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مستخلص:
IJدف هذﻩ الدراسة إ!ى قياس مدى رضا زبائن بريد الجزائر ،ع;ى الخدمات ال 67تقدمها الشبابيك
ٓالالية ،وتحليل العوامل ال N7تجذISم أو املواصفات ال N7يريدون رؤيIYا Xي هذﻩ الخدمات من خالل
نموذج رضا الزبائن لكانو ،وقد توصلت الدراسة إ!ى تصنيف حزمة الخدمات املوجودة بالشبابيك
ٓالالية إ!ى ثالثة عوامل gي:
عوامل ٔالاداء ممثلة Xي العمل بدون توقف وخدمة تقديم كشوفات واضحة ،أما عوامل الجاذبية
فحازت ع;ى ثالثة خدمات gي :تواجد الشباك ٓالا!ي Xي ٔالاماكن ٓالاهلة بالسكان وإمكانية وصول رسالة
نصية وتقديم خدمات أخرى ،أما العوامل املحايدة فتضمنت خدم 67تقديم الشباك ٓالا!ي ملبالغ غqr
محدودة والقيام باملقاصة ٓالالية Xي الحrن ،لهذا تو|{ 6الدراسة بأن IJتم مؤسسة الqxيد بتحقيق
عوامل الجذب وخاصة تقديم خدمات أخرى كتخليص فوات qrاملاء والكهرباء وخدمة تحويل ٔالاموال من
حساب إ!ى حساب أخر
الكلمات املفتاحية :بريد الجزائر ،الشباك ٓالا!ي ،رضا الزبون ،نموذج كانو.
Abstract:
This study aims to measure the degree of satisfaction of Algeria mail clients on the services provided by
windows and automatic analysis of the factors that attracted or specifications that seen in services through
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customer satisfaction for the Kano model the study has come to the classification of services in automatic
package GAB to three factors.
Performance factors represented in the non-stop action and service to provide statements clear either
attracted factors which three services is the presence of the GAB in places populated and the possibility of
the arrival of a text message and provide other services or neutral factors included to provide GAB
unlimited amounts, and do a set-off mechanism in time for this study recommends, that bother Postal
Corporation and the achievement of private provision of other attractions services as ridding the water and
electricity bills and service to transfer money from one account to another account
Key Word: Algeria mail, windows automatic package, Customer satisfaction, KANO model

املؤلف املراسل :سعدون رفيق.rafiksaadoune@gmail.com .
املقدمة:
تعت xــ qتكنولوجي ــا املعلوم ــات م ــن أساس ــيات العم ــل والنج ــاح املؤسس ــاتي ،وخاص ــة  Xــي بيئ ــة تش ــهد
تنافســية كبrــqة ،هــذا ٔالامــر ينطبــق ع;ــى مجــال العمــل املصــرXيX ،ــي العــالم عمومــا وXــي الجزائــر خصوصــا،
ومؤسســة الqxيــد كإحــدى املؤسســات الرائــدة Xــي العمــل املصــرXي أولــت أهميــة بالغــة لهــذا الجانــب ،ومــن
أوجــه الاهتمــام نجــد ســعI±ا الــدائم ملواكبــة التكنولوجي ــا إلرضــاء زبائ¯Iــا وخاصــة Xــي خدمــة الســحب م ــن
الحسـاب الجـاري ،وهـو مـا جعلهـا تسـ´ى جاهـدة لتـوف qrأهـم ٔالادوات املسـاعدة ع;ـى ذلـك ،وgـي الشـبابيك
ٓالاليــة لتوزيــع ٔالاوراق النقديــة  ،GABمــع مــا تقدمــه هــذﻩ ٔالاجهــزة مــن خــدمات أخــرى gــي محــل اهتمــام
الزب ــائن ،وه ــو اله ــدف ٔالاس ــم Nملختل ــف ٕالاس ــ¸qاتيجيات الqxيدي ــة املطبق ــة إرض ــاء لزبائ¯ Iــا ،م ــن هن ــا ج ــاءت
إشكالية هذا البحث:
كي ــف يمك ــن قي ــاس ومعرف ــة مس ــتوى أداء الش ــبابيك ٓالالي ــة ل+,ي ــد الجزائ ــر ع ــن طري ــق رض ــا
الزبون؟
ٔالاسئلة الفرعية:
 (1هل تعت qxالخدمة ٔالاو!ى )العمل بدون توقف( ضمن العوامل ٔالاساسية ؟
 (2ه ــل ت ــدخل الخدم ــة الثالث ــة )تق ــديم كش ــوفات واض ــحة( والخدم ــة الخامس ــة )القي ــام باملقاص ــة
ٓالالية Xي الحrن( ضمن عوامل ٔالاداء ؟
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 (3ه ــل تعت xــ qالخدمـ ــة الثاني ــة )تقـ ــديم مب ــالغ مالي ــة حسـ ــب الطل ــب( والخدمـ ــة الرابع ــة )التواجـ ــد
باألمـاكن ٓالاهلـة بالســكان( والخدمـة السادســة )وصـول رسـالة نصــية( والخدمـة الســابعة )تقـديم خــدمات
أخرى( ،ضمن عوامل الجذب ؟
أهمية البحث:
 تكم ــن أهمي ــة بحتن ــا ه ــذا  Xــي معرف ــة م ــدى أهمي ــة الش ــبابيك ٓالالي ــة لqxي ــد الجزائ ــر ل ــدى زب ــائن
املؤسسة.
أهداف البحث
 قياس مدى رضا زبائن بريد الجزائر ع;ى الخدمات ال 67تقدمها الشبابيك ٓالالية.
 معرفة أهم توقعات زبائن الqxيد للخدمات املستقبلية للشبابيك ٓالالية.
 محاولة إISاج الزبائن ،من خالل إدخال حزمة أخرى من الخدمات ع;ى الشبابيك ٓالالية.
 تحليل العوامل ال 67تجذب الزبائن ،واملواصفات ال 67يرغب الزبون رؤيIYا Xي الخدمة.
فرضيات الدراسة:
بناءا ع;ى ما سبق وألجل الوصول ألهداف الدراسة وضعنا الفرضيات التالية:
 (1تعت qxالخدمة ٔالاو!ى )العمل بدون توقف( ضمن العوامل ٔالاساسية.
 (2تــدخل الخدمــة الثالثــة )تقــديم كشــوفات واضــحة( والخدمــة الخامســة )القيــام باملقاصــة ٓالاليــة
Xي الحrن( ضمن عوامل ٔالاداء.
 (3تعتxــ qالخدمــة الثانيــة )تقــديم مبــالغ ماليــة حســب الطلــب( والخدمــة الرابعــة )التواجــد باألمــاكن
ٓالاهلــة بالســكان( والخدمــة السادســة )وصــول رســالة نصــية( والخدمــة الســابعة )تقــديم خــدمات أخــرى(،
ضمن عوامل الجذب.
منهجية الدراسة:
ولإلجاب ــة ع;ـ ــى أسـ ــئلة الدراس ــة واختبـ ــار فرضـ ــياIJا س ــنعتمد ع;ـ ــى املـ ــنهج الوص ــفي ،ألجـ ــل عـ ــرض
مفاهيم حول مؤسسة الqxيد وكذا التعريف بنموذج كانو إلISاج الزبون ،ثم املنهج التحلي;ي لإلجابة ع;ى
مختلـ ــف ٔالاس ـ ــئلة ،والتحق ـ ــق م ـ ــن فرض ـ ــيات الدراس ـ ــة ،ل ـ ــنخلص إ! ـ ــى النت ـ ــائج ث ـ ــم اق¸ ـ ـqاح مجموع ـ ــة م ـ ــن
التوصيات لتحسrن خدمة الشبابيك ٓالالية ملؤسسة بريد الجزائر.
محاور الدراسة:
سنقسم دراستنا إ!ى ثالثة محاور رئيسية gي:
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املحور ٔالاول :الخدمات املصرفية.
املحور الثاني :ملحة عن بريد الجزائر ،وأهم خدماته.
املحور الثالث :ماهية نموذج كانو.
املحور الرابع :الدراسة امليدانية.
املحور ٔالاول :الخدمات املصرفية
يعت qxقطاع الخدمات من أهم القطاعات ال 67تعتمد علI±ا الدول ألجل تطوير اقتصادياIJا ،وألجل
ذلك تم الاعتماد ع;ى كث qrالنظريات ال 67تختلف Xي تعريف الخـدمات ،حيـث نجـد مـثال :1نظريـة القطـاع
الثالث ،ال 67صنفت الخدمات ضمن القطاع الثالث بعد القطاعrن الفالÎي واملنجم 6الصناÍي ،ثم تأتي
نظري ــة تص ــنيف براونين ــغ ،س ــانلمان )  ،(Classification Browning-Singlemanوال 7ــ 6أعط ــت س ــتة
تصـ ــنيفات للقطاعـ ــات ٕالاقتصـ ــادية ،اسـ ــتحوذ قطـ ــاع الخـ ــدمات ع;ـ ــى ثالثـ ــة م¯Iـ ــا gـ ــي :خـ ــدمات موجه ـ ــة
للمنتجــrن ،وخــدمات إجتماعيــة للمســIYلكrن ،وخــدمات ىشخصــية لألفـراد ،ثــم تــأتي النظريــة الثالثــة وgــي
النظريـة ٕالاسـتنباطية للخـدمات،ال 67حاولــت الفصـل بـrن مفهـومي الخدمــة واملنـتج حيـث وضـعت عــاملrن
للتفري ــق بي¯Iم ــا ،حي ــث أن الخدم ــة تتطل ــب إتص ــاال مباش ـرا ب ــrن مق ــدمها وطال IÔــا ،وأن املن ــتج عب ــارة ع ــن
مادة ،وأخqrا نظرية تعميم الخدمة ،حيث ترى هذﻩ النظرية أن كل العـالم مشـارك Xـي صـناعة وتقـديم
الخدمة من خالل وجوب وجود دائما منطقة خلفية لصناعة الخدمة ومنطقة أماميـة لصـناعة وتقـديم
الخدمة.
ويمكـ ــن تعريـ ــف الخدمـ ــة املصـ ــرفية ع;ـ ــى أIÖـ ــا " مجموعـ ــة مـ ــن العمليـ ــات ذات املضـ ــمون املنف´ـ ــي
الكامن Xي مجموعة من العناصر امللموسة ) الحقيقية( ،وغrـ qامللموسـة) غrـ qالحقيقيـة( املدركـة مـن قبـل
ٔالاف ـراد أو املؤسســات ،مــن خــالل دالالIJــا وقيمIYــا املنفعيــة ال7ــ 6تشــكل مصــدرا إلشــباع حاجــاIJم املاليــة
وٕالائتمانية الحالية واملستقبلية ،وال 67تشكل Xي الوقت نفسه مصدرا لربحية الخدمة املصرفية".2
وعرف كذلك كل من  Armstrongو Kotlerاملنتج املا!ي من خالل ثاللة أبعاد رئيسية gي:3
املن ــتج الج ــوهري وه ــو ال ــدافع الرئي Øــ{ 6وراء ش ـراء أو طل ــب الخدم ــة ،ث ــم ي ــأتي بع ــد ذل ــك ُبع ــد املن ــتج
الفع;ــي ،والــذي IÜــتم أكÛــ qباألبعــاد واملالمــح املاديــة امللموســة الخاصــة بجــودة املنــتج أو الخدمــة وصــفاIJا

1

- James Teboul, une nouvelle approche du management, le temps des services, Quatrième édition, édition d'organisation
Paris, 2002, P7

 -2إﻳﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﻨﺴﻮر ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2015 ،ص
3
 اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .212293
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املم rــÝة ،وأخrـ ـqا ُبع ــد املن ــتج املتن ــامي) امل ــدعم ( وال ــذي يع Þــ 6تل ــك الخ ــدمات املكمل ــة أو املرافق ــة للمن ــتج
ٔالاسا.6{ß
ومــع التطــور العلمــ 6والتكنولــوàي شــهد قطــاع الخــدمات املصــرفية تقســيما جديــدا لنــوع الخــدمات
املقدمــة مــن قبــل املصــارف ،حيــث أصــبحت هنــاك الخــدمات املصــرفية التقليديــة والخــدمات املصــرفية
الالك¸qوني ــة ،4حي ــث تتض ــمن الخ ــدمات التقليدي ــة  :قب ــول الودائ ــع بأنواعه ــا ،تق ــديم الق ــروض قص ــqrة،
متوس ـ ــطة وطويل ـ ــة ٔالاج ـ ــل ،ف ـ ــتح الحس ـ ــابات الجاري ـ ــة ،بي ـ ــع وشـ ـ ـراء ٔالاوراق املالي ـ ــة ،تق ـ ــديم الخ ـ ــدمات
الاستشارية ودراسة ٔالاوضاع الاقتصادية واملالية وتقديم املق¸qحات لتحسي¯Iا.
Xــي حــrن تشــمل الخــدمات ٕالالك¸qونيــة :أجهــزة الصـ ّـراف ٓالا!ــي ،البطاقــات املمغنطــة ،خدمــة املصــرف
الجوال ع qxالهواتف الذكية ،وكذا الصqrفة ٕالالك¸qونية ع qxالان¸qنت.
ه ــذﻩ التقس ــيمات الجدي ــدة أفض ــت إ! ــى م ــا يع ــرف بمص ــفوفة ) ع ــرض -ط ــول -عم ــق ( م ــزيج املن ــتج
املصرXي ،حيث يع qxعرض مزيج املنتج املصرXي عن عدد خطوط املنتجات املصرفية ال 67يقوم املصرف
بانتاجها وتقديمها ،أما طول مزيج املنتج املصرXي فيع qxعن عدد املنتجات املختلفـة Xـي كـل خـط إنتـاàي،
أما عمق مزيج املنتج املصرXي فيع 6Þعدد ٔالانواع املختلفة لكـل منـتج مصـرXي ومثـال ذلـك مـا هـو معمـول
به Xي مؤسسة بريد الجزائر كما ي;ي:5
1- Largeur des services mixtes:
- Services en ligne.
- Services particuliers.
- Services professionnels.
2- Longueur des services mixtes:
- (par exemple) Services en ligne: consulter compte e-ccp, consulter compte e-cnep,
tableau tarification, télécharger imprimes, espace réclamation, paiment TPE, guichet
automatique, Edahabia.

 -4اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .71
5 www.poste.dz consulté le 01/07/2017 a 10:30
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3- profondeur des services mixtes:
- (par exemple) Consulter compte e-ccp: extrait de compte, relevé de compte, carnet
de chèque, notification SMS, mot de passe. Paiment des facture ( ADE, Sonelgaz, Seaal,
Mobilis).
املحور الثاني :ملحة عن بريد الجزائر ،وأهم خدماته
لق ــد اخت ــارت الحكوم ــة الجزائري ــة إجـ ـراء تع ــديل ش ــامل لقطاع ــات الqxي ــد واملواص ــالت السـ ــلكية
والالس ــلكية X ،ــي إط ــار ٕالاص ــالحات ال 7ــ 6باش ــرIJا وه ــذا م ــن خ ــالل برنامجه ــا املعل ــن عن ــه ي ــوم  24ج ــانفي
 62000بعـ ــد أن كـ ــان يسـ ــ qrهـ ــذا القطـ ــاع بموجـ ــب ٔالامـ ــر رقـ ــم  89 -75املـ ــؤرخ Xـ ــي  ،1975/12/30وعليـ ــه
أنش ــئت مؤسس ــة بري ــد الجزائ ــر س ــنة  2003كنتيج ــة لق ــانون قط ــاع الqxي ــد والاتص ــاالت ل ــنفس الس ــنة،
والذي فصل بrن خدم 67الqxيد والاتصاالت وأصبحت مؤسسة الqxيد تعرف ع;ى أIÖا  :مؤسسة عموميـة
ذات طابع صناÍي وتجاري  EPICينص مضمون نشاطاIJا ثالثة نقاط gي:7
 مؤسسة تسي qrالخدمات الqxيدية واملالية الqxيدية.
 مؤسسة الqxيد السريع.
 تسي qrالصناديق الqxيدية.
ومن هذا التعريف نجد أن مؤسسة الqxيد تقدم نوعrن من الخدمات gي:
 (1 -1الخ ــدمات ال+,يدي ــة :و gــي ال 7ــ 6تخ ــص الط ــابع الqxي ــدي وإص ــداراته وك ــذا خ ــدمات الqxقي ــات
العادي ــة والس ــريعة واملض ــمونة وبعب ــارة أخ ــرى " تتمث ــل ه ــذﻩ الخ ــدمات  Xــي جم ــع وترحي ــل وتوزي ــع امل ــادة
الqxيدية " ،8خصوصا وأن الشبكة الqxيدية تضم  3633مكتب بريدي بعد أن شهدت تطورا كبqrا خالل
 11سنة من الوجود بالتنظيم الحا!ي وهذا ما يبينه الشكل التا!ي:
شكل رقم ) :(01تطور الشبكة الqxيدية )عدد املكاتب الqxيدية(

 -6ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ  ، www.arpt.dzﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻃﻼع
7
 اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ،ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ،ﻗﻴﺪ رﺋﻴﺴﻲ ،رﻗﻢ  0021044بـ  02في 2002/09/15 -8اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن ،اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ،3-2000اﻟﺬي ﳛﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ وﺑﺎﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ،اﳉﺮﻳﺪة
اﻟﺮﲰﻴﺔ ،رﻗﻢ  05 ،48أوت  ، 2000اﳌﺎدة .09
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Source: Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT), Rapport
annuel de l'Autorité de régulation, 2014, p 59.
م ــا نالحظ ــه ه ــو الزي ــادة املس ــتمرة لع ــدد املكات ــب الqxيدي ــة ع xــ qال ــوطن ،إال أ IÖــا  Xــي حقيق ــة ٔالام ــر ال
تعكس الكثافة الqxيدية ال 67شهدت انخفاضا مردﻩ الزيادة غ qrاملتوازنة Xي عدد املكاتب الqxيدية مقارنـة
بالزيادة Xي عـدد السـكان ،وهـو ماجعـل املعـدل الجزائـري Xـي التغطيـة الqxيديـة يتوقـف عنـد مكتـب بريـدي
لكل  11180مواطن ،ومنه سعت مؤسسة الqxيد إ!ى فتح مكاتـب بريديـة جديـدة تواكـب ISـا سـرعة النمـو
الـديموغراXي Xـي الجزائـر واملقـدرة ب ـ ـ ـ  %2.1سـنويا وهــو مـا يحـتم ع;ـى مؤسسـة الqxيـد خـالل ) ســنة ( 2015
فـتح  71مكتـب بريــدي جديـد يضــاف إ!ـى  74مكتــب قيـد ٕالانشــاء ،كـل هــذا ويظـل املعــدل الجزائـري لعــدد
املكاتب الqxيدية بعيد كل البعد عن املعدل العالم 6املحدد بمكتب بريدي لكل  6000 – 3000ساكن.
 (2-1الخدمات املالية  :وgي الخدمات الqxيدية ال 67تتضمن كل ماهو نقدي كالصكوك الqxيدية ) Les
 ،(Chèquesوالحوالات ) ،(Les Mandatsوالتحويالت ٕالالك¸qونية لألموال ) Transfer Electronique des
 (Fondsوالتحويل السريع لألموال بrن الدول ).9(Western Union
أمـا رقــم ٔالاعمــال والــذي تســيطر عليــه مـداخيل الخــدمات املاليــة مقارنــة بمــداخيل الخــدمات الqxيديــة
فقـد شــهد تطـورا خــالل ســنة  2014بـ ـ ـ ـ  28.8مليــار دينـار جزائــري مقابــل  25.4مليـار دينــار ســنة  2013أي
بزيــادة تقــدر ب ـ ـ ـ ـ  %13.4وهــذا نتيجــة الارتفــاع Xــي رقــم أعمــال الخــدمات املاليــة مــن  15.9مليــار دينــار ســنة

 - 9ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﻳﺪ اﳉﺰاﺋﺮ  www.algerieposte.dzﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻃﻼع
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 2013إ!ى  19.05مليار دينار سـنة  2014أي بمـا يعـادل  ،%19.81فسـرIJا الزيـادة الكبrـqة Xـي الرسـوم عـن
الخدمات املالية التالية لسنة : 2014
 الحساب الqxيدي الجاري ) :(CCPزيادة ب ـ ـ ـ ـ ـ  %9,6مقارنة بسنة .2013
 البطاقــة املغناطيســية الqxيديــة  2,2 :مليــار دينــار أي بزيــادة  %100حيــث ســجلت مدينــة املســيلة
مثال حوا!ي  25400عمليـة سـحب خـالل شـهر ديسـم 2015 qxبمجمـوع  285 000 000دج عxـ qسـتة )(06
شبابيك آلية منتشرة ع qxاملدينة.
 الصندوق الوط 6Þللتوف qrوالاحتياط ) :(CNEPزيادة بنسبة  %35,7مقارنة بسنة .2013
وباملقابـل لـم تسـجل الخـدمات الqxيديـة إال زيـادة بـ ـ ـ ـ ـ  ،% 2.43مـن  8,2مليـار دينـار سـنة  2013إ!ـى 8,4
مليار دينار سنة  ،2014وهو ما يفسرﻩ املنح NÞالتا!ي الذي يعطينا صـورة واضـحة عـن تطـور رقـم أعمـال
الخدمات الqxيدية من جهة والخدمات املالية من جهة أخرى:
شـ ــكل رقـ ــم ) :(2مسـ ــاهمة الخـ ــدمات املاليـ ــة وال+,يديـ ــة ـ ــي رقـ ــم أعمـ ــال املؤسسـ ــة )مليـ ــون دينـ ــار
جزائري(

Source: Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, Rapport annuel de
l'Autorité de régulation, 2014, p 62
وأهم الخدمات املالية ال 67تقدمها مؤسسة الqxيد نجد:
 صك الحساب الqxيدي الجاري .
 الحوال ـ ــة ل¸Ýوي ـ ــد الحس ـ ــابات الqxيدي ـ ــة الجاري ـ ــة
.1418
 الحوالة ٕالالك¸qونية لتحويل ٔالاموال .TREF

 بطاقات السحب ٓالا!ي ).(La Carte Magnétique
 كشف الهوية الqxيدية ).(RIP
 الحساب الجاري عن بعد ويضم :خدمة ،1530
خدمة  ،E- CCPخدمة رصيدي ،الرقم السري.

وسوف نركز ع;ى بطاقة السحب ٓالا!ي الرتباطها بجهاز الشباك ٓالا!ي لتوزيع ٔالاوراق النقدية GAB
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بطاقـ ــة السـ ــحب ٓالا!ـ ــي )البطاقـ ــة املغناطيسـ ــية( gـ ــي بطاقـ ــة زرقـ ــاء وصـ ــفراء اللـ ــون حسـ ــب ٔالالـ ــوانالرسمية ملؤسسة الqxيد تحوي شريحة ISا أرقام وشيفرات سرية ،من الخارج تظهر صورة الqxيد املركزي
ومق ــر املديري ــة العام ــة وعل I±ــا الاس ــم واللق ــب وال ــرقم وت ــاريخ IÖاي ــة الص ــالحية ،و gــي بطاق ــة عملي ــة ج ــدا
تســتخدم للســحب مــن الص ـراف ٓالا!ــي وكــذا داخــل املكاتــب الqxيديــة ،إال أن ســقف الســحب محــدد عنــد
بريــد الجزائــر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ  20.000دج يوميــا ،بعمولــة  30دج ع;ــى كــل عمليــة ،كمــا يمكــن القيــام بتخلــيص فــواتqr
الكهرباء والهاتف ،وكذا تخليص الوصفات الطبية عند الصيدليات.
 أما الشباك ٓالا!ي لألوراق النقدية  GABفهو جهاز غرضه تسي qrشبكة البنوك والqxيـد معـا ويحتـويع;ى:
 أزرار الشاشة :والIS 67ا تستطيع الاختيار بrن الخدمات املقدمة.
 إيصال الطابعة :مكان خروج الوصل الذي يسلم بعد IÖاية العملية.
 قارئ البطاقة :مكان إدخال البطاقة املغناطيسية.
 شاشة العرض :وال 67من خاللها يكون التواصل بينك وبrن الجهاز.
 موزع النقود :مكان خروج النقود.
 لوحة املفاتيح  :لكتابة الرقم السري واملبلغ املراد سحبه.
وأهم العمليات ال 67يمكن القيام ISا ع qxالشباك ٓالا!ي ملؤسسات الqxيد ما ي;ي :
 طلب الكشف عن الرصيد والسحب Xي حدود  20.000دج يوميا.
 طلب دف¸ qالصكوك ،طلب الكشف عن الهوية الqxيدية ،وطلب كشف آخر  10عمليات.
 طلب تعبئة رصيد الهاتف النقال )موبيليس فقط(.
 وص ــول رس ــالة نص ــية  Xــي اله ــاتف املحم ــول )جمي ــع املتع ــاملrن( تعلم ــك بالعملي ــات املقام ــة ع; ــى
حسابك الqxيدي ع qxالشباك ٓالا!ي.
 (3-1مؤسسة ال+,يد ورضا الزبون :
لق ــد حرص ــت مؤسس ــة الqxي ــد ع; ــى مواكب ــة التكنولوجي ــات الحديث ــة ألج ــل إرض ــاء زبائ¯ Iــا ال ــذين
يتعدون  17مليون زبون 10من خالل عزمها ع;ى تطبيق نظام نقدي جديد وفق تكنولوجيات حديثـة مـن
شأIÖا تسهيل التجارة ٕالالك¸qونية وتعميم التسديد عن بعـد مـن خـالل إسـ¸qاتيجيIYا الجديـدة ال7ـ 6أعلـن
ع¯ Iــا امل ــدير الع ــام للمؤسس ــة  Xــي ح ــوارﻩ لجري ــدة الش ــعب ي ــوم  2015/04/08م ــؤخرا  Xــي إط ــار املؤسس ــات
الوطنية املدمجة Xي مسار التنمية املستدامة ،وترتكز هذﻩ ٕالاس¸qاتيجية ع;ى املحاور التالية:

10 -ONS, L'ALGERIE En Quelques Chiffres, , Resultats: 2011-2013, N044, Edition: 2014, P52.
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 (1مواصلة تكثيف وتجديد الشبكة الqxيدية من خالل فتح  50مكتبـا بريـديا كـل سـنة )تـم تسـليم
 200مكتـ ــب جديـ ــد خـ ــالل سـ ــنة  ،(2010وخلـ ــق مكاتـ ــب جواريـ ــة للتجمعـ ــات السـ ــكانية عاليـ ــة الكثافـ ــة،
واملنطق الريفية املعزولة ،وتجديد  150مكتب بريدي سنويا.
 (2أما املحور الثاني فI±تم برقمنة الشبكة ،حيث يوجد برنامج للتدفق العـا!ي ؤالاليـاف البصـرية،
حيث يجري حاليا ربط  2700مكتب بريدي باأللياف البصرية بغرض الرفع من سرعة التدفق.
 (3كمـ ــا تـ ــم العمـ ــل وفـ ــق املحـ ــور الثالـ ــث املوسـ ــوم بعصـ ــرنة الخـ ــدمات وضـ ــمان أمـ ــن التطبيقـ ــات
ؤالانظمـة ع;ــى إنشــاء مكاتـب نموذجيــة ،باســتكمال رقمنـة كــل املكاتــب Xـي إطــار الqxنــامج الخماßــ{-2010 6
 ،2014حيث تم إضافة  175مكتب خالل الثالثي ٔالاخ qrمن سنة  ،2015ع;ى أن يتم رقمنة كل املكاتب
خــالل هــذا السداßــ{ ،6مــن خــالل تجهrــ Ýاملكاتــب بالحواســيب وأجهــزة ق ـراءة الرمــوز ونظــام فعــال لتســيqr
الط ــواب ،qrم ــع وض ــع نظ ــام املعالج ــة والنس ــخ الاحتي ــاطي وف ــق املع ــاي qrالدولي ــة ،وتنص ــيب نظ ــام املراقب ــة
بالفيديو ،كما قامت املؤسسة بإنشاء نظام املقاصة ٕالالك¸qونية ع;ى مستوى كل البنوك ،والاندماج Xي
املنظومة املالية الوطنية ملراقبـة وتسـي qrالشـبابيك ٓالاليـة وIÖائيـات الـدفع ٕالالك¸qونـي ،مـن خـالل تشـغيل
 200شـ ــباك آ!ـ ــي وIÖ 3000ـ ــائي الـ ــدفع ٕالالك¸qونـ ــي ) ،(TPEباإلض ـ ــافة إ!ـ ــى  240شـ ــباك آ!ـ ــي جديـ ــد مجه ـ ــز
بكامqrات مراقبة ،11هذا باإلضافة إ!ى  300شـباك آ!ـي موجـود ،وتجديـد  100شـباك آ!ـي تعـرض للتخريـب
وتجه Ýrمكاتب الqxيد بحوا!ي  600آلة لكشف ٔالاوراق املزورة.
 (4و Xــي يخ ــص خ ــدمات البنكي ــة املتعلق ــة ب ــالتوف ،qrفق ــد أس ــتحدث م ــؤخرا ع; ــى مس ــتوى املديري ــة
العامــة ف ــوج عمــل لدراس ــة كيفي ــة وضــع نظ ــام تس ــي qrالزبــائن ي ــتالئم والخ ــدمات البنكيــة وت ــوف qrش ــروط
اســتحداث بنــك بريــدي والتــوف qrالqxيــدي ،ســيعزز مــن مــداخيل املؤسســة بــدال مــن الاعتمــاد ع;ــى إعانــات
الدولة بسبب التعريفات الرمزيـة ع;ـى جـل خـدماIJا ممـا جعلهـا تغطـي فقـط مـا نسـبته  %15مـن تكـاليف
املؤسسـة ،ال7ـIJ 6ـدف إ!ـى تـوف qrالخدمـة لجميــع املـواطنrن بـدون اسـتثناء ،رغـم أن املؤسسـة قـد تــداركت
العجز املسجل ح N7سنة  2013من خالل رقم ٔالاعمال املحقق خالل سنة .2015
وكخالصــة ملــا ســبق تســ´ى مؤسســة الqxيــد كــأك qxمؤسســة مصــرفية Xــي الجزائــر مــن حيــث قــوة
الانتشــار إ!ــى املســاهمة Xــي تقريــب الخدمــة مــن املــواطن ودفــع عجلــة التنميــة املحليــة مــن جهــة ،ومــن جهــة
أخرى املساهمة Xي القضاء ع;ى التعامـل املـا!ي خـارج ٔالاطـر الرسـمية مـن خـالل تعمـيم اسـتعمال بطاقـات
الدفع والسحب وتعزيز خدمة الqxيد الهجrن وتطوير الqxيد الدعائي والتجارة ٕالالك¸qونية.

 -11ﺣﻮار ﻣﻊ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﱪﻳﺪ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮوق أون ﻻﻳﻦ

2014 /10/ 13

299

أ.سعدون رفيق ،أ.د.بومدين يوسف

تحس2ن أداء الشبابيك ٓالالية ل+,يد الجزائر عن طريق رضا الزبون بتطبيق نموذج كانو

املحور الثالث :ماهية نموذج كانو
انطالقة هذا النمـوذج كانـت سـنة  121984مـن خـالل مقـال لالقتصـادي اليابـاني  KANOبعنـوان:
تحليل رضا الزبون ،ويعتمد نموذج كانو إلرضاء الزبون ع;ى جودة ٕالادارة وتقنية التسويق.
 (1-2أصناف مظاهر الرضا حسب كانو :حيث يم Ýrكانو ستة أصناف من مظاهر الرضا:
 العوامل ٔالاساسية ) :(Basiqueوgـي عتبـة الـدخول للسـوق ،مـن حيـث أIÖـا خـدمات أساسـية،
وعــدم وجودهــا يســبب الاســتياء مباشــرةX ،ــي حــrن أن وجودهــا ال يعطــي الانطبــاع بالرضــا ،أي أن وجودهــا
{6ء عادي.
 عوامل ٔالاداء ) :(Performanceوgـي العوامـل أو الخـدمات ال7ـ 6تسـبب الرضـا إن ارتفـع أداؤهـا
وتسبب الاستياء إن انخفض أداؤها ،فعالقIYا بالرضا عالقة طردية.
 العوامل املث+2ة )الجذب( ) :(Attractifوgي العوامل )الخدمات( ال 67إن وجدت ارتفع مستوى
رضا الزبون ،وتسبب له نوع من البهجة ،وXي حالة عدم وجودها ال يشعر الزبون بأي نوع من الاستياء.
وفيما ي;ي الشكل رقم ) (01يوضح الخدمات الثالث بالصورة والتعليق كاآلتي:

 املظاهر املتشاISة )املحايدة( :ال IÜتم الزبون بوجودها أصال.
 املظ ـ ــاهر املشـ ـ ــكوك بأمره ـ ــا ) :(Discutableو gـ ــي املظ ـ ــاهر ال 7ـ ــ 6يش ـ ــك الزب ـ ــون  Xـ ــي تواج ـ ــدها
بالخدمة ،وال تسبب عدم الرضا Xي حالة غياISا.
املظ ــاهر العكس ــية ) :(Inverseو gــي املظ ــاهر ال 7ــ 6توق ــع الزب ــون ح ــدوث عكس ــها عن ــد تس ــلمه
للخدمة.

 -12ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺠﻴﻢ اﻟﻄﺎﺋﻲ ،ﻫﺎﺷﻢ ﻓﻮزي اﻟﻌﺒﺎدي ،دور ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ ﰲ إﺎج اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج ﻛﺎﻧﻮ ،ﳎﻠﺔ اﻟﻐﺮي ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻹدارﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،اﻟﺴﻨﺔ  ،05اﻟﻌﺪد  ،2010 ،16ص .147
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ويمكن تلخيص كل تلك العوامل Xي الرسم البياني التا!ي:
الشكل رقم ) :(2محاور نموذج كانو
ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ

زﺑﻮن راﺿﻲ

ﻋﻮاﻣﻞ اﻷداء

زﺑﻮن ﺣﻘﻖ ﻫﺪﻓﻪ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺎﻳﺪة
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

زﺑﻮن ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻪ

زﺑﻮن ﻏﻴﺮ راﺿﻲ

Source : Six sigma comment l’applique- éditions d’organisation, paris, 2004, p78.

 (2-2معالج ــة اس ــتبيان ك ــانو :يمك ــم تص ــميم اس ــتبيان ك ــانو م ــن خ ــالل ج ــزئrن م ــن ٔالاس ــئلة ،الج ــزء
ٔالاول يحت ــوي ٔالاس ــئلة الوظيفي ــة )م ــثال م ــا ه ــو ش ــعورك إذا ك ــان الش ــباك ٓالا! ــي ملكت ــب الqxي ــد يعم ــل 7/7
و 24/24بدون أي توقف أو عطب( والجزء الثاني ٔالاسئلة غ qrالوظيفية )مـا هـو شـعورك إذا كـان مكتـب
الqxيد ال يعمل  7/7و 24/24ويتوقف( ،ومن خالل ٕالاجابات ع;ى الاستبيان وفق سلم ليكارت الخما،6{ß
تصنف الخدمات املق¸qحة كما يوضحه الجدول التا!ي:
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الجدول رقم ) :(03جدول التقييم لكانو
السؤال غ qrالوظيفي
توقعات الزبائن
-1

-2

السؤال
الوظيفي

-3
-4
-5

را {6
جدا
را {6
محايد
غ qrرا {6
مستاء
جدا

-1

را {6
جدا

را {6

-2

غr
-4
محايد
ر را {6

-3

-5

مستاء
جدا

D

A

A

A

P

I
I
I

N
N
N

N
N
N

N
N
N

B
B
B

I

I

I

I

D

Phases amont de l’innovation: proposition d’une démarche "SOURCE : Helmi Ben Rejeb
, p 96"des analyse des besoins et d’évaluation de l’acceptabilité d’un produit
 N : NEUTمحايد
ٔ P : PERFORMANCEالاداء
 D : DISCUTABLEمشكوك فيه
 B : BASIQUEأسا
 I : INVERSعك
 A : ATTRACTIFجذاب
املحور الرابع  :الدراسة امليدانية
نحاول من خالل هذﻩ الدراسة امليدانية التعرف ع;ى تصنيف احتياجات زبائن الqxيد من مختلف
الخــدمات املاليــة ال7ــ 6تقــدمها الشــبابيك ٓالاليــة ،حيــث اخ¸qنــا عينــة زبــائن الشــبابيك ٓالاليــة لqxيــد مدينــة
املسيلة لدراسة الحالة وفق نموذج كانو وباستخدام الاستبيان.
 (1-3خطة الاستبيان
 (1املجال الجغراي :مدينة املسيلة.
 (2املجال الزم :جانفي 2016
 (3تعريف الوحدة ٕالاحصائية :الزبون الذي يملك ويستعمل البطاقة املغناطيسية الqxيدية.
 (4تعري ـ ــف املجتم ـ ــع ٕالاحص ـ ــائي :كـ ــل زب ـ ــائن بري ـ ــد الجزائ ـ ــر الـ ــذين يملك ـ ــون ويس ـ ــتعملون البطاق ـ ــة
املغناطيسية الqxيدية.
 (5طبيعة الاستبيان :طريقة الحصص ).(Méthode Des Quotas
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 (6طريق ــة الاس ــتجواب :املقابل ــة املباش ــرة )تمكنن ــا ه ــذﻩ الطريق ــة الحص ــول ع; ــى درج ــة عالي ــة م ــن
الثقة(
 (7متغ+2ات املراقبة:
الجنس :ذكر – أنN
السن :من  20سنة إ!ى  60سنة
الوظيفة :موظف – تاجر – أعمال حرة – متقاعد
املستوى التعليم :6ابتدائي – متوسط – ثانوي – جام´ي – دراسات عليا
وقت الاستعمال :وقت الدوام – خارج وقت الدوام
ٕالاقامة :مدينة -ريف
 (8تحديد حجم العينة
يتمثل مجتمع الدراسة Xي زبائن مؤسسة الqxيد الذين يملكون ويستخدمون البطاقة املغناطيسـية
ً
ٓالاليــة Xــي الجزائــر ،ورغــم أن حجــم املجتمــع محــدود إال أنــه كبrــ qجــدا ،لهــذا يمكــن اعتبــارﻩ مجتمــع غrــq
محدود وبالتا!ي IÖمل حجم املجتمع Xي حساب حجم العينة ،وقد حدد حجـم العينـة مـن خـالل املعادلـة
التالية:13

حيث:
 :nحجم العينة  :t ،القيمة املعيارية للتوزيع الطبي´ي  :d ،خطأ املعاينة
 نختار درجة دقة  %85وبالتا!ي تكون درجة املخاطرة

نقرأ من الجدول الطبي´ـي:

)يق ـرأ كالتــا!ي :نريــد حجــم عينــة يضــمن لنــا نســبة
 نحــدد خطــأ املعاينــة باملقــدر
 %85وأن يكــون الانح ـراف بــrن النســبة الحقيقيــة لزبــائن الqxيــد Xــي الجزائــر والنســبة ال7ــ 6ســيتم تقــديرها
بواسطة العينة ال يتجاوز  %5بالزيادة أو النقصان(.
بالتعويض Xي العالقة أعالﻩ نجدn=130 :

 -13ﺑﻦ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺆﺳﺴﱵ  HENKELو ،ENADﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﻴﻒ ،اﻟﻌﺪد ،2007 ،7ص.231
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 (9تصميم الاستبيان
يتشكل الاستبيان من صـفحتrن ،تحتـوي الصـفحة ٔالاو!ـى ع;ـى معلومـات عامـة حـول زبـائن الqxيـد،
وجدول يضم سبعة أسئلة وظيفية ،أما الصفحة الثانية تضمن سبعة أسئلة غ qrوظيفية.
تم صياغة الاستبيان وفق الجزئrن التاليrن:
 الجزء ٔالاولٔ :الاسئلة العامـة حـول الزبـون كـالجنس والسـن والوظيفـة واملسـتوى التعليمـ 6وكـذا
وقت استعمال جهاز الشباك ٓالا!ي ،ثم ٕالاقامة بrن مدينة ISا موزع آ!ي وأخرى ال تحتوي هذا الجهاز.
 الج ــزء الث ــاني :ويتعل ــق بحزم ــة الخ ــدمات املوج ــودة  Xــي الجه ــاز ٓالا! ــي ،وأخ ــرى تحس ــينات تع¸ ــÝم
املؤسســة القيــام ISــا ،لنعــرف درجــة رضــا الزبــائن علI±ــا حســب ســلم ليكــارت الخماßــ{ ،6ومــن ثــم تصــنيفها
حسب نموذج كانو ،وألجل كل ذلك تم صياغة مجموعتrن من ٔالاسئلة gي:
ٔالاسئلة الوظيفية:
 (1الشباك ٓالا!ي يعمل  7/7و 24/24بدون أي توقف أو عطب.
 (2يقدم الشباك ٓالا!ي املبالغ املالية حسب الطلب وبدون حدود قصوى.
 (3يقدم الشباك ٓالا!ي كشوفات واضحة ومفهومة وبدون أخطاء.
 (4يتواجد الشباك ٓالا!ي Xي ٔالاماكن ٓالاهلة بالسكان ،وليس أمام مكاتب الqxيد فقط.
 (5يقوم الشباك ٓالا!ي باملقاصة ٓالالية لحسابك الqxيدي Xي الحrن.
 (6إمكانية وصول رسالة نصية ع;ى هاتفك تعلمك بعملياتك ع;ى الشباك ٓالا!ي.
 (7يقــدم الشــباك ٓالا!ــي خــدمات أخــرى كتحويــل ٔالامــوال مــن حســاب إ!ــى حســاب ،تخلــيص فــواتqr
الكهرباء ،تعبئة رصيد الهاتف...
ٔالاسئلة غ +2الوظيفية:
 (1الشباك ٓالا!ي ال يعمل  7/7و.24/24
 (2ال يقدم الشباك ٓالا!ي املبالغ املالية حسب الطلب.
 (3يقدم الشباك ٓالا!ي كشوفات غ qrواضحة وISا أخطاء.
 (4ال يتواجد الشباك ٓالا!ي Xي ٔالاماكن ٓالاهلة بالسكان ،وليس أمام مكاتب الqxيد فقط.
 (5ال يقوم الشباك ٓالا!ي باملقاصة ٓالالية لحسابك الqxيدي Xي الحrن.
 (6ال توجد إمكانية وصول رسالة نصية ع;ى هاتفك تعلمك بعملياتك ع;ى الشباك ٓالا!ي.
 (7ال يقـدم الشـباك ٓالا!ـي خـدمات أخـرى كتحويـل ٔالامـوال مـن حسـاب إ!ـى حسـاب ،تخلـيص فـواتqr
الكهرباء ،تعبئة رصيد الهاتف...
 (10تجريب الاستبيان:
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ً
تــم تجريــب الاســتبيان ع;ــى عينــة مكونــة مــن  20زبونــا ،للتعــرف ع;ــى درجــة وضــوح ٔالاســئلة وفهمهــا
مــن فب ــل املس ــتجوبrن ،لتف ــادي ت ــأويالت خاطئ ــة ح ــول ٔالاســئلة ،له ــذا ت ــم إع ــادة ص ــياغة بع ــض الفق ـرات
ً
لتكون أك qÛوضوحا ،ومن ثم تم اعتماد الاستبيان وتوزيعه ع;ى العينة.
 (11اختبار ثبات الاستبيان:
يقصــد بثبــات اســتمارة الاســتبيان ،أIÖــا تعطــي نفــس النتيجــة لــو تــم إعــادة توزيــع الاســتبيان أكÛــ qمــن
م ــرة ،تح ــت نف ــس الظ ــروف والش ــروط ،أو بعب ــارة أخ ــرى ،أن ثب ــات الاس ــتبيان يع Þــ 6الاس ــتقرار  Xــي نت ــائج
الاســتبيان ،وعــدم تغqrهــا بشــكل كبrــ ،qفيمــا لــو تــم إعــادة توزيعهــا ع;ــى أف ـراد العينــة عــدة م ـرات ،خــالل
ف¸ ـqات زمني ــة معين ــة ،وق ــد ت ــم التحق ــق م ــن ثب ــات اس ــتبيان الدراس ــة م ــن خ ــالل معام ــل ألف ــا كرونب ــاخ،
والج ــدولrن الت ــاليrن يم ــثال معام ــل ألف ــا كرونب ــاخ لقي ــاس ثب ــات الاس ــتبيان لك ــال الس ــؤالrن ال ــوظيفي وغ rــq
الوظيفي كما ي;ي :
ج ـ ـ ــدول رق ـ ـ ــم ) : (05معام ـ ـ ــل ألف ـ ـ ــا كرونب ـ ـ ــاخ
ج ــدول رق ــم ) : (04معامـ ــل ألف ــا كرونبـ ــاخ
لقياس أداة الدراسة للسؤال غ +2الوظيفي
لقياس أداة الدراسة للسؤال الوظيفي

املصدر :من إعداد الباحثان بناء ع;ى بيانات الاستبيان ومخرجات برنامج SPSS.20
نالحــظ مــن خــالل الجــدولrن أن معامــل ألفــا كرونبــاخ لكــال الســؤالrن الــوظيفي وغrــ qالــوظيفي تقــدر
ب ـ  0.818و 0.727وgي معامالت مرتفعة مما يدل ع;ى صدق بيانات الاستبيان واسـتقرار املقيـاس وعـدم
تناقضـ ــه مـ ــع نفسـ ــه ،أي أن املقيـ ــاس يعط ـ ـي نفـ ــس النتـ ــائج باحتمـ ــال مسـ ــاوي لقيمـ ــة املعامـ ــل إذا أعيـ ــد
تطبيقه ع;ى نفس العينة.
ويوضــح الجــدولrن التــاليrن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ لكــال الســؤالrن الــوظيفي وغrــ qالــوظيفي عنــد
حذف العبارة ،فإذا زادت قيمة معامل ألفا كرونباخ عند حذف العبـارة عـن قيمتـه ٕالاجماليـة ،دل ذلـك
ع;ى أن هذﻩ العبارة تضعف املقياس وأن حذف هذﻩ العبارة يؤدي إ!ى زيادة الثبات.
جدول رقم ) :(06قيمة معامل ألفا كرونباخ عند حذف العبارة للسؤال الوظيفي
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املصدر  :من إعداد الباحثان بناء ع;ى بيانات الاستبيان ومخرجات برنامج SPSS.20
جدول رقم ) :(07قيمة معامل ألفا كرونباخ عند حذف العبارة للسؤال غ +2الوظيفي

املصدر  :من إعداد الباحثان بناء ع;ى بيانات الاستبيان ومخرجات برنامج SPSS.20
وكما هو واضح من الجدول رقم ) (07أنه عند حذف أي عبـارة مـن عبـارات السـؤال غrـ qالـوظيفي
التضــعف املقيــاس وأن حــذف هــذﻩ العبــارة اليــؤدي إ!ــى زيــادة الثبــات؛ بينمــا الجــدول رقــم ) (06يبــrن أنــه
عنــد حــذف العبــارة الخامســة للســؤال الــوظيفي )يقــوم باملقاصــة Xــي الحــrن( تضــعف املقيــاس وأن حــذف
هذﻩ العبارة يؤدي إ!ى زيادة الثبات.
 (12إعداد الجداول وتحليل النتائج:
بع ــد ف ــرز الاس ــتمارات ي ــدويا تحص ــلنا ع; ــى  700ج ــدول تقي ــيم لك ــانو ،تم ــت معالجـ ـة ه ــذﻩ الج ــداول
وتفريغها يدويا فاستخلصنا النتائج املدونة Xي الجدول التا!ي:
جــدول ) :(08تصــنيف التحســينات الجديــدة ع±ــى الشــبابيك ٓالاليــة ل+,يــد الجزائــر حســب نمــوذج
كانو
توقعات الزبائن

P%

A%
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B%

N%

I%

D%
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الشباك ٓالا!ي يعمل  7/7و 24/24بدون أي توقف أو عطب.

12,30

52,30

15,38

17,69

1,53

0,76

100 %

P

يقدم الشباك ٓالا!ي املبالغ املالية حسب الطلب وبدون حدود
قصوى.

23,07

25,38

7,69

36,92

4,61

2 ;30

100 %

N

يقدم الشباك ٓالا!ي كشوفات واضحة ومفهومة وبدون
أخطاء.

30,00

32,30

9,23

28,46

0

0

100 %

P

يتواجد الشباك ٓالا!ي Xي ٔالاماكن ٓالاهلة بالسكان ،وليس أمام
مكاتب الqxيد فقط.

36,92

18,46

6,92

33,07

3,07

1,53

100 %

A

يقوم الشباك ٓالا!ي باملقاصة ٓالالية لحسابك الqxيدي Xي
الحrن.

24,61

17,69

6,92

46,92

3,84

0

100 %

N

إمكانية وصول رسالة نصية ع;ى هاتفك تعلمك بعملياتك
ع;ى الشباك ٓالا!ي.

43,84

18,46

3,07

27,69

5,38

1,53

100 %

A

يقدم الشباك ٓالا!ي خدمات أخرى كتحويل ٔالاموال من
حساب إ!ى حساب  ،تخليص فوات qrالكهرباء ،تعبئة رصيد
الهاتف...

47,69

14,61

2,30

27,69

6,15

1,53

100 %

A

املصدر :من إعداد الباحثrن
وكنظــرة مــوجزة ع;ــى نتــائج ٕالاســتبيان يتضــح لنــا أن الخــدمات ال7ــ 6يقــدمها الشــباك ٓالا!ــي للqxيــد،
حسب وجهة نظر الزبائن ورغباIJم قد تكتلت Xي ثالثة مجموعات كما ي;ي :
 املجموعة ٔالاو·ى  :وgي مجموعة خدمات ٔالاداء وال 67لها عالقة طرديـة مـع رضـا الزبـون ،ممثلـة
Xــي  :خدمــة العمــل  7/7و 24/24بــدون أي توقــف أو عطــب ،وخدمــة تقــديم كشــوفات واضــحة ومفهومــة،
أي أن أداء مؤسسة الqxيد Xي كل ما يتعلق بالشباك ٓالا!ـي ،ولكـي يحقيـق الرضـا لـدى زبـائن املؤسسـة فـال
بد أن يحرص ع;ى عدم تذبذب الس qrالدقيق للجهاز ودون أي خلل أو إنقطاع سواءا أكان خلل تقX 6Þي
ٓالالـ ــة Xـ ــي ح ـ ــد ذاIJـ ــا أو توق ـ ــف مفتع ـ ـل إلعتب ـ ــارات محاسـ ــبية ،ومالي ـ ــة ،مـ ــع ض ـ ــرورة تقـ ــديم الكش ـ ــوفات
الواضحة للزبون بعد كل عملية.
 أما املجموعة الثانية  :ف 6مجموعة الخدمات الجذابة ممثلة Xي مÝrة تواجد الشـبابيك ٓالاليـة
لqxيــد الجزائــر Xــي ٔالامــاكن ٓالاهلــة بالســكان ولــيس أمــام مق ـرات الqxيــد فقــط ،وكــذا إمكانيــة وصــول رس ـالة
نصــية إلعــالم الزبــون بكــل العمليــات املقامــة ع;ــى حســابه مــن الشــباك ٓالا!ــي ،وأخ rـqا أن يقــدم الشــباك
ٓالا!ــي حزمــة أخــرى مــن الخــدمات غrــ qتلــك املوجــودة ٓالان ،كتحويــل ٔالامــوال مــن حســاب إ!ــى حســاب وكــذا
تخليص فوات qrالكهرباء وتعبئة رصيد الهاتف...إلخ ،كـل هـذﻩ الخـدمات اعتqxهـا الزبـائن ضـمن الخـدمات
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الجذابــة وال7ــ 6إن اســتطاعت املؤسســة أن تحققهــا فقــد حــازت إعجــاISم ،وإن لــم تتحققهــا فلــن يســتاؤو
م¯Iا.
 أما املجموعة الثالثة :ف 6الخدمات املصنفة Xـي خانـة الخـدمات املحايـدة ،وgـي خدمـة تقـديم
املب ــالغ املاليـ ــة حسـ ــب الطلـ ــب وب ــدون حـ ــدود قصـ ــوى ،وكـ ــذا خدم ــة املقاصـ ــة ٓالاليـ ــة للحسـ ــاب الqxيـ ــدي
للمستفيد Xي الحrن ،وما يفسر عدم إهتمام زبائن بريد الجزائر ISذﻩ املزايا Xي الخدمة إ!ى أIÖم ال يريدون
السحب من حساب بدون رصيد ما ينجر عنه مشاكل إدارية مـع املركـز الـوط 6Þللصـكوك ،هـذا مـن جهـة
ومن جهة أخرى  ،وإلعتبارات أمنية ال يبدون إهتماما بخاصية الرفع من الحد ٔالاق{ Nللسحب.
وعليه يكون منح NÞكانو وفق نتائج الدراسة كما ي;ي:
الشكل رقم ) :(03تشكيلة احتياجات زبائن ال+,يد وفق نموذج كانو
 تواجد الشباك اآللي في األماكناآلھلة بالسكان ،وليس أمام مكاتب
البريد فقط.
 امكانية وصول رسالة نصية تعلمكعن العمليات المقامة على حسابك.
 -تقديم الشباك اآللي لخدمات أخرى.

 اﻟﻌﻤـ ــﻞ  7/7و  24/24ﺑـ ــﺪونأي ﺗﻮﻗﻒ أو ﻋﻄﺐ .
 ﺗﻘــﺪﻳﻢ ﻛﺸــﻮﻓﺎت واﺿــﺤﺔوﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

 ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﺒﺎكاﻵﻟﻲ ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﻏﻴﺮﻣﺤﺪودة.
 ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺒﺎك اﻵﻟﻲاملصدر :من إعداد الباحثان بناءا ع;ى الجدول رقم ).(08
النتــائج وٕالاق+¹احــات :مــن خــالل هــذﻩ الدراســة ال7ــ 6تمحــورت حــول كيفيــة تحســrن أداء الشــبابيك
ٓالالية بتطبيق نموذج كانو لرضا الزبائن ،خلصنا إ!ى جملة من النتائج أهمها:
 (1نقص التغطية امليدانية لتلبية حجم الطلب املرتفع ع;ى الشبابيك ٓالاليـة ،وخاصـة Xـي املنـاطق
ؤالاحياء ال 67تشهد حركية تجارية كبqrة.
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 (2ت ــأخر تعم ــيم اس ــتعمال البطاق ــة املغناطيس ــية ،حي ــث س ــجل اس ــتعمال ح ــوا!ي  %30فق ــط م ــن
البطاقات املوزعة.
 (3صـنفت الخدمــة ٔالاو!ــى )العمـل بــدون توقــف( والثالثـة )تقــديم كشــوفات واضـحة( ضــمن عوامــل
ٔالاداء ،وهــذا تماشــيا مــع رغبــات الزبــائن بضــرورة وجــود دائــم للخدمــة ،وزيــادة رضــاهم طرديــا مــع تســلم
كشـ ــوف واضـ ــحة عـ ــن عمليـ ــاIJم ،بـ ــدافع ٕالاطمئنـ ــان إ!ـ ــى سـ ــالمة عمليـ ــات الشـ ــباك ٓالا!ـ ــي .وهـ ــو مـ ــا ينفـ ــي
الفرضية ٔالاو!ى ،ويؤكد الفرضية الثالثة Xي جزIا املتعلق بخدمة تقديم كشوفات واضحة.
 (4صــنفت الخدمــة الثانيــة )تقــديم مبــالغ حســب الطلــب( ،والخامســة )القيــام باملقاصــة ٓالاليــة Xــي
الح ــrن( ضـ ــمن العوامـ ــل املحايـ ــدة ،وهـ ــذا بسـ ــب عـ ــدم اهتمـ ــام الزبـ ــائن بخاصـ ــية الحـ ــد ٔالاقـ ــ{ Nللمبلـ ــغ
املسحوب ،وتفضيلهم عنـد سـحب مبـالغ كبrـqة كـاألجر الشـهري مـثال التوجـه إ!ـى الشـبابيك الداخليـة ،أمـا
خاصــية املقاصــة ٓالاليــة Xــي الحــrن ،فيفســر عــدم ٕالاهتمــام ISــا إ!ــى أIÖــا عمــل تقÞــ 6بحــت يقــع خــارج دائــرة
إهتم ــام الزب ــائن ،ك ـل ه ــذا يؤك ــد الفرض ــية الثاني ــة  Xــي جز Iــا املتعل ــق بخدم ــة املقاص ــة ٓالالي ــة ،وينف I±ــا  Xــي
الجزء الخاص بخدمة تقديم كشوفات واضحة ومفهومة.
 (5ص ــنفت الخ ــدمات الرابع ــة )التواج ــد  Xــي ٔالام ــاكن ٓالاهل ــة بالس ــكان( ،السادس ــة )وص ــول رس ــالة
نصية( والسابعة )تقديم خدمات أخرى( ضمن عوامل الجذب ،وهذا ألIÖا خدمات غ qrمتوقعة من قبل
الزب ــائن نظ ـ ـرا للظـ ــروف ٔالامنيـ ــة وٕالاقتصـ ــادية وحداثـ ــة التكنولوجيـ ــا املطبقـ ــة Xـ ــي الـ ــبالد ،وهـ ــو مـ ــا يؤكـ ــد
الفرضية الثالثة.
االق+¹احات :بناءا ع;ى النتائج السابقة نصيغ الاق¸qاحات التالية:
 (1ض ــرورة اهتمـ ــام مؤسسـ ــة الqxي ــد بالدرجـ ــة ٔالاو!ـ ــى بتوزي ــع الشـ ــبابيك ٓالاليـ ــة  Xــي ٔالامـ ــاكن ٓالاهلـ ــة
بالسكان ،خصوصا تلك ال 67تشهد حركية تجارية كبqrة ،مع إمكانية إجراء بعض العمليات وٕالاسـتفادة
م ــن خ ــدمات أخ ــرى وخاص ــة خدم ــة التحوي ــل م ــن حس ــاب إ! ــى حس ــاب وك ــذا تخل ــيص الف ــوات qrبمختل ــف
أنواعهــا ،كــل هــذا يجــب أن يصــاحبه اســتخدام تكنولوجيــا ٕالاتصــاالت لإلســتفادة مــن الرســائل النصــية
عند إجراء العمليات.
 (2ض ــرورة تجن ــب توق ــف الش ــبابيك ٓالالي ــة مهم ــا كان ــت ٔالاس ــباب تقني ــة أو مفتعل ــة ،باإلض ــافة إ! ــى
ضــرورة تزويــد املكاتــب الqxيديــة بحــزم ٔالاوراق الخاصــة بالكشــوفات ال7ــ 6يجــب أن تكــون واضــحة وبــدون
أخطاء ملا لها من أهمية لدى الزبائن.
 (3العمــل ع;ــى تعمــيم اســتعمال البطاقــة املغناطيســية Xــي أوســاط الزبــائن لتســهيل عمليــات الــدفع
Xي املعامالت اليومية تكريسا لثقافة الدفع ٕالالك¸qوني لدى الزبائن.
املراجع
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تحس2ن أداء الشبابيك ٓالالية ل+,يد الجزائر عن طريق رضا الزبون بتطبيق نموذج كانو

 (1يوســف حجــيم الطــائي ،هاشــم فــوزي العبــادي ،دور جــودة املنــتج Xــي إISــاج الزبــون باســتخدام
نموذج كانو ،مجلة الغري للعلوم الاقتصادية وٕالادارية ،جامعة الكوفة ،السنة  ،05العدد .2010 ،16
 (2ب ــن فرح ــات عب ــاس ،منهجي ــة البح ــث التس ــويقي – دراس ــة ميداني ــة ح ــول مؤسس ــHENKEL 67
و ،ENADمجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسي ،qrجامعة فرحات عباس سطيف ،العدد.2007 ،7
 (3الجمهوري ــة الجزائري ــة ،ق ــانون ،الق ــانون رق ــم  ،3-2000ال ــذي يح ــدد القواع ــد العام ــة املتعلق ــة
بالqxيد وباملواصالت السلكية والالسلكية ،الجريدة الرسمية ،رقم  05 ،48أوت  ، 2000املادة .09
 (4موقــع ســلطة الضــبط للqxيــد واملواصــالت الســلكية والالســلكية  ، www.arpt.dzتــاريخ ٕالاطــالع
.2016/01/15
 (5املركز الوط 6Þللسجل التجاري ،مستخرج مـن السـجل التجـاري ،قيـد رئيØـ{ ،6رقـم  0021044ب ـ
X 02ي .2002/09/15
 (6موقع بريد الجزائر  www.algerieposte.dzتاريخ ٕالاطالع .2017/07/01
 (7حوار مع املدير العام لqxيد الجزائر ،موقع الشروق أون الين .2014 /10/ 13
Phases amont de l’innovation: proposition d’une démarche des "Helmi Ben Rejeb (8
analyse des besoins et d’évaluation de l’acceptabilité d’un produit.
(9

Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT), Rapport

annuel de l'Autorité de régulation, 2014.
ONS, L'ALGERIE En Quelques Chiffres, , Resultats: 2011-2013, N044, Edition: 2014. (10
Six sigma comment l’applique- éditions d’organisation, paris, 2004. (11
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مجلـة الاقتصاد الجديد

امللحق:
 -1اﻟﺠﻨﺲ:

ذﻛﺮ

أﻧﺜﻰ

 -2اﻟﺴﻦ:

ﻣﻦ 30 - 20

40 -31

60 -51
 -3اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ:

50 -41

أﻛﺒﺮ ﻣﻦ 60
ﺗﺎﺟﺮ

ﻣﻮﻇﻒ

أﻋﻤﺎل ﺣﺮة

ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
 -4اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ :اﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺛﺎﻧﻮي

دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ

ٔ -1الاسئلة الوظيفية :ما هو شعورك اتجاﻩ الخدمات املقدمة ع qxالشباك ٓالا!ي للqxيد ) (GABإذا
كان :
را¼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
جدا
 -1يعمل  7/7و  24/24بدون أي توقف أو عطب .
 -2يق ـ ــدم مب ـ ــالغ مالي ـ ــة حس ـ ــب طلب ـ ــك وب ـ ــدون ح ـ ــدود
قصوى .
 -3يقـ ـ ــدم لـ ـ ــك كشـ ـ ــوفات واضـ ـ ــحة ومفهومـ ـ ــة وبـ ـ ــدون
أخطاء .
 -4يتواجـ ــد Xـ ــي ٔالامـ ــاكن ٓالاهلـ ــة بالسـ ــكان ولـ ــيس أمـ ــام
مكاتب الqxيد فقط.
 -5يقوم باملقاصة ٓالالية لحسابك الqxيدي Xي الحrن.
 -6تصــلك رس ــالة نص ــية  Xــي هاتف ــك تعلم ــك ع ــن جمي ــع
العمليات ال 67تقوم ISا.
 -7يقـ ــدم خـ ــدمات أخـ ــرى غrـ ــٕ qالاطـ ــالع ع;ـ ــى الرصـ ــيد
والس ــحب ،كتحوي ــل ٔالام ــوال م ــن حس ــاب إ! ــى حسـ ــاب،
تخليص فوات qrالكهرباء والغاز ،تعبئة رصيد الهاتف..
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تحس2ن أداء الشبابيك ٓالالية ل+,يد الجزائر عن طريق رضا الزبون بتطبيق نموذج كانو

ٔ -2الاســئلة غ2ــ +الوظيفيــة :مــا شــعورك اتجــاﻩ الخــدمات املقدمــة عxــ qالشــباك ٓالا!ــي للqxيــد )(GAB
إذا كان :
را¼ جدا
 -1ال يعمل  7/7و  24/24بدون أي توقف أو عطب.
 -2ال يقدم مبالغ مالية حسب طلبك وبدون حدود قصوى .
ال يقدم لك كشوفات واضحة ومفهومة وبدون أخطاء .
-3
ال يتواج ـ ــد  Xـ ــي ٔالام ـ ــاكن ٓالاهل ـ ــة بالس ـ ــكان وإنم ـ ــا أم ـ ــام مكات ـ ــب
-4
الqxيد فقط.
ال يقوم باملقاصة ٓالالية لحسابك الqxيدي Xي الحrن.
-5
ال تصلك رسالة نصية Xي هاتفك تعلمك عـن جميـع العمليـات
-6
ال 67تقوم ISا.
 -7ال يقــدم خــدمات أخــرى غrــٕ qالاطــالع ع;ــى الرصــيد والســحب ،كتحويــل
ٔالام ــوال م ــن حس ــاب إ! ــى حس ــاب ،تخل ــيص ف ــوات qrالكهرب ــاء والغ ــاز ،تعبئ ــة
رصيد الهاتف...
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