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اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ2020/2019 :

ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
﷽���
" وﻗﻞ اﻋﻤﻠﻮا ﻓﺴﲑى ﷲ ﻋﻤﻠﻜﻢ ورﺳﻮﻟﻪ واﳌﺆﻣﻨﻮن وﺳﱰدون إﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﻐﻴﺐ واﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻴﻨﺒﺌﻜﻢ ﲟﺎ ﻛﻨﺘﻢ
ﺗﻌﻤﻠﻮن"
اﻵﻳﺔ  105ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ

ﻛﻠﻤﺔ ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
ِ
ي وأَ ْن أَ ْﻋﻤﻞ ﺻ ِ
ﻳﻘﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ" وﻗَ َ
ﺎﳊًﺎ ﺗَـ ْﺮ َ
ﻚ اﻟﱠِﱵ أَﻧْـ َﻌ ْﻤ َ
ب أَ ْوِز ْﻋ ِﲏ أَ ْن أَ ْﺷ ُﻜ َﺮ ﻧِ ْﻌ َﻤﺘَ َ
ﺖ َﻋ ﱠ
ﺿﺎﻩُ
ﺎل َر ِّ
ََ َ
ﻠﻲ َو َﻋﻠَﻰ َواﻟ َﺪ ﱠ َ
ِ
وأَ ْد ِﺧ ْﻠ ِﲏ ﺑِﺮ ْﲪَﺘِ َ ِ ِ
ﲔ" اﻵﻳﺔ  19ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ
اﻟﺼﺎﳊ َ
ﻚ ِﰲ ﻋﺒَﺎد َك َ
َ
َ
اﳊمد ﻪﻠﻟ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ُﺟ ِّﻞ ﻧﻌﻤﻪ وأﺷﻜﺮ ﻓﻀﻠﻪ وﻛﺮﻣﻪ ﲟﺎ ﻣﻨّﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﻮة وإرادة ﻹﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺎ

اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ّإﻻ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻪ اﻟﻔﻀﻞ ﻛﻠﻪ ﻧﺸﻜﺮﻩ وﻧﺴﺘﻌﲔ ﺑﻪ وﻧﺘﻀﺮع أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻼ ﻣﺘﻘﺒﻼ وﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﺟﻬﻪ اﻟﻜﺮﱘ؛

ويطيب ﱄ عرفاﺎﻧ ﺎﺑﳉميل أن أتقدم ﺄﺑﲰﻰ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن ﻟﻸﺳﺘﺎذة اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻓﺮﺣﻲ ﻛﺮﳝﺔ ﳌﺎ ﺑﺬﻟﺘﻪ
ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﺟﻬﻴﺪ وﺗﻮﺟﻴﻪ رﺷﻴﺪ وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻗﻴﻤﺔ وﻧﺼﺎﺋﺢ ﺳﺪﻳﺪة ﻹﺛﺮاء ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ؛
ﻛﻤﺎ أتوجه ﺎﺑلشكر اﳉﺰﻳﻞ وواﻓﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﱃ اﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺘﻔﻀﻠﻬﻢ وﻗﺒﻮﳍﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
ﻬﺑدف إثرائه بعلمهم وخﱪﻬﺗم واﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﻘﺎﺋﺼﻪ؛
وﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺸﻜﺮي وﺧﺎﻟﺺ اﻣﺘﻨﺎﱐ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﶈﻜﻤﲔ ﻻﺳﺘﺒﺎﻧﻪ اﻟﺪراﺳﺔ وﻛﺬا اﻷﺳﺘﺎذة وﻗﻨﻮﱐ اﻟﱵ
ﻧﻘﺤﺖ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﲟﻼﺣﻈﺎت وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﺪﻳﺪة؛
واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل إﱃ إﻃﺎرات وﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﺲ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﳘﻮا ﰲ إﺛﺮاء ﻫﺬا البحث ﲟعلوماﻬﺗم وخﱪاﻬﺗم
اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﻹﻃﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ.
وﰲ اﻷﺧﲑ ﻧﺘﻮﺟﻪ ﲜﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪ ﻟﻨﺎ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﰲ تذليل ما واجهتنا من صعوﺎﺑت وساعدﺎﻧ من قريب
أو ﺑﻌﻴﺪ ﰲ اﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﺟﺰاﻫﻢ ﷲ ﻛﻞ اﳋﲑ واﻟﱪﻛﺎت.

اﻹﻫﺪاء
أﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ:
إﱃ ﻣﻦ علمﲏ أن النجاح لن ﺄﻳﰐ إﻻ ﺎﺑلصﱪ والعزﳝة واﻹﺻﺮار ...إﱃ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﲏ اﻹﺧﻼص ﰲ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞ وﻣﺎ
ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﺟﺰء ﻣﻦ ﲦﺎر ﻏﺮﺳﻪ اﻟﻄﻴﺐ ...إﱃ ﻣﻦ غمرﱐ ﺎﺑلفضل وأﺎﻧر درﰊ ...إﱃ ﻣﻦ ﺷﺠﻌﲏ
ودﻋﻤﲏ....إﱃ أﻋﺰ اﻟﻨﺎس واﻟﺪي اﻟﻐﺎﱄ حفظه ﷲ وجعله ﺎﺗجا فوق رؤوسنا؛
إﱃ روح أﻣﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮة ﺗﻐﻤﺪﻫﺎ ﷲ ﺑﺮﲪﺘﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﺮدوس اﻷﻋﻠﻰ؛
إﱃ رﻓﻴﻖ اﻟﺪرب زوﺟﻲ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﱄ ﺳﻨﺪا ﻗﻮﳝﺎ ووﻓﺮ ﱄ ﲨﻴﻊ اﻟﻈﺮوف وﲢﻤﻞ ﻣﻌﻲ ﻋﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
ﺣﱴ ﻳﻜﺘﻤﻞ وﻳﺮى اﻟﻨﻮر.
إﱃ ﻗﺮة ﻋﻴﲏ وﻧﻮر ﺣﻴﺎﰐ ،إﱃ أﻏﻠﻰ ﻣﺎ أﻣﻠﻚ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد اﺑﻨﱵ اﳊﺒﻴﺒﺔ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﷲ ورﻋﺎﻫﺎ.
إﱃ ﻣﺎﻣﺎ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﷲ؛
إﱃ أﺧﻲ وزوﺟﺘﻪ وأوﻻدﳘﺎ ﺣﻔﻈﻬﻢ ﷲ؛
إﱃ أﺧﻮاﰐ وأزواﺟﻬﻦ وأوﻻدﻫﻦ ،اﻟﻠﻮاﰐ دﻋﻤﻨﲏ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ أوﺗﲔ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎت وﻣﻬﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﻌﺮوف ﻓﻠﻦ أوﻓﻴﻬﻦ
ﺣﻘﻬﻦ.
إﱃ روح ﺟﺪي اﳊﺴﲔ اﻟﻄﺎﻫﺮة اﻟﺬي زرع ﻓﻴﻨﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ  -رﲪﻪ ﷲ واﺳﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ اﳉﻨﺎن-
إﱃ ﻛﻞ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﱵ ،وﻋﺎﺋﻠﺔ زوﺟﻲ ﺻﻐﲑا وﻛﺒﲑا كل ﺎﺑﲰه ﺧﺼﻮﺻﺎ واﻟﺪﻳﻪ؛
إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﲏ ﺣﺮﻓﺎ وﲤﲎ ﱄ اﳋﲑ وﻣﺪ ﱄ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة

ﻓﻬـ ـ ـ ــﺮس اﶈﺘﻮﻳ ـ ـ ــﺎت

فهرس اﶈتوﺎﻳت.
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271

24
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اﳌﻠﺨﺺ
اﳌﻠﺨﺺ:
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺗﺒﻴﺎن أﳘﻴﺔ ومدى ﺄﺗثﲑ إدارة العﻼقة مع الزبون كتوجه تسويقي معاصر ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ،ﲝﻴﺚ ﰎ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ إﺑﺮاز أﻫﻢ ﻣﺴﺒﺒﺎت ﲢﻮل اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﳓﻮ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﻣﺮﺗﻜﺰات ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﲟﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ وأﺑﻌﺎدﻩ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻛﺬا
ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻫﻢ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي قمنا ﺎﺑﻹسقاط على الواقع
اﻟﻌﻤﻠﻲ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ إﺣﺪى أﻫﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل
دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺷﺮات ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺎﺑﻹضافة إﱃ ﳑﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻮاﻗﻊ
سوق اﻻتصاﻻت ﰲ اﳉزائر ﺎﺑلﱰكيز على قطاع اﳍاتف النقال وﲢليل وضعية اﳌؤسسة ﳏل الدراسة ﻓﻴﻪ.
وﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ واﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﳌتغﲑ التابع ﳑثﻼ ﺎﺑﳌيزة التنافسية ببعديها ﻗﻤﻨﺎ ﺎﺑستخدام اﻻستبانة كأداة أساسية ﳉمع البياﺎﻧت
ﲝﻴﺚ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ ) (65اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﺼﺪﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻹﻃﺎرات واﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري
والتسويقي للمؤسسة ﳏل الدراسة ولقد ﰎ استخدام برﺎﻧمج اﳊﺰم اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )( spss v25
ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ وﲢﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت.
وﻟﻘﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ إﳚﺎﺑﻴﺔ آراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺒﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد وﺗﺒﲏ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﳌﻔﻬﻮم إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻜﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ،أﺑﻌﺎدﻩ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ،اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﺰﺑﻮن ،اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ولكن بدرجات ومستوﺎﻳت ﳐتلفة،كما ﺗﺒﲔ ﺄﺑﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻷﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺒﻌﺪﻳﻬﺎ )ﻣﻴﺰة
ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ( وﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﺑﻌﺪا )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ( و)اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻮﻻء
واﻻحتفاظ ﺎﺑلزبون( ﰲ اﳌراتب اﻷوﱃ من ﺎﻧحية قوة الﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ .أﻣﺎ ﺎﺑلنسبة ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﳌتغﲑات
الدﳝغرافية فقد تبﲔ ﺄﺑنه ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﰲ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد

اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻹدراﻛﻬﻢ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌ َﺰى إﱃ )اﳉـﻨس
واﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ( ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺗـُ ْﻌ َﺰى إﱃ )اﻟﺴﻦ واﻷﻗﺪﻣﻴﺔ(
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :التسويق ﺎﺑلعﻼقات ،اﳌؤسسة اﳋدمية ،إدارة العﻼقة مع الزبون ،اﳌيزة التنافسية ،اﳋﺪﻣﺔ ،اﻟﺰﺑﻮن.

اﳌﻠﺨﺺ
Abstract:
This study aims to show the importance and extent of the impact of Customer Relationship
Management as a contemporary marketing orientation upon achieving the competitive advantage
of service organisations, thus inthe theoretical aspect of this studythe most important causes of
the shift in marketing practice towards relationships in service organisations were highlighted as
well as the foundations of the concept of Customer Relationship Management with its
requirements, dimensions and basic indicators. Furthermore, the most important theoretical
aspects of competitive advantage were explained in some detail.
After the theoretical analysis, we projected on the practical reality atMobilis Organisation
which is one of the most important organisations active in the mobile phone industry in Algeria
through an analytical study of the various indicators of its activity in addition to its Customer
Relationship Management practices. The reality of the communications market in Algeria has
also been addressed with a focus on the mobile phone industry and the analysis of the status of
the organisation of interest.
In order to achieve the objectives of this study and test the influence and correlation between
the independent variable represented by the CustomerRelationship Management and the
dependent variable represented by the two dimensional competitive advantage, we used a
questionnaire as a basic tool to collect data by distributing 65 copies on a targeted sample
consisting of executives and officials working in the commercial and marketing department. The
Statistical Package for Social Sciences (SPSS v25) was used to empty and analyse the
questionnaire and test the hypotheses.
The study concluded that the positive opinions of the sample respondents implies the existence
and adoption of Mobilis Organisation for the concept of Customer Relationship Management
with all its requirements, dimensions and indicators (the orientationof the Customer Relationship
Management, employees and internal marketing, technology, technical requirements, customer
knowledge, customer value and profitability, customer’s voice and complaints management,
strengthen the relationship with the customer, satisfaction and loyalty and customer retention)
but to different degrees and levels.It was also found that there is a significant effect relationship
that is statistically indicative of dimensions, requirements and indicators of Customer
Relationship Management to achieve the two dimensional competitive advantage (reducing the
costs advantage and differentiating from competitors advantage).Technology and technical
requirements dimension and customer satisfaction, loyalty and retention dimension have both
occupied the first ranks in terms of the power to influence the competitive advantage. It was also
found that the achievement of the differentiation over competitors’ advantage was more
important than the reducing costs advantage in terms of association strength and impact degree.
As for the results related to the demographic variables, it was found that there are statistically
significant differences at the level of significance (α≤0.05) in the mean of the sample
individuals’ responses regarding their awareness of the two variables associated with Customer
Relationship Management, and achieving a competitive advantage for the MobilisOrganisation is
attributed to (gender and educational qualification) with no differences attributed to (age and
seniority).
Key words : Relationship marketing, service organisation, Customer Relationship Management,
competitive advantage, service, customer.

اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺗَـﻐَﻴـﺮ ٍ
ات َﺳ ِﺮ َﻳﻌ ٍﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺻﻌﺪة
َُ

)اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ (...ﻛﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت وﺛﻮرة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ،وﱂ ﺗﺴﺘﺜﲎ أﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻟﱵ
أوجدت بيئة تنافسية شديدة وﲢدﺎﻳت كثﲑة وهو ما فرض عليها ضرورة التكيف معها لضمان البقاء ﰲ السوق وﲢقيق
اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻣﺎم ﺗﻌﺪد اﻟﺒﺪاﺋﻞ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻮاﺻﻔﺎت وﻛﺬا ﺗﻨﻮع اﻟﻌﺮوض اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ
وسهولة إﺎﺗحتها للزﺎﺑئن؛
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن أﻫﻢ التحدﺎﻳت الﱵ تواجهها اﳌؤسسات اﳋدمية ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﺷﺘﺪاد اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﺗﻨﺎﻣﻲ دور اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺬي أﺿﺤﻰ ﻳﺸﻜﻞ اﳌﻨﻄﻠﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ وﺿﻊ ﺧﻄﻄﻬﺎ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ وأذواﻗﻪ ﺗﺸﻬﺪ ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﱂ ﻳﻌﺪ
ﻳﺮﺿﻴﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﺣﺎﻓﺰا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻹﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑات ﺟﺬرﻳﺔ وإﺟﺮاءات ﺳﺮﻳﻌﺔ
للتكيف مع تلك التحدﺎﻳت والبحث عن آليات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ واﻻﻧﻔﺮاد ﲟﻤﻴﺰات ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع
ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،وﲢﻘﻴﻖ ﻣزاﺎﻳ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ موجهة ﺎﺑلزبون وقائمة على ﻓﻬﻢ أﻛﱪ ﳊﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ؛
وﺗﻌﺘﱪ أﻧﺸﻄﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻨﺠﺎح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﺒﻖ واﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﺗﺒﲏ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳌﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت مﻼئمة لتلبية رغبات الزبون وإشباع حاجاته ﲟا يسمح ﺎﺑﳊفاظ
ﻋﻠﻴﻪ ،ﳑﺎ أدى إﱃ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺒﺎدل أو اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ وﺟﺬب أﻛﱪ ﻋﺪد
ﳑﻜﻦ ﻣﻦ الزﺎﺑئن وإﲤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ إﱃ مفهوم التسويق ﺎﺑلعﻼقات القائم على بناء عﻼقات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻬﺑدف اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺨﲑ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﳉﻬﻮد ﳋﺪﻣﺘﻪ
وﻓﻬﻢ ﺳﻠﻮﻛﻪ واﻟﺘﻘﺮب ﻣﻨﻪ واﻟﺘﻄﻠﻊ ﳓﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺧﺪﻣﺘﻪ،
وﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎﻣﻰ اﻟﺘﺤﺪي ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻌﺪ أن ﺷﻬﺪت ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮرا ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮق
ﻟﻴﻈﻬﺮ ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺄﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﳌﺪاﺧﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ
ٍ
ٍ
أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻛﻌﻨﺎﺻﺮ
اﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮةً ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﳎﺎل اﻹدارة واﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﲢﻤﻞ اﺳﱰ
َ
ﻟﻨﺠﺎح أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻷﺳﻮاق ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ورﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت
تفاعلية جيدة وطويلة اﻷجل بﲔ اﳌؤسسة وزﺎﺑئنها ،وإﺗﺒﺎع أﺳﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﻗِ َﻮ ُاﻣ َﻬﺎ وﺿﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﻣﺮﻛﺰ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ
وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﻪ وﻋﻦ ﻋﺎداﺗﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ
أ

اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ورﻏﺒﺎﺗﻪ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ،ومن ﰒَﱠ زﺎﻳدة قدرة اﳌؤسسة اﳋدمية على اﻻستجابة ﳍا بشكل أفضل من اﳌنافسﲔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺘﻐﲑات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ
ﺗﺴﻌﻰ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﻮن ﲟﺎ ﳛﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﳜﺪم ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر أن ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺳﺒﻘﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ
اﻷﺻﻌﺪة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ ﳏﺪودﻳﺔ ﻣﻮارد وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت.
وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﳐﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﱂ ﳒﺪ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ اﻟﱵ أﺿﺤﻰ استخدامها منتشرا بكثرة ،واﳉزائر على غرار ﺎﺑقي الدول اهتمت ﻬﺑذا القطاع
الذي شهد تطورا فيما يتعلق ﺈﺑدخال التكنولوجيات اﳊديثة وفتح اﺠﻤﻟال أمام اﳌستثمرين اﻷجانب ،ﲝيث أﺻﺒﺢ
ﻳﻨﺸﻂ ﰲ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺛﻼث ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﻋﺪدﻫﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ٍ
وﻗﻴﻮدا ﻛﺜﲑًة ﰲ اﶈافظة على الزﺎﺑئن ومن ﰒ على اﳊصة السوقية ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
فرض عليها ﲢدﺎﻳت ً
لكوﻬﻧا أول متعامل لشبكة اﳍاتف النقال ﰲ اﳉزائر كما أﻬﻧا اﳌتعامل الوطﲏ الوحيد ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﲢقيق مزاﺎﻳ
ٍ
أﻛﱪ ﳊاجات ورغبات الزﺎﺑئن واﻻستجابة ﳌتطلباﻬﺗم وتقدﱘ خدمة ذات قيمة ﻣﺘﻤﺎﻳﺰة ﺗﺴﻤﺢ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ َ

ﺎﺑستمرارية التعامل معها وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻈﻢ ﻣﻦ دور وأﳘﻴﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ

اﳌﻌﺎﺻﺮة الﱵ تسمح ﺎﺑلتميز والتفوق على اﳌنافسﲔ وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ اﻟﺰﺑﻮن واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت
ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺟﻴﺪة وﻃويلة اﻷجل بﲔ اﳌؤسسة وزﺎﺑئنها.
 -1إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﲢﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﲟتطلباﻬﺗا وأبعادها ومؤشراﻬﺗا ﰲ ﲢﻘﻴﻖ
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺘﺎﱄ:
ﻣﺎ ﻣﺪى ﺄﺗثﲑ ﺗﺒﲏ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ؟
وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎر اﻟﺪراﺳﺔ ﳝﻜﻦ ﻃﺮح اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
 ﺗﺴﺎؤﻻت اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي: ﻣﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ؟
ﻓﻴﻢ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت
َ 
اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻣﻦ زﺎﻳدة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ؟

ب

اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؟ وما هي اﳌقارﺎﺑت واﻻسﱰاتيجيات النظرية الﱵ اهتمت بسبل ﲢقيق
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؟
 ﺗﺴﺎؤﻻت اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ: ﻣﺎ ﻣﺪى ﺄﺗثﲑ ﺗﺒﲏ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؟
 -2ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻬﺑدف إثبات ﺻﺤﺘﻬﺎ أو ﻧﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع وﻫﻲ ﻛﺎﻷﰐ:
ﻓﺮﺿﻴﺎت اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي: ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺎﺑلتسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ اﳌؤسسات اﳋدمية ﺑﺪور ﻫﺎم ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳉﻬﻮد واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﳓﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗﺴﺨﲑ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ؛
 ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺪة آﻟﻴﺎت ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﲣﺎذ ﻗﺮارات ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أهداف اﳌؤسسة واﶈافظة على الزﺎﺑئن ﻷجل طويل؛
 ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ،أﺑﻌﺎد وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺎﻓﻊ
ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰة َﻋ ﱠﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن.

-ﻓﺮﺿﻴﺎت اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ:

ﺄﺗكيدا ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﳌﺪروﺳﺔ وﻛﺬا اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة
إﱃ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﺑﻔﺮﺿﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ :ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻹدارة
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ .واﻟﱵ ﺗﺘﺠﺰأ ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ ﻓﺮﺿﻴﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻓﺮﻋﻴﺔ
ﺗﻌﺎﰿ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﻫﻲ ﻣﺼﻮﻏﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﱃ :ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻷﺑﻌﺎد،

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ،اﳌﻮﻇﻔﻮن واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ،
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
ج

اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺗﺘﻔﺮع ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ إﱃ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻳﻮﺟﺪ أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05للتوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون على ﲢقيق ميزة
ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

• ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة
ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

• ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة
ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

•

ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

• ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

• ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﺼﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة
ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

• ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

• ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺮﺿﺎ والوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن على ﲢقيق
ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻷﺑﻌﺎد
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ،اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ،
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ
العﻼقة مع الزبون ،الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

وﺗﺘﻔﺮع ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ إﱃ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05للتوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون على ﲢقيق ميزة
اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

د

اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
• ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة
اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

• ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة
اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

• ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

• ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ
ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

• ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﺼﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة
اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

• ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ
ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

• ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05للرضا ،الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن على ﲢقيق
ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ

متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ

ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌَﺰى إﱃ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ )اﳉـﻨﺲ ،اﻟﺴﻦ ،اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ( .وﺗﺘﻔﺮع ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ إﱃ
اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

• ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة
ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌَﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ.

• ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة
ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌَﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺴﻦ.

• ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة
ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌَﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
ه

اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
• ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة
ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗُـ ْﻌ َﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ.

 -3أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع:

ﻟﻘﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ نظرا ﺠﻤﻟموعة من اﻷسباب أﳘها ما يلي:
 ﻛﻮن إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﺠﺎل اﻟﺘﺨﺼﺺ" إدارةﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ"؛
اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻷﺛﺮ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ )إدارةاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن -اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ( ﻛﻤﺎ تسجل اﳌكتبات الوطنية افتقارا ملموسا ﰲ اﳌراجع اﳌتخصصة ﰲ هذا اﺠﻤﻟال؛
 اﳌيول واﻻهتمام الشخصي ﳌعاﳉة أحد اﳌواضيع التسويقية ذات العﻼقة اﳌباشرة ﺎﺑلزبون والﱵ ﲡسدت ﰲ موضوعإدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﻛﺬا اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳊﺎﺻﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﻬﺑذا اﳌوضوع والتعمق ﰲ مضامينه من خﻼل
هذه الدراسة الﱵ تعتﱪ إثراءً فكرﺎﻳ للطالبﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.

 الرغبة ﰲ إعطاء نظرة عن مدى اﻻهتمام ﻬﺑذا اﳌوضوع ﰲ مؤسسة موبيليس خصوصا ﰲ ظل اﳌنافسة الشديدة الﱵيشهدها هذا القطاع ﰲ اﳉزائر بعد انتقال سوق اﳍاتف النقال من توجه احتكاري إﱃ فتح اﺠﻤﻟال أمام اﳌنافسﲔ
ﱠ
ﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن.
اﳋﻮاص وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻜل ﲢدﺎﻳ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺬي ﺗَﻄَﻠ َ

 ﳏاولة لفت انتباه اﳌسؤولﲔ ﰲ ﳐتلف اﳌؤسسات اﳉزائرية ﺄﺑﳘية التسويق وتوجهاته اﳊديثة حيث يُ َس ﱠج ُل نقصﻓﺎدح ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻓﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻧشاطاﻬﺗا.
 - 4ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ:
اﻗﺘﺼﺮت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪود اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ :ﰎ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻹﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻷﺛﺮ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑاتاﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻞ اﻹﻃﺎرات واﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ
اﻟﺪراﺳﺔ.
 اﳊﺪود اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ :اﻗﺘﺼﺮت اﻷرﻗﺎم واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﱰة ﻣﺎﺑﻌﺪ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع أي ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2001إﱃ ﻏﺎﻳﺔ 2017؛ أما ﺎﺑلنسبة للدراسة التطبيقية وتوزيع
اﻻستباﺎﻧت فقد ﲤت خﻼل السنة اﳉامعية .2019-2018

و

اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 -5اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ أﺣﺪ أو ﻛﻼ ﻣﺘﻐﲑي اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ واﳌﺘﻤﺜﻠﲔ ﰲ إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﻴﺰة التنافسية وذلك من وجهات نظر ﳐتلفة وﺄﺑهداف متباينة وكذا بدراسات ميدانية ﰲ قطاعات
اقتصادية متنوعة ،وفيما يلي بعض تلك الدراسات الﱵ ﰎ اﻻعتماد عليها والﱵ ﻻ ﳝكن التأكيد على أﻬﻧﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ:
 أوﻻ :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺪراﺳﺔ )إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت:
 دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ

 Gaurav K. Agrawalو (2009) Daniel Berg

اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑ ـ"
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’Services in Customer Relationship Management (CRM) Environment from ‘Technology
.Scientific research , USA , Journal Service Science & Management, VOL 2,"Perspective

ﻫﺪﻓﺖ هذه الدراسة إﱃ أﳘية تطبيق التقنيات التكنولوجية اﳌختلفة مع مستوﺎﻳت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات ﰲ إﻃﺎر
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت ،وﻟﻘﺪ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻇﻬﻮر ﺗﻮﺟﻬﺎت
وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن أدى إﱃ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﲔ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وأﻧﻈﻤﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وأوﺻﻰ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن.
 دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻴﺚ ﻋﻠﻲ اﳊﻜﻴﻢ وﻋﻤﺎر ﻋﺒﺪ اﻷﻣﲑ زوﻳﻦ ) (2009اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ ـ ـ ـ "ﻗﻴﺎس ﺟﻮدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
الوظائف الداعمة لعمليات إدارة عﻼقات الزبون ﺎﺑستخدام نشر دالة اﳉودة ،دراسة تطبيقية ﰲ شركة
أﺳﻴﺎﺳﻴﻞ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت  /ﻓﺮع اﻟﻨﺠﻒ" ،ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ﳎﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
اﺠﻤﻟلد ،11اﻟﻌﺪد ،3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،اﻟﻌﺮاق.
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻗﻴﺎس أﳘﻴﺔ ودور اﺳﺘﺨﺪام إﺣﺪى أﻫﻢ أدوات إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وأﻛﺜﺮﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎراً وﻫﻲ
ﻧﺸﺮ داﻟﺔ اﳉﻮدة ) (QFDﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﻛﺬا رﺻﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﻮة
واﻟﻀﻌﻒ وﻓﻘﺎً ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟـ
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اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ )اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،اﳌﺒﻴﻌﺎت ،اﳋﺪﻣﺔ( واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ

اﻟﻨﻘﺎط ذات اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء ﰲ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن.
وﻟﻐﺮض اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﺑﺘﻮزﻳﻊ ) (50اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
)آﺳﻴﺎ ﺳﻴﻞ( ،وﻗﺪ اﺳﱰﺟﻌﺖ ﻣﻨﻬﺎ ) (44اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ .وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻮدة
ز

اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺆﺳﺴﺔ )آﺳﻴﺎ ﺳﻴﻞ( ﺑﺪﻗﺔ أﻋﻠﻰ ،أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق وﰎ ﺗﻮزﻳﻊ
) (50إﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ )ﻋﺮاﻗﻨﺎ( أﺳﱰﺟﻊ ﻣﻨﻬﺎ ) (48إﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ )(50
إﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ )أﺛﲑ( واﺳﱰﺟﻊ ﻣﻨﻬﺎ ) (46إﺳﺘﺒﺎﻧﺔ .وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ أﺑﻌﺎد ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﲔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت .
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 دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺷﲑﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺷﺎور اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ) (2010اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ ـ ـ "أثر إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن على
وﻻء ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳋﻠﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ-ﺟﻮال اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﲣﺼﺺ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳋﻠﻴﻞ ،ﻓﻠﺴﻄﲔ.
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ التعرف على مدى ﺄﺗثﲑ مكوﺎﻧت ووظائف إدارة العﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻮﻻء ﻟﺪى
زﺎﺑئن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻮال ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻛﺬا ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟكوﺎﻧت ووظائف إدارة العﻼقة مع
اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺒﺎﻧﺘﲔ كأداة ﳉمع البياﺎﻧت ﲝﻴﺚ وزﻋﺖ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ  75ﻋﺎﻣﻼ
ﰲ إدارات اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻮال ،ﰲ ﺣﲔ وزﻋﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ  1000زﺑﻮن .وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• أن واﻗﻊ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ جوال ﲟكوﺎﻧت ووظائف إدارة العﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ
وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ؛
• أن مستوى وﻻء الزﺎﺑئن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟزﺎﺑئن ﰲ الضفة الغربية؛
• وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (0.05ﺑﲔ واﻗﻊ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟكوﺎﻧت
ووﻇﺎﺋﻒ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ فيها وبﲔ مستوى وﻻء الزﺎﺑئن
ﲝﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ ازداد اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟكوﺎﻧت إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ازداد ﻣﺴﺘﻮى وﻻء الزﺎﺑئن.
 دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﺮﻣﲔ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﺴﻌﺪﱐ ) (2012اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑ ـ ـ "أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء
ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ" ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ،ﻗﺴﻢ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻣﺼﺮ.
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إدارة ﻋﻼﻗﺎت الزﺎﺑئن ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ،وﲢﺪﻳﺪ إﱃ أي ﻣﺪى ﳜﺘﻠﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻣﺪى
اﺧﺘﻼف درﺟﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ الزﺎﺑئن اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ إدارة ﻋﻼﻗﺎت الزﺎﺑئن .وﺗﻮﺻﻠﺖ
ح
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ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻋﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ أﳘﻬﺎ وجود ﺄﺗثﲑ غﲑ مباشر ﻹدارة عﻼقات الزﺎﺑئن على كل من )ﺟﻮدة اﻟﻌﻼﻗﺔ،
اﻟﻮﻻء ،ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ،ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ( كما اختلفت درجة استجابة الزﺎﺑئن ﳌﺪى
تطبيق إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن ﰲ البنوك اﳌعنية ﺎﺑلدراسة.
 دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ

(2013) Amin Reza Kamalian, Fataneh Baharvand, Noormohammad Ya’ghoubi

اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ ـ ـ ـ
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ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ وﺻﻒ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح اﳊﺎﲰﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وأﳘﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ زﻫﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﲝﻴﺚ ﴰﻞ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ واﳌﻬﻨﻴﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،وﻗﺪ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  54ﻣﺆﺳﺴﺔ ،وﻟﻘﺪ
ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻲ :اﳌﻮﻇﻔﻮن ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻫﻲ ذات ﺄﺗثﲑ إﳚﺎﰊ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟـ .CRM
 دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ) (2016-2015اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ ـ "ﺄﺗثﲑ تسيﲑ العﻼقة مع الزبون على
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ دراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ " ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ
ﻋﻠﻮم ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة
ﻋﺎﳉﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺄﺗثﲑ تسيﲑ العﻼقة مع الزبون على تصميم اﳌنتج ﰲ اﳌؤسسة اﻻقتصادية اﳉزائرية
بوضع ﳕوذج إفﱰاضي ﳛدد مكوﺎﻧت اﳌتغﲑ اﳌستقل اﳌتمثل ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ
تصميم اﳌنتج ﺈﺑجراء دراسة تطبيقية اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ  48مؤسسة اقتصادية ﺎﻧشطة ﰲ اﳉزائر وتعمل ﰲ عدة
ﳎﺎﻻت وﺗﻜﻮﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ إﻃﺎرات )اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ( اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﰎ
اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺼﺪﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ  196إﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ،وﰎ اﺳﱰداد ﻣﻨﻬﺎ  .152وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ؛ إﻻ أن ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﺄﺛﲑ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﲟﻌﲎ أن ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻣﻼ؛

ط
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• ﻳﺆﺛﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن واﳉﺪارات اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻛﻤﺮﺗﻜﺰات ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ؛
• ﺗﺆﺛﺮ اﳉﺪارات اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻛﻤﺮﺗﻜﺰ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ؛
• ﻳﺆﺛﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن واﳉﺪارات اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻛﻤﺮﺗﻜﺰات ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﻴﻴﻔﻴﺔ ﰲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ؛ ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﻤﺮﺗﻜﺰ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﳌﻈﻬﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.
 ﺎﺛنيا :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪراﺳﺔ )اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ( :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚاﻟﺪراﺳﺎت:
 دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﲪﺪي ) (2004-2003اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑ ـ ـ ـ ـ "ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎءات اﻷﻓﺮاد ودورﻫﺎ ﰲ
دﻋﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻷﻏﻮاط ،"-رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻓﺮع إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺗﺒﻴﺎن أﳘية تنمية الكفاءات ﺎﺑلطرق اﳉديدة اﳌستخدمة عاﳌيا ﰲ دعم اﳌيزة التنافسية
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وذلك ﺈﺑجراء دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ على مستوى بنك الفﻼحة والتنمية الريفية ﺎﺑﻷغواط .وﻟﻘﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻜﻔﺎءات أﻓﺮادﻩ وذﻟﻚ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﻮارد
ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﲏ واﻟﺒﺸﺮي ﺣﻴﺚ
يتميز عن منافسيه بتطور التكنولوجيا اﳌستخدمة خاصة اﳌتعلقة ﺎﺑﻻتصاﻻت والشبكات بﲔ ﲨيع فروعه ﰲ اﻟﻮﻃﻦ،
وﰲ اﳉانب البشري ﺎﺑلكفاءات العالية الﱵ ﳝتلكها أفراده خاصة الكفاءات التقنية واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
 دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺒﺎﻳﻨﺔ ﷴ ) (2012-2011اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑ ـ "دور اﻟﺮأﲰﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ"  ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ،ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ3-
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺗﺒﻴﺎن ﻣﻜﺎﻧﺔ ودور اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎر وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﺎﻧت الرأﲰال اﳍيكلي ﰲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢسﲔ أداء اﳌوظفﲔ وﲢسﲔ اﳌزاﺎﻳ التنافسﻴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ قام الباحث ﺈﺑجراء دراﺳﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺮأﲰﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ  6ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﱪى )ﻣﺆﺳﺴﺎت ذات
ي
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أﺳﻬﻢ  (SPAو 5ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  637ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ  194ﻣﺴﲑ و 443ﻋﺎﻣﻞ .وﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ أداء اﻟﻌﻤﻞ رﻏﻢ أن اﳌﺴﲑﻳﻦ ﻻ ﳝﻨﺤﻮن ﳍﻢ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﺘﺠﺮﻳﺐ اﻷﻓﻜﺎر اﻹﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ؛
• ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ على أنشطة البحث والتطوير لتدعيم مزاﺎﻳها التنافسية ﰲ السوق؛
• ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ وﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ
إﳚاﺎﺑ على اﳌزاﺎﻳ التنافسية ﳍا؛
• ﻻ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﻌﺎرف واﳋﱪات ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻌﻮل اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﰲ
ﲢقيق اﳌزاﺎﻳ التنافسية؛
• ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل وﻓﻬﻢ وﺗﻄﺒﻴﻖ وﲢﺴﲔ
إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺒﻌﺔ.
 ﺎﺛلثا :الدراسات السابقة الﱵ تناولت التسويق ﺎﺑلعﻼقات أو إدارة العﻼقة مع الزبون وربطته ﺎﺑﳌيزة التنافسية : دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻗﻠﺶ ) (2013-2012اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑ ـ ـ "أﳘية التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ ﲢقيق اﳌيزة
التنافسية ﺎﺑﻹسقاط على اﳌؤسسات اﻻقتصادية العربية" ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ.
ﻫﺪﻓﺖ هذه الدراسة إﱃ إبراز دور التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ تدعيم اﳌيزة التنافسية وﲢليل الطرق واﳊاﻻت الﱵ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻐﺮض إﳚﺎد أﺳﻠﻮب ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ،وﻟﻘﺪ ﻗﺎم الباحث ﺈﺑجراء دراسة ميدانية على بعض
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﲤﺎرس اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﲡﺎرﻳﺔ أو ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻘﺪ ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻴﺴﺮة ﺑﻠﻎ ﻋﺪد أﻓﺮادﻫﺎ  43ﻣﻔﺮدة ،إذ ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﱵ ﺗﺴوق منتجاﻬﺗا ﰲ عدة
ﺑﻠﺪان ﻋﺮﺑﻴﺔ .وﺗﻮﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﳘها أن التسويق ﺎﺑلعﻼقات يساهم ﺄﺑﳘية كبﲑة ﰲ
ﺗﺪﻋﻴﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أﻧﻪ ﻳﺮﻛﺰ على دعم وﲢسﲔ جودة عﻼقات الزﺎﺑئن
ﳑا يكسبها مزاﺎﻳ دفاعية قوية وﺎﺑلتاﱄ فهو خيار تسويقي مهم للمؤسسات اﻻقتصادية العربية ﰲ ظل زﺎﻳدة
اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
ك
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 دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺮوة ) (2014-2013اﳌﺰﺳﻮﻣﺔ ﺑ ـ ـ"أﺛﺮ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -دراسة ميدانية على عينة من اﳌؤسسات اﻹقتصادية اﳉزائرية ﺎﺑﳉنوب
اﻟﺸﺮﻗﻲ -ﻣﻨﻄﻘﺔ ورﻗﻠﺔ "،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.3
ﲤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺎﺑﳉنوب اﻟﺸﺮﻗﻲ اﳉﺰاﺋﺮي وﺎﺑلضبط ﻣﻨﻄﻘﺔ ورﻗﻠﺔ
وﻫﺪﻓﺖ إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻛﺘﺴﺎب
ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﳐﺘﻠﻒ التحدﺎﻳت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ دراﺳﺔ ﻧﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ
ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وزﺎﺑئنها وﻫﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺄﺗثﲑ ودور ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ وﻣﻨﻪ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،
ﻣﺆﻟﻔﺎ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻌﲔ اﻷول ﺧﺎص ﲟﻮﻇﻔﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺒﺤﻮث ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﻋﻼﻗﺔ
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ً
واﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ زﺎﺑئنها ﲝﻴﺚ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ  100اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺘﻤﺜﻞ ﰲ زﺎﺑئن ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ووزﻋﺖ
 250اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،واﻟﺬﻳﻦ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ؛ وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﲤﺜﻠﺖ
ﰲ أن اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ وأﺑﻌﺎد ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وإﻛﺘﺴﺎب ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام
ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺗﻌﺰى إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن وﲢدﺎﻳﻬﺗا اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات
دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام أﺑﻌﺎد وﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.
 دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﷴ ﺧﻮﺟﻠﻲ ﷴ أﲪﺪ ) (2015اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ " إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ" ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮم إدارة ﻋﻼﻗﺎت الزﺎﺑئن
وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،وﻛﺬا اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎﺑلوظائف الداعمة ﳌﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﺰﺑﻮن واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺧﺪﻣﺔ الزﺎﺑئن واﳌﺒﻴﻌﺎت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ إدارة ﻋﻼﻗﺎت
الزﺎﺑئن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ولقد قام الباحث ﺈﺑجراء دراسة تطبيقية على مستوى ﺑﻨﻚ )ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ( وﺑﻨﻚ
)أم درﻣﺎن اﻟﻮﻃﲏ( ﰲ اﻟﺴﻮدان ،وﺑﻠﻐﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  396ﻣﻔﺮدة ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ وﻣﺴﺆوﱄ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك إﻻ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮزﻳﻊ
اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ  307اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن إدارة البنكﲔ ﳏل الدراسة ﻬﺗتم
ل
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ﲟﻤﺎرﺳﺎت إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن وﺗﺪرك أﳘﻴﺘﻪ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب الزﺎﺑئن واﶈافظة عليهم ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم إدارة ﻋﻼﻗﺎت
الزﺎﺑئن ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ ،وأن ﳑﺎرﺳﺔ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧﺪﻣﺔ الزﺎﺑئن
ﺗﻌﺪل وﺗﻘﻮي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﱯ.
 دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ

Taiyseer .M.R.Mugdadi

) (2015اﳌﻮﺳﻮم ﺑـ ـ ـ
"The

Impact of E-Customer Relationship Management Stategy Upon Sustainable
Competitive Advantage: An Empirical InvestigationIn Jordanian Banks", Global Journal of

Business Management and Information Technology,Volume 5,n0 1, Research India Publications.

ﻫﺪف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﺧﺘﺒﺎر أﺛﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷردﻧﻴﺔ ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ  300ﻋﺎﻣﻞ ﰲ  13ﺑﻨﻜﺎ أردﻧﻴﺎ ،وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻫﻨﺎك أﺛﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ.
 دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﻴﻄﻴﺶ ﺷﻌﺒﺎن ) (2016-2015اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ ـ " أثر التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ ﲢقيق اﳌيزة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ" ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺑﻮﺿﻴﺎف اﳌﺴﻴﻠﺔ.
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﳒﺎح ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات ﺄﺑبعاده اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
واﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﶈﺼﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺟﻮدة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻌﻪ وﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ،ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ
اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  303ﺎﺗجر ﲡﺰﺋﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ ،ﺳﻄﻴﻒ ،ﺑﺮج
ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ إﻻ أﻧﻪ ﰎ اﺳﱰﺟﺎع  ،253وﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات ﺄﺑبعاده ﻟﻪ ﺄﺗثﲑ ﻗﻮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ
اﳌزاﺎﻳ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ للزﺎﺑئن ﺣﻴﺚ ﺟﺎء
ﺑﻌﺪي اﻟﻮﻻء واﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ اﳌﺮاﺗﺐ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺎﻧحية ﻗﻮة اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﺰة ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ أﻫﻢ ﻣﻴﺰة
اﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ للزﺎﺑئن.

م

اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻦ ﲪﻮ ﳒﺎة

)(2016-2015

اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ" إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن كأداة لتحقيق اﳌيزة

اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور اﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ ﺑﱪج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮج"  ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ
ﻋﻠﻮم ،ﲣﺼﺺ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ،
ﺗﻠﻤﺴﺎن.
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دور إدارة ﻋﻼﻗﺎت الزﺎﺑئن ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت .وﻗﺪ
أﺟﺮﻳﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور إﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ ﺣﻴﺚ ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺘﲔ اﻷوﱃ وﺟﻬﺖ
ﻟﻌﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور اﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ واﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ إدارة ﻋﻼﻗﺎت الزﺎﺑئن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﴰﻠﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ  100ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ وﺟﻬﺖ لزﺎﺑئن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور اﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﲤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ودرﺟﺔ
وﻻء الزﺎﺑئن ﳍﺎ وﴰﻠﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ  300زﺑﻮن ،وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ:
• ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور اﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ ادارة ﻋﻼﻗﺎت الزﺎﺑئن؛
• درﺟﺔ ﲤﻴﺰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور اﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ؛
• درﺟﺔ وﻻء زﺎﺑئن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور اﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ؛
• ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ادارة ﻋﻼﻗﺎت الزﺎﺑئن وﺑﲔ ﲤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ  (2016) Ali Falah Al-Zoubiاﳌﻮﺳﻮم ﺑـ ـ:
"The Role of Customer Relationships Management in Achieving Competitive Advantage(A
prospective study on a sample of employees at banks in Irbid city)", Journal of Marketing
Management, Vol 4, No 1

ﻫﺪﻓﺖ ﻫذه الدراسة إﱃ توضيح دور وﺄﺗثﲑ إدارة العﻼقة مع الزبون ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ إرﺑﺪ وﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻌﻠﻴﺔ وواﻗﻌﻴﺔ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻮزﻳﻊ  50اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺪراء
ورؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك ووﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ  34ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ.
وﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ جوهرية ﲤثلت ﰲ وجود عﻼقة ﺄﺗثﲑ إﳚابيﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ وﺄﺑن اﳌوظفﲔ ﳍم ﺄﺗثﲑ إﳚاﰊ ﰲ التوصل إﱃ اﳌيزة التنافسية من خﻼل ﲢسﲔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن وأوصى بضرورة تبﲏ ﳕوذج الدراسة اﻻﻓﱰاﺿﻲ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
وﺎﺑستقراء أهم أهداف الدراسات السابقة اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،ﳝكن القول ﺄﺑن
اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺎﺑﻵﰐ:
ن

اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
رﻛﺰت ﺑﻌﺾ الدراسات السابقة الﱵ تناولت العﻼقة بﲔ متغﲑي الدراسة على أبعاد التسويق ﺎﺑلعﻼقات أكثر مندراﺳﺔ أﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن؛
 ركزت بعض الدراسات السابقة الﱵ تناولت ﰲ أحد متغﲑاﻬﺗا اﳌيزة التنافسية على دراستها من منظور شامل دوناﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪﻳﻬﺎ اﳌﺘﻤﺜﻼن ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ؛
رﻛﺰت ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ورﺑﻄﻬﺎ ﲟﺘﻐﲑ أﺧﺮ؛ ﻛﻤﺎ رﻛﺰت أﺧﺮى ﻋﻠﻰ دراﺳﺔﻣﺘﻐﲑ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ورﺑﻄﻪ ﲟﺘﻐﲑات أﺧﺮى؛
 أﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻓﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻷﺛﺮ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ،أﺑﻌﺎد وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وأﺑﻌﺎداﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻴﻪ أﻏﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد ﻓﻘﻂ ﻣﻬﻤﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺆﺷﺮات واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ دﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﳒﺎح ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﻛﻤﺎ رﻛﺰت أﻳﻀﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت
ﺎﺑعتباره أكثر حاجة ﻹدارة العﻼقة مع الزبون اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎﻇﻢ أﳘﻴﺘﻪ وأﺛﺮﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،وذﻟﻚ ﺎﺑﻹسقاط على مؤسسة
ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺷﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﺈﺑدارة العﻼقة مع الزبون.
 -6أﳘﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ أﳘﻬﺎ:
 ﻬﺗتم هذه الدراسة ﲟوضوع "إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن" اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮاﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﺎﻧحية اﻟﺘﻨﻈﲑ واﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻛﻤﺎ أن ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وأﺑﻌﺎدﻩ ﰲ ﺗﻄﻮر وﲝﺎﺟﺔ إﱃ إﺛﺮاء ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺰال ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع
ﻳﺸﻐﻞ كتاﺎﺑت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ ،وﺗﻌﺎﰿ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ )ﲟﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ،
أﺑﻌﺎدﻫﺎ ،أسسها ،مقارﺎﺑﻬﺗا واسﱰاتيجياﻬﺗا( واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ؛ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ بكوﻬﻧا ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﺛﺮاء اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻷﺑﻌﺎد وﻣﺮﺗﻜﺰات ﻣﺘﻐﲑي اﻟﺪراﺳﺔ
واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﻌﺎرف وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺪرﻳﻦ واﳌﺴﻮﻗﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻦ ﺿﺮورة وأﳘﻴﺔ ﺗﺒﲏ أﺣﺪ
أﻫﻢ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﳌﺘﺠﺴﺪة ﰲ ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﳜﺪم
أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ وﳛﺴﻦ أداءﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗنافسية قائمة على التوجه ﺎﺑلزبون؛

ٍ
ﺻ ٍﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﳏﻮر ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻛﻤﺎ أن
 -اﻷﳘﻴﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن اﻟﺬي أﺿﺤﻰ أﻫﻢ َﻣ ْﻮِرد وأَ ْ

اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻷجل طويل أصبح من القضاﺎﻳ اﳌهمة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺎﺑح اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ اﺷﺘﺪاد اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ

حول زﺎﻳدة حجم التعامل .ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ بل ﺈﺑﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺎﻧجحة
وﻣﺮﲝﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ؛
س

اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 أﳘﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ دور ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎتاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻨﺸﺎط واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﳎﺎل اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ،وﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﻦ أوﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ وﻫﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﺒﲏ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﻐﲑات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع
وﺎﺑلرغم من أﻬﻧا تنشط ﰲ سوق منافسة احتكار القلة إﻻ أﻬﻧﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪة تفرض ﲢدﺎﻳت كثﲑة ﰲ اﶈافظة على
الزﺎﺑئن؛ ﻷن إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت أﻓﻀﻞ وﲢﻘﻴﻖ فهم أكﱪ ﳊاجات ورغبات الزﺎﺑئن
واﻻستجابة ﳌتطلباﻬﺗم وتقدﱘ خدمة ذات قيمة تسمح ﺎﺑستمرارية التعامل معها.
 -7أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻬﺗدف هذه الدراسة إﱃ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺪروﺳﺔ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﺛﺮ واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﳏﻞ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وأﺑﻌﺎد وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﻴﺪ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
 -8ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﳌﺎم واﻹﺣﺎﻃﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺪراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ أﺑﻌﺎدﻫﺎ وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﻳـُ َﻌ ﱡﺪ مناسبا لدراستنا ﺎﺑعتباره يعتمد على وصف الظواهر وسرد اﳊقائق وﲢليل
العﻼقات ذات الصلة ﺎﺑﳌوضوع وذﻟﻚ ﺑﻮﺻﻒ وﲢﻠﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺈﺑدارة العﻼقة مع الزبون واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ودراﺳﺔ أﺑﻌﺎدﻫﺎ ومرتكزاﻬﺗا ومكوﺎﻧﻬﺗا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲡﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ واﳌﺼﺎدر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ
اﻟﻨﻈﺮي؛ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻹثبات فرضياﻬﺗﺎ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
واﻗﻊ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ
ﺧﻼل عرض وﲢليل نتائج اﻻستبانة اﳌوزعة على عينة الدراسة ﺎﺑستخدام أدوات التحليل اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﺸﺮح وﺗﻔﺴﲑ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﺳﺘﺨﻼص اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﲣﺪم أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻪ واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻷﺛﺮ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات
اﻟﺪراﺳﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺎﺑﳌنهج التارﳜي ﰲ ﻋﺮض ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮر ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ.
 -9أدوات اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﺼﺎدر البياﺎﻧت :ﰎّ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ع

اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 اﳌﺴﺢ اﳌﻜﺘﱯ :ﺑﻐﻴﺔ وﺿﻊ اﻷﻃﺮ اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺎﺑﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ،ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت وﻣﺆﲤﺮات ،ﻣﻘﺎﻻت ،أﻃﺮوﺣﺎت دﻛﺘﻮراﻩ ورﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ؛
اﻻستعانة ﺎﺑﳌواقع اﻻلكﱰونية اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺆﺳﺴﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﳍﻴﺌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت؛اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ :ﺑﻐﺮض اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت وﻣﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲاﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﺒﺎﻧﻪ وﻗﺪ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﳊﺰم اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )(SPSS
ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
-اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ :ﰎّ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﺑﻼت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ إﻃﺎرات وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ

ﺎﺑﳌؤسسة ﳏل الدراسة كما قمنا ببعض الزﺎﻳرات اﳌيدانية.

-اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت :ﲝﻴﺚ ﰎّ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ

ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ،وﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﱪﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ.
 - 10ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻬﺑدف اﻹﳌام بكافة جوانب اﳌوضوع ومن أجل التحليل اﳉيد واﳌوضوعي ﻹشكالية الدراسة وتساؤﻻﻬﺗا ارﺄﺗينا
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺗﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎﲤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻴﻬﺎ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﺔ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﳌﻌﻨﻮن ﺑـ ـ "اﻟﺘﺴويق ﰲ اﳌؤسسات اﳋدمية وتطوره ﳓو التسويق ﺎﺑلعﻼقات" وﺳﻨﺘﻄﺮق ﻓﻴﻪ إﱃﳐتلف اﳌفاهيم اﳋاصة ﺎﺑﳋدمات كتوطئة لفهم خصائص اﳋدمة وﳑيزاﻬﺗا وﳐتلف التصنيفات الﱵ يعتمد عليها
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن واﳌﻤﺎرﺳﻮن ﰲ إﻋﺪاد اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎول ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳋﺎص ﺑﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
خصوصيات اﳋدمة وﳑيزاﻬﺗا؛ ﺎﺑعتباره جوهر وأساس اﳌمارسﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ،وﰲ اﻷﺧﲑ ﺳﻨﻘﻮم
ﺎﺑستعراض تطور اﳌمارسة التسويقية ﳓو بناء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ أﻓﺮزﺗﻪ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ
بيئة اﻷعمال من جهة وتطورات متطلبات الزﺎﺑئن واشتداد التنافس من جهة أخرى والﱵ فرضت ضرورة اﻻحتفاظ
ﺎﺑلزبون والتوجه ﳓو بناء عﻼقات طويلة اﻷجل معه.

ف

اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻌﻨﻮن ﺑـ ـ "أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن" :وﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻹﳌام ﺎﺑﳉوانباﳌفاهيمية اﳌتعلقة ﺈﺑدارة العﻼقة مع الزبون ومن ﰒ أهم اﳌتطلبات اﻷساسية الواجب توفرها ﻹﳒﺎﺣﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎول أﻫﻢ
اﻷﺑﻌﺎد واﳌﺆﺷﺮات اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع "إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن"
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻌﻨﻮن ﺑـ ـ "اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ" سنحاول ﰲ هذا الفصل اﻹﳌام ﺎﺑﳉوانبالنظرية اﳌتعلقة ﺎﺑﳌيزة التنافسية ومن ﰒ أهم اﳌقارﺎﺑت واﻻسﱰاتيجيات التنافسية ،كما سنتناول اﻷﳘية التنافسية ﻹدارة
العﻼقة مع الزبون ودورها ﰲ ﲢقيق اﳌزاﺎﻳ التنافسية ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻌﻨﻮن ﺑـ ـ "دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ﺳﻴﺘﻢﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﺘﻐﲑات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ
اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻛﺬا ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ واﻗﻌﻬﺎ وأداﺋﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺘﻐﲑي اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ،
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺷﺮح ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ واﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻼئمة ﺎﺑستخدام برﺎﻧمج اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ  spssﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ البياﺎﻧت اﳌستقاة من اﻻستبانة اﳌوزعة ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،وﻛﺬا اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﺛﺒﺎت وﺻﺪق أداة اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى
اعتماد وتطبيق اﳌؤسسة لﻸبعاد النظرية والعناصر اﳋاصة ﺈﺑدارة العﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮن وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
 -11صعوﺎﺑت الدراسة:
واجهتنا العديد من الصعوﺎﺑت أثناء القيام ﺎﺑلدراسة إﻻ أن أﳘها ما يلي:
 ﺑﻐﺮض إﺳﻘﺎط اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻏﺐ ﰲ إﺟﺮاء دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒاﻟﻨﻘﺎل اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﻻ أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﱵ ﺟﻴﺰي وأورﻳﺪو ﻗﺪ ﲢﻔﻈﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل إﺟﺮاء ﺗﺮﺑﺺ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ
ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻛﺘﻔﻴﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺪراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛
 رﻓﺾ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﺎﻧت ﲝجة سرية اﳌعلومات اﳌهنية.

ص

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ
وتطوره ﳓو التسويق �لعﻼقات

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
ﲤﻬﻴﺪ:
ﲢﺘﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ على اختﻼف ﳎاﻻﻬﺗا نظرا لدورها ﰲ جذب الزﺎﺑئن
والعمل على تلبية متطلباﻬﺗﻢ وإﺷﺒﺎع حاجاﻬﺗم ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻛﺎﺷﺘﺪاد اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
وانفتاح اﻷسواق وكثرة البدائل وإﺎﺗحتها ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺳﻮاق أدت إﱃ انتشار ثقافة التوجه ﺎﺑلزبون الذي أضحى بذلك
يشكل ﳏور اﻷنشطة التسويقية ونقطة بدايتها وﻬﻧايتها فهو بذلك الطرف الفاعل والعنصر اﻷكثر أﳘية خصوصا ﰲ
ﻇﻞ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺴﺮﻳﻊ واﳌستمر ﻷذواقه ،وﺎﺑلتﺎﱄ أﺻﺒﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺎت وﺟﺬب اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﻛﻞ
ﻣﺮة ﻏﲑ ﻛﺎف ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻟﻴﺘﺤﻮل ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ وإﲤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ إﱃ ﺿﺮورة ﺟﺬب اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻷﻃﻮل ﻓﱰة ﳑﻜﻨﺔ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت وﻃﻴﺪة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻌﻪ ﲡﺴﺪت ﰲ ﻣﻔﻬﻮم التسويق ﺎﺑلعﻼقات اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ورﺑﻂ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﺘﺘﺤﻮل ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ
تركيز تبادﱄ إﱃ تركيز عﻼئقي يضمن اﻻحتفاظ ﺎﺑلزبون ﻷجل طويل وﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﳑﻴﺰة وﻣﻼﺋﻤﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ؛
وﺗﺘﻌﺎﻇﻢ أﳘﻴﺔ التسويق ﺎﺑلعﻼقات بشكل واضح ﰲ اﳌؤسسات اﳋدمية ﻷن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ
وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺗﻔﺮض وجود مستوى معﲔ من العﻼقات بﲔ مقدم اﳋدمة والزبون وﺎﺑلتاﱄ أصبحت العﻼقة القوية
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺪور ﻫﺎم ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳉﻬﻮد واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﺗﺴﺨﲑ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ أن
وجود عﻼقة قوية يعد عامل ﺄﺗثﲑ مهم للغاية على قرارات الزبون بتكوين ﺗﻔﻀﻴﻼت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :اﻹﻃﺎر اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ واﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺪور اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺬي ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻪ اﳋﺪﻣﺎت ﰲ اقتصادﺎﻳت الدول)∗( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ رﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﻮﻣﻲ
وتشغيل اﻷﺎﻳدي العاملة أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻤﺎرﺳﲔ ﳓﻮ دراﺳﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ
التسويقية لتحديد متطلباﻬﺗا وأبعادها والسياسات التسويقية الﱵ تتناسب معها.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﳋﺪﻣﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ

إن ﺗﻨﺎﻣﻲ أﳘﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت دﻓﻊ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﻲ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﺪة دراﺳﺎت

وأﲝﺎث ﻟﻮﺿﻊ اﻷﻃﺮ اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت وأﻫﻢ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻤﻴﺰة ﳍﺎ ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ
ﺗﻌﺪد اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ.
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﺪﻣﺔ:
ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﺻﻴﻐﺖ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪد اﻻﲡﺎﻫﺎت واﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن واﳌﺘﺨﺼﺼﻮن ﰲ ﻫﺬا
اﺠﻤﻟال ،وﻟﻘﺪ اﺗﻔﻘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﳋﺼﺎﺋﺺ
اﻟﱵ ﲣﺘﺺ ﻬﺑا عن اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺎدي اﳌﻠﻤﻮس ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ذﻛﺮ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ:
 ﺗﻌﺮف اﳋﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ على أﻬﻧا "ﻧﺸﺎﻃﺎت أو ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺗﻜﻮن)(1

ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ"
وﻳﻌﺮﻓﻬﺎ

Lovelock

على أﻬﻧا "ﻓﻌﻞ أو أداء ﻳﺸﱰﻳﻪ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﻷﺳﺎس ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻊ

وﻣﻠﺤﻘﺎت").(2

)∗(

– ﺎﺑت ﰲ اﻹمكان اﳊديث عن اقتصادﺎﻳت ﻣﺘﻄﻮرة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﲟﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت اﻷﻛﺜﺮ

ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﳌﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﰲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﻮء واﻟﺘﻘﺪم .ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻳﻘﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻷن اﻟﺪور اﳌﻬﻢ واﳊﻴﻮي ﻟﻪ
ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر وأﺿﺤﺖ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻨﻤﻮ ﲟﻌﺪﻻت أﺳﺮع وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ التجارة ﰲ السلع كما أﻬﻧا أكثر مرونة ،وتكشف
اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻠﺤﻮظ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺷﻜﻠﺖ اﳋﺪﻣﺎت ﳓﻮ  50ﺎﺑﳌئة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ  2018وﻗﺮاﺑﺔ  59ﺎﺑﳌئﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ  68ﺎﺑﳌئة من الناتج اﶈلي اﻹﲨاﱄ الدوﱄ
ﻟﺴﻨﺔ  ،2016ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﳝﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎل اﻟﺘﺎﱄ:
ﻫﺸﺎم ﳏﻤﻮد ،ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﻳﻘﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ 50 ...ﺎﺑﳌئة من اﻻستثمارات ﰲ  ،2018دورﻳﺔ اﻟﻌﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐاﻟﺘﺎﱄ ، http://www.aleqt.com/2019/04/06/article_1575556.html :ﺎﺗريخ اﻻطﻼع.2018/12/25 :
) - (1ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ وآﺧﺮون" ،اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﳊﺪﻳﺚ" ،دار اﻟﻴﺎزوري ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2006 ،ص .189

) - (2ﺑﺸﲑ ﻋﺒﺎس اﻟﻌﻼق" ،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳋﺪﻣﺔ" ،دار اﻟﻴﺎزوري ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2009 ،ص .40
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-وﺗﻌﺮف ﺣﺴﺐ

 KotlerوKeller

على أﻬﻧا "ﻧﺸﺎط أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻃﺮف إﱃ ﻃﺮف ،وﺗﻜﻮن ﰲ اﻷﺳﺎس ﻏﲑ

ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ وﻗﺪ ﻳﺮﺗﺒﻂ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺴﻠﻊ ﻣﺎدﻳﺔ").(1
 -أﻣﺎ

Stanton

فقد عرفها على أﻬﻧا "اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ واﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟلزبون ،وهي ليست ﺎﺑلضرورة

ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ أﺧﺮى أي أن إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ دوﻣﺎ ﺑﺴﻠﻌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ").(2
 وﺗﻌﺮﻓﻬﺎ  Shostackعلى أﻬﻧا "ﳐﺮﺟﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻳﺘﻄﻠﻊإﻟﻴﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن").(3
 وﺣﺴﺐ  Denis Lapertفاﳋدمة تعرف على أﻬﻧا "نشاط اقتصادي يسمح ﺈﺑنتاج قيمة وﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﰲزﻣﺎن وﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻨﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﺮاد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﺑﻮن").(4
من كل التعاريف السابقة يتضح أن كل ﺎﺑحث أعطى اﲡاها ﳏددا ورﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﺪﻣﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ
اﺳﺘﻨﺘﺎج أﻬﻧا تﺮﺗﻜﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻧﺸﺎط أو ﻋﺪة أﻧﺸﻄﺔ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮس وﻳﻜﻮن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ إﺷﺒﺎع حاجات ورغبات الزﺎﺑئن؛
 ﲢﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ وﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ وﺗﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﺖ اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ؛
 ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ أداؤﻫﺎ وﺟﻮب اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ.
 -2اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ:
ﺗﻨﻔﺮد اﳋﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﱵ ﳚﺐ أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ إﻋﺪاد اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ ﺗﺘﻼءم وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳋﺪﻣﺔ وﻇﺮوف ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ
ﺗﻠﻚ اﳋﺼﺎﺋﺺ:
 ﻋﺪم ﻣﻠﻤﻮﺳﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ )اﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﻴﺔ :(Intangibility -ويقصد ﻬﺑذه اﳋﺎﺻﻴﺔ أن اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ وﺟﻮد ﻣﺎديﻣﻠﻤﻮس ،وﺎﺑلتاﱄ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺰﺑﻮن أﺧﺬ ﻗﺮارات وأﺣﻜﺎم ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳏﺴﻮس ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮاس اﳋﻤﺲ ﰲ
ﺣﲔ أن اﳌنتج اﳌادي يكون من السهل وصف طبيعته ﺎﺑستخدام معايﲑ ﳏسوسة مثل تذوقه ،رؤية لونه ...اﱁ
(1) - Kotler et autres," marketing management", 15éme édition, Pearson éducation, paris, France, 2016, P 440.
) -(2زكرﺎﻳ ﻋﺰام وأﺧﺮون" ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2008 ،ص
.250
) - (3ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .192
(4) - Denis Lapert," le marketing des services", edition Dunod, Paris, France, 2005, P 14.
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وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﻗﺪ ﺟﺮدت اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وﺗﻔﺤﺼﻬﺎ قبل الشراء وﺎﺑلتاﱄ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺰﺑﻮن
اﳊﻜﻢ ﻋﻞ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ إﲤﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﳑﺎ ﻳﻮﻟﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﱰدد وﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ) (1وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﲜﻤﻊ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺆﺷﺮات ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ ،وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ وﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻳﻠﺠﺄ ﻣﺴﻮﻗﻮ اﳋﺪﻣﺎت إﱃ
إﺿﻔﺎء أﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة وﻣﻌﺪات ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ
ﻟﻠﺰﺑﻮن).(2
 ﻋﺪم اﻧﻔﺼﺎل اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ )اﻟﺘﻼزﻣﻴﺔ :(Inseparability -ويقصد ﻬﺑذه اﳋاصية عدم انفصال إنتاجاﳋﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ ) (3وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻼزﻣﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ واﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)(4

 وﺟﻮب ﺣﻀﻮر وﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺰﺑﻮن أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن؛
 وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ؛
 ﺿﺮورة ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ عملية إنتاج اﳋدمة ضمن عﻼقة تفاعلية مع مقدم اﳋدمة وزﺎﻳدة درجة الوﻻء إﱃ
ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻓﻔﻲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﲑة ﻳﺼﺮ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻌﲔ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﻌﻴﻨﲔ،
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن هذه اﳋاصية توجب على اﳌؤسسة اﳋدمية ضرورة توجيه إمكانياﻬﺗا ﳓو تدريب وﺄﺗهيل اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻻﻧﻌﻜﺎس
مهاراﻬﺗم وقدراﻬﺗم على التقدﱘ اﳉيد للخدمة.
 ﻋﺪم ﲡﺎﻧﺲ اﳋﺪﻣﺔ )ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ :(varibility -وﻳﻘﺼﺪ ﻬﺑذه اﳋاصية ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﻂ اﳋﺪﻣﺎت ﰲﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ وواﺿﺢ) (5ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ أداء اﳋﺪﻣﺔ
بنفس اﳌستوى من اﳉودة ،بل ﳜتلف ﺎﺑختﻼف اﳌوظف والزبون والظروف واﳌرافق اﳋاصة ﺎﺑلتقدﱘ) ،(6وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻋﺪم
اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﰲ اﳋﺪﻣﺎت ﻫﻮ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﶈﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)(7

)- (1ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ وﺑﺸﲑ اﻟﻌﻼق" ،إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳋﺪﻣﺔ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2009 ،ص ص .25-23

) - (2ﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ وردﻳﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ" ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2010 ،ص .38

) - (3ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻚ ﺣﺎﻓﻆ وﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ" ،تسويق اﳋدمات وأثرها على رضا الزﺎﺑئن" ،ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﳌﺄﻣﻮن اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،18ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ،
اﻟﻌﺮاق ،2011 ،ص .112
) - (4ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ وﺑﺸﲑ اﻟﻌﻼق ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  ،ص ص .27-26
)– (5ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

) - (6ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﻣﻨﺪﻳﻞ" ،أﺳﺲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳊﺪﻳﺚ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺪار اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2002 ،ص

.271

) - (7ﷴ ﺻﺎﱀ اﳌﺆذن"،ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2008 ،ص.223
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
 ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ إﻧﺘﺎج اﳋﺪﻣﺔ وﻣﺪى ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ
وﻛﺄﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳒﺪ أن :دقة تشخيص الطبيب للحالة اﳌرضية يتوقف ولو جزئيا على إجاﺎﺑت اﳌريض
ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺘﻪ واﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻪ ؛ﻛﻤﺎ أن دﻗﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ على دقة البياﺎﻧت
اﻟﱵ ﻳﺪﱄ ﻬﺑا الزبون ،وﻛﻤﺜﺎل أﺧﺮ ﻓﺈن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﶈﺎﺿﺮة ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
اﳚﺎﰊ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن وﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﱯ ﰲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى؛
 ﻳﺆﺛﺮ أداء ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ وﺧﱪاﺗﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت وﲡﺎﻧﺴﻬﺎ.
 ﻓﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ )اﻟﺘﻼﺷﻲ وﻋﺪم اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ :(Perishability-وﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﻮن اﳋﺪﻣﺎت ﻏﲑﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ،ﻓﺎﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﰒ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﰲ
أوﻗﺎت ﻻﺣﻘﺔ ،وﺎﺑلرغم من أن هذه اﳋاصية ﲣلص اﳌؤسسة من تكلفة التخزين الﱵ قد تتحملها ﰲ حالة اﻹنتاج
السلعي إﻻ أﻬﻧا تؤدي إﱃ تكبد اﳋسارة ﰲ حالة اﻻﳔفاض اﳌفاجئ للطلب على خدماﻬﺗا ﺎﺑﻹضافة إﱃ عدم قدرﻬﺗا
على تلبية الزﺎﻳدة اﳌفاجئة للطلب نظرا لعدم وجود ﳐزون).(1
 ﻋﺪم ﲤﻠﻚ اﳋﺪﻣﺔ ) :(Ownershipإن عدم انتقال اﳌلكية ﳝثل خاصية ﳑيزة ﻷغلب اﳋدمات مقارنة ﺎﺑلسلعاﳌﺎدﻳﺔ ﻓاﳋدمة الﱵ ﳝكن اﻻنتفاع ﻬﺑا لفﱰة معينة ﻻ ﳝﻜﻦ ﲤلكها وﺎﺑلتاﱄ ﳛق ﻷي شخص اﻻنتفاع ﺎﺑﳋدمات مقابل
ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﻮد وﻟﻜﻦ دون أن ﻳﺘﻤﻠﻚ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ) (2ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻴﺘﺎ ﻻ ﳛﻖ ﻟﻨﺎ أن ﳕﺘﻠﻜﻪ
وﻟﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ وﺗﺒﻘﻰ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺒﻴﺖ.
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳋﺪﻣﺎت وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت وﻃﺮق ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ:

) - (1زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ وﺑﺸﺎﻏﺔ ﻣﺮﱘ" ،ﺄﺗثﲑ اﳌزيج التسويقي اﳋدمي على رضا العمﻼء" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،
 ،2017ص ص .33-32
) - (2ﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ وردﻳﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .41
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(01ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳋﺪﻣﺎت وﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﳊﻠﻮل اﳌﻘﱰﺣﺔ ﳍﺎ
اﳋﺎﺻﻴﺔ

أﻫﻢ اﳊﻠﻮل اﳌﻘﱰﺣﺔ.

أﻫﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻨﻬﺎ

-ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳋﺪﻣﺎت -ﺟﻌﻞ اﳋﺪﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﻴﺔ

اﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﻴﺔ

ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ﺈﺑضفاء اﳉوانب اﳌادية؛
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ

اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ؛

-اﺳﺘﺨﺪام

 -ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻓﲑ ﻋﻴﻨﺎت

ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺒﻴﻊ اﳋﺪﻣﺔ؛

اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

اﺳﺘﺨﺪام اﻷﲰﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮاﻟﺸﻬﺮة وﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت.
اﻻﻧﻔﺼﺎل -ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺰﺑﻮن؛ -ﲢﺴﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ

ﻋﺪم

-زﺎﻳدة الوﻻء ﳌقدمي خدمات معينة.

)اﻟﺘﻼزﻣﻴﺔ(

واﻻﺧﺘﺒﺎر اﳉﻴﺪ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺴﺘﻤﺮ
ﳌﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺔ؛
-إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزﺎﺑئن.

اﻻﺧﺘﻼف

وﻋﺪم -ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻤﻴﻂ اﳋﺪﻣﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ -اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ

اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ

جودﻬﺗا.

اﻟﺘﻼﺷﻲ)ﻓﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ(

-ﻻ ﳝﻜﻦ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ؛

ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎﺑحﱰافية مع الزﺎﺑئن ﰲ ﻛﻞ
اﻟﻈﺮوف؛
 ﺗﻮﻓﲑ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ رﺿﺎاﻟﺰﺑﻮن.
ﺗﺘﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع؛ﳏﺎوﻟﺔ إﳚﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻌﺮضواﻟﻄﻠﺐ ﻛﺘﺨﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
اﳔﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ.

ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻠﻚ

-اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﳑﻴﺰات ﻋﺪم اﳌﻠﻜﻴﺔ.

-ﻋﺪم اﻣﺘﻼك اﳋﺪﻣﺔ.

اﳌﺼﺪر :ﻫﺎﱐ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻀﻤﻮر" ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2005 ،ص.33
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﳋﺪﻣﺔ
ﺗﺼﻨﻒ اﳋﺪﻣﺎت وﻓﻖ أﺳﺲ وﻣﻌﺎﻳﲑ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻌﺪدة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻣﻦ ﰒ وﺿﻊ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﺎﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﲢﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺗﺸﱰك ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﳑﻴﺰات ﳏﺪدة وﻏﺎﻟﺒﺎ
ما تكون ﳍا نفس اﻻحتياجات التسويقية وﺎﺑلتاﱄ ﳝكن للمؤسسة اﳋدمية أن تطبق نفس اﻹسﱰاتيجية التسويقية
ﻛﺈﺗﺒﺎع ﻧﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﱰوﻳﺞ وﻏﲑﻫﺎ

)(1

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﺘﺨﺼﺼﲔ:
 -1ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﺪﻣﺎت وﻓﻖ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ )ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ(:
ﺗﺼﻨﻒ اﳋﺪﻣﺎت وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(2

 ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة ﻋﻤﻞ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻟﺴﻴﺎرات ،ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ ،ﺧﺪﻣﺎتاﻟﱰﺑﻴﺔ ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ...إﱁ؛
 ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت واﳌﻌﺪات اﳌﺎدﻳﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي،وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﻌﺪات ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال
ﺗﺆدى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد.
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﻴﺚ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت ّ
 -2ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﺪﻣﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺰﺑﻮن )اﻟﺴﻮق ،اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ(:
ﺗﺼﻨﻒ اﳋﺪﻣﺎت وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)(3

 ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ :وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﲝﺘﺔ ﻣﺜﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ. ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت )ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻋﻤﺎل( :وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت الزﺎﺑئن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ وﻣﺆﺳﺴﺎتاﻷﻋﻤﺎل وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺄﺑساليب وسياسات تسويقية ﳐتلفة ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ.

) - (1زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ وﺑﺸﺎﻏﺔ ﻣﺮﱘ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .34

) - (2ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ وﺑﺸﲑ اﻟﻌﻼق" ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت :ﻣﺪﺧﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ -وﻇﻴﻔﻲ -ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ"  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2009 ،ص.44
) - (3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
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 -3ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﺪﻣﺎت ﺣﺴﺐ اﳋﱪة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ أداء اﳋﺪﻣﺎت:
ﺗﺼﻨﻒ وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)(1

 ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ :ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﻃﺒﺎء ،ﺧﺪﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﲔ واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻹدارﻳﲔ ،ﺧﺪﻣﺎت اﶈﺎﻣﲔ واﳋﱪاء ...اﱁ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﲑ ﻣﻬﻨﻴﺔ :ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻌﻤﺎرات ،ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ،ﺗﻨﻈﻴﻒ اﳊﺪاﺋﻖ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ...اﱁ -4ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﺪﻣﺎت ﺣﺴﺐ ﳕﻄﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ:
ﳕﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(2

 اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ :وﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﺨﺬ ﳕﻄﺎ واﺣﺪا ﺎﺑلنسبة ﳉميع الزﺎﺑئن أو لفئة كبﲑة منهم مثل خدمة النقلاﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
 اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺸﺨﺼﺔ :وﻫﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ زﺑﻮن ﻷﺧﺮ ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. -5ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﺪﻣﺎت ﺣﺴﺐ دواﻓﻊ وأﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ:
ﺗﺼﻨﻒ وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر إﱃ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

)(3

 ﺧﺪﻣﺎت رﲝﻴﺔ :وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻮك ،ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼج اﻟﻄﱯ اﳋﺎص. ﺧﺪﻣﺎت ﻏﲑ رﲝﻴﺔ :وهي خدمات تقدمها مؤسسات القطاع العام ﻬﺑدف ﲢقيق النفع العام. -6ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋدمات حسب درجة اﻻتصال ﺎﺑلزبون:
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﺪﻣﺎت وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﺣﺴﺐ ﺿﺮورة ﺣﻀﻮر اﻟﺰﺑﻮن إﱃ ﻣﻜﺎن ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(4

 ﺧﺪﻣﺎت ذات اﺗﺼﺎل ﺷﺨﺼﻲ ﻋﺎﱄ :وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﻀﻮر اﻟﺰﺑﻮن وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻟﻜﻞاﳋﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي ،ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ ...إﱁ
 ﺧﺪﻣﺎت ذات اﺗﺼﺎل ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ :وﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﻀﻮر اﻟﺰﺑﻮن إﱃ ﻣﻜﺎن ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ. -ﺧﺪﻣﺎت ذات اﺗﺼﺎل ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ :ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻄﺎﻋﻢ.

) - (1ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ وﺑﺸﲑ اﻟﻌﻼق ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت :ﻣﺪﺧﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ -وﻇﻴﻔﻲ -ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ"  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  ،ص45
) - (2زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ وﺑﺸﺎﻏﺔ ﻣﺮﱘ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .36
) – (3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص37

) - (4ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ وﺑﺸﲑ اﻟﻌﻼق" ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت :ﻣﺪﺧﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ -وﻇﻴﻔﻲ -ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ"  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.45
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 -7ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﺪﻣﺎت ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﳋﺪﻣﺔ:
ﺗﺼﻨﻒ وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر إﱃ أرﺑﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(1

 ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻓﺮاد :وهي تلك اﳋدمات الﱵ تتألف عملياﻬﺗا من إجراءات ملموسة تكون موجهة إﱃ الزبونشخصيا ،ﳑا يتطلب حضوره لﻼنتفاع ﻬﺑذه اﳋدمة مثل حضور اﳌريض للمعاﳉة لدى الطبيب.
 ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن وﻟﻴﺲ إﻟﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ :وﻫﻲ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوريﺣﻀﻮر اﻟﺰﺑﻮن وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎرات.
 ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺜﲑ اﻟﻌﻘﻠﻲ :وهي تلك اﳋدمات اﳌؤلفة من إجراءات أو أعمال غﲑ ملموسة موجهة إﱃ عقول الزﺎﺑئنوأذهاﻬﻧم وهي تتطلب اﳌشاركة الذهنية أثناء عملية تقدﱘ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺎز.
 ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت :وهي خدمات موجهة ﳌمتلكات الزﺎﺑئن أو ﳌوجوداﻬﺗم غﲑ اﳌلموسة مثل اﳋدماتالقانونية وخدمات معاﳉة البياﺎﻧت.
 -8تصنيف اﳋدمات حسب ارتباط اﳋدمة ﺎﺑﳌنتجات اﳌلموسة:
ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳋﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ،وﻟﻘﺪ ﻣﻴﺰ ﻛﻮﺗﻠﺮ ﺑﲔ ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(2

 ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺼﺔ )ﲝﺘﺔ( :ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺮض اﳋﺪﻣﺔ دون أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺎﺑلضرورة ﲟنتج ملموسﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﶈﺎﻣﻲ ،ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرة ...اﱁ
 خدمات رئيسية مصحوبة بسلع ﺎﺛنوية :ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﺮض اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻜﻤﻠﻬﺎ ﺳﻠﻊأو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﺤﻘﺔ ﻣﺜﻞ :اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻣﺜﻞ :وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ،اﻷكل ،اﳌشروﺎﺑت  ...اﱁ
 ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﲞﺪﻣﺎت :ﺣﻴﺚ ﳛﺘﻮي ﻋﺮض اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺎدي ﻣﻠﻤﻮس ﺗﻜﻤﻠﻪ وﺗﺮاﻓﻘﻪ ﺑﻌﺾاﳋﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺳﻴﺎرات اﻟﱵ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﺮض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎﻟﻀﻤﺎن واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
واﻹﺻﻼح...اﱁ

) - (1زكرﺎﻳ عزام وآخرون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص 254
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(2) - Kotler et autres, opcit, P 441

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
 اﳋﺪﻣﺎت اﳍﺠﻴﻨﺔ )ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت( :ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻋﺮض اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺰﳚﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻌﺔ واﳋﺪﻣﺔﻣﺜﻞ :ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻄﺎﻋﻢ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺰﳚﺎ ﺑﲔ اﻷﻛﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻨﺼﺮا مادﺎﻳ واﳋﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ.
اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻠﻤﻮس اﳋﺎﻟﺺ :ﻫﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ أي ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.ولتوضيح طبيعة اﳋدمة وتعريفها مقارنة ﺎﺑﳌنتج اﳌﺎدي اﳌﻠﻤﻮس ﻗﺎﻣﺖ )∗() (shostackﺑﻮﺿﻊ ﻣﻘﻴﺎس ﳍﻴﻤﻨﺔ اﳌﻨﺘﺞ
ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺧﻂ ﺑﻴﺎﱐ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ،ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ أﻗﺼﻰ اﻟﻄﺮف اﻷول ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﰒ ﻳﻘﱰب
اﳌﻘﺎس ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﳋﺪﻣﺎت ﳓﻮ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ،وﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس أن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺰﳚﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت) (1ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ:
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(01ﻣﻘﻴﺎس اﳌﻠﻤﻮﺳﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت

اﳌﺼﺪر :ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ وﺑﺸﲑ اﻟﻌﻼق" ،إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳋﺪﻣﺔ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن

اﻷردن ،2009 ،ص. 21
وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق أﺿﺎﻓﺖ )∗∗() (zeithamlﳍﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﺣﻴﺚ
اﻋﺘﱪت أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﺻﻔﺔ اﳌﻠﻤﻮﺳﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻛﺎن اﳌﻨﺘﺞ ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ارﺗﻔﺎع ﺧﺼﺎﺋﺺ
)∗(  G. Lynn Shostack -ﻫﻲ ﺎﺑحثة متخصصة ﰲ ﳎال اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﳍﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل واﳌﻨﺸﻮرات ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت ﻛﻤﺎ
ﺷﻐﻠﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:ﺎﻧئب الرئيس اﻷول اﳌﺴﺆوﻟﺔ عن ﳎموعة الزﺎﺑئن اﳋاصﲔ ﰲ  ،Bankers Trust Companyوﺎﻧئبة رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ
إدارة  Citibankﺎﺑﻹضافة إﱃ رئيسة فريق إدارة  ،Citibank Investment Management Groupﻛﻤﺎ ﺗﺮأﺳﺖ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﲟﺠﺎل اﳋﺪﻣﺎت ﰲ
أيضا ﰲ اﺠﻤﻟلس اﻻستشاري التحريري ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻮك وﳎﻠﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﲨﻌﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ،AMAكما عملت ً
) - (1ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ وﺑﺸﲑ اﻟﻌﻼق" ،إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳋﺪﻣﺔ" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص20

)∗∗(  : Valarie Zeithaml -خبﲑة متخصصة ﰲ ﳎال تسويق اﳋدمات وجودﻬﺗا ،وﳍا عدة كتب ومؤلفات فردية ومشﱰكة ﺎﺑﻹضافة إﱃ العديد من
اﻟﺒﺤﻮث واﳌﻘﺎﻻت اﳌﻨﺸﻮرة ﰲ ﳎﻼت ﻋﺎﳌﻴﺔ ،وﻟﻘﺪ ﻃﻮرت ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﺎ ﳕﻮذج " "servqualاﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ أﺑﻌﺎد أو ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ
ﻗﻴﺎس ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت ،وﻫﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ " " Carolineاﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ " ."Chapel Hill
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،وﻫﻲ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪدﻫﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮاء ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻮن ،اﳊﺠﻢ
اﻟﺸﻜﻞ...اﱁ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ وﻫﻲ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮاء
وأﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﺜﻞ اﻷﻛﻞ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻟﺪى ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ
وﻫﻲ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮاء.

)(1

 -9ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﺪﻣﺎت ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط:
ﺗﺼﻨﻒ اﳋﺪﻣﺎت ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط إﱃ ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)(2

 اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ :وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺪارس واﳉﺎﻣﻌﺎت؛ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ :وﻫﻲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،اﻟﻌﻴﺎدات وﻛﻞ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ؛ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ :ﻫﻲ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳉﻬﺎت أو اﳍﻴﺌﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ؛ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ :ﻫﻲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ؛ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ :ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى؛ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ :وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮادي واﳉﻤﻌﻴﺎت  ...اﱁ؛ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ :وﻫﻲ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ؛ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل :ﻫﻲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻐﺮض تسهيل عملية اﻻتصال بﲔ الزﺎﺑئن؛ -ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ :هي خدمات تقدمها اﳌؤسسات اﳋاصة ﺎﺑلنقل اﳉوي ،الﱪي ،البحري

) - (1ﻋﺎﺑﺮ ﺳﻠﻴﻢ" ،اﳌﻈﻬﺮ اﳌﺎدي ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺰﺑﻮن -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻨﺎدق ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﻄﻴﻒ ،"-ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة  ،2اﳉﺰاﺋﺮ ،2017-2016 ،ص .29

) - (2زﻛﻲ ﺧﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪ" ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2006 ،ص ص.37-35
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ
ﻫﻨﺎك ﺷﺒﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ على أﻬﻧا " ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﺤﺪد ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ
ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻛﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻔﻨﺎدق ،اﳌﻄﺎﻋﻢ ،اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﲑﻫﻢ") (1وتعرف أيضا على أﻬﻧا "ﻧﻈﺎم
ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻹﻧﺘﺎج ﻗﻴﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﺎدﻳﺔ ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت
ورﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن") (2وهناك من يرى ﺄﺑﻬﻧا "اﻟﻮﺣﺪة اﻟﱵ ﲡﻤﻊ وﺗﻨﺴﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻴﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺘﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺘﻤﺘع ﲞصائص تنظيمية هدفها تلبية حاجات الزﺎﺑئن ﰲ اﺠﻤﻟتمع ﲟﻨﺘﺞ
ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮس"

)(3

وعليه ﳝكن القول ﺄﺑن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﺣﺪة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

واﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻬﺗدف إﱃ إشباع حاجات الزﺎﺑئن وﺗﻠﺒﻴﺔ رغباﻬﺗﻢ ﲟﺨﺮﺟﺎت ﻳﻜﻮن ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮس )ﻏﲑ ﻣﺎدي (.
 -1ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ:
ﳜتلف تصنيف اﳌؤسسات اﳋدمية من ﺎﺑحث ﻷخر ،ﻧﺬﻛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﺷﻬﺮﻫﺎ:
 اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷول :ﻟﻘﺪ ﻗﺎم )∗() (haywood farmerﺳﻨﺔ  1988ﺑﺘﻘﺪﱘ ﳕﻮذج ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎتاﳋﺪﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :
 درﺟﺔ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ) ﻋﺎﱄ \ ﻣﻨﺨﻔﺾ(؛
 درﺟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ )ﻋﺎﱄ \ ﻣﻨﺨﻔﺾ(؛
 درﺟﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳋﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن ) ﻋﺎﱄ \ ﻣﻨﺨﻔﺾ(.

) - (1ﺑﻦ ﻋﻴﺸﺎوي أﲪﺪ" ،إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ TQM :ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ" ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،اﻟﻌﺪد  ،04جامعة قاصدي مرﺎﺑح ورﻗﻠﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ
 ،2006ص .08

) - (2ﺑﻮﺟﻨﺎﻧﺔ ﻓﺆاد" ،ﺗﻘﻴﻴﻢ واﻗﻊ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل –
ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وعلوم التسيﲑ ،جامعة قاصدي مرﺎﺑح

ورﻗﻠﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2009-2008 ،ص .03

) - (3ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ وأﺧﺮون" ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت" ،دار اﻹﻋﺼﺎر اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2010 ،ص.216

)∗(  John S. Haywood-Farmer -أﺳﺘﺎذ ﻓﺨﺮي ﻹدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ ﻛﻠﻴﺔ " . "Ivey Business Schoolﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة

ودرس إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻳﺴﱰن ّ
فيكتورﺎﻳ ﺑﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﻛﻤﺎ درس ﰲ ﻋﺪة ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ وﺟﺎﻣﻌﺔ "  "Bishop’sﺑﻜﻨﺪا .وﻟﻘﺪ أﺟﺮى أﲝﺎﺛﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺪا
وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻘﻴﺎس ﳉﻮدة اﳋﺪﻣﺔ وﻛﺬا وﺿﻊ أﻃﺮ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
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 اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺜﺎﱐ :ﻗﺎم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ )∗() (Vandermer &Chadwickﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐﺑﻌﺪﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﲔ ﳘﺎ :
 درﺟﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﺗﺼﺎل )ﻣﻨﺨﻔﺾ \ ﻣﺮﺗﻔﻊ(؛
 درﺟﺔ وﺟﻮد ﺳﻠﻌﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ) ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻘﻂ \ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ( ).(1
 -اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﺼﻨﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ )∗∗( ) (Kotlerﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(2

 ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳌﻠﻜﻴﺔ :فهناك مؤسسات خدمية ﺎﺗبعة للقطاع اﳋاص وأخرى ﺎﺗبعة للقطاع اﻟﻌﺎم )اﳊﻜﻮﻣﻲ(؛
 ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ :ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺳﻮاق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وأﺧﺮى ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻷﺳﻮاق اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؛
 ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺗﺼﺎل :ﲝﻴﺚ أن ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺗﺼﺎﻻ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ مع الزﺎﺑئن وهناك من
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﻬﻢ.
 -2ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ:
ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ  ،ﳝﻜﻦ ذﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 تتميز اﳌؤسسة اﳋدمية ﲝاجاﻬﺗا اﳌستمرة إﱃ معلومات دقيقة وصﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﺣﱴﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻋﺪم ﻣﻠﻤﻮﺳﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﳎﻬﻮدات
ﻹقناع الزبون ﺎﺑﳋدمة اﳌعروضة )(3؛

)∗(  -ﺷﻐﻠﺖ  F. Ellis-Chadwickﻋﺪة ﻣﻨﺎﺻﺐ ﲡارية ﺎﻧجحة ﰲ إدارة البيع ﺎﺑلتجزئة ﰲ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ،ﻟﺘﺘﺨﺼﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ
ﳎال التسويق الرقمي وإدارة البيع ﺎﺑلتجزئة عﱪ اﻹنﱰنت .وﻟﻘﺪ شاركت ﰲ ﺄﺗليف كتابﲔ عن إدارة التسويق.
) - (1ﺑﻦ ﻋﻴﺸﺎوي أﲪﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .08

)∗∗(  Philip Kotler -ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ  1931ﺑﺸﻴﻜﺎﻛﻮ ،يعرف ﺄﺑنه اﻷب الروحي للتسويق وﺈﺑﲨاع ﺟﻞ الباحثﲔ ،فهو خبﲑ وﺎﺑحث متخصص ﰲ ﳎال
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ،ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ) (École des hautes études commerciales de Parisوﻳﻌﻤﻞ
ﻛﺄﺳﺘﺎذ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ) (Northwesternﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز  55ﻛﺘﺎب ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﺎﺑﻹضافة إﱃ العديد من البحوث واﳌقاﻻت
وﺳ ِّﻮ َق ﰲ ﳐﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﱂ وﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب
اﳌنشورة ﰲ اﺠﻤﻟﻼت واﳉرائد ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺟﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺸﻬﲑ " "Marketing Managementإﱃ ﺣﻮاﱄ 20ﻟﻐﺔ ُ
اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.

) - (2ﻛﻮﺗﻠﺮ وآﺧﺮون ،ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺎزن ﻧﻔﺎع" ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ :اﻟﺴﻠﻊ واﻷﺳﻌﺎر" ،اﳉﺰء ،4الطبعة اﻷوﱃ ،دار عﻼء الدين للنشر والتوزيع ،دمشق ،سورﺎﻳ،2003 ،
ص .145
) - (3زﻛﻲ ﺧﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .34
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 يعتﱪ الزﺎﺑئن اﶈور الرئيسي لنشاطها وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻌﻤﻞ ﺎﺑستمرار على بناء واﳊفاظ وتدعيم عﻼقات مستمرة ﰲاﻷجل الطويل مع زﺎﺑئنها؛
 ﺄﺗخذ اﳌؤسسات اﳋدمية جودة خدماﻬﺗا على أﻬﻧا ﳏور رئيسي ﳚب الثبات واﻻنتظام ﰲ تقدﳝها بذات اﳌستوىمن خﻼل مدى واسع من العﻼقات والتفاعﻼت الﱵ ترضي وتفوق توقعات الزﺎﺑئن؛
 ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت اﳌﺎدﻳﺔ وﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ إﱃ ﳐﺮﺟﺎت ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﳏﺴﻮﺳﺔﰲ ﺻﻮرة ﻣﻨﺎﻓﻊ وﲡارب ﳝر ﻬﺑا الزﺎﺑئن ،وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺮﺟﺎت ﺑﺪﻻﺋﻞ ﻣﺎدﻳﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﳋﺪﻣﺔ ،وﻫﺬا ﻻ
ﻳﻌﲏ ﲢﻮﳍﺎ إﱃ ﳐﺮﺟﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﻓﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺜﻼ ﺗﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ٍ
ﻣﺒﺎن ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻛﺘﺐ ،أﻗﻼم ،أوراق...إﱁ ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ
ﳝكن ﲢديد أبعادها مادﺎﻳ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻤﻮﺳة لكوﻬﻧا معارف عليا وخﱪات تعلم؛
 تتميز اﳌؤسسة اﳋدمية ﺎﺑﻻتصال العاﱄ بزﺎﺑئنها فهم ﳛصلون على ما يطلبونه من خدمات ﰲ أماكن اﻹنتاجوالتقدﱘ وﺎﺑلتاﱄ يكون من الصعب ﺗﻨﻤﻴﻄﻬﺎ وﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺘﻐﲑة ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ وﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﺑﻮن؛
 ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺄﺑﻬﻧا ﺷﺪﻳﺪة ،وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻛﻤﺎ أن اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲتلك اﳌؤسسات تعتمد ﺎﺑلدرجة اﻷوﱃ على عدة عوامل نذكر أﳘها )درﺟﺔ ﲤﻴﺰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﺴﺘﻮى
جودة العﻼقات التفاعلية مع الزﺎﺑئن؛ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪرﻫﺎ اﻟﺰﺑﻮن وﻟﻴﺲ اﳌﻘﺪم؛ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
)(1

اﳌرتبطة ﺈﺑنتاج وتقدﱘ اﳋدمة للزبون(

 ﻳُﻌﺘﱪ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ وﻣﺴﺎﳘﺎ ﰲ إﻧﺘﺎج وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أداء اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺪورﻳﻦﻣﺘﻜﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ وﻫﺬا اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺼﺪرﻩ أن اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻮ اﳌﻘﻴﻢ اﻷول واﻷﺧﲑ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ وﺗﻜﻮن

ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ أداء اﳋﺪﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اﻹﻧﺘﺎج.
 إن طريقة التفاعل مع الزﺎﺑئن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺮدا أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﺈﲨﺎﻻوجب على اﳌؤسسة اﳋدمية الﱰكيز على أﳘية جعل اﳋدمة تبدو وكأﻬﻧا ﻣﺸﺨﺼﺔ ﻟﻜﻞ زﺑﻮن ،وﻻ ﺷﻚ أن ﺗﺸﺨﻴﺺ
اﳋﺪﻣﺔ ﻳﻜﻮن أﺳﻬﻞ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن اﳌﻌﻨﻮي )اﳌﺆﺳﺴﺔ( ،ﻛﻤﺎ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟبشري ﰲ إﳒاح عﻼقتها مع الزﺎﺑئن ).(2
) - (1ﺑﻮﺟﻨﺎﻧﺔ ﻓﺆاد ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .06-05

) - (2ﻋﺎﺑﺪ ﻣﻨﲑة" ،أﺛﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ – دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﺿﻤﻦ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ  LMDﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﻬﺮي ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  ،2اﳉﺰاﺋﺮ،
 ،2015-2014ص ص .53-52
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اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﳑﻴﺰة إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﲦﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ وﻛﺎن ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
أﲝﺎث ودراﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻔﺎدﻩ أن ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ واﳋﺪﻣﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ دون اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،لكن الصعوﺎﺑت الﱵ واجهت العاملﲔ واﳌﻤﺎرﺳﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﺷﺘﺪاد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻨﺎﻣﻲ دور
اﳋدمات ﰲ اﻻقتصادﺎﻳت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺟﻌﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻄﻮرا
ﻣﺘﺴﺎرﻋﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻤﺎرﺳﺔ واﻟﺘﻨﻈﲑ وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ
ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻛﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﻨﻘﻴﺢ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ وﺟﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ
ﻳﻌﺮف ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺒﺤﻮث اﳌﺴﺘﻤﺮة اﻟﱵ ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﰲ اﳌؤسسة اﳋدمية ،وﲣتص ﺈﺑدارة مزيج تسويقي متكامل ومتميز ﻬﺑدف ﲢقيق انطباع اﳚاﰊ ﰲ اﻷجل الطويل والﱵ
ﲢﻘﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ووﻋﻮدا ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ وﻋﻼﻗﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻣﺮﲝﺔ ﻟﻜﻞ أﻃﺮاف ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت)اﻟﺰﺑﻮن واﳌﺆﺳﺴﺔ(") (1وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﺗﻈﺎﻓﺮ اﳉﻬﻮد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ استجابة لطلبات الزﺎﺑئن بطريقة فعالة واﳚابية ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳋﺪﻣﻴﺔ") (2وعليه ﳝكن القول ﺄﺑن التسويق ﰲ اﳌؤسسات اﳋدمية يعتﱪ ﳎموعة من اﻷنشطة اﳌتكاملة الﱵ ﻬﺗدف إﱃ
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘطلبات وحاجات الزﺎﺑئن.
 -1اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ:
إن ﺗﻄﻮر اﳋﺪﻣﺔ ﻛﺼﻨﺎﻋﺔ وﻛﺜﺮة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺟﻌﻠﺖ ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ إدارة أي
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺪﻣﻴﺔ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ:
 تنامي قطاع اﳋدمات بسرعة كبﲑة وازدﺎﻳد دوره ﰲ اﻻقتصادﺎﻳت ،كما أنه ﰲ أواخر السبعينات بﺪأت ﺑﻌﺾ اﻟﺪولﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻷﺳﻌﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﻔﻴﺾ درﺟﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﳋﺪﻣﻴﺔ؛

)-(1ﺳﻌﻴﺪ ﷴ اﳌﺼﺮي" ،إدارة وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت" ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ ،2002 ،ص
.185

(2) - philipp callot, "marketing des services : une construction sur les incertitudes de l’avenir", revue
communication & management -revue internationale des sciences commerciales-, volume 02, n001, Edition ESKA,
France, 2002, p68.
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 اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﳋﻮﺻﺼﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ ﺗﺒﲏ اﳌﺆﺳﺴﺎتلﻼسﱰاتيجيات اﳌوجهة ﺎﺑلسوق كاﻻهتمام بشكل أكﱪ ﲝاجات ورغبات الزﺎﺑئن؛
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳍﺎﺋﻞ واﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ أساليب التعامل مع الزﺎﺑئن وانتهاج سياسات تسويقية ﻬﺗدف إﱃتقدﱘ خدمات جديدة ومطورة ومتناسقة مع حاجات ورغبات الزﺎﺑئن؛

)(1

 اﺷﺘﺪاد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻮﳌﺔ ،واﲡاه اﳌؤسسات اﳋدمية إﱃ خدمة الزﺎﺑئن اﳊاليﲔ بشكل أفضل واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮلﻷﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة؛
إدراك اﳌؤسسات اﳋدمية ﺄﺑن الزﺎﺑئن أصبحوا ﳝثلون ﳏور اﻷنشطة وأن إقناعهم ﺎﺑلتعامل معها ﱂ ﻳﻌﺪ ﺳﻬﻼ وﻻﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﲏ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴة خصوصا ﰲ ظل اﳋصائص الﱵ تتميز ﻬﺑا اﳋدمات عن اﳌنتجات اﳌادية
اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ؛
 أدت زﺎﻳدة اﳌنافسة السعرية إﱃ ضرورة ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺒﺤﺚعن طرق تسويقية لزﺎﻳدة مبيعاﻬﺗا وﲢقيق اﻷرﺎﺑح

)(2

 -2ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ:
إن ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﳑﻴﺰات ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺮﺗﻜﺰات وأﺳﺲ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺎدﻳﺔ
اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺒﻌﺾ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻧﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 التوجه ﺎﺑلزبون وأﳘية العﻼقة معه :ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ذات أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳋﺪﻣﺎت وذﻟﻚ ﻷن ﺗﻘﺪﱘﻣﻌﻈﻢ اﳋﺪﻣﺎت ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن؛
 ﺗﻌﺪد اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﳚﺐ أﺧﺬﻫﺎ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺎدي اﳌلموس الذي يتمتع ﺎﺑلنمطية فﺈن ﺟﻮدةاﳋﺪﻣﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﳌﻘﺪم ،اﻷدﻟﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ،وﻏﲑﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﺰﺑﻮن ﳉﻮدة اﳋﺪﻣﺔ؛

)(3

ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ إدراج ﻗﺴﻢ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ وإﳕﺎ ﳚﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ ﻛﻞ اﻷﻗﺴﺎم ﻣﻊ ﲡﻨﻴﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
اﳊﺪﻳﺜﺔ؛
) - (1ﻫﺎﱐ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻀﻤﻮر" ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2005 ،ص ص .68،65
) - (2ﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ وردﻳﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .60-59
) - (3زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ وﺑﺸﺎﻏﺔ ﻣﺮﱘ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .41

17

الفصل اﻷول :التسويق ﰲ اﳌؤسسات اﳋدمية وتطوره ﳓو التسويق ﺎﺑلعﻼقات
يتضمن اﳌزيج التسويقي ﰲ اﳌؤسسة اﳋدمية سبعة عناصر أساسية وهي اﳋدمة ،التسعﲑ ،الﱰويج ،التوزيع ،اﳌوظفﲔ)مقدمي اﳋدمات( ،العمليات ،الدليل اﳌادي.

)(1

 -3أبعاد التسويق ﰲ اﳌؤسسة اﳋدمية:
إن التسويق ﰲ اﳌؤسسات اﳋدمية يتطلب إتباع أساليب ﳐتلفة عن تلك اﳌتبعة ﰲ حالة اﳌنتجات اﳌادية
اﳌلموسة نظرا ﳋصائص اﳋدمة والعوامل اﳌؤثرة على عملية تقدﳝها ،لذلك يتم اﻻعتماد على ثﻼثة أبعاد والﱵ ﳚب
أن تعمل بنجاح من أجل إشباع حاجات الزﺎﺑئن وتلبية رغباﻬﺗم وبناء عﻼقات طويلة اﻵجل معهم ،إن هذه اﺠﻤﻟاميع
من التسويق يطلق عليها مثلث تسويق اﳋدمات) (2كما هو موضح ﰲ الشكل اﳌواﱄ:
الشكل رقم ) :(02أبعاد التسويق ﰲ اﳌؤسسة اﳋدمية

Source : Teboul James" le temps des services: une nouvelle approche du management
management", 3éme
édition, édition d’organisation, paris, France, 2000, p37.

وحسب )∗() (Gronroos Christianeفإن تلك اﻷبعاد الثﻼثة للتسويق ﰲ اﳌؤسسة اﳋدمية ﳚب أن تدار
بعناية فائقة ﻷن الفشل ﰲ أحدها سوف يؤثر على القدرات التنافسية والتسويقية للمؤسسة ﰲ السوق ،وفيما يلي
شرح ﳐتصر لكل بعد:
) - (1ﳏمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .65-64

(2) - Kotler et autres, OPCIT, P 441.

)∗(  :Gronroos Christianeوهو ﺎﺑحث وأستاذ فلندي اﻷصل متخصص ﰲ ﳎاﱄ تسويق اﳋدمات والتسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ جامعة
" " Hanken School of Economicsيلقب ﺄﺑسطورة التسويق ،ولقد شغل منصب رئيس ﳎلس إدارة مركز البحوث واﳌعرفة  ،CERSكما عمل
كأستاذ فخري ﰲ عدة جامعات مثل " "Tianjin Normal Universityو" "Nankai Universityﺎﺑلصﲔ الشعبية و" Oslo School of
 "Managementﺎﺑلنرويج كما عمل خﻼل الفﱰة من  2001إﱃ  2007كأستاذ ﰲ جامعة " "Lund Universityﺎﺑلسويد ،وله العديد من الكتب
والدراسات والبحوث الﱵ ساﳘت ﰲ وضع اﻷطر اﳌفاهيمية للتسويق ﺎﺑلعﻼقات واﳌنشورة ﰲ ﳐتلف اﺠﻤﻟﻼت العاﳌية.
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-1-3اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳋﺎرﺟﻲ :يقصد به كافة اﻷنشطة التقليدية للتسويق الﱵ تقوم ﻬﺑا اﳌؤسسة اﳋدمية فيما يتعلق بتقدﱘ
وﻋﺮض اﳋﺪﻣﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،ﺗﺴﻌﲑﻫﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ واﻟﱰوﻳﺞ ﳍﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻬﺗدف هذه اﻷنشطة عموما إﱃ التعريف
ﲞﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺧﻠﻖ اﲡﺎﻩ اﳚﺎﰊ ﻋﻨﻬﺎ).(1
 -2-3اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ :ﲝﻴﺚ ﻳﺸﲑ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﱃ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ
اﳌؤسسة اﳋدمية ﻬﺑدف ﲢقيق مستوﺎﻳت عالية من الرضا لديهم ومن ﰒ زﺎﻳدة كفاءة وفاعلية أنشطة التسويق اﳋارجي
واﻟﺘفاعلي وتقدﱘ خدمات أفضل للزﺎﺑئن؛
وﻳﻌﺮف اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" أﺳﻠﻮب ﻷﻧﻈﻤﺔ اﳊﻮاﻓﺰ واﳌﻜﺎﻓﺂت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة
اﳋدمة اﳌقدمة للزﺎﺑئن وتنمية العﻼقات التفاعلية بينهم"

)(2

وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳋﺎرﺟﻲ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ إﳒﺎح ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت ،ﻓﻠﺘﻘﺪﱘ
ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻮﻇﻒ )ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ( ﺟﺎﻫﺰا وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ وﻻ ﻳﻜﻔﻲ وﺟﻮد إدارة ﺧﺎﺻﺔ
ﺎﺑلتسويق ﰲ اﳌؤسسة بل ﳚب مشاركة كل اﳌوظفﲔ ﰲ تطبيق اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ وأداﺋﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن).(3
-3-3اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ :إن ﻋﺪم اﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ
اﳌﻮﻇﻒ )ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ( واﻟﺰﺑﻮن واﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﺑـ ـ ـ "إدارة ﳊﻈﺎت اﳊﻘﻴﻘﺔ أو اﻟﺼﺪق" ،ﺣﻴﺚ أن اﻟﺰﺑﻮن ﻻ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ
اﳌﻮﻇﻒ ﻓﺤﺴﺐ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻛﻜﻞ ،ﻛﻤﺎ أن ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻘﺪﱘ لذلك تعمل اﳌؤسسات اﳋدمية على تطوير تبادﻻت تفاعلية اﳚابية ﻬﺑدف ترك انطباعات جيدة).(4

(1) - christiane Gronroos, "relationship marketing logic", asia-australia marketing journal, volume 4, issue 01,
australian and new zealand marketing academy, december 1996, p 10.

) - (2أﳝﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﷴ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ" ،أﺛﺮ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ" ،ﳎلة العلوم اﻻقتصادية ،اﺠﻤﻟلد  ،16اﻟﻌﺪد  ،01ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،اﻟﺴﻮدان ،2015 ،ص .14

(3) - Kotler et autres, OPCIT, P 29.

(4) -Teboul James, "le temps des services: une nouvelle approche de management", 3éme édition, édition
d’organisation, paris, France, 2000, P 37.
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳋﺪﻣﻲ
ﻳﻌﺪ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻓﺒﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎر واﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺴﻮق
ﺄﺗﰐ مرحلة وضع اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳌﻼﺋﻢ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ .وﻳﻌﺮف ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
واﳌﱰاﺑﻄﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻐﺮض أداء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺨﻄﻂ ﳍﺎ ،وﻳﺮﺟﻊ أﺻﻞ اﳌﺰﻳﺞ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ إﱃ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﲝﻴﺚ وﺿﻊ )∗() (Bordenﻣﺰﳚﺎ ﻣﻦ  12ﻋﻨﺼﺮ وﻫﻲ ﲣﻄﻴﻂ اﳌﻨﺘﺞ ،اﻟﺴﻌﺮ،
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،اﻹﻋﻼن ،اﻟﱰوﻳﺞ ،اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ،اﻟﻌﺮض وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت،
اﳌﻨﺎوﻟﺔ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،إﻻ أن )∗∗() (Jérôme McCarthyﻗﺪ ﻃﻮر ﻓﻜﺮة اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻌﺪ وﻗﺎم ﲜﻤﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ) (4Psﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ :اﳌﻨﺘﺞ ) ،(Productاﻟﺘﺴﻌﲑ)،(Price
اﻟﺘﻮزﻳﻊ) (Placeواﻟﱰوﻳﺞ ) .(1)(Promotionوﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﳍﺎ:
-1اﳋﺪﻣﺔ )اﳌﻨﺘﺞ اﳋﺪﻣﻲ(:
وﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ،ﻓﻬﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن و
وﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ أن ﲨيع القرارات اﳌتعلقة ﺎﺑلعناصر اﻷخرى للمزيج تعتمد ﰲ اﻷساس عليها (2)،ﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري
اﻻهتمام ﺄﺑساليب تطويرها وﺄﺑﺑﻌﺎدﻫﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
 -1-1ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺰﻳﺞ اﳋﺪﻣﻲ وأﺑﻌﺎدﻩ :ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﺑﻐﺮض ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻃﻠﺒﺎت الزﺎﺑئن أي أﻬﻧا تتعامل ﺄﺑكثر من خدمة وهذا ما يطلق عليه اسم " اﳌﺰﻳﺞ اﳋﺪﻣﻲ أو ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﳋﺪﻣﺎت"
وﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﳎموعة متكاملة من اﳋدمات الﱵ تنتجها وتقدمها اﳌؤسسة اﳋدمية لسوق الزﺎﺑئن").(3
)∗( (1980-1895 ) Neil H. Borden -ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺳﻨﺔ  1922اﺷﺘﻐﻞ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﻋﺪة ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺣﱴ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺳﻨﺔ
 ،1962وﻗﺪ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﲨﻌﻴﺔ " "the National Association of Marketing Teachersوﻛﺬﻟﻚ رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻼﺣﻘﺔ وﻫﻲ اﳉﻤﻌﻴﺔ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ إدارة  Harvard Business Reviewوﻫﻮ أول ﻣﻦ ﺻﺎغ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻋﺎم  1940وﻟﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
اﳌﻘﺎﻻت اﳌﻨﺸﻮرة وﻛﺬا اﳌﺆﻟﻔﺎت أﺷﻬﺮﻫﺎ

". "The economic effects of advertising

)∗∗( (2015 - 1928) Jerome McCarthy,-ﻣﺆﻟﻒ وأﺳﺘﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻫﻮ ﻣﻦ اﻗﱰح ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ 4Psﰲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ :ﻣﻨﻬﺞ إداري" ﺳﻨﺔ  1960ووﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻣﻮس أﻛﺴﻔﻮرد ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن "ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳏﻮرﻳﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ" ﻛﻤﺎ أﻧﻪ
مؤسس وعضو اﺠﻤﻟلس اﻻﺳﺘﺸﺎري ﳌﻌﻬﺪ ) ،(Planned Innovation Instituteوﰲ ﻋﺎم  1987ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة"  " Trailblazerﻣﻦ ﲨﻌﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
) - (1ﻫﺎﱐ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻀﻤﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .159،157
) - (2ﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ وردﻳﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .159
) - (3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ص .165-164
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
وﻳﺸﻤﻞ اﳌﺰﻳﺞ اﳋﺪﻣﻲ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:

)(1

 اﺗﺴﺎع اﳌﺰﻳﺞ اﳋﺪﻣﻲ :وﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪد اﻷﻧﻮاع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ؛ ﻋﻤﻖ اﳌﺰﻳﺞ اﳋﺪﻣﻲ :وﻳﻌﲏ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻂ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮاﺣﺪ وﺗﺘﻔﺎوت اﳋﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ درﺟﺔ اﻟﻌﻤﻖ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك ﻳﻘﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﳝﺜﻞ ﻋﻤﻖ اﳌﺰﻳﺞ؛
 ﻃﻮل اﳌﺰﻳﺞ اﳋﺪﻣﻲ :وﻫﻮ ﻳﺸﲑ إﱃ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ أي اﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﺧﻄﻮط اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛
ﺗﻨﺎﺳﻖ اﳌﺰﻳﺞ اﳋﺪﻣﻲ :وﻳﻌﲏ درﺟﺔ اﻟﱰاﺑﻂ واﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺧﻄﻮط اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ. -2-1اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ :ﺗﻌﺮض اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ اﳉﻮﻫﺮ اﻟﱵ
ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻔﺎﺋﺪة أو اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﱵ اﺷﱰاﻫﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳋدمات التكميلية الﱵ ترتبط ﺎﺑﳋﺪﻣﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ )اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ( واﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻘﻴﺎس درﺟﺔ ﲤﻴﻴﺰ
اﳋﺪﻣﺎت).(2
 -3-1اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﳌﺰﻳﺞ اﳋﺪﻣﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ :ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻗﺮارات اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺰﳚﻬﺎ
اﳋﺪﻣﻲ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﳘﻬﺎ:
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :وﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﳌؤسسة اﳋدمية ذاﻬﺗا ﻛﺎﻟﻘﺪرات واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎوأﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮق ﺗﻘﺪﱘ وﲣﻄﻴﻂ اﳋﺪﻣﺎت.
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ :وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ وﻇﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ)(3

ﻣﺜﻞ :اﻟﺰﺑﻮن وﺳﻠﻮﻛﻪ ،اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻢ ،اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ...إﱁ

 -4 -1دورة ﺣﻴﺎة اﳋﺪﻣﺔ :ﺗﺮﺗﺒﻂ دورة ﺣﻴﺎة اﳋﺪﻣﺔ ﲝﺠﻢ ﻣﺒيعات اﳋدمة واﻷرﺎﺑح اﶈققة منها وهي ﲤر عموما
ﺑﻨﻔﺲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﺪورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺎدي اﳌﻠﻤﻮس ﻛﻤﺎ أن ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﻟﻜﻦ
اﻻﺧﺘﻼف ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،واﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳﺒﲔ ﻣﺮاﺣﻞ دورة ﺣﻴﺎة اﳋﺪﻣﺔ:
) - (1ﻣﺮﻗﺎش ﲰﲑة" ،أﳘﻴﺔ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳋﺪﻣﻲ اﳌﻮﺳﻊ ﰲ ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ – دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ  ،"-SAAﻣﺬﻛﺮة
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ
اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2007-2006 ،ص .35
) - (2ﻫﺎﱐ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻀﻤﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .199-198
) - (3زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ وﺑﺸﺎﻏﺔ ﻣﺮﱘ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.50-49

21

الفصل اﻷول :التسويق ﰲ اﳌؤسسات اﳋدمية وتطوره ﳓو التسويق ﺎﺑلعﻼقات
الشكل رقم ) :(03دورة حياة اﳋدمة

اﳌصدر :علي ﷴ حسن بﲏ مصطفى" ،أثر التخطيط اﻻسﱰاتيجي ﰲ تسويق اﳋدمات" ،الطبعة اﻷوﱃ ،دار زهران للنشر والتوزيع،
عمان ،اﻷردن ،2017 ،ص.180

من خﻼل الشكل أعﻼه نﻼحظ أن اﳋدمة ﲤر ﺄﺑربع مراحل أساسية وهي:
 مرحلة التقدﱘ :ﰲ هذه اﳌرحلة يتم تقدﱘ اﳋدمة ﻷول مرة إﱃ السوق ،وأهم ما ﳝيزها هو ﳏدودية حجم التعاملﻬﺑذه اﳋدمة اﳌقدمة ﻷنه توجد نسبة قليلة من الزﺎﺑئن اﳌستهدفﲔ ﳑن ﳚازفون بطلبها) (1وهو ما يؤدي إﱃ ﳕو بطيء
)(2

ﰲ حجم اﳌبيعات إﱃ جانب سلبية اﻷرﺎﺑح ﻻرتفاع تكاليف البحث والتطوير ،التوزيع والﱰويج...إﱁ

 مرحلة النمو :وتتميز هذه اﳌرحلة ببداية ارتفاع مبيعات اﳋدمة ﳑا يسمح بنمو اﻷرﺎﺑح ،وهذا ما يكون حافزالبداية دخول منافسﲔ جدد ﰲ السوق وﳌواجهة تلك اﳌنافسة تقوم اﳌؤسسة اﳋدمية ﺎﺑﲣاذ عدة إجراءات وبذل
ﳎهودات لتطوير اﳋدمة كتحسﲔ جودة اﳋدمة وإضافة مزاﺎﻳ جديدة ﳍا ،خفض اﻷسعار ﰲ حالة مرونة الطلب
والبحث عن ميزة تنافسية ،وكذا البحث عن منافذ جديدة للتوزيع لتغطية السوق ﺄﺑكﱪ عدد ﳑكن من اﳌوزعﲔ).(3
 مرحلة النضج :وهي أطول مرحلة نسبيا كما تعتﱪ من أهم اﳌراحل ﺎﺑلنسبة للخدمة ،ويهدف اﳌسوقون إﱃ الوصولإليها ﺄﺑسرع وقت ﳑكن وﳛاولون البقاء فيها ﻷطول فﱰة ﳑكنة) (4ﻷن الطلب يصل إﱃ أعلى مستواه ليتميز بعد ذلك
) - (1قاسم ﺎﻧيف علوان اﶈياوي" ،إدارة اﳉودة ﰲ اﳋدمات" ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،اﻷردن ،2006 ،ص ص .79-78
) - (2مرقاش ﲰﲑة ،مرجع سبق ذكره ،ص.38

)- (3سعيداﱐ ﷴ وبوصاﱀ سفيان" ،قياس أداء اﳋدمة وفق تطلعات العمﻼء وﺄﺗثﲑها على القدرة التنافسية" ،مداخلة ﰲ اﳌلتقى الوطﲏ حول :إدارة
اﳉودة الشاملة وتنمية أداء اﳌؤسسة ،كلية العلوم اﻻقتصادية التجارية وعلوم التسيﲑ ،جامعة موﻻي الطاهر سعيدة ،اﳉزائر ،2009 ،ص.10
) - (4ﲪيد الطائي وبشﲑ العﻼق" ،تسويق اﳋدمات :مدخل اسﱰاتيجي -وظيفي -تطبيقي" ،مرجع سبق ذكره ،ص.99
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
)(1

ﺎﺑلثبات واﻻسﺘﻘﺮار ﻛﻤﺎ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ أﺷﺪ أﻧﻮاع اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻇﻬﻮر ﺧﺪﻣﺎت

مشاﻬﺑة قد تكون ﺄﺑسعار أﻗﻞ وﺑﺘﻘﻨﻴﺎت ﻣﺘﻄﻮرة ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﳌبيعات واﻷرﺎﺑح ،وحﱴ ﲢافظ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:

)(2

 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق اﳊﺎﱄ أو أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺔ ﳍﺎ؛
 العمل على زﺎﻳرة معدل استخدام اﳋدمة فضﻼ عن الﱰويج ﳍا وإﺿﺎﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﳓﺪار )اﻟﺘﺪﻫﻮر( :وتبدأ فيها اﳌبيعات ﺎﺑﻻﳔفاض بشكل كبﲑ وسريع ﳑا ينعكس سلبا على الرﲝية وقدﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ ﻋﺮض ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق).(3
 -2ﺗﺴﻌﲑ اﳋﺪﻣﺔ)∗(:
ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺴﻌﲑ اﳋدمات من أهم القرارات الﱵ تواجه اﳌؤسسة اﳋدمية ﳌا له من ﺄﺗثﲑ مباشر على إدراك الزﺎﺑئن
ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﳋﺪﻣﺔ ﺟﻴﺪة وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ واستخدمت طرق تروﳚية ﺎﻧجحة فﺈن ذﻟﻚ
ﺳﻴﻜﻮن ﻏﲑ ﻛﺎف إذا ﻛﺎن ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ذﻟﻚ وﲟﺴﺘﻮى ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺴﻌﲑ
ﰲ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳋﺪﻣﻲ

)(4

وﻳﻌﺮف ﺗﺴﻌﲑ اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎدﳍﺎ" ) (5وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ"

)(6

وﺎﺑلتﺎﱄ ﳝﻜﻦ القول ﺄﺑن السعر هو اﳌقابل اﳌﺎدي اﻟﺬي ﻳﻘﻮم اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺪﻓﻌﻪ واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ أو
اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ.
) - (1ﺎﺛمر البكري وأﲪﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ "،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2008 ،ص.245
) - (2ﺳﻌﻴﺪاﱐ ﷴ وﺑﻮﺻﺎﱀ ﺳﻔﻴﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.10
) - (3ﺎﺛﻣﺮ اﻟﺒﻜﺮي وأﲪﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.246

)∗(-ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﺴﻌﲑ ﻗﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﻧﻈﺮا ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻨﺘﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ
ورﻏﻢ ذﻟﻚ إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﲎ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﳋﺪﻣﺎت ﻷﻧﻪ ﳝﺜﻞ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎدي ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺘﻢ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪة ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﺎﺋﺪة ﰲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻮك ،أﺗﻌﺎب ﰲ حالة خدمات الصحة والتعليم واﻻستشارات ،عمولة ﺎﺑلنسبة ﳋدمات السمسرة
وأسعار ﺎﺑلنسبة ﳋدمات اﻻتصال...إﱁ.
) - (4ﷴ ﻬﺑاء الدين خاﳒي" ،اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﰲ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ ﻣﺼﺎرف
إﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن  ،2009 ،ص.24
) - (5ﺎﺛﻣﺮ اﻟﺒﻜﺮي وأﲪﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.323
) - (6زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ وﺑﺸﺎﻏﺔ ﻣﺮﱘ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.62
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
 -1-2ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺴﻌﲑ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ :وفيما يلي أهم اﳋصائص الﱵ يتميز ﻬﺑا قرار التسعﲑ ﰲ اﳌؤسسة
اﳋﺪﻣﻴﺔ:
 ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻮﻟﺪ إﻳﺮادا ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أي أﻬﻧاﺗﺸﻜﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﻠﻔﺔ). (1
 ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻣﺮوﻧﺔ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﻌﺎرﻫﺎ أﻛﺜﺮمن قدرﻬﺗا على تغيﲑ خدماﻬﺗا أو ﲪﻼﻬﺗا اﻟﱰوﳚﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻛﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﺎرئ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ.
 -للسعر ﺄﺗثﲑ مباشر على مستوى الطلب واﻹدراك العام للخدمة كما يساهم ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﳉﻴّﺪ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق).(2

-2-2اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻗﺮار اﻟﺘﺴﻌﲑ :ﺗﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳘﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﻦ
اﳌمكن السيطرة عليها قياسا ﺎﺑلعوامل اﳋارجية الﱵ يصعب اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ:
 -1-2-2اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻗﺮار اﻟﺘﺴﻌﲑ :أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ :ﻳﺘأثر قرار التسعﲑ ﺎﺑﻷهداف اﳌسﻄﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻓﻤﺜﻼ إذاﻛﺎن ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺳﻮﻗﻴﺔ واﺳﻌﺔ واﺧﱰاق ﻗﻄﺎع ذوي اﻟﺪﺧﻮل اﶈﺪودة ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام
ﺳﻴﺎﺳﺔ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ؛

)(3

 ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻷﺧﺮى :ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻗﺮار اﻟﺘﺴﻌﲑ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ وﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪﻩﰲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺎم ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺰﻳﺞ؛

)(4

 اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ :ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺪور رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻗﺮار اﻟﺘﺴﻌﲑ ،ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻔﱰض أن أي ﺳﻌﺮ ﻳﺘﻢ وﺿﻌﻪ ﳚﺐ أنﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻛﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﳌﺘﻐﲑة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ إﱃ اﻟﺰﺑﻮن.

)(5

) - (1ﻏﺴﺎن ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺒﺪ" ،اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳋﺪﻣﻲ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷراء رواد اﻟﻔﻨﺎدق ﲬﺴﺔ ﳒﻮم ﰲ ﺑﻐﺪاد" ،ﳎﻠﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﺠﻤﻟلد ،01اﻟﻌﺪد  ،01ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﻛﻮك ،ﺑﻐﺪاد ،اﻟﻌﺮاق ،2011 ،ص.09
) - (2زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ وﺑﺸﺎﻏﺔ ﻣﺮﱘ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.63
) - (3ﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ وردﻳﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.203

) - (4ﺑﻴﺎن ﻫﺎﱐ ﺣﺮب" ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ" ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2009 ،ص.163
) - (5ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ وﺑﺸﲑ اﻟﻌﻼق" ،إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳋﺪﻣﺔ" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .165 -164
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
 -2-2-2اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻗﺮار اﻟﺘﺴﻌﲑ :أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة :ﲝﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﳐﺎﻃﺮة ﻳﻨﺒﻐﻲ أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺜﻼ:)(1

ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﳐﺎﻃﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺮاض ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ اﳌﻘﱰض ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎﺗﻪ؛

 درﺟﺔ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ :ﺣﻴﺚ أن ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺰداد ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻏﲑ ﻣﺮن؛ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻮق واﻟﻄﻠﺐ :أن اﻟﻄﻠﺐ وﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻮق ﻳﻀﻌﺎن اﳊﺪود اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺴﻌﺮ ،ﻷن الزﺎﺑئن يقومون ﲟطابقةاﻷﺳﻌار الﱵ يدفعوﻬﻧا ﺎﺑﳌنافع الﱵ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري دراﺳﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﺴﻮق ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘعلق ﺎﺑﳋدمات البديلة أو اﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﳌﺮاد اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﳍﺎ؛
 ﻧﻮع اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق :ﻓﻘﺮار اﻟﺘﺴﻌﲑ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻛﺜﲑا ﺑﻨﻮع اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔاﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﺜﻼ ﻓﺈن اﻟﺴﻮق ﻳﺸﻤﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ من الزﺎﺑئن والبائعﲔ الذين يسوقون نفس اﳋدمة وﺎﺑلتاﱄ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ
)(2

أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﻟﺴﻮق؛

 اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ :ﲝيث تتدخل الدولة ﰲ أحيان كثﲑة للتأثﲑ على مستوﺎﻳت أسعار بعض اﳋدمات أو وضعﺣﺪ أﻋﻠﻰ ﳍﺎ أو ﺣﺪ أدﱏ ﻛﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ؛
اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﺮﻛﻮد ،اﻻﻧﺘﻌﺎش وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة...إﱁ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراتاﻟﺘﺴﻌﲑ ).(3
 -3ﺗﻮزﻳﻊ اﳋﺪﻣﺔ:
ﺗﻌﺮف ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻬﻧا "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻴﺴﺮة
لدى الزﺎﺑئن ﺎﺑلكميات ،اﻷوقات واﻷماكن اﳌناسبة") (4أما قناة التوزيع فتعرف على أﻬﻧا "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت واﻟﻔﺮوع
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﳉﻌﻞ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة وﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن"

)(5

وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺎدي

) - (1ﺎﺛمر البكري وأﲪد الرحومي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.337
) - (2ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ اﻟﺴﻨﺪي أﲪﺪ" ،أﺛﺮ ﻃﺮق ﺗﺴﻌﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات ﰲ اﳌﺼﺎرف اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ،"2005-2000
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،أﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،اﻟﺴﻮدان ،2007 ،ص ص .20-19
) - (3زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ وﺑﺸﺎﻏﺔ ﻣﺮﱘ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.67-66
) - (4أﻛﺮم أﲪﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻏﺎﱎ ﳏﻤﻮد أﲪﺪ اﻟﻜﻴﻜﻲ" ،أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺎدي وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻷداء اﳌﻨﻈﻤﻲ دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻷراء اﳌﺪراء ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ" ،ﳎلة تنمية الرافدين ،اﺠﻤﻟلد ،31اﻟﻌﺪد ،94ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،اﻟﻌﺮاق ،2009 ،ص .13

) - (5ﻏﺴﺎن ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺒﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.10
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
العنصر الذي ﳚمع بﲔ ﲨيع اﻷنشطة والفعاليات اﳌتعلقة ﺎﺑنتقال الكميات اﳌناسبة من اﳌنتجات إﱃ اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻧﻘﻠﻬا وﻻ خزﻬﻧا فﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن إﺟﺮاءات ﺗﻮزﻳﻊ اﳋﺪﻣﺎت ﺗﻜﻮن ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲤﺎﻣﺎ
ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺎدﻳﺔ.

)(1

 -1-3أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎر ﻷﳘﻬﺎ:

)(2

 ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ واﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻌﲎ ﺿﻤﺎن ﺗﺪﻓﻖ واﻧﺴﻴﺎب اﳋﺪﻣﺔ إﱃ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف وﰲ اﻷوﻗﺎتواﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ؛
ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺧﻄﺎر :ﻷن ﺗﻌﺪد ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻌﺎون اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺎﺑقي شبكة التوزيع ﰲ ﲢﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮوﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﺒﺎء؛
اﻻﺗﺼﺎل وﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت :وذلك عن طريق ﲨع اﳌعلومات اﳋاصة ﺎﺑلزﺎﺑئن من حيث اﻷذواق ،الرغبة ،مدى قابليةاﻟﺸﺮاء ،اﻟﻌﺎدات اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ وﻣﺪى رﺿﺎﻫﻢ أو ﻋﺪم رﺿﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ؛
 ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ. -2-3ﻃﺮق ﺗﻮزﻳﻊ اﳋﺪﻣﺎت :ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ أن ﺗﺘﺒﻊ إﺣﺪى اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻊ
خدماﻬﺗا:
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺒﺎﺷﺮ :وﺗﺘﺼﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻐﻴﺎب اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ واﻟﺰﺑﻮن ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻧﻔﺼﺎﳍﺎ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ عدة مزاﺎﻳ منها :ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﳑﻴﺰة
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺨﺼﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ،اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رد ﻓﻌﻞ ﻣﺒاشر ﻻحتياجات الزﺎﺑئن اﳌتزايدة ،اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ أداء اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ
أﻓﻀﻞ.

)(3

) - (1ﻋﻠﻲ ﷴ ﺣﺴﻦ ﺑﲏ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،أ"ﺛﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار زﻫﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن2017 ،
ص.201

) - (2ﺑﻠﺤﻴﻤﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ" ،اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﻓﺮع ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2005-2004 ،ص ص .175-174

) - (3ﻫﺎﱐ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻀﻤﻮر" ،ﻃﺮق اﻟﺘﻮزﻳﻊ" ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2008 ،ص ص .219-218
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ :وفقا ﳍذه الطريقة تقوم اﳌؤسسة اﳋدمية ﺎﺑﻻعتماد على الوسطاء لتقدﱘ خدماﻬﺗاللزﺎﺑئن ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﻣﲔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،وﺗﺘﺼﻒ ﻗﻨﺎة اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺼﲑة ﺑﻮﺟﻮد وﺳﻴﻂ
)(1

واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﻗﻨﺎة اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻄﺎء.
 -3-3اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ:

)(2

 عدد الزﺎﺑئن اﳊﺎﻟﻴﲔ واﳌﺮﺗﻘﺒﲔ؛ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﻮﻗﻊ ،اﻟﱰﻛﻴﺰ اﳉﻐراﰲ للزﺎﺑئن أو حجم السوق...اﱁ؛اﻻعتبارات اﳋاصة ﺎﺑﳋدمة ﻷن طبيعة هذه اﻷخﲑة تلعب دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ؛اعتبارات خاصة ﺎﺑﳌؤسسة اﳋدمية ﻣﺜﻞ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺪرات واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺒﲑةﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع أﻛﱪ ﻣﺴﺎﺣﺔ وأﻛﺜﺮ ﲡﻬﻴﺰا وﰲ مواقع أكثر مﻼئمة للزﺎﺑئن؛
 اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﲟﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﰲ اﻟﺴﻮق؛اعتبارات أخرى خاصة ﺎﺑلبيئة اﳋارجية اﶈيطة ﺎﺑﳌؤسسة اﳋدمية :أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﺧﺮى ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ؛
 ﻋﻮاﻣﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ ازدادت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﻠﻤﺎ رﻏﺒﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻣﺘﻼك أﻛﱪ ﻋﺪد ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﳍﺎ.
 -4ﺗﺮوﻳﺞ اﳋﺪﻣﺔ:
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﱰوﻳﺞ ﺷﻜﻼ من أشكال اﻻتصال بﲔ اﳌؤسسة اﳋدمية وزﺎﺑئنها وهو يهدف إﱃ تدفق اﳌعلومات
اﳌناسبة ﳓو الزﺎﺑئن اﳊاليﲔ واﳌرتﻘﺒﲔ من أجل استمالة استجاﺎﺑت سلوكية معينة،
وﻳﻌﺮف اﻟﱰوﻳﺞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" ﳎموعة من اﳉهود واﻷنشطة التسويقية اﳌتعلقة ﺈﺑمداد الزﺎﺑئن ﲟعلومات عن
اﳌزاﺎﻳ اﳋاصة ﲟنتوج أو خدمة معينة وإﺎﺛرة اهتمامهم ﻬﺑا وإقناعهم ﺑﺘﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﰲ
إشباع حاجاﻬﺗم ﻬﺑدف دفعهم ﻻﲣاذ قرار الشراء واﻻستمرار ﰲ طلبها مستقبﻼ ).(3

) - (1ﻋﻠﻲ ﷴ ﺣﺴﻦ ﺑﲏ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.204

) - (2ﺷﺮﻳﻂ ﺣﺴﲔ اﻷﻣﲔ وﻣﻴﻤﻮن ﻧﺒﻴﻠﺔ" ،اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻪ" ،ص ص  ،09-07ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ
اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ ، http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/.pdf :ﺎﺗريخ اﻻطﻼع.2016/01/25
) - (3زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ وﺑﺸﺎﻏﺔ ﻣﺮﱘ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .85
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 -1-4أﻫﺪاف اﻟﱰوﻳﺞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ :ﻟﱰوﻳﺞ اﳋﺪﻣﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ
اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:

)(1

 اﻹﺑﻼغ :وﻫﻮ اﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﱰوﻳﺞ ،ﻓﺠﻤﻴﻊ اﳉﻬﻮد اﻟﱰوﳚﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ اﳌﺮاﺣﻞ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ إﻣداد الزﺎﺑئن ﲟعلوماتﻋﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﲰﻬﺎ ،ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ،ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ وأﻣﺎﻛﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
 اﻹﻗﻨﺎع :ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻹﺑﻼغ ﻳﻬﺪف اﻟﱰوﻳﺞ إﱃ إقناع الزﺎﺑئن للقيام ﺎﺑستجابة سلوكية معينة كإقناعهم بطلباﳋﺪﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ؛
اﻟﺘﺬﻛﲑ :فقد يهدف الﱰويج إﱃ تذكﲑ الزﺎﺑئن ﺄﺑن اﳋدمة ما زالت موجودة خصوصا ﰲ اﳌراﺣﻞ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ دورةﺣﻴﺎﻬﺗا حيث يكون الزﺎﺑئن قد تعرفوا ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻢ ﲝﺎﺟﺔ ﻓﻘﻂ إﱃ ما يذكرهم ﻬﺑا؛
اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ :ﻳﻬﺪف اﻟﱰوﻳﺞ أﻳﻀﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊاﻻت إﱃ تعزيز رضا الزﺎﺑئن ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮاء. -2-4ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﱰوﳚﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ :اﳌﺰﻳﺞ اﻟﱰوﳚﻲ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ "ﳎموعة من العناصر واﳌكوﺎﻧت
اﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ وﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰوﳚﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ")،(2و ﻫﻮ ﻳﺘﻜﻮن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1-2-4اﻹﻋﻼن :ﻳﻌﺮف اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" ﳐﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﻧﺸﺮ أو إذاﻋﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ
اﳌﺮﺋﻴﺔ أو اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻬﻮر ﺑﻐﺮض ﺣﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ أو ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻴﺐ ﻷﻓﻜﺎر
)(3

أو أﺷﺨﺎص أو ﻣﻨﺸﺂت ﻣﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ"

وﻳﻌﺘﱪ اﻹﻋﻼن أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﱰوﳚﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ وﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺗﺼﺎل ﻏﲑ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﳌدفوعة اﻷجر لتقدﱘ اﳋدمات وإقناع الزﺎﺑئن اﳌستهدفﲔ ﻬﺑا وذلك من خﻼل وسائل اﻻتصال اﳌختلفة.

)(4

وﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﳊﻤﻠﺔ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﺎﻧجحة ﳚب أن تشمل خطوات متكاملة يطلق عليها علﻤﺎء اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ) (5Msوﻫﻲ
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف اﳊﻤﻠﺔ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ )(Mission؛) - (1ﷴ ﻬﺑاء الدين خاﳒي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .40-39

) - (2أﻣﺎل ﻛﻤﺎل ﺣﺴﻦ اﻟﱪزﳒﻲ" ،أﺛﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﱰوﳚﻲ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﰲ ﻓﻨﺪق ﺑﻐﺪاد" ،ﳎﻠﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد،

اﻟﻌﺪد  ،85اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺮاق ،2010 ،ص .363
) - (3ﻋﻠﻲ ﷴ ﺣﺴﻦ ﺑﲏ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.215
) - (4أﺑﻮ ﻓﺎرة وﲰﲑ أﺑﻮزﻳﺪ" ،اﻟﻨﺸﺎط اﻟﱰوﳚﻲ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ" ،ﳎلة اقتصادﺎﻳت ﴰال إفريقيا ،العدد  ،03ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ،

دﻳﺴﻤﱪ  ،2005ص .222

28

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
 ﲢديد الزﺎﺑئن اﳌستهدفﲔ ومضمون اﳊملة )(Message؛ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ وأﻫﺪاف اﳊﻤﻠﺔ )(Media؛ ﲣﺼﻴﺺ اﳌيزانية واﻷموال الﻼزمة للقيام ﻬﺑا )(Money؛ ﻗﻴﺎس اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وذﻟﻚ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻋﻼن وﻋﻮاﺋﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻤﻠﺔ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﳐﻄﻄﺎ ﻟﻪ).(Measurement

)(1

واﻹﻋﻼن ﻧﻮﻋﺎن ﳘﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :
 اﻹﻋﻼن اﳌﺆﺳﺴﻲ :وﺗﻠﺠﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻋﻼن ﻋﺎدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎﳕطية ومتشاﻬﺑة ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﻋﻼن ﻋﺎم ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ،ﲰﻌﺘﻬﺎ ،ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ،إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﻬﺗا
اﳌادية والبشرية ﻬﺑدف إقناع الزﺎﺑئن ﺄﺑﳘية التعامل معها وﺎﺑلتاﱄ تﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة ﺟﻴﺪة واﲡﺎﻫﺎت ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اﳋﺪﻣﻴﺔ)(2؛
 اﻹﻋﻼن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي :وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﻋﻼن ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻌﺮوﺿة ﰲ السوق وإبراز مزاﺎﻳها التنافسية واﳌنافعاﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ).(3
 -2-2-4اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ :ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﱰوﳚﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﻧﻈﺮا
)(4

ﻷﳘﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﺰﺑﻮن

وﻫﻮ ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱰوﳚﻴﺔ

الذي يتضمن إجراء مقابلة بﲔ البائع والزبون وجها لوجه بغرض تعريفه ﺎﺑﳋدمة وﳏاولة إقناعه بشرائها).(5
وﻳﺘﻢ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ مقابلة مقدم اﳋدمة للزبون وعرض اﳋدمة عليه وتقدﱘ كافة اﳌعلومات اﳌتعلقة ﻬﺑا
وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻴﻪ ﻹﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ،وﳛقق البيع الشخصي العديد من اﳌزاﺎﻳ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ:
 تزويد اﳌؤسسة اﳋدمية ﺎﺑﳌعلومات الﻼزمة عن اﻷسواق ،الزﺎﺑئن واﳌنافسﲔ؛ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻮﻻت وردود أفعال الزﺎﺑئن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲢﺪﻳﺪ أﺳﺒﺎب إﻗﺒﺎﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ؛(1) - zeinab sadat Mirhadi and Ali akbar Farhangi, "Pathology Of Commercial advetising Management In
Iran", New York science journal, volume 07, N° 09, Marsland Press, New york, USA, 2014, PP 2-5.

) - (2ﻏﺴﺎن ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺒﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .12
) - (3ﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ وردﻳﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .301

) - (4ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ وﺑﺸﲑ اﻟﻌﻼق" ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت – ﻣﺪﺧﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ،وﻇﻴﻔﻲ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .315

) - (5بشﲑ عباس العﻼق وعلي ﷴ الرﺎﺑبعة ،مرجع سبق ذكره ،ص .267
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 -تنشيط وإﺎﺛرة الطلب على اﳋدمة؛

)(1

عن طريق البيع الشخصي يشعر الزبون ﺎﺑﻻهتمام وهذا ﻣﺎ ﳛﻔﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء؛ -ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻇﺮوف ﻛﻞ زﺑﻮن.

)(2

ورغم تلك اﳌزاﺎﻳ إﻻ أنه ينطوي على بعض العيوب أﳘها القدرة اﶈدودة على خدمة عدد كبﲑ من الزﺎﺑئن ﰲ نفس
الوقت وزﺎﻳدة تكاليف البيع الشخصي بسبب ارتفاع أجور وعموﻻت رجال البيع كما قد تؤثر شخصية البائع وﻣﻮاﻗﻔﻪ
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت).(3
 -3-2-4ﺗﻨﺸﻴﻂ اﳌﺒﻴﻌﺎت :ﻳﻌﺮف ﺗﻨﺸﻴﻂ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "إﺟﺮاء ﻣﺎ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻀﺎف إﱃ اﻟﻌﺮض ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ")(4؛ ويهدف هذا النشاط إﱃ زﺎﻳدة مبيعات اﳌؤسسة اﳋدمية ﰲ اﻵجال القصﲑة وذلك من
ﺧﻼل ﺗﻨﺸﻴﻂ وﺗشجيع الزﺎﺑئن على طلب أو زﺎﻳدة طلب اﳋدمة وﺎﻧدرا ما يستخدم هذا النشاط ﲟفرده بل يستخدم
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱰوﳚﻴﺔ اﻷﺧﺮى

)(5

وﻧﻈﺮا ﳋﺼﺎﺋﺺ اﳋﺪﻣﺔ ﻓﺈن أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﲣﺘﻠﻒ ﻗﻠﻴﻼ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت :

)(6

 تقدﱘ اﳍداﺎﻳ التذكارية الﱵ ﲢمل اسم اﳌؤسسة اﳋدمية وشعارها للزﺎﺑئن اﻷوفياء ﳍﺎ؛ تقدﱘ بعض اﳊوافز وإجراء بعض اﳌسابقات الﱵ من شأﻬﻧا إغراء الزﺎﺑئن. -4-2-4اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :تعرف العﻼقات العامة على أﻬﻧا" :ﻧﺸﺎط ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺒﻨﺎء وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﲔ
)(7

اﳌؤسسة والزﺎﺑئن ،اﳌوظفﲔ ،اﳌساﳘﲔ واﳉمهور بشكل عام"

وﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" :اﳉﻬﺪ اﳌﺨﻄﻂ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﲨﻬﻮرﻫﺎ"

)(8

وﻬﺗدف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺪة أﻫﺪاف أﳘﻬﺎ:
) - (1ﺑﻠﺤﻴﻤﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .275
) - (2ﷴ ﻬﺑاء الدين خاﳒي ،مرجع سبق ذكره ،ص.49
) - (3زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ وﺑﺸﺎﻏﺔ ﻣﺮﱘ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .90-89

) - (4ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﻜﻴﺐ اﳉﻴﻮﺳﻲ وﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ" ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2009،ص
.438
) - (5ﺷﺮﻳﻂ ﺣﺴﲔ اﻷﻣﲔ وﻣﻴﻤﻮن ﻧﺒﻴﻠﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .12
) - (6ﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ وردﻳﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .305
) - (7ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﷴ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ" ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2005 ،ص .36

) - (8أدرﺎﻳن ﺎﺑﳌر ،ترﲨة ﻬﺑاء شاهﲔ وآخرون" ،ﻣﺒﺎدئ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ ،2009 ،ص .833
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 ﲢﺴﲔ ﺻﻮرة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق؛ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت وﻃﻴﺪة ﻃﻴﺒﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ أﻃﺮاف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا داﺧﻠﻴﲔ ﻛﺎﳌﻮﻇﻔﲔ أو ﺧﺎرﺟﻴﲔكاﳌوردين ،الزﺎﺑئن ،اﳌؤسسات اﳊكومية اﳌتعامل معها ،اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  ...اﱁ)(1؛
وعليه ﳝكن القول ﺄﺑن دور العﻼقات العامة هو دور ﺗﻌﺰﻳﺰي ﻣﺸﺎرك ﺿﻤﻦ اﳉﻬﻮد اﻟﱰوﳚﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻹﻋﻼن واﻟﺒﻴﻊ
اﻟﺸﺨﺼﻲ ...اﱁ) (2وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳒﺪ:

)(3

 دﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﲑﻳﺔ؛ اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات واﻷﺎﻳم اﳌفتوحة؛ اﻟﻨﺪوات اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ واﳌﻌﺎرض اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺘﺨﺼﺼﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ الصالوﺎﻧت؛ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ) (sponsoringأو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ التظاهرات الثقافية والرﺎﻳضية.-5-2-4اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻟﻨﺸﺮ :وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮوﳚﻴﺔ ﻏﲑ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻏﲑ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ،ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻧﺸﺮ
اﳌعلومات عن اﳌؤسسة اﳋدمية وخدماﻬﺗا بشكل إخباري وتتميز ﺎﺑلعديد من اﳋصائص أﳘها:

)(4

 الدعاية تتمتع بثقة عالية من الزﺎﺑئن وهي حقائق يقوم ﰲ الغالب ﲢريرها وصياغتها اﶈرر اﻹعﻼمي؛ -اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺗصل إﱃ أكﱪ قدر ﳑكن من الزﺎﺑئن ويﱰك أثر أﻛﱪ وأﻋﻤﻖ.

) - (1ﷴ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺼﺤﻦ "،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﳌﺒﺎدئ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ" ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،2004 ،ص ص .40-39
) - (2ﺎﺛﻣﺮ اﻟﺒﻜﺮي وأﲪﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .309

) - (3ﺑﻠﱪاﻫﻴﻢ ﲨﺎل" ،دور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ" ،ﳎﻠﺔ
اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد،18ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﻮان ،2017ص ص.36-34
) - (4ﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ وردﻳﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .307-306
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳋﺪﻣﻲ
ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﳋﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻇﻬﺮ اﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺬي وﺿﻌﻪ
) (McCarthyﻟﻴﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ) (4Psﻻ ﺗفي ﺎﺑلغرض مع ﻛﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳋﺪﻣﺔ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ وﻻ ﺗعطي اﻻهتمام اﳌناسب للزبون ﺎﺑلقدر الذي
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻗﺎم ) (Booms and Bitnerﺈﺑﺿﺎﻓﺔ
ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻠﻤﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻴﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت وﻫﻲ :اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺎدي
) (physical evidenceوﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ) (processesواﻷﻓﺮاد أو اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ " "7Psاﻟﺬي ﳚﻤﻊ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ واﳌﻀﺎﻓﺔ

)،(Personnel

وأﺻﺒﺢ

)(1

-1اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺎدي)∗(:
ﻳﻌﺮف اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺎدي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" :اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺎدﻳﺔ" اﶈيطة ﺎﺑلعاملﲔ والزﺎﺑئن أثناء إنتاج وتقدﱘ اﳋدمة مضافا إليها
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻼﺗﺼﺎل ودﻋﻢ دور اﳋﺪﻣﺔ ).(2
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﳋﺪﻣﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن وأي ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺎدي
ﻣﻠﻤﻮس ﻳسهل أداء اﳋدمة واﻻتصاﻻت اﳌتعلقة ﻬﺑا ).(3
وﻋﻠﻴﻪ ﳝكن القول ﺄﺑن الدليل اﳌادي يساهم ﰲ التغلب على اﳌشاكل التسويقية والصعوﺎﺑت الﱵ تنشأ عن
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳋﺪﻣﺎت كالﻼملموسية ،فهو يعد عامﻼ مؤثرا ﰲ إدراك الزﺎﺑئن للخدمة من حيث جودﻬﺗا كما أنه يساعد
ويسهل من عملية انسياﻬﺑا إﱃ الزﺎﺑئن عن طريق العناصر اﳌلموسة الﱵ تستخدم أثناء التقدﱘ فضﻼ عن دعم دور
اﳋﺪﻣﺔ وإﺿﻔﺎء ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮاء وﺟﻌﻠﻬﺎ ﲤﺘﻠﻚ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ اﳌﻠﻤﻮﺳﻴﺔ ).(4

) - (1أدرﺎﻳن ﺎﺑﳌر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .90

)∗( -تعددت التسميات اﳌقدمة ﳍذا العنصر ﰲ ﳐتلف اﳌراجع إﻻ أﻬﻧا تعﱪ عن نفس اﳌعﲎ ،نذكر منها :اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﺎدﻳﺔ ،أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ،اﳌﻈﻬﺮ
اﳌادي ،بيئة اﳋدمة ،الشواهد اﳌادية واﳌكوﺎﻧت اﳌادية  ...اﱁ.

) - (2أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺧﻮاﻟﺪ "،ﻣﺪى رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻦ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳌﻄﺒﻖ ﰲ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ" ،ﳎﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ
العربية اﻷمريكية للبحوث ،اﺠﻤﻟلد  ،02اﻟﻌﺪد  ،01اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺟﻨﲔ ،ﻓﻠﺴﻄﲔ ،2016 ،ص .83
) - (3زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ وﺑﺸﺎﻏﺔ ﻣﺮﱘ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .112
) - (4ﺳﺎﻣﺮ اﳌﺼﻄﻔﻰ وﻣﺎﻫﺮ ﺣﺒﻴﺐ زﻳﺪ" ،أﺛﺮ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺎدي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻌﻢ ﻗﺼﺮ ﻛﻴﻮان ﺑﺪﻣﺸﻖ" ،ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
البحث ،اﺠﻤﻟلد  ،29اﻟﻌﺪد  ،21جامعة البعث ،ﲪص ،سورﺎﻳ ،2017 ،ص ص .168-167
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 -1-1أنواع ومكوﺎﻧت الدليل اﳌادي :وفيما يلي أهم اﳌكوﺎﻧت والعناصر اﳋاصة ﺎﺑلدليل اﳌادي:
 اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺎدي اﻟﺪاﺧﻠﻲ )اﳌﻈﻬﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ( :وﻫﻮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔكنوعية اﳌكاتب ،اﻷﺎﺛث ،اللون ،الديكور ،التكييف ،اتساع اﳌكان ،اﻹضاءة ،التﺼﻤﻴﻢ اﳌﻌﻤﺎري اﻟﺪاﺧﻠﻲ،
اﻹﺷﺎرات ...اﱁ

)(1

 اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺎدي اﳋﺎرﺟﻲ )اﳌﻈﻬﺮ اﳋﺎرﺟﻲ( :وﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻈﻬﺮ اﳋﺎرﺟﻲ ﳌﺒﲎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ دورامهما ﰲ جذب الزﺎﺑئن الذين يفضلون التعامل مع اﳌؤسسة الﱵ توفر كل سبل الراحة واﻷمن كتوفر مساحة آمنة
وأماكن خاصة لتوقف سيارات الزﺎﺑئن كما أنه من الضروري أن تكون واجهة اﳌؤسسة مصممة بطريقة جذابة سﻮاء
فيما يتعلق ﺎﺑلبيئة اﶈيطة ﻬﺑا أو اللوحة اﳌكتوب عليها اسم اﳌؤسسة وشعارها  ...اﱁ
 اﻷدﻟﺔ اﳌﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى :وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦاﳌؤسسة اﳋدمية وخدماﻬﺗا لدى الزﺎﺑئن مثل :اﻟﺰي اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ،ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ
اﳌﻌﺪات واﻷﺟﻬﺰة اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ وﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ﻛﺎﳊﻮاﺳﻴﺐ وأﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف اﻵﱄ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك  ...اﱁ

)(2

 -2-1دور وأﳘﻴﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺎدي ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ :ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺎدي دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

 ﺟﻌﻞ اﳋﺪﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﻴﺔ وإﺿﻔﺎء اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﳋﺪﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ أن ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﳌﺲ اﳋﺪﻣﺔ ﺗُ ِﺐ
َ
ﺼﻌ ُ
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮاء ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ وﺟﻌﻞ
الزبون يشعر ﺄﺑن هناك مكوﺎﻧ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﰲ اﳋﺪﻣﺔ؛

)(3

 -ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدراك اﳋﺪﻣﺔ ذﻫﻨﻴﺎ وﺧﻠﻖ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ وﲤﻴﻴﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋدمية عن اﳌنافسﲔ ﳉذب الزﺎﺑئن؛

)(4

 اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺎدي ﻋﻨﺼﺮ داﻋﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑوإﺿﻔﺎء ﺑﻴﺌﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﻞ إﳛﺎءات اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺔ ﳋلق التأثﲑ وزﺎﻳدة اﳌيول ﳋدمات اﳌؤسسة وﺎﺑلتاﱄ دعم العرض
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﳉﻤﺎﱄ؛

) - (1ﻋﺎﺑﺮ ﺳﻠﻴﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .94

) - (2ﺳﺎﻣﺮ اﳌﺼﻄﻔﻰ وﻣﺎﻫﺮ ﺣﺒﻴﺐ زﻳﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.169-168
) - (3ﻋﻠﻲ ﷴ ﺣﺴﻦ ﺑﲏ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .222
) - (4زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ وﺑﺸﺎﻏﺔ ﻣﺮﱘ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .115-114
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 اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺎدي ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻜﻮن ﻟﻌﺮض اﳋﺪﻣﺔ ،ﻓلم يعد له دور ﺎﺛنوي ﰲ العرض وإﳕا أصبح يتكامل مع عناصر العرضاﻷﺧﺮى ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﳋﺪﻣﺎت.

)(1

 -2ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ:
ﺗﺸﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ إﱃ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ،وﻫﻲ ﺗﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳋﺪﻣﻲ ،وﺗﻌﺮف ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ على أﻬﻧا "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﱰاﺑﻄﺔ واﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
والﱵ تؤدي إﱃ إنتاج وتقدﱘ خدمة ذات مواصفات وخصائص تشبع ﳐتلف حاجات الزﺎﺑئن وﺗﻠﱯ رغباﻬﺗم").(2
وﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺎت وإﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ﺣﺎﲰﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ
ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ إﱃ اﻟﺰﺑﻮن ﻧﻈﺮا ﳋﺎﺻﻴﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﺑﲔ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ وزﺑﻮﻧﻪ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻌﺪ
اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻨﺼﺮا ﻓﺎﻋﻼ وﻣﺸﺎرﻛﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

)(3

واﻟﱵ إذا ﲤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ وﻣﻨﺎﺳﺐ ﲰﺤﺖ ﺑﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺮواﺑﻂ

واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري إﺗﺒﺎع ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻋﻨﺪ
تقدﱘ اﳋدمات للزﺎﺑئن ﳑا يؤدي إﱃ التأثﲑ على جودة اﳋدمة وتسهيل عملية إيصاﳍا للزﺎﺑئن ،نذكر منها ما يلي:
 ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت واﻷخذ برأي الزﺎﺑئﻦ وإﺷﺮاﻛﻬﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ؛ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء؛ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات ،وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﳋﻄﻮات دون اﻹﺧﻼل ﲜﻮﻫﺮاﳋﺪﻣﺔ.

)(4

 -3اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي )اﻷﻓﺮاد(:
وﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد العاملﲔ ﰲ اﳌؤسسة اﳋدمية والذين ﳛتكون بشكل مباشر أو غﲑ مباشر مع الزﺎﺑئن إﻻ أن
اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺎﺑﻻتصال الشخصي اﳌباشر ﺎﺑلزﺎﺑئن ﻳﻌﺘﱪون اﳉﺰء اﻷﻫﻢ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺎﺑعتبار أن اﳋدمة ترتبط
ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﲟﻘﺪﻣﻬﺎ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﻛﺜﲑا ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءاﺗﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ ﰲ التعامل مع الزﺎﺑئن ،ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲰﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ

) - (1ﻋﺎﺑﺮ ﺳﻠﻴﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .100-99
) - (2أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺧﻮاﻟﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .84
) - (3ﻋﻠﻲ ﷴ ﺣﺴﻦ ﺑﲏ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.223
) - (4ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﻜﻴﺐ اﳉﻴﻮﺳﻲ وﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .59
34
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وجودة خدماﻬﺗا ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري تدريب اﳌوظفﲔ بشكل مستمر لرفع كفاءﻬﺗم واﻻرتقاء ﲟستوﺎﻳﻬﺗم ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ضرورة السعي ﳓو توظيف الكفاءات العالية نظرا لكوﻬﻧم اﳉانب اﻷهم ﰲ عمليات تقدﱘ اﳋدمة ).(1
 -1-3أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت :ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﳒﺎح اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻪ ﰲ دﻋﻢ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳋﺪﻣﻲ اﻷﺧﺮى ،ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻳﺘﻄﻮر
ﲜﻬﻮد وأﻓﻜﺎر اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ أداء ﻋﺪة أدوار ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 دورﻫﻢ ﻛﻌﺎﻣﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ إﻧﺘﺎج وﺑﻴﻊ اﳋﺪﻣﺎت ،ﺣﻴﺚ أن اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺄﺑدوار ﻣﺰدوﺟﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺎﺑﳒازاﳋﺪﻣﺔ وأداﺋﻬﺎ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺎﺑﻹضافة إﱃ دورهم ﰲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺰﺑﻮن وﺑﺼﻮرة ﺗﺮﺿﻴﻪ؛
 اﳌساﳘة ﰲ توفﲑ اﳌعلومات اﳋاصة ﺎﺑلزﺎﺑئن؛ إن ﺳﻠﻮك اﳌوظفﲔ وكفاءاﻬﺗم تساهم ﰲ بناء إدراكات اﳚابية حول اﳋدمة وجودﻬﺗا إﻻ أن اﳌشكلة الﱵ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪاﳌؤسسات اﳋدمية تكمن ﰲ صعوبة السيطرة على طبيعة العﻼقات التفاعلية القائمة بﲔ اﳌقدم والزبون وﺎﺑلتاﱄ تظهر
)(2

أﳘﻴﺔ إدارة وﺗﺴﻴﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ واﻟﺰﺑﻮن؛

 -2-3اﻟﺼﻔﺎت واﳌﻬﺎرات واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي )اﳌﻮﻇﻔﲔ( ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ:
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﳘﻬﺎ:
 اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ )اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ( :حيث يقصد ﺎﺑﳌعرفة النظرية تلك اﳌعرفة العملية والتقنية الﱵ تطبق على شكلإﺟﺮاءات أو ﻗﺮارات أو أواﻣﺮ رﲰﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،أﻣﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﳌعرفة اﳌتحصل عليها ﺎﺑﳋﱪة وهي
)(3

مرتبطة ﺎﺑلشخص الذي حصل عليها وﻻ تنتقل إﻻ عن طريق التكوين اﳌباشر ﰲ مكان اﻟﻌﻤﻞ؛
 ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺴﻦ اﳌﻈﻬﺮ وﻣﺎﻟﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻫﺎم ﻋﻠﻰ الزﺎﺑئن؛ -اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺼﺪق واﻟﺜﻘﺔ ﺎﺑلنفس اﻟﱵ ﻳﺪرﻛﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳌﻮﻇﻒ؛

 -اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻮﻇﻒ أﺛﻨﺎء أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ.

)(4

) - (1ﻋﻠﻲ ﷴ ﺣﺴﻦ ﺑﲏ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،2017 ،ص220
) - (2ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ وﺑﺸﲑ اﻟﻌﻼق" ،إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳋﺪﻣﺔ" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .61-60

) - (3ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺮوة وﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﺧﲑة" ،ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ – ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ واﻻﺣﺘﻴﺎط"،
اﺠﻤﻟلة اﳉزائرية للتنمية اﻻقتصادية ،العدد  ،01جامعة قاصدي مرﺎﺑح ورقلة ،اﳉزائر ،ديسمﱪ  ،2014ص .179
) - (4ﷴ ﻬﺑاء الدين خاﳒﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .60-59
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اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :تطور اﳌمارسة التسويقية ﳓو التسويق ﺎﺑلعﻼقات

)∗(

اﻣﺘﺎزت ﻓﱰة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﺑﻈﻬﻮر اﳌﻔﻬﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺬي أدى إﱃ زﺎﻳدة اﻻهتمام ﺎﺑلزبون ومتطلباته وبعﻼقته
ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ اﻟﺪاﺋﻢ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻬﺎ وﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰﺑﻮن
ﺎﺑﳌؤسسة فحسب بل توسع ليشمل ﲨيع اﳉوانب واﻷبعاد اﳋاصة بتلك العﻼقة وهو ما يتحقق من خﻼل اﻻستثمار
اﳉيد ﰲ عﻼقات اﳌؤسسة ﺎﺑﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺸﱰﻛﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ
واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻛﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻷﺧﻀﺮ ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺎﺑﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺬي أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وأﳘﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺸﺎرك) (1واﻟﺬي
تتعاظم أﳘيته ﰲ اﳌؤسسات اﳋدمية نظرا ﳋصوصية منتجها وﻷﳘية استدامة العﻼقة مع الزﺎﺑئن ﻷجل طويل.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :ﻋﻮاﻣﻞ وأﺳﺒﺎب ﺗﻄﻮر اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺷﻬﺪت أﳕاط حياة الزﺎﺑئن تطورات متنامية وتغيﲑات جذرية نتيجة التطورات الﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ
ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﻔﺘﺎح اﻷﺳﻮاق وﺗﻌﺪد اﳋﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺣﺠﺎم واﳋﺼﺎﺋﺺ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻣﻴﻮل واﲡﺎﻫﺎت اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺬي ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﺮﺿﻴﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ أو ﻳﻔﻮﻗﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰا ﰲ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻜﻞ أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ) (2وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲ
وﺳﻂ ﺷﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮﳌﺔ اﳌﺒﺎدﻻت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻬﺪ ﻟﻈﻬﻮر ﳕﺎذج أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﲪﻠﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻐﲑات ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻞ
اﳌﺆﺳﺴﺎت وتنظيماﻬﺗا وأساليب تسويقها) (3ويعتﱪ التسويق ﺎﺑلعﻼقات أحد أهم ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺒﺎدل أو اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ إﱃ اﳌﻔﻬﻮم
القائم على بناء عﻼقات طويلة اﻷجل مع الزﺎﺑئن واعتبارهم ﺷﺮﻛﺎء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ) ،(4وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﳘﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ
وأﺳﺒﺎب ﻧﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)∗( -لقد تعددت التسميات اﳌقدمة للتسويق ﺎﺑلعﻼقات بتعدد اﳌراجع نذكر منها على سبيل اﳌثال التسويق العﻼئقي ،التبادل ﺎﺑلعﻼقات ،تسوﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت

والتسويق ﺎﺑلعﻼقات وسعيا منا لتوحيد اﳌصطلح ﰎ اختيار التسويق ﺎﺑلعﻼقات نظرا ﻷنه اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﰲ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ.

) -(1ﻗﻠﺶ ﻋﺒﺪ ﷲ " ،أﳘية التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ ﲢقيق اﳌيزة التنافسية ﺎﺑﻹسقاط على اﳌؤسسات اﻻقتصادية اﳉزائرية"، ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ
ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2013-2012 ،ص ص.95-94

) -(2دراج ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺻﻠﻴﺤﺔ" ،ﺧﻠﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻻﺋﻪ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،2016 ،ص .39

)-(3ﺑﻮﻓﻮﻟﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ "،أﳘية التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﺎﺑلنسبة ﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﺎت دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم

اﻻنسانية ،اﺠﻤﻟلد ب ،العدد ، 47ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﻮان  ،2017ص.320

)-(4أﻧﻴﺲ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ" ،إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﳉﻨﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2016 ،ص.29
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التوجه ﺎﺑلزبون :إن اﻟﺘﻐﲑات الﱵ شهدﻬﺗا بيئة اﻷﻋﻤﺎل ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ وﺗﻐﲑ ﻧﻈﺮﺗﻪﻟﻠﺰﺑﻮن ،وﻟﺬﻟﻚ رﻓﻌﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺷﻌﺎرات ﻋﺪة ﻣﺜﻞ " :اﻟﺰﺑﻮن داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ،اﻟﺰﺑﻮن ﺳﻴﺪ
وﻣﻠﻚ ،اﻟﺰﺑﻮن رأﲰﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ ،واﻟﺰﺑﻮن ﺣﺮ "...واﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة وﺟﻮد اﺗﺼﺎﻻت ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻋﻼﻗﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ
اﳌﺆﺳﺴﺔ والزبون الذي أصبح يعرف ﺎﺑﳌورد ذي اﻟﻮﻓﺮة اﻟﻨﺎدرة ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻫﻮ ﺗﻨﺎﻣﻲ دور
اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺬي أﺿﺤﻰ ﻳﺸﻜﻞ ﳏﻮر اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ اﳌﻨﻄﻠﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ وﺿﻊ ﺧﻄﻄﻬﺎ وﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ أن أدرﻛﺖ أن ﲨﻴﻊ أﺻﻮﳍﺎ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ دون وﺟﻮد
اﻟﺰﺑﻮن) (1الذي يعد أهم أصل ومورد ﰲ ﲢقيق اﻹيرادات واﻷرﺎﺑح وبذلك ﲢولت توجهات اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳓﻮ اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻴﺤﺘﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻤﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳍﺮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ) (2ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ:
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(04اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﲡﺎﻩ اﻟﺰﺑﻮن
النظرة التقليدية للزبون

النظرة الحديثة للزبون

اﻻدارة

الزبائن

العليا
العاملين المباشرين مع الزبائن

اﻻدارة الوسطى
اﻻدارة الوسطى

العاملﲔ اﳌباشرين مع الزبائن

اﻻدارة
العليا

الزبائن

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺎس وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد اﳉﻨﺎﰊ" ،إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،

ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2017 ،ص.38

 ﺗﻐﲑ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت :إن اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎن ﳍﺎ أﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎخ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪاﳌؤسسات ﳑا حتم ضرورة اللجوء إﱃ أساليب جديدة للتواصل مع الزﺎﺑئن ،ومن أهم تلك التغﲑات ﲢرير اﻷسواق
وزﺎﻳدة حدة اﳌنافسة وتعدد اﳋيارات والبدائل اﳌتاحة

للزبون؛

 تغﲑ سلوك الزﺎﺑﺋﻦ ﺎﺑستمرار :فباﻹضافة إﱃ تغﲑ أذواق الزﺎﺑئن وتطورها أصبح لدى الزبون القدرة على اﳌﻔﺎﺿﻠﺔبﲔ البدائل اﳌتاحة خصوصا ﰲ ظل توفر اﳌعلومات اﳋاصة ﺎﺑﳌنتجات الﱵ تقدمها ﳐتلف اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ
ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أو ﻋﱪ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس أﺿﺤﻰ اﻟﺰﺑﻮن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
) -(1دراج ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺻﻠﻴﺤﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.33
37

(2)-kotler et autre, Opcit, P146
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 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار :ﺣﻴﺚ أن اﻟﺰﺑﻮن ﻳﺮﻏﺐ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ اﻵﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺮوض اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ
والتشخيص الدقيق ليصبح الزبون رشيدا ﰲ قراراته وله القدرة على ﲢديد ما يناسبه اعتمادا على مستوﺎﻳت اﳉودة
واﻷﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ؛
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﺷﻜﺎوي وإﺑﺪاء رأﻳﻪ اﲡﺎﻩ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺳﻠﻮك ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ؛
 ﻇﻬﻮر ﲨﻌﻴﺎت ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺰﺑﻮن :وذلك عن طريق تنظيم أنفسهم وﺄﺗطﲑ نشاطهم ضمن ﲨعيات تعﲎ ﺈﺑيصال
أصوات الزﺎﺑئن وﲪايتهم من اﻷفعال غﲑ القانونية للمؤسسات ﻟﻴﺸﻜﻞ ذﻟﻚ ﺿﻐﻄﺎ ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق
الﱵ ﱂ يعد ﺈﺑمكاﻬﻧا فرض قراراﻬﺗا على الزﺎﺑئن بل ﺎﺑلعكس أضحى الزبون هو من ﳝلك القدرة على القرار؛

)(1

 ظهور متطلبات جديدة للزﺎﺑئن :حيث عرفت حاجات ورغبات الزﺎﺑئن تطورا ملحوظا وهو ما ﳝكن أن نلمسهﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(2

 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﳋﺎﺻﺔ :ﲝيث ﲡاوزت رغبات الزبون اﻷبعاد اﳌادية للمنتج وأصبح مهتما أكثر ﺈﺑعطاء
هوية ﳌشﱰﺎﻳته رغبة منه ﰲ أن تعطيه اﳌﺆﺳﺴﺔ اهتماما خاصا يشعره ﺎﺑلتميز عن اﻵخرين ،ﻛﺄن ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺎﺑﻻتصال
به واﻻستفسار عن رأيه فيما ﳜص منتجاﻬﺗﺎ وإرﺷﺎدﻩ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺸﺮاﺋﻪ ،ﻟﻴﺘﺤﻮل ﺑﺬﻟﻚ
اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺔ إﱃ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذات اﻟﺰﺑﻮن؛

 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ واﻷﻣﺎن :أﺻﺒﺢ اﻟﺰﺑﻮن ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﻳـُ ْﻘ ِﺪ ُم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل

معرفة كيفية إنتاجها ومكوﺎﻧﻬﺗا وكيفية استخدامها وﰲ سبيل ذلك فهو يبحث ﺎﺑستمرار عن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ
واﻟﻜﺎﻣﻨﺔ واﻟﱵ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﲣﺎذ ﻗﺮارﻩ اﻟﺸﺮاﺋﻲ؛
 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ :ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺰﺑﻮن ﺷﺮاء اﳌﻨﺘﺞ ذي أﺣﺴﻦ ﺟﻮدة ﰲ ﺣﺪود اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺎﺳﺐ ،وﲟﻌﲎ
أﺧﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ واﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻞ ﲤﺘﺪ إﱃ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ وأﺑﻌﺎدا ﻏﲑ ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺘﺤﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ )ﺟﻮدة –ﺳﻌﺮ( إﱃ
)ﻗﻴﻤﺔ –ﺳﻌﺮ(؛
) -(1ﺑﻮﻓﻮﻟﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.321-320

) -(2دﻳﻠﻤﻲ ﻓﺘﻴﺤﺔ" ،ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺒﻨﺎء وﻻﺋﻪ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮي  CPAوﻛﺎﻟﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ" ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳉﺰاﺋﺮ2009-2008 ،

ص ص.33-31
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 زﺎﻳدة الوعي ﺎﺑلعمليات اﻻتصالية :ﺣﻴﺚ أن اﻟﺰﺑﻮن أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﲝﺬر ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ اﻟﱰوﳚﻴﺔ
الﱵ تقوم ﻬﺑا اﳌؤسسات خصوصا بعد تزايد العروض التجارية اﳌخادعة ،كما أنه أضحى يطالب ﺎﺑلﱰويج النزيه الذي
يقدم مزاﺎﻳ فعلية وأكﱪ قدر ﳑكن من اﳌعلومات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر أﺣﺴﻦ اﻟﻌﺮوض؛
 اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮاء :وذلك من خﻼل قيامه ﺎﺑلبحث عن قيم معينة وقدرته على البحث عن اﳌعلومات ﻣﻦ
ﻣﺼﺎدر ﻋﺪﻳﺪة ﻛﺎﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ،كما أن الزبون اﳊاﱄ يدرك ﲤاما اﻷﳘية الﱵ ﳛظى ﻬﺑا وﺄﺑنه مركز اهتمام اﳌؤسسات؛
 ﺗﻐﲑ مستوﺎﻳت اﳌعيشة ﻟلزﺎﺑئن وﺗﻄﻮر ﻬﻧجهم اﳊياﰐ :أصبح اﺠﻤﻟتمع اﳌعاصر يتسم ﲟعدﻻت تغﲑ متسارعة ﰲأﳕﺎط اﳊﻴﺎة ﳑﺎ أدى إﱃ ﻇﻬﻮر ﻋﺪة اﲡﺎﻫﺎت ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ وﺗﻮﺟﻬﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ أﳕﺎط وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﺣﻴﺚ
ارتفعت اﳌستوﺎﻳت اﳌعيشية ﰲ عدة دول وارتفعت مستوﺎﻳت التعليم وهو ما ساهم ﰲ نشر الوعي بﲔ أوساط الزﺎﺑئن
وﺎﺑلتاﱄ أصبحت مهمة إقناعهم صعبة وعليه سارعت اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ اﻟﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﰲ رﻏﺒﺎت
واحتياجات الزﺎﺑئن مﻦ أﺟﻞ ﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء؛
 اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ :إن التطورات التكنولوجية اﳌتسارعة أدت إﱃ ﲢسﲔ جودة اﻻتصال ﺎﺑلزﺎﺑئنوتعدد وسائله وأصبح اﻻتصال به أسهل وعليه أضحت اﳌؤسسات تتعامل مع زﺎﺑئن أكثر دراية ﺎﺑﳌنتجات اﳌعروضة
واﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ وأﺻﺒﺢ إﻗﻨﺎع اﻟﺰﺑﻮن ﺻﻌﺒﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف وﻫﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﳊاجات الزﺎﺑئن اﳊالية
واﳌستقبلية والتنبؤ ﻬﺑا ) (1كما فرض هذا التطور التكنولوجي ﲢدﺎﻳت عديدة على اﳌؤسسات ﺎﺑختﻼف ﳎاﻻﻬﺗا حيث
تغﲑت الكثﲑ من ﳑارسات وفعاليات اﻷعمال ﺎﺗركة الكثﲑ من اﻵﺎﺛر العميقة واﳌؤكدة على ﲨيع أوجه النشاط
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻮﻳﻞ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق إﱃ ﻋﺎﱂ ﺻﻐﲑ ﻣﺘﺎح ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
عﻼقات جيدة مع الزﺎﺑئن.

)(2

 ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳊﺪﻳﺚ :إن ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻻ ﻳﻠﻐﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﻞ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورةاﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻃﺒﻘﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻘﻂ ﲝﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ
ﰲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ أن اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ
ﻟﻠﺰﺑﻮن وﺻﻨﻔﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
) -(1ﺑﻮﺿﻴﺎف إﻟﻴﺎس ،إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة
دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻌﻠﻮم ،ﲣﺼﺺ :ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  ،3اﳉﺰاﺋﺮ ،2014-2013 ،ص.61
) -(2ﺑﺸﲑ ﻋﺒﺎس ﳏﻤﻮد اﻟﻌﻼق ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﱪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺴﺘﻨﺪة ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﺮﰊ اﻷول اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻮاﻗﻊ

وأﻓﺎق اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺸﺎرﻗﺔ -اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة16-15 ،أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2002ص ص.27-24
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اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(02ﺗﻮﺟﻪ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﺎﺑلزبون
اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي

اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳊﺪﻳﺚ

اﳌﻨﺘﺞ)(Product

ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺰﺑﻮن )(Customer solution

اﻟﺘﺴﻌﲑ)(Price

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺰﺑﻮن )( Customer Cost

اﻟﱰوﻳﺞ)(Place

اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺰﺑﻮن

اﻟﺘﻮزﻳﻊ)(Promotion

اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن )(Customer Convrnience

)(Customer Communication

اﳌﺼﺪر :أﻧﻴﺲ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ" ،إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﳉﻨﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن
 ،2016ص.17

ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﳌفهوم التسويقي اﳊديث ينص على ضرورة توجه اﳌزيج التسويقي ﺎﺑلزبون ،وﻛﺬا اﻟﺘﺤﻮل
ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن أو اﳊﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ
ﻏﻴﺎب ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ ،ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ ﻓﺮض اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﻮن وإﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺸﺮاﺋﻪ ،ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ أوﻻ
ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﻳﻘﺪم اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ ،واﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻀﻴﻖ إﱃ اﳌﻔﻬﻮم
اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻣﻨﺢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺎﺑﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ واﳊﻮار وﺗﺒﺎدل اﻵراء ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
واحد عن طريق اﻹعﻼﺎﻧت أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﱰوﻳﺞ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻌﺎﻣﻼت وإﲤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺎت

)(1

وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱵ زادت من اهتمام اﳌؤسسات اﳋدمية بشكل خاص ﺎﺑلزبون وعظمت أﳘية التسويق
ﺎﺑلعﻼقات معه ﻛﻤﺪﺧﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ :تتضاعف أﳘية التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋدمية ﻷن الزﺎﺑئنﳝﺜﻠﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ،لذلك فهي تسعى بكافة الوسائل إﱃ ﺄﺗسيس عﻼقة وطيدة معهم وتعمل ﺎﺑستمرار
ﻋﻠﻰ إرﺿﺎﺋﻬﻢ ،ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﻨﺠﺎح ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﱰوﻳﺞ اﻹﺑﺘﻜﺎري أو ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﳑﻴﺰة ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
فحسب بل يعتمد ﺎﺑلدرجة اﻷوﱃ على بناء عﻼقات ﺎﻧجحة ترتكز على تعظيم القيم اﳌمنوحة لزﺎﺑئنها وﲣفيض
التكاليف الﱵ يتحملوﻬﻧا للحصول على اﳋدمات بغية ﲢقيق الوﻻء واﻻنتماء لدى الزبون والوصول إﱃ خلق ما يعرف
ﺑـ "زﺑﻮن ﻣﺪى اﳊﻴﺎة"؛
) -(1أﻧﻴﺲ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.18-16
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 اﻷﳘﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ :ﻳﺆﺛﺮ أداء اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑعلى ﳐرجاﻬﺗا ﻷن عملية تقدﱘ اﳋدمة تعتمد أساسا عليه ﳑا ﳜلق تفاعﻼت مباشرة مع الزﺎﺑئن ،وإذا كانت درجة
اﻻﺗﺼﺎل ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ وﻣﻘﺪﻣﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻮرة اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ أن ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﲑ على التفاعﻼت الﱵ ﲡمع اﳌوظف ﺎﺑلزبون؛
زﺎﻳدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ الزﺎﺑئن :ﺗﻜﻮن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ زﺎﺑئن ﺟﺪد واﻟﺘﺒﺎدل ﻣﻌﻬﻢ ﺟﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﺳﻂاﻷﺳﻮاق اﳌﺸﺒﻌﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺎﺑلزبون ﻟﻜﺴﺐ وﻻﺋﻪ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ
ﻓﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ الزﺎﺑئن كاﻹعﻼﺎﻧت ودراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﺰﺑﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ لزﺎﻳدة
اﻷرﺎﺑح ﻫﻲ اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن وإقامة عﻼقات طويلة اﻷجل ﻣﻌﻬﻢ وهو ما يساهم ﰲ ﲢقيقه التسويق ﺎﺑلعﻼقات؛

)(1

 ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳋﺪﻣﺎت:إن اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﺜﲑة ﻟلخدمات أدت إﱃ زﺎﻳدة الوعي ﺄﺑﳘية وضرورة تكامل أنشطة اﳉودةواﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ويتوجه التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﳓﻮ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ وﺣﺪة
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳋﺪﻣﻲ وأﻧﺸﻄﺔ اﳉﻮدة وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻹﳚﺎد
اسﱰاتيجيات مالية ،هيكلية ،واجتماعية ﳉذب الزﺎﺑئن وتعزيز العﻼقات واﻻحتفاظ ﻬﺑم.

)(2

إن اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻐﲑ ﻧﻈﺮة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺰﺑﻮن وﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﳓﻮ
التسويق ﺎﺑلعﻼقات مع الزﺎﺑئن واقتضت الضرورة وجود اتصاﻻت ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﲔ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ واﻟﺰﺑﻮن.

) -(1ﺑﻮﻓﻮﻟﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .328-326

) -(2ﳒلة يونس ﷴ آل مراد وعمر ﺎﻳسﲔ ﷴ الساير الديلمي" ،التسويق ﺎﺑلعﻼقة ودوره ﰲ تعزيز رضا الزبون دراسة لعينة من اﳌنظمات الفندقية ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻫﻮك" ،ﳎﻠﺔ تنمية الرافدين ،اﺠﻤﻟلد  ،34اﻟﻌﺪد  ،107ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،اﻟﻌﺮاق ،2012 ،ص ص.30-29
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :ظهور وتطور مفهوم التسويق ﺎﺑلعﻼقﺎت
إن ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪة ﺗﻄﻮرات وﺗﻐﲑات ﺣﺪﺛﺖ ﰲ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻧﺘﻘﻞ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ إﱃ اﻟﺰﺑﻮن وﻣﻦ إﲤﺎم اﳌﻌﺎﻣﻼت إﱃ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت

)(1

وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎرف وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ

ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻓﺈن مراحل التطور ﰲ النشاط التسويقي قد مرت ﺎﺑﳌراحل التالية:
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ )ﻛﻔﺎءة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ -ﺗﻮزﻳﻊ واﺳﻊ(:وارﺗﻜﺰ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ ،ﲝﻴﺚ اﻧﺼﺒﺖ ﺟﻬﻮداﳌﺴﻮﻗﲔ ﻋﻠﻰ زﺎﻳدة الطاقات اﻹنتاجية وﲢسينها عن طريق استثمار رؤوس أموال كبﲑة لزﺎﻳدة اﻹﻧﺘﺎج وﻛﺎن ﺷﻌﺎر ﻫﺬﻩ
اﳌﺮﺣﻠﺔ " ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻳﺒﺎع "؛
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺒﻴﻌﻲ )إﳚاد الزﺎﺑئن اﳌناسبﲔ للمنتج( :أدت اﻷزﻣﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﺎم 1929إﱃ زﺎﻳدة اﳌخزون من اﳌنتجات ،وﺗﻮﺟﻬﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻨﻬﺎ وإﻧﻔﺎق ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﱰوﻳﺞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺷﺒﻜﺎت وﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ؛
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺎﺑﻟﺘﺴﻮﻳﻖ :ﻇﻬﺮت ﺑﻮادر ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵﻓﺮﺿﺖ ﺗﻐﻴﲑات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ أدت إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت الزﺎﺑئن وﺗﻠﺒﻴﺔ رغباﻬﺗﻢ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وذلك ضمن نظام متكامل لﻸنشطة التسويقية وﺎﺑلتاﱄ على اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ
اﻟﺰﺑﻮن ﳌﻌﺮﻓﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺷﻌﺎر ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ إﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ وﻟﻴﺲ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ
)(2

إﻧﺘﺎﺟﻪ

 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻔﻬﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ -اﳚﺎد اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺰﺑﻮن )-اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  :(1980ﻇﻬﺮت ﻣﻨﺬ ﲦﺎﻧﻴﻨﻴﺎتاﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ وﺗﻮﺟﻪ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﱪ ﻋﻦ ﲢﻮل ﺟﺬري ﰲ أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷﺧﺬ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻮﺟﻴﻪ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺮﲝﺔ ﻣﻌﻪ ،وهذا ما قاد ﺎﺑلنتيجة إﱃ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

) -(1درﻣﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺎدق" ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﻌﺮﰲ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ إدارة ﻋﻼﻗﺎت وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ" ،دار ﻛﻨﻮز اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن،
اﻷردن ،2012 ،ص.14

) -(2ﺑﻠﺤﻴﻤﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ" ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ -اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ -اﻷﻧﻮاع _اﺠﻤﻟاﻻت" ،دار اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2016 ،ص ص.08-06
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الفصل اﻷول :التسويق ﰲ اﳌؤسسات اﳋدمية وتطوره ﳓو التسويق ﺎﺑلعﻼقات
ﺎﺑلعﻼقات وإدارة العﻼقة مع الزبون ،الذي ينص على ضرورة توجيه ﲨيع أنشطة اﳌؤسسة ﻬﺑدف خدمة أو إرضاء
الزبون من أجل ﲤكﲔ اﳌؤسسة من ﲢقيق أهدافها اﻹسﱰاتيجية ﰲ النمو والرﲝية واﻻستمرارية ﰲ السوق ،ﲟعﲎ أخر
تتمسك هذه اﳌقاربة بفكرة أن ﲢقيق أهداف اﳌؤسسة يتطلب الﱰكيز على الزبون من خﻼل ﲰاع صوته للتعرف على
حاجاته ورغباته وقيام اﳌؤسسة بتنظيم مواردها وبناء ثقافة التوجه ﳓو الزبون وتوجيه ﲨيع قراراﻬﺗا وأنشطتها للمساﳘة
ﰲ تقدﱘ قيمة للزبون تشبع حاجاته وتلﱯ رغباته أي أن اﳌفهوم التسويقي اﳊديث يركز على أﳘية اﻻستثمار ﰲ
عﻼقات الزبون وﰲ ﲢقيق رضاه وبناء وﻻئه واﻻحتفاظ به ﻷجل طويل

)(1

إن تلك التطورات الﱵ شهدها مفهوم التسويق ﳋصتها )∗() (Janjicekﲟنظور أخر ﰲ ثﻼث مراحل رئيسية فرضت
تغيﲑات على أبعاد التسويق مهما كان نوعه ) استهﻼكي-صناعي -خدمي( ﳑا أدى إﱃ ظهور مفهوم التسويق
ﺎﺑلعﻼقات وإدارة العﻼقة مع الزبون كما هو موضح ﰲ الشكل اﳌواﱄ:
الشكل رقم ) :(05تطورات أبعاد التسويق

Source: rose janjicek & joe beyers," Hewlett
Hewlett- Packard on the next evolution of customer relationship
management", p02, sur le site:
https://mthink.com/legacy/www.crmproject.com/content/pdf/CRM1_wp_beyers.pdf
https://mthink.com/legacy/www.crmproject.com/content/pdf/CRM1_wp_beyers.pdf, cosulté le 25/11/2017.
25/11/2017

ﳝكن تلخيص اﳌراحل السابقة بشيء من التفصيل فيما يلي:

) -(1أنيس أﲪد عبد ﷲ ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.28-27

)∗( rose janjicek -أحد أكﱪ اﳌستشارين الفنيﲔ ﳌؤسسة" "hpوﳍا أكثر من  16سنة خﱪة ﰲ ﳎال صناعة الكمبيوتر وإدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن
وكذا تسيﲑ مستودع البياﺎﻧت التكنولوجية.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
 اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺎﻣﻞ)اﻟﻮاﺳﻊ -اﻟﻜﺘﻠﻲ( ) :(Mass marketing-one to many interactionأو اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﺣﺪﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﰲ ﻓﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة
البيع ودفع اﳌنتج وخلق اﻹدراك للعﻼمة التجارية ﺎﺑستخدام وسائل عديدة كوسائل اﻹعﻼم واﻻتصال اﳌختلفة
واﻟﺘعامل مع عدد كبﲑ من الزﺎﺑئن ﰲ آن واﺣﺪ ﲟﺒﻴﻌﺎت ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ،ﻟﻴﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺰ
اﳌﺆﺳﺴﺎت على زﺎﻳدة الطاقة اﻹنتاجية دون اﻻهتمام ﲝاجات ورغبات الزﺎﺑئن وهو ما أدى إﱃ غياب مفهوم الزبون
ﰲ ﳐتلف اﻻسﱰاتيجيات التسويقية وعدم قدرة اﳌؤسسات على اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن واﳊصول على وﻻئهم.
 -ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﺴﺘﻬﺪف أو اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

)Marketing -one to target group interaction

 :(targetﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اختيار ﳎموعة من الزﺎﺑئن وتوجيه
ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﳓﻮﻫﻢ واﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ اﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻠﻚ
اﻻسﱰاتيجيات ﳒاحات أكﱪ من سابقاﻬﺗا إﻻ أﻬﻧا ﱂ تتمكن من ﺄﺗسيس عﻼقات طويلة اﻷجل ﻣﻊ الزﺎﺑئن بسبب
ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن وكذلك نظرا لتنوع اﳊاجات ولكثرة التكاليف وبذلك ﱂ ﳛقق التسويق اﳌستهدف
ﺗﻠﻚ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن؛
 -ﻣﺮﺣﻠﺔ التسويق ﺎﺑلعﻼقات وإدارة العﻼقة مع الزبون

)customer Relationship-one to one

 :(interactionفبعد أن توجهت اﳌؤسسات ﺎﺑلزبون أدركت أنه ليس كل الزﺎﺑئن ﳍم نفس القيمة ﺎﺑلنسبة ﳍا ،كما
أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت أن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻻء اﻟﺰﺑﻮن واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ
ﺗﻐﲑت أولوﺎﻳت التسويق من اﳉذب وإﲤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ إﱃ ﺿﺮورة اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن وبناء اﻟﻮﻻء (1).ﻟﻴﺒﺪأ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﻌﺮوف ﺎﺑﳌعامﻼت واﻟﺼﻔﻘﺎت ) (transaction marketingإﱃ اﳌﻔﻬﻮم
القائم على اعتبار الزﺎﺑئن شركاء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳉﻮدة واﳋﺪﻣﺔ
واﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺪاﺋﻢ واﻟﺬي ﻳﻌﺮف ﺎﺑلتسويق ﺎﺑلعﻼقات ).(Relationship marketing

)(2

(1)-rose janjicek & joe beyers, "Hewlett- Packard on the next evolution of customer relationship
management",p02, sur le site: https://mthink.com/legacy/www.crmproject.com/content/pdf/CRM1_wp_beyers.pdf,
cosulté le 25/10/2017

) -(2درﻣﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺎدق ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.15-14
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وﻋﻤﻮﻣﺎ ترجع خلفية اﻷﲝاث اﳋاصة ﺎﺑلتسويق ﺎﺑلعﻼقات إﱃ اﻷﲝاث اﳋاصة بتسويق اﳋدمات حيث أن أهم
اﻟﺮواد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت أﻣﺜﺎل ) Gronroos ،Berryو (Gummessonﻛﺎﻧﻮا ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ
ﰲ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت ،ﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﱃ أن اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ
"اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﺆﺳﺴﺔ""،ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ" و"اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن" أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﲰﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺎﺑلعﻼقات) (1وﻟﻘﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﻋﺪة مدارس ﰲ تطور ونشأة مفهوم التسويق ﺎﺑلعﻼقات نسبت إﱃ العديد من الرواد
واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﰲ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ:
اﳉﺪول رﻗﻢ) :(03أﻫﻢ اﳌﺪارس اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻔﻬﻮم التسويق ﺎﺑلعﻼقات
اﳌﺪرﺳﺔ

القضاﺎﻳ اﻷساسية الﱵ ركزت عليها

اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻮردﻳﺔ

رﻛﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺸﺒﻜﻲ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
التسويق ﺎﺑﳋدمات وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﻣﻦ أﺑﺮز روادﻫﺎ
Gronroos

ﻣﺪرﺳﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

و

رﻛﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﺰﺑﻮن ﺿﻤﻦ
ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻦ روادﻫﺎ

اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﻷﺳﱰاﻟﻴﺔ

Gummesson

Berry, Levitt

رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ إدارة اﳉﻮدة وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت وﻛﺬا
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﻣﻦ روادﻫﺎ

 Payne,ChristopherوBallantyne

ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺸﺮاء رﻛﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن اﻟﱵ ﺗﺒﲎ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼت واﻟﺮﺑﻂ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻜﻴﻴﻒ وﺗﻀﻤﲔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻣﻦ

روادﻫﺎHaanansson

اﳌﺼﺪر :درﻣﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺎدق " ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﻌﺮﰲ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ إدارة ﻋﻼﻗﺎت وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ" ،دار ﻛﻨﻮز اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2012 ،ص.17

)-(1ﺟﻴﻬﺎن رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ" ،العﻼقة بﲔ اﳌشﱰي واﳌورد مدخل للتسويق ﺎﺑلعﻼقات" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ﻣﺼﺮ ،

 ،2008ص.27
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
وﺎﺑلرغم من تلك اﻹسهامات إﻻ أن )∗() (léonard Berryﻳﻌﺘﱪ أول ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ
أدﺑﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑﻟﻌﻼﻗﺎت ﻳﺴﻤﺢ ﲜﺬب اﻟﺰﺑﻮن واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻪ ،واﻋﺘﱪﻫﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﲔ ﻋﺪة أﻃﺮاف ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وهو أول من ﺎﻧدى
ﺑﻀﺮورة التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﻛﻨﻤﻮذج وﺗﻮﺟﻪ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﺟﺪﻳﺪ) (1وﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر أﺷﻐﺎل اﳌﺆﲤﺮ اﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﺎم (2)1983؛
أما من ﺎﻧحية اﳌمارسة فﻠﻘﺪ ﺷﺮع ﺑتطبيق مفاهيمه وأساليبه ﰲ ﺎﺑدئ اﻷمر ﰲ اﺠﻤﻟﺎﻟﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﳋﺪﻣﻲ ﻷن ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﳌﻬﺎم اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺨﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ،اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﺰﺑﻮن ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت داﺋﻤﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﳘﻴﺘﻪ ﰲ
ﳎﺎل اﳋﺪﻣﺎت ﻧﻈﺮا ﻟﻀﺮورة اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن وﻟﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳋﺼﻮﺻﻴﺎت
اﳋﺪﻣﺔ

)(3

)∗( -ﺣﺼﻞ  léonard Berryﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ  Arizona State Universityوﻋﻤﻞ ﻛﺄﺳﺘﺎذ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻣﺜﻞ  ،Texas A&M Universityﻛﻤﺎ أﻧﻪ أﺳﺲ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﺒﻴﻊ " ،" center for retailing studiesوﻛﺎن رﺋﻴﺴﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ  ،وﻟﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15كتاب ،والكثﲑ من اﳌقاﻻت اﳌنشورة ﰲ اﺠﻤﻟاﻻت التسويقية خصوصا ﳎاﱄ تسويق اﳋدمات وتسويق العﻼقات ،وﻫﻮ أول ﻣﻦ
صاغ مفهوم التسويق ﺎﺑلعﻼقات وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺗﻜﺮﳝﺎت دوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﺋﺰة" "The setn gold medal

(1) - ROBERT W. palmatier, "Relationship Marketing", Marketing Science Institute, Cambridge,United States of
America, 2008, p01
(2) -ELHARROUCHI khattab," la gestion de la relation client comme élément de consolidation de la
fidélisation cas des entreprises algériennes", mémoire de magistère en management, option: marketing, faculté
des sciences économiques, sciences de gestion et sciences commerciales, université d’oran, Algerie, 2011-2012, p p
45-46

) -(3إﲰﺎﻋﻴﻞ ﷴ اﻟﺴﻴﺪ وﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻗﺤﻒ" ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ" ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،دون ﺳﻨﺔ ،ص ص.305-304
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ماهية التسويق ﺎﺑلعﻼقات
انتقل مفهوم التسويق من أسلوب إﲤام اﳌعامﻼت إﱃ بناء العﻼقات ليظهر بذلك التسويق ﺎﺑلعﻼقات الذي
يهدف إﱃ تغيﲑ سياسات اﳌؤسسة اﳋاصة ﺎﺑلبحث عن الزﺎﺑئن اﳉدد إﱃ السياسات اﳋاصة ﺎﺑﻻحتفاظ ﻬﺑم وتطوير
ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ.
-1ﺗﻌﺮﻳﻒ التسويق ﺎﺑلعﻼقات:
عرف بصيغ ﳐتلفة وذلك استنادا إﱃ اﳋلفية
لقد جاء ﰲ أدبيات التسويق عدة تعاريف للتسويق ﺎﺑلعﻼقات فقد ّ
النظرية لكل ﺎﺑحث وإﱃ حداثة اﻻهتمام ﻬﺑذا اﳌوضوع نسبيا ،وفيما يلي ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻫﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﻫذا اﺠﻤﻟال:
-ﻳﻌﺮفBerry

التسويق ﺎﺑلعﻼقات على أنه"ﲨيع أنشطة التسويق الﱵ ﻬﺗدف إﱃ عملية جذب الزﺎﺑئن ﻣﻊ ﺿﺮورة

اﻻحتفاظ ﻬﺑم وتعزيز العﻼقة معهم ،ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﳋﺪﻣﺎت"

)(1

ﻳﻌﺮف  Kotlerالتسويق ﺎﺑلعﻼقات على أنه "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺮﺿﻴﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ أﻃﺮاف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞﰲ السوق خصوصا الزﺎﺑئن اﳌساﳘﲔ ﰲ ﳒاح اﳌؤسسة ﻬﺑدف تفضيلها من قبلهم على غﲑها واﳊصول على ثقتهم
ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ"

)(2

ويشﲑ هذا التعريف إﱃ أﳘية بناء العﻼقات مع الزﺎﺑئن اﳌرﲝﲔ والذين ﳍم دور مهم ﰲ ﳒاح اﳌؤسسة ﰲ اﻷجل
الطويل والﱰكيز عليهم ﻬﺑدف اﳊصول على تفضيلهم وكسب ثقتهم.
-ﻳﻌﺮﻓﻪ

Gronroos

ﻋﻠﻰ أﻧﻪ"ﲨيع اﻷنشطة التسويقية الﱵ تسمح ﺈﺑقامة وتعزيز العﻼقات مع الزﺎﺑئن واﻟﺸﺮﻛﺎء
)(3

اﻷﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻮﻓﺎء ﺎﺑلوعود"

وﻳﺸﲑ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ إﱃ أﳘﻴﺔ وﺟﻮد اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﺰام اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮﻋﻮدﻫﺎ ﲡﺎﻩ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﺄﺣﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻪ
ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﲨﻴﻊ اﻷﻃﺮاف.

(1)- ROBERT W. palmatier, opcit, p 04
(2) - Kotler et autres, OPCIT, p 168
(3) -Christian Gronroos, "From Marketing Mix to Relationship Marketing Towards a Paradigm Shift in
Marketing", journal of Management Decision, Vol 32, Issue 2, Emerald Publishing Limited, England
U.K,1994, p 04.
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وﻳﻌﺮف ﺣﺴﺐ  Gummerssonﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ داﺧﻞ ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎتﻬﺑدف خلق روابط اجتماعية وهيكلية وصياغة عﻼقات مورد –زﺑﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ"

)(1

وﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﲢﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻄﺮﻓﲔ ﳘﺎ اﳌﻮرد وزﺑﻮﻧﻪ ،وعند تطور هذه العﻼقات فإﻬﻧا
ﺗﻨﻤﻮ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺷﺒﻜﺎت ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ورواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ورﲝﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﻳﺮى أن اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل
العﻼقات والشبكات واﻷنشطة اﳌتعلقة ﻬﺑا أﴰل من الرؤية التقليدية للتسويق.
 أﻣﺎ  Morganو  Huntﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ"ﲨيع اﻷنشطة اﳌوجهة ﳓو إقامة وتقوية العﻼقات مع الزﺎﺑئن واﶈافظةﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻣﻨﻬﺎ" ).(2
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺣﺴﺐ  Lendrevieﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﺳﻴﺎﺳﺔ وﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ الﱵ ﻬﺗدف إﱃ إقامة ﻋﻼﻗﺎت)(3

ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ الزﺎﺑئن وذلك ﳋﻠﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت إﳚﺎﺑﻴﺔ دائمة بﲔ اﳌؤسسة وزﺎﺑئنها"

وﻳﻌﺰز ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ أﳘﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻨﺔ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ عﻼقات اﳚابية بﲔ اﳌؤسسة وزبوﻬﻧا مع ضرورة اﻻحتفاظ ﻬﺑا وضمان
دﳝﻮﻣﺘﻬﺎ.
-وﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

Lovelock

ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻓﻠﺴﻔﺔ وﺗﻮﺟﻪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻷداء اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﺪﻻ

من الﱰكيز على جذب الزﺎﺑئن اﳉدد ﺎﺑستمرار ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن اﳊاليﲔ وتطوير العﻼقات معهم
وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻜﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ"

)(4

ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت مرﲝة مع الزﺎﺑئن اﳊﺎﻟﻴﲔ وﱂ يهتم ﺎﺑﻷطراف اﻷخرى للتعامل؛

 وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻧﺸﺎط ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰﺑﻨﺎء وإرﺳﺎء وإداﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت واﻟﺘﺒﺎدل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ
أﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ

ﺎﺑﻟﻌﻼﻗﺎت"

)(5

ﻟﻘﺪ ﰎ اﻻرﺗﻜﺎز ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳف على العﻼقات الشخصية والتبادﻻت اﻻجتماعية كأساس للتسويق ﺎﺑلعﻼقات.
)-(1ﺟﻴﻬﺎن رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.53-52

(2) -Morgan & Hunt, "the commitment trust theory of relationship marketing", journal of marketing, Vol 58,
Issue 3, American Marketing Association, 1994, p30.
(3) -Jaques Lendrevie et autres , "Mercator tout le marketing à l’ère digitale" ,édition Dunod, 12éme édition ,
paris, France, 2017, p 514.
(4) -Lovelock Christopher & Wright Louren, "Principles of Service Marketing and Management", Prentice hall,
New York , USA,1999, p113.

) -(5ﲰﺤﺎء ﲰﲑ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﷴ" ،ﳑارسات التسويق ﺎﺑلعﻼقات كما يدركها اﳌستهلك وعﻼقتها بسلوكه اﻻستهﻼكي" ،ﳎﻠﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث

الزراعية ،اﺠﻤﻟلد ،60اﻟﻌﺪد  ،01ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،2015 ،ص.06
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 -وﻳﺮى

 WardوDagger

أن التسويق ﺎﺑلعﻼقات عبارة "ﻋﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﺰﺑﻮن أﻛﺜﺮ

ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق ،وﻫﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻼﺋﻘﻲ
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزﺎﺑئن وﺟﻌﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن رﺑﺢ /رﺑﺢ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ

"

)(1

وﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﰲ هذا التعريف على أن التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮور
اﻟﺰﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
 ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " تلك اﻷنشطة الﱵ ﻬﺗدف إﱃ إقامة عﻼقات رضا طويلة اﻷجل ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊاﳌؤسسة سواء كانوا موردين ،أو موزعﲔ ،أو عاملﲔ داخل اﳌؤسسة أو زﺎﺑئنها وذلك من خﻼل دراسة وﲢديد
اﻻحتياجات اﳊقيقية للزﺎﺑئن وﲢديد كيفية تقدﱘ اﳋدمات وفقا ﻻحتياجات الزبون"

)(2

ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻫﺬا التعريف أن التسويق ﺎﺑلعﻼقات يعﱪ عن كل اﻷنشطة الﱵ تقوم ﻬﺑا اﳌؤسسة بغرض بناء عﻼقات
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﱰكيز على الزﺎﺑئن ﺎﺑلدرجة اﻷوﱃ على ﻃﺮﻳﻖ ﻣعرفة حاجاﻬﺗم
وﺗﺮﲨﺘﻬﺎ إﱃ ﺧﺪﻣﺎت.
 ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻴﺴﺘﺠﻴﺐﺑﺸﻜﻞ اﳚﺎﰊ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وأﻫﺪاف ﲪﻠﺔ اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺗﻠﻚ اﳋﻄﻮط ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وأﻋﻤﺎل ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺲ ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ
على القابلية على تنفيذه ﺎﺑستخدام التكنولوجيا واﻷدوات اﳌناسبة "

)(3

إن تعدد التعاريف اﳌقدمة للتسويق ﺎﺑلعﻼقات نتج عنها وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﳌﻔﻬﻮﻣﻪ واﻟﱵ اﺷﱰﻛﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ورﻛﺰت أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ على أسس متشاﻬﺑة وﺄﺗسيسا ﻋﻤﺎ سبق ﳝكن القول ﺄﺑن التسويق ﺎﺑلعﻼقات هو توجه
ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻳﻬﺪف ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت إﳚﺎﺑﻴﺔ وقوية تتصف ﺎﺑلدﳝومة ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ أﻃﺮاف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪ
الزﺎﺑئن أﳘها ومن ﰒ العمل على اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻬﺑم ﻷجل طويل ﺧﺼﻮﺻﺎ ذوي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﲏ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﳋﻄﻮات اﳌﺴﺘﻤﺮة اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺒﺎدل اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﻜﻼ ﻃﺮﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ.
(1) -fabien durif, "quatre essais sur l'importance de la théorie du contrat social de macneil dans le champ du
marketing relationnel" , thèse présentée comme exigence partielle du doctorat conjoint en administration,
université du Québec à Montréal, Canada, décembre 2008, p 114.

) -(2ﻣﲎ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻔﻴﻖ" ،التسويق ﺎﺑلعﻼقات" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ ،2009 ،ص.13
) -(3ﺑﻠﺤﻴﻤﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ" ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ -اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ -اﻷﻧﻮاع _اﺠﻤﻟاﻻت" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ص.122
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 -2اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌفاهيم التسويق ﺎﺑلعﻼقات:
إن ﳐتلف اﳌفاهيم والتعاريف اﳌقدمة للتسويق ﺎﺑلعﻼقات تضمنت عدة جوانب مكملة لبعضها البعض ﳝكن
ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 أﳘية بناء العﻼقات مع الزﺎﺑئن واﻻحتفاظ ﻬﺑم :يركز مفهوم التسويق ﺎﺑلعﻼقات على اﻷﳘية القصوى الﱵ تعﲑهااﳌؤسسات اﳋدمية لقاعدة الزﺎﺑئن اﳊاليﲔ والعمل على ﲪاية هذه القاعدة ،وعليه ﳝكن القول ﺄﺑن مدخل التسويق
ﺎﺑلعﻼقات يهتم ﲜذب الزﺎﺑئن مع ضرورة بناء العﻼقات معﻬﻢ واﻻحتفاظ ﻬﺑم ﻷن ذلك يعد أكثر رﲝية من اﳊصول
ﰲ كل مرة على الزﺎﺑئن اﳉدد ،كما أنه من الضروري أن ينظر إﱃ الزﺎﺑئن اﳊاليﲔ على أﻬﻧﻢ أﺻﻮل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳚﺐ
ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ وأن بذل اﳉهود لﻼحتفاظ ﻬﺑذه العﻼقات هو وسيلة اﳌؤسسة ﳊماية أصوﳍا اﻹسﱰاتيجية؛
 ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ :يسمح التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ ﲢقيق اﻷهداف اﳌشﱰكة بﲔ طرﰲالعﻼقة ﳑا يؤدي إﱃ خلق قيمة أعلى وﺎﺑلتاﱄ فاﻹسﱰاتيجية الﱵ تعتمد عليهﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ذات ﻗﻴﻤﺔ
ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف )ﻓﺎﺋﺰ -ﻓﺎﺋﺰ ( Win-Win؛
 اﻟﻮﻋﻮد واﻟﺜﻘﺔ :رﻛﺰت ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات ﳘﺎ اﻟﻮﻋﻮد واﻟﺜﻘﺔ ،ﺣﻴﺚﳛﺪد ﻫﺬان اﻟﻌﻨﺼﺮان ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﲡﺬب ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ الزﺎﺑئن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ
وﻋﻮد ﳍﻢ وﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻟﻜﻦ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﲝﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﺎﺑلوعود اﳌﻘﺪﻣﺔ للزﺎﺑئن؛ وﺗﻌﱪ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺬي ﺗﺜﻖ ﻓﻴﻪ ،وﻟﻘﺪ ﲤﺖ دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﺘﻮﺳﻊ ﰲ أﲝﺎث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ
ﻋﻨﺼﺮا ﳏورﺎﻳ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻫﻲ ﳏﺪد رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺎﺑلعﻼقة؛

)(1

 ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ :ﻻ ينطوي مفهوم التسويق ﺎﺑلعﻼقات على ضرورة تعزيز العﻼقات مع الزﺎﺑئنﻓﻘﻂ )وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﳍﻢ( وإﳕﺎ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ اﺣﺘﻜﺎك داﺋﻢ ﻣﻊ
اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن ﻣﻌﺎ ﻛﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ،اﳌﻮردﻳﻦ ،اﻟنقاﺎﺑت العمالية واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ )اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،اﻟﺒﻨﻮك...إﱁ(.

)-(1ﺟﻴﻬﺎن رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.59-57
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
 ﺗﻘﺮﻳﺐ اﳌﺴﺎﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن واﳉﻮدة :حيث ينطوي مفهوم التسويق ﺎﺑلعﻼقات على ضرورةﺗﻘﺮﻳﺐ اﳌﺴﺎﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﺸﺎط وﲢﻘﻴﻖ
)(1

أعلى مستوﺎﻳت ودرجات اﳌنفعة مﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ؛

اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ :رﻛﺰت ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاءاﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﳌﻨﻔﺮدة إﱃ ﺗﺒﺎدﻻت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﲔ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﺆﺳﺴﺔ ،واﻟﱵ
ﲤﺜﻞ ﺷﺮﻃﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻨﺠﺎح وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻗﺼﲑة اﳌﺪى إﱃ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى؛
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺮدﻳﺔ واﳚﺎﺑﻴﺔ :وذلك ﺎﺑستخدام كل اﻷدوات والوسائل اﳌتاحة فضﻼ عن تطوير طرق اﻻتصالوالتواصل مع الزﺎﺑئن طيلة دورة حياته وذلك ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻬﺪاف أﻓﻀﻞ وﻋﻼﻗﺔ أﻛﺜﺮ ﲤﺎﺳﻜﺎ.

)(2

 -3مستوﺎﻳت العﻼقة مع الزﺎﺑئن أثناء تعاملهم مع اﳌؤسسة:
وفيما يلي شرح ﳐتصر للمستوﺎﻳت اﳌختلفة للعﻼقة:
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو اﻷوﻟﻴﺔ :وهي عﻼقة البيع التقليدية الﱵ تتم بﲔ اﳌؤسسة وزبوﻬﻧا وﻻ يشعر من خﻼﳍا أيالطرفﲔ ﺎﺑﻻلتزام ﳓو العﻼقة فهي عبارة عن عمل ﲡاري قائم على مبادلة اﳌال ﺎﺑﳋدمة اﳌطلوبة وﻻ ﻳﻘﻮم رﺟﻞ اﻟﺒﻴﻊ
ﺎﺑﻻتصال ﺎﺑلزبون بعد إﲤام اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ؛
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ )اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ردود اﻷﻓﻌﺎل( :وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ تفاعل وتعامل بﲔ اﳌؤسسة وأحد الزﺎﺑئن ﻟﻜﻨﻬﺎﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ أو ﻣﺘﻜﺮرة وﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ زﺎﺑئنها ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﻬﺑا إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻣﺸﺎﻛﻞ أو اﺳﺘﻔﺴﺎرات وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ ﻇﻬﻮر وﺳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ؛

)(3

 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ :ﲝﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺎﺑﳌبادرة عن ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ الزﺎﺑئن ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔاﻟﺒﻴﻊ ﻬﺑدف ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى رﺿﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺔ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات أو ﺗﺴﺎؤﻻت ﻗﺪ ﻳﻄﺮﺣوﻬﻧﺎ؛

)(4

) -(1ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻨﺎوﻟﺔ" ،التسويق ﺎﺑلعﻼقات وأثره على جودة اﳋدمة السياحية" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ :ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،3اﳉﺰاﺋﺮ ،2014-2013 ،ص.39

(2) -Nathalie Van Laethem, " Toute la foction Marketing", édition dunod, Paris, France, 2005, p106.
) -(3مالكوم ماكدوﺎﻧلد ودﺎﻳﺎﻧ وودبﲑن ترﲨة خالد العامري" ،إدارة ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻤﻼء" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﻔﺎروق ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﰲ ،اﳉﻴﺰة ،ﻣﺼﺮ،
 ،2008ص ص 113-106
) -(4ﻣﲎ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻔﻴﻖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.21-20
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الفصل اﻷول :التسويق ﰲ اﳌؤسسات اﳋدمية وتطوره ﳓو التسويق ﺎﺑلعﻼقات
 العﻼقات اﳌتشاركة واﳌتبادلة :والﱵ تنطوي على اﳌشاركة والتفاعل بشكل مستمر مع الزﺎﺑئن واكتشاف طرقتساهم ﰲ الوصول إﱃ قيمة أفضل للزبون ،وعموما هناك عدة ﲰات للعﻼقة تسهم بشكل رئيسي ﰲ ﺄﺗسيس كيان
العﻼقة اﳌتبادلة وهي كالتاﱄ :اعﱰاف كل طرف ﺄﺑﳘية الطرف اﻷخر وصعوبة اﻬﻧاء العﻼقة بينهما ،وجود عدد أكﱪ
من اﻻتصاﻻت على عدة مستوﺎﻳت ،مستوى أعلى من اﳊوار ،تفهم عميق للزﺎﺑئن ،عمليات أكثر كفاءة ،تبادل
للمعلومات اﳌهمة ،استعداد كل طرف لﻼستثمار ﰲ العﻼقة ،ﲣطيط اسﱰاتيجي مشﱰك وتطور الثقة بﲔ الطرفﲔ).(1
-4مراحل تطور العﻼقة ﰲ التسويق ﺎﺑلعﻼقات:
تتغﲑ عﻼقات اﳌؤسسة ﺄﺑطراف التعامل بشكل دائم ومستمر وﲤر بعدة مراحل تتطور من خﻼﳍا لتصبح أقوى
وأعمق ولقد طور كل من ) (Schurr & Dwyerﳕوذجا عرف ﺎﺑﲰيهما يلخص اﳌراحل اﻷساسية لدورة حياة
العﻼقة ) (2وهي موضحة ﰲ الشكل اﳌواﱄ:
الشكل رقم ) :(06مراحل دورة حياة العﻼقة_ﳕوذج

)(Schurr & Dwyer

Source ; Marks Ronald B, "Personal
Personal Selling : A relationship approach
approach" ,6th edition, Prentice
Hall, New Jersey, 1997,p408.

وﳝكن تلخيص تلك اﳌراحل فيما يلي:

)(3

) -(1مالكوم ماكدوﺎﻧلد ودﺎﻳﺎﻧ وودبﲑن ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.120-117

) -(2إيثار أل فيحان "،قياس قيمة الزبون استنادا إﱃ مفهوم تسويق العﻼقة" ،ﳎلة الدراسات اﳌالية واﳌصرفية ،العدد ،04مركز البحوث اﳌالية واﳌصرفية،
اﻷكادﳝية العربية للعلوم اﳌالية واﳌصرفية ،عمان  ،اﻷردن ،2017 ،ص51
) -(3أنظر ﰲ ذلك:

- Ronald B. Marks," Personal Selling : A relationship approach
approach" ,6th edition,
ion, Prentice Hall, NEW JERSEY,
USA , 1997, p408.

-إيثار أل فيحان ،مرجع سبق ذكره ،ص.51
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات
اﻟﻮﻋﻲ واﻻدراك ):(Awarenessﺗﻌﺪ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﺆﺳﺴﺔ إﺣﺪاﳘﺎ ﻟﻸﺧﺮ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎك واﻻﺗﺼﺎلاﻷوﱄ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺗﺒﺪأ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻃﺮف ﻷﺧﺮ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﺒﺎدل ﻣﻌﻪ؛
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ) :(Explorationوﻫﻲ ﻓﱰة ﲝﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻦ ﻗﺪرات وأداء اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖﺑﻌﺾ ﲡﺎرب اﻟﺸﺮاء ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﺰام حقيقي ،فإذا كانت التجربة غﲑ ﺎﻧجحة فإن تكلفة إﻬﻧاء العﻼقة تكون قليلة
و عموما ﻬﺗدف هذه اﳌرحلة إﱃ التعرف واكتساب اﳋﱪة ؛
 اﻟﺘﻮﺳﻊ ) :(Expansionوﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺰداد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻓﺒﻌﺪ أن ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﺘﻢﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ واﳔﻔﺎض ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ؛
 اﻻﻟﺘﺰام ) :(Commitmentتتصف هذه اﳌرحلة ﺎﺑزدﺎﻳد اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﻔﻬﻢ اﳌﺘﺒﺎدل ﻷدوار ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ واﻟﻮﺻﻮل إﱃﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ وﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اذ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت؛
 اﻹﻬﻧاء ) :(Dissolutionﻻ تصل كل العﻼقات إﱃ مرحلة اﻻلتزام فقد يتم إﻬﻧاء العﻼقة ﰲ أي مرحلة سابقة وقدﻳﻜﻮن إﻬﻧاء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎ أو أحادﺎﻳ ،فاﻹﻬﻧاء الثنائي للعﻼقة يتم عندما يقرر الطرفان معا إﻬﻧاء العﻼقة ﻬﺑدف إنقاذ أية
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻹﻬﻧاء اﻷحادي يتم من قبل طرف واحد ﻛﺄن يقوم الزبون ﺈﺑﻬﻧاء العﻼقة ﰲ حال تكرار الفشل
ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ أو ﺗﻐﲑ ﰲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ،أو أن تقوم اﳌؤسسة ﺈﺑﻬﻧائها إذا ﱂ تتمكن من ﲢقيق هامش الربح اﳌنشود.
 -5ﺧﺼﺎﺋﺺ التسويق ﺎﺑلعﻼقات وﳑﻴﺰاﺗﻪ مقارنة ﺎﺑلتسويق التقليدي:
ﻳﻘﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ الزﺎﺑئن وﺗﺴﻌﻰ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن وإﻗﻨﺎﻋﻪ ﲜﻮدة وأﻓﻀﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﺗﻠﺒﻴﺔ
رﻏﺒﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،وفيما يلي أهم خصائص التسويق ﺎﺑلعﻼقات:
 ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء وﺗﺪﻋﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزﺎﺑئن اﳊﺎﻟﻴﲔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲاﻻﺗﺼﺎل ﻬﺑم ،ﻓﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزبون ﻳﻌﺘﱪ اﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى؛
 ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳉﻬﻮد اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ إﱃ ﻓﺌﺔ ﳏﺪدة ﻣﻦ الزﺎﺑئن ،ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ الزﺎﺑئن اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ؛
 ﻬﺗدف اﳉﻬﻮد اﻟﱰوﳚﻴﺔ داﺋﻤﺎ إﱃ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزﺎﺑئن ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﳌﺎمﲝﺎﺟﻴﺎﺗﻪ و رﻏﺒﺎﺗﻪ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛
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ﻳﻌﺘﻤﺪ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺎﺑلزﺎﺑئن ﻛﺎﳍﺎﺗﻒ واﻷﻧﱰﻧﺖ...إﱁ؛ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻴﻴﻒ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﲝﺴﺐ ﺗﻨﻮع ﺣﺎﺟﺎتورﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺎﺑﳌؤسسة أي أن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺎﺑلفردية سواء ﻛﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ،ﺗﻮزﻳﻊ ،أو
ﺗﺴﻌﲑ؛ ﻛﻤﺎ أن اﻹﻧﺘﺎج ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن؛

)(1

 اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺎﺑلزبون ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ذات اﲡﺎﻫﲔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ و اﳌﺸﺎرﻛﺔ؛ ﺳﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﰲ اﲡﺎﻫﲔ زﺑﻮن وﻣﺆﺳﺴﺔ :إذ ﻧﻘﻮل أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎدلاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن وﺑﲔ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳌﻀﻤﻮن اﻟﺘﺒﺎدل ،ووﺟﻮد
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﳛﺘﻢ اﻹﻗﺮار واﻻعﱰاف الصريح ﺎﺑﻷﳘية البالغة الﱵ توليها اﳌؤسسة للزﺎﺑئن والسعي اﳉاد للتعرف على كل
ما يتعلق ﻬﺑم ومن ﰒ اكتساب القدرة على التنبؤ بطلبهم وتعريفهم وإﻋﻼﻣﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻋﻦ ﺳﻠﻌﻬﺎ
وخدماﻬﺗا.

)(2

وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳقوم التسويق ﺎﺑلعﻼقات على أساس ما يلي:

)(3

ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة للزﺎﺑئن ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﻢ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ؛إدراك اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻠﻌﺔ أواﳋﺪﻣﺔ؛
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﺑﻮن.دﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﲔ اﳌﺴﻮﻗﲔ والزﺎﺑئن؛ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي أو ﻛﻤﺎ ﻳُﻌﺮف ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﳝﻜﻦ
اﺧﺘﺼﺎر أﳘﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ:

) -(1أﳎﻜﻮح ﻧﺴﻴﻤﺔ" ،أثر التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ تنمية عﻼقة اﳌؤسسة بزﺎﺑئنها -دراﺳﺔ وﻛﺎﻟﺔ زﻣﺰم ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة

دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،3اﳉﺰاﺋﺮ ،2018-2017 ،ص ص.21-20
) -(2دراج ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺻﻠﻴﺤﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.48-47

)-(3إﳍﺎم ﻓﺨﺮي أﲪﺪ ﺣﺴﻦ" ،التسويق ﺎﺑلعﻼقات" ،مداخلة مقدمة ﰲ اﳌلتقى العرﰊ الثاﱐ التسويق ﰲ الوطن العرﰊ الفرص والتحدﺎﻳت ،جامعة الدول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺪوﺣﺔ -ﻗﻄﺮ 08-07-06 ،أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2003ص.396
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اﳉﺪول رﻗﻢ) :(04خصائص التسويق ﺎﺑﳌعامﻼت والتسويق ﺎﺑلعﻼقات
التسويق ﺎﺑﳌعامﻼت )اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي( ) Transactionالتسويق ﺎﺑلعﻼقات )(Marketing Relationship
(Marketing

ﺟﺬب اﻟﺰﺑﻮن واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ

بيع موجه ﺎﺑﳌنتج

بيع موجه ﺎﺑلزبون

ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ورواﺑﻂ ﳏﺪودة

ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ورواﺑﻂ ﻗﻮﻳﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ

اﺗﺼﺎل ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ

اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن

ﻋﻼﻗﺔ ﳌﺪى زﻣﲏ ﻗﺼﲑ

ﻋﻼﻗﺔ ﳌﺪى زﻣﲏ ﻃﻮﻳﻞ ) زﺑﻮن ﻣﺪى اﳊﻴﺎة(

اﳉﻮدة ﻫﺪف ﻗﺴﻢ اﻻﻧﺘﺎج

اﳉﻮدة ﻫﺪف اﳉﻤﻴﻊ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ

اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻫﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ

اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻫﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ

اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﺞ

اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن

ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻮﺣﺪة

منتجات تتميز ﺎﺑلفردية والشخصنة

يعتﱪ الزﺎﺑئن واﳌسوقﲔ خصمﲔ

يعتﱪ الزﺎﺑئن واﳌسوقﲔ متعاونﲔ

ﻳﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت

ﻳﺪﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن

اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻨﺠﺎح

اﳊﺼﺔ اﻟﺰﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻨﺠﺎح

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﺣﻮاﻓﺰ ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﺣﻮاﻓﺰ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﺒﻨﺎء
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت

اﻟﻌﻼﻗﺎت

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻫﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﳓﻮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺰﺑﻮن ﻏﲑ ﻣﻌﺮوف ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ

اﻟﺰﺑﻮن ﺷﺮﻳﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻌﺮوف ﻟﺪﻳﻬﺎ

اﺳﺘﻬﺪاف واﺳﻊ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻏﲑ ﳏﺪد ﻣﻦ اﺳﺘﻬﺪاف ﺿﻴﻖ ) اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﳏﺪود من الزﺎﺑئن(
الزﺎﺑئن
اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ:

 -اﳍﺎم ﻓﺨﺮي أﲪﺪ ﺣﺴﻦ" ،التسويق ﺎﺑلعﻼقات" ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﺮص

والتحدﺎﻳت جﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺪوﺣﺔ ،ﻗﻄﺮ 08-07-06 ،أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2003ص406؛

 -ﺑﺸﲑ ﻋﺒﺎس ﳏﻤﻮد اﻟﻌﻼق" ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﱪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺴﺘﻨﺪة ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﺮﰊ اﻷول اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ

اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻮاﻗﻊ وأﻓﺎق اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة 16-15 ،أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2002ص22؛

-René Lefébure et cilles Venture , "gestion de la Relation Client" , édition Eyrolles, paris, France, 2005, P22
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :أهداف وأﳘية التسويق ﺎﺑلعﻼقات
يعد التسويق ﺎﺑلعﻼقات من اﳌﻨﺎﻫﺞ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ الﱵ تساعد على ﲡاوز التحدﺎﻳت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺮزﻫﺎ
اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﳛﻘﻖ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑـﻮن ﻓـﻲ آن واﺣﺪ ،وﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة واﻟﺼﻐﲑة ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﺳﻮاء؛ وعلـى الـرغم مـن أن نتـائج التسويق ﺎﺑلعﻼقات قد تكون بطيئة لكنها إﳚﺎﺑﻴﺔ ،ويستند التسويق ﺎﺑلعﻼقات على
تعزيز اﻹشباع لدى الزﺎﺑئن وكسب وﻻئهم ﰲ سعي اﳌﺆﺳﺴﺔ لﻼحتفاظ ﻬﺑم ،وذلك من خـﻼل ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻨﺎﻓﻊ
اﳌﻤﻴﺰة واﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺰﺑﻮن إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎل ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺬي
ﻳﻌﺘﱪ كل عملية تبادلية مع الزﺎﺑئن فرصة ﲝد ذاﻬﺗا من دون اﻻهتمـام ﺎﺑلتواصـل أو التفاعل اﳌستقبلﻲ ﻣﻌﻬﻢ؛ وﳝﻜﻦ
ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف وأﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1أهداف التسويق ﺎﺑلعﻼقات:
ﻬﺗدف اﳌؤسسات من خﻼل تبنيها للتسويق ﺎﺑلعﻼقات كمنهج ومفهوم تسويقﻲ جديد إﱃ اﻻستفادة من مزاﺎﻳ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺸﺎرك ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
عوائد اﻻستثمار ﰲ عﻼقاﻬﺗا مع الزﺎﺑئن ،وفيمﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ اﻷﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳهدف التسويق ﺎﺑلعﻼقات إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ:
اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن وبناء وﻻئهم :ﻳﺘﻤﺜﻞ اﳍدف الرئيسي للتسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ ﲢويل الزﺎﺑئن اﳉدد إﱃ زﺎﺑئن دائمﲔومن ﰒ إﱃ زﺎﺑئن موالﲔ يتصرفون كمدافعﲔ عن اﳌؤسسة لضمان عدم ﲢوﳍم للمنافسﲔ ،فالعديد من الزﺎﺑئن اﳌوالﲔ
غالبا ما يتصرفون كمصدر من مصادر استقطاب وجذب زﺎﺑئن جدد وذلك من خﻼل توصياﻬﺗﻢ وأراﺋﻬﻢ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ
قد يتأثر ﻬﺑا زﺎﺑئن جدد

)(1

بدﻻ من البحث ﺎﺑستمرار عن الزﺎﺑئن اﳉدد وهو ما ﳝكنها من جﲏ عوائد اﻻستثمار

اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ إﻃﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن؛

)(2

السعي وﺎﺑستمرار إﱃ إﳚاد عﻼقات مباشرة ومستمرة مع الزﺎﺑئن والتعرف على حاجاﻬﺗم ورغباﻬﺗم وتطلعاﻬﺗموﺎﺑلصورة الﱵ ﳛددوﻬﻧا ﺄﺑنفسهم وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ وذلك ﺎﺑستخدام كل القنوات والسبل اﳌتاحة وﲟا ﳝكنها من
)(3

ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻟﺴﻮق وﲢﻘﻴﻖ اﻹﺷﺒﺎع اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﻔﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ؛

) -(1ﻋﻮاﻃﻒ ﻳﻮﻧﺲ اﲰﺎﻋﻴﻞ" ،متطلبات التسويق ﺎﺑلعﻼقات وأثرها ﰲ تعزيز العﻼقة مع الزبون" ،ﳎﻠﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ،اﺠﻤﻟلد  ،31اﻟﻌﺪد ،95ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﳌﻮﺻﻞ ،اﻟﻌﺮاق ،2009 ،ص ص.241-240
) -(2ﻣﲎ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻔﻴﻖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص19
) -(3ﻋﻮاﻃﻒ ﻳﻮﻧﺲ إﲰﺎﻋﻴﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.242
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ﺗﻜﻮﻳﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻫﻴﻜﻠﻴﺔ :وﻫﺬا ﻬﺑدف إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮاﺟﺰ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﻮن ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔوﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺎﺑﳌؤسسة والزﺎﺑئن ،وﻳﻜﻮن أﺳﺎس ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت
)(1

اﻟﻘﻮﻳﺔ واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ زﺎﺑئنها ،وﻫﻮ ﻫﺪف ﺟﻮﻫﺮي ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات.

 -2أﳘﻴﺔ التسويق ﺎﺑلعﻼقات للمؤسسة والزبون :إن تبﲏ اﳌؤسسة للتسويق ﺎﺑلعﻼقات ينطوي على العديد من
الفوائد واﳌزاﺎﻳ على اﳌؤسسة والزبون كما هو موضح فيما يلي:
 -1-2أﳘية التسويق ﺎﺑلعﻼقات للزبون :وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 اﻟﺮاﺣﺔ و اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳉﻬﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﺎد اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ؛ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﻮق أو ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻏﻠﺐاﳊﺎﻻت ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌزاﺎﻳ واﳌﻜﺎﻓﺂت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲤﻨﺤﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ للزﺎﺑئن؛
 اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﺴﻮق ﻵﺧﺮ ﺳﻮاء اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﳌﺎدﻳﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﻼﻗﺔﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮل ﺎﺑلنسبة ﻟﻠﺰﺑﻮن إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﺴﻮق آﺧﺮ؛
)(2

 -ﲣﻔﻴﺾ درﺟﺔ ﳐﺎﻃﺮة اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﺸﺮاء ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ؛

 ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﻮن :ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺟﻬﻮد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﳏﺪدة ﻣﻦ الزﺎﺑئن ﳝﻜﻦ ﻣﻦ إﺷﺒﺎعﺣﺎﺟاﻬﺗم ﺑﻜﻔﺎءة وﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 ﲢﺴﲔ ﺧﺪﻣﺔ الزﺎﺑئن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻮدة واﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺘﻘﺪﱘ :ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻛﻴﺰ وﲣﺼﻴﺺ ﺟﻬﻮد اﳌﺆﺳﺴﺔﳋﺪﻣﺔ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ الزﺎﺑئن ،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ خﱪﻬﺗا ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ،وﺎﺑلتاﱄ ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺳﺮﻋﺔ
أﻛﱪ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻠﻚ اﳋﺪﻣﺎت ،ﻷن ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ أﺳﺎﺳﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ رﻓﻊ مستوﺎﻳت اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.
)(3

 -ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺴﺎﳘﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ وﻣﺸﺎرﻛﺎ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ.

) -(1ﺟﻴﻬﺎن رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.59-57
) -(2ﺻﺎدق زﻫﺮاء" ،إدارة اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻓﻖ ﻣﺪﺧﻞ التسويق ﺎﺑلعﻼقات دراسة حالة بنك الفﻼحة والتنمية الريفية" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺗﻠﻤﺴﺎن ،اﳉﺰاﺋﺮ،
 ،2016 -2015ص.19
) -(3ﻗﻠﺶ ﻋﺒﺪ ﷲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.99-197
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 -2-2أﳘية ومزاﺎﻳ التسويق ﺎﺑلعﻼقات للمؤسسة :ﻧﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(1

 رﻓﻊ درﺟﺔ وﻻء اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﺎﺑلتاﱄ ﲣﻔﻴﺾ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬﺎ واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ؛ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ ،وﻣﻦ ﰒ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ؛-زﺎﻳدة ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﻓﻬﻢ وﲢﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت الزﺎﺑئن؛

 ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻄﻠﻊ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﻜﺎوى وأﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ لدى الزﺎﺑئن ،وﺎﺑلتاﱄ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﻫﺬا ﻣﻦﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻬﺑم واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﻢ؛
 زﺎﻳدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﳎﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔوﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاردﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف اﳌﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﲑات وﻣﻴﻮﻻت الزﺎﺑئن ،ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن اﳌﺴﺘﻬﺪف؛
 رﻓﻊ معنوﺎﻳت اﳌﻮﻇﻔﲔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ أﺛﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ :ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات ﺎﺑﻹضافة إﱃﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ الزﺎﺑئن ،ﻳﺘﺠﻪ أﻳﻀﺎ ﳓﻮ دﻋﻢ وﲢﺴﲔ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ورﻓﻊ رﺿﺎﻫﻢ ووﻻﺋﻬﻢ ﳍﺎ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﰲ رﻓﻊ معنوﺎﻳﻬﺗم ،ﻓﺒﻮﺟﻮد زﺎﺑئن داﺋﻤﲔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺸﻌﺮ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺎﺑﻷمان ﲡﺎﻩ ﻋﺪم فقداﻬﻧم ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ
إﳚاﺎﺑ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ؛
 اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑﳌوظفﲔ :اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزﺎﺑئن ﻳﻌﲏ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺰول ﻟﻮ ﻓﻘﺪ ﻫﺆﻻء الزﺎﺑئنﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻓﻘﺪان اﳌﻮﻇﻔﲔ؛
 ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ :ﻳﻌﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ بزﺎﺑئنها ﲟﺜﺎﺑﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﳌﺮﻛﺰﻫﺎاﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ،ﻷن وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ زﺎﺑئنها ﻳﺸﻜﻞ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻗﻴﻮدا وﻋﻮاﺋﻖ أﻣﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،أي اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزﺎﺑئن وﻋﺪم ﲢﻮﳍﻢ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ ،ﻛﻤﺎ ﳝﻨﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ
زﺎﺑئنها أو ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ مشﱰﺎﻳﻬﺗم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻏﺮاءات اﻟﱵ يقدموﻬﻧا ﳍﻢ.

) -(1إﳝﺎن اﻟﻌﺸﺎب" ،التسويق ﺎﺑلعﻼقات كأداة لكسب وﻻء الزبون دراسة حالة القرض الشعﱯ اﳉزائري-اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ -199اﻟﺒﻠﻴﺪة" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﲣﺼﺺ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،3اﳉﺰاﺋﺮ ،2018-2017 ،ص
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ﺧﻼﺻﺔ:
ﳝﺜﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ واﺣﺪا ﻣﻦ أﻫﻢ اﺠﻤﻟاﻻت اﻟّﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻄﻮرا وﺗﻮﺳﻌﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻣﻦ
ﺎﻧحية اﳌمارسة واﻟﺘﻨﻈﲑ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪدت إسهامات الباحثﲔ ﰲ هذا اﺠﻤﻟال وﰎ ﲣﺼﻴﺺ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺎﺑﳋدمة اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺎﺑلعديد من اﳋصائص واﳌميزات وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ
ﻬﺑدف جذب الزﺎﺑئن وإﲤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت وزﺎﻳدة
اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ الزﺎﺑئن ﱂ ﻳﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﳑﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﻮﺳﻊ واﻧﺘﺸﺎر ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺐ التسويق ﺎﺑلعﻼقات اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﰲ ﲦﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺮﲝﺔ
وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﻬﻢ خصوصا الزﺎﺑئن ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﻬﺑم ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ واﳊصول على عوائد اﻻستثمار ﰲ عﻼقاﻬﺗا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻستفادة من مزاﺎﻳ العﻼقات الطويلة اﻷجل
وزﺎﻳدة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺑﻨﺎء رواﺑﻂ اﻻﻟﺘﺰام واﻟﺜﻘﺔ؛
وﳛﻘﻖ التسويق ﺎﺑلعﻼقات اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑـﻮن ﻓـﻲ آن واﺣﺪ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﺷﺒﺎع ﻟﺪى
الزﺎﺑئن طبقا ﳌتطلباﻬﺗﻢ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﳑﻴﺰة وﺗﻠﺒﻴﺔ احتياجاﻬﺗﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﱵ
ﻳﺴﻌﻮن إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،أﻣﺎ ﺎﺑلنسبة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ واﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺧﺪﻣﺘﻪ وﺿﻤﺎن ﻋﺪم
ﲢﻮﻟﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ واﺳﺘﻤﺮار ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ وﻣﻦ ﰒ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺎﺑح ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﺆﺳﺴﺔ؛ وﺎﺑلتاﱄ ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ فقط ﺎﺑستقطاب
الزﺎﺑئن اﳉدد بل من الضروري أن تعمل على تبﲏ أساليب التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﻬﺑدف تطوير عﻼقات مستمرة وﺎﻧجحة
مع الزﺎﺑئن وتعزيزها ﻷجل طويل وﲤييز خدماﻬﺗا.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
ﲤﻬﻴﺪ:
يعتﱪ التسويق ﺎﺑلعﻼقﺎت أﺣﺪ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺪاﺧﻞ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﺬي ﻬﺗدف اﳌؤسسة من خﻼله إﱃ
ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ أﻃﺮاف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺗﻐﲑات وﺗﻄﻮرات ﰲ ﻋﺪة
ﳎﺎﻻت ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،وﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺘﺤﺪي ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺬي أﺿﺤﺖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﺗﺘﺠﺎوز اﻷﺑﻌﺎد اﳌﺎدﻳﺔ
إﱃ أﺑﻌﺎد ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮر ﻣﺪﺧﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻹدارة واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ إﻃﺎر ﲢﺴﲔ
العﻼقة مع الزﺎﺑئن وﻫﻮ" إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن" الذي ﺎﺑلرغم من ارتكازه على مبادئ وتوجهات التسويق ﺎﺑلعﻼقات
إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲤﻨﺢ ﺣﻠﻮﻻ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﺗﺴﲑﻳﺔ ،ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ وﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ،وﻳﻌﺘﱪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن ﻧﻘﻠﺔ
نوعية ﰲ التسويق تزيد من قوة العﻼقة بﲔ اﳌؤسسة والزبون وتركز ﺎﺑلدرجة اﻷوﱃ على الزبون ﺎﺑعتباره اﶈور اﻷساسي
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘية ونقطة بدايتها وﻬﻧايتها ،وﻻ ﳝكن للمؤسسة أن تنجح ما ﱂ تكن مستندة على حاجاته ،رغباته
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ.
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اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
أدرك اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﳎﺎل اﻹدارة واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﳏﺪودﻳﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﱵ ﻬﺗتم ﺈﺑﲤام اﳌعامﻼت واﻟﺼﻔﻘﺎت
ورﻛﺰوا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ الﱵ ﻬﺗتم ﺎﺑلﱰكيز على الزبون ،ﻟﻴﺠﺬب ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻮﺿﻮع إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن اﻫﺘﻤﺎم أﻋﺪاد ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﻨﻈﺮﻳﻦ واﻷﻛﺎدﳝﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﳘﻮا ﰲ وﺿﻊ اﻷﻃﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﻔﺎﻫﻴﻤﺔ ﻟﻪ .ﻛﻤﺎ
ﺟﺬب ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ أﻧﻔﻘﺖ أﻣﻮاﻻ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ
وأﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ودﳎﻬا ﰲ سياساﻬﺗا وجهودها التسويقية.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﺑﻮن)∗(وﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻪ
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق ﳌﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﳚﺐ أوﻻ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻮﺿﻴﺢ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻓﻴما ﺄﻳﰐ:
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺰﺑﻮن:
ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
-ﻳﻌﺮف اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻳﺘﻘﺪم ﻟﺸﺮاء أو ﻟلحصول على خدماﻬﺗا أو ﺳﻠﻌﻬﺎ"

)(1

 وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺮاء اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻮقﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻬﺑدف إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ رﺷﻴﺪة ﰲ اﻟﺸﺮاء
واﻻﺳﺘﻬﻼك"

)(2

 ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳋﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﻗﺮاراﺗﻪ ﺑﻌﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ:اﳌﻌﺘﻘﺪات واﻟﺪواﻓﻊ ،وﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ :ﲨاعات التفضيل وﺄﺗثﲑات العائلة"

)(3

)∗(  -ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺗﻌﺪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ...إﱁ ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ :اﻟﻌﻤﻴﻞ ،اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ،اﳌﺸﱰي ،اﻟﺰﺑﻮن ...اﱁ وﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ أو ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺸﺮاء ﻬﺑدف توحيد اﳌصطلح ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻜﻮن دراﺳﺘﻨﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻐﻠﺐ
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﱵ ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ.
) -(1ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﷴ ﻣﺮﺳﻲ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ" ،خدمة الزﺎﺑئن ومهارات البيع مدخلك لتحقيق ميزة تنافسية ﰲ بيئة اﻷعمال اﳌعاصرة "،اﻟﺪار
اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،2009 ،ص.13
) - (2ﻟﻴﺚ ﻋﻠﻲ اﳊﻜﻴﻢ وﻋﻤﺎر ﻋﺒﺪ اﻷﻣﲑ زوﻳﻦ" ،قياس جودة معلومات الوظائف الداعمة لعمليات إدارة عﻼقات الزبون ﺎﺑستخدام نشر دالة

اﳉﻮدة ،دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻴﺎ ﺳﻴﻞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت  /ﻓﺮع اﻟﻨﺠﻒ" ،ﳎلة القادسية للعلوم اﻹدارية واﻻقتصادية ،اﺠﻤﻟلد  ،11اﻟﻌﺪد  ،3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ،
اﻟﻌﺮاق ،2009 ،ص74
) - (3ﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺎس وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد اﳉﻨﺎﰊ" ،إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،2017 ،
ص16
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ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺄﺑن الزﺎﺑئن ﳝﺜﻠﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻐﺮض ﻹشباع حاجاﻬﺗم ورغباﻬﺗم

اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ذﻟﻚ
 -2تصنيف الزﺎﺑئن:

أدرج الباحثون العديد من تصنيفات الزﺎﺑئن حسب عدة معايﲑ نذكر أﳘها ما يلي:
 -1-2ﺗﺼﻨﻴﻒ الزﺎﺑئن على أساس أﳘيتهﻢ ﺎﺑلنسبة للمؤسسة :ﻻ ﳛتل الزﺎﺑئن نفس اﻷﳘية ﺎﺑلنسبة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻻ
ﻳﺆﺛﺮون ﰲ رﲝﻴﺘﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى ،ويصنف الزﺎﺑئن وفق هذا اﳌعيار إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻨﺎف ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(1

اﻟﺰﺑﻮن اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ :وﻫﻮ اﻟﺰﺑﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺮدودﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻳﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﲟﺴﺘﻮى وﻻء ﻋﺎل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺮوﺗﻴﲏ :ﻳﻌﺘﱪ أﻗﻞ أﳘﻴﺔ وﻣﺮدودﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،واﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ ﺷﻚ داﺋﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ؛ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ :وﻫﻮ اﻟﺰﺑﻮن اﻷﻗﻞ ﻣﺮدودﻳﺔ وأﳘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷول ،لكنه ﳛتل مكانة مهمة ﰲ سلم اﻷولوﺎﻳتواﻻنشغاﻻت اﳋاصة ﺎﺑﳌؤسسة مقارنة ﺎﺑلنوع الثاﱐ ،لذلك تسعى ﺎﺑستمرار إﱃ رفعه إﱃ مستوى أحسن.
 -2-2ﺗﺼﻨﻴﻒ الزﺎﺑئن على أساس طﺒﻴﻌﺘﻬﻢ :حيث يصنف الزﺎﺑئن وﻓﻘﺎ ﳍﺬا اﳌﻌﻴﺎر إﱃ ﻗﻄﺎع أﻓﺮاد وﻗﻄﺎع
اﳌؤسسات ،وﳝكن توضيح اﻻختﻼفات اﳌوجودة بﲔ هذين النوعﲔ من الزﺎﺑئن ﰲ اﳊاﻻت العامة من خﻼل اﳉدول
اﻟﺘﺎﱄ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :( 05مقارنة خصوصيات الزﺎﺑئن اﻷفراد واﳌؤسسات
ﻗﻄﺎع اﻷﻓﺮاد

اﳌﻌﻴﺎر

ﻗﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت

اﳊﺎﺟﺎت

ﳏﺪودة ﺑﺴﻴﻄﺔ

ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﻌﻘﺪة

اﻷﻋﺪاد

ﻛﺒﲑة ﻣﻨﺘﺸﺮة

ﳏﺪودة ﻣﱰﻛﺰة

ﺣﺠﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت

ﳏﺪودة

ﻛﺒﲑة

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳋﺪﻣﺔ

اﻟﺴﺮﻋﺔ ،اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ،اﻟﻮدﻳﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ ،اﻟﻜﻔﺎءة ،اﻟﺪﻗﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳋﺪﻣﺔ

ﳕﻄﻴﺔ

ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ ،اﻻﺗﺼﺎﻻت واﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر.

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻛﺒﲑة

اﳌﺼﺪر :ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺮﺳﻲ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ" ،خدمة الزﺎﺑئن ومهارات البيع ﻣﺪﺧﻠﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ

اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻌﺎﺻﺮة" ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،2009 ،ص .14

من خﻼل اﳉدول السابق يتضح أن الزﺎﺑئن اﻷفراد ﳜتلفون عن الزﺎﺑئن اﳌؤسسات ﰲ العديد من اﳌعايﲑ
واﳋﺼﺎﺋﺺ ﻛﺎﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﳏﺪودة وﺑﺴﻴﻄﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻷﻓﺮاد ﰲ ﺣﲔ ﲤﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﻌﻘﺪ واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت
) - (1زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ وﺑﺸﺎﻏﺔ ﻣﺮﱘ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .134-133
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وﻛﺬا اﻷﻋﺪاد اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻛﺒﲑة وﻣﻨﺘﺸﺮة ﰲ ﻗﻄﺎع اﻷﻓﺮاد وﺻﻐﲑة وﳏﺪودة ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ
ﺗﺒﲏ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻛﻼ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ.
 -3-2تصنيف الزﺎﺑئن حسب نوع العﻼقات )داﺧﻠﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ( :صنف كوتلر الزﺎﺑئن وفقا ﳍذا اﳌعيار إﱃ
ﻧﻮﻋﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 الزﺎﺑئﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﲔ :ويقصد ﻬﺑم اﳌوارد البشرية الذين ينتمون للمؤسسة والعاملون ﰲ ﳐتلف الوحدات التنظيﻤﻴﺔاﳋاصة ﻬﺑا وﻓهم القائمون على إعداد اسﱰاتيجياﻬﺗا وتنفيذ أنشطتها وخططهاـ وتفاعلهم مع بعضهم ﳝثل ﳐتلف اﻷطر
التنظيمية والثقافية واﻻﲡاهات اﳋاصة ﻬﺑا.
 الزﺎﺑئن اﳋﺎرﺟﻴﲔ :وﻫﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺛﻼث أﻧﻮاع ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﳌﻮرد :وهو ﳝثل ﳐتلف اﳌصادر اﳋاصة ﺎﺑلتموين أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻮرد
رأس اﳌﺎل ﻛﺎﻟﺒﻨﻮك وﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﻣﻮرد اﳌﻮاد وﻣﻮرد اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي؛
)(1

 اﳌﻮزع :وﻫﻮ ﳎﻤﻮع اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻬﻠﻮن ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن؛

 اﻟﺰﺑﻮن :وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع اﻷﻫﻢ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ،وﻫﻮ ﳝﺜﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺸﱰي وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ
اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي أو ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ أو ﻋﺪة ﺳﻠﻊ ،أو اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺔ أو ﻋﺪة ﺧﺪﻣﺎت ﳌﻮرد ﻣﺎ ).(2
 -4-2ﺗﺼﻨﻴﻒ الزﺎﺑئن حسب سلوكاﻬﺗم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ :إن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﻌﺮف ﺑﻨﻤﻮذج
ﺎﺑختصار إﱃ وجود أربعة أﳕاط سلوكية أساسية للزﺎﺑئن كما يلي:
 اﻟﺰﺑﻮن اﳌﺰﻋﺞ أو ﻛﺜﲑ اﳌﻄﺎﻟﺐ -اﻟﺰﺑﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﳌﺆﺛﺮ

""DISC

وﻫﻮ ﻳﺸﲑ

)(3

)(Demanding Customer؛

)(influential Customer؛

-اﻟﺰﺑﻮن اﳌﺴﺘﻘﺮ أو اﳌﻌﺘﺪل

)( Steady Customer؛

-اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺸﺎﻛﻲ أو اﳌﺘﺬﻣﺮ

).(Complaint Customer

) - (1اﻟﺴﻼﻣﻲ أﲰﺎء" ،دور ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑﺸﺎر" ،ﻣﺬﻛﺮة
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان ،02اﳉﺰاﺋﺮ ،2015-2014 ،ص ص-95
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) - (2ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺮوة" ،أﺛﺮ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﳉزائرية ﺎﺑﳉنوب الشرقي -ﻣﻨﻄﻘﺔ ورﻗﻠﺔ "،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،3اﳉﺰاﺋﺮ ،2014-2013 ،ص.52
) - (3ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﷴ اﳌﺮﺳﻲ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .88-84
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إن اﳋصائص الشخصية والسلوكية للزﺎﺑئن يصعب حصرها ﰲ الواقع ﰲ اﻷنواع السلوكية اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺴﺎﺑﻖ
" ،"DISCﻟﺬﻟﻚ أدرج اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع واﻷﳕﺎط اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴة الﱵ ﳝكن أن يتصف ﻬﺑا الزبون
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻷﳘﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ) :(06اﻷنواع السلوكية للزﺎﺑئن
ﻧﻮع اﻟﺰﺑﻮن
اﻟﺰﺑﻮن اﳌﺘﺸﻜﻚ

ﺻﻔﺎﺗﻪ وﳑﻴﺰاﺗﻪ
ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻌﺪم اﻟﺜﻘﺔ ،وﻫﻮ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻘﺪﱘ أدﻟﺔ وﺑﺮاﻫﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪق اﳌﻮﻇﻒ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻦ
اﻷﻓﻀﻞ ﻋﺪم ﳎﺎدﻟﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮل ،وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺎس ﻋﺪم ﺛﻘﺘﻪ وﺷﻜﻪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﳊﻮار ﻣﻌﻪ.

اﻟﺰﺑﻮن اﳌﱰدد

يتصف بعدم قدرته على اﲣاذ القرار بنفسه ،وينظر إﱃ هذه العملية على أﻬﻧا صعبة ﻻ
يستطيع القيام ﻬﺑا ،وهو غﲑ مستقر ﰲ رأيه ويكون من اﻷفضل إقناعه ﺄﺑن فرص اﻻختيار
أﻣﺎﻣﻪ ﳏﺪودة.

اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻌﻨﻴﺪ

يتمتع ﺎﺑستقﻼلية ويفضل اﲣاذ قراراته بصورة منفردة وبعيدا عن ﺄﺗثﲑ اﻵخرين ومتشبث ﺂﺑرائه
وﻣﻘﺎوم ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﺴﺎﻳﺮﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮل وإﻇﻬﺎر اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﱰام ﳌﻌﺎرﻓﻪ
وذﻛﺎﺋﻪ.

اﻟﺰﺑﻮن
)اﻧﻔﻌﺎﱄ(
اﻟﺰﺑﻮن
)اﻟﺮﺷﻴﺪ(
اﻟﺰﺑﻮن
)اﳍﺎدئ(

اﻟﻐﺎﺿﺐ ﳝكن إﺎﺛرته بسرعة ،كما يتصف ﲟزاجه اﳌتقلب وانفعاله مع اﳌواقف ،ويتخذ أحياﺎﻧ قرارات
ﺷﺮاء ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺛﻮرة اﻟﻐﻀﺐ ﻋﻨﺪﻩ وﻋﺪم ﳎﺎدﻟﺘﻪ.
اﻹﳚﺎﰊ يتصف ﺎﺑﳉدية والصراحة ،قراراته تتميز ﺎﺑلعقﻼنية واﳌنطق ،كما أنه عموما حاسم ومتعاون
وﻳﻘﺪم اﻗﱰاﺣﺎت ﺑﻨﺎءة ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻠﻲ ﺟﺪا.
اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻫﺎديء ،ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻜﻼم وﻳﺴﺘﻤﻊ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ،وﻳﻮﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﺳﺘﺪراج أﻓﻜﺎرﻩ وآراﺋﻪ
بسرعة ،فهو يتميز ﺎﺑلتأﱐ واﻻتزان ﰲ اﲣاذ قرارات الشراء ويتمعن بكل شيء من خﻼل ﲝثه
اﳉﻴﺪ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻨﻄﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ.

الزبون الثرﺎﺛر

ﻛﺜﲑ اﻟﻜﻼم وﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺸﺮك اﻵخرين ﺄﺑحاديث تدور بينه وبﲔ مقدم
اﳋدمة ،ومن الضروري التعامل معه ﻬﺑدوء مع ﳏاولة السيطرة عليه أثناء اﳌقابلة ﻹﲤام الصفقة.

اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻮدود

ﻻ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ وﳛﺎول داﺋﻤﺎ دﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ رﺟﻞ اﻟﺒﻴﻊ.

اﻟﺰﺑﻮن اﳌﻐﺮور

ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻐﺮورﻩ اﻟﺬي يقوده إﱃ الشعور ﺎﺑلثقة ،ﻓﻬﻮ ﻳﺜﺎر ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،وﻻ ﻳﺴﺄل ﻛﺜﲑا وذﻟﻚ ﻟﺸﻌﻮرﻩ
ﺄﺑنه يعرف كل شيء ومن الضروري عدم الدخول معه ﰲ التفاصيل والﱰكيز على هدف
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اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
اﻟﺰﺑﻮن اﳌﺸﺎﻫﺪ

ﳝﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﻤﻌﻦ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ذﻫﻨﻪ ﺷﻲء ﳏﺪد ،وﻟﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ
اﻷﻓﻀﻞ ﺗﺘبع حركاته واهتماماته ﳌعرفة ميوله لتقدﱘ الﱪاهﲔ الﱵ تثبت ﺄﺑن اﳌؤسسة هي
اﻷﻓﻀﻞ.

اﻟﺰﺑﻮن

اﻟﻨﺰوي ﳝﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﻔﺎﺧﺮ وﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮارات ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻋﻮاﻃﻔﻪ ﺑﺴﻠﻮﻛﻪ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ وﻳﻜﻮن

واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ

ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ.

اﻟﺰﺑﻮن اﺠﻤﻟادل

يقوم ﲟغالطة مقدم اﳋدمة ومناقشته ﰲ كل كلمة ،وهو يتميز ﺎﺑعتقاده بسﻼمة آرائه وبعدوانية
ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻗﻨﺎﻋﻪ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﺼﱪ ﻛﺒﲑ وﺑﻌﺪم ﻓﻘﺪان اﻷﻋﺼﺎب ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺆدي إﱃ
ﻬﻧاية التعامل معه ،مع التأكيد على إقناعه ﺎﺑﻷدلة والﱪاهﲔ اﳊقيقية والصحيحة.

اﻟﺰﺑﻮن اﳌﻨﺪﻓﻊ

ﻣﺘﺴﺮع ﰲ اﻟﺮﻓﺾ واﻟﻘﺒﻮل وﻣﻌﻈﻢ ﻗﺮاراﺗﻪ ﺗﻜﻮن اﻧﺪﻓﺎﻋﻴﺔ.

اﻟﺰﺑﻮن ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ يتصف برغبته الدائمة واﳌستمرة ﰲ اﳊصول على مزاﺎﻳ خاصة ومعاملته كزبون خاص ،وﻋﻠﻴﻪ
ﺧﺎﺻﺔ

الضروري أن يشعر كل زبون ﲟعاملة خاصة عن طريق ﲣصيص اﳌزاﺎﻳ كل حسب ظروفه.

زﺑﻮن ﳐﺎدع

ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﺷﺮوﻃﻬﻢ ﻃﻤﻌﺎ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط
أﻓﻀﻞ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﻣﺘﺠﺪدة وﻣﻠﻤﺔ.

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ:
أﲪﺪ اﻟﻨﻮاﻋﺮة" ،اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2010 ،ﺻﺺ .206-205ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﷴ ﻣﺮﺳﻲ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .97-ﻋﻼء ﻓﺮﺣﺎن ﻃﺎﻟﺐ وأﻣﲑة اﳉﻨﺎﰊ" ،إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2009 ،ص .73

ﻳﻠﺨﺺ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﳕاط السلوكية للزﺎﺑئن ،واﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ ،ﻓﻬﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ
زﺑﻮن ﻷﺧﺮ وﻣﻦ وﻗﺖ ﻷﺧﺮ ،ﻷن ﺳﻠﻮﻛﻴات الزﺎﺑئن ترتبط بشخصياﻬﺗم وﺗﺘﻤﻴﺰ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻌﺪم اﻟﺜﺒﺎت
واﻻﺳﺘﻘﺮار ،ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﲑ اﳌﻮاﻗﻒ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﳝﻜﻦ أن ﲡﺘﻤﻊ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﺄن ﻳﻜﻮن
مغرورا مثﻼ وﰲ نفس الوقت ثرﺎﺛرا وﻣﻨﺪﻓﻌﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱪر أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻠﻮﻛﻴات الزﺎﺑئن وﻣﻌﺮﻓﺔ تصرفاﻬﺗﻢ
وﺳﻠﻮﻛﻴاﻬﺗﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻬﺑدف التكيف مع ذلك والتعامل معهﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻬﺑدف كسبهﻢ ﻷﺟﺎل ﻃﻮﻳﻠﺔ.
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :ﻣﺎﻫﻴﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن أﺣﺪ اﳌﺪاﺧﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ
الزﺎﺑئن واﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن واﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﳚﺎﰊ ﻣﻌﻪ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت داﺋﻤﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن ،وﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ
ﺎﺑلعديد من التطورات واﳌراحل الﱵ ساﳘت ﰲ تطوير ﳐتلف اﻹجراءات والسياسات واﻷساليب اﳋاصة بتبنيه
وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ) (Customer Relationship Managementواﻟﺬي ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻴﻪ

:CRM

اعتﱪت إدارة العﻼقة مع الزبون من منظور بعض الباحثﲔ على أﻬﻧا برامج تكنولوجية تعمل على ﲨع البياﺎﻧت
اﳋاصة بكل زبون مع ﲢليلها ﺎﺑستخدام تكنولوجيا اﳌعلومات ،إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﺿﻴﻘﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻔﺸﻞ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺤﻠﻮل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﲝﺘﺔ وﻟﻴﺲ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻷداء اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻤﺎ اﻋﺘﱪﻫﺎ
اﻟﺒﻌﺾ من منظور إداري على أﻬﻧا فلسفة وإسﱰاتيجية وﳎموعة من اﻷنشطة والعمليات الﱵ ﻬﺗدف ﻹقامة عﻼقات
طويلة اﻷجل بﲔ الزﺎﺑئن دون الﱰكيز على اﻷساليب التكنولوجية اﳌطبقة ،أﻣﺎ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﻠﺪﻳﻪ ﻧﻈﺮة
ﳐﺘﻠﻄﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل دمج التكنولوجيا ﺎﺑﻹدارة وجعلها ثقافة ،ﻓﻠﺴﻔﺔ وﺗﻮﺟﻬﺎ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺔ (1).ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻈﻲ ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻨﻈﺮﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻓﺘﻌددت التعاريف اﳌصاغة له بتعدد ميوﻻﻬﺗم ووجهات نظرهم ،وفيما يلي ذكر لبعضها:
 -ﻳﻌﺮف

Kotler

إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن على أﻬﻧا "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت زﺑﻮن ﻣﺮﲝﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

ﻣﻨﺢ وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن )رﺿﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻟﻠﺰﺑﻮن(" ويعرفها من منظور أخر على أﻬﻧﺎ "ﲨﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وﻣﺸﺨﺼﺔ
عن الزﺎﺑئن فضﻼ عن اﻻهتمام ﺈﺑدارة كل ﳊظات اﻻتصال مع الزﺎﺑئن ﻬﺑدف تعظيم وﻻئهم"

)(2

 ﻳﺮى  Scott Nelsonوهو أحد اﶈللﲔ البارزين ﰲ هذا اﺠﻤﻟال أن هناك نظرتﲔ وتوجهﲔ ﻹدارة العﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮنﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ ) (Software Applicationوﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ أﻋﻤﺎل وﻣﻦ وﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮﻩ ﻳﺆﻛﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد على أﻬﻧا ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ "أن ﺗﻌﺮف ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻛﻲ ﲣﺪم زﺑﻮﻧﻚ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﺘﺤﺴﲔ رﺿﺎﻩ وﺧﻠﻖ
وﻻئه وزﺎﻳدة الرﲝية"

)(3

) - (1ﻧﺮﻣﲔ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﺴﻌﺪﱐ" ،أثر تطبيق إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن على أداء البنوك التجارية اﳌصرفية"  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ دﻛﺘﻮر
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ ،2012 ،ص .12

) - (3ﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺎس وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد اﳉﻨﺎﰊ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص39
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(2) - Kotler et autres, opcit, p169.
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 -أﻣﺎ

swift

فﲑى ﺄﺑﻬﻧا ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ "ﻧﻈﺎم ﳉذب واكتساب الزﺎﺑئن اﳌﺮﲝﲔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ

ﻬﺑم من خﻼل ﲢليل معلوماﻬﺗم وفهم متطلباﻬﺗم عﱪ عملية طويلة ،ﺄﺗخذ ﰲ اﻻعتبار التوفيق ﺑﲔ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ
واسﱰاتيجياﻬﺗا لتوطيد عﻼقات قوية مع الزﺎﺑئن اﳌرﲝﲔ فقط وتقليص مستوى العﻼقات مع الزﺎﺑئن ﻏﲑ اﳌﺮﲝﲔ"

)(1

 وﺗﻌﺮف ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ  Peppersو  Rogersعلى أﻬﻧا "ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳌفهوم التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﻬﺑدف إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎتورﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﺰﺑﻮن وﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﻪ").(2
 -أﻣﺎ

 SawhneyوZabin

فقد عرفاها على أﻬﻧا "القدرة على اﳊوار اﳌستمر مع الزﺎﺑئن ﺎﺑستعمال تشكيلة من

الوسائل اﳌختلفة الﱵ تعمل على البقاء ﺎﺑتصال دائم مع الزبون اﳌربح أي أﻬﻧا تقنية معلومات تركز على اﻻتصال بﲔ
)(3

اﳌﺆﺳﺴﺔ وزﺎﺑئنها"

 وﻋﺮﻓﺖ ﺣﺴﺐ  René lefébureو cilles ventureعلى أﻬﻧا "ﻧﻈﺎم ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺮﲝﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ")(4

اﻷﺟﻞ ﻣﻊ أفضل الزﺎﺑئن ﰲ ﲨيع نقاط اﻻتصال عن طريق التخصيص اﻷمثل للموارد

)(5

-ﻋﺮﻓﻬﺎ  Wynerعلى أﻬﻧا "إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ عمل تزيد حجم اﳌعامﻼت ،اﻹيرادات ورضا الزﺎﺑئن"

 وﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺣﺴﺐ  Grantو Andersonﺄﺑﻬﻧا "إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ وﳎﻤﻮﻋﺔ أدوات وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ اﻟﱵﻬﺗدف إﱃ الكلفة اﳌنخفضة والدخل اﳌتزايد والتميز ﰲ الفرص اﳉديدة للتوسع والتحسن واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن "
 -وﺗﻌﺮﻓﻬﺎ

Judith

)(6

على أﻬﻧا "اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ

اﻟﺰﺑﻮن ﻋﱪ دورة ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ"

)(7

 وتعرف على أﻬﻧا "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﳉﻤﻊ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑلزﺎﺑئن ،ﻬﺑـدف تعظـيم القيمة اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔإﻟﻴﻬﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴـﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺎﺑستغﻼل ﻫـﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ تصميم إسﱰاتيجيات ﻬﺗدف إﱃ تلبية متطلبات الزﺎﺑئن

)-(1روﻻﻧﺪ ﺳﻮﻳﻔﺖ" ،إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء" ،ﺧﻼﺻﺎت ﻛﺘﺐ اﳌﺪﻳﺮ ورﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ،اﻟﻌﺪد ،09اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ )ﺷﻌﺎع( ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ،
ﻣﺎي  ،2002ص.02
) - (2درﻣﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺎدق ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  ،ص .121
) - (3يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دﺎﺑس العبادي" ،إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،
 ،2009ص197
(4) - René Lefébure et cilles Venture , "gestion de la Relation Client", édition Eyrolles, paris, France, 2005,p33.

(5) -Kamyar Kavosh & al," critical success factors in customers relationship management Implementation",
International journal of management sciences and business research, volume 01, issus 06, faculty of management
and human resource development, University skudai johor, Malaysia,2012, P13

) - (6ﻋﻠﻲ ﻓﻼح اﻟﺰﻋﱯ" ،دور إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎت إﻧﺘﺎج اﳌﻴﺎﻩ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻤﺎن –دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷراء
ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ"  ،ﳎﻠﺔ أﲝﺎث إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ  ،اﻟﻌﺪد  ،18ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ  ،2015ص.08

) - (7ﻋﻼء ﻓﺮﺣﺎن ﻃﺎﻟﺐ وأﻣﲑة اﳉﻨﺎﰊ "،إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2009 ،ص .127
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وﲢﻘﻴـﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ ،ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ وﻻء الزﺎﺑئن ،وﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﲢﻮﳍﻢ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧـﺮى ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆدى إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻴﺰة
)(1

اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ"

وتعرف أيضا على أﻬﻧا "إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ)(2

أجل اﲣاذ وتنفيذ قرارات معينة ﻬﺗدف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻄﻮﻳﺮ العﻼقات مع الزﺎﺑئن وفهم حاجاﻬﺗم ورغباﻬﺗم اﳌتعددة"

وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاض ﳐﺘﻠﻒ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﱵ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
واﳌﺮﺗﻜﺰات ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ عملية ﻬﺗدف من خﻼﳍا اﳌؤسسة إﱃ بناء العﻼقات مع الزﺎﺑئن ،ومنهم من ينظر
يكوﻧُﻮن ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻻﺣﺘﻔﺎظ
إليها من منظور اسﱰاتيجي قائم على اﻻستثمار ﰲ الزﺎﺑئن الذين ّ

ﻬﺑم ﻷجل طويل ،كما يراها بعض الباحثﲔ على أﻬﻧﺎ فلسفة أعمال ﻬﺗدف إﱃ تركيز كل نشاطات اﳌؤسسة على الزبون

ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﺗﻮﺟﺪ ﻓﺌﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺗﻌﺘﱪ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ
أﻬﻧا تطبيقات تكنولوجية قائمة على استخدام اﻷدوات التكنولوجية ﻬﺑدف معرفة الزبون واﲣاذ قرارت مناسبة.
وﻋﻠﻴﻪ ﻳﱰاءى ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﰎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺄﺑن إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﻓﻠﺴﻔﺔ
أﻋﻤﺎل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارﻳﺔ وتوجه تسويقي متكامل ﻬﺗدف من خﻼله اﳌؤسسة إﱃ اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن وبناء وتقوية
عﻼقات ﺎﻧجحة وطويلة اﻷجل معهم خصوصا اﳌرﲝﲔ منهم ،ﺑتقدﱘ اﳌنافع والقيمة الﱵ تتناسب مع حاجاﻬﺗﻢ
ورغباﻬﺗﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﺿﺎﻫﻢ وﻛﺴﺐ وﻻﺋﻬﻢ ،وذلك ﺎﺑﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ودﻋﻢ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻌﻬﻢ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺗﺒﲏ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﺗﺼﺎﻻت وﺗﻔﺎﻋﻼت اﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ
)اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن( وهو ما يؤدي ﺎﺑلنتيجة إﱃ رﻓﻊ رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻗﻮي وﻛﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ وﻛﺴﺐ وﻻﺋﻪ.
 -2ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن:
لقد تنامى التحدي ﰲ خدمة الزبون منذ بداﺎﻳت  1990وﰎ ﺗﻔﻌﻴﻞ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ إﻧﺸﺎء
ﻋﻼﻗﺎت ﻓﺮدﻳﺔ وﻣﺸﺨﺼﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ أن أﻇﻬﺮت اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ زﺑﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﺗﻜﻠﻒ
اﳌﺆﺳﺴﺔ  6مرات أكثر من تكلفة اﻻحتفاظ ﻬﺑم) (3وﻇﻬﺮ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻟﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻮل ﻛﺒﲑ ﰲ ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻬﻮ
ﳜﺘﺺ ﺑﺒﻨﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ وتعزيز عﻼقات ذات صفة فردية ﻷجل طويل مع ﳎموعة ﳐتارة من الزﺎﺑئن اﳌهمﲔ ذوي القيمة
) - (1ﻧﺮﻣﲔ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﺴﻌﺪﱐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.10

(2)-mendoza & al, "critical success factors for a custoumer relationship management strategy", journal of
information and software technology, vol 49, n° 08, Elsevier, August 2007, p913.
(3) -kenneth laudon et autres , "management des systémes d’information", 13éme édition, édition pearson, paris,
France,2013 , P P 372- 373.
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اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﲢﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺪرﻛﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻜﻞ أﻃﺮاف اﻟﻌﻼﻗﺔ)(1؛
وﻟﻘﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺘﺸﻬﺪ ﳕﻮا ﻫﺎﺋﻼ ﲟﻌﺪل  %25سنوﺎﻳ ويشمل هذا التطور ﳐتلف
اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻴﻮع واﻧﺘﺸﺎر
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ واﻋﺘﻤﺎدﻩ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ إﱃ  %95ﺳﻨﺔ 2002
وﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﺳﺴﺘﺎ )

 (Microsoftو)(Hewlt Packord

)(2

من أوﱃ اﳌؤسسات الﱵ تبنت هذا التوجه كما أﻬﻧما قامتا

ﲜهود رﺎﻳدية لتطوير هذا اﳌفهﻮم (3).ﻛﻤﺎ أﻧﻪ وﻣﻮازة ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻴﺪاﱐ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﲑﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت
اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،واﻟﱵ ارﺗﻜﺰت ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
وﺿﺮورة اﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﻟﻴﺴﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ إﱃ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
وﻟﻘﺪ ﻣﺮت إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺄﺑربع مراحل ،كما ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(4

)(5

 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ :ارﺗﺒﻄﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺘﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺪﻋﻢ وﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل ،ﲝﻴﺚﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻃﺮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ،اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻔﺮص اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ،إدارة اﳊﻤﻼت التسويقية والتنبؤ ﺎﺑﳌبيعات
وحل مشكﻼت الزﺎﺑئن ،ولكن اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﳒﺤﺖ ﰲ إدراك أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﺰﺑﻮن ،وﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻨﺠﺎح آﻧﺬاك ﻫﻮ :زﺎﻳدة كفاءة كل من اﳌبيعات والتسويق والدعم وقنوات اﻻتصال.
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ :وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻧﻈﻢ ﳐازن البياﺎﻧت لكافةاﳌﺆﺳﺴﺎت ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻜﻞ زﺑﻮن وﺧﻠﻖ ﻧﻈﺮة ﻓﺮﻳﺪة ﻋﻨﻪ ،وﺎﺑلتاﱄ وﺿﻊ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ .وﻗﺪ رﻛﺰت ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﺰأﻳﻦ رﺋﻴﺴﲔ ﳘﺎ :ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺋﻊ وﻛﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ ﳕﺎذج اﻟﺘﻨﺒﺆ:ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﻢ ﳐﺎزن البياﺎﻧت واتصاﻻت الزبون لتحسﲔ اﻷداء البيعي والعمليات ﻛﻜﻞ
وأﺻﺒﺢ من اﳌمكن التنبؤ ﺎﺑلسلوك اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺰﺑﻮن وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻪ واﺗﺼﺎﻻﺗﻪ.

(1) - Taiyseer .M.R.Mugdadi, "The Impact of E-Customer Relationship Management Stategy Upon Sustainable
Competitive Advantage: An Empirical InvestigationIn Jordanian Banks", Global Journal of Business
Management and Information Technology, Volume 5,n0 1, Research India Publications, 2015, pp4-5

)-(2ﺑﻮﺿﻴﺎف اﻟﻴﺎس ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .48-47

) -(3ﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ وردﻳﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.136
)-(4ﻗﻠﺶ ﻋﺒﺪ ﷲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص 95
) - (5زاوش رﺿﺎ" ،إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن كأسلوب تسويقي حديث ﰲ قطاع خدمة اﻻتصاﻻت ﰲ اﳉزائر" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ
ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺑﻮﺿﻴﺎف اﳌﺴﻴﻠﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2017-2016 ،ص ص .36-35
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 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت :اﺧﺘﺼﺖ ﻫﺬﻩ اﳌرحلة ﺈﺑعادة اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ جودة وفعالية العمليات اﳌتعلقة ﺎﺑلزبون والتخلص مناﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻏﲑ اﻷساسية ﺎﺑﳌؤسسة ،ﲝيث يتم إعادة تصميم العمليات ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ
ﻫﻮ اﻟﺘﺤﺴﲔ ﰲ فعالية خدمة الزﺎﺑئن ،وأﺻﺒﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴﺔ وأﺻﺒﺤﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻨﺎسقة ،ﲝيث تعمل اﳌبيعات وخدمة الزﺎﺑئن والتسويق والدعم وإدارة القنوات واﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺗﲑة ﻣﻌﺎ.
 ﻣﺮﺣﻠﺔ التوجه ﺎﺑلزبون :وﻫﻲ ﺗﻌﲏ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ الزﺎﺑئن أوﻻ ﲝيث تقوم اﳌؤسسات بتحليل احتياجاﻬﺗﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔﺑﻘﺪرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻗﺪرات اﳌﻮﻇﻔﲔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷساسية ﳋدمة هؤﻻء الزﺎﺑئن
ومتطلباﻬﺗم ،وﺄﻳﰐ ذلك من خﻼل تقسيم الزﺎﺑئن إﱃ قطاعات وتفصيل السلع واﳋدمات وفقا لتفضيﻼت كل قطاع
ﻋﻠﻰ ﺣﺪا ،وﻗﺪ اﺗﺴﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﳌرحلة ﺎﺑﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﻟﺮﺑﺢ( وﲢﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺰﺎﺑئن اﳌرﲝة وتدعيم
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﳚﺎد ﺑﺪاﺋﻞ ﳋﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣﺔ الزﺎﺑئن ﺎﺑلنسبة للزﺎﺑئن ﻏﲑ اﳌﺮﲝﲔ
ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﺣﻴﺚ أن ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻋﻼﻗﺔ مع الزﺎﺑئن ﻫﻲ ﺎﺑلضرورة ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺮﲝﺔ.
 -3العﻼقة بﲔ التسويق ﺎﺑلعﻼقات وإدارة العﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮن:
ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﺠﻤﻟال اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات وإدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﳘﺎ
ﺗﻮﺟﻬﺎن ﻣﻜﻤﻼن ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮﺟﻮد اﻵﺧﺮ ) (1ويعد التسويق ﺎﺑلعﻼقات سابقﺎ ﻹدارة
العﻼقة مع الزبون من ﺎﻧحية التنظﲑ واﳌمارسة ،وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ أدق ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ
بطريقة مباشرة أو غﲑ مباشرة ﰲ عﻼقات اﳌؤسسة مع مكوﺎﻧت البيئة التسويقية) ،(2ﻛﻤﺎ أن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺎﺑلعﻼقات ﰲ السوق ﲤﺎرس عن طريق اﻻتصال الفعال واﳌباشر مع الزﺎﺑئن ،وحﱴ يكون هناك حوار أو اتصال فعال
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد آﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،وﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
وﺎﺑلرغم من أنه ﻻ ﳝكن ﲢديد فواصل دقيقة بﲔ اﳌفهومﲔ ،ﺎﺑعتبار أن إدارة العﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺘﻄﻮر ﰲ مفهوم التسويق ﺎﺑﻟﻌﻼﻗﺎت ،إﻻ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻋﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﱵ يتميز ﻬﺑا التسويق ﺎﺑلعﻼقات عن إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن:
)-(1ﺷﺎﻫﺪ إﻟﻴﺎس وﻓﺮور ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻌﻴﻢ" ،إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن" ،ﳎﻠﺔ ﻣﻌﺎرف ،اﻟﻌﺪد ،21ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ أﻛﻠﻲ ﳏﻨﺪ أوﳊﺎج  ،اﻟﺒﻮﻳﺮة ،دﻳﺴﻤﱪ ،2016ص.138
) -(2ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق" ،ﺄﺗثﲑ تسيﲑ العﻼقة مع الزبون على تصميم اﳌنتج ﰲ اﳌؤسسة اﻻقتصادية اﳉزائرية دراسة عينة من اﳌؤسسات

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة،
اﳉﺰاﺋﺮ ،2016-2015 ،ص.38
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃُرح مفهوم التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﻷول ﻣﺮة ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ )( Berry-1983كان يشﲑ إﱃ عملية جذب الزﺎﺑئنواﻻحتفاظ ﻬﺑﻢ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺗﻮﺳﻊ
هذا اﳌفهوم ليشمل كل العﻼقات التبادلية الﱵ تقدم منفعة للمؤسسة وﴰلت أطرافا أخرى ﺎﺑﻹضافة إﱃ الزﺎﺑئن ،وﻫﻢ
اﳌﻮردون واﳌﻨﺎﻓﺴﻮن واﳌﻮﻇﻔﻮن...إﱁ ،وﺑﺬﻟﻚ ﰎ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ التسويق ﺎﺑلعﻼقات على أنه ﻛﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ إﻧﺸﺎء وﺗﻨﻤﻴﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ أﻃﺮاف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،ﰲ ﺣﲔ رﻛﺰت إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
الزبون على الزبون ،وﺎﺑلتأكيد فإن التحديد والﱰكيز على عنصر واحد ﳛقق ﳒاحا أكثر ﻷي مؤسسة ﻷنه يقي من
ﺗﺸﺘﺖ اﳉﻬﻮد ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ﻗﺪ ﺗﻨﺠﺢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺣﲔ ﺗﻔﺸﻞ اﻷﺧﺮى؛
ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﰲ أن ﻛﻼ منهما يوضح ﺄﺑن العﻼقات اﳌتبادلة تنشأ وتتطور مع مرور الزمن ،لكن على عكسالتسويق ﺎﺑلعﻼقات فإن إدارة العﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﺪ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﻬﺗتم بتطوير واﳊفاظ على حقيبة استثمارات فيما يتعلق بتعظيم رﲝية العﻼقات مع الزﺎﺑئن ،الﱵ من اﻷرجح أن تشمل
عﻼقات تبادل تتغﲑ مع استمرار التعامﻼت بﲔ اﳌؤسسة وزﺎﺑئنها؛
 ﱂ ﻳﺬﻛﺮ أغلب الباحثﲔ اﳌتخصصﲔ ﰲ التسويق ﺎﺑلعﻼقات ،واﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﳘﻮا ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ أن اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦﺑﲔ اﻷﺳﺲ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳍﺎﻣﺔ ﰲ اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن وإدارة العﻼقة معهم ،ﰲ حﲔ ﳒد أن إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻜﺒﲑة ﻧﻈﺮا ﻟﺒﻌﺪ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن وﳏﺪودﻳﺔ ﻓﺮص اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن ،والفهم اﶈدود لدوافع الزﺎﺑئن ﰲ مشاركة العﻼقات التبادلية ،وعليه ﰎ اﻻعتماد على
إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﱵ ﺟﺎءت ﻟﺘﻜﻤﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات وﲢل هذه اﳌشاكل عن ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺎﺑلعﻼقات و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت(.

)(1

وﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻋﺪة دراﺳﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
-ﺗﻮﺻﻠﺖ دراﺳﺔ

)(Leo Y.M Sin

اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﻨﻘﺎط اﻟﱵ ﲤﻴﺰ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن والتسويق ﺎﺑلعﻼقات أﳘها ما يلي:

) -(1ﺳﺒﻊ ﺣﻨﺎن" ،دور ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻼﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ" ،أﻃﺮوﺣﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ،ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ-2017 ،
 ،2018ص ص .115-114
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 يرتكز التسويق ﺎﺑلعﻼقات على اﳉوانب العاطفية كالثقة واﻻلتزام ،ﺑﻴﻨﻤﺎ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن تركز ﺎﺑﻹضافة
إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ والتكنولوجية اﳌتعلقة ﺎﺑﳉوانب التسيﲑية ﳉذب الزﺎﺑئن وﲢسﲔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﻢ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﻢ؛
 التسويق ﺎﺑلعﻼقات يركز على العديد من العﻼقات مع اﻷطراف الﱵ تربط اﳌؤسسة ﲟحيطها بينما إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻬﺗتم ببناء العﻼقات مع الزﺎﺑئن خصوصا اﳌهمﲔ واﳌرﲝﲔ ﻣﻨﻬﻢ.
-ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ دراﺳﺔ )

(Jerry Fjermestad

)(1

إﱃ أن إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر واﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ

للتسويق التقليدي القائم على دمج التكنولوجيا مع التسويق ﺎﺑلعﻼقات وذلك ﻬﺑدف ﲢسﲔ اﳌهﺎرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
)(2

ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

أﻣﺎ ) (Adrian Payneفيؤكد على أن التسويق ﺎﺑلعﻼقات هو اﳌفهوم اﻷصلي الذي تعتمد إدارة العﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮن)(3

ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﻪ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺎﺑﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.

 وﺣﺴﺐ )  (Gaurav K. Agrawal and Daniel Bergﻓﺈن إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ وﻬﻧجإﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﱰاﲡﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات ﻣﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻹﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺮﲝﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ اﻟزﺎﺑئﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ الزﺎﺑئن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ،ﻛﻤﺎ ﲤﻜﻦ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﲢﺴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺎﺑستخدام البياﺎﻧت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻔﻬﻢ الزﺎﺑئن وإﺷﺮاﻛﻬﻢ ﰲ
ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻌﻬﻢ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷﻓﺮاد واﻟﻜﻔﺎءات
)(4

اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﳉﻴﺪ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وتطبيقاﻬﺗا؛

وعليه ﳝكن اﻻستنتاج ﺄﺑن إدارة العﻼقة مع الزبون هي ﺎﻧﲡة ﻋﻦ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺎﺑلعﻼقات ويكون من اﳋطأ النظر إليها كمفهوم بديل للتسويق ﺎﺑلعﻼقات بل يتفرع منه ويعتمد على توجهاته ومبادئه
ﰲ اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن وتطوير عﻼقات مرﲝة ،قوية وطويلة اﻷجل معهم مع دعمها ﺈﺑجراءات تسيﲑية ،عملية
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ.
(1) - Leo Y.M.Sin & al, "CRM : Conceptualization and scale development", European journal of marketing, Vol
39, N0 12/13, Emerald publishing, november 2005,p p1266-1267.
(2) -Jerry Fjermestad & al, "E- Relationship Marketing Changes in Traditional Marketing as an outcome of
Electronic customer relationship management", Journal of Enterprise Information Management, Vol 17, N°6,
Emerald publishing, 2004, P 410.
(3) -ADARIAN PAYNE and PENNIE FROW, "Strategic Customer Management : integrating relationship
marketing and CRM" , Cambridge university press, UK ,2013, pp24-25.
(4) -Gaurav K. Agrawal and Daniel Berg ,"The Development of Services in Customer Relationship Management
(CRM) Environment from ‘Technology’ Perspective", Journal Service Science & Management, VOL
2,Scientific research publishing, USA, December2009, P 434.
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺧﺼﺎﺋﺺ وأﺳﺲ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﻗﺪرات ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ وﻓﻘﺎ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺪﺧﻼ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺎ ﻳُﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة

خصائص ومقومات تتجسد ﰲ مستوﺎﻳت ،أهداف ووظائف هذا اﳌفهوم.
 -1ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﺒﺎدئ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن:

ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض أﻫﻢ اﳋﺼﺎﺋﺺ الﱵ يتميز ﻬﺑا مفهوم إدارة العﻼقة مع الزبون:

)(1

 يقوم مفهوم إدارة العﻼقة مع الزبون على اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن اﳌنتقﲔ ﻷجل طويل؛ وﻛﺬا ﲨﻊ وإدﻣﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻬﺑم؛
 اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﻋﻼم اﻵﱄ اﳌكرسة لتحليل البياﺎﻧت؛ تقسيم الزﺎﺑئن حسب قيمتهم اﳌتوقعة؛ إﻧﺸﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ؛ اﻻنتقال من تسيﲑ ﳏفظة اﳌنتجات إﱃ تسيﲑ ﳏفظة الزﺎﺑئن وضرورة التغيﲑ من تطبيﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻتاﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﳍﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺺ

)∗(

)Peppers

و ( Rogersﰲ ﻛتاﻬﺑما اﳌشهور"

The One to One Future: Building Relationships One

 "Customer at a Timeﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ التسويق ﺎﺑلعﻼقات وإدارة العﻼقة مع الزبون وﺿﺮورة اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺎﺑﳌبادئ التالية كأساس
ﳍﺎ:

)(2

 اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﺰﺑﻮن) :(share of customerوذلك لزﺎﻳدة العائد من كل زبون قدر اﳌستطاع؛الﱰكيز على اﻻحتفاظ ﺎﺑلزبون ) :(customer retentionوذلك بتبﲏ اسﱰاتيجيات اﻻحتفاظ ﺎﺑلزبون ﻷطول فﱰةواﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ زﺑﻮن ﻣﺪى اﳊﻴﺎة؛
) – (1ﻣﻬﺸﻲ ﻧﺴﻤﺔ" ،إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن -CRM-ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ" -.إﻃﺎر ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺘﻮﺟﻪ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،-ﳎﻠﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم

اﻹنسانية ،دراسات اقتصادية ،اﺠﻤﻟلد  ،16اﻟﻌﺪد ،31جامعة زﺎﻳن عاشور ،اﳉلفة ،اﳉزائر ،ديسمﱪ  ، 2018ص.192

)∗() Martha Rogers-وﻟﺪت ﺳﻨﺔ  :(1955ﺧﺒﲑة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﳎﺎل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وإدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻪ وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة
اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ "  ،" University of Tennesseeﳍﺎ  9ﻛﺘﺐ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﱪز عن اسﱰاتيجيات التعامل مع الزﺎﺑئن واﳊفاظ عليهم وﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺸﺎرك ﳌﺮﻛﺰ " " the duke center for customer relationship managementوﺗﺸﻐﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﺼﺐ أﺳﺘﺎذة ﲜﺎﻣﻌﺔ " the fuqua school of
ّ ،"business at duke universityأﻣﺎ  : Don Peppersﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﲣﺼﺺ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﻔﻬﻮم
إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺷﺮﻳﻚ وﻣﺆﺳﺲ ﻟـ"ِ " Peppers & Rogers Group
ﻒ ﻣﻦ ﻗﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ إدارة اﳋﱪة" "Satmetrixﻛﺄﺣﺴﻦ ﻣﺮﺟﻊ
ﺻﻨ َ
ُ
عاﳌي ﰲ ﳎال خدمة الزﺎﺑئن وإدارة العﻼقات معهﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﳎﺎل "ﲡربة الزﺎﺑئن ومعرفتهم" ،ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﻀﺎﺑﻂ ﰲ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﳉﻮﻳﺔ ولقد قام ﺈﺑدارة
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ورش اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60دوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  ،أﻟﱠﻒ  10ﻛﺘﺐ وﻗﺪ ﺗﺮﲨﺖ إﱃ  18ﻟﻐﺔ ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻠﻮرة ﻣﻔﻬﻮم اﻟـ "."CRM

) -(2ﷴ ﲰﲑ أﲪﺪ" ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻻﻟﻜﱰوﱐ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2009 ،ص ص.32-31
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 اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إعادة اﳌشﱰﺎﻳت ):(repeatpurchasesوذﻟﻚ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ؛ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ) :(costumer Relationshipوذﻟﻚ ﲜﻌﻠﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﻳﺴﻤﺢبتخفيض التكلفة مقارنة ﺎﺑستقطاب الزﺎﺑئن كل مرة؛
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎدئ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن إﱃ ﺿﺮورة اﻻلتزام ﺎﺑﳌراحل التالية معﱪين عنها بـ ـ):(5 Is
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ )  :(Identificationحيث تقتضي الضرورة معرفة خواص الزﺎﺑئن بشكل تفصيلي لكي تتمكن اﳌﺆﺳﺴﺔﻣﻦ إﺟﺮاء ﺣﻮار وﺗﺒﺎدل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻬﻢ؛
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ):(Individualizationوﺗﻌﲏ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎس وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰحاجاته ورغباته ﲝيث يشعر الزبون ﺄﺑن اﳌنتج اﳌقدم له ﻻ يقدم لغﲑه؛
 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ) :(Interactionﲝيث يعتﱪ اﳊوار والتفاعل اﳌتواصل ضرورﺎﻳ لفهم حاجات ورغبات الزبون وقيمتهاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ؛
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ) :(Integrationﲝﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻣﺘﺪاد اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟعﻼقة واﳌعرفة ﺎﺑلزبون إﱃ كل إدارات اﳌﺆﺳﺴﺔ؛اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ) :(Integrityﲟﺎ أن ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺜﻘﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻀﺮورة اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰخصوصيات الزبون ﺎﺑلدرجة اﻷوﱃ مع اﻻستقامة ﰲ التعامل معه وعدم فقدان ثقته.
 -2مستوﺎﻳت إدارة العﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮن:
ﺗﺘﻢ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ مستوﺎﻳت ﳐتلفة ومتكاملة مع بعضها البعض ،ﺣﻴﺚ أن ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻨﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﰲ اﳌستوﺎﻳت اﻷخرى وﺗﺘﻤﺜﻞ تلك اﳌستوﺎﻳت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1-2إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ :ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻬﺗتم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﲜﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت عن الزﺎﺑئن
ﻬﺑدف ﺗﻮﻓﲑ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻠﺨﺼﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ واﺳﻊ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﳌﻌﺎرف اﻟﱵ
ﺗﻌﺘﱪ دﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات وﻛﺬا ﲢﺴﲔ ﺳﲑورة إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،وﺗﺴﺘﺨﺪم

CRM

اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﺮﳎﻴﺎت ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ،ﲣﺰﻳﻦ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﲢليل واستخدام البياﺎﻧت الﱵ ﳝكن أن ﲢتاجها اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ
تطوير اسﱰاتيجياﻬﺗا التسويقية وذلك لتحديد أﻗﺴﺎم اﻟﺴﻮق وﺗﻨﻤﻴﺔ ﳕﺎذج ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ لسلوك الزﺎﺑئن؛ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ أﻗﺴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑتجزئة الزﺎﺑئن وقياس ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﻋﻤﺮﻩ؛

)(1

) - (1ﺳﺎﻣﻴﺔ ﳊﻮل وﺳﻬﺎم ﻣﻌﺎش" ،إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ" ،ﳎﻠﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
العدد اﻻقتصادي ،اﺠﻤﻟلد  ،01اﻟﻌﺪد ،26جامعة زﺎﻳن عاشور ،اﳉلفة ،مارس  ،2016ص.61
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الفصل الثاﱐ :أساسيات ومرتكزات إدارة العﻼقة مع الزبون
 -2-2إدارة العﻼقة مع الزبون التشغيلية )اﻹدارة العملية لعﻼقة اﳌؤسسة ﺎﺑلزبون( :ويقصد ﻬﺑا العمليات
التجارية والتكنولوجية اﳌساﳘة ﰲ ﲢقيق وإﳒاح التفاعﻼت واﻻتصاﻻت اﳌباشرة واليومية مع الزبون ﰲ ﲨيع نقاط
اﻻتصال وهي ﻬﺗدف إﱃ تتمة العمليات الﱵ ﲤس نقاط وقنوات التفاعل واﻻتصال مع الزبون مثل قوى البيع ،خدمة
الزﺎﺑئن وعمليات ما بعد البيع والتسويق.
 -3-2إدارة العﻼقة مع الزبون التعاونية :وهي تشمل استخدام تقنيات تعاونية لتسهيل التعاون والتواصل بﲔ
اﳌؤسسة وزﺎﺑئنها فضﻼ عن ﲢقيق التكامل بﲔ ﳐتلف اﻹدارات واﻷقسام ﺎﺑﳌؤسسة ومشاركة اﳌعلومات بﲔ نقاط
)(1

اﻻتصال اﳌختلفة للمؤسسة وربط التطبيقات التشغيلية بﲔ اﳌكاتب اﻷمامية واﳌكاتب اﳋلفية

-4-2اﻹدارة اﻹسﱰاتيجية للعﻼقة مع الزبون :ويعﲏ ذلك تطوير ثقافة اﳌؤسسة لتصبح موجهة ﳓو الزبون ،مع
التوجه اﻻسﱰاتيجي ﳓو اﳊفاظ على الزﺎﺑئن خصوصا اﳌرﲝﲔ منهم من خﻼل تقدﱘ القيمة بشكل أفضل من
اﳌنافسﲔ ،وتنعكس هذه الثقافة بشكل مباشر على سلوك اﳌؤسسة ﲝيث تصبح كافة الﱪامج الرﲰية واﻻسﱰاتيجيات
مبنية ومصممة ﺎﺑﲡاه إرضاء الزﺎﺑئن وبناء عﻼقات معهم وخدمتهم بشكل أفضل ﻬﺑدف اﳊصول على وﻻئهم.

)(2

من خﻼل ما ﰎ عرضه ﳝكن إقﱰاح الشكل اﳌواﱄ لتلخيص اﳌستوﺎﻳت اﳌختلفة ﻹدارة العﻼقة مع الزبون:
الشكل رقم) :(07مستوﺎﻳت إدارة العﻼقة مع الزبون

اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على اﳌعطيات والتحليﻼت السابقة.
(1) -Ahlem Djedou, "implentation
implentation d'une solution des gestion de la relation client (CRM), es
est-elle une tache",
revue des réformes économique et intégration dans l’économie mondiale, vol 12, numéro23, école supérieure de
commerce, Alger, 2017, pp 108-109.
) - (2صفا فرحات" ،دور اسﱰاتيجية إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن) (CRMﰲ ﲢقيق اﳌيزة التنافسية اﳌستدامة" ،رسالة ماجستﲑ ،ﲣصص اﻹدارة

اﻹسﱰاتيجية للتنمية اﳌستدامة ،كلية العلوم اﻻقتصادية والتجارية وعلوم التسيﲑ ،جامعة فرحات عباس سطيف ،اﳉزائر ،2015-2014 ،ص.33
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
 -3أﻫﺪاف إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن:
ﻟﻘﺪ أدرﻛﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت أن الزﺎﺑئن ﻫﻢ أﺳﺎس وﺟﻮدﻫﺎ ،ﻟﺬا وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻬﺑم وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻌﻬﻢ
وﻛﺴﺐ رﺿﺎﻫﻢ ووﻻﺋﻬﻢ ،وﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﻫﺪاف ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،ﻧﺬﻛﺮ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ واﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق واﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ أراء اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻨﻈﺮﻳﻦ:

)(1

 ﲢﺴﲔ وزﺎﻳدة رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن ووﻻﺋﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة؛ ﲨع معلومات عن الزﺎﺑئن اﳊاليﲔ واﶈتملﲔ والعمل على زﺎﻳدة اﳌبيعات من اﳋدمات الﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ووﺿﻊﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ تسويقية مناسبة لكل نوع من أنواع الزﺎﺑئن؛
 ﺄﺗسيس عﻼقة مدروسة مع الزﺎﺑئن تقوم على أساس الشراكة واﻻلتزام اﳌتبادل عن طريق دﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءاتاﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن وبذل كل اﺠﻤﻟهودات للحفاظ عليهم ،ﺣﻴﺚ أن ﻇﻬﻮر إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺄﻳﰐ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ
ﺳﻴﺎق ﲢﻮﻳﻞ الزﺎﺑئن اﳉﺪد إﱃ زﺎﺑئن داﺋﻤﲔ وﻣﻦ ﰒ ﲢﻮﻳﻠﻬﻢ ﺗﺪرﳚﻴﺎ إﱃ زﺎﺑئن ﻣﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ وخدماﻬﺗا؛
رﻓﻊ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺰﺑﻮن اﳌﻨﻔﺮد؛ ﲢﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﳉﻮدة ﰲ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﻞ زﺑﻮن؛ إدراك ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ أسباب تسرب الزﺎﺑئن إﱃ اﳌنافسﲔ والعمل على إعداد برامج دائمة ومستمرة ﻻستعادﻬﺗمواﻻحتفاظ ﻬﺑم وخفض نسبة التسرب؛
 ﲣفيض كلفة اكتساب الزﺎﺑئن وخدمتهم من خﻼل استخدام التكنولوجيا ﻹدارة وﲢليل العمليات والبياﺎﻧت؛ ﲢﺪﻳﺪ وﺗﺼﻨﻴﻒ ﻓﺌﺎت الزﺎﺑئن ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪرﺟﺔ رﲝﻴﺘﻬﻢ ،وﺗﺒﻌﺎ ﻻﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ واﺳﺘﻬﺪاف الزﺎﺑئناﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺎﺑﻹضافة إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺎﺑئن غﲑ اﳌرﲝﲔ وتوطيد عﻼقات ﻃﻮﻳﻠﺔ
اﻷﺟﻞ مع الزﺎﺑئن اﳌرﲝﲔ مع اﻻستغﻼل اﻷمثل لقطاعات أو أجزاء الزﺎﺑئن؛

) -(1أﻧﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ:
-يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دﺎﺑس العبادي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .207-206

 ﷴ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﻴﺪات" ،إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء" ،أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻜﱪى ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن ،2012 ،ص.26 -ﷴ ﻋﻮاد الزﺎﻳدات وﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﻮاﻣﺮة"،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ"،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺎن اﻷردن،2012 ،

ص .276

 ﻋﻤﺮو ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ،ﺗﺮﲨﺔ ﻫﺎﻟﺔ ﺻﺪﻗﻲ" ،إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن" ،ﻣﺮﻛﺰ اﳋﱪات اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة ﲟﻴﻚ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ ،2008 ،ص.18 ﻣﲎ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻔﻴﻖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص8677

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
 اﻟﺘﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ الزﺎﺑئن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أذواﻗﻬﻢ وتفضيﻼﻬﺗﻢ وإﻋﻄﺎء ﺻﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﻬﻢ وﻋﻦ احتياجاﻬﺗمورغباﻬﺗم لتحديد أنسب اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷوﻗﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼتصال ﻬﺑم وﺗﻘﺪﱘ ﻣﺰﻳﺞ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﰒ
ﲢﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ إﺷﺒﺎع ﳍﺎ.
 -4وظائف إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن:
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻊ الزﺎﺑئن ﻗﻴﺎم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﳌﻬﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻬﺑدف زﺎﻳدة القيمة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزﺎﺑئن ،وهي كالتاﱄ:
 دﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ :وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﺻﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮنالفردية ﺎﺑستخدام ﳐتلف التقنيات التكنولوجية وكذا تفاعﻼت الزﺎﺑئن مع اﳌؤسسة دون إغفال البياﺎﻧت اﳋارجية؛
دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ :تتفاعل مكوﺎﻧت إدارة العﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺘﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺗﺘﻤﺔ ﻣﻬﺎم ﻣﻨﺪوﰊاﳌﺒﻴﻌﺎت ،ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ للمؤسسة مركزة على الزبون ﻷن امتﻼك قاعدة بياﺎﻧت عن الزﺎﺑئن ضمن ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﰲ التفاعل مع الزﺎﺑئن على أساس معلومات
ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ دﻣﺞ إدارة اﳌﺒﻴﻌﺎت ﰲ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ
عنه زﺎﻳدة اﻹنتاجية لدى اﳌندوبﲔ وارتفاع اﳌبيعات ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲢﺴﲔ أداء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل :اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ؛ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﻴﻊ ،اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺎﺑﳌبيعات ،وضع ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﳏﻮﺳﺒﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻴﻊ...إﱁ

)(1

 دعم خدمة الزﺎﺑئن واﻻهتمام ﻬﺑم :ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﻮن ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﺠﺎح ،ﻷنﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ وﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ الزﺎﺑئن؛ وﻳﺘﻤﺤﻮر دور وﻇﻴﻔﺔ دﻋﻢ اﳋﺪﻣﺎت أﺳﺎﺳﺎ ﰲ إﻃﺎر
إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن ﰲ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﳊﻠﻮل للزﺎﺑئن وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ذﻟﻚ أن إدﻣﺎج ﻛﺎﻓﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺎﺑلزﺎﺑئن ﰲ ﻧﻈﺎم إدارة ﻋﻼﻗﺎت الزﺎﺑئن ﻳﻔﺮز اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎت
اﳌﻼﺋﻤﺔ.

)(2

(1) - Keneth Laudon et autres, opcit, p374.

) -(2ﺷﲑﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺷﺎور اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ" ،أﺛﺮ إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن على مستخدمي شركة اﻻتصاﻻت اﳋلوية الفلسطينية -ﺟﻮال ﰲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳋﻠﻴﻞ ،ﻓﻠﺴﻄﲔ ،2010 ،ص.60
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اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :ﻣتطلبات وﲢدﺎﻳت إدارة العﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮن
ﺗﺘﻄﻠﺐ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﺟﻮد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
وتطوير عﻼقات مع الزﺎﺑئن واعتبار خدمتهم من أولوﺎﻳت اﳌؤسسة يتطلب إحداث ﳎموعة من التغﲑات الشاملة الﱵ
ﲤس نظم وثقافة اﳌؤسسة وتوجهاﻬﺗا ونظرﻬﺗﺎ إﱃ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ.
وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﻞ اﻷدوات ،اﳋصائص واﳌتغﲑات الﱵ سيكون ﳍا ﺄﺗثﲑ مضاعف على أداء ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم
وﻋﻠﻰ ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻌﲔ ،وﻟﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺪة دراﺳﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ وأﺧﺮى ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ
ﲢﺪﻳﺪ وﺗﺮﺗﻴﺐ أﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﱵ ﻻ ﲣﺮج ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻷﻓﺮاد اﻟعاملﲔ ﺎﺑﳌؤسسة )اﳌﻮﻇﻔﲔ(،
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﺰﺑﻮن واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ
ﻻكتساب وإدارة البياﺎﻧت القيمة عن الزﺎﺑئن ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﲑ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.

)(1

اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﺠﺎح إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ومعوقاﻬﺗا
إن ﺗﺒﲏ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزﺎﺑئن وتقنياﻬﺗا ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﺰام ﻋﺎﱄ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﳉﻬﻮد وﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﳌﻌﻮﻗﺎت
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺒﻞ أو ﺑﻌﺪ ﺗﺒﲏ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻬﺑدف ﲡنبها ومعاﳉتها فورا.
وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ إﱃ أﻫﻢ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت.
 -1اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﺠﺎح إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن:
ﻟﻘﺪ ﺣﺎول اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﺿﻊ اﻷﻃﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﳕﻮذج إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ واﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن

)(2

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﻷﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ:
 اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳓﻮ اﻟﺰﺑﻮن :إن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻسﱰاتيجي العام للمؤسسات اﳋدمية الﱵ ترغب ﺈﺑدارةعﻼقاﻬﺗا مع الزﺎﺑئن ﳚب أن يكون موجها ﳓو خدمة الزبون وبناء العﻼقات معه
(strategy

)customer oriented -

أي أن معظم أنشطة وفعاليات اﳌؤسسة اﳋدمية ﰲ كل اﳌستوﺎﻳت ﳚب أن توجه ﳓو إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ

اﻟﺰﺑﻮن وﺧﺪﻣﺘﻪ ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺗﻪ وﻣﻦ ﰒﱠ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻮﻻء ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮد إﱃ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ
(1) -Amin Reza Kamalian & al, "Explaining Critical SuccessFactors for CRM Strategy (Case Study: SMEs in
Zahedane Industrial City)", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol 3,
N0 5, Human Resource Management Academic Research Society, May 2013, pp181-182.

) -(2ﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ وردﻳﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ" ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .147
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ﻷﻃﻮل ﻓﱰة ﳑﻜﻨﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إدراك أﻓﻀﻞ لزﺎﺑئنها تكون أقرب للنجاح من اﳌؤسسات اﻷخرى
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﲡﻌﻞ اﻟﺰﺑﻮن أﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﰲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ووﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻳﺪﻋﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺒﻴﻊاﻟﻔﻌﺎل؛

)(1

 -ﻬﺗييئة البيئة الداخلية وتكييف توجهات وسياسات اﳌؤسسﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن؛

)(2

 ﺗﻐﻴﲑ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ودﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﻲ واﺳﻊ :ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أنﲣﻀﻊ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﺛﻘﺎﰲ وﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﺒﲑ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،ﻓﻤﻦ
اﳌﻬﻢ أن ﻳتم اﳊصول على الدعم ﻹدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن ﰲ ﲨيع اﻷقسام التنظيمية للمؤسسة مثل :ﻗﺴﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ ...إﱁ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أﻳﻀﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺗﻠﻚ
اﻷﻗﺴﺎم) (3وﻳﻌﺘﱪ إﳚﺎد ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻼﺋﻘﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﻟﺘحقيق إدارة جيدة للعﻼقات مع الزﺎﺑئن ،وحﱴ يتحقق النجاح
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳓﻮ إرﺳﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻼﺋﻘﻴﺔ ﳝﻜﻦ إﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 تكوين رؤية خاصة لتنمية العﻼقات مع الزﺎﺑئن وإدماجها ﰲ الرؤية العامة للمؤسسة ﲟعﲎ أن ﺗﺼﺒﺢ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ وﻣﻦ ﰒّ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ إﱃ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
التسويق ﺎﺑﳌؤسسة لتحديد اﳌداخل واﻵليات اﻷفضل الﱵ تتبعها اﳌؤسسة ﰲ الوصول إﱃ الزﺎﺑئن والتواصل معهم
وإشراكهم ﰲ عملياﻬﺗا؛
 -وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻮﱘ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات واﻟﱪاﻣﺞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑـ

CRM؛

ذات التأثﲑ اﻷكﱪ ﰲ ﲢقيق رؤية اﳌؤسسة ﰲ عﻼقاﻬﺗا بزﺎﺑئنها وتوفﲑ اﳌوارد الﻼزمة

واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ

)(4

وعليه ﳝكن القول ﺄﺑن إدارة العﻼقة مع الزبون ليست نظرﺎﻳت أو شعارات ولكنها ثقافة ومعرفﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻨﻌﻜﺲ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ واﻷﻫﺪاف ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن وﻻء اﳉﻤﻴﻊ وﲪﺎﺳﻬﻢ
) -(1ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﻜﻴﺐ اﳉﻴﻮﺳﻲ وﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .469

) -(2ﺑﻦ ﲪﻮ ﳒﺎة" ،إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن كأداة لتحقيق اﳌيزة التنافسية ﳌنظمات اﻷعمال دراسة حالة مؤسسة كوندور الكﱰونيك بﱪج بوعريﺮج"
أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ،ﲣﺼﺺ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺗﻠﻤﺴﺎن،
اﳉﺰاﺋﺮ ،2016-2015 ،ص .28

) -(3ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ" ،إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء :ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ قواعد البياﺎﻧت" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،
ﻣﺼﺮ ،2013 ،ص.279

) -(4ﻣﻜﻴﺪ ﻋﻠﻲ وزﻋﺎف ﻧﺼﲑة" ،دور إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﰲ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻻﻳﺔ اﳌﺪﻳﺔ" ،ﳎلة اﻹبداع ،اﺠﻤﻟلد ،4اﻟﻌﺪد ،4ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة ،2دﻳﺴﻤﱪ ،2014ص.92
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ومشاركتهم اﻻﳚابية ضمن أبعاد ثقافة توجه اﳌؤسسة ﳓو الزبون وهو ما ﳝكنها من إحداث التغﲑ ﰲ عملياﻬﺗا ونظمها
وﺻﻮﻻ ﺗﻐﻴﲑ ﺛﻘﺎﰲ ﻛﻨﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق وإﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﻮل اﻟﺰﺑﻮن وﲡﺪﻳﺪ اﻷدوات واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻷﺳﺎس.

)(1

 اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ :وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﻋﻤﺎل أو دﳎﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ وﻃﺮق واﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻛﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات ﰲ اﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ﲝﻴﺚ ﻳﺸﱰط ﻟﻨﺠﺎح
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـ  CRMﺿﺮورة دﳎﻬﺎ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت وأﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛

)(2

 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ :ﻣﻦ ﺑﲔ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻟـ  CRMهو اﻻستجابة السريعة لردود أفعال الزﺎﺑئنﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ)(3وﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﲜﻮدة وﻣﺮوﻧﺔ وﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻛﺄن ﺗﻐﲑ ﰲ ﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ
ﲤﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن؛وﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﲝﻜﻢ
أن أهم نتائج ﺄﺗﺛﲑ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن تظهر أثناء اﻻتصال اﳌباشر معهم ويكون من الضروري تزويدهم ﺎﺑﳌعلومات
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺗﺼﺎﻻت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ

)(4

 -2ﲢدﺎﻳت ومعوقات ﳒاح إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن:
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻷهم معوقات وﲢدﺎﻳت إدارة العﻼقة ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن:
 ﲢدﺎﻳت إدارية :ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﻌﻰ وراء ﺗﺒﲏ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﲤﺜﻞ أﻛﺜﺮاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺗﻄﻮرا وﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﲤﺘﻠﻜها مادام ﳝتلكها منافسوﺎﻧ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﺪرك أن إدارة
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﺗﻌﺘﻤﺪ وﺗـُ َﻮ َﺟﻪُ ﺎﺑلتكنولوجيا ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
أهداف الزبون ،وﺎﺑلتاﱄ فمن دون وجود فهم شامل لﻸهداف الﱵ تركز على ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺳﺘﺠﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺈﺑدارة العﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮن وﰲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻬﺗا؛

) -(1ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .48
) -(2ﷴ ﻣﻨﺼﻮر أﺑﻮ ﺟﻠﻴﻞ"،إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء )اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ -اﻷﺻﻮل -اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت(" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،دار اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،

 ،2016ص .278

(3) -Dowling grahame," customer relationship management", California management review, vol 44 no
3,University of California, USA, spring 2002, P P87-88.

) -(4ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.44
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 وﺿﻊ أﻫﺪاف ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس :ﲢﺪد أﻫﺪاف اﻟﻨﺸﺎط اﻟﱵ ﺗﻮد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺑﻌﺎد إدارةاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،وﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﻣﻌﺎﱂ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ ،ﳍﺬا ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﲢﺪد أﻫﺪاﻓﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎس ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن؛
 ﻋﺪم ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن :ﺗﻌﺘﱪ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن أﺣﺪ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔأﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﳍﺬا ﻓﻌﺪم ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﺘﱪ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻮل
دون ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ؛
 ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن :ﻗﺪ ﺗﻜﻠﻒ إﻗﺎﻣﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن أﻣﻮاﻻ ﻣﻌﺘﱪةﳌﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﻌﺪات ،وﻛﺬا اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،ﻫﺬا
ﺎﺑﻹضافة إﱃ ما يتطلبه تكوين ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ،ﳍﺬا ﻓﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺎل اﻟﻼزم ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
)(1

اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﻷدوات واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ؛

 اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﳌﻮﻇﻔﲔ اﳋﺎﺻﲔ :ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻜﻔﺎءاتﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻄﻠﻮب وﺗﻮﻓﲑ أرﺿﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﻧﻄﻼق ،ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳚﺎﺑﻴﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ وﻫﺬا أﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﺑﻪ ﰲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت؛
 ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ :ﺣﻴﺚ ﺗﱪز ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎوﻣﺔ واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ وﺎﺑلتاﱄاﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ أو رﻓﺾ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ وﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ونفسية مرتبطة ﺎﺑﳌؤسسة والعاملﲔ.

)(2

 اﻧﻌﺪام اﻟﻨﻀﺞ اﻟﺘﻘﲏ :ﺗﻌﺪ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻬﺪﻫﺎ ،ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮاﳎﻬﺎﳕﻄﻴﺔ وﻏﲑ ﺎﻧضجة ﺗﻘﻨﻴﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﱪﳎﻴﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻷﺧﺮى.
 خصوصية الزﺎﺑئن :خصوصية الزﺎﺑئن من اﳌسائل اﳍامة الﱵ ينبغي مراعاﻬﺗا عند تنفيذ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﻪ اﻟـ  ،CRMﻷﻬﻧاﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة واﺳﻌة من البياﺎﻧت عن الزﺎﺑئن سواءً ﻛﺎﻧﺖ دﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ أو ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳐﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎط وﻗﻨﻮات

اﻻﺗﺼﺎل .وهذه البياﺎﻧت تعد شخصية من وجهة نظر معظم الزﺎﺑئن .وﲟﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﺣﺘﻤﻴﺔ ﳉﻤﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ

) -(1درﻣﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺎدق ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص 217-216
) -(2ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق" ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﲝﺴﺐ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ دراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" ،ﳎﻠﺔ رؤى إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،11ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲪﺔ ﳋﻀﺮ ،اﻟﻮادي ،دﻳﺴﻤﱪ  ،2016ص.207
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
البياﺎﻧت عن الزﺎﺑئن من أجل تنفيذ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟـ  CRMكان ﻻبد من ﲪاية خصوصية الزﺎﺑئن ،وﻫﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ
ليست ﺎﺑلﺒﺴﻴﻄﺔ ﻓعلى الرغم من وجود اهتمام واسع ﺎﺑلزبون ﰲ اللوائح القانونية والسياسات العامة ﰲ ﲨيع أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ
فمازال هنالك لبس وعدم وضوح ﰲ ﲢديد مدى خصوصية بياﺎﻧت الزﺎﺑئن وكوﻬﻧا ﳏميه وينبغي أﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم إﻻ
ﻷﻏﺮاض ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻮﺟﺪ أرﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ رﺋﻴﺴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ العمل وفقها من أجل ﲪاية خصوصية الزﺎﺑئن وﻫﻲ
ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺑﻼغ الزﺎﺑئن أن معلوماﻬﺗم شخصية وﲨعت لتستخدم ﻷﻏﺮاض ﳏﺪدة؛
 ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺰﺑﻮن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ؛
 ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺰﺑﻮن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ و ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ؛
 بياﺎﻧت الزبون ينبغي ﲪايتها من اﻻستخدام غﲑ اﳌﺄذون ﺑﻪ

)(1

 ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﱪﳎﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ :ﻓﺎﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻫﻮ أن ﺷﺮاء أﻓﻀﻞ ﺑﺮﳎﻴﺎت إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊاﻟﺰﺑﻮن ﺳﻴﻀﻤﻦ ﻛﻔﺎءة اﳌﺨﺮﺟﺎت ،واﳊﻞ ﻳﻜﻮن ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﻘﱰﺣﺎت أو اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ الﱪﺎﻧمج ﰒ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﲣﺎذ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء ،وﻟﻜﻦ إن ﱂ ﺗﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ذات ﺧﱪة ﰲ إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن أو ﻟﺪﻳﻬﺎ
اﻟﺜﻘﺔ ﺈﺑمكانية ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮارد اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺸﺎرﻳﲔ ﺧﺎرﺟﻴﲔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﳊﺰم
اﻟﱪﳎﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ؛
 ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺒﻴﻌﺎت :وذلك ﻬﺑدف اﻻستحواذ على زﺎﺑئن أكثر ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزﺎﺑئن اﳊاليﲔ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
الزﺎﺑئن وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻓﻬﻤﻬﻢ ،وﲡﻨﻴﺪ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﻬﺗم.
اﺳﺘﻬﺪاف ﻗﻄﺎع ﺳﻮﻗﻲ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺴﺘﻬﺪف ﲟﻨﺘﺠﺎﻬﺗا كل الزﺎﺑئن ﻓﻬﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎتاﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ،وﻣﻦ ﰒ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻦ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
)(2

اﻟﻮﻓﺎء ﺎﺑحتياجات اﻟﺰﺑﻮن.

)-(1ﻟﻴﺚ ﻋﻠﻲ اﳊﻜﻴﻢ وﻋﻤﺎر ﻋﺒﺪ اﻷﻣﲑ زوﻳﻦ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.73

) -(2ﳏﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺒﻴﺐ" ،أثر إدارة العﻼقة مع العمﻼء ﰲ تنافسية اﳌؤسسات السياحية ﺎﺑﳉزائر -دراسة عينة من الوكاﻻت السياحية ﺎﺑﳉزائر،"-

أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
قاصدي مرﺎﺑح ورقلة ،اﳉزائر ،2017-2016 ،ص ص .46-45
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﳌﻔﻬﻮم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟـ  CRMفمنهم من يعرفها على أﻬﻧا "ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت
مع الزﺎﺑئن ﺎﺑﻻعتماد على تكنولوجيا اﳌعلومات أو أﻬﻧا تطبيقات للمكاتب اﻷمامية واﳋلفية تساعد إدارة التسويق
واﳌبيعات وخدمة الزﺎﺑئن ﰲ تكامل وﲢليل البياﺎﻧت اﳌتولدة ﻷكثر من مصدر" وﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻟـ  CRMﰲ اﻻستجابة السريعة ﳌتطلبات الزﺎﺑئن ،وتقدﱘ منتجات أكثر ارتباطا ﻬﺑم وﲜودة أعلى وبتكلفة منخفضة،
مع ضمان سهولة التدفق الكفء للمعلومات بﲔ اﳌؤسسة وزﺎﺑئنها وتوافر اﻻتصال اﳌتبادل بينهم وﲢليل سلوك الزﺎﺑئن
ﻋﱪ ﻧﻘﺎط اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ،وﺎﺑلتاﱄ فإن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)(1

واﻻتصاﻻت فرصا كبﲑة للمؤسسات لبناء واﻻحتفاظ بعﻼقات طويلة اﻷجل مع الزﺎﺑئن،

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌتعلقة ﺎﺑلتغيﲑ والتطوير التنظيمي ﰲ تطوير الكفاءة التشغيلية والتحليلية لـ

ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﻄﻮرات

CRM

وزﺎﻳدة اﻹنتاجية

وﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﻌﻼﻗﺎت) (2وﻟﻘﺪ ﰎ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ مع الزﺎﺑئن وخلق ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ دﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دواﻓﻌﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ،ﻣﺆﺛﺮاﺗﻪ
وﻗﺮاراﺗﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ الزﺎﺑئن ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻛﻮن أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣﺘﻄﻮرة ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﺴﻮق وﻛﺬا اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ
اﻟﻘﺪرة واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ

)(3

 -1دور اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن:
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺣﻴﺚ أﻬﻧا ﺗﺆدي دورا ﻣﺰدوﺟﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل:

)(4

 ﲨﻊ البياﺎﻧت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ الزﺎﺑئن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺑﺮﳎﻴﺎت ﳏﻮﺳﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﲣﺰﻳﻦ ﻫﺬﻩاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳋﻄﻂ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﳏﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ بياﺎﻧت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت الزﺎﺑئن وﳌﻨﻊ أي اﺧﱰاق ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺴﺮﻳﺔ؛
 ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻊ الزﺎﺑئن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻔﺤﺎتﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ الزﺎﺑئن ،الرسائل عﱪ اﳍاتف النقال وﻣﺮاﺳﻠﺔ الزﺎﺑئن ﻋﱪ اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ...إﱁ.

)-(1
)-(2
)-(3
)-(4

ﻧﺮﻣﲔ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﺴﻌﺪﱐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .21
ﷴ ﻣﻨﺼﻮر أﺑﻮ ﺟﻠﻴﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .278-277
ﺑﻮﺿﻴﺎف اﻟﻴﺎس ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.118
ﺷﲑﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺷﺎور اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  ،ص .41
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 -2ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺿﻤﻦ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن:
ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﺻﻔﺎت وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:

)(1

 ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام :ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺎﺑلنسبة ﻟﻠﺰﺑﻮن وﺄﺑقل ﺟﻬﺪ ﳑﻜﻦ. اﳌﺮوﻧﺔ :ﳚﺐ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﰲ أي وﻗﺖ وأن ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺎﻟﻴﺔ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ :ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ،أي أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺒﻜﺔ ﳏﻤﻠﺔ ﺑﻘﺎﻋﺪةبياﺎﻧت ﺿﺨﻤﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﳋﺪﻣﺔ ،ﻟﺬا ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﺧﺎدم ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
وآﺧﺮ ﺧﺎص ﺑﻘﺎﻋﺪة البياﺎﻧت ،ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺠﻢ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺮﺳﻞ إﱃ اﻟﺰﺑﻮن وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻓﺘﺤﻬﺎ.
 اﻟﺘﻄﻮر :ﳚﺐ أن ﲤﺘﺎز اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺎﺑلتطور واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﺮﻳﻊ ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ زﺎﻳدةﻋﺪد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ.
 اﳊﻤﺎﻳﺔ :ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﳎﻴﺎت ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ بياﺎﻧت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎتالزﺎﺑئن ﳌﻨﻊ أي اﺧﱰاق ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺎﺗمة.
ﺎﺑلرغم ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ إﱃ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن إﻻ أﻬﻧا ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻠﻐﻲ دور اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ الزﺎﺑئن ،ﻷن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻫﻮ اﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺒﺎﺷﺮ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻜﻞ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﳚﺐ أن ﺗﻨﺪﻣﺞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﳌكوﺎﻧت
واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻴﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳒﺎح ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزﺎﺑئن.
 -3أﻫﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ وأدوات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن:
ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ وأدوات أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
-1-3ﻗﻮاﻋﺪ اﻟبياﺎﻧت ) :(Data baseﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﳌﺮﺗﻜﺰات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟـ  CRMﻫﻲ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم إدارة
قواعد البياﺎﻧت الذي يسمح ﺎﺑمتﻼك ﳐزون من بياﺎﻧت ومعلومات عن زﺎﺑئن اﳌؤسسة ﻻستخدامه ﰲ معرفة خصائص
)(2

وطبيعة الزﺎﺑئن

وﻳﻌﺮف ﻧﻈﺎم إدارة قواعد البياﺎﻧت

(Data base Management system) DBMS

ﻋﻠﻰ أﻧﻪ"

عبارة عن ﳎموعة من الﱪامج الﱵ ﲤكن اﳌستخدم من التعامل مع قواعد البياﺎﻧت من حيث القدرة على تعريفها
وإﻧﺸﺎﺋﻬﺎ وﲤﺜﻴﻠﻬﺎ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ووﺿﻊ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺣﺬﻓﻬﺎ وﻓﺮزﻫﺎ وﲣﺰﻳﻨﻬﺎ واﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ" وﺗﻌﺘﻤﺪ
) -(1ﺑﻦ ﲪﻮ ﳒﺎة" ،أثر استخدام التكنولوجيا ضمن إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن على ﲤيز اﳌؤسسة دراسة لواقع تطبيق التكنولوجيا ضمن إدارة عﻼقات

الزﺎﺑئن ﰲ مؤسسة كوندور الكﱰونيك وأثرها على ﲤيزها" ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ،07ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﻃﺎﻫﺮي ،ﺑﺸﺎر ،دﻳﺴﻤﱪ  ،2016ص .198
) -(2ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﻜﻴﺐ اﳉﻴﻮﺳﻲ وﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .470
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اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻞ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷدوات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻛﻨﻈﻢ ﲣﺰﻳﻦ واﺳﺘﺨﺮاج
وﲢليل البياﺎﻧت وﻧﻈﺎم اﻟﺒﻴﻊ اﻷﱄ (1)،ﻧﻮﺿﺢ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1-1-3قاعدة بياﺎﻧت الزبون

):(Data base customer

وﻫﻲ ﲡﻤﻴﻊ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺳﻌﺔ وﻣﺪرﻛﺔ ﺣﻮل

اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﶈﺘﻤﻠﲔ ورﺑﻂ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت ﻣﻊ اﳊﺎﺟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن اﳌﺴﺘﻬﺪف وﺣﻔﻆ ﻋﻼﻗﺎت
)(2

ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﱪ أﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ

وتعرف قاعدة بياﺎﻧت الزﺎﺑئن على أﻬﻧا "ﳎﻤﻮﻋﺔ

منظمة من البياﺎﻧت عن زﺎﺑئن اﳌؤسسة اﳊاليﲔ واﳌرتقبﲔ واﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﺪراء اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻦ اﲣﺎذ ﻗﺮارات ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
وﲢﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ") (3وﻳﻌﺘﱪ تكوين قاعدة بياﺎﻧت ﻷنشطة الزبون أﺳﺎس إدارة أي ﻧﺸﺎط ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﺰﺑﻮن) (4فهي ﲡميع منظم لبياﺎﻧت واسعة ومدركة حول الزﺎﺑئن متضمنة عدة أنواع من البياﺎﻧت الدﳝوغرافﻴﺔ ،اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
والسلوكية اﳋاصة ﺎﺑلزبون ،وتكون تلك اﳌعلومات والبياﺎﻧت ضرورية ﻹدارة وتسيﲑ العﻼقات مع الزﺎﺑئن ،و ﻛﺬﻟﻚ
ﻟﺮﺑﻂ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت ﻣﻊ اﳊﺎﺟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن اﳌﺴﺘﻬﺪف ،وﳊﻔﻆ ﻋﻼﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ) (5وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ
اﳌعلومات ﳝكن تشخيص من هم الزﺎﺑئن اﻷكثر أﳘية وحجم تعاملهم مع اﳌؤسسة وﺎﺑلتاﱄ معرفة قيمة الزﺎﺑئن؛ وعليه
ﻓﺈن إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎء ﳐﺰون ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟزﺎﺑئن ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ ؛

)(6

 -2-1-3مستودع البياﺎﻧت ) :(Data warehouseﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮدع ﻟلبياﺎﻧت اﳌخزنة إلكﱰونيا يستخدم ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ .وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ ﲡميع البياﺎﻧت الﱵ سيتم ﲢليلها ﰲ شكل ﳎموعة متكاملة موجهة
ﳓﻮ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار؛
 -3-1-3استخراج البياﺎﻧت ) :(Data miningوﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺮاج اﻵﱄ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ أﳕاط البياﺎﻧت اﳌختلفة
اﳌﺨﺰﻧﺔ وﺗﺴﻤح بدعم القرارات حيث ﲤكن اﳌستخدمﲔ ﰲ البحث عن ﳕاذج التفسﲑ ﰲ البياﺎﻧت وﲢديد اﻻرتباطات
واﻻﲡﺎﻫﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ.

)(7

) -(1ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق" ،إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﲢﻠﻴﻠﻲ" ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ ،2019 ،ص ص . 117،107
)-(2ﷴ ﻣﻨﺼﻮر أﺑﻮ ﺟﻠﻴﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص 293
) -(3ﳉﻠﻂ اﺑﺮاﻫﻴﻢ" ،دور قاعدة بياﺎﻧت الزﺎﺑئن ﰲ ﲢليل اﳊصة السوقية دراسة حالة شركة دال" ،ﳎلة اقتصادﺎﻳت ﴰال افريقيا ،العدد ،11ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻰ ،اﻟﺸﻠﻒ ،2013 ،ص.110
)-(4درﻣﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺎدق ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.162
) -(5ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص293
) -(6ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﻜﻴﺐ اﳉﻴﻮﺳﻲ وﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .470
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(7)- kenneth laudon et autres , Opcit, p p 230-232.
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 -2-3اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻘﻮى اﻟﺒﻴﻊ :وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﺮﳎﻴﺎت ﺑﻴﻌﻴﺔ آﻟﻴﺔ داﻋﻤﺔ ﻟـ  CRMﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺸﻜﻞ آﱄ ﻣن أجل تقصﲑ دورة البيع وزﺎﻳدة مردوديته ،وكذا تركيز اﺠﻤﻟهودات على الزﺎﺑئن اﻷكثر رﲝية).(1
 -3-3ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل :إن اﻟﺘﻄﻮر اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺚ
ﻧﻼﺣﻆ ﺄﺑن ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺒﺎدر ﺈﺑدخﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل ،وذﻟﻚ ﻷﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻓﺮص اﻟﺮﺑﺢ ،وﻋﻠﻴﻪ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎﺑلعﻼقات أﻛﺜﺮ دﻗﺔ وﻣﺮوﻧﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﺑﻔﻀﻞ زﺎﻳدة اﻟﻘﺪرة ﰲ ﲤﻴﻴﺰ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ اﻟﻮﻻء ،ﻧﻈﺮا ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪة واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎدة اﳊﻤﻼت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ دﻋﺎﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ووﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﺎﺑلتاﱄ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
)(2

وﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷدوات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟـ  ،CRMﻓﻬﻲ ﲤﺰج ﺑﲔ

واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

تكنولوجيا اﳍاتف وتطورات اﻷنﱰنيت اﳉديدة ﻬﺑدف تعظيم خدمة الزبون .ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ
زﺑﻮن ﺑﺼﻔﺔ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﲟﺠﺮد اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ.

)(3

 -4-3ﺑﺮﳎﻴﺎت إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن :وﻫﻲ أداة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أدوات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﳒﺎح
ﺳﻴﺎﺳﺎت

الـ

 ،CRMﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وإدارة ﳐتلف أنواع العمليات اﳌتعلقة ﺈﺑدارة العﻼقة ﰲ ﲨيع أقسام

اﳌؤسسة ومساعدﻬﺗا على التنسيق فيما بينها ،خصوصا فيما يتعلق ﺄﺑنشطة البيع ،التسويق واﳋدمة)(4وﺗﻀﻢ ﺗﻠﻚ
اﻟﱪﳎﻴﺎت ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﺟﻬﺰة وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ،أي أﻬﻧا ﲤثل اﳉانب العملي لتكنوﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن؛ وﺗﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﱪﳎﻴﺎت إﱃ ﻧﻮﻋﲔ وﻫﻲ
ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:

)(5

-ﺑﺮﳎﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم

):(System Software

وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﺮﳎﻴﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﲟﺴﺎﻋﺪة وﺣﺪة اﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

وذﻟﻚ ﻹدارة ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ CRM؛

(1)– kenneth laudon et autres , Opcit, p374.

) -(2ﻋﺸﻲ أﲰﺎء" ،إدارة ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﺘﻮﺟﻪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﶈﻤﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ" ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻛﺘﻮراﻩ "ل م د" ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎر ﺛﻠﻴﺠﻲ اﻷﻏﻮاط ،اﳉﺰاﺋﺮ،
 ،2017-2016ص.48

(3)– Farnaz Arab & al, "A Survey of Success Factors for CRM", Proceedings of the Word Congress on
Engineering and computer science, Vol II, San Francisco, USA, 2010, P 4.
)(4
–Ibid.

) - (5ﷴ ﻣﻨﺼﻮر أﺑﻮ ﺟﻠﻴﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص 107-104
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ﺑﺮﳎﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖأﻧﺸﻄﺔ

الـ CRM

)Software

 :(Applicationوﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﳊﺎﺳﻮب ﳓﻮ أداء

ﻬﺑدف معاﳉة معﻠﻮﻣﺎت ذات ﻓﺎﺋﺪة ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻨﻈﺎم وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ :برﺎﻧمج

)(SUGAR (Opentaps

) CRMو).(XRMS

 -5-3اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل :إن ﺟﻮﻫﺮ اﻟـ

CRM

هو التواصل بشكل فردي وشخصي مع الزﺎﺑئن ،ﻬﺑدف القدرة على

ﲢقيق القيمة اﳌتبادلة بﲔ الزﺎﺑئن واﳌؤسسة ،ويعتﱪ اﳍاتف النقال من أهم اﻷدوات الﱵ ﲤكن اﳌؤسسة من إﳚاد تواصل
فردي مع الزﺎﺑئن ﰲ أي وقت ومكان ،وكذا تقدﱘ اﳋدمات الفردية الﱵ قد ﳛتاجها الزبﻮن ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ
التعرف على الزﺎﺑئن بشكل أكﱪ مع القدرة على خدمتهم بشكل شخصي لتحقيق رضاهم ووﻻئهم ،فضﻼ عن
اﻟﺘﻮﺳﻂ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن ،ويستخدم كوسيلة ﻹيصال اﳌعلومات بسرعة ،وﺎﺑلتاﱄ ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪام اﳍﺎﺗﻒ
اﻟﻨﻘﺎل أﺿﺤﻰ ضرورﺎﻳ ﻹﳒاح وإعانة إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ودﻋﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﳋﺪﻣﺎت ) (1ﻛﻤﺎ أﻧﻪ أﺻﺒﺢ
وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺒﲑ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ
ﻓﻬﻮ ﻳستخدم كوسيلة بيع مباشر للزﺎﺑئن وﳎاﻻ رحبا للتفاعل ﺎﺑﻻضافة إﱃ ﲤتعه بصفات اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ واﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
)(2

اﳊصول على تغذية عكسية فورية واستجاﺎﺑت مباشرة وتوفﲑه فرصة ﲡاوز اﻻعﱰاضات حال حدوثها

 -6-3اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ :ﺗﻌﺪ اﻻﻧﱰﻧﺖ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻷﻬﻧا ﲤﺘﺎز ﺎﺑلسرعة وﺳﻬﻮﻟﺔ ﲨﻊ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ وواﺿﺤﺔ ﻣﻊ الزﺎﺑئن ،وﻛﺬا ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ الزﺎﺑئﻦ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻄﻮر
)(3

اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻸﻧﱰﻧﻴﺖ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﺻﺒﺢ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت وزﺎﺑئنها
اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ ﰲ اﻟ ـ

CRM

وﻳﺘﻴﺢ اﺳﺘﺨﺪام

ﺗﺘﻤﺔ التفاعﻼت الﱵ ﺎﻧدرا ما تكون ﳑكنة من خﻼل القنوات اﻷخرى وفيما ﻳﻠﻲ أﻫﻢ

اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ ﰲ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن :

) -(1ﻋﺜﻤﺎن إﺣﺴﺎن ﻋﻴﺪان "،أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ أداء إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن دراسة ميدانية من وجهة نظر طلبة اﳉامعات

اﻷردﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2015 ،ص ص .23-22

) -(2ﷴ ﺑﻦ ﺣﻮﺣﻮ" ،أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون دراسة ميدانية على عينة من زﺎﺑئن مؤسسة اتصاﻻت اﳉزائر للهاتف
اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ،ﳎﻠﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ –دراسات إقتصادية ،اﺠﻤﻟلد ،09اﻟﻌﺪد ،18جامعة زﺎﻳن عاشور  ،اﳉلفة ،جانفي  ،2013ص.318

) -(3ﺑﻦ ﲪﻮ ﳒﺎة" ،أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺿﻤﻦ إدارة ﻋﻼﻗﺎت الزﺎﺑئن على ﲤيز اﳌؤسسة دراسة لواقع تطبيق التكنولوجيا ضمن إدارة عﻼقات
الزﺎﺑئن ﰲ مؤسسة كوندور الكﱰونيك وأثرها على ﲤيزها" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.195
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 -1-6-3ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)∗( ) :(SCRMﲤﺜﻞ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﱵ
تعتمد أساسا على اﻷنﱰنيت والﱵ تسمح ﺈﺑنشاء ومشاركة اﶈتوﺎﻳت على شكل صور ،موسيقﻰ ،ﻧﺼﻮص وﻏﲑ ذﻟﻚ
ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳍﺎ) (1وتعرف على أﻬﻧا" ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻵراء واﻷﻓﻜﺎر" ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ
إليها البعض على أﻬﻧا "أﺳﻠﻮب ﺗﻮاﺻﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء وتبادل اﳌعلومات واﶈتوﺎﻳت بﲔ اﻷفراد
واﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﺼﻮر واﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت واﳌﻠﻔﺎت اﻷﺧﺮى")(2وﺗﻌﺘﱪ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻷدوات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻬﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺸﺨﺺ واﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن،
وﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﺸﺮﻳﻚ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﳎﺮد ﻣﺸﱰي)(3؛ وﰲ ظل انتشار هذه اﳌواقع ،أصبح من اﳌمكن فهم الرغبات الفردية للزﺎﺑئن واﻻطﻼع السريع
على رد فعلهم وﲨع البياﺎﻧت وبناء العﻼقات اﻻجتماعية ،فضﻼ عن إمكانية التواصل بشكل فردي وتقليل التكاليف
ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رﺻﺪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻧﺸﻄﺔ وﺗﻔﺎﻋﻼت الزﺎﺑﺋﻦ ﻋﻠﻰ منصاﻬﺗم وحساﺎﺑﻬﺗم
اﳋﺎﺻﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ وﻣﻌﺮﻓﺔ ردود أﻓﻌﺎﳍﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ (4).وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻘﻨﺎة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﻬﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت وﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ الزﺎﺑئن
وكذا مشاركة الزﺎﺑئن بشكل فعال ﰲ تصميم اﳌنتجات ﲟا يسمح بتحقيق قيمة للمؤسسة والزبون ،وﻳﻌﺘﱪ اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك
اﻷﻫﻢ واﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﰲ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻌﺒﻴﺔ وﳒﺎﺣﺎ ،ﻟﺬا ﻓﻘﺪ
اﻫﺘﻤﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﳋﺎﺻﺔ ﻬﺑا واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻتصاﻻﻬﺗﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮص ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ
ﰲ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ.

)(5

)∗( -ﺄﺗخذ مواقع اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت أﳘﻬﺎ:

Linkedin ،Youtube ،Twitter ،Facebook،Myspace ،Google+

إﻻ أن اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك ﻳﻌﺘﱪ أول ﺷﺒﻜﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻮ مارك زكربيج الذي قام ﺈﺑطﻼقه ﰲ فيفري  2004ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻪ ﰒ اﻧﺘﺸﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﻛﻞ أﳓﺎء
اﻟﻌﺎﱂ وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  2019ﺣﻮاﱄ  2.41مليار مستخدم نشط شهرﺎﻳ ،وﲢتل اﳉزائر اﳌرتبة الثالثة عربيا ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻟﻪ واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ  2017ﺣﻮاﱄ  16ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺘﺨﺪم ،ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ
ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﳝﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ:

-Arab Social Media Report, Mohamed Ben Rashid School Of Government, sur le site :
https://www.mbrsg.ae/getattachment/1383b88a-6eb9-476a-bae4-61903688099b/Arab-Social-Media-Report-2017
- https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/

) -(1ﻋﺜﻤﺎن إﺣﺴﺎن ﻋﻴﺪان ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.18

) -(2ﻬﻧار خالد بن الوليد وﳊﻮل ﻓﻄﻮم" ،دور اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﱪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲝﻴﺔ – اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ

اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮك ﳕﻮذﺟﺎ" ،ﳎﻠﺔ اﻓﺎق ﻟﻠﻌﻠﻮم ،اﻟﻌﺪد ،16جامعة زﺎﻳن عاشور اﳉلفة ،جوان  ،2019ص167

(3) -kenneth laudon et autres , Opcit, P 348.

(4) -Heini Lipiainen, "CRM in the digital age: implementation of CRM in three contemporary B2B firms",
Journal of systems and information technology, vol 17, N0 01, Emerald publishing, 2015, PP 07-08

)-(5ﻋﺜﻤﺎن إﺣﺴﺎن ﻋﻴﺪان ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.20-18
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
وﻣﻦ ﺑﲔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺎﺑلذات ،اﳌﻠﻔﺎت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،اﻟﻮﺻﻮل ،اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،اﶈﺎدﺛﺔ ،اﻻﻫﺘﻤﺎم ،اﻟﺘﻮﻓﲑ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ
أﻬﻧا أداة ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺎﺑﻻتصال اﻟﻔﻮري ،ﲢﺴﲔ ﺧﺪﻣﺔ الزﺎﺑئن وﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت
وزﺎﻳدة اﳌﺒﻴﻌﺎت) (1وﺎﺑلتاﱄ فإن استخدامها ﳛﻘﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:

)(2

 التواصل مع عدد كبﲑ من الزﺎﺑئن واﳔفاض تكاليف العديد من اﻷنشطة التسويقية ﲝيث ﲤﻜﻨﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦاﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ مبالغ طائلة كانت تدفعها للقيام ببعض اﳌهام التسويقية اﳌتعددة ﰲ اﻻعﻼﺎﻧت وغﲑها؛
التفاعلية العالية بﲔ اﳌؤسسة وزﺎﺑئنها من خﻼل شبكات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰاﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ وﺗﺪارﻛﻬﺎ؛
إﳚﺎد ﻣﺮﺟﻊ ﻓﻌﺎل وﻧﺸﻴﻂ للزﺎﺑئن للوصول إﱃ اﳌؤسسة وﲡميع معلومات عنها والتعرف على أراء الزﺎﺑئن حولمنتجاﻬﺗا؛
 ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺰﺑﻮن وزﺎﻳدة قيمتها من خﻼل زﺎﻳدة ﻋﺪد زوار وﻣﻌﺠﱯ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت؛سهولة الوصول إﱃ الزﺎﺑئن وكذا القدرة على التواصل اﳌستمر واﳌباشر مع الزﺎﺑئن اﳊاليﲔ واﳌرتقبﲔ؛ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﳊﻤﻼت اﻟﱰوﳚﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ وإمكاﺎﻧت ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ. -2-6-3اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ :إن اﳌﻈهر اﻷكثر ﲢدﺎﻳ ﻟﻸﻧﱰﻧﻴﺖ ﻫﻲ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اتصاﻻت شخصية مع كل واحد من زﺎﺑئن اﳌؤسسة بتكلفة متواضعة ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ
تسويقية مباشرة ومناسبة مع كل واحد من زﺎﺑئنها وتلبية اﻻحتياجات التسويقية وإعطاء قيمة مضافة لعرض اﳌؤﺳﺴﺔ
وﻳﻮﻓﺮ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ :جذب الزﺎﺑئن ،إﺎﺛرة اهتمامهم واﳊفاظ
)(3

عليهم ،إقناع الزبون ﺄﺑن اﳌنتج سيلﱯ احتياجاته وحثه على شراء اﳌنتج

وﻟﻘﺪ استغلت اﳌؤسسات شبكة اﻷنﱰنيت ﺈﺑقامة مواقع ﳍا ﲢتوي على كافة اﳌعلومات اﳋاصة ﻬﺑا كاﳒازاﻬﺗا
وتوجهاﻬﺗا ،ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ أن ﻳﺘﻌﺮف اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ وأﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم

)-(1ﻬﻧار خالد بن الوليد وﳊول فطوم ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.169-168

)-(2ﷴ ﻓﻼق وأﺧﺮون" ،اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل" ﻗﺮاءة وﲢﻠﻴﻞ" ،ﳎلة العلوم التجارية ،اﺠﻤﻟلد ،17
اﻟﻌﺪد ،01ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،دﻳﺴﻤﱪ ،2018ص.294
) -(3ﷴ ﺑﻦ ﺣﻮﺣﻮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ص.318
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الفصل الثاﱐ :أساسيات ومرتكزات إدارة العﻼقة مع الزبون
تلك اﳌؤسسات بتنظيم ﲪﻼت إعﻼنية وتروﳚية من خﻼﳍا ويسمح للزبون بطرح كافة استفساراته) (1وعليه يكون من
الضروري تصميم اﳌواقع اﻹلكﱰونية اﳋاصة ﺎﺑﳌؤسسة بشكل قادر على تعريف الزﺎﺑئن ﺎﺑﳋدمات ،كما ﳚب أن تكون
هناك أفكار جديدة لتصميم اﳌواقع اﻻلكﱰونية اﳌتعلقة ﺎﺑﳌؤسسة ﻷجل التميز وكسب وﻻء الزﺎﺑئن؛ ﻷن التصميم اﳉيد
لتلك اﳌواقع اﻹلكﱰونية يساهم بدور ﺎﺑرز ﰲ عملية التسويق من خﻼل ﲢديد ما يتناسب مع السوق اﳌستهدف وكذا
ﲢديد الفئة العمرية وثقافة الفئة اﳌستهدفة

)(2

ويلخص الشكل اﳌواﱄ ﳐتلف اﻷدوات واﻷساليب التكنولوجية الضرورية لدعم أبعاد إدارة العﻼقة مع الزبون:
الشكل رقم) :(08مكوﺎﻧت التكنولوجيا ضمن إدارة العﻼقة مع الزبون

Source: Farnaz Arab & al, "A
A Survey of Success Factors for CRM
CRM", Proceedings of the Word Congress on
Engineering and computer science, Vol II, San Francisco, USA, 2010, P 5.

) -(1ﲨال الدين ﷴ اﳌرسي ومصطفى ﳏمود أبو بكر ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .141-140

) -(2مزغيش ﲨال" ،دور شبكة اﻷنﱰنيت ﰲ إدارة عﻼقة الزﺎﺑئن لتحقيق اﳌيزة التنافسية" دراسة استطﻼعية ﻷراء عينة من القيادات اﻹدارية ﰲ

مؤسسات قطاع اﻻتصاﻻت ﰲ اﳉزائر" ،ﳎلة أﲝاث إقتصادية وإدارية ،العدد ،16جامعة ﷴ خيضر بسكرة ،ديسمﱪ  ،2014ص.335
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺘﻤﻜﲔ ﻛﻤﺘﻄﻠﺒﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
ﺗﺴﺎﻫﻢ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )اﳌﻮﻇﻔﲔ( ﺑﺪور ﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟـ  CRMوﺗﻌﺘﱪ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﳒﺎﺣﻬﺎ إذ أن ﲨﻊ
وﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻳﺒﲏ إدراك ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﺰﺑﻮن وُﳝكن من القيام ﺎﺑﻹجراءات الصحيحة والضرورية ﰲ بيئة
اﻟﺴﻮق اﳌﺘﻐﲑة ،وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﻷن أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻤﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺰﺑﻮن اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﺗﻐﲑات ﰲ ﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ) (1ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺄﺛﺮ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ كبﲑ ﺄﺑداء اﳌوظفﲔ العاملﲔ فيﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ أو وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ،وﻳﺮﺗﺒﻂ ﳒﺎح إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
ارتباطا وثيقا ﻬﺑم ويكون من الضروري التوجه ﺄﺑساليب هذا اﳌفهوم التسويقي ومبادئه وتغيﲑ الكثﲑ من طرق وإجراءات
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺎﺑعتبارهم اﳌسؤولﲔ عن التفاعل وإحداث التغيﲑات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ الﱵ تتطور ﺄﺑفكارهم وأرائهم ،كما أﻬﻧم
اﳌﺴﺆوﻟﲔ عن ﲨع البياﺎﻧت والتنقيب فيها بغرض معرفة متطلبات ورغبات الزﺎﺑئن اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﳛﺼﻠﻮا
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم واﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺆوﱄ اﳌﺆﺳﺴﺔ (2) .وعموما فإن أهم اﻷساليب الداعمة ﻹدارة عﻼقات ﺎﻧجحة
مع الزﺎﺑئن هي كالتاﱄ:
 -1اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ:
ﻳﻌﺮف اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء واﳊﻔﺎظ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﺪراء واﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﳓﻮ
)(3

ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ وﻣﺘﻤﻴﺰة للزﺎﺑﺋﻦ"

وﻳﺸﲑ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﱃ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ

اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﳌؤسسة ﻬﺑدف ﲢقيق مستوﺎﻳت عالية من الرضا لﺪﻳﻬﻢ واﻟﺬي ﻳﺆدي ﺑﺪورﻩ إﱃ اﻻرتقاء ﲟستوﺎﻳت جودة
اﳋدمة اﳌقدمة للزﺎﺑئن اﳋارجيﲔ ،وﻳﻘﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﳚﺐ أن
يبذلوا قصارى جهدهم من أجل زﺎﻳدة كفاءة وفعالية أنشطة التسويق اﳋارجي ﻬﺑا وأن كل وحدة تنظيمية أو ﲨاﻋﺔ
داخل اﳌؤسسة تسوق قدراﻬﺗا وإمكانياﻬﺗا للوحدات اﻷخرى داخل نفس اﳌؤسسة ) (4وﻟﻜﻲ ﺗﻨﺠﺢ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺪﻣﻴﺔ
ﰲ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت داﺋﻤﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ زﺎﺑئنها ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺆﻻء الزﺎﺑئن ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳋﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ أي اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ،إذ أن ﻗﺪرة اﳌﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻢ
اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺮﺿﻴﻪ ﻳﺆدي إﱃ إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﻜﺬا ﺗﺒﺪأ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻪ؛
) -(1ﻫﺒﺔ ﲪﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ اﻟﻄﺎﺋﻲ"،أﺛﺮ إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻء اﻟﺰﺑﻮﱐ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار أﳎﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،2018 ،
ص.75

(2) - Amin Reza Kamalian & al, Opcit, p p181-182
(3) -Remus Ionut Naghi & Al, "Organizational Consequences Of Internal Marketing", Economic Sciences
Series,Volume XV, Issue1, Ovidius University Annals, Constanța, Roumanie, 2015, P 562.

) -(4ﻣﲎ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻔﻴﻖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.38
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وﺗﺘﻴﺢ ﺗﻮﺟﻬﺎت وأﺑﻌﺎد اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻨﺎء ﻗﻮة ﻋﻤﻞ ذات ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن اﳋﺎرﺟﻲ ،ﺣﻴﺚ أن
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﺘﻢ ﺎﺑلشكل الذي ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳊﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻳﺮاﻋﻲ إمكانياﻬﺗم ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻬﺎم
واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﻘﻮم ﻬﺑا اﳌوظفﲔ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
واﻻتصال مع الزﺎﺑئﻦ ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة اﳌﻘﺪﻣﺔ للزﺎﺑئن ﻛﻤﺎ أن ﲢﻔﻴﺰ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏباﻬﺗم
وحاجاﻬﺗم من خﻼل النظر إلﻴهم على أﻬﻧم زﺎﺑئن داﺧﻠﻴﻮن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻊ الزﺎﺑئن ،ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا
ﰎ ﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﳊﺮﻳﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻊ الزﺎﺑئن وحل مشاكلهم  ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ
اﻟﺰﺑﻮن ﻬﺑذا اﳌوظف وﳛﱰم أداءﻩ وﻳﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﳎﺪدا

)(1

وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻌﺾ

اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﰲ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟـ  CRMﺎﺑلشكل اﳌطلوب ﻧﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺄﺗهيل وتدريب اﳌوظفﲔ من أجل اﻣﺘﻼك ﻣﻮرد ﺑﺸﺮي ﻣﺪرب ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﺟﻴﺪا ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟتعامل مع الزﺎﺑئن؛ وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ أداء اﳌﻮﻇﻔﲔ ﳌﻬﺎﻣﻬﻢ ،وإﳚﺎد ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺤﻮاﻓﺰ ﻣﺼﻤﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﳒﺎز اﳌﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰﻓﻬﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن وإرﺿﺎء ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ أو اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻧﻈﺎم اﳊﻮاﻓﺰ واﳌﻜﺎﻓﺂت اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ وذﻟﻚ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ
ﺧﺪﻣﺔ وإرﺿﺎء اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻮﻋﻴﺘﻪ ﺄﺑﳘية الزبون ﰲ بقاء اﳌؤسسة ﰲ السوق؛
-اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﻬﺎرات واﻷدوات واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.

)(2

 -2ﲤﻜﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ):(Employee empowerment

إن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﺴﺘﻤﺪة أﺻﻼ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ  Empowerﻧﻔﺴﻬﺎ إذ أن ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺪأ أﺳﺎﺳﻴﺎ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ:

)(3

 :Education /E وﺗﻌﲏ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﻇﻔﲔ؛
 : Motivation /M وﺗﻌﲏ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ؛

 :Purpose /P وﺗﻌﲏ اﻟﻐﺮض واﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻜﲔ؛
 :Ownership /O وﺗﻌﲏ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ اﻷداء ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ؛
 :Willingness /W وﺗﻌﲏ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ؛

) – (1ﳛﲕ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻠﺤﻢ" ،اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻛﻤﻔﻬﻮم إداري ﻣﻌﺎﺻﺮ" ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ، 2006 ،ص128
) -(2ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﻜﻴﺐ اﳉﻴﻮﺳﻲ وﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.470

) -(3ﺣﻴﺪر ﺷﺎﻛﺮ ﻧﻮري" ،أﺛﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻴﻢ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻵراء ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﺼﺮف
الفاروق وشركة دﺎﻳﱄ العامة للصناعات الكهرﺎﺑئية" ،ﳎلة الدﺎﻧنﲑ ،العدد  ،09اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،2016 ،ص.330
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 :Ego – Elimination /E وﺗﻌﲏ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد اﳌﻮﻇﻒ؛
 :Respect /R وﺗﻌﲏ اﻻﺣﱰام ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﻻدارة واﳌﻮﻇﻔﲔ.
وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻤﻜﲔ ﳏﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار وﺗﻌﲏ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﻗﺮارات ﻋﻤﻠﻬﻢ واﻟﺴﻤﺎح
ﳍم ﺎﺑستخدام معارفهم ومهاراﻬﺗم وكفاءاﻬﺗم ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ،أي ﲟﻌﲎ أﺧﺮ ﻓﺈن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﺎﺑﲣاذ القرارات يتم ﲣويلها إﱃ ﳐتلف اﳌستوﺎﻳت من اﳍيكل التنظيمي حيث ﳝكن للموظف اﲣاذ القرارات اﳋﺎﺻﺔ
ﲟﻬﺎﻣﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻟﻐﺮض ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻬﺎراﺗﻪ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،وأي ﻣﺆﺳﺴﺔ
يشعر اﳌوظفون فيها ﺄﺑﻬﻧم مسؤولون عن عملهم كفيلة بتحقيق نتائج وأداء أفضل كما تستطيع ﲢقيق ميزة تنافسية من
ﺧﻼل:
 ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻠﺒﻴة حاجات الزبون وﲤكﲔ اﳌوظفﲔ من اﲣاذ قرارات تؤدي إﱃ زﺎﻳدة مرونة اﻷداء؛تقليل تكاليف الرقابة ودوران العمل وﲤكﲔ اﳌوظفﲔ من استخدام مهاراﻬﺗم وﲢقيق اﻻبداع ﰲ اﻷداء؛ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻻﲣﺎذ اﻟﻘﺮار وﺗﺴﻠﻴﻢ أﺳﺮع ﻟﻠﺰﺑﻮن) (1وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻷن ﻫﺬايعﲏ أن الكثﲑ من القرارات ﻻ ﳛتاج فيها اﳌوظف إﱃ مصادقات من عدة مستوﺎﻳت؛
 ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻤﻜﲔ أﻳﻀﺎ ﰲ دﻋﻢ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل تشجيع اﳌوظفﲔ على التعامل مع الزﺎﺑئنﻬﺑدف إعطاء قيمة للخدمات اﳌقدمة من قبل اﳌؤسسة واللجوء إﱃ اﳌبادرة ﰲ تلبية حاجات ورغبات الزﺎﺑئن فضﻼ
عن رفع كفاءاﻬﺗم وقدراﻬﺗم اﻻبتكارية واﻹبداعية ﳑا يسمح برفع ثقة الزبون ﰲ اﳌؤسسة.

)(2

وﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﳝكن القول ﺄﺑن اﳌوظفﲔ العاملﲔ ﰲ اﳌؤسسة ﳍم مكانة ودور ﳏوري وأساسي ﰲ
إﳒﺎح ودﻣﺞ أﻧﻈﻤﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻬﻢ ﳝﺜﻠﻮن اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻷوﱃ ﳍﺎ وﺎﺑلتاﱄ فإن
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮر بفضل قدراﻬﺗم وكفاءاﻬﺗم كما أن اسﱰاتيجيات اﳌؤسسة هي اﻷخرى تتطور بفضل
ﳎهوداﻬﺗم ،وعليه يكون من الضروري توفﲑ بيئة العمل اﳌناسبة للموظﻔﲔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
واﻻهتمام ﻬﺑم وكسب رضاهم عن ظروف العمل فضﻼ عن ﲤكينهم ﺎﺑﲣاذ بعض القرارات الﱵ تتناسب وطبيعة عملهم
وهو ما يؤدي ﺎﺑلنتيجة إﱃ التطبيق الفاعل والناجح ﻷبعاد إدارة العﻼقة مع الزبون.

) -(1ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ راﻳﺲ" ،دور تنمية العﻼقة مع الزﺎﺑئن ﰲ ﲢقيق ميزة تنافسية مسﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎت

ﺗﺒﺴﺔ" ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ

ﺎﺑتنة ،اﳉزائر ،2009-2008 ،ص ص .108-107
) -(2ﺣﻴﺪر ﺷﺎﻛﺮ ﻧﻮري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.330
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اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث ﰲ ﺗﻨﺎول أﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﺻﺮﻳﺢ وواﺿﺢ ﺣﻮﳍﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﳝكن إرجاعه إﱃ اختﻼف الزواﺎﻳ الﱵ ينظر ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﳓﻮ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳊﺪﻳﺚ والﱵ سبق وأن أشرﺎﻧ
إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻷﺑﻌﺎد اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن
ﲤﺜﻞ إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن أﺣﺪ أﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﻫﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ
واﻟﺰﺑﻮن ﻓﻀﻼ ﻋﻦ زﺎﻳدة اقﱰاب اﻹدارة من اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻌﻈﻴﻢ أداء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻀﻤﲔ اﻟﺰﺑﻮن
ﻛﻤﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء أﻧﺸﻄﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﻟﻘﺪ ﺑﺪأت أﻏﻠﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ وإدارﻬﺗا ﻧﻈﺮا
ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻼﺋﻤﺔ طلبات الزﺎﺑئن.
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن:
ﻳﻌﺪ تطور اﳌعرفة وتفاعل أنواعها فيما بينها أمرا مهما ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺎرف ﺑﲔ
ﳐتلف التخصصات والسهر على التزود ﺎﺑﳌعلومات ذات العﻼقة بتوجهات اﳌؤسسة .وﲟﺎ أن اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﰲ
النشاط العﻼئقي ،فإنه ﳚب التزود ﲟعرفته ﺎﺑلشكل اﳌناسب ضمن ﲰات التفاعل واﻻتصال كأنشطة ضرورية لتعزيز
العﻼقة ونقل اﳌعارف ،بغية نضج التوجه ﺎﺑلزبون ﰲ العمليات الروتينية لتكون ظاهرة ﰲ سلوك اﳌوظفﲔ ،ﲝيث أن
اﳌؤسسة الﱵ ترغب ﺈﺑنشاء عﻼقات مع زﺎﺑئنها ﲝاجة إﱃ معرفة حاجاﻬﺗم ،رغباﻬﺗم وتوجهاﻬﺗم ﲝسب الطلب وﺑﻨﺎءً
ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ وﻛﺬا ﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﺴﺪ أي ﻓﺠﻮة ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺰﺑﻮن ،وﻻ ﳝﻴﺰ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﺑﲔ
الزﺎﺑئن استنادا إﱃ رﲝيتهم أو كلفتهم ،فالزبون اﳌكلف ﳝكن أن يكون ذو قيمة معرفية مرتفعة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ .وﺗﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻨﺎء
اﻻسﱰاتيجي اﳌعﲏ ﺎﺑﳌساﳘة ﰲ أهم مكوﺎﻧت قواعد بياﺎﻧت اﳌؤسسة وتسيﲑها من خﻼل التوجه ﺈﺑدارة العﻼقة مع
الزبون واﻻعتماد على أدواﻬﺗا (1).وﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﲤﺎﻳﺰت أراء
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺣﻮﳍﺎ بتعدد إﲡاهاﻬﺗم واﳌﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮوق ﺑينها وبﲔ اﳌفاهيم اﳌرتبطة ﻬﺑا
اﳌتمثلة ﰲ البياﺎﻧت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﰲ اﻷﰐ:

)(2

) -(1ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق" ،إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﲢﻠﻴﻠﻲ" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .53-52
) -(2ﲰﻴﺔ ﺑﻮران" ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻛﺎدﳝﻲ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،2016 ،
ص.23
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البياﺎﻧت :ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎم وﺣﻘﺎﺋﻖ ﳎﺮدة ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ رﻣﻮز ،ﻛﻠﻤﺎت ،ﺻﻮروﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﱰاﺑﻄﺔ وﻳﺘﻢ إﺑﺮازﻫﺎ وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ دون أﺣﻜﺎم أوﻟﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ وﺗﺘﺤﻮل البياﺎﻧت إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر واﺿﺢ وﻣﻔﻬﻮم ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ.
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت :ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ معاﳉة البياﺎﻧت من خﻼل إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﱰﻛﻴﺐ ،وﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻴﺎقﳏﺪد واﻧﺘﻈﺎم داﺧﻠﻲ وﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ.
اﳌﻌﺮﻓﺔ :وهي أحد العناصر اﻷساسية ضمن سلسلة متكاملة تبدأ ﺎﺑﻹشارات وتتدرج إﱃ البياﺎﻧت ﰒ إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﰒ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ.
وﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﻣﻊ أن ﻋﺪد ﻏﲑ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ أذﻫﺎن الزﺎﺑئن ،والﱵ تتشكل عﱪ التفاعل مع اﳌشكﻼت العديدة الﱵ مرت ﻬﺑم
)(1

وﻛﺬﻟﻚ ﻋﱪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻجتماعية ،وتتعزز ﺎﺑعتماد اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وأﻧﻈﻤﺔ إدراﻳﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ

وﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ على أﻬﻧا "حصيلة استخدام البياﺎﻧت واﳌعلومات والتجربة الﱵ يتم اﳊصول عليها عن طريق
اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳌﻤﺎرﺳﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻪ وﲡﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل
إﱃ ﺣﻠﻮل أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻔﺮد أو اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﳌﺸﺎﻛﻞ
)(2

وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﳍﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﻠﻮل ﺟﻴﺪة"

واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﻟﺪى اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ

وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ ذﻟﻚ اﳌﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﳋﻴﺎرات واﳌﻬﺎرات

)(3

أﻣﺎ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﺘﻌﺮف على أﻬﻧا "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﲟا تتضمن من بياﺎﻧت ومعلومات وخﱪات
واﲡﺎﻫﺎت وﻗﺪرات إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت )ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت( واﺳﺘﺨﺪام ﳐﺮﺟﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮارات وﺣﻞ
اﳌﺸﻜﻼت ورﺳﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ"

)(4

 وﺎﺑلنسبة ﻹدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻌﺪدت إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﺎ واﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ اﻷﰐ ﻋﻠﻰﺳﺒﻴﻞ اﻟﺬﻛﺮ دون اﳊﺼﺮ:
)-(1ﺎﺛمر ﺎﻳسر البكري وأﲪد هاشم سليمان" ،إدارة اﳌعرفة التسويقية وانعكاساﻬﺗا على العﻼقة مع الزبون لتحقيق اﳌيزة التنافسية" ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ
اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺜﺎﱐ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،أﻓﺮﻳﻞ  ،2006ص07
) -(2ﻧﻌﻴﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ" ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2009 ،ص.15

) -(3ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر اﻟﻌﻠﻲ وأﺧﺮون" ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ" ،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2006 ،ص26
) -(4ﲰﻴﺔ ﺑﻮران ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .54-53
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 ﺗﻌﺮف إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺣﺴﺐ  Rollinsعلى أﻬﻧا " اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ دﻣﺞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺰﺑﻮن وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارةالعﻼقة مع الزبون اﳋاصة ﺎﺑﳌﺆﺳﺴﺔ وعملياﻬﺗا"

)(1
)(2

كما تعرف على أﻬﻧا" ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﻧﺸﺮ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﲔ اﳌؤسسة وزﺎﺑئنها"

وتعرف أيضا على أﻬﻧا  ":ﻋﻤﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات
وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن وﻫﻲ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ إدارة أﻓﻀﻞ ﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻣﺮﲝﺔ
ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﲔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة "

)(3

إن أﻏﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻌﺮﰲ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن ﲟﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻜﺴﺐ ﻟﻜﻼ
اﻟﻄﺮﻓﲔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﻬﻢ اﳌﺸﱰك واﳌﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري إﺷﺮاك اﻟﺰﺑﻮن ﰲ إﳚﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﺒﺎدﳍﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم اﻟﺰﺑﻮن
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،ﰲ ﺣﲔ ﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﰲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى ،وﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎرف ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢدﺎﻳت ﲡعلها تبحث عن أساليب إدارﻬﺗا وبناء قاعدة معرفية وتوزيعها على كافة أقسام اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ
أجل إدارة وتسيﲑ عﻼقاﻬﺗا مع الزﺎﺑئن وبناء عﻼقات فاعلة وذات ﻓﺎﺋﺪة ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت
وحاجات الزﺎﺑئن.
 -2أﳘﻴﺔ إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن:
ﻬﺗدف اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺎﺑﻻعتماد على إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻷن اﳌﺆﺳﺴﺔ الﱵ ﲤلك الفهم اﻷفضل لتوقعات الزﺎﺑئن وحاجاﻬﺗم اﳉديدة ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﲢﻘﻖ رﺿﺎﻩ) .(4وإدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻲ إﺣﺪى اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﱵ
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻬﻲ اﳌﺴﺎﻫﻢ اﻷﻛﱪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺰﺑﻮن ،وﳝﻜﻦ إﻇﻬﺎر أﳘﻴﺔ إدارة
معرفة الزبون ﰲ إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن ﰲ النقاط التالية:

) -(1ﻋﻼء ﻓﺮﺣﺎن ﻃﺎﻟﺐ" ،إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ :ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻜﺮي ﻣﻌﺎﺻﺮ" ،الطبعة العربية ،دار اﻷﺎﻳم للنشر والتوزيع ،عمان  ،اﻷردن ،2014 ،ص.133
(2) -Arash Khosravi and Abrazak che hussin, "customer knowledge management development stages and

challenges", journal of theoretical and applied information technology, vol 91 n° 02, October 2016, p 265.

) -(3ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻮن اﻟﻄﺎﺋﻲ" ،إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن وأﺑﻌﺎد اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ )اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻷﺛﺮ( ﲝﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻐﺪاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ" ،ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻐﺪاد
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ،17ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ،ﻣﺎي  ،2008ص.148
) - (4ﻟﻴﺚ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ وأﺧﺮون" ،أﺛﺮ إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻷداء اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ" ،ﳎلة دراسات العلوم اﻹدارية ،اﺠﻤﻟلد،41
اﻟﻌﺪد ،02اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ 2014 ،ص .279
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ﺗﻌﺮف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺄﺑﻬﻧا ﳎموعة من اﳉهود اﳌبذولة من قبل اﳌﺆﺳﺴﺔلفهم وإدراك حاجات الزبون وتوقعاته ﻬﺑا وذﻟﻚ من خﻼل ﲨع معلومات عن الزبون ﺎﺑﲡاهﲔ من اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻟﺰﺑﻮن
واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ وﺻﻮﻻ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺎﺑﳌؤسسة وإدارﻬﺗا ﲟا ﳛقق رضاه ووﻻءه؛

)(1

 ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﻮن وﻣﻨﺤﻪ ﻋﺮوﺿﺎ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﻣﺸﺨﺼﺔﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﻷﺳﻌﺎر وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮذج اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺗﻠﻚ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﺘﻢ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺰﺑﻮن ذي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ )اﳌﺮﺑﺢ( واﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻫﻲ
اﻷخرى من أبعاد إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن هي مهمة معرفية تتطلب توفر ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

)(2

إدارة معرفة الزبون هي نشاط اسﱰاتيجي داعم ﰲ جوهرها وهي ﲤثل جزءا من إدارة معرفة اﳌؤسسة وﺎﺑلتاﱄ فإﻬﻧا ﲤثلأﺣﺪ ﳎﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺧﱪات إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﺪرا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر
اﳌﻌﺮﻓﺔ؛ وﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن اﳌﻤﺜﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ وواﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق واﻟﺘﻐﲑات
اﳉﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈﱃ ﺟﺎﻧﺐ أن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﲤﺜﻞ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﳋﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﺴﻮق
ﳝﻜﻦ رﺻﺪﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن وهو ما يسمح ﺎﺑﻻستجابة اﳌبكرة ﳍذه اﻻحتياجات
اﳌتغﲑة واﳉديدة ﳑا يؤدي إﱃ عﻼقات أفضل مع الزﺎﺑئن وأكثر رﲝا؛

)(3

إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺳﺘﻜﻮن ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﺰﺑﻮن واﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو ﻧﺸﺎط ﻣﻌﲔ ﺳﻴﻜﻮن ﰲﺻﺎﱀ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﺗﻐﻴﲑا ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﳌﻨﺘﺞ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ وﳛﻘﻖ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ؛
 ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺒﻮاﻋﺚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻮ ﺗﻌﻘﺐ ﺳﻠﻮك اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻜﺴﺐ اﻟﺒﺼﲑة إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ)غاﺎﻳته وحاجاته( ﻟﺘﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ أﻓﻀﻞ اﻟﻘﺮارات ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻌﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ ﲢﻘﻴﻖ
اﻧﺪﻣﺎج واﺿﺢ ﺑﲔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن وإدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻪ ﻬﺑدف اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺘﻮﻗﻊ اﻟﺘﻐﲑات واﻟﺘﺤﻮﻻت ﰲ ﺳﻮﻗﻬﺎ اﳌﺴﺘﻬﺪف ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻛﻮن أﻧﻈﻤﺔ إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن أﻋﻄﺖ ﻗﺪرة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ
ﺟﻌﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻷﻗﺴﺎم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺳﺎﻋﺪت اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﳌﺒﻴﻌﺎت واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻷﻗﺴﺎم
اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﲟﺎ ﻳﻘﻮد إﱃ ﻓﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن واﻟﺘﻐﲑ ﻓﻴﻬﺎ
) -(1درﻣﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺎدق ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .276
) - (2إﳝﺎن ﻗﺤﻤﻮش ووﺳﻴﻠﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﺎﻫﻞ" ،مساﳘة اﳌعرفة عن وﻷجل الزبون ﰲ ﲢسﲔ تسيﲑ عﻼقات الزﺎﺑئن – دراﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻃﺎرات

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﺑﺒﺴﻜﺮة ،"-ﳎلة البحوث اﻻقتصادية واﳌالية ،اﺠﻤﻟلد ،1اﻟﻌﺪد  ،02ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻦ ﻣﻬﻴﺪي أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ ،دﻳﺴﻤﱪ ،2014ص.36
) - (3ﻳﻮﺳف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دﺎﺑس العبادي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.363-361
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الفصل الثاﱐ :أساسيات ومرتكزات إدارة العﻼقة مع الزبون
وكيفية التعامل مع هذا التغﲑ وتبادل وجهات النظر واﳌعلومات فيما بينهم ﳑا سيعزز الدقة ﰲ اﲣاذ القرارات
اﻹسﱰاتيجية.
 يساعد استخدام اﳌؤسسة ﳌعلومات إدارة اﳌعرفة عن الزبون ﰲ اﲣاذ القرارات التسويقية اﳋاصة ﲜوانب مهمة منعناصر اﳌزيج التسويقي كاختيار مواصفات اﳋدمة أو اختيار منافذ التسويق أو تصميم الرسالة الﱰوﳚية ...اﱁ .وإن
ذلك سيعزز قدرة اﳌؤسسة ﰲ ﲢسﲔ عروض اﳌنتوج أو اﳋدمات ووفق هذا اﳌنظور ستتمكن اﳌؤسسة من اﻻحتفاظ
ﻬﺑوﻻء الزﺎﺑئن لفﱰة طويلة فضﻼً عن اكتساب زﺎﺑئن جدد .وسيسمح ذلك ﺎﺑﻻستجابة السريعة لﻼحتياجات اﳌتغﲑة

للزﺎﺑئن) (1كما هو موضح ﰲ الشكل اﳌواﱄ:

الشكل رقم) :(09مساﳘة إدارة معرفة الزبون ﰲ التنبؤ بسلوك الزﺎﺑئن

اﳌصدر :عﻼء فرحان طالب" ،إدارة التسويق :منظور فكري معاصر" ،الطبعة العربية ،دار اﻷﺎﻳم للنشر والتوزيع ،عمان  ،اﻷردن،
 ،2014ص.132

-3أنواع إدارة معرفة الزبون وأبعادها:
تتضمن إدارة معرفة الزبون بعدين أساسيﲔ يتجزأ كل منهما إﱃ نوعﲔ من معرفة الزبون كما هو موضح ﰲ الشكل
اﳌواﱄ:
الشكل رقم) :(10أنواع معرفة الزبون وأبعادها

اﳌصدر :درمان سليمان صادق ،مرجع سبق ذكره ،ص. 261

) - (1ﺎﺛمر ﺎﻳسر البكري وأﲪد هاشم سليمان ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .15-13
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
ﳝﻜﻦ ﺷﺮح ﺗﻠﻚ اﻷﺑﻌﺎد واﻷﻧﻮاع ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
-1-3اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ ) :(Explicit knowledgeوﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮﺛﻘﺔ واﻟﺮﲰﻴﺔ اﺠﻤﻟسدة ﰲ ﺷﻜﻞ ﺧﱪات وﲡﺎرب
ﳝﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ وﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ شكل وﺎﺛئق أو عن طريق
وسائل مطبوعة أو ﺎﺑستخدام وسائل اﻻتصال اﳌختلفة ) ،(1وﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮﻋﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1-1-3ﻣﻌﺮﻓﺔ الزﺎﺑئن أو اﳌعرفة حول الزبون ) :(knowledge about customerوﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ
ﻣﺎ ﺗﺮﻏﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋﻦ اﻟزبون عن طريق القيام ﲜمع كل البياﺎﻧت اﳌتعلقة ﺑﻪ بدءا من البياﺎﻧت الشخصية
وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ وﺻﻮﻻ إﱃ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ وﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻳﻔﻀﻠﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺗﺼﺎل)،(2
وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﺑﻮن ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺪى ﲤﻴﻴﺰﻩ ﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﺼﻮرات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻛﺴﺐ وﻻﺋﻪ واﺳﺘﻤﺮارﻩ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﻬﻢ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ تطوير عﻼقاﻬﺗا بزﺎﺑئنها وبناء إسﱰاتيجيات تسويقية وعﻼقة ﺎﻧجحة ﻣﻌﻬﻢ
ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ نقاط التشابه واﻻختﻼف بﲔ سلوكات الزﺎﺑئن ومن ﰒ
خدمتها وتلبيتها ﺄﺑكثر دقة؛ وترتبط معرفة اﳌؤسسة حول الزبون بقدرﻬﺗا على متابعة معدﻻت رضاه واﻻستجابة له
وهو ما يسمح ﺎﺑستمرار اﻻتصال بينه وبﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﳌعارف حﱴ بعد عملية الشراء وﺄﺗدية اﳋدمة ،ﻷن أﺛﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ أﺛﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮاء وﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى وﻻﺋﻪ ،ﻛﻤﺎ
أن ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳉيدة من شأﻬﻧا أن ﲢقق مزاﺎﻳ تنافسية ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ).(3
-2-1-3اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن أو اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺰﺑﻮن

)for customer

 :(knowledgeوﻫﻲ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ

اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،أي ﺗﺰوﻳﺪﻩ ﺎﺑﳌعلومات الﱵ ﳝكن أن تساعده ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﱵ
ﻳﺸﱰﻳﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ؛ وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ إﱃ إرﺿﺎء رﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ رؤﻳﺘﻪ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ومنتجاﻬﺗا ومدى قدرﻬﺗا على خدمته.

)(4

ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺰﺑﻮن وﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﻠﻮب

اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ ،وﻳﱪز ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ أﻛﺜﺮ ﺎﺑﻻستثمار ﰲ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﻜﺎﳌﺎت

) - (1يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دﺎﺑس العبادي ،مرجع سبق ذكره ،ص .340
) - (2درﻣﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺎدق ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .262
) - (3إﳝﺎن ﻗﺤﻤﻮش ووﺳﻴﻠﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﺎﻫﻞ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .38-37
) - (4ﻋﻼء ﻓﺮﺣﺎن ﻃﺎﻟﺐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .147
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة ،اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ،اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ واﳌﻜﺎﳌﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ...إﱁ .وﺄﺗخذ اﳌعلومات اﳌقدمة ﰲ هذا النوع
من اﳌعرفة ثﻼثة مستوﺎﻳت نسبة إﱃ فﱰة اﳌعاملة كما هو موضح ﰲ اﻷﰐ:

)(1

 ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻗﺒﻞ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ :وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺰﺑﻮن ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻛﺈﻋﻼﻣﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﺪﻣﺔﻣﻌﻴﻨﺔ ،خصائصها وﳐتلف البياﺎﻧت الضرورﻳﺔ ﻛﺎﻟﺴﻌﺮ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﺮح واﻟﻨﺼﺢ اﻟﻼزﻣﲔ ﻟﻪ؛
 ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن أﺛﻨﺎء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ :وﻳﺘﻢ ﺧﻼﳍﺎ إﻋﻼم اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻞ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء؛ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ :ﻓﻘﺪ ﳛﺘﺎج اﻟﺰﺑﻮن ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻄﻤﺌﻨﻪ ﻋﻠﻰ رﺷﺎدة ﻗﺮارﻩ اﻟﺸﺮاﺋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺑﻌﺾاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺎﺑﳌنتج ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء أواﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺔ...إﱁ.
-2-3اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ

)knowledge

 :(Tacitوﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ،وﻏﲑ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﺨﺰون

اﳌﻌﺮﰲ اﻟﻔﲏ واﻹدراﻛﻲ ﰲ ﻋﻘﻮل وأذﻫﺎن اﳌﻮﻇﻔﲔ ،وتتعلق هذه اﳌعرفة ﺎﺑﳌهارات واﳌوهبة الفنية واﳋﱪات واﳊدس،
وهي غﲑ ﺎﺛبتة نظرا لعدم ثبات مهارات وﳑارسات اﳌوظفﲔ والزﺎﺑئن والﱵ ﳝكن أن تظهر كسلوك لدى اﳌوظفﲔ عند
أداء ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻛﺴﻠﻮك واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن أﺛﻨﺎء ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮا ﻷﻬﻧا ﲤﺜﻞ اﳋﱪة اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﻜﲑ
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ ورﻏﻢ ﻫﺬا ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺗﺮﻣﻴﺰﻫﺎ أو إﻳﺼﺎﳍﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﺠﻤﻟمل .إن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1-2-3اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن

)from customer

 :(knowledgeﺗﻌﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﺮﺻﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ،فهي تشﲑ إﱃ اﳊصول على معلومات من الزﺎﺑئن عن ﲡارﻬﺑم مع اﳌﺆﺳﺴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ورأﻳﻬﻢ
ﲡﺎﻩ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﺧﺪﻣﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﲑة
ﻟﻠﺰﺑﻮن وﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻛﺎﻟﻠﻘﺎءات اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﲔ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﻮﻇﻒ ،ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻜﺎوي
ومقاييس وﻻء الزﺎﺑئن...إﱁ) (2وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت
)(3

وﺧﺪمة اﻷسواق ﺄﺑكثر فاعلية وابتكار

.

 -2-2-3اﳋﻠﻖ اﳌﺸﱰك ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ )ﻣﻌﺮﻓﺔ زﺑﻮن ﻟﺰﺑﻮن( :وﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ذات اﲡﺎﻫﲔ وذﻟﻚ
بتسهيل التفاعل بﲔ الزﺎﺑئن واﳌؤسسة من أجل تطوير معرفة جديدة يتم ﲡسيدها ﰲ منتج أو خدمة فمثﻼ مؤسسة

) - (1إﳝﺎن ﻗﺤﻤﻮش ووﺳﻴﻠﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﺎﻫﻞ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .40-39
) - (2ﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺎس وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد اﳉﻨﺎﰊ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص66
) - (3ﻟﻌﻄﻮي ﺟﻠﻮل وﺷﻴﺨﺎوي ﷴ" ،دور إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ) (KMﰲ اﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻦ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ) ،"(CRMﳎﻠﺔ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي،
اﺠﻤﻟلد ،03اﻟﻌﺪد ،01جامعة زﺎﻳن عاشور ،اﳉلفة ،جوان  ،2016ص56
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" Microsoft

واﻻهتمام ﻬﺑا.

ﺗﺸﺎرك زﺎﺑئنها اﻷساسيﲔ للتعلم منهم وتؤمن العديد من اﳌؤسسات بضرورة اﻻستماع ﻷراء اﻟﺰﺑﻮن

)(1

 -4ﻣﺮاﺣﻞ إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن:
ﲤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(2

 ﻛﺸﻒ اﳌﻌﺮﻓﺔ أو اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ :وﻫﻲ اﳌﻌلومات والبياﺎﻧت الﱵ يتم ﲡميعها من الزبون قبل وأثناء التفاعل وهو مايعطي مؤشرات واﲡاهات عامة ذات قيمة ﺎﺑلغة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎﺻﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﺒﻴاﺎﻧت أو اﳌعلومات فرصﺎ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﲟﻮاﺻﻔﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ،ﻷن
اﻟﺰﺑﻮن ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﻳﻮازن ﺑﲔ ﺧﻴﺎراﺗﻪ.
 ﺗﺼﻨﻴﻒ أو ﻓﺮز اﳌﻌﺮﻓﺔ :ﲝﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة ذﻫﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن وﻓﺮز اﳌﻌﺮﻓﺔ ذاتالصلة ﺎﺑلزبون وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ.
 ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﺸﻔﲑﻫﺎ :ﺣﻴﺚ ﲢﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ إﱃ ﺗﻮﺛﻴﻖ ،وﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺛﻴﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﳌتحصل عليها ﰲ قاعدة بياﺎﻧت اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ :وذلك بتمكﲔ اﳌوظفﲔ من اﳊصول على اﳌعرفة اﺠﻤﻟمعة وهو أمر ضروري ﻻﲣاذ القراراتاﳌﻼﺋﻤﺔ.
وﰲ اﻷخﲑ يﱰاءى لنا ﺄﺗسيسا عما سبق ﺄﺑﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
الزبون واﻻستثمار فيه من خﻼل توفﲑ عدة مستوﺎﻳت من اﳌعرفة عن الزبون مع العمل على نشر ومعاﳉة اﳌعرفة
اﳋاصة ﺎﺑلزبون ضمن اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
العمليات التفاعلية بﲔ الزﺎﺑئن واﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ زﺎﻳدة اقﱰاب اﻹدارة ﺎﺑلزبون نظرا ﻷﳘيتهﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺪﻓﻖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن واﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ
وبذلك ﳝكن اﳋروج ﺎﺑﻷﳘﻴﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻹدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺿﻤﻦ ﳑﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن وإداﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ.

) - (1درﻣﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺎدق ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .269-268
) - (2ﺳﻜﺮ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء" ،إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ" ،ﳎلة معهد العلوم اﻻقتصادية ،اﺠﻤﻟلد ،15اﻟﻌﺪد ،4ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻴﺒﻮط اﳉﺰاﺋﺮ ،3دﻳﺴﻤﱪ ،2011ص ص .334-331
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :إدارة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ
تعتﱪ عملية التمييز بﲔ الزﺎﺑئن على أساس قيمتهم ورﲝﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أﺣﺪ اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم
إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻷن اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﳌﻮارد اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ
الزﺎﺑئن ﻳﺘﻌﲔ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﻢ ورﲝﻴﺘﻬﻢ وﺎﺑلتاﱄ ﻓﺈن ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ الزﺎﺑئن واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ،وإﳕﺎ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ زﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺆدي إﱃ
ﺗﻌﻈﻴﻢ رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ .
 -1ﻣﻔﻬﻮم ﲢﻠﻴﻞ رﲝﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

):(Customer profitability analysis

ﲟﺠﺮد أن ﺗﺘﻌﺮف اﳌؤسسة على زﺎﺑئنها يتم التمييز بينهم على أساس قيمتهم للمؤسسة فهم ليسوا سواسية فيما
يتعلق ﺈﺑسهامهم ﰲ الرﲝية على اﳌدى الطويل) ،(1ﻓالزﺎﺑئن ﻻ ﳜﺘﻠﻔﻮن ﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﺎﺟاﻬﺗم ورغباﻬﺗم ﺑﻞ ﺣﱴ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ليس ﲨيع الزﺎﺑئن يناسبون ﰲ ﲨيع اﳊاﻻت إمكاﺎﻧت اﳌؤسسة وقدراﻬﺗا
وتوجهاﻬﺗا اﻹسﱰاتيجية ،وعليه ﳚب أن تكون انتقائية ﰲ اختيار اﳉزء من السوق الذي سوف ﲣدمه ،وأن تضع كل
جزء من الزﺎﺑئن على حدا ،فالﱰكيز ﳚب أن ﻻ ينصب على عدد الزﺎﺑئن ،بقدر ما يكون على قيمة هؤﻻء الزﺎﺑئن
وﻣﺴﺎﳘﺘﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ جذب الزﺎﺑئن ذوي القيمة اﳌناسبة ﰲ اﻷماكن
واﻷوﻗﺎت وﺎﺑلتكاليف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ) (2وﻋﻤﻮﻣﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﺰﺑﻮن ﻗﻴﻤﺘﲔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ذات عﻼقة ﺎﺑﻷفكار واﳌعلومات
اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﻣﻦ الزﺎﺑئن ،وﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺪد
الزﺎﺑئن الذين يتعاملون مع اﳌؤسسة بل بكمية مشﱰﺎﻳﻬﺗم السابقة والتقديرات اﳌوضوعة حول مشﱰﺎﻳﻬﺗم اﳌستقبلية ،وهو
ما يتطلب التمييز بﲔ الزﺎﺑئن ذوي القيمة العالية وذوي القيمة اﳌنخفضة ﳑا يساعد على الﱰكيز على نوعية الزﺎﺑئن
)(3

اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎءة وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻓﺮﺻﺎ ﻫﺎﻣﺔ وﺟﻴﺪة ﰲ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺮﲝﻴﺔ،

وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻤﻜﻦ

اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ جذب هذا النوع من الزﺎﺑئن ﻓﺈن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﻬﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ
)(4

ﻬﺑم ﻷجل طويل وبناء عﻼقات قوية معهم وﲢويلهم إﱃ زﺎﺑئن أوفياء

وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺗﻠﺠﺄ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ ﲢﻠﻴﻞ رﲝﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﻋلى أﻬﻧا " ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ
وﲢليل العوائد الﱵ يتم ﲢصيلها من الزﺎﺑئن وكذلك تسجيل وﲢليل التكاليف الﻼزمة لتحقيق تلك العوائد"

)(5

) -(1ﻳﻮﺳﻒ حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دﺎﺑس العبادي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .160

(2) -Lovelok Christopher, Services Marketing, 4th Edition, Prentice Hall, New York, 2001, p 140.

)-(3درﻣﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺎدق ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .197-196

) -(5ﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺎس وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد اﳉﻨﺎﰊ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.170
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(4) - Lovelok Christopher, OP CIT, p140.

الفصل الثاﱐ :أساسيات ومرتكزات إدارة العﻼقة مع الزبون
وتعرف أيضا على أﻬﻧا " إيراد اﳌبيعات اﳌتحقق من زبون معﲔ أو ﳎموعة زﺎﺑئن مطروحاً منه ﲨيع التكاليف اﳊاصلة
)(1

ﰲ سبيل تقدﱘ منتج أو خدمة للزبون أو ﳎموعة الزﺎﺑئن"

وتواجه اﳌؤسسات عند ﲢليل رﲝية زﺎﺑئنها حقيقة أن هناك عددا قليﻼ من الزﺎﺑئن الذين ﳛققون أغلب أرﺎﺑح
اﳌؤسسة) (2وأفضل طريقة لفهم اختﻼف الزﺎﺑئن ﰲ أثرهم على عائد اﳌؤسسة ورﲝها يكمن ﰲ هرم الزﺎﺑئن كما هو
موضح ﰲ الشكل التاﱄ:
الشكل رقم) :(11هرم الزﺎﺑئن

اﳌصدر :يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دﺎﺑس العبادي" ،إدارة عﻼقات الزبون" ،الطبعة اﻷوﱃ ،مؤسسة الوراق للنشر

والتوزيع ،عمان ،اﻷردن ،2009 ،ص.160
ولقد استشهدت اﳌؤسسات ﺎﺑﻹضافة إﱃ هرم الزﺎﺑئن ﺎﺑلدراسات الﱵ قام ﻬﺑا ) (∗)(Paretoوالﱵ نصت على أن
 %20من زﺎﺑئن اﳌؤسسة الذين ﳛتلون قمة اﳍرم ﳛققون  %80من مداخيلها وأرﺎﺑحها )قانون ﺎﺑريتو (80/20

)(3

ﻷن التكاليف اﳌرتبطة ﺎﺑلتسويق والبيع والفواتﲑ وغﲑها من اﳋدمات الﱵ تقدمها اﳌؤسسات لزﺎﺑئنها الصغار واﳋاملﲔ
تستهلك اﳍامش الذي ﳛققونه وبعبارة أخرى فإن اﳌؤسسة ﲣسر اﻷموال الﱵ تنفقها على  %80من الزﺎﺑئن الذين
ﳛتلون أسفل اﳍرم

)(4

) -(1حاﰎ كرﱘ كاظم"،استعمال ﲢليل رﲝية الزبون كـأداة إسﱰاتيجية ﰲ إدارة عﻼقة الزبون وﲢقيق اﳌيزة التنافسية –دراسة تطبيقية ﰲ معمل
اﳌشروﺎﺑت الغازية ﰲ ﺎﺑبل" ،ﳎلة الغري للعلوم اﻻقتصادية واﻹدارية ،اﺠﻤﻟلد ،10العدد ،30جامعة الكوفة ،العراق .2014 ،ص.294
) -(2نفس اﳌرجع السابق ،ص ص .296-295

)∗( Vilfredo Pareto -عاﱂ اجتماع واقتصادي إيطاﱄ قدم عدد من اﳌساﳘات اﳌهمة ﰲ هذين اﺠﻤﻟالﲔ وساهم بشكل خاص ﰲ دراسة توزيع الدخل
وقدم إسهامات علمية لتطوير ﳎال اﻻقتصاد اﳉزئي ،عمل كأستاذ ﳏاضر ﰲ جامعﱵ " "Florenceو" "Lausanneواشتهر بقاعدة .80/20

(3) -René Lefébure et Cilles venture, op cit, p p116
p116-117

) -(4يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دﺎﺑس العبادي ،مرجع سبق ذكره ،ص.165
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 -2ﻓﻮاﺋﺪ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﲢﻠﻴﻞ رﲝﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن:
ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ رﲝﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺰﺑﻮن :ﻳﺴﺎﻋﺪ ﲢﻠﻴﻞ رﲝﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ الزﺎﺑئن اﳌﺮﲝﲔ واﻟﻐﲑ ﻣﺮﲝﲔ وﺎﺑلتاﱄ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﰲ اﲣﺎذالقرار بشأن تعزيز العﻼقة مع الزﺎﺑئن اﳌرﲝﲔ واﻻستغناء ﻋﻦ الزﺎﺑئن اﻟﻐﲑ ﻣﺮﲝﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳُﻜﺒﺪون اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﰲ

ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ؛

اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزﺎﺑئن اﳌﺮﲝﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ اﳋﺪﻣﺎت ﺄﺑقل ﻛﻠﻔﺔ وﺄﺑعلى ﺟﻮدة ﳑﻜﻨﺔ ﻟﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰةاﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻛﺴﺐ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن؛
زﺎﻳدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺎس اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ رﲝﻴﺘﻪ؛إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ الزﺎﺑئن ﻏﲑ اﳌﺮﲝﲔ إﱃ ﻣﺮﲝﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﺴﻌﺮ واﳉﻮدة وﻣﺰﻳﺞ اﳋﺪﻣﺔ ووﻗﺖاﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وﻏﲑﻫﺎ؛) (1وﺎﺑلتاﱄ يتم اﲣاذ قرارات من شأﻬﻧا تعظيم قيمة الزﺎﺑئن وﲢسﲔ رﲝية اﳌؤسسة؛
إدارة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻹﻳﺮادات :حيث تفيد بياﺎﻧت ﲢليل رﲝية الزبون ﰲ إدارة إيرادات وتكاليف الزﺎﺑئن واﳌقارنة بينهماﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﳌﺒﻴﻌﺎت وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن وأﻳﻀﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪة
ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﲑ اﶈﻘﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ؛
 إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ :ﻳﺴﺎﻋﺪ ﲢﻠﻴﻞ رﲝﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰﻋﻠﻲ الزﺎﺑئن اﳌﺮﲝﲔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ إليهم وزﺎﻳدة درﺟﺔ رﺿﺎﻫﻢ وأﻳﻀﺎ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎﺑلزﺎﺑئن ﻏﲑ اﳌﺮﲝﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﳋﺴﺎﺋﺮ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﻢ وزﺎﻳدة إيراداﻬﺗم؛
 ﲢﺴﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ :ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲢﺴﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺎﺑستخدام بياﺎﻧت ﲢﻠﻴﻞ رﲝﻴﺔ الزﺎﺑئن ﻣﻦﺧﻼل ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ إﱃ ﺛﻼث درﺟﺎت ) ﻣﺮﲝﻮن  /ﻣﺘﻌﺎدﻟﻮن  /ﻏﲑ ﻣﺮﲝﻮن ( وﺎﺑلتاﱄ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﻮارد واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺮﲝﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ رﲝﻴﺘﻪ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺮﲝﻴﺘﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛

) -(1ﺣﺎﰎ ﻛﺮﱘ ﻛﺎﻇﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.04
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ﲢﻠﻴﻞ رﲝﻴﺔ الزﺎﺑئن أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ رﲝﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻷن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺄﺗدية ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰﺳﻠﻮﻛﻪ ﻣﺜﻞ ) ﻋﺪد ﻃﻠﺒﻴﺎﺗﻪ ،ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻃﻠﺒﻴﺔ ،ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺪاد ...اﱁ( وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮوق
)(1

اﻟﺮﲝﻴﺔ ﻟﻜﻞ زﺑﻮن.

 -3طرق تصنيف الزﺎﺑئن على أساس رﲝيتهم وقيمتهم للمؤسسة :
تستخدم اﳌؤسسة عدة أساليب لتصنيف الزﺎﺑئن وفقا لرﲝيتهم وللقيمة الﱵ يقدموﻬﻧا ﳍﺎ ،ﻧﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1-3اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﳕﻮذج  :RFMﻟﻘﺪ ﻗﺪم )∗() (Hughesﺳﻨﺔ  1994ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج الذي ﳝيز الزﺎﺑئن
اﳌﻬﻤﲔ واﳌﺮﲝﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺧﻮاص أو ﻣﺘﻐﲑات ) (2وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:

)(3

ﻓﱰة اﻻﺳﺘﻬﻼك ) :(Regency of the last purchaseوﻫﻮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻣﻊ أﺧر عملية شراء قام ﻬﺑا الزبون؛اﻟﱰدد ) :(Frequency of the purchasesوهو يشﲑ إﱃ عدد الصفقات واﳌرات الﱵ قام ﻬﺑا الزبون ﺎﺑلشراءﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ) :(Monetary value of the purchasesوﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﺰﺑﻮن أو ﻣﺘﻮﺳﻂاﳌﻘﺪار اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻘﻪ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ رﲝﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن وأﳘﻴﺘﻪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﳌﺒﻠﻎ واﻟﱰدد
كبﲑين وفﱰة اﻻستهﻼك صغﲑة كلما أدى ذلك إﱃ زﺎﻳدة قيمة اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ وﻣﻦ ﰒ ﺗـُ َﻮِﺟﻪُ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﻬﻮد اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﳓﻮﻩ.

)-(1أروى اﳍﺬﻟﻮل وأﺧﺮون" ،رﲝﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن  ،"-customer profitability-ﻛﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد ،ص ص -08
_http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/bhth_thlyl_rbhy_lmylاﻟﺘﺎﱄ:
اﻻﻟﻜﱰوﱐ
اﳌﻮﻗﻊ
ﻋﻦ
ﻧﻘﻼ
،09
 ،_mjmw_rw_lhdhlwl.pdfﺎﺗريخ اﻻطﻼع،2017/11/22 :
)∗( Arthur Middleton Hughes -ﺧﺒﲑ اﻗﺘﺼﺎدي ﲣﺮج ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ " "princeton universityأﺻﺪر ﺣﻮاﱄ  12ﻛﺘﺎب ﲤﺤﻮرت أﻏﻠﺒﻬﺎ
درس اﻻﻗﺘﺼﺎد ﲜﺎﻣﻌﺔ " "maryland universityﳌﺪة  32ﺳﻨﺔ وأﺳﺲ ﻣﻌﻬﺪ "
حول التسويق وقواعد البياﺎﻧت ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ّ
 "Instituteﺎﺑﻹضافة إﱃ إشرافه على عدة نﺪوات وﻣﻠﺘﻘﻴﺎت علمية ﰲ ﳐتلف أﳓاء العاﱂ كأمريكا ،كندا ،أوروﺎﺑ وأسيا وﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻻت واﻟﺒﺤﻮث
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اﳌﻨﺸﻮرة دوﻟﻴﺎ.
) -(2ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق" ،إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﲢﻠﻴﻠﻲ" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.28

(3) -Frédéric Jallat et Denis Lindon, "Le Marketing -études- Moyens d’action- Stratégie",7éme éditions, Édition
Dunod, paris, France, 2016, p426.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
-2-3ﳕﻮذج ﻛﻠﻔﺔ وإﻳﺮادات اﻟﻌﻼﻗﺔ ) :(Relationship Costs & Relationship Revenuesﺗﺴﺘﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ رﲝﻴﺔ
الزبون على افﱰاض منطقي وهو اختﻼف القيمة اﻻقتصادية للزﺎﺑئن بسبب اﻻختﻼف ﰲ اﻹيرادات واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌرتبطة ﻬﺑم؛ وعليه
)(1

ﺗﻠﺠﺄ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ إﻳﺮادات وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

 ﲢﻠﻴﻞ إﻳﺮادات اﻟﺰﺑﻮن ) :(Customer Revenue Analysisﺗﻌﺰز ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ إﻳﺮادات اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻌﻘﺐ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞاﻹﻳﺮادات وﻣﻌﺮﻓﺔ ﳌﺎذا ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ زﺑﻮن ﻷﺧﺮ ،وﺗﺮﺟﻊ اﻟﻔﺮوق ﰲ اﻹﻳﺮادات ﺑﲔ الزﺎﺑئن إﱃ اﺧﺘﻼف :ﻛﻤﻴﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻟﻜﻞ
زﺑﻮن ،ﻣﻘﺪار اﳋﺼﻢ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻜﻞ زﺑﻮن اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ رﲝﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻟﻠﺰﺑﻮن ،ﻣﻮﲰﻴﺔ اﻟﺸﺮاء...اﱁ.
 ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺰﺑﻮن )  :(Customer Cost Analysisوذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﲡﻤﻴﻌﻬﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ.وﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻹﻳﺮادات واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻋﻄﺎء اﻟﺘﺼﻮر ﻋﻦ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﰲ اﻹﻳﺮادات اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ
زﺎﺑئن ﳐﺘﻠﻔﲔ وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ الزﺎﺑئن اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻘﻘﻮن ﻣﺴﺎﳘﺎت ﻛﺒﲑة ﰲ أرﺎﺑح
اﳌﺆﺳﺴﺔ وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳛققون اﻷرﺎﺑح ،وعليه ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻫﺘﻤﺎم ﻳﻌﺎدل ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﻢ ﰲ رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ

)(2

كما أنه ﳝكن أن تصادف اﳌؤسسة زﺎﺑئن تكون خدمتهم ذات تكلفة منخفضة لكنهم ﳛققون رﲝا عاليا وعليها أن تقدم عناية
ﺧﺎﺻﺔ ﳍﻢ ﲟﻨﺤﻬﻢ ﳏﻔﺰات وﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻻﺋﻬﻢ ،وﰲ اﳌقابل ﳝكن أن تصادف زﺎﺑئن يتطلبون تكلفة
ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﳛﻘﻘﻮن ﻫﻮاﻣﺶ رﺑﺢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ وﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت).(3
-3-3ﳕﻮذج ﻗﻴﻤﺔ دورة ﺣﻴﺎة اﻟﺰﺑﻮن )  :(Customer Lifetime valueﺗﻌﺮف ﻗﻴﻤﺔ دورة ﺣﻴﺎة اﻟﺰﺑﻮن على أﻬﻧا
"التدفقات النقدية الﱵ يتم توليدها عﱪ حياة الزبون الفرد ﰲ تعامﻼته مع اﳌؤسسة أو عﱪ حياة قطاع الزﺎﺑئن اﳌتعاملﲔ
ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ"

)(4

)(5

وتعرف أيضا على أﻬﻧا "التقييم متعدد الفﱰات لقيمة الزبون ﺎﺑلنسبة للمؤسسﺔ"

أما قيمة الزﺎﺑئن

) (Customer Equityﻓﻬﻲ "ﳎموع قيمة دورة حياة كل الزﺎﺑئن ويعد قياسها ﲟثابة مؤشر للقيمة اﳌالية للمؤسسة
)(6

عند زمن معﲔ والﱵ ﲢققت نتيجة ﳉهود إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن"

) -(1ﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺎس وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد اﳉﻨﺎﰊ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ص ص .175-173
) -(2أروى اﳍﺬﻟﻮل وأﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .05-04

) -(3ﺎﺑسل أسعد" ،دور ﻣﺪﺧﻞ ﲢﻠﻴﻞ رﲝﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ )دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﲟﻨﺸﺂت اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ(" ،ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ

للعلوم اﻻقتصادية والقانونية ،اﺠﻤﻟلد ،العدد ،02جامعة دمشق ،سورﺎﻳ،2014 ،ص.260
) -(4ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص482
) -(5ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص451
) -(6ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص456
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الفصل الثاﱐ :أساسيات ومرتكزات إدارة العﻼقة مع الزبون
إن مدخل قيمة عمر الزبون يعتمد على القيمة اﳌتوقعة للعﻼقة اﳌستقبلية مع الزبون ،إذ ﳚب تقدير عمر الزبون
ﺎﺑلسنوات ،وتوقع اﻹيرادات والتكاليف اﳌرتبطة به خﻼل تلك السنوات ،ومن ﰒ حساب القيمة اﳊالية لﻺيرادات
أو التدفقات النقدية اﳌتوقعة ،ووفق هذا اﳌدخل تفهم رﲝية الزبون على أﻬﻧا القيمة اﳌستقبلية لﻺيرادات مطروح منها
التكاليف الفعلية ،وهو ما ﳝكن من قياس ﳒاح اﳌؤسسة ﰲ اﻻستفادة من تطور الزبون ،وعادة تكون رﲝية وقيمة
الزبون منخفضة ﰲ بداية مدة العﻼقة ويفﱰض أن تكون أكثر رﲝية بتطورها

)(1

كما هو موضح ﰲ الشكل اﳌواﱄ:

الشكل رقم ) :(12قيمة الزبون خﻼل دورة حياته

اﳌصدر :براهيمي عبد الرزاق" ،إدارة العﻼقة مع الزبون منظور ﲢليلي" ،مرجع سبق ذكره ،ص.75

يوضح الشكل السابق صورة عن تطور مداخيل وتكاليف الزبون خﻼل دورة حياته )

Customer life time

 ،(cycleالﱵ تعﱪ عن سلوك الزبون مع اﳌؤسسة عﱪ الزمن وتبدأ هذه الدورة منذ بداية تعامله معها لتتكون لديه رؤية
ﰲ اﲣاذ القرار الذي يناسبه إما ﺈﺑﻬﻧاء العﻼقة أو ﺎﺑستمرارها ليصبح زبوﺎﻧ دائما أو طويل اﻷجل للمؤسسة ،وتفﱰض
إدارة العﻼقة مع الزبون عدم وجود قيمة متساوية بﲔ الزﺎﺑئن وتنص على ضرورة الﱰكيز على الزبون اﳌربح ذي القيمة
واﻻحتفاظ به ﻷجل طويل وتوجيه اﻻتصاﻻت ذات الصلة به وإدارة سلوكه لتحقيق النتائج اﳌرغوب فيها) (2لذلك
يكون من الضروري تتبع اﳌؤسسة اﳋدمية للمراحل الﱵ ﳝر فيها الزبون ﰲ عﻼقته معها ﻬﺑدف اختيار ﳏفظة اﻷعمال
اﻹسﱰاتيجية للخدمات الﱵ تقدم له فضﻼ عن اختيارها اﶈفظة الﱵ تضم ﳎموعة الزﺎﺑئن الذين ﳛققون ﳍا أعلى
اﻹيرادات ﰲ اﻷجلﲔ اﳌتوسط والطويل) (3ﺎﺑﻹضافة إﱃ العمل على رفع قيمته طيلة دورة حياته وذلك بتوفﲑ اﻷدوات
)(4

واﳌعلومات الﻼزمة ﳋدمة الزبون وﲢليلها وتوزيع نتائجها على ﳐتلف اﻷقسام ﰲ اﳌؤسسة

) -(1ﺎﺑسل أسعد ،مرجع سبق ذكره،ص ص.456-455
)-(2إيثار أل فيحان ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص.52-51
)-(3ﳏمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف ،مرجع سبق ذكره ،ص.140
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(4) -Kenneth laudon et autres,, OPCIT, P 373
373.

الفصل الثاﱐ :أساسيات ومرتكزات إدارة العﻼقة مع الزبون
وﲤثل دورة حياة الزبون اﻹطار الزمﲏ الذي ﳝكن من خﻼله تتبع حركة الزﺎﺑئن ﰲ الكسب أو اﳋسارة وهي ﲤر
عموما ﺄﺑربع مراحل)∗( كما هو موضح ﰲ الشكل اﳌواﱄ:
الشكل رقم ) :(13دورة حياة الزبون

اﳌصدر :ﳏمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف ،مرجع سبق ذكره ،ص.144

وﳝكن توضيح تلك اﳌراحل فيما يلي:
اﳌرحلة اﻷوﱃ :اكتساب الزبون ):(Winning the customerوهي اﳌرحلة الﱵ يتم فيها ﲢديد الزبون اﶈتملوﲢويله إﱃ زبون فعلي ﺎﺑستخدام اﻷساليب الﱵ تراها اﳌؤسسة مناسبة ﳉذب الزبون ) (1كعناصر اﳌزيج التسويقي الﱵ
تلعب دورا مهما ﰲ عملية كسب الزبون وجذبه للتعامل
ثﻼثة أنواع من الزﺎﺑئن كالتاﱄ:

)(2

وعموما ﲢاول اﳌؤسسة اﳋدمية ﰲ هذه اﳌرحلة جذب

)(3

 اجتذاب زﺎﺑئن اﳌنافسﲔ :وهو ما يستدعي فهمهم ومعرفتهم عن طريق اﳊصول على معلومات عن
عﻼقات اﳌنافسﲔ بزﺎﺑئنهم ومن ﰒ تقييمها ﺎﺑستخدام أدوات ﲢليلية؛
 اجتذاب فئة جديدة من الزﺎﺑئن :وهي الفئة الﱵ ﱂ يسبق أن أجتذﻬﺑا أحد وهو ما يستدعي قدرة اﳌؤسسة
اﳋدمية على اﻻجابة على اﻷسئلة التالية :من هو؟ أين هو؟ ما الذي ﳛتاجه؟...إﱁ واﳊصول على
معلومات عن تفضيﻼت ومقﱰحات الزبون؛
)∗(  -تشﲑ هذه اﳌراحل إﱃ دورة حياة الزبون اﳌستهدف ﰲ اﳊاﻻت العادية واﳌألوفة والﱵ تتمثل ﰲ أربعة مراحل وهي تنطبق على أغلب الزﺎﺑئن إﻻ أن
هناك فئة من الزﺎﺑئن ﻻ ﲤر بكل تلك اﳌراحل ﲝيث قد ﻻ يستمر الزبون ﺎﺑلتعامل مع اﳌؤسسة بعد اﲤام اﳌعاملة اﻷوﱃ نظرا لعدة أسباب كعدم رضاه عن أحد
عناصر اﳌزيج التسويقي للخدمة اﳌقدمة.
)-(1ﷴ منصور أبو جليل ،مرجع سبق ذكره ،ص.129
) -(2نزار عبد اﺠﻤﻟيد الﱪاوي وأخرون" ،اﻻستثمار ﰲ إدارة عﻼقات الزبون-توجه تسويقي معاصر" ،ﳎلة القادسية للعلوم اﻹدارية واﻻقتصادية ،اﺠﻤﻟلد

 ،17العدد ،2جامعة القادسية ،العراق ،2015 ،ص.48
)-(3روﻻند سويفت ،مرجع سبق ذكره ،ص.06
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 استعادة الزﺎﺑئن القدامى :وﻫﻮ أﺳﻬﻞ وأﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﻣن جذب اﳉدد حيث أن اﳌعلومات اﳌتاحة عن الزﺎﺑئن
اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﻊ ﲟﺎ ﻳﻼﺋﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺰﺑﻮن.
ولنجاح هذه اﳌرحلة على اﳌؤسسة اﳋدمية ضمان مبيعات ﺄﺑحسن جودة من أجل ﲢقيق اﳌطابقة بﲔ ما ﳛصل
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻌﻼ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻮﻗﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ ﲢﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎﺋﻪ اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻻﳚﺎﰊ ﻣﻦ اﻟﻮﻫﻠﺔ
اﻷوﱃ ﻷن ﳎرد خطأ بسيط ﰲ هذه اﳌرحلة سيؤدي إﱃ توقف الزبون عن التعامل معها مع عدم الرجوع ﺎﺛنية)(1؛ وﰲ
اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ضمن هذه اﳌرحلة ﺎﺑستثمار مبالغ كبﲑة وتبذل جهودا ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن إﱃ
ﳏﻔﻈة زﺎﺑئنها اﳊالية وهي ﻻ تتوقع ﲢقيق أرﺎﺑح عالية مقارنة ﲟا أنفقﺖ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ،وﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ
وبشكل صريح ﳒاح اﻻسﱰاتيجيات التسويقية اﳌعتمدة ﰲ جذب واستقطاب الزﺎﺑئن

)(2

 اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰﺑﻮن ورﻓﻊ ﻣﺮدودﻳﺘﻪ ) :(Customer investmentﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲢﺎول اﳌﺆﺳﺴﺔاﺳﱰﺟﺎع اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ أﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ رﻓﻊ ﻣﺮدودﻳﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﲝﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ) (Grate value customerواﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي ﺎﺑلزبون إﱃ توسيع حجم تعامله
وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲢديد من هم الزﺎﺑئﻦ اﻟذين ﳝكن اﻹبقاء عليهم ضمن اﶈفظة اﻻستثمارية للزﺎﺑئن.
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﳊفاظ على الزﺎﺑئن ) :(Maintaining the Customersإن اﻻحتفاظ ﺎﺑلزبون يعتﱪ أكثﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪاﻣﻦ ﺟﺬﺑﻪ ،وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل إدراك اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺪى اﳊﻴﺎة ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ
ﺳﻠﻮك ورﲝﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن واﻟﻜﻠﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻬﺑدف اﲣاذ ﻋﺪة إﺟﺮاءات وﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ واﺳﺘﻤﺮار ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ
اﳌؤسسة وهو ما يؤدي إﱃ استقرار وثبات أرﺎﺑح اﳌؤسسة على أقل تقدير مع الزﺎﺑئن اﳊاليﲔ.
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :ﲢول الزﺎﺑئن ) :(Customers Shiffingوﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ دورة ﺣﻴﺎة اﻟﺰﺑﻮن وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺎﻣﻪﺎﺑلتحول أو اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻛﻌﺪم ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺘﻐﲑة
للزﺎﺑئن أو بسبب ضعف عرضها التسويقي ﺎﺑلقياس إﱃ ما يقدمه اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﻣﻦ ﻋﺮوض أﻛﺜﺮ إﻗﻨﺎﻋﺎ ﳌﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺪرﻛﺔ أﻋﻠﻰ...إﱁ.

)(3

ﺑﻨﺎءً على ما ﰎ عرضه ﳝكن القول ﺄﺑنه يتوجب على اﳌؤسسات الﱵ تتبﲎ مفاهيم الـ

CRM

اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ رﲝﻴﺔ

الزبون ليساعد ذلك على تكوين رؤية واضحة عن إيرادات الزﺎﺑئن ورﲝيتهم ﻬﺑدف بناء الﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﻢ واﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﲣﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ أو ﳏاولة ﲢويلهم إﱃ زﺎﺑئن مرﲝﲔ.
)-(1دراج ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺻﻠﻴﺤﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.54
)-(2ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﻜﻴﺐ اﳉﻴﻮﺳﻲ وﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.472
)-(3ﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ وردﻳﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .143-140
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ
إن اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺼﻮت اﻟﺰﺑﻮن ) (Voice of the Customerوإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎط ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ لكوﻬﻧﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﲝﺚ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻬﺗدف إﱃ الوصول ﳓﻮ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﺰﺑﻮن وﺗﻔﻀﻴﻼﺗﻪ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﶈﺘﻤﻠﺔ ﲟﺎ ﳝﻜﻦ اﳌﺴﻮﻗﲔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻋﻼﻗﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻌﻪ وإﺷﺮاﻛﻪ ﰲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪﻩ وﲡﻨﺐ ﻋﺪم رﺿﺎﻩ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻤﺎ ﻻ
)(1

ﻳﺮﻏﺒﻪ.

 -1ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن:
لقد أصبح اﻻستماع لصوت الزبون من ضرورﺎﻳت البيئة اﳌتسارعة التغﲑ ﻷنه يؤدي إﱃ تقدﱘ خدمات مرغوبة
وﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﲣﺪﻣﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺣﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﻳﺴﺘﺨﺪم
للحكم على مدى ﳒاح اﳌؤسسة ﰲ تلبية متطلبات الزﺎﺑئن واﻷخذ ﺂﺑرائهم ﰲ مقابلة توقعاﻬﺗم فضﻼ عن استخدامه ﰲ
اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﺬا اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺼﺪر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎر
اﳉﺪﻳﺪة وﻣﻘﻴﻢ ﳉﻮدة عمليات اﳌؤسسة وخدماﻬﺗا وهو ما يساهم ﰲ التميز عن اﳌنافسﲔ بعروض وخدمات متفوقة عن
)(2

اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.

 -1-1ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن :ﻧﺬﻛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺼﻮت اﻟﺰﺑﻮن:
 ﻳﻌﺮف ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "أسلوب يهدف إﱃ تنظيم ﳎموعة مفصلة من طلبات الزﺎﺑئن واحتياجاته ضمﻦ ﺑﻨﻴﺔهرمية ومرتبة حسب اﻷولوﺎﻳت من حيث اﻷﳘية النسبية ﺎﺑﳌقارنة مع البدائل اﳊالية" وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" ﺳﻠﻮك
اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺣﺎﺟﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو رﻏﺒﺎت أو ﻋﺪم رﺿﺎ ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻠﻐﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﻋﱪ
)(3
ف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "أداة إدارﻳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ"
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ" ﻛﻤﺎ ﻳـُ َﻌﱠﺮ ُ

)(4

إن دراسات صوت الزبون عادة ما تتألف من خطوات ﲝوث كمية ونوعية من أجل فهم أفضل ﳌتطلبات الزﺎﺑئن

واحتياجاﻬﺗم واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳋﺪﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق) (5وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق واﻟﺴﺒﻞ
) -(1ﺳﻌﺪون ﲪﻮد ﺟﺜﲑ وﺳﺎرة ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي" ،أﺛﺮ ﲰﺎع ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل زﻳﻦ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وأﺳﻴﺎ ﺳﻴﻞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت" ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻقتصادية واﻹدارية ،اﺠﻤﻟلد  18اﻟﻌﺪد ،68ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ،2012 ،ص.124

)-(2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
) -(3ﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺎس وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد اﳉﻨﺎﰊ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.94
) -(4ﳒﻠﺔ ﻳﻮﻧﺲ ﷴ أل مراد وهاﱐ أﲪد حسن اﳊرﺎﺑوي" ،صوت الزبون ودوره ﰲ ﲢقيق اﳌزاﺎﻳ التنافسيﺔ دراﺳﺔ ﻷراء ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻮﺻﻞ" ،ﳎلة تكريت للعلوم اﻹدارية واﻻقتصادية ،اﺠﻤﻟلد  ،9اﻟﻌﺪد ،28ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ ،اﻟﻌﺮاق ،2013 ،ص.98
) -(5ﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺎس وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد اﳉﻨﺎﰊ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص94
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اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲰﺎع ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :اﺠﻤﻟاميع اﳌركزة ،استطﻼعات الزﺎﺑئن) ،إﺳﺘﺒﺎﻧﺔ( ،اﳌﻘﺎﺑﻼت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛ ) (1وﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺸﻜﺎوي واﳌﻘﱰﺣﺎت :اﻟﺬي يعتﱪ من اﻷسباب الرئيسية الﱵ تساهم ﰲ زﺎﻳدة فرص
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء وﺗﻘﻮﱘ اﻻﳓﺮاﻓﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ.

)(2

-2-1أﻫﺪاف ﲰﺎع ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن :ﻬﺗدف تطبيقات صوت الزبون للسماح للزﺎﺑئن ﺎﺑلتعبﲑ عن أرائهم
وﺷﻜﺎوﻳﻬﻢ ومقﱰحاﻬﺗم ورغباﻬﺗم ﻬﺑدف القضاء على الفجوة القائمة بﲔ مدركات اﳌؤسسة عن متطلبات الزبون ﻣﻦ
اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻓﻌﻼ  ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺼﻮت
زبوﻬﻧا:

)(3

اﻻستجابة لﻼحتياجات واﳌتطلبات اﳌتغﲑة للزﺎﺑئن وبناء عﻼقة ذات منفعة متبادلة؛ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻴﻮب اﳋﺪﻣﺔ وﲢﺪﻳﺪ موقع اﳌؤسسة التنافسي من وجهة نظر الزﺎﺑئن؛ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أﻓﻜﺎر وآراء ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﺘﺼﻮرﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وﺑﲔ ﺗﺼﻮر اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻦ ذﻟﻚ؛ ﲢديد الفجوة بﲔ تصور اﳌؤسسة بكوﻬﻧا تقابل توقعات الزﺎﺑئن ومدى صحة ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺰﺑﻮن. – 2نظام إدارة شكاوي الزﺎﺑئن ومقﱰحاﻬﺗم:
يكون من اﳌهم أن تتوجه اﳌؤسسة ﰲ نشاطها ﺄﺑسلوب تفكﲑ الزبون عن طﺮﻳﻖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ وﺷﻜﺎوﻳﻪ وﺗﻌﺪ
إدارة اﻟﺸﻜﺎوي وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻃﺮق اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن ،وﳝكن النظر إليها على أﻬﻧا فرصة ﳊﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ
واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﶈﺘﻤﻠﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﺎوي ﳝﻜﻦ ﲢﻮﻳﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﻏﲑ اﻟﺮاﺿﲔ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ
أﺷﺨﺎص ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻻء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓمن اﳌهم الﱰحيب ﺄﺑي شكوى تصل إﱃ اﳌؤسسة من الزبون ودراستها
واﻻهتمام ﻬﺑا واﲣاذ قرار بشأﻬﻧا

)(4

وﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﺷﻜﺎوي اﻟزﺎﺑئن على أﻬﻧا "ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺰﺑﻮن اﻟﱵ ﱂ ﺗﻘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ

) -(1ﳒﻠﺔ ﻳﻮﻧﺲ ﷴ أل ﻣﺮاد وﻫﺎﱐ أﲪﺪ حسن اﳊرﺎﺑوي ،مرجع سبق ذكره ،ص100
) -(2ﺑﻦ ﺟﺮوة ﺣﻜﻴﻢ" ،أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام أﺑﻌﺎد ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ -ﻓﺮع ورﻗﻠﺔ"،
ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،اﻟﻌﺪد ،11ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،2012 ،ص.179
) -(3ﺳﻌﺪون ﲪﻮد ﺟﺜﲑ وﺳﺎرة ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .126-125
) -(4ﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺎس وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد اﳉﻨﺎﰊ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.100
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ﺈﺑشباعها ،ﻓﺈذا ﰎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻬﺑا زاد وﻻء الزﺎﺑئن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وإذا ﰎ إﳘﺎﳍﺎ ﲢﻮل الزﺎﺑئن إﱃ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ"
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "رد ﻓﻌﻠﻲ ﺳﻠﱯ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘﻴﻪ اﳋﺪﻣﺔ"

)(1

وﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ

)(2

وعليه ﳝكن القول ﺄﺑن شكاوى اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻲ رأي ﺻﺮﻳﺢ ﻟﻠﺰﺑﻮن عن أداء اﳌؤسسة أو خدماﻬﺗا بعدم الرضا؛ أﻣﺎ
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺸﻜﺎوي ﻓﻬﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ زﺎﺑئنها للتعلم
من الفشل ﰲ تقدﱘ اﳋدمة اﳌناسبة ﳍم ،وتعد البياﺎﻧت اﳌتعلقة بشكاوي الزﺎﺑئن على درجﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ
ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺪث داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ) (3وتعتقد الكثﲑ من اﳌؤسسات ﺄﺑن الزﺎﺑئن الدائمﲔ واﳊاليﲔ هم
ﻓﻘﻂ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺮأﻳﻬﻢ ،وﺗﺆﺧﺬ ﺷﻜﻮاﻫﻢ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،وﻫﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ إﺷﺮاﻛﻬﻢ ﰲ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي
الﱵ تقوم ﻬﺑا اﳌؤسسات للحصول على الردود أو التغذية العكسية عن اﳋدمة الﱵ تقدمها اﳌؤسسة إﻻ أن اﻷخذ
ﲟﻘﱰﺣﺎت ﻛﻞ الزﺎﺑئن ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻬﻢ ﺳﻮاء داﺋﻤﲔ ،ﳏﺘﻤﻠﲔ )اﳌﺮﺗﻘﺒﲔ( أو ﻣﻔﻘﻮدﻳﻦ)الذين خسرﻬﺗم اﳌؤسسات(
وزﺎﺑئن اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ...إﱁ ﻻ ﻳﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﻣﻘﻨﻊ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﳝﺘﻨﻌﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ
)(4

ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲡﻨﺒﻪ.

)(5

 -1-2أسباب شكاوي الزﺎﺑئن :وﺗﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب ﺷﻜﺎوي الزﺎﺑئن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 ﻋﺪم اﻟﻮﻓﺎء ﺎﺑلتوقعات :ﻗﺪ ﳜﺘﻠﻒ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻦ اﻷداء اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﻟﺴﻠﻮك أو اﳉﻮدة أو ﳕﻂاﻻﺗﺼﺎل ﳑﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻼت أو أﺧﻄﺎء ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺰﺑﻮن؛
 ﺿﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ أو اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﰲ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ :ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻟﺪ اﻧﻄﺒﺎع ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻀﻌﻒ ﻣﻬﺎرة اﳌﻮﻇﻒأو ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﳜﺸﻰ أن ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ دون ﻣﻘﺪﻣﺎت أو ﻣﱪرات ﻣﻘﻨﻌﺔ؛
 اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺰاﺟﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن أو اﳌﻮﻇﻒ :إن ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺰﺑﻮن أو اﳌﻮﻇﻒ ﳌﻮاﻗﻒ أو ﻇﺮوف ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰﺑﻮن اﳌزاجية وﺎﺑلتاﱄ تفاعﻼته واستجابته للطرف اﻵخر ،اﻷمر الذي قد ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ؛
) -(1ﻣﲎ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻔﻴﻖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص42

(2) -Thorsten Gruber & al, Handling customer complaints Effectively: A comparison of the value maps of
female and male complainants, Managing Service Quality : An international journal, Vol 19, No 06, Emerald
publishing, 2009, p 637

) -(3ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﷴ رﺷﺎد" ،أسلوب معاﳉة شكاوي الزﺎﺑئن ودوره ﰲ تطوير برامج تسويق العﻼقات" ،اﺠﻤﻟلة اﳌصرية للدراسات التجارية ،اﺠﻤﻟلد،30
اﻟﻌﺪد ،02ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة ،ﻣﺼﺮ ،2006 ،ص ص 475-475

)-(4ﺑﻦ اﻟﱰﻛﻲ زﻳﻨﺐ" ،دور تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻹشهار ﰲ تسيﲑ العﻼقة مع الزبون ﺎﺑﳌؤسسات الصغﲑة واﳌتوسطة -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ

اﳌﻄﺎﺣﻦ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﺤﺒﻮب أوﻣﺎش ﺑﺴﻜﺮة ،"-ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﲑة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ-
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ،-ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2008-2007 ،ص.171
) -(5ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﷴ اﳌﺮﺳﻲ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.66-64
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
 ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ :ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أو اﻹﺟﺮاءات أو أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮلﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺔ ،ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺬﻣﺮ اﻟﺰﺑﻮن أو ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻔﺮض أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﻮن؛
 أﺳﺒﺎب أﺧﺮى :ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴز بﲔ الزﺎﺑئن فيما يتعلق بزمن أو أسلوب أو طريقة اﳊصول على اﳋدمة ،التأخﲑ ﰲﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ،ﻧﻘﺺ أو ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻊ ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻹﺷﺒﺎع اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﺗﻔﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻌﺮ أو اﳌﻮاﺻﻔﺎت.
 -2-2اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم إدارة ﺷكاوي الزﺎﺑئن :ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﳘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

)(1

 إنشاء أنظمة داخلية تتعلق ﺈﺑجراءات التعامل مع شكاوى الزﺎﺑئن واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﳍﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ وﻣﺪىاﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﳌﻌﺎﳉﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺎﺑلدراسات اﳌستمرة لرضا الزﺎﺑئن عن أساليب اﳋدمة ومقﱰحاﻬﺗم لتطويرﻫﺎ؛
 حث الزﺎﺑئن على سرعة اﻹبﻼغ عما قد يعﱰضهم من مشكﻼت؛ وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺄﺑساليب وقنوات اﻻتصال عندﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻠﺔ؛ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﻮن اﻻﺗﺼﺎل ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺷﻜﺎوى الزﺎﺑئن والرد عليها ومتابعﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌناسبة بشأﻬﻧا کتوفﲑ مزيد من السلطات واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت؛
التأكد من رضا الزﺎﺑئن عن اﻷساليب اﳌستخدمة ﰲ حل مشكﻼﻬﺗم. -3-2أﳘية إدارة شكاوي الزﺎﺑئن :ﰲ ﻇﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﺴﻮق ﺗﺰداد أﳘﻴﺔ اﻻحتفاظ ﺎﺑلزبون للنجاح فالتعامل
الفعال مع شكاوي الزﺎﺑئن ﻻ يؤدي فقط إﱃ تسوية اﳌﺸﻜﻠﺔ وﻟﻜﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﻛﺴﺐ
رﺿﺎﻩ ووﻻﺋﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻠﻤﺴﻪ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺗﺆدي اﻟﺸﻜﺎوي إﱃ ﺣﺪوث ﺗﻘﺪم ﻳﺮﺿﻲ اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺎﺑﳌﺆﺳﺴﺔ؛اﻻستفادة من الشكوى ﺎﺑﳚابية :إن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ دﻓﺎﻋﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺸﻜﺎوي دوناﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷمر ﺎﺑﳚابية ﲣسر زﺎﺑئنها ،وﲟعﲎ أخر يقوم الزبون اﳌستاء ﺎﺑلبحث فورا عن مؤسسة ﺑﺪﻳﻠﺔ وﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﺎ
ﺳﻬﻼ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ ،لذلك تعتﱪ الشكاوي فرصة لتحسﲔ العﻼقات مع الزﺎﺑئن وتطوير اﳋدمات ﲟا يتناسب ﻣﻊ
احتياجاﻬﺗم اﳌﺘﻐﲑة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ رضا الزﺎﺑئن على اﳌدى الطويل

)(2

وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺰﺑﻮن اﳌﺘﺬﻣﺮ أﺣﺪ اﳌﺼﺎدر اﳍﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺼﻮر ﰲ اﻷداء وﳎﺎﻻت اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﺐ ﻓﻘﺪاﻧﻪ أو ﲢﻮﻟﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ

)-(1ﺑﻦ اﻟﱰﻛﻲ زﻳﻨﺐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.171
) -(2ﺟﻴﲏ ﻫﺎﻳﺰ وﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ درﻳﺪج ،ﺗﺮﲨﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﱰﲨﺔ ﺑﺪار اﻟﻨﺸﺮ" ،إدارة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﻔﺎروق ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ ،2009 ،ص ص117-115
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
وﺎﺑلتاﱄ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻜﺎوي ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﲡﺎﻫﻠﻬﺎ ﳝﺜﻞ ﻓﻘﺪان اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﺣﺪ اﳌﺼﺎدر اﳍﺎﻣﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺔ وﻓﺮص ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ؛

)(1

ﺗُﻈهر الشكاوي اﻷمور الﱵ ﻬﺗم الزبون :إن اﻻستماع للزﺎﺑئن وإدارة الشكاوى اﳌقدمة من طرفهم ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔﻋﻠﻰ التعرف على متطلباﻬﺗم ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻠﻔﺖ اﻟﺰﺑﻮن اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺿﺮورﻳﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﻧﺴﻴﺘﻬﺎ
أو أﺧﻄﺄت ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ،وﻋﻠﻴﻪ وﺟﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ودراﺳﺔ اﳌﻘﱰﺣﺎت ﻟﺘﺤﺴﲔ
اﳋﺪﻣﺔ.

)(2

 -4- 2خطوات معاﳉة شكاوي الزﺎﺑئن :يتطلب التعامل مع شكاوي الزﺎﺑئن إﺗﺒﺎع ﺑﻌﺾ اﳋﻄﻮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﳒﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮع اﳌﺸﻜﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(14خطوات معاﳉة شكاوي الزﺎﺑئن
الخطوة
اﻷولى
الخطوة
الثانية
الخطوة
الثالثة
الخطوة
الرابعة
الخطوة
الخامسة

اﻻستماع لتكوين رؤية
موضوعية
اﻹقرار بوجود مشكلة.

اﻻعتذار عن حدوث
اﳌشكلة
اﲣاذ اﻻجراءات الﻼزمة
ﳊل اﳌشكلة ومعاﳉتها
التعويض عن اﳋسارة
ﻹرضاء الزبون.

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ :ﺟﻴﲏ ﻫﺎﻳﺰ وﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ درﻳﺪج ،ﺗﺮﲨﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﱰﲨﺔ ﺑﺪار اﻟﻨﺸﺮ" ،إدارة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﻔﺎروق ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ ،2009 ،ص ص123-121

وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﳋﻄﻮات ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺸﻜﺎوي اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)-(1ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﷴ اﳌﺮﺳﻲ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص67
) -(2ﺑﻦ اﻟﱰﻛﻲ زﻳﻨﺐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص170
) -(3ﺟﻴﲏ ﻫﺎﻳﺰ وﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ درﻳﺪج ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص 123-121
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)(3

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ رؤﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ :ﻓﻌﻠﻰ ﳑﺜﻞ ﺧﺪﻣة الزﺎﺑئن أن يركز تركيزا شديدا ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﺰﺑﻮن ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎﻟﻪ اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﺘﺠﻨﺐ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺴﻠﱯ أو ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ؛
اﻹﻗﺮار ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ) اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( :وذلك ﺈﺑبداء اﻻهتمام ﻷمره والسعي اﳉاهد ﳓو مساعدته وهو ماسيشعره ﺄﺑن اﳌؤسسة حريصة على تلبية احتياجاته لتزيد بذلك ثقته ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص
ﻏﻀﺐ اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻘﺒﻠﻪ ﻷي اﻗﱰاﺣﺎت أو أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﺸﻜﻮى؛
اﻻﻋﺘﺬار ﻋﻦ ﺣﺪوث اﳌﺸﻜﻠﺔ  :ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻌﺘﺬر اﳌﻮﻇﻒ ﻟﻠﺰﺑﻮن؛اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ :ﲝﻴﺚ ﳚﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أسباب الشكوى ﺄﺑسرع وقت ﳑكن ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔاﺣﺘﻴﺎج اﻷﻣﺮ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﲢﺪد ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻮﻋﺪا ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ اﻟﺸﻜﻮى؛
 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﻜﻮى ﻹرﺿﺎء اﻟﺰﺑﻮن :ﳚﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﻜﻮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮح اﳌﺸﻜﻠﺔ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﳋﺴﺎرة واﻷﺿﺮاراﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن.
 -5-2نتائج إﳘال اﳌؤسسة لشكاوي الزﺎﺑئن :ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﳘال اﳌؤسسة لشكاوي الزﺎﺑئن ﰲ ﻓﺸﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﰲ تطوير خدماﻬﺗا؛ اﳔﻔﺎض درﺟﺔ إﺷﺒﺎع رغبات الزﺎﺑئن؛ ﲢول الزﺎﺑئن إﱃ اﳌؤسسات اﳌنافسة ﰲ السوق؛ زﺎﻳدة شدة
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ؛ واﳔفاض وﻻء الزﺎﺑئن واﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ورﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.

)(1

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺎ ﰎ عرضه ﳝكن اﳋروج ﺄﺑﳘية ﲰاع صوت الزبون اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ورﻏﺒﺎت
الزبون واﻻستجابة له ﳑا يشعره ﺎﺑلقيمة ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺔ
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺼﺪر ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳋﺪﻣﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳋﺪﻣﺎت وﺗﻘﺪﱘ تقييم لصناع القرار ﻬﺑدف ﲢسﲔ
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أﻣﺎ إدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ أﻫﻢ أﺳﻠﻮب ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺴﻤﺎع ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻪ وﺗﺼﺤﻴﺢ
اﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

) -(1ﻣﲎ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻔﻴﻖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص 43
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :أﺑﻌﺎد وﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗقوية عﻼقاﻬﺗا بزﺎﺑئنها نظرا ﻷن ذلك سوف يؤدي إﱃ تنمية ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻳﻜﻮن
ﳏﺼﻠﺔ ذﻟﻚ اﺳﺘﻤﺮار اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ،وﻣﻦ أﻫﻢ أﺑﻌﺎد ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1اﻻﺗﺼﺎل:
ﺗﺸﲑ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن إﱃ ﻣﺪى ﺣﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ زﺎﺑئنها وﻣﻦ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﳒﺪ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺗﺼﺎل ،ﻓﻬﻮ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وله ﺄﺗثﲑ
اﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وزﺎﺑئنها ،ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻬﺑا اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ
ﺗﻘﻮم ﺈﺑدارة عﻼقتها بزﺎﺑئنها ،وﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﱪ أن اﻻﺗﺼﺎل ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ والزﺎﺑئن
وﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ لزﺎﺑئنها ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﻬﺑم ،ﻟﺬا ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪا ﺣﺼﻮل
)(1

اﳌﺆﺳﺴﺔ واﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل بزﺎﺑئنها ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺒﻴﻊ.

وﻳﻘﺼﺪ ﺎﺑﻻتصال ﲨﻴﻊ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن وﺗﻘﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ودرﺟﺔ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ ودﻗﺘﻬﺎ وﻣﻮﻋﺪ إﲤﺎم اﳋﺪﻣﺔ) (2وﺗﻌﺮف ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﺗﺼﺎل أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" ﻧﺸﺎط ﺑﺸﺮي ﳜﻠﻖ وﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ أو أﻃﺮاف ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻳﺮﺑﻄﻬﻤﺎ راﺑﻂ
ﻣﻌﲔ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ إرﺳﺎل واﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت") (3ﻛﻤﺎ أن اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ الزﺎﺑئن ﻳﻌﲏ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ
ﻣﺰود اﳋﺪﻣﺔ والزﺎﺑئن ،ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻻﺗﺼﺎل مكتوﺎﺑ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،اﻟﱪﻳﺪ اﳌﺒﺎﺷﺮ ،اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ واﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ،واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﲑة  ،أو ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻛﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳋﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء
وﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺔ ،واﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻣﺰود اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ وﺄﺑقل ﺟﻬﺪ
)(4

ﳑﻜﻦ.

) - (1ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺮوة  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.42
)- (2ﺑﻼل ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻘﻴﺴﻲ ،ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻋﱪ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد

ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ،ﳎلة العلوم اﻻقتصادية واﻻدارية ،اﺠﻤﻟلد ،21اﻟﻌﺪد ،25ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ،.2015 ،ص.213

(3) -Tulin Ural, "The effects of relationship quality on export performance: A classification of small and

medium-sized Turkish exporting firms operating in single export- market ventures", European Journal of
|Marketing, Vol 43, Issus 1/2, Emerald Group Publishing Limited, U K, 2009, p147.

) -(4ﺑﻌﻴﻄﻴﺶ ﺷﻌﺒﺎن" ،أثر التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ ﲢقيق اﳌيزة التناﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ
ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2016 -2015 ،ص119
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-2ﺷﺨﺼﻨﺔ اﻟﻌﺮض واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﻴﺔ :ﻳﺆدي ﺧﻠﻖ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ مرضية بﲔ اﳌؤسسة وزﺎﺑئنها إﱃ ﺗﺮك أﺛﺮ
ﻃﻴﺐ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة وﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن وﺑﺪرﺟﺔ ﲡﻌﻠﻪ
يشعر ﺎﺑﳋصوصية ويتذكر تعامله مع اﳌؤسسة ليؤدي ذلك إﱃ تقوية العﻼقات) (1وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﳌﻨﺘﺞ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

)(2

 ﺷﺨﺼﻨﺔ اﳌﻨﺘﺞ :وتعرف على أﻬﻧا تصميم منتجات تﻼئم طلبات الزﺎﺑئن وتوقعاﻬﺗم،؛ اﻟﺸﺨﺼﻨﺔ ذات اﳊﺠﻢ :وﻫﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﻛﻞ زﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﺑﺘﺤﻀﲑ ﺣﺠﻢ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻓﺮدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎتواﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺗﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج؛
 ﺷﺨﺼﻨﺔ ﲡﻤﻴﻠﻴﺔ :وﻫﻲ وﺿﻊ ﲢﺴﻴﻨﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻈﻬﺮ اﳌنتج ليتوافق مع رغبة الزﺎﺑئن؛ ﺷﺨﺼﻨﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ :وﺗﻌﲏ أن ﺗﺼﻤﻢ ﻛﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻈﻬﺮ وﻟﻜﻦ ﰲ داﺧﻠﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ زﺑﻮن أوشرﳛة من الزﺎﺑئن؛
 شخصنة ﺎﺑﳌشاركة :ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻴﻒ ﺟﻮﻫﺮ اﳌﻨﺘﺞ ومظهره التجاري حسب رغبة الزبون ،ﺈﺑجراء حوارات دائمة معهﻟﻴﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﺪﻗﺔ ،ورغم أﻬﻧا مكلفة إﻻ أﻬﻧا اﻹسﱰاتيجية اﳌختارة من طرف الكثﲑ من
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ؛
ﺷﺨﺼﻨﺔ ﺗﻜﻴﻴﻔﻴﺔ أو ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ :وﻫﻲ ﻋﻜﺲ اﻟﺸﺨﺼﻨة ﺎﺑﳌشاركة ﲝيث تعرض اﳌؤسسة منتجا معيارﺎﻳ ذا ﻋﺪةاﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﰲ ﻋﺪة ﻇﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﻴﺨﺘﺎر اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ.
 -3إدارة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ :تشكل إدارة خدمة الزبون أﳘية كبﲑة لدى اﳌؤسسات ﺎﺑعتبارها تسمح
ﺎﺑستمرارية العﻼقة بﲔ اﳌؤسسة والزبون لسنوات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻬﻲ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
تقوم اﳌؤسسة ﺈﺑدارة التفاعل القائم بينها وبﲔ زﺎﺑئنها ،وعلى الرغم من أن التفاعل اﻻﳚاﰊ مع الزﺎﺑئن ليست اﳌقياس
اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﺨﺘﺎر اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﻻ أﻬﻧا ﲤثل عامﻼ أساسيا ﰲ
ﻋﻤﻠﻴﱵ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء وﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت) (3فهي بذلك تشﲑ إﱃ كيفية تفاعل اﳌؤسسة مع زﺎﺑئنها وكيفية إيصال اﳌنتج ﳍم
ويشمل ذلك عمليات التفاعل والتماس بﲔ اﳌوظفﲔ والزﺎﺑئن ﳑا يسمح ﲟعرفة ما الذي يريده الزبون أثناء التفاعل

)(4

) – (1ﻣﲎ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻔﻴﻖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.81
) –(2ﺑﻨﺸﻮري ﻋﻴﺴﻰ واﻟﺪاوي اﻟﺸﻴﺦ" ،تنمية العﻼقات مع الزﺎﺑئن عامل أساسي ﻻستمرارية اﳌؤسسات –ﲡﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ)اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ

اﳉﻬﻮﻳﺔ ورﻗﻠﺔ(" ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،اﻟﻌﺪد ،07جامعة قاصدي مرﺎﺑح ،ورقلة ،2009 ،ص.370
) - (3ﺟﻴﲏ ﻫﺎﻳﺰ وﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ درﻳﺪج ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .16-14
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(4) – Amin Reza Kamalian & al, Opcit, p 180.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
وﺗﻌﺮف إدارة خدمة الزﺎﺑئن على أﻬﻧا ﳎموعة اﻷنشطة والتصرفات الﱵ تستهدف ﲢقيق رضا الزﺎﺑئن عن معامﻼﻬﺗم
وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر ﻓﻬﻲ تعﲏ كل ما تقوم به اﳌؤسسة أو ﲤتنع عنه من أجل الزبون ،ﻬﺑدف خلق
عﻼقات تفاعلية شخصية إﳚابية ﲡعل الزبون يشعر ﺎﺑلرضا ﲡاه مﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ،وﻳﺮﻏﺐ ﰲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.

)(1

وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن إدارة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ
لتحقيق متطلبات واحتياجات الزﺎﺑئن أثناء التفاعل ،وﳝكن تلخيص أهم متطلبات الزبون الﱵ تكون ﳏددات جودة
اﳋﺪﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ:
 اﶈﺪد اﳌﺎدي :وهو كل ما يتعلق ﺎﺑﳌرافق والتسهيﻼت اﳌادية الﱵ توفرها اﳌؤسسة ﰲ سبيل خدمة زﺎﺑئنها؛ اﶈدد اﳌرتبط ﺎﺑﻻستجابة  :وهو رغبة واستعداد وقدرة اﳌوظفﲔ على تقدﱘ اﳋدمة اﳌناسبة للزﺎﺑئن؛ اﶈدد اﳌرتبط ﺎﺑلثقة :وﻫﻮ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز اﳋﺪﻣﺔ اﻟﱵ وﻋﺪت ﻬﺑا بشكل دقيق وﺎﺛبت؛ ﺄﺗكيد الثقة اﳌتبادلة :وتعود إﱃ معرفة وحسن الضيافة من قبل اﳌوظفﲔ وقدراﻬﺗم على زرع الثقة ﰲ الزﺎﺑئن؛ -اﶈدد اﳌرتبط ﺎﺑلعناية :وتعود إﱃ الرعاية وتركيز اﳋدمة على أساس فردي من خﻼل حاجات الزﺎﺑئن.

)(2

 اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ :وهي تشﲑ إﱃ مدى قيام فريق العمل ﺄﺑقصى ما ﰲ وسعه لتوفﲑ بيئة تسودها اﻷلفة واﳌعاملةالطيبة ﲝيث يشعر فيها الزبون ﺄﺑنه مرحب به.
-اﻷﻣﺎﻧﺔ :فمن الضروري التعامل ﺄﺑمانة وصدق مع اﻟﺰﺑﻮن وإﺧﺒﺎرﻩ ﻣﻦ اﻷول ﲟﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﳝﻪ وﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ.

)(3

 اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ :تشمل إدارة التفاعل مع الزﺎﺑئن وإدارة كل عمليات التماس بﲔ اﳌوظفﲔ والزﺎﺑئن ﳑا يسمحﲟﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪﻩ اﻟﺰﺑﻮن أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ)(4وﻟﻨﺠﺎﺣﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪة ﺻﻔﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﺪى اﳌﻮﻇﻔﲔ
كاﳌعاملة الطيبة ،وسرعة إﻬﻧاء اﳌعاملة ،تعدد منافذ اﳊصول ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ ،اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ،اﳌﻼﻃﻔﺔ وﺿﺮورة ﲢﻠﻲ اﳌﻮﻇﻒ
ﺎﺑﻷدب واﻻحﱰام ،وأن يظهر كل مشاعر الود والصداقة مع إبداء الرغبة ﰲ اﳌساعدة ،الﱰحيب ﺎﺑلزبون ،إظهار
اﻻهتمام ﺎﺑستفسارات الزﺎﺑئن ،العناية والعﻼقات الشخصية ﺎﺑلزبون) (5وبذلك فإن هذا البعد يتأثر بشكل كبﲑ ﺄﺑداء
اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ أو وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ،ﲝﻴﺚ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﳒﺎح إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎ
وثيقا ﻬﺑم ،ويكون من الضروري عليهم التوجه ﺄﺑساليب هذا اﳌفهوم التسويقي ومبادئه وتغيﲑ الكثﲑ من طرق
) - (1ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﷴ اﳌﺮﺳﻲ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص 23

) - (2ﻣﺄﻣﻮن ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺪرادﻛﺔ "،إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء" ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2006 ،ص ص .182-181
)- (3ﺟﻴﲏ ﻫﺎﻳﺰ وﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ درﻳﺪج ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .17-16

(4) – Amin Reza Kamalian & al, Opcit, p 180.
) - (5ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﷴ اﳌﺮﺳﻲ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .24-22
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وإجراءات العمل اليومية ،ﺎﺑعتبارهم اﳌسؤولﲔ عن التفاعل وإحداث التغيﲑات اﻹسﱰاتيجية الﱵ تتطور ﺄﺑفكارهم
وأرائهم ،كما أﻬﻧم اﳌسؤولﲔ عن ﲨع البياﺎﻧت والتنقيب فيها بغرض معرفة متطلبات ورغبات الزﺎﺑئن الفردية ويكون من
اﳌﻬﻢ أن ﳛﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم واﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺆوﱄ اﳌﺆﺳﺴﺔ.

)(1

 -4اﻟﺜﻘﺔ :ﻟﻘﺪ أﻛﺪ اﻟعديد من الباحثﲔ على أﳘية الثقة كمطلب هام لبناء وتقوية العﻼقات مع الزﺎﺑئن واستمرارها
وﺗﻌﺮف ﺣﺴﺐ

)Morgan

)(2

&  ( Huntعلى أﻬﻧا " ثقة طرف واحد ﺎﺑلتبادل )اﻟﺰﺑﻮن( ﻣﻊ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ وﻧﺰاﻫﺔ اﻟﻄﺮف

اﻷﺧﺮ") (3ﰲ حﲔ تعتﱪ فئة أخرى من الباحثﲔ ﺄﺑن هناك بعدين ﰲ الثقة ﳘا:

)(4

 ﺑﻌﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ :ﲟعﲎ اﻻعتقاد ﺄﺑن الطرف اﻷخر يفي بوعوده اﲡاه الزبون؛ ﺑﻌﺪ اﻹﺧﻼص :وينص على أن اﻻعتقاد ﺄﺑن الطرف اﻷخر اﳌتعامل معه يتصرف معه ﺄﺑمان حﱴ ولو كانت هناكﻓﺮص اﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪة أﻣﺎﻣﻪ.
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﻲ :اﻟﺜﻘﺔ ﰲ رﺟﻞ اﻟﺒﻴﻊ ،اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺞ واﻟﺜﻘﺔ ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ دراﺳﺔ ) (Sirdeshmukhإﱃ أن اﻟﺜﻘﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷعمال الﱵ ﻬﺗدف إﱃ
اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم ،واﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت وﻫﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺰﺑﻮن وﻣﻘﺪم
اﳋﺪﻣﺔ (5) .وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺜﻘﺔ ﺷﺮﻃﺎ ضرورﺎﻳ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﺣﱰام ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺘﺒﺎدل ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ أو اﻟﻌﻘﺪ
ﻓﻬﻲ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻻستعداد لﻼعتماد على شريك التبادل وإرادة العناية به ،ﻷنه ﻻ يتسم ﺎﺑلسلوك فقط وإﳕا أﻳﻀﺎ
ﲞﺼﺎﺋﺺ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ،اﻟﻜﻔﺎءة ،اﻷﻣﺎﻧﺔ ،اﻟﻨﺰاﻫﺔ ،اﻟﻮﻋﻮد ،اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ ،اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﳌﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ،ﻓﻬﻲ ﺷﻌﻮر
واﺳﺘﻌﺪاد ﻻﻧﺘﻬﺎج ﻣﺴﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ .فإذا ﲤكنت اﳌؤسسة من الوصول إﱃ متطلبات الزﺎﺑئن
وتلبية احتياجاﻬﺗم بسرعة ودقة ،فإﻬﻧا تكون قادرة على كسب ثقة هذا الزبون وﺎﺑلتاﱄ سوف تكون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
ﻋﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻨﺎﻓﺲ آﺧﺮ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ
تسعى إليه اﳌؤسسات من خﻼل إدارة عﻼقاﻬﺗا مع زﺎﺑئنها ،وذلك بتقاسم اﳌصاﱀ واﳌنافع بدون نية مبينة ﻷﻬﻧا ترتكز
ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ واﻟﻌﻄﻒ ،ﻓﺎﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺗتحقق عندما تقوم اﳌؤسسة بعهودها والتزاماﻬﺗا سواء من ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺘﺞ
(1) – Amin Reza Kamalian & al, Opcit, p p 181-182.

)- (2ﺟﻴﻬﺎن رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  ،ص272

(3)-Robert M. Morgan & Shelby D. Hunt," The Commitment –Trust Theory of Relationship Marketing",
journal of Marketing, vol 58,No 03, American Marketing Association, july1994, p20.

) –(4ﺑﻦ أﺷﻨﻬﻮ ﺳﻴﺪي ﷴ وﻗﺮﻳﺶ ﺑﻦ ﻋﻼل" ،اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﺰﺑﻮن -دراﺳﺔ إمﱪيقية ﺎﺑستعمال طريقة اﳌعادﻻت البنائية ،"-ﳎﻠﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﻷسواق ،اﺠﻤﻟلد  ، 02اﻟﻌﺪد ، 03جامعة ابن ﺎﺑديس مستغاﱎ ،سبتمﱪ  ،2015ص.07
) -(5ﻣﲎ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻔﻴﻖ "،ﺄﺗثﲑ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳉﻮدة اﳌﺪرﻛﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ووﻻء اﻟﺰﺑﻮن" ،ﳎﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ،03ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﲏ ﺳﻮﻳﻒ ،ﻣﺼﺮ  ، 2009 ،ص.242
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أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ جودته ،وأخذ توقعات وطموحات الزﺎﺑئن بعﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ ﻛﻞ ﻗﺮار ﺗﺘﺨﺬﻩ ،أﻣﺎ اﻟﻌﻄﻒ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ
طموح ونية كل طرف ﺄﺑنه ﳜﺪم اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ

)(1

ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ وﰲ ﻧﺰاﻫﺘﻪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ
واﻟﻮﻃﻴﺪة ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺬي ﲤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﱵ ﲢﺪث ﺑﲔ
اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن وﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﻩ التفاعﻼت ﰲ زﺎﻳدة مستوى الثقة ،ﻷن ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻞ ﲢﺴﲔ
مستوى اﻷداء ومشاركة اﳌزيد من اﳌعلومات وﲢسﲔ اﻻتصاﻻت وحﱴ اﻻعﱰاف ﺎﺑﻷخطاء من شأﻬﻧا أن تساهم ﰲ
ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد ﻣﻘﺪار ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻌﺪاد أﻛﱪ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ وﻣﻘﺪار أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﺎدل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ واﻟﺘﺰام أﻛﺜﺮ ﰲ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺜﻘﺔ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﺻﻼح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺪث ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻌﻴﻨﺔ.

)(2

-5اﻻﻟﺘﺰام:
ﻳﻌﺪ اﻻﻟﺘﺰام أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ وأﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻷﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ
اﳉهد والوقت ﰲ البحث عن شركاء وزﺎﺑئن جدد ،وﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" إرادة ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻤﺔ
وﻗﻮﻳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ لزﺎﻳدة رﲝﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺒﺎدل اﳌﺮﺑﺢ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ") (3وﺣﺴﺐ )(dwyer
)(4

ﻓﺎﻻﻟﺘﺰام ﻫﻮ "ﺗﻌﻬﺪ ﺿﻤﲏ أو ﺻﺮﻳﺢ ﺎﺑﻻستمرار ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺎء اﻟﺘﺒﺎدل"

وﻟﻘﺪ ﺑﲔ ) (Eganﺄﺑن اﻻلتزام

ﺎﺑلعﻼقة هو القدرة على اﳊفاظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ مكوﺎﻧت رئيسية وهي كالتاﱄ :اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﺼﺮف ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺒﺬل اﳉﻬﺪ ﻟﻀﻤﺎن ﺛﺒﺎت واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ (5) .وﻳﻌﺘﱪ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻨﺼﺮا
أساسيا ﰲ التسويق ﺎﺑلعﻼقات مع الزﺎﺑئن واستمرارها ﻷجل طويل ﻷنه يوضح نية اﻻستمرار واﳊفاظ على العﻼقة
وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ ،وﻳﻘﺎس اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن وﻣﺪى ﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ ﻻﺷﺒﺎع
اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻀﺤﻴﺎت ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ

)(6

) -(1إﳝﺎن ﻗﺤﻤﻮش" ،ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺴﺎر ﻟﺒﻨﺎء وﻻﺋﻪ" ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ،25ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ،ﺑﺴﻜﺮة ،ﻣﺎي ،2012

ص.168
) -(2مالكوم ماكدوﺎﻧلد ودﺎﻳﺎﻧ وودبﲑن ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.211-210

(3)-Peelen Ed et autres, "gestion de la relation client", 2éme édition, Pearson éducation, Paris, France, 2006, P

) -(4ﺟﻴﻬﺎن ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ رﺟﺐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  ،ص .294
) -(5زاوش رﺿﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  ،ص.63
)-(6ﺑﻼل ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻘﻴﺴﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.213

31.
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اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
لقد كانت اﳌؤشرات الﱵ تعتمد عليها اﳌؤسسات للنجاح ﰲ اﻷسواق سابقا ترتكز على جذب اﳌزيد من الزﺎﺑئن
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ وﰲ إطار تطبيق مفاهيم وأبعاد إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن أضحت ﻬﺗتم أكثر ﺎﺑﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن
اﳊﺎﻟﻴﲔ وﻛﺴﺐ رﺿﺎﻫﻢ ووﻻﺋﻬﻢ وﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
وسنحاول فيما ﺄﻳﰐ التطرق إﱃ اﳌؤشرات الﱵ تدعم عﻼقات اﳌؤسسة بزﺎﺑئنها:
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن

)∗(

تسعى اﳌؤسسات من خﻼل إقامتها للعﻼقة طويلة اﻷجل مع الزﺎﺑئن إﱃ اﳊصول على أعلى عائد منها حيث
ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﺎدل ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻬﻨﺎك ﻗﻴﻤﺔ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن وﻗﻴﻤﺔ ﳚﻨﻴﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻗﺘﻨﺎﺋﻪ ﻟﻠﻌﺮض اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺧﺪﻣﺎت) (1وﻳﻌﺘﱪ إﻧﺸﺎء وﺧﻠﻖ القيمة مكوﺎﻧ ضرورﺎﻳ ﰲ ﻧﺸﺎط
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻴﺰات أﺳﺎﺳﻴﺔ وإضافية ﰲ خدماﻬﺗا ﻛﺘﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳋﺪﻣﺎت وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﱪ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻏﲑ أﻧﻪ ﳚﺐ أن ﺗﺪرك اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﻣﻦ ﻳﺪرك وﻳﻘﺮر أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺰﺑﻮن إذ ﻳﻨﻌﻜﺲ
ذﻟﻚ ﰲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وإﻻ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻗﻴﻢ أﻓﻀﻞ.

)(2

 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن:
 -ﻳﺮى

Zeithmal

ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ"
-أﻣﺎ

)(3

Anderson

واﻟﺘﻔﻀﻴﻼت"

أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻲ "اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﳌﺪى ﻣﻨﻔﻌﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﺑﻮن وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﻳﺪرﻛﻪ وﻣﺎ

فيعرفها على أﻬﻧا " فهم متطلبات الزﺎﺑئن وتفضيﻼﻬﺗم كي تتمكن اﳌؤسسة من اﻹيفاء بتلك اﳌتطلبات

)(4

)∗(  -ﻳُﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ زاوﻳﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﳘﺎ - :ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ) :(Customer Equityوذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ

منه ،كاﳌعلومات واﻷفكار الﱵ ﲤكن اﳌؤسسة من استثمارها لوضع إسﱰاتيجياﻬﺗا لضمان البقاء واﻻستمرار كما تتحقق قيمة الزبون ﺎﺑلنسبة للمؤﺳﺴﺔ ﻣﻦ
خﻼل القيمة اﳌالية أي اﻷرﺎﺑح اﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻔﻲ إﻃﺎر ال CRMﻻ تتحدد القيمة بعدد الزﺎﺑئن إﳕا ﲝجم ونوع اﳌشﱰﺎﻳت ﺎﺑلنسبة للزبون الواحد

ورﲝﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ )وﻟﻘﺪ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ(  -ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺰﺑﻮن ) :(Customer Valueوﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ

ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﳉﻮدة واﻟﺴﻌﺮ ،وﻏﲑﻫﻢ ،وﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أﻧﻈﺮ :أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﻳﺰة" ،ﺗﺘﻮﻳﺞ اﻟﻌﻤﻼء ﻛﻨﺎﺗﺞ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ

ﺎﺑلعﻼقات" ،ﳎلة دفاتر إقتصادية ،اﺠﻤﻟلد ،7اﻟﻌﺪد  ،02جامعة زﺎﻳن عاشور اﳉلفة ،سبتمﱪ  ،2016ص.157
) -(1دراج ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺻﻠﻴﺤﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص58
) -(2ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق" ،إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﲢﻠﻴﻠﻲ" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.77
)-(3دراج ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺻﻠﻴﺤﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.145

)-(4أﻧﻴﺲ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ "،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺎﺑعتماد ﺗﻘﺎﻧﺔ إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ زﺎﺑئن ﻣﺘﺠﺮﻳﻦ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ"-،ﳎﻠﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ، ،اﺠﻤﻟلد ،33اﻟﻌﺪد  ، 104ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،اﻟﻌﺮاق ،2011،ص.159
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 ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ أيضا على أﻬﻧا "تلبية أو ﲡاوز توقعات الزﺎﺑئن ﰲ جودة اﳌنتج وأسعاره واﳋدمات اﳌرافﻘﺔ ﻟﻪ،)(1

ﲝيث ﳚب أن تكون هذه اﳌكوﺎﻧت الثﻼثة ذات قيمة من منظور الزبون"

 ﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ" أﻬﻧا ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﻔﻨﻴﺔ ،اﳋﺪﻣﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺪرﻛﺔ واﶈﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﺑﻮن ﻧﻈﲑﺳﻌﺮ ﻣﺪﻓﻮع واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎﺑستخدام ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﺮوض وﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ"

)(2

 أﻣﺎ  Kotlerﻓﻴﻌﺮﻓﻬﺎ على أﻬﻧا "ذﻟﻚ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮنﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ" ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﺪد اﻷﺑﻌﺎد واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﻛﺔ أو اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻓﻜﺮة اﳌﻨﻔﻌﺔ أو
ﺣﺰﻣﺔ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺮق اﳌﺪرك ﺑﲔ
الكلف الكلية الﱵ يتحملها الزبون واﳌتمثلة ﰲ الكلف اﳌادية ،كلفة الوقت ،كلفة اﺠﻤﻟهود والكلف النفسية وبﲔ قيم
وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺘﺞ ،ﻗﻴﻤﺔ اﳋﺪﻣﺔ ،اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ وﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﺟﺎﻫﺪة ﳓﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺣﺪد  Kotlerاﻷﺑﻌﺎد واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ

اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻌﻨﺼﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ.

)(3

ﻣن خﻼل التعاريف السابقة ﳝكن القول ﺄﺑن قيمة الزبون هي الفرق بﲔ الفوائد واﳌنافع الكلية الﱵ يتحصل عليها
اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت وﺑﲔ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﳌﻨﺎﻓﻊ.
 -2ﻋﻨﺎﺻﺮ وﳏﺪدات ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن:
ﻟﻘﺪ ﺣﺪد

Kotler

اﻷﺑﻌﺎد واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻌﻨﺼﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ:

(1) - Taiyseer .M.R.Mugdadi, Opcit, p5.

(2) -Wolfgang Ulaga, "Capturing value creation in business Relationship: A Customer perspective", Industrial
Marketing Management, Vol. 32, Issue 8, November 2003, p 678.
)(3
- Kotler et autres, opcit, p p 147 -148.
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الفصل الثاﱐ :أساسيات ومرتكزات إدارة العﻼقة مع الزبون
الشكل رقم) :(15عناصر قيمة الزبون وﳏدداﻬﺗا حسب كوتلر

Source : Kotler et autres, Opcit, p148

ﳝكن شرح عناصر الشكل السابق كما يلي:
 -1-2القيمة الكلية للزبون ) :(Total Customer Valueوهي حزمة اﳌنافع الﱵ ﳛصل عليها الزبون من السلعة
أو اﳋدمة ) (1وهي تنقسم إﱃ اﻷﰐ:
قيمة اﳌنتج :يقصد ﻬﺑا ﳎموعة اﳌنافع اﻻقتصادية الﱵ ﳝكن أن تقدمها اﳌنتجات )سلعا كانت أو خدمة( للزﺎﺑئنوهي بدﻻلة ﳎموعة من معايﲑ اﳉودة الﱵ يفﱰض توفرها ﰲ اﳌنتج كتصميمه ومتانته وكفاءة أدائه ،والذي يهم الزبون
النتائج )اﳌنافع( الﱵ ﳛصل عليها من اقتنائه للمنتج ،فعلى سبيل اﳌثال فإن اﳌنتجات ذات اﳉودة العالية الﱵ تباع
ﺄﺑسعار عالية ليست معيارا للقيمة اﳌتوقعة من قبل الزبون ،ولكن القيمة من وجهة نظره هي اﳉودة اﳌتوقعة ﺎﺑلسعر
الذي يرغب بدفعه ،فالزبون ﻻ يبحث عن اﳌنتج ﲜودة عالية وﺄﺑقل اﻷسعار ،لكن يبحث عن تعظيم نسبة اﳉودة
مقارنة ﺎﺑلسعر اﳌدفوع.
قيمة اﳋدمة :أصبحت اﳋدمة اﳌقدمة من اﳌؤسسات من أهم عناصر القيمة اﳌسلمة للزبون ،وبقدر اهتمام الزبونبقيمة اﳌنتج فإنه يعطي اهتماما لتقدﱘ اﳋدمة أثناء وبعد القيام بعملية التبادل أيضا ،وهذا بدوره يعزز القيمة اﳌسلمة
له ،ويضمن استمرارية تعامله مع تلك اﳌؤسسات وهناك عدد من ﳎاﻻت اﳋدمة لعل من أﳘها سهولة طلب اﳋدمة
فضﻼ عن خدمات ما بعد البيع اﳌقدمة له

)(2

) -(1يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دﺎﺑس العبادي ،مرجع سبق ذكره ،ص.300
)-(2أنيس أﲪد عبد ﷲ "،قيمة الزبون ﺎﺑعتماد تقانة إدارة عﻼقات الزبون دراسة استطﻼعية لعينة من زﺎﺑئن متجرين ﰲ ﳏافظة صﻼح الدين" ،مرجع
سبق ذكره ،ص.160
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ :ﻳﻌﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص رﺟﺎل اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺼﺪرا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ للزﺎﺑئنﺎﺑعتبارهم ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أدوات اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
من قبل اﳌنافسﲔ ﻷﻬﻧا تعتمد عﻠﻰ اﳌﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﱵ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ :اﻻحﱰافية ،اﺠﻤﻟاملة ،اﻟﺜﻘﺔ...إﱁ

)(1

 ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ :ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻜﺲ أﺑﻌﺎداﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ أداء اﳋﺪﻣﺔ ،وأﺑﻌﺎدا ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳋﺪﻣﺔ وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﲔ
أو رﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﺧﺮ
 -2-2اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ) : (Total Customer Costوﻫﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺘﻀﺤﻴﺎت اﻟﱵ
ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺰﺑﻮن أن ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺔ وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﻛﻠﻒ ﻧﻘﺪﻳﺔ وأﺧﺮى ﻏﲑ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ) :(Montarey Costﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺳﻌﺮ اﳋﺪﻣﺔ وﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ،اﻟﺒﺤﺚﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت...إﱁ

)(2

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ) :( Non Monetary Costوﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻗﺖ وﺗكلفة اﺠﻤﻟهود والتكلفة النفسية كماﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗكلفة اﺠﻤﻟهود ) :(Energy Costوﻫﻮ اﳉﻬﺪ واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ اﻟﱵ يقوم ﻬﺑﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺔ كاﺠﻤﻟهود
اﻟﺒﺪﱐ واﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت؛
 ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻗﺖ ) :(Time Costفبالنسبة لبعض الزﺎﺑئن فإن تكلفة الوقت أعلى قيمة من تكلفة النقود وهو ما
ﻳﻈﻬر بوضوح لدى الزﺎﺑئن الذين ﻻ يرغبون ﰲ تضييع أوقاﻬﺗم أثناء اﳊصول على منتجاﻬﺗم أو خدماﻬﺗم؛
 اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ.

):(Psychic Cost

وﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻌﻨﺎء اﻟﻨﻔﺴﻲ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﻛﺎﻻﻧﺘﻈﺎر ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ

)(3

-3مستوﺎﻳت قيمة الزبون :ﻳﺼﺪر اﻟﺰﺑﻮن ﺣﻜﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺔ واﺣﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮاء وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ واﻷﺧﺮ
ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮاء ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن :ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺰﺑﻮن ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺒﻖ،ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺴﺒﻪ ﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎﺗﻪ وإﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ،إذ ﻗﺪ ﻳﺘﺼﻮر ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻹﺷﺒﺎع ﳊﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
) -(1يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دﺎﺑس العبادي ،مرجع سبق ذكره ،ص.300
)-(2ﷴ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺼﺤﻦ" ،إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ" ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،2002 ،ص67
) -(3ﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺎس وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد اﳉﻨﺎﰊ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.117
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
واﳌﺎدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻔﻮق ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻟﺪى اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ،اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮر
اﳌبدئي ﳊجم اﳌنافع واﳌزاﺎﻳ اﳌمكن ﲢصيلها من جراء بناء تلك العﻼقة أو اﻟﺼﻔﻘﺔ) (1وﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﺪة
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻬﺎ :اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن ،اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻹﺷﺎﻋﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺔ ،اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن واﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ،اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﲡﺮﺑﺔ
واﺳﺘﺨﺪام اﳋﺪﻣﺔ أو ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋﻼﻗﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻗﻴﻤﺔ وﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﲰﻌﺘﻬﻢ...إﱁ.

)(2

 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﻛﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن :ﺑﻌﺪ ﺷﺮاء واﺳﺘﺨﺪام اﳋﺪﻣﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن ﻧﻈﺮة وحكم ﻬﻧائي ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﻠﻚاﳋﺪﻣﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ،وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن
أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ وﺣﺠﻢ وﻧﻮع اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﳌﺪرﻛﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻌﺪ ﺣﺬف أﻋﺒﺎء وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.

)(3

 -4ﻃﺮق ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن:
ﻳﺪرك اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﻟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺎرق اﳌﻠﻤﻮس واﻻﳚﺎﰊ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ) ( 4ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺎﺑلشراء ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻟﻪ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﺪرﻛﺔ ،وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﲔ
ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮوض اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ
ﺎﺑقي اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ (5).وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻢ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن اﺧﺘﻴﺎر واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ
أﺣﺪ اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ:
ﲣفيض تكاليف خدماﻬﺗا للزبون :وذلك أن ﻬﺗتم اﳌؤسسة بتقليل التضحيات والتكاليف الﱵ يتكبدها الزبون منﻋﻼﻗﺘﻪ وﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﲟﺎ أن اﻟﺴﻌﺮ ﳝﺜﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن
تعمل اﳌؤسسة على ﲣفيض تكاليفها إﲨاليا أو جزئيا من أجل خفض السعر للزﺎﺑئن فعلى الرغم من تفاوت قدراﻬﺗم

) -(1ﻓﻠﻴﺐ ﻛﻮﺗﻠﺮ وآﺧﺮون ،ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺎزن ﻧﻔﺎع "،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ-أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،"-اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
والﱰﲨة،دمشق ،سورﺎﻳ ،2002 ،ص.190
)-(2ﷴ ﻣﻨﺘﺎوي وﻋﺒﺪ ﷲ ﻗﻠﺶ" ،دور ﻧﻈﺎم إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﻛﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت" ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ:
رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻقتصادﺎﻳت اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ،اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ 14- 13،دﻳﺴﻤﱪ ،2011 ،ص.07
) -(3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.10
) – (4دراج ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺻﻠﻴﺤﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.149
) -(5ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ "،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﺘﻘﺪم" ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ  2008 ،ص.36
126

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ وﻣﻌﺪﻻت دﺧﻠﻬﻢ إﻻ أن اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳌﺸﱰك ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﺒﻘﻰ داﺋﻤﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﺎ دﻓﻊ ﻣﻦ
أﺟﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﻜﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺔ راﲝﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ إﱃ اﻟﺴﻌﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ.
 زﺎﻳدة اﳌنافع واﳌزاﺎﻳ :وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ ﺷﻲء ﰲ اﳋﺪﻣﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﺎﻟﺰﺑﻮن ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮحساسية لزﺎﻳدة اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﳌزاﺎﻳ اﶈصل عليها مقارنة ﺎﺑﳋسائر الﱵ يتحملها عند الشراء ) (1وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن
ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل:

)(2

 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﺪرات اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻗﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺰﺑﻮن ،و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ

اﻟﺰﺑﻮن؛

 اﳌراقبة والتنبؤ ﺎﺑحتياجات الزبون اﳊقيقية ،واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ )اﻟﺰﺑﻮن( ،واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
للمؤسسة واستخدام ذلك ﰲ رسم إسﱰاتيجياﻬﺗا؛
 -5ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﻛﺔ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن:
ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺼﺎص اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ وﺻﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﺰﺑﻮن واﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻪ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻷﳘﻬﺎ:

)(3

 القيم الﱵ يبحث عنها الزبون ﻻبد أن تكون ﺎﻧفعة ومفيدة له :ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﻧﻔﻌﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻪاﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ إشباع حاجات وتلبية رغبات الزﺎﺑئن وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻮﻗﲔ أﻻ ﻳﻜﺘﻔﻮا ﻓﻘﻂ ﲞﻠﻖ اﻟﻘﻴﻢ
ﰲ ﻋﺮوﺿﻬﻢ اﻟﱵ ﻳﻘدموﻬﻧا للزبون ولكن يكون عليهم ربطها ﲝاجات ورغبات الزبون؛
 اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ :ﲟﻌﲎ أن ﻗﻴﻢ اﻟﺰﺑﻮن ﺗﺘﻄﻮر ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﲑ اﳊﺎﺟﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔللزﺎﺑئن ،والﱵ تتغﲑ كنتيجة حتمية لعدة أسباب كتغﲑ اﳌرحلة الﱵ ﳝر ﻬﺑا الزبون من حياته ،وكذا تغﲑ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﳝﻠﻜﻬﺎ
وﺗﻐﲑ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﻴﺎة وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب؛
 اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻫﲑارﻛﻴﺔ :ﺣﻴﺚ ﺗﱰﺗﺐ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻫﲑارﻛﻲوﲤثل القيم العامة القاعدة ﺎﺑعتبارها ﲤثل القيم السوقية الﱵ ينبغي أن يتم تقدﳝها ﰲ البداية ﺎﺑلنسبة للمنتج اﳌراد
التسويق له ،كما أن غياب تلك القيم العامة من شأنه أن ﳚعل الزبون ﻻ يهتم ﲟا إذا كان اﳌنتج ﳝكن أن ﳝده ﺎﺑلقيم
الشخصية أم ﻻ ،وﰲ اﳌقابل نﻼحظ أنه ﲟجرد أن يتم مقابلة تلك القيم العامة يبدأ الزﺎﺑئن ﰲ التطلع للقيم الشخصية.
)-(1دراج ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺻﻠﻴﺤﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .151-150
)-(2ﺎﻧدﺎﻳ ﺣﺒﻴﺐ أﻳﻮب" ،ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ أﺟﻞ إﳚﺎد اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ" ،ﻣﺆﲤﺮ اﻹدارة واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺜﺎﱐ" اﻟﻘﻴﺎدة وإدارة اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺘﺠﺪدة" ،الرﺎﻳض،
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ-16-14 ،ﻣﺎرس ،2011ص02
)-(3ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ" ،إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌبﲏ على قواعد البياﺎﻧت" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .162-157
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن
تتحدد عﻼقات الزﺎﺑئن أساسا بدرجة رضاهم عن اﳌؤسسة وخدماﻬﺗا والقيمة الﱵ حصل عليها الزبون ،فكلما
كانت هذه الدرجة عالية كلما زادت عﻼقة الزﺎﺑئن قوة ومتانة ،ﳍذا تركز اﳌؤسسات دوما على تنمية ،تدعيم وقياس
رضا زﺎﺑئنها ﺎﺑعتباره ﻣﺆﺷﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﺪى أو درﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﺆﺳﺴﺔ ذﻟﻚ أن ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺮﺿﺎ
وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮارﻳﺔ اﻟﺸﺮاء واﳋﱪات اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﳌﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ.

)(1

 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن:
يعد رضا الزبون من السبل اﻷساسية ﻹﳒاح إدارة العﻼقات مع الزﺎﺑئن ﺎﺑعتباره يساهم ﰲ ﲢقيق اﻷهداف اﻷخرى
للمؤسسة مثل زﺎﻳدة اﳌبيعات وتعظيم اﻷرﺎﺑح ،كما أنه يعتﱪ مقياسا مهما لﻸداء التنظيمي وﳌدى قدرة اﳌؤسسة على
إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت وﺗﻠﺒﻴﺔ رغبات الزﺎﺑئن وفقا ﳌتطلباﻬﺗم وهو ما يقود ﳓو إقامة عﻼقة وثيقة ﺎﺑلزبون وكسب وﻻئه واعتبارﻩ
ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛ وﻳﻌﺘﱪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ
)(2

اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﻨﺎءً على رضا الزﺎﺑئن مثل السعر ،الﱰويج والصورة الذهنية للمؤسسة...إﱁ
اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻌﺮض ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

وﻋﻠﻴﻪ ﺗﱪز

 ﻳﻌﺮف اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹدراﻛﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻘﺎرن ﻟﻠﺨﺪﻣﺔﺎﺑلتوقعات أي مدى تعويض اﳋدمة للتضحيات اﳌقدمة لنيلها ،وإذا ﲨعنا بﲔ الناحية اﻹدراكية والشعورية فهو حالة
ﻧﻔﺴﻴﺔ ) ﺣﻜﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ( ﺎﻧتج عن التجربة واﳌقارﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﻀﻴﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛ وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎﺗﻴﺔ ) رﺿﺎ آﱐ( واﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻼﺋﻘﻴﺔ ) رﺿﺎ ﻣﺘﺠﻤﻊ( ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎﺗﻴﺔ أي اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮاء
واﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ووﻗﺖ ﻣﻌﲔ ﻓﻴﻌﺮف ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ" ﺣﻜﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ آﱐ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮاء أو رد ﻓﻌﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻦ آﺧﺮ ﺻﻔﻘﺔ
ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ" أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻼﺋﻘﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺮﺿﺎ اﳌﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﺪة ﲡﺎرب ﺣﻮل ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ وﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ " ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﺎم وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻘﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ) أو ﳑﺜﻠﻬﺎ( ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺎت
)(3

اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺧﱪات ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﺎم ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺎ ﻳﺆدي ﻟﺮﺿﺎ ﻋﺎم ﻣﺘﺠﻤﻊ "

) -(1ﷴ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﻴﺪات ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.281

(2) -Ali Falah Al-Zoubi, "The Role of Customer Relationships Management in Achieving Competitive
Advantage(A prospective study on a sample of employees at banks in Irbid city)", Journal of Marketing
Management, Vol 4, No 1, June 2016, p 141

)-(3ﺑﻨﺸﻮري ﻋﻴﺴﻰ " ،اﳌﻘﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﻗﻴﺔ ﻟﻮﻻء اﻟﺰﺑﻮن )اﻟﺮﺿﺎ ،اﻟﺜﻘﺔ  ،اﻻﻟﺘﺰام وﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺘﺤﻮل( ﲡﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ

ورﻗﻠﺔ" ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ،اﻟﻌﺪد ،10ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮادي ،2010 ،ص ص .146-145
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وﻳﻌﺮف  Barbarayرضا الزﺎﺑئن على أنه "شعور ﺎﻧتج عن مقارنة بﲔ اﻷداء اﳌتحصل عليه ﲟﻌﺎﻳﲑ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
ﳏﺪدة ﺳﺎﺑﻘﺎ"

)(1

ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﺣﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺘﺤﺼﻞ

ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﲔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ"

)(2

ﺑﻨﺎءً على ما سبق ﳝكن القول ﺄﺑن الرضا عبارة عن ﺳﻠﻮك إﳚﺎﰊ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﲡﺎﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ومنتجاﻬﺗا وﳛﺪث ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﺴﺎوت اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﻊ اﻷداء أو ﺗﻔﻮﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
-2

ﳏﺪدات رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن:

ﻳﺘﺤﺪد رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ إﻃﺎر ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 -1-2اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت )اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺰﺑﻮن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ( :ﺗﻌﱪ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻋﻦ اﻷداء اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﺰﺑﻮن إﱃ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻋﻤﻮﻣﺎ ﲢﺪد اﳉﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﻜﻮﻧﻪ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ:

)(3

 ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ وأداء اﳋﺪﻣﺔ :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺰﺑﻮن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳋﺪﻣﺔ؛ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳋﺪﻣﺔ :وﻫﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺰﺑﻮن أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺔ ﻓﻀﻼﻋﻦ أي ﺟﻬﺪ ﻣﻌﻨﻮي ﻳﺒﺬﻟﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮق وﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺎﺑﻹضافة إﱃ ﺳﻌﺮ اﳋﺪﻣﺔ؛
 ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ويقصد ﻬﺑا اﳌنافع اﻻجتماعية الﱵ يتوقع الزبون اﳊصول عليها جراء اﳊصولﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ رد اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸﻓﺮاد اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﻼ اﻷﻗﺎرب وﺄﻳخذ ﺷﻜﻞ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن أو اﻟﺮﻓﺾ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ.
)(4

وﺗﺘﻤﺜﻞ مستوﺎﻳت توقعات الزﺎﺑئن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

 ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ :ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺿﻲ اﻟﺰﺑﻮن واﻟﱵ إذا ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﳛﺠﻢ اﻟﺰﺑﻮنﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛

(1) -Barbaray Christian, "Satisfaction fidélité et expérience client être à l’écoute de ses clients pour une
entreprise performante", édition dunod, paris, France,2016, p05.
(2) -Ib id.

)-(3ﻣﺮوان ﷴ أﺑﻮ زﻋﻨﻮﻧﺔ" ،إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺮﺿﺎ ﻟﺪى اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ :اﻟﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺨﱪة
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،اﻟﺴﻮدان ،2014 ،ص ص 71-70

) -(4ﻋﺼﺎم اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﻠﻔﺔ ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،اﳉﺰء اﻷول ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮرس اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ،
 ،2002ص511
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 ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺮﻏﻮب :ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺰﺑﻮن أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ،واﻟﺬي ﻳﺆدي ﲢﻘﻘﻪ إﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﺴﻮﻗﻲ وﺷﻌﻮر اﻟﺰﺑﻮن ﺎﺑلرضا؛
 ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﺒﻮق :ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻔﻮق ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺰﺑﻮن ،أي ﻳﻔﻮق ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺮﻏﻮب،وﻳﺆدي ﺑﻠﻮﻏﻪ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،وزﺎﻳدة اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ وﻻء اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻌﻈﻴﻢ درﺟﺔ اﻟﺮﺿﺎ ﻟﺪﻳﻪ
وﺗﻌﺰﻳﺰﻩ.
 -2-2اﻷداء اﳌﺪرك )اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ( :ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻷداء اﳌﺪرك ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺑﺪور ﻛﺒﲑ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺿﺎ
ﻓﻬﻮ ﻳﻌﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻌﻼ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﲢﻘﻖ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ.

)(1

 -3-2اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ أو ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ :ﺗﺘﺤﻘﻖ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺴﺎوى اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ اﻷداء اﳌﺘﻮﻗﻊ ﳑﺎ ﻳﺆدي
إﱃ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن ،وﻫﻲ أحياﺎﻧ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﺒﺔ أي ﻣﺮﻏوﺎﺑ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻔﻮق اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى
اﻟﺰﺑﻮن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺮﺿﺎ ﻋﺎل وﰲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى ﺗﻜﻮن ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻷداء
)(2

اﳌﺘﻮﻗﻊ وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﲡﻌﻞ اﻟﺰﺑﻮن ﻏﲑ ر ٍ
اض وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُ َﻜ ِّﻮ ُن اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲡﺮﺑﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ.

 -3ﺧﺼﺎﺋﺺ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن:

ﻳﺘﺤﺪد رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(3

اﻟﺮﺿﺎ ذاﰐ :ﻳﺘﻌﻠﻖ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻌﻨﺼﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻹدراكاﻟﺬاﰐ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  ،ﻓﻨﻈﺮة اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺿﺎ ،ﻷن اﻟﺰﺑﻮن ﻗﺪ ﻻ
ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ ﺑﻮاﻗﻌﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﺑﻞ إﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ – اﳉﻮدة واﳌﻄﺎﺑﻘﺔ – إﱃ اﻟﻨﻈﺮة
اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ – اﳉﻮدة واﻟﺮﺿﺎ – اﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻓﻖ أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
توقعات زﺎﺑئنها.

) -(1ﻋﺼﺎم اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﻠﻔﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص513

(2) -PATRICET remblay,"Mesurer la satisfaction et les attentes des clients : des modèles classiques aux
modèles asymétriques", Centre d’expertise des grands organismes, septembre2006, sur le site :
https://scholar.google.com/scholar?q=les+attentes+des+clients&hl=fr&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart, consulté le
15-09-2018.

) -(3ﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺎس وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد اﳉﻨﺎﰊ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .145 -144
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اﻟﺮﺿﺎ ﻧﺴﱯ :ﻻ يتعلق الرضا ﲝالة مطلقة وإﳕا بتقدير نسﱯ فكل زبون يقوم ﺎﺑﳌقارنة من نظرته ﳌعايﲑ السوقوﺎﺑلرغم من كون الرضا ذاتيﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻳﺘﻐﲑ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﺎﻳت التوقع مثﻼ :قد يستفيد زبوﺎﻧن ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳋﺪﻣﺔ وﺑﻨﻔﺲ
اﻟﺸﺮوط وﻟﻜﻦ رأﻳﻴهما ﳜتلفان ﲤاما ﻷن توقعاﻬﺗما اﻷساسية ﳓو اﳋدمة ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ أن اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺣﺴﻦ
ﻗﺪ ﻻ ﺗﺒﺎع ﲟﻌﺪﻻت ﻛﺒﲑة ،ﻓﺎﳌﻬﻢ ﻟﻴﺲ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺣﺴﻦ  ،وﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷكثر توافقا مع توقعات الزﺎﺑئن.
 اﻟﺮﺿﺎ ﺗﻄﻮري :ﻳﺘﻐﲑ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮر ﻣﻌﻴﺎرﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ :ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻗﻊ وﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﳌﺪرك ﻓﻤﻊﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﳝﻜﻦ ﻟﺘﻮقعات الزﺎﺑئن أن تعرف تطورا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻛﻈﻬﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻄﻮر اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﳋﺪﻣﺎت اﳌقدمة نتيجة زﺎﻳدة اﳌنافسة كما ﳝكن أن يتغﲑ إدراك الزبون للخدمة اﳌقدمة ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ.
 -4قياس الرضا ﳋلق عﻼقة قوية بﲔ اﳌؤسسة وزﺎﺑئنها:
ﻳﻌﺘﱪ ﻗﻴﺎس اﻟﺮﺿﺎ ﳏﻞ اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻻعتباره ﳎاﻻ ضرورﺎﻳ لتقييم اﳋدمة اﳌقدمة
للزبون وجودﻬﺗا ،وﰲ نفس الوقت يعد ذلك دعامة أساسية لتحقيق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن )ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮات
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰﺑﻮن( ويعتمد ذلك ﺎﺑلدرجة اﻷوﱃ على طريقة تنظيم قنوات عﻼقة الزبون الﱵ تعمل على انتقال معلومات
اﻟﺰﺑﻮن ﰲ الوقت اﳌناسب وﺎﺑلطريقة اﳌناسبة ﻹطﻼق برﺎﻧمج التسويق اﳉديد ،إضافة إﱃ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ
هذه اﳌعلومات وفق معايﲑ الرضا اﳋاصة ﺎﺑلفئة اﳌستهدفة)اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺸﺒﻌﺔ وﻏﲑ اﳌﺸﺒﻌﺔ ،اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وأﻫﻢ اﻟﺴﻤﺎت
اﻟﱵ ﺗﻘﻮد ﻗﺮار ﺷﺮاء اﻟﺰﺑﻮن أو اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱵ ﲢﻔﺰﻩ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،اﻷﺳﺒﺎب اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ...إﱁ( ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺷﻜﻮى اﻟﺰﺑﻮن ﻋﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻨﻮات ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻐﺮض ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎﻻت اﻟﻔﺸﻞ ﰲ اﳋﺪﻣﺔ
اﳌﻘﺪﻣﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎس اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺼﻠﺔ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ
)(1

البياﺎﻧت لﻼستفادة منها واﳊصول على مؤشرات ﺎﺛبتة عن رضا الزبون؛

وحﱴ تقوم اﳌؤسسة اﳋدمية بتحليل رضا زﺎﺑئنها وقياسه والتعرف على مدى ﺄﺗثﲑ هذا الرضا على سلوكهم وعلى
إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء واﻟﻮﻻء ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻧﻮرد أﳘﻬﺎ
ﺎﺑختصار فيما يلي:

) -(1ﻋﺸﻲ أﲰﺎء ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .95-94

131

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
 -1-4اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ )ﻗﻴﺎﺳﺎت ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة( :ﺄﺗخذ القياسات الدقيقة عددا من اﻷساليب والطرق
ﻧﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺣﺴﺎب اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ :وهو ﳝثل نصيب اﳌؤسسة من الزﺎﺑئن ﰲ السوق أو عدد الزﺎﺑئن اﳌتعامل معهم
وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻘﻴﺎس اﳊصة السوقية ﲟقدار اﻷعمال اﳌنجزة مع الزﺎﺑئن وكمية اﳌشﱰﺎﻳت وهو اﳌقدار الذي ﳝكن
أن ﻳﺘﻘﻠﺺ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌﻮر اﻟﺰﺑﻮن ﲝﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ وﻳﺮﺗﻔﻊ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﻌﺎﻛﺴﺔ؛
 معدل اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن :وهو يعﱪ عن الزﺎﺑئن الذين احتفظت ﻬﺑم اﳌؤسسة خﻼل فﱰة زمنية ،ويتم ذلك
ﺑﻘﻴﺎس ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﻘﺪار اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻨﺠﺰ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛
 تطور عدد الزﺎﺑئن وجذب زﺎﺑئن جدد :وﻳﻌﱪ ﻋﻦ عدد الزﺎﺑئن اﳉدد أو إﲨاﱄ رقم اﻷعمال اﳌنجز مع
الزﺎﺑئن اﳉدد ،ﻷن تزايد عدد الزﺎﺑئن يعﲏ أن اﳋدمات تلﱯ توقعات الزبون وهو ما ينتج عنه الرضا والذي
ﺑﺪورﻩ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ الصورة اﳉيدة الﱵ ينقلها الزﺎﺑئن إﱃ اﻵخرين عن اﳌؤسسة وخدماﻬﺗا وهو ما يؤدي إﱃ
جذب زﺎﺑئن جدد واﻻحتفاظ ﺎﺑﳊاليﲔ؛
 اﳌﺮدودﻳﺔ :ويتم من خﻼل قياس الربح الصاﰲ الناتج عن كل زبون أو ﳎموعة مصنفة من الزﺎﺑئن )اﳌﺮﲝﲔ
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺜﻼ(
 ﻋﺪد اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻧﻔﺲ اﻟﺰﺑﻮن :فإذا كان الزبون يتعامل ﺄﺑكثر من خدمة مع اﳌؤسسة
فذلك يدل على أنه راض عن اﳌؤسسة وخدماﻬﺗا) ﻃﺒﻌﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻮاق ﻏﲑ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ(

)(1

 -2-4اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ )اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ( :ﻻ ﺗﻌﱪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺎﺑلرضا
أو ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ،ﻷﻬﻧا ﻻ ﺄﺗخذ بعﲔ اﻻعتبار توقعاته ،ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺠﺰ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ
على انطباعات الزﺎﺑئن من خﻼل اﻻستماع إليهم) ،(2ومن أهم اﻷساليب الكيفية اﳌستخدمة ﰲ قياس رضا الزﺎﺑئن ما
ﻳﻠﻲ:
 شكاوي الزﺎﺑئن :تعتﱪ شكاوي الزﺎﺑئن أداة ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﺼﻮت اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻬﻲ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺒﲑ
ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﲤﺜﻞ أﺣﺪ اﳌﺼﺎدر اﳍﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺼﻮر ﰲ اﻷداء ؛

)(3

) -(1ﷴ ﻣﻨﺼﻮر أﺑﻮ ﺟﻠﻴﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .215-213
) -(2ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ" ،ﻗﻴﺎس رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ﻋﻦ اﳉﻮدة" ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،15ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ،أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2008ص.31
) -(3ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﷴ اﳌﺮﺳﻲ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .68-67
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 ﲝﻮث اﻟﺰﺑﻮن اﳋﻔﻲ :ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮم ﺎﺑستئجار أشخاص ﳝثلون دور الزبون لغرض نقل نقاط القوة
واﻟﻀﻌﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ،وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻘﻮم ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص
ﺎﺑفتعال اﳌشاكل وإبداء تذمر وذلك ﻬﺑدف اختبار مدى قدرة اﳌوظفﲔ على معاﳉتها بصورة جيدة؛
 ﲢﻠﻴﻞ ﺧﺴﺎرة اﻟﺰﺑﻮن )ﲝوث حول الزﺎﺑئن اﳌفقودين( :يتم ذلك ﺎﺑﻻتصال ﺑعدد من الزﺎﺑئن اﳌفقودين
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﳌراقبة معدل الزﺎﺑئن الذين
فقدﻬﺗم اﳌؤسسة نتيجة عدم رضاهم لتحاول بعدها تقليل معدﻻت فقدان زﺎﺑئنها

)(1

 -3-4اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ :إن سجل الشكاوى غﲑ كاف ﻹعطاء قياس دقيق عن رضا الزﺎﺑئن ،حيث هناك نسبة
كبﲑة من الزﺎﺑئن غﲑ الراضﲔ ﻻ يفضلون التعبﲑ عن عدم رضاهم ،وﻻ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ،ﻓﻬﻢ
ﻳﻜﺘﻔﻮن ﺑﺘﻐﻴﲑ اﻟﻌﻼﻣﺔ دون أن ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ،وﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق ﻗﻴﺎس ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻦ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ اﳌقدمة من طرفها ﺎﺑﻹضافة إﱃ معرفة نية الزبون ﰲ إعادة
شراء اﳋدمة من نفس اﳌؤسسة ومعرفة النظرة اﻹﳚابية أو السلبية الﱵ يقدمها الزﺎﺑئن اﳌرتقبون .وﺗﺴﻤﺢ اﻟﺪراﺳﺔ
الكمية للمؤسسة ﺎﺑﳊصول على معلومات تساعدها ﰲ إعداد اسﱰاتيجياﻬﺗا وإعادة النظر ﰲ ﳐططاﻬﺗا وأيضﺎ ﻓﻬﻢ أي
ظاهرة أو سلوك يصدر عن الزبون سواء بشكل مباشر أو غﲑ مباشر ،وﺎﺑلرغم من ﻫﺬا ﻻ ﳝﻜﻦ اﳉﺰم أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎس ﻫﻮ ﻗﻴﺎس ﻣﻄﻠﻖ وﻣﻌﺼﻮم ﻣﻦ اﳋﻄﺄ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻧﺴﱯ ،وإن أرادت اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
أدق ،ﳚﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻷﺧﺮى ﳎﺘﻤﻌﺔ

)(2

)-(1يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دﺎﺑس العبادي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 230-228
)-(2ﻋﺎﺑﺪ ﻣﻨﲑة ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.99
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :وﻻء اﻟﺰﺑﻮن واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ
ﺣظي موضوع الوﻻء ﺎﺑهتمام كبﲑ من قبل اﳌؤسسات اﳋدمية نظرا ﻷﳘيته ﰲ اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ ﻻ ﲡﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺟﺬب زﺑﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﺪﳝﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ
معه وخلق زبون ذي وﻻء ﳍا وللخدمة اﳌقدمة له ،ويعد الوﻻء وسيلة لتطوير العﻼقات بﲔ اﳌؤسسة وزبوﻬﻧا اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
يؤدي إﱃ وجود اهتمام متبادل ﺎﺑستمرار وﺎﺑلتاﱄ زﺎﻳدة اﻷعمال واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن.

)(1

 -1ﻣﻔﻬﻮم وﻻء اﻟﺰﺑﻮن:
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت اﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻮﻻء اﻟﺰﺑﻮن ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻳﻌﺮف وﻻء اﻟﺰﺑﻮن ﺣﺴﺐ ﻛﻮﺗﻠﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻴﻖ ﻹﻋﺎدة ﺷﺮاء اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ واﳉﻬﻮد اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﺳﻠﻮﻛﻪ"

)(2

 وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" اﳌﻴﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺰﺑﻮن ورﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﺷﺮاء ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ واﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ دون ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ)(3

اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ واﻟﺒﺪﻳﻠﺔ"

 وﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻟﺘﺰام واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺸﺮاﺋﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔاﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﺑﻮن أو ﺗﺰﻛﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ إﱃ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ
)(4

وأقرﺎﺑئه"

 وﻳﻌﺮف وﻻء اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ارﺗﺒﺎط ﻧﻔﺴﻲ داﺋﻢ ﻣﻦ الزﺎﺑئن ﲡﺎﻩ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺔ ،واﻟﺬيﻳﺆدي ﺎﺑلنتيجة إﱃ ﻋﺪم ﲢﻮل زﺎﺑئن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳓﻮ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ،و وﺟﻮد اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ
ﳌﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ"

)(5

 وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" ﲤتع الزﺎﺑئن ﲟستوﺎﻳت إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﲡﺎﻩ ﻣﻨﺘﺞ -ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ وﺟﻮدمستوﺎﻳت عالية من تفضيل تكرار الشراء"

)(6

)-(1ﻫﺒﺔ ﲪﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ اﻟﻄﺎﺋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص . 101

(2) - Kotler et autres, opcit, p153.
(3) - Uncles Mark D, "Customer loyalty and customer loyalty programs", Journal of Consumer Marketing, Vol
20, N 04, 2003, p297.

) -(4ﻫﺒﺔ ﲪﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ اﻟﻄﺎﺋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص104

) -(5ﺣﺎﻛﻢ ﺟﺒﻮري اﳋﻔﺎﺟﻲ" ،رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﺑﲔ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ ووﻻء اﻟﺰﺑﻮن-دراسة حالة ﰲ مصرف ﺎﺑبل اﻷهلي /ﻓﺮع اﻟﻨﺠﻒ" ،ﳎﻠﺔ
الغري للعلوم اﻻقتصادية واﻻدارية ،اﺠﻤﻟلد ،08اﻟﻌﺪد ،25ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،اﻟﻌﺮاق ،2012،ص.86
) -(6ﻋﻼء ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ" ،وﻻء اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ :ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ" ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،2009 ،ص .36
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ﻛﻤﺎ يعرف ﺄﺑنه "اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺎﺑﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،واﳌﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺸﺮاء واﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻠﻌﻬﺎ وخدماﻬﺗاﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﳏﺎوﻟﺔ ﺟﻠﺐ زﺎﺑئن آﺧﺮﻳﻦ"
وﻳﺮى

)(Wallance & al

)(1

ﺄﺑن الوﻻء يعتﱪ من أساسيات ﳒاح الكثﲑ من اﳌؤسسات اﳋدمية ﻷنه يرتبط

بتحقيق الرضا وتطوير العﻼقات مع الزﺎﺑئن ﻟﺬﻟﻚ اﻛﺘﺴﺐ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻪ ﰲ
التشغيل الناجح لﻸعمال ،وإدراكا ﻷﳘيته البالغة فقد لفت انتباه الباحثﲔ واﳌختصﲔ ﰲ صناعات اﳋدمات ﺈﺑﳚاد
ﳏدداته وأﺎﺛره وتوصلوا إﱃ أنه يوجد اختﻼف بﲔ وﻻء الزﺎﺑئن للمنتج اﳌلموس وﻋﻼﻣﺘﻪ وﺑﲔ وﻻء اﻟﺰﺎﺑئن للخدمات
وﻟﻌﻞ أﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻤﻴﺰة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ أظهرﻬﺗا دراسة ) (Gremler & Brownﻋﺎم  1996اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)(2

 ﻟﺪى مقدمي اﳋدمات القدرة على خلق روابط وﻻء قوية مع زﺎﺑئنهم أكثر من موردي اﳌنتجات اﳌلموسة؛ ﻳﻌﺪ اﻟﻮﻻء أﻛﱪ وأﻛﺜﺮ ﺳﻴﺎدة ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﲔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻨﻪ ﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ؛ ﺗﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎت ﻓﺮﺻﺎ أﻛﱪ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﺮد -ﻓﺮد واﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻄﻮر ﻓﺮص اﻟﻮﻻء؛ اﳋطر اﳌدرك من شراء اﳋدمات يعد أكﱪ ﺎﺑﳌقارنة من اﳌنتجات اﳌلموسة ﳑا يؤدي إﱃ زﺎﻳدة الوﻻء كونه يعتﱪ أداةﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳋﻄﺮ؛
اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﲔ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺎت ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﻮاﺟﺰ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﲔ ﻋﻼﻣﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﳑﺎﻳﻌﺰز ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﻻء ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ .
بعد استعراض ﳐتلف وجهات النظر عن مفهوم وﻻء الزﺎﺑئن ﳝكن القول ﺄﺑنه عبارة ﻋﻦ ﺳﻠﻮك واﲡﺎﻩ إﳚﺎﰊ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﺰﺑﻮن يؤدي إﱃ تكرار عمليات الشراء والشعور ﺎﺑﻹنتماء للمؤسسة مع عدم التأثر ﲜهود اﳌنافسﲔ ﳉذبه.
 -2أﻧﻮاع اﻟﻮﻻء:
ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ديك و ﺎﺑسو سنة  1994اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أرﺑﻌﺔ ﻓﺌﺎت
أو أﻧﻮاع ﻟﻮﻻء اﻟﺰﺑﻮن ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(3

 ﻋﺪم اﻟﻮﻻء ) :(no loyaltyوهي حالة من اﻻرتباط الضعيف ﺎﺑﳋدمة مع تكرارية منخفضة للشراء؛ اﻟﻮﻻء اﻟﺰاﺋﻒ اﻟﻜﺎذب ) :(Spurious loyaltyوﻫﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻴﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﲡﺎﻩ اﳋﺪﻣﺔﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ وﻳﻜﺮر ذﻟﻚ ﻣﺮارا ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﻠﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻪ أو ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺮوض
) -(2ﻫﺒﺔ ﲪﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ اﻟﻄﺎﺋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  ،ص ص 106-103
) -(3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ص .108-107
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(1) - Denis Lapert, op cit, p 105

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
خاصة أو ﲢت ﺄﺗثﲑ بعض اﻷشخاص وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺰﺑﻮن ﻳﻈﻬﺮ وﻻء ﻣﺆﻗﺘﺎ وﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻟﻌﺮوض
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ؛
اﻟﻮﻻء اﳌﺴﺘﺪام ) :(Sustainable loyaltyﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺰﺑﻮن ﺳﻠﻮك إﻋﺎدة ﺷﺮاء ﻋﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻗﻮي)اﲡﺎﻩ ﻧﺴﱯ ﻋﺎل( ﲟﻌﲎ أن اﻟﻮﻻء اﻟﻘﻮي ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺮاء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺮار واع ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﻮن وﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ
اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻴﻪ؛
اﻟﻮﻻء اﻟﻜﺎﻣﻦ ) :(Latent Loyaltyوهو يظهر عندما يكون للزبون اﲡاه نسﱯ قوي ﳓو اﳌؤسسة وخدماﻬﺗا ولكنﻫﺬا ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮ من ﺎﻧحية إعادة الشراء.
 -3اﻷﺑﻌﺎد واﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻔﺴﺮة ﻟﻠﻮﻻء:
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ اﻟﻨﻤﺎذج واﻷﺑﻌﺎد اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻮﻻء:
-1-3اﻟﻨﻤﻮذج واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ :رﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻮﻻء اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺸﺮاﺋﻲ اﳌﺘﻜﺮر واﳌﻨﺘﻈﻢ
ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻮاﻟﻴﺎ إذا ﻛﺮر ﺳﻠﻮﻛﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻲ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﻧﻔﺲ اﳋﺪﻣﺔ ،أو اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

)(1

واﻻﻧﺘﻘﺎد اﳌﻮﺟﻪ ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﲟﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻼ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء واﻟﻮﻻء اﳌﻘﺼﻮد
أو اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﺎﻟﺰﺑﻮن ﳝﻜﻨﻪ ﺗﻜﺮار ﺷﺮاء ﺧﺪﻣﺔ أو ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻈﻬﺮ وﻻءﻩ اﻟﻌﺎﱄ -ﻛﻤﺎ ﳛﺪدﻩ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ -وﻟﻜﻦ ﰲ
اﳌﻘﺎﺑﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﰲ أي وﻗﺖ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻛﻮﺟﻮد داﻓﻊ ﳛﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ
) زﺎﻳدة السعر ،إطﻼق عﻼمة ﲡارية جديدة ،ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﻨﺎﻓﺲ أو ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﳋﺪﻣﺔ وﻗﺖ اﳊﺎﺟﺔ (...

)(2

-2-3اﻟﻨﻤﻮذج اﻹدراﻛﻲ )اﳌﻮﻗﻔﻲ -اﻻﲡﺎﻫﻲ( :أدى ﻋﺠﺰ وﳏﺪودﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻠﻮك اﻟﻮﻻء إﱃ
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻋﻤﺎل ﳓﻮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻹدراﻛﻲ اﻟﺬي ﺄﻳخذ بعﲔ اﻻعتبار سﲑورة التقييم النفسي اﻻﳚاﰊ ﲡاه اﳋدمة الذي قد
ﻳﺆدي إﱃ إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء) (3ﺣﻴﺚ يرى أصحاب التوجه اﳌوقفي ﺄﺑن الوﻻء ﺎﻧتج عن وجود مواقف واﲡاهات إﳚابية
وﺗﻔﻀﻴﻞ ﲡﺎﻩ اﳋﺪﻣﺔ أو اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻏﲑ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻮﻻء ﻳﻌﺪ ﻏﲑ ﻛﺎف ﻓﻬﻮ ﻳﻌﲏ
أن الزﺎﺑئن غﲑ الراضﲔ سيتحولون إﱃ البدائل أما الراضون فهم فقط الذين ﳛتفظون بوﻻئهم وهذه النظرة تعتﱪ مبسطة
)(4

ﺟﺪا ﻟﻔﻬﻢ وﲢﻠﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻻء

واﻻﻧﺘﻘﺎد اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﻮﺟﻪ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻮﻻء ﺗﺒﻌﺎ ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻫﻮ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ

) -(1ﻫﻮاري ﻣﻌﺮاج وآﺧﺮون "،ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ وﻻء اﻟﺰﺑﻮن وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار ﻛﻨﻮز اﳌﻌﺮﻓﺔ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،
) -(2ﻫﺒﺔ ﲪﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ اﻟﻄﺎﺋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص111

 ،2013ص33

(3) -simon patrick, "la "force" de l’attitude : clarification du concept et mise en évidence de son role

modérateur sur la relation engagement – comportement effectif de fidélité", revue française du marketing ,
N0197, Association nationale professionnels marketing « Adetem » , France, Mai 2004,P80

) -(4ﻋﻼء ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص 36
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اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻮﻻء اﻟﺰﺑﻮن ،ﻓﺎﻓﱰاض وﺟﻮد اﲡﺎﻫﺎت وﻣﻮاﻗﻒ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﳓﻮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،أو
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻜﺮار اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺸﺮاﺋﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ.

)(1

-3-3ﳕﻮذج اﻟﻮﻻء اﳌﺮﻛﺐ :ﻓﺴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻇﻬﻮر اﻟﻮﻻء اﳌﺮﻛﺐ ﺑﻌﺠﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ )اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ واﳌﻮﻗﻔﻲ( ﻋﻦ
إﻋﻄﺎء ﻣﻔﻬﻮم ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻮﻻء اﻟﺰﺑﻮن ،ﻷن اﳌوقف اﻹﳚابية للزبون ﳓو اﳋدمة أو العﻼمة أو اﳌؤسسة ﲝد ذاﻬﺗا غﲑ كافية
ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺮوض اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،وﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻜﺮار اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺸﺮاﺋﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺸﺮاﺋﻲ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻻ
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺆﺷﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻮﻻء اﻟﺰﺑﻮن) (2وأوﺟﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮﻻء اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺬي ﱂ ﻳﺼﺒﺢ
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻓﻘﻂ ،أو ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻒ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ ﻟﻴﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﺳﻠﻮك ﺷﺮاﺋﻲ ﻣﺘﻜﺮر
ﻣﺼﺤﻮب ﺑﺒﻌﺪ ﻧﻔﺴﻲ)(3وﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻲ ﲢﻘﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻻء اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻء اﻻﲡﺎﻫﻲ
واﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻛﺎﻣﻨﺎ عاﱄ التنظيم مكوﺎﻧ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻳﻦ وﳘﺎ اﳌﻴﻞ اﻹﲡﺎﻫﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﳓﻮ
اﳋﺪﻣﺔ أو اﻟﻌﻼﻣﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻌﺎﻣﻠﻪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﳓﻮ ذﻟﻚ ) (4ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻮاﻟﻴﺎ ﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ إﻻ
إذا ﻛﺎن اﻋﺘﻘﺎدﻩ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﲡﺎﻩ ذﻟﻚ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮﻩ ﰲ ﺳﻠﻮك ﺗﻜﺮار اﻟﺸﺮاء

)(5

وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻗﺪم"ﺟﻮﱐ واﻳﺜﺮ" إﻃﺎرا ﻟﻸﺑﻌﺎد اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ،اﻟﻌﻼﻗﻴﺔ ،اﻻﲡﺎﻫﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﻻء
)(6

اﻟﺰﺑﻮن:

اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺸﺮاﺋﻲ اﳌﺘﻜﺮر :اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع ﺳﻠﻮك اﻟﻮﻻء وﻳﻮﺣﻲ ﺈﺑظهار اﻻﻟﺘﺰام اﳌﺴﺘﻤﺮ ﳓﻮ ﺷﻲء ﻣﻌﲔ؛ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ :وﺗﻌﲏ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺎﺑﳌنتج ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ،وذﻟﻚ ﺄﺑي وﺳﻴﻠﺔ وﻳﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻮﻻء؛ ﻓﱰة اﻻﺳﺘﻬﻼك :وﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﳋﺪﻣﺔ؛ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺴﻌﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ :ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت درﺟﺔ وﻻء اﻟﺰﺑﻮن ﻛﻠﻤﺎ ازداد اﺳﺘﻌﺪادﻩ ﻟﺪﻓﻊ ﺳﻌﺮ أﻋﻠﻰوذﻟﻚ رﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﲡﻨﺐ اﳋﻄﺮ اﳌﺪرك اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﺸﺮاء ﻓﺎﻟﻮﻻء ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻻ ﻳﺸﺠﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء
مقارﺎﻧت ﺳﻌﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻷﺧﺮى؛
)-(1ﻫﻮاري ﻣﻌﺮاج وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص36

(2) -Svetlana Bogomolova, "Service Quality Perceptions of Solely loyal Customer"s, International Journal of
Market Research, vol 53,N0 06, January 2011, pp 04-05.

) -(3ﻫﻮاري ﻣﻌﺮاج وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.37
) -(4ﻫﺒﺔ ﲪﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ اﻟﻄﺎﺋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.112
) - (5ﺑﻨﺸﻮري ﻋﻴﺴﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.143

) -(6ﲨﻴﻠﺔ ﺑﻦ ﻧﻴﻠﻲ" ،ﲢليل ﳏددات جودة خدمات الﱪيد واﻻتصاﻻت وانعكاساﻬﺗا على وﻻء الزبون-دراسة حالة قطاع الﱪيد واﻻتصال ﺎﺑﳉزائر"،

أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم  ،ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎر ﺛﻠﻴﺠﻲ
ﺎﺑﻷغواط ،اﳉزائر ،2018-2017 ،ص ص .145-144
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الفصل الثاﱐ :أساسيات ومرتكزات إدارة العﻼقة مع الزبون
 النية للشراء اﳌتكرر :يعكس الوﻻء إﱃ حد كبﲑ النية للشراء اﳌتكرر من نفس مقدم اﳋدمة أو نفس اﳌؤسسة؛ التفضيل :يعﱪ هذا اﳌقياس عن البعد اﻻﲡاهي لوﻻء للخدمة ،حيث يصل الزبون إﱃ الوﻻء اﳊقيقي عندما يشعرﺎﺑلرغبة ﰲ تفضيل الشراء ويشﲑ ذلك إﱃ أنه ﳝكن التعبﲑ عن الوﻻء عندما يفضل استخدام اﳌنتج؛
 اختيار السلوك اﳌقلل أو اﳌنخفض :يقصد ﻬﺑذا اﳌقياس رغبة الزﺎﺑئن ذوي الوﻻء ﰲ خفض الدافع لﻼختيارحيث يسعون دائما إﱃ خفض اﳉهود التنافسية اﻷخرى اﳌؤثرة على القرار؛
 أول ما ﳜطر على البال :من اﳌفﱰض أن الزﺎﺑئن ذوي الوﻻء العاﱄ يقتصر اختيارهم على بديل واحد عادة مايكون أول ما ﳜطر على ﺎﺑﳍم.
 -4وﻻء الزبون ﰲ ظل إدارة العﻼقة مع الزبون:
يعتﱪ الوﻻء أداة أساسية لتنمية جهود نشاط إدارة العﻼقة مع الزبون فهو يلعب دورا حاﲰا ﰲ اﳊفاظ على الزﺎﺑئن
وتنمية وتطوير العﻼقات بﲔ اﳌؤسسة والزبون) (1كما أن تطبيق مفهوم إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن يعتﱪ سلما للوصول إﱃ
وﻻء الزﺎﺑئن وضمان ﲢقيقه وتعزيزه من خﻼل مراحل متعددة حﱴ ﳝكن الوصول ﺎﺑلزبون إﱃ مرحلة قيامه ﺎﺑلتصرف
على أنه شريك للمؤسسة وهي أقوى أشكال العﻼقات مع الزﺎﺑئن كما هو موضح ﰲ الشكل اﳌواﱄ:
الشكل رقم) :(16سلم العﻼقة التسويقية للوﻻء

اﳌصدر :عبد السﻼم أبو قحف وأخرون " ،التسويق" ،اﳌكتب اﳉامعي اﳊديث ،اﻹسكندرية ،مصر ، 2006،ص291

ﳝثل الشكل السابق اﳌراحل اﳌختلفة لتطوير وﻻء الزبون بدﻻلة عﻼقته مع اﳌؤسسة فبعد ﲢديد الزبون اﶈتمل تقوم
اﳌؤسسة ﺎﺑلعمل على ﲢويل الزبون اﶈتمل إﱃ مش ِﱰ وذلك كمحاولة ﳉذبه ،حيث يعرف اﳌشﱰي ﺄﺑنه شخص تعامل

) -(1هبة ﲪيد عبد النﱯ الطائي ،مرجع سبق ذكره ،ص103
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﺮة واﺣﺪة ،وﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﺸﱰي إﱃ زﺑﻮن وﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺮة ،وﻟﻜﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﲡﺎﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﻠﺒﻴﺎ أو ﳏﺎﻳﺪا ،واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺪﻋﻢ وﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﳛﺐ
اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻟﺰﺑﻮن إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ
اﳌؤسسة عندما يكون لديه الدافع لتوطيد عﻼقته ﻬﺑا ﺎﺑعتبارها تقدم ﻟﻪ ﻋﺮوﺿﺎ ﺟﻴﺪة وﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﲑة ،وﺎﺑلتاﱄ سوف
ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺪاﻋﻢ إﱃ ﻣﺆﻳﺪ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﺑﺸﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ أﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﳒﺬاب ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ
على اعتبار أن اﳌؤسسة الﱵ يتعامل معها تتفهم احتياجاته اﳌتغﲑة وعلى استعداد ﻷن تقوم بتطوير منتجاﻬﺗا ﲟا يتﻼءم
ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺈﺑمكان اﳌؤسسة أن ﲢقق اﳌكاسب من خﻼل التعامل اﳌتكرر مع الزﺎﺑئن ﺎﺑﻹضافة إﱃ ﲢدث
الزﺎﺑئن بشكل إﳚاﰊ عن اﳌؤسسة ،وﰲ هذه اﳌرحلة تستطيع اﳌؤسسة أن تعزز عﻼقتها مع الزﺎﺑئن والﱵ من شأﻬﻧا أن
تساعد ﰲ جعل الزﺎﺑئن اﳌوالﲔ أكثر وﻻء ،أما اﳌرحلة اﻷخﲑة ﰲ ﺳﻠﻢ اﻟﻮﻻء ﻓهي الشراكة بﲔ اﳌؤسسة وزﺎﺑئنها حيث
)(1

ﺗﺘﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﺎدل ﻣﺸﱰﻛﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ.

إن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﲤﺜﻞ ﻫﺪﻓﺎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ
زبوﻬﻧا اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ إﲤﺎم اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﺑﻌﺪﻫﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﺣﻮار ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻌﻪ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺎﻣﻞ وﻻﺋﻪ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻓﻘﻂ ﲜﻮدة اﳋﺪﻣﺔ أو ﺑﺴﻌﺮﻫﺎ ،وﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﻬﺗا أداة وﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﺒﻨﺎء وﻻﺋﻪ ﻟﻌﻼﻣﺘﻬﺎ،
وﻳﺒﺪأ ﻛﻞ ﻃﺮف )اﳌﺆﺳﺴﺔ – اﻟﺰﺑﻮن( ﰲ إدراك مزاﺎﻳ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻼﻗﺔ ؛ﻟﺬﻟﻚ وﺣﱴ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻳﺘﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻻء ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﲢﻘﻴﻖ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ ،ﺣﱴ وإن ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،وﺗﻠﻌﺐ
اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺪﻋﻴﻤﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻرﺗﻘﺎء
)(2

ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻻء ،وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن؛

 -5ﺑﺮاﻣﺞ الوﻻء واسﱰاتيجيات اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن :تقوم اﳌؤسسة بعد ﲢديد الزﺎﺑئن اﳌﻬﻤﲔ واﳌﻼئمﲔ لقدراﻬﺗا
واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻟﺒﻨﺎء وﺗﻜﻮﻳﻦ رواﺑﻂ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ واﻟﻌﺮوض اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ
ﻬﺑم واﻟﱵ نذكر منها برامج الوﻻء واسﱰاتيجيات اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن:
 -1-5ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻻء :ازداد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﱪاﻣﺞ اﻟﻮﻻء ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت واﳊﺚ ﻋﻠﻰ
إعادة طلب اﳋدمات واﶈافظة على الزﺎﺑئن ،ولقد توصل الكثﲑ من الباحثﲔ إﱃ أﳘية وفعالية برامﺞ اﻟﻮﻻء ﰲ

) -(1ﲨﻴﻠﺔ ﺑﻦ ﻧﻴﻠﻲ" ،دور إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﺑﻨﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ وﻻء اﻟﺰﺑﻮن" ،ﳎلة دفاتر إقتصادية ،اﺠﻤﻟلد ،07اﻟﻌﺪد ،02جامعة زﺎﻳن عاشور ،اﳉلفة،
 ،2016ص ص .239-238
)-(2أﳎﻜﻮح ﻧﺴﻴﻤﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.143
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
اكتساب زﺎﺑئن جدد عموما وتشجيع الزﺎﺑئن اﳊاليﲔ على تكرار عمليات الشراء عدة مرات وإقناعهم بعدم التحول
إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ) ،(1وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ اﻟﱪاﻣﺞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ وﻻء اﻟﺰﺑﻮن:
 ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻮﻻء :إن اﳌﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻷول اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻮﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ كل الزﺎﺑئن بنفس الطريقة لذلك فﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻬﺔ للزﺎﺑئن اﻷكثر رﲝية ومردودية
وعموما ﻬﺗدف اﳌؤسسة من خﻼﳍا إﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﻮن وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺸﺨﺼﺔ ﻣﻌﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ دون اﻣﺘﻼك ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى وﻫﻮ
اﳉانب اﻷهم ﺎﺑلنسبة للمؤسسة ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻓﺈن ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻮﻻء ﺗﺴﻤﺢ ﺈﺑمداد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ
ﻫﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﳌشﱰﺎﻳت والﱵ ﳝكن استخدامها ﰲ التحليل اﻹحصائي للمشﱰﺎﻳت )ﲢﻠﻴﻞ  (RFMواﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﻞ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮل مشﱰﺎﻳته وعليه فﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﻮﻻء وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻓﻀﻞ ﻋﻦ
اﻟﺰﺑﻮن ﳌﻨﺤﻪ اﻟﻌﺮض اﳌﺸﺨﺺ

)(2

 برﺎﻧمج نقاط الوﻻء :وﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻻء وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺪد ﻣﻌﲔ ﻣﻦالنقاط إﱃ هدية أو جائزة تفادﺎﻳ منحه خصومات ﰲ اﻷسعار

)(3

 اﳌعاملة بشكل أفضل ومنح بعض اﳌزاﺎﻳ :فعند ﲢديد الزﺎﺑئن اﳌرﲝﲔ ﺗﻘوم اﳌؤسسة ﲟنح بعض اﳌزاﺎﻳ للوصولإليهم وتعميق مستوﺎﻳت الوﻻء لﺪﻳهم ،وفيما يلي ذكر بعض تلك اﳌزاﺎﻳ:
 ﻓﺘﺢ ﺧﻄﻮط ﺧاصة ﳋدمة الزﺎﺑئن وتقدﱘ أرقام هواتف خاصة ﺎﺑلزﺎﺑئن اﳌرﲝﲔ )اﻟﺬﻫﺒﲔ( ،ﺎﺑﻹضافة إﱃ ﺗﻘﺪﱘاﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﱰﺷﺎدﻳﺔ ﻷﻓﻀﻞ اﻟزﺎﺑئن واﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻢ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻨﺤﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﳋﺪﻣﺎت).(4
 رسائل العﻼقات اﳌوجهة ﺎﺑﳊدث أو اﳌناسبة وهي ﻻ تعﱪ عن أي فلسفة بيعية أو ﺗﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﻞ ﺗﻌﱪ ﻋﻦنوع من الصداقة اﳌراد تنميتها مع الزﺎﺑئن بغرض بناء الوﻻء مثل إرسال رسالة ﲟناسبة مﺮور  5أو  10ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺑﺪأ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ مع اﳌؤسسة تعﱪ فيها عن سعادﻬﺗا ﺎﺑﻻحتفاظ به طول ﻫﺬﻩ الفﱰة وأﻬﻧا ستكون أﺳﻌﺪ إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ).(5
 ﺎﻧدي الزﺎﺑئن :وهو عبارة عن ﲡمع يضم ﳎموعة من الزﺎﺑئن اﳌهمﲔ واﳌؤثرين وذلك ﻬﺑدف ﲢسﲔ معرفة الزبون) - (1سونيك غوبتا ودوﺎﻧلد ليهمان ،ترﲨة :أﻣﲔ اﻷﻳﻮﰊ" ،إدارة اﻟﻌﻤﻼء ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ" ،الطبعة اﻷوﱃ ،الدار العربية للعلوم ﺎﻧشرون ،بﲑوت،
ﻟﺒﻨﺎن ،2006 ،ص ص .190-187

(2) - Barbaray Christian, op cit, p158.
(3) -ELHARROUCHI khattab , Opcit, p87.

) - (4ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ" ،إدارة العﻼقات مع العمﻼء مدخل التسويق اﳌبﲏ على قواعد البياﺎﻧت" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .258-257
) – (5ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ص .244-243
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وﲢﺪﻳﺪ أﺳﺒﺎب اﻟﺮﺿﺎ أو ﻋﺪﻣﻪ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت.
 اﻟﺮﻗﻢ اﻷﺧﻀﺮ :وﻫﻮ رﻗﻢ ﺗﻀعه اﳌؤسسة ﲢت تصرف الزﺎﺑئن من أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺎت)(1

اﳌﻘﺪﻣﺔ وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﻬﺎ للزﺎﺑئن فضﻼ عن القدرة على التﺤاور واﻻتصال اﳌباشر ﺎﺑلزﺎﺑئن.

 -2-5اسﱰاتيجيات اﻻحتفاظ ﺎﺑلزبون :ﺗﺴﺘﻨﺪ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ
خﻼﳍا اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن لفﱰة زمنية طويلة وﺎﺑلتاﱄ استثمار قيمتهم ﺎﺑلشكل الذي ﳛﻘﻖ ﳍﺎ اﻟﺮﲝﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ،وﻣﻦ ﺑﲔ
أﻫﻢ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ لﻼحتفاظ ﺎﺑلزبون وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ) :(financial programsﺗستطيع اﳌؤسسة ﲢسﲔ عﻼقاﻬﺗا بزﺎﺑئنها عن طريق ﺄﺗسيس ﳎموعة مناﻟﺮواﺑﻂ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ) (berryﻋﺎم  1995ﺄﺑﻬﻧا نوع ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ وﲢﺴﲔ
وﻻء الزﺎﺑئن ﻣﻦ ﺧﻼل اﶈﻔﺰات اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ،وﻗﺪ أﺷﺎرت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث إﱃ أن أﺣﺪ أﺑﺮز اﶈﻔﺰات ﻋﻨﺪ
الزﺎﺑئن ﻟﻼﳔﺮاط ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺎل .وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ
للزﺎﺑئن ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار اﻟﺸﺮاء ،ورﺑﻄﻬﻢ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻃﻮل ﻓﱰة ﳑﻜﻨﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌنافسﲔ ،وﺄﺗثﲑها قصﲑ اﻷجل شﺄﻬﻧا شﺄن ﺗﻨﺸﻴﻂ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻷﺧﺮى ،وﻻﺑﺪ أن ﺗﱰاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﳉﻮدة اﳌﺪرﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الزﺎﺑئن .وﻟﻘﺪ أﻛﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت أن اﳉﻮاﺋﺰ اﳌﺎدﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ
ﻓﻬﻢ وإدراك اﻟﺰﺑﻮن للقيمة النفعية ،اﻷمر الذي يزيد من الشعور ﺎﺑلفائدة والقيمة اﳌتحصل عليها من مشﱰﺎﻳﻬﺗم
أو الصفقات الﱵ قاموا ﻬﺑا

(2

 اﻟﱪاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) :(Social programsوﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﻼت ورواﺑﻂ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞتطوير عﻼقة مقدم اﳋدمة ﺎﺑﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺼﺪاﻗﺔ ،ﺣﻴﺚ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل
داﺋﻢ ﻣﻊ الزﺎﺑئن ،والتقرب منهم وفهم حاجاﻬﺗم ،واﶈافظة على عﻼقات اﳚابية معهم ﺄﺗخذ ﻣﻜﺎﺎﻧ مهما جدا ﰲ هذه
اﻟﱪاﻣﺞ ،وﻗﺪ ﺗﺒﲔ أﻧﻪ من وجهة نظر الزﺎﺑئن أنفسهم أﻧﻪ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻔﻬﻢ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ الزﺎﺑئن وﻣﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻪ
وأيضا زﺎﻳدة درجة التقارب بينﻬﻢ ودرﺟﺔ اﻧﻔﺘﺎح ﻛﻞ ﻃﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻷخر ،ﺎﺑﻹضافة إﱃ ﺄﺗثﲑها اﻻﳚاﰊ على
ﻣﺸﺎﻋﺮ وأﺣﺎﺳﻴﺲ الزﺎﺑئن اﳌرافقة لتجربة اﳋدمة ،والﱵ تعمل على بلورة مكوﺎﻧت سلوكية فعالة ﲡاهها .وﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ
- ELHARROUCHI Khattab, Opcit, pp 84-85.
) - (2ﻃﻼل ﻋﺒﻮد وراﻧﻴﺔ اﳌﻨﺠﻲ" ،دور تكاليف التحول للمنافسﲔ الﱵ يشعر ﻬﺑا العمﻼء ﰲ العﻼقة ما بﲔ برامج التسويق ﺎﺑلعﻼقات والوﻻء لديهم-

)(1

دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺴﻮري" ،ﳎﻠﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ والقانونية ،اﺠﻤﻟلد ،37
اﻟﻌﺪد ،04جامعة تشرين ،سورﺎﻳ ،2015 ،ص ص .216-215
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اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ الزﺎﺑئن وﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ وﻟﻴﺲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﳎﺮد وﺟﻮﻩ ﺑﺪون أﲰﺎء ،وإﳕﺎ
هم أصدقاء معروفون ﺎﺑلنسبة ﻹدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ الزﺎﺑئن وحاجاﻬﺗم والعمل
على فهمها ومواكبة إشباعها بشكل يضمن ﲢقيق رضاهم ،وﺎﺑلتاﱄ يشﲑ هذا النوع من برامج العﻼقات إﱃ تقوية
اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﲔ الزﺎﺑئن ومقدمي اﳋدمات الذين يتعاملون معهم ،ويتضمن أيضا اﻹحساس ﺎﺑﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﺘﻌﺎﻃﻒ
وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻷﻟﻔﺔ واﻟﺼﺪاﻗﺔ.
اﻟﱪاﻣﺞ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ) :(structural programsتعتﱪ ﺎﺛلث الﱪامج العﻼقاتية الﱵ ﳝكن أن تطبقها اﳌؤسسة لدعمﻋﻼﻗﺘﻬﺎ بزﺎﺑئنها واﻻحتفاظ ﻬﺑم ،وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ودﻋﻢ اﻟﻮﻻء ﻋﻨﺪﻫﻢ ،وﺗﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﳌﻀﺎﻓﺔ للزﺎﺑئن اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ،واﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أو اﳌﻜﻠﻒ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن
ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن أﺧﺮ ،ووﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻴّمة ﺎﺑلنسبة للزﺎﺑئن ﻻ
ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى .وتعتمد هذه اﺠﻤﻟموعة من الﱪامج اﳍيكلية على اﳌشاركة والتكامل مع

الزﺎﺑئن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﺒﻄﻮن ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ،ﺳﻮاء ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﳌﻮارد ،وﺻﻮﻻ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻨﺘﺞ
اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الزﺎﺑئن ،ومثل هذه اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ الزﺎﺑئن.

142

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﺮﺗﻜﺰات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
ﺧﻼﺻﺔ:
ﺗﻌﺘﱪ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن أﺣﺪ اﳌﺪاﺧﻞ اﳌﻬﻤﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻹدارة والﱵ ﻬﺗدف اﳌؤسسة من
ﺧﻼﳍﺎ إﱃ جذب الزﺎﺑئن واﻻحتفاظ ﻬﺑم وتوجيه ﲨيع اﻷنشطة التسويقية ﳓو بناء عﻼقات قوية وطويلة اﻷجل معﻬﻢ
وﺗﻌﺘﱪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻟﺘﺒﲏ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ وﺗﻔﻌﻴﻞ دورﻩ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ .وﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻮم ﰎ اﻟﻮﺻﻮل من خﻼل العرض اﳌقدم بﲔ ثناﺎﻳ هذا الفصﻞ إﱃ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟـ  CRMﺗﻐﻴﲑ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻮﺟﻬﻬﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﳓﻮ اﻟﺰﺑﻮن وﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻮﻇﻔﻮنأﺣﺪ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﺎﺑعتبار أن العﻼقات مع الزﺎﺑئن ﺗﺘﻄﻮر ﲟﺠﻬﻮدات وأﻓﻜﺎر اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺄﺑدوار مزدوجة ﰲ التفاعل وإعداد اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻀﺎﻓﺮ ﻛﻞ اﳉﻬﻮد اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة
داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
واﻟﱪﳎﻴﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻛﺮﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ اﻣﺘﻼك ﻗﻮاﻋﺪ بياﺎﻧت ﳏوسبة ﻟﻨﺠﺎح
ﳐﻄﻄﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻻستجابة الفورية واﳌشخصة ﻷذواق الزﺎﺑئن اﳌتغﲑة ومتطلباﻬﺗم واﲣاذ قرارات مبنية على معلومات
وبياﺎﻧت مفصلة وشخصية عن سلوكياﻬﺗم ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ اﻟتكنولوجيا ﺎﺑستخدام وسائل اتصال ﻣﺘﻄﻮرة وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن؛
 ﻣﻦ أﻫﻢ أﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻬﻲ تسمح ﲟعرفة الزبون من خﻼل توفﲑ عدة مستوﺎﻳتﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻊ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﻗﺴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ وذلك ﻻﲣاذ قرارات مناسبة لتطلعات الزﺎﺑئن؛
 ﺗﺮﺗﻜﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم على الزﺎﺑئﻦ اﳌﻬﻤﲔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﻬﻢ ورﲝﻴﺘﻬﻢوالبحث عن سبل التميز ﰲ خدمتهم لكن ذلك ﻻ يعﲏ إﳘال ﺎﺑقي القطاعات السوقية من الزﺎﺑئن؛
 يتم توجيه اﻷنشطة التسويقية بناء على مقﱰحات الزﺎﺑئن ومتطلباﻬﺗم وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺸﻜﺎوي ﻣﺼﺪرا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﺴﻤﺎع ﺻﻮتالزبون وفرصة للعمل ﻬﺑا ﰲ ﲢسﲔ الثغرات واﻷخطاء وﺑﻨﺎء رواﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا
أﺣﺴﻨﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﱂ ﺗﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ؛
 ﰲ إطار تقوية العﻼقات مع الزﺎﺑئن تقوم اﳌؤسسة ﺎﺑلﱰكيز ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﳚﺎﰊ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻟﺘﺰامواﻟﻮﻓﺎء ﺎﺑلوعود ،وإنشاء حوار مستمر ونظام فعال ﻟﻼﺗﺼﺎل وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﲨﻴﻊ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل وإﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى وﻣﺸﺨﺼﺔ؛
 يساعد تبﲏ اﳌؤسسة ﳍذا اﳌفهوم على فهم سلوك الزبون ومن ﰒ تتمكن اﳌؤسسة من تعديل عملياﻬﺗاوأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﲢﺴﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ وﲢقيق مستوﺎﻳت عالية من الرضا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﻛﺴﺐ وﻻء اﻟﺰﺑﻮن واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﲤﻬﻴﺪ:
أﺿﺤﺖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺪﻓﺎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺎﺑختﻼف ﳎاﻻﻬﺗا إﱃ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ وﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺘﺴﺨﲑ ﻛﻞ
اﳉﻬﻮد واﻟﻘﺪرات واﳌﻮارد واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺎﺑعتبارها تساهم ﰲ استمرارية وجود وبقاء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ،وﻟﻘﺪ ﺳﺎﳘﺖ
عدة دراسات وﲝوث ﰲ وضع وتوضيح ﳐتلف اﻷطر اﳌفاهيمية واﻻسﱰاتيجيات اﳋاصة بتفسﲑ اﳌيزة التنافسية ﻬﺑدف
اﻟﺘﻌﺮف ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ واﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎﺋﻬﺎ وﻛﺬا اﻟﻔﻬﻢ اﳉﻴﺪ ﳌقارﺎﺑﻬﺗا ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺗﻐﲑات دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى؛
وﻣﻦ أﺟﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن
موجهة ﺎﺑلزبون ،وهو ما ﳚعل إدارة العﻼقة مع الزبون إحدى التوجهات التسويقية اﳊديثة الﱵ تساهم ﰲ ﲢقيق اﳌيزة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﺎل اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟلمؤسسة من منظور الزﺎﺑئن وبناءً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﱵ
تربط اﳌؤسسة ﺎﺑلزبون.
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اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺗﻌﺪدت إﺳﻬﺎﻣﺎت الباحثﲔ واﳌنظرين ﰲ التطرق ﳌختلف اﳉوانب اﳌتعلقة ﺎﺑﳌيزة التنافسية الﱵ ﻳﺮﺟﻊ ﻇﻬﻮرﻫﺎ إﱃ
ﲦانينيات القرن اﳌاضي بعد ظهور كتاﺎﺑت )ﺑﻮرﺗﺮ( )∗( ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ اﺷﺘﺪاد اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻨﻬﺎ وتغﲑ بيئة اﻷعمال الﱵ تنشط فيها على اختﻼف قطاعاﻬﺗا .
وﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬ اﳌﺒﺤﺚ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺄﺑهم اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.

اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺎﺑعتبارها ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﻌﺰز اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر أن ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺳﺒﻘﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻌﺪة وﰲ ﲨﻴﻊ اﺠﻤﻟاﻻت ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺎﺑﳌنافسﲔ ،ﻧﻈﺮا ﶈﺪودﻳﺔ ﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻄﻮر اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻤﻴيز بﲔ اﳌصطلحات اﳌتشاﻬﺑة معها ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1-1اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ :ﺗﻔﺴﺮ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﱵ ُﲤﻴّﺰ ﺑﲔ اﻷﻋﻮان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﰲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق وﰲ ﻫﺬا
السياق فهي تعرف على أﻬﻧا" ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﳛﺪد آﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻷﻋﻮان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ داﺧﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر"

)(1

وﺗﻌﺮف أيضا على أﻬﻧا " ﺣﺎﻟﺔ

اﻟﺘﺤﺪي أو اﻟﺼﺮاع اﳊﺎﺻﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﲔ اﺛﻨﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳋﺼﻮم اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ واﳌﺘﻜﺎﻓﺌﲔ ،ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ ﺣﻠﻘﺔ وﺳﻴﻄﻴﺔ ﺑﲔ
اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺒﻴﺌﻲ ،أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء ،ﺣﻴﺚ أن ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻳﻬﺪف إﱃ إزاﺣﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ واﻟﺘﻔﻮق
ﻋﻠﻴﻪ وذلك ﺎﺑﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد واﻻﻧﻔﺮاد ﲟﻴﺰات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺧﺼﻤﻪ وﲤﻨﺤﻪ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ اﻷﻓﻀﻞ وﺗﻀﻤﻦ ﻟﻪ
اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار" (2) .وﺗﺼﻨﻒ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ إﱃ ﻋﺪة أﻧﻮاع إﻻ أن أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﺪاوﻻ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)∗( ) Michael Porter -وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  (1943ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد اشتهر ﺈﺑسهاماته العلمية ﰲ ﳎﺎل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
وﻟﻘﺪ أﻟﻒ  19كتاﺎﺑ ونشر أكثر من  130ﻣﻘﺎل ﰲ ﳎﻼت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
العديد من اﳉوائز العاﳌية نظﲑ نظرﺎﻳته وإسهاماته العلمية مثل جائﺰة " "david a. wells prizeﻛﻤﺎ ﻓﺎز ﻛﺘﺎﺑﻪ " COMPETITIVE
 "ADVANTAGEﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة " " George R. Terry Book Awardﻛﺄﺑﺮز ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻداري.
) - (1زﻏﺪار أﲪﺪ" ،اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ –اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ" ،دار ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2011 ،ص.12

) -(2ﻣﻮﺳﺎوي زﻫﻴﺔ وﺧﺎﻟﺪي ﺧﺪﳚﺔ" ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻮارد واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت :اﻟﻜﻔﺎءات ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ" ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت واﳊﻜﻮﻣﺎت  ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ 09-08 ،ﻣﺎرس
 ،2005ص.169
146

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 - 1-1-1ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ  :وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة :وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ وتقوم ﺈﺑنتاج نفس
اﻟﺴﻠﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻣﺜﻼ؛
 اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة :وﻫﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻬﺑدف
)(1

اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌوارد اﳌتاحة ﰲ اﺠﻤﻟتمع مثل :دﺧﻮل اﻷﻓﺮاد ،اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ...اﱁ

 -2-1-1ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ اﻟﺴﻮق :ﺗﺼﻨﻒ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻓﻖ ﻋﺪد اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ
أﻧﻮاع وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 اﻻﺣﺘﻜﺎر اﳌﻄﻠﻖ؛
 ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ؛
)(2

 اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.

 -2-1اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،وﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت
اﳌﻔﺴﺮة ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ مستوﺎﻳت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ )اﳌﺆﺳﺴﺔ ،اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺪوﻟﺔ(

)(3

ﻓﻮﺟﻮد

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﳏﻠﻴﺔ ﻗﺎدرة وﻓﻌﺎﻟﺔ ذات ﻗﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﺎع أو ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ
ﺑﺪورﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻛﻜﻞ.
وﺗﻌﺮف اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ على أﻬﻧا "اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،اﻟﻘﻄﺎع أو اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ أﺣﺴﻦ استغﻼل ﺎﺑلنﻈﺮ ﳌﺎ ﳚﺐ
أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻮة اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻮارد ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﲢﺴﲔ
اﻹنتاجية بشكل يسمح ﺎﺑﳊصول على نصيب من الوقت ويضمن ﳕوا مستمرا خﻼل اﳌدى الطويل".

)(4

وتعرف أيضا على أﻬﻧا "اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺰﺑﻮن ﲟﻨﺘﺠﺎت ﺳﻠﻌﻴﺔ أو ﺧﺪﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
)(5

اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﻮق ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﳒﺎﺣﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺪﻋﻢ واﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ"

) -(1ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ" ،ﻛﻴﻒ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق؟ تعلم من التجربة الياﺎﺑنية" ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،2003 ،ص.19
) -(2زﻏﺪار أﲪﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.19-15
) -(3ﻣﺼﻄﻔﻰ أﲪﺪ ﺣﺎﻣﺪ رﺿﻮان" ،اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﺄﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻟﻴﺎت اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ودورﻫﺎ ﰲ دﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،اﻟﺪار
اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،2011 ،ص .18
)  -(4زﻏﺪار أﲪﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .24
) -(5ﻣﺼﻄﻔﻰ أﲪﺪ ﺣﺎﻣﺪ رﺿﻮان ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .21
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ولقد اتفق العديد من الباحثﲔ على أن القدرة التنافسية للمؤسسة تشﲑ إﱃ قدرﻬﺗا على صياغة وتطبيق اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
الﱵ ﲡعلها ﰲ مركز تنافسي أفضل ﺎﺑلنسبة للمؤسسات اﳌماثلة والعامﻠﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎط ،وﻫﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﲟﺠﺮد ﺗﻮﺻﻞ
اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻃﺮق أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ).(1
 -2ﻇﻬﻮر وﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
ﺗﻄﻮرت ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﱪ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(2

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ :اﻣﺘﺪت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ من ﻬﻧاية اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴات إﱃ ﻬﻧاية الستينﻴﺎت ،وﲤثلت بكتاﺎﺑت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔﻣﺜﻞ ) ( selznick et chamberlinالذي ربط اﳌيزة ﺎﺑلكفاءة ،ﰲ حﲔ فصلت كتاﺎﺑت ) (hofer et schendelﺑﲔ
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ،واﻋﺘﱪت اﳌﻴﺰة ﺷﻴﺌﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﳌﻴﺰة واﻟﻜﻔﺎءة
ﺗﻌﺪ ﻣﺘﻐﲑات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻷداء ﻣﺘﻐﲑا ﺎﺗبعا؛
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :امتدت من ﻬﻧاية الستينﻴات إﱃ ﻬﻧاية الثمانينﻴﺎت ،وﲤﺜﻠﺖ بكتاﺎﺑت كل من اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ) (learned christensenو )(guth andrews

اﻟﱵ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺮص واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﰲ ﳎﺎل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻗﻮى ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ ،أﻣﺎ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة ﻓﻬﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲢﻮزﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ داﺧﻠﻴﺎ ،وأﺷﺎرت ﻫﺬﻩ
الكتاﺎﺑت إﱃ ضرورة تقوﱘ اﳌوارد والقدرات ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﲤﺘﺎز ﺑﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ؛
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻧﻄﻠﻘﺖ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴات بكتاﺎﺑت ﻛﻞ ﻣﻦ )  ( fahey , hu, porter, wansley dayاﻟﱵﺑﻴﻨﺖ أن اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﳍﺪف اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،واﳌﻨﻄﻠﻖ اﻟﻜﺎﻣﻦ وراء ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻫﻮ أن اﻷداء اﳌﺘﻔﻮق
ﻋﺎﻣﻞ مرتبط ﺎﺑﳌيزة التنافسية وأن ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة ﺳﻴﻔﻀﻲ إﱃ أداء ﻣﺘﻤﻴﺰ ﺑﺼﻮرة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ،وأﺻﺒﺢ ﰲ ﺿﻮء ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺪي
اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ رﺟﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻛﺎﳌﻮﻗﻊ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻣﻴﺰات
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳏﻮرﻳة كمركز لتجميع اﳌكوﺎﻧت السلعية ،وﲜانب ﳎاﻻت ﲢويل اﳌزاﺎﻳ النسبية إﱃ ميزات تنافسية أصبح ﲢقيق
ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات
بشرية عالية من ﺎﻧحية وﻗﺎﻋﺪة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ من ﺎﻧحية أخرى ،وﺣﱴ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﺘﻌﲔ رﺑﻂ وﲣﺼﻴﺺ ﻫﺬﻩ
العوامل ﺎﺑﻻحتياجات لصناعة معينة.

) -(1ﺣﺎزم ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح "،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻷﲪﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ" ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮرس اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  ،ﻣﺼﺮ ،2017 ،ص.71

) -(2ﻗﺮﰲ ﺷﺎﻓﻴﺔ "،دور اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ دارﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ  ، LMDﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت
ﻋﺒﺎس ﺳﻄﻴﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2016-2015 ،ص ص .07-06
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-3ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
ﻳﺼﺎدف ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻨﻈﺮﻳﻦ وﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﻟﺒﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ إﺛﺮاء ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻮﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ وﺧﻠﻔﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ:
 ﻳﻌﺘﱪ )ﺑﻮرﺗﺮ( أول ﻣﻦ وﺿﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺻﻤﻢ ﳕﻮذﺟﺎ ﻟﻘﻴﺎﺳﻬﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑات اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻣﻌﺘﱪا أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ إﳕﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ) (1وﺗﻌﺮف ﺣﺴﺒﻪ على أﻬﻧا "ﺗﻨﺸﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
مؤسسة ما أن ﲣلقها لزﺎﺑئنها ﲝيث ﳝكن أن ﺄﺗخذ شكل أسعار أﻗﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺄﺑﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻨﺎﻓﻊ أو ﰲ
ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻔﺮدة ﰲ ااﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﻮض الزﺎﻳدة السعرية اﳌفروضة" وﻳﻀﻴﻒ أن اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄ
ﲟﺠﺮد اﻛﺘﺸﺎف ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﳝﻜﻦ ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪى اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ
)(2

إﺣﺪاث ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺑﺪاع ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻊ

.وﺑﺬﻟﻚ رﻛﺰ ﺑﻮﺗﺮ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻴﺰ ﲟﻨﺎﻓﻊ اﳌﻨﺘﺞ )ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ( أو اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻛﻤﺎ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ضرورة ربط اﳌيزة ﺎﺑﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
 أﻣﺎ  Hoferفقد عرفها على أﻬﻧا "اﺠﻤﻟاﻻت الﱵ تتفوق فيها اﳌؤسسة على منافسيها" ).(3 -وﻳﻌﺮﻓﻬﺎ

Jean Jacques lambin

على أﻬﻧا "ﳎموع الصفات أو اﳋصائص الﱵ يتصف ﻬﺑا اﳌنتج )اﳋﺪﻣﺔ أو

اﻟﺴﻠﻌﺔ( أو اﻟﻌﻼﻣﺔ والﱵ تكون ذات طبيعة متنوعة ﲝيث قد تتعلق ﺎﺑﳌنتج نفسه أو ﺎﺑﳋدمات اﳌصاحبة له أو بشروط
اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺒﻴﻊ ،واﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ واﳊﺎﻟﻴﲔ ﰲ اﻟﺴﻮق"

)(4

وﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬان اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎن ﻋﻠﻰ أن ﻣﺼﺪر اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق
واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺻﻔﺎت اﳌﻨﺘﺞ )ﺧﺪﻣﺔ أو ﺳﻠﻌﺔ( ﺳﻮاء أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 وﻳﻌﺮف  Mc Fetridgeاﳌيزة التنافسية على أﻬﻧا "تلك اﳌيزة الﱵ تتحقق ﰲ حالة ما إذا كان ﺎﺑستطاعة اﳌؤسسة أنﲢﺘﻔﻆ ﲟﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وارﺗﻔﺎع ﰲ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ دون أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
حساب اﻷرﺎﺑح"

)(5

) -(1ﺳﻌﺪون ﲪﻮد ﺟﺜﲑ اﻟﺮﺑﻴﻌﺎوي وﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺎس" ،إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أﺳﺲ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮة " ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار ﻋﺒﺪاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2014 ،ص .557
(2) - Michel porter, traduit par Philipe de laverger, "l’avantage concurrentiel", édition Dunod, paris, France,
2000, p08

) -(3ﺣﻔﻴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب" ،دور اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت" ،دار اﻷﺎﻳم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2015 ،ص .47

(4) - Jean Jacques lambin et chantal de moerloose, "MARKETING STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL" ,
) -(5ﺣﺎزم ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.107

7eme édition , édition dunod, paris, France, 2008, p250.
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 أﻣﺎ  Faheryﻓﲑى أﻧﻪ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳚﺐ أن ﻧﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ اﳌﻘﺪرة اﳌﻤﻴﺰة وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻨﺠﺰﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻫﻲ "ما ﳝيز اﳌؤسسة أو منتجاﻬﺗا )ﺧﺪﻣﺔ أو ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ( ﻣﻦ
وجهة نظر الزﺎﺑئن" وﻷﺟﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻘﺪرة اﳌﻤﻴﺰة واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﳌﺪﺧﻠﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ:
 ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ إﱃ اﳋﺎرج :ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻴﺎزة أي ﻣﻘﺪرة ﳑﻴﺰة ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺎﺑلطريقة الﱵ ﳝﻜﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺪرة إﱃ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻼ ذات ﻣﻘﺪرة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ زﺎﻳدة رأس
اﳌﺎل ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ أو اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺎ؛
 ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﳋﺎرج إﱃ اﻟﺪاﺧﻞ :أي ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﳌزاﺎﻳ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ )ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن
ﻣﺜﻼ( ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻘﺪرات اﳌﻤﻴﺰة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
ﺗﻜﺎﻣﻼ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺎﺑﻻعتماد ﻋﻠﻰ
وﻣﻦ ﰒ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ أن ﻫﻨﺎك
ً
اﳌﻮارد ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ دون ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻜﻔﺎءة ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ اﺠﻤﻟال اﻷﻓﻀﻞ ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ؛ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ) .(1وﺎﺑلتاﱄ فإن هذا الباحث يركز ﰲ تفسﲑ اﳌﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ تكامل اﳌصادر الداخلية اﺠﻤﻟسدة ﰲ الكفاءة واﳋارجية اﳌتمثلة ﰲ اﳋدمة اﳉيدة للزﺎﺑئن.
وﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻧﺒﻴﻞ ﺧﻠﻴﻞ اﳌﺮﺳﻲ على أﻬﻧا "ﻣﻴﺰة أو ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻔﻮق ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔللتنافس سواء تعلق اﻷمر ﺈﺑسﱰاتيجية قيادة التكلفة )ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ( أو إسﱰاتيجية التمييز وﺎﺑلتاﱄ ﲢقيق
ﻣﻴﺰة اﳉﻮدة اﻷﻋﻠﻰ"

)(2

ﻳﺮﻛﺰ اﳌﺮﺳﻲ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺒﲏ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻹﺣﺪى اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ )اﻟﻜﻠﻔﺔ

اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ( ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ واﻣﺘﻼك ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﱵ اﻋﺘﻤد عليها كل ﺎﺑحث ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ
رﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ودرﺟﺔ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻩ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻔﺔ ودرﺟﺔ ﲤﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ
ﺣﲔ رﻛﺰ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة واﳌﻮارد وﺎﺑلتاﱄ ﳝكن القول ﺄﺑن اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻴﻤﺔ
وﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺗﻔﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻹﺑﺪاع واﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺘﻔﺮدة ﰲ
اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ وﺿﻌﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﺟﻴﺪا ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق.

) -(1اﻟﻄﻴﺐ داودي وﻣﺮاد ﳏﺒﻮب" ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ" ،ﳎلة العلوم اﻹنسانية ،اﺠﻤﻟلد  ،07اﻟﻌﺪد  ،12ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،2007ص.42
) -(2ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ" ،اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻷﻋﻤﺎل" ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،1998 ،ص.38
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 -4ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺷﺮوط ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ:
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط واﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﺒﻖ واﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ
اﻟﺴﻮق أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﺸﺘﻖ ﻣﻦ رﻏﺒﺎت وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻘﺪم اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻷﻫﻢ ﰲ ﳒﺎح اﻷﻋﻤﺎل؛ ﺗﻘﺪم اﳌﻼءﻣﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﺑﲔ ﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﻔﺮص ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ؛ ﺗﻘﺪم ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺗﻘﺪم اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛) (1كما أﻬﻧا ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﲢﻘﻖﻗﻴﻤﺔ ﳍﺎ وﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﻛﻔﺎءة أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ أو ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ للزﺎﺑئن أو كليهما؛ ﻛﻤﺎ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ الزﺎﺑئن
وإدراﻛﻬﻢ ﻟﻸﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ وﲢﻔﺰﻫﻢ ﻟﻠﺸﺮاء ﻣﻨﻬﺎ؛

)(2

أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺠﺪدة وﻓﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻗﺪرات وﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى؛أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻧﺔ ﲟﻌﲎ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺣﻼل اﳌﻴﺰة اﻟتنافسية ﺄﺑخرى بسهولة ويسر ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻓﻖ اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻐﲑاتاﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ أو ﺗﻄﻮر ﻣﻮارد وﻗﺪرات اﳌﺆﺳﺴﺔ ؛
)(3

 أن ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰات ﻣﻊ اﻷﻫﺪاف واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ واﻟﻄﻮﻳﻞ؛اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ:
ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ ّ
وﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ّ

-ﺣﺎﲰﺔ :أي ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ واﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ أن ﺗﻨﺸﺊ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ

ومنافسيها ولكي يتحقق ذلك ﳚب أن تبﲎ اﳌيزة على عوامل ﳒاح تكون جوهرية ﺎﺑلنسبة للقطاع الذي تنشط فيه
اﳌؤسسة كما ﳚب أن تكون مدركة من قبل الزﺎﺑئن أي أﻬﻧم يدركون القيمة الﱵ تنشئها ﳍم فاﳌيزة ﳚب أن تكون
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻌﻴﺎر ﺷﺮاء ﻣﻌﲔ ﻷن اﳌﻴﺰة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺸﺊ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﻓﻌﺎﻟﺔ؛
 اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻟﺪﳝﻮﻣﺔ :ﲟﻌﲎ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ وﻻ ﺗﺰول ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻐﲑات اﻟﺴﻮق أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ؛إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ :أي ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺲ ﳏاكاﻬﺗا أو إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ حيث أن أكﱪ ﻬﺗديد للمؤسسة هومشاهدة ميزﻬﺗا ﺗﻠﻐﻰ أو ﺗﻘﻠﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ذﻟﻚ أن وﺟﻮد اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أو اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ أﺻﺒﺢ ﻳﺴﻤﺢ

)-(1ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ "،إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﻢ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ" ،اﳉﺰء اﻷول ،ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2001 ،ص.27
) -(2ﲰﻴﺔ ﺑﻮران ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.100-99
)-(3ﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻐﺎﻟﱯ وواﺋﻞ ﷴ ﺻﺒﺤﻲ إدرﻳﺲ" ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎن،
اﻷردن ،2009 ،ص309
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ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ اﳌيزة التنافسية ويكون ذلك أحياﺎﻧ بتكلفة أقل أو ﺄﺑداء أعلى ،ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻴﺰة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮارد وﻛﻔﺎءات ﻣﺘﻔﺮدة ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ

)(1

وﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻴﺰة اﻟﺘّﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻷ ّن ﻛﻞ ﺷﺮط ﻣﺮﻫﻮن ﺎﺑﻵخر؛ ﺣﻴﺚ أن ﺷﺮط اﳊﺴﻢ ﻣﻘﺮون
ﺑﺸﺮط اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ وﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﻘﺮون ﺑﺸﺮط إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ وﻫﻲ ﻫﺸﺔ ﳝﻜﻦ
إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ،وﻛﻴﻒ ﳍﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﲰﺔ وﻫﻲ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼ ) .(2وﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن
تتميز اﳌيزة التنافسية ﺎﺑلعناصر التالية:
اﻟﻨﺪرة :ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺎﻧدرة ،وﰲ ﻣﺘﻨﺎول ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ وﺣﺴﺐ) (∗) (Grantفإن تلك اﳌصادر تتمثل ﰲ اﳌوارد وﻻ يقصد بندرﻬﺗا العدد اﶈدود منها وإﳕا قد تكون متاحة للجميع
ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﳑﻜﻨﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ؛
 ﻋﺪم اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪ أو ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ :ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞاﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ اﻷﺟﻠﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ (3)،أو ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻐﻤﻮض واﻹﻬﺑام ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻮﻟﺪ
اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎ ﻋﻤﻴ ًﻘﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺿﺮورة اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻌﺎﻳﺮة ﺟﺪ دﻗﻴﻘﺔ ،وﻳﺘﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﻐﻤﻮض ﻋﺒﺎرة
ً

ﻋﻦ ﻟﻐﺰ ﺎﺑلنسبة ﻟﻜﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﳛﻴﻂ ﺎﺑلعﻼقة ﺑﲔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ واﳌﻴﺰة

اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻪ ،ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺟﺪ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ،ﻷﻬﻧا ﺳﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ؛
 ﻋﺪم اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻺﺣﻼل :ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺣﻼل ،ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺎﺑستعمال ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى) (4وﻟﻘﺪ رﻛﺰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﺜﻞ )Williamsو (Wrightﰲ
) -(1ﺑﺴﻜﺮي ﺷﻬﺮزاد" ،ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ " ﲪﻮد ﺑﻮﻋﻼم" لصناعة اﳌشروﺎﺑت"،
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  ،2016-2015 ،3ص ص.16-15
) -(2فاطمة الزهراء بورﺎﻧن وهواري معراج" ،دور اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ دﻋﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" ،ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت ،اﻟﻌﺪد ،30ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎر ﺛﻠﻴﺠﻲ
اﻷﻏﻮاط ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﻮان  ،2017ص.289
)∗( Robert M. Grant -ﺎﺑحث وأﺳﺘﺎذ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ " "Bocconiوأﺳﺘﺎذ زاﺋﺮ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ

""Georgetown University

اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ " "contemporary strategy analysisاﻟﺬي ﺗﺮﺟﻢ إﱃ  12ﻟﻐﺔ وﻟﻪ ﻋﺪة إﺳﻬﺎﻣﺎت ﰲ ﳎﺎل أﳘﻴﺔ اﳌﻮارد واﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

) -(3أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﲪﺪي" ،ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎءات اﻷﻓﺮاد ودورﻫﺎ ﰲ دﻋﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻷﻏﻮاط،"-
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻓﺮع إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،2004-2003 ،ص.110
) -(4ﺣﺒﺎﻳﻨﺔ ﷴ" ،دور اﻟﺮاﲰﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ"  ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ،ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،2012-2011 ،3ص ص.34-33
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻠﻰ اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺬي اﻋﺘﱪوﻩ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻮارد اﻟﻨﺎدرة ﻏﲑ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺣﻼل ﻷن اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ
)(1

اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ ﲟﻮرد ﺑﺸﺮي أﺧﺮ.

 -5أﳘﻴﺔ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :ﺗﺴﺎﻫﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺄﺑﳘية ﺎﺑلغة ﰲ ﳒاح اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻷﰐ:
 زﺎﻳدة رﲝية اﳌؤسسة :يؤدي امتﻼك ميزة تنافسية عموما إﱃ ﲢقيق أرﺎﺑح تفوق تكلفة اﳌوارد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ؛ رﻓﻊ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :ﻷن تركيز نشاط اﳌؤسسة على اﺠﻤﻟاﻻت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﺪرات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻳﺆديإﱃ ﲢسﲔ أدائها ورفع قدراﻬﺗا التنافسية؛
 رفع خﱪة اﳌؤسسة ودرايتها ﲝاجات ورغبات الزﺎﺑئن وهو ما ينمي قدرﻬﺗا على اﻹﺑﺪاع واﻻبتكار ﰲ هذا اﺠﻤﻟال وﲟاﳜﺪم ﺗﻠﻚ اﳊﺎﺟﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت؛
ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺣﻔﺎظ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أن اﻣﺘﻼكاﳌيزة التنافسية يكسب وﻻء الزبون الذي يتعلق ﻬﺑا ويتكون لديه إدراك ونظرة حسنة على اﳌؤسسة ﺄﺑﻬﻧا الوحيدة القادرة
على خلق قيمة مضافة وأﻬﻧا قادرة على تلبية رغباته وحاجاته بكفاءة وفعاليﺔ.

)(2

 ﲢقيق التميز اﻻسﱰاتيجي عن اﳌنافسﲔ ﰲ السلع أو اﳋدمات اﳌقدمة للزﺎﺑئن مع إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﳌﻮارد)(3

واﻟﻜﻔﺎءات واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ؛

 تعتﱪ أداة هامة ﳌواجهة ﲢدﺎﻳت السوق واﳌؤسسات اﳌتنافسة من خﻼل قيام اﳌؤسسة ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔوقدرﻬﺗا على تلبية اﻻحتياجات اﳌستقبلية للزﺎﺑئن؛
 ﺗﺰﻳﺪ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ أﻓﻀﻞ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔوالسعي إﱃ إرضاء الزبون والتعرف على حاجاﻬﺗم ورغباﻬﺗم بطريقة يصعب على اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ؛

)(4

 تعطي للمؤسسة تفوقا كميا ونوعيا وأفضلية على اﳌنافسﲔ وﺎﺑلتاﱄ تتيح ﳍا ﲢقيق نتائج أداء عالية؛ ﻛﻤﺎ  -ﺗﺴﺎﻫﻢﰲ التأثﲑ اﻻﳚاﰊ على مدركات الزﺎﺑئن وﺎﺑقي اﳌتعاملﲔ مع اﳌؤسسة وﲢفيزهم ﻻستمرار وتطوير التعامل.

)(5

) -(1أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﲪﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.111
)-(2ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ وﺳﺎﱂ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ" ،دور ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ" ،ﳎﻠﺔ أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ،05ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﻮان  ،2014ص ص.324-323
) -(3ﺣﺎزم ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .116
) -(4ﻋﻼء ﻓﺮﺣﺎن ﻃﺎﻟﺐ وزﻳﻨﺐ ﻣﻜﻲ ﳏﻤﻮد اﻟﺒﻨﺎء"،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﶈﻴﻂ اﻷزرق واﳌﻴﺰة
) -(5ﻓﺎﻃﻤﺔ الزهراء بورﺎﻧن و هواري معراج ،مرجع سبق ذكره ،ص.289
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اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ" ،دار اﳊﺎﻣﺪ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2012 ،ص.148

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ُﲤﺜﻞ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﺠﻤﻟاﻻت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ أن ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻏﲑﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ وأﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ نقطة قوة تتصف ﻬﺑا اﳌؤسسة دون منافسيها سواء كان ذلك ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ أو ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ...اﱁ ) (1وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺗﻜﺰات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ للمزاﺎﻳ التنافسية اﻟﱵ ﲡﻌﻞ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﻬﺗيئة القدرات وتوجيه اﳉهود ﳓﻮ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
 -1أﺳﺒﺎب ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت:
تقوم اﳌؤسسات بتنمية مزاﺎﻳ تنافسية من خﻼل إدراك أو اكتشاف سبل جديدة وأفضل للمنافسة ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ
وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أهم اﻷسباب الﱵ ﲡعل اﳌؤسسة ﲢسن ميزاﻬﺗا اﳊﺎﻟﻴﺔ وﺗﻨﻤﻲ ﻣﻴﺰات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة:

)(2

 ﻇﻬﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة :ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ أن ﳜﻠﻖ ﻓﺮﺻﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﻋﺪة ﳎﺎﻻت ﻛﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞوﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن؛
 ﻇﻬﻮر ﺣﺎﺟﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺰﺑﻮن أو ﺗﻐﲑﻫﺎ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم الزﺎﺑئن ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﺟﺪﻳﺪة لـديهم أو تغيﲑ أولوﺎﻳتاﳊﺎﺟﺎت ،ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﳛﺪث ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أو رﲟﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة؛
 ﻇﻬﻮر ﻗﻄﺎع ﺟﺪﻳﺪ :ﺗﱪز ﻓﺮﺻﺔ إﳚﺎد ﻣﻴﺰة ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻗﻄﺎع ﺳﻮﻗﻲ ﺟﺪﻳﺪ أو ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪةﻹﻋﺎدة ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق .
 ﺗﻐﻴﲑ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺪﺧﻼت أو درﺟﺔ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ :ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﲑ ﺟــﻮﻫﺮي ﰲاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻄﻠﻘﺔ أو اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،اﻻﺗﺼﺎﻻت ،اﻟﺪﻋﺎﻳــﺔ واﻹﻋﻼن...إﱁ أو درﺟﺔ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ.
ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﻘﻴﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ :ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻣـﻦ اﳌﺆﺛﺮات اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ أو ﺗﻐﲑ ﻣﻦ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻣﺜﻞ :اﻟﻘﻴﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻨﺘﺞ ،ﻗﻴﻮد اﻟﺪﺧﻮل إﻟــﻰ اﻷﺳﻮاق ،ﺣﻮاﺟﺰ اﻟﺘﺠﺎرة...إﱁ

) -(1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﳌﻐﺮﰊ "،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء اﳌﺘﻮازن" ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،اﳌﻨﺼﻮرة ،ﻣﺼﺮ ،2007 ،ص .28
) -(2ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .99-98
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 - 2ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺟﻮدة اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :
ﺗﺘﺤﺪد ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة وﳒﺎح اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺆﺷﺮات وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:

)(1

 ﻧﻮع اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :وﻓﻘﺎ ﳍﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﳕﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳌزاﺎﻳ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: مزاﺎﻳ تنافسية ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ :وﻫﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ ﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻮاد اﳋﺎم ،وﻫﻲ ﺳﻬﻠﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
 مزاﺎﻳ تنافسية ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ :ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﲤﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ ،اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ أو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﻃﻴﺪة
ﺎﺑلزﺎﺑئن ،وتتطلب هذه اﳌزاﺎﻳ توافر مهارات وقدرات عالية اﳌستوى مثل تدريب اﳌﻮﻇﻔﲔ.
 ﻋﺪد ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺰة اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ :إ ّن اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﺣﺪة ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ إﱃ ﺧﻄﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،ﻟﺬا ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺗﻌﺪد ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ؛
 درﺟﺔ اﻟﺘﺤﺴﲔ ،اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﳌﻴﺰة :تقوم اﳌؤسسات ﲞلق مزاﺎﻳ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮعﻟﺘﻔﺎدي ﻗﻴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪﻫﺎ أو ﳏﺎﻛﺎﻬﺗا ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻬﺎ ﺎﺑستمرار ﺎﺑﻻستناد على اﳌعايﲑ
اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ،ﻬﺑدف اﲣاذ القرار ﰲ اﻻحتفاظ ﻬﺑا أو التخلي عنها ﰲ حالة ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﰲ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ
اﳌﻨﺎﻓﺲ واﻟﻮﻓﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
 -3اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ )∗(:
ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﲢﻘﻖ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت الزﺎﺑئن
وﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺄﺑسعار مناسبة وعليه فإن أهم أبعاد اﳌيزة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻠﺒﻌﺪﻳﻦ:

) -(1ﷴ ﺧﻮﺟﻠﻲ ﷴ أﲪﺪ" ،إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ" ،دراﺳﺔ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل،
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،اﻟﺴﻮدان ،2015 ،ص.98

)∗( -ﻫﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ آراء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺣﻮل اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎً ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد ﺎﺑلكلفة اﻷﻗﻞ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،وﻧﻈﺮاً ﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻛﺄﺑﻌﺎد ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﺎﺑﳌيزة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،وﻟﻼﻃﻼع
ﻋﻠﻰ آراء ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﳝﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ:

- Ali Falah Al-Zoubi, Opcit , p 144
-Jean Jacques lambin et chantal de moerloose,Op cit, pp 62,162.
- Michael E. Porter, "COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior performance",3rd
edition, Free press, NEW YORK, USA, 2004, pp12-16.
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الفصل الثالث :التأصيل النظري العام للميزة التنافسية
 البعد اﻷول :ﲣفيض التكلفة :يشﲑ بعد ﲣفيض التكلفة إﱃ تقدﱘ اﳌؤسسة ﳌنتج أو خدمة منخفضة التكلفة ﰲاسعا وﲣدم العديد من القطاعات السوقية ﰲ نفس الوقت ،وغالباً ما
ﳎاﳍا حﱴ لو كانت اﳌؤسسة ﲤتلك نطاقًا و ً
)(1
يكون عرض اﳌؤسسة بتكلفة منخفضة مهما للمؤسسة والزبون.
البعد الثاﱐ :التمييز )التمايز عن اﳌنافسﲔ( :يظهر التمييز من خﻼل قدرة اﳌؤسسة على تقدﱘ منتج ﳜتلف عنمنتجات اﳌنافسﲔ كأن يكون ذا جودة عالية ،أو يتميز ﲞصائص غﲑ موجودة لدى منتجات اﳌنافسﲔ ...اﱁ ،ومن
الضروري أن يكون هذا التميز مدرًكا بوضوح من طرف الزبون الذي يبحث عن ميزة دائمة ،ﲝيث يتم ﲢقيق اﳌيزة
التنافسية من خﻼل عرض سلعة أو خدمة ﻻ يستطيع اﳌنافسون تقليدها بسهولة أو إنتاج نسخة منها ،كما ﳝكن
تقدﱘ عرض فريد من نوعه للسوق بنفس اﻷنشطة الﱵ يقوم ﻬﺑا اﳌنافسون لكن يصعب تقليده ﰲ اﳌستقبل القريب
وعموما توجد ثﻼثة أبعاد ﳝكن للمؤسسة أن تتمايز من خﻼﳍا على اﳌنافسﲔ ﰲ السوق وهي كالتاﱄ:

)(2

)(3

التمايز اﻹنتاجي :يشﲑ إﱃ شكل وتصميم وجودة اﳌنتج ﺎﺑلنسبة للمنتجات اﳌلموسة ،أما ﲤايز اﳋدمات فيتمثل ﰲاﳋدمات اﻷساسية الﱵ يتوقعها الزبون من اﳌؤسسة ومدى تطابقها مع متطلباته واﳋدمات اﻹضافية اﳌصاحبة لتقدﱘ
تلك اﳋدمة اﻷساسية؛
التمايز البشري :أي ﲤايز اﳌؤسسة من خﻼل العنصر البشري الذي يعمل لديها وذلك من خﻼل لباقتهم ومهاراتاﻻتصال ،مظهرهم اﳌميز وإحساسهم ﺎﺑﳌسؤولية ﳓو الزبون وغﲑ ذلك من اﳌواصفات والكفاءات واﳋﱪات؛
 التمايز الذهﲏ :وهو اﻻنطباع الذي يتكون لدى الزبون نتيجة السمعة والعﻼمات اﳌميزة للمؤسسة وكذا استخداموسائل اﻹعﻼم...إﱁ
وعموما يلخص الشكل التاﱄ أبعاد اﳌيزة التنافسية:
الشكل رقم ) :(17أبعاد اﳌيزة التنافسية

اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على:

- Michael E. Porter, "COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior performance
performance",3rd
edition, Free press, NEW YORK , 2004, pp12
pp12-16.
(1)-Michael E. Porter," COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior performance
performance", opcit,
p p12-13.
(2)- Jean Jacques lambin et chantal de moerloose, op cit, p p254 ,266.
(3) -Hashem Valipour & al, "The
The Effects of Cost Leadership Strategy and Product Differentiation Strategy on
the Performance of Firms",, Journal of Asian Business Strategy, Vol 2, N°1, Emerald Publishing, 2012, p15
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 -4ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ ﻇﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ،وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)(1

أﺳﺲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ )اﻷﺻﻮل واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ( :ﺣﻴﺚ أن ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل واﳌﻮارد واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻬﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،ﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﳑﻴﺰة وذات
ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن أو ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺪرات ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ.
ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ :إن ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻختياراﻬﺗا ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻬﺑا ﻫﻮ ﻣﻦﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ،ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻗﺪرات اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻃﺮق اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ :ﺣﻴﺚ أن ﺑﻨﺎء ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ ،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻌﲑ ،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ...اﱁ.
 -5ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :
ﺗﺘﺤﺪد ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎدر داﺧﻠﻴﺔ وأﺧﺮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ
أو ﺠﻤﻟﻬﻮدات اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(2

 اﳌﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎدر اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ وﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻟﻺﻧﺘﺎج ،اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻮارد اﻷوﻟﻴﺔ ،ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﳌﻮﺟﻮدات وﻏﲑﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺎﻧﲡة عن اﻟﻨﻈﻢ
اﻹدارﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﳌﻄﻮرة ﻛﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري ،ﻃﺮق اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ،ﻣﺮدودات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻹﺑﺪاع؛
اﳌﺼﺎدر اﳋﺎرﺟﻴﺔ :ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺼﺎدر اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻌﺪدة وﻫﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﺗﺆدي إﱃ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص وﻣﻴﺰات ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻛﻈﺮوف اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ
واﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ وﻏﲑﻫﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن أو اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﲣﻠﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ ﻗﺪرة
اﳌؤسسة على سرعة اﻻستجابة للمتغﲑات اﳋارجية الﱵ تعتمد ﺎﺑلدرجة اﻷوﱃ على اﳌرونة والقدرة على معرفة اﳌتغﲑات
وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.
) - (1ﻛﻨﻮش ﷴ" ،دور اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ" ،ﳎلة اقتصادﺎﻳت ﴰال إفريقيا ،اﺠﻤﻟلد،11
اﻟﻌﺪد ،13ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﻮان  ،2015ص. 105
)-(2ﺧﺎﻟﺪ ﷴ ﺑﲏ ﲪﺪان وواﺋﻞ ﷴ ادرﻳﺲ" ،اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻌﺎﺻﺮ" ،دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن
 ،2009ص.375
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﻧﻮاع وﳏﺪدات اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ إﱃ أﻫﻢ أﻧﻮاع اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺻﻨﻔﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟال ﺎﺑﻹضافة
إﱃ ﳏدداﻬﺗا اﳋﺎﺻﺔ.
 -1أﻧﻮاع اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
ﺻﻨﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻷﰐ:

Porter

اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ

)(1

 -1-1اﳌﻴﺰة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ :ترتبط هذه اﳌيزة بقدرة اﳌؤسسة على جذب الزﺎﺑئن من خﻼل تفعيل الوظائف ﻹﲤام عملية
اﻟﺘﺒﺎدل ،واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ تطبيق إجراءات مشاﻬﺑة لتلك اﳌطبقة
ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻟﻜﻦ ﺑﻜﻔﺎءة وأداء أﺣﺴﻦ ،وﻳﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ أﺣﺴﻦ ﻋﺮض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻮدة أو ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳉﻮدة ﻟﻜﻦ ﺄﺑقل ﺗﻜﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق؛ واﻟﺘﻔﻮق ﰲ اﻷداء ﻻ ﻳﺮﺗبط فقط ﺎﺑلعﻼقة اﳌباشرة
ﺣﻠﻮﻻ ﳊاجات ﺎﺛنوية
ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ وإﳕﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ ،ﻓﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ً
إضافة إﱃ اﳊاجة الرئيسية ،خاصة تلك اﳊلول اﳌرتبطة ﺎﺑلتكاليف اﻷخرى للزبون ،من شأﻬﻧا أن ترفع من مستوى
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﻛﺔ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ .
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻌﺰز اﻟﻔﺎرق ﰲ اﻷداء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺎدرة ﰲ اﻟﻔﻌﻞ
وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﺒﻖ اﻟﺰﻣﲏ ،وﻫﺬا ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ دورﻫﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ منتجاﻬﺗا واقﱰاح تشكيﻼت جديدة أو ﺎﺑﻟﺪﺧﻮل
إﱃ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﺴﺒﻖ إﱃ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
ﻛﻤﺎ أن طريقة تقدﱘ اﳌنتج للزبون والعروض واﳌزاﺎﻳ اﳌساندة للعرض الرئيسي من شأﻬﻧا ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻦ
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳉﻴﺪ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﻃﺮح اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة ﺗﻌﻤﻖ اﻟﻔﺎرق ﰲ اﻷداء ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻮة
ميزﻬﺗا التنافسية.
وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﰲ مواجهة اﳌنافسﲔ الذين ينتمون لنفس اﺠﻤﻟموعات اﻹسﱰاتيجية وهي تتطلب من
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻏﲑ ٍ
ﻛﺎف ﻟﺘﺤﺎﻓﻆ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ
أﻣﺮا ﺻﻌﺒًﺎ ﺟﺪا ﻧﻈﺮا ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻓﺘﺠﺎوز اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ أﺻﺒﺢ ً
التقليد واﻻقتداء ﻬﺑذا التميز من خﻼل تقدﱘ عروض ومزاﺎﻳ مشاﻬﺑة ،وﺎﺑلتاﱄ فإن اﳌيزة التنافسية اﳌبنية على اﳌستوى
التشغيلي سرعان ما تزول ﻷﻬﻧا مرهونة بسرعة رد ﻓﻌﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
) -(1ﺣﺎزم ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.133-129
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 -2-1اﳌﻴﺰة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ :ﻳﻌﺘﱪ )∗() (Aldersonﻣﻦ اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﱪوا ﻋﻦ أﳘﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻓﺮﻳﺪة ﻗﺼﺪ ﲤﻴﻴﺰ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺳﻨﺔ  ،1965ﰒ ﺎﻧقش ﻻحقا كل من )∗∗()
و)(Dikson
)(porter

Prahalad

و

( Hamal

ﺳﻨﺔ 1989

ﺳﻨﺔ 1992م ﺿﺮورة ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﱴ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﻘﻴﺘﻬﺎ ،أﻣﺎ

ﻓﻴﻌﺘﱪ اﳌﻴﺰة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻻﺧﺘﻴﺎرات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺎ ﳝﻜﻦ

ﻓﻌﻠﻪ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ،وﻫﻮ ﻣﺎ يؤدي ﺎﺑﳌؤسسة إﱃ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﲟﻌﺪل
ﻳﻔﻮق اﻟﺬي ﳛﻘﻘﻪ اﻟﻘﻄﺎع ،ﻓﺎﳌﻴﺰة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌﲔ بقدر ما ترتبط بقدرة اﳌنافسﲔ أو ﺎﺑلتغﲑات اﻟﱵ
ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛ وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﺈن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺟﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﰲ ﺳﻮق ﻣﺮﺟﻌﻲ أو
ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺑﻄريقة ﳐتلفة ﻬﺑدف تقدﱘ عرض فريد ،وﻛﻠﻤﺎ زادت ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ
أمكن القول عن اﳌيزة التنافسية أﻬﻧا ذات طابع إسﱰاتيجي ،وهي نفس الفكرة اﻟﱵ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ )∗∗∗( ) (Barneyﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳋﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ توصف ﻬﺑا اﳌؤسسة لوحدها واﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،وﻫﺬﻩ
اﻹﺳﱰاﺗﻴجية ﳚب أﻻ تتعارض مع إمكانية ﲢقيق اﻷرﺎﺑح.

)∗( Wroe Alderson -وﻫﻮ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وأول ﻣﻦ ﺎﻧدى ﺄﺑن اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﳑﺎرﺳﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ
علم ﲝد ذاته ،ولقد ترك إسهامات علمية ﻻ يستهان ﻬﺑا ﰲ ﳎال اﻻبتكار التسويقي كما أنه من بﲔ اﳌساﳘﲔ الذين وضعوا بوادر التسويق ﺎﺑلعﻼقات
ودرس ﰲ ﺟﺎﻣﻌﱵ:
وﺿﺮورة اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،وﻟﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ّ
") Wharton School (Wharton School of the University of Pennsylvaniaو " University of Pennsylvania
)∗∗(-ﻳﻌﺘﱪ  Gary Hamelأﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎر ﰲ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ راﺋﺪة ﻛﻤﺎ ﺗﺮﲨﺖ أﻫﻢ ﻛﺘﺒﻪ
إﱃ  25ﻟﻐﺔ وﻋﻤﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30ﺳﻨﺔ ﰲ " ، "london business schoolﻛﻤﺎ ﻧﺸﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15ﻣﻘﺎل ﰲ ﳎﻠﺔ" Harvard Business
 ، "Reviewأﻣﺎ  (2010-1941) C. K. Prahaladﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ "" Harvard University
ﺳﻨﺔ  1975ﻛﻤﺎ ﺎﻧل دكتوراه شرفية ﰲ العديد من التخصصات كاﳍندسة وإدارة اﻷعمال واﻻقتصاد ،واﺷﺘﻬﺮ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﳍﺮم وﻟﻪ ﻣﺴﺎﳘﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ ﻛﺘﺐ وﻣﻘﺎﻻت ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺄﺳﺘﺎذ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ " " University of Michiganوﻣﺴﺘﺸﺎرا ﰲ ﻣﻌﻬﺪ "" william davidson institute
)∗∗∗( ) Jay BARNEY -وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  : (1954ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﺳﻨﺔ  1976ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ " " Yale Universityﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺳﻨﺔ
1982ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹدارة ،ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻣﺜﻞ " The University of Utahو Texas A&M
 Universityو " Brigham Young Universityاﺷﺘﻬﺮ ﲟﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد وﻫﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ أﺳﺘﺎذ اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ
جامعة يوﺎﺗ ورئيس ﲢرير أكادﳝيﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ.
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 -2ﳏﺪدات اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
ﺗﺘﺤﺪد اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻳﻦ أﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎ ﺣﺠﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻧﻄﺎق اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1-2ﺣﺠﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ )دورة حياﻬﺗا( :اﻣﺘﻼك اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ
من أجل ﲢديد اﻷوقات اﳌناسبة لتطويرها أو استبداﳍا ﲟيزة جديدة وذلك ﻬﺑدف ضمان استمﺮارﻫﺎ ﻷن اﻟﺘﻐﲑات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎرات اﳉﺪﻳﺪة أدت إﱃ إﻟﻐﺎء ﻋﺪة مزاﺎﻳ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺎﻧجحة ﰲ بداية تطورها وﻋﻤﻮﻣﺎ ﲤﺮ اﳌﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺪورة ﺣﻴﺎة ،وﻳﺘﻢ ﲤﺜﻴﻞ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ :
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ) :(18دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.

اﳌﺼﺪر :ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ" ،اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻷﻋﻤﺎل" ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،1998 ،ص.86

ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻣﺮاﺣﻞ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)(1

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ :ﺗﻌﺪ أﻃﻮل اﳌﺮاﺣﻞ ﺎﺑلنسبة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،لكوﻬﻧا ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑواﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺒﺸﺮي واﳌﺎدي ،وﺗﻌﺮف ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرا أﻛﺜﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻘﺒﻮل
اﻟﺬي ﲢﻈﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ الزﺎﺑئن؛
-ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺒﲏ :ﺗﻌﺮف اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻨﺎ اﺳﺘﻘﺮ ًارا ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻧﺘﺸﺎر ،ﺎﺑعتبار أن اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﺪأوا ﻳﺮﻛﺰون ﻋﻠﻴﻬﺎ

)اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻘﺎط ﲤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻫﺎ(؛

 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ :ﻳﱰاﺟﻊ ﺣﺠﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺘﺠﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ إﱃ اﻟﺮﻛﻮد ،ﻟﻜﻮن اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﻘﻠﻴﺪﻫﺎوﺎﺑلتﺎﱄ ﺗﱰاﺟﻊ أﺳﺒﻘﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ؛
) -(1ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .87-86
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 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻀﺮورة :ﺄﺗﰐ ﻫﻨﺎ ﺿﺮورة ﲢﺴﲔ اﳌﻴﺰة اﳊﺎﻟﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ،أو إﻧﺸﺎء ﻣﻴﺰة ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﲣﺘﻠﻒﻋﻦ أﺳﺲ اﳌﻴﺰة اﳊﺎﻟﻴﺔ ،وإذا ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﲔ أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة ﺟﺪﻳﺪة ،فإﻬﻧا ﺳﺘﻔﻘﺪ أﺳﺒﻘﻴﺘﻬﺎ ﲤﺎﻣﺎ
وﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
 -2-2ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ :ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد ﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ شأﻬﻧا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ
ﰲ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ:
اﳉﺪول رﻗﻢ) :(07ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ.
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺸﺮح

ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ أو اﻟﺴﻮق
ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ

 ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﺗﻨﻮع ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ والزﺎﺑئن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻮم ﲞﺪﻣﺘﻬﻢ ،و ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢاﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق أو ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻞ اﻟﺴﻮق

اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺮأﺳﻲ

 ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ داﺧﻠﻴﺎ أو ﺧﺎرﺟﻴﺎ ،ﺎﺑﻻعتماد ﻋﻠﻰﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮاﺳﻲ اﳌﺮﺗﻔﻊ ﺎﺑﳌقارنة ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻗﺪ ﳛﻘﻖ مزاﺎﻳ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻮى أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻮرﻳﺪ أو ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮاﺳﻲ
اﻷﻣﺎﻣﻲ.

اﻟﻨﻄﺎق اﳉﻐﺮاﰲ

 ﻳﻌﻜﺲ ﻋﺪد اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ أو اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﻳﺴﻤﺢﺑﺘﺤﻘﻴﻖ مزاﺎﻳ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻮﻋﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﱪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﱪز أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة ﺎﺑلنسبة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﻧﻄﺎق ﻋﺎﳌﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم منتجاﻬﺗا أو ﺧدماﻬﺗا ﰲ ﻋﺪة أﻣﺎﻛﻦ ﻋﱪ
اﻟﻌﺎﱂ.

ﻧﻄﺎق اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

 ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻮﺟﻮد رواﺑﻂﺑﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﱪ ﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ مزاﺎﻳ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ،إذ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو اﻷﻓﺮاد أو
اﳋﲑات ﻋﱪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻬﺑا اﳌﺆﺳﺴﺔ.

اﳌﺼﺪر :ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ " ،اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻷﻋﻤﺎل" ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،1998 ،ص .88

ﻳﻈﻬﺮ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد ﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺎﺑعتبارها ﲤﺜﻞ درﺟﺔ ﺗﻮﺳﻊ
ﻧﺸﺎﻃﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳊﺠﻢ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ واﻷﺳﻮاق اﻟﱵ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ.
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الفصل الثالث :التأصيل النظري العام للميزة التنافسية
اﳌبحث الثاﱐ :اﳌرتكزات النظرية للميزة التنافسية
قام العديد من الباحثﲔ ﰲ ﳎال إدارة اﻷعمال بتقدﱘ عدة اسﱰاتيجيات ،أسس ،نظرﺎﻳت ومقارﺎﺑت لتفسﲑ
ت للفكر اﻹداري قيمة نوعية مازالت مصدرا
العوامل اﳌؤثرة ﰲ ﲢقيق اﳌيزة التنافسية من خﻼل عدة ﳕاذج قَ َد َم ْ
للتحليل ﰲ ﳎال اﻹسﱰاتيجية وخلق اﳌيزة التنافسية ويعتﱪ كل من  Barney ،Porterو Grantمن أهم الرواد الذين
ساﳘوا ﰲ تطوير تلك اﳌقارﺎﺑت واﻻسﱰاتيجيات ،الﱵ أشارت بعضها إﱃ أن البيئة اﳋارجية هي الﱵ تشكل اﳌصدر
اﻷهم للمزاﺎﻳ التنافسية ﰲ حﲔ ركزت اﻷخرى على عناصر البيئة الداخلية للمؤسسة وعظمت من دورها ﰲ ﲢقيق
اﳌزاﺎﻳ التنافسية للمؤسسة.
)∗(

اﳌطلب اﻷول :اﻷسس العامة لبناء اﳌيزة التنافسية

هناك أربعة عوامل تدخل ﰲ بناء اﳌزاﺎﻳ التنافسية وهي :الكفاءة اﳌتفوقة ،اﳉودة اﳌتفوقة ،والتجديد واﻹبداع
واﻻستجابة للزﺎﺑئن ،وهي ﲤثل اﻷسس العامة للمزاﺎﻳ التنافسية الﱵ ﳝكن ﻷي مؤسسة أن تتبناها بغض النظر عن
ﳎاﳍا الصناعي أو اﳋدمي ،كما أنه توجد عﻼقة متشابكة تضمهم ،حيث ﳝكن القول ﺄﺑن اﳉودة ﳝكن أن تؤدي
للكفاءة ،والتجديد يدعم ًّ
كﻼ من الكفاءة واﳉودة واﻻستجابة ،وتساهم هذه العوامل واﻷسس ﰲ ﲤييز منتجات
اﳌؤسسات وخلق قيمة أكﱪ للزبون وﲢقيق اﳌيزة التنافسية

)(1

كما هو موضح ﰲ الشكل اﳌواﱄ:

الشكل رقم ) :(19اﻷسس العامة لبناء اﳌيزة التنافسية

اﳌصدر :شارلز هل وجاريث جونز ،ترﲨة رفاعي ﷴ رفاعي وﷴ سيد أﲪد عبد اﳌتعال"،اﻹدارة اﻹسﱰاتيجية مدخل متكامل"
اﳉزء اﻷول ،دار اﳌريخ للنشر ،الرﺎﻳض ،اﳌملكة العربية السعودية ، 2007 ،ص.196
قدرا من اﻻتفاق بﲔ الباحثﲔ على عناصر اﻷسس العامة لبناء
)∗( -توضح معظم الدراسات والكتب حول اﳌيزة التنافسية والﱵ ﰎ اﻻطﻼع عليها أن هناك ً
اﳌزاﺎﻳ التنافسية ﺎﺑلرغم من وجود عدد من اﻻختﻼفات ﰲ عددها وتسميتها ،وعليه سيتم التطرق إﱃ العناصر اﻷربعة اﳌشﱰكة وهي الكفاءة اﳌتفوقة ،اﳉودة
اﳌتفوقة ،التجديد واﻹبداع واﻻستجابة للزﺎﺑئن وذلك لوجود شبه اتفاق بﲔ الباحثﲔ عليها ،ﳌزيد من التفاصيل أنظر :ﷴ عبد الوهاب وأﲪد سليمان ﷴ

اﳉرجري" ،دور تقانة اﳌعلومات واﻻتصاﻻت ﰲ ﲢقيق اﳌزاﺎﻳ التنافسية دراسة استطﻼعية ﰲ الشركة العامة لصناعة اﻷدوية واﳌستلزمات الطبية" ،ﳎلة
ﲝوث مستقبلية ،العدد  ،30-29كلية اﳊدﺎﺑء اﳉامعة ،العراق.2010 ،
) -(1شارلز هل وجاريث جونز ،ترﲨة رفاعي ﷴ رفاعي وﷴ سيد أﲪد عبد اﳌتعال" ،اﻹدارة اﻹسﱰاتيجية مدخل متكامل"  ،اﳉزء اﻷول ،دار اﳌريخ
للنشر ،الرﺎﻳض ،اﳌملكة العربية السعودية ، 2007 ،ص.196
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮح ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ:
 -1اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺘﻤﻴﺰة )اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( :ﺗﺸﲑ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺘﻤﻴﺰة إﱃ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﳐﺮﺟﺎت ﺗﻔﻮق
ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺪﺧﻼت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺮﺟﺎت ،وﺗﻘﺎس ﻛﻔﺎءة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺎﺑﳔفاض ﻣﻘﺪار اﳌﺪﺧﻼت
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﳐﺮﺟﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ) (1وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻜﻔﺎءة ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺨﺮﺟﺎت إﱃ اﳌﺪﺧﻼت وﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ
أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻞ ﻣﻘﺪار اﳌﺪﺧﻼت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ أي أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﻗﻞ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺘﻠﻚ ﻛﻔﺎءة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺎﺑلبيع بسعر أقل ﻣﻨﻬﻢ
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﺣﺪ أﻫﻢ مكوﺎﻧت اﻟﻜﻔﺎءة ﺎﺑلنسبة ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺎس ﻋﺎدة ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ
ﺎﺑﳌخرجات اﻟﱵ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ

)(2

ﻷن ﻗﻮة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﲣﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻛﻤﺎ أن ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ

ﺗﻀﺎﻋﻒ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات ،وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﻣﻊ
تقدم التقنية واﻻنتشار السريع للحواسيب والنمو اﳍائل لدور اﻷنﱰنيت ﰲ ﳐتلف أنواع اﳌؤسسات وشبكاﻬﺗا الداخلية
أﺻﺒﺤﺖ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲤﺜﻞ ﻗﻤﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وﻋﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﻣﻨﺨﻔﺾ (3).وعليه ﳝكن القول ﺄﺑنه ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻠﺖ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﳐﺮﺟﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ذات ﻛﻔﺎءة
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻷن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻞ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ إﻧﺘﺎج ﻧﻔﺲ اﳌﺨﺮﺟﺎت تستطيع التميز عنهم ﺎﺑلبيع ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ

ﻣﻨﻬﻢ.

-2اﳉﻮدة :تعﱪ اﳉودة اﳌتفوقة عن قدرة اﳌؤسسة على تلبية حاجات ورغبات الزﺎﺑئن ﺎﺑلشكل اﻟﺬي ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ
توقعاﻬﺗم ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد ،وﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
وﻇﺮوف اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت الزﺎﺑئن وأﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى) (4وﺗﻌﺪ اﳉﻮدة ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ
ﲤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ،وﰲ ﺣﺎل رﺑﻄﻬﺎ ﺎﺑﳋدمة ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺄﺑن ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻗﻰ
إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺔ ﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت الزﺎﺑئن ،وأن اﳉﻮدة اﻟﱵ ﻳﺪرﻛﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺰﺑﻮن
ﻷﺑﻌﺎد ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ وﺑﲔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة
ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
دورا ً
ﻳﻌﲎ ﰲ اﻷﺧﲑ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت الزﺎﺑئن ،وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ ﺄﺑن ﳍﺎ ً

)-(1ﺷﺎرﻟﺰ ﻫﻞ وﺟﺎرﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.197-196
) -(2ﺣﺎزم ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.137
)-(3ﷴ ﺧﻮﺟﻠﻲ ﷴ أﲪﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.119
)-(4ﻋﻼء ﻓﺮﺣﺎن ﻃﺎﻟﺐ وزﻳﻨﺐ ﻣﻜﻲ ﳏﻤﻮد اﻟﺒﻨﺎء ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.242
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واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ وﻣﻨﻬﺎ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺪارة ﻟﺪى ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳍﺎدﻓﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح واﻻﺳﺘﻘﺮار
واﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺘﻮى راق ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ الزﺎﺑئن.
 -1-2ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت دﻋﻢ اﳉﻮدة ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :ﻟﻘﺪ ﺣﺪد

)(David Gravin

)(1

ﺧﺒﲑ اﳉﻮدة ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد

اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲬﺴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ إذا اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﳉﻮدة ﻛﺄداة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:

)(2

 ﻳﺘﻮﺟﺐ ﲢﺪﻳﺪ اﳉﻮدة ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺰﺑﻮن؛ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ رﺑﻂ اﳉﻮدة ﻣﻊ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳉﻮدة ﻋﻠﻰ أﻬﻧا أداة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎء اﳉﻮدة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ؛ ﻻﺑﺪ أن ﲢﺼﻞ اﳉﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺎﺑلكامل. -2-2أﺑﻌﺎد ﻗﻴﺎس اﳉﻮدة :ﻟﻘﻴﺎس اﳉﻮدة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

)(3

 اﳌﻠﻤﻮﺳﻴﺔ :وﲤثل اﳉوانب اﳌلموسة واﳌتعلقة ﺎﺑﳋدمة مثل مباﱐ اﳌؤسسات والتقنيات اﳊديثة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪواﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ...إﱁ
 اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ :وتعﱪ عن قدرة اﳌؤسسة على تقدﱘ اﳋدمة ﰲ الوقت الذي يطلبها الزبون وﺎﺑلدقة الﱵ ترضيه كما ﺗﻌﱪعن مدى وفاء اﳌؤسسة ﺎﺑلتزاماﻬﺗا ﲡاه الزبون؛
 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ :وهي القدرة على التعامل الفعال مع كل متطلبات الزﺎﺑئن واﻻستجابة لشكاويهم والعمل ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎﺑﺴﺮﻋﺔ وﻛﻔﺎءة ﲟﺎ ﻳﻘﻨﻌﻬﻢ ﺄﺑﻬﻧم ﳏل تقدير واحﱰام من قبل اﳌؤسسة الﱵ يتعاملون معها فضﻼ عن ذلك ﻓﻬﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ
اﳌﺒﺎدرة ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛
 اﻷﻣﺎن :وهو التأكد ﺄﺑن اﳋدمة اﳌقدمة للزﺎﺑئن ﲣلو من اﳋطأ أو الشك شامﻼ اﻻطمئنان النفسي واﳌادي؛ -اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ :وﻫﻮ إﺑﺪاء روح اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﻮن وإﺷﻌﺎرﻩ ﺄﺑﳘيته والرغبة ﰲ تقدﱘ اﳋدمة حسب حاجاتﻪ.

)-(1ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺮوة وﺧﻠﻴﺪة دﳍﻮم" ،إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺑﻌﺎد ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ" ،اﺠﻤﻟلة اﳉزائرية للتنمية
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ،02جامعة قاصدي مرﺎﺑح ورقلة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﻮان  ،2015ص.95
) -(2ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﷴ اﻟﻌﻠﻲ" ،إدارة اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت )ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ(" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن ،2000 ،ص.38

)-(3رﻓﺎع ﺷﺮﻳﻔﺔ وﻗﺎﺳﻴﻤﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ" ،أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ"،

ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﺠﻤﻟلد ،11اﻟﻌﺪد ،2ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺑﻮﺿﻴﺎف اﳌﺴﻴﻠﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ  ،2018ص.328
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الفصل الثالث :التأصيل النظري العام للميزة التنافسية
 -3-2أثر اﳉودة ﰲ بناء اﳌزاﺎﻳ التنافسية :أضحت اﳉودة من أهم اﻷسبقيات التنافسية الﱵ ﳚب أن تركز عليها
اﳌؤسسات لدعم تنافسيتها وﲢقيق ميزة تنافسية فريدة تضمن البقاء والنمو ﰲ السوق واﳊفاظ على حصتها
السوقية (1).ويعتﱪ ﺄﺗثﲑ اﳉودة العالية للمنتجات على اﳌزاﺎﻳ التنافسية ﺄﺗثﲑا مضاعفا وهو ما يظهر ﰲ النقاط التالية:
 إن جودة اﳌخرجات كما يدركها الزبون وﲢقيق مستوى عا ٍل من اﳉودة ﰲ عمليات وﳐرجات اﳌؤسسة يعد منأهم الوسائل الﱵ تستخدمها اﳌؤسسة ﳉذب الزبون ،وتقاس اﳉودة بقدرة اﳌؤسسة على تقدﱘ منتج متميز وفريد أو له
قيمة مرتفعة من وجهة نظر الزبون من حيث جودة أعلى وخصائص خاصة ﺎﺑﳌنتج وخدمات ما بعد البيع ،وتتميز
)(2

اﳌؤسسة عن منافسيها عندما يكون ﲟقدورها اﳊيازة على خصائص فريدة ﲡعل الزبون يتعلق ﻬﺑا؛

 التحسينات ﰲ جودة اﳌنتج )أداء أفضل( يسمح للمؤسسة بتمييز منتجها عن اﳌنتج اﳋاص ﲟنافسيها إضافة إﱃﲢسﲔ اﳉودة اﳌدركة للمنتج من قبل الزبون؛

)(3

 إن توفﲑ منتجات عالية اﳉودة يزيد قيمة هذه اﳌنتجات ﰲ نظر الزﺎﺑئن وهذا اﳌفهوم اﳌدعم للقيمة يؤدي بدوره إﱃالسماح للمؤسسة بفرض سعر عا ٍل ﳌنتجاﻬﺗا؛
 اﳉودة اﳌرتفعة تؤدي إﱃ إنتاج منتجات بكفاءة عالية وتكاليف منخفضة إﱃ حد كبﲑ من خﻼل العمل علىسﻼمة العملية اﻹنتاجية فعلى سبيل اﳌثال اختصار اﳌوظف لعامل الوقت يؤدي إﱃ الرفع من مستوى اﻹنتاجية
وﲣفيض تكاليف السلعة أو اﳋدمة اﳌقدمة (4) ،وهو ما يظهر ﰲ الشكل اﳌواﱄ:
الشكل رقم) :(20ﺄﺗثﲑ اﳉودة على الرﲝية واﳌيزة التنافسية

اﳌصدر :حازم ﷴ عبد الفتاح" ،التسويق اﻷﲪر التسويق التنافسي" ،مؤسسة حورس الدولية ،اﻹسكندرية ،مصر ،2017 ،ص139
) -(1حسيبة جبلي والسعيد شوقي شاكور" ،دراسة ﲢليلة ﻷبعاد اﳌزاﺎﻳ التنافسية ﰲ اﳌؤسسات اﳉزائرية )دراسة ميدانية ﺎﺑلشركة اﻷفريقية للزجاج
بوﻻية جيجل(" ،ﳎلة اﳊقيقة للعلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية  ،اﺠﻤﻟلد ،18العدد ،01جامعة أﲪد دراية أدرار ،اﳉزائر ،مارس ،2019ص.569

) -(2ﳌا بسام الغصﲔ" ،دور برامج إدارة عﻼقة العمﻼء ﰲ خلق ميزة تنافسية دراسة تطبيقية )شركة فيوجن ﳋدمات اﻻنﱰنيت وأنظمة اﻻتصاﻻت("،
دراسة مقدمة استكماﻻ للحصول على درجة اﳌاجستﲑ ﰲ إدارة اﻷعمال ،كلية التجارة ،اﳉامعة اﻹسﻼمية غزة ،فلسطﲔ ،2014 ،ص.84

) -(3بن طاطة عتيقة" ،أثر تفاعل نظم اﳌعلومات وإدارة اﳌعرفة على ﲢقيق اﳌزاﺎﻳ التنافسية-دراسة ميدانية مقارنة بﲔ منظمات القطاع الصناعي

واﳋدمي ﺎﺑﳉزائر ،"-أطروحة دكتوراه ﰲ التسيﲑ ،كلية العلوم اﻻقتصادية والتسيﲑ والعلوم التجارية ،جامعة أﰊ بكر بلقايد ،تلمسان ،اﳉزائر-2016 ،
 ،2017ص.115
)-(4شارلز هل وجاريث جونز ،مرجع سبق ذكره ،ص.200
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﳑا سبق ﳝكن القول ﺄﺑنه أضحى من اﳌهم أن ﻬﺗتم اﳌؤسسات اﳋدمية ﲜودة خدماﻬﺗا الﱵ ﺗﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ
ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ دورﻫﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ وﺑﻘﺎءﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺪﻓﺎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﺒﻠﻮﻏﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
 -3اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ :ﳝﺜﻞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﺑﺪاع أﺣﺪ أﻫﻢ اﻷﺳﺲ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ للمزاﺎﻳ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ورﻏﻢ
أن ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﳍﺎ اﻟﻨﺠﺎح ،إﻻ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﱵ ﲢﺮز ﳒﺎﺣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرا
رﺋﻴﺴﻴﺎً للمزاﺎﻳ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)(1

ﻷﻬﻧﺎ ﲤﻨﺢ اﻟﺘﻔﺮد واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﻔﺮض ﺳﻌﺮ ٍ
ﻋﺎل أو

ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻛﻮن اﳌﻨﺘﺞ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﲡﻌﻠﻪ
ﻓﺮﻳﺪا) (2وﻳﻌﺮف اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﺑﺪاع ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" ﺗﺒﲏ ﻓﻜﺮة أو ﺳﻠﻮك ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺳﻮﻗﻬﺎ أو ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ
)(3

ﲝﻴﺚ ﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﰲ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ وأﺳﺮع ﳌﻨﺘﺞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ"

وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " أي

ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪ أو ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﺎﺑﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ،وﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻘﺪم ﻳﻄﺮأ
)(4

ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﻧﻈﻢ اﻹدارة واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ"

وﺎﺑلتاﱄ فالتجديد هو العملية الﱵ تستخدم ﻬﺑا اﳌؤسسة مهاراﻬﺗا ومواردها ﳋلق تقنيات جديدة أو سلع أو خدمات
ﺟﺪﻳﺪة) (5وﺗﻌﺮف ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﻮرﻳﻦ أﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎ:
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت واﻧﺸﻐﺎﻻت الزﺎﺑئن ﳑا ﻳﺴﻤﺢ ﺎﺑخﱰاق أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة وﻋﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎتﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ رﻏﺒﺎت الزﺎﺑئن؛
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻓﻜﺎر إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت لزﺎﺑئن اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻇﻴﻔﺔاﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺰﺑﻮن وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ؛
وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺄﺗخذ اﻹﺑﺪاﻋﺎت ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻜﺎل وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة :أي إﺟﺮاء ﲢﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت ﲟﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎتاﻟﺴﻮق؛
) -(1اﻷﻣﲔ ﺣﻠﻤﻮس" ،دور إدارة اﳌعرفة التسويقية ﺎﺑعتماد اسﱰاتيجية العﻼقة مع الزبون ﰲ ﲢقيق ميزة تنافسية دراسة عينة ﳎموعة من البنوك

اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻷﻏﻮاط" ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة-2016 ،
 ،2017ص.195
) -(2ﻗﺮﰲ ﺷﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.38
)-(3ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ" ،إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر– اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳋﺼﺎﺋﺺ واﻟﺘﺠﺎرب اﳊﺪﻳﺜﺔ ،"-دار واﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻷردن ، 2003 ،ص.22

)-(4ﺷﺎرﻟﺰ ﻫﻞ وﺟﺎرﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.201
)-(5ﺣﺎزم ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.139
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 اﻹﺑﺪاع ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج ،اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ :واﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أﺳﺎﺳﺎ ﻫﻮ رﻓﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ اﻹﺑﺪاع ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ وﻫﻴﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ :ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﰲ اﶈﻴﻂ أو اﳌﺴﺘﻮىاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

)(1

 -4اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺎت الزﺎﺑئن :وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻔﻮق ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أداء اﳌﻬﺎم ﺑﺸﻜﻞ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ وإﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت زﺎﺑئنها وبذلك يزيد رضا ووﻻء الزﺎﺑئن ﳌنتجاﻬﺗﺎ؛) (2وﲢﺪث اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺑﻌﺪة أﺷﻜﺎل ﻛﺎﻟﺮد اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻗﺒﻮل اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱵ
ﻳﺘﻘﺪم ﻬﺑا ﰲ ﳎﺎل ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت وﻋﺪم ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﳌعامﻼت ،وهو ما يتطلب قيام اﳌؤسسة ﺈﺑدارة
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1-4ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءة اﻹﺻﻐﺎء واﻟﺒﺤﺚ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﻮن :ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺎت زﺎﺑئنها إﻻ
إذا ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻌﻞ اﻟﺰﺑﻮن ﳏﻮر ﻧﺸﺎط ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺘﻔﻜﲑﻩ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ.
 -2-4اﳊﺎﺟﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻓﻀﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻹﺷﺒﺎع ﺗﻠﻚ اﳊﺎﺟﺎت :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﻮن
ﺟﺰءاً ﻣﺘﻜﺎﻣﻼً ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺮﻏﺐ ).(3
 -3-4اﻟﻮﻗﺖ :أدت التحوﻻت السريعة الﱵ يشهدها عاﱂ اليوم وانعكاسات ﺄﺗثﲑها على اﳌؤسسات إﱃ تزايد
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﳝﺜﻞ ﻣﺼﺪرا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت) ،(4وﺎﺑلنظر إﱃ ﻣﺎ ﳝﺜﻠﻪ اﻟﻮﻗﺖ
ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻘﺪ أدى ذﻟﻚ إﱃ ﺑﺮوز ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺎﺑﳌنافسة اﳌﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺰﻣﻦ ،وذﻟﻚ
ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة الزﺎﺑئن وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺒﻌﺪ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻧﻘﺎط أﳘﻬﺎ:

)(5

 ﲣﻔﻴﺾ زﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺰﺑﻮن :أي ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﱰة اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ﻃﻠﺐ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﺎﻳه وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻌﺮف ﺑﻮﻗﺖ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ؛
 ﲣﻔﻴﺾ زﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻸﺳﻮاق :وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺼﺎر دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻸﺳﻮاق
وﲢﻘﻴﻖ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى؛
) -(1ﻋﺰاوي ﻋﻤﺮ وﻋﺠﻴﻠﺔ ﷴ" ،اﻹﺑﺪاع ﻛﺄﺳﻠﻮب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ" ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت
واﳊﻜﻮﻣﺎت ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ 09-08،ﻣﺎرس  ،2005ص.480
)-(2ﺣﺎزم ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.140-139
)-(3ﷴ ﺧﻮﺟﻠﻲ ﷴ أﲪﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.123
)-(4ﲰﻴﺔ ﺑﻮران ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.133-132
) -(5ﻓﻼق ﷴ" ،ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ،اﻟﺸﻠﻒ ،2014-2013 ،ص.202
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ :وﺗﻌﲏ ﻬﺑا اﻟﻔﱰة اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎﺑبتكار وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ
أﺳﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺧﺪﻣﺔ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﲢﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ وﻻدة اﻷﻓﻜﺎر اﳋﺎﺻﺔ
ﺎﺑﳌنتجات وﺣﱴ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أو اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.
 -4-4اﳌﺮوﻧﺔ :ﻳﻘﺼﺪ ﺎﺑﳌرونة ﻣﺪى ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻄﻠﺐ واﻟﻘﺪرة
)(1

ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ

ﻷﻧﻪ ﱂ ﺗﻌﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ واﳉﻮدة اﻷﻓﻀﻞ وﺣﺪﳘﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪ أن عرفت حاجات ورغبات الزﺎﺑئن سرعة ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺘﻢ وﻓﻘﺎ
ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻼؤم ﻣﻊ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻟﻪ واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﳌﺘﻐﲑة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﳊﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن واﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻛﻤﺎ أن ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺘﻔﻮﻗﺔ للزﺎﺑئن ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺎﺑلزﺎﺑئن أوﻻ ،ﰒ
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إدراﻛﻬﺎ ﻬﺑدف ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة ﻣﻌﲔ ﻳﺼﻌﺐ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎﺑلتنويع ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻴﻒ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت الزﺎﺑئن  ،واﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت
واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻠﱯ ﺗﻄﻮر اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وأذواق الزﺎﺑئن اﳌﺘﻐﲑة ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﺘﻔﻮق واﳋﺪﻣﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ) (2وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن
اﳌرونة تتعلق بكل عمليات اﳌؤسسة الﱵ ﲤكنها من اﻻستجابة السريعة والكفؤة ﳌتطلبات الزﺎﺑئن ،وﺗﻘﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﺮوﻧﺔ
اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ إﱃ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(3

 ﻣﺮوﻧﺔ اﳌﻨﺘﺞ )اﻹﻳﺼﺎﺋﻴﺔ( :وﺗﻌﲏ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻷذواق واﳊﺎﺟﺎت اﳌﻨﻔﺮدة ﻟﻜﻞ
زﺑﻮن وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ؛
 ﻣﺮوﻧﺔ اﳊﺠﻢ وﺗﻌﲏ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ مستوﺎﻳت اﻟﻄﻠﺐ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻘﺪﱘ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ واﺳﻌﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺎﺑﳊجم واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺄﺑوقات ﳐﺘﻠﻔﺔ.
ﺄﺗسيسا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم فإن عنصر اﻻستجابة للزﺎﺑئن يعطي اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﻨﺠﺎح أﺳﺒﻘﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻦ
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻬﻮ ذو دور ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺣﺎﺟﺎت الزﺎﺑئن ورغباﻬﺗم ﰲ اﻷﺳﻮاق
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺰﺑﻮن ،وهو ما يﱪر أﳘية قيام اﳌؤسسة ﺈﺑدارة العﻼقة
ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن.

)-(1ﲰﻴﺔ ﺑﻮران ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.133
) -(2ﳌﺎ ﺑﺴﺎم اﻟﻐﺼﲔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.86

(3)-Krajewski lee & Ritzman larry, "OPERATION MANAGEMENT Process and Value Chains", 7th edition ,
prentice-Hall, New jersey, USA , 2005, p62
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الفصل الثالث :التأصيل النظري العام للميزة التنافسية
اﳌطلب الثاﱐ :اﻻسﱰاتيجيات التنافسية العامة للميزة التنافسية
لكي تضمن أي مؤسسة ﲢقيق مزاﺎﻳ تنافسية ومنح قيمة للزبون بشكل ﳑيز عن اﳌنافسﲔ واحتﻼل مكانة تصبح
ﲟوجبها قادرة على اﳌنافسة والتفوق ﰲ اﳌدى القصﲑ أو الطويل ،فإنه من الضروري تبﲏ إسﱰاتيجية تنافسية مناسبة
ﲢدد اﻵليات الﱵ تنافس ﻬﺑا لتحقيق أحسن أداء.
وتعرف إسﱰاتيجية التنافس على أﻬﻧا "ﳎموعة متكاملة من التصرفات الﱵ تؤدي إﱃ ﲢقيق ميزة تنافسية متواصلة ومستمرة
مقارنة ﺎﺑﳌنافسﲔ ") ،(1وتعرف أيضا على أﻬﻧا "اﻹسﱰاتيجية الﱵ ﻬﺗتم ﲞلق وإدامة اﳌيزة التنافسية للمؤسسة ضمن إطار
وقطاع اﻷعمال الذي ﲤارسه") (2ويتفق الباحثون على أن ﳕوذج بورتر لﻼسﱰاتيجيات التنافسية يعتﱪ من بﲔ أهم
اﻻسﱰاتيجيات اﳌتبعة من طرف اﳌؤسسات لكسب ميزة تنافسية ﲤنحها القدرة على التفوق ﰲ السوق ولقد حدد
تلك اﻻسﱰاتيجيات بتخفيض التكلفة )القيادة ﰲ التكلفة( ،التمييز ،والﱰكيز وﲰيت ﺎﺑﻻسﱰاتيجيات العامة
للتنافس) ،(3كما هو موضح ﰲ الشكل اﳌواﱄ:
الشكل رقم ) :(21اﻻسﱰاتيجيات التنافسية العامة لبورتر.

اتيجية مدخل تكاملي" ،دار اﳌناهج للنشر والتوزيع ،عمان،
اﻹسﱰاتيجية
اﳌصدر :صاﱀ عبد الرضا رشيد وإحسان دهش جﻼب" ،اﻹدارة اﻹسﱰ
اﻷردن.306 ،2008 ،

وﳝكن شرح تلك اﻻسﱰاتيجيات فيما يلي:

) -(1صاﱀ عبد الرضا رشيد وإحسان دهش جﻼب" ،اﻹدارة اﻹسﱰاتيجية مدخل تكاملي"  ،دار اﳌناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،اﻷردن ،2008 ،ص
.303
) -(4عﻼء فرحان طالب وزينب مكي ﳏمود البناء ،مرجع سبق ذكره ،ص.166
)-(3وائل ﷴ إدريس وطاهر ﳏسن الغالﱯ" ،اﻹدارة اﻹسﱰاتيجية اﳌفاهيم والعمليات " ،الطبعة اﻷوﱃ ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،اﻷردن،2011 ،
ص .106
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 -1إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ )ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ(:
تعرف هذه اﻹسﱰاتيجية على أﻬﻧا "ﺗﻠﻚ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ الﱵ ﻬﺗدف اﳌؤسسة من خﻼﳍا إﱃ ﲢقيق تكلفة أﻗﻞ
ﺎﺑﳌقارنة مع اﳌنافسﲔ") (1وﻫﻲ ﺗﻌﲏ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج وﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أقل مقارنة ﺎﺑﳌنافسﲔ ﳑا قد
ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ أﻛﺜﺮ؛ وﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﱰاﻛﻤﺔ أﻗﻞ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪى اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ) .(2وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﱃ أدﱏ ﻣﺴﺘﻮى ﳑﻜﻦ دون اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎج ،وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا ﳌﻔﻬﻮم اﳋﱪة
واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻛﺰ أﺣﺪ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﱃ أدﱏ ﺣﺪ ﻣﻘﺒﻮل ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ذات اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار
ﰲ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت إﱃ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﰲ ﻋﺪة ﳎﺎﻻت ﻛالبحث والتطوير ،اﻹعﻼﺎﻧت
)(3

...اﱁ

وﺗﻠﺠﺄ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳍﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺼﻞ إﱃ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻨﻬﺎ من بيع منتجاﻬﺗا )ﺳﻠﻊ أو
ﺧﺪﻣﺎت( ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﳋﺎص ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ)(4وذلك ﻬﺑدف حصول اﳌؤسسة على وضعية اﳌسيطر ﰲ ﳎﺎل
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ).(5
 -1-1ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎزة ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ :ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻄﻮر
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳊﺠﻢ :ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ،اﳊﻴﺎزة ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة واﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺴﻮقﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ؛ ﻏﲑ أن اﳊﺠﻢ اﻟﺬي ﳛﻜﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط إﱃ آﺧﺮ ،وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﱃ أﺧﺮى.
ﻓﻤﺜﻼ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ أو اﳉﻬﻮي ،ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﻮة اﻟﺒﻴﻊ

)-(1ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .115

(2) -Michael Porter , traduit par Philippes delavergie," l’avantage concurrentiel" ,Op cit, pp 81-82.

)-(3ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻣﻔﻀﻲ اﳋﺎﻟﺪي" ،دور اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﲣﺼﺺ اﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﻋﻤﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺪارا ،إرﺑﺪ ،اﻷردن ،2015 ،ص ص .39-38
) -(4زﻏﺪار أﲪﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .50

) -(5ﻧﺒﻴﻞ ﷴ ﻣﺮﺳﻲ" ،اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ -إﻋﺪاد  -ﺗﻨﻔﻴﺬ – ﻣﺮاﺟﻌﺔ" ،اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،2006 ،ص .252
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تدهورا ﰲ
أو ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺎدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ .وﲡدر اﻹشارة إﱃ أن البحث عن اقتصادﺎﻳت اﳊجم ،ﳚب أﻻ ُﳛدث
ً
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى؛

)(1

 ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺮواﺑﻂُ :ﲢ ِّﺴﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،إذا ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑ ــﻂ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔاﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى؛
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﳊﺎق :يتم هنا إما ﲡميع بعض اﻷنشطة اﳌهمة واﳌنتجة للقيمة ،وذلك قصد استغﻼل اﻹمكاﺎﻧتُ
اﳌﺸﱰﻛﺔ ،أو ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﻧﺸﺎط ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ إﱃ وﺣﺪات اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲤﺎرس أﻧﺸﻄﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ؛
 مراقبة الرزﺎﻧمة :ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﺎدة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻣﻦ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞويرجع ذلك إﱃ كوﻬﻧا تتموقع ﰲ أحسن اﳌواقع ،وتوظّف أفضل اﳌﻮﻇﻔﲔ ،وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﳌﻮردﻳﻦ .أﻣﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻓﺈن اﻟﺘـﺮﻳﺚ واﻻﻧﺘﻈﺎر ﻳﻜﻮن أﻓﻀﻞ ،إﻣﺎ ﻟﻜﻮن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻐﲑ ،ﻓﻴﺪﺧﻞ
اﳌﻨﺘﻈﺮون إﱃ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺘﻜﻨولوجيا جديدة ينافسون ﻬﺑا السباقﲔ ،وإما بغرض دراسة سلوكات اﳌنافسﲔ والزﺎﺑئن
واكتشاف نقـ ــاط القوة والضعف لديهم ،وبعدها الدخول إﱃ القطاع ﺄﺑكثر معرفة لﻸوضاع التنافسية السائدة.
 -ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﺟﺮاءات :ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺒﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات ،واﻟﱵ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻜﺸﻒ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

ﻋﻦ ﺿﺮورة إﻟﻐﺎء أو ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻬﻧا ﻻ تساهم ﰲ ﲢقيق ميزة التكلفة اﻷقل أو أﻬﻧا تكلف اﳌؤسسة أكثر من
اﻟﻼزم وﺎﺑلتاﱄ فان اﳌراقبة تسﻬﻢ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ؛
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ :اﳋاص ﺄﺑنشطة اﳌوردين والزﺎﺑئن واﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وذﻟﻚ ﻣﻦ خﻼل ﺄﺗثﲑه علىﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﻮر ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺪاد وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻮردﻳﻦ.
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﻛﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي).(2 أﺛﺮ اﳋﱪة واﻟﺘﻌﻠﻢ :إن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻔﻌﻞ أﺛﺮ اﳋﱪة واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦاﺳﺘﻤﺮار اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺘﺞ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
وﲢﺴﲔ أداﺋﻬﻢ وﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﻂ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﺎﺑﻹضافة إﱃ ﲢقيق وفرات اﳊجم الﱵ تعتﱪ ذات ﺄﺗثﲑ
ﻣﺘﺒﺎدل ﻣﻊ اﳋﱪة).(3

) -(1ﺣﺒﺎﻳﻨﺔ ﷴ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .53
) -(2ﲰﻴﺔ ﺑﻮران ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .104

) -(3ﺎﻧدية العارف " ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ" ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،2000 ،ص .223
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ﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﲣﻔﻴﻀﻬﺎ
 -2-1ﻣﺮاﺣﻞ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ :ﻟﻘﺪ ﻗﺪم ) (Porterﱠ
)(1

وﻫﻲ:

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ :وﺿﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ؛ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﲢﺪﻳﺪ ﳏﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط ﻗﻴﻤﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ؛اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﳍﻢ وﻣﺼﺎدر اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ؛اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲤﺎﻳﺰ وﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ؛اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ :ﺗﻄﻮﻳﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻗﺎﺑﺔ ﳏﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻊ إﻋﺎدة وﺿﻊﺳﻠﺴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ؛
 اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻷﺧﲑة :اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ. -3-1ﺣﺎﻻت ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ :ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ
اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

)(2

 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮق ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ )ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ( الذي له قيمة عند الزﺎﺑئن؛ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ أغلب الزﺎﺑئن نفس اﳌنتج بنفس الطريقة؛ عندما يتحمل الزﺎﺑئن تكاليف منخفضة ﰲ ﲢويل مشﱰﺎﻳﻬﺗم ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻷﺧﺮى؛ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن اﳉﺪد ﰲ اﻟﻘﻄﺎع أﺳﻌﺎرا ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﲤﻬﻴﺪا ﳉذب الزﺎﺑئن وبناء قاعدة الزﺎﺑئن. -4-1مزاﺎﻳ وﻋﻴﻮب إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ :ﻣﻦ أﻫﻢ مزاﺎﻳ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳍﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻻﳏﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﻮة ،كما أﻬﻧا تتمكن من ﳎاﻬﺑة اﳌنافسﲔ سواء القدامى منهم أو اﳉدد من
ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻮي ،إذ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻼح ﲣﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﳌﻮاﺟﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﺳﻠﻌﻬﻢ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ؛
 إن اعتماد اﳌؤسسة على إسﱰاتيجية القيادة ﰲ التكلفة وبيع اﳌنتجات ﺄﺑسعار منخفضة واﻻكتفاء ﻬﺑامش ربحﻣﻨﺨﻔﺾ ﺳﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺒﻴﻊ كميات كبﲑة من منتجاﻬﺗا؛

(1)-Michael E. Porter," COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior performance", opcit,
p118

) -(2ﺑﻦ ﻃﺎﻃﺔ ﻋﺘﻴﻘﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  ،ص.98
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 ﺗﺴﻤﺢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﲡﻨﺒﻬﺎ ﳐﺎﻃﺮ ﻗﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﳋﻤﺲ)(1

وعندما تستطيع اﳌؤسسة التحكم ﰲ تكلفتها فإﻬﻧا قد ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ؛

ﻣﻮﻗﻌﺎ
 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﺧﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﶈﺘﻤﻠﲔ إﱃ اﻟﺴﻮق ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﲢﺘﻞ ًﳑﺘﺎزا ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﳌﻮاﺟﻬﺔ أي ﻫﺠﻮم ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴًﺎ ً

)(2

وﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻴﻮب ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 إن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ وﻗﺪ ﻻ ﺗﻼﺣﻆ اﻟﺘﻐﲑات اﻷﺧﺮى اﻟﱵﺗﺘﻄﻮر ﰲ اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﺣﻮل أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺟﻮدة أﻓﻀﻞ أو مستوﺎﻳت خدمة أعلى
وﻛﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﻋﺮوض اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﺣﱴ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻸﺳﻌﺎر اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ؛

)(3

 ﻗﺪ ﺗﻘﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع واﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻟﻠﻤﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ ﺳﻌﻴﺎ وراء ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﲤايز اﳌنتج ﰲ القطاع الذي تنشط فيه وﺎﺑلتاﱄ قد يفقدها ذلك قدرﻬﺗا على اﳌنافسة.

)(4

 -2إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ )اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ(:
ﺗﻌﺮف إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﻬﻧا " ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ )ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ( ﻣﺘﻤﻴﺰ وﻓﺮﻳﺪ وﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
)(5

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﺑﳌنافسﲔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺰﺑﻮن"

وﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻇﻞ إﺗﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﱃ زﺎﻳدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ للزﺎﺑئن ﰲ ﺳﻠﻌﻬﺎ أو خدماﻬﺗا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ
ﻗﻴﻤﺔ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻻ ﳚﺪﻫﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ زﺎﻳدة ﺑﻌﺾ اﳋﺼﺎﺋﺺ أو اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﰲ اﳉﻮدة
واﻷداء أو ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ذات ﲰﺎت ﻣﺎدﻳﺔ أوﻏﲑ ﻣﺎدﻳﺔ وﺑﺒﻌﺾ اﳌﻤﻴﺰات اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﺴﻮق) (6وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺎﺑلنسبة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ :اﳌﻨﺘﺞ )اﻟﺴﻠﻌﺔ أو
اﳋﺪﻣﺎت( ،اﳉﻮدة واﳌﻮاﺻﻔﺎت ،اﳌﻨﺎﻓﻊ أو اﳌﻤﻴﺰات ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺧﺪﻣﺔ الزﺎﺑئن واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ
) -(1زﻏﺪار أﲪﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.51-50
) -(2اﻷﻣﲔ ﺣﻠﻤﻮس ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.198

) -(3ﺧﺮاز اﻷﺧﻀﺮ" ،دور اﻹﺑﺪاع ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  EGTTﻣﺮﻛﺐ ﲪﺎم رﰊ)ﺳﻌﻴﺪة ( ﳕﻮذﺟﺎ" ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺗﻠﻤﺴﺎن ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2011 ،ص160

) -(4ﺳﻴﺪ اﲰﺎﻋﻴﻞ ﷴ" ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺣﺎﻻت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ" ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،1998 ،ص ص.202-201
) -(5ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .85-84
) -(6أﻣﲔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ وزﻏﺪار أﲪﺪ" ،دور إدارة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ" ،ﳎلة الدراسات اﻻقتصادية واﳌالية ،اﺠﻤﻟلد
 ،06اﻟﻌﺪد  ،01ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲪﺔ ﳋﻀﺮ اﻟﻮادي ،اﳉﺰاﺋﺮ،ﺟﻮان  ،2013ص .13
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
أﺳﺎس ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺪﻓﻮع

)(1

وﻻ ﻳﻜﻮن ﳍﺬﻩ اﺠﻤﻟاﻻت اﳌﺘﻔﻮق ﻓﻴﻬﺎ واﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ وزٌن ﰲ

اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻌﺪدت استخداماﻬﺗﺎ) (2وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﲎ ﻫﺬﻩ

اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﲡﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ الزﺎﺑئن ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ
ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ منتجاﻬﺗا وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮدة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ذات ﻗﻴﻤﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى الزﺎﺑئن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﲤﺜﻞ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ اﻷوﱃ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء .وﺎﺑلتاﱄ ،ﻓﺈن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ
ﺳﺘﻜﻮن ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ذات ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﺎرب ﰲ
)(3

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﺑﳌنافسﲔ.

 -1-2ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ :ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ:

)(4

 اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ :ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲝﻮث اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺧﺎﺻﺔﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ منتجاﻬﺗا ﻓﺮﻳﺪة وذات ﺧﺼﺎﺋﺺ وأداء أﻓﻀﻞ؛
 اﻟﻮﺻﻞ :ﻣﻦ ﺧﻼل إﳚﺎد ﻋﻼﻗﺎت وﺻﻞ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ اﻻﻧﺪﻣﺎج :ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﳋﺎﻟﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎﻳﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ زﺎﻳدة اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﺎﻟﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ؛
 ﺧﻠﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت :وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ الزﺎﺑئن واﳌﻮردﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ. -2-2ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ :أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺿﺮورة إدراك الزﺎﺑئن ﳍﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻤﻴﺰة؛ -ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ؛

)(5

) -(1ﺎﺛبت عبد الرﲪان إدريس" ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﳕﺎذج ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ" ،دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻣﺼﺮ ،2006 ،ص.256

) -(2ﻃﺮﻃﺎر أﲪﺪ" ،اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﱰﺷﻴﺪ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" ،ﳎلة العلوم اﻹنسانية  ،اﺠﻤﻟلد  ،11اﻟﻌﺪد،01
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﻮان  ،2011ص .365

)-(3ﺳﺎﻣﻴﺔ ﳊﻮل" ،التسويق واﳌزاﺎﻳ التنافسية دراسة حالة :ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ"،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم
التسيﲑ ،جامعة اﳊاج ﳋضر ﺎﺑتنة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2008-2007 ،ص.158
) -(4ﻧﺒﻴﻞ ﷴ ﻣﺮﺳﻲ" ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ :ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ" ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،2003 ،ص.112

) - (5ﺑﻦ اﻟﻄﻴﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ" ،دور ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ دﻋﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﲰﻨﺖ

ومشتقاته ﺎﺑلشلف" ،ﳎﻠﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﺠﻤﻟلد  ،07اﻟﻌﺪد  ،01ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2015 ،ص
.31
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﻟﻜﻲ ﺗﻨﺠﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﳚﺐ أن ﺗﺪرس ﺣﺎﺟﺎت وﺳﻠﻮﻛﺎت الزﺎﺑئن ﺑﺪﻗﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن؛

)(1

 أن ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﻼف واﺿﺤﺎ ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺞ )اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ( اﳌﺮاد ﲤﻴﻴﺰﻩ وﺑﻘﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺴﻮقﲝﻴﺚ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻠﺰﺑﻮن أن ﳛﺲ وﻳﺪرك ﻫﺬا اﻟﻔﺮق؛
 ﺑﺬل ﳎﻬﻮدات ﻛﺒﲑة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﲡﻨﺐ اﻟﻌﻴﻮب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲣﻔﺾ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ)(2

اﳌﻨﺘﺞ.

 -3-2اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ :ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء
أﳘﻬﺎ:

)(3

 اﻟﺘﻤﻴﺰ اﳌﻔﺮط :ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻬﺑا اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ إﻓﺮاطاﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ ﺗﺘﻌﺪى اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت الزﺎﺑئن ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺪﻓﺎ ﺳﻬﻼ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻠﻜﻮن ﻣﻨﺘﺞ ﲜﻮدة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺳﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ.
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ رﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ :ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺴﻌﺮ اﻹﺿﺎﰲ اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﺘﻤﺎﻳﺰ ﺎﺑلقيمة اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن وﺎﺑستمرارية اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻓﻴﻬﺎﻓﺎﻟﺴﻌﺮ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺰﺑﻮن إﱃ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺈﺑحداث اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﲤﺎﻳﺰ ﻗﻴﻤﺔ
اﳌﻨﺘﺞ واﻟﺴﻌﺮ اﻹﺿﺎﰲ اﳌﺮاﻓﻖ ﳍﺎ.
 ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ :ﺣﱴ ﻳﺆدي اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻛﱪ ،ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﺑﻮنأﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺘﺞ ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ،ﻓﺘﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﺴﺨﲑ ﻣﻮارد
ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻛﱪ ﳑﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ أرﺎﺑح.
 اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ :إن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻨﺘﺞ ،وﻬﺗمل اﻹمكاﺎﻧت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲﳐﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻓﺮﺻﺎ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺘﻤﺎﻳﺰ.

) - (1ﺑﻌﻴﻄﻴﺶ ﺷﻌﺒﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .163
) - (2زﻏﺪار أﲪﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.52

) - (3ﺑﻦ ﺟﺪو ﺑﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻨﺪق اﻷوراﺳﻲ، "-

ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﲣﺼﺺ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﷴ ﺑﻮﻗﺮة ﺑﻮﻣﺮداس ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2015-2014 ،ص .56
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 - 4-2مزاﺎﻳ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ :إن ﺳﻌﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﲤﻴﻴﺰ منتجاﻬﺗا ﳝﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﳌزاﺎﻳ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻣﺘﻼك اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﻮة ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻛﺒﲑة أﻣﺎم اﳌﻮردﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ أن ﻗﺪرﻬﺗا ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت الزﺎﺑئن ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﺎﻳﺰ منتجاﻬﺗاﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﳏﺎوﻟﺔ دﺧﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ إﱃ اﻟﺴﻮق ﺑﺴﻠﻊ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﺪر ﻗﻮة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻮى
اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ للزﺎﺑئن ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ مزاﺎﻳ اﳌﻨﺘﺞ؛
 ﻬﺗدف ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﱃ ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ ووﻻء اﻟﺰﺑﻮن ﺎﺑلدرجة اﻷوﱃ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﲡﺎﻩاﻷﺳﻌﺎر ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﳌﻨﺘﺞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض
زﺎﻳدات ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ﻧﻈﺮا ﻻﺳﺘﻌﺪاد زﺎﺑئنها ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﻋﺎﻟﻴﺔ )ﻃﺒﻌﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ( ﻧﻈﲑ ﺗﻠﻚ اﳌﻴﺰة وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﲝﺼﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻗﻮي.
 -5 -2ﳐﺎﻃﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ :ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌزاﺎﻳ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﳍﺬﻩ
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻻ أﻬﻧا ﺗﺸﻜﻞ ﳐﺎﻃﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﺮوﻃﻬﺎ وﻓﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ ﺗﻠﻚ
اﳌﺨﺎﻃﺮ:
 ﺗﻐﲑ أذواق الزﺎﺑئن ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﺸﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ إﻋﻄﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔاﳊﺎﺟﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت اﳌﺘﻄﻮرة ﻟﺪى الزﺎﺑئن؛
 ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺼﺒﺢ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺮﺗﻔﻊ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷن اﳌﻨﺘﺞ أﺻﺒﺢ ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق ،وﻫﻨﺎﻳﺼﺒﺢ الزﺎﺑئن أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻠﺒﺎ ﺣﻮل ﻧﻮع وﺣﺠﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺪﻓﻌﻪ.

 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦﻃﺮف اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﻬﻠﺔ.

)(1

 -3إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ:
ﺗﻌﺮف إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ على أﻬﻧا "الﱰكيز على قطاع معﲔ من السوق ﺎﺑستخدام إما إسﱰاتيجية القيادة ﰲ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ أو ﺳﻮق ﻣﻌﲔ"

) - (1ﺑﻦ ﺟﺪو ﺑﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.70
) - (2ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺳﻮﻳﺴﻲ وﻧﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎس اﳋﻔﺎﺟﻲ ،اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻷﺎﻳم للنشر
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2017 ،ص77
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)(2

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺧﺘﻴﺎر ﳎﺎل ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﳏﺪد وﻣﻦ ﰒ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق وﺗﻜﺜﻴﻒ
)(1

ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﳉﺰء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ داﺧﻞ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ اﳌﺴﺘﻬﺪف

ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض أﺳﺎﺳﻲ وﻫﻮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲞﺪﻣﺔ ﺳﻮق ﻣﺴﺘﻬﺪف ﺻﻐﲑ وﺿﻴﻖ
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة ،ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﲞﺪﻣﺔ اﻟﺴﻮق ﻛﻜﻞ) .(2وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
أن ﺗﺘﺨﺼﺺ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ذات ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ أن ﲤﺎرﺳﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺘﻮﻟﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺮﲝﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة )ذات اﳋﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ( اﻟﺘﺨﺼﺺ
وﺗﺴﻴﲑ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف)(3ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺘﻪ اﻟﱵ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓتها به وﺎﺑﻷرﺎﺑح الﱵ ﳝكن ﲢقيقها فيه ﺎﺑﻹضافة إﱃ مدى توفر اﳌؤسسة ﻋﻠﻰ
)(4

اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﲟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ اﳌﺴﺘﻬﺪف.

 -1-3ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ :ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ وﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)(5

 وﺟﻮد ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺳﻮﻗﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻤﺎﻳﺰة من الزﺎﺑئن ﳑن ﳍم حاجات ﳐﺘﻠﻔﺔ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ؛ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺲ أﺧﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ اﳌﺴﺘﻬﺪف؛ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ إﻻ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻗﻄﺎع ﺳﻮﻗﻲ ﻣﻌﲔ؛ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻬﺎرات واﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺴﺘﻬﺪف؛ ﺗﻔﺎوت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻢ ،ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺮﲝﻴﺔ؛ -ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﺪ ﻗﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﳋﻤﺲ وﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ.

) - (1واﺋﻞ ﷴ إدرﻳﺲ وﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ اﻟﻐﺎﻟﱯ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.108
) - (2ﺣﺒﺎﻳﻨﺔ ﷴ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.61
) - (3ﺣﺎزم ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .189-188
) - (4زﻏﺪار أﲪﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.53
) - (5ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .122
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 -2-3مزاﺎﻳ إسﱰاتيجية الﱰكيز :أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)(1

 ﲤﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ وﺿﻊاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أو اﻟﺘﻤﻴﺰ؛
 اﻛﺘﺸﺎف وﺧﺪﻣﺔ ﻓﺌﺔ ﺻﻐﲑة ﰲ اﻟﺴﻮق ﲡﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﲤﺎرس ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎدة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻘﻲاﻷرﺎﺑح مرتفعة حﱴ عندما ﻻ يكون القطاع جذاﺎﺑ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ؛
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ الزﺎﺑئن بشكل أحسن تسمح بكسب وﻻﺋﻬﻢ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎءﺣﺼﻦ أو ﺣﺎﺟﺰ أﻣﺎم دﺧﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة )أﺻﺤﺎب ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻛﱪ واﻷوﺳﻊ(.
 -3-3ﳐﺎﻃﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ :ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﻌﱰﺿﻬﺎ
اﳌﺆﺳﺴﺔ على اعتبار أن فكرة التخصص الضيق ﻻ يتطلب أمواﻻ واستثمارات ضخمة ،إﻻ أﻬﻧا تتعرض لبعض اﳌخاطر
اﻟﱵ ﻧﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 تعتﱪ اﳌؤسسة الﱵ تتبﲎ إسﱰاتيجية الﱰكيز غﲑ مﻼئمة للموردين اﻷقوﺎﻳء ﰲ السوق ﲝيث تكون وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ أو قدرﻬﺗااﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻜﻤﻴﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻨﺢ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ وﺿﻌﺎ أﻗﻮى ﰲ اﻟﺘﻔﺎوض؛
 اﺣﺘﻤﺎل اﻻﺧﺘﻔﺎء اﳌﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐحدوث تغﲑات كالتغﲑات التكنولوجية أو التغﲑات الﱵ تطرأ على أذواق ومتطلبات الزﺎﺑئن ؛
 ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أن ﺗﻨﺎﻓﺲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ وذﻟﻚ)(2

ﻟقدرﻬﺗا على تقدﱘ منتجات تفي ﺎﺑحتياجات زﺎﺑئن ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ اﳌﺴﺘﻬﺪف؛

 ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ اﳌﻴﺰﺗﲔ )الﱰكيز ﺎﺑلتكلفﺔ أو اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦاﳌﻨﺎﻓﺴﲔ( ﻓﺈذا اﺧﺘﺎرت اﳌﻴﺰة اﻷوﱃ ﻓﺈﻬﻧﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﺧﻄﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﺒﻨﻴﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺤﺠﻢ
الصغﲑ الذي تقوم ﺈﺑنتاجه ،وإذا اختارت اﳌيزة الثانية فإﻬﻧا تواجه مشكلة ارتفاع التكاليف خاصة إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
يتطلب استثمارات كبﲑة وهذا ما ﻻ يتناسب مع حجم إمكانيتها وكفاءﻬﺗا.

)(3

) - (1روﺑﺮت .أ.ﺑﺘﺲ ودﻳﻔﻴﺪ ﱄ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ اﳋﺰاﻣﻲ" ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ" ،دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ،
 ،2008ص ص .349-345
) - (2ﻓﻼح ﺣﺴﻦ اﳊﺴﻴﲏ "،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2006 ،ص ص .322-321
) - (3ﺑﻦ ﺟﺪو ﺑﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.75
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 -4ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻮرﺗﺮ:
لتطبيق أحد اﻻسﱰاتيجيات التنافسية العامة السابقة فإن اﳌؤسسة ملزمة ﺎﺑمتﻼك بعض اﳌتطلبات واﳌهارات الضرورية
اﻟﱵ ﻳﻠﺨﺼﻬﺎ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(08ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻮرﺗﺮ
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﲣﻔﻴﺾ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻬﺎرات واﳌﻮارد

اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

 ﺗﻮﻓﲑ رأﲰﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﺴﺘﻤﺮ واﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑ -رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ؛رأس اﳌﺎل؛
 ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ؛ -اﻹﺷﺮاف اﳌﻜﺜﻒ واﻟﻜﻒء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل؛

إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ وﻣﻔﺼﻠﺔ؛ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﳏﺪدة؛-ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻜﻤﻴﺔ)ﺣﺠﻢ

اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﶈﻘﻘﺔ(ﲞﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ.
إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﱰﻛﻴﺰ

 -ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻗﻮي ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻟﺒﺤﺚ

 -ﻗﺪرات وﻣﻬﺎرات ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ؛

واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ؛
 ﻣﻬﺎرات إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺒﺪﻋﺔ وﻣﺘﻤﻴﺰة؛ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت؛ ﻗﺪرة ﻛﺒﲑة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ؛ ﺗﻮﻓﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻮدة أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ؛  -ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ وﺣﻮاﻓﺰ ذاﺗﻴﺔ أو ﻏﲑ ﻛﻤﻴﺔ؛ ﺧﱪة وﺷﻬﺮة ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﺸﺎط  -اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺟﺬب ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺒﺪﻋﺔ .وﺗﻮﻓﺮ ﻣﻬﺎرات ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﺑﳌنافسﲔ؛
ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺗﻌﺎون ﻗﻮي ﻣﻊ اﻟﻮﺳﻄﺎء. ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻣﻮﺟﻬﺔ  -ﻣﺰﻳﺞ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ وﻣﻮﺟﻬﺔإﱃ ﺳﻮق ﻣﻌﲔ.
ﳓﻮ ﻗﻄﺎع ﺳﻮﻗﻲ ﻣﻌﲔ.

اﳌﺼﺪر :واﺋﻞ ﷴ إدرﻳﺲ وﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ اﻟﻐﺎﻟﱯ" ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص أن اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﳎﺎل ﻗﻮة وﻣﻴﺰة تتميز ﻬﺑا
اﳌؤسسة عن منافسيها ﰲ السوق ،ويكون من الضروري على اﳌؤسسة الﱵ ترغب ﰲ النجاح أن ﲣتار اسﱰاتيجياﻬﺗا
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗنتمي إليه ﻬﺑدف الوصول إﱃ ما يتناسب مع إمكانياﻬﺗا
اﳌﺎدﻳﺔ ،اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ...إﱁ ﻟﺘﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﲟﻨﺘﺠﺎت ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ مع متطلبات الزﺎﺑئن ،ويكون من الضروري
ﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺨﺘﺎرة.
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﳌقارﺎﺑت النظرية اﳌفسرة للمﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝاث الﱵ قام ﻬﺑا الباحثون اﳌتخصصون ﰲ اﺠﻤﻟال اﻻسﱰاتيجي ﲢليﻼت
ومقارﺎﺑت نظرية ساﳘت ﰲ تفسﲑ العوامل اﳌؤثرة ﰲ ﲢقيق اﳌيزة التنافسية ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ:
ﺷﻬﺪت ﻓﱰة اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰا ﻛﺒﲑا ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ أﻧﺸﻄﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﻇﻬﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج ﻛﻨﻤﻮذج " "SWOTاﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أن ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة
ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰒ ﲢﻠﻴل الفرص والتهديدات ﺎﺑلتشخيص اﳋﺎرﺟﻲ.
وﻟﻘﺪ أﺿﺎف ﺑﻮﺗﺮ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﺼﻮرات ﺟﺪﻳﺪة ﺟﻌﻠﺖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳏﻮر اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ،وﻣﻜﻨﺖ
ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ وﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ اﻗﱰح ﻣﺴﺎﳘﺔ أﺧﺮى ﳑﻴﺰة
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ )ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ( واﻟﱵ ﺗَـ ْﻌﺘَِﱪ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳏﺼﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﻋﺪة أﻧﺸﻄﺔ أساسية وداعمة تقوم ﻬﺑا اﳌؤسسة) (1وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﳍﺬﻩ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ:
 -1-1ﲢﻠﻴﻞ" :"SWOTوﻫﻮ أداة ﲣﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺘﻐﲑة وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻳﺘﻔﺤﺺ ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮص
واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،واﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻧﻘﺎط
قوﻬﺗا وضعفها ﺎﺑﳌتغﲑات الﱵ ﲡري ﰲ بيئة أعماﳍا كما أنه يفيد ببيان نوع اﻹسﱰاتيجية أو الدافع اﻻسﱰاتيجي الذي
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﳌكوﺎﻧت هذا التحليل:

)(2

 اﻟﻔﺮص اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ) :(Environmental Opportunitiesوﻫﻲ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻛﻞ اﻟﻔﺮص واﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺑﻴﺌﺔﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﻛﱪى ﰲ ﺗﻄﻮرﻫﺎ ،وإﻏﺘﻨﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮص ﻳﻌﺪ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ
ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺌﺔ؛
 اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ) :(Environmental Theatsوﻫﻲ ﻇﺮف رﺋﻴﺴﻲ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻢ أﺑﺪا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻮﺟﻮد ﰲﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ،وﲤﺜﻞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻋﻮاﺋﻖ ﲡﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ،وﳝﺜﻞ دﺧﻮل ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ
ﺟﺪد واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أﻛﱪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛

) - (1ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺟﺒﻠﻲ واﻟﺴﻌﻴﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺷﺎﻛﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .571-570
) - (2واﺋﻞ ﷴ إدرﻳﺲ وﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ اﻟﻐﺎﻟﱯ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.60-59
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 -ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة

):(Strengths

وﻫﻲ اﻟﺼﻔﺎت واﳌﺆﻫﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة واﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ

ﺎﺑﳌنافسﲔ؛
 ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ) :(Weaknessesوﻫﻲ ﺗﻌﺪ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﱯ ﰲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
واﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳﺼﻮر ﻟﻨﺎ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ واﻟﻔﺮص واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات:
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(22ﳕﻮذج ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ .SWOT
ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة

ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ

ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﻔﺮص

اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ )(S/O
اﺳﺘﻌﻤﺎل

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات

ﻧﻘﺎط

اﻟﻘﻮة

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات )(S/T

اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ
وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ

ﻧﻘﺎط

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات

)(W/O

اﻟﻀﻌﻒ

وﲡﻨﺐ

)(W/T

اﳌﺼﺪر :واﺋﻞ ﷴ إدرﻳﺲ وﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ اﻟﻐﺎﻟﱯ" ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2011،ص.61

وﳝكن شرح اﳋﻼﺎﻳ الواردة ﰲ الشكل السابق كما يلي:

)(1

 اﳋﻠﻴﺔ اﻷوﱃ ) :(S/Oوﲤﺜﻞ أﻓﻀﻞ اﳊﺎﻻت وعلى اﳌؤسسة أن تسعى إﱃ تعظيم نقاط قوﻬﺗا واﻻستفادة من الفرصاﳌﺘﺎﺣﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺒﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻟﻨﻤﻮ أو إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﳌﻮاﻗﻊ؛
 اﳋﻠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) :(S/Tوهي اﳌؤسسة الﱵ تتمتع بنقاط قوة وتواجه ﻬﺗديدات بﻴﺌﻴﺔ وﻣﻦ اﳌﻔﱰض أن ﺗﺴﺘﺨﺪماﳌؤسسة نقاط قوﻬﺗا من أجل تقليل التهديدات واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳎﺎﻻت
أﺧﺮى؛
اﳋﻠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

):(W/O

وﻫﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﻓﺮﺻﺎ ﺑﻴﺌﻴﺔ وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ،وﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﲢﺎول اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط

ﺿﻌﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل أﻗﺼﻰ اﻟﻔﺮص اﻟﱵ ﺗﺘﺎح أﻣﺎﻣﻬﺎ وﻣﻌﺎﳉﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻀﻌﻒ وﻓﻖ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ؛
اﳋﻠﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ) :(W/Tوﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻷوﺿﺎع ﺳﻮءا وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ
دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﻔﺎدي اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
) - (1واﺋﻞ ﷴ إدرﻳﺲ وﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ اﻟﻐﺎﻟﱯ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.62-61
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الفصل الثالث :التأصيل النظري العام للميزة التنافسية
 -2-1القوى التنافسية اﳋمس لـبورتر  :Porter’s five forcesيعتﱪ ﳕوذج اﳌاسة الصناعية لبورتر
Model

 (Diamondأو كما يعرف بـنموذج القوى التنافسية اﳋمس

رئيسي خاص بتحديد ﳕط الوضع التنافسي ،ويؤكد

)(Porter

))(five forces model

) Porter’s

ﲟثابة إطار ﲢليلي

على أنه من اﳌهم فهم القوى اﳋمس وكيفية تفاعل

هذه اﻷخﲑة مع بعضها البعض ﳋلق إسﱰاتيجية تنافسية ﻬﺗدف إﱃ ﺄﺗسيس أعمال مرﲝة ومستدامة (1)،وتتمحور
فكرته ﰲ عرض أداة بسيطة وفعﱠالة تُفيد رجال اﻷعمال ﰲ تبﲏ اسﱰاتيجيات ﺎﻧجعة من خﻼل مساعدﻬﺗم على فهم
اعتمادا على
جدا تتيح إعادة النظر ﰲ اﻻسﱰاتيجيات الﱵ يتم ﲢديدها
القدرة التنافسية ﻷعماﳍم ،ﻷﻬﻧا أداة مرنة ً
ً
التغيﲑات الﱵ تطرأ على البيئة اﶈيطة حيث يتم ﲢديد طبيعة اﳌنافسة انطﻼقا من عدة عوامل وقوى ﻻ تقتصر على
اﳌنافسﲔ فقط بل وعلى مدى وجود وافدين جدد ﰲ اﳌيدان فضﻼ عن القوة التفاوضية للزﺎﺑئن واﳌوردين وخطر
اﳌنتجات البديلة و ﱡ
تعد القدرة اﺠﻤﻟتمعة للقوى اﳋمس هذه ،العامل اﶈدد اﳌباشر ﳊالة اﳌنافسة ﰲ صناعة معينة
وجاذبية اﻻستثمار فيها ﳑا يؤدي إﱃ ﲢديد إمكاﺎﻧت ﲢقيق الربح النهائية ﳌثل هذه الصناعة.

)(2

وﳝكن توضيح القوى التنافسية اﳋمس لبورتر ﰲ الشكل التاﱄ:
الشكل رقم ) :(23القوى التنافسية اﳋمس لبورتر.
ﻬﺗديد الداخلﲔ اﳉدد
threat of new
entry

القوة
التفاوضية
للزﺎﺑئن
buyers
power

قطاع
التنافس
competitiv
e rivalry

القوة
التفاوضية
للموردين
supplie
r power

القوة التفاوضية للمنتجات

threat of
substitution
superior

sustaining

and

Source: Michael E. Porter, "COMPETITIVE ADVANTAGE Creating
performance",3rd edition, Free press, NEW YORK , 2004, p5

وفيما يلي شرح ﳐتصر للشكل رقم ):(23
(1) Michael E. Porter, "COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior performance
performance",opcit,
p3.
(2) - Michael E. Porter, "How Competitive Forces Shape Strategy" , Harvard Business Review,
Review vol 57, No 22 ,
Harvard Univerity, USA, March–April
April 1979, p137.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟـ
 -1-2-1ﺧﻄﺮ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﲔ اﳉﺪد )ً :(Threat of new entrants

Porter

ﻳﺴﺘﻨﺪ اﳋﻄﺮ

اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪﺧﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳉﺪد إﱃ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﲔ ،أوﳍﻤﺎ :اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﳌﻮﺟﻮدة اﻟﱵ ﲢﻮل دون دﺧﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ إﱃ
اﻟﺴﻮق وﺎﺛنيهما :اﻟﺮد اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳊﺎﻟﻴﲔ.
وﻓﻘﺎ ﻟـ ) Uçmak Figenو  (Arslan Cansuﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻮل دون دﺧﻮل اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ وﻓﺮات
و ً
اﳊﺠﻢ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﳌﺎل أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲢﻮﻳﻞ الزﺎﺑئن واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮض
ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺶ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ) (1وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺆدي دﺧﻮل ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﺟﺪد إﱃ اﳔﻔﺎض ﺣﺼﺔ
أﻳﻀﺎ إﱃ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻣﻌﺪل
اﻟﺴﻮق وﺗﻘﻠﻴﺺ رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻗﺪ ﻳﺆدي ً
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ (2).وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ اﶈﺘﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،وﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺧﻄﺮ دﺧﻮل

اﻟﺴﻮق فإن اﳌنافسﲔ يبقون أسعارهم منخفضة أو يزيدون استثماراﻬﺗم ﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳉﺪد.
 -2-2-1اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ

)power of suppliers

)(3

 :(Bargainingإن اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ

ذات ﺄﺗثﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻫﺎم ﻋﻠﻰ رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﻗﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﺪى ﻣﻮردﻳﻬﺎ ﻗﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻔﺎوض ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر وﺎﺑلتاﱄ اﳔفاض الرﲝية .وﻛﻠﻤﺎ ﻗ ﱠﻞ ﻋﺪد ﻣﻮردي ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺘﺞ أو ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد
اﳌﺸﱰﻳﻦ ،زادت ﻗﺪرة اﳌﻮردﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوض.إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻮرد ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﺤﻘﻖ
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮذ واﻟﻘﻮة ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ.

)(4

 -3-2-1اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ للزﺎﺑئن ) :(Bargaining power of buyersﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻔﺮﺿﻪ
الزﺎﺑئن ﰲ حالة اﳌنافسة الشديدة الﱵ قد يشهدها القطاع ّإﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﻠﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ أو اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻮدة

واﳋﺪﻣﺎت .وﺎﺑلتاﱄ زﺎﻳدة التكاليف وتقليل رﲝية اﳌﺆﺳﺴﺔ .وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ رﺳﻢ ﺣﺪود
اﻟﻘﻮة التفاوضية للزﺎﺑئن ،أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﻧﺴﺒﺔ الزﺎﺑئن ﺎﺑﳌقارنة مع نسبة اﳌﺆﺳﺴﺎت؛ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻓﺠﻮة أﻛﱪ ﺑﲔ ﻋﺪد الزﺎﺑئن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد
اﳌﺆﺳﺴﺎت )ﻫﺬا اﻷﺧﲑ أﻛﱪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﺑﻷول(ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮة اﻟﺘﻔﺎوض للزﺎﺑئن أﻋﻠﻰ؛

)(5

(1) - Figen Uçmak and Cansu Arslan, "Conditions on New Market Entrants in Istanbul Hotel Industry: An
Analyse by Using Five Forces of Competitive Position Model of M.Porter", Procedia - Social and Behavioral
Sciences, vol 58, Business Faculty, Sakarya University, Turkey, 2012, p1038
(2 ) - Benjamin .Bol & al ," Influence of the threat of new entrants on performance of oil industry in South
Soudan", International Journal of Novel Research in Marketing Management and Economics, Vol 3, Issue 2,
United States International University, Nairobi, 2016 , p158
(3 ) - Michael E. Porter," the five competitive forces that shape strategy", Harvard Business Review, Harvard
Univerity, January 2008, p 26
(4 ) - Figen Uçmak and Cansu Arslan, Opcit, p1038
(5 ) - Michael E. Porter," the five competitive forces that shape strategy", Opcit, p30
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
• اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰة ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺰﺑﻮن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ آﺧﺮى ،ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺪة
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر وﻣﻨﺢ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺰ ًﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوض؛
 -4-2-1ﺧﻄﺮ اﻟﺴﻠﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ

)of substitute products or services
)(2

)(1

:(Threatﻋﻨﺪﻣﺎ

ﻳﺘﻢ ﲣﻔﻴﺾ رﲝﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻳُﺴﺘﺤﺪث ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳُﻠﱯ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت الزﺎﺑئن ﺑﺬات اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺞ اﻷﺻﻠﻲ
وﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎن الزﺎﺑئن مهتمﲔ ﺎﺑلبديل ،إذ أ ﱠن
اﻻهتمام ﻬﺑذا اﻷخﲑ يُعزى إﱃ أداﺋﻪ وﺳﻌﺮﻩ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ.

)(3

 -5-2-1اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ) :(Rivalry among existing competitorsﻳﺸﲑ ) (Porterإﱃ
أ ﱠن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻘﻮى اﻟﺪاﻓﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻤﻦ وراء ﺧﻠﻖ ووﺻﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﻣﻌﲔ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ اﺷﺘﺪت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻛﻠﻤﺎ زادت ﺟﻬﻮد اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻈﻔﺮ ﲝﺼﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق.
وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻈﻬﺮ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ أﺷﻜﺎل ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ ﲣﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر وإﻃﻼق ﲪﻼت ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﺣﱴ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﳏﺴﻨﺔ وﺟﺪﻳﺪة .ﻛﻤﺎ وﺗﻌ ﱡﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أﻛﺜﺮ ﺷﺪة إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺘنافسة متشاﻬﺑة أو متساوية ﰲ
اﳊجم واﻹمكاﺎﻧت وﻳﻘﺪﻣﻮن ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﳑﺎﺛﻠﺔ.

)(4

 -3-1ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ :تعرف سلسلة القيمة على أﻬﻧا "ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ إﱃ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدﻳﻬﺎ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻓﻬﻢ اﳌﺼﺎدر اﳊﺎﻟﻴﺔ واﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ"

)(5

كما تعرف على أﻬﻧا "ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﱰاﺑﻄﺔ واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﶈﻘﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﳌﺪﺧﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺣﱴ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ إﱃ اﻟﺰﺑﻮن وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،وﺗﻘﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺈﺑﲨاﱄ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﺰﺑﻮن ،وﲢﻘﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ أرﺎﺑحا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺨﺮﺟﺎت وﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ
)(6

أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ"

وﻟﻘﺪ ﻃُﻮرت ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ) ،(Porterواﻟﱵ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ إﱃ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﺎﺑلتاﱄ ﳝﻜﻦ دراﺳﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ

(1 )- Figen Uçmak and CansuArslan, Opcit, pp1038-1039
(2)- Francis Mathooko & Martin Ogutu,"Porter’s five competitive forces framework and other factors that
influence the choice of response strategies adopted by public universities in Kenya", International Journal of
Educational Management , Vol. 29, Issue 3, 2015, p5
(3 ) -Figen Uçmak and Cansu Arslan, Opcit, p1038
(4) - Ibid, p1040

)-(5ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص88
) -(6ﺧﺎﻟﺪ ﷴ ﺑﲏ ﲪﺪان وواﺋﻞ ﷴ إدرﻳﺲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.87
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الفصل الثالث :التأصيل النظري العام للميزة التنافسية
الفرعية والتفصيلية لتحديد قدرﻬﺗا على خلق ميزات تنافسية) (1وعليه فإن هذه اﻷخﲑة ﳝكن أن تنشأ من ﳎموعة
اﻷنشطة الﱵ تقوم ﻬﺑا اﳌؤسسة ،وكل نشاط تقوم به يساهم ﰲ ﲢسﲔ وضعيتها من حيث ﲣفيض التكاليف وخلق
)(2

قاعدة ﲤييزية؛

وحسب بورتر يوجد ﳎموعتان رئيسيتان من اﻷنشطة اﳌكونة لسلسلة القيمة ﰲ اﳌؤسسة وﳘا:

اﻷنشطة الرئيسية )اﻷولية( واﻷنشطة اﳌساندة الداعمة كما هو موضح ﰲ الشكل اﳌواﱄ:
الشكل رقم)  :(24سلسلة القيمة لبورتر.

Source: Michael E. Porter, "COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior
performance",opcit, p86

وفيما يلي شرح ﳐتصر لﻸنشطة الواردة ﰲ سلسلة القيمة لبورتر:
 اﻷنشطة اﻷولية أو الرئيسية ) :(Primary Activitiesوهي ﳎموعة اﻷنشطة الﱵ تؤدي إﱃ التشكيل
اﳌادي للمنتوج أو اﳋدمة وتسمى هذه اﻷنشطة ﺎﺑﻷنشطة اﳌنشأة للقيمة اﳌقدمة للزبون ،وهي تتضمن
عموما ما يلي:
• اﻹمدادات الداخلية ) :(Inbound Logisticsهي اﻷنشطة اﳌتعلقة بنقل واستﻼم وﲣزين ومناولة اﳌواد
واﳌدخﻼت اﻷخرى الﻼزمة للنظام اﻹنتاجي.
• العمليات اﻹنتاجية ) :(Operationsوهي تلك اﻷنشطة اﳋاصة بتحويل اﳌدخﻼت إﱃ ﳐرجات ﰲ شكل
سلع أوخدمات؛) (3ولتتمكن العمليات اﻹنتاجية من خلق القيمة للزبون ﳚب أن تراعي ما يلي:
 خصائص اﳉودة اﳌدركة من طرف الزبون وتكاليفها؛ًّ
مستعدا لدفعه مقابل مستوى معﲔ من اﳉودة؛
 متطلبات اﳉودة وأقصى سعر يكون الزبون ضرورة رفع موقع الزبون ﺎﺑعتماد حاجاته ورغباته كمرجع أساسي للعملية اﻹنتاجية)-(1نبيل مرسي خليل ،مرجع سبق ذكره ،ص.90

(2)- Michael E. Porter, "COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior
performance",opcit, p33

) -(3خالد ﷴ بﲏ ﲪدان ووائل ﷴ إدريس ،مرجع سبق ذكره ،ص.87

185

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
• اﻻﻣﺪادات اﳋﺎرﺟﻴﺔ

)Logistics Out

 :(Inboundوﻫﻲ ﳎﻤﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎﺑﳉمع واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺎدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ إﱃ الزﺎﺑئن ﻛﺘﺴﻴﲑ اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت ،اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ...إﱁ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎن
اﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻹﻧﺘﺎج إﱃ ﻗﺴﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت وﻳﻌﺘﱪ ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﺴﻤﲔ وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﳌﻌﺪة ﰲ ﻗﺴﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت إﱃ ﻗﺴﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﺷﻜﻞ ﺧﻄﻂ وأواﻣﺮ إﻧﺘﺎج؛
• اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲞﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ) :(Serviceﺗﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﳋدمات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﻃﺮف رﺟﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﺧﻼل
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر ،وﻛﺬا ﻛﻔﺎءاﺗﻪ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﱰاﺿﺎت اﻟﺰﺑﻮن ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﱵ ﺗﻨﺪرج ﰲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﺟﺪﻳﺪة لزﺎﻳدة ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻀﻤﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻏﲑﻫﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳉﺪ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء وﻻء اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ

أو اﻟﻌﻼﻣﺔ؛

)(1

• اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﳌﺒﻴﻌﺎت ) :(Marketing & Salesوﻫﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻺﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﳌﻨﺘﺞ
وﲢﻔﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ :اﻹﻋﻼن ،ﺗﻨﺸﻴﻂ اﳌﺒﻴﻌﺎت...إﱁ وإﻋﺪاد اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﳌﻨﺘﺞ
ذي ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺪرﻛﺔ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن واﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻴﻪ.
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ واﳌﺴﺎﻧﺪة

)Activities

 :(Supportوﻫﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺪﺧﻼت أو اﳍﻴﻜﻞ

اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳسة ﺎﺑلشكل الذي يدعم ويسهل القيام ﺎﺑﻷنشطة اﻷساسية ﺎﺑستمرار ،وتشمل هذه
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ:
• اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ) :(Infrastructureواﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻدارة ،اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ،إدارة اﳉﻮدة وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ؛
• إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ) :(Human Resource Managementوﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺎﺑﳌوارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﻴﲔ ،اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وإدارة ﺷﺆون اﳌﻮﻇﻔﲔ؛
• اﻟﺘﻄﻮر

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ)Development

:(Technologyوﻫﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ

ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ وﲢﺴﻴﻨﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ إﳚﺎد أو ﲢﺴﲔ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺗﻨﺠﺰ ﻬﺑا ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺳﻠﺴﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛

) -(1ﺑﻦ ﺟﺮوة ﺣﻜﻴﻢ" ،أﺛﺮ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺎﺑﳉنوب الشرقي -ﻣﻨﻄﻘﺔ ورﻗﻠﺔ ،"-ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.114
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
• اﻟﺘﺪﺑﲑ أو التجهيزات واﳌشﱰﺎﻳت) :(Procurementوﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﳋﺎص ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻓﲑ
اﳌدخﻼت واﳌشﱰﺎﻳت وﺿﻤﺎن ﺗﺪﻓﻘﻬﺎ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ.

)(1

وﻹﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ اﳉﻴﺪ ﻟﺴﻠﺴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل
سعي اﳌؤسسة إﱃ ﲢقيق ترابط قوي مع زﺎﺑئنها حﱴ تكون قادرة على فهم احتياجاﻬﺗم وتفضيﻼﻬﺗم وﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ
تشكل سلسلة القيمة اﳋاصة ﻬﺑم (2)،ﲝﻴﺚ ﳛﺼﻞ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺎﺑﻟﻜﻠﻒ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ أﻣﺎ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳍﺎﻣﺶ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺎﺑلسعر ﻣﻊ ﻓﺎرق أن ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ
ﻧﺸﺎط ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﳛﺴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﳍﺎﻣﺶ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﳛﺴﺐ اﳍﺎﻣﺶ اﻟﺬي ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ،ﰲ ﺣﲔ أﻧﻪ
ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﲢﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﺴﺔ ﻛﻜﻞ ،وﻬﺗدف دراﺳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺘﲔ
إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم أﻛﱪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ
ﻟﻠﺰﺑﻮن وﻓﻖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﺒﺪء ﺎﺑلتغيﲑ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن واﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ اﻷﺻﻞ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻺﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺳﺘﻜﻮن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن اﳌﺮﺷﺪ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﻌﻤﻞ ﺎﺑﲡاه
)(3

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻷن أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﲢﺪد ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن.

 -2اﳌقارﺎﺑت اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد واﻟﻜﻔﺎءات:
ِ
ﻮد ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻠﻬﺎ وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﳒﺎﺣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف
ﻟﻘﺪ َﻣﻴﱠـ َﺰ اﳌـَُﻘ َﺎرﺑَﺔُ اﳍَْﻴ َﻜﻠﻴﱠﺔَ ُﲨُ ٌ
وصفت ﺄﺑﻬﻧا غﲑ مﻼئمة هيكليا وهو ما أسس لظهور مقاربة جديدة تنطلق من التحليل الداخلي للمؤسسة ) (4ﻷن
اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث ﺣﻮل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص رﻛﺰت ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ
اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳋﺎرﺟﻲ ،ﻻ سيما كتاﺎﺑت بورتر الﱵ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
اﳌؤسسة ووضعها التنافسي وكذا اﻻسﱰاتيجيات الﱵ ﲢقق ﳍا اﳌزاﺎﻳ التنافسية ،ﻓﻴﻤﺎ أﳘﻞ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﻮارد وﻣﻬﺎرات

) -(1ﺧﺎﻟﺪ ﷴ ﺑﲏ ﲪﺪان وواﺋﻞ ﷴ إدرﻳﺲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.88- 87
) -(2ﺑﻌﻴﻄﻴﺶ ﺷﻌﺒﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.100

) -(3ﺑﻦ ﲪﻮ ﳒﺎة ،إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن كأداة لتحقيق اﳌيزة التنافسية ﳌنظمات اﻷعمال دراسة حالة مؤسسة كوندور الكﱰونيك بﱪج بوعريرج" ،

ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.81-80
) -(4ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺟﺒﻠﻲ واﻟﺴﻌﻴﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺷﺎﻛﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.571-570
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اﳌؤسسة الداخلية ﺎﺑﲡاه ﲢقيق اﳌزاﺎﻳ التنافسية؛ ونتيجة لذلك برزت مدرسة أخرى وهي "اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻨﺪة ﻟﻠﻤﻮارد" واﻟﱵ
اﻋﺘﱪت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ.

)(1

 -1-2اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد :ﻗﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻮرﺗﺮ ﻣﺮﺗﻜﺰة ﰲ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ )اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ( وﺎﺗرﳜيا تعود جذور هذه اﳌقاربة
إﱃ )(∗) (Edith Penroseﺳﻨﺔ  1958اﻟﱵ اﻋﺘﱪت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وأﺷﺎرت إﱃ أن اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻋﻤﺎﳍﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮاردﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﳕﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔ
وأﻛﺪت ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ

)(2

وﺑﺬﻟﻚ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ

اﻟﻔﻜﺮة ) (∗∗) (wernerfeltاﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ أول ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻮارد ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﻣﻘﺎل ﻧﺸﺮﻩ
ﺳﻨﺔ  1984ﰲ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ

""strategic management journal

وﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪأت ﻫﺬﻩ

اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺸﺎر وﺗﻠﻘﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﲝﻴﺚ ﺳﺎﳘﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ أﻣﺜﺎل
) barneyو  (grantﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد ،واﻟﱵ اعتﱪت بعد ذلك مدرسة قائمة ﲝد ذاﻬﺗا خﻼل فﱰة
اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴات خصوصا وأﻬﻧا استقطبت العديد من الكتاﺎﺑت والبحوث الﱵ ساﳘت ﰲ تطويرها وتطبيقها كمقاربة
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﻔﻮق ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻗﺪ اﺳﺘﺸﻬﺪ روادﻫﺎ ﺑﺪراﺳﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت ﺎﻳﺎﺑنية كبﲑة
أثبتت ﲤيزها من خﻼل اﻻعتماد على موارد وكفاءات متميزة رغم أﻬﻧا كانت تنشط ﰲ بيئة متطورة تكنولوجيا).(3
 -1-1-2ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻮارد وأﻧﻮاﻋﻬﺎ :ﺗﻌﺮف اﳌﻮارد ﺣﺴﺐ ) (wernerfeltعلى أﻬﻧا "ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﺘﻄﻮرة واﻟﻐﲑ
ﻣﺘﻄﻮرة واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﳎﺎﻻ ﻟﻘﻮة أو ﺿﻌﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﳌﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،اﳌﻮﻇﻔﲔ ،رأس اﳌﺎل").(4ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ

)(barney

على أﻬﻧا" ﳎﻤﻮع اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت

) -(1ﻏﺰي ﷴ اﻟﻌﺮﰊ" ،ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :اﳌﺪاﺧﻞ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت" ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ،09ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ
ﺑﻮﺿﻴﺎف اﳌﺴﻴﻠﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2013 ،ص.89
)∗( :(1996-1914) Edith Penrose -ﺧﺒﲑة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﺳﻨﺔ 1950ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ "

Johns

 Hopkins Universityاشتهرت ﺎﺑسهاماﻬﺗا العلمية ﰲ ﳎال إدارة اﻷعمال وﳍا العديد ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ واﻷوراق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮرة وﻛﺎن أول ﻛﺘﺎب ﳍﺎ ﺳﻨﺔ
 1951وﻣﻦ أﺷﻬﺮ أﻋﻤﺎﳍﺎ""the theory of the growth of the firm

(2)– Jay BARNEY, "Firm resources and sustained competitive advantage", journal of management, vol 17, N°
01, 1991,pp100-101
)∗∗( ) birger wernerfelt -وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  :(1951وﻫﻮ ﺧﺒﲑ اﻗﺘﺼﺎدي داﳕﺎرﻛﻲ ﺣﺼﻞ ﺳﻨﺔ 1976ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ

" ،" harvardدرس ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻣﺜﻞ  University of Copenhagen :و University of Michiganواﺷﺘﻬﺮ ﺑﺪراﺳﺎﺗﻪ ﺣﻮل أﳘﻴﺔ
اﳌﻮارد ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.

(3 ) - José Allouche et gemaldine schmidt, "les outils de la décision stratégique T2 depuis 1980", édition la
découverte, paris, France, 1995, pp 25-26.
(4 ) - Bergner wernefelt, "A resources based view of the form", strategic management journal, vol 05, N° 02, AprJun 1984, pp 172-173.
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واﻟﻘﺪرات ،اﻟﻄﺎﻗﺎت ،اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﲤكنها من إعداد وتنفيذ اسﱰاتيجيات تنافسية من شاﻬﻧا أن تزيد من فعاليتها وﳒاعتها"

)(1

وﺗﺼﻨﻒ اﳌﻮارد إﱃ ﻋﺪة أﻧﻮاع ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﺪة ﻣﻌﺎﻳﲑ إﻻ أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﺘﱪ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﰲ دراﺳﺎت اﻟﻔﻜﺮ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ:

)(2

 اﳌﻮارد اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ :وتشمل ًّكﻼ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ،ﻣﻌﺪات اﻹﻧﺘﺎج إن وﺟﺪت واﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ...إﱁ
 اﳌﻮارد ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ :ﳕيز فيها ًّكﻼ ﻣﻦ اﳉﻮدة ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت...إﱁ
-2-1-2ﻓﺮﺿﻴﺎت وﻣﺒﺎدئ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻮارد :ﻳﻔﱰض ) (barneyﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﺮﺿﻴﺘﲔ ﺑﺪﻳﻠﺘﲔ ﰎ اﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﳘﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻤﻮارد )اﳌﻮارد ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ( :وذﻟﻚ ﺎﺑﻓﱰاض أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻮارد إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،ﻓﺎﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻌﺎرف اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺷﻬﺮة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻷﺧﺮى

)(3

واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﲤتلك اﳌيزة التنافسية هي الﱵ ﲢتكر قيمة اﳌورد بصفة مؤقتة ﺎﺑلنظر إﱃ اﳌنافسﲔ

اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻣﺘﻼك أﺻﻞ اﳌﻮرد).(4
 ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﳌﻮارد :وذلك ﺎﺑفﱰاض أن نسبية حركية اﳌوارد ما بﲔ اﳌؤسسات غﲑ مطلقة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﺗﺒﺎﻳﻦاﳌﻮارد ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ ﻟﻮﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﲢﺪ ﻣن قدرﻬﺗا على اﳊركة بشكل كامل ،فإذا كان ﺎﺑﻹمكان ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻷﺧﺮى ﻓﺈن إﺟﺮاءات اﻻﺧﱰاع ﻗﺪ ﲢﻮل دون ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﳊﺮﻛﺔ).(5
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ ﻣﺒﺎدئ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ:

)(6

 ﺗﺼﻮر اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬا ﳏﻔﻈﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ...إﱁ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﳏﻔﻈﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎتﻗﺎﺋﻤﺎ؛
واﻷﺟﺰاء اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ ﺳﻮق ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻲ دور اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ً

 ﺿﻌﻒ ﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﳝﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﻮق ﰲ اﻟﺴﻮق ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﳍﺎ وﻓﺮة اﳌﻮارد ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﻷﻛﻴﺪ؛(1) - JAY BARNEY, Opcit, p 101..

) -(2ﲰﻴﺔ ﺑﻮران ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .120-119

) -(3رﻗﻴﺔ ﺣﺴﺎﱐ وﻟﻮﻳﺰة ﻓﺮﺣﺎﱐ" ،اﳌوارد ودورها ﰲ ﲢقيق اﳌزاﺎﻳ التنافسية وفقا للنظرية القائمة ﰲ كل اﳌوارد"  ،ﳎلة اقتصاد اﳌال واﻷعمال ،اﺠﻤﻟلد
اﻷول ،اﻟﻌﺪد  ،02ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲪﺔ ﳋﻀﺮ اﻟﻮادي ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ  ،2016ص.57
) -(4ﻛﻨﻮش ﷴ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .107
) -(5رﻗﻴﺔ ﺣﺴﺎﱐ وﻟﻮﻳﺰة ﻓﺮﺣﺎﱐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .57

) -(6ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة" ،التسيﲑ اﻻسﱰاتيجي للمؤسسات مقارﺎﺑت مفهومية وﲢدﺎﻳت التنافسية" ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،اﻟﻌﺪد،04جامعة قاصدي مرﺎﺑح

ورﻗﻠﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2006 ،ص93
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 ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺰج ﻣﻮاردﻫﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻓﺮوﻗﺎت ﳏﺴﻮﺳﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺎت أداﺋﻬﺎواﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻸﺳﻮاق وﰲ اﻟﻨﻮاﺗﺞ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ مستوﺎﻳت اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد؛
 اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺬﻛﻲ ﻟﻠﻤﻮارد ﺑﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ وإﺷﺮاﻛﻬﺎ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ ﻫﺪف اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ أﺳﺎﺳﻲ ،واﻻﻗﺘﺼﺎدﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠّﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎ وﺗﺴﺮﻳﻊ اﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻵﺟﺎل ﺑﲔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻔﻮق
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ.
وﻟﻜﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻛﻞ ﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺪم ) (barneyإﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻣﻮارد
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ " "Vrioواﻋﺘﱪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺷﺮط ﺿﺮوري ﺣﱴ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺻﻔﺔ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮرد وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ:

)(1

 اﻟﻘﻴﻤﺔ ) :(valuable ressourcesﲝﻴﺚ ﻳﻮﺻﻒ اﳌﻮرد ﻋﻠﻰ أنه ذو قيمة إذا أﺎﺗح للمؤسسة تنفيذ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﺆدي اﳌﻮرد إﱃ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص وﲡﻨﺐ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﻬﻞ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ أﺳﻮاق ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻘﺪم ﻟﻠﺰﺑﻮن؛
ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻌﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت
 -اﻟﻨﺪرة )  :(rares ressourcesﳚﺐ أن ﻳﺘﺼﻒ اﳌورد ﺎﺑلندرة ﲟعﲎ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ً

ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﻧﻘﻠﻪ؛

 اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ) :(in perfectly imitable ressourcesﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻮرد ﺻﻌﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ؛اﻟﺒﺪاﺋﻞ ) : (subsititutabiltyﺣﱴ ﳛﺎﻓﻆ اﳌﻮرد ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﳚﺐ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺑﺪﻳﻞ.ﺑﻨﺎءً على ما سبق ذكره ﳝكن القول ﺄﺑن ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻮارد ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﶈﻴﻂ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ،ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺮﲨﺔ اﻷداء ﰲ اﻟﺴﻮق وﺗﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة
على تنوع وﲤايز مكوﺎﻧت اﳌؤسسة ﰲ ﲢقيق اﳌيزة التنافسية ،ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻨﺎدرة
وﻏﲑ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺣﻼل واﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻟﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ
اﳌﺆﺳﺴﺎت ،وﺎﺑلتاﱄ فإن هذه اﳌقاربة تنظر للمؤسسات على أﻬﻧا مزيج ﻣﻦ اﳌﻮارد ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﳍﺎ ﻧﻔﺲ
)اﳋﱪة ،اﳌﻮﺟﻮدات ،اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﻌﺎرات أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ( وﻫﺬا اﳌﺰﻳﺞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺪد ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﰲ أداء أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ

)(2

) -(2ﻏﺰي ﷴ اﻟﻌﺮﰊ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .89

(1 ) – Jay BARNEY, op cit, pp 105-111.
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 -2-2ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻜﻔﺎءات واﳌﻌﺮﻓﺔ :ﻃﻮر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ مقارﺎﺑت وﻣﺴﺎﳘﺎت ﺗﺼﺐ ﰲ ﻧﻔﺲ إﻃﺎر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻮارد
ﳏﺎوﻟﲔ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﳌيزة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻫﺬﻩ النظرﺎﻳت ﻛﺎﻧﺖ مهتمة ﺎﺑلكفاءات واﳌعرفة وﳍﺎ ﻧﻘﺎط
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻮارد إﻻ أن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ اﳋﺎص ﺎﺑﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
 -1-2-2ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻜﻔﺎءات :ﺟﺎءت اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءات ﻛﺎﻣﺘﺪاد ﻟﻠﻤﻘﺎرﺑﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد ،ﻋﻠﻤﺎ أن
ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ الباحثﲔ يعتﱪها نظرية قائمة ﲝد ذاﻬﺗا.وﻟﻘﺪ وﺿﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ )

parahalad

و

(hamal

أﺳﺎس ﻫﺬﻩ

اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي رﻛﺰت ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻮارد ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ
ﳐتلف أنواع اﳌوارد فيما يتعلق ﺎﺑختيار وتطبيق اﻹسﱰاتيجيﺔ) .(1وﻟﻘﺪ أدت مقاﻻﻬﺗم اﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  1990إﱃ
 1994حول أﳘية الكفاءات ﰲ ﲢقيق اﳌزاﺎﻳ التنافسية إﱃ انتشار هذه اﳌقاربة الﱵ تعود اﻷسباب الوجيهة والرئيسية
الﱵ دعت إﱃ تطويرها إﱃ أﳘية قدرة الكفاءات على تطوير أعمال وإسﱰاتيجية اﳌؤسسة للوصول ﻬﺑا إﱃ ﲢقيق اﳌزاﺎﻳ
)(2

اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.

وﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻜﻔﺎءات على أﻬﻧا "ذﻟﻚ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺑﻌﻤﻞ ﻓﺮدي وﲨﺎﻋﻲ وﺳﲑورات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﲞﻠﻖ ﻣﻮارد ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻤﻮارد وإﳕﺎ
ﺗﺘﺪﺧﻞ أو ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﺮاﻛﻤﻬﺎ"

)(3

وﺗﻘﺴﻢ اﻟﻜﻔﺎءات ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم:

)(4

اﻟﻜﻔﺎءات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ :وﻫﻲ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﱵ ﻳﺮﺗﺒﻂ وﺟﻮدﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎءات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﺠﻤﻟال اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﲣﺘﺺ ﲟﺠﺎل اﶈﺎﺳﺒﺔ
أو اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات ﺎﻧدرا ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ وﳍﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺎﺑﻻعتماد ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
 اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ :وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺎﺑﺠﻤﻟال اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﺑﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات اﳋﺎﺻﺔ ،ورﻏﻢ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎءات ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺎء
ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺎﺑلﱰكيز ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﲟستوﺎﻳت

) -(1ﺑﻮزاﻳﺪ وﺳﻴﻠﺔ" ،ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻮارد اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءات ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﲣﺼﺺ إدارة
إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ  ،1اﳉﺰاﺋﺮ ،2012-2011 ،ص.62

) -(2أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﲪﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ..122

) -(3ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ وﲪﻴﺶ ﻛﻬﻴﻨﺔ" ،ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻔﺎءات اﶈﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻓﻨﺪق اﳍﻴﻠﺘﻮن" ،ﳎﻠﺔ ﻣﻌﺎرف ،اﻟﻌﺪد  ،19ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ

أﻛﻠﻲ ﳏﻨﺪ اوﳊﺎج ،اﻟﺒﻮﻳﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ  ،2015ص.429
) -(4ﻓﻼق ﷴ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص195
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺰول ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة ﻧﻈﺮا ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎءات ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ؛
اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻔﺮد ﻬﺑا اﳌؤسسة ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،واﻟﺘﺴﺎﺑﻖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﻮ ﺑﻐﺮض ﻛﺴﺐ أﻛﱪ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
 -2-2-2اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ :أﻫﻢ اﻓﱰاض ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ )  ،( Knowledge-Based Viewﻣﺎ ﺻﺮﺣﺖ
ﺑﻪ ) (Itamiﺳﻨﺔ 1987ﺄﺑن اﻷﺻﻮل ﻏﲑ اﳌﺮﺋﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ )ﻣﺜﻞ اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺛﻘﺔ
اﻟﺰﺑﻮن ،ﺻﻮرة اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،واﳌﻬﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ( ﻓﺤﺴﺒﻬﺎ ﻓﺈن اﻷﺻﻮل ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺼﺪر
اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎ اﻟﺼﻌﺒﺔ واﻟﱵ ﺄﺗخذ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﻋﺪﻳﺪة
ﰲ آن واﺣﺪ؛
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﳏﺎوﻻت رﺑﻂ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺎﺑﳌيزة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻋﻤﻞ) (Grantﺳﻨﺔ 1996ﺣﻴﺚ اﻋﺘﱪ
ﺄﺑن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﳌﻌﺮﻓﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺎﺑﳌؤسسة ،ﻏﲑ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ
ﻋﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺪاﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﳌعرفة واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻠﻮغ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟـ
)(Grant

ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)(1

 اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ :ﺗﻌﺘﱪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ذات أﳘﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﺑﻞ ﺣﱴ ﺑﺪاﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺎﺑلتاﱄﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺄﺑن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﺑﳌعرفة اﻟﺼﺮﳛﺔ.
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ :ﺗﺘﻌﺰز ﻛﻔﺎءة ﲡﻤﻴﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﳍﺬا ﻳﻌﺘﱪاﻻﺣﺼﺎء ﻟﻐﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ )وﻧﻘﻞ( ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ؛
 اﳌﻼءﻣﺔ :ﺗﺸﲑ اﳌﻼءﻣﺔ إﱃ ﻗﺪرة ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻮرد اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺴﺎ ٍو ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳌﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﳌﻮرد.وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ ﳍﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أﻛﱪ ﻟﻠﻨﻘﻞ ،اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ،واﳌﻼءﻣﺔ ،وﺎﺑلتاﱄ ،ﻓﺈن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺗﻜﻮن
أﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻟﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺄﺑن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.

) -(1ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻦ ﻗﺪور" ،دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ –دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ"،
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  ،2017-2016 ،ص ص-35
.36
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الفصل الثالث :التأصيل النظري العام للميزة التنافسية
وفيما يلي أهم أبعاد هذه اﳌقاربة):(1
 اﳌعرفة أو الدراية :وهي ﳎموعة من اﳌعلومات اﳌستوعبة ،اﳌهيكلة واﳌدﳎة ﰲ إطار مرجعي يسمح للمؤسسةبقيادة أنشطتها والعمل ﰲ إطار خاص.
 اﳌعرفة الفنية )الدراية الفنية( :وهي القدرة على التصرف بصفة ملموسة وذلك حسب اﻷهداف ،ويكون أساسهاﲡريبيًّا وغﲑ قابل للتحويل حيث يتم بناؤها فردﺎﻳ ﺎﺑعتباره ﳑيزا لصورة الذات.
 اﳌعرفة الذاتية السلوكية :ولقد أﳘل هذا النوع من اﳌعرفة لوقت طويل وهو يتمثل ﰲ ﳎموع السلوكيات واﳌواقفواﳌميزات الشخصية اﳌرتبطة ﺎﺑﳌوظف واﳌطلوبة عند ﳑارسة نشاط معﲔ.
وكمحصلة للمقارﺎﺑت الثﻼث السابقة يوضح الشكل اﳌواﱄ ًّ
كﻼ من العوامل الثﻼثة :اﳌوارد ،الكفاءات واﳌعرفة
وأوجه التكامل فيما بينها:
الشكل رقم ) :(25ﳕوذج اﳌيزة التنافسية وفقا ﳌقاربة اﳌوارد.

اﳌصدر :حازم ﷴ عبد الفتاح ،مرجع سبق ذكره ،ص.142

من خﻼل الشكل السابق يظهر ﺄﺑن اﳌؤسسة تعتمد ﰲ بناء اﳌيزة التنافسية اﳋاصة ﻬﺑا من خﻼل هذا اﳌدخل على
تفاعل اﳌوارد والكفاءات واﳌعرفة حيث تشكل الكفاءات اﳌتميزة اﻻسﱰاتيجيات الﱵ تتبناها اﳌؤسسة والﱵ تقود إﱃ
ﲢقيق اﳌيزة التنافسية وحﱴ ﲢقق ذلك فهي تركز على اﳌوارد واﳌهارات النادرة وهناك عﻼقة تبادلية بﲔ الكفاءات
اﳌتميزة واﻻسﱰاتيجيات فكﻼﳘا يشكل وﳜلق اﻵخر حيث أن بناء اﳌؤسسة ﻻسﱰاتيجيات معينة ﳝكن أن يبﲏ
قدرات وموارد جديدة كما ﳝكن أن يفرز ويدعم اﳌوارد اﳊالية للمؤسسة.

)(2

) -(1موساوي زهية" ،الكفاءة وﲡديدها مصدر لتحقيق اﳌيزة التنافسية" ،ﳎلة دفاتر ،العدد  ،01جامعة أﰊ بكر بلقايد تلمسان  ،اﳉزائر ،أفريل
 ،2005ص.271
) -(2قرﰲ شافية ،مرجع سبق ذكره ،ص.34
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺗﻘﱰح ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲡﺎﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ أن ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻔﻮق ﳝﻜﻦ أن
ﻳﺘﻌﺪى اﳊﺪود اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﻌﺮف ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﺮض ) (supply chainاﻟﱵ تشمل ﺎﺑﻹضافة إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ ًّ
كﻼ ﻣﻦ اﳌﻮرد واﻟﺰﺑﻮن ،وﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن تزيد من مستوى أداء نشاطاﻬﺗا وأن ﲣﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ واﻷﺧﻄﺎر
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وأن ﲣﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻘﻴﻤﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮاف ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ
اﳌﺪى اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ واﻟﱵ ﺗُ َﻜ ِّﻮ ُن ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠيه ﺎﺑﳌﻴﺰة اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل "داﻳﺮ و ﺳﻴﻨﻎ"

)(H . Singh & J . H . Dyer

)∗(

ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻔﻬﻢ

ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت أن ﲢﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ،ﻓﻨﺠﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻜﻤﻦ
ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﻔﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ
اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺮﻳﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﻳﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻫﺬا اﻟﺮﻳﻊ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﺒﺎدل واﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ للمؤسسة ﺎﺑلوصول إﱃ موارد ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺰﺟﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.

)(1

)∗( J . H . Dyer-ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر ﰲ ﳎﺎل إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ

" UNIV OF CALIF LOS

 "ANGELES,ﺳﻨﺔ  ،1993أما  H . Singhﻓﻬﻮ أﺳﺘﺎذ ﰲ "" Pennsylvanie- Wharton Schoolوﺧﺒﲑ اﻗﺘﺼﺎدي أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ"  "michiganﻓﺮع إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻣﺸﺎرك ﰲ "

The Mack Institute for Innovation

 " Managementوﻟﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30مقال منشور ﰲ اﺠﻤﻟﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ أﺻﺪر ﻛﺘﺎﺑﲔ وﻟﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﰲ ﻋﺪة ﻛﺘﺐ أﺧﺮى.
) -(1ﻣﺴﻌﻮد ﻃﺤﻄﻮح" ،أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ :ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊاج ﳋضر ﺎﺑتنة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2009-2008 ،ص ص.27-25
194

الفصل الثالث :التأصيل النظري العام للميزة التنافسية
اﳌطلب اﻷول :اﻷﳘية التنافسية ﻹدارة العﻼقة مع الزبون
تعتمد اﳌؤسسات لتحقيق اﳌزاﺎﻳ التنافسية ﰲ قطاعاﻬﺗا على عدة مصادر متعارف عليها مثل اﳉودة العالية
واﻻبتكار ،والﱵ تسمح للمؤسسات بﱰكيز جهودها داخليا لتحقيق النجاح ،إﻻ أن تلك اﳌصادر غالبا ما تتعرض
للتقليد بسهولة وبسرعة إﱃ درجة أن بعض اﳌنافسﲔ يقومون بتحسﲔ مبادرات ومصادر تلك اﳌيزة التنافسية ﳑا يؤدي
إﱃ فقدان اﳌيزة والسبق التنافسي للمؤسسة اﻷصلية لذلك يكون من الضروري ﲡنب الﱰكيز على اﻷنشطة الﱵ ﻻ
تضيف القيمة) ،(1خصوصا ﰲ ظل تطورات بيئة اﻷعمال الﱵ أظهرت أن اﳌؤسسات الناجحة ﻻ تستطيع ﲢقيق مزاﺎﻳ
تنافسية دون توجهها ﺎﺑلسوق والزبون مع الﱰكيز على النواحي اﳋارجية ،وﺎﺑلتاﱄ أضحت القضاﺎﻳ اﳌطروحة حاليا
تتعلق بتنمية وتطوير اﳌزاﺎﻳ التنافسية من خﻼل الزبون والقيمة اﳌقدمة له لتحقيق رضاه وبناء عﻼقات طويلة اﻵجل
معه) (2كما هو موضح ﰲ الشكل التاﱄ:
الشكل رقم )  :(26اﳌصادر اﳊديثة للميزة التنافسية.

اﳌصدر :ﷴ عبد العظيم أبو النجا" ،أسس التسويق اﳊديث" ،الدار اﳉامعية للنشر ،مصر ،2010 ،ص .36
وﳑا يساعد اﳌؤسسة على التميز ﰲ خدمة الزﺎﺑئن وتقدﱘ أفضل اﳋدمات خاصة ﰲ ظل بيئة شديدة اﳌنافسة
هو امتﻼكها ﻹدارة تسويقية فعالة تتماشى واﳌمارسات التسويقية اﳊديثة ،وهو اﻷمر الذي يؤدي إﱃ تعظيم أﳘية
إدارة العﻼقة مع الزبون .وتبﲏ اﳌؤسسة ﳍذا التوجه كمصدر أساسي لتحقيق اﳌزاﺎﻳ التنافسية ﻷنه توجه تسويقي حديث
يساهم ﰲ اﲣاذ القرارات التسويقية بناءً على معطيات ومؤشرات تسويقية قائمة على معرفة وتقدير حاجات ورغبات

(1)-Taiyseer .M.R.Mugdadi, Opcit, p4.

)-(2ﷴ عبد العظيم أبو النجا" ،أسس التسويق اﳊديث" ،الطبعة اﻷوﱃ ،الدار اﳉامعية للطباعة والنشر والتوزيع ،اﻹسكندرية ،مصر ،2010 ،ص .36
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
الزﺎﺑئﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﳌﺨﻔﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻣﺎدﻳﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﻮق ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﲜﺬب اﻟﺰﺑﻮن واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ).(1
ومن بﲔ اﻹسهامات العلمية الﱵ أشادت ﺄﺑﳘية إدارة العﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮن ﰲ إﳚاد وﲢقيق مزاﺎﻳ تنافسية نذكر ما
ﻳﻠﻲ:
ﻟﻘﺪ أﺷﺎر ) (Hoffmanإﱃ اﺳﺘﻨﺎد اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إﱃ ﻋﺪة ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻞ :ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،واﻟﺸﺒﻜﺎت ،ﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ) Faheyو(Shervani

)∗(

إﱃ اﻻﺳﺘﻨﺎد ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ

ﺟﺎﻧﺒﲔ أﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎ :العﻼقة مع الزﺎﺑئن وثقافة التوجه ﺎﺑلزبون واللتان تقودان إﱃ استدامة اﳌزاﺎﻳ التنافسية ،وﰲ نفس
اﻟﺴﻴﺎق أﻛﺪ ) Tavalgiو  (Radulavishﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﲢﻘﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ
القدرات التفاعلية ﻹدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن وﲢسﲔ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻷﻛﱪ ﻋﻠﻴﻬﻢ وزﺎﻳدة وﻻئهﻢ).(2
وﺣﺴﺐ ﻋﻤﺮو ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻓﺈن إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻲ إﺳﱰاتيجية للعمل ﻬﺗدف إﱃ ﲢقيق ميزة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
طويلة اﳌدى وذلك بتحقيق قيمة عالية للزبون وﺎﺑستخﻼص قيمة عالية للعمل ذاته

)(3

) -(1ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ زدﻳﻮي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ" ،اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﺄداة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ -دراﺳﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، "-
أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻟﻠﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ،1اﳉﺰاﺋﺮ ،2017-2016 ،ص ص .29-28
)∗() Liam Fahey -وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  (1951أﺳﺘﺎذ اﻹدارة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ " ، "Babsonوأﺳﺘﺎذ زاﺋﺮ ﰲ "
 "Managementورﺋﻴﺲ ﲢﺮﻳﺮ ﳎﻠﺔ " ،" Review Planningﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ ﺣﻮل اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،أﺻﺪر  8ﻛﺘﺐ وﻧﺸﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50ورقة ﲝثية ﰲ هذا اﺠﻤﻟال .أﻣﺎ  Tasadduq A. Shervaniﻓﻬﻮ ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر وأﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك
ﰲ " " Cox School of Business at Southern Methodist University (SMU) in Dallasﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﺳﻨﺔ  1991ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ " " University of Southern Californiaﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻋﺎﳌﻲ ﰲ ﻋﺪة ﳎﺎﻻت ﻣﺜﻞ ) global strategy and organization,
 ،(shareholder value business models, innovation, business development.وﻟﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻪ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﺟﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ ﲝﻮﺛﻪ
ودراﺳﺎﺗﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪة "" Maynard and MSI/Paul Root Awards
la Cranfield School of

) -(2ﺎﺛمر البكري وخالد بﲏ ﲪدان" ،اﻹﻃﺎر اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳏﺎﻛﺎة ﻟﺸﺮﻛﺔ  HPﰲ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ"،

ﳎﻠﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،09ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2013 ،ص .08
) -(3ﻋﻤﺮو ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.14
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
وﺗﺘﻀﺢ أﳘﻴﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﺘﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﲨﻴﻊ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻵﺟﻞ ،وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺣﺎﺟﺎت
ورﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﳏﻮر اﻫﺘﻤﺎم اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ) (1ﻷن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﻳﻔﻲ ﲝﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،ﻛﻤﺎ أن ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﺟﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت إﱃ
ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ وﺣﺴﺐ ﺗﻮﺟﻬﺎت وﺷﺮوط اﻟﺰﺑﻮن ﺳﺘﺸﻜﻞ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﱵ ﺳﺘﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ
)(2

اﳌﺆﺳﺴﺎت؛

وﺎﺑلتاﱄ فإن اﳌؤسﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ أﺑﻌﺎد وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ،وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﺘﻮﺟﻪ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ستحصل على العديد من اﳌزاﺎﻳ والفوائد الﱵ تتضاعف وتتعاظم ﰲ اﳌؤسسات اﳋدمية نظرا ﻷﳘية وﺿﺮورة ﺑﻨﺎء
ﻣﻬﻤﺎ من عﻼقة اﳌؤسسة ﺎﺑلزبون ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
العﻼقات بﲔ اﳌوظفﲔ والزﺎﺑئن والﱵ تعتﱪ جزءًا ً
ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣﻨﺴ ًﻘﺎ وتسمح ﺈﺑﺎﺗحة خدمات مﻼئمة ﳌا يرغبﻪ وﳛﺘﺎﺟﻪ اﻟﺰﺑﻮن وﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻪ أﻓﻀﻞ إﺷﺒﺎع وﲤﻨﺤﻪ
ً

ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻨﺎﻓﺲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮا ﺣﺎﲰﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﻣﺮدودات
)(3

اقتصادية ،معنوية وتنافسية تنعكس إﳚاﺎﺑ على اﳌزاﺎﻳ التنافسية للمؤسسة

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴح ﻷهم اﳌزاﺎﻳ والفوائد

التنافسية ﻹدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن:
 ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﻨﺰاف)∗( :ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺤﻮل وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﲑﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻨﺔ اﻟﻌﺮوض وﺗﻮﻗﻊ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻨﻮات وﳐﺘﻠﻒ
اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن).(4
_ ﳕﻮ ﺣﺼﺔ اﻟﺰﺑﻮن :ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ أﻛﱪ ﺣﺼﺔ ﺳﻮقية على أﻬﻧا اﳌعيار اﻷمثل والدال الوحيد على التفوق
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،أما حاليا فالقائمون على اﳌؤسسات يدركون أﳘية اﳊصة الزبونية ﻷن كسب زﺎﺑئن جدد يفوق ﰲ
تكلفته وصعوبته عملية اﻻحتفاظ ﺎﺑلزبون الذي يتعامل ﺎﺑلفعل معها) ،(5وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻧﺘﻘﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﺔ
) -(1ﻣﻬﲑي ﻋﻘﺒﺔ وآﺧﺮون" ،فعالية مرتكزات التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ بناء الصورة الذهنية للزبون-دراﺳﺔ ﻣﻴﺪانية لعينة من زﺎﺑئن الديوان الوطﲏ

ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ  ONATﻓﺮع ﻏﺮداﻳﺔ ،"-ﳎلة اﳊقوق والعلوم اﻹنسانية ،اﺠﻤﻟلد  ،17اﻟﻌﺪد  ،36جامعة زﺎﻳن عاشور اﳉلفة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2018 ،ص .336
) -(2يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دﺎﺑس العبادي ،مرجع سبق ذكره ،ص .357
) -(3أﻧﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ:
 ﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد اﳉﺒﺎﰊ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .112 -ﻫﺒﺔ ﲪﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ اﻟﻄﺎﺋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .64

)∗(  -ﻳﺸﲑ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺳﺘﻨﺰاف إﱃ ﲢﻮل اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻷﺧﺮى واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ.

) -(4ﺷﺎﻫﺪ إﻟﻴﺎس وﻓﺮور ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻌﻴﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.136-135
) _(5ﳏﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺒﻴﺐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .32
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
السوقية إﱃ اﳊصة الزبونية يعﲏ زﺎﻳدة اﻻهتمام ﺎﺑلزبون ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ وﺟﻮد اﻧﺘﻤﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻋﺎﻃﻔﻲ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻤﻪ ) (Rogersﺣﻴﺚ ﻳﺒﲔ أن ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق ﰲ اﳌﻔﻬﻮم
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺗﺆدي إﱃ ﺛﺒﺎت اﻟﻐﻠﺔ ﰲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﲑة ﰲ ﺣﲔ أن ﺣﺼﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ

)(1

 ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﻻﺗﺼﺎﻻت :إن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أدوات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﲡعل الزبون ﳛظى ﺄﺑفضل استقبالوﺗﻮﺟﻴﻪ وﻧﺼﺢ ﻣﻦ خﻼل عﻼقته ﺎﺑﳌؤسسة كأن تساعد اﳌعلومات اﺠﻤﻟمعة سابقا على التعرف على الزبون ﺎﺑﲰه
وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ.
ﲢسﲔ مستوﺎﻳت الوﻻء :اﺳﺘﺨﺪام أدوات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون تشعره ﺄﺑن عرضه مشخص بناءً ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ)(2
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻜﺜﻴﻒ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻌﻬﺎ وﺑﻨﺎء ﺗﻔﻀﻴﻼت ﳍﺎ ﰲ ذﻫﻨﻴﺎﺗﻪ.
_ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ :ﺗﻌﺘﱪ أﺳﺎﻟﻴﺐ وﺗﻮﺟﻬﺎت إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﳌؤسسة من أجل ﲢسﲔ وتطوير خدماﻬﺗا وذلك من خﻼل إقامة العﻼقات مع الزﺎﺑئن واﻻستفادة من أفكارهم
لتتجاوب مع رغباﻬﺗم ﳑا ﳚعلها ﰲ موقف تنافسي اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ أﻓﻀﻞ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻟﺬﻟﻚ
عمدت أغلب اﳌؤسسات إﱃ ربط إنتاجها ﺎﺑلزﺎﺑئن من خﻼل هذه العﻼقات ،وإدارة اﳌعرفة الﱵ ﳝتلكوﻬﻧا والتعلم منهم
)(3

وفهم حاجاﻬﺗم واﳊصول على رضاهم ووﻻئهم.

 اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﲣﺎذ ﻗﺮارات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ :تسمح أبعاد إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن بتوفﲑ مدخﻼتﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﳋﻄﻂ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ووﺿﻊ اﻓﱰاﺿﺎت واقعية حول تعامﻼت الزﺎﺑئن اﳌستقبلية وإعطاء صورة
)(4

متكاملة عن الزﺎﺑئن ﳑا يؤثر إﳚاﺎﺑ على جودة ﳐرجات وقرارات اﳌؤسسة.

ﰲ ظل أبعاد ومتطلبات إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن تتميز أنظمة تقدﱘ اﳋدمات ﺎﺑﳌرونة ﳑا يتيح التكيف مع حاجاتورغبات الزﺎﺑئن ،وإتباع اسﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻞ زﺑﻮن.

)(5

) -(1ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق" ،ﺄﺗثﲑ تسيﲑ العﻼقة مع الزبون على تصميم اﳌنتج ﰲ اﳌؤسسة اﻻقتصادية اﳉزائرية" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .43
) -(2ﺷﺎﻫﺪ إﻟﻴﺎس وﻓﺮور ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .136

) -(3ﲨﻌﺔ ﺷﺮﰲ وﻣﺮاد ﻛﻮاﺷﻲ" ،دور إدارة ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ،"-ﳎﻠﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ،
اﺠﻤﻟلد  ،1-11اﻟﻌﺪد  ،40اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﻒ اﻷﺷﺮف ،اﻟﻌﺮاق ،2016 ،ص ص .644-642
) -(4ﷴ ﻣﻨﺼﻮر أﺑﻮ ﺟﻠﻴﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .49
) -(5ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﺻﺎﱀ" ،دور تطبيق مفهوم التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ بناء وتدعيم اﳌزاﺎﻳ التنافسية للمؤسسة" ،ﳎﻠﺔ اﳌﻌﻴﺎر ،اﻟﻌﺪد  ،02اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ
ﺗﺴﻤﺴﻴﻠﺖ ،2010 ،ص .308
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 تسهم إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن ﰲ تقدﱘ دعم ﻹسﱰاتيجية اﳌؤسسة من حيث الوسائل الﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ واﻷﻫﺪاف اﳌﺮاداﻻﻧﺘﻬﺎء إﻟﻴﻬﺎ ،وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﺗﱪز اﻷﺛﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ اﻹﳚﺎﰊ ﳍﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ:

)(1

 حسن اختيار الزﺎﺑئن :ﻳﻌﺘﻤﺪ ﳒﺎح إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ سﲑورة ﲡزئة الزﺎﺑئن وكسبﻬﻢ
واﻻحتفاظ ﺄﺑفضلﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺜﺮ رﲝﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت وﻃﻴﺪة وﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﻷﺟﻞ
ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎس أداء اﳌؤسسة مع اﻷجزاء اﳌستهدفة ﺎﺑلﱰقب اﳌستمر لكل اﳌعلومات اﳌتعلقة ﺎﺑلزﺎﺑئن
والﱵ ﳝكن من خﻼﳍا ﲢقيق ربح أو ﲢديد أنواع الزﺎﺑئن اﻷكثر رﲝية لتكون هي اﻷجزاء الﱵ ﳚب التفاعل
معها ﺎﺑلدرجة الﱵ تناسب العائد بدﻻ من الطريقة التقليدية الﱵ تعتمد بشكل كبﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ
اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻋﻨﺪ اختيار الزﺎﺑئن الذين ﻳﺴﻬﻤﻮن ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛
 ﺗﺴﻠﻴﻢ أﺣﺴﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻨﺴﻖ ﻣﻌﻪ :ﺗﺪار اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺿﻤﻦ ﻛﺸﻒ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ
والسعي ﻹشباعها دون إغفال جانب احﱰام اﳋصوصيات واﳌعتقدات ومكوﺎﻧت الذات للزبون وللجماعﺔ
الﱵ ينتمي إليها أو اﺠﻤﻟتمع الذي هو جزء منه ،ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮل ﻻ اﻟﻔﺮض وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ
وﳚﻌﻠﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻤﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ
ﺎﺑحﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﺿﻤﻦ ﲣﻄﻴﻂ
تنظيم وتنسيق تفاعلها مع الزبون وتسليمه أر ً
اﺳﺘﺜﻤﺎرات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﺘﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻮة اﳌﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
 ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن :إن اﻣﺘﻼك اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﺎﻋﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼقة ،ﳝكن أن ﳛقق ﳍا اﳌزاﺎﻳ التالية:
• زﺎﻳدة فرصة اﻻحتفاظ ﺎﺑلزبون كنتيجة ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺎﺗﻪ؛
• ﲤﻴﻴز الزﺎﺑئن والﱰكيز على من هم أقدر على ﲢقيق اﻷرﺎﺑح؛
• ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻀﻐﻂ البيعي ﺎﺑﲡاه زﺎﻳدة اﻷرﺎﺑح؛
• ﲢقيق أعلى عائد على اﻻستثمار من خﻼل زﺎﻳدة حجم اﳌبيعات واﻷرﺎﺑح وسرعة دورة اﳌبيعات،
وتفعيل تكامل كل اﻷنشطة ﺎﺑﳌؤسسة؛

) -(1ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق" ،ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺿﻤﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ" ،اﺠﻤﻟلة اﳉزائرية لﻼقتصاد واﳌالية ،اﺠﻤﻟلد ،06اﻟﻌﺪد ،6ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﳛﲕ ﻓﺎرس اﳌﺪﻳﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،2016ص ص .293-291
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الفصل الثالث :التأصيل النظري العام للميزة التنافسية
• العﻼقة التسويقية مع الزبون ﲤثل تسيﲑ مهمة التخطيط اﳌستقبلي فيما يتعلق ﺎﺑلتنبؤ ﰲ اﳌبيعات
وأنشطة اﳋدمات التسويقية اﳌختلفة ،واﳌستندة ﰲ ﳎملها على ﲢليل اﻷداء التسويقي اﶈقق ،ومن
خﻼل قاعدة البياﺎﻧت اﳌتاحة ﰲ اﳌعرفة التسويقية.
بناءً على ما سبق ﳝكن تلخيص اﻷﳘية التنافسية ﻹدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن ﰲ الشكل اﳌواﱄ:
الشكل رقم ) :(27اﻷﳘية التنافسية ﻹدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن.

اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على اﳌعطيات والتحليﻼت السابقة.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :أﳘﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وأﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
تظهر أﳘية إدارة العﻼقة مع الزبون ﰲ قدرﻬﺗا على ﲢسﲔ كفاءة العمليات اﳍادفة إﱃ ﲢقيق اﳌيزة التنافسية من
ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ وﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﻔﻮق
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﺧﻠﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ رﻓﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﲤﻨﺢ ﳍﺎ ﻗﺪرة أﻛﱪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ
اﻷﺳﻌﺎر أو إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻌﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ) ،(1وﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺴﻬﻢ إدارة العﻼقة مع الزبون ﺄﺑبعادها ومتطلباﻬﺗا
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
ﻬﺗدف اﳌؤسسات من خﻼل اﻷدوات والتطبيقات التكنولوجية ﰲ إطار تطبيق أبعاد إدارة العﻼقة مع الزبون إﱃ
ﲢسﲔ خدمة الزﺎﺑئن وكسب رضاهم وذلك ﺎﺑﻻستجابة ﳌتطلباﻬﺗم بشكل فعال والعمل على تقدﱘ خدمة أﻓﻀﻞ
وﲤﻴﻴزها ﺈﺑضافة قيمة مضافة للعرض اﳌقدم ﰲ السوق لزﺎﻳدة كفاءة الوظائف اﻹدارية للمؤسسة ) (2ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲤﻜﲔ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ رﲝﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻷﻣﺜﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ واﳌﺸﺨﺺ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﺧﺘﺼﺎر
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺰﺑﻮن ﻷن اﳌداخل التكنولوجية اﳊديثة تنطوي على استخدام قواعد البياﺎﻧت
واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ )اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﺒﺎﺷﺮ( وهو ما يساعد على ﲣفيض التكاليف وزﺎﻳدة قيمة ما تقدمه
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت وﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ).(3
وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺆدي اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن إﱃ
اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(4

 زﺎﻳدة اﻷرﺎﺑح :ﻬﺗدف اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ إﱃ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة واﻟﱵ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂﻟﻠﺨﺪﻣﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺳﻮف ﺗﺆدي إﱃ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻃﺮق وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة .ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﲢﺎول
اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺿﻊ ﺳﻌﺮ ﺗﻌﻈﻢ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳋﺪﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﲡﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
) -(1ﺑﺮا ﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق" ،ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺿﻤﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.291

) -(2ﺧﻀﺮ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻄﻴﻄﻲ" ،اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﲏ وﲡﺎري وإداري" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2008 ،ص.120
) -(3ﺑﺸﲑ ﻋﺒﺎس اﻟﻌﻼق" ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻷﻋﻤﺎل -ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ،"-اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،

 ،2012ص ص.86-83
) -(4)-(4ﺑﻦ ﲪﻮ ﳒﺎة" ،أثر استخدام التكنولوجيا ضمن إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن على ﲤيز اﳌؤسسة دراسة لواقع تطبيق التكنولوجيا ضمن إدارة
عﻼقات الزﺎﺑئن ﰲ مؤسسة كوندور الكﱰونيك وأثرها على ﲤيزها" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.200-198
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﳏﺘﻜﺮة أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة
ﺳﻮﻗﻴﺔ أو ﻗﺪرة اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ وﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﲟﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﻤﺪ أﺣﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺪ إﺑﺪاع اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ :ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎءات اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺒﻬﻢ ﻟﻄﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﰲاﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻣﻊ الزﺎﺑئن ،وﻛﺴﺐ اﻟﺘﺠﺎرب ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺼﺎل ﺎﺑلزﺎﺑئن ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﳍﻢ اﳌﻬﺎرات
واﳋﱪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وذﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺘﻔﻮق ﻬﺑا
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺎﻧحية اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،أو ﺣﱴ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺎﺑلتاﱄ ﲢﺴﲔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ :ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺣﺪﻫﺎ اﻷدﱏ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل: اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴﺎﺑﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻴﺎن ﺎﺑلتحسينات أو اﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟﱵ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﺎﺑلزبون وﻣﻌﺮﻓﺔ رغباﻬﺗم ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺷﻴﺪ أﻛﺜﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت وﲢﻘﻴﻖ ﻫﻮاﻣﺶ رﺑﺢ أﻛﱪ ،وﺎﺑلتاﱄ ﺿﻤﺎن اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﻳﺪة أو إﺿﺎﻓﻴﺔ؛
ﺣﺴﻦ ﻋﺪدا ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﺿﻤﻦ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،إﻻ أن اﳌﻴﺰة اﻷﻛﺜﺮ جذﺎﺑ
 اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ّ
ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﻫﻲ قدرﻬﺗا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﺟﺪا ،ﺣﻴﺚ أن اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻫﻮ اﻷﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ،وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻵن ﻣﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺻﻐﲑة
وﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻓﺌﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ الزﺎﺑئن ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺘﲔ؛
 إدﺧﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻨﻪ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
اﻹﺳﺮاع ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ أﻛﱪ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﱰﺗﻔﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﺎﺑﳌؤسسة؛ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺎﺑﻻستفادة ﻣﻦ اقتصادﺎﻳت اﳊﺠﻢ وﺎﺑلتاﱄ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ.
 زﺎﻳدة اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ :ﳝﻜﻦ أن ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﳒﺎﺣﺎ ﰲ إدارة ﻋﻼﻗﺎتﺎﻧجحة ﻣﻊ زﺎﺑئنهم اﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ .وﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻘﺪرات واﻹمكاﺎﻧت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻷﺳﻮاق
وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ اﻷﺟﻮد واﻹﳌﺎم اﻟﺘﺎم ﺎﺑلتاريخ اﻟﺸﺮاﺋﻲ للزﺎﺑئن وﺎﺑحتياجاﻬﺗم ورغباﻬﺗم وﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﻢ ،وأﻳﻀﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ،وﺳﺮﻋﺔ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺄﺧﲑات ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﲢﺴﲔ ﺻﻮرة اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻦ زﺎﻳدة اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
زﺎﻳدة وﻻء الزﺎﺑئن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻛﺴﺐ زﺎﺑئن ﺟﺪد ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،وﺎﺑلتاﱄ إﳚﺎد ﻓﺮص ﺟﺪﻳﺪة لزﺎﻳدة مبيعاﻬﺗا
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وأرﺎﺑحها ،ﳑﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ .وﻟﺬا ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
زﺎﺑئنها ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ رﻏﺒﺎت الزﺎﺑئن اﳌﺘﻐﲑة ﺎﺑستمرار وﺣﱴ ﻳﺒﻘﻰ وﻻﺋﻬﻢ ﳍﺎ ﻷن ﻣﻨﺎﻓﺴﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺳﻴﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب زﺎﺑئنها ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮق واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت.
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ
ﰲ ﺳﻮق ﺷﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺪور ﻣﺮﻛﺰي ﰲ ﲡﻤﻴﻊ وﲣﺰﻳﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،وﻛﺬا إﻋﺎدة اﻧﻄﻼق
اﳌﺆﺳﺴﺔ وزﺎﻳدة ﳕﻮﻫﺎ وﺎﺑلتاﱄ ﳕﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﺄﺑكمله ،ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺣﻴﺚ ﳝﻨﺢ ذﻟﻚ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وأﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺒﺪﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ.
 -2أﳘﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
تعتﱪ صيانة وتوطيد العﻼقة مع الزﺎﺑئن مسؤولية مشﱰكة ﳉميع اﳌوظفﲔ ﰲ اﳌؤسسة وتتضح أﳘية ذلك ﰲ ظل
اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﺘﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﲤﻜﲔ
اﳌوظفﲔ ﺎﺑﲣاذ بعض القرارات والوفاء ﺎﺑحتياجات ورغبات الزﺎﺑئن وتسهيل إجراءات اﳊصول على مقﱰحات وآراء
الزﺎﺑئن ﺈﺑنشاء نظام يعمل على إيصال وﻧﻘﻞ آراء الزﺎﺑئن ومقﱰحاﻬﺗم بﲔ ﳐتلف اﳌصاﱀ وإيصاﳍا للمسؤولﲔ الذين
ﳚﺐ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﻬﻢ .وﳛﻈﻰ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﳌكاتب اﻷمامية ﻻتصاﳍم اﳌباشر ﺎﺑلزﺎﺑئن ﺄﺑﳘية ﻻ تقل عن أﳘية
اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﳌﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء بتطلعات الزﺎﺑئن ومعرفة حاجاﻬﺗﻢ ورغباﻬﺗﻢ ،وﻛذا التأثﲑ على قراراﻬﺗﻢ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻌﻼج اﳌﺸﺎﻛﻞ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ وﻣﺴﺘﻮى أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ لذلك فإن بناء التميز واﻻستدامة فيه يتطلب امتﻼك اﳌؤسسة لكفاءات قادرة على إدارة عﻼقاﻬﺗا مع
الزﺎﺑئن على اختﻼف تطلعاﻬﺗم فضﻼ عن التدريب والتكوين اﳌتواصل وتقدﱘ بعض اﳊوافز ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ،ﻷن اﳌﻮﻇﻒ
الذي ﳛب الوظائف الﱵ يؤديها والراضي عن اﳌؤسسة الﱵ يعمل ﻬﺑا سوف يساهم وبشكل فعال ﰲ أداء اﳋدمات
وﲤييزها لتصبح ذات قيمة من منظور الزﺎﺑئن .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ خلق ميزة تنافسية ترتكز على عﻼقة اﳌوظف ﺎﺑلزبون
اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻃﻔية واﳌعرفية ﺎﺑلزبون فضﻼ عن النﻮاﺣﻲ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

)(1

) -(1أﻧﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ - :رﲪﻮن رزﻳﻘﺔ وﷴ ﺷﻨﺸﻮﻧﺔ" ،ﻣﺴﺎﳘﺔ أﺑﻌﺎد رأس اﳌﺎل اﻟﺰﺑﻮﱐ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ
ﺑﺴﻜﺮة" ،ﳎلة أﲝاث اقتصادية وإدارية ،اﺠﻤﻟلد  ،09اﻟﻌﺪد ،02ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ  ،2015ص.48

 ﺣﻘﺎﻧﺔ ﻟﻴﻠﻲ وﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺰﻫﺮاء" ،إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎر ،"-ﳎﻠﺔالتنظيم والعمل ،اﺠﻤﻟلد  ،07اﻟﻌﺪد  ،01ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻄﻤﺒﻮﱄ ﻣﻌﺴﻜﺮ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﺎرس  ،2018ص ص .69-68
-T.R. coltman ," why build a customer relationship mamagement capbility ?" , Jaurnal of strategic information
systems , vol 16, n° 03, university of wollongong, Australia, 2007, pp 03-05.
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كما أن التسويق الداخلي الذي يعتﱪ من متطلبات التطبيق الناجح ﻹدارة العﻼقة مع الزبون يساهم ﰲ ﲢقيق
اﳌيزة التنافسية كما هو موضح ﰲ الشكل

التاﱄ:

الشكل رقم ) :(28العﻼقة بﲔ التسويق الداخلي واﳌيزة التنافسية.

اﳌصدر :بن جروة حكيم" ،أثر تسويق العﻼقات مع الزبون على تنافسية اﳌؤسسات اﻻقتصادية -دراسة ميدانية على
عينة من اﳌؤسسات اﻻقتصادية ﺎﺑﳉنوب الشرقي -منطقة ورقلة ،"-أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم ﰲ العلوم التجارية،
ﲣصص تسويق ،كلية العلوم اﻻقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيﲑ جامعة اﳉزائر ،2014-2013 ،3ص.127

استنادا للشكل أعﻼه ﳝكن القول ﺄﺑن موظفو اﳌؤسسة يعتﱪون من أهم العوامل الﱵ تؤثر على جودة اﳋدمات
خصوصا الذين يكونون على اتصال مباشر مع الزﺎﺑئن أثناء تقدﱘ اﳋدمات ،فاﳌوظف يلعب دورا رئيسيًّا ﰲ خلق
القيمة للزبون لذلك فإن إيﻼء اﻻهتمام ﻬﺑم مهم جدا ،حيث أﻬﻧم يتحملون عبء اﳌيزة التنافسية ﰲ عاﱂ اليوم من
خﻼل استقطاب الزﺎﺑئن واﶈافظة عليهم ،كما ﳚوز للمؤسسات ﲤييز نفسها عن منافسيها ﺎﺑستخدام التسويق
الداخلي الذي ينظر للموظفﲔ على أﻬﻧم زﺎﺑئن ،فالتسويق الداخلي على العﻼقات الداخلية السليمة بﲔ اﻷشخاص
على ﲨيع اﳌستوﺎﻳت ﰲ اﳌؤسسة ،وحسب ) (Berryوﺎﺑلنظر للشكل السابق ،فإن اعتبار اﳌوظفﲔ كزﺎﺑئن داخليﲔ
والوظائف كمنتجات مقدمة ﳍؤﻻء اﳌوظفﲔ واستخدام تقنيات التسويق اﳋارجي داخل اﳌؤسسة سيجلب رضا
اﳌوظفﲔ )التسويق الداخلي( الذي سيؤدي إﱃ تقدﱘ اﳋدمات للزﺎﺑئن ﲜودة أفضل ونتيجة لذلك يتم خلق ميزة
تنافسية مستدامة داخل اﳌؤسسة ،وﺎﺑلتاﱄ سوف تكون اﳌؤسسات قادرة على خلق ميزة من رأس ماﳍا البشري كون
أن رأس اﳌال البشري يعد ﲟثابة قيمة ﺎﻧدرة وغﲑ قابلة للتقليد من قبل اﳌنافسﲔ

)(1

) -(1بن جروة حكيم" ،أثر تسويق العﻼقات مع الزبون على تنافسية اﳌؤسسات اﻻقتصادية -دراسة ميدانية على عينة من اﳌؤسسات اﻻقتصادية
ﺎﺑﳉنوب الشرقي -منطقة ورقلة ،"-مرجع سبق ذكره ،ص.128
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 -3أﳘﻴﺔ إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻤﺎرﺳﲔ ﰲ ﳎﺎل إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن أﻣﺜﺎل ) (Bakerأﳘﻴﺔ إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن
ﰲ أدبيات اﻹدارة بوصفها خيارا اسﱰاتيجيا لبناء وﲢقيق التفوق التنافسي وامتﻼك مزاﺎﻳ تنافسية ،ويعد هذا اﻻهتمام
ﲢوﻻ جذرﺎﻳ من اﳌنظور الداخلي للتفوق على أساس العمليات إﱃ منظور التفوق على أساس الزﺎﺑئن) ،(1ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ) ( lievine paladinoﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺷﺮاك اﻟﺰﺑﻮن ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
)(2

ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻪ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻳﻀﻤﻦ ﳍﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ

وﻋﻤﻮﻣﺎ

ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﳘﻴﺔ وﻣﺴﺎﳘﺔ إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﲢول إدارة معرفة الزبون ﲟساعدة تكنولوجيا اﳌعلومات ،بياﺎﻧت الزﺎﺑئن إﱃ مصدر للتفوق التنافسﻲ وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰةالتنافسية ،ﲝيث ﳝكن التنقيب عن بياﺎﻧت الزﺎﺑئن للكشف عن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻴّمة للزﺎﺑئن وسلوكياﻬﺗم؛

 ﳝكن استخدام هذه اﳌعرفة ﰲ ﲤييز اﳌنتجات أو اﳋدمات وتقدﳝها حسب طلبات الزﺎﺑئن ووفقا ﻻحتياجاﻬﺗموتفضيﻼﻬﺗم الﻔﺮدﻳﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺮض اﳋﺪﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺘﻐﲑة واﳉﺪﻳﺪة ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺧﻠﻖ
ﻋﻼﻗﺔ أﻓﻀﻞ وأﻛﺜﺮ رﲝﺎ؛
 ﺗﺴﻬﻢ إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﻟﻔﻬﻢ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺰﺑﻮن وﰲ اﻣﺘﻼك ﻣﻌﺮﻓﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﳑﺎﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ واﺑﺘﻜﺎر اﳋﺪﻣﺎت أو اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ اﻟﺰﺑﻮن ﳑﺎ ﻳﻌﺰز أواﺻﺮ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺘﻔﻀﻴﻞ).(3
 ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ إﱃ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳊﻤﻼت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻀﻼﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﶈﺘﻤﻠﺔ) (4ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت أكثر ﲡاوﺎﺑ مع الزبون وهو ما ﳚعل اﳌؤسسة ﰲ
ﻣﻮﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ وﺗﻨﺎﻓﺴﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﲤﻴﻴﺰ اﳋﺪﻣﺎت ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ).(5
 إن اﻻندماج الواضح بﲔ إدارة معرفة الزبون وإدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن من خﻼل استخدام قاعدة البياﺎﻧت عنالزﺎﺑئن وتنظيمها وتطويرها لتعزيز قدرات اﳌؤسسة على توقع التغﲑات والتحوﻻت ﰲ أذواق الزﺎﺑئن ومعرفتهم بشكل
منفرد أدى إﱃ امتﻼك اﳌعلومة اﳌناسبة ﰲ الوقت اﳌناسب وفهم احتياجات ورغبات الزﺎﺑئن اﳌتجددة ،وﺗﺒﺎدل وﺟﻬﺎت
)  -(1ﻳﻮﺳﻒ ﺟﺤﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻄﺎﺋﻲ وﻫﺎﺷﻢ ﻋﺒﺎس اﻟﻌﺒﺎدي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.348
)-(2ﺳﻌﺪون ﲪﻮد ﺟﺜﲑ وﺳﺎرة ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.132
) -(3ﻋﻼء ﻓﺮﺣﺎن ﻃﺎﻟﺐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .142
) -(4ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.165
) -(5ﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺎس وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد اﳉﻨﺎﰊ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.58
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اﻟﻨﻈﺮ ﺑﲔ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ اﻷوﻗﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﲢﻘﻴﻖ
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻜﻞ وﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﳌﻴﻮل
واﻻﻫﺘﻤﺎم وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ).(1
 -4أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺰﺑﻮن اﳌﺮﺑﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﳝﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻗﺘﻨﺎء ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ
ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺬي ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻌﻪ وﳏﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ
ﲢليل رﲝية الزبون من معرفة الزﺎﺑئن الذين يشكلون أﻗﻞ رﲝﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﳘﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ رﲝﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن
والﱰكيز على الزﺎﺑئن اﳌرﲝﲔ ﰲ ﲢقيق اﳌيزة التنافسية من خﻼل ما يلي:
 اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن اﳌرﲝﲔ يسمح بتقدﱘ اﳌنتجات ﺄﺑقل كلفة وﺄﺑعلى ﺟﻮدة ﳑﻜﻨﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰةاﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷﺳﻌﺎر وﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻘﺪم ﻟﻠﺰﺑﻮن ،ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻓﺮض أﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔاﳋﺪﻣﺎت ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﺒﲑة واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ؛
 يساعد ﰲ التمييز بﲔ الزﺎﺑئن اﳌرﲝﲔ وغﲑ اﳌرﲝﲔ بعد مقارنة تكاليف كل زبون ﺎﺑيراداته وﺎﺑلتاﱄ التوجه ﰲ اﲣاذاﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن اﻻستغناء عن الزﺎﺑئن غﲑ اﳌرﲝﲔ الذين قد يﻜﺒﺪون اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة).(2
 -5أﳘية التوجه ﺄﺑبعاد تقوية العﻼقة ﰲ ﲢقيق اﳌيزة التنافسية:
إن اﻟتوجه ﺎﺑلعﻼقة القوية مع الزبون يﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻴﺰات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﲢقيق أعلى درجات التكامل بﲔ وظائف اﳌؤسسة التسويقية وعمليات اﻹنتاج وخدمة الزﺎﺑئن ،ﲝيث تصبح هذه
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إدﺧﺎل أﺳـﻠﻮب اﻟﺘﺨﺼـﺺ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧـﺎت اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑـﺎﺋﻦ ﻓﻴﻬـﺎ) ،(3ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ

) (1ﺎﺛمر ﺎﻳسر البكري وأﲪد هاشم سليمان ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.15-14
)  -(2ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻦ ﳏﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺒﻴﺐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.186
) -(3ﺑﻨﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ وﻗﺎﺷﻲ ﺧﺎﻟﺪ" ،أبعاد التسويق ﺎﺑلعﻼقات وأثرها على ﲢقيق اﳌيزة التنافسية للمؤسسة -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ،
ﻓﺮع وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ،"-ﳎلة أبعاد إقتصادية ،اﺠﻤﻟلد  ،04اﻟﻌﺪد ،01ﺟﺎﻣﻌﺔ أﷴ ﺑﻮﻗﺮة ﺑﻮﻣﺮداس ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ  ،2014ص.131
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ارﺗﺒﺎط اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻗﻮﻳﺔ داﺋﻤﺔ ومستمرة ﺎﺑﳌؤسسة ،وﺎﺑلتاﱄ فﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ عﻼقة اﳌؤسسة بزﺎﺑئنها قوية كلما كان
ذﻟﻚ ﻣﻜﺴﺒﺎ وﲤﻴﺰا تنافسيًّﺎ يساعدها على ﲢقيق اﳌيزة التنافسية من جهة وﳎاﻬﺑة كل منافسيها من جهة أخرى

)(1

 -6أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺼﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
رﻏﻢ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻓﻀﻞ الزﺎﺑئن واﺳﺘﺨﺪام أﻓﻀﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺟﻮدة اﻷداء ،إﻻ
أن ذﻟﻚ ﻻ ﳝﻨﻊ ﺣﺪوث اﻷﺧﻄﺎء ﲤﺎﻣﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻘﺪان ﺑﻌﺾ زﺎﺑئنها أو ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﳍﺎ وشهرﻬﺗا ﰲ ﳎﺎل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،وﳊﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ زﺎﺑئنها ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻬﺑم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﻜﺎوﻳﻬﻢ وانتقاداﻬﺗم وﻣﻦ ﲦﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺣﻠﻬﺎ وﻋﻼﺟﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺎﺑﳊفاظ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻛﺴﺐ زﺎﺑئن ﺟﺪد ،وﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ
اﻟﺸﻜﺎوى ﺎﺑستقﻼلية وﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻛﺴﺐ رﺿﺎ زﺎﺑئنها وﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﺸﻜﺎوي ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻷداء كما أﻬﻧا تعد ﲟثابة فرصة للمؤسسة ﳌعاﳉة اﳋلل
واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺰﺑﻮن

)(2

وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺘﻪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(3

 ﻳﻌﺪ ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن أﺳﺎس ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل وﲨﻊ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ اﻷﺳﺎس ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳋﺪﻣﺔ وﻳﺴﺎﻫﻢﰲ تلبية طلبات وحاجات الزﺎﺑئن بشكل دقيق ﺎﺑلوقت واﳌكان واﳉودة اﳌناسبة؛
 ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ وﺿﻊ أﺳﺒﻘﻴﺔ ﳌﺎ ﻫﻮ أﻫﻢ ﻟﺮﻏﺒﺎت وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن؛ أداة ﻻﻟﺘﻘﺎط ﺳﻠﻮك اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺣﺎﺟﺎت أو رﻏﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو رﺻﺪ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔواﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻠﻐﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﻋﱪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ.

) -(1ﺑﻦ ﺟﺮوة ﺣﻜﻴﻢ" ،أﺛﺮ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﳉزائرية ﺎﺑﳉنوب الشرقي -ﻣﻨﻄﻘﺔ ورﻗﻠﺔ ،"-ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.126
) -(2ﺑﻦ ﺟﺮوة ﺣﻜﻴﻢ وﺧﻠﻴﺪة دﳍﻮم" ،إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺑﻌﺎد ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ
ذﻛﺮﻩ،ص.96
) -(3ﺳﻌﺪون ﲪﻮد ﺟﺜﲑ وﺳﺎرة ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.125
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الفصل الثالث :التأصيل النظري العام للميزة التنافسية
اﳌطلب الثالث :أﳘية مؤشرات إدارة العﻼقة مع الزبون ﰲ ﲢقيق اﳌيزة التنافسية
لقد كان هدف اﳌؤسسات سابقا جذب اﳌزيد من الزﺎﺑئن ولكنها ﰲ الوقت اﳊاﱄ وﰲ إطار تطبيق مفاهيم وأبعاد
إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن أضحت ﻬﺗتم أكثر ﺎﺑﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن اﳊاليﲔ وكسب رضاهم ووﻻئهم ﻷجل طويل ﻷن ذلك
يساعد على تقدﱘ دعم للمؤسسة واﳊصول على اﳌيزة التنافسية.
 -1أﳘية رضا الزبون ﰲ دعم وﲢقيق اﳌيزة التنافسية:
عامﻼ
ومؤشرا أساسيًّا لنجاح إدارة العﻼقة مع الزبون ،وﳛقق الرضا ﲨلة من اﳌزاﺎﻳ للزبون واﳌؤسسة
يعتﱪ الرضا ً
ً
كونه يعﱪ عن حالة من اﻻستقرار النفسي لدى الزبون ،ويؤدي إﱃ ﲢقيق ميزة تنافسية للمؤسسة ﻷنه يسمح ﺎﺑستقرار
برامج وخطط اﻷعمال خﻼل فﱰة زمنية معينة وﺎﺑلتاﱄ ﲣفيض أعباء وتكاليف اﳌؤسسة ،حيث تدفع اﳌستوﺎﻳت العالية
للرضا إﱃ تكرار عمليات الشراء ﳑا يعﲏ تكرار اﳌعامﻼت الﱵ تربط اﳌؤسسة ﺎﺑلزبون وﺎﺑلتاﱄ ﳝكن أن تنشأ عﻼقة
حافزا لدى الزبون ليكون وفيا للمؤسسة) .(1وأثبتت العديد من الدراسات
اتصال دائمة فيما بينها ذلك أ ّن الرضا ﳜلق ً

أن اﳌؤسسات الﱵ ﲤلك معدﻻ مرتفعا من رضا الزﺎﺑئن عنها قادرة على التفوق بـ  %10من مبيعاﻬﺗا أكثر من
اﳌؤسسات اﻷخرى ﳑا قد يساهم ﰲ رفع تنافسيتها) .(2فضﻼ عن كون رضا الزﺎﺑئن يساهم ﰲ ارتفاع اﻷداء الكلي
للمؤسسة ﰲ شكل زﺎﻳدة رﲝيتها وﲣفيض تكاليفها كما هو موضح ﰲ الشكل اﳌواﱄ:
ﺎﺑلزبون وﲢقيق اﳌيزة التنافسية.
الشكل رقم) :(29التوجه ﺎﺑلزبون

التجربةبة الياﺎﺑنية(" ،الدار اﳉامعية ،اﻹسكندرية ،مصر،
اﳌصدر :عبد السﻼم أبو قحف" ،كيف تسيطر على اﻷسواق) تعلم من التجر
 ،2003ص.206
) -(1إﳝان قحموش ،مرجع سبق ذكره ،ص .167
)  -(2بن ﲪو ﳒاة ،إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن كأداة لتحقيق اﳌيزة التنافسية ﳌنظمات اﻷعمال دراسة حالة مؤسسة كوندور الكﱰونيك بﱪج بوعريرج" ،
مرجع سبق ذكره ،ص.147
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 حديث الزﺎﺑئن عن اﳌؤسسة وﻧﻘﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ )اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ)∗(( :إن ﺳﻠﻮك ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔاﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎ إذ ﻳﻘﻮم اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺸﻌﻮر واﻻﻧﻄﺒﺎع اﻻﳚﺎﰊ ﻋﻦ
ﲡﺮﺑﺘﻪ ﻟﻴﻨﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﻷﻓﺮاد اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻫﻮ ذو فعالية كبﲑة ﰲ جذب زﺎﺑئن جدد وتوجيه سلوكياﻬﺗم ﰲ اﲡاه اﳚاﰊ ﳓو
اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ أراء اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﲡﺎرب ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻮرة
اﳌﺆﺳﺴﺔ وخدماﻬﺗا وﺗساهم ﰲ ﲢسﲔ شهرﻬﺗا وهو ما ﳚﻌﻞ اﻟﺰﺑﻮن اﳊﺎﱄ أﺣﺪ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ
الدعاية اﺠﻤﻟانية وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﱰوﳚﻴﺔ) (1ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ أﺛﺒﺘﺖ أن اﻟﺰﺑﻮن
ﻏﲑ اﻟﺮاﺿﻲ ﻳﻨﻘﻞ اﺳﺘﻴﺎءﻩ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﺷﺨﺎص

)(2

 ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ :إن التوجه ﺎﺑلزبون وﻛﺴﺐ رﺿﺎﻩ ﳝكن اﳌؤسسات من إشباع حاجات ورغبات الزﺎﺑئن ﻷطولفﱰة ﳑكنة ومن ﰒ اﶈافظة عليهم وكذلك زﺎﻳدة احتماﻻت قيام الزبون بتكرار الشراء من نفس اﳌؤسسة وهو ما يؤدي
إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أو رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى ﻓﺘﻜﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﺰﺑﻮن ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺰﺑﻮن اﳉﺪﻳﺪ.
 اﻟﺴﻌﺮ اﻷﻗﻞ أو اﻷداء اﳌﺮﺗﻔﻊ أو اﻻﺛﻨﲔ ﻣﻌﺎ :إذا ﺣﺎول ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻣﺎ ﺟﺬب أﺣﺪ الزﺎﺑئن ﻓﻌﻠﻴﻪ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔﺳﻌﺮا أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو أن ﻳﻘﺪم ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺪﻣﺔ أﻋﻠﻰ أو اﻻﺛﻨﲔ ﻣﻌﺎ
اﳋﻴﺎرﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ :إﻣﺎ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻪ ً

وﻳﺸﲑ اﻟﻮاﻗﻊ إﱃ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ زﺑﻮن ر ٍ
اض ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ أن ﻳﺘﺤﻮل إﱃ أﺧﺮ ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﺑﺬل اﻟﻜﺜﲑ

ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ واﺧﺘﻴﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ؛
 اﺑﺘﻜﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة :إن حصول اﳌؤسسة على رضا الزﺎﺑئن يزيد من قدرﻬﺗا على اﻻبتكار ﻷن الزبون سيساهمﰲ ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت؛
 ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت :ﺣﻴﺚ أن اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺄﺗﰐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲪﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ أو اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻪ ،وذﻟﻚﻛﻮن أن اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺮاﺿﻲ ﺳﻴﻘﺎوم أي ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻜﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
اﳌﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ؛
)∗( -اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ومنتجاﻬﺗا يتم تداوﳍا من شخص ﻷخر وهي ﲢمل مصداقية عالية بسبب
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ أﻃﺮاﻓﻪ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳚﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﻠﺒﻴﺔ ،وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﳌﻘﺎل اﳌﻌﻨﻮن ﺑـ"دور اﻟﻜﻠﻤﺔ
اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻼﻣﺔ اﳋﺪﻣﺔ" ﻟﺴﻌﻮدي ﳒﻮى وﺑﻮﻗﺮة راﺑﺢ ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ:
http://labs.univmsila.dz/segc/images/revue/revue13/9.pdf

) -(1ﷴ ﻣﻨﺼﻮر أﺑﻮ ﺟﻠﻴﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.211

)  -(2زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ وﺑﺸﺎﻏﺔ ﻣﺮﱘ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .157
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 ﺷﺮاء ﻛﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ :ﻓﺎﻟﺰﺑﻮن اﻟﺮاﺿﻲ ﺳﻴﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﻛﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵﺳﺒﻖ وأن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﻗﺖ ،اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳉﻬﺪ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﺸﺮوط واﻟﻌﺮوض ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲤﻴﻴﺰﻩ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﺎﺑعتباره زبوﺎﻧ داﺋﻤﺎ ﳝكن له اﳊصول على خصم على اﳌشﱰﺎﻳت.

)(1

كما يساهم رضا الزﺎﺑئن ﰲ ﲢقيق اﳌزاﺎﻳ التنافسية التالية:
 ﳜفض رضا الزبون من اﳌرونة السعرية للزﺎﺑئن اﳊاليﲔ ﻷن الزبون يتحمل الزﺎﻳدة السعرية لقاء اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪالﱵ يريدها وهو ما يؤدي إﱃ زﺎﻳدة اﻷرﺎﺑح؛
 يزيد تقدﱘ خدمات ترضي الزﺎﺑئن من أرﺎﺑح اﳌؤسسة وذلك من خﻼل ﲣفيض التكاليف الناﲡة عن اﻷخطاء ﰲتقدﱘ اﳋدمة مثل تكاليف معاﳉة الشكاوي الكثﲑة وإدارﻬﺗا؛
 ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺮة اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﳉﻴﺪة ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺪور ﻫﺎم ﰲ ﺑﻨﺎء أﺻﻮل أﺧﺮىﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن؛
 ارتفاع نسبة اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن وﺎﺑلتاﱄ اﳔﻔﺎض تكاليف ﲢول الزﺎﺑئن عن اﳌؤسسة؛) (2حيث أن رضا الزﺎﺑئن يؤديإﱃ جودة واستمرارية العﻼقة وﺈﺑمكان اﻟﺮﺿﺎ أن ﻳﺼﺒﺢ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗكوين العﻼقات اﳉيدة والناجحة مع الزﺎﺑئن
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﻬﺑذا اﳌوضوع أكثر من غﲑها؛
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ )ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ( وﲢقيق ميزة تنافسية حيث أنه من اﳌمكن اﻻعتماد على رضا الزﺎﺑئن ﳌعرفةﻛﻴﻒ ﻳﻔﻜﺮ اﻟﺰﺑﻮن وأﺧﺬ ذﻟﻚ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ).(3
 ﲣﻔﻴﺾ درﺟﺔ ﳐﺎﻃﺮة ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﺪل ﻓﺸﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻳﻜﻮن أﻗﻞﻷن اﳌؤسسات تقدم أفضل اﳋدمات من منظور الزﺎﺑئن؛
 ﰲ حالة الرضا يكون الزبون أقل حساسية للعروض الﱰوﳚية اﳋاصة ﺎﺑﳌنافسﲔ. ﻻ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ ) (Gross selling؛ رضا الزﺎﺑئن ﳛسن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﱰوﳚﻴﺔ؛ إن حصول اﳌؤسسة على رضا الزﺎﺑئن يرفع من قدرﻬﺗا على ﲰاع صوت الزبون؛ رضا زﺎﺑئن اﳌؤسسة ﳚعلﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءات ﺟﺪﻳﺪة؛)  -(1ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  ،ص ص.209-206
)  -(2زاوش رﺿﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص.104-102

)  -(3ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ زاوش رﺿﺎ ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص ص.87-86
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 ﻣﻌﺪل ﻓﺸﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻷن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪم أﻓﻀﻞ اﳋﺪﻣﺎت ﰲ اﻟﺴﻮق من منظور الزﺎﺑئن وﺑﻨﺎءﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﻬﺗم.

)(1

 -2أﳘﻴﺔ وﻻء اﻟﺰﺑﻮن واﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن على كسب واﻻحتفاظ ﺄﺑفضل الزﺎﺑئن وإدارة اﳊمﻼت التسويقية
واستهداف الفئة اﻷكثر رﲝية منهم وبناء عﻼقات وطيدة وفردية معهم ﻷجل طويل ﳑا يؤدي إﱃ زﺎﻳدة وﻻئهم
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﲢﻘﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
)(2

 -ﲢقيق الثقة واﻻلتزام واﳌشاركة ﰲ اﳌعامﻼت بﲔ اﳌؤسسة وزﺎﺑئنها؛

 تبﲏ طريقة تفكﲑ الزﺎﺑئن وإﳚﺎد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﳌﺒﻴﻌﺎت واﳋﺪﻣﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰعلى ﳎموعة الزﺎﺑئن الذين يشكلون قيمة مهمة للمؤسسة )ﻗﻴﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ()(3ﺎﺑﻹضافة إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء تعديﻼت على خصائصها ﺎﺑلشكل الذي يفي ﲟتطلبات
اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات ﺟﻮدة ﻣﺘﻤﻴﺰة وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن

)(4

إن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ زﺑﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ  5ﻣﺮات وﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﱃ  7ﻣﺮات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظﺎﺑلزبون اﳊاﱄ؛
 ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء اﻟﱵ ﺗﻘﻠﻞ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻄﻮرة أو اﳉﺪﻳﺪة)(5؛ ﻓﻀﻼ ﻋﻦنقص التكاليف مع الوقت فكلفة التعامل مع زبون قدﱘ ذي ٍ
وﻻء أقل من كلفة التعامل مع اﳉديد من ﺎﻧحية
اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ عند جذﻬﺑا لزﺎﺑئن جدد كمصاريف الﱰويج ودراسة سلوكيات الزﺎﺑئن والﱵ تعادل أو
تفوق أحياﺎﻧ الربح اﳌتوقع من الزبون اﳉديد)(6؛ وﺎﺑلتاﱄ فإن اﳊفاظ على الزبون اﳊاﱄ ﻻ يتطلب جهودا تسويقية كبﲑة
ﻣﺜﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺟﺬب زﺑﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن؛
 ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺸﺮاء ﻟﻠﺰﺑﻮن ذي اﻟﻮﻻء ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻌﺎدي؛ اﻟﺰﺑﻮن ذو اﻟﻮﻻء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺪﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ أو اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦاﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﻀﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ؛
(1)-Barbaray Christian, Op cit, pp13-15.

)  -(2ﷴ ﻣﻨﺼﻮر أﺑﻮ ﺟﻠﻴﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص51-50
)  -(3نزار عبد اﺠﻤﻟيد الﱪاوي وأخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .50
)  -(4ﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺎس وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد اﳉﻨﺎﰊ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.187

)  -(5ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺠﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻄﺎﺋﻲ وﻫﺎﺷﻢ فوزي دﺎﺑس العبادي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص209،207
)  -(6ﺑﻮﻓﻮﻟﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .328
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الفصل الثالث :التأصيل النظري العام للميزة التنافسية
 تصل معدﻻت قبول اﳌنتجات أو اﳋدمات اﳉديدة للمؤسسة من الزبون ذي الوﻻء إﱃ ﲬسة أمثال احتماﻻتالقبول من الزبون العادي أو اﳉديد ﳑا يؤدي إﱃ ﲣفيض التكاليف؛
 عادة ما يقوم الزبون ذو الوﻻء ﺎﺑلتأثﲑ على زﺎﺑئن أخرين ﳊثهم على التعامل مع اﳌؤسسة الﱵ يتعامل معها حيثﳝكنه جذب من  04إﱃ  06زﺎﺑئن

)(1

كما يساهم وﻻء الزبون ﰲ ﲢقيق ودعم اﳌيزة التنافسية اﳌبنية على الزبون كما هو واضح ﰲ الشكل اﳌواﱄ:
الشكل رقم) :(30العﻼقات الﱵ يتضمنها مفهوم الوﻻء لتحقيق اﳌيزة التنافسية

اﳌصدر :بن جروة حكيم" ،أثر تسويق العﻼقات مع الزبون على تنافسية اﳌؤسسات اﻻقتصادية -دراسة ميدانية على عينة من

اﳌؤسسات اﻻقتصادية ﺎﺑﳉنوب الشرقي -منطقة ورقلة ،"-مرجع سبق ذكره ،ص.86
يُظهر الشكل السابق أن توجه اﳌؤسسة ﺎﺑﻻسﱰاتيجيات التسويقية من شأنه أن يساهم ﰲ ﲢقيق قيمة مضافة
واستثنائية للزبون بشكل يؤدي إﱃ ﲢقيق رضاه وكسب وﻻئه للمؤسسة اﳌتعامل معها لتكتسب بذلك هذه اﻷخﲑة
ميزة تنافسية قائمة على وﻻء الزبون وهو ما يتمخض عنه عدة مزاﺎﻳ وفوائد تؤدي ﺎﺑلنتيجة إﱃ ﲢقيق زﺎﻳدة ﰲ مبيعاﻬﺗا
وأرﺎﺑحها ﰲ السوق.

)  -(1بن جروة حكيم" ،أثر تسويق العﻼقات مع الزبون على تنافسية اﳌؤسسات اﻻقتصادية -دراسة ميدانية على عينة من اﳌؤسسات اﻻقتصادية
ﺎﺑﳉنوب الشرقي -منطقة ورقلة،"-

مرجع سبق ذكره ،ص.86
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺧﻼﺻﺔ:
اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﰲ ثناﺎﻳ هذا الفصل ﳐتلف اﳉوانب النظرية اﳋاصة ﺎﺑﳌيزة التنافسية وأﳘية التوجه ﺈﺑدارة العﻼقة مع
اﻟﺰﺑﻮن ﰲ دﻋﻤﻬﺎ وﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،وﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ وﺿﻊ أﻃﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ
أﺿﺤﻰ أﻣﺮا ضرورﺎﻳ من أجل ضمان البقاء ﰲ السوق ﰲ ظل التحدﺎﻳت التنافسية الشديدة الﱵ تتعرض ﳍا اﳌؤسسات
على اختﻼف قطاعاﻬﺗا فضﻼ عن تطور متطلبات الزﺎﺑئن وﲡددها بشكل سريع .وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم وأﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﰎ
اﻟﻘﻴﺎم ﻬﺑا ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﰎ اﳋﺮوج ﺎﺑلنقاط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﲤﺜﻞ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳎﺎﻻ أو ﻋﺪة ﳎﺎﻻت ﺗﺘﻔﻮق ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق أو ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻴﻤﺔ وﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺗﻔﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن؛
ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﺎم وﻣﻮﺣﺪ ﺑﲔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻰ أن أﻫﻢ أﺑﻌﺎد اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ: ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ؛
 ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
 ﺗﻌﺘﱪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ )ﺑﻮرﺗﺮ( ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺎتﻟﻜﺴﺐ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮق ﰲ اﻟﺴﻮق وﻫﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ( ،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ.
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﳌزاﺎﻳ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﳎﺎﳍﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أواﳋﺪﻣﻲ ﰲ :اﻟﻜﻔﺎءة ،اﳉﻮدة ،اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن.
 ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲواﻹداري ﻋﺪة ﳕﺎذج واﻟﱵ أﺷﺎرت ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺼﺪر اﻷﻫﻢ للمزاﺎﻳ التنافسية ﰲ
ﺣﲔ رﻛﺰت اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻋظمت من دورها ﰲ ﲢقيق اﳌزاﺎﻳ التنافسية للمؤسسة.
 من أجل ﲢقيق ميزة تنافسية مستدامة وغﲑ قابلة للتقليد ينبغي أن تكون موجهة ﺎﺑلزبون وهو ما يعظم ﻣﻦ دورإدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن نظرا للفوائد واﳌزاﺎﻳ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻨﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﻬﺗا وﺗﻄﺒﻴﻖ أﺑﻌﺎدﻫﺎ
وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻛﺘﻮﺟﻪ وﻣﺪﺧﻞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ:
دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﲤﻬﻴﺪ:
ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي إﱃ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ،اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت واﻷﺑﻌﺎد اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﺳﻘﺎط اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ،والﱵ ﰎ اختيارها ﺎﺑعتبارها تنشط ﰲ قطاع يشهد تطورا ملﺤﻮﻇﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻛﻤﺎ
أﻬﻧا تعتﱪ من اﳌؤسسات اﳋدمية الﱵ تتعاظم أﳘية إدارة العﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﻬﺎ وﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﻐﻴﲑ
اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﳑﺎ ﻳﻔﺮض ﺿﺮورة ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ للمحافظة على الزﺎﺑئن اﳊاﻟﻴﲔ وﳏﺎوﻟﺔ ﺟﺬب اﳉﺪد ﰲ ﻇﻞ
اﻹﻗﺒﺎل اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﺑﻮن اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﻷﺟﻴﺎل اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل )اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
واﳉﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ( ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﲢﻮز ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة ﺗﺪﻋﻢ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻻ ﲢﻮزﻫﺎ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ وﻫﻲ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ واﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻛﺬا وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﺑﻌﺪ؛
وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﺘﻐﲑات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻛﺬا ﲢﺪﻳﺪ واﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ وأداﺋﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺘﻐﲑي اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
وﺳﻴﺘﻢ ﺷﺮح ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ واﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ ،ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻼئمة ﻷهداف الدراسة ﺎﺑستخدام برﺎﻧمج اﳊﺰم اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  SPSSواﻟﺬي ﻧﻌﺎﰿ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ البياﺎﻧت اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﳌﻮزﻋﺔ ،وﻣﻦ ﰒّ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﺛﺒﺎت وﺻﺪق أداة اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻹجاﺎﺑت أفراد العينة على
ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ وﻛﺬا اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،وﻣﻦ ﰒ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى
اﻋﺘﻤﺎد وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ والعناصر اﳋاصة ﺈﺑدارة العﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮن وﻣﺪى ﺄﺗثﲑها على اﳌيزة التنافسﻴﺔ
وﻫﻞ ﳕﻮذج اﻟﺒﺤﺚ ﳝﺜﻞ واﻗﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
)∗(

ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺪور ﻫﺎم ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ

وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﱂ

وتطويره ،واﳉزائر كغﲑها من الدول أولت أﳘية ﳍذا القطاع الذي عرف منذ ﻬﻧاية تسعينﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻋﺪة
إﺻﻼﺣﺎت ﻹﻬﻧاء احتكار الدولة ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ وﺷﺒﻜﺎت اﳍﺎﺗﻒ
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ وﺷﺒﻜﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻟﻴﺸﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ
واﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻋﻠﻰ اﳋﻮاص ﳑﺎ ﻣﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﺷﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﳍﻮاﺗﻒ
اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﰲ متناول فئة واسعة من الزﺎﺑئن ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ .وﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ إﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع
ﺎﺑعتبارها أوﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :ﶈﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻇﻞ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻓﺸﻠﺖ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﺴﻜﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻢ واﻟﻨﻮع) ،(1وﻟﻜﻦ ﻋﻮﳌﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق واﻟﺜﻮرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﳌﺬﻫﻞ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻹﻋﻼم واﻻتصال ،فرض على الدولة اﳉزائرية القيام ﺈﺑصﻼحات عميقة ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت ﲡﺴﺪت ﰲ ﺳﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﰲ ﺷﻬﺮ أوت  2000الذي جاء ﻹﻬﻧاء احتكار الدولـة علـى نشاطـات الﱪيـد واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻛﺮس
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻧﺸﺎﻃﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﺳﺘﻐﻼل وﺗﺴﻴﲑ اﻟﺸﺒﻜﺎت؛ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳍﺬا اﳌﺒﺪأ ﰎ إﻧﺸﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ مستقلة إدارﺎﻳ وماليا
وﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻜﻔﻞ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﺎﺑلنشاطات الﱪيدية واﳋدمات اﳌالية الﱪيدية وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ "ﺑﺮﻳﺪ اﳉﺰاﺋﺮ"
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻜﻔﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺎﺑﻻتصاﻻت وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ "اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ" ،وﰲ ﻋﺎم  2001ﰎ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﱪﻳﺪ
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺿﺒﻂ ﻟﻠﻘﻄﺎع ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﲑ اﳊﺴﻦ ﻟﻠﺴﻮق واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ؛ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ
وﰲ إﻃﺎر ﻓﺘﺢ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﰎ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺟﻮان  2001ﺑﻴﻊ رﺧﺼﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ واﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ

)∗( -تظهر أﳘية قطاع اﻻتصاﻻت ﰲ اﻻقتصاد العاﳌي من خﻼل تطور مساﳘته ﺈﺑيرادات ﲡزئة عاﳌية من اﻻتصاﻻت وصلت إﱃ  7,1ﺗﺮﻟﻴﻮن دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ ﻋﺎم  2016ﲟﺎ ﳝﺜﻞ  2.3ﺎﺑﳌئة من الناتج اﶈلي اﻹﲨاﱄ العاﳌي ،وعلى اﳌستوﱃ اﻹقليمي تظهر بوضوح أﳘية القطاع ﰲ دﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻨﺎﻣﻲ ﲝﻴﺚ ﲤﺜﻠﺖ ﻋﺎﺋﺪات اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﺎم  2016ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ  3ﺎﺑﳌئة من الناتج اﶈلي اﻹﲨﺎﱄ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2
ﺎﺑﳌئة ﰲ ﰲ أسيا واﶈيط اﳍادي واﻷمريكيتﲔ ﺎﺑستثناء الوﻻﺎﻳت اﳌتحدة اﻷمريكية وﻛﻨﺪا وأﻗﻞ ﻣﻦ  2ﺎﺑﳌئة ﰲ أروﺎﺑ ،ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ أﻧﻈﺮ :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﻴﺎس ﳎﺘﻤﻊ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻌﺎم  2018اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت " ،"ITUﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ:
 ،www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2018-SUM-PDF-A.pdfﺎﺗريخ اﻻطﻼع.2019/04/15 :
)(1
- NOUI Rabah et ABDOU Abderrahmane, "La téléphonie mobile en Algérie: facteurs non-économiques et

encastrement social du choix de lopérateur", Annales des Sciences Sociales et Humaines de l’Université de
Guelma, N°16, Université de Guelma, Algérie, Juin 2016 ,p 04.
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اﻟﻨﻘﺎل واستمر تنفيذ برﺎﻧمج فتح السوق للمنافسة ليشمل فروعﺎ أﺧﺮى ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﺑﻴﻊ رﺧﺺ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺒﻜﺎت

vsat

) (Very Small Aperture Terminalوﺷﺒﻜﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﶈﻠﻲ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﻓﺘﺢ اﻟﺴﻮق ﰲ  2003وﰎ
اﻟﺮﺑﻂ اﶈﻠﻲ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ ﰲ  ،2004وﺎﺑلتاﱄ أصبحت سوق اﻻتصاﻻت مفتوحة ﲤاما ﰲ  ،2005وذﻟﻚ
للشروع ﰲ برﺎﻧمج واسع النطاق ﻳﻬﺪف إﱃ ﺄﺗهيل مستوى اﳌؤسسات اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﺪارك
اﻟﺘﺄﺧﺮ اﳌﱰاﻛﻢ).(1
 -1ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :
ابتداء من ﻬﻧاية تسعينﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ وﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺎﺑﲣاذ عدة إجراءات
وﺗﺪاﺑﲑ ﻹﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
القيام ﺈﺑصﻼحات ﻹﻬﻧاء اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ وفتح اﺠﻤﻟال أمام اﳌستثمرين اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻣﻌﻄﻴﺎت
اﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ) ∗( ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
-1-1اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم واﳌﻄﻠﻖ )ﻗﺒﻞ  :(2002ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﳍﻮاﺗﻒ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ورﻓﻊ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﰲ أﳓﺎء اﻟﻮﻃﻦ ،أﻣﺎ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻘﺒﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت
ﻛﺎن ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﱪﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻛﺎن ﻫذا السوق ﰲ حالة احتكار ﺎﺗم وﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻋﺎم  1994ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ
أﺻﺤﺎب اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ؛ وﻟﻘﺪ ﰎ إﻃﻼق ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ً
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﻨّﻌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  Nokiaاﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻨﺎﻇﺮﻳﺔ  (Réseau Analogique) NMT-900وﻣﻊ
ﳏدودا للغاية فلقد تطور عدد الزﺎﺑئن من  6491ﺳﻨﺔ  1996إﱃ  18000ﺳﻨﺔ
ذﻟﻚ كان استخدام هذه اﳋدمة
ً

 ،2000واﻧﺘﻘﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺪرﳚﻴﺎً إﱃ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ  (Réseau numérique) GSMليتم اﻻعتماد عليها ﻬﻧائيا ﰲ
 ،2001ووﺻﻞ ﻋﺪد الزﺎﺑئن اﳌتعامﻠﲔ ﺑﻪ إﱃ  98000ﰲ ﻬﻧاية  ،2001ليصبح العدد اﻹﲨاﱄ لزﺎﺑئن اﳍاتف
النقال ﰲ ﻬﻧاية  2001ﻣﻘﺪرا ﺑ ـ  116000ﻣﺸﱰك وﻫﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﳉﺰاﺋﺮ ،ﲝﻴﺚ ﻋﺮف ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

) - (1ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ " ،ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ" ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ:
 ،https://www.algerietelecom.dz/ar/page/le-groupe-p2ﺎﺗريخ اﻻطﻼع.2019/01/15 :

)∗( – ﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﱪﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات  2000إﱃ ﻏﺎﻳﺔ .2017
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) (∗) (taux de pénétrationﻧﺴﺒﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ﺑﻠﻐﺖ  %0.37ﰲ  (1)2002وﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن 03-2000
اﳌﺆرخ ﰲ  05أوت  2000ﰎ فتح اﺠﻤﻟال لدخول اﳌستثمرين واﳌنافسﲔ اﳉدد ﰲ قطاع اﳍاتف النقال ﰲ ﳏاولة من
+السلطات إﻬﻧاء حالة اﻻحتكار التام للقطاع.

)(2

 -2-1اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ )ﻣﻦ  2002إﱃ أوت  :(2004ﻇﻬﺮت أوﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت
ﰲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03-2000اﳌﺆرخ  5أوت  2000واﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ -01
 124اﳌﺆرخ ﰲ  9ﻣﺎي  2001ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻋﺮوﺿﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وﻫﻲ:
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻴﻠﻴﻔﻮﻧﻴﻜﺎ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ )(Telefonica Movilès Espagne؛ ﺑﺮﺗﻐﺎل ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم )(Portugal Telecom Moveis؛ -أوراﻧﺞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

)(Orange SA France؛

 أوراﺳﻜﻮم ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم اﳌﺼﺮﻳﺔ )(Orascom Télécom Holding Egypteوﻟﻘﺪ ﲢﺼﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض ﺑـ  737ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وﲟجرد حصوﳍا على الرخصة ﺎﺑشرت التحضﲑ
ﻹﻃﻼق ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ اﳉﺪﻳﺪة "ﺟﻴﺰي

"GSM

وﺑﺬﻟﻚ دﺧﻞ إﱃ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺟﺪﻳﺪ

ﺎﺑﻹضافة إﱃ اﳌتعامل اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺬي أﻗﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﰲ  2003ﲢﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻛﻔﺮع ﳌﺆﺳﺴﺔ
اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ.

)(3

 -3-1اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ )ﻣﻦ أوت  2004إﱃ :(2017ﻟﻘﺪ ازدادت ﺣﺪة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﺎم
 2004ﺑﻘﺪوم "اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم اﳉﺰاﺋﺮ – ﳒﻤﺔ" أو "أورﻳﺪو" حاليا وهي الفرع اﳉزائري ﺠﻤﻟمع أوريدو ،وﺗﻨﺸﻂ ﻣﻨﺬ
 23دﻳﺴﻤﱪ  ،2003اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﲢﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺮاﺑﺢ اﻟﺬي ﻗﺪر ﺑـ  421ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،أﻣﺎ اﻹﻃﻼق اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﻓﻘﺪ ﰎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  24أوت
 2004وﺑﺪﺧﻮل اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل دﺧﻞ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﻠﺔ أﻳﻦ أﺻﺒﺢ

)∗( – ﻳﺸﲑ ﻣﻌﺪل أو ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أو اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ )اﻻﺧﱰاق( ﰲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت إﱃ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ وﲢﺴﺐ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻋﺪد

الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ على عدد السكان ولقد ﰎ حساﻬﺑا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ 100
ﻧﺴﻤﺔ ،ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳝﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ :اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،2017ص.18

(1)-Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunication (ARPT), "Rapport annuel 2001, P32 , Rapport
annuel 2002, p 18, Rapport annuel 2003 ,p 91.

) -(2وزارة اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ" ،ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ
 ،"1962ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ ،https://www.mpttn.gov.dz/ar/content :ﺎﺗرﻳﺦ اﻻﻃﻼع.2019/02/05 :

(3) - Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunication (ARPT), "Rapport annuel 2001", Opcit, p p
39-43
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اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻘﺎرب ﺗﺴﻌﲑات اﻟﻌﺮوض واﻟقدرات واﻹمكاﺎﻧت
اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ

)(1

ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﺧﺘﺼﺎر اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ:
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(31ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻮع اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ

المرحلة اﻷولى
)قبل (2002

مرحلة اﻻحتكار التام واﳌطلق ) مؤسسة اتصاﻻت اﳉزائر(

المرحلة الثانية
)من  2002إلى أوت (2004

مرحلة اﻻحتكار الثنائي)مؤسسة موبيليس-مؤسسة جيزي (

المرحلة الثالثة

)ابتداءا من أوت  2004إلى يومنا هذا( مرحلة احتكار القلة )مؤسسة موبيليس-مؤسسة جيزي-مؤسسة اوريدو(
اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻴﺎت واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

 -2اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ:
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ:
 -1-2ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ :أﺳﺴﺖ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن  03-2000اﳌﺆرخ ﰲ  05أوت  2000وﻫﻲ ذات ﻃﺎﺑﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﲢﺖ ﺻﻴﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ذات أﺳﻬﻢ ﺑﺮأﲰﺎل إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻘﺪر ﺑـ  50.000.000.000دج
ﻟﺘﻨﺸﻂ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺸﺒﻜﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺎﺑستغﻼل الشبكات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
) -(1أﻧﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ - :ﺗﻴﻘﺎوي اﻟﻌﺮﰊ"،ﺳﻮق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﻨﻈﻮر"،ﳎﻠﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻقتصادي ،اﺠﻤﻟلد ،04
اﻟﻌﺪد ،04ﺟﺎﻣﻌﺔ أﲪﺪ دراﻳﺔ ،أدرار ،دﻳﺴﻤﱪ ،2016ص152؛

ﻋﺒﺎس ﳊﻤﺮ وﻋﻤﺎر ﻃﻬﺮات" ،واﻗﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺳﺒﻞ اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺪﻳﺪ" ،ﳎﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ،اﺠﻤﻟلد ،04اﻟﻌﺪد ،04ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،ﻣﺎرس  ،2018ص40؛

- http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/tout-sur-ooredoo, consulté le 25/01/2019.
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اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إدراج ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺑﻨﺎء ﳎﺘﻤﻊ
ﺟﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﻜﲔ أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ الزﺎﺑئن ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ
ﺳﻨﺔ  2002ﻣﻦ رﺧﺼﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ نشاطاﻬﺗا للهاتف الثابت والنقال ،ودﺧﻠﺖ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺪءا ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﻔﻲ  2003ﺣﻴث أوكلت ﳍا مهمة توفﲑ خدمة اﳍاتف النقال ﺎﺑستخدام
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل.

GSM

اﳌﻮروﺛﺔ ﻋﻦ وزارة اﻟﱪﻳﺪ

)(1

 -2-2ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ :ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ،ﻓﺮﻋﺎ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ وأول ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ؛ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﺷﻬﺮ أوت  2003وﻫﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ واﺳﺘﻐﻼل وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨ ّﻘﺎل ،وﻛﺬا
ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ وﻋﺮوﺿﻪ.
عدة أهﺪاف رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﻛﺴﺐ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن ووﻓﺎﺋﻪ ،اﻹﺑﺪاع
وﻗﺪ ﺣﺪدت اﳌﺆﺳﺴﺔ منذ نشأﻬﺗا ّ
)(2

واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﲰﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻜﺴﺐ أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ.

 -3-2ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻴﺰي :ﲢﺼﻠﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ أوراﺳﻜﻮم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﰲ ﻗﻄﺎع
اﳍاتف النقال ﺎﺑﳉزائر ﰲ  30ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2001وأﻃﻠﻘﺖ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ ﰲ 15ﻓﻴﻔﺮي  2002وﻳﻌﺘﱪ" "Djezzy GSM
اﻻسم التجاري الذي اعتمدته اﺠﻤﻟموعة للشبكة ﰲ اﳉزائر .وﻫﻲ ﺗﻘﺪم ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض واﳋﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ
اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ واﻷﻧﱰﻧﻴﺖ .وﳑا هو جدير ﺎﺑلذكر أنه ﰎ ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  2015ﺣﺼﻮل اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ
 % 51ﻣﻦ رأﲰﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺸﺮوط اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲢﺘﻔﻆ ﳎﻤﻮﻋﺔ ) (VEONﲟﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ.

)(3

 -4-2ﻣﺆﺳﺴﺔ أورﻳﺪو :ﲢﺼﻠﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ
اﺳﺘﻐﻼل اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  23دﻳﺴﻤﱪ  ،2003وﻟﻘﺪ ﰎ اﻻﻧﻄﻼق اﻟﺘﺠﺎري اﻷول ﰲ  24أوت
 2004ﺎﺑلعﻼمة التجارية " ﳒﻤﺔ" ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻛﺜﺎﻟﺚ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳜﺘﺺ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺧﺪﻣﺎت
وﻋﺮوض اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ،وﻟﻘﺪ ﻏﲑت اﺳﻢ وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ  21ﻧﻮﻓﻤﱪ  2013إﱃ " أورﻳﺪو".

) - (1وزارة اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ" ،أﻫﻢ اﻹﳒﺎزات"،

)(4

ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ:

https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/D9%86%D8%AC%D9%80%D92%D8%A7%D8%AA cosulté le 25/01/2019,

) -(2وزارة اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ "،ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ:
 ،https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/%D9%85%D %A8%D9D9%8A%D8%B3ﺎﺗريخ اﻻطﻼع.2019/01/25 :
) - (3ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻴﺰي" ،ﶈﺔ ﻋﻦ ﺟﻴﺰي" ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ:

 ، http://www.djezzy.dz/djezzy/nous-connaitre/a-propos-de-djezzy/ﺎﺗريخ اﻻطﻼع.2019/01/25 :

(4)- Ooredoo," tout-sur-ooredoo", sur le site d’internet: http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/tout-surooredoo, cosulté le 25/02/2019
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﺷﻬﺪ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﻻﻧﻔﺘﺎح وإﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﺗﻄﻮرات ﻣﻌﺘﱪة وﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺴﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ،ﻓﻠﻘﺪ أﺿﺤﻰ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ أﻗﻞ أﳘﻴﺔ وﺗﻄﻮرا ﻣﻦ
اﻷول؛ ونظرا ﻷﳘية قطاع اﻻتصاﻻت وتطور مؤشراته ﺎﺑستمرار فمن اﳌهم رصد تطور عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ والكثافة
اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ورﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﶈﻘﻖ ﰲ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل.
 -1إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻧﺸﺎط وﻣﺆﺷﺮات ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  2001إﱃ :2017
ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﻮر أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2001إﱃ :2017
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(09ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ،اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ورﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
)(2017-2001
اﻟﺴﻨﻮات عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ )ﺎﺑﳌليون( ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻠﻐﻞ أو اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ )(%

رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل)ﺎﺑﳌليار دينار(

2001

1,88

6,1

21

2002

1,95

6,1

29

2003

2,08

6,9

56

2004

2,49

7,63

78

2005

2,57

7,81

104

2006

2,89

8,60

81,8

2007

3,11

9,10

64.6

2008

3,07

9

62.2

2009

2,58

7,22

58

2010

2,92

8,10

61

2011

3,06

8,29

65,8

2012

3,23

8,50

70

2013

3,14

9,29

73,4

2014

3,10

7,80

81,7

2015

3,27

8,09

93

2016

4,18

10,12

95,50

2017

4,05

9,00

98

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ:

- Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunication (ARPT), Rapport annuel 2010 " ,p45.

-Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques (ARPCE)," Rapport annuel 2017",
pp18-19.
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الفصل الرابع  :دراسة أثر إدارة العﻼقة مع الزبون على اﳌيزة التنافسية ﰲ مؤسسة موبيليس
وﳝكن ترﲨة اﻷرقام واﳌعطيات الواردة ﰲ اﳉدول رقم ) (09إﱃ اﻷشكال اﳌوالية :
الشكل رقم) :(32التمثيل البياﱐ لتطور عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ ﰲ سوق اﳍاتف الثابت خﻼل الفﱰة)( 2017 – 2001

اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات اﳉدول رقم)(09
الشكل رقم ) :(33التمثيل البياﱐ لتطور الكثافة اﳍاتفية للهاتف الثابت ) (taux de pénétrationخﻼل الفﱰة )– 2001
( 2017

اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات اﳉدول رقم ).(09

الشكل رقم ) :(34التمثيل البياﱐ لتطور رقم اﻷعمال لسوق اﳍاتف الثابت خﻼل الفﱰة )( 2017 – 2001

اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات اﳉدول رقم ).(09
222

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ ) (09واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (32ﻳﻼﺣﻆ أن عدد الزﺎﺑئن اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺷﻬﺪ ﺗﻄﻮرا ﻣﻨﺬ  2001إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  2008وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ إرﺟﺎﻋﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻛﻮن اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﺎﺋﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ؛ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺪﻣﺔ اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ  ADSLﺗﺘﻄﻠﺐ اﻣﺘﻼك ﺧﻂ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ وﻟﻮﻻ ارﺗﺒﺎط ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺎﺑﻷنﱰنيت لكانﺗﻄﻮرﻩ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ؛
 دﺧﻮل ﺧﻄﻮط ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ " " WLLﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة.ﻟﻴﺸﻬﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ اﳔﻔﺎﺿﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن وﺗﺰاﻳﺪا ﺑﻮﺗﲑة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن
ﰲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺎﺑﻹقبال اﻟﻜﺒﲑ ﻟلزﺎﺑئن ﳓو اﻗﺘﻨﺎء ﺷﺮاﺋﺢ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﱵ ﻻﻗﺖ رواﺟﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ نظرا ﻹﺎﺗحتها ﰲ السنوات اﻷخﲑة كما أنه ﰎ إﺎﺗحة خدمات اﳉيل الثالث والرابع الﱵ ساﳘت ﰲ ﲣلي بعض
اﻟزﺎﺑئن عن خدمات اﻷنﱰنيت الثابت ).(ADSL
ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ ) (09واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (33أن اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ )ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻐﻠﻐﻞ( ﻗﺪ عرفت تطورا لكنه ليس ﺎﺑﳌستوى اﳌطلوب كما أﻬﻧا ﺷﻬﺪت اﳔﻔﺎﺿﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  2016وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ
إﱃ توجه الزﺎﺑئن ﳓو سوق اﳍاتف النقال وكذا استغناء الدولة ﻋﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ اﻟﺬي ﺧﺼﺺ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺑﺘﺰوﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑﺒﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت أﻛﺜﺮ ﳒﺎﻋﺔ.
أﻣﺎ ﺎﺑلنسبة ﻟﺮﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﶈﻘﻖ ﰲ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ ) (09واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )(34
ﺄﺑنه ﻋﺮف ﻫﻮ اﻷﺧﺮ ﺗﻄﻮرا وﺗﺰاﻳﺪا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  ،2005إﻻ أﻧﻪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  2006بدأ ﺎﺑﻻﳔفاض واﻟﱰاﺟﻊ وﻫﻮ
ﻣﺎ أرﺟﻌﺘﻪ الوزارة اﳌعنية ﻬﺑذا القطاع إﱃ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺰﺑﻮن اﳉﺰاﺋﺮي ،ليبدأ ﺎﺑﻻرتفاع منذ 2010
بسب اشﱰاط اﻻشﱰاك ﲞط هاتف ﺎﺛبت من أجل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ ).(ADSL
 -2إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻧﺸﺎط وﻣﺆﺷﺮات ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻦ  2002إﱃ :2017
إن ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻌﻮد ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة إﱃ ﺗﻄﻮر ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﻄﻮر
عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ الﺬي ﲡﺎوز  45ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﰲ  2017وفيما يلي عرض لتطور عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ
واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ورﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﶈﻘﻖ ﰲ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2002إﱃ ﻏﺎﻳﺔ :2017
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(10ﺗﻄﻮر ﻋﺪد الزﺎﺑئن اﳌﺸﱰﻛﲔ ،اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ورﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺧﻼل
اﻟﻔﱰة )(2017-2001
اﻟﺴﻨﻮات عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ )ﺎﺑﳌليون( ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻠﻐﻞ )اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ(

رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل)ﺎﺑﳌليار دينار(

)(%

2002

0,450

1,5

13,2

2003

1,447

4,6

35

2004

4,882

15,3

77,3

2005

13,661

41,5

119,4

2006

20,998

63,6

160,6

2007

27,563

81,5

191,7

2008

27,031

79

214,9

2009

32,730

91,7

222,1

2010

32,780

90,3

222,6

2011

35,616

95,5

246,1

2012

37,527

99,3

277,7

2013

39,630

102,4

299,8

2014

43,298

109,6

324,3

2015

43,391

107

340

2016

45,818

111

349

2017

45,846

109

331,4

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ:
- Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunication (ARPT), "Rapport annuel 2010-2013, pp44-46.
- Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques (ARPCE)," Rapport annuel 2017 ",
pp20,22.

وﳝﻜﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻷرﻗﺎم واﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (10إﱃ اﻷﺷﻜﺎل اﳌﻮاﻟﻴﺔ :
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الفصل الرابع  :دراسة أثر إدارة العﻼقة مع الزبون على اﳌيزة التنافسية ﰲ مؤسسة موبيليس
الشكل رقم ) :(35التمثيل البياﱐ لتطور عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ ﰲ سوق اﳍاتف النقال خﻼل الفﱰة )(2017 – 2001

اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات اﳉدول رقم).(10
الشكل رقم ) :(36التمثيل البياﱐ لتطور الكثافة اﳍاتفية للهاتف النقال ) (taux de pénétrationخﻼل الفﱰة )– 2001
(2017

اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات اﳉدول رقم ).(10
الشكل رقم ) :(37التمثيل البياﱐ لتطور رقم اﻷعمال ﰲ سوق اﳍاتف النقال خﻼل الفﱰة )(2017 – 2001

اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات اﳉدول رقم ).(10
225

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (10واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (35أن عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ ﰲ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻳﺘﺰاﻳﺪ
ﺑﻮﺗﲑة ﺗﻈﻬﺮ أﺳﺮع إﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ  2004وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻮﺟﻮد اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ السوق وزﺎﻳدة إقبال الزﺎﺑئن اﳉزائريﲔ

ﳓﻮ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﲝﻴﺚ أﻧﺘﻘﻞ ﻋﺪدﻫﻢ ﻣﻦ ﺣﻮاﱄ  4.88ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﺳﻨﺔ  2004إﱃ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز  45.85ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﺸﱰك ﺳﻨﺔ  ،2017وﻟﻜﻦ ﺗﻄﻮر اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻋﺮف اﺳﺘﻘﺮارا ﺳﻨﱵ  2009و  2010ﺑﺴﺐ ﳝﻜﻦ إرﺟﺎﻋﻪ إﱃ ﺗﺸﺒﻊ
ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ آﻧﺬاك ﲝيث أضحى عدد الزﺎﺑئن مساوﺎﻳ لعدد السكان وبلغ معدل ﳕو سوق اﳍاتف
اﻟﻨﻘﺎل ﺳﻨﺔ  2010ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ) ،(%0ولكنه عاد ليشهد ارتفاعا ﰲ عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ ﻟﻴﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ أﻓﻀﻞ
مستوﺎﻳته ﰲ  2014ورﻏﻢ ﺗﺸﺒﻊ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل إﻻ أن ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ) ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ،ﺟﻴﺰي
وأورﻳﺪو( ﳋﺪﻣﺎت اﳉﻴﻠﲔ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ زﺎﻳدة العدد اﻹﲨاﱄ للزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ ﺎﺑعتبارها ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻷذواق
واﳌتطلبات العصرية للزﺎﺑئن ،كما أﻬﻧا تتناسب ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة .وإذا ما قمنا ﺎﺑﳌقارنة مع تطور عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ ﰲ ﺳﻮق
اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪا ﰲ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻋﺪة
اسﱰاتيجيات قائمة على التوجه ﺎﺑلزبون وكثرة اﻻمتيازات والعروض الﱵ تقدمها مؤسسات اﳍاتف النقال.
ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (36أن اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺘﺴﺎرﻋﺎ ﻟﺘﻘﺎرب ﻧﺴﺒﺔ
) (%100ﺳﻨﺔ  2010ﲝﻴﺚ ﲤﻜﻦ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ أﳓﺎء اﻟﻮﻃﻦ وﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ
اﳔﻔﺎﺿﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﺳﻨﺔ  2014وﻣﻦ ﰒَﱠ اﺳﺘﻘﺮارا اﻋﺘﱪﺗﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﱪﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮار
.

ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ وارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

وﺎﺑلنسبة ﻟﺮﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﳋﺎص ﺑﺴﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (37أﻧﻪ ﺷﻬﺪ ﻫﻮ اﻷﺧﺮ
ﺗﻄﻮرا ﻓﺮﻏﻢ ﺗﺸﺒﻊ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل إﻻ أن إدﺧﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻨﺔ  2013وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺳﻨﺔ  2016ﺳﺎﳘﺖ ﰲ اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻄﻮرﻩ ،وﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﶈﻘﻖ ﰲ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﺎ
ﻳﻘﺎرب  331,4ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺳﻨﺔ  2017ﻣﻘﺎﺑﻞ  98ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﰲ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ إرﺟﺎﻋﻪ إﱃ
ارﺗﻔﺎع اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﱪﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 2017ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ) (% 92من إﲨاﱄ عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ " "Algerie Telecom mobileواﻟﱵ ﻳﺮﻣﺰ ﳍﺎ اﺧﺘﺼﺎرا " "ATMأول ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات أﺳﻬﻢ

EPE/SPA

رأﲰﺎﳍﺎ ﻳﻘﺪر ﺑـ

100.000.000دج ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ  1000ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100000دج ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﺄﺗسست ﻛﻔﺮع ﻋﻦ ﳎﻤﻊ
اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  01ﺟﺎﻧﻔﻲ  2003وﻛﺬا ﺑﺼﺪور اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ
 02-18اﳌﺆرخ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2002-05-26اﻟﺬي أﻋﻄﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
) ،(GSMوﺑﺬﻟﻚ أﻗﺮت اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺬ أوت  2003وﺎﺑشرت نشاطها بوسائل مادية وبشرية ﺎﺗبعة
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷم ،وورﺛﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻮاﱄ  150.000زﺑﻮن ﻣﺸﱰك ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ .ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
(1).

ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺒﺎب اﻟﺰوار -اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

-1اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ:
ﳝﺜﻞ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﳎموع اﳌديرﺎﻳت واﻷﻗﺴﺎم اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺎ وﻳﻌﺘﱪ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻹداري ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ واﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺴﺎم ،وﲟﻮﺟﺒﻪ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ وﻗﺴﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ:

) - (1وزارة اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ" ،ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ.
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الشكل رقم ) :(38اﳍيكل التنظيمي العام ﳌؤسسة موبيليس

اﳌصدر :مصلحة اﳌوارد البشرية للمؤسسة.

وﲟا أن الدراسة تتم على مستوى القسم التجاري والتسويقي للمديرية العامة ﳌؤسسة موبيليس سوف نتطرق إﱃ
ﳐتلف اﻷقسام واﳌديرﺎﻳت التابعة له بشيء من التفصيل )مع الﱰكيز على مديرية العﻼقة مع الزبون لتطابقها مع
موضوع الدراسة( ﲝيث يعمل هذا القسم ﰲ ظل التنسيق التام مع ﺎﺑقي اﻷقسام اﻷخرى للمؤسسة وﳜضع لسلطة
اﳌدير اﳌكلف بتسيﲑه واﻹشراف عليه ،وهو بدوره يكون على اتصال مباشر ﺎﺑلرئيس اﳌدير العام ،كما يتوﱃ هذا
القسم أداء العديد من اﳌهام اﳋاصة واﻷنشطة التسويقية الﱵ تتمثل أساسا ﰲ ﲢديد السياسة التجارية ﰲ سوق
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الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ عامة وربط ﲨيع السياسات التسويقية والعﻼقات مع الزبون ،لبلوغ اﻷهداف اﳌسطرة فيما يتعلق برقم
اﻷعمال ،اﳊصة السوقية ،اﳌبيعات ،هامش الربح ،رضا ووﻻء الزبون ...اﱁ وينقسم هذا القسم بدوره إﱃ قسمﲔ
سنوضحهما فيما يلي:
 -1-1القسم التجاري :يتفرع هذا القسم إﱃ ثﻼث مديرﺎﻳت والﱵ تنقسم بدورها إﱃ عدة مديرﺎﻳت فرعية كما هو
موضح ﰲ الشكل اﳌواﱄ :
الشكل رقم ) :(39اﳍيكل التنظيمي للقسم التجاري ﳌؤسسة موبيليس

اﳌصدر :معلومات داخلية للمؤسسة وتوجيهات اﳌديرة الفرعية للمكاتب اﻷمامية.

وتتمثل اﳌهام اﻷساسية لكل مديرية كاﻷﰐ:
-1-1-1مديرية العﻼقة مع الزبون :وتعتﱪ من بﲔ أهم اﳌديرﺎﻳت على مستوى القسم التجاري والتسويقي
ﺎﺑعتبارها ﻬﺗتم بكل ما يتعلق بزﺎﺑئن اﳉمهور العام  ،وتقسم هذه اﳌديرية بدورها اﱃ اﳌديرﺎﻳت الفرعية التالية:
 اﳌديرية الفرعية للمكاتب اﻷمامية :وتتوﱃ ادارة كل ما له عﻼقة ﺎﺑﻻتصال والتفاعل اﳌباشر مع الزﺎﺑئن
كالوكاﻻت ،مراكز اﻻتصال ،مواقع التواصل اﻻجتماعي ،اﳌوقع اﻻلكﱰوﱐ للمؤسسة ،معاﳉة الطلبات
والشكاوي على مستوى اﳌكاتب اﻷمامية ،ضمان اﻻجابة على تساؤﻻت الزﺎﺑئن فيما يتعلق ﺎﺑسئلتهم التقنية
والتجارية ،ﲢسﲔ انتاجية اﳍياكل اﳌكلفة ﺎﺑلعﻼقات مع الزﺎﺑئن ،تشجيع العروض ،ﲢديد سياسة العﻼقات
مع الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ ،تنظيم العﻼقات مع الزﺎﺑئن لتعظيم الفعالية بﲔ اﳍياكل اﳌركزية وشبكة الوكاﻻت ...اﱁ.
 اﳌديرية الفرعية للمكاتب اﳋلفية :وتتوﱃ رسم اﻻجراءات الداخلية للعﻼقات ﺎﺑلتعاون مع اﳌديرﺎﻳت الفرعية
اﻷخرى وتسيﲑ اﳌكاتب اﳋلفية.
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 اﳌديرية الفرعية للتخطيط ومراقبة اﻻنتاج :ومن مهامها اﻷساسية ادارة اﳌراكز العملية الﱵ تدير العﻼقات
اﳌباشرة مع الزﺎﺑئن.
 اﳌديرية الفرعية للمخاطر والتحصيل :وﻬﺗتم بتحصيل الفواتﲑ والديون غﲑ اﳌدفوعة من قبل زﺎﺑئن الدفع
البعدي.
 -2-1-1مديرية سوق اﳌؤسسات :وتتوﱃ هذه اﳌديرية إدارة كل اﻷنشطة واﻷعمال التجارية اﳋاصة بسوق
الزﺎﺑئن اﳌؤسسات ومن مهامها تسيﲑ خدمات الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ من قطاع اﳌؤسسات ،مراكز اﻻتصاﻻت ﺎﺑلزﺎﺑئن
اﳌؤسسات ،ادارة العﻼقات معهم ،سياسات الوﻻء ،اطﻼق العروض وتروﳚها ...اﱁ.
 -3-1-1مديرية التوزيع والبيع )اﳉمهور العام( :من أهم مهام هذه اﳌديرية تطوير النشاط التجاري ،فيما يتعلق
بشؤون البيع وما بعد البيع ،تطوير واستخدام سياسات توزيعية لتشمل ﳐتلف وﻻﺎﻳت الوطن خصوصا فيما يتعلق
ﲞدمات اﳉيل الثالث والرابع للهاتف النقال ،استخدام نظم اﳌعلومات البيعية لتسهيل اﳌهام ،ضمان التنسيق والﱰابط
ﰲ اﻷسعار بﲔ ﳐتلف شبكات البيع ...اﱁ.
 -2-1قسم اﻻتصال والتسويق :يتفرع هذا القسم بدوره إﱃ ثﻼث مديرﺎﻳت ،كما هو موضح ﰲ الشكل التاﱄ:
الشكل رقم) :(40اﳍيكل التنظيمي لقسم التسويق واﻻتصال ﳌؤسسة موبيليس

اﳌصدر :معلومات داخلية للمؤسسة وتوجيهات اﳌديرة الفرعية للمكاتب اﻷمامية.

من خﻼل الشكل رقم ) (40يتضح أن قسم التسويق واﻻتصال يتكون من اﳌديرﺎﻳت التالية:
 -1-2-1مديرية التسويق :وهي تتوﱃ ادارة عدة مهام مثل :توجيه ،ربط ،تطوير اﻷنشطة التسويقية ﲟا ﰲ ذلك
سياسات العروض والتسعﲑ ،واسﱰاتيجيات اﳌنتجات واﳋدمات ،ﲢديد اﳌخصصات واﻻحتياجات اﳌالية ،ضمان
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﺣﺪود ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،ﲢﻔﻴﺰ وإﻋﺪاد لوحات القيادة ﻬﺑدف اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ رﻓﻊ اﻷﻫﺪاف ﳋﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻨﺎء ﺧﻄﻂ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻵﺟﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ )ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻗﺼﲑة(.
 -2-2-1ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻌﻼﻣﺔ :ﻣﻦ أهم مهامها اﻻشراف والقيام ﺎﺑلﺘﻈﺎﻫﺮات ﻣﺜﻞ اﳌﺆﲤﺮات ،اﳌﻌﺎرض
اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت ،اﻧﺘﻘﺎء اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻋﻼﻧﻴﺔ ،وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ادارك اﻟﻌﻼﻣﺔ
واﺟﺮاء ﲝﻮث ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﻫﻢ اﳌﺆﺷﺮات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﰲ اﻟﺴﻮق.
 -3-2-1ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺮﺑﻂ واﻟﺘﺠﻮال ) اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ( :وهي مكلفة ﺎﺑﻻجراءات اﳌتعلقة بتسيﲑ شبكات
اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل.
 -2أﻫﺪاف واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ:
ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ موبيليس ،منذ نشأﻬﺗا ،إﱃ وﺿﻊ وﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪة أﻫﺪاف أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ :

)(1

وﺿﻊ ﺷﺒﻜﺔ ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ وضمان وصول اﳌكاﳌات ﰲ أحسن الظروف؛اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻟﻌﺮوض ﻟﺘﻘﺪﱘ أﺣﺴﻦ اﳋﺪﻣﺎت؛ ﲢﺴﲔ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ؛ الوفاء بكل الوعود والتكفل اﳉيد ﺎﺑلزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ لضمان وفائهم؛اﻹﺑﺪاع ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﺒﻖ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ وﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮراتالتكنولوجية ،وﺎﺑخﺘﻴﺎرﻫﺎ وﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻹﺑﺪاع ،ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺻﻮرة إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ واﻹﺑﺪاع ﰲ اﻟﻌﺮوض واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أرﻗﺎم أﻋﻤﺎل ﻣﻬﻤﺔ؛
 ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻫﺎم ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ التقدم اﻻقتصادي ،ﺎﺑﻹضافة إﱃاﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ وأداﺋﻬﺎ ﻟﺪورﻫﺎ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وهذا ﺎﺑلرجوع إﱃ قيمها اﻷربعة اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ :اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻮﻓﺎء ،اﳊﻴﻮﻳﺔ واﻹﺑﺪاع؛
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺸﺒﻜﺔ واﳋدمات مع حاجات ورغبات الزﺎﺑئن؛-اﻻستجابة ﺄﺑسرع وقت ﳑكن ﻷي شكوى؛

) - (1أﻧﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ:

 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ " ،ﲞﺼﻮص اﳌﺆﺳﺴﺔ" ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ ،http://www.mobilis.dz/ar/apropos.php :ﺎﺗريخ اﻻطﻼع:.2019/03/15
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 الزﺎﻳدة ﰲ رقم اﻷعمال واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺪد الزﺎﺑئن اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ الزﺎﺑئن اﳊﺎﻟﻴﲔ وﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲاﻟﻨﺸﺎط لتحقيق أقصى اﻷرﺎﺑح اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
 -3أﻫﻢ ﳏﻄﺎت ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ:
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ ﳏﻄﺎت ﺗﻄﻮر اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ:
 ﻣﺎي  :2004ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﺪﺷﻦ أول مركز اتصال ﳋدمة الزﺎﺑئن؛ أوت  :2004ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﻘﱰح ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ" ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ"؛ دﻳﺴﻤﱪ :2004ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﺪﺷﻦ أول ﺷﺒﻜﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺎﺑﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔﻫﻮاوي " "Huaweiالصينية للتكنولوجيا ،كما وصل ﳎموع الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ إﱃ مليون مشﱰك؛
 ﻓﻴﻔﺮي  :2005ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﻘﱰح ﺧﺪﻣﱵ اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ ﻋﱪ اﳍﺎﺗﻒ) (MMS/ GPRSﲢﺖ إﺳﻢ Mobi+؛ ﻣﺎرس :2005ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﻘﱰح اﳋﺪﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ ﻣﻮﺑﻴﻼت ) (Mobilightﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺪﺷﲔ أولوﻛﺎﻟﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﳍﺎ ﰲ اﻷﺑﻴﺎر؛
 أﻓﺮﻳﻞ  :2005ﺷﺮﻋﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﰲ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﺮﻳﺪ اﳉﺰاﺋﺮ )(mobiposte؛ أﻛﺘﻮﺑﺮ  :2005بلغ عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ حواﱄ  4ﻣﻠﻴﻮن زﺑﻮن ﻣﺸﱰك؛ ﺳﻨﺔ  :2005ﺗﻀﻊ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﻮﻗﻌﺎ اﻟﻜﱰوﻧﻴﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻬﺑا؛ ﺳﻨﱵ  2006و :2007ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻋﺪة ﻋﺮوض وﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ أن ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲأﺣﺴﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ،% 96ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪدت اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
...Algerie poste, elwassila telecom,GTS phoneإﱁ أﻣﺎ ﻋﺪد اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى
ﲦﺎﱐ وﻛﺎﻻت ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء اﻟﻮﻃﻦ.

)(1

 ﺳﻨﺔ  :2008ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﻗﻴﻢ اﳉﺪﻳﺪ ﺑـ  10أرﻗﺎم اﳌﻘﺮر ﻣﻦ ﻃﺮف ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ. ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2008إﱃ  :2012ﻗﺪﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮوﺿﺎ وﺧﺪﻣﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﰲ رﻗﻢأعماﳍا وعدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ؛
دﻳﺴﻤﱪ :2013ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﲞﺪﻣﺎت اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﳍﺎﺗﻒ ﻟﻠﺼﻮت واﳌﻌﻄﻴﺎتﲢﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻌﻄﻴﺎت ذات اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻌﺎﱄ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺮﺋﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة
ﺑﻘﺪرة ّ
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(1) –le journal mobilis, n0 01,2007, p p 06-07.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
وﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،واﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺑﻨﻈﺎم ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻗﻊ  GPRSاﻟﺬي ﳝﻜﻦ الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ من اﳊصول على رسم بياﱐ
ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﺴﺎﻟﻚ واﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ اﳌﻜﺎن اﳌﻘﺼﻮد؛ إن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﻄﻮرت ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﳉﻴﻞ +3
وﻫﻮ ﻣﺎ ﲰﺢ ﺎﺑﻻنتقال إﱃ ﺗﺪﻓﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻈﲑﻩ ،ﻛﻤﺎ ﲰﺢ اﻟﺘﻄﻮر اﻷﺧﲑ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﳉﻴﻞ  ،+3ﲟﻀﺎﻋﻔﺔ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻠﻚ
)(1

اﻟﺸﺒﻜﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﺪﻓﻖ ﻳﱰاوح ﻣﻦ  21إﱃ  24ميقاﺎﺑيت /ﺎﺛنية.

 ﺳﻨﺔ  :2016ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ موبيليس ﺈﺑطﻼق تقنية اﳉيل الرابع ،اﻟﺬي أﺗﻰ ﻛﺘﻜﻤﻠﺔ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲاﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻛﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳉﻴﻞ  2و اﳉﻴﻞ  ،3ﻓﻬﻮ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎ أﻋﻠﻰ وأﺳﺮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
اﳉﻴﻞ  ،3ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻈﺮي ﻳﺘﺠﺎوز  100ميقاﺎﺑيﺖ /اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﲟﻌﲎ آﺧﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
1ﺟﻴﻘﺎ ﺎﺑيت/اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛
 ﺳﻨﱵ :2017-2016 ﺗﻐﻄﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  178وﻛﺎﻟﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60.000ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،أﻛﺜﺮﻣﻦ  5000ﳏﻄﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ  ، BTSأرضية خدمات ﺎﻧجعة وذات جودة عالية

)(2

 ﻋﺪد ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻳﻘﺪر ﺑ ـ  ،1545ﻋﺪد ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ أرﺳﻠﻲ ﻳﻘﺪر ﺑـ112539

)(3

اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﺘﺤﺎول
-الرﺎﻳدة ﰲ تقنيﱵ اﳉيل الثالث والرابع ﲝيث ﲤﺖ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﻞ أﳓﺎء اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ أﻣﺎ اﳉﻴﻞ ّ

اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺎ تبقى من وﻻﺎﻳت الوطن ﰲ السنوات القليلة اﳌقبلة ﲝﻴﺚ أﻧﻪ ﺣﱴ ﺳﻨﺔ ﻬﻧاية  2017ﲤﺖ ﺗﻐﻄﻴﺔ

ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟوﻻﺎﻳت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻫﺮان ،ورﻗﻠﺔ ،ﺗﻠﻤﺴﺎن ،قسنطينة ،ﺎﺑتنة ،برج بوعريريج ،اﻟﻮادى ،ﺑﺴﻜﺮة ،ﺑﻮﻣﺮداس،
ﺗﻴﺒﺎزة ،اﻟﺒﻠﻴﺪة ،ﺗﻴﺰي وزو ،ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس ،ﺳﻄﻴﻒ ،ﺗﻨﺪوف ،ﲜﺎﻳﺔ ،ﲤﻨﺮاﺳﺖ ،ﻣﺴﻴﻠﺔ ،ﺳﻜﻴﻜﺪة ،أدرار واﳉﻠﻔﺔ.

)(4

(1) – Mobilis," la-3g-cest-quoi", sur le site d’internet : http://www.3g.dz/ar/la-3g-cest-quoi/, consulté le
15/05/2019.

) -(2ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ " ،ﲞﺼﻮص اﳌﺆﺳﺴﺔ" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ.

) – (3وزارة اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ " ،ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ:
 ،https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9 %D8%B3ﺎﺗريخ اﻻطﻼع2018/12/25 :

) (4ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ " ،أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﺣﻮل اﳉﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ" ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ ،http://www.mobilis.dz/ar/4GAR/ :ﺎﺗريخ
اﻻﻃﻼع.2019/03/11 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 -4أﻫﻢ اﻟﻌﺮوض واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ:
تقوم مؤسسة موبيليس بتنويع العروض واﳋدمات اﳌقدمة للزﺎﺑئن بغرض اﻻحتفاظ ﻬﺑم وجذب اﳉدد عن طريق
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺮوض ﺎﺑستمرار لتكون مطابقة ﳌتطلبات ورغبات ﳐتلف فئات الزﺎﺑئن والتصدي ﻷي إسﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﻮﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺮوض:
 ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ ) :(pré payéوﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺮوض اﻟﱵ ﻳﻘﻮم اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﳋﺪﻣﺎت أو اﻟﻌﺮوض ﻣﺴﺒﻘﺎو ﻫﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﰲ ﻛﻞ ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ) (GSM,3G,4Gوتوجه ﳌختلف قطاعات السوق وﻻ تتضمن صعوﺎﺑت ﰲ
اﻻﺷﱰاك وﻻ ﻓﻮاﺗﲑ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ؛ وﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﺮوض ﺗﺮوﳚﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺰﺑﻮن اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ :موبيليس كارت ،ﺎﺑطل ،قوسطو ،عرض " "awel
 ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺪي ) :(post payéوﻫﻲ اﻟﻌﺮوض اﻟﱵ ﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﱵ ﳚﺮﻳﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪاﻧﺘﻬﺎء اﳌﺪة اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﺮض ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﺗﻮرة ،وﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ "ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺪي ﻧﺬﻛﺮ
ﻣﻨﻬﺎ :ﻋﺮض اﻻﺷﱰاك اﻟﻌﺎدي " "résidentiel mobilisواﻟﻌﺮض اﳉﺰاﰲ" ،"forfaitﻋﺮض اﳌﺆﺳﺴﺎت ""Flotte
 اﻟﻌﺮوض اﳌﺰدوﺟﺔ :ﺗﻘﺪم ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ: ﻋﺮض ﻣﻮﰊ ﺑﻮﺳﺖ" :"mobiposteوﻫﻮ ﻋﺮض وﺣﻴﺪ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
وبريد اﳉزائر وﲟوجبه يتم اقتطاع مبلغ ﺎﺛبت كل شهر من اﳊساب الﱪيدي اﳉاري للزﺎﺑئن ،وله عدة صيغ
وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼك ﻛﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻘﺘﻄﻊ ﻋﱪ اﳊﺴﺎب؛
 ﻋﺮض

ﻣﻮﰊ ﻛﻨﱰول"mobicontrol

" :وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺮض ﳜﺘﺎر ﲟﻮﺟﺒﻪ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟﻼﺷﱰاك

ﳌﺪة ﺷﻬﺮ ﻣﻊ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺰوﻳﺪﻩ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺎذ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺷﱰاك وﻳﺘﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ.
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ توفﲑ وإﺎﺗحة خدمة اﻻتصال واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﲑة وﻛﺬا ﺧﺪﻣﺔ اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ
الﻼسلكية ،وﳑا هو جدير ﺎﺑلذكر أن كل اﻟﻌﺮوض اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻼزﻣﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:
اﺳﺘﻘﺒﺎل وإرﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﲑة ﳓﻮ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ أو ﺧﺎرﺟﻪ ،إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إرﺳﺎل
واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺼﻮر واﳌﻠﻔﺎت اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻋﱪ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ،إﻇﻬﺎر اﻟﺮﻗﻢ أو إﺧﻔﺎءﻩ ،إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻃﻼع
على الرصيد اﳌتبقي ﳎاﺎﻧ ،اﳌكاﳌات اﳌزدوﺟﺔ)ﻣﻜﺎﳌﺔ ﺑ ـ  3أﺷﺨﺎص( ،ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻜﺎﳌﺎت ،ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻐﻤﱵ ،ﺧﺪﻣﺔ
 roamingاﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺎﺑرسال واستقبال مكاﳌات بنفس الرقم اﳌملوك داخل الوطن .وﻋﻤﻮﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﳎﻤﻞ
العروض واﳋدمات اﳌقدمة للزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ ﰲ قطاعي زﺎﺑئن اﳉمهور العام واﻟﺰﺎﺑئن اﳌؤسسات ﰲ اﳉدول اﻟﺘﺎﱄ:
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اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(11أﻫﻢ اﻟﻌﺮوض واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
العروض واﳋدمات اﳌقدمة لزﺎﺑئن اﳉمهور العام

العروض واﳋدمات اﳌقدمة للزﺎﺑئن اﳌؤسسات

 -ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺪي:

-ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺪي:

-Win Max libre

-win pro

-Win Max control

 ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ:x

- Pix x pro

-اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ اﻟﻨﻘﺎل:

 - -Pixﻋﺮض

-Navigui
-Navigui 3G

onley 4G

-ﺣﻠﻮل اﶈﱰﻓﲔ.

ﺎﺑك ):(packﺎﺑك  naviguiﻣﻔﺘﺎح وﻳﻔﻲ  ،3Gﺎﺑك، Mobile ﺑﺮودﻛﺎﺳﺖ SMSﺎﺑك  Navigui 3Gوﺎﺑك Navigui 4G

-MVPN
-VPN
- M2M

 اﻟﻌﺮوض اﳌﺰدوﺟﺔ :ﻣﻮﰊ ﻛﻨﱰول 1500++اﳋﺪﻣﺎت:-ﺧﺪﻣﺔ

Aresseli

ﻋﱪ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﱪﻳﺪ
-Aresseli via gal

-ﺧﺪﻣﺔ

،Mobispace

، MobMic
-SellekniPlan/Net

ﺧﺪﻣﺔ

،Mobsoun

ﺧﺪﻣﺔ

-E-rselli
-mobilistore
-mobinfo

 ﻧﻐﻤﱵ ،ﺳﻠﻜﲏ-ﺳﻠﻜﲏ  ،+رﺻﻴﺪ ،ﻛﻠﻤﲏ ،رﺳﻴﻤﻮ ﺟﻮازات اﻧﱰﻧﻴﺖ وﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﺮوض.اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ:
 -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛

 -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"،اكتشفوا اﳌنتوجات واﳋدمات اﳌتعلقة ﺎﺑﳋواص واﳌؤسسات ﳌوبيليس" ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ:

 ،http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/index.phpﺎﺗريخ اﻻطﻼع2019/04/22 :

ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ ) (11أن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻋﺮوﺿﻬﺎ وخدماﻬﺗا ﻬﺑدف
اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ قطاعات الزﺎﺑئن ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺣﻮل ﺗﻘﺪﱘ
أﺣﺪث اﻟﻌﺮوض واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲝﺼﺼﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ.
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﻧﺸﺎط ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ

ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ إﱃ ﻋﺮض وﲢﻠﻴﻞ أﻫﻢ اﳌﺆﺷﺮات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺸﺎط ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺣﻴﺚ ﻋﺮف ﻋﺪد

اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ساهم ﰲ زﺎﻳدة حصتها السوقية ﰲ سوق
اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1ﺗﻄﻮر اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﳌﺸﱰﻛﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ وﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻨﺬ  2003إﱃ :2017
يوضح اﳉدول اﳌواﱄ تطور عدد الزﺎﺑئن اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ وﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ:
اﳉﺪول رﻗﻢ) :(12ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ،اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة )(2017-2003
اﻟﺴﻨﻮات

ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ )ﺎﺑﳌليون(

اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ )(%

2003

0,167

11,58

2004

1,176

24 ,09

2005

4,908

35,92

2006

7,476

35,60

2007

9,692

35,17

2008

7,704

28,50

2009

10,080

30,80

2010

9,447

28,82

2011

10,516

29,53

2012

10,623

28,31

2013

12,451

31,51

2014

13,022

30,08

2015

14,087

32,47

2016

16,885

36,85

2017

18,365

40,06

اﳌﺼﺪر:ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ:

- Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunication (ARPT), "Rapport annuel 2010 -2013-2014", pp
44-47.
- Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques (ARPCE)," Rapport annuel 2017, p20.
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وﳝﻜﻦ ﺗﺮﲨﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻄﻴﺎت واﻷرﻗﺎم اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (12إﱃ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻔﱰة)-2003

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(41اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﺘﻄﻮر عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ ﰲ مؤسسة موبيليس ﺧﻼل
(2017
18,365

16,885

14,087

13,022

12,451

10,623

10,516

10,08

9,447

9,692

7,704

7,476

4,908
0,167

1,176

0

السنوات

0,167

1,176

عدد اﳌشﱰكﲔ)ﺎﺑﳌليون(

16,885

14,087

13,022

12,451

10,623

10,516

10,08

9,447

9,692

7,704

10
4,908

5

7,476

10

15

5

عدد اﳌشﱰكﲔ)ﺎﺑﳌليون(

15

18,365

20

20

0

السنوات

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ ).(12

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(42اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﺘﻄﻮر اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ) 2003إﱃ (2017

11,58

15
0

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

اﻟﺴﻨﻮات

11,58

0

30

اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ %

15

اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ %

30

24,09
35,92
35,6
35,17
28,5
30,8
28,82
29,53
28,31
31,51
30,08
32,47
36,85
40,06

24,09
35,92
35,6
35,17
28,5
30,8
28,82
29,53
28,31
31,51
30,08
32,47
36,85
40,06

45

45

اﻟﺴﻨﻮات

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ ).(12

ﻆ أن مؤسسة موبيليس قد ورثت ﰲ بداية نشاطها عددا من الزﺎﺑئن عن
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (41ﻳَُﻼ َﺣ ُ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷم – ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ -ليشهد بعد ذلك عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ تطورا ملحوظا ومستمرا خصوصا
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،2010وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ إرﺟﺎﻋﻪ إﱃ اﻧﺘﺸﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﺧﺮى ﻓﻠﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﺑﺘﺪءا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2010ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﳋدمات والعروض الﱰوﳚية ﳏاولة التقرب بشكل أكﱪ من الزﺎﺑئن ﻣﻊ اﺷﺘﺪاد اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ
النقال ﳉذب الزﺎﺑئن اﳉدد واﻻحتفاظ ﺎﺑﳊاليﲔ.
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أما ﺎﺑلنسبة للحصة السوقية ﳌؤسسة موبيليس ﻓﻴﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (42ﺄﺑﻬﻧا ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻄﻮرا
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻣﻨﺬ  2010ﺣﱴ وﺻﻠﺖ ﺳﻨﺔ  2017إﱃ) (% 40,06ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺴﻮق اﳍاتف النقال ﺎﺑﳉزائر وهي حصة مهمة ﰲ ظل تواجد ثﻼثة متعاملﲔ للهاتف النقال ﰲ اﳉزائر.
 -2ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻨﺬ إﻃﻼﻗﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق:
اﺣﺘﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ اﻟﺼﺪارة ﰲ اﳊصة السوقية لشبكﱵ اﳉيل الثالث والرابع وعدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ،ﲝﻴﺚ ﺣﻘﻘﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺴﻮق واﺣﺘﻠﺖ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﳉﺪاول واﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1-2ﺗﻄﻮر اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﳌﺸﱰﻛﻲ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺪى ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل :ﻳﻈﻬﺮ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد
ﻣﺸﱰﻛﻲ  3Gﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟﺜﻼث ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(13ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ  3Gﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟﺜﻼث ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
)(2017-2014
2014

اﻟﺴﻨﻮات

اﻟﻌﺪد

ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ اﳉﻴﻞ

3816312

2015
%
44.85

2016
%

اﻟﻌﺪد
6542332

40.09

اﻟﻌﺪد
9975769

2017
%
41.19

اﻟﻌﺪد
10204002

%
47.26

اﻟﺜﺎﻟﺚ ﳌﻮﺑﻴﻠﻴﺲ

ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ اﳉﻴﻞ

1254250

14.74

4144135

25.39

7450538

30.75

5462916

25.30

اﻟﺜﺎﻟﺚ ﳉﻴﺰي

ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ اﳉﻴﻞ

3438491

40.41

5632561

34.52

6801678

28.06

5925945

27.44

اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻷورﻳﺪو

اﻟﻌﺪد

اﻻﲨﺎﱄ

8509053

100

16319028

100

24227985

100

21592863

100

ﳌﺸﱰﻛﻲ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ:

 ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ" ،ﻣﺮﺻﺪ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ  ،"2015ص ،05ﻧﻘﻼ ﻋﻦاﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ ، https://www.arpce.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf :ﺎﺗريخ اﻻﻃﻼع:
.2019/04/12
 -ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﱪﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ" ،ﻣﺮﺻﺪ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺎﺑﳉزائر ﻟﺴﻨﺔ  ،"2017ص ،11ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ

اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ ،https://www.arpce.dz/ar/doc/obs/etude/2017/Observatoire_Mobile_2017.pdf :ﺎﺗريخ اﻻطﻼع:
.2019/04/12
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الفصل الرابع  :دراسة أثر إدارة العﻼقة مع الزبون على اﳌيزة التنافسية ﰲ مؤسسة موبيليس
وﳝكن ترﲨة اﳌعطيات الواردة ﰲ اﳉدول رقم ) (13إﱃ الشكل اﳌواﱄ لتوضيح التطور بشكل أكﱪ:
الشكل رقم) :(43التمثيل البياﱐ لعدد مشﱰكي  3Gللمتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ الثﻼث للهاتف النقال خﻼل
الفﱰة )(2017 -2014

اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات اﳉدول رقم ).(13

من خﻼل معطيات اﳉدول رقم ) (13والشكل رقم ) (43يظهر ﺄﺑن إﲨاﱄ عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ ﰲ شبكة اﳉيل
الثالث عرف ارتفاعا ملحوظا لدى ﳐتلف متعاملي اﳍاتف النقال ﰲ اﳉزائر منذ بداية التعامل به ﰲ السوق إﱃ غاية
 2017أين شهد اﳔفاضا بـ ) (%11بسب بداية ﲢول الزﺎﺑئن ﳓو شبكة اﳉيل الرابع والتخلي عن اﳉيل الثالث؛
أما ﺎﺑلنسبة ﳌؤسسة موبيليس فلقد بلغ عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ ﰲ اﳉيل الثالث سنة  2017ما يقارب  10.20مليون
مشﱰك من ﳎموع  21.59مليون مشﱰك أي ما يعادل ) (%47.26من ﳎموع مشﱰكي اﳉيل الثالث وهو ما
يوضح رﺎﻳدة اﳌؤسسة ﰲ سوق اﳉيل الثالث من حيث عدد اﳌشﱰكﲔ.
 -2-2تطور العدد اﻹﲨاﱄ ﳌشﱰكي اﳉيل الرابع لدى متعاملي اﳍاتف النقال :يظهر اﳉدول التاﱄ تطور عدد
مشﱰكي  4Gللمتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ الثﻼثة للهاتف النقال:
اﳉدول رقم ) :(14تطور عدد مشﱰكي  4Gللمتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ الثﻼثة للهاتف النقال )(2017-2016
2016

السنوات

العدد

2017
%ا

لنسبة

العدد

%

النسبة

عدد مشﱰكي اﳉيل الرابع ﳌوبيليس

712497

3505803 48.65

35.53

عدد مشﱰكي اﳉيل الرابع ﳉيزي

707061

3459409 48.27

35.06

عدد مشﱰكي اﳉيل الرابع ﻷوريدو

45076

3.08

2902459

29.41

اﺠﻤﻟموع اﻹﲨاﱄ ﳌشﱰكي اﳉيل الرابع

1464635

100

9867671

100

اﳌصدر:سلطة ضبط الﱪيد واﻻتصاﻻت اﻻلكﱰونية " ،مرصد سوق اﳍاتف النقال ﺎﺑﳉزائر لسنة  ،"2017مرجع سبق ذكره،
ص.11
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الفصل الرابع  :دراسة أثر إدارة العﻼقة مع الزبون على اﳌيزة التنافسية ﰲ مؤسسة موبيليس
وﳝكن ترﲨة تلك اﳌعطيات الواردة ﰲ اﳉدول رقم ) (14إﱃ الشكل اﳌواﱄ:
الشكل رقم) :(44التمثيل البياﱐ لتطور عدد مشﱰكي  4Gللمتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ الثﻼثة للهاتف النقال
خﻼل الفﱰة )(2017 -2016

اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات اﳉدول رقم ).(14

من خﻼل معطيات اﳉدول رقم ) (14والشكل رقم ) (44يظهر ﺄﺑن عدد مشﱰكي اﳉيل الرابع  4Gعرف ﳕوا
سريعا حيث بلغ  1.46مليون مشﱰك ﰲ السنة اﻷوﱃ من إطﻼقه ﰲ السوق) ،(2016وتزايد ﰲ ﻬﻧاية السنة
الثانية) (2017ليصل إﱃ  9.87مليون مشﱰك أي تضاعف ﲝواﱄ تسع مرات ،وترجع هذه الزﺎﻳدة ﺎﺑﻷساس إﱃ
ﲢول مشﱰكي  GSMو 3Gﳓو 4G؛ وﺎﺑلنسبة ﳌؤسسة موبيليس فمن ﳎموع  9.87مليون مشﱰك سنة )(2017
تستحوذ على حصة  3.50مليون مشﱰك ،أي أن ) (%35.53من مشﱰكي اﳉيل الرابع هم زﺎﺑئن مؤسسة
موبيليس ،ﰲ حﲔ ﲤتلك مؤسسة جيزي ) (%35.06وأوريدو ) (%29.41من مشﱰكي شبكة اﳉيل الرابع؛
وبذلك ﲢتل مؤسسة موبيليس الصدارة من حيث عدد اﳌشﱰكﲔ ﰲ هذا السوق لسنة  2017وهو ما ﳝكن
إرجاعه إﱃ حصوﳍا على امتياز تقدﱘ خدمات اﳉيل الرابع ﰲ عدد أكﱪ من وﻻﺎﻳت الوطن مقارنة ﲟنافسيها وهو ما
يعظم من أﳘية رفع اﻻمتيازات وتعظيم اﳉودة وإدارة العﻼقات مع الزﺎﺑئن لﻼحتفاظ ﻬﺑم ومنع انتقاﳍم إﱃ اﳌنافسﲔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
اﳌﻄﻠﺐ اﳋﺎﻣﺲ :واﻗﻊ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﺗﺒﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﰲ إطار إدارة عﻼقاﻬﺗا مع الزﺎﺑئن ﻋﺪة آﻟﻴﺎت وﺟﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ اﶈافظة على زﺎﺑئنها
وﻛﺴﺐ وﻻﺋﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
 -1آﻟﻴﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ:
أرادت "ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﻛﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أﻛﺜﺮ قرﺎﺑ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ وزﺎﺑئنها ،وﻣﺎ زاد ذﻟﻚ ﻗﻮة ﺷﻌﺎرﻫﺎ اﳉﺪﻳﺪ" أﻳﻨﻤﺎ
ﻛﻨﺘﻢ" اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺗﻌﻬﺪا ﺎﺑﻹصغاء واﻻستماع الدائم للزﺎﺑئن ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺨﺮ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﳌﻮارد اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء
عﻼقات قوية مع زﺎﺑئنها واﻻحتفاظ ﻬﺑم وﲢقيق متطلباﻬﺗﻢ وتوقعاﻬﺗﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﳐﺘﻠﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺎ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﳎﻬﻮدات اﳌؤسسة ﻹدارة عﻼقاﻬﺗا مع زﺎﺑئنها:
 -1-1ﻣﺮاكز اﻻتصال ﳋدمة الزﺎﺑئن :ﰲ إﻃﺎر ﺗﺒﲏ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﳌﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻬﺑدف إﻗﺎﻣﺔ
إدارة ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺗﻀﻤﻦ رﺿﺎﻫﻢ ووﻻءَﻫﻢ ﺳﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ إﱃ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻨﺬ 22
ﻣﺎي  2004وﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  24ساعة وخﻼل كل أﺎﻳم اﻷسبوع ومكونة ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﲢﺖ اﻟﺘﺼﺮف
ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ،اﻧﺸﻐﺎﻻت وشكاوي الزﺎﺑئن وهذا ﺑﻌﺪ أن ﰎ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل

)(1

وﻬﺗدف اﳌؤسسة من خﻼل هذه اﳌراكز إﱃ استقبال وﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﺪاءات اﻟﻮاردة ﻣﻦ الزﺎﺑئن واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻌﻼم
أو اﻟﺸﻜﺎوى اﳌﻘﺪﻣﺔ لضمان استمرارية اﻻتصال بزﺎﺑئنها اﳊﺎﻟﻴﲔ واﶈﺘﻤﻠﲔ واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﻢ وﺧﺪﻣﺘﻬﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻷﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺮوض أو ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة للزﺎﺑئن اﶈﺘﻤﻠﲔ أو اﳊﺎﻟﻴﲔ ،ولقد ﰎ إﺎﺗحة عدة أرقام
وضعت ﲢت تصرف الزﺎﺑئن على اﺧﺘﻼف ﻧﻮﻋﻬﻢ )زﺎﺑئن اﳉمهور العام – الزﺎﺑئن اﳌؤسسات( وﻧﻮع اﳋﺪﻣﺔ أو اﻟﻌﺮض
اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ.
 -2-1ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)∗( :ﲤتلك مؤسسة موبيليس حساﺎﺑ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﱵ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﻮﻳﱰ ""Tweterو " "Facebookتسعى من خﻼله إﱃ التقرب بزﺎﺑئنها بشكل أكﱪ واﻻستماع ﳌتطلباﻬﺗم فمن خﻼل
أراء وتعليقات الزﺎﺑئن تتمكن اﳌؤسسة من معرفة انشغاﻻت الزﺎﺑئن ﲞصوص عروضها وخدماﻬﺗا ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ
ﻓﺘﺢ ﳎﺎل ﻟﻠﺤﻮار ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ زﺑﻮن ﻛﻤﺎ يتم الرد على استفسارات وتعليقات الزﺎﺑئن عﻤﻮﻣﺎ ﰲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻳﻮﻣﺎ
واﺣﺪا )ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وما ﻻحظناه على حساب الفايسبوك اﳋاص ﺎﺑﳌؤسسة(.
-Le journal mobilis, Opcit, p 06.

)∗(  -ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﺣﺴﺎب ﻓﺎﻳﺴﺒﻮك اﳋﺎص ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﳝﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ اﳋﺎص ﺑﻪ:

)(1

https://www.facebook.com/checkpoint/block/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMobilisOfficielle%2F
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 -3-1ﻣﻘﻬﻰ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ :اﻓﺘﺘﺤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻳﻮم  15ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2015أول مقهى وفضاء ﳐصص للزﺎﺑئن
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻛﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ داﱄ إﺑﺮاﻫﻴﻢ )اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ( وسيتم تعميم ذلك على مستوى كل الوﻻﺎﻳت ﰲ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻳﻌﺪ ﻣﻘﻬﻰ

Mobilis

ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ

الزﺎﺑئن مع اﶈافظة عليهم وتركﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﻣﻜﻮﻧﲔ ﳌﻘﻬﻰ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻓﻀﺎء ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﺮض :وهو ﳐصص للزﺎﺑئن الذين يرغبون ﰲ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎﻫﻮ ﻣﻌﺮوض ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪةواﳌﺸﻮرة ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﳍﺎﺗﻒ أو ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن؛
ﻓﻀﺎء اﻟﱰﻓﻴﻪ :ﻫﻮ ﻓﻀﺎء ﳐﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﺗﺼﺎل ذي ﺗﺪﻓﻖ ﻋﺎل ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاء ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ"Mobilis 3G

 ،"passوﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻔﻀﺎء ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﻫﻮ ﻋﺮض اﳌﻘﺎﺑﻼت الرﺎﻳضية ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﻜﺒﲑة

ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻟﻌﺒﻬﺎ اﳋﻀﺮ ﰲ ﻛﺄس اﻷﻣﻢ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .وﻻﻗﺖ اﳌﺒﺎدرة ﳒﺎﺣﺎ ﻟﺪى زﺎﺑئن اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﺸﺠﻌﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻮﻃﲏ اﳉزائري وساﳘت ﰲ التقرب بشكل أكﱪ ﺎﺑلزﺎﺑئن واﻻستماع ﳍم.

)(1

 -4-1اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ )∗( :تتوفر مؤسسة موبيليس على موقع الكﱰوﱐ متاح ﺎﺑللغتﲔ العربية والفرنسية ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ
كم هائل من اﳌعلومات الﱵ قد ﳛتاجها الزبون كتعريف للمؤسسة ،ﳐتلف خدماﻬﺗا وعروضها وأسعارها فضﻼ عن
ﳐتلف اﳌستجدات اﳋاصة ﺎﺑﳌؤسسة كما تقوم اﳌؤسسة أيضا من خﻼله ﺎﺑلﱰويج لتلك العروض واﳋدمات وﻳﺴﻤﺢ
اﳌوقع اﻻلكﱰوﱐ ﺈﺑﺎﺗحة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ؛
وﻳﺘﻮﻓﺮ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎء ﳐﺼﺺ ﻟﻠﺰﺑﻮن

Espace client

وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﻔﺤﺎت إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﺎﺑلزﺎﺑئن وﳐصصة ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻣﺰ اﳋﺎص ﺑﻜﻞ زﺑﻮن ،وﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻜﺎوى واﳌﻘﱰﺣﺎت.
-5-1اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﲑة ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت :ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزﺎﺑئن عن طريق القيام بتهنئﺘﻬﻢ
ﺎﺑﳌناسبات الوطنية واﻷعياد الدينية فضﻼ عن تذكﲑهم ﲟواعيد التﺴﺪﻳﺪ واﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ...إﱁ ﻋﱪ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻘﺼﲑة.
 -6-1اﻟﱪﳎﻴﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ :ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
العﻼقات وتسيﲑ ﳐتلف العروض واﳋدمات قامت مؤسسة موبيليس بشراء الﱪﺎﻧمج اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺮوف ﺑـ
" "NGBSSﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫﻮاوي ﺳﻨﺔ  ،2015وهو عبارة عن نظام وبرﺎﻧمج عمل متكامل ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪة

)(1

- MOBILIS, "Espace Mobilis Café Le Premier Espace Technologique Dédié aux Clients", sur le site
d’internet: http://www.mobilis.dz/communique_persse.php?atmAction=2&Annee=2015&Id_Communique=481,
consulté le25/12/2018.
) (
∗  -ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ اﳋﺎص ﺑﻪhttp://www.mobilis.dz/ar/index.php :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
أنظمة وبرﳎيات ﻬﺗتم بتسيﲑ قواعد البياﺎﻧت ،كما يوفر إدارة ﻣنسقة لكل العمليات التجارية الﱵ تقوم ﻬﺑا اﳌﺆﺳﺴﺔ
وﺗﺘﻔﺮع ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم أو الﱪﺎﻧمج التكﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﱃ ﻋﺪة أﻧﻈﻤﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  :CRMوﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻈﺎم أو برﺎﻧمج يقوم بتسيﲑ حساب الزبون ومعرفة كل العمﻠﻴﺎت الﱵ يقوم ﻬﺑا معاﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟﻚ ﺗﻘﺪم ﻟﻪ اﻟﻌﺮوض واﶈﻔﺰات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ له ﻬﺑدف اﶈافظة عليه وضمان عدم ﲢوله
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺸﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻦ اﻟﺰﺎﺑئن الذين يتمتعون بوﻻء عال وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻬﺎ وﺎﺑلتاﱄ ستتمكن اﳌؤسسة من معرفة الزﺎﺑئن الذين ﳛتاجون اﱃ ﳏﻔﺰات وﻋﺮوض ﺗﺮوﳚﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﱰات اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﺒﲑ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ فهم متطلبات واحتياجات الزﺎﺑئن بشكل
دﻗﻴﻖ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﻜﺎوي اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﳋﻂ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ،وﻛﺬا ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻮاﺗﲑ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ
).(RFM

إن هذه اﳌعلومات والبياﺎﻧت الواردة ﰲ هذا النظام ستساعد اﳌؤسسة ﰲ اﲣاذ بعض القرارات كتحديد الزبون الذي
ﳛﺘﺎج اﱃ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺮوض واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﻮي أكﱪ عدد من الزﺎﺑئن .
-

KBS

)ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻌﺮﻓﺔ( :وﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ

ﻷﻬﻧا تسمح ﺎﺑعطاء التعلميات واﻻجراءات اﳋاصة ﺎﺑلعروض واﳋدمات الﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ وﻣﻨﺤﻪ واﻋﻄﺎﺋﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋاصة ﺎﺑلعرض وكيفية التعامل مع الزبون فضﻼ عن توضيح نقاط ﻗﻮة اﻟﻌﺮض
ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳌﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳊﺠﺞ واﻟﱪاﻫﲔ اﳌﺸﺨﺼﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺰﺑﻮن ﳍﺬا اﻟﻌﺮض ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إدارة
اﳊﻮار ﲟﺎ ﳜﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
 -7-1ﺗﻄﺒﻴﻖ  :MobiSpaceبدأت اﳌؤسسة العمل ﻬﺑذا التطبيق ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ  2018وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﻀﺎء ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺼﺮﻧﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﺘﺤﺴﲔ
العﻼقات مع الزﺎﺑئن وتسهيل معامﻼﻬﺗم واختصار اﳌسافات والوقت ،وﻳﺘﻢ ﲢﻤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ " "MobiSpaceﻋﻠﻰ
 Google Playﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ

Mobilis

وإدﺧﺎل ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور اﳋﺎﺻﺔ ﺎﺑلزبون .وﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﺰﺑﻮن

ﺎﺑلتحكم ﰲ حسابه ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﺮض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻧﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(1

 ﻋﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ :اﻹﺳﻢ اﻟﻠّﻘﺐ واﻟﻌﻨﻮان؛) (1ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ،"MobiSpace" ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ:

 ،http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/service.php?page=32ﺎﺗريخ اﻻطﻼع.2019/03/11 :
243

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 ﻋﺮض آﺧﺮ ﻓﺎﺗﻮرة ﺎﺑلنسبة لزﺎﺑئن الدفع البعدي أو الرصيد ﻟزﺎﺑئن الدفع اﳌسبق؛ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺮض اﳊﺎﱄ أو رﻣﺰ  PINأو  PUK؛ فاتورة مفصلة لزﺎﺑئن الدفع البعدي واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳊﺎﱄ؛ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻋﱪ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ وﺧﺪﻣﺔ  E-rselliﻋﱪ ﺑﻄﺎﻗﺔ  CIBواﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ؛ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺮﺻﻴﺪ وﺷﺮاء ﺟﻮازات اﻹﻧﱰﻧﺖ أو اﻟﱪاﻣﺞ؛ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻌﺮوض وﺗﺸﻐﻴﻞ أو ﺗﻮﻗﻴﻒ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻷرﻗﺎم اﳌﻔﻀﻠﺔ؛ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ واﻟﺪردﺷﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺔ زﺎﺑئن موبيليس. - 8 -1ﺑﺮاﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻮﻻء ﻛﺄﺳﺎس ﻹداﻣﺔ وتقوية العﻼقة مع الزﺎﺑئن :ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻻء
ﻋﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1- 8 -1النادي الذهﱯ لزﺎﺑئن من ذهب :ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﺎدي اﻟﺬﻫﱯ أول ﻓﻀﺎء ﻳﻄﻠﻘﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل
ﺎﺑﳉزائر لتكريس الوفاء والوﻻء ،وهو حسب اﳌؤسسة دليل على اﻻهتمام الذي توليه اﳌؤسسة للزﺎﺑئن ﻬﺑدف دوام
اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ،ﲝﻴﺚ وﺿﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ إﻃﺎرا رﲰﻴﺎ ﻟﺘكرﱘ زﺎﺑئنها اﻷكثر وفاءً ووﻻءً
وأعربت عن شكرها وامتناﻬﻧا ﳍم ،وﻟﻘﺪ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻨﺎدي اﻟﺬﻫﱯ ﰲ  25أﻓﺮﻳﻞ  2012ﰲ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻤﺘﻪ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻓﻨﺪق اﻟﺸﲑاﻃﻮن ﺣﻀﺮﻩ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ وﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ،ﲨﻊ أﻳﻀﺎ 144
زﺑﻮن ﻣﺸﱰك ﺟﺎؤوا ﻣﻦ  48وﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﱵ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ واﻟﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺪي اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻘﻮا أوﻓﻴﺎء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻗﺪ ﰎ ﺗﻜﺮﱘ
الزﺎﺑئن ﲟنح وسام موبيليس ﻷﺣﺴﻦ زﺑﻮن ﺣﺴﺐ اﻻﺷﱰاك واﻟﻮﻻء ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)(1

أﺣﺴﻦ زﺑﻮن ﻣﺸﱰك ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺪي؛ أﺣﺴﻦ زﺑﻮن ﻣﺸﱰك ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ؛ اﻟﺰﺑﻮن اﻷﻛﺜﺮ وﻓﺎءً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ )أﻗﺪم زﺑﻮن ﻣﺸﱰك(؛-أﺣﺴﻦ زﺑﻮن ﻣﺸﱰك ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺪوﱄ.

 -2- 8 -1اﳌﻜﺎﻓﺄت اﳌﺎدﻳﺔ :وهي تلك اﳌكافأت اﳋاصة ﲟنح رصيد ﳎاﱐ أو مضاعفته للزﺎﺑئن الذين حققوا
ﻧﻘﺎﻃﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻓﻴﺪﻳﻠﻴﺲ
ﳌﻮﺑﻴﻠﻴﺲ اﻟﱵ تقوم ﲟكافئة الزﺎﺑئن على وفائهم ،ﲟﻨﺤﻬﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻨﻘﺎط ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﻢ ﻣﻊ ﲢﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ
اﻟﻨﻘﺎط إﱃ ﻣﻜﺎﳌﺎت ورﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﻴﺔ ﻗﺼﲑة ﳎﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.

)(2

(1) – La revue mobilis, N0 10, 2012, p 91.
(2) –Mobilis, " fidelis", sur le site d’internet: http://www.mobilis.dz/ar/fidelis.php, consulté le25/12/2018
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الفصل الرابع  :دراسة أثر إدارة العﻼقة مع الزبون على اﳌيزة التنافسية ﰲ مؤسسة موبيليس
 -3-8-1مكافآت استثنائية :حيث ﲤنح اﳌؤسسة عروضا استجابة ﳌتطلبات الزﺎﺑئن وحاجاﻬﺗم نذكر على سبيل
اﳌثال العرض الﱰوﳚي اﳋاص بـ "  "PixX 1000اﳌ ﱡوجه لزﺎﺑئن الدفع اﳌسبق ،والذي يسمح ﳍم من اﻻستفادة بعدة
مزاﺎﻳ إبتداءًا من  04ديسمﱪ  2018إﱃ غاية  02جانفي  ، 2019ﲝيث سيتمكن زﺎﺑئن الدفع اﳌسبق )مبتسم
وقوسطو ﺎﺑطل و ( PixXمن اﻻستفادة من مكاﳌات ورسائل قصﲑة مضاعفة صاﳊة ﳓو ﲨيع الشبكات الوطنية ومن
رصيد أنﱰنت إستثنائي ،ﺎﺑستعمال الﻼئحة  ،*600#أو بشراء العرض الﱰوﳚي مباشرة من نقاط البيع وعليه
بـ1000دج سيستفيد الزﺎﺑئن طيلة  30يوما من اﳌزاﺎﻳ التالية :مكاﳌات  +رسائل قصﲑة غﲑ ﳏدودة ﳓو شبكة
موبيليس؛  4000دج رصيد مهدى صاﱀ ﳓو ﲨيع الشبكات الوطنية Go 15 ،انﱰنت و

facebook

ﳎاﱐ.

)(1

 -9-1التمييز بﲔ الزﺎﺑئن وشخصنة العروض :تقوم مؤسسة موبيليس ﺎﺑلتمييز بﲔ الزﺎﺑئن على أساس حجم ونوع
التعامل معها ﲝيث يتم شخصنة عروض وخدمات اﳌؤسسة ﰲ حدود إمكانياﻬﺗا لتتﻼءم مع متطلبات الفئة السوقية
اﳌتعلقة ﺎﺑﳌؤسسات الﱵ تتميز ﲟعامﻼﻬﺗا الكبﲑة وﰲ نفس الوقت تقوم اﳌؤسسة بشخصنة عروض أخرى لتتناسب مع
متطلبات زﺎﺑئن اﳉمهور العام الذين رغم صغر حجم معامﻼﻬﺗم إﻻ أﻬﻧم يشكلون قطاعا سوقيا مهما وكبﲑا تستفيد
اﳌؤسسة من خﻼله بوفورات اﳊجم كما هو واضح ﰲ الشكل اﳌواﱄ:
الشكل رقم ) :(45التمييز بﲔ الزﺎﺑئن وشخصنة العروض ﰲ مؤسسة موبيليس

اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على اﳌعلومات الداخلية للمؤسسة.

 -2واقع اﳌؤسسة من منظور تنافسي:
لدراسة ﺄﺗثﲑ اﳌنافسة ﰲ قطاع اﳍاتف النقال على مؤسسة موبيليس سوف نعتمد على ﳕوذجي

swot

التنافسية اﳋمس لبورتر الذي يستخدم لتحليل تنافسية اﳌؤسسات الﱵ تنشط ﰲ نفس القطاع.
) - (1مؤسسة موبيليس" ،عرض تروﳚي  PixX 1000ﲟزاﺎﻳ إستثنائية" ،نقﻼ عن اﳌوقع اﻻلكﱰوﱐ التاﱄ:
 ،http://www.mobilis.dz/ar/communique_persse.php?Id_Communique=323ﺎﺗريخ اﻻطﻼع.2019/03/11 :
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والقوى

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 -1-2ﲢﻠﻴﻞ

swot

ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ :ﳝﻜﻦ اﺧﺘﺼﺎر ﻧﻘﺎط ﻗﻮة وﺿﻌﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻔﺮص واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات

اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ:
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(46ﲢﻠﻴﻞ  swotﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ

ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة

ﺗﻄﻮر ﻋﺪد الزﺎﺑئن اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺷﺒﻜﱵ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ  -عدم تغطية كل وﻻﺎﻳت الوطن بتقنية اﳉيل الرابع.ﲤﺘﻠﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻴﺰي ﻋﺮوﺿﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﳉﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال ﰲ سنواﻬﺗا اﻷوﱃ ﰲ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ. كونه مؤسسة عمومية فإﻬﻧا ﲣضع ﰲ أحيان كثﲑة ﻹﺟﺮاءاتﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ النقال ﺎﺑﳉزائر.
ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﲤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل.ﲢتل الرﺎﻳدة والصدارة ﰲ اﻟﻌﺪد اﻹﲨاﱄ للزﺎﺑئن ﻣﻨﺬ 2016وﻛﺬا ﰲ ﺗﻘﻨﻴﱵ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ.
ﺗﺘﺒﲎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺼﺮﻧﺔ واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ اﻟﻌﺮوض واﳋﺪﻣﺎتاﳌﻘﺪﻣﺔ وﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ﺎﺑستمرار ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق.وزﺎﻳدة
ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى.
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات

اﻟﻔﺮص

ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻣﺘﻴﺎز ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﳉﻴﻞ -ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜﻼث ﰲ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل.الرابع ﰲ عدد أكﱪ من الوﻻﺎﻳت مقارنة ﲟنافسيها؛
 -ﺳﻌﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻐﻄﻴﺔ أﻛﱪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ

رﺎﻳدة اﳌؤسسة ﰲ شبكة اﳉيل اﻟﺮاﺑﻊ ﺗﻌﻄﻲ ﳍﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳉيل الرابع الذي ﲢتل فيه موبيليس الرﺎﻳدة والتفوق منﺎﺑلزﺎﺑئن اﳊاليﲔ وجذب اﳉدد ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻄﻮر ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ وﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ.
الزﺎﺑئن ورغبﺎﻬﺗم ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﺘﻄﻮرة ﰲ -اﳔفاض تكلفة ﲢول الزﺎﺑئن ﳓو اﳌتعاملﲔ اﳌنافسﲔ )ﺟﻴﺰي
ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ  4Gاﺎﺗحتها؛
واورﻳﺪو( وﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ.
ﺗﻨﺎﻣﻲ دور ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ؛ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻟﺜﻘﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﻟﺘﻮﻓﲑ ﻋﻨﺼﺮ اﻷمان ﺎﺑعتبارها مؤسسة ذات
ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ؛
اﳔﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻛﺮاء اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳍﻮاﺋﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔﺎﺑلتغطية مقارنة ﺎﺑﳌنافسﲔ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳُ ْﺴ َﻤ ُﺢ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ وﺿﻊ
ﺗﻠﻚ اﳍﻮاﺋﻴﺎت ﻓﻮق أﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱪﻳﺪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ
منافسوها مبالغ ضخمة سنوﺎﻳ مقابل كراء مساحات ﺧﺎﺻﺔ أو
أسطح بيوت الزﺎﺑئن.

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
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 -2-2ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳋﻤﺲ ﻟﺒﻮرﺗﺮ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻞ وﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﳍﺎ:
 ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع )اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت( :ﻳﻨﺸﻂ ﰲ ﻗﻄﺎعاﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮي ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وﻫﻲ :ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ،أوريدو وجيزي ﺎﺑﻹضافة
إﱃ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ راﺑﻊ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻷنﱰنت ،وﺎﺑلرغم من قلة ﻋﺪد اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ )ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ( إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻌﺮوض وﲢﻘﻴﻖ ﺟﻮدة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﰲ اﻟﻌﺮوض واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻬﺑدف اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن اﳊاليﲔ وجذب اﳉدد .وﻳﺸﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع ﻛﻤﺎ وﺳﺒﻖ أن ذﻛرﺎﻧ
ﳕﻮا ﻣﻌﺘﱪا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ورﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ إﱃ إدﺧﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة
واﳌتطورة ﺎﺑستمرار وذلك لتقدﱘ عروض مناسبة ﳌتطلبات الزﺎﺑئن ،وﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع أن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮوض وﺗﻨﺸﻴﻂ اﳌﺒﻴﻌﺎت وﺑﺮامج الوﻻء وبناء عﻼقات مع الزﺎﺑئن وﻟﻴﺲ اﻷﺳﻌﺎر ﲝﻜﻢ أن
ﺗﺴﻌﲑات اﻟﻌﺮوض ﳒﺪﻫﺎ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل

)(1

ﻬﺗديد الداخلﲔ اﳉدد :ﻳﻌﺪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز وأﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ دون دﺧﻮل واﻓﺪﻳﻦ ﺟﺪد إﱃ ﻗﻄﺎعاﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻳﻌﺘﱪ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ جذاﺎﺑ لﻼستثمار فيه ﳑﺎ ﻳﻐﺮي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ
اﻷجانب لدخوله ﰲ حالة فتح اﺠﻤﻟال أمامﻪ ،وﻻ ﺷﻚ أن دﺧﻮل ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدودﻳﺔ
ﻣؤسسة موبيليس وعليه ﳝكن القول ﺄﺑن اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻟﺪﺧﻮل ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﻳﻌﺘﱪ
ورقة راﲝة ﲡعل قوة ﻬﺗديد الداخلﲔ اﳉدد ضعيفة.
 اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ،واﻟﱪﳎﻴﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﻴﲑ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ
اﻟﻌﺮوض واﳋﺪﻣﺎت ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻮردﻳﻬﺎ ) Ericssonو  .(Huaweiوﻧﻈﺮا ﻟﻜﺜﺮة اﳌﻮردﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﺈن
اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺿﻌﻴﻔﺔ وذﻟﻚ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻮرد ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ).(2
 القوة التفاوضية للزﺎﺑئن :ﻧﻈﺮا ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻓﺈن اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻦ ﻳﻠﺠﺄإﱃ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻞ ﺳﻴﻐﲑﻫﺎ إذا وﺟﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻟﺪى اﳌﻨﺎﻓﺲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻈﻢ أﳘﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وإدارة
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن.
)(1

- Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques (ARPCE), Rapport annuel 2017", p

p 11-16.

) -(2ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻦ ﻋﺎدل ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ" ،دراسة ﺄﺗثﲑ قوى اﳌنافسة اﳋمسة ﻟـ  porterﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ" ،ﳎﻠﺔ
اقتصادﺎﻳت اﳌال واﻷعمال ،العدد  ،08اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ،ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺑﻮﻟﺼﻮاف ﻣﻴﻠﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ  ،2018ص ص .598-597
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 ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻌﺮوض وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ :ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أنﻳﻠﺠﺄ إليها الزﺎﺑئن كبدائل لعروض وخدمات مؤسسة موبيليس وﳘا :ﻋﺮوض وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﻴﺰي وأورﻳﺪو
ﺎﺑلدرجة اﻷوﱃ واﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛ وﻋﺮوض وﺧﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻷنﱰنت بدرجة ﺎﺛنوية وقليلة بسبب اﻹقبال اﳌتزايد
ﻟﻠﺰﺑﻮن اﳉﺰاﺋﺮي ﳋﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ.
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻬﺠﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إشكالية الدراسة وفرضياﻬﺗا مع تبيان ﳕوذج الدراسة وكذا اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وخطواﻬﺗا بدءا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻣﻦ ﰒ اﺳﺘﻌﺮاض أداة اﻟﺪراﺳﺔ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ البياﺎﻧت ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻹﺟﺮاءات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪق وﺛﺒﺎت
أداة اﻟﺪراﺳﺔ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :تصميم ﳕوذج الدراسة التطبيقية وفرضياﻬﺗا
ﺳﻴﺘﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮاد ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ
واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﺮﻏﻮب إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺘﻬﺎ أو ﻧﻔﻴﻬﺎ.
 -1ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ:
يسمح ﳕوذج الدراسة ﺈﺑعطاء تصور واضح للمتغﲑات اﳌكونة للبحث ،وﻛﻜﻞ دراﺳﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺄﺗثﲑ اﳌتغﲑات على بعضها ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﳐﺘﻠﻒ أﺑﻌﺎد وﻣﺘﻐﲑات
اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﱵ تتشكل من متغﲑين اﻷول مستقل والثاﱐ ﺎﺗبع ،حيث أن اﳌتغﲑ اﳌستقل هو إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
ﲟختلف متطلباﻬﺗا ،أﺑﻌﺎدﻫﺎ ومؤشراﻬﺗا اﳌﺪروﺳﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ،اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ،أﻣﺎ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻓﻬﻮ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺒﻌﺪﻳﻬﺎ )ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ -اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .(-وﻋﻠﻴﻪ ارﺄﺗينا أن يكون ﳕوذج الدراسة كما هو واضح ﰲ اﻷﰐ:
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الفصل الرابع  :دراسة أثر إدارة العﻼقة مع الزبون على اﳌيزة التنافسية ﰲ مؤسسة موبيليس
الشكل رقم ) :(47ﳕوذج الدراسة

اﳌصدر :من إعداد الطالبة.

 -2إشكالية الدراسة التطبيقية:
تنشط مؤسسة موبيليس ﰲ سوق منافسة احتكار القلة ،وﺎﺑلرغم من قلة عدد اﳌتنافسﲔ الذي ﻻ يتجاوز ثﻼثة
متعاملﲔ للهاتف النقال ،إﻻ أن هذا القطاع يشهد منافسة شديدة نظرا لتقارب القدرات واﻹمكانيات اﳌادية
والتكنولوجية ،ﳑا يفرض ﲢدﺎﻳت كثﲑة ﰲ اﶈافظة على الزﺎﺑئن إذا أخذﺎﻧ بعﲔ اﻻعتبار سهولة تغيﲑ اﳌتعامل وتقارب
تسعﲑات العروض فيما بﲔ اﳌتنافسﲔ ،لذلك أضحى من الضروري اعتماد اﳌؤسسة على اﻷساليب التسويقية اﳊديثة
الﱵ تتوجه ﺎﺑلزبون بغرض ﲢقيق مزاﺎﻳ تنافسية قائمة على فهم أكﱪ ﳊاجات ورغبات الزﺎﺑئن واﻻستجابة ﳌتطلباﻬﺗم
وتقدﱘ خدمة ذات قيمة تسمح ﺎﺑستمرارية التعامل معها ،وهو ما يتجسد ﰲ تبﲏ إدارة العﻼقة مع الزبون كمدخل
تسويقي يتجاوز اﻷبعاد الكﻼسيكية اﳌتعارف عليها ﰲ الفكر التسويقي ويرتكز على ربط عﻼقات تفاعلية جيدة
وطويلة اﻷجل بﲔ اﳌؤسسة وزﺎﺑئنها ﺎﺑعتباره من أهم التوجهات التسويقية الﱵ تسمح ﺎﺑلتميز والتفوق على اﳌنافسﲔ.
وﻷجل ﺄﺗكيد كل ما ﰎ سبق ذكره سيتم دراسة التأثﲑ الناجم عن تبﲏ إدارة العﻼقة مع الزبون على ﲢقيق اﳌيزة
التنافسية ﰲ مؤسسة موبيليس من وجهة نظر إطارات ومسؤوﱄ القسم التجاري والتسويقي العاملﲔ ﻬﺑا من خﻼل
معاﳉة التساؤل التاﱄ:
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻣﺎ ﻣﺪى ﺄﺗثﲑ ﺗﺒﲏ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؟
وﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻫﻞ ﺗﺘﺒﲎ مؤسسة موبيليس كل اﳌتطلبات ،اﻷبعاد واﳌؤشرات اﳋاصة ﺈﺑدارة العﻼقة مع الزبون؟ ﻣﺎ ﻣﺪى ﺄﺗثﲑ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺈﺑدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﲟتطلباﻬﺗا ،أبعادها ومؤشراﻬﺗا ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ؟
 ﻣﺎ ﻣﺪى ﺄﺗثﲑ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺈﺑدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﲟتطلباﻬﺗا ،أبعادها ومؤشراﻬﺗا ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ)اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ( ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ؟
 -3ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ:
تنطلق فرضيات الدراسة من ﳏاولة اﻹجابة على اﻹشكالية الرئيسية وتساؤﻻﻬﺗا الفرعية ،وقد حاولنا قدر اﳌستطاع
ﺧﻠﻖ اﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻫﺪف اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺴﺮة ﳌﺘﻐﲑات
اﻟﺪراﺳﺔ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﺟﺎءت اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ:ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
وﻳﺘﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﱃ:ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻷﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
)التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ،اﳌﻮﻇﻔﻮن واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن

ورﲝﻴﺘﻪ ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
وﺗﺘﻔﺮع ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ إﱃ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 ﻳﻮﺟﺪ أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟلتوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 -ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة

ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 -ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة

ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 -ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 -ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﺼﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة

ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 -ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة

ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻷﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
)التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ،اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن

ورﲝﻴﺘﻪ ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة
اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
وﺗﺘﻔﺮع ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ إﱃ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 -ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟلتوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ

ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰةاﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰةاﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 -ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ

ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦاﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﺼﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰةاﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 -ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ

ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰةاﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:

ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ

اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌَﺰى إﱃ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ )اﳉـﻨﺲ،
اﻟﺴﻦ ،اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ(.
وﺗﺘﻔﺮع ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ إﱃ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦاﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗُـ ْﻌ َﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ.

 ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦاﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗُـ ْﻌ َﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺴﻦ.

 ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦاﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗُـ ْﻌ َﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

 ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦاﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌ َﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ.
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :اﳋﻄﻮات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺳﻨﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ اﳋﻄﻮات واﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق
إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ وأﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ وكذا القيام ﺈﺑجراء اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻷداة اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ذﻛﺮ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ وﲢﻠيل البياﺎﻧت.
 -1ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ وأﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ:
ﻳﺘﻜﻮن ﳎﺘﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ موبيليس ﺎﺑعتبار أن
إدارة العﻼقة مع الزبون توجه تسويقي ﲝت يرتكز على أبعاد معاصرة ،وقد اعتمدﺎﻧ ﰲ دراستنا على العينة القصدية

)∗(

اﻟﱵ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻹﻃﺎرات ،رؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ واﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﰲ
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ،لكوﻬﻧم أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﺄﺑبعاد إدارة العﻼقة مع الزبون فضﻼ عن كوﻬﻧم ﳝﺜﻠﻮن ﻣﺼﺪرا ﺟﻴﺪا ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
 -2إﺟﺮاءات إﻋﺪاد أداة اﻟﺪراﺳﺔ وﺷﺮﺣﻬﺎ:
اعتمدﺎﻧ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أداة اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﺻﻤﻤﺖ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻏﺮاض اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
واﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻋﺪاد اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ واﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﺮﺿﻴﺎﻬﺗا ﻟﻴﺠﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﳌﺴﺘﺒﲔ ﻣﻨﻪ ،فبعد أن ﰎ ﲢديد مشكلة الدراسة وأسئلتها الفرعية وفرضياﻬﺗا قﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﲟﺎ ﻳﻌﻜﺲ
أﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﲑات ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻟﻘﺪ ﰎ إﺗﺒﺎع ﻋﺪة ﺧﻄﻮات ﰲ إﻋﺪادﻫﺎ وﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ؛ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ بعض مسؤوﱄ التسويق ﺎﺑﳌؤسسة ﻬﺑدف ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﰲاﳌﺆﺳﺴﺔ؛
 ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ أوﻟﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذة اﳌﺸﺮﻓﺔ؛ وﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ)اﻷﺳﺎﺗﺬة اﶈﻜﻤﲔ( )∗∗(؛ وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ آراءﻫﻢ ﰎ ﺿﺒﻂ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ،وﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ
)∗(  -ﺗﺸﲑ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ أو ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺮاﺟﻊ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ،اﻟﺘﺤﻜﻤﻴﺔ ،اﳌﻘﺼﻮدة أو اﳌﺘﻌﻤﺪة إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ
يتم اختيار وحداﻬﺗا على أساس وجهة نظر الباحث وحسب موضوع الدراسة ذاﻬﺗا ،ﳌزيد من التفاصيل ﳝﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ:

 عبد اﳊميد عبد اﺠﻤﻟيد البلداوي" ،اﻷساليب التطبيقية لتحليل وإعداد البحوث العلمية مع حاﻻت دراسية ﺎﺑستخدام برﺎﻧمج  ،" SPSSدار اﻟﺸﺮوقﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻷردن ،2009 ،ﺻﺺ.129-128
 -زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ وﺑﺸﺎﻏﺔ ﻣﺮﱘ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.176

)∗∗(  -أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ).(01
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اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ)∗( إﱃ ﺟﺰأﻳﻦ ﺳﺒﻘﺘﻬﻤﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺒﲔ ﻣﻨﻪ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻘﺪم ﻟﻪ إرﺷﺎدات وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
ﳌﻞء اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻃﻤﺄﻧﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺖ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮح
ﳐﺘﺼﺮ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺟﺰاء:
 اﳉﺰء اﻷول :وﻳﺸﻤﻞ البياﺎﻧت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺒﲔ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ) اﳉﻨﺲ ،اﻟﺴﻦ،
اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ(
 اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ :ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• اﶈﻮر اﻷول :ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﶈﻮر ﻣﻦ  55ﻋﺒﺎرة ﺗﻘﻴﺲ أداء اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ واﻟﱵ ﻬﺗدف ﻹﺑﺮاز ﻣﺪى اﻟﺘﺰام
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ،أﺑﻌﺎد وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،وﻳﺘﺠﺰأ ﻫﺪا اﶈﻮر إﱃ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ
وأﺑﻌﺎد ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ:
 اﻟﺒﻌﺪ اﻷول :التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  06ﻋﺒﺎرات؛
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ :اﳌﻮﻇﻔﻮن واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  08ﻋﺒﺎرات؛
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  06ﻋﺒﺎرات؛
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  08ﻋﺒﺎرات؛
 اﻟﺒﻌﺪ اﳋﺎﻣﺲ :ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  05ﻋﺒﺎرات؛
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﺎدس :ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  08ﻋﺒﺎرات؛
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ :ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  05ﻋﺒﺎرات؛
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ :اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  09ﻋﺒﺎرات.
• اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ :ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﶈﻮر ﻣﻦ  13ﻋﺒﺎرة واﻟﱵ ﻬﺗدف ﻟﻘﻴﺎس اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
) اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ( وﻫﻮ ﻳﺘﺠﺰأ إﱃ ﺑﻌﺪﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 اﻟﺒﻌﺪ اﻷول :ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  08ﻋﺒﺎرات؛
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ :اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  05ﻋﺒﺎرات.

)∗(  -أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )(02

254

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 وأﺧﲑا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻌﺮض ﳕﻮذج اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﲢﻜﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذة اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻟﱵ أﻋﻄﺖ ﺑﺪورﻫﺎ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰاﻟﺸﺮوع ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ.
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﲬﺎﺳﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺞ ) (Likertاﳌﻜﻮن ﻣﻦ  05درﺟﺎت ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
إجاﺎﺑت أفراد العينة اﳌﺴﺘﺒﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﺎﺑعتباره من أكثر اﳌقاييس استخداما لقياس اﻷراء ،كما هو وارد ﰲ اﳉدول اﳌواﱄ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(15درﺟﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ وﻓﻖ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت اﳋﻤﺎﺳﻲ
ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻘﻴﺎس

ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ

ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ

ﳏﺎﻳﺪ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ

اﻟﻮزن)اﻟﺪرﺟﺔ(

1

2

3

4

5

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت

)(Likert Scale

 -3إﺟﺮاءات ﺗﻮزﻳﻊ واﺳﱰﺟﺎع اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ:
ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺘﺒﲔ ﻣﻨﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﻮات اﻵﺗﻴﺔ:
 ﰲ ﻬﻧاية شهر ماي  2019ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ أﺣﺪ اﻹﻃﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻧﻔﺲاﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ وﲨﻌﻬﺎ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻋﲔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ؛
 ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة اﳌتفق عليها قمنا ﺎﺑسﱰجاع  60اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ  65اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﺳﱰﺟﺎع ﺑﻠﻐﺖ) ،(%92.31ﰲ ﺣﲔ ﱂ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﱰﺟﺎع  5استباﺎﻧت ،أي أن نسبة اﻻستباﺎﻧت اﳌفقودة بلغت ) (% 7.69
وبعد الفحص التفصيلي ﳉميع اﻻستباﺎﻧت وجدﺎﻧ أن  4استباﺎﻧت غﲑ صاﳊة للتحليل بسبب ترك أصحاﻬﺑا للعديد
من اﻷسئلة بدون إجاﺎﺑت ﳏددة ،وعليه قمنا ﺈﺑقصائها ﻣﻦ عملية التفريغ النهائي ،وﺎﺑلتاﱄ فإن إﲨﺎﱄ ﻋﺪد
اﻻستباﺎﻧت اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ  56استبانة ،والﱵ قمنا بتفريغ ﳏتوﺎﻳﻬﺗا ﰲ برﺎﻧمج

SPSS

ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ،

واﳉدول اﳌواﱄ يوضح ﳐتلف النتائج اﳋاصة بعملية توزيع واسﱰجاع اﻻستباﺎﻧت:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(16ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ واﺳﱰﺟﺎع اﻻستباﺎﻧت
عدد اﻻستباﺎﻧت عدد اﻻستباﺎﻧت عدد اﻻستباﺎﻧت عدد اﻻستباﺎﻧت غﲑ
اﳌﻮزﻋﺔ

65

اﳌﺴﱰﺟﻌﺔ

60

ﻏﲑ ﻣﺴﱰﺟﻌﺔ

اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ

05

العدد النهائي لﻼستباﺎﻧت الﱵ ﰎ

ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ

04

56

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ.

 -4فحص البياﺎﻧت اﳌﺸﺎﻫﺪة ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﳌﺪروﺳﺔ:
ﳝثل استكشاف البياﺎﻧت اﳋطوة اﻷوﱃ الﱵ على أي ﺎﺑحث القيام ﻬﺑا بعد تفريغ البياﺎﻧت ﰲ شاشة البياﺎﻧت
 (editorﰲ برﺎﻧمج ) (SPSSاﳌستخدم ﰲ اﳌعاﳉة اﻹحصائية للبياﺎﻧت وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل:
255

) data

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 فحص البياﺎﻧت اﳌفرغة إن كانت فيها أﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ؛ فحص إن كانت هناك استباﺎﻧت ﲢتوي على إجاﺎﺑت متكررة ومتطابقة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻستعانة بﱪﺎﻧمج Excel؛ فحص إن كانت هناك استباﺎﻧت ﲢتوي على إجاﺎﺑت أحادية أي الﱵ ﳍا اختيار وحيد على إجاﺎﺑت ﲨيع أسئلةاﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ،ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻜﺸﺎف ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﳒﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﺴﺎوي ﺻﻔﺮا) (0ﻓﺈن
ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ أن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻔﺲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ؛
 التعامل مع القيم اﳌفقودة وتعويضها ﺎﺑستخدام طريقة اﳌتوسط اﳊساﰊ للقيمتﲔ اﺠﻤﻟاوراين ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳌﻔﻘﻮدة وﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ؛
 فحص البياﺎﻧت وخلوها من القيم اﳌتطرفة وهي اﻹجاﺎﺑت الﱵ تنحرف بشكل مفرط عن غﲑها من اﻻجاﺎﺑت أيأﻬﻧا تكون غﲑ منسجمة مع بقية إجاﺎﺑت اﺠﻤﻟموعة ،وﻫﻲ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻮﺳﻴﻂ ووﺟﻮد اﻟﻘﻴﻢ
اﳌتطرفة ﰲ البياﺎﻧت يؤدي إﱃ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺣﺠﻢ اﻻرﺗﺒﺎط وﻳﻮﻓﺮ برﺎﻧمج ) (SPSSﻋﺪة ﻃﺮق إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ورﺳﻮم ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻋﻨﻬﺎ ،وﰲ دراﺳﺘﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﳐﻄﻄﺎت اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ) (box plotsاﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺮدود اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات أﻋﻼﻩ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻗﻴﻤﺘﲔ ﻣﻔﻘﻮدﺗﲔ ،وﰎ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻤﺎ ﺎﺑستخدام
اﳌتوسط اﳊساﰊ ،ﰲ حﲔ ﱂ يظهر لنا أي قيم متطرفة ﰲ البياﺎﻧت اﳌفرغة وﻻ حﱴ إجاﺎﺑت أحادية أو متطابقة.
 -5اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻷدوات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌستخدمة ﰲ ﲢليل البياﺎﻧت واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت:
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ دراساﻬﺗم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻄﺮق ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻣﻌﺎﳉﺔ البياﺎﻧت إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،وﻟﻘﺪ
اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ دراﺳﺘﻨﺎ ﻬﺑدف التمكن من اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺪراﺳﺔ واﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ فرضياﻬﺗا
وﻟﻘﺪ ﰎ إخضاع البياﺎﻧت إﱃ عملية التحليل اﻹحصائي ﺎﺑﻻستعانة ﺑﱪﺎﻧمج اﳊﺰم اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻹﺻﺪار)(25

)( SPSS: Statistical Package for the Social Sciences -V25

وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ

اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ) :(Tests of Normalityﳌﻌﺮﻓﺔ واﺳﺘﻜﺸﺎف ﻧﻮع توزيع بياﺎﻧت العينة ﳓو كل ﻣﺘﻐﲑاتاﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو ﺗﻮزﻳﻌﺎ أﺧﺮا ،ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﺎﺑستخدام اﻷساليب اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ؛
 اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ :ﳌعرفة البياﺎﻧت اﻷولية ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﲢﺪﻳﺪ إجاﺎﺑت أفرادها اﲡاه عبارات اﶈاوراﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ؛
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ :وﻫﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وأﻛﺜﺮﻫﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ارﺗﻔﺎع أو اﳔﻔﺎضاستجاﺎﺑت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻬﻧﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺒﺎرات واﲡﺎﻫﺎت
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اﻵراء ،وﻛﺬا ﺗﺒﻴﺎن ﻣﺪى أﳘﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻨﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ وﲤركز إجاﺎﺑﻬﺗا ﺣﻮل ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺗﻜﻮن ﳏﺼﻮرة ﺑﲔ ) 01و 05
درﺟﺎت( ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺎت اﳌﻌﻄﺎة ﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺎرت اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ.
 اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري :وهو مقياس من مقاييس التشتت ،يستخدم لقياس وبيان تشتت إجاﺎﺑت أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔﺣﻮل ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ اﳊﺴﺎﰊ ،وﻛﺬا اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﳓﺮاف إجاﺎﺑت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ
وﻟﻜﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎدﻫﺎ؛
 ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت أﻟﻔﺎ ﻛﺮو ﻧﺒﺎخ ) :(Cronbach's Alphaوذلك ﻻختبار مدى اﻻعتمادية على أداة ﲨع البياﺎﻧتاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻗﻴﺎس اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ؛ أي ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔ وﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎرات
واﺗﺴﺎﻗﻬﺎ .وﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺛﺒﺎت ﻋﺒﺎرات ﳏﺎور وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺜﺒﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﻫﻮ ﺄﻳخذ ﻗﻴﻤﺔ ﳏﺼﻮرة ﺑﲔ ) (0و)(1
وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﺗﻘﱰب ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮا ﺟﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ وﺎﺑلتاﱄ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أو اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ أﻋﻴﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻔﺲ اﻷداة ﰲ ﻇﺮوف ﳑﺎﺛﻠﺔ .وﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ
اﺠﻤﻟاﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﳌﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ :
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(17اﺠﻤﻟاﻻت اﳌختلفة لدرجة الثبات )(Alpha
اﻟﺪﻻﻟﺔ )(Alpha

اﻟﻘﻴﻤﺔ )(Alpha

ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ

0.6>Alpha

ﺿﻌﻴﻔﺔ

0.65>Alpha>0.6

ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ

0.70>Alpha>0.65

ﺣﺴﻨﺔ

0.85>Alpha>0.70

ﺟﻴﺪة

0.90>Alpha>0.85

ﳑﺘﺎزة

0.90<Alpha

Source: Manu carricano et Fanny Poujol ,Analyse de données avec spss ,Edition Person ,France, 2009, p53.

 اﺧﺘﺒﺎر ت )  :(one Sample t-testوذلك ﻬﺑدف ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ )دال أو ﻏﲑ دال( ﰲ اﻹﺣﺼﺎءاﻻﺳﺘﺪﻻﱄ وﻳﻔﻴﺪ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر )  (one Sample t-testﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺟﻮﻫﺮي )دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ(
ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ �𝑿𝑿 ﻹجاﺎﺑت أفراد العينة واﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﺿﻲ ).(𝒙𝒙=03
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 ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار ) :(Regression analysisأداة إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺮﻧﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑﺎﺗبع واحد أو أكثر واﳌتغﲑات اﳌستقلة ويستعمل:

)(1

 ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺗﻐﲑات ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ :أي ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ؟ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ :أي ﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﻮة ﻋﻼﻗﺔ؟ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨﺎء أو ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ :أي ﻣﺎ هي اﳌعادلة الرﺎﻳضية الﱵ تربط اﳌتغﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ أو ﻋﺪة ﻣﺘﻐﲑاتﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ؟
 ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ وﻛﺬا اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﺘﻐﲑ أو ﻣﺘﻐﲑاتﳏﺪدة.
واﳍدف من ﲢليل اﻻﳓدار هو التنبؤ ﺎﺑﳌتغﲑ التابع ﲟعلومية اﳌتغﲑ اﳌستقل .وﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ واﺣﺪ
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ إﺛﻨﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎس ﻛﻔﺎءة وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ )اﻟﺒﺴﻴﻂ-اﳌﺘﻌﺪد(:
 اﺧﺘﺒﺎر  (F-test) Fﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ :وﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ ﺟﻮدة ﳕﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑاﻟﺘﺎﺑﻊ واﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺪروﺳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﻴﻤﺔ ) (Sigاﳌﺼﺎﺣﺒﺔ

ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر)(F-test

ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ

Sig

أﻗﻞ ﻣﻦ  0.05ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺪروﺳﺔ ﺑﲔ

اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ.
اﺧﺘﺒﺎر  :(T-test) Tوﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار اﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﻤﻮذج ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ  sigاﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر) (T-testﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ) (0.05ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
أﻗﻞ ﻣﻦ  0.05ﻓﺈن اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻣﻌﻨﻮي .أي أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﺗﺸﲑ إﱃ وجود ﺄﺗثﲑ معنوي )دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ( ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ
اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ .وﻳﻀﻢ ﰲ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳌﻤﺜﻞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﳌﺪروﺳﺔ.
 ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲑﺳﻮن ) :(Correlation de Pearsonوﻳﺴﺘﺨﺪم ﻻﺧﺘﺒﺎر درﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞواﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ،وﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﻪ ﳏﺼﻮرة ﺑﲔ  1-إﱃ  ،1+وﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﻮة أو ﺿﻌﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻓﺈذا ﻛﻨﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻛﺒﲑة وﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻹﺷﺎرة ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻗﻮﻳﺔ ،أﻣﺎ إﺷﺎرة ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻓﻬﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻩ

) (1ﻋﺎﻳﺪة ﳔﻠﺔ رزق ﷲ" ،دﻟﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻔﺴﲑ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ ،2002 ،ص ص
. 211-210
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺷﺎرة ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻓﺈن زﺎﻳدة قيم أحد اﳌتغﲑات ترافقها زﺎﻳدة ﰲ اﳌتغﲑ اﻷخر أي أن
(1).

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻃﺮدﻳﺔ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ

 -ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ :يرمز له ﺎﺑلرمز  R2وﺗﻘﻊ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﲔ 0 ≤R2≤ 1 :

)∗(

وﻳﻌﺘﱪ ﻣﻘﻴﺎس ﳉﻮدة اﻟﻌﻼﻗﺔ

دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة
اﳌﺪروﺳﺔ وﻫﻮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲑﺳﻮن وﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰﺑﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻦ ّ %100
ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج )ﺟﻮدة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺪروﺳﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ( .وﻫﻮ ﳝﺜﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ
)اﳌﺴﺎﳘﺔ( اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﰲ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﲢﺴﲔ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ.
 -ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار

B

)اﻟﺘﺄﺛﲑ( :وﻫﻮ اﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟقيمة الﱵ يزداد ﻬﺑا اﳌتغﲑ التابع عندما نغﲑ وﻧﺰﻳﺪ ﰲ

ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﲟﻘﺪار وﺣﺪة واﺣﺪة.
ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺰى إﱃ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر ) (ANOVA one-wayواﺧﺘﺒﺎر) (T-TESTﻟﻌﻴﻨﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﻟﻔﺌﺘﲔ .وﻛﺬا اختبار اﳌقارﺎﻧت البعدية )

Post

 (Hocﻟتكون اﳌقارﺎﻧت مثﲎ – ﻣﺜﲎ وﰲ ﻛﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﲔ.
وﻟﻘﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  0.05ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺋﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ
ﳐتلف الدراسات واﻷﲝاث اﳋاصة ﺎﺑلعلوم اﻻجتماعية واﻹنسانية ،وﻳﻌﺮف ﺑﻘﻴﻤﺔ أﻟﻔﺎ ) (αﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) ،(0.05 = αوﻳﻌﲏ ذﻟﻚ أن اﺣﺘﻤﺎل اﳋﻄﺄ ﰲ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﳚﺐ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ )(0.05
أو ﲟﻌﲎ أﺧﺮ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺄ ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ).(0.05
وﻣﻦ أﺟﻞ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﺎرﻧﻪ ﻣﻊ :ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ ) ،(Sigأو )اﺣﺘﻤﺎل اﳋﻄﺄ( ) (P-valueاﻟﺬي
ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﳐﺮﺟﺎت  ،spssوﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﺣﺘﻤﺎل اﳋﻄﺄ ) (Sigاﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻘﻴﻢ اﳌﺆﺷﺮات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ).(0.05 = α

) (1ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ عبد اﳊميد عبد اﺠﻤﻟيد البلداوي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص ص .243-242

2

)∗( – ﺗﺸﲑ اﳌستوﺎﻳت القريبة من  1اﱃ مستوﺎﻳت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼـﻌﺐ ﺗﻘـﺪﻳﺮ ﻗﺎﻋـﺪة ﻋﺎﻣـﺔ ﻟﻘـﻴﻢ  Rاﳌﻘﺒﻮﻟـﺔ ﻷن ذﻟـﻚ ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ

ﺗﻌﻘﻴﺪﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج وﳎﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ وﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗرتكز على قضاﺎﻳ التسويق ،ﳝكن وصف قـيم  R2اﻟﺒﺎﻟﻐـﺔ  0.75ﺄﺑﻬﻧـا كبـﲑة ،والـﱵ

ﺗﺒﻠــﻎ  0.5ﺄﺑﻬﻧ ـﺎ ﻣﻌﺘﺪﻟــﺔ ،واﻟــﱵ ﺗﺒﻠــﻎ  0.25ﺄﺑﻬﻧــا ضــعيفة ،ﻧﻘــﻼ ﻋــﻦ :ﺟﻮزﻳــﻒ ف  .هــار وآخــرون ،ترﲨــة زك ـرﺎﻳ بلخامســة" ،اﻷﺳــﺎس ﰲ ﳕﺬﺟــﺔ اﳌﻌــﺎدﻻت

اﳍيكلية ﺎﺑﳌربعات الصغرى اﳉزئية) ،"(PLS-SEMﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻛﺎدﳝﻲ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2019 ،ص.263
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻷداة اﻟﺪراﺳﺔ
ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﺮاض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﲢﻠﻴﻼﻬﺗا ﳚب علينا التأكد من أن البياﺎﻧت اﳌستخرجة منها تتبع التوزﻳﻊ
الطبيعي ﺎﺑﻹضافة إﱃ تقدير مدى اتساق وثبات أداة اﻟﺪراﺳﺔ.
 -1اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ)∗(:
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ:
-1-1اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺎﺑستخدام اﻟﻄﺮق اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ -اﻻﻟﺘﻮاء واﻟﺘﻔﻠﻄﺢ :-ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻀﻮع اﻟﺒﻴاﺎﻧت
ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ دراﺳﺔ اﻻﻟﺘﻮاء ) ( Skewnessواﻟﺘﻔﻠﻄﺢ ) .(Kurtosisﲝﻴﺚ ﻳﻘﻴﺲ اﻻﻟﺘﻮاء اﳌﺪى اﻟﺬي ﻳﻜﻮن
فيه توزيع بياﺎﻧت اﳌﺘﻐﲑ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮاً .وﺎﺑﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﲔ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻢ ﳏﺼﻮرة ﺑﲔ  1±ﻟﻴﻜﻮن ﺗﻮزﻳﻊ
البياﺎﻧت طبيعيًّﺎ ) (1ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ إﱃ اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻪ:

)(2

SK%= Skewness/Std.Error
KU%=Kurtosis/ Std.Error

ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻟﺘﻮاء إﱃ ﺧﻄﺌﻬﺎ اﳌﻌﻴﺎري ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﺠﻤﻟال ] [2- ،2ﻓﺈن توزيع البياﺎﻧت اﳌشاهدة
ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﳌﺪروﺳﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،أﻣﺎ إذا وﻗﻌﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﺎرج ﻫﺬا اﳌﺪى ﻓﻬﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻠﺘﻮ إﻻ
أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻹﻋﻄﺎء ﻓﻜﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ عن التوزيع الطبيعي للبياﺎﻧت لذلك ﳚب أيضا الكﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺘﻔﻠﻄﺢ إﱃ ﺧﻄﺌﻬﺎ اﳌﻌﻴﺎري  ،واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(18ﻧﺘﺎﺋﺞ الكشف عن نوع توزيع البياﺎﻧت للمتغﲑات ﺎﺑستخدام معامل اﻻلتواء والتفلطح
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻟﺘﻮاء
ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ

N

Statistic

)(Skewness

 Std. Errorﻧﺴﺒﺔ اﳌﻌﺎﻣﻞ إﱃ
اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري
اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري
ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻞ

اﶈﻮر اﻷول :إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن

اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ :اﳌﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

𝒔𝒔𝒔𝒔%

56

0.197

0.319

0.619

56

0.320

0.319

1.003

ﻣﻌﺎﻣﻞ
Statistic

اﻟﺘﻔﻠﻄﺢ )(Kurtosis

 Std.Errorﻧﺴﺒﺔ اﳌﻌﺎﻣﻞ إﱃ
اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري
ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻞ

𝒌𝒌𝒌𝒌%

-0.734

0.628

-1.168

-0.872

0.628

-1.388

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا على ﳐرجات برﺎﻧمج SPSS.V 25
)∗(  -أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ).(03
) -(1ﺟﻮزﻳﻒ ف  .ﻫﺎر وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.96
) -(2ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻮﻳﻄﻲ" ،التحليل اﻹحصائي لبياﺎﻧت اﻻستبيان –تطبيقات عملية على برﺎﻧمج  ،"-excelاﳉﺰء اﻷول ،اﻟﻨﺸﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳉﺪﻳﺪ،
ﺗﻠﻤﺴﺎن ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2018 ،ص 236
260

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ ) (18ﳒﺪ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻟﺘﻮاء ﳌﺘﻐﲑ )إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( ﺑﻠﻎ )،(SK=0.197ﻛﻤﺎ أن
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻟﺘﻮاء ﳌﺘﻐﲑ )اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ( ﺑﻠﻎ ) (SK=0.320وﻛﻼ اﻟﻘﻴﻤﺘﲔ ﺗﻘﻌﺎن ضمن اﺠﻤﻟال ] [1- ،1وﺎﺑستخدام
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻟﺘﻮاء إﱃ ﺧﻄﺌﻪ اﳌﻌﻴﺎري ﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﻠﻐﺖ ﳌﺘﻐﲑ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ) (sk%=0.619أﻣﺎ ﺎﺑلنسبة
ﳌﺘﻐﲑ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ) (sk%=1.003وﻛﻼ اﻟﻘﻴﻤﺘﲔ ﺗﻘﻌﺎن ﺿﻤﻦ اﳌﺪى  2-و.2+
ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﻠﻄﺢ ﳌﺘﻐﲑ )إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( ﺑﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ

)(ku=-0.734

ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﻠﻄﺢ

ﳌﺘﻐﲑ )اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ( ﻗﻴﻤﺔ ) (ku=-0.872وﻛﻼﳘﺎ ﺗﻘﻌﺎن ضمن اﺠﻤﻟال ] ،[1- ،1وﺎﺑستخدام نسبة معامل التفلطح
إﱃ اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻪ ﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﻠﻐﺖ ﳌﺘﻐﲑ "إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ

اﻟﺰﺑﻮن")(ku%=-1.168

وﺎﺑلنسبة ﳌﺘﻐﲑ اﳌﻴﺰة

اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ) (ku%=-1.388وﻛﻼﳘﺎ ﺗﻘﻌﺎن ﺿﻤﻦ اﺠﻤﻟال  2-و. 2+
وعليه فمن خﻼل ﳐتلف نتائج الكشف عن توزيع البياﺎﻧت ﺎﺑستخدام كل مﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻟﺘﻮاء واﻟﺘﻔﻠﻄﺢ اﳌﻮﺿﺤﺔ
ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (18يتبﲔ لنا أن كل قيم اﻻلتواء والتفلطح لبياﺎﻧت اﳌتغﲑات اﳌدروسة تقع ضمن اﺠﻤﻟاﻻت اﶈددة
إحصائيا وعليه فإن بياﺎﻧت مﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
 -2-1اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺎﺑستخدام اﻟﻄﺮق اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ )ﳐﻄﻂ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ
 -Quntile(Q-Q) Plotوﳐﻄﻂ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ

Normal Quntile-

اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ( -Detrended Normal Q-Q Plot -

)∗(

:

ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر التوزيع الطبيعي ﺎﺑﻻستعانة بﱪﺎﻧمج  spssﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻄﺎت واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺎﺑلتوزيع الطبيعي ،وﲟﻮﺟﺒﻬﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى تتبع بياﺎﻧت اﳌتغﲑات التوزيع الطبيعي ،واﻟﱵ ﺳﻮف ﻧﻨﺎﻗﺸﻬﻤﺎ
ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ أن بياﺎﻧت العينة ﺄﺗخذ التوزيع الطبيعي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)∗(  -ﻋﻨــﺪ اﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺨﻄــﻂ اﻟﺘﻮزﻳــﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﻟﻠﺒــﻮاﻗﻲ ﻓــﺈن ﻛــﻞ ﻧﻘﻄــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺘﻘﻴﻢ ﲤﺜــﻞ اﻟﻘــﻴﻢ اﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ ﻟــﺪرﺟﺎت اﻟﺘﻮزﻳــﻊ ﻋﻠــﻰ اﶈــﻮر اﻟﻌﻤــﻮدي ﺗﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ
الدرجات اﳌعيارية للتوزيع الطبيعي للبياﺎﻧت اﳌشاهدة على اﶈور اﻷفقي ،فإذا كانت العينة مسـحوبة مـن ﳎتمـع يتـوزع توزيـع طبيعيـا ،ﻓـﺈن ﻧﻘـﺎط ﻟﻮﺣـﺔ اﻻﻧﺘﺸـﺎر
ﺗﻘﻊ ﲟﺤﺎذاة اﳋﻂ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﺎط ﻟﻮﺣﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺗﻘﻊ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺧﻂ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ،فهذا يعﲏ أن البياﺎﻧت اﳌشاهدة للمتغﲑ ﻻ تتبع التوزيع الطبيعي
أي أن القاعـدة اﳌعمـول ﻬﺑـا احصـائيا هـي أﻧـﻪ إذا ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻨﻘــﺎط ﺗﻘـﻊ ﲜﺎﻧـﺐ اﳋـﻂ اﳌﺴـﺘﻘﻴﻢ أو ﻗﺮﻳﺒـﺔ ﻣﻨـﻪ ﻓــﺈن ﺑيـاﺎﻧت العينـة واﺟـﺎﺑﺘﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﻋﺒـﺎرات اﳌﺘﻐـﲑ ﺗﺘﺒــﻊ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺨﻄﻂ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓيتم ﲤثيل البياﺎﻧت بقيمها اﻷصلية على اﶈور اﻷفقي ،ﰲ حﲔ ﳝثـل اﶈـور العمـودي
اﳓﺮاﻓﺎت اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪات ﻋﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟـﻨﻔﺲ اﻟﻘـﻴﻢ ،والقاعـدة اﳌعمـول ﻬﺑـا احصـائيا ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ أﻧـﻪ ﻛﻠﻤـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻌﻈـﻢ ﻧﻘـﺎط ﻟﻮﺣـﺔ
اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﳌﺪى  2- ،2+أمكن القول ﺄﺑن البياﺎﻧت اﳌشاهدة تتوزع توزيعا طبيعيا والعكس صحيح ،ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﳝﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ:
 ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑـﻮﺣﻔﺺ ،اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وتطبيقاﻬﺗا يـدوﺎﻳ وﺎﺑسـتخدام بـرﺎﻧمج  ،"SPSSاﳉـﺰء اﻷول ،دﻳـﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋـﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ ،اﳉﺰاﺋـﺮ،2013 ،ص ص .136- 135
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الفصل الرابع  :دراسة أثر إدارة العﻼقة مع الزبون على اﳌيزة التنافسية ﰲ مؤسسة موبيليس
الشكل رقم ) :(48ﳐطط التوزيع الطبيعي للبواقي لبياﺎﻧت متغﲑ إدارة العﻼقة مع الزبون

اﳌصدر :ﳐرجات برﺎﻧمج SPSS.V 25

الشكل رقم ) :(49ﳐطط التوزيع الطبيعي للبواقي لبياﺎﻧت متغﲑ اﳌيزة التنافسية

اﳌصدر :ﳐرجات برﺎﻧمج SPSS.V 25

من الشكلﲔ رقم ) (48و) (49نﻼحظ أن أغلب نقاط لوحة اﻻنتشار تقع ﲟحاذاة اﳋط اﳌستقيم وقريبة جدا منه
وهذا يعﲏ أن بياﺎﻧت كل من اﳌتغﲑين )إدارة العﻼقة مع الزبون واﳌيزة التنافسية( ﲣضع للتوزيع الطبيعي.
أما ﺎﺑلنسبة ﳌخطط التباين عن التوزيع الطبيعي

( Detrended Normal Q
) Q-Q Plot
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فهو كما يلي:

الفصل الرابع  :دراسة أثر إدارة العﻼقة مع الزبون على اﳌيزة التنافسية ﰲ مؤسسة موبيليس
الشكل رقم ) :(50ﳐطط التباين عن التوزيع الطبيعي لبياﺎﻧت متغﲑ إدارة العﻼقة مع الزبون

اﳌصدر :ﳐرجات برﺎﻧمج SPSS.V 25

الشكل رقم ) :(51ﳐطط التباين عن التوزيع الطبيعي لبياﺎﻧت متغﲑ اﳌيزة التنافسية

اﳌصدر :ﳐرجات برﺎﻧمج SPSS.V 25

من خﻼل الشكلﲔ رقم ) (50و) (51ﳒد أن معظم نقاط لوحة اﻻنتشار اﳋاصة ﺎﺑﳌتغﲑين )إدارة العﻼقة مع
الزبون واﳌيزة التنافسية( تقع ضمن اﳌدى  2+و .2-وعليه ﳝكن القول ﺄﺑن البياﺎﻧت تتتبع التوزيع الطبيعي.
وبناء على النتائج اﳌتوصل إليها أعﻼه من ﳐتلف اختبارات التوزيع الطبيعي يﱰاءى لنا ﺄﺑن البياﺎﻧت اﳌشاهدة
ً
للمتغﲑات اﳌدروسة ﲣضع للتوزيع الطبيعي ،وهذا يدل على أنه سنستخدم ﰲ دراستنا اﻷدوات اﻹحصائية اﳌعلمية
)الوصفية واﻻستدﻻلية( ﰲ ﲢليل إجاﺎﺑت آراء أفرد العينة اﳌستبﲔ منهم واختبار فرضيات الدراسة.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 -2اﺧﺘﺒﺎر ﺻﺪق وﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔ)∗( :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
 -1-2ﺻﺪق أداة اﻟﺪراﺳﺔ  :ﻟﻘﺪ ﰎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺪق اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1-1-2اﻟﺼﺪق اﻟﻈﺎﻫﺮي ﻷداة اﻟﺪراﺳﺔ :ﰎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺪق اﻟﻈﺎﻫﺮي ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻜﻴﻤﻬا واﻻستفادة من خﱪاﻬﺗم وﳐزوﻬﻧم اﳌعرﰲ واﻟﺬﻳﻦ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ أرﺑﻌﺔ ﳏﻜﻤﲔ ،وذﻟﻚ ﳉﻌﻞ اﻷداة أﻛﺜﺮ دﻗﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻠﻴﻠﻬﻢ ﳌﻀﺎﻣﲔ اﻟﻌﺒﺎرات
وإﺑﺪاء أراﺋﻬﻢ ﺣﻮل ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ وﻟﻠﻤﺤﻮر ﻛﻜﻞ ،وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ
اﳉﻤﻞ واﻟﻌﺒﺎرات ،وبعد اﻻسﱰجاع قمنا ﺈﺑجراء التعديﻼت اﳌتفق عليها من قبل اﶈكمﲔ حيث ﰎ حذف وإضافة
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات ﻛﻤﺎ ﰎ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﳌﺎ وﺿﻌﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻴﺎﺳﻪ.
 -2-1-2ﺻﺪق اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻷداة اﻟﺪراﺳﺔ :ﻣﻦ أﺟﻞ اﺧﺘﺒﺎر اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺎﺑستخدام ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲑﺳﻮن ﺑﲔ درﺟﺔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات اﻟﺒﻌﺪ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻋﺒﺎراﺗﻪ ،وذﻟﻚ ﻟﻜﻞ أﺑﻌﺎد اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻤﺎ
ﻳﻠﻲ:
أ -اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﺒﺎرات ﳏﻮر إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن :ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(19اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﺒﺎرات اﶈﻮر اﻷول )إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن(
اﻟﺒﻌﺪ اﻷول :التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون
اﻟﻌﺒﺎرات

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ :اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻟﻌﺒﺎرات

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

اﻟﻌﺒﺎرة)(1

**0.827

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(1

اﻟﻌﺒﺎرة )(2

**0.802

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(2

**0.560

اﻟﻌﺒﺎرة )(3

**0.850

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة)(3

*0.311

0.019

اﻟﻌﺒﺎرة )(4

**0.870

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(4

**0.657

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة)(5

**0.904

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(5

**0.501

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة ر)(6

**0.875

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة)(6

**0.598

0.000

دال

-

اﻟﻌﺒﺎرة)(7

**0.716

0.000

دال

-

اﻟﻌﺒﺎرة)(8

**0.578

0.000

دال

ﺑﲑﺳﻮن

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

**0.629

0.000

دال

0.000

دال
دال

ﺑﲑﺳﻮن

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺒﺎرات

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
ﺑﲑﺳﻮن

اﻟﻌﺒﺎرة )(1

**0.766

)∗(  -أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻘﲔ رﻗﻢ ) (01و).(04

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

0.000

دال

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن
اﻟﻌﺒﺎرات

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
ﺑﲑﺳﻮن

اﻟﻌﺒﺎرة )(1
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**0.721

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

0.000

دال

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
اﻟﻌﺒﺎرة )(2

**0.835

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(2

**0.814

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة)(3

**0.747

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة)(3

**0.828

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(4

**0.768

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(4

**0.830

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(5

**0.836

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(5

**0.785

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(6

**0.615

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة)(6

**0.787

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة)(7

**0.668

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة)(8

**0.844

0.000

دال

-

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﺎدس :ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ

اﻟﺒﻌﺪ اﳋﺎﻣﺲ :ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ
اﻟﻌﺒﺎرات

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
**0.773

0.000
0.000

دال
دال

اﻟﻌﺒﺎرات

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﻌﺒﺎرة )(1

**0.884

0.000

اﻟﻌﺒﺎرة )(2

**0.813

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة)(3

**0.813

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة)(3

اﻟﻌﺒﺎرة )(4

**0.909

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(4

**0.706

اﻟﻌﺒﺎرة )(5

**0.828

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(5

**0.712

0.000

-

اﻟﻌﺒﺎرة )(6

**0.710

0.000

دال

-

اﻟﻌﺒﺎرة )(7

**0.684

0.000

دال

-

اﻟﻌﺒﺎرة)(8

**0.788

0.000

دال

ﺑﲑﺳﻮن

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(1
اﻟﻌﺒﺎرة )(2

**0.505
**0.813

0.000
0.000

دال
دال

ﺑﲑﺳﻮن

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ :ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
اﻟﻌﺒﺎرات

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
دال

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ :اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن
اﻟﻌﺒﺎرات

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

اﻟﻌﺒﺎرة )(1

**0.751

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(1

اﻟﻌﺒﺎرة )(2

**0.852

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(2

**0.582

اﻟﻌﺒﺎرة)(3

**0.819

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة)(3

**0.781

0.000

اﻟﻌﺒﺎرة )(4

**0.900

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(4

**0.534

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(5

**0.824

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(5

**0.607

0.000

دال

-

اﻟﻌﺒﺎرة )(6

**0.454

0.000

دال

-

اﻟﻌﺒﺎرة )(7

**0.661

0.000

دال

-

اﻟﻌﺒﺎرة)(8

**0.528

0.000

دال

-

اﻟﻌﺒﺎرة )(9

**0.681

0.000

دال

ﺑﲑﺳﻮن

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

**0.668

0.000

دال

0.000

دال
دال

ﺑﲑﺳﻮن

دال :أي ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻮي ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎرة واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﶈﻮرﻫﺎ

*. Correlation is significant at the 0.05
**. Correlation is significant at the 0.01
اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا على ﳐرجات برﺎﻧمج SPSS .V 25

ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (19ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ
ﻣﻮﺟﺒﺔ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﻋﺒﺎرات ﻋﻨﺎﺻﺮ وأﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻊ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ أن ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺒﺎرات داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (0.01ﺎﺑستثناء العبارة رقم )(3
ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) ،(0.05وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻛﻞ ﻗﻴﻢ ) (SIGاﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻘﻴﻢ r
اﶈﺴﻮﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ،وﺎﺑلتاﱄ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺄﺑن ﻋﺒﺎرات ﻋﻨﺎﺻﺮ وأﺑﻌﺎد إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن )التوجه ﺎﺑلعﻼقة ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،اﳌﻮﻇﻔﻮن واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺰﺑﻮن ،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،اﻟﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﲤﺘﺎز ﻛﻠﻬﺎ ﺎﺑﻻتساق الداخلي
ﻣﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﺻﺎدﻗﺔ ﳌﺎ وﺿﻌﺖ ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﺴﺘﺜﲏ أي ﻋﺒﺎرة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻻعتماد على بياﺎﻧت
اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ.
ب -اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﺒﺎرات اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎس اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(20اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﺒﺎرات اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ )اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ(
اﻟﺒﻌﺪ اﻷول :ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻌﺒﺎرات

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ :اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﻟﻌﺒﺎرات

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﺑﲑﺳﻮن

اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻌﺒﺎرة )(1

**0.669

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(2

**0.432

0.001

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(2

اﻟﻌﺒﺎرة)(3

**0.711

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة)(3

**0.707

اﻟﻌﺒﺎرة )(4

**0.629

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(4

**0.696

0.000

اﻟﻌﺒﺎرة )(5

**0.608

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(5

**0.807

0.000

اﻟﻌﺒﺎرة )(6

**0.663

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة )(7

**0.490

0.000

دال

اﻟﻌﺒﺎرة)(8

0.148

0.275

ﻏﲑ دال

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

اﻟﻌﺒﺎرة )(1

**0.814

0.000

دال

**0.655

0.000

دال

0.000

دال
دال

ﺑﲑﺳﻮن

-

**دال :أي ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻮي ﺑﲔ اﻟﻔﻘﺮة واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﶈﻮرﻫﺎ

*. Correlation is significant at the 0.05
**. Correlation is significant at the 0.01
اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا على ﳐرجات برﺎﻧمجSPSS .V 25

ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (20ﻧﻼﺣﻆ أن ﻛﻞ ﻋﺒﺎرات أﺑﻌﺎد اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ )ﲣﻔﻴﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ( ﲤتاز ﺎﺑﻻتساق الداخلي مع بعدها حيث أن عﻼقة اﻻرتباط بينهما دالة إحصائيا
ﻷن ﻗﻴﻤﺔ

SIG

اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻘﻴﻢ  rاﶈﺴﻮﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻛﻞ

ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻐﲑ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺻﺎدﻗﺔ وﻣﺘﺴﻘﺔ ﳌﺎ وﺿﻌﺖ ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ ،وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﺎﻧت العينة ﰲ ﲢقيق
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﺎﺑستثناء اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ) (08ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻷول ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲤتاز ﺎﺑﻻتساق الداخلي مع بعدها
)ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﻴﻤﺔ ) ( r=0.148وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﲑ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ إذا أن
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻗﻴﻤﺔ ) (SIG=0.275اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) ،(0.05ﻛﻤﺎ أﻧﻪ وﲝﺴﺎب اﻟﺜﺒﺎت ﳍﺬا اﻟﺒُﻌﺪ ﺑَﻌﺪ
ﺣﺬف اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ) (08ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﻗﺒﻞ ﺣﺬف ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة )أﻧﻈﺮ اﳉﺪول
رﻗﻢ) .((22وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮاد ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺗﺒﲔ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﺣﺬف ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ.
 -3-1-2ﺻﺪق اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻷداة اﻟﺪراﺳﺔ :ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(21ﺻﺪق اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻷداة اﻟﺪراﺳﺔ
اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻊ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮر
أﺑﻌﺎد وﳏﺎور اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

 01التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون

**0.753

0.000

دال

 02اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

**0.412

0.002

دال

 03اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

**0.834

0.000

دال

 04ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن

**0.878

0.000

دال

 05ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ

**0.764

0.000

دال

 06ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ

**0.879

0.000

دال

 07ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن

**0.804

0.000

دال

 08اﻟﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزﺎﺑئن

**0.756

0.000

دال

 01ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

**0.888

0.000

دال

 ) 02اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ( اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ

**0.831

0.000

دال

ﺑﲑﺳﻮن

أﺑﻌﺎد

اﶈﻮر اﻷول اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎس
إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن

أﺑﻌﺎد

اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎس
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)(sig

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا على ﳐرجات برﺎﻧمجSPSS.V 25

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ ) (21يظهر ﺄﺑن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط

)(Pearson Correlation

ﺑﲔ ﻛﻞ ﺑﻌﺪ واﻟﺪرﺟﺔ

اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﺒﺎرات اﶈﻮر اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ أن ﻗﻴﻢ ) SIGﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ( اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻘﻴﻢ ) (rأﻗﻞ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ) ،(0.05وﻣﻨﻪ ﺗﻌﺘﱪ أﺑﻌﺎد ﻛﻞ ﳏﻮر ﻣﻦ ﳏﺎور أداة اﻟﺪراﺳﺔ ﺻﺎدﻗﺔ وﻣﺘﺴﻘﺔ ﳌﺎ
وﺿﻌﺖ ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ.
وانطﻼقا من النتائج السابقة ﳝكننا القول ﺄﺑن أداة الدراسة تتمتع ﲟصداقية عالية وصﻼحية كبﲑة للتطبيق اﳌيداﱐ
وذلك بسبب قوة اﻻرتباط الداخلي بﲔ ﲨيع عباراﻬﺗا وأبعاد انتمائها.
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 -2-2ﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ )∗( :وﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺜﺒﺎت أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(22ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ )(Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha

اﶈﻮر اﻷول

اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎس

أﺑﻌﺎد وﳏﺎور اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ

ﻋﺪد

ﻛﺮوﻧﺒﺎخ

 01التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون

0.922

6

ﺎﺛبت

 02اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

0.686

8

ﺎﺛبت

ﻋﺪم ﺣﺬف أي ﻋﺒﺎرة

 03اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

0.853

6

ﺎﺛبت

ﻋﺪم ﺣﺬف أي ﻋﺒﺎرة

 04ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن

0.909

8

ﺎﺛبت

ﻋﺪم ﺣﺬف أي ﻋﺒﺎرة

0.900

5

ﺎﺛبت

ﻋﺪم ﺣﺬف أي ﻋﺒﺎرة

 06ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ

0.853

8

ﺎﺛبت

ﻋﺪم ﺣﺬف أي ﻋﺒﺎرة

 07ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن

0.886

5

ﺎﺛبت

ﻋﺪم ﺣﺬف أي ﻋﺒﺎرة

 08الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن

0.783

9

ﺎﺛبت

ﻋﺪم ﺣﺬف أي ﻋﺒﺎرة

0.959

55

ﲨﻴﻊ ﻋﺒﺎرات اﶈﻮر اﻷول
اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ

اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎس

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﻋﺪم ﺣﺬف أي ﻋﺒﺎرة

إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ  05ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ
اﻟﺰﺑﻮن

اﻟﻌﺒﺎرات

ﻣﻼﺣﻈﺔ

01

اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 02

ﺎﺛبت

ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

0.682

7

ﺎﺛبت

ﻗﺒﻞ ﺣﺬف اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ 08
وجدﺎﻧ قيمة الثبات0.648:

اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ

0.785

5

ﺎﺛبت

ﻋﺪم ﺣﺬف أي ﻋﺒﺎرة

0.800

12

ﲨﻴﻊ ﻋﺒﺎرات اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ

ﺎﺛبت

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا على ﳐرجات برﺎﻧمجSPSS.V 25

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (22ﻳﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻷول اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎس إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن )  (0,959وﺗﺮاوﺣﺖ
ﻗﻴﻢ اﻟﺜﺒﺎت ﻷﺑﻌﺎد ﻫﺬا اﳌﺘﻐﲑ ﺑﲔ ) (0.686و) .(0.922ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت أﻟﻔﺎ
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎس اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ) (0.800وﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﻴﻢ اﻟﺜﺒﺎت ﻷﺑﻌﺎد ﻫﺬا اﶈﻮر ﺑﲔ
) (0.682و)(0.785
وﻋﻠﻴﻪ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻛﻞ ﻗﻴﻢ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ وأﺑﻌﺎدﻩ ،واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ وأﺑﻌﺎدﻩ أﻛﱪ ﻣﻦ اﳊﺪ اﻷدﱏ
) (0.60ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﻴﺎس ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻛﺬا اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إذا ﻣﺎ أﻋﻴﺪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف عﱪ الزمن وﺎﺑلتاﱄ إمكانية تعميم تلك النتائج على ﳎتمع الدراسة.
)∗(  -أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )(05
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اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻧﺘﺎﺋﺞ التحليل الوصفي ﻹجاﺎﺑت أفراد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﺎور اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
ﺑﻌﺪ ﻋﺮض ﳐﺘﻠﻒ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ والتأكد من أن البياﺎﻧت ﲣضع للتوزيع الطبيعي
وﻛﺬا اﺧﺘﺒﺎر ﺻﺪق وﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮض ﳐﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ بياﺎﻧت اﳉﺪاول اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺘﻐﲑات واﻟﱵ ﺣﺎزت ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ وأﻗﻞ درﺟﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻹجاﺎﺑت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﶈﺎور اﻟﺪراﺳﺔ
ﻟﻘﺪ ﰎ إﻋﺪاد دﻟﻴﻞ ﻟﻘﻴﺎس درﺟﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﰲ إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺎرت
اﳋﻤﺎﺳﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ الدراسة ،حيث يﻼحظ ﺄﺑن ﺑﺪاﺋﻞ اﳌﻘﻴﺎس ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳋﻴﺎرات ) ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ ،ﻣﻮاﻓﻖ،
ﳏﺎﻳﺪ ،ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ  ،ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ( واﻷرﻗﺎم اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ برﺎﻧمج  SPSSﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺪرﺟﺎت واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﻟﺪرﺟﺎت ﰎ ﺣﺴﺎب اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ )اﳌﺮﺟﺢ ( ﲝﺴﺎب ﻃﻮل اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎوي ﻋﺪد اﳌﺴﺎﻓﺎت اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ
اﻟﺪرﺟﺎت )اﳌﺪى اﻟﻌﺎم =أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﰲ اﳌﻘﻴﺎس-أدﱐ درﺟﺔ ﰲ اﳌﻘﻴﺎس = ) (4= (1-5ﻋﻠﻰ ﻋﺪد درﺟﺎت اﳌﻘﻴﺎس
)أي ﻋﺪد اﳋﻴﺎرات اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ (5:وﺎﺑلتاﱄ :ﻃﻮل اﻟﻔﺌﺔ ﻫﻮ  0.8 =5/4وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰎ إﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ إﱃ أﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ
ﰲ اﳌﻘﻴﺎس وﻫﻲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻷول ﻓﺌﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺎوي= ﻃﻮل اﻟﻔﺌﺔ  +أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ
ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس=  1.80 = 1 + 0.80واﺳﺘﻤﺮت اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺣﱴ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ اﳌﻘﻴﺎس وﻫﻲ اﻟﻌﺪد  .5وﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﳓﻮ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻟﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
 :[1.79 -1] إذا ﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺣﻮل أي ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات
اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ضمن هذا اﺠﻤﻟال ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا؛
 :[2.59 -1.80] إذا ﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺣﻮل أي ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات
اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ضمن هذا اﺠﻤﻟال ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ؛
 :[3.39 -2.60] إذا ﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺣﻮل أي ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات
اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ضمن هذا اﺠﻤﻟال ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ؛
 :[4.19 -3.40] إذا ﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺣﻮل أي ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات
اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ضمن هذا اﺠﻤﻟال ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ؛
:[5 -4.20] إذا ﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺣﻮل أي ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات
اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ضمن هذا اﺠﻤﻟال ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺎﺑﳌتغﲑ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ إﺗﺒﺎع اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺨﺘﺼﺮة ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺗﺮﺗﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﻦ ﺧﻼل أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ ﺎﺑﻻعتماد على أكﱪ قيمة ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ ،وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوياﳌتوسط اﳊساﰊ بﲔ عبارتﲔ فإنه ﺄﻳخذ بعﲔ اﻻعتبار أﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻼﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ أﻣﺎ اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻌﺒﺎرة
ﻓﻴﺴﺎوي )اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻜﻞ ﻋﺒﺎرة ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺪد ﺧﻴﺎرات ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت( وﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
�𝑋𝑋)= (%

�
�

�∗���

)(1

 ﺳﻴﺘﻢ أﻳﻀﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر ) (One-Sample T-Testوﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔواﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﲔ الباحثﲔ ﰲ دراساﻬﺗم ،ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻮي
) (Significant Differenceﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻹجاﺎﺑت أفراد العينة اﳌﺴﺘﺒﲔ ﻣﻨﻬﻢ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )(Constant
ﲟﻌﲎ أنه يفيد ﰲ فحص إجاﺎﺑت اﳌﺴﺘﺒﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ )ﻓﺮق ﺟﻮﻫﺮي( ﺑﲔ
اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻹجاﺎﺑﻬﺗم وقيمة ﺎﺛبتة )اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﺿﻲ( وﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ )اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﺿﻲ( وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ= 𝑎𝑎:

)���(
�

ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻣﻮز ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :H :ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺮﻣﻴﺰ اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺴﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎس،

) :L ،(Constantﻗﻴﻤﺔ ﺗﺮﻣﻴﺰ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﺴﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎس.

:a

)(2

وﲟﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺎرت اﳋﻤﺎﺳﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺈن= 3 :

وﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)���(
�

 -اﻟﻔﺮق دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ :إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ) (T-Testواﻟﱵ يرمز ﳍا ﰲ برﺎﻧمج

= 𝑎𝑎 =
SPSS

)���(
�

ﺎﺑلرمز

Sig

) (Significantأﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻨﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ) ،(0.05ﻓﺈن اﻟﻔﺮق دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ وﺑﺬﻟﻚ
ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﺘﺎن ﳘﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ و) (𝑋𝑋=3سالب اﻹشارة ًّ
وداﻻ إحصائيا فإن اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺆﻛﺪ
أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﺗﺘﺒﲎ اﳌﺘﻐﲑ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ؛

 إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ و) (𝑋𝑋=3موجب اﻹشارة وداﻻًّ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻓﺈن اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﺒﲎ اﳌﺘﻐﲑ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ.

) -(1ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻮﻳﻄﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .211
) -(2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص 249
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 الفرق غﲑ دال إحصائيا :إذا كانت قيمة  ،Sigأكﱪ من مستوى اﳌعنوية اﳌعتمد من طرفنا ﰲ الدراسة ) (0.05أوإذا كان الفرق بﲔ اﳌتوسط اﳊساﰊ و) (𝑋𝑋=3يساوي الصفر أو يقﱰب منه وغﲑ دال إحصائيا فإن اﲡاهات أفراد
العينة مﱰددة وليس ﳍم قرار واضح ﳓو تبﲏ اﳌؤسسة لــلمتغﲑ ﳏل الدراسة.

اﳌطلب الثاﱐ :عرض وﲢليل اﳋصائص الشخصية ﻷفراد عينة الدراسة

)∗(

سيتم من خﻼل هذا اﳌطلب عرض وﲢليل ﳐتلف النتائج اﳌتعلقة ﺎﺑﳌعلومات واﳋصائص الشخصية لعينة الدراسة
ومن أجل ﲢقيق ذلك سنعتمد على التكرارات والنسب اﳌئوية ومن ﰒ ﲤثيلها بيانيا ﺎﺑستخدام اﻷعمدة البيانية.
 -1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغﲑ اﳉنس:
ﳝثل اﳉدول والشكل التاليﲔ النتائج اﳌتعلقة بتوزيع أفراد العينة حسب اﳉنس:
الشكل رقم ) :(52التمثيل البياﱐ لتوزيع أفراد عينة الدراسة
حسب متغﲑ اﳉنس

اﳉدول رقم ) :(23توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغﲑ
اﳉنس

اﳉنس

التكرار

النسبة اﳌئوية

ذكر

29

% 51,79

أنثى

27

% 48,21

اﺠﻤﻟموع

56

%100

اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على ﳐرجات برﺎﻧمج SPSS.V 25

نﻼحظ من خﻼل النتائج الواردة ﰲ اﳉدول رقم ) (23والشكل رقم ) (52أن فئة الذكور بلغت نسبتهم
) (%51.79من إﲨاﱄ أفراد عينة الدراسة ،بينما بلغت نسبة اﻹﺎﻧث ﰲ العينة ) (%48.21وهو ما يدل أن
تقسيم اﳌناصب اﻹدارية واﳌسؤوليات تقريبا متساوية بﲔ الفئتﲔ ﰲ القسم التجاري والتسويقي للمؤسسة ﳏل الدراسة
وقد يُعزى ذلك لكون مناصب اﳌسؤولية ﱂ تعد حكرا على الذكور ﺎﺑلرغم من أن بعض اﳌؤسسات ﻻزالت ﻻ تفضل

عمل اﻹﺎﻧث ﰲ اﳌناصب العليا ﻷﻬﻧن ﳜضعن لظروف قد تؤدي إﱃ ﺄﺗخﲑ العمل )إجازات اﻷمومة وغﲑها( ﺎﺑﻹضافة
لطبيعة نشاط بعض اﳌؤسسات الﱵ تتطلب ﰲ توظيفها الذكور دون اﻹﺎﻧث.

)∗(  -أنظر اﳌلحق رقم ).(06
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-2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغﲑ السن :ﳝثل اﳉدول والشكل التاليان النتائج اﳌتعلقة بتوزيع أفراد العينة

حسب السن:

الشكل رقم ) :(53التمثيل البياﱐ لتوزيع أفراد عينة الدراسة
حسب متغﲑ السن

اﳉدول رقم ) :(24توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغﲑ السن

التكرار

النسبة اﳌئوية

السن
أقل من  30سنة

2

%3,57

من  31اﱃ  40سنة

35

%62,50

من  41اﱃ  50سنة

18

%32,14

أكﱪ من  50سنة

1

%1,79

اﺠﻤﻟموع

56

%100

اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على ﳐرجات برﺎﻧمجSPSS.V 25

تظهر نتائج اﳉدول رقم ) (24والشكل رقم ) (53أن غالبية أفراد عينة الدراسة تﱰاوح أعمارهم ما بﲔ31
و 40سنة حيث بلغت نسبتهم ) ،(% 62,50كما بلغت نسبة الذين تﱰاوح أعمارهم من 41إﱃ  50سنة
) ،(% 32,14أما أفراد العينة الذين تقل أعمارهم عن  30سنة فقد بلغت نسبتهم ) ،(% 3,57ﰲ حﲔ كانت
الفئة اﻷقل عددا من نصيب الفئة العمرية الﱵ تزيد عن  50سنة حيث بلغت نسبتهم ) (% 1,79من إﲨاﱄ أفراد
العينة.
وﳑا هو مﻼحظ من خﻼل تلك النسب أن غالبية أفراد العينة اﳌستبان منهم ﱂ تتجاوز أعمارهم  50سنة وهو ما قد
يُعزى إﱃ كون اﳌؤسسة ﳏل الدراسة تفضل توظيف الشباب ﻷن ذلك ينعكس إﳚاﺎﺑ على أدائها ،كما أﻬﻧم متمكنون

من التكنولوجيات اﳊديثة وﳍم اﻹرادة والرغبة ﰲ معرفتها واﻹﳌام ﲟستجداﻬﺗا ،ففي الوقت الذي يفضل فيه كبار السن
اﻻستقرار ﰲ أساليب أداء اﻷعمال فإن الشباب يتمتعون ﺎﺑلرغبة ﰲ التطلع والتقرب بشكل أكﱪ من اﳌتطلبات
العصرية للزﺎﺑئن كما ﳝتلكون القدرة على تبﲏ أساليب العصرنة الﱵ تتماشى مع طبيعة عمل اﳌؤسسة ﳏل الدراسة.
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الفصل الرابع  :دراسة أثر إدارة العﻼقة مع الزبون على اﳌيزة التنافسية ﰲ مؤسسة موبيليس
 -3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغﲑ اﳌؤهل العلمي :ﳝثل اﳉدول والشكل التاليان النتائج اﳌتعلقة بتوزيع
أفراد العينة حسب متغﲑ اﳌؤهل العلمي:
الشكل رقم ) :(54التمثيل البياﱐ لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب
متغﲑ اﳌؤهل العلمي

اﳉدول رقم ) :(25توزيع أفراد عينة الدراسة حسب
متغﲑ اﳌؤهل العلمي

اﳌؤهل العلمي التكرار

النسبة اﳌئوية

بكالورﺎﻳ

2

%3,57

جامعي

46

%82,14

دارسات عليا

8

%14,29

اﺠﻤﻟموع

56

%100

اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على ﳐرجات برﺎﻧمجSPSS.V 25

من اﳉدول رقم ) (25والشكل رقم ) (54يتبﲔ أن أغلب أفراد عينة الدراسة مستواهم العلمي "جامعي" وذلك
بنسبة ) (%82,14من إﲨاﱄ أفراد العينة ،ﺎﺑﻹضافة إﱃ ذلك هناك ما نسبته ) (%14,29من أفراد عينة الدراسة
من أصحاب الدارسات العليا ،أما ﺎﺑلنسبة لﻸفراد ذوي اﳌستوى التعليمي "بكالورﺎﻳ" فهم ﳝثلون أقل نسبة
).(%3,57
وﳑا هو مﻼحظ من خﻼل هذه النسب أن اﳌؤسسة ﳏل الدراسة ﲢرص على اﳌؤهل العلمي لﻺطارات واﳌسؤولﲔ
العاملﲔ ﰲ قسمها التجاري والتسويقي نظرا لﻸﳘية التنافسية ﳍذا القسم ،وما يتطلبه ذلك من توظيف ﲪلة
الشهادات واﳌؤهلﲔ علمياً ﺎﺑعتبارهم ﳝتلكون القدرات واﳌهارات لشغل الوظائف واﳌسؤوليات واﲣاذ القرارات بناءً
على أسس علمية ومعارف مﱰاكمة .ﺎﺑﻹضافة إﱃ سياسة اﳌؤسسة اﳍادفة إﱃ توظيف عمال ذوي تكوين جامعي ﰲ
ﲨيع التخصصات سواء التسويقية أو التقنية أو اﻹدارية ﺎﺑعتبارها ﳎاﻻت متكاملة ﰲ أساليب أداء اﳋدمات والعروض
الﱵ تقدمها اﳌؤسسة.
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الفصل الرابع  :دراسة أثر إدارة العﻼقة مع الزبون على اﳌيزة التنافسية ﰲ مؤسسة موبيليس
 -4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغﲑ اﻷقدمية :ﳝثل اﳉدول والشكل التاليﲔ النتائج اﳌتعلقة بتوزيع أفراد
العينة حسب متغﲑ اﻷقدمية:

الشكل رقم ) :(55توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغﲑ اﻷقدمية اﳉدول رقم ) :(26توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغﲑ
اﻷقدمية

اﻷقدمية

التكرار

النسبة اﳌئوية

أقل من  5سنوات

1

1,8

 5سنوات 22من -10

39,3

33

58,9

56

100,0

من 16 -11سنة
اﺠﻤﻟموع
اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على ﳐرجات برﺎﻧمجSPSS.V 25

يتضح من اﳉدول رقم ) (26والشكل رقم ) (55أن غالبية أفراد العينة تﱰاوح أقدميتهم من 11إﱃ  16سنة
وذلك بنسبة ) (%58,9بينما بلغت نسبة الذين تﱰاوح أقدميتهم من  05إﱃ  10سنوات ) ،(%39,3أما أفراد
العينة الذين تقل خﱪﻬﺗم عن  5سنوات فقد بلغت نسبتهم ) (% 1,8من إﲨاﱄ أفراد العينة.
وبذلك ﳝكننا القول ﺄﺑن اﳌؤسسة تتمتع ﺎﺑستقرار كبﲑ جداً ﰲ موظفيها كما أن مسؤوﱄ القسم التجلري
والتسويقي ﳝتازون ﺄﺑقدمية كبﲑة ﳑا قد يعظم من معارف وخﱪات هؤﻻء اﳌسؤولﲔ .وﲡدر اﻹشارة من خﻼل النسب
السابقة إﱃ أن كل أفراد العينة اﳌستبﲔ منهم ﰎ توظيفهم ﰲ اﳌؤسسة بعد أن أقرت استقﻼليتها وليسوا موروثﲔ عن
اﳌؤسسة اﻷم )اتصاﻻت اﳉزائر( ﺎﺑعتبار أن اﳌؤسسة ﳏل الدراسة بدأت نشاطها بشكل مستقل منذ  2003وﻻ
يوجد من بﲔ أفراد العينة من ﲡاوزت أقدميته  16سنة.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
)∗(

اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﶈﻮر إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن

ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﲢﻠﻴﻞ إجاﺎﺑت أفراد العينة على ﻋﺒﺎرات اﶈﻮر اﻷول ﻟﻠﺠﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ
درﺟﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﻮر )إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺒﲏ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺪروس وﻛﺬا
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳓﻮ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻫﻞ ﻫﻲ :ﳏﺎﻳﺪة )ﻣﱰدد( أو ﺳﻠﺒﻴﺔ )ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ،ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ( أو
إﳚﺎﻳﺒﺔ )ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ ،ﻣﻮاﻓﻖ(.
 -1ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻷﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن :ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(27ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻜﻞ أﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
One-Sample Test Test Value = 3

اﻟﱰﺗﻴﺐ

اﻟﺪﻻﻟﺔ

Mean

01

4.53

90.5

08

3.45

68.92

0.39

04

4.02

80.47

0.47

0.062

ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن

05

3.91

78.25

0.48

0.064

0.91

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ

02

4.18

83.50

0.60

0.080

1.18

14.550

06

3.87

77.36

0.40

0,052

0,87

16.426

0.000

03

4.05

80.93

0.53

0.070

1.05

14.780

0.000

دال

07

3.79

75.71

0.33

0.044

0.79

17.591

0.000

دال

3.93

78.67

0.35

0.046

0.93

اﻷﺑﻌﺎد
التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع
اﻟﺰﺑﻮن
اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة
ﺷﻜﺎوﻳﻪ
ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﺰﺑﻮن
اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻮﻻء
واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن

اﶈﻮر اﻷول :إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن

%

Std.
Deviatio
n

Std.
Error
Mean

Mean
Differen
ce

T-Test

Sig

اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

0.52

0.068

1.53

22.236

0.000

دال

0.052

0.45

8.485

0.000

دال

ﻋﺎﱄ

1.02

16.386

0.000

دال

ﻋﺎﱄ

14.226

0.000

دال

ﻋﺎﱄ

0.000

دال

ﻋﺎﱄ

دال

ﻋﺎﱄ
ﻋﺎﱄ
ﻋﺎﱄ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا على ﳐرجات برﺎﻧمج SPSS.V 25
)∗(  -أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻘﲔ رﻗﻢ ) (06و)(07

اﻻﲡﺎﻩ
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-

اﻟﻌﺎم

ﻋﺎﱄ
ﺟﺪا

ﻋﺎﱄ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (27ﻳﺘﻀﺢ أن اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻹجاﺎﺑت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات ﻛﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد
إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ ) (4.53و) (3.45وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺎﺑستثناء بعد التوجه
ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون الذي سجل درجة عالية جدا ،وﺎﺑﳓرافﺎت ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﺗﺮواﺣﺖ ﺑﲔ ) (0.33و) (0.60وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ
إﱃ ﺗﻘﺎرب أراء واﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻌﺒﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﻌﺪ وﲤﺮﻛﺰﻫﺎ ﺣﻮل ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻟﻌﺎم
ﻟﺒﻌﺪﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﻘﺪار اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري

)∗(

اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ) (Std. Error Meanﺻﻐﲑ ﺟﺪا ﰲ ﻛﻞ

اﻷﺑﻌﺎد وﺎﺑلتاﱄ ﻓﺎﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻜﻞ ﺑﻌﺪ ﳝﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻹجاﺎﺑت )البياﺎﻧت( ﻻﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻣﺎ اﻟﻔﺮق
ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ودرﺟﺔ اﳊﻴﺎد ) اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﺿﻲ (x=3:ﻓﻬﻮ ﻓﺮق ﻣﻮﺟﺐ ) (Mean Differenceودال
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﰲ ﻛﻞ اﻷﺑﻌﺎد ﺣﻴﺚ أن ﻛﻞ ﻗﻴﻢ )  (sigاﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ  Tاﶈﺴﻮﺑﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻷﺑﻌﺎد أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ) (0.05وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك مستوﺎﻳت عالية ﻟﺘﺒﲏ ﻛﻞ أﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﲑ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ.
وﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻹﲨﺎﱄ ﶈﻮر إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻗﻴﻤﺔ ) (3.93ﲞﻄﺄ ﻣﻌﻴﺎري ﺻﻐﲑ ﺟﺪا ﺑﻠﻎ
) (0.046وﺎﺑﳓراف معياري ) (0.35وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ﻛﻞ اﻷﺑﻌﺎد اﳋﺎﺻﺔ
ﺎﺑﳌتغﲑ اﳌستقل للدراسة من وجهة نظر أفراد العينة اﳌستبان منهم ،ومن حيث ترتيب أبعاده فقد جاء بعد )اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون( ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪر ﺑـ ) (4,53وﰲ اﲡاه عام موافق ﲤاما ،يليه ﺎﺑقي اﻷبعاد
ﲟﺘﻮﺳﻄﺎت ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺗﺮواﺣﺖ ﺑﲔ ) (4.18و) (3.45وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ،ﲝﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻷﺧﲑ ﻣﻦ
ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻌﺪ )اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ(.
 -2اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻌﺒﺎرات ﳏﻮر إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن :ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
اﻟﻮﺻﻔﻲ ﶈﻮر إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن سنحاول ﲢليل نتائج إجاﺎﺑت أفراد العينة على كل عبارة من عبارات أبعادﻩ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ وارد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)∗( -اﳋﻄــﺄ اﳌﻌﻴــﺎري :ﻳﻘــﻴﺲ ﻣﻘــﺪار اﳋﻄــﺄ اﳌﻮﺟــﻮد ﰲ اﳌﺘوســط اﳊســاﰊ ،وﺎﺑلتــاﱄ فهــو دﻻلــة علــى دقــة اﳌﺘوســط اﳊســاﰊ كتقــدير لوســط اﺠﻤﻟتمــع ،ﲟعــﲎ دقــة
اﳌﺘﻮﺳــﻂ ﰲ ﲤثيــل مركــز البيــاﺎﻧت ويــتم حســابه بقﺴـﻤﺔ اﻻﳓـﺮاف اﳌﻌﻴــﺎري ﻟﻠﻌﻴﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳉــﺬر اﻟﱰﺑﻴﻌــﻲ ﳊﺠــﻢ اﻟﻌﻴﻨــﺔ ،ﳌﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻــﻴﻞ ﳝﻜــﻦ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻮﻳﻄﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .220
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 -1-2اﻹحصاء الوصفي لبعد التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(28نتائج ﲢليل إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون(
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ
اﻟﻌﺒﺎرات

رﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرة

)�(x

اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﳊﺴﺎﰊ
اﳌﺮﺟﺢ

ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﱯ
ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ

اﳊﺴﺎﰊ)(%

)(δاﻻﳓﺮاف
اﳌﻌﻴﺎري

أﳘﻴﺔ

اﻟﻌﺒﺎرة

ﰲ اﻟﺒﻌﺪ

اﻻﲡﺎﻩ
اﻟﻌﺎم

01

اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺮﻛﺰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻧﻪ أﺳﺎس وﺟﻮدﻫﺎ 4.59

91.79

0.56

02

ﻋﺎﱄ ﺟﺪا

02

خدمة الزبون من أولوﺎﻳت اﳌؤسسة

4.70

93.93

0.46

01

ﻋﺎﱄ ﺟﺪا

03

سياسات اﳌؤسسة التسويقية وعملياﻬﺗا صممت ﳌصلحة
اﻟﺰﺑﻮن.

4.55

91.07

0.60

03

ﻋﺎﱄ ﺟﺪا

04

ﺗﺘﺠﻪ ﻣﻌﻈﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ )اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ،اﻹدارﻳﺔ،
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ...إﱁ( ﳓﻮ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن

4.48

89.64

0.57

05

ﻋﺎﱄ ﺟﺪا

05

ﻬﺗتم اﳌؤسسة ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وﲢﺴﲔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺎﺑلزﺎﺑئن

4.52

90.36

0.63

04

ﻋﺎﱄ ﺟﺪا

06

ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻛﻞ اﳌﺼﺎﱀ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺗﺴﻬﻢ ﰲ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن.

4.36

87.14

0.77

06

ﻋﺎﱄ ﺟﺪا

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج  SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ.

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ ) (28أن اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن "خدمة الزبون من أولوﺎﻳت اﳌؤسسة" إﺣﺘﻠﺖ
اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪى أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﺑﻠﻎ ) (4.70وﺎﺑﳓراف ﻣﻌﻴﺎري ﻗﺪرﻩ
) (0.46وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت )ﺗﻘﻴﻴﻢ( أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا
وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%93.93ﻋﻠﻰ أن خدمة الزبون من أولوﺎﻳت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ .ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت إجاﺎﺑت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ
اﳌﺴﺘﺒﺎن ﻣﻨﻬﻢ اﲡﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﳓﻮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرات ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﲟﺘﻮﺳﻄﺎت ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻔﻮق ﻛﻠﻬﺎ
اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻟﻔﺮﺿﻲ)درﺟﺔ اﳊﻴﺎد( ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ ) (4.59و) (4.36وﺎﺑلتاﱄ ﳝكن استنتاج النقاط
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 القرارات الﱵ تتخذها اﳌؤسسة تعتمد بصفة مركزية على توجهات وتطلعات الزبون وكذا متطلباته ﺎﺑعتباره ﳝثلأﺳﺎس اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﻮاﺟﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺗﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﺑﻮن؛
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 ﻬﺗتم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وﲢسﲔ العﻼقة مع الزﺎﺑئن ،ومعظم نشاطاﻬﺗﺎ ﺗﺼﺒﻮا ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻬﺑدف اﻻحتفاظﺑﻪ ﻷﺟﺎل ﻃﻮﻳﻠﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺠﻤﻟهودات الﱵ تبذﳍا ﰲ كل مصاﳊها من أجل خلق مناخ تنظيمي يساهم ﰲ ﺑﻨﺎء
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻷﺟﺎل ﻃﻮﻳﻠﺔ.
 -2-2اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺒﻌﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(29نتائج ﲢليل إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ )اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ(
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ
رﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرة

)�𝐱𝐱(

اﻟﻌﺒﺎرات

اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﳊﺴﺎﰊ
اﳌﺮﺟﺢ

اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﱯ
ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ

اﳊﺴﺎﰊ)(%

)𝛅𝛅(

اﻻﳓﺮاف
اﳌﻌﻴﺎري

ﺗﺮﺗﻴﺐ
أﳘﻴﺔ

اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ

اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم

اﻟﺒﻌﺪ

01

ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
الزﺎﺑئن)ﻣﻦ حيث اﳋﱪات ومهارات التعامل مع الزﺎﺑئن(.

3.73

74.64

03 0.56

ﻋﺎﱄ

02

ﻳﻬﺘﻢ اﳌﻮﻇﻔﻮن ببناء عﻼقات طويلة اﻷجل مع الزﺎﺑئن

4.04

80.71

02 0.38

ﻋﺎﱄ

03

ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ إﳒﺎح
عﻼقات اﳌؤسسة بزﺎﺑئنها

4.32

86.43

01 0.61

ﻋﺎﱄ ﺟﺪا

04

اﳌﻬﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات أﺳﺎس اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻮﻇﻔﻴﻬﺎ

2.96

59.29

06 0.71

ﻣﺘﻮﺳﻂ

05

يسمح للموظفﲔ ﺎﺑﲣاذ بعض القرارات اﳋاصة بعملهم
دون اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ )ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ
اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ(.

2.66

06

53.21

07 0.92

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺗﻌﻄـﻲ اﳌﺆﺳﺴ ـﺔ أﳘﻴـﺔ ﻷﻓﻜﺎر وﻣﻘﱰﺣﺎت اﳌـﻮﻇﻔﲔ ﺣ ـﻮل
ﺳ ـﲑ اﻟﻌﻣﻞ وﻛﻴﻔﻴﺔ إدارﺗﻪ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
)ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﺜﻼ(

3.63

72.50

05 0.75

ﻋﺎﱄ

07

ﲤﻨﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت وﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ
اﻷﺣﺴﻦ ﺗﻔﺎﻋﻼ مع الزﺎﺑئن

2.52

50.36

08 0.87

ﻣﻨﺨﻔﺾ

08

ﲢﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺣﻮل ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻻحتفاظ ﺎﺑلزبﻮن وﺧﺪﻣﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.

3.71

74.29

04 0.68

ﻋﺎﱄ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج  SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ.

ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (29أن اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن "ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ
إﳒاح عﻼقات اﳌؤسسة بزﺎﺑئنها " ﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ) (4.32و اﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ﻣﻘﺪر ﺑـ
) (0.61وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ وﻫﺬا ﻳﺪل أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت )ﺗﻘﻴﻴﻢ( أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳓﻮ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻛﺎﻧﺖ اﳚﺎﺑﻴﺔ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻓﻬﻢ ﻣﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%86.43ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ،وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ذﻟﻚ ﺑﻨﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬي
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﰲ إﳒﺎح عﻼقات اﳌؤسسة بزﺎﺑئنها ،وﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرة "ﻳﻬﺘﻢ
اﳌﻮﻇﻔﻮن ببناء عﻼقات طويلة اﻷجل مع الزﺎﺑئن" ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ) (4.04واﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ) (0.38وﰲ اﲡﺎﻩ
ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ ﻳﺪل أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت )ﺗﻘﻴﻴﻢ( أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ وﻣﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%80.71ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة
وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﻟﻘﺪ ﺟﺎءت ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن "ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻹدارة
العﻼقة مع الزﺎﺑئن )ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳋﱪات ومهارات التعامل مع الزﺎﺑئن(" ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪرﻩ) (3.73وﺎﺑﳓﺮاف
ﻣﻌﻴﺎري ﻳﻘﺪر ﺑ ـ) (0.56وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت )ﺗﻘﻴﻴﻢ( أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن
ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%74.64ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،أﻣﺎ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﻌﺒﺎرة " ﲢﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ حول ثقافة اﻻحتفاظ ﺎﺑلزبون وخدمته ﺑﺸﻜﻞ
أﻓﻀﻞ" ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪرﻩ) (3.71وﺎﺑﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ﻳﻘﺪر ﺑ ـ) (0.68وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻢ
ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%74.29ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺎرة ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﻛﺴﺐ وﻻﺋﻪ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻷﺟﺎل ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺒﺎرة "ﺗﻌﻄـﻲ
اﳌﺆﺳﺴ ـﺔ أﳘﻴـﺔ ﻷﻓﻜﺎر وﻣﻘﱰﺣﺎت اﳌـﻮﻇﻔﲔ ﺣ ـﻮل ﺳ ـﲑ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﻴﻔﻴﺔ إدارﺗﻪ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ) ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﺜﻼ(" ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑـ ـ ) (3.63وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ ﻳﺪل أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت )ﺗﻘﻴﻴﻢ(
أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%72.50ﻋﻠﻰ أن اﳌؤسسة ﻬﺗتم ﺄﺑفكار وﻣﻘﱰﺣﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺣ ـﻮل ﺳ ـﲑ اﻟﻌﻤﻞ
وﻛﻴﻔﻴﺔ إدارﺗﻪ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻌﺒﺎرة "اﳌﻬﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات أﺳﺎس
اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻮﻇﻔﻴﻬﺎ" ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ) (2.96وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻟﻔﺮﺿﻲ ) (3.00وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم
ﳏﺎﻳﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﺒﺎرة "ﻳﺴﻤﺢ
للموظفﲔ ﺎﺑﲣاذ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ دون اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ )ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ(" ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻳﻘﺪر ﺑ ـ ) (2.66وﺎﺑﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ) (0.92وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﳏﺎﻳﺪ ﺣﻴﺚ
ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﲔ اﳌﻮاﻓﻖ واﳌﻌﺎرض ،واﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﳊﺴﺎﰊ اﻟﻔﺮﺿﻲ ) (3.00واﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل ﻏﲑ اﳌﻮاﻓﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺄﺑن اﳌؤسسة ﳏل الدراسة ﻻ ﺗﻔﺘﺢ

اﺠﻤﻟال لﻠﻤﻮﻇﻒ ﺎﺑﲣاذ القرارات اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻪ وتقيده ﺎﺑلقرارات الﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ

ﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻌﺒﺎرة "ﲤﻨﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت وﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻷﺣﺴﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
الزﺎﺑئن" ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ) (2.52أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻟﻔﺮﺿﻲ وﺎﺑﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ) (0.87وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻏﲑ
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ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺒﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة
وﺎﺑلتاﱄ ﳝكن القول بناءً على ذلك أن اﳌؤسسة ﻻ ﻬﺗتم بتحفيز اﳌوظفﲔ الفاعلﲔ ﰲ التعامل مع الزﺎﺑئن.

 -3-2اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:

اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(30نتائج ﲢليل إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ(
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ
رﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرة

)�(x

اﻟﻌﺒﺎرات

اﻟﻮزن

اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﻟﻨﺴﱯ

اﳌﺮﺟﺢ

اﳊﺴﺎﰊ)(%

اﳊﺴﺎﰊ

ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺗﺮﺗﻴﺐ

)𝛅𝛅(اﻻﳓﺮاف
اﳌﻌﻴﺎري

أﳘﻴﺔ

اﻟﻌﺒﺎرة

ﰲ اﻟﺒﻌﺪ

اﻻﲡﺎﻩ
اﻟﻌﺎم

01

ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﳑﻴﺰة
للزﺎﺑئن.

3,95

78,93

0,55

04

ﻋﺎﱄ

02

ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﳎﻴﺎت وأﺟﻬﺰة ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﰲ
عملياﻬﺗا.

4,07

81,43

0,71

03

ﻋﺎﱄ

03

تضع اﳌؤسسة بياﺎﻧت الزﺎﺑئن ﰲ قاعدة بياﺎﻧت الكﱰونية
وﳏﻮﺳﺒﺔ تكون متاحة للوحدات واﻷقسام اﳌعنية ﺎﺑلتفاعل
وذات العﻼقة مع الزﺎﺑئن

4,20

83,93

0,59

01

ﻋﺎﱄ
ﺟﺪا

04

ﺗﻘﺪم أﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ
واﳌﺴﲑﻳﻦ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ

3,88

77,50

0,57

05

ﻋﺎﱄ

05
06

ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ سرية بياﺎﻧت ومعلومات الزﺎﺑئن )اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻗﺎﻋﺪة
البياﺎﻧت(

4,20

83,93

0,62

02

ﻋﺎﱄ
ﺟﺪا

ﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺾ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

3,86

77,14

0,64

06

ﻋﺎﱄ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج  SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ.

ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (30ﺄﺑن اﻟﻌﺒﺎرﺗﲔ"تضع اﳌؤسسة بياﺎﻧت الزﺎﺑئن ﰲ قاعدة بياﺎﻧت الكﱰونية
وﳏوسبة تكون متاحة للوحدات واﻷقسام اﳌعنية ﺎﺑلتفاعل وذات العﻼقة مع الزﺎﺑئن" و"ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ سرية بياﺎﻧت ومعلومات الزﺎﺑئن )اﳌوجودة ﰲ قاعدة البياﺎﻧت " ﺟﺎءت
ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ من ﺎﻧحية اﻷﳘية النسبية ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪرﻩ ) (4.20وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﺒﺎرﺗﲔ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻓﻬﻢ ﻣﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ
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) (%83,93على أن اﳌؤسسة ﲤتلك قاعدة بياﺎﻧت إلكﱰونية للزﺎﺑئن ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات
واﻷﻗﺴﺎم اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮورة اﻣﺘﻼك ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﳉمع بياﺎﻧت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺰﺑﻮن ،ﻛﻤﺎ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ وضعت برﺎﻧمج ﳊماية قاعدة البياﺎﻧت ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ
وﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ سرية بياﺎﻧت ومعلومات الزﺎﺑئن .وﻟﻘﺪ ﲤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﺑقي ﻋﺒﺎرات ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ
ﲟﺘﻮﺳﻄﺎت ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺗﺮواﺣﺖ ﺑﲔ ) (4.07و) (3.86وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻋﺒﺎرات ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ وذﻟﻚ ﻟﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻷدوات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺎﺑعتبارها ﺗﻨﺸﻂ ﰲ
ﻗﻄﺎع ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ إدﺧﺎل ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳉﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وﻛﺬا ﺿﺮورة رﺑﻂ وﻛﺎﻻت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎت
اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ أداء اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻤﺎ أﻬﻧا ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺮوض واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ.
 -4-2اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺒﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(31نتائج ﲢليل إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن(
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ
رﻗﻢ
اﻟﻌﺒﺎرة

)�(x

اﻟﻌﺒﺎرات

اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﳊﺴﺎﰊ
اﳌﺮﺟﺢ

اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﱯ
ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ

اﳊﺴﺎﰊ)(%

ﺗﺮﺗﻴﺐ
)(δاﻻﳓﺮاف
اﳌﻌﻴﺎري

أﳘﻴﺔ

اﻟﻌﺒﺎرة

ﰲ اﻟﺒﻌﺪ

اﻻﲡﺎﻩ
اﻟﻌﺎم

01

ﲤتلك اﳌؤسسة معلومات كافية عن فئات الزﺎﺑئن اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ

3,86

77,14

0,70

06

ﻋﺎﱄ

02

ﲢرص اﳌؤسسة على معرفة حاجات ورغبات الزﺎﺑئن اﳌهمﲔ
لتقدﱘ خدمات وعروض مﻼئمة ﳊاجاﻬﺗم ورغباﻬﺗم

3,95

78,93

0,62

04

ﻋﺎﱄ

03

ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺚ وﲡﺪﻳﺪ دوري ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ والبياﺎﻧت اﳌخزنة عن الزﺎﺑئن

3,96

79,29

0,71

03

ﻋﺎﱄ

04

تستخدم اﳌؤسسة البياﺎﻧت واﳌعلومات اﳌتاحة عن الزبون ﰲ
اﲣﺎذ ﻗﺮارات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ.

3,96

79,29

0,60

02

ﻋﺎﱄ

05

ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻌﺮﻓﺔ
حول الزﺎﺑئن

3,77

75,36

0,60

07

ﻋﺎﱄ

06

تقوم اﳌؤسسة ﲜمع وﲢليل بياﺎﻧت الزﺎﺑئن بشكل دائم ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ.

3,86

77,14

0,59

05

ﻋﺎﱄ

07

ﺗﻠﺘﺰم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ ﻋﺮوﺿﻬﺎ اﳌﺘﺎﺣﺔ
للزﺎﺑئن قبل التفاعل

4,09

81,79

0,48

01

ﻋﺎﱄ

08

ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ.

3,86

77,14

0,59

05

ﻋﺎﱄ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج  SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ

281

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (31ﺄﺑن اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ) (07اﺣﺘﻠﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑ ـ ) (4.09وﰲ
اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%81.79ﺄﺑن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢﺮص
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﳌعلومات اﳌقدمة للزﺎﺑئن وعدم تضليﻠﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ
) (04ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑـ ) (3.96وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ
وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%79.29على هذه العبارة وﺎﺑلتاﱄ ﳝكن القول ﺄﺑن البياﺎﻧت واﳌعلومات اﳌستقاة من قواعد
البياﺎﻧت تعتﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﲣﺎذ أي ﻗﺮار ﰲ اﳌؤسسة ﺎﺑعتبار أن تلك القاعدة ﲤتلك كما هائﻼ من اﳌعلومات
اﳌهمة عن الزﺎﺑئن وهو ما يساعد على اﲣاذ قرارت مناسبة لتطلعات الزﺎﺑئن وكذا خدمتهم بشكل أفضل ﳑا يوفر
الكثﲑ من اﳌزاﺎﻳ للمؤسسة والزبون؛ أﻣﺎ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ) (03ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر
ﺑ ـ) (3.96وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ )(%79.29
على هذه العبارة ففي ظل التطورات التكنولوجية وتغﲑ معطيات البيئة وكذا تطور أذواق الزﺎﺑئن فإنه من الضروري أن
ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ عنهم وكذا بياﺎﻧﻬﺗا اﳌخزنة عنهم فما يروق للزبون حاليا قد ﻻ ﻳﻬﻤﻪ وﻻ ﻳﺮوق ﻟﻪ ﰲ
ﻓﱰات ﻻﺣﻘﺔ ،أﻣﺎ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ) (02ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑ ـ) (3.95وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ
ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%78.93ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل
ﳎﻬﻮدات أﻛﱪ ﳉﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺣﺎﺟﺎت ورغبات الزﺎﺑئن اﳌهمﲔ ﻟﺘﻘﺪم ﳍﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﺿﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺮوض وﺧﺪﻣﺎت،
ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ اﻟﻌﺒﺎرﺗﲔ رﻗﻢ ) (06و) (08ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑ ـ) (3.86وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%77.14ﻋﻠﻰ أن اﳌؤسسة تسعى ﳉمع بياﺎﻧت
الزﺎﺑئن وتقوم بتحليلها ﺎﺑستمرار ﳌعرفة نسبة الزﺎﻳدة أو النقصان ﰲ تعامﻼت زﺎﺑئن اﳌؤسسة وكذا متطلباﻬﺗم اﳉديدة
ومقارنتها ﺎﺑلفﱰات السابقة ﻬﺑدف معرفة كل اﳌستجدات اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺪورﻫﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﲞﺼﻮص اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﻋﺮوﺿﻬﺎ وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
اﳌﻨﺎﺳﺐ ،وﻟﻘﺪ ﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ) (01ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ) (3.86وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ ﻳﺪل
ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%77.14على هذه العبارة ،ويـُ َف ﱠس ُر ذلك ﺎﺑمتﻼك
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﺷﺎﻣﻞ للكثﲑ من اﳌعلومات اﳋاصة بكل فئات زﺎﺑئن اﳌؤسسة وتعامﻼﻬﺗم ﲟا
يسمح بتحقيق كل أشكال اﳌعرفة اﳋاصة ﺎﺑلزﺎﺑئن ،أﻣﺎ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻷﺧﲑة ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ) (05ﲟﺘﻮﺳﻂ
ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑـ) (3.77وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ
وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%75.36ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳍﺎدﻓﺔ ﳓﻮ ﺑﻨﺎء ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺮﳛﺔ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
وﺿﻤﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺌﺎت اﻟزﺎﺑئن اﳌتعامل معها وكذا السعي ﳓو توسيع مصادر معرفتها ﺎﺑلزﺎﺑئن .أما ﺎﺑلنسبة لﻼﳓراف
اﳌﻌﻴﺎري ﻓﻘﺪ ﺗﺮواح ﻣﺎ ﺑﲔ)  (0.48و) (0.71وهو أقل من الواحد ﳑا يدل على أن إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻋﺒﺎرات ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﻴﻞ )ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻹجاﺎﺑت وﻋﺪم ﺗﺸﺘﺘﻬﺎ(.
 -5-2اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺒﻌﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(32نتائج ﲢليل إجاﺎﺑت أفراد العينة على ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ )ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ(
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ
رﻗﻢ

)�(x

اﻟﻌﺒﺎرات

ﺗﺮﺗﻴﺐ
أﳘﻴﺔ

اﻻﲡﺎﻩ

اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﱯ

اﳊﺴﺎﰊ

)(%

)(δاﻻﳓﺮاف
اﳌﻌﻴﺎري

اﻟﻌﺒﺎرة

01

ﻳﺼﻨﻒ الزﺎﺑئن إﱃ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﻤﺘﻬﻢ ورﲝﻴﺘﻬﻢ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ

4,18

83,57

0,72

03

ﻋﺎﱄ

02

تقسيم الزﺎﺑئن إﱃ قطاعات سوقية متجانسة تسمح ﲞﺪﻣﺘﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ
أﻓﻀﻞ

4,30

86,07

0,60

01

ﻋﺎﱄ ﺟﺪا

03

ﲢرص اﳌؤسسة على بناء عﻼقات مع زﺎﺑئنها اﻷكثر رﲝية وتقوم
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳊﺎﺟﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ ﳍﻢ.

4,18

83,57

0,69

02

ﻋﺎﱄ

04

ﻬﺗتم اﳌؤسسة أكثر ﺎﺑلزبون الذي يتعامل معها بشكل متكرر وكبﲑ.

4,18

83,57

0,72

03

ﻋﺎﱄ

05

ﺗﺘﺨﺬ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳉادة لتحويل الزﺎﺑئن
ﻏﲑ اﳌﺮﲝﲔ إﱃ ﻣﺮﲝﲔ.

4,04

80,71

0,83

04

ﻋﺎﱄ

اﻟﻌﺒﺎرة

اﳌﺮﺟﺢ

اﻟﻌﺎم

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج  SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ ) (32أن اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن "ﺗﻘﺴﻴﻢ الزﺎﺑئن إﱃ قطاعات سوقية متجانسة
ﺗﺴﻤﺢ ﲞﺪﻣﺘﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ" اﺣﺘﻠﺖ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻷوﱃ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ) (4.30واﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(0.60
وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ وﺑﺪرﺟﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﳑﺎ ﻳﺪل أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت )ﺗﻘﻴﻴﻢ( أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻓﻬﻢ
ﻣﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%86.07ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ،وﻳـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ ذﻟﻚ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق إﱃ ﺟﺰأﻳﻦ
ﳐتلفﲔ من حيث اﳊاجات والرغبات وهي سوق الزﺎﺑئن اﳌؤسسات وسوق الزﺎﺑئن اﻷفراد )زﺎﺑئن اﳉمهور العام( ﻟﻜﻲ
يكون من السهل عليها استهدافهم بعروض متناسبة مع متطلباﻬﺗم؛ أما ﺎﺑقي العبارات فكانت متوسطاﻬﺗا اﳊسابية
ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ وﺗﺮواﺣﺖ ﺑﲔ ) (4.04و) (4.18وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﺒﺎرات ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ اﳚﺎﺑﻴﺔ ،وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرات ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺮواﺣﺖ ﺑﲔ ) (% 80,71و)83,57

 (%؛ أما ﺎﺑلنسبة لﻼﳓراف اﳌعياري فيﻼحظ ﺄﺑنه يﱰواح بﲔ ) (0.60و) (0.80وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
أن إجاﺎﺑت أفراد العينة متقاربة واﻻختﻼف فيها قليل .وﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺒﲎ ﻋﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ

ﻬﺑدف ﲢﻮﻳﻞ الزﺎﺑئن ﻏﲑ اﳌﺮﲝﲔ إﱃ زﺎﺑئن ﻣﺮﲝﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻔﻴﺰﻫم ،وتشجيعهم على تعبئة أرصدﻬﺗم ﺑﻌﺮوض ﻣﻐﺮﻳﺔ
وﻣﻨﺤﻬﻢ وﺣﺪات ﳎﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﰲ أﺟﻞ ﻣﻌﲔ ،وﻛﺬا ﻣﺮاﺳﻠﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﲑة ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ إﱃ تعبئة رصيدهم وﺎﺑلتاﱄ ﲡﻌﻠﻬﻢ أﻛﺜﺮ رﲝﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﳌؤسسة ﻬﺗتم ﺎﺑلزﺎﺑئن اﳌرﲝﲔ واﻟﻮﻓﻴﲔ ﳍﺎ واﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وداﺋﻢ ،وﲢﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻬﻢ مزاﺎﻳ خاصة ﰲ عروضها ،وﺗﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺎﺑستدعاء كبار
زﺎﺑئنها ﳊضور فعاليات أنشطة اﳌسؤولية اﻻجتماعية الﱵ تقوم ﻬﺑا ﻬﺑدف بناء عﻼقات طويلة اﻷجل معهم وتعزيزها
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ.
 -6-2اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺒﻌﺪ ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(33نتائج ﲢليل إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ )ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ(
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ
)�𝐱𝐱(

رﻗﻢ

اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﱯ

ﺗﺮﺗﻴﺐ
أﳘﻴﺔ

اﻻﲡﺎﻩ

اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ

اﻟﻌﺎم

اﳊﺴﺎﰊ)(%

)(δاﻻﳓﺮاف

اﻟﺒﻌﺪ

01

ﲢاول اﳌؤسسة استطﻼع أراء ومتطلبات الزﺎﺑئن بعدة طرق3,73 .

74,64

0,52

07

ﻋﺎﱄ

02

اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﻋﺪم ﲢﻮﻟﻪ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ.

4,09

81,79

0,64

02

ﻋﺎﱄ

03

ترد اﳌؤسسة على معظم استفسارات الزﺎﺑئن دون ﺄﺗخﲑ.

3,61

72,14

0,71

08

ﻋﺎﱄ

04

ﺄﺗخذ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻼﺣﻈﺎت واﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﱵ
يقدمها الزﺎﺑئن لتقدﱘ ﻋﺮوض ﲟستوى تطلعاﻬﺗﻢ.

3,82

76,43

0,51

05

ﻋﺎﱄ

05

ﻬﺗتم اﳌؤسسة ﺄﺑي ﺷﻜﻮى ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ وﲢﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ
وﻣﻌﺮﻓﺔ أسباﻬﺑا.

3,86

77,14

0,55

04

ﻋﺎﱄ

06

ﺗﻠﺘﺰم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲝﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ الزﺎﺑئن أﺛﻨﺎء
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﺑﻌﺪﻩ وﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﺪﻧﻴﺘﻬﺎ.

3,91

78,21

0,39

03

ﻋﺎﱄ

07

التحليل اﳌستمر لشكاوى الزﺎﺑئن يسمح ﺎﺑلكشف عن
ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﶈﺘﻤﻠﺔ

4,13

82,50

0,51

01

ﻋﺎﱄ

08

ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻧﻈﻤﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺎﻧجعة )ﻓﻌﺎﻟﺔ( ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
شكاوى الزﺎﺑئن

3,80

76,07

0,62

06

ﻋﺎﱄ

اﻟﻌﺒﺎرة

اﻟﻌﺒﺎرات

اﳊﺴﺎﰊ
اﳌﺮﺟﺢ

ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ

اﳌﻌﻴﺎري

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمﺞ  SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ ) (33أن اﻟﻌﺒﺎرة "اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ لشكاوى الزﺎﺑئن يسمح ﺎﺑلكشف عن
ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﶈﺘﻤﻠﺔ" اﺣﺘﻠﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑ ـ) (4.13وﺎﺑﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ) (0.51وﰲ اﲡﺎﻩ
ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت )ﺗﻘﻴﻴﻢ( أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%82.50ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻬﺗتم ﺑﺸﻜﺎوي اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺼﺎدرة إﻟﻴﻬﺎ وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وعيوﻬﺑا؛ واﺣﺘﻠﺖ اﻟﻌﺒﺎرة "ﺗﺮد
اﳌؤسسة على معظم استفسارات الزﺎﺑئن دون ﺄﺗخﲑ" اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻷﺧﲑة ﲝﻴﺚ ﺟﺎءت ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﺧﲑ
ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ) (3.61واﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ) (0.71وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ ﻳﺪل أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ
اﳚﺎﺑﻴﺔ وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 72,14ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ استفسارات الزﺎﺑئن دون ﺄﺗخﲑ ﳑﺎ
يساهم ﰲ اﻻحتفاظ ﻬﺑم ﻷجل طويل.
كما أظهرت إجاﺎﺑت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺒﺎن ﻣﻨﻬﻢ اﲡﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﳓﻮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرات ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ
ﲟﺘﻮﺳﻄﺎت ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻔﻮق ﻛﻠﻬﺎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻟﻔﺮﺿﻲ )درﺟﺔ اﳊﻴﺎد= (3وﺎﺑلتاﱄ ﳝكن استنتاج النقاط التالية:
 ﻬﺗتم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﺑﻜﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﺰﺑﻮن أﺛﻨﺎء وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺘﻮى إدارة ﺟﻴﺪةﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن؛
 ﻬﺗتم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺄﺑي ﺷﻜﻮى ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﳊلها ومعرفة سببها ﺎﺑعتبار أن معاﳉة وحل الشكوى يساهم ﰲ إعادة بعثثقة الزبون ﰲ اﳌؤسسة ومنتجاﻬﺗا كما يساهم ﰲ تقوية العﻼقات معه ﻷن ﲡاهل الشكوى قد يؤدي إﱃ فقدان الزبون
وﲢﻮﻟﻪ إﱃ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﺎﺑلتاﱄ ﺗَـ ْﻌﺘَِ ُﱪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﻜﺎوي اﻟﻮاردة إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﳚﺐ اﻧﺘﻬﺎزﻫﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﰲ
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﻛﻤﺎ ﺄﺗخذ بعﲔ اﻻعتبار اﳌﻼﺣﻈﺎت واﳌﻘﱰﺣﺎت الﱵ يقدمها الزﺎﺑئن ﻟﺘﻘﺪم ﳍﻢ ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ مستوى تطلعاﻬﺗﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱰك اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺟﻴﺪا ﻋﻨﻬﺎ ﰲ أذهان الزﺎﺑئن؛
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أﻧﻈﻤﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟلتعامل مع شكاوى الزﺎﺑئن؛ كما أﻬﻧا ﲢاول استطﻼع أراء ومتطلبات الزﺎﺑئن بعدةﻃﺮق ﻣﺜﻞ ﺳﱪ اﻵراء الذي تقوم به ﳌعرفة أراء الزﺎﺑئن ومقﱰحاﻬﺗم عﱪ مواقع التواصل اﻻجتماعي فضﻼ عن إجراء
مكاﳌات مباشرة مع الزﺎﺑئن واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ درﺟﺔ رﺿﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻋﺮوﺿﻬﺎ؛
 -ﲢﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ استفسارات الزﺎﺑئن دون ﺄﺗخﲑ ﳑﺎ ﻗﺪ يساهم ﰲ اﻻحتفاظ ﻬﺑم ﻷجل طويل.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 -7-2اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺒﻌﺪ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(34نتائج ﲢليل إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ )ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن(
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ
رﻗﻢ

)�(x

اﻟﻮزن

اﻟﻌﺒﺎرات

اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﳊﺴﺎﰊ

ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ

01

ﲢرص اﳌؤسسة على معاملة الزﺎﺑئن بشكل جيد أثناء
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ.

4,00

80,00

02

اﻟﻌﺒﺎرة

اﻟﻨﺴﱯ

ﺗﺮﺗﻴﺐ

)(δاﻻﳓﺮاف
اﳌﻌﻴﺎري

أﳘﻴﺔ

اﻟﻌﺒﺎرة
ﰲ

اﻻﲡﺎﻩ
اﻟﻌﺎم

اﻟﺒﻌﺪ

اﳊﺴﺎﰊ)(%
0,54

03

ﻋﺎﱄ

تستخدم اﳌؤسسة عدة وسائل لﻼتصال بزﺎﺑئنها وتقدﱘ
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮوض )ﻛﺎﳍﺎﺗﻒ واﳌﻜﺎﳌﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة ،اﳌﻮﻗﻊ
اﻻﻟﻜﱰوﱐ ،اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﲑة...إﱁ(

4,20

83,93

0,62

01

03

تقوم اﳌؤسسة بتقدﱘ عروض خاصة لزﺎﺑئنها اﳌﺮﲝﲔ ذوي
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ )اﻟﺸﺨﺼﻨﺔ(

4,00

80,00

0,69

04

ﻋﺎﱄ

04

ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ
زﺎﺑئنها اﳌهمﲔ

3,96

79,29

0,66

05

ﻋﺎﱄ

05

ﲤتاز اﳌؤسسة ﺎﺑﻷمانة العالية ﰲ ﲢقيق الوعود اﳌقدمة للزﺎﺑئن

4,07

81,43

0,68

02

ﻋﺎﱄ

ﻋﺎﱄ
ﺟﺪا

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج  SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ.

ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (34ﺄﺑن اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن "ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺪة وﺳﺎﺋﻞ
لﻼتصال بزﺎﺑئنها وتقدﱘ بعض العروض )ﻛﺎﳍﺎﺗﻒ واﳌﻜﺎﳌﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة ،اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ،اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻘﺼﲑة...إﱁ(" ﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑـ) (4.20واﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ) (0.62وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم
ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت )ﺗﻘﻴﻴﻢ( أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ كما أﻬﻧم ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ
) (% 83,93ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗعمل على إدامة اﻻتصال بزﺎﺑئنها وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ ﺎﺑستخدام اﳌؤسسة
ﳌﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻛﺎﳍﺎﺗﻒ واﳌﻜﺎﳌﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة ،اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ،اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﲑة...إﱁ واﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
مع اﳌتطلبات العصرية للزﺎﺑئن وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻛﺬا اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌتعارف عليها ﰲ عمليات اﻻتصال ﺎﺑلزبون والﱵ قد تكلف اﳌؤسسة الكثﲑ من التكاليف ،ﻛﻤﺎ ﻳَُﻼ َﺣﻈُـ ﺄﺑن
اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن " ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ مع زﺎﺑئنها اﳌهمﲔ" ﻫﻲ أﻗﻞ
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العبارات أﳘية من ﺎﻧحية اﳌوافقة ﲟتوسط حساﰊ يقدر ب ـ ) (3.96ﳑﺎ ﻳﺪل أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ
ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة.
كما أظهرت إجاﺎﺑت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺒﺎن ﻣﻨﻬﻢ اﲡﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﳓﻮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرات ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ
ﲟﺘﻮﺳﻄﺎت ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻔﻮق ﻛﻠﻬﺎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻟﻔﺮﺿﻲ )درﺟﺔ اﳊﻴﺎد= (3وﺎﺑلتاﱄ ﳝكن استنتاج النقاط التالية:
 ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺛﻘﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻴﻬﺎ وتلتزم ﺎﺑلوفاء بوعودها للزﺎﺑئن كما أﻬﻧا ﻻ ﺗﺮوج ﳌﺎ ﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد؛ ﺗﻘﻮم ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ إدارة كل عمليات التماس بﲔ اﳌوظفﲔ والزﺎﺑئن وﺗﻐﻴﲑ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻃﺮق وإﺟﺮاءاتاﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻋﺼﺮﻧﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﳌعاملة اﻻﳚابية للزﺎﺑئن؛
 ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ شخصنة عروضها وخدماﻬﺗا ﲟا يتناسب مع الزﺎﺑئن اﳌرﲝﲔ ﺎﺑعتبارهم يساﳘون ﰲ رفع أرﺎﺑحوﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ويشكلون فئة مهمة من الزﺎﺑئن ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ مع زﺎﺑئنها اﳌهمﲔ
وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻌﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ أو ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت.
 -8-2اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮﺿﺎ ،الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(35نتائج ﲢليل إجاﺎﺑت أفراد العينة على ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ )اﻟﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن(
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ

رﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرة

)�(x

اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﻟﻌﺒﺎرات

اﳊﺴﺎﰊ
اﳌﺮﺟﺢ

اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﱯ

ﺗﺮﺗﻴﺐ
أﳘﻴﺔ

اﳊﺴﺎﰊ)(%

)(δاﻻﳓﺮاف

ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ

اﳌﻌﻴﺎري

اﻟﻌﺒﺎرة
ﰲ

اﻻﲡﺎﻩ
اﻟﻌﺎم

اﻟﺒﻌﺪ

01

اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن اﳊاليﲔ خصوصا اﳌرﲝﲔ منهم من أولوﺎﻳت اﳌؤسسة

4,07

81,43

0,57

01

ﻋﺎﱄ

02

معدل ﲢول الزﺎﺑئن ﰲ اﳌؤسسة منخفض

3,21

64,29

0,62

09

ﻣﺘﻮﺳﻂ

03

ﺗﻀﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزبون

3,88

77,50

0,51

04

ﻋﺎﱄ

04

وﻻء اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﺪم ﲢﻮﻟﻪ إﱃ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.

4,02

80,36

0,49

02

ﻋﺎﱄ

05

ﲤنح اﳌؤسسة خصومات ﲡارية وحسومات سعرية للزﺎﺑئن اﻷوفياء.

3,48

69,64

0,69

08

ﻋﺎﱄ

06

ﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﻜﺮار اﻟﺸﺮاء.

3,77

75,36

0,57

07

ﻋﺎﱄ

07

ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ الوﻻء لﻼحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن وجذب
انتباه زﺎﺑئن اﳌنافسﲔ

3,86

77,14

0,44

05

ﻋﺎﱄ

08

استطﻼع آراء الزﺎﺑئن ﻋﻦ ﻣﺪى رﺿﺎﻫﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ

3,95

78,93

0,48

03

ﻋﺎﱄ

09

ﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﺪﻣﺎت وﻋﺮوض ذات ﺟﻮدة وﲟﺴﺘﻮى
تطلعات الزﺎﺑئن

3,84

76,79

0,56

06

ﻋﺎﱄ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ.
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ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ ) (35ﺄﺑن اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﳉﻤﻴﻊ ﻋﺒﺎرات ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ مستوﺎﻳت موافقة
ﺑﺪرﺟﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﲝﻴﺚ ﺗﺮاوح اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻌﺒﺎرات ﺑﲔ ) (4.07و) (3.21وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن
ﻳـُ َﻔ ِّﺴﺮ سياسة اﳌؤسسة الﱵ تقضي ﺎﺑﻻهتمام برضا الزﺎﺑئن ودعم اﻷنشطة التسويقية للمؤسسة بﱪامج الوﻻء الﱵ تساهم
ﰲ تعزيز اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن ﻷجال طويلة ﻛﺘﻘﺪﱘ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻟﻘﺎء ارﺗﻔﺎع ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﺣﺪات وﺗﻘﺪﱘ ﲢﻔﻴﺰات
ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار اﻟﺸﺮاء واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻛﺬا العمل على تقدﱘ خدمات وعروض تروق للزﺎﺑئن
وﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﺜﻞ :ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ ،ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ ،ﲢﻤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت...إﱁ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰة
وﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻵﺧﺮون ﻛﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﻟﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻌﺒﺎرة "اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن اﳊاليﲔ خصوصا اﳌرﲝﲔ منهم من أولوﺎﻳت اﳌؤسسة "اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
اﻷوﱃ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪرﻩ ) (4.07وﺑﺪرﺟﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳـُ َﻔ ﱠﺴُﺮ ﺄﺑن اﳌؤسسة تتوجه ﳓو اﻻحتفاظ بزﺎﺑئنها

اﳌﺮﲝﲔ كأولوية من أولوﺎﻳت أﻧﺸﻄﺘها مع ضرورة التوجه ﺎﺑلعﻼقات معهم ﰲ ﺣﲔ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﺒﺎرة "معدل ﲢول الزﺎﺑئن ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺨﻔﺾ" أﻗﻞ اﻟﻌﺒﺎرات أﳘﻴﺔ ﰲ درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪرﻩ ) (3.21وﺑﺪرﺟﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺈﺑقبال الزﺎﺑئن ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷخﲑة على اقتناء ﳐتلف الشرائح اﳋاصة ﺎﺑﳌتعاملﲔ الثﻼثﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ
يغﲑ شرﳛته وﳛتفظ ﻬﺑا لﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ واﻗﺘﻨﺎﺋﻪ ﻟﻌﺮوض اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ
الوقت وﺎﺑلتاﱄ فالزبون قد ﻻ ّ
اﻟﺪراﺳﺔ.
أما ﺎﺑلنسبة لﻼﳓراف اﳌعياري فقد ترواح ﰲ ﻛﻞ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﲔ)  (0.44و) (0.69وﻫﻮ
أقل من الواحد ﳑا يدل على أن إجاﺎﺑت أفراد العينة متقاربة واﻻختﻼف فيها قليل )ﻏﲑ ﻣﺘﺸﺘﺘﺔ(.
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﶈﻮر اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)∗(

ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﲢﻠﻴﻞ إجاﺎﺑت أفراد العينة على ﻋﺒﺎرات اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺠﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ
درﺟﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪراﺳﺔ )اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ( ،ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ
اﳌﺪروس ،وﻛﺬا اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳓﻮ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻫﻞ ﻫﻲ :ﳏﺎﻳﺪة )ﻣﱰددون( أو ﺳﻠﺒﻴﺔ )ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻘﻮن أو
ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻘﻮن ﲤﺎﻣﺎ( أو إﳚﺎﻳﺒﺔ )ﻣﻮاﻓﻘﻮن ﲤﺎﻣﺎ ،ﻣﻮاﻓﻘﻮن(.
 -1اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺒﻌﺪ )ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(36ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺒﻌﺪ )ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ(
One-Sample Test Test Value = 3
Mean

%

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

Mean
Difference

T-Test

Sig

اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ

3.76

75.25

0.33

0.044

0.76

17.265

0.000

دال

ﻋﺎﱄ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا على ﳐرجات برﺎﻧمﺞ

اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم

SPSS.V 25

ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (36ﺄﺑن اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻹﲨﺎﱄ ﻹجاﺎﺑت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻋﺒﺎرات اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﲟﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻘﺪر ﺑـ ) (3.76وﻫﻮ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل اﻷﳘﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺎﺑﳓراف معياري قدره ) (0.33وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﺗﻘﺎرب أراء اﻷﻓﺮاد وﲤﺮﻛﺰﻫﺎ ﺣﻮل ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻌﺪ؛ ﻛﻤﺎ أن ﻣﻘﺪار اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ )  (0.044 =Std. Error Meanﺻﻐﲑ
ﺟﺪا ،وﺎﺑلتاﱄ ﻓﺎﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻹﲨﺎﱄ ﳝﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻹجاﺎﺑت ﻻﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ
) .(%75.25أﻣﺎ ﺎﺑلنسبة لﻠﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ودرﺟﺔ اﳊﻴﺎد ) (x=3ﻓﻬﻮ ﻓﺮق ﻣﻮﺟﺐ )=0.76

Mean

 (Differenceوﻫﻮ دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ  Tاﶈﺴﻮﺑﺔ ) (17.267وﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ)
 (sig=0.000وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  0.05وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك مستوﺎﻳت عالية ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة
ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﺳﻨﺤﺎول ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺟﺎﺑﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑ ـ ـ )ﻣﻴﺰة
ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:

)∗(  -أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻘﲔ رﻗﻢ ) (06و)(07

289

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(37نتائج ﲢليل إجاﺎﺑت أفراد العينة على ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ )ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ(
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ
رﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرة

)�(x

اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﻟﻌﺒﺎرات

اﳊﺴﺎﰊ
اﳌﺮﺟﺢ

اﻟﻮزن
اﻟﻨﺴﱯ

ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ

اﳊﺴﺎﰊ)(%

ﺗﺮﺗﻴﺐ
أﳘﻴﺔ

)(δاﻻﳓﺮاف اﻟﻌﺒﺎرة
اﳌﻌﻴﺎري
ﰲ

اﻻﲡﺎﻩ
اﻟﻌﺎم

اﻟﺒﻌﺪ

ﲢﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﳌﻮاردﻫﺎ اﳌﺎدﻳﺔ
01
والبشرية لتقليل تكاليف العروض واﳋدمات اﳌقدمة للزﺎﺑئن

3.64

72.86

0.64

06

ﻋﺎﱄ

02

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﺑﳌنافسﲔ

3.39

67.86

0.68

07

ﻣﺘﻮﺳﻂ

03

اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن يؤدي لتخفيض تكاليف جذب الزﺎﺑئن
اﳉﺪد

3.89

77.86

0.59

02

ﻋﺎﱄ

04

للمؤسسة قدرة كبﲑة على جذب الزﺎﺑئن اﳉدد دون ﲢمل
تكاليف إضافية ﺎﺑﳌقارنة مع منافسيها.

3.66

73.21

0.67

05

ﻋﺎﱄ

05

استهداف اﳌؤسسة الزﺎﺑئن اﻷكثر رﲝية يؤدي إﱃ ﲣفيض
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

3.88

77.50

0.51

04

ﻋﺎﱄ

06

وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺗﺆدي إﱃ رﻓﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺣﺠﻢ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ

4.00

80.00

0.27

01

ﻋﺎﱄ

07

وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وزبوﻬﻧا ﺗﺆدي إﱃ ﺧﻔﺾ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن

3.88

77.50

0.47

03

ﻋﺎﱄ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ.

ﺗُﻈْ ِﻬﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (37ﺄﺑن العبارة "وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺗﺆدي إﱃ رﻓﻊ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ" ﲢﺘﻞ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻷوﱃ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ) (4.00واﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(0.27
وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ ﻳﺪل أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%80.00ﻋﻠﻰ
أن بناء عﻼقات طويلة اﻷجل مع الزﺎﺑئن تؤدي إﱃ زﺎﻳدة حجم ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ وﻓﻮرات اﳊﺠﻢ .ﰲ ﺣﲔ ﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن "اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن يؤدي لتخفيض
تكاليف جذب الزﺎﺑئن اﳉدد" ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑـ) (3.89واﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ) (0.59وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ
ﻳﺪل أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 77.86ﻋﻠﻰ أن اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن
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ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ خصوصا تلك اﳌتعلقة ﺎﺑﻹﺷﻬﺎر واﻟﱰوﻳﺞ ﳉذب زﺎﺑئن جدد ﳏتملﲔ ﺎﺑعتبار
أن اﳌؤسسة تسعى ﰲ اسﱰاتيجياﻬﺗﺎ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ .وﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ "وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وزبوﻬﻧا ﺗﺆدي إﱃ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن" ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ
ﻣﻘﺪر ﺑ ـ) (3.88واﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ) (0.47ﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ ﻳﺪل أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ
وﺑﺪرﺟﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 77.50ﻋﻠﻰ أن اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪﳝﻮﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻳﺆدي إﱃ
ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ويفسر ذلك ﺄﺑﳘية بناء العﻼقات مع الزﺎﺑئن ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﰲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،أﻣﺎ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن " استهداف اﳌؤسسة الزﺎﺑئن اﻷكثر رﲝية
ﻳﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ" ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑ ـ)  (3.88واﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ) (0.51وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ
ﻳﺪل أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 77.50ﻋﻠﻰ أن الزﺎﺑئن اﻷكثر رﲝية
ﻛﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺗﺼﺎل
وزﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺎﺑعتبارهم شركاء ﳍا كما أﻬﻧم يتميزون بكﱪ جحم معامﻼﻬﺗم بعروض وخدمات
اﳌﺆﺳﺴﺔ .أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن "ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪرة ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ جذب الزﺎﺑئن اﳉدد دون ﲢمل تكاليف
إضافية ﺎﺑﳌقارنة مع منافسيها" ﺟﺎءت ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳋﺎﻣﺲ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑ ـ)  (3.66واﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري
) (0.67ﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ ﻳﺪل أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ
) (%73.21ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳍﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﳉﺬب اﻟﺰﺎﺑئن دون ﲢمل تكاليف إضافية مثل الشرائح اﳌقدمة للزﺎﺑئن
اﳌﻌﻨﻮﻳﲔ واﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ " "Packﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  6ﺷﺮاﺋﺢ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ اﻟﺰﺑﻮن
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ )ﻣﺴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ( ﻣﻊ  5زﺎﺑئن آخرين معه ،وﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻌﺒﺎرة "ﲢﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ
على اﻻستخدام اﻷمثل ﳌواردها اﳌادية والبشرية لتقليل تكاليف العروض واﳋدمات اﳌقدمة للزﺎﺑئن" ﲟﺘﻮﺳﻂ
ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑ ـ) (3.64واﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ) (0.64ﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ
اﳚﺎﺑﻴﺔ وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 72.86ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﻔﺎءة ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﻣﻮاردﻫﺎ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻷﺧﲑة اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن
"اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﺑﳌنافسﲔ" ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑ ـ) (3.39واﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري
)  (0.68ﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﳏﺎﻳﺪ وﻳﻼﺣﻆ ﺄﺑﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة إﻻ أﻧﻪ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻗﻴﻤﺔ
اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﳌﻮاﻓﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل أن أفراد العينة يرون ﺄﺑن اﳌؤسسة قيد الدراسة تكاليفها
منخفضة مقارنة ﺎﺑﳌنافسﲔ.
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 -2اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺒﻌﺪ )ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ( :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(38ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺒﻌﺪ )ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ(
One-Sample Test Test Value = 3

Mean

%

Std.
Deviation

3.82

76.42

0.40

Std.
Error
Mean

0.053

Mean
Difference

T-Test

Sig

0.82

15.532

0.000

اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻻﲡﺎﻩ

اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻌﺎم

دال

ﻋﺎﱄ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (38يظهر ﺄﺑن اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻹﲨﺎﱄ ﻹجاﺎﺑت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﲨﻴﻊ ﻋﺒﺎرات اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺘﻮى ﲤﺎﻳﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﻠﻎ ) (3.82وﻫﻮ ضمن اﺠﻤﻟال اﻷﳘية
ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻦ  3.40إﱃ  (4.19وﺎﺑﳓراف معياري قدره ) ،(0.40ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرب أراء اﻷﻓﺮاد وﲤﺮﻛﺰﻫﺎ
ﺣﻮل ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻌﺪ ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﻘﺪار اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ
)ErrorMean

 (0.05=Std.ﺻﻐﲑ ﺟﺪا وﺎﺑلتاﱄ ﻓﺎﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻹﲨﺎﱄ ﳝﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻹجاﺎﺑت )البياﺎﻧت(

ﻻﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ أي أﻬﻧم ﻣﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 76.42ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ.
أما ﺎﺑلنسبة للفرق بﲔ اﳌتوسط اﳊﺴﺎﰊ ودرﺟﺔ اﳊﻴﺎد ) (x=3ﻓﻬﻮ ﻓﺮق ﻣﻮﺟﺐ )(Mean Difference =0.82
وﻫﻮ دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ  Tاﶈﺴﻮﺑﺔ ) (15.532وﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ ) (sig=0,000وﻫﻲ أﻗﻞ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ  ،0.05وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك مستوﺎﻳت عالية ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ
ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ إجاﺎﺑت وأراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺒﲔ ﻣﻨﻬﻢ.
وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﺳﻨﺤﺎول ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺟﺎﺑﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑ ـ)اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ
ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ( ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(39نتائج ﲢليل إجاﺎﺑت أفراد العينة على ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ )اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ-اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ(-
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ
رﻗﻢ
اﻟﻌﺒﺎرة

)�(x

اﻟﻌﺒﺎرات

اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﳊﺴﺎﰊ
اﳌﺮﺟﺢ

اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﱯ
ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ

اﳊﺴﺎﰊ)(%

ﺗﺮﺗﻴﺐ

)(δاﻻﳓﺮاف
اﳌﻌﻴﺎري

أﳘﻴﺔ

اﻟﻌﺒﺎرة
ﰲ

اﻻﲡﺎﻩ
اﻟﻌﺎم

اﻟﺒﻌﺪ

01

تقدم اﳌؤسسة عروض وخدمات ﲟزاﺎﻳ وخصائص ﳐتلفة
مقارنة ﺎﺑﳌنافسﲔ.

3.84

76.79

0.50

03

ﻋﺎﱄ

02

ﺗﺘﻤﺎيز العروض واﳋدمات اﳌقدمة للزﺎﺑئن ﺎﺑلتكنولوجيا اﳌتطورة.

3.93

78.57

0.57

02

ﻋﺎﱄ

03

ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﻫﻼت واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ
على التميز ﰲ التفاعل مع الزﺎﺑئن وخدمتهم ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ
ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.

3.93

78.57

0.50

01

ﻋﺎﱄ

04

ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪرة ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
الزﺎﺑئن بشكل أفضل من اﳌنافسﲔ.

3.75

75.00

0.55

04

ﻋﺎﱄ

05

تتميز اﳌؤسسة ﺎﺑﻻستجابة السريعة للتغﲑات اﳊاصلة ﰲ
حاجات ورغبات الزﺎﺑئن بشكل أفضل من اﳌنافسﲔ

3.66

73.21

0.95

05

ﻋﺎﱄ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ.

ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (39ﺄﺑن اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ "ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﻫﻼت واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ
اﳌؤسسة على التميز ﰲ التفاعل مع الزﺎﺑئن وخدمتهم ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ" ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر
ﺑ ـ) (3.93وﺎﺑﳓراف معياري مقدر ب ـ ) (0.50وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺪل أن أراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ
وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 78.57ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﻫﻼت واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻠﻌﺐ دور ﻫﺎم ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ الزﺎﺑئن وﺧﺪﻣﺘﻬﻢ
ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرة "ﺗﺘﻤﺎيز العروض واﳋدمات اﳌقدمة للزﺎﺑئن ﺎﺑلتكنولوجيا
اﳌﺘﻄﻮرة" ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑ ـ ) (3.93وﺎﺑﳓراف معياري مقدر ب ـ ) (0.57وﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن أراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 78.57ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺑﻌﺮوض
وﺧﺪﻣﺎت ذات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻄﻮرة ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻌﺒﺎرة "تقدم اﳌؤسسة عروض وخدمات ﲟزاﺎﻳ
وخصائص ﳐتلفة مقارنة ﺎﺑﳌنافسﲔ" ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑ ـ ) (3.84ﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺪل
ﻋﻠﻰ أن أراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 76.79ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺮوض وخدمات ﲟزاﺎﻳ ﳐتلفة
ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ .وﺟﺎءت ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن "ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪرة ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت الزﺎﺑئن بشكل أفضل من اﳌنافسﲔ" واﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ درﺟﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﻛﺄﺳﺎس ﻣﻦ
اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑ ـ ) (3.75ﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن
أراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 75.00ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳍﺎ ﻗﺪرة ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ
ﲢقيق متطلبات الزﺎﺑئن بشكل أفضل من اﳌنافسﲔ ،ﻛﻤﺎ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻌﺒﺎرة "تتميز اﳌؤسسة ﺎﺑﻻستجابة السريعة
للتغﲑات اﳊاصلة ﰲ حاجات ورغبات الزﺎﺑئن بشكل أفضل من اﳌنافسﲔ" واﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ زﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت الزﺎﺑئن اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻷﺧﲑة ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑ ـ ) (3.66ﺎﺑﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن أراء أﻓﺮاد
اﻟﻌﻴﻨﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 73.21أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺮﺻﺪ
ومعرفة اﳌتطلبات اﳉديدة للزﺎﺑئن كما أن ﳍا اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺎت
ورغبات الزﺎﺑئن بشكل أفضل من اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ .أما ﺎﺑلنسبة لﻼﳓراف اﳌعياري فقد ترواح ما بﲔ )  (0.50و)(0.95
وهو أقل من الواحد ﳑا يدل على أن إجاﺎﺑت أفراد العينة متقاربة واﻻختﻼف فيها قليل.
 -03ترتيب مستوﺎﻳت أﺑﻌﺎد اﳌيزة التنافسية ﺎﺑﳌؤسسة ﳏل الدراسة :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(40ﺗﺮﺗﻴﺐ مستوﺎﻳت ﺗﻮﻓﺮ أﺑﻌﺎد اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وفقا ﻹجاﺎﺑت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ
اﻷﺑﻌﺎد

اﻟﱰﺗﻴﺐ

اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ

اﻻﳓﺮاف

اﻻﲡﺎﻩ

ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

02

3.76

75.26

0.044

0.33

ﻋﺎﱄ

اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ

01

3.82

76.43

0.051

0.40

ﻋﺎﱄ

اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ :أﺑﻌﺎد اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

3.79

75.84

0.038

0.29

ﻋﺎﱄ

Std. Error

Statistic

اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﱯ%

اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري

اﳌﻌﻴﺎري

اﻟﻌﺎم

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج  SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ

ﻳﺘﻀـﺢ ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﳉــﺪول رﻗـﻢ ) (40ﺄﺑن مســتوى تــوﻓﺮ أﺑﻌـﺎد اﳌﻴــﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻣـﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻋــﺎﱄ إذ ﺑﻠــﻎ
اﳌﺘﻮﺳــﻂ اﳊﺴــﺎﰊ اﻹﲨــﺎﱄ ﻟــﻪ ) (3.79ﲞﻄــﺄ ﻣﻌﻴــﺎري ﺑﻠــﻎ ) (0.038واﳓ ـﺮاف ﻣﻌﻴــﺎري ) (0.29وﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺗﺮﺗﻴــﺐ
أﺑﻌــﺎدﻩ ﻓﻘــﺪ ﺟــﺎء ﺑﻌــﺪ )ﻣﻴــﺰة اﻟﺘﻤــﺎﻳﺰ ﻋــﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴــﲔ( ﰲ اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻷوﱃ ﲟﺘﻮﺳــﻂ ﺣﺴــﺎﰊ ﻗــﺪر ﺑ ـ ) (3.82وﺎﺑﳓـراف معيــاري
ﻣﻘـﺪر ﺑـ ـ )  (0.40ﰲ اﲡــﺎﻩ ﻋــﺎم ﻣﻮاﻓــﻖ ﳑــﺎ ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ أن أﻓـﺮاد ﻋﻴﻨــﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻳﻮاﻓﻘــﻮن ﻋﻠــﻰ أن ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﺘﻤﺘــﻊ
ﲟﻴــﺰة اﻟﺘﻤ ـﺎﻳﺰ ﻋــﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴــﻴﻬﺎ ﺳ ـﻮاء ﰲ ﺟــﻮدة اﳋﺪﻣــﺔ أو اﻟﻌــﺮوض اﻟﱰوﳚﻴــﺔ أو ﻧﻮﻋﻴــﺔ اﻟﺸــﺒﻜﺔ ...اﱁ ،أﻣــﺎ ﰲ اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ
ﻓﻘــﺪ ﺟــﺎء ﺑﻌــﺪ )ﻣﻴــﺰة ﲣﻔــﻴﺾ اﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ( ﲟﺘﻮﺳــﻂ ﺣﺴــﺎﰊ ﻗــﺪر ﺑـ ـ ) (3.76واﳓ ـﺮاف ﻣﻌﻴــﺎري ) (0.33وﰲ اﲡــﺎﻩ ﻋــﺎم
ﻣﻮاﻓﻖ ﳑـﺎ ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ ﲢﻘـﻖ ﻣﻴـﺰة ﲣﻔـﻴﺾ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﳏـﻞ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻟﻴﺴـﺎﻫﻢ ذﻟـﻚ ﰲ ﲣﻔـﻴﺾ اﻷﺳـﻌﺎر واﻟﺘﻔـﻮق
ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﻌﺮوض ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
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اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﻳﻌﺘﱪ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ )اﻟﺒﺴﻴﻂ واﳌﺘﻌﺪد( اﻷﺳﻠﻮب اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺘﻐﲑا
ﺎﺗبعﺎ واﺣﺪ ﻳﻔﱰض وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﳌﺘﻌﺪد
ﺑﻐﺮض اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺘﲔ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻣﻦ ﰒﱠ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺄﺗثﲑ اﳌتغﲑات اﳌستقلة ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ وأي
ﻣﻨﻬﺎ ليس له أي ﺄﺗثﲑ ﰲ ﻇﻞ وجود ﺎﺑقي اﳌتغﲑات اﳌستقلة اﻷخرى ﻬﺑدف التنبؤ ﺎﺑلتغﲑ ﰲ اﳌتغﲑ التابع نتيجة
ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ .أﻣﺎ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﺴﻴﺘﻢ
اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات وﻛﺬا مدى ﺄﺗثﲑ وﻣﺴﺎﳘﺔ
ودور ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة )بشكل مستقل عن ﺎﺑقي اﳌتغﲑات اﳌستقلة اﻷخرى( ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ.
وﲟﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (0.05ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ إﱃ ﻓﺮﺿﻴﺎت
ﺻﻔﺮﻳﺔ )اﻟﻌﺪم( وﻓﺮﺿﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ .وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار :ﰲ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى ) (sigاﶈﺴﻮﺑﺔ ﺎﺑستخدام برﺎﻧمج
 spssﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ  0.05ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﺣﺘﻤﺎل اﳋﻄﺄ ) P-valueأو  (Sigأﻗﻞ ﻣﻦ
أو ﺗﺴﺎوي ) (0.05ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ) (H0وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ).(H1
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

)∗(

ﻬﺑدف مﻌﺮﻓﺔ ﺄﺗثﲑ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﺳﻴﺘﻢ دراﺳﺔ العﻼقة بينهما ﺎﺑستخدام ﲢليل اﻻﳓدار اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى
وﺟﻮد اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات وﻛﺬا مدى ﺄﺗثﲑ وﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﰲ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ.
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ" :ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" وﲟﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (0.05ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ إﱃ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺻﻔﺮﻳﺔ )اﻟﻌﺪم( وﻓﺮﺿﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ اﻟﺼــﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(:ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ أﺛــﺮ ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ) (α≤0.05ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ

اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟـﺪ أﺛـﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ ) (α≤0.05ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺰﺑـﻮن

ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
)∗(  -أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )(08
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻠﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(41ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﺘﺄﺛﲑ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

)Y=B0+B(x
r=0.807

اﳌﻌﺎﻣﻼت

اﻟﺜﺎﺑﺖ

0.959

T

Sig

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

3.390

0.001

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ:

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ

R2=0.651

إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ

0.719

10.033

0.000

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

اﻟﺰﺑﻮن

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج

F=100.655

)Y=0.959+0.719(x
اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ Y: dependent variable:

Sig= 0.000

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا على ﳐرجات برﺎﻧمجSPSS.V 25

ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (41ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

 -ﻣﻌﺎﻣ ــﻞ اﻻرﺗﺒ ــﺎط ) :(rﺑﻠ ــﻎ ﻣﻌﺎﻣ ــﻞ اﻻرﺗﺒ ــﺎط ) (r= 0.807وﻫ ــﻲ ﻗﻴﻤ ــﺔ داﻟ ــﺔ إﺣﺼ ــﺎﺋﻴﺎ ،وﻳﺘﺒ ــﲔ ﺄﺑن ﻗﻴﻤ ــﺔ )(F

اﶈﺴﻮﺑﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ) (Fcal=100.655ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ) (SIG=0.000اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ اﳌﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ
اﻟﺪراﺳــﺔ ) ،(0.05وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺸــﲑ إﱃ وﺟــﻮد ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗﺒــﺎط ﻗﻮﻳــﺔ وداﻟــﺔ إﺣﺼ ــﺎﺋﻴﺎ ﺑــﲔ اﳌﺘﻐ ــﲑ اﳌﺴــﺘﻘﻞ اﳌﺘﻤﺜــﻞ ﰲ إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﺘﻐـﲑ اﻟﺘـﺎﺑﻊ اﳌﺘﻤﺜـﻞ ﰲ اﳌﻴـﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﳏـﻞ اﻟﺪراﺳـﺔ ،ﻛﻤـﺎ ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُـﺮ إﺷـﺎرة اﻻرﺗﺒـﺎط اﳌﻮﺟﺒـﺔ
ﺄﺑن اﳌتغﲑات اﳌستقلة واﳌتغﲑ التابع يتغﲑان ﰲ ﻧﻔﺲ اﻻﲡﺎﻩ )ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ( ،وﻛﻠﻤﺎ زادت ﻗﻴﻢ اﳌﺘﻐـﲑ اﳌﺴـﺘﻘﻞ أدى ذﻟـﻚ

إﱃ زﺎﻳدة ﲢقيق ميزة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
-ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ )) (R2ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ( :ﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار وﺎﺑلنظر إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  R2اﳌﻘﺪرة ﺑ ـ) (0.651ﺗﺒﲔ ﺄﺑن متغﲑ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 65.10ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ درﺟﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻳﺔ ،أﻣﺎ ﺎﺑقي النسبة فﲑجع لﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮى.
 ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ )ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار :(Bﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣـﻞ اﻻﳓـﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐـﲑ اﳌﺴـﺘﻘﻞ ﺑ ـ ـ ) (0.719=Bوﻫـﻲ ﻗﻴﻤـﺔداﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ ) (Tاﶈﺴﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐﺖ ) (10.033=Tcalوﻗﻴﻤﺔ ) (Sig=0.000اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍـﺎ أﻗـﻞ
ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ اﳌﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳــﺔ ) ،(0.05وﻳـُ َﻔ ﱠﺴـ ُﺮ ذلــك ﺄﺑن ﺄﺗثــﲑ اﳌﺘﻐــﲑ اﳌﺴــﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨـﻮي وﻣﻮﺟــﺐ )ﺄﺗثــﲑ
اﳚــﺎﰊ( وﺎﺑلتــاﱄ فــإن اﻟ ـزﺎﻳدة ﰲ ﻣﺴــﺘﻮى إدارة اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺰﺑــﻮن بوحــدة واحــدة يعقبهــا زﺎﻳدة ﰲ درﺟــﺎت ﲢﻘﻴــﻖ اﳌﻴــﺰة

اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ) (0.719وﺣﺪة أي بنسبة زﺎﻳدة ﻗﺪرﻫﺎ ) (%71.90وﻫﻲ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ أﳘﻴـﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗـﺔ
ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ

) (α≤0.05ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟرئيسية اﻷوﱃ وفرضياﻬﺗا الفرعية

ﻣﻌﺎ( واﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ وﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ) ً

وﺗﻔﺴﲑ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ )أﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( ﰲ ﺗﻐﲑات اﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( ،ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد وﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﻌﻨﻮي ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ .كما سيتم اختبار الفرضيات الفرعية ﺎﺑستخدام ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات وﻛﺬا مدى ﺄﺗثﲑ وﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
 -1اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﱃ)∗(:
 -اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ اﻟﺼــﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯( :ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ أﺛــﺮ ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ) (α≤0.05ﻷﺑﻌــﺎد ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت

وﻣﺆﺷـﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺰﺑــﻮن )التوجــه ﺎﺑلعﻼقــة مــع الزبــون ،اﳌــﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒــﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴ ــﺔ ،ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺰﺑــﻮن ،ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺰﺑــﻮن ورﲝﻴﺘــﻪ ،ﺻــﻮت اﻟﺰﺑــﻮن وإدارة ﺷ ــﻜﺎوﻳﻪ ،ﺗﻘﻮﻳ ــﺔ اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟﺰﺑــﻮن ،اﻟﺮﺿــﺎ واﻟ ــﻮﻻء
واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
 -اﻟﻔﺮﺿـ ــﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـ ــﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟ ــﺪ أﺛ ــﺮ ذو دﻻﻟ ــﺔ إﺣﺼ ــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨ ــﺪ ﻣﺴ ــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳ ــﺔ ) (α≤0.05ﻷﺑﻌ ــﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒ ــﺎت

وﻣﺆﺷـﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺰﺑــﻮن )التوجــه ﺎﺑلعﻼقــة مــع الزبــون ،اﳌــﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒــﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴ ــﺔ ،ﻣﻌﺮﻓ ــﺔ اﻟﺰﺑﻮن،ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻟﺰﺑ ــﻮن ورﲝﻴﺘ ــﻪ ،ﺻ ــﻮت اﻟﺰﺑ ــﻮن وإدارة ﺷ ــﻜﺎوﻳﻪ ،ﺗﻘﻮﻳ ــﺔ اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟﺰﺑ ــﻮن ،اﻟﺮﺿ ــﺎ اﻟ ــﻮﻻء
واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

)∗(  -أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ).(09
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 -1-1ﺷﺮوط ﲢﻠﻴـﻞ اﻻﳓـﺪار اﳋﻄـﻲ اﳌﺘﻌـﺪد )∗( :ﻗﺒـﻞ ﲢﻠﻴـﻞ اﻻﳓـﺪار اﳋﻄـﻲ اﳌﺘﻌـﺪد وﻟــﺒﻨﺎء ﳕـﻮذج اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ
ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺿﻮء أﺳﺲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﳚﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ أوﻻ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ:
-1-1-1ﺷ ــﺮط اﻟﺘﻮزﻳ ــﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌـ ــﻲ) :(Normalityوﻫ ــﻮ ﺷ ــﺮط أﺳﺎﺳ ــﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴ ــﻖ اﻟﺘﺤﻠ ــﻴﻼت اﻹﺣﺼ ــﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﳓ ــﺪار
اﳋﻄﻲ .ﲝﻴﺚ ﻳﺆدي اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط إﱃ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼـﺎﺋﻲ حيـث أﻬﻧـا متطلـب أساسـي
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ كشف نوع توزيع البياﺎﻧت.
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﺧﺘﺒﺎر ) (Fواﺧﺘﺒﺎر ) (tوﻟﻘﺪ ﰎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻪ ً
 -2-1-1ﺷﺮط اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ واﳌﺘﻐـﲑ اﻟﺘـﺎﺑﻊ :ﺗﺸـﱰط اﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ
ﻗﻴ ــﺎس اﻻرﺗﺒ ــﺎط ﻣﺜ ــﻞ اﻻﳓ ــﺪار اﳌﺘﻌ ــﺪد ﺗـ ـﻮاﻓﺮ ﺷ ــﺮط اﳋﻄﻴ ــﺔ ،ﺣﻴ ــﺚ ﻳﻌﺘﻤ ــﺪ ﲢﺪﻳ ــﺪ اﻻرﺗﺒ ــﺎط ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ اﳋﻄﻴ ــﺔ ﺑ ــﲔ
اﳌتغﲑات ،وﺎﺑلتاﱄ فهو ﻻ يشتمل على التأثﲑ غﲑ اﳋطي ،ويﱰتب على وجود العﻼقات غﲑ اﳋطية تقليـل قـوة العﻼقـة.
ﻟـﺬﻟﻚ ﳚــﺐ اﻟﺘﺄﻛـﺪ ﻣــﻦ ﺗـﻮاﻓﺮ ﻫـﺬا اﻟﺸــﺮط وﻻﺧﺘﺒــﺎرﻩ ﰎ دراﺳـﺔ ﻣﺼــﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒــﺎط ﺑـﲔ اﳌﺘﻐـﲑات ﺣﻴــﺚ ﻳﺴـﻤﺢ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(42ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺷﺮط ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
Corrélations
اﻟﺘﻮﺟﻪ

اﻷﺑﻌﺎد
ﲣﻔﻴﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﳌﻮﻇﻔﻮن

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﺎﺑلعﻼقة مع

واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت

اﻟﺰﺑﻮن

اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﺻﻮت

ﻣﻌﺮﻓﺔ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن

اﻟﺰﺑﻮن

اﻟﺰﺑﻮن

ورﲝﻴﺘﻪ

وإدارة

ﺷﻜﺎوﻳﻪ

ﺗﻘﻮﻳﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن

اﻟﺮﺿﺎ،
اﻟﻮﻻء

واﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺎﺑلزﺎﺑئن

Pearson
Correlation

**0.480

*0.310

**0.659

**0.475

**0.550

**0.651

**0.642

**0.542

Sig.

0.000

0.020

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

N

56

56

56

56

56

56

56

56

**. Correlation is significant at the 0.01
*. Correlation is significant at the 0.05

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج  SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ.

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (42أن ﻛﻞ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣـﻞ ﺑﲑﺳـﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ ﻓﻬـﻲ ﳏﺼـﻮرة ﺑـﲔ ) (0.310و) (0.659وﻫـﻲ
ﻗﻴﻢ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺣﻴﺚ أن ﻗﻴﻢ ) (sigاﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺘﻐـﲑات أﻗـﻞ ﻣـﻦ  ،0.05وﻋﻠﻴـﻪ ﺗﻮﺟـﺪ ﻋﻼﻗـﺔ ﺧﻄﻴـﺔ ﺑـﲔ
اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )اﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ(.

)∗( – ﻟﻘﺪ ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﰲ وﺿﻊ اﻟﺸﺮوط وﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ - :ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻦ ﻋﺎﻳﺪة ﳔﻠﺔ رزق ﷲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  ،ص ص 150-145

 ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺎﻣﺮ" ،ﳕﺬﺟﺔ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ )اﻷسـس والتطبيقـات والقضـاﺎﻳ(" ،اﳉـﺰء اﻟﺜـﺎﱐ ،دار ﺟﺎﻣﻌـﺔﺎﻧيف للنشر ،الرﺎﻳض ،السعودية ،2018،ص ص 18-15
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 -3-1-1ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ اﳌﺘﻌﺪد ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ(:
ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(43اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ اﳌﺘﻌﺪد ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
رﻗﻢ

Collinearity Statistics

اﻷﺑﻌﺎد

Tolerance

VIF

اﻷول

التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون

0.387

2.587

اﻟﺜﺎﱐ

اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

0.719

1.391

اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

0.289

3.462

اﻟﺮاﺑﻊ

ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن

0.280

3.573

اﳋﺎﻣﺲ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن

0.328

3.049

اﻟﺴﺎدس

ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ

0.229

4.376

اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن

0.380

2.632

اﻟﺜﺎﻣﻦ

اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻮﻻء واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزﺎﺑئن

0.368

2.717

اﻟﺒﻌﺪ

اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ :ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ Dependent Variable

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج  SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ.

ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (43ﺄﺑن ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ) (VIFﳉﻤﻴﻊ أﺑﻌﺎد اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ )(10
ط ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺒياﺎﻧت للمتغﲑات اﳌستقلة اﻟﻘﻴﻤﺔ ) ،(10ﻛﻤﺎ
ﺣﻴﺚ ﻳُ ْﺸﺘَـَﺮ ُ

أن ﻗﻴﻢ ) (Toleranceﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ) ،(0.2ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﲨيع القيم ﺄﺗﰐ ﺿﻤﻦ

اﳊﺪود اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ
ﻧﻌﺘﱪﻩ ﻣﻼﺋﻤﺎ لتحليل اﻻﳓدار اﳌتعدد لبياﺎﻧت الدراسة.
 -4-1-1اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ذاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ )أي اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻮاﻗﻲ( :وﳝﻜﻦ
التأكد من هذا الشرط ﺎﺑﻻعتماد على اختبار ) (∗) (Durbin-Watsonﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:

)∗( -اﻗـﱰح  Durbin-Watsonاﺧﺘﺒــﺎراً ﳌﻌﺮﻓــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻷﺧﻄــﺎء اﻟﻌﺸـﻮاﺋﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻋــﻦ ﺑﻌﻀــﻬﺎ اﻟــﺒﻌﺾ ،وﺗﻘــﻮم ﻓﻜــﺮة اﻻﺧﺘﺒــﺎر ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﺳــﺘﺨﺪام
اﻟﺒﻮاﻗﻲ ) (Residualsوﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار ،وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﺧﺘﺒﺎر DWوﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ﻟﻘﻴﻢ  DWوﻫﻲ :إذا ﻛﺎﻧـﺖ  DWﺗﺴـﺎوي ﺎﺑلتقريـب  2ﻓـﻼ
ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ذاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء ﺳﻮاء ﻣﻮﺟﺒﺎ أو ﺳﺎﻟﺒﺎً .أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ  DWﺗﺴﺎوي ﺎﺑلتقريـب  0ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻮﺟـﺪ ارﺗﺒـﺎط ذاﰐ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﺘﻄـﺮف ﺑـﲔ اﻷﺧﻄـﺎء .وإذا
ﻛﺎﻧــﺖ  DWﺗﺴــﺎوي ﺎﺑﻟﺘﻘﺮﻳــﺐ  4ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻮﺟــﺪ ارﺗﺒــﺎط ذاﰐ ﺳــﺎﻟﺐ ﻣﺘﻄــﺮف ﺑــﲔ اﻷﺧﻄــﺎء .وﳌﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻــﻴﻞ ﳝﻜــﻦ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ  :ﲰــﲑ ﺧﺎﻟــﺪ ﺻــﺎﰲ،
"ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﲢليل ﳕاذج اﻻﳓدار ﺎﺑستخدام ، "Ewiewesاﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ أﻓﺎق ،ﻏﺰة ،ﻓﻠﺴﻄﲔ ،2015 ،ص ص. 92-90
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(44ﻗﻴﻢ ) (Durbin-Watsanﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ذاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ
اﳌﺘﻐﲑات
اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ :ﻣﻴﺰة ﺗﺨﻔﻴﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )اﻟﺒﻌﺪ اﻷول(

Durbin-Watsan

اﳌﺘﻐﲑات

1.888

اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

اﻟﻘﺎﻋﺪة
0<DW<4

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ذاﰐ ﺑﲔ
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج  SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ.

ﻳﺘﺒــﲔ ﻣــﻦ اﳉــﺪول رﻗــﻢ ) (44أن ﻗﻴﻤ ـﺔ ) (Durbin-Watsanﺗﺴــﺎوي ) (1.888وﻫــﻲ ﺗﻨﺘﻤــﻲ إﱃ اﺠﻤﻟــال ) 0و(4
وﻗﺮﻳﺒــﺔ ﻣــﻦ  2وﺎﺑلتــاﱄ فــإن بيــاﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴــﺔ ﺑــﲔ اﳌﺘﻐ ـﲑات اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ )التوجــه ﺎﺑلعﻼقــة مــع الزبــون ،اﳌــﻮﻇﻔﲔ
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒـﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ،ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻟﺰﺑـﻮن ،ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﺰﺑـﻮن ورﲝﻴﺘـﻪ ،ﺻـﻮت اﻟﺰﺑـﻮن وإدارة ﺷـﻜﺎوﻳﻪ،
ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلـزﺎﺑئن( واﻟﺒﻌـﺪ اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻐـﲑ اﻟﺘـﺎﺑﻊ )ﻣﻴﺰة ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ( ﲣﻠـﻮ
ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ أو ما يعرف ﺎﺑلبواقي.
وﻋﻠﻴﻪ وﺑﺘﺤﻘﻖ ﻛﻞ اﻟﺸﺮوط أﻋﻼﻩ ﳒﺪ أن البياﺎﻧت اﳌتاحة واﳌمثلة لدراسة العﻼقة ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
هي بياﺎﻧت مﻼئمة ﻟﺘﺤﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد.
 -2-1ﺻﻴﺎﻏﺔ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﳌﺘﻌﺪد ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ :ﻣـﻦ أﺟـﻞ دراﺳـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﳌﺘﻐـﲑ اﳌﺴـﺘﻘﻞ )اﳌـﺆﺛﺮ( واﻟﺘـﺎﺑﻊ
)اﳌﺘﺄﺛﺮ( ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
𝐢𝐢𝛆𝛆𝒚𝒚 = 𝑩𝑩𝟎𝟎 + 𝑩𝑩𝟏𝟏 (𝒙𝒙𝟏𝟏 ) + 𝑩𝑩𝟐𝟐 (𝒙𝒙𝟐𝟐 ) + 𝑩𝑩𝟑𝟑 (𝒙𝒙𝟑𝟑 ) + 𝑩𝑩𝟒𝟒 (𝒙𝒙𝟒𝟒 ) + 𝑩𝑩𝟓𝟓 (𝒙𝒙𝟓𝟓 ) + 𝑩𝑩𝟔𝟔 (𝒙𝒙𝟔𝟔 ) + 𝑩𝑩𝟕𝟕 (𝒙𝒙𝟕𝟕 ) + 𝑩𝑩𝟖𝟖 (𝒙𝒙𝟖𝟖 )+

ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻣﻮز:
𝐢𝐢𝛆𝛆

ﳝﺜﻞ اﻷﺧﻄﺎء

،(X1

:B2

اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ: B0 ،

اﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ،

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

اﳌﺴﺘﻘﻞ )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،(X3
:B 5

:B1

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون

:B4

اﻟﺪاﺧﻠﻲX2

(،

::B3

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن

X4

(

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ  : B6 ،( X5ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )ﺻﻮت

اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ  : B7 ،(X6ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن  : B7 ،(X7ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن  :Y ،(X8اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )ﻣﻴﺰة ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ(.
وﻳﻠﺨﺺ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﳐرجات برﺎﻧمج  spssﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﱃ وﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ
اﳌﺪروﺳﺔ:
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اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(45ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد )اختبار ﺄﺗثﲑ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ(
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ

اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد

ﻗﻴﻤﺔ F
اﶈﺴﻮﺑﺔ

ﻣﺴﺘﻮى
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ

R

R2
R Square

0.782

0.611

)(SIG

اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد
ﻣﺴﺘﻮى
اﳌﻌﺎﻣﻼت

(Constant
)ﺎﺛبت

9.246

0.000

)(X1
) 𝟐𝟐𝒙𝒙(
) 𝟑𝟑𝒙𝒙(
) 𝟒𝟒𝒙𝒙(
) 𝟓𝟓𝒙𝒙(
) 𝟔𝟔𝒙𝒙(
) 𝟕𝟕𝒙𝒙(
) 𝟖𝟖𝒙𝒙(

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ

T

اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ

= B0

1.073

2.659

0.011

ﻣﻌﻨﻮي

= B1

0.026

0.280

0.781

ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي

= B2

0.094

1.040

0.304

ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي

= B3

0.309

2.581

0.013

ﻣﻌﻨﻮي

= B4

0.328

2.776

0.008

ﻣﻌﻨﻮي

= B5

0.112

1.294

0.202

ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي

= B6

0.329

2.020

0.049

ﻣﻌﻨﻮي

= B7

0.119

1.296

0.201

ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي

= B8

0.019

0.126

0.900

ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي

B

)(SIG

Variables Entered/Removeda
Model
اﻟﻨﻤﻮذج

1

Variables Entered

اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﰎ إدﺧﺎﳍﺎ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج)∗(

Variables

Method

Removed

ﻃﺮﻳﻘﺔ إدﺧﺎل اﳌﺘﻐﲑات ﰲ

اﳌﺘﻐﲑات اﶈﺬوﻓﺔ

) 𝟏𝟏𝒙𝒙( :التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون : (𝒙𝒙𝟐𝟐 ),اﳌﻮﻇﻔﻮن واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ(𝒙𝒙𝟑𝟑 ) ,
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ :(𝒙𝒙𝟒𝟒 ) ,ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ) 𝟓𝟓𝒙𝒙( :ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ،
) 𝟔𝟔𝒙𝒙( ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ :(𝒙𝒙𝟕𝟕 )،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن،
) 𝟖𝟖𝒙𝒙(:اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن

/

اﻟﻨﻤﻮذج

Enter

اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ a. Dependent Variable : :

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج25

 SPSS.Vوبياﺎﻧت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ.

ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (45ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:

ﻣﻌــﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻣﻴﺰة
 -ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ اﻟﻨﻤــﻮذج )ﲟﻌــﲎ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣــﺪى ﺻــﻼﺣﻴﺔ اﳌﺘﻐ ـﲑات اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻗﻴــﺪ اﻟﺪراﺳــﺔ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑﻫﺎ ً

ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( :وﳝكن معرفة معنوية النموذج ومدى مطابقته للبياﺎﻧت من خﻼل اختبار) (F-testاﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ

)∗(-ﰎ إدﺧﺎل اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹدﺧﺎل اﻟﺘﻼزﻣﻲ أو ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻹدﺧﺎل اﻹﺟﺒﺎري )إدﺧﺎل ﲨيع اﳌتغﲑات ﰲ النموذج ﺄﺑن واحد( وﺗﺴﻤﻰ ﰲ
ومعا ويسمى أيضا هذا النوع من التحليل ﺎﺑﻻﳓدار اﳌتعدد اﳌعياري ،وﻬﻧدف من هذا
برﺎﻧمج  spssب ـ Enterﲝﻴﺚ ﰎ إدخال كل اﳌتغﲑات اﳌستقلة ﰲ الوقت نفسه ً

ﻣﻌﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ.
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ إﱃ أي درﺟﺔ ﺗﺘﻨﺒﺄ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﲟﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ً
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ﻗﻴﻤﺘــﻪ اﶈﺴــﻮﺑﺔ ) (Fcal=9.246وﻗﻴﻤــﺔ ) (SIG= 0.000اﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ ﳍ ـﺎ وﻫــﻲ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ اﳌﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ
ﻣﻌـﺎ أن ﺗـُ َﻔ ِّﺴ ـَﺮ
اﻟﺪراﺳــﺔ ) (0.05وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ ﳕــﻮذج اﻻﳓــﺪار وأﻧــﻪ ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺘﻐ ـﲑات اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ )اﻟﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ( ً
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.كما يﻼحظ ﺄﺑنﻪ ﻟـﻴﺲ ﺷـﺮﻃﺎ أن ﺗﺴـﺘﺨﺪم ﻛﻠﻬـﺎ ﰲ ﺑﻨـﺎء ﳕـﻮذج ﻣﻌﺎدﻟـﺔ اﻻﳓـﺪار ﲟﻌـﲎ أﻧـّﻪ
ﺗﻨﺒﺆا داﻻً إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
ﳝﻜﻦ ﻷﺣﺪ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أن ﻳﺘﻨﺒﺄ ً
 -ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻌﺎﱂ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج:

 ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲑﺳـﻮن ) :(rﺑﻠـﻎ ﻣﻌﺎﻣـﻞ اﻻرﺗﺒـﺎط ) (r=0.782وﻫـﻮ دال إﺣﺼـﺎﺋﻴﺎ ،وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳﺸـﲑ إﱃ وﺟـﻮد
ﻣﻌـﺎ(
ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒـﺎط ﻗﻮﻳـﺔ وداﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺎ ﺑـﲔ اﳌﺘﻐـﲑات.ﻛﻤـﺎ ﺗُـ َﻔ ﱠﺴ ُـﺮ إشـارة اﻻرتبـاط اﳌوجبـة ﺄﺑن اﳌتغـﲑات اﳌسـتقلة ) ً
واﳌﺘﻐــﲑ اﻟﺘــﺎﺑﻊ ﻳﺘﻐـﲑان ﰲ اﻻﲡــﺎﻩ ﻧﻔﺴــﻪ )ﻋﻼﻗــﺔ ﻃﺮدﻳــﺔ( ،وﻛﻠﻤــﺎ زادت ﻗــﻴﻢ اﳌﺘﻐـﲑات اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ أدى ذﻟــﻚ إﱃ زﺎﻳدة

ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
 ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ )) (R2ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴــﲑ(:ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗﻴﻤــﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ اﳌﻘــﺪرة ﺑـ ـ ) (0.611ﺗﺒــﲔ أن أﺑﻌــﺎد
ﻣﻌـﺎ ﺑﻨﺴـﺒﺔ ) (% 61.10ﰲ ﺗﻔﺴـﲑ اﻟﺘﻐـﲑات اﻟـﱵ ﲢـﺪث ﰲ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺗﺴـﺎﻫﻢ ً

ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ وﻫـﻲ ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﺴـﺎﳘﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌـﺔ ﺗﻌـﱪ ﻋـﻦ درﺟـﺔ ﺗﻔﺴـﲑ ﻗﻮﻳـﺔ ،أﻣـﺎ ﺎﺑقـي النسـبة
ﻓﱰﺟﻊ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى.

 ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻴﻤﺔ ﺄﺗثﲑ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار :(∗)(Bﺗﺸﲑ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞاﻻﳓﺪار إﱃ أن ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮن ،اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن
ورﲝﻴﺘﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺄﺗثﲑ معنوي على اﳌتغﲑ التابع ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﳌﺘﻐﲑات )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ( ﳍا ﺄﺗثﲑ معنوي ﰲ ﲢقيق ميزة
ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

)∗(–ﻳـﺘﻢ اﺧﺘﺒــﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳـﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻﳓـﺪار ﳌﻌﺮﻓــﺔ اﳌﺘﻐـﲑات اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ اﻟـﱵ ﳍـﺎ ﺄﺗثـﲑ معنــوي وﺗﻠـﻚ اﻟــﱵ ﻟـﻴﺲ ﳍـﺎ ﺄﺗثـﲑ معنــوي وﻣـﻦ ﰒ اﺳــﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻣـﻦ اﻟﻨﻤــﻮذج اﻟﻌــﺎم
وﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ :ﻫـﻲ إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﻗﻴﻤـﺔ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ ) (sigأﻗـﻞ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ اﳌﻌﺘﻤـﺪ ﰲ اﻟﺪراﺳـﺔ  0.05اﳌﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟ ـ ﻗﻴﻤـﺔ " "tاﶈﺴـﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣـﻞ B
ﻓـﺈن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ أي )ﺗﻀﻢ إﱃ اﻟﻨﻤﻮذج(.
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ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼـﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒـﻞ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟـﺪ أﺛـﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ

) (α≤0.05ﻷﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑـﻮن )بعـد التوجـه ﺎﺑلعﻼقـة مـع الزبـون ،اﳌـﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ،ﺗﻘﻮﻳـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ

مع الزﺎﺑئن ،الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
-3-1اﺧﺘﻴــﺎر أﻓﻀــﻞ ﳕــﻮذج ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﻟبيــاﺎﻧت اﻟﻌﻴﻨــﺔ اﳌﺴــﺘﺒﲔ ﻣــﻨﻬﻢ واﳌﻤﺜــﻞ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺔ اﳌﺪروﺳــﺔ ﺑــﲔ )إدارة اﻟﻌﻼﻗــﺔ
ﻣــﻊ اﻟﺰﺑــﻮن وﲢﻘﻴــﻖ ﻣﻴــﺰة ﲣﻔــﻴﺾ اﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ(:ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻــﻞ إﻟﻴﻬــﺎ ﰲ اﻟﻨﻤــﻮذج اﳌﻔــﱰض واﻟــﱵ ﺗﻀــﻤﻨﺖ
متغﲑات ﳍا ﺄﺗثﲑ ﻣﻌﻨﻮي ومتغﲑات أخرى ليس ﳍا ﺄﺗثﲑ ﻣﻌﻨﻮي ﺳﻴﺘﻢ إﻋﺎدة ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﻤـﻮذج ﺎﺑسـتخدام ﲢليـل اﻻﳓـدار
اﳋﻄﻲ اﳌﺘﻌﺪد اﻟﺘﺪرﳚﻲ )) (Stepwise Regressionﺧﻄﻮة -ﺧﻄﻮة( ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﳕـﻮذج اﻻﳓـﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐـﲑات
اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ اﻷكثــر ﺄﺗث ـﲑا ﻋﻠــﻰ اﳌﺘﻐــﲑ اﻟﺘــﺎﺑﻊ )ﻣﻴــﺰة ﲣﻔــﻴﺾ اﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ( ،ويــتم ذلــك ﺈﺑتبــاع ﻋــﺪة ﺧﻄ ـﻮات ﺣﻴــﺚ ﻳــﺘﻢ أوﻻ
إدﺧــﺎل أﻛﺜــﺮ اﳌتغـﲑات اﳌســتقلة ﺄﺗثـﲑا علــى اﳌتغــﲑ التــابع ،ﰒ بعــد ذلــك ﺎﺛﱐ أقــوى اﳌتغـﲑات اﳌســتقلة ﺄﺗثـﲑاً علــى اﳌتغــﲑ
التابع ﺎﺑﻹضافة إﱃ اﳌتغـﲑ اﳌسـتقل الـذي ﰎ إدراجـه ﰲ اﳋطـوة اﻷوﱃ وهكـذا حـﱴ تنتهـي ﲨيـع اﳌتغـﲑات اﳌسـتقلة الـﱵ
دال إﺣﺼــﺎﺋﻴًﺎ ﻋﻠــﻰ اﳌﺘﻐــﲑ اﻟﺘــﺎﺑﻊ ،أمــا اﳌتغ ـﲑات الــﱵ لــيس ﳍــا ﺄﺗثــﲑ دال إحص ـائياً علــى اﳌتغــﲑ التــابع أو الــﱵ
ﳍــا ﺄﺗثــﲑٌ ٌ
ﻗﺪرا ﺿﺌﻴﻼً ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ درﺟـﺎت اﳌﺘﻐـﲑ اﻟﺘـﺎﺑﻊ ﻓﻴـﺘﻢ ﺣـﺬﻓﻬﺎ وﻻ ﺗـﺪرج ﰲ أي ﳕـﻮذج ﻣـﻦ اﻟﻨﻤـﺎذج اﳌﺘﻮﺻـﻞ
ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ ً

إﻟﻴﻬــﺎ ﻟﻴــﺘﻢ اﳊﺼــﻮل ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﻤــﺎذج وﻣــﻦ ﰒ اﳌﻔﺎﺿــﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس - :اﻟﻨﻤــﻮذج اﻟــﺬي ﻳﻀــﻢ
أﻛﱪ عدد من اﳌتغﲑات اﳌستقلة ذات ﺄﺗثﲑ معنوي؛
 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻛﱪ قدرة تفسﲑية ﺎﺑﻻعتماد على ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﺼﺤﺢ ) ،(Adjusted R Squareﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎاﻗﱰﺑﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ دل ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟبياﺎﻧت العينة؛
 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺨﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج )(Std. Error of the Estimate؛وﻳﻠﺨﺺ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
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اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(46اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﳌﺘﻌﺪد اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
Model
1

0.659a

0.434

0.424

0.25097

41.439

0.000 b

2

0.717

0.514

0.496

0.23481

28.013

0.000

0.745

0.556

0.530

0.22666

21.671

3

R
b
c

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

)(F-test

Sig.
c

d

0.000

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ) 𝟑𝟑𝒙𝒙( a. Predictors: (Constant),

ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ) 𝟔𝟔𝒙𝒙( /اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ) 𝟑𝟑𝒙𝒙( b. Predictors: (Constant),

ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن) 𝟒𝟒𝒙𝒙( ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ) 𝟔𝟔𝒙𝒙( /اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ) 𝟑𝟑𝒙𝒙( c. Predictors: (Constant),
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﳌﻌﺎﻣﻼت أﻓﻀﻞ ﳕﻮذجCoefficients

Model

اﻷﺑﻌﺎد

)(Constant
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
03

واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﺎدس :ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن
وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن

Unstandardized
Coefficients
اﻟﻘﻴﻢ ﻏﲑ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ

Standardized
Coefficients
اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ

B

Beta

)(T-test

Sig.

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

1.341

-

4.234

0.000

ﻣﻌﻨﻮي

0.417

0.590

3.922

0.000

ﻣﻌﻨﻮي

0.445

0.520

3.722

0.000

ﻣﻌﻨﻮي

0.249

0.361

2.210

0.032

ﻣﻌﻨﻮي

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا على ﳐرجات برﺎﻧمجSPSS.V 25

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ ) (46وﲟﻮﺟﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد اﻟﺘﺪرﳚﻲ

)Régression

) (Stepwiseﺧﻄﻮة-

ﺧﻄﻮة( ﳒﺪ أﻧﻪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﳕﺎذج ﻣﻔﺴﺮة ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ )أﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( واﳌﻄﺎﺑﻘﺔ
لبياﺎﻧت اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺒﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﻃﺎرات وﻣﺴﺆوﱄ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ )اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول( :ﲟﻮﺟﺐ إدﺧﺎل اﳌﺘﻐﲑ)اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ( ﰲ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ﰎاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ) (r=0.659وﻫﻮ دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ )(F=41.439
وﻗﻴﻤﺔ ) (SIG=0.000اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ  ،0.05وﻗﺪ ﻓَ ﱠﺴَﺮ ﻫﺬا اﳌﺘﻐﲑ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ) (%43.40ﻣﻦ
اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
 -اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﱐ( :ﰎ إدﺧﺎل اﳌﺘﻐﲑ )𝟔𝟔𝒙𝒙()ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ( إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺘﻐﲑ

) 𝟑𝟑𝒙𝒙(

)اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ( ﰲ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار وﻟﻘﺪ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ) (r=0.717وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ

داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ) (F=28.013وﻗﻴﻤﺔ ) ( SIG=0.000اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ
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 ،0.05ﻛﻤﺎ ﻓَ ﱠﺴ َﺮ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﻌﺎ )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ( ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
) (%51.40ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.

 -اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ( :ﰎ إدﺧﺎل اﳌﺘﻐﲑ)𝟒𝟒𝒙𝒙()ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن( إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ )ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن

وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ( ﰲ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار وﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑ ـ
) (r=0.745وﻫﻮ دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ) (F=21.671وأن ﻗﻴﻤﺔ) (SIG=0.000
ﻣﻌﺎ )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن
اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ  ،0.05وﻗﺪ ﻓﺴﺮت اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺜﻼﺛﺔ ً
وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن( ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ) (%55.60ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻓﺈن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻪ أﻛﱪ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﺼﺤﺢ
(0.530=Square

وأﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺨﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ

)Error of the Estimate=0.22666

) Adjusted R

 (Std.وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻻﳓﺪار ،وﺎﺑلتاﱄ فإن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻌﺘﱪ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﺎذج اﻷﺧﺮى
اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻟﺘﺤﺪﻳ ــﺪ أﻛﺜ ــﺮ اﳌﺘﻐ ـ ـﲑات ))𝟑𝟑𝒙𝒙(اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ــﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒ ــﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴ ــﺔ :(𝒙𝒙𝟒𝟒)،ﻣﻌﺮﻓ ــﺔ اﻟﺰﺑ ــﻮن (𝒙𝒙𝟔𝟔)،ﺻ ــﻮت اﻟﺰﺑ ــﻮن وإدارة

ﺷــﻜﺎوﻳﻪ( إﺳــﻬﺎﻣﺎ ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ ﻣﻴــﺰة ﲣﻔــﻴﺾ اﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ ﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗــﺘﻢ اﳌﻔﺎﺿــﻠﺔ )اﳌﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﲔ اﻷﳘﻴــﺔ اﻟﻨﺴــﺒﻴﺔ( ﺑــﲔ
∗(

اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻀﻤﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﳕﻮذج اﳓﺪار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ) )(Betaﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(47ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻛﺜﺮ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ إﺳﻬﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

Beta

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات
ﰲ ﺄﺗثﲑها على اﳌتغﲑ التابع

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.

||0.590

01

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﺎدس :ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ.

||0.520

02

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن.

||0.361

03

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐرجات برﺎﻧمجSPSS.V 25

)∗(  -تعد اﳌقارﺎﻧت بﲔ اﻷﳘية النسبية للمتغﲑات اﳌستقلة فيما بينها ﰲ ﺿﻮء اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار ﻏﲑ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ) (bﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﻻﺧﺘﻼف
وﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎس ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار اﳌﻌﻴﺎري  ، betaوﻳﻔﺴﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲑﺳﻮن  ، rواﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟـ  betaﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ إﺳﻬﺎﻣﺎً ﰲ اﻟﺘﻨﺒﺆ .ﻧﻘﻼ ﻋﻦ :ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺎﻣﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص 52
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الفصل الرابع  :دراسة أثر إدارة العﻼقة مع الزبون على اﳌيزة التنافسية ﰲ مؤسسة موبيليس
ظ ﺄﺑن ﺄﺗثﲑ متغﲑ )التكنولوجيا واﳌتطلبات التقنية( على ﲢقيق ميزة ﲣفيض
من خﻼل اﳉدول رقم ) (47يَُﻼ َح ُ

التكاليف ﰲ مؤسسة موبيليس أكثر من ﺄﺗثﲑ كل من )صوت الزبون وإدارة شكاويه ومعرفة الزبون( حيث أن
زﺎﻳدة وحدة واحدة ﰲ مستوﺎﻳت التكنولوجيا واﳌتطلبات التقنية يسبب زﺎﻳدة مقدارها ) (%59ﰲ ﲢقيق ميزة ﲣفيض
التكاليف .يليه ﰲ اﳌرتبة الثانية ﺄﺗثﲑ متغﲑ )صوت الزبون وإدارة شكاويه( حيث أن زﺎﻳدة وحدة واحدة ﰲ مستوﺎﻳت
صوت الزبون وإدارة شكاويه يسبب زﺎﻳدة مقدارها ) (%52ﰲ ﲢقيق ميزة ﲣفيض التكاليف ﰲ اﳌؤسسة ﳏل
الدراسة .أما اﳌرتبة الثالثة فقد كانت من نصيب متغﲑ )معرفة الزبون( حيث أن زﺎﻳدة وحدة واحدة ﰲ مستوﺎﻳت
معرفة الزبون يسبب زﺎﻳدة مقدارها ) (%36.10ﰲ ﲢقيق ميزة ﲣفيض التكاليف ﰲ اﳌؤسسة ﳏل الدراسة.
بناءً على كل ما سبق ﳝكن تلخيص ﳐتلف النتائج اﳌتوصل إليها ﰲ الشكل اﳌواﱄ:

الشكل رقم) :(56النموذج اﳌيداﱐ اﳌمثل للعﻼقة بﲔ اﳌتغﲑات اﳌستقلة اﻷكثر إسهاما ﰲ ﲢقيق ميزة ﲣفيض
التكاليف

البعد الثالث للمتغﲑ اﳌستقل:
التكنولوجيا واﳌتطلبات

اﳌتغﲑ

البعد السادس للمتغﲑ
اﳌستقل:

صوت الزبون وإدارة
شكاويه
)(x6

التقنية
)(x3

التابع:
ﲢقيق ميزة
ﲣفيض

التكاليف
البعد الرابع للمتغﲑ اﳌستقل:
معرفة الزبون
)(x4

اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج اختبار الفرضية الرئيسية اﻷوﱃ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 -2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﱃ)∗(:
ﻟﻠﻜﺸــﻒ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى وﺟــﻮد ارﺗﺒــﺎط ﺑــﲔ اﳌﺘﻐ ـﲑات وﻣﻌﺮﻓــﺔ مــدى ﺄﺗثــﲑ وﻣﺴــﺎﳘﺔ اﳌﺘﻐ ـﲑات اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻛــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪة
واﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ أﺑﻌــﺎد وﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت وﻣﺆﺷ ـﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺰﺑــﻮن ))𝟏𝟏𝒙𝒙(:التوجــه ﺎﺑلعﻼقــة مــع الزبــون : (𝒙𝒙𝟐𝟐)،اﳌﻮﻇﻔ ـﻮن

واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ :(𝒙𝒙𝟑𝟑)،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ :(𝒙𝒙𝟒𝟒)،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن :(𝒙𝒙𝟓𝟓) ،ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﺰﺑـﻮن ورﲝﻴـﺔ

اﻟﺰﺑـﻮن(𝒙𝒙𝟔𝟔 )،

ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ :(𝒙𝒙𝟕𝟕) ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن:(𝒙𝒙𝟖𝟖)،الرضا الـوﻻء واﻻحتفـاظ ﺎﺑلـزﺎﺑئن( ﻋﻠـﻰ ﲢﻘﻴـﻖ ﻣﻴـﺰة

ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳـﺔ ﺳـﻴﺘﻢ دراﺳـﺔ العﻼقـة بينهمـا ﺎﺑسـتخدام ﲢليـل اﻻﳓـدار اﳋﻄـﻲ اﻟﺒﺴـﻴﻂ ﻛﻤـﺎ
ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1-2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﱃ:
 -اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ اﻟﺼــﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(:ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ) (α≤0.05للتوجــه ﺎﺑلعﻼقــة م ــع

اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟﺪ أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05للتوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون علىﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ .واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻠﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

اﳉﺪول رﻗﻢ) :(48ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺄﺗثﲑ بعد )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ

اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج
اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ

ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

16.206

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار

واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ
R

)(SIG

0.480 0.000b

R2

0.231

اﳌﻌﺎﻣﻼت

B

T

)(SIG

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

)(Constantاﻟﺜﺎﺑﺖ

2.367

6.784

0.000

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

0.308

4.026

0.000

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون )(x1

) Y=2.367+0.308(x1ﺣﻴﺚ أن اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ dependent variable: Y
اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا على ﳐرجات برﺎﻧﻣﺞSPSS.V 25

ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ) (48ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺑﻠ ـ ــﻎ ﻣﻌﺎﻣ ـ ــﻞ اﻻرﺗﺒـ ـ ــﺎط ) (r= 0.480وﻫ ـ ــﻲ ﻗﻴﻤـ ـ ــﺔ داﻟـ ـ ــﺔ إﺣﺼ ـ ــﺎﺋﻴﺎ ،ﻛﻤ ـ ــﺎ ﺗﺒـ ـ ـ ّـﲔ ﺄﺑن ﻗﻴﻤـ ـ ــﺔ  Fاﶈﺴـ ـ ــﻮﺑﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳـ ـ ــﺔ

) (Fcal= 16.206ﻷن ﻗﻴﻤـ ــﺔ ) (SIG=0.000اﳌﺼـ ــﺎﺣﺒﺔ ﳍـ ــﺎ أﻗـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ ﻣﺴـ ــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـ ــﺔ اﳌﻌﺘﻤـ ــﺪ ﻋﻠﻴـ ــﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳـ ــﺔ
) (0.05وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻃﺮدﻳـﺔ داﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺎ ﺑـﲔ اﻟﺒﻌـﺪ اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻐـﲑ اﳌﺴـﺘﻘﻞ )التوجـه ﺎﺑلعﻼقـة
ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( واﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )ﻣﻴـﺰة ﲣﻔـﻴﺾ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ( ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﳏـﻞ اﻟﺪراﺳـﺔ .وﻣـﻦ ﺧـﻼل ﳕـﻮذج اﻻﳓـﺪار
)∗(  -أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ).(09
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وﺎﺑلنظر إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  R2اﳌﻘـﺪرة ﺑـ ـ ) (0.231يتبـﲔ ﺄﺑ ّن ﺑﻌـﺪ )التوجـه ﺎﺑلعﻼقـة مـع الزبـون( ﻳﺴـﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴـﺒﺔ
) (% 23.10ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ التكاليف أما ﺎﺑقي النسبة فﲑجع لﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮى.
ﻛﻤــﺎ ﻳﺒﻠــﻎ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻﳓــﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐــﲑ اﳌﺴــﺘﻘﻞ اﻷول ) (0.308=Bوﻫــﻲ ﻗﻴﻤــﺔ داﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺎ ﺣﻴــﺚ ﳒــﺪ أن ﻗﻴﻤــﺔ T
اﶈﺴـﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐـﺖ ) (Tcal=4.026وأن ﻗﻴﻤـﺔ ) (Sig=0.000اﳌﺼـﺎﺣﺒﺔ ﳍـﺎ أﻗـﻞ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ اﳌﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ
ـوﺎﻳ وﻣﻮﺟﺒًـﺎ )ﺄﺗثـﲑ اﳚـاﰊ( ،وﺎﺑلتـاﱄ فـإن
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ) ،(0.05وﻳـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ ذلك ﺄﺑن ﺄﺗثﲑ اﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ معن ً

اﻟـزﺎﻳدة ﰲ ﻣﺴــﺘﻮى إدارة اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺰﺑــﻮن ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑﻌــﺪ )التوجــه ﺎﺑلعﻼقــة مــع الزبــون( ﺑﻮﺣــﺪة واحــدة يعقبهــا زﺎﻳدة ﰲ

درﺟﺎت ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻘﻴﻤﺔ ) (0.308وﺣﺪة أي بنسبة زﺎﻳدة قدرها ).(%30.80
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

ﻧـﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ اﻟﺼـﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒـﻞ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟﺪ أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ

) (α≤0.05للتوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون على ﲢقيق ميزة ﲣفيض التكاليف ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 -2-2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

 اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ اﻟﺼــﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯( :ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ أﺛــﺮ ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﻤــﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴــﻮﻳﻖاﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 -اﻟﻔﺮﺿ ــﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـــﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟ ــﺪ أﺛ ــﺮ ذو دﻻﻟ ــﺔ إﺣﺼ ــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨ ــﺪ ﻣﺴ ــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳ ــﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﻤ ــﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴ ــﻮﻳﻖ

اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(49نتائج اختبار ﺄﺗثﲑ بعد )اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ

اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ

واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ

ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

)(SIG

R

2

R

5.726

0.020

0.310

0.096

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار
اﳌﻌﺎﻣﻼت

B

T

)(SIG

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

)(Constantاﻟﺜﺎﺑﺖ

2.867

7.608

0.000

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

0.260

2.393

0.020

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

اﳌﻮﻇﻔﻮن واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ)(x2

ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار Y=2.867+0.260(x2) ، Y=B0+B2(x2) :ﺣﻴﺚ  dependent variable :Yاﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔاﻋﺘﻤﺎدا على ﳐرجات برﺎﻧمجSPSS.V 25

ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (49ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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ﺑﻠـ ـ ــﻎ ﻣﻌﺎﻣـ ـ ــﻞ اﻻرﺗﺒـ ـ ــﺎط ) (r= 0.310وﻫـ ـ ــﻲ ﻗﻴﻤـ ـ ــﺔ داﻟـ ـ ــﺔ إﺣﺼـ ـ ــﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴ ـ ـ ــﺚ ﳒـ ـ ــﺪ أن ﻗﻴﻤـ ـ ــﺔ  Fاﶈﺴـ ـ ــﻮﺑﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳـ ـ ــﺔ
) (Fcal=5.726ﻷن ﻗﻴﻤ ــﺔ )  (SIG=0.020اﳌﺼ ــﺎﺣﺒﺔ ﳍ ــﺎ أﻗ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻣﺴ ــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳ ــﺔ اﳌﻌﺘﻤ ــﺪ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﰲ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ــﺔ
) (0.05ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒـﺎط ﻃﺮدﻳـﺔ داﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺎ ﺑـﲔ اﻟﺒﻌـﺪ اﻟﺜـﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐـﲑ اﳌﺴـﺘﻘﻞ )اﳌﻮﻇﻔـﻮن واﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ
اﻟـﺪاﺧﻠﻲ( واﻟﺒﻌــﺪ اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻐــﲑ اﻟﺘــﺎﺑﻊ )ﻣﻴــﺰة ﲣﻔــﻴﺾ اﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ( ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﳏــﻞ اﻟﺪراﺳــﺔ .وﻣــﻦ ﺧــﻼل ﳕــﻮذج اﻻﳓــﺪار
وﺎﺑلنظــر إﱃ ﻗﻴﻤــﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳ ــﺪ اﳌﻘــﺪرة ﺑ ـ ـ )  (0.096ﻳﺘﺒ ــﲔ ﺄﺑن ــه ﰲ الفــﱰة ال ــﱵ قمناﻬﺑ ــا ﺎﺑســتطﻼع أراء عينــة م ــن
إﻃﺎرات وﻣﺴﺆوﱄ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻓﺈن ﺑﻌﺪ )اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ( ﻳﺴـﺎﻫﻢ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 9.60ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ التكاليف أما ﺎﺑقي النسبة فﲑجع لﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮى.
ﻛﻤــﺎ ﺑﻠــﻎ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻﳓــﺪار ﻟﻠﺒﻌــﺪ اﻟﺜــﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐــﲑ اﳌﺴــﺘﻘﻞ ) (0.260=Bوﻫــﻲ ﻗﻴﻤــﺔ داﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺎ ﺣﻴــﺚ ﳒــﺪ أن ﻗﻴﻤــﺔ
) (Tاﶈﺴﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐـﺖ ) (2.393=Tcalوأن ﻗﻴﻤـﺔ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ ) (Sig=0.000أﻗـﻞ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ اﳌﻌﺘﻤـﺪ
ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳــﺔ  0.05وﻳُفســر ذلــك ﺄﺑن ﺄﺗثــﲑ اﻟﺒﻌــﺪ اﻟﺜــﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐــﲑ اﳌﺴــﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨــﻮي وﻣﻮﺟــﺐ )ﺄﺗثــﲑ اﳚــاﰊ( ،وﺎﺑلتــاﱄ

ﻓــﺈن اﻟ ـزﺎﻳدة ﰲ ﻣﺴــﺘﻮى إدارة اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺰﺑــﻮن ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑﻌــﺪ )اﳌــﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪاﺧﻠﻲ( ﺑﻮﺣــﺪة واﺣــﺪة ﻳﻌﻘﺒﻬــﺎ
زﺎﻳدة ﰲ درﺟﺎت ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﺴﺐ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤـﺔ ) (0.260وﺣـﺪة أي بنسـبة زﺎﻳدة
ﻣﻘﺪرة ﺑـ ـ).(%26.00
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼـﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒـﻞ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟـﺪ أﺛـﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ
) (α≤0.05ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 -3-2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(:ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎتاﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟــﺪ أﺛــﺮ ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒــﺎتاﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
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اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(50نتائج اختبار ﺄﺗثﲑ بعد )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ

اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج
اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ

ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

)(SIG

R

2

R

41.439

0.000

0.659

0.434

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار
اﳌﻌﺎﻣﻼت

B

T

)(SIG

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

)(Constantاﻟﺜﺎﺑﺖ

1.888

6.440

0.000

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )(x3

0.466

6.437

0.020

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار Y=2.867+0.260(x3) ، Y=B0+B3(x3) :ﺣﻴﺚ  dependent variable :Yاﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا على ﳐرجات برﺎﻧمج SPSS.V 25

ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (50ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط )(0.659

وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺄﺑن ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ

) (Fcal=41.439ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ) (SIG=0.000اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
) ،(0.05وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻃﺮدﻳﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ( واﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮذج
اﻻﳓﺪار ،وﺎﺑلنظر إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ R2اﳌﻘﺪرة ﺑـ ـ ) (0.434ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺄﺑن بعد )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ( ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 43.40ﰲ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ وأن
ﺎﺑقي النسبة راجع إﱃ عوامل أﺧﺮى .ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑ ـ )(0.466

وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ) (Tاﶈﺴﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐﺖ) (6.437=Tcalوأن ﻗﻴﻤﺔ ) (Sig =0.000اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ
ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ  ،0.05وﻳُفسر ذلك ﺄﺑن ﺄﺗثﲑ البعد اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ
ﻣﻌﻨﻮي وﻣﻮﺟﺐ )ﺄﺗثﲑ اﳚاﰊ( ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟزﺎﻳدة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺪ )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ( ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة يعقبها زﺎﻳدة ﰲ درﺟﺎت ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﺴﺐ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﻴﻨﺔ
إﻃﺎرات وﻣﺴﺆوﱄ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ) (0.466وﺣﺪة أي بنسبة زﺎﻳدة
ﻣﻘﺪرة ﺑـ ـ ) (%46.60وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ
اﻟﺪراﺳﺔ.
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯( وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟـﺪ أﺛـﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ
) (α≤0.05ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
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 -4-2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ:
 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(:ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ

ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ

ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(51ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺄﺗثﲑ بعد )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج
اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار

واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ

ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

)(SIG

R

2

R

15.725

0.000

0.475

0.226

اﳌﻌﺎﻣﻼت

B

T

)(SIG

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

)(Constantاﻟﺜﺎﺑﺖ

2.484

7.642

0.000

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

0.327

3.966

0.000

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن )(x4

ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارY=2.484+0.327(x4) ، Y=B0+B4(x4) :ﺣﻴﺚ  dependent variable :Yاﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐرجات برﺎﻧمجSPSS.V 25

ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (51ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺑﻠـﻎ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻرﺗﺒــﺎط ﻟﻠﻌﻼﻗــﺔ ﺑـﲔ ﺑﻌــﺪ )ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺰﺑــﻮن( وﲢﻘﻴــﻖ )ﻣﻴـﺰة ﲣﻔــﻴﺾ اﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ( ) (r=0.475وﻫــﻲ ﻗﻴﻤــﺔ

ﻣﻮﺟﺒــﺔ وداﻟـﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺎ ،ﻛﻤــﺎ ﳒــﺪ أن ﻗﻴﻤــﺔ  Fاﶈﺴــﻮﺑﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ ) (15.725ﻷن ﻗﻴﻤــﺔ ) (SIG=0.000اﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ ﳍــﺎ
أﻗ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻣﺴ ــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳ ــﺔ اﳌﻌﺘﻤ ــﺪ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳ ــﺔ ) ،(0.05وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳﺸ ــﲑ إﱃ وﺟ ــﻮد ﻋﻼﻗ ــﺔ ارﺗﺒ ــﺎط ﻃﺮدﻳ ــﺔ داﻟ ــﺔ
إﺣﺼــﺎﺋﻴﺎ ﺑــﲔ اﻟﺒﻌــﺪ اﻟﺮاﺑــﻊ ﻟﻠﻤﺘﻐــﲑ اﳌﺴــﺘﻘﻞ )ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺰﺑــﻮن( واﻟﺒﻌــﺪ اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻐــﲑ اﻟﺘــﺎﺑﻊ )ﻣﻴــﺰة ﲣﻔــﻴﺾ اﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ( ﰲ
اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﳏــﻞ اﻟﺪراﺳــﺔ .أﻣــﺎ ﻗﻴﻤـﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻓﺘﻘـﺪر ﺑ ـ ) (0.226وهــو مــا يبــﲔ ﺄﺑن بعـد )ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺰﺑــﻮن( ﻳﺴــﺎﻫﻢ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 22.60ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴـﺰة ﲣﻔـﻴﺾ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ وﺎﺑقـي النسـبة راجـع إﱃ عوامـل
أﺧــﺮى .ﻛﻤــﺎ ﺑﻠــﻎ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻﳓــﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐــﲑ اﳌﺴــﺘﻘﻞ ) (0.327وﻫ ــﻲ ﻗﻴﻤ ــﺔ داﻟ ــﺔ إﺣﺼ ــﺎﺋﻴﺎ،ﺣﻴﺚ ﳒــﺪ أن ﻗﻴﻤــﺔ)(T
اﶈﺴــﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐــﺖ) (3.966وﻗﻴﻤــﺔ ) (Sig =0.000اﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ ﳍــﺎ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ) (0.05وﻳُفســر ذلــك ﺄﺑن

ﺄﺗثﲑ البعد اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨﻮي وﻣﻮﺟﺐ )ﺄﺗثـﲑ اﳚـاﰊ( ،وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌـﲏ أن اﻟـزﺎﻳدة ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى إدارة اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣـﻊ
اﻟﺰﺑـ ــﻮن ﻣـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺑﻌـ ــﺪ )ﻣﻌﺮﻓـ ــﺔ اﻟﺰﺑـ ــﻮن( ﺑﻮﺣـ ــﺪة واﺣـ ــﺪة يعقبهـ ــا زﺎﻳدة ﰲ درﺟـ ــﺎت ﲢﻘﻴـ ــﻖ ﻣﻴـ ــﺰة ﲣﻔـ ــﻴﺾ اﻟﺘﻜـ ــﺎﻟﻴﻒ
ﺑﻘﻴﻤﺔ) (0.327وﺣﺪة أي بنسبة زﺎﻳدة مقدرة بـ ـ ).(%32.70
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟـﺪ أﺛـﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ
) (α≤0.05ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 -5-2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ:
 -اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ اﻟﺼــﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(:ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ أﺛــﺮ ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ) (α≤0.05ﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺰﺑــﻮن ورﲝﻴﺘــﻪ

ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 -اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟــﺪ أﺛــﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ) (α≤0.05ﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺰﺑـﻮن ورﲝﻴﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ

ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ:
اﳉﺪول رﻗﻢ) :(52ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺄﺗثﲑ بعد )ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ

اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ

ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

)(SIG

R

2

R

23.373

0.000

0.550

0.302

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار
اﳌﻌﺎﻣﻼت

B

T

)(SIG

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

)(Constantاﻟﺜﺎﺑﺖ

2.507

9.559

0.000

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

0.301

4.835

0.000

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ )(x5

ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارY=2.507+0.301(x5) ، Y=B0+B5(x5) :ﺣﻴﺚ  dependent variable :Yاﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐرجات برﺎﻧمج

SPSS.V 25

ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (52ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻳﻘﺪر ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺪ )ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ( وﲢﻘﻴﻖ )ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( ﺑـ ـِـ ) (0.550وﻫﻲ

ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وداﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﺄﺑن ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ) (Fcal=23.373ﻷن ﻗﻴﻤﺔ )(SIG=0.000
اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ) (0.05وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط
ﻃﺮدﻳﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻌﺪ )ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ( و)ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ .وﻣﻦ ﺧﻼل
ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار وﺎﺑلنظر إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  R2اﳌﻘﺪرة ﺑ ـ ) (0.302ﻳﺘﺒﲔ ﺄﺑن ﺑﻌﺪ )ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ(
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 30.20ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ التكاليف أما ﺎﺑقي النسبة فﲑجع لﻌﻮاﻣﻞ
أﺧﺮى .ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﺒﻌﺪ اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ) (0.301=Bوﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ
أن ﻗﻴﻤﺔ ) (Tاﶈﺴﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐﺖ ) (Tcal=4.835وﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (Sig =0.000اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى
312

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (0.05وﻳُفسر ذلك ﺄﺑن ﺄﺗثﲑ البعد اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨﻮي وﻣﻮﺟﺐ )ﺄﺗثﲑ اﳚاﰊ( ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن

اﻟزﺎﻳدة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺪ ) ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ( بوحدة واحدة يعقبها زﺎﻳدة ﰲ درﺟﺎت

ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻘﻴﻤﺔ ) (0.301وﺣﺪة أي بنسبة زﺎﻳدة مقدرة بـ ـ ).(%30.10
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼـﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒـﻞ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟـﺪ أﺛـﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ
) (α≤0.05ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ

 -6 -2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ:
 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼـﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(:ﻻ ﻳﻮﺟـﺪ أﺛـﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ ) (α≤0.05ﻟﺼـﻮت اﻟﺰﺑـﻮن وإدارة

ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ

 -اﻟﻔﺮﺿ ــﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠ ــﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟــﺪ أﺛ ــﺮ ذو دﻻﻟ ــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨ ــﺪ ﻣﺴ ــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳ ــﺔ ) (α≤0.05ﻟﺼ ــﻮت اﻟﺰﺑ ــﻮن وإدارة

ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ:

اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(53ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺄﺗثﲑ بعد )ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج
اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ

ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

39.777

)(SIG

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ
R

0.651 0.000

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار

R2
0.424

اﳌﻌﺎﻣﻼت
)(Constantاﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ)(x6

B

T

)(SIG

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

 0.000 4.703 1.612ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي
0.000 6.307 0.558

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارY=1.612+0.558(x6) ، Y=B0+B6(x6) :ﺣﻴﺚ  dependent variable :Yاﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا على ﳐرجات برﺎﻧمجSPSS.V 25

ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ) (53ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻳﻘﺪر ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑِـ ـ) (r=0.651وﻫﻮ ﻣﻮﺟﺐ ودال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،كما ﳒد ﺄﺑن ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

) (Fcal=39.777ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ) (sig=0.000اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ
) ،(0.05وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻃﺮدﻳﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )ﺻﻮت
اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ( واﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
وﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ،وﺎﺑلنظر إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  R2ﻳﺘﺒﲔ ﺄﺑن ﺑﻌﺪ )ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ(
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 42.40ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أﻣﺎ ﺎﺑقي النسبة ﻓﲑﺟﻊ
إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى .ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ) (B=0.558وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن
ﻗﻴﻤﺔ) (Tاﶈﺴﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐﺖ ) (Tcal=6.307وﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ ) (Sig =0.000أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ) (0.05وﻳُفسر ذلك ﺄﺑن ﺄﺗثﲑ البعد اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨﻮي وﻣﻮﺟﺐ )ﺄﺗثﲑ
اﳚﺎﰊ( ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟزﺎﻳدة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺪ )ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ(
بوحدة واحدة يعقبها زﺎﻳدة ﰲ درﺟﺎت ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻘﻴﻤﺔ ) (0.558وﺣﺪة أي بنسبة زﺎﻳدة مقدرة
ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ) (%55.80ﻣﻦ درﺟﺎت ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن
وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﯩﺔ.
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
) (α≤0.05ﻟﺼﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 -7-2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:
 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(:ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ

اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن

ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:

اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(54ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺄﺗثﲑ بعد )ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج
اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ

ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

37.933

)(SIG

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار

اﻻرﺗﺒﺎﺗﻄﻴﺔ

R

0.642 0.000

2

R

0.413

اﳌﻌﺎﻣﻼت

B

T

)(SIG

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

)(Constantاﻟﺜﺎﺑﺖ

 0.000 8.062 2.141ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن )(x7

 0.000 6.159 0.401ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارY=2.141+0.401(x7) ، Y=B0+B7(x7) :ﺣﻴﺚ  dependent variable :Yاﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا على ﳐرجات
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (54ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( وﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑـ ـ

) (r=0.642وﻫﻮ ﻣﻮﺟﺐ ودال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،كما ﳒد ﺄﺑن ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ) (Fcal=37.933ﻷن ﻗﻴﻤﺔ
) (0.000 = sigاﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ) (0.05وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد
ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻃﺮدﻳﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( واﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ
اﻟﺘﺎﺑﻊ )ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار وﺎﺑلنظر إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
 R2ﻳﺘﺒﲔ ﺄﺑن بعد )ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 41.30ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﲢﻘﻴﻖ
ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أﻣﺎ ﺎﺑقي النسبة ﻓﲑﺟﻊ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى.
ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ) (B=0.401وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ  Tاﶈﺴﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐﺖ
) (Tcal=6.159وﻗﻴﻤﺔ

)=0.000

 (Sigاﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ)(0.05

وﻳـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ ذلك ﺄﺑن ﺄﺗثﲑ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮي وﻣﻮﺟﺐ )ﺄﺗثﲑ اﳚاﰊ( ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟزﺎﻳدة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺪ )ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ زﺎﻳدة ﰲ درﺟﺎت ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

ﺑﻘﻴﻤﺔ ) (0.401وﺣﺪة أي بنسبة زﺎﻳدة مقدرة بـ ـ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (%40.10ﻣﻦ درﺟﺎت ﲢﻘﻴﻖ )ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺪ )ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( ﰲ
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ

) (α≤0.05ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
 -8 -2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:

 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯( :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء

واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن على ﲢقيق ميزة ﲣفيض التكاليف ﰲ مؤسسة موبيليس.

 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء واﻻﺣﺘﻔﺎظ

ﺎﺑلزﺎﺑئن على ﲢقيق ميزة ﲣفيض التكاليف ﰲ مؤسسة موبيليس.
واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:
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اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(55ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺄﺗثﲑ بعد )الرضا ،الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج
اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ

ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

22.498

)(SIG

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار

اﻻرﺗﺒﺎﺗﻄﻴﺔ

R

0.542 0.000

2

R

0.294

اﳌﻌﺎﻣﻼت
)(Constantاﻟﺜﺎﺑﺖ
الرضا ،الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن

)(x8

B

T

)(SIG

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

 0.000 4.031 1.732ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي
 0.000 4.743 0.536ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارY=1.732+0.536(x8) ، Y=B0+B8(x8) :ﺣﻴﺚ  dependent variable :Yاﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐرجات برﺎﻧمجSPSS.V 25

ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (55ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻳﻘـ ــﺪر ﻣﻌﺎﻣـ ــﻞ اﻻرﺗﺒـ ــﺎط ) (0.542وﻫـ ــﻲ ﻗﻴﻤـ ــﺔ ﻣﻮﺟﺒـ ــﺔ وداﻟ ـ ـﺔ إﺣﺼ ـ ــﺎﺋﻴﺎ ،ﻛﻤـ ــﺎ ﳒـ ــﺪ ﺄﺑن ﻗﻴﻤ ـ ــﺔ  Fاﶈﺴـ ــﻮﺑﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳ ـ ــﺔ

) (Fcal=22.498ﻷن ﻗﻴﻤــﺔ ) (SIG=0.000اﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ ﳍــﺎ أﻗ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻣﺴ ــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳ ــﺔ ) (0.05وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺸ ــﲑ إﱃ
وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻃﺮدﻳﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑـﲔ اﻟﺒﻌـﺪ اﻟﺜـﺎﻣﻦ ﻟﻠﻤﺘﻐـﲑ اﳌﺴـﺘﻘﻞ )اﻟﺮﺿـﺎ ،اﻟـﻮﻻء واﻻحتفـاظ ﺎﺑلـزﺎﺑئن( واﻟﺒﻌـﺪ
اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﳕوذج اﻻﳓدار ،وﺎﺑلنظـر إﱃ ﻗﻴﻤـﺔ
ﻣﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻳﺘﺒـﲔ ﺄﺑن ﺑﻌـﺪ )الرضـا ،الــوﻻء واﻻحتفـاظ ﺎﺑلـزﺎﺑئن( ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴـﺒﺔ ) (% 29.40ﰲ ﺗﻔﺴـﲑ اﻟﺘﻐـﲑات
اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،أﻣﺎ ﺎﺑقي اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﲑﺟﻊ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى.
أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻓﻴﺒﻠﻎ ) (B=0.536وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ ) (Tاﶈﺴﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐﺖ
) (Tcal=4.743وﻗﻴﻤﺔ ) (Sig =0.000اﶈﺴﻮﺑﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ) (0.05وﻳُﻔﺴﺮ
ذلك ﺄﺑن ﺄﺗثﲑ البعد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨﻮي وﻣﻮﺟﺐ )ﺄﺗثﲑ اﳚاﰊ( ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟزﺎﻳدة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺪ )الرضا ،الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( بوحدة واحدة يعقبها زﺎﻳدة ﰲ درﺟﺎت ﲢﻘﻴﻖ
ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﺴﺐ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﻴﻨﺔ إﻃﺎرات وﻣﺴﺆوﱄ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑﻘﻴﻤﺔ
) (0.536وﺣﺪة أي بنسبة زﺎﻳدة مقدرة بـ ـ ) (%53.60ﰲ درﺟﺎت ﲢﻘﻴﻖ )ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺪ )الرضا ،الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ
ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ

) (α≤0.05للرضا ،الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮئيسية الثانية وفرضياﻬﺗا الفرعية
سيتم اختبار الفرضية الرئيسية الثانية وفرضياﻬﺗا الفرعية ﳌعرفة مدى ﺄﺗثﲑ وﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﳌﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ
)إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
 -1اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)∗(:
 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯( :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻷﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت

وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ،اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة
اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
 -اﻟﻔﺮﺿـ ــﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـ ــﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟـ ــﺪ أﺛـ ــﺮ ذو دﻻﻟـ ــﺔ إﺣﺼـ ــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـ ــﺪ ﻣﺴـ ــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـ ــﺔ ) (α≤0.05ﻷﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒـ ــﺎت

وﻣﺆﺷـﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺰﺑــﻮن )التوجــه ﺎﺑلعﻼقــة مــع الزبــون ،اﳌــﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒــﺎت

اﻟﺘﻘﻨﻴ ــﺔ ،ﻣﻌﺮﻓ ــﺔ اﻟﺰﺑ ــﻮن ،ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻟﺰﺑ ــﻮن ورﲝﻴﺘ ــﻪ ،ﺻ ــﻮت اﻟﺰﺑ ــﻮن وإدارة ﺷ ــﻜﺎوﻳﻪ ،ﺗﻘﻮﻳ ـﺔ اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟﺰﺑ ــﻮن ،اﻟﺮﺿ ــﺎ اﻟ ــﻮﻻء
واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
 -1-1ﺷﺮوط ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﳌﺘﻌﺪد :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
 -1-1-1ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ :وﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(56ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺷﺮط ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
Correlations
التوجه ﺎﺑلعﻼقة

اﻷﺑﻌﺎد
ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ
ﻋﻦ

اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ

ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن

اﳌﻮﻇﻔﲔ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت

اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﺻﻮت
ﻣﻌﺮﻓﺔ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن

اﻟﺰﺑﻮن

ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

اﻟﺰﺑﻮن

ورﲝﻴﺘﻪ

وإدارة

ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن

ﺷﻜﺎوﻳﻪ

اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻻء
واﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺎﺑلزﺎﺑئن

Pearson
Correlation

**0.359

**0.375

**0.442

**0.544

**0.348

**0.662

**0.375

**0.674

Sig.

0.007

0.004

0.001

0.000

0.009

0.000

0.004

0.000

N

56

56

56

56

56

56

56

56

)∗(  -أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )(10

** Correlation is significant at the 0.01
* Correlation is significant at the 0.05
اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج  SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟـﻮاردة ﰲ اﳉـﺪول رﻗـﻢ ) (56ﺄﺑن ﻗـﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣـﻞ ﺑﲑﺳـﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ ﻓﻬـﻲ ﳏﺼـﻮرة ﺑـﲔ )(0.348
و) (0.674وﻫــﻲ ﻗــﻴﻢ داﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴــﺚ أن ﻗــﻴﻢ  sigاﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ ﳍــﺎ ﰲ ﲨﻴــﻊ اﳌﺘﻐـﲑات أﻗــﻞ ﻣــﻦ )  (0.05وﻋﻠﻴــﻪ
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ(.
 -2-1-1ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ اﳌﺘﻌﺪد ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ( :ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(57اﻻرﺗﺒﺎط اﳋﻄﻲ اﳌﺘﻌﺪد ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﻷول

التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون

Collinearity Statistics
VIF
Tolerance
2.615
0.382

اﻟﺜﺎﱐ

اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

0.679

1.473

اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

0.331

3.017

اﻟﺮاﺑﻊ

ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن

0.620

1.614

اﳋﺎﻣﺲ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ

0.332

3.010

اﻟﺴﺎدس

ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ

0.240

4.164

اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن

0.357

2.798

اﻟﺜﺎﻣﻦ

الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن

0.397

2.519

اﻷﺑﻌﺎد

اﻟﺒﻌﺪ

اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ :ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔDependent Variable :
اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج  SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻستبﺎﻧﺔ.

ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (57أن ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ) (VIFﳉﻤﻴﻊ أﺑﻌﺎد اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
أﻗﻞ ﻣﻦ ) ،(10ﻛﻤﺎ أن ﻗﻴﻢ ) (Toleranceﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ) (0.2ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﲨﻴﻊ
القيم ﺄﺗﰐ ﺿﻤﻦ اﳊﺪود اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻣﻊ
ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻌﺘﱪﻩ ﻣﻼﺋﻤﺎ لتحليل اﻻﳓدار اﳌتعدد لبياﺎﻧت الدراسة.
-3-1-1اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ذاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ :وﳝﻜﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط

ﺎﺑﻻعتماد على اختبار )(Durbin-Watsonﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ:

اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(58ﻗﻴﻢ ) (Durbin-Watsanﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ذاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ
اﳌﺘﻐﲑات

اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ :ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ

اﳌﺘﻐﲑات

)اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ(

اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

DurbinWatsan

اﻟﻘﺎﻋﺪة

2.080

0<DW<4

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ذاﰐ ﺑﲔ
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻستبﺎﻧﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻳﺘﺒــﲔ ﻣــﻦ اﳉــﺪول رﻗــﻢ ) (58أن ﻗﻴﻤ ـﺔ ) (Durbin-Watsanﺗﺴــﺎوي ) (2.080وهــي تنتمــي إﱃ اﺠﻤﻟــال ) 0و(4
وﻗﺮﻳﺒــﺔ ﺟــﺪا ﻣــﻦ  2وﺎﺑلتــاﱄ فــإن بيــاﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴــﺔ ﺑــﲔ اﳌﺘﻐ ـﲑات اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ )ﺑﻌــﺪ اﻟﺘﻮﺟــﻪ ﺎﺑلعﻼقــة مــع الزبــون،
اﳌــﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ،ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺰﺑﻮن،ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺰﺑــﻮن ورﲝﻴﺘــﻪ ،ﺻــﻮت اﻟﺰﺑــﻮن وإدارة
ﺷــﻜﺎوﻳﻪ ،ﺗﻘﻮﻳــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺰﺑــﻮن ،اﻟﺮﺿــﺎ اﻟــﻮﻻء واﻻحتفــاظ ﺎﺑلـزﺎﺑئن( واﻟﺒﻌــﺪ اﻟﺜــﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐــﲑ اﻟﺘــﺎﺑﻊ )ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤــﺎﻳﺰ ﻋــﻦ
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ( ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ أو ما يعرف ﺎﺑلبواقي.
وعليه وبتحقق من الشروط أعﻼه ﳒد البياﺎﻧت اﳌتاحة واﳌمثلة لدراسة العﻼقة ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﻲ
بياﺎﻧت مﻼئمة ﻟﺘﺤﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد.
 -2-1ﺻﻴﺎﻏﺔ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﳌﺘﻌﺪد ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ :ﻣﻦ أﺟﻞ دراﺳـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﳌﺘﻐـﲑ اﳌﺴـﺘﻘﻞ )اﳌـﺆﺛﺮة( واﻟﺘـﺎﺑﻊ
)اﳌﺘﺄﺛﺮ( ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
𝐢𝐢𝛆𝛆𝒚𝒚 = 𝑩𝑩𝟎𝟎 + 𝑩𝑩𝟏𝟏 (𝒙𝒙𝟏𝟏 ) + 𝑩𝑩𝟐𝟐 (𝒙𝒙𝟐𝟐 ) + 𝑩𝑩𝟑𝟑 (𝒙𝒙𝟑𝟑 ) + 𝑩𝑩𝟒𝟒 (𝒙𝒙𝟒𝟒 ) + 𝑩𝑩𝟓𝟓 (𝒙𝒙𝟓𝟓 ) + 𝑩𝑩𝟔𝟔 (𝒙𝒙𝟔𝟔 ) + 𝑩𝑩𝟕𝟕 (𝒙𝒙𝟕𝟕 ) + 𝑩𝑩𝟖𝟖 (𝒙𝒙𝟖𝟖 )+

ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻣﻮز:
𝐢𝐢𝛆𝛆

∶ ﳝﺜﻞ اﻷﺧﻄﺎء

اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ: B0 ،

اﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ،

:B1

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع

اﻟﺰﺑﻮن :B2 ،(X1ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ::B3 ،( X2ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ
اﳌﺴﺘﻘﻞ )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،(X3
:B 5

:B 4

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن

X4

(

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ  : B6 ،( X5ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )ﺻﻮت

اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ

: B7 ،(X6

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،(X7

: B7

ﻣﻌﺎﻣﻞ

اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن  :Y ،(X8اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ(.
واﳉـﺪول اﳌـﻮاﱄ ﻳﻠﺨـﺺ ﳐرجـات بـرﺎﻧمج  spssﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒـﺎر اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ وﲢﻠﻴـﻞ اﻻﳓـﺪار اﳌﺘﻌـﺪد ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ
اﳌﺪروﺳﺔ:
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اﳉﺪول رﻗﻢ) :(59ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد )اختبار ﺄﺗثﲑ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ(
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ

اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد
ﻗﻴﻤﺔ F
اﶈﺴﻮﺑﺔ

ﻣﺴﺘﻮى
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ

اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد

R

R2
R Square

0.753

0.567

)(SIG

ﻣﺴﺘﻮى
اﳌﻌﺎﻣﻼت

)(SIG
)(Constant

=B0

0.075

0.101

0.920

ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي

)(X1

=B1

0.112

0.692

0.492

ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي

) 𝟐𝟐𝒙𝒙(

=B2

0.120

0.755

0.454

ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي

=B3

0.204

1.065

0.292

ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي

=B4

0.340

2.220

0.031

ﻣﻌﻨﻮي

=B5

0.005

0.035

0.972

ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي

=B6

0.507

2.248

0.029

ﻣﻌﻨﻮي

=B7

0.160

0.983

0.331

ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي

=B8

0.567

2.315

0.025

ﻣﻌﻨﻮي

اﻟﺜﺎﺑﺖ

7.703

0.000

B

T

اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ

) 𝟑𝟑𝒙𝒙(
) 𝟒𝟒𝒙𝒙(
) 𝟓𝟓𝒙𝒙(
) 𝟔𝟔𝒙𝒙(
) 𝟕𝟕𝒙𝒙(
) 𝟖𝟖𝒙𝒙(

Variables Entered/Removeda
Model
اﻟﻨﻤﻮذج

1

Variables Entered
اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﰎ إدﺧﺎﳍﺎ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج

) 𝟏𝟏𝒙𝒙( :التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون : (𝒙𝒙𝟐𝟐 ),اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ (𝒙𝒙𝟑𝟑 ) , ,اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ :(𝒙𝒙𝟒𝟒 ) ,ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ) 𝟓𝟓𝒙𝒙( :ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ (𝒙𝒙𝟔𝟔 ) ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة
ﺷﻜﺎوﻳﻪ :(𝒙𝒙𝟕𝟕 )،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن:(𝒙𝒙𝟖𝟖 ) ,اﻟﺮﺿﺎ ،الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن

Variables
Removed
اﳌﺘﻐﲑات
اﶈﺬوﻓﺔ

//

Method
ﻃﺮﻳﻘﺔ ادﺧﺎل اﳌﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج

Enter

ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ a. Dependent Variable:

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت برﺎﻧمج  SPSS.V 25وبياﺎﻧت اﻻستﺒﺎﻧﺔ.

ﺗُـ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (59ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:

ﻣﻌــﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة
 ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ اﻟﻨﻤــﻮذج )ﲟﻌــﲎ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣــﺪى ﺻــﻼﺣﻴﺔ اﳌﺘﻐـﲑات اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻗﻴــﺪ اﻟﺪراﺳــﺔ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑﻫﺎ ًاﻟﺘﻤــﺎﻳﺰ ﻋــﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴــﲔ( :وﳝﻜــﻦ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ اﻟﻨﻤــﻮذج وﻣــﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘــﻪ للبيــاﺎﻧت مــن خــﻼل اختبــار) (F-testاﻟــﺬي

ﺑﻠﻐــﺖ ﻗﻴﻤﺘــﻪ اﶈﺴــﻮﺑﺔ ) (Fcal=7.703وﻗﻴﻤــﺔ ) (SIG= 0.000اﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ ﻟــﻪ وﻫــﻲ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ اﳌﻌﺘﻤــﺪ
ﻣﻌـﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ) ،(0.05وهو ما يدل على معنويـة ﳕـوذج اﻻﳓـدار وﺎﺑلتـاﱄ ﳝكـن للمتغـﲑات اﳌسـتقلة )اﻟﺜﻤﺎﻧﻴـﺔ( ً

أن ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ ﲢﻘﻴــﻖ ﻣﻴﺰة التمــايز عــن اﳌنافســﲔ ،كمــا يﻼحــظ ﺄﺑنــه لــيس شــرطا أن تســتخدم كــل اﳌتغ ـﲑات
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داﻻ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺎ
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﳕﻮذج ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﳓﺪار ،ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻷﺣﺪ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أن ﻳﺘﻨﺒـﺄ ﺗﻨﺒ ًـﺆا ً

ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
 -ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻌﺎﱂ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج:

 ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻرﺗﺒــﺎط ﺑﲑﺳــﻮن ) :(rﺑﻠــﻎ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻرﺗﺒــﺎط ) (r= 0.753وﻫــﻲ ﻗﻴﻤــﺔ داﻟ ـﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴــﺚ ﳒــﺪ أن
ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐﺖ ) (7.703وأن ﻗﻴﻤﺔ ) (SIG= 0.000اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴـﻪ
ﰲ اﻟﺪراﺳ ــﺔ ) (0.05وﻫ ــﺬا ﻳﺸ ــﲑ إﱃ وﺟ ــﻮد ﻋﻼﻗ ــﺔ ارﺗﺒ ــﺎط ﻗﻮﻳ ــﺔ وداﻟ ــﺔ اﺣﺼ ــﺎﺋﻴًﺎ ﺑ ــﲔ اﳌﺘﻐ ـﲑات .ﻛﻤ ــﺎ أن إﺷ ــﺎرة
اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﻮﺟﺒﺔ ﺗُـ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ ﺄﺑن اﳌتغﲑات اﳌستقلة واﳌتغـﲑ التـابع يتغـﲑان ﰲ اﻻﲡـاه نفسـه )ﻋﻼﻗـﺔ ﻃﺮدﻳـﺔ( ﻓﻜﻠﻤـﺎ زادت

ﻣﻌــﺎ أدى ذﻟــﻚ إﱃ اﻟ ـزﺎﻳدة ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤــﺎﻳﺰ ﻋــﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴــﲔ ﻟــﺪى ﻣﺆﺳﺴــﺔ
ﻗــﻴﻢ اﳌﺘﻐ ـﲑات اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ ً
ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ إﻃﺎرات وﻣﺴﺆوﱄ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 ﻣﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ )) (R2ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴـﲑ(:ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻗﻴﻤـﺔ ﻣﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ اﳌﻘـﺪرة ﺑـ ـ ـ)(R2=0.567ﻳﺘﺒــﲔ ﺄﺑن
ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت ،أﺑﻌــﺎد وﻣﺆﺷـﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺰﺑــﻮن ﺗﺴــﺎﻫﻢ ﻣﻌ ـﺎً ﺑﻨﺴــﺒﺔ ) ( % 56.70ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ اﻟﺘﻐـﲑات اﻟــﱵ
ﲢــﺪث ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤــﺎﻳﺰ ﻋــﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴــﲔ وﻫــﻲ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﺴــﺎﳘﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ ﺗﻌــﱪ ﻋــﻦ درﺟــﺔ ﺗﻔﺴــﲑ ﻗﻮﻳــﺔ ،أﻣــﺎ ﺎﺑقــي
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﲑﺟﻊ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى.
 ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻴﻤﺔ ﺄﺗثﲑ اﳌﺘﻐـﲑات اﳌﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌﺘﻐـﲑ اﻟﺘـﺎﺑﻊ )اﺧﺘﺒـﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳـﺔ ﻣﻌﺎﻣـﻞ اﻻﳓـﺪار :( Bﺗﺸـﲑ ﻗـﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣـﻞاﻻﳓ ــﺪار أن ك ـ ًّـﻼ ﻣ ــﻦ اﳌﺘﻐـ ـﲑات اﳌﺴ ــﺘﻘﻠﺔ )التوج ــه ﺎﺑلعﻼق ــة م ــع الزب ــون ،اﳌﻮﻇﻔ ـ ـﻮن واﻟﺘﺴ ــﻮﻳﻖ اﻟ ــﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ــﺎ
واﳌﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ،ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺰﺑــﻮن ورﲝﻴﺘــﻪ ،ﺗﻘﻮﻳــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺰﺑ ـﻮن( ﻟــﻴﺲ ﳍــﺎ ﺄﺗثــﲑ معنــوي علــى اﳌتغــﲑ التــابع ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ
اﳌﺘﻐـﲑات)ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺰﺑــﻮن  ،ﺻــﻮت اﻟﺰﺑــﻮن وإدارة ﺷــﻜﺎوﻳﻪ ،اﻟﺮﺿــﺎ ،الــوﻻء واﻻحتفــاظ ﺎﺑلـزﺎﺑئن( ﳍــا ﺄﺗثــﲑ معنــوي ﰲ ﲢقيــق
ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ
) (α≤0.05ﻷﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت وﻣﺆﺷ ـﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺰﺑــﻮن )التوجــه ﺎﺑلعﻼقــة مــع الزبــون ،اﳌــﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ

اﻟــﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ،ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺰﺑــﻮن ،ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺰﺑــﻮن ورﲝﻴﺘــﻪ ،ﺻــﻮت اﻟﺰﺑــﻮن وإدارة ﺷــﻜﺎوﻳﻪ ،ﺗﻘﻮﻳــﺔ
العﻼقة مع الزبون ،الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
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 -3-1اختيار أفضل ﳕوذج مطابق لبياﺎﻧت اﳌستجوبﲔ من عينة الدراسة واﳌﻤﺜﻞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﳌﺪروﺳﺔ ﺑـﲔ )أﺑﻌـﺎد،
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋـﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴـﲔ(:ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻـﻞ إﻟﻴﻬـﺎ
ﰲ النمــوذج اﳌفــﱰض والــﱵ تضــمنت متغ ـﲑات ﳍــا ﺄﺗثــﲑ ومتغ ـﲑات أخــرى لــيس ﳍــا ﺄﺗثــﲑ ســيتم إعــادة ﲢليــل النمــوذج
ﺎﺑس ــتخدام ﲢليـــل اﻻﳓ ــدار اﳋﻄ ــﻲ اﳌﺘﻌ ــﺪد اﻟﺘ ــﺪرﳚﻲ

)Regression

) (Stepwiseﺧﻄ ــﻮة -ﺧﻄ ــﻮة( ﻟﺘﺤﺪﻳ ــﺪ

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار )اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ( الﱵ ﳍا ﺄﺗثﲑ فقط على اﳌتغﲑ التـابع )ﲢﻘﻴـﻖ ﻣﻴـﺰة اﻟﺘﻤـﺎﻳﺰ ﻋـﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴـﲔ(
وﻳﺘﻢ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺧﻄﻮات وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(60اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﳌﺘﻌﺪد اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
Model

R

R Square

1

0.674a

0.455

Adjusted R
Square
0.445

Std. Error of
the Estimate
0.40054

45.060

2

0.712b

0.507

0.488

0.38449

27.251

0.000

3

0.737

0.543

0.517

0.37355

20.631

0.000

c

)(F-test

Sig.
0.000

اﻟﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن) 𝟖𝟖𝒙𝒙( a. Predictors: (Constant),

ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ) 𝟔𝟔𝒙𝒙( اﻟﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن) 𝟖𝟖𝒙𝒙( b. Predictors: (Constant),

ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن (𝒙𝒙𝟒𝟒 ),ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ) 𝟔𝟔𝒙𝒙( ,اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻻء واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزﺎﺑئن) 𝟖𝟖𝒙𝒙( c. Predictors: (Constant),
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﳌﻌﺎﻣﻼت أﻓﻀﻞ ﳕﻮذج Coefficients

Model

اﻷﺑﻌﺎد

B

Beta

اﻟﻘﻴﻢ ﻏﲑ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ

)(Constant

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ :اﻟﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء
واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن
03

Unstandardize
d Coefficients

Standardized
Coefficients

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﺎدس :ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن
وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن

اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ

)(T-test

Sig.

النتيجة

0.168

-

0.250

0.804

ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي

0.610

0.446

2.938

0.00
5

ﻣﻌﻨﻮي

0.607

0.379

2.607

0.01
2

ﻣﻌﻨﻮي

0.258

0.205

2.037

0.04
7

ﻣﻌﻨﻮي
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ ) (60وﲟﻮﺟﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد اﻟﺘﺪرﳚﻲ

)Régression

) (Stepwiseﺧﻄﻮة-

ﺧﻄﻮة( ﳒﺪ أﻧﻪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﳕﺎذج ﻣﻔﺴﺮة ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ )إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ(
واﳌطابقة لبياﺎﻧت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺒﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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 -اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ )اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول( :ﲟﻮﺟﺐ إدﺧﺎل اﳌﺘﻐﲑ)

) 𝟖𝟖𝒙𝒙(

اﻟﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( إﱃ ﳕﻮذج

اﻻﳓﺪار ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ) (r=0.674وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ داﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴًﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ
) (F=45.060وﻗﻴﻤﺔ ) (SIG=0.000اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ )(0.05
وﻗﺪ ﻓَ ﱠﺴَﺮ ﻫﺬا اﳌﺘﻐﲑ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ) (%45.50ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.

 -اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﱐ( :ﰎ إدﺧﺎل اﳌﺘﻐﲑ ))𝟔𝟔𝒙𝒙(ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ( إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺘﻐﲑ

)) 𝟖𝟖𝒙𝒙(

اﻟﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( إﱃ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار ،وﻟﻘﺪ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ) (r= 0.712وﻫﻲ
ﻗﻴﻤﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ) (F=27.251وﻗﻴﻤﺔ ) (SIG=0.000اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ

ﻣﻌﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ) (%50.70ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ) .(0.05ﻛﻤﺎ ﻓَ ﱠﺴ َﺮ ْ
ت ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات ً
اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
 اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ( :ﰎ إدﺧﺎلاﻟﺰﺑﻮن وإدارة

ﺷﻜﺎوﻳﻪ(𝒙𝒙𝟖𝟖 )،

اﳌﺘﻐﲑ)) 𝟒𝟒𝒙𝒙(

ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن( إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺘﻐﲑات ))𝟔𝟔𝒙𝒙(ﺻﻮت

اﻟﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( إﱃ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار وﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

) (r=0.737وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ داﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ) (F=20.631وﻗﻴﻤﺔ )(SIG=0.000
ﻣﻌﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ) .(0.05ﻛﻤﺎ ﻓَ ﱠﺴَﺮ ْ
ت ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات ً
) (%54.30ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ .وﲟﺎ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻪ أﻛﱪ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﺼﺤﺢ

)R Square=0.517

 (Adjustedوأﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺨﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ)

Std. Error of the

 (Estimate=0.37355وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻻﳓﺪار وﻣﻨﻪ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﺎذج اﻷﺧﺮى اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ اﳌﺘﻐـﲑات )) 𝟒𝟒𝒙𝒙( :ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻟﺰﺑـﻮن  (𝒙𝒙𝟔𝟔 )،ﺻـﻮت اﻟﺰﺑـﻮن وإدارة ﺷـﻜﺎوﻳﻪ:(𝒙𝒙𝟖𝟖 ) ،اﻟﺮﺿـﺎ ،اﻟـﻮﻻء واﻻﺣﺘﻔـﺎظ

ﺎﺑل ـزﺎﺑئن( إﺳــﻬﺎﻣﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤــﺎﻳﺰ ﻋــﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴــﲔ ﻟــﺪى ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗــﺘﻢ اﳌﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﲔ اﻷﳘﻴــﺔ اﻟﻨﺴــﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐ ـﲑات
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻀﻤﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﳕﻮذج اﳓﺪار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﳌﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ) (Betaﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(61ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻛﺜﺮ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ إﺳﻬﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

Beta

ترتيب اﻷﳘية النسبية للمتغﲑات ﰲ ﺄﺗثﲑها على اﳌتغﲑ التابع

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ :اﻟﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزﺎﺑئن

||0.446

01

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﺎدس :ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ.

||0.379

02

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن.

||0.205

03
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الفصل الرابع  :دراسة أثر إدارة العﻼقة مع الزبون على اﳌيزة التنافسية ﰲ مؤسسة موبيليس
من خﻼل اﳉدول رقم ) (61يُﻼحظ ﺄﺑن ﺄﺗثﲑ متغﲑ )الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( على ﲢقيق ميزة التمايز

عن اﳌنافسﲔ ﰲ اﳌؤسسة ﳏل الدراسة أكثر من ﺄﺗثﲑ كل من )صوت الزبون وإدارة شكاويه ومعرفة الزبون( حيث
أن زﺎﻳدة وحدة واحدة ﰲ مستوﺎﻳت الرضا ،الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن يسبب زﺎﻳدة مقدارها ) (%44.60ﰲ ﲢقيق
ميزة التمايز عن اﳌنافسﲔ ﺎﺑﳌؤسسة ﳏل الدراسة .يليه ﰲ اﳌرتبة الثانية متغﲑ )صوت الزبون وإدارة شكاويه( من
حيث أكثر اﳌتغﲑات إسهاما ﰲ ﲢقيق اﳌتغﲑ التابع حيث أن زﺎﻳدة وحدة واحدة ﰲ مستوﺎﻳت صوت الزبون وإدارة
شكاويه يسبب زﺎﻳدة مقدارها )  (%37.90ﰲ ﲢقيق ميزة التمايز عن اﳌنافسﲔ .أما اﳌرتبة الثالثة فقد كانت من
نصيب متغﲑ )معرفة الزبون( حيث أن زﺎﻳدة وحدة واحدة ﰲ مستوﺎﻳت معرفة الزبون يسبب زﺎﻳدة مقدارها
) (%20.50ﰲ ﲢقيق ميزة التمايز عن اﳌنافسﲔ ﺎﺑﳌؤسسة ﳏل الدراسة.
بناءً على كل ما سبق ﳝكن صياغة النموذج اﳌيداﱐ واﳌطابق لبياﺎﻧت عينة الدراسة ﲟؤسسة موبيليس واﳌمثل
للعﻼقة بﲔ اﳌتغﲑات اﳌستقلة اﻷكثر إسهاما ﰲ ﺄﺗثﲑها على ﲢقيق ميزة التمايز عن اﳌنافسﲔ كما هو موضح فيما
يلي:
الشكل رقم) :(57النموذج اﳌيداﱐ للعﻼقة بﲔ اﳌتغﲑات اﳌستقلة اﻷكثر إسهاما ﰲ ﲢقيق ميزة التمايز عن
اﳌنافسﲔ

البعد الثامن للمتغﲑ
اﳌستقل:

اﳌتغﲑ التابع:
البعد السادس للمتغﲑ
اﳌستقل:
صوت الزبون وإدارة
شكاويه

الرضا ،الوﻻء واﻻحتفاظ
ﺎﺑلزﺎﺑئن

ﲢقيق ميزة

)(x8

التمايز عن
اﳌنافسﲔ

موبيليس

)(x6

البعد الرابع للمتغﲑ
اﳌستقل:
معرفة الزبون
)(x4

اﳌصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية.
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 -2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)∗(:
ﳌﻌﺮﻓــﺔ ﺄﺗثــﲑ اﳌﺘﻐـﲑات اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت وأﺑﻌــﺎد وﻣﺆﺷ ـﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺰﺑــﻮن )التوجــه ﺎﺑلعﻼقــة مــع
اﻟﺰﺑﻮن،اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن :ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑـﻮن وإدارة
ﺷﻜﺎوﻳﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴـﻖ ﻣﻴـﺰة اﻟﺘﻤـﺎﻳﺰ ﻋـﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴـﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺔ
ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﺳﻴﺘﻢ دراﺳﺔ العﻼقـة بينهمـا ﺎﺑسـتخدام ﲢليـل اﻻﳓـدار اﳋﻄـﻲ اﻟﺒﺴـﻴﻂ ﻟﻠﻜﺸـﻒ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻮد
ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات وﻣﻌﺮﻓﺔ مدى ﺄﺗثﲑ وﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1-2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﱃ:
 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯( :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟلتوجه ﺎﺑلعﻼقة مع

اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟلتوجه ﺎﺑلعﻼقة معاﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻠﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﱃ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(62ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺄﺗثﲑ بعد )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴزة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ

اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ

اﻻرﺗﺒﺎﺗﻄﻴﺔ

ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

7.972

)(SIG

R

0.359 0.007

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار

R2

0.129

B
)(Constantاﻟﺜﺎﺑﺖ
التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون )(x1

T

)(SIG

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

 0.000 3.485 2.104ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي
 0.000 2.823 0.374ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارY=2.104+0.374(x1) ، Y=B0+B1(x1) :ﺣﻴﺚ  dependent variable:Yاﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﳌﺼﺪر :من إعداد الطالبة اعتمادا على ﳐرجات برﺎﻧمج SPSS.V 25

ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (62ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺪ )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون( وﲢﻘﻴﻖ )ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ(

) (r=0.359وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وداﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،وﻳﻈﻬﺮ ﺄﺑن ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ) (Fcal=7.972ﻷن ﻗﻴﻤﺔ
) (SIG=0.007اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ) (0.05وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد
ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻃﺮدﻳﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ ﺑﻌﺪ )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون( واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ
)∗(  -أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )(10
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اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ( ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار وﺎﺑلنظر إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻘﺪرة ﺑ ـ
) (0.129ﻳﺘبﲔ ﺄﺑن ﺑﻌﺪ )التوجه ﺎﺑلعﻼقة ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 12.90ﰲ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة
اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أﻣﺎ ﺎﺑقي النسبة ﻓﲑﺟﻊ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى .ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ
ﻗﻴﻤﺔ ) (B=0.374وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ) (Tاﶈﺴﻮﺑﺔ ﺗﻘﺪر ﺑ ـ ) (Tcal=2.823وﻗﻴﻤﺔ
) (Sig =0.000اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ) ،(0.05وﻳـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ ذلك ﺄﺑن ﺄﺗثﲑ

ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮي وﻣﻮﺟﺐ )ﺄﺗثﲑ اﳚاﰊ( ،وﺎﺑلتاﱄ فإن اﻟزﺎﻳدة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺪ )
التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون( بوحدة واحدة يعقبها زﺎﻳدة ﰲ درجات ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺣﺴﺐ وﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺒﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ) (0.374وﺣﺪة ،أي بنسبة زﺎﻳدة ﻗﺪرﻫﺎ ).(%37.40
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ

ﻧــﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ اﻟﺼــﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒــﻞ اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯(  :ﻳﻮﺟــﺪ أﺛــﺮ ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮى

اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟلتوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ

-2-2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼـﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(:ﻻ ﻳﻮﺟـﺪ أﺛـﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﻤـﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴـﻮﻳﻖاﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ

 -اﻟﻔﺮﺿ ــﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠ ــﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟــﺪ أﺛــﺮ ذو دﻻﻟ ــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨ ــﺪ ﻣﺴ ــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳ ــﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﻤ ــﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴ ــﻮﻳﻖ

اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(63ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺄﺗثﲑ ﺑﻌﺪ )اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ

اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ

واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﺗﻄﻴﺔ

ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

8.835

)(SIG

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار

2

R

R

0.375 0.004

0.141

B
)(Constantاﻟﺜﺎﺑﺖ

اﳌﻮﻇﻔﻮن واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ)(x2

T

)(SIG

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

 0.001 3.405 2.034ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي
 0.004 2.972 0.512ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارY=2.034+0.512(x2) ، Y=B0+B2(x2) :ﺣﻴﺚ  dependent variable:Yاﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﳌﺼﺪر :من إعداد الطالبة اعتمادا على ﳐرجات برﺎﻧمج SPSS.V 25
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ﻳﻈﻬــﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳉــﺪول رﻗــﻢ ) (63ﺄﺑن قيمــة معامــل اﻻرﺗﺒــﺎط ﻗــﺪ ﺑﻠﻐــﺖ ) (r=0.375وﻫــﻲ ﻗﻴﻤــﺔ ﻣﻮﺟﺒــﺔ وداﻟ ـﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺄﺑن ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ) (Fcal=8.835ﻣﻌﻨﻮﻳـﺔ ﻷن ﻗﻴﻤـﺔ ) (SIG=0.007اﳌﺼـﺎﺣﺒﺔ ﳍـﺎ أﻗـﻞ ﻣـﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ) (0.05وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻃﺮدﻳﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ ﺑﻌﺪ
)اﳌﻮﻇﻔــﻮن واﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪاﺧﻠﻲ( وﺑﻌــﺪ )اﻟﺘﻤــﺎﻳﺰ ﻋــﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴــﲔ( ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﳏــﻞ اﻟﺪراﺳــﺔ .وﻣــﻦ ﺧــﻼل ﳕــﻮذج اﻻﳓــﺪار
وﺎﺑلنظــر إﱃ ﻗﻴﻤــﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ  R2يتبــﲔ ﺄﺑن ﻫــﺬا اﻟﺒﻌــﺪ ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ) (% 14.10ﰲ اﻟﺘﻐـﲑات اﻟــﱵ ﲢــﺪث
ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،أﻣﺎ ﺎﺑقي النسبة ﻓﲑﺟﻊ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى .ﻛﻤﺎ ﺑﻠـﻎ ﻣﻌﺎﻣـﻞ اﻻﳓـﺪار ﻟﻠﺒﻌـﺪ اﻟﺜـﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐـﲑ
اﳌﺴﺘﻘﻞ ) (B=0.512وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴـﺚ ﳒـﺪ أن ﻗﻴﻤـﺔ) (Tاﶈﺴـﻮﺑﺔ ﺗﻘـﺪر ﺑـ ـ ) (Tcal=2.972وﻗﻴﻤـﺔ
) (Sig =0.004اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ اﳌﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳـﺔ ) ،(0.05وﻳـُ َﻔ ﱠﺴـ ُﺮ ذلـك ﺄﺑن ﺄﺗثـﲑ
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨﻮي وﻣﻮﺟﺐ )ﺄﺗثﲑ اﳚاﰊ( ،وﺎﺑلتاﱄ فإن اﻟزﺎﻳدة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إدارة اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺰﺑـﻮن ﻣـﻦ

ﺧــﻼل ﺑﻌــﺪ ) اﳌــﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪاﺧﻠﻲ( بوحــدة واحــدة يعقبهــا زﺎﻳدة ﰲ درجــات ﲢﻘﻴــﻖ ﻣﻴــﺰة اﻟﺘﻤــﺎﻳﺰ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻗــﺪرﻫﺎ
) (%51.20وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺑﻌﺪ )اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ( ﰲ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن.
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼـﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒـﻞ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟـﺪ أﺛـﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ
) (α≤0.05ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 -3-2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:

 -اﻟﻔﺮﺿـ ــﻴﺔ اﻟﺼـ ــﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(:ﻻ ﻳﻮﺟـ ــﺪ أﺛـ ــﺮ ذو دﻻﻟـ ــﺔ إﺣﺼـ ــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـ ــﺪ ﻣﺴـ ــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـ ــﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـ ــﺎ

واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟـﺪ أﺛـﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒـﺎت

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
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اﳉﺪول رﻗﻢ) :(64ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺄﺗثﲑ بعد )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج
اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ

ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

13.082

)(SIG

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار

واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﺗﻄﻴﺔ
R

0.442 0.001

2

R

0.195

B

T

)(SIG

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

)(Constantاﻟﺜﺎﺑﺖ

 0.003 3.088 1.756ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ)(x3

 0.001 3.617 0.508ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارY=1.756+0.508(x3) ، Y=B0+B3(x3) :ﺣﻴﺚ  dependent variable:Yاﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﳌﺼﺪر :من إعداد الطالبة اعتمادا على ﳐرجات برﺎﻧمج SPSS.V 25

ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (64ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ) (r=0.442وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وداﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺄﺑن ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ

) (Fcal=13.082ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ) (SIG=0.001اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ
) (0.05وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻃﺮدﻳﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ( واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ( ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮذج
اﻻﳓﺪار وﺎﺑلنظر إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  R2يتبﲔ ﺄﺑن بعد )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ( ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ
) (% 19.50ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أﻣﺎ ﺎﺑقي النسبة ﻓﲑﺟﻊ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى.
ﻛﻤــﺎ ﻳﻈﻬــﺮ ﺄﺑن ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻﳓــﺪار ﺑﻠــﻎ ) (B=0.508وﻫــﻲ ﻗﻴﻤــﺔ داﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴــﺚ ﳒــﺪ أن ﻗﻴﻤــﺔ) (Tاﶈﺴــﻮﺑﺔ
ﺗﻘــﺪر ﺑـ ـ ) (Tcal=3.617وﻗﻴﻤــﺔ ) (Sig =0.001اﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ ﳍــﺎ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ اﳌﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳــﺔ
) ،(0.05وﻳـُ َﻔ ﱠﺴـ ُﺮ ذلــك ﺄﺑن ﺄﺗثـﲑ اﻟﺒﻌــﺪ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻟﻠﻤﺘﻐـﲑ اﳌﺴــﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨـﻮي وﻣﻮﺟــﺐ )ﺄﺗثـﲑ اﳚــاﰊ( ،وﺎﺑلتـاﱄ فــإن اﻟـزﺎﻳدة

ﰲ ﻣﺴــﺘﻮى إدارة اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺰﺑــﻮن ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑﻌــﺪ ) اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ( بوحــدة واحــدة يعقبهــا زﺎﻳدة ﰲ
درﺟ ــﺎت ﲢﻘﻴ ــﻖ ﻣﻴ ــﺰة اﻟﺘﻤ ــﺎﻳﺰ ﻋ ــﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴ ــﲔ ﺑﻨﺴ ــﺒﺔ ﻗ ــﺪرﻫﺎ ) (%50.80وﻫ ــﻲ ﻧﺴ ــﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟ ــﺔ ﺗ ــﺪل ﻋﻠ ــﻰ أﳘﻴ ــﺔ ﺑﻌ ــﺪ
)اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ( ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼـﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒـﻞ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟـﺪ أﺛـﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ
) (α≤0.05ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ .
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
 -4-2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ:
-اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ اﻟﺼــﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(:ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ أﺛــﺮ ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ) (α≤0.05ﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺰﺑــﻮن ﻋﻠــﻰ

ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟـﺪ أﺛـﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ ) (α≤0.05ﳌﻌﺮﻓـﺔ اﻟﺰﺑـﻮن ﻋﻠـﻰ ﲢﻘﻴﻖ

ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ:
اﳉﺪول رﻗﻢ) :(65ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺄﺗثﲑ ﺑﻌﺪ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ

اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ

واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﺗﻄﻴﺔ

ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

22.731

)(SIG

R

0.544 0.000

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار

2

R

0.296

B
)(Constantاﻟﺜﺎﺑﺖ

ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن )(x4

T

)(SIG

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

 0.002 3.336 1.662ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي
 0.000 4.768 0.595ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارY=1.662+0.595(x4) ، Y=B0+B4(x4) :ﺣﻴﺚ  dependent variable:Yاﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﳌﺼﺪر :من إعداد الطالبة اعتمادا على ﳐرجات برﺎﻧمج SPSS.V 25

ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (65ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ) (r=0.544وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وداﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺄﺑن ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ

) (22.731ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ) (SIG=0.007اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ) (0.05وﻫﺬا
ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻃﺮدﻳﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ ﺑﻌﺪ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن( واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ( ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار وﺎﺑلنظر إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  R2يتبﲔ ﺄﺑن ﻫﺬا
اﻟﺒﻌﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 29.60ﰲ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أﻣﺎ ﺎﺑقي النسبة ﻓﲑﺟﻊ إﱃ
ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى .ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻗﻴﻤﺔ ) (B=0.595وﻫﻲ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ) (Tاﶈﺴﻮﺑﺔ
ﺗﻘﺪر ﺑ ـ ) (Tcal=4.768وﻗﻴﻤﺔ ) (Sig =0.000اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ
) ،(0.05وﻳـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ ذلك ﺄﺑن ﺄﺗثﲑ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨﻮي وﻣﻮﺟﺐ )ﺄﺗثﲑ اﳚاﰊ( ،وﺎﺑلتاﱄ فإن اﻟزﺎﻳدة ﰲ

ﻣﺴﺘﻮى إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺪ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن( بوحدة واحدة يعقبها زﺎﻳدة ﰲ درﺟﺎت ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة

اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (% 59.50وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺑﻌﺪ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن( ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ
ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ .وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼـﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒـﻞ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟـﺪ أﺛـﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ

) (α≤0.05ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
 -5-2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ:

 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼـﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(:ﻻ ﻳﻮﺟـﺪ أﺛـﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ ) (α≤0.05ﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﺰﺑـﻮن ورﲝﻴﺘـﻪ

ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ ) (α≤0.05ﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﺰﺑـﻮن ورﲝﻴﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ

ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ:

اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(66ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺄﺗثﲑ بعد )ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ

اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ

واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﺗﻄﻴﺔ

ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

7.422

)(SIG

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار

2

R

R

0.348 0.009

0.121

B

T

)(SIG

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

)(Constantاﻟﺜﺎﺑﺖ

 0.000 5.238 2.508ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ )(x5

 0.009 2.724 0.309ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارY=2.508+0.309(x5) ، Y=B0+B5(x5) :ﺣﻴﺚ  dependent variable:Yاﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﳌﺼﺪر :من إعداد الطالبة اعتمادا على ﳐرجات برﺎﻧمج SPSS.V 25

ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (66ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺑﻠــﻎ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻرﺗﺒــﺎط ) (r=0.348وﻫــﻲ ﻗﻴﻤــﺔ ﻣﻮﺟﺒــﺔ وداﻟـﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴــﺚ ﳒــﺪ ﺄﺑن ﻗﻴﻤــﺔ  Fاﶈﺴــﻮﺑﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ

) (Fcal=7.422ﻷن ﻗﻴﻤ ــﺔ ) (SIG=0.009اﳌﺼ ــﺎﺣﺒﺔ ﳍ ـﺎ أﻗ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻣﺴ ــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳ ــﺔ اﳌﻌﺘﻤ ــﺪ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳ ــﺔ
) (0.05وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻃﺮدﻳﺔ داﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺎ ﺑـﲔ اﻟﺒﻌـﺪ اﳋـﺎﻣﺲ ﻟﻠﻤﺘﻐـﲑ اﳌﺴـﺘﻘﻞ )ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﺰﺑـﻮن
ورﲝﻴﺘــﻪ( واﻟﺒﻌــﺪ اﻟﺜــﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐــﲑ اﻟﺘــﺎﺑﻊ )اﻟﺘﻤــﺎﻳﺰ ﻋــﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴــﲔ( ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﳏــﻞ اﻟﺪراﺳــﺔ .وﻣــﻦ ﺧــﻼل ﳕــﻮذج اﻻﳓــﺪار
وﺎﺑلنظــر إﱃ ﻗﻴﻤــﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ  R2اﳌﻘــﺪرة ﺑ ـ ـ ) (0.121يتب ــﲔ ﺄﺑن بع ــد )ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻟﺰﺑ ــﻮن ورﲝﻴﺘــﻪ( ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴ ــﺒﺔ
) (% 12.10ﰲ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أﻣﺎ ﺎﺑقي النسبة ﻓﲑﺟﻊ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى.
ﻛﻤ ــﺎ أن ﻣﻌﺎﻣ ــﻞ اﻻﳓـ ــﺪار ) (B=0.309وﻫ ــﻲ ﻗﻴﻤ ــﺔ داﻟ ــﺔ إﺣﺼ ــﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴـ ــﺚ ﳒ ــﺪ أن ﻗﻴﻤ ــﺔ) (Tاﶈﺴ ــﻮﺑﺔ ﺗﻘ ــﺪر ﺑـ ـ ـ
) (Tcal=2.724وﻗﻴﻤــﺔ ) (Sig =0.009اﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ ﳍــﺎ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ اﳌﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳــﺔ )(0.05
وﻳـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ ذلك ﺄﺑن ﺄﺗثـﲑ اﻟﺒﻌـﺪ اﳋـﺎﻣﺲ ﻟﻠﻤﺘﻐـﲑ اﳌﺴـﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨـﻮي وﻣﻮﺟـﺐ )ﺄﺗثـﲑ اﳚـاﰊ( ،وﺎﺑلتـاﱄ فـإن اﻟـزﺎﻳدة ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى
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إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺪ )ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ( بوحدة واحدة يعقبها زﺎﻳدة ﰲ درجات ﲢﻘﻴـﻖ ﻣﻴـﺰة اﻟﺘﻤـﺎﻳﺰ
ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ) (0.309وﺣﺪة ،أي بنسبة زﺎﻳدة قدرها ).(%30.90
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟـﺪ أﺛـﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ
) (α≤0.05ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 -6-2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ:

 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(:ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﺼﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة

ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﺼﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة

ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(67ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺄﺗثﲑ بعد )ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج
اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ

ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

42.112

)(SIG

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار

واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﺗﻄﻴﺔ
R

0.662 0.000

R2
0.438

B

)(Constantاﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ)(x6

T

)(SIG

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

0.556 0.529 0.319
0.000 6.489 0.899

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻏﲑ
ﻣﻌﻨﻮي

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارY=0.899(x6) ، Y=B0+B6(x6) :ﺣﻴﺚ  dependent variable:Yاﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﳌﺼﺪر :من إعداد الطالبة اعتمادا على ﳐرجات برﺎﻧمج SPSS.V 25

ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (67ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ) (r=0.662وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وداﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺄﺑن ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ

) (Fcal=42.112ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ) (SIG=0.000اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ )(0.05
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻃﺮدﻳﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة
ﺷﻜﺎوﻳﻪ( واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ( ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار
وﺎﺑلنظر إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ يتبﲔ ﺄﺑن بعد )ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ( ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (% 43.80ﰲ
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أﻣﺎ ﺎﺑقي النسبة ﻓﲑﺟﻊ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى.
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ﻛﻤــﺎ ﺑﻠــﻎ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻﳓــﺪار ﻗﻴﻤــﺔ ) (B=0.899وﻫــﻲ داﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴــﺚ ﳒــﺪ أن ﻗﻴﻤــﺔ) (Tاﶈﺴــﻮﺑﺔ ﺗﻘــﺪر ﺑ ـ ـ
) (Tcal=6.489وﻗﻴﻤـﺔ ) (Sig =0.000اﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ ﳍـﺎ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ اﳌﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳــﺔ )(0.05
وﻳـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ ذلك ﺄﺑن ﺄﺗثﲑ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨﻮي وﻣﻮﺟـﺐ )ﺄﺗثـﲑ اﳚـاﰊ( ،وﺎﺑلتـاﱄ فـإن اﻟـزﺎﻳدة ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى

إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺑﻌـﺪ )ﺻـﻮت اﻟﺰﺑـﻮن وإدارة ﺷـﻜﺎوﻳﻪ( بوحـدة واحـدة يعقبهـا زﺎﻳدة ﰲ درجـات ﲢﻘﻴـﻖ
ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ) (0.899وﺣﺪة ،أي بنسبة زﺎﻳدة قدرها ) (%89.90وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ
أﳘﻴﺔ ﺑﻌﺪ )ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ( ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ

) (α≤0.05ﻟﺼﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
 - 7-2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:

 اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ اﻟﺼــﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(:ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ أﺛــﺮ ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ) (α≤0.05ﻟﺘﻘﻮﻳــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊاﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 -اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟــﺪ أﺛــﺮ ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ) (α≤0.05ﻟﺘﻘﻮﻳــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺰﺑــﻮن

ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(68ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺄﺗثﲑ بعد )ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ

)(SIG

R2

اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ

ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

8.819

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار

واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ
R

0.375 0.004

0.140

B

) (Constantاﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن)(x6

T

)(SIG

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

 0.000 4.327 2.260ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي
 0.004 2.970 0.380ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارY=2.260+0.380(x7) ، Y=B0+B7(x7) :ﺣﻴﺚ  dependent variable:Yاﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﳌﺼﺪر :من إعداد الطالبة اعتمادا على ﳐرجات برﺎﻧمج

SPSS.V 25

ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (68ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ) (r=0.375وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وداﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺄﺑن ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

) (Fcal=8.819ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ) (SIG=0.004اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
) (0.05وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻃﺮدﻳﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ( ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار
وﺎﺑلنظر إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  R2اﳌﻘﺪرة ﺑ ـ ) (0.140يتبﲔ ﺄﺑن بعد )ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ
) (% 14.00ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أﻣﺎ ﺎﺑقي النسبة ﻓﲑﺟﻊ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى.
ﻛﻤـــﺎ أن ﻣﻌﺎﻣ ــﻞ ﻗ ــﺪ ﺑﻠ ــﻎ ﻗﻴﻤ ــﺔ ) (B=0.380وﻫ ــﻲ داﻟ ــﺔ إﺣﺼ ــﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴ ــﺚ ﳒ ــﺪ أن ﻗﻴﻤ ــﺔ) (Tاﶈﺴ ــﻮﺑﺔ ﺗﻘ ــﺪر ﺑـ ـ ـ
) (Tcal=2.970وﻗﻴﻤ ـ ــﺔ ) (Sig =0.004اﳌﺼ ـ ــﺎﺣﺒﺔ ﳍ ـ ــﺎ أﻗ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ ﻣﺴ ـ ــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳ ـ ــﺔ اﳌﻌﺘﻤ ـ ــﺪ ﻋﻠﻴ ـ ــﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳ ـ ــﺔ
) ،(0.05وﻳـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ ذلك ﺄﺑن ﺄﺗثـﲑ ﺑﻌـﺪ )ﺗﻘﻮﻳـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺰﺑـﻮن( ﻣﻌﻨـﻮي وﻣﻮﺟـﺐ )ﺄﺗثـﲑ اﳚـاﰊ( ،وﺎﺑلتـاﱄ فـإن اﻟـزﺎﻳدة

ﰲ ﻣﺴــﺘﻮى إدارة اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺰﺑــﻮن ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻟﺒﻌــﺪ بوحــدة واحــدة يعقبهــا زﺎﻳدة ﰲ درجــات ﲢﻘﻴــﻖ ﻣﻴــﺰة اﻟﺘﻤــﺎﻳﺰ
ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ) (0.380وﺣﺪة ،أي بنسبة زﺎﻳدة قدرها ).(%38.00
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟـﺪ أﺛـﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ
) (α≤0.05ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ

-8-2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:

 -اﻟﻔﺮﺿـ ــﻴﺔ اﻟﺼـ ــﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(:ﻻ ﻳﻮﺟـ ــﺪ أﺛـ ــﺮ ذو دﻻﻟـ ــﺔ إﺣﺼـ ــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـ ــﺪ ﻣﺴـ ــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـ ــﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺮﺿـ ــﺎ ،اﻟـ ــﻮﻻء

واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟـﺪ أﺛـﺮ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺮﺿـﺎ ،اﻟـﻮﻻء واﻻﺣﺘﻔـﺎظ

ﺎﺑلزﺎﺑئن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

اﳉﺪول رﻗﻢ) :(69ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺄﺗثﲑ بعد )الرضا ،الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ

)(SIG

R2

اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ

ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ

45.060

ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار

واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ
R

B

)(Constantاﻟﺜﺎﺑﺖ
0.674 0.000

0.455

الرضا ،الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن

)(x6

T

)(SIG

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

0.618 0.501 0.308

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي

0.000 6.713 0.907

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮي

ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪارY=0.907(x8) ، Y=B0+B8(x8) :ﺣﻴﺚ  dependent variable:Yاﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﳌﺼﺪر :من إعداد الطالبة اعتمادا على ﳐرجات برﺎﻧمج SPSS.V 25
333

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (69ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

 -ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط :ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ) (r=0.674وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وداﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﳒد ﺄﺑن F

اﶈﺴﻮﺑﺔ ) (Fcal=45.060ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ) (SIG=0.000اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ) (0.05وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻃﺮدﻳﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ
)الرضا ،الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ( ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ.
 ﻣﻌﺎﻣ ــﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳ ــﺪ )) (R2ﻧﺴ ــﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴ ــﲑ( :ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﳕ ــﻮذج اﻻﳓ ــﺪار وﺎﺑلنظ ــر إﱃ قيم ــة معام ــل التحدي ــد R2اﳌﻘ ــﺪرة ﺑـ ـ ـ ) (0.455يتب ــﲔ ﺄﺑن بع ــد )الرض ــا ،ال ــوﻻء واﻻحتف ــاظ ﺎﺑلـ ـزﺎﺑئن( ﻳﺴ ــﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴ ــﺒﺔ ) (% 45.50ﰲ ﺗﻔﺴ ــﲑ
اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أما ﺎﺑقي النسبة فﲑجع إﱃ عوامل أخرى.
 ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ )ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار :(Bﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻗﻴﻤﺔ ) (B=0.907وﻫﻲ داﻟﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴـﺚ ﳒـﺪأن ﻗﻴﻤ ــﺔ) (Tاﶈﺴ ــﻮﺑﺔ ﺗﻘ ــﺪر ﺑـ ـ ـ ) (Tcal=6.713وﻗﻴﻤ ــﺔ ) (Sig =0.000اﳌﺼ ــﺎﺣﺒﺔ ﳍ ــﺎ أﻗ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻣﺴ ــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳ ــﺔ
اﳌﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳــﺔ ) ،(0.05وﻳـُ َﻔ ﱠﺴـ ُﺮ ذلــك ﺄﺑن ﺄﺗثــﲑ ﺑﻌــﺪ )الرضــا ،الــوﻻء واﻻحتفــاظ ﺎﺑلـزﺎﺑئن( ﻣﻌﻨــﻮي وﻣﻮﺟــﺐ

)ﺄﺗثـﲑ اﳚــاﰊ( ،وﺎﺑلتــاﱄ فــإن اﻟـزﺎﻳدة ﰲ ﻣﺴــﺘﻮى إدارة اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺰﺑــﻮن ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬا بوحــدة واحــدة يعقبهــا زﺎﻳدة ﰲ
درﺟﺎت ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴـﺰة اﻟﺘﻤـﺎﻳﺰ ﻋـﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴـﲔ ﺑﻘﻴﻤـﺔ ) (0.907وﺣـﺪة ،أي بنسـبة زﺎﻳدة قـدرها ) (%90.70وﻫـﻲ ﻧﺴـﺒﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺑﻌﺪ )الرضا ،الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ

) (α≤0.05ﻟﻠﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزﺎﺑئن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وفرضياﻬﺗا الفرعية

)∗(

ﻧﺺ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ " :ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت

إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌَﺰى إﱃ
اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ )اﳉـﻨﺲ ،اﻟﺴﻦ ،اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ(" وفيما يلي اختبار فرضياﻬﺗا الفرعية كل على حدة:
 -1اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﱃ:
 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(:ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت

إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗُـ ْﻌ َﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ
اﳉﻨﺲ.

 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت

إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗُـ ْﻌ َﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ
اﳉﻨﺲ.

وﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر ) (T-TESTﻟﻌﻴﻨﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت
ﻟﻔﺌﺘﲔ ﻓﻘﻂ وﳘﺎ ﻣﺘﻐﲑا اﳉﻨﺲ )اﻟذكور واﻹﺎﻧث( .وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار :ﰲ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
) (sigاﶈسوب ﺎﺑستخدام برﺎﻧمج
اﺣﺘﻤﺎل اﳋﻄﺄ

) P-valueأو

spss

ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ )  (0.05ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ

 (Sigأﻗﻞ ﻣﻦ أو ﺗﺴﺎوي ) (0.05ﻓﺈﻧﻪ ﺗُﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ) (H0وﺗُﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ

اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ) .( H1واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر) (T-TESTﻟــﻌﻴﻨﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ )ﻓﺌﱵ اﳉﻨﺲ(:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(70ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق ﰲ آراء أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﲡﺎﻩ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ
اﳉﻨﺲ

ﺣﺠﻢ

اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري

اﻟﻌﻴﻨﺔN

اﳊﺴﺎﰊ

ذﻛﺮ

29

3.84

0.41

أﻧﺜﻰ

27

4.04

0.24

اﺧﺘﺒﺎر

)(T-TEST
-2.197

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐرجات برﺎﻧمج

ﺗـُ َﻔ ﱠﺴ ُﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (70ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)∗(  -أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )(11
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درﺟﺔ

اﳊﺮﻳﺔ
54

SPSS.V 25

sig
0.032

اﻟﻘﺮار
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﺗﻘـ ـ ــﺪر ﻗﻴﻤ ـ ـ ــﺔ ) (Tاﶈﺴ ـ ـ ــﻮﺑﺔ ) (Tcal= 2.197وﻗﻴﻤ ـ ـ ــﺔ ) (Sig =0.032اﳌﺼ ـ ـ ــﺎﺣﺒﺔ ﳍ ـ ـ ــﺎ وﻫ ـ ـ ــﻲ ﻗﻴﻤ ـ ـ ــﺔ أﻗ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ــﻦ
ﻣﺴـ ـ ــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـ ـ ــﺔ اﳌﻌﺘﻤـ ـ ــﺪ ﻋﻠﻴـ ـ ــﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳـ ـ ــﺔ ) (0.05أي أﻧـ ـ ــﻪ ﺗﻮﺟـ ـ ــﺪ اﺧﺘﻼﻓـ ـ ــﺎت ﰲ آراء واﲡﺎﻫـ ـ ــﺎت أﻓ ـ ـ ـﺮاد اﻟﻌﻴﻨـ ـ ــﺔ
اﳌﺴﺘﺒﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﺒﻌﺎ ﳉﻨﺴﻬﻢ .وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:
ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى

اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌَﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ.

 -2اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯( :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ

متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﺗـُ ْﻌَﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺴﻦ.

اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت

إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌ َﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ
اﻟﺴﻦ.

وﻻﺧﺘﺒــﺎر اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ أﻋــﻼﻩ ﺳــﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠــﻰ اﺧﺘﺒــﺎر

)one-way

 (ANOVAﲝﻴــﺚ ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﻗﺎﻋــﺪة اﲣــﺎذ اﻟﻘ ـﺮار ﰲ

اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (sigاﶈﺴﻮﺑﺔ ﺎﺑستخدام برﺎﻧمج  spssﻣـﻊ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ اﳌﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳـﺔ
) (0.05ﻓــﺈذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻗﻴﻤــﺔ اﺣﺘﻤــﺎل اﳋﻄــﺄ

)P-value

أو  (Sigأﻗــﻞ ﻣــﻦ أو ﺗﺴــﺎوي ) (0.05ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧ ـﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ

اﻟﺼــﻔﺮﻳﺔ) (H0وﻧﻘﺒــﻞ اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ) .(H1وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻠــﻲ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒــﺎر اﻟﻔﺮوﻗــﺎت

)one-way

 (ANOVAﻷﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ

ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت )ﻓﺌﺎت اﻟﺴﻦ(:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(71ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق ﰲ آراء أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﲡﺎﻩ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺴﻦ
ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
Between Groups

بﲔ اﺠﻤﻟموعات

Within Groups

داخل اﺠﻤﻟموعات
اﺠﻤﻟموع

ﳎﻤﻮع اﳌﺮﺑﻌﺎت

درﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺑﻌﺎت
Mean
Square

Sum of Squares

df

0.314

3

0.105

4.962

52

0.095

5.277

55

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐرجات برﺎﻧمج
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ﻗﻴﻤﺔ
F

1.09
8

SPSS.V 25

Sig

0.358

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﻏﲑ

دال

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﳉـﺪول رﻗـﻢ ) (71ﺗﺒـﲔ أﻧـﻪ ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﰲ آراء واﲡﺎﻫـﺎت اﻟﻌﻴﻨـﺔ اﳌﺴـﺘﺒﺎن ﻣﻨﻬـﺎ ﰲ ﻣﺆﺳﺴــﺔ

ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﻌﺰى ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳـﺔ وذﻟـﻚ اﺳـﺘﻨﺎدا إﱃ ﻗﻴﻤـﺔ ) (Fاﶈﺴـﻮﺑﺔ اﻟـﱵ ﺑﻠﻐـﺖ ) (Fcal=1.098وﻗﻴﻤـﺔ )=0.358
 (Sigاﳌﺼ ــﺎﺣﺒﺔ ﳍ ــﺎ واﻟ ــﱵ ﲡ ــﺎوزت ﻣﺴ ــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳ ــﺔ اﳌﻌﺘﻤ ــﺪ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳ ــﺔ ) (0.05وﻋﻠﻴ ــﻪ ﻧﺴ ــﺘﻨﺘﺞ ﻗـ ـﺮار اﺧﺘﺒ ــﺎر
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ0:
ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯( :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌَﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺴﻦ.

 -3اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:

 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯( :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ

متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﺗـُ ْﻌَﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

 -اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت

إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗُـ ْﻌ َﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ
اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(72ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق ﰲ آراء أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﲡﺎﻩ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﳎﻤﻮع اﳌﺮﺑﻌﺎت

ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

Sum of
Squares

Between Groups

بﲔ اﺠﻤﻟموعات

Within Groups

داخل اﺠﻤﻟموعات
اﺠﻤﻟموع

درﺟﺔ

اﳊﺮﻳﺔ
df

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﳌﺮﺑﻌﺎت

Mean
Square

0.738

2

0.369

4.538

53

0.086

5.277

55

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐرجات برﺎﻧمج

ﻗﻴﻤﺔ
F

4.311

Sig

0.018

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

دال

SPSS.V 25

ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳉــﺪول رﻗــﻢ ) (72ﺗﺒــﲔ ﺄﺑن ﻗﻴﻤــﺔ ) (Fاﶈﺴــﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐــﺖ ) (Fcal=4.311وﻗﻴﻤــﺔ )(Sig =0.018
اﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ ﳍــﺎ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ اﳌﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳــﺔ ) (0.05وﻣﻨــﻪ ﺗﻮﺟــﺪ ﻓــﺮوق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ،أي
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﺗﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ آراء واﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨـﺔ اﳌﺴـﺘﺒﺎن ﻣـﻨﻬﻢ ﲟﺆﺳﺴـﺔ ﻣـﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﻌـﺰى ﻟﻠﻤﺆﻫـﻞ اﻟﻌﻠﻤـﻲ اﲡـﺎﻩ إدراﻛﻬـﻢ
ﻟﺘﺄﺛﲑ ﺗﺒﲏ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
رﻏﻢ أن اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي أﺷﺎر إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋـﺎت ﻓﺌـﺎت اﳌﺆﻫـﻞ اﻟﻌﻠﻤـﻲ إﻻ أﻧـﻪ ﱂ
ﳛﺪد ﻟﺼﺎﱀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮوق ،وعليه وجب إجراء اختبار اﳌقارﺎﻧت البعدية ) (Post Hocﻟتكون اﳌقارﺎﻧت مثـﲎ – ﻣﺜـﲎ
وﰲ ﻛــﻞ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻧﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ اﻟﺪﻻﻟــﺔ اﻹﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔــﺮق ﺑــﲔ اﳌﺘﻮﺳــﻄﲔ ،وﻣــﻦ ﺑــﲔ ﺗﻠــﻚ اﻻﺧﺘﺒــﺎرات اﺧﺘﺒــﺎر

" Scheffe

 "Testاﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(73نتائج الفروق ﺎﺑستخدام اختبار " "Scheffe Testﺑـﲔ ﻓﺌـﺎت اﳌﺆﻫـﻞ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻟﻠﻌﻴﻨـﺔ اﳌﺴـﺘﺒﲔ
ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺎﻩ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ.
)(I

اﳌﺆﻫﻞ

اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﳌﺆﻫﻞ )(J
اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺟﺎﻣﻌﻲ
بكالورﺎﻳ

دارﺳﺎت

ﻋﻠﻴﺎ

Différence
)moyenne (I-J

Sig.

-0.34058

0.282

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق بﲔ اﺠﻤﻟموعتﲔ

/

/

-0.05208

0.975

ﻻ توجد فروق بﲔ اﺠﻤﻟموعتﲔ

/

بكالورﺎﻳ

0.34058

0.282

ﻻ توجد فروق بﲔ اﺠﻤﻟموعتﲔ

/

/

دارﺳﺎت

*

0.28850

0.044

توجد فروق بﲔ اﺠﻤﻟموعتﲔ

ﻣﻮﺟﺐ

ﻟﺼﺎﱀ ﻓﺌﺔ
ﺟﺎﻣﻌﻲ

بكالورﺎﻳ

0.05208

0.975

ﻻ توجد فروق بﲔ اﺠﻤﻟموعتﲔ

/

/

ﺟﺎﻣﻌﻲ

*-0.28850

0.044

توجد فروق بﲔ اﺠﻤﻟموعتﲔ

ﺳﺎﻟﺐ

ﻟﺼﺎﱀ ﻓﺌﺔ
ﺟﺎﻣﻌﻲ

ﻋﻠﻴﺎ

دارﺳﺎت

)(I-J

اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ

اﻟﻔﺮوق )ﺗﻮﺟﺪ  /ﻻﺗﻮﺟﺪ(

اﻟﻔﺮق

اﻟﻔﺮوق

/

ﻋﻠﻴﺎ

ﺟﺎﻣﻌﻲ

اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻲ

اﳌﺴﺘﻮى

اﻟﻘﺮار

إﺷﺎرة

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

اﻟﻘﺎﻋﺪة :إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ  sigاﻗﻞ ﻣﻦ  0.05ﻓﺈن الفرق بﲔ متوسط اﺠﻤﻟموعتﲔ دال إحصائيا
* ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ 0.05

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا على ﳐرجات برﺎﻧمﺞ SPSS.V 25

ﺗُﻈﻬـﺮ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﺧﺘﺒـﺎر

"Test

 "Scheffeاﻟـﻮاردة ﰲ اﳉــﺪول رﻗـﻢ ) (73ﺄﺑن اﻟﻔــﺮق ﺑـﲔ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻓﺌـﺔ اﳌﺆﻫــﻞ اﻟﻌﻠﻤـﻲ

)ﺟــﺎﻣﻌﻲ( وﻓﺌــﺔ اﳌﺆﻫــﻞ اﻟﻌﻠﻤــﻲ )دراﺳ ـﺎت ﻋﻠﻴــﺎ( دال إﺣﺼــﺎﺋﻴﺎ ﺣﻴــﺚ أن ﻗﻴﻤــﺔ ) (sig=0.044اﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ ﻟــﻪ أﻗــﻞ ﻣــﻦ
) ،(0.05ﳑﺎ ﻳﺪل أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﺑـﲔ اﻟﻔﺌﺘـﲔ ،واﻟﻔـﺮق ﻟﺼـﺎﱀ ﻓﺌـﺔ )ﺟـﺎﻣﻌﻲ( أي أن ﻣﺴـﺘﻮى إدراك اﳌـﻮﻇﻔﲔ ﻣـﻦ ذوي
اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺘﺄﺛﲑ ﺗﺒﲏ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲟﺆﺳﺴـﺔ ﻣـﻮﺑﻴﻠﻴﺲ أﻛـﱪ ﻣﻨـﻪ ﻣـﻦ ﻓﺌـﺔ
338

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
)دراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ( .وﳝﻜﻦ أن ﻳـُ َﻔ ﱠﺴﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻛـﻮن ﻋـﺪد أﻓـﺮاد اﻟﻌﻴﻨـﺔ اﳌﺴـﺘﺒﺎن ﻣـﻨﻬﻢ ذوي اﳌﺴـﺘﻮى اﳉـﺎﻣﻌﻲ اﻟـﺬي ﻳﺸـﻜﻞ

ﻧﺴــﺒﺔ ) (%82.14أﻛــﱪ ﺑﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ ﻋﻴﻨــﺔ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴــﺎ ) (%14.29ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ أي ﻓــﺮوق داﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺎ ﰲ

ﺎﺑقي اﳌعاﳉات الﱵ ﲤت ﰲ الفئات اﻷخرى.
 -4اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ:
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ) 𝟎𝟎𝑯𝑯(:ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت

إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗُـ ْﻌ َﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ
اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ.

اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( :ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت

إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌ َﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ
اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ:
اﳉﺪول رﻗﻢ) :(74ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق ﰲ آراء أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﲡﺎﻩ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ
ﳎﻤﻮع اﳌﺮﺑﻌﺎت

ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
Between Groups

بﲔ اﺠﻤﻟموعات

Within Groups

داخل اﺠﻤﻟموعات
اﺠﻤﻟموع

درﺟﺔ

اﳊﺮﻳﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﳌﺮﺑﻌﺎت

Sum of
Squares

df

0.291

2

0.145

4.986

53

0.094

5.277

55

Mean
Square

اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐرجات برﺎﻧمج

ﻗﻴﻤﺔ
F

1.544

Sig

0.223

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﻏﲑ

دال

SPSS.V 25

ﲔ أﻧ ـ ـﻪ ﻻ ﺗﻮﺟ ــﺪ ﻓﺮوﻗ ــﺎت ﰲ آراء واﲡﺎﻫ ــﺎت اﻟﻌﻴﻨ ــﺔ اﳌﺴ ــﺘﺒﺎن ﻣﻨﻬ ــﺎ ﰲ ﻣﺆﺳﺴ ــﺔ
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﳉ ــﺪول رﻗ ــﻢ ) (74ﺗَـﺒَ ـ ـ ﱠ َ

ﻣ ــﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌ ـَﺰى ﻟﻸﻗﺪﻣﻴ ــﺔ وذﻟ ــﻚ اﺳ ــﺘﻨﺎدا إﱃ ﻗﻴﻤ ــﺔ ) (Fاﶈﺴ ــﻮﺑﺔ واﻟ ــﱵ ﺑﻠﻐ ــﺖ ) (Fcal=1.544وﻗﻴﻤ ــﺔ )=0.223
 (Sigاﶈﺴﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﲡﺎوزت ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ) (0.05وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺮار اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ:

ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) 𝟏𝟏𝑯𝑯( وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ) 𝟎𝟎𝑯𝑯( :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة للمتغﲑين اﳌرتبطﲔ إدارة العﻼقة مع الزبون وﲢقيق اﳌيزة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌ َﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :دراﺳﺔ أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
اﳌﻄﻠﺐ اﳋﺎﻣﺲ :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت
ﺑﻌﺪ أن ﰎ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺑﻐﺮض ﺑﻨﺎء ﺗﺼﻮر ﻋﺎم
حول اﳌمارسة التسويقية اﳋاصة ﺈﺑدارة العﻼقة مع الزبون وأﳘيتها ﰲ ﲢقيق اﳌيزة التنافسية للمؤسسة ﳏل الدراسة
وذﻟﻚ ﺈﺑدماجها ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي وﻛﺬا اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﳊﻮارات واﳌﻘﺎﺑﻼت اﳍﺎﻣﺸﻴﺔ اﻟﱵ
أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ واﻹﻃﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ.
-1ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ:
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺪف اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻘﻴﺲ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺛﺮ واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑي
اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻞ )اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ( إﱃ اﻟﻜﻞ )اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ( وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺑﻘﻴﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻴﺚ أن
ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﻞ )اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ( إﱃ اﳉﺰء )أﺑﻌﺎد اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ( أو ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء )أﺑﻌﺎد اﳌﺘﻐﲑ
اﳌﺴﺘﻘﻞ( إﱃ اﻷﺟﺰاء )أﺑﻌﺎد اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ( ،وﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﺤﺘﻬﺎ ووﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ أﺛﺮ
وارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺴﺘﻘﻞ واﻟﺘﺎﺑﻊ ﲝﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ) ،(0.807وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ) (0.651ﻟﻴﺘﺒﲔ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ وﺟﻮدة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺪروﺳﺔ.
إن ﲢﻘﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﳍﺎﻣﺸﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﳌﺴﻨﺎﻩ وﻻﺣﻈﻨﺎﻩ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﱰﺑﺺ ﻣﻦ
توفر مستوﺎﻳت عالية ﻣﻦ اﻹرادة واﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ بضرورة التوجه ﺈﺑدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻛﻤﺎ
ﻻﺣﻈﻨﺎ وﺟﻮد ﳎﻬﻮدات ﺷﺨﺼﻴﺔ ﰲ رﺳﻢ اﳌﻌﺎﱂ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﱰوﻳﺞ إﱃ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
بكل مستوﺎﻳته مع الﱰكيز على التوجه العﻼئقي ﺎﺑﻟﺰﺑﻮن وإدارته كمصدر لتميز اﳌؤسسة وﲢقيق ميزة تنافسية ﺎﺑعتبار أن
بناء العﻼقات مع الزبون وإدارﻬﺗا يعتﱪ مصدرا ﻻ يستهان به ﰲ رسم معاﱂ أفكار التميز.
 -2مناقشة نتائج اختبار الفرضية الرئيسية اﻷوﱃ وفرضياﻬﺗا الفرعية:
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻷﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن )اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ،اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن
ورﲝﻴﺘﻪ ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ
ﻣﻴﺰة ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ﰎ إثبات صحتها وﺎﺑلتاﱄ ﳝكن القول ﺄﺑن ﻷبعاد ومتطلبات
دورا إﳚﺎﺑﻴًﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ
وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﳎﺘﻤﻌﺔ ً
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اﻟﺪراﺳﺔ ،إﻻ أن ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار قد أظهرت ﺄﺑن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮن ،اﳌﻮﻇﻔﻮن
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻻء واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺄﺗثﲑ
ﻣﻌﻨﻮي ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﺑﻌﺎد )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن
وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ( ﳍا ﺄﺗثﲑ معنوي ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،وﻋﻠﻴﻪ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ
اﳌﺘﻌﺪد اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أﻓﻀﻞ ﳕﻮذج ،ﻟﻴﺘﺒﲔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺄﺑن أكثر اﻷﺑﻌﺎد إﺳﻬﺎﻣﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ)ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﳎﺘﻤﻌﺔ( ﻫﻲ )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﺻﻮت
اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ(.
وﻟﻘﺪ ﰎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺄﺗثﲑ اﳌتغﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ أﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻟﻴﺘﺒﲔ
ﺼﻮ َﻏﺔُ ،ﳑا يعﲏ ﺄﺑن متغﲑ ميزة ﲣفيض
ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺻﺤﺔ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌـَ ُ

التكاليف ﺎﺗﺑﻊ ﻟﻜﻞ أﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط وﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻳﻮﺟﺪ أﺛر ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ للتوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون على ﲢقيق ميزة ﲣفيض التكاليف ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔموبيليس ،إﻻ أن عﻼقة اﻹرتباط ﱂ تكن قوية بﲔ اﳌتغﲑين ﺎﺑلنظر إﱃ قيمة معامل اﻻرتباط الﱵ تساوي )(0.480
وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ )  (% 23.10وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﺿﻌﻒ ﺑﻌﺪ التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ﰲ تفسﲑ التغﲑات الﱵ
ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ،إﻻ أن عﻼقة اﻹرتباط ﱂ تكن قوية بﲔ اﳌتغﲑين ﺎﺑلنظر إﱃ قيمة معامل اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﱵ ﺗﺴﺎوي )(0.310
وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ )  (%9.6وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﺿﻌﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ،وﺎﺑلنﻈﺮ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﱵ ﺗﺴﺎوي ) (0.659وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ) (% 43.4ﻳﺘﺒﲔ
أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
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 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ،إﻻ أنعﻼقة اﻹرتباط ﱂ تكن قوية بﲔ اﳌتغﲑين ﺎﺑلنظر إﱃ قيمة معامل اﻻرتباط الﱵ تساوي ) (0.475وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ
ﺑﻠﻐﺖ )  (%22.6وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﺿﻌﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛إﻻ أن عﻼقة اﻻرتباط ﱂ تكن قوية بﲔ اﳌتغﲑين ﺎﺑلنظر إﱃ قيمة معامل اﻻرتباط الﱵ تساوي ) (0.550وﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ) .(%30.20
 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺼﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ،وﺎﺑلنظر إﱃ قيمة معامل اﻻرتباط الﱵ تساوي ) (0.651وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ) (% 42.40ﻳﺘﺒﲔ
أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔموبيليس ،وﺎﺑلنظر إﱃ قيمة معامل اﻻرتباط الﱵ تساوي ) (0.642وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ) (% 41.13ﻳﺘﺒﲔ
أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ للرضا ،الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن على ﲢقيق ميزة ﲣفيض التكاليف ﰲﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ .إﻻ أن عﻼقة اﻹرتباط ﱂ تكن قوية بﲔ اﳌتغﲑين ﺎﺑلنظر إﱃ قيمة معامل اﻻرتباط الﱵ تساوي
) (0.542وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ) .(% 29.40
وﺎﺑلتاﱄ تظهر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻋﻼﻩ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﰲ أﳘﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﺴﲑﻫﻢ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة
ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻞ ﺑﻌﺪ )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ( اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻘﺪرة ﺑـ ـ ) (%43.40وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝكن تفسﲑه ﺄﺑﳘية اﻷدوات التكنولوجية اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ مؤسسة موبيليس ﰲ تطوير وزﺎﻳدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
الزﺎﺑئن واﻟﺮد ﻋﻠﻰ استفساراﻬﺗم فضﻼ عن إمكانية اﻻتصال ﺎﺑلزبون ﺄﺑقل تكلفة ﳑكنة ،وكذا ﲣفيض حجم اﻷعمال
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺎﺑﻹضافة إﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻛﺬا ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻛﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺳﲑورة
اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت واﻻتصاﻻت اليومية ﺎﺑلزبون ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ للزﺎﺑئن ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳑا أﺎﺗح للمؤسسة قدرة أكﱪ على التواصل مع عدد كبﲑ من الزﺎﺑئن وﻣﻦ ﰒ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ردود اﻷﻓﻌﺎل ،دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﻬﺑدف رصد أراء الزﺎﺑئن وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺗﺼﺎل
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وزﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺼﺮﻧﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲞﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺘﺼﺒﺢ ذات ﺗﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ
ﻟﻴﺴﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ دراﺳﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ )

 Gaurav K. Agrawalو Berg

(Daniel

)(2009

وﻛﺬا دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ )

Amin Reza

(2013) (Kamalian, Fataneh Baharvand, Noormohammad Ya’ghoubi

وﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻼﺣﻆ ﻓﺈن ﺑﻌﺪ )اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ( ﻫﻮ اﻷﻗﻞ ﺄﺗثﲑا وﺗﻔﺴﲑا ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة
ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺬي ﻳعتﱪ نظرﺎﻳ من اﳌتطلبات اﻷساسية واﶈورية الداعمة ﳌفهوم إدارة العﻼقة مع الزبون وتفعيل
ﳑﺎرﺳﺎﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻀﺎﻣﲔ ذات اﻷﺛﺮ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،وﺎﺑستقراء نتائج الدراسات السابقة
ﻣﺜﻞ دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ  (2016) Ali Falah Al-Zoubiواﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ أن اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ أﻫﻢ أﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﺰﺑﻮن اﻟﱵ ﳍﺎ ﺄﺗثﲑ إﳚاﰊ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌيزة التنافسية من خﻼل ﲢسﲔ العﻼقات واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن وأوصى بضرورة تبﲏ
ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻓﱰاﺿﻲ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﳌﺆﺳﺴﺎت.
ﺎﺑﻹضافة إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺒﻌﺪ )اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ( أﻇﻬﺮت اﲡﺎﻩ
ﻣﻌﻈﻢ اﻵراء ﳓﻮ اﳊﻴﺎد ﺑﺪرﺟﺎت اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ درﺟﺔ ﲤﻜﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﲣﺎذ
ﻗﺮارات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ وﻛﺬا ﻣﺪى ﻣﻨﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺎت واﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻹﳚﺎﺑﻴﲔ واﻟﻔﻌﺎﻟﲔ ﰲ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ د ّل على أن اﳌؤسسة ﳏل الدراسة ﻻ تفتح اﺠﻤﻟال للموظف ﺎﺑﲣاذ القرارات
اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ إﻃﺎر عمله وتقيده ﺎﺑلقرارات الﱵ تضعها اﻹدارة العليا ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﳘﺎﳍﺎ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮدات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻟلموظفﲔ إزاء تعاملهم اﻹﳚاﰊ مع الزﺎﺑئن.
وﰲ ﻇﻞ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻓﲑ ﺷﺮوط ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﻨﺸﺎط واﻻهتمام ﺎﺑﳌورد البشري بﺸﻜﻞ أﻛﱪ
ﻷن ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻳﺘﺄﺛﺮ بشكل كبﲑ ﺄﺑداﺋﻬﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ أو وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ،ﻓﺄي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻄﻮر
ﺄﺑفكار وآراء موظفيها وإطاراﻬﺗا ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﳛﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم واﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 -3ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜانية وفرضياﻬﺗا الفرعية:
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻷﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن )اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ،اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن
ورﲝﻴﺘﻪ ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ
ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ﻓﻘﺪ ﰎ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺘﻬﺎ ،وﺎﺑلتاﱄ ﳝكن القول ﺄﺑن ﻷبعاد ومتطلبات
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دورا إﳚﺎﺑﻴًﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ
وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﳎﺘﻤﻌﺔ ً

اﻟﺪراﺳﺔ ،إﻻ أن ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار ﻗﺪ أظهرت ﺄﺑن أن ًّ
كﻼ ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ،اﳌﻮﻇﻔﻮن
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺄﺗثﲑ معنوي

ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺘﻐﲑات)ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ،اﻟﺮﺿﺎ والوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﳍﺎ
ﺄﺗثﲑ معنوي ﰲ ﲢقيق ميزة التمايز عن اﳌنافسﲔ .وﻋﻠﻴﻪ ﰎ إﻋﺎدة ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج ﺎﺑستخدام ﲢليل اﻻﳓدار اﳋﻄﻲ
اﳌﺘﻌﺪد اﻟﺘﺪرﳚﻲ وذﻟﻚ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أﻓﻀﻞ ﳕﻮذج ،ليتبﲔ بناءً على ذلك ﺄﺑن أكثر اﻷبعاد إﺳﻬﺎﻣﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة
اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ )ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﳎﺘﻤﻌﺔ( ﻫﻲ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن  ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة
ﺷﻜﺎوﻳﻪ ،اﻟﺮﺿﺎ ،الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن(.
وﻟﻘﺪ ﰎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺄﺗثﲑ اﳌتغﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ أﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻟﻴﺘﺒﲔ
ﺼﻮ َﻏ ِﺔ ،ﳑا يعﲏ ﺄﺑن متغﲑ ميزة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ
ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺻﺤﺔ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌـَ ُ
ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺎﺗبع لكل أبعاد ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺣﻴﺚ
اﺿﺤﺎ ﰲ أﳘﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط وﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﺴﲑﻫﻢ
أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨًﺎ و ً
ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟلتوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛ إﻻ أن عﻼقة اﻹرتباط ﱂ تكن قوية بﲔ اﳌتغﲑين ﺎﺑلنظر إﱃ قيمة معامل اﻻرتباط الﱵ تساوي )(0.359
وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ )  (% 12.90وهو ما يبﲔ ضعف بعد التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ﰲ تفسﲑ التغﲑات الﱵ
ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ،إﻻ أن ﻋﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺒﺎط ﱂ ﺗﻜﻦ قوية بﲔ اﳌتغﲑين ﺎﺑلنظر إﱃ قيمة معامل اﻻرتباط الﱵ تساوي
) (0.375وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ )  (% 14.10وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﺿﻌﻒ ﺑﻌﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰲ
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛ إﻻ أن عﻼقة اﻹرتباط ﱂ تكن قوية بﲔ اﳌتغﲑين ﺎﺑلنظر إﱃ قيمة معامل اﻻرتباط الﱵ تساوي
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) (0.442وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ )  (% 19.50وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﺿﻌﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛ إﻻ أن عﻼقة اﻹرتباط ﱂ تكن قوية بﲔ اﳌتغﲑين ﺎﺑلنظر إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﱵ ﺗﺴﺎوي )(0.544
وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ) .(% 29.60
 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛ إﻻ أن عﻼقة اﻹرتباط ﱂ تكن قوية بﲔ اﳌتغﲑين ﺎﺑلنظر إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﱵ ﺗﺴﺎوي
) (0.348وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ )  (% 12.10وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﺿﻌﻒ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات
اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺼﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛ وﺎﺑلنظر إﱃ قيمة معامل اﻻرتباط الﱵ تساوي ) (0.662وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ
) (% 43.80ﻳﺘﺒﲔ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛ إﻻ أن عﻼقة اﻹرتباط ﱂ تكن قوية بﲔ اﳌتغﲑين ﺎﺑلنظر إﱃ قيمة معامل اﻻرتباط الﱵ تساوي
) (0.375وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ )  (% 14.00وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﺿﻌﻒ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ
اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ .وﺎﺑلنظر إﱃ قيمة معامل اﻻرتباط الﱵ تساوي ) (0.674وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ
) (% 44.50ﻳﺘﺒﲔ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
وﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻼﺣﻆ ﻓﺈن ﺑﻌﺪ )الرضا ،الوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( اﺣﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻘﺪرة ﺑ ـ
) (%45.50وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺎﺑهتمام اﳌؤسسة ﲟنح القيم الﱵ يرغب فيها الزﺎﺑئن واﻻستجابة ﳌتطلباﻬﺗم ﻬﺑدف
إرﺿﺎﺋﻬﻢ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﻛﻤﺎ تعمل على وضع وﲡديد برامج الوﻻء كأولوية من أولوﺎﻳت
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺄﺑفضل الزﺎﺑئن ﻷﺟﺎل ﻃﻮﻳﻠﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ تطوير وزﺎﻳدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﲤﻴﻴﺰﻳﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أن إرﺿﺎء
الزﺎﺑئن وإشباع حاجاﻬﺗم وكذا تلبية رغباﻬﺗم سيؤدي ﻻ ﳏﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ درﺟﺔ اﻟﻮﻻء ﳋدماﻬﺗا وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ

ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
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وﺄﻳﰐ ﰲ اﳌرتبة الثانية ﺑﻌﺪ )ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻘﺪرة ﺑـ ـ ) (%43.80ﰲ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ
ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺎﺑعتبار أن اﻟﺸﻜﺎوي ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺸﺎﻛﻞ وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﻌﺠﻴﻞ
ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳊﻠﻮل ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻜﺎوي ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮى ﻣﻊ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وتفادي مسبباﻬﺗا والتميز على اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﻌﺮوض ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻟﻴﺄﰐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،اﳌﻮﻇﻔﻮن واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ( ﺑﻨﺴﺐ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻘﺪرة ﺑ ـ )،%14.10 ،%19.50 ،% 29.60
 %12.90 ،%23.20 ،%14.00و  (% 12.10ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ،وﻳﻌﺘﱪ ﺑﻌﺪ )ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ( اﻷقل ﺄﺗثﲑا
وﺗﻔﺴﲑا ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ .
 -4مناقشة نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة وفرضياﻬﺗا الفرعية:
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات
دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة ﻷثر إدارة العﻼقة مع الزبون

ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌَﺰى إﱃ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ )اﳉـﻨﺲ ،اﻟﺴﻦ ،اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ("
فقد ﰎ إثبات صحتها وتوصلت الدراسة إﱃ وجود بعض الفروق اﳌعنوية ﰲ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة اﳌستبﲔ

ﻣﻨﻬﻢ ﻷﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌَﺰى إﱃ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳉﻨﺲ واﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ )اﳉﺎﻣﻌﻲ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ( وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﰲ ﻗﻠﺔ ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
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ﺧﻼﺻﺔ:

ﲢﺘﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،كما أﻬﻧا من اﳌؤسسات اﳌساﳘة ﰲ إنتاج

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎل ،وﻫﻲ أول ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻫﻮ ﻣﺎ ﲰﺢ ﳍﺎ ﺑﻜﺴﺐ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ
وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻬﻲ ﲢتل الصدارة من حيث عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ ﰲ تقنيﱵ اﳉيل اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ .وﺎﺑلرغم من قلة عدد
اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ )ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ( إﻻ أﻧﻪ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪة
ﱠ
ﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﻋﺼﺮﻧﺘﻬﺎ وﺗﺒﲏ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وأﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن .وﺑﻌﺪ ﻋﺮض
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗَﻄَﻠ َ

وﲢليل اﲡاهات أفراد العينة ﳓو متغﲑات الدراسة ﺎﺑﻹضافة إﱃ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 ﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ إﱃ إﳚﺎﺑﻴﺔ أراء أﻏﻠﺐ إﻃﺎرات وﻣﺴﺆوﱄ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ،أﺑﻌﺎد وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ
إﲨﺎﱄ ﺑﻠﻎ ) (3.93وﺎﺑﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ﻗُﺪر ﺑـ).(0.35
 ﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ إﱃ إﳚﺎﺑﻴﺔ أراء أﻏﻠﺐ إﻃﺎرات وﻣﺴﺆوﱄ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺒﻌﺪﻳﻬﺎ وذﻟﻚ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ إﲨﺎﱄ ) (3.79وﺎﺑﳓراف معياري مقدر بـ
).(0.29
أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ التطبيقية ﺄﺑن اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺼﻤﻢ واﻗﻌﻲ وﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮةاﳌﺪروﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟـﺘﺄﺛﲑ اﻹﳚﺎﰊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﻓﻴﻬﺎ.
 أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ أﺛﺮ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻷﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮاتﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ )(α≤0.05
إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ً

 -أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ أﺛﺮ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻷﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮات

ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ )(α≤0.05
إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ً

 -أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﰲ

متوسطات إجاﺎﺑت أفراد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻹدراﻛﻬﻢ ﻷﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﺗـُ ْﻌَﺰى إﱃ )اﳉـﻨس واﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ( ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺗُـ ْﻌ َﺰى إﱃ )اﻟﺴﻦ واﻷﻗﺪﻣﻴﺔ(.
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اﳋﺎﲤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﺮﺿﺖ التحدﺎﻳت التنافسية اﻟﺸﺪﻳﺪة وﺗﻨﺎﻣﻲ دور اﻟﺰﺑﻮن وﻛﺬا ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻄﻮر اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋلى جذب أكﱪ عدد ﳑكن من الزﺎﺑئن إﱃ رؤﻳﺔ
ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻼﺋﻘﻴﺔ واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﲡﺴﺪت ﰲ ﻣﻔﻬﻮم "إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن"
اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ وحظي ﺎﺑهتمام كبﲑ من طرف اﻷكادﳝيﲔ واﳌمارسﲔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻛﺄﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﻬﺗدف إﱃ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺮﲝﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
مع الزﺎﺑئن ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وإﻗﺎﻣﺔ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
على الزﺎﺑئن اﳊاليﲔ عوض الﱰكيز على اﳉذب ﰲ كل مرة وﲢويل اﳌعامﻼت والصفقات البيعية إﱃ ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴّﺔ
ﺗﻔﺎﻋﻠﻴّﺔ وداﺋﻤﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﻄﺎع ﺳﻮﻗﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ؛ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت

وﻣﺮﺗﻜﺰات ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻستخدام اﻷمثل للتطبيقات التكنولوجية واﳌعلومات وعمليات التفاعل واﻻتصال ﺎﺑلزبون

وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﺎﺑستمرار ،واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺪﺛﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ ،وﺑﱰﲨﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻜﻴﻒ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻞ زﺑﻮن وﺗﺸﺨﺺ ﻟﻪ اﻟﻌﺮوض وﻣﻦ ﰒ
ﺗﻘ ّﺪم ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻗﻴﱠ ًﻤﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﲤﻴﺰﻫﺎ واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ الزﺎﺑئن

ﰲ ﲨيع اﳌستوﺎﻳت ﳑا يسمح بتعظيم الرضا والوﻻء ،وﻟﻘﺪ ﺗﻌﺎﻇﻤﺖ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ اﻟﱵ
ﻋﺮﻓﺖ ﳕﻮا ﻛﺒﲑا ﺑﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻷﺑﻌﺎدﻩ ،ﺎﺑعتبار أن اﳋدمة تتطلب ﳎهودات تسويقية أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ إﻗﻨﺎع
الزﺎﺑئن ﲜودﻬﺗا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﺮورة اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ واﻟﺰﺑﻮن ﰲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﲑة ﻷن ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ
اﳋﺪﻣﺎت ﻛﻌﺪم اﳌﻠﻤﻮﺳﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ واﻟﺰﺑﻮن ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﺳﺘﻘﻄﺎب زﺎﺑئن جدد مرتفعة جدا مقارنة ﺎﺑﶈافظة عليهم؛ وﺎﺑلتاﱄ فإن

اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﻴﺔ ﲰﺤﺖ ﺎﺑلتوجه ﺎﺑلزبون وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺮﲝﺔ ﻣﻌﻪ وﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﲢقيق مستوﺎﻳت عالية من الثقة واﻻﻟﺘﺰام
وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺮواﺑﻂ وﻛﺴﺐ وﻻء اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﻪ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﻔﻀﻴﻼت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ذﻫﻨﻴﺎﺗﻪ.
وعليه ﳝكن القول ﺄﺑن إدارة العﻼقة مع الزبون ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺪور ﺣﺎﺳﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘيق العديد من اﳌزاﺎﻳ التنافسية وﲣفيض التكاليف وزﺎﻳدة الرﲝية نتيجة اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن
وﳍا دور فاعل ﰲ الرقي ﺎﺑﳋدمات اﳌوجهة للزﺎﺑئن والتميز عن اﳌنافسﲔ ،ﳑﺎ دﻓﻊ أﻏﻠﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﺒﲏ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وأﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ وﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻬﺑدف تعزيز وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت وﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺮﻏﺒﺎت اﳌﺘﻄﻮرة واﳌﺘﺠﺪدة ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ وﲤﻴﻴﺰﻫﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ به ﻷجل طويل ﳑا يسمح ﺎﺑستدامة اﳌيزة التنافسية.
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ولقد ﺎﻧقشت هذه الدراسة أﳘية إدارة العﻼقة مع الزبون ﺄﺑبعادها ،متطلباﻬﺗا ومؤشراﻬﺗا ﰲ التأثﲑ على ﲢقيق اﳌيزة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳋدمية ﺎﺑلتطبيق على مؤسسة موبيليس ولغرض توضيح إشكالية الظاهرة اﳌدروسة ﰎ طرح
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﱵ ﻳﺪور ﳏﺘﻮاﻫﺎ ﺣﻮل ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻮع ،ﻛﻤﺎ أﺗﺒﻌﻨﺎﻫﺎ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﲔ اﻟﻨﻈﺮي
واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،ومن خﻼل النتائج اﳌتوصل إليها ﳝكن القول ﺄﺑن اﳌيزة التنافسية تتأثر إﳚاﺎﺑ بتبﲏ اﳌؤسسة اﳋدمية ﳌفهوم
إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﲟتطلباته وأبعاده ومؤشراته فاﻹدارة اﳉيدة واﻹﳚابية لعﻼقة اﳌؤسسة اﳋدمية ﺎﺑلزبون تزيد من
رﲝﻴﺘﻬﺎ وﲣﻔﺾ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﺗﻜﺴﺒﻬﺎ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻦ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﳑﺎ ﳛقق التفوق ﰲ اﻻستجابة للزﺎﺑئن.
 -1اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت:
 ﻓﺮﺿﻴﺎت اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ:
ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت:
 ﺳﺎﻫﻢ ﲢﻮل اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﳓو التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺎﻧجحة مع الزﺎﺑئنواﻻحتفاظ ﻬﺑﻢ ،ﻟﻴﺴﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻛﺬا ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﳍﺎ وﻟﻠﺰﺑـﻮن ﻓـﻲ آن واﺣﺪ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﺷﺒﺎع ﻟﺪﻳﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ وﻣﻨﺤﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﳑﻴﺰة ،وﻛﺬا ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳉﻬﻮد واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﳓﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﺗﺴﺨﲑ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﳋﺪﻣﺘﻪ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن اﳋﺪﻣﺎت ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ
وﳑﻴﺰات ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺮﺗﻜﺰات وأﺳﺲ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺎدﻳﺔ ،ﻷن ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ
اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﺻﻴﻐﺖ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ" :ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺎﺑلتسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﺑﺪور ﻫﺎم ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳉﻬﻮد واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﳓﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﺗﺴﺨﲑ ﻛﻞ
اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﳋﺪﻣﺘﻪ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ "
ﺗﻌﺘﻤﺪ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺪة آﻟﻴﺎت وأﺑﻌﺎد ﺗﺴﺎﻋﺪ على ﲢقيق أهداف اﳌؤسسة ﰲ اﻻحتفاظ ﺎﺑلزبونوﻋﺪم ﲢﻮﻟﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺗﺼﺎل وﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﺎﺑلتطبيقات العملية والتكنولوجية ،وﻛﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺮﲝﺔ
مع الزﺎﺑئن ومعرفة وفهم حاجاﻬﺗم ورغباﻬﺗم ،وﺗﺒﺎدل وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن ،وذﻟﻚ ﺎﺑمتﻼك
قواعد بياﺎﻧت وبرﳎيات دقيقة ﻹدارة التفاعﻼت الﱵ تتم معه ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ دﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ
واﲣﺎذ ﻗﺮارات إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ وﺳﺮﻋﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت
اﻟﺰﺑﻮن ،ﳑﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻷوﻗﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ ﲞﺼﻮص ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت وﺣﺰﻣﺔ اﳌﻨﺎﻓﻊ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﳍﺎ ،وهو ما سيؤدي إﱃ اﻻحتفاظ ﺎﺑلزبون ﻷجل طويل ،وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن وإﻟﻴﻪ
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أدق ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻤﻞ أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن أﻓﻀﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ الﱵ جاءت ﺎﺑﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ" :ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺪة آﻟﻴﺎت ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﰲ اﲣﺎذ ﻗﺮارات ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺎﺑئن ﻷجل طويل"
 ﻳﺘﻄﻠﺐ ﳒﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﺒﲏ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﳘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻪاﻻسﱰاتيجي ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون واﻻهتمام ﺎﺑﳌوظفﲔ وكذا امتﻼك كل اﻷدوات واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﱵ من شأﻬﻧا تسهيل تطبيق أبعاد إدارة العﻼقة مع الزبون ﻛﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﻗﻴﻤﺘﻪ وﻣﻌﺎﳉﺔ
ﺷﻜﺎوﻳﻪ وﺗﻘﻮﻳﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻌﻪ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺆﺷﺮات إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺮواﺑﻂ وﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﻛﻞ ﻧﻘﺎط اﻻﺗﺼﺎل وﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮدة وﻣﻨﺎﻓﻊ ذات ﻗﻴﻤﺔ مضافة متمايزة من منظور الزﺎﺑئن
ومتطابقة ﲤاما مع متطلباﻬﺗم وتتصف ﺎﺑﳋصوصية والعرض اﳌشخص ﳑا ﳚعلها ذات جودة وﲤيز ،ليتحقق بذلك رضا
الزﺎﺑئن الذي ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻜﺴﺐ وﻻﺋﻬﻢ وﺗﻜﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء وتكوين ما يعرف ﺎﺑلرأﲰال الزبوﱐ والوصول
إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮاﻛﺔ ) ﻣﺆﺳﺴﺔ -زﺑﻮن( الﱵ تساهم ﰲ عدم ﲢول الزﺎﺑئن إﱃ اﳌنافسﲔ واﻻحتفاظ ﻬﺑم ﻷجال طويلة
وهو ما يكون أقل تكلفة وأكثر رﲝية من جذب الزبون اﳉديد ليؤدي ذلك ﺎﺑلنتيجة إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﱵ ﺻﻴﻐﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺘﺎﱄ" :ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ،أﺑﻌﺎد وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت
وﻣﻨﺎﻓﻊ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰة َﻋ ﱠﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن"
 ﻓﺮﺿﻴﺎت اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ:
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ :أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺛﺒﻮت ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ وﺟﻮدة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺪروﺳﺔ
ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ.
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﱃ :أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺛﺒﻮت ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﱃواﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻷﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ،اﳌوظفون والتسويق الداخلي ،التكنولوجيا
واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
،اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻻء واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"
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ﻛﻤﺎ ﰎ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﱃ وإﺛﺒﺎت ﺻﺤﺘﻬﺎ وﺎﺑلتاﱄ ﳝكن القول ﺄﺑنه:
 ﻳﻮﺟﺪ أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟلتوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 -ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة

ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 -ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة

ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 -ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ؛

 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ؛

 -ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﺼﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة

ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 -ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة

ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

-ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺛﺒﻮت ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺼﺖ

ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻷﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮات إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ،اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ،اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻻء
واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" .ﻛﻤﺎ ﰎ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وإﺛﺒﺎت ﺻﺤﺘﻬﺎ وﺎﺑلتاﱄ ﳝكن القول ﺄﺑنه:
 -ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟلتوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ

ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛
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 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦاﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰةاﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﺼﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 -ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ

ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ؛

 ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﻟﻠﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰةاﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.

 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﲔ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻧﻔﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ أي أﻧﻪ:

 ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة للمتغﲑيناﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌ َﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ.

 -ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة

ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌ َﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺴﻦ.

 ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة للمتغﲑيناﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗـُ ْﻌ َﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

 -ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ) (α≤0.05ﺑﲔ متوسطات إجاﺎﺑت أفراد العينة

ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗُـ ْﻌ َﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ.
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 -2ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺒﲔ اﻟﻨﻈﺮي
واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ:
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻧﻮردﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ظهر مفهوم التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ ﲦﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻻﺷﺘﺪاد اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ وﻳﻌﺘﱪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻹدارةالعﻼقة مع الزبون من ﺎﻧحية التنظﲑ واﳌمارسة ،واﺳﺘﻌﻤﻞ أوﻻ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ،وﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ مع كافة أطراف التعامل خصوصا الزﺎﺑئن مع الﱰكيز على إقامة عﻼقات ﺎﻧجحة
ﺗﺆﻛﺪ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺮواﺑﻂ واﻻﻟﺘﺰام واﻟﺜﻘﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ.
 ﻳﺸﲑ ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن إﱃ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻬﺗدف من خﻼله اﳌؤسسة إﱃ اﻻحتفاظ ﺄﺑفضلالزﺎﺑئن وبناء وتقوية عﻼقات ﺎﻧجحة وطويلة اﻷجل معهم وكذا ﺗﻐﻴﲑ ﻧﻈﺮة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺧﺼﻤﺎ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﺷﺮﻳﻚ ﳍﺎ .ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻪ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ بياﺎﻧت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﻛﺈﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ،رﻏﺒﺎﺗﻪ ،وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ،أﺳﺒﺎب ﺷﻜﺎوﻳﻪ وﻏﲑﻫﺎ ﻬﺑدف ﲢديد مسار اﻹﺟﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻪ وﲢﻘﻖ له مستوﺎﻳت عالية من الرضا والوﻻء.
 ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺒﲏ ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﺟﻮد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﳒﺎﺣﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﻜﺰﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﺑﻌﺎد وﻣﺆﺷﺮات وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
• اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌﺎم ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﳓﻮ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت
طويلة اﻷجل مع الزﺎﺑئن ﰲ ﲨيع اﳌستوﺎﻳت وﰲ ﳐتلف اﳌصاﱀ ﰲ اﳌؤسسة وذلك بتوجيه معظم أنشطة وفعاليات
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳓﻮ إدارة ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰﺑﻮن؛
• ﻳﺴﺎﻫﻢ اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪور ﳏﻮري وأﺳﺎﺳﻲ ﰲ إﳒﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﺒﲏ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ
اﳌؤسسة اﳋدمية ﺎﺑعتبارهم يساﳘون ببناء عﻼقات ﻓﺮدﻳﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﲤكينهم ﺎﺑﲣاذ بعض القرارات ضمن
أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻣﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻛﻤﺘﻄﻠﺐ أﺳﺎﺳﻲ داﻋﻢ ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ؛
• تسمح التطبيقات واﻷدوات التكنولوجية ﺄﺑشكاﳍا الثﻼثة )اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ -اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ -اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ( ﰲ دﻋﻢ إدارة
العﻼقة مع الزبون واﻻنتقال من بيئة أعمال تقليدية إﱃ بيئة أعمال متطورة تقنيا تساعد على تزويد اﳌؤسسات ﺎﺑلعديد
ﻣﻦ اﻟﱪﳎﻴﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﻧﻈﺎم وأﺑﻌﺎد ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
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اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻢ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﺎﻧت اﳌفصلة والشخصية عن الزﺎﺑئن ﰲ صورة قاعدة بياﺎﻧت ﳏوسبة وبﱰﲨﺔ
ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻜﻴﻴﻒ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻞ زﺑﻮن ،واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
الفورية واﳌشخصة ﻷذواق الزﺎﺑئن اﳌتغﲑة فضﻼ عن القدرة على التنبؤ ﺎﺑلسلوكيات اﳌستقبلية اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﺿﻊ
توقعات صحيحة ﻷنشطة اﳌؤسسة وأعماﳍا اﳌستقبلية فيما يتعلق ﺎﺑلتعامل مع الزﺎﺑئن .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ إﳒﺎح اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﲨﻴﻊ ﻧﻘﺎط اﻻﺗﺼﺎل وﺧﺪﻣﺘﻪ ،وذلك ﺎﺑستخدام
ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة أﺛﺒﺘﺖ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﺎﻷﻧﱰﻧﻴﺖ ،اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ،اﳌﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،ﻣﻮاﻗﻊ
التواصل اﻻجتماعي الﱵ أصبحت ذات استخدام واسع لدى ﳐتلف الفئات العمرية للزﺎﺑئن؛ وهو ما يؤدي ﺎﺑلنتيجة
إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻹدارات واﻷﻗﺴام ﺎﺑﳌؤسسة ومشاركة اﳌعلومات ﺑﲔ ﻧﻘﺎط اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ورﺑﻂ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﳌﻜﺎﺗﺐ اﳋﻠﻔﻴﺔ.
• ﲤﺜﻞ إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن أﺣﺪ أﻫﻢ أﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻌﺘﱪ اﳌﻮرد اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،كوﻬﻧا أﻗﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺸﻜﻼت واﻟﻔﺮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،واﺳﺘﻴعاب ﳐتلف التغﲑات الﱵ ﲢيط ﺄﺑذواق
ومتطلبات الزﺎﺑئن واﳊﺼﻮل على أفضل معلومات عن قيم الزﺎﺑئن ،السلوكيات ،اﳊﺎﺟﺎت واﻟﺘﻔﻀﻴﻼت وﻛﺬا اﻟﻜﺸﻒ
عن مﻼمح الزﺎﺑئن الرئيسيﲔ ودﳎها ﰲ إطار تنظيمي عام يرتبط بشكل مباشر ﺎﺑلبعد البشري ﳑثﻼ ﺎﺑﳌعرفة الضمنية
واﻟﺼﺮﳛﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻣﺘﻼك ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ
الضروري ﰲ ظل التوجه ﺈﺑدارة العﻼقة مع الزبون التشارك ﰲ اﳌعرفة بﲔ ﳐتلف اﻹﻃﺎرات واﳌوظفﲔ وﺎﺑلتاﱄ ﲢقيق
ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﺮﰲ ﻋﻦ اﻟﺰﺑﻮن وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن.
• يساهم ﲰاع صوت الزبون واﳊصول على أراءه ومقﱰحاته فيما يتعلق ﺎﺑﳋدمات اﳌقدمة وطرق التعامل معه
ﰲ زﺎﻳدة القيمة واﳌنافع اﳌقدمة له كما أن إدارة شكاويه تعتﱪ فرصة للمؤسسة ﻻستعادة ثقة الزبون وتصحيح
اﻻﳓﺮاﻓﺎت واﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﺒﲑة ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
• التوجه برﲝية وقيمة الزبون وكذا زﺎﻳدة فعالية كسب الزﺎﺑئن اﳌرﲝﲔ واﻻحتفاظ ﻬﺑم من خﻼل بناء عﻼقة طويلة
اﻷﺟﻞ ﻣﻌﻬﻢ ،فمفهوم إدارة العﻼقة مع الزبون يتوجه بعدم التعامل مع ﲨيع الزﺎﺑئن بنفس الطريقة وإعطائهم نفس
اﻷﳘﻴﺔ وإﳕﺎ ﳚب ﲤييزهم تبعا ﳌواقعهم وأﳘيتهم ﰲ ﲢقيق اﻷرﺎﺑح.
أﺑﻌﺎدا أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺈﺑدارة
• ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻟﺘﺰام ،اﻟﺜﻘﺔ ،اﻟﺸﺨﺼﻨﺔ واﻻﺗﺼﺎل ً
ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ بزﺎﺑئنها نظرا ﻟﺪورﻫﺎ اﳍﺎم ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ الزﺎﺑئن واﳌﺆﺳﺴﺎت.
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• ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﺒﲏ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﲢﺴﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ مستوﺎﻳت عالية من الرضا ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺆدي إﱃ
ﻛﺴﺐ وﻻء اﻟﺰﺑﻮن واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﺣﻴﺚ أن اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻨﺠﺎح ﰲ اﻷﺳﻮاق
كانت ترتكز ﰲ السابق على جذب اﳌزيد من الزﺎﺑئن ولكنها وﰲ إطار تطبيق مفاهيم وأبعاد إدارة العﻼقة مع اﻟﺰﺑﻮن
أضحت ﻬﺗتم أكثر ﺎﺑﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن اﳊاليﲔ وكسب رضاهم ووﻻئهم ومنحهم القيمة الﱵ يرغبون ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 ﺗﺸﲑ اﳌيزة التنافسية إﱃ ﳎال تتفوق فيه اﳌؤسسة على منافسيها من وجهة نظر الزﺎﺑئن فمن النادر أن ﲤتلكاﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﺻﻌﺪة .وﻣﻦ أﻫﻢ أﺑﻌﺎد اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ وﻣﻴﺰة
اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
 ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌزاﺎﻳ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻜﻔﺎءة ،اﳉﻮدة اﳌﺘﻔﻮﻗﺔواﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن ،و ﳝﻜﻦ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﳎﺎل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ.
ﺗﻌﺘﱪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻫﻲ ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط ﺿﻤﺎن ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰالتنافس فمن خﻼﳍا تسعى اﳌؤسسات إﱃ اﳌواءمة بﲔ مواردها وخﱪاﻬﺗا من جهة ومعطيات البيئة اﳋارجية من فرص
وﻬﺗديدات من جهة أخرى ،وﺗﻌﺘﱪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ ﺑﻮرﺗﺮ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﰲ دراﺳﺎت اﻟﻔﻜﺮ
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ،واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ القيادة ﺎﺑلتكلفة ،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ.
 ﻗﺪم ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻃﺮﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪا وﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ فكرة التوجه ﺎﺑلعﻼقات ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﺄﺳﺎسلتحقيق مزاﺎﻳ تنافسية ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻜﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻣﺘﻼك ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن
قادرة على تقدﱘ خدمات ذات قيم ومنافع ﳑيزة من منظور الزﺎﺑئن ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ وﳛﻘﻖ ﳍﺎ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ واﻟﺘﻔﻮق
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ.
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ:

ات ﻫﺎﻣ ًﺔ وﺗَـ ْﻐﻴِﲑ ٍ
ٍ
ات ِﺟ ْﺬ ِرﻳٍَﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن
 ﺷﻬﺪ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗَﻄَُﻮَر َ ََ

 03-2000اﻟﺬي ﻓﺼﻞ ﺑﲔ ﺗﻨﻈﻴﻢ واﺳﺘﻐﻼل وﺳﲑ اﻟﺸﺒﻜﺎت وفتح اﺠﻤﻟال للمستثمرين اﻷجانب ﺳﻌﻴﺎ ﳓﻮ ﺗﺪارك
الفجوة الرقمية الﱵ تفصل اﳉزائر عن غﲑها من الدول على غرار الدول اﺠﻤﻟاورة .وﻟﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻗﻔﺰة ﻛﻤﻴﺔ ﰲ ﳕﻮ اﻟﻌﻮاﺋﺪ وأﺧﺮى ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ دﺧﻮل اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ
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اﻷﺟﻨﺒﻴﲔ إﱃ اﻟﺴﻮق ﺟﻴﺰي وأورﻳﺪو إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﰲ ﳎﺎل
ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل.
ايدا ﻣﺴﺘﻤﺮا وﺑﻮﺗﲑة ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﻪ اﳔﻔﺎض أو ﺗﺰاﻳﺪ
 شهد عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ ﰲ شبكة اﳍواتف النقالة تز ًبوتﲑة منخفضة ﰲ عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ ﰲ شبكة اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ،ﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮدي ﳍﻢ ﰲ ﻇﻞ
رواج ﺧﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ جودة ونفاذية ﰲ السوق خصوصا بعد إﺎﺗحتها ﰲ كل وﻻﺎﻳت الوطن
وﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ وﻗﻴﻢ وﻣﻨﺎﻓﻊ أﻛﱪ.
 أدى اﺷﺘﺪاد اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل إﱃ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺎﺑﳌمارسات التسويقية الﱵ تسمح ﺎﺑﺳﺘﻤﺎﻟﺔوﲢقيق رضا الزﺎﺑئن بتحليل سلوكياﻬﺗم وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ معهم لﻼحتفاظ ﻬﺑم.
 تعتمد مؤسسة موبيليس على العديد من اﻵليات واﻷساليب اﳋاصة ﺈﺑدارة العﻼقة مع الزبون ﰲ ﻇﻞ ﺗﻘﺎرباﻟﻘﺪرات واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻛﺬا ﺗﻘﺎرب ﺗﺴﻌﲑات ﻋﺮوﺿﻬﻢ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻐﻴﲑ
اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺪ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت التسويقية اﳋاصة ﻬﺑذا اﳌفهوم بكل مستوﺎﻳته ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
ﻣﺜﻞ :امتﻼك نظام ﳌعاﳉة شكاوي الزﺎﺑئن ،اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﱪاﻣﺞ اﻟﻮﻻء وإﻧﺸﺎء ﻓﻀﺎءات وﻧﻮ ٍاد للزﺎﺑئن ،اﻻهتمام ﺎﺑﻷدوات
والتطبيقات التكنولوجية اﳌختلفة كامتﻼك موقع الكﱰوﱐ ،امتﻼك حساﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻜﻦ ﰲ
اﳌﻘﺎﺑﻞ يﻼحظ ﺄﺑﻬﻧا غﲑ مستغلة ﺎﺑلكامل ﺣﻴﺚ ﻳُ ﱠﺴ َﺠ ُﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﶈﺪود لتكنولوجيا اﻻتصال ﺎﺑلزبون واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ
أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ وﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل.
 ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض واﳋﺪﻣﺎت ،كما أﻬﻧا ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪةﻣﻦ الزﺎﺑئن ﰲ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ،وﲢتل الرﺎﻳدة من حيث عدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ منذ سنة  2016ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ
نصيب مؤسسة جيزي قبل ذلك ،كما أﻬﻧا حققت الرﺎﻳدة على منافسيها ﰲ شبكات اﳉيل الثالث والرابع من حيث
ﻧﺴﺒﺔ التغطية وعدد الزﺎﺑئن اﳌشﱰكﲔ.
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌتعلقة ﺎﺑﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻷراء ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:• ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ أراء واﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﳓﻮ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ :أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺪﻻﻟﺔ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ إﱃ إﳚﺎﺑﻴﺔ أراء إﻃﺎرات وﻣﺴﺆوﱄ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ
ﺎﺑﳌؤسسة ﳏل الدراسة ﳓو متغﲑ )إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻪ )(3.93
أي أن أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺪروﺳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻴﻮل إﱃ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ،أﺑﻌﺎد
وﻣﺆﺷﺮات ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﺪرﺟﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ وﲟﺘﻮﺳﻄﺎت ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻔﻮق اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ
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اﻟﻔﺮﺿﻲ أو درﺟﺔ اﳊﻴﺎد ) (3.00وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻫﻨﺎك ﺗَـﺒَﺎﻳـﱡﻨًﺎ ﰲ

اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ،أﺑﻌﺎد وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﻳﻌﺘﱪ ﺑﻌﺪ )التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون(
أﻛﺜﺮ اﻷﺑﻌﺎد ﲢﻘﻘﺎ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺒﺎن ﻣﻨﻬﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌﺎﱄ
ﺟﺪا ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﺰﺑﻮن وإدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ؛ ﰲ ﺣﲔ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻌﺪ )اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ( اﻷﻗﻞ ﲢﻘﻘﺎ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺒﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﺧﲑ.
• ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ أراء واﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﳓﻮ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ :أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺪﻻﻟﺔ

اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ إﱃ إﳚﺎﺑﻴﺔ أراء إﻃﺎرات وﻣﺴﺆوﱄ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ
ﺎﺑﳌؤسسة ﳏل الدراسة ﳓو متغﲑ )اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ( ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻪ ) ،(3.79أي أن
أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺒﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻴﻮل إﱃ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ
وﲟﺘﻮﺳﻄﺎت ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻔﻮق اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻟﻔﺮﺿﻲ أو درﺟﺔ اﳊﻴﺎد) ،(3.00وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺪرﺟﺎت
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ واﺿﺤﺎ ﰲ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻷﺑﻌﺎد اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﲝﻴﺚ ﺟﺎء ﺑﻌﺪ
)ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ –اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ (-ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑـ ) (3.82ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن
أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺳﻮاء ﰲ درﺟﺔ
اﻻستجابة ﳌتطلبات الزﺎﺑئن وجودة اﳋدمة أو ﰲ ﻋﺮوﺿﻬﺎ اﻟﱰوﳚﻴﺔ...اﱁ ،أﻣﺎ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﺑﻌﺪ
)ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪر ﺑ ـ ) (3.76ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺴﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﻌﺮوض
ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت: أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ،أﺑﻌﺎد وﻣﺆﺷﺮات اﳌﺘﻐﲑﻣﻌﺎ )إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( واﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ )ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( وﻟﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﺄﺑن أكثر
اﳌﺴﺘﻘﻞ ً
اﻷﺑﻌﺎد إﺳﻬﺎﻣﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ )ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﳎﺘﻤﻌﺔ( ﻫﻲ )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ( وﻋﻨﺪ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار
اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ) (Betaظهر ﺄﺑن ﺄﺗثﲑ بعد )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
موبيليس أكثر من ﺄﺗثﲑ كل من )ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن(.
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 ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻌﺪ ميزة ﲣفيض التكاليف ﺎﺗبعﺎ ﻟﻜﻞ أﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وإنكان ذلك بدرجات متفاوتة من ﺎﻧحية درجة اﻻرتباط ونسبة التفسﲑ للتغﲑات الﱵ ﲢدث ﰲ ميزة ﲣفيض اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺪان )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ( اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺗﻔﺴﲑا ﳌﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،وﻳﻌﺘﱪ ﺑﻌﺪ )اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ( اﻷﻗﻞ ﺗﻔﺴﲑا ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
 أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ،أﺑﻌﺎد وﻣﺆﺷﺮات اﳌﺘﻐﲑﻣﻌﺎ )إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن( واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ )ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ( وﻟﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﺄﺑن أكثر
اﳌﺴﺘﻘﻞ ً

اﻷﺑﻌﺎد إﺳﻬﺎﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻐﲑات ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻫﻲ )اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻮﻻء واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزﺎﺑئن ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن
وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن( وﻋﻨﺪ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ) (Betaظهر ﺄﺑن
أﻛﺜﺮﻫﻢ إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻌﺪ )اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻮﻻء واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزﺎﺑئن( ،كما ﺄﺗكد ﺄﺑن ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺎﺗبِ ٌﻊ ﻟﻜﻞ

أﺑﻌﺎد ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة من ﺎﻧحية درجة
اﻻرﺗﺒﺎط وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻠﺘﻐﲑات ،وﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺪان )اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻮﻻء واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزﺎﺑئن ،ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ(

اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺗﻔﺴﲑا ﳍﺎ وﻳﻌﺘﱪ ﺑﻌﺪ )ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ( اﻷﻗﻞ ﺗﻔﺴﲑا ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
 أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﺴﲑ أﺑﻌﺎد وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻌﺎ ﻟﻠﺘﻐﲑاتاﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ.
 -3اﻻﻗﱰاﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
ﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﻗﱰاﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺎﺑعتباره ساهم ﰲ تطور اقتصادﺎﻳت اﻟﻜﺜﲑﻣﻦ اﻟﺪول ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.
 ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﺮوض اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺮوض واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺎﺑﻻضافة إﱃ تبﲏ اﳌمارسات التسويقية ﺄﺑشكاﳍا اﳌختلفة وذلك لتفادي عدم رضا الزﺎﺑئن أو ﲢوﳍم
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ.
 ﺿﺮورة اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺆﺳسة موبيليس ﲜودة التغطية ،ﻷن أولوﺎﻳت التعامل مع اﳌؤسسة تبدأ من جودة التغطية وصوﻻ إﱃاﳌمارسات التسويقية ﺄﺑشكاﳍا اﳌختلفة ﻛﻤﺎ ﳚﺐ اﻟﺴﻌﻲ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳉﻮدة واﻟﺴﻌﺮ.
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 ضرورة ارتكاز مؤسسة موبيليس على اﳌقاربة العﻼئقية والتوجه ﺎﺑلزبون وجعله شرﻳﻜﺎ ﳍﺎ وﻟﻴﺲ ﻃﺮﻓﺎ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻷنذﻟﻚ ﺳﻴﺘﻴﺢ ﳍﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺮﲝﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ زﺑﻮن
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ اﺷﺘﺪاد اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻼث ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.
 ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة العﻼقة مع الزبون الﱵ تتباﻬﻧاﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ والعمل على زﺎﻳدة اﻻستثمار ﰲ اﻷدوات والتطبيقات التكنولوجية التحليلية ،التشغيلية والتعاونية،
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﱵ ﺗـُ َﻌ ﱡﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر
اﳌﻬﻤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ اﻻﺗﺼﺎل وﲨع اﳌعلومات عن الزﺎﺑئن.
 ﺗﻔﻌﻴﻞ دور ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻟﻜﺴﺐ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ فهم أكﱪ ﳌتطلبات الزﺎﺑئن مع دﳎها ضمنسﲑورة أنشطة اﳌؤسسة خصوصا اﳌتعلقة منها ﺄﺑنشطة ﲣطيط العروض واﳋدمات .
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺷﻜﺎوي اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﺑﺘﻔﺎدي اﻷﺧﻄﺎء ﳏﻞ اﻟﺸﻜﻮى واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵﻳﻌﱰﺿﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﻋﺮوﺿﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺛﻘﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻓﻘﺪاﻧﻪ.
 اﻻهتمام ﺎﺑﳌورد البشري للمؤسسة بﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﲤﻜﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔالعاملﲔ ﰲ اﳌؤسسة ﺎﺑﲣاذ بعض القرارات الﱵ قد تكون ضرورية ومهمة ﻷداء اﻷنشطة وتسريعها ﰲ اﳌؤسسة وﺎﺑلتاﱄ
إعطاء الوكاﻻت اﳌزيد من السلطات ﰲ التعامل مع الزﺎﺑئن واﻻستجابة ﳌتطلباﻬﺗم وحل مشاكلهم ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺎﺑعتبار أن موظفي اﳌكاتب اﻷمامية أكثر احتكاكا ﺎﺑلزﺎﺑئن.
 ﺿﺮورة اﻧﺘﻘﺎء اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﻘﺪرات ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦﳚﺐ أن ﻳﻮﻓﻘﻮا ﺑﲔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮوض و اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وذﻟﻚ ﳌﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ دور ﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ
الزﺎﺑئن وبناء عﻼقة ذات جودة.
الﱰكيز على مردودية اﳌوظف وتقدﱘ ﲢفيزات ومزاﺎﻳ عينية ونقدية ﻷصحاب السلوكات اﻻﳚابية واﳌردودية اﻷعلى ﰲالتعامل مع زﺎﺑئن اﳌؤسسة وهو ما يؤدي إﱃ خلق الرغبة للتفاعل والتواصل اﻻﳚاﰊ مع الزﺎﺑئن بشكل أكﱪ وﻛﺬا
اﳌﺒﺎدرة ﻟﻠﱰوﻳﺞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻋﺮوﺿﻬﺎ.
 تكثيف برامج تكوين وﺄﺗهيل اﳌوظفﲔ ﰲ اﺠﻤﻟال التسويقي بغرض ﲢسﲔ جودة خدمة الزبون واﻻستفادة منﻣﻌﺎرف اﳌﺨﺘﺼﲔ واﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ.
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 ﲡﺪﻳﺪ وﲢديث قواعد بياﺎﻧت الزبون وذلك من خﻼل اﻻتصال الشخصي اﳌباشر معهم عﱪ وسائل اﻻتصالاﳊﺪﻳﺜﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺰﺑﻮن اﳌﺘﺠﺪدة واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﳍﺎ وﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت
وﻋﺮوض ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻗﻌﻴﺔ وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.
 -4أﻓﺎق اﻟﺪراﺳﺔ:

ﺑﻌﺪ أن ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻣﻊ
دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﺗﺼﺐ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻹﻃﺎر واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﳏﻞ دراﺳﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ:
 أﳘﻴﺔ اﻹدارة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ. اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﻤﺘﻄﻠﺐ داﻋﻢ وأﺳﺎﺳﻲ ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ. أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰲ دﻋﻢ اﳌﻤﺎرﺳﺎت واﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ:
 أوﻻ :ﺎﺑللغة العربية:
• اﻟﻜﺘﺐ:
.1

أدرﺎﻳن ﺎﺑﳌر ،ترﲨة ﻬﺑاء شاهﲔ وآخرون" ،ﻣﺒﺎدئ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،

اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ.2009 ،
.2

إﲰﺎﻋﻴﻞ ﷴ اﻟﺴﻴﺪ وﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻗﺤﻒ" ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ" ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،دون ﺳﻨﺔ.

.3

أﻧﻴﺲ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ" ،إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﳉﻨﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،

ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2016 ،
.4

ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق" ،إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﲢﻠﻴﻠﻲ" ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،

ﻣﺼﺮ2019 ،
.5

ﺑﺸﲑ ﻋﺒﺎس اﻟﻌﻼق" ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻷﻋﻤﺎل -ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ،"-اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،

.6

ﺑﺸﲑ ﻋﺒﺎس اﻟﻌﻼق" ،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳋﺪﻣﺔ" ،دار اﻟﻴﺎزوري ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2009 ،

.7

ﺑﻠﺤﻴﻤﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ" ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ -اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ -اﻷﻧﻮاع _اﺠﻤﻟاﻻت" ،دار اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2016 ،

.8

ﺑﻴﺎن ﻫﺎﱐ ﺣﺮب" ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ" ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2009 ،

.9

ﺎﺛبت عبد الرﲪان إدريس" ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﳕﺎذج ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ" ،دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻣﺼﺮ،

اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2012 ،

.2006
 .10ﺎﺛمر البكري وأﲪد اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ "،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن،
اﻷردن.2008 ،
 .11ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﷴ ﻣﺮﺳﻲ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ" ،خدمة الزﺎﺑئن ومهارات البيع مدخلك لتحقيق ميزة
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻌﺎﺻﺮة "،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ،

.2009

 .12ﺟﻮزﻳﻒ ف  .ﻫﺎر وآﺧﺮون ،ﺗﺮﲨﺔ زكرﺎﻳ بلخامسة" ،اﻷساس ﰲ ﳕذجة اﳌعادﻻت اﳍيكلية ﺎﺑﳌربعات
اﻟﺼﻐﺮى اﳉﺰﺋﻴﺔ) ، "(PLS-SEMﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻛﺎدﳝﻲ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2019 ،
 .13ﺟﻴﲏ ﻫﺎﻳﺰ وﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ درﻳﺪج ،ﺗﺮﲨﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﱰﲨﺔ ﺑﺪار اﻟﻨﺸﺮ" ،إدارة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷوﱃ،
دار اﻟﻔﺎروق ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ.2009 ،

 .14ﺟﻴﻬﺎن رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ" ،العﻼقة بﲔ اﳌشﱰي واﳌورد مدخل للتسويق ﺎﺑلعﻼقات" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ﻣﺼﺮ.2008 ،
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 .15ﺣﺎزم ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح "،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻷﲪﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ" ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮرس اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﺼﺮ.2017 ،
 .16ﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺎس وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد اﳉﻨﺎﰊ" ،إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار ﺻﻔﺎء
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2017 ،
 .17ﺣﻔﻴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب" ،دور اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار
اﻷﺎﻳم للنشر والتوزيع ،عمان ،اﻷردن.2015 ،

 .18ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ وآﺧﺮون" ،اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﳊﺪﻳﺚ" ،دار اﻟﻴﺎزوري ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،
.2006
 .19ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ وﺑﺸﲑ اﻟﻌﻼق" ،إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳋﺪﻣﺔ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2009 ،
 .20ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ وﺑﺸﲑ اﻟﻌﻼق" ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت :ﻣﺪﺧﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ -وﻇﻴﻔﻲ -ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ"  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2009 ،

 .21ﺧﺎﻟﺪ ﷴ ﺑﲏ ﲪﺪان وواﺋﻞ ﷴ ادرﻳﺲ" ،اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻌﺎﺻﺮ" ،دار
اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2009 ،
 .22ﺧﻀﺮ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻄﻴﻄﻲ" ،اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﲏ وﲡﺎري وإداري"،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2008 ،
 .23دراج ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺻﻠﻴﺤﺔ" ،ﺧﻠﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻻﺋﻪ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻓﺎء
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ.2016 ،
 .24درﻣﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺎدق" ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﻌﺮﰲ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ إدارة ﻋﻼﻗﺎت وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ" ،دار ﻛﻨﻮز
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2012 ،
 .25روﺑﺮت .أ.ﺑﺘﺲ ودﻳﻔﻴﺪ ﱄ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ اﳋﺰاﻣﻲ" ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ" ،دار
اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ.2008 ،

 .26زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ وﺑﺸﺎﻏﺔ ﻣﺮﱘ" ،ﺄﺗثﲑ اﳌزيج التسويقي اﳋدمي على رضا العمﻼء" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار ﺻﻔﺎء
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2017 ،
 .27زﻏﺪار أﲪﺪ" ،اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ –اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ" ،دار ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،
.2011
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 .28زكرﺎﻳ عزام وأخرون" ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2008 ،
 .29زﻛﻲ ﺧﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪ" ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن،
اﻷردن.2006 ،
 .30ﺳﻌﺪون ﲪﻮد ﺟﺜﲑ اﻟﺮﺑﻴﻌﺎوي وﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺎس" ،إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أﺳﺲ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮة "،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار ﻋﺒﺪاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2014 ،

 .31ﺳﻌﻴﺪ ﷴ اﳌﺼﺮي" ،إدارة وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت" ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ.2002 ،
 .32ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﻜﻴﺐ اﳉﻴﻮﺳﻲ وﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ" ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار واﺋﻞ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2009،
 .33ﲰﻴﺔ ﺑﻮران" ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب

اﻷﻛﺎدﳝﻲ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2016 ،

 .34ﲰﲑ ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺎﰲ" ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﲢليل ﳕاذج اﻻﳓدار ﺎﺑستخدام  ،" Ewiewesاﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ أﻓﺎق،
ﻏﺰة ،ﻓﻠﺴﻄﲔ.2015 ،
 .35سونيك غوبتا ودوﺎﻧلد ﻟﻴﻬﻤﺎن ،ﺗﺮﲨﺔ :أﻣﲔ اﻷﻳﻮﰊ" ،إدارة اﻟﻌﻤﻼء ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﱃ ،الدار العربية للعلوم ﺎﻧشرون ،بﲑوت ،لبنان.2006 ،
 .36ﺳﻴﺪ اﲰﺎﻋﻴﻞ ﷴ" ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺣﺎﻻت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ" ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،
ﻣﺼﺮ.1998 ،
 .37ﺷﺎرﻟﺰ ﻫﻞ وﺟﺎرﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ ،ﺗﺮﲨﺔ رﻓﺎﻋﻲ ﷴ رﻓﺎﻋﻲ وﷴ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﺘﻌﺎل" ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ"  ،اﳉﺰء اﻷول ،دار اﳌريخ للنشر ،الرﺎﻳض ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. 2007 ،
 .38ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ رﺷﻴﺪ وإﺣﺴﺎن دﻫﺶ ﺟﻼب" ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ"  ،دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2008 ،
 .39ﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻐﺎﻟﱯ وواﺋﻞ ﷴ ﺻﺒﺤﻲ إدرﻳﺲ" ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ"،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2009 ،
 .40ﻋﺎﻳﺪة ﳔﻠﺔ رزق ﷲ" ،دﻟﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻔﺴﲑ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ
ﴰﺲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ.2002 ،
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 .41ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﻣﻨﺪﻳﻞ" ،أﺳﺲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳊﺪﻳﺚ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺪار اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2002 ،
 .42ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﳌﻐﺮﰊ "،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء اﳌﺘﻮازن" ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،اﳌﻨﺼﻮرة،
ﻣﺼﺮ.2007 ،
 .43عبد اﳊميد عبد اﺠﻤﻟيد البلداوي" ،اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وإﻋﺪاد اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت
دراسية ﺎﺑستخدام برﺎﻧمج  ،" SPSSدار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻷردن.2009 ،
 .44ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﷴ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ" ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن،
اﻷردن.2005 ،
 .45ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر اﻟﻌﻠﻲ وأﺧﺮون" ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ" ،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،
.2006
 .46ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﷴ اﻟﻌﻠﻲ" ،إدارة اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت )ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ(" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،

ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن.2000 ،
 .47ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ وأﺧﺮون " ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ" ،اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ، 2006 ،ص291
 .48ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ" ،ﻛﻴﻒ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق؟ تعلم من التجربة الياﺎﺑنية" ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ.2003 ،
 .49ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻮﺣﻔﺺ" ،اﻷساليب اﻹحصائية وتطبيقاﻬﺗا يدوﺎﻳ وﺎﺑستخدام برﺎﻧمج  ،"SPSSاﳉﺰء اﻷول،
دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2013 ،
 .50ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺎﻣﺮ" ،ﳕﺬﺟﺔ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻷﺳﺲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
والقضاﺎﻳ(" ،اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ،دار جامعة ﺎﻧيف للنشر ،الرﺎﻳض ،السعودية.2018،
 .51ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺳﻮﻳﺴﻲ وﻧﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎس اﳋﻔﺎﺟﻲ ،اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﲑ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻷﺎﻳم للنشر والتوزيع ،عمان ،اﻷردن.2017 ،
 .52ﻋﺼﺎم اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﻠﻔﺔ ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،اﳉﺰء اﻷول ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮرس
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ. 2002،

 .53ﻋﻼء ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ" ،وﻻء اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ :ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ" ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ.2009 ،

 .54ﻋﻼء ﻓﺮﺣﺎن ﻃﺎﻟﺐ وأﻣﲑة اﳉﻨﺎﰊ "،إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن،
اﻷردن2009 ،
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 .55ﻋﻼء ﻓﺮﺣﺎن ﻃﺎﻟﺐ وزﻳﻨﺐ ﻣﻜﻲ ﳏﻤﻮد اﻟﺒﻨﺎء"،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﶈﻴﻂ اﻷزرق واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ" ،دار
اﳊﺎﻣﺪ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2012 ،
 .56ﻋﻼء ﻓﺮﺣﺎن ﻃﺎﻟﺐ" ،إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ :ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻜﺮي ﻣﻌﺎﺻﺮ" ،الطبعة العربية ،دار اﻷﺎﻳم للنشر والتوزيع،
ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن.2014 ،
 .57ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ وأﺧﺮون" ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت" ،دار اﻹﻋﺼﺎر اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2010 ،
 .58ﻋﻠﻲ ﷴ ﺣﺴﻦ ﺑﲏ ﻣﺼﻄﻔﻰ" ،أﺛﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار زﻫﺮان
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2017 ،

 .59ﻋﻤﺮو ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ،ﺗﺮﲨﺔ ﻫﺎﻟﺔ ﺻﺪﻗﻲ" ،إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن" ،ﻣﺮﻛﺰ اﳋﱪات اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة" ﲟﻴﻚ"،
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ.2008 ،

 .60ﻓﻼح ﺣﺴﻦ اﳊﺴﻴﲏ "،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،
.2006
 .61ﻓﻠﻴﺐ ﻛﻮﺗﻠﺮ وآﺧﺮون ،ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺎزن ﻧﻔﺎع "،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ-أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،"-اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﱃ ،دار عﻼء الدين للنشر والتوزيع والﱰﲨة ،دمشق ،سورﺎﻳ.2002 ،
 .62قاسم ﺎﻧيف علوان اﶈياوي" ،إدارة اﳉﻮدة ﰲ اﳋﺪﻣﺎت" ،دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،
.2006

 .63ﻛﻮﺗﻠﺮ وآﺧﺮون ،ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺎزن ﻧﻔﺎع" ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ :اﻟﺴﻠﻊ واﻷﺳﻌﺎر" ،اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ
للنشر والتوزيع ،دمشق ،سورﺎﻳ.2003 ،
 .64مالكوم ماكدوﺎﻧلد ودﺎﻳﺎﻧ وودبﲑن ،ﺗﺮﲨﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي" ،إدارة ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻤﻼء" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﻔﺎروق
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﰲ ،اﳉﻴﺰة ،ﻣﺼﺮ.2008 ،
 .65ﻣﺄﻣﻮن ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺪرادﻛﺔ "،إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء" ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن،
اﻷردن.2006 ،
 .66ﷴ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﻴﺪات" ،إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء" ،أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻜﱪى ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،
.2012
 .67ﷴ ﲰﲑ أﲪﺪ" ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻻﻟﻜﱰوﱐ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،
.2009

 .68ﷴ ﺻﺎﱀ اﳌﺆذن" ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2008 ،
 .69ﷴ ﺻﺒﺤﻲ أﺑﻮ ﺻﺎﱀ" ،ﻣﺒﺎدئ اﻹﺣﺼﺎء" ،دار اﻟﻴﺎزوري ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2007 ،
367

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
 .70ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ" ،إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء :مدخل التسويق اﳌبﲏ على قواعد البياﺎﻧت"،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ.2013 ،
 .71ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ" ،أﺳﺲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳊﺪﻳﺚ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ.2010 ،
 .72ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ "،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﺘﻘﺪم" ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ 2008 ،
 .73ﷴ ﻋﻮاد الزﺎﻳدات وﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﻮاﻣﺮة" ،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ"،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار
اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺎن اﻷردن.2012 ،

 .74ﷴ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺼﺤﻦ" ،إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ" ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ.2002 ،
 .75ﷴ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺼﺤﻦ "،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﳌﺒﺎدئ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ" ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ،
.2004

 .76ﷴ ﻣﻨﺼﻮر أﺑﻮ ﺟﻠﻴﻞ" ،إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء )اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ -اﻷﺻﻮل -اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت(" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،دار
اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2016 ،

 .77ﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ وردﻳﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ" ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2010 ،
 .78ﻣﺼﻄﻔﻰ أﲪﺪ ﺣﺎﻣﺪ رﺿﻮان" ،اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﺄﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻟﻴﺎت اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ودورﻫﺎ ﰲ دﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﻨﻤﻮ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ.2011 ،
 .79ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻮﻳﻄﻲ" ،التحليل اﻹحصائي لبياﺎﻧت اﻻستبيان –تطبيقات عملية على برﺎﻧمج ،" -excel
اﳉﺰء اﻷول ،اﻟﻨﺸﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳉﺪﻳﺪ ،ﺗﻠﻤﺴﺎن ،اﳉﺰاﺋﺮ .2018
 .80ﻣﲎ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻔﻴﻖ" ،التسويق ﺎﺑلعﻼقات" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ،
.2009
 .81ﺎﻧدية العارف" ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ" ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ.2000 ،
 .82ﻧﺒﻴﻞ ﷴ ﻣﺮﺳﻲ" ،اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ -إﻋﺪاد  -ﺗﻨﻔﻴﺬ – ﻣﺮاﺟﻌﺔ" ،اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ،
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ.2006 ،

 .83ﻧﺒﻴﻞ ﷴ ﻣﺮﺳﻲ" ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ :ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ" ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة
ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ. 2003 ،
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 .84ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ" ،اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻷﻋﻤﺎل" ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ،
.1998
 .85ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ" ،إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر– اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳋﺼﺎﺋﺺ واﻟﺘﺠﺎرب اﳊﺪﻳﺜﺔ ،"-دار واﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻷردن. 2003 ،
 .86ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ "،إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﻢ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ" ،اﳉﺰء اﻷول ،ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2001 ،

 .87ﻧﻌﻴﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ" ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2009 ،
 .88ﻫﺎﱐ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻀﻤﻮر" ،ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2005 ،
 .89ﻫﺎﱐ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻀﻤﻮر" ،ﻃﺮق اﻟﺘﻮزﻳﻊ" ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2008 ،
 .90ﻫﺒﺔ ﲪﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ اﻟﻄﺎﺋﻲ"،أﺛﺮ إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻء اﻟﺰﺑﻮﱐ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار أﳎﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن2018 ،
 .91ﻫﻮاري ﻣﻌﺮاج وآﺧﺮون "،ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ وﻻء اﻟﺰﺑﻮن وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار
ﻛﻨﻮز اﳌﻌﺮﻓﺔ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2013 ،
 .92واﺋﻞ ﷴ إدرﻳﺲ وﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ اﻟﻐﺎﻟﱯ" ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت " ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار
واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2011 ،

 .93ﳛﲕ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻠﺤﻢ" ،اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻛﻤﻔﻬﻮم إداري ﻣﻌﺎﺻﺮ" ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ،
.2006
 .94يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دﺎﺑس العبادي" ،إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2009 ،
• اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻷﻃﺮوﺣﺎت:
 .1أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﲪﺪي" ،ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎءات اﻷﻓﺮاد ودورﻫﺎ ﰲ دﻋﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﻚ
اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻷﻏﻮاط ،"-ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻓﺮع إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.2004-2003 ،
 .2اﻷﻣﲔ ﺣﻠﻤﻮس" ،دور إدارة اﳌعرفة التسويقية ﺎﺑعتمﺎد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ دراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻷﻏﻮاط" ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ،ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ.2017-2016 ،
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اﻟﺴﻼﻣﻲ أﲰﺎء"،دور ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ

ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑﺸﺎر" ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان ،02اﳉﺰاﺋﺮ.2015-2014 ،
 .4أﳎﻜﻮح ﻧﺴﻴﻤﺔ" ،أثر التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ تنمية عﻼقة اﳌؤسسة بزﺎﺑئنها -دراﺳﺔ وﻛﺎﻟﺔ زﻣﺰم ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ
واﻟﺴﻔﺮ" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،3اﳉﺰاﺋﺮ.2018-2017 ،
 .5إﳝﺎن اﻟﻌﺸﺎب" ،التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﻛﺄداة ﻟﻜﺴﺐ وﻻء اﻟﺰﺑﻮن دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮي-
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ -199اﻟﺒﻠﻴﺪة" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﲣﺼﺺ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،3اﳉﺰاﺋﺮ.2018-2017 ،
 .6ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق" ،ﺄﺗثﲑ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
دراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻌﻠﻮم  ،ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ.2016-2015 ،
 .7ﺑﺴﻜﺮي ﺷﻬﺮزاد" ،ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﲪﻮد ﺑﻮﻋﻼم" لصناعة اﳌشروﺎﺑت" ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ
إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ -2015 ،3
.2016
 .8ﺑﻌﻴﻄﻴﺶ ﺷﻌﺒﺎن" ،أثر التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ ﲢقيق اﳌيزة التنافسية للمؤسسة الصناعية اﳉزائرية"،

أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﳌﺴﻴﻠﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2016 -2015 ،
 .9ﺑﻠﺤﻴﻤﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ" ،اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة
دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﻓﺮع ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2005-2004 ،
 .10ﺑﻦ اﻟﱰﻛﻲ زﻳﻨﺐ" ،دور تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻹشهار ﰲ تسيﲑ العﻼقة مع الزبون ﺎﺑﳌؤسسات الصغﲑة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻄﺎﺣﻦ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﺤﺒﻮب أوﻣﺎش ﺑﺴﻜﺮة ،"-ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ

ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﲑة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ -ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ،-ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ.2008-2007 ،
 .11ﺑﻦ ﺟﺪو ﺑﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ-
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻨﺪق اﻷوراﺳﻲ ، "-ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،
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ﲣﺼﺺ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﷴ ﺑﻮﻗﺮة ﺑﻮﻣﺮداس ،اﳉﺰاﺋﺮ،
.2015-2014
 .12ﺑﻦ ﲪﻮ ﳒﺎة" ،إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن كأداة لتحقيق اﳌيزة التنافسية ﳌنظمات اﻷﻋﻤﺎل دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور اﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ ﺑﱪج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮج" أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ،ﲣﺼﺺ إدارة اﻷﻋﻤﺎل،

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺗﻠﻤﺴﺎن ،اﳉﺰاﺋﺮ.2016-2015 ،
 .13ﺑﻦ ﻃﺎﻃﺔ ﻋﺘﻴﻘﺔ" ،أﺛﺮ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻧﻈﻢ اﳌعلومات وإدارة اﳌعرفة على ﲢقيق اﳌزاﺎﻳ التنافسية-دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ

مقارنة بﲔ منظمات القطاع الصناعي واﳋدمي ﺎﺑﳉزائر ،"-أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ،ﺗﻠﻤﺴﺎن ،اﳉﺰاﺋﺮ.2017-2016 ،
 .14ﺑﻮﺟﻨﺎﻧﺔ ﻓﺆاد" ،ﺗﻘﻴﻴﻢ واﻗﻊ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل – ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ
تسويق ،كلية العلوم اﻻقتصادية والتجارية وعلوم التسيﲑ ،جامعة قاصدي مرﺎﺑح ورقلة ،اﳉﺰاﺋﺮ.2009-2008 ،
 .15ﺑﻮزاﻳﺪ وﺳﻴﻠﺔ" ،ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻮارد اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءات ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ إدارة إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳﻄﻴﻒ  ،1اﳉﺰاﺋﺮ.2012-2011 ،
 .16ﺑﻮﺿﻴﺎف إﻟﻴﺎس ،إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮق
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻌﻠﻮم ،ﲣﺼﺺ :ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  ،3اﳉﺰاﺋﺮ.2014-2013 ،
 .17ﲨﻴﻠﺔ ﺑﻦ ﻧﻴﻠﻲ" ،ﲢليل ﳏددات جودة خدمات الﱪيد واﻻتصاﻻت وانعكاساﻬﺗا على وﻻء الزبون-دراﺳﺔ
حالة قطاع الﱪيد واﻻتصال ﺎﺑﳉزائر" ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ،ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وعلوم التسيﲑ ،جامعة عمار ثليجي ﺎﺑﻷغواط ،اﳉزائر2018-2017 ،
 .18ﺣﺒﺎﻳﻨﺔ ﷴ" ،دور اﻟﺮاﲰﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ،ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،3
.2012-2011
 .19ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺮوة" ،أﺛﺮ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
على عينة من اﳌؤسسات اﻹقتصادية اﳉزائرية ﺎﺑﳉنوب الشرقي -ﻣﻨﻄﻘﺔ ورﻗﻠﺔ "،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة
دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ ،3اﳉﺰاﺋﺮ.2014-2013 ،
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 .20ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻨﺎوﻟﺔ" ،التسويق ﺎﺑلعﻼقات وأثره على جودة اﳋدمة السياحية" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ :ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،3اﳉﺰاﺋﺮ،
.2014-2013
.21

ﺧﺮاز اﻷﺧﻀﺮ" ،دور اﻹﺑﺪاع ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  EGTTﻣﺮﻛﺐ

ﲪﺎم رﰊ)ﺳﻌﻴﺪة ( ﳕﻮذﺟﺎ" ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ
ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺗﻠﻤﺴﺎن ،اﳉﺰاﺋﺮ.2011 ،
 .22دﻳﻠﻤﻲ ﻓﺘﻴﺤﺔ" ،ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺒﻨﺎء وﻻﺋﻪ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﱯ
اﳉﺰاﺋﺮي  CPAوﻛﺎﻟﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ" ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ:
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2009-2008 ،
 .23زاوش رﺿﺎ" ،إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن ﻛﺄﺳﻠﻮب ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ"،
أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ
ﺑﻮﺿﻴﺎف اﳌﺴﻴﻠﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2017-2016 ،
 .24زدﻳﻮي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ" ،اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﺄداة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ -دراﺳﺔ ﻗﻄﺎع
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ، "-أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻟﻠﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ،1اﳉﺰاﺋﺮ.2017-2016 ،
 .25ﺳﺎﻣﻴﺔ ﳊﻮل" ،التسويق واﳌزاﺎﻳ التنافسية دراسة حالة :ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ"،أﻃﺮوﺣﺔ
دكتوراه ،كلية العلوم اﻻقتصادية وعلوم التسيﲑ ،جامعة اﳊاج ﳋضر ﺎﺑتنة ،اﳉزائر.2008-2007 ،
 .26ﺳﺒﻊ ﺣﻨﺎن" ،دور ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻼﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ،ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ.2018-2017 ،
 .27ﺷﲑﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺷﺎور اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ" ،أﺛﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزﺎﺑئن على مستخدمي شركة اﻻتصاﻻت اﳋلوية
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ -ﺟﻮال ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﳋﻠﻴﻞ ،ﻓﻠﺴﻄﲔ.2010 ،
 .28ﺻﺎدق زﻫﺮاء" ،إدارة الصورة الذهنية للمؤسسات وفق مدخل التسويق ﺎﺑلعﻼقات دراسة حالة بنك
اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺗﻠﻤﺴﺎن ،اﳉﺰاﺋﺮ.2016 -2015 ،
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 .29ﺻﻔﺎ ﻓﺮﺣﺎت" ،دور اسﱰاتيجية إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن) (CRMﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ"،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﻴﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2015-2014 ،
 .30ﻋﺎﺑﺪ ﻣﻨﲑة" ،أﺛﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ – دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ  LMDﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﻬﺮي ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  ،2اﳉﺰاﺋﺮ.2015-2014 ،
 .31ﻋﺎﺑﺮ ﺳﻠﻴﻢ" ،اﳌﻈﻬﺮ اﳌﺎدي ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺰﺑﻮن -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻨﺎدق ﲟﺪﻳﻨﺔ
ﺳﻄﻴﻒ ،"-ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة  ،2اﳉﺰاﺋﺮ.2017-2016 ،
 .32ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ راﻳﺲ" ،دور تنمية العﻼقة مع الزﺎﺑئن ﰲ ﲢقيق ميزة تنافسية مستدامة ﰲ اﻷسواق الدوﻟﻴﺔ
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎت ﺗﺒﺴﺔ" ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم
التجارية ،ﲣصص تسويق ،كلية العلوم اﻻقتصادية وعلوم التسيﲑ ،جامعة اﳊاج ﳋضر ﺎﺑتنة ،اﳉزائر-2008 ،
.2009
 .33ﻋﺜﻤﺎن إﺣﺴﺎن ﻋﻴﺪان "،أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟتماعي ﰲ أداء إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن دراسة
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2015 ،
 .34ﻋﺸﻲ أﲰﺎء" ،إدارة ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﺘﻮﺟﻪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﶈﻤﻮﻟﺔ
ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ" ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻛﺘﻮراﻩ "ل م د" ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎر ﺛﻠﻴﺠﻲ اﻷﻏﻮاط ،اﳉﺰاﺋﺮ.2017-2016 ،
 .35ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ اﻟﺴﻨﺪي أﲪﺪ" ،أﺛﺮ ﻃﺮق ﺗﺴﻌﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات ﰲ اﳌﺼﺎرف
اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ،"2005-2000ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ اﶈﺎﺳﺒﺔ

واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،أﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،اﻟﺴﻮدان2007 ،
 .36ﻓﻼق ﷴ" ،ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل"،

أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2014-2013 ،
 .37ﻗﺮﰲ ﺷﺎﻓﻴﺔ "،دور اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ دارﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ  ، LMDﲣﺼﺺ
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إدارة أﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﻴﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ،
.2016-2015
 .38ﻗﻠﺶ ﻋﺒﺪ ﷲ " ،أﳘية التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ ﲢقيق اﳌيزة التنافسية ﺎﺑﻹسقاط على اﳌؤسسات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ"، ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2013-2012 ،
 .39ﳌﺎ ﺑﺴﺎم اﻟﻐﺼﲔ ،ﳌﺎ ﺑﺴﺎم اﻟﻐﺼﲔ" ،دور ﺑﺮاﻣﺞ إدارة ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﰲ ﺧﻠﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﻮﺟﻦ ﳋﺪﻣﺎت اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ وأﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت(" ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ
إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ،اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﺰة ،ﻓﻠﺴﻄﲔ.2014 ،
 .40ﳏﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺒﻴﺐ" ،أثر إدارة العﻼقة مع العمﻼء ﰲ تنافسية اﳌؤسسات السياحية ﺎﺑﳉزائر -دراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ
من الوكاﻻت السياحية ﺎﺑﳉزائر ،"-أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد
وتسيﲑ اﳌؤسسة ،كلية العلوم اﻻقتصادية والتجارية وعلوم التسيﲑ ،جامعة قاصدي مرﺎﺑح ورقلة ،اﳉزائر-2016 ،
.2017
 .41ﷴ ﻬﺑاء الدين خاﳒي" ،اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﰲ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ
ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ ﻣﺼﺎرف إﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2009 ،
 .42ﷴ ﺧﻮﺟﻠﻲ ﷴ أﲪﺪ" ،إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ" ،دراﺳﺔ
ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،اﻟﺴﻮدان.2015 ،
 .43ﻣﺮﻗﺎش ﲰﲑة" ،أﳘﻴﺔ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳋﺪﻣﻲ اﳌﻮﺳﻊ ﰲ ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ – دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ  ،"-SAAﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل،
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2007-2006 ،
 .44ﻣﺮوان ﷴ أﺑﻮ زﻋﻨﻮﻧﺔ" ،إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺮﺿﺎ ﻟﺪى
اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ :اﻟﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺨﱪة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ" ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ

دﻛﺘﻮراه اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،اﻟﺴﻮدان.2014 ،
 .45ﻣﺴﻌﻮد ﻃﺤﻄﻮح" ،أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"،

ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج
ﳋضر ﺎﺑتنة.2009-2008 ،
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 .46ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻣﻔﻀﻲ اﳋﺎﻟﺪي" ،دور اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﲣﺼﺺ اﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﻋﻤﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺪارا ،إرﺑﺪ ،اﻷردن.2015 ،
 .47ﻧﺮﻣﲔ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﺴﻌﺪﱐ" ،أثر تطبيق إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن على أداء البنوك التجارية اﳌصرفية" ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ دﻛﺘﻮر اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﲣﺼﺺ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ.2012 ،
 .48ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻦ ﻗﺪور" ،دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ –دراﺳﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ" ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .2017-2016 ،
• اﺠﻤﻟﻼت والدورﺎﻳت:
.1

أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺧﻮاﻟﺪ "،ﻣﺪى رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻦ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳌﻄﺒﻖ ﰲ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ

اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ" ،ﳎلة اﳉامعة العربية اﻷمريكية للبحوث ،اﺠﻤﻟلد  ،02اﻟﻌﺪد  ،01اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺟﻨﲔ ،ﻓﻠﺴﻄﲔ.2016 ،
.2

أﺑﻮ ﻓﺎرة وﲰﲑ أﺑﻮزﻳﺪ" ،اﻟﻨﺸﺎط اﻟﱰوﳚﻲ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ" ،ﳎلة اقتصادﺎﻳت ﴰال إفريقيا ،العدد ،03

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ .2005
.3

أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﻳﺰة" ،تتويج العمﻼء كناتج للتسويق ﺎﺑلعﻼقات" ،ﳎلة دفاتر إقتصادية ،اﺠﻤﻟلد ،7اﻟﻌﺪد ،02

جامعة زﺎﻳن عاشور اﳉلفة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺳﺒﺘﻤﱪ .2016
.4

أﻛﺮم أﲪﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻏﺎﱎ ﳏﻤﻮد أﲪﺪ اﻟﻜﻴﻜﻲ" ،أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺎدي وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻷداء اﳌﻨﻈﻤﻲ دراﺳﺔ

اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻷراء اﳌﺪراء ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ" ،ﳎلة تنمية الرافدين ،اﺠﻤﻟلد،31
اﻟﻌﺪد ،94ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،اﻟﻌﺮاق.2009 ،
.5

اﻟﻄﻴﺐ داودي وﻣﺮاد ﳏﺒﻮب" ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ" ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم

.6

أﻣﺎل ﻛﻤﺎل ﺣﺴﻦ اﻟﱪزﳒﻲ" ،أﺛﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﱰوﳚﻲ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﰲ

اﻹنسانية ،اﺠﻤﻟلد  ،07اﻟﻌﺪد  ،12ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻧﻮﻓﻤﱪ .2007

ﻓﻨﺪق ﺑﻐﺪاد" ،ﳎﻠﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ،اﻟﻌﺪد  ،85اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺮاق.2010 ،
.7

أﻣﲔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ وزﻏﺪار أﲪﺪ" ،دور إدارة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ"،

ﳎلة الدراسات اﻻقتصادية واﳌالية ،اﺠﻤﻟلد  ،06اﻟﻌﺪد  ،01ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲪﺔ ﳋﻀﺮ اﻟﻮادي ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﻮان .2013
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أﻧﻴﺲ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ "،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺎﺑعتماد ﺗﻘﺎﻧﺔ إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ زﺎﺑئن

ﻣﺘﺠﺮﻳﻦ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ"-،ﳎﻠﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ، ،اﺠﻤﻟلد ،33اﻟﻌﺪد  ، 104ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،اﻟﻌﺮاق.2011،
.9

إﻳﺜﺎر أل ﻓﻴﺤﺎن "،ﻗﻴﺎس ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ" ،ﳎﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ،

اﻟﻌﺪد ،04ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن.2017 ،
 .10إﳝﺎن ﻗﺤﻤﻮش ووﺳﻴﻠﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﺎﻫﻞ" ،مساﳘة اﳌعرفة عن وﻷجل الزبون ﰲ ﲢسﲔ تسيﲑ عﻼقات الزﺎﺑئن
– دراﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻃﺎرات ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﺑﺒﺴﻜﺮة ،"-ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ،
اﺠﻤﻟلد ،1اﻟﻌﺪد  ،02ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻦ ﻣﻬﻴﺪي أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ.2014
 .11إﳝﺎن ﻗﺤﻤﻮش" ،ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺴﺎر ﻟﺒﻨﺎء وﻻﺋﻪ" ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ،25ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ
ﺧﻴﻀﺮ ،ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﺎي .2012

 .12أﳝﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﷴ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ" ،أﺛﺮ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ" ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،

اﺠﻤﻟلد  ،16اﻟﻌﺪد  ،01ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،اﻟﺴﻮدان.2015 ،

 .13ﺎﺑسل أسعد" ،دور ﻣﺪﺧﻞ ﲢﻠﻴﻞ رﲝﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ )دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﲟﻨﺸﺂت
اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ(" ،ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻟلعلوم اﻻقتصادية والقانونية ،اﺠﻤﻟلد ،العدد ،02جامعة دمشق ،سورﺎﻳ،
.2014
 .14ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق" ،ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺿﻤﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ" ،اﺠﻤﻟلة اﳉزائرية
لﻼقتصاد واﳌالية ،اﺠﻤﻟلد ،06اﻟﻌﺪد ،6ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳛﲕ ﻓﺎرس اﳌﺪﻳﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺳﺒﺘﻤﱪ .2016
 .15ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق" ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﲝﺴﺐ اﳌﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ دراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" ،ﳎﻠﺔ رؤى إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،11ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲪﺔ ﳋﻀﺮ اﻟﻮادي،
اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ 2016
 .16ﺑﻼل ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻘﻴﺴﻲ ،ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻋﱪ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺗﺴﻮﻳﻖ
اﻟﻌﻼﻗﺔ دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ،ﳎلة العلوم اﻻقتصادية واﻻدارية ،اﺠﻤﻟلد،21
اﻟﻌﺪد ،25ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ،اﻟﻌﺮاق.2015 ،
 .17ﺑﻠﱪاﻫﻴﻢ ﲨﺎل" ،دور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ -دراﺳﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ" ،ﳎﻠﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد،18ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ
ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﻮان.2017
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 .18ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ وﺳﺎﱂ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ" ،دور ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ" ،ﳎﻠﺔ
أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ،05ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﻮان .2014
 .19ﺑﻦ أﺷﻨﻬﻮ ﺳﻴﺪي ﷴ وﻗﺮﻳﺶ ﺑﻦ ﻋﻼل" ،اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﺰﺑﻮن -دراسة إمﱪيقية ﺎﺑستعمال
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ،"-ﳎلة اﳌالية واﻷسواق ،اﺠﻤﻟلد  ، 02اﻟﻌﺪد ، 03ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑن ﺎﺑديس مستغاﱎ ،اﳉﺰاﺋﺮ،
ﺳﺒﺘﻤﱪ .2015
 .20ﺑﻦ اﻟﻄﻴﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ" ،دور ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ دﻋﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دراسة حالة مؤسسة اﻻﲰنت ومشتقاته ﺎﺑلشلف" ،ﳎﻠﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
اﺠﻤﻟلد  ،07اﻟﻌﺪد  ،01ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2015 ،
 .21ﺑﻦ ﺟﺮوة ﺣﻜﻴﻢ" ،أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام أﺑﻌﺎد ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ -ﻓﺮع ورﻗﻠﺔ" ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،اﻟﻌﺪد ،11ﺟﺎﻣﻌﺔ قاصدي مرﺎﺑح ورﻗﻠﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2012 ،
 .22ﺑﻦ ﲪﻮ ﳒﺎة" ،أثر استخدام التكنولوجيا ضمن إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن على ﲤيز اﳌؤسسة دراسة لواقع
تطبيق التكنولوجيا ضمن إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن ﰲ مؤسسة كوندور الكﱰونيك وأثرها على ﲤيزها" ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ،07ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﻃﺎﻫﺮي ﺑﺸﺎر ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ .2016
 .23ﺑﻦ ﻋﻴﺸﺎوي أﲪﺪ" ،إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ TQM :ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ" ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،اﻟﻌﺪد ،04

جامعة قاصدي مرﺎﺑح ورقلة ،اﳉزائر.2006 ،

 .24ﺑﻨﺸﻮري ﻋﻴﺴﻰ واﻟﺪاوي اﻟﺸﻴﺦ" ،تنمية العﻼقات مع الزﺎﺑئن عامل أساسي ﻻستمرارية اﳌؤسسات –ﲡﺮﺑﺔ
ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ )اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ورﻗﻠﺔ(" ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،اﻟﻌﺪد ،07جامعة قاصدي مرﺎﺑح ورقلة،
اﳉﺰاﺋﺮ.2009 ،
 .25ﺑﻨﺸﻮري ﻋﻴﺴﻰ" ،اﳌﻘﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﻗﻴﺔ ﻟﻮﻻء اﻟﺰﺑﻮن)اﻟﺮﺿﺎ ،اﻟﺜﻘﺔ  ،اﻻﻟﺘﺰام وﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺘﺤﻮل( ﲡﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ
اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ورﻗﻠﺔ" ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ،اﻟﻌﺪد ،10ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲪﺔ ﳋﻀﺮ اﻟﻮادي،
اﳉﺰاﺋﺮ.2010 ،
 .26ﺑﻨﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ وﻗﺎﺷﻲ ﺧﺎﻟﺪ" ،أبعاد التسويق ﺎﺑلعﻼقات وأثرها على ﲢقيق اﳌيزة التنافسية للمؤسسة-
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻓﺮع وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ،"-ﳎﻠﺔ أﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﺠﻤﻟلد  ،04اﻟﻌﺪد ،01ﺟﺎﻣﻌﺔ
أﷴ ﺑﻮﻗﺮة ﺑﻮﻣﺮداس ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ .2014
.27

ﺑﻮﻓﻮﻟﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ "،أﳘية التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﺎﺑلنسبة ﳌؤسسات اﳋدمات دراسة حالة مؤسسة اتصاﻻت

اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ،ﳎلة العلوم اﻻنسانية ،اﺠﻤﻟلد ب ،العدد ، 47ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ،
ﺟﻮان .2017
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 .28ﺗﻴﻘﺎوي اﻟﻌﺮﰊ"،ﺳﻮق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﻨﻈﻮر"،ﳎﻠﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
اﻻقتصادي ،اﺠﻤﻟلد  ،04اﻟﻌﺪد ،04ﺟﺎﻣﻌﺔ أﲪﺪ دراﻳﺔ ،أدرار ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ.2016
 .29ﺎﺛمر البكري وخالد بﲏ ﲪدان" ،اﻹﻃﺎر اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳏﺎﻛﺎة ﻟﺸﺮﻛﺔ
 HPﰲ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ" ،ﳎﻠﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،09ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2013 ،
 .30ﲨﻌﺔ ﺷﺮﰲ وﻣﺮاد ﻛﻮاﺷﻲ" ،دور إدارة ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ،"-ﳎلة الكلية اﻹسﻼمية اﳉامعة ،اﺠﻤﻟلد  ،1-11اﻟﻌﺪد  ،40اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﻒ اﻷﺷﺮف،
اﻟﻌﺮاق.2016 ،
 .31ﲨﻴﻠﺔ ﺑﻦ ﻧﻴﻠﻲ" ،دور إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﺑﻨﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ وﻻء اﻟﺰﺑﻮن" ،ﳎلة دفاتر إقتصادية ،اﺠﻤﻟلد،07
اﻟﻌﺪد ،02جامعة زﺎﻳن عاشور ،اﳉلفة ،اﳉﺰاﺋﺮ.2016 ،
 .32ﺣﺎﰎ ﻛﺮﱘ ﻛﺎﻇﻢ"،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﲢﻠﻴﻞ رﲝﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻛـﺄداة إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ إدارة ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ –دراسة تطبيقية ﰲ معمل اﳌشروﺎﺑت الغازية ﰲ ﺎﺑبل" ،ﳎﻠﺔ اﻟﻐﺮي ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ،
اﺠﻤﻟلد ،10اﻟﻌﺪد ،30ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،اﻟﻌﺮاق .2014 ،ص.294
 .33ﺣﺎﻛﻢ ﺟﺒﻮري اﳋﻔﺎﺟﻲ" ،رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﺑﲔ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ ووﻻء اﻟﺰﺑﻮن-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ
مصرف ﺎﺑبل اﻷهلي /ﻓﺮع اﻟﻨﺠﻒ" ،ﳎلة الغري للعلوم اﻻقتصادية واﻻدارية ،اﺠﻤﻟلد ،08اﻟﻌﺪد ،25ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ،
اﻟﻌﺮاق2012،
 .34ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺟﺒﻠﻲ واﻟﺴﻌﻴﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺷﺎﻛﻮر" ،دراسة ﲢليلة ﻷبعاد اﳌزاﺎﻳ التنافسية ﰲ اﳌؤسسات اﳉزائرية
)دراسة ميدانية ﺎﺑلشركة اﻷفريقية للزجاج بوﻻية جيجل(" ،ﳎلة اﳊقيقة للعلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية  ،اﺠﻤﻟلد،18
اﻟﻌﺪد ،01ﺟﺎﻣﻌﺔ أﲪﺪ دراﻳﺔ أدرار ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﺎرس.2019

 .35ﺣﻘﺎﻧﺔ ﻟﻴﻠﻲ وﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺰﻫﺮاء" ،إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎر ،"-ﳎلة التنظيم والعمل ،اﺠﻤﻟلد  ،07اﻟﻌﺪد  ،01ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻄﻤﺒﻮﱄ
ﻣﻌﺴﻜﺮ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﺎرس .2018

 .36ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺮوة وﺧﻠﻴﺪة دﳍﻮم" ،إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺑﻌﺎد ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ أداء
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ" ،اﺠﻤﻟلة اﳉزائرية للتنمية اﻻقتصادية ،العدد ،02جامعة قاصدي مرﺎﺑح ورقلة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﻮان
.2015
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 .37ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺮوة وﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﺧﲑة" ،ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ – ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ واﻻﺣﺘﻴﺎط" ،اﺠﻤﻟلة اﳉزائرية للتنمية اﻻقتصادية ،العدد  ،01جامعة قاصدي مرﺎﺑح ورقلة،
اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ .2014
 .38ﺣﻴﺪر ﺷﺎﻛﺮ ﻧﻮري" ،أﺛﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻴﻢ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ
ﻵراء عينة من العاملﲔ ﰲ مصرف الفاروق وشركة دﺎﻳﱄ العامة للصناعات الكهرﺎﺑئية" ،ﳎلة الدﺎﻧنﲑ ،العدد ،09
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،اﻟﻌﺮاق.2016 ،
 .39رﲪﻮن رزﻳﻘﺔ وﷴ ﺷﻨﺸﻮﻧﺔ" ،ﻣﺴﺎﳘﺔ أﺑﻌﺎد رأس اﳌﺎل اﻟﺰﺑﻮﱐ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﺑﺴﻜﺮة" ،ﳎلة أﲝاث اقتصادية وإدارية ،اﺠﻤﻟلد  ،09اﻟﻌﺪد ،02ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة،
اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ .2015
 .40رﻓﺎع ﺷﺮﻳﻔﺔ وﻗﺎﺳﻴﻤﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ" ،أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ دراﺳﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ" ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﺠﻤﻟلد ،11اﻟﻌﺪد ،2ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﷴ ﺑﻮﺿﻴﺎف اﳌﺴﻴﻠﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ .2018

 .41رﻗﻴﺔ ﺣﺴﺎﱐ وﻟﻮﻳﺰة ﻓﺮﺣﺎﱐ" ،اﳌوارد ودورها ﰲ ﲢقيق اﳌزاﺎﻳ التنافسية وفقا للنظرية القائمة ﰲ كل اﳌوارد"
 ،ﳎلة اقتصاد اﳌال واﻷعمال ،اﺠﻤﻟلد اﻷول ،العدد  ،02ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﳋﻀﺮ اﻟﻮادي ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ .2016
 .42روﻻﻧﺪ ﺳﻮﻳﻔﺖ" ،إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء" ،ﺧﻼﺻﺎت ﻛﺘﺐ اﳌﺪﻳﺮ ورﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ،اﻟﻌﺪد ،09اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ )ﺷﻌﺎع( ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﺎي .2002
.43

ﺳﺎﻣﺮ اﳌﺼﻄﻔﻰ وﻣﺎﻫﺮ ﺣﺒﻴﺐ زﻳﺪ" ،أﺛﺮ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺎدي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ

ﻣﻄﻌﻢ ﻗﺼﺮ ﻛﻴﻮان ﺑﺪﻣﺸﻖ" ،ﳎلة جامعة البحث ،اﺠﻤﻟلد  ،29اﻟﻌﺪد  ،21جامعة البعث ،ﲪص ،سورﺎﻳ.2017 ،
 .44ﺳﺎﻣﻴﺔ ﳊﻮل وﺳﻬﺎم ﻣﻌﺎش" ،إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ" ،ﳎلة اﳊقوق والعلوم اﻹنسانية ،العدد اﻻقتصادي ،اﺠﻤﻟلد  ،01اﻟﻌﺪد ،26جامعة زﺎﻳن عاشور ،اﳉلفة،
اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﺎرس . 2016
 .45ﺳﻌﺪون ﲪﻮد ﺟﺜﲑ وﺳﺎرة ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي" ،أﺛﺮ ﲰﺎع ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل زﻳﻦ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وأﺳﻴﺎ ﺳﻴﻞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت" ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻدارﻳﺔ ،اﺠﻤﻟلد
 18اﻟﻌﺪد ،68ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ،اﻟﻌﺮاق.2012 ،
 .46ﺳﻜﺮ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء" ،إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ" ،ﳎﻠﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻقتصادية ،اﺠﻤﻟلد ،15اﻟﻌﺪد ،4ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻴﺒﻮط اﳉﺰاﺋﺮ ،3دﻳﺴﻤﱪ.2011
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 .47ﲰﺤﺎء ﲰﲑ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﷴ" ،ﳑارسات التسويق ﺎﺑلعﻼقات كما يدركها اﳌستهلك وعﻼقتها بسلوكه
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ" ،ﳎلة اﻹسكندرية للبحوث الزراعية ،اﺠﻤﻟلد ،60اﻟﻌﺪد  ،01ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ.2015 ،
 .48ﺷﺎﻫﺪ إﻟﻴﺎس وﻓﺮور ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻌﻴﻢ" ،إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن" ،ﳎﻠﺔ

ﻣﻌﺎرف ،اﻟﻌﺪد ،21ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ أﻛﻠﻲ ﳏﻨﺪ أوﳊﺎج  ،اﻟﺒﻮﻳﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ.2016

 .49ﻃﺮﻃﺎر أﲪﺪ" ،اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﱰﺷﻴﺪ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" ،ﳎﻠﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎنية  ،اﺠﻤﻟلد  ،11اﻟﻌﺪد ،01ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﻮان .2011

 .50ﻃﻼل ﻋﺒﻮد وراﻧﻴﺔ اﳌﻨﺠﻲ" ،دور تكاليف التحول للمنافسﲔ الﱵ يشعر ﻬﺑا العمﻼء ﰲ العﻼقة ما بﲔ
برامج التسويق ﺎﺑلعﻼقات والوﻻء لديهم -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺴﻮري" ،ﳎﻠﺔ
تشرين للبحوث والدراسات العلمية ،سلسلة العلوم اﻻقتصادية والقانونية ،اﺠﻤﻟلد  ،37اﻟﻌﺪد ،04ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ،
سورﺎﻳ.2015 ،

 .51ﻋﺎدل ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ" ،دراسة ﺄﺗثﲑ قوى اﳌنافسة اﳋمسة ﻟـ  porterﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ
اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ" ،ﳎلة اقتصادﺎﻳت اﳌال واﻷﻋﻤﺎل ،اﻟﻌﺪد  ،08اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ،ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺑﻮﻟﺼﻮاف
ﻣﻴﻠﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ .2018
 .52ﻋﺒﺎس ﳊﻤﺮ وﻋﻤﺎر ﻃﻬﺮات" ،واﻗﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺳﺒﻞ اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺪﻳﺪ" ،ﳎلة اﻻقتصاد واﳌالية ،اﺠﻤﻟلد ،04اﻟﻌﺪد ،04ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﺎرس
2018
 .53ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﺻﺎﱀ" ،دور تطبيق مفهوم التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ بناء وتدعيم اﳌزاﺎﻳ التنافسية للمؤسسة"،

ﳎﻠﺔ اﳌﻌﻴﺎر ،اﻟﻌﺪد  ،02اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺗﺴﻤﺴﻴﻠﺖ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2010 ،

 .54ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة" ،التسيﲑ اﻻسﱰاتيجي للمؤسسات مقارﺎﺑت مفهومية وﲢدﺎﻳت التنافسية" ،ﳎﻠﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ،اﻟﻌﺪد ،04جامعة قاصدي مرﺎﺑح ورقلة ،اﳉزائر2006 ،
 .55ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﷴ رﺷﺎد" ،أسلوب معاﳉة شكاوي الزﺎﺑئن ودوره ﰲ تطوير برامج تسويق العﻼقات" ،اﺠﻤﻟلة
اﳌصرية للدراسات التجارية ،اﺠﻤﻟلد ،30اﻟﻌﺪد ،02ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة ،ﻣﺼﺮ.2006 ،
 .56ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻚ ﺣﺎﻓﻆ وﺣﺴﲔ وﻟﻴﺪ ﺣﺴﲔ" ،تسويق اﳋدمات وأثرها على رضا الزﺎﺑئن" ،ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ

اﳌﺄﻣﻮن اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،18ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،اﻟﻌﺮاق.2011 ،

 .57ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻮن اﻟﻄﺎﺋﻲ" ،إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن وأﺑﻌﺎد اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ )اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻷﺛﺮ( ﲝﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻐﺪاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ" ،ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ،17ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ،اﻟﻌﺮاق ،ﻣﺎي
.2008
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 .58ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ وﲪﻴﺶ ﻛﻬﻴﻨﺔ" ،ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻔﺎءات اﶈﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻓﻨﺪق اﳍﻴﻠﺘﻮن"،
ﳎﻠﺔ ﻣﻌﺎرف ،اﻟﻌﺪد  ،19ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ أﻛﻠﻲ ﳏﻨﺪ أوﳊﺎج اﻟﺒﻮﻳﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ .2015
 .59ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ" ،ﻗﻴﺎس رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ﻋﻦ اﳉﻮدة" ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،15ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ
ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،أﻛﺘﻮﺑﺮ .2008
 .60ﻋﻠﻲ ﻓﻼح اﻟﺰﻋﱯ" ،دور إدارة عﻼقات الزﺎﺑئن ﰲ تعزيز الصورة الذهنية ﰲ شركات إنتاج اﳌياه اﳌعدنية ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻤﺎن –دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷراء ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ"  ،ﳎﻠﺔ أﲝﺎث إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ  ،اﻟﻌﺪد  ،18ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ
ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ .2015
 .61ﻋﻮاﻃﻒ ﻳﻮﻧﺲ اﲰﺎﻋﻴﻞ" ،متطلبات التسويق ﺎﺑلعﻼقات وأثرها ﰲ تعزيز العﻼقة مع الزبون" ،ﳎﻠﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ
الرافدين ،اﺠﻤﻟلد  ،31اﻟﻌﺪد ،95ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،اﻟﻌﺮاق.2009 ،

 .62ﻏﺰي ﷴ اﻟﻌﺮﰊ" ،ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :اﳌﺪاﺧﻞ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت" ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ
واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ،09ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺑﻮﺿﻴﺎف اﳌﺴﻴﻠﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2013 ،
 .63ﻏﺴﺎن ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺒﺪ" ،اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳋﺪﻣﻲ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷراء رواد
اﻟﻔﻨﺎدق ﲬﺴﺔ ﳒﻮم ﰲ ﺑﻐﺪاد" ،ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﺠﻤﻟلد ،01اﻟﻌﺪد  ،01ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻛﺮﻛﻮك ،ﺑﻐﺪاد ،اﻟﻌﺮاق.2011 ،
 .64فاطمة الزهراء بورﺎﻧن وهواري معراج" ،دور اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ دﻋﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" ،ﳎﻠﺔ
دراﺳﺎت ،اﻟﻌﺪد ،30ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎر ﺛﻠﻴﺠﻲ اﻷﻏﻮاط ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﻮان .2017
 .65ﻛﻨﻮش ﷴ" ،دور اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ" ،ﳎﻠﺔ
اقتصادﺎﻳت ﴰال إفريقيا ،اﺠﻤﻟلد ،11اﻟﻌﺪد ،13ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﻮان .2015

 .66ﳉﻠﻂ اﺑﺮاﻫﻴﻢ" ،دور قاعدة بياﺎﻧت الزﺎﺑئن ﰲ ﲢليل اﳊصة السوقية دراسة حالة شركة دال" ،ﳎﻠﺔ
اقتصادﺎﻳت ﴰال افريقيا ،العدد ،11ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻰ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2013 ،
 .67ﻟﻌﻄﻮي ﺟﻠﻮل وﺷﻴﺨﺎوي ﷴ" ،دور إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ) (KMﰲ اﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻦ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن

) ،"(CRMﳎلة البديل اﻻقتصادي ،اﺠﻤﻟلد ،03اﻟﻌﺪد ،01جامعة زﺎﻳن عاشور ،اﳉلفة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﻮان 2016

 .68ﻟﻴﺚ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ وأﺧﺮون" ،أﺛﺮ إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻷداء اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ"،
ﳎلة دراسات العلوم اﻹدارية ،اﺠﻤﻟلد ،41اﻟﻌﺪد ،02اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،اﻷردن.2014 ،
 .69ﻟﻴﺚ ﻋﻠﻲ اﳊﻜﻴﻢ وﻋﻤﺎر ﻋﺒﺪ اﻷﻣﲑ زوﻳﻦ" ،ﻗﻴﺎس ﺟﻮدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إدارة
عﻼقات الزبون ﺎﺑستخدام نشر دالة اﳉودة ،دراسة تطبيقية ﰲ شركة أسيا سيل لﻼتصاﻻت  /ﻓﺮع اﻟﻨﺠﻒ" ،ﳎﻠﺔ
القادسية للعلوم اﻹدارية واﻻقتصادية ،اﺠﻤﻟلد  ،11اﻟﻌﺪد  ،3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،اﻟﻌﺮاق.2009 ،
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 .70ﷴ ﺑﻦ ﺣﻮﺣﻮ" ،أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ
زﺎﺑئن مؤسسة اتصاﻻت اﳉزائر للهاتف النقال موبيليس" ،ﳎﻠﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ –دراﺳﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
اﺠﻤﻟلد ،09اﻟﻌﺪد ،18جامعة زﺎﻳن ﻋﺎﺷﻮر اﳉﻠﻔﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﺎﻧﻔﻲ .2013
 .71ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب وأﲪﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﷴ اﳉﺮﺟﺮي" ،دور تقانة اﳌعلومات واﻻتصاﻻت ﰲ ﲢقيق اﳌزاﺎﻳ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ" ،ﳎﻠﺔ ﲝﻮث ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد
 ،30-29كلية اﳊدﺎﺑء اﳉﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﻌﺮاق.2010 ،
 .72ﷴ ﻓﻼق وأﺧﺮون" ،اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل" ﻗﺮاءة
وﲢﻠﻴﻞ" ،ﳎلة العلوم التجارية ،اﺠﻤﻟلد  ،17اﻟﻌﺪد ،01ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ.2018
 .73ﻣﺰﻏﻴﺶ ﲨﺎل" ،دور ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ ﰲ إدارة عﻼقة الزﺎﺑئن لتحقيق اﳌيزة التنافسية" دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ
ﻷراء ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻹدارﻳﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ" ،ﳎﻠﺔ أﲝﺎث إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ،
اﻟﻌﺪد ،16ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،دﻳﺴﻤﱪ .2014
 .74ﻣﻜﻴﺪ ﻋﻠﻲ وزﻋﺎف ﻧﺼﲑة" ،دور إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﰲ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
إﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻻﻳﺔ اﳌﺪﻳﺔ" ،ﳎلة اﻹبداع ،اﺠﻤﻟلد ،4اﻟﻌﺪد ،4ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة،2
اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ.2014
 .75ﻣﲎ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻔﻴﻖ "،ﺄﺗثﲑ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳉﻮدة اﳌﺪرﻛﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ووﻻء اﻟﺰﺑﻮن" ،ﳎﻠﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ،03ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲏ ﺳﻮﻳﻒ ،ﻣﺼﺮ .2009،
 .76ﻣﻬﺸﻲ ﻧﺴﻤﺔ" ،إدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن -CRM-ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ" -.إﻃﺎر ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺘﻮﺟﻪ
ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،-ﳎلة اﳊقوق والعلوم اﻹنسانية ،دراسات اقتصادية ،اﺠﻤﻟلد  ،16اﻟﻌﺪد ،31جامعة زﺎﻳن عاشور
اﳉﻠﻔﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ .2018

 .77ﻣﻬﲑي ﻋﻘﺒﺔ وآﺧﺮون" ،فعالية مرتكزات التسويق ﺎﺑلعﻼقات ﰲ بناء الصورة الذهنية للزبون-دراﺳﺔ
ميدانية لعينة من زﺎﺑئن الديوان الوطﲏ للسياحة  ONATﻓﺮع ﻏﺮداﻳﺔ ،"-ﳎلة اﳊقوق والعلوم اﻹنسانية ،اﺠﻤﻟلد

 ،17اﻟﻌﺪد  ،36جامعة زﺎﻳن عاشور اﳉﻠﻔﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2018 ،

 .78ﻣﻮﺳﺎوي زﻫﻴﺔ" ،اﻟﻜﻔﺎءة وﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﺼﺪر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ" ،ﳎﻠﺔ دﻓﺎﺗﺮ ،اﻟﻌﺪد  ،01ﺟﺎﻣﻌﺔ أﰊ

ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺗﻠﻤﺴﺎن ،اﳉﺰاﺋﺮ ،أﻓﺮﻳﻞ .2005

 .79ﳒلة يونس ﷴ آل مراد وعمر ﺎﻳسﲔ ﷴ الساير الديلمي" ،التسويق ﺎﺑلعﻼقة ودوره ﰲ تعزيز رضا الزبون

دراﺳﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻫﻮك" ،ﳎلة تنمية الرافدين ،اﺠﻤﻟلد  ،34اﻟﻌﺪد  ،107ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة

واﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،اﻟﻌﺮاق.2012 ،
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 .80ﳒﻠﺔ ﻳﻮﻧﺲ ﷴ أل مراد وهاﱐ أﲪد حسن اﳊرﺎﺑوي" ،صوت الزبون ودوره ﰲ ﲢقيق اﳌزاﺎﻳ التنافسية دراسة
ﻷراء ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻮﺻﻞ" ،ﳎلة تكريت للعلوم اﻹدارية واﻻقتصادية ،اﺠﻤﻟلد ،9
اﻟﻌﺪد ،28ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ ،اﻟﻌﺮاق.2013 ،
 .81نزار عبد اﺠﻤﻟيد الﱪاوي وأخرون" ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن-ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ" ،ﳎﻠﺔ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﺠﻤﻟلد  ،17اﻟﻌﺪد ،2ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،اﻟﻌﺮاق.2015 ،
 .82ﻬﻧار خالد بن الوليد وﳊول فطوم" ،دور اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﱪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲝﻴﺔ – اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮك ﳕﻮذﺟﺎ" ،ﳎﻠﺔ اﻓﺎق ﻟﻠﻌﻠﻮم ،اﻟﻌﺪد،16
جامعة زﺎﻳن عاشﻮر اﳉﻠﻔﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﻮان .2019
• اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت واﳌﺆﲤﺮات:
 .1إﳍﺎم ﻓﺨﺮي أﲪﺪ ﺣﺴﻦ" ،التسويق ﺎﺑلعﻼقات" ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ
الفرص والتحدﺎﻳت ،جامعة الدول العربية ،الدوحة -ﻗﻄﺮ 08-07-06 ،أﻛﺘﻮﺑﺮ .2003
 .2ﺑﺸﲑ ﻋﺒﺎس ﳏﻤﻮد اﻟﻌﻼق ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﱪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺴﺘﻨﺪة ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﺮﰊ اﻷول
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻮاﻗﻊ وأﻓﺎق اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺸﺎرﻗﺔ -اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة-15 ،
16أﻛﺘﻮﺑﺮ 2002
.3

ﻋﺰاوي ﻋﻤﺮ وﻋﺠﻴﻠﺔ ﷴ" ،اﻹﺑﺪاع ﻛﺄﺳﻠﻮب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ" ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت واﳊﻜﻮﻣﺎت ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ 09-08،ﻣﺎرس
.2005
.4

ﷴ ﻣﻨﺘﺎوي وﻋﺒﺪ ﷲ ﻗﻠﺶ" ،دور ﻧﻈﺎم إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﻛﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﻘﻄﺎع

اﳋﺪﻣﺎت" ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ :رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻقتصادﺎﻳت
اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ 14- 13،دﻳﺴﻤﱪ.2011،
.5

ﻣﻮﺳﺎوي زﻫﻴﺔ وﺧﺎﻟﺪي ﺧﺪﳚﺔ" ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻮارد واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت :اﻟﻜﻔﺎءات

ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ" ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت واﳊﻜﻮﻣﺎت،
ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ 09-08 ،ﻣﺎرس .2005
.6

ﺎﻧدﺎﻳ حبيب أيوب" ،ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ أﺟﻞ إﳚﺎد اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ" ،ﻣﺆﲤﺮ اﻹدارة واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺜﺎﱐ" اﻟﻘﻴﺎدة

وإدارة اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺘﺠﺪدة" ،الرﺎﻳض ،اﳌملكة العربية السعودية -16-14 ،ﻣﺎرس.2011
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.7

ﺎﺛمر ﺎﻳسر البكري وأﲪد هاشم سليمان" ،إدارة اﳌعرفة التسويقية وانعكاساﻬﺗا على العﻼقة مع الزبون

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ" ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺜﺎﱐ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،أﻓﺮﻳﻞ .2006
.8

ﺳﻌﻴﺪاﱐ ﷴ وﺑﻮﺻﺎﱀ ﺳﻔﻴﺎن" ،قياس أداء اﳋدمة وفق تطلعات العمﻼء وﺄﺗﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ"،

ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل :إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺳﻌﻴﺪة ،اﳉﺰاﺋﺮ.2009 ،
• اﳌﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ:

 .1اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت " "ITUﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ:

www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2018-SUM-PDF-A.pdf

 .2أروى اﳍﺬﻟﻮل وأﺧﺮون" ،رﲝﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن  ،"-customer profitability-ﻛﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ

اﻟﺘﺎﱄ:

http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/bhth_thlyl_rbhy_lmyl_-_mjmw_rw_lhdhlwl.pdf

 .3دورﻳﺔ اﻟﻌﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ:

http://www.aleqt.com/2019/04/06/article_1575556.html

 .4وزارة اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ" ،اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ
اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ:

https://www.mpttn.gov.dz/ar

 .5وزارة اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ" ،ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم
واﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ  ،"1962ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ

اﻻﻟﻜﱰوﱐhttps://www.mpttn.gov.dz/ar/content :

 .6وزارة اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ" ،أﻫﻢ اﻹﳒﺎزات" ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ
اﻻﻟﻜﱰوﱐ:

https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/D9%86%D8%AC%D9%80%D92%D8%A7%D8%AA

 .7وزارة اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ "،ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ:

https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/%D9%85%D %A8%D9D9%8A%D8%B3

 .8ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ " ،ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ" ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ

اﻟﺘﺎﱄ:

https://www.algerietelecom.dz/ar/page/le-groupe-p2

 .9ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ " ،أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﺣﻮل اﳉﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ" ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ
 .10ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻴﺰي" ،ﶈﺔ ﻋﻦ ﺟﻴﺰي" ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ:

اﻻﻟﻜﱰوﱐ:

http://www.mobilis.dz/ar/4GAR/

http://www.djezzy.dz/djezzy/nous-connaitre/a-propos-de-djezzy/

 .11ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ " ،ﲞﺼﻮص اﳌﺆﺳﺴﺔ" ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ
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اﻻﻟﻜﱰوﱐ:

http://www.mobilis.dz/ar/apropos.php

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
: ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ،"MobiSpace" ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.12

http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/service.php?page=32
:اﻟﺘﺎﱄ

 ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ،" ﲟزاﺎﻳ إستثنائيةPixX 1000  "ﻋﺮض ﺗﺮوﳚﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.13

http://www.mobilis.dz/ar/communique_persse.php?Id_Communique=323

"اكتشفوا اﳌنتوجات واﳋدمات اﳌتعلقة ﺎﺑﳋواص واﳌؤسسات ﳌوبيليس" ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ.14
http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/index.php

:اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ

 "ﻣﺮﺻﺪ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ،ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ.15
: ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ،"2015

https://www.arpce.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf

 ﻧﻘﻼ ﻋﻦ،"2017  "ﻣﺮﺻﺪ ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺎﺑﳉزائر ﻟﺴﻨﺔ،  ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﱪﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ.16

https://www.arpce.dz/ar/doc/obs/etude/2017/Observatoire_Mobile_2017.pdf

:اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ

" "اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻪ، ﺷﺮﻳﻂ ﺣﺴﲔ اﻷﻣﲔ وﻣﻴﻤﻮن ﻧﺒﻴﻠﺔ.17
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/.pdf

•
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:ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ
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اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـﻼﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻖ

اﳌﻼﺣﻖ

اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) :(01ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﶈﻜﻤﲔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﶈﻜﻢ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

اﳉﺎﻣﻌﺔ

اﻟﺒﺎز ﻛﻠﺘﻮم

أﺳﺘﺎذة ﳏﺎﺿﺮة "أ"

ﺗﺴﻮﻳﻖ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ أﻛﻠﻲ ﳏﻨﺪ

ﺑﻦ ﺟﺮوة ﺣﻜﻴﻢ

أﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ "أ"

ﺗﺴﻮﻳﻖ

ﺧﻠﻴﻔﻲ رزﻗﻲ

أﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ"أ"

ﺗﺴﻮﻳﻖ

ﻗﺮﻳﻨﺎت اﲰﺎﻋﻴﻞ

أﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ"أ"

ﺗﺴﻮﻳﻖ

أوﳊﺎج -اﻟﺒﻮﻳﺮة-
جامعة قاصدي مرﺎﺑح
ورﻗﻠﺔ-ﺟﺎﻣﻌﺔ أﷴ ﺑﻮﻗﺮة
–ﺑﻮﻣﺮداس-
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ أﻛﻠﻲ ﳏﻨﺪ
أوﳊﺎج –اﻟﺒﻮﻳﺮة-

اﳌﻼﺣﻖ
اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ) :(02اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﳌﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ آﻛﻠﻲ ﳏﻨﺪ أوﳊﺎج اﻟﺒﻮﻳﺮة

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ

اﺳﺘﺒﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﱃ إﻃﺎرات وﻣﺴﺆوﱄ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﲟﺆﺳﺴﺔ "
ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"
ﺳﻴﺪي اﳌﻮﻇﻒ اﶈﱰم /ﺳﻴﺪﰐ اﳌﻮﻇﻔﺔ اﶈﱰﻣﺔ ،ﲢﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﺑﻌﺪ:

ﰲ إﻃﺎر ﲢﻀﲑ أﻃﺮﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ طور ﺎﺛلث ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﲣﺼﺺ إدارة ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﻮﺳﻮم ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺑـ ـ " إدارة اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣـﻊ

اﻟﺰﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" وﳌﺴـﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻋﻠـﻰ إﲤـﺎم ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻧﺮﺟـﻮ ﻣـﻨﻜﻢ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﲟﺎ ﻳﻌﻜﺲ أراﺋﻜﻢ ﲟﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻮاردة ﰲ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ،
وﳓـﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﻤـﺎ ﺄﺑن أرائكـم سـتكون موضــع ثقـة ،وﲨﻴـﻊ اﻟﺒﻴـﺎﺎﻧت واﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟــﱵ ﺗﺘﻀـﻤﻨﻬﺎ اﻹﺳـﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟـﻦ ﺗﺴـﺘﺨﺪم إﻻ ﻷﻏـﺮاض
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﲝﺘﺔ.

ﻧﺸﻜﺮ ﻟﻜﻢ ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ ﻣﻊ ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣﱰام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
ﻳﺮﺟﻰ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ) (xﰲ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ أراﺋﻜﻢ
اﳉﺰء اﻷول :البياﺎﻧت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
 -1اﳉﻨﺲ:
أﻧﺜﻰ

ذﻛﺮ
 -2اﻟﺴﻦ:
أﻗﻞ ﻣﻦ  30ﺳﻨﺔ

ﻣﻦ 50- 41ﺳﻨﺔ

ﻣﻦ  40-31ﺳﻨﺔ

أﻛﱪ ﻣﻦ  50ﺳﻨﺔ

 -3اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ:
بكالورﺎﻳ

جامعي

دارسات عليا

ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻬﲏ

 -4اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ:
أﻗﻞ ﻣﻦ  5ﺳﻨﻮات

ﻣﻦ  10-5ﺳﻨﻮات

ﻣﻦ  16-11ﺳﻨﺔ

أﺧﺮى

اﳌﻼﺣﻖ
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ:

اﶈﻮر اﻷول :ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ،أﺑﻌﺎد وﻣﺆﺷﺮات إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن )اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ(
 -1التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرة

اﻻجاﺎﺑت
ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﳏﺎﻳﺪ

ﻏﲑ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ

 01اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺮﻛﺰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻧﻪ أﺳﺎس وﺟﻮدﻫﺎ
 02خدمة الزبون من أولوﺎﻳت اﳌﺆﺳﺴﺔ
 03سياسات اﳌؤسسة التسويقية وعملياﻬﺗا صممت ﳌصلحة الزبون.
 04ﺗﺘﺠﻪ ﻣﻌﻈﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ )اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ،اﻹدارﻳﺔ ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ...إﱁ( ﳓﻮ
ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
 05ﻬﺗتم اﳌؤسسة ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وﲢﺴﲔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺎﺑلزﺎﺑئن
 06ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻛﻞ اﳌﺼﺎﱀ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن.
-2اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ:
اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرة

 01ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻹدارة العﻼقة مع الزﺎﺑئن)ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﳋﱪات ومهارات التعامل مع الزﺎﺑئن(.
 02ﻳﻬﺘﻢ اﳌﻮﻇﻔﻮن ببناء عﻼقات طويلة اﻷجل مع الزﺎﺑئن
 03ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ إﳒﺎح ﻋﻼﻗﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ
بزﺎﺑئنها
 04اﳌﻬﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات أﺳﺎس اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
 05يسمح للموظفﲔ ﺎﺑﲣاذ بعض القرارات اﳋاصة بعملهم دون الرجوع إﱃ
اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ )ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ(.
 06ﺗﻌﻄـﻲ اﳌﺆﺳﺴ ـﺔ أﳘﻴـﺔ ﻷﻓﻜﺎر وﻣﻘﱰﺣﺎت اﳌـﻮﻇﻔﲔ ﺣ ـﻮل ﺳ ـﲑ اﻟﻌﻣﻞ
وﻛﻴﻔﻴﺔ إدارﺗﻪ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ )ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﺜﻼ(
 07ﲤﻨﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت وﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻷﺣﺴﻦ
ﺗﻔﺎﻋﻼ مع الزﺎﺑئن
 08ﲢﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺣﻮل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻحتفاظ ﺎﺑلزبﻮن
وﺧﺪﻣﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.

اﻻجاﺎﺑت
ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﳏﺎﻳﺪ

ﻏﲑ

ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﲤﺎﻣﺎ

اﳌﻼﺣﻖ
 -3اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ:
اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرة

اﻻجاﺎﺑت
ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ

ﳏﺎﻳﺪ

ﻏﲑ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ

 01يتم اﻻعتماد على نظم تقنية متطورة ﰲ تقدﱘ خدمات ﳑيزة للزﺎﺑئن.
 02تستخدم اﳌؤسسة برﳎيات وأجهزة حاسوبية متطورة ﰲ عملياﻬﺗا.
 03تضع اﳌؤسسة بياﺎﻧت الزﺎﺑئن ﰲ قاعدة بياﺎﻧت اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وﳏﻮﺳﺒﺔ ﺗﻜﻮن
متاحة للوحدات واﻷقسام اﳌعنية ﺎﺑلتفاعل وذات العﻼقة مع الزﺎﺑئن
 04ﺗﻘﺪم أﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ واﳌﺴﲑﻳﻦ ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺔ
 05ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ
بياﺎﻧت ومعلومات الزﺎﺑئن )اﳌوجودة ﰲ قاعدة البياﺎﻧت(
 06ﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺾ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
-4ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن:
اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرة

 01ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﺌﺎت الزﺎﺑئن اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ
 02ﲢرص اﳌؤسسة على معرفة حاجات ورغبات الزﺎﺑئن اﳌهمﲔ ﻟﺘﻘﺪﱘ
خدمات وعروض مﻼئمة ﳊاجاﻬﺗم ورغباﻬﺗم
 03ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺚ وﲡﺪﻳﺪ دوري ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ والبياﺎﻧت اﳌخزنة عن الزﺎﺑئن
 04تستخدم اﳌؤسسة البياﺎﻧت واﳌعلومات اﳌتاحة عن الزبون ﰲ اﲣﺎذ
ﻗﺮارات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ.
 05ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل
الزﺎﺑئن
 06تقوم اﳌؤسسة ﲜمع وﲢليل بياﺎﻧت الزﺎﺑئن بشكل دائم من أجل
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ.
 07ﺗﻠﺘﺰم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ ﻋﺮوﺿﻬﺎ اﳌتاحة للزﺎﺑئن
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
 08ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ.

اﻻجاﺎﺑت
ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﳏﺎﻳﺪ

ﻏﲑ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ

اﳌﻼﺣﻖ
-5ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ:
اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرة

اﻻجاﺎﺑت
ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﳏﺎﻳﺪ

ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ

ﻏﲑ

ﲤﺎﻣﺎ

ﻣﻮاﻓﻖ

 01ﻳﺼﻨﻒ الزﺎﺑئن إﱃ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﻤﺘﻬﻢ ورﲝﻴﺘﻬﻢ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
 02تقسيم الزﺎﺑئن إﱃ قطاعات سوقية متجانسة تسمح ﲞﺪﻣﺘﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ
أﻓﻀﻞ
 03ﲢرص اﳌؤسسة على بناء عﻼقات مع زﺎﺑئنها اﻷكثر رﲝية وتقوم
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳊﺎﺟﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ ﳍﻢ.
 04ﻬﺗتم اﳌؤسسة أكثر ﺎﺑلزبون الذي يتعامل معها بشكل متكرر وكبﲑ.
 05ﺗﺘﺨﺬ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳉادة لتحويل الزﺎﺑئن غﲑ
اﳌﺮﲝﲔ إﱃ ﻣﺮﲝﲔ.
-6ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ:
اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرة

اﻻجاﺎﺑت
ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﳏﺎﻳﺪ

ﻏﲑ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻏﲑ

ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ

 01ﲢاول اﳌؤسسة استطﻼع أراء ومتطلبات الزﺎﺑئن بعدة طرق.
 02اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﻋﺪم ﲢﻮﻟﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ.
 03ترد اﳌؤسسة على معظم استفسارات الزﺎﺑئن دون ﺄﺗخﲑ.
 04ﺄﺗخذ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻼﺣﻈﺎت واﳌﻘﱰﺣﺎت الﱵ يقدمها الزﺎﺑئن
ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﺮوض ﲟستوى تطلعاﻬﺗﻢ.
 05ﻬﺗتم اﳌؤسسة ﺄﺑي ﺷﻜﻮى ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ وﲢﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ
أسباﻬﺑا.
 06ﺗﻠﺘﺰم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲝﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ الزﺎﺑئن أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﺑﻌﺪﻩ
وﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﺪﻧﻴﺘﻬﺎ.
 07التحليل اﳌستمر لشكاوى الزﺎﺑئن يسمح ﺎﺑلكشف عن نقاط الضعف
اﶈﺘﻤﻠﺔ
 08ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻧﻈﻤﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺎﻧجعة )ﻓﻌﺎﻟﺔ( ﻟلتعامل مع شكاوى الزﺎﺑئن

اﳌﻼﺣﻖ
-7ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن:
اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرة

اﻻجاﺎﺑت
ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﳏﺎﻳﺪ

ﻏﲑ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻏﲑ

ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ

 01ﲢرص اﳌؤسسة على معاملة الزﺎﺑئن بشكل جيد أثناء اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ.
 02تستخدم اﳌؤسسة عدة وسائل لﻼتصال بزﺎﺑئنها وتقدﱘ بعض العروض
)ﻛﺎﳍﺎﺗﻒ واﳌﻜﺎﳌﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة ،اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ،اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﲑة...إﱁ(
 03تقوم اﳌؤسسة بتقدﱘ عروض خاصة لزﺎﺑئنها اﳌﺮﲝﲔ ذوي اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ)اﻟﺸﺨﺼﻨﺔ(
 04تسعى اﳌؤسسة إﱃ بناء عﻼقات شخصية واجتماعية مع زﺎﺑئنها اﳌهمﲔ
 05ﲤتاز اﳌؤسسة ﺎﺑﻷمانة العالية ﰲ ﲢقيق الوعود اﳌقدمة للزﺎﺑئن
 -8اﻟﺮﺿﺎ ،اﻟﻮﻻء واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزبون:
اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرة

اﻻجاﺎﺑت

ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻮاﻓﻖ ﳏﺎﻳﺪ
ﲤﺎﻣﺎ

 01اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن اﳊاليﲔ خصوصا اﳌرﲝﲔ منهم من أولوﺎﻳت اﳌؤسسة
 02معدل ﲢول الزﺎﺑئن ﰲ اﳌؤسسة منخفض
 03ﺗﻀﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ اﻻحتفاظ ﺎﺑلزبون
 04وﻻء اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﺪم ﲢﻮﻟﻪ إﱃ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
 05ﲤنح اﳌؤسسة خصومات ﲡارية وحسومات سعرية للزﺎﺑئن اﻷوفياء.
 06ﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﻜﺮار اﻟﺸﺮاء.
 07ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻻء ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑلزﺎﺑئن وجذب انتباه زﺎﺑئن
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
 08استطﻼع آراء الزﺎﺑئن ﻋﻦ ﻣﺪى رﺿﺎﻫﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
 09تقدم اﳌؤسسة خدمات وعروض ذات جودة وﲟستوى تطلعات الزﺎﺑئن

ﻏﲑ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻏﲑ

ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ

اﳌﻼﺣﻖ
اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ:اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ) اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ(
 -1ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ:

رﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرة

اﻻجاﺎﺑت
ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﳏﺎﻳﺪ

ﻏﲑ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ

 01ﲢﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﳌﻮاردﻫﺎ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
تكاليف العروض واﳋدمات اﳌقدمة للزﺎﺑئن
 02اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﺑﳌنافسﲔ
 03اﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن يؤدي لتخفيض تكاليف جذب الزﺎﺑئن اﳉدد
 04للمؤسسة قدرة كبﲑة على جذب الزﺎﺑئن اﳉدد دون ﲢمل تكاليف
إضافية ﺎﺑﳌقارنة مع منافسيها.
 05استهداف اﳌؤسسة الزﺎﺑئن اﻷكثر رﲝية يؤدي إﱃ ﲣفيض التكاليف
 06وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﺗﺆدي إﱃ رﻓﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 07وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وزبوﻬﻧا ﺗﺆدي إﱃ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺰﺑﻮن
 08اﳌتابعة اﻻلكﱰونية واﻻتصال الدائم ﺎﺑلزﺎﺑئن من شأنه ﲣفيض التكاليف
-2اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ:
اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرة

 01تقدم اﳌؤسسة عروض وخدمات ﲟزاﺎﻳ وخصائص ﳐتلفة مقارنة
ﺎﺑﳌنافسﲔ.
 02ﺗﺘﻤﺎيز العروض واﳋدمات اﳌقدمة للزﺎﺑئن ﺎﺑلتكنولوجيا اﳌتطورة.
 03ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﻫﻼت واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ
ﰲ التفاعل مع الزﺎﺑئن وخدمتهم ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
 04للمؤسسة قدرة كبﲑة على التميز ﰲ ﲢقيق متطلبات الزﺎﺑئن بشكل
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.

 05تتميز اﳌؤسسة ﺎﺑﻻستجابة السريعة للتغﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺎت
ورغبات الزﺎﺑئن بشكل أفضل من اﳌنافسﲔ

اﻻجاﺎﺑت
ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﳏﺎﻳﺪ

ﻏﲑ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ
ﲤﺎﻣﺎ

اﳌﻼحق
اﳌتعلقة ﺎﺑختبار التوزيع الطبيعي

spss

 ﳐرجات:(03)اﳌلحق رقم

DESCRIPTIVES VARIABLES=X Y
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX KURTOSIS SKEWNESS.

Descriptives
N

Skewness

Statistic

Statistic

Kurtosis

Std. Error

Statistic

Std. Error

إدارة العﻼقة مع الزبون

56

.197

.319

-.734

.628

الميزة التنافسية

56

.320

.319

-.872

.628

Valid N (listwise)

56

EXAMINE VARIABLES=Y X
/PLOT HISTOGRAM NPPLOT
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/CINTERVAL 95
/MISSING LISTWISE
/NOTOTAL.

Explore

Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing
Percent

N

Total

Percent

N

Percent

الميزة التنافسية

56

100.0%

0

0.0%

56

100.0%

إدارة العﻼقة مع الزبون

56

100.0%

0

0.0%

56

100.0%

اﳌﻼحق

اﳌﻼﺣﻖ
 اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻟﻌﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔspss  ﳐﺮﺟﺎت:(04)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ

CORRELATIONS
/VARIABLES=Q1.1.1 Q1.1.2 Q1.1.3 Q1.1.4 Q1.1.5 Q1.1.6 x1
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Correlations

Correlations

Q1.1.1
Q1.1.2
**
**
التوجه
Pearson Correlation
.827
.802
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ
Sig. (2-tailed)
.000
.000
ﻣﻊ
N
56
56
الزبون
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Q1.1.3
**
.850
.000

Q1.1.4
**
.870
.000

Q1.1.5
**
.904
.000

Q1.1.6
**
.875
.000

56

56

56

56

التوجه
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
الزبون
1
56

CORRELATIONS
/VARIABLES=Q1.2.1 Q1.2.2 Q1.2.3 Q1.2.4 Q1.2.5 Q1.2.6 Q1.2.7 Q1.2.8 x2

Correlations

الموظفين
والتسويق
الداخلي

Correlations
Q1.2.1
**
.629
.000

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Q1.2.2 Q1.2.3
**
*
.560
.311
.000
.019

N
56
56
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Q1.2.4
**
.657
.000

56

Q1.2.5 Q1.2.6 Q1.2.7 Q1.2.8
**
**
**
**
.501
.598
.716
.578
.000
.000
.000
.000

56

56

56

56

الموظفين
والتسويق
الداخلي

56

56

CORRELATIONS
/VARIABLES=Q1.3.1 Q1.3.2 Q1.3.3 Q1.3.4 Q1.3.5 Q1.3.6 x3

Correlations

Correlations

التكنولوجيا
Pearson Correlation
 والمتطلبات التقنيةSig. (2-tailed)

Q1.3.1 Q1.3.2 Q1.3.3 Q1.3.4 Q1.3.5 Q1.3.6
**
**
**
**
**
**
.766
.835
.747
.768
.836
.615
.000
.000
.000
.000
.000
.000

N
56
56
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

56

56

56

التكنولوجيا والمتطلبات
التقنية

56

1

56

CORRELATIONS
/VARIABLES=Q1.4.1 Q1.4.2 Q1.4.3 Q1.4.4 Q1.4.5 Q1.4.6 Q1.4.7 Q1.4.8 x4

Correlations
معرفة
الزبون

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Correlations
Q1.4.1
**
.721
.000

Q1.4.2 Q1.4.3 Q1.4.4 Q1.4.5 Q1.4.6 Q1.4.7 Q1.4.8
**
**
**
**
**
**
**
.814
.828
.830
.785
.787
.668
.844
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

N
56
56
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

56

56

56

56

56

56

CORRELATIONS
/VARIABLES=Q1.5.1 Q1.5.2 Q1.5.3 Q1.5.4 Q1.5.6 x5

Correlations
قيمة الزبون
وربحيته

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Correlations
Q1.5.1 Q1.5.2
**
**
.884
.813
.000
.000

N
56
56
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Q1.5.3 Q1.5.4
**
**
.813
.909
.000
.000
56

56

Q1.5.6
**
.828
.000
56

قيمة الزبون وربحيته

1
56

1

معرفة الزبون

1

56

اﳌﻼﺣﻖ
CORRELATIONS
/VARIABLES=Q1.6.1 Q1.6.2 Q1.6.3 Q1.6.4 Q1.6.5 Q1.6.6 Q1.6.7 Q1.6.8 x6
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Correlations

Correlations
Q1.6.1
**
.773
.000

Q1.6.2
**
.505
.000

Q1.6.3
**
.813
.000

Q1.6.4
**
.706
.000

N
56
56
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

56

56

 صوت الزبونPearson Correlation
 وإدارة شكاويهSig. (2-tailed)

Q1.6.5 Q1.6.6
**
**
.712
.710
.000
.000
56

Q1.6.7 Q1.6.8
**
**
.684
.788
.000
.000

56

56

صوت الزبون
وإدارة شكاويه

56

1

56

CORRELATIONS
/VARIABLES=Q1.7.1 Q1.7.2 Q1.7.3 Q1.7.4 Q1.7.5 x7

Correlations

Correlations

 تقوية العﻼقة ﻣﻊPearson Correlation
 الزبونSig. (2-tailed)

Q1.7.1
**
.751
.000

Q1.7.2
Q1.7.3
**
**
.852
.819
.000
.000

N
56
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

56

Q1.7.4
**
.900
.000

Q1.7.5
**
.824
.000

56

56

56

تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون

1

56

CORRELATIONS
/VARIABLES=Q1.8.1 Q1.8.2 Q1.8.3 Q1.8.4 Q1.8.5 Q1.8.6 Q1.8.7 Q1.8.8 Q1.8.9
x8
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Correlations

Correlations

 الرضا الوﻻءPearson Correlation
 واﻻحتفاظ بالزبائنSig. (2-tailed)

Q1.8.1 Q1.8.2 Q1.8.3 Q1.8.4 Q1.8.5 Q1.8.6 Q1.8.7 Q1.8.8 Q1.8.9
**
**
**
**
**
**
**
**
**
.668
.582
.781
.534
.607
.454
.661
.528
.681
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

N
56
56
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

56

56

56

56

56

56

الرضا
الوﻻء
واﻻحتفاظ
بالزبائن
1

56

56

CORRELATIONS
/VARIABLES=Q2.1.1 Q2.1.2 Q2.1.3 Q2.1.4 Q2.1.5 Q2.1.6 Q2.1.7 Q2.1.8 y1

Correlations

 تخفيضPearson Correlation
 التكاليفSig. (2-tailed)

Correlations
Q2.1.1
**
.669
.000

Q2.1.2 Q2.1.3
**
**
.432
.711
.001
.000

N
56
56
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

56

Q2.1.4 Q2.1.5
**
**
.629
.608
.000
.000
56

56

Q2.1.6 Q2.1.7 Q2.1.8
**
**
.663
.490
.148
.000
.000
.275
56

56

56

تخفيض التكاليف

1

56

اﳌﻼﺣﻖ
CORRELATIONS
/VARIABLES=Q2.2.1 Q2.2.2 Q2.2.3 Q2.2.4 Q2.2.5 y2

Correlations

 التمايزعنPearson Correlation
 المنافسينSig. (2-tailed)

Correlations
Q2.2.1
**
.814
.000

Q2.2.2
**
.655
.000

Q2.2.3
**
.707
.000

Q2.2.4
**
.696
.000

Q2.2.5
**
.807
.000

56

56

56

N
56
56
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

التمايزعن المنافسين

1
56

CORRELATIONS
/VARIABLES=x1 x02 x3 x4 x5 x6 x7 x8 X

Correlations

التوجه
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
الزبون
**
.753
.000

 إدارة العﻼقة ﻣﻊPearson Correlation
 الزبونSig. (2-tailed)

Correlations

الموظفين
التكنولوجيا
والتسويق
والمتطلبات
الداخلي
التقنية
**
**
.412
.834
.002
.000

N
56
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

56

معرفة
تقوية العﻼقة صوت الزبون قيمة الزبون
الزبون
وربحيته
ﻣﻊ الزبون وإدارة شكاويه
**
**
**
**
.878
.764
.879
.804
.000
.000
.000
.000

56

56

56

Correlations
تخفيض التكاليف

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

تخفيض التكاليف
1

التمايزعن المنافسين
**
.496
.000

الميزة التنافسية
**
.888
.000

التمايزعن المنافسين

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

56
**
.496
.000

56
1

56
**
.831
.000

الميزة التنافسية

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

56
**
.888
.000

56
**
.831
.000

56
1

N
56
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

56

56

56

56

الرضا الوﻻء
إدارة
واﻻحتفاظ
العﻼقة ﻣﻊ
بالزبون
الزبون
**
.756
1
.000
56

56

اﳌﻼﺣﻖ
 اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﺴﺎب اﻟﺜﺒﺎت ﻟــﻌﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔspss  ﳐﺮﺟﺎت:(05)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ

RELIABILITY
/VARIABLES=Q1.1.1 Q1.1.2 Q1.1.3 Q1.1.4 Q1.1.5 Q1.1.6
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary
N
%
Valid
56
100.0
a
Excluded
0
.0
Total
56
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Cases

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
.922

N of Items

6

RELIABILITY
/VARIABLES=Q1.2.1 Q1.2.2 Q1.2.3 Q1.2.4 Q1.2.5 Q1.2.6 Q1.2.7 Q1.2.8
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
.686

N of Items

8

RELIABILITY
/VARIABLES=Q1.3.1 Q1.3.2 Q1.3.3 Q1.3.4 Q1.3.5 Q1.3.6
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
.853

N of Items

6

RELIABILITY
/VARIABLES=Q1.4.1 Q1.4.2 Q1.4.3 Q1.4.4 Q1.4.5 Q1.4.6 Q1.4.7 Q1.4.8
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
.909

N of Items

8

RELIABILITY
/VARIABLES=Q1.5.1 Q1.5.2 Q1.5.3 Q1.5.4 Q1.5.6
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
.900

N of Items

5

RELIABILITY
/VARIABLES=Q1.6.1 Q1.6.2 Q1.6.3 Q1.6.4 Q1.6.5 Q1.6.6 Q1.6.7 Q1.6.8
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
.853

N of Items

8

اﳌﻼﺣﻖ
RELIABILITY
/VARIABLES=Q1.7.1 Q1.7.2 Q1.7.3 Q1.7.4 Q1.7.5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
.886

N of Items

5

RELIABILITY
/VARIABLES=Q1.8.1 Q1.8.2 Q1.8.3 Q1.8.4 Q1.8.5 Q1.8.6 Q1.8.7 Q1.8.8 Q1.8.9
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
.783

N of Items

9

RELIABILITY
/VARIABLES=Q1.1.1 Q1.1.2 Q1.1.3 Q1.1.4 Q1.1.5 Q1.1.6 Q1.2.1 Q1.2.2 Q1.2.3
Q1.2.4 Q1.2.5 Q1.2.6
Q1.2.7 Q1.2.8 Q1.3.1 Q1.3.2 Q1.3.3 Q1.3.4 Q1.3.5 Q1.3.6 Q1.4.1 Q1.4.2
Q1.4.3 Q1.4.4 Q1.4.5 Q1.4.6
Q1.4.7 Q1.4.8 Q1.5.1 Q1.5.2 Q1.5.3 Q1.5.4 Q1.5.6 Q1.6.1 Q1.6.2 Q1.6.3
Q1.6.4 Q1.6.5 Q1.6.6 Q1.6.7
Q1.6.8 Q1.7.1 Q1.7.2 Q1.7.3 Q1.7.4 Q1.7.5 Q1.8.1 Q1.8.2 Q1.8.3 Q1.8.4
Q1.8.5 Q1.8.6 Q1.8.7 Q1.8.8
Q1.8.9
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
.959

N of Items

55

RELIABILITY
/VARIABLES=Q2.1.1 Q2.1.2 Q2.1.3 Q2.1.4 Q2.1.5 Q2.1.6 Q2.1.7
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
.682

N of Items

7

RELIABILITY
/VARIABLES=Q2.2.1 Q2.2.2 Q2.2.3 Q2.2.4 Q2.2.5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
.785

N of Items

5

RELIABILITY
/VARIABLES=Q2.1.1 Q2.1.2 Q2.1.3 Q2.1.4 Q2.1.5 Q2.1.6 Q2.1.7 Q2.2.1 Q2.2.2
Q2.2.3 Q2.2.4 Q2.2.5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
.800

N of Items

12

اﳌﻼﺣﻖ
 اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑلتحليل اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟــﻌﺒﺎرات وﳏﺎور اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔspss  ﳐﺮﺟﺎت:(06)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ

FREQUENCIES VARIABLES=الجنس السن المستوى اﻷقدمية
/BARCHART FREQ
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
N

Statistics
الجنس

Valid
Missing

السن

56
0

56
0

المؤهل العلمي
56
0

اﻷقدمية

56
0

الجنس
Valid

ذكر
أنثى
Total

Frequency
29
27
56

Percent
51.79
48.21
100.0

Valid Percent
Cumulative Percent
51.79
51.79
48.21
100.0
100.0

السن
Valid

Frequency

 اقل من30 ﺳﻧﺔ
من31  الى40 ﺳﻧﺔ
من41  الى50 ﺳﻧﺔ
 أكبرمن50 ﺳﻧﺔ
Total

2
35
18
1
56

Percent
3.57
62.5
32.14
1.79
100.0

Valid Percent
Cumulative Percent
3.57
3.57
62.5
66.1
32.14
98.2
1.79
100.0
100.0

المؤهل العلمي
Valid

بكالوريا
ﺟﺎﻣﻌﻲ
دارسات عليا
Total

Frequency

Percent
3.57
82.14
14.29
100.0

2
46
8
56

Valid Percent
Cumulative Percent
3.57
3.57
82.14
85.7
14.29
100.0
100.0

اﻷقدمية
Valid

 أقل من5 سنوات
 من5-10 سنوات
 من11-16 ﺳﻧﺔ
Total

Frequency

1
22
33
56

Percent
1.8
39.3
58.9
100.0

Valid Percent
Cumulative Percent
1.8
1.8
39.3
41.1
58.9
100.0
100.0

T-TEST
/TESTVAL=3
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8
/CRITERIA=CI(.95).

T-Test

One-Sample Statistics
N

التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون
الموظفين والتسويق الداخلي
التكنولوجيا والمتطلبات التقنية
معرفة الزبون
قيمة الزبون وربحيته
صوت الزبون وإدارة شكاويه
تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون
الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن

56
56
56
56
56
56
56
56

Mean
4.5327
3.4464
4.0238
3.9129
4.17500
3.8683
4.0464
3.7857

Std. Deviation
.51583
.39374
.46756
.48025
.604303
.39559
.52982
.33425

Std. Error Mean
.06893
.05262
.06248
.06418
.080753
.05286
.07080
.04467

اﳌﻼﺣﻖ
One-Sample Test

Test Value = 3

T
22.236
8.485
16.386
14.226
14.550
16.426
14.780
17.591

التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون
الموظفين والتسويق الداخلي
التكنولوجيا والمتطلبات التقنية
معرفة الزبون
قيمة الزبون وربحيته
صوت الزبون وإدارة شكاويه
تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون
الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن

df
55
55
55
55
55
55
55
55

Sig. (2tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Mean Difference
1.53274
.44643
1.02381
.91295
1.175000
.86830
1.04643
.78571

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
1.3946
1.6709
.3410
.5519
.8986
1.1490
.7843
1.0416
1.01317
1.33683
.7624
.9742
.9045
1.1883
.6962
.8752

DESCRIPTIVES VARIABLES=Q1.1.1 Q1.1.2 Q1.1.3 Q1.1.4 Q1.1.5 Q1.1.6 Q1.2.1
Q1.2.2 Q1.2.3 Q1.2.4 Q1.2.5
Q1.2.6 Q1.2.7 Q1.2.8 Q1.3.1 Q1.3.2 Q1.3.3 Q1.3.4 Q1.3.5 Q1.3.6 Q1.4.1
Q1.4.2 Q1.4.3 Q1.4.4 Q1.4.5
Q1.4.6 Q1.4.7 Q1.4.8 Q1.5.1 Q1.5.2 Q1.5.3 Q1.5.4 Q1.5.6 Q1.6.1 Q1.6.2
Q1.6.3 Q1.6.4 Q1.6.5 Q1.6.6
Q1.6.7 Q1.6.8 Q1.7.1 Q1.7.2 Q1.7.3 Q1.7.4 Q1.7.5 Q1.8.1 Q1.8.2 Q1.8.3
Q1.8.4 Q1.8.5 Q1.8.6 Q1.8.7
Q1.8.8 Q1.8.9
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptives

Descriptive Statistics
N

Q1.1.1
Q1.1.2
Q1.1.3
Q1.1.4
Q1.1.5
Q1.1.6
Q1.2.1
Q1.2.2
Q1.2.3
Q1.2.4
Q1.2.5
Q1.2.6
Q1.2.7
Q1.2.8
Q1.3.1
Q1.3.2
Q1.3.3
Q1.3.4
Q1.3.5
Q1.3.6
Q1.4.1
Q1.4.2
Q1.4.3
Q1.4.4
Q1.4.5
Q1.4.6
Q1.4.7
Q1.4.8
Q1.5.1

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Minimum
3.00
4.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00

Maximum
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Mean
4.5893
4.6964
4.5536
4.4821
4.5179
4.3571
3.7321
4.0357
4.3214
2.9643
2.6607
3.6250
2.5179
3.7143
3.9464
4.0714
4.1964
3.8750
4.1964
3.8571
3.8571
3.9464
3.9643
3.9643
3.7679
3.8571
4.0893
3.8571
4.1786

Std. Deviation
.56494
.46396
.60059
.57179
.63220
.77292
.55567
.37968
.60624
.71260
.92002
.75227
.87368
.67995
.55333
.70986
.58526
.57406
.61555
.64466
.69879
.61555
.71260
.60194
.60275
.58554
.47775
.58554
.71623

اﳌﻼﺣﻖ
Q1.5.2
Q1.5.3
Q1.5.4
Q1.5.6
Q1.6.1
Q1.6.2
Q1.6.3
Q1.6.4
Q1.6.5
Q1.6.6
Q1.6.7
Q1.6.8
Q1.7.1
Q1.7.2
Q1.7.3
Q1.7.4
Q1.7.5
Q1.8.1
Q1.8.2
Q1.8.3
Q1.8.4
Q1.8.5
Q1.8.6
Q1.8.7
Q1.8.8
Q1.8.9
Valid N (listwise)

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
3.00
2.00
1.00
2.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
1.00

5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

4.3036
4.1786
4.1786
4.0357
3.7321
4.0893
3.6071
3.8214
3.8571
3.9107
4.1250
3.8036
4.0000
4.1964
4.0000
3.9643
4.0714
4.0714
3.2143
3.8750
4.0179
3.4821
3.7679
3.8571
3.9464
3.8393

.60059
.69038
.71623
.83043
.52192
.64036
.70527
.50837
.55362
.39436
.50677
.61555
.53936
.61555
.68755
.65959
.68376
.56752
.62419
.50677
.48584
.68732
.57179
.44430
.48316
.56494

T-TEST
/TESTVAL=3
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=Y y01 y2
/CRITERIA=CI(.95).

T-Test

One-Sample Statistics
N

الميزة التنافسية
تخفيض التكاليف
التمايزعن المنافسين

56
56
56

Mean
3.7872
3.7628
3.8214

Std. Deviation
.30974
.33060
.39576

Std. Error Mean
.04139
.04418
.05289

One-Sample Test

Test Value = 3

الميزة التنافسية
تخفيض التكاليف
التمايزعن المنافسين

T
19.019
17.265
15.532

Df
55
55
55

Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000

Mean Difference
.78720
.76276
.82143

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
.7043
.8702
.6742
.8513
.7154
.9274

اﳌﻼﺣﻖ
DESCRIPTIVES VARIABLES=Q2.1.1 Q2.1.2 Q2.1.3 Q2.1.4 Q2.1.5 Q2.1.6 Q2.1.7
Q2.2.1 Q2.2.2 Q2.2.3 Q2.2.4
Q2.2.5
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptives

Descriptive Statistics
N

Q2.1.1
Q2.1.2
Q2.1.3
Q2.1.4
Q2.1.5
Q2.1.6
Q2.1.7
Q2.2.1
Q2.2.2
Q2.2.3
Q2.2.4
Q2.2.5
Valid N (listwise)

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Minimum
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00

Maximum
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Mean
3.6429
3.3929
3.8929
3.6607
3.8750
4.0000
3.8750
3.8393
3.9286
3.9286
3.7500
3.6607

Std. Deviation
.64466
.67900
.59325
.66815
.50677
.26968
.46953
.49642
.56752
.49935
.54772
.58081

اﳌﻼﺣﻖ
اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ) :(07ﲤﺜﻴﻞ اﳌتوسطات اﳊسابية ﻹجاﺎﺑت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرات اﻷﺑﻌﺎد ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﻴﺞ ﻋﻨﻜﺒﻮﰐ
النسيج العنكبوﰐ للمتوسطات اﳊسابية ﻹجاﺎﺑت أفراد العينة ﻋﻠﻰ

النسيج العنكبوﰐ للمتوسطات اﳊسابية ﻹجاﺎﺑت أفراد العينة على

ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ التوجه ﺎﺑلعﻼقة مع الزبون

ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

العبارة رقم
(01)4,59
5
4,2
 3,4العبارة رقم
العبارة رقم
2,6
)(02
)(06
1,8
4,70
1
4,36
العبارة رقم
العبارة رقم
)(03
)(05
4,52
4,55
العبارة رقم
)(04
4,48

النسيج العنكبوﰐ للمتوسطات اﳊسابية ﻹجاﺎﺑت أفراد العينة على
ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

4,20
العبارة رقم
)(03
4,20

العبارة رقم
)(06
53,86
4,2
3,4
2,6
1,8
1

العبارة رقم
)(04
3,88

3,95
العبارة رقم
)(01

العبارة رقم
)(05
4,07
العبارة رقم
)(02

2,52
العبارة رقم
)(07
العبارة رقم
)(05

2,66

2,97
العبارة رقم
)(04

العبارة رقم
)(03
5 4,32
4,2
3,4
2,6
1,8
1

4,04
العبارة رقم
)(02
3,73
العبارة رقم
)(01
3,71
العبارة رقم
)(08

3,63
العبارة رقم
)(06

النسيج العنكبوﰐ للمتوسطات اﳊسابية ﻹجاﺎﺑت أفراد العينة على
ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن

العبارة رقم
)(07
4,08
العبارة رقم
)(04
3,96
العبارة رقم3,96
)(03

العبارة رقم
(3,76
)05
5
3,85
العبارة رقم
4,2
)(01
3,4
2,6
1,8
3,85العبارة رقم
1
)(06

3,94
العبارة رقم
)(02

3,85
العبارة رقم
)(08

اﳌﻼﺣﻖ

النسيج العنكبوﰐ للمتوسطات اﳊسابية ﻹجاﺎﺑت أفراد العينة على
ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ورﲝﻴﺘﻪ

النسيج العنكبوﰐ للمتوسطات اﳊسابية ﻹجاﺎﺑت أفراد العينة على
ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ ﺻﻮت اﻟﺰﺑﻮن وإدارة ﺷﻜﺎوﻳﻪ

العبارة رقم )(05

4,30

4,04

العبارة رقم )(02

4,18

العبارة رقم )(03

5 3,61
4,2
3,4
2,6
1,8
1

4,13

5
4,2
3,4
2,6
1,8
1

4,18

العبارة رقم )(07

العبارة رقم )(01

4,09

العبارة رقم )(02

4,18

العبارة رقم )(06

العبارة رقم )(06

ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
العبارة رقم
)(04
3,96
5
4,2
3,4
2,6
1,8
1

3,86

النسيج العنكبوﰐ للمتوسطات اﳊسابية ﻹجاﺎﺑت أفراد العينة على
عبارات بعد الرضا والوﻻء واﻻحتفاظ ﺎﺑلزﺎﺑئن

العبارة رقم )(02

4,00
العبارة رقم
)(01

5
4,2
3,4
2,6
1,8
1

العبارة رقم )(01

4,07

العبارة رقم )(04

4,02
العبارة رقم )(08

 4,00رقم
العبارة
)(03

النسيج العنكبوﰐ للمتوسطات اﳊسابية ﻹجاﺎﺑت أفراد العينة على
ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺰة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
العبارة رقم
)(02
5
4,2 3,39
3,4
2,6
1,8
1

العبارة رقم
(01) 3,64

 3,66العبارة رقم
)(04

3,88
العبارة رقم
)(07

العبارة رقم )(05

3,48

العبارة رقم )(06

3,77
العبارة رقم )(09

3,95

العبارة رقم
)(05

3,88
العبارة رقم
)(05

العبارة رقم )(04

3,21

4,07

3,89
العبارة رقم
)(03

العبارة رقم )(08

العبارة رقم )(05

النسيج العنكبوﰐ للمتوسطات اﳊسابية ﻹجاﺎﺑت أفراد العينة على

العبارة رقم
)4.00 (06

3,80

3,82

العبارة رقم )(04

4,20
العبارة رقم
)(02

العبارة رقم )(01

3,91

العبارة رقم )(03

4,18

3,73

العبارة رقم )(03

العبارة رقم )(07

3,88

3,84

3,86

النسيج العنكبوﰐ للمتوسطات اﳊسابية ﻹجاﺎﺑت أفراد العينة على
ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ

العبارة رقم
)(03

3,93

العبارة رقم
)(02
3,93

العبارة رقم
)(05
3,66
5
4,2
3,4
2,6
1,8
1

العبارة رقم
)(04

3,75
العبارة رقم
)(01

3,84

اﳌﻼﺣﻖ
اﳌتعلقة ﺎﺑﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

spss

 ﳐﺮﺟﺎت:(08)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X.

Regression

Variables Entered/Removeda

Model
Variables Entered Variables Removed
Method
b
1
إدارة العﻼقة ﻣﻊ الزبون
. Enter
a. Dependent Variable: الميزة التنافسية
b. All requested variables entered.

Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
a
1
.807
.651
.644
a. Predictors: (Constant), إدارة العﻼقة ﻣﻊ الزبون

Model
1

Regression
Residual

Sum of Squares
3.434
1.842

Total
a. Dependent Variable: الميزة التنافسية
b. Predictors: (Constant), إدارة العﻼقة ﻣﻊ الزبون

Model
1

(Constant)

إدارة العﻼقة ﻣﻊ الزبون
a. Dependent Variable: الميزة التنافسية

5.277

ANOVAa
Df

1
54

Std. Error of the
Estimate
.18471

Mean Square
3.434
.034

F
100.655

Sig.
b
.000

55

Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
.959
.283
.719

.072

Standardized
Coefficients
Beta
.807

t
3.390
10.033

Sig.

.001
.000

اﳌﻼﺣﻖ
اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ) :(09ﳐﺮﺟﺎت

اﳌتعلقة ﺎﺑﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﱃ وفرضياﻬﺗا الفرعية

spss

CORRELATIONS
/VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 y01
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Correlations

تخفيض
التكاليف
1
56

صوت
الرضا
الزبون
تقوية
الوﻻء
وإدارة
واﻻحتفاظ العﻼقة ﻣﻊ
شكاويه
الزبون
بالزبائن
**
**
**
.651
.642
.542
.000
.000
.000
56

56

56

Correlations
معرفة
قيمة الزبون
الزبون
وربحيته
**
**
.475
.550
.000
.000
56

56

الموظفين
التكنولوجيا
والتسويق
والمتطلبات
الداخلي
التقنية
*
**
.310
.659
.020
.000
56

التوجه
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
الزبون
**
.480
.000

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

تخفيض التكاليف

N
56
56
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Coefficientsa

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
.387
2.587
.719
1.391
.289
3.462
.280
3.573
.328
3.049
.229
4.376
.380
2.632
.368
2.717

Model
1

التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون
الموظفين والتسويق الداخلي
التكنولوجيا والمتطلبات التقنية
معرفة الزبون
قيمة الزبون وربحيته
صوت الزبون وإدارة شكاويه
تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون
الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن
تخفيض التكاليف Dependent Variable:

Model Summaryb

a.

Model
Durbin-Watson
a
1
1.888
الموظفين والتسويق ,معرفة الزبون ,الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبون a. Predictors: (Constant),
قيمة الزبون ,التكنولوجيا والمتطلبات التقنية ,تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون ,التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون ,الداخلي
صوت الزبون وإدارة شكاويه ,وربحيته
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اﳌﻼﺣﻖ
Regression
Variables Entered/Removeda
Method

Variables Removed

. Enter

Model
1

Model Summary
Std. Error of the
Estimate
.22361

Variables Entered
الموظفين ,الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن
,التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون ,والتسويق الداخلي
تقوية العﻼقة ,التكنولوجيا والمتطلبات التقنية
معرفة ,قيمة الزبون وربحيته ,ﻣﻊ الزبون
b
صوت الزبون وإدارة شكاويه ,الزبون
تخفيض التكاليف a. Dependent Variable:
b. All requested variables entered.

Adjusted R
Square
.550

R Square
.611

Model
1

R
a
.782

الموظفين ,معرفة الزبون ,الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن Predictors: (Constant),
التكنولوجيا والمتطلبات ,تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون ,التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون ,والتسويق الداخلي
صوت الزبون وإدارة شكاويه ,قيمة الزبون وربحيته ,التقنية

Sig.
b
.000

F
9.246

Mean Square
.462
.050

Df
8
47
55

ANOVAa

Sum of Squares
3.698
2.350
6.048

Regression
Residual

a.

Model
1

Total

تخفيض التكاليف a. Dependent Variable:
,التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون ,الموظفين والتسويق الداخلي ,معرفة الزبون ,الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن b. Predictors: (Constant),
صوت الزبون وإدارة شكاويه ,قيمة الزبون وربحيته ,التكنولوجيا والمتطلبات التقنية ,تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون

Sig.
.011

t
2.659

.781
.304
.013
.008
.202
.049
.201
.880

.280
1.040
2.581
2.776
1.294
2.020
1.296
0.126

Standardized
Coefficients
Beta
.049
.110
.395
.346
.195
.349
.219
.022

Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
1.073
.430
.026
.094
.309
.328
.112
.329
.119
.019

.094
.092
.111
.089
.086
.154
.094
.142
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)(Constant

Model
1

التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون
الموظفين والتسويق الداخلي
التكنولوجيا والمتطلبات التقنية
معرفة الزبون
قيمة الزبون وربحيته
صوت الزبون وإدارة شكاويه
تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون
الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن
تخفيض التكاليف a. Dependent Variable:

اﳌﻼﺣﻖ
Regression
Model
1

Variables Entered/Removeda

Variables Entered
التكنولوجيا والمتطلبات
التقنية

Variables Removed
Method
. Stepwise (Criteria:
Probability-of-F-toenter <= .050,
Probability-of-F-toremove >= .100).
2
صوت الزبون وإدارة
. Stepwise (Criteria:
شكاويه
Probability-of-F-toenter <= .050,
Probability-of-F-toremove >= .100).
3
معرفة الزبون
. Stepwise (Criteria:
Probability-of-F-toenter <= .050,
Probability-of-F-toremove >= .100).
a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف

Model Summary

Std. Error of the
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Estimate
a
1
.659
.434
.424
.25097
b
2
.717
.514
.496
.23481
c
3
.745
.556
.530
.22666
a. Predictors: (Constant), التكنولوجيا والمتطلبات التقنية
b. Predictors: (Constant), التكنولوجيا والمتطلبات التقنية, صوت الزبون وإدارة شكاويه
c. Predictors: (Constant), التكنولوجيا والمتطلبات التقنية, صوت الزبون وإدارة شكاويه, معرفة الزبون

Model
1

2

3

Regression
Residual

Sum of Squares
2.610
3.401

ANOVAa
Df

1
54

Total

6.011

55

Regression
Residual

3.045
2.966

2
53

Total

6.011

55

Regression
Residual

3.357
2.655

3
52

Total

6.011

55

Mean Square
2.610
.063

F
41.439

1.523
.056

28.013

.000

1.119
.051

21.671

.000

a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف
b. Predictors: (Constant), التكنولوجيا والمتطلبات التقنية
c. Predictors: (Constant), التكنولوجيا والمتطلبات التقنية, صوت الزبون وإدارة شكاويه
d. Predictors: (Constant), التكنولوجيا والمتطلبات التقنية, صوت الزبون وإدارة شكاويه, معرفة الزبون
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Sig.
b
.000

c

d

اﳌﻼﺣﻖ
Coefficientsa
Model
1

(Constant)

2

التكنولوجيا والمتطلبات التقنية
(Constant)

.466
1.407

.072
.326

3

التكنولوجيا والمتطلبات التقنية
صوت الزبون وإدارة شكاويه
(Constant)

.295
.302
1.341
.417
.445
.249

a.

Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
1.888
.293

التكنولوجيا والمتطلبات التقنية
صوت الزبون وإدارة شكاويه
معرفة الزبون
Dependent Variable: تخفيض التكاليف

t
6.440

Sig.
.000

.659

6.437
4.317

.000
.000

.092
.108
.354

.417
.362

3.215
2.788
4.234

.002
.007
.000

.098
.104
.085

.590
.520
.361

3.922
3.722
2.210

.000
.000
.032

Regression

Variables Entered/Removeda

Model
Variables Entered Variables Removed
Method
b
1
التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون
. Enter
a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف
b. All requested variables entered.

Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
a
1
.480
.231
.217
a. Predictors: (Constant), التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون
b. Dependent Variable: تخفيض التكاليف

Std. Error of the
Estimate
.29261

ANOVAa

Model
1

Regression
Residual

Sum of Squares
1.388
4.624

Total

6.011

a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف
b. Predictors: (Constant), التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون

Model
1

Df

1
54

Mean Square
1.388
.086

التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون
a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف

Sig.
b
.000

55

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
2.367
.349

(Constant)

F
16.206

.308

Standardized
Coefficients
Beta

.076

.480

T

6.784
4.026

Regression
Model
1

Variables Entered/Removeda

Variables Entered Variables Removed
Method
والتسويق الموظفين
. Enter
b
الداخلي
a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف
b. All requested variables entered.

Model Summaryb

Model
R
R Square
Adjusted R Square
a
1
.310
.096
.079
a. Predictors: (Constant), الموظفين والتسويق الداخلي
b. Dependent Variable: تخفيض التكاليف
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Std. Error of the
Estimate
.31725

Durbin-Watson
1.187

Sig.

.000
.000

اﳌﻼﺣﻖ
Model
1

Regression
Residual

Sum of Squares
.576
5.435

Total

Df

6.011

a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف
b. Predictors: (Constant), الموظفين والتسويق الداخلي

Model
1

ANOVAa

Mean Square
.576
.101

1
54

Coefficientsa

الموظفين والتسويق الداخلي
a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف

Sig.
b
.020

5.726

55

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
2.867
.377

(Constant)

F

.260

Standardized
Coefficients
Beta

.109

t

.310

7.608

Sig.

2.393

.000
.020

Regression
Model
1

Variables Entered/Removeda

Variables Entered Variables Removed
Method
التكنولوجيا والمتطلبات
. Enter
b
التقنية
a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف
b. All requested variables entered.

Model Summaryb
Std. Error of the
Estimate
.25097

Model
R
R Square
Adjusted R Square
a
1
.659
.434
.424
a. Predictors: (Constant), التكنولوجيا والمتطلبات التقنية
b. Dependent Variable: تخفيض التكاليف

Model
1

Regression
Residual

Sum of Squares
2.610
3.401

Total

ANOVAa
Df

6.011

1
54

Durbin-Watson
1.932

Mean Square
2.610
.063

F
41.439

Sig.
b
.000

55

a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف
b. Predictors: (Constant), التكنولوجيا والمتطلبات التقنية

Coefficientsa
Model
1

(Constant)

التكنولوجيا والمتطلبات التقنية
a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
1.888
.293
.466

5/7

.072

Standardized
Coefficients
Beta
.659

T

6.440
6.437

Sig.

.000
.000

اﳌﻼﺣﻖ
Regression

Variables Entered/Removeda

Model
Variables Entered Variables Removed
Method
b
1
معرفةالزبون
. Enter
a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف
b. All requested variables entered.

Model Summaryb

Model
R
R Square
Adjusted R Square
a
1
.475
.226
.211
a. Predictors: (Constant), معرفة الزبون
b. Dependent Variable: تخفيض التكاليف

Std. Error of the
Estimate
.29362

Durbin-Watson
1.745

ANOVAa

Model
1

Regression
Residual

Sum of Squares
1.356
4.656

Total

6.011

a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف
b. Predictors: (Constant), معرفة الزبون

Model
1
a.

(Constant)

df

Mean Square
1.356
.086

1
54

Sig.
b
.000

55

Coefficientsa

Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
2.484
.325

معرفة الزبون
Dependent Variable: تخفيض التكاليف

F
15.725

.327

.082

T

.475

Sig.

7.642
3.966

.000
.000

Regression

Variables Entered/Removeda

Model
Variables Entered Variables Removed
Method
b
1
قيمة الزبون وربحيته
. Enter
a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف
b. All requested variables entered.

Model Summaryb

Model
R
R Square
Adjusted R Square
a
1
.550
.302
.289
a. Predictors: (Constant), قيمة الزبون وربحيته
b. Dependent Variable: تخفيض التكاليف

Std. Error of the
Estimate
.27873

Durbin-Watson
1.882

ANOVAa

Model
1

Regression
Residual

Sum of Squares
1.816
4.195

Total
a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف
b. Predictors: (Constant), قيمة الزبون وربحيته

Model
1

(Constant)

قيمة الزبون وربحيته
a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف

df

6.011

1
54

Mean Square
1.816
.078

F
23.373

Sig.
b
.000

55

Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
2.507
.262
.301

.062
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Standardized
Coefficients
Beta
.550

t

9.559
4.835

Sig.

.000
.000

اﳌﻼﺣﻖ
Regression
Variables Entered/Removeda

Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
b
1
تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون
. Enter
a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف
b. All requested variables entered.

Model Summaryb

Std. Error of the
Estimate
.25571

Model
R
R Square
Adjusted R Square
a
1
.642
.413
.402
a. Predictors: (Constant), تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون
b. Dependent Variable: تخفيض التكاليف

Durbin-Watson
1.785

ANOVAa

Model
1

Regression
Residual

Sum of Squares
2.480
3.531

Total

df

1
54

6.011

Mean Square
2.480
.065

F
37.933

Sig.
b
.000

55

a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف
b. Predictors: (Constant), تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون

Coefficientsa
Model
1
a.

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
2.141
.266

(Constant)

تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون
Dependent Variable: تخفيض التكاليف

Regression

.401

Standardized
Coefficients
Beta

.065

T

.642

8.062
6.159

Sig.

.000
.000

Variables Entered/Removeda

Model
Variables Entered
b
1
الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن
a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف
b. All requested variables entered.

Variables Removed
Method
. Enter

Model Summaryb

Model
R
R Square
Adjusted R Square
a
1
.542
.294
.281
a. Predictors: (Constant), الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن
b. Dependent Variable: تخفيض التكاليف
Model
1

ANOVAa

Regression
Residual

Sum of Squares
1.768
4.243

Total

6.011

a. Dependent Variable: تخفيض التكاليف
b. Predictors: (Constant), الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن

Model
1
a.

(Constant)
الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن
Dependent Variable: تخفيض التكاليف

df

1
54

Std. Error of the
Estimate
.28032

Mean Square
1.768
.079

Durbin-Watson
1.611

F
22.498

Sig.
b
.000

55

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
1.732
.430
.536

7/7

.113

Standardized
Coefficients
Beta
.542

T

4.031
4.743

Sig.

.000
.000

اﳌﻼﺣﻖ
اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ) :(10ﳐﺮﺟﺎت

التمايز عن
المنافسين
1
56

صوت
الرضا
الزبون
تقوية
الوﻻء
وإدارة
واﻻحتفاظ العﻼقة ﻣﻊ
شكاويه
الزبون
بالزبائن
**
**
**
.662
.375
.674
.000
.004
.000
56

56

56

اﳌتعلقة ﺎﺑﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ الثانية وفرضياﻬﺗا الفرعية

spss

Correlations

Correlations
معرفة
قيمة الزبون
الزبون
وربحيته
**
**
.544
.348
.000
.009
56

56

الموظفين
التكنولوجيا
والتسويق
والمتطلبات
الداخلي
التقنية
**
**
.375
.442
.004
.001
56

التوجه
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
الزبون
**
.359
.007

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

التمايز عن
المنافسين

N
56
56
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Coefficientsa

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
.382
2.615
.679
1.473
.331
3.017
.620
1.614
.332
3.010
.240
4.164
.357
2.798
.397
2.519

Model
1

التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون
الموظفين والتسويق الداخلي
التكنولوجيا والمتطلبات التقنية
معرفة الزبون
قيمة الزبون وربحيته
صوت الزبون وإدارة شكاويه
تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون
الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن
التمايزعن المنافسين a. Dependent Variable:

Model Summaryb

Model
Durbin-Watson
a
1
2.080
الموظفين والتسويق ,معرفة الزبون ,الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبون a. Predictors: (Constant),
قيمة الزبون ,التكنولوجيا والمتطلبات التقنية ,تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون ,التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون ,الداخلي
صوت الزبون وإدارة شكاويه ,وربحيته
التمايزعن المنافسين b. Dependent Variable:
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اﳌﻼﺣﻖ

Variables Removed
Method
. Enter

Variables Entered/Removeda

Regression
Model
1

Variables Entered
التوجه ,الموظفين والتسويق الداخلي  ,معرفة الزبون,الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن
قيمة الزبون ,التكنولوجيا والمتطلبات التقنية ,تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون ,ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون
b
صوت الزبون وإدارة شكاويه ,وربحيته
التمايزعن المنافسين a. Dependent Variable :
b. All requested variables entered.

Model Summary

Std. Error of the
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Estimate
a
1
.753
.567
.494
.38250
,الموظفين والتسويق الداخلي ,معرفة الزبون ,الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن a. Predictors : (Constant),
صوت ,قيمة الزبون وربحيته ,التكنولوجيا والمتطلبات التقنية ,تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون ,التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون
الزبون وإدارة شكاويه

Sig.
b
.000

7.703

F

Mean Square
1.127
.146

8
47

Df
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ANOVAa

Sum of Squares
9.016
6.876
15.892

Regression
Residual

Model
1

Total

التمايزعن المنافسين a. Dependent Variable :
تقوية العﻼقة ﻣﻊ ,التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون ,الموظفين والتسويق الداخلي ,معرفة الزبون ,الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن b. Predictors : (Constant),
صوت الزبون وإدارة شكاويه ,قيمة الزبون وربحيته ,التكنولوجيا والمتطلبات التقنية ,الزبون

.920
.492
.454
.292
.031
.972
.029
.331
.025

Sig.

.101
.692
.755
1.065
2.220
.035
2.248
.983
2.315

T

Standardized
Coefficients
Beta
.107
.088
.177
.271
.006
.373
.158
.353

Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
.075
.741
.162
.159
.192
.153
.148
.266
.163
.245

.112
.120
.204
.340
.005
.507
.160
.567
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)(Constant

Model
1

التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون
الموظفين والتسويق الداخلي
التكنولوجيا والمتطلبات التقنية
معرفة الزبون
قيمة الزبون وربحيته
صوت الزبون وإدارة شكاويه
تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون
الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن
التمايزعن المنافسين a. Dependent Variable :

اﳌﻼﺣﻖ
Regression
Variables Entered/Removeda
Model
1

Variables Entered
الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ
بالزبائن

2

صوت الزبون وإدارة
شكاويه

3

معرفة الزبون

a.

Variables
Removed

Dependent Variable: التمايزعن المنافسين

Method
. Stepwise (Criteria:
Probability-of-F-to-enter
<= .050, Probability-of-Fto-remove >= .100).
. Stepwise (Criteria:
Probability-of-F-to-enter
<= .050, Probability-of-Fto-remove >= .100).
. Stepwise (Criteria:
Probability-of-F-to-enter
<= .050, Probability-of-Fto-remove >= .100).

Model Summary

Std. Error of the
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Estimate
a
1
.674
.455
.445
.40054
b
2
.712
.507
.488
.38449
c
3
.737
.543
.517
.37355
a. Predictors: (Constant), الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن
b. Predictors: (Constant), الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن, صوت الزبون وإدارة شكاويه
c. Predictors: (Constant), الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن, صوت الزبون وإدارة شكاويه, معرفة الزبون

ANOVAa

Model
1

Regression
Residual

Sum of Squares
7.229
8.663

Total
2

Regression
Residual
Total

3

Regression
Residual
Total

Df

1
54

15.892

55

8.057
7.835

2
53

15.892

55

8.636
7.256

3
52

15.892

55

Mean Square
7.229
.160

F
45.060

Sig.
b
.000

4.029
.148

27.251

.000

2.879
.140

20.631

.000

c

d

a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
b. Predictors: (Constant), الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن
c. Predictors: (Constant), الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن, صوت الزبون وإدارة شكاويه
d. Predictors: (Constant), الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن, صوت الزبون وإدارة شكاويه, معرفة الزبون

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
.308
.614

Standardized
Coefficients
Beta

Model
1

(Constant)

2

الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن
(Constant)

1.085
.525

.162
.597

.674

6.713
.879

.000
.383

3

الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن
صوت الزبون وإدارة شكاويه
(Constant)

.652
.479
.168

.240
.203
.672

.405
.353

2.720
2.367
.250

.009
.022
.804

a.

الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن
صوت الزبون وإدارة شكاويه
معرفة الزبون
Dependent Variable: التمايزعن المنافسين

.610
.607
.258

.206
.234
.127

.446
.379
.205

2.938
2.607
2.037

.005
.012
.047
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T

.501

Sig.

.618

اﳌﻼﺣﻖ
Regression

Variables Entered/Removeda

Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
b
1
التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون
. Enter
a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
b. All requested variables entered.

Model Summary

Std. Error of the
Estimate
.50640

Model
R
R Square
Adjusted R Square
a
1
.359
.129
.113
a. Predictors: (Constant), التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون
Model
1

ANOVAa

Regression
Residual

Sum of Squares
2.044
13.848

Total

df

15.892

1
54

Mean Square
2.044
.256

F

Sig.
b
.007

7.972

55

a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
b. Predictors: (Constant), التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون

Coefficientsa
Model
1

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
2.104
.604

(Constant)

التوجه ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ الزبون
a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين

.374

Standardized
Coefficients
Beta

.132

T

.359

3.485

Sig.

2.823

.001
.007

Regression
Model
1

Variables Entered/Removeda

Variables Entered Variables Removed
Method
b
الموظفين والتسويق الداخلي
. Enter

a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model
R
R Square
Adjusted R Square
a
1
.375
.141
.125
a. Predictors: (Constant), الموظفين والتسويق الداخلي

Std. Error of the
Estimate
.50291

ANOVAa

Model
1

Regression
Residual

Sum of Squares
2.235
13.658

Total

Df

15.892

1
54

Mean Square
2.235
.253

F

Sig.
b
.004

8.835

55

a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
b. Predictors: (Constant), الموظفين والتسويﻖ الداخلي

Coefficientsa
Model
1

(Constant)

الموظفين والتسويق الداخلي
a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
2.034
.597
.512

.172
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Standardized
Coefficients
Beta
.375

T

3.405
2.972

Sig.

.001
.004

اﳌﻼﺣﻖ
Regression

Variables Entered/Removeda

Model
1

Variables Entered Variables Removed
Method
التكنولوجيا والمتطلبات
. Enter
b
التقنية
a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model
R
R Square
Adjusted R Square
a
1
.442
.195
.180
a. Predictors: (Constant), التكنولوجيا والمتطلبات التقنية

Std. Error of the
Estimate
.48673

ANOVAa

Model
1

Regression
Residual

Sum of Squares
3.099
12.793

Total

1
54

15.892

a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
b. Predictors: (Constant), التكنولوجيا والمتطلبات التقنية

Model
1

Df

Mean Square
3.099
.237

Coefficientsa

التكنولوجيا والمتطلبات التقنية
a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين

.508

Standardized
Coefficients
Beta

.140

T

.442

Regression

Variables Entered/Removeda

Variables
Variables
Model
Entered
Removed
b
1
معرفة الزبون
a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
b. All requested variables entered.

Method
. Enter

Model Summary

Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.283
.39585

Model
R
R Square
a
1
.544
.296
a. Predictors: (Constant), معرفة الزبون

Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of Squares
3.562
8.462
12.024

a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
b. Predictors: (Constant), معرفة الزبون

Model
1

(Constant)

ANOVAa
df

Mean Square
3.562
.157

1
54

F
22.731

Sig.
b
.000

55

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
1.662
.498

معرفة الزبون
.595
a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين

Sig.
b
.001

55

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
1.756
.569

(Constant)

F
13.082

Standardized
Coefficients
Beta

.125
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.544

t
3.336

Sig.
.002

4.768

.000

3.088
3.617

Sig.

.003
.001

اﳌﻼﺣﻖ
Regression

Variables Entered/Removeda

Model
Variables Entered Variables Removed
Method
b
1
قيمة الزبون وربحيته
. Enter
a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model
R
R Square
Adjusted R Square
a
1
.348
.121
.105
a. Predictors: (Constant), قيمة الزبون وربحيته

Std. Error of the
Estimate
.50866

ANOVAa

Model
1

Regression
Residual

Sum of Squares
1.920
13.972

Total

Df

15.892

1
54

Mean Square
1.920
.259

F

Sig.
b
.009

7.422
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a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
b. Predictors: (Constant), قيمة الزبون وربحيته

Coefficientsa
Model
1
a.

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
2.508
.479

(Constant)

قيمة الزبون وربحيته
Dependent Variable: التمايزعن المنافسين

.309

Variables
Variables
Entered
Removed
صوت الزبون وإدارة
b
شكاويه
a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
b. All requested variables entered.
Model
1

Standardized
Coefficients
Beta

.113

.348

T

5.238
2.724

Variables Entered/Removeda
Method
. Enter

Model Summary

Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
a
1
.662
.438
.428
.40664
a. Predictors: (Constant), صوت الزبون وإدارة شكاويه

ANOVAa

Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of Squares
6.963
8.929

df

15.892

Mean Square
6.963
.165

1
54

F
42.112

Sig.
b
.000

55

a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
b. Predictors: (Constant), صوت الزبون وإدارة شكاويه

Coefficientsa

Model
1

(Constant)

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
.319
.539

صوت الزبون وإدارة شكاويه
a. Dependent Variable: التمايزعنالمنافسين

.899

.139
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Standardized
Coefficients
Beta
.662

t

.592

Sig.
.556

6.489

.000

Sig.

.000
.009

اﳌﻼﺣﻖ
Regression

Variables Entered/Removeda

Model
Variables Entered Variables Removed
Method
b
1
تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون
. Enter
a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
b. All requested variables entered.

Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
a
1
.375
.140
.124
a. Predictors: (Constant), تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون

Std. Error of the
Estimate
.50297

ANOVAa

Model
1

Regression
Residual

Sum of Squares
2.231
13.661

Total

Df

15.892

1
54

Mean Square
2.231
.253

F

8.819

Sig.
b
.004

55

a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
b. Predictors: (Constant), تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون

Coefficientsa
Model
1

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
2.260
.522

(Constant)

تقوية العﻼقة ﻣﻊ الزبون
a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
Variables
Variables
Entered
Removed
الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ
b
بالزبائن
a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
b. All requested variables entered.
Model
1

.380

.128

Standardized
Coefficients
Beta
.375

Variables Entered/Removeda
Method
. Enter

Model Summary

Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
a
1
.674
.455
.445
.40054
a. Predictors: (Constant), الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن

ANOVAa

Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of Squares
7.229
8.663
15.892

Df

1
54

Mean Square
7.229
.160

55

a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
b. Predictors: (Constant), الرضا الوﻻء واﻻحتفاظ بالزبائن
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F
45.060

Sig.
b
.000

T

4.327
2.970

Sig.

.000
.004

اﳌﻼﺣﻖ
Coefficientsa

Model
1
(Constant)
الرضا الوﻻء
واﻻحتفاظ بالزبائن

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
-.308.614
.907

.162

Standar
dized
Coefficie
nts
Beta

t

.501.674 6.713

Sig.
.618
.000

a. Dependent Variable: التمايزعن المنافسين
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اﳌﻼﺣﻖ
اﳌتعلقة ﺎﺑﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وفرضياﻬﺗا الفرعية

spss

T-TEST GROUPS=z1(1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=X
/CRITERIA=CI(.95).

T-Test

إدارة العﻼقة ﻣﻊ
الزبون

 ﳐﺮﺟﺎت:(11)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ

Group Statistics
الجنس
ذكر
أنثى

N

Mean
3.8382
4.0357

29
27

Std. Deviation
.40642
.23805

Std. Error Mean
.07547
.04581

Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of Variances

إدارة العﻼقة ﻣﻊ
الزبون

F
7.729

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

t
-2.197-

-2.236- 45.748

Sum of Squares
.314
4.962

Total

Df

5.277

.030

-.19745-

.08829

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-.37763-.01726-.37519-

-.01971-

3
52

Mean Square
.105
.095

F
1.098

Sig.
.358

F
1.544

Sig.
.223

55

ANOVAاﻻقدمية

الميزة التنافسية
Between Groups
Within Groups

Sig.
.007

Sig.
(2Mean
Std. Error
df
tailed) Difference Difference
54
.032
-.19745.08987

ANOVA-----السن

الميزة التنافسية
Between Groups
Within Groups

t-test for Equality of Means

Sum of Squares
.291
4.986

Total

5.277

2
53

Mean Square
.145
.094

55

ANOVAالمؤهل العلمي

الميزة التنافسية
Between Groups
Within Groups

Df

Sum of Squares
.738
4.538

Total

5.277

Df

2
53

Mean Square
.369
.086

F

4.311

Sig.

.018

55

Post Hoc Tests
Dependent Variable: الميزة التنافسية
Scheffe

Multiple Comparisons

Mean Difference (I(J) المؤهل العلمي
J)
ﺟﺎﻣﻌﻲ
-.34058دارسات عليا
-.05208ﺟﺎﻣﻌﻲ
بكالوريا
.34058
*
دارسات عليا
.28850
دارسات عليا
بكالوريا
.05208
*
ﺟﺎﻣﻌﻲ
-.28850*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
(I) المؤهل العلمي
بكالوريا

Std. Error
.21137
.23134
.21137
.11209
.23134
.11209

Sig.

.282
.975
.282
.044
.975
.044

95% Confidence Interval
Lower Bound
Upper Bound
-.8729.1918
-.6347.5306
-.1918.8729
.0062
.5708
-.5306.6347
-.5708-.0062-

