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تحليل الوساطة في أبحاث التسويق:
تأثيـرالجودة املدركة على والء زبائن شركة موبيليس
التصاالت الهاتف النقال "فرع األغواط بالجزائر"
د .محمد بداوي
أستاذ محاضر (أ)
كلية العلوم االجتماعية

امللخص

د .عبد الحميد نعيجات

د .أبوالقاسم حمدي

أستاذ محاضر(أ) كلية العلوم
أستاذ محاضر(أ) كلية العلوم
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جامعة عمارثليجي باألغواط
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ناقشــت هذه الدراســة طريقة جديدة لتحليل الوســاطة في ســياق املربعات الصغرى الجزئية ( ،)PLSحيث تم االعتماد
على اإلجراءات الحديثة في ( )PLSمن خالل تحدي املقاربة التقليدية لتحليل الوساطة وتوفيـربدائل أكثـردقة ،ولقد عالجت
هذه الورقة تأثيـرالجودة املدركة على والء زبائن شركة موبيليس التصاالت الهاتف النقال باألغواط ،وأبـرزت هذه الدراسة
أهمية التأثيـرغيـراملباشرفيما يتعلق بحجم الوساطة.
وقد أكد االســتطالع الذي قام به الباحثون على وجود تأثي ــرلر�ضى الزبائن كوســيط ،حيث وجدت وســاطة جزئية بي ــن
الجــودة الوظيفيــة ووالء الزبائــن ،وكذلــك بي ــن جــودة الصــورة ووالء الزبائــن ،لكــن لــم يظهــرتأثي ــرالر�ضــى كمتغي ــروســيط بي ــن
الجــودة الفنيــة ووالء الزبائــن.
الكلمات املفتاحية :الوساطة  ،جودة فنية  ،والء الزبائن  ،ر�ضى الزبائن ،جودة الصورة  ،جودة وظيفية .تصنيف .JEL : M31، C12

املقدمة
يعتبـرموضوع "النمذجة باملعادالت البنائية" أو ( )SEMمن املواضيع التـي القت ً
رواجا كبي ًـرا في اآلونة األخيـرة واهتماما
عميقــا بي ــن الباحثي ــن واألكاديميي ــن والطــاب ،وي ــرجع ذلــك إلــى مرونتهــا وقدرتهــا فــي املســاعدة علــى التحليــل وتفسي ــرالنمــاذج
املعقدة .ويمرالتحليل وفق  SEMعبـرعدة خطوات منها التحديد الجيد ملواصفات النموذج ثم جمع البيانات وتقديـرالنموذج
وبعدهــا تقييــم النمــوذج وأخي ـ ًـرا تعديــل النمــوذج .
وتعتبـر"النمذجة باملعادالت البنائية" ( )SEMمنهجية إحصائية تقدم مجموعة من االجراءات مثل باقي الطرق واألساليب
االحصائية مثل تقنية االنحداراملتعدد ،التحليل العاملي وتحليل التغايـروغيـرها؛ فهي تستخدم الختبارنموذج نظري بتطبيق
سلسلة من معادالت االنحدارواستخدامه يوفرإمكانية جيدة لتحليل النماذج التفسيـرية للظواهراالجتماعية واالقتصادية
وغيـرها من الظواهرالتـي تنطوي على متغيـرات متعددة ومعقدة.
تعتب ــر طريقــة املربعــات الصغــرى الجزئيــة  ،PLSالت ــي وضعهــا فــي األصــل ( )Woldفــي ســنوات 1982 ،1966 :و1985
و( )Lohmollerســنة  1989بــدال عــن طريقــة ( )LISRELاملعروفــة لصاحبهــا ( ،)Joreskogحيــث تقــوم الطريقــة األخي ــرة بتقدي ــر
معلمــات النمــوذج بالتقليــل إلــى حــد أدنــى بي ــن املصفوفــة املقــدرة ومصفوفــة تباي ــن  -تغاي ــرالعينــة  ،بينمــا فــي نمــوذج املســارPLS
يتم تعظيم التباي ــن املفسرللمتغي ـرات الكامنة الداخلية من خالل تقدي ــرالعالقات النموذجية الجزئية وفق تسلسل تكراري
لطريقــة املربعــات الصغــرى العاديــة (.)OLS
* تم استالم البحث في فبـرايـر  ،2019وقبل للنشرفي أبريل .2019
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اإلطارالنظري ملتغيـرات الدراسة
تقــوم هــذه الورقــة البحثيــة علــى دراســة وتحليــل العالقــات التأثي ــرية والتفاعليــة بي ــن متغي ــرتابــع يتمثــل فــي والء الزبائــن،
وثالثــة متغي ـرات مســتقلة هــي فــي األســاس مكونــة ملحــور جــودة الخدمــة املدركــة فــي قطــاع اتصــاالت الهاتــف النقــال ،واملتمثلــة
فــي :الجــودة الفنيــة (متغي ــرمســتقل أول) ،الجــودة الوظيفيــة (متغي ــرمســتقل ثانــي) وجــودة الصــورة (متغي ــرمســتقل ثالــث)،
ً
باإلضافــة إلــى ر�ضــى الزبائــن (باعتبــاره متغي ـ ًـرا وســيطا).

جودة الخدمة املدركة ()Perceived Quality of Service
تشي ــرجــودة الخدمــة بشــكل عــام إلــى قيــام املؤسســة الخدميــة بتصميــم وتقديــم خدماتهــا بشــكل صحيــح مــن أول وهلــة،
وإذا مــا حــدث خطــأ فــي أداء خدمــة مــا ،فكيــف يمكــن للمؤسســة مــن التغلــب علــى هــذا املوقــف ومواجهتــه .وعنــد تعريــف جــودة
الخدمــة؛ فــإن ( )Tompsonيعرفهــا علــى أنهــا« :التعــرف علــى احتياجــات العمــاء وتحقيــق رغباتهــم بشــكل فعــال يخلــو مــن أيــة
عيــوب ومــن أول مــرة حتــى ال يضطــرالعميــل إلــى الرجــوع إلــى املنظمــة مــرة أخــرى لتعديــل خطــأ أو قصــور» (االخضــر.)2010 ،
ويعرفهــا ( )Gronroosعلــى أنهــا« :عمليــة تقييــم نهائــي لــدى املســتهلك ،وذلــك بمقارنــة توقعاتــه مــع إدراكاتــه للخدمــة الفعليــة
املقدمــة لــه» (.)Ilias Santouridis, 2010
ً
أمــا ( )Parasuramanو( )Zeithamlو( )Berryفقــد قدمــوا تعريفــا يعتب ــر أكث ــر شــمولية عــن التعريفي ــن السابقي ــن

باعتبارهــا« :تقييــم عــام لخدمــة معينــة ينتــج مــن مقارنــة أداء املؤسســة مــع توقعــات الزبائــن ،بحيــث يجــب أن يكــون عليــه أداء
املؤسسات األخرى لنفس قطاع النشاط .أن تكون مؤسسة خدمية ذات جودة ،يعني قدرتها على ضمان إرضاء زبائنها بشكل
دائــم» (.)Mathe, Dubosson & Rosseau, 1997

ومــن التعريفي ــن األخيـري ــن ،نالحــظ أن مفهــوم جــودة الخدمــة ي ــركز علــى مــدى موافقــة توقعــات الزبائــن مــع إدراكاتهــم
للخدمــات املقدمــة لهــم ،ومــن هنــا فــإن مســتويات الجــودة فــي ذلــك تتأث ــربعــدة عناصــرتتعلــق بالكيفيــة الت ــي يــدرك بهــا الزبائــن
ذلــك ،نظـ ًـرا الختــاف الزبائــن واختــاف معايي ــرالتقييــم لديهــم فــي ذلــك ،أو الختــاف مســتويات التوقعــات بي ــن الزبائــن ،ومــدى
فهــم ودراســة اإلدارة العليــا للمؤسســة الخدميــة لحاجــات ورغبــات الزبائــن ،أو لكيفيــة أداء العمــال املباشري ــن للخدمــات
املقدمــة وغي ــر ذلــك.
وبالتالــي ،يمكــن أن تظهــرعــدة مســتويات لجــودة الخدمــة ،تختلــف باختــاف الزمــان واملــكان باعتبارهــا عمليــة ديناميكيــة
شاملة التقييم لدى الزبائن ،تتمثل في :جودة الخدمة املتوقعة (والتـي تتعلق بما يتوقعه الزبون عن مستويات جودة الخدمة
املقدمــة إليــه ،والت ــي تنبنــي علــى أســاس عمليــات تقديــم الخدمــات .وهــذا املســتوى يتأث ــرفــي العــادة بأربعــة عوامــل رئيســية ،هــي:
ً
التجــارب الســابقة للزبــون مــع املؤسســة الخدميــة ،وعمليــات االتصــال التســويقية خصوصــا االعالنــات ،واتصــاالت الكلمــة
ً
املنطوقة ،وأخيـرا جودة الخدمة املنجزة (والتـي تعبـرعن الناتج املحدد بالهدف املوضوع واإلنجازعلى أرض الواقع من طرف
املؤسسة الخدمية بالدرجة األولى سواء كان هذا اإلنجازبطريقة مباشرة مع العمال املباشريـن أو السند املادي ،أو كان وفق
تأثي ــرغي ــرمباشــرعب ــرنظــام التنظيــم الداخلــي باملؤسســة الخدميــة) ،ومســتوى جــودة الخدمــة املدركــة (ويعتب ــرهــذا املســتوى
مــن جــودة الخدمــة هــو األهــم بالنســبة للمؤسســة الخدمــة ،باعتبــارأن الزبائــن هــم الحكــم األول فــي تقييــم مســتويات الجــودة
بهــا ،ممــا يدفــع باملؤسســة الخدميــة إلــى الســعي نحــوقيــاس وتقييــم مســتوياتها مــن خــال مقارنــة الخدمــة املتوقعــة مــع مــا حصــل
عليه الزبون ً
فعليا .كما يعتبـرمستوى جودة الخدمة املدركة هي األرضية أو األساس في معرفة وفهم ر�ضى الزبائن ،باعتبارأن
إدراكاتهم تختلف باختالف الخصائص الشخصية واألنماط السلوكية ،فقد يحدث وأن تكون األحكام والتقييمات مستندة
علــى عنصــرالذاتيــة ،نظـ ًـرا لعــدم ملموســية الخدمــات بالدرجــة األولــى فــي الحكــم والتقييــم (.)Averous & Averous, 2004
أما من ناحية القياس ،في ــرى كل من ( )Parasuramanو( )Zeithamlو ( )Berryأن املعايي ــرالت ــي يعتمد عليها في تقييم
جــودة الخدمــة هــي تلــك الت ــي يحددهــا املســتفيد مــن الخدمــة ،وبالتالــي يمكــن تحديــد مجموعــة معايي ــرتكــون بمثابــة محــددات
لجودة الخدمة حسب الزبائن ،تنبني عليها توقعاتهم وإدراكاتهم ،وتكون بمثابة أرضية ألحكامهم عن مستويات الجودة فيها،
بغض النظرإن كانت تتعلق باملنافع النهائية التـي يجنيها الزبائن بعد حصولهم على الخدمة ،أو تتعلق بجودة عمليات تقديم
238
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الخدمات نفسها؛ وألجل ذلك يمكن االستعانة في قياس جودة الخدمة بخمسة أبعاد (أو ما يعرف بأبعاد النموذج األمريكي)
هي :األشــياء امللموســة ،واالعتمادية ،واالســتجابة ،والتعاطف واالطمئنان.
وفيمــا يخــص النمــوذج الــذي قدمــه (( )Gronroosأو مــا يطلــق عليــه البعــض النمــوذج األوربــي) ،في ــرى نفــس الكاتــب
أن األبعــاد الخمســة لجــودة الخدمــة مــا هــي إال تفريعــات لفكرتــه حــول األبعــاد املكونــة لجــودة الخدمــة ،حيــث تقــوم علــى وجــود
ُبعديـن أساسيـن هما :الجودة الفنية أوالتقنية والجودة الوظيفية ،حيث تشيـراألولى إلى جوانب الخدمة التـي يمكن التعبيـر
عنها بشــكل كم ــي والت ــي تتمثل في :التجهي ـزات املســتعملة ،وســرعة التفاعل اللحظي مع الزبون ،وســرعة ودقة العمل املنجز،
وســرعة اســتجابة اآلالت املســتعملة كالصـراف اآللــي وغي ــرذلــك .أمــا الجــودة الوظيفيــة ،فت ــرتبط أكث ــربكيفيــة حصــول الزبــون
علــى الخدمــة مــن خــال ســلوك العمــال ،وطريقــة التعامــل مــع الزبائــن ،والقــدرة علــى التواصــل ،واملســاعدة والنصــح ،وغي ــر
ذلــك مــن الحــاالت الت ــي يصعــب قياســها مقارنــة بالجوانــب املرتبطــة بالجوانــب الفنيــة ،باإلضافــة إلــى ُبعــد ثالــث يكــون محصلــة
ُ
للبعدي ــن السابقي ــن لقيــاس جــودة الخدمــة ،والــذي يتمثــل فــي صــورة املؤسســة (جــودة الشــركة أو جــودة الصــورة ) الت ــي تتعلــق
بصــورة الشــركة واالنطبــاع الذهنــي لــدى الزبائــن عنهــا (.)Dal Park, 2007
مــن ناحيــة القيــاس فــي هــذه الورقــة البحثيــة ،فســنعتمد نمــوذج ( )Gronroosلقيــاس جــودة خدمــات اتصــاالت الهاتــف
النقــال مــن وجهــة نظــرالزبائــن ،مــن خــال :الجــودة الفنيــة ،والجــودة الوظيفيــة ،وجــودة الصــورة.

الر�ضى (:)Satisfaction
مــن الناحيــة التاريخيــة ،اشــتقت كلمــة الر�ضــى ( )Satisfactionمــن أصــل التينــي لكلمتي ــن همــا »satis« :بمعنــى «كافــي» و
« »Facereبمعنى «عمل» (نعيجات ، )2018 ،لذلك فالسلعة أو الخدمة التـي تجعل الزبون ر ً
اضيا عنها ،هي تلك التـي تمتلك
القــدرة علــى تقديــم ال�شــيء الــذي يصــل إلــى حــد الكفايــة ،كمــا توجــد أيضــا كلمتي ــن مرتبطتي ــن بالر�ضــى  ،األولــى «»Satiation
والتـي تعني الر�ضى الذ يصل إلى حد اإلفراط ،وكلمة « »Satietyالتـي تشيـرإلى الحد الذي يتجاوز حد اإلفراط ،وهو حد غيـر
مرغــوب فيــه (.)Oliver, 1997
ُ
عمومــا علــى أنــه« :الحالــة الت ــي تكــون فيهــا حاجــات ورغبــات وتوقعــات الزبــون مشــبعة طــوال دورة حيــاة
ُويعــرف الر�ضــى
املنتــج أو الخدمــة» ( .)Ohana, 2001أو هــو « :ذلــك الشــعور باملتعــة أو االســتياء النا�شــئ عــن املقارنــة بي ــن التوقعــات املســبقة
وتجربــة االســتهالك» (.)lendrevie, Lindon & Levy, 2009كمــا يعــرف الر�ضــى علــى أنــه« :حكــم شــامل علــى تجربــة اســتهالك
معينــة أو تعامــل معي ــن» (.)Dano, Llaosa & Orsingher
كما يعرف ّ
كل من ( )Kotlerو( )Armstrongالر�ضى بأنه« :ذلك املدى الذي يتفق عنده األداء املدرك للمنتج مع توقعات
املشتـري» ( )Kotler and Armstrong, 2007وهنا يظهرالر�ضى على أنه محصلة توافق بيـن ما أدركه الزبون (املشتـري) ألداء
الخدمة ،وبيـن ما توقعه قبل حصوله عليه .أما ( )Bitnerو( )Zeithamlفيعرفانه على أنه« :تقييم الزبون للمنتج السلعي أو
الخدمـي على أساس أنه يحقق لهم حاجاتهم وتوقعاتهم» (.)Muzahid Akbar & Parvez, 2009
أمــا مــن ناحيــة قيــاس ر�ضــى الزبــون ،فقــد تــم االعتمــاد بشــكل أسا�ســي علــى نمــوذج ( )Kotler, 2001فــي املجــال الخدم ــي،
ً
ً
مفهومــا متعــدد األبعــاد فــي القيــاس ،حيــث يشــمل فــي مجــال الخدمــات علــى :الر�ضــى عــن الخدمــة ،والر�ضــى
انطالقــا مــن اعتبــاره
عــن مقــدم الخدمــة ،والر�ضــى عــن املنظمــة ككل.

والء الزبون (:)Customer Loyalty
ُيعرف الوالء في أبســط تعاريفه حســب ( )Dayبأنه« :االتجاه املفضل من قبل الزبون إزاء عالمة معينة والقيام بتكرار
شـرائها»؛ وعند ( )Dick and Basuهو« :تعامل الزبون مع نفس الخدمة أو الســلعة لفت ـرات زمنية طويلة» (الجيا�شــي و حداد،
 .)2010أما )ُ (Evian et al.
فيعرفون الوالء بأنه« :امليول نحو إعادة شراء عالمة معينة» ويظهركظاهرة سلوكية ،وهذا عندما
تكون نسبة اختياراملستهلك للعالمة أكب ــرمن العالمات األخرى ،ويظهركظاهرة اتجاهية من خالل مقدارالعاطفة االيجابية
الت ــي يمتلكهــا املســتهلك نحــو العالمــة والت ــي يمكــن أن تظهــرســلوكيا إذا مــا توفــرت فرصــة الشـراء» (حلــوز و الضمــور.)2012 ،
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وعنــد (ُ )Oliver
فيعب ــرالــوالء عــن« :نوايــا والت ـزام كبي ــربإعــادة الشـراء والتعامــل مــع خدمــة أو ســلعة بعينهــا فــي املســتقبل بالرغــم
من التأثيـرات الظرفية والجهود التسويقية التـي بإمكانها التسبب في تغييـرالسلوك» ( .)Ilias & Panagiotis, 2010بينما يـرى
( )Reynolds et al.أن والء الزبون هو« :ميل الشخص لالستمرارعبـرالزمن في إظهارنفس السلوك في املواقف التـي تتشابه
مع تلك الت ــي حدثت في املا�ضي ،مثل االســتمرارفي شـراء نفس العالمة أو املنتج من نفس املتجرفي كل مرة يحتاج أو ي ــرغب في
الش ـراء» (.)Reynolds et al., 1975
وتظهرطبيعة تأثيـراملتغيـرات من خالل الشكل التالي:
والء الزبائن
رضا الزبائن

جودة الصورة

الجودة الفنية

الجودة الوظيفية

املصدر :من إعداد الباحثيـن بناء على فرضيات الدراسة.

الشكل ( :)1نموذج الدراسة

فرضيات البحث:
عندما يتم التحديد الجيد للمتغيـرات تبـرز أهمية كل متغيـرفي البحث وتسهل مهمة ربط العالقات فيما بيـن املتغيـرات
من خالل التفكيـراملنطقي وذلك في إطارنظري ،وتجسيدها وفق إطارتطبيقي ،في النهاية تكون كل فرضية قابلة لالختبار.
يمكننا صياغة فرضيات الدراسة كما يلي:
	 :H0-ال يوجد تأثيـرمعنوي ذو داللة إحصائية للجودة الفنية على والء الزبون عند مستوى معنوية .α=0.05
	 : H0-ال يوجد تأثيـرمعنوي ذو داللة إحصائية للجودة الفنية على ر�ضى الزبون عند مستوى معنوية .α=0.05
	 :H0-ال يوجد تأثيـرمعنوي ذو داللة إحصائية للجودة الوظيفية على والء الزبون عند مستوى معنوية .α=0.05
	 :H0-ال يوجد تأثيـرمعنوي ذو داللة إحصائية للجودة الوظيفية على ر�ضى الزبون عند مستوى معنوية .α=0.05
	 :H0-ال يوجد تأثيـرمعنوي ذو داللة إحصائية لجودة الصورة على والء الزبون عند مستوى معنوية .α=0.05
	 :H0-ال يوجد تأثيـرمعنوي ذو داللة إحصائية لجودة الصورة على ر�ضى الزبون عند مستوى معنوية .α=0.05
	 :H0-ال يوجد تأثيـرمعنوي ذو داللة إحصائية للر�ضى على والء الزبون عند مستوى معنوية .α=0.05

دور الر�ضى كوسيط:
	 : H0-ال يوجــد تأثي ــرمعنــوي ذو داللــة إحصائيــة للمتغي ــرالوســيط (الر�ضــى) بي ــن الجــودة الفنيــة و والء الزبــون عنــد
مســتوى معنويــة .α=0.05
	 :H0-ال يوجــد تأثي ــرمعنــوي ذو داللــة إحصائيــة للمتغي ــرالوســيط (الر�ضــى) بي ــن الجــودة الوظيفيــة ووالء الزبــون عنــد
مســتوى معنويــة .α=0.05
	 :H0-ال يوجــد تأثي ــرمعنــوي ذو داللــة إحصائيــة للمتغي ــرالوســيط (الر�ضــى) بي ــن جــودة الصــورة ووالء الزبــون عنــد
مســتوى معنويــة .α=0.05
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تحليل الوساطة (:)Mediation Analysis
ألي علــم هــدف يبي ــن كيفيــة سي ــرورة عملياتــه املفســرة لــه ،ومــن بي ــن هــذه العمليــات نجــد العالقــات التأثي ــرية بي ــن
مهما في إعطاء ُب ً
املتغي ـرات املكونة للظاهرة املدروســة ،وتلعب متغي ـرات الوســاطة ً
ً
دورا ً
عدا
تحليليا مبني على هذه التأثي ـرات
غي ــر املباشــرة (.)Wei Ma & Zeng, 2014
واســتخدمت متغي ـرات الوســاطة مــن قبــل الكثي ــرمــن الباحثي ــن انطلقــت مــن علــم النفــس وفيمــا بعــد طبقــت فــي علــوم
ُ
أخــرى ،ويطلــق الباحثي ــن النفسيي ــن التأثي ــرغي ــراملباشــروذلــك ألن التأثي ــرينتقــل مــن املتغي ــراملســتقل  Xنحــو املتغي ــرالتابــع Y
عــن طريــق متغي ــرثالــث (كمــال و جاســم).
وتجدراالشارة إلى أن هناك أنواع من الوساطة منها :الوساطة البسيطة التـي تحوي على متغيـروسيط واحد ،الوساطة
املوازية وسلسلة الوساطة التـي تحوي على أكثـرمن متغيـروسيط.
فالوســاطة فــي أبســط أشــكالها تتمثــل فــي إضافــة متغي ــر ثالــث إذا كان بحوزتنــا متغيـري ــن أحدهمــا مســتقل واألخــر
تابــع ،حيــث  X → Yعبــارة عــن عالقــة ،حيــث  Xيؤث ــر فــي الوســيط  ،Mو Mيؤث ــر فــي  ،Yوبالتالــي يمكننــا أخــذ الصيغــة
األتيــة.(David, Amanda & Fritz, 2007) X → M → Y :
في دراستنا هذه نقوم ببيان تأثيـراملتغيـرات فيما بينها وفق املعادالت التالية:
بالنسبة ملعادالت النموذج البنيوي:
=Y
 01 + 54 M + e1
)(1
=M
 02 +  41 X 1 +  42 X 2 +  43 X 3 + e2
)( 2
=Y
 03 + 51 X 1 + 52 X 2 + 53 X 3 + 54 M + e3
)(1

مقاربات تحليل الوساطة (:)Approaches towards Mediation Analysis
يستخدم تحليل الوساطة أكثـرمن طريقة ،لكن أشهرها األربعة التالية:
	-تحليل .)1986( Baron and Kenny
	-اختبار .)1982( Sobel
	-طريقة .)Preacher and Hayes, 2004 - 2008( :Bootstrapping
	-طريقة .(Andrew F. Hayes, 2013) Process
وسنعرض فقط الطريقتيـن األخيـرتيـن باعتبارهما األحدث واملستخدمة أكثـرحاليا في معالجة نماذج الوساطة.

 .طريقة :Bootstrapping
يرجــع الفضــل فــي تطوي ــرهــذه الطريقــة إلــى كل مــن  Preacherو ،Hayesو هــي اختبــارإعــادة املعاينــة ،واملي ــزة الرئيســة لهــذه
الطريقة هي أنها ال تعتمد على فرضية التوزيع الطبيعي ،وبالتالي فهي مناسبة أيضا ألحجام العينات الصغيـرة ،كما أن لها ميـزة
علــى طريقــة  ،Sobelحيــث يمكــن أن تســاعد فــي تحديــد تأثي ــرالوســاطة بشــكل مؤكــد (.)Noor, Abdullah & Sentosa, 2016
يتــم حســاب متوســط جميــع تقدي ـرات  Bootstrapبواســطة التقدي ــرالنقطــي للتأثي ــرغي ــراملباشــر( )abالشــكل ( )2ألن
التوزيــع غي ــرطبيعــي  ،و تكمــن أهميتــه فــي اســتنتاج التأثي ــرغي ــراملباشــر( )abمــن مجــال الثقــة مــن توزيــع  ،Bootstrapإذا كان
مجال الثقة ال يتضمن الصفر ،يمكننا القول أننا واثقون من الناحية اإلحصائية أن التأثيـريختلف عن الصفر(وجود تأثيـر
للمتغي ــرالوســيط أو املعــدل) ( ،)Demming, Steffen & Yasemin, 2017ويمكــن التوضيــح فــي الشــكل التالــي:
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(Source: (Demming, Steffen & Yasemin, 2017

الشكل ( :)2مجال الثقة من توزيع Bootstrap

تقديـرنماذج الوساطة بواسطة Process
يتضمن األمر Processقائمة باملتغيـرات في النموذج  ،الواجب توفرها من التعريفات املختلفة التـي تبـرز دور مختلف
املتغي ـرات في النموذج ( أي متغي ــرمســتقل ،ووســيط ،ومعدل ،ومتغي ــرتابع) ،غالبية النماذج تجمع تقدي ـرات  Processبي ــن
تحليل االعتدال والوساطة في شكل ما ،مع مسارات مختلفة محددة ،وهناك عدد قليل من نماذج الوساطة يتم استخدامها
من دون تعديل (سواء أحادية أو متعددة متوازية أو متعددة التسلسل) ،ويتم استخدام القليل منها لتحليل االعتدال بدون
ُ
ً
متعددا.
مكون وسيطي ،سواء كان بسيطا أو

تقييم نموذج القياس للدراسة (:)Evaluation of Measurement Model of Study

مجتمع وعينة الدراسة
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الزبائــن املشتـركي ــن ملتعامــل الهاتــف النقــال «موبيليــس» بالجزائــر ،ونظـ ًـرا
لصعوبة الدراسة في مثل هذه املواضيع ً
نظرا التساع رقعة البالد وكث ــرة املستخدمي ــن لهذه الشريحة عب ــر واليات الوطن،
فقــد تــم حصــر ذلــك فقــط بالنســبة لزبائــن واليــة األغــواط ،حيــث قــام الباحثــون باســتخدام العينــة العشــوائية البســيطة
( ،)L’échantillonnage Aléatoire Simpleأي تــم اختيــار عينــة حجمهــا  99مسـ ً
ـتخدما لهــذه الشــريحة بالنســبة لهــذا
املتعامــل «موبيليــس».
دواعي اختيارأسلوب تحليل النموذج
ًالكتشاف طبيعة ومكونات هذه العالقة ،على اعتبارأن موضوعنا يتعلق بدراسة تأثيـرأبعاد الر�ضى (باعتباره متغي ًـرا
وسيطا) على والء الزبائن ،كان والبد االستعانة باملقاربتيـن الكيفية والكمية ،حيث تتضمن األولى مجموعة إجراءات تسمح
بتحديــد مكونــات كل مــن :جــودة الخدمــة املدركــة (الجــودة الفنيــة ،والجــودة الوظيفيــة ،وجــودة الصــورة) ،الر�ضــى (الر�ضــى
عــن الخدمــة ،والر�ضــى عــن مقــدم الخدمــة ،والر�ضــى عــن الشــركة ككل) ،والــذي يؤث ــرفــي والء الزبائــن (الــوالء االدرا ـكـي ،والــوالء
الشــعوري ،والــوالء الســلوكي) .ومــن خــال هــذا اســتخدمنا طريقــة املعــادالت البنائيــة وفــق طريقــة املربعــات الصغــرى الجزئيــة
( )PLS-SEMالختبــارالفرضيــات الت ــي تــم قياســها بواســطة االســتبيان املقــدم لعينــة مــن زبائــن شــركة «موبيليــس» باألغــواط.
تشخيص النموذج
يتكو ًن النموذج النظري من مجموعة من العالقات الســببية املفســرة لطبيعة والء الزبائن ،ضمن هذا النموذج الذي
ُيسمى أيضا بنموذج التحليل تكون كل عالقة مدعمة بفرضية مرتكزة على إطارنظري أو مالحظات إمب ــريقية.
يتكــون النمــوذج العــام لبحثنــا مــن خمســة متغي ـرات كامنــة ( )Latentesمســتقلة ،وتتمثــل فــي الجــودة الفنيــة والجــودة
الوظيفية وجودة الصورة باإلضافة إلى الر�ضى والوالء ،أما املتغيـرات الظاهرة ( ،)Manifestesفهي تتعلق بالعبارات املكونة
للمتغي ـرات الخمســة الكامنــة.
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تحليل النتائج واختبارالفرضيات:
في هذه الفقرة سنبدأ بتطبيق األدوات اإلحصائية سالفة الذكرلتحليل االستبيان واستخالص النتائج من خالل ما يلي:

تقييم نموذج القياس
يحتــوي النمــوذج املحــدد فــي هــذه الدراســة علــى خمســة متغي ـرات كامنــة مــع نمــوذج قيــاس عاكــس ،نــود إيجــاد تقدي ـرات
بيـن املتغيـرات الكامنة والظاهرة ،ويوضح الجدول ( )1تقديـرات "ألفا كرونباخ" ومتوسط التبايـن املفسر« ،»AVEبينما يبيـن
الجــدول ( )2االرتبــاط وصحــة التماي ــز.
جدول رقم ()1
نموذج القياس لوالء الزبائن
املتغيـرات
الجودة الفنية
الجودة الوظيفية
جودة الصورة
ر�ضى الزبائن
والء الزبائن
املصدر :مخرجات بـرنامج SmartPLS

الجودة الفنية
الجودة الوظيفية
جودة الصورة
ر�ضى الزبائن
والء الزبائن

الجودة الفنية
0.719
0.446
0.472
0.377
0.499

املصدر :مخرجات بـرنامج SmartPLS

 AVEمتوسط التبايـن املفسر
0.517
0.392
0.671
0.585
0.541

ألفا كرونباخ
0.815
0.902
0.901
0.920
0.822

جدول رقم ()2
االرتباط وصحة التمايـز
الجودة الوظيفية
0.626
0.742
0.570
0.689

جودة الصورة

0.819
0.756
0.735

ر�ضى الزبائن

0.765
0.634

والء الزبائن

0.735

تــم تقييــم صحــة التماي ــز Discriminant Validityمــن خــال معيــار) ، Fornel-Lacker (Hamid & Sami, 2017حيــث
يبي ــن الجــدول ( )2أن الجــذر الت ــربيعي ل ـ  AVEلــوالء الزبائــن ،ور�ضــى الزبائــن ،والجــودة الفنيــة ،وجــودة الصــورة أكب ــر مــن
االرتباطــات املرافقــة للمتغي ـرات الكامنــة املرافقــة ( ،)latent Variables Correlations LVCوهــذا مــا يشي ــرإلــى صحــة التماي ــز،
غي ــرأن الجــودة الوظيفيــة ال تحقــق هــذا الشــرط.

تقييم النموذج البنائي
مــن خــال نمــاذج القيــاس الســابقة تأكدنــا أن عمليــة بنــاء نمــوذج هــذه الدراســة موثوقــة وصالحــة ،والخطــوة التاليــة
فــي  PLS-SEMهــي تقييــم النمــوذج البنائــي ،وقبــل االنتقــال إليــه مــن املهــم فحــص مســتوى العالقــة الخطيــة املتداخلــة فــي
النمــوذج البنائــي  ،وألن معامــات املتغي ـرات املســتقلة قــد تكــون متحي ــزة بســبب وجــود مســتوى عــال مــن عالقــة خطيــة
متداخلة بيـن املتغيـرات الكامنة املتوقعة ،نحتاج إلى فحص هذه العالقة  ،وفق طريقة  PLS-SEMتبـرز مشكلة التداخل
الخطي ( )Collinearityعندما تكون قيم التسامح  Toleranceمن  0.20أو أقل  ،وقيم ( VIFمعامـل تضـخم التبـايـن) من
 5وأعلــى علــى التوالــي (.)Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2010
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جدول رقم ()3
تقييم عالقة التعدد الخطي
والء الزبون باعتباره متغيـرتابع
Tolerance
املتغيـرات الكامنة
0.629
الجودة الفنية
0.316
الجودة الوظيفية
جودة الصورة
0.235
ر�ضى الزبائن
0.227

ر�ضى الزبون باعتباره متغيـرتابع
Tolerance
املتغيـرات الكامنة
0.632
الجودة الفنية
0.390
الجودة الوظيفية
0.335
جودة الصورة

VIF
1.588
3.158
4.243
4.386

املصدر :مخرجات بـرنامج SmartPLS

VIF
1.582
2.559
2.982

يشيـرالجدول ( )3إلى عدم وجود مشاكل التعدد الخطي  ، Multicollinearityحيث تـزيد قيم التسامح عن عتبة ،0.2
بينما جميع قيم  VIFأقل من عتبة ( 5في حدود املسموح بها ).
- -1معامالت االنحدار
تظهرمعامالت املسارات املباشرة وغيـراملباشرة أن عالقة النموذج البنيوي ذات داللة إحصائية (الجدول .)4
جدول رقم ()4
معامالت االنحدار
املسار
الجودة الفنية ← الر�ضى
الجودة النفية ← الوالء
الجودة الوظيفية ← الر�ضى
الجودة الوظيفية ← الوالء
جودة الصورة ← الر�ضى
جودة الصورة ← الوالء
الر�ضى ← الوالء

املصدر :مخرجات بـرنامج SmartPLS

B
0.081
0.0060.433
0.0390.396
0.184
0.653

الخطأ املعياري ()SE
0.067
0.005
0.054
0.116
0.067
0.118
0.141

T-Value
1.207
0.064
7.979
0.336
5.876
1.550
4.612

P- Value
0.228
0.949
0.000
0.737
0.000
0.122
0.000

القرار
قبول H0
قبول H0
رفض H0
قبول H0
رفض H0
قبول H0
رفض H0

- -2معامل التحديد (:)R2
معامل التحديد ( )R2هو مقياس شائع يتم على أساسه تقييم النموذج البنيوي ،يمثل هذا املعامل التأثيـرات املجمعة
لجميــع املتغي ـرات املســتقلة علــى املتغي ـرات التابعــة ،إن قيمــة  R2للنمــوذج الشــامل هنــا جيــدة ( ، )%65.1بينمــا تفســرالجــودة
الفنية مع الجودة الوظيفية وجودة الصورة  %58.5من التبايـن على ر�ضى الزبائن (الجدول .)5
- -3العالقة التنبؤية (Predictive Relevance )Q2
تم وضعها من قبل  )Vinzi, Chin, Henseler & Huiwen, 2010( )1974-1975( Stone- Geisserوباإلضافة إلى معامل
 ، R2يمكــن اســتخدام مؤشــرالعالقــة التنبؤيــة ( )Q2بشــكل فعــال كمعيــارللتنبــؤ  ،يوضــح  Q2مــدى جــودة إعــادة تجميــع البيانــات
ً
تجريبيا بمساعدة النموذج ،القياس التنبؤي يعتمد على املعلمات التالية (:)Akter & D’Ambra, 2011
التـي تم جمعها
SS
1− E
=
SSO

 :Eمجموع مربعات خطأ التنبؤ.
 :Oمجموع مربعات الخطأ (باستخدام املتوسط للتنبؤ).
 :Dمسافة اإلغفال (االهمال).

∑E
1−
=
∑O

D
D

D

2

Q

D
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يتم تقديـر Q2بشكل عام باستخدام مسافة إغفال ،إذا كانت  ،Q2 >0فإن النموذج له صلة تنبؤية ،وعلى العكس إذا
كانت  ،Q2 ≤ 0فإن النموذج يفتقرإلى األهمية التنبؤية (.)Vinzi, Chin, Henseler, & Huiwen, 2010
- -4مؤشر )Gof) Goodness of fit of the Model
=ويعمل على قدرة قياس إمكانية االعتماد على نموذج الدراسة.
وهو مؤشرعام ُويعرف كما يلي، Gof AVE × R 2 :
ش ـراكية ( )Communityاملتغي ــر املقــاس ل ـ  Xpqمتغي ــر هــو مربــع االرتبــاط أي )  com pq = cor 2 ( X pq , ξ qلــكل مجمــع
 ،Blocمؤشرالشراكية هو متوسط مربع االرتباطات بي ــن كل متغي ــرمقاس في املجمع مع  0.578متغي ــره الكامن املرتبط معه
p
) ( . comq = 1 ∑ cor 2 ( X pq , ξ qبــداوي)2016 ،
q

p =1

pq

جدول رقم ()5
مؤشرات Gof, Q2, R2
R2
0.651
0.585

ر�ضى الزبائن
والء الزبائن
Gof = 0.578

Q2
0.401
0.3

املصدر :من مخرجات بـرنامج SmartPLS

- -5حجم تأثيـرf 2
حجم تأثي ــرر�ضى الزبائن على والء الزبائن قيمة جيدة ،في حي ــن أن حجم تأثي ــرالجودة الفنية والجودة الوظيفية غي ــر
مقبولــة ،بينمــا جــودة الصــورة علــى والء الزبائــن ضعيفــة ،وباعتبــارأن الر�ضــى متغي ــرتابعــا نجــد أن حجــم تأثي ــرالجــودة الفنيــة
ضعيــف وحجــم تأثي ــرالجــودة الوظيفيــة وجــودة الصــورة علــى ر�ضــى الزبائــن متوســطة ،ونوضــح ذلــك فــي الجــدول التالــي.
جدول رقم ()6
حجم تأثيـرf 2
املتغيـرات
الجودة الفنية
الجودة الوظيفية

الر�ضى

حجم تأثيـرf 2

(الوالء متغيـرتابع)
0.001
0.000
جودة الصورة
0.032
ضعيف
0.358

االستنتاج

املتغيـرات

غيـرمقبول
غيـرمقبول

الجودة الفنية
الجودة الوظيفية
جودة الصورة

حجم تأثيـرf 2

(الر�ضى متغيـرتابع)
0.014
0.275
0.215

االستنتاج
ضعيف
متوسط
متوسط

عالي

املصدر :من مخرجات بـرنامج SmartPLS

- -6الر�ضى كمتغيـروسيط
في البداية يتم تقديـرنموذج املسارمن خالل  Bootstrappingدون تفاعل وسيط (الشكل ،)3حيث بينت النتائج أن
كل املسارات املباشرة ذات داللة إحصائية ،باستثناء املساراألول (الجودة الفنية – الوالء) ،والجدول التالي يوضح ذلك :
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جدول رقم ()7
األثـراملباشر
املسار
الجودة الفنية ← الوالء
الجودة الوظيفية ← الوالء
جودة الصورة ← الوالء

B
0.057
0.260
0.430

الخطأ املعياري ()SE
0.083
0.086
0.089

T- Value
0.687
3.021
4.821

املصدر :مخرجات بـرنامج SmartPLS

املصدر :مخرجات بـرنامج SmartPLS

P-Value
0.492
0.003
0.000

القرار
قبول H0
رفض H0
رفض H0

الشكل( :)3نموذج املساردون تفاعل وسيط

- -7أثـرالوساطة
إن إدراج ر�ضــى الزبائــن كوســيط أمــرذو مغــزى ،ألننــا بحاجــة إلــى أهميــة املســارات غي ــراملباشــرة للتحقــق مــن أن ر�ضــى
الزبائن يتوسط العالقة بيـن الجودة الفنية ووالء الزبون ،وبيـن والجودة الوظيفية ووالء الزبون ،وبيـن جودة الصورة ووالء
الزبون ،وللتأكد من أهمية هذه املسارات غي ــراملباشرة ،تم نسخ جدول العينات من  Bootstrappingوإجراء الحساب وفق
ب ــرنامج  .Excelونستعي ــن بالشــكل ( )4والجــدول ( )8التاليي ــن:

املصدر :مخرجات بـرنامج Smart PLS

الشكل( :)4نموذج املسارمع تفاعل الوسيط
246
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جدول رقم ()8
األثـرالكلي
املسار
الر�ضى ← الوالء
جودة الصورة ← الر�ضى
جودة الصورة ← الوالء
الجودة الفنية ← الر�ضى
الجودة الفنية ← الوالء
الجودة الوظيفية ← الر�ضى
الجودة الوظيفية ← الوالء

املصدر :مخرجات بـرنامج SmartPLS

الخطأ املعياري ()SE
0.139
0.069
0.097
0.07
0.091
0.055
0.098

B
0.653
0.396
0.442
0.081
0.048
0.433
0.244

T- Value
4.710
5.758
4.534
1.164
0.522
7.856
2.486

P- Value
0.000
0.000
0.000
0.245
0.602
0.000
0.013

القرار
رفض H0
رفض H0
رفض H0
قبول H0
قبول H0
رفض H0
رفض H0

ً
إحصائيــا) (جــودة
مــن خــال الجــول الســابق تبي ــن لنــا وجــود تأثي ــر غي ــر مباشــر معنــوي للوســيط ( βMX × βYMدالــة
الصــورة ← الر�ضــى ← الــوالء) و(الجــودة الوظيفيــة ← الر�ضــى ← الــوالء) ،بينمــا ال يوجــد تأثي ــرغي ــرمباشــرمعنــوي
للوسيط بيـن (الجودة الفنية ← الر�ضى ← الوالء) ،وملعرفة تأثيـرالوسيط نجري بعض الحسابات وفق بـرنامج .Excel
جدول رقم ()9
تأثيـراملتغيـرالوسيط (الر�ضى) 1
مسارa
جودة الصورة ← الر�ضى ← الوالء 0.396
الجودة الفنية ← الر�ضى ← الوالء 0.081
الجودة الوظيفية ← الر�ضى ← الوالء 0.433

مسارb
0.653
0.653
0.653

Bootstrapped
Confidence Interval
أثـرغيـرمباشر UL %95 LL %95 z-value SE
0.399
0.118 3.603 0.072 0.258
0.147 0.041- 1.100 0.048 0.052
0.421
0.145 4.010 0.071 0.282

Sea
0.069
0.07
0.055

Seb
0.139
0.139
0.139

املصدر :مخرجات بـرنامج Excel

إذا كان مجال الثقة ال يتضمن الصفر ،يمكننا القول أننا واثقون من الناحية اإلحصائية أن التأثيـريختلف عن الصفر
( وجــود تأثي ــرملتغي ــرالوســيط)  ،ومــن خــال الجــدول الســابق نالحــظ أن الصفــريتوســط مجــال الثقــة للمســار(الجــودة الفنيــة
← الر�ضى ← الوالء) طبيعي ألن هذا املسارلم يحقق الشرط األول وبالتالي نستنتج انه ال يوجد تأثيـرذوداللة معنوية ملتغيـر
الوسيط ،أما املساريـن الباقييـن (جودة الصورة ← الر�ضى ← الوالء) و(الجودة الوظيفية ← الر�ضى ← الوالء) بما أنهم
حققــوا الشــرط األول  ،ومــن خــال الشــرط الثانــي نالحــظ أن مجــال الثقــة ال يتضمــن الصفــر ،يمكننــا القــول أننــا واثقــون مــن
الناحية اإلحصائية أن التأثي ــريختلف عن الصفر( وجود تأثي ــرملتغي ــرالوسيط) بالنسبة لهذي ــن املساريي ــن.
يمكننا أيضا االستعانة ببـرنامج  Smartplsملعرفة تأثيـراملتغيـرالوسيط.
جدول رقم ()10
تأثيـراملتغيـرالوسيط (الر�ضى) 2
املسار
الجودة الفنية ← الر�ضى ← الوالء
الجودة الوظيفية ← الر�ضى ← الوالء
جودة الصورة ← الر�ضى ← الوالء

B
0.053
0.283
0.258

الخطأ املعياري ()SE
0.050
0.065
0.076

املصدر :مخرجات بـرنامج SmartPLS

T- Value
1.067
4.336
3.383

P- Value
0.286
0.000
0.001

القرار
قبول H0
رفض H0
رفض H0
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بالنسبة للمساراألول (الجودة الفنية ← الر�ضى ← لوالء) نالحظ ( )sig = 0.286 > α = 0.05وبالتالي نستنتج أنه ال
يوجد تأثي ــرذو داللة معنوية للمتغي ــرالوســيط بالنســبة لهذا املســار ،أما املساري ــن الباقيي ــن (جودة الصورة ← الر�ضى ←
الــوالء) و(الجــودة الوظيفيــة ← الر�ضــى ← الــوالء) فنالحــظ أن ( )sig = 0.001 < α = 0.05و ()sig = 0.000 < α = 0.05
علــى التوالــي ،يمكننــا القــول أننــا واثقــون مــن الناحيــة اإلحصائيــة أن التأثي ــريختلــف عــن الصفــر( وجــود تأثي ــرملتغي ــرالوســيط)
بالنســبة لهذي ــن املساريي ــن.
يمكننا حساب مؤشر VAFوهو كاالتـي:
- -8مؤشرVAF
يحــدد قيــاس عمليــة الوســاطة ،وذلــك مــن خــال قيــاس تأثي ــراملتغي ــراملســتقل علــى التابــع بوجــود املتغي ــرالوســيط ،مــن
أجــل وســاطة بســيطة فــإن  VAFيعــرف ب ــ)Christian, José, & Gabriel, 2016( :
a×b
indirect effect
×100
=
×100
a × b + c′
total effect

VAF
=

يمكننا حساب قيمة ( )VAFبالنسبة للمساريـن اللذيـن أثبتنا أن للوسيط تأثيـرمعنوي.

indirect effect
0.258
=×100
(جودة الصورة ← الر�ضى ← الوالء) = ×100= 36.35%
total effect
0.7
indirect effect
0.282
=VAF
=×100
(الجودة الوظيفية ← الر�ضى ← الوالء)= ×100= 53.61%
total effect
0.526

=VAF

اختبارالفرضيات
بالرجوع إلى الجداول ( 4و 9و )10يتم اختبارالفرضيات كما يلي:
  :H01ال يوجــد تأثي ــر معنــوي ذو داللــة إحصائيــة للجــودة الفنيــة علــى والء الزبــون عنــد مســتوى معنويــة ،α = 0.05قبــول  H0ألن (.)sig = 0.949 > α = 0.05
  : H02ال يوجــد تأثي ــرمعنــوي ذو داللــة إحصائيــة للجــودة الفنيــة علــى ر�ضــى الزبــون عنــد مســتوى معنويــة ،α = 0.05قبــول  H0ألن (.)sig = 0.228 > α = 0.05
  : H03ال يوجــد تأثي ــرمعنــوي ذو داللــة إحصائيــة للجــودة الوظيفيــة علــى والء الزبــون عنــد مســتوى معنويــة ،α = 0.05قبــول  H0ألن (.)sig = 0.737 > α = 0.05
  : H04ال يوجد تأثيـرمعنوي ذو داللة إحصائية للجودة الوظيفية على ر�ضى الزبون عند مستوى معنوية ،α = 0.05رفــض  H0ألن ( .)sig = 0.000 < α = 0.05وقبــول  H1أي يوجــد تأثي ــرمعنــوي ذو داللــة إحصائيــة للجــودة الوظيفيــة
على ر�ضى الزبون عند مستوى معنوية .α = 0.05
  : H05ال يوجــد تأثي ــرمعنــوي ذو داللــة إحصائيــة لجــودة الصــورة علــى والء الزبــون عنــد مســتوى معنويــة ،α = 0.05قبــول  H0ألن (.)sig = 0.122 > α = 0.05
  : H06ال يوجــد تأثي ــرمعنــوي ذو داللــة إحصائيــة لجــودة الصــورة علــى ر�ضــى الزبــون عنــد مســتوى معنويــة ،α = 0.05رفض  H0ألن ( ،)sig = 0.000 < α = 0.05وقبول  H1أي يوجد تأثيـرمعنوي ذو داللة إحصائية لجودة الصورة على
ر�ضى الزبون عند مستوى معنوية .α = 0.05
  : H07ال يوجد تأثيـرمعنوي ذوداللة إحصائية للر�ضى على والء الزبون عند مستوى معنوية  ،α = 0.05رفض  H0ألن( ،)sig = 0.000 < α = 0.05وقبــول  H1أي يوجــد تأثي ــرمعنــوي ذو داللــة إحصائيــة لر�ضــى الزبائــن علــى والء الزبائــن
عند مستوى معنوية .α = 0.05
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دور الر�ضى كوسيط:
  : H08ال يوجــد تأثي ــر معنــوي ذو داللــة إحصائيــة ملتغي ــر الوســيط (الر�ضــى) بي ــن الجــودة الفنيــة و والء الزبــون عنــدمســتوى معنويــة  α = 0.05قبــول  H0ألن (.)sig = 0.286 > α = 0.05
  : H09ال يوجــد تأثي ــرمعنــوي ذو داللــة إحصائيــة ملتغي ــرالوســيط (الر�ضــى) بي ــن الجــودة الوظيفيــة و والء الزبــون عنــدمستوى معنوية  ،α = 0.05رفض  H0ألن ( ،)sig = 0.000 < α = 0.05وقبول  H1أي يوجد تأثيـرمعنوي ذو داللة
إحصائيــة ملتغي ــرالوســيط (الر�ضــى) بي ــن الجــودة الوظيفيــة و والء الزبــون عنــد مســتوى معنويــة .α = 0.05
  : H010-ال يوجــد تأثي ــر معنــوي ذو داللــة إحصائيــة ملتغي ــر الوســيط (الر�ضــى) بي ــن جــودة الصــورة و والء الزبــون عنــد
مستوى معنوية  ،α = 0.05رفض  H0ألن ( ،)sig = 0.001 < α = 0.05وقبول  H1أي يوجد تأثيـرمعنوي ذو داللة
إحصائيــة ملتغي ــرالوســيط (الر�ضــى) بي ــن جــودة الصــورة و والء الزبــون عنــد مســتوى معنويــة .α = 0.05

خاتمة
من أجل فهم طبيعة تحليل الوســاطة ،تم مناقشــة أنواعها ً
نظريا ،وصياغة نموذج عملي من خالل بحثنا الذي تمثل
بدراســة تأثي ــرالجــودة املدركــة بأبعادهــا الثالثــة (الجــودة الفنيــة ،والجــودة الوظيفيــة ،وجــودة الصــورة) علــى والء الزبائــن  ،وتــم
إدراج متغي ــروســيط يتمثل في الر�ضى.
أظهرت النتائج أهمية مساريـن مباشريـن وذلك في الخطوة األولى ،وكذلك نفس ال�شيء مع الخطوة الثانية حيث تم
العثــور علــى نفــس املساري ــن اللــذان وجــدا بهمــا تأثي ــر الوســيط و همــا (جــودة الصــورة ← الر�ضــى ← الــوالء) و(الجــودة
الوظيفيــة ← الر�ضــى← الــوالء) و كان ذلــك بعــد اســتخدام طريقــة  ،Bootstrappingوبعــد حســاب مؤشــر ()VAF
للمساري ــن املعنويي ــن تبي ــن أن  %36.35مــن تأثي ــر جــودة الصــورة علــى والء الزبــون يتــم تفسي ــره مــن خــال ر�ضــى الزبــون.
و في ضوء ذلك يمكن االفتـراض أن ر�ضى الزبائن يتوسط ً
جزئيا العالقة بيـن جودة الصورة و والء الزبون  ،كذلك
بالنســبة للمســار (الجودة الوظيفية ← الر�ضى ← الوالء) وبعد حســاب مؤشــر ( )VAFللمســار ،تبي ــن أن  %53.61من
تأثي ــر الجــودة الوظيفيــة علــى والء الزبــون يتــم تفسي ــره مــن خــال ر�ضــى الزبــون ،فــي ضــوء ذلــك يمكــن االفت ـراض أن ر�ضــى
الزبائــن يتوســط جزئيــا العالقــة بي ــن الجــودة الوظيفيــة و والء الزبــون  ،يمكــن اســتنتاج أن والء الزبائــن يمكــن تعزي ــزه مــن
ً
خــال رفــع مســتوى ر�ضــى الزبائــن .أمــا فيمــا يخــص الجــودة الفنيــة ،فعلــى شــركة "موبيليــس" أن تجــد حلــول تر�ضــى زبائنهــا ـكـي
تضمــن والئهــم فــي املــدى البعيــد.
مــن خــال دراســتنا هــذه يمكــن اســتخالص أيضــا أن طريقــة ،(Hayes and Preachers, 2004-2008) Bootstrapping
هــي أداة قويــة لتحليــل الوســاطة وهــي أكث ــر فعاليــة ً
وفقــا ل ـ  PLS-SEMمــع تطبيــق  ،SmartPLSلذلــك نقت ــرح هــذه التقنيــة
لتحليل الوساطة للباحثيـن في ميدان إدارة األعمال والتسويق ،وذلك فيما يتعلق بتقييم نماذج القياس والنموذج البنائي.
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ABSTRACT

This study Discussed the use of mediation analysis in the Partial Least Squares (PLS) context; new
procedures of PLS have been adopted by providing more accurate alternatives, this research has analyzed
the impact of perceived quality on Mobilis’ customers loyalty (CL) , and highlighted the indirect influence
of mediation size.
The survey conducted by the researchers has confirmed the impact of customers satisfaction (CS) as
a mediator, a partial mediation between functional quality and costumers loyalty has been founded, and
between image quality and CL as well, but it has been no impact of CS as a mediator between functional
quality and CL.
Keywords: Mediation; technical quality; Customers loyalty; Customers Satisfaction; image quality;
functional quality.
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