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 اإلهداء
 حمل اسمه بكل فخر ... الى من علمني النجاح والصبر أالى من 

 بي الغالي .... حفظك الرحمن من كل شر أالى 
 ألرتوي من حنانهافتقدها في مواجهة الصعاب ... ولم تمهلني الدنيا  ألى من إ

 مي رحمها وجمعني بها رب العالمين في عليين( أ  )
 إلى سندي وقوتي ومالذي بعد للا 

 إلى من آثروني على أنفسهم
 وتي( إخ )

 لى من تحملت معي الصعاب وكانت المحفز والمشجع لي إلكمال دراستي العلياإ
 حياتي )زوجتي الغالية(  رفيقة دربي وشريكة 

 وفرحتي وشموع حياتي إلى بسمتي 
 ( وامنة  زيد ومريم أطفالي )

 
  . إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات..  الحياةإلى من أظهروا لي ما هو أجمل من 

 أصدقائي وزمالئي( )
 

 إلى كل من علمني وساندني وآزرني 
 

 المتواضع الجهدأهدي هذا  إليكم جميعا  
 

 

 

 الباحث 
 



 و
 

 شكر وعرفان
 

ما تأخر    حمدا  كثيرا  على نعمه  خالق األنوار والظ َلم، ومبدع اللوح والقلم،  األعظم،ملك  الحمد هلل ال
( وعلى نبينا محمد )  خلقه  أشرفوالصالة والسالم على    األحق بالشكر والثناءفهو  منها وما تقدم،  

 . آله وأصحابه أجمعين
، هئ وامتناني لمن غمرني بفيض عطاقدم بجزيل شكري  فإن فروض العرفان واألمانة تدعوني أن أت 

لقه، مما كان له عامر  الدكتور االستاذ المساعد الفاضل يأستاذ األثر في مسيرتي البحثية  وح سن خ 
حديد  إعداد   علي    تفضل   الذي  الحيالي  إسماعيل  على  اإلشراف  ال  بقبول  مشرف دراسة هذه  فكان    ا  ، 

 والسالمة والعمر المديد.  بالتقدم والعطاء الدائممني أصدق الدعوات   ، لهملهما  و  ا  موجهرا  و او محو 
والى عمادة   جامعة الموصل  أتقدم بالشكر والعرفان للصرح التعليمي الشامخ في سماء الوطنو 

يرتي  الذين رافقوني في مسيسية في قسم إدارة األعمال  أعضاء الهيئة التدر و   كلية اإلدارة واالقتصاد 
داعمين   العلمية القيمة ومواقفه  ملتوجيهاته  وكانوا خير  الدراسات   مالعلمية  لطلبة  والداعمة  المساندة 
 العليا.

 الرسالة الموقرين لقبولهم قراءة  وأعضائها  رئيس لجنة المناقشة    شكري لألساتذة األفاضلب  واتقدم       
لما قدموه من مالحظات االستبانة  المحكمين الستمارة  إلى السادة الخبراء  و   وتحملهم عناء مناقشتها
 .قيمة في توجيه الباحث 

والمساعدة في إكمال هذا   ةلهم الفضل بالمؤازر جميع أصدقائي لمن كان  والشكر موصول الى  
لي    مومساندته  م لدعمه  واحمد مبرد العبيدي  ماجد صعب سالمة الجغيفيالجهد البحثي وأخص منهم  

 .الموصل ةجامع منتسبي كافة إلىو لى زمالء الدراسة الشكر والتقدير إوكذلك  في تذليل الصعاب،
كل ساندني وتحمل ظروفي اثناء فترة الدراسة من  ختاما  أتقدم بأسمى آيات الوفاء والعرفان إلى  

 . دراستي  فترةطيلة    لدعمهم ومساندتهم لي  جميعا (  حفظهم للا)زمالء واقرباء في العمل وخارج العمل  
نصيحة أسهمت   اومشورة    او لكل من لم ي تح لي ذكر أسمائهم ممن أسهموا بجهد    وأستميح العذر

 عني خير الجزاء.، فجزاهم للا دراسةال في إنجاز
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 صلخستالم
وتفاعلت   بعدا  عشر    حد أ  تضمنت و ،  النقل اللوجستي   تشخيص ابعاد موضوع  ت الدراسة  تناول

  اللوجستي   رضا الزبائن عن النقل  بعاد لتشكل إطار هذه الدراسة، والتي تهدف الى التعرف علىتلك األ
في    بوصفها اسهاما  ، لذلك جاءت هـذه الدراسة  تواجههمالتي    مشكالت وماهي ال  لمنتوج زيت الغاز

 هـذا المجال، ولتحقيق هذا الغرض تم صياغة مشكلة الدراسة بعدد من التساؤالت منها:
 ما توقع وإدراك الزبون ألبعاد النقل اللوجستي في مدينة الموصل؟ -1
 ما مدى تحقيق ابعاد النقل اللوجستي لمنتوج زيت الغاز لرضا الزبون )أصحاب المولدات(؟  -2

 
عالجت الموضوع دت عدة فرضيات  معتا ولإلجابة عن التساؤالت المثارة في مشكلة الدراسة         

  بموضوع الدراسة فقد جمعت البيانات ذات الصلة    ،ختبار صحة هذه الفرضيات الو من جوانبه كافة،  
يمثلون جميع أصحاب    ( فردا  80إذ شملت عينة الدراسة )  ستمارة استبانة أ عدت لهذا الغرض،إعتماد  إب

  ( مولدة موزعة على جميع مناطق مدينة الموصل 2600والبالغ عددها )   في مدينة الموصل  المولدات 
بوصفها ميدانا  تطبيقيا     معية التحدي للمولدات ج  ختيارإحيث تم    ،(4كما مبين في المحلق رقم )

البيانات واستخرجت النتائج    وقد استخدمت مجموعة من الوسائل االحصائية لتحليلللدراسة الحالية،  
 (. SPSS. V.25) بإستخدام البرنامج اإلحصائي

  . ستخدام المنهج الوصفي التحليلي في التعامل مع معطيات الدراسة النظرية والتطبيقية اوتم   
،  ت الموضوعتناولدبيات التي  األ  عن طريقإذ يقوم هذا المنهج على وصف الظاهرة قيد الدراسة  

وتحليلها  االستبانة  من توزيع الستمارات    إجراؤهما تم    عن طريقتحليل هذه الظاهرة ميدانيا     فضال  عن
 ا، ن االستنتاجات أهمه ة موعلى ضوء النتائج المستخرجة تم التوصل لمجموعـللوصول الى النتائج،  

ضعف    ،رضاهمر على  ثر بشكل كبيأ  مجهز للزبائن )أصحاب المولدات(ال   قلة كمية منتوج زيت الغاز
اللوجستيب  االهتمام  النقل  النقل  في مدينة الموصل  خدمة  تناولت خدمة  التي  البحوث  قلة  ، وأيضا 

 غاز.اللوجستي لمنتوج زيت ال
ت التي مقترحاال  تم تقديم مجموعة من  ،ستنتاجات التي توصلت إليها الدراسةاال  وفي ضوء

ضرورة  ب  هم ومعالجتهامشكالتوالقاء الضوء على    المولدات(بالزبائن )أصحاب  هتمام  تشير الى اإل 
لمنتوج    اللوجستي  بتبسيط اإلجراءات لدى الجهات الحكومية ذات العالقة لكي تسهل عملية النقلقيام  ال

عن المنتوج الذي يتم شراؤه   كميات كافية من منتوج زيت الغاز لتحل بديال  ، كذلك توفير  زيت الغاز
المزيد من الدراسات المستقبلية    تقديمدعوة الباحثين إلى    فضال  عن،  بأسعار عالية  ن األسواق السوداء م

 في ميادين مغايرة. و  الحالية صلة بموضوع الدراسةالذات 
 



 ب
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 المقدمة 

رة في  ول مألأصبح اللوجستيك من المواضيع الرئيسية والحديثة في حياتنا اليومية فمنذ ظهوره         
ومواد غذائية، أما بتوفير متطلبات الحرب والمحاربين من ذخيرة ومؤونة  وذلك  العسكرية    المجاالت 

وتحسين الخدمات للزبائن    كلفاقتصاديا فأصبح من أهم العناصر للمؤسسات وهذا ألجل تقليص ال
لتحقيق مردودية عالية وتوسيع نشاطها، وفتح مجاالت أوسع للتبادل وكذا الحصول على    ونوعا    كما  

ما يتعلق باالحتياجات المادية  مكانة متميزة داخل السوق، أما تجاريا فأصبح اللوجستيك وظيفة مهمة في
كانت   يعد من الموضوعات التي  اللوجستي  ن النقلا  حيث   .التوزيع  الشراء، التخزين،  ،نقلالمتضمنة ال

حياتنا اليومية، وال يمكن للتهيئة والتخطيط اإلقليمي    نتحظى باإلهتمام الواسع، فهو جزء م  وما زالت 
إقليم أو مدينة وذلك لطبيعة التداخل والعالقات  في    اللوجستي  كتمل بمعزل عن تخطيط النقلتأن  

وانسيابية    شحنات والتنبؤ بأحجام ال  اللوجستية  المكانية فيما بينها من حيث تخطيط أنماط شبكات النقل
ببعضها    المدنمن المتطلبات العصرية لكل مجتمع، فهو يربط كل    اللوجستي  النقل  يعد و   .المرور

اال بمناطق  اإلنتاج  ومناطق  الىستهالك،  البعض،  الدراسة  هذه  تسعى  الزبون    حيث  رضا  تحقيق 
الحديثة  و إستعمال األساليب والطرائق المبتكرة    عن النقل اللوجستي، من خالل  )أصحاب المولدات(

التي لها الدور األساسي في تحريك    نشطةالنقل اللوجستي من أهم اال  نشاط  يعد و كما    للنقل اللوجستي،
وبالسرعة المطلوبة، بسالمة،   كلفاألفراد والبضائع من مكان االنطالق إلى مكان الوصول بأقل ال

  رضا الزبون سواء كان سوف يؤثر سلبا على    اللوجستي  النقل  نشاط، ألن أي خلل في  وأمان  وراحة
فعال يستند على دراسة الطبيعة الجغرافية    لوجستي  لذلك يجب إختيار نظام نقل  ،منظمات   وأ  ا  أفراد 

، وهذا ما سيتم تناوله  للمنطقة، التوزيع السكاني، تركز أماكن العمل، االزدحام، األجور، الدخل...الخ
 في هذه الدراسة.

نظريا  و        الدراسة  تغطية  فقد    بهدف  تضمن   حيث   أربعة فصول،  من  هيكليتها  تكونت وميدانيا  
  ، منهجية الدراسة   يبينفما الثاني  أ،  الجهود الفكرية السابقةاالول    جسد   ثالثة مباحث،الفصل االول  

  ثالثة مباحث   عن  الفصل الثاني  وعبر  واما الثالث فقد بين وصف مجتمع الدراسة واالفراد المبحوثين،
اما المبحث الثالث   ،رضا الزبون الثاني    لتناو ، فيما  النقل اللوجستي: االول تطرق الى  يهو   ايضا  

الجانب الميداني للدراسة،    ليستعرض   الفصل الثالث   وجاء  رضا الزبون عن النقل اللوجستي،  يبينف
 فضال  عن تبني الفصل الرابع الى أهم االستنتاجات والمقترحات التي تتناسب وطبيعة الدراسة.
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 الفصل االول 
 ومنهجية الدراسة الحاليةالجهود الفكرية السابقة  

تناول المبحث األول الجهود الفكرية   اذ   يقدم هذا الفصل عرضا توضيحيا استند الى ثالثة مباحث    
المبحث الثاني على منهجية الدراسة متمثال بمشكلة الدراسة   اشتملالسابقة العربية واألجنبية في حين  

نموذج الدراسة وحدود الدراسة وأساليب جمع البيانات  واهمية الدراسة واهداف الدراسة وفرضيات الدراسة وأ
وأساليب التحليل االحصائي، اما المبحث الثالث فقد غطى وصف مجتمع  االستبانة  واختبارات صدق  

 (. 1) رقم الشكلالدراسة ومبررات اختيار الميدان ووصف االفراد المبحوثين كما في 
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 المبحث االول 

 الدراسة الحالية بموضوعابقة ذات الصلة سـال جهود الفكريةبعض ال
الباحثين        إليه جهود  توصلت  ما  الفكريةوا  للتعرف على   سنستعرض   لشروع في خط اإلضافة 

ومجاالت اإلفادة   الصلة بموضع رضا الزبون عن النقل اللوجستي،السابقة ذات    الفكريةجهود  بعض ال
 : األطر الهيكلية لمنهجية الدراسة الحاليةفي رسم جهود من تلك ال

 العربية  جهود الفكرية: الاوالا 
 ( الجهود الفكرية العربية1الجدول )

 2014 خميس، دم إسماعيل ادما    1الدراسة 

 الدراسة عنوان  
 في أداء قنوات النقل والتوزيع  وأثرهاتطبيق اإلدارة اللوجستية 

 )دراسة ميدانية على الشركات العاملة في مجال البترول في السودان(

عينة واسلوب  
 الدراسة

 توزيعشركات تمثل قنوات  ( شركات.  7البالغ عددها )   تمثل سلسلة إمداد البترول في السودان
لة التي  يإن أداة البحث هي الوس( شركات.  17والبالغ عددها )   في السودان  البتروليةالمشتقات  

المعلومات والب الدر يترفض فرض  انات التي تدعم أويتم االستعانة بها في جمع  سة وتقسم  اات 
  يارات الز ، و ةية من واقع العمل والتجربة العمليالمالحظة الشخصاالستبيان، و   :تياألداة إلى اال

نة عن  يانات التي تم جمعها من العيل البية وتحليالمعالجة اإلحصائ.  ةية والمقابلة الشخصيدانيالم
ة ي( اإلحصائspssرها، )ي بهدف الوصول إلى نتائج البحث ومن ثم تفس  ق برنامج الحزمةيطر 

ل  ير الواقع القائم وتفعيحات أو نموذج لتطو اوصوال  لوضع اقتر   واستخدامها،  ةيللعلوم االجتماع
 .ث الواقع الممارس في هذه الشركاتيالمرتبطة بجودة األداء من ح األنشطةدور 

 الدراسة   هدف

  توضيح   خاصة  النامية  وللبلدان  للبلدان عامة  اإلقتصادية  وأهميتهابصناعة النقل البحري    التعريف
  المجال. هذا    فيت التي حدثت  اوالتطور   الحاوياتالطلب على خدمات النقل البحري بنظام    ادةيز 

تكلفة   بأقل  من وإلى المحطة الحاوياتحركة  ابيحلول للمشكالت والعمل على سرعة انس إيجاد
رفع مستوى   يفيةك  توضيح  البلد.في    االقتصادية  التنميةمباشر على    تأثيرذلك من    تركهيلما  

حلقة فاعلة في سلسلة اإلمدادات   تصبح ثيلها بح  زيالمستوى المم ناءي األداء وبلوغ خدمات الم
 والنقل الدولي.  ةيللحركة التجار  وجاذبة اإلقليمية،وقادرة على المنافسة   ةيالعالم

أهم  
 االستنتاجات 

إلى   توصلت  الدراسة  أن  اإلسر االتي:  إال  بتنفا ضرورة  الخصخصةيع  و ذ  االهتمام ،  ضرورة 
د  يؤدى إلى ترشيمما    ئللموان  ديط الجيات التخطيفئة متدربة على عمل  ايجادو   للموانئ،  بالتخطيط

 المكلفة.ر من األخطاء ياالستثمار وتالفى كث

 أهم التوصيات  

  القطاع اللوجستي ة التي تساهم في دعم نمو  يالتحت  ىع البنيمشار   يعالدولة دعم وتشج  ىعل.  1
 الخدمات.و  خدم قطاعي اإلنتاجيخاصة وان ذلك  والتوزيع  والتخزينعامة، وقطاع النقل  

البترول    اللوجستيةالخدمات    تنظيم  .2  المعا  استنادافي قطاع    ة في هذا الشأن ير الدولييإلى 
 اللوجستية. مع جودة الخدمات  ىتماشيدة لجعل أداء الشركات يات جديوابتكار آل
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 2016عقون شراف،  2الدراسة 

 عنوان الدراسة 
 الزبائن أثر جودة الخدمة على رضا 

 )دراسة حالة خدمات النقل الحضري بمدينة ميلة(

عينة واسلوب  
 الدراسة

 كبر   وبسبب  ميلة،  بمدينة  الحضري بالحافالت  النقل   خدمات  عمالء  جميع  الدراسة   مجتمع  يضم
  العينة  أسلوب حسب الدراسة عينة تم اختيار ،الزبائن كل إلى الوصول وصعوبة الدراسة مجتمع

 مراجعة  وبعد  منها،  380  استرجاع  تم  وقد   ( استبيان،400توزيع )  تم  حيث  المالئمة،  أو  القصدية
 وتم  أسئلتها،  على  اإلجابات  لتناقض  أو  اكتمالها  لعدم  منها  20  استبعاد   تم  المسترجعة  االستبانات

 .الموزعة االستبيانات إجمالي من %  90 بنسبة أي للتحليل اإلحصائي استبيان  360 اعتماد

 الدراسة   هدف
النقل الحضري )عناسة لدر اهذه الدر   هدفت الحافالت( ومختلف   يقطر   سة أثر جودة خدمات 

لجودة خدمات النقل  ةيالنظر  الجوانب  ز مختلفاإبر  قي، وذلك عن طر الزبائنأبعادها على رضا 
 .ةيعمل ةيقيسة تطبامن خالل در  نهمايب العالقة لي، ثم الوقوف على تحلالزبائنالحضري ورضا  

أهم  
 االستنتاجات 

 .ميلة متوسطة بمدينة الزبائن نظر وجهة حسب الحضري  النقل خدمات جودة مستوى  إن . 1
 .منخفض بميلة الحضري   النقل حافالت لدى  بالمسافرين االهتمام مستوى  إن . 2

 أهم التوصيات  

 .على حلها والعمل لشكاويهم  واالستماع معاملتهم وحسن بالمسافرين االهتمام على الحرص. 1
  ميلة، وذلك  بمدينة الحضري  النقل خدمات جودة لتدعيم" األمن" ببعد االهتمام على الحرص. 2

 تعزيز   لقوانين المرور،  احترامهم  وضرورة  الحافالت  سائقي  وكفاءة  قدرة  تعزيز:  مثال  طريق  عن
 حيث  من  في الحافالت  الزبائن  ثقة  وتعزيز  والنزول،  الصعود  وبمواقف  الحافالت  داخل  األمن

   .الخ...وحداثتها كفاءتها
 2017ياسمين بوريش، حمالت نجمة  3الدراسة 

 عنوان الدراسة 
 دور جودة خدمات النقل الجوي في كسب رضا الزبون 

 )دراسة حالة الخطوط الجوية الجزائرية( 

عينة واسلوب  
 الدراسة

عملية تقييم جودة الخدمات   اسهامئرية تحليل مدى  االخطوط الجوية الجز   الميدانية بشركة سة  االدر 
حيث تطرقنا إلى العناصر األساسية لجودة الخدمة في الشركة    في تحقيق الرضا لدى الزبائن

 ئرية.االخدمة المعتمدة في شركة الخطوط الجوية الجز  باإلضافة إلى التعرف على معايير جودة

 الدراسة   هدف
  تقديم مفهوم إدارة الجودة الشاملة باعتبارها من المفاهيم الجديدة في حقل اإلدارة والذي يرمي إلى 

التعرف على مستويات جودة الخدمة التي  و   تحسين أداء المنظمات من خالل االهتمام بالجودة.
 ئن.  ء عينة من الزباااستقصاء آر  ئرية من خاللاتقدمها مؤسسة الخطوط الجوية الجز 

أهم  
 االستنتاجات 

أهمية كبيرة في سياسة أي مؤسسة ويعد من   الزبون يستحوذ على  المعايير فعالية   أكثررضا 
كان الزبون راضيا عن المؤسسة    إذاللحكم على أدائها السيما عندما تكون متوجهة نحو الجودة.  

كان الزبون راضيا عن الخدمة المقدمة له    إذا فانه سوف يتحدث للباقين مما يولد زبائن جدد.  
فان قراره بالعودة سيكون سريعا. ان الرضا عن الخدمة المقدمة للزبون سيقلل من احتمالية توجه  

 الزبون إلى مؤسسة أخرى منافسة.
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 أهم التوصيات  

هناك أربعة عناصر أساسية تشكل قاعدة الجودة وهي االتصال الداخلي، الزبون، العمال،   .1
 االتصال الخارجي. 

نقص االهتمام بالزبون يؤدي إلى عدم رضاه. عدم احترافية وكفاءة المستخدمين في مجال   .2
 ونفور الزبون.  مشكالتاالتصال قد يتسبب ب

 2018القادر، عباس عبد     4الدراسة 

 عنوان الدراسة 
 وظيفة النقل في شبكة االمداد 
 )دراسة حالة ميناء مستغانم(

عينة واسلوب  
 الدراسة

تم اختيار ميناء مستغانم كونه من المنشآت الحيوية التي تزخر بها والية مستغانم، وتم استخدام  
 (. spssاألسلوب الوصفي التحليلي باستخدام برنامج )

 الدراسة   هدف

المحلي، واستمرارها .  1 التنافسية في االقتصاد  الجودة  التي تعزز  األسباب  إلى معرفة  تهدف 
واألفكار   النتائج  هذه  خالل  من  يسمح  مما  األهمية،  بالغة  منصة  واعتبارها  تكاملية  كوظيفة 

 . المستخلصة
أصبحت  .  2 العولمة  قواعد  ظل  في  المؤسسة  االنية   أكثران  التوقعات  مع  للتكيف  قابلية 

 والمستقبلية.
أهم  

 االستنتاجات 
ان مؤسسة ميناء مستغانم كونها شريان حيوي تجاري واقتصادي وخدماتي ويساهم في معرفة  
 النشأة االتمولوجية للمؤسسة في ترشيد العناوين العريضة للدور الذي يقدمه ميناء مستغانم لزبائنه. 

 أهم التوصيات  

وظيفة النقل في شبكة االمداد سلطة حركية في تزويد المؤسسات االقتصادية من اجل مستوى    تعد
التنسيق والتسيير بين اقسام هياكل الميناء كما تساعد في رفع مستوى النمو االقتصادي وكقيمة 
إيجابا  لتنعكس  والخدمات  الزبائن  متطلبات  توفير  في  المؤسسة  في  اللوجستيك  يساهم  مضافة 

 . الزبون عالية من المنفعة الزمانية والمكانية في تحويل السلع والبضائع لخدمة  وبدرجة

 2019محيي الدين محمد علي عبد الرحمن،  5الدراسة 

 عنوان الدراسة 
 محددات الطلب على خدمات النقل البري في السودان

 )دراسة تحليلية(
عينة واسلوب  

 الدراسة
 التحليل الوصفي، والنماذج القياسية بإتباع طريقة المربعات الصغرى سة منهج  ااستخدمت هذه الدر 

 (. SPSS)االجتماعية  ، وتم تفريغ البيانات على برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم  (OLS) العادية

 الدراسة   هدف
 .معرفة العوامل المؤثرة على الطلب على خدمات النقل البري . 1
 .ومعوقات قطاع النقل البري في السودان مشكالتمعرفة . 2
 تقدير نموذج الطلب على النقل في السودان. . 3

أهم  
 االستنتاجات 

الم .1 الفرضيات تر   جيبينإن مستوى موافقة  المتوسطة والضعيفة، حيث أن  اعلى  وحت بين 
بمستوى بعة  اوالثالثة كانت بموافقة متوسطة، بينما الفرضيات األولى والر   الفرضيتين الثانية

 .موافقة ضعيفة
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توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين الطلب على خدمات النقل البري وأسعار تلك   .2
الضروريات األساسية في حياة الفرد    ويعزى ذلك إلى أن النقل البري أصبح من   .الخدمات

مة لذلك  فغالبية المواطنين البد لهم أن يرتادوا المواصالت العا  السيما في والية الخرطوم،و 
 .الطلب عليها ال ينخفض البري، فإن  مهما ارتفعت أسعار خدمة النقل

 أهم التوصيات  
 .يجب أن يتناسب عدد المركبات في الخط المعين مع عدد مستهلكي خدمات النقل البري  .1
العمل على تأهيل وتوسعة الطرق، وتوفير أدوات السالمة واألمان على متن مركبات النقل  .2

 .العام
 

 ثانياً: الجهود الفكرية األجنبية 

 ( الجهود الفكرية االجنبية 2الجدول )

 Majercak, P 2020 1الدراسة 

 عنوان الدراسة 
Saving logistics transportation costs in globalization for firms. 

 النقل اللوجستية في عصر العولمة للشركات  كلفتوفير 

عينة واسلوب  
 الدراسة

مثل الطرق السريعة. يتم توجيه    للنقل، الحكومات )الفيدرالية والوالئية والمحلية( معظم البنية التحتية  
 .اللوجستية والنقل والتحسين كلفالجزء الرئيسي من الورقة إلى دراسة عملية لل

 الدراسة   هدف

مع  لتقليلها،ه معزولة عن محاولة كلفعندما يتتبع كل جزء   الكالســــــيكي،النهج   موازنةالهدف هو 
النقل واإلمداد على   كلفحيث يتم تحســين ســلســلة التوريد بأكملها. ت فهم    (،نهج النظام )اللوجســتي

ومن وجود البنـية التحتـية أو الـقدرة أو  اللوجســــــــــــــتـية،أنهـا النفـقات المتكـبدة من القـيام ـباألنشــــــــــــــطـة  
 االستعداد ألداء أنشطة لوجستية خالل فترة زمنية معينة.

أهم  
 االستنتاجات 

تسعى   اليوم،المثال أعاله أن معالجة تحسين سلسلة الخدمات اللوجستية أمر مهم للغاية.    يبين
 اللوجستية في جميع أنشطتها  كلف الشركات من أجل التنافسية والتنمية المستدامة إلى تحسين ال

 أهم التوصيات  
وليس تحسين   اللوجستية،النقل واإلمداد ضروري في جميع أنحاء سلسلة الخدمات    كلفتحسين  

 العزل إلى جزء فقط من سلسلة الخدمات اللوجستية.
 Miraz, Mahadi Hasan, 2020 2الدراسة 

 عنوان الدراسة 
The Effect of Blackchain in Transportation Malaysia. 

 في ماليزيا  النقل تأثير السلسلة السوداء على

واسلوب   عينة 
 الدراسة

والتقييد / التضمين   .تستند هذه الدراسة إلى مسح التوافق االستراتيجي لسالسل إدارة النقل الماليزية
نقوم بتصنيف طلبات االعتماد المحتملة ونوفر إطار عمل   واألدبية،بناء  على المعرفة األكاديمية 

لتحديد إمكانية السلسلة السوداء في قطاع الخدمات اللوجستية. وهي تساعد المديرين بشكل منتظم  
 على تقييم وبدء تطوير القدرات التنظيمية ونشرها بنجاح للتكيف مع التكنولوجيا.

تهدف هذه الدراسة إلى االستفادة من كل من المجتمع الصناعي واألكاديمي. يمكن أن يكون إنتاج   الدراسة   هدف
ا للشركات التي  التكوين الخاص بالصناعة ونشره )سلسلة المبيعات( إلى تكوين أكثر عمومية مفيد 
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م  فإنه يدل على فه  ذلك، ترغب في استخدام شبكة نظام المجموعة في المستقبل. باإلضافة إلى  
 في مجال النقل في ماليزيا.  blackchainأفضل لتقنية 

أهم  
 االستنتاجات 

للتكيف االستراتيجي المحدد في العثور على مؤشرات حول نوع سالسل   النتائج الرئيسية  تتمثل 
التوريد المزودة بتقنية الحجب التي يمكن أن يكون لها آثار استراتيجية إيجابية. على الرغم من أن  

الية  فإن الدراسة الح  اللوجستيات،خط األنابيب المحظور يحدث ثورة في األعمال ويعيد تعريف  
 مقصورة على تصنيف فئات قابلية تطبيق اإلطار وعواقبه. 

 أهم التوصيات  
بشكل استثنائي لسالسل التوريد اللوجستية الماليزية.  و   ةأن تكنولوجيا الشبكة مفيد  توصي الدراسة إلى

في شكل منتجات وظيفية لتقديم االقتصاديات   الكفاءة،ركز بشكل أكبر على  تعزز المرونة، و ت  اإنهو 
 الالحقة. 

 المصدر: اعداد الباحث
 

 جاالت اإلفادة من الجهود الفكرية السابقة وما يميزها عن غيرهاثاا: مثال
 ت بموضـــــوع الدراســـــة الحالية، برز  الصـــــلةالســـــابقة ذات    جهود الفكريةمراجعة العلمية للبعد ال       

نت  لدراســـة الحالية، ومك  اإلطار الفكري والفلســـفي ل  إثراءأســـهمت في  التيالمهمة  العديد من الجوانب 
  ســـــتعراض االدراســـــة الحالية في جانبيها النظري والميداني، وبعد وأ طر   الباحث من وضـــــع تصـــــورات 

 ن أن نؤشر اآلتي:العربية واألجنبية يمك جهود الفكرية السابقةال أبرز
 مجاالت اإلفادة: •

الفقرات   أكثرالشمولية في تناول المتغيرين بكل تفاصيلهما اذ يمكن للقارئ االلمام والتعرف على  
 المهمة والخاصة لكال المتغيرين بكل يسر.

 الدراسة عن الجهود الفكرية السابقة: زما يمي •
تميزت الدراســة الحالية عن الجهود الفكرية الســابقة بانها تناولت متغيرين مختلفين والجمع بينهما، اذ 
ان الجهود الفكرية الســــابقة لم تتناول المتغيرين نفســــهما معا ، فضــــال عن ذلك فإنها طبقت في قطاع  

باحتكاكه المباشــــــــــــــر مع الحياة اليومية للمواطنين في   يتصــــــــــــــفمختلف وهو قطاع المولدات والذي  
 العراق بشكل عام والموصل بشكل خاص وبطابع يومي ومستمر.
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 المبحث الثاني 
 ، منهجية الدراسة

المبحث   يهدف على  ل   هذا  الضوء  الحالية  تسليط  الدراسة  طرح مشكلة منهجية  طريق  عن 
 واالدوات   مصادر جمع البيانات واألساليب و حدودها  و   ،فرضياتهاصياغة  و   هدافهاوأ   هميتهاوأ   ،الدراسة

 وكاآلتي:  المستخدمة
 دراسةمشكلة ال أوال:

مدينة الموصل   في  عدد من المولدات   إلى  التي قام بها الباحث   زيارات الميدانيةمن خالل ال       
تمثل  المولدات في مدينة الموصل والتي  الرسمية والمسؤولة عن  للمولدات(  التحدي  وفي )جمعية 

نينوى  محافظة  ديوان  في  المولدات  مدينة      (1)  .أصحاب  في  المولدات  أصحاب  إسكان  وجمعية 
تتمثل بالنقل اللوجستي لمنتوج زيت الغاز،    أبرزها اال ان    مشكالت الموصل، تبين وجود العديد من ال

والمتمثلين بأصحاب المولدات في    ،انعكست هذه المشكلة على رضا الزبائن من هذا النقل  ومن ثم
( فردا  موزعين في جميع مناطق  80والممثلة من قبل )  مولدة(  2600مدينة الموصل والبالغ عددها )

على قلة االهتمام بالنقل اللوجستي لهذا المنتوج   زبائنال، وقد كان هناك شبه اتفاق بين  مدينة الموصل
ينعكس سلبا   يمكن ان  الخدمةعلى    والذي  الزبائن عن هذه  في    الدراسةوهنا تظهر مشكلة    ،رضا 

 التساؤالت االتية: 

 الزبون ألبعاد النقل اللوجستي في مدينة الموصل؟ وإدراكما توقع  .1
 اللوجستي لمنتوج زيت الغاز لرضا الزبون )أصحاب المولدات(؟ ما مدى تحقيق ابعاد النقل  .2

 

 

 

 

 

 

 

 
 . ( جريدة الوقائع العراقية تنشر تاريخ تأسيس جمعية التحدي التعاونية4الملحق ) )1)
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 أهمية الدراسةثانياا: 

تتجلى أهمية الدراسة من خالل الموضوع الذي تناولته وهو رضا الزبون )أصحاب المولدات(   -1
اليومية  والنقل اللوجستي، والذي يعالج موضوعا في غاية األهمية الرتباطه المباشر بالحياة  

 للمواطنين في مدينة الموصل.
 اسهام الدراسة في بيان أهمية النقل اللوجستي التي تناولتها فضال عن رضا الزبون.  -2
المساهمة في نشر التوجهات الحديثة ألبعاد النقل اللوجستي من اجل بناء عالقات طويلة  -3

 طراف من جهة أخرى. األمد بين الزبون والجهة المجهزة من جهة، وتحقيق المنافع لجميع األ
 تقديم نتائج واقعية عن النقل اللوجستي لمنتوج زيت الغاز في مدينة الموصل. -4
بيان قدرة النقل اللوجستي من خالل ابعاده بالشكل الصحيح في الوصول الى التوزيع األمثل  -5

لمنتوج زيت الغاز في مدينة الموصل، بحيث يمكن تعميم الية النقل هذه لتصبح معتمدة من 
 قبل الجهات الرسمية.

تحديد مستوى إهتمام مصادر التجهيز لمنتوج زيت الغاز برضا الزبون )أصحاب المولدات(   -6
 وتسليم أكبر قيمة ممكنة. 

 هداف الدراسة ثالثاا: أ

 اللوجستي لمنتوج زيت الغاز في مدينة الموصل. النقل  رضا الزبون عن قياس -1
ستي لمنتوج زيت الغاز في مدينة الموصل لتحقيق  تقييم مدى إسهام كل بعد من ابعاد النقل اللوج -2

 رضا الزبون )أصحاب المولدات(. 
النقل    الدراسةسعي   -3 عملية  لتحسين  والتوصيات  االستنتاجات  من  مجموعة  الى  الوصول  في 

 اللوجستي لمنتوج زيت الغاز في مدينة الموصل. 
 تأثيرا  في رضا الزبون )أصحاب المولدات(.توضيح ابعاد النقل اللوجستي لمنتوج زيت الغاز األكثر   -4
تحليل وتحديد متطلبات تحقيق ابعاد النقل اللوجستي لرضا الزبون )أصحاب المولدات( لتفعيلها   -5

 واالستفادة من مميزاتها. 
تشخيص واقع رضا الزبون )أصحاب المولدات( عن النقل اللوجستي لمنتوج زيت الغاز في مدينة   -6

 الموصل.
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 دراسةت الفرضيارابعاا: 

( 2صيغت فرضيات الدراسة بناءا  على انموذج الدراسة االفتراضي والموضح في الشكل رقم )       
التأثير فيها، وبما ينسجم مع مشكلة الدراسة  والذي يجسد العالقة بين متغيرات الدراسة واتجاهات 

 وأهدافها.

 الفرضية الرئيسية: 

 لمنتوج زيت الغاز في مدينة الموصل. عن النقل اللوجستي ن و لدى الزب مناسب  يوجد رضا -

 والتي تنبثق منها الفرضيات الفرعية االَتية:

 لدى الزبائن عن النقل اللوجستي من حيث )الكلفة(. مناسب  يوجد رضا -1
 لدى الزبائن عن النقل اللوجستي من حيث )الوقت(.  مناسب  يوجد رضا -2
 للوجستي من حيث )االعتمادية(. لدى الزبائن عن النقل ا مناسب  يوجد رضا -3
 لدى الزبائن عن النقل اللوجستي من حيث )التعاطف(.مناسب يوجد رضا  -4
 لدى الزبائن عن النقل اللوجستي من حيث )الملموسية(. مناسب يوجد رضا  -5
 لدى الزبائن عن النقل اللوجستي من حيث )االستجابة(.  مناسب يوجد رضا  -6
 النقل اللوجستي من حيث )القيمة(. لدى الزبائن عن  مناسب يوجد رضا  -7
 لدى الزبائن عن النقل اللوجستي من حيث )الجودة(.  مناسب يوجد رضا  -8
 لدى الزبائن عن النقل اللوجستي من حيث )السمعة(. مناسب يوجد رضا  -9
 لدى الزبائن عن النقل اللوجستي من حيث )المسؤولية االجتماعية(. مناسب يوجد رضا  -10
 ئن عن النقل اللوجستي من حيث )االجراءات(.لدى الزبا  مناسب يوجد رضا  -11
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 خامساا: أنموذج الدراسة 

لرضا الزبون عن النقل اللوجستي على  بعاد المفسرة   يجسد األنموذجا  تبنت الدراسة الحالية أ        
وبما    من تصميم الباحث انه    علما    ( مولدة،2600في مدينة الموصل البالغ عددها )  المولدات مستوى  

نموذج المتغير  األ   يبينو   ،المبحوثة  المولدات لها  في ظ  مع متغيرات البيئة العراقية التي تعمل  يتوافق
اعت  عتمد الم وهو رضالذي  التابع  المتغير  على  تأثيره  ومستوى  اللوجستي  النقل  وهو  الدراسة  ا  مدته 

 تي: ذي يتكون من أحد عشر ٌبعدا  والمتمثلة باآل الالزبون 
                  



 فتراضي ( أنموذج الدراسة اال2) الشكل

 المصدر: اعداد الباحث 

 

 

 

النقل 
اللوجستي

الكلفة

الوقت

االعتمادية

التعاطف

االستجابة

القيمة

الجودة

الملموسية

المسؤولية
االجتماعية

السمعة

االجراءات

أبعاد النقل  

 اللوجستي

 المتغير التابع

رضا 

 الزبون

 المستقلالمتغير 
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 الدراسة: حدود سادساا: 

 تي:دراسة وكاالَ ـلل والبشرية انية والمكانيةـدود الزموتتضمن الـح
  2020/ 1/3ولغاية    2019/ 1/9: امتدت المدة الزمنية إلعداد الرسالة للفترة من  الحدود الزمانية .1

 اكمال الدراسة.  مدة

ميدانا  للدراســـــــة في مدينة الموصـــــــل   جمعية التحدي للمولدات االهلية: تم اختيار  الحدود المكانية .2
 الحالية.

  ،مســتجيبا  (  80المســتجيبين والذين بلغ عددهم ) األفراد تضــمنت الحدود البشــرية   البشـرية:الحدود  .3
الممثلين عن أصـــحاب المولدات في جميع احياء ومناطق مدينة    القصـــدية وشـــملت عينة الدراســـة

ــل ــل   2600والبالغ عددها )  في جمعية التحدي للمولدات  الموصـــ مولدة( التي تزود مدينة الموصـــ
 .بالطاقة الكهربائية جنبا إلى جنب مع الطاقة الكهربائية الوطنية

 بياناتجمع ال دواتاا: أسابع

 تمثلت عملية جمع البيانات الالزمة إلنجاز الدراسة الى جانبين هما:       

 : الجانب النظري  -أ

  الحالية في جانبها النظري مجموعة من المصادر والمراجع العربية واألجنبية اعتمدت الدراسة    
تمثلت بالكتب والمجالت العلمية والرسائل واألطاريح الجامعية، فضال  عن مواقع الشبكة العنكبوتية  

 .نترنت()اإل

 :العمليالجانب  -ب 

ي: قام الباحث في اعتمدت الدراسة في جانبها الميداني مجموعه من الوسائل متمثلة باالت  -1
العديد من الزيارات الميدانية الى بدأت من استحصال الموافقات الرسمية األولية لعنوان البحث 
أصحاب   من  العديد  مع  الشخصية  المقابالت  من  مجموعه  أجريت  الزيارات  هذه  وخالل 

البي  المولدات  على  للحصول  الموصل  مدينة  الدراسة ا في  إلجراء  الالزمة  والمعلومات  نات 
ومناقشتها معهم، لتكون على قدر من  االستبانة  واعطائهم فكرة عن الموضوع وشرح فقرات  

الواقعية والموضوعية وهذا ما لمسه الباحث من خالل المقابالت التي اجراءها واالجابات 
 التي تم الحصول عليها لتكون لديه صورة واضحة عن حالة الدراسة.

( لتكون إدارة القياس والدراسة الرئيسية  2في الملحق رقم )المرفقة  االستبانة  االستبانة: اعتمدت   -2
حيث  الدراسة،  بمتغيرات  يتعلق  وفيما  العملي  الجانب  في  الصلة  ذات  البيانات  جمع  في 

البحوث والدراسات االستبانة  صممت   الجاهزة في  المقاييس  الى  في بعض فقراتها استنادا 
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الباحث استنادا    هاالفكرية القريبة من موضوع الدراسة الحالية، اما الفقرات األخرى فقد صمم
على محورين  االستبانة وقد اشتملت    لما ورد في الجانب النظري المتعلق بمتغيرات الدراسة.

 :رئيسيين هما
مواقع المولدات  )ولية عن خصائص األفراد المبحوثين وتضمنت  أالمحور االول: معلومات   -

الالعمرالتي يمثلها،   وظيفة مسؤول المواقع، عدد سنوات تمثيله لمواقع ،  علمي، التحصيل 
  .(المولدات

واقع رضا الزبون في محـورها الثاني على قياس أبعاد  االستبانة  ستمارة  إالمحور الثاني: ركزت   -
بما ينسجم مع منهجية الدراسة، إذ قام   ،(2ملحق )  عن النقل اللوجستي لمنتوج زيت الغاز

بتوزيع   )االستبانة  الباحث  بعدد  المبـحوثين  األفراد  في  80على  استمارة  التحدي (  جمعية 
  ستجابة إ مارة صالحة للتحليل وبنسبة  ( است80سترجاع )إوتم    للمولدات في مدينة الموصل

الحيث  ،  100% الموصل  للمولدات   ممثلينشملت  مدينة  مناطق  األيمن )  في  الجانبين 
،  مولدة(  2600البالغ عددها )و في مدينة الموصل    المولدات جميع  (، لكونهم يمثلون  وااليسر

ة، ويعرض إجابات تتسم بالدق  إلىوقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي بهدف الوصول  
عداد  إ والمصادر المعتمدة في    لرضا الزبون عن النقل اللوجستي( أبعاد الدراسة  3الجدول )

 .اإلستبانةفقرات 
عداد فقرات إوالمصادر المعتمدة في  لرضا الزبون عن النقل اللوجستي( أبعاد الدراسة 3) الجدول

 اإلستبانة

 ت
رضا الزبون عن النقل أبعاد 

 الفقرات رموز  اللوجستي 
 المصادر المعتمدة في القياس 
 )استخدمت المصادر بتصرف(

(، )بوريش 2018( )عبـــد القـــادر،  2014)ادم،   X1-X5 الكلفة  1
 (، 2017ياسمين، 

(Pamučar, 2016)  (Shen, 2018 ،)
(Göçmen, 2018 ،) 

(van Lierop, 2018 ،) 
 (Kourounioti, 2018  ،) 
(Nguyen, X. P. 2019،) 

 (Tao, F, & Li, L. 2019Qin, G, ) 
((Sukerta, M., Agung, A. A. P, & 

Sujana, I. W. 2020)( ،)Zhang, 2020) 
.)Vannarajah, 2020) ((Razaka, 2020 

 X6-X10 الوقت  2

 X11-X15 االعتمادية  3

 X16-X20 التعاطف  4

 X21-X25 الملموسية  5

 X26-X30 االستجابة 6

 X31-X35 القيمة 7

 X36-X40 الجودة  8

 X41-X45 السمعة  9

 X46-X50 المسؤولية االجتماعية 10

 X51-X55 اإلجراءات  11

 ه االدبيات.ـلما عكست احث وفقاا ـالمصدر: من إعداد الب
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 اتهـاـوثباالستبانة  صدق : ثامناا 

 :باآلتيالى بعض االختبارات تمثلت االستبانة اخضعت 

على قياس الظاهـرة قيد   ستمارةااليقصد بالصدق الظاهري قدرة فقرات    :اهري ـ قياس الصدق الظ •
العلوم مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال    علىاالستبانة  استمارة    رض عوقد تم    ،الدراسة

الوصول  االداريـة   مستوى ـافض  إلىبهدف  تصميمها،  ،ل  في  الدقة  م ـ آرائه  ستطالعاوتم    ،من 
ودقتها   الفقرات ن وضوح  ـالدراسة وبما يضم  أبعاد على قياس    اإلستمارةحول قدرة  م  ـومالحظاته

الحذف من    الالزمة  مناقشة المالحظات وإجراء التعديالت تمت  بعد ذلك    ،من الناحية العلمية
ع الالزمين  لتخرج    ـلىواإلضافة  رأي  االستبانة  فقراتها  مكتسبة  النهائية  من  األبصيغتها  غلبية 

 . ( يبين قائمة بأسماء المحكمين2ملحق )وال ،المحكمين
الشمولية • السادة قياس  على  األسئلة  من  عدد  إلقاء  طريق  عن  الشمولية  قياس  إختبار  تم   :

 المحكمين حول مدى شمولية متغيرات اإلستبانة.
الثبات • الثبات ن  إ :  قياس  ألف  قياس  كثر أمن  وهو    ،(Alpha Cronbach) ا كرونباخ  ـبطريقة 

االستبانة  ساليب اإلحصائية شيوعا  للتعرف على ثبات اإلستبانة، إذ تم إختبار ثبات استمارة  األ
( استمارة تحتوي  80حسب معـامل ألفـا كرونباخ على مستوى عينة الدراسة الكلية والتي بلغت )ب

هذه  ( فقرة لكل استمارة، وتبين أن قيمة معامل ألفـا كرونباخ موجبة اإلشارة ومرتفعة و 55على ) 
( على المستـوى  %82داللة على ثبات أداة اإلستبانة، فكانت قيمة معامل ألفـا كرونباخ ما معدله )

ألفـا   الكلي لألبعـاد، وهذه النسبة ت عد جيدة ومقبولة في الدراسـات اإلدارية، كما ان ارتفاع معامل
ـوجد بعد منها غير  كرونباخ على المستوى اإلجمالي يؤكد ان كافة األبعاد كانت ضرورية وال ي

 ( يبين ذلك4) رقم والجدول ضروري تمت إضافته.
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 ( معامل ألفا كرونباخ ألبعاد رضا الزبون عن النقل اللوجستي4) الجدول
 كرونباخ( قيمة الثبات )الفا بعاد األ

 0.78 الكلفة
 0.81 الوقت

 0.82 االعتمادية / الموثوقية 
 0.84 التعاطف 
 0.76 الملموسية
 0.82 االستجابة 

 0.84 القيمة 
 081 الجودة 
 0.82 السمعة

 0.77 المسؤولية االجتماعية 
 0.84 االجراءات 

 0.82 كرونباخ االجمالي لجميع االبعاد 
 

 :ستبانةتساق الداخلي لإلاإل قياس  

التحقق من  ت عد     لفقرات    عملية  الداخلي    استمارة في نجاح    ا  ضروري  ا  مر أاالستبانة  الصدق 
وباستخدام  تم    ، حيثلهذا الغرض البيانات والمعلومات المطلوبة  وتحليل  وقدرتها على جمع  االستبانة  

،  رضا الزبون عن النقل اللوجستي والمحاور التي تنتمي اليه قياس  القيام بمعامل ارتباط سبيرمان  
من االرتباطات المعنوية    ة  كبير   ا  د اعد أ ن هناك  تبين إ حيث  (  3وظهرت النتائج الموضحة في الملحق )

من االتساق   عاليةدرجة    وجود (، مما يؤكد  0.05وعند مستوى معنوية )االستبانة  الموجبة لفقرات  
 وهذا ويؤكد صدق وثبات محتواها.  الداخلية،الداخلي بين المتغيرات 
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 اإلحصائي تحليل الأساليب : اا تاسع
  وواقعية   مؤشرات دقيقة  على  للحصولاإلحصائية  واألدوات  مجموعة من الوسائل    إعتمد الباحث  

  لبرمجة وا  ،(Excelي )ــستخدام البرنامج اإلحصائإإذ تم  فرضياتها،  صحة    إختبارتخدم أهداف الدراسة و 
 االحصائيةبالنقاطاالتية:الوسائلوتمثلتهذهفي التحليل، ( SPSS) االحصائية

المعياريةالتكرارات  .أ واالنحرافات  الحسابية  واالوساط  المئوية  الدراسة    والنسب  متغيرات  لوصف 
 وتشخيصـها. 

اللوجستي.ب  للنقل  االبعاد  الغاز  خالصة  زيت  واالنحراف    لمنتوج  الحسابي  الوسط  تتناول  والتي 
 المعياري ونسبة االستجابة ومعامل االختالف لكل بعد من ابعاد الدراسة. 

 أدناه: وكما هو موضح  الدراسة، فرضيات  ختبارإلوات د من األعدد  إستخدام.ت 

 على المستوى العام ألبعاد الدراسة.  Tإختبار   •
 على مستوى كل بعد من أبعاد الدراسة.  Tإختبار   •
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 المبحث الثالث 
 وصف مجتمع الدراسة واألفراد المبحوثين

  الحالية   دراسةـذي طبقت فيه الـالميدان التسليط الضوء على  سوف يتم  هذا المبحث    في      
،  لهاختيار الميدان المناسب  من أبرز عومل إنجاح الدراسة هو إن  اذ  إ ووصف األفراد المبحوثين،  

البيان  األساسكونه يمثل المصدر   هذا  تم تقسيم  قد  و   بها،ات الخاصة  ـات والمعلومـللحصول على 
 -  ااَلتية:المبحث إلى الفقرات 

 وصف مجتمع الدراسةالا: او 
 ميدان تحديد    إذ أن  ،مجاال  تطبيقيا  للدراسةفي مدينة الموصل    المولداتأصحاب    ختيارإتم  

ستمارة  إفي    ومهمة  الموضوعية والتي تعد شروطا  الزمةو تحقيق الصدق والثبات  لمرا  ضروريا   أالدراسة  
أصحاب المولدات كزبائن لناقلي منتوج  لذلك وضع الباحث    ،وثةـالمبحالتي تخص العينة    ،اإلستبانة 

الغاز الميدانية  إلجراء  هدفا    زيت  الباحث    ستحصالاوبعد    ،الدراسة  قام  بزيارة  الموافقات االصولية 
في جمعية التحدي للمولدات واللقاء   المولدات ميدانية لعينة من أصحاب المولدات واللقاء بممثلي  

فيها المسؤولين  ومحتواها    لعرض   ببعض  الدراسة  أجريت  و   واهميتها  هااهدافو فكرة  المقابالت قد 
 . على األفراد المبحوثيناالستبانة ارة ـاستموتوزيع  الشخصية

 (المولدات)أصحاب  وصف مجتمع الدراسة .1

 معية التحدي ج:  تأسيس جمعية التحدي التعاونية الخدمية للمولدات في محافظة نينوى   تاريخ.أ
الج إحدى  تقوم  هي  والتي  الموصل  مدينة  في  المولدات  بأصحاب  تعنى  التي  األهلية  معيات 

بالتنسيق فيما بينهم وبين الجهات الحكومية مثل ديوان محافظة نينوى والجهات األخرى ذات 
تأ  حيث   ،العالقة )(  12/4/1999)  بتاريخ  سيسهاتم  العدد  الوقائع 3769وبموجب  لجريدة   )
 (1)  .العراقية

قلة المعلومات والتي تخص رسالة الجمعية وأهدافها وخصائصها وهيكلها التنظيمي، بسبب لوحظ  .ب 
تلف الملفات المخزونة لدى موقع الجمعية في الجانب األيمن لمدينة الموصل خالل حرب داعش 

مدينة   ) على  عام  الوقائع  2014الموصل  جريدة  في  عنها  المنشورة  والمقاالت  الوثائق  عدا   )
 (2) .العراقية وموقع ويكبيديا عبر االنترنت حول الجمعية )المرفقة في المالحق(

 
 
 

 
 (. 4، والملحق رقم )26/1/2020مقابلة مع السيد رئيس مجلس اإلدارة لجمعية إسكان أصحاب المولدات في مدينة الموصل بتاريخ  )1)

 . 4/2/2020للمولدات األهلية في مدينة الموصل بتاريخ  مع السيد رئيس مجلس إدارة جمعية التحدي  ( مقابلة2)
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 المبحوث: ختيار الميدان إثانياا: مبررات 
االقتصادية    مؤسسات على مستوى ال  اللوجستية ضروريةتعتبر وظيفة النقل في شبكة اإلمداد           

قتصادي في المجتمع، وبحكم التخصص  تكمن مبرراتها في تحسين المجال التجاري واإلو الوطنية،  و 
لمنتوج زيت الغاز   اللوجستي وخاصة قطاع النقل ختراق المعرفة اللوجيستيةإ إلىوالدراسة التي أهلتنا 
ذاتيا  علية اإل   نطوى انفتح المجال الذي  إ، حيث  في مدينة الموصل أو    هتمام بالدراسة سواء كانت 

 . موضوعيا  
 :المبررات الذاتية -

والتي يتم على أساسها  الرغبة اإلنسانية    فس واإلقتصاد إلى تحليل وفهمينطلق علماء الن         
م وتتكيف مع المتطلبات التي تفرضها علينا الحياة ااَلن وفي  القيام باألعمال التي يجب أن تنسج

تعززت فينا الرغبة  حيث  المجتمع،    المست ، وبحكم المتغيرات االقتصادية والتجارية التي  المستقبل
النقل في  ب العلمية   دور وظيفة  وتفسير  تحديد  آليات  والبحث في  والتجهيز  الخوض  االمداد  سلسلة 

 ع المجاالت االقتصادية. ي ي جمفي ظل توسعها ف اللوجستية
ختيار هذا الموضوع كان نتيجة للمكانة العالمية التي يحتلها اللوجستيك االن  إومن أسباب         

 واضافة لهذا: ةوالمكانة المعطاة له في المؤسسات العراقي

حدى المبررات إ يعد النقص المعرفي وغياب مفاهيم اللوجستيك في المؤسسات العراقية الذي  -
و  داخلها،  المطبقة  أنشطته  رغم  الموضوع  هذا  اإلدارة إ لدراسة  أنشطة  بين  التنسيق  نعدام 

 على حد اطالع الباحث. اللوجستية في الهياكل التنظيمية
زيت   منتوج  في الجامعات العراقية ونشاط نقلقلة البحوث التي تناولت نشاط النقل اللوجستي   -

 .مشكالت الغاز على وجه التحديد وما يعانيه من 
، فضال عن تحقيق زيادة الكلفةستراتيجية التمايز خصوصا في  إ عالقة اللوجستيك بتحقيق   -

 في الحصة السوقية وزيادة الربحية. 
النقل اللوجستي والتوسع فيه كونه من المواضيع المهمة   نشاطهتمام الباحث ورغبته في تناول  إ  -

 ، وعلى حد اطالع الباحث.والتي زاد االهتمام بها عالميا   حديثةوال
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 موضوعية: المبررات ال  -
المالئم والمناسب لمجتمع الدراسة يسهم   ختيارن اإلاإن لكل مجتمع مالمحه الخاصة به، إذ  و      

و  النتـائج  صحة  في  كبير  تم    إختباروبشكل  فقد  مدينة   المولدات أصحاب  ختيار  إالفـرضيات،  في 
 كميدان للدراسة الحالية للمبررات اآلتية: الموصل

طبيعة الدراسة الحالية وأهدافها مع واقع رضا الزبائن عن النقل اللوجستي لمنتوج زيت    إنسجام .1
 الغاز. 

 .المولدات في تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية ؤديهأهمية الدور االستراتيجي الذي ت .2
وعودتها السريعة  الظروف الصعبة التي مرت بها مدينة الموصل والدمار الذي لحق ببناها التحتية   .3

في النهوض من جديد، فضال  عن الضغوط النفسية الكبيرة التي مرت بها مواردها البشرية خالل  
 تلك الفترة. 

خاصيتا الثبات واالستقرار التي تتمتع بهما عينة الدراسة )أصحاب المولدات( من حيث العمل   .4
اب المولدات والناقلين لمنتوج  التنظيمي واألطر االدارية المستقرة بالشكل الذي يدعم غاية أصح

 لنشاط النقل اللوجستي.  الجودةزيت الغاز في بلوغ مستويات خدمة عالية 
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 المبحوثين األفرادثالثاا: وصف 
أدق   إلىختيار العينة المالئمة إلجراء الدراسة عليها أمر ضروري ومهم بهدف الوصول  إن  إ        

المبحوثين    األفراد ن وصف  إالظاهرة التي تمت دراستها، إذ    وأالنتائـج التي تعكس حقيقة المشكلة  
الدراسة والجدول ) التي تعكس مدى مالءمتهم إلجـراء  الدالئل  الكثير من  ( يظهر بعض 5يعطي 

 وكاالتي:  في مدينة الموصل المولدات ثلي أصحاب مللمفراد عينة البحث  أ خصائص 
 في مدينة الموصل(  المولدات)الممثلين ألصحاب المبحوثين  األفراد( وصف 5) الجدول

 مواقع المولدات التي يمثلها
 الموصل ( مولدة موزعة في جميع مناطق مدينة 2600( ممثل عن جميع المولدات البالغ عددها )80)

 الفئات العمرية
 فأكثر  46 45- 36 35- 26 فأقل  25

 النسبة % العدد  النسبة % العدد  النسبة % العدد  النسبة % العدد 
8 10 % 16 20 % 35 44 % 21 26 % 

 علمي التحصيل ال
 بكالوريوس  متوسطة  ابتدائية

 % 8النسبة  6 العدد % 61النسبة  49 العدد % 31النسبة  25 العدد
 مسؤول المواقع وظيفة 

 طرف خارجي مالك مولدة
 النسبة % العدد  النسبة % العدد 
78 98 % 2 2  % 

 تمثيله لمواقع المولداتسنوات عدد 
 فأكثر  10 7-9 4-6 1-3

 النسبة % العدد  النسبة % العدد  النسبة % العدد  النسبة % العدد 
66 82 % 4 5 % 6 8 % 4 5 % 

  n = 80                   داد الباحث                         ـالمصدر: الجدول من اع
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 ( ما يأتي:5) الجدول بيني
 مواقع المولدات التي يمثلها:  .1
تليها الفئة العمرية   عينة البحث افراد  ( من  %10( بلغت )فأقل  25نسبة الفئة العمرية )العمر:   .2

بلغت )26-35) اذ  ) افراد  مجموع  ( من  % 20(  العمرية  الفئة  تليها  والبالغة 45- 36العينة   )
( اذ بلغت فأكثر  45ة )ـواخيرا  جاءت الفئة العمري  وهي النسبة األكبر في عينة الدراسة  (44%)
المتميزة ذات القدرة  العمرية  لنسبة عالية من الفئات   ممثلين المولدات يؤشر امتالك    مما(  26%)

 المهام.  إنجازعلى 
إذ شكلت    ال يحملون شهادة وبعنوان يقرا ويكتب الذين  المبحوثين    األفراد ة  نسب  :علميالتحصيل ال .3

إذ بلغت   بتدائية االون شهادة  لـالذين يحم  األفراد ها نسبة  يراد العينة، ثم تلـ( من اجمالي اف0%)
وشكلت    متوسطةالذين يحملون شهادة ال  األفراد تلتها نسبة  ثم    ( من مجموع أفراد العينة،31%)
شهادة الذين يحملون    لألفراد المبحوثيننالحظ ان النسبة الكلية  ( وفي ضوء هذه النسب  61%)

، وهي نسب جيدة خصوصا في ظل عدم وجود شخص ٌأمي )يقرأ  (%8) بلغت    البكالوريوس
 ويكتب(.

وهي اعلى   (%98حيث بلغت نسبة المجيبين الذين يمتلكون مولدات ) وظيفة مسؤول المواقع: .4
  منهم نسبة لكون اغلب الممثلين للمناطق هم أصحاب مولدات ويمثلون مولدات المناطق القريبة  

 (.% 2اما األطراف الخارجيين فقد بلغت نسبتهم ) جغرافيا،
بلغت سنوات    (3  - 1من )   ممن لديهم خدمة  لعينة المبحوثةافراد اان نسبة  عدد سنوات الخدمة:   .5

المولدات في وهي اعلى نسبة بسبب    (82%) افراد موزعين على جميع  تمثيل  حداثة تشكيل 
( سنوات قد بلغت  6  -  4مناطق مدينة الموصل، أما األفراد الذين لديهم سنوات خدمة من )

( سنوات قد بلغت بالمجمل  9  -  7(، أما األفراد الذين لديهم سنوات خدمة من )%5بالمجمل )
 (. %5فأكثر( سنوات قد بلغت بالمجمل )10ن ) (، أما األفراد الذين لديهم سنوات خدمة م8%)
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 ثاني الفصل ال

النظري للدراسة  اإلطار

تناول فيها الباحث الجذور  ،اطارا  نظريا  للدراسة الحالية عن طريق ثالثة مباحث يقدم هذا الفصل 
 :(3)رقم الشكل  كما موضح في ،المعرفية والفكرية لمتغيرات الدراسة

 




 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الثاني للدراسة طريق الفصل  خارطة يبين ( 3 ) الشكل
 المصدر: اعداد الباحث 

 

 

 

 

 

 

 ثانيالفصل ال
 اإلطار النظري  

 المبحث األول
 النقل اللوجستي 

 المبحث الثاني

 رضا الزبون 

 

 المبحث الثالث

النقل اللوجستي ورضا  

 الزبون
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 األول المبحث 

 النقل اللوجستي 

 : المقدمة

وقد كانت بداية ظهوره    ،اللوجستيك من المواضيع الرئيسية والحديثة في حياتنا اليومية  أصبح        
  ذخيرة ومواد غذائية و  وقود  توفير متطلبات الحرب والمحاربين منفي المجاالت العسكرية عن طريق 

العناصر للمؤسسات وهذا ألجل تقليص    أهممن    أصبحف  ثم انتقل الى الجانب االقتصادي،  وغيرها
مجاالت لتحقيق مردودية عالية وتوسيع نشاطها، وفتح    ونوعا    وتحسين الخدمات للزبائن كما    لفكال

وظيفة  اللوجستيك  أصبح ف الحصول على مكانة متميزة داخل السوق، أما تجاريا   لكأوسع للتبادل وكذ 
يتعلق   فيما  المتضمنة،    حتياجات اال بمهمة  التخ  التوزيع  الشراء،  ،نقل الالمادية    لك وكذ   زينالمادي، 
وقد حظيت وظيفة النقل في شبكة اللوجستيك باالهتمام المتزايد لما لها من أهمية  تدفق المعلومات،  

 .ومميزات هيكلية وتجارية واقتصادية في ظل مستوى االنفتاح والعولمة

 أوال: تاريخ ظهور مصطلح اللوجستيك 

       ( كلمة  وأصل  القدم  مند  اليومية  حياتنا  في  موجود  اللوجستيك  إغريقي  Logisticsإن   )
Logistikos  في العصور   ت تعني فن الحساب والمنطق. وأول ظهور لتلك الكلمة في كان   والتي

اقترح أحد مستشاري الملك لويس   م حيث 1670القديمة في القرن السابع عشر بفرنسا وبالتحديد عام  
اإلدارية المتزايدة التي ظهرت للجيش وكان اقتراحه بتشكيل رتبة جديدة    مشكالت بع عشر حال للالرا

في الجيش تسمى مارشال جنرال دولوجي وكانت مسؤولياته عبارة عن تخطيط، اختيار المواقع، تنظيم  
سع عشر فقد (. أما في القرن التا31،  2007التنقالت، والتوزيع )المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  

م حينما تم تقسيم الجيش إلى  خمسة قطاعات   1836( في الظهور عام  Logisticsبدأت كلمة )
آني ( وفي تلك الفترة  كان تعريف اللوجستيك هو     -هندسي   –لوجستي    -تكتيكي     -)استراتيجي 

رب  (،  وفي القرن العشرين و بالتحديد خالل الحPhilippe&Michel,2007,9فن تحريك الجيوش )
العالمية الثانية كان هناك طلب كبير وسريع لتحريك الجيوش وإمدادها، وبذلك عاد مصطلح اللوجستيك  

والذي كان    Techuns Beckerإلى الظهور مرة أخرى وخصوصا في الجيش األمريكي، وقد كتب   
و الذي يتعلق في القوات المسلحة األمريكية يقول "إن هذا الفرع من المعرفة الخاصة بفن الحرب    ا  قائد 

بعمليات اإلمداد و تدفق األسلحة لمختلف أقسام الجيش يعرف باسم اإلمداد والتوزيع " و كان الهدف  
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من استخدامها هو وصول المؤونات و الذخائر في الوقت المالئم و بأفضل طريقة ممكنة للجيوش، 
لمجال  العسكري أو وحتى وقتنا الحاضر فإن مصطلح اللوجستيك ال يزال يستخدم بشكل مكثف في ا

(. وما إن وضعت الحرب  7،  2000في أي تطبيقات تقوم بها القوات المسلحة )ماضي والسيد،  
أوزارها حتى بدأت تظهر دراسات تهدف إلى تطبيق اللوجستيك في مجال األعمال وخاصة بعد الكساد  

والذي أدى إلى    م1958الشديد الذي تعرضت له الشركات في الواليات المتحدة األمريكية في عام  
انكماش األرباح بشكل ملحوظ مما حث إلى البحث عن بعض النظم التي تساعد في مواجهة التحديات  
واألزمات وتعمل على مواجهتها وفي هذا وجدت العديد من المنظمات أن أنشطتها اللوجستية لم تلق  

 (. 9،  2010األنشطة )بن سبع،العناية الكافية وان إداراتها لم تسعى إليجاد نوع من التنسيق بين هذه  

 ثانيا: مفهوم اللوجستيك

ولكنهم اختلفوا    ،العـام ـله اإلطـاراتفق الـباحثون في تحـدـيدهم لمفهوم اللوجســــــــــــــتـيك من حـيث 
فضــــال عن التغير    األنشــــطة اللوجســــتيةفي طبيعة   نتيجة للتغيرات الحاصــــلة  فيه من حيث المحتوى 

ــناعية والتنمية األعمال  بيئة في ــادية  الصـــ ــويق عرفته بأنه حركة األمريكية . فالرابطةواالقتصـــ  للتســـ
 على التعريف هذا ركز. وقد االسـتعمال أو االسـتهالك نقطة إلى اإلنتاج نقطة من البضـائع ومناولة

 إدارة جلس. وصـــــــــــــدر له تعريف من قبل م(AMA,1948,206) فقط المادي التوزيع أنشـــــــــــــطة
ــتية  األعمال ــنة  بأمريكااللوجســـ ــة تلك العملية بانه  ،1962ســـ  التدفق رقابة تنفيذ، بتخطيط، الخاصـــ
 اإلنتاج مكان من العالقة ذات  والمعلومات  والســـــلع النهائية الخام، للمواد  والفعال الكفء والتخزين

(. ويعرفه 20  ،2006،)ادريس  الزبائن إرضــــــــــــاء تحقيق متطلبات  بغرض  االســــــــــــتهالك مكان إلى
 وذلك األنشــطة من  أكثر أو اثنين بين التكامل بأنه  1972  ،المادي التوزيع إلدارة الوطني المجلس

ــنعة النصـــف الخام، للمواد  الفعال  التدفق ومراقبة التنفيذ  التخطيط، بهدف  النهائية والمنتجات  المصـ
 هندسـة وترى جمعية  ، )6123Baritz&Zissman,198,(االسـتهالك    نقطة إلى المنشـأ نقطة من

 وسـيلة وتصـميم بالمتطلبات  المتعلقة التقنية األنشـطة  وتنظيم إدارة وعلم فن انه    1981 ،اللوجسـتيك
ــة ــانـــــ وصـــــــــــــــيـــــ ــادي  الـمـــــ ــدعـم الـتـوزيـع  ــة الـــــ ــدمـــــ ــداف  لـخـــــ ــات  والـتـنـبـؤات  األهـــــ ــه   ،والـعـمـلـيـــــ ويـعـرفـــــ
(colin&pache,1988,26)  ســـــعيا ع،الســـــل لتدفقات  المادية الحركة في التحكم تقنية  على انه 

المحدد  الوقت  في تكون  أن إلى تميل  التي العمليات  ســــــلســــــلة داخل الوتيرة تزامن عن البحث  إلى
"JIT"  ويرى واالختناقات.   التوقفات  لتفادي وذلك. (Ratlif&Nulty,1996,31)    مجموعة من  بأنه
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 ويشـمل ،اللوجسـتيك سـلسـلة في المنتجات( وتسـليم تخزين الحركة، ب )االكتسـاب، المتعلقة األنشـطة
 ، واللوجسـتيك(7  ،2010،والمخزون)بن قيراط المواد  وإدارة التخزين، التوزيع، النقل، مهام اللوجسـتيك

ــتلزمات من الموردين إلى"  المشــــــــــروع ومناولة المواد من المشــــــــــروع إلى  يعني تحريك المواد والمســــــــ
 (.52، 2019)الطاهر،  "الزبائن
 هداف اللوجستيكأثالثا: 

يتمثل الهدف العام للوجستيك في ضمان توفير احتياجات المنظمة من مواد ومعدات وخدمات بالجودة  
التفصيلية   األساسية  األهداف  تحديد  يمكن  عليه  المناسب  الشراء  ومصدر  والكمية  يلي    فيما والسعر 

 (. 36، 2004،)ابوبكر
مع   كلفواد والمستلزمات بأقل  تحقيق األداء االقتصادي للموارد واإلمكانيات عن طريق الشراء للم .1

 عدم التفريط بالجودة المطلوبة.
لضمان عدم حدوث توقفات في العمل    ، تحقيق التدفق المستمر في إمداد المنظمة باالحتياجات  .2

 ولكافة الوحدات واألنشطة فيها.
المنظمة  المحافظة على العالقات المتميزة بين المنظمة والموردين مما يساعد على تحسين صورة   .3

 والموردين والمجتمع ككل. 
وفاعلية   .4 كفاءة  خالل  من  األرباح  تحقيق  على  قدرتها  وتنمية  للمنظمة  التنافسي  المركز  تقوية 

 المشتريات والمخازن. كلفاألنشطة اللوجستية ومن ثم ضبط وترشيد 
 والجودة المناسبة للمستفيدين. الكلفةتوفير المنتج المناسب بالكمية والوقت وب .5
 

 

 

 

 

 



25 


 رابعاا: األنشطة اللوجستية

اللوجستية إلى أنشطة أساسية وأنشطة داعمة وسوف يتم التركيز على   األنشطة يمكن تقسيم             
،  2016)احمد،    (29  ،2010، )بن سبع :البحث وتوجهاتهاألنشطة األساسية تماشيا مع أهداف  

19 ) 
 لتوفير المسبق التخطيط عن ومسؤول متكامل على انه نشاط الشراء فتعري يمكن: الشراء نشاط .1

 من اإلنتاج عملية في تدخل التي المواد  وكافة المصنعة المواد  التصنيع، قيد  والمواد  الخام، المواد 
 أكمل على وظائفها ألداء إليها تحتاج التي المنظمة مستلزمات  كافةو الغيار   قطع و آالت و  معدات 

 وما يرتبط المناسبة الشراء مصادر واختيار مواصفاته، و الشراء  كميات  تحديد  في المساهمة و وجه
 من للتأكد  فحصها و المشتريات  استالمو  التسليم  مواعيد  حيث  من التوزيع المادي متابعة من بذلك

  .  (Krajewski&Ritzman ,2005,404)العمل مع المحددة للمواصفات  ومطابقتها سالمتها
 العامة السياسة مع  يتعلق بماو  المواد  بتوفير المتعلقة المناسبة  اإلجراءات  كافة  تطبيق فضال عن

 والوقت  والجودة بالكمية المتطلبات  توفير خالل من الربحية زيادة  إلى ا النشاط هذ  يسعىو  للمنظمة
 (.12 ،2008،)عقيلي وزمزير المناسب  والسعر

 المكانية المنفعة إيجاد  على والذي يعمل لإلمداد  األساسية األنشطة أحد  النقل يمثل :النقل نشاط .2
 هذه فيه تشتد  أخرى  أماكن إلى الحاجة إليها فيه تقل مكان من المختلفة السلع تحريك خالل من

 (. 30  ،2008،)الصميدعي الكلفة عناصر أهم الوظيفة هذه تمثلو  الحاجة
 (17 ،2011،)كندري مهم في المنظمات عن طريق اآلتي:  نشاط النقل دور ؤديوي 

الثابتة ▪ النقاط  مختلف  بين  المنتجات  بسريان  النقل  البائع    ،يسمح  بين  السبل  إيجاد  عن  فضال 
 .والمشتري 

يضيف النقل قيمة بتوفير فائدة الزمان والمكان عن طريق نقل المنتجات للمكان المطلوب وفي  ▪
 الزمان المطلوب. 

مداد والموقف التنافسي للمنظمة والطلب على  اختيار متعهد النقل يحدد كفاءة تشغيل سلسلة اإل ▪
 المنتجات في السوق. 

 التشغيل.  كلفنفاذ المخزون فضال عن  كلفالمخزون و  كلفيؤثر النقل على  ▪
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لنجا ▪ أساسي  شرط  وبالتالي  المنافسة  على  المنظمة  لمواجهة  حاسما  عامال  النقل  ها  حيعد 
 ل بين األسواق.في التكام ؤديهواستمراريتها وذلك من خالل الدور الذي ي

بالتكيف مع التوقعات الحالية والمستقبلية للزبائن ▪ السرعة في االستجابة    ،يسمح النقل للمنظمة 
 اإلجمالية لألنشطة اللوجستية وزيادة كفاءتها.   كلفلرغباتهم إضافة إلى تحقيق جودة عالية وتقليل ال

 إليها  الحاجة وقوع  لحين باألشياء االحتفاظعلى انه نشاط   التخزين  تعريف يمكن  :التخزيننشاط   .3
  عليها.  الطلب  حدوث  حين المنتجات  توفير تعني التي الزمانية هذا النشاط المنفعة يحقق وبالتالي

  ، 2006،)زويلف  :يلي  ما  تحقيق إلى تهدف والتي  اإلمداد  شبكة أنشطة أهممن  يعد   التخزين  فنشاط
145 ) 

 .التدفق استمرارية لتحقيق المطلوبة  باألصناف باالحتفاظ ذلكو  المواد  تدفق ضمان •
 واستخدامها أسعارها  انخفاض  وقت  شرائها بعد  المواد  تخزين ان حيث  األسعار فروق  من االستفادة •

 .الزمانية المنفعة زيادة يعني هذاو  كلفلل توفير فيه األسعار ارتفاع عند 
 .بها للتصرف انتظارا المستردة المواد  تخزينو  استالم •
 .بالمخزون  الخاصة والمواقع المالئمة األماكن تحديد  •
 المنظمات باتجاه من المنتجات  بتهيئة يبدأ المادي التوزيع  فإن تقليديا  نشاط التوزيع المادي: .4

 ولكن الزبائن إلى المنتجات  تلك إيصال تكلفة على تخفيض  تركز حلول إيجاد  ومحاولة األسواق
 التوزيع أن حيث  من  مغايرا   اتجاها النظرة ليأخذ  هذه تعدى قد  التفكير فإن الحاضر الوقت  في

هما:   ،المنظمة باتجاه للخلف ويعمل بالسوق  يبدأ المادي باتجاهين  المادي  التوزيع   وعرف 
 ( 300  ،2008،)الصميدعي

 باتجاه المنظمة من المنتجات  نقل ويعني (out bound distribution):الحدود  خارج التوزيع •
 الزبائن. 

 أو التالفة المنتجات  إعادة يتضمن : الذي(in bound distribution)الحدود   داخل التوزيع •
 بوصولها تنتهي  ال المنتجات  تدفق حركة إن حيث  ،التوزيع قنوات  حاجات  عن والزائدة المعادة

 .الزبون  إلى
 التسويق المعهد  خبراء حسب   ،التسويقية باإلمدادات  يسمى ما يمثالن المفهومين هذين  إن     

 توفير في تصب   التي التقنيات و  األساليب و  المهارات  عن عبارة هو المادي التوزيع "البريطاني
 المعقولة.  الكلفةبو  المناسبين المكانو  الوقت  في المستهلك رغبات  تلبيةو  احتياجات 
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  للزبائن بالنسبة    أهمية   كثراألإن الشيء  إلى    )et. al.Volkova ,(2012,1015,  حيث أشار         
ا والمطالبين أثناء اتخاذ القرار بشأن الشراء هو توفر وسرعة رد الفعل والخدمات   الحاليين المطلعين جيد 

التجارية في السوق هو قدرة المورد على تلبية متطلبات    األعمالالمقدمة. إن الشرط الهام لنجاح  
سمات النموذجية لألسواق المرسلة مسبق ا هي قابلية  بما يرضيهم تمام ا. في الوقت نفسه، فإن ال  الزبون 

وإمكانية التنبؤ الصعبة، والعولمة، والهجرة الدولية، والتقدم   التغيير،وارتفاع معدل ديناميات    التغيير،
المعلومات  مجاالت  في   وإنشاء  واإلتصاالت تكنولوجيا  البيئة  التركيز على  النقل، وزيادة  ، وتطوير 

  ذلك، سلسلة التوريد. ومع    إدارةامل تؤثر بشكل كبير على الخدمات اللوجستية و الشبكات. كل هذه العو 
فإن تقديم الحلول اللوجستية المعزولة أو حل مجال واحد فقط من المشكالت في سلسلة اللوجستيات 

  األنشطة له فعالية محدودة فقط، ولذا فمن الضروري تحقيق التحسين والتنسيق والمزامنة الشاملة لجميع  
تعتبر التغييرات في مجال الخدمات و الرئيسية.    األنشطة خل سلسلة الخدمات اللوجستية المتعلقة بـدا

  في هذه الدراسة   وسيتم التركيز  .األعمالاللوجستية جزء ا مهم ا من تغييرات إعادة الهيكلة في مجال  
  على نشاط النقل اللوجستي.
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  اللوجستي النقلخامساا: 

   المفهوم: -1

لمصطلح    نظرا        ظهور  أول  توضيح    اللوجستيكلكون  يمكن  لذلك  العسكري  الميدان  في  كان 
من    تحويله "هو نقل الشيء بمعنى    لغةا   تعريف النقلللنقل اللوجستي، حيث إن    التعريف العسكري 

،  (11،  2019مام،  اإل)موضع إلى موضع َاخر أو تحول من مكان آلخر ويعني الطريق المختصر"  
يعني حمل األشخاص، والمتاع، والحيوانات، "    اصطالحاا (. و9،  2012و "نقل ينقل نقال " )بوزيدي،  

النوع والسعة والسرعة،  والثروات، والمعارف، من موضع أو مكان إلى آخر، بالوسائط المتباينة    والسلع،
واألبعاد المتباينة، وفق أقصر وأيسر السبل الممكنة وأقلها تكلفة، بسرعة ومرونة وأمان   عبر المسافات 
،  2017" )صورية،  المقومات المتاحة والمحددات الداعمة أو المعوقات كتحديات   وفق   . وفي أقل وقت 

لتي غطت مفهوم النقل اللوجستي ويمكن  العديد من التعاريف ا  والباحثون (، وقد تناول الكتاب  12
 (:6توضح ذلك من خالل الجدول )

 المفهوم  سنةال الباحث  ت

او   1987 الزبيدي 1 الجمهور  حاجات  ولسد  اقتصادية  منافع  وذي  مادية  غير  خدمة 
 لدعم االقتصاد الوطني، او ما يقدم لألفراد بمقابل او بدونه. 

2 Fabbe  2005 
نبال لهذا ينظر الى   األكثروظيفة النقل اللوجستي هي وظيفة الرجل  

البنية   مكونات  من  مكون  كما  بانه  الوطني   األساسية النقل  لالقتصاد 

 بلد. أيللتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة في  أساسيةوركيزة 

3 
Philip 

Kotler 2009 
آخر وتكوف أساسا غير ملموسة    ا طرف لطرفنشاط أو منفعة يقدمه

نتج مادي مفتقديم الخدمة يكوف مرتبط ب  ملكية،  عليها أي  ترتب وال ي
 ن. أو ال يكو 

4 
عبد  
 الكريم

2009 
األمثل   االقتصادي  لالستخدام  يسعى  علمي  تنظيمي  نشاط  هو 
مالية   وموارد  ووقت  وشبكات  وطرق  وسائط  من  النقل  لمستلزمات 

 المنشود في خفض الكلفة او اختصار الزمن.وبشرية وتحقيق الهدف 

5 
فريد 

 2011 منصور 

ا  فراد األتدفقات    إدارة لدعم  نقل  لمجوالموارد  طريق  الحربي عن  هود 
في    والعتاد الجنود   والمستودعات  المعسكرات  من  والذخائر  والمؤونة 

ميادين القتال البعيدة وذلك في أقصر وقت   إلىمناطق عسكرية معينة  
 ممكن وبأقل تكلفة ممكنة. 
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 المفهوم  سنةال الباحث  ت

 2015 حامد  6

النقل وسائط  ومن  األقل  على  مختلفتين  بواسطتين  البضائع    نقل 
على أساس عقد النقل في مكان ما حيث يتسلم متعهد النقل    اللوجستي

البضائع في حيازته وحتى وصولها إلى المكان المحدد لها لتسليمها  
 إلى الجهة األخرى.

 2016 عوالي 7

ينظر    نبال  لهذاوظيفة الرجل األكثر    هي  اللوجستي  وظيفة النقلإن  
النقل األساسية    مهممكون    هبأن  اللوجستي  إلى  البنية  مكونات  من 

الوط واالجتماعية    نيلالقتصاد  االقتصادية  للتنمية  أساسية  وركيزة 
  بلد. أي الشاملة في

 2017 نعيمة  8

هو مجموعة التقنيات المستعملة والهيئات والبنيات التحتية والوسائل، 
مجتمعة   تهدف  لتنقالت    داري اإلالتنظيم    إلىالتي   فراداألوالضمني 

وتكلفة  وقت  من  مثلى  ظروف  في  والمعلومات  والسلع  والحيوانات 
المسؤول   المدينة هي  الطرقات في  أن شبكة    األول وراحة، وال شك 

 المكونة لها. جزاءاألعلى تغذية كل 

9 
بوختاله  
 واخرون 

الذي   2017 النشاط  نقل    إلىيهدف  ذلك  المنتجات    وتسهيلتحقيق  انتقال 
 المختلفة.   اللوجستي أخر بوسائل النقل إلىمن مكان  األشخاص و 

10 
رضا 
 الدين

 المسطرة من اجل نقل  نيات مجموعة من التق  على  وي ت تح  وسيلة مادية 2017
 األشخاص والبضائع. 

 دبيات أعاله.األاعداد الباحث على وفق ما عكسته المصدر: 

ومن خالل المفاهيم السابقة لنشاط النقل اللوجستي نستنتج بان النقل اللوجستي يقوم على          
الناقل   نقله ومن هو  المراد  الشيء  النقل( أي ما هو  )الناقل والمنقول ووسيلة  ثالثة عناصر هي: 

 المناسب الذي سوف يقوم بعملية النقل وماهي أفضل وسيلة لنقله. 
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 ل اللوجستي أسباب ظهور النق -2

  (.9،  2017)رياض،   :باآلتيويمكن تلخيصها  اللوجستي أسباب النقل تتعدد

 . تقنيا   ( البحث عن الغذاء عند الجماعات البدائية1)

 والدولية. ةي ميقلاإل( التجارة 2)

 سياسية وعسكرية. ( أغراض 3)

 ترفيهية ودينية ومعنوية.  ( أغراض 4)

 الرئيسية وإليها. ( الحركة اليومية من المدن 5)

 ( الى ان األسباب تمثلت في االتي: 11، 2016أشارت )امال، في حين    

األنشطة    مشكالت االتصاالت والمعلومات قد اوجدت الحلول ل  قنية: حيث ان ثورة تالتقنيالتطور   .1
الواحد والتخزين، حيث ساعدت على تحقيق   المنتوج  النقل، وأنواع  اللوجستية مثل تعدد وسائل 

 التكامل بين األنشطة اللوجستية. 
: حيث واجهت المؤسسات عوائق عند التوجه لتحقيق وفورات في التسويق كلفاعتبارات ارتفاع ال .2

 اإلنتاج. كلفو 
في المقام األول وهو توفير سلعة / خدمة بشكل مناسب    تحقيق رضا الزبون: هدف أي منتج ويقع .3

للزبون مما يحقق رضاه، ولكن األنشطة اللوجستية األخرى سوف تحقق القيمة المضافة وبالتالي  
 تحقق رضا الزبون.

طول خطوط االمداد والتوزيع: حيث أدى االعتماد وبشكل كبير على األنشطة اللوجستية وارتفاع   .4
 لتجارة واالتجاهات الخاصة بالعولمة وتزايد االهتمام بالنظام اللوجستي. تكلفتها بسبب تطور ا

تنوع أنماط االستهالك: تركز مناطق البيع والتسويق في نقاط محدودة بسبب زيادة الكثافة السكانية   .5
 في مناطق على حساب المناطق األخرى.

في الحرب العالمية   المجال العسكري: ظهر اللوجستيك ألول مرة في المجال العسكري وخصوصا  .6
عمليات اللوجستيك والتي من خاللها تم نقل االالف من المؤمن   وأكبردق  أالثانية التي عرفت  

 واالفراد والمعدات. 
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السعر  .7 في  الزبون  رضا  تحقيق  هو  منتج  أي  هدف  ان  اذ  الحديث:  التسويق  مبادئ  ظهور 
 النقل اللوجستي. والمواصفات والمكان والزمان المناسبين وهذا ما يهدف اليه نظام

 اللوجستي  النقل ومكانة  أهمية -3

 : أهمية النقل اللوجستي أ

 : ااَلتية( الى ان أهمية النقل اللوجستي تكمن في النقاط 18، 2011وأشار )فاتح، 

المستوى االقتصادي  الكلفةاعتبارات   -1 بالغة على  اللوجستية أهمية  للدول،    العالية: تمثل األنشطة 
األمريكية يستثمر    % من الثروة القومية في الواليات المتحدة  19حيث تشير اإلحصاءات إلى أن  

العمل هناك. ومن بين    % من قوة  13في األنشطة اللوجستية، وأن هذه األنشطة تستخدم حوالي  
يبلغ    كلف اإلحصاءات تشير إلى أن    إن شاط النقل، حيث  هذه األنشطة ن لوجستيك النقل وحده 

 (. 18،  2000)الحجازي،  دوالر مليار  2000% من اإلنتاج العالمي أي حوالي  10.5حوالي 
االهتمام -2 الصناعة وكذلك  العولمة في  نحو  االتجاه  إن  والتوزيع:  اإلمداد  بالتسويق    طول خطوط 

باألنشطة اللوجستية    كبير على األداء اللوجستي، لهذا تزايد االهتمام  الدولي أصبح يعتمد إلى حد 
الشركات كبيرة الحجم التي ال   داخل كل منظمة أعمال وخاصة تلك الشركات متعددة الجنسيات أو 

)ادريس،   خطوط اإلمداد والتوزيع الطويلة  يقتصر إنتاجها على األسواق المحلية وذلك بسبب تكلفة 
2003 ،29.) 

السبل التي   تيك مهم لإلستراتيجية: تبذل الشركات وقتا طويال وجهدا كبيرا في سبيل إيجاد اللوجس -3
  الكلفة وخاصة في    يمكن أن تميز منتجاتها عن غيرها من المنافسين. أي إن إستراتيجية التمايز

الجيد لألعمال إلى حد كبير على األداء  تتوقف  المنتجات(   الكلفة اللوجستية من حيث    )أسعار 
الخدمة اللوجستية تكون قادرة على بناء    ، فالشركات التي نجحت في إدراك التميز فيالزبائنمة  وخد 

 (.  29، 2003)ادريس،  ميزة تفضيلية مقارنة بالشركات المنافسة لها،
إال    فيه أن أي سلعة أو خدمة ال تتمتع  كال ش اللوجستيك يضيف قيمة ذات داللة للعميل: مما   -4

عندما   بقيمة قليلة عندما ال تكون متاحة للعمالء المحتملين في الوقت والمكان المناسبين. ولكن
الحاليين والمحتملين    تبذل المنظمة جهودا متميزة في سبيل توفير هذه المنتجات أو الخدمات لعمالئها

والتخزين والنقل وغيرها فإن    هيز الطلبات والمعلومات في الوقت والمكان المناسبين من خالل تج
يتوقف بصفة    الزبون للعمالء. فرضا    ذلك سوف يزيد من القيمة المضافة إلى هذه الخدمات بالنسبة
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انسيابها وتدفقها بواسطة األنشطة اللوجستية    أساسية على االطمئنان إلى توفير المنتجات من خالل
 (.22، 2004)العبد،  المختلفة

السريع أو   في الحصول على استجابة مناسبة وسريعة: إن نجاح سالسل األكل  الزبائنتزايد رغبة   -5
استعمال االنترنيت    الجاهز، توصيل الطلبات للمنازل، انتشار ماكينات الصرف اآللي، واإلقبال على

ورغباتهم  على احتياجاتهم    يتوقعون الحصول  الزبائنوالبريد االلكتروني في السنوات األخيرة جعل  
السلع والخدمات في وقت   ذلك فإن تطور  ةقصير. إضافمن  المعلومات، وعمليات   إلى  أنظمة 

على إتباع ما يعرف باإلنتاج ذو    التصنيع اآللي، والمرونة في اإلنتاج والتنميط، ساعد المنظمات 
 (.16، 2009)ميلي، الحجم الكبير، وكذلك التسويق ذو الحجم الكبير. 

د الفروع أحاللوجستي كونه    النقلإلى انه تكمن اهمية    (،14،  2009)الخضر،  حيث أشار           
نشاط  ال تنحصر في   اللوجستي  النقل أهميةأن   إلى  االقتصاديينبعض  ير يش  ماوك األساسية لإلنتاج 

ة تضيف قيمة جديد   اللوجستي   ن عملية النقلإ  لب  معين زراعي او صناعي او تجاري او اقتصادي
وتأكيدا لذلك فقد أشار    البضائع.  تهالكسإالسوق أو مكان    إلىيجلبها المنتج    للسلع والبضائع التي

أن النقل    KIPLNGيذكر البعض قول  إلى ان أهمية النقل اللوجستي كما    (،19،  2012)بوزيدي،  
يؤكد   كما  الحضارة،  أن  اإلقتصادي  هو  مارشال  ألفريد  العصر   أهمالبريطاني  في  تكنولوجية  ثورة 

 اللوجستي. الحديث، هي الثورة التكنولوجية في قطاع النقل

ركز العديد من المؤلفين الى انه    (Janoskova, K., & Kral, P, 2020, 2)  حيث أشار         
ألهميتها الحالية والمستقبلية  يتعامل معظمهم مع المشكالت البيئية حيث  على قضايا التلوث البيئي. 

على المناخ والوضع الصحي وتلوث الهواء وغيرها، إضافة الى ذلك فان التوجه العالمي لحماية البيئة  
بشكل سلبي على صحتهم وعلى البيئة يحتم    رمن التلوث وتوجه الزبائن الى إقتناء منتجات ال تؤث

مات ومنهم ناقلين منتوج زيت الغاز الى تطوير خدماتهم بإتجاه حاجات ورغبات  على مقدمي الخد 
وتفضيالت الزبائن المتجددة مثال تقليل انبعاثات الكربون واستخدام وقود صديق للبيئة للحد من ظاهرة  

بشكل مباشر، ولكن يمكن استخالصها من سلوك    الزبون ال يمكن مالحظة مواقف  و   التلوث البيئي.
  الزبون إن إنشاء المواقف مشروط بالتجربة المباشرة والمعلومات التي يتلقاها  حيث  وتواصله.    الزبون 

المتاحة.   االتصال  موارد  الدراسةمن  الذي    وتركز  والسلوكي  الرمزي  المعنى  الناقلينعلى  . يحمله 
 . الزبائن  على المعايير الفنية للمركبات، وعلى التوقعات والمواقف والفوائد ومستوى رضاأيضا  يركز  و 
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 اللوجستي  النقل : مكانةب

أحد أهم األنشطة اللوجستية    يعد اللوجستي    النقل  ( الى ان 51،  2019)الطاهر وإبراهيم،    ارشفقد ا    
الرئيسية بالنسبة لمنظمات األعمال، حيث انه يقوم بإضافة قيمة للبضاعة أو المنتجات من خالل 

لألعمال    جماليةاال   الكلفة تشكل نسبة كبيرة من    المكانية، كما أن تكلفة النقلو نية  االزم  منفعةتوفير ال
ومحاولة إيجاد حلول   اللوجستي  وهذا ما أدى إلى اهتمام مختلف المنشآت بوظيفة النقل  ،اللوجستية

  ( 252،  2006)زنبوعة واخرون،  وتاكيدا لذلك فقد أشار      .لمشكلة التلوث الناتج عن وسائل النقل
  اره بإعتب اللوجستية الحديثة    اإلدارةلمفهوم    األساسيةالمقومات    أهم  من  اللوجستي   يعد النقلالى انه  

)أسواق   مثل  هامع التي يتعامل    األسواقي أو الخدمي وبين  اإلنتاجلنشاط الذي يربط بين المشروع  ا
  نقل ستثناء تكلفة المواد الخام فإن ال إ، وب(المواد الخام وأسواق السلعة أو الخدمة التي ينتجها المشروع

  أي اللوجستية والتي تزيد على تكلفة    األنشطةمن إجمالي تكلفة    %50قرابة    إلى يمتص نسبة تصل  
  % 15اللوجستية من    الكلفةستطاعت الدول المتقدمة خفض  إالشكل التالي كيف    يبينو   ،نشاط آخر

  % 30، في حين أنها مازالت في حدود )2003عام    %7  إلى  1987من إجمالي قيمة مبيعاتها عام  
  الكلفة من إجمالي    %50أكثر من    النيمثأن النقل والتخزين    أيضا  يبينما  كو .  (في الدول النامية

والتي يمكن السيطرة عليهما وتخفيضهما من خالل تنفيذ منظومة النقل بفاعلية    اإلجماليةاللوجستية  
  اإلنتاج النقل جزءا ال يتجزأ من العمليات المتكاملة لضمان توريد المواد الخام و   أصبحوقد    وكفاءة.

 . قل تكلفة ممكنةأزين والتوزيع بالكميات المناسبة في المواعيد المطلوبة وبوالتخ

 

 







 

 الشكل )4( يبين تطور الكلف اللوجستية )% للمبيعات( )اإلدارة، المخزون، التخزين، النقل(

SOURCE: Schacke, I. (2001). Freight logistics and transport systems in 

Europe. European Council of Applied Sciences and Engineering Report, Paris, 16-20. 
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 اللوجستي لنقللالجوهرية  الخصائص -4

فن       انه  على  اللوجستي  النقل  الحركة    يصنف   ت آلال(  Movement Organizing)تنظيم 
والتخزين و  والشحن  المناولة  بها من معدات  أو  اإلدارةمتحركة وما يتصل  وللنقل عدة خصائص   .

اإلمام  )  في العالم وهي  اللوجستية  حجام مؤسسات النقلأختالف الوسائل وأماكن و إصفات عامة على  
 . (21  ،2019،واخرون 

والبد من فهم النقل بأنه عملية أو سلسلة   ،كامل يؤخذ بكاملهال( Systematic) تظاماإلن خاصية -1
ستمرار إلا  يتطلب   مر ألا  فإن بدأت عملية النقل    ىومت   نهاية،و   بدايةعمليات مترابطة داخل نظام له  

 العملية، أو إتمام سلسلة العمليات المتكاملة. نهاية إلىفي خطواتها 

النقل هو حركة بين نقطة    ألنعن طبيعة الحركة    ةناتجوهي    (Dispersed)  اإلنتشارخاصية  -2
  حتى   ،. وهذا يعني أن الشاحنة مثال عندما يتم شحنها بالمستودع تخضع كل العمليات للمتابعةى وأخر 

 بالمشحونات. الشحن وتجهيز المستندات المتعلقة  اكتمال

إذ أن عملية الحركة ال يمكن خزنها الستخدامها   (Unsortableخاصية عدم قابلية التخزين ) -3
المثال   المقاعد   إذا مستقبال. وعلى سبيل  قيمة  فإن  المقاعد غير مشغول  من  القطار وعدد  تحرك 

 الشاغرة ال يمكن استيرادها او الحفاظ عليها لرحلة قادمة وتظل خسارة المقاعد الشاغرة ملموسة.

و -4 الوضوح  المر الَ اخاصية  على  فالق  ة:ئيثار  الواضحة  حركتها  لها  والسيارات  رض الا طارات 
يجعل الخطأ    ما  والبحار. وهذاهار  نألاجواء والسفن على  ألاوالطائرات لها الوضوح في المطارات و 

مر ظاهر وربما جاء  ألاالمقصد النهائي ف ىحدث أن تأخر القطار في الوصول إل إذاواضح للعيان و 
 من الركاب أو أصحاب المنقوالت. حتجاجاإل

السرعة:  -5 الوقت    أحد هي  خاصية  وتعني  النقل  المحطة  الاخصائص  من  الشحنة  لنقل  جمالي 
وجود عالقة عكسية بين السرعة وحجم    ( Origin to Destination) المحطة النهائية    إلىبتدائية  الا

 كبيرة أو سرعة عالية.  وسيلة النقل إما أن تكون لها طاقة نقل إنالطاقة الناقلة. حيث 
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 : باآلتي( الى ان خصائص النقل تتمثل 24،  2017حيث تشير )صورية،    

النقل خدمة غير ملموسة: حيث تتصف خدمات النقل كغيرها بانها خدمة غير ملموسة فال يمكن   -1
 للمستفيد لمسها او رؤيتها قبل االقدام على شرائها. 

والالانفصالية: ونقصد بذلك انها خدمة غير قابلة للتجزئة، حيث ان  النقل خدمة تتصف بالتالزمية   -2
 هذه الخدمة تظهر الترابط الشديد بين الخدمة ومقدمها. 

النقل اللوجستي خدمة قابلة للخزن: حيث ان خدمة النقل اللوجستي تشترك مع باقي الخدمات بكونها   -3
غير  قدرتها على التخزين الن الكميات    غير قابلة للتخزين وان قابلية الخدمة للتلف نابعة من عدم

 عند العرض ال يمكن االستفادة منها مرة أخرى.  المستغلة
التباين في تقديم خدمة النقل )عدم التماثل(: فهي خاصية متالزمة لكل الخدمات مادامت تعتمد على   -4

 مهارة وكفاءة وأسلوب مقدم الخدمة ومكان وزمان تقديمها.
اللوجستية: الن خدمة النقل اللوجستي ال تنتقل ملكيتها من مقدم الخدمة عدم نقل ملكية خدمة النقل  -5

الى الزبون عند القيام بتقديمها او بيعها، بل تنتقل منفعتها فقط، وللزبون الحق في استعمال الخدمة  
لفترة معينة دون ان يمتلكها، مثال ذلك: نقل منتوج زيت الغاز من قبل الناقل الى الزبون )صاحب  

 ة(. المولد 
التي يحصل عليها: حيث ان قياس جودة  -6 الخدمة  تحديد جودة  الخدمة في  الزبون من  تزايد دور 

 الخدمة يعتمد على أسلوب والء الزبون ودرجة الرضا لديه.
عدم وجود مردودات مبيعات خدمة النقل: حيث ال يمكن ردها مرة أخرى في حالة حصول الزبون  -7

عكس السلع التي يحق فيها للزبون ردها الى البائع واسترداد    عليها ووجدها ال تناسب متطلباته، على
 قيمتها. 
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 تصنيفات النقل اللوجستي   -5

( واخرون، صنف  التصنيفات  11،  2012و)بوزيدي،    (14  ،2018إبراهيم  الى  اللوجستي  النقل   )
 التالية:  

 :اللوجستي التالية للنقل واعاألن صنف وفقا لمجال التشغيل ن  -1

 وهو الذي يكون داخل حدود الدولة. الداخلي اللوجستي النقل

 وهو الذي يكون خارج حدود الدولة.  )دولي( الخارجي اللوجستي النقل 

نشاط للخدمات   بأنه:  هتعريف   يمكن، و ةالحضري  وساطاألفي    يتم: وهو الذي  حضري ال  اللوجستي  نقلال 
معنوي يضمن التحول الفيزيائي لألشخاص  يتيح منفعة في الزمان والمكان بواسطة شخص طبيعي أو  

 .رض ولمسافة مقبولةغ متن مركبة معدة لهذا ال ىوالبضائع في مجال المحيط الحضري عل

  هما: اللوجستي للنقل نوعان يوجد  اللوجستية النقل وفقا لطبيعة وسيلة -2
ريفة مدروسة  أن يكون له تعو الركاب والبضائع  في  التي تتمثل    األنظمة تحت جميع تلك    النقل العام 

سير ومواعيد ومحطات    قواعد   وفق  خريناآللتكون في متناول الجميع، ويكون الركوب فيها مشتركا مع  
 . كبيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية جابيات إيوقوف محددة، وله 

انه وسيلة التنقل للسكان والبضائع بواسطة مركبة خاصة أو    ىويعني النقل الخاص عل  نقل خاص: 
  اإلستعمال يستأجرها الفرد، وهي ال تسير وفق جدول أو برنامج زمني بل تعطي صاحبها المرونة في  

وتعتبر    ،ها بالوقود أو صيانتهاعبئتمشكلتها أنها ممكنة سواء لملكيتها أو لت  ىوكيفما يشاء وتبق   تىم
 ختناقات المرورية خاصة داخل المدن.المسببات لال أهممن 

 : اللوجستية الخدمة ى وفقا لمستو  -3
قوى العضلية للحيوان )جر  الستخدام  إ)دراجة مثال(، أو    لإلنسانطريق القوى العضلية    نع  عضلي: 

 العربات مثال(.
 . ةالرياح والتيارات المائية لدفع السفن الشراعي كإستخدام :قوى طبيعية 
 . ستخدام الوقود أو الكهرباءإتتمثل في  الطاقة: 
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 : اللوجستي نجد هناك نوعين للنقل اللوجستية  وفقا لنوع الخدمة  -4

 فقط أو البضائع فقط.  األشخاص لنقل  مخصصة 

 والبضائع معا.  األشخاص لنقل  مشتركة: 

 : صنافثالثة أ  صنف النقل اللوجستي الىعلى أساس الحمولة ن  اللوجستي في حالة تصنيف النقل  -5

طن( في    10  -   0,5طن( في البلدان النامية، )   3  -0.5للسيارات )  لنسبةيكون با  نقل خفيف: 
 البلدان الصناعية. 

طن(    30  –   10طن( في البلدان النامية، )  10  -  3الذي يكون بالنسبة للسيارات )   نقل متوسط: 
 . في البلدان الصناعية

طن فأكثر    30طن فأكثر بالبلدان النامية، ومن    10لسيارات من  لبالنسبة    خراآلوهو    نقل ثقيل: 
 . بالبلدان الصناعية

 ي أنواع وسائل النقل اللوجست -6

البري    (،83،  2009)الخضر،  أشار         النقل  ان  تحريك  إلى  عملية  الركاب   فراد األهو  من 
ومن (  الطرق السريعة والسكك الحديد )وهما    ،من السلع والبضائع بالوسيط البري   شياءاألو والمسافرين  

زمنا بالمقارنة مع الوسيط المائي    سرعاألمرونة و   كثراألالناحية العملية نجد أن النقل البري هو النقل  
صال المنتج من الباب  يإ لكنه يمتاز عنه بقدرته على    حيان األأكثر تكلفة منه في بعض    وربما يكون 

وهو في الوقت نفسه أقل سرعة وأطول زمنا بالمقارنة مع النقل الجوي    (Door To Door)الباب    إلى
المسافة بين المصنع المنتج  اإلعتبار    نظر   أخذنا في   إذاوأقل تكلفة منه، لكنه أحيانا يعادله في الزمن  

المقصد وهذا يبدو    ىالمطار والزمن المستغرق بين المطارات إن وجدت وبين المطار النهائي وحت   إلى
، ومن هذه كلم / ساعة و أكثر  400ي إنتاج القطارات الحديثة التي تتراوح سرعتها ما بين  جليا ف

 الوسائل:
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 : الشاحنات )المقطورات(-أ

حركة النقل البري لها تأثير كبير على حركة المرور في شوارع المدن بسبب اعتماد  إن           
أماكن تبادل مهمة للمنتوجات والبضائع وتسهم    اللوجستية  حركة النقل عليها، وتعتبر محطات النقل

ورسم جدول يضمن حركة نقل سليمة وبالوقت والمكان المناسبين،    اللوجستية  في تسهيل حركة النقل
حيث تعتمد عملية نقل منتوج زيت الغاز بين المحافظات العراقية وداخل كل محافظة على سيارات 

 ,Lu)حيث أشار  الوسائل وانسبها لنقل منتوج زيت الغاز. ضلوأفنقل النفط حيث تعتبر من اهم 

P., Zheng, Z., Tolliver, D., & Pan, D, 2020, 1)   حاجة الى المنتوجات  بسبب الالى أنه و
.  داخل وخارج المدنعدد شاحنات النفط الكبيرة على الطرق السريعة  فقد ازداد    ،النفطية المتزايدة

 القضايا المتعلقة بتصميم الطرق السريعة. الطلبات على المنتوجات بحيث تتأثر هذه الزيادة في  
ها. حيث تحتاج الشاحنات التي تقوم بمهمة نقل منتوج  المزيد من  حتاج الىالشاحنات ت  إن حيث  

الحوادث   عدد  تقليل  في  أهمية  من  له  لما  المسار  ثنائية  طرق  الى  االشتعال  سريع  الغاز  زيت 
بشكل ملحوظ على الطرق السريعة بين المدن وداخلها أثناء سير  والوفيات التي أصبحت تتزايد  

(، إلى أن وسيلة النقل بالسيارات تعتبر  332،  2015وتأكيدا لذلك فقد أشار )العابدي،  المركبات.  
 عتماد اإلأخرى ولعل السبب الواضح في زيادة    إلىها من سنة  يعل  عتماد اإل  زداد ويمهمة    لةيوس
ة حاجات النقل سواء  ية التي تتصف بها لتلب يالعال  ستجابةاالو ها هو المرونة  يأو الحاجة إل  ها يعل

بط  اتأتي من خالل التر   ت ابالسيار ة النقل  ي أهمإن  حيث  أم البضائع.    د افر األبالنسبة لنقل    كان ذلك
والسر  بينيالسهل  ما  والتي    فيةاالجغر المناطق    ع  الكثيالمتناثرة  ان على يحاألر من  يصعب في 

حيث أشار  .  ت اار يتصال بنفس المرونة التي تتمتع بها الساال  عمليةق  يفي تحق   ألخرى االوسائل  
(Rossit, D, Gonzalez, M., Tohmé, F, & Frutos, M. 2020, 222)   هو الحال    وكما

تسليم   ينبغي  إمداد،  سلسلة  أي  لتجنب   المنتوجات في  عملية  اي    بانتظام  في  النقل  اضطرابات 
مع    تكيفون يجب أن ي  الذين لديهم خطة ألنشطة التوزيع في هذا، فان الناقلين  . ومع ذلكاللوجستي

 ,Reis, V., Pereira, R., & Kanwatوأشار )   .الزبائنالعديد من العقبات بناء  على متطلبات  

P. 2020,1  لكل من الناقلين والحكومات تتلقى وسيلة النقل بالشاحنات اهتماما متزايدا  ( الى أنه 
حيث يمكننا اتباع بعض الخطوات الكفيلة بتسهيل عملية نشاط النقل اللوجستي   ي البلدان،المحلية ف

 للشاحنات ومنها: 
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 . يمكن أن يكون لفصيلة الشاحنة قيمة مضافة في طرق المسافات القصيرة -1
 .تسدد تكلفة التكنولوجيا في إطار جدول مقبول كلفوفورات في ال  -2
ال تتطلب الفصيلة بالضرورة تغييرات في العمليات اللوجستية والتخطيط النشط. من المحتمل أن   -3

يكون االستنتاج األخير مرتبط ا بالحجم المخفض للبلد الذي يجمع المواقع ويحد خيارات التوجيه  
 في بعض الطرق السريعة.

نشاط النقل البري في القطاع العام للمسافرين والوفود والبضائع في العراق    يبين  (5)والشكل        
 الزيادة في هذا النشاط المهم على مدى هذه السنوات.  حيث نالحظ( 2019 -  2015للسنوات )

 

 

 

 

 

 (. 2019-2015لسنوات )نشاط النقل البري في القطاع العام ل يبين (  5الشكل )

والبضائعالمصدر:   والوفود  للمسافرين  العام  القطاع  في  البري  النقل  نشاط  إحصاء  وزارة  تقرير   ،
 . http://cosit.gov.iq/ar 7، ص 2019لسنة   مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت التخطيط/ 

  : شبكة السكك الحديدية-ب

ان مصطلح السكك الحديدية يستخدم للتعبير    إلى  ،(84،  2018،  واخرون   )لهمود   يشير         
 النقل   يعد حيث    ،التي تتألف من عدد من العربات التي تسحبها قاطرة  اللوجستية   عن واسطة النقل

في داخل المدن وخارجها. حيث   اللوجستي  على خطوط السكك الحديدية الشكل الثاني للنقل  اللوجستي
قام الوالي العثماني  أ، عندما  1869( عام  Tram)ول خط سكك حديد لعربات الترام  أشهد العراق  

شركة   باشا  يعرف   - بغداد    ايترامو مدحت  وكان  العربات  لجر  الخيول  استخدمت  وقد  الكاظمية 
(Alkary  فيما بعد تم ،)بمدينة الكوفة وأول قطار تم   شرفاألنشاء خط مشابه ليربط مدينة النجف  إ

 & ,Milovanova, E. A)وتأكيدا لذلك فقد أشار  .  1914تسييره في العراق كان في حزيران سنة  
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Egorova, M. A 2020, 99)،    انه نقلإلى  يوجد عمليا روابط    ال   اليومو   موثوقة،  لوجستية  ال 
اقتصاد  و   الحالي  الوضع   بانحسال  في  خذ األ  بدون   شياءاألتحدث بجدية عن خلق مثل هذه  ن   نأنستطيع  

  هاشائإلنهائلة    كلف تتطلب    حيث   التراكيب الجيولوجية للمنطقة، والظروف المناخية وطولهاو   البالد 
  وخطر   التضاريس،، تمليها ظروف  اللوجستية  شبكة النقل  في   فاقاإلن ضرورة تضمين  و   ،والحفاظ عليها

عالية السرعة    جديد   سكة حديد   ة هو بناءيمكن أن يكون حل المشكلاللوجستي. حيث    عملية النقل
 ، (375،  2018)عبد الرزاق،    أشارو   العالم،دول    معظم  في ظل المعايير المعتمدة في  مزدوجة المسار

ستمرارها  إعوامل    أهمالسمات الرئيسة لحضارة هذا العصر ومن    أهميعد أحد    اللوجستي  ن النقلأ  إلى
اإلجتماعية  عامل من العوامل الضرورية والمساعدة على نمو النشاطات    اللوجستي  وتقدمها فالنقل

تعتمد اعتمادا     األنشطةالصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من  مجاالت  الفالتنمية في    االقتصاديةو 
(، إلى أن السكك الحديدية تعتبر  84،  2009وأشار )الخضر،    .اللوجستية  كبيرا  على خدمات النقل

النقل ونسبة األمان العالية،    كلفلنقل المهمة لنقل منتوج زيت الغاز وذلك بسبب تدني  من وسائل ا
فان الكثير من عمليات النقل لخزانات الوقود خصوصا في الدول المتطورة يتم نقلها عن طريق    كولذل

)الخفاجي،  السكك الحديدية داخليا بين المدن او خارجيا بين الدول المتجاورة. وتأكيدا  لذلك حيث أشار  
، لما يقدمه هذا اللوجستي  في مجال النقل  يعد منعطفا مهما استخدام السكك    (، إلى ان20،  2016

تركت    لوجستية  والسرعة، وهو بالتالي سبب ثورة نقلية  والوظيفة  داءاألالنمط النقلي من حسن في  
  عمليا  بواسطة السكك يعد مؤشرا  اللوجستي   العالمي، لذا فأن النقلاالقتصاد ضحة على الوابصماتها 

بدأ استخدام السكك الحديد والنقل بالقاطرات البخارية ألول مرة    ، حيث للدولةاالقتصادي  لقياس التقدم  
  1831عام    األمريكية  المتحدة  ات يالوال بين ستوکتن ودارلنجتن في بريطانيا ثم تبعتها    1825في عام  

بلجيكيا عام   ذلك  بعد  ب  1835تبعتهما  انتشر استخدامها في   ، ثم1841عدها فرنسا عام  ، ومن 
  لعمليات إلى انه    ،(  Dudakova, et. al., 2020, 210)أشار  و   .مختلف دول العالم بسرعة كبيرة

البري، وفي    والمتوسطة  القصيرة لمسافة  ل  النقل اللوجستي النقل  بالسكك الحديدية مع  النقل  يتنافس 
والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية   مواد المباني والنقل البحري )نقل    ي النهر   النقل  مع  ،ت االالحبعض  

 . ذلك إلىالصناعات الخفيفة، وما منتجات و 
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)يونس،  :  الجوي -د أشار  أ 10،  2011حيث  إلى  النقل(  الوقت   اللوجستي  ن  في  أصبح  الجوي 
ا بين   اللوجستي  الحاضر ليس فقط واسطة النقل المدن في البلد الواحد،    بين القارات والبلدان وإنما أيض 

ا  اللوجستي  على إن أهمية النقل حيث  ،  بالطائرة ال تقف عند نقل األفراد فقط بل نقل البضائع أيض 
جهة    طة الطائرة سيفوق حجم المسافرين منيعتقد بعض المراقبين بأن حجم البضائع المنقولة بواس

وأشار )بولقواس، .  ويفوق حجم البضائع المنقولة بواسطة البواخر والسكك الحديدية من جهة ثانية
يجب أن تكن حركة الطيران في المواقع الخالية من العوائق كالجبال والمباني    ( الى انه 157،  2014
العالية  والمناطقالعالية   وتاكيالسكانية  لذلك.  أشار  دا   ان  ،(27،  2017)موسى،    فقد    النقل   إلى 

النقل  يتميز  الجوي   اللوجستي الوقت   اللوجستي  عن  واختصار  بالسرعة  والحديدي  والبحري  البري 
كما إن طرق النقل الجوي عادة هي طرق مباشرة    الى اخر،والمسافات عند نقل البضائع من مكان  

،  2019وتأكيدا  لذلك فقد أشار )مجيد واخرون،    البرية.وال تتأثر بعوائق السطح كما هو الحال بالطرق  
إلى أن245 السياحية في العالم وخاصة  أ  هو  الجوي اللوجستي    النقل  (  الحركة  حد اسباب تطور 

 . المختلفة التقريب بين مناطق العالم وذلك لدورها المتميز في ،الدولية منها

يمكن    أنه  الى  (Rolbiecki, & Wojewódzka. 2020,103)حيث أشار    الموانئ:البحري /  -ه
هي فرع  و الخدمات اللوجستية    للمدن في  الداخلية  المياه   ستخدامإلبضائع  ل  اللوجستي  نقلالفي    ان يتم

مجاالت  نقل مواد البناء أو جمع النفايات وأيضا في  ل  حيث يمكن استخدامه  ،اللوجستي  جذاب للنقل
المتاجراللوجستية    النقل بتزويد  هناك  .بالمنتجات   المتعلقة  ان  أوروبا    حيث  لمدن  إيجابية  تجارب 

ال   الغربية العراق ينبغي أن تلهم  تتمتع بروافد وانهار مثل  التي  الفرع في    بلدان  لزيادة استخدام هذا 
وسيلة غير    يعد (، إلى أن النقل البحري  16،  2012ات. وتاكيدا  لذلك فقد أشار )بوزيدي،  اللوجستي

كفاءة عالية    اذ   د الكبيرة، ويع  األنهارو ه يعتمد على مدى توفر المسطحات المائية من البحار  ألن مرنة  
، كما األشخاص ف  الَ ابالنسبة للبضائع و   طنانألاف من  الالا  إلىمن حيث حجم الحمولة والتي تصل  

حيث أشار )عبد    معدات الثقيلة.اليعد أرخص وسائل النقل لذا عادة ما يستخدم في نقل البترول و 
لم يقدم على    نقل اإلنسان حيث في مجال    ا  همم  ا  للنقل البحري دور   (، إلى انه28،  2019الرحمن،  
أن    إال  إستغاللها الخبرةإبعد  الكافي   كتسب  والمبرر  الحافز  وتوفر  المالئمة  الوسيلة  وأمن  الالزمة 

دور كبير في عملية النقل سواء    من  لها، فالعراق بنهري دجلة والفرات ولما لهما  ستخدامهإوالمؤكد في  
  ميناء   ابرزها سفن والبواخر باستخدام أفضل الموانئ العراقية و كب والاالمر   عبر   الركاب   ونقل البضائع أ 
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ف قصر  البصرةٌأم  المائيتقرير  وضح  تادناه    شكالواال  ي  النقل  نشاط  ا  إحصاء  العامة في  لشركة 
 (. 2019) ،( 2015)  لسنوات للعدد السفن القادمة والمغادرة  للموانئ العراقية

 

 

 

 

 

 

 2015لسنة  لعدد السفن القادمة والمغادرة  إحصاء نشاط النقل المائي( يبين تقرير 6الشكل )

، وزارة  للشركة العامة للموانئ العراقيةفي القطاع العام  إحصاء نشاط النقل المائيتقرير  المصدر:
 . http://cosit.gov.iq/ar 7، ص 2015لسنة   مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت التخطيط / 

 

 

 

 

 

 2019لسنة  لعدد السفن القادمة والمغادرة  النقل المائيإحصاء نشاط ( يبين تقرير 7الشكل )

، وزارة  للشركة العامة للموانئ العراقيةفي القطاع العام  إحصاء نشاط النقل المائيتقرير  المصدر:
 . http://cosit.gov.iq/ar 8، ص 2019لسنة   مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت التخطيط / 
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يمكننا ان نستنتج من االشكال أعاله ان هناك زيادة ملحوظة في نشاط النقل المائي في   حيث      
(، وهذا ما يبين أهمية نشاط النقل المائي ولما له  2019( بالمقارنة مع سنة ) 2015العراق في سنة )

 من مردودات اقتصادية كبيرة.

 ابيب:األنالنقل بخطوط  -و

الدقة    كميات كبيرة من المواد البترولية بكفاءة عالية جدا  وتوفر  هذه الوسيلة بنقلتقوم              
على  و . ومنها أنواع كثيرة  شتعالاالها خطرة وسريعة  ألنتعاملها مع المواد المختلفة    والحذر الشديد في

 (88، 2015: )بابكر،  سبيل المثال

ناقالت النفط العمالقة   إلىمعامل التكرير أو    إلىالخام من الحقول    النفط  خطوط أنابيب لنقل  .1
 العالمية.  بالسوق 

 كز التوزيع وقد تستخدم هذه الخطوط لنقل أكثر من اخطوط أنابيب لنقل المنتجات البترولية لمر   .2
 . منتج واحد بإتباع وسائل التحكم المعروفة في هذه الصناعة

هذه الوسيلة،    احتاللعلى الرغم من  لى انه  ( ا47،  2018وتأكيدا  لذلك فقد أشارت )سعيدة،          
/ الميل، التي يتم نقلها، فإن كثيرا من    طنان األ   المكانة الثانية بعد السكك الحديدية، من حيث عدد 

يعلمون حت  ال  الوسيلة من  ىالناس،  هذه  وتقتصر خدمات  السلع    وسائل  بوجدها،  نقل  النقل على 
. وهنا يمكن أن نذكر بعض األسباب الموجبة  الطبيعية وغيرها  والغازات   السائلة، والغازية مثل البترول

 إلستخدام خطوط األنابيب:

 الصنع.السوائل والغازات ال تكون معرضة للتلف، مثل المنتجات تامة  •

 ابيب. ألنالتي من الممكن أن تقع  المخاطر،• محدودية 
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 اللوجستي النقل لوسائ  إلختيارالعوامل المحددة  -7

واسطة نقل    إختيارعلى متخذ القرار أن يقوم بدراسة عدد من العوامل التي تؤثر على عملية        
 (45، 2016، )أبو عكر، (258 ،2012،  الزعبي)هي:  أو أكثر دون غيرها ومن هذه العوامل

 فضل األ  الطريقة  كانت السلعة مواد أولية منخفضة الثمن، كبيرة الحجم فان   إذاف  طبيعة السلعة:.  1 
البحر، و  أو  البر  هي عن طريق  نقلها    إذالنقلها  فيمكن  كالنفط  كبيرة  السلعة سائلة وكميتها  كانت 

ن  )الصهاريج( كما هو الحال في نقل النفط م   الشاحنات   أو البحر أو عن طريق  ابيب األنبواسطة  
 . ن الى الزبائن )أصحاب المولدات( والذين هم محور دراستنامستودعات الخز 

  مصادقة   الحاجة إليها، فعند   فيه  . الوقت الفاصل بين تاريخ الطلب للسلعة والوقت الذي تظهر2 
واسطة نقل وهي الطائرة، في حين لو كان    أسرعقصر الوقت والحاجة الملحة عندئذ يجب استخدام  

البحري، أو الشاحنات، أو السكك الحديدية   كالنقل  واسطة أخرى   ختيارإالوقت المتاح طويل عندئذ يتم  
 .... الخ. 

المرتفعة3  الوزن  الخفيفة  الحجم  الصغيرة  السلع  نقل  يتطلب  وحجمها:  السلعة  مثل    الثمن  . سعر 
عتبار أن كلفة نقلها  إالدقيقة واسطة نقل سريعة ومضمونة ب   لكترونيةاإل  الت اآلو الذهب أو المجوهرات  

المكان    إلىنسبة بسيطة من قيمتها الكلية شريطة وصولها بأمان    إالكانت مرتفعة فإنها ال تمثل    مهما
  .ددينوالزمان المح

  الكلفةذات    لوسائط  أ: فالمؤسسات ذات الموارد المالية المحدودة تلجات المؤسسات الماديةين امكا  -4
خاصة بها، بينما المؤسسات التي تتمتع    المنخفضة خاصة وأن مثل هذه المؤسسات ال تمتلك وسائط

بإمكانات مالية كبيرة فإنها وإن تمتلك رابط النقل المناسبة لها، فإنها قادرة على استئجارها من الغير،  
   وتستطيع أن تعتمد الواسطة المناسبة حسبما تفرضه عليها الظروف المحيطة بها.

مسافات طويلة كالنقل البري أو السكك   على وسائط النقل التي لها القدرة على قطع  عتماد اإل  -5
 الحديدية.
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  كثر األواسطة النقل    إختياربخصوص    مثلاأل النقل: هنا ال يجب افتراض بأن الوضع    كلف  -6
 الكلفة في الحسبان مبدأ    خذ األ، إذ يجب  كلفمالءمة يعتمد على الواسطة التي تتصف بانخفاض ال

 .األخرى التوزيع   كلفعلى   ثيرهاللنقل ودراسة الوسائط البديلة من جهة تأ

الخدمات مع أقل ضرر    عتماد اإلدرجة    -7 تقدم أحسن  النقل: أفضل واسطة حيث  على واسطة 
خالل    ،ممكن من  خطوط  ا  امنتظاوهذا  وتحتل  خسائر  إلحاق  دون  السلع  توصيل  وسالمة  لتسليم 

 السكك الحديدية.  ليهاوت ماناألو  تظاماإلن عليها في   عتماد اإل الصدارة من حيث إمكانية  ابيب األن

الخدمات التي تقدمها كل واسطة: تقدم وسائط النقل خدمات كثيرة بالنسبة الشحن ومن بين هذه  -8
، السماح بتوقف البضاعة أثناء  الزبون المتجر أو مخزن    إلى الخدمات نذكر: تحريك السلع وتوصيلها  

و  تخزينها  يتم  نقاط معينة حيث  يعا  إجراءالشحن في  ثم  دون تحمل    د التعديالت  تأيشحنها  كلفة  ة 
 إضافية. 

 النقل اللوجستي مشكالت -8

وسيلة النقل المعتمدة    بوصفهالنقل اللوجستي البري    مشكالت يتناول الباحث في هذا المطلب       
، 2014( )عبد الغني، 31، 2011(، )حريز، 26، 2015)رياض،  ية حيث اتفقفي الدراسة الحال

 على انها كاالتي:   (10

 مشكلة التلوث البيئي:  -1
ما    هوث البيئي الذي فاقت نسبت لا من خالل الته صحة البيئة وسالمت  في يؤثر النقل البري         

وث المضر لرتفاع في مستوى التإا  هت ينجم عنافكثرة السيار   ،بالنسبة لدول العالم  المصانع لفه  تخ
ت  ا وث أرضي أو جوي أو حتى مائي، حيث أن الدخان المنبعث من السيار لذا الته  بالبيئة، وقد يكون 

كذلك الزيوت المتسربة من محركات و المضر بالبيئة وصحة البشر،    CO  الكربون   ى غازليحتوي ع
 وحتى مع المياه الجوفية. هاراألنو  باراآلط مع مياه لا قد تختهالمركبات خاصة الشاحنات من

 :ة الضوضاءلمشك -2
 ك لة الضوضاء أو الضجيج المتمثل في تلا من مشك هتعاني معظم المدن وخاصة الكبرى من       

، ويكمن مصدر  ا  ر هاون  ليال    األخرى ت ووسائل النقل  االسيار   يني مالالعالية الصادرة عن    صوات األ
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  سان اإلنى  لمما يزيد من حجم الضجيج ويؤثر ع  هزة التنبي هأجو ت  افي محركات السيار   صوات األذه  ه
 بات نفسية.ا ضطر إ إلى نهايةفي ال هليعرض  هقلوقد يتسبب في زيادة توتره وق هسمع ةفي صح

 :المروري  زدحاماإل ة لمشك -3
و ناتج  هالنقل البري وخاصة في المدن الكبرى، ف  مشكالتالمروري من أبرز    ختناقاإل  يعد        

ستيعاب الكم  إا  ه لتي ال يمكنواياكل القاعدية المتوفرة  هلوات مقارنة بالطرق  ارارتفاع عدد السيإ  عن
 ذا يتسبب في: هوكل  ،ا سنوياهعدد  د ايالمتز وسائل النقل  ائل منهال
المواعيد   إلغاء  إلىيؤدي    حيان األلبضائع وفي بعض  اة حركة المسافرين و لبطء حركة المرور وعرق  -
 امة.هال
 ا. هزيادة في وقت الرحالت وتأخر  -
 المروري.  زدحاماالد في هلجاالطاقة و تبديد  -
 حدوث تأخيرات في ازمنة نقل المنتجات. -
 تؤدي الى تدهور معايير مستوى خدمة النقل.  -
 تشغيل كافة وسائل النقل.  كلفارتفاع  -
 رة بسبب المحركات. راارتفاع درجة الح -
 ق.لالنفسي من شدة الق افهر اإل -

 :المنظر العام هالحيز المكاني وتشوي الكهستإة لمشك -4
  ى حساب لويكون ذلك ع  را  معتب   مكانيا    زا  ياكل القاعدية الخاصة بالنقل البري حيهقد تشغل ال         

،  قامات اإلو ى حساب المجمعات السكنية  لالمناظر الطبيعية والغابات بينما في وسط المدينة يكون ع
عتبار  إ ب  ما  هم  مكانيا    زا  ي تشغل حي ها فهت وخاصة عند توقفاكالسيار فيما يخص وسائل النقل    أما
ك المكان والوقت  هلو الذي يستهأن الوقوف    أيفقط من الوقت    %5تتحرك سوى بنسبة    ا الهأن

 أكثر.
 :ة حوادث المرورلمشك -5

 وأخطر   أهمة كلذه المشكهطريق في حوادث المرور وتعتبر  لة للت المستعماتتسبب السيار          
ذه الحوادث من ه  لفهعتبار ما تخإوذلك ب  عراق،ا الهدان العالم بما فيل ا معظم به تعاني من  ةلمشك
يثقل    قتصاديا  إة أخرى تمثل عبئا  هة ومن جهى حياة البشر من جلع  را  ي تشكل خطهوخيمة فج  نتائ
 الوطني. اإلقتصاد  هلكا
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 ولعل من بين أبرز أسباب حوادث المرور: 
 نخفاض معدل استخدام وسائل النقل الجماعي.وات الخاصة اارتفاع عدد السيار  -
 ت الخطيرة. التجاوز واي الطريق كالسرعة المفرطة لوكيات مستعملقصور في س -
 لمنشآت القاعدية. ابصيانة الطرق و  اإلهتمامعدم  -
 ة التدفقات المرورية.هومواج ةاي لكفغياب التخطيط المحكم لشبكة الطرق  -
هي اقل حدة وتعقيدا من سابقاتها، ولكن بسبب تركز الحركة في مركز  الضواحي:    مشكالت  -6

المدينة وهذا يصعب حركة النقل اللوجستي الى ضواحي المدن لبعدها وصعوبة الوصول اليها مقارنة  
 المدينة.مع المناطق في مركز 

  ساني اإلن   النقل اللوجستي بسبب إن المجتمع   مشكالت   ) ,et. al.,Gavrilidis (1 ,2020  وتناول   
، حيث والتي ال تزال تنمو بال هوادة  ،المعرفةو   المعاصر يكمن في التدفق المستمر للموارد والمعلومات 

بسبب الكثافة السكانية العالية  وتزداد هذه الموارد    تتميز  الى أنه  gavrilidis, 2015, 30)أشار )
التنقل  تتوفريجب أن    والمناطق الكبيرة المبنية لذلك يتيح  اللوجستية  أرضية مناسبة لشبكات  ، مما 

تقييد    مشكالت إلى    يؤدي ية  داخلالتدفق الحركة  قلة  أنواع الموارد. ومع ذلك، فمختلف    إلىالوصول  
 صراعات محلية أو إقليمية أو عالمية. إلى يؤدي عادة   ما أنواع الموارد المطلوبة، وهذا إلىالوصول 

تجهيز        قلة  وهي  المولدات(  الزبائن )أصحاب  منها  يعاني  التي  المشكالت  ذلك  الى  ويضاف 
منتوج زيت الغاز المدعوم من قبل الجهات الحكومية، والتعقيد في اإلجراءات والمعامالت الرسمية  

والمسافات الطويلة التي   غير المعبدةلمتعلقة بنشاط النقل اللوجستي، ومشكالت الجسور والطرق  ا
 اللوجستي لمنتوج زيت الغاز. تزيد من كلفة النقل
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تحديد اختيار الناقل األفضل باالستناد الى مجموعة من    يمكن  -:  المناسب  الناقلإختيار   -9
 ( 60، 2012)حديد، المعايير وكاالتي: 

تشير كلفة الخدمة إلى الكلفة اإلجمالية المقدمة من قبل الم َورد للنشاط المراد   كلفة الخدمة(:) -1
 التي يفترض ان تكون في حدها األدنى.  ،تقديمه

للم َورد  -2 السليم  المالي  األداء  يعكس  المالي(:  إل  ،)األداء  الخدمة ضمان  تقديم  ستمرارية 
 وتحسينها. 

للتدابير المناسبة المتخذة من   نعكاسا  إللم َورد    التشغيلي الجيد   األداء)األداء التشغيلي(: يعد   -3
والقدرة   ،نا األمونظام    ،والتواصل مع الزبائن  ،األداءوالقدرة على مراقبة    ،إدارة التسليم)تجاه،  قبله  

 والتحسين المستمر(.  ،وسرية المعلومات  ،االستجابةعلى 
َورد لدى الزبائن والمستندة على )سمعة المورد(: وتشير إلى المكانة الذهنية التي يتمتع بها الم   -4

حاجاتهم ت  ،إشباع  أساسيا    ؤديإذ  دورا  الم َورد  إختياره  سمعة  التحليل    ،في  عند  وخصوصا  
 لم َوردين.المؤهالت  ياألول

)الزبون والم َورد( المخاطر والمنافع  ،  وتمثل مشاركة طرفي العالقة  (:األمد )العالقات الطويلة   -5
التي يمكن أن    ستغاللاإللة  أستمرارية التعاون بينهما من جهة والحيلولة لمنع مسإوضمان  

 تصاحب سلوكهما. 
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بعاد النقل اللوجستيأ -10

يستعرضها  التي  المعلومات  اللوجستي  إلى    الباحث   تشير  النقل  أبرز   لها  تطرق التي  ابعاد 
ية من أجل همة األاي يمثل خطوة في غ  النقل اللوجستي  رضا الزبون عنحول  .  الباحثينو   الكتاب 

وكما  ،  اتحقيق االستيعاب والفهم المتكامل له  ومن ثما  ايومن جميع الزو   االبعاد الوقوف على جميع  
 ادناه:موضح في الجدول 

 رضا الزبون عن النقل اللوجستي  أبعاد ( آراء الكتاب والباحثين حول 7)  الجدول 
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 :(COST) الكلفة -1

من أهم األبعاد تأثيرا  لدى الزبائن والذي يعد من األولويات التي يبحث عنها    الكلفةبعد    د يع        
كل زبون إلى جانب األبعاد األخرى، ونظرا  لما له من مكانة لدى الزبون من خدمة النقل اللوجستية،  

  وسيلة ما تبرر الزيادة  أيستخدام  الخدمات المصاحبة إل  ت كانيقرر ما إذا    نأ  الزبون على    لذلك فإن
عامل   إن ف  وعليه   تشابه الخدمات المقدمة،   فتراض إوبخرى  الوسائل األٌ   مع  المتعلقة بها قياسا    الكلفةفي  

 اللوجستي.  المستخدمة في المفاضلة بين بدائل النقل المعايير أهم من يصبح الكلفة

 :ااَلتيةتشتمل على العوامل  الكلفة، إلى إن (Schacke,2011,30)وقد أشار 

معرفة ، و متزايد األجزاء الصغيرة بشكل    كلف، بما في ذلك القدرة على تحديد  كلفالوعي بالزيادة   -1
 .البدائل كلفمزيد من المعلومات حول  ال

)خصومات    زبائنال  والتمييز في األسعار لصالح أكبر  ،وفورات الحجم الناتجة عن توحيد المنتجات  -2
 .التكنولوجيا الجديدة العالية للعتبة كلفالحجم(، خطوط اإلنتاج األسرع، ال

األجور    كلففي    فقط المقارنة  وال تشمل   ،كلفال  فيالتغيرات الجغرافية في سوق العمل والتي تؤثر   -3
 .ولكن أيضا مرونة العمل واإلنتاجية والجودة

ستصبح أي اختالفات "سياسية" و يصبح رأس المال أكثر فائدة،    وهنا  ،االختالفات في تكلفة رأس المال -4
  وحماية لزيادة القدرة التنافسية وتأمين الوظائف    نتيجة لمبادرات السياسة العامة  -  د متزايعلى نحو  

المحرومة   اللوجستيالمناطق  النقل  إنه  (  Shah, et. al., 2020, 1470) أشار  . و من خدمة  إلى 
لتسهيل    النامية والمتخلفة  البلدانيوجد عدد كبير من مشاريع الطرق في مرحلة التخطيط أو التنفيذ في  

العوامل الرئيسية التي تؤثر على    من  نجاح أي مشروع هول االعتقاد الخاطئ  و .  مهمة النقل اللوجستي
ا  عدم وجود تخطيط  م إكتشاف إنت  حيث   مباشر،المشروع بشكل مباشر أو غير     للوجستي للنقل 

 ل. يكون سببا رئيسيا للفشس

 (: TIMEالوقت )-2

زبائن  ال   إلى  )المستودعات(  من محطة الشحن  منتجحيث يمثل الوقت المستغرق في نقل ال        
المولدات( المختلفة.  المعاييرأحد    )أصحاب  النقل  وسائل  بين  المفاضلة  في  وتختلف   المستخدمة 

،  اللوجستي  وسائل النقل من حيث قدرتها على تحقيق الترابط واالتصال المباشر ما بين نقاط النقل
الفترة الالزمة )الوقت( من الباب حيث    ،لذلك وألغراض المقارنة واتخاذ القرار األفضل تتم مقارنة 
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،  2001)منصور،  ستخدام أكثر من وسيلة نقل في نفس الوقت إمر متعلق باأل  كانللباب حتى لو  
الوقت   هووقت النقل    نأ   إلى  (،Zeng, & Huang, 4092013,)  وتأكيدا  لذلك فقد أشار(.  60

لعبور، بما في ذلك وقت لستغرقه  تالوقت الذي    أي  الوجهة،  إلىالذي تستغرقه السيارة من الشحنة  
،  نقاط االلتقاء التي تحدث في    نقل اللوجستيضاع ال أو وقت تحويل  و ،  نقاط االلتقاءبين    اللوجستي   النقل

سيارة  ال  منتوج فيتمديد الوقت لل  أنزبون  ، يرى العادة    تظار بسبب تأثير تاريخ الشحن.نووقت اإل
  ن ا دور التزيد من تكلفة    نأيمكن  و العبور،    وقت   سوف تولد تكلفة تخزين إضافية، وإطالةإلنها  كخسارة.  

 زبائن وغيرها. تقلل من رضا ال أووغيرها من الروابط 

 (:Reliability)  / الموثوقية عتماديةاإل-3

ال تمارس    اللوجستي  في مجال النقلالموثوقية    إلى أن  ،  ( ,et. al.Tian ,2020 ,1)  يشير        
ا  أيتؤثر  بل    فحسب   زبائنسلوك ال  فيتأثير ا قوي ا   والحصة السوقية في بيئة    المكانة  فيبشكل كبير  و ض 
الناقل لمنتوج    إذ يلتزم  ،م بتقديم الخدمة حسب الموعد اااللتز   إلى درجة  االعتماديةشير  تو التنافس.  

ا  إنه ( على  Davis)  ويصفها،  (Render& Heizer 199-109)  بذلك  يتعهد و وعد  مبال  زيت الغاز
اال بالموعد  اتز لدرجة  الزبون إم  تمثلنأ  أي  ،تجاه  الزبون    ها  منها  يستفيد  التي  الموثوقة  النقل  خدمة 

(Davis, et al, 2003,220.)    (95،2014)شياع والموسوي،ويشير  ( الى انKotler  )عرفها على 
موثوق ودقيق حسب    وقدرته على تقديم خدمة بشكل  لمقدم الخدمةمن الوسائل الطبيعية    الموثوقية  نا

عامال  مؤثرا  في تحقيق والء    الثقةتعد    الى انه  Li& Green ,2007, 5))ويشير الباحثان  .  الموعد 
الزبون إذ يمثل هذا البعد مجموعة من التسهيالت التي تقدم للزبائن، ومجموعة الصفات والخصائص 
ثقة الزبون   اللوجستية، وإن توافر هذه التسهيالت والصفات يزيد من  النقل  التي تتمتع بها خدمات 

ان الثقة تعد احدى الركائز ذات الصلة  الى    (10،2018)وتوت،  بخدمة النقل اللوجستية، وأشارت  
بإرساء دعائم العالقات طويلة األمد مع الزبون ومن ثم السعي للمحافظة عليها عندما تتطابق مع  

ما إحساس داخلي إنبيعه    أوءه  اهي شيء غير ملموس ال يمكن شر   ةالثقحيث إن  توقعاته أو تتجاوزها  
 زبون من طرف ال  ةسلبي   أو  ةجابيإيليها سلوكيات  ويترتب ع  ةالتبادلي  ةفي العالق  تجاه طرف شريك

 ءها. اإنه أو ارهاستمر إتجاه 
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 (: Responsibility) اإلستجابة-4

خدمة النقل اللوجستي لمنتوج زيت الغاز، برا   دة لمساعدة الزبائن وتزويدهم فو راهي وجود اإل        
 ،والمشكالت   ى او لشكسرعه االستجابة لو   ،التعامل مع طلبات الزبون   سرعة فيويركز هذا البعد على ال

بين   الموازنة  تر واأل  اإلستجابةحيث  التي  يمكن  احداث  والتي  وتصل    ،التكيفية  إلىتؤدي    نأ فقها 
هتمام  اإلجابة على األسئلة واإل )الذي ينتظره لتلقي المساعدة    للزبون من خالل طول الوقت   اإلستجابة

الجيدة  وكذلك  مشكالت بال الخدمة  تقديم  والقدرة على  الزبون إل  المرونة  ، خرون واَ   )شياع (  حتياجات 
في تقديم الخدمة تنهي حالة القلق   اإلستجابة  حيث إن  (.42،  2017)خثير ومرايمي،  ،  (95  ،2014

اللذين   كانوالم  ان الزموعدم الحصول على الخدمة في    تظارن اإللدى الزبون في    د والشك الذي يتول
ينتظرها تؤثر كثيرا على الطريقة التي يدرك الزبون    نأ للفترة التي يضطر الزبون    ، حيث إنيرغب بهما

لى مهمة جدا في الطريقة التي يشكل  و طباعات األنفاإل  ،طباعاته عنهاإن فيها جودة الخدمة ويشكل  
بعد اإل  الخدمة  نجاح  النظر عن مدى  الخدمة برمتها، بغض  فيها فكرته عن  )حسين    تظارنالمرء 

   (.103، 2013وعبود، 

 : (VALUEالقيمة ) -5

تحول    إلىلقد أدى التطور  و   القيمة من األبعاد المهمة للنقل اللوجستي لمنتوج زيت الغاز،  تعد        
  التي لديها ميزة تنافسية، مما أثر على نشاط النقل  انالبلد  إلىالتحويلية و ة يشطة الصناع نمستمر لإل
  33سبة بن والصادرات %   50على سبيل المثال في الصين، حيث زادت الواردات بنسبة  و . اللوجستي

حيث   (.94،2016،واخرون  )بعطوش 2003مقارنة مع عام  2016ل من عام و % في النصف األ
هي الحكم الوحيد في عملية التقييم بل يجب   الخدمةلم تعد المنفعة التي يحصل عليها الزبون من  

عليه الحصول  بتكلفة  عن  امقارنتها  الناتج  والفرق  المدركة  الموازنة،  بالقيمة  عنه  )نجود،    يعب ر 
القيمة للزبون عبارة عن حالة من    صنع  مقدم خدمة النقل اللوجستية هوتوجه    حيث إن  .(50،2006

مستوى    الى ان  ( 7،2011،واخرون   )نجموأشار    (.34،2017)عائشة، بدأت بشكل تدريجي  التطور  
نموذج   حسب  مبتهجا  الزبون  يجعل  الذي  بالمعرفة  kanoالخدمة  يتعلق  الذي  المستوى  وهو   .

للزبون حول   المقدمة  الناستخدام    كانيةإموالمعلومات اإلضافية  بما في ذلك االستخدامات   خدمة 
عن طريق رسائل يتلقاها الزبون    ستخدمهي  جاد قيمة إضافيـة لما أيالجديدة التي تساعد الزبون على  

 الزبون، تتوافق مع توقعات    أو الخدمة  إضافة خصائص وسمات إضافية للمنتج  إنلهذا الغرض. كما  
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 جاد القناة السريعة والفعالة لذلك يإتكوين جماعات مشتركة مع الزبائن من أجل الحوار المستمر و ل
 ذلك: يبينوالشكل ادناه 

 المستويات الثالثة للقيمة  يبين( 8الشكل )

Source: David J.Skyrme (2001): Capitalizing on Knowledge, Butterworth 

Heinemann, Oxford, p241. 

 (:QUALITYالجودة )-6

أعداد المنظمات    د ايتز   إلى ية وذلك يعود  هم درجة كبيرة من األ  خدمة النقل اللوجستيلجودة    إن        
فجودة   ،الخدمية وتنامي حدة المنافسة بينها حيث لم يعد يكفي تقديم خدمات بجودة وسعر معقول

مفهوما   تمثل  بالرضا  تجاهيا  إالخدمة  ال  إنهكما    ،يتصل  بإدراك  للخدمة   زبون يرتبط  الفعلي  لألداء 
  (. Lovelock, 1999,20) زبون تربط بإدراك ال  يسايبمقتقاس   نأالجودة يجب  إنالمقدمة، وعليه ف

ا    زبون يمثلال  إلى أن   (Grant, & Philipp, 2020, 1)حيث أشار   تاجي ا كعضو مهم في  إنمورد 
)جودة الخدمة   LSQوالمهام اللوجستية ، ويزن    شطةناأل ، حيث يقوم بتنفيذ  ةلوجستيالسلسلة التوريد  

الرابط   الزبون يمثل  و )العبء، والمساعي، واإلزعاج(،    قتصاديةقتصادية وغير اإلاإل  كلفبالاللوجستية(  
  حيث   (Kalidas, M. G.2020,776)  خدمات النقل اللوجستي، وتأكيدا  لذلك فقد أشارالنهائي في  

  الميزة هي أحد المصادر الرئيسية الكتساب    للنقل اللوجستي  جودة الخدمة  إنقطاع الخدمات    أدرك
في    أهمية الجودةفي السوق وقد أكد العديد من الباحثين اآلخرين على    ا  ناجح  ا  ة وللبقاء منافسالتنافسي 

 أي  إلىتعني  قد أشار الى ان جودة الخدمة  ف  (472  ،2010،)نجم  اماتحقيق ميزة تنافسية مستدامة.  

 

 التوجه للزبون 

 القيمة 

 المضافة

 ما يبهج

Delighter 

 المزيد أفضل 

More Is Better 

 ما يجب إن يكون 

Must Be 

 خدمة ابتكارية جديدة –1

  خدمة استباقية –2

  الجديدةحاجات التوقع  -3

  زبونية –1 شخصنة الحاجات أعلى -4

 معلومات الموقف  –2

 ذكيتفاعل  –3

طويلة األمد عالقات –4   اإلستجابة –1

 قابلية االستخدام –2

 بالحاجات  اإليفاء –3

جاز الوعودإن –4

 ما يثير

 ما يميز

 القاعدة ما يتوقع
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  ،(،Zeithaml  2000,  (363  مدى يسهل البيع والشراء وتسليم الخدمات والمنتجات بكفاءة وفاعلية 
انها  (Praeg & Spath, 2020, 32)وأشار   ال  الى  لهم من خالل   زبائنتقييم  المقدمة  للخدمات 

الخدمة اللوجستيتحقيق كفاءة    وتعني   ،التفاعل مع  النقل  والمعلومات    ات انالبيوزيادة حجم    نشاط 
قام    ((Zeithaml  الى ان  ،(Kundi, A. M, 2013, 12)  أشار  وتأكيدا  لذلك فقد   .زبون المقدمة لل

  م مقد يتوقعهما    نأيجب    التي  عالقة بين جودة الخدمة والزبون الالجودة لتشمل    بشأنبتوسيع فكرة  
  لذلك  قدم خدمات عالية الجودة، بينما يقارن الرضا التصورات بما يتوقعه المستهلكون،ي  ذيال  الخدمة

على    زبون هي خدمة يتم تعريف جودتها من خالل تصور ال  التي يستخدمها الناقلوسائل النقل    إنف
راضي ا عن    زبون عندما يصبح ال، و رضاه  إلى  ةايالنه، والتي تؤدي في  ها الخدمة التي تلبي توقعات إنه

، وأشار عالية الجودة والعكس صحيح  أوا جيدة  إنهالخدمة على    إلىينظر    اللوجستي فانه  النقلخدمة  
1662) Tseng,2005,(    ا من    اللوجستي  النقل  ؤديهالدور الذي يإن في النظام اللوجستي أكثر تعقيد 

 بواسطة و إال من خالل إدارة عالية الجودة    يحل ال يمكن أن    وهذا التعقيد   ألصحابها،  نقل البضائع
نقل جيدة،   ال  ليتمكن منوسيلة  او خدمة(إرسال  الوقت    منتجات )سلعة  المناسب في  المكان  إلى 

 اعلية من خدمة النقل اللوجستية. الف زبون ويحققجل تلبية طلبات المن أ المناسب 

 :(REPUTATIONالسمعة ) -7

األ          مثل  للناقل  المنسوبة  القيم  مجموعة  التي  وتعني  والمسؤولية  والمصداقية  والنزاهة  صالة 
مقدمي  بمرور الوقت وذلك إلدراك    في بعد السمعةهتمام  زداد اإلإحيث    ، يستشعرها المرء عبر الزمن

 ، على األرباحأ ستدامة التعامل وتطوير العالقات وتحقيق  إل  ة السمعةيأهمب  خدمات النقل اللوجستي
مقدمي  والمصداقية التي يتمتع بها    ،عليه  يتم الحصولالتقييم الذي    ةسمعالوتمثل    ون،وكسب والء الزب

 ، الموجودات غير الملموسة  أهمحدى  إ  السمعةوتعد    ، والعمليات واألداء  ظمةناألمن حيث    الخدمة
النقل ال  إنحيث   خدمة  من  الزبائن  فعل  ردود  تعكس  التي  التصورات  هي  عن    اللوجستي  سمعة 

  التي يتم تقديمها   اللوجستية  خدمات النقل  بشأن اإلجراءات وعمليات النقل السابقة ووجهات النظر  
واَ  مثال   السمعةترتبط  حيث    (.62،2017، خرون )عمير  والخارجية  الداخلية  العوامل  من    بالعديد 

السمعة هي أداة و   .خرى وعوامل بيئية أٌ   ،سمعة الصناعة  ،سمعة الزبون   ،شخصية وسمعه المنافس
ستمرار الكتساب السمعة المطلوبة  إيكون األداء ممتاز ب  نأستخدامها للتنافس فهي تتطلب  إيمكن  

على جميع المستويات، والمقياس األكثر شهرة لسمعة و على األداء الدقيق    فهي تشكل حافزا    ومن ثم
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هذا  ويستند  لإلعجاب(  إثارة  األكثر  )المنظمة  هو  السنوية  فورتشن  مجلة  تصنيف  حسب  المنظمة 
اإلبداع، إدارة األفراد، واستخدام أصول  :  عناصر هي  يةان ثم المقياس على نموذج للسمعة يتكون من  

لية االجتماعية، جودة اإلدارة، الوضع المالي، االستثمارات طويلة األجل، وجودة المنظمات، والمسؤو 
تقديمها.   أو المنتج   يتم  التي  العديد من   (Dowling,  ,2004  198)   أشار كما    الخدمة   الى وجود 

به  طباعناالالسمعة وتمحورت في معظمها حول    يسايلمقا الذي يشعر  جمهور   الزبائن،  والشعور 
وهي تتركز حول النداء العاطفي، والرؤية والقيادة واألداء المالي وبيئة العمل،  ،يناهمالمس ،المنظمة

  ( Barron, and Rolfe, 2011, 2)  الباحثان    أشار، و والمسؤولية االجتماعية والمنتجات والخدمات 
  أشار ما  أربعة عناصر لقياس السمعة وتلك العناصر هي اإلعجاب، االحترام، الثقة، الموثوقية. ك  إلى

(3  2011,  ,Barron and Rolfe)   لقياس السمعة وهي: اإلعجاب،    أبعاد خمسة    من  عناصر   إلى
 لية االجتماعية.ؤو الثقة، الموثوقية، الرضا، والمس

   (SOCIAL RESPONSIBILITYالمسؤولية االجتماعية ) -8

االجتماعية    ( 194،  2015،  حناشيو   لحلوح)أشارت         المسؤولية  أن  مقدمي    لتزامإهي  إلى 
اللوجستية النقل  ال  خدمات  المجتمعات  فيهاتجاه  وأعمالهم  أنشطتهم  يمارسون  طريق  تي  عن   ،

واألخالقية والخيرية    ونيةانوالققتصادية  اإل  ااي القضستراتيجيات والبرامج الطوعية التي تجمع بين  اإل
المنظمات تضخمت بشكل   إنفترى    (Tzai  2009 ,)  أما  .خلق بيئة عمل مناسبة ومستدامة  انلضم

هتمام فقط بعنصر وحيد من مجتمعها الذي في المجتمع، ولم يعد مقبوال  منها اإل   تأثيرها  د ايوتز كبير  
  تعمل   سلوكيات المسؤولية االجتماعية  الى ان  (Aharon  2011 ,)ويرى    وهو الم الك،  تعيش فيه

بتوفير ظروف    زاماتهبالت  ناقلمن خالل وفاء ال  عاملينوالالناقل  على تقوية العقد غير الرسمي بين  
والذي    )أصحاب المولدات(   رضا الزبائنسة  رامن هذه النقطة تم د و   موظفيها.  العمل المرغوبة من قبل

مجموعات   لىأو هم    الزبائن  إنعتبار  إ على  و سة المسؤولية االجتماعية،  رامهمة عند د   يمثل نقطة
ومن المهم هنا   االجتماعية. المتعلقة بالمسؤولية بالسياسات أصحاب المصلحة المتأثرة بشكل مباشر 

(  الضجيج  الماء،  الهواء،)  واعهأنب  التلوث :  وتضموهي التي تتضمن حركة نشاط النقل    البيئة  ان نتناول
  الطاقة  استهالك حيث  من الطبيعية الموارد و  ساخو واأل والروائح النظافة وعدم  والغبار المركبة زاهتز إ و 

  .المتاحة الموارد  أدنى واستعمال ريقالط وث وتل ازاالهتز  أثرو   والهياكل القاعدية والمساحة
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فقد    تأكيدا  و         سبق  واخرون،    أشارلما  وصحراوي  المسؤولية    إلى  (123،  2016)قرفي 
الو :  كاالتياالجتماعية   الخلط  لبعض   قيالدق  المعنى  د يتحد   خص ي   مايف  ني والتبا  مفاهيمينظرا 

المسؤول استنتجه    ة، ياالجتماع  ةي لمصطلح  ما    في   CAROLL  (CAROLL, 1979, 42)وهو 
منذ    ةياالجتماع   ةيوم المسؤولهحول تطور مف  ببحث قام    ث ي" ح ةياالجتماع   ةيرم المسؤوله"ته  دراس

  (Marie, 2004, 50)وأشار    ا.هل  ميهيإطار مفا  د ياستنتج تعدد وصعوبة تحد حيث    نات يالخمس

"    أنها   علىقد عرفت المسؤولية االجتماعية    (OCDE)  ة ياالقتصادي والتنم  تعاون منظمة ال  الى ان
م والمجتمع  ه والعمال وعائالت  ئةيمع الحفاظ على الب   ة،ياالقتصاد   ةيمة في التنم هالتزام المؤسسة بالمسا 

اال   (Vincent, 2011, 174). واشارت األطرافهذه   عي لجم اةيجودة الح ني دف تحسهبشكل عام ب
قد  العالم  انه  المنظمة  "مسؤولهإنب   ةياالجتماع   ةيالمسؤول   (ISO 26000)  سييللتق  ةيعرفت    ة ي ا 

والسلوك األخالقي   ةيعبر الشفاف  ئةي على المجتمع والبو ا  هشطتنأا و ه المترتبة لقرارات  اآلثار  المؤسسة عن
  .الزبائنعتبار توقعات اإل  عينعن األخذ ب المجتمع فضال   اهيةورف المستدامة تنميةالمتناسق مع ال

 :(Empathy)التعاطف  -9

.  تمام همحل تقدير وا   إنهاشعار الزبون ب  أن التعاطف هو  إلى،  (343،  2015)كردي،  أشار        
يكون مقدم الخدمة على قدر كبير من االحترام ومراعاة    نأعني  على إنه ي  ،(9،  2016)عبد،  وأكد  

وتتضمن بذل الجهود للتعرف على حاجات الزبون من خالل    بلطف،  معه   والتعامل  ون مشاعر الزب
و   معرفة بالتحديد  الزبون  معهاإ عطاء  إ طلبات  والتكيف  الشخصية  وظروفه  لحاجاته  خاص  . هتمام 

م يحصلون  إنه بو اإلحساس    إلى  لزبائنيحتاج احيث    (Pakurár,2019,6) وتأكيدا  لما سبق فقد أشار  
هتمام الشخصي  واإل   العنايةالتعاطف يعني  وقد أشار إلى أن    .لهم  الخدمات   عند تقديملوية  و على األ

  زبون خاص   إنهب  للزبون   لتعاطف هو نقل شعورل  النواة زبائن، حيث اعتبر أن  الخدمات لل  عند تقديم
في العالقات التجارية،   هذا العنصر مهما    أن  فقد أشار إلى  (19،  2018)يخلف،  أما    فريد من نوعه.و 

ية هذا العنصر كونه  أهم اآلخر، وتنبع    طالع على أحوال الطرفكل األطراف من اإلوهو يمكن  
وتقديم الخدمات اإلضافية    والعمل على حلها،  تهمفهم حاجات ورغبات الزبائن ومشكال  إلىيسعى  

 ة ان صيعملية    إن المرافقة للمنتجات، والعمل الدؤوب على مواكبة توقعات الزبائن، مع التركيز على  
  ن أ ضا  أيالعالقة مع الزبائن هي مسؤولية مشتركة لجميع العاملين في المؤسسة، والتعاطف يعني  

   يتسم بالمعاملة الودية مع الزبائن. نأحترام واألدب و مقدم الخدمة على قدر من اإل يكون 
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  العناية درجة    على إن بعد التعاطف يشتمل أيضا على  (20،  2016)أبو عكر، حيث تناول       
قية وبكل  ار   يةانس إنجاد حلول بطرق  يإه والعمل على  مشكالتب  هتمامواإلبشكل خاص،    تهاي ورع  ون زببال

، ودرجة فهم مورد واالتصاالت ،  كانوالم  انالزمالخدمة من حيث    مدى توفيرعلى )  ويشتمل  تواضع،
للزبون  و الخدمة  الخدم(،  الزبون  والمعامل  سلوب باأل  ةيتلقى  في  ةالحسن  ةاللطيف  يؤثر    ة عملي   مما 

، على إن اللطف أو المجاملة (65،  2017)فارس،  ة. وتأكيدا  لذلك فقد تناول  تقييمه لجودة الخدم
وأشارت   الودية.  الصداقة  وعالقة  واالحترام  التهذيب  التقمص    ،(66،  2011)قطاف،هي  أن  إلى 

،  2007الدين،    )نور   للزبون. وأشارالعاطفي هو العناية واالنتباه الفردي الذي يوفره مقدم الخدمة  
 ويدهوتز   وتحديدها  الزبون   حاجات   فهم  على  الخدمة  مقدم  قدرة  مدى  يبين  بعد ال  هذا  أن  إلى  (71

 حاجات  على للتعرف الخدمة مقدم يحتاجه الذي والجهد  الوقت  من كم آخر بمعنى ،العنايةو  ةاي بالرع
  .معه يتعاطفو  مشاعره ويفهمالزبون 

 (  TANGIBILITY)الملموسية:  -10

لمعدات ا  أو التسهيالت المادية    ا إنهملموسية على  ال  (،160،  2018)حميد،  حيث تناول           
تها.  صال الخدمة والتي تعكس جود يإ د القائمين على  اومظهر األفر   تصالاإل   د ووسائل اواألجهزة واألفر 

يقوم    ،(Hoffman, Bateson , 2011, 328)   وتأكيدا  لذلك وكما أشار حيث إن بعد الملموسية 
بعد   الموازنةعلى   إدارة  اللوجستي على  النقل  الزبون وإدراكه بشأن قدرة مقدمة خدمة  توقعات  بين 

الملموسية، ولذلك فإن الملموسية تتكون من مجموعة واسعة من األشياء مثل التصميم، التخطيط،  
ت، المراسالت اليومية، ومظهر مقدمي الخدمة. السجاد، المكاتب، اإلضاءة، ألوان الجدران، الكتيبا

التسهيالت المادية  ، إلى أن الملموسية يقصد بها مظهر  (97،   2008)حسين والجنابي،حيث أشار  
تشمل المستلزمات    الملموسية  إن  إلى  (،20،  2016)أبو عكر،  . وأشار  والمعدات المتعلقة بالخدمة

  د وتؤثر هذه المستلزمات في تقييم اوالمعدات واألفر   كالتسهيالت واألجهزة  ةلتقديم الخدم  ةفقاالمر   ةالمادي
  والمعدات   ناقلينمظهر التسهيالت المادية المتاحة لدى ال  إلى  الجوانب الملموسة  شير ة، وتالزبون للخدم

قد يتم    اناألحي  ففي كثير من  معهم،تصال  وأدوات ووسائل اإل  الزبائند المتعاملين مع  ار فومظهر األ
الت قبل  من  الخدمة  الشكلية  باإل   زبون قييم  الخصائص  على  المر   أوعتماد  للخدمة   فقةااألساسية 

 (، الخ ....والصيانة الدوريةالمعدات واألجهزة )كالتسهيالت المادية 
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 ( 63، 2017)فارس، : مثال ذلك 

 المستخدمة في تقديم الخدمة حديثة؟  هل التكنولوجيا -
 ؟ زبون لل مريحا هل المظهر الداخلي يخلق جوا   -
 ؟ زبون هل المظهر الشخصي يعكس جودة الخدمة المقدمة لل -

إلى أن كثيرا  ما يتم تقييم الخدمة بناء على التسهيالت المادية   (7،  2017)مفتاح،  وأشار         
وهي الدليل المادي للخدمة )كالمرافق والتسهيالت المادية، المعدات ووسائل االتصال، ومالبس مقدمي  

وكافة عناصر البيئة المادية التي تقدم الخدمة من خاللها أو التي ترشد الزبون إلى الخدمة. الخدمة(  
 : رئيسية مصادر ثالثة ية يتكون منالملموس مستوى  حيث إن (34، 2017)بوريش، حيث أشار 

 زبون.ال قبل من وتستهلك الخدمة عرض   في متضمنة ملموسة سلع -
 .الخدمة استهالك/تاجإن فيها حصلي  التي المادية البيئة -
 .الخدمة ألداء الملموس انالبره -
 .الخدمة تاجإن  عملية في زبون ال مشاركة -

  تقييم   يتم  ما  غالبا  إلى أنه  (،6،  2015)باألطرش،  فقد أشار إليها    األخرى   للخدمات   بالنسبة  أما
 الموقع، :  مثل  للخدمة   المادي  المحيط  أو  المظهر  ضوء  على  الزبون   قبل  من  خدمة النقل اللوجستي

 . مقدميها ومظهر الخدمة أداء في المستخدمة األجهزة الخدمة، تقديم كانلم الداخلي التصميم

 ( Measures)اإلجراءات : 11

نشاط النقل اللوجستي وتؤثر على رضا    فيتعتبر االجراءات من األبعاد المهمة والتي تؤثر         
ومن خالل العديد من الزيارات الميدانية إلى  الزبون مما ينعكس على جودة وتكلفة الخدمة المقدمة.  

في مدينة الموصل حيث تبين بأن هناك الكثير من المعوقات التي   المولدات جمعية المولدات وإلى  
لكية المولدة أو الغرامات المفروضة على خدمات يتعرضون لها اثناء العمل، مثل معاملة تحويل م

 الماء والكهرباء للموقع وتعقيد إجراءات استالم حصة منتوج زيت الغاز وغيرها. 
على إن كل مقدم خدمة   العمل  إجراءات إلى    (،31،  2013)عباس وإبراهيم واخرون،  وقد أشار       

يسعى إلى دراسة أساليب العمل واجراءاته والعمل على تطويرها وتحديثها لتحقيق األهداف المنشودة،  
حيث تعتمد إجراءات العمل اإلداري على عدة أساليب لإلنجاز وعلى وفق تسميات متعددة كإجراءات 

ضرورة ملحة وأداة    تبسيط اإلجراءات العمل وأساليب العمل أو روتين العمل. حيث تعتبر الحاجة إلى  
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جيدة تتيح لمقدمي الخدمات فرصة تصحيح األخطاء وتطوير األعمال، من اجل تحقيق االنسيابية  
تعتبر تبسيط اإلجراءات من أفضل الوسائل والطرق ألداء  حيث  في العمل بالدقة والسرعة المطلوبة،  

تقليل المجهودات غير المنتجة    إلىكل يؤدي  المادية والبشرية بش  يات كانواإلمالعمل وربط العناصر  
ستخدام االقتصادي للمجهودات البشرية يقصد بتبسيط اإلجراءات )فن تحقيق اإلو   أقل حد ممكن.  إلى

وتأكيدا  لذلك فقد   .المادية والوقت بما يحقق أداء العمل بأسرع وأسهل وأرخص الطرق   يات كانواإلم
حيث  (7،  2007)زبار،  أشار   اإلجراء،  الهامة    ىحد إات  تمثل  األساسية  المنظمة  فالعناصر  ي 

مرسومة ومتسلسلة   )خطوات   هي  ت واإلجراءا  التخطيط،  لعالقتها الوثيقة بالعملية التنظيمية وخاصة
توجد في    انهألتحقيق غرض محدد وتشمل اإلجراءات كافة األعمال النمطية والروتينية كما    منطقيا  

، إلى إن  (208،  2018)محسن،  حيث أشار    .(هااتواعها ونشاطنأختالف  إكافة المنظمات على  
له دور أساسي في مستوى أداء العمل وتقديم الخدمة وسوف نتناول التعقيد   التعقيد في اإلجراءات

(  plexusالعبارة الالتينية )  إلىيعود األصل اللغوي للتعقيد    : حيث يأتيبشيء من التفصيل وكما  
( ويعرف ,Haken  2012,  7) التمازج(، ونعني بمفهوم النظم التبادل والتفاعل    أو والتي تعني )التناسخ  

(Aragoh)  في العوامل الداخلية والبيئية من األقسام    ناي التب   أو  سانالتجعدم    يارمع  نهأ، التعقيد ب
  حيث أشار   (.Amagoh,2008,6)   والزبائن والمجهزين والعوامل االجتماعية / السياسية والتكنولوجيا

(23  ,2009  Vorgelegt von,)  ،المعقد،  إلىمن النظام البسيط،    تقالن االتطور النظام يعني    إن 
التفاعل بين العديد من النظريات واألفكار    عن  ناتج  إنهالعام للتعقيد ب  اإلطار، ويعني  المعقد جدا    إلىو 

 ,Walby)التي أشار اليها    نظرية التعقيد   تؤشر . و المستخلصة من حقول المعرفة العلمية المتنوعة

  ت كانتجاهات يصعب التنبؤ بها، حتى ولو  إالنظام بطرائق و   سلوك(تصرف )  ( الى إنها1 ,2003
مبينة على ظواهر يصعب    أو معتمدة على مجموعة بسيطة من القواعد، وتتصرف بطريقة بسيطة،  

حسيبةأشار حيث  .  دراکهاإ )ياسف  الباحثة  ،  ت 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/59776)    الدرجة    إلى  الرسميةمفهوم    يشيرحيث

تقنين فيها  يتم  العمل  أيالعمل،    وإجراءات القواعد    التي  بقواعد    يكون  الفرد محكوما  يمارسه  الذي 
ت عديدة من قبل اإلدارة  اهناك تحذير   نإل  نهايستطيع الخروج ع  الوسلوكيات محددة بحيث    وإجراءات 

 من ممارسة ذلك. تمنعه

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/59776
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 المبحث الثاني 

 رضا الزبون 

 : المقدمة

وذلك إلدراك العديد   ،هتمام الكثير من الباحثينإ من المفاهيم التي أثارت    زبون يعد مفهوم رضا ال      
 . والعمل على إرضائه زبون حترام الإمن المنظمات في العالم أن سبب تميزها قائم على أساس 

لذلك يسعى   ،من عدمه   قطاع النقلستمرار  إالزبون أحد أهم الدعائم التي تضمن بقاء و   د يعو      
الرضا لدى زبائنهم، حيث أصبح رضا الزبون هدفا رئيسيا على    مستوى   مقدمي خدمة النقل إلى زيادة 

رتقاء بمستوى الخدمة تحقيقا لرضا الزبون، لذا ن جودة خدمة النقل اللوجستي تهدف إلى اإلإإعتبار  
هو الذي يأخذ بآراء الزبائن في عملياته وخدماته المقدمة لهم، وذلك من خالل    فاعلأصبح الناقل ال

واضحإتحديد   معهجراءات  والتعامل  واقتراحاتهم  الزبائن  لشكاوى  لتوفير    اة  عالية  مجهودات  وبذل 
  بالزبون، وبالتالي رضا   مرهون   النقل اللوجستي لمنتوج زيت الغازإن نجاح  ذات قيمة عالية. و خدمات  
التي   السوقية  ى الحصة لسبيل الحصول عفي    يسعى كل ناقل إلى تحقيقهدف الذي  هو الهالزبون  

اليها الزبون  ، و يطمح  التي  هكما أن  الخدمة  الناقلو معيار جودة  الزبون من    ، ويعد رضايقدمها 
بيئة اشتدت في  البقاءأساس  و   العوامل المهمة البقاء فيهفي  ك الميزة  لا لمن يمها المنافسة، وأصبح 

  بذلك تقتصر  وأالت، ار ي ك التغيلت الجديدة أصبح من الضروري مواكبة تا وفي ظل التطور  التنافسية.
ع  على العمل  بل  الزبون  تحويل  لرضا  الرضا  هى  البد   إلىذا  ولذا  في    من  والء،  الجودة  تحقيق 

الزبون و   الخدمات  رضا  الزبون   ،كسب  رضا  واهمية  الزبون  وتفضيالت  حاجات  معرفة  خالل  من 
الزبون ومراحل تحقيق رضا الزبون والعوامل المؤثرة   مشكالت وخصائص ومحددات رضا الزبون و 

رضاه مع    في  العالقة  ومراحل  الزبون  حياة  ودورة  الزبائن  وأنواع  الزبون  لرضا  التسويقي  والتصور 
 هذا ما سنتطرق اليه في هذا المبحث ونتناوله بشكل مفصل.، و الزبون 
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 أوال: ماهية رضا الزبون 

يالحظ في اآلونة األخيرة ظهور واسع وملحوظ لمصطلح رضا الزبائن، خاصة في ظل تزاحم        
مع   وخاصة  ذاته،  القطاع  في  تعمل  التي  األعمال  منظمات  عدد  الدولية إ وزيادة  األسواق  تساع 

قدم خدمة والعالمية، ومع زيادة حجم ومعد ل المخرجات السلعية والخدماتية، مما يتطلب من كل م
الناقلينومن ضمنه  قائمة    م  األكثر    زبائنهمالحفاظ على  الجزء  األسمى    أهميةكونهم  وهي  والغاية 

االستمرارية والنجاح والقدرة على    مم السبب الرئيسي الذي يضمن لهأنهمن منطلق  و ،  محتفاظ به إلا
 ، ( Rahman, M. H., & Ashik, N. M, 2020, 117)حيث أشار    تحقيق الميزات التنافسية.

  حيث إن   قصوى ألي عمل.  أهمية  ويحتل رضاه  مقدم خدمة  هو األصل الحقيقي ألي  بون الز إلى أن  
 الحصة السوقية   الرضا من أجل الحصول على المزيد منيعظم    من المتوقع أن  مقدم خدمةكل  

يمكن تصنيف الغالف إلى أنه    ،  (Razaka, et. Al., 2020, 32)لذلك فقد أشار    وتأكيدا  واألرباح.
خلق نوايا إيجابية   إلىاألجواء المحيطة التي تسعى في الوقت نفسه    أنهعلى    كما ذكره كوتلر  الجوي 
التخطيط واألجواء  هي  أن اإلدارة الجيدة    يعد حيث  وجذبهم لشراء المنتجات أو الخدمات.    الزبون وإقناع  

، كلها جزء من  زبائن الممتازة والمعدات والمنشآت التي يتم تنظيمها وصيانتها بشكل جيد، وخدمة ال
الذين يعدون ضروريين من أجل التنافس والحفاظ على    الزبائنرضاء  إ  إلى خلق األجواء التي تؤدي  

  الزبائن أصبح أداة مهمة في تطوير تدابير رضا    الزبائنأن "رضا    ركما ذك  أعمالهم في المستقبل.
به على نطاق واسع أن رضا  من المعترف  و   الزبائن وإنشاء العمليات التجارية التي تربط الجودة برضا  

يتم تكوينه   أنهوتجربتهم، وأن ذلك يعتمد على القيمة و  الزبائنهو وظيفة العالقة بين توقعات  الزبائن 
  م بوضعه   ناقلينحتفاظ الإأن يكون جزء ا أساسي ا من    إلى  الزبائنميل رضا    هذا يبين  ،بشكل مستمر

  منتجات النفطية )الناقلين( مهمة لموردي ال  ن الزبائتعتبر تجارب  . حيث  في المستقبل  نموهالحالي و 
  الذكريات، ا المنتج األساسي )حزمة  أنهيمكنه فهم هذه التجارب على    الزبون التي لها أساس قوي ألن  

ا  تشكل عامال  حاسم ا يؤثر على    الزبائنأن تجارب  إلىكما كانت، التي أخذوها معهم(. ويشار أيض 
 . في تكرار التجربة أو التوصية بها لألصدقاء أو الزمالء تهمرغب

 

 

 

 



66 


 رضا الزبون  وأهمية مفهومثانيا: 

 مفهوم رضا الزبون  -1

، ومختلف في تسميته  (سلعة أو خدمة)هو الشخص الذي يطلب المنتج    Customer  –الزبون        
تسميته الزبون لشمول معناه ولطافته، ويقصد    إلى، ويميل الباحث  ومستفيد(  زبون، ومستهلك،)بين  

والطلبات" الرغبات  "صاحب  يعرف  ،  به  الم  لغةا كما  البيع(  من  او  الدفع  او  )الشرط  )نوري،  زابنة 
او عدمها لقاء التضحيات التي    بالمكافأةان الرضا هو االنطباع  ف  اصطالحاا   أما،  (324،  2016

 (. 84،  2012يتحملها الزبون عند الشراء )الخفاجي،

 ( يبين المفاهيم الخاصة برضا الزبون لعدد من الكتاب والباحثين. 8الجدول )

 التعريف سنةال دراسةال ت

1 Kotler 1997 
ألداء   موازنتهإحساس الزبون بالمتعة أو خيبة األمل الناتجة عن  

 ه الخدمة.المقدم له بتوقعاته السابقة عن هذ  خدمةال

2 Kotler 2001 

الزبون،   داللة على األداء المدرك والمتوقع من قبلرضا الزبون هو  
ففي حالة عجز األداء عن المتوقع فإن الزبون يكون في حالة عدم  
فإن  المتوقع  مع  األداء  تطابق  حالة  وفي  االستياء،  أو  السرور 

والرضا، أما في الحالة التي يتجاوز فيها    عادة  الزبون سيشعر بالس
األداء ما هو متوقع من قبل الزبون، فإن الزبون يتحول من الرضا 

وهي الحالة التي    مقدم الخدمةارتباطا وثيقا ب  الوالء، وسيرتبط  إلى
 . يبحث عنها الجميع

3 
Hutt & 

Speh 
2001 

وتأثير   وعملياته  الخدمة  بمقدم  تتعلق  عناصر  ثالثة  يرى بوجود 
 ذلك على رضا الزبون:

الزبائن    .1 يتوقع  التي  الخدمة  او  للمنتوج  االساسية  العناصر 
 توفيرها من كل المنافسين. 

التدريب لتجعل   كالمساعدة الفنية او  االساسية، خدمات الدعم    .2
 سهولة لالستخدام. أكثرالخدمة  المنتوج او
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 التعريف سنةال دراسةال ت

او  3 الم نتج  لمشكالت  السريع  والتصليح  الصيانة  عمليات   .
 الخدمة.

4 Arens 2006 

بعمليات تبادل اضافية فالزبائن    قيام الزبائن  إلىان الرضا يؤدي  
سي االيجابي    فالرأي  اصدقاءهم،وسيخبرون    ستمرون الراضون 

 خدمةوي سهم في السمعة الحسنة لل  أكثرمبيعات    إلىالمعلن سيؤدي  
تواجد يمن سمعة ضمن البيئة التي    يكسبه مقدم الخدمة  مافضال  ع

 فيها.

5 
داودي 

 2014 االمام 

، وتتأثر قراراته بعوامل ةخدملهو المستخدم النهائي لرضا الزبون  
  والذاكرة( واألساليب، والدوافع    داخلية مثل )الشخصية والمعتقدات 

وبعوامل خارجية مثل )الموارد وتأثيرات العائلة وجماعة التفضيل  
   واألصدقاء(.

 2016 مايا بالك  6

عندما يحقق اإلشباع    الزبون إن الرضا يمثل البهجة التي يشعر بها  
 المطلوب، وما كان يتوقع الحصول عليه 

  الزبون الرضا يتكون من خالل مقارنة ما يتوقع    وأنمن منافع،  
 . وما يحصل عليه فعال عليه،الحصول 

 2018 نذير بباز  7
المستهلك عند ثبوت  حالة نفسية موجزة يخوضها رضا الزبون هو  

او خدمة    سلعه  او عدم ثبوت صحة التوقعات فيما يخص تجربة
 . معينة

8 
عبد الغني  

وجمال  

 الدين
2018 

 ( المؤسسات )أو معنوي    الطبيعي )األفراد(ذلك الشخص  هو  الزبون  
من    االستفادةأجل الحصول على السلع أو    من   دفعالالقادر على  

 . أو المنتجين ينعدة خدمات من قبل المورد 

9 

Wei, Q., 

Shi, X., 

Li, Q., 

& Chen, 

G. 

2020 

فئتين، على سبيل المثال، الرضا عن السمة    إلىقام بتقسيم الرضا  
)على سبيل المثال، الرضا المتصور لسمة منتج معينة( والرضا 
العام )على سبيل المثال، بشأن البيئة، وموظفي المبيعات، وعملية  
عن   الرضا  بأن  ويستبروك  جادل  إلخ(.  والمعامالت،  الجودة 

رضا   تراكم  هو  بالتجزئة  البيع  م  الزبائنمؤسسات  ندوبي  عن 
 . المبيعات وبيئات المتاجر والمنتجات وعوامل أخرى 
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 التعريف سنةال دراسةال ت

10 

Devi, 

M. A., 

& 

Prakash, 

A  

2020 
رضا   تعريف  تعكس    الزبائنيتم  للزبائن الس  مستوى كنسبة    عادة 

السلع  عليها،والخدمات    مقابل  يحصلون  توفرها    التي  ومدى 
 وامكانيتها لتلبية حاجاتهم ورغباتهم.

 أعاله. عكسته األدبيات  ى وفق ماـالباحث علالمصدر: من إعداد 
توقعات الزبون مع الخدمة الفعلية التي  مدى تطابق  )تقدم نستنتج أن رضا الزبون هو    مما        

 ومن مضامين المفاهيم السابقة نجد أن أغلب التعاريف ركزت على: حصل عليها(

لمنتوج    اللوجستي  من خدمة النقل  أو خيبة األمل  بالسعادةرضا الزبون هو شعور أو إحساس   •
 زيت الغاز.

لجودة خدمة   مع توقعات الزبون   او الخدمة  رضا الزبون هو نتيجة مقارنة األداء المدرك للمنتج  •
 نتوج زيت الغاز.لماللوجستي النقل 

 :لرضا الزبون وهي وبذلك يمكن التمييز بين ثالثة مستويات 

 . عال برضا يشعر سوف  أنهف توقعاته النتائج تجاوزت  إذا ✓

 .رضاالب  يشعر فسوف توقعاته مع النتائج تساوت  إذا ✓

 .الرضا بعدم يشعر فسوف توقعاته  المستوى  إلى النتائج تصل لم إذا ✓

العاطفي    االرتباطتخلق نوعا من    رضا عن خدمة النقل اللوجستيالمستويات العالية من الوبذلك فإن  
 .مقدم الخدمة أيا  كانالوالء لالوفاء و  االرتباطهذا يصنع  ، وبالتالي ائن والناقلينبين الزب

 أهمية رضا الزبون  -2

أن على    Kotler  يؤكد حيث         المجال  هذا  النجاح    المؤسسةفي  ترغب في  أسواق التي  في 
المنافسة اليوم أن تجعل من الزبون النواة التي تدور حولها عملياتها وأن تبتعد عن المفهوم البيعي  

وفيما يلي  ،  وكيفية إشباعها  هورغبات  هوتركز على المفهوم التسويقي الحديث الذي يبدأ وينتهي بحاجات
حقائق    اربعة  Kotler  في هذا اإلطار حدد ، و رضا الزبون   أهميةمجموعة من العناصر المعبرة عن  

   (Philip Kotler, 2003,211) : رضا الزبائن في شكل إحصائيات هي أهميةتوضح  

 . أضعاف تكلفة رضا الزبائن الحاليين  10  إلى  5حصول على زبائن جدد يكلف المؤسسة من  ال• أن   

 من عمالئها سنويا .  %30-10منظمات في المتوسط تفقد من ال • 
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 . حسب نوع الصناعة %80  - %25يزيد من األرباح بنسبة   %5• تقليل معدل فقد الزبائن بنسبة  

 ح الزبون يزداد مع امتداد فترة الشراء.ب• معدل ر 

 هذه النتائج تؤكد مدى فعالية تحقيق رضا الزبون في زيادة ربحية المؤسسة. 

يمكن تعريف خدمة ( إلى أنه  Nefedeva, et. Al., 2020, 117)  لذلك فقد اشار  وتأكيدا         
ب  زبائنال عمليةأنهككل  معينة  ا  خدمة  أو  الخدمات  من  مجموعة  تلبي    تقديم  أن  حتياجات  إيمكن 
،  أيا كان  مقدم الخدمةالمؤشر الرئيسي لفعالية ونجاح    أصبح عمليا  زبون وهكذا، اليوم رضا ال .  زبائنال

 طويل األجل.و ربح مستقر  إلى والذي يؤدي، زبائنوالء ال ألن الرضا هو شرط أساسي لبناء

 تي: ن أهمية رضا الزبون كاالَ أ( على 158،  2018لما سبق فقد أشار )مرجان والجباوي،   وتأكيدا  

وليس تفضيال عقالنيا، مما يدفع    ناقلعاطفيا لل   يخلق والء    خدمة النقلأن الرضا والسرور الكبير ب  -1
مرين  أمن    دقيقين في تحديد المستوى الصحيح للتوقعات الن ذلك يكون واحدا    ان يكونو أ  إلى   زبائنال

 جدد. م سيفشلون في جذب زبائن  نهإ و أ عهمم تعاملون م سيرضون البعض ممن ي أنهإما 
  بالطريقة المشروعة  وتحقيق األرباح مفي عمله ناقلينستمرار الإرضا الزبون من خالل  أهميةتنبع   -2

 الخدمات بالسعر المناسب والجودة العالية.  مالميزة التنافسية وتقديمه موكسبه
يفضل البعض السرعة في الحصول   بعض األحيانلكل فئة من الزبائن تفضيالت خاصة ففي    -3

أن التغيير    حيث   الشخصي،هتمام  إلخر يفضل الخدمة التي يغلب عليها ا والبعض االَ على الخدمة  
 هدافها.أ المنظمات التي تسعى لبلوغ  بعض  ختالف التوقعات عند إ إلىفي حاجات الزبائن يؤدي 

الزبائن    إلىعلى تسليم المنتجات والخدمات فائقة الجودة    متزايدا    تأكيدا  لقد شهدت السنوات األخيرة   -4
 . هتمام بهم ووضعهم في قلب كل نشاط تجاري يمثل المفتاح الرئيسي للمنافسة المستمرةواإل

لذا فإن انخفاض    المنتوج،المستقبلية من أصناف    ناقلينال   نشاطات ن والء الزبون ورضاه هو مؤشر لإ -5
ولتجنب ذلك ينبغي    المستقبل،في    نشاط النقلنخفاض  إ و عالمة يعني  أ رضا الزبون عن صنف  

 جراء مسوحات دورية للكشف عن درجة رضا الزبون. إ ناقلينعلى ال
له   اساسيا    موردا    يعد يتلقى منه الخدمة الجيدة و   ذيال  ناقلال  إلىعودته    ، عند حقق رضا الزبون تي -6

 .تعامل معه مستقبال  سرته وأصدقائه بال أٌ فراد أحيث يقوم بتشجيع ونصح  والء، وأكثر

(، إن أهمية رضا الزبون تنبع من المطابقة األولية ومن  109،2018،مرجانيشير )خليف و و        
ثم مقابلة إحتياجات الزبائن، حيث إن قيمة المنتج الذي يتم إنتاجه تكون قليلة إذا ما أخذ باإلعتبار  

ن يعد مطلبا  ما يرغب به الزبون. ولذلك فإن إقناع اإلدارة والعاملين فيها بتوجيه اإلهتمام نحو الزبو 
أساسيا ، وكذلك على الناقل أن يوفر قاعدة بيانات عن الزبائن ومتطلباتهم واحتياجاتهم، إال أن التركيز  
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على الزبون وتحقيق رضاه وتلبية إحتياجاته هو الهدف الرئيس ألي مقدم خدمة وهذا ما يراه أغلب  
لخدمات النموذجية ذات الجودة الباحثين حيث يؤكدون على أن الرضا واإلحتفاظ بالزبون يتحقق با

العالية، ويجب على الناقل أن يسأل وبصورة مستمرة كيف يستطيع أن يزيد من رضا الزبون ووالئه؟  
  ( Wei, Q. et. Al., 2020, 1449)وتاكيدا  لذلك فقد أشار    أي بمعنى آخر كيف تكسب الزبون؟

رباح  األووالئهم، وهو مرتبط ب  تهمشراء وشفافيالعادة  أحد المحددات المهمة إل  الزبائن  رضا  يعد   اال انه
التحسين المستمر للمنتجات  و   اإلبتكار  في  زبائن تساهم الدراسات حول رضا ال حيث    ،طويلة األجل

ال و   .والخدمات  أنظمة خدمة  المدمجة في  الويب  االجتماعية ومنصات  الوسائط  ازدهار  ،  زبائن مع 
لنا مفهوم ودور الزبائن الداخلين    يبين  ادناهكل  والش  (UGCيصبح المحتوى الذي ينشئه المستخدم )

 في المنظمة: 

 
 العالقات بين الزبون والمجهز( سلسلة 9الشكل )

(، "تأثير إدارة اللوجستيك في متطلبات  2018: خليف، رسل زمان، مرجان، مجبل رفيق، ) المصدر
إدارة الجودة الشاملة: دراسة تطبيقية في الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية / معمل األلبسة  

 . 109الرجالية في النجف االشرف"، جامعة بابل، ص 
  أهمية على    يستحوذ   رضا الزبون   إلى أن(،  22،  2015)أبو فزع،  وتأكيدا  لما سبق فقد أشار           

الغازكبيرة   لمنتوج زيت  اللوجستي  النقل  فاعلية  لخدمة  المعايير  أكثر  أدائها    ويعد من  للحكم على 
 التي:كاو السيما عندما تكون هذه المؤسسة متوجهة نحو الجودة 

 سيتحدث لآلخرين مما يولد زبائن جدد. أنهف ناقلضيا عن أداء الار إذا كان الزبون  -1

سيكون    ه بالعودة إليهار ، فإن قر ناقلضيا عن الخدمة المقدمة إليه من قبل الار   إذا كان الزبون   - 2
 سريعا.

المجهز 

الخارجي 

 ةالمواد األولي

 المستلزماتو

 الزبون الداخلي

 المجهز الداخلي

الزبون 

الداخلي 

المجهز 

 الداخلي

الزبون 

 الداخلي

المجهز 

 الداخلي

منتجات 

 المنظمة

الزبون 

 الخارجي
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ناقل    إلى  سيقلل من احتمال توجه الزبون   ناقلإن رضا الزبون عن الخدمة المقدمة إليه من قبل ال  - 3
ال   اخر يهتمون ال  ناقلينمنافس، إن  لديه   ذين  الزبون ستكون  من    أنفسهم  القدرة على حماية  م برضا 

 األسعار.  علىالمنافسين وال سيما فيما يخص المنافسة 

أخرى    رةفي المستقبل م   ناقلالتعامل مع ال  إلىأن رضا الزبون عن الخدمة المقدمة إليه سيقوده  -4
تطوير    إلىناقل  فيما يتعلق بالخدمة المقدمة إليه مما يقود ال  ناقلينيمثل رضا الزبون تغذية عكسية للو 

 تحديد حصته السوقية. خالل   قياس رضا الزبون من زبون النهائي، وباإلمكانال إلىخدماته المقدمة 

 الزبون  رضا  معايير ومحددات: لثاا ثا

)عبد الغني،   (115، ص 2007، الدين نور)  حيث اتفق الزبون:رضا  إدراكمعايير  •
 كاالتي: هي على ان المعايير  (30، 2018

 : / الشخصي ذاتيالالرضا  -1

  من   زبون لا بعنصرين أساسيين: طبيعة ومستوى التوقعات الشخصية لهن  الزبون يتعمق رضا        
حيث ان الرضا لدى الزبون يقوم على ادراكه    ة أخرى،هخدمات المقدمة من جلك الذاتي لاواإلدر   ةهج

  ا ه أخذ   ي النظرة الوحيدة التي يمكنه  الزبون فنظرة   الشخصي للسلعة او الخدمة وليس حسب الواقع،
 .فيما يخص موضوع الرضا عتباربعين اإل 

 الرضا نسبي:   -2

ففي بعض    فقط على المعايير الشخصية وانما يتغير كذلك حسب الحاجات   ز ان الرضا ال يرتك       
تكون مختلفة   الشروط ولكن ردود األفعال  نفس  الخدمة وفي  نفس  األحيان نجد زبونين يستعمالن 

ه  يقوم بالمقارنة من خالل نظرت  زبون قة وانما بتقدير نسبي فكل  لنا بحالة مطهق الرضا  لال يتعتماما. و 
 .  السوق  رلمعايي

 : تطوري الالرضا  -3

ان الرضا يتطور عبر الزمن من خالل مستويين مختلفين، يتمثل األول في االحتياجات اما       
المعيارين: مستوى    هذينمن خالل تطوير    ايضا    الزبون يتغير رضا  الثاني فهو دورة استعمال المنتج، و 

أن   زبون الفمع مرور الزمن يمكن لتوقعات  أخرى. ة همن ج المدرك ومستوى األداء ة،هجالتوقع من 
، والشكل  أو تطور المعايير الخاصة بالخدمات المقدمة  خدمات جديدة  وره نتيجة لظ  ا ،تطور   شهد ت

 هذه المعايير.  يبينادناه 
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 رضا الزبون  معايير إدراك يبين( 10)الشكل 
Source: Daniel Ray, Measurer et developer la satisfaction des clients,2eme triage 

éditiond’organisation, Paris, 2001, P24. 

 

  محددات رضا الزبون  •

الغربيين    فإن  (24،  2017وصاحب،  )مسلم    وبحسب        الكتاب   أكدت معظم كتابات 
منتج او    االصول أليهم  أ يعد من    ان رضا الزبون "اذ يرى الكاتبان"    ،رضا الزبون   أهمية

ف  مقدم خدمة، هذا االساس  تحقيقه  إوعلى  الرضا ال يمكن  حترام حقوق  إ  ال من خاللإن 
تحديد مقياس رضا الزبون   ، وهنا تأتي اهميةغلب الباحثين اساسا  للرضاأ ن التي عدها ائالزب

تقدم    ماوفي ضوء ، االجنبية والعربية عدد من الدراسات والبحوث   إلىوالذي استند في بناءه 
 ،المعلومات   وحق  ،وحق التعويض   األمان، حق  )  باآلتي:  يمكن تحديد محددات رضا الزبون 

( الى ان محددات رضا 84،  2017(، ويشير )توفيق،  وحق التثقيف  ،سماع الرأي  قوح
 الزبون تكمن في ثالثة ابعاد رئيسية وهي: 

وفق   -1 معين  موضوع  حول  الفرد  يتوقعه  عما  وتعبر  تكون التوقعات:  قد  وقيم  معايير 
 اجتماعية او شخصية، فهي توقعات لمدة زمنية محددة.

األداء الفعلي: فهو يعبر عن لحظة الحسم نتيجة استخدام المنتج، وهو المعيار للحكم   -2
 على مدى تحقيق التوقعات.

 المطابقة: فهي تعبر عن الفرق المدرك بين األداء المتوقع واألداء الفعلي.  -3
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 الزبون  مشكالتحديد حاجات و تأساليب  اا:رابع

ال        على  نقلوينبغي  شركات  أو  افرادا   كانوا  سواء   الموردين  او  بالشكاوى    ناقلين  الترحيب 
جوهر هذا العمل تعد    ا، إذ أنه بش  قرارات ستها، واتخاذ الاثم االهتمام بها والعمل على در   مشكالت وال
 ل ، وهذا يتحصل كما يد ناقل ولخدماتهولديه والء لل  يضرا زبون    إلىضي  ا هو تحويل الزبون غير الر و 

   (326،  2016)نوري، : تيالخاصة بالزبون وكاالَ  مشكالت من خالل نظام عالج ال

ما وجها  لوجه أو بوسائل  إوالزبون،    مقدم الخدمةالمقابالت الشخصية: وهي تفاعالت لفظية بين   -
 خرى.األ تصالإلا

 . الزبون  مشكالت أسئلة تخص  على وي تالمعلومات تحستبانات: وهي أداة لجمع  اإل -
لجان المولدات مثل )جمعية  لعضوية    )أصحاب المولدات(  نضمام الزبون إمشاركة الزبون: وتعني   -

،  والمعوقات   مشكالت ال، للمساهمة في حل  التحدي التعاونية الخدمية للمولدات في مدينة الموصل(
ل  ألنه النهائي  الغازل  تياللوجس  نقلالخدمة  المستخدم  عن  منتوج زيت  للبحث  فعالة  طريقة  وتعد   ،

 غير المسجلة. مشكالت ال
أو وضع صناديق خاصة    Cardsبشكل دوري كتوزيع كروت    ى حات: لتجميع الشكاو را نظام االقت -

 .ى بالشكاو 

 مراحل تحقيق رضا الزبون اا: خامس

 ,Hutt & Speh)  (661، 2017)البياتي واخرون، : تألف من ثالث مراحل هييرضا الزبون ان 

1998, 355 ) 

تعد الخطوة األولى في صياغة رضا الزبون وقياسه، األمر الذي يتطلب    أ. فهم حاجات الزبون:
ظهور فجوات بين الجودة   حتماليةإالمؤثرة في رضاه، لوجود    هتم بها والعناصريمراقبة السمات التي  

 : كاالتي  هيو أربعة عناصر تؤثر في رضا الزبون    خالل  المتوقعة والجودة المدركة للخدمات المقدمة.

 العناصر األساسية للخدمة التي يتوقع الحصول عليها من المنافسين.   -1
 خدمات الدعم األساسية التي تجعل الخدمة أكثر فاعلية.  -2
 إصالح المشكالت بشكل صحيح.  -3
 لخدمات االستثنائية التي تحل المشكالت المتفرقة ألكثر الزبائن. ا -4
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  م ، لمعرفة مدى تلبيته للناقلينراء الزبائن في األداء الحالي  اَ ي تعقب  أ  ب. التغذية العكسية للزبون:
وتكون  الزبائن،  أما    لتوقعات  وطريقة  Proactive)  ا  استباقي  وأ(  Reactive)  ا  تفاعليبطريقتين،   )

 هي األكثر شيوعا وتعتمد على:  التفاعل

 نظام الشكاوى والمقترحات، فضال  عن مسوحات رضا الزبون.  -1
( العتماده على تحليل أسباب Proactive)  ستباقيةتحليل فقدان الزبائن وهو من الطرائق اال  -2

ساخنة  وليس فقط في إجراء المقابلة معه أو وضع خطوط هاتفية    الفشل في عدم إرضاء الزبون 
 لشكاوى الزبائن عن سوء الخدمة المقدمة.

بإعداد برامج لقياس رضا الزبائن على مر    ناقليناو ال   مؤسسات ي قيام الأ  ج. القياس المستمر:
ورضاهم، وتحليل أسباب عدم الرضا، ومتابعة    مهائآر الحاصلة في    معرفة التغيرات   مله  تسنىيلالزمن،  

 م. بإرضاء زبائنه هملمعدل يعني فشلمعدل فقدان الزبائن، الن زيادة هذا ا

بإن نشاط النقل    (Jayanthi, V., & Anupama, R, 2020, 50)وتأكيدا لذلك فقد أشار        
ل  ؤديي واالقتصادية  المالية  التنمية  في  ونشط ا  مهم ا  بلد دور ا  ال  حيث   .كل  معرفة  إدارة    زبائن تعد 
(CKM  أمر ا حيوي ا لنظام ) فعال يؤثر بشكل كبير على نمو الدولة في مختلف قطاعات    نقل لوجستي

الناقليناالقتصاد.   يحتاج  ال  إلى   حيث  توقعات  واالستدامة.    زبائنتلبية  أن  و للبقاء  المهم  يفهم  من 
أحدث نظام لتكنولوجيا المعلومات من أجل المنافسة   يتبنون المتغيرة وأن    زبائناحتياجات ال  الناقلين

فعالية. أكثر  ال  ث حي  بشكل  نجاح  وفق ا    ناقليقاس  للتغيرات  السريعة  االستجابة  على  قدرته  في 
الخدمات التي غالبا  ما تكون مكافئة للمعايير العالمية.    إلىمع وصول أكثر كفاءة    زبائنحتياجات الإل

       .زبائن على تطوير روابط قوية من الثقة وااللتزام مع ال العالقة مع الزبون لذلك، تساعد 

" مع التركيز على رضا    زبائنلل"األعمال الموجهة    نشاط النقل هو من األنشطة او  ث إنحي      
  الناقل لمنتوج زيت الغاز من جهة هي شكل من أشكال التواصل بين    زبائنخدمة ال  وإن  .زبائنال
جيدة    زبائنخدمة    كل ناقل،يجب أن يكون لدى    حيث   .الزبون )صاحب المولدة( من جهة ٌأخرى و 

ال لذلك فإنلتحقيق رضا  لل  زبائنال  زبائن،  الودية   ويحافظون   ناقلالراضون مخلصون  العالقة   على 
التنافسية    عمال النقل اللوجستيةضرورة للنجاح والبقاء في ا   زبائنللمثل تقديم خدمة جيدة  ت  حيث   .معه

ممتازةو اليوم.   الخدمة  جودة  تكون  أن  ال  وتنافسية  يجب  والء  الرئيسي ،  زبائنلتحقيق  الهدف  وهو 
ستكشاف إ  من خالل.  زبائنالحفاظ على ال  في، مما يساعد  نشطة النقل اللوجستية في الوقت الحاضرأل
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، (CL)  زبائن( ووالء الCT)  زبائنثقة ال  في(  CS)  زبائنورضا ال  (CKMزبائن )تأثير إدارة معرفة ال
 :ويمكن توضيح هذه العالقة من خالل الشكل ادناه

          

 العالقة بين معرفة الزبون ورضا الزبون مع ثقة الزبون ووالء الزبون  يبين( 11الشكل )

Jayanthi, V., & Anupama, R. (2020). The Impact of Customer Knowledge : SOURCE

Customer Satisfaction on Customer Trust and Loyalty in Banking Management and 

68(10), 51. Our Heritage, Sector. 

 الزبون  رضا: العوامل المؤثرة في  ساا ساد

  د عند التعامل مع الزبون والتي تععتبار  خذها بنظر اإلأهناك العديد من العوامل التي يجب        
من المرتكزات التي يحتاجها كل مقدم خدمة قبل الشروع بتقديم خدماته حيث أشار )البياتي وقماج،  

 : باآلتي( الى ان هذه العوامل تتمثل 661، 2017

 بشكل صحيح.  المشكالت اصالح  -1
 فاعلية.  أكثرخدمات الدعم األساسية التي تجعل الخدمة  -2
 الحصول عليها من المنافسين. العناصر األساسية للخدمة التي يتوقع  -3
 المتفرقة ألكثر الزبائن.  مشكالت الخدمات االستثنائية التي تحل ال -4

 

 

 

 ثقة الزبون  إدارة معرفة الزبون

 والء الزبون  رضا الزبون 
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 :باآلتيالى ان هذه العوامل تتمثل  (90، 2014)حماد، حيث اشار 

 الثقافية: العوامل  -1

المحددات   سلوك الزبون وهي من  ىالعوامل المؤثرة عل  أكثرتعتبر الثقافة بمفهومها العام من        
،  الفرعية   العامة، الثقافة  الثقافة)  يليما  في  الثقافيةالرئيسية لرغبات وسلوك الزبون وتتضمن العوامل  

 ت اوالفن والقانون والقدر   والعقيدةالثقافة هي الكل المعقد من المعرفة  حيث إن    (االجتماعيةالطبقة  
والتقاليد  عل  يهاعل  يحصلالتي    والعادات  الثقافة  وتؤثر  المجتمع  في  كعضو  ما  ىالفرد  يحيط    كل 

 . م والسلوك االجتماعييمن فنون ونظام الق  باإلنسان

 االجتماعية: العوامل   -2

الجماعات التي    إلىة  ية مثل الجماعات المرجعيبالعوامل االجتماع  الزبون تأثر سلوك  حيث ي       
 . أيضامستمر  بها الفرد وبشكل  يتصلالتي  ىالمجموعات االول ىر العائلة اليكما وتشينتمي اليها، 

 الشخصية:العوامل  -3

ة يالمرحلة العمر   إلى  تختلف تبعا    التي  د من السلع والخدمات يالعد   هاتيخالل ح  الزبون   يشتري   العمر: 
عن  ختلف  ي إسلوب ة ب ي عمر  ة فئ تعامل مع كليالمسوق ان   ى علو  ،له اسبا  عتقده مني شها وما يعي التي 

 . ى خر الفئة األٌ 

الح  الح  اة:ينمط  الفردي  ينمط  المحيمع  إلى  هرجاعإمكن  ياة  العالم  الفرد في  بهي شة  واالنشطة    ط 
مع    هعة الفرد ككل وتفاعليطب  فسريمكن ان  ياة ال  يفنمط الح  وآرائهقوم بها واهتماماته  ي المختلفة التي  

 . طة بهيئة المح يالب

 فسية: العوامل الن -4

 نفسية: عوامل  بأربعة تتأثرء افي الشر  الزبون  خيارات 

  فالزبون شباعها  ى إحاول الفرد العمل علير محققة و يغ  حتياجات إرغبات او    إلىر  يشي  إذ   :التحفيز 
 ارا  قتها استقر ي ا تمثل بحقنهحاجة أل   أكثروالخدمات التي هي    بحث عن السلعيئي  افي سلوكه الشر 

 األقل.  األهميةذات  ى الحاجات االخر ة يبالبحث عن تلب يأتي ومن ثم  هلوجود 

 .ق حواسه الخمسيعن طر   التصور الذي يشعر به الزبون : هو كااالدر 

ر  ي ش يتجاه فاإل  ماإ  ،ما  ءشيحملها الفرد عن  ي ف الفكرة التي  يالمعتقد هو توص  المعتقدات واالتجاهات:
 . نةينحو منتج او خدمة مع  ايو سلب أا ي جابإيكون يالزبون والذي  ىم الثابت لد يي الموقف او التق إلى
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اي ان   يهلد   كمةات السابقة المتر ات الحاصلة في سلوك الفرد الناجمة عن الخبر ار يي: هو التغميالتعل
معين من   ى كتسب من كل حالة مستو ية و ي ومياته الية خالل فترة ح يقي ئة تسو ي تعامل مع بيالزبون  

 هذه العوامل األربعة:   يبين، والشكل ادناه الخبرة

 

 العوامل المؤثرة في سلوك الزبون  يبين( 12الشكل )

على رضا الزبون:   وأثرها(، "جودة الخدمات المصرفية  2014، )أبكر: حماد، ادم يعقوب  المصدر
 .  90دراسة ميدانية على مصرف االدخار والتنمية االجتماعية"، ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العوامل 

 النفسية

 الدافعية-
 االدراك-
 التعليم-
 االتجاهات-

 شخصيةالعوامل ال

 عمر ودور حياة االسرةال-
 ظروف االقتصاديةال-
 نمط الحياة-

 

 جتماعيةالعوامل اال

 لجماعات المرجعيةا-
 سرةاال-
 األدوار والمكانة-

 ثقافيةالعوامل ال

 ثقافة العامةال-
 ثقافة الفرعيةال-
 ثقافة االجتماعيةال-
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 زبون ال رضا إلىالتصور التسويقي الحديث والنظرة  :اا ابعس

التسويقي يشكل فلسفة إدارية ظهرت بعد عام  و         التسويقية  1950المفهوم  م لتحدي المفاهيم 
التوجه الجديد في التسويق على مبدأ أن الطريقة لتحقيق أهداف المؤسسة تتضمن    ويقوم هذا  السابقة،

  المستهدفة وتحقيق اإلشباع المرغوب بشكل أكثر فاعلية وكفاءة من   األسواقتحديد حاجات ورغبات  
االول والقلب المحرك ألي استراتيجية    هتماماإل   للتسويق  التوجه الحديث   يعد كما  االخرين،    المنافسين

المستهلك في الستينات إثر بروز المفهوم الحديث   بدراسة سلوك  هتماماإلتسويقية فعالة وعموما فقد بدأ  
   (.32، 2017)حنان واخرون، ذلك   يبين للتسويق والشكل التالي

 

 التركيز على الوسائل          الوسائل                  النهايات                   

 

 

 

 ( التصور التسويقي الحديث 13الشكل )

 . 53ص  أسس التسويق المعاصر"،" ،2015ربحي، مصطفى عليان، :المصدر

 وهي: الزبون وقد تضمن التصور الحديث محاور أساسية كلها ترتكز على 

اختيار السوق المستهدف من النقاط الرئيسية ألي نشاط تسويقي،    يعد   االسواق:على    التركيز  -1
الوصول    باالعتماد على مبدأ يمكن  السوق  لقطاعات  الفعالة   من   أكبر تجانس ممكن  إلىالتجزئة 

عناصر القطاع، مما يزيد من فرصة وقدرة المؤسسة في االستجابة لحاجات عمالئها بفعالية لمواجهة  
 .المنافسة

ال أساس    أنه  إلى  خصائيين والميدانيين في مجال التسويقيرى أغلب اال:  زبون بحاجات ال  التوجه  -2
المؤسسة للحل التسويقي يعني  ، بمعنى أن تبني  زبون التوجه التسويقي أو التوجه بال  للتفرقة بين مفهوم

 وصحة هذا التوجه تستلزم ما يلي:  زبون ال بالضرورة توجهها بحاجات ورغبات 

من خالل قياس تطلعاته ومحاولة تحقيق  و من وجهة نظره وسلوكه    زبون تحديد حاجات ورغبات ال   -أ
للمنتوج،   أداء   فيها    فعليا  يرغب  التي  الخصائص  تحديد  عملية  تصورات  إ  الزبون ألن  من  نطالقا 

 حاجات المستهلك          التسويق المتكامل       الربح من خالل رضا الزبائن 
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وبالتالي يجب أن تسعى    السوق،  إلى  الجديدة بمجرد نزولها  المسؤولين يفسر فشل العديد من المنتجات 
 . تلبية حاجات حقيقية معبر عنها وليست متصورة إلىالمؤسسة 

 .بدقة هلمعرفه وتحديد حاجات ن سلوك الزبو  القيام بالبحوث التسويقية ودراسات  -ب 

إلى أن خدمة النقل  ،(Devi, M. A., & Prakash, A, 2020, 30) وتأكيدا  لذلك فقد أشار     
حيث يعتمد الرضا   .هم عنهرضا  الى الحصول على  ؤديتسوف    زبائنالت  لمتطلبا  اللوجستي المتوافقة

حيث ان خدمة النقل اللوجستية  .  خدمة وخصائصها وميزاتهاعلى جودة ال  سواء كان اقل او أكثر
وإن باستمرار.  و األرباح  في  زيادة    مع مرور الوقت   واأوفياء أظهر   بزبائنفاظ تح اال  المتميزة تمكن من

غير   زبون مقارنة مع ي تماما راض  زبون  عنه، ألن كل  المستحيل أن نغفلمن  هو   الزبائنتأثير والء 
 أي مقدم خدمة.راض تماما تجاه    زبون   به  ا يساهممم  مرة  18راٍض يقلل من اإليرادات بمعدل يساوي  

 مراحل العالقة مع الزبون اا: ثامن

دورة    تشير الى أنمعظم األدبيات    إلى أن  ( 154،  2014)المشهداني واخرون،  حيث أشار         
 بالزبائن   حتفاظكتساب الزبائن، وتعزيز قيمة الزبون، واإل إ  :وهي  حلاحياة الزبون تتكون من ثالث مر 

المر   (kamakura, 2003, 2)أما   )حل  افيصنف  الزبون كاالتي:  واالحتفاظ    ،اكتساب  والتطوير، 
اكتساب الزبون ): تيكاالَ   بأنها  (38،  2010العنزي )عالقة المنظمة بالزبون أكد   أما عن  ،(بالزبون 

واإل  ، الزبون  مع  العالقة  وتقوية  الزبون ،  المنظمات و   (حتفاظ  أن  تقدم  مما  جاهدة    نالحظ  تسعى 
تفوق توقعاته،    كتساب الزبائن من خالل تقديم منتجات تلبي حاجات ورغبات وتوقعات الزبون أو قد إل

  مرحلة االحتفاظ   إلىللوصول    ، سعيا  (العالقة  تطوير)مرحلة تقوية العالقة مع الزبون  الى  للوصول  
  زيادة   إلىبالزبون التي تمثل مدى ثقة الزبون بالمنظمة ومعاودته للتعامل معها والذي يقود في النهاية  

 ربحية المنظمة. 

 اكتساب الزبون:   -1
توسيع أرباحها ومبيعاتها وينبغي عليها أن تقضي وقتا  كاف        المنظمات عن     في    ياتبحث 

هذا االكتشاف تطور المنظمات وسائل    إلىجل التوصل  أالبحث عن مصادر الزبائن الجدد ومن  
الطر   الدعاية كافة  اواإلعالن من خالل  والتلفزيون...الخ)ئق  المجالت،  والتي سوف   (الصحف، 

الزبائن، وكذلك تستعمل المنظمة البريد االلكتروني المباشر وتجري    إلىفاهيم الجديدة  الم  توصل هذه
 ,Kotler)الهاتفية مع الزبائن وارسال مديري المبيعات للمشاركة في المعارض التجارية    االتصاالت 

2009, 178 .) 

 



80 


 الزبون: تقوية العالقة مع  -2
عليه           تركز  الذي  الرئيس  الجانب  مع إأن  التفاعلية  أنشطتها  في  التسويق  السوق   دارة 

:  وهي  المستهدف هو ان تحقق عالقة متينة وبأمد طويل مع الزبون، ومن خالل سلسلة من األبعاد 
المه) والمعتقدات،  القيم  في  واستر ار االمشاركة  للزبون،  واالستجابة  للفهم  الالزمة  قيادة ات   تيجية 

 . التي تضطلع بها (السوق، والهيكل التنظيمي، والتنفيذ 
  االحتفاظ بالزبون:  -3
مجموعة زبائن    أصبح الزبون هو المصدر الرئيس ألرباح المنظمة وحصتها التسويقية ويشكل       

المنافسين    المنظمة حصتها السوقية، وفقدان أي زبون حالي يعني فقدان فرصة ربح أكيدة لحساب 
وبالمقابل    على أرباحها وزيادتها  هاإلبقائ  ،من ذي قبل  أكثروبناء على ذلك أصبح االهتمام بالزبائن  

 . كتساب المنافسين بحصص سوقية جديدة على حساب المنظمةإعدم منح فرصة 

 




 

 

 

 العالقة مع الزبون.  ( مراحل14الشكل ) يبين

)المصدر اللطيف  :  عبد  عامر  احمد العامري،  خليفة  علي  المشهداني،  )كاظم،  "تأثير  2014،   ،)
العامة   نصر  استطالعية آلراء عينة في شركة  دراسة  الزبون:  عالقات  إدارة  التسويقي في  المزيج 

 (.154، للصناعات الميكانيكية"

إدارة العالقات هي فهم  ، إلى أن  (Babu, R. P. 2020, 6384)وتأكيدا  لما سبق فقد أشار          
تصاالت أكثر فائدة وطويلة األجل مع  إوتفضيالتهم واالستجابة لها من أجل بناء    الزبائنحتياجات  إ

الزبون   من المفاهيم القديمة والمقبولة عالمي ا اآلن أن "و والحفاظ عليه.    رضاهممن أجل كسب    الزبائن
يرتكز على  و   ،جتماعية قويةإادية وفنية و قتصإتسويق العالقات يبني عالقات    حيث إن   ".الهدفهو  

ا    حيث   قيمة. مكثره األ  الزبائن بدء ا من  ،الزبون فكرة إقامة عالقة تعليمية مع  توفر القدرة المطورة جيد 
 لشركات تسويق األعمال ميزة تنافسية كبيرة.   الزبائنوالحفاظ على عالقات عمل ناجحة مع    هاإلنشائ
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 المبحث الثالث

 النقل اللوجستي ورضا الزبون 

 : المقدمة

إن رضا الزبون أصبح من أولويات كل مقدم خدمة مهما كانت خدمته، وهو يسعى من خالل       
خالله  به من خدمة عن منافسيه الى تحويل رضا الزبون الى والء الزبون لكي يتمكن من    زما يتمي

 زيادة حصته السوقية والحفاظ على مكانة كبيرة له بسوق العمل ااَلن وفي المستقبل.

اللوجستي، حيث إن          النقل  بالربط مابين رضا الزبون ونشاط  وسوف نقوم في هذا المبحث 
نشاط النقل اللوجستي يعتمد في نموه وتطوره على مستوى رضا الزبون عن جودة خدمة نشاط النقل 
ومدى تصور وتوقع الزبون لجودة الخدمة التي سوف يحصل عليها وبين ما تم الحصول عليه فعال،  

هنا يتم المقارنة بين هذين العاملين المهمين لقياس مدى رضا الزبون بشكل إيجابي او سلبي، ومعرفة  و 
التضحيات )المادية والمعنوية( التي يبذلها الزبون في الحصول على خدمة النقل اللوجستية والمنافع  

ي التعامل في ظل التي حصل عليها بالمقابل، وهنا يمكن للزبون أن يقرر مدى امكانية استمراره ف
مستوى الخدمة الحالي ومدى الرضا الذي حصل عليه وهل باإلمكان إعادة التعامل في المستقبل،  
هذا   في  تفصيلها  وسيتم  اللوجستي  النقل  نشاط  عن  الزبون  رضا  نفهم مدى  أن  نستطيع  هنا  ومن 

 المبحث.
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 النقل اللوجستي و رضا الزبون  :والا أ

  رضا   هو وجود و   خدمة نقل لوجستي ناجح طريقة واحدة للحفاظ على وجود    الى اجة  هناك ح         
  قديم خدمة نقل لت   للناقلينستراتيجية أساسية  إ اليوم    يعد   تقديم خدمات عالية الجودة  ، لذلك فانالزبون 

ومستدامة  لوجستية أخرى،و   ، ناجحة  من  فإن    بعبارات  التقييم  أشكال  من  شكل  هي  الخدمة  جودة 
سيكون هناك شعور    بالسعادة،  الزبائنعندما يشعر  و بخيبة أمل.    م مصاب سعيد أ   وهل هو  ،الزبائن

هذا  و .  و سمعة الناقلصورة ابترتبط    الخدمةجودة    ، حيث انالزبائنوالء    ألنه سيتحول الىبالرضا  
التي تنص على أن جودة الخدمة  و ( 2013 ،هاندي)تبها لبحوث السابقة التي ك ل النتائج تعززهالبيان 

بشكل    سمعة الناقل  زيادة  والعالقة اإليجابية هي عندما تتحسن جودة الخدمة، ثم  سمعة الناقل القوية و 
سمعة   ( تنص على أن2013  ،إلهامي)  ثلأبحاث مماثلة م   وهناك  والعكس بالعكس.  غير مباشر

فإن بحوث    . عالوة على ذلك،الزبائنالذي يتوسط فيه رضا    الزبائن  والء  يمكن أن تؤثر على  الناقل
جودة    أن  حيث أظهرت (  2009،الي وآخرون )  (،2010،هداية)  (،2010،بلومير وآخرون )  كل من:

 . الزبائنعلى رضا  كبير جدا   الخدمة لها تأثير

الخدمة كان لها تأثير إيجابي وهام على  ( وجدت أدلة على أن أبعاد جودة  2013) وفي عام         
  أن الرضا له تأثير على بحصل على نتائج    الذي  في بحثه  ،(2013،تشي وآخرون )  ،الزبائنرضا  

والتي تتكون من    الخدمة،ينص على أن جودة  ببحث    (Panjaitan, 2016)  حيث قدم  .الزبون   والء
. بينما نتائج  الزبائنواالستجابة لها تأثير كبير على والء    ، التعاطف،ملموسية، الاالعتمادية  الموثوقية،

تأثير كبير على رضا  2016،  كونتو)مختلفة حصلت عليها   لها  الخدمة  أن جودة  الذين وجدوا   )
له تأثير كبير على الوالء، وثقة    الزبائن، ورضا  الزبائنعلى ثقة    أيضا  والجودة لها تأثير كبير  ،الزبائن
على    بناء  و كبير على الوالء، ولكن جودة الخدمة ليس لها تأثير كبير على الوالء.  تأثير  ا  لديه  الزبائن
ال تزال هناك تناقضات في نتائج البحث، لذلك من المثير لالهتمام    السابقة،من الدراسات    النتائج

البحوث  رضا    إجراء  على  الخدمة  جودة  بتأثير  رضا    الزبائنالمتعلقة    متغير   كوسيط  الزبائن مع 
(Sukerta, & Sujana, 2020, 21730) . 

في عصر اإلنترنت عبر  أنه    ،(Zhang, & Wu, J. 2020, 20)  وتأكيداً لذلك فقد أشار          
مع التوسع في نطاق    السلع والخدمات المنزليةفي  الهاتف النقال، يمكن للناس االستمتاع بسهولة  

اللوجستية والتوزيع. كنمط توزيع    التسوق عبر اإلنترنت، والذي يشجع على رفع مستوى  الخدمات 
ميزة األكثر أهمية  الالظروف، والتوزيع الفوري لديه  ه  الخدمات اللوجستية ظهرت حديثا في ظل هذ 

يتم تسليم البضائع عادة     حيث   .الصحيح والمناسب   توقيت ال  التي تكمن في متطلباتها العالية على و 
عبر وسائل التواصل   بإجراء طلب   الزبون يقوم    ذلك  دقيقة بعد   30ساعات، وأحيان ا خالل    3خالل  

  التنمية المزدهرة للتوزيع الفوري   المختلفة ليحصل على خدمة النقل بأسرع طريقة ممكنة، حيث ان
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الىأ اللوجستية.إ  دى  الخدمات  شبكة  على  الطلب  اللوجستية    حيث   رتفاع  الموارد  نشرها  إن  يجب 
 أكثر ارتياحا.   الزبائنو   أقل،أكثر فعالية، وتكلفة التسليم  وتحسينها بشكل أفضل لجعل عملية التسليم  

المعروفولذلك فإن   اللوجستية،  التوزيع  المثلى من توجيه مركبات  ب  ةاالستفادة    مشكالت سم  إأيضا 
اللوجستية.  (،VRPs)السيارة  توجيه   الخدمات  األساسية في شبكة  التحسين  تم    حيث   هي مشكلة 
على أساس صياغة  القريب  حل األمثل  الواقتراح    (،1959)   مسرراو   Dantzigأوال  بواسطة    اطرحه

هدف بناء  على إجمالي عدد الكيلومترات كتم استخدام الوظيفة  و أقصر الطرق.    البرمجة الخطية في
مثل الحد من سعة السيارة،   العملية،اإلجمالية على نطاق واسع في مرحلة مبكرة، ثم العوامل    الكلفةأو  

المتعدد  الزمني،    والتوزيع  اإلطار  الكربون.  الجودة،تدهور    كلفالمركز،  هذه    إن  حيث   وانبعاثات 
االنتباهالظروف  و العوامل   كثب   جذبت  عن  السيارة  توجيه  ال  لتحسين  مع  جنب  إلى   مشكالت جنبا 
حول   ركز المزيد من الباحثين  يرة،األخفي السنوات    الموضوعية،باإلضافة إلى هذه الظروف    الفعلية.

يشير الرضا إلى درجة المطابقة حيث    في مشكلة تحسين مسار التوزيع.  الزبائنإدخال عوامل رضا  
في التوزيع الفوري، و ستخدام المنتجات والخدمات.  إفي عملية    بين تجربة المستخدم والتوقعات السابقة

توزيع الخدمات اللوجستية،  عند الخدمة تقديم لية وقت عم في المستهلكون المزيد من االهتمام حتاجي
بين الخدمة  تأثير وقت  األمثل  و   .الزبائنوالتسليم على رضا    الزبائنطلب    وهذا هو  التحسين  بعد 

وهي مجموعة الحل    ،ىالحل األمثل هو مجموعة من الحلول الوسط  فان  ، لمستوى الخدمات اللوجستية
وعدد مركبات الخدمة   التوزيع  مسافة  اإلطار الزمني إلى إجماليقد تؤدي قيود  و .  Paretoاألمثل  
حل مشكلة    حيث إن  القيود المفروضة على نافذة الوقت،  ذلك تحت و .  الزبون   يؤدي الى رضاوربما  

تقليل    يكون هناك   عندما و عادة ما يكون هدفين متضاربين.    الزبائن رضا    تقليل تكلفة التوزيع وتعظيم 
بوقت وصول متأخر    ا  متأثر   الزبائنتتأثر النافذة الزمنية، ورضا    الزبائنم رضا  وتعظي  من تكلفة التوجيه

ا على شكل مرجح ا، وقد يكون )ربما( وقت وصول مبكر جد  مزيج من تكلفة التوزيع وعقاب  ، و جد 
 ن. الزبائرضا 

إ      )حيث  األهداف  متعددة  التطورية  الخوارزميات  من  سلسلة  الباحثون  على  MOEAsقترح   )
محاكاة    الجينية،مثل خوارزمية البحث عن عالمة التبويب، الخوارزمية    التجريبية،الخوارزميات    أساس

النمل، لحل    الصلب  المركبات متعددة األهداف  مشكالت الخوارزمية، وخوارزمية مستعمرة  .  توجيه 
إ الثاني    Debقترح  حيث  اإلصدار  للفرز،  السريعة  الجينية  نخبوية   (NSGA-II) الخوارزمية    مع 

مقارنة األمثل متعددة  ، ال، وأصبحت الخوارزمية عالمة مقارنة لألداءNSGAاستراتيجية تعتمد على  
واختيار النخبة واختيار األفراد الذين    اعتمدت استراتيجية الفرز غير المعين بسرعة  حيث   األهداف.

 العاملين.  coe cientقدرة أعلى على التكيف من خالل ازدحام لديهم 
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 اللوجستي  خدمة النقلعن رضا الزبون عالقة  :نياا ثا

تشير الدراسات السابقة إلى أن الشركات ذات الميزة التنافسية العالية يجب أن تجسد  حيث           
عميل    وجود تتميز هذه االستجابة اإليجابية بو اإليجابية أوال  قبل بلوغ القدرة التنافسية.    الزبائناستجابة  

  حيث   ،طيةنقل المنتوجات النففي مجال    كما  ،راٍض عن الخدمة المتصورة بعد تجربة جودة الخدمة
كامل. متجودة خدمات بشكل    ومهمة للحصول على   ناقلينستجابة الموقف هذه مهمة بالنسبة للإتعد  

يتم دعم هذا االرتباط  و .  الزبائنإلى تقديم خدمة متفوقة من أجل تحقيق رضا    يحتاج كل ناقللذلك  
لتحقيق ميزة    للخدمة بعد الشراء( التي تشرح االستجابة المعرفية  EDTمن خالل نظرية تأكيد التوقع )

التنافسية عالية. و  إلى الحصول على    نقل اللوجستيةلتحسين حصة السوق، يحتاج قطاع خدمات 
  الزبون هذا يعني أن  و من أجل تحقيق نجاح طويل األجل.    الزبائنحتياجات  إاستراتيجية تنافسية تلبي  

مخلص  ال  ا  يصبح  الرضا،مقدم  عكس  على  تصن  حيث   لخدمة.  والء  يمكن  السلوك   الزبائنيف  في 
جودة الخدمة   حيث تكون فيها  عالوة على ذلك، في الخدمة القائمة على التكنولوجيا،و .  الملموس منهم

  . الزبائن  رضاو   النقل اللوجستي هناك صلة بين    فإن  لذلك  ،الزبائنالمدركة لها تأثير إيجابي على والء  
على  و  أن    الناقلينيجب  رضا  ع اإل   عين  في  واأخذ يأوال   تؤثر على  التي  العوامل  عن   الزبائنتبار 

تم مناقشة طبيعة  تن هذه العوامل هي العناصر األساسية لتعزيز الوالء. ومع ذلك،  إحيث    ،الخدمة
الرضا والوالء. بين  الرضا ووالء    Erjavec  يناقش  حيث   العالقة  متنوعة حسب    الزبائن بأن دوافع 

يعزز   الزبائنفي دراسته للرسائل الفورية على األجهزة المحمولة أن رضا    (دنغ)يؤكد  و الصناعات.  
  لناقل وا  الزبون لتحقيق عالقة طويلة األجل بين  و ،  قطاع النقلفي    وبالمثل،.  الزبائنبشكل مباشر والء  

ووالء    الزبائنراضي ا أوال . هذا يعني أن هناك عالقة إيجابية بين رضا    الزبون يجب أن يكون    فإنه
 . (Tech, J. E. T. 2020, 7)  بائنالز 

من المهم تلبية    إلى أنه  ، (Meyer, N., & Meyer, D.F, 2016)  وتأكيدا  لذلك فقد أشار         
الحفاظ على والئهم، وهذا ضروري للحفاظ على القدرة التنافسية   تمورغباتهم حتى ي الزبائنحتياجات إ

 .في الوقت نفسه
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 يتحقيق رضا الزبون عن النقل اللوجست :اا ثالث

أشار           انه  (،Razaka, A., & Abdul, R. M. 2020, 30)حيث  تصنيف    الى  يمكن 
على أنه األجواء المحيطة التي تسعى في الوقت نفسه إلى خلق نوايا    كما ذكره كوتلر  الغالف الجوي 

التخطيط واألجواء الممتازة والمعدات هي  أن اإلدارة الجيدة    يعد حيث  وجذبه.    الزبون إيجابية وإقناع  
، كلها جزء من خلق األجواء التي زبائنوالمنشآت التي يتم تنظيمها وصيانتها بشكل جيد، وخدمة ال

كما ويشير    في المستقبل.و   ااَلنالذين يعدون ضروريين من أجل التنافس    الزبائنضاء  ر إتؤدي إلى  
(Gee, R., Coates, G., & Nicholson, M, 2008, 360(،  أصبح أداة   الزبائنأن "رضا    إلى

وأشار  "  الزبائنوإنشاء العمليات التجارية التي تربط الجودة برضا    هممهمة في تطوير تدابير رضا
وتجربتهم،    الزبائنهو وظيفة العالقة بين توقعات    الزبائنرضا    العديد من الكتاب ااَلخرين الى أن

إلى أن يكون   الزبائنميل رضا  هذا يبين. و وأن ذلك يعتمد على القيمة وأنه يتم تكوينه بشكل مستمر 
 ,Loke, 2017)حيث أشار    في المستقبل.  تنميتهالحالي و   مبوضعه   ناقلينحتفاظ الإا من  جزء ا أساسي  

من أجل تحقيق أقصى    زبائنعلى محمل الجد رضا ووالء ال  كل ناقل  خذ يأيجب أن    الى أنه  (206
الحاليين    زبائنحتفاظ بالاإلفي    يقوم  ، ولكن في الوقت نفسهكلفمستوى من ال  وأدنى  قدر من األرباح

عن التجارب المقدمة، سيكون    زبائنخالل معرفة مستوى رضا ال   منالجدد  المستهدفين    زبائنوجذب ال 
للجانبين، وهو ما يلبي   يٌ إهناك وضع مربح  نفسه  الوقت  أصحاب  مكن  حتياجاتهم ورغباتهم، وفي 

 زبائنهم. وإدارتها إلرضاء  اتهمتحسين مستوى خدم المولدات من
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 على رضا الزبائن  وأثرهالنقل اللوجستي : اا رابع

ركز العديد من المؤلفين الى انه    (Janoskova, K., & Kral, P, 2020, 2)  حيث أشار         
ألهميتها الحالية والمستقبلية  يتعامل معظمهم مع المشكالت البيئية حيث  على قضايا التلوث البيئي. 

على المناخ والوضع الصحي وتلوث الهواء وغيرها، إضافة الى ذلك فان التوجه العالمي لحماية البيئة  
بشكل سلبي على صحتهم وعلى البيئة يحتم    رمن التلوث وتوجه الزبائن الى إقتناء منتجات ال تؤث

لى تطوير خدماتهم بإتجاه حاجات ورغبات  على مقدمي الخدمات ومنهم ناقلين منتوج زيت الغاز ا
وتفضيالت الزبائن المتجددة مثال تقليل انبعاثات الكربون واستخدام وقود صديق للبيئة للحد من ظاهرة  

ا محفز ا  تمثل    زبائنمواقف ال  ومن جانب اخر فإن التلوث البيئي. إلى نوع معين من    د مهم ا يقو و محدد 
سمعة  اعر الداخلية للمستهلك )إيجابية أو سلبية( فيما يتعلق بالالمش  الزبائن تعكس مواقف  و السلوك.  

للناقلين االجتماعية  مواقف  و .  والمسؤولية  مالحظة  يمكن  يمكن    الزبون ال  ولكن  مباشر،  بشكل 
إن إنشاء المواقف مشروط بالتجربة المباشرة والمعلومات حيث  وتواصله.    الزبون استخالصها من سلوك  

على المعنى الرمزي والسلوكي الذي    وتركز الدراسةموارد االتصال المتاحة.  من    الزبون التي يتلقاها  
على المعايير الفنية للمركبات، وعلى التوقعات والمواقف والفوائد ومستوى أيضا  يركز  و .  يحمله الناقلين

 . الزبائنرضا 

 ه تجاه النقل اللوجستي ئ وال و زبون العوامل أخرى لرضا : اا خامس

نحتاج لمعرفة مستويات   إلى أننا  (،Grant, D., & Philipp, B, 2020, 3)  حيث أشار        
الوفاء ذات الصلة والتي بالطبع هي ليست العوامل أو السوابق الوحيدة لرضا الزبائن والوالء، حيث  
المسوقين   لرضا  محتملة  مهمة  أخرى  عوامل  مع  الزبون  رضا  عوامل  بمقارنة  الباحثين  بعض  قام 

واالنتعاش،   )الجودة،  التسويق  عوامل  سيما  وال  المبتكرة(،   والوظيفة،ووالئهم،  والشخصية  والسمعة 
. حيث تشير األبحاث المستفيضة في هذا خدمة النقل اللوجستية وعوامل جودة    LSQوغيرها من  

ليست فقط    السياق إلى أن تشكيلة المنتجات المنقولة وبيئة النقل والغالف الجوي باإلضافة إلى الموقع
ا   سوابق محتملة للرضا. بنفس الطريقة،    كهناعوامل مهمة الختيار تنسيق المتسوقين بالتجزئة بل أيض 

تؤثر  الموظف  وخدمة  والجودة  المنتجات  من  متنوعة  ومجموعة  السعر  أن  االخرين  الباحثين   وجد 
 .على رضا الزبون   وبشكل كبير
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 الفصل الثالث 
واختبار فرضياتها وصف متغيرات الدراسة  

يتناول هذا الفصل وصف وتشخيص متغيرات الدراسة باستخدام عدد من األدوات اإلحصائية  
المعيارية واالنحـرافات  الحسابية،  االوساط  المئوية،  النسب  التكرارية،  )التوزيعات  بــ  نسبة  متمثلة   ،

صحتها، وسيتضمن    اختبار فرضيات الدراسة للتحقق من  فضال عن(  االستجابة، معامل االختالف
 (:15) رقم الشكل كما موضح في ،مبحثينهذا الفصل 





 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 خارطة طريق الفصل الثالث للدراسة  يبين (15) الشكل
 المصدر: إعداد الباحث 
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 المبحث االول 

 بعاد الدراسة أوصف وتشخيص واقع إجابات المبحوثين حول أوال: 
 على المستوى الكلي:  -أ

( عن العبارات التي تخص نشاط النقل اللوجستي فقد اشارت نتائج  9رقم )  يشير الجدول      
االحصائي الى وجود تباين في رضا الزبائن تجاه ابعاد النقل اللوجستي اذ كان لبعد التحليل  

(، فقد بلغت قيمة الوسط الحسابي لمجمل عبارات  %88.75)االعتمادية( نسبة االستجابة األكبر )
(، وجاء بعد  11.34( وبمعامل اختالف )0.50316( وبانحراف معياري )4.4375هذا البعد )

(  4.2325(، بوسط حسابي )%84.65بة الثانية حيث بلغت نسبة االستجابة ) )السمعة( بالمرت
(، وجاء بعد )القيمة( بالمرتبة الثالثة  15.46( وبمعامل اختالف ) 0.65417وبانحراف معياري ) 

(  0.61928( وبانحراف معياري )4.1500(، بوسط حسابي )%83حيث بلغت نسبة االستجابة )
بعد )االستجابة( بالمرتبة الرابعة حيث بلغت نسبة االستجابة    (، وجاء% 14.92وبمعامل اختالف ) 

(82.1%( حسابي  بوسط   ،)4.1050( معياري  وبانحراف  اختالف 0.72839(  وبمعامل   )
بلغت نسبة االستجابة )17.74%) الخامسة حيث  بالمرتبة  (،  %79.75(، وجاء بعد )الجودة( 

( حسابي  )3.9875بوسط  معياري  وبانحراف  وبم0.81389(   )( اختالف  (،  %20.41عامل 
بالمرتبة السادسة حيث بلغت نسبة االستجابة ) (، بوسط حسابي  %78.35وجاء بعد )الكلفة( 

(3.9175( معياري  وبانحراف   )0.88066 ( اختالف  وبمعامل  بعد  22.48%(  وجاء   ،)
(  3.8475(، بوسط حسابي ) %76.95)التعاطف( بالمرتبة السابعة حيث بلغت نسبة االستجابة )

) وبان معياري  )0.86918حراف  اختالف  وبمعامل  بالمرتبة  22.59%(  )الوقت(  بعد  وجاء   ،)
( وبانحراف معياري  3.7950(، بوسط حسابي )%75.9الثامنة حيث بلغت نسبة االستجابة )

(، وجاء بعد )المسؤولية االجتماعية( بالمرتبة التاسعة  %25.43( وبمعامل اختالف )0.96505)
االستجاب نسبة  بلغت  )حيث  ) %74.4ة  حسابي  بوسط  معياري 3.7200(،  وبانحراف   )

(، وجاء بعد )االجراءات( بالمرتبة العاشرة حيث بلغت %27.19( وبمعامل اختالف )1.01139)
 ( االستجابة  )% 71.55نسبة  حسابي  بوسط   ،)3.5775( معياري  وبانحراف   )1.20017 )

لحادية عشر حيث بلغت نسبة  (، وجاء بعد )الملموسية( بالمرتبة ا%33.55وبمعامل اختالف )
( وبمعامل  1.04979( وبانحراف معياري ) 3.4575(، بوسط حسابي ) %69.15االستجابة ) 

   وهذا يؤكد على اهمية ابعاد النقل اللوجستي في تحقيق رضا الزبون.، (%30.36اختالف )
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 ( يبين مواقف العينة المبحوثة ألبعاد الدراسة 9الجدول )
االنحرافالحسابيالوسطاالبعادت

المعياري
معاملنسبةاالستجابة

االختالف

 %11.34 %88.75 0.50316 4.4375االعتمادية1

 %15.46 %84.65 0.65417 4.2325السمعة2

 %14.92 %83.00 0.61928 4.1500القيمة3

 %17.74 %82.10 0.72839 4.1050االستجابة4

 %20.41 %79.75 0.81389 3.9875الجودة5

 %22.48 %78.35 0.88066 3.9175الكلفة6

 %22.59 %76.95 0.86918 3.8475التعاطف7

 %25.43 %75.90 0.96505 3.7950الوقت8

المسؤولية9
االجتماعية

3.7200 1.01139 74.40% 27.19% 

 %33.55 %71.55 1.20017 3.5775اإلجراءات10

 %30.36 %69.15 1.04979 3.4575الملموسية11

 %21.95 %78.60 0.84501 3.9298المؤشرالكلي

   .SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
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 ابعاد الدراسة:  كل بعد من على مستوى  - ب
عن العبارات   ( الى ان إجابات األفراد المبحوثين 10)  رقم  : تشير النتائج الواردة في الجدولالكلفة -1

( فقد اشارت نتائج التحليل الى وجود تفاوت نحو االتفاق  الكلفةالتي تخص نسبة االستجابة لبعد )
( )مشكالت النقل والتوزيع تؤدي الى X3، اذ كان لـِ )(X1–X5)  لمؤشرات هذا البعد والتي تشمل

الالكلفةزيادة   قيمة  بلغت  حيث  األكبر،  االستجابة  نسبة  )الوسط  (  وبانحراف 4.5750حسابي   )
وقد جاءت قيم ،  (%10.87وبمعامل اختالف )  (%91.5)  استجابة( وبنسبة  0.49746معياري )

يتم  وهي )  (X5األوساط الحسابية للمتغيرات المتبقية اقل من ذلك، وكانت اقل نسبة استجابة لـِ )
ال بأقل  تخطيط  منظومة  باعتماد  الغاز  زيت  منتوج  الكلفنقل  قيمة  بلغت  حيث  حسابي  الوسط  ( 

(2.8625( معياري  وبانحراف  وبنسبة  1.07614(  اختالف    (%57.25)   استجابة(  وبمعامل 
تي من شانها ان تقلل الو   باختيار وسيلة النقل االفضل  القياموهذا يؤكد على اهمية  (،  37.59%)

 لزبائن الى أدنى حد ممكن. ل نقل منتوج زيت الغاز  كلف

 

 . SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
 
 
 
 

 لكلفةلبعد ا نسبة االستجابة ومعامل االختالفالتكرارية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و ( التوزيعات 10) الجدول

 ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة  ت
ال اتفق 

 بشدة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

نسبة 
 االستجابة

معامل  
 االختالف

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت 

x1 25 31% 38 48% 16 20% 1 1% 0 0% 

 

 

4.0875 

 

 

0.74958 81.75% 18.34% 

x2 
22 28% 30 38% 15 19% 8 10% 5 6% 3.7000 1.16271 74.00% 31.42% 

x3 
45 56% 35 44% 0 0% 0 0% 0 0% 4.5750 0.49746 91.50% 10.87% 

x4 
45 56% 27 34% 0 0% 8 10% 0 0% 4.3625 0.91740 87.25% 21.03% 

x5 
2 3% 22 28% 32 40% 11 13% 13 16% 2.8625 1.07614 57.25% 37.59% 

المؤشر  

 الكلي 
28 35% 30 38% 13 16% 5 6% 4 5% 3.9175 0.88066 78.35% 22.48% 
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عن العبارات    المبحوثين( الى ان إجابات األفراد  11)   رقم  تشير النتائج الواردة في الجدول:  الوقت -2
( فقد اشارت نتائج التحليل الى وجود تفاوت نحو االتفاق  الوقت التي تخص نسبة االستجابة لبعد )

في نشاط النقل    كبيرٌ   ( )للوقت دورٌ X7)  لِـ ، اذ كان  (X6–X10)  هذا البعد والتي تشمللمؤشرات  
(  4.2250حسابي )الوسط  ولمنتوج زيت الغاز حصرا( نسبة االستجابة األكبر، حيث بلغت قيمة ال

 ( معياري  وبنسبة  0.99333وبانحراف  )   (%84.5)  استجابة(  اختالف  وقد ،  (%23.51وبمعامل 
  ( X8)لـِ    جاءت قيم األوساط الحسابية للمتغيرات المتبقية اقل من ذلك، وكانت اقل نسبة استجابة

حيث بلغت  (  يخضع نشاط النقل لزيت الغاز للظروف المالئمة من حيث اإلجراءات والزمنوهي )
ال )الوسط  قيمة  ) 3.5250حسابي  معياري  وبانحراف  وبنسبة  0.96751(    ( %70.50)  استجابة( 

التي من شانها    اإلجراءات   كافة  باتخاذ   القياموهذا يؤكد على اهمية  (،  %27.45وبمعامل اختالف )
 للزبائن )أصحاب المولدات(. ان تقلل زمن وصول منتوج زيت الغاز 

 . SPSSاعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج  المصدر : 
 
 
 
 
 
 

 لوقتلبعد ا نسبة االستجابة ومعامل االختالف( التوزيعات التكرارية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و 11) الجدول

 ت
 ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة 

اتفق  ال 
الوسط  بشدة

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري 
نسبة 

 االستجابة

معامل  
 االختالف

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت 

X6 19 24% 32 40% 18 23% 6 8% 5 6% 3.6750 1.11122 73.50% 30.24% 

X7 35 44% 41 51% 2 3% 0 0% 2 3% 4.2250 0.99333 84.50% 23.51% 

X8 12 15% 33 41% 20 25% 15 19% 0 0% 3.5250 0.96751 70.50% 27.45% 

X9 27 34% 26 33% 27 34% 0 0% 0 0% 4.0000 0.82677 80.00% 20.67% 

X10 15 19% 23 29% 33 41% 9 11% 0 0% 3.5500 0.92641 71.00% 26.10% 

المؤشر  

 الكلي
21 26% 31 38% 20 25% 6 8% 2 3% 3.7950 0.96505 75.90% 25.43% 
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  ( الى ان إجابات األفراد المبحوثين 12)  رقم  تشير النتائج الواردة في الجدول:  االعتمادية / الموثوقية -3
الى وجود  التحليل  نتائج  فقد اشارت  لبعد )االعتمادية(  نسبة االستجابة  التي تخص  العبارات  عن 

االتفاق   نحو  تشمللمؤشرات  تفاوت  والتي  البعد  كان  (X11–X15)  هذا  اذ  )X14)  لِـ ،  الكمية  ( 
ث  ( نسبة االستجابة األكبر، حي المجهزة من منتوج زيت الغاز ال تكفي لتشغيل المولدة لمدة شهر

وبمعامل    (%100)  استجابة( وبنسبة  0( وبانحراف معياري )5.000حسابي )الوسط  بلغت قيمة ال
وقد جاءت قيم األوساط الحسابية للمتغيرات المتبقية اقل من ذلك، وكانت اقل نسبة ،  (%0اختالف )
)  (X15)لـِ  استجابة   والمصداقيةوهي  باألمانة  الناقلين  ال  (يتمتع  قيمة  بلغت  حسابي  الوسط  حيث 

(3.8875( معياري  وبانحراف  وبنسبة  0.82667(  اختالف   (%77.75)  استجابة(  وبمعامل 
الدور اإليجابي للناقل األهلي لمنتوج زيت الغاز من خالل تحقيق حاجات   وهذا يؤكد (،  21.26%)

 ورغبات الزبائن بشكل متميز.
 

 
 .  SPSSاعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج  المصدر : 

 
 
 
 

لبعد   نسبة االستجابة ومعامل االختالف( التوزيعات التكرارية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و 12) الجدول
 العتمادية / الموثوقية ا

 ت
 اتفق ال  محايد اتفق  اتفق بشدة 

ال اتفق 
الوسط   بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

نسبة 
 االستجابة 

 
معامل 
 االختالف 

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت 

X11 77 96% 3 4% 0 0% 0 0% 0 0% 4.9625 0.19118 99.25% 3.85% 

X12 19 24% 36 45% 23 29% 2 3% 0 0% 3.9000 0.78917 78.00% 20.24% 

X13 42 53% 32 40% 5 6% 0 0% 1 1% 4.4375 0.70878 88.75% 15.97% 

X14 80 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5.0000 0.00000 100 % 0.00% 

X15 18 23% 39 49% 20 25% 2 3% 1 1% 3.8875 0.82667 77.75% 21.26% 

المؤشر  

 الكلي
47 59% 22 28% 10 12% 1 1% 0 0% 4.4375 0.50316 88.75% 11.34% 
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عن العبارات    ( الى ان إجابات األفراد المبحوثين13) رقم تشير النتائج الواردة في الجدول: التعاطف -4
( فقد اشارت نتائج التحليل الى وجود تفاوت نحو االتفاق  التعاطفالتي تخص نسبة االستجابة لبعد )

يتصف الناقل الذي يتم التعامل  ( )X18)  لِـ ، اذ كان  (X16–X20)  هذا البعد والتي تشمللمؤشرات  
حسابي الوسط  ( نسبة االستجابة األكبر، حيث بلغت قيمة ال معه بالروح المرحة في التعامل مع الزبون 

وبانحراف  4.1125)  )( وبنسبة  0.81121معياري  اختالف   (%82.25)  استجابة(  وبمعامل 
وقد جاءت قيم األوساط الحسابية للمتغيرات المتبقية اقل من ذلك، وكانت اقل نسبة  ،  (19.73%)

)  (X20)لـِ  استجابة   الزبائنوهي  لكل  العمل  المالئمة ساعات  قيمة  بلغت  حسابي  الوسط  ( حيث 
(3.6625( معياري  وبانحراف  وبنسبة  0.96710(  اختالف   (%73.25)  استجابة(  وبمعامل 
على  (،  26.41%) يؤكد  معهم  وهذا  والتعاطف  الزبائن  مع  العالقة  استدامة  على  الناقلين  تركيز 

 لالحتفاظ بالزبائن الحاليين وجذب زبائن جدد.

 

 . SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
 
 
 
 

و 13)  الجدول المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  واالوساط  التكرارية  التوزيعات  االختالفنسبة  (  ومعامل  لبعد    االستجابة 
 لتعاطف ا

 ت
 ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة 

ال اتفق 
الوسط   بشدة

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

نسبة  
 االستجابة 

 
معامل 
 االختالف 

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت 

X16 

16 20% 39 49% 23 29% 2 3% 0 0% 3.8625 0.75881 77.25% 19.65% 

X17 

21 26% 25 31% 22 28% 12 15% 0 0% 3.6875 1.02616 73.75% 27.83% 

X18 

31 38% 27 34% 22 28% 0 0% 0 0% 4.1125 0.81121 82.25% 19.73% 

X19 

17 21% 43 54% 16 20% 4 5% 0 0% 3.9125 0.78262 78.25% 20.00% 

X20 
15 19% 33 41% 25 31% 4 5% 3 4% 3.6625 0.96710 73.25% 26.41% 

المؤشر 

 الكلي 
20 25% 33 41% 22 %27 4 5% 1 1% 3.8475 0.86918 76.95% 22.59% 
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عن العبارات   ( الى ان إجابات األفراد المبحوثين14)  رقم  تشير النتائج الواردة في الجدول:  الملموسية -5
( فقد اشارت نتائج التحليل الى وجود تفاوت نحو االتفاق  الملموسيةالتي تخص نسبة االستجابة لبعد )

يمتلك الناقل التجهيزات والمعدات  ( )X21)  لِـ ، اذ كان  (X21–X25)  هذا البعد والتي تشمللمؤشرات  
( وبانحراف معياري 3.6500حسابي )الوسط  ( نسبة االستجابة األكبر، حيث بلغت قيمة الالمتطورة

وقد جاءت قيم األوساط  ،  (%25.46وبمعامل اختالف )  (%73.30)  استجابة( وبنسبة  0.92913)
يمتلك الناقل  وهي )  (X23)لـِ  الحسابية للمتغيرات المتبقية اقل من ذلك، وكانت اقل نسبة استجابة  

( وبانحراف معياري  3.0875حسابي )الوسط  ( حيث بلغت قيمة اللوحات ارشادية لتجنب وقوع حوادث 
همية  أ وهذا يؤكد على  (،  %29.69وبمعامل اختالف )  (%61.75)  استجابة( وبنسبة  0.91671)

قيام الناقلين بتقديم الخدمات بطرق مميزة وجذابة تؤدي الى الحصول على رضا الزبون ومن ثم والء  
 الزبون.

 

 .  SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
 
 
 
 

 لملموسية لبعد ا  نسبة االستجابة ومعامل االختالفواالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و ( التوزيعات التكرارية  14)  الجدول

 ت
 ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة 

اتفق  ال 
الوسط   بشدة

 الحسابي 
االنحراف  

 المعياري 
نسبة  

 االستجابة 

معامل 
 االختالف 

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت 

X21 
21 26% 14 18% 41 51% 4 5% 0 0% 3.6500 0.92913 73.30% 25.46% 

X22 
18 23% 26 33% 22 28% 14 18% 0 0% 3.6000 1.02624 72.00% 28.51% 

X23 
0 0% 24 30% 22 18% 21 26% 13 16% 3.0875 0.91671 61.75% 29.69% 

X24 
20 25% 17 21% 20 25% 13 16% 10 13% 3.3000 1.34447 66.00% 40.74% 

X25 
19 24% 28 35% 19 24% 14 18% 0 0% 3.6500 1.03239 73.00% 28.28% 

 المؤشر

 الكلي 
16 20% 22 28% 25 31% 13 16% 4 5% 3.4575 1.04979 69.15% 30.36% 
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عن العبارات    األفراد المبحوثين( الى ان إجابات  15)  رقم  تشير النتائج الواردة في الجدول:  االستجابة -6
( فقد اشارت نتائج التحليل الى وجود تفاوت نحو االتفاق  االستجابةالتي تخص نسبة االستجابة لبعد )

تتطور العالقة بين الناقل والزبون ( )X29)لـِ  ، اذ كان  (X26–X30)  هذا البعد والتي تشمللمؤشرات  
( نسبة االستجابة األكبر، حيث بلغت قيمة  االستجابة في التعامل بينهما كلما ازدادت المرونة وسرعة  

وبمعامل    (%88.00)   استجابة( وبنسبة  0.62844( وبانحراف معياري )4.4000حسابي )الوسط  ال
وقد جاءت قيم األوساط الحسابية للمتغيرات المتبقية اقل من ذلك، وكانت اقل ،  (%14.28اختالف )

استجابة   )  (X28)لـِ  نسبة  العقبات  وهي  من  الكثير  تجاوز  من  يمكنه  نقل  اسطول  الناقل  يمتلك 
( وبانحراف معياري 3.8000حسابي )الوسط  ( حيث بلغت قيمة الالتي يمكن ان تواجهه  مشكالت وال
وبنسبة  0.81753) )  (%76)   استجابة(  اختالف  على  (،  %21.51وبمعامل  سرعة  يؤكد  أهمية 

الناقل لمنتوج زيت الغاز عند الطلب والمرونة العالية التي يمتلكها لتلبية  االستجابة التي يتميز بها  
 حاجات ورغبات الزبائن. 

 

 .  SPSSاعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج  المصدر : 
 
 

و 15)  الجدول المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  واالوساط  التكرارية  التوزيعات  االختالف(  ومعامل  االستجابة  لبعد   نسبة 
 الستجابةا

 ت

 ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة 
اتفق  ال 

 بشدة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

نسبة 
 االستجابة

 
معامل  
 االختالف

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت 

X26 

23 29% 51 64% 2 3% 4 5% 0 0% 4.1625 0.70160 83.25% 16.86% 

X27 

27 34% 24 30% 27 34% 2 3% 0 0% 3.9500 0.88447 79.00% 22.39% 

X28 

15 19% 39 49% 21 26% 5 6% 0 0% 3.8000 0.81753 76.00% 21.51% 

X29 

36 45% 42 53% 0 0% 2 3% 0 0% 4.4000 0.62844 88.00% 14.28% 

X30 
25 31% 47 59% 8 10% 0 0% 0 0% 4.2125 0.60991 84.25% 14.48% 

 المؤشر

 الكلي 
25 31% 41 51% 11 14% 3 4% 0 0% 4.1050 0.72839 82.10% 17.74% 
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عن العبارات    ( الى ان إجابات األفراد المبحوثين 16)  رقم  تشير النتائج الواردة في الجدول:  القيمة -7
( فقد اشارت نتائج التحليل الى وجود تفاوت نحو االتفاق  القيمةالتي تخص نسبة االستجابة لبعد )

ال يمكن اعتبار المنتوج ذو قيمة  ( ) X35)  لِـ ، اذ كان  (X31–X35)  هذا البعد والتي تشمللمؤشرات  
( نسبة االستجابة  اال عند وصوله في الوقت المناسب والمكان المحدد وبالشكل الذي تم االتفاق عليه

ا قيمة  بلغت  حيث  )الوسط  لاألكبر،  )4.4625حسابي  معياري  وبانحراف  وبنسبة  0.50174(   )
وقد جاءت قيم األوساط الحسابية للمتغيرات ،  (%11.24وبمعامل اختالف )  (%89.25)  استجابة

يهتم الناقل بنمط العالقات التجارية  وهي )  (X33)لـِ  المتبقية اقل من ذلك، وكانت اقل نسبة استجابة  
حسابي  الوسط  ( حيث بلغت قيمة المع الزبائن إلنشاء شبكة نقل متكاملة من الخدمات اللوجستية

(،  %20.25وبمعامل اختالف )  (%76)   استجابةنسبة  ( وب0.76968( وبانحراف معياري )3.8000)
على   يؤكد  بين  وهذا  االتفاق  وحسب  المحدد  والمكان  الزمان  في  الغاز  زيت  منتوج  وصول  أهمية 

 الطرفين للحصول على اكبر قيمة ممكنة. 
 

 .  SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
 
 
 
 

 لقيمة لبعد ا  االستجابة ومعامل االختالفنسبة  ( التوزيعات التكرارية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و 16الجدول )

 ت
 ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة 

اتفق  ال 
الوسط  بشدة

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري 
نسبة 

 االستجابة

 
معامل  

 االختالف
 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت 

X31 
14 18% 57 71% 9 11% 0 0% 0 0% 4.0625 0.53590 81.25% 13.19% 

X32 
21 26% 52 65% 7 9% 0 0% 0 0% 4.1750 0.56870 83.50% 13.62% 

X33 
17 21% 30 38% 33 41% 0 0% 0 0% 3.8000 0.76968 76.00% 20.25% 

X34 
33 41% 34 43% 13 16% 0 0% 0 0% 4.2500 0.72041 85.00% 16.95% 

X35 
37 46% 43 54% 0 0% 0 0% 0 0% 4.4625 0.50174 89.25% 11.24% 

 المؤشر

 الكلي 
24 30% 44 55% 12 15% 0 0% 0 0% 4.1500 0.61928 83.00% 14.92% 



97 


عن العبارات   ( الى ان إجابات األفراد المبحوثين 17)  رقم  تشير النتائج الواردة في الجدول :  الجودة -8
( فقد اشارت نتائج التحليل الى وجود تفاوت نحو االتفاق  الجودةالتي تخص نسبة االستجابة لبعد )

استمرارية التعامل مع الناقل  ( )X38)  لِـ ، اذ كان  (X36–X40)  هذا البعد والتي تشمللمؤشرات  
يقدمها التي  الخدمة  الى جودة  ق يستند  بلغت  االستجابة األكبر، حيث  نسبة  ال(  حسابي  الوسط  يمة 

(4.3875( معياري  وبانحراف  وبنسبة  0.51543(  اختالف   (%87.75)  استجابة(  وبمعامل 
وقد جاءت قيم األوساط الحسابية للمتغيرات المتبقية اقل من ذلك، وكانت اقل نسبة  ،  (11.75%)

( حيث نسبة الفاقد واألضرار أثناء عمليات النقل والتوزيع والمناولة قليلةوهي )  (X40)لـِ  استجابة  
ال قيمة  )الوسط  بلغت  )3.6250حسابي  معياري  وبانحراف  وبنسبة  1.11803(    استجابة ( 

)وبمع   (72.50%) اختالف  على    (،%30.84امل  يؤكد  الناقلين  وهذا  يقدمها  التي  الخدمة  جودة 
الحاليين للزبائن وااللتزام معهم بمعايير الجودة المتفق عليها وعدم الغش او التالعب بالمنتوج اثناء  

 عملية النقل. 

 .  SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
 
 
 
 

 لجودة لبعد ا نسبة االستجابة ومعامل االختالفالمعيارية و ( التوزيعات التكرارية واالوساط الحسابية واالنحرافات 17) الجدول

 ت
 ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة 

اتفق  ال 
الوسط  بشدة

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري 
نسبة 

 االستجابة

 
معامل  

 االختالف
 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت 

X36 
12 15% 39 49% 27 34% 2 3% 0 0% 3.7625 0.73336 75.25% 19.49% 

X37 
27 34% 27 34% 24 30% 2 3% 0 0% 3.9875 0.86410 79.75% 21.67% 

X38 
32 40% 47 59% 1 1% 0 0% 0 0% 4.3875 0.51543 87.75% 11.75% 

X39 
34 43% 28 35% 16 20% 2 3% 0 0% 4.1750 0.83855 83.50% 20.09% 

X40 
22 28% 22 28% 22 28% 12 15% 2 3% 3.6250 1.11803 72.50% 30.84% 

 المؤشر

 الكلي 
25 31% 33 41% 18 23% 4 5% 0 0% 3.9875 0.81389 79.75% 20.41% 
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عن العبارات   ( الى ان إجابات األفراد المبحوثين18)  رقم  تشير النتائج الواردة في الجدول:  السمعة -9
( فقد اشارت نتائج التحليل الى وجود تفاوت نحو االتفاق  السمعةالتي تخص نسبة االستجابة لبعد )

الناقل الجيد هو الذي يمتلك ( )X42)لـِ  ، اذ كان  (X41–X45)  هذا البعد والتي تشمللمؤشرات  
( وبانحراف معياري  4.6625حسابي )الوسط  ( نسبة االستجابة األكبر، حيث بلغت قيمة السمعة جيدة

وقد جاءت قيم األوساط  ،  (%10.21وبمعامل اختالف )  (%93.25)  استجابة( وبنسبة  0.47584)
يؤمن الناقل وهي )  (X44)لـِ  الحسابية للمتغيرات المتبقية اقل من ذلك، وكانت اقل نسبة استجابة  

الجماعي العمل  البكفاءة  قيمة  بلغت  حيث  ) الوسط  (  وبانح3.6000حسابي  معياري  (  راف 
السمعة  وهذا يؤكد على اهمية    (،%22.80وبمعامل اختالف )  (%72)  استجابة( وبنسبة  0.82062)

الجيدة للناقل التي تجتذب الزبائن وتوسع نطاق العمل الى عدة مناطق بدل تقديم خدمة النقل في  
 منطقة معينة.

 .  SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
 
 
 
 
 
 

 لسمعة لبعد ا  نسبة االستجابة ومعامل االختالفواالنحرافات المعيارية و ( التوزيعات التكرارية واالوساط الحسابية  18)  الجدول

 ت
 ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة 

اتفق  ال 
الوسط  بشدة

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري 
نسبة 

 االستجابة

 
معامل  

 االختالف
 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت 

X41 
33 41% 47 59% 0 0% 0 0% 0 0% 4.4125 0.49539 88.25% 11.23% 

X42 
53 66% 27 34% 0 0% 0 0% 0 0% 4.6625 0.47584 93.25% 10.21% 

X43 
28 35% 39 49% 11 14% 2 3% 0 0% 4.1625 0.75379 83.25% 18.11% 

X44 
12 15% 29 36% 34 43% 5 6% 0 0% 3.6000 0.82062 72.00% 22.80% 

X45 
38 48% 30 38% 12 15% 0 0% 0 0% 4.3250 0.72522 86.50% 16.77% 

 المؤشر

 الكلي 
33 40% 34 43% 11 14% 2 3% 0 0% 4.2325 0.65417 84.65% 15.46% 
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( الى ان إجابات األفراد 19)  رقم  تشير النتائج الواردة في الجدول   :المسؤولية االجتماعية -10
( فقد اشارت نتائج  المسؤولية االجتماعيةعن العبارات التي تخص نسبة االستجابة لبعد )  المبحوثين

 لِـ ، اذ كان  (X46–X50)   هذا البعد والتي تشمللمؤشرات  التحليل الى وجود تفاوت نحو االتفاق  
(X49( )نسبة  يحترم الناقلين عادات وتقاليد المجتمع الذي يعملون فيه )  االستجابة األكبر، حيث

ال قيمة  )الوسط  بلغت  )4.1375حسابي  معياري  وبانحراف  وبنسبة  0.79147(    استجابة ( 
وقد جاءت قيم األوساط الحسابية للمتغيرات المتبقية اقل  ،  (%19.13وبمعامل اختالف )  (82.75%)

وشكاوى الزبائن بشفافية  يتم معالجة اقتراحات  وهي )   (X50) لـِ  من ذلك، وكانت اقل نسبة استجابة  
( وبانحراف معياري 3.2250حسابي )الوسط  ( حيث بلغت قيمة الوفاعلية من قبل لجنة المولدات 

لتزام  وهذا يؤكد على ا  (،%41.86وبمعامل اختالف )  (%64.50)  استجابة( وبنسبة  1.34987)
 ن الناقلين.الناقلين بعادات وتقاليد المجتمع مما يؤدي الى ارتفاع مستوى رضا الزبون ع 

 

 .  SPSSاعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج  المصدر : 
 
 
 
 

لمسؤولية لبعد ا  نسبة االستجابة ومعامل االختالف( التوزيعات التكرارية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و 19الجدول )
 االجتماعية

 ت
 ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة 

 اتفق  ال
الوسط  بشدة

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري 
نسبة 

 االستجابة

معامل  
 االختالف

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت 

X46 
26 33% 25 31% 28 35% 0 0% 1 1% 3.9375 0.89079 78.75% 22.62% 

X47 
17 21% 29 36% 19 24% 12 15% 3 4% 3.5625 1.10056 71.25% 30.89% 

X48 
16 20% 35 44% 23 29% 4 5% 2 3% 3.7375 0.92427 74.75% 24.73% 

X49 
29 36% 35 44% 14 18% 2 3% 0 0% 4.1375 0.79147 82.75% 19.13% 

X50 
11 14% 35 44% 10 13% 9 11% 15 19% 3.2250 1.34987 64.50% 41.86% 

المؤشر  

 الكلي 
20 25% 31 39% 20 25% 5 6% 4 5% 3.7200 1.01139 74.40% 27.19% 
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عن    ( الى ان إجابات األفراد المبحوثين20)رقم  تشير النتائج الواردة في الجدول  :  اإلجراءات -11
( فقد اشارت نتائج التحليل الى وجود تفاوت االجراءات العبارات التي تخص نسبة االستجابة لبعد )

تتسم اإلجراءات ( )X53)لـِ  ، اذ كان  (X51–X55)   هذا البعد والتي تشمللمؤشرات  نحو االتفاق  
العالية والرسمية  بالروتين  العمل  اثناء  الالمتبعة  قيمة  بلغت  حيث  األكبر،  االستجابة  نسبة  وسط ( 

وبمعامل اختالف    (%88.75)  استجابة( وبنسبة  0.56579( وبانحراف معياري )4.4375حسابي ) ال
وقد جاءت قيم األوساط الحسابية للمتغيرات المتبقية اقل من ذلك، وكانت اقل نسبة  ،  (21.76%)

)  (X51)لـِ  استجابة   ومفهومة  وهي  واضحة  بانها  النفط  وزارة  في  بها  المعمول  اإلجراءات  تمتاز 
الللزبائن قيمة  بلغت  حيث  ) الوسط  (  ) 2.0375حسابي  معياري  وبانحراف  وبنسبة  1.21638(   )

تبسيط اإلجراءات ب  القياموهذا يؤكد على اهمية    (،%59.70وبمعامل اختالف )  (%40.75)  استجابة
وعدم التعقيد من قبل الدوائر الحكومية ذات العالقة مثل شركة توزيع المنتوجات النفطية والذي من 

 زيت الغاز. شانه ان يسهل عملية النقل اللوجستي لمنتوج

 .  SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
 

 

 

 الجراءات لبعد ا نسبة االستجابة ومعامل االختالف( التوزيعات التكرارية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و 20الجدول )

 ت
ال اتفق  ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة 

الوسط  بشدة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

نسبة 
 االستجابة

 
معامل  
 االختالف

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت 

X51 
0 0% 17 21% 9 11% 14 18% 40 50% 2.0375 1.21638 40.75% 59.70% 

X52 
52 65% 11 14% 2 3% 11 14% 4 5% 4.2000 1.28674 84.00% 30.64% 

X53 
51 64% 22 28% 0 0% 5 6% 2 3% 4.4375 0.96579 88.75% 21.76% 

X54 
10 13% 14 18% 26 33% 20 25% 10 13% 2.9250 1.19889 58.50% 40.99% 

X55 
58 73% 7 9% 2 3% 6 7% 7 9% 4.2875 1.33306 85.75% 31.09% 

 المؤشر

 الكلي 
34 42% 14 18% 8 10% 11 14% 13 16% 3.5775 1.20017 71.55% 33.55% 
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 ثانياا: خالصة األبعاد

يمثل الجدول ادناه خالصة االبعاد والتي تتناول الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونسبة            
  -   1االستجابة ومعامل االختالف لكل بعد من ابعاد الدراسة، وتم ترتيب االبعاد حسب األهمية ) 

وبانحراف  (  4.4375( حيث كان بعد االعتمادية / الموثوقية في المركز األول بوسط حسابي ) 11
( ويدل ذلك على  %11.34( وبمعامل اختالف )%88.75( وبنسبة استجابة )0.50316معياري )

 االتي: 

البالغ في تحقيق نسبة عالية من الرضا لدى   -1 الناقل والزبون وأثرها  أهمية ومكانة االعتمادية بين 
ات( من حيث جودة الزبون عن خدمة النقل اللوجستي التي يقدمها الناقلين للزبائن )أصحاب المولد 

منتوج زيت الغاز وعدم وجود غش او تالعب عند القيام بعملية نقل المنتوج من مراكز اإلنتاج الى  
 مكان االستهالك.

الثقة العالية فيما بين الزبائن )أصحاب المولدات( وبين الناقلين من خالل استمرارية التعامل فيما   -2
 تحقق رضا عالي لدى الزبائن عن الناقلين. بينهم والصدق واألمانة اثناء العمل أدى الى 

بوسط   ت في بعد )الملموسية( حيث كان  تمثلت   وهي في المركز األخير فقد   قل نسبةأما  أ        
( وبمعامل اختالف  %69.15( وبنسبة استجابة )1.04979( وبانحراف معياري )3.4575حسابي )

(، وهذا يؤكد على ضرورة قيام الناقلين باالهتمام بالمظهر الخارجي من مالبس وتجهيزات 30.36%)
بائن  وذلك لتحقيق رضا الز  وان يستخدم معدات السالمة واألمان بشكل مستمر لتجنب وقوع الحوادث 

 )أصحاب المولدات( عن خدمة النقل اللوجستي. 
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 ( يمثل خالصة أبعاد النقل اللوجستي من األعلى الى األدنى 21الجدول )

 

 التسلسل 
 األبعاد 

الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

نسبة 
 االستجابة % 

معامل  
 االختالف% 

 %11.34 %88.75 0.50316 4.4375 االعتمادية / الموثوقية  1

 %15.46 %84.65 0.65417 4.2325 السمعة 2

 %14.92 %83.00 0.61928 4.1500 القيمة  3

 %17.74 %82.10 0.72839 4.1050 االستجابة  4

 %20.41 %79.75 0.81389 3.9875 الجودة  5

 %22.48 %78.35 0.88066 3.9175 الكلفة 6

 %22.59 %76.95 0.86918 3.8475 التعاطف  7

 %25.43 %75.90 0.96505 3.7950 الوقت 8

 %27.19 %74.40 1.01139 3.7200 المسؤولية االجتماعية  9

 %33.55 %71.55 1.20017 3.5775 االجراءات  10

 %30.36 %69.15 1.04979 3.4575 الملموسية 11

 . SPSSاعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج  المصدر :
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يبين ابعاد النقل اللوجستي على شكل نسب من األعلى الى األدنى( 16)الشكل 
. SPSSاعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج : المصدر 
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 ني المبحث الثا

 ختبار الفرضيات إ
ــي ــيات الفرعية المنبثقة منهاالرئيســـة    البحث   ةبهدف اختبار فرضـ ــتلزم   والفرضـ ــتعانة    األمر   أسـ االسـ

ــائيـة    االختـبارات بعـدد من    الىلتعرف  ألجـل او   (One-Sample T – test)  منهـا اختبـاراإلحصــــــــــــ
ــتعانة ب  (One-Sample T – test)  اختبار  المزيد من النتائج التي يقدمها الجداول ادناه  يمكن االســـ

 لتوضيح ذلك:
 القياس على المستوى العام:أوال: 

حيث  ( 22) رقم  الواردة في الجـدول االجـمالـية (One-Sample T Test)  ـبالنظر الى نـتائج       
كبر من القيم الجدولية وهي أ(  17.434بلغت )جميع االبعاد  ل المحســـــــــوبة (T)  قيمة  معدل  انتبين  

ان هناك رضا عن خدمات النقل  وهذا مؤشر يعكس  ،  (0.05مستوى معنوية ) في(  1.987البالغة )
ي نشـــــــــــاط النقل  ف جميع االبعاد مم ا يعكس توفر  اللوجســـــــــــتية وهو ما يطابق الفرضـــــــــــية الرئيســـــــــــية،

 الغاز، وبذلك تقبل الفرضية الرئيسية.اللوجستي لمنتوج زيت 

 ( القيم االجمالية ألبعاد الدراسةTنتائج اختبار ) يبين  ( 22) الجدول

 العدد  المحور
المتوسط 
 الحسابي 

المتوسط 
 المحكي

االنحراف  
 المعياري 

 Tقيمة 
 الداللة

 الجدولية  المحسوبة

الدرجة  
 الكلية 

80215.887516526.1068917.434

987,1

(0.05)

(79)

 ً  دالة إحصائيا

 .  SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
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 القياس على مستوى االبعاد: ثانياا 

 : COSTالكلفة  -1
ان  حيـث تبين  (  23)  رقم  الواردة في الجـدول  (One-Sample T Test) بـالنظر الى نتـائج       

ــوبةT)  قيمة (  1.987كبر من القيم الجدولية البالغة )وهي أ(  18.705بلغت )الكلفة  لب عد   ( المحســ
  كلفإن الناقلين يقدمون خدمات النقل اللوجســـتية بوهذا مؤشـــر يعكس  ،  (0.05مســـتوى معنوية ) في

فضــــال  ( وان هنالك رضــــا عاٍل من قبلهم عن كلفة خدمة النقل، المولدات مناســــبة للزبائن )أصــــحاب 
ــحيات مالية،القيمة التي  عن   ــلون عليها مقابل ما يقدمونه من تضـــ ــحة   يحصـــ مم ا يعكس داللة واضـــ

على أهمية توفر بعد الكلفة في النقل اللوجســــــــــــتي لمنتوج زيت الغاز وهذا يقود الى قبول الفرضــــــــــــية  
  الفرعية األولى.

 لبعد الكلفة  ( في الرضا عن النقل اللوجستيT( نتائج اختبار )23) الجدول 

 العدد  المحور
المتوسط 
 الحسابي 

المتوسط 
 المحكي

االنحراف  
 المعياري 

  Tقيمة 
 الداللة

 الجدولية  المحسوبة

8019.6375152.2175618.705 الكلفة 

987,1

(0.05)

(79)

 ً  دالة إحصائيا

 .  SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 

 :TIMEالوقت  -2
ان  حيـث تبين  (  24)  رقم  الواردة في الجـدول  (One-Sample T Test) نتـائجبـالنظر الى         

  (1.987)كبر من القيم الجدولية البالغة  وهي أ(  11.758)بلغت الوقت  لب عد   ( المحســـوبةT)  قيمة
إن الناقلين يقدمون خدمات النقل اللوجسـتية بالوقت وهذا مؤشـر يعكس  ،  (0.05مسـتوى معنوية ) في

الزبائن لديهم مســــتوى رضــــا عاٍل، باإلضــــافة الى ذلك قلة الوقت المســــتغرق لوصــــول المناســــب وان 
منتوج زيت الغاز من المسـتودعات النفطية الحكومية أو من األسـواق التجارية الى الزبائن عند القيام  

ــتي، ــحة على أهمية توفر بعد  بعملية النقل اللوجســ ــتي    الوقت مم ا يعكس داللة واضــ في النقل اللوجســ
  .الثانيةتوج زيت الغاز وهذا يقود الى قبول الفرضية الفرعية لمن
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 الوقت ( في الرضا عن النقل اللوجستي لبعد T( نتائج اختبار )24) الجدول

 العدد  المحور
المتوسط 
 الحسابي 

المتوسط 
 المحكي

االنحراف  
 المعياري 

 Tقيمة 
 الداللة

 الجدولية  المحسوبة

2.9951211.758 8018.937515 الوقت 

987,1

(0.05)

(79)

 ً  دالة إحصائيا

 .  SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
 

    (:RELIABILITY)االعتمادية / الموثوقية  -3

( حيـث تبين ان  25)رقم  الواردة في الجـدول    (One-Sample T Test)بـالنظر الى نتـائج        
وهي أكبر من القيم الجدولية   (33.179)بلغت   االعتمادية / الموثوقية( المحســـــــــــوبة لب عد Tقيمة )

ــتوى معنوية )1.987البالغة ) ــر يعكس إن (،  0.05( في مسـ ــا عن الناقلين  وهذا مؤشـ ــتوى الرضـ مسـ
ل  جيد من خالل الثقة المتبادلة مع زبائنهم، فضال عن تكرار التعامل واألمانة والمصداقية التي يتعام 

ــتوى عاٍل، مم ا يعكس داللة واضــــــحة    بها الناقلين أدت الى رفع درجة االعتمادية والموثوقية الى مســــ
في النقل اللوجسـتي لمنتوج زيت الغاز وهذا يقود الى قبول الفرضـية    االعتماديةعلى أهمية توفر بعد 

  .الثالثةالفرعية 
 اللوجستي لبعد االعتمادية ( في الرضا عن النقل T( نتائج اختبار )25) الجدول

 العدد  المحور
المتوسط 
 الحسابي 

المتوسط 
 المحكي

االنحراف  
 المعياري 

 Tقيمة 
 الداللة

 الجدولية  المحسوبة

االعتمادية  
/  

 الموثوقية 
8022.175015 1.9342033.179

987,1

(0.05)

(79)

 ً  دالة إحصائيا

 .  SPSSاعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج  المصدر : 
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 (:Empathy)التعاطف  -4
ان  حيـث تبين  (  26)  رقم  الواردة في الجـدول  (One-Sample T Test) بـالنظر الى نتـائج       

كبر من القيم الجـــدوليـــة البـــالغـــة  وهي أ(  10.397)  التعـــاطف بلغـــت لب عـــد    ( المحســــــــــــــوبـــةT)  قيمـــة
الرضــا والدرجة عالية من التعاطف من    وهذا مؤشــر يعكس،  (0.05مســتوى معنوية ) في(  1.987)

روح التعـاون التي يتمتع بهـا  فضــــــــــــــال  عن  الزبـائن عن النـاقلين من خالل الخـدمـات التي تقـدم لهم،  
مم ا يعكس داللة واضــــــــــحة   الناقلين اثناء العمل من حســــــــــن معاملة واحترام الزبائن وتقدير ظروفهم،

في النقل اللوجســـــتي لمنتوج زيت الغاز وهذا يقود الى قبول الفرضـــــية   التعاطفتوفر بعد على أهمية  
  .رابعةالفرعية ال

 ( في الرضا عن النقل اللوجستي لبعد التعاطفT( نتائج اختبار )26) الجدول

 العدد  المحور
المتوسط 
 الحسابي 

المتوسط 
 المحكي

االنحراف  
 المعياري 

 Tقيمة 
 الداللة

 الجدولية  المحسوبة

3.6237410.397 8019.212515 التعاطف 

987,1

(0.05)

(79)

 ً  دالة إحصائيا

 .  SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 

 (:TNGIBILITYالملموسية ) -5
ان  حيـث تبين  (  27)  رقم  الواردة في الجـدول  (One-Sample T Test) بـالنظر الى نتـائج       

كبر من القيم الجــدوليــة البــالغــة  وهي أ(  4.812)  الملموســــــــــــــيــة بلغــت لب عــد    ( المحســــــــــــــوبــةT)  قيمــة
إن هنالك رضـــــــا من قبل الزبائن عن  وهذا مؤشـــــــر يعكس  ،  (0.05مســـــــتوى معنوية ) في(  1.987)

إسـتخدام    فضـال  عننشـاط النقل الذي يقوم به الناقلين من خالل اسـتخدام تجهيزات ومعدات متطورة،  
مم ا يعكس داللة واضحة على أهمية توفر   معدات السالمة واألمان بشكل مستمر اثناء عملية النقل،

   .خامسةز وهذا يقود الى قبول الفرضية الفرعية الفي النقل اللوجستي لمنتوج زيت الغا الملموسيةبعد 
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 الملموسية  ( في الرضا عن النقل اللوجستي لبعد T( نتائج اختبار )27) الجدول

 العدد  المحور
المتوسط 
 الحسابي 

المتوسط 
 المحكي

االنحراف  
 المعياري 

 Tقيمة 
 الداللة

 الجدولية  المحسوبة

4.159004.812 8017.237515 الملموسية 

987,1

(0.05)

(79)

 ً  دالة إحصائيا

 .  SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
 :(RESPONSIBILITY) (االستجابة) -6

  ان قيمــةحيــث تبين  (  28)  رقم  الواردة في الجــدول  (One-Sample T Test)  بــالنظر الى نتــائج
(Tــوبة ــتجابة بلغت لب عد   ( المحســـــ (  1.987كبر من القيم الجدولية البالغة )وهي أ(  18.902) االســـــ

بإن هنالك رضـا عن سـرعة اسـتجابة لخدمات النقل  وهذا مؤشـر يعكس  ،  (0.05مسـتوى معنوية ) في
ــتية،  ــال  عن  اللوجســــ مواكبة الناقلين للتغييرات المســــــتمرة في العمل وامتالكهم القدرة على تجاوز  فضــــ

ممـ ا يعكس دالـلة واضــــــــــــــحـة على أهمـية توفر بـعد   المروـنة في العمـل،الكثير من العقـبات من خالل 
  .سادسةفي النقل اللوجستي لمنتوج زيت الغاز وهذا يقود الى قبول الفرضية الفرعية ال االستجابة

 ( في الرضا عن النقل اللوجستي لبعد االستجابة T( نتائج اختبار )28الجدول )

 العدد  المحور
المتوسط 
 الحسابي 

المتوسط 
 المحكي

االنحراف  
 المعياري 

 Tقيمة 
 الداللة

 الجدولية  المحسوبة

2.6143518.902 8020.525015 ةاالستجاب

987,1

(0.05)

(79)

 ً  دالة إحصائيا

 .  SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
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 :(VALUEالقيمة ) -7
حيــث تبين  (  29)رقم  الواردة في الجــدول    (One-Sample T Test)  بــالنظر الى نتــائج          

كبر من القيم الجــدوليــة البــالغــة وهي أ(  25.599)  القيمــة بلغــت لب عــد    ( المحســــــــــــــوبــةT)  ان قيمــة
تحقيق رضـــــــا عن الناقلين من خالل وهذا مؤشـــــــر يعكس  ،  (0.05مســـــــتوى معنوية ) في(  1.987)

الخبرة المعرفية العالية التي يمتلكها الناقلين والتي  ال  عن  فضــالميزة التنافســية التي يمتلكها كل ناقل، 
مم ا يعكس داللة واضــحة على أهمية توفر بعد    تحقق لهم قيمة عالية اثناء خدمات النقل اللوجســتية،

  .سابعةفي النقل اللوجستي لمنتوج زيت الغاز وهذا يقود الى قبول الفرضية الفرعية ال القيمة
 ( في الرضا عن النقل اللوجستي لبعد القيمة Tنتائج اختبار )( 29الجدول )

 العدد  المحور
المتوسط 
 الحسابي 

المتوسط 
 المحكي

االنحراف  
 المعياري 

 Tقيمة 
 الداللة

 الجدولية  المحسوبة

2.0047025.599 8020.737515 القيمة 

987,1

(0.05)

(79)

 ً  دالة إحصائيا

 .  SPSSاعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج  المصدر : 

 (: QUALITYالجودة ) -8
ان  حيـث تبين  (  30)رقم  الواردة في الجـدول    (One-Sample T Test) بـالنظر الى نتـائج       

(  1.987كبر من القيم الجدولية البالغة )وهي أ(  13.040) الجودة بلغت لب عد  ( المحســـــوبةT)  قيمة
رضــــــــــــا الزبائن عن جودة الخدمة التي يقدمها  وهذا مؤشــــــــــــر يعكس  ،  (0.05مســــــــــــتوى معنوية ) في

امتالك الناقلين لمعايير الكفاءة من خالل تقليل نســــــــبة الفاقد واالضــــــــرار اثناء  فضــــــــال  عن  الناقلين،  
في النقل اللوجســتي لمنتوج زيت  الجودةمم ا يعكس داللة واضــحة على أهمية توفر بعد  نشــاط النقل،

  .ثامنةالغاز وهذا يقود الى قبول الفرضية الفرعية ال
 ( في الرضا عن النقل اللوجستي لبعد الجودةT( نتائج اختبار )30) الجدول

 العدد  المحور
المتوسط 
 الحسابي 

المتوسط 
 المحكي

االنحراف  
 المعياري 

 Tقيمة 
 الداللة

 الجدولية  المحسوبة

3.3781713.040 8019.925015 الجودة 

987,1

(0.05)

(79)

 ً  دالة إحصائيا

 .  SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
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 (:REPUTATIONالسمعة ) -9
  ان قيمــةحيــث تبين  (  31)  رقم  الواردة في الجــدول  (One-Sample T Test)  بــالنظر الى نتــائج

(T )في(  1.987كبر من القيم الجدولية البالغة )وهي أ(  22.525) الســــمعة بلغت لب عد   المحســــوبة 
رضــــــا الزبائن عن الســــــمعة الجيدة للناقلين الحاليين،    وهذا مؤشــــــر يعكس،  (0.05مســــــتوى معنوية )

مم ا يعكس داللة واضحة على أهمية    كسب زبائن جدد من خالل السمعة التي يمتلكونها،فضال  عن  
ــية الفرعية   الســـــــــــمعةبعد  توفر في النقل اللوجســـــــــــتي لمنتوج زيت الغاز وهذا يقود الى قبول الفرضـــــــــ

 .تاسعةال
 ( في الرضا عن النقل اللوجستي لبعد السمعة T( نتائج اختبار )31) الجدول

 العدد  المحور
المتوسط 
 الحسابي 

المتوسط 
 المحكي

االنحراف  
 المعياري 

 Tقيمة 
 الداللة

 الجدولية  المحسوبة

2.4618622.525 8021.200015 السمعة 

987,1

(0.05)

(79)

 ً  دالة إحصائيا

 .  SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 

 (:SOCIAL RESPONSIBILITYالمسؤولية االجتماعية ) -10

ان  حيـث تبين  (  32)رقم  الواردة في الجـدول    (One-Sample T Test) بـالنظر الى نتـائج       
ــوبةT)  قيمة ــؤولية االجتماعية  لب عد  ( المحســـــــــــ كبر من القيم الجدولية وهي أ(  7.602بلغت )المســـــــــــ

إن هنالك رضــا عن الناقلين من  وهذا مؤشــر يعكس  ،  (0.05مســتوى معنوية )  في(  1.987البالغة )
المحافظة على البيئة وتحقيق  فضـــــــــــــال  عن  خالل مســـــــــــــؤوليتهم االجتماعية تجاه المجتمع وزبائنهم،  

ــاليب المشــــــروعة وغيرها، المســــــؤولية  مم ا يعكس داللة واضــــــحة على أهمية توفر بعد   األرباح باالســــ
  .عاشرةلى قبول الفرضية الفرعية الفي النقل اللوجستي لمنتوج زيت الغاز وهذا يقود ا االجتماعية
 ( في الرضا عن النقل اللوجستي لبعد المسؤولية االجتماعية T( نتائج اختبار )32) الجدول

 العدد  المحور
المتوسط 
 الحسابي 

المتوسط 
 المحكي

االنحراف  
 المعياري 

 Tقيمة 
 الداللة

 الجدولية  المحسوبة

المسؤولية  
 االجتماعية 

8018.587515 4.220797.602

987,1

(0.05)

(79)

 ً  دالة إحصائيا

 . SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
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 (:Measures)االجراءات  -11

ان  حيـث تبين  (  33)رقم  الواردة في الجـدول    (One-Sample T Test) بـالنظر الى نتـائج       
ــة ــد    ( المحســــــــــــــوبـــةT)  قيمـ ــالغـــة  وهي أ(  5.233)  االجراءات بلغـــت لب عـ ــة البـ ــدوليـ كبر من القيم الجـ

اتفاق الناقلين بان هنالك تعقيد في وهذا مؤشـــــــــــــر يعكس  ،  (0.05مســـــــــــــتوى معنوية ) في(  1.987)
المعامالت الرســــمية والروتين والرســــمية العالية في ترويج المعامالت المتعلقة بنقل منتوج زيت الغاز 

في النقل اللوجستي    االجراءات يعكس داللة واضحة على أهمية توفر بعد  مم ا   داخل مدينة الموصل،
 .حادية عشرلمنتوج زيت الغاز وهذا يقود الى قبول الفرضية الفرعية ال

 ( في الرضا عن النقل اللوجستي لبعد االجراءات T( نتائج اختبار )33الجدول )

 العدد  المحور
المتوسط 
 الحسابي 

المتوسط 
 المحكي

االنحراف  
 المعياري 

 Tقيمة 
 الداللة

 الجدولية  المحسوبة

4.636665.233 8017.712515 اإلجراءات 

987,1

(0.05)

(79)

 ً  دالة إحصائيا

 .  SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
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 ( Tنتائج إختبار )القيم االجمالية ل يبين( 34الجدول )

المتوسط  العدد  المحاور 
 الحسابي 

المتوسط 
 المحكي

االنحراف  
 المعياري 

 الداللة Tقيمة 

 الجدولية  المحسوبة

 الكلفة 









80

19.6375152.2175618.705







987,1

(0.05)

(79)

 ً  دالة إحصائيا

ً 2.9951211.758 18.937515 الوقت   دالة إحصائيا

االعتمادية /  
 الموثوقية 

22.175015 1.9342033.179 ً  دالة إحصائيا

ً 3.6237410.397 19.212515 التعاطف   دالة إحصائيا

ً 4.159004.812 17.237515 الملموسية   دالة إحصائيا

ً 2.6143518.902 20.525015 ةاالستجاب  دالة إحصائيا

ً دالة 2.0047025.599 20.737515 القيمة   إحصائيا

ً 3.3781713.040 19.925015 الجودة   دالة إحصائيا

ً 2.4618622.525 21.200015 السمعة   دالة إحصائيا

المسؤولية  
 االجتماعية 

18.587515 4.220797.602 ً  دالة إحصائيا

ً 4.636665.233 17.712515 االجراءات   دالة إحصائيا

ً 215.887516526.1068917.434 الدرجة الكلية   دالة إحصائيا

 .  SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
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 الرابع الفصل 
 االستـنتاجــات والمقترحات 

، فقد معلومات   عرضه سابقا  منلما تم    استكماال  ، و الحاليةالمرجوة من الدراسة    دةـالفائ  إلتمام       
  ضوء نتائج  المستنبطة التي تم التوصل إليها فياالستنتاجات  الستعراض أبرزخصص هذا الفصل 

اإلحصائي أخرى   التحليل  جهة  من  النظري  والجانب  جهة  عن،  من  متقديم    فضال   ن ـ مجموعة 
وتعزيز نشاط النقل اللوجستي لمنتوج    المولدات أصحاب    تصب في خدمة  ها نأ  د ـعتقي  المقترحات التي  

عام بشكل  والعراق  خاص  بشكل  الموصل  مدينة  في  الغاز  تفصيل  و   زيت  طريق ذلك  يجري    عن 
 (.17) رقم في الشكل لمبحثينا




 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 رابع للدراسة خارطة طريق الفصل ال يبين (17) الشكل
 المصدر: اعداد الباحث 

 
 
 
 
 
 
 

 رابعالفصل ال
 االستنتاجات والمقترحات 

 المبحث األول
 االستنتاجات

 انيالمبحث الث
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 ول المبحث األ 
 ستنتاجاتاإل

ــيلة الفكرية وا ــمن هذا المحور الحصـــــــــ ــة التي يعبريتضـــــــــ ــياغة    لتطبيقية للدراســـــــــ عنها بصـــــــــ
ــتندة الى الجانب النظري  ــتنتاجاتها المســــــــ ــائي ، واألاســــــــ ــتندة الى نتائج التحليل االحصــــــــ  ، خرى المســــــــ

 كما يأتي:

تعد خدمة النقل اللوجســـتي لمنتوج زيت الغاز هاجس الزبائن، فهي شـــعور ناجم عن إحســـاســهم    -1
ا يعكس أهميته لدى ، مم  المادية والمعنوية  مشـــباع حاجاتهبأن خدمة النقل اللوجســـتي تســـهم في إ

 كل زبون.
ضـعف الخبرات والمهارات يولد  إذ ان    زبون سـاسـية لكل حد المتطلبات األيمثل النقل اللوجسـتي أ -2

ــتية جيدةنخفاض فرص الا  لدى الزبائن بإشـــــــــعور  ى ا يقود الم  م  حصـــــــــول على خدمة نقل لوجســـــــ
جملة عوامل منها عوامل ذاتية   إذ تحكمه تنامي المعوقات أمام تحقيق خدمة نقل َامنة وســـريعة،

 وعوامل تنظيمية وعوامل بيئية.
ــا الزـبائن عن خـدمـة النـقل اللوجســــــــــــــتيـقد تظهر حـاـلة   -3 نقص الطـاـقة الفكرـية نتيجـة   عـدم رضــــــــــــ

  الزبائنســـلبي على متطلبات  ال  األثر اما يكون له دائما  حيث   نقل اللوجســـتية،عمال الالموجهة أل
يلجــا الكثير من النــاقلين الى االشــــــــــــــكــاليــة    ولمعــالجــة هــذه  ني درجــة والئهم،يؤدي الى تــد   والــذي

ناقلين  ندماج مع  عن اإل فضــــــــال    وزيادة جودة الخدمة قياســــــــا مع الناقلين االخرين كلفتقليص ال
 بشكل إيجابي لدى الزبائن. ا قد ينعكسم  م اخرين لتعويض النقص 

 تي تهتم بســـلوك الزبون امل الالعو   على  التي ركزت ينتمي النقل اللوجســـتي الى اإلدارة اللوجســـتية   -4
مم ا ينعكس  شـباع الحاجات وتلبيتها  إكيفية   علىركزت   ع من الدراسـة فقد لهذا النو   ووفقا    ،وتحفزه

 لدى الزبون. مستوى عالي من الرضاعلى تحقيق 
 ن:وتشخيصها إبعاد متغير الدراسة وصف أتضح من إ -5
ــبية من   الوقتبعد -أ ــحاب المولدات( بدرجة نسـ ــعور الزبائن )أصـ ــتي يدل على شـ في النقل اللوجسـ

ــاال ــتقبل لنشــــــاط النقل  رضــــ ومن االمور التي ينبغي    مدينة الموصــــــل،في   اللوجســــــتي تجاه المســــ
ــارة اليها الت ــل،المعلومات نتيجة   شــــــحةو   أخيراالشــــ ــاع األمنية التي مرت مدينة الموصــــ   األوضــــ

أصـــــــعب بســـــــبب انقطاع وضـــــــيق طرق النقل البري المتوفرة وكذلك    ناقلين أصـــــــبحت مهمتهمفال
الزبائن )أصــحاب المولدات( بســبب وصــول منتوج زيت الغاز في أوقات غير مالئمة في بعض 

 األحيان.
فضال  عم ا تقدم فأن للوقت أثر كبير في جودة الخدمة التي يقدمها الزبائن، مما يؤثر على نسبة  

 اللوجستي.رضاهم عن نشاط النقل 
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متلكـه الزـبائن )أصــــــــــــــحـاب الموـلدات( من خبرة ومعرـفة  ـما ي فـقد بيـنت النـتائج إن  الكلـفةـعد أـما ب -ب 
ومهــارة في مجــال عملهم مكنهم من الوصــــــــــــــول الى أقــل الكلف أثنــاء العمــل وتقليــل الهــدر في 

او  يمكن أن تزداد الكلف أو تقل نتيجة للعوامل الداخليةو   المجاالت التي تقع تحت ســـــــــــيطرتهم،
الخـارجـية والتي تؤثر على بيـئة العـمل، حـيث ان للكلف دور مهم عـند اختـيار الـناـقل المـناســــــــــــــب 
والحصـول على منافع توازي التضـحيات التي يقدمها الزبون مقابل خدمة النقل اللوجسـتي لمنتوج  

 زيت الغاز.
ل عليه من بنســـبة مرتفعة وتشـــير الى جودة منتوج زيت الغاز الذي يتم الحصـــو  الجودةجاء بعد -ت 

خدمة النقل اللوجســــتية، حيث يؤدي الحصــــول على منتوج عالي الجودة الى زيادة رضــــا الزبائن  
عن خدمة النقل اللوجسـتي وبناء عالقات عمل بعيدة المدى، وتتضـمن الجودة هنا جودة المنتوج  

 حسب ما تم االتفاق عليه.
فقرة )قلة كمية المنتوج المجهزة ســبة مرتفعة خصــوصــا عند  ن  / الموثوقية  عتماديةاإلعد كل بٌ شــَ  -ث 

( أيام تشـغيل للمولدة الواحدة فقط اما باقي األيام فيتم شـراء 5للزبائن( والتي ال تكفي ألكثر من )
حيث إن  في مدينة الموصــل،  المولدات منتوج زيت الغاز من الســوق الســوداء من قبل أصــحاب 

ــاســـــي في خدمة النقل ا ــتمر وتتكرر االعتمادية او الموثوقية هي عنصـــــر أســـ للوجســـــتي لكي تســـ
 عمليات النقل لمنتوج زيت الغاز من اماكن التجهيز الى أماكن االستهالك.

خدمة النقل حيث كانت النســبة عالية عند االســتبيان عن ســرعة االســتجابة ل  االسـتجابةجاء بعد - ج
ــتي ــفى كار وغيرها( حيث أظهرت النتائج    لمنتوج اللوجسـ ــوداء )مصـ ــواق السـ زيت الغاز من األسـ

 االستجابة لخدمة النقل اللوجستي.رضا الزبائن عن سرعة 
ويشــــــمل التعاون مع الزبائن لكســــــب ودهم ورضــــــاهم من خالل تلبية رغباتهم   التعاطفجاء بعد - ح

فهم وطريقـة التفـاوض الجيـدة  وحـاجـاتهم وإقـامـة عالقـات جيـدة والكالم اللطيف معهم وتقـدير ظرو 
 التي تكسب زبائن جدد وبشكل مستمر.

بعد الملموســـية من األبعاد المهمة التي تزيد من رضـــا الزبائن وتشـــتمل  يعد ف  الملموســيةبعد أما - خ
على حســن المظهر والســلوك والمالبس وشــكل المركبة وغيرها، ويعد بعد الملموســية من االبعاد 

 اب العرب واألجانب ألهميته في زيادة رضا الزبون.التي تناولها العديد من الكت
 فتح المجال ب  وذلك تشـــــــــــير الى العمل الجماعي والتعاون  بنســـــــــــبة مرتفعة والتي  القيمةجاء بعد -د 

العتماد  عن المشـــاركة في اتخاذ القرارات وحل المشـــكالت با قامة العالقات االجتماعية فضـــال  إل
ــتي لمنتوج زيت الغاز في الزمان والمكان المتفق على مبدأ الشــــراكة، وتوفير خدمة النقل  اللوجســ

 عليه لزيادة رضا الزبون عن خدمة النقل اللوجستي لمنتوج زيت الغاز.
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ــمعةجاء بعد -ذ  جودة الســـــمعة تؤثر بشـــــكل كبير على رضـــــا الزبائن   أنحيث أظهرت النتائج    السـ
ــاهم وتؤدي الى ديمومة التعامل ــتي وتزيد من رضـــ ــتقبل   عن خدمة النقل اللوجســـ االن وفي المســـ

 لضمان خدمة نقل لوجستية مستدامة.
ــبة    المســـــؤولية االجتماعيةجاء بعد - ر ــؤولية االجتماعية وبنســــــ حيث أظهرت النتائج اهمية المســــــ

ــديقة  ــتخدام اليات حديثة صــ ــروع والمحافظة على البيئة وذلك بإســ ــب المشــ عالية من خالل الكســ
من قبل الناقلين لمنتوج زيت الغاز واحترامهم    للبيئة قليلة الضــــــوضــــــاء وانبعاثات الكربون أيضــــــا

 لعادات وتقاليد المجتمع الذي يقدمون فيه نشاط النقل اللوجستي. 
حيث يشـير الى التعقيد في اإلجراءات المتبعة من قبل الدوائر    بنسـبة مرتفعة االجراءاتجاء بعد - ز

كانت اإلجابات مرتفعة   الحكومية التي تتم مراجعتها من قبل الزبائن )أصـحاب المولدات(، حيث 
ــا حول المبالغ العالية لرســـــوم الجباية المفروضـــــة من قبل دائرة البلدية في مدينة الموصـــــل  أيضـــ

والغرامات الشــــــــــهرية، وتقلل من رضــــــــــا الزبون عن خدمة النقل   كلفوالتي ترفع من مســــــــــتوى ال
 اللوجستي.
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 المبحث الثاني 
 المستقبلية اسات ر المقترحات والد

 الا : المقترحاتاو 

بهدف  المقترحات عدد من  البد من تقديم   ،ها الدراســةإليعلى االســتنتاجات التي توصــلت    بناء  
اإلرتقاء بواقع رضــا الزبون عن النقل اللوجســتي لمنتوج زيت الغاز في مدينة الموصــل بشــكل خاص  

ــكل عام، لذلك ــوء  والعراق بشـــ ــليط الضـــ ــيتم تســـ المبحث على أهم المقترحات التي تقترحها  في هذا  ســـ
 الدراسة وكاآلتي:

منتوج زيت الغاز عن طريق وضع خطط نقل برية تعمل على  ل  اللوجستي  نقللمعالجة الكلف العالية ل .1
 سهولة النقل اللوجستي لمنتوج زيت الغاز الى الزبائن )أصحاب المولدات(. 

الزبائن )أصحاب المولدات( للحصول على العمل على تقليص وقت إيصال منتوج زيت الغاز الى   .2
 المنفعة الزمانية من خالل وصول المنتوج في الوقت المناسب.

العمل على زيادة كميات زيت الغاز المجهزة للزبائن )أصحاب المولدات( ألنها ال تكفي صاحب  .3
 المولدة اال أليام قليلة ال تتجاوز خمسة أيام تشغيل للمولدة خالل الشهر الواحد. 

مل على تقوية العالقات بين مقدمي خدمة النقل اللوجستي والزبائن )أصحاب المولدات( لتجاوز  الع .4
 اثناء عملية النقل اللوجستي لمنتوج زيت الغاز. المشكالت الكثير من 

يجب ان تتوفر في مقدمي خدمة النقل اللوجستي اإلمكانات الالزمة التي تمكنهم من الحصول على   .5
 دة التي يطمح اليها الزبون وبنسبة فاقد واضرار قليلة جدا .منتوج ضمن معايير الجو 

ضرورة قيام الناقلين بوضع مصلحة الزبائن )أصحاب المولدات( أولوية لهم، وتقدير ظروفهم والتعاطف  .6
 معهم من حسن معاملة واحترام وتقدير.

اللوجستي للحصول على  تعزيز روح التعاون بين الزبائن )أصحاب المولدات( ومقدمي خدمة النقل   .7
 خدمة نقل لوجستية ممتازة ولنيل رضا الزبائن )أصحاب المولدات( عنها.

يجب ان يعمل مقدمي خدمة النقل اللوجستي على تعزيز سمعتهم في سوق العمل كونها من العوامل  .8
 المهمة للزبائن، وألنها تعمل على كسب زبائن جدد وبشكل مستمر.

المشروعة، كونه عامل مهم لدى    باألساليب احترام عادات وتقاليد المجتمع والعمل على تحقيق الربح  .9
 هم بشفافية وفاعلية. مشكالتالزبائن )أصحاب المولدات( ويؤثر عليهم بشكل قوي، وضرورة معالجة 
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زيت الغاز  العمل على تبسيط اإلجراءات التي من شانها ان تؤخر من عملية النقل اللوجستي لمنتوج  .10
 ومنها الروتين والرسمية العالية في العمل، مما يؤثر بشكل سلبي على الزبائن )أصحاب المولدات(. 

 ثانياا: الدراسات المستقبلية 

ــتنتاجات والمقترحات  ــاقا  مع االســـ ــات    مثل أننرى    التي تم تقديمها،اتســـ هذا النوع من الدراســـ
تشــكل رؤى   نرى أنهاالتي و  المســعى  وذات   اإلطار  في ذات خرى مكملة أٌ   مســتقبلية دراســات  الىيمتد  

 :تيةاآل الدراسات  الباحث  يقترحلذا  ،ومسارا  يسترشد به الباحثون  الحالية لدراسةلمستقبلية مهمة 
 .النقل اللوجستي المستدام في النهوض بواقع قطاع النقلدور  .1
 بالواقع االقتصادي.لنهوض ل المستدام دور نشاط النقل اللوجستي .2

 النقل اللوجستي في تحقيق الميزة التنافسية على وسائل النقل األخرى. كلفة دور .3
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 قسم ادارة االعمال/ الدراسات العليا 

 ستبـــانةإم/ استمارة 

 المحترمون  …… أصحاب المولدات 

   السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

واقع رضــا الزبون عن النقل )ضـــع بين ايديكم هذه االســـتمارة الخاصـــة ببحث يطيب لي ان أ
ا  من  ذ تمثل جزء، إ(في مدينة الموصـل المولداتاللوجسـتي دراسـة اسـتطالعية لعينة من أصـحاب 

ــتير في إدارة االعمال وتعد متطلبات إ  ــالة الماجســـــ ــا  عداد رســـــ يعتمد ألغراض البحث العلمي،   مقياســـــ
ــراتكمتأمل الباحث من  يو  مكان الذي يعكس رأيكم  ( في ال√بعالمة )جميعها  فقراتها    عناإلجابة    حضـ

فال داعي لذكر االسم شاكرين   فحسب لألغراض العلمية    يستعملأن البحث سوف بصدق مؤكدا لكم  
  تعاونكم معنا. مقدما  

   مع خالص الشكر والتقدير

 حظة  مال

ــئلةيرجى اإلجابة عن   ❖ ــؤال دون اإلجابة يعني    جميعها  األســــــــــ ــالحية  عدم  الن ترك أي ســــــــــ صــــــــــ
 االستمارة للتحليل االحصائي.

 مكانكم االستفسار عن أي غموض او االستفسار عن األسئلة من الباحث.إب ❖

 
 المشرف 

 األستاذ المساعد 
 الدكتور عامر إسماعيل حديد الحيالي

 الباحث  
 الماجستيرطالب 

 معد حازم علي السعدون 
 

 





 المحور األول: معلومات تعريفية 

 )بيانات خاصة بالمجيبين( 

 استمارة المسؤول رقم )            ( 

مواقع المولدات التي     -1
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5 - 
تمثيله لمواقع  عدد سنوات 

 سنوات  3- 1  المولدات 
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 سنوات  9- 7 
 فأكثر  -سنوات  10 

 (.LOGISTICS TRANSPORTATION) النقل اللوجيستي المحور الثاني:

موردالمةادةاألوليةةالخةابوبي هيالوظيفةةالتيتؤديإل تحقيقالترابطمةابي و            
،لذلكفإ حجباإلنفاقعل خدماتالنقلوالشةح يمثلالمؤسةسةاتاألخراالمسةتقبلةللخدمة

أهميةوظيفةالنقلإل أنهاتسةاعدعل إضةافةوترجع  اللوجسةتياتأكبرنسةبةإنفاقفيمجال
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 :(COST) الكلفة -1

ــائل النقل المختلفة،  الكلفةمعيار   يعد      ــلة بين وســـــ ــتخدمة في المفاضـــــ من اهم المعايير المســـــ
وتتمثل في تكلفة المبالغ الفعلية المدفوعة مقابل اســــــــــتخدام وســــــــــيلة النقل المعنية، إضــــــــــافة الى 

 األخرى التي قد تترتب على استخدامها مثل التخزين والتحميل والتفريغ وما الى ذلك. كلفال

اتفق    الفقرات  ت
ال  محايد  اتفق بشدة 

 اتفق
ال اتفق  

 بشدة 
      يقدم الناقل خدماته بأسعار مناسبة مقارنة بالمنافسين الحاليين.    1

2 
  كلف يقوم الناقل بتقديم الخدمات بشـــــــــــكل كفوء مما يقلل من احتمال ترتيب  

 إضافية على الزبائن.
     

      .الكلفةزيادةإل تؤديوالتوزيعالنقلمشكالت 3

4 
ســـــــــــــياســـــــــــــة التجهيز المعتمدة من قبل اإلدارة المحلية تقود الى ارتفاع كلفة  

 النقل.
     

      .كلفيتم نقل منتوج زيت الغاز باعتماد منظومة تخطيط بأقل ال 5

 

 : (TIME)الوقت  -2

يمثل الوقت المســــــــتغرق في نقل البضــــــــائع من محطات الشــــــــحن الى األســــــــواق المســــــــتهدفة او 
ــتمل على المخازن أحد  ــائل النقل المختلفة، ويشـــــ ــلة فيما بين وســـــ ــتخدمة للمفاضـــــ المعايير المســـــ

ــليم والحركة بين نقاط الشــــــحن ومحطة الوصــــــول   الوقت المطلوب للنقل والتحميل والتفريغ والتســــ
 النهائية.

اتفق  الفقرات    ت
 بشدة 

ال  محايد  اتفق
 اتفق

ال اتفق  
 بشدة 

      الوقت المحدد.عملية إيصال منتوج زيت الغاز تتم في  6
      للوقت دورا كبيرا في نشاط النقل ولمنتوج زيت الغاز حصرا. 7

8 
يخضــــــــــــــع نشــــــــــــــــاط النقــل لزيــت الغــاز للظروف المالئمــة من حيــث 

 اإلجراءات والزمن.
     

9 
يقوم الناقل بتذليل العقبات والصــعوبات في سـبيل تقديم الخدمة ودون أي  

 تأخير.
     

10 
الناقل بأفضـل األسـاليب التكنولوجية الحديثة والتي من شـانها يسـتعين  

 تقليل وقت تقديم الخدمة.
     

 
 
 





    (:RELIABILITY)االعتمادية / الموثوقية  -3

يشــــــــــــــير مفهوم االعتمـاديـة او الموثوقيـة على مـدى الثقـة والقـدرة في تحقيق االنتظـام في        
عمليـات االمـداد من قـبل النـاقـل، ولكـل من هـذه العوامـل تـأثير على تكلفـة الخزين بمـا فيهـا تكلـفة  

دمة  الفرص البيعية التي تم فقدانها بســبب عدم توافر المنتج، إضــافة الى تأثيره على مســتوى الخ
 المقدمة للزبائن، وبالتالي فانه يؤثر على كفاءة التوزيع المادي للمنتجات.

 

اتفق  الفقرات  ت 
 بشدة 

ال  محايد  اتفق
 اتفق

ال اتفق  
 بشدة 

11 
قلة الكمية المجهزة من منتوج زيت الغاز تؤثر بشـــــكل مباشـــــر على  

 العمل.
     

12 
النقلالمعتمدةم يعتمدالناقلنظامادوريافيصةةةةيانةوسةةةةائل

      قبله.

      تتميز العالقة بين الناقل والزبون على الثقة واالحترام والتعاون. 13

14 
ــغيل المولدة لمدة  الكمية المجهزة من منتوج زيت الغاز ال تكفي لتشــ

 شهر.
     

      يتمتعالناقلي باألمانةوالمصداقية. 15

 

وتعني ان يكون مقدم  م،  تما ه محل تقدير وا   هأي اشعار الزبون بأن  (:Empathy)التعاطف    -4
معهم اثناء االتصال بهم   الخدمة على قدر كبير من االحترام ومراعاة مشاعر الزبائن والتعامل

طلبات الزبون بالتحديد   وتتضمن بذل الجهود للتعرف على حاجات الزبون من خالل معرفة
 .وظروفه الشخصية والتكيف معهاواعطاء اهتمام خاص لحاجاته 

اتفق  الفقرات  ت
ال  محايد  اتفق بشدة 

 اتفق

ال 
اتفق 
 بشدة 

      يضع الناقل مصلحة الزبائن في المقدمة عند تقديم خدمة النقل. 16
      يقدر الناقل ظروف الزبون ويتعاطف معه. 17

18 
التعامل مع يتصـــــــف الناقل الذي يتم التعامل معه بالروح المرحة في  

 الزبون.
     

      حسن المعاملة مع الزبائن واحترامهم وتقدير ظروفهم. 19
      مالئمة ساعات العمل لكل الزبائن. 20

 
 





 (.TNGIBILITYالملموسية: ) -5

د اومظهر األفر  االتصال د ووسائلالمعدات واألجهزة واألفر ا وتتضمن التسهيالت المادية او
 إيصال الخدمة والتي بدورها تعكس جودة الخدمة.القائمين على 

 

اتفق  الفقرات  ت
 بشدة 

ال  محايد  اتفق
 اتفق

ال 
اتفق 
 بشدة 

      يمتلك الناقل التجهيزات والمعدات المتطورة. 21
      أماكن وقوف السيارات مالئمة. 22
      يمتلك الناقل لوحات ارشادية لتجنب وقوع حوادث. 23
      الناقل معدات السالمة واألمان بشكل مستمر.يستخدم  24
      يقدم الناقل خدمة النقل بطريقة جذابة يمكن للزبون معرفتها. 25

 

  :(RESPONSIBILITY) (االستجابة) -6

تعتبر االستجابة من العوامل الرئيسية في استمرارية خدمة نشاط النقل والتي يجب ان يتمتع  
الذي يقوم بنشاط النقل اللوجيستي للتكيف مع التغييرات المستمرة والتطورات بها الناقل او المورد 

السريعة في قطاع النقل ولكي يستطيع تقديم الخدمة في الوقت والمكان المناسبين وضمن المعايير  
 والمواصفات الحالية ولنيل رضا الزبائن.

 الفقرات  ت
اتفق 
 محايد  اتفق بشدة 

ال 
 اتفق

ال اتفق  
 بشدة 

26 
تعتبر االســـتجابة في النقل اللوجيســـتي من اهم العناصـــر لنشـــاط 

 النقل.
     

27 
الناقل الحالي يمتاز بسـرعة االسـتجابة من خالل المواكبة مع التغييرات  

 المستمرة في بيئة العمل.
     

28 
يمتلك الناقل اســــــــطول نقل يمكنه من تجاوز الكثير من العقبات 

 التي يمكن ان تواجهه. مشكالتوال
     

29 
ــرعـة   تتطور العالقـة بين النـاقـل والزبون كلمـا ازدادت المرونـة وســـــــــــ

 االستجابة في التعامل بينهما.
     

30 
ــتجـابـة لطلبـات   يمتـاز النـاقـل الفـاعـل بـالمرونـة في التفـاوض واالســـــــــــ

 الزبائن لكي يكسب عقود عمل جديدة.
     

 

 





 (.VALUE) :القيمة -7

  كيانات لل والتشغيلي المالي االداء تحسين عبر  المضافة القيمة تحسين  هو األهم الهدف          

 التشارك وتيرة زيادة او تحسين خالل من لتقديم الخدمات  والمتآلفة المتحالفة لمنظمات ل او

 . التشغيلية كلفال وترشيق واألموال والمعلومات  المواد  مناقلة في والتداؤب 

 الفقرات  ت
اتفق 
 محايد  اتفق بشدة 

ال 
 اتفق

ال اتفق  
 بشدة 

31 
تعد القيمة من العوامل المهمة التي يســــعى الجميع للحصــــول  

 عليها خالل عملية النقل اللوجيستي.
     

32 
يحقق الناقل الحالي ميزة تنافسية تفضله على باقي المنافسين لنشاط  

 النقل.
     

33 
ــبكة يهتم الناقل بنمط   ــاء شـ العالقات التجارية مع الزبائن إلنشـ

 نقل متكاملة من الخدمات اللوجستية.
     

      يتمتع الناقل بخبرة ومعرفة عالية في مجال النقل. 34

35 
ــولـه في الوقــت   ال يمكن اعتبــار المنتوج ذو قيمــة اال عنــد وصـــــــــــ

 المناسب والمكان المحدد وبالشكل الذي تم االتفاق عليه.
     

 (:QUALITYالجودة ) -8

من االبعاد المهمة التي على أســــــــــاســــــــــها يتم اختيار الناقل المناســـــــــب   الجودة  تعتبر         
التي قـد تنتج عن عـدم    مشــــــــــــــكالت الرتبـاطهـا الوثيق بنوعيـة الخـدمـات التي يقـدمهـا للزبـائن وال

 مطابقة جودة الخدمة.   

اتفق  الفقرات  ت
ال  محايد  اتفق بشدة 

 اتفق
ال اتفق  

 بشدة 

36 
تتوفر اإلمكـاـنات الالزمـة لنـقل منتوج زـيت الغـاز ـلدى الـناـقل  

 ضمن معايير الجودة.
     

37 
الخــدمــات   الزبــائن وتطوير  بــالتفــاعــل مع احتيــاجــات  يقوم النــاقلين 

 المقدمة لهم.
     

38 
ــتند الى جودة الخدمة التي  ــتمرارية التعامل مع الناقل يســ اســ

 يقدمها.
     

      اختيار الناقلين على أسس ومعايير الكفاءة.يتم  39

والتوزيعالنقةلعمليةاتأثنةاءواألضةةةةةرارالفةاقةدنسةةةةةبةة 40
      قليلة.والمناولة

 
 
 





 (.REPUTATIONالسمعة ) -9

وتعني مجموعة القيم المنســوبة للناقل مثل االصــالة والنزاهة والمصــداقية والمســؤولية          
 التي يستشعرها المرء عبر الزمن.

اتفق  الفقرات  ت
 بشدة 

ال  محايد  اتفق
 اتفق

ال اتفق  
 بشدة 

      تعتبر سمعة الناقل من العوامل المهمة للزبائن. 41
      الناقل الجيد هو الذي يمتلك سمعة جيدة.  42

43 
يهتم الناقل للظهور بصـــــورة مميزة بفضـــــل جودة الخدمة التي  

 يقدمها.
     

      يؤمن الناقل بكفاءة العمل الجماعي. 44

45 
ــل خدمة نقل لمنتوج زيت الغاز لكســـــــــب  يقدم الناقل أفضـــــــ

 زبائن جدد وللحصول على سمعة جيدة.
     

 
 

 (.SOCIAL RESPONSIBILITYالمسؤولية االجتماعية ) -10

، عن  مواعماله  مفيها أنشطته   يمارسون تجاه المجتمعات التي    الناقلينوهي التزام             
طريق االستراتيجيات والبرامج الطوعية التي تجمع بين القضايا االقتصادية والقانونية واألخالقية  

 مناسبة ومستدامة.والخيرية لضمان خلق بيئة عمل 

 الفقرات  ت
اتفق 
 محايد  اتفق بشدة 

ال 
 اتفق

ال اتفق  
 بشدة 

      باألساليب المشروعة. رباحيحرص الناقل على تحقيق اال 46

47 
يســــــــــــــهم الـناقلين في الحـفاظ على البيـئة من خالل القوانين  

 واألنظمة التي يطبقونها.
     

48 
التي   ــة االعمـــال  بممـــارســـــــــــــ النـــاقلين  تتوافق مع القوانين  يلتزم 

 المحلية السارية في المجتمع.
     

      يحترم الناقلين عادات وتقاليد المجتمع الذي يعملون فيه. 49

50 
ــكاوى ال ــفافية وفاعلية من    زبائنيتم معالجة اقتراحات وشــــــ بشــــــ

 قبل لجنة المولدات.  
     

 
 
 
 





 (:Measures)االجراءات  -11

ــتية ومنها  يعد            ــطة اللوجســــــ بعد االجراءات من االبعاد المهمة والتي تعيق عمل االنشــــــ
نشاط النقل اللوجستي وتشمل التعقيد والعراقيل والغرامات وغيرها من المعوقات التي يتعرض لها 

 الناقل لمنتوج زيت الغاز وأصحاب المولدات اثناء العمل.

 الفقرات  ت 
اتفق 
 ال اتفق  محايد  اتفق بشدة 

اتفق  ال 
 بشدة 

51 
المعمول بها في وزارة النفط بانها واضـــــحة ومفهومة اإلجراءات تمتاز  

 للزبائن.
     

52 
هنـــاك تعقيـــدات في المعـــامالت الرســــــــــــــميـــة منهـــا تثبيـــت ملكيـــة 

 صاحب المولدة.
     

      تتسم اإلجراءات المتبعة اثناء العمل بالروتين والرسمية العالية. 53
      العمل تمر بأقسام محددة في دائرة المنتوجات النفطية.إجراءات  54

55 
يتم فرض غرامات شــــــــــهرية واجور جباية عالية على أصــــــــــحاب  

 المولدات مما يؤثر على جودة الخدمة التي يقدمونها.
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 ( 2)  الملحق
 ن الستمارة االستبيان المحكميالخبراء  بأسماء قائمة

اللقب  ت 
 العلمي

 مكان العمل  االسم 

 االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصلكلية  معن وعد للا المعاضيدي ا. د 1
 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل عالء عبد السالم اليماني  ا. د 2
 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل عالء أحمد الجبوري  ا. م. د  3
 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل السبعاوي احمد يونس  ا. م. د  4
 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل عادل ذاكر النعمة ا. د 5
 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل ليلى جار للا محمد  ا. م. د  6
 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل ميسون عبد للا الشلمة  ا. م. د  7
 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل علي عبد الستار الحافظ  ا. م. د  8
 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل آالء عبد الموجود العاني ا. م. د  9

 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل حسان ثابت الخشاب  ا. م. د  10
 واالقتصاد/ جامعة الموصلكلية االدارة  إيمان بشير أبوردن  ا. م. د  11
 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل نجلة يونس آل مراد  ا. م. د  12
 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل رعد عدنان رؤوف ا. م. د  13
 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل صفوان ياسين الراوي  د  م. 14
 االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصلكلية  رياض جميل وهاب  د  م. 15

 
 
  

 
 
 
 





 ( 3الملحق )
 رضا الزبون عن النقل اللوجستيمعامل االتساق الداخلي ألبعاد 

 ( 1الجدول )
 : االتساق الداخلي

   :الكلفة -1

    1 2 3 4 5 t 

1 r  0.543** 0.483** 0.471** 0.431** 0.730** 

2 r   0.575** 0.406** 0.316** 0.778** 

3 r    0.481** 0.357** 0.764** 

4 r     0.494** 0.730** 

5 r      0.643** 

t r       

الوقت -2

    6 7 8 9 10 t 

6 r   0.457** 0.457** 0.514** 0.426** 0.754** 

7 r    0.419** 0.385** 0.338** 0.729** 

8 r     0.446** 0.372** 0.742** 

9 r      0.635** 0.792** 

10 r       0.784** 

t r       





االعتمادية/الموثوقية -3

    11 12 13 14 15 t 

11 r   0.546** 0.458** 0.534** 0.404** 0.752** 

12 r    0.453** 0.529** 0.607** 0.776** 

13 r     0.500** 0.500** 0.769** 

14 r      0.416** 0.748** 

15 r       0.821** 

t r       



 التعاطف -4
    16 17 18 19 20 t 

16 r   0.604** 0.450** 0.508** 0.429** 0.760** 

17 r    0.558** 0.501** 0.537** 0.803** 

18 r     0.658** 0.599** 0.850** 

19 r      0.601** 0.787** 

20 r       0.824** 

t r       











الملموسية -5

    21 22 23 24 25 t 

21 r   0.536** 0.407** 0.468** 0.423** 0.768** 

22 r    0.363** 0.414** 0.295** 0.731** 

23 r     0.471** 0.376** 0.777** 

24 r      0.453** 0.716** 

25 r       0.764** 

t r       



االستجابة -6

    26 27 28 29 30 t 

26 r   0.526** 0.435** 0.459** 0.373** 0.707** 

27 r    0.572** 0.484** 0.546** 0.826** 

28 r     0.453** 0.526** 0.827** 

29 r      0.574** 0.802** 

30 r       0.744** 

t r       













 القيمة  -7

    31 32 33 34 35 t 

31 r   0.625** 0.580** 0.443** 0.510** 0.806** 

32 r    0.572** 0.421** 0.554** 0.842** 

33 r     0.444** 0.504** 0.815** 

34 r      0.585** 0.817** 

35 r       0.740** 

t r       



الجودة -8

    36 37 38 39 40 t 

36 r   0.546** 0.495** 0.334** 0.382** 0.747** 

37 r    0.549** 0.441** 0.500** 0.808** 

38 r     0.409** 0.338** 0.756** 

39 r      0.542** 0.802** 

40 r       0.666** 

t r       











السمعة -9

    41 42 43 44 45 t 

41 r   0.444** 0.469** 0.473** 0.402** 0.695** 

42 r    0.689** 0.497** 0.534** 0.792** 

43 r     0.506** 0.550** 0.801** 

44 r      0.581** 0.848** 

45 r       0.774** 

t r       



 المسؤولية االجتماعية  -10

    46 47 48 49 50 t 

46 r   0.489** 0.410** 0.338** 0.403** 0.678** 

47 r   0.522** 0.467** 0.462** 0.772** 

48 r     0.458** 0.469** 0.778** 

49 r      0.530** 0.793** 

50 r       0.759** 

t r       











االجراءات -11

    51 52 53 54 55 t 

51 r   0.400** 0.478** 0.421** 0.382** 0.740** 

52 r    0.530** 0.551** 0.496** 0.788** 

53 r     0.181** 0.144** 0.551** 

54 r      0.546** 0.796** 

55 r       0.782** 

t r       

 
 n=80              (0.01معنوي عند مستوى )       ** (0.05معنوي عند مستوى ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 ( 4الملحق )
 جمعية التحدي للمولداتل الوثائق الرسمية

 
 
 





 

 

 
 

 





 

 

 





ABSTRACT 

The study dealt with diagnosing the dimensions of logistical transport, and 

it included eleven dimensions and those dimensions interacted to form the 

framework of this study, which aims to identify customers' satisfaction with 

the logistical transport of gas oil products and what are the problems they 

face, so this study came as a contribution in this field, and to achieve this 

Purpose The study problem was formulated with a number of questions, 

including: 

1- What is the customer's expectation and perception of the dimensions of 

the logistics transportation in the city of Mosul? 

2- To what extent do the dimensions of the logistical transportation of the 

gas oil product achieve the satisfaction of the customer (owners of the 

generators)? 

In order to answer the questions raised in the study problem, several 

hypotheses were adopted that dealt with the subject in all its aspects, and to 

test the validity of these hypotheses, the data related to the subject of the 

study were collected by adopting a questionnaire form prepared for this 

purpose, as the study sample included (80) individuals representing all 

generators owners in the city of Mosul. The number (2,600) generators are 

distributed over all regions of the city of Mosul as shown in Annex No. (4), 

where the Challenge Society for Generators was chosen as an applied field 

for the current study, and a set of statistical methods were used to analyze 

the data and the results were extracted using the statistical program (SPSS). 

25). 





The descriptive and analytical approach was used to deal with the data of the 

theoretical and applied study. As this approach is based on describing the 

phenomenon under study through the literature that dealt with the topic, as 

well as analyzing this phenomenon in the field through the distribution of the 

questionnaires and analyzing them to arrive at the results, and in light of the 

extracted results, a set of conclusions was reached, the most important of 

which is the lack of quantity of the product. Gas oil supplied to customers 

(owners of generators) greatly affected their satisfaction, lack of interest in 

the logistics transportation service in the city of Mosul, and also the lack of 

research that dealt with the logistical transport service of the gas oil product. 

In light of the conclusions reached by the study, a set of proposals were 

submitted indicating interest in customers (owners of generators) and 

highlighting their problems and addressing them with the necessity to 

simplify procedures for the relevant government agencies in order to 

facilitate the logistical transport of gas oil product, as well as provide 

adequate quantities of Gas oil product to replace the product that is bought 

from the black markets at high prices, in addition to inviting researchers to 

present more future studies related to the subject of the current study and in 

different fields. 
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