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أثر األحكام التقييمية على الرضا عن مواجهات الخدمة ووالء العمالء:
ِ
المعدل للخصائص الديمغرافية
الدور
محمد سليمان عواد وسوسن محمد فيصل المجالي*

الملخص
اختبرت هذه الدراسة األثر المباشر لألحكام التقييمية (جودة الخدمة الجوهرية ،القيمة المدركة مقابل النقود ،الرضا عن مواجهة
الخدمة) على والء العمالء ،واألثر غير المباشر لجودة الخدمة الجوهرية والقيمة المدركة مقابل النقود على والء العمالء ،من
خالل الدور الوسيط للرضا عن مواجهة الخدمة ،في صالونات تصفيف الشعر في األردن .باإلضافة إلى ذلك ،قامت هذه
الدراسة بتحليل الدور المعدل للنوع االجتماعي والعمر للعمالء في أثر العوامل االجتماعية على الرضا عن مواجهة الخدمة
ووالء العمالء .تم جمع البيانات الكمية باستخدام االستبانه من عينة مالئمة بلغت  314عميال أثناء تواجدهم في صالونات
تصفيف الشعر .تم استخدام نموذج المعادالت البنائية كأسلوب لتحليل نموذج الدراسة باستخدام برمجية ).(AMOS
وقد أشارت نتائج االختبار العملي للفرضيات إلى أن الرضا عن مواجهة الخدمة يعتمد على جودة الخدمة الجوهرية والقيمة
المدركة مقابل النقود على الترتيب ،بينما يعتمد والء العمالء لمزود الخدمة على الرضا عن مواجهة الخدمة وجودة الخدمة
الجوهرية والقيمة المدركة مقابل النقود على الترتيب .كما أشارت النتائج إال أن النوع االجتماعي والعمر يلعبان دو اًر معدالً في
كيفية تطوير العميل للوالء تجاه مزود الخدمة ،ولكنهما ال يؤثران على كيفية تشكيل العميل للرضا عن مواجهة الخدمة .وقد
قدمت هذه الدراسة عدد من التوصيات الهامة بالنسبة للبحوث المستقبلية في هذا المجال.
الكلمات الدالة :األحكام التقييمية ،جودة الخدمة الجوهرية ،القيمة المدركة مقابل النقود ،الرضا عن مواجهة الخدمة ،والء
العمالء.

المقدمة
هناك إجماع بين العديد من الباحثين على أن والء العمالء هو
أمر حيوي ألداء األعمال ،وخاصة أنشطة الخدمات ،حيث أن
وجود قاعدة من العمالء الموالين سوف يؤدي إلى توليد مبيعات
يمكن التنبؤ بها واالستمرار في تحقيق التدفقات النقدية التي من
شأنها تحسين مستويات األرباح ) .(Aaker, 1991ويساعد والء
العمالء مقدمي الخدمات على خفض تكاليف التسويق وزيادة
األرباح ( .)Bowen and Chen, 2001كما أن االحتفاظ بالعمالء
أصبح متطلباً أساسياً للربحية وبالتالي من األمور الهامة
بالنسبة للشركات الخدمية ( .)Veloutsou et al., 2004إن
الزيادة في معدل االحتفاظ بالعمالء يمكن أن يكون له تأثير
كبير على األرباح ) ،(McDougall & Levesque, 2000إذ أن
الزيادة في معدل االحتفاظ بالعمالء بنسبة  %1يمكن أن تؤدي
* قسم إدارة األعمال والتسويق ،كلية إدارة األعمال ،جامعة مؤتة،
األردن .تاريخ استالم البحث  ،6111/13/11وتاريخ قبوله
.6111/10/65

إلى زيادة األرباح بنسبة تتراوح بين  %61إلى %51
( .)Reichald and Sasser, 1990والعمالء الموالين يمكن أن
يكونوا من المدافعين عن الخدمة ويعملون على نشر الكلمة
اإليجابية عنها ( ،)Lam and Burton, 2006كما يمكن أن
يقوموا بتزكية الخدمة لآلخرين وتشجيعهم على استخدامها
والدفاع عن مزود الخدمة وبالتالي تحقيق أرباح أعلى للشركات
( ،)Reichheld & Schefter, 2000كما أنهم يقومون بإنفاق
المزيد من األموال على الخدمة وتتحمل الشركة تكاليف أقل
لخدمتهم ( .)Ladhari et al, 2008وتعتبر عملية جذب العميل
واالحتفاظ به من األمور الصعبة ،وذلك ألنه ليس من السهل
نسبياً على العميل أن يقوم بتغيير مزود الخدمة أو التحول إلى
وبناء على ذلك ،فقد حظي والء
مزود آخر ).(Philip, 2002
ً
العمالء لمزود الخدمة قد اًر متزايداً من االهتمام من قبل العديد
من الباحثين .وقد أشارت العديد من الدراسات السابقة إلى عدة
متغيرات مختلفة يمكن استخدامها للتنبؤ بوالء العميل ،ومن هذه
المتغيرات األحكام التقييمية والعوامل العالئقية ومعيقات التحول
) .(Butcher et al, 2001ومن أهم المتغيرات المعروفة للتنبؤ
بوالء العمالء هي األحكام التقييمية للخدمة ،والتي يمكن أن
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تؤثر بشكل كبير على الوالء للخدمة ).(Veloutsou et al, 2004
وقد أشارت الدراسات السابقة إلى أن األحكام التقييمية تتكون
أساساً من الجودة والقيمة والرضا ;(Kamakura et al, 2002
) .Cronin et al, 2000; Butcher, et al, 2001وقد حظيت
األحكام التقييمية في مواجهات الخدمة وتأثيرها على والء
العمالء على الكثير من االهتمام من قبل الباحثين وذلك من
أجل فهم وتحديد عوامل األحكام التقييمية األكثر أهمية وتأثي اًر
على تقييم الخدمة من قبل العمالء وعلى والئهم للخدمة .بالتالي
فإن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة أثر األحكام التقييمية
أثناء مواجهات الخدمة على والء العمالء والدور الوسيط للرضا
أثناء المواجهة في صالونات تصفيف الشعر في األردن.
وتستند هذه الدراسة على نتائج الدراسات السابقة (Kamakura
) ،et al, 2002; Cronin et al, 2000; Butcher et al, 2001وتزيد
على هذه النتائج من خالل تحليل األثر الوسيط للعمر والنوع
االجتماعي على العالقة بين األحكام التقييمية ورضا ووالء
العمالء ،كذلك األثر المعدل لرضا العمالء على العالقة بين
األحكام التقييمية ووالء العمالء.
مشكلة الدراسة:
يسعى العديد من الباحثين إلى الوصول إلى فهم أعمق للطبيعة
الحقيقة للعالقات بين األحكام التقييمية التي يشكلها العميل
تجاه الخدمات ) .(Streukens and De Ruyter, 2004وقد اقترح
العديد من الباحثين ضرورة دراسة هذه األحكام التقييمية للعميل
(الجودة والقيمة والرضا) في نفس الوقت (بشكل متزامن) في
دراسة واحدة وذلك من أجل مقارنة آثارها النسبية على
المتغيرات األخرى التي تنتج عنها مثل رضا ووالء العمالء
) .(Iacobucci and Ostrom, 1993وقد أشار (Cronin et al,
) 2000إلى أن هناك عدد ال يحصى من النتائج المتضاربة
المتعلقة باألثر النسبي لهذه المتغيرات الثالثة الهامة (الجودة
والقيمة والرضا) على نتائج مواجهات الخدمة ،باإلضافة إلى
عدم وضوح العالقة بين األحكام التقييمية المختلفة للعميل .هذا
األمر قادهم إلى الدعوة إلجراء المزيد من الدراسات لملء هذه
الفجوة في األدبيات المتعلقة باألحكام التقييمية للعميل .وفي
ظل البيئة الحالية والتي تتميز بالمنافسة الشديدة وسرعة دخول
الكثير من األشكال واألفكار الجديدة للخدمات ،فإن التحدي
المتمثل في زيادة والء العمالء يفرض تحدياً آخر يتمثل في فهم
أكثر عمقاً للعالقات المتشابكة بين أشكال األحكام التقييمية
التي ذكرناها ووالء العمالء ) .(Bloemer et al, 1998وبالتالي،
فإن هذه الدراسة تسعى إلى اإلجابة على التساؤل الرئيس
التالي :ما هو أثر األحكام التقييمية للعميل (جودة الخدمة

والقيمة والرضا) على والء العمالء لمقدمي خدمات تصفيف
الشعر في األردن.
أهداف الدراسة:
الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو اختبار أثر األحكام التقييمية
(الجودة والقيمة والرضا) على والء العمالء لصالونات تصفيف
الشعر وذلك من خالل رضا العمالء أثناء مواجهات الخدمة.
وبكلمات أخرى ،فإن هذه الدراسة ستحاول تحقيق األهداف
التالية:
 .1اختبار أثر األحكام التقييمية (الجودة والقيمة والرضا)
على رضا العمالء عن مواجهات الخدمة.
 .2اختبار الدور الوسيط للرضا عن مواجهات الخدمة في
العالقة بين األحكام التقييمية ووالء العمالء.
 .3اختبار الدور المعدل للنوع االجتماعي والعمر على
العالقة بين األحكام التقييمية ووالء العمالء.
أدبيات الدراسة:
هناك اتفاق عام على أن األحكام التقييمية (الجودة والقيمة
والرضا) للخدمة يمكن أن تؤثر بشكل كبير في والء العمالء
للخدمة ) .(Veloutsou et al, 2004وقد أظهرت العديد من
الدراسات الحديثة التي أجريت على نماذج تقييم الخدمة أن
جودة الخدمة والقيمة والرضا تؤثر على النوايا السلوكية
للعميل تجاه الخدمة ) . (Brady et al, 2005وهناك العديد من
الدراسات التي أجريت الختبار العالقة بين األحكام التقييمية
الثالثة للخدمة وأثرها على النتائج السلوكية مثل الوالء .وقد
أظهرت هذه الدراسات نتائج متناقضة ،ولم يكن هناك اتفاق
كبير بشأن أي من المتغيرات الثالثة له تأثير أكبر على
سلوك المستهلك (Zeithaml et al, 1996; Cronin and
) . Taylor, 1992; Cronin et al, 2000لذلك أشار باحثون
آخرون إ لى الحاجة إلى المزيد من الدراسات المتعلقة
بالنتائج التي يمكن أن تؤدي إليها الجودة والقيمة والرضا
) . (Rust & Oliver, 1994وبما أنه من غير المحتمل أن
يكون هناك توافق في اآلراء حول الجودة ،فإنه ثمة من يقول
بأنه من المناسب أن يتم اختبار الجودة المدركة الجوهرية
بدالً من الجودة الكلية ،والرضا عن مواجهة الخدمة بدالً من
الرضا الكلي ،والقيمة مقابل النقود بدالً من القيمة الكلية
) . (Singh, 2009وفي هذه الدراسة فقد تم استخدام األحكام
التقييمية للتنبؤ بوالء العمالء ،وهذه األحكام هي الجودة
المدركة الجوهرية والرضا عن مواجهة الخدمة والقيمة مقابل
النقود.
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الرضا عن مواجهات الخدمة والوالء:
هناك عدد كبير من التعاريف التي تصف رضا العميل
) .(Nayebzadeh et al, 2013وقد ميز الباحثون بين نوعين من
رضا العمالء وهما الرضا عن مواجهات الخدمة والرضا الكلي
) .(Jones & Suh, 2000; Oliver, 1999ويمكن تعريف الرضا
عن مواجهة الخدمة على أنه رضا أو عدم رضا العميل مع
مواجهة خدمة منفصلة ) .(Zeithaml et al., 2009أما (Ekinci
) et al, 2008فقد عرفوا الرضا عن مواجهات الخدمة على أنه
تقييم األحداث والسلوكيات الذي تحدث خالل مواجهة واحدة
منفصلة من مواجهات الخدمة .فمواجهة الخدمة هي عبارة عن
حدث منفصل يحدث خالل فترة من الزمن يمكن تحديدها
) .(Bitner, 1990هذا المفهوم يختلف عن مفهوم الرضا الكلي
والذي يمثل الرضا أو عدم الرضا الكلي عن المنظمة اعتماداً
على جميع المواجهات والخبرات مع تلك المنظمة & (Bitner
) .Hbbert, 1994وعادة يقوم العميل بتقييم جودة الخدمة وذلك
من خالل تقييم لحظة التفاعل مع مزود الخدمة "لحظة الحقيقة"
ذلك نظ اًر لعدم ملموسية الخدمة .وألغراض هذه الدراسة ،فقد تم
تعريف الرضا عن مواجهة الخدمة على أنه شعور العميل
الناتج عن تقييمه للتفاعل مع مقدم الخدمة خالل مواجهة
معينة .أما بالنسبة لوالء العميل فيمكن تعريفه على أنه رغبة
العميل في التفضيل المستمر لمزود الخدمة على مدى فترة
طويلة من الزمن والتوصية بخدمات المزود لألصدقاء والمقربين
عرف )(Lim et al, 2006
) .(Lovelock & Wirtz, 2004وقد َّ
والء العميل على أنه ارتباط أو التزام العميل الكلي مع مزود
الخدمة .ويقول باحثون آخرون أن الوالء يجب أن يعامل
بوصفه بناء نفسي ،حيث تكون هناك حاجة لالستراتيجيات
النفسية لتحقيق الوالء المطلق ( .)Oliver, 1999واعتماداً على
ذلك ،سوف يتم التعامل مع الوالء على أنه ارتباط نفسي دائم
للعميل تجاه مزود خدمة معين ).(Butcher et al., 2001
وقد أجريت العديد من الدراسات حول العالقة بين الرضا
والوالء ،حيث أشارت معظم هذه الدراسات إلى وجود عالقة
إيجابية بين رضا العميل ووالئه ;(Lin, 2010; Curtis, 2009
;Deng et al, 2010; Nayebzadeh et al, 2013; Awwad, 2014

) .Cronin et al, 2000وكقاعدة عامة ،يمكن القول بأن رضا
العميل ووالء العميل يمثالن مفهومان مرتبطان بشكل كبير،
وأن الرضا عادة يسبق الوالء ) .(Fornell, 1992وقد أشار
العديد من الباحثين إلى أن زيادة مستوى رضا العمالء تؤدي
إلى زيادة والئهم لمزود الخدمة ;(Anderson & Sullivan, 1993
) ،Boulding et al, 1993كما ثبت في العديد من الدراسات أن
رضا العميل يؤثر بشكل إيجابي على والئه وخاصة في مجال

وبناء على ما سبق،
الخدمات ).(Bolton & Lemon, 1999
ً
يمكن وضع الفرضية التالية:
ف :1-1يؤثر رضا العمالء عن مواجهة الخدمة بشكل إيجابي
ومباشر على والئهم تجاه مزود الخدمة.
وقد أشارت الدراسات التي أجريت على نماذج تقييم الخدمة أن
الخصائص الديمغرافية للعميل يمكن أن تؤثر على العالقة بين
عناصر الخدمة (الجودة والقيمة والرضا) والنتائج السلوكية مثل
إعادة الشراء والوالء & (Seiders et al, 2005, Mittal
& Kamakura, 2001; Patterson, 2007; Evanschitzky

) .Wunderlich, 2006; Homburg & Giering, 2001فقد أشار
) ) Kamakura&Mittal, 2001إلى أن النوع االجتماعي للعميل
له تأثير ِ
معدل على العالقة بين الرضا والوالء .كما وجد
) (Homburg & Giering, 2001أن النوع االجتماعي والعمر
والدخل لها تأثير ِ
معدل على العالقة بين الرضا والوالء .وبشكل
أكثر تحديداً ،تعتمد النساء على عملية التفاعل الشخصية
بشكل أكبر من الرضا عن المنتج أو الخدمة في القرار المتعلق
بإعادة الشراء من نفس المزود ،كما أن العمالء األصغر سناً
يعتمدون على المعلومات المقدمة من موظفي المبيعات بشكل
أكبر من الرضا عن المنتج أو الخدمة .وفي دراسة أخرى
لعمالء السيارات ،فقد أشار ) (Mittal & Kamakura, 2001إلى
أن النساء األكبر سناً واألقل تعليماً والمتزوجات بدون أطفال
كانت أكثر تسامحاً ،أي أنه عند نفس المستوى من الرضا كان
لديهن احتمالية أكبر إلعادة الشراء مقارنة بالمجموعات
األخرى .كما أشار ) (Patterson, 2007إلى أن المجموعات
العمرية األكثر نضجاً قد أظهرت وال ًء ملحوظاً بشكل أكبر
مقارنة مع نظرائهم األصغر سناً .وبسبب وجود مخاطرة عالية
مرتبطة بتغيير مزود الخدمة وتجربة مزود جديد ،فإن اإلناث
أكثر احتماالً للمحافظة على والئهن على الرغم من مستويات
الرضا المنخفضة ).(Evanschitzky & Wunderlich, 2006
وبشكل عام ،فقد أشارت معظم الدراسات السابقة إلى أن
العالقة بين الرضا وسلوك إعادة الشراء كانت أقوى للذكور
مقارنة باإلناث ،األمر الذي يعني أن احتمال تغيير الذكور
ر في حال عدم تحقيقهم للرضا (Mittal
لمزود الخدمة يكون كبي اً
وبناء
).& Kamakura, 2001; Homburg & Giering, 2001
ً
على ذلك ،يمكن وضع الفرضيات التالية:
ف :2-1يلعب النوع االجتماعي والعمر دو اًر معدالً في العالقة
بين رضا العمالء عن مواجهة الخدمة ووالئهم لمزود الخدمة.
جودة الخدمة الجوهرية:
تشير أدبيات تسويق الخدمات إلى أن هناك مفهومان لجودة
الخدمة هما المفهوم األوروبي والمفهوم األمريكي .ويعرف
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) ،(Gronroos, 1984وهو رائد المفهوم األوروبي ،أبعاد جودة
الخدمة على أنها تتكون من جودة فنية وجودة وظيفية ،حيث
أشار إلى أن جودة الخدمة تتكون من بعدين هما الجودة
الوظيفية والجودة الفنية .بالنسبة للجودة الوظيفية فهي تمثل
كيفية تقديم الخدمة ،أي إد اركات العميل للتفاعالت التي تحدث
أثناء عملية تقديم الخدمة ،بينما تعكس الجودة الفنية نتائج
نشاط الخدمة أو ما الذي يحصل عليه العميل في مواجهات
عرف & (McDougall
الخدمة ) .(Brady & Cronin, 2001وقد َّ
) Levesque, 2000الجودة الفنية على أنها ناتج عملية التفاعل
بين العميل ومزود الخدمة ،وهو يكافئ مفهوم جودة الخدمة
الجوهرية ،أي ما تقدمه السلعة أو الخدمة .أما المفهوم
األمريكي ،والذي تبناه ) ،(Parasuraman et al, 1988فقد
استخدم مصطلحات تصف خصائص مواجهات الخدمة
(االعتمادية ،الملموسية ،االستجابة ،التعاطف ،التأكيد) .وعلى
الرغم من أن المفهوم األمريكي يهيمن على أدبيات تسويق
الخدمات ،إال أنه ال يوجد إجماع على أي من المفهومين يمثل
المنهج األكثر مالئمة ) .(Brady and Cronin, 2001إن
الخدمات التي تقدمها صالونات تصفيف الشعر مرتبطة بالحالة
البدنية للعميل وليس بممتلكاته أو بأي شيء آخر (Zeithaml et
) ،al, 2009ولذلك فإن اهتمام العميل سيكون منصب بشكل
أساسي على الخدمة الجوهرية التي يحصل عليها وليس على
وبناء على ذلك ،وألغراض هذه
طريقة تقديم هذه الخدمة.
ً
الدراسة ،فإن الباحثين سيركزان على قياس جودة الخدمة الفنية
(الجوهرية).
وقد أشار العديد من الباحثين إلى أن جودة الخدمة اإليجابية
المدركة تؤدي إلى الرضا ;(Anderson & Sullivan 1993
Babakus et al, 2004; Cronin et al, 2000; Han &Ryu,
2009; Kim et al, 2009; Namkung (Jang, 2007; Oliver,

) .1999; Ryu et al, 2010; Ryu & Han, 2011وقد وجد
) (Jamal & Naser, 2002أن جوانب الجودة الجوهرية تؤثر في
رضا العمالء عن الخدمات المصرفية .كما أظهر (Karatepe
) et al, 2005أن إدراك العمالء لمستوى ٍ
عال من جودة الخدمة
يؤدي إلى مستوى ٍ
عال من الرضا .كما وجد (Siu & Mou,
) 2005أن أبعاد جودة الخدمة تعزز من رضا العمالء .وتشير
أدبيات التسويق إلى أن جودة الخدمة الجوهرية من أهم العوامل
التي تؤثر بشكل مباشر على النوايا السلوكية للعمالء مثل
الوالء & (Cronin et al, 2000; Zeithaml et al, 1996; Bolton
).Lemon, 1999; Bolton et al, 2004; Chang & Wang, 2011
وقد أشار ) (Henning & Klee 1997إلى أن جودة الخدمة
المدركة تمثل أفضل النماذج المستخدمة للتأثير على النوايا

السلوكية للعمالء .من جانب آخر ،يلعب الرضا دو اًر وسيطاً
في العالقة بين الجودة المدركة والوالء ;(Caruana, 2002
) .Ibanez et al, 2006; Lenka et al, 2009فقد أشارت (Naidu,
) 2009إلى أن جودة الخدمة تؤثر على رضا العمالء والذي
يقود بدوره إلى التأثير اإليجابي على سلوكيات العمالء مثل
الوالء .كما وجد ) (Bloemer et al, 1998أن جودة الخدمة تؤثر
على الوالء بشكل مباشر وغير مباشر (من خالل الرضا).
كذلك وجد ) (Cronin et al, 2000عالقة غير مباشرة بين
الجودة والوالء من خالل الرضا .وقد أكد هذه النتيجة
) (Caruana, 2002والذي وجد أن رضا العميل يلعب دور
الوسيط في العالقة بين جودة الخدمة والرضا .وهناك العديد من
الدراسات السابقة أكدت على الدور الوسيط الذي يلعبه الرضا
بين الجودة والوالء ;(Choi et al, 2004; Bei & Chiao, 2006
وبناء على ذلك ،يمكن وضع
).Mosahab et al, 2010
ً
الفرضيات التالية:
ف :1-2تؤثر جودة الخدمة الجوهرية المدركة بشكل إيجابي
ومباشر على رضا العمالء عن مزود الخدمة.
ف :2-2تؤثر جودة الخدمة الجوهرية المدركة بشكل إيجابي
ومباشر على والء العمالء لمزود الخدمة.
ف :3-2تؤثر جودة الخدمة الجوهرية المدركة بشكل إيجابي
وغير مباشر (من خالل الرضا) على والء العمالء لمزود
الخدمة.
تميل اإلناث إلى مشاهدة أنفسهن على أنهن مرتبطات باآلخرين
وبالتالي تمثل االهتمامات المجتمعية المرشد لهن .وكون اإلناث
أكثر توجها نحو العالقات االجتماعية ،فمن المرجح أن َّ
يكن
متأثرات أكثر بتقييمهن للتفاعل الشخصي مع مزود الخدمة .في
المقابل ،فإن الذكور ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مستقلين
عن اآلخرين ولديهم أهداف فردية أكثر (Cross & Madson,
) .1997فاإلناث يملن إلى التركيز على التفاعل مع موظفي
الخدمة ،بينما يركز الذكور على الراحة ).(Danaher, 1998
وكون الرجال أكثر توجها نحو المهمة ،فمن المرجح أن يركزوا
على النتائج (الشراء) بدالً من عملية الشراء نفسها .وينظر
الذكور إلى التسوق على أنه نشاط "مدفوع بالشراء" إلشباع
الحاجة ،في حين أن اإلناث ينظرن إليه على أنه تجربة
اجتماعية و/أو ترفيهية ( .)Campbell, 1997وبالتالي ،فإن
العالقة بين جودة الخدمة والرضا قد تكون أقوى للنساء مقارنة
بالرجال .كما أن اإلناث تميل إلى معالجة المعلومات بشكل
شامل ،في حين يميل الذكور إلى أن يكونوا أكثر انتقائية
متجاهلين المنبهات الخفية وغير الواضحة (Darley & Smith,
) .1995كما تميل اإلناث إلى االعتماد بشكل أكبر على
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المنبهات الملموسة في بيئة الخدمة للقيام بعملية التقييم
) .(Laroche et al, 2000لذلك ،فإنه من المتوقع أن تستخدم
اإلناث إدراكهن لجودة الخدمة كإشارة هامة لتشكيل أحكامهن
المتعلقة بالرضا عن الخدمة والتنبؤ بنواياهن السلوكية مثل
إعادة الشراء ) .(Sharma et al, 2012وكلما تقدم العمالء في
السن ،فإنهم يصبحوا أكثر خبرة ومعرفة فيما يتعلق بالمنتجات
والخدمات التي يشترونها ويستهلكونها (Dagger & Sweeney,
) .2007والخبرة السابقة يمكن أن تقود إلى مجموعة من
التوقعات واإلدراكات األكثر تعقيداً والمتعلقة بمواجهات الخدمة
) .(O’Neill & Palmer, 2003في المقابل ،فإن العمالء الذين
يمتلكون خبرة قليلة قد ال يمتلكون المعرفة الكافية للتمييز بين
السمات المهمة ،لذلك فإن السمات الملموسة والحسية ،مثل
سلوك موظف الخدمة والذي من السهل تقييمه ،يجذب انتباههم
بشكل أكبر .ويميل العمالء األصغر سناً إلى أن يكونوا أكثر
اهتماماً بجودة البيئة المادية للخدمة مقارنة مع العمالء األكبر
سناً ) .(Ganesan-Lim et al, 2008ويمكن القول أنه بسبب
الخبرة المحدودة للعمالء األصغر سناً فإنهم من المحتمل أن
يستخدموا مجموعة بسيطة من المعايير ،مثل إدراكات جودة
الخدمة ،من أجل تشكيل أحكامهم المتعلقة برضاهم والتنبؤ
بنواياهم السلوكية مقارنة بالعمالء األكبر سناً (Sharma et al,
وبناء على ذلك ،يمكن وضع الفرضيات التالية:
).2012
ً
ف :4-2يلعب النوع االجتماعي والعمر دو اًر معدالً في العالقة
بين جودة الخدمة الجوهرية المدركة ورضا العمالء عن
مواجهة الخدمة.
ف :5-2يلعب النوع االجتماعي والعمر دو اًر معدالً في العالقة
بين جودة الخدمة الجوهرية المدركة ووالئهم لمزود الخدمة.
القيمة مقابل النقود:
القيمة هي واحدة من أكثر المفاهيم شيوعاً واستخداما وتوثيقا
في أدبيات التسويق .وعادة فإن مصطلح القيمة يستخدم للتعبير
عن مفهوم القيمة مقابل النقود (Fornell et al, 1996; Gale,
) .1994ويرى العديد من الباحثين أن المفاضلة بين السعر
والجودة الذي يقوم به العمالء يتم من خالل منظور القيمة
مقابل النقود ) .(Anderson & Fornell, 2000ويمكن تعريف
هذا المفهوم على أنه المستوى المدرك للجودة مقابل السعر
المدفوع للمنتج أو الخدمة ) ،(Zeithaml et al, 1988أو التقييم
الكلي لمنفعة المنتج اعتماداً على ما تم الحصول عليه مقابل
ما تم دفعه ) ،(Zeithaml, 1988أو المفاضلة الذهنية بين
الجودة المدركة والتضحيات اعتماداً على فكرة التبادل النقدي
) ،(Zeithaml, 1988: Dodds, Monroe, & Grewal, 1991أو ما
تحصل عليه مقابل ما تدفعه ) .(Sirohi et al, 1998جميع هذه

التعريفات تتضمن السعر المنخفض ،والحصول على ما تريد،
والجودة مقابل السعر ،والحصول على ما قمت بدفع ثمنه
) .(Caruana et al., 2000ويعتبر المنهج األبسط لتعريف القيمة
هو المفاضلة بين السعر والجودة .وألغراض هذه الدراسة فقد تم
تعريف القيمة مقابل النقود على أنها التقييم الكلي الذي يقوم به
العميل للمنفعة التي يقدمها المنتج أو الخدمة اعتماداً على ما
تم الحصول عليه مقابل ما تم دفعه من نقود & (Smith
).Spencer, 2011
لقد أشار عديد من الباحثين إلى أن القيمة المدركة تمثل إحدى
;(Chiou, 2004
أهم العوامل التي تسبق رضا العميل
) ،Sirdeshmukh et al, 2002وأن العمالء الذين يدركون القيمة
مقابل النقود يكونون أكثر رضا من العمالء الذين ال يدركون
القيمة مقابل النقود ) .(Zeithaml, 1988وهناك العديد من األدلة
العملية التي تشير إلى أن القيمة المدركة من قبل العمالء لها
تأثير إيجابي على رضا العمالء عن المزود & (Anderson
) .Mittal, 2000حيث وجد ) (Sweeney et al, 1997أن القيمة
مقابل النقود لها تأثير هام وايجابي على رغبة العمالء في
الشراء .وقد وجدت معظم الدراسات السابقة التي اختبرت أثر
القيمة المدركة على رضا العمالء عالقات إيجابية بين هذين
المتغيرين (McDougall & Levesque, 2000; Babin et al,
) .2005; Lee et al, 2005; Ryu et al, 2010كما تعتبر القيمة
المدركة من العوامل الهامة في تحديد نوايا العمالء المستقبلية
;(McDougall & Levesque, 2000; Murray & Howat, 2002

) .Chiou, 2004; Ryu et al, 2010إن تقديم قيمة متميزة للعمالء
يعتبر محرك قوي لتحقيق الرضا واالحتفاظ بالعمالء والربحية
) .(Woodruff, 1997; Slater, 1997لذلك يجب على الشركات
وبناء
تعديل استراتيجياتها باتجاه تقديم قيمة متميزة للعمالء.
ً
على ذلك ،يمكن وضع الفرضيات التالية:
ف :1-3تؤثر القيمة المدركة مقابل النقود بشكل إيجابي
ومباشر على رضا العمالء عن مزود الخدمة.
ف :2-3تؤثر القيمة المدركة مقابل النقود بشكل إيجابي
ومباشر على والء العمالء لمزود الخدمة.
ف :3-3تؤثر القيمة المدركة مقابل النقود بشكل إيجابي وغير
مباشر (من خالل الرضا) على والء العمالء لمزود الخدمة.
وينظر الذكور للتسوق على أنه منافسة ويحاولون هزيمة تجار
التجزئة الذين يحصدون األرباح من هوامش الربح العالية
) .(Otnes & McGrath, 2001كما أن الحصول على أدنى
سعر يعتبر بالنسبة لهم على أنه "الرياضة لتحقيق االنتصار" و
"لعبة تنافسية" مقارنة بالنساء ) .(Herrmann, 2004كما يتأثر
الذكور باإلشارات المتعلقة بكفاءة الخدمة ودقتها إلى حد كبير
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مقارنة باإلناث ) .(Iacobucci & Ostrom, 1993كما أنهم
عمليون أكثر في تشكيل مواقفهم تجاه الشراء ،ويحملون قيم
منفعية أقوى والتي تؤكد على الكفاءة والفعالية في ممارسة
أنشطة التسوق ) .(Dittmar et al, 2004ويرى (Sharma et al,
) 2012أن الذكور أكثر ميالً لالهتمام بالقيمة الناتجة عن نشاط
التسوق مقارنة مع اإلناث من حيث الوقت والمال والجهد،
وبالتالي فإن الذكور يكونون أكثر ميالً الستخدام القيمة المدركة
كمؤشر هام للحكم على رضاهم عن نشاط التسوق.
كما أن العمالء األكبر سناً يمكن أن يمتلكوا خبرة تسوق أكثر
والتي يمكن أن يعتمدوا عليها لتشكيل أحكامهم المتعلقة بالقيمة،
وهم ال يحتاجون إلى البحث عن المزيد من المعلومات ولكنهم
يعتمدون أكثر على المعالجة المستندة إلى مخطط أو إرشادات
) .(Ganesan-Lim et al., 2008كما أنه من السهل إشباعهم
ومن المحتمل أن يبقوا موالين لنفس الماركة أو نفس مزود
الخدمة ) .(Bryant & Cha, 1996أما العمالء األصغر سناً
فيبحثون عن المعلومات من مصادر متنوعة التخاذ ق ارراتهم
الشرائية ) (Ganesan-Lim et al, 2008ويستخدمون قنوات تجزئة
أحدث مثل التسوق اإللكتروني ) .(Sousa et al, 2008ويرى
) (Sharma et al, 2012أن العمالء األكبر سناً يعتمدون على
معايير أقل التخاذ ق ارراتهم ،مثل القيمة المدركة ،من أجل
تشكيل أحكامهم المتعلقة بمستوى رضاهم والتنبؤ بنواياهم
السلوكية .وقد أشار ) (Patterson, 2007إلى أن العمالء األكبر
الء في العديد من الخدمات مثل خدمات
سناً يكونون أكثر و ً
وبناء على
العناية باألسنان وتصفيف الشعر وخدمات النقل.
ً
ذلك ،يمكن وضع الفرضيات التالية:
ف :4-3يلعب النوع االجتماعي والعمر دو اًر معدالً في العالقة
بين القيمة المدركة مقابل النقود ورضا العمالء عن مواجهة
الخدمة.
ف :5-3يلعب النوع االجتماعي والعمر دو اًر معدالً في العالقة
بين القيمة المدركة مقابل النقود ووالئهم لمزود الخدمة.
منهجية الدراسة:
مجتمع الد ارسة والعينة:
تم إجراء هذه الدراسة على عمالء صالونات تصفيف الشعر
الرجالية والنسائية في العاصمة األردنية عمان بسبب ندرة
األبحاث التي درست هذا النوع من الخدمات ،حيث ركزت
معظم الدراسات السابقة في األردن بشكل أساسي على خدمات
االتصاالت والخدمات المصرفية والصحية ).(Awwad, 2014
وبسبب كبر حجم مجتمع الدراسة وقيود الوقت والتكلفة واالفتقار
إلى إطار معاينة ،فقد تم اختيار عينة مالئمة (ميسرة) من

عمالء هذه الصالونات .وقد تم توزيع االستبانات المعدة مسبقا
على أفراد العينة أثناء تواجدهم في الصالونات ،حيث يمكن أن
يستند هؤالء العمالء في استجاباتهم وتقييمهم على تجاربهم
المباشرة مع خدمات صالونات تصفيف الشعر .وقد تم توزيع
 111استبانة تم استرجاع  331استبانة منها ،إال أن
االستبانات التي كانت تصلح لعملية التحليل بلغت 314
استبانة بمعدل استجابة .%53
أداة القياس:
تكونت أداة الدراسة من جزأين وما مجموعه  61سؤاالً (ملحق .)1
الجزء األول يتعلق بخصائص أفراد العينة والتي بلغ عددها سؤاالن
(النوع االجتماعي والعمر) .أما الجزء الثاني فيتعلق باألسئلة التي
تقيس متغيرات نموذج الدراسة (جودة الخدمة الجوهرية المدركة،
القيمة مقابل النقود ،الرضا عن مواجهات الخدمة ،الوالء) والتي بلغ
ال ،حيث تم تعريف هذه المتغيرات إجرائيا من خالل
عددها  15سؤا ً
المقاييس الموجودة والتي طورت واستخدمت في الدراسات السابقة
(الجدول  .)1كما تم تعديل هذه المقاييس لتناسب أهداف
وخصائص ومجتمع الدراسة الحالية .وقد تم قياس جميع هذه
المتغيرات على مقياس ليكرت ذو الخمس نقاط والذي يتراوح بين
موافق بشدة ( )1إلى غير موافق بشدة ( .)1والجدول ( )1يبين
التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة.
صدق وثبات األداة:
في البداية تم تحليل البيانات باستخدام برنامج  SPSSوذلك من أجل
الحصول على اإلحصاء الوصفي لخصائص عينة الدراسة .بعد
ذلك تم استخدام تحليل المربعات الصغرى )(Partial Least Square
باستخدام أسلوب نموذج المعادالت البنائية (Structural Equation
) ،Modeling – SEMأو ما يسمى تحليل المسار )،(path analysis
من خالل برنامج  AMOSوذلك لتحديد التفاعالت بين متغيرات
الدراسة .وقد تم إجراء العديد من االختبارات لفحص صدق وثبات
أداة الدراسة وذلك على النحو التالي:
تم استخدام التحليل العاملي التأكيدي (Confirmatory Factor
(Convergent
) Analysisمن أجل اختبار صدق التقارب
) ،Validityحيث كان التحميل المعياري لمعظم مفردات االستبانة
أكبر من الحد األدنى المقترح ( ،)1621وجميعها كانت ذات داللة
إحصائية .وبالتالي هناك شواهد قوية على وجود صدق التقارب
لألسئلة التي تقيس كل متغير (الجدول  .)2كما تم احتساب متوسط
التباين المحسوب )(Average Variance Extracted - AVE
للمتغيرات ،بحيث يكون الصدق التقاربي مقبول إذا كانت قيمة
متوسط التباين المحسوب تساوي أو أكبر من  .161ونالحظ من
خالل الجدول ( )2أن قيمة متوسط التباين المحسوب تتراوح من
 1.26إلى  1.00األمر الذي يشير إلى وجود الصدق التقاربي.
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الشكل ()1
نموذج الدراسة

المتغير
الوالء

الرضا عن مواجهات
الخدمة

جودة الخدمة الجوهرية
القيمة مقابل النقود

التعريف اإلجرائي

الجدول ()1
التعريفات اإلجرائية

األسئلة

المصدر

االرتباط النفسي الدائم للعميل تجاه مزود خدمة معين.

1-1

)(Carter et al, 2014; Butcher et al, 2001

الشعور بالرضا أو عدم الرضا عن مواجهة الخدمة.

11-2

(Bitner & Hubbert, 1994; Butcher et al,

وتمثل نتيجة نشاط الخدمة أو ما يحصل عليه العميل أثناء
مواجهة الخدمة.

مستوى الجودة المدرك نسبة إلى السعر المدفوع مقابل
المنتج أو الخدمة.

تم إيجاد معامل الثبات المركب
) CRلمتغيرات الدراسة ،حيث كانت قيم هذا المعامل لجميع
المتغيرات (الجدول  )6أكبر من الحد األدنى المقترح وهو
 ،1601حيث كانت أقل قيمة لمعامل الثبات المركب ،1641
األمر الذي يعني أن أداة الدراسة تتمتع بمستوى ثبات جيد.
كذلك كانت معامالت كرونباخ ألفا لجميع المتغيرات أكبر من
(Composite Reliability -

14-11
15-13

)2001
& (Brady & Cronin, 2001; McDougall
)Levesque, 2000
(Fornell et al, 1996; Gale, 1994; Sweeney
)& Soutar, 2001

 1601والذي يعني أيضاً درجة ثبات عالية .كما يشير الجدول
( )3إلى أن الجذور التربيعية لقيم متوسط التباين المحسوب
(العناصر القطرية في الجدول  )3كانت جميعها أكبر من
معامالت االرتباط بين متغيرات نموذج الدراسة (عمودياً وأفقياً)،
وعليه تم إثبات صدق التمايز.
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الجدول ()2
نتائج التحليل العاملي التأكيدي
المتغير

التحميل

جودة الخدمة الجوهرية

0.88

CSQ1

معامل الثبات المركب

متوسط التباين

)(CR

)(AVE

0.87

CSQ2

0.77

0.91

كرونباخ ألفا

R2

0.91

0.88

CSQ3
القيمة مقابل النقود

0.79

VFM1

0.85

VFM2

0.86

VFM3

0.68

0.91

0.91

0.82

VFM4

0.80

VFM
الرضا عن مواجهات الخدمة
SES1

0.84
0.83

SES2

0.86

SES3

0.70

0.92

0.92

0.62

0.85

SES4

0.79

SES5
والء العميل
CLO1

0.85

CLO2

0.76

CLO3

0.80

CLO4

0.74

CLO5

0.84

0.62

0.90

0.89

الجدول ()3
معامالت االرتباط والجذر التربيعي لمتوسط التباين المحسوب
الرضا عن مواجهات الخدمة
جودة الخدمة الجوهرية
القيمة مقابل النقود
الوالء

الرضا عن مواجهات الخدمة

جودة الخدمة الجوهرية

القيمة مقابل النقود

0.55

الوالء

0.835
0.746

0.875

0.671

0.635

0.825

0.692

0.636

0.612

الجدول ( )3يشير إلى عدد من مؤشرات مدى جودة صالحية
البيانات لنموذج الدراسة .وبمقارنة هذه المؤشرات بالمؤشرات
المطلوبة ،نالحظ أن نموذج الدراسة والبيانات التي تم جمعها
مناسبة إلجراء تحليل المعادالت البنائية.
ومن أجل إثبات صدق الشكل والمحتوى (Face and Content
) Validityفقد تم عرض االستبانة األولية على عدد من

0.800

األكاديميين وطلب منهم التعليق على التنسيق ومدى مالئمة
األسئلة واقتراح أي سؤال يعتقدون أنه يجب أن يكون ضمن
بناء على
أسئلة االستبانة .وقد تم إجراء بعض التعديالت ً
مالحظات المحكمين ّأدت إلى تحسين مستوى وضوح أسئلة
االستبانة.
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المؤشرات

الجدول ()4
مؤشرات قيمة المالئمة

القيمة المطلوبة*

) (CMIN/DFمربع كاي النسبي

>4

2.295

< 0.90

0.943

< 0.80

0.923

< 0.90

0.962

< 0.90

0.978

< 0.90

0.978

 0.08إلى 0.05

0.050

> 0.08

0.036

> 0.09

0.035

< 0.90

0.953

) (GFIجودة الصالحية

) (AGFIجودة الصالحية المعدلة

) (NFIمؤشر الصالحية المعياري
) (CFIمؤشر الصالحية المقارن

) (IFIمؤشر الصالحية التدريجي

) (RMSEAجذر متوسط مربع الخطأ للتقريب
) (RMRجذر متوسط مربع البواقي

) (SRMRجذر متوسط مربع البواقي المعياري
*

القيمة الفعلية

) (RFIمؤشر الصالحية النسبي

المصدرSchumacker and Lomax (2004):

المقياس

الجدول ()5
خصائص العينة
ذكر

الجنس

التكرار
221

أنثى

سنة25أقل من
 41-61سنة

العمر

 31-42سنة

أكثر من  31سنة
المجموع

النسبة %
%14

198

%30

189

%45

120

%29

70

%17

40

%10

419

11161

الجدول 6
األثر المباشر وغير المباشر والكلي

األثر المباشر

المسار
الرضا

الجودة
القيمة
القيمة

الجودة







β
الوالء

الرضا
الرضا
الوالء
الوالء

0.42
0.55

األثر الكلي

األثر غير المباشر

T

β

T

β

T

***6.7

------

------

0.42

***6.7

***

13.3

0.32

***

7.4

0.18

***

3.6

0.22

***

3.7

----------0.13
0.23

------

0.55

------

0.32

***

4.9

0.31

***

6.0

0.45

***

13.3

***

7.4

***

6.4

***

9.2

*** p< .001, ** p<.01, * p<.05, based on two-tailed test; t (p< .001) = 3.29; t (p< .01) = 2.58; t (p< .05) =1.96

تحليل البيانات ومناقشة النتائج:
خصائص العينة:
بلغت نسبة الذكور  )661( %14أما اإلناث فقد بلغت %30
( ،)145وهي نسبة متقاربة جداً .كما بلغت نسبة العمالء الذين

تقل أعمارهم عن خمسة وعشرين سنة  %31وهي أعلى نسبة،
بينما بلغت نسبة العمالء الذين تزيد أعمارهم عن  31سنة
 %11وهي نسبة منخفضة ،وهذه المؤشرات تدل على أن
معظم عمالء صالونات تصفيف الشعر من الفئات العمرية
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األصغر سنا .والجدول ( )1يوضح هذه النتائج.
تحليل البيانات:
استخدمت هذه الدراسة أسلوب نموذج المعادالت البنائية
) (Structural Equation Modeling – SEMلتطوير نموذج
يمثل العالقات السببية بين متغيرات الدراسة .وقد تم استخدام
برنامج ) (AMOSلحل نموذج المعادالت البنائية.
ويمكن تقييم القدرة التفسيرية لنموذج الدراسة من خالل قيمة
معامل التحديد ) ،(R2والذي يشير إلى مقدار التباين في
المتغيرات التابعة التي تم تفسيرها من خالل نموذج الدراسة
) .(Hair et al., 2010وكما يشير الشكل ( ،)6فقد استطاع

النموذج أن يفسر ما نسبته  %26من التباين في الرضا عن
مواجهة الخدمة ) ،(R2 = 0.62كذلك استطاع النموذج أن يفسر
ما نسبته  %11من التباين في والء العميل ) .(R2 = 0.55هذه
النتائج تشير إلى قوة النموذج في تفسير والتنبؤ في قدرة مزودي
خدمات صالونات تصفيف الشعر على تحقيق رضا العمالء
واالحتفاظ بهم .من جهة أخرى ،تشير هذه النتائج إلى أن رضا
العمالء عن مواجهات الخدمة واالحتفاظ بهم يمكن أن تتأثر
بعوامل أخرى غير تلك الموجودة في النموذج .الشكل ()6
والجدول ( )2تشير إلى نتائج اختبار نموذج الدراسة.

الشكل ()2
نتائج تحليل نموذج الدراسة
اختبار الفرضيات:
األثر المباشر وغير المباشر:
يظهر الشكل رقم ( )6النموذج النهائي للعالقات بين جميع
متغيرات الدراسة .كما يشير الجدول ( )2إلى قيم ( )tومعامالت
المسارات ) (pcالتي تبين األثر المباشر وغير المباشر والكلي
بين متغيرات الدراسة .ويمكن تلخيص نتائج اختبار الفرضيات

المتعلقة باألثر المباشر وغير المباشر على النحو التالي:
يؤثر رضا العمالء عن مواجهة الخدمة بشكل إيجابي مباشر
على والء العمالء لمزود الخدمة < (β = 0.42; t = 6.7; p
) ،0.001وهذا يعني قبول الفرضية (ف .)1-1هذه النتائج
توضح أنه كلما زاد مستوى رضا العمالء عن مواجهة الخدمة،
كلما ازد والء العمالء لمزود الخدمة.
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تؤثر جودة الخدمة الجوهرية المدركة بشكل إيجابي مباشر على
رضا العمالء عن مواجهة الخدمة < (β = 0.55; t = 13.3; p
) 0.001وعلى والء العمالء لمزود الخدمة ;(β = 0.22; t = 3.7
) ،p < 0.001وهذا يعني قبول الفرضية (ف )1-6والفرضية
(ف .)6-6كما أن جودة الخدمة الجوهرية المدركة تؤثر بشكل
إيجابي غير مباشر (من خالل رضا العمالء عن مواجهة
الخدمة) على والء العمالء )،(β = 0.23; t = 6.0; p < 0.001
وهذا يعني قبول الفرضية (ف .)4-6هذه النتائج توضح أنه
كلما زاد مستوى جودة الخدمة الجوهرية المدركة التي يقدمها
مزود الخدمة ،كلما زاد رضا العمالء عن مواجهة الخدمة وزاد
أيضا والء العمالء لمزود الخدمة .كما يلعب رضا العمالء عن
مواجهة الخدمة دو اًر وسيطاً في العالقة بين جودة الخدمة
الجوهرية المدركة ووالء العمالء.
تؤثر القيمة المدركة مقابل النقود بشكل إيجابي ومباشر على
رضا العمالء عن مواجهة الخدمة < (β = 0.32; t = 7.4; p
) 0.001وعلى والء العمالء لمزود الخدمة ;(β = 0.18; t = 3.6
) ،p < 0.001وهذا يعني قبول الفرضية (ف )1-4والفرضية
(ف .)6-4كما أن القيمة المدركة مقابل النقود تؤثر بشكل
إيجابي غير مباشر (من خالل رضا العمالء عن مواجهة
الخدمة) على والء العمالء )،(β = 0.13; t = 4.9; p < 0.001
وهذا يعني قبول الفرضية (ف .)4-4هذه النتائج توضح أنه
كلما زاد مستوى القيمة المدركة مقابل النقود ،كلما زاد رضا
العمالء عن مواجهة الخدمة وزاد أيضا والء العمالء لمزود
الخدمة .كما يلعب رضا العمالء عن مواجهة الخدمة دو اًر
وسيطاً في العالقة بين القيمة المدركة مقابل النقود ووالء
العمالء.
ِ
المعدل:
األثر
تم استخدام أسلوب المعادالت الهيكلية متعددة المجموعات في
ِ
المعدل للنوع االجتماعي والعمر
برنامج  AMOSلتقييم األثر
على نموذج الدراسة .حيث تم تقسيم البيانات إلى مجموعتين
فرعيتين لكل اختبار من اختبارات األثر المعدل ،فقد تم تقسيم
العمر إلى مجموعتين ( 63سنة أو أقل  61 ،سنة أو أكثر)،
أما بالنسبة للنوع االجتماعي فهو مقسَّم إلى مجموعتين (ذكور،
ِ
المعدلة
إناث) .ومن أجل اختبار أثر االختالف في المجموعات
على العالقة بين متغيرات النموذج ،أجرى الباحثان اختبارين
متعددي العينة .وفي كل من االختبارين تم تقييد (تثبيت)
معامل إحدى المسارات ليكون متساوياً بين المجموعتين لكل
ِ
المعدلة .وباستخدام اختبار مربع كاي (Chi-
عامل من العوامل
) Squareلالختالف ،فقد تم مقارنة مالئمة النموذج الناتج
للنموذج األساس والذي فيه تكون جميع معامالت المسارات

مقدرة دون تقييد .والجدول ( )0يمثل نتائج اختبار األثر
ِ
المعدل .ويمكن تلخيص نتائج اختبار الفرضيات المتعلقة باألثر
ِ
المعدل على النحو التالي:
الفرضية (ف )6-1والتي تشير إلى أن النوع االجتماعي والعمر
يلعبان دو اًر معدالً في العالقة بين رضا العمالء عن مواجهة
الخدمة ووالء العمالء لمزود الخدمة تم قبولها كلياً ،حيث كانت
االختالفات بين مجموعات النوع االجتماعي < (∆χ2 = 4.00; P
) 0.01وكذلك بين مجموعات العمر )(∆χ2 = 7.8; P < 0.001
ذات داللة إحصائية .وبكلمات أخرى ،يلعب العمر دو اًر معدالً
في العالقة بين رضا العمالء عن مواجهة الخدمة ووالء
العمالء لمزود الخدمة وذلك بالنسبة للعمالء األكبر سناً (β25and
) more = 0.62; t = 7.09أكبر منه بالنسبة للعمالء األصغر سناً
) ،(β24and less = 0.25; t = 2.54كما يلعب النوع االجتماعي دو اًر
معدالً في العالقة بين رضا العمالء عن مواجهة الخدمة ووالء
العمالء لمزود الخدمة وذلك بالنسبة للذكور = (βMale = .55, t
) 6.52أكبر منه بالنسبة لإلناث ).(βFemale = .27, t = 2.60
الفرضية (ف )4-6والتي تشير إلى أن النوع االجتماعي والعمر
يلعبان دو اًر معدالً في العالقة بين جودة الخدمة الجوهرية
المدركة ورضا العمالء عن مواجهة الخدمة تم رفضها ،حيث
كانت االختالفات بين مجموعات النوع االجتماعي = (∆χ2
) 0.97; P > 0.05والعمر ) (∆χ2 = 1.03; P > 0.05ولم تكن دالة
إحصائياً .هذا يعني أن مجموعات النوع االجتماعي = (βMale
) 0.56, t = 8.51; βFemale = 0.53, t = 7.47ومجموعات العمر
) (β24or less = 0.52, t = 8.13; β25or more = 0.58, t = 7.77تعطي
نفس األهمية لجودة الخدمة الجوهرية المدركة في تشكل رضا
العمالء عن مواجهة الخدمة.
الفرضية (ف )5-6والتي تشير إلى أن النوع االجتماعي والعمر
يلعبان دو اًر معدالً في العالقة بين جودة الخدمة الجوهرية
المدركة ووالء العمالء تم قبولها جزئياً ،حيث كانت االختالفات
بين مجموعات العمر ذات داللة إحصائية < (∆χ2 = 6.8; P
) ،0.01بينما كانت االختالفات بين مجموعات النوع االجتماعي
غير دالة إحصائياً ) .(∆χ2 = 0.38; P > 0.10وبكلمات أخرى،
يلعب العمر دو اًر معدالً في العالقة بين جودة الخدمة الجوهرية
المدركة ووالء العمالء وذلك بالنسبة للعمالء األصغر سناً
) (β24and less = 0.37; t = 4.20ولكن ليس للعمالء األكبر سناً
) .(β25and more = 0.04; t = 0.44أما بالنسبة للنوع االجتماعي،
فإن كال المجموعتين (الذكور واإلناث) يعطيان نفس األهمية
لجودة الخدمة الجوهرية المدركة ويتبعان نفس النمط في تطوير
الوالء لمزود الخدمة = (βMale = .19, t = 2.34; βFemale = .29, t
).3.06

-111-

محمد سليمان عواد ،سوسن محمد المجالي

أثر األحكام التقييمية.....

الفرضية (ف )3-4والتي تشير إلى أن النوع االجتماعي والعمر
يلعبان دو اًر معدالً في العالقة بين القيمة المدركة مقابل النقود
ورضا العمالء عن مواجهة الخدمة تم رفضها كلياً ،حيث كانت
االختالفات بين مجموعات النوع االجتماعي غير دالة
إحصائياً ) ،(∆χ2 = 0.25; P > 0.05كذلك كانت االختالفات بين
مجموعات العمر غير دالة إحصائياً ).(∆χ2 = 1.06; P > 0.05
وبكلمات أخرى ،فإن كال المجموعتان للنوع االجتماعي (ذكور
واناث) يعطيان نفس األهمية للقيمة المدركة مقابل النقود
ويتبعان نفس النمط في تشكل رضا العمالء عن مواجهة
الخدمة ) .(βMale = .29, t = 4.93; βFemale = .37, t = 5.50كذلك
بالنسبة للعمر ،فإن كال المجموعتان ( 63أو أقل 61 ،أو أكبر)
يعطيان نفس األهمية للقيمة المدركة مقابل النقود ويتبعان نفس
النمط في تشكل رضا العمالء عن مواجهة الخدمة = (β24and less
).0.38; t = 6.31; β25and more = 0.24; t = 3.51

الجدول ()7
مقارنة العينات المتعددة للنوع االجتماعي والعمر
النوع االجتماعي (ذكر ،أنثى)

مالئمة النموذج

CMIN/DF = 1.82; CFI = .97; IFI = .97; TLI = .96; RMSEA = .040

ذكر

المسار
ف6-1
ف3-6
ف1-6
ف3-4
ف1-4

الرضا
الجودة
الجودة
القيمة
القيمة







مالئمة النموذج

الوالء
الرضا
الوالء
الرضا
الوالء
العمر (24

أنثى

معامل
المسار

t

معامل المسار

0.55

***6.52

0.27

0.56

***

0.53

0.19

*

0.29

***

0.07

8.51

2.34
4.93

1.06

أو أقل 25 ،أو أكثر)

0.29

2

t
**2.60
***
**

7.47

3.06

0.37

***

0.26

**

5.50

3.16

χالتغير في
**4.00
0.97
0.38
0.25
*

2.94

CMIN/DF = 1.94; CFI = .97; IFI = .97; TLI = .96; RMSEA = .042

المسار
ف6-1
ف3-6
ف1-6
ف3-4
ف1-4

الفرضية (ف )1-4والتي تشير إلى أن النوع االجتماعي والعمر
يلعبان دو ًار معدالً في العالقة بين القيمة المدركة مقابل النقود ووالء
العمالء لمزود الخدمة تم قبولها جزئياً ،حيث كانت االختالفات بين
مجموعات النوع االجتماعي ذات داللة إحصائية < (∆χ2 = 2.94; P
) ،0.01بينما كانت االختالفات بين مجموعات العمر غير دالة
إحصائياً ) .(∆χ2 = 0.48; P > 0.05وبكلمات أخرى ،يلعب النوع
االجتماعي دو اًر معدالً في العالقة بين القيمة المدركة مقابل النقود
ووالء العمالء لمزود الخدمة وذلك بالنسبة لإلناث = (βFemale = .26, t
) 3.16ولكن ليس للذكور) .(βMale = .07, t = 1.06أما بالنسبة للعمر،
فإن كال المجموعتين ( 63أو أقل 61 ،أو أكبر) يعطيان نفس
األهمية للقيمة المدركة مقابل النقود ويتبعان نفس النمط في تشكل
رضا العمالء عن مواجهة الخدمة ;(β24and less = 0.18; t = 2.42
).β25and more = 0.22; t = 3.25

الرضا
الجودة
الجودة
القيمة
القيمة







الوالء
الرضا
الوالء
الرضا
الوالء

 63أو أقل
معامل
t
المسار
0.25

*2.54

0.52

***

8.13

0.37

***

4.20

0.38

***

6.31

0.18

*

2.42

 61أو أكثر

معامل المسار

t

χ2التغير في

0.62

***7.09

***7.8

0.58
0.04
0.24
0.22

***

7.77

0.44
***
**

3.51

3.25

1.03
***

6.8

1.06
0.48

*** p< .001, ** p<.01, * p<.05, based on two-tailed test; t (p< .001) = 3.29; t (p< .01) = 2.58; t (p< .05) =1.96.
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مناقشة النتائج:
الهدف من هذه الدراسة هو اختبار األثر المباشر لألحكام
التقييمية (جودة الخدمة الجوهرية والقيمة مقابل النقود ورضا
العمالء عن مواجهات الخدمة) على والء العمالء في صالونات
تصفيف الشعر في األردن ،وكذلك األثر غير المباشر لجودة
الخدمة الجوهرية والقيمة مقابل النقود (من خالل رضا العمالء
عن مواجهات الخدمة) على والء العمالء ،باإلضافة إلى دراسة
الدور المعدل للنوع االجتماعي والعمر على العالقات المختلفة
في نموذج الدراسة.
األثر على الرضا:
أشارت النتائج إلى أن جودة الخدمة الجوهرية والقيمة مقابل
النقود لها تأثير مباشر ذو داللة إحصائية على رضا العمالء
عن مواجهات الخدمة في صالونات تصفيف الشعر .وبشكل
أكثر تحديداً ،فقد كان تأثير جودة الخدمة الجوهرية هو األكبر
على رضا العمالء عن مواجهات الخدمة ،وهذه النتيجة تتفق
مع نتائج الدراسات السابقة التي أشارت إلى أن جودة الخدمة
الجوهرية تؤثر بشكل إيجابي على رضا العمالء (Cronin et al.
2000; Han and Ryu, 2009; Kim et al., 2009; Kim & Trail,
2010; Shonk & Chelladurai, 2009; Namkung and Jang,
2007; Kyle et al., 2010; Ryu et al., 2010; Ryu and Han,
;2011; Edward & Sahadev, 2011; Chang and Wang,2011

العمالء ووالئهم لمزود الخدمة في العديد من القطاعات
الصناعية والخدمية (Lin, 2010; Curtis, 2009; Deng et al.,
2010; Nayebzadeh et al., 2013; Awwad, 2014; Cronin et

) .al., 2000ويأتي في المرتبة التالية من حيث التأثير على والء
العمالء جودة الخدمة الجوهرية (Kim & Trail, 2010; Kyle et
ر القيمة مقابل النقود ;(Lai et al, 2009
) al., 2010وأخي اً
) .Woodruff, 1997; Slater, 1997وهذا يعني أن رضا العمالء
عن مواجهات الخدمة مرتبط بشكل كبير بوالء العمالء.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد كانت جودة الخدمة الجوهرية تلعب دو اًر
هاماً في تشكيل والء العميل ،حيث أشارت الكثير من أدبيات
التسويق إلى أن جودة الخدمة الجوهرية من أهم العوامل التي
تؤثر بشكل مباشر على النوايا السلوكية للعمالء مثل الوالء
(Cronin et al. 2000; Bolton and Lemon,1999; Bolton et

) .al., 2004; Chang and Wang, 2011وتمثل الجودة الجوهرية
القيمة األساسية التي تقدمها الخدمة والسبب األساسي لقيام
المستهلك بإعادة الشراء ) .(Chang and Wang, 2011وتأتي
القيمة مقابل النقود في المرتبة الثالثة من حيث التأثير على
والء العمالء ،حيث أشارت الدراسات السابقة إلى القيمة المدركة
من العوامل الهامة في تحديد نوايا العمالء المستقبلية
;(McDougall & Levesque, 2000; Murray & Howat, 2002

).Chiou, 2004; Ryu et al., 2010
كما أشارت النتائج إلى أن رضا العميل عن مواجهة الخدمة
يتوسط العالقة بين جودة الخدمة الجوهرية ووالء العمالء وأيضاً
بين القيمة مقابل النقود ووالء العمالء ،وبالتالي إذا كان مستوى
الرضا عالي ،فإن العميل يبدي نية أكبر إلعادة الشراء .وهذه
النتيجة تتفق مع الدراسات السابقة التي أشارت إلى أن رضا
العميل يلعب دور الوسيط في العالقة بين جودة الخدمة والوالء

) .Lai et al, 2009; Hume & Mort, 2010وهذا يعني أن رضا
عمالء صالونات تصفيف الشعر في األردن عن مواجهة
الخدمة يتأثر بشكل كبير بجودة الخدمة التي يقدمها مزود
الخدمة في الصالون .فعندما يجد العميل أن جودة الخدمة التي
يقدمها المزود عالية ،فإنه سوف يشعر بدرجة عالية من الرضا
عن هذه الخدمة .باإلضافة إلى ذلك ،فقد كانت القيمة مقابل
النقود التي يدركها العميل تلعب دو اًر هاماً في تشكيل رضا
العميل ،وهذه النتيجة تؤيد النتائج التي توصلت إليها الدراسات
السابقة والتي أشارت إلى وجود عالقة قوية بين القيمة مقابل
النقود ورضا العمالء & (Chang and Wang,2011; Hume

)،& Chelladural, 2009; Ekinci et al., 2008

;Mort, 2010; Lai et al, 2009; Edward & Sahadev,2011

2000; Ekinci et al., 2008; Cronin et al., 2000; Namkung

).Babin et al., 2005; Lee et al., 2005; Ryu et al., 2010
األثر على الوالء:
أشارت النتائج إلى أن جودة الخدمة الجوهرية والقيمة مقابل
النقود ورضا العمالء عن مواجهات الخدمة لها تأثير مباشر ذو
داللة إحصائية على والء العمالء لصالونات تصفيف الشعر.
وقد كان رضا العمالء عن مواجهات الخدمة األكثر تأثي اًر في
بناء والء العمالء ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائج الكثير من
الدراسات السابقة التي أشارت إلى وجود عالقة قوية بين رضا

) .and Jang, 2007وهذا يعني أن زيادة مستوى رضا العمالء
من خالل تحسين مستوى جودة الخدمة الجوهرية والقيمة التي
يدركها العميل مقابل ما يدفعه من نقود يعتبر أداة فعالة في
لتحقيق والء العمالء.
ِ
المعدل:
األثر
يزداد اهتمام الباحثين في الوقت الحاضر بدراسة أثر المتغيرات
ِ
المعدلة ) (Moderatorsعلى العالقة بين المتغيرات المستقلة
والمتغيرات التابعة .وقد أشارت العديد من الدراسات إلى تأثير

(Choi et al., 2004; Bei and Chiao, 2006; Mosahab et al.
2010; Caruana, 2002; Cronin et al., 2000; Kim & Trail,
2010; Kyle et al., 2010; Murray & Howat, 2002; Shonk
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الخصائص الديمغرافية للعميل على العالقة بين عناصر
الخدمة مثل جودة الخدمة والقيمة والرضا على النتائج السلوكية
مثل الوالء ) .(Seiders et al., 2005; Patterson, 2007حيث
أشارت الدراسات السابقة إلى أن والء العمالء ورضاهم يختلف
اعتماداً على خصائصهم الديمغرافية ) .(Patterson 2007ويشير
) Dabholkar and Bagozzi (2002إلى أن سبب هذا االهتمام
هو الحاجة إلى المزيد من التطوير على النظريات التسويقية
ِ
المعدلة في النماذج التي
واإلدارية من خالل إدراج المتغيرات
تفسر الظواهر المختلفة .ولعل العمر والنوع االجتماعي لألفراد
ِ
المعدلة التي تم دراستها والتي تؤثر على
من أكثر المتغيرات
;(Deng et al., 2010
إدراك األفراد لألنشطة المختلفة
).Venkatesh et al., 2013
ِ
المعدل للنوع االجتماعي:
األثر
أشارت النتائج إلى أن النوع االجتماعي يلعب دو اًر معدالً في
العالقة بين رضا العمالء عن مواجهة الخدمة والوالء (ف)1-1
والعالقة بين القيمة المدركة مقابل النقود والوالء (ف )1-4فقط،
بينما لم يكن له أي دور معدل في العالقة بين جودة الخدمة
الجوهرية المدركة ورضا العمالء عن مواجهة الخدمة (ف)3-6
والعالقة بين جودة الخدمة الجوهرية المدركة والوالء (ف)1-6
والعالقة بين القيمة المدركة مقابل النقود ورضا العمالء عن
مواجهة الخدمة (ف.)3-4
من خالل هذه النتائج نالحظ أن النوع االجتماعي يلعب دو اًر
معدالً في كيفية تطوير الوالء لمزود الخدمة فقط ،ولكنه ال يؤثر
على كيفية تشكيل رضا العمالء لمزود الخدمة .حيث يلعب
النوع االجتماعي دو اًر معدالً في تشكل الوالء فقط ،بينما ال
يؤثر على تشكيل الرضا عن مواجهة الخدمة سواء للذكور أو
لإلناث .فقد أشارت النتائج إلى أن الذكور يعتمدون بشكل أكبر
على الرضا عن مواجهة الخدمة في تشكيل الوالء لمزود الخدمة
مقارنة باإلناث ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائج الدراسات السابقة
التي أشارت إلى أن العالقة بين الرضا والوالء تكون أقوى
بالنسبة للذكور والذين يكونون أكثر احتماالً بأن يتحولوا إلى
مزود آخر إذا لم يتم تحقيق رضاهم (Mittal and Kamakura,
)،2001; Homburg and Giering,2001; Sharma et al., 2012
حيث تتأثر النوايا السلوكية للذكور بمستوى رضاهم إلى درجة
كبيرة مقارنة مع اإلناث ) .(Sharma et al., 2012كما أن القيمة
المدركة مقابل النقود بالنسبة لإلناث تشكل عامالً هاماً لتشكيل
الوالء ولكنها ال تعتبر هامة بالنسبة للذكور ،وهذه النتيجة اتفقت
مع النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة (Sharma et
) .al., 2012ويمكن تبرير هذه النتيجة من خالل األدوار
التقليدية لإلناث في شراء السلع والخدمات .وبشكل أكثر

تحديداً ،تمثل المرأة تقليديا "وكيل الشراء للعائلة"
) ،Taschian 1985وبالتالي فإن لديها اهتمام ومشاركة أكبر
بق اررات الشراء والتقييم ما بعد استخدام المنتج ،لذلك تشعر
المرأة بتحقيق اإلنجاز بشكل أكبر عندما تتخذ ق اررات شرائية
إيجابية.
ِ
المعدل للعمر:
األثر
أشارت النتائج إلى أن العمر يلعب دو اًر معدالً في العالقة بين
رضا العمالء عن مواجهة الخدمة والوالء (ف )1-1والعالقة
بين جودة الخدمة الجوهرية المدركة والوالء (ف ،)1-6بينما لم
يكن له دور في العالقة بين جودة الخدمة الجوهرية المدركة
ورضا العمالء عن مواجهة الخدمة (ف )3-6والعالقة بين
القيمة المدركة مقابل النقود ورضا العمالء عن مواجهة الخدمة
(ف )3-4والعالقة بين القيمة المدركة مقابل النقود والوالء
(ف.)1-4
من خالل هذه النتائج نالحظ أن العمر يلعب دو اًر معدالً في
كيفية تطوير الوالء لمزود الخدمة فقط ،ولكنه ال يؤثر على
كيفية تشكيل رضا العمالء لمزود الخدمة .حيث يلعب العمر
دو اًر معدالً في تشكل الوالء فقط ،بينما ال يؤثر على تشكيل
الرضا عن مواجهة الخدمة سواء لكبار السن أو صغار السن.
حيث أشارت النتائج إلى أن كبار السن يعتمدون بشكل أكبر
على الرضا عن مواجهة الخدمة في تشكيل الوالء لمزود الخدمة
مقارنة مع صغار السن ،في حين يعتمد صغار السن على
جودة الخدمة الجوهرية المدركة في تشكيل الوالء والتي ال تعتبر
هامة بالنسبة لكبار السن .هذه النتائج تتفق مع نتائج الدراسات
السابقة التي أشارت إلى أن العمر يرتبط مع الوالء ،والذي
الء ،فالوالء يميل
يعني أن العمالء األكبر سناً يكونون أكثر و ً
إلى أن يكون أكثر للعمالء األكبر سناً ،وهذا ما أشارت إليه
الدراسات السابقة (Patterson 2007; Mittal and Kamakura
) .2001وقد يكون السبب في ذلك هو ارتباطهم المنخفض
بعملية الشراء ،كما أن قدراتهم على معالجة المعلومات تنخفض
مع العمر ).(Slama and Tashchian 1985
(Slama and

التوصيات:
 .1يجب على مزودي الخدمات في صالونات تصفيف
الشعر األخذ بعين االعتبار العوامل التي تؤدي إلى الرضا
وليس فقط النظر إلى دور الرضا في تشكيل الوالء .فالعالقة
بين الرضا والوالء عالقة معقدة ،فقد أشار Bloemer and
) Kasper (1995إلى أن الرضا لوحده ال يكفي لتحقيق الوالء.
وتشير نتائج االختبار إلى أنه من أجل تعزيز رضا العميل
وبالتالي االحتفاظ به ،فإن جودة الخدمة والقيمة المدركة تلعبان
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دو اًر هاماً .ويمكن أن تكون جودة الخدمة محددة من خالل
عملية تقديم الخدمة بسرعة وبدون تأخير والتي ينظر إليها على
أنها إحدى األبعاد األساسية التي تؤثر في مستوى رضا
العميل .لذلك ،على مزودي الخدمة في صالونات تصفيف
الشعر التأكيد دائما على أن الموظفين لديهم المعرفة الكافية في
مجال تقديم الخدمات ليكونوا قادرين على االستجابة لطلبات
العمالء بطريقة مرضية ،باإلضافة إلى ضمان استم اررية
واتساق الخدمة المقدمة للعميل من أجل كسب رضا العمالء
ويتم ذلك من خالل تدريب العاملين واكسابهم المهارات الالزمة.
 .2كما يجب على مزودي الخدمة تدريب الموظفين على
مهارات االتصال الشخصية كون االتصال بين المزود والعميل
يأخذ جزءاً كبي اًر من عملية تصفيف الشعر ،وبدون مهارات
اتصال شخصية فإن مستوى رضا العميل يمكن أن يتأثر سلباً.
إن توفير المعلومات المتعلقة بتصفيف الشعر يمكن أن تعزز
الثقة بمزود الخدمة وامكانية االعتماد عليه ،لذلك يجب على
مزود الخدمة أن يحسن عملية االتصال بالعمالء من خالل
مشاركتهم بالمعلومات واالستشارات المتعلقة بخدمة تصفيف
الشعر .أخي اًر إن تعزيز جودة الخدمة المقدمة من قبل مزودي
الخدمة في الصالونات سوف يزيد من مستوى رضا العميل
وبالتالي والؤه تجاه مزود الخدمة .فإذا تم تحسين مستوى جودة
الخدمة ،فإن ذلك يمكن أن يساعد المزود على تخفيض
التكاليف المتعلقة بالبحث عن عمالء جدد وذلك ألن االحتفاظ
بالعمالء الحاليين يكون دائما أقل تكلفة من جذب عمالء جدد
).(Grönroos, 2000
 .3ومن أجل أن يحقق مزود الخدمة ميزة تنافسية في
السوق ،فال بد له من تقديم قيمة مدركة للعمالء أعلى من تلك
التي يقدمها المنافسون .ومن األمور األساسية الهامة لمزودي
خدمة تصفيف الشعر تصميم عروض قادرة على تزويد العمالء
بالقيمة وبطريقة مستدامة من أجل خلق ميزة تنافسية والحفاظ
عليها مع مرور الوقت .إن تحقيق مثل هذه القيمة قد يتطلب
من مزود الخدمة بذل جهود كبيرة في اختيار وتدريب الموظفين
والمراقبة المستمرة لمدى مالئمة مستوى معرفتهم ومواقفهم تجاه
العمالء .وفي نفس الوقت ،يجب أن ال يتجاهل المزود جودة
الخدمة التي تشكل أهمية كبيرة في تحديد القيمة المدركة الكلية
بالنسبة للعمالء.
 .4من المهم بالنسبة للباحثين والممارسين بأن ال يعتبروا
جميع العمالء متساوين وأن يأخذوا بعين االعتبار هذه
االختالفات الهامة في حساباتهم عند دراسة عملية تقييم
الخدمة .على سبيل المثال ،يمكن لمقدمي الخدمات جذب كل

من الذكور واإلناث من خالل تعزيز جوانب مختلفة للخدمة
المقدمة ،حيث يمكن التركيز على القيمة مقابل النقود لإلناث
وعلى الرضا لكال الجنسين ولكن بشكل أكبر بالنسبة للذكور.
حيث يمكن لصالونات تصفيف الشعر تقديم برامج تحقق القيمة
للعميل وخاصة اإلناث مثل اشتراكات دورية بأسعار أقل،
عروض على بعض منتجات تصفيف الشعر ،تقديم أحدث
تسريحات الشعر وطرق العناية به بأسعار مناسبة وتقديم بعض
الخدمات المجانية األخرى .كما يمكن لمقدمي الخدمات
االحتفاظ بالعمالء من كبار السن وصغار السن وذلك من
خالل التركيز على تحقيق مستوى عال من الرضا لهم،
وخاصة كبار السن ،مثل تقديم عروض مختلفة الجتذاب
المجموعات المختلفة من العمالء من مختلف األعمار ،كذلك
إدارة الوقت بشكل يقلل مدة انتظار العميل قبل وأثناء تقديم
الخدمة ،والدقة في تحديد المواعيد التي تعطى للعمالء لتقليل
وقت االنتظار وذلك من خالل استخدام نظام تحديد الموعد
المسبق .أما بالنسبة للعمالء صغار السن فال بد من ضرورة
التركيز على تقديم جودة عالية من الخدمة ،باإلضافة إلى
تحسين العناصر المادية مثل المساحة الكافية وجودة المواد
المستخدمة وصيانة األدوات المختلفة.
المحددات والدراسات المستقبلية:
 -1من أهم المحددات التي واجهت الباحثين في هذه
الدراسة أنها اقتصرت على عينة من عمالء صالونات
الشعر في مدينة عمان ،األمر الذي يصعب معه تعميم
النتائج على جميع العمالء في األردن ،كما ال يمكن تعميم
النتائج على القطاعات الخدمية األخرى .كما اقتصرت
الدراسة الحالية على اختبار أثر األحكام التقييمية (الجودة
والقيمة والرضا) على والء العمالء ولم تتطرق إلى جميع
ِ
المعدل
العوامل المحتملة .كما اختبرت هذه الدراسة األثر
للنوع االجتماعي والعمر ولم تتطرق إلى الخصائص
الديمغرافية األخرى .واستناداً إلى ذلك ،يمكن أن تقوم
الدراسات المستقبلية بمعالجة هذه المحددات من خالل
األخذ بعين االعتبار قطاعات خدمية أخرى للتأكد من
إمكانية الوصول إلى نفس النتائج وبالتالي إمكانية تعميمها،
كذلك دراسة هذه األحكام التقييمية على القطاعات
الصناعية المختلفة ،وأخي اًر إدراج عوامل أخرى يمكن أن
تؤثر على والء العمالء ومتغيرات ديمغرافية أخرى أيضاً قد
تلعب دو اًر معدالً هاماً في العالقة بين هذه المتغيرات.
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The Effect of Evaluative Judgments on Service Encounters Satisfaction and Customer
Loyalty: (The Moderating Role of Customers' Characteristics)

*Mohammad Awwad, Sawsan M. Al-Majali

ABSTRACT
This study investigates the direct effect of evaluative judgments (namely, core service quality, perceived
value for money, and service encounter satisfaction) on customer loyalty, and the indirect effect of core
service quality and perceived value for money on customer loyalty, through the mediating effect of service
encounter satisfaction, in hair salons in Jordan. In addition, the study analyzed the moderating role of
customers’ gender and age on the effects of evaluative judgments on service encounter satisfaction and
loyalty. Quantitative data was collected, through a questionnaire instrument, from a convenience sample of
314 customers while they are in hair salons. Statistical analysis of the study's model was conducted using
structural equation modeling technique (AMOS software).
Empirical test of the model’s hypotheses has indicated that service encounter satisfaction is depend on core
service quality and perceived value for money respectively, while customers' loyalty to service provider
depends on service encounter satisfaction, core service quality, and perceived value for money,
respectively. Gender and age play a mediator role in how customer develop loyalty to the service provider,
but they do not affect how customer form service encounter satisfaction. The findings of this study provide
several recommendations for future research.
Keywords: evaluative judgments, core service quality, perceived value for money, service encounter
satisfaction, customer loyalty.
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