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تأثير إدارة عالقات السبوى في تحقيق جودة الخذهات في شركات
االتصاالت العاهلة في العراق
(( دراسة هسحية في شركة زيي العراق لإلتصاالت ))
Effect of customer relationships management in
achieving the quality of services in
telecommunications companies which working in Iraq
)) (( Survey study of Zain Iraq Telecommunications
م  .كرين رياب احوذ
كلية اإلدارة واالقتصاد
جاهعة ديالى

م  .م بالل جاسن القيسي
كلية اإلدارة واالقتصاد
جاهعة بغذاد
الممخص

بعدما أدرك المسوقون حقيقة الزبون  ،وعرفوا انو جوىر عممية التسويق اآلن كان
البد من التوصل إلى إجراءات إلدارة عالقات ىذا الموجود الميم ألية منظمة ،
السيما بعدما أصبح الزبون ضمن سمسمة التجييز في اآلونة األخيرة  ،لذا تبنت
المنظمات إدارة عالقات الزبون لتكون الرابطة الميمة فيما بين الزبون المرتقب ،
والحالي وبين المنظمات التي تجيد عمى فيم وتقييم والء وقيمة الزبون ومعرفتوُ ،

واستغاللوُ بوصفو ميزة تنافسية ومقدرة جوىرية لممنظمة تسعى لمبقاء والنمو من
خالليا  .لذا تبنى ىذا البحث التعرف عمى تأثير إدارة عالقات الزبون ب عدىا الركيزة
األساسية في العممية التسويقية في جودة الخدمات  ،وقد استعان

الباحثون بعينة

متمثمة بالمدراء والمشرفين العاممين في شركة زين لالتصاالت الخموية .
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المبحث األول
أوالً  :منهجية الدراسة

منهجية الدراسة واجراءاتها وأدواتها

- 1مشكمة الدراسة

إذا كانت جودة الخدمات وادارة عالقات الزبون قد ُحسمت عمى الصعيد النظري
غبار عمييا تنظي اًر وفمسفةً  ،فأن حسميا في الواقع الميداني ُيعد بحد
ثمة ٌ
 ،ولم يعد ّ
المعنية في الدراسة وعمى ىذا األساس
ذاتو مشكمةً قائمةً في أطار عمل المنظمات
ّ
فأن مشكمة الدراسة سيميّد لو بعدد من التساؤالت وسيتكفل الجيد اإلحصائي

باإلجابة عن تساؤالتو  ،وكما يأتي .

التساؤل األول  :ما مستوى أىمية متغيرات الدراسة في المنظمات المبحوثة

تفرع عن ىذا التساؤل الرئيس  ،التساؤالت الفرعية اآلتية :

 ،وقد

أ -ما ىو مستوى أىمية إدارة عالقات الزبون في المنظمات المبحوثة ؟ وقد تفرع
عن ىذا التساؤل الفرعي التساؤالت الثانوية اآلتية :
(  . ) 1ما مستوى أىمية معرفة الزبون في المنظمات المبحوثة ؟ .
(  . ) 2ما مستوى أىمية تفاعمية الزبون في المنظمات المبحوثة ؟ .
(  . ) 3ما مستوى أىمية قيمة الزبون في المنظمات المبحوثة ؟ .
(  . ) 4ما مستوى أىمية رضا الزبون في المنظمات المبحوثة ؟ .
(  . ) 5ما مستوى أىمية ثقافة الزبون في المنظمات المبحوثة ؟ .
ب -ما مستوى أىمية جودة الخدمات المقدمة لمزبون في المنظمات المبحوثة ؟ وقد
تفرع عن ىذا التساؤل الفرعي التساؤالت الثانوية اآلتية :
(  ) 1ما مستوى أىمية ضمان الجودة في المنظمات المبحوثة ؟ .
(  ) 2ما مستوى أىمية االعتمادية في المنظمات المبحوثة ؟ .
(  ) 3ما مستوى أىمية تقمص الدور في المنظمات المبحوثة ؟ .
(  ) 4ما مستوى أىمية االستجابية في المنظمات المبحوثة ؟ .
(  ) 5ما مستوى أىمية الممموسية في المنظمات المبحوثة ؟ .
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التساؤل الثاني :

ىل أن أبعاد إدارة عالقات الزبون المتمثمة بـ ( معرفة الزبون وتفاعمية الزبون
وقيمة الزبون ورضا الزبون وثقافة الزبون ) ليا تأثير عمى جودة الخدمات
التساؤل الثالث  :ىل إن أبعاد إدارة عالقات الزبون ليا عالقة بعناصر جودة
الخدمات ؟
بعد عرض ىذه التساؤالت  ،فان الدراسة ستجيب عنيا بعد اختبارىا ميدانياً من

خالل أدوات الدراسة

 ،سواء كانت تمك األدوات المتخصصة بجمع البيانات

والمعمومات  ،او المتخصصة بالتحميل والمعالجة اإلحصائية  ،لمتحقق من مدى تقبل
الميدان لمواقع الفكري الذي افرز ىذه التساؤالت الفكرية العامة التي جاءت بو

ِ
رفضو .
الدراسة  ،ومدى قدرة مجتمع الدراسة وعينتيا عمى التالؤم مع ىذا الواقع او

ـا

 –2أهمية الدراسة وأهدافها
أهمية الدراسة أدركت المنظمات أىمية الزبون بعدما أصبح مركز الجيود التسويقية
 ،باتت تبحث عن سبل خدمة ىذا الموجود الحيوي الميم  ،السيما أنيا تتعامل مع

موجود بشري  ،يمكن أن نطمق عميو بالصندوق األسود لما يحمموُ الزبون من

مشاعر وانفعاالت وأذواق وثقافات متعددة  ،أذ يصعب معرفتيا  ،حتى الزبون نفسو

ال يعرف ماذا يريد ،بسبب تقارب الصناعات والخدمات التي ُنسخت وقـُمدت من قبل
المنافسين ليذا أصبحت رغبة المنظمات في التوغل في معرفة الزبون  ،لتقديم
الخدمة األفضل ومتمايزة وذات كمفة أقل .ومن المؤمل أن ىذه الدراسة ستحقق عدد ا
من االىميات يمكن أجماليا باآلتي :
أ -إثارة دوافع المنظمات المبحوثة عامة والقيادات اإلدارية خاصة لتجاوز ظاىرة
تصب عميو إستراتيجيات منظمات األعمال
إغفال أىمية الزبون بوصفو المحور الذي
ّ
 ،وبوصفيما من الموجودات البالغة األىمية في المنظمات .
ب -تسيم الدراسة في تأشير نقاط القوة والضعف في جودة الخدمات المقدمة لمزبائن
 ،ومدى اإلفادة من إدارة عالقات الزبون في دعم ىذه الخدمات.
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أهداف الدراسة تسعى الدراسة إلى تحديد مالمح تأثير إدارة عالقات الزبون عمى
جودة الخدمات  ،فضالً عن تحقيق األىداف اآلتية :

أ -دراسة جودة الخدمات المقدمة في ظل أبعاد إدارة عالقات الزبون (معرفة الزبون
والتفاعل مع الزبون وقيمة الزبون ورضا الزبون وثقافة الزبون ) والتعرف عمى واقع

تطبيق العالقة مع الزبون ومستوى تقديم الخدمات .
ب -تقييم كل من المتغيرات موضوع الدراسة والمتمثمة إدارة عالقات الزبون وجودة
الخدمات في ضوء استجابة العينة المبحوثة لفقرات

اإلستبانة والذي يعكس واقع

المتغيرات في شركات االتصاالت بالعراق .
 -3متغيرات الدراسة
يتطمب تحقيق أىداف الدراسة بناء مخطط يعتمد عمى تركيب متغيراتو األساسية
عمى جودة الخدمات وادارة عالقات الزبون ويتضمن مخطط الدراسة الفرضي الذي
يوضحو الشكل ( )1عمى تقسيم متغيراتو عمى نوعين ىما:
 -1المتغير التفسيري :إدارة عالقات الزبون والمتمثل بعدد من األبعاد وىي (معرفة
الزبون والتفاعل مع الزبون وقيمة الزبون ورضا الزبون وثقافة الزبون)  ،إذ تم
االستعانة بنموذج ). (Kim et al., 2003
 -2المتغيراالستجابي  :المتمثل بجودة الخدمات المقدمة لمزبون والتي تتمثل بـ
(ضمان الجودة ،واالعتمادية وتقمص الدور  ،واالستجابية  ،والممموسية) .
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ضمان جودة
الخدمة )(Y1
ثقافة
الزبون
)(X5

االعتمادية
)(Y2

أدارة عالقات
الزبون ) ( X

قيمة الزبون
)(X3

الملموسية
)(Y5

جودة الخدمات
)(Y
رضا الزبون
)(X4

تقمص
الدور

االستجابية
)(Y4

)(Y3

شكل ( )1األنموذج الفرضي للبحث

 -4فرضيات الدراسة
 -1تزداد الخدمات المقدمة من قبل الشركات المبحوثة جودة من خالل أبعادىا
المتمثمة أبعاد(ضمان الجودة واالعتمادية وتقمص الدور و االستجابية و الممموسية)
بارتباطيا مع أبعاد إدارة عالقات الزبون (معرفة الزبون  ،تفاعمية الزبون وقيمة
الزبون ورضا الزبون وثقافة الزبون).
 -2يتأثر تقويم جودة الخدمات الخموية لشركات االتصاالت ايجابياً بإدارة عالقات
الزبون المتمثمة بـ (معرفة الزبون وتفاعمية الزبون وقيمة الزبون ورضا الزبون وثقافة

الزبون).
ثانياً  :مجتمع الدراسة وعينتها وخصائصها
أ -مجتمع الدراسة يعد تحديد الموقع الذي يجري فيو البحث أم اًر ميماً وضرورياً من

اجل تحقيق الموضوعية والصدق والثبات التي تعد كميا شروطا الزمة في اإلستبانة
التي ستخص العينة المبحوثة  .وعمى ىذا األساس فقد جرى إجراء مسح أولى
لمشركات التي يمكن

أن تكون مناسبة إلجراء الدراسة فييا .فكانت شركات
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االتصاالت الخموية وقد اختيرت شركة زين ) (Zainاالتصاالت الخموية جرى جمع

المعمومات الخاصة من العينة المبحوثة في الشركة موضوعة البحث لممدة ما بين

( 2009-9 - 15لغاية  ) 2009 -11-21في مدينة بغداد وجرى اختيار شركة
) (Zainلالتصاالت الخموية بكال فرعييا  . (Orascom-MTCأطمقت " زين "

والمعروفة سابقاً باسم " عراقنا " عممياتيا في العراق في ديسمبر  2003ومن ثم

حصمت عمى رخصة حصرّية لتقديم خدمات االتصاالت المتنقمة في المنطقة
الوسطى بالعراق  .ورغم صعوبة الظروف في القطاع ،توسع مدى الخدمات ليشمل

مناطق أخرى في العراق ،حيث غطت الشركة بحمول األول من ديسمبر  2007ما

قدره  % 99من المنطقة الوسطى وحوالي  % 90من المنطقة الجنوبية  ،لتغطي

حوالي  7.000كيمومتر مربع .
ب -عينة الدراسة وخصائصها

استخدمت العينة القصدية اذ جرى اختيار عينة

المدراء ورؤساء أقسام الشركة المبحوثة  ،من المراكز الوظيفية العاممة في بغداد من

قبل الدراسة الحالية  ،وبمغ المجموع الكمي لعينة الدراسة (  )82شخصاً  .فقد جرى

توزيع (  )102أستبانة  ،بصورة مباشرة من قبل الدارس عمى ىذه المراكز  ،وتم
استبعاد (  )18لم يتم اإلجابة ع نىا  .و يالحظ من خالل الجدول (

 ) 1متغير

الجنس الفئة العمرية  ،والمؤىل العممي  ،ومدة الخدمة  .اذ ان متغير الجنس يتميز
بزيادة نسبة الذكور (  ، )%82عمى نسبة اإلناث (  )%18ويالحظ متغير الفئة
العمرية الذي يتراوح ما بين سن الـ (أكثر من  ) 56ىي أقل نسبة أذ بمغت ( )%14
 ،بينما كانت النسبة األكبر ىي فئة (

 . )55 - 46بينما المتغير الثالث  ،وىو

المؤىل العممي  ،فكانت نسبة حممة البكالوريوس ىي النسبة األعمى

اذ بمغت

( ، )%54ثم يمييا الماجستير بنسبة (  ، )%26ثم الدبموم العالي (  . )%13وتعد
نسب المؤىل العممي ومدة الخدمة مؤش اًر عمى أن العينة المبحوثة كانت عمى قدر
ٍ
كاف من الوعي لإلجابة عن تساؤالت اإلستبانة .
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جدول (  ) 1خصائص عينة البحث
ت

1

المتغيرات

توزيع الخاصية

العدد

النسبة %

ذكر

15

%18

أنثى

69

%82

84

%100

35 -26

14

%17

45 -36

20

%24

55 - 46

38

%45

 56فأكثر

12

%14

84

%100

بكالوريوس

45

%54

دبموم عالي

11

%13

ماجستير

22

%26

دكتوراه

6

%7

84

%100

الجنس
المجموع

الفئة العمرية (سنة)
2
المجموع

المؤهل العممي
3
المجموع
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المبحث الثاني
الجانب النظري لمبحث

يتناول ىذا المبحث الجانب النظري لمدراسة لموصول إلى رؤية إدارة عالقات
الزبون والمفاىيم المتعمقة بالدراسة وبحسب ما معروض في الفقرات اآلتية:
أوالً  :إدارة عالقات الزبون ) CRM ( Customer Relationships Management

 -1مفهوم إدارة عالقات الزبون ) CRM ( Customer Relationships Management

أُعترف بإدارة عالقات الزبون منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي  ،بسبب

حقيقة الطمب المتزايد من قبل الزبائن عمى الجودة األرقى  ،والوصول الواضح واألقل
تشوشاً إلى الخدمة  .وىذا التأكيد عمى خدمة الزبون المتجددة كان قد دفع الشركات
ومدراء القمة إلى التفكير مجدداً بطرائق تقميدية لتوافر الخدمة  .وقد ‘حددت إدارة

عالقات الزبون أصالً بأنيا عالقة إستراتيجية تدير العممية التي تجمع بين أفضل

ممارسات العمل وموارده ومعرفتوُ وبرمجيات إدارة عالقات الزبون المالئمة
الء والرؤية األصمية
لممنظمة  ،من أجل خدمة حاجات زبونيا المشخصة وزيادة الو ُ
إلدارة عالقات الزبون كانت قد اعتمدت بصورة كبيرة عمى تكنولوجيا المعمومات

وتطوير البرمجيات  ،والتركيز األصمي ليذه األنظمة كان رغبة تحوليا إلى عممية
تفاعل الزبون المتجية خارجياً المصممة إلكمال عمل تكنولوجيا المعمومات المنظمة
المتجية داخمياً  .ولع ّل أىم ما ُيذكر أن النمو التكنولوجي وثورة االنترنت في
التسعينات كانت كميا قد وفرت األساس إلدارة عالقات الزبون من خالل تأسيس
قنوات البيع المباشرة مع تفاعل الزبون السريع ودورات المبيعات األقصر
) .(Smith,2006:87وعرف )  (Harper,2003:2إدارة عالقات الزبون  ،بأنيا
فمسفة عمل يجري من خالليا معرفة زبائن المنظمة وتجييزىم بالخدمات المناسبة ،
في الوقت المناسب  ،وصوالً إلى تحقيق أىدافيم وبما يؤدي إلى تعزيز الثقة في
عرفيا كل من
العالقة التي تؤدي إلى منفعة مربحة لِكال الطرفين .
كما ّ
) (Kreauter&Moedritsher,2002:1عمى أنيا فمسفة أعمال موجية نحو
الزبون تتضمن تحميالً وتخطيطاً و رقابة عمى العالقات مع الزبون وادارة التفاعالت
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معو  .ومن وجية نظر) (Gebert et al .,2002:2عرفيا بأنيا عمميات تفاعمية
تحقق التوازن األ فضل بين استثمارات المنظمة واشباع حاجات الزبون لتوليد أعمى
ربح  .وأشار( نجم  ) 304:2005إلييا بأنيا االستخدام الستراتيجي لممعمومات
والعمميات والتكنولوجيا واألفراد في العالقة مع الزبون عبر دورة حياتو الكاممة

.

ويمكن تعريف إدارة عالقات الزبون بشكل أكثر تركي اًز  ،بأنيا فمسفة أعمال طويمة
األجل تيدف الى تعزيز قيمة المنظمة عن طريق االستخدام الستراتيجي الفاعل

لممعرفة لرفع قيمة الزبون ووالئو وبناء عالقات قوية معوُ والمحافظة عميو وايصال
صوتوُ ليكون شريكاً حميماً ليا عبر دورة حياتو مع المنظمة لتحقيق أىدافيا

المنشودة .وأن إدارة عالقات الزبون ىي من الموجودات األساسية لممنظمة  ،وع دت
الزبون كالزرع عمى أرضيا  ،إذ تتولى إيجادهُ وخدمتوُ بأحسن وجو  ،من خالل
معرفتو  ،وتحقيق رغباتو ورضاه  ،واالىتمام بوالئو  ،ورفع قيمتوُ  ،واالحتفاظ بو ،

وايصال صوتوُ  ،ومن ثم تقوم بحصد أفضل الثمار وتعزيز القيمة والنمو والشيرة .
 -2منافع أدارة عالقات الزبون
ازداد وعي المنظمات وادراكيا لمعديد من المنافع المحتممة التي تزودىا إدارة

عالقات الزبون  ،وقد اقترح )  (Kim et al ., 2003 : 4و)(Kok,2006: 7
عدد من المنافع وىي-:
أ -ازدياد القدرة عمى االحتفاظ بالزبائن وضمان والئيم .

ب -مستوى ٍ
عال من ربحية الزبائن .
ج -قيمة ابتكارية لمزبون .
د -توحيد المنتجات والخدمات.

هـ -تساعد قسم التسويق بتحديد واستيداف أفضل الزبائن لممنظمة  ،وفي إدارة
الحمالت التسويقية مع األىداف الفرعية والكمية الواضحة  ،وفي توليد القنوات
النوعية لفرق المبيعات .
و -تساعد في تحسين مبيعات أمين الصندوق  ،والربح وادارة المبيعات عن طريق
جعل المعمومات التي يشترك فييا عدد من الموظفين المثاليين.
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ز -تسمح بتشكيل عالقات فردية مع الزبائن بيدف تحسين رضا الزبون وتعظيم
األرباح  ،وتحديد الزبائن األكثر ربحاً  ،وتزويدىم بأعمى مستوى من الخدمة.

ح -تزيد إدارة عالقات الزبون من االحتفاظ بالزبائن  ،واإليرادات  ،والوالء والرضا ،
واالىم من كل ذلك تزويد العاممين بالمعمومات والعمميات المطموبة لمعرفة زبائنيم ،
وفيم احتياجاتيم  ،وبناء العالقة بفاعمية بين المنظمة  ،وقاعدة زبائنيا  ،وشركاء
التوزيع لدييا .
خ -تزود إدارة عالقات الزبون بالمنفذ العالمي إلى الزبون وقواعد البيانات المتعمقة
بو وتحسين عمميات األعمال  ،وتقميل المبيعات العامة  ،والتسويق والكمف التشغيمية
.
 -3مراحل أدارة عالقات الزبون :

أشار الباحثون ( ستون وآخرون ،

(2003

 ،الى أن العالقة مع المنظمة

تخضع إلى سمسمة من المراحل وقد تتطور لتصل إلى عالقة متينة  ،وقد ال يستمر
الزبون  ،وينتقل بين نماذج المنتجات والخدمات الكثيرة من المنظمات أو الباعة .
وعمى أية حال أن العالقة مع الزبون تمر بسبع مراحل ىي( :ألكعبي (42 : 2006
أ  -مرحمة جذب الزبون  :إذ يجري تشخيص الزبون المناسب عمى وفق المعايير
التي تنسجم مع تصورات المنظمة .
ب  -مرحمة اإلجابة عن تساؤالت الزبون

 :حينما يتردد الزبون عمى المنظمة ،

يبادر بطرح مجموعة من األسئمة واالستفسارات  ،تعد اإلجابة عنيا في غاية األىمية
.
ج  -مرحمة الترحيب بالزبون  :يقدم الزبون حين تردده عمى المنظمة فرصة إلدارة
المنظمة لمتعرف عن كثب بخصوص الرعاية واالىتمام التي يحصل عمييا الزبون .

د  -مرحمة تبادل المعمومات  :تعد من المراحل الميمة في العالقة بين المنظمات
والزبون  ،اذ تتضح لمزبون المعمومات الضرورية التي يحتاجيا بشأن السمعة او
الخدمة التي تتعامل بيا المنظمة .

10

2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون

هـ  -مرحمة تطور عالقة الزبون بالمنظمة  :يتم تطور العالقة بين الطرفين بشكل
آمن مع االستجابة لرغبات ولطمبات وطموحات الزبون بشكل دقيق في الوقت المحدد
.
و -مرحمة إدارة المشكالت  :ربما تظير في أثناء التعامالت بين الزبائن والمنظمة
بعض المشكالت والمعوقات التي تحتاج إلى حمول من جانب المنظمة .

ز -مرحمة استعادة الزبون  :من المحتمل أن ينيي الزبون عالقتو بالمنظمة ألسباب
مختمفة  ،قد يكون بسبب الخدمة المتدنية أو السعر المرتفع  ،إال أن تدارك الموقف
قد يعيد الزبون إلى التعامل مع المنظمة  .من المؤكد إن قبول الزبون بمستوى
الجودة أو السعر أو الخدمة  ،البد أن يكون مساوياً أن لم يكن أعمى من مستوى

المنافسين .

 -4أسباب تبني إدارة عالقات الزبون :
تتبنى إدارة عالقات الزبون مبدأ االحتفاظ بالزبائن  ،وتيتم بيذا المبدأ أكثر من
مبدأ البحث عن زبون جديد  ،استنادا إلى الحقائق اآلتية :

)(Gray& Byun,2001:10

أ– عمى وفق مبدأ باريتو  ،يولد ) (20%من زبائن المنظمة الحاليين ) (80%من
أرباحيا .
ب – تبذل المنظمة جيود بيعية أكبر لمزبون الجديد نسبة لمزبون الحالي .
ج– يؤدي الزبون األصيل دو ار ايجابيا في عممية الحصول عمى زبائن جدد وبدون
كمفة تذكر.
د– االحتفاظ بنسبة ) (25%من الزبائن الحاليين يسيمون في

) (25%من أرباح

المنظمة .

 -5سموك الزبون :
يبذل المسوقون في المنظمات الناجحة جيوداً كبيرة لفيم حاجات زبائنيم ،

ولمحصول عمى فيم أفضل لسموكيم الشرائي .

11
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عالقات مرضية مع الزبائن تتطمب فيماً أفضل لسموك الشراء  ،فالسموك الشرائي
ىي عممية اتخاذ قرار  ،واألفعال المتعمقة بقيام الفرد بشراء واستخدام المنتج سواء

كان سمعة أو خدمة  ،فأن المسوقين يقومون باختبار التأثيرات األساسية حول
األسئمة اآلتية  :لماذا  ،أين وكيف يقوم الزبون بالشراء  ،ويكون المسوقون في وضع
أفضل لمتنبؤ بكيفية استجابة الزبون إلستراتيجية التسويق السيما بالشركة ( Pride
)  ،, 2000 : 197فالجواب يكمن عميقا في رأس الزبون  ،وان فيم عقل الزبون
ىي ليست بالميمة السيمة  .والمستيمكون أنفسيم وفي أغمب األحيان ال يفيمون
بالضبط ما الذي يؤثر في شرائيم )  (Kotler&Armstrong,2005:143وىذا ما
ه الدراسة الحالية في تساؤليا الفكري األول .
ستجيب عن ا
أجمع الباحثون والمؤلفون عمى سمسمة شراء المشتري التي تسمى عادة بالسموك
الشرائي لمزبون  ،وابرز ىؤالء الباحثين ) ( Pride , 2000 ، (Kotler,2005:6
)  : 197أذ تتضمن ىذه السمسمة والتي تبدأ بإدراك المشكمة أو الحاجة والبحث عن
المعمومات وتقييم البدائل وعممية الشراء وتقييم عممية الشراء الماضية  ،وفي المجال
طور ( سميث  (216:2001 ،نموذجاً أطمق عميو (قائمة مراجعة الخطة
ذاتوُ ّ
التسويقية) من خالل رضا الزبون أو عدمو  ،إذ أن الزبون الراضي يؤدي إلى الوالء
 ،ومن ثم تكرار عممية الشراء  ،والعكس صحيح  ،وقد أطمق ( كوتمر وآخرون ،
 ،(210:2002عمى ىذه المرحمة (رد الفعل الشرائي ) إذ يقوم فييا الزبون بأعمال
الحقة بعد اقتنائو بالسمعة باالعتماد عمى الرضا وعدم الرضا الذي يظير نتيجة
الشكوك في صحة االختيار التي تظير بعد عممية االختيار.

 -6متغيرات إدارة عالقات الزبون وأبعادها
أ  -الوالء والرضا والمبادئ العامة لهما
" الزبائن الراضون يصبحون رسالً

" ىذه العبارة قاليا )Collins

(Duan

الرئيس التنفيذي لشركة ) . (Parrkerأن ىدف المنظمات ليس إيجاد زبائن بل
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) (Fanaticوتعني

"المتعصب " التي تصف كيف يشعر زبائن شركة ىارلي لمدراجات البخارية تجاه
منتجات ىذه الشركة (كوتمر  . (158:2000,تبحث المنظمات اليوم عن طرق
االحتفاظ بالزبائن وزيادة ربحيتيم  .وما دامت كمفة اكتساب الزبون الجديد تبمغ
خمسة أضعاف كمفة االحتفاظ بالزبون الحالي  ،فان المنظمات تسعى إلى تطوير
ستراتيجيات راسخة إلدارة العالقة مع الزبائن والتي يكون ليا مكون مكمل إلدارة
طورت كثير من المنظمات ونفذت خطوات إدارة العالقة مع الزبون
المعرفة  ،وقد ّ
في محاولة لمعرفة المزيد عن الزبائن وتطوير عالقة محسنة معيم  ،عمى أمل أن
تتوج ىذه الجيود بالوالء والرضا المتزايد من الزبون .
ّ
ُع ّرف والء الزبون بأنوُ استعداد الشخص المستيمك لبذل الطاقة لموفاء لمنظمات
األعمال  ،بحيث تظير درجة تطابق الزبون مع المنظمة التي يتعامل معيا ودرجة

ارتباطوُ بيا (العنزي . ،(18:2003 ،وىو مقياس لدرجة معاودة الشراء من عالمة
معينة من قبل الزبون (نجم  . (336:2008,وأكد ) (Poukkula,2004:2أن أي
حوار بين البائع والزبون يجب أن يقود إلى رضا ووالء والتزام وثقة وربح ِ ،
وىذه

الفرضية تُدعم من ِقبل مدارس عالقات التسويق التقميدية  .ويضي ف
) ( Teklitz & McCarthyأن تحميل إدارة عالقات الزبون يركز عمى تحميل خمق
كل من

البيانات من الجانب العممياتي  ،وان أحدى مفاتيح الربحية ألي مشروع ىو والء
ويعرف et al
الزبون
)ّ (Teklitz,Frank & McCarthy,1999:5
) ( Ganzarol .,2003:1إدارة عالقات الزبون  ،بأنيا صيانة العالقات الطويمة
المدى المفيدة بشكل متبادل مع الزبائن الميمين بشكل ستراتيجي .وىذه أشارة الى أن
االحتفاظ بالزبائن عامل ميم في إدارة عالقات الزبون  .وقد أشار

(O'Brien ,

) 2003 : 219حول أىمية االحتفاظ بالزبون  ،إلى أن المنظمة تستطيع أن ترفع
أرباحيا إلى ) (80%من خالل زيادة احتفاظيا بالزبون ) (5%سنوياً فقط  .وىذه
اكتسابو  ،وأن الزبون الذي تحتفظ ِ
ِ
بو
أشارة إلى أن االحتفاظ بالزبون أىم بكثير من
) (10-8أشخاص عن

المنظمة يكون بالتأكيد راضياً  ،والزبون الراضي يخبر من
خبر ِ
تو  ،وأن فرص بيع المنتج إلى زبون جديد ىي ) (15%بينما تكون فرص بيع
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(  ،وأن ) (70%من الزبائن المرتدين

سيعاودون التعامل مع المنظمة  ،إذا ما حاولت المنظمة وبسرعة االىتمام أو
االعتناء بالخدمة  .ويقول ( كوتمر وآخرون  (211:2002,لسوء الحظ أن النظرية
التقميدية لمتسويق مكرسة لفن جذب الزبائن الجدد  ،وليس إلقامة العالقات المتبادلة ،
وفي أحد تقارير المعمومات عن ما أذا خفّضت المنظمة معدل فقدان الزبائن إلى
 5%فقط  ،فسوف يكون بإمكانيا رفع أرباحيا إلى ). (85%
يتطمب التطبيق الفاعل لبرامج العناية بالزبائن أتباع ثالث خطوات أساسية:
األولى تحديد طبيعة ومكونات الخدمات المتاحة لمزبائن  .ويمكن تحميل كل من
الخدمات المتوافرة لتحديد ( جاستون :(281:1998,
 شبكة العناصر المستخدمة في تزويد الخدمات . العممية التنظيمية الداخمية التي تسيم في تحقيق العناصر . نقاط االتصال مع الزبائن خالل العممية االستيالكية  ،أن ىذا التفصيل يش ّكلاألساس الذي تقوم ِ
عميو المرحمة الثانية  :وىي تحديد المعايير التي يمكن من
خالليا معرفة مدى جودة الخدمات المقدمة  .وبعض ىذه المعايير تتضمن مظاىر
محسوسة ( كتكاليف أسعار المكونات المستعممة في أنظمة الكومبيوتر الحديثة
المستخدمة لخدمة الزبائن )  ،وأما المعايير األخرى فيي مبنية عمى أسس محسوسة
كمدى تعاون العاممين والوقت الالزم لمرد عمى شكاوى الزبائن .
المرحمة الثالثة لبرامج رعاية الزبائن  ،التي تنص عمى تنظيم العينات التي تحدد ما
أذا كان ىنالك أي تنوع بين األداء الحقيقي واألداء المرغوب فيو وعندما يكون ىنالك
تنوع بين الجودة الحقيقية والمرغوب فييا لمخدمات يجب عمى المنظمة أن تباشر
بخطة عالجية ليذا الغرض .
وعدوه الركيزة األساسية ألية منظمة
أىتم الباحثون في اآلونة األخيرة بالزبون ّ

خدمية كانت أم تصنيعية  .فقاموا بإطالق الصيحات من أجل كسب الزبون  ،لذا
يعمن (  )Stoleunardالذي يدير أحدى أكبر األسواق في العالم عن قاعدتين
لموظفيو " صرخة اليوم ىي  :الزبون هو رقم (  )1القاعدة األولى  :الزبون دائماً
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عمى حق  .القاعدة الثانية  :أذا كان الزبون مخطئاً  ،فأرجع إلى القاعدة األولى "

(كوتمر ) 142:2000 ،لذا أفرد ) (Hoffman&Batson,1997:271مجموعة من
المنافع الميمة جداً لرضا الزبون وىي -:

 أذا كان الزبون راضيا عن المنظمة فأنو يتحدث إلى اآلخرين  ،وىذا يؤدي جذبالزبائن الجدد.
 عندما يكون الزبون راضياً عن الخدمة المقدمة إليو  ،فان ق اررهُ بالعودة إلىالمنظمة سيكون سريعاً.

 إن رضا الزبون عن الخدمة المقدمة إليو سيقمل من احتمال توجو الزبون إلىمنظمة أخرى أو منظمات منافسة .
 إن المنظمة التي تيتم برضا الزبون ستكون لدييا القدرة عمى حماية نفسيا منالمنافسين  ،السيما في أطار المنافسة السعرية .
 إن رضا الزبون عن الخدمة المقدمة إليو سوف يدفعوُ لمتعامل في المستقبل معالمنظمة مرة أخرى .
 يعد رضا الزبون بمثابة تغذية عكسية لممنظمة فيما يتعمق بالخدمة المقدمة إليو ،مما يجعل المنظمة تطور خدماتيا المقدمة إلى زبائنيا .
 تتمكن المنظمة التي تسعى إلى قياس رضا الزبون من تحديد حصتيا السوقية . -يعد رضا الزبون مقياس جودة الخدمة المقدمة .

ِ
سموكه
ب  -قيمة الزبون والعوامل الثقافية المؤثرة في
قيمة الزبون ىي األرباح الممموسة وغير الممموسة المكتسبة من نشاطات إدارة
عالقات الزبون  ،والتي تساعد عمى تنظيم العالقة مع الزبون بشكل ناجح ويمكن
تحقيق قيمة الزبون مثال من خالل القيمة المضافة بالمعمومات الوثيقة الصمة في
الجماعات الفعمية وبرامج الوالء  ،ولغرض تحديد قيمة الزبون  ،نحتاج إلى تحميل
معمومات مثل حممة التسويق وعدد الزبائن المحتفظ بيم وصافي المبيعات  ،ويتوجب
عمى إدارة عالقات الزبون أن توفر لمزبون ولممنظمة التجارية قيمة مربحة متبادلة
). (Kim et al.,2003:13
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عرف ) (Pfeifer et al., 2004:6قيمة الزبون بأنيا قيمة الشيء  ،أي
ّ
السعر المكافئ لمنقد في الوقت الحاضر والذي يمكن أن يدفعوُ الزبون لقاء الحصول

عمى منافع التدفق النقدي المستقبمي  ،وأشار إلييا ) (Giffin,2002:2بأنيا القيمة
الناتجة من إسيامات الزبون في األرباح القابمة لمتوزيع  ،وأن قيمة الزبون تساوي
قيمة المنظمة  ،ولقد أعتمد التسويق الحديث عمى خمق القيمة لمزبائن ،
االلية التي أشار إليو ا )(Kotler&Armestrong,2005:6

من خالل

والتي توضح خمسة

نماذج بسيطة لعممية التسويق لتنتيي بالحصول عمى قيمة من الزبائن  ،بينما تكون
الخطوات األربع األولى  ،ىو عمل المنظمة عمى فيم الزبائن وبناء عالقات قوية
بيم  ،وفي الخطوة األخيرة تحصد المنظمة الجوائز جراء خمق قيمة رئيسة لمزبائن ،
فمن خالل خمق قيمة لمزبائن ستحصل المنظمة بالمقابل قيمة منيم عمى شكل أرباح
 ،وأن القيمة المقترحة  ،أو المقدمة من المنظمة عبارة عن مجموعة من الفوائد أو
ومن

القيم التي توصميا إلى الزبائن لضمان إشباع حاجاتيم وتحقيق رضاىم .
ّ
األرباح الممموسة
خالل األفكار المطروحة آنفاً يمكن تعريف قيمة الزبون بأنيا
وغير الممموسة المكتسبة من نشاطات إدارة عالقات الزبون  ،والتي تساعد عمى

تنظيم عالقات قوية و مربحة مع الزبائن بشكل ناجح
الزبائن واالحتفاظ بيم قد تكون ميمة صعبة

ويضيف أن عممية جذب

،ألن الزبائن يواجيون صفاً من

المحيرة ليم  ،وأن الزبون سيشتري عادة من المنظمة التي
المنتجات والخدمات
ّ
تقدم أعمى قيمة محسوسة يمكنيم الحصول عمييا .
تعرض أو ّ
ج – العوامل الثقافية المؤثرة في الزبون :

الموحد الثقافة بأنيا " عادات وتقاليد المجتمع
عرف معجم مصطمحات العموم اإلدارية
ّ
الصميمية " (العالق . )150:1983 ،أما قاموس ) (Oxford, 1987:210فقد عرفيا
بأنيا " كل الفنون والمعتقدات والعادات االجتماعية  ،وخصائص المجتمع " .وأشار ألييا

قاموس ) (Longman,1983:270أنيا " الفنون والعادات والمعتقدات  ،وكل النتاجات
وعرفيا
األخرى لمفكر اإلنساني والتي يقوم بيا األفراد خالل فترة زمنية معينة "ّ .

) (Avruch,2003:1أنيا القيم  ،والمعتقدات  ،والرموز التي تنتقل عبر المجتمع ،
يفسرىا األعضاء ويجعمون سموكيم وممارساتيم تصبح ذات معنى .
والمعايير التي ّ
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وعرفيا ) (Smith, 2004:1أنيا مجموعة القوى الم ِ
حددة لمسموك البشري  ،التي
ّ
ُ
تتكون من شبكة من المفاىيم  ،والمغة المشتركة  ،والمحددات  ،والتوقعات المشتركة
المدعومة فترة زمنية من الوقت .
د -معرفة الزبون والعمميات المرتبطة بها
من ىم زبائننا ....؟ ماذا يريدون .....؟ كيف يشترون .....؟ ماذا يمكننا أن
نبيع ليم أكثر من ذلك.....؟ كم موالي لنا .....؟ أي واحد منيم مربح .....؟ ىذه
األسئمة صعبة اإلجابة جداً  ،إذا كان الزبائن يدارون منعزلين عن األقسام ووحدات

العمل واإلدارة  .أصبحت معرفة الزبون شريان الحياة  ،رغم ذلك كل مدير تنفيذي

طورت منظمة مالئمة
يشتكي من قمّة معرفتوُ بالزبون  .فالمعرفة ىي أن تضمن انك ّ
(Kim
أكثر وبشكل محدد وتحتاج الى بيانات زبون عالية النوعية  .ويشير
ِ
حاجاتو ولمحات عنوُ مما يؤثر
) etal.,2003:13إلى أن معرفة الزبون ىي تفيم
عمى طرق التفاعل معوُ  ،وتُعد معرفة الزبون من المتطمبات الضرورية وجزءاً أساسياً
ِ
بحاجاتو المستقبمية ولمنيوض بعمميات اإلدارة .
لموفاء
يشير )et al.,2002:2

 (Henningإلى أن المعرفة حول الزبائن يجمع

الفيم حول بواعث الزبون  ،والمعرفة من الزبائن ىي معرفة الزبائن حول المنتجات
والمجيزين واألسواق  ،ضمن التفاعالت مع الزبائن ِ ،
ىذه المعرفة يمكن أن تجمع
ّ
لتغذية التحسين المستمر ،ومثال ذلك تحسين الخدمة أو تطوير المنتج الجديد .
ويضيف ) ( Gibbert et al.,2003:2أن إدارة عالقات الزبون ىي إدارة المعرفة
من الزبائن  ،أي بمعنى آخر المعرفة الساكنة في الزبائن بالم وازنة مع المعرفة حول
ِ
وتفضيالتو السائدة.
الزبائن  ،مثال ذلك خصائص الزبون
أن فكرة معرفة الزبون ىي المعرفة التي تحيط بالزبون  ،فضالً عن المعرفة

التي امتمكت من قبل الزبون وأن احد البواعث الرئيسة لتطبيق إدارة عالقات الزبون
ِ
 ،ىو تعقب سموك الزبون  ،لكسب البصيرة الى معرفة أذو ِ
وحاجاتو لتساعد ىذه
اقو
المعمومات عمى تصميم أفضل المنتجات ..الخ
) .(Mithas&Krishnan,2004:10أن معرفة الزبون تتعمق بثالث خصائص
األولى  :ىي معرفة الزبون حول الخدمات التي تشترى  ،والثانية  :المعرفة التي
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يجب أن تمتمكيا المنظمة والتي من خالليا تساعد الزبون التخاذ قرار الشراء ،
والثالثة  :ىي المعرفة الحالية التي يفيميا الزبون .
يضيف ) (Ganzaroli,et al.,2003:5أن معرفة الزبون تسمح لممنظمات
بتسيمم قيمة مضافة لمزبائن  ،وبيذه الطريقة يحسن مستوى رضا الزبون واالحتفاظ ِ
بو
ّ
 .ويمكن تعريف معرفة الزبون بأنيا فيم حاجات الزبون المتجددة والتفاعل معوُ من
خالل تعقّب سموكوُ ومتابعتوُ  ،ومنحوُ القيمة التي ترضيو  ،واكتساب القيمة التي
ترضينا  ،والتي تتضمن معرفة من الزبون  ،ومعرفة حول الزبون  ،ومعرفة لمزبون .

عمميات معرفة الزبون
و-
ّ
يعد دمج تفاعالت الزبائن عبر المنظمة يحوليا من المباني المقسمة التصاالت
منسقة ومنسجمة  .وينبغي أن
الزبائن إلى البيئة التي تكون فييا كل تفاعالت الزبائن ّ
يكون خزين الزبائن في مركز المبيعات  ،والتسويق ويمكن استخدام تكنولوجيا إدارة
المعرفة لضمان عدم تكرار المعمومات وتضاربيا وِقدميا مما تؤثر عمى فاعمية كل

المنظمة  .أن البنية التحتية الفاعمة إلدارة المعرفة بإمكانيا الحصول عمى المعرفة
من عدة مواقع مختمفة  ،وتنظيميا في مخزون مركزي مع تصنيف منظم بشكل جيد
من أجل البحث واالسترجاع الكفوء  ،وتوافر القدرات الجماعية من أجل االشتراك
الداخمية ضمن
بتمك المعرفة وتقاسميا وعرضيا عمى صفحات مختمفة من الشبكة
ّ
األقسام المختمفة  ،والمحافظة عمى تداول المعرفة ). (Kok&Zyl,2006:9
أشار ) (Murillo, & Annabi,2002:879إلى عمميات معرفة الزبون عندما
يجتمع الزبون والبائع فأنيم يجعمون معرفتيم وخبراتيم في حالة تفاعل  .وفي
المواجية المباشرة ِ
ىذه ينشد الزبون حاجتوُ لمنتوج معين أو خدمة معينة  ،وفي
حاالت أُخرى ربما ال يقتنع الزبون ويأمل إيجاد المعمومات في المخزن في حالة
معرفتو جيدا ما يريد شراءه  .وفي إدارة معرفة الزبون يتحول البائع من واىب
لممعمومات إلى المصغي المنتبو جيداً الذي يحاول فيم حاجة الزبون  ،وبوسع البائع

جمع المعمومات من الزبون حول :

 -1التفضيالت فيما يتعمق بالمنتج أو الزبون  ،مثل المون والحجم والشكل والتركيب
والموديل والمنتجات  ،والخدمات .
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 -2المنتجات المنافسة  ،السيما المواصفات التي تجذبيم  .نمط المعرفة التي يمكن
أن يجمعيا البائع يمكن أن تكون حول أسباب شراء المنتج – االعتبارات الجمالية
أو السعر أو الحدود الزمنية المالئمة أو المعتقدات  .وىذه البيانات يمكن أن تبرىن
قيمة جداً لممنظمة ويمكن الكشف عن فرص السوق الجديدة والخدمات الجديدة
بأنيا ّ
ومواصفات المنتج الجديد  .ففي الجزء األول من الخطوة ىذه يشخص الزبون والبائع
ىدف تفاعميم  ،وكشف المعرفة ىي عممية مستمرة  ،إذ سيستمر الزبون بكشف ما
يعرفو‘ طول مدة التفاعل لكشف حاجتو وتقييم الخيارات

ويؤكد

et

(Kim

) al.,2003:11عمى أنو من الممكن تطوير الكثير من قنوات االتصاالت لمتفاعل
الفاعل مع الزبون  .ويتكون التفاعل مع الزبون من العناصر اآلتية :
 -1لقاءات مع موظفي المنظمة ـ ـ الخط األول وغيره .
 -2إدارة العالقة المتجية لمخارج ـ ـ البريد والياتف وزيارات المبيعات  ،وأعمال
التسميم .
 -3بيئة الخدمة الفعمية .
 -4التبادالت ـ ـ السعر والقيمة والشروط .
إدارة عالقات الزبون مع إنيا نشاط تسويقي في جوىره  ،إال إنيا أيضاً جزء من

إدارة معرفة المنظمة المرتبطة بالزبون  ،ومن ثَّم أنيا تمثل أحد مجاالت استخدام
مفاىيم وخبرات إدارة المعرفة في ىذه العالقة  .وفي إدارة المعرفة فان الزبون ُّ
يعد

مصد اًر أساسياً من مصادر المعرفة  .إذ إن ىذا المصدر في العالقات طويمة األمد
يمكن أن يكون الممثل األكثر حيوية وواقعية لمسوق والتغيرات الجارية فيو  .ولذلك
نجد إن المنظمات تربط إنتاجيا بالزبائن الذين أصبحوا يدخمونيا ويتحاورون مع
الباحثين والمصممين والميندسين فييا  ،من اجل أخذ حاجاتيم وآرائيم في عممية
تطوير المنتجات .
ثانياً  :جودة الخدمات

 -1مفهوم الخدمات

عرف )(Kotler,2000:467

الخدمة عمى أنيا " أي نشاط أو منفعة يمكن

يقدميا لطرف أخر وىي أساساً غير ممموسة  ،وال ينتج عنيا أي
ألحد األطراف أن ّ
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تممك  ،وقد يرتبط إنتاجيا أو ال يرتبط بمنتج مادي  ،ومن ناحية أخرى أكد
) (Mathis&Jackson,2003:33أن توصيل خدمة ممتازة ىو أسموب لزيادة
األداء التنافسي  .وأشار إلييا (كوتمر وآخرون  (144:2003,في مصدر آخر" أنيا
أي نشاط أو عمل ذي منفعة يمكن لجية معينة أن تقدمو لجية أخرى  ،والخدمات
ومع زيادة

من حيث الجوىر ىي غير ممموسة وال تؤدي إلى اقتناء ممكية ما".

مستوى معدل الجودة لممنتج بصورة شاممة بين المتنافسين فقد تحول الزبائن نحو
الخدمة كوسيمة أولية لممفاضمة بين المنظمات  ،وقد قامت المنظمات التي استفادت

من ىذه النزعة لدى الزبائن بما يأتي): (Kotler,2003:322

أ  -ترسيخ أىداف الخدمة التي تدعم أىداف العمل وأىداف المنتج .
ب  -تحديد وتعريف ما ينتظرهُ الزبون من نوعية الخدمة واالستجابة .

ج  -ترجمة توقعات الزبون إلى خدمة قابمة لمتوصيل .

د  -وضع أنظمة توصيل متكاممة ومنسجمة ومتخصصة بتوصيل الخدمة .
ىـ  -المراقبة والسيطرة عمى أداء الخدمة ونوعيتيا .
و  -تقديم استجابة سريعة وفاعمة من ناحية الكمفة لحاجات الزبائن .

 -2خصائص الخدمة
لممنتجات الخدمية خصائصيا التي تميزىا

م ن المنتجات السمعية  ،وقد أجمع

أغمب الباحثين عمى خمس خصائص رئيسة لمخدمات  ،ىي :
أ  -القيمة المعنوية لمخدمة  :تعني عدم إمكانية مشاىدتيا أوتذوقيا أو سماعيا
أو اإلحساس بيا قبل أن يتم ش ار ؤىا  .فمثالً  ،ان األشخاص الذين يجرون جراحة

تجميل ال يستطيعون مشاىدة النتيجة قبل الشراء  ،وأن المسافرين عمى متن الطائرة
ال يممكون غير التذكرة والوعد بوصوليم ووصول أمتعتيم بأمان إلى الجية المطموبة
والوقت المحدد  ،ولمتقميل من عدم التأكد  ،يقوم المشترون بالبحث

عن أشارات عن

جودة الخدمة  ،اذ نجدىم يتوصمون إلى االستنتاجات حول الجودة من المكان واألفراد
والسعر  .وليذا تكمن ميمة مجيز الخدمة في جعل الخدمة ممموسة بوسيمة واحدة أو عدة
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وسائل  ،وارسال اإلشارات الصحيحة حول الجودة  .ويسمي بعض المحممين ىذه الحالة بـ

" إدارة الدليل  " Avidence Managementوالتي تقوم خالليا منظمة الخدمة بتقديم
خدماتيا لمزبائن بدليل منتظم ونزيو حول قدراتيا ) . (Kotler , 2005 : 249
ب  -عدم التجزئة  ،التالزمية  :يجري أوالً إنتاج السمع الطبيعية  ،ومن ثم حفظيا
وبعد ذلك بيعيا  ،وأخي اًر استيالكيا  .أما الخدمات فتباع ثم يجري إنتاجيا

واستيالكيا  ،اذ يحدث ذلك في الوقت ذاتو  .أن عدم تجزئة أو فصل الخدمات
يعني انو ال يمكن فصميا عن مصادرىا  ،بغض النظر إن كانت تقدم من قبل
قدم اإلنسان خدمة فأنوُ يعد جزءاً من ىذه الخدمة ( كوتمر
اإلنسان أو اآللة  .واذا ّ
 . (147:2003,ومثال ذلك العامل الذي يؤدي نصيحة لزبون  ،يتعمق باختيار
البضاعة المناسبة والتي استثمر جزءاً من أمو ِ
الو فييا (جاستون . (269:1998,
ج  -عدم االستمرارية

 :بما إن عممية إنتاج واستيالك الخدمات تعتمد عمى

األشخاص  ،فأن ىناك خطر لعدم استم اررية الجودة  .وتتعمق جودة الخدمات بمن
ومتى وأين وكيف تقدم  .وجودة الخدمات بحد ذاتيا من الصعب جداً مراقبتيا .

(كوتمر . (149:2003,

د  -عدم االحتفاظ ( التالشي )

 :صفة عدم االحتفاظ بالخدمة  ،تعني انو ال

يمكن حفظيا بيدف بيعيا الحقاً أو استخداميا  .وال تشكل صفة عدم االحتفاظ

بالخدمات مشكالت معينة إذا كان الطمب عمييا مستق اًر نوعاً ما إال انوُ إذا تعرض
الطمب لبعض التقمبات المختمفة  ،فأن مؤسسات تقديم الخدمات تواجو صعوبات

ومشكالت .وتستطيع مؤسسات تقديم الخدمات أن تطبق عدة ستراتيجيات إلزالة عدم
التناسق ما بين الطمب والعرض  ،ومن ناحية الطمب فأن التسعير التمييزي أي وضع
أسعار مختمفة في وقت مختمف يساعد في تغيير قميل في حصة الطمب في وقت
الذروة  ،ويمكن القول انوُ بإمكان المنظمة وضع أسعار متدنية في الوقت أو الفصل
الميت ( كوتمر  . (150:2003,وعمى المسوق الناجح ىو كيفية إيجاد منافع الزمان
والمكان ). (Peter&Donnelly,2000:185
هـ  -غياب التممك  :عندما يشتري المستيمكون السمع الطبيعية وعمى سبيل المثال
السيارات أو الكومبيوترات مثال  ،يحصمون عمى إمكانات خاصة الستخدام المنتج
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لمدة زمنية غير محدودة  ،أي يمتمكون السمعة  ،أما عند شراء الخدمة فال يمكن
امتالكيا  ،الن الخدمة تستيمك عند استخداميا ( كوتمر . (150:2003,
و  -التعددية ( التغاير ) :إن تسميم المنتجات الخدمية يتميز بالتعددية  ،إذ انو من
الصعب توحيد مقاييس اإلنتاج في حالة تدخل العديد من الموظفين في عممية
التوزيع  ،ويضاف إلى ذلك إن لمزبائن رغبات متنوعة فيما يتعمق بنوع الخدمة
المطموبة (جاستون  . (269:1998,ويضيف ) ( Etzel et al .,1997:519انو
يوحد قياس المخرجات.
من المستحيل لصناعة الخدمة  ،أو حتى ّ
مقدم الخدمات أن ّ
إن كل وحدة من الخدمة ىي نوعاً ما مختمفة من الوحدة األخرى لمخدمة نفسيا

بسبب العامل اإلنساني في اإلنتاج والتسميم  .ويشير ) (Kotler , 2005 : 250أن

يقدميا فضالً عن وقت
تنوع الخدمة يعني أن جودة الخدمات تعتمد عمى ىوية من ّ
ومكان وكيفية تقديميا .
إذن الخدمة تختمف في خصائصيا أعاله من حيث عدم الممموسية والتالزمية
مع البائع وتغاير الخواص وتذبذب الطمب  .ويواجو تسويق الخدمة تحديات خاصة
قد ال تالزم بيع السمع  ،فيناك عدد من المؤثرات الداخمية والخارجية التي تؤثر بشكل
كبير في ستراتيجيات تسويق الخدمة تمك التي تحتاج إلى التأكد من إن الخدمات
الجديدة قد جرى تطويرىا بشكل منطقي وان الحالية قد خمقت الصورة الجديدة لدى
الزبون  .والذي يالحظ إن ما ورد في الكتب واألدبيات التسويقية حول خصائص
الخدمة ال تخرج في فحواىا عن الخصائص التي ذكرت آنفاً مع التغير والتنويع تبعاً
) (Payne,1995:9عمى انو يمكن أن تكون

المقدمة لمخدمة  .ويؤكد
لمجية ّ
خصائص الخدمة مصد اًر لتمايز تنافسي  ،فالخدمة التي يمكن فيميا بصورة أسيل
والتي يمكن تقييم منافعيا بصورة أسيل يمكن ليا أن تكتسب ميزة كبيرة .

 -3فجوات الخدمات

من خالل العديد من الخدمات  ،فأن عالقة الزبون الدائمي بخالف عالقة الزبون

الوقتي التي تنشأ ما بين البائع والمشتري  ،وبعبارة أخرى  ،فأن الزبون ينظر إلى
عد عالقة
البائع عمى أنو شخص يتمتع بقدرات معرفية ذات قيمة بالنسبة لوُ  ،وتُ ّ
ِ
ِ
وطمبتو ،
بطبيبو أحد أمثمة ىذه العالقة  ،وكذلك عالقة األستاذ الجامعي
المريض
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ِ
بمقترحاتو ،
ففي معظم األحيان يمتزم المشتري بالنصيحة التي يقدميا لوُ البائع أو
وقد تكون ىذه العالقات ذات طبيعة تمتاز بالديمومة  .وبما أن العديد من المنظمات
الخدمية ىي من الصنف الذي يتعامل مع الزبائن الدائميين  ،فأنيم يمارسون وظيفة
تعد الخدمات ذات النوعية المميزة ميمة جداً
التسويق بأسموب أكثر تخصصاً  ،ولذا ّ
لنجاح أية منظمة في بيئة اليوم التي تزداد ضراوتيا التنافسية  ،وفي أشارة من
) (Peter&Donnelly,2000:188-189في أحدى الدراسات التي تمحورت حول
مستوى الخدمات وجودتيا  ،أوردت حوالي ما يزيد عمى

) (40%من الذين جرت

عمييم الدراسة أن سبب تحوليم إلى منظمات أخرى منافسة  ،ىو رداءة مستوى
الخدمات  ،فيما لم يأت عمى ذكر األسعار سوى ) (8%منيم  ،ومن الجدير بالذكر
أن الزبون ىو الذي يحدد نوعية الخدمات المميزة لوُ عمى ضوء البدائل المتاحة لوُ
واحتياجاتوُ الخاصة  ،وتُعزى مشكالت تحديد النوعية الجيدة لمخدمات إلى التباين في
التوقعات  ،ردود األفعال  ،الخبرات الخاصة بالتعامل ما بين مؤدي الخدمة المعينة

وبين الزبون  ،ويمكن تحديد عدد من الفجوات كاألتي -:
أ  -الفجوة ما بين توقعات الزبون وردود أفعال اإلدارة بصدد توقعات الزبون ىذه
ب  -الفجوة ما بين ردود أفعال اإلدارة لتوقعات الزبون ومواصفات نوعية الخدمة
التي تقدميا المنظمة المعنية.
ج  -الفجوة ما بين مواصفات نوعية الخدمة  ،والنوعية المدركة لمخدمة .
د  -الفجوة ما بين تسميم الخدمة الفعمية واالتصاالت الخارجية المتعمقة بتمك الخدمة
.
وفي األساس فأن الزبون يتمقى مستوى نوعية الخدمة عمى انيا دالة ألىمية
واتجاه الفجوة ما بين الخدمة المتوقعة والخدمة المستممة .
باالتجاه ذاتو يشير )  (Kotler , 2005 : 250الى أن منظمات الخدمة
الناجحة تركز اىتماميا عمى كل من زبائنيا وعاممييا  .وأنيا تفيم سمسمة ربح
الخدمة التي تربط أرباح منظمة الخدمة مع رضا العامل والزبون  .وتتكون ىذه
السمسمة من خمس حمقات -:
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أ  -جودة الخدمة الداخمية  :اختيار وتدريب العامل األفضل  ،وتوافر أجواء عمل
ذات جودة ودعم قوي ألولئك الذين يتعاممون مع الزبائن .
ب  -عامموا خدمة راضون ومنتجون  :وىم عاممون أكثر رضاً واخالصاً وجدية في
العمل .

ج  -قيمة خدمة أكبر  :خمق قيمة لمزبون وتسميم الخدمة بشكل أكثر فاعمية وكفاءة.
د  -زبائن راضون ومخمصون  :زبائن راضون ومخمصون ومستمرون في عمميات
الشراء واستدالل زبائن آخرين .
ىـ  -أرباح وتطور الخدمة بشكل صحيح  :أداء منظمة الخدمة بشكل أمثل .
 -4مفهوم الجودة :

تعد الجودة )  ( Qualitالقاسم المشترك الىتمامات المدراء والمتخصصين من

ميندسين واقتصاديين  ،واحتل موضوع جودة الخدمة األولوية بيدف تحسين
اإلنتاجية  ،بعد أن اتضح أنيا تمثل العامل الرئيس في نجاح المنظمات  ،وكان
نجاح اليابان خالل العقود األخيرة في الوقت الماضي  ،وبشكل خاص في سوق
الصناعات االلكترونية  ،وصناعة السيارات نموذجاً لسعي المنظمات لالىتمام

بالجودة  ،وبذلك تمكنت اليابان أن تحقق انجازات عمى المستوى العالمي نتيجة
اعتمادىا فمسفات متقدمة ورائدة منيا الجودة مسؤولية الجميع  ،والتحسين المستمر
لمجودة  ،والتمف الصفري  ،وحمقات الجودة ( العزاوي .(16:2001,
أشار ) (Slack&Others,1998:63إلى الجودة بأنيا "

درجة التوافق بين

مستوى توقعات الزبون وادراكيم لمستوى إشباع تمك التوقعات " .

في حين وضع

( )Krajewski & Ritzman, 1999: 215مجموعة تعار يف لمجودة مشتقة من
وجية نظر الزبون  ،وىذه التعاريف تؤكد بأن الجودة تعني  :مطابقة المواصفات ،
القيمة  ،المالئمة لالستخدام .
 -5مداخل الجودة :

تتأطر الجودة في خمسة مداخل والتي طورىا (  ) David Carvinوىي تعكس

وتتناغم إلى حد ما المفاىيم التي اعتمدىا رواد الجودة و ممارسوىا (
 ) et al. , 2000نقالً من (الدوري (10:2006,
24
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أ  -مدخل التميز  :عمى وفق ىذا المدخل فان الجودة تعني التفوق الطبيعي وىو ال
يمكن إدراكو إال عندما نراه ومشكمة ىذا المدخل انو ال يقدم لممدراء الدليل أو
األسموب العممي لمتميز او التفوق وحدوده
ب  -المدخل المعتمد عمى المنتوج  ،وتعني الجودة باألسموب المعتمد عمى
الخصائص والسمات الكمية لمجودة والقابمة لمقياس والضرورية لتحقيق رضا الزبون .
ج  -المدخل المعتمد عمى االستعمال  ،و تعني الجودة عمى وفق ىذا المدخل
بالتطابق مع مفيوم المالئمة لالستعمال .
د -المعتمد عمى التصنيع  ،ىذا المدخل ييتم بجودة المطابقة م وازنة بالمتطمبات أو
قدرة االستجابة لمواصفات التصميم .
ىـ -المدخل المعتمد عمى القيمة الستراتجية  ،يعتمد عمى المدخل عمى وفق منظور
القيمة الستراتجية لمزبون  ،وتعني الموازنة بين قيمة الزبون اإلجمالية وكمفة الزبون
اإلجمالية .
ونتيجة التحول لمجودة في تسعينيات القرن الحالي ظير مصطمح الجودة
الشاممة ) (Total Qualityيعرف المعيد الفيدرالي الجودة الشاممة عمى أنيا " منيج
تنظيمي شامل ييدف إلى تحقيق حاجات وتوقعات الزبون ،حيث يتضمن استخدام
األساليب الكمية من قبل كل المديرين والعاممين لغرض إجراء التحسين المستمر في
العمميات والخدمات في المنظمة " ). (Stephen,1993:418

وعرفيا
ّ

تحول في الطريقة التي تدار بيا المنظمة  ،والتي تتضمن تركيز
 Rialyعمى أنيا " ّ
طاقات المنظمة عمى التحسينات المستمرة لكل العمميات والوظائف عمى أن يبدأ
التحسين أوالً لممراحل المختمفة لمعمل  ،حيث أن الجودة ليست أكثر من تحقيق

حاجات الزبون "  .نقالً من (التميمي  . ،(10:2006 ،وتستند ممارسات وتطبيقات
نظام إدارة الجودة الشاممة إلى مجموعة من المبادئ األساسية  ،التي تشكل الركائز
الرئيسة ليذا النظام  ،والتي تعكس الممارسات اإلدارية األفضل في منظمات
األعمال الحديثة  ،ويمكن تحديد المبادئ األساسية إلدارة الجودة الشاممة
إلييا األدبيات العممية ذات العالقة باالتي :Evans,2003,16 ):
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أ -التركيز عمى الزبون  :تعتمد المنظمة عمى زبائنيا في استمرارىا ونجاحيا مما
يتوجب عمييا فيم حاجاتيم الحالية والمستقبمية والعمل عمى تمبيتيا والسعي بجد
لتجاوز توقعاتيم .
ب-التوجو نحو العمميات  :إن الوصول لمنتائج المطموبة يتحقق بصورة أكثر كفاءة
عندما يتم إدارة األنشطة والموارد ذات العالقة من خالل مدخل العممية .
ج  -التعميم والتحسين المستمر  :يجب أن يكون ىدف التعميم والتحسين المستمر
ثابتاً ومستم اًر في المنظمات ومرتك از اساسياً لنظام إدارة الجودة الشاممة وانو يجب أن
يكون فمسفة عمل لمنظمات األعمال التي تطبق النظام.

د  -التمكين وفرق العمل :

إن منظمات األعمال تنجح باالعتماد المتزايد عمى

المعرفة والميارات لتحفيز قوة عمميا  ،وان المستخدمين ينجحون باالعتماد المتزايد
يعزز عن طريق
عمى امتالكيم لفرص التعمم واكتساب ميارات جديدة الذي يمكن أن ّ
التمكين وفرق العمل  .التمكين بشكل مبسط يعني إعطاء العاممين الصالحية لصنع
الق اررات عمى أساس ما يشعرون انو صحيح  ،امتالكيم الرقابة عمى العمل  ،تحمل
المخاطرة والتعمم من األخطاء وترويج التغيير .
ىـ  -اإلدارة بالحقيقة  :إن الق اررات الفاعمة ىي تمك المستندة إلى الحقائق وتحميل
البيانات والمعمومات وليس عمى الحدس والتخمين .
و  -القيادة والتخطيط اإلستراتيجي  :تقع عمى عاتق المنظمة مسؤولية خمق ثقافة
الجودة وايجاد البيئة الداخمية المناسبة التي تسمح لمعاممين بالمشاركة الفاعمة في
تحقيق األىداف .
ي  -استخدام مدخل النظام لإلدارة  :إن تحديد وفيم وادارة العمميات المترابطة
والمتفاعمة كنظام يسيم في تحقيق المنظمة ألىدافيا بفاعمية وكفاءة .
 -1جودة الخدمات المقدمة :
من الصعب تعريف جودة الخدمات وقياسيا والتحكم فييا وتوصيميا لمناس بشكل
محدد  .ومع ذلك عند تسويق الخدمات تعد جودة الخدمة عامالً ميماً بالنسبة لنجاح
)747

جويان طائرة
المنظمة  ،فعمى سبيل المثال  :يمتمك خطّان ّ
ويفرضان األجرة نفسيا  ،وىناك بنكان يوفران كل منيما قروض رىونات لممنازل
26
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بمعدالت فائدة متطابقة تماماً  ،وبافتراض توافر الوقت والمواقع المتشابية فأن جودة
ِ
تقدمو المنظمات (ستانتون وآخرون
الخدمات ىي العامل الوحيد الذي يفاضل بين ما
.( 308:2006،
عرف ( )Kotlerجودة الخدمات إنيا "مجموعة من الخصائص التي ليا القدرة
عمى إشباع حاجات الزبائن عن طريق الخدمات المتوافقة مع توقعات الزبائن"
(الجريري  . (67:2006,ىناك الكثير من الباحثين الذين ربطوا بين الجودة ورضا
الزبون  ،فجودة الخدمات تمعب دو اًر حاسماً في نجاح المنظمات في ظل البيئة

التنافسية  ،فالجودة ىي مفتاح الوصول إلى األسواق واستقطاب الزبائن ومن خالل

الجودة المدركة من قبل الزبائن  .ومن الباحثين من يرى أن الجودة تعنى االمتياز أو
الدقة أو مطابقة المتطمبات لمزبون  .ومن ثم فإن الجودة تعنى أشياء مختمفة لكل فرد
أو منظمة ،

وىذا يجعل تعريف الجودة الخطوة األولى في برامج التطوير .أما

الباحث ( حداد ،(236 :1999 ،فكان لو ىذا التعريف لجودة الخدمات اذ بين انو "
معيار لدرجة تطابق األداء الفعمي لمخدمة مع توقعات الزبون ليذه الخدمة أو أنيا
الفرق بين توقعات الزبائن لمخدمة وادراكاتيم لألداء الفعمي ليا  ،مما يساعد في
كسب رضاىم وتقوية العالقة مع المنظمة " .
 -2أبعاد جودة الخدمة المقدمة لمزبون:

عدة منيا
ىناك مجموعة من األبعاد لجودة الخدمات  ،جرى ذكرىا في مراجع ّ
من اتفقت عمى نقاط محددة ومنيا من أضاف عمييا  ،وفيما يأتي أىم أبعاد جودة

الخدمات :
أ  -االعتمادية ( المعولية )  :وىي مقياس قدرة النظام أو الخدمة عمى األداء خالل
مدة معينة في ظروف تشغيل محددة  ،وتعرف بأنيا إمكانية عمل السمعة أو النظام
ّ
او الخدمة خالل العمر اإلنتاجي لو من دون أعطال في ظروف االستعمال العادية (
العزاوي  . (173:2004,وذكر (الجريري  (70:2006,أن المعولية ىي قدرة مقدم
الخدمة عمى انجاز وأداء الخدمة بشكل دقيق يعتمد عمى

الدقة في القيام بالعمل ،

المحدد.
تقديم الخدمة بطريقة صحيحة  ،وأداء الخدمة في وقتيا
ّ
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ب  -الموثوقية ( المطابقة)  :ىو مدى مطابقة مواصفات السمعة او الخدمة
وجودتيا لتوقعات الزبون  ،بمعنى آخر ىي مدى قدرة مواصفات وجودة السمعة أو
الخدمة عمى تمبية حاجات ورغبات الزبون عمى وفق ما كان يتوقعو (عقيمي
. (34:2001
ج  -الجدارة  :م ا مستوى الجدارة التي يتمتع بيا القائمون عمى تقديم الخدمة  ،من
حيث الميارات والقدرات التحميمية واإلستنتاجية  ،والمعارف التي تمكنيم من أداء
مياميم بشكل أمثل ؟ (العالق والطائي) 258:2007 ،
د  -األداء  :ويشير ىذا البعد إلى الصفات العامة أو الرئيسة التي تميز بيا السمعة
أو الخدمة مثل سعة اسطوانات المحرك في السيارة  ،قوة الدفع األمامي أو الخمفي

أو الطول أو العرض  .... ،الخ (عقيمي.(34:2001,
هـ  -درجة فهم مقدم الخدمة لمزبون  :كم من الوقت والجيد يحتاج مقدم الخدمة
لكي يفيم الزبون ؟ وىل يفيم المتطمبات الخاصة بالزبون ؟ وىل يعرف مشاعر

الزبون ويقدرىا ؟ (العالق والطائي)258:2007 ،
و  -الجودة المدركة  :ىي الشعور بالثقة في مستوى الجودة والذي يصوره الزبائن
عمى أساس ما يرونو  ،وخبراتيم السابقة  ،وسمعة المنظمة وىو يعكس موقف الزبون
تجاه المنظمة أكثر من كونيا سمعة تنتجيا أو خدمة تقدميا (محسن و
النجار. (448:2004,
ز  -االتصال  :وتعني قدرة مقدم الخدمة عمى االستماع الجيد إلى الزبائن
ومخاطبتيم بالمغة التي يفيموىا (الجريري . (70:2006,
ح  -االستجابية  :وىي استعداد مقدم الخدمة ورغبتو في تقديم المساعدة لمزبائن فو اًر

وفي أي وقت وتتضمن  ،الدقة في مواعيد التنفيذ .السرعة في تمبية الخدمة  .تقديم
الخدمات التي من شأنيا حث العميل عمى التعامل مع المنظمة

(الجريري

.(70:2006,
ط  -الكياسة ( التقمص العاطفي)  :وتعني ان يكون مقدم الخدمة عمى قدر كبير
من االحترام ومراعاة مشاعر الزبائن والتعامل معيم بود أثناء االتصال بيم

28

،

2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون

لمتعرف عمى حاجات الزبون من خالل معرفة طمبات الزبون
وتتضمن بذل الجيود ّ
ّ
ِ
ِ
التكيف معيا (الجريري
لحاجاتو
بالتحديد و إعطاء اىتمام خاص
وظروفو الشخصية و ّ

. (70:2006,

ك  -األمان  :ىل ان الخدمة خالية من الخطورة والمخاطر والشك ؟ مثال ذلك ما
ىي درجة االمان المترتبة عمى قيام الزبون باستخدام الصراف اآللي ( .العالق
والطائي .)258:2007 ،

وأشارت (  (Ellis, et al., 2005:54نقالً عن (  (Heskett, et al., 1997أنو قام

بتصميم إطار عمل أطمق عمية مفيوم مرآة الرضا )، (Satisfaction Mirror Framework
وىو يعبر عن طبيعة العالقة اإليجابية بين رضا الزبون من جية ورضا العاممين
القائمين عمى توافر الخدمة لمزبون من جية أخرى  ،ويمكن تعريف مرآة الرضا بأنيا
االنسجام بين مستويات رضا الزبون ورضا العاممين  ،إذ ان االنسجام األكبر يعكس
قوة المرآة  ،وأضافت أن قوة المرآة تقاس من خالل حساب مطمق الفروق بين جانبي

الرضا لمزبون ولمعاممين  ،فكمما كانت االختالفات قميمة ُّ
فتعد بوصفيا مؤشر عمى قوة
المرآة  .ومرآة الرضا تستند إلى فكرة أن العاممين والزبائن يرغبون بتحقيق عالقة
توازن فيما بينيم  ،وأن طبيعة التفاعل ودرجتو تتوسط تمك العالقة  .إن عالقة
التفاعل مابين العامل والزبون تنشأ من خالل العالقة الخدمية المباشرة التي يقدميا
العامل في المنظمة لمزبون بطريقة ينتج عنيا تحقيق الرضا لكمييما  .ويفترض أن
يقدمون الخدمة لمزبائن يقومون ببناء مرآة الرضا من خالل تطويرىم
األشخاص الذين ّ
ودية عبر مدة زمنية معينة  ،ويمكن أن يحدث ذلك فقط عندما
لسبل اتصاالت ّ
يتعامل الزبون مع فرد أو أكثر من أعضاء المنظمة  ،وبذلك إن التوقعات

واالدراكات تنمو وتتطور فيما بينيم نتيجة لذلك التفاعل  ،والشكل (
إطار عمل مرآة الرضا من منظور ). (Heskett
طبيعة التفاعل
ودرجة التفاعل

رضا الزبون

رضا العاملين
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المبحث الثالث

اإلطار العممي لمبحث
تحديد األهمية لممتغيرات المبحوثة واختبار فرضيات البحث
أوالً  :تحديد األهمية لممتغيرات المبحوثة
يوضح ىذا المبحث تحديد نسب األىمية لمتغيرات الدراسة الفرعية والرئيسة
بحسب ورودىا في إجابات المبحوثين إذ جرى استخدام التحميل اإلجمالي وليس عمى
مستوى الفقرات وفيما يأتي تفصيالً ليذا التحميل .
 -1تحديد مستوى األهمية لمتغيرات إدارة عالقات الزبون )(X
توزعت خمسة متغيرات فرعية لممتغير الرئيس ( إدارة عالقات الزبون ) وىي (
معرفة الزبون  ،تفاعمية الزبون وقيمة الزبون ورضا الزبون وثقافة الزبون )  ،إذ جرى
التعبير عنيا بـ

) (X5 ، X4 ، X3 ، X2 ،X1عمى التوالي  ،ومن خالل

معطيات الجدول (  ) 2يتضح أن معرفة الزبون ) ، (X1تفاعمية الزبون )، (X2
قيمة الزبون ) ، (X3رضا الزبون ) (X5قد بمغت نسبة اإلجابة (
30
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مساحة المقياس  ،بتماثل القيمة الوسيطية إذ بمغت (  ، )4.2بمستوى أىمية (جيد
جداً)  ،في حين بمغ قيمة الزبون ) )%82( (X4بنفس مستوى األىمية (جيد جداً).

جدول ( )2قياس مستوى األهمية ألبعاد متغير أدارة عالقات الزبون
أبعاد عمميات
X
X1
X2
X3
X4
X5

الوسيط

نسبة اإلجابة

مستوى األهمية

معرفة الزبون

4.2

84%

جيد جداً

تفاعمية الزبون

4.2

84%

جيد جداً

قيمة الزبون

4.2

84%

جيد جداً

ثقافة الزبون

4.1

82%

جيد جداً

رضا الزبون

4.2

84%

جيد جداً

المعرفة

 -2تحديد مستوى األهمية ألبعاد جودة الخدمات المقدمة لمزبون )(Y
أشارت المعطيات المبينة في الجدول (  ) 3الى أن المتغيرات الفرعية التابعة
لممتغير الرئيس جودة الخدمات كانت ( ضمان جودة الخدمة واالعتمادية وتقمص
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الدور واالستجابية والممموسية)  ،والتي جرى التعبير عنيا بـ )، Y4 ، Y3 ، Y2 ،Y1

المعبر عنو
 . (Y5ومن خالل الجدول لوحظ أن ضمان جودة الخدمة و ّ

واالستجابية ) (Y4قد بمغا نسبة أىمية قيمتيا (

)(Y1

 )%80من مساحة المقياس ،

وبالقيمة الوسيطية نفسيا إذ بمغت مقدارىا (  )4بمستوى أىمية (جيد جداً) ،في حين
كانت نسبة األىمية لمتغير الممموسية

) (Y5قد بمغ (  )%88من مساحة المقياس

قد بمغت
بمستوى أىمية (جيد جداً)  ،أما بعد االعتمادية الذي جرى ترميزه بـ ) (Y2ف
نسبة اإلجابة قيمتيا (  )%76وقيمة وسيطية (  ، )3.8فيما حصل المتغير الفرعي
المعبر عنو
تقمص الدور و ّ

) (Y3عمى أقل نسبة إذ بمغت قيمتيا (  )%72بقيمة

وسيطية (.)3.6

جدول (  ) 3ترتيب األهمية ألبعاد متغير جودة الخدمات المقدمة لمزبون
نسبة

مستوى

اإلجابة

األهمية

Y1

ضمان جودة الخدمة

4

80%

جيد جداً

Y5

الممموسية

4.4

88%

جيد جداً

االعتمادية

3.8

76%

جيد

االستجابية

4

80%

جيد جداً

تقمص الدور

3.6

72%

جيد

Y

Y2
Y4
Y3

أبعاد جودة الخدمات
المقدمة لمزبون

الوسيط

ثانياً  :اختبار فرضيات الدراسة
- 1تحميل عالقات االرتباط
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افترضت الدراسة وجود عالقات ارتباط بين المتغيرات الرئيسة والفرعية وبعد أن
جرى قياس العينة المبحوثة في الشركة المعنية  ،ظيرت النتائج اآلتية :

جدول (  ) 4عالقات االرتباط بين أبعاد إدارة عالقات الزبون وأبعاد جودة الخدمات
أبعاد جودة الخدمات
ضمان الجودة

االعتمادية

تقمص الدور

االستجابية

الممموسية

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

األبعاد
r
X1
معرفة

.079

t

r

r

t

0.76 .084 0.718

.016

t
0.14

r
.043

t
0.39

r
.019

مستوى
المعنوية
t

0.17

العدد النسبة
-

-

الزبون
X2

تفاعمية
أبعاد إدارة عالقات الزبون

الزبون
X3
قيمة

.022
.092

-0.2

0.65

0.19 .021

0.89 .098

الزبون
X4

رضا

*.179

1.79

0.07 .008

.018
.010
.042

0.16

0.09

0.38

.017
.038

.044

0.15

0.34

0.4

.073

-.008

*.118

0.66

0.07

1.88

-

-

2

-

-

%8

الزبون
X5
ثقافة

*.124

1.74

2.01 .222** 1.74 .122* 1.67 .124* 0.13 .015

4

%16

الزبون
6

اإلجمالي
n =84

 t = 1.662الجدولية
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أ -لم تظير أي عالقة ارتباط بين معرفة الزبون

) (X1وكل من (ضمان الجودة

واالعتمادية وتقمص الدور واالستجابية والممموسية) وكانت معامالت االرتباط وكما
موضحة بالجدول السابق ( ) 0.019 ، 0.043 ، 0.016 ، 0.084 ، 0.079
عمى التوالي  .حيث نجد أن قيم (

 tالجدولية أكبر من قيميا المحسوبة ) وىذه

النتيجة تؤكد بعدم وجود ارتباط بين معرفة الزبون وأبعاد جودة الخدمات  ،وىذا يعني
إن المدراء لم يفيدوا من معرفة الزبون ذات نسبة األىمية العالية لدى المنظمة في
تعزيز ضمان الجودة واالعتمادية وتقمص الدور و االستجابية و الممموسية .
ب -لم تظير أي عالقة ارتباط بين تفاعمية الزبون ) (X2وكل من (ضمان الجودة
واالعتمادية وتقمص الدور و االستجابية و الممموسية) وكانت معامالت االرتباط
وكما موضحة بالجدول السابق ىي (

، -0.017 ، 0.018 ، 0.02 ، -0.22

 ) 0.073عمى التوالي  .اذ نجد أن قيم (  tالجدولية أكبر من قيميا المحسوبة )
وىذه النتيجة تؤكد بعدم وجود ارتباط بين تفاعمية الزبون وأبعاد جودة الخدمات ،
وىذا يعني إن المدراء لم يفيدوا من تفاعمية الزبون العالية األىمية لدى المنظمة في
تعزيز ضمان الجودة واالعتمادية وتقمص الدور و االستجابية و الممموسية .
ج -لم تظير أي عالقة ارتباط بين قيمة الزبون

) (X3وكل من (ضمان الجودة

واالعتمادية وتقمص الدور و االستجابية و الممموسية) وكانت معامالت االرتباط
وكما موضحة بالجدول السابق ىي (

، 0.038 ، -0.010 ، 0.098 ، 0.092

 ) -0.008عمى التوالي  .اذ نجد أن قيم (  tالجدولية أكبر من قيميا المحسوبة)
وىذه النتيجة تؤكد بعدم وجود ارتباط بين قيمة الزبون وأبعاد جودة الخدمات  .وىذا
يعني إن المدراء لم يفيدوا من قيمة الزبون العالية لدى المنظمة في تعزيز ضمان
الجودة واالعتمادية وتقمص الدور واالستجابية والممموسية.
د -توجد عالقة ارتباط إيجابية بين رضا الزبون

) (X4وكل من( ضمان الجودة

والممموسية ) ،إذ كانت معامالت االرتباط ليا (

* ،) 0.118* ، 0.179وكانت

قيمتيا المحسوبة أكبر من قيمتيا الجدولية بينما لم يظير أي ارتباط بين رضا الزبون
وكل من ( االعتمادية وتقمص الدور واالستجابية )  ،إذ كانت معامالت االرتباط ليا
( ،) 0.044 ، 0.042 ، 0.008وتبين ان قيم
34
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الجدولية وكما موضحة بالجدول السابق .وىذا يعني إن المدراء لم يستفيدوا من(رضا
الزبون) العالية لدى المنظمة في تعزيز (االعتمادية وتقمص الدور واالستجابية).
فيما جرى االستفادة من رضا الزبون في تعزيز كل من ( ضمان الجودة والممموسية
)
ىـ -توجد عالقة ارتباط إيجابية بين ثقافة الزبون

) (X5وكل من ( ضمان الجودة

وتقمص الدور و االستجابية و الممموسية )  ،وكانت معامالت االرتباط ( *0.124
 ،) 0.222** ، 0.122* ، 0.124* ،وكما موضحة بالجدول (  )11ظيرت قيم
) (tالمحسوبة أكبر من قيمتيا الجدولية ،وتميزت العالقة بين ثقافة الزبون و
الممموسية بكونيا ذات ارتباط أكثر قوة من بقي ة العالقات .وىذا يعني إن المدراء لم
يفيدوا من (ثقافة الزبون) العالية لدى المنظمة في تعزيز (االعتمادية) بينما أحسن
المدراء في االفادة من (ثقافة الزبون) في تعزيز (ضمان الجودة و وتقمص الدور و
االستجابية و الممموسية ).
من مالحظة الجدول (  )15يظير أن أبعاد عالقات الزبون أظيرت (

)6

عالقات معنوية من أصل (  )25عالقة ارتباط مع أبعاد جودة الخدمات وبما يشكل
( )%24من مجموع العالقات وىذه القيمة ال تسمح بقبول الفرضية الرئيسة الثانية
التي مفادىا توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين أبعاد إدارة عالقات الزبون (
معرفة الزبون وتفاعمية الزبون وقيمة الزبون ورضا الزبون وثقافة الزبون

) وعناصر

تقويم جودة الخدمات المقدمة لمزبون ( ضمان الجودة واالعتمادية وتقمص الدور و
االستجابية و الممموسية ).
من خالل المبحث السابق والذي كشف عن وجود اىتمام كبير من قبل الشركة
لكل أبعاد إدارة عالقات الزبون وعناصر جودة الخدمات  ،ولكن لم تُعزز ىذه
األىمية بنتيجة االرتباطات التي جرى تفصيميا آنفاً ،والسبب يعود الى عدم وجود

اىتمام لدى المدراء المعنيين في تفعيل العالقة بين معرفة الزبون وجودة الخدمات

المتمثمة بعناصرىا ( ضمان الجودة واالعتمادية وتقمص الدور و

االستجابية و

الممموسية) ،كذلك الحال مع تفاعمية الزبون وقيمة الزبون  ،إذ أبدت الشركة اىتمام ا
واضح ا ليذين البعدين ولكن لم يستثمروا ىذين البعدين في دعم جودة الخدمات
35
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فعمي ولكنو متواضع وقميل في
ا
المتمثمة بأبعادىا الخمسة ،فيما تبين أن ىناك اىتمام ا
تسخير ( رضا الزبون ) في دعم جودة الخدمات وىذا ما تبين مع البعدين ( ضمان
الجودة و الممموسية ) ،وبرز اىتمام الشركة الفعمي بصورة واضحة من خالل الربط
العممي بين ثقافة الزبون وجودة الخدمات المقدمة لمزبون من خالل أبعادىا( ضمان
الجودة وتقمص الدور و االستجابية و الممموسية ) .ومحصمة ىذه النتائج نجد إن
الشركة لم تول أي اىتمام يذكر بين أدارة عالقات الزبون واإلدارة المعنية في تقديم
جودة الخدمات لمزبائن وىذا يؤكد إن كال اإلدارتين تعمالن بشكل انفرادي وال يوجد
دعم وتفعيل تطبيقي إلدارة عالقات الزبون في تقديم جودة خدمات مميزة لمزبون ،
فعمياً من خالل سوء الخدمات في االتصاالت لمشركة المبحوثة .وان
وىذا ما نتممسو ّ
النتائج التي تظير أن المدراء استعمموا ميارات أخرى في إحداث تغير جدي في

جودة الخدمات
ثالثاً  :اختبار عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة
أشارت فرضية الدراسة الرابعة بوجود عالقة تأثير بين إدارة عالقات الزبون
المتمثمة بـ (معرفة الزبون وتفاعمية الزبون وقيمة الزبون ورضا الزبون وثقافة
الزبون) وجودة الخدمات الخموية لشركات االتصاالت

 ،وفي ضوء ىذه الفرضية
) (Xبوقت

داليـة بين القيمة الحقيقة لجودة الخدمات الخموية
جرت صياغة عالقة ّ
واحد وكانت معادلة االنحدار كما يأتي ) .(X= α + βX1+βX2+βX3+βX4+βX5أما
القيم الحقيقية لمعادلة االنحدار فيي :

جودة الخدمات = ( 0.079 + 1.167معرفة الزبون) ( 0.142 +تفاعلية الزبون) ( 0.109 +قيمة
الزبون) ( + 0.283 +رضا الزبون) ( 0.372 +ثقافة الزبون)

جدول ( )5تحميل التباين لمعالقة بين إدارة عالقات الزبون وجودة الخدمات
مستوى
المعنوية

قيمة )(f

متوسط

درجة الحرية

المربعات

مجموع
المربعات
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0.253

78

0.066

83

1.265

االنحدار

6.469

الكمي

5.205

البواقي

من خالل مؤشرات الجدول (  )5والشكل (  )51يظير أن قيمة ) (fكبيرة بما يقود إلى قبول
الفرضية التي مفادىا ( يتأثر تقويم جودة الخدمات الخموية لشركات االتصاالتً بإدارة عالقات
الزبون ) المتمثمة بـ (معرفة الزبون  ،تفاعمية الزبون  ،قيمة الزبون  ،رضا الزبون  ،ثقافة الزبون)
 ،بدرجة حرية (  )5 ، 78وبمستوى معنوية (  )0.05وحدود ثقة (  ، )0.95ومما يعزز ىذه
المؤشرات قيم

) (tإذا كانت قيمة

) ، (tX1=0.755وقيمة

) ،(tX2=1.317وقيمة

) ، (tX3=1.034وقيمة ) ، (tX4=2.672وقيمة ) ، (tX5=3.498وبمستوى معنوية

(

)  0.453 , 0.192 , 0.304 , 0.009 , 0.001عمى التوالي  ،وىذه القيم تشير إلى معنوية
رضا الزبون ) ، (X4وثقافة الزبون ) (X5من دون األبعاد األخرى  ،فقد كانت قيمة الثابت
) ، (a=1.617وىذا يعني أن ىناك وجوداً لجودة الخدمات مقداره (  )1.617حتى وأن كانت
قيمة ) (X1,X2,X3,X4,X5تساوي صف اًر .
وأما قيمة ) (β 1=0.079فيي تعني تغي اًر مقداره ( )1في معرفة الزبون يؤدي إلى أرتفاع
في جودة الخدمات مقداره (  ، )0.07وىو ارتفاع ال يعكس عالقة حقيقية بين معرفة الزبون ،
وجودة الخدمة  ،وكما أشارت مؤشرات قيم ) . (tأما ) (β 2=0.142فيي تعني تغي اًر مقداره ()1
في تفاعمية الزبون سيؤدي إلى ارتفاع في جودة الخدمات مقداره (  ، )0.142وىو ضئيل وغير
معنوي وكما تبين من قيمة ) . (tأما ) (β3=0.109فيي تعني أن تقدماً مقداره (  )1في قيمة
الزبون يقود إلى ارتفاع في جودة الخدمة مقداره

) ، (0.109وىو تقدم ضئيل وغير معنوي ،

وكما ىو مبين في قيمة ). (t
تعني ) β4=0.283أن تقدماً مقداره (  )1في رضا الزبون  ،سيقود إلى ارتفاع في جودة

الخدمة مقداره ( )0.283وىو تقدم متوسط ومعنوي بما يشير إلى أىمية رضا الزبون في جودة

الخدمات  .وأما قيمة ) (β5=0.372فيي تعني أن تقدماً مقداره ( )1في ثقافة الزبون سيقود إلى

ارتفاع جودة الخدمات مقداره (  )0.372وىو تقدم جيداً ومعنوي  ،وكما أفادت بذلك قيمة ). (t
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وقد أشارت قيمة معامل التحديد الزائف ) (PRوالذي مقداره ) ، (0.447وىذا يعني أن ما مقداره
فسر بفعل أبعاد المتغير التفسيري التي دخمت
( )0.442من التباين الحاصل في ) (Xىو تباين ُم ّ
فسر من قبل عوامل لم تدخل نموذج االنحدار .
النموذج  ،وأن ) (0.553ىو تباين ُم ّ

ان التأثير الذي ظير من خالل رضا الزبون وثقافة الزبون ما ىو إالّ امتداد

لنتيجة عالقات االرتباط التي ظيرت بين إدارة عالقات الزبون وجودة الخدمات  ،إذ
تدعم عالقات التأثير ىذه عالقات االرتباط بين المتغيرين انفسىما وىذا تأكيد عمى
إن الشركة عينة البحث قد أبدت اىتمام في تفعيل رضا الزبون وثقافة الزبون في
جودة الخدمات مما نتج إن ىذين المتغيرين مؤثرين في عممية تقديم جودة في
خدمات  ،بينما أخفقت في تفعيل كل المتغيرات وتسخيرىا في دعم جودة الخدمات
المقدمة لمزبون .

المبحث الرابع

أوالً  :االستنتاجات

االستنتاجات والتوصيات

 -1لم يفد المدراء من معرفة الزبون العالية األىمية لدى المنظمة في تعزيز ضمان
الجودة واالعتمادية وتقمص الدور و االستجابية و الممموسية .
يفعموا تفاعمية الزبون التي ظيرت
 -2ظير أن المدراء في الشركة المبحوثة لم ّ
بأبعادىا (ضمان الجودة
بمستوى عالي من األىمية في تعزيز جودة الخدمات
واالعتمادية وتقمص الدور و االستجابية و الممموسية ).
 -3تبين إنو لم يجر

تعزيز من قبل مدراء شركة زين لالتصاالت لقيمة الزبون

لتفعيميا في تعزيز جودة الخدمات المتمثمة باألبعاد ( ضمان الجودة واالعتمادية
وتقمص الدور واالستجابية والممموسية ) ،عمماً أن كل ىذه األبعاد كانت بمستوى
عالي من األىمية .

فعـل المدراء المستوى العالي من أىمية رضا الزبون لدى المنظمة في تعزيز
 -4لم ُي ّ
جودة الخدمات باألبعاد (االعتمادية وتقمص الدور واالستجابية)  ،فيما جرى االفادة
من رضا الزبون في تعزيز كل من ( ضمان الجودة والممموسية).
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فعموا بين ثقافة الزبون في
 -5ظير إن المدراء في الشركة المعنية في البحث قد ّ
االستجابية و
تعزيز جودة الخدمات المتمثمة بـ ( ضمان الجودة وتقمص الدور و
الممموسية )  ،فيما لم يجر تفعيميا في تعزيز االعتمادية .
 -6تبين أن التغيير االيجابي الذي حصل في إدارة عالقات الزبون قد أحدث تغيير ا
فعمي في جودة الخدمات .
ا
ثانياً  :التوصيات

 -1ينبغي عمى المدراء االفادة من معرفة الزبون العالية األىمية لدى المنظمة في
تعزيز جودة الخدمات من خالل ( ضمان الجودة واالعتمادية وتقمص الدور
واالستجابية والممموسية ) .
 -2التأكيد عمى ضرورة تفعيل تفاعمية الزبون التي ظيرت بمستوى عال من األىمية
بجودة الخدمات من خالل (ضمان الجودة واالعتمادية وتقمص الدور واالستجابية
والممموسية) .
 -3ينبغي التوصل الى معرفة سبب عدم تعزيز قيمة الزبون من قبل مدراء شركة
زين لالتصاالت في تفعيميا مع جودة الخدمات المتمثمة بـ

(ضمان الجودة

واالعتمادية وتقمص الدور و االستجابية و الممموسية )  ،عمماً أن كل ىذه األبعاد

كانت بمستوى عال من األىمية

 -4ضرورة تفعيل دور رضا الزبون ذ ي األىمية العالية لدى المنظمة في تعزيز
جودة الخدمات المتمثمة بـ (االعتمادية وتقمص الدور و االستجابية)  ،وتأكيد الدور
الفاعل الذي ظير بين رضا الزبون وبين ضمان الجودة و الممموسية .
 -5استثمار التقدم الفاعل الحاصل بين ثقافة الزبون في تعزيز جودة الخدمات
المتمثمة بـ ( ضمان الجودة وتقمص الدور و االستجابية و الممموسية )  ،والتأكيد
عمى تفعيل ثقافة الزبون في تعزيز االعتمادية لدى جودة الخدمات .
 -6تأكيد المدراء عمى استعمال إدارة عالقات الزبون الذي أحدث تغيير
لجودة الخدمات في الشركة المعنية بالبحث .
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Abstract
After the marketers have realized the fact of the customer
and got to know that the customer in fact is the essence of the
marketing process at present, it has been necessary to reach
certain measures in order to manage the relations this customer
which is important for every organization, especially after the
customer has become an element in supply chain in recent times.
Therefore, the organizations have adopted the management of
the customer’s relations in order to be an important link among
the expected customer and the current one and between the
organizations that strive to understand and evaluate the loyalty
and value of the customer and to realize his fact and to exploit
him as a competitive advantage and as an essential ability for the
organization that seeks to survive and grow through him.
Therefore, this research has adopted the identification of the
impact of the customer’s relations management as a cornerstone
of the marketing process in the field of services quality. The two
researchers have used a sample represented by the managers and
supervisors who are working at Zain company for the cellular
communications.
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