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Abstract

Key words:

This study aims to determine the impact of service providers competency on customer
satisfaction at djezzy enterprise (Djelfa agency), through a survey study on a convenient
sample of 134 respondent, relying on the deductive method with its tools (description and
analysis) to suit the nature of this study.

competency

The study concluded a set of applied and practical results most notably that there is a
statistically significant impact on the overall dimensions of service providers competency
(way of dealing, personal communication, speed of service delivery, empathy) on customer
satisfaction in djezzy company The results also showed that there were no significant
differences for customer satisfaction due to the demographic characteristics of the studied
sample ,the research included a set of Recommendations aims to give more attention of users
in order to improve their providing service competency in the enterprise under study.
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ملخص

اإلرسال 2019/11/26:
املراجعة 2020/08/12 :
القبول 2020/10/26 :

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر كفاءة مقدمي الخدمة على رضا العميل في مؤسسة جازي
(وكالة الجلفة) ،وذلك من خالل دراسة ميدانية ،أجريت على عينة ميسرة مكونة من 134
مفردة ،معتمدين في ذلك على المنهج االستنباطي بأداتيه الوصف والتحليل وذلك لتناسبه مع
طبيعة هذه الدراسة.

الكلمات املفتاحية:
الكفاءة
مقدمي الخدمة
رضا العميل
مؤسسة جازي.

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التطبيقية والعملية من أبرزها أنه يوجد أثر ذو داللة
إحصائية لمجمل أبعاد كفاءة مقدمي الخدمة من خالل "طريقة التعامل"" ،التواصل الشخصي"،
"سرعة تقديم الخدمة" و"التعاطف" في مؤسسة جازي على رضا العميل ،كما أظهرت النتائج
عدم وجود فروق ذات داللة معنوية لرضا العمالء في مؤسسة جازي تعزى للخصائص الديمغرافية
للعينة المدروسة ،وضم البحث جملة من التوصيات تهدف إلى زيادة االهتمام بالمستخدمين من
أجل تحسين كفاءتهم في تقديم الخدمة بالمؤسسة محل الدراسة.
75
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 -1مقدمة

وتندرج ضمن هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:

تشهد بيئة األعمال احلالية منافسة شديدة وتغريات سريعة  -ماهي كفاءة املوارد البشرية؟ وماهي أهميتها؟
نتيجة البحث عن التموقع الذي يفرضه السوق من أجل  -ما أهمية مقدمي اخلدمة يف املؤسسات اخلدمية؟
االستحواذ على حصة مهمة منه ،يفرض عليها هذا الواقع
 ما هو سلوك الرضا؟ وكيف يصل العميل إليه يف مؤسسةاللجوء إىل استغالل أفضل ملواردها املادية والبشرية على وجه
جازي وكالة اجللفة؟
اخلصوص ،إذ زادت أهمية هذه األخرية يف السنوات القليلة
ً
املاضية خصوصا يف املؤسسات ذات الطابع اخلدمي ،واليت تعترب ثالثا :أهمية البحث :تكتسي هذه الدراسة أهميتها من تغري
املورد البشري حمورا رئيسيا يف املؤسسة مما جيعله يصنع النظرة يف منظمات األعمال احلديثة والتوجه حنو املوارد غري
الفرق السيما يف كفاءة اخلدمة وجودتها ،وبدونه تفقد املوارد امللموسة وخاصة البشرية بدل االعتماد على املوارد املادية
األخرى ميزتها وأهميتها ،ومن هذا املنطلق ارتأت هذه املنظمات فقط ،ظهرت حاجة املؤسسات اجلزائرية سواء مؤسسة جازي
أن االستثمار يف املورد البشري وزيادة كفاءته سيزيد من أو باقي املؤسسات اخلدمية اىل التجاوب مع املتطلبات احلديثة
ملنظمات األعمال لتحسني املستوى واملنافسة ،و من بني أحد
فرصها للتطور والنمو وحتقيق أهدافها بالسرعة املطلوبة.
هذه املتطلبات هي االستعانة بالكفاءات البشرية ذات املهارة
كما يلعب مقدمي اخلدمة دورا مفصليا قد يؤدي إىل جناح
والقدرات العالية ،خصوصا املؤسسات اخلدمية ،اليت يشكل
اخلدمة أو فشلها ،وهو ما تعمل املؤسسة على جتنبه ،حيث
فيها العنصر البشري دورا حموريا ،من خالل مقدمي اخلدمات
تراهن الكثري من الشركات السيما ذات الطابع اخلدمي ،على
واتصاهلم املباشر بالعمالء.
كفاءة عنصرها البشري ،إذ ال ميكن فصل مقدم اخلدمة عن
اخلدمة ،لذلك يعترب مقدم اخلدمة دليال على اخلدمة يف حد رابعًا :أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إىل:
ذاتها ،فالكفاءات اليت ميتلكها قد تساهم كثريا يف متيز املؤسسة -حتديد اإلطار العام للعناصر املشكلة لكفاءة املورد البشري
عن باقي املؤسسات األخرى.
بشكل عام ولكفاءة مقدمي اخلدمة بشكل خاص.
يعترب سلوك الرضا لدى العميل من املواضيع الرئيسية اليت -حتديد العوامل املؤثرة على رضا العميل يف املؤسسات اخلدمية.
تناولتها الكثري من الدراسات ،وذلك ملعرفة ما هي أسباب الرضا
دراسة العالقة بني مكونات كفاءة مقدمي اخلدمة يفأو عدمه لدى العميل ،وما هي املعايري اليت يبين عليها العميل
مؤسسة جازي وكالة اجللفة وبني رضا العميل فيها.
مقارنته من أجل الوصول إىل هذا احلال ،حيث جيزم البعض
على أن الرضا هو حالة نهائية أو نتيجة الستعمال املنتج خامسا :الدراسات السابقة
وحسن استغالله ،بينما يذهب آخرون العتبار الرضا عملية -دراسة  ،)2015( Admkew Haile Mengeshaحبث أكادميي
تقييم يقوم بها العميل يف شراء املنتج وأثناء االستهالك وبعده بعنوانEffects of Marketing Competency of Frontline" :
أيضا ،ومنه جيب على املؤسسة أن تساهم بكل مواردها املتاحة Employees on Customer Satisfaction: A Study on
سواء املادية والبشرية أو كالهما معا حتى تستطيع احلصول  "Commercial Bank of Ethiopiaوهدفت هذه الدراسة
على الرضا.
إىل تقييم آثار الكفاءات التسويقية للعاملني يف اخلطوط
ثانيًا :إشكالية الدراسة :إن انفتاح اجلزائر على السوق األمامية يف مناطق اتصال العمالء العالية يف البنك التجاري
العاملية وفسح اجملال للمتعاملني الدوليني الذين ميتلكون إلثيوبيا ،اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي،
الكثري من اخلربة ،و الكفاءات البشرية اليت حتوز الكثري من مت مجع بيانات الدراسة من خالل استبانة موزعة على 600
املهارات واجلودة يف جمال عملها ،حيتم على املؤسسات الوطنية عميل و  200موظف يف اخلطوط األمامية لـ  30فرع من
مواكبة هذا التطور من خالل امتالكها لكفاءات متكنها من فروع البنك التجاري بإثيوبيا ،وخلصت الدراسة إىل أن أغلب
البقاء يف السوق واملنافسة ،وذلك بسب زيادة الوعي والتطلب املوظفني الذين يعملون يف مناطق اخلطوط األمامية مل يكن
لدى الفرد اجلزائري عرب البحث الدائم واملقارنة بني العروض لديهم معظم معايري الكفاءة التسويقية األساسية ،ونتيجة
املتاحة  ،لذلك ارتأينا يف حبثنا هذا دراسة أحد املؤسسات لذلك مل يكن العمالء راضني عن اخلدمات اليت يقدمها البنك
الوطنية الكبرية العاملة يف جمال االتصاالت واليت يعرف يف التجاري إلثيوبيا ،وقدمت الدراسة بعض التوصيات لزيادة
اجلزائر تطورا متسارعا نظرا لشدة املنافسة بني املتعاملني الكفاءات التسويقية لعمال املقدمة من خالل برامج التدريب
الثالثة للهاتف النقال ،إذ وقع اختيارنا على مؤسسة جازي لزيادة املعارف واملهارات والقدرات لديهم ،وكذلك زيادة قدرة
من أجل الدراسة امليدانية ،و كان السؤال الرئيسي للدراسة األشراف على اخلطوط األمامية ،ومكافأة املوظفني على
كالتالي :ما مدى تأثري كفاءة مقدمي اخلدمة يف رضا العميل اخلدمات اجليدة.
اخلارجي مبؤسسة جازي (وكالة اجللفة)؟
دراسة ،)2017( MADUSHANI & Silvaحبث أكادمييبعنوانThe Impact of Human Resource Competencies" :
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 .2 of Front Line Employees on Tourist Arrivals ofاإلطار النظري للدراسة
،"Unclassified Hotels in Western Province, Sri Lanka
وكان اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة هو دراسة تأثري كفاءات أوال :البعد املفاهيمي للكفاءة
املوارد البشرية ملوظفي اخلطوط األمامية على السياح الوافدين أصبحت الكفاءات البشرية رهان كثري من املؤسسات
من الفنادق غري املصنفة يف املقاطعة الغربية يف سري النكا ،وخصوصا كفاءة مقدمي اخلدمات وذلك التصاهلم املباشر
اقتصرت هذه الدراسة على مخسة فنادق غري مصنفة فقط ،بالعمالء ،فاملعارف اليت ميتلكونها واملهارات والقدرات اخلاصة
اعتمدت هذه الدراسة على املنهج االستنباطي ،مت اختيار  131بهم تساهم يف تقديم خدمة متميزة للزبائن وتساعد يف متيز
موظفا يف اخلطوط األمامية لإلجابة على عبارات االستبيان ،املؤسسة.
كشفت النتائج أن هناك تأثريا إجيابيا كبريا للكفاءات املوارد
.1تعريف الكفاءة :عرف ( )boyatzis Richardالكفاءة على أنها "
البشرية ملوظفي اخلطوط األمامية على السياح الوافدين
خاصية أساسية (دافع ،مسة ،مهارة ،جانب من الصورة الذاتية،
للفنادق ،كما أكدت الدراسة على أهمية قيام املديرين
دور اجتماعي ،معرفة) اليت يستخدمها املوظف واليت تؤدي
بتطوير مهارات التواصل واالتصال ملوظفي اخلطوط األمامية
إىل أداء فعال أو متفوق"( ،)1حيث اعترب بأن هذه اخلصائص أو
لتشجيع الوافدين السياحيني وأبرزت ضرورة تقييم املهارات
السمات األساسية لدى األفراد ميكن تعميمها على جمموعة
لدى موظفي اخلطوط األمامية لتحديد فجوة املهارات
خمتلفة من األعمال ،أي أن هذه السمات تسمح للفرد بأن
املوجودة لديهم.
يكون كف ًء بتغري األعمال ،ووضح أن هناك  19كفاءة
دراسة بن حيي حممد وبودي عبد القادر ( :)2018حبث عامة مييل املديرون املتميزون إىل امتالكها .وقد قسم تلكأكادميي بعنوان "التسويق بالعالقات وحتقيق رضا العميل الكفاءات العامة التسع عشرة يف ست جمموعات ،هي (إدارة
دراسة حالة عمالء جممع صيدال لوالية بشار" هدفت الدراسة العمل واهلدف ،القيادة ،إدارة املوارد البشرية ،توجيه املرؤوسني،
إىل معرفة أهمية الدور الذي يلعبه التسويق بالعالقات يف الرتكيز على اآلخرين ،معارف ختصصية)
حتقيق رضا عمالء جممع صيدال ببشار ،حيث اعتمدت الدراسة
ومل خيرج ( )Dubois, et alعلى هذا السياق إذ عرفوا الكفاءة
على املنهج الوصفي التحليلي ،مت توزيع  86استبيان على عمالء
على أنها "خصائص ميلكها األفراد ويستخدمونها بطرق
اجملمع ،وخلصت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط موجبة
مالئمة ومتسقة من أجل حتقيق األداء املطلوب ،وتشمل هذه
قوية بني عناصر التسويق بالعالقات وبني رضا العميل ،كما
اخلصائص املعرفة واملهارات وجوانب الصورة الذاتية والدوافع
أظهرت الدراسة عدم وجود فروق معنوية للعوامل الدميغرافية
االجتماعية والسمات وأمناط التفكري واجملموعات الذهنية
(اجلنس ،املستوى املهين ،الدخل الشهري) على رضا العميل ،كما
()2
وطرق التفكري والشعور والتصرف"
قدمت بعض التوصيات أهمها ضرورة عقد الدورات التدريبية
والربامج التعليمية بهدف إيصال مفهوم التسويق بالعالقات وعرفها ( )Spencer & Spencerعلى أنها "خاصية أساسية
إىل مندوبي البيع ،كذلك إيالء اهتمام أكرب باجلنوب وخاصة بالفرد ،ترتبط سببيا مبعيار مرجعي لتؤدي إىل فاعلية وأداء
()3
عالي يف العمل املطلوب تأديته"
منطقة الدراسة من أجل زيادة رضا العميل.
ما مييز دراستنا احلالية أنه يف البيئة اجلزائرية يتم الرتكيز كذلك عرفها )" (Daniel Held & Jean-Marc Rissهي
أغلب األحيان يف دراسات الكفاءات على دورها يف حتقيق القدرة على تنفيذ األنشطة املهنية املتوقعة من الشخص
ميزة تنافسية ،أو مدى تنافسية املؤسسة من خالل كفاءاتها كجزء من الدور املنوط به ضمن املنظمة ،بعبارة أخرى هي
()4
البشرية حيث على حد علم الباحثني مل تكن هناك دراسات جمموع املعارف والسلوك واملهارات املنفذة يف سياق معني"
تنظر اىل دور الكفاءات من وجهة نظر العمالء ومدى مساهمتها كما عرفها ( )Gilbert, P. et Parlier, M., 1992على أنها
يف حتقيق رضاهم ،كذلك قمنا بالرتكيز على عنصر مقدمي "جمموعات من املعرفة ،وقدرات العمل ،والسلوكيات ،منظمة
()5
اخلدمة يف املؤسسات اخلدمية بدل تعميم الدراسة على كل وموجهة حسب الغرض ،ويف نوع معني من احلاالت"
الكفاءات ،من خالل أهم األبعاد اليت رأينا أنها هلا دور من وجهة
وعرفها ( )Guy LE BOTERFعلى أنها "جمموع املعرفة
نظر العميل.
()6
واملهارات والسلوك"
سادسا :هيكل الدراسة :مت تقسيم هذه الورقة البحثية إىل
فالعامل الكفء حسب ( )Le Boterfليس فقط من لديه قائمة
ثالثة حماور هي:
من املهارات ولكن لديه معرفة كيفية التصرف بطريقة
احملور األول :البعد املفاهيمي للكفاءة.
مناسبة ومسؤولة وخمتصة يف احلاالت املختلفة اليت جيب
عليه التعامل معها أو إدارتها ،حيث ميكن أن يكون لديه الكثري
احملور الثاني :مفاهيم أساسية حول رضا العميل.
()7
من املهارات وال تكون لديه القدرة على استعماهلا بكفاءة.
احملور الثالث :دراسة ميدانية مبؤسسة جازي (وكالة اجللفة).
بالنسبة لنا الكفاء هي مزيج من املعارف واملهارات والسوك
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وخصائص أخرى تسمح بتمييز األداء الفعال عن األداء املتوسط حتضري عرض أو تقديم مشرتك ،معرفة االتصال ،معرفة
()13
وتؤدي اىل حتقيق النتائج املرجوة بالنسبة للعامل وبالنسبة التعاون ،معرفة أخذ أو تعلم اخلربة مجاعيا"
للمؤسسة ككل.
املهارات اجلماعية هي بالتالي ذات طبيعة اندماجية ،ولكن كيف

 .2مميزات الكفاءات :حدد  J. LEPLATأربع حماور مميزة هلا )8( :يتم املزج بني هذه الكفاءات املتباينة؟ كيف ميكن االنتقال من
 ذات غاية حيث انه يتم تشغيل معارف خمتلفة قصد حتقيق الكفاءات الفردية إىل الكفاءة اجلماعية للفريق؟ ( ،)14نستطيع()15
هدف حمدد أو تنفيذ نشاط معني ،فالشخص يكون كفؤا إذا ذلك من خالل العوامل التالية:
املشاركة والتآزر :حيث تؤهل من التفاعالت الداخلية القويةاستطاع تأدية هذا النشاط بصفة كاملة.
 صياغتها تتم بطريقة ديناميكية ،حيث أن كل العناصر ما بني أعضاء اجلماعة.املكونة هلا تتفاعل يف حلقة مفرغة من املعارف واملهارات -التضامن :يتجلى مفهوم التضامن يف شبكة التعاون املشكلة
فيما بني أطراف مجاعة العمل.
(املعارف الفنية) والسلوك (معارف اجتماعية وعالقتيه).

 هي مفهوم جمرد ،فالكفاءة غري مرئية ،ما ميكن مالحظته -التعلم :حيث أنه حيدد مدى قوة اجلماعة املرتكزة على منطهي األنشطة املمارسة والوسائل املستعملة ،ونتائج هذه التنظيم املعمول به.
األنشطة ،حتديدها يتم من خالل حتليل األنشطة.
-صورة العمليات اجلماعية :تدل على وجود أعمال ونشاطات

 هي مكتسبة فالفرد ال يولد كفؤا ألداء نشاط معني وإمنا مجاعية بشكل فعلي.يكتسب ذلك من خالل تدريب موجه.
-الرموز واللغة املشرتكة :حيث تشكل مرجعا مهما ألعضاء

 .3أنواع الكفاءات :هناك عدة معايري لتقسيم الكفاءات اجلماعة ،وبالتالي فهي تساهم يف تشكيل جزء من الكفاءة
البشرية لكن أكثرها شيوعا بني الباحثني هو تقسيم الكفاءات اجلماعية كالثقافة املشرتكة داخل أعضاء املنظمة.
حسب معيار سعة ومستوى احليازة إىل (فردية ومجاعية  .3.3الكفاءة االسرتاتيجية :ما هي إال حتديد للكفاءات الفردية
وتنظيمية).
واجلماعية املوجودة يف املنظمة ،ومقارنتها مع تلك الكفاءات
 .1.3الكفاءة الفردية :تعترب الكفاءات الفردية هي كل املؤهالت
اليت ميتلكها الفرد عن طريق التكوين األولي ،التكوين املتواصل
أو التجارب الشخصية ،واليت يستعملها يف نشاطه املهين إلجناز
أهداف حمددة أو بصورة فعالة( ،)9فمن خالل شغل الفرد
للوظيفة يلجأ غالبا إىل التصرف بطريقة منفردة (ختصه
لوحده) حيث يستغل طاقته ،إمكانياته ،قدراته ومعارفه
الشخصية( ،)10والحظت  C. Dejouxوفرة التعاريف املتعلقة
مبفهوم الكفاءة الفردية إال أن الكثريين يرجعون إىل التعاريف
األكثر بساطة واألكثر انتشارا وهي تلك املرتكزة على
الثالثي (معرفة ،مهارة ،سلوك) أما  G. Le Boterfفيعرفها
بقوله " الكفاءة ليست حالة بل هي مسار ،فالعامل الكفؤ هو
الذي يكون قادرا على جتنيد وتنفيذ بصفة فعالة خمتلف
وظائف النظام حيث تتدخل موارد خمتلفة ،عمليات فكرية،
معارف ،تفعيل للذاكرة ،عمليات تقييمية ،قدرات عالقتيه،
()11
ومناذج سلوكية"

اإلسرتاتيجية اليت يطلبها حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية
للمنظمة ،وبهذا فالكفاءات ال تعد ذات طابع اسرتاتيجي ما
مل تساهم يف تكيف املنظمة مع بيئتها التنافسية ،فالكفاءة
اإلسرتاتيجية هي مكون إنساني نادر ،ألنها ترتجم قدرة املنظمة
()16
على إجياد توليفة مناسبة للحصول على ميزة تنافسية.
من أجل اعتبار الكفاءة اسرتاتيجية جيب أن تفي الكفاءة بثالث
()17
معايري هي:
جلب قيمة مضافة حقيقية للعمالء :العميل هو الذي يقررما إذا كانت الكفاءة أساسية أم ال ،إذ ميكنه بناء آرائه من خالل
مالحظته ألداء املنتجات واخلدمات ،إذا كانت هذه الكفاءة
تزيد القيمة يف نظر العميل بشكل ملحوظ ،ميكن اعتبار هذه
الكفاءة اسرتاتيجية.

أن تكون الكفاءة خمتلفة عن املنافسني :جيب أن تكونالكفاءة مميزة عن تلك املوجودة عند املنافسني ،حيث تقدم هذه
 .2.3الكفاءة اجلماعية :كفاءة الشركة أو قطاعاتها ال الكفاءة تفوقا على خمتلف املؤسسات املوجودة يف القطاع ،ليس
تقتصر فقط على جمموع كفاءات أعضائها بل هي نتيجة بالضرورة أن تكون الكفاءة حصرية لكن جيب أن تكون أعلى
عمل تفاعلي مجاعي قائم على الكفاءات الفردية ،مع أهداف بكثري من البقية.
مشرتكة ،حيث أن الكفاءات اجلماعية ستنتج عن التعبري -تنوع العرض يف األسواق املختلفة :متثل املهارات اإلسرتاتيجية
()12
اجلماعي والتآزر بني اجملموعة يف حاالت العمل.
نقطة انطالق ألسواق جديدة حيث ميكن نقلها ،هذا هو السبب
حسب  " G. Le Boterfالكفاءة اجلماعية هي نتيجة أو حمصل يف أن الكفاءة األساسية تقاس مبرونتها ،أي حسب عدد اجلسور
ينشأ انطالقا من التعاون وأفضلية التجميع املوجودة بني الكفاءات املمكنة يف أسواق الغد ،مبعنى آخر ،الكفاءات اإلسرتاتيجية
الفردية ،وتتضمن الكفاءة اجلماعية مجلة من املعارف :معرفة هي عرضية ملنتجات الشركة وخدماتها ،يتم نشرها يف عدة
قطاعات اسرتاتيجية يف نفس الوقت أو يف العديد من أقسام
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الشركة ،تقوم بعض الشركات بذلك بشكل أفضل من املؤسسات خاصة اخلدمية بهذه املهارة من أجل حتقيق رضا
الشركات األخرى وتعرف كيفية االستفادة من كفاءاتها أكرب للعمالء ،واكتساب السمعة الطيبة.
االسرتاتيجية جملموعة واسعة من املنتجات.
 .4.5التعاطف :العناية اليت يبذهلا مقدم اخلدمة من أجل

التعرف على احتياجات العميل ،ومتطلباته ،واستيعابها ،ومن ثم
 .4مكونات الكفاءة :للكفاءة مكونات عدة لعل أبرزها:
()23
 .1.4املعرفة :هي جمموعة من املعلومات املنظمة اليت يتم تكييف عملية تقديم ونقل اخلدمة وفقا لتلك االحتياجات.
استيعابها ودجمها يف األطر اليت تسمح للشركة بإجراء أنشطتها ثانيا :مفاهيم أساسية حول رضا العميل
والعمل يف سياق حمدد ،وحشد لذلك تفسريات خمتلفة جزئيا ،ازدادت أهمية رضا العميل بصفة كبرية يف السنوات األخرية،
لذلك تتضمن املعرفة الوصول إىل البيانات اخلارجية ،والقدرة هذا ما أدى إىل اشتداد املنافسة بني خمتلف الشركات يف
على االعرتاف بها لتحويلها إىل عناصر معلومات مقبولة خمتلف القطاعات ،كذلك ازدادت توقعات املستهلكني بشكل
وإدماجها يف املخططات املوجودة مسب ًقا ،حتى لو
( )18كان ذلك يعين كبري حيث تعلم الشركات أن العميل الراضي سيساهم يف
ليس فقط تغيري احملتوى ولكن ً
أيضا اهليكل.
بقاء املؤسسة ومنوها يف ضل املنافسة الصعبة ،وسيسمح هلا
 .2.4املهارات :تتعلق املهارة بالقدرة على التصرف بطريقة باالستمرار يف نشاطاتها.
ً
ً
ملموسة وفقا لعملية أو أهداف حمددة مسبقا .ال تستبعد  .1تعريف رضا العميل :عرف )Richard.L. Oliverرضا العميل
هذه املهارة ،املعرفة ،ولكنها قد ال تتطلب ً
فهما أساس ًيا لألسباب على أنه "االستجابة احملققة من املستهلك ،إنها حكم بأن
اليت تؤدي إىل استخدام التقنيات العملية واألساليب العملية ،ميزة يف املنتج أو اخلدمة ،أو املنتج أو اخلدمة يف حد ذاتها
ومع ذلك عند تنفيذها تتمتع هذه املهارات مبيزة ال مثيل هلا قدمت أو (توفر) مستوى مرضي من الوفاء باملتطلبات املتعلقة
يف العمل وحتقيق األهداف
()19املرجوة ،وبهذا املعنى فإن املهارة باالستهالك ،مبا يف ذلك مستويات النقص أو اإلفراط يف
جتريبية ،وضمنية جزئيا.
التنفيذ"( )24كما عرفه( )Howard-shethعلى أنه "درجة
 .3.4السلوك :تتمثل يف جمموع املواقف وامليزات الشخصية
املرتبطة ملوظف ،واملطلوبة عند ممارسة النشاط املعين ،فهي
جمموعة الصفات الشخصية كالرتتيب ،الدقة ،روح املبادرة...
اخل ،وسواء كان سلوك األنسان يف عالقات ملؤسسة إجيابيا
حيث يتفق مع توجهات املؤسسة ويساعد على حتقيق أهدافها،
()20
أو سلبيا أي يكون عكس توجهات املؤسسة.

التطابق الفعلية بني الشراء واالستهالك املنتج أو اخلدمة وبني
ما كان يتوقعه املشرتي أثناء وقت الشراء ،إذا كان احلكم على
النتائج الفعلية مساوي أو أفضل من التوقع فسيكون املشرتي
راضي ،ومن الناحية األخرى إذا كان احلكم على النتائج
الفعلية أقل فسيشعر املشرتي بعدم الرضا"( ،)25أما (& Kotler
 )Kellerفعرفا رضا العميل على انه "الشعور الناتج عن املقارنة
بني األداء املدرك للمنتجات والتوقعات ،إذا كان األداء أقل من
التوقعات فسيشعر املستهلك بعدم الرضا ،وإذا تطابق األداء مع
التوقعات سيشعر بالرضا ،أما يف حالة جتاوز األداء التوقعات
سيكون املستهلك راض جدا أو يف قمة السعادة واالمتنان"(.)26
أما ( )Westbrook and Reillyفعرفا رضا على أنه "استجابة
عاطفية للتجربة اليت توفرها (أو ترتبط بها) منتجات أو
خدمات معينة مت شراؤها ،ومنافذ البيع بالتجزئة ،وكذلك
()27
السوق ككل"

 .1.5طريقة التعامل :تعرف طريقة التعامل بأنها جمموعة
التصرفات الفعلية اليت ميارسها املوظف اعتمادا على منظومة
القيم األخالقية اليت يؤمن بها ،وتكون نابعة من قناعاته
الدينية والوظيفية واالجتماعية واليت تؤثر على طبيعة
()22
تعامله مع اآلخرين.

 .2أهمية رضا العميل :يشكل رضـا الزبـون أهمية كبرية يف
فكر أي مؤسسـة تطمح لتحقيق أهدافها ،حيث يؤكـد ()Kotler
يف هـذا اجملال على أن علـى املؤسسـة الـيت ترغـب يف النجـاح يف
أسـواق املنافسـة اليـوم أن جتعـل من الزبون النواة اليت تدور
حوهلا عملياتها وأن تبتعد عن املفهوم التسويقي السابق (املفهوم
البيعي) وتركز على املفهوم التسويقي احلـديث الذي يبدأ
()28
وينتهي عند حاجات ورغبات الزبون وكيفية إشباعها.

 .5أبعاد كفاءة عمال اجلبهة األمامية :يعترب عمال اجلبهة
األمامية (مقدمو اخلدمة) همزة الوصل بني املؤسسة وبني
عمالئها )21(،حيث ينقلون إما الصورة اإلجيابية أو السلبية لذا
تعمل املؤسسات خصوصا اخلدمية على احلصول على أفضل
العناصر لتقديم خدمة متميزة تتالءم مع توقعات العمالء،
يتميز عمال اجلبهة بكفاءات خمتلفة عن باقي املوارد البشرية
يف املؤسسة ونستطيع متييز جمموعة من الكفاءات املطلوبة
كالتالي:

 .2.5التواصل الشخصي :املهارات الشخصية هي تلك املهارات
األساسية اليت ينطوي عليها التعامل مع اآلخرين وما يتعلق
()29
بهم ،خصوصا التعامل على شكل فردي ،حيث يتم من خالهلا ميكن أن جنمل أهمية الرضا يف النقاط التالية:
 الرضا هو أحد املعايري املستخدمة يف املقارنة املرجعية مع أداءتبادل األفكار ،واملعلومات ،واالجتاهات ... ،اخل.
 .3.5سرعة تقديم اخلدمة :تعترب تقديم اخلدمة من أهم املعايري املنظمات املنافسة.

اليت يقيم عليها العمالء اخلدمة املقدمة هلم ،لذلك اهتمت  -إن العميل الراضي يكون موقفا إجيابيا أكثر اجتاه منتجات
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على املعلومات الرتاكمية اليت يكونها من خرباته السابقة
املنظمة ويكون أكثر والء للمنظمة.
 حيسن رضا العميل من مسعة املنظمة مما يؤدي إىل جذب املماثلة ويرى" Permant " Churchillأن األهمية األساسيةلألداء املدرك تكمن يف كونه يعترب أداة مرجعية ملدى حتقيق
زبائن جدد إليها.
التوقعات اليت كونها الزبون خبصوص اخلدمة حمل اختياره،
 رضا العميل هو هدف أساسي ألغلب منظمات اخلدمة ،فزيادة ومن بني املعايري املعتمدة يف مقاييس املقارنة لقياس الرضا()32
الرضا تؤدي إىل احتفاظ املنظمة بالزبائن ،والكلمة اإلجيابية جند األداء املثالي ،األداء املتوسط ...اخل.
املنطوقة من قبل الزبون تؤثر يف استقطاب زبائن جدد فضال
 .3.3املطابقة :تتم املطابقة وفق منوذج "عدم تأكيد التوقعات"
عن تقليل املصروفات التسويقية.
لـ ( )Oliverوفق مبدأإجياد الفرق بني مستوى األداء املتوقع
 .3حمددات الرضا :تتمثل حمددات الرضا يف:
ومستوى األداء الفعلي الذي حصل عليه العميل بعد اقتناء
 .1.3التوقعات :متثل التوقعات تطلعات أو أفكار العميل بشأن اخلدمة ،يفسر النموذج كيف يتأثر رضا العميل بأداء املنتج أو
احتمالية ارتباط أداء املنتج خبصائص ومزايا معينة متوقع اخلدمة ومستويات التوقع لدى العميل ،التأكد حيدث عندما
()31
احلصول عليها منه( ،)30هذه التوقعات ستكون:
تكون هناك مطابقة بني األداء املدرك وتوقعات املستهلك(،)33
()34
وهنا منيز ثالث حاالت:
أوال :شخصية :العميل وحده هو الذي حيدد املعايري.
ثانيا :فردية :لكل عميل توقعاته املختلفة عن باقي العمالء.

أوال :احنراف موجب أي األداء الفعلي أكرب من األداء املتوقع وهي
حالة مرغوب فيها تولد الرضا (امتنان).

ثالثا :متغرية (ال ميكن التنبؤ بها) :حيث تعتمد على الظروف
واألحداث ،حيث ال يكون التقييم يف اليوم الذي يكون فيه الفرد ثانيا :احنراف سالب أي األداء الفعلي أقل من األداء املتوقع وهي
حالة غري مرغوب فيها يتولد عليها عدم الرضا.
يف ضغط الوقت ،كباقي األيام العادية.

رابعا :تطورية :تعرب عن درجة نضوج العميل يف مقابلة خدمة ثالثا :عندما يكون األداء الفعلي مساو للتوقعات وهنا يتولد
أو منتج ،حيث يزيد ذلك من كفاءة العميل وخربته حنوها ،الرضا.
مما يزيد من توقعاته املستقبلية.
 .3دراسة ميدانية مبؤسسة جازي (وكالة اجللفة)
خامساً :مقارنة :تأخذ توقعات العميل يف احلسبان دائما أداء  .1.3الطريقة واألدوات املستخدمة :بنا ًء على اإلطار النظري
السوق من خالل املقارنة مع املنتجات واخلدمات املنافسة ومتغريات الدراسة ،مبكن بناء منوذج الدراسة كما هو موضح
يف الشكل رقم  1والذي ميثل أبعاد املتغري املستقل (كفاءة
املباشرة والغري مباشرة.
مقدمي اخلدمة) واملتغري التابع بعد (رضا العميل)
 .2.3األداء الفعلي :يعرب عن مستوى األداء الذي حيصل عليه
فعال الزبون نتيجة استعماله للخدمة وتقييمها معتمدا

80

هـ .شتاتحة وآخرون | األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،اجمللد  ، 13العدد  01القسم(أ) العلوم اإلقتصادية و القانونية ( ،)2021ص،ص85 - 75 :

وحلساب املتوسط املرجح لكل مستوى من مستويات مقياس
فرضيات الدراسة
ليكرت ،مت قياس املدى ( ،)4=5-1ثم قسمة هذا املدى على عدد
الفرضية الرئيسية األوىل :يوجد أثر ذو داللة إحصائية
الفئات ( ،)0.8=5/4فتحصلنا على اجلدول التالي:
لكفاءة مقدمي اخلدمة على رضا العميل يف مؤسسة جازي،
اجلدول ( )01املتوسط املرجح ملقياس ليكرت اخلماسي ودرجة
عند مستوى معنوية ≤ .0.05
القبول اليت تقابله
الفرضيات الفرعية:
 )1يوجد أثر ذو داللة إحصائية لطريقة تعامل مقدمي
اخلدمة على رضا العميل يف مؤسسة جازي ،عند مستوى
معنوية ≤ .0.05
 )2يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتواصل مقدمي اخلدمة
على رضا العميل يف مؤسسة جازي ،عند مستوى معنوية ≤
.0.05
 )3يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسرعة تقديم اخلدمة على
رضا العميل يف مؤسسة جازي ،عند مستوى معنوية ≤ .0.05
 )4يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتعاطف مقدمي اخلدمة على
رضا العميل يف مؤسسة جازي ،عند مستوى معنوية ≤ .0.05
الفرضية الرئيسية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية لرضا

املتوسط املرجح
من  1إىل 1,80
من  1.81إىل 2.60
من  2.61إىل 3.40
من  3.41إىل 4.20
من  4.21إىل 5

املوافقة
املستوى
غري موافق بشدة موافقة ضعيفة
غري موافق
موافقة متوسطة
حمايد
موافقة مرتفعة
موافق
موافق بشدة
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جمتمع وعينة الدراسة :جمتمع الدراسة هو عمالء مؤسسة
جازي يف والية اجللفة واليت كانت هلم فرصة التواصل مع
مقدمي اخلدمة يف املؤسسة وذلك من أجل معرفة آرائهم
حول كفاءات مقدمي اخلدمة ومدى التأثري يف رضا العميل،
حيث استعملنا العينة امليسرة ،وذلك بسبب عدم القدرة على
احلصول على عينة عشوائية ،واستطعنا اسرتجاع  134استبيان
من إمجالي االستبيانات املقدمة ملفردات الدراسة.

العمالء يف مؤسسة جازي (وكالة اجللفة) تعزى إىل املتغريات
الدميغرافية واملتمثلة يف (اجلنس ،السن ،املؤهل العلمي) عند  .2.3نتائج الدراسة
مستوى داللةα ≥ 0.05
نتائج التحليل الوصفي للعينة :مت حتليل العينة املدروسة
منهج الدراسة :اعتمدت هذه الدراسة على املنهج االستنباطي ،وصفيا من خالل البيانات والعبارات عن طريق متغري اجلنس
بأداتيه الوصف والتحليل الذي يعترب املنهج املناسب هلذا النوع والسن واملستوى التعليمي كالتالي:
من الدراسات ،من خالل القيام مبسح مكتيب لبناء اإلطار اجلدول ( )02توزيع عينة الدراسة وفقا للجنس والسن
النظري للدراسة إىل جانب القيام باملسح امليداني جلمع واملستوى الدراسي
البيانات بواسطة قائمة استقصائية موجهة للعمالء الذين
العدد النسبة
يفون بأغراض الدراسة ،وحتليلها الختبار فرضيات الدراسة.
أداة الدراسة :مت االعتماد على استبيان موجه اىل زبائن جازي
بوالية اجللفة ،حيث مت توزيع  150استبيان ،مت اسرتجاع
 ،136وكان  134استبيان صاحل للتحليل اإلحصائي ،مت
االعتماد يف تكوين االستبيان على بعض الدراسات السابقة مثل
دراسة ( )H. M. Silvaحول كفاءة مقدمي اخلدمة يف الفنادق
الغري مصنفة يف سرييالنكا ،كذلك دراسة أخرى لـ (دعاء
فتحي) حول دور كفاءات مقدمي اخلدمة يف قرار الشراء
ورضا العميل يف مطاعم الوجبات السريعة يف األردن.
كما قمنا باالستعانة مبقياس ليكرت اخلماسي
الدرجة
املوافقة

5

4

3

2

1

موافق موافق حمايد غري غري موافق
بشدة
موافق
بشدة

اجلنس
السن

املستوى الدراسي

ذكر
أنثى
من  20إىل 30
من  31إىل 40
أكثر من 41
ثانوي
جامعي
دراسات عليا

95
39
58
45
31
11
101
22

% 70.9
% 29.1
% 43.3
% 33.6
% 23.1
%8.2
% 75.4
% 16.4
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يتضح من خالل التحليل الوصفي للعينة أن فئة الذكور
كانت هي األكثر متثيال بنسبة  %70.9أي 95مفردة
من مفردات العينة وهو ما يعادل ثلثي مفردات العينة ،أما
بالنسبة للسن فكانت الفئة من ( 20إىل  30سنة) هي األكثر
متثيال بنسبة  %43.3وهي الفئة اليت عادة ما تكون األكثر
استعماال لشبكة األنرتنت ،تلتها الفئة من ( 31إىل  40سنة)
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بنسبة  ،%33.6وفيما خيص املستوى الدراسي فكانت فئة فرع اجللفة وكذلك مدى رضا العمالء استعملنا املتوسطات
اجلامعيني هي الطاغية بنسبة  %75.4أي 101مفردة من احلسابية واالحنرافات املعيارية ،كذلك استخدمنا قيمة t
ومستوى الداللة ملعرفة مدى الصالحية اإلحصائية للنتائج.
مفردات العينة ،ثم فئة الدراسات العليا بنسبة .%16.4
صدق وثبات أداة الدراسة
اجلدول ( :)05نتائج املعاجلة اإلحصائية ألبعاد الدراسة
الصدق اخلارجي لالستبانة :يشري الصدق اخلارجي إىل إمكانية (كفاءة مقدمي اخلدمة ورضا العميل)
التعميم ،إىل أي جمتمع ،أو مؤسسة ،أو متغريات ،أو معاجلة،
مستوى االجتاه
t
املتوسط االحنراف
الفقرة
فالصدق اخلارجي يتعلق مبدى تعميم نتائج الدراسة ،وميكن
العام
الداللة
احلسابي املعياري
حتقيق الصدق اخلارجي ،أو زيادته عن طريق التأكد من
 0.000 11.226 0.85مرتفعة
3.85
طريقة التقديم
()35
 0.000 9.811مرتفعة
1.12
التواصل الشخصي 3.45
درجة متثيل عينة البحث للمجتمع املراد حبثه.
اجلدول ( :)03قيم معامل االرتباط للصدق اخلارجي
قيمة معامل االرتباط مستوى الداللة
الرقم األبعاد
0.000
0.885
طريقة التعامل
01
0.000
0.815
التواصل الشخصي
02
0.000
0.833
سرعة تقديم اخلدمة
03
0.000
0.720
التعاطف
04
0.000
0.711
رضا العميل
05
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سرعة التقديم
التعاطف
رضا العميل

2.67
2.43
3.65

1.05
1.25
0.81

 0.000 9.953متوسطة
 0.000 9.607متوسطة
 0.000 10.279مرتفعة
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من خالل نتائج اجلدول ( )04نالحظ أن املتوسط احلسابي
للبعدين (طريقة التقديم ،والتواصل الشخصي) كان مرتفعا
حسب املقياس املستعمل بقيمة  3.85و 3.45على التوالي،
بينما جاء بعدي (سرعة التقديم ،والتعاطف) بقبول متوسط
بقيمة قدرت  2.67و 2.43على التوالي

كان معامل االرتباط (بريسون) مرتفعا يف أغلب أبعاد الدراسة،
كما أن الداللة اإلحصائية كانت كبرية حيث ( )α≥0.05ومنه نستنتج تواجد كفاءات لدى مقدمي اخلدمات مبؤسسة
جازي ولكن متباينة ما بني املرتفعة واملتوسطة حسب ما جاء
ومنه يتحقق شرط الصدق يف أداة الدراسة.
يف نتائج إجابات مفردات العينة.
الثبات الكلي لالستبانة :يقصد بثبات االستبيان انه يعطي نفس
النتائج إذا أعيد تطبيقه على نفس األشخاص يف فرتتني وبالنسبة للمتغري التابع (رضا العميل) جاء املتوسط احلسابي
خمتلفتني ويف نفس الظروف ،ومعامل الثبات هو معامل ارتباط الكلي للبعد  3.65أي أن قبول العينة مرتفع لعبارات هذا البعد،
()36
بني درجات األفراد يف االختبار يف مرات اإلجراء املختلفة.
أما اختبار  tفكانت كل القيم احملسوبة أكرب من اجلدولية
اجلدول ( :)04قيم معامل الفا كرونباخ للثبات

معامل الفا كرومباخ
البعد
الرقم
0.825
 01طريقة التعامل
0.911
 02التواصل الشخصي
0.871
 03سرعة تقديم اخلدمة
0.890
 04التعاطف
0.761
 05رضا العميل
0.890
الثبات الكلي
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كانت النتائج احملصل عليها ملعامل الفا كرومباخ كلها أكرب
من  ،0.7والثبات الكلي مقدر ب  0.890ومنه فأداة الدراسة
تتسم بالثبات ،واالستبانة صاحلة للتحليل اإلحصائي.
حتليل عبارات األبعاد

حتليل إجابات العينة حول كفاءة مقدمي اخلدمة :من أجل
معرفة االجتاه العام ألفراد العينة ومدى موافقتهم على عبارات
االستبيان حول توفر الكفاءة يف مقدمي اخلدمة ملؤسسة جازي
82

وقيم  sigكلها أقل من  ،0.05منه فالنتائج تعترب أيضا دالة
إحصائيا.
اختبار الفرضيات:
الفرضية الرئيسية األوىل :H0 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
لكفاءة مقدمي اخلدمات على رضا العميل يف مؤسسة جازي.
 :H1يوجد أثر ذو داللة إحصائية لكفاءة مقدمي اخلدمات
على رضا العميل يف مؤسسة جازي.
اجلدول ( :)06نتائج حتليل االحندار للفرضية الرئيسية
البيان
كفاءة
مقدمي
اخلدمة/رضا
العميل

معامل
االرتباط
R
0.769

مستوى
معامل
 F 2احملسوبة
الداللةsig
التحديد R
0.591

7.395
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من خالل نتائج اجلدول ( )05نالحظ أن ( ،)α≥0.05و Fالدميغرافية و املتمثلة يف (اجلنس ،السن ،املؤهل العلمي) عند
احملسوبة تقدر  7.395وهي أكرب من  Fاجلدولية ،ومنه مستوى داللةα ≥ 0.05
ونرفض فرضية العدم ،ونقبل الفرضية البديلة واملتمثلة يف :H :توجد فروق ذات داللة إحصائية لرضا العمالء يف مؤسسة
1

"يوجد أثر ذو داللة إحصائية لكفاءة مقدمي اخلدمة على رضا جازي (وكالة اجللفة) تعزى إىل املتغريات الدميغرافية
و املتمثلة يف (اجلنس ،السن ،املؤهل العلمي) عند مستوى
العميل يف مؤسسة جازي عند مستوى معنوية ≤ "0.05
كما أن قيمة ( R2معامل التحديد) تقدر  0.591أي أن داللةα ≥ 0.05
 %59.1من التغريات اليت تطرأ على رضا العميل ترجع اىل اجلدول ( :)08حتليل التباين األحادي  one way anovaلرضا
كفاءة املوارد البشرية يف مؤسسة جازي والباقي مرده إىل العمالء يف مؤسسة جازي حسب املتغريات الوسيطة
بعض العوامل األخرى.
اختبار  Fمستوى
متوسط جمموع
مصادر االختالف
متغري الدراسة
الفرضيات الفرعية :من خالل هذه اجلزء سنقوم باختبار أربع
فرضيات فرعية وهي األبعاد املشكلة لكفاءة مقدمي اخلدمات
يف مؤسسة جازي واملتمثلة يف:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لطريقة تعامل مقدمي اخلدمةعلى رضا العميل يف مؤسسة جازي ،عند مستوى معنوية ≤ 0.05

اجلنس
السن
املستوى
التعليمي

بني اجملموعات

داخل اجملموعات
بني اجملموعات

داخل اجملموعات
بني اجملموعات

داخل اجملموعات

املربعات
0.141

21.509
0.178
21.472
4.034
21.649

املعنوية α

0.190
0.116
3207

0.667
0.891
0.056
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يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتواصل مقدمي اخلدمة علىنالحظ من نتائج اجلدول ( )07أنه ال توجد فروق ذات داللة
رضا العميل يف مؤسسة جازي ،عند مستوى معنوية ≤ 0.05
معنوية بني املتوسطات عند  α ≥0.05باختالف جنسهم،
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسرعة تقديم اخلدمة على واختالف سنهم وكذلك اختالف مستواهم الدراسي ،حيثرضا العميل يف مؤسسة جازي ،عند مستوى معنوية ≤  0.05كانت نتائج  Fاحملسوبة أقل من  Fاجلدولية لكل املتغريات
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتعاطف مقدمي اخلدمة على كذلك فيما خيص قيمة  αحيث كانت كل القيم أكرب منرضا العميل يف مؤسسة جازي ،عند مستوى معنوية ≤  0.05 0.05ومنه نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة ،أي
أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لرضا العميل يف مؤسسة جازي
اجلدول ( :)07نتائج حتليل االحندار للفرضيات الفرعية
البيان
طريقة التعامل/رضا
العميل
التواصل الشخصي/
رضا العميل
سرعة التقديم/رضا
العميل
التعاطف/رضا العميل

معامل
االرتباطR

معامل
التحديدR2

0.715

0.511

مستوى
 Fاحملسوبة
الداللة sig
8.733

0.000

(وكالة اجللفة) تعزى إىل املتغريات الدميغرافية واملتمثلة يف (اجلنس،
السن ،املؤهل العلمي) عند مستوى داللة"α ≥ 0.05

خامتة

ظهر جليا أهمية الكفاءات البشرية ،خصوصا يف املؤسسات
0.000
7.234
0.459
0.678
اخلدمية ،وذلك التصاهلا املباشر بالعمالء من خالل مقدمي
اخلدمات الذين ميثلون همزة الوصل بني العمالء وبني
0.000
3.566
0.178
0.423
املؤسسة ،نتج عن ذلك اهتمام أكرب بها ،مبحاولة احلصول
0.016
3.541
0.168
0.411
على أفضلها وتطويرها والبحث عن أهم الكفاءات اليت تتطلبها
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عملية تقديم اخلدمة للعمالء ،إن املعارف واملهارات والسلوك
نالحظ أيضا من خالل نتائج اجلدول ( )06أن كل النتائج والقيم ...اخل اليت تشكل الكفاءة تعترب معيارا فارقا لدى
دالة إحصائية ألن ( ،)α≥0.05و Fاحملسوبة أكرب من  Fاملؤسسات الناجحة وتساهم مساهمة كبرية يف رضا العميل
اجلدولية ومنه
عن اخلدمة املقدمة وعن املؤسسة ككل وتؤدي غالبا اىل تكرار
نقبل الفرضيات الفرعية البديلة ونرفض الفرضيات العدمية ،جتربة التعامل معها.
أي أنه هناك أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد كفاءة مقدمي أوال :نتائج الدراسة
اخلدمة (طريقة التعامل ،التواصل الشخصي ،سرعة التقديم،
 -1جاء التقييم العام لعبارات االستبيان من خالل املتوسط
التعاطف) على رضا العميل يف مؤسسة جازي عند مستوى
احلسابي بقول مرتفع للبعدين (طريقة التقديم والتواصل
معنوية ≤0.05
الشخصي) بقيمة  3.85و 3.45على التوالي ،بينما جاء بعدي
الفرضية الرئيسية الثانية
(سرعة التقديم والتعاطف) بقبول متوسط بقيمة قدرت 2.67
 :Hال توجد فروق ذات داللة إحصائية لرضا العمالء و 2.43على التوالي ،وهذا يدل على التفاوت يف وجود الكفاءات
0
يف مؤسسة جازي (وكالة اجللفة) تعزى إىل املتغريات لدى عمال مؤسسة جيزي وذلك من خالل إجابات العينة.
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 -2وجود أثر ذو داللة إحصائية لكفاءة مقدمي اخلدمة على ج -التأكيد على مهارة التواصل وطريقة التقديم لدى
رضا العميل يف مؤسسة جيزي عند مستوى معنوية ≤  ،0.05مقدمي اخلدمة ،ألنه وحسب نتيجة الدراسة كان هلما أثر
وتأتي هذه الدراسة منسجمة مع ما توصلت إليه بعض معترب على رضا العمالء.
الدراسات السابقة مثل دراسة (دعاء فتحي) ودراسة ( H. M.تضارب املصاحل
 ،)Silva, R. A. Madushaniودراسة (.)Yu-Chi et al
* يعلن املؤلفون أنه ليس لديهم تضارب يف املصاحل.
 -3وجود أثر ذو داللة إحصائية لطريقة تعامل مقدمي
اخلدمة على رضا العميل يف مؤسسة جيزي ،عند مستوى اهلوامش
1- Richard E. Boyatzis, ,1982, The Competent Manager: A Model for
معنوية ≤  ،0.05وهذا النتيجة ال تتفق مع دراسة (دعاء Effective Performance, A Wily Interscience Publication, United StatesP.23.
فتحي) حيث أظهرت الدراسة عدم وجود عالقة بني طريقة 2- Dubois, et al, 2004, Competency-Based Human Resource Management,
Davies-Black Publishing, California, United Stat, p.16.
التعامل وبني رضا وقرار الشراء لدى الزبائن يف مطاعم
الوجبات السريعة يف األردن ،ويرجع ذلك اىل اختالف 3- Spencer, L.M., & Spencer, S. M, 1993, Competence at work, models for
superior performance, john Wiley & sons inc, united stat, p.09.
القطاعات اليت أجريت عليها الدراسة.
 -4وجود أثر ذو داللة إحصائية لتواصل الشخصي مقدمي
اخلدمة على رضا العميل يف مؤسسة جيزي ،عند مستوى معنوية
≤  ،0.05وهذا ما يؤكد أهمية التواصل الشخصي بالنسبة
للزبائن حيث تساعد على زيادة الثقة وتعزيز قرار الشراء.
 -5وجود أثر ذو داللة إحصائية لسرعة تقديم اخلدمة
ورضا العميل يف مؤسسة جيزي ،عند مستوى معنوية ≤
 ،0.05هذه النتيجة تنسجم مع دراسة ()Vikas Kumar et al
واليت أكدت أيضا على أهمية سرعة تقديم اخلدمة بالنسبة
لالحتفاظ بالعمالء.
 -6وجود أثر ذو داللة إحصائية لتعاطف مقدمي اخلدمة على
رضا العميل يف مؤسسة جيزي ،عند مستوى معنوية ≤ ،0.05
وهذا ما ينسجم مع دراسة ( ،)H. N. Hawaودراسة (بوزيان
حسان) ودراسة (إهلام نايلي)
 -7كما أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية لرضا العميل يف مؤسسة جازي (وكالة اجللفة)
تعزى إىل املتغريات الدميغرافية واملتمثلة يف (اجلنس ،السن،
املستوى التعليمي) ،وهذا مرده اىل منطية اخلدمة املقدمة من
طرف املؤسسة حيث ال تراعي االختالفات املوجودة يف السن
واجلنس واملستوى التعليمي للزبائن بل حتاول تقديم نفس
اخلدمة لكل الزبائن رغم اختالفاتهم.
ثانيا :توصيات الدراسة
وعلى ضوء ما سبق ميكننا تقديم التوصيات التالية:
أ -حماولة تقديم عروض الشركة بشكل أكثر جاذبية.
ب -تدريب مقدمي اخلدمة للتعامل مع شكاوى العمالء بشكل
أفضل.
ت -زيادة مهارات مقدمي اخلدمة من أجل تسريع مدة احلصول
على اخلدمة مع حماولة القيام بها بشكل صحيح من أول مرة.
ث -دفع مقدم اخلدمة اىل تقديم املزيد من النصائح خاصة
العمالء الذين يتميزون باخلجل.

4- Daniel Held, 1998, Jean-Marc Riss, Le Développement Des Compétences
Au Service De L’organisation Apprenante, Employeur Suisse, No 13,
Employeur Suisse, No 13, P.02.

5- Alain Klarsfeld, 2000, La Compétence, Ses Définitions, Ses Enjeux,
Revue Gestion 2000, N°2, Mars-Avril P.07.
6- Guy Le Boterf, 2008, Repenser La Compétence Pour Dépasser Les Idées
Reçues: Quinze Propositions, Editions D’organisation Groupe Eyrolles,
Paris, France, p.15.
7- Guy Le Boterf, Apprendre A Agir Et A Interagir En Professionnel
Compètent et Responsable, Education Permanente, N. 188, 2011, P.P.98.99.

 -8موساوي زهية ،خالدي خدجية ،2005 ،نظرية املوارد والتجديد يف التحليل
االسرتاتيجي للمنظمات :الكفاءات كعامل لتحقيق األداء املتميز ،مداخلة ضمن
املؤمتر العلمي الدولي حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات ،جامعة ورقلة
 08و 09مارس ص.177 ،
 -9ثابيت احلبيب ،بن عبو اجلياللي ،2009 ،تطوير الكفاءات وتنمية املوارد
البشرية" دعائم النجاح األساسية ملؤسسات األلفية الثالثة" ،ط 01مؤسسة
الثقافة اجلامعية ،اإلسكندرية مصر ،ص.127.
 -10لعمراني نسيمة ،2018 ،حتديد الكفاءات الفردية واجلماعية كمتطلب
إلدارة اجلودة يف املؤسسة الصناعية أنابيب ،جملة التنمية وإدارة املوارد البشرية
"حبوث ودراسات" ،جامعة البليدة ،02العدد  ،09ص.161 ،
 -11ثابيت احلبيب ،بن عبو اجلياللي ،تطوير الكفاءات وتنمية املوارد البشرية"
دعائم النجاح األساسية ملؤسسات األلفية الثالثة" ،مرجع سابق ،ص.127.
12- Avelino, et al, 2017, Collective Competencies and Strategic People
Management: A Study Carried Out in Federal Public Organizations.
Revista de Administração Mackenzie, 18(5), P.210.

 -13منصوري كمال ،صوحل مساح ،2010 ،تسيري الكفاءات :اإلطار املفاهيمي
واجملاالت الكربى ،أحباث اقتصادية وإدارية ،جامعة بسكرة ،العدد  ،07ص.53.
14- Sabrina Loufrani-Fedida, 2008, les Quatre Niveaux du Management
des Competences: Individuel, Collectif, Stratégique Et Environnemental,
Guide du Management des Compétences, Afnor, p.07.

 -15لعمراني نسيمة ،مرجع سبق ذكره ،ص.162.
-16مقدود وهيبة ،2015 ،أسلوب اإلدارة بالكفاءات كتوجه إداري جديد لتحقيق
مزايا تنافسية يف املنظمة" دراسة حالة مؤسسات اهلاتف النقال يف اجلزائر"،
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ختصص :تسيري املنظمات ،جامعة
بومرداس ،ص.39.
17- Sabrina Loufrani-Fedida, op cit, p.11-12.
18- Thomas Durand, 1998, Savoir, Savoir-Faire Et Savoir-Être Repenser
Les Compétences De L'entreprise, L’organisation Apprenante, Employeur
Suisse, No 13, Employeur Suisse, No 13, 1998, P.02.
19- Thomas Durand, op. cit, p.279.
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 -20عراييب مداح احلاج ،بشري فاطمة زهرة ،2016 ،دور الكفاءات البشرية
يف تطبيق املسؤولية االجتماعية يف مؤسسات الصغرية واملتوسطة" دراسة
حالة مؤسسة  ،"DISMACامللتقى الدولي الثاني عشر حول” دور املسؤولية
االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم اسرتاتيجية التنمية
املستدامة ،جامعة الشلف ،ص.05.
21- Adeela Asif Baig, et al, 2015, Factors effecting frontline employees, The
Business & Management Review, Vol 6, N0 1, p.134.

 -22دعاء فتحي أمحد االسطة ،2018 ،أثر كفايات موظفي الصفوف األمامية
على السلوك الشرائي من خالل رضا الزبائن "دراسة ميدانية على عينة من
مطاعم الوجبات السريعة بعمان" ،رسالة ماجيستري ،إدارة األعمال ،جامعة الشرق
األوسط ،األردن ،ص.18.
 -23مرازقة عيسى ،خملوف سيهام ،2017 ،أهمية جودة اخلدمة يف حتقيق
الرضا لدى العميل ،جملة االقتصاد الصناعي ،جامعة باتنة ،العدد  ،12ص.390.
24- Richard.L. Oliver, 2015, Satisfaction A Behavioral Perspective on the
Consumer, 2ed, Routledge, p.8.
25- John A.Howard, Jagdish N,Sheth, 1969, a theory of Bayer behavior,
Journal of the American Statistical Association, p.475.
26- Kotler, Keller, 2012, Marketing Management, Pearson Education,
14ed p.128.
27- Evangelos Grigoroudis, Yannis Siskos, 2010, Customer Satisfaction
Evaluation: Methods for Measuring and Implementing Service Quality,
springer, New York, p.05.

 -28مصطفى يونسي ،خلضر عمارة ،2019 ،أثر املسؤولية االجتماعية يف
حتقيق رضا الزبون -دراسة حالة شركة موبيليس والية اجللفة ،جملة ريادة
القتصاديات األعمال ،جامعة الشلف ،اجمللد  05العدد  ،02ص.145.
 -29أحسن نصر الدين ،2015 ،تكامل أنشطة التسويق الداخلي وإدارة جودة
اخلدمات وأثرها على رضا الزبون -دراسة ميدانية جمموعة من املؤسسات اخلدمية،
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ،شعبة تسويق ،جامعة باتنة ،ص.175.
 -30علي عبد اهلل ،2008 ،قياس رضا العميل اخلارجي عن اجلودة ،جملة العلوم
اإلنسانية ،جامعة بسكرة ،العدد  ،15ص.29.
31- Christian Barbaray, 2016, Satisfaction, Fidélité Et Expérience Client:
Être a L'écoute de ses Clients Pour une Entreprise Performante, Dunod,
PARIS, France, p.06.

 -32زعباط سامي ،دور جودة اخلدمة يف حتقيق رضا الزبون ،جملة األسواق
واملالية ،جامعة مستغامن ،العدد  06ص.371.
33- Atila Yüksel, Fisun Yüksel, 2001, The Expectancy- Disconfirmation
Paradigm: A Critique, Journal of Hospitality & Tourism Research, p.108.
34- Alain Klarsfeld, La Compétence, Ses Définitions, Ses Enjeux, Revue
Gestion 2000, N°2, Mars-Avril 2000, P.07.

 -35عبد العزيز عبد اهلل الدخيل ،معجم املصطلحات االجتماعية ،دار املناهج
للنشر والتوزيع ،ص.194.
 -36باهي مصطفى وآخرون ،2019 ،املرجع يف اإلحصاء التطبيقي نظري عملي،
مكتبة االجنلو املصرية ،ص.227.
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