌَرشنة مبا يف ذكل ختفِغ
اًخّاكًَف ،اجلودة ،واالٕتساع.
()7
دراسة (: )Broderick & Boudreau, 1991

وظي إىل رضا مسراء
مشَت ملاتةل مؽ مسٍصي ٔأنرث ؾرش رشاكت رائسة ؛ ابرزة يف اس خزساهما ًنؼم مـَومات املوارد اًخرشًة ،وكس ّمت اًخّ ّ
ىشه اًرشاكت ؿىل اًنؼام وثبًَٔسمه الٕماكهَة حتلِق اًنؼام ٌَمزااي اًخنافس َة املمتثةل يف :ختفِغ اًخّاكًَف ،اجلودة ،واالٕتساع.
دراسة (:)8( )Wang & Wang, 2006
ىسفت ىشه ادلراسة إىل اًخـصف ؿىل ثبٔزري ا ٔلهرتهُت ؿىل حودة اخلسمة يف اًلعاع املرصيف ،وكس ٔأػيصت هخاجئ ىشه ادلراسة ٔأن ا ٔلهرتهُت ًيا
ثبٔزري مـنوي وٕاجيايب ؿىل حودة اخلسمة اًحنىِة املسرنة ٌَزتون ،نٌل ٔأن حودة اخلسمة كس حتسنت منش اس خـٌلل ا ٔلهرتهُت يف اًلعاع املرصيف.
دراسة (:)9( )Siam, Al khateeb, al- waqqad, 2012



ALCOA, Armstrong World Industries, AT & T, Becton- Dickinson, Chevron Corporation, Data General
corporation, Digital Equipment corporation, Mobil Corporation, Aetna Life & Casualty company, and NCR
corporation.
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ىسفت ىشه ادلراسة إىل اًخـصف ؿىل مسى اس خـٌلل حىنوًوحِا املـَومات يف دمع إدارة اجلودة اًضامةل ،وكس حسدت ىشه ادلراسة فلط
ملسٍصي ٔأكسام اًـمََات يف املنؼٌلت اخملخَفة يف منعلة سوىار (  )Soharاًعناؾَة يف ؾٌُلن .وكس ٔأػيصت اًنخاجئ ٔأن حىنوًوحِا املـَومات ميىن
ٔأن حتسن معََات اًـمي وحودة املنخج والاهخاحِة.
دراسة (:)10( )Ensour  Alinizi, 2014
ىسفت ىشه ادلّ راسة إىل اًخـصف ؿىل ٔأثص حىنوًوحِا هؼم املـَومات االٕدارًة ؿىل حودة اخلسمة امللسمة ،يف خامـة ثحوك يف املمَىة اًـصتَة
اًسـودًة من وهجة هؼص املوػفني .وكس ٔأػيصت هخاجئ ادلّ راسة ٔأن :ثعورات املوػفني يف خامـة ثحوك حول حىنوًوحِا املـَومات اكهت يف
مس خوى ؿايل ،وىشا ميىن ٔأن حيسن اس خـٌلل ٔأهؼمة املـَومات احلسًثة ًدسيَي االٕحصاءات االٕدارًة ،زايدة اًىفاءة تني املوػفني ،حتسني
اخملصخات ،وثوفري اًوكت واملال .نٌل ٔأن املخلريات اًفصؾَة اًخاًَة (ا ٔلهجزة ،اًربامج ،ا ٔلمن واملالءمة ًالس خـٌلل) ًيا ٔأثص ؿىل حودة اخلسمة امللسمة
يف خامـة ثحوك يف املمَىة اًـصتَة اًسـودًة.
دراسة (:)11( )Bentata  Benabou , 2017
ىسفت ىشه ادلراسة إىل اًخـصف ؿىل ٔأثص نفاءة هؼم املـَومات ؿىل حتسني حودة اخلسمات اًحنىِة ،وكس ٔأػيصت اًنخاجئ وحود ؿالكة
ارثحاط إجياتَة ذات دالةل احعائَة تني ٔأتـاد نفاءة هؼم املـَومات (هوؾَة ا ٔلهجزة املس خزسمة ،مالءمة املـَومات ،نفاءة اًـامَني) و ٔأتـاد حودة
اخلسمة اًحنىِة (ا ٔلص َاء املادًة املَموسة ،الاؾامتدًة ،ا ٔلمان ،الاس خجاتة ٌَـمَي ،اًخـاظف مؽ اًـمَي) ،نٌل إثضح وحود ثبٔزري مـنوي ًىفاءة
هؼم املـَومات ؿىل حتسني حودة ذسمات اًحنوك اجلزائصًة.
ويف ضوء ما س حق ذهصه ،ثخفق ىشه ادلراسة مؽ ادلراسات اًساتلة ؿىل مسى ٔأمهَة حىنوًوحِا وهؼم املـَومات يف ذسمة ٔأىساف وثوهجات
منؼٌلت ا ٔلؾٌلل ،تُامن ختخَف ادلراسة احلاًَة ؾن ادلراسات اًساتلة يف حصنزيىا ؿىل ٔأثص هؼم املـَومات من حِر( :املخعَحات املادًة واملاًَة،
املخعَحات اًفنَة ،املخعَحات اًخرشًة ،املخعَحات االٕدارًة) ؿىل حتسني حودة اخلسمة اًحنىِة ،نٌل ختخَف ٔأًض ًا من حِر اجملال اًـمًل ّاذلي ّمت
فِو دراسة مذلريات اًححر وىو اًحنوك اجلزائصًة اًّيت جضيس منافسة مزتاًسة ذاظ ًة يف ػي اًدسيَالت املمنوحة ٌَمسدمثص ا ٔلحنيب ًخوس َؽ
ومدارشة وضاظو يف كعاع اًحنوك يف اجلزائص.
 .6االٕظار اًنؼصي:
 1-6هؼام املـَومات :املفيوم واملخعَحات
 1-1-6مفيوم هؼام املـَومات:
ؾصف (  )12( )Laudon & Laudon, 1996هؼام املـَومات ؿىل ٔأهوٍ« :لوؿة من اًـنارص املرتاتعة دلؽ ( ٔأواسرتخاع) ،مـاجلة ،ختزٍن،
وثوزًؽ املـَومات دلمع ظنؽ اًلصار واًصكاتة يف املنؼٌلت ،إضافة إىل مساؿسة املسٍصٍن واًـامَني يف حتََي املضالك ،ثعور املواضَؽ املـلسة ،وذَق
منخجات خسًسة».
واكرتح لك من ( )13( )Vidal et Petit, 2009ثـصًفا وػَفِا ابدلرخة ا ٔلوىل« :وػَفة هؼم املـَومات يه اهخاج وختزٍن ؾصوض املـَومات
ًنضاط اًنؼام اًـمََايت ،ومن مث وضـيا حتت اًخرصف ،ثضلك ؿام ٔأًضا تعصًلة ثفاؿََة ًنؼام اًلصار »
وحاول لك من (  )14 ( )Reix et al., 2011يف نخاهبم هؼم املـَومات وٕادارة املنؼٌلت ،اكرتاح ثـصًف ٔأنرث حسازة« :هؼام املـَومات ىو
ٍلوؿة من اًفاؿَني الاحامتؾَني اًيت ختزن وحتول ؾصوض املـَومات واًعصق اًـمََاثَة».
 2-1-6مذعَحات هؼام املـَومات:
املخعَحات املادًة واملاًَة:
وحمتثي اب ٔلهجزة واًض حاكت املس خزسمة يف هؼم املـَومات مبا يف ذكل الادصاج والادذال ووحسات املـاجلة املصنزًة.
املخعَحات اًفنَة:
ويه اًربجمَات اًيت جس خزسم يف جضلَي وٕادارة ٔأهجزة اًنؼام ابالٕضافة ٌَربامج اًخعحَلِة املس خزسمة يف ٔأداء اًـمي.
املخعَحات اًخرشًة:
ويه اجلية املسؤوةل ؾن ظَاهة اًنؼام ومـاجلة املضالكت اًيت ًواهجيا املس خزسمون ٔأاثء اس خزسام هؼام املـَومات.
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املخعَحات االٕدارًة:
ويه املخـَلة تسمع االٕدارة اًـََا يف اًحنوك الس خزسام هؼم املـَومات وتلسرة اًنؼام املس خزسم ؿىل اًضفافِة.
 2-6حودة اخلسمة :املفيوم واٍمنوذج
 1-2-6ثـصًف اخلسمة:
ؾ ّ ُِصفت اخلسمة يف دراسة (  Gidhagen )1993ك" :املفيوم اذلي هل ٔأنرث ٔأو ٔأكي حصهَة جمصد ،وٌض متي ؿىل لك ا ٔلوضعة اًيت حتسث تني
اًـمَي ،موػفو اخلسمة ،واملوارد املادًة ملزود اخلسمة ،وامللسمة وحي ملضالك اًـمَي" واكرتح ) Quinn et al. (1990ثـصًف ًا ابًخبٔهَس ؿىل
دعائط اخلسمة نٌلًًل " :ثخضمن لك ا ٔلوضعة الاكذعادًة ابًنخاجئ اًلري مادًة ،معوم ًا جس هتكل يف اًوكت اذلي ثنذج فِو ،وثلسم ملس هتَىيا تلمي
جمصدة مثي :املنفـة ،اًرتفِو ،اًصاحةٔ ،أو اًعحة" .تنفس اًعصًلة؛ وحض ) Mucuk (2001مفيوم اخلسمة ك" :سَؽ ٔأو منافؽ جمصدة اًيت ثنذج
وجس هتكل ثضلك أٓين ،ال ميىن ٔأن ختزن وثنلي ،وحمتزي تـسم امذالك املس خـمي حلق املَىِة" .وكس ٔأجصز )ٔ Kotler (2001أًض ًا اًعحَـة اجملصدة
وؾصف اخلسمة ويشء " :اذلي ال ًؤدي إىل مَىِة سَـة مَموسة ؾنس اس هتالويا" ،ك" :هوع منخج
ٌَمنخج ،و ٔأصاكل املَىِة يف معََة الاهخاجّ ،
()15
ٌض متي ؿىل ٔأوضعة جمصدة املـصوضة من ظصف إىل الٓدص وال جس خَزم مَىِة ")Saglik, Gulluce, Kaya, Ozhan, 2014 ( .
 2-2-6ثـصًف اجلودة:
اكرتح ( )B. Bregman and B. Klefsjo, 1994ثـصًف ًا ٌَجودة ؿىل ٔأهنا :اًلسرة ؿىل ارضاء حاخات وثوكـات اًـمالءAwwad, Al ( .
()16
)khattab, Anchor, 2013
Japanese Industrial Standard
وكس ٔأؾعى ؿسد من اًحاحثني ثـارًف ازةل ٌَجودة ،مث ًال :امللِاس اًعناؾي اًَاابين (
" )"JISZ8101ومنؼمة املـَار ادلويل ( "ٔ )International Standard Organization "ISO 8402-1986أؾعت هفس اًخـصًف
()17
ٌَجودة كٍ :لوؿة املزيات واخلعائط ٌَسَـة /اخلسمة اًيت حتسد اًلسرة ؿىل ارضاء حاخات وثوكـات اًـمالء)Yang, 2012 ( .
وٍصى (ٔ )18( )Canard, 2009أن حودة املنخج حصثحط تبٔرتـة مصاحي:
 املؤسسة ثفيم املنخج اهعالكا من ثوكـات اًـمَي؛ املؤسسة حتلق منخج معاتق ٌَخعور؛ اًـمَي ًسرك املنخج احمللق من ظصف املؤسسة؛ اًـمَي ًلارن املنخج اذلي حعي ؿََو تخوكـاثو. 3-2-6حودة اخلسمة:
ميىن ٔأن ثوظف حودة اخلسمة ابدذعار وؼاىصة مـخربة مضن س َاق ثعورات وثوكـات اًـمَي حول اخلسمة امللسمةً .يشا؛ هفس اخلسمة
ميىن ٔأن ثسرك ؿىل ٔأهنا ذات حودة ؿاًَة من ظصف مس هتكل ،وذات حودة منرفضة من كدي مس هتكل أٓدص.
ُوحت ِّسد ثوكـات وثعورات اًـمَي حودة اخلسمة .فإذا اكهت اخلسمة امللسمة ال ثلاتي ٔأو ال ثخجاوز ثوكـات اًـمَي ،إذن حودة اخلسمة
س خىون مسرنة ؿىل ٔأهنا منرفضة؛ ٔأما إذا جتاوزت اًخوكـات ،إذن حودة اخلسمة س خىون مسرنة ؿىل ٔأهنا ؿاًَة .ابالؾامتد ؿىل ىشه اًنؼصة؛
حودة اخلسمة ميىن ٔأن ثـصف اكًفصق تني ثوكـات اًـمَي حول ٔأداء اخلسمة كدي ثلسمي اخلسمة ،وثوكـات اًـمَي ٌَزسمة امللسمة.
وكس وظف (  )Parasuraman, Zeithaml Berry, 1985حودة اخلسمة مكلارهة ٔأداء اخلسمة املخوكـة واخلسمة املسرنة ،وظوروا
ٔأسَوب ( ً )SERVQUALلِاس حودة اخلسمة يف حس ذاهتا .تُامن ؾصفت حودة اخلسمة من كدي (  )Edwardsson, 1998نسرخة اماكهَة
ملاتةل ثوكـات اًزابئن وحتسًس حاخاهتم ورقحاهتم .و ٔأؾعى (  )Kandampully, 1998ثـصًف ًا مضاهب ًا الرضاء ثوكـات اًـمَي ابخلسمة امللسمة .من
()19
هجة ٔأدصى؛ ؾصف ( )Tead, 1993حودة اخلسمة مكلارهة ا ٔلداء ابملـاًري املثاًَة)Saglik, Gulluce, Kaya, Ozhan, 2014 ( .
وٍمتثي اًلصض اًصئُيس جلودة اخلسمة يف كِاس اًفصق تني ا ٔلداء ا ٔلظًل امللسم ٌَـمالء وثوكـاهتم .وؿََو؛ اًرشنة اًيت ثنجح يف حتلِق حودة
ذسمة ؿاًَة س خلود يف اًـامل اًخنافيس ،وسريثفؽ مصنزىا اكذعاد ًاي تني املنؼٌلت اًصائسة ( .)20( )Saeed, Iqbal, Lodhi  Sami, 2014
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ٔ 4-2-6أتـاد /منوذج حودة اخلسمة:
إدراك املس هتكل جلودة اخلسمة ىو معََة مـلسةً .يشا؛ ٔأتـاد ؿسًسة جلودة اخلسمة مت اكرتاهحأ .أنرث اًامنذج ص َوؿ ًا ىو منوذج
( ،)SERVQUALاملس خـمي يف جسوًق اخلسمة ،واملعور من كدي (  . Parasuraman et al. )1985, 1988منوذج ()SERVQUAL
ًـمتس ؿىل اًفجوة املسرنة تني حودة اخلسمة املس خَمة وحودة اخلسمة املخوكـة ،ومت ثخين ىشا اٍمنوذج ؿىل حنو واسؽ ًخوضَح إدراك املس هتكل
جلودة اخلسمة (.)21( )Ravichandran, Mani, Kumar, Prabhakaran, 2010: 118
وكس ظحق (  )Parasuraman et al.تخلسم ثسرجيي اًـرشة ٔأتـاد املخضمنة  :اخلعائط املَموسة /املادًة ،املوزوكِة ،الاس خجاتة ،اًىفاءة،
الاحرتام ،املعساكِة ،ا ٔلمان /اًسالمة ،اًصاحة ،االٕثعال ،وفيم املس هتكل يف ٔأرتؽ كعاؿات ذسمِة خمخَفة( :اًحنوك ،رشاكت اًياثف ،تعاكات
االٕئامتن ،وذسمات ظَاهة واظالح املنخج) يف دراس هتم ؿام  ،1988ومن مث ظوروا ملِاس ( )SERVQUALاذلي ًخضمن  22ملرتح يف
()22
مخسة ٔأتـاد ،حمتثي يف )Saglik, Gulluce, Kaya, Ozhan, 2014 ( :
اخلعائط املَموسة /املادًة :مؼيص املحاين ،ا ٔلدوات وا ٔلهجزة ،واملوػفون ٔأزناء ثلسمي ذسمة اًرشنة،
املوزوكِة :اًلسرة ؿىل ثلسمي اخلسمة املوؾودة تبٔسَوب دكِق وموزوق،
الاس خجاتة :اًصقحة ملساؿسة اًـمَي وًخلسمي ذسمة فورًة،
ا ٔلمان :املوػفون امليشتون ،واسـو االٕظالع ،واًلادرون ؿىل ذَق الاحساس ابًثلة يف اًزابئن،
اًخـاظف :دفؽ الاهدداه اًفصدي ٌَرشنة إىل اًزابئن ،وٕاػيار الاىامتم اًضريص ٌَزابئن.
ا ٔلتـاد املخضمنة يف ملِاس (  ،)SERVQUALوا ٔلتـاد امللرتحة من ظصف ابحثني أٓدصٍن موحضة يف اجلسول رمق (  )1املوايل:
اجلسول ( :)1وهجات اًنؼص اخملخَفة ؿىل ٔأتـاد حودة اخلسمة
ا ٔلتـاد
اًحاحثني
Christian Gronroos

اجلودة اًخلنَة ،اجلودة اًوػَفِة ،حودة املنضبٔة

Lehtinen

اجلودة املادًة ،اجلودة اًخفاؿََة ،ظورة املنضبٔة

Parasuraman, Zeithaml Berry

اخلعائط املَموسة /املادًة ،املوزوكِة ،الاس خجاتة ،ا ٔلمان،
اًخـاظف

Sasser, Olsen, Wycaff

املس خوى املادي ،اًدسيَالت ،املوػفون.
)(23

( Source: )Saglik, Gulluce, Kaya, Ozhan, 2014

 .7مهنجَة اًححر:
 .1-7مهنج اًححر اًـَمي املس خزسم:
اؾمتست ادلراسة مهنجَة اًححر اًوظفي اًخحًََل ،فـىل ظـَس اًححر اًوظفيّ ،مت إحصاء املسح املىذيب واال ّٕظالع ؿىل ادلراسات
واًححوث اًنؼصًة واملَساهَةٔ .أ ّما ؿىل ظـَس اًححر املَساين اًخحًََل ،فلس ّمت اس خزسام اس خخِان ًلصض اًىضف ؾن أٓراء املسراء يف لك من
االٕدارة اًوسعى واًـََا حول ؿسد من املخلريات واًفصضَات اًّيت ثـ ّس ٔأساس ىشا اًححر اًـَمي .وسُ ّمت حتََي اكفة اًحَاانت ،واس خزسام اًعصق
االٕحعائَة املناس حة ملـاجلهتا من ذالل جصانمج :احلزمة االٕحعائَة ٌَـَوم الاحامتؾَة ) .( Statistical Package for Social Sciences
 .2-7جممتؽ وؾَنة اًححر:
مت إحصاء ادلراسة املحساهَة ؿىل مس خوى لك من مسراء االٕدارة اًـََا واًوسعى يف اًحنوك اجلزائصًة ونشا معالهئا .فداًنس حة ًلِاس هؼام
املـَومات؛ فلس مت ثوحِو اس خخِاانت ادلراسة ًـَنة من مسراء اًحنوك اجلزائصًة تَف ؿسدمه (  )84اسدداهة ،وكس مت اسرتخاع (  )72مهنا تنس حة
تَلت ( )%85.71ويه وس حة اسرتخاع حِسةٔ .أما ابًنس حة ًلِاس حودة اخلسمات اًحنىِة؛ فلس مت إحصاء ادلراسة ؿىل مس خوى معالء اًحنوك
ؾَنة ادلراسة من ا ٔلفصاد ،واسددـست ادلراسة اًـمالء من املنؼٌلت ،و ٔأًض ًا اًـمالء كري اجلزائصًني ( امللميني) ًخلََي احامتالت اًخحزي ىف احلمك
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ؿىل حودة اخلسمات اًحنىِة .وكس تَف ؿسد الاس خخِاانت اًيت مت اسرتخاؾيا ( )72إذ سـت اًحاحثة ٌَحعول ؿىل هفس درخة الاس خجاتة احملللة
من ؾَنة مسراء اًحنم.
ٔ 3-7أداة اًححر:
 1-3-7وظف ا ٔلداةّ :مت ثعوٍص كامئيت الاس خخِان ابالس خفادة من ا ٔلدتَات وادلراسات اًساتلة ،وىشا نٌلًًل:
اس امترة الاس خلعاء املوهجة ٌَمسراء:
اجلزء ا ٔل ّول :ادذط ىشا اجلزء ابًحَاانت واملـَومات اًضرعَة واًوػَفِة (املخلريات ادلميلصافِة) ٔلفصاد ؾَنة ادلراسة (اًنوع ،واملؤىي اًـَمي،
واملس خوى االٕداري ،وس نوات اخلربة).
اجلزء اًثاين :ثضمن ىشا اجلزء ٍلوؿة من اًفلصات تَف ؿسدىا (  )18فلصة ثلُس هؼم املـَومات ،حِر كاست اًفلصات من (  )5-1املخعَحات
املادًة واملاًَةٔ ،أ ّما اًفلصات من (  )9-6فلاست املخعَحات اًفنَة ،تُامن كاست اًفلصات من (  )14 -10املخعَحات اًخرشًة ،وكاست اًفلصات من
( )18-15املخعَحات االٕدارًة.
اس امترة الاس خلعاء املوهجة ٌَـمالء:
اجلزء ا ٔل ّول :ادذط ىشا اجلزء ابًحَاانت واملـَومات اًضرعَة (املخلريات ادلميلصافِة) ٔلفصاد ؾَنة ادلراسة (اًنوع ،واملؤىي اًـَمي ،وادلذي،
واًـمص).
اجلزء اًثاين :اص متي ؿىل (  )35فلصة ثلُس حودة اخلسمة اًحنىِة موزؿة ؿىل مخسة ؾوامي يه :ؿامي ا ٔلص َاء املادًة املَموسة كاس خو اًفلصات
من (ٔ ، )6-1أ ّما اًفلصات من (  )16-7فلاست ؿامي الاؾامتدًة  ،تُامن كاست اًفلصات من (  )20 -17ؿامي ا ٔلمان  ،وكاست اًفلصات من ( -21
 )28ؿامي الاس خجاتة ٌَـمَي  ،وكاست اًفلصات من (  )35-29ؿامي اًخـاظف مؽ اًـمَي.
 .2-3-7ظسق ا ٔلداةٌَ :خحلق من مسى ظسق حمخوى ا ٔلداثني ،مت ؾصضيٌل ؿىل تـغ احملمكني من ذوي الادذعاصً ،لصض حتىمييٌل واًخحلق
من ظسق حمخوى فلصاهتٌل ،وتـس ٔأن مت ا ٔلذش ابملالحؼات واًخـسًالت امللرتحة ؿىل تـغ اًفلصات؛ وافق احملمكون ؿىل منوذيج الاس خخِان.
 .3-3-7زحات ا ٔلداةّ :مت اًخوظي إىل كمية اًثحات من ذالل مـامي (.)Cronbach’s Alpha
اجلسول ( :)2ادذحار املوزوكِة مـامي Cronbach’s Alpha
ا ٔلتـاد

ؿسد اًفلصات

كمية مـامي اًثحات

P-Value

ادلّ الةل

هؼام املـَومات

18

0,644

0,000

حوىصًة

حودة اخلسمة

35

0,891

0,000

حوىصًة

اكفّة ّ
مذلريات الاسدداهة

53

0,902

0,000

حوىصًة

ًخضح من اجلسول ٔأؿاله؛ ٔأ ّن ّ
لك كمي مـامي اًث ّحات ٔأنرب من (  )0,60وىشا ًـين ٔأ ّن امللاًُس املس خزسمة حمتخَّؽ ابًثحات ٔأًض ًا نٌل حمتخَّؽ
ابًعالحِة.
 .8املـاجلة االٕحعائَةً :لس ّمت اس خزسام ا ٔلساًَة الاحعائَة اًخاًَة:
ا ٔلساًَة اًوظفِة :ومن تُهنا( :ا ٔلؿساد ،اًنسة املئوًة).
ا ٔلساًَة اًخحََََة :وكس ّمت اؾامتد ؿسد من الادذحارات ٌَخبٔنس من حصة فصوض اًححر ومهنا( :حتََي االٕحنسار اخلعي اًخس َط  ،حتََي االٕحنسار
اخلعي املخـسد ،مـامي الارثحاط س حريمان ،مـامي .)Cronbach’s Alpha
 .9ادذحار اًفصوض:
ثلوم ىشه ادلّ راسة ؿىل ادذحار ثبٔزري هؼام املـَومات ؿىل حتسني حودة اخلسمات اًحنىِة ،وًنط فصض اًخّبٔزري ؿىل ماًًل :ال ًوخس ثبٔزري
مـنوي ًنؼام املـَومات ؿىل حتسني حودة اخلسماتيف اًحنوك اجلزائصًة.
والدذحار حصّة اًفصض اًصئُيس ٌدلراسة؛ كامت اًحاحثة مباًًل:
 :1حساب مـامي الارثحاط اًخس َط تني هؼام املـَومات و ّ
لك تـس من ٔأتـاده ؿىل حسة وحودة اخلسمات اًحنىِة.
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 :2كِاس ثبٔزري هؼام املـَومات ؿىل حتسني حودة اخلسمات اًحنىِة ابس خزسام ٔأسَوب الاحنسار ِّ
اخلعي اًخس َط.
 .3كِاس ثبٔزري ٔأتـاد هؼام املـَومات ؿىل حتسني حودة اخلسمات اًحنىِة ابس خزسام ٔأسَوب الاحنسار ِّ
اخلعي املخـسد.
ٔأو ًال :مـامي الارثحاط اًخس َط تني هؼام املـَومات و ّ
لك تـس من ٔأتـاده ؿىل حسة وحتسني حودة اخلسمات اًحنىِة.
اجلسول (:)3مـامالت ارثحاط حتسني حودة اخلسمات اًحنىِة مؽ هؼام املـَومات و ّ
لك تـس من ٔأتـاده
ّ
هؼام املـَومات ّ
حودة اخلسمة
املخلريات
ومذلرياثو اًفصؾَة
املخعَحات املادًة واملاًَة

املخعَحات اًفنَة

املخعَحات اًخرشًة

مـامي الارثحاط

-0,009-

املـنوًة

0,939

ادلّ الةل

كري مـنوي

مـامي الارثحاط
املـنوًة

0,000

ادلّ الةل

مـنوي

مـامي الارثحاط
املـنوًة

0,000
مـنوي

مـامي الارثحاط

0,272

املـنوًة

0,021

ادلّ الةل
هؼم املـَومات

**

0,759

ادلّ الةل
املخعَحات االٕدارًة

0,740





مـنوي
**

مـامي الارثحاط

0,731

املـنوًة

0,000

ادلّ الةل

مـنوي

ًخضح من اجلسول ٔأؿاله ماًًل:
 ال ثوخس ؿالكة ارثحاط تني مذلري املخعَحات املادًة واملاًَة وحودة اخلسمات اًحنىِة ؾنس مس خوى املـنوًة (.)0,05 مذلري املخعَحات اًفنَة ٍصثحط مؽ حودة اخلسمات اًحنىِة تـالكة موحدة ؾنس مس خوى املـنوًة (  .)0,01وىشا ًخفق مؽ دراسة (اًصىج،.)2010
 مذلري املخعَحات اًخرشًة ٍصثحط مؽ حودة اخلسمات اًحنىِة تـالكة موحدة ؾنس مس خوى املـنوًة (  .)0,01وىشا ًخفق مؽ دراسة (اًصىج،.)2010
 ثـين أ ّٔن الارثحاط مـنوي ؾنس املس خوى .(2- tailed) 0,01
 ثـين أ ّٔن الارثحاط مـنوي ؾنس املس خوى .(2- tailed) 0,05
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 مذلري املخعَحات االٕدارًة ٍصثحط مؽ حودة اخلسمات اًحنىِة تـالكة موحدة ؾنس مس خوى املـنوًة (  .)0,05وىشا ًخفق مؽ دراسة (اًصىج،.)2010
 مذلري هؼام املـَومات ٍصثحط مؽ حودة اخلسمات اًحنىِة تـالكة موحدة ؾنس مس خوى املـنوًة (  .)0,01وىشا ًخفق مؽ دراسة (جن ظاظة،( ،)2011جن ظاظة( ،)2012 ،جن ظاظة ،)2017 ،دراسة (.)Bentata  Benabou , 2017
اثهَ ًا :كِاس ثبٔزري هؼام املـَومات ؿىل حتسني حودة اخلسمات اًحنىِةابس خزسام ٔأسَوب الاحنسار ِّ
اخلعي اًخس َط.
ّمت كِاس ثبٔزري هؼام املـَومات ؿىل حتسني حودة اخلسمات اًحنىِة من ذالل مـامي الاحنسار اخلعي اًخس َط ،واملوحضة دعواثو فاميًبٔيت:
اجلسول رمق (:)4مَرط منوذج الاحنسار الدذحار ٔأثص هؼام املـَومات ؿىل حتسني حودة اخلسمات اًحنىِة
مـامي الاحنسار املعحح اخلعبٔ املـَاري ٌَخلسٍص
مـامي الاحنسار
مـامي الارثحاط
0,535

0,731

0,228

0,528

ثفّسىا اًـالكة ِّ
اخلعَةٔ ،أي منوذج الاحنسار ،و ٔأ ّن ( 46,5
ميىن ثفسري ىشا؛ ٔأ ّن (  )% 53,5من الاحنصافات اًلكَّة يف كمي حودة اخلسمات ّ
 )%من اًخّحاًنات حصحؽ إىل ؾوامي ؾضوائَة كٔن حىون ىناك ّ
مذلريات هم ّمة مل ثُضَ َّم ْن يف اٍمنوذج.
اجلسول رمق (:)5هخاجئ حتََي اًخّحاٍن ًالحنسار (ٌَ )Analysis of Varianceخّبٔنس من حصّة اٍمنوذج الدذحار ٔأثص هؼام املـَومات ؿىل حتسني
حودة اخلسمات اًحنىِة
ٍلوع املصتـات مذوسط املصتـات كمية  Fاحملسوتة مس خوى دالةل F
درخة احلصًة
املعسر
الاحنسار

1

4,191

4,141

اخلعبٔ

70

3,648

0,052

اًلكّي

71

7,839

80,419

0,000

ا ّٕن كمية مس خوى مـنوًة  ،) P-Value = 0,00 < 0,05 ( ،Fاًّيت ثسؾوان إىل رفغ فصض اًـسم ،H0 ،مبس خوى دالةل ( ٔ ،)% 5أي ٔأ ّن
منوذج الاحنسار مـنوي.
اجلسول رمق (:)6هخاجئ حتََي الاحنسار ِّ
اخلعي اًخس َط الدذحار ٔأثص هؼام املـَومات ؿىل حتسني حودة اخلسمات اًحنىِة
ّ
اخلعبٔ املـَاري  Betaكمية  Tاحملسوتة مس خوى دالةل T
B
املخلريات
اًثاتت

0,482

0,372

1,295

0,199

هؼام مـَومات املوارد اًخرشًة

0,841

0,094

8,968 0,731

0,000

ًخّضح من اًنخاجئ االٕحعائَة اًواردة يف اجلسول (  ،)6ومن مذاتـة مـامي (  ،)Betaوادذحار ( ٔ )Tأ ّن هؼام املـَومات هل ثبٔزري مـنوي ؿىل
حتسني حودة اخلسمات اًحنىِة ،حِر تَلت كمية مـامي (  )Betaهل ( )0,731ويه ّ
داةل إحعائَ ًا ؾنس مس خوى ادلّ الةل ( .)% 5
ثخفق هدِجة مسامهة هؼام املـَومات يف حتسني حودة اخلسمات اًحنىِة مؽ هخاجئ اًـسًس من ادلّ راسات ،ومهنا :دراسة (اًض َخ وتسر،
( ،)2004جن ظاظة( ،)2011 ،جن ظاظة( ،)2012 ،جن ظاظةBroderick & ( ،)Broderick & Boudreau, 1990 ( ،)2017 ،
Bentata  , 2017( ،)Ensour  Alinizi, 2014 ( ،)Siam, Al khateeb, al- waqqad, 2012( ،)Boudreau, 1991
.)Benabou
اثًثا :كِاس ثبٔزري ٔأتـاد هؼام املـَومات ؿىل حتسني حودة اخلسمات اًحنىِةابس خزسام ٔأسَوب الاحنسار ِّ
اخلعي املخـسد.
ّمت كِاس ثبٔزري هؼام املـَومات ؿىل حتسني حودة اخلسمات اًحنىِة من ذالل مـامي الاحنسار اخلعي املخـسد ،واملوحضة دعواثو فامي ًبٔيت:
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اجلسول رمق (:)7مَرط منوذج الاحنسار املخـسد الدذحار ثبٔزري هؼام املـَومات ؿىل حتسني حودة اخلسمات اًحنىِة
مـامي الاحنسار املعحح اخلعبٔ املـَاري ٌَخلسٍص
مـامي الاحنسار
مـامي الارثحاط
0,739

0,859

0,174

0,723

ثفّسىا اًـالكة ِّ
ميىن ثفسري ىشا؛ ٔأ ّن ( )% 73,9من الاحنصافات اًلكَّة يف كمي ّ
اخلعَة ،و ٔأ ّن (  )% 26,1من اًخّحاًنات
مذلري حودة اخلسمة ّ
حصحؽ ؿىل ؾوامي ؾضوائَة كٔن حىون ىناك ّ
مذلريات هم ّمة مل ًخض َّمهنا اٍمنوذج ٔلهنّ ا مل حىن موضؽ دراسة اًحاحثة ٔأو حصحؽ ًـامي اًعسفة ،وكمية
مـامي الاحنسار ىشه؛ جضلك وس حة ثفسري هحرية وذات ٔأمهَة معََة ،حِر ٔأ ّن ماًفوق هعف اًخّحاٍن يف حودة اخلسمة ًـود إىل هؼام املـَومات،
ّا ًسؾو إىل رضورة اس خزسام هؼام املـَومات كٔمه ِ ّ
مؤرشات حتسني حودة اخلسمة.
اجلسول رمق (:)8هخاجئ حتََي اًخّحاٍن ًالحنسار املخـسد ٌَخبٔنس من حصّة اٍمنوذج الدذحارثبٔزري هؼام املـَومات ؿىل حتسني حودة اخلسمات اًحنىِة
ٍلوع املصتـات مذوسط املصتـات كمية  Fاحملسوتة مس خوى دالةل F
درخة احلصًة
املعسر
الاحنسار

4

5,790

1,448

اخلعبٔ

67

2,049

0,031

اًلكّي

71

7,839

47,330

0,000

من اجلسول ٔأؿالهً ،خضح ٔأ ّن مس خوى مـنوًة  ،Fوامللسرة ب (  )0,00ويه ٔأكي من مس خوى ادلّ الةل (  ،)% 5ثسؾوان إىل رفغ فصض
اًـسمٔ ،أي ٔأ ّن الاحنسار مـنوي.
مذلري مس خلي ؿىل ّ
لك ّ
وملـصفة ثبٔزري ّ
املخلري اًخّاتؽ تعورة اهفصادًة ،هَجبٔ إىل ادذحار Tاملوحض يف اجلسول ٔأدانه.
اجلسول رمق (: )9هخاجئ حتََي الاحنسار املخـسد الدذحار ٔأثص هؼام املؿَومات ؿىل حتسني حودة اخلسمات اًحنىِة
ّ
كمية  Tاحملسوتة مس خوى دالةل T
اخلعبٔ املـَاري Beta
B
املخلريات
3,281

0,002

اًثاتت

0,982

0,299

1,273

0,208

املخعَحات املادًة واملاًَة

0,054

0,042

0,083

0,000

املخعَحات اًفنَة

0,294

0,047

0,466

6,285

املخعَحات اًخرشًة

0,343

0,052

0,509

6,566

0,000

املخعَحات االٕدارًة

0,027

0,061

0,030

0,444

0,658

ًخضح من اًنخاجئ االٕحعائَة اًواردة يف اجلسول (  ،)9ومن مذاتـة مـامالت (  ،)Betaوٕادذحار ( )T؛ ٔأ ّن لك من ( املخعَحات اًفنَة ،
املخعَحات اًخرشًة ) ًيا ثبٔزري موحة ودال إحعائَ ًا  ،و ٔأن لك من ( املخعَحات املادًة واملاًَة  ،املخعَحات االٕدارًة ) كري مؤثصان ؿىل حتسني حودة
اخلسمة ،والت ّس من اسددـادىٌل من اٍمنوذج ؾنس اس خزسام اٍمنوذج ٔلقصاض اًخّندؤ.
 .10هخاجئ اًححر:
ّ .1ثحني ٔأ ّن هؼام املـَومات ٍصثحط تـالكة مـنوًة موحدة مؽ حتسني حودة اخلسمة اًحنىِة ؾنس مس خوى مـنوًة (.)0,01
 .2ثوخس ؿالكات ارثحاط مـنوًة موحدة تني مذعَحات هؼام املـَومات (اًفنَة ،اًخرشًة ،واالٕدارًة) و حتسني حودة اخلسمة اًحنىِة ؾنس مس خوى
مـنوًة (.)0,05
 .3ال ثوخس ؿالكة ارثحاط تني مذلري املخعَحات املادًة واملاًَة وحودة اخلسمات اًحنىِة ؾنس مس خوى مـنوًة ( .)0,05
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ّ .4ثحني ٔأ ّن ٔأكوى ؿالكات الارثحاط اكهت فامي تني ( املخعَحات اًخرشًة  -حودة اخلسمة ) ،و ٔأكَُّيا اكهت فامي تني ( املخعَحات االٕدارًة  -حودة
اخلسمة).
خيخرب فصض ادلراسة مسى ثبٔزري هؼام املـَومات ؿىل حتسني حودة اخلسمة  ،و ٔأوحضت اًنخاجئ ماًًل:
ً .5ؤ ِث ّص هؼام املـَومات إجياتَ ًا وثضلك مـنوي ؿىل حتسني حودة اخلسمة اًحنىِة .
ً .6ؤ ِث ّص لك من (املخعَحات اًفنَة ،املخعَحات اًخرشًة) إجيا ًاب وثضلك مـنوي ؿىل حتسني حودة اخلسمة اًحنىِة .
 .7ال ًؤ ِث ّص لك من (املخعَحات املادًة واملاًَة ،املخعَحات االٕدارًة) ؿىل حتسني حودة اخلسمة اًحنىِة.
وابًخّايل؛ ّمت كدول فصض ادلراسة فامي ًخـَق ب (املخعَحات املادًة واملاًَة ،املخعَحات االٕدارًة) ،ورفضو فامي ًخـَق ب (املخعَحات اًفنَة،
املخعَحات اًخرشًة).
 .11ثوظَات اًححر:
اؾامتد ًا ؿىل اًنخاجئ امللسمة  ،وًلصض االٕفادة مهنا ميىن ثلسمي اًخوظَات اًخاًَة:
ً .1ندلي ؿىل إدارات اًحنم الاىامتم ابملوػفني ،فيم ميثَون املسذي اًسَمي ًضٌلن حودة اخلسمات اًحنىِة من ذالل هتَئة تُئة اًـمي املناس حة،
وحتفزيمه ماد ًاي ومـنو ًاي ،ونشا حماوةل اهخلاء ٔأفضي املوػفني ،ووضؽ ٔأسس الدذَارمه وفق ٔأمه امليارات اًيت زخت ٔأمهَة ثوافصىا دلى املوػفني
ابًحنم ن هلم إثعال مدارش ابًـمالء.
 .2رضورة ثوافص ٔأهؼمة ٌَخـامي مؽ صاكوي اًـمالء ،وجضجَؽ اًـمالء ؿىل اًخلسم ابًضاكوي يف حاةل وحودىا ،وحـي كنوات االٕثعال مؽ مصانز
املسؤوًني يف اًحنم مفذوحة ٔأمام اًـمالء يف حاةل وحود صىوى.
ٔ .3أوحضت هخاجئ ادلّ راسة املَساهَة وحود ثبٔزري مـنوي ًنؼام املـَومات ؿىل حتسني حودة اخلسمة اًحنىِة ّ ،ا ًسؾو إىل الاس متصار يف الاسدامثر
يف هؼم املـَومات ،ورضورة اس خزساهما كٔمه ِ ّ
مؤرشات حتسني حودة اخلسمة اًحنىِة.
 .4اًخّحسًر املس ّمتص ٔلهؼمة اًدّضلَي يف اًحنوك حمي ادلّ راسة تني مسّة و ٔأدصىٌَ ،خّبٔنس من ٔأهنّ ا ال ثـصكي معي ٔأهؼمة املـَومات  ،وًخالف ٔأي
ثوكـات ميىن ٔأن حتسث ثضلك مفايجء.
 .5جضىِي فصًق معي َّ
ًخوىل مذاتـة وثنؼمي ا ٔلهؼمة اًلامئة ،وفق ٔأسس ؿَمَة سَمية ،ؿىل ٔأن ًضم ىشا اًفصًق من تني ٔأؾضائو مسراء مذرععني
من مجَؽ ا ٔلكسام ،واًلامئني ؿىل ىشا اًنؼام يف اًحنم ،ونشكل فنَني مذرععني يف ثعممي وثنفِش ثكل ا ٔلهؼمة.
مذرععة تبٔهؼمة
 .6ثسرًة اًلامئني ؿىل ٔأهؼمة املـَومات واملس خفِسٍن مهنا ؿىل ٔأهؼمة اًدّضلَي ثضلك ؿام ،من ذالل إرساهلم يف دورات ّ
اًدّضلَي ،وٕادضاؾيم إىل ادذحارات ؿىل ا ٔلهؼمة اًّيت د ّ ُِرتوا ؿَهياّ ًَ ،مت اًخّبٔنس من خسوى ثسرٍهبم ؿىل ثكل ا ٔلهؼمة ،وجية ٔأن ال ثلذرص معََة
اًخّسرًة ىشه ؿىل هَفِة اس خزسام ا ٔلهؼمة فلط ،تي جية ٔأن جضمي ٔأًض ًا إدراك كسرات ا ٔلهجزة واًربجمَات املس خزسمة.
زايدة دمع االٕدارة اًـََا ملس خزسيم هؼام املـَومات واًلامئني ؿََو من ذالل:
 .7جضجَـيم ؿىل اس خزسام هؼام املـَومات وثفيم احذَاخاهتم اخملخَفة ،واس خعالع أٓراهئم حول املضالكت اًّيت ثواهجيم ؾنس اس خزسام اًنؼام
ّ
حىت ً ّمت اًخّلَة ؿَهيا.
اًّسؿة املالمئة الٕجناز اًـمي.
 .8الاىامتم تخوفري ٔأهجزة وص حاكت حسًثة ثخالءم واحذَاخات املس خزسمني من حِر ٔأدوات االٕدذال واالٕدصاج ،و ّ
 .9ثوفري اًربجمَات اًّيت ثَيب احذَاخات خمخَف املس خزسمني ،واًّيت ثخالءم مؽ ا ٔلهجزة واًض حاكت املس خزسمة يف اًـمي.
رععات يف ثعوٍص هؼام املـَومات ،وثلسمي اكرتاحات حول اًنؼامً ،يك
ٕ .10ارشاك مس خزسيم اًنؼام من االٕدارًني يف خمخَف املس خوايت واًخّ ّ
ًخاكمي اجلاهة االٕداري مؽ اجلاهة اًخّلين يف هؼام املـَومات.
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