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العوامل التً تحدد جودة الخدمة من وجهة 

 نظر المستفٌد
 جودة على للحكم المستفٌد إلٌها ٌلجأ عناصر تسع تتضمن

 :هً إلٌه المقدمة الخدمة

 قدرة إلى االعتمادٌة تشٌر : Reliability االعتمادٌة -1

 دقٌق بشكل الموعودة الخدمة أداء أو إنجاز على الخدمة مورد

   .علٌه ٌعتمد

 : Accessوالمكان الزمان حٌث من الخدمة توفر مدى-2

 ٌرٌدهما اللذان والزمان المكان فً متوفرة الخدمة أن هل بمعنى

 المستفٌد؟

 دون المطلوبة الخدمة على ٌحصل سوف المستفٌد أن هل أٌضا

 .انتظارها



 المخاطر من خالٌة الخدمة أن هل : Securityاألمان -3

 .والشك

 الخدمة؟ مورد مصداقٌة ماهً : Credibilityالمصداقٌة-4

 بوعوده؟ الخدمة مورد ٌلتزم هل للثقة؟ أهل هو هل

 understanding :للمستفٌد الخدمة مورد فهم درجة-5
of customer 

 ؟ المستفٌد ٌفهم لكً الخدمة مورد ٌحتاج والجهد الوقت من كم

 المستفٌد؟ متطلبات الخدمة مورد ٌفهم هل

 : Responsivenessاالستجابة -6

 المساعدة تقدٌم على الخدمة مورد ورغبة استعداد مدى ماهو

 للمستفٌد؟



 والقدرات المهارات ماهً: Competenceالجدارة -7

 .الخدمة تقدٌم على للقائمٌن واالستنتاجٌة التحلٌلٌة

 الخدمة جودة تقٌٌم ٌتم غالبا:Tangibles الملوسة األشٌاء-8

 المعدات مثل) المادٌة التسهٌالت ضوء فً المستفٌد قبل من

 .الخدمة لمورد التابعة ( واألفراد واألجهزة

 : Communicationاالتصاالت -9

 طبٌعة حول المستفٌد تنوٌر على قادر الخدمة مورد أن هل

 لٌحصل به القٌام علٌه ٌنبغً الذي الدور هو وما المقدمة الخدمة

 .المطلوبة الخدمة على



 التً النهائٌة المنافع بجودة تتعلق األولى الخمسة المعاٌٌر إن

 إلى تشٌر فهً المتبقٌة المعاٌٌر أما ’الخدمة من المستفٌد ٌجنٌها

 .نفسها الخدمة تقدٌم عملٌة جودة



 أبعاد الجودة

 ZeithamlوBerry و Parasuraman من كل ٌرى
 :هً عوامل خمسة فً حصرها ٌمكن السابقة التسعة العوامل أن

 )للخدمة  المادٌة العناصر عل تشمل وهً :الملموسة األشٌاء -1

 (....,الكراسً ’اإلضاءة

 الخدمة مورد على االعتماد درجة  بها ٌقصد :االعتمادٌة-2

 .المطلوبة للخدمة إنجازه ودقة

 للمستفٌد المساعدة ومستوى اإلنجاز سرعة :االستجابة-3

 .الخدمة مورد من المقدمة



 القائمٌن وكٌاسة معلومات بها نقصد:Assuranceالعهد -4

 .الثقة استلهام على وقدرتهم الخدمة تقدٌم على

 ورعاٌته بالمستفٌد العناٌة درجة : Empathyالعاطفة -5

 .بمشاكله واالهتمام

 دون تبقى (واالستجابة واالعتمادٌة الملموسة األشٌاء ) أبعاد إن

 الجدارة عناصر ٌتضمن فهو (العهد) معٌار أما ,تغٌٌر

 .واألمان والمصداقٌة

 توفر مدى) عناصر ٌشمل فإنه (العاطفة) لمعٌار وبالنسبة

 مورد فهم درجة ,االتصاالت ,والمكان الزمان فً الخدمة

 .(للمستفٌد الخدمة



 مقارنة إدراكات المستفٌد بتوقعاته

 من الخدمة جودة على ٌحكمون المستفٌدون أن الباحثون ٌرى

 (Actual service)فعال ٌتلقونها التً الخدمة مقارنة خالل

 Expected) ٌتلقونها أن ٌتوقعوا التً الخدمة مع
service),فإنهم التوقعات تفوق المدركة الجودة كانت فإذا 

 من أقل الخدمة أداء كان إذا أما , الخدمة عن راضٌن سٌكونون

 .الخدمة عن راضٌن غٌر سٌكونون فإنهم , التوقعات



 العوامل المؤثرة على توقعات المستفٌد
 رأي : مثال: Word of mouthالمنطوقة الكلمة -1

 الحالق ٌقدمها التً الخدمة بخصوص المستفٌد أصدقاء

 .الرجالً

 فً المستفٌد رغبة :مثال :الشخصٌة والتفضٌالت الحاجات -2

 .موحدا لباسا الخدمة تقدٌم على القائمون ٌرتدي أن

 الدائمٌن الرواد من الزبون كان إذا : مثال :السابقة التجارب -3

 طعام وجبة فٌها ٌتناول مرة كل فً ,معٌن لمطعم المنتظمٌن

 هذا ,المطعم قبل من به للترحٌب كعالمة وردة على ٌحصل

 . المطعم فٌها ٌزور مرة كل فً حصولها ٌتوقع الزبون ٌجعل

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العوامل المؤثرة على توقعات المستفٌد

 External communication:االتصاالت الخارجٌة-4

 أن ٌقول الذي الٌومٌة الصحف إحدى فً المنشور اإلعالن : مثال

 أعٌاد خالل ما مطعم فً الغداء تناول فً الراغب الشخص على

 المحدد الموعد من أشهر ثالثة قبل طاولته ٌحجز أن , المٌالد

 انطباعات ٌكّون الزبون ٌجعل اإلعالن هذا ,المطعم إلى للقدوم

 .المحدد الموعد ذلك فً ٌقدم سوف الذي الطعام جودة عن



 نموذج الفجوات

   و  Berryو Parasuraman من كال طور

Zeithamlجودة لفجوة الرئٌسٌة المسببات لتشخٌص نموذجا 

 المستفٌد وإدراكات توقعات بٌن الفاصلة الفجوة أي المدركة الخدمة

 هناك أن بٌنوا ,الحالة هذه لتفسٌر الفجوات نموذج أطلقوا حٌث

 :هً الفجوة لهذ محتملة  أسباب أربعة

 مطلعة اإلدارة أن من تماما ٌتأكدوا أن الخدمة مورد على ٌنبغً -1

 للمستفٌد بالنسبة أهمٌة األكثر الخدمة خاصٌة على تماما

 .نفسه المستفٌد قبل من المطلوبة وباألولوٌات



 نموذج الفجوات

 األكثر الخدمة خاصٌات على مطلعة اإلدارة كانت إن حتى-2

 تكون قد فإنها األهمٌة هذه تقدر وإنها للمستفٌد بالنسبة أهمٌة

 .المشكلة لحل إمكانٌاتها وضع فً مكترثة غٌر أو قادرة غٌر

 بشكل وضعها تم قد الجودة معاٌٌر أن افترضنا وإن حتى-3

 تكون بأال احتمال هناك فإن , المستفٌدٌن لتوقعات وطبقا صحٌح

 سوء إلى ٌعود وهذا ,اإلتقان من عالٌة درجة على المعاٌٌر  هذه

 الصحٌح التعامل عل الخدمة تقدٌم على القائمٌن عجز أو أداء

 .الخدمة من المستفٌدٌن مع والالئق



 نموذج الفجوات

 الخدمة مؤسسة تتعهد عندما وذلك أخرى مشكلة تحصل قد-4

 الواقع فً تقدم بٌنما ,معٌن نوع أو مستوى ذات خدمة بتقدٌم

 فجوة )بـ الحالة هذه تعرف ,آخر شٌئا العملً

 .( promises gapالوعود



العالقة بٌن جودة الخدمة المدركة ورضا 

 المستفٌد
 :نوضح فٌها مفهومان هما

 .جودة الخدمة كموقف  أو اتجاه شامل -1

 .التوقعات واإلدراكات-2



 جودة الخدمة كموقف أو اتجاه شامل

 حٌث ,المستفٌد ورضا الخدمة جودة بٌن ما  Bateson مٌز

 خالل من المستفٌد  ٌكونه موقف هً الخدمة جودة أن ذكر

 الناتج عن عبارة فهو المستفٌد رضا أما ,الخدمة لعرض تقٌٌمه

 .معٌنة تبادل لعملٌة المستفٌد ٌجرٌه الذي للتقٌٌم النهائً

 ٌجب الخدمة لجودة شامال تقٌٌما ٌقدم أن المستفٌد ٌستطٌع فحتى

 المجال نفس فً العاملة المؤسسات كل االعتبار بعٌن ٌأخذ أن

 أقل المستفٌد ٌقبل لن عندها ,عالٌة جودة ذات خدمات تقدم والتً

 متساوٌة خدمة على الحصول وٌتوقع المؤسسات هذه تقدمه مما

 .األخرى المؤسسات قبل من المقدمة تلك من أفضل أو



 فً الخاصة المستشفٌات من عددا أن المستفٌد وجد إذا :مثال

 الشامل تقٌٌمه فإن ,جدا عالٌة جودة ات خدمات تقدم المدٌنة

 سٌكون معها ٌتعامل التً المستشفى تقدمها التً الخدمة لجودة

 ,الخدمات من األخرى المستشفٌات ماتقدمه أساس على مستندا

 المستشفٌات هذه خدمات جودة عل مطلعا ٌكون هنا فالمستفٌد

 .المستشفٌات هذه تقدمه مما أقل طبٌة بخدمة ٌقبل ولن



واإلدركاتالتوقعات   

 المستفٌد ورضا الخدمة جودة بٌن االختالف أن الباحثون ٌرى

 ٌبٌن حٌث ,التوقعات معنى تحدٌد أو تعرٌف كٌفٌة فً ٌكمن

 مستوى فإن , المدركة الخمة جودة قٌاس عند أنه الباحثون

 على ٌنبغً الذي ما » أساس على ٌتم (التوقع نعنً) المقارنة

 مستوى ٌكون , الرضا قٌاس فً بٌنما ,«توقعه المستفٌد

 «الخدمة من المستفٌد ٌتوقعه قد ما» أساس على المقارنة



 من توقعه المستفٌد على ٌنبغً ماالذي :األولى الحالة فً :مثال

 .الخدمة

 السابقة المستفٌد خبرات على فقط لٌس ٌستند ,نجوم أربع فندق

  بالذات الفندق هذا إلٌها ٌنتمً التً الفنادق لمجموعة المتعلقة

 سلسلة مثل واحدة فندقٌة لشركة تابعا الفندق هذا ٌكون مأن)

 الخدمة لجودة وتقٌٌمه المستفٌد توق وإنما ,(المارٌوت فنادق

 األخر نجوم األربع فنادق تقدمه ما أفضل على أٌضا ٌستند

 (غٌرها أو الشٌراتون فنادق سلسلة) أخرى فندقٌة لشركة التابعة

 


