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 المستخلص
قیاس الفرق بین جودة الخدمة في  ( جودة الخدمة )الفجوةإلى بیان دور نموذج الحالي البحث  یھدف

لتحقیق رضا ھذه الفجوة  والعمل على تقلیل والقوة من أجل معرفة نقاط الضعفوالخدمة المتوقعة  المدركة
 یاس جودة الخدمة المقدمة لمراجعيلق حلیلیةمنھج الدراسة الت، أعتمد البحث  ھالزبون وتقدیم خدمة تفوق توقعات

ولغایة  1/5/2017للفترة من  ) قسم نظم المعلومات والحاسوب( ط (زبائن) المدیریة العامة لتربیة محافظة واس
سم نظم موظفي المدیریة العامة ق) من 120أصل (من موظف ) 30(منعینة البحث  . تكونت 1/8/2017

) لقسم زبون) مراجع (30(كذلك  ھذا القسم ،ذات العالقة مع  األخرى األقسامظفي الحاسوب في ومو المعلومات
) مراجع والذین سجلوا في سجل المراجعین في وحدة االستعالمات 170نظم المعلومات والحاسوب من اصل (

 والُمعدة على اساس مقیاس استمارة االستبیانالمطلوبة تم اعتماد  ولغرض جمع البیانات .خالل فترة البحث
تحلیل بیانات  أما  ( Microsoft Excel , 2010 )تبویب البیانات باستخدام برنامجتم  وقد  رت السباعيالیك

یث تم التوصل إلى النتائج ح ( SPSS version 19 , 2010 ) اإلحصائيباستخدام البرنامج فكانت االستمارة 
لموسیة ، المعولیة جودة الخدمة (الم ألبعاد ةالمعیاری اتواالنحراف ةط الحسابیاوسمن خالل المقارنة بین اال

ھذا مراجعي (زبائن)  لنتائج موظفي قسم نظم المعلومات والحاسوب مع نتائج ، التعاطف) ماناأل،االستجابة ، 
إذ یشیر  المتوقعةوالخدمة  المدركةلقیاس الفجوة بین الخدمة  (جودة الخدمة)تم تطبیق نموذج بعدھا ، قسم ال

المدركة  یقاس بالفرق بین جودة الخدمة الفعلیة الزبائنأن مستوى جودة الخدمة من وجھة نظر  ھذا المقیاس
 .  ( األداء الفعلي ) وبین جودة الخدمة المتوقعة 

 االمان المعولیة ، االستجابة،لملموسیة ، (ا األبعادوجود فجوة واختالف في اآلراء في كل من  إلى توصل البحث
فجوة  واألقل اآلراءاتفاقاً بین  األكثرن البعد إلى إوالتعاطف ) وھذا یعود سلباً على جودة الخدمة المقدمة أضافة 

على مستوى جودة الخدمة  باإلیجابلزبون والذي یعود ى اھتمام مقدم الخدمة باكان بعد التعاطف والذي یبین مد
والبرمجیات الالزمة التي من شأنھا  باألجھزةرورة تجھیز قسم نظم المعلومات والحاسوب كما اوصى بضالمقدمة 

 تقلیل الفجوة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمراجعین (الزبائن) .
 الكلمات المفتاحیة :- نموذج الفجوة (جودة الخدمة) ، الخدمة المدر�ة ، الخدمة الفعلیة. 
Abstract 

The current research aims to demonstrate the role of the ServQual model in 
measuring the difference between perceived service quality and expected service in 
order to identify weaknesses and strengths and work to reduce this gap to achieve 
customer satisfaction and provide service beyond its expectations. The research 
adopted the analytical study methodology to measure the quality of service provided to 
reviewers (Directorate General of the province of Wasit (Department of Information 
Systems and Computer) for the period from 1/5/2017 until 1/8/2017. The research 
sample consisted of (30) employees out of (120) employees of the Directorate General 
of Information Systems Department and computer staff in the other departments related 
with this section, as well as (30) references (customer) of the Department of 
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Information Systems and Computer out of (170) They were registered in the auditors' 
register in the information unit during the research period. 

For the purpose of collecting the required data, the questionnaire was prepared 
on the basis of the seven-digit Lycart scale. The data were compiled using Microsoft 
Excel 2010. The analysis of the data was done using the statistical program (SPSS 
version 19, 2010) And the standard deviations of the quality of service (concrete, 
reliability, responsiveness, safety, empathy) of the results of the information systems 
and computer department with the results of the customers (s) of this section, then the 
ServQual model was applied to measure the gap between the perceived service and the 
expected service, The quality of service from the point of view of customers is 
measured by the difference between actual perceived service quality (actual 
performance) and expected service quality. 

The research found a gap and divergence of views in both dimensions (concrete, 
reliability, responsiveness, safety and empathy). This is due to the quality of service 
provided. In addition, the most common dimension between opinions and the least gap 
was after empathy. This is due to the quality of service provided. It is also recommended 
that the Information Systems and Computer Department should be equipped with the 
necessary hardware and software that will reduce the gap and improve the level of 
service provided to the customers. 
Keywords: - ServQual gap model, perceived service, actual service. 

  المقدمة

ي مجال تقد�م الخدمة واصبح لدى المؤسسات الخدمیة اهتمام �بیر ف األخیرةالعقود  تشهد 

. ومن اجل النهوض وعي �أهمیة الجودة في تقد�م الخدمات وأثر ذلك على تحقیق رضا الز�ون 

في قسم نا �ان البد من تسلیط الضوء على واقع الخدمة المقدمة بواقع المؤسسات الخدمیة في بلد
ینظم القسم ن خاصة أنظم المعلومات والحاسوب في المدیریة العامة لتربیة محافظة واسط 

المنتسبین من  إلى إضافةالمعلومات الخاصة بالبیانات الشخصیة لكل من المعلمین والمدرسین 
توفیر كافة  فضالً عنستمارات الخاصة بسجل الخدمة وتوفیر المعلومات المؤرشفة الخالل تنظیم ا

من خالل معرفة الموارد البشریة و أقساملكافة تأییدات وصحة الصدور الالمعلومات الخاصة بتنظیم 
 جودة الخدمة تطبیق نموذج  زبائن حول الخدمة المقدمة تموالالموظفین  أفعالوردود  آراء

(ServQual) إذا كان األداء الفعلي یساوي أو أكبر من المتوقع تكون الجودة مرضیة أو مثالیة ف
 األخذكان أقل من مستوى التوقعات تكون الجودة غیر مرضیة ودون مستوى التوقعات مع  أما أذا

 األبعادبعد من  كلجودة الخدمة ومعرفة آراء العینة المبحوثة حول  أبعادبنظر االعتبار تطبیق 
 یضاف الى ذلك انالتساؤالت ذات العالقة بكل بعد . على عدد من  اإلجابةن خالل الخمسة م
ما الھدف المنشود لیس موضوع جدید ، لكن  إلىبتحقیق جودة الخدمة المقدمة والوصول االھتمام 

لتقییم وقیاس جودة الخدمة المقدمة  واإلحصائیةالعلمیة  األسالیباستخدام جدید یكمن في عملیة  ھو
جودة یم مستویات أداء وتقدیم الخدمة من خالل تطبیق نموذج وضع المعاییر المالئمة وتقی وكذلك
 والتوقع  . األدراكبین (ServQual)  الخدمة
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 المبحث األول
 البحثمنھجیة  

 : اآلتیةالتساؤالت البحث من خالل مشكلة یمكن طرح  : البحثمشكلة  أوالً:
قس�����م نظم المعلومات والحاس�����وب في المدیریة مس�����توى الخدمة المقدمة من قبل  ھو ما .1

العامة لتربیة محافظة الى الزبائن المراجعین لھذا القس������م ، وھل یرتقي الى مس������توى 
 ؟  الجودة

مة من قب�ل قس������م نظم  ھل .2 مة الفعلی�ة ) المق�د مة الم�دركة ( الخ�د توجد فجوة بین الخ�د
 زبائن ) لھذا القسم ؟والخدمة المتوقعة من قبل المراجعین ( الالمعلومات والحاسوب 

في بیان نقاط الض�����عف والقوة في (جودة الخدمة) ما ھو الدور الذي یلعبھ نموذج الفجوة  .3
 مستوى الخدمة الفعلیة ؟

 ؟ ھي السبل واآللیات الكفیلة بتقلیص ھذه الفجوة ان وجدتما .4
 : اآلتیةالبحث في النقاط  أھمیةتتلخص  : البحث أھمیة ثانیاً:

مكتباتنا المحلیة من أجل زیادة التراكم المعرفي في ھذا المجال المساھمة في رفد  .1
. 

في الكش��ف عن  ServQualتعریف مجتمع البحث وعینتھ بأھمیة نموذج الفجوة  .2
 نقاط الضعف والقوة في مستوى الخدمة المقدمة .

قدیم الخدمة  أس������لوبعلى تطویر  اإلدارةمس�������اعدة  .3 بحیث تعمل على تحقیق ت
مما مس������تویات رض������ا للزبائن الحالین واس������تقطاب عدد من الزبائن المحتملین 

  خدمة .المقدمة للعلى سمعة المؤسسة  إیجابا ینعكس
 البحث :  أھداف ثالثاً:

سواء من ناحیة توقعاتھم الزبائن لمستوى جودة الخدمة  أفعالردود تقییم والتعرف على  .1
 . لمستوى جودة الخدمة المقدمة أدراكھمأو  لھا

من خالل تحلیل العالقة بین جودة الخدمة المقدمة والقدرة  ServQualتطبیق نموذج  .2
 والوصول الى مستوى توقعاتھ . على تحقیق رضا الزبون

على المش�����اكل التي یعاني منھا  من التعرفین قس�����م نظم المعلومات والحاس�����وب تمك .3
ومساعدتھ في وضع االلیات التي تمكنھ المراجعین (الزبائن) عند تلقیھم الخدمة المقدمة 

 .من تطویر برامجھ الخاصة بذلك وانعكاسھ على حل عدد من ھذه المشاكل 
من خالل تقلیص عدد من الفجوات تقلیص الفجوة بین الخدمة المقدمة والخدمة المتوقعة  .4

 جودة الخدمة . أبعادعبر تطبیق  األخرى
 

  للبحث : اإلجرائيالمخطط رابعاً: 
عن طریق والمعلومات البیانات  إذ تم جمع بحثلل اإلجرائيالمخطط  (1)یمثل الش������كل 

وآراء نظم المعلومات والحاس�����وب اس�����تمارة االس�����تبیان ومعرفة اراء كل من موظفي قس�����م 
 المراجعین (الزبائن) .
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 :  البحثمجتمع وعینة  خامساً:
ً  تم اختیار ، أما عینة البحث فقد كان  للبحث المدیریة العامة لتربیة محافظة واس���ط مجتمعا

موظفي قس��م نظم المعلومات والحاس��وب وموظفي الحاس��وب في األقس��ام األخرى التابعة للمدیریة  
لك  مةوذ قد مة الم خد یاس جودة ال بل تحیث  لق عدد كبیر من المراجعین  ھذهس������تق مدیریة         من ال

للفترة من الخـــاصـــــــــــــــــة بهـــذا البحـــث تم جمع البیـــانـــات  وقـــد (المعلمین والمـــدرســــــــــــــین والموظفین)
 . 1/8/2017ولغا�ة  1/5/2017
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من مراجعي القسم من أصل مراجع ) 30) موظف و(120) موظف من أصل (30تم اختیار ( فقد
 .خالل فترة البحث  ) الذین سجلوا في سجل المراجعین 170(
 :  البحث. حدود 6

 . للبحثواسط كمكان المدیریة العامة لتربیة محافظة  البحثالحدود المكانیة : اعتمد  .أ
) ولغ���ای���ة  1/5/2017(ع البی���ان���ات والمعلوم���ات للفترة منالح���دود الزم���انی���ة : تم جم .ب

)1/8/2017 ( 
قس����م نظم المعلومات والحاس����وب في  البحث موظفي ومراجعيالحدود البش����ریة : اعتمد  .ت

 المدیریة العامة لتربیة محافظة واسط .
 :المستخدمة  اإلحصائیة واألدوات األسالیب .7

رئیسیة (  أبعاداستمارة االستبیان لجمع البیانات الخاصة والتي تضمنت خمسة  استُخدمت
) 4حیث خصصت ( فقرة) 22مكونة من (و التعاطف )  األمانالملموسیة ، المعولیة ، االستجابة ،

 االمان االس���تجابة و يبعدلكل من  فقرات) 4لبعد المعولیة و( فقرات) 5لبعد الملموس���یة و( فقرات
 ,Parasuraman)) فقرات وقد حددت ھذه االبعاد من قبل 5التعاطف فقد خص��ص لھ ( ، أما بعد

Zeithaml, Berry,1985-1988)  من بالتالي فقد اعتمد البحث على اس��تمارة االس��تبیان الُمعدة
عینة  اختیارتم  ، كذلكتعدیل بعض الفقرات لتتالئم مع البحث  مع ]1[)84 : 2009 ، (جبار قبل

 وبواقع) اس����تمارة اس����تبیان لمعرفة مدى وض����وح وفھم الفقرات 20اس����تطالعیة وجرى توزیع (
م ـ��ـ��ـ��تقد وللزبائن (المراجعین)  ماراتـ��) است10(العالقة وللموظفین ذوي مارات ـ��ـ��ـ��ـ��) است10(
ــقة بعابیر حیث جــكون واضحة التـلت راتالفقـعدیل بعض ـت ـ ـ ــــرى اختبار مدى الثـ االعتماد ـ

 SPSS ) اإلحص����ائي وباالس����تعانة بالبرنامجالثبات  أوقیاس الثقة ل باخ )( الفا كرون اختبارعلى 
version 19 , 2010 )  2الجدول ( اكما یوضحھ) %72(حیث كانت نسبة الثبات. ( 
 االستبیان الستمارة فقرة )22أختبار مؤشر (الفا �رونباخ ) لـ( )2جدول (

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.720 22 

والمتوقعة على وفق مقیاس  رأیهم حول الخدمة المدر�ة أبداءطلب من عینة البحث  وقد
 ) .3والذي یوضحه الجدول ( األهمیةرت السباعي متدرج الیك

 رت السباعيامقیاس لیك )3جدول (
 موافق �شدة موافق جدا موافق محاید اعترض اعترض جدا أعترض �شدة الرأي

 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

تحلیل جرى �عدها   ( Microsoft Excel , 2010 )تبو�ب البیانات �اســـــــتخدام برنامجحیث تم 
 ( SPSS version 19 , 2010 )�اســتخدام البرنامج اإلحصــائي عینة البحث االســتبیان لســتمارة ا

�كون نقطة قوة وضعف في  ) بوصفة نقطة فصل بین أن4ي والذي یبلغ (المتوسط الحساب إل�جاد
) فأنه یؤشر حالة ا�جابیة في جودة الخدمة ، 4جودة الخدمة فاذا �ان الوسط الحسابي اكبر من (

، �ذلك تم  ) فأنه یؤشر حالة ضعف في جودة الخدمة4�انت قیمة الوسط الحسابي اقل من ( واذا
ـــاري  ـــاس االختالف والتقـــارب حول الخـــدمـــة الاعتمـــاد االنحراف المعی ـــة والمتوقعـــةلقی للعینـــة  فعلی

الر�اضـــــیة  العالقاتعن  فضـــــالً . ذلك إلى تقارب اآلراء  فكلما �ان االنحراف قلیل أشـــــارالمختارة 
 .النتائج  إلىللتوصل  الالزمة األخرى  واإلحصائیة

260



 ید ھادي صبريز وأ. م. د. أسیل علي مزھر ........استخدام نموذج الفجوة ( سیرفكوال ) لقیاس جودة الخدمة المقدمة 
 

 المبحث الثاني 
 الجانب النظري

لكتاب والباحثین في تحدید مفهوم اختلفت وجهات نظر ا مفهوم الخدمة وجودتها :أوًال : 
 أساسمنتج غیر ملموس �عتمد على  الخدمة �انها  )Loader(حیث یرى لخدمة وتعددت ا

الوظیفة التي تقدمه و�ما یالئم رغبات الز�ون و�حقق قیمة مضافة له عن طر�ق تبادل المعلومات 
الداعمة للنظام من خالل توفیر المعلومات والمساعدة في توفیر  األساسیة, وتعتبر من الر�ائز 

ن الخدمة فأ  ) et alKrajewski (.أما من وجهة نظر . ]2[تصمیم المنتج الجدید وتقییمهو 
مجموعة من الخواص التي تنطبق على المنتج غیر المصنع تتمیز �كونها غیر ملموسة هي 

مة ـــــغیر قابلة للتخز�ن وتحقق منفعة وقی �ذلك فهيإنتاجها ، و�تم استهالكها مباشرة �عد 
ر ملموسة  ــــمنتجات غیها على انــــــــ عر�فهاـــــى تـــــإل )Simons( ذهبــــــــــو� . ]3[ز�ون ـــــــــــــمضافة لل

والمعلوماتیة دمات االستشار�ة ــالمستفیدین من الخ ىـــــــــــــإلدمیة ـــــــــــتقدمها المؤسسة الخ
أخذ بنظر ـــــائن وتـــــــــــــــــــــــــلحاجات ورغبات الز� والتسهیالت المقدمة والتي تكون مصممة وفقاً 

 رفت من قبلـــــد عُ ــــــــــــــــــذا وقـــــــــــــه . ]4[أفعالهماالعتبار عواطفهم ومشاعرهم وردود 

(Stevenson) راتیجیة تتالءم مع ـــــــــي تصمم �استـــــــــــــــد مخرجات المنظمة التــــــــــاحأنها ــــــــب
و�شیر �ًال . ]5[دةن ، تقلیل التكالیف وتحقیق الجو ز�ائــــــــــــــا الـــــــي تحقیق رضــــــــــــــف دافهاــــــــــــأه

المنتجات غیر  أشكالشكل من �أنها تعر�ف الخدمة  إلى  (Kotler & Armstrong)من
ز�ون �البضائع المعروضة لل لقناعةوالفوائد التي تحقق الرضا وا األنشطةالملموسة تتكون من 

المصارف ، شر�ات الطیران ، الفنادق و  �الخدمات المقدمة من قبلتملكها  إمكانیةوعدم 
 األنشطة،  األداءالجهود ،  إنهاعلى وفي ضوء ذلك �مكن تعر�ف الخدمة  . ]6[االتصاالت

 األولفاعل الطرف ـالناتجة عن ت جارب المعنو�ةـالمدر�ة للحواس تتكون نتیجة الت واألفعال
مستلم الخدمة والتي تؤثر في ادراك الز�ون وتنسجم أو اني مستقبل ـمع الطرف الث مقدم الخدمة

 . إرضائه و  لهمع احتیاجاته و رغباته الفسیولوجیة لتحقیق قیمة مضافة 
مدى قدرة الخدمة على انها   (Omachonu & Roos)ا جودة الخدمة فیعرفهاأم

على التطابق والتوافق مع احتیاجات الز�ون بل هي اكثر من ذلك حیث تعني التفوق على 
جودة الخدمة  �أن )Kronenfeld(و�عتقد  . ]7[وتحقیق رغباته ورضاه دون أخطاءتوقعاته 

،  الز�ون التحسین المستمر للخدمة وتقد�مها وتوفیر المعلومات حول  قراراتاال  اهيــــــــم
فضالً عن إظهار الرغبة في مشار�ة الز�ائن في صنع القرار من اجل تقد�م خدمة �مستو�ات 

التمیز فإنــــــــها  )Oakland(ظرــــمن وجهة نو  .]8[ها �مستوى مرضيمیزة تضمن تقد�مــــمت
 أو ائنـــــــــــــالز� یتوقعها يـــــــــــالت أي المدر�ة أو المتوقعة انتــــــ� سواء دمةــــي تقد�م الخــــــف

 حیث رضاه عدم أو ز�ون ـــــــال رضاـــــــــــل الرئیسي المحدد يـــــــــوه الفعلي، الواقع يـــــف یدر�ونها

261



                                                                      2018نة الثالثة     الس    2المجلد الثاني   العدد    Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة    
ISSN: 2414 – 7419                                                                                                                                    

ز�ون ثقة ال مستوى  من تعز�ز تز�د التي الرئیسیة األولو�ات من نفسه الوقت في �عتبر
مقیاس للتنافس ) �ان جودة الخدمة Dimick & Greenberg(ــرى �الً من و�ـ. ]9[�الخدمة

لمقدم  األداءمراقبة وتقییم ل العاملة بنفس القطاعفي تقد�م الخدمة والمقارنة مع المؤسسات 
بهدف الوصول إلى الخدمة وتحقیق ثقافة التحسین المستمر والعمل بروح الفر�ق الواحد 

وفي ضوء ذلك �مكن تعر�ف جودة  .]10[وتحقق رضا الز�ون خدمة خالیة من العیوب تقد�م 
�أنها الثقافة التي تتبعها المؤسسات الخدمیة والقائمة على تقد�م خدمة تنسجم مع الخدمة 

مة وتقلیل الفجوة بین الخدتفوق توقعات الز�ائن ها �مستو�ات رغبات الز�ون من خالل تقد�م
 �ما �ضمن نجاح تجر�ة الخدمة.تحقیق رضاهم  إلىوتهدف المدر�ة والمتوقعة 

 تي :�عاد جودة الخدمة �اآل�مكن توضیح أ .أ�عاد جودة الخدمة :2
والتســـهیالت الماد�ة المتاحة  اإلمكانیاتمدى توفر  إلىوتشـــیر Tangibles:  الملموسیة .أ

ـــــــــــــ، � ــــــــــــــ ــــــــــــــ مقدمة الخدمة ومالئمة المظهر للمؤسسات ذلك التصمیم الداخلي والخارجي ـ
ـــــالخارجي للعاملین , أض ـ ـ ـ ــــإلافة ـ ـ ـــي تــــدیثة فـــاستخدام التكنلوجیا الح ىـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دمة ـــوفیر الخـ
الحكم  إلىائن ـــــــــــیلجأ الز� األحیاندمة ففي �ثیر من ـــــــــقدمي الخــووسائل االتصال مع م

 . ]11[ الل الخصائص الشكلیة المرافقة للخدمةـــــــــعلى الخدمة من خ
تحدیده مســــــــــــــبقًا ومدى ثقة الز�ون �مقدم  ما تم: القدرة على أداء Reliabilityالمعولیة  .ب

 من دقیقة خدمة له تقدم أن یتوقع، فالز�ون  الخدمة وتقد�م الخدمة في الوقت المناســـــــــــب
 مقدم على اعتماده إلى �اإلضـــــــــــــــافة قبل من وعده تم �ما واألداء �الوقت االلتزام حیث

ا�عد  إلىالعمل  و�تقان�الشــــكل الصــــحیح و�طر�قة خالیة من األخطاء  أداءها في الخدمة
 . ]12[ الحدود

: قدرة مقدم الخدمة واســــــــــــــتعداده على تقد�م الخدمة  Responsivenessاالســــــــــــــتجا�ة   .ت
وجود الرغبة في المســـاعدة  أيومســـتوى المســـاعدة المقدمة للز�ون  اإلنجاز�معنى ســـرعة 

تعامل مع طلبات الز�ائن من االســــــــتفســــــــارات وال و�ر�ز هذا البعد على المجاملة واللطف
 . ]13[علیها واإلجا�ة

�عكس هـذا البعـد خلو الخـدمـة المقـدمـة من الشـــــــــــــــك والمخـاطرة :  Assuranceاألمـان  .ث
الخدمة تؤدي الغرض الخدمیة وأن  العاملین في المؤســــســــة خبرة وجدارةومدى التأكد من 

�الراحة عند التعامل  الز�ون  على المســــــتفید منها، ومدى شــــــعور اإل�جابیةوتعود �النتائج 
 األخطاءواســـــتخدامها للوســـــائل الحدیثة عند توفیر الخدمة لتقلیل  مع المؤســـــســـــة الخدمیة

 .]14[وخلق روح األمان والطمأنینة لدیهم  والمخاطرة التي تحدث عند تقد�م الخدمة
: و�قصــــــــــد بهذا البعد جوهر التفاعل العاطفي و�شــــــــــیر إلى درجة  Empathyعاطف الت .ج

الرعا�ة والعنا�ة التي �قدمها مقدم الخدمة إلى الز�ون واالتصــــال المباشــــر معهم ورعایتهم 
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ــو� عاطفیاً  ـــ ــذلك یُ ـ ــن التوِ كَ ـ ــعاطف العالقة والتـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــفاعل بیـ ـــ ـــ  و الخدمیةن مراجعي المؤسسة ـ
ـــــــــــــــــــت إذمقدمي الخدمة  من النجاح في تحقیق مســـــتو�ات عالیة ســـــاهم العالقة الجیدة في ـ

ــت ـ ـ ـ والعدالة  اإلنسانيعامل ـالتع مستوى ــ�ذلك رف، قد�م الخـدمة الـالزمة بـالشكل المطلوبـ
]15[ . 

 : قیاس جودة الخدمة المقدمةة في نموذج الفجو . 3
 ,Parasuraman)هذا النموذج من خالل مجموعة الدراسات التي قام بها  ظهر

Zeithaml, Berry,1985-1988)   و�ستند هذا النموذج على توقعات الز�ائن لمستوى الخدمة
الفعلي للخدمة المقدمة الیهم ، من خالل المقارنة بین ما  األداءالمقدمة وعلى ادراكهم لمستوى 

و الفجوة بین ادراك في تقییم جودة الخدمة ه األساسيللخدمة المقدمة وان المحور  واإلدراكیتوقعون 
ن معرفة وتحدید مدى التطابق أ .خدمة وتوقعاته حول هذه الخدمة الفعلي لل األداءالز�ون لمستوى 

 Service  ن:أحیث  األتیةبین الخدمة المتوقعة والخدمة المدر�ة �مكن التعبیر عنه �العالقة 
Quality = Perceptions - Expectation 

                   S.Q = P – E 
 التوقع  – األدراكجودة الخدمة = 

وســمي هذا  في الفقرة الســا�قةالیها  اإلشــارةلقیاس جودة الخدمة التي تم  أ�عادتم تحدید خمســة  وقد
ــــــــــــــــوجد خمس فجوات تســبب عدم النجاح في تقد�م  حیث (ServQual)المقیاس بنموذج الفجوة  تـ

 .] 15[ )2(الشكلفي هذه الفجوات  إ�ضاحو�مكن  . ]16[ الخدمة
 
 

 

 

 

 

 

 ) نموذج الفجوات لتقییم جودة الخدمة.2الشكل (
Source : Hollins , Bill &  Shinkis , Sadie (2009) " Managing Service Operations 

Copyright Sage Publications , PP.157  stDesign And Implementation " 1 
 

 آراء الزبائن األخرین الحاجات الشخصیةالتجارب 

 الخدمة المتوقعة 

 الخدمة المدركة

 الخدمة المقدمة 

 أداء مقدم الخدمة

            تحدید خصائص الخدمة وفقا لتوقعات الزبائن
 ( الخدمة المصممة )

 ادراك االدارة لتوقعات الزبائن 

االتصال مع 
الزبائن (الخدمات 

 

 الزبون

المؤسسات 
 

فجوة فجوة 
 

فجوة 

فجوة 
 

 1فجوة 
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 إدارةاالختالف بین توقعات الز�ائن لمستوى الخدمة وادراك  : وتنتج عن األولـىالفجوة  .1
ات ــــــــــــــــــدقة رغبــب المؤسسات إدارةدرك ـــــقد ال تــــــالتوقعات ، فلك ـــلت الخدمیةالمؤسسات 
ي ــــــول الخدمة المقدمة وذلك لكون المعلومات التـــح أفعالهماهي ردود ــــــــــــالز�ائن وم

 . ]15[انه تم تفسیرها �صورة غیر صحیحة  أولدیها خاطئة 
موصفات الخاصة �الخدمة مع ادراك لل تطابقتتكون نتیجة عدم وجود  الفجوة الثانیة : .2

الز�ون  لتوقعات الخدمیةانه على الرغم من ادراك المؤسسة  أيلتوقعات الز�ائن  اإلدارة
غیر قادرة على تحقیق وتلبیة هذه التوقعات وذلك نتیجة لقصور المؤسسة  أنها أال

 . ]17[هاوقیود تتعلق �موارد الخدمیة
ة الموضوعة واألداء الفعلي الثالثة : وتنشأ هذه الفجوة  بین مواصفات الخدم الفجوة .3

المراد من وضع المواصفات المطلو�ة في الخدمة  الخدمیةفإذا تمكنت المؤسسة  لها
وجود مواصفات معقدة وغیر  لم تتمكن من أداء هذه الخدمة �سبب أنهاغیر تقد�مها 

أو المطلو�ة مواصفات الأو عدم اقتناعهم �وعدم تدر�ب العاملین على أداءها مرنة 
 .عدم وجود الحافز الكافي ألداء هذه الخدمة

والخدمة المقدمة  التي تم الترو�ج لهادمة ـــفجوة من الخالذه  ـــــالفجوة الرا�عة : وتتمثل ه .4
الفعلي  طابق مع األداءــرو�جیة ال تتـالل األنـشطة التـــطاة من خــــــوعود المعـــــ، أي أن ال

ي تـؤدیها المؤسسة ــــات التــــــــي التـنسیق بین العملیــــــــوجود ضعف فــدمة وذلك لــــــــللخ
 .]11[ خدمة المقدمةال والخاصة �طبیعة ارجي للمؤسسة الخدمیةـــــوالتـسو�ق الخ

أي  الفجوة الخامسة : وتتكون نتیجة االختالف بین الخدمة المتوقعة والخدمة المدر�ة، .5
أن الخدمة المتوقعة ال تتطابق مع الخدمة اّلفعلیة. وتمثل هذه الفجوة المحصلة النهائیة 
لجمیع الفجوات السا�قة، إذ یتم على أساسها تقییم  جودة أداء المنظمة �كل. وحتى 
�مكن تلبیة وتحدید الفجوة الخامسة، فإنه البد من تقلیص جمیع الفجوات األر�ع، حیث 

سلبیة من هذه الفجوات األر�ع سوف یتسبب في إحداث قصور في  أن وجود أي فجوة
الخدمة المقدمة �اّلفعل للز�ائن، ومن ثم وجود فروقات سلبیة بین إدراك الز�ائن للخدمة 

 .]18[فعلیة المقدمة لهم و�ین توقعاتهمال
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  المبحث الثالث
 العملي للبحثالجانب 

تم توز�ع استمارة االستبیان على العینة المختارة لكل : البیانات. توزیع استمارة االستبیان وجمع 1
) 30و() موظف 120من اصل () موظف من موظفي قسم نظم المعلومات والحاسوب 30(من 

) �مثل مجتمع 3والشكل ( البحثخالل فترة لقسم ) مراجع ل170من اصل (القسم من مراجعي 
 . البحثوعینة 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 تي :و�اآل الفقرات�ل فقرة من وحسب  األ�عاد�عد من لكل  اإلجا�ات�انت نتائج و�ذلك 
�عد تبو�ب البیـــــــــانات وتحلیلها بـــــــــاستخدام البــــــــــــرنامج : )  الملموسیة ( األول بعدلل اإلجا�اتنتائج  أ.

نتائج الخاصة �الوسط الحسابي ال إلىیتم الوصول  ( SPSS version 19 , 2010 ) اإلحصائي
الخاصة لكل �عد ولكل من موظفي القسم والز�ائن  الفقرات أجو�ةلكل من واالنحراف المعیاري 

 و�اآلتي :
  .)3و�ما یوضحه الجدول(الملموسیة  األولالخاصة �البعد  للفقراتالموظفین  إجا�اتنتائج  •
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 األولالموظفین للبعد  إجا�ةنتائج  )3جدول (
 : الملموسیة األولالبعد 

فقرات ت
 

البعد
 

األول
 

عدد 
اإلجابات

 
ونسبتھا

ض بشدة 
أعتر

ض جدا 
اعتر

 

ض
اعتر

محاید 
أوافق 
 

أوافق
 

جدا
 

أوافق
 

بشدة
 

الوسط 
الحسابي

ف  
االنحرا

ي
المعیار

االتجاه العام  
للبعد

 

1 

یمتلك قسم 
نظم 

المعلومات 
والحاسو

ب أجھزة 
وبرمجیات 

 حدیثة

 1 2 3 6 10 5 3 العدد 

 أعترض 1.49 3.36
 3.3 6.7 10 20 33.3 16.7 10 النسبة %

2 

تجد ان 
معدات 
وأثاث 

قسم نظم 
المعلومات 
والحاسو

ب مرتبة 
 و مریحة

 2 2 1 6 9 7 3 العدد

 أعترض 1.62 3.3
 6.7 6.7 3.3 20 30 23.3 10 النسبة %

3 

یبدو 
مظھر 

العاملین 
في القسم 
مظھر 
مرتب 
 ونظیف

 2 7 15 3 1 1 1 العدد

 موافق 1.27 4.9
 6.7 23.3 50 10 3.3 3.3 3.3 النسبة %

4 

تتالئم  
األدوات 
والمعدات 
 واألجھزة

في القسم 
مع جودة 
الخدمة 
التي 
 تقدمھا

 1 2 1 8 5 10 3 العدد

اعترض  1.52 3.13
 3.3 6.7 3.3 26.7 16.7 33.3 10 النسبة % جدا

األولنتائج البعد   اعترض 1.47 3.67 

اغلب ن حیث إ) والذي یبین آراء موظفي قسم نظم المعلومات والحاسوب 3یالحظ من الجدول (
) موظفین �اختیار 10 ) و�عدد (%33.3 الموظفین حول الفقرة األولى �انت بنسبة ( إجا�ات

) و�ذلك �كون االتجاه العام للسؤال 1.49) وانحراف معیاري (3.36و�وسط حسابي ( )أعترض(
�ان االختیار األعلى نسبة هو االختیار (أعترض) أ�ضًا الفقرة الثانیة من البعد  أما(أعترض) ، 

) وانحراف 3.3) موظفین و�وسط حسابي مقداره (9) حیث �ان عدد الموظفین (%30 و�نسبة (
�انت  اإلجا�اتو�اتجاه عام للفقرة (أعترض) وفیما �خص الفقرة الثالثة فأن اغلب  )1.62 معیاري (
معیاري  وانحراف) 4.9) و�وسط حسابي (15( اإلجا�اتحیث �ان عدد  )%50(و�نسبة (أوافق) 

لالختیار  )%33.3() بنسبة 10للفقرة الرا�عة هو( إجا�اتفي حین �ان أعلى عدد  )1.27(
العام للفقرة و�كون االتجاه  )1.52() وانحراف معیاري 3.13(اعترض جدا ) و�وسط حسابي (

واالنحراف المعیاري  )3.67الملموسیة ( األولالوسط الحسابي للبعد ن (أعترض) و�ذلك نجد أ
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من  األولن مستوى الجودة للبعد ) وهذا یدل على أ اعترض�كون االتجاه العام للبعد (  و )1.47(
ن الوسط الحسابي الخاص �البعد أصغر ظفین لیست �المستوى المطلوب �ون أوجهة نظر المو 

لك لكون االنحراف المعیاري ان آراء اغلب الموظفین �ان غیر متقارب أو تشتت �اآلراء وذ) و 4من (
  كبیر 

  یبین االتجاه العام لفقرات البعد األول الملموسیة .) 4والشكل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
و�ما یوضحه الملموسیة  األولالخاصة �البعد  للفقراتالمراجعین (الز�ائن)  إجا�اتنتائج  •

 األولالمراجعین (الز�ائن) للبعد  إجا�اتنتائج  )4جدول ( )4الجدول (
 : الملموسیة  األولالبعد   

 ت

ات
قر

ف
 

عد 
الب

ول
األ

 

دد 
الع

ل
ات

جاب
إل

 
تھا

سب
ون

شدة 
ض ب

عتر
أ

جدا 
ض 

عتر
ا

 

ض
عتر

ا
اید 

مح
فق 

اوا
جدا 

ق 
واف

ا
شدة 

ق ب
واف

ا
 

ال
بي

سا
لح

ط ا
وس

 

ف 
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم
 

بعد
 لل

عام
 ال

جاه
الت

ا
 

1  

یمتلك قسم نظم 
المعلومات 
والحاسوب 

أجھزة 
 وبرمجیات حدیثة

 6 9 7 3 2 2 1 العدد 
اوافق  1.63 5.13

النسبة  جدا
% 3.3 6.7 6.7 10 23.3 30 20 

 2 

تجد ان معدات 
وأثاث قسم نظم 

المعلومات 
والحاسوب 

 مرتبة و مریحة

 1 2 1 1 4 12 9 العدد

اعترض  1.63 2.43
النسبة  جدا

% 30 40 13.3 3.3 3.3 6.7 3.3 

 3 
یبدو مظھر 
العاملین في 
القسم مظھر 
 مرتب ونظیف

 4 9 8 5 2 1 1 العدد
اوافق  1.47 5.03

النسبة  جدا
% 3.3 3.3 6.7 16.7 26.7 30 13.3 

4  

تتالئم  األدوات 
والمعدات 

واالجھزة في 
القسم مع جودة 
الخدمة التي 

 تقدمھا

 1 9 8 6 3 2 1 العدد

اوافق  1.44 4.63
النسبة  جدا

% 3.3 6.7 10 20 26.7 30 3.3 

البعد االولنتائج  اوافق  1.54 4.30 
 جدا

�ان االختیار المراجعین (الز�ائن) حول الفقرة االولى  إجا�اتن ) نالحظ إ4من خالل الجدول (

 األولى) و�ذلك �كون االتجاه العام للفقرة %30(أوافق جدًا) و�نسبة ( إجا�ات) 9عدد بواقع ( األعلى
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0

1

2

3

4

5

6

اوافق جدااوافق جدااعترض جدااوافق جدا

یمتلك قسم نظم المعلومات 
ةوالحاسوب أجھزة وبرمجیات حدیث

تجد ان معدات وأثاث قسم نظم 
المعلومات والحاسوب مرتبة و 

مریحة

ظھر یبدو مظھر العاملین في القسم م
مرتب ونظیف

 )5شكل (
 االتجاه العام لفقرات البعد األول من وجھة نظر المراجعین (الزبائن )

المراجعین  إجا�ات، أما ) 1.63) واالنحراف المعیاري ( 5.13والوسط الحسابي للفقرة ((اوافق جدا) 
لالختیار (أعترض جدا) ویكون   إجابة) 12) وبعدد (%40كانت اعلى نسبة (حول الفقرة الثانیة ف

) واالتجاه العام للفقرة (اعترض جدا) 1.63) واالنحراف المعیاري (2.43الوسط الحسابي للفقرة (
جدا)  أوافق) لالختیار ( %30) وبنسبة (9( إجاباتاتفاقاً للفقرة الثالثة بعدد  األكثر اإلجابة، وكانت 

اتفاقا للفقرة  األكثر) ، في حین كان الخیار 1.47) وانحراف معیاري (5.03وبوسط حسابي ( 
 أوافق) ویكون االتجاه العام للفقرة (%30) وبنسبة (9كان ( اإلجاباتوعدد جدا)  أوافقالرابعة ھو (

عد ) ، بذلك یكون الوسط الحسابي للب1.44) وانحراف معیاري (4.63جدا) وبوسط حسابي (
وبذلك یكون  جدا) أوافق) واالتجاه العام للبعد ھو (1.54(واالنحراف المعیاري للبعد ) 4.30(

من وجھة نظر المراجعین ( الزبائن ) وذلك لكون الوسط الحسابي  األولمستوى الجودة مقبول للبعد 
والشكل  المراجعین غیر متقاربة لكون االنحراف المعیاري كبیر . آراء) وان 4للبعد اكبر من (

 .لفقرات البعد األول من وجھة نظر المراجعین (الزبائن)  ) یوضح االتجاه العام5(
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 إجا�اتالموظفین مع  إجا�اتالملموسیة یتم مقارنة نتائج  األولولغرض تطبیق نموذج الفجوة للبعد 

 ) .5و�ما في الجدول (لكل فقرة من حیث الوسط الحسابي الز�ائن 

 الفرق بین الخدمة المدر�ة للموظفین والخدمة المتوقعة للز�ائن )5جدول (        

الوسط الحسابي  بعد األولفقرات ال ت
 للموظفین

الوسط الحسابي 
 الفجوة للمراجعین (الزبائن)

والحاسوب أجھزة یمتلك قسم نظم المعلومات  1
 -1.77 5.13 3.36 وبرمجیات حدیثة

ن معدات وأثاث قسم نظم المعلومات والحاسوب تجد إ 2
 0.87 2.43 3.30 مرتبة و مریحة

 -0.13 5.03 4.90 یبدو مظھر العاملین في القسم مظھر مرتب ونظیف 3

في القسم مع  واألجھزةتتالئم  األدوات والمعدات  4
 -1.47 4.63 3.13 جودة الخدمة التي تقدمھا

 -0.63 4.30 3.67 األولالبعد  
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     بمقدار األولمن البعد  األولىللفقرة ن ھنالك فجوة للمتوسط الحسابي ) نجد أ5من الجدول (
) مع 3.36) للفرق بین الوسط الحسابي للموظفین والذي یمثل الخدمة المدركة بمقدار (-1.77(

ن ) ، وبالتالي نجد أ5.13المتوقعة (للمراجعین ( الزبائن ) الذي یمثل الخدمة الوسط الحسابي 
تكون  األولللزبائن اكبر من الخدمة المدركة في حین نجد ان الفقرة الثانیة للبعد الخدمة المتوقعة 

) 3.30الخدمة المدركة (حیث كانت  )0.87الخدمة المتوقعة اكبر من الخدمة المدركة بمقدار (
حیث نجد  )-0.13) . وتكون الفجوة في الفقرة الثالثة بمقدار (2.43ما الخدمة المتوقعة (للموظفین أ

ل الموظفین والزبائن من قب أجماعن فرق صغیر بین الخدمة المدركة والخدمة المتوقعة وبذلك نجد أ
) والوسط 4.90للموظفین (ن مظھر العاملین مرتب ونظیف حیث كان الوسط الحسابي على أ
) حیث كان -0.63كانت ((الملموسیة)  األولن الفجوة للبعد ). وبذلك نجد إ5.03ابي للزبائن (الحس

ن ھناك اختالف إ بذلك نجد) ، 4.30والوسط الحسابي للزبائن ( )3.67الوسط الحسابي للموظفین (
بذلك تكون الخدمة الملموسیة  األولبین آراء الموظفین وآراء المراجعین الزبائن حول البعد 

  .المتوقعة اكبر من الخدمة المدركة 
 . أدناهفي الفقرات وضحھا كما توالمتبقیة  لألبعادتم احتساب الفروق بنفس الطریقة یو

 للبعد الثاني ( المعولیة ) :  اإلجاباتب. نتائج 
 )6وكما یوضحھا الجدول (الخاصة بالبعد الثاني المعولیة  للفقراتالموظفین  إجاباتنتائج  •

 المعولیة الموظفین للبعد الثاني إجا�اتنتائج  )6الجدول (
 البعد الثاني : المعولیة

فقرات ت 
 

البعد
 

الثاني
 

العدد 
ل

إلجابات
 

ونسبتھا
ض بشدة 

أعتر
 

ض 
اعتر

جدا
 

ض
اعتر

محاید 
اوافق 
اوافق جدا 

اوافق بشدة 
 

المتوسط
ف  

االنحرا
ي

المعیار
االتجاه العام  

للبعد
 

1  

یكون القسم 
قادر على ان 
یقدم الخدمات 

 كما یعد بھا

 2 10 7 5 2 2 2 العدد 

اوافق  1.64 4.7
النسبة  جدا

% 6.7 6.7 6.7 16.7 23.3 33.3 6.7 

 2 

یظھر القسم 
اھتماما جدیا 
عند مواجھة 

الزبائن 
 مشكلة ما

 2 5 14 5 2 1 1 العدد

النسبة  اوافق 1.3 4.76
% 3.3 3.3 6.7 16.7 46.7 16.7 6.7 

 3 

قسم نظم  
المعلومات 
والحاسوب 

جدیرة بالثقة 
 ویعتمد علیھ

 5 7 13 4 1 0 0 العدد

النسبة  اوافق 1.03 5.36
% 0 0 3.3 13.3 43.3 23.3 16.7 

 4 

القسم یقدم 
خدماتھا في 

الوقت المحدد 
 الذي تعد بھ

 3 7 14 3 1 1 1 العدد

النسبة  اوافق 1.32 5.03
% 3.3 3.3 3.3 10 46.7 23.3 10 

 5 

یتجنب قسم 
نظم 

المعلومات 
والحاسوب 

الوقوع 
 باألخطاء

 12 4 8 4 1 1 0 العدد

اوافق  1.4 5.63
النسبة  بشدة

% 0 3.3 3.3 13.3 26.7 13.3 40 

 اوافق   1.32  5.09 نتائج البعد الثاني  

 .)7الجدول ( هایوضح�ما الخاصة �البعد الثاني  للفقرات المراجعین ( الز�ائن) إجا�اتنتائج  •
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 .المعولیة المراجعین ( الز�ائن ) للبعد الثاني إجا�اتنتائج  )7جدول (
  

 البعد الثاني : المعولیة

 ت 
فقرات 
البعد 
 الثاني

العدد 
الجابات ل

 ونسبتھا
أعترض 

 بشدة
اعترض 

اوافق  اوافق محاید اعترض جدا
 جدا

اوافق 
االنحراف  المتوسط بشدة

 المعیاري
االتجاه 
العام 
 للبعد

1  

یكون 
القسم قادر 
على ان 
یقدم 

الخدمات 
كما یعد 

 بھا

 1 1 2 6 5 9 6 العدد 

أعترض  1.56 2.86
 3.3 3.3 6.7 20 16.7 30 20 النسبة % جدا

 2 

یظھر 
القسم 
اھتماما 
جدیا عند 
مواجھة 
الزبائن 
 مشكلة ما

 1 2 2 5 10 5 5 العدد

 اعترض 1.56 3.13
 3.3 6.7 6.7 16.7 33.3 16.7 16.7 النسبة %

 3 

قسم نظم  
المعلومات 
والحاسوب 

جدیرة 
بالثقة 
ویعتمد 

 علیھ

 1 0 0 15 7 4 3 العدد

 محاید 1.23 3.3
 3.3 0 0 50 23.3 13.3 10 النسبة %

 4 

یقدم القسم 
خدماتھا 

في الوقت 
المحدد 

الذي یعد 
 بھ

 1 0 3 13 3 5 5 العدد

 محاید 1.48 3.26
 3.3 0 10 43.3 10 16.7 16.7 النسبة %

 5 

یتجنب 
قسم نظم 
المعلومات 
والحاسوب 

الوقوع 
 باألخطاء

 0 0 2 9 11 4 4 العدد

 اعترض 1.12 3.03
 0 0 6.7 30 36.7 13.3 13.3 النسبة %

 محاید   1.39 3.11  نتائج البعد الثاني   

 .)8تطبیق نموذج الفجوة للبعد الثاني المعولیة و�ما یوضحها الجدول ( •
 .الفرق بین الخدمة المدر�ة للموظفین والخدمة المتوقعة للز�ائن )8جدول (

الوسط الحسابي  لبعد الثانيفقرات ا ت
 للموظفین

 الحسابي للمراجعینالوسط 
 الفجوة (الز�ائن)

 1.84 2.86 4.7 بها �عد �ما الخدمات �قدم نإ على قادر القسم �كون  1

2 
 مشكلة الز�ائن مواجهة عند جد�ا اهتماما القسم �ظهر

 ما
4.76 3.13 1.63 

3 
 و�عتمد �الثقة جدیرة والحاسوب المعلومات نظم قسم
 علیه

5.36 3.3 2.06 

 1.77 3.26 5.03 �ه تعد الذي المحدد الوقت في خدماتها القسم �قدم 4

 2.6 3.03 5.63 �األخطاء الوقوع والحاسوب المعلومات نظم قسم یتجنب 5

 1.98 3.11 5.09 البعد الثاني 
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مراجعین ) نالحظ الوسط الحسابي آلراء الموظفین اكبر من الوسط الحسابي آلراء ال8من الجدول (
ن الخدمة المدر�ة اكبر من الخدمة المتوقعة للز�ائن و�ذلك �كون مقدار على أ(الز�ائن) وهذا یدل 

 . ) 1.98للبعد الثاني المعولیة (الفجوة 
 للبعد الثالث ( االستجا�ة ) : اإلجا�اتت. نتائج 

                   .)9یوضح الجدول (�ما الخاصة �البعد الثالث االستجا�ة  الموظفین للفقرات إجا�اتنتائج  •
 نتائج إجا�ات الموظفین للبعد الثالث االستجا�ة )9(جدول 

  
 البعد الثالث : االستجابة

 فقرات  ت
 الثالث البعد

العدد 
الجابات ل

 ونسبتھا
أعترض 

 بشدة
اعترض 

اوافق  اوافق محاید اعترض جدا
 جدا

اوافق 
االنحراف  المتوسط بشدة

 المعیاري
االتجاه 
العام 
 للبعد

 1 

یحدد ویعلن 
عن القسم 

وقت تقدیم 
خدمتھا 
 بالضبط

 3 5 10 6 3 2 1 العدد 

النسبة  أوافق 1.49 4.63
% 3.3 6.7 10 20 33.3 16.7 10 

 2 

یقدم 
العاملون 
في القسم 
خدماتھم 

بسرعة الى 
 الزبائن

 6 11 5 2 2 3 1 العدد

 أوافق 1.73 5.13
النسبة  جدا

% 3.3 10 6.7 6.7 16.7 36.7 20 

 3 

یتھیأ 
العاملون 
في قسم 

نظم 
المعلومات 

دائما 
لخدمة 
 الزبائن

 5 8 12 3 1 1 0 العدد

النسبة  أوافق 1.18 5.33
% 0 3.3 3.3 10 40 26.7 16.7 

 4 

یتفاعل 
العاملون 
في قسم 

نظم 
المعلومات 
مع طلبات 
الزبائن 
 بإیجابیة

 4 13 7 2 1 2 1 العدد

 أوافق 1.52 5.23
النسبة  جدا

% 3.3 6.7 3.3 6.7 23.3 43.3 13.3 

 أوافق  1.48   5.08 نتائج البعد الثالث
 جدا

 هیوضح�ما  الخاصة �البعد الثالث االستجا�ة �ات المراجعین ( الز�ائن) للفقراتإجانتائج  •
 .)10الجدول (
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 .نتائج إجا�ات المراجعین (الز�ائن) للبعد الثالث االستجا�ة )10جدول (
 االستجابةالبعد الثالث :   

  ت
 فقرات
البعد 
 الثالث

العدد 
 إلجاباتل

 ونسبتھا
أعترض 

 بشدة
اعترض 

 أوافق أوافق محاید اعترض جدا
 جدا

 أوافق
االنحراف  المتوسط بشدة

 المعیاري

االتجاه 
العام 
 للبعد

1  

یحدد 
ویعلن 

القسم عن 
وقت 
تقدیم 

خدمتھا 
 بالضبط

 0 0 4 8 10 6 2 العدد 

 اعترض 1.12 3.2
 0 0 13.3 26.7 33.3 20 6.7 % النسبة

 2 

یقدم 
العاملون 
في القسم 
خدماتھم 
بسرعة 

الى 
 الزبائن

 1 1 1 7 14 4 2 العدد

 اعترض 1.25 3.26
 3.3 3.3 3.3 23.3 46.7 13.3 6.7 النسبة %

 3 

یتھیأ 
العاملون 
في قسم 

نظم 
المعلوما
ت دائما 
لخدمة 
 الزبائن

 1 1 6 3 5 8 6 العدد

اعترض  1.7 3.06
 3.3 3.3 20 10 16.7 26.7 20 النسبة % جدا

 4 

یتفاعل 
العاملون 
في قسم 

نظم 
المعلوما
ت مع 
طلبات 
الزبائن 
 بإیجابیة

 2 1 5 7 4 6 5 العدد

 محاید 1.75 3.4
 6.7 3.3 16.7 23.3 13.3 20 16.7 النسبة %

 اعترض  1.455  3.23 نتائج البعد الثالث  

 )11الفجوة للبعد الثالث االستجا�ة و�ما یوضحها الجدول (تطبیق نموذج  •
 الفرق بین الخدمة المدر�ة للموظفین والخدمة المتوقعة للز�ائن )11جدول (

 الثالثبعد ال فقرات ت
الوسط الحسابي 

 للموظفین
الوسط الحسابي 
 للمراجعین (الز�ائن)

 الفجوة

 1.43 3.2 4.63 �الضبط خدمتها تقد�م وقت عن القسم و�علن �حدد 1

 1.87 3.26 5.13 الز�ائن إلى �سرعة خدماتهم القسم في العاملون  �قدم 2

3 
 لخدمة دائما المعلومات نظم قسم في العاملون  یتهیأ

 الز�ائن
5.33 3.06 2.27 

4 
 طلبات مع المعلومات نظم قسم في العاملون  یتفاعل
 �إ�جابیة الز�ائن

5.23 3.4 1.83 

 1.85 3.23 5.08 البعد الثالث 

) نالحظ الوسط الحسابي آلراء الموظفین اكبر من الوسط الحسابي آلراء المراجعین 11من الجدول (
(الز�ائن) وهذا یدل على ان الخدمة المدر�ة اكبر من الخدمة المتوقعة للز�ائن و�ذلك �كون مقدار 

 ) .1.85الفجوة للبعد الثالث االستجا�ة (
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 : األمانللبعد الرا�ع  اإلجا�اتث. نتائج 
 .)12الجدول ( �ما یوضحه األمانالخاصة �البعد الرا�ع  للفقراتالموظفین  إجا�اتنتائج  •

 .األماننتائج إجا�ات الموظفین للبعد الرا�ع  )12جدول (
  

 البعد الرابع : التأكید

فقرات ت 
 

البعد
 

الرابع
 

العدد ل
الجابات 

ونسبتھا
ض بشدة 

أعتر
ض جدا 

اعتر
 

ض
اعتر

محاید 
اوافق 
اوافق جدا 

اوافق بشدة 
 

المتوسط
ف  

االنحرا
ي

المعیار
االتجاه العام  

للبعد
 

 1 

یولد 
العاملون 
في قسم 

نظم 
المعلومات 
الثقة في 
نفوس 
 الزبائن 

 3 9 6 6 3 2 1 العدد 

 أوافق 1.56 4.76
النسبة  جدا

% 3.3 6.7 10 20 20 30 10 

 2 

یشعر 
الزبائن 

بالطمأنینة 
واألمان 

عند 
تعاملھم 
مع كادر 
قسم نظم 
 المعلومات

 3 4 13 6 2 1 1 العدد

 أوافق 1.35 4.76
النسبة 

% 3.3 3.3 6.7 20 43.3 13.3 10 

 3 

یعرض 
العاملون 
في قسم 

نظم 
المعلومات 
الخدمات 
بأحترام 
 وتھذیب

 6 6 11 4 1 1 1 العدد

 أوافق 1.46 5.16
النسبة 

% 3.3 3.3 3.3 13.3 36.7 20 20 

 4 

یتمیز 
العاملون 
في نظم 

المعلومات 
بقدرات 

ومھارات 
ومعرفة 
طیبة 
 بعملھم

 5 6 10 5 2 1 1 العدد

 أوافق 1.48 5.00
النسبة 

% 3.3 3.3 6.7 16.7 33.3 20 16.7 

 أوافق   1.46  4.92  نتائج البعد الرابع  

 .)13الجدول ( هیوضح�ما  األمانالخاصة �البعد الرا�ع  الز�ائن للفقرات إجا�اتنتائج  •
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 .الرا�ع االماننتائج إجا�ات المراجعین (الز�ائن) للبعد  )13جدول (
 البعد الرابع : التأكد  

فقرات ت 
 

الرابعالبعد 
 

العدد 
ل

الجابات 
ونسبتھا

ض بشدة 
أعتر

ض جدا 
اعتر

 

ض
اعتر

محاید 
اوافق 
اوافق جدا 

اوافق بشدة 
 

المتوسط
ف  

االنحرا
المعیاري

 

االتجاه العام 
للبعد

 

  
 1 

یولد 
العاملون 
في قسم 

نظم 
المعلومات 
الثقة في 
نفوس 
 الزبائن 

 0 0 4 10 4 5 7 العدد 

النسبة  محاید 1.42 2.96
% 23.3 16.7 13.3 33.3 13.3 0 0 

 2 
  

یشعر 
الزبائن 

بالطمأنینة 
واألمان عند 
تعاملھم مع 
كادر قسم 

نظم 
 المعلومات

 1 1 2 15 5 3 3 العدد

النسبة  محاید 1.35 3.56
% 10 10 16.7 50 6.7 3.3 3.3 

 3 
  

یعرض 
العاملون 
في قسم 

نظم 
المعلومات 
الخدمات 
بأحترام 
 وتھذیب

 5 8 10 2 1 2 2 العدد

النسبة  أوافق 1.7 5
% 6.7 6.7 3.3 6.7 33.3 26.7 16.7 

 4 
  

یتمیز 
العاملون 
في نظم 

المعلومات 
بقدرات 

ومھارات 
ومعرفة 
طیبة 
 بعملھم

 1 1 1 8 6 7 6 العدد

النسبة  محاید 1.52 2.93
% 20 23.3 20 26.7 3.3 3.3 3.3 

 محاید   1.49 3.61   نتائج البعد الرابع   

 )14االستجا�ة و�ما یوضحها الجدول ( الرا�عتطبیق نموذج الفجوة للبعد  •
 للموظفین والخدمة المتوقعة للز�ائنالفرق بین الخدمة المدر�ة  )14جدول (

فقرات  ت
 

ا
لبعد

 
 

الرا�ع
الوسط  

الحسابي 
للموظفین

الوسط  
الحسابي 

للمراجعین 
(الزبائن)

 

الفجوة
 

یولد العاملون في قسم نظم المعلومات الثقة في نفوس  1
 1.8 2.96 4.76 الزبائن

یشعر الزبائن بالطمأنینة واألمان عند تعاملھم مع كادر  2
 1.2 3.56 4.76 نظم المعلوماتقسم 

یعرض العاملون في قسم نظم المعلومات الخدمات  3
 0.16 5 5.16 بأحترام وتھذیب

یتمیز العاملون في نظم المعلومات بقدرات ومھارات  4
 2.07 2.93 5.00 ومعرفة طیبة بعملھم

 1.31 3.61 4.92 البعد الرا�ع 
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الموظفین اكبر من الوسط الحسابي آلراء المراجعین  ) نالحظ الوسط الحسابي آلراء14من الجدول (
(الز�ائن) وهذا یدل على ان الخدمة المدر�ة اكبر من الخدمة المتوقعة للز�ائن و�ذلك �كون مقدار 

 ) .1.31الفجوة للبعد الثالث التأكد (االمان) (
 للبعد الخامس ( التعاطف ) : اإلجا�اتج. نتائج 

 . )15�ما یوضحه الجدول (الموظفین للبعد الخامس ( التعاطف )  إجا�اتنتائج  •
 الخامس التعاطفنتائج إجا�ات الموظفین للبعد  )15جدول (

 البعد الخامس : التعاطف  

ت
  

 البعد فقرات
 الخامس

العدد 
الجابات ل

 ونسبتھا
أعترض 

 بشدة
اعترض 

اوافق  اوافق محاید اعترض جدا
 جدا

اوافق 
االنحراف  المتوسط بشدة

 المعیاري
االتجاه 
العام 
 للبعد

1 

یولي قسم نظم 
المعلومات 
والحاسوب 

عنایة خاصة 
 بالزبائن

 4 4 16 3 1 1 1 العدد 

النسبة  أوافق 1.33 5
% 3.3 3.3 3.3 10 53.3 13.3 13.3 

2 
ساعات العمل 
في قسم نظم 
المعلومات 

 مریحة للعاملین

 1 3 10 11 2 1 2 العدد
النسبة  محاید 1.34 4.3

% 6.7 3.3 6.7 36.7 33.3 10 3.3 

3 

یخصص قسم 
نظم المعلومات 

والحاسوب 
عاملین 
مھمتھم 
االھتمام 
 بالزبائن

 1 2 16 6 1 1 3 العدد

النسبة  أوافق 1.44 4.36
% 10 3.3 3.3 20 53.3 6.7 3.3 

4 

یبدي العاملون 
في قسم نظم 
المعلومات 
والحاسوب 

اھتماما خاصا 
 بالزبائن

 3 2 19 4 1 1 0 العدد

النسبة  أوافق 1.03 4.96
% 0 3.3 3.3 13.3 63.3 6.7 10 

5 

یفھم العاملون 
في قسم نظم 
المعلومات 
والحاسوب 
احتیاجات 
 الزبائن بدقة

 3 4 16 3 1 2 1 العدد

النسبة  أوافق 1.39 4.83
% 3.3 6.7 3.3 10 53.3 13.3 10 

الخامسنتائج البعد      أوافق  1.30  4.96  

 . )16الجدول ( هیوضح�ما  التعاطف نتائج أجا�ات الز�ائن للبعد الخامس •
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 الخامس التعاطفنتائج إجا�ات المراجعین (الز�ائن) للبعد  )16جدول (
 البعد الخامس : التعاطف  

ت
  

البعد  فقرات
 الخامس

العدد 
الجابات ل

 ونسبتھا
أعترض 

 بشدة
اعترض 

اوافق  اوافق محاید اعترض جدا
 جدا

اوافق 
االنحراف  المتوسط بشدة

 المعیاري
االتجاه 
العام 
 للبعد

 
1 

یولي قسم 
نظم 

المعلومات 
والحاسوب 

عنایة خاصة 
 بالزبائن

 2 8 8 7 1 1 3 العدد 

 أوافق 1.65 4.6
النسبة  جدا

% 10 3.3 3.3 23.3 26.7 26.7 6.7 

 
2 

ساعات 
العمل في 
قسم نظم 
المعلومات 

مریحة 
 للعاملین

 2 3 11 1 1 5 7 العدد

النسبة  أوافق 2.05 3.7
% 23.3 16.7 3.3 3.3 36.7 10 6.7 

 
3 

یخصص 
قسم نظم 
المعلومات 
والحاسوب 

عاملین 
مھمتھم 
االھتمام 
 بالزبائن

 5 6 14 0 2 2 1 العدد

النسبة  أوافق 1.52 5.06
% 3.3 6.7 6.7 0 46.7 20 16.7 

 
4 

یبدي 
العاملون في 

قسم نظم 
المعلومات 
والحاسوب 
اھتماما 
خاصا 
 بالزبائن

 6 7 9 5 1 1 1 العدد

النسبة  أوافق 1.48 5.16
% 3.3 3.3 3.3 16.7 30 23.3 20 

 
5 

یفھم 
العاملون في 

قسم نظم 
المعلومات 
والحاسوب 
احتیاجات 
 الزبائن بدقة

 3 1 17 3 1 2 3 العدد

النسبة  أوافق 1.63 4.46
% 10 6.7 3.3 10 56.7 3.3 10 

 أوافق   1.66  4.59 نتائج البعد الخامس  

 )17تطبیق نموذج الفجوة للبعد الخامس التعاطف وكما یوضحھا الجدول ( •
 الفرق بین الخدمة المدر�ة للموظفین والخدمة المتوقعة للز�ائن )17( جدول

 ت

السؤال
  

(الفقرة )   
للبعد 
الثاني

الوسط  
الحسابي 
للموظفي

الوسط  
الحسابي 
للمراجع

ین 
الزبائن

الفجوة 
 

 0.4 4.6 5 یولي قسم نظم المعلومات والحاسوب عنایة خاصة بالزبائن 1
 0.6 3.7 4.3 ساعات العمل في قسم نظم المعلومات مریحة للعاملین 2

یخصص قسم نظم المعلومات والحاسوب عاملین مھمتھم  3
 -0.7 5.06 4.36 االھتمام بالزبائن

یبدي العاملون في قسم نظم المعلومات والحاسوب اھتماما  4
 -0.2 5.16 4.96 خاصا بالزبائن

یفھم العاملون في قسم نظم المعلومات والحاسوب احتیاجات  5
 0.37 4.46 4.83 الزبائن بدقة

 0.37 4.59 4.96 نتائج البعد الخامس 
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) نالحظ الوسط الحسابي آلراء الموظفین اكبر من الوسط الحسابي آلراء المراجعین 17من الجدول (
وهذا یدل على اتفاق �ل من الموظفین ) 0.37(مقدار �مع تقارب النتائج حیث �ان (الز�ائن) 

الخدمة مع المراجعین (الز�ائن) على أن البعد الخامس التعاطف هو البعد االقل فجوة لذا مقدمي 
 .نجد ان هناك اتفاق على وجود تعاطف من قبل مقدمي الخدمة للز�ائن 

 لمبحث الرا�ع ا
 االستنتاجات والتوصیات 

 . االستنتاجات 1
للبعد األول الملموسیة من ن هناك اختالف في اآلراء �النسبة من خالل النتائج إنالحظ  .أ

هناك اعتراض ن ظر المراجعین (الز�ائن) حیث نجد إحیث وجهة نظر الموظفین ووجهة ن
امتالك قسم نظم المعلومات والحاسوب  إلى�النسبة  األولىمن قبل الموظفین على الفقرة 

القسم  وأثاثن معدات الفقرة الثانیة إ إلىو�رمجیات حدیثة و�ذلك اعتراض �النسبة  أجهزة
ن هناك عدم ادراك من قبل المراجعین (الز�ائن) �خصوص إ و�ذلك نجدومر�حة مرتبة 
المطلوب المستوى �ت ونجد إن معدات واألثاث الخاص �القسم لیست والبرمجیا األجهزة

 .مما ینعكس سلبًا على جودة الخدمة المقدمة 
راء الموظفین والمراجعین بین آ ن هناك اختالف أ�ضاً للبعد الثاني المعولیة نجد أ أما �النسبة .ب

هناك اتفاق بین الموظفین على الموافقة على البعد الثاني في حین حیث �كون الز�ائن 
المراجعین  وآراءالموظفین  آراءبین  و�ان الفرق �بیرمن قبل الز�ائن  �كون هناك اعتراض

 . )1.98للبعد الثاني المعولیة والذي بلغ ( (الز�ائن)
حالة من القلق لدى المراجعین (الز�ائن) لعدم تقد�م الخدمة �الشكل كما وتكون هناك  .ت

المطلوب و�التالي تتولد لدى المراجعین حالة من عدم التأكد وهذا ماینعكس على البعد 
 الثالث لمستوى جودة الخدمة المقدمة.

ین والذي �مثل االستجا�ة نتیجة الفرق بین آراء الموظف الرا�عالبعد  ضعف فيفي حین نجد  .ث
موظفین لتقد�م ) و�ذلك نجد ان استجا�ة ال1.85�مقدار ( فقد �ان الفارق وآراء الز�ائن 

 ینعكس ذلك على جودة الخدمة المقدمة . الخدمة فیها تلكؤ ما

هناك اتفاق �اآلراء من قبل الموظفین والمراجعین (الز�ائن) �النسبة للبعد الخامس التعاطف  .ج
الز�ائن والعنا�ة واالهتمام التي یولیها  إلىلتقد�م الخدمة  والذي یبین مدى جاهز�ة الموظفین

 على مستوى الخدمة المقدمة . إ�جا�اوالذي ینعكس  لهممقدم الخدمة 
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 . التوصیات2
والمكان  األثاثوالبرمجیات الالزمة وتوفیر  �األجهزةتجهیز قسم نظم المعلومات والحاسوب  .أ

على مستوى الخدمة المقدمة للمراجعین (الز�ائن) وتقلیل  �اإل�جابالمناسب والذي �عود 
 الفجوة بین الخدمة المدر�ة والخدمة الفعلیة .

ئن وتحدید نموذج الفجوة لقیاس مستوى الخدمة المقدمة للز�ا أهمیةالدراسة مدى  أوضحت .ب
الجة حاالت الضعف على مع اإلدارةمراجع (الز�ون) وقدرة ــالنقاط الضعف التـــــــــي یراهــــــــــا 

 التي تعاني منها المؤسسة الخدمیة .
�عدي  ما یوضحهفي مستوى جودة الخدمة المقدمة وهذا  إخفاقعلى الرغم من وجود  .ت

 آراءعبر دراسة هذه  اإلخفاقأال انه من الممكن معالجة حاالت  األمانو االستجا�ة 
والسبل المناسبة وضع االلیات الز�ائن وطرحها على المسؤولین المختصین لغرض 

 منع تراكم تبعاتها السلبیة .على معالجتها و�التالي تقلیل الفجوة والعمل ل

تحقیق جودة االتصال بین المؤسسة  ما �ساعد علىنقل صورة صادقة للز�ائن  ضرورة .ث
وهذا على استعداد الز�ون لتلقي الخدمة ،  �اإل�جابمقدمة الخدمة والز�ون و�التالي �عود 

 ینعكساالهتمام �الز�ائن و�التالي  وأبداءبعد التعاطف ب البحث فیما یتعلقلیه إ ما توصل
 المقدمة . على توقع الخدمة �اإل�جاب
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