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  :ةاألستاذ إشرافحتت                                                              :  الطالبةإعداد  من               
  فرحي كرمية. ددمحاين حنان                                                                    

  :أعضاء جلنة املناقشة
 اللقب واالسم الدرجة العلمية الصفة األصلية املؤسسة

  شدري معمر سعاد. د  "أ"أستاذ حماضر قسم   رئيسا  جامعة البويرة
  فرحي كرمية. د  "أ"أستاذ حماضر قسم   مشرفا ومقررا  جامعة البويرة
  البز كلتوم. د  "أ"أستاذ حماضر قسم   عضوا ممتحنا  جامعة البويرة
  قرينات امساعيل. د  "أ"أستاذ حماضر قسم   عضوا ممتحنا  جامعة البويرة

  قاشي خالد. د.أ  أستاذ  عضوا ممتحنا  املركز اجلامعي تيبازة
  يفة أمينةاقد. د  "أ"أستاذ حماضر قسم   عضوا ممتحنا  جامعة بومرداس

 
 2019/2020: السنة اجلامعية

  إدارة العالقة مع الزبون وحتقيق ميزة تنافسية للمؤسسات اخلدمية
 - موبيليسدراسة حالة مؤسسة - 



  

  قال هللا تعاىل

���﷽  
دون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم كم ورسوله واملؤمنون وسرت وقل اعملوا فسريى هللا عمل" 

  "تعملون
  من سورة التوبة 105 اآلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شكر وتقديركلمة 
 اهُ ضَ رْ ا تَـ احلًِ صَ  لَ مَ عْ أَ  نْ أَ وَ  يَّ دَ الِ ى وَ لَ عَ وَ  ليَّ عَ  تَ مْ عَ نْـ  أَ ِيت الَّ  كَ تَ مَ عْ نِ  رَ كُ شْ أَ  نْ  أَ ِين عْ زِ وْ أَ  بِّ رَ وقَاَل  "يقول هللا تعاىل

  من سورة النمل 19 اآلية  "نيَ احلِ الصَ  كَ ادِ بَ  عِ ِيف  كَ تِ محَْ رَ  بِ ِين لْ خِ دْ أَ وَ 
 هذا العمل وماإرادة إلمتام علي من قوة و  هنعمه وأشكر فضله وكرمه مبا منّ  لِّ سبحانه وتعاىل على جُ احلمد هلل 
  ؛لوجهه الكرميأن يكون عمال متقبال وخالصا  ونتضرع من عنده له الفضل كله نشكره ونستعني به التوفيق إّال 

املشرفة الدكتورة فرحي كرمية ملا بذلته  لألستاذةمسى معاين الشكر واالمتنان ويطيب يل عرفاان ابجلميل أن أتقدم أب
  ؛قدمته من توجيهات قيمة ونصائح سديدة إلثراء هذا العملعلى ما و من جهد جهيد وتوجيه رشيد 

 العمل السادة أعضاء جلنة املناقشة لتفضلهم وقبوهلم مناقشة هذا التقدير إىلاجلزيل ووافر  أتوجه ابلشكركما 
  ؛واستكمال نقائصهبعلمهم وخربهتم هبدف إثرائه 

وكذا األستاذة وقنوين اليت  الستبانه الدراسة أتقدم بشكري وخالص امتناين لألساتذة احملكمنيوال يفوتين أن 
  نقحت اجلانب التطبيقي مبالحظات وتوجيهات سديدة؛

وخرباهتم  البحث مبعلوماهتموا يف إثراء هذا وموظفي مؤسسة موبيلس الذين سامه تإطاراإىل  والشكر موصول
  .العاملني معها واإلطارات الفرعية للمكاتب األمامية املديرةامليدانية خصوصا 

وساعدان من قريب  يف تذليل ما واجهتنا من صعوابت مد لنا يد العون نتوجه جبزيل الشكر إىل كل من ويف األخري
  .اجناز هذا العمل وجزاهم هللا كل اخلري والربكات يفأو بعيد 

  

  

  



  هداءاإل
  :العمل اأهدي هذ

يف القول والعمل  وما  اإلخالصإىل من علمين   ...واإلصرار يت إال ابلصرب والعزميةعلمين أن النجاح لن أيمن إىل 
إىل من شجعين ... غمرين ابلفضل وأانر دريبإىل من ...هذا العمل إال جزء من مثار غرسه الطيب 

  ؛حفظه هللا وجعله اتجا فوق رؤوسنا والدي الغايلإىل أعز الناس ....ودعمين

  ؛وجعلها من أهل الفردوس األعلى الطاهرة تغمدها هللا برمحته الواسعة روح أميإىل 

الذي كان يل سندا قوميا ووفر يل مجيع الظروف وحتمل معي عناء هذا العمل  الفاضل زوجيإىل رفيق الدرب 

  .حىت يكتمل ويرى النور

  .حفظها هللا ورعاها ابنيت احلبيبةإىل أغلى ما أملك يف الوجود إىل قرة عيين ونور حيايت، 

  حفظها هللا؛ ماماإىل 

  ؛حفظهم هللا اوأوالدمه وزوجته أخيإىل 

ومهما عملت من معروف فلن أوفيهن  اللوايت دعمنين بكل ما أوتني من طاقاتوأزواجهن وأوالدهن،  أخوايتإىل 

  .حقهن

  - رمحه هللا واسكنه فسيح اجلنان -الطاهرة الذي زرع فينا نفس العلم والتعلم  روح جدي احلسنيإىل 

  خصوصا والديه؛ كل ابمسه  وكبريا صغرياوعائلة زوجي  ،أفراد عائليتإىل كل 

  ىن يل اخلري ومد يل يد املساعدةومتإىل كل من علمين حرفا 

  



  

  

  

  فهــــــــرس احملتويـــــــات

  

  

  



.فهرس احملتوايت  

  الصفحة  احملتوايت 
   كلمة شكر وتقدير

  االهداء
  فهرس احملتوايت

  فهرس اجلداول واألشكال

  قائمة املالحق

  امللخص

  ص- أ  العامة املقدمة

  59-02  التسويق ابلعالقاتالتسويق يف املؤسسات اخلدمية وتطوره حنو : الفصل األول

  02  متهيد
  03  اإلطار املفاهيمي للخدمة واملؤسسة اخلدمية: األولاملبحث 

  03  مفهوم اخلدمة وخصائصها التسويقية :املطلب األول
  08  تصنيفات اخلدمة :املطلب الثاين

  13  تصنيفات املؤسسة اخلدمية وخصائصها :املطلب الثالث
  16  يف املؤسسة اخلدميةخصوصيات التسويق : ملبحث الثاينا

  16  مفهوم التسويق يف املؤسسة اخلدمية :املطلب األول
  20  العناصر التقليدية للمزيج التسويقي اخلدمي: املطلب الثاين

  32  العناصر املستحدثة للمزيج التسويقي اخلدمي :املطلب الثالث
  36  التسويق ابلعالقاتتطور املمارسة التسويقية حنو : املبحث الثالث
  36  عوامل وأسباب تطور املمارسة التسويقية حنو العالقات :املطلب األول
  42  ظهور وتطور مفهوم التسويق ابلعالقات: املطلب الثاين

  47   ماهية التسويق ابلعالقات :املطلب الثالث
  56  أهداف وأمهية التسويق ابلعالقات: املطلب الرابع

  59  خالصة 
  143-61  أساسيات ومرتكزات إدارة العالقة مع الزبون: الثاينالفصل 

  61  متهيد
  62  مفاهيم عامة حول إدارة العالقة مع الزبون: املبحث األول
  62  مفهوم الزبون وتصنيفاته :املطلب األول
  67  ماهية إدارة العالقة مع الزبون :املطلب الثاين



.فهرس احملتوايت  

  74  مع الزبونخصائص وأسس إدارة العالقة  :املطلب الثالث 
  79  الزبونتطلبات وحتدايت إدارة العالقة مع م: املبحث الثاين
  79  املتطلبات العامة لنجاح إدارة العالقة مع الزبون ومعوقاهتا :املطلب األول
  84  التكنولوجيا واملتطلبات التقنية إلدارة العالقة مع الزبون: املطلب الثاين

  92  والتمكني كمتطلبات أساسية إلدارة العالقة مع الزبونالتسويق الداخلي : املطلب الثالث
  95  الزبونأبعاد إدارة العالقة مع : املبحث الثالث
  95  إدارة معرفة الزبون  :املطلب األول
  103  تهورحبي إدارة قيمة الزبون :املطلب الثاين

  111  صوت الزبون وإدارة شكاويه :املطلب الثالث
  117  أبعاد وعناصر تقوية العالقة مع الزبون :املطلب الرابع
  122  الزبونمؤشرات إدارة العالقة مع : املبحث الرابع
  122  القيمة املقدمة للزبون :املطلب األول
  128  رضا الزبون :املطلب الثاين

  134  والء الزبون واسرتاتيجيات االحتفاظ به: املطلب الثالث
  143  خالصة

  213- 145  لميزة التنافسيةالنظري العام لالتأصيل : الفصل الثالث

  145  متهيد
  146  للميزة التنافسية مدخل :املبحث األول
  146  امليزة التنافسية مفهوم :املطلب األول
  154  التنافسية امليزة عناصر :املطلب الثاين

  158  التنافسية امليزة وحمددات أنواع :الثالث املطلب
  162  للميزة التنافسيةاملرتكزات النظرية : املبحث الثاين
  162  األسس العامة لبناء امليزة التنافسية :املطلب األول
  169  االسرتاتيجيات التنافسية العامة للميزة التنافسية :املطلب الثاين

  180  املقارابت النظرية املفسرة للميزة التنافسية :املطلب الثالث
  194  وأمهيتها يف حتقيق امليزة التنافسية مقاربة العالقات: املبحث الثالث
  195  ة مع الزبونقاألمهية التنافسية إلدارة العال :املطلب األول
  201  أمهية متطلبات وأبعاد إدارة العالقة مع الزبون يف حتقيق امليزة التنافسية: املطلب الثاين



.فهرس احملتوايت  

  208  أمهية مؤشرات إدارة العالقة مع الزبون يف حتقيق امليزة التنافسية :املطلب الثالث
  213  خالصة

  347- 215  مؤسسة موبيليس أثر إدارة العالقة مع الزبون على امليزة التنافسية يفدراسة : الفصل الرابع

  215  متهيد
  216   صاالت يف اجلزائر ومؤسسة موبيليسالتقدمي العام لقطاع االت: األول املبحث
  216  حملة عن قطاع االتصاالت يف اجلزائر :األول املطلب

  221  مؤشرات قطاع االتصاالت يف اجلزائر أهمإحصائيات  :املطلب الثاين
  227  التعريف مبؤسسة  موبيليس :املطلب الثالث
  236  سموبيلينشاط مؤسسة  مؤشرات أهمإحصائيات  :املطلب الرابع

  241  واقع متغريات الدراسة يف مؤسسة موبيليس :اخلامساملطلب 
  248  للدراسة التطبيقية املنهجي العام اإلطار: الثاين املبحث

  248  وفرضياهتا الدراسة التطبيقية تصميم منوذج: املطلب األول
  253  اخلطوات املنهجية املتبعة يف الدراسة التطبيقية :املطلب الثاين

  260  الدراسة التوزيع الطبيعي واالتساق الداخلي ألداةاختبار  :املطلب الثالث
  269  العينة على حماور االستبانة التحليل الوصفي إلجاابت أفرادنتائج  :الثالثاملبحث 

  269  اإلجراءات املنهجية املعتمد عليها يف اإلحصاء الوصفي حملاور الدراسة :املطلب األول
  271  عينة الدراسةفراد الشخصية ألحتليل اخلصائص عرض و  :الثايناملطلب 

  275  التحليل اإلحصائي الوصفي حملور إدارة العالقة مع الزبون :املطلب الثالث
  289  التحليل اإلحصائي الوصفي حملور امليزة التنافسية  :املطلب الرابع
  295  اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها: املبحث الرابع
  295  اختبار الفرضية العامة للدراسة التطبيقية :املطلب األول
  297  رئيسية األوىل وفرضياهتا الفرعيةاختبار الفرضية ال: املطلب الثاين

  317  اختبار الفرضية الرئيسية الثانية وفرضياهتا الفرعية: املطلب الثالث
  335  وفرضياهتا الفرعية الثالثةاختبار الفرضية الرئيسية  :املطلب الرابع

  340  مناقشة نتائج اختبار الفرضيات :املطلب اخلامس
  347  خالصة

  361- 349  اخلامتة العامة

  389- 363  قائمة املراجع

    املالحق



  

  

  

  فهـــــرس اجلداول واألشكـــــال

  

  

  



 واألشكال فهرس اجلداول
 

  فهرس اجلداول
رقم  عنوان اجلدول الصفحة

 اجلدول
 01 خصائص اخلدمات ومشاكلها التسويقية واحللول املقرتحة هلا 07
 02 توجه املزيج التسويقي احلديث ابلزبون 40
 03 أهم املدارس اليت تناولت مفهوم التسويق ابلعالقات 45
 04 خصائص التسويق ابملعامالت والتسويق ابلعالقات 55
 05  مقارنة خصوصيات الزابئن األفراد واملؤسسات 63
 06 األنواع السلوكية للزابئن 65
التنافس نطاق 161  07 
 08  لبورتر العامة التنافسية االسرتاتيجيات متطلبات 179
خالل الفرتة  ورقم األعمال يف سوق اهلاتف الثابت تطور عدد املشرتكني، الكثافة اهلاتفية 221

)2001-2017(  
09 

تطور عدد الزابئن املشرتكني، الكثافة اهلاتفية ورقم األعمال يف سوق اهلاتف النقال خالل  224
 الفرتة (2017-2001)

10 

 11  أهم العروض واخلدمات املقدمة من قبل مؤسسة موبيليس 235
 12  )2017-2003( عدد املشرتكني، احلصة السوقية ملؤسسة موبيليس خالل الفرتة تطور 236
خالل الفرتة للمتعاملني االقتصاديني الثالث للهاتف النقال  3Gتطور عدد مشرتكي   238

)2014-2017(  
13 

 14  )2017- 2016( للهاتف النقال ةللمتعاملني االقتصاديني الثالث4G تطور عدد مشرتكي  239
 15  درجات املوافقة وفق مقياس ليكرت اخلماسي 255
 16  االستباانتتوزيع واسرتجاع خمتلف النتائج اخلاصة بعملية  255
 Alpha(  17( اجملاالت املختلفة لدرجة الثبات 257
 18  الكشف عن نوع توزيع البياانت للمتغريات ابستخدام معامل االلتواء والتفلطحنتائج  260
 19  )إدارة العالقة مع الزبون(األول االتساق الداخلي لعبارات احملور  264
 20  )امليزة التنافسية(الثاين االتساق الداخلي لعبارات احملور  266
 21  صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة 267
 Cronbach's Alpha(  22( ملتغريات الدراسةألفا كرونباخ قيمة معامل  268



 واألشكال فهرس اجلداول
 

 23  متغري اجلنسحسب  الدراسة عينة أفراد توزيع 271
 24  متغري السنحسب  الدراسة عينة أفراد توزيع 272
 25  متغري املؤهل العلميحسب  الدراسة عينة أفراد توزيع 273
 26  األقدمية متغريحسب  الدراسة عينة أفراد توزيع 274
 27  نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لكل أبعاد إدارة العالقة مع الزبون 275
 28  )ابلعالقة مع الزبونالتوجه (بعد على عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة  277
 29  )املوظفني والتسويق الداخلي(بعد على عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة  278
 30  )التكنولوجيا واملتطلبات التقنية(بعد على عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة  280
 31  )الزبونمعرفة (بعد على عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة  281
 32  )الزبون ورحبيته ةقيم(بعد عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة على  283
 33  )صوت الزبون وإدارة شكاويه(بعد على عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة  284
 34  )الزبونالعالقة مع  تقوية(بعد على عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة  286
 35  )الرضا، الوالء واالحتفاظ ابلزابئن(بعد عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة على  287
 36  )فيض التكاليفميزة خت(نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لبعد  289
 37  )ميزة ختفيض التكاليف(بعد عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة على  290
 38  )التمايز عن املنافسنيميزة (نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لبعد  292
 39  )- التمييز- التمايز عن املنافسني(بعد عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة على  293
 40  امليزة التنافسية وفقا إلجاابت أفراد العينةأبعاد ترتيب مستوايت توفر  294
 41  البسيط لتأثري إدارة العالقة مع الزبون على امليزة التنافسيةمنوذج االحندار اخلطي  296
 42  التكاليف ختفيضوميزة  ةاملستقل اتطية بني املتغري اخلعالقة ال تشخيصاختبار شرط نتائج  298
 43  ختفيض التكاليفميزة و  ملتغريات املستقلةبني ا االرتباط اخلطي املتعدد 299
 44  من شرط عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء العشوائية للتحقق) Durbin-Watsan(قيم  300
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 امللخص

   :امللخص

يزة امل حتقيق على مدى أتثري إدارة العالقة مع الزبون كتوجه تسويقي معاصرأمهية و ن هدفت هذه الدراسة إىل تبيا     
اجلانب النظري للدراسة إبراز أهم مسببات حتول املمارسة التسويقية حنو يف حبيث مت ، التنافسية للمؤسسات اخلدمية

األساسية وكذا  ارة العالقة مع الزبون مبتطلباته وأبعاده ومؤشراتهإدمرتكزات مفهوم و العالقات يف املؤسسات اخلدمية 
قمنا ابإلسقاط على الواقع ، وبعد التحليل النظري بنوع من التفصيل النظرية للميزة التنافسية اجلوانبتوضيح أهم 

ائر من خالل اتف النقال يف اجلز قطاع اهل يف يف مؤسسة موبيليس اليت تعترب إحدى أهم املؤسسات الناشطة العملي
مت التطرق لواقع  كمافيها،   إدارة العالقة مع الزبونارسات ممابإلضافة إىل مؤشرات نشاطها  ختلفملدراسة حتليلية 

  .فيه سوق االتصاالت يف اجلزائر ابلرتكيز على قطاع اهلاتف النقال وحتليل وضعية املؤسسة حمل الدراسة
املتمثل يف إدارة  بني املتغري املستقلللوصول إىل حتقيق أهداف الدراسة واختبار العالقة التأثريية واالرتباطية و      

ستخدام االستبانة كأداة أساسية جلمع البياانت اب قمنا املتغري التابع ممثال ابمليزة التنافسية ببعديهاو العالقة مع الزبون 
اإلطارات واملسؤولني العاملني يف القسم التجاري  نة قصدية مكونة منعي استبانة على) 65( حبيث مت توزيع

  (spss v25 )احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  والتسويقي للمؤسسة حمل الدراسة ولقد مت استخدام برانمج
  .واختبار الفرضيات تفريغ وحتليل االستبانةل

وجود وتبين مؤسسة موبيليس ملفهوم إدارة  علىأفراد العينة املستبان منهم  الدراسة إىل إجيابية آراء ولقد خلصت     
              املوظفني والتسويق الداخلي ،التوجه ابلعالقة مع الزبون( متطلباته، أبعاده ومؤشراتهالعالقة مع الزبون بكل 

الزبون وإدارة شكاويه، تقوية العالقة مع  قيمة الزبون ورحبيته، صوت التكنولوجيا واملتطلبات التقنية، معرفة الزبون،
 معنوية عالقة أثر توجده نأب تبنيولكن بدرجات ومستوايت خمتلفة،كما  )االحتفاظ ابلزابئنالوالء و و الرضا الزبون، 

ميزة (امليزة التنافسية ببعديها  ذات داللة إحصائية ألبعاد، متطلبات ومؤشرات إدارة العالقة مع الزبون على حتقيق
الرضا والوالء (و )التكنولوجيا واملتطلبات التقنية(ا جاء بعد ولقد) وميزة التمايز عن املنافسنيالتكاليف  ختفيض

 ابملتغريات املتعلقة للنتائج ابلنسبة أما .تأثري على امليزة التنافسيةيف املراتب األوىل من انحية قوة ال )واالحتفاظ ابلزبون
متوسطات إجاابت أفراد يف  )α≤0.05(توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى املعنوية الدميغرافية فقد تبني أبنه 

س نـجلا(ىل موبيليس تـُْعَزى إ ملؤسسة تنافسية ميزةحتقيق و العالقة مع الزبون  للمتغريين املرتبطني إدارةالعينة إلدراكهم 
  )السن واألقدمية(مع عدم وجود  فروق تـُْعَزى إىل ) واملؤهل العلمي

  .الزبون ، اخلدمة،التسويق ابلعالقات، املؤسسة اخلدمية، إدارة العالقة مع الزبون، امليزة التنافسية :ات املفتاحيةالكلم

  

 



 امللخص
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. 
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 املقدمة العامة
 

 أ 
 

 األصعدة خمتلف على ةٍ يعَ رِ سَ  اتٍ رَ يُـ غَ تَـ يف السنوات القليلة املاضية  املؤسسات فيها تنشط اليت بيئة األعمال تشهد     
 تكنولوجيا ثورةوحرية انتقال السلع واخلدمات و  العاملية التجارة تحريرك...) اإلقتصادية، اإلجتماعية والتكنولوجية(

اليت  العوملة تداعيات من السوق مبا يف ذلك املؤسسات اخلدمية يف مؤسسة ةأي تستثىن ملو  ت،االتصاالو  املعلومات
أوجدت بيئة تنافسية شديدة وحتدايت كثرية وهو ما فرض عليها ضرورة التكيف معها لضمان البقاء يف السوق وحتقيق 

تنوع العروض السوقية وجاذبيتها كذا و وتنوعها من حيث املواصفات خصوصا أمام تعدد البدائل داف املنشودة، األه
   ؛وسهولة إاتحتها للزابئن

اشتداد التنافس فيما  بيئة األعمال احلالية هو التحدايت اليت تواجهها املؤسسات اخلدمية يفأهم  فإن وعليه       
 وأنشطتهايشكل املنطلق الرئيسي الذي ترتكز عليه يف وضع خططها  أضحىالذي تنامي دور الزبون و  ،بينها

ومل يعد  متطلباته وأذواقه تشهد قفزة نوعية من حيث متطلبات اجلودة العالية وأصبحت ،وحتديد أهدافها التسويقية
وهو ما شكل حافزا مهما لديها إلحداث تغيريات جذرية وإجراءات سريعة  ،تلك املتطلباتيرضيه إال ما يتوافق مع 

 قطاع ضمن منافسيهاي واالنفراد مبميزات عن التنافس التفوق لتحقيقللتكيف مع تلك التحدايت والبحث عن آليات 
  ومتطلباته؛ هورغبات هفهم أكرب حلاجاتموجهة ابلزبون وقائمة على  تنافسية زاايم حتقيقو  ،نشاطها
يف خدمة الزبون، لكنها  نجاح املؤسسات اخلدميةلعامال أساسيا  تسويق اخلدماتعترب أنشطة وسياسات وت       

للمفهوم التسويقي املرتكز على األبعاد  تلك املؤسسات لم يعد تبينف ،ليست جديرة بتحقيق السبق والتفوق التنافسي
مالئمة لتلبية رغبات الزبون وإشباع حاجاته مبا يسمح ابحلفاظ لضمان تقدمي خدمات  كافيا  املتعارف عليهاالتقليدية 

عدد  جذب أكربمن مفهوم التسويق التقليدي القائم على فكرة التبادل أو املعاملة و  مفاهيمهتطور  إىل مما أدى ،عليه
طويلة األجل مع الزبون إىل مفهوم التسويق ابلعالقات القائم على بناء عالقات  وإمتام الصفقة البيعية الزابئنممكن من 

 تهكل اإلمكانيات واجلهود خلدم  من خالل تسخري ، وذلكاحملافظة عليههبدف  واعتباره شريكا للمؤسسة اخلدمية
   ه،وحتقيق التميز يف خدمت وفهم سلوكه والتقرب منه والتطلع حنو معرفة توقعاته وحاجاته

شهدت بيئة األعمال تطورا تكنولوجيا غري مسبوق  يف خدمة الزبون بعد أن بشكل أكرب التحدي ىولقد تنام      
احلديثة يف  ليظهر مفهوم إدارة العالقة مع الزبون منذ تسعينيات القرن املاضي كأحد أهم التوجهات واملداخل التسويقية

 أساسيةٍ  فرضت نفسها كعناصرَ  معاصرةً  جمال اإلدارة واألعمال اليت ال ميكن االستغناء عنها فهي حتمل اسرتاتيجياتٍ 
ربط عالقات و  متابعة سلوك الزبون بشكل مستمر من خاللاملؤسسات يف األسواق ألجل طويل أنشطة لنجاح 

مركز أنشطة املؤسسة يف ا وضع الزبون هَ امُ وَ أسس جديدة قِ  وإتباع ،تفاعلية جيدة وطويلة األجل بني املؤسسة وزابئنها
 حاجاتهملعرفة التغريات اليت حتدث يف وذلك ، معرفة شخصية عنه وعن عاداته الشرائية تبادل املعلومات معه لتحقيقو 
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فضال عن ومن َمثَّ زايدة قدرة املؤسسة اخلدمية على االستجابة هلا بشكل أفضل من املنافسني،  ،هومتطلبات هرغباتو 
اخلدمية  املؤسسات خصوصا وأن ون،الزبحتديد املتغريات األساسية لوضع االسرتاتيجيات التسويقية املتناسبة مع 

 املتوقعة القيمة تقدمي خالهلا من تستطيع اليت التنافسية امليزة عن البحث إىل يف ظل الظروف التنافسية احلالية تسعى
من النادر أن متتلك املؤسسات سبقا تنافسيا على مجيع ألنه وخيدم مصاحلها من طرف الزبون مبا حيقق أهدافها 

   .املؤسسات وإمكانياتاألصعدة مقارنة مبنافسيها يف ظل حمدودية موارد 
ومن بني القطاعات اخلدمية اليت عرفت تقدما كبريا يف خمتلف دول العامل جند قطاع االتصاالت خصوصا         

استخدامها منتشرا بكثرة، واجلزائر على غرار ابقي الدول اهتمت هبذا القطاع تكنولوجيا اهلواتف النقالة اليت أضحى 
أصبح جملال أمام املستثمرين األجانب، حبيث الذي شهد تطورا فيما يتعلق إبدخال التكنولوجيات احلديثة وفتح ا

وهو ما  ،هاعددمن قلة  على الرغم شديدة شهد منافسةت مؤسسات ق اهلاتف النقال يف اجلزائر ثالثينشط يف سو 
 موبيليسمؤسسة يف خصوصا  ،يف احملافظة على الزابئن ومن مث على احلصة السوقية كثريةً   وقيوًدا فرض عليها حتدايتٍ 

حتقيق مزااي وعليه فمن الضروري  كما أهنا املتعامل الوطين الوحيد،  لكوهنا أول متعامل لشبكة اهلاتف النقال يف اجلزائر
تسمح متمايزة  تطلباهتم وتقدمي خدمة ذات قيمةحلاجات ورغبات الزابئن واالستجابة مل أكربَ  تنافسية قائمة على فهمٍ 

من أهم التوجهات التسويقية اليت تعترب  إدارة العالقة مع الزبونهو ما يعظم من دور وأمهية ابستمرارية التعامل معها و 
ربط عالقات  كسب الزبون واحملافظة عليه من خالل  على ترتكزو  اليت تسمح ابلتميز والتفوق على املنافسني املعاصرة

  .ويلة األجل بني املؤسسة وزابئنهاتفاعلية جيدة وط

  :إشكالية الدراسة -1
 يف حتقيق أبعادها ومؤشراهتاو  مبتطلباهتا تبين إدارة العالقة مع الزبون لىع الناجم التأثري معاجلة هذه الدراسة حتاول   

 :التايل الرئيسي التساؤل طرح خالل منللمؤسسات اخلدمية امليزة التنافسية 

  ملؤسسات اخلدمية ؟يف ا امليزة التنافسية حتقيق على إدارة العالقة مع الزبونتبين  أتثريمدى  ما
  :اآلتيةالفرعية   التساؤالت طرح كنميالدراسة د مسار يتحدول

  :تساؤالت اجلانب النظري - 
  لعالقات يف املؤسسات اخلدمية؟اب حنو التسويقتحول الما أمهية  
  َاملؤسسات متكن واليت العالقة مع الزبون مفهوم عليها يستند اليت التسويقيةاألبعاد و  املتطلبات أهم تتمثل فيم 

  تنافسيتها؟ زايدة من اخلدمية
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  وما هي املقارابت واالسرتاتيجيات النظرية اليت اهتمت بسبل حتقيق  ؟التأصيل النظري للميزة التنافسيةهو ما
 امليزة التنافسية؟

  : تساؤالت اجلانب التطبيقي   -  
 ؟موبيليس يف مؤسسة امليزة التنافسية حتقيق على إدارة العالقة مع الزبونتبين  أتثريمدى  ما  

  :فرضيات الدراسة - 2

 من نفيها أو صحتهاهبدف إثبات  ةاملطروح التساؤالت ىلع مبدئية كإجابة الفرضيات من جمموعة بصياغة قمنا 
  :كاأليت وهيدراستنا للموضوع  خالل

  :فرضيات اجلانب النظري -
  التسويقية بدور هام يف توجيه اجلهود واألنشطة لتسويق ابلعالقات يف املؤسسات اخلدمية اب التوجهساهم ي

  ؛واحملافظة عليه ة الزبوناإلمكانيات خلدموتسخري كل ات حنو تنمية العالق
  يستند مفهوم إدارة العالقة مع الزبون على عدة آليات تساهم يف اختاذ قرارات تسويقية مناسبة لتحقيق

 ؛أهداف املؤسسة واحملافظة على الزابئن ألجل طويل
 خدمات ومنافع  وتقدميحتقيق امليزة التنافسية  يف أبعاد ومؤشرات إدارة العالقة مع الزبون ،متطلبات ساهمت

  .ا يقدمه املنافسونمَّ عَ متمايزة  قيمة ذات

  :فرضيات اجلانب التطبيقي-
 اإلشارة جتدر الدراسة هاته من النظري اجلانب على مستوى طرحها مت اليت الفرضيات وكذا ةاملدروسة للمشكل أتكيدا

 :كما هو واضح فيما يلي  تنطوي على جمموعة من الفرضيات عامة تطبيقية بفرضية تدعيمها سيتم أنه إىل

دارة إل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإاللة ذو دأثر  يوجد  :العامة للدراسة التطبيقيةالفرضية 

 ة وفرعيةواليت تتجزأ بدورها إىل فرضيات رئيسي .يف مؤسسة موبيليس لتنافسيةة الميزاحتقيق  على الزبونالعالقة مع 

  :التايل النحو على غةو صوهي مالتطبيقي  اجلانب مباشرة بصورة تعاجل

 عنويةاملعند مستوى حصائية إاللة ذو دأثر  يوجد: الفرضية الرئيسية األوىل )α≤0.05( دألبعا ،

ن والتسويق الداخلي، ، املوظفو التوجه ابلعالقة مع الزبون( نلعالقة مع الزبو إدارة ا ومؤشرات متطلبات
شكاويه، تقوية  قيمة الزبون ورحبيته، صوت الزبون وإدارة واملتطلبات التقنية، معرفة الزبون،التكنولوجيا 

يف مؤسسة  التكاليف تخفيض ةميز حتقيق على) االحتفاظ ابلزابئنن ،الرضا الوالء و العالقة مع الزبو 
  .موبيليس
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  :وتتفرع هذه الفرضية إىل الفرضيات الفرعية التالية
للتوجه ابلعالقة مع الزبون على حتقيق ميزة  )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى حصائية إاللة ذو د رثأ يوجد •

 ؛يف مؤسسة موبيليسختفيض التكاليف 

للموظفني والتسويق الداخلي على حتقيق ميزة  )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد •
 ؛يف مؤسسة موبيليس ختفيض التكاليف

للتكنولوجيا واملتطلبات التقنية على حتقيق ميزة  )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد  •
 ؛يف مؤسسة موبيليس ختفيض التكاليف

ملعرفة الزبون على حتقيق ميزة ختفيض   )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد   •
 ؛يف مؤسسة موبيليسالتكاليف 

لقيمة الزبون ورحبيته على حتقيق ميزة ختفيض  )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد  •
 ؛يف مؤسسة موبيليسالتكاليف 

لصوت الزبون وإدارة شكاويه على حتقيق ميزة  )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد •
 ؛يف مؤسسة موبيليسختفيض التكاليف 

لتقوية العالقة مع الزبون على حتقيق ميزة ختفيض  )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد •
 ؛يف مؤسسة موبيليس التكاليف

الوالء واالحتفاظ ابلزابئن على حتقيق و  للرضا )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد •
   .يف مؤسسة موبيليسميزة ختفيض التكاليف 

  عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد :الرئيسية الثانيةالفرضية )α≤0.05( دألبعا  

املوظفني والتسويق الداخلي،  ،التوجه ابلعالقة مع الزبون(إدارة العالقة مع الزبون  متطلبات ومؤشرات
تقوية شكاويه،  وإدارةصوت الزبون قيمة الزبون ورحبيته،  التكنولوجيا واملتطلبات التقنية، معرفة الزبون،

يف مؤسسة التمايز عن املنافسني  ةميز حتقيق على )العالقة مع الزبون ،الرضا الوالء واالحتفاظ ابلزابئن
 . موبيليس

  :وتتفرع هذه الفرضية إىل الفرضيات الفرعية التالية
للتوجه ابلعالقة مع الزبون على حتقيق ميزة  )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد  •

 ؛يف مؤسسة موبيليسالتمايز عن املنافسني 
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للموظفني والتسويق الداخلي على حتقيق ميزة  )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد •
 ؛يف مؤسسة موبيليسالتمايز عن املنافسني 

للتكنولوجيا واملتطلبات التقنية على حتقيق ميزة  )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد •
 ؛ يف مؤسسة موبيليسالتمايز عن املنافسني 

ملعرفة الزبون على حتقيق ميزة التمايز عن  )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد •
 ؛يف مؤسسة موبيليساملنافسني 

لقيمة الزبون ورحبيته على حتقيق ميزة التمايز  )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد  •
 ؛يف مؤسسة موبيليسعن املنافسني 

لصوت الزبون وإدارة شكاويه على حتقيق ميزة  )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد •
 ؛يف مؤسسة موبيليسالتمايز عن املنافسني 

لتقوية العالقة مع الزبون على حتقيق ميزة التمايز  )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد •
 ؛يف مؤسسة موبيليسعن املنافسني 

للرضا، الوالء واالحتفاظ ابلزابئن على حتقيق   )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد •
  .يف مؤسسة موبيليسميزة التمايز عن املنافسني 

  عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد: الرئيسية الثالثةالفرضية )α≤0.05 ( بني

حتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة و إدارة العالقة مع الزبون  للمتغريين املرتبطنيمتوسطات إجاابت أفراد العينة 
وتتفرع هذه الفرضية إىل . )األقدمية ،السن، املؤهل العلمي ،نسـجلا(ية ـلشخصا املتغرياتىل إ تـُْعَزىموبيليس 

 :الفرضيات الفرعية التالية
متوسطات إجاابت أفراد العينة بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد •

 .متغري اجلنسىل إ تـُْعَزىامليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس و إدارة العالقة مع الزبون  للمتغريين املرتبطني
متوسطات إجاابت أفراد العينة بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد •

 .إىل متغري السن تـُْعَزىامليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس و إدارة العالقة مع الزبون  للمتغريين املرتبطني
متوسطات إجاابت أفراد العينة  بني) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد •

 .متغري املؤهل العلميىل إ تـُْعَزىامليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس و إدارة العالقة مع الزبون  للمتغريين املرتبطني
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متوسطات إجاابت أفراد العينة بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد •
 .متغري األقدميةىل إتـُْعَزى امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس و قة مع الزبون إدارة العال للمتغريين املرتبطني

  :أسباب اختيار املوضوع -3
  :نظرا جملموعة من األسباب أمهها ما يلي موضوع الدراسةلقد مت اختيار 

إدارة " مبجال التخصص كما أن له عالقة ،كون إدارة العالقة مع الزبون أحد أهم املواضيع التسويقية احلديثة  - 
  ؛"تسويقية

إدارة (عدد قليل من الدراسات اليت تناولت العالقة واألثر بني املتغريين حمل الدراسة  بوجوداحلداثة النسبية للموضوع - 
  تسجل املكتبات الوطنية افتقارا ملموسا يف املراجع املتخصصة يف هذا اجملال؛ كما) امليزة التنافسية -العالقة مع الزبون

امليول واالهتمام الشخصي ملعاجلة أحد املواضيع التسويقية ذات العالقة املباشرة ابلزبون واليت جتسدت يف موضوع  - 
هبذا املوضوع والتعمق يف مضامينه من خالل إدارة العالقة مع الزبون وكذا الرغبة يف توسيع احلاصل العلمي املتعلق 

  .ة من الناحية النظرية والتطبيقيةهذه الدراسة اليت تعترب إثراًء فكراي للطالب
الرغبة يف إعطاء نظرة عن مدى االهتمام هبذا املوضوع يف مؤسسة موبيليس خصوصا يف ظل املنافسة الشديدة اليت  - 

يشهدها هذا القطاع يف اجلزائر بعد انتقال سوق اهلاتف النقال من توجه احتكاري إىل فتح اجملال أمام املنافسني 
  .منها التوجه حنو إدارة العالقة مع الزبون َتطَلَّبَ  والذي للمؤسسة حمل الدراسة اتسويقي ل حتداياخلواص وهو ما شك

حماولة لفت انتباه املسؤولني يف خمتلف املؤسسات اجلزائرية أبمهية التسويق وتوجهاته احلديثة حيث ُيَسجَُّل نقص  - 
  .شاطاهتافادح يف املمارسات التسويقية املعاصرة فيها وعلى اختالف ن

  :حدود الدراسة - 4
  :اقتصرت الدراسة على احلدود التالية

دراسة العالقة واألثر بني متغريات ب التطبيقية وذلكجراء الدراسة إلمت اختيار مؤسسة موبيليس : احلدود املكانية -

للمؤسسة حمل  العامةلمديرية لالقسم التجاري والتسويقي  العاملني يف سؤولنياملطارات و اإلالدراسة من منظور كل 
  .الدراسة

فرتة ما على يف اجلزائر  ببعض مؤشرات قطاع االتصاالت اخلاصة واإلحصائياتاقتصرت األرقام : احلدود الزمنية -

؛ أما ابلنسبة للدراسة التطبيقية وتوزيع 2017إىل غاية  2001أي من سنة  اإلصالحات اليت شهدها القطاعبعد 
 .2019- 2018االستباانت فقد متت خالل السنة اجلامعية 
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  : الدراسات السابقة -5
 يف إدارة ي الدراسة موضوع البحث واملتمثلنيهناك العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت أحد أو كال متغري 

التنافسية وذلك من وجهات نظر خمتلفة وأبهداف متباينة وكذا بدراسات ميدانية يف قطاعات العالقة مع الزبون وامليزة 
كل ما هو   ااقتصادية متنوعة، وفيما يلي بعض تلك الدراسات اليت مت االعتماد عليها واليت ال ميكن التأكيد على أهن

  :متوفر

وفيما يلي بعض  ): إدارة العالقة مع الزبون( الدراسات السابقة اليت تناولت املتغري املستقل للدراسة: أوال -

  :تلك الدراسات
  

  دراسة الباحثني Gaurav K. Agrawal  وDaniel Berg  )2009( املوسومة بــ"The Development of 

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

يف إطار من التعقيدات  متباينةهذه الدراسة إىل أمهية تطبيق التقنيات التكنولوجية املختلفة مع مستوايت  تهدف   

إىل نتيجة أساسية مفادها أن ظهور توجهات  التوصللتطوير اخلدمات، ولقد مت  الزبونة مع إدارة العالقتطبيق مفهوم 

جديدة مثل إدارة العالقة مع الزبون أدى إىل استكشاف الفرص املتاحة لتأسيس عالقة مهمة بني تسويقية  وتطبيقات 
أوصى بذلك الباحثان بضرورة التوجه التكنولوجي يف تسويق اخلدمة املختلفة، و أنظمة و األنظمة التكنولوجية الفرعية 

  .الزبونت إدارة العالقة مع تطبيقا

  قياس جودة معلومات " املوسومة بـــــــ )2009(ليث علي احلكيم وعمار عبد األمري زوين دراسة الباحثني

الوظائف الداعمة لعمليات إدارة عالقات الزبون ابستخدام نشر دالة اجلودة، دراسة تطبيقية يف شركة 

منشور يف جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، مقال ، "فرع النجف/ أسياسيل لإلتصاالت 

  .، جامعة القادسية، العراق3، العدد11اجمللد

نتشاراً  وهي اوأكثرها إدارة اجلودة الشاملة  ية ودور استخدام إحدى أهم أدواتقياس أمههذه الدراسة إىل  هدفت    

لعمليات إدارة العالقة مع الزبون وكذا رصد مناطق القوة يف تقييم أنشطة الوظائف الداعمة ) QFD(نشر دالة اجلودة 
والرتكيز على ) التسويق، املبيعات، اخلدمة( املتمثلة يف CRM والضعف وفقًا ملتطلبات األنظمة الداعمة لعمليات الـ

  .داء يف إدارة العالقة مع الزبوناألالنقاط ذات التأثري املباشر يف رفع مستوى 
على العاملني يف جمال املعلومات يف مؤسسة  استبانة )50( ن بتوزيعاقام الباحث فرضيات الدراسةثبات صحة الغرض و 
ومن أجل التأكد من جودة . صاحلة ألغراض التحليل اإلحصائي ةاستبان) 44( منها ، وقد اسرتجعت)آسيا سيل(
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ومت توزيع  منافسي املؤسسة يف السوقن املقارنة مع ابدقة أعلى، أجرى الباحث )آسيا سيل(مبؤسسة  ةاملعلومات اخلاص
) 50(مت توزيع  كماإستبانة،  ) 48(أسرتجع منها  )عراقنا(إستبانة على العاملني يف جمال املعلومات يف مؤسسة ) 50(

املتوصل  النتائجومن أهم  .إستبانة) 46(سرتجع منها او  )أثري( مؤسسةإستبانة على العاملني يف جمال املعلومات يف 

 .لداعمة لعمليات اجودة املعلومات وبني أنشطة الوظائف  أبعادجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني إليها هي و 
CRM  
  أثر إدارة العالقة مع الزابئن على "املوسومة بـــــ ) 2010( شريين عبد احلليم شاور التميميدراسة الباحثة

، رسالة ماجستري، كلية "الضفة الغربيةجوال -والء مستخدمي شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية

 .الدراسات العليا والبحث العلمي، ختصص إدارة األعمال، جامعة اخلليل، فلسطني

على درجة الوالء لدى  الزبونالتعرف على مدى أتثري مكوانت ووظائف إدارة العالقة مع  إىل هذه الدراسة هدفت

مبكوانت ووظائف إدارة العالقة مع  هذه املؤسسةدى اهتمام معرفة م وكذا ،جوال يف الضفة الغربية مؤسسةزابئن 
 مالعا 75 علىاألوىل  وزعتحبيث  كأداة جلمع البياانت  تنياستبانومت استخدام  ،من وجهة نظر العاملني فيها الزبون

 إىل الدراسة خلصتوقد  .زبون 1000 علىالثانية  وزعت، يف حني مؤسسة جواليف إدارات املكاتب األمامية يف 

  :ما يلي أبرزها النتائجالعديد من 

يف الضفة الغربية كان عاليا من  الزبونجوال مبكوانت ووظائف إدارة العالقة مع  مؤسسةن واقع اهتمام أ •
 ؛وجهة نظر العاملني فيها

 ؛زابئن يف الضفة الغربيةالمن وجهة نظر  كان متوسطا  للمؤسسةأن مستوى والء الزابئن  •

مبكوانت  املؤسسةبني واقع اهتمام ) 0.05( املعنوية ىمستو ة طردية ذات داللة إحصائية عند وجود عالق •
 ني فيها وبني مستوى والء الزابئنيف الضفة الغربية من وجهة نظر العامل الزبونووظائف إدارة العالقة مع 

  .والء الزابئن ن ازداد مستوىو مع الزب العالقةمبكوانت إدارة  املؤسسةحبيث كلما ازداد اهتمام 

  أثر تطبيق إدارة عالقات العمالء "املوسومة بــــ ) 2012(نرمني أمحد عبد املنعم السعدين دراسة الباحثة

 ، جامعة القاهرةاألعمالكلية التجارة، قسم إدارة أطروحة دكتوراه،   ،"أداء البنوك التجارية املصريةعلى 

 .مصر

التجارية  البنوك أداء على الزابئن عالقات إدارة لتطبيق املباشر وغري املباشر األثر توضيح هذه الدراسة إىل هدفت

 ومدى الدراسة، حمل البنوك بني العالقة مع الزبون إدارة تطبيق خيتلف مدى أي إىل وحتديد مصر، يف العاملة
 توصلتو . لزابئناعالقات  إدارة تطبيق عن والناجتة البنكية اخلدمات من املنتفعني الزابئن استجابة درجة اختالف
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جودة العالقة، (وجود أتثري غري مباشر إلدارة عالقات الزابئن على كل من  أمهها نتائج عدة إىل الدراسة هذه 

دى كما اختلفت درجة استجابة الزابئن مل  )الوالء، معدل العائد على األصول، معدل العائد على حقوق امللكية
  .نية ابلدراسةتطبيق إدارة عالقات الزابئن يف البنوك املع

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

  ـــــاملوسومة بــ
" Explaining Critical Success Factors for CRM Strategy (Case Study: SMEs in Zahedane 
Inustrial City)", International Jornal of Academic Research in Business and Social Sciences, 
Vol 3, N0 5. 

وأمهيتها التنافسية من  الزبونوصف عوامل النجاح احلامسة إلسرتاتيجية إدارة العالقة مع  هذه الدراسة إىل هدفت    

جمتمع الدراسة  حبيث مشل خالل القيام بدراسة حالة املؤسسات الصغرية واملتوسطة العاملة يف مدينة زهدان الصناعية، 
، ولقد مؤسسة 54 من مكونةتبانة على عينة كل الصناعيني واملهنيني العاملني يف تلك املؤسسات، وقد مت توزيع االس

الثقافة،  املوظفون، التكنولوجيا  :ة العالقة مع الزبون هيمفادها أن أهم عوامل النجاح إلدار  نتيجةتوصل الباحثني إىل 

 .CRMجيايب كبري على اسرتاتيجيات الـ أتثري إ وهي ذاتوالعمليات 

  أتثري تسيري العالقة مع الزبون على "املوسومة بـــ  )2016-2015(براهيمي عبد الرزاق دراسة الباحث

أطروحة دكتوراه  ،" دراسة عينة من املؤسسات االقتصاديةتصميم املنتج يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية 

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري، جامعة دمحم خيضر بسكرة  علوم، 

أتثري تسيري العالقة مع الزبون على تصميم املنتج يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية  إشكاليةعاجلت هذه الدراسة     

تسيري العالقة مع الزبون واملتغري التابع املتمثل يف بوضع منوذج إفرتاضي حيدد مكوانت املتغري املستقل املتمثل يف 
مؤسسة اقتصادية انشطة يف اجلزائر وتعمل يف عدة  48اعتمد الباحث فيها على  تصميم املنتج إبجراء دراسة تطبيقية 

 العاملني يف تلك املؤسسات الذين مت )التسويق، واإلنتاج والبحث والتطوير(جماالت وتكونت العينة من إطارات 

اليت توصلت إليها  النتائج ومن أهم. 152إستبانة، ومت اسرتداد منها  196اختيارهم بطريقة قصدية حبيث مت توزيع 

  :الدراسة ما يلي

تؤثر مرتكزات تسيري العالقة مع الزبون على تصميم املنتج يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية؛ إال أن مستوى  •
على مرتكزات تسيري العالقة  ري احلاصل يف تصميم املنتج بناءً تغيتفسري ال ا مبعىن أنالتأثري ميكن اعتباره ضعيف

 مع الزبون ليس كامال؛
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كمرتكزات لتسيري العالقة مع الزبون على بعد   وصوت الزبون واجلدارات اجلوهرية يؤثر كل من قيمة الزبون •
 اجلمالية يف عملية تصميم املنتج يف املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية؛

اجلدارات اجلوهرية كمرتكز من مرتكزات تسيري العالقة مع الزبون على بعد التعاونية يف عملية تصميم تؤثر  •
 املنتج يف املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية؛

يؤثر كل من صوت الزبون واجلدارات اجلوهرية كمرتكزات لتسيري العالقة مع الزبون على بعد التكييفية يف  •
ر رضا الزبون كمرتكز لتسيري العالقة مع الزبون على بعد املظهرية يف عملية يؤثكما   عملية تصميم املنتج؛

  .تصميم املنتج يف املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية

وفيما يلي بعض تلك ):  امليزة التنافسية(الدراسات السابقة اليت تناولت املتغري التابع للدراسة : اثنيا -

  :الدراسات

  تنمية كفاءات األفراد ودورها يف " املوسومة بــــــــ )2004-2003( أبو القاسم محدي الباحثدراسة

رسالة  ،"-دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية األغواط-دعم امليزة التنافسية للمؤسسات

 .، فرع إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائرماجستري

أمهية تنمية الكفاءات ابلطرق اجلديدة املستخدمة عامليا يف دعم امليزة التنافسية  هذه الدراسة إىل تبيان هدفت 

ولقد خلصت الدراسة  .على مستوى بنك الفالحة والتنمية الريفية ابألغواط تطبيقيةاسة ر وذلك إبجراء د للمؤسسات
لكفاءات أفراده وذلك العتماده أساسا على إدارة موارد  على أن البنك حمل الدراسة يعتمد على سياسة تنموية متطورة

بشرية مواكبة للتطور احلاصل يف السوق كما تتمثل امليزة التنافسية اليت ميتلكها البنك يف اجلانب التقين والبشري حيث 
يف الوطن،  يتميز عن منافسيه بتطور التكنولوجيا املستخدمة خاصة املتعلقة ابالتصاالت والشبكات بني مجيع فروعه

   .البشريةو ويف اجلانب البشري ابلكفاءات العالية اليت ميتلكها أفراده خاصة الكفاءات التقنية 

  اهليكلي يف تدعيم امليزة  الرأمسالدور " بــ املوسومة) 2012-2011(حباينة دمحم دراسة الباحث

التسيري ، كلية العلوم االقتصادية علوم، ختصص علوم  دكتوراه ، أطروحة "التنافسية للمؤسسة اجلزائرية

  3- والتجارية وعلوم التسيري، جامعة  اجلزائر

انت الرأمسال اهليكلي يف ونظم املعلومات واالبتكار وغريها من مكو  ةهذه الدراسة إىل تبيان مكانة ودور املعرف هدفت

 دراسة قام الباحث إبجراءذلك يية للمؤسسات اجلزائرية ولتحقيق حتسني أداء املوظفني وحتسني املزااي التنافستطوير و 
مؤسسات ذات (مؤسسات جزائرية كربى  6معتمدا على  اجلزائرية املؤسسات يف اهليكلي الرأمسال وضعية على تطبيقية
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 عامل  637 من مكونة عينة حيث مت توزيع استبانة على ،مؤسسات أجنبية متعددة اجلنسيات 5و )SPAأسهم 

  : أمهها ما يلي النتائجولقد توصل الباحث إىل العديد من   .عامل 443و مسري 194 على مقسمة

للعمال قابلية كبرية لتقدمي األفكار اجلديدة املساعدة على حتسني أداء العمل رغم أن املسريين ال مينحون هلم  •
 الوقت الكايف لتجريب األفكار اإلبتكارية؛

 على أنشطة البحث والتطوير لتدعيم مزاايها التنافسية يف السوق؛ال تعتمد املؤسسات اجلزائرية  •
تساهم نظم املعلومات املتوفرة يف املؤسسات اجلزائرية بشكل جوهري يف تسهيل وحتسني العمل مما ينعكس  •

 إجيااب على املزااي التنافسية هلا؛
املؤسسات على هذا العنصر يف  ال تتم عملية انتقال املعارف واخلربات بشكل جيد بني العمال كما ال تعول •

 ؛حتقيق املزااي التنافسية
تساعد اهلياكل التنظيمية املتوفرة يف املؤسسات اجلزائرية على انتقال املعرفة بني العمال وفهم وتطبيق وحتسني  •

  .إجراءات العمل املتبعة

   : الدراسات السابقة اليت تناولت التسويق ابلعالقات أو إدارة العالقة مع الزبون وربطته ابمليزة التنافسية : اثلثا -

  أمهية التسويق ابلعالقات يف حتقيق امليزة "املوسومة بــــ  )2013-2012(عبد هللا قلش دراسة الباحث

كلية العلوم االقتصادية أطروحة دكتوراه علوم،   ، "التنافسية ابإلسقاط على املؤسسات االقتصادية العربية

 .والتجارية وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

هذه الدراسة إىل إبراز دور التسويق ابلعالقات يف تدعيم امليزة التنافسية وحتليل الطرق واحلاالت اليت  هدفت

فعال للمؤسسات اإلقتصادية العربية  يتناسب تطبيق هذا املنهج التسويقي بفعالية، بغرض إجياد أسلوب تسويق
لباحث إبجراء دراسة ميدانية على بعض ميكنها من تعزيز مكانتها السوقية وتدعيم تنافسيتها، ولقد قام ا

املؤسسات اليت متارس األنشطة اإلقتصادية سواء كانت صناعية، جتارية أو خدماتية  واليت تعمل يف بعض الدول 
مفردة، إذ مت الرتكيز أكثر على  43العربية ولقد مت االعتماد على توزيع استبانة على عينة ميسرة بلغ عدد أفرادها 

وق منتجاهتا يف عدة ئرية، وبعض املؤسسات ذات االنتشار الواسع يف السوق العربية أو اليت تساملؤسسات اجلزا

أمهها أن التسويق ابلعالقات يساهم أبمهية كبرية يف  النتائجوتوصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من . بلدان عربية

على دعم وحتسني جودة عالقات الزابئن  أنه يركز ية للمؤسسات االقتصادية من منطلقتدعيم وتعزيز امليزة التنافس
مما يكسبها مزااي دفاعية قوية وابلتايل فهو خيار تسويقي مهم للمؤسسات االقتصادية العربية يف ظل زايدة 

  .املخاطر التنافسية وخاصة األجنبية منها
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على  تسويق العالقات مع الزبون أثر"املزسومة بــــ )2014-2013( حكيم بن جروةدراسة الباحث  - 

دراسة ميدانية على عينة من املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية ابجلنوب  -تنافسية املؤسسات اإلقتصادية

 وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية ، ختصص تسويق،دكتوراه علومأطروحة " ،منطقة ورقلة -الشرقي

  .3جامعة اجلزائر التسيري
 ورقلة منطقة وابلضبط اجلزائري الشرقي ابجلنوب الواقعةاالقتصادية  املؤسسات وىمست على الدراسة متت        

 االقتصادية واكتساب املؤسسات يةفستنا على الزبون مع العالقات تسويق استخدام أثر عن إىل الكشف هدفتو

 توجد اليت العالقة نوع دراسة إىل إضافة ،الدراسة حمل املؤسسات تواجه اليت التحدايت خمتلف حتديدو  تنافسية ميزة
 ،تنافسية مليزة املؤسسة اكتساب ومنه التميز حتقيق يف ودور أتثري العالقة لتلك وهل وزابئنها املؤسسة بني

 عالقة هلم والذيناملبحوث فيها  اجلزائرية املؤسسات مبوظفي خاص األول من جمتمعني امؤلفً  الدراسة جمتمع كانولقد   
وزعت و  تلك املؤسسات  زابئن يف فتمثل الثاين أما ،استبانة عليهم 100حبيث مت توزيع  زابئنها مع مباشر واتصال

متثلت   نتيجة أساسية إىل الدراسة توصلت وقد ؛العشوائية غري املعاينة وفق اختيارهم مت والذين ،يهماستبانة عل 250

 تنافسية ميزة وإكتساب املنافسة حتقيق يساهم يف الزبون مع العالقات تسويق وأبعاد عناصر من كل استخداميف أن 
 ستخداما أثر يف إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت كما الدراسة، حمل االقتصادية املؤسسات لدى

 ذات فروق وجود إىل إضافة التنافسية، وحتدايهتا والزبون املؤسسة بني العالقةإىل   ىتعز  الزبون مع العالقات تسويق
 االقتصادية املؤسسات تنافسية على الزبون مع العالقات تسويق وعناصر استخدام أبعاد أثر يف إحصائية داللة

  .اجلزائرية

 بناء يف وأثرها العمالء عالقات إدارة"  املوسومة بـــــــــــــ  )2015( أمحد دمحم خوجلي دمحم الباحث دراسة 

 جامعة كلية الدراسات العليا،  األعمال، إدارة يف الفلسفة دكتوراه أطروحة ،"املصريف القطاع يف التنافسية امليزة

  .والتكنولوجيا للعلوم السودان

 الزابئن عالقات إدارة مفهوم مبمارسة على مدى اهتمام البنوك التجارية السودانية التعرف إىل هذه الدراسة هدفت    

ملفهوم إدارة العالقة مع  ابلوظائف الداعمةى مدى االهتمام التعرف عل وكذا التنافسية، امليزة بناء على ذلك وأثر
 عالقات إدارة تعديل العالقة بني يف املعلومات وتقنية واملبيعات الزابئن وخدمة التسويق وظائف واملتمثلة يف الزبون
 وبنك )اإلسالمي فيصل( بنكولقد قام الباحث إبجراء دراسة تطبيقية على مستوى  التنافسية، امليزة وحتقيق الزابئن

إال أنه بعد توزيع  تلك البنوك ومسؤويل مفردة من موظفي 396 الدراسة عينة تبلغو السودان،  يف )الوطين درمان أم(

أن إدارة البنكني حمل الدراسة هتتم  إىل الدراسة توصلت ، وقداستبانة 307االستبانة بلغ عدد الصاحلة منها للتحليل 
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 عالقات إدارة مفهوم طبيق، كما أن تالزابئن واحملافظة عليهم باكتسا مبمارسات إدارة عالقات الزبون وتدرك أمهيته يف
 الزابئن وخدمة املعلومات وتقنية التسويق وظائف ممارسةأن و  البنكي، القطاع يف التنافسية امليزة حتقيق إىل يؤدي الزابئن
  .نسيب بشكل لكن العالقة هذه من وتقوي تعدل

 دراسة الباحث Taiyseer .M.R.Mugdadi  )2015 ( املوسوم بـــــ  
"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. 

إىل اختبار أثر إسرتاتيجية إدارة العالقة مع الزبون االلكرتونية على امليزة ل هذا الدراسة الباحث من خال هدف     

 النتائج، ومن أهم اأردني ابنك 13عامل يف  300ولتحقيق ذلك مت توزيع استبانة على  ،التنافسية يف  البنوك األردنية

اليت توصل إليها الباحث أن هناك أثرا مهما إلسرتاتيجية إدارة العالقة االلكرتونية مع الزبون يف امليزة التنافسية 
  .املستدامة للبنوك املبحوثة

  أثر التسويق ابلعالقات يف حتقيق امليزة " املوسومة بـــ  )2016-2015(بعيطيش شعبان دراسة الباحث

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم أطروحة دكتوراه علوم،  ، "اجلزائريةالتنافسية للمؤسسة الصناعية 

 .التسيري، قسم علوم التسيري، جامعة دمحم بوضياف املسيلة

 جمال يف العاملة للمؤسسات التنافسية امليزة حتقيق يف ابلعالقات التسويق أثر على التعرف إىل الدراسة ههذ هدفت

 األساسية أببعاده ابلعالقات التسويق فكرة جناح متطلبات بناء كيفية على الرتكيز خالل من الكهرومنزلية، الصناعة
توزيع  مت ذلك، حتقيق أجل ومن معه تنافسية ميزة وحتقيق الزبون مع العالقة جودة بناء يف الرئيسية احملصلة متثل واليت

برج  ،سطيف، املسيلة يف كل من والية الكهرومنزلية الصناعة قطاع يف جتزئة اتجر 303تتكون من  عينة على استبانة

 حتقيق يف قوي أتثري له أببعاده ابلعالقات التسويق أن إىل الدراسة توصلتولقد  ،253بوعريريج إال أنه مت اسرتجاع 

 جاء حيث للزابئن واالستجابة اخلدمة وجودة التكلفة ختفيض يف واملتمثلة الدراسة حمل للمؤسسات التنافسية املزااي
 ميزة أهم اخلدمة جودة ميزة وكانت ، التنافسية امليزة يف التأثري قوة انحية من األوىل املراتب يف والقيمة الوالء بعدي

 .للزابئن واالستجابة التكلفة ختفيض مبيزة مقارنة املؤسسات اكتسبتها
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  ــــــــــــ )2016- 2015(بن محو جناة دراسة الباحثة عالقات الزابئن كأداة لتحقيق امليزة إدارة " املوسومة بـ

دكتوراه  ،  أطروحة" التنافسية ملنظمات األعمال دراسة حالة مؤسسة كوندور الكرتونيك بربج بوعريرج

صص إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد، علوم، خت
  .تلمسان

 وقد .للمؤسسات التنافسية امليزة حتقيق يف الزابئن عالقات إدارة دور على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت      

 توجه األوىل نيتاستبيان على االعتماد مت حيث بوعريريج برج بوالية إلكرتونيك كوندور مؤسسة يف الدراسة أجريت
 عامل 100 العينة ومشلت املؤسسة هذه يف الزابئن عالقات إدارة تطبيق واقع ملعرفة الكرتونيك كوندور مؤسسة لعمال

 ودرجة املؤسسة متيز مدى عرفةمل الكرتونيك كوندور مؤسسة لزابئن توجه فقد ةالثاني ةاناالستب أما املؤسسة، هذه من

  :الدراسة هذه إليها توصلت اليت النتائج أهممن و ، زبون  300 العينة ومشلت هلا الزابئن والء

 الزابئن؛ عالقات ادارة الكرتونيك كوندور مؤسسة تطبق •

 متوسطة؛ اجلزائرية السوق يف الكرتونيك كوندور مؤسسة متيز درجة •

 منخفضة؛ الكرتونيك كوندور مؤسسة زابئن والء درجة •
  .املؤسسة متيز وبني الزابئن عالقات ادارة تطبيق بني طردية عالقة هناك •

 دراسة الباحث Ali Falah Al-Zoubi )2016( املوسوم بـــ:  
"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 

على امليزة التنافسية لعدد من البنوك العاملة يف ذه الدراسة إىل توضيح دور وأتثري إدارة العالقة مع الزبون ه هدفت   

من مدراء  مكونةعشوائية  على عينةاستبانة  50 مدينة إربد وللوصول إىل نتائج فعلية وواقعية قام الباحث بتوزيع
   .صاحلة للتحليل اإلحصائي 34ورؤساء املصاحل العاملني يف تلك البنوك ووجد منها 

مع الزبون على امليزة  إلدارة العالقة ةجوهرية متثلت يف وجود عالقة أتثري إجيابي نتيجةإىل  الباحث ولقد توصل

وأبن املوظفني هلم أتثري إجيايب يف التوصل إىل امليزة التنافسية من خالل حتسني يف البنوك حمل الدراسة  التنافسية
ل من أجل حتقيق امليزة عم كآليةاالفرتاضي   واالحتفاظ ابلزابئن وأوصى بضرورة تبين منوذج الدراسةالعالقات 

  .التنافسية

 ميكن القول أبنكل منها،   إليها تتوصل والنتائج اليت املذكورة أعاله وابستقراء أهم أهداف الدراسات السابقة

  : ابآليت سابقتها عن تتميز احلالية الدراسة
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الدراسات السابقة اليت تناولت العالقة بني متغريي الدراسة على أبعاد التسويق ابلعالقات أكثر من ركزت بعض - 
  دراسة أبعاد إدارة العالقة مع الزبون؛

ركزت بعض الدراسات السابقة اليت تناولت يف أحد متغرياهتا امليزة التنافسية على دراستها من منظور شامل دون  - 
  ز عن املنافسني؛اية األقل والتمفمثالن يف التكلالرتكيز على بعديها املت

مبتغري أخر؛ كما ركزت أخرى على دراسة  االسابقة على دراسة إدارة العالقة مع الزبون وربطه ركزت بعض الدراسات- 
  متغري امليزة التنافسية وربطه مبتغريات أخرى؛

وأبعاد  الزبونبات، أبعاد ومؤشرات إدارة العالقة مع دراسة العالقة واألثر بني متطلرتكز على فالدراسة احلالية أما   - 
 مهملة بذلك املؤشرات واملتطلبات فقط على األبعادالسابقة امليزة التنافسية يف الوقت الذي تركز فيه أغلب الدراسات 

ات على قطاع اخلدمأيضا الدراسة ركزت كما  ،اليت تعترب دعامة أساسية إلجناح هذا املفهوم التسويقي املعاصر
ابإلسقاط على مؤسسة ، وذلك يف هذا القطاع هوأثر  تهأمهي الذي تتعاظمابعتباره أكثر حاجة إلدارة العالقة مع الزبون 

   .إبدارة العالقة مع الزبونموبيليس اليت تنشط يف قطاع شديد املنافسة ويتوفر على بيئة مالئمة للتوجه 

  : أمهية الدراسة -6
  : أمهها جوانب عدة من أمهيتها الدراسة هذه تستمد

املطروحة يف الفكر  احلديثة الذي يعترب أحد أهم املواضيع "إدارة العالقة مع الزبون" هتتم هذه الدراسة مبوضوع - 

هذا املوضوع زال حيث ال ي إثراء إىل وحباجة تطور يف هوأبعاد مفهومه كما أن واملمارسة التنظريانحية التسويقي من 
 مبفاهيمها،(امليزة التنافسية  موضوعوتعاجل هذه الدراسة أيضا ، الباحثني واألكادميينيالعديد من  كتاابت شغلي

أمهية  تظهروبذلك ؛ اإلسرتاتيجيةمن املواضيع املهمة يف اإلدارة الذي يعترب و  )أسسها، مقارابهتا واسرتاتيجياهتا أبعادها،
الدراسة النظرية ألبعاد ومرتكزات متغريي و  اجلوانب الوصفية إثراءتساهم يف  مسامهة علمية قد بكوهناالدراسة  هذه

حد املؤسسات عن ضرورة وأمهية تبين أ واملسوقني يف املدرينواليت ميكن توظيفها ميدانيا لتوسيع معارف ومعلومات 
ي خيدم جسدة يف مفهوم إدارة العالقة مع الزبون كمدخل تسويقتاألساليب التسويقية املعاصرة املالتوجهات و  أهم

   نافسية قائمة على التوجه ابلزبون؛أهداف املؤسسة وحيسن أداءها لتحقيق ميزة ت
فيها وحمور نشاطها كما أن  لٍ صْ وأَ  دٍ رِ وْ األمهية  اليت أصبحت توليها املؤسسات اخلدمية للزبون الذي أضحى أهم مَ   - 

خصوصا يف ظل اشتداد التنافس  األجل الطويلة األرابح حتقيق ألجل طويل أصبح من القضااي املهمة يف االحتفاظ به
انجحة عالقات قامة بل إب فقط عالية جودة ذات خدمات بتقدمي يتعلق األمر يعد فلم .حول زايدة حجم التعامل

  ؛هورغبات هتساعد يف التعرف على حاجات ألجل طويلمع الزبون  ومرحبة 
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من بني القطاعات  كبري دورملا له من  بشكل خاص قطاع االتصاالتو بشكل عام  قطاع اخلدماتأمهية  - 
حيث معدالت النمو والنشاط واالستخدام التكنولوجي واملعلومايت تصادية فهو يشهد تقدما ملحوظا من االق

من أوىل املؤسسات الناشطة يف سوق اهلاتف النقال يف  مؤسسة موبيليستعترب و خصوصا يف جمال اهلاتف النقال، 

من أكثر املؤسسات اليت حتتاج إىل تطبيق وتبين إدارة العالقة مع الزبون كمصدر للتميز وحتقيق ميزة  وهياجلزائر 
يناميكية املتسارعة هلذا القطاع تنافسية خصوصا يف ظل املعطيات اجلديدة لبيئة األعمال اليت تنشط فيها والتغريات الد

تفرض حتدايت كثرية يف احملافظة على منافسة شديدة ا أهنإال ابلرغم من أهنا تنشط يف سوق منافسة احتكار القلة و 
فهم أكرب حلاجات ورغبات الزابئن  حتقيقو إدارة العالقة مع الزبون فرصة لتقدمي خدمات أفضل ألن  الزابئن؛

   .واالستجابة ملتطلباهتم وتقدمي خدمة ذات قيمة تسمح ابستمرارية التعامل معها

  :أهداف الدراسة -7
 ن حمليتغري املالتطبيق امليداين للمعارف النظرية املدروسة والكشف عن األثر واالرتباط بني هتدف هذه الدراسة إىل  

أبعاد ومؤشرات إدارة العالقة مع الزبون الفاعلة يف حتقيق امليزة التنافسية يف و  الدراسة من خالل حتديد متطلبات
النتائج والتوصيات اليت ميكن أن تفيد متخذي القرار والعاملني يف املؤسسة حمل الدراسة بغرض التوصل إىل عدد من 

 .املؤسسة نفسها ويف املؤسسات اخلدمية األخرى

  :منهج الدراسة -8
 املطروحة سنعتمد على أبعادها ولإلجابة على اإلشكالية الدراسة وحتليل جوانب مبختلف واإلحاطة اإلملام من أجل

مناسبا لدراستنا ابعتباره يعتمد على وصف الظواهر وسرد احلقائق وحتليل  دُّ عَ الذي يُـ  الوصفي التحليلي املنهج

امليزة التنافسية إبدارة العالقة مع الزبون و  املتعلقة املفاهيم خمتلف وحتليل بوصف وذلك العالقات ذات الصلة ابملوضوع
 اجلانب يف املصادر املختلفة وحتليلهاعن طريق جتميع املعلومات من املراجع و  مرتكزاهتا ومكوانهتاو  ودراسة أبعادها

والتعرف على  اإلثبات فرضياهت للدراسةيف اجلانب التطبيقي طريقة دراسة احلالة كما سيتم االعتماد على   ؛النظري

ح على تفسري هذا الواقع من واقع إدارة العالقة مع الزبون يف املؤسسة حمل الدراسة والتأكد من قدرة النموذج املقرت 
لشرح وتفسري  اإلحصائيعرض وحتليل نتائج االستبانة املوزعة على عينة الدراسة ابستخدام أدوات التحليل  خالل

تمكن من قياس العالقة واألثر بني متغريات الواستخالص التوصيات اليت ختدم أهداف البحث وفرضياته و النتائج 

  .طور بعض متغريات الدراسةيف عرض نشأة وت ابملنهج التارخيياإلستعانة  سيتمكما  ؛الدراسة

 :األدوات التالية ىلع داالعتما متّ  :البياانت ومصادر الدراسة أدوات -9
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 مييةداألكا املراجع تناولته االستعانة مبا متالدراسة  ملتغريات األساسية وضع األطر املفاهيمية بغية: املسح املكتيب -

 ؛أطروحات دكتوراه ورسائل ماجستري مقاالت، ،ومؤمترات تقياتمل كتب، من وضوعملاب العالقة ذاتالعربية واألجنبية 
 ؛اهليئات احلكومية ذات العالقة بقطاع االتصاالتو ؤسسات اهلاتف النقال اخلاصة مباالستعانة ابملواقع االلكرتونية - 

لتنافسية يف التأثري واالرتباط بني إدارة العالقة مع الزبون وامليزة ا درجة ومعرفة الفرضيات اختبار بغرض :اإلستبانة -

 )SPSS( االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزم وبلأس استخدام مت وقد استبانه بتصميم قمنا املؤسسة حمل الدراسة
 .الستخراج النتائج

 القسم التجاري والتسويقياالعتماد على املقابالت واالتصاالت مع إطارات وموظفي  متّ  :واملالحظة املقابلة -

 .ابملؤسسة حمل الدراسة كما قمنا ببعض الزايرات امليدانية

والبعض األخر مت احلصول عليه من   ضها من املصاحل الداخلية للمؤسسةعلى بع احلصول متّ  حبيث :اإلحصائيات -

الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية بكل من وزارة على املواقع االلكرتونية اخلاصة خالل التقارير السنوية املتاحة 
  .سلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونيةو  ،والتكنولوجيات والرقمنة

  : الدراسةهيكلة  - 10

جوانب املوضوع ومن أجل التحليل اجليد واملوضوعي إلشكالية الدراسة وتساؤالهتا ارأتينا هبدف اإلملام بكافة    
النتائج والتوصيات املتوصل تضمنت أهم  عامة خامتة وتليها عامة إىل أربعة فصول تسبقها مقدمة ه الدراسةتقسيم هذ

  :وفيما يلي توضيح لفصول الدراسة، إليها

 إىل سنتطرق فيهو  "ويق يف املؤسسات اخلدمية وتطوره حنو التسويق ابلعالقاتالتس" املعنون بـــ لفصل األولا- 

خمتلف املفاهيم اخلاصة ابخلدمات كتوطئة لفهم خصائص اخلدمة ومميزاهتا وخمتلف التصنيفات اليت يعتمد عليها 
ومرتكزات التسويق يف  خصوصيات سنتناول، كما هلا الباحثون واملمارسون يف إعداد االسرتاتيجيات التسويقية املناسبة

توضيح العناصر األساسية للمزيج التسويقي اخلاص بقطاع اخلدمات واليت تتماشى مع  من خاللاملؤسسة اخلدمية 
 سنقومويف األخري ة التسويقية يف املؤسسات اخلدمية، خصوصيات اخلدمة ومميزاهتا؛ ابعتباره جوهر وأساس املمارس

يف املؤسسات اخلدمية نتيجة ما أفرزته التغريات اليت تشهدها  لعالقاتابستعراض تطور املمارسة التسويقية حنو بناء ا
بيئة األعمال من جهة وتطورات متطلبات الزابئن واشتداد التنافس من جهة أخرى واليت فرضت ضرورة االحتفاظ 

  .ابلزبون والتوجه حنو بناء عالقات طويلة األجل معه



 املقدمة العامة
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اإلملام ابجلوانب  وسيتم من خالله: "الزبونمرتكزات إدارة العالقة مع أساسيات و " املعنون بـــالفصل الثاين  - 

، كما سنتناول أهم هجناحاملفاهيمية املتعلقة إبدارة العالقة مع الزبون ومن مث أهم املتطلبات األساسية الواجب توفرها إل
  "الزبونإدارة العالقة مع "املتفق عليها من قبل الباحثني يف موضوع  واملؤشرات األبعاد

سنحاول يف هذا الفصل اإلملام ابجلوانب  "ميزة التنافسيةالتأصيل النظري العام لل" املعنون بـــالفصل الثالث  - 

النظرية املتعلقة ابمليزة التنافسية ومن مث أهم املقارابت واالسرتاتيجيات التنافسية، كما سنتناول األمهية التنافسية إلدارة 
  .واحملافظة عليهايف املؤسسات اخلدمية العالقة مع الزبون  ودورها يف حتقيق املزااي التنافسية 

سيتم  "مؤسسة موبيليس أثر إدارة العالقة مع الزبون على امليزة التنافسية يفدراسة " املعنون بـــ رابعالفصل ال - 

أهم التغريات والتطورات اليت يشهدها قطاع االتصاالت يف اجلزائر بعد  علىتسليط الضوء من خالل هذا الفصل 

 ،موضوع البحث ها فيما يتعلق مبتغريي الدراسةئوأدا هاد واقعحتديتقدمي املؤسسة حمل الدراسة مع  وكذااإلصالحات 
 والتحليالت املناسبة حتديد جمتمع الدراسة والعينةمع  فيه، املستخدمة واألدوات سيتم شرح منوذج الدراسةكما 

على  البياانت املستقاة من االستبانة املوزعة يف معاجلة  spssاإلحصائي النظام برانمج املالئمة ابستخدام اإلحصائية
 تم بعد ذلكلي الدراسة، أداة وصدق ثبات لقياس الالزمة االختبارات التطرق إىل جمموعة وكذا، العينة املستهدفة

ومن مث التمكن من معرفة مدى  التطبيقية الدراسة نتائج مناقشةو اختبار الفرضيات و  اإلحصاء الوصفي لعينة الدراسة
  .الزبون وأثرها على حتقيق امليزة التنافسيةاعتماد وتطبيق املؤسسة لألبعاد النظرية والعناصر اخلاصة إبدارة العالقة مع 

  :صعوابت الدراسة -11
  :واجهتنا العديد من الصعوابت أثناء القيام ابلدراسة إال أن أمهها ما يلي   
ف النظري على التطبيقي كنا نرغب يف إجراء دراسة مقارنة بني  كل مؤسسات قطاع اهلاتبغرض إسقاط اجلانب  - 

قد حتفظتا على قبول إجراء تربص تطبيقي يف مؤسسيت جيزي وأوريدو  أن كل من النقال الناشطة يف اجلزائر إال
  واكتفينا بذلك بدراسة حالة مؤسسة موبيليس؛  مصاحلها التسويقية

اإلجابة على االستبانة فضال عن التحفظ على الكثري من  حمل الدراسةيف املؤسسة  رفض بعض املسؤولني - 
 .انت حبجة سرية املعلومات املهنيةاملعلومات والبيا



 

 

 

 

 

  :الفصل األول

ية التسويق يف املؤسسات اخلدم

  وتطوره حنو التسويق �لعالقات
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  :هيدمت
على اختالف جماالهتا نظرا لدورها يف جذب الزابئن اخلدمية حتتل األنشطة التسويقية مركزا مهما يف املؤسسات     

تطورات سريعة كاشتداد التنافس ، لكن ما تشهده بيئة األعمال من حاجاهتمإشباع م و والعمل على تلبية متطلباهت
أدت إىل انتشار ثقافة التوجه ابلزبون الذي أضحى بذلك  يف خمتلف األسواق وانفتاح األسواق وكثرة البدائل وإاتحتها

يشكل حمور األنشطة التسويقية ونقطة بدايتها وهنايتها فهو بذلك الطرف الفاعل والعنصر األكثر أمهية خصوصا يف 
يف كل  الزبون جذبو  الصفقات إمتامفهوم التسويق القائم على ايل أصبح مواملستمر ألذواقه، وابلتظل التغري السريع 

ليتحول تركيز املفاهيم  ،ن استمرارية التعامل مع املؤسسةمالئمة كما ال يضم خدماتلضمان تقدمي  غري كافمرة 
 اظ به ألطول فرتة ممكنةإىل ضرورة جذب الزبون مع القدرة على االحتف البيعية الصفقات وإمتام البيع التسويقية من

الذي يرتكز  التسويق ابلعالقاتمن خالل بناء عالقات وطيدة وطويلة األجل معه جتسدت يف مفهوم  وهو ما يتم

لتسويقية من لتتحول بذلك املمارسة ا بون بعالقات تفاعلية طويلة األجلعلى التميز يف العالقة وربط املؤسسة والز 
  باته؛يزة ومالئمة ملتطلوتقدمي خدمات ممتركيز تباديل إىل تركيز عالئقي يضمن االحتفاظ ابلزبون ألجل طويل 

الطبيعة غري امللموسة للخدمة  ألنالتسويق ابلعالقات بشكل واضح يف املؤسسات اخلدمية  وتتعاظم أمهية     
 وجود مستوى معني من العالقات بني مقدم اخلدمة والزبون وابلتايل أصبحت العالقة القوية تفرض وخصائصها 

واحملافظة عليه كما أن خلدمة الزبون  اإلمكانياتالتسويقية وتسخري كل  واألنشطة يف توجيه اجلهود دور هامتساهم ب
  . تفضيالت للمؤسسةوجود عالقة قوية يعد عامل أتثري مهم للغاية على قرارات الزبون بتكوين 
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  املؤسسة اخلدميةو  للخدمة ملفاهيميا اإلطار: املبحث األول

 املسامهة يف رفع اإلنتاج القومي عن طريق )∗(يف اقتصادايت الدول اخلدماتنتيجة للدور الفعال الذي تساهم به    

ائصها خصو من قبل الباحثني واملمارسني حنو دراسة وحتديد مفهومها  أصبح هناك توجه كبري وتشغيل األايدي العاملة
  .التسويقية لتحديد متطلباهتا وأبعادها والسياسات التسويقية اليت تتناسب معها

  وخصائصها التسويقية اخلدمةمفهوم : األولاملطلب 
الباحثني يف القطاع اخلدمي إىل القيام بعدة دراسات و املمارسني  دفع الكثري منقطاع اخلدمات إن تنامي أمهية    

عن املنتجات املادية امللموسة، وهو ما ساهم يف  هم اخلصائص املميزة هلاأمية للخدمات و ياملفاه األطروأحباث لوضع 
  .تعدد املفاهيم وتنوعها

 :تعريف اخلدمة - 1
ن يف هذا و املتخصصن و الباحثو جتاهات واجلوانب اليت انطلق منها االتعددت التعاريف اليت صيغت للخدمة بتعدد    

ولقد اتفقت الدراسات احلديثة على أن اخلدمة من املفاهيم اليت يصعب تعريفها بدقة وذلك بسبب اخلصائص  ،اجملال
  :فيما يلي ذكر لبعض التعاريف املقدمة للخدمةو  ،املادي امللموس املنتجهبا عن اليت ختتص 

نشاطات أو منافع غري ملموسة تعرض للبيع أو تكون "على أهنا  اجلمعية األمريكية للتسويقف اخلدمة حسب تعر  - 

)1("مصاحبة لبيع السلع
   

فعل أو أداء يشرتيه الزبون يف األساس بغض النظر عما يوافق ذلك العمل من توابع "على أهنا   Lovelockويعرفها 
 .)2("وملحقات

                                                           
 األكثريعد قطاع اخلدمات  حبيث تاالقتصاداا من متطورة متقدمة مبا تتميز به من خدمات عن غريه تاقتصادايابت يف اإلمكان احلديث عن  – )∗( 

له  الدور املهم واحليوي ألننوات يقود االقتصاد العاملي منذ س حبيث أصبح .مسامهة يف الناتج احمللي ملعظم الدول املتقدمة وتلك اليت يف طور النشوء والتقدم
التجارة يف السلع كما أهنا أكثر مرونة، وتكشف أضحت التجارة يف هذا القطاع تنمو مبعدالت أسرع وأكثر من والتصدير واالبتكار و  اإلنتاجسهم يف تنويع ي

صعيد العاملي املؤشرات االقتصادية الرئيسية بشكل واضح هذا التطور امللحوظ ليشكل قطاع اخلدمات ركيزة أساسية من ركائز التنمية االقتصادية فعلى ال
ابملئة من الناتج احمللي اإلمجايل الدويل  68ة من الوظائف كما شكلت ابملئ 59وقرابة  2018من االستثمارات الدولية سنة ابملئة  50شكلت اخلدمات حنو 

  : ، ملزيد من التفاصيل ميكن االطالع على املقال التايل2016لسنة 
قع االلكرتوين ، دورية العرب االقتصادية الدولية، نقال عن املو 2018ابملئة من االستثمارات يف  50... هشام حممود، قطاع اخلدمات يقود االقتصاد العاملي-

  .25/12/2018: ، اتريخ االطالع http://www.aleqt.com/2019/04/06/article_1575556.html: التايل
  .189، ص 2006والتوزيع، عمان، األردن، ازوري للنشر ي، دار ال"األسس العلمية للتسويق احلديث"محيد الطائي وآخرون،  -  )1( 
  .40، ص 2009، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "ثقافة اخلدمة"العالق،  عباس بشري - )2(



ابلعالقات التسويق التسويق يف املؤسسات اخلدمية وتطوره حنو: الفصل األول  

4 

 

نشاط أو منفعة يقدمها طرف إىل طرف، وتكون يف األساس غري "على أهنا  Kellerو Kotlerوتعرف حسب -
 .)1("ملموسة وال يرتتب عليها أي انتقال للملكية وقد يرتبط إنتاجها بسلع مادية

لزبون، وهي ليست ابلضرورة لالنشاطات غري امللموسة واليت حتقق منفعة "فقد عرفها على أهنا  Stantonأما  - 
 .)2("ال ترتبط دوما بسلعة ماديةها ع سلعة أو خدمة أخرى أي أن إنتاجمرتبطة ببي

خمرجات ضرورية ملؤسسة تقدمي اخلدمة تستهدف تقدمي منافع غري ملموسة يتطلع "على أهنا  Shostackعرفها تو  - 
 .)3("إليها الزبون

وتلبية حاجات الزبون يف  نشاط اقتصادي يسمح إبنتاج قيمة"فاخلدمة تعرف على أهنا  Denis Lapertوحسب   - 
  .)4("زمان ومكان معينني لتحقيق التغيري املراد به من قبل الزبون

ريف اخلدمة، وعليه ميكن ا وركز عليه يف تعمن كل التعاريف السابقة يتضح أن كل ابحث أعطى اجتاها حمدد    
  :ملها على العناصر التاليةرتكز عموما يف جمأهنا تاستنتاج 

  ؛حاجات ورغبات الزابئن إشباعاهلدف منها  ويكون أنشطة جوهرها غري ملموسعدة نشاط أو 
  وتستهلك وقت انتاجها؛ وال يرتتب عليها انتقال للملكية حتقق منفعة 
  مادية ملموسة منتجاتها وجوب استخدام ؤ قد يتطلب أدا.  

  :لخدمةالتسويقية ل صائصاخل - 2

املادية واليت جيب أخذها بعني االعتبار يف إعداد الربامج التسويقية  املنتجاتتنفرد اخلدمة بعدة خصائص متيزها عن    
وحتديد املزيج التسويقي املناسب لتطوير إسرتاتيجية تسويقه تتالءم وطبيعة اخلدمة وظروف تقدميها، وفيما يلي أهم 

  :تلك اخلصائص

اخلاصية أن اخلدمة ليس هلا وجود مادي ويقصد هبذه  ):Intangibility -الالملموسية(عدم ملموسية اخلدمة  -

من خالل احلواس اخلمس يف للخدمة  ات وأحكام مبنية على تقييم حمسوسخذ قرار أال ميكن للزبون وابلتايل  ،ملموس
   اخل...ن املنتج املادي يكون من السهل وصف طبيعته ابستخدام معايري حمسوسة مثل تذوقه، رؤية لونه أحني 

                                                           
(1) - Kotler et autres," marketing management", 15éme édition, Pearson éducation, paris, France, 2016, P 440. 

 ، ص2008، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "مبادئ التسويق احلديث بني النظرية والتطبيق"عزام وأخرون، زكراي  -)2(
250.  

  .192محيد الطائي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  - )3(
(4) - Denis Lapert," le marketing des services", edition Dunod, Paris, France, 2005, P 14. 
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يستطيع الزبون  لنقبل الشراء وابلتايل  وتفحصهاية قد جردت اخلدمة من القدرة على قياسها ن هذه اخلاصإوبذلك ف
وهو ما يدفعه إىل القيام جبمع  )1(احلكم عل جودة اخلدمة قبل إمتام التعامل مما يولد لديه حالة من الرتدد وعدم التأكد

اخلدمات إىل  ومسوق أوللتغلب على هذه الصعوبة يلجابل ؤشرات عن نوعية اخلدمة، ويف املقواملعلومات العديد من امل
إضفاء أشياء ملموسة للتعبري عن جودة اخلدمة كاستخدام أجهزة ومعدات متطورة لتسهيل عملية تقدمي اخلدمة 

 .)2(للزبون

ويقصد هبذه اخلاصية عدم انفصال إنتاج  ):Inseparability -التالزمية(عدم انفصال اخلدمة عن مقدمها  -

 )4( :ويرتتب على تالزمية اخلدمة يف إنتاجها واستهالكها ما يلي )3( مقدمهااخلدمة عن 
  ؛غلب األحيانأوجوب حضور وتواجد الزبون أثناء تقدمي اخلدمة يف 
 واملؤسسة اخلدمية؛ وجود عالقة مباشرة بني الزبون 
 يف عملية إنتاج اخلدمة ضمن عالقة تفاعلية مع مقدم اخلدمة وزايدة درجة الوالء إىل  ضرورة مسامهة الزبون

 جمموعة موظفني معينني، أوحد كبري ففي أحيان كثرية يصر الزبون على طلب اخلدمة من موظف معني 
وظفني النعكاس ن هذه اخلاصية توجب على املؤسسة اخلدمية ضرورة توجيه إمكانياهتا حنو تدريب وأتهيل املإوعليه ف

 .مهاراهتم وقدراهتم على التقدمي اجليد للخدمة

عدم القدرة على تنميط اخلدمات يف   هبذه اخلاصيةويقصد : )varibility -عدم التماثل(عدم جتانس اخلدمة  -

حبيث ال يتم أداء اخلدمة  )5(كثري من احلاالت خاصة تلك اليت تعتمد يف تقدميها على املوظف بشكل كبري وواضح
ن عدم وعليه فإ ،)6(بنفس املستوى من اجلودة، بل خيتلف ابختالف املوظف والزبون والظروف واملرافق اخلاصة ابلتقدمي

 )7(: التجانس يف اخلدمات هو يف احلقيقة احملصلة النهائية للعديد من األسباب أمهها ما يلي

                                                           
  .25-23 ص ص، 2009دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  الطبعة العربية،، "دمةإدارة عمليات اخل"محيد الطائي وبشري العالق، - )1(
  .38، ص 2010عمان، األردن، ، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع، "تسويق اخلدمات"حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف،  - )2(
، جامعة املوصل، 18، جملة كلية املأمون اجلامعية، العدد "تسويق اخلدمات وأثرها على رضا الزابئن"عبد الناصر علك حافظ وحسني وليد حسني،  - )3(

  .112، ص 2011العراق، 
  .27-26ص  ، ص ، مرجع سبق ذكرهمحيد الطائي وبشري العالق - )4(
  .السابق نفس املرجع– )5(
، ص 2002، الطبعة األوىل، الدار العلمية الدولية والدار الثقافية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "أسس التسويق احلديث"عبد اجلبار منديل،  - )6(

271.  
  .223، ص2008، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،األردن، "مبادئ التسويق"دمحم صاحل املؤذن، - )7(
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  نه أن يؤثر على أداء مقدم اخلدمة أتفاعله مع مقدم اخلدمة من شمشاركة الزبون يف إنتاج اخلدمة ومدى
دقة تشخيص الطبيب للحالة املرضية يتوقف ولو جزئيا على إجاابت املريض : على ذلك جند أن وكأمثلة

على دقة البياانت  بشكل كبريكما أن دقة االستشارات القانونية واإلدارية تتوقف ؛على أسئلته واستفساراته 
 ميكن أن يؤثر على اخلدمة التعليمية بشكل الطالب يف احملاضرة تدخل  وكمثال أخر فإن هبا الزبون، اليت يديل

 ؛يف أحيان أخرىبشكل سليب و  يف بعض األحيان اجيايب
   على جودة اخلدمات وجتانسهاأداء مقدم اخلدمة وخرباته ومهاراته يؤثر. 

وهذه اخلاصية مرتبطة بكون اخلدمات غري ): Perishability-التالشي وعدم القابلية للتخزين(فناء اخلدمة  -

للتخزين، فاخلدمات اليت ال تستهلك وقت تقدميها تتالشى نتيجة عدم القدرة على ختزينها مث استهالكها يف  قابلة
وابلرغم من أن هذه اخلاصية ختلص املؤسسة من تكلفة التخزين اليت قد تتحملها يف حالة اإلنتاج ، أوقات الحقة

تكبد اخلسارة يف حالة االخنفاض املفاجئ للطلب على خدماهتا ابإلضافة إىل عدم قدرهتا  إىلالسلعي إال أهنا تؤدي 
 . )1(على تلبية الزايدة املفاجئة للطلب نظرا لعدم وجود خمزون

إن عدم انتقال امللكية ميثل خاصية مميزة ألغلب اخلدمات مقارنة ابلسلع : )Ownership( م متلك اخلدمةعد -

متلكها وابلتايل حيق ألي شخص االنتفاع ابخلدمات مقابل  ال ميكناخلدمة اليت ميكن االنتفاع هبا لفرتة معينة فاملادية 
عندما نستأجر بيتا ال حيق لنا أن منتلكه فمثال  )2(ما يدفعه من نقود ولكن دون أن يتملك اجلوانب املادية للخدمة

 .ه لصاحب البيتتولكن لنا حق االنتفاع به وتبقى ملكي
  :مشكالت وطرق معاجلتها يف اجلدول املوايلميكن تلخيص خصائص اخلدمات وما تتضمنه من مما سبق 

  
  

  

  

  

                                                           
، األردن، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، "أتثري املزيج التسويقي اخلدمي على رضا العمالء"زرزار العياشي وبشاغة مرمي،  - )1(

  .33-32ص  ، ص2017
  .41، ص مرجع سبق ذكرهجاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف،  حممود - )2(
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  خصائص اخلدمات ومشاكلها التسويقية واحللول املقرتحة هلا): 10(اجلدول رقم 
  .احللول املقرتحةأهم   املشاكل التسويقية النامجة عنهاأهم   اخلاصية

عدم القدرة على املقارنة بني اخلدمات -  ملموسيةالال
وصعوبة تقدمي اخلدمات  الختيار األفضل

  ؛املتنافسة
  صعوبة توفري عينات - 

ملموسية  أكثر اخلدمة علج-
  ؛إبضفاء اجلوانب املادية

استخدام التوصية الشخصية  - 
  ؛مةكمدخل لبيع اخلد

استخدام األمساء التجارية وتطوير - 
  .الشهرة وبناء العالقات

عدم االنفصال 

  )ةالتالزمي(

  ؛ومشاركة الزبونواجد مقدم اخلدمة تتطلب ت- 
  .زايدة الوالء ملقدمي خدمات معينة- 

حتسن أنظمة تقدمي اخلدمة - 
والتدريب املستمر  واالختبار اجليد
  ؛ملقدمي اخلدمة

  .الزابئنة مع إدارة العالق- 

االختالف وعدم 

  التجانس

صعوبة تنميط اخلدمة وصعوبة الرقابة على - 
  .جودهتا

احلرص على تدريب املوظفني - 
كل   يف حرتافية مع الزابئنابللتعامل 
  ؛الظروف

توفري رقابة مستمرة على رضا  - 
  .الزبون

  ؛ال ميكن ختزينها-    )فناء اخلدمة(التالشي
   

  ؛املستطاعالعمليات قدر  تتمة- 
حماولة إجياد توافق بني العرض - 

والطلب كتخفيض األسعار يف حالة 
  .اخنفاض الطلب

  .على مميزات عدم امللكية الرتكيز-   .عدم امتالك اخلدمة-   عدم التملك
  .33، ص2005الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ، "تسويق اخلدمات"، مورضهاين حامد ال: املصدر
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  ةاخلدم اتتصنيف :الثايناملطلب 

تصنف اخلدمات وفق أسس ومعايري خمتلفة ومتعددة وهو ما يساعد على فهم أفضل لطبيعتها ومن مث وضع     
االسرتاتيجيات التسويقية املناسبة فاخلدمات اليت تقع حتت نفس التصنيف تشرتك يف خصائص ومميزات حمددة وغالبا 
ما تكون هلا نفس االحتياجات التسويقية وابلتايل ميكن للمؤسسة اخلدمية أن تطبق نفس اإلسرتاتيجية التسويقية  

   )1( كإتباع نفس األسلوب من الرتويج وغريها
  :يلي أهم التصنيفات املتفق عليها من قبل الباحثني واملتخصصني وفيما    

   :)كثافة قوة العمل(تصنيف اخلدمات وفق االعتمادية يف تقدمي اخلدمة  -1

  )2( :كما يلي  نينوع وفق هذا املعيار إىل اخلدمات تصنف
ة، خدمات خدمات الصحخدمات تعتمد على قوة عمل كثيفة مثل خدمات التعليم، خدمات تصليح السيارات،  - 

  ؛خلإ... الرتبية ورعاية األطفال
  ، جة كبرية مثل خدمات النقل اجلويخدمات تعتمد على املستلزمات واملعدات املادية بدر  - 

نه ال يزال أه املعدات يف تقدمي اخلدمات إال  هذا الصدد جتدر اإلشارة إىل أنه على الرغم من الدور الذي تقوم بيفو    
   .من قبل األفراد ى ذلك حيث أن غالبية اخلدمات تؤدّ الدور الرئيسي يف للعامل البشري

    :)السوق، املستفيد(تصنيف اخلدمات حسب الزبون  -2

  )3( :تصنف اخلدمات وفق هذا املعيار إىل ما يلي   

 .مثل اخلدمات الصحية والسياحية ةوهي تلك املقدمة إلشباع حاجات شخصية حبت :خدمات استهالكية -

مؤسسات و الصناعيني  الزابئنوهي تلك املوجهة لتلبية حاجات  :)األعمالخدمات ( املؤسساتخدمات  -

  .عن تلك املوجهة إلشباع حاجات شخصية أبساليب وسياسات تسويقية خمتلفةوعموما يتم تقدميها  األعمال
  
  
 

                                                           
  .34مرجع سبق ذكره، ص زرزار العياشي وبشاغة مرمي،  - )1(
، الطبعة العربية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  "تطبيقي -وظيفي- مدخل اسرتاتيجي  :تسويق اخلدمات"محيد الطائي وبشري العالق،  - )2(

  .44ص ،2009ردن، عمان، األ
  .نفس املرجع السابق  - )3(
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    :اخلدمات حسب اخلربة املطلوبة يف أداء اخلدمات تصنيف -3

  )1( :ما يلي املعيار إىلتصنف وفق هذا 

 اخل...اخلرباء و  شارين اإلداريني، خدمات احملامنيمثل خدمة األطباء، خدمة احملاسبني واملست :مهنيةخدمات   -

 اخل...رات، تنظيف احلدائق وصيانتها مثل خدمة حراسة العمارات، تنظيف السيا :خدمات غري مهنية -

   :اخلدمة منطيةف اخلدمات حسب يتصن -4

 )2( :كما يليمن اخلدمات وفق هذا التصنيف  منيز بني نوعني 

ابلنسبة جلميع الزابئن أو لفئة كبرية منهم مثل خدمة النقل  اواحد اوهي خدمات تتخذ منط :اخلدمات النمطية -

 .العمومي

 .وهي ختتلف من زبون ألخر مثل االستشارات القانونية :اخلدمات املشخصة -

    :دوافع وأهداف املؤسسةف اخلدمات حسب يتصن -5

 )3( :اخلدمات التالية وفق هذا املعيار إىل تصنف

 .وهي تلك اخلدمات املقدمة بدافع الربح مثل خدمات البنوك، خدمات العالج الطيب اخلاص :خدمات رحبية -

  .وهي خدمات تقدمها مؤسسات القطاع العام هبدف حتقيق النفع العام: خدمات غري رحبية -

   :اخلدمات حسب درجة االتصال ابلزبونف يتصن -6

 )4( :يتم تصنيف اخلدمات وفق هذا املعيار حسب ضرورة حضور الزبون إىل مكان تقدمي اخلدمة كما يلي

وهي تلك اخلدمات اليت تتطلب حضور الزبون ومشاركته للحصول لكل : خدمات ذات اتصال شخصي عايل -

 خلإ...مة النقل اجلوي، خدمة الطبيب اخلدمة مثل خد

  .ال تتطلب حضور الزبون إىل مكان تقدمي اخلدمةقد   وهي خدمات :خدمات ذات اتصال شخصي منخفض -

  . مثل خدمات املطاعم :خدمات ذات اتصال شخصي متوسط -

  

 
                                                           

  45مرجع سبق ذكره ، ص،  "تطبيقي -وظيفي-مدخل اسرتاتيجي  :تسويق اخلدمات، محيد الطائي وبشري العالق - )1(
  .36زرزار العياشي وبشاغة مرمي، مرجع سبق ذكره، ص  - )2(
  37نفس املرجع السابق، ص – )3(
  .45ص ،مرجع سبق ذكره،  "تطبيقي -وظيفي-مدخل اسرتاتيجي  :تسويق اخلدمات"محيد الطائي وبشري العالق،  - )4(
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   :ف اخلدمات حسب طبيعة عمل اخلدمةيتصن -7

 )1( :جمموعات كما يليأربع تصنف وفق هذا املعيار إىل 

وهي تلك اخلدمات اليت تتألف عملياهتا من إجراءات ملموسة تكون موجهة إىل الزبون  :لألفرادخدمات موجهة  -

 .شخصيا، مما يتطلب حضوره لالنتفاع هبذه اخلدمة مثل حضور املريض للمعاجلة لدى الطبيب

من الضروري  وهي اخلدمات اليت ال يكون :خدمات موجهة للممتلكات املادية للزبون وليس إليه شخصيا - 

 .مثل خدمة صيانة السيارات شر يف عملية إنتاج وتقدمي اخلدمةحضور الزبون ومشاركته بشكل مبا

وهي تلك اخلدمات املؤلفة من إجراءات أو أعمال غري ملموسة موجهة إىل عقول الزابئن   :خدمات املثري العقلي -

 .دمة مثل خدمة اإلذاعة والتلفازوأذهاهنم وهي تتطلب املشاركة الذهنية أثناء عملية تقدمي اخل

وهي خدمات موجهة ملمتلكات الزابئن أو ملوجوداهتم غري امللموسة مثل اخلدمات  :خدمات معاجلة املعلومات -

 .القانونية وخدمات معاجلة البياانت

   :تصنيف اخلدمات حسب ارتباط اخلدمة ابملنتجات امللموسة -8

ر بني مخسة أنواع من املادية امللموسة، ولقد ميز كوتلهذا التصنيف طبيعة العالقة بني اخلدمات واملنتجات يوضح    
 )2(:املنتجات اليت تقدمها املؤسسات، كما يلي

ابلضرورة مبنتج ملموس  احيث تقوم املؤسسة بعرض اخلدمة دون أن يكون ذلك مرتبط ):حبتة(خدمات خالصة  -

 اخل... مثل خدمة احملامي، خدمات االستشارة

       سلع ؤسسة على خدمات أساسية تكملهاث يشمل عرض امليحب :خدمات رئيسية مصحوبة بسلع اثنوية -

    العديد من املنتجات امللموسة النقل اجلوي اليت تتكون من خدمة أساسية وهي النقل و : أو خدمات ملحقة مثل
 اخل...  األكل، املشروابتوسائل النقل،: مثل

تكمله وترافقه بعض حيث حيتوي عرض املؤسسة على منتج مادي ملموس : منتجات ملموسة مصحوبة خبدمات -

الصيانة و ساسي كالضمان يصاحبها خدمات مكملة للعرض األ اليت يع سياراتعملية ب :اخلدمات مثل
 اخل...اإلصالحو 

                                                           
  254 ، ص مرجع سبق ذكرهزكراي عزام وآخرون،  - )1(

(2) - Kotler et autres, opcit, P 441 
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          ث يكون عرض املؤسسة مزجيا بني السلعة واخلدمة يحب ):تداخل السلع واخلدمات(اخلدمات اهلجينة  -

 .واخلدمة املقدمة ماداي امنتجات املطاعم اليت تعترب مزجيا بني األكل الذي يعترب عنصر : مثل

  .الغذائيةاملنتجات اليت ال ترافقها أي خدمة مثل املنتجات املادية هي : امللموس اخلالص املنتج-

بوضع مقياس هليمنة املنتج ) shostack()∗( قامتامللموس املادي  لتوضيح طبيعة اخلدمة وتعريفها مقارنة ابملنتج و     

ميثل أقصى الطرف األول منتجات ملموسة خالصة مث يقرتب  ، حيثمن خالل وضع خط بياين يتألف من طرفني
 هذين الطرفني املقاس تدرجييا من هيمنة اخلدمات حنو الطرف اآلخر، ويؤكد هذا املقياس أن املنتجات اليت تقع بني

  :كما هو موضح يف الشكل املوايل  )1(ا بني السلع واخلدماتتعترب مزجي

 السلع واخلدمات اس امللموسية بنيمقي): 01(الشكل رقم 

  
لنشر والتوزيع، عمان الطبعة العربية، دار اليازوري العلمية ل، "إدارة عمليات اخلدمة"، محيد الطائي وبشري العالق: املصدر

  . 21، ص 2009األردن،

حيث  للخدمات زبونلا تقييمسهولة وصعوبة  ذا املقياس خاصيةهل) zeithaml()∗∗(ويف نفس السياق أضافت 

ائص اعتربت أنه كلما هيمنت صفة امللموسية أكثر كان املنتج سهل التقييم والعكس صحيح إضافة إىل ارتفاع خص

                                                           
 )∗( -   G. Lynn Shostack  كما   خصوصا يف جمال تسويق اخلدماتوهلا الكثري من األعمال واملنشورات التسويق ابحثة متخصصة يف جمال هي

جملس  رئيسانئبة ، و Bankers Trust Companyعن جمموعة الزابئن اخلاصني يف  ةاملسؤولانئب الرئيس األول :نذكر منهاشغلت العديد من املناصب 
 املكلفة مبجال اخلدمات يففرقة العمل ، كما ترأست Citibank Investment Management Groupابإلضافة إىل رئيسة فريق إدارة  Citibankإدارة 
  .لمجلة الدولية لتسويق البنوك وجملة اخلدمات الصناعيةل، كما عملت أيًضا يف اجمللس االستشاري التحريري AMA التسويق األمريكية مجعية

  20، مرجع سبق ذكره، ص"إدارة عمليات اخلدمة"محيد الطائي وبشري العالق،  - )1(
 )∗∗( -  Valarie Zeithaml : وهلا عدة كتب ومؤلفات فردية ومشرتكة ابإلضافة إىل العديد من  ،خبرية متخصصة يف جمال تسويق اخلدمات وجودهتا

الذي يعتمد على مخسة أبعاد أو معايري يتم استخدامها يف " servqual" منوذجطورت مع زمالئها ، ولقد البحوث واملقاالت املنشورة يف جمالت عاملية
  ".Chapel Hill"  املتواجدة يف" Caroline "، وهي حاليا بروفيسور يف جامعة قياس جودة اخلدمات
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 اء مثل اللون، احلجميم، وهي اخلصائص اليت ميكن أن حيددها الزبون قبل الشر يالبحث يف املنتجات سهلة التق
ء الوسيطية وهي اخلصائص اليت ميكن متييزها فقط بعد الشرابينما ترتفع خصائص التجربة يف املنتجات ، اخل...الشكل
فيما ترتفع لدى غالبية اخلدمات صعبة التقييم يف الطرف األخر خصائص املصداقية  مثل األكل، االستهالكوأثناء 

  )1(. وهي اليت ال ميكن تقييمها إال بعد الشراء

   :تصنيف اخلدمات حسب طبيعة النشاط -9
  )2(:حسب طبيعة النشاط إىل عدة أنواع نذكر منها ما يليتصنف اخلدمات     

 ؛دمها املدارس واجلامعاتوهي تلك اخلدمات اليت تق: اخلدمات التعليمية -

  ؛ةيالصحوهي اخلدمات املقدمة من قبل املستشفيات، العيادات وكل املراكز  :خلدمات الصحيةا -

  ؛اجلهات أو اهليئات االستشارية اهي اخلدمات اليت تقدمه :اخلدمات االستشارية - 

 ؛ملقدمة من قبل املؤسسات السياحيةهي اخلدمات ا: اخلدمات السياحية -

  ؛البنوك واملؤسسات املالية األخرىهي عبارة عن خدمات تقدمها  :اخلدمات البنكية -

  ؛اخل... وهي تلك اخلدمات املقدمة من قبل النوادي واجلمعيات  :اخلدمات الرتفيهية -

  ؛وهي اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات التأمينية :اخلدمات التأمينية -

  ؛تسهيل عملية االتصال بني الزابئنهي اخلدمات املقدمة من قبل مؤسسات االتصال لغرض  :خدمات االتصال -

  هي خدمات تقدمها املؤسسات اخلاصة ابلنقل اجلوي، الربي، البحري: خدمات النقل -

  
  
  
  
 
  

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات  ،"-دراسة حالة قطاع الفنادق مبدينة سطيف -املظهر املادي للخدمة وأثره على اجتاهات الزبون"عابر سليم،  - )1(

  .29، ص 2017-2016اجلزائر،  ،2نيل شهادة املاجستري، ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة 
  .37-35ص ، ص2006، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، الطبعة األوىل"تسويق اخلدمات وتطبيقاته"زكي خليل املساعد،  - )2(
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  وخصائصها املؤسسة اخلدمية تصنيفات: الثالثاملطلب 

يف  كل مؤسسة يتحدد غرضها األساسي "على أهنا  هناك شبه اتفاق بني الباحثني على تعريف املؤسسة اخلدمية   
نظام " وتعرف أيضا على أهنا )1("تقدمي اخلدمة للزبون كاملؤسسة التعليمية، الفنادق، املطاعم، املؤسسات املالية وغريهم

واملتفاعلة فيما بينها إلنتاج قيمة غري مادية إلشباع حاجات  املؤسسةيتكون من جمموعة من األشخاص والوسائل 
للنشاط االقتصادي  الوحدة اليت جتمع وتنسق فيها العناصر البشرية واملادية"وهناك من يرى أبهنا  )2("ورغبات الزبون

مبنتج  ع خبصائص تنظيمية هدفها تلبية حاجات الزابئن يف اجملتمعومتعامل اقتصادي يتمت فهي بذلك هيكل اجتماعي
من العناصر البشرية  ام عددضمية هي عبارة عن وحدة تنظيمية تن املؤسسة اخلدعليه ميكن القول أبو   )3("غري ملموس

  .)مادي  غري(ملموس مبخرجات يكون جوهرها غري  مرغباهتتلبية و  الزابئن هتدف إىل إشباع حاجاتاليت  واملادية

   :تصنيفات املؤسسة اخلدمية -1

  :   ، نذكر فيما يلي أشهرهاخيتلف تصنيف املؤسسات اخلدمية من ابحث ألخر

بتقدمي منوذج لتصنيف وتقسيم املؤسسات  1988سنة ) haywood farmer()∗(قد قام ل : التصنيف األول -

  :أبعاد أساسية وهي كالتايل  ثالثةاخلدمية حسب 
  ؛)منخفض \عايل ( االتصال والتفاعل درجة 
  ؛)منخفض \عايل (درجة االعتماد على العنصر البشري يف تقدمي اخلدمة  
   منخفض \عايل ( درجة القدرة على تغيري مواصفات اخلدمة حسب رغبات الزبون(. 

 
 

                                                           
ورقلة، اجلزائر  ، جامعة قاصدي مرابح04حث، العدد ، جملة البا"يف املؤسسات اخلدمية TQM: إدارة اجلودة الشاملة"بن عيشاوي أمحد،  - )1(

  .08، ص 2006
 –تقييم واقع االتصال التسويقي يف املؤسسة االقتصادية اخلدمية دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال "بوجنانة فؤاد،  - )2(

 علوم التسيري، جامعة قاصدي مرابحمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و  ،"موبيليس
  .03، ص 2009-2008ورقلة، اجلزائر، 

  .216ص، 2010عمان، األردن،  ، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع،"تسويق اخلدمات"توفيق وأخرون،  علي - )3(
 )∗( - Farmer-John S. Haywood أستاذ فخري إلدارة العمليات يف كلية "Ivey Business School" . شهادةعلى  لكن قبل ذلك حصل 

إدارة األعمال من جامعة ويسرتن ودّرس إدارة العمليات يف جامعة  يف ماجستري درجة حصل على كما. الدكتوراه يف الكيمياء من جامعة كولومبيا الربيطانية
ا أجرى أحباثه بعد الدكتوراه يف جامعة فلوريدولقد . بكندا "Bishop’s" يف عدة جامعات مثل جامعة كاليفورنيا وجامعة  كما درس  نيوزيلندابفيكتوراي 

  .ضع أطر لتحليل جودة اخلدمة واإلنتاجيةكذا و اخلدمة و تطوير مقاييس القياس جلودة يف البحثية  هاهتمامات وتتمثل أهم
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ة حسب يبتقسيم املؤسسات اخلدم) Chadwick &Vandermer()∗( قام بعد ذلك كل من :التصنيف الثاين -
  : بعدين رئيسيني مها 

  ؛)مرتفع \منخفض (درجة التفاعل واالتصال 
  1( )خدمة مع بعض السلع \خدمة فقط ( درجة وجود سلعة يف تقدمي اخلدمة( . 

 )2( :يكما يل  )Kotler( )∗∗(حسب  اخلدمية صنف املؤسساتت :التصنيف الثالث -

  ؛)احلكومي( العامفهناك مؤسسات خدمية اتبعة للقطاع اخلاص وأخرى اتبعة للقطاع  :امللكيةع حسب نو 

 خرى تتعامل تتعامل مع األسواق االستهالكية وأ خدمية اتفهناك مؤسس :حسب السوق الذي تعمل فيه

 ؛مع األسواق اإلنتاجية

  مع الزابئن وهناك من  امرتفع حبيث أن بعض املؤسسات اخلدمية تتطلب اتصاال: مستوى االتصالحسب

 .تتطلب اتصال منخفض معهم

    :خصائص املؤسسة اخلدمية - 2 

 :، ميكن ذكر أمهها فيما يليجموعة من اخلصائص مب ؤسساتتتميز املؤسسة اخلدمية عن غريها من بقية امل   
ذلك حىت تنشط فيها و حيحة عن البيئة اليت تتميز املؤسسة اخلدمية حباجاهتا املستمرة إىل معلومات دقيقة وص - 

  من جمهودات  تستطيع التخطيط ملختلف األنشطة التسويقية خصوصا يف ظل عدم ملموسية اخلدمة وما يتطلبه ذلك 
 ؛)3( إلقناع الزبون ابخلدمة املعروضة

                                                           
يف  لتتخصص فيما بعد يف البحث العلمي يف عدة مؤسسات، جتارية انجحة يف إدارة البيع ابلتجزئة عدة مناصب Chadwick-F. Ellis  شغلت - )∗( 

  .شاركت يف أتليف كتابني عن إدارة التسويق ولقد. جمال التسويق الرقمي وإدارة البيع ابلتجزئة عرب اإلنرتنت
  .08بن عيشاوي أمحد، مرجع سبق ذكره، ص  - )1(
 )∗∗( - KotlerPhilip  الباحثني، فهو خبري وابحث متخصص يف جمال  جليعرف أبنه األب الروحي للتسويق وإبمجاع  ،بشيكاكو 1931 من مواليد

ويعمل   )École des hautes études commerciales de Paris(حصل على درجة الدكتوراه الفخرية من ، التسويق والتسويق الدويل واالسرتاتيجي
ابإلضافة إىل العديد من البحوث واملقاالت  واإلسرتاتيجية،كتاب يف جمال التسويق   55له ما يتجاوز  )Northwestern(جامعة  يف لتسويقلكأستاذ 

الكتاب  وهو  يف خمتلف دول العامل قَ وِّ لغة وسُ  20إىل حوايل "Marketing Management" م كتابه الشهريكما ترج ،املنشورة يف اجملالت واجلرائد
 .التسويقجمال األكثر مبيعا يف 

 ،2003، الطبعة األوىل، دار عالء الدين للنشر والتوزيع، دمشق، سوراي، 4، اجلزء"السلع واألسعار: التسويق"كوتلر وآخرون، ترمجة مازن نفاع،   - )2(
  .145ص 

  .34زكي خليل املساعد، مرجع سبق ذكره، ص  - )3(
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ابستمرار على بناء واحلفاظ وتدعيم عالقات مستمرة يف  ومن الضروري العمليعترب الزابئن احملور الرئيسي لنشاطها  - 
  ؛األجل الطويل مع زابئنها

أتخذ املؤسسات اخلدمية جودة خدماهتا على أهنا حمور رئيسي جيب الثبات واالنتظام يف تقدميها بذات املستوى  - 
  ؛من خالل مدى واسع من العالقات والتفاعالت اليت ترضي وتفوق توقعات الزابئن

م املؤسسة اخلدمية بتحويل تشكيلة من املدخالت املادية وغري املادية إىل خمرجات غري ملموسة ولكنها حمسوسة تقو  - 
وهذا ال  ،مادية تتجسد من خالهلا اخلدمة بدالئلوقد ترتبط هذه املخرجات  ،وجتارب مير هبا الزابئن منافعيف صورة 

ال  إال أنهإخل، ...أوراق ،أقالم، تعليمية، كتب ستلزم وجود مبانٍ ت يعين حتوهلا إىل خمرجات مادية فخدمة التعليم مثال
  ؛ة لكوهنا معارف عليا وخربات تعلمليست ملموس فهيميكن حتديد أبعادها ماداي 

تتميز املؤسسة اخلدمية ابالتصال العايل بزابئنها فهم حيصلون على ما يطلبونه من خدمات يف أماكن اإلنتاج  - 
 ؛يرغب فيه الزبونوتكون يف الغالب متغرية حسب ما يطلبه و  تنميطهاوالتقدمي وابلتايل يكون من الصعب 

دل التقليد فيها مرتفع كما أن امليزة التنافسية يف ومع، شديدة أبهناتتميز املنافسة اليت تواجهها املؤسسات اخلدمية  - 
ى درجة متيز األفراد العاملني يف املؤسسة ومستو (تلك املؤسسات تعتمد ابلدرجة األوىل على عدة عوامل نذكر أمهها 

التكنولوجيا املعلوماتية  ؛كما يقدرها الزبون وليس املقدم  اخلدماتمستوى جودة  ؛جودة العالقات التفاعلية مع الزابئن
  )1()املرتبطة إبنتاج وتقدمي اخلدمة للزبون

يف إنتاج وتقدمي اخلدمة ويرتتب على ذلك أداء الزبون لدورين  اومسامه اعترب الزبون يف املؤسسة اخلدمية مستخدميُ  - 
ل واألخري للخدمة وتكون متكاملني يف عالقته مع املؤسسة اخلدمية وهذا التكامل مصدره أن الزبون هو املقيم األو 

 . مشاركته يف عملية أداء اخلدمة مباشرة حيث يتحصل على ما يطلبه يف أماكن اإلنتاج
فإمجاال  ،مؤسسة سواء كان فردا أو تهختتلف حسب طبيعيف املؤسسات اخلدمية  إن طريقة التفاعل مع الزابئن - 

 وال شك أن تشخيص ،لكل زبون مشخصةوجب على املؤسسة اخلدمية الرتكيز على أمهية جعل اخلدمة تبدو وكأهنا 
كما أن طريقة التفاعل ختتلف حسب طبيعة اخلدمة املقدمة  ،)املؤسسة(اخلدمة يكون أسهل لدى الزبون املعنوي 

  .)2(بشري يف إجناح عالقتها مع الزابئن تعتمد املؤسسات اخلدمية بشكل كبري على العامل اللذلك 

                                                           
  .06-05ص  سبق ذكره، ص بوجنانة فؤاد، مرجع - )1(
ضمن ، أطروحة "دراسة حالة قطاع االتصاالت يف اجلزائر –أثر التسويق الداخلي على رضا العميل يف املؤسسات اخلدمية "عابد منرية،  - )2(

، اجلزائر، 2قسنطينة  التسيري، جامعة عبد احلميد مهري يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم LMDنيل شهادة دكتوراه  متطلبات
  .53-52، ص ص 2014-2015
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  يف املؤسسة اخلدميةخصوصيات التسويق : ملبحث الثاينا

ات القرن املاضي وكان يغلب على يىل غاية مثانينإ يكن ملفهوم التسويق يف املؤسسات اخلدمية خصوصية مميزة مل   
       دون التمييز  واخلدمات متشابه امللموسة املادية املنتجاتق مفاده أن تسوي توجهالتسويق ودراسات  أحباث
تنامي دور اشتداد املنافسة و يف قطاع اخلدمات من جهة و واملمارسني لكن الصعوابت اليت واجهت العاملني  ،بينهما

األنشطة اليت عرفت تطورا  جعل التسويق يف املؤسسات اخلدمية أحد أهم من جهة أخرى اخلدمات يف االقتصادايت
ن حيث املمارسة والتنظري وهو ما أدى إىل استخدام أساليب تسويقية ختتلف عن تلك املستخدمة يف متسارعا م

  .تسويق املنتجات كتعديل وتنقيح املزيج التسويقي وجعله أكثر قابلية للتطبيق يف املؤسسات اخلدمية

  فهوم التسويق يف املؤسسة اخلدميةم: املطلب األول
منظومة من األنشطة املتكاملة والبحوث املستمرة اليت يشرتك فيها كل املوظفني "يعرف تسويق اخلدمات على أنه    

يف املؤسسة اخلدمية، وختتص إبدارة مزيج تسويقي متكامل ومتميز هبدف حتقيق انطباع اجيايب يف األجل الطويل واليت 
ويعرف أيضا  )1()"الزبون واملؤسسة(كل أطراف تلك العالقاتلوعالقات مستمرة ومرحبة  متبادلة احتقق منافع ووعود

يف املؤسسات  استجابة لطلبات الزابئن بطريقة فعالة واجيابية والتقنيةالبشرية املادية    دو تظافر اجله" على أنه
يت هتدف إىل وعليه ميكن القول أبن التسويق يف املؤسسات اخلدمية يعترب جمموعة من األنشطة املتكاملة ال )2("اخلدمية

  .طلبات وحاجات الزابئنتواالستجابة مل وأهدافها التسويقية حتقيق مصلحة املؤسسة

  :العوامل اليت ساعدت على تبين املؤسسات اخلدمية للتسويق -1

أي لتسويق جزء ال يتجزأ من إدارة جعلت ممارسات اوكثرة املنافسة يف هذا القطاع ن تطور اخلدمة كصناعة إ     
  :خدمية، وفيما يلي أهم العوامل اليت ساعدت املؤسسات اخلدمية على تبين املفاهيم التسويقية ؤسسةم
دأت بعض الدول تنامي قطاع اخلدمات بسرعة كبرية وازدايد دوره يف االقتصادايت، كما أنه يف أواخر السبعينات ب - 

ل يف العديد من القطاعات ة التدخختفيض درجطريق املنافسة واألسعار عن على املفروضة د حجم القيو  بتخفيض
 ؛اخلدمية

                                                           
، ص 2002القاهرة، مصر، ، الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، "إدارة وتسويق األنشطة اخلدمية املفاهيم واالسرتاتيجيات"سعيد دمحم املصري، -)1(

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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وهو ما أدى إىل تبين املؤسسات  ،يف العديد من دول العامل االجتاه حنو اخلوصصة يف جمال اخلدمات العامة - 
 ؛بشكل أكرب حباجات ورغبات الزابئنلالسرتاتيجيات املوجهة ابلسوق كاالهتمام 

أساليب التعامل مع الزابئن وانتهاج سياسات تسويقية هتدف إىل  التقدم التكنولوجي اهلائل والذي ساهم يف تغيري- 
 )1(؛تقدمي خدمات جديدة ومطورة ومتناسقة مع حاجات ورغبات الزابئن

دخول الوالرغبة يف واجتاه املؤسسات اخلدمية إىل خدمة الزابئن احلاليني بشكل أفضل  ،اشتداد املنافسة نتيجة العوملة - 
 ؛ألسواق جديدة

ال مل يعد سهال و  وأن إقناعهم ابلتعامل معهاؤسسات اخلدمية أبن الزابئن أصبحوا ميثلون حمور األنشطة إدراك امل- 
ة خصوصا يف ظل اخلصائص اليت تتميز هبا اخلدمات عن املنتجات املادية من خالل تبين األساليب التسويقي يكون إال
 امللموسة؛

املؤسسات اخلدمية تسعى للبحث  و ما جعلوه ،نتاجية والعائدرة حتسني اإلزايدة املنافسة السعرية إىل ضرو  أدت - 
 )2( عن طرق تسويقية لزايدة مبيعاهتا وحتقيق األرابح

 : خصائص التسويق يف املؤسسات اخلدمية - 2
السلع املادية عن  ن ما تنطوي عليه اخلدمات من خصائص ومميزات جعلت مرتكزات وأسس تسويقها خيتلفإ   

  :ويتميز ببعض اخلصائص نذكر أمهها فيما يلي امللموسة
ن تقدمي جمال اخلدمات وذلك أليف أمهية خاصة  تعترب العالقة مع الزبون ذات: التوجه ابلزبون وأمهية العالقة معه - 

 ؛بني املؤسسة والزبوناملباشر طلب التفاعل معظم اخلدمات يت
ن جودة إي امللموس الذي يتمتع ابلنمطية فاملنتج املاد فعلى عكس، ها يف االعتبارتعدد العوامل اليت جيب أخذ - 

  املقدم، األدلة املادية للخدمة، وغريها  معاخلدمات تعتمد بشكل كبري على العوامل املرتبطة بعملية اإلنتاج كالتفاعل 
 )3(؛من العوامل اليت تؤثر على إدراك الزبون جلودة اخلدمة

 يكفي إدراج قسم للتسويق حبيث ال ،ق أهدافهااملؤسسة اخلدمية لتحقي تكامل األنشطة التسويقية مع بقية أنشطة- 
ية ملفاهيم التسويقوااخلدمية وإمنا جيب تطبيق التسويق يف كل األقسام مع جتنيد املوظفني لتطبيق األساليب  املؤسسةيف 

 ؛احلديثة
                                                           

  .65،68، ص ص 2005 ، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، األردن،"تسويق اخلدمات"هاين حامد الضمور،  - )1(
  .60-59حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص ص  - )2(
  .41زرزار العياشي وبشاغة مرمي، مرجع سبق ذكره، ص  - )3(
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عناصر أساسية وهي اخلدمة، التسعري، الرتويج، التوزيع، املوظفني 

 املادية املنتجات ب خمتلفة عن تلك املتبعة يف حالة
واليت جيب  أبعاد ةلذلك يتم االعتماد على ثالث

وبناء عالقات طويلة اآلجل معهم، إن هذه اجملاميع 
  :كما هو موضح يف الشكل املوايل

  أبعاد التسويق يف املؤسسة اخلدمية

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

جيب أن تدار األبعاد الثالثة للتسويق يف املؤسسة اخلدمية 

السوق، وفيما يلي يؤثر على القدرات التنافسية والتسويقية للمؤسسة يف 

(2) - Kotler et autres, OPCIT, P 441.  
             اخلدمات والتسويق ابلعالقات يف جامعةمتخصص يف جمايل تسويق 

كما عمل    ،CERS رئيس جملس إدارة مركز البحوث واملعرفة
Nankai University" و ابلصني الشعبية "Oslo School of 

"Lund University " ،الكتب  نله العديد مو ابلسويد
  .يف وضع األطر املفاهيمية للتسويق ابلعالقات واملنشورة يف خمتلف اجملالت العاملية

ابلعالقات التسويق التسويق يف املؤسسات اخلدمية وتطوره حنو

18 

عناصر أساسية وهي اخلدمة، التسعري، الرتويج، التوزيع، املوظفني سبعة ن املزيج التسويقي يف املؤسسة اخلدمية 
  )1(.املاديالدليل ، العمليات، 

 :أبعاد التسويق يف املؤسسة اخلدمية
ب خمتلفة عن تلك املتبعة يف حالةأساليإتباع إن التسويق يف املؤسسات اخلدمية يتطلب 

لذلك يتم االعتماد على ثالث ،نظرا خلصائص اخلدمة والعوامل املؤثرة على عملية تقدميها
وبناء عالقات طويلة اآلجل معهم، إن هذه اجملاميع  مرغباهتتلبية و الزابئن أن تعمل بنجاح من أجل إشباع حاجات 

كما هو موضح يف الشكل املوايل  )2(من التسويق يطلق عليها مثلث تسويق اخلدمات

أبعاد التسويق يف املؤسسة اخلدمية): 02(الشكل رقم 

le temps des services: une nouvelle approche du management
d’organisation, paris, France, 2000, p37. 

Gronroos Christiane (األبعاد الثالثة للتسويق يف املؤسسة اخلدمية  تلكإن ف

يؤثر على القدرات التنافسية والتسويقية للمؤسسة يف سوف ن الفشل يف أحدها 
  :بعد

                                        
  .65-64 ميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص ص

Gronroos : متخصص يف جمايل تسويق هو ابحث وأستاذ فلندي األصل و
Hanken School of Economics  "رئيس جملس إدارة مركز البحوث واملعرفةولقد شغل منصب  ،يلقب أبسطورة التسويق

Nankai University"و "Tianjin Normal University" مثل كأستاذ فخري يف عدة جامعات

"كأستاذ يف جامعة   2007إىل  2001ابلنرويج كما عمل خالل الفرتة من 
يف وضع األطر املفاهيمية للتسويق ابلعالقات واملنشورة يف خمتلف اجملالت العاملية اليت سامهت

التسويق يف املؤسسات اخلدمية وتطوره حنو: الفصل األول  
ن املزيج التسويقي يف املؤسسة اخلدمية تضمي- 
، العمليات، )مقدمي اخلدمات(

أبعاد التسويق يف املؤسسة اخلدمية - 3
إن التسويق يف املؤسسات اخلدمية يتطلب 

نظرا خلصائص اخلدمة والعوامل املؤثرة على عملية تقدميها امللموسة
أن تعمل بنجاح من أجل إشباع حاجات 

من التسويق يطلق عليها مثلث تسويق اخلدمات

le temps des services: une nouvelle approche du management", 3éme 

Christiane()∗(حسب و        

ن الفشل يف أحدها بعناية فائقة أل
بعدشرح خمتصر لكل 

                                                           
ميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص صحممود جاسم الص - )1(

 )∗(Gronroos Christiane 

"Hanken School of Economics

كأستاذ فخري يف عدة جامعات
Management " ابلنرويج كما عمل خالل الفرتة من

اليت سامهتوالبحوث  الدراساتو 
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يقصد به كافة األنشطة التقليدية للتسويق اليت تقوم هبا املؤسسة اخلدمية فيما يتعلق بتقدمي  :التسويق اخلارجي- 3-1

هتدف هذه األنشطة عموما إىل التعريف ، كما اوعرض اخلدمة يف األسواق املستهدفة، تسعريها وتوزيعها والرتويج هل
 .)1(خبدمات املؤسسة وخلق اجتاه اجيايب عنها

التسويق الداخلي إىل تصميم السياسات والربامج املوجهة إىل املوظفني يف  ث يشريحبي :التسويق الداخلي - 3-2

املؤسسة اخلدمية هبدف حتقيق مستوايت عالية من الرضا لديهم ومن مث زايدة كفاءة وفاعلية أنشطة التسويق اخلارجي 
  ؛فاعلي وتقدمي خدمات أفضل للزابئنوالت

أسلوب ألنظمة احلوافز واملكافآت املوجهة للموظفني بغية حتسني جودة  "ويعرف التسويق الداخلي عموما على أنه
 )2("اخلدمة املقدمة للزابئن وتنمية العالقات التفاعلية بينهم

وعليه فان التسويق الداخلي يسبق التسويق اخلارجي ويساهم بشكل كبري يف إجناح تسويق اخلدمات، فلتقدمي    
خاصة على تقدميها وال يكفي وجود إدارة  اوقادر  اجاهز ) مقدم اخلدمة( يكون املوظف جيب أن جيد بشكلخدمة 

من الضروري فالتسويق وأساليبه احلديثة، لذلك ابلتسويق يف املؤسسة بل جيب مشاركة كل املوظفني يف تطبيق 
 .)3(االستثمار يف نوعية املوظفني وأدائهم خصوصا أولئك الذين حيتكون بشكل مباشر مع الزبون

يؤدي إىل الرتكيز على عملية التفاعل بني  استهالكهاإن عدم انفصالية اخلدمة عن : التسويق التفاعلي- 3-3

على  حيكمال  الزبون، حيث أن "إدارة حلظات احلقيقة أو الصدق"بـــــ والزبون واليت تعرف ) مقدم اخلدمة(املوظف 
اخلدمة تعتمد بشكل كبري على جودة التفاعل فحسب ولكن على املؤسسة اخلدمية ككل، كما أن جودة  املوظف

  . )4(لذلك تعمل املؤسسات اخلدمية على تطوير تبادالت تفاعلية اجيابية هبدف ترك انطباعات جيدة أثناء التقدمي
  
  
 

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

، جامعة السودان 01، العدد 16، جملة العلوم االقتصادية، اجمللد "أثر ممارسة التسويق الداخلي على رضا العاملني"أمين عبد هللا دمحم أبو بكر،  - )2(
  .14، ص 2015 السودان، ،للعلوم والتكنولوجيا

(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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  اخلدميلمزيج التسويقي التقليدية ل عناصرال: املطلب الثاين
استهداف السوق و يعد املزيج التسويقي جوهر العملية التسويقية يف املؤسسات على اختالف أنواعها فبعد اختيار   

جمموعة من األنشطة التسويقية املتكاملة  أنهعرف عموما على يو  .زيج التسويقي املالئم الحتياجاتهأتيت مرحلة وضع امل
أصل املزيج  ويرجع ،هلاواملرتابطة واليت تعتمد على بعضها البعض بغرض أداء الوظيفة التسويقية على النحو املخطط 

 ،السعر ،ط املنتجيعنصر وهي ختط 12مزجيا من  )Borden()∗( وضعات القرن املاضي حبيث يستين إىلالتسويقي 

لبيع الشخصي، اإلعالن، الرتويج، التعبئة والتغليف، العرض وتقدمي اخلدمات، ا، قنوات التوزيع، العالمة التجارية

قد طور فكرة املزيج التسويقي فيما  )Jérôme McCarthy()∗∗( أنإال والتحليل،  ثاملناولة املادية والتوزيع، البح

 ،(Price)التسعري، (Product) املنتج :متمثلة يف) 4Ps( قة يف أربعة عناصربعد وقام جبمع العناصر الساب

  :اهل خمتصر وفيما يلي شرح .)1((Promotion) الرتويجو  )Place(التوزيع

  ):املنتج اخلدمي(اخلدمة -1
 و الزبون حاجات إشباعفهي الوسيلة اليت تعتمد عليها املؤسسة اخلدمية يف  ،أهم عناصر املزيج التسويقي وتعترب من 

الضروري  لذا فمن )2(مجيع القرارات املتعلقة ابلعناصر األخرى للمزيج تعتمد يف األساس عليها، أنكما   هرغباتوتلبية 
 .بعادها املختلفةطويرها وأباالهتمام أبساليب ت

تقوم املؤسسات اخلدمية بتقدمي تشكيلة متنوعة من اخلدمات بغرض تلبية  :بعادهأمفهوم املزيج اخلدمي و  - 1-1

 "زيج اخلدمي أو تشكيلة اخلدماتامل "الزابئن أي أهنا تتعامل أبكثر من خدمة وهذا ما يطلق عليه اسم طلبات 
  .)3("جمموعة متكاملة من اخلدمات اليت تنتجها وتقدمها املؤسسة اخلدمية لسوق الزابئن"نه أويعرف على 

                                                           
 )∗(- Neil H. Borden ) 1895-1980(   سنةتقاعد اشتغل يف التدريس يف عدة جامعات حىت  1922حصل على شهادة املاجستري سنة 

منظمتها الالحقة وهي اجلمعية وكذلك رئيس  "the National Association of Marketing Teachers"مجعية شغل منصب رئيس وقد  ، 1962
وله الكثري من  1940 وهو أول من صاغ مفهوم املزيج التسويقي عام Review Harvard Businessكان رئيس جملس إدارة كما  ،  األمريكية للتسويق

  " . The economic effects of advertising"  املقاالت املنشورة وكذا املؤلفات أشهرها

 )∗∗(-,Jerome McCarthy )1928 - 2015(  يقرتح مفهوم املزيج التسويقوهو من امؤلف وأستاذ جامعي متخصص يف التسويقPs4    يف
كما أنه  "التسويقي الفكرشخصية حمورية يف تطوير "ووفقا لقاموس أكسفورد للتسويق فقد كان  1960سنة " منهج إداري: التسويق األساسي"كتابه 

التسويق من مجعية "  Trailblazer "حصل على جائزة 1987يف عام و  ،)Planned Innovation Institute( عهدمل ستشارياالمؤسس وعضو اجمللس 
 .األمريكية

  .157،159، ص ص ، مرجع سبق ذكرههاين حامد الضمور - )1(
  .159حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  - )2(
  .165-164نفس املرجع السابق، ص ص  - )3(
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  )1(:ويشمل املزيج اخلدمي على أربعة أبعاد رئيسية وهي كالتايل

  ؛اليت تقدمها املؤسسة اخلدمية من اخلدمات سيةالرئي األنواعويشري إىل عدد  :املزيج اخلدمياتساع  -

نتاجية وتتفاوت اخلطوط اإل نها خط اخلدمة الواحدويعين التشكيلة اخلدمية اليت يتكون م :عمق املزيج اخلدمي -

 املزيج؛ ن هذا التنويع ميثل عمقإالقروض فوك يقدم أكثر من نوع من حد البنأ، فإذا كان فيما بينها يف درجة العمق

دمة الرئيسية وأنواعها وهو يشري إىل إمجايل عدد اخلدمات املقدمة أي انه ميثل خطوط اخل :طول املزيج اخلدمي -

 ؛املختلفة

   .اليت تقدمها املؤسسة اخلدمية اتط والتناسق بني خمتلف خطوط اخلدمويعين درجة الرتاب :تناسق املزيج اخلدمي-

 اليتمن املنافع اليت تتضمن تقدمي اخلدمة اجلوهر  حزمةتعرض املؤسسة اخلدمية  :األبعاد التسويقية للخدمة - 1-2

تشري إىل الفائدة أو املنفعة األساسية اليت يسعى الزبون للحصول عليها من اخلدمة اليت اشرتاها، إضافة إىل العديد من 
واليت أصبحت معيارا لقياس درجة متييز  )املنفعة األساسية(اجلوهرية دمة اخلدمات التكميلية اليت ترتبط ابخل

 .)2(اخلدمات

تتأثر قرارات املؤسسة اخلدمية فيما يتعلق مبزجيها  :العوامل املؤثرة على قرارات املزيج اخلدمي للمؤسسة - 1-3

  :اخلدمي مبجموعة من العوامل أمهها

اليت متتلكها  البشريةو القدرات واإلمكانيات املادية ك ابملؤسسة اخلدمية ذاهتا وهي عوامل متعلقة :العوامل الداخلية -

 . اخلدمات وختطيطوأساليب وطرق تقدمي 

والسيطرة عليها فيها يكون من الصعب التحكم و  البيئة اخلارجية وهي عبارة عن عوامل وظروف: العوامل اخلارجية -

 )3(خلإ...تصادية واالجتماعية والسياسيةالعوامل االقالزبون وسلوكه، املنافسني وسياستهم، : مثل

يعات اخلدمة واألرابح احملققة منها وهي متر عموما مبترتبط دورة حياة اخلدمة حبجم : دورة حياة اخلدمة -4 -1

كما أن خصائص كل مرحلة هي نفسها يف السلعة ولكن   املنتج املادي امللموسبنفس املراحل األربعة لدورة حياة 
  :يل يبني مراحل دورة حياة اخلدمةاالختالف يكمن يف االسرتاتيجيات املستخدمة، والشكل املوا

                                                           
، مذكرة "- SAA دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمني –التأمينية أمهية املزيج التسويقي اخلدمي املوسع يف حتسني اخلدمات "مرقاش مسرية،  - )1(

     مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجستري، ختصص إدارة أعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي   
  .35، ص 2007-2006الشلف، اجلزائر،  

  . 199-198هاين حامد الضمور، مرجع سبق ذكره، ص ص  - )2(
  .50- 49زرزار العياشي وبشاغة مرمي، مرجع سبق ذكره، ص ص - )3(



ابلعالقات

 

  دورة حياة اخلدمة

  
األوىل، دار زهران للنشر والتوزيع، ، الطبعة "أثر التخطيط االسرتاتيجي يف تسويق اخلدمات

  :أبربع مراحل أساسية وهي

م التعامل هو حمدودية حج هاهم ما مييز أو  ،دمي اخلدمة ألول مرة إىل السوق

وهو ما يؤدي إىل منو بطيء  )1(نسبة قليلة من الزابئن املستهدفني ممن جيازفون بطلبها
 )2(إخل...يف حجم املبيعات إىل جانب سلبية األرابح الرتفاع تكاليف البحث والتطوير، التوزيع والرتويج

 ارتفاع مبيعات اخلدمة مما يسمح بنمو األرابح، وهذا ما يكون حافزا 

اءات وبذل ابختاذ عدة إجر  املنافسة تقوم املؤسسة اخلدمية
الطلب نة خفض األسعار يف حالة مرو ، ة اخلدمة وإضافة مزااي جديدة هلا

 .)3(البحث عن منافذ جديدة للتوزيع لتغطية السوق أبكرب عدد ممكن من املوزعني

 الوصول نسبة للخدمة، ويهدف املسوقون إىل

إىل أعلى مستواه ليتميز بعد ذلك  يصل الطلب

  .79-78، ص ص 2006، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

 إدارة: ، مداخلة يف امللتقى الوطين حول"ثريها على القدرة التنافسية
  .10، ص2009اجلزائر، املؤسسة، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة موالي الطاهر سعيدة، 

  .99، مرجع سبق ذكره، ص
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دورة حياة اخلدمة): 03( رقم الشكل

أثر التخطيط االسرتاتيجي يف تسويق اخلدمات"علي دمحم حسن بين مصطفى، 

  .180ص ،2017

أبربع مراحل أساسية وهي رأن اخلدمة مت نالحظأعاله  من خالل الشكل 

دمي اخلدمة ألول مرة إىل السوقيتم تقيف هذه املرحلة  

نسبة قليلة من الزابئن املستهدفني ممن جيازفون بطلبها ه توجدنأل 
يف حجم املبيعات إىل جانب سلبية األرابح الرتفاع تكاليف البحث والتطوير، التوزيع والرتويج

ارتفاع مبيعات اخلدمة مما يسمح بنمو األرابح، وهذا ما يكون حافزا  ببدايةوتتميز هذه املرحلة 

املنافسة تقوم املؤسسة اخلدمية افسني جدد يف السوق وملواجهة تلك
ة اخلدمة وإضافة مزااي جديدة هلاتحسني جودك  جمهودات لتطوير اخلدمة
البحث عن منافذ جديدة للتوزيع لتغطية السوق أبكرب عدد ممكن من املوزعنيوكذا ، والبحث عن ميزة تنافسية

نسبة للخدمة، ويهدف املسوقون إىلوهي أطول مرحلة نسبيا كما تعترب من أهم املراحل ابل

الطلبألن  )4(أبسرع وقت ممكن وحياولون البقاء فيها ألطول فرتة ممكنة

                                        
، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "إدارة اجلودة يف اخلدمات"قاسم انيف علوان احملياوي، 

  .38ذكره، صمرقاش مسرية، مرجع سبق 
ثريها على القدرة التنافسيةقياس أداء اخلدمة وفق تطلعات العمالء وأت"سعيداين دمحم وبوصاحل سفيان، 

املؤسسة، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة موالي الطاهر سعيدة،  
، مرجع سبق ذكره، ص"تطبيقي -وظيفي-مدخل اسرتاتيجي  :تسويق اخلدمات"وبشري العالق، 

التسويق يف املؤسسات اخلدمية وتطوره حنو: الفصل األول  

علي دمحم حسن بين مصطفى،  :املصدر

2017عمان، األردن، 

من خالل الشكل     

  :مرحلة التقدمي -
 ذه اخلدمة املقدمةهب

يف حجم املبيعات إىل جانب سلبية األرابح الرتفاع تكاليف البحث والتطوير، التوزيع والرتويج

وتتميز هذه املرحلة : مرحلة النمو -

افسني جدد يف السوق وملواجهة تلكدخول منلبداية 
جمهودات لتطوير اخلدمة
والبحث عن ميزة تنافسية

وهي أطول مرحلة نسبيا كما تعترب من أهم املراحل ابل: مرحلة النضج -

أبسرع وقت ممكن وحياولون البقاء فيها ألطول فرتة ممكنة إليها

                                                           
قاسم انيف علوان احملياوي،  - )1(
مرقاش مسرية، مرجع سبق  - )2(
سعيداين دمحم وبوصاحل سفيان، -  )3(

 أداءاجلودة الشاملة وتنمية 
وبشري العالق،  الطائيمحيد  - )4(
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ور خدمات ظه من خالل )1(هذه املرحلة أشد أنواع املنافسةيف  تقرار كما تواجه املؤسسة اخلدميةابلثبات واالس
 املبيعات واألرابح، وحىت حتافظ يفي إىل بداية االخنفاض قل وبتقنيات متطورة مما يؤدأمشاهبة قد تكون أبسعار 

  )2( :املؤسسة على حصتها السوقية تقوم بعدد من اإلجراءات نذكر منها
  ؛ليتم تسويق اخلدمة هلا البحث عن قطاعات جديدة يف السوق احلايل أو أسواق جديدة 
  وإضافة خصائص جديدة للخدمةالعمل على زايرة معدل استخدام اخلدمة فضال عن الرتويج هلا 

تبدأ فيها املبيعات ابالخنفاض بشكل كبري وسريع مما ينعكس سلبا على الرحبية وقد و  ):التدهور(مرحلة االحندار  -

 .)3(أفضل من اخلدمات املعروضة يف السوق جديدة خدمات عرضيكون ذلك نتيجة لعدة أسباب أمهها 

  : )∗(تسعري اخلدمة -2

راك الزابئن اخلدمات من أهم القرارات اليت تواجه املؤسسة اخلدمية ملا له من أتثري مباشر على إدتسعري يعترب    
ذلك ن إواستخدمت طرق تروجيية انجحة ف اسبنه حىت لو كانت اخلدمة جيدة وتوزيعها مناأحيث  ،للخدمة املقدمة

الزبون وهذا ما يؤكد أمهية التسعري  غري مقبول لدىال يتناسب مع ذلك ومبستوى  سيكون غري كاف إذا كان سعرها
  )4(يف املزيج التسويقي اخلدمي

القيمة "نه أعلى أيضا ويعرف  )5( "التعبري النقدي عن قيمة اخلدمة اليت يتم تبادهلا"نه أويعرف تسعري اخلدمة على    
  )6("على استعداد لتحملها مقابل املنفعة اليت حيصل عليها عند استفادته من اخلدمة الزبونالنقدية اليت يكون 

املنتج أو على صوله ي الذي يقوم الزبون بدفعه والتضحية به مقابل حداالقول أبن السعر هو املقابل امل ايل ميكنوابلت
  .اخلدمة املرغوب فيها من قبله

                                                           
  . 245، ص2008، الطبعة األوىل، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "اليةتسويق اخلدمات امل "الرحومي، محدوأاثمر البكري  - )1(
  . 10سعيداين دمحم وبوصاحل سفيان، مرجع سبق ذكره، ص - )2(
  . 246محد الرحومي، مرجع سبق ذكره، صوأ مر البكرياث - )3(
 االستخدام من الناحية امليدانية يف قطاع اخلدمات نظرا خلصوصية هذا القطاع ومنتجه على عكس السلع املادية امللموسة قليليعترب مصطلح التسعري -)∗(
ويتم تسميته بعدة مصطلحات تتوافق مع  بل املادي للمنفعة املتحصل عليهانه يعرب عن نفس املعىن يف مجيع أنواع اخلدمات ألنه ميثل املقاأرغم ذلك إال و 

يف حالة خدمات الصحة والتعليم واالستشارات، عمولة ابلنسبة خلدمات السمسرة  أتعاب ،كون عبارة عن فائدة يف خدمات البنوكي ملؤسسة فقدنشاط ا
  .خلإ...وأسعار ابلنسبة خلدمات االتصال

     نيل شهادة املاجستري، ختصص مصارف، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات "املزيج التسويقي يف املصارف اإلسالمية"دمحم هباء الدين خاجني،  -  )4(
  .24ص ،2009،  ، عمان، األردنواملصرفيةللعلوم املالية  ية العربيةميكاداأل ،إسالمية

  .323محد الرحومي، مرجع سبق ذكره، صأمر البكري و اث - )5(
  .62زرزار العياشي وبشاغة مرمي، مرجع سبق ذكره، ص - )6(
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وفيما يلي أهم اخلصائص اليت يتميز هبا قرار التسعري يف املؤسسة : خصائص التسعري يف املؤسسة اخلدمية - 2-1

  :اخلدمية
  أهنا  أيبينما ينتج عن العناصر األخرى تكاليف  إيراداالذي يولد  ييعد العنصر الوحيد من عناصر املزيج التسويق - 

 . )1(تشكل مراكز تكلفة
مرونة حيث ميكن للمؤسسة اخلدمية تعديل أسعارها أكثر التسويقي التقليدي يعترب السعر من أكثر عناصر املزيج  - 

اخلارجية  وأطارئ يف البيئة الداخلية لاستجابة كيكون ذلك  قد ، و يةالرتوجي محالهتا أومن قدرهتا على تغيري خدماهتا 
 .للمؤسسة اخلدمية

 .)2(د للعالمة يف السوقيّ اجلوقع مالت يف للسعر أتثري مباشر على مستوى الطلب واإلدراك العام للخدمة كما يساهم - 

تقسم هذه العوامل إىل جمموعتني من العوامل مها الداخلية ويكون من  :العوامل املؤثرة يف قرار التسعري- 2-2

  :وفيما يلي شرح خمتصر لكل منهما، عليهاالسيطرة  املمكن السيطرة عليها قياسا ابلعوامل اخلارجية اليت يصعب 

 : أمهها ما يلي :املؤثرة يف قرار التسعريالعوامل الداخلية  -1- 2-2

من طرف املؤسسة اخلدمية فمثال إذا   طرةأثر قرار التسعري ابألهداف املسيت: األهداف التسويقية للمؤسسة اخلدمية-

ن هذا يتطلب منها استخدام إف ةذوي الدخول احملدود قطاعكان هدفها الوصول إىل قطاعات سوقية واسعة واخرتاق 
  )3(؛منخفضة سياسة أسعار

  بباقي عناصر املزيج التسويقي ويؤثر فيها لذلك جيب حتديده  يتأثر قرار التسعري: عناصر املزيج التسويقي األخرى -

 )4(؛للمزيج يف إطار من التنسيق التام بينه وبني العناصر األخرى

  ن أن أي سعر يتم وضعه جيب أنه من املفرتض أار التسعري، حيث تساهم التكاليف بدور رئيسي يف قر  :التكاليف -

  )5(.ىل الزبونإة اخلاصة بتسويق وتقدمي اخلدمة يكون كافيا لتغطية كل التكاليف الثابتة واملتغري 
 

                                                           
، جملة "دراسة حتليلية ألراء رواد الفنادق مخسة جنوم يف بغداد الذهنيةاملزيج التسويقي اخلدمي وانعكاساته على املكانة "غسان فيصل عبد،  - )1(

  .09، ص2011، جامعة كركوك، بغداد، العراق، 01، العدد 01جمللدجامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ا
  .63ذكره، صزرزار العياشي وبشاغة مرمي، مرجع سبق  - )2(
  .203حممود جاسم الصميدعي وردينة  عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص - )3(
  .163، ص2009، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "مبادئ التسويق"بيان هاين حرب،  - )4(
  .165 -164، مرجع سبق ذكره، ص ص "عمليات اخلدمة إدارة"وبشري العالق،  الطائيمحيد  - )5(
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  :يلي ما أمهها :املؤثرة يف قرار التسعريالعوامل اخلارجية  -2- 2-2

: حبيث قد تتحمل املؤسسة اخلدمية خماطرة ينبغي أخذها بعني االعتبار عند حتديد األسعار مثال :درجة املخاطرة -

  )1(؛و يف حالة وفاتهأعن السداد  املقرتضقد يتحمل البنك خماطر عند عمليات اإلقراض يف حالة عجز 

  ؛كان الطلب غري مرنار تزداد كلما  حيث أن قدرة املؤسسة اخلدمية على رفع األسع :درجة مرونة الطلب -

ن الزابئن يقومون مبطابقة أل ،احلدود القصوى للسعر يضعانأن الطلب ومعطيات السوق  :طبيعة السوق والطلب-

لذلك فمن الضروري دراسة مجيع العوامل املؤثرة  ،عليها من هذه اخلدمةحيصلون ار اليت يدفعوهنا ابملنافع اليت األسع
  ؛كملة للخدمة املراد التسويق هلاو املأعلق ابخلدمات البديلة اء فيما يتعلى الطلب يف السوق سو 

في حالة املنافسة ف قا بنوع املنافسة السائدة يف السو ثر كثري أفقرار التسعري يت: نوع املنافسة السائدة يف السوق -

ال ميكن البيع بسعر  من الزابئن والبائعني الذين يسوقون نفس اخلدمة وابلتايلكبري لسوق يشمل عدد  ان إفمثال التامة 
   )2(؛أعلى من السعر السائد يف السوق

حبيث تتدخل الدولة يف أحيان كثرية للتأثري على مستوايت أسعار بعض اخلدمات أو وضع  :التشريعات والقوانني -

  ؛سعار الفائدة على القروض البنكيةحد أعلى هلا أو حد أدىن كأ

تؤثر على قرارات   اليتإخل...ومعدالت الفائدة االنتعاشالركود،  حاالت مثل :العوامل والظروف االقتصادية-

  .)3(التسعري 

  :توزيع اخلدمة -3

جمموعة من األنشطة املتكاملة اليت تسعى إىل توفري اخلدمات وجعلها ميسرة "هنا أتعرف عملية توزيع اخلدمة على    
جمموعة من اجلهات والفروع "أما قناة التوزيع فتعرف على أهنا  )4("لدى الزابئن ابلكميات، األوقات واألماكن املناسبة

يعترب التوزيع املادي بذلك و  )5("اخلدمة متوفرة ومتاحة للزبون جلعلواملؤسسات الوسيطة املشاركة واليت تعمل معا 

                                                           
  .337، مرجع سبق ذكره، صاثمر البكري وأمحد الرحومي - )1(
، "2005- 2000أثر طرق تسعري اخلدمات املصرفية على اإليرادات يف املصارف السودانية خالل الفرتة "عماد الدين أمحد السندي أمحد،  -  )2(

للعلوم  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، ختصص احملاسبة والتمويل، أكادميية السودان للعلوم املصرفية واملالية، جامعة السودان
  .  20- 19، ص ص 2007التكنولوجية، السودان، 

  .67- 66زرزار العياشي وبشاغة مرمي، مرجع سبق ذكره، ص ص - )3(
أنشطة التوزيع املادي وأثرها يف األداء املنظمي دراسة استطالعية ألراء املدراء يف الشركة العامة "وغامن حممود أمحد الكيكي،  أكرم أمحد الطويل - )4(

  . 13، ص 2009، جامعة املوصل، العراق، 94، العدد31، جملة تنمية الرافدين، اجمللد"لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية
  .10سبق ذكره، ص غسان فيصل عبد، مرجع - )5(
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إىل املكان املناسب العنصر الذي جيمع بني مجيع األنشطة والفعاليات املتعلقة ابنتقال الكميات املناسبة من املنتجات 
ويف الوقت املناسب لكن هذه اإلجراءات ال ميكن تطبيقها يف املؤسسات اخلدمية نظرا لطبيعة وخصائص اخلدمات 

اخلدمات تكون خمتلفة متاما  توزيعوعليه فإن إجراءات  إنتاجهاتقدميها يتم يف أماكن ا وال خزهنا فاليت ال ميكن نقله
  )1(. عن السلع املادية

 )2(: وفيما يلي اختصار ألمهها :ية التوزيع يف املؤسسة اخلدميةأمه - 3-1

ف ويف األوقات الزبون يف أحسن الظرو  إىلالزمانية واملكانية مبعىن ضمان تدفق وانسياب اخلدمة  ملنفعةقيق احت - 
  ؛واألماكن املناسبة

يف حتمل املخاطر  وابقي شبكة التوزيعألن تعدد قنوات التوزيع يؤدي إىل تعاون املؤسسة اخلدمية : توزيع األخطار- 
 ؛وتوزيع األعباء

وذلك عن طريق مجع املعلومات اخلاصة ابلزابئن من حيث األذواق، الرغبة، مدى قابلية : االتصال ومجع املعلومات- 
 ؛مات املقدمةعدم رضاهم عن اخلد أوالشراء، العادات الشرائية ومدى رضاهم 

  .الزبون واملؤسسة اخلدميةتسهيل العملية التبادلية بني  - 

هما عند توزيع يكل  أوني التاليني تالطريق ىحدإتتبع  أنميكن للمؤسسة اخلدمية  :طرق توزيع اخلدمات - 3-2

 : خدماهتا

وتتصف هذه الطريقة بغياب الوسيط بني املؤسسة اخلدمية والزبون حيث تقدم اخلدمة  :طريقة التوزيع املباشر -

تقدمي خدمة مميزة  :عدة مزااي منهامباشرة للزبون نظرا لصعوبة انفصاهلا عن مقدمها األساسي وهو ما يسمح بتحقيق 
التحكم يف أداء اخلدمة بشكل ، اشر الحتياجات الزابئن املتزايدةاحلصول على رد فعل مب، ة العالقةنعن طريق شخص

)3( .أفضل
 

                                                           
 2017، الطبعة األوىل، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "ثر التخطيط االسرتاتيجي يف تسويق اخلدمات"أعلي دمحم حسن بين مصطفى،  - )1(

  .201ص
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم فرع علوم التسيري، كلية "املزيج التسويقي من منظور التطبيقات التجارية اإلسالمية"بلحيمر ابراهيم،  - )2(

  . 175-174، ص ص 2005-2004العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
  .219-218، ص ص 2008، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "طرق التوزيع"، هاين حامد الضمور - )3(
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 خدماهتاوفقا هلذه الطريقة تقوم املؤسسة اخلدمية ابالعتماد على الوسطاء لتقدمي : طريقة التوزيع غري املباشر -

، وتتصف قناة التوزيع القصرية بوجود وسيط السياحية واملؤسساتكما هو احلال يف مؤسسات النقل والتأمني   ،للزابئن
  )1(.على األكثر بينما تتصف قناة التوزيع الطويلة بوجود عدد كبري من الوسطاءواحد 

   )2(:وفيما يلي أهم تلك العوامل :العوامل املؤثرة يف اختيار قنوات التوزيع - 3-3

 ؛احلاليني واملرتقبنيعدد الزابئن  - 
 ؛اخل...رايف للزابئن أو حجم السوقحجم الطلب املتوقع، الرتكيز اجلغ- 
 ؛القنوات التوزيعية املناسبة هلا اريمهما يف اختاالعتبارات اخلاصة ابخلدمة ألن طبيعة هذه األخرية تلعب دورا - 
القدرات واإلمكانيات املادية للمؤسسة اليت كلما كانت كبرية   مدى توفر مثل اعتبارات خاصة ابملؤسسة اخلدمية- 

  ؛ويف مواقع أكثر مالئمة للزابئن كلما استطاعت املؤسسة اخلدمية فتح فروع أكرب مساحة وأكثر جتهيزا
  ؛اعتبارات خاصة مبدى توفر الوسطاء يف السوق - 
 :أمهها ما يلي: اعتبارات أخرى خاصة ابلبيئة اخلارجية احمليطة ابملؤسسة اخلدمية- 

  ؛شريعيةقانونية وت وأخرىعوامل اقتصادية 
  عوامل املنافسة فكلما ازدادت املنافسة كلما رغبت املؤسسة يف امتالك أكرب عدد ممكن من الفروع التابعة

   .هلا

  :ترويج اخلدمة -4

من أشكال االتصال بني املؤسسة اخلدمية وزابئنها وهو يهدف إىل تدفق املعلومات  يعترب الرتويج شكال
  ، من أجل استمالة استجاابت سلوكية معينة قبنياملناسبة حنو الزابئن احلاليني واملرت

جمموعة من اجلهود واألنشطة التسويقية املتعلقة إبمداد الزابئن مبعلومات عن  "ويعرف الرتويج عموما على أنه
بتميزها عن املنتوجات أو اخلدمات األخرى يف ة وإاثرة اهتمامهم هبا وإقناعهم املزااي اخلاصة مبنتوج أو خدمة معين

  .)3( إشباع حاجاهتم هبدف دفعهم الختاذ قرار الشراء واالستمرار يف طلبها مستقبال

                                                           
  .204حسن بين مصطفى، مرجع سبق ذكره، صعلي دمحم  - )1(
عن املوقع  نقال، 09-07، ص ص "القرارات اإلسرتاتيجية لعناصر املزيج التسويقي والعناصر املؤثرة فيه"حسني األمني وميمون نبيلة،  شريط -  )2(

  .25/01/2016اتريخ االطالع ، content/uploads/2010/03/.pdf-://iefpedia.com/arab/wphttp: التايل االلكرتوين

  .85زرزار العياشي وبشاغة مرمي، مرجع سبق ذكره، ص  - )3(
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حتقيق لرتويج اخلدمة جمموعة من األهداف الفرعية اليت تساهم يف  :أهداف الرتويج يف املؤسسة اخلدمية - 4-1

  )1(:اخلدمية وهي كالتايلاألهداف الرئيسية للمؤسسة 

داد الزابئن مبعلومات موجيية يف كل املراحل تتجه إىل إاألساسي للرتويج، فجميع اجلهود الرت  اهلدفهو و  :اإلبالغ -

 ؛عليهاعن اخلدمة املعروضة من حيث امسها، خصائصها، فوائدها وأماكن احلصول 

إىل إقناع الزابئن للقيام ابستجابة سلوكية معينة كإقناعهم بطلب ضافة إىل اإلبالغ يهدف الرتويج ابإل: اإلقناع -

 ؛ذا كانت قائمةإاخلدمة اجلديدة أو االستمرار يف استخدامها 

من دورة  حل األخريةفقد يهدف الرتويج إىل تذكري الزابئن أبن اخلدمة ما زالت موجودة خصوصا يف املرا: التذكري-

 ؛ما يذكرهم هبا إىلعليها وهم حباجة فقط  احيث يكون الزابئن قد تعرفو  هتاحيا

 .الشراءاخلدمة بعد عن احلاالت إىل تعزيز رضا الزابئن  يهدف الرتويج أيضا يف بعض :التعزيز-

  جمموعة من العناصر واملكوانت "املزيج الرتوجيي هو عبارة عن  :عناصر املزيج الرتوجيي يف املؤسسة اخلدمية - 4-2

  :من العناصر التالية عموما هو يتكون و،)2("اليت تتفاعل وتتكامل معا لتحقيق األهداف الرتوجيية للمؤسسة اخلدمية

خمتلف نواحي النشاط اليت تؤدي إىل نشر أو إذاعة الرسائل اإلعالنية  "يعرف اإلعالن على أنه :اإلعالن -1- 4-2

           املرئية أو املسموعة على اجلمهور بغرض حثه على شراء اخلدمات املعروضة أو بقصد التقبل الطيب ألفكار
   )3("معلن عنها أو أشخاص أو منشآت

أحد العناصر املهمة يف املزيج الرتوجيي للخدمة وهو شكل من أشكال االتصال غري الشخصية  ويعترب اإلعالن
 )4(.املدفوعة األجر لتقدمي اخلدمات وإقناع الزابئن املستهدفني هبا وذلك من خالل وسائل االتصال املختلفة

وهي  ) 5Ms(ماء التسويق انجحة جيب أن تشمل خطوات متكاملة يطلق عليها عل اإلعالنيةلكي تكون احلملة و  
  :كما يلي

  ؛)Mission(ديد أهداف احلملة اإلعالنية حت - 

                                                           
  .40-39دمحم هباء الدين خاجني، مرجع سبق ذكره، ص ص  - )1(
، جملة اإلدارة واالقتصاد، "دراسة ميدانية يف فندق بغداد –اخلدمات الفندقية أثر املزيج الرتوجيي يف الطلب على "أمال كمال حسن الربزجني،  - )2(

  .363، ص 2010،  اجلامعة املستنصرية، العراق، 85العدد 
  .215بين مصطفى، مرجع سبق ذكره، صعلي دمحم حسن   - )3(
اجلزائر، ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 03جملة اقتصادايت مشال إفريقيا، العدد  ،"النشاط الرتوجيي يف البيئة الفندقية"أبو فارة ومسري أبوزيد،  - )4(

  .222، ص 2005ديسمرب 
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  ؛)Message(حتديد الزابئن املستهدفني ومضمون احلملة  -
  ؛)Media(اختيار الوسيلة اإلعالنية املناسبة للخدمة املعروضة وأهداف احلملة  - 
  ؛)Money(امليزانية واألموال الالزمة للقيام هبا ختصيص  - 
له  امع ما كان خمططومقارنة النتائج تقييم فعالية اإلعالن وعوائده بعد تنفيذ احلملة اإلعالنية لقياس النتائج وذلك  -
)Measurement.( )1(  

  :مها كالتايل  نوعان واإلعالن

وتلجا املؤسسة اخلدمية إىل هذا النوع من اإلعالن عادة عندما تكون اخلدمات اليت تقدمها  :اإلعالن املؤسسي -

هتا ا، وهو عبارة عن إعالن عام عن املؤسسة اخلدمية، مسعتها، مكانتها، إمكانيمع خدمات املنافسني منطية ومتشاهبة
يلية للمؤسسة ضن صورة جيدة واجتاهات تفيكو املادية والبشرية هبدف إقناع الزابئن أبمهية التعامل معها وابلتايل ت

  ؛)2(اخلدمية

ة يف السوق وإبراز مزاايها التنافسية واملنافع ضعلى اخلدمات املعرو  عن إعالن يركز وهو عبارة: زيياإلعالن التمي -

 .)3(املؤسسة االيت تقدمه

فاعلية يف قطاع اخلدمات نظرا يعترب البيع الشخصي من أكثر عناصر املزيج الرتوجيي  :البيع الشخصي -2- 4-2

ذلك النشاط الشخصي من األنشطة الرتوجيية " يعرف على أنهوهو  )4(ألمهية العالقة الشخصية بني البائع والزبون
  .)5(الذي يتضمن إجراء مقابلة بني البائع والزبون وجها لوجه بغرض تعريفه ابخلدمة وحماولة إقناعه بشرائها

مقابلة مقدم اخلدمة للزبون وعرض اخلدمة عليه وتقدمي كافة املعلومات املتعلقة هبا  عن طريقالبيع الشخصي  يتمو 
  للمؤسسات اخلدمية لعل أمهها ماوحيقق البيع الشخصي العديد من املزااي ،وحماولة التأثري عليه إلمتام عملية الشراء

  :يلي
 ؛عن األسواق، الزابئن واملنافسني تزويد املؤسسة اخلدمية ابملعلومات الالزمة - 
 ؛سباب إقباهلم على اخلدمة من عدمهفضال عن حتديد أمباشرة ردود أفعال الزابئن ميوالت و التعرف على  - 

                                                           
(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. 

  .12غسان فيصل عبد، مرجع سبق ذكره، ص  - )2(
  .301حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  - )3(
  .315، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل اسرتاتيجي، وظيفي، تطبيقي –تسويق اخلدمات "محيد الطائي وبشري العالق،  - )4(
  .267بشري عباس العالق وعلي دمحم الراببعة، مرجع سبق ذكره، ص  - )5(
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 )1(؛تنشيط وإاثرة الطلب على اخلدمة - 
 ؛ما حيفزه على اختاذ قرار الشراء عن طريق البيع الشخصي يشعر الزبون ابالهتمام وهذا- 
)2(.سالة البيعية مما جيعلها تتناسب مع ظروف كل زبونمرونة الر  - 

  

ورغم تلك املزااي إال أنه ينطوي على بعض العيوب أمهها القدرة احملدودة على خدمة عدد كبري من الزابئن يف نفس  
ومواقفه الوقت وزايدة تكاليف البيع الشخصي بسبب ارتفاع أجور وعموالت رجال البيع كما قد تؤثر شخصية البائع 

  .)3(يف بعض األحيان على حجم املبيعات

إجراء ما له قيمة معينة يضاف إىل العرض لتشجيع " يعرف تنشيط املبيعات على أنه :تنشيط املبيعات -3- 4-2

ويهدف هذا النشاط إىل زايدة مبيعات املؤسسة اخلدمية يف اآلجال القصرية وذلك من ؛ )4("استجابة سلوكية معينة
شجيع الزابئن على طلب أو زايدة طلب اخلدمة واندرا ما يستخدم هذا النشاط مبفرده بل يستخدم خالل تنشيط وت

   )5(إىل جانب األنشطة الرتوجيية األخرى
ن أساليب تنشيط املبيعات ختتلف قليال يف قطاع اخلدمات عن السلع وفيما يلي بعض إونظرا خلصائص اخلدمة ف  

  )6(:يف قطاع اخلدمات  املبيعاتتنشيط لاألساليب املستخدمة 
 ؛هلاتقدمي اهلدااي التذكارية اليت حتمل اسم املؤسسة اخلدمية وشعارها للزابئن األوفياء  - 
 .تقدمي بعض احلوافز وإجراء بعض املسابقات اليت من شأهنا إغراء الزابئن - 

لبناء وتدعيم عالقات سليمة بني نشاط موجه : "تعرف العالقات العامة على أهنا :العالقات العامة -4- 4-2

  )7("املؤسسة والزابئن، املوظفني، املسامهني واجلمهور بشكل عام
  )8("اجلهد املخطط واملستمر لتحقيق واحلفاظ على فهم متبادل بني املؤسسة ومجهورها: "عرف أيضا على أنهتو  
  :حتقيق عدة أهداف أمهها إىلالعالقات العامة عموما  هتدفو 

                                                           
 .275بلحيمر إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص  - )1(
  .49دمحم هباء الدين خاجني، مرجع سبق ذكره، ص - )2(
  .90-89زرزار العياشي وبشاغة مرمي، مرجع سبق ذكره، ص ص  - )3(
، ص 2009عمان، األردن، ، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر،"تسويق اخلدمات املالية"الصميدعي، سليمان شكيب اجليوسي وحممود جاسم  - )4(

438 .  
  .12شريط حسني األمني وميمون نبيلة، مرجع سبق ذكره، ص  - )5(
  .305حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  - )6(
  .36، ص 2005، الطبعة األوىل، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "ات العامة يف التطبيقالعالق"عبد الرزاق دمحم الدليمي،  - )7(
  .833، ص 2009، الطبعة األوىل، جمموعة النيل العربية، القاهرة، مصر، "اخلدمات مبادئ تسويق"أدراين ابملر، ترمجة هباء شاهني وآخرون،  - )8(
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  ؛املؤسسة اخلدمية يف السوق حتسني صورة - 
تنمية عالقات وطيدة طيبة ومستمرة بينها وبني أطراف التعامل سواء كانوا داخليني كاملوظفني أو خارجيني   - 

  ؛)1(اخل...  ، املنافسنيكاملوردين، الزابئن، املؤسسات احلكومية املتعامل معها
تعزيزي مشارك ضمن اجلهود الرتوجيية األخرى كاإلعالن والبيع وعليه ميكن القول أبن  دور العالقات العامة هو دور  

  )3(: من بني الوسائل والتقنيات املعتمدة يف العالقات العامة جندو  )2(اخل...الشخصي 
  ؛عم األنشطة اخلرييةد - 
  ؛املؤمترات وامللتقيات واألايم املفتوحة - 
  ت؛الصالوانوتنظيم  العامة واملتخصصةاملعارض و  الندوات الصحفية - 
  . التظاهرات الثقافية والرايضيةملشاركة يفو اأ sponsoring)( الرعاية - 

يتم من خالهلا نشر  ،هي عبارة عن وسيلة تروجيية غري شخصية وغري مدفوعة األجرو  :الدعاية والنشر-5- 4-2

  )4( :املعلومات عن املؤسسة اخلدمية وخدماهتا بشكل إخباري وتتميز ابلعديد من اخلصائص أمهها
 ؛الدعاية تتمتع بثقة عالية من الزابئن وهي حقائق يقوم يف الغالب حتريرها وصياغتها احملرر اإلعالمي - 
   .أكرب وأعمقصل إىل أكرب قدر ممكن من الزابئن ويرتك أثر تالدعاية  - 

  
  

 
 
 
 
 
 

                                                           
  .40-39، ص ص 2004، مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، "املبادئ والتطبيق :العامةالعالقات  "دمحم فريد الصحن، - )1(
  .309، مرجع سبق ذكره، ص الرحوميمر البكري وأمحد اث - )2(
، جملة "مؤسسة اتصاالت اجلزائردراسة حالة  -دور العالقات العامة التسويقية يف حتسني الصورة الذهنية للمؤسسات اخلدمية"بلرباهيم مجال،  - )3(

  .36-34، ص ص2017،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، جوان18األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، العدد
  .307-306الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص ص  حممود جاسم - )4(
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  اخلدميلمزيج التسويقي ل املستحدثة عناصرال: املطلب الثالث
نظرا لطبيعة وخصائص اخلدمات عموما ظهر اجتاه جديد يسعى لتعديل املزيج التسويقي التقليدي الذي وضعه     
)McCarthy( حيث يرى الباحثون أن عناصر املزيج التسويقي  ،ليصبح أكثر قابلية للتطبيق يف قطاع اخلدمات

عطي االهتمام املناسب للزبون ابلقدر الذي تكل متطلبات اخلدمة وتسويقها وال في ابلغرض مع  تال  )4Ps(التقليدي 

ضافة إب )Booms and Bitner(قام عندما يتعلق األمر بتسويق اخلدمات، وعلى هذا األساس  عليهجيب أن يكون 

الدليل املادي : وهي للتطبيق يف قطاع اخلدمات ليصبح أكثر قابلية للمزيج التسويقي التقليديثالثة عناصر 

)physical evidence(  وعمليات تقدمي اخلدمة)processes(  واألفراد أو العنصر البشري)Personnel(،  وأصبح

  )1(املستحدثة واملضافةالتقليدي وهذه العناصر  الذي جيمع املزيج التسويقي" 7Ps"يطلق عليه 

  :)∗(الدليل املادي-1
احمليطة ابلعاملني والزابئن أثناء إنتاج وتقدمي اخلدمة مضافا إليها " البيئة املادية: "يعرف الدليل املادي على أنه   

  .)2( عناصر ملموسة تستخدم لالتصال ودعم دور اخلدمة
منتج مادي  التفاعل بني املؤسسة والزبون وأييتم حبيث البيئة اليت تقدم فيها اخلدمة  "يعرف أيضا على أنهكما   

  .)3( سهل أداء اخلدمة واالتصاالت املتعلقة هباي ملموس
الدليل املادي يساهم يف التغلب على املشاكل التسويقية والصعوابت اليت تنشأ عن ميكن القول أبن  وعليه   

كالالملموسية، فهو يعد عامال مؤثرا يف إدراك الزابئن للخدمة من حيث جودهتا كما أنه يساعد خصائص اخلدمات  
ويسهل من عملية انسياهبا إىل الزابئن عن طريق العناصر امللموسة اليت تستخدم أثناء التقدمي فضال عن دعم دور 

  .)4( وسيةمن امللم ااخلدمة وإضفاء جانب مادي على بيئة الشراء وجعلها متتلك جانب
  

                                                           
   .90ص  مرجع سبق ذكره، أدراين ابملر، - )1(
التسهيالت املادية، أماكن تقدمي اخلدمة، املظهر : تعددت التسميات املقدمة هلذا العنصر يف خمتلف املراجع إال أهنا تعرب عن نفس املعىن، نذكر منها - )∗(

  .اخل... املادي، بيئة اخلدمة، الشواهد املادية واملكوانت املادية 
، جملة اجلامعة "دراسة ميدانية –ويقي املطبق يف املصاريف التجارية اجلزائرية احلكومية مدى رضا العمالء عن املزيج التس "أبو بكر خوالد، - )2(

  .83ص ، 2016  فلسطني، األمريكية جنني، امعةاجل، 01، العدد 02العربية األمريكية للبحوث، اجمللد 
  .112زرزار العياشي وبشاغة مرمي، مرجع سبق ذكره، ص  - )3(
، جملة جامعة "دراسة ميدانية على مطعم قصر كيوان بدمشق –أثر الدليل املادي يف حتقيق رضا العمالء "حبيب زيد، سامر املصطفى وماهر  - )4(

  .168- 167، ص ص 2017، جامعة البعث، محص، سوراي، 21، العدد 29البحث، اجمللد 
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  :وفيما يلي أهم املكوانت والعناصر اخلاصة ابلدليل املادي :أنواع ومكوانت الدليل املادي - 1-1

وهو يتمثل يف البيئة الداخلية والتصاميم والتجهيزات املستخدمة   ):املظهر الداخلي(الدليل املادي الداخلي  -

صميم املعماري الداخلي، كنوعية املكاتب، األاثث، اللون، الديكور، التكييف، اتساع املكان، اإلضاءة، الت
  )1(اخل... اإلشارات

وهو يشمل املظهر اخلارجي ملبىن املؤسسة اخلدمية الذي يلعب دورا  ):املظهر اخلارجي(الدليل املادي اخلارجي  -

مهما يف جذب الزابئن الذين يفضلون التعامل مع املؤسسة اليت توفر كل سبل الراحة واألمن كتوفر مساحة آمنة 
واء وأماكن خاصة لتوقف سيارات الزابئن كما أنه من الضروري أن تكون واجهة املؤسسة مصممة بطريقة جذابة س

  اخل... فيما يتعلق ابلبيئة احمليطة هبا أو اللوحة املكتوب عليها اسم املؤسسة وشعارها 

وهي تشمل مجيع العناصر املادية األخرى اليت تساعد على تكوين انطباعات اجيابية عن  :األدلة املادية األخرى -

، فضال عن مجيع للمؤسسةاقع االنرتنت الزي املوحد للموظفني، مو : املؤسسة اخلدمية وخدماهتا لدى الزابئن مثل
  )2(اخل... أجهزة الصراف اآليل يف البنوك و املعدات واألجهزة اليت تساعد وتسهل عملية تقدمي اخلدمة كاحلواسيب 

يلعب الدليل املادي دورا هاما يف تسويق اخلدمة كما هو  :دور وأمهية الدليل املادي يف املؤسسة اخلدمية - 1-2

  :موضح فيما يلي
  بُ عِ صَ عدم إمكانية ملس اخلدمة تُ  أنحيث  ،جعل اخلدمة أكثر ملموسية وإضفاء الصفة املادية على عرض اخلدمة - 

  عناصر مادية لتسهيل تقدمي اخلدمة وجعل علىعملية التقييم الفعلي قبل الشراء لذلك تعتمد املؤسسات اخلدمية من 
 )3(؛يف اخلدمة املموس الزبون يشعر أبن هناك مكوان 
 )4(؛دمية عن املنافسني جلذب الزابئنخلق االنتباه ومتييز خدمات املؤسسة اخلو  تسهيل عملية إدراك اخلدمة ذهنيا - 
الدليل املادي عنصر داعم للخدمة من خالل تسهيل عملية تقدمي اخلدمة للزبون من جهة واملسامهة يف توفري  - 

خللق التأثري وزايدة امليول خلدمات املؤسسة وابلتايل دعم العرض وإضفاء بيئة مجالية ونقل إحياءات اجيابية عن اخلدمة 
 ؛ي واجلمايلعلى املستويني الوظيف

 
                                                           

  .94عابر سليم، مرجع سبق ذكره، ص  - )1(
  .169- 168صاملصطفى وماهر حبيب زيد، مرجع سبق ذكره، ص  سامر -  )2(
  .222علي دمحم حسن بين مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص  - )3(
  .115-114زرزار العياشي وبشاغة مرمي، مرجع سبق ذكره، ص ص  - )4(
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لم يعد له دور اثنوي يف العرض وإمنا أصبح يتكامل مع عناصر العرض ف ،الدليل املادي عنصر مكون لعرض اخلدمة - 
  )1(.األخرى خصوصا يف بعض أنواع اخلدمات

   :اخلدمةعمليات تقدمي  -2
من عناصر  مهماتعد عنصرا وهي  ،تشري عملية تقدمي اخلدمة إىل الكيفية اليت يتم من خالهلا تقدمي اخلدمة للزبون    

جمموعة من األنشطة املتسلسلة املرتابطة واملتكاملة " على أهنا من املنظور التسويقيتعرف و  املزيج التسويقي اخلدمي،
  .)2("رغباهتمتليب واليت تؤدي إىل إنتاج وتقدمي خدمة ذات مواصفات وخصائص تشبع خمتلف حاجات الزابئن و 

تقدمي اخلدمة حامسة فهي تشمل كافة األنشطة واألساليب واإلجراءات اليت يتم مبوجبها  وإجراءاتعمليات  تعتربو    
الزبون نظرا خلاصية عدم القابلية لالنفصال بني مقدم اخلدمة وزبونه، كما أنه يف غالب األحيان يعد  إىل اخلدمة تقدمي

واليت إذا متت بشكل سليم ومناسب مسحت بتقوية الروابط  )3(الزبون عنصرا فاعال ومشاركا يف تلك العمليات
يف غاية األمهية عند اليت تكون وعليه فمن الضروري إتباع جمموعة من اإلجراءات والسياسات  ،والعالقات مع الزبون

  :تقدمي اخلدمات للزابئن مما يؤدي إىل التأثري على جودة اخلدمة وتسهيل عملية إيصاهلا للزابئن، نذكر منها ما يلي
 ؛ن وإشراكهم يف عملية تقدمي اخلدمةاألخذ برأي الزابئو  مراعاة عاملي الوقت والسرعة يف تقدمي اخلدمات - 
  ؛تقدمي املعلومات الضرورية اليت تساعد على اختاذ قرار الشراء - 
عدد اخلطوات دون اإلخالل جبوهر وتقليص التقليل من اإلجراءات الروتينية عن طريق تبسيط اإلجراءات،  - 

 )4(.اخلدمة

 ):األفراد(العنصر البشري  -3

إال أن  العاملني يف املؤسسة اخلدمية والذين حيتكون بشكل مباشر أو غري مباشر مع الزابئنويتعلق جبميع األفراد     
ابعتبار أن اخلدمة ترتبط  اجلزء األهم يف املؤسسات اخلدميةيعتربون التصال الشخصي املباشر ابلزابئن اب املكلفني

 مما يؤثر على مسعة املؤسسة ،يف التعامل مع الزابئن ارتباطا وثيقا مبقدمها وتتأثر كثريا عملية تقدميها بكفاءاته ومهاراته

                                                           
  .100-99عابر سليم، مرجع سبق ذكره، ص ص  - )1(
  .84أبو بكر خوالد، مرجع سبق ذكره، ص  - )2(
  .223، صعلي دمحم حسن بين مصطفى، مرجع سبق ذكره - )3(
  .59ص  مرجع سبق ذكره،، وحممود جاسم الصميدعيسليمان شكيب اجليوسي  - )4(
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فضال عن  ،تدريب املوظفني بشكل مستمر لرفع كفاءهتم واالرتقاء مبستوايهتم ، لذلك فمن الضروريوجودة خدماهتا
 .)1( ضرورة السعي حنو توظيف الكفاءات العالية نظرا لكوهنم اجلانب األهم يف عمليات تقدمي اخلدمة

يعترب العنصر البشري أحد أهم مقومات جناح التسويق يف  :العنصر البشري يف تسويق اخلدماتأمهية  - 3-1

املؤسسات اخلدمية نظرا ألمهيته يف دعم كل عناصر املزيج التسويقي اخلدمي األخرى، حيث أن هذا األخري يتطور 
  :جبهود وأفكار املوظفني كما أنه يساهم يف أداء عدة أدوار نذكر منها ما يلي

ابجناز  من يقومون مزدوجة فهم أبدوارحيث أن املوظفني يقومون  ،دورهم كعامل اسرتاتيجي يف إنتاج وبيع اخلدمات -
  ؛عرضها ضمن سياق مناسب للزبون وبصورة ترضيهيف ابإلضافة إىل دورهم  للزبون اخلدمة وأدائها

  ؛املسامهة يف توفري املعلومات اخلاصة ابلزابئن - 
تواجه قد دراكات اجيابية حول اخلدمة وجودهتا إال أن املشكلة اليت إوظفني وكفاءاهتم تساهم يف بناء إن سلوك امل - 

املؤسسات اخلدمية تكمن يف صعوبة السيطرة على طبيعة العالقات التفاعلية القائمة بني املقدم والزبون وابلتايل تظهر 
 )2(؛الزبونأمهية إدارة وتسيري تلك العالقة بني املؤسسة اخلدمية و 

: يف املؤسسات اخلدمية) املوظفني(الصفات واملهارات والسلوكيات الواجب توفرها يف العنصر البشري  - 3-2

 :وفيما يلي أمهها
حيث يقصد ابملعرفة النظرية تلك املعرفة العملية والتقنية اليت تطبق على شكل  :)الوظيفية(املعرفة النظرية والتطبيقية  -

 عرفة املتحصل عليها ابخلربة وهيإجراءات أو قرارات أو أوامر رمسية لتسيري املؤسسة، أما املعرفة التطبيقية فهي امل
 )3(؛ن العملمرتبطة ابلشخص الذي حصل عليها وال تنتقل إال عن طريق التكوين املباشر يف مكا

 ؛الزابئن علىمن أثر هام  ذلك مراعاة حسن املظهر وماله - 
 ؛املوظفيف اليت يدركها الزبون ابلنفس لثقة االعتمادية وتتمثل يف الصدق وا - 
  )4( .تواجه املوظف أثناء أداء مهامهالقدرة على التعامل مع املشاكل اليت و  النضباط الداخلي والوالء للمؤسسةا - 
  

                                                           
  220، ص2017علي دمحم حسن بين مصطفى، مرجع سبق ذكره،  - )1(
  .61-60 ص ، مرجع سبق ذكره، ص"إدارة عمليات اخلدمة"، محيد الطائي وبشري العالق - )2(
، "حالة الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط –مسامهة املوارد البشرية يف حتسني تنافسية املؤسسات اخلدمية "حكيم بن جروة وسامي بن خرية،  - )3(

  .179، ص 2014، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، اجلزائر، ديسمرب 01اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدد 
  .60-59ي، مرجع سبق ذكره، ص ص دمحم هباء الدين خاجن - )4(
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  )∗(تطور املمارسة التسويقية حنو التسويق ابلعالقات: الثالثاملبحث 

ابلزبون ومتطلباته وبعالقته  زايدة االهتمامات بظهور املفهوم احلديث للتسويق الذي أدى إىل يامتازت فرتة الثمانين    
مع املؤسسة مع احلرص على تعامله الدائم واملستمر معها ومل يقتصر ذلك على اجلانب التجاري لعالقة الزبون 
ابملؤسسة فحسب بل توسع ليشمل مجيع اجلوانب واألبعاد اخلاصة بتلك العالقة وهو ما يتحقق من خالل االستثمار 

طراف املتفاعلة معها يف إطار املصاحل املشرتكة وبذلك ظهرت العديد من املناهج اجليد يف عالقات املؤسسة ابأل
تسويق الواملفاهيم التسويقية كاملسؤولية االجتماعية للتسويق، التسويق األخضر، التسويق االسرتاتيجي إضافة إىل 

)1(الل التعاون والتشاركلعالقات الذي أكد على ضرورة وأمهية بناء العالقات مع الرتكيز على تطويرها من خاب
والذي  

 . تتعاظم أمهيته يف املؤسسات اخلدمية نظرا خلصوصية منتجها وألمهية استدامة العالقة مع الزابئن ألجل طويل
  تطور املمارسة التسويقية حنو العالقات وأسباب عوامل :املطلب األول

يئة األعمال وما حتمله ب عرفتهاأمناط حياة الزابئن تطورات متنامية وتغيريات جذرية نتيجة التطورات اليت  شهدت   
املعروضة وتنوعها من حيث األحجام واخلصائص من تقنيات عالية كانفتاح األسواق وتعدد اخلدمات واملنتجات 

د يرضيه إال ما يتوافق مع توقعاته أو يفوقها مركزا يف مل يعفضال عن التغريات احلاصلة يف ميول واجتاهات الزبون الذي 
وبذلك أصبحت املؤسسات تتواجد يف  )2(ذلك على القيمة بكل أبعادها خاصة مع وجود عدد مناسب من البدائل

وسط شديد املنافسة بسبب عوملة املبادالت وهو ما مهد لظهور مناذج أسواق جديدة محلت معها تغريات يف هياكل 
 تلك األساليب والتوجهات احلديثةويعترب التسويق ابلعالقات أحد أهم  )3(وتنظيماهتا وأساليب تسويقهااملؤسسات 

للتسويق الذي ظهر انعكاسا للتحول من مفهوم التسويق التقليدي القائم على فكرة التبادل أو املعاملة إىل املفهوم 
، وهو ما سامهت فيه عدة عوامل )4(شركاء للمؤسسةالقائم على بناء عالقات طويلة األجل مع الزابئن واعتبارهم 

   :وأسباب نذكر أمهها فيما يلي

                                                           
يق العالقات لقد تعددت التسميات املقدمة للتسويق ابلعالقات بتعدد املراجع نذكر منها على سبيل املثال التسويق العالئقي، التبادل ابلعالقات، تسو  -)∗(

  .األكثر استخداما يف املراجع املعتمد عليها من قبلناوالتسويق ابلعالقات وسعيا منا لتوحيد املصطلح مت اختيار التسويق ابلعالقات نظرا ألنه 
، ،أطروحة مقدمة لنيل "أمهية التسويق ابلعالقات يف حتقيق امليزة التنافسية ابإلسقاط على املؤسسات االقتصادية اجلزائرية"،  قلش عبد هللا -)1(

  .95- 94، ص ص2013-2012 التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،  اجلزائر،شهادة دكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
  .39، ص 2016، الطبعة األوىل، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، "خلق املؤسسة للقيمة لدى الزبون لتحقيق والئه"دراج نبيلة صليحة،  -)2(
جملة العلوم  ،"ملؤسسات اخلدمات دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال موبيليسأمهية التسويق ابلعالقات ابلنسبة " بوفولة نبيلة،-)3(

  .320، ص2017، جامعة دمحم خيضر بسكرة، اجلزائر، جوان  47االنسانية، اجمللد ب،  العدد
  .29، ص2016للنشر والتوزيع، عمان،  األردن، ، الطبعة األوىل، دار اجلنان "إدارة التسويق وفق منظور  قيمة الزبون"أنيس أمحد عبد هللا، -)4(
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          نظرتهتغري األعمال سامهت يف تطور الفكر التسويقي و اليت شهدهتا بيئة إن التغريات  :التوجه ابلزبون-

   على حق، الزبون سيد الزبون دائما " : املؤسسات على اختالف أنواعها شعارات عدة مثل ذلك رفعت، ولللزبون

شخصية وعالقات مباشرة بني واقتضت الضرورة وجود اتصاالت  ..."والزبون حر الزبون رأمسال املؤسسة، ،وملك

بيئة األعمال هو تنامي دور  مييزوعليه فإن أهم ما ، الوفرة النادرة لزبون الذي أصبح يعرف ابملورد ذيوا املؤسسة
يشكل حمور اهتمام املؤسسات على اختالف أنواعها، فضال عن كونه املنطلق الرئيسي الذي  الذي أضحىالزبون 

ترتكز عليه يف وضع خططها وحتديد أهدافها خصوصا بعد أن أدركت أن مجيع أصوهلا ليس هلا قيمة دون وجود 
زبون بدال املؤسسة حنو الالذي يعد أهم أصل ومورد يف حتقيق اإليرادات واألرابح وبذلك حتولت توجهات  )1(الزبون

كما هو   )2( العليا اإلدارةقمة اهليكل التنظيمي اهلرمي للمؤسسات بعد أن كان من نصيب من املنتج ليحتل بذلك 
  : موضح يف الشكل املوايل

  جتاه الزبون للمؤسساتالنظرة التقليدية واحلديثة ): 04(الشكل رقم 
  

  

  

  
 

 الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع،، "إدارة عالقات الزبون" وأمحد عبد حممود اجلنايب،حسني وليد حسني عباس : املصدر
   .38ص ،2017 عمان، األردن،

إن التغريات السياسية واالقتصادية كان هلا أثر كبري على املناخ الذي تنشط فيه  :تغري احمليط اخلارجي للمؤسسات -

املؤسسات مما حتم ضرورة اللجوء إىل أساليب جديدة للتواصل مع الزابئن، ومن أهم تلك التغريات حترير األسواق 
  ؛وزايدة حدة املنافسة وتعدد اخليارات والبدائل املتاحة للزبون

املفاضلة  فباإلضافة إىل تغري أذواق الزابئن وتطورها أصبح لدى الزبون القدرة على: ابستمرارئن تغري سلوك الزاب -

يف األسواق من  املؤسسات بني البدائل املتاحة خصوصا يف ظل توفر املعلومات اخلاصة ابملنتجات اليت تقدمها خمتلف
  :ساس أضحى الزبون يتمتع مبا يليخالل وسائل اإلعالم أو عرب تقنيات االتصال احلديثة، وعلى هذا األ

                                                           
  .33دراج نبيلة صليحة، مرجع سبق ذكره، ص -)1(

)2( -kotler et autre, Opcit, P146 

 

االدارة

العليا 

الوسطى االدارة

العاملني املباشرين مع الزبائن

الزبائن 

للزبونالتقليدية النظرة 

الزبائن 

العاملين المباشرين مع الزبائن

الوسطى االدارة

 االدارة
العليا

النظرة الحديثة  للزبون
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 حيث أن الزبون يرغب يف إقامة عمليات شراء مناسبة من خالل مقارنته اآلنية : القدرة على اختاذ القرار

كما أن األسعار والعالمات والقيم اليت يتحصل عليها من املنتجات ختضع للتحليل   ،للعروض التسويقية املقدمة
والتشخيص الدقيق ليصبح الزبون رشيدا يف قراراته وله القدرة على حتديد ما يناسبه اعتمادا على مستوايت اجلودة 

 واألسعار املناسبة؛

   سلوك موظفيها؛املؤسسة و إبداء رأيه اجتاه منتجات و  يالقدرة على إصدار شكاو 

 وذلك عن طريق تنظيم أنفسهم وأتطري نشاطهم ضمن مجعيات تعىن إبيصال  :ظهور مجعيات محاية الزبون

يف األسواق  ليشكل ذلك ضغطا كبريا على أنشطتها أصوات الزابئن ومحايتهم من األفعال غري القانونية للمؤسسات
  )1(اليت مل يعد إبمكاهنا فرض قراراهتا على الزابئن بل ابلعكس أضحى الزبون هو من ميلك القدرة على القرار؛

حيث عرفت حاجات ورغبات الزابئن تطورا ملحوظا وهو ما ميكن أن نلمسه  :ظهور متطلبات جديدة للزابئن -

  )2(: فيما يلي

 حبيث جتاوزت رغبات الزبون األبعاد املادية للمنتج وأصبح مهتما أكثر إبعطاء  :البحث عن املعاين اخلاصة

ابالتصال  املؤسسةكأن تقوم   ،اهتماما خاصا يشعره ابلتميز عن اآلخرين املؤسسةهوية ملشرتايته رغبة منه يف أن تعطيه 
لذي قام بشرائه، ليتحول بذلك وإرشاده حول كيفية استخدام املنتج ا ابه واالستفسار عن رأيه فيما خيص منتجاهت

 االستهالك من غاية إىل وسيلة لتحقيق ذات الزبون؛

 على استهالكها من خالل  مُ دِ قْ أصبح الزبون يرغب يف معرفة املنتجات اليت يُـ  :البحث عن املعلومة واألمان

علومات الضرورية معرفة كيفية إنتاجها ومكوانهتا وكيفية استخدامها ويف سبيل ذلك فهو يبحث ابستمرار عن امل
 ند عليها يف اختاذ قراره الشرائي؛والكامنة واليت يست

  أحسن جودة يف حدود السعر املناسب، ومبعىن  يفضل الزبون شراء املنتج ذي :يقيةالبحث عن القيم احلق

أخر فإنه يرغب يف احلصول على القيم احلقيقية للمنتج واليت ال تتمثل يف القيم املالية كتسهيالت الدفع بل متتد إىل 
إىل ) سعر–جودة (أكثر من ذلك لتشمل خدمات إضافية تلعب دورا هاما وأبعادا غري مادية لتتحول العالقة من 

 ؛)عرس–قيمة (

                                                           
  .321-320صص ، مرجع سبق ذكرهبوفولة نبيلة،  -)1(
، مذكرة مقدمة "وكالة املسيلة PA Cتنمية العالقة مع الزبون كأساس لبناء والئه للعالمة دراسة حالة القرض الشعيب اجلزائري "ديلمي فتيحة،  -)2(

  2009-2008التسويق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، : ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، ختصص
  .33-31ص ص
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  حيث أن الزبون أصبح يتعامل حبذر مع العمليات االتصالية الرتوجيية : زايدة الوعي ابلعمليات االتصالية

اليت تقوم هبا املؤسسات خصوصا بعد تزايد العروض التجارية املخادعة، كما أنه أضحى يطالب ابلرتويج النزيه الذي 
 الختيار أحسن العروض؛  يحةالصح يقدم مزااي فعلية وأكرب قدر ممكن من املعلومات

 منوذلك من خالل قيامه ابلبحث عن قيم معينة وقدرته على البحث عن املعلومات : االحرتافية يف الشراء 

  ؛وأبنه مركز اهتمام املؤسساتكما أن الزبون احلايل يدرك متاما األمهية اليت حيظى هبا   ،مصادر عديدة كاالنرتنيت

أصبح اجملتمع املعاصر يتسم مبعدالت تغري متسارعة يف : هنجهم احليايتتطور و  لزابئنل مستوايت املعيشةتغري  -

الشراء حيث  تأمناط احلياة مما أدى إىل ظهور عدة اجتاهات سلوكية وتوجهات اجتماعية أثرت على أمناط وسلوكيا
عي بني أوساط الزابئن ارتفعت املستوايت املعيشية يف عدة دول وارتفعت مستوايت التعليم وهو ما ساهم يف نشر الو 

إىل السبق على تقدير التغريات السريعة يف رغبات  املؤسساتوابلتايل أصبحت مهمة إقناعهم صعبة وعليه سارعت 
  ن أجل حثهم على الشراء؛واحتياجات الزابئن م

إن التطورات التكنولوجية املتسارعة أدت إىل حتسني جودة االتصال ابلزابئن   :التطورات التكنولوجية املتسارعة -

وتعدد وسائله وأصبح االتصال به أسهل وعليه أضحت املؤسسات تتعامل مع زابئن أكثر دراية ابملنتجات املعروضة 
حلاجات الزابئن احلالية يف ظل هذه الظروف وهو ما استدعى املراقبة الدائمة  اواملتنافسة وأصبح إقناع الزبون صعب

كما فرض هذا التطور التكنولوجي حتدايت عديدة على املؤسسات ابختالف جماالهتا حيث  )1( واملستقبلية والتنبؤ هبا
 تغريت الكثري من ممارسات وفعاليات األعمال اتركة الكثري من اآلاثر العميقة واملؤكدة على مجيع أوجه النشاط 

مل التسويق الواسع النطاق إىل عامل صغري متاح للجميع وهو ما يوفر فرصا لتطوير التسويقي عن طريق حتويل عا
  )2(.عالقات جيدة مع الزابئن

بل ينص على ضرورة  ي التقليديإن هذا املفهوم ال يلغي عناصر املزيج التسويق: مفهوم املزيج التسويقي احلديث -

ينبغي أن يتم ذلك حبيث فقط طبقا إلمكانيات املؤسسة  وليس ،العمل وفقا لالستجابة لقيمة الزبون وحتقيق متطلباته
يرتكز على فلسفة التسويق التفاعلي لتسليم قيمة  املزيج التسويقي احلديث أن بينهما، حيث يف إطار من التكامل

 :كما هو موضح يف اجلدول التايل نفت عناصرهصو  للزبون
                                                           

،أطروحة مقدمة لنيل شهادة إدارة العالقات التسويقية كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية دراسة حالة سوق االتصاالت يف اجلزائروضياف إلياس، ب -)1( 
  .61، ص2014-2013، اجلزائر،  3تسويق، كلية العلوم االقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيري ، جامعة اجلزائر : دكتوراه العلوم، ختصص

، مداخلة مقدمة يف امللتقى العريب األول التسويق يف الوطن العريب الواقع ، التسويق عرب العالقات املستندة للتكنولوجيابشري عباس حممود العالق -)2( 
  .27-24، ص ص2002أكتوبر 16-15اإلمارات العربية املتحدة،   -وأفاق التطوير، جامعة الدول العربية، الشارقة
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  ابلزبونتوجه املزيج التسويقي احلديث ): 02( اجلدول رقم

  احلديث ياملزيج التسويق  املزيج التسويقي التقليدي
  )Customer solution( منافع الزبون  )Product(املنتج

  )Customer Cost ( الزبون ةكلفت  )Price(التسعري
  )Customer Communication(اتصاالت الزبون    )Place(الرتويج
  )Customer Convrnience(  املالئمة للزبون  )Promotion(التوزيع
األردن الطبعة األوىل، دار اجلنان للنشر والتوزيع، عمان، ، "قيمة الزبون إدارة التسويق وفق منظور"، أنيس أمحد عبد هللا :املصدر
  .17، ص2016

التحول كذا و  ،املفهوم التسويقي احلديث ينص على ضرورة توجه املزيج التسويقي ابلزبون أن يوضح اجلدول السابق    
رتكيز على املنتج إىل الرتكيز على املنافع اليت حيصل عليها الزبون أو احللول للمشاكل اليت يعاين منها يف المن فلسفة 

غياب هذا املنتج، فبدال من فرض املنتج على الزبون وإقناعه بشرائه، يتم الرتكيز على التعرف على حاجاته ورغباته أوال 
ليت يرغب الزبون يف احلصول عليها من املنتج، والتحول من املفهوم الضيق إىل املفهوم لتصميم منتج يقدم املنافع ا

الواسع الذي يرتكز على تكوين ومنح القيمة اليت يرغب الزبون يف احلصول عليها، وهو ما يتجسد من خالل التسويق 
ة والزبون بدال من االتصال من جانب على االتصال الثنائي واحلوار وتبادل اآلراء بني املؤسس يعتمدلعالقات الذي اب

  )1( تسويق املعامالت وإمتام الصفقات أو وسائل الرتويج اليت ترتكز عليها واحد عن طريق اإلعالانت
زادت من اهتمام املؤسسات اخلدمية بشكل خاص ابلزبون وعظمت أمهية التسويق ومن أهم الدوافع اليت 

  :كمدخل اسرتاتيجي ما يليابلعالقات معه  

اخلدمية ألن الزابئن  املؤسساتتتضاعف أمهية التسويق ابلعالقات يف  :مكانة الزبون لدى املؤسسات اخلدمية -

لذلك فهي تسعى بكافة الوسائل إىل أتسيس عالقة وطيدة معهم وتعمل ابستمرار  ،ميثلون جزءا من نظامها اإلنتاجي
مميزة بسعر مناسب  خدماتبتكاري أو تقدمي إلمل يعد يتوقف على الرتويج ا مؤكدة أن النجاح ،على إرضائهم

فحسب بل يعتمد ابلدرجة األوىل على بناء عالقات انجحة ترتكز على تعظيم القيم املمنوحة لزابئنها وختفيض 
التكاليف اليت يتحملوهنا للحصول على اخلدمات بغية حتقيق الوالء واالنتماء لدى الزبون والوصول إىل خلق ما يعرف 

  ؛"ى احلياةزبون مد"بـ 

                                                           
  .18-16ص ص، مرجع سبق ذكرهأنيس أمحد عبد هللا،  - )1(
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اخلدمية بشكل كبري  املؤسساتيؤثر أداء العنصر البشري يف : اخلدمية املؤسساتيف األمهية اخلاصة للعاملني  -

على خمرجاهتا ألن عملية تقدمي اخلدمة تعتمد أساسا عليه مما خيلق تفاعالت مباشرة مع الزابئن، وإذا كانت درجة 
وهو ما يضاعف من أمهية هذا العنصر الذي يساهم  ،دمة ومقدمهااالتصال عالية فال ميكن الفصل بني جودة اخل

اح عملية تقدميها تعتمد بشكل  ومستوى جودة اخلدمات املقدمة كما أن جن املؤسسةبشكل فعال يف تشكيل صورة 
  ؛ على التفاعالت اليت جتمع املوظف ابلزبونكبري

وسط  مرتفعة جد معهم والتبادل جدد زابئن على احلصول تكاليف تكون :الزابئن على احلصول تكاليف زايدة-

 املناسب البديل والئه لكسب ابلزبون املوجهة التسويق إسرتاتيجية تكون لذلك ،الشديدة نافسةاملو  شبعةق املسوااأل
لزايدة  املناسبة والوسيلة ،تكون مرتفعة اجلديد الزبون سلوك دراسةو  تكاإلعالان الزابئن على احلصول فتكاليف
  )1(وهو ما يساهم يف حتقيقه التسويق ابلعالقات؛ معهم االحتفاظ ابلزابئن وإقامة عالقات طويلة األجل هياألرابح 

لخدمات أدت إىل زايدة الوعي أبمهية وضرورة تكامل أنشطة اجلودة الكثرية ل صائصاخلإن :خصائص اخلدمات - 

الرتكيز على التعامل مع تلك األنشطة بوصفها وحدة  حنوويتوجه التسويق ابلعالقات  ،والتسويق وخدمة الزبون
متكاملة ومتفاعلة، فهو يستند إىل التكامل بني املزيج التسويقي اخلدمي وأنشطة اجلودة وخدمة الزبون إلجياد 

  )2(.اسرتاتيجيات مالية، هيكلية، واجتماعية جلذب الزابئن وتعزيز العالقات واالحتفاظ هبم

حنو  تطور الفكر التسويقيو  للزبون الذكر يف بيئة األعمال سامهت يف تغري نظرة املؤسسات إن التغريات السالفة    
بني  وطويلة األجل عالقات مباشرةبناء شخصية و مع الزابئن واقتضت الضرورة وجود اتصاالت  التسويق ابلعالقات
 .لزبونوااملؤسسة اخلدمية 

 

 

 

 

                                                           
  .328-326بوفولة نبيلة، مرجع سبق ذكره، ص ص  - )1(
التسويق ابلعالقة ودوره يف تعزيز رضا الزبون دراسة لعينة من املنظمات الفندقية يف "جنلة يونس دمحم آل مراد وعمر ايسني دمحم الساير الديلمي،  - )2(

  .30-29،  ص ص2012، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق، 107، العدد 34تنمية الرافدين، اجمللد ، جملة "مدينة دهوك
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  اتظهور وتطور مفهوم التسويق ابلعالق: املطلب الثاين
إن ظهور مفهوم تسويق العالقات كان نتيجة لعدة تطورات وتغريات حدثت يف املفهوم التسويقي انتقل مبوجبها     

كما هو متعارف ومتفق عليه من و  )1(تركيز املؤسسات من املنتج إىل الزبون ومن إمتام املعامالت إىل بناء العالقات 
  :مراحل التطور يف النشاط التسويقي قد مرت ابملراحل التالية قبل الباحثني املتخصصني يف الفكر التسويقي فإن

انصبت جهود  حبيث ،ز هذا التوجه على املنتجوارتك:)توزيع واسع -كفاءة إنتاجية( اإلنتاجيمرحلة التوجه  -

وكان شعار هذه  اإلنتاجعن طريق استثمار رؤوس أموال كبرية لزايدة زايدة الطاقات اإلنتاجية وحتسينها  املسوقني على
  ؛"كل ما ينتج يباع " املرحلة 

أدت األزمة الكبرية اليت عرفها االقتصاد العاملي عام  :)إجياد الزابئن املناسبني للمنتج( مرحلة التوجه البيعي -

كفيلة للتخلص من الطرق للبحث عن ال بذلك توجهت املؤسساتو ، إىل زايدة املخزون من املنتجات 1929

كما مت الرتكيز على التوسع يف شبكات ومنافذ التوزيع   ،مبالغ كبرية على وسائل الرتويج املختلفة فاقوإنالفائض منها 
  يف خمتلف املناطق اجلغرافية؛ 

ات بعد انقضاء احلرب العاملية الثانية اليت يظهرت بوادر هذا التوجه يف بداية اخلمسين: لتسويقابمرحلة التوجه  -

 كوسيلة   مرغباهتتلبية و  الزابئن حاجات إشباعإىل  املؤسساتفرضت تغيريات اقتصادية هامة أدت إىل توجيه نشاطات 
أن تكون موجهة حنو  املؤسسةوذلك ضمن نظام متكامل لألنشطة التسويقية وابلتايل على  ،أساسية لتحقيق أهدافها

ما ميكن تسويقه وليس بيع ما ميكن  إنتاجسلوكه قبل تصميم املنتجات وشعار هذه املرحلة وحتليل  الزبون ملعرفة 
  )2(إنتاجه

ات يظهرت منذ مثانين):  1980ابتداء من ( -اجياد املنتج املناسب للزبون-مرحلة املفهوم احلديث للتسويق  -

تسويقي جديد عرب عن حتول جذري يف أسلوب العمل يف املؤسسات، وذلك من خالل القرن املاضي فلسفة وتوجه 
  التسويق  وهذا ما قاد ابلنتيجة إىل ،األخذ بفلسفة التوجه حنو الزبون وتوجيه إسرتاتيجية التسويق لبناء عالقة مرحبة معه

  

                                                           
والتوزيع،عمان،  للنشر العلمية املعرفة كنوز دار ،"التسويقية الزبون ومعرفة عالقات إدارة على املبين املعريف التسويق" صادق، سليمان درمان -)1(

  .14، ص2012األردن، 
  .08-06، ص ص2016، دار اخللدونية، اجلزائر، "اجملاالت_األنواع  -املفاهيم -التسويق"ابراهيم،  بلحيمر -)2(



ابلعالقات

 

املؤسسة هبدف خدمة أو إرضاء  ضرورة توجيه مجيع أنشطة
مبعىن أخر  ،الزبون من أجل متكني املؤسسة من حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية يف النمو والرحبية واالستمرارية يف السوق

تتمسك هذه املقاربة بفكرة أن حتقيق أهداف املؤسسة يتطلب الرتكيز على الزبون من خالل مساع صوته للتعرف على 
أنشطتها للمسامهة و يام املؤسسة بتنظيم مواردها وبناء ثقافة التوجه حنو الزبون وتوجيه مجيع قراراهتا 

رغباته أي أن املفهوم التسويقي احلديث يركز على أمهية االستثمار يف 
  

يف ثالث مراحل رئيسية فرضت  مبنظور أخر 

مما أدى إىل ظهور مفهوم التسويق ) خدمي

  أبعاد التسويق

  
Source: rose janjicek & joe beyers," Hewlett
management", p02, sur le site: 
https://mthink.com/legacy/www.crmproject.com/content/pdf/CRM1_wp_beyers.pdf

   

ارة العالقة مع الزابئن دإو سنة خربة يف جمال صناعة الكمبيوتر 
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ضرورة توجيه مجيع أنشطة الذي ينص على ،نإدارة العالقة مع الزبو 
الزبون من أجل متكني املؤسسة من حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية يف النمو والرحبية واالستمرارية يف السوق

تتمسك هذه املقاربة بفكرة أن حتقيق أهداف املؤسسة يتطلب الرتكيز على الزبون من خالل مساع صوته للتعرف على 
يام املؤسسة بتنظيم مواردها وبناء ثقافة التوجه حنو الزبون وتوجيه مجيع قراراهتا 

رغباته أي أن املفهوم التسويقي احلديث يركز على أمهية االستثمار يف تليب حاجاته و  تشبعيف تقدمي قيمة للزبون 
  )1(جل طويل عالقات الزبون ويف حتقيق رضاه وبناء والئه واالحتفاظ به أل

 )Janjicek()∗(ها تإن تلك التطورات اليت شهدها مفهوم التسويق خلص

خدمي -صناعي- استهالكي( تغيريات على أبعاد التسويق مهما كان نوعه 
 :كما هو موضح يف الشكل املوايل  الزبونابلعالقات وإدارة العالقة مع 

أبعاد التسويق تطورات ):05( الشكل رقم

Hewlett- Packard on the next evolution of customer relationship

https://mthink.com/legacy/www.crmproject.com/content/pdf/CRM1_wp_beyers.pdf, cosulté  le 25/11/2017

  :فيما يلي ميكن تلخيص املراحل السابقة بشيء من التفصيل

                                        
  .28-27، مرجع سبق ذكره، ص ص

rose janjicek أحد أكرب املستشارين الفنيني ملؤسسة"hp"  سنة خربة يف جمال صناعة الكمبيوتر  16وهلا أكثر من
  .وكذا تسيري مستودع البياانت التكنولوجية

التسويق يف املؤسسات اخلدمية وتطوره حنو: الفصل األول  
إدارة العالقة مع الزبو و  ابلعالقات

الزبون من أجل متكني املؤسسة من حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية يف النمو والرحبية واالستمرارية يف السوق
تتمسك هذه املقاربة بفكرة أن حتقيق أهداف املؤسسة يتطلب الرتكيز على الزبون من خالل مساع صوته للتعرف على 

يام املؤسسة بتنظيم مواردها وبناء ثقافة التوجه حنو الزبون وتوجيه مجيع قراراهتا حاجاته ورغباته وق
يف تقدمي قيمة للزبون 

عالقات الزبون ويف حتقيق رضاه وبناء والئه واالحتفاظ به أل

إن تلك التطورات اليت شهدها مفهوم التسويق خلص 

تغيريات على أبعاد التسويق مهما كان نوعه 
ابلعالقات وإدارة العالقة مع 

Packard on the next evolution of customer relationship 

25/11/2017. 

ميكن تلخيص املراحل السابقة بشيء من التفصيل    

                                                           
، مرجع سبق ذكره، ص صأنيس أمحد عبد هللا -)1(
 )∗(- rose janjicek

وكذا تسيري مستودع البياانت التكنولوجية
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أو التفاعل واحد  :)Mass marketing-one to many interaction( )الكتلي -الواسع(التسويق الشامل - 

الذي يركز على العديد من التفاعالت بني املؤسسة والزبون اليت تعتمد على قوة  اتييف فرتة ما قبل الثمانين للجميع
البيع ودفع املنتج وخلق اإلدراك للعالمة التجارية ابستخدام وسائل عديدة كوسائل اإلعالم واالتصال املختلفة 

لينتج عن ذلك تركيز  ،يةواحد مببيعات متطابقة وبنفس الوسائل التسويق عامل مع عدد كبري من الزابئن يف آنوالت
على زايدة الطاقة اإلنتاجية دون االهتمام حباجات ورغبات الزابئن وهو ما أدى إىل غياب مفهوم الزبون  املؤسسات

  .يف خمتلف االسرتاتيجيات التسويقية وعدم قدرة املؤسسات على االحتفاظ ابلزابئن واحلصول على والئهم

 one to target group interaction -Marketing(السوقية  مرحلة التسويق املستهدف أو التجزئة -

target( :اختيار جمموعة من الزابئن وتوجيه عن طريق أساليب تسويقية جديدة  املؤسسات استخدمت يف هذه املرحلة
 واستخدام أساليب اتصالية حديثة فضال عن التخصص يف اإلنتاج وقد حققت تلك حنوهم جهودها التسويقية

الزابئن بسبب  معاالسرتاتيجيات جناحات أكرب من سابقاهتا إال أهنا مل تتمكن من أتسيس عالقات طويلة األجل 
االحتفاظ ابلزابئن وكذلك نظرا لتنوع احلاجات ولكثرة التكاليف وبذلك مل حيقق التسويق املستهدف  على عدم القدرة

 ؛تلك اإلسرتاتيجية القائمة على قيمة الزبون

 customer Relationship-one to one(التسويق ابلعالقات وإدارة العالقة مع الزبون  مرحلة -

interaction(:  فبعد أن توجهت املؤسسات ابلزبون أدركت أنه ليس كل الزابئن هلم نفس القيمة ابلنسبة هلا، كما
 وبذلك ،لقيمة للمؤسسةأثبتت الدراسات أن احلصول على والء الزبون واالحتفاظ به ألجل طويل يسمح بتحقيق ا

أ التحول ليبد )1(.الوالء االحتفاظ ابلزابئن وبناء الصفقات البيعية إىل ضرورة وإمتامأولوايت التسويق من اجلذب  تتغري 
املفهوم إىل  )transaction marketing(والصفقات  ابملعامالتالتقليدي املعروف  التدرجيي من مفهوم التسويق

وبناء عالقات طويلة األجل معهم من خالل التأكيد على اجلودة واخلدمة  للمؤسسةالقائم على اعتبار الزابئن شركاء 

  )Relationship marketing(.)2(ابلعالقات  ابلتسويقواالبتكار الدائم والذي يعرف  واإلبداع

  
  

 
                                                           

 (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 

  .15-14ص ص درمان سليمان صادق، مرجع سبق ذكره،  -)2(
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ترجع خلفية األحباث اخلاصة ابلتسويق ابلعالقات إىل األحباث اخلاصة بتسويق اخلدمات حيث أن أهم عموما و    
متخصصني  قبل ذلك كانوا) Gummessonو Berry، Gronroos( أمثالتسويق العالقات  الباحثني يف جمالالرواد 

مستخدمة يف تسويق اخلدمات مثل  اليت كانت ن إىل أن املفاهيمأشار هؤالء الباحثو يف تسويق اخلدمات، كما 
أصبحت فيما بعد مسات مهمة للتسويق " االحتفاظ ابلزابئن"و" جودة اخلدمة"،"املؤسسةالتفاعل بني الزبون و "

مدارس يف تطور ونشأة مفهوم التسويق ابلعالقات نسبت إىل العديد من الرواد  عدة ولقد سامهت )1(ابلعالقات
  :ل املوايل كما هو وارد يف اجلدو والباحثني

  التسويق ابلعالقات مفهوم أهم املدارس اليت تناولت ):03(اجلدول رقم

  القضااي األساسية اليت ركزت عليها  املدرسة

ركزت هذه املدرسة على الربط بني التفاعل الشبكي ومفاهيم   املدرسة النوردية
 الزبون ومن أبرز روادهامع عالقة  وبناءالتسويق ابخلدمات 

Gronroos            وGummesson 

سة على مضمون العالقة بني البائع والزبون ضمن ركزت هذه املدر   مدرسة أمريكا الشمالية
 Berry, Levittبيئة املؤسسة ومن روادها 

وكذا ركزت على الربط بني إدارة اجلودة ومفاهيم تسويق اخلدمات   املدرسة األجنلو األسرتالية
  Ballantyneو Payne,Christopherعالقة الزبون ومن روادها 

مدرسة التسويق والشراء 

  الصناعي

ركزت هذه املدرسة على العالقات بني املؤسسة والزبون اليت تبىن  
على سلسة تفاعالت والربط القريب بني مفاهيم تكييف وتضمني 

 Haanansson العالقات ومن روادها
 العلمية املعرفة كنوز ردا ،"التسويقية الزبون ومعرفة عالقات إدارة على املبين املعريف التسويق " ،صادق سليمان درمان: املصدر
   .17ص ،2012 األردن، ن،عما والتوزيع، للنشر

  

                                                           
العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة ، مصر ، ، الطبعة الثانية، املنظمة "العالقة بني املشرتي واملورد مدخل للتسويق ابلعالقات"جيهان رجب عبد املنعم، -)1(

   .27ص ،2008
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لعالقات يف ابتسويق الأول من استخدم مصطلح يعترب  )léonard Berry()∗( وابلرغم من تلك اإلسهامات إال أن  

واعتربها  ،لعالقات يسمح جبذب الزبون واالحتفاظ به وتقوية العالقة معهابتسويق الأدبيات التسويق موضحا أن 
 وهو أول من اندى ،من خالل تفاعالت تتم بني عدة أطراف يف إطار التبادالت التجاريةتعمل عملية اجتماعية 

من طرف  وكان ذلك يف إطار أشغال املؤمتر املنظم )1(كنموذج وتوجه تسويقي جديدالتسويق ابلعالقات   بضرورة

   ؛)2(1983اجلمعية األمريكية للتسويق عام 

ألن طبيعة  الصناعي واخلدمي نيالاجملتطبيق مفاهيمه وأساليبه يف ابدئ األمر يف ب شرعلقد أما من انحية املمارسة ف
التوصيل تتطلب قدرا كبريا من و الصناعية كخدمات ما بعد البيع، الصيانة  املؤسساتالوظائف واملهام التسويقية يف 

فضال عن أمهيته يف مع ضرورة بناء عالقات دائمة ومستمرة مع األطراف األخرى للتعامل  والزبونالتقارب بني البائع 
لقدرته على االستجابة خلصوصيات جمال اخلدمات نظرا لضرورة االتصال املباشر والتفاعل بني املؤسسة والزبون و 

 )3(اخلدمة

 

 

 

  

 
                                                           

 يف العديد من اجلامعات العاملية  كأستاذوعمل   Arizona State Universityالدكتوراه من جامعة  شهادةعلى  léonard Berry حصل   -)∗( 
، وكان رئيسا سابقا للجمعية األمريكية "  retailing studiescenter for"أسس مركز دراسات البيع  كما أنه، Texas A&M University مثل 

من   وهو أولكتاب، والكثري من املقاالت املنشورة يف اجملاالت التسويقية خصوصا جمايل تسويق اخلدمات وتسويق العالقات،   15للتسويق ، وله أكثر من 
 " The setn gold medal"اته العلمية مثل جائزةوحصل على عدة تكرميات دولية على اسهامصاغ مفهوم التسويق ابلعالقات 

  - )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 

  .305-304ص ص، دون سنة، ، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر"التسويق"إمساعيل دمحم السيد وعبد السالم قحف،  - )3(
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  ماهية التسويق ابلعالقات: الثالث املطلب
انتقل مفهوم التسويق من أسلوب إمتام املعامالت إىل بناء العالقات ليظهر بذلك التسويق ابلعالقات الذي     

يهدف إىل تغيري سياسات املؤسسة اخلاصة ابلبحث عن الزابئن اجلدد إىل السياسات اخلاصة ابالحتفاظ هبم وتطوير 
  .طويلعالقتها معهم ألجل 

  :التسويق ابلعالقاتتعريف -1
لقد جاء يف أدبيات التسويق عدة تعاريف للتسويق ابلعالقات فقد عّرف بصيغ خمتلفة وذلك استنادا إىل اخللفية 

بعض التعاريف املقدمة من قبل أهم الباحثني  وإىل حداثة االهتمام هبذا املوضوع نسبيا، وفيما يلي النظرية لكل ابحث
  : ذا اجملالاملتخصصني يف ه

مع ضرورة عملية جذب الزابئن مجيع أنشطة التسويق اليت هتدف إىل "التسويق ابلعالقات على أنه Berry يعرف- 
  )1("يف مؤسسات متعددة اخلدمات حتفاظ هبم وتعزيز العالقة معهم،اال
عملية خلق عالقات مرضية وطويلة األجل مع خمتلف أطراف التعامل "التسويق ابلعالقات على أنه  Kotlerيعرف - 

يف السوق خصوصا الزابئن املسامهني يف جناح املؤسسة هبدف تفضيلها من قبلهم على غريها واحلصول على ثقتهم 
 )2("ألجل طويل

ويشري هذا التعريف إىل أمهية بناء العالقات مع الزابئن املرحبني والذين هلم دور مهم يف جناح املؤسسة يف األجل     

  .الطويل والرتكيز عليهم هبدف احلصول على تفضيلهم وكسب ثقتهم

والشركاء مجيع األنشطة التسويقية اليت تسمح إبقامة وتعزيز العالقات مع الزابئن "أنهعلى Gronroos يعرفه -

   )3("ابلوعود من خالل تبادل العالقات والوفاء األخرين من أجل حتقيق أهداف األطراف املعنية وهو ما ال يتم إال
معه  جتاه الزبون كأحد مقومات احملافظة على العالقة د الثقة والتزام املؤسسة بوعودهاويشري هذا التعريف إىل أمهية وجو 

 .مع األطراف األخرى املتعامل معها مما يساعد يف حتقيق أهداف مجيع األطراف مع الرتكيز على بناء عالقات

                                                           
 -)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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عبارة عن تسويق مؤسس على التفاعل داخل شبكات من العالقات "على أنه  Gummersson ويعرف حسب-

  )1("زبون طويلة األجل–هبدف خلق روابط اجتماعية وهيكلية وصياغة عالقات مورد 
وعند تطور هذه العالقات فإهنا  األقل لطرفني مها املورد وزبونه،العالقات حتتاج على  على أنتعريفه  يف الباحث ويركز

من خالل  التسويقعالقة تفاعل وروابط اجتماعية ورحبية طويلة األجل ويرى أن  تنمو لتصبح شبكات مما يعين
  .العالقات والشبكات واألنشطة املتعلقة هبا أمشل من الرؤية التقليدية للتسويق

مجيع األنشطة املوجهة حنو إقامة وتقوية العالقات مع الزابئن واحملافظة "فقد عرفاه على أنه Huntو  Morganما أ- 
   .)2( "على الناجحة منها

 عالقات اليت هتدف إىل إقامة من األدوات والوسائل وجمموعة سياسة"على أنه  Lendrevieحسب  يعرفكما - 

   )3("دائمة بني املؤسسة وزابئنها جيابيةإ معامالت خللق الزابئن وذلك مع شخصية

مع ضرورة االحتفاظ هبا وضمان  عالقات اجيابية بني املؤسسة وزبوهنا إقامةأمهية الشخصنة يف  نيالتعريف يعزز هذينو 
 .دميومتها

بدال تنص على أنه  ألداء األعمال يف املؤسساتتوجه اسرتاتيجي فلسفة و " أنه  علىLovelock ويعرف من قبل -

االحتفاظ ابلزابئن احلاليني وتطوير العالقات معهم  يتم التوجه إىل من الرتكيز على جذب الزابئن اجلدد ابستمرار
  )4("وحتقيق الفائدة لكال الطرفني

  ؛ومل يهتم ابألطراف األخرى للتعاملاحلاليني مرحبة مع الزابئن بناء عالقات على ضرورة  يركز هذا التعريف
 على الرتكيز مع استثناء، بدون العاملني يف املؤسسة األفراد كافة فيه يشرتك تكاملي نشاط"ويعرف أيضا على أنه  - 

 من تعد االجتماعي والتبادل والتفاعالت الشخصية فالعالقات الوقت، مرور مع بينهم العالقات وإدامة وإرساء بناء
  )5(" لعالقاتاب تسويقلل املؤلفة اجلوهرية العناصر أهم
  .ف على العالقات الشخصية والتبادالت االجتماعية كأساس للتسويق ابلعالقاتيمت االرتكاز يف هذا التعر لقد 

                                                           
.53-52عبد املنعم، مرجع سبق ذكره، ص صجيهان رجب -)1(  

(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. 

للبحوث ، جملة اإلسكندرية  "ممارسات التسويق ابلعالقات كما يدركها املستهلك وعالقتها بسلوكه االستهالكي"مسحاء مسري ابراهيم دمحم،  -)5(
  . 06، ص2015، جامعة اإلسكندرية، مصر،  01العدد  ،60الزراعية، اجمللد
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 أكثر الزبون حياة قيمة دخل تسويقي يركز على من ع"أن التسويق ابلعالقات عبارة  Dagger و Ward ويرى   - 
 عالئقي توجه هوو  السوق، حصة من بدال الزبون حصة على احلصول خالل من ذلك و الصفقة قيمة على تركيزه من

"مع مرور الزمن ربح /ربح العالقات بني املؤسسة والزبون وجعل لزابئناب فاظتحاال على يرتكز
)1(

   

على القيمة اليت يقدمها الزبون للمؤسسة مع مرور  يقوميف هذا التعريف على أن التسويق ابلعالقات  انويركز الباحث
 .الزمن أكثر من تركيزه على املعاملة والصفقة اليت تتم بينهما

مع األطراف املتعاملة مع  تلك األنشطة اليت هتدف إىل إقامة عالقات رضا طويلة األجل" كما يعرف على أنه  - 
املؤسسة سواء كانوا موردين، أو موزعني، أو عاملني داخل املؤسسة أو زابئنها وذلك من خالل دراسة وحتديد 

  )2("االحتياجات احلقيقية للزابئن وحتديد كيفية تقدمي اخلدمات وفقا الحتياجات الزبون
ل األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة بغرض بناء عالقات التعريف أن التسويق ابلعالقات يعرب عن ك يالحظ من هذا

عرفة حاجاهتم طريق م كيز على الزابئن ابلدرجة األوىل علىطويلة األجل ومرضية لكافة األطراف املتعامل معها مع الرت 

  .وترمجتها إىل خدمات

 ليستجيبجمموعة من الوظائف اآللية اليت توجه صفقات الزبون "كما يعرف من منظور اسرتاتيجي على أنه  - 
يعتمد  ال بشكل اجيايب لألنشطة التسويقية وأهداف محلة اإلعالن على الشبكة العاملية، وعلى طول تلك اخلطوط

وأعمال معينة بشكل سلس فقط ولكن أيضا تنفيذ تكتيكات تشغيلية  يفالناجح على القابلية  ابلعالقاتتسويق ال
  )3("على القابلية على تنفيذه ابستخدام التكنولوجيا واألدوات املناسبة 

 اشرتكت يف بعض واليت وجود أكثر من تصور ملفهومه إن تعدد التعاريف املقدمة للتسويق ابلعالقات نتج عنها    
ن التسويق ابلعالقات هو توجه سبق ميكن القول أب عماأتسيسا و على أسس متشاهبة عموما ركزت أغلبهاالتوجهات و 

واليت يعترب  مع املؤسسة مع كافة أطراف التعاملوقوية تتصف ابلدميومة بناء عالقات إجيابية لتسويقي معاصر يهدف 
 من جمموعةتبين  عن طريقخصوصا ذوي القيمة العالية  هبم ألجل طويل االحتفاظالزابئن أمهها ومن مث العمل على 

 . اليت تضمن تبادل املصلحة لكال طريف العالقة املستمرة اخلطواتو  التسويقية األنشطة

                                                           
(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. 

  .13ص، 2009، الطبعة الثانية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، "التسويق ابلعالقات"شفيق،  مىن يوسف -)2(
  .122، مرجع سبق ذكره،ص"اجملاالت_األنواع  -املفاهيم -التسويق"بلحيمر إبراهيم،  -)3(
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  :ملفاهيم التسويق ابلعالقات العناصر األساسية -2

إن خمتلف املفاهيم والتعاريف املقدمة للتسويق ابلعالقات تضمنت عدة جوانب مكملة لبعضها البعض ميكن 
  :التاليةتلخيصها يف النقاط 

يركز مفهوم التسويق ابلعالقات على األمهية القصوى اليت تعريها  :أمهية بناء العالقات مع الزابئن واالحتفاظ هبم -

وعليه ميكن القول أبن مدخل التسويق  ،املؤسسات اخلدمية لقاعدة الزابئن احلاليني والعمل على محاية هذه القاعدة
واالحتفاظ هبم ألن ذلك يعد أكثر رحبية من احلصول  همابلعالقات يهتم جبذب الزابئن مع ضرورة بناء العالقات مع

م أصول إسرتاتيجية جيب كما أنه من الضروري أن ينظر إىل الزابئن احلاليني على أهن  ،يف كل مرة على الزابئن اجلدد
  بذل اجلهود لالحتفاظ هبذه العالقات هو وسيلة املؤسسة حلماية أصوهلا اإلسرتاتيجية؛ن محايتها وأ

يسمح التسويق ابلعالقات يف حتقيق األهداف املشرتكة بني طريف  :حتقيق األهداف املشرتكة بني طريف العالقة -

 ذات قيمةاملؤسسة هي تلك اليت تكون  االعالقة مما يؤدي إىل خلق قيمة أعلى وابلتايل فاإلسرتاتيجية اليت تعتمد عليه

  ؛)  Win-Winفائز -فائز(جلميع األطراف 

 حيث والثقة، الوعود مها ابلعالقات التسويق يف أساسيني عنصرين على أيضا املفاهيم بعض ركزت :الوعود والثقة -

 تقدمي خالل من الزابئن ما مؤسسة جتذب فقد وتقويتها، عليها احلفاظو  العالقة بناء كيفية العنصران هذانحيدد 
 رحبية تحقيقولوتقويتها  العالقة هذه على حفاظللكن ول ،جديدة عالقة بناء من بذلك املؤسسة وتتمكنهلم  وعود
 االستعدادوتعرب الثقة عن  ؛للزابئن املقدمة ابلوعود الوفاء اخلدمية املؤسسة على حيتم ذلكفإن  الطويل املدى على

 تعترب فهي ابلعالقات، التسويق أحباث يف دراستها بتوسع متت ولقد ،فيه تثق الذي التبادل شريك على لالعتماد
  )1(؛ابلعالقة لاللتزامي رئيس حمدد يوه البعض بعضها مع املتعاملة األطراف بني العالقة تبادالت مجيع يف حموراي اعنصر 

على ضرورة تعزيز العالقات مع الزابئن ال ينطوي مفهوم التسويق ابلعالقات : تعزيز العالقات الداخلية واخلارجية -

وإمنا أيضا على تطوير وتعزيز العالقات مع األطراف اليت هي يف احتكاك دائم مع ) وإن كانت األولوية هلم(فقط 
 املؤسساتنقاابت العمالية و الاملوردين، يف املؤسسة، اجلماعات املرجعية،  املؤسسة والزبون معا كاملنافسني، العاملني

   .)إخل...الضرائب، البنوك( احلكومية

                                                           
  .59-57جيهان رجب عبد املنعم، مرجع سبق ذكره، ص ص-)1(
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حيث ينطوي مفهوم التسويق ابلعالقات على ضرورة  :تقريب املسافات بني التسويق وخدمة الزبون واجلودة -

تقريب املسافات بني التسويق، خدمة الزبون وجودة اخلدمة وهي العناصر املؤلفة إلسرتاتيجية تفعيل النشاط وحتقيق 
  )1(ن خالل العالقات التبادلية؛أعلى مستوايت ودرجات املنفعة م

اليت تضمن التحول من البيع والشراء  املدى طويلة عالقات إقامة على التعاريف غالبية ركزت :املدة الزمنية للعالقة-

واليت  ،ؤسسةواملزبون ال بني طويلة األجل القائم على الصفقات املنفردة إىل تبادالت األعمال القائمة على عالقات
 العالقات بناء إىل املدى قصرية الصفقات متثل شرطا أساسيا للنجاح وهو ما يفرض على املؤسسات التحول من

  ؛املدى طويلة

وذلك ابستخدام كل األدوات والوسائل املتاحة فضال عن تطوير طرق االتصال  :تطوير عالقة فردية واجيابية -

  )2( .لتحقيق استهداف أفضل وعالقة أكثر متاسكاالتواصل مع الزابئن طيلة دورة حياته وذلك و 

   :مستوايت العالقة مع الزابئن أثناء تعاملهم مع املؤسسة -3
 :وفيما يلي شرح خمتصر للمستوايت املختلفة للعالقة

أي  وهي عالقة البيع التقليدية اليت تتم بني املؤسسة وزبوهنا وال يشعر من خالهلا: األولية أو األساسية العالقات -

 البيع يقوم رجل وال الطرفني اباللتزام حنو العالقة فهي عبارة عن عمل جتاري قائم على مبادلة املال ابخلدمة املطلوبة
  ؛البيعية العملية ابلزبون بعد إمتام ابالتصال

 الكنه تفاعل وتعامل بني املؤسسة وأحد الزابئنوهي عالقة  ):األفعال ردود على القائمة(العالقات التعاونية  -

 لديهم كان إذا هبا على االتصال زابئنها املؤسسة تشجع من العالقة املستوى اهذ ويف ةمتكرر  أو ةمنتظم تليس
 )3( ة؛استفسارات وهو ما قد يؤدي إىل بداية ظهور وسط اجتماعي يف العالق أو مشاكل

 عملية بعد الزابئن مع االتصال طريقابملبادرة عن  تقوم املؤسسة حبيث :احملاسبة إمكانية على القائمة العالقات -

  )4(؛اوهنيطرح قد تساؤالت أو استفسارات أي على واإلجابة اخلدمة عنهم رضا مدى معرفة هبدف البيع

                                                           
تسويق، كلية : رية، ختصص، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم التجا"التسويق ابلعالقات وأثره على جودة اخلدمة السياحية"حكيم بناولة،  -)1(

  .39ص ،2014- 2013، اجلزائر، 3العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة اجلزائر
(2) -Nathalie Van Laethem, " Toute la foction Marketing", édition dunod, Paris, France, 2005, p106. 

مصر، ، الطبعة األوىل، دار الفاروق لالستثمارات الثقايف، اجليزة، "إدارة كبار العمالء"مالكوم ماكدوانلد ودايان وودبرين ترمجة خالد العامري،  -)3(
  113-106، ص ص 2008

  .21-20مىن يوسف شفيق، مرجع سبق ذكره، ص ص -)4(



ابلعالقات

 

واليت تنطوي على املشاركة والتفاعل بشكل مستمر مع الزابئن واكتشاف طرق 

للزبون، وعموما هناك عدة مسات للعالقة تسهم بشكل رئيسي يف أتسيس كيان 
وجود عدد أكرب  ،اعرتاف كل طرف أبمهية الطرف األخر وصعوبة اهناء العالقة بينهما

كفاءة، تبادل   من االتصاالت على عدة مستوايت، مستوى أعلى من احلوار، تفهم عميق للزابئن، عمليات أكثر
  .)1(الثقة بني الطرفني ختطيط اسرتاتيجي مشرتك وتطور

بشكل دائم ومستمر ومتر بعدة مراحل تتطور من خالهلا لتصبح أقوى 

يلخص املراحل األساسية لدورة حياة منوذجا عرف ابمسيهما 

  )Schurr & Dwyer(منوذج 

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

مركز البحوث املالية واملصرفية، ، 04، جملة الدراسات املالية واملصرفية، العدد

- Ronald B. Marks," Personal Selling : A relationship approach
USA , 1997, p408. 
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واليت تنطوي على املشاركة والتفاعل بشكل مستمر مع الزابئن واكتشاف طرق  :واملتبادلة العالقات املتشاركة

للزبون، وعموما هناك عدة مسات للعالقة تسهم بشكل رئيسي يف أتسيس كيان تساهم يف الوصول إىل قيمة أفضل 
اعرتاف كل طرف أبمهية الطرف األخر وصعوبة اهناء العالقة بينهما: العالقة املتبادلة وهي كالتايل

من االتصاالت على عدة مستوايت، مستوى أعلى من احلوار، تفهم عميق للزابئن، عمليات أكثر
ختطيط اسرتاتيجي مشرتك وتطور للمعلومات املهمة، استعداد كل طرف لالستثمار يف العالقة،

 :يف التسويق ابلعالقات العالقة
بشكل دائم ومستمر ومتر بعدة مراحل تتطور من خالهلا لتصبح أقوى  املؤسسة أبطراف التعامل

منوذجا عرف ابمسيهما ) Schurr & Dwyer( وأعمق ولقد طور كل من 

  :موضحة يف الشكل املوايل

منوذج _العالقة حياةمراحل دورة ): 06( الشكل رقم

Personal Selling : A relationship approach" ,6th 

  )3( :وميكن تلخيص تلك املراحل فيما يلي
                                        

  .120- 117، مرجع سبق ذكره، ص صمالكوم ماكدوانلد ودايان وودبرين
، جملة الدراسات املالية واملصرفية، العدد"قياس قيمة الزبون استنادا إىل مفهوم تسويق العالقة

  51، ص2017، األردن،  األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان

Personal Selling : A relationship approach" ,6th edition, Prentice Hall, NEW JERSEY, 

  .51، صمرجع سبق ذكره

التسويق يف املؤسسات اخلدمية وتطوره حنو: الفصل األول  
العالقات املتشاركة - 

تساهم يف الوصول إىل قيمة أفضل 
العالقة املتبادلة وهي كالتايل

من االتصاالت على عدة مستوايت، مستوى أعلى من احلوار، تفهم عميق للزابئن، عمليات أكثر
للمعلومات املهمة، استعداد كل طرف لالستثمار يف العالقة،

العالقة مراحل تطور-4
املؤسسة أبطراف التعاملتتغري عالقات     

وأعمق ولقد طور كل من 

موضحة يف الشكل املوايل وهي )2(العالقة 

 edition, Prentice 

وميكن تلخيص تلك املراحل فيما يلي
                                                           

مالكوم ماكدوانلد ودايان وودبرين -)1(
قياس قيمة الزبون استنادا إىل مفهوم تسويق العالقة" إيثار أل فيحان، -)2(

األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان
 :أنظر يف ذلك  -)3(

ion, Prentice Hall, NEW JERSEY, 

مرجع سبق ذكره، فيحان إيثار أل-
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لألخر مبثابة االحتكاك واالتصال  إحدامهاتعد جتربة الطرفني الزبون واملؤسسة ):Awareness( الوعي واالدراك-

  األويل بينهما وتبدأ هذه املرحلة من العالقة عندما ينظر طرف ألخر كشريك ميكن التعامل والتبادل معه؛

حبث من قبل كال الطرفني عن قدرات وأداء الطرف األخر عن طريق وهي فرتة : )Exploration( االستكشاف-

حقيقي، فإذا كانت التجربة غري انجحة فإن تكلفة إهناء العالقة تكون قليلة  بعض جتارب الشراء مع عدم وجود التزام
  و عموما هتدف هذه املرحلة إىل التعرف واكتساب اخلربة ؛

فبعد أن يقيم الطرفني منافع العالقة يتم  ان يزداد فيها التوافق بني الطرفوهي املرحلة اليت ):Expansion( التوسع -

  بناء مستوى من الثقة واخنفاض كبري يف مستوى حالة عدم اليقني؛

والفهم املتبادل ألدوار كال الطرفني والوصول إىل  التكاملتتصف هذه املرحلة ابزدايد : )Commitment( االلتزام -

لوالء للمؤسسة يف سلوكه وتناسب هذه املرحلة العالقات هذه املرحلة مؤشر على رضا الزبون كما قد تظهر مؤشرات ا
  طويلة األجل اذ تستمر فيها معظم العالقات؛

ال تصل كل العالقات إىل مرحلة االلتزام فقد يتم إهناء العالقة يف أي مرحلة سابقة وقد  ):Dissolution( اإلهناء -

العالقة هبدف إنقاذ أية  إهناء، فاإلهناء الثنائي للعالقة يتم عندما يقرر الطرفان معا أو أحاداي االعالقة ثنائي إهناءيكون 
يقوم الزبون إبهناء العالقة يف حال تكرار الفشل  كأنهناء األحادي يتم من قبل طرف واحد  استثمارات فيها، بينما اإل

  .تقوم املؤسسة إبهنائها إذا مل تتمكن من حتقيق هامش الربح املنشود أو أنأو تغري يف احتياجاته،  حاجاته إشباعيف 

  :مقارنة ابلتسويق التقليدي ومميزاته التسويق ابلعالقات خصائص - 5
وتسعى  الزابئن مع األجل طويلة عالقات تنمية يف تساهم اليت اخلصائص من جمموعة على ابلعالقات التسويق يقوم   

 تلبيةو  حاجاتهإشباع  من خالل وهذا تقدمه ما وأفضلية جبودة حتقيق رضا الزبون وإقناعه املؤسسة من خالله إىل
  : وفيما يلي أهم خصائص التسويق ابلعالقات ،بشكل أفضل هرغبات

 يف االستمرار من خالل احلاليني، الزابئن مع العالقة تنميةو  وتدعيم بناء على دائما ابلعالقات التسويق يركز - 
 األخرى؛ العناصر من أكثر العالقات على يركز فهو األساسي، اهلدف يعترب ابلزبون فاالحتفاظ هبم، االتصال

 الناحية من أمهية األكثر الزابئن على الرتكيز يتم حبيث الزابئن، من حمددة فئة إىل التسويقية اجلهود توجيه - 
  اإلسرتاتيجية؛

 اإلملام خالل من الزبون خدمة متييز على أكثر الرتكيزكما يتم   ابلزابئن االحتفاظ إىل دائما الرتوجيية اجلهود هتدف - 
 واملستقبلية؛ احلالية رغباته و حباجياته
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 إخل؛...نرتنتاألو  كاهلاتف ابلزابئن االتصال عملية يف الشخصية االتصال وسائل على أكثر يعتمد- 
 حاجات تنوع حبسب التسويقي املزيج تنويعو  تكييف خالل من اخلصوصية، على ابلعالقات التسويق يعتمد- 

 أو توزيع، ترويج، كان ابلفردية سواء تتميز التسويقي املزيج عناصر أن ابملؤسسة أي عالقته متطلباتو  الزبون ورغبات
  )1( ؛الزبونورغبات   حاجات حسب يتم ابلعالقات التسويق ضمن تسعري؛ كما أن اإلنتاج

  املشاركة؛ و التفاعلي االتصال على تعتمد اجتاهني ذات عالقة هي ابلزبون املؤسسة تربط اليت العالقة -
إذ نقول أن هناك عالقة حقيقية بني املؤسسة والزبون عندما يتم تبادل  :سري املعلومة يف اجتاهني زبون ومؤسسة -

وجود معاجلة خاصة موجهة ملضمون التبادل، ووجود فضال عن  ،وبني الزبون واملؤسسة الزبوناملعلومات بني املؤسسة و 
واالعرتاف الصريح ابألمهية البالغة اليت توليها املؤسسة للزابئن والسعي اجلاد للتعرف على كل  اإلقرارهذه العالقة حيتم 

سلعها  بكل ما يهمهم عن املؤسسة وعن وإعالمهمما يتعلق هبم ومن مث اكتساب القدرة على التنبؤ بطلبهم وتعريفهم 
  )2( .وخدماهتا

  )3( :قوم التسويق ابلعالقات على أساس ما يليعموما يو  
  اخلدمة؛ أو للسلعة استعماهلم أو استهالكهم خالل من للزابئن جديدة مضافة قيمة خلق- 
 أو السلعة اختيار عملية خالل من حتقيقها يف يرغب اليت واملنافع القيمة حتديد يف للزبون الرئيسي الدور إدراك- 

  اخلدمة؛
 .العمل على حتديد عملية االتصال بني املؤسسة والزبون بشكل يدعم القيمة املدركة من قبل الزبون - 
 ؛والزابئن املسوقني بني املستمر والتنسيق التعاون دعم- 
ملعامالت مبجموعة من اخلصائص ميكن التقليدي أو كما يُعرف تسويق اتسويق اللعالقات عن ابتسويق اليتميز  كما   

  :املوايلاختصار أمهها يف اجلدول 
  

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ،"دراسة وكالة زمزم للسياحة والسفر -أثر التسويق ابلعالقات يف تنمية عالقة املؤسسة بزابئنها"أجمكوح نسيمة،  -)1(

  .21-20،  ص ص2018-2017، اجلزائر، 3دكتوراه علوم  يف التسويق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر
  .48-47نبيلة صليحة، مرجع سبق ذكره، ص دراج -)2(
مداخلة مقدمة يف امللتقى العريب الثاين التسويق يف الوطن العريب الفرص والتحدايت، جامعة الدول  ،"التسويق ابلعالقات"هلام فخري أمحد حسن، إ-)3(

  .396، ص2003أكتوبر  08-07-06قطر،  -العربية، الدوحة
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  خصائص التسويق ابملعامالت والتسويق ابلعالقات: )04(رقم اجلدول
 Transaction) (التقليدي(التسويق ابملعامالت 

Marketing(  
  )Relationship Marketing( التسويق ابلعالقات

 الرتكيز على العالقة مع الزبون واالحتفاظ به ألجل طويل البيعية جذب الزبون والرتكيز على الصفقة

  بيع موجه ابلزبون    بيع موجه ابملنتج
 وروابط قوية وشاملة تفاعلية عالية مع الزبون وروابط حمدودة ضة مع الزبونتفاعلية منخف

 اتصال مستمر مع الزبون اتصال غري مستمر ويتوقف على الصفقة البيعية

 ) زبون مدى احلياة( عالقة ملدى زمين طويل  ملدى زمين قصريعالقة 

 املؤسسةاجلودة هدف اجلميع يف  اجلودة هدف قسم االنتاج

 املبيعات هي البداية املبيعات هي النهاية

 الرتكيز على القيمة للزبون  الرتكيز على خصائص املنتج

 منتجات تتميز ابلفردية والشخصنة منتجات عامة وموحدة

  يعترب الزابئن واملسوقني متعاونني  يعترب الزابئن واملسوقني خصمني
  يدير عالقات الزبون  يدير املنتجات 

 احلصة الزبونية مقياس النجاح احلصة السوقية مقياس النجاح

حوافز قصرية األجل  السياسات التسويقية تقدم
 لتنفيذ الصفقات 

لبناء السياسات التسويقية تقدم حوافز طويلة األجل 
 العالقات

 خدمات ما بعد البيع هي استثمار حنو العالقات خدمات ما بعد البيع غالبا ما تعترب تكلفة إضافية

 ومعروف لديها املؤسسةالزبون شريك   املؤسسةالزبون غري معروف لدى 

استهداف واسع والتعامل مع عدد غري حمدد من 
 الزابئن 

 )من الزابئن الرتكيز على عدد حمدود( استهداف ضيق 

  : من إعداد الطالبة اعتمادا على :املصدر
مداخلة مقدمة يف امللتقى العريب الثاين التسويق يف الوطن العريب الفرص  ،"التسويق ابلعالقات"اهلام فخري أمحد حسن،  -

  ؛406ص ،2003أكتوبر  08- 07-06، قطر ،امعة الدول العربية، الدوحةوالتحدايت ج
، مداخلة مقدمة يف امللتقى العريب األول التسويق يف "التسويق عرب العالقات املستندة للتكنولوجيا"، العالقبشري عباس حممود  -

  ؛22، ص2002أكتوبر  16-15، العربية املتحدة اإلمارات ،قةجامعة الدول العربية، الشار ،الوطن العريب الواقع وأفاق التطوير

-René Lefébure et cilles Venture , "gestion de la Relation Client"  , édition Eyrolles,  paris, France,  2005, P22 
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  أهداف وأمهية التسويق ابلعالقات: املطلب الرابع
التسويقية اليت تفرزها  اليت تساعد على جتاوز التحدايت املناهج واملفاهيم التسويقيةيعد التسويق ابلعالقات من    

الكبرية والصغرية على حد  وللمؤسساتوالزبـون فـي آن واحد،  املؤسسةالبيئية، فهو حيقق املنافع لكل من  التغريات
ويستند التسويق ابلعالقات على  ،إجيابيةوعلـى الـرغم مـن أن نتـائج التسويق ابلعالقات قد تكون بطيئة لكنها  ؛سواء

املنافع  يف تقدمي مسامهته لالحتفاظ هبم، وذلك من خـالل سةاملؤستعزيز اإلشباع لدى الزابئن وكسب والئهم يف سعي 
عليه احلال يف التسويق التقليدي الذي  إىل حتقيقها، على عكس ما كانى الزبون عاملميزة والقيمة املضافة اليت يس

ميكن ؛ و ي معهمكل عملية تبادلية مع الزابئن فرصة حبد ذاهتا من دون االهتمـام ابلتواصـل أو التفاعل املستقبلعترب  ي
  :فيما يلي اجلديد يحتديد أهداف وأمهية هذا التوجه التسويق

  : أهداف التسويق ابلعالقات -1

جديد إىل االستفادة من مزااي  يهتدف املؤسسات من خالل تبنيها للتسويق ابلعالقات كمنهج ومفهوم تسويق     
  العالقات الطويلة األجل القائمة على التعاون والتشارك بني األطراف واحلصول على 

  :إىل حتقيقها هدف التسويق ابلعالقاتا يلي أهم األهداف الفرعية اليت يعوائد االستثمار يف عالقاهتا مع الزابئن، وفيم

اهلدف الرئيسي للتسويق ابلعالقات يف حتويل الزابئن اجلدد إىل زابئن دائمني يتمثل : االحتفاظ ابلزابئن وبناء والئهم- 

 سني،  فالعديد من الزابئن املوالنيومن مث إىل زابئن موالني يتصرفون كمدافعني عن املؤسسة لضمان عدم حتوهلم للمناف
 م وأرائهم اإلجيابية اليتغالبا ما يتصرفون كمصدر من مصادر استقطاب وجذب زابئن جدد وذلك من خالل توصياهت

بدال من البحث ابستمرار عن الزابئن اجلدد وهو ما ميكنها من جين عوائد االستثمار  )1(قد يتأثر هبا زابئن جدد
   )2( ن إطالة تعامل املؤسسة مع الزبون؛الناجتة ع

ورغباهتم وتطلعاهتم التعرف على حاجاهتم و  السعي وابستمرار إىل إجياد عالقات مباشرة ومستمرة مع الزابئن- 
وذلك ابستخدام كل القنوات والسبل املتاحة ومبا ميكنها من  وليس كما تراها املؤسسة أبنفسهمدوهنا وابلصورة اليت حيد

 )3(حتقيق التميز يف السوق وحتقيق اإلشباع املرغوب فيه بكفاءة وفاعلية تفوق املنافسني؛

                                                           
، جامعة 95، العدد31اجمللد ، جملة تنمية الرافدين، "متطلبات التسويق ابلعالقات وأثرها يف تعزيز العالقة مع الزبون"عواطف يونس امساعيل،  -)1(

  .241-240، ص ص2009املوصل، العراق، 
  19مىن يوسف شفيق، مرجع سبق ذكره، ص -)2(
  . 242، مرجع سبق ذكره، صإمساعيلعواطف يونس  -)3(
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مع املؤسسة  العالقة قطع الزبون على الصعب من جتعل حواجز ةإقام هبدف وهذا :تكوين روابط اجتماعية وهيكلية- 
 العالقات نيتكو  أساس ويكون الزابئن،و  ابملؤسسة العاملني بني والصداقة االجتماعية العالقات على االعتمادويتم 
  )1(.ابلعالقات لتسويقل جوهري هدف وهو زابئنها،  املؤسسة بني الثقة بناء والطويلة القوية

إن تبين املؤسسة للتسويق ابلعالقات ينطوي على العديد من : التسويق ابلعالقات للمؤسسة والزبونأمهية  - 2

  : الفوائد واملزااي على املؤسسة والزبون كما هو موضح فيما يلي

  :وهي كالتايل: أمهية التسويق ابلعالقات للزبون - 2-1

 ؛معها التعامل على الزبون اعتاد اليت اجلهة مع التعامل يف الثقة و الراحة - 
 اغلب يف اخلاصة املعاملة على احلصول على تساعده اليت اخلدمة مقدم أو املسوق مع االجتماعية العالقات - 

  ؛للزابئن املؤسسة متنحها أن ميكن اليت واملكافآت املزااي بعض من احلاالت فضال عن استفادة  الزبون
 العالقة أن حيث النفسية، أو املادية أو االجتماعية التكاليف سواء آلخر مسوق من التحول تكاليف من التقليل - 

  ر؛آخ مسوق أو مؤسسة إىل للزبون ابلنسبة التحول من معوقات والزبون تعترب املؤسسة بني
  )2(؛ رفع مستوى اخلدمة املقدمةو  للشراء الزبون خماطرة درجة ختفيض - 

 إشباع من ميكن الزابئن من حمددة فئة على املؤسسة جهود تركيز :الزبون طرف من احملصلة القيمة تعظيم  -

 .املؤسسة مع يتعامل الذي للزبون واملنفعة القيمة تعظيم يف يساهم ما هذاو  عالية، وجودة بكفاءة اهتمحاج

 املؤسسة جهود وختصيص تركيز خالل من هذا يظهر :والتقدمي والسرعة اجلودة حيث من الزابئن خدمة حتسني - 

 سرعة مع املقدمة اخلدمة سنيحت وابلتايل معهم، التعامل يف خربهتا من يزيد الذي الشيء الزابئن، من معينة فئة خلدمة
 .الزمن من طويلة لفرتة اخلدمة مستوايت رفع على يقوم أساسا املنهج هذا ألن اخلدمات، تلك تقدمي يف أكرب

 )3(.به املتعلقة القرارات اختاذ يف اومشارك املنتج تطوير يف امسامه الزبون يكون أن ميكن - 
 
  

                                                           
  .59-57جيهان رجب عبد املنعم، مرجع سبق ذكره، ص ص -)1(
، أطروحة مقدمة "التسويق ابلعالقات دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفيةإدارة الصورة الذهنية للمؤسسات وفق مدخل "صادق زهراء،  -)2(

سان، اجلزائر،  لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد تلم
  .19، ص2016 -2015

  .99-197ق ذكره، ص صمرجع سب قلش عبد هللا، -)3(
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  )1( :نذكر أمهها فيما يلي :أمهية ومزااي التسويق ابلعالقات للمؤسسة - 2-2

  ؛للمنافسني واالنتقال هامع العالقة قطع احتمال ختفيض وابلتايل للمؤسسة، الزبون والء درجة رفع -
  ؛بسرعة تلبيتها على العمل مث ومن وتطلعاته، الزبون ورغبات احتياجات حتديد عملية تسهيل -
  ؛الزابئن ورغبات حاجات وحتديد فهم سرعة على اءً بن جديدة منتجات تقدمي سرعة زايدة- 
 من وهذا املناسب الوقت يف معاجلتها وابلتايل ،لدى الزابئن الرضا عدم وأسباب شكاوى معرفة إىل التطلع سهولة - 

 ؛معهم والتفاعل هبم املباشر االتصال خالل
 بدقة أنشطتها برجمة من املؤسسة ميكن ما وهو التفاعلي االتصال عن الناجتة العكسية التغذية أثر فعالية زايدة -

 تطوير يف يساهم مما الزابئن، وميوالت تغريات على املسبق التعرف إىل إضافة مناسب، بشكل مواردها وتوزيع
  ؛املستهدف الزبون رضا إىل والوصول املستقبلية العالقات

 إىل ابإلضافة ابلعالقات التسويق أن ذلك :الداخلي التسويق أثر عن ةالناجت املؤسسة داخل املوظفني معنوايت رفع - 
 يساهم مما هلا ووالئهم رضاهم ورفع مبوظفيها املؤسسة عالقة وحتسني دعم حنو أيضا يتجه الزابئن، خدمة على تركيزه

 ينعكس ما هذا لوظائفهم فقداهنم عدم جتاه ابألمان املوظفني يشعر للمؤسسة دائمني زابئن فبوجود معنوايهتم، رفع يف
 ة؛املؤسس أداء على إجيااب

 الزابئن هؤالء فقد لو تزول أن ميكن اليت الوظائف بعض على اإلبقاء يعين ابلزابئن االحتفاظ :ابملوظفني االحتفاظ- 
 ؛املوظفني فقدان يعين مما
 ملركزها محاية مبثابة بزابئنها لعالقات طويلة األجل املؤسسة تطوير وتنميةيعد  :ةللمؤسس التنافسي املركز تدعيم- 

 على للتوسع املنافسني أمام وعوائق اقيود ذاته حد يف يشكل زابئنها وبني بينها طويلة عالقة وجود ألن التنافسي،
 على االستيالء من املنافسني مينع كما للمنافسني، حتوهلم وعدم ابلزابئن االحتفاظ أي السوقية، حصتها حساب
 .هلم يقدموهنا اليت اإلغراءات خالل من مشرتايهتم من مقس على أو زابئنها

  
  

                                                           
، أطروحة مقدمة "البليدة-199 الوكالة-التسويق ابلعالقات كأداة لكسب والء الزبون دراسة حالة القرض الشعيب اجلزائري"إميان العشاب،  -)1(

، ص 2018-2017، اجلزائر، 3اجلزائرلنيل شهادة دكتوراه علوم ختصص إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة 
  . 10-09ص
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    :خالصة
من  األخرية السنوات يفا تطورا وتوسع عرفت اّليتاجملاالت  أهم من اواحد يف املؤسسات اخلدمية التسويق ميثل   

ختصيص سياسات تسويقية خاصة إسهامات الباحثني يف هذا اجملال ومت حيث تعددت  التنظريانحية املمارسة و 
 على سياسات وعناصر املزيج التسويقي للخدمة انعكس وهو ماابلعديد من اخلصائص واملميزات  اليت تتميز ابخلدمة

 زايدةو  القائم على الصفقات التقليدي التسويقي املدخلهذا ، لكن البيعية الصفقات وإمتامهبدف جذب الزابئن 
يف ظل معطيات البيئة  للمؤسسة األساسية األهداف لتحقيقمل يعد كافيا  الزابئن من زيدامل كسب طريق عن املبيعات

الذي يعترب  التسويق ابلعالقاتلتوسع وانتشار مفاهيم وأساليب  الطريق فتح ممااليت تنشط فيها املؤسسات اخلدمية 
كيفية إقامة عالقات مرحبة  مرتكزة علىات القرن املاضي ييف مثانين تظهر  من أهم التوجهات التسويقية احلديثة اليت

مع ضرورة االحتفاظ  خصوصا الزابئن معهمالتعاون والتشارك  خالل من املشاركة األطراف كافة مع وطويلة األجل
االستفادة من مزااي العالقات الطويلة األجل فضال عن واحلصول على عوائد االستثمار يف عالقاهتا ألجل طويل  هبم
  ؛والثقة االلتزام روابط وبناء العالقة من القيمة زايدةو 

تعزيز اإلشباع لدى  يفاليت تتمثل و  والزبـون فـي آن واحد املؤسسةاملنافع لكل من التسويق ابلعالقات حيقق و     
القيمة املضافة اليت حصوهلم على فضال عن  ماحتياجاهت وتلبية مميزةمعاملة  على احلصولم و طبقا ملتطلباهتالزابئن 

والتميز يف خدمته وضمان عدم  طويلة لفرتة الزبون هذا كسب يف فتتمثل للمؤسسة ابلنسبة أما ،عون إىل حتقيقهايس
 العالقة قيمة على الرتكيز خالل من األرابح حتقيقيف  معها ومن مث البقاء واالستمرار هاستمرار تعاملو  حتوله للمنافسني

فقط ابستقطاب  ية الناجحة هي تلك اليت ال تكتفيفإن املؤسسات اخلدم ؛ وابلتايلواملؤسسة الزبون بني القائمة
الزابئن اجلدد بل من الضروري أن تعمل على تبين أساليب التسويق ابلعالقات هبدف تطوير عالقات مستمرة وانجحة 

   .ومتييز خدماهتا مع الزابئن وتعزيزها ألجل طويل



  

  

  :الفصل الثاين

أساسيات ومرتكزات إدارة العالقة 

  الزبونمع 
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  :متهيد
هتدف املؤسسة من خالله إىل داخل احلديثة يف الفكر التسويقي الذي ت أحد املفاهيم واملايعترب التسويق ابلعالق      

ة لكن ما شهدته بيئة األعمال من تغريات وتطورات يف عد ،بناء عالقات طويلة األجل مع كافة أطراف التعامل
دي يف خدمة الزبون الذي أضحت متطلباته تتجاوز األبعاد املادية وتنامي التح جماالت خصوصا التكنولوجية منها،

 إطار حتسني يف والتسويق اإلدارة يف، ساهم يف تطور مدخل جديد وية كالرغبة يف االنتماء للمؤسسةإىل أبعاد معن

سويق ابلعالقات الذي ابلرغم من ارتكازه على مبادئ وتوجهات الت" الزبونإدارة العالقة مع " وهو العالقة مع الزابئن

حتليلية، ويعتربه الباحثون املتخصصون نقلة و تشغيلية، تسريية، تعاونية  تكنولوجية إال أنه يعترب آلية جديدة متنح حلوال
نوعية يف التسويق تزيد من قوة العالقة بني املؤسسة والزبون وتركز ابلدرجة األوىل على الزبون ابعتباره احملور األساسي 

ية ونقطة بدايتها وهنايتها، وال ميكن للمؤسسة أن تنجح ما مل تكن مستندة على حاجاته، رغباته لألنشطة التسويق
  .ومتطلباته يف خمتلف السياسات التسويقية واإلجراءات اليت تتخذها
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  امة حول إدارة العالقة مع الزبونمفاهيم ع: املبحث األول

والصفقات  إبمتام املعامالت هتتم اليتلتسويق التقليدية ل املفاهيم حمدودية تسويقالباحثون يف جمال اإلدارة والأدرك     
ليجذب بذلك موضوع إدارة  ،اليت هتتم ابلرتكيز على الزبون له خصوصا تلك استحداث مفاهيم جديدة وركزوا على

كما  .واملفاهيمة له األطر النظرية العالقة مع الزبون اهتمام أعداد كبرية من املنظرين واألكادميني الذين سامهوا يف وضع
يف سبيل تطوير برامج  أمواال كبريةمن ممارسي التسويق يف املؤسسات اليت أنفقت  الكثرياهتمام  جذب هذا املوضوع

  .ا يف سياساهتا وجهودها التسويقيةوأساليب إدارة العالقة مع الزبون ودجمه

  وتصنيفاته)∗(الزبون مفهوم: املطلب األول
  :ما أييتكما هو وارد في  تصنيفاتهتوضيح خمتلف الزبون و  تعريف جيب أوال الزبونطرق ملفهوم إدارة العالقة مع قبل الت  

  : تعريف الزبون -1
 :قدمت عدة تعاريف للزبون نذكر منها ما يلي   
   )1("أو سلعها لحصول على خدماهتالمل معه املؤسسة ويتقدم لشراء أو كل شخص تتعا" على أنه الزبونيعرف - 
 الذي يقوم بشراء املنتجات أو اخلدمات من السوق االعتباري العادي أوالشخص "أنه ويعرف أيضا على  -

 بطريقة رشيدة يف الشراءو إشباع حاجاته ورغباته املختلفة عن طريق عمليات خمتلفة هبدف  الستهالكه الشخصي
  )2( "واالستهالك

: ل داخلية مثلخلدمات ومنتجات املؤسسة وتتأثر قراراته بعواماملستخدم النهائي " يعرفه البعض على أنهكما  -
  )3( "مجاعات التفضيل وأتثريات العائلة :وبعوامل خارجية مثل املعتقدات والدوافع،

                                                           
 أنشطتهامن خالل وتستهدفهم من قبل الباحثني والكتاب للداللة على من تتعامل معهم املؤسسة ة إىل تعدد املصطلحات املستخدمدر اإلشارة جت -) ∗(

األطروحة للداللة على   هذه اخل وسيتم استخدام الزبون يف...، املستهلك، املشرتي، الزبون العميل: كاستخدام مصطلحإخل   ...التسويقية واإلدارية  اإلنتاجية،
ى املؤسسات اخلدمية اليت يغلب من جهة ولكون دراستنا تركز عل هبدف توحيد املصطلح لغرض الشراء دمات املؤسسةكل من يطلب أو قد يطلب خ

  .استخدام تسمية الزبون يف خمتلف املراجع اليت مت االعتماد عليها

،الدار " خدمة الزابئن ومهارات البيع مدخلك لتحقيق ميزة تنافسية يف بيئة األعمال املعاصرة"مجال الدين دمحم مرسي ومصطفى حممود أبو بكر،  -)1(
  .13، ص2009اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 

قياس جودة معلومات الوظائف الداعمة لعمليات إدارة عالقات الزبون ابستخدام نشر دالة "ليث علي احلكيم وعمار عبد األمري زوين،  -  )2(
، جامعة القادسية، 3، العدد 11، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد "فرع النجف/ تطبيقية يف شركة أسيا سيل لالتصاالت  اجلودة، دراسة

  74، ص2009العراق، 
، 2017، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "إدارة عالقات الزبون"حسني وليد حسني عباس وأمحد عبد حممود اجلنايب،  - )3(

  16ص
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شباع حاجاهتم ورغباهتم إلتعامل معهم املؤسسة لغرض كل من ت  ميثلونأبن الزابئن  ميكن القول ذكره على ما سبق بناءً 
  تتناسب مع ذلك اليتدمات اخلنتجات أو املقدمي تتقوم ب الكامنة

  : تصنيف الزابئن -2

 : أدرج الباحثون العديد من تصنيفات الزابئن حسب عدة معايري نذكر أمهها ما يلي

وال  للمؤسسةال حيتل الزابئن نفس األمهية ابلنسبة : ابلنسبة للمؤسسة مالزابئن على أساس أمهيته تصنيف -2-1

  )1( :إىل ثالثة أصناف كما يلي يصنف الزابئن وفق هذا املعيارو بنفس املستوى،  يؤثرون يف رحبيتها

  للمؤسسة؛ تميز يف الغالب مبستوى والء عالوي ،وهو الزبون األكثر مردودية للمؤسسة: الزبون االسرتاتيجي-

  ريته يف التعامل معها؛      اليت تكون يف شك دائم من استمراو  ،يعترب أقل أمهية ومردودية للمؤسسة :الزبون الروتيين - 

لكنه حيتل مكانة مهمة يف سلم األولوايت ، قل مردودية وأمهية من النوع األولاأل الزبونوهو  :الزبون التكتيكي - 

 .لذلك تسعى ابستمرار إىل رفعه إىل مستوى أحسن ،واالنشغاالت اخلاصة ابملؤسسة مقارنة ابلنوع الثاين

إىل قطاع أفراد وقطاع  وفقا هلذا املعيار حيث يصنف الزابئن :بيعتهمالزابئن على أساس ط تصنيف - 2-2
املؤسسات، وميكن توضيح االختالفات املوجودة بني هذين النوعني من الزابئن يف احلاالت العامة من خالل اجلدول 

  :التايل
  مقارنة خصوصيات الزابئن األفراد واملؤسسات ): 05(اجلدول رقم 
  طاع املؤسساتق  قطاع األفراد  املعيار

  متنوعة ومعقدة  حمدودة بسيطة  احلاجات
  حمدودة مرتكزة  كبرية منتشرة  األعداد

  كبرية  حمدودة  حجم املعامالت
  السرعة، الكفاءة، الدقة  السرعة، املعاملة، الودية  متطلبات اخلدمة

  حسب احلاجة والرغبة  منطية  طبيعة اخلدمة
  كبرية  منخفضة  .ية لألسعاراحلساسنسبة املخاطرة للعائد، االتصاالت و 

مدخلك لتحقيق ميزة تنافسية يف بيئة خدمة الزابئن ومهارات البيع "مصطفى حممود أبو بكر، و   مجال الدين املرسي: املصدر 
   .14 ، ص2009، مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، "األعمال املعاصرة

 ريتلفون عن الزابئن املؤسسات يف العديد من املعايمن خالل اجلدول السابق يتضح أن الزابئن األفراد خي      
املؤسسات ىل التعقد والتنويع يف حني متيل إحمدودة وبسيطة يف قطاع األفراد يف  احلاجات اليت تكونك  واخلصائص

                                                           
  .134-133مرمي، مرجع سبق ذكره، ص ص  وبشاغةزرزار العياشي  - )1(



أساسيات ومرتكزات إدارة العالقة مع الزبون: الفصل الثاين  
 

64 
 

وهو ما قد يؤدي إىل  ،األعداد اليت تكون كبرية ومنتشرة يف قطاع األفراد وصغرية وحمدودة يف قطاع املؤسساتوكذا 
  .بين أساليب تسويقية خمتلفة يف كال القطاعنيت

صنف كوتلر الزابئن وفقا هلذا املعيار إىل  :)داخلية أو خارجية( تصنيف الزابئن حسب نوع العالقات - 2-3

  : نوعني كما يلي

مية ويقصد هبم املوارد البشرية الذين ينتمون للمؤسسة والعاملون يف خمتلف الوحدات التنظي :نين الداخليالزابئ -

هم القائمون على إعداد اسرتاتيجياهتا وتنفيذ أنشطتها وخططهاـ وتفاعلهم مع بعضهم ميثل خمتلف األطر فو  اخلاصة هبا
  . التنظيمية والثقافية واالجتاهات اخلاصة هبا

 : املؤسسة من خارجها، وميكن التمييز بني ثالث أنواع كما يلي هممع تتعاملكل من   وهم: اخلارجيني الزابئن -

 اليت تتعامل معها املؤسسة مبا يف ذلك مورد  التمويل وأوهو ميثل خمتلف املصادر اخلاصة ابلتموين : املورد

 ؛رأس املال كالبنوك وخمتلف املؤسسات املصرفية ومورد املواد ومورد العنصر البشري

 1(؛بونوهو جمموع املؤسسات والوسطاء الذين يسهلون خمتلف التدفقات بني املؤسسة والز  :املوزع( 

 ويعترب هذا النوع األهم يف الفكر التسويقي، وهو ميثل الشخص الذي يشرتي ويستعمل ما تنتجه  :الزبون

 من االستفادة أو سلع، عدة أو سلعة على للحصول يدفع طبيعي أو معنوي شخص وهو كل املؤسسة
 .)2(  ما ردملو  خدمات عدة أو خدمة

وهو يشري  "DISC" إن هذا التصنيف يعرف بنموذج :الشخصية الزابئن حسب سلوكاهتم تصنيف -2-4

  )3( :ابختصار إىل وجود أربعة أمناط سلوكية أساسية للزابئن كما يلي
 ؛(Demanding Customer)الزبون املزعج أو كثري املطالب  - 

  ؛(influential Customer) الزبون االجتماعي أو املؤثر - 
  ؛(Steady Customer ) الزبون املستقر أو املعتدل- 
  .(Complaint Customer)ر الزبون الشاكي أو املتذم- 

                                                           
، مذكرة "دور نظم املعلومات التسويقية يف تنمية العالقة مع الزبون دراسة حالة املديرية اجلهوية  للهاتف النقال موبيليس بشار" السالمي أمساء، - )1(

- 95ص ص ،2015-2014، اجلزائر، 02مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة وهران
96.  

دراسة ميدانية على عينة من املؤسسات اإلقتصادية  -تسويق العالقات مع الزبون على تنافسية املؤسسات اإلقتصادية أثر"حكيم بن جروة،  - )2(
 والعلوم يةاالقتصاد العلوم كلية أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف العلوم التجارية، ختصص تسويق،" ،منطقة ورقلة -اجلزائرية ابجلنوب الشرقي

 .52، ص2014-2013 اجلزائر، ،3جامعة اجلزائر التسيري وعلوم التجارية
  .88-84مصطفى حممود أبو بكر، مرجع سبق ذكره، ص ص  و مجال الدين دمحم املرسي  - )3(
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للنموذج السابق  األربعة إن اخلصائص الشخصية والسلوكية للزابئن يصعب حصرها يف الواقع يف األنواع السلوكية
"DISC" ة اليت ميكن أن يتصف هبا الزبوناألنواع واألمناط السلوكية والشخصي، لذلك أدرج الباحثون العديد من 

  :مههاتلخيص ألوفيما يلي 

  األنواع السلوكية للزابئن): 06(اجلدول رقم

  صفاته ومميزاته  نوع الزبون

حيتاج إىل تقدمي أدلة وبراهني على صدق املوظف، ويكون من  وهو يتصف بعدم الثقة،  الزبون املتشكك
  .األفضل عدم جمادلته فيما يقول، ومعرفة أساس عدم ثقته وشكه وتكييف احلوار معه

يتصف بعدم قدرته على اختاذ القرار بنفسه، وينظر إىل هذه العملية على أهنا صعبة ال   الزبون املرتدد
يستطيع القيام هبا، وهو غري مستقر يف رأيه ويكون من األفضل إقناعه أبن فرص االختيار 

  .أمامه حمدودة

وبعيدا عن أتثري اآلخرين ومتشبث آبرائه  يتمتع ابستقاللية ويفضل اختاذ قراراته بصورة منفردة  الزبون العنيد
ويكون من الضروري مسايرته فيما يقول وإظهار التقدير واالحرتام ملعارفه  ،ومقاوم للتغيري

  .وذكائه

 الزبون الغاضب

  )انفعايل(

كما يتصف مبزاجه املتقلب وانفعاله مع املواقف، ويتخذ أحياان قرارات   ،ميكن إاثرته بسرعة
  .لى مقدم اخلدمة استيعاب ثورة الغضب عنده وعدم جمادلتهشراء عشوائية، وع

 اإلجيايبالزبون 

  )الرشيد(

يتصف ابجلدية والصراحة، قراراته تتميز ابلعقالنية واملنطق، كما أنه عموما حاسم ومتعاون 
  .ويقدم اقرتاحات بناءة فهو عملي جدا

 الزبون الصامت

  )اهلادئ(

يتكلم، ويوجد صعوبة يف استدراج أفكاره وآرائه  هاديء، قليل الكالم ويستمع أكثر مما
بسرعة، فهو يتميز ابلتأين واالتزان يف اختاذ قرارات الشراء ويتمعن بكل شيء من خالل حبثه 

  .اجليد عن املعلومات الصحيحة واستخدام احلقائق واملنطق التحليلي

  الزبون الثراثر
  

اآلخرين أبحاديث تدور بينه وبني مقدم كثري الكالم ويتدخل فيما ال يعنيه، كما أنه يشرك 
  .اخلدمة، ومن الضروري التعامل معه هبدوء مع حماولة السيطرة عليه أثناء املقابلة إلمتام الصفقة

  .ال يسبب مشاكل يف نقاط البيع وحياول دائما دعم االتصال القائم بينه وبني رجل البيع  الزبون الودود 

وال يسأل كثريا وذلك لشعوره  ،فهو يثار بسهولة ،ي يقوده إىل الشعور ابلثقةيتميز بغروره الذ  الزبون املغرور
أبنه يعرف كل شيء ومن الضروري عدم الدخول معه يف التفاصيل والرتكيز على هدف 
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  .املعاملة

إىل التمعن يف املنتجات وال يوجد يف ذهنه شيء حمدد، وللفت انتباهه يكون من  مييل  الزبون املشاهد
بع حركاته واهتماماته ملعرفة ميوله لتقدمي الرباهني اليت تثبت أبن املؤسسة هي األفضل تت

  .األفضل

الزبون النزوي 

  والعاطفي

وغالبا ما تتحكم عواطفه بسلوكه االستهالكي ويكون  مييل إىل التفاخر ويتخذ قرارات سريعة 
  .من األفضل تقدمي النصيحة اليت تساعده على االختيار الصحيح

يقوم مبغالطة مقدم اخلدمة ومناقشته يف كل كلمة، وهو يتميز ابعتقاده بسالمة آرائه وبعدوانية   اجملادلالزبون 
عالية، ومن الضروري إقناعه ومعاملته بصرب كبري وبعدم فقدان األعصاب ألن ذلك يؤدي إىل 

  .هناية التعامل معه، مع التأكيد على إقناعه ابألدلة والرباهني احلقيقية والصحيحة

  .ته تكون اندفاعيةمتسرع يف الرفض والقبول ومعظم قرارا  الزبون املندفع

يف معاملة  يرغبالزبون 

  خاصة

 وعليه ،يتصف برغبته الدائمة واملستمرة يف احلصول على مزااي خاصة ومعاملته كزبون خاص
  .الضروري أن يشعر كل زبون مبعاملة خاصة عن طريق ختصيص املزااي كل حسب ظروفه

يرغب يف تضليل مقدم اخلدمة عن أسعار املنافسني وشروطهم طمعا يف احلصول على شروط   خمادعزبون 
  .لذلك من الضروري أن تكون معلومات مقدم اخلدمة متجددة وملمة ،أفضل

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على: املصدر
  .206-205، صص 2010، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، الطبعة األوىل"االتصال والتسويق بني النظرية والتطبيق"ة، ر أمحد النواع-
  .97مجال الدين دمحم مرسي ومصطفى حممود أبو بكر، مرجع سبق ذكره، ص -

  .73ص  ،2009، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "إدارة معرفة الزبون"عالء فرحان طالب وأمرية اجلنايب، -

ختتلف من فهي  ،واليت يكون من الصعب قياسها بدقة ،األمناط السلوكية للزابئنخمتلف دول السابق يلخص اجل   
 تتميز يف أغلب األحيان بعدم الثباتو  ترتبط بشخصياهتم ات الزابئنيألن سلوكزبون ألخر ومن وقت ألخر، 

يكون  ن أن جتتمع يف نفس الزبون كأنكما أن تلك السلوكات ميك ،فهي تتغري بتغري املواقف واملتطلبات ،واالستقرار
 متصرفاهتومعرفة ات الزابئن يوهو ما يربر أمهية العمل على تفسري سلوك ،اومندفع امغرورا مثال ويف نفس الوقت ثراثر 

  .م ألجال طويلةهبدف كسبه ذلكعلى  بناءً  مهبدف التكيف مع ذلك والتعامل معه املختلفة ماهتيوسلوك
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  دارة العالقة مع الزبونماهية إ: املطلب الثاين
عن  تفصيلية يرتكز على مجع معلومات ة، فهوديداجل ةيتسويقال خلادأحد امل الزبونإدارة العالقة مع يعترب مفهوم    

عرفة الزبون واستغالل هذه املعرفة يف التفاعل االجيايب معه واالحتفاظ به ملواإلحاطة بكل اإلجراءات التنظيمية  الزابئن
 يبني املؤسسة والزبون، ولقد مر هذا املدخل التسويقبناء عالقات دائمة وطويلة األجل املؤسسة و لتحقيق أهداف 

ابلعديد من التطورات واملراحل اليت سامهت يف تطوير خمتلف اإلجراءات والسياسات واألساليب اخلاصة بتبنيه 
  .وتطبيقه

  :CRMوالذي يرمز إليه  )Customer Relationship Management( الزبونتعريف إدارة العالقة مع  -1

برامج تكنولوجية تعمل على مجع البياانت  اعتربت إدارة العالقة مع الزبون من منظور بعض الباحثني على أهنا    
إال أن هذه النظرة ضيقة ألنه من األسباب الرئيسية  ،اخلاصة بكل زبون مع حتليلها ابستخدام تكنولوجيا املعلومات

، كما اعتربها حبتة وليس كطريقة ألداء األعمال هو النظر إليها كحلول تكنولوجية ة مع الزبونالعالقلفشل إدارة 
جمموعة من األنشطة والعمليات اليت هتدف إلقامة عالقات و  من منظور إداري على أهنا فلسفة وإسرتاتيجية البعض

فلديه نظرة  للباحثني أما التوجه احلديث ،طويلة األجل بني الزابئن دون الرتكيز على األساليب التكنولوجية املطبقة
يف  اإسرتاتيجي اوتوجه، فلسفة دمج التكنولوجيا ابإلدارة وجعلها ثقافة من خاللخمتلطة إلدارة العالقة مع الزبون 

من الباحثني واملنظرين يف جمال التسويق  على اهتمام الكثري الزبونحظي مفهوم إدارة العالقة مع  لذلك )1(.املؤسسة
   : ددت التعاريف املصاغة له بتعدد ميوالهتم ووجهات نظرهم، وفيما يلي ذكر لبعضهافتع

ظ عليها عن طريق عملية شاملة لبناء عالقات زبون مرحبة واحلفا"على أهنا  الزبونإدارة العالقة مع    Kotlerيعرف - 
مجع معلومات تفصيلية ومشخصة "ا ويعرفها من منظور أخر على أهن" )رضا متمايز للزبون( ة للزبونمنح وتسليم قيم

)2( "عن الزابئن فضال عن االهتمام إبدارة كل حلظات االتصال مع الزابئن هبدف تعظيم والئهم
 

  الزبونوهو أحد احملللني البارزين يف هذا اجملال أن هناك نظرتني وتوجهني إلدارة العالقة مع   Scott Nelsonيرى  - 
وهناك من يعتربها فلسفة أعمال ومن وجهة ) Software Application( وتقنيةفهناك من يعتربها برامج تطبيقية 

أن تعرف ما حتتاجه كي ختدم زبونك بشكل أفضل لتحسني رضاه وخلق "ببساطة  على أهنانظره يؤكد يف هذا الصدد 
  )3("والئه وزايدة الرحبية

                                                           
  رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتور،  "أثر تطبيق إدارة عالقات الزابئن على أداء البنوك التجارية املصرفية"، نرمني أمحد عبد املنعم السعدين -  )1(

  .12، ص 2012الفلسفة يف إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر، 
(2) - Kotler et autres, opcit, p169. 

  39حسني وليد حسني عباس وأمحد عبد حممود اجلنايب، مرجع سبق ذكره، ص - )3(
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واالحتفاظ  املرحبنيذب واكتساب الزابئن جل نظام"عبارة عن وهو التسويق  يفمفهوم جديد هنا فريى أب  swift أما - 
ني نشاط املؤسسة بأتخذ يف االعتبار التوفيق  ،هبم من خالل حتليل معلوماهتم وفهم متطلباهتم عرب عملية طويلة

  )1("غري املرحبني واسرتاتيجياهتا لتوطيد عالقات قوية مع الزابئن املرحبني فقط وتقليص مستوى العالقات مع الزابئن
حاجات  باعإشملفهوم التسويق ابلعالقات هبدف تطبيق "على أهنا  Rogers و Peppersكل من   حسب رفعتو  - 

  .)2("ورغبات الزبون بصفة فردية من خالل االرتكاز على ما يقوله الزبون وما تعرفه املؤسسة عنه
ابستعمال تشكيلة من القدرة على احلوار املستمر مع الزابئن " فقد عرفاها على أهنا Zabinو Sawhneyأما  - 

الوسائل املختلفة اليت تعمل على البقاء ابتصال دائم مع الزبون املربح أي أهنا تقنية معلومات تركز على االتصال بني 
  )3("وزابئنها املؤسسة

نظام يعكس القدرة على بناء عالقة مرحبة طويلة "على أهنا  cilles ventureو  René lefébureحسب تعرفو  - 
  )4("فضل الزابئن يف مجيع نقاط االتصال عن طريق التخصيص األمثل للموارداألجل مع أ

  )5("عمل تزيد حجم املعامالت، اإليرادات ورضا الزابئن إسرتاتيجية"على أهنا  Wynerعرفها - 
عمل وجمموعة أدوات وتقنيات الربامج املنفصلة اليت  إسرتاتيجية" أبهنا Andersonو  Grantحسبوتعرف أيضا  - 

  )6("إىل الكلفة املنخفضة والدخل املتزايد والتميز يف الفرص اجلديدة للتوسع والتحسن واالحتفاظ ابلزابئن  هتدف
العالقة مع  مليات، التكنولوجيا واألفراد يفاالستخدام االسرتاتيجي للمعلومات والع"على أهنا  Judithتعرفها و  - 

  )7("املؤسسةالزبون عرب دورة حياته كاملة مبا حيقق أهداف 
 املؤسسةتقدمها  اليت، هبـدف تعظـيم القيمة ابلزابئنعملية منظمة جلمع وحتليل املعلومات املتعلقة "وتعرف على أهنا  - 

 الزابئنتصميم إسرتاتيجيات هتدف إىل تلبية متطلبات  هـذه املعلومات يف ابستغالل املؤسسةإليهم، من خالل قيـام 

                                                           
، القاهرة، مصر، )شعاع(، الشركة العربية لإلعالم العلمي 09، خالصات كتب املدير ورجل األعمال، العدد"إدارة عالقات العمالء" روالند سويفت،-)1(

  .02، ص2002ماي 
  .121، ص  درمان سليمان صادق، مرجع سبق ذكره - )2(
ة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، الطبعة األوىل، مؤسس"إدارة عالقات الزبون"يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دابس العبادي،   - )3(

  197، ص2009
(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 

دراسة حتليلية ألراء –تعزيز الصورة الذهنية يف شركات إنتاج املياه املعدنية يف مدينة عمان  دور إدارة عالقات الزابئن يف"علي فالح الزعيب،  - )6(
  .08، ص2015، جامعة بسكرة، اجلزائر، ديسمرب 18، جملة أحباث إقتصادية وإدارية ، العدد " عينة من املديرين

  . 127، ص 2009ألوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، الطبعة ا"إدارة معرفة الزبون" عالء فرحان طالب وأمرية اجلنايب، - )7(
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أخـرى منافسة، كما يؤدى إىل تعزيز امليزة  مؤسسات، ومن تكلفة حتوهلم إىل لزابئناوحتقيـق أهدافهم، مما يزيد من والء 
  )1("التنافسية للمؤسسة

التكنولوجية والعملية اليت تتبعها املؤسسة من عمل تتضمن جمموعة من األنشطة  إسرتاتيجية"وتعرف أيضا على أهنا - 
  )2("لعالقات مع الزابئن وفهم حاجاهتم ورغباهتم املتعددةوتطوير ا تعزيزأجل اختاذ وتنفيذ قرارات معينة هتدف إىل 

وبعد استعراض خمتلف وجهات النظر املتعلقة بتعريف إدارة العالقة مع الزبون اليت اختلفت يف بعض التوجهات  
 عملية هتدف من خالهلا املؤسسة إىل بناء العالقات مع الزابئن، ومنهم من  ينظر البعض يعتربها حيثواملرتكزات 

ون قيمة عالية للمؤسسة مع ضرورة االحتفاظ نُ إليها من منظور اسرتاتيجي قائم على االستثمار يف الزابئن الذين يكوّ 
فلسفة أعمال هتدف إىل تركيز كل نشاطات املؤسسة على الزبون  اهبم ألجل طويل، كما يراها بعض الباحثني على أهن

بيقها وتوجد فئة أخرى من الباحثني تعترب إدارة العالقة مع الزبون على مع ضرورة توافر القدرات التسويقية الضرورية لتط
  .استخدام األدوات التكنولوجية هبدف معرفة الزبون واختاذ قرارت مناسبةأهنا تطبيقات تكنولوجية قائمة على 

ثقافة، فلسفة عن عبارة  يه الزبون العالقة معإدارة  أبنمن خالل ما مت عرضه من تعريفات  يرتاءى لناوعليه      
توجه تسويقي متكامل هتدف من خالله املؤسسة إىل االحتفاظ ابلزابئن وبناء وتقوية و إدارية  سرتاتيجيةإ أعمال

 متقدمي املنافع والقيمة اليت تتناسب مع حاجاهت، بعالقات انجحة وطويلة األجل معهم خصوصا املرحبني منهم
 همدعم املمارسات ذات العالقة املباشرة معمعرفتهم و  العتماد على، وذلك ابموكسب والئه ملتحقيق رضاه مورغباهت

 اتصاالت وتفاعالت اجيابية بني الطرفني حتقيق ت اليت تؤدي إىلالعمليات والتكنولوجيا وتبين املوظفني من قبل
ء عالقات وكذا بنا وحتقيق مركز تنافسي قوي املؤسسةرحبية  رفعوهو ما يؤدي ابلنتيجة إىل  )املؤسسة والزبون(

  .شخصية مع الزبون واالحتفاظ به وكسب والئه

   :الزبون العالقة مع إدارة مفهوم مراحل تطور - 2

ومت تفعيل إدارة العالقة مع الزبون من منطلق إنشاء  1990لقد تنامى التحدي يف خدمة الزبون منذ بداايت    

ن تكلفة احلصول على زبون جديد قد تكلف عالقات فردية ومشخصة خصوصا بعد أن أظهرت املمارسات امليدانية أ

هذا املفهوم ليساهم يف حتول كبري يف ممارسات التسويق فهو  وظهر )3(مرات أكثر من تكلفة االحتفاظ هبم 6املؤسسة 

وتعزيز عالقات ذات صفة فردية ألجل طويل مع جمموعة خمتارة من الزابئن املهمني ذوي القيمة  خيتص ببناء وتطوير

                                                           
  .10نرمني أمحد عبد املنعم السعدين، مرجع سبق ذكره، ص - )1(

(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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  ؛)1(ث تكون حصيلة هذه العالقات حتقيق أعلى قيمة مدركة دائمة لكل أطراف العالقةالعالية حبي

سنواي ويشمل هذا التطور خمتلف % 25لتشهد منوا هائال مبعدل  الزبونولقد توسعت تطبيقات إدارة العالقة مع   

جانب شيوع وانتشار  وكذلك الزبونمع  العالقةالتحسينات والتعديالت اليت أدخلت على أنظمة وأساليب إدارة 

                 )2(2002 سنة% 95استعماله واعتماده يف املؤسسات حيث وصل معدل اعتماده يف املؤسسات األوروبية إىل 

من أوىل املؤسسات اليت تبنت هذا التوجه كما أهنما قامتا )  Hewlt Packord(و )Microsoft (وتعترب مؤسستا 
كما أنه وموازة مع هذا التطور امليداين فإنه من الناحية التنظريية فقد بدأت  )3(.ومجبهود رايدية لتطوير هذا املفه

لعالقة مع الزبون واليت ارتكزت على أمهية إدارة ا ،على الصعيد الفكري منذ تسعينيات القرن املاضي تظهر الدراسات
  )4(.إىل مجيع القطاعات اوتوسيع نطاقه اوضرورة انتهاجها ليساهم ذلك يف تطويره

  )5( :يليما عرضه فيسيتم أبربع مراحل، كما  العالقة مع الزبونإدارة  ولقد مرت  

، حبيث التسويق والدعم وقنوات االتصال املبيعات، تتمةاملرحلة بتطبيق عمليات  هذهارتبطت : مرحلة التكنولوجيا -

ت التسويقية والتنبؤ ابملبيعات قامت املؤسسات بتحسني طرق االتصاالت، التخطيط للفرص البيعية، إدارة احلمال
العالقة مع جنحت يف إدراك أفضل املمارسات إلدارة  اليت قليل من املؤسساتالوحل مشكالت الزابئن، ولكن 

  .زايدة كفاءة كل من املبيعات والتسويق والدعم وقنوات االتصال: كان مقياس النجاح آنذاك هو  عليهو الزبون، 

ازن البياانت لكافة خممن خالل الدعم الذي تقدمه نظم  نسيق بني الوظائفمرحلة التهي و :مرحلة التنسيق -

خططها املستقبلية  وضع وابلتايل ،الفهم العميق لكل زبون وخلق نظرة فريدة عنه ىعلها وهو ما يساعداملؤسسات، 

االعتماد كذا و  بائعسهولة التعامل مع الحتقيق  :مهاين رئيسني أجز  ىعلالتنسيق  ركزت مرحلةوقد  .وفقا الحتياجاته

 ككلالبياانت واتصاالت الزبون لتحسني األداء البيعي والعمليات   خمازنتم استخدام نظم حيث ي:مناذج التنبؤعلى 
  .ملستقبلي للزبون وذلك من خالل حتليل استفساراته واتصاالتهامن املمكن التنبؤ ابلسلوك  أصبحو 
  

                                                           
(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 

  .48-47ذكره، ص ص   وضياف الياس، مرجع سبقب-)2(
  .136حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص -)3(
  95قلش عبد هللا، مرجع سبق ذكره، ص -)4(

، أطروحة مكملة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف "إدارة عالقات الزابئن كأسلوب تسويقي حديث يف قطاع خدمة االتصاالت يف اجلزائر"زاوش رضا،  - )5(
  .36-35، ص ص  2017-2016لوم التسيري،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة دمحم بوضياف املسيلة، اجلزائر، ع
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 يف جودة وفعالية العمليات املتعلقة ابلزبون والتخلص من ريلتفكاملرحلة إبعادة ا هذهاختصت : مرحلة العمليات -

املرحلة  هذه، وقد كان مقياس يف املؤسسات األساسية ابملؤسسة، حبيث يتم إعادة تصميم العمليات غريالنشاطات 
من االستثمار أكثر واقعية وأصبحت املؤسسات شبكة  ىأصبح العائد علو  يف فعالية خدمة الزابئن، نيهو التحس

 ىالتطوير علالبحوث و سقة، حبيث تعمل املبيعات وخدمة الزابئن والتسويق والدعم وإدارة القنوات و ناالعمليات املت
  .الوترية معا نفس

مقارنة  مأوال حبيث تقوم املؤسسات بتحليل احتياجاهت الزابئنوهي تعين الرتكيز على : التوجه ابلزبونمرحلة  -

األساسية خلدمة هؤالء الزابئن  البنيةني، وبذلك تقوم املؤسسات بوضع النظم و بقدرات العمليات وقدرات املوظف
ذلك من خالل تقسيم الزابئن إىل قطاعات وتفصيل السلع واخلدمات وفقا لتفضيالت كل قطاع  أييتوومتطلباهتم، 

ابئن املرحبة وتدعيم حتديد قطاعات الز و  )الربح(كيز على النتائج املالية لرت املرحلة اب هذه، وقد اتسمت حداعلى 
املرحبني  غريالزابئن ابلنسبة للزابئن  خدمة تكاليف خلفضبدائل  إجيادفضال عن  األجل معهم العالقات القوية وطويلة

  .مرحبة عالقةابلضرورة هي مع الزابئن  عالقة ليس كل أن، حيث املؤسسة يف

  :الزبونالعالقة بني التسويق ابلعالقات وإدارة العالقة مع  - 3
 مها الزبون عالقات إدارةو  ابلعالقات التسويق مصطلحي أن على التسويقي اجملال يف الباحثني الكثري من يتفق   

إلدارة  ايعد التسويق ابلعالقات سابقو  )1( اآلخر بوجود منهما كل يكتمل حيث البعض، لبعضهما مكمالن توجهان
يشمل كل الفاعلني  فهوعمل بشكل أدق يف قطاع اخلدمات استلقد و  ،العالقة مع الزبون من انحية التنظري واملمارسة

أنشطة التسويق  كما أن ،)2(بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف عالقات املؤسسة مع مكوانت البيئة التسويقية
عن طريق االتصال الفعال واملباشر مع الزابئن، وحىت يكون هناك حوار أو اتصال فعال  متارس ابلعالقات يف السوق

وهذه اآللية تتمثل يف مفهوم إدارة العالقة مع الزبون  ،وسائل االتصال بشكل جيد تعتمد علىمن وجود آلية البد 
ما هي إال نتيجة  الزبون وابلرغم من أنه ال ميكن حتديد فواصل دقيقة بني املفهومني، ابعتبار أن إدارة العالقة مع

التسويق ابلعالقات عن إدارة  يتميز هبا لنقاط اليت بعض ا عرضلعالقات، إال أنه ميكن يف مفهوم التسويق اب التطور
  :الزبونالعالقة مع 

                                                           
، قسم العلوم االقتصادية، 21، جملة معارف، العدد"إدارة العالقة مع الزبون كمدخل لتحقيق العالقة مع الزبون"شاهد إلياس وفرور عبد النعيم، -)1(

  .138، ص2016معة العقيد أكلي حمند أوحلاج ، البويرة، ديسمربجا
أتثري تسيري العالقة مع الزبون على تصميم املنتج يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية دراسة عينة من املؤسسات "براهيمي عبد الرزاق،  -)2(

ية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة دمحم خيضر بسكرة، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف علوم التسيري، كل"االقتصادية
  .38، ص2016-2015اجلزائر، 
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 كان يشري إىل عملية جذب الزابئن) Berry-1983(كما قدمه   ألول مرة رح مفهوم التسويق ابلعالقاتعندما طُ  - 
بعد عقد من الزمن توسع  تقوية العالقة معهم من خالل اخلدمات املختلفة اليت توفرها املؤسسة، لكنم و واالحتفاظ هب

هم و هذا املفهوم ليشمل كل العالقات التبادلية اليت تقدم منفعة للمؤسسة ومشلت أطرافا أخرى ابإلضافة إىل الزابئن، 
كل النشاطات التسويقية إىل التسويق ابلعالقات على أنه   مت النظر وبذلك ،إخل...املوردون واملنافسون واملوظفون

، يف حني ركزت إدارة العالقة مع مع كافة أطراف التعامل مية واحلفاظ على التبادالت الناجحةاملوجهة حنو إنشاء وتن
الزبون على الزبون، وابلتأكيد فإن التحديد والرتكيز على عنصر واحد حيقق جناحا أكثر ألي مؤسسة ألنه يقي من 

  تشتت اجلهود على جماالت متعددة قد تنجح بعضها يف حني تفشل األخرى؛
منهما يوضح أبن العالقات املتبادلة تنشأ وتتطور مع مرور الزمن، لكن على عكس  ابه املفهومني يف أن كاليتش- 

قريبة، كذلك  ةتركز على توطيد واحلفاظ على عالقات تبادلية تعاوني الزبونالتسويق ابلعالقات فإن إدارة العالقة مع 
بتعظيم رحبية العالقات مع الزابئن، اليت من األرجح أن تشمل هتتم بتطوير واحلفاظ على حقيبة استثمارات فيما يتعلق 

  ؛عالقات تبادل تتغري مع استمرار التعامالت بني املؤسسة وزابئنها
التقنية والتكنولوجيا من  والذين سامهوا يف تطويره أن ،أغلب الباحثني املتخصصني يف التسويق ابلعالقات مل يذكر - 

 الزبونمع  العالقة االحتفاظ ابلزابئن وإدارة العالقة معهم، يف حني جند أن إدارة يف ملتطلبات اهلامةبني األسس وا
هذا األخري كما أن   ،ابلعالقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تطبيق اسرتاتيجيات التسويق اعتمدت على

فاعل وحمدودية فرص التبني املؤسسة والزبون  يكون من الصعب تنفيذه يف األسواق الكبرية نظرا لبعد املسافة
، والفهم احملدود لدوافع الزابئن يف مشاركة العالقات التبادلية، وعليه مت االعتماد على الشخصي بني املؤسسة والزبون

طريق الدمج بني التسويق ابلعالقات وحتل هذه املشاكل عن اليت جاءت لتكمل التسويق  الزبونإدارة العالقة مع 
 )1( ).تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(التكنولوجيا  و ابلعالقات

  : للتمييز بني املفهومني فقد توصلت عدة دراسات لبعض النتائج نذكر منها ما يليو 
اليت اعتمدت على نتائج العديد من الدراسات السابقة إىل أن هناك العديد من  )Leo Y.M Sin(توصلت دراسة - 

  :والتسويق ابلعالقات أمهها ما يلي لزبوناالعناصر والنقاط اليت متيز إدارة العالقة مع 

                                                           
، أطروحة "دور نظام املعلومات التسويقية  يف تسيري العالقة مع الزبون يف املؤسسات املنتجة لاللكرتونيك بوالية برج بوعريريج"سبع حنان،  -)1(

-2017م، ختصص علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة دمحم خيضر بسكرة، اجلزائر، نيل شهادة دكتوراه علو لمقدمة 
  .115-114، ص ص 2018
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 ن تركز ابإلضافة الزبو بينما إدارة العالقة مع  ،يرتكز التسويق ابلعالقات على اجلوانب العاطفية كالثقة وااللتزام
والتكنولوجية املتعلقة ابجلوانب التسيريية جلذب الزابئن وحتسني  التقنيةعلى اجلوانب إىل تلك العناصر 

 واحلفاظ عليهم؛ معهمالعالقات 
   التسويق ابلعالقات يركز على العديد من العالقات مع األطراف اليت تربط املؤسسة مبحيطها بينما إدارة

  )1( .منهم هتتم ببناء العالقات مع الزابئن خصوصا املهمني واملرحبني الزبونالعالقة مع 
هي نتيجة للتطور والنقلة النوعية  الزبونإدارة العالقة مع  إىل أن )Jerry Fjermestad (كما توصلت دراسة - 

 ارات التسويقيةللتسويق التقليدي القائم على دمج التكنولوجيا مع التسويق ابلعالقات وذلك هبدف حتسني امله
 )2(.للمؤسسة

 الزبونفيؤكد على أن التسويق ابلعالقات هو املفهوم األصلي الذي تعتمد إدارة العالقة مع  )Adrian Payne(أما - 

    )3(.العتماد على التطبيقات العملية والتكنولوجيةابالزبون لى قيمه واسرتاتيجياته يف بناء عالقة طويلة األجل مع ع

 وهنج توجه تسويقي هي الزبون مع العالقة إدارةفإن  )Gaurav K. Agrawal and Daniel Berg (وحسب  -
 املعلومات تكنولوجيا مع ابلعالقات التسويق اجتياتاسرت  قيمة للمؤسسة عن طريق توحيد إنشاءيساهم يف  إسرتاتيجي

إدارة العالقة  ، كما متكنالرئيسيني الزابئن مع مالئمة عالقات تطويرن و زابئال مع إلنشاء عالقات مرحبة وطويلة األجل
 يف راكهموإش الزابئن لفهم الضرورية واملعلومات البياانت ابستخدام املتاحة الفرص على حتسني إضافة من الزبونمع 
 والكفاءات واألفراد العملياتكل من   يشمل وظيفي تكامل حتقيق خالل من يتحقق معهم، وهذا ما القيمة خلق

  )4(وتطبيقاهتا؛ املعلومات تكنولوجيا وتقنية املعلومات يف اجليد التحكم على القادرة التسويقية
عن الدمج بني التكنولوجيات احلديثة ومبادئ التسويق وعليه ميكن االستنتاج أبن إدارة العالقة مع الزبون هي انجتة    

ابلعالقات ويكون من اخلطأ النظر إليها كمفهوم بديل للتسويق ابلعالقات بل يتفرع منه ويعتمد على توجهاته ومبادئه 
يف االحتفاظ ابلزابئن وتطوير عالقات مرحبة، قوية وطويلة األجل معهم مع دعمها إبجراءات تسيريية، عملية 

  .كنولوجية لتحقيق األهداف املرجوة منهوت

                                                           
(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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  الزبونإدارة العالقة مع  وأسس خصائص :املطلب الثالث

عدة  على يُبىنعلى اعتبارها مدخال تسويقيا  الزبونكن توفري قدرات للتميز وفقا لفلسفة ومفهوم إدارة العالقة مع مي
  .خصائص ومقومات تتجسد يف مستوايت، أهداف ووظائف هذا املفهوم

  :إدارة العالقة مع الزبون ومبادئخصائص  -1
  )1( :اليت يتميز هبا مفهوم إدارة العالقة مع الزبون أهم  اخلصائصعرض فيما يلي سيتم    
مجع وإدماج املعلومات  وكذا يقوم مفهوم إدارة العالقة مع الزبون على االحتفاظ ابلزابئن املنتقني ألجل طويل؛ - 

  ؛هبماملتعلقة 
  املكرسة لتحليل البياانت؛ اآليل اإلعالم استعمال برامج - 
  تقسيم الزابئن حسب قيمتهم املتوقعة؛ - 
  قيمة للزبون من خالل تقدمي اخلدمات املناسبة؛تقدمي الو  ل عمليات التسيريإنشاء القيمة للزبون من خال - 
قات العمل ويف بعض احلاالت االنتقال من تسيري حمفظة املنتجات إىل تسيري حمفظة الزابئن وضرورة التغيري من تطبي - 

  .مؤسسةللالتغيري يف اهليكلة التنظيمية 

:Building Relationships One  The One to One Future"تاهبما املشهوريف ك ) Rogersو  (Peppers)∗( نص وعموما   

Customer at a Time"  ابملبادئ التالية كأساس وضرورة التوجه التسويق ابلعالقات وإدارة العالقة مع الزبون على أمهية
   )2(: هلا

  وذلك لزايدة العائد من كل زبون قدر املستطاع؛ ):share of customer(الرتكيز على حصة الزبون -

وذلك بتبين اسرتاتيجيات االحتفاظ ابلزبون ألطول فرتة  ):customer retention( الرتكيز على االحتفاظ ابلزبون-

  واحلصول على زبون مدى احلياة؛

                                                           
جملة احلقوق والعلوم ، -إطار مفاهيمي لتوجه تسويقي جديد -".تنافسيةلتحقيق امليزة ال -CRM-دارة العالقة مع الزابئنإ"مهشي نسمة،  – )1(

  .192، ص 2018، جامعة زاين عاشور، اجللفة، اجلزائر، ديسمرب 31، العدد16اإلنسانية، دراسات اقتصادية، اجمللد 

 )∗(-Rogers Martha ) وحصلت على شهادة   معهإدارة العالقات و  يف جمال اسرتاتيجيات النعامل مع الزبون متخصصة خبرية  :)1955ولدت سنة
مدير هي عن اسرتاتيجيات التعامل مع الزابئن واحلفاظ عليهم و  كتب مشرتكة مع بيربز  9هلا ، " University of Tennessee " الدكتوراه من جامعة

  the fuqua school of"  ذة  جبامعةأستامنصب حاليا  وتشغل"  tthe duke center for customer relationship managemen" مشارك ملركز

business at duke university" ، ّاأم Peppers Don   :حصل على شهادة املاجستري يف ختصص العالقات العامة ويعترب من مؤسسي مفهوم  فقد
كأحسن مرجع   "Satmetrix"ة اخلربةُصِنَف من قيل  مؤسسة إدار "  Peppers & Rogers Group"لـ ومؤسس  شريك أنهكما ،  إدارة العالقة مع الزبون

ولقد  قام إبدارة عمل يف البداية كضابط يف املخابرات اجلوية  ،"جتربة الزابئن ومعرفتهم"خصوصا يف جمال  معاملي يف جمال خدمة الزابئن وإدارة العالقات معه
 ".CRM"وغالبا ما ينسب  إىل هذين الباحثني بلورة مفهوم الـ  ،لغة 18وقد ترمجت إىل كتب    10ف دولة يف العامل ، ألَّ   60ألعمال التنفيذية يف أكثر من العديد من ورش ا

  .32-31ص ص، 2009 ، األردن،عمان ،املسرية للنشر والتوزيع والطباعةدار ، ، الطبعة األوىل"التسويق االلكرتوين"دمحم مسري أمحد،  -)2(
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  وذلك لتعظيم هوامش الربح؛):repeatpurchases( إعادة املشرتايت الرتكيز على -

وذلك جبعلها طويلة األجل وهو أسلوب يسمح : )costumer Relationship( الرتكيز على العالقة مع الزبون -

  بتخفيض التكلفة مقارنة ابستقطاب الزابئن كل مرة؛

 ):Is 5(ــ ورة االلتزام ابملراحل التالية معربين عنها بولتحقيق تلك املبادئ  توصل الباحثان إىل ضر  

 املؤسسةحيث تقتضي الضرورة معرفة خواص الزابئن بشكل تفصيلي لكي تتمكن  ):Identification( التعريف  -

  من إجراء حوار وتبادل مستمر معهم؛

الزبون مستندة على  على مقاس ومتطلبات املؤسسةوتعين تفصيل خمرجات :)Individualization(الفردية -

  حاجاته ورغباته حبيث يشعر الزبون أبن املنتج املقدم له ال يقدم لغريه؛

حبيث يعترب احلوار والتفاعل املتواصل ضروراي لفهم حاجات ورغبات الزبون وقيمته  ):Interaction(التفاعل  -

  االسرتاتيجية؛

  ؛املؤسسةعالقة واملعرفة ابلزبون إىل كل إدارات حبيث ينبغي امتداد التكامل يف ال ):Integration(التكامل -

مبا أن مجيع العالقات تؤسس على أساس الثقة تقتضي الضرورة احملافظة على  ):Integrity(االستقامة -

  .خصوصيات الزبون ابلدرجة األوىل مع االستقامة يف التعامل معه وعدم فقدان ثقته

   :الزبونمستوايت إدارة العالقة مع  - 2
حيث أن كل مستوى أساسي  ،مستوايت خمتلفة ومتكاملة مع بعضها البعض ةعلى أربع الزبونإدارة العالقة مع  تتم   

  :فيما يلي تلك املستوايت تتمثلو  املستوايت األخرىلنجاح تطبيق هذا املفهوم يف 

 عن الزابئن املعلومات جبمع الزبون مع العالقة إدارة هتتم املستوى هذا يف :إدارة العالقة مع الزبون التحليلية - 2-1

فهي تركز على حتليل واسع للمعطيات الستخراج املعارف اليت  ،بطريقة ملخصةنهم  تفاصيل أكثر عريتوف هبدف 
 CRMوتستخدم  ،التعاونيةالتشغيلية و  مع الزبون العالقةريورة إدارة حتسني سكذا تعترب دعامة أساسية الختاذ القرارات و 

يف  املؤسسةليل واستخدام البياانت اليت ميكن أن حتتاجها ، حتتنظيم، ختزين، مجعالقدرة على  التحليلية برجميات هلا
فضال عن توزيع ؛ لسلوك الزابئنقسام السوق وتنمية مناذج تنبؤية تطوير اسرتاتيجياهتا التسويقية وذلك لتحديد أ

  )1(؛قيمة الزبون وعمره تجزئة الزابئن وقياسبوهو ما يسمح  املؤسسةاملعلومات بني خمتلف أقسام 

                                                           
، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، "تحليلية دراسة ميدانية على عينة من املؤسسات اجلزائريةإدارة عالقات الزبون ال"سامية حلول وسهام معاش،  - )1(

  .61، ص2016، جامعة زاين عاشور، اجللفة، مارس 26، العدد01العدد االقتصادي، اجمللد 



 

 

ويقصد هبا العمليات  ):اإلدارة العملية لعالقة املؤسسة ابلزبون

يع نقاط التجارية والتكنولوجية املسامهة يف حتقيق وإجناح التفاعالت واالتصاالت املباشرة واليومية مع الزبون يف مج
ة خدم، قوى البيع مثلالزبون مع  نقاط وقنوات التفاعل واالتصال

تقنيات تعاونية لتسهيل التعاون والتواصل بني 

ومشاركة املعلومات بني نقاط  ملؤسسةبني خمتلف اإلدارات واألقسام اب
   )1(وربط التطبيقات التشغيلية بني املكاتب األمامية واملكاتب اخللفية

ع م ،لتصبح موجهة حنو الزبون املؤسسةتطوير ثقافة 

أفضل من  بشكلالقيمة  تقدمياحلفاظ على الزابئن خصوصا املرحبني منهم من خالل 
حبيث تصبح كافة الربامج الرمسية واالسرتاتيجيات 

  )2( .مدمتهم بشكل أفضل هبدف احلصول على والئه
  :من خالل ما مت عرضه ميكن إقرتاح الشكل املوايل لتلخيص املستوايت املختلفة إلدارة العالقة مع الزبون

  مستوايت إدارة العالقة مع الزبون

  
  .على املعطيات والتحليالت السابقة

(1) -Ahlem Djedou, "implentation d'une solution des gestion de la relation client (CRM), es
revue des réformes économique et intégration dans l’économie mondiale, vol 12, numéro23,  école supérieure de 
commerce, Alger, 2017,  pp 108-109. 

، رسالة ماجستري، ختصص اإلدارة "ملستدامةيف حتقيق امليزة التنافسية ا
  .33، ص2015-2014اإلسرتاتيجية للتنمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر، 
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اإلدارة العملية لعالقة املؤسسة ابلزبون(إدارة العالقة مع الزبون التشغيلية 
التجارية والتكنولوجية املسامهة يف حتقيق وإجناح التفاعالت واالتصاالت املباشرة واليومية مع الزبون يف مج

نقاط وقنوات التفاعل واالتصال العمليات اليت متس ةتتم االتصال وهي هتدف إىل
  .والتسويق الزابئن وعمليات ما بعد البيع

تقنيات تعاونية لتسهيل التعاون والتواصل بني  استخدام تشمل وهي :إدارة العالقة مع الزبون التعاونية

بني خمتلف اإلدارات واألقسام اب وزابئنها فضال عن حتقيق التكامل
وربط التطبيقات التشغيلية بني املكاتب األمامية واملكاتب اخللفية للمؤسسة

تطوير ثقافة ويعين ذلك : الزبونمع  للعالقة اإلسرتاتيجية

احلفاظ على الزابئن خصوصا املرحبني منهم من خالل  حنوالتوجه االسرتاتيجي 
حبيث تصبح كافة الربامج الرمسية واالسرتاتيجيات  املؤسسةسلوك  علىر ، وتنعكس هذه الثقافة بشكل مباش

دمتهم بشكل أفضل هبدف احلصول على والئهمعهم وخ إرضاء الزابئن وبناء عالقات مبنية ومصممة ابجتاه
من خالل ما مت عرضه ميكن إقرتاح الشكل املوايل لتلخيص املستوايت املختلفة إلدارة العالقة مع الزبون

مستوايت إدارة العالقة مع الزبون): 07(الشكل رقم

على املعطيات والتحليالت السابقة اعتماداإعداد الطالبة  من: املصدر
                                         

implentation d'une solution des gestion de la relation client (CRM), es
revue des réformes économique et intégration dans l’économie mondiale, vol 12, numéro23,  école supérieure de 

يف حتقيق امليزة التنافسية ا) CRM(دور اسرتاتيجية إدارة العالقة مع الزابئن
اإلسرتاتيجية للتنمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر، 

أساسيات ومرتكزات إدارة العالقة مع الزبون: الفصل الثاين  
إدارة العالقة مع الزبون التشغيلية  - 2-2

التجارية والتكنولوجية املسامهة يف حتقيق وإجناح التفاعالت واالتصاالت املباشرة واليومية مع الزبون يف مج
االتصال وهي هتدف إىل

الزابئن وعمليات ما بعد البيع

إدارة العالقة مع الزبون التعاونية - 2-3
وزابئنها فضال عن حتقيق التكامل املؤسسة
للمؤسسةاملختلفة  االتصال

اإلسرتاتيجيةاإلدارة - 2-4
التوجه االسرتاتيجي 

، وتنعكس هذه الثقافة بشكل مباشاملنافسني
مبنية ومصممة ابجتاه

من خالل ما مت عرضه ميكن إقرتاح الشكل املوايل لتلخيص املستوايت املختلفة إلدارة العالقة مع الزبون

                                                          
implentation d'une solution des gestion de la relation client (CRM), est-elle une tache",  

revue des réformes économique et intégration dans l’économie mondiale, vol 12, numéro23,  école supérieure de 

دور اسرتاتيجية إدارة العالقة مع الزابئن"صفا فرحات،  - )2(
اإلسرتاتيجية للتنمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر، 
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  :الزبونأهداف إدارة العالقة مع  -3

 معهم قوية عالقات وبناءهبم  االهتمام عليها وجب لذا أساس وجودها، هم الزابئن أن املؤسسات أدركت لقد   
  ، نذكر الزبون مع العالقة إدارة من خالل حتقيقها إىل املؤسسات تسعى أهداف عدة وهناك ووالئهم، رضاهم وكسب

  )1( :واليت يوجد فيها نوع من االتفاق والتطابق بني أراء الباحثني واملنظريناألكثر شيوعا  يلي مافي
  ؛احلياة مدى تهقيم تعظيمو  للمؤسسة ووالئه الزبونرضا  وزايدة حتسني - 
وضع املؤسسة و  تقدمهامجع معلومات عن الزابئن احلاليني واحملتملني والعمل على زايدة املبيعات من اخلدمات اليت  - 

  تسويقية مناسبة لكل نوع من أنواع الزابئن؛ خطط وبرامج
دعم سياسات وإجراءات أتسيس عالقة مدروسة مع الزابئن تقوم على أساس الشراكة وااللتزام املتبادل عن طريق  - 

 مع منسجما أييت العالقة مع الزبون إدارة ظهور حيث أن ،وبذل كل اجملهودات للحفاظ عليهم االحتفاظ ابلزابئن
  ؛وخدماهتا املؤسسة عن مدافعني زابئن إىل تدرجييا حتويلهم مث ومن دائمني زابئن إىل اجلدد لزابئنا حتويل سياق

  ؛املنفرد الزبون عن الناتج العائد معامل رفع- 
  ؛زبون لكل املقدمة الشخصية اخلدمات يف اجلودة حتقيقو  املنافسة املؤسسات عن التميز درجات أعلى حتقيق - 
 أسباب تسرب الزابئن إىل املنافسني والعمل على إعداد برامج دائمة ومستمرة الستعادهتمإدراك بطريقة علمية  - 

  ؛واالحتفاظ هبم وخفض نسبة التسرب
  ؛دارة وحتليل العمليات والبياانتختفيض كلفة اكتساب الزابئن وخدمتهم من خالل استخدام التكنولوجيا إل - 
 الزابئن واستهدافمعهم  التعامل استمرار الحتمال وتبعا م،رحبيته لدرجة تبعا الزابئن فئات وتصنيف حتديد - 

 طويلة  ابئن غري املرحبني وتوطيد عالقاتتقليل التعامل مع الز ابإلضافة إىل  للمؤسسة عائد أعلى حتقيق على القادرين
  ؛مع الزابئن املرحبني مع االستغالل األمثل لقطاعات أو أجزاء الزابئن األجل

                                                           
  :أنظر يف ذلك  -)1(
  .207-206يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دابس العبادي، مرجع سبق ذكره، ص ص -
  .26، ص2012، أمانة عمان الكربى، مديرية الثقافة، عمان ، األردن، "إدارة عالقات العمالء"دمحم ابراهيم عبيدات،  -
  ،2012 األردن، عمان والتوزيع للنشر احلامد دار ،الطبعة األوىل،"متكامل منظور التسويق إسرتاتيجيات"العوامرة، هللا عبد ودمحم الزايدات عواد دمحم -

  .276 ص
  .18، ص2008، القاهرة، مصر، مبيك ، مركز اخلربات املهنية لإلدارة"إدارة عالقات الزابئن"، عمرو عبد الرمحن توفيق، ترمجة هالة صدقي -
  86مىن يوسف شفيق، مرجع سبق ذكره، ص -
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احتياجاهتم  هم وعنإعطاء صورة متكاملة عنم و وتفضيالهت أذواقهم حيث من الزابئن ائصخص على أكثر التعرف - 
ومن مث  مزيج اخلدمات اليت يرغبون فيها وتقدميالتصال هبم ل املناسبة وقاتاألوسائل و الورغباهتم لتحديد أنسب 

  .حتقيق أفضل إشباع هلا

  :وظائف إدارة العالقة مع الزابئن -4

 مع تتفاعل اليت هامامل الوظائف أومن  مبجموعة الزبونمع  العالقة إدارة قيام الزابئن مع تفاعلية ةعالق يتطلب بناء   
   :الزابئن، وهي كالتايل مع وتطوير العالقة زايدة القيمة هبدف والعمليات التكنولوجيا

ن احتياجات الزبون عن طريق وضع صورة متكاملة ع وذلك: ة التقليدية املتعارف عليهادعم األنشطة التسويقي -

  ؛الفردية ابستخدام خمتلف التقنيات التكنولوجية وكذا تفاعالت الزابئن مع املؤسسة دون إغفال البياانت اخلارجية

مهام مندويب  تتمةمع عمليات البيع فتأخذ شكل  الزبونتتفاعل مكوانت إدارة العالقة مع  :دعم عمليات البيع-

تطبيقات للمؤسسة مركزة على الزبون ألن امتالك قاعدة بياانت عن الزابئن ضمن املبيعات، فتصبح النشاطات البيعية 
يف التفاعل مع الزابئن على أساس معلومات  ب األماميةاملكاتاملوظفني العاملني يف تساعد  الزبونإدارة العالقة مع 

وهو ما ينتج  ؛الزبونالعالقة مع يف اإلسرتاتيجية العامة إلدارة  دل على أمهية دمج إدارة املبيعاتصحيحة وهذا ما ي
 يف املساعدة: خالل من البيعية أداء الوظيفة حتسنيفضال عن عنه زايدة اإلنتاجية لدى املندوبني وارتفاع املبيعات، 

  )1(إخل...البيع أنشطة عن تقارير حموسبة ابملبيعات، وضع البيع، التنبؤ مراحل تسريع؛ البيع عملية

 ألن النجاح، تستطيع حىت الزبون على نشاطها يف اخلدمية املؤسسات تركز: مام هبمدعم خدمة الزابئن واالهت -

يف إطار  أساسا اخلدمات دعم وظيفة دورويتمحور  ؛الزابئن مع ومباشر كبريبشكل    ها تتطلب التفاعلعمل طبيعة
 كافة إدماج ذلك أن لبيعا لعملية صاحبةامل اخلدمات تقدميو  للزابئن احللول توصيل يف إدارة العالقة مع الزابئن

 اخلدمات تقدم خالهلا من واليت املطلوبة املعلومات يفرز الزابئن عالقات إدارة نظام يف ابلزابئن اخلاصة املعلومات
  )2(.املالئمة

  
  
  

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

جوال يف الضفة  -دارة العالقة مع الزابئن على مستخدمي شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينيةأثر إ"شريين عبد احلليم شاور التميمي،   -)2(
  .60، ص2010، رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات درجة املاجستري يف إدارة األعمال، جامعة اخلليل، فلسطني، "الغربية
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 الزبونتطلبات وحتدايت إدارة العالقة مع م: املبحث الثاين
فالرتكيز على بناء  ،ل واملتطلبات املساعدة على تطبيقهاوجود جمموعة من العوام الزبونتتطلب إدارة العالقة مع    

وتطوير عالقات مع الزابئن واعتبار خدمتهم من أولوايت املؤسسة يتطلب إحداث جمموعة من التغريات الشاملة اليت 
  .ا إىل البيئة الداخلية واخلارجيةمتس نظم وثقافة املؤسسة وتوجهاهتا ونظرهت

 هذا املفهومدوات، اخلصائص واملتغريات اليت سيكون هلا أتثري مضاعف على أداء املتطلبات كل األ تلك وتشمل   
، ولقد قدمت عدة دراسات نظرية وأخرى تطبيقية إسهامات علمية يف وعلى جناح املؤسسات يف قطاع تنافسي معني

، )املوظفني(عاملني ابملؤسسة األفراد ال: حتديد وترتيب أهم تلك املتطلبات اليت ال خترج يف جمملها عن العناصر التالية
تكنولوجيا املعلومات من العوامل التمكينية  تعد تقنيةحيث  العمليات، ثقافة التوجه حنو الزبون والتكنولوجيا،

  )1( .وتكنولوجيا اتطلب تغيري اسرتاتيجيتوعليه فإدارة العالقة مع الزبون  ،الكتساب وإدارة البياانت القيمة عن الزابئن

  ومعوقاهتا الزبوناملتطلبات العامة لنجاح إدارة العالقة مع  :املطلب األول
 قبل من وتوفري كل املتطلبات اجلهود تكريسل عايل التزام إىل حباجة وتقنياهتا الزابئن العالقة مع إدارة مفاهيم تبين إن   

ديد املشاكل واملعوقات يكون من الضروري حت كما،  فضال عن توفري بيئة عمل مناسبة املؤسسة من أجل حتقيق النجاح
  .هبدف جتنبها ومعاجلتها فوراتبين هذه املفاهيم  بعد أو قبل تواجهها املؤسسة أن ميكن اليت

  .يف املؤسسات الزبونالعامة إلدارة العالقة مع  واملعوقات املتطلبات أهم إىلوعليه سيتم التطرق يف هذا املطلب 

  :الزبونإدارة العالقة مع نجاح املتطلبات العامة ل -1
لقد حاول العديد من الباحثني وضع األطر النظرية والتطبيقية لبناء منوذج إدارة العالقة مع الزبون واليت تضمنت    

 )2( الزبونلتطبيق أساليب ومفاهيم إدارة العالقة مع  فيما بينها العديد من املتغريات واملتطلبات املتداخلة واملتفاعلة

  :املتطلبات لتطبيق هذا املفهوم التسويقي املعاصرلك ت ألهم  وفيما يلي شرح خمتصر

االسرتاتيجي العام للمؤسسات اخلدمية اليت ترغب إبدارة  التوجه إن: التوجه االسرتاتيجي للمؤسسة حنو الزبون -

- customer oriented( عالقاهتا مع الزابئن جيب أن يكون موجها حنو خدمة الزبون وبناء العالقات معه

strategy(  مع عالقة الأي أن معظم أنشطة وفعاليات املؤسسة اخلدمية يف كل املستوايت جيب أن توجه حنو إدارة
وهو ما يقود إىل االحتفاظ به  ،ءحتقيق الرضا والوال ومن مثَّ مته إلشباع حاجاته واالستجابة لتفضيالته وخدالزبون 

                                                           
(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. 

  .147، مرجع سبق ذكره، ص "تسويق اخلدمات"ردينة عثمان يوسف، حممود جاسم الصميدعي و  -)2(
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لزابئنها تكون أقرب للنجاح من املؤسسات األخرى فإن املؤسسة القادرة على إدراك أفضل  ممكنة وعليه فرتةألطول 
  :لتحقيق ذلك يكون من الضروري توفري املتطلبات التاليةو 
وجود بيئة عمل جتعل الزبون أهم عنصر يف اهتمامات املؤسسة ووجود نظام يدعم كل من التسويق والبيع  - 

  )1(الفعال؛
  )2(؛الزبونة مع متطلبات إدارة العالقة مع هتييئة البيئة الداخلية وتكييف توجهات وسياسات املؤسس - 

على املؤسسة أن  الزبونلتنفيذ إدارة العالقة مع  :التزام ودعم مؤسسي واسع تغيري ثقافة املؤسسة واحلصول على -

فمن  ،يف خدمة الزبون من الداخل واخلارج من خالل التكامل الوظيفي يسهمختضع إىل تغيري ثقايف وتنظيمي كبري 
قسم املبيعات : تم احلصول على الدعم إلدارة العالقة مع الزابئن يف مجيع األقسام التنظيمية للمؤسسة مثلاملهم أن ي

إخل كما يكون من املهم أيضا االستفادة من املدخالت اليت ميكن أن تقدمها تلك ...التسويق، اإلنتاج والتوزيع 
حقيق إدارة جيدة للعالقات مع الزابئن، وحىت يتحقق النجاح ويعترب إجياد ثقافة عالئقية من أبرز الركائز لت )3(األقسام

  :يف حتقيق التغيري املطلوب يف املؤسسة حنو إرساء ثقافة عالئقية ميكن إتباع اإلجراءات التالية
إدارة العالقة تصبح تكوين رؤية خاصة لتنمية العالقات مع الزابئن وإدماجها يف الرؤية العامة للمؤسسة مبعىن أن  - 

 ترمجة الرؤية إىل إسرتاتيجية تتكامل مع اسرتاتيجيات جزء ال يتجزأ من رؤية املؤسسة العامة؛ ومن مثّ لزبون مع ا
التسويق ابملؤسسة لتحديد املداخل واآلليات األفضل اليت تتبعها املؤسسة يف الوصول إىل الزابئن والتواصل معهم 

  وإشراكهم يف عملياهتا؛
والرتكيز على جمموعة األنشطة  ؛CRMة وتقومي فعالية اإلجراءات والربامج اخلاصة بـ وضع اآلليات املناسبة ملتابع - 

  )4(ذات التأثري األكرب يف حتقيق رؤية املؤسسة يف عالقاهتا بزابئنها وتوفري املوارد الالزمة
ة جيب أن تنعكس وعليه ميكن القول أبن إدارة العالقة مع الزبون ليست نظرايت أو شعارات ولكنها ثقافة ومعرف     

على تنظيم املؤسسة وهيكلها مع ضمان وضوح الرؤية واألهداف للجميع من أجل ضمان والء اجلميع ومحاسهم 

                                                           
  .469سليمان شكيب اجليوسي وحممود جاسم الصميدعي، مرجع سبق ذكره، ص  -)1(
" رجإدارة عالقات الزابئن كأداة لتحقيق امليزة التنافسية ملنظمات األعمال دراسة حالة مؤسسة كوندور الكرتونيك بربج بوعري"بن محو جناة،  -)2(

ر بلقايد تلمسان، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم، ختصص إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بك
  .28،  ص 2016-2015اجلزائر، 

، الطبعة األوىل، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "قواعد البياانت مدخل التسويق املبين على: إدارة العالقات مع العمالء"دمحم عبد العظيم أبو النجا،  -)3(
  .279، ص2013مصر، 

دور إدارة عالقات العمالء يف حتسني جودة اخلدمة دراسة حالة مؤسسة إتصاالت اجلزائر املديرية العملية "مكيد علي وزعاف نصرية،  -)4(
  .92، ص2014، ديسمرب2، جامعة البليدة4، العدد4، جملة اإلبداع، اجمللد"لالتصاالت لوالية املدية
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ومشاركتهم االجيابية ضمن أبعاد ثقافة توجه املؤسسة حنو الزبون وهو ما ميكنها من إحداث التغري يف عملياهتا ونظمها 
ترتيب كل شيء حول الزبون وجتديد األدوات والعمليات على هذا وصوال تغيري ثقايف كنقطة انطالق وإعادة 

  )1(.األساس

ويشمل ذلك التغيري يف األنشطة واألعمال أو دجمها مع بعضها فضال عن التغيري  :واألنشطة التغيري يف األعمال -

حبيث يشرتط لنجاح يف السياسات املتبعة وطرق واجراءات العمل أو تعديلها كتقليل التعقيدات يف اجراءات العمل 
  )2(ضرورة دجمها مع خمتلف عمليات وأنشطة املؤسسة؛ CRMتطبيق الـ 

هو االستجابة السريعة لردود أفعال الزابئن  CRMمن بني االجتاهات األساسية ملفهوم الـ  :القدرة على االستجابة -

روري أن تكون قادرة على وعليه من الض)3(من أجل ضمان الوصول إىل املستوى املرغوب فيه من قبل املؤسسة
االستجابة جبودة ومرونة وكفاءة عالية جتاه التغريات احلاصلة يف البيئة، كأن تغري يف طرق اإلنتاج استجابة للتغريات اليت 
متليها حاجات الزبون؛وعموما تظهر سرعة االستجابة ملتطلبات الزبون على مستوى الواجهة األمامية للمؤسسة حبكم 

تظهر أثناء االتصال املباشر معهم ويكون من الضروري تزويدهم ابملعلومات  الزبونثري إدارة العالقة مع أن أهم نتائج أت
  )4(املناسبة واملتطلبات املادية لتحقيق اتصاالت ذات جودة عالية

  : حتدايت ومعوقات جناح إدارة العالقة مع الزابئن -2

  :مع الزبون ألهم معوقات وحتدايت إدارة العالقةفيما يلي توضيح و 

متثل أكثر على اعتبارها  الزبون العالقة مع إدارةتبين وراء  تسعىلقد أصبحت بعض املؤسسات : حتدايت إدارية -

أن إدارة  ولكن على املؤسسات أن تدرك ها مادام ميتلكها منافسوان،ا أن متتلكهالتكنولوجيات تطورا وجيب علي
تدعمها ثقافة تنظيمية تركز على  عندماتعمل فقط  األخريةهذه  ولكن، ابلتكنولوجيا هُ جَ وَ تُـ عالقات الزبون تعتمد و 

ستجد املؤسسة صعوبة يف الزبون  خدمة أهداف الزبون، وابلتايل فمن دون وجود فهم شامل لألهداف اليت تركز على
  هتا؛تكنولوجيا من التطويريف و  الزبونإبدارة العالقة مع  التوجه

                                                           
  .48براهيمي عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص  -)1(
الطبعة الثانية، دار الغاية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،)"التطبيقات -األصول -املفاهيم(إدارة عالقات العمالء "دمحم منصور أبو جليل، -)2(

  .278، ص 2016
(3) -Dowling grahame," customer relationship management", California management review, vol 44 no 
3,University of California, USA,  spring 2002, P P87-88. 

  .44براهيمي عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص -)4(
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أبعاد إدارة دد أهداف النشاط اليت تود املؤسسة حتقيقها من خالل تطبيق حت :وضع أهداف غري قابلة للقياس -

، وتعد هذه األهداف معامل تقييم النتائج احملققة، هلذا جيب على املؤسسة أن حتدد أهدافا قابلة الزبونالعالقة مع 
  ن؛العالقة مع الزبو  إدارةللقياس حىت تتمكن من تقييم أداء 

املتعلقة بكافة  اإلسرتاتيجية التوجهاتالعالقة مع الزبون أحد  إدارة تعترب: عالقة مع الزبونال إدارةعدم تقييم أثر  -

أثر تطبيق هذا املفهوم على أنشطة املؤسسة يعترب أحد األسباب الرئيسية اليت حتول  تقييمأنشطة املؤسسة، هلذا فعدم 
  ه؛دون حتقيق املنافع املرجوة من تطبيق

 أمواال معتربة الزبونأساليب إدارة العالقة مع تكلف إقامة قد  : العالقة مع الزبون إلدارةية ميزانية مالية غري كاف -

الزبون، هذا  ، وكذا التكاليف اليت تتضمنها عملية إقامة العالقة وتطويرها مع من إقامة وصيانة املعداتذلك يتطلبه  ملا
داف املسطرة يتطلب توفر املال الالزم لتغطية التكاليف ، هلذا فتحقيق األهللموظفنيابإلضافة إىل ما يتطلبه تكوين 

  )1(؛العالقة مع الزبون من خالل توفري األدوات والكفاءات الالزمة لذلك إدارةاملتعلقة بتطبيق إسرتاتيجية 

توفري الوقت والكفاءات ا التوجه التسويقي يتطلب تفعيل هذ: الكثري من املستشارين واملوظفني اخلاصني -

 انطالق، مع ضرورة تقدمي نتائج اجيابية وسريعة وهذا أمر ليس مسلممناسبة لال أرضيةلتغيري املطلوب وتوفري إلحداث ا
  ؛به يف كل احلاالت

وابلتايل عن كل ماهو جديد تربز مقاومة التغيري من خالل املقاومة واالمتناع  حيث: مقاومة التغيري التنظيمي -

 املؤسسة نتيجة تغيري بواسطة عمليات مناقضة ومنافية لعمليات التغيري يفاحملافظة على الوضع الراهن أو رفض ال
  )2( .نفسية مرتبطة ابملؤسسة والعاملنيو  لعوامل تنظيمية

 فالكثري من  املؤسسات براجمها عهدها، بداية يف الزبون مع العالقة إدارة إسرتاتيجية تعد: التقين النضج انعدام -

املستخدمة  والتقنية الربجميات يف اختالف لوجود وذلك تنفيذها تكاليف ارتفاع عن فضال ،تقنيا انضجة وغري منطية
 .من مؤسسة ألخرى

ألهنا  ،CRMالـ  يجيهتاسرتاخصوصية الزابئن من املسائل اهلامة اليت ينبغي مراعاهتا عند تنفيذ : خصوصية الزابئن -

سلوكية من خالل خمتلف نقاط وقنوات  ميوغرافية أوكانت د ة من البياانت عن الزابئن سواءً تستند على قاعدة واسع
ومبا أن هناك ضرورة حتمية جلمع مثل هذه . وهذه البياانت تعد شخصية من وجهة نظر معظم الزابئن. االتصال

                                                           
   217- 216درمان سليمان صادق، مرجع سبق ذكره، ص ص  -)1(

يص تسيري العالقة مع الزبون يف املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية حبسب املوارد البشرية دراسة عينة من املؤسسات تشخ"، براهيمي عبد الرزاق -)2(
  .207، ص2016، جامعة محة خلضر، الوادي، ديسمرب 11، جملة رؤى إقتصادية، العدد "االقتصادية
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اليت  ، وهي من األموركان البد من محاية خصوصية الزابئن  CRM الـ يجيةتإسرتاالبياانت عن الزابئن من أجل تنفيذ 
العامل  أحناءعلى الرغم من وجود اهتمام واسع ابلزبون يف اللوائح القانونية والسياسات العامة يف مجيع فبسيطة ليست ابل

تستخدم إال  أالفمازال هنالك لبس وعدم وضوح يف حتديد مدى خصوصية بياانت الزابئن وكوهنا حمميه وينبغي 
  هيو لعمل وفقها من أجل محاية خصوصية الزابئن قواعد رئيسة ينبغي ا أربع، ولكن مع ذلك توجد ألغراض معينة

   :كالتايل
  ؛حمددة ألغراضن معلوماهتم شخصية ومجعت لتستخدم أالزابئن  إبالغينبغي 
  ؛يكون الزبون قادر على تعقبها أنينبغي 
   ؛ن احلصول على معلوماته و تصحيحهايسمح للزبو  أنينبغي 
  1( املأذون به بياانت الزبون ينبغي محايتها من االستخدام غري( 

العالقة مع  إدارة برجميات أفضل شراء أن هو السائد فاالعتقاد :املؤسسة متطلبات مع الربجميات توافق عدم -

 مث الربانمج يف املطلوبة واملواصفات املتطلبات أو قرتحاتامل بتقدمي يكون واحلل املخرجات، كفاءة سيضمنن الزبو 
 لديها أو الزبون عالقات إدارة يف خربة ذات املؤسسة تكن مل نلكن إو  الشراء، ارقر  اختاذ قبل عليها لالتفاق مناقشتها

 احلزم الختيار خارجيني استشاريني على االعتماد األفضل فمن للتنفيذ، املطلوبة التقنية املوارد توفري إبمكانية الثقة
 ؛املطلوبة والتقنيات الربجمية

 الرتكيز بدال من ،وذلك هبدف االستحواذ على زابئن أكثر: بيعاتتركيز بعض املؤسسات على التكنولوجيا وامل -

 من معينة جمموعة مع األجل طويلة عالقات بناء على تركز الناجحة املؤسسات فابلزابئن احلاليني االحتفاظ على
  .هتمحاجا إلشباع كل اإلمكانيات  وجتنيد وفهمهم، عليهم التعرف وعلى الزابئن 

 القطاعات بعض فهناك هتا كل الزابئنمبنتجا تستهدف أن للمؤسسة ميكن ال :مناسب غري سوقي قطاع استهداف-

 النهاية يف عنها ينتج لن عالقة إقامة املفيد من فليس مث ومن األخرى، القطاعات من مالئمة أكثر كونت السوقية
  )2(.الزبون ابحتياجات الوفاء

  
  

                                                           
  .73، مرجع سبق ذكره، صليث علي احلكيم وعمار عبد األمري زوين-)1(
 ،"-دراسة عينة من الوكاالت السياحية ابجلزائر -أثر إدارة العالقة مع العمالء يف تنافسية املؤسسات السياحية ابجلزائر"سن بن احلبيب، حم -)2(

تسيري، جامعة ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ال ،علوم يف العلوم االقتصادية دكتوراه مقدمة لنيل شهادةأطروحة 
  .46-45، ص ص  2017- 2016قاصدي مرابح ورقلة، اجلزائر، 
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  رة العالقة مع الزبونالتكنولوجيا واملتطلبات التقنية إلدا: املطلب الثاين

برامج لبناء العالقات "فمنهم من يعرفها على أهنا  CRMلقد تعرضت الكثري من الدراسات ملفهوم تكنولوجيا الـ       
مع الزابئن ابالعتماد على تكنولوجيا املعلومات أو أهنا تطبيقات للمكاتب األمامية واخللفية تساعد إدارة التسويق 

وتساعد األساليب التكنولوجية " ئن يف تكامل وحتليل البياانت املتولدة ألكثر من مصدرواملبيعات وخدمة الزاب
يف االستجابة السريعة ملتطلبات الزابئن، وتقدمي منتجات أكثر ارتباطا هبم وجبودة أعلى وبتكلفة منخفضة،   CRMلـ

ل املتبادل بينهم وحتليل سلوك الزابئن مع ضمان سهولة التدفق الكفء للمعلومات بني املؤسسة وزابئنها وتوافر االتصا
التطورات السريعة لتكنولوجيا املعلومات وابلتايل فإن  عرب نقاط االتصال املختلفة وحتسني جودة اختاذ القرارات،

كما تساهم التطورات    )1(،واالتصاالت فرصا كبرية للمؤسسات لبناء واالحتفاظ بعالقات طويلة األجل مع الزابئن
وزايدة اإلنتاجية  CRMاملتعلقة ابلتغيري والتطوير التنظيمي يف تطوير الكفاءة التشغيلية والتحليلية لـ التكنولوجية 

 مستمرة عالقة مع الزابئن وخلق التسويقية العالقات تطوير األخرية السنواتلقد مت يف و  )2(وحتسني جودة العالقات
 مؤثراته الشرائية، دوافعه حيث من الزبون حول يقةدق خصائص من خالل ما توفره تكنولوجيا املعلومات من معهم

تكنولوجيا  متتلك اليت املؤسسات أن كون أفضل بشكل الزابئن خدمة من ميكنها الذي قراراته الشرائية وهو األمرو 
املناسبة اليت تدعم  التسويقية القرارات اختاذكذا و  السوق يف الضعفو  ةن القو مواط على السيطرة من تتمكن متطورة

   )3( للمؤسسة التنافسية لقدرة وامليزةا

  :دور التكنولوجيا يف إدارة العالقة مع الزبون -1

  )4( :من خالل مزدوجا دورا تؤدي أهنا حيث الزبون مع العالقة إلدارةا مهم اعنصر  التكنولوجيا تعترب

 هذه ختزين ليتم صةخا حموسبة وبرجميات تكنولوجية تطبيقات يتطلب الزابئن عن تواملعلوما البياانت مجع - 
 للمؤسسة، ولكن جيب أن تكون حممية اإلسرتاتيجية اخلطط بناء يف وتوظيفها دقيق بشكلوحتليلها  املعلومات
  ؛بسرية معها التعامل يتم اليت للمعلومات اخرتاق أي وملنع الزابئن ومعلومات بياانت خصوصية على للمحافظة

 الصفحات تصميم خالل من الزابئن مع االلكرتونية العالقة بناء يف التكنولوجية التطبيقات على االعتماد يتم -
    .إخل...االلكرتوين الربيد عرب الزابئن مراسلةالزابئن، الرسائل عرب اهلاتف النقال و  مع للتواصل

 

                                                           
  .21، مرجع سبق ذكره، ص نرمني أمحد عبد املنعم السعدين  -)1(
  .278-277دمحم منصور أبو جليل، مرجع سبق ذكره، ص ص    -)2(
  .118بوضياف الياس، مرجع سبق ذكره، ص  -)3(
  .41مرجع سبق ذكره ، ص شريين عبد احلليم شاور التميمي،   -)4(
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   :العالقة مع الزبون  إدارة ضمن التكنولوجيا مواصفات - 2
    )1(:كالتايل  وهي املواصفات من جمموعة على التكنولوجيا تتوفر أن جيب

 .ممكن جهد وأبقل للزبون ابلنسبةاالستخدام   سهلة التكنولوجية التطبيقات تكون أن جيب :االستخدام قابلية -

 .وأن تتناسب مع التطورات احلالية وقت أي يف للزبون البدائل التكنولوجيا توفر أن جيب :املرونة -

 بقاعدة حمملة الشبكة تكون عندما هأن أي وفعالة، سريعة نولوجيةالتك التطبيقات تكون أن جيب: التنفيذ فعالية -

 مع الزبون العالقة إدارة لتطبيقات منفصل خادم وضع يتم لذا اخلدمة، تباطؤ إىل يؤدي ذلك نإف ضخمة بياانت
 .فتحها وسهولة الزبون إىل ترسل اليت الرسائل حجم مراعاة جيب كما البياانت، بقاعدة خاص وآخر

 زايدة عن الناتج الضغط حتمل على والقدرة السريع، والتوسع ابلتطور التكنولوجية التطبيقات متتاز أن جيب :رالتطو  -

 .ملستخدمنيا عدد

 ومعلومات بياانت خصوصية على للمحافظة متطورة محاية برجميات على التكنولوجيا تتوفر أن جيب :احلماية -

 .اتمة بسرية معها تعاملال يتم اليت للمعلومات اخرتاق أي ملنع الزابئن
 التواصل دور تلغي أن ميكن ال أهنا إال العالقة مع الزبون إدارة إىل التكنولوجيا تضيفها اليت الفاعلية من ابلرغم  

 بني تكامل حتقيق يتطلب مما الثقة، لبناء األساسي املصدر هو التواصل النوع من هذا نأل الزابئن، مع املباشر
 املكوانت كافة مع التكنولوجيا تندمج أن جيب أنه كما احلديثة، وسائلها بكل والتكنولوجيا اشراملب التقليدي االتصال

  .الزابئن مع العالقة بناء يف جناح استخدامها عن لينتج والوظائف

    :الزبونأهم أساليب وأدوات تكنولوجيا إدارة العالقة مع  -3

  :وأدوات أمهها ما يلي عدة أساليب الزبونالعالقة مع  تشمل تكنولوجيا إدارة

هي بناء نظام إدارة  CRMاألساسية لـ من بني أهم املتطلبات واملرتكزات : )Data base(بياانت القواعد - 3-1

قواعد البياانت الذي يسمح ابمتالك خمزون من بياانت ومعلومات عن زابئن املؤسسة الستخدامه يف معرفة خصائص 
" على أنه )Management system base  Data( DBMSقواعد البياانت ويعرف نظام إدارة  )2(وطبيعة الزابئن

عبارة عن جمموعة من الربامج اليت متكن املستخدم من التعامل مع قواعد البياانت من حيث القدرة على تعريفها 
وتعتمد " سهلة وإنشائها ومتثيلها وتعديلها ومعاجلتها ووضع القيود عليها وحذفها وفرزها وختزينها واسرتجاعها بطريقة

                                                           
أثر استخدام التكنولوجيا ضمن إدارة عالقات الزابئن على متيز املؤسسة دراسة لواقع تطبيق التكنولوجيا ضمن إدارة عالقات "بن محو جناة،  -)1(

  .198 ، ص2016ري، بشار، ديسمرب دمحم طاه ةجامع، 07العدد، جملة البشائر االقتصادية، "الزابئن يف مؤسسة كوندور الكرتونيك وأثرها على متيزها
  .470سليمان شكيب اجليوسي وحممود جاسم الصميدعي، مرجع سبق ذكره، ص  -)2(
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على جمموعة من األنظمة واألدوات الفرعية كنظم ختزين واستخراج  الزبونعمل إدارة العالقة مع  املؤسسة لتفعيل
  :نوضح أمهها فيما يلي )1(،ونظام البيع األيل وحتليل البياانت

ل كة حورمدوسعة ت واجتميع منظم لبيانا وهي :)base customer Data(قاعدة بياانت الزبون  -1- 3-1

ت حفظ عالقاف وملستهدن اخلاصة للزبواحلاجة امع ت خلدمات واملنتجاابط ورحملتملني الزبائن ن لتحديد الزبوا
جمموعة "تعرف قاعدة بياانت الزابئن على أهنا و  )2(لتسويقيةت البياناة اقاعدت هم معلوماعرب أمعه  األجلطويلة 

واليت متكن مدراء التسويق من اختاذ قرارات تسويقية فعالة  منظمة من البياانت عن زابئن املؤسسة احلاليني واملرتقبني
أساس إدارة أي نشاط للعالقة مع  تكوين قاعدة بياانت ألنشطة الزبونويعترب  )3("وحتقق األهداف العامة للمؤسسة

 ية، النفسيةالبياانت الدميوغراف فهي جتميع منظم لبياانت واسعة ومدركة حول الزابئن متضمنة عدة أنواع من )4(الزبون
كذلك   و تكون تلك املعلومات والبياانت ضرورية إلدارة وتسيري العالقات مع الزابئن،و  السلوكية اخلاصة ابلزبون،و 
ومن خالل هذه ) 5(األجلطويلة ت عالقان املستهدف، وحلفظ للزبواحلاجة اخلاصة مع املنتجات واخلدمات بط لر

أمهية وحجم تعاملهم مع املؤسسة وابلتايل معرفة قيمة الزابئن؛ وعليه املعلومات ميكن تشخيص من هم الزابئن األكثر 
 )6(؛ همالستخدامه يف معرفة خصائص زابئناليتطلب بناء خمزون من املعلومات عن  الزبونفإن إدارة العالقة مع 

ؤسسات لبياانت املخزنة إلكرتونيا يستخدم يف امللهو مستودع : (Data warehouse) مستودع البياانت -1-2- 3
جتميع البياانت اليت سيتم حتليلها يف شكل جمموعة متكاملة موجهة ومن خالله يتم   .لتسهيل إعداد التقارير والتحليل

  ر؛اختاذ القراعملية دعم  حنو
أمناط البياانت املختلفة يف اآليل للمعلومات  وهي تقنية لالستخراج ):Data mining( استخراج البياانت -1-3- 3

ح بدعم القرارات حيث متكن املستخدمني يف البحث عن مناذج التفسري يف البياانت وحتديد االرتباطات وتسم املخزنة
  )7(.واالجتاهات اجلديدة اليت تسمح بتحقيق املعرفة

  
  

                                                           
  . 107،117ص ص  ،2019، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، "إدارة العالقة مع العميل منظور حتليلي"براهيمي عبد الرزاق،  -)1(
  293مرجع سبق ذكره، ص  دمحم منصور أبو جليل،-)2(
، جامعة 11، جملة اقتصادايت مشال افريقيا، العدد"دور قاعدة بياانت الزابئن يف حتليل احلصة السوقية دراسة حالة شركة دال"جللط ابراهيم،  -)3(

  .110، ص2013حسيبة بن بوعلى، الشلف، 
  .162درمان سليمان صادق، مرجع سبق ذكره، ص-)4(
  293بق، صنفس املرجع السا  -)5(
  .470سليمان شكيب اجليوسي وحممود جاسم الصميدعي، مرجع سبق ذكره، ص  -)6(

)7( - kenneth laudon et autres , Opcit, p p 230-232. 
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تساعد املوظفني يف البيع   CRMلـبيعية آلية داعمة  وهي عبارة عن برجميات: التطبيقات اآللية لقوى البيع -3-2 

   .)1(ن أجل تقصري دورة البيع وزايدة مردوديته، وكذا تركيز اجملهودات على الزابئن األكثر رحبيةبشكل آيل م

 حيث ؤسسةامل أداء تدعيم يف مهسا الواالتص علوماتامل لتكنولوجيا تزايدامل التطور إن :مراكز االتصال - 3-3

 وتعزيز نالزبو  خدمة جمال توسيع لألج وذلك ،االتصال مركز خدماتال إبدخ يبادر منها ريكب عدد نأب نالحظ
متييز  يف القدرة زايدة بفضل ملالستخدا ومرونة دقة أكثر ابلعالقات التسويق تقنيات أصبحت هوعلي الربح، فرص

 تكنولوجيا بواسطة التسويقية احلمالت قيادة لكيفية والتعلم اخلربة الكتساب نظرا الوالء، نسبمن  والرفع التعامالت
 االستجابة مستوى  حتسني وابلتايل نالزبو  ملعرفة الوصول من تسمح ووظيفية تقنية دعامة تعترب يتال االتصال مركز

فهي متزج بني ، CRMالـ ل ات التكنولوجية املستخدمة يف جماعترب مراكز االتصاالت من أهم األدو وت )2(والتنفيذ

املعلومات اخلاصة بكل  فيه تظهر بشكل .نتكنولوجيا اهلاتف وتطورات األنرتنيت اجلديدة هبدف تعظيم خدمة الزبو 
  )3( .زبون بصفة أوتوماتيكية مبجرد االتصال به وهو ما يسمح بتقدمي اخلدمة حسب خصائصه

علومات الالزمة إلجناح تكنولوجيا امل وهي أداة أساسية من أدوات :الزبونإدارة العالقة مع  برجميات -3-4

رة خمتلف أنواع العمليات املتعلقة إبدارة العالقة يف مجيع أقسام فهي تساعد يف تنفيذ وإدا،  CRMالـ سياسات
وتضم تلك )4(املؤسسة ومساعدهتا على التنسيق فيما بينها، خصوصا فيما يتعلق أبنشطة البيع، التسويق واخلدمة

جيا املعلومات من لو أي أهنا متثل اجلانب العملي لتكنو  لتشغيل األجهزة وتنظيمها، الربجميات مجيع أنواع الربامج الالزمة
وهي   نوعني ؛ وتقسم هذه الربجميات إىلالزبونمع  العالقةيف حل املشاكل اليت تواجه إدارة خالل مسامهتها 

   )5(:كالتايل

وهي عبارة عن برجميات تشغيلية تقوم مبساعدة وحدة املعاجلة املركزية  ):System Software( برجميات النظام- 

 ؛  CRMبـاملتعلقة وذلك إلدارة خمتلف األنشطة 

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

، مذكرة مقدمة ضمن "ت اهلاتفية احملمولة يف السوق اجلزائريةإدارة عالقة الزبون كتوجه اسرتاتيجي يف حتسني جودة خدمة االتصاال"عشي أمساء،  -)2(
يف العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة عمار ثليجي األغواط، اجلزائر، " ل م د" احلصول على دكتوراهمتطلبات 

  .48ص، 2016-2017
)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. 

 710-104دمحم منصور أبو جليل، مرجع سبق ذكره، ص ص  - )5(
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وهي متثل كافة التعليمات اليت توجه نظام احلاسوب حنو أداء  ):Application Software( برجميات التطبيق-

 Opentaps( (SUGAR(برانمج : ومن أمثلتها لومات ذات فائدة ملستخدمي النظامهبدف معاجلة مع  CRMالـأنشطة 

CRM) و)XRMS(.  

هو التواصل بشكل فردي وشخصي مع الزابئن، هبدف القدرة على  CRMـ لإن جوهر ا: اهلاتف النقال - 3-5

حتقيق القيمة املتبادلة بني الزابئن واملؤسسة، ويعترب اهلاتف النقال من أهم األدوات اليت متكن املؤسسة من إجياد تواصل 
املسامهة يف ون، فضال عن فردي مع الزابئن يف أي وقت ومكان، وكذا تقدمي اخلدمات الفردية اليت قد حيتاجها الزب

التعرف على الزابئن بشكل أكرب مع القدرة على خدمتهم بشكل شخصي لتحقيق رضاهم ووالئهم، فضال عن 
فإن استخدام اهلاتف  يستخدم كوسيلة إليصال املعلومات بسرعة، وابلتايلو التوسط يف التفاعل بني املؤسسة والزبون، 

كما أنه أصبح  )1( تدعم املبيعات والتسويق واخلدماو رة العالقات مع الزبون ضروراي إلجناح وإعانة إدا النقال أضحى
وسيلة تسويقية مهمة جدا ويرجع ذلك ألسباب عديدة من أبرزها االنتشار الكبري الستخدامه يف مجيع أحناء العامل 

ملرونة والسرعة وامكانية وجماال رحبا للتفاعل ابالضافة إىل متتعه بصفات استخدم كوسيلة بيع مباشر للزابئن ي فهو
   )2(احلصول على تغذية عكسية فورية واستجاابت مباشرة وتوفريه فرصة جتاوز االعرتاضات حال حدوثها

  مجع وسهولة ابلسرعة متتاز ألهنا العالقة مع الزبون إدارة يف مهمة وسيلة االنرتنت تعد: األنرتنيت - 3-6

 التطوركما أن   ،نالزابئ عن املعلومات وكذا توفري الزابئن، مع واضحةو  قوية عالقة بناء على يساعد مما املعلومات،
يتيح استخدام و  )3(وزابئنها املؤسسات بني العالقة يف هاما جزءا يشكل أصبح والتكنولوجيا تينرتنلأل السريع

يلي أهم التفاعالت اليت اندرا ما تكون ممكنة من خالل القنوات األخرى وفيما  تتمة CRM الــ األنرتنيت يف
  : استخدامات األنرتنيت يف إدارة العالقة مع الزبون 

  
  

                                                           
أداء إدارة عالقات الزابئن دراسة ميدانية من وجهة نظر طلبة اجلامعات أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف " عثمان إحسان عيدان، -)1(

  .  23-22، ص ص 2015، رسالة ماجستري، كلية األعمال قسم األعمال االلكرتونية، جامعة الشرق األوسط عمان، األردن، "األردنية اخلاصة
الزبون دراسة ميدانية على عينة من زابئن مؤسسة اتصاالت اجلزائر للهاتف  أمهية التسويق الرقمي يف تفعيل وتطوير العالقة مع"دمحم بن حوحو،  -)2(

  .318، ص2013، جامعة زاين عاشور ، اجللفة، جانفي 18، العدد09دراسات إقتصادية، اجمللد–، جملة احلقوق والعلوم االنسانية "النقال موبيليس
ت الزابئن على متيز املؤسسة دراسة لواقع تطبيق التكنولوجيا ضمن إدارة عالقات أثر استخدام التكنولوجيا ضمن إدارة عالقا"بن محو جناة،  -)3(

  .195، مرجع سبق ذكره، ص"الزابئن يف مؤسسة كوندور الكرتونيك وأثرها على متيزها
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متثل مواقع التواصل االجتماعي جمموعة من التطبيقات اليت  ):SCRM( )∗(مواقع التواصل االجتماعي -1- 3-6

 وغري ذلك، نصوص ىاحملتوايت على شكل صور، موسيق تعتمد أساسا على األنرتنيت واليت تسمح إبنشاء ومشاركة
كما ينظر   "واألفكار اآلراءالتواصل وبناء العالقات والتعبري عن  تتيحمواقع " وتعرف على أهنا )1(املستخدمني هلا بني

وتبادل املعلومات واحملتوايت بني األفراد  إنشاءأسلوب تواصل اجتماعي يسهل عملية "إليها البعض على أهنا 
األدوات  متعترب تلك املواقع أحد أهو )2("األخرىوامللفات  هاتواملؤسسات وتسمح بتبادل الصور والفيديو 

وسائل التفاعل والتواصل املشخص واملباشر مع الزبون، التكنولوجية الداعمة إلدارة العالقة مع الزبون فهي وسيلة من 
ال من تساهم يف مجع املعلومات الضرورية اليت تدعم أنشطة املؤسسة التسويقية وتنظر إىل الزبون كشريك يف العالقة بدو 

ظل انتشار هذه املواقع، أصبح من املمكن فهم الرغبات الفردية للزابئن واالطالع السريع ويف ؛ )3(اعتباره جمرد مشرتي
على رد فعلهم ومجع البياانت وبناء العالقات االجتماعية، فضال عن إمكانية التواصل بشكل فردي وتقليل التكاليف 

 وحساابهتم منصاهتم على ئنالزاب وتفاعالت أنشطة ومتابعة رصد يف االجتماعي التواصل شبكات تساهمحبيث 
وهو  )4(.املؤسسة تقدمها اليت واخلدمات السلع عن أفعاهلم ردود ومعرفة كربأ بشكل معرفتهم أجل من وذلك ،اخلاصة

الزابئن  ما يعين استخدام وسائل التواصل االجتماعي كقناة جديدة تسهل التفاعالت وتساهم يف تعميق العالقات مع
 ويعترب الفايسبوك ،وكذا مشاركة الزابئن بشكل فعال يف تصميم املنتجات مبا يسمح بتحقيق قيمة للمؤسسة والزبون

 فقد لذا وجناحا، شعبية االجتماعي التواصل مواقع أكثر منفهو العالقة مع الزبون األهم واألكثر استخداما يف إدارة 
 مسبوقة غري فرص يتيح فهو االتصاالهت جديدة كوسيلة  واستخدامه هبا خلاصةا األعمال بيئة بتغيري املؤسسات اهتمت

   )5( .املصلحة أصحاب مع عالقات بناء يف

                                                           
Google+ ،Myspace،Facebook ،Twitter ،Youtube ،Linkedin :عدة أشكال واستخدامات أمهها التواصل االجتماعي أتخذ مواقع - )∗(

 

يف جامعته مث انتشر استخدامه يف كل أحناء  2004مارك زكربيج الذي قام إبطالقه يف فيفري  ومؤسسه هو ،أول شبكة اجتماعية يعترب الفايسبوك أن  إال
بعد مصر والسعودية من حيث مليار مستخدم نشط شهراي، وحتتل اجلزائر املرتبة الثالثة عربيا  2.41حوايل  2019العامل ويبلغ عدد مستخدميه إىل غاية 

عي يف اجتممليون مستخدم، ملزيد من التفاصيل حول إحصائيات مواقع التواصل اإل 16حوايل  2017عدد املستخدمني له والذي بلغ يف اجلزائر سنة 
  :خمتلف أحناء العامل ميكن االطالع 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/  

 .18عثمان إحسان عيدان، مرجع سبق ذكره، ص -)1( 
اجلمعيات اجلزائرية  –دور التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي يف حتقيق أهداف املنظمات غري الرحبية "وحلول فطوم، هنار خالد بن الوليد  -)2( 

 167، ص2019، جامعة زاين عاشور اجللفة، جوان 16، جملة افاق للعلوم، العدد"الناشطة عرب موقع الفيس بوك منوذجا
 )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 

 .20-18صعثمان إحسان عيدان، مرجع سبق ذكره، ص -)5( 
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 امللفات ابلذات، التعريف :يلي ما االجتماعي التواصل ملواقع عليها املتعارف االجيابية اخلصائص بني منو     
 كما  واالقتصادية، التوفري االهتمام، ،احملادثة االستخدام، ةسهول ية،العامل الوصول، الشخصية، والصفحات الشخصية

 العالقات بناءو  الزابئن خدمة حتسني الفوري، ابالتصال تسمح املؤسسات يف التجارية لألعمال تسويقية أداة أهنا
    )2( :نذكر منها للمؤسسة حيقق العديد من اجلوانب االجيابية وابلتايل فإن استخدامها )1(املبيعات زايدةو 
الكثري من  متكنتالتواصل مع عدد كبري من الزابئن واخنفاض تكاليف العديد من األنشطة التسويقية حبيث  - 

  مبالغ طائلة كانت تدفعها للقيام ببعض املهام التسويقية املتعددة يف االعالانت وغريها؛من توفري املؤسسات 
التواصل االجتماعي األمر الذي سهل عملية التعرف على  التفاعلية العالية بني املؤسسة وزابئنها من خالل شبكات- 

  املشكالت يف بدايتها وتداركها؛
للزابئن للوصول إىل املؤسسة وجتميع معلومات عنها والتعرف على أراء الزابئن حول  إجياد مرجع فعال ونشيط- 

  منتجاهتا؛
  عدد زوار ومعجيب الصفحات لتلك املؤسسات؛وزايدة قيمتها من خالل زايدة  يف ذهن الزبون بناء العالمة التجارية - 
  سهولة الوصول إىل الزابئن وكذا القدرة على التواصل املستمر واملباشر مع الزابئن احلاليني واملرتقبني؛- 
  .تغيريها وتعديلها وإمكاانتتقليل احلمالت الرتوجيية اجلديدة من حيث التصاميم  - 

العملية للحصول على  اإلمكانيةألنرتنيت هي لهر األكثر حتداي إن املظ: للمؤسسة املوقع االلكرتوين -2- 3-6

وبذلك تستطيع املؤسسة أن تعتمد على سياسة  ،اتصاالت شخصية مع كل واحد من زابئن املؤسسة بتكلفة متواضعة
سسة تسويقية مباشرة ومناسبة مع كل واحد من زابئنها وتلبية االحتياجات التسويقية وإعطاء قيمة مضافة لعرض املؤ 

، إاثرة اهتمامهم واحلفاظ جذب الزابئن :مثل للمؤسسة اإلسرتاتيجيةويوفر املوقع االلكرتوين الكثري من اجلوانب 
   )3(عليهم، إقناع الزبون أبن املنتج سيليب احتياجاته وحثه على شراء املنتج

لومات اخلاصة هبا كاجنازاهتا استغلت املؤسسات شبكة األنرتنيت إبقامة مواقع هلا حتتوي على كافة املع ولقد    
  تقوم  أن يتعرف الزبون على قوائم املنتجات أو اخلدمات املعروضة وأسعارها كما اميكن من خالهلحبيث  ،وتوجهاهتا

  

                                                           
 .169-168هنار خالد بن الوليد وحلول فطوم، مرجع سبق ذكره، ص ص-)1( 
، 17جملة العلوم التجارية، اجمللد  ،"قراءة وحتليل" استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف تعزيز تنافسية منظمات األعمال"دمحم فالق وأخرون، -)2( 

 .294، ص2018، مدرسة الدراسات العليا التجارية، ديسمرب01العدد
  .318دمحم بن حوحو،  مرجع سبق ذكره ص -)3(



 

 

وعليه يكون من  )1(محالت إعالنية وتروجيية من خالهلا ويسمح للزبون بطرح كافة استفساراته
، كما جيب أن تكون ادر على تعريف الزابئن ابخلدمات
اجليد  ألن التصميم؛ هناك أفكار جديدة لتصميم املواقع االلكرتونية املتعلقة ابملؤسسة ألجل التميز وكسب والء الزابئن

 وكذا لسوق املستهدفا تناسب معما ي ن خالل حتديد

  :الشكل املوايل خمتلف األدوات واألساليب التكنولوجية الضرورية لدعم أبعاد إدارة العالقة مع الزبون

  نالزبو مكوانت التكنولوجيا ضمن إدارة العالقة مع 

 
Source: Farnaz Arab & al, "A Survey of Success Factors for CRM
Engineering and computer science, Vol II, San Francisco,
 

141.  
 دراسة استطالعية ألراء عينة من القيادات اإلدارية يف" 

  .335، ص2014، جامعة دمحم خيضر بسكرة، ديسمرب 
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محالت إعالنية وتروجيية من خالهلا ويسمح للزبون بطرح كافة استفساراته بتنظيم
ادر على تعريف الزابئن ابخلدماتق بشكل اقع اإللكرتونية اخلاصة ابملؤسسةاملو 

هناك أفكار جديدة لتصميم املواقع االلكرتونية املتعلقة ابملؤسسة ألجل التميز وكسب والء الزابئن
ن خالل حتديدمدور ابرز يف عملية التسويق يساهم بملواقع اإللكرتونية 

  )2(ثقافة الفئة املستهدفةو 

الشكل املوايل خمتلف األدوات واألساليب التكنولوجية الضرورية لدعم أبعاد إدارة العالقة مع الزبون

مكوانت التكنولوجيا ضمن إدارة العالقة مع ): 08(الشكل رقم

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

                                         
141-140مجال الدين دمحم املرسي ومصطفى حممود أبو بكر، مرجع سبق ذكره، ص ص 

" دور شبكة األنرتنيت يف إدارة عالقة الزابئن لتحقيق امليزة التنافسية
، جامعة دمحم خيضر بسكرة، ديسمرب 16، جملة أحباث إقتصادية وإدارية، العدد"مؤسسات قطاع االتصاالت يف اجلزائر

أساسيات ومرتكزات إدارة العالقة مع الزبون: الفصل الثاين  
بتنظيم تلك املؤسسات
اقع اإللكرتونية اخلاصة ابملؤسسةاملو  الضروري تصميم

هناك أفكار جديدة لتصميم املواقع االلكرتونية املتعلقة ابملؤسسة ألجل التميز وكسب والء الزابئن
ملواقع اإللكرتونية تلك ال

و  حتديد الفئة العمرية

الشكل املوايل خمتلف األدوات واألساليب التكنولوجية الضرورية لدعم أبعاد إدارة العالقة مع الزبونيلخص و    

the Word Congress on 

  

  

  
                                                          

مجال الدين دمحم املرسي ومصطفى حممود أبو بكر، مرجع سبق ذكره، ص ص   -)1(
دور شبكة األنرتنيت يف إدارة عالقة الزابئن لتحقيق امليزة التنافسية"مزغيش مجال،  -)2(

مؤسسات قطاع االتصاالت يف اجلزائر
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  الزبونإلدارة العالقة مع  ةأساسي اتكمتطلب  التسويق الداخلي والتمكني: املطلب الثالث

عامال أساسيا يف جناحها إذ أن مجع  وتعترب CRMالـ أساليب بدور مهم يف تنفيذ ) املوظفني( تساهم املوارد البشرية   
كن من القيام ابإلجراءات الصحيحة والضرورية يف بيئة سلوك الزبون وميُ يف وحتليل املعلومات من قبلهم يبين إدراك 

 تتمةالعناصر األكثر حساسية للتغريات ألن أنظمة إدارة العالقات تعمل على  السوق املتغرية، ويعد هذا العنصر من
أداء املؤسسة يتأثر حيث  )1(العمل اليومية للموظفني عادة تغريات يف طرقعمليات الزبون املتكاملة وتتضمن يف ال

إدارة العالقة مع الزبون يرتبط جناح و  ،مهما كانت مواقعهم أو وظائفهمها كبري أبداء املوظفني العاملني فيبشكل  
ارتباطا وثيقا هبم ويكون من الضروري التوجه أبساليب هذا املفهوم التسويقي ومبادئه وتغيري الكثري من طرق وإجراءات 

اليت تتطور أبفكارهم وأرائهم، كما أهنم  اإلسرتاتيجيةابعتبارهم املسؤولني عن التفاعل وإحداث التغيريات  العمل اليومية
الفردية ويكون من املهم أن حيصلوا  الزابئن عن مجع البياانت والتنقيب فيها بغرض معرفة متطلبات ورغباتاملسؤولني 

وعموما فإن أهم األساليب الداعمة إلدارة عالقات انجحة  )2( .على الدعم الالزم والكايف من قبل مسؤويل املؤسسة
  :مع الزابئن هي كالتايل

  : التسويق الداخلي -1

 حنو للسعي واملؤسسة واملدراء نياملوظف نيبة العالق ريوتطو  واحلفاظ إنشاء ةيعمل"سويق الداخلي على أنه يعرف الت   
والربامج املوجهة إىل  ويشري مفهوم التسويق الداخلي إىل تصميم السياسات )3("ئنللزابة ز يمتمو  مضافة ةيمق خلق

إىل االرتقاء مبستوايت جودة بدوره ديهم والذي يؤدي املؤسسة هبدف حتقيق مستوايت عالية من الرضا ليف  املوظفني
ويقوم التسويق الداخلي على أن كل األفراد العاملني يف املؤسسة اخلدمية جيب أن  ،اخلدمة املقدمة للزابئن اخلارجيني

عة يبذلوا قصارى جهدهم من أجل زايدة كفاءة وفعالية أنشطة التسويق اخلارجي هبا وأن كل وحدة تنظيمية أو مجا
 مؤسسة خدميةأي  لكي تنجحو  )4(داخل املؤسسة تسوق قدراهتا وإمكانياهتا للوحدات األخرى داخل نفس املؤسسة 

خصوصا  الزابئنها مع هؤالء يتعتمد على جناح عالقات موظف ها أنيعل زابئنهامع  دائمة ومستمرةيف بناء عالقات 
  اخلدمة للزبون، إذ أن قدرة املوظف على تفهمميشرة بتقدعالقة مبا مهيلد نالذي نياملوظف أي اخلط األمامي يموظف
  عه؛بناء عالقة م بدأتوهكذا  املؤسسةإعادة التعامل مع نفس  يؤدي إىله يرضية رغباته بشكل يوتلب الزبون

                                                           
 ،2018، الطبعة األوىل، دار أجمد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "أثر إدارة عالقات الزبون على الوالء الزبوين"هبة محيد عبد النيب الطائي، -)1(

  .75ص
 )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. 

  .38ق، مرجع سبق ذكره، صمىن يوسف شفي -)4(
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 ث أنيح اخلارجي، الزبونخدمة  بناء قوة عمل ذات ثقافة وتوجه حنوق الداخلي يالتسو  توجهات وأبعاد وتتيح   
هام ح امليتوضفضال عن ، مكانياهتمإ راعيي و نيب حلاجات ورغبات املوظفيستجيابلشكل الذي يتم الوظائف م يتصم

 قة التعامليلتحكم يف طر او االتصال الداخلي،  ليخالل تفعهبا املوظفني  قوميب أن جيوالواجبات واإلجراءات اليت 
باهتم ة رغيوتلب املوظفنيز يكما أن حتفللزابئن  املقدمة   اجلودةنين، وهذا من شأنه املسامهة يف حتسواالتصال مع الزابئ

إذا  خصوصا، الزابئندة مع يبناء عالقات ج علىساعد ين يو داخل زابئنهم على أهنم يوحاجاهتم من خالل النظر إل
قة د من ثيز يس وهو ما،  الزابئن وحل مشاكلهمة والقدرة على التصرف مع يواحلر  ةياالستقاللمع توفري  مت حتفيزهم

أن تعمل على توفري بعض  املؤسسةعلى عليه فو  )1( رغب يف التعامل معه جمددايرتم أداءه و حيهبذا املوظف و  الزبون
  :نذكر أمهها فيما يليابلشكل املطلوب  CRM لتطبيق الـ  يف موظفيها املتطلبات

  تعامل مع الزابئن؛مدرب تدريبا جيدا حول كيفية ال مورد بشري امتالكأتهيل وتدريب املوظفني من أجل - 
إجياد نظام للحوافز مصمم على أساس االجناز املرتكز على ، و وضع إجراءات تنظيمية تسهل أداء املوظفني ملهامهم - 

أو التغيري يف نظام احلوافز واملكافآت املعمول به وذلك  لتشجيع  املوظف على  الزبون وإرضاء توقعاته تفهم متطلبا
  أبمهية الزبون يف بقاء املؤسسة يف السوق؛خدمة وإرضاء الزبون وتوعيته 

  )2(.ساب املوظفني املهارات واألدوات والسلطة اليت متكنهم من خدمة الزبون بشكل أفضلتاك- 
   :)Employee empowerment(املوظفني  متكني -2

 اأساسيكل حرف منها يتضمن مبدأ أن   نفسها إذ  Empowerإن إسرتاتيجية التمكني مستمدة أصال من كلمة    
  )3( :على النحو اآليت يف هذه اإلسرتاتيجية

 Education /E: ؛وتعين تعليم املوظفني 

 /M  Motivation :؛وتعين الدافعية لتحفيز وتشجيع املوظفني 

 /P Purpose: وتعين الغرض واهلدف من التمكني؛ 

 /O  Ownership:  وتعين السلطة واملسؤولية اليت تعطي األداء للموظفني؛ 

 /W Willingness:  وتعين الرغبة يف التغيري والتطوير والتحسني املستمر؛ 

 

                                                           
  128،ص 2006، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، "التمكني كمفهوم إداري معاصر"حيىي سليم ملحم،  –) 1(
  .470سليمان شكيب اجليوسي وحممود جاسم الصميدعي، مرجع سبق ذكره، ص -)2(
يف حتقيق قيم مضافة للمنظمات دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملني يف مصرف  أثر اسرتاتيجية التوجه حنو الزبون"حيدر شاكر نوري،  -)3(

  .330ص، 2016اجلامعة العراقية،  ،09، جملة الداننري، العدد "الفاروق وشركة داييل العامة للصناعات الكهرابئية
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 /E Ego – Elimination: وتعين ترجيح املصلحة العامة للمؤسسة على مصلحة الفرد املوظف؛ 

 /R Respect :وتعين االحرتام لبناء الثقة بني االدارة واملوظفني.  

سماح للموظفني أن يكونوا مسؤولني عن قرارات عملهم والسماح عين الوت  تمكني حمور عملية اختاذ القراريعترب الو    
لصاحل املؤسسة اليت يعملون فيها، أي مبعىن أخر فإن املسؤولية اخلاصة  معارفهم ومهاراهتم وكفاءاهتمهلم ابستخدام 

ارات اخلاصة ابختاذ القرارات يتم ختويلها إىل خمتلف املستوايت من اهليكل التنظيمي حيث ميكن للموظف اختاذ القر 
السلطة الالزمة للموظف لغرض متكينه من استثمار مهاراته خلدمة التنظيم، وأي مؤسسة  منح يتطلبمبهامه وهو ما 

يشعر املوظفون فيها أبهنم مسؤولون عن عملهم كفيلة بتحقيق نتائج وأداء أفضل كما تستطيع حتقيق ميزة تنافسية من 
  :خالل

  ة حاجات الزبون ومتكني املوظفني من اختاذ قرارات تؤدي إىل زايدة مرونة األداء؛ تدعيم العمليات واإلنتاج لتلبي - 
  تقليل تكاليف الرقابة ودوران العمل ومتكني املوظفني من استخدام مهاراهتم وحتقيق االبداع يف األداء؛- 
البريوقراطية ألن هذا  جراءاتاإل وهو ما يؤدي إىل تقليل )1(ختفيض الوقت الالزم الختاذ القرار وتسليم أسرع للزبون - 

  يعين أن الكثري من القرارات ال حيتاج فيها املوظف إىل مصادقات من عدة مستوايت؛
تشجيع املوظفني على التعامل مع الزابئن من خالل  مع الزبونإدارة العالقة دعم تكمن أمهية التمكني أيضا يف  - 

للجوء إىل املبادرة يف تلبية حاجات ورغبات الزابئن فضال هبدف إعطاء قيمة للخدمات املقدمة من قبل املؤسسة وا
  )2(.عن رفع كفاءاهتم وقدراهتم االبتكارية واإلبداعية مما يسمح برفع ثقة الزبون يف املؤسسة

ميكن القول أبن املوظفني العاملني يف املؤسسة هلم مكانة ودور حموري وأساسي يف ومن خالل كل ما سبق عرضه     
وابلتايل فإن  هلافهم ميثلون الواجهة األوىل يف املؤسسة، نظمة وأساليب هذا املفهوم التسويقي اجلديد إجناح ودمج أ

بفضل قدراهتم وكفاءاهتم كما أن اسرتاتيجيات املؤسسة هي األخرى تتطور بفضل العالقات التفاعلية تتطور 
فني واملتمثلة أساسا يف تقنيات التسويق الداخلي جمهوداهتم، وعليه يكون من الضروري توفري بيئة العمل املناسبة للموظ

واالهتمام هبم وكسب رضاهم عن ظروف العمل فضال عن متكينهم ابختاذ بعض القرارات اليت تتناسب وطبيعة عملهم 
  .وهو ما يؤدي ابلنتيجة إىل التطبيق الفاعل والناجح ألبعاد إدارة العالقة مع الزبون

  

                                                           
تدامة يف األسواق الدولية دراسة حالة املؤسسة الوطنية للفوسفات دور تنمية العالقة مع الزابئن يف حتقيق ميزة تنافسية مس"عبد الرمحن رايس،  -)1(

اج خلضر ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة احل"تبسة
  .108-107، ص ص  2009-2008ابتنة، اجلزائر، 

  .330وري، مرجع سبق ذكره، صحيدر شاكر ن -)2(
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  الزبونعالقة مع أبعاد إدارة ال: املبحث الثالث
وال يوجد اتفاق صريح وواضح حوهلا، وهو ما  الزبوناختلفت الدراسات واألحباث يف تناول أبعاد إدارة العالقة مع     

واليت سبق وأن أشران احلديث الباحثون حنو هذا املدخل التسويقي  منهاميكن إرجاعه إىل اختالف الزوااي اليت ينظر 
  .قة مع الزبون لذلك سيتم االعتماد على أهم األبعاد املشرتكة بني تلك الدراساتإليها يف مفاهيم إدارة العال

  إدارة معرفة الزبون: املطلب األول
املؤسسة  تطوير عالقات حقيقية بنيوهي تساهم يف  الزبونمع  العالقة إدارةأحد أبعاد إدارة معرفة الزبون  متثل    

تضمني الزبون  الطرفني مما يسمح بالقيمة املتبادلة بني  أداءتعظيم و  الزبون زايدة اقرتاب اإلدارة منفضال عن   والزبون
نظرا  وإدارهتا بتطوير هذا النوع من املعرفة املؤسساتولقد بدأت أغلب  ،يف املؤسسة كمساهم يف بناء أنشطة املعرفة

  .طلبات الزابئنمالئمة إمكانية االستفادة منها يف مع الزبون  عنعالية الدقة  معلوماتيف توفري  األمهيته

  :تعريف إدارة معرفة الزبون -1
ضمن مفهوم تبادل املعارف بني  لنسبة للمؤسسة خصوصاتطور املعرفة وتفاعل أنواعها فيما بينها أمرا مهما ابيعد     

يف ومبا أن الزبون هو األساس . خمتلف التخصصات والسهر على التزود ابملعلومات ذات العالقة بتوجهات املؤسسة
النشاط العالئقي، فإنه جيب التزود مبعرفته ابلشكل املناسب ضمن مسات التفاعل واالتصال كأنشطة ضرورية لتعزيز 
العالقة ونقل املعارف، بغية نضج التوجه ابلزبون يف العمليات الروتينية لتكون ظاهرة يف سلوك املوظفني، حبيث أن 

 بناءً اجة إىل معرفة حاجاهتم، رغباهتم وتوجهاهتم حبسب الطلب و املؤسسة اليت ترغب إبنشاء عالقات مع زابئنها حب
على املنتجات واخلدمات املعروضة وكذا فهم هذه العناصر لسد أي فجوة بينها وبني الزبون، وال مييز هذا املدخل بني 

للمؤسسة من خالل الزابئن استنادا إىل رحبيتهم أو كلفتهم، فالزبون املكلف ميكن أن يكون ذو قيمة معرفية مرتفعة 
وتعد معرفة الزبون مبثابة جزء مهم من املعرفة التسويقية للمؤسسة ضمن البناء  .املعلومات اليت ميكن أن يوفرها

االسرتاتيجي املعين ابملسامهة يف أهم مكوانت قواعد بياانت املؤسسة وتسيريها من خالل التوجه إبدارة العالقة مع 
املعرفة اليت متايزت أراء  مفهوم توضيح من بد ال الزبون معرفة تعريف إدارة قبلو  )1(.الزبون واالعتماد على أدواهتا

 ينها وبني املفاهيم املرتبطة هباواملدخل الشائع لفهم املعرفة هو متييزها وحتديد الفروق ب بتعدد إجتاهاهتم الباحثني حوهلا
  )2(:واملعلومات  وهو ما سيتم توضيحه يف األيت تاملتمثلة يف البياان

                                                           
  .53-52، مرجع سبق ذكره، ص ص "إدارة العالقة مع الزبون منظور حتليلي"براهيمي عبد الرزاق،  -)1(
، 2016، الطبعة األوىل، مركز الكتاب األكادميي، عمان، األردن، "إدارة املعرفة كمدخل للميزة التنافسية يف املنظمات املعاصرة"مسية بوران،  -)2(
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صور  رموز، كلمات،نتظمة ومستقلة عن بعضها على شكل هي عبارة عن مواد خام وحقائق جمردة غري م :البياانت-

 عندما معلومات إىل البياانت وتتحول مسبقة أولية أحكام دون وتقدميها إبرازها ويتم وحقائق موضوعية غري مرتابطة
  .للمتلقي ومفهوم حواض إطار يف ووضعها وحتليلها وتنقيحها تصنيفها يتم

ق وجيب أن يكون للمعلومات سيا ،للتحليل والرتكيب إخضاعهامعاجلة البياانت من خالل  عن عبارة :املعلومات-

 .حمدد وانتظام داخلي ومستوى عال من الدقة واملوثوقية

مث إىل املعلومات  وهي أحد العناصر األساسية ضمن سلسلة متكاملة تبدأ ابإلشارات وتتدرج إىل البياانت :املعرفة-

  .مث إىل املعرفة
قد تعددت وجهات النظر حول حتديد مفهوم املعرفة، مع أن عدد غري قليل من املؤسسات تعتقد أن املعرفة ول   

واليت تتشكل عرب التفاعل مع املشكالت العديدة اليت مرت هبم  ،الزابئن أذهاناملوجودة يف  تلكاألكثر قيمة هي 
 )1(دراية متقدمةإملؤسسات لثقافات تنظيمية وأنظمة الجتماعية، وتتعزز ابعتماد اوكذلك عرب العالقات ا

حصيلة استخدام البياانت واملعلومات والتجربة اليت يتم احلصول عليها عن طريق "على أهنا  ويعرفها بعض الباحثني   
جهه وجتعله أكثر قدرة على الوصول التعلم واملمارسة وهي اليت متكن من ميتلكها من التجاوب مع املستجدات اليت توا

الهلا يتمكن الفرد أو املؤسسة من تشخيص املشاكل كل اليت تقع يف جمال معرفته ومن خإىل حلول أفضل للمشا 
وعليه فإن املعرفة تشري إىل ذلك املزيج من اخليارات واملهارات  )2("وحتديد البدائل هلا والوصول إىل حلول جيدة

  )3(دى املوظفني ولدى املؤسسةواملعلومات املرتاكمة ل

لى توليد املعرفة واحلصول عوالعمليات اليت تساعد املؤسسات  موعة من األنشطةجم" على أهنافتعرف  إدارة املعرفة أما

مبا تتضمن من بياانت ومعلومات وخربات رفة ها ونشرها والعمل على حتويل املععليها واختيارها واستخدامها وتنظيم
واستخدام خمرجات إدارة املعرفة يف صناعة القرارات وحل ) سلع وخدمات(إىل منتجات واجتاهات وقدرات 

  )4("املشكالت ورسم عمليات التعلم وبناء منظومة متكاملة للتخطيط االسرتاتيجي

على يف األيت تقدمي بعضها  سيتمواليت  لتعريفهالقد تعددت إسهامات الباحثني ف إلدارة معرفة الزبونوابلنسبة  - 

 :احلصر دونل الذكر سبي

                                                           
مداخلة مقدمة إىل ، "إدارة املعرفة التسويقية وانعكاساهتا على العالقة مع الزبون لتحقيق امليزة التنافسية"اثمر ايسر البكري وأمحد هاشم سليمان، -)1(

  07، ص2006املؤمتر العلمي الثاين،  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة العلوم التطبيقية األردنية، أفريل 
  .15، ص2009، الطبعة األوىل، عامل الكتاب احلديث، عمان، األردن، "إدارة املعرفة"، م ابراهيم الظاهرنعي -)2(
  26، ص2006، دار املسرية للنشر والتوزيع،  عمان، األردن، "مدخل إىل إدارة املعرفة"عبد الستار العلي وأخرون،  -)3(
  .54-53مسية بوران، مرجع سبق ذكره، ص ص  -)4(
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القدرة على دمج معلومات الزبون ومعرفته يف عمليات إدارة " على أهنا  Rollinsتعرف إدارة معرفة الزبون حسب  - 
   )1("وعملياهتا ملؤسسةالعالقة مع الزبون اخلاصة اب

 )2("ملؤسسة وزابئنهاعملية مستمرة لتوليد ونشر واستخدام معرفة الزبون داخل املؤسسة وبني ا" كما تعرف على أهنا
من املعلومات ذات القيمة واليت تستخدم يف صنع القرارات  جمموعةعمل مجاعي ينتج عنه :" وتعرف أيضا على أهنا 
وفقا ملتطلبات الزبون وهي اخلطوة األوىل اليت توفر إدارة أفضل لتفاعالت مرحبة  املؤسسةوحتديد النشاطات يف 

  )3("بون من خالل قنوات عديدة حاجات الز  معرفةللجانبني فضال عن 
ىل حتقيق مكسب لكال إوالزبون مبا يؤدي  املؤسسةبني املعريف إن أغلب التعاريف تركز على ضرورة التعاون     

ق الفهم املشرتك واملتبادل بينهما فمن الضروري إشراك الزبون يف إجياد املعرفة وتبادهلا حيث يقدم الزبون يحتقيف الطرفني 
يف أحيان أخرى، وهذه املعارف تفرض على  للزبون املعرفة املؤسسةيف حني تقدم  ،يف بعض األحيان ؤسسةللماملعرفة 

، وذلك من املؤسسةحتدايت جتعلها تبحث عن أساليب إدارهتا وبناء قاعدة معرفية وتوزيعها على كافة أقسام  املؤسسة
ات فائدة يف اختاذ القرارات التسويقية املناسبة لتطلعات أجل إدارة وتسيري عالقاهتا مع الزابئن وبناء عالقات فاعلة وذ

   .وحاجات الزابئن

  :الزبونمع  ة معرفة الزبون يف إدارة العالقةأمهية إدار  -2
القدرة االسرتاتيجية  كل من  إىل احلصول على دعم الزبون معرفةابالعتماد على إدارة  املؤسسات اخلدميةهتدف    
قادرة على  ستكون اليت متلك الفهم األفضل لتوقعات الزابئن وحاجاهتم اجلديدة املؤسسةن املركز التنافسي املتميز ألو 

ن هي إحدى املفاهيم التسويقية اليت وإدارة العالقة مع الزبو  .)4(خدمة الزبون بشكل أفضل من املنافسني وحتقق رضاه
وميكن  إظهار أمهية إدارة يمة اليت تقدم للزبون، تركز على أساليب إدارة معرفة الزبون فهي املساهم األكرب يف حتديد الق

  :معرفة الزبون يف إدارة العالقة مع الزابئن يف النقاط التالية

                                                           
  .133، ص2014، الطبعة العربية، دار األايم للنشر والتوزيع، عمان ، األردن، "منظور فكري معاصر: إدارة التسويق"فرحان طالب،  عالء -)1(

(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.  

، جملة كلية بغداد "حبث تطبيقي يف مستشفى بغداد التعليمي) العالقة واألثر(إدارة معرفة الزبون وأبعاد اخلدمة الصحية "علي حسون الطائي،  -)3(
   .148ص ،2008ماي  ، جامعة بغداد،17اجلامعية، العدد للعلوم االقتصادية

، 41، جملة دراسات العلوم اإلدارية، اجمللد"أثر إدارة معرفة الزبون وتطوير اخلدمات اجلديدة يف األداء التسويقي"ليث سلمان الربيعي وأخرون،  - )4(
  .279ص  2014، اجلامعة األردنية، 02العدد
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 املؤسسةأبهنا جمموعة من اجلهود املبذولة من قبل  عملية التفاعل بني إدارة معرفة الزبون وإدارة عالقة الزبون تعرف- 
إىل الزبون  املؤسسةمن خالل مجع معلومات عن الزبون ابجتاهني من  ذلكلفهم وإدراك حاجات الزبون وتوقعاته هبا و 

  )1(؛وإدارهتا مبا حيقق رضاه ووالءه ابملؤسسةوصوال إىل تعزيز عالقة الزبون صحيح العكس و 
كل األنشطة اليت متارسها إدارة العالقة مع الزبون للتعرف على الزبون ومنحه عروضا ديناميكية ومشخصة   - 

تلك ات الزبون وتطوير منوذج العمليات واألنشطة لتلبية األسعار وعملية الكشف عن احتياجللمنتجات و 
واليت تعد هي ) املربح(االحتياجات تتم مبساعدة معرفة الزبون كما أن البحث عن الزبون ذي القيمة العالية للمؤسسة 

    )2( .قدر كبري من املعلوماتاألخرى من أبعاد إدارة العالقة مع الزابئن هي مهمة معرفية تتطلب توفر 
إدارة معرفة الزبون هي نشاط اسرتاتيجي داعم يف جوهرها وهي متثل جزءا من إدارة معرفة املؤسسة وابلتايل فإهنا متثل - 

أحد جماالت استخدام مفاهيم وخربات إدارة املعرفة يف إدارة العالقة مع الزبون الذي يعترب مصدرا أساسيا من مصادر 
يف العالقات الطويلة األجل ميكن أن تكون إدارة معرفة الزبون املمثل األكثر حيوية وواقعية للسوق والتغريات املعرفة؛ و 

اجلارية فيه، فإىل جانب أن حاجات الزبون متثل اخلصائص األكثر أمهية خلدمات املؤسسة فإن التغريات يف السوق 
وهو ما يسمح ابالستجابة املبكرة هلذه االحتياجات ميكن رصدها بشكل مبكر من خالل التغري يف حاجات الزبون 

    )3(املتغرية واجلديدة مما يؤدي إىل عالقات أفضل مع الزابئن وأكثر رحبا؛
يكون يف س، فهي تستخدم للقيام بعمل أو نشاط معني واملؤسسةإدارة معرفة الزبون ستكون ذات قيمة كبرية للزبون - 

  ؛التفوق على املنافسني ه سينصب على أداء املؤسسة وحيققاملة أو املنتج كما أنيف املع اري صاحل الزبون كأن يكون تغي
 تهوك الزبون لكسب البصرية إىل معرفالزبون هو تعقب سلمع عالقة الالبواعث الرئيسية لتطبيق إدارة  من أحد - 
املؤسسات إىل حتقيق سعت الكثري من  لذلك لتساعد هذه املعلومات على اختاذ أفضل القرارات) غاايته وحاجاته(

وتعزيز قدرة املؤسسة  ستفادة منها يف اختاذ القرارات،هبدف اال معهاندماج واضح بني إدارة املعرفة الزبون وإدارة العالقة 
يف  معرفة الزبون أعطت قدرة للمؤسسة ستهدف، فضًال عن كون أنظمة إدارةبتوقع التغريات والتحوالت يف سوقها امل

توزيعها وعرضها على صفحات عن طريق ل مجيع العاملني املعنيني متاحة من قب  املعرفةإىلجعل إمكانية الوصول 
يف املبيعات والتسويق واألقسام  املوظفنيوبذلك فإن هذه األنظمة ساعدت . الشبكة الداخلية ضمن األقسام املختلفة

احتياجات ورغبات الزبون والتغري فيها فهم  إىلاملعلومة املناسبة يف الوقت املناسب مبا يقود على امتالك األخرى 

                                                           
    .276ص  ،درمان سليمان صادق، مرجع سبق ذكره -)1(
دراسة تقييمية  مطبقة على إطارات  –مسامهة املعرفة عن وألجل الزبون يف حتسني تسيري عالقات الزابئن "، ووسيلة بن مساهل إميان قحموش - )2(

  .36، ص2014، جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي، ديسمرب02العدد  ،1، جملة البحوث االقتصادية واملالية، اجمللد"- مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة
  .363-361صص ، ف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دابس العبادي، مرجع سبق ذكرهيوس - )3(



 

 

املعلومات فيما بينهم مما سيعزز الدقة يف اختاذ القرارات 

ة من استخدام املؤسسة ملعلومات إدارة املعرفة عن الزبون يف اختاذ القرارات التسويقية اخلاصة جبوانب مهم
وإن . اخل... تصميم الرسالة الرتوجيية أوعناصر املزيج التسويقي كاختيار مواصفات اخلدمة أو اختيار منافذ التسويق 

 من االحتفاظ ستتمكن املؤسسةؤسسة يف حتسني عروض املنتوج أو اخلدمات ووفق هذا املنظور 
 ابة السريعة لالحتياجات املتغريةوسيسمح ذلك ابالستج

  الزبون يف التنبؤ بسلوك الزابئن

  
للنشر والتوزيع، عمان ، األردن، ، الطبعة العربية، دار األايم 

معرفة الزبون كما هو موضح يف الشكل إىل نوعني من 

  عادهاأنواع معرفة الزبون وأب

  
  . 261ن صادق، مرجع سبق ذكره، ص
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املعلومات فيما بينهم مما سيعزز الدقة يف اختاذ القرارات و وكيفية التعامل مع هذا التغري وتبادل وجهات النظر 

استخدام املؤسسة ملعلومات إدارة املعرفة عن الزبون يف اختاذ القرارات التسويقية اخلاصة جبوانب مهم
عناصر املزيج التسويقي كاختيار مواصفات اخلدمة أو اختيار منافذ التسويق 

ؤسسة يف حتسني عروض املنتوج أو اخلدمات ووفق هذا املنظور 
وسيسمح ذلك ابالستج .زابئن جددهبوالء الزابئن لفرتة طويلة فضًال عن اكتساب 

  :كما هو موضح يف الشكل املوايل

الزبون يف التنبؤ بسلوك الزابئن مسامهة إدارة معرفة ):09(الشكل رقم

، الطبعة العربية، دار األايم "منظور فكري معاصر: إدارة التسويق"عالء فرحان طالب، 

  :وأبعادها الزبون معرفة
إىل نوعني من منهما كل تجزأ  بعدين أساسيني يتتضمن إدارة معرفة الزبون 

أنواع معرفة الزبون وأب): 10(الشكل رقم

ن صادق، مرجع سبق ذكره، صدرمان سليما :املصدر

                                         
  .15-13اثمر ايسر البكري وأمحد هاشم سليمان، مرجع سبق ذكره، ص ص 

أساسيات ومرتكزات إدارة العالقة مع الزبون: الفصل الثاين  
وكيفية التعامل مع هذا التغري وتبادل وجهات النظر 

  .اإلسرتاتيجية
استخدام املؤسسة ملعلومات إدارة املعرفة عن الزبون يف اختاذ القرارات التسويقية اخلاصة جبوانب مهميساعد  - 

عناصر املزيج التسويقي كاختيار مواصفات اخلدمة أو اختيار منافذ التسويق 
ؤسسة يف حتسني عروض املنتوج أو اخلدمات ووفق هذا املنظور ملذلك سيعزز قدرة ا

هبوالء الزابئن لفرتة طويلة فضًال عن اكتساب 
كما هو موضح يف الشكل املوايل  )1(للزابئن

عالء فرحان طالب، : املصدر
  .132، ص2014

معرفةإدارة  أنواع-3
تتضمن إدارة معرفة الزبون 

  :  املوايل

                                                          
اثمر ايسر البكري وأمحد هاشم سليمان، مرجع سبق ذكره، ص ص  - )1(
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  :ميكن شرح تلك األبعاد واألنواع بشيء من التفصيل فيما يلي

يف شكل خربات وجتارب  اجملسدةوهي املعرفة املوثقة والرمسية : (Explicit knowledge) املعرفة الصرحية- 3-1

يف شكل واثئق أو عن طريق  ملؤسسةالعاملني يف ا عنها ونقلها لآلخرين ونشرها بني ميكن كتابتها ويسهل التعبري
  : املعرفة كما هو موضح فيما يليني، وهي تتضمن نوع)1(وسائل مطبوعة أو ابستخدام وسائل االتصال املختلفة 

ي املعرفة اليت تشري إىل وه:  (knowledge about customer)الزابئن أو املعرفة حول الزبون معرفة -1- 3-1

بدءا من البياانت الشخصية  بهزبون عن طريق القيام جبمع كل البياانت املتعلقة مبعرفته عن ال املؤسسة ما ترغب
، )2(ة وطريقة االتصالغوبعض األشياء اليت يفضلها كل تهومعامال تطلباته وتوقعاته وصوال إىل صفاته، موعالقاته معها

ورات املستقبلية حول إمكانية  والتصاملؤسسة  ملنتجاتتوضح مدى متييزه  الزبونوذلك للحصول على رؤية شاملة عن 
كسب والئه واستمراره يف التعامل معها إضافة إىل فهم حاجاته ورغباته لكي تتمكن من االستجابة لذلك، كما 

معهم تطوير عالقاهتا بزابئنها وبناء إسرتاتيجيات تسويقية وعالقة انجحة  يفهذه املعلومات  تستفيد املؤسسة من
نقاط التشابه واالختالف بني سلوكات الزابئن ومن مث  حتديدل عن طريق االفع فضال على التجزئة واالستهداف

ترتبط معرفة املؤسسة حول الزبون بقدرهتا على متابعة معدالت رضاه واالستجابة له ؛ و خدمتها وتلبيتها أبكثر دقة
ل الفعال للمعلومات وبناء عالقة تفاعلية قوية تضمن النق املؤسسةوهو ما يسمح ابستمرار االتصال بينه وبني 
كثر بعد عملية الشراء أ املؤسسةألن أثر املعلومات اليت حتصل عليها  ،واملعارف حىت بعد عملية الشراء وأتدية اخلدمة

، كما ت الزبون كلما ارتفع مستوى والئهالحتياجا املؤسسةوكلما ارتفع مستوى استجابة    من أثر املعلومة قبل الشراء
  .)3(للمؤسسةيدة من شأهنا أن حتقق مزااي تنافسية أن هذه االستجابة اجل

وهي تشري إىل ما يرغب : (knowledge for customer) أو املعرفة ألجل الزبون املعرفة للزبون-2- 3-1

اليت حتديد اخلدمة يف  ابملعلومات اليت ميكن أن تساعدهأي تزويده  ،املؤسسةالزبون يف احلصول عليه ومعرفته من 
 املؤسسةالزبون املعرفية وتوسيع رؤيته عن  رغباتإىل إرضاء  هذا النوع من املعرفة هدف؛ وياستعماهلا شرتيها وكيفيةي

تعامالت الزبون وحتديد األسلوب  ما أن هذه املعرفة متكن من حتليلك )4(.ومدى قدرهتا على خدمتهومنتجاهتا 
كمكاملات   للمؤسسةت االتصال املختلفة املتاحة يف قنواابالستثمار املناسب للتفاعل معه، ويربز هذا التفاعل أكثر 

                                                           
  .340يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دابس العبادي، مرجع سبق ذكره، ص  - )1(
  .262ص درمان سليمان صادق، مرجع سبق ذكره،  - )2(
  .38-37إميان قحموش ووسيلة بن مساهل ، مرجع سبق ذكره، ص ص  - )3(
  .147عالء فرحان طالب، مرجع سبق ذكره، ص  - )4(
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وأتخذ املعلومات املقدمة يف هذا النوع  .إخل...املكاملات اهلاتفيةو  االلكرتوينوقع املاملبيعات املباشرة، الربيد اإللكرتوين، 
  )1( :من املعرفة ثالثة مستوايت نسبة إىل فرتة املعاملة كما هو موضح يف األيت

خدمة ختيار كإعالمه بوجود االويتم من خالهلا تزويد الزبون مبعلومات تساعده يف : املعاملةخدمة الزبون قبل  -

   ؛والنوعية وتقدمي الشرح والنصح الالزمني له رية كالسعرخصائصها وخمتلف البياانت الضرو معينة، 

  ؛ه عمليات الشراءليت تسهل لويتم خالهلا إعالم الزبون بكافة التفاصيل ا: خدمة الزبون أثناء املعاملة -

فقد حيتاج الزبون ملعلومات تطمئنه على رشادة قراره الشرائي، كما قد حيتاج إىل بعض  :خدمة الزبون بعد املعاملة -

  .إخل...واحلصول على اخلدمةأبعد عملية الشراء  ابملنتج املعلومات اخلاصة

وغري النظامية واليت تعرب عن املخزون  وهي املعرفة غري الرمسية، :)Tacit knowledge( املعرفة الضمنية- 3-2

، وتتعلق هذه املعرفة ابملهارات واملوهبة الفنية واخلربات واحلدس، ذهان املوظفنياملعريف الفين واإلدراكي يف عقول وأ
وهي غري اثبتة نظرا لعدم ثبات مهارات وممارسات املوظفني والزابئن واليت ميكن أن تظهر كسلوك لدى املوظفني عند 

 التفكري وقواعد الفردية اخلربة متثل ألهنا ظران ء عملهم وكسلوك واستجابة لدى الزبون أثناء تفاعله مع اآلخرينأدا
عرفة املإن هذا النوع من املعرفة يتضمن . اجململ يف لآلخرين إيصاهلا أو ترميزها ميكن فال هذا ورغم احلكم على والقدرة

  :وضح فيما يليومعرفة الزبون للزبون كما هو م من الزبون

 إسرتاتيجيةتعد املعرفة من الزبون فرصة : )knowledge from customer( املعرفة من الزبون -1- 3-2

  األخرى ورأيهم  واملؤسسات املؤسسة، فهي تشري إىل احلصول على معلومات من الزابئن عن جتارهبم مع للمؤسسات
فعالة إلنتاج خدمات ذات قيمة كبرية  إسرتاتيجيةتطوير  وهو ما يساعد على املؤسسة،جتاه التحسينات املنتهجة يف 

، نظام الشكاوي واملوظفللزبون ويتم احلصول عليها من خالل وسائل عديدة كاللقاءات اليت تتم بني الزبون 
دمات وتعترب هذه املعرفة مبثابة التغذية العكسية اليت تساعد على االستمرار بتطوير اخل )2(إخل...مقاييس والء الزابئنو 

)3(مة األسواق أبكثر فاعلية وابتكاروخد
.  

وهي املعرفة اليت تتم من عالقة ذات اجتاهني وذلك : )عرفة زبون لزبونم(املشرتك للمعرفة  قاخلل -2- 3-2

بتسهيل التفاعل بني الزابئن واملؤسسة من أجل تطوير معرفة جديدة يتم جتسيدها يف منتج أو خدمة فمثال مؤسسة 

                                                           
  .40- 39إميان قحموش ووسيلة بن مساهل ، مرجع سبق ذكره، ص ص   - )1(
   66حسني وليد حسني عباس وأمحد عبد حممود اجلنايب، مرجع سبق ذكره، ص  - )2(
، جملة البديل االقتصادي، )"CRM(يف التحسني من إدارة العالقة مع الزبون ) KM( دور إدارة املعرفة"عطوي جلول وشيخاوي دمحم، ل - )3(

   56، ص2016، جامعة زاين عاشور، اجللفة، جوان 01، العدد03اجمللد
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"Microsoft  الزبون  ألراءرك زابئنها األساسيني للتعلم منهم وتؤمن العديد من املؤسسات بضرورة االستماع تشا
   )1(.واالهتمام هبا

  :  إدارة معرفة الزبونمراحل  -4
  )2( :بعدة مراحل كما هو موضح فيما يلي املؤسسةيف  الزبون معرفةمتر عملية إدارة    

لومات والبياانت اليت يتم جتميعها من الزبون قبل وأثناء التفاعل وهو ما وهي املع: كشف املعرفة أو اإلفصاح عنها  -

وقد يكشف هذا النوع من  ،اقتناصها وحتليلها القادرة على للمؤسسةيعطي مؤشرات واجتاهات عامة ذات قيمة ابلغة 
، ألن متواصلة سوقية جديدة أو سلع وخدمات مبواصفات جديدة وتعترب هذه اخلطوة ااانت أو املعلومات فرصيالب

  .ما يعرفه لكي يعرب عن حاجاته ويوازن بني خياراتهعالزبون سيستمر يف اإلفصاح 

حبيث من الضروري أن يتم تكوين صورة ذهنية عن حاجات الزبون وفرز املعرفة ذات  :تصنيف أو فرز املعرفة -

  .ومتطلباته الصلة ابلزبون

يت مت مجعها إىل توثيق، وتتم هذه العملية من خالل توثيق املعلومات حيث حتتاج املعرفة ال: تسوية املعرفة وتشفريها -

  .املؤسسةاملتحصل عليها يف قاعدة بياانت 

وذلك بتمكني املوظفني من احلصول على املعرفة اجملمعة وهو أمر ضروري الختاذ القرارات : مشاركة املعرفة -

  .املالئمة

متكنها من التعرف على  معرفة املؤسسةأن تتوفر لدى  نه من الضروريويف األخري يرتاءى لنا أتسيسا عما سبق أب      
الزبون واالستثمار فيه من خالل توفري عدة مستوايت من املعرفة عن الزبون مع العمل على نشر ومعاجلة املعرفة 

شتقة من خالل املعرفة امل عنوهو ما يتجلى من خالل إدارة معرفة الزبون اليت تعرب  املؤسسة،اخلاصة ابلزبون ضمن 
حتقيق تدفق يف  ازايدة اقرتاب اإلدارة ابلزبون نظرا ألمهيته يف واليت تساهم واملؤسسةالعمليات التفاعلية بني الزابئن 
 املؤسسة ه وبنيوتطوير عالقات حقيقية بين هورغبات هطلباتواليت يستفاد منها يف تلبية معلومات عالية الدقة من الزبون 

توفري واملتمثلة يف  الزبونألمهية اجلوهرية إلدارة معرفة الزبون ضمن ممارسات إدارة العالقة مع وبذلك ميكن اخلروج اب
  .وإدامة تلك العالقات ألجل طويل إلدارة عالقات الزبوناملعلومات الضرورية 

  
                                                           

  .269-268درمان سليمان صادق، مرجع سبق ذكره، ص ص  - )1(
، جامعة ابراهيم 4، العدد15، جملة معهد العلوم االقتصادية، اجمللد"إدارة معرفة العميل كمدخل لتدعيم تنافسية املؤسسة"سكر فاطمة الزهراء،  - )2(

  .334-331، ص ص 2011ديسمرب ،3سلطان شيبوط اجلزائر
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  تهورحبي إدارة قيمة الزبون :املطلب الثاين

ورحبيتهم للمؤسسة أحد األبعاد األساسية يف تطبيق مفهوم  تعترب عملية التمييز بني الزابئن على أساس قيمتهم    
 مع العالقات وتعزيز إلقامة املخصصة املوارد أن إىل تشري هلذا املفهوم اإلسرتاتيجية الرؤية نأل الزبونإدارة العالقة مع 

 إقامة كيفية على طفق ااملؤسسة ال يكون مبني تركيز فإن وابلتايل ورحبيتهم تهموفقا لقيم ختصيصها يتعني الزابئن
 إىل يؤدي حنو زبون على كل مع املناسبة العالقة إقامة وإمنا أيضا على ،اوتعزيزه عليها واحلفاظ الزابئن مع العالقات

  . املؤسسة رحبية تعظيم

  : )(Customer  profitability  analysis اإلسرتاتيجيةمفهوم حتليل رحبية الزبون وقيمته  -1
ملؤسسة على زابئنها يتم التمييز بينهم على أساس قيمتهم للمؤسسة فهم ليسوا سواسية فيما مبجرد أن تتعرف ا    

بل حىت يف القيمة  اهتم ورغباهتمتلفون فقط يف حاجالزابئن ال خيف ،)1(يتعلق إبسهامهم يف الرحبية على املدى الطويل
يع احلاالت إمكاانت املؤسسة وقدراهتا ليس مجيع الزابئن يناسبون يف مج هإضافتها للمؤسسة، كما أن اليت ميكن

وتوجهاهتا اإلسرتاتيجية، وعليه جيب أن تكون انتقائية يف اختيار اجلزء من السوق الذي سوف ختدمه، وأن تضع كل 
جزء من الزابئن على حدا، فالرتكيز جيب أن ال ينصب على عدد الزابئن، بقدر ما يكون على قيمة هؤالء الزابئن 

جذب الزابئن ذوي القيمة املناسبة يف األماكن  املؤسسة منجيب أن تتأكد يق أهدافها وعليه سامهتهم يف حتقوم

ذات عالقة ابألفكار واملعلومات  معرفية قيمةوعموما حيقق الزبون قيمتني للمؤسسة  )2(املناسبة  وابلتكاليفواألوقات 

ال ترتبط بعدد  الية للزبونمقيمة ، والزابئناليت حتصل عليها املؤسسة من خالل تعاملها مع هذه الفئة املهمة من 

السابقة والتقديرات املوضوعة حول مشرتايهتم املستقبلية، وهو  مشرتايهتمالزابئن الذين يتعاملون مع املؤسسة بل بكمية 
زابئن ما يتطلب التمييز بني الزابئن ذوي القيمة العالية وذوي القيمة املنخفضة مما يساعد على الرتكيز على نوعية ال

وعندما تتمكن  )3(الذين ميكن خدمتهم بكفاءة ويف نفس الوقت يشكلون فرصا هامة وجيدة يف النمو والرحبية،
يف املراحل املقبلة هو كيفية االحتفاظ  فإن التحدي الذي تواجهه املؤسسة جذب هذا النوع من الزابئناملؤسسة من 

  )4(زابئن أوفياء هبم ألجل طويل وبناء عالقات قوية معهم وحتويلهم إىل
عملية تسجيل " لى أهنا تلجأ املؤسسات إىل حتليل رحبية الزبون اليت تعرف ع للزبون املالية قيمةالولتحديد ومعرفة     

  )5("وحتليل العوائد اليت يتم حتصيلها من الزابئن وكذلك تسجيل وحتليل التكاليف الالزمة لتحقيق تلك العوائد
                                                           

   .160مرجع سبق ذكره، ص حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دابس العبادي،  يوسف -)1(
, 4th Edition, Prentice Hall, New York, 2001, p 140.Services Marketing, Lovelok Christopher -  )2(  

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

Lovelok Christopher, OP CIT, p140.  - )4(  
  .170حسني عباس وأمحد عبد حممود اجلنايب، مرجع سبق ذكره، ص حسني وليد -)5(



 

 

 احلاصلة التكاليف مجيع منه مطروحاً  زابئن 

أغلب أرابح  ونحيققالذين من الزابئن  قليال
كما هو  اختالف الزابئن يف أثرهم على عائد املؤسسة ورحبها يكمن يف هرم الزابئن

  هرم الزابئن

  
، الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق للنشر "إدارة عالقات الزبون

أن على  واليت نصت )∗()Pareto(لدراسات اليت قام هبا 

 )3()20/80قانون ابريتو ( من مداخيلها وأرابحها
طة ابلتسويق والبيع والفواتري وغريها من اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات لزابئنها الصغار واخلاملني 

من الزابئن الذين % 80تستهلك اهلامش الذي حيققونه وبعبارة أخرى فإن املؤسسة ختسر األموال اليت تنفقها على 

دراسة تطبيقية يف معمل –استعمال حتليل رحبية الزبون كـأداة إسرتاتيجية يف إدارة عالقة الزبون وحتقيق امليزة التنافسية 
   .294ص .2014، جامعة الكوفة، العراق، 

ساهم بشكل خاص يف دراسة توزيع الدخل و  قدم عدد من املسامهات املهمة يف هذين اجملالني
Florence "و"Lausanne " 20/80اشتهر بقاعدة و. 

René Lefébure et Cilles venture, op cit, p p116- )3(  
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 جمموعة أو معني زبون من املتحقق املبيعات دإيرا" على أهنا 
  )1("الزابئن جمموعة للزبون أو خدمة أو منتج

قليال اوتواجه املؤسسات عند حتليل رحبية زابئنها حقيقة أن هناك عدد
اختالف الزابئن يف أثرهم على عائد املؤسسة ورحبها يكمن يف هرم الزابئنفضل طريقة لفهم 

  :موضح يف الشكل التايل

هرم الزابئن): 11(الشكل رقم

إدارة عالقات الزبون"يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دابس العبادي، 

 .160، ص2009لتوزيع، عمان، األردن، 

لدراسات اليت قام هبا اب استشهدت املؤسسات ابإلضافة إىل هرم الزابئن

من مداخيلها وأرابحها% 80من زابئن املؤسسة الذين حيتلون قمة اهلرم حيققون 
طة ابلتسويق والبيع والفواتري وغريها من اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات لزابئنها الصغار واخلاملني 

تستهلك اهلامش الذي حيققونه وبعبارة أخرى فإن املؤسسة ختسر األموال اليت تنفقها على 
(  

                                         
استعمال حتليل رحبية الزبون كـأداة إسرتاتيجية يف إدارة عالقة الزبون وحتقيق امليزة التنافسية 

، جامعة الكوفة، العراق، 30، العدد10،  جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد"
   .296-295ع السابق، ص ص 

Vilfredo Pareto قدم عدد من املسامهات املهمة يف هذين اجملالني عامل اجتماع واقتصادي إيطايل
Florence"، عمل كأستاذ حماضر يف جامعيت تطوير جمال االقتصاد اجلزئي

René Lefébure et Cilles venture, op cit, p p116-117
  .165مرجع سبق ذكره، ص الطائي وهاشم فوزي دابس العبادي، يوسف حجيم سلطان
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على أهنا  أيضا وتعرف

منتج تقدمي سبيل يف
وتواجه املؤسسات عند حتليل رحبية زابئنها حقيقة أن هناك عدد     

فضل طريقة لفهم وأ )2(املؤسسة
موضح يف الشكل التايل

يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دابس العبادي،  :املصدر

لتوزيع، عمان، األردن، وا

استشهدت املؤسسات ابإلضافة إىل هرم الزابئنولقد     

من زابئن املؤسسة الذين حيتلون قمة اهلرم حيققون % 20
طة ابلتسويق والبيع والفواتري وغريها من اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات لزابئنها الصغار واخلاملني ألن التكاليف املرتب

تستهلك اهلامش الذي حيققونه وبعبارة أخرى فإن املؤسسة ختسر األموال اليت تنفقها على 
)4(حيتلون أسفل اهلرم

  
  

                                                          
استعمال حتليل رحبية الزبون كـأداة إسرتاتيجية يف إدارة عالقة الزبون وحتقيق امليزة التنافسية "اظم،حامت كرمي ك -)1(

"املشروابت الغازية يف اببل
ع السابق، ص ص نفس املرج -)2(
 )∗(-  Vilfredo Pareto

تطوير جمال االقتصاد اجلزئيل  وقدم إسهامات علمية

يوسف حجيم سلطان -)4(
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  :نحتليل رحبية الزبو واستخدامات  فوائد - 2
  :يلي فيما الزبون رحبية الفوائد واالستخدامات لتحليل تتمثل أهم     

 اختاذ يف التوجه وابلتايل مرحبني والغري املرحبني الزابئن بني التمييز يف الزبون رحبية حتليل يساعد: حتديد مركز الزبون - 
 يف خسائر املؤسسة يُكبدون الذين قد مرحبني غريال الزابئن عن القرار بشأن تعزيز العالقة مع الزابئن املرحبني واالستغناء

  القائمة؛ املنافسة بيئة ظل
 امليزة حتقيق لغرض ممكنة جودة وأبعلى كلفة أبقل اخلدمات تقدمي أفضل خالل من املرحبني ابلزابئن االحتفاظ -

 الزبون؛ رضا وكسب التنافسية
  رحبيته؛ معرفة خالل من جياياسرتات تقاس أن ميكن اليت الزبون قيمة زايدة -
 ووقت اخلدمة ومزيج واجلودة السعر حول التفاوض معهم خالل من مرحبني إىل املرحبني غري الزابئن حتويل إمكانية -

  اختاذ قرارات من شأهنا تعظيم قيمة الزابئن وحتسني رحبية املؤسسة؛ وابلتايل يتم )1(وغريها؛ التسليم
ت حتليل رحبية الزبون يف إدارة إيرادات وتكاليف الزابئن واملقارنة بينهما حيث تفيد بياان: واإليراداتإدارة التكاليف - 

بشكل فردي من خالل التعرف على مردود االستثمار يف جماالت التسويق واملبيعات وخدمة الزبون وأيضا املساعدة 
  ؛يف ختفيض تكاليف العالقة معه من خالل استبعاد األنشطة غري احملققة للقيمة

الرتكيز  خالل من املؤسسة هلا تتعرض اليت املخاطر درجة ختفيض على الزبون رحبية حتليل يساعد: خاطرإدارة امل - 
وأيضا  همرضا درجة إليهم وزايدة املقدمة اخلدمات ىمستو  وحتسني مراجعةو  عليهم واحملافظة املرحبني الزابئن علي

 طريقة عن والبحث اخلسائر هذه تسبب اليت التكلفة دراسة مسببات خالل من املرحبني غري ابلزابئن االهتمام
   ؛إيراداهتم وزايدة تكاليفهم لتخفيض

 من الزابئن رحبية حتليل بياانت ابستخدام للمؤسسة االسرتاتيجي الوضع حتسني يرتبط: اإلسرتاتيجي الوضع حتسني - 
 للرحبيةواستثمارات   موارد ختصيص وابلتايل ) مرحبون غري / متعادلون / مرحبون ( درجات ثثال تقسيمهم إىل خالل
 ؛خالل حتليل رحبيته احلالية والتنبؤ برحبيته املستقبلية من وذلك للزبون اإلسرتاتيجية القيمة حتديد جيب كما

 
  

                                                           
  .04حامت كرمي كاظم، مرجع سبق ذكره، ص -)1(
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 لىع تعتمد للزبون خدمة أتدية تكلفة ألن وذلك اخلدمات املقدمة، رحبية حتليل من أمهية أكثر الزابئن رحبية حتليل- 
 فروق لتحديد حاجة يف املؤسسات جيعل وهو ما) اخل ...دالسدا ،طريقة طلبية كل حجم، بياتهطل عدد ( سلوكه مثل

  )1(.زبون لكل الرحبية

  :طرق تصنيف الزابئن على أساس رحبيتهم وقيمتهم للمؤسسة  -3

  : فيما يلي نذكر أمهها هلا،تستخدم املؤسسة عدة أساليب لتصنيف الزابئن وفقا لرحبيتهم وللقيمة اليت يقدموهنا     

الذي مييز الزابئن هذا النموذج  1994سنة  )Hughes()∗(لقد قدم :  RFMالتصنيف على أساس منوذج  - 3-1

  )3(: وهي كالتايل )2( املهمني واملرحبني من خالل االعتماد على ثالث خواص أو متغريات

 ؛ر عملية شراء قام هبا الزبونأخ مع الوقت الفاصل وهو ):Regency of the last purchase(فرتة االستهالك -

ابلشراء وهو يشري إىل عدد الصفقات واملرات اليت قام هبا الزبون : )Frequency of the purchases(الرتدد -

 خالل فرتة زمنية حمددة من قبل املؤسسة؛

و متوسط للزبون أ اإلنفاقوهو مقياس يعرب عن قيمة  ):Monetary value of the purchases( القيمة النقدية-

 .املقدار الذي ينفقه الزبون على معامالته مع املؤسسة خالل فرتة زمنية معينة
على هذه املتغريات الثالثة تقوم املؤسسة بتحليل رحبية الزبون وأمهيته اإلسرتاتيجية وكلما كان املبلغ والرتدد   وبناءً      

اجلهود التسويقية  املؤسسة هُ جِ وَ ورحبيته ومن مث تُـ لزبون كبريين وفرتة االستهالك صغرية كلما أدى ذلك إىل زايدة قيمة ا
 .حنوه

 

                                                           
- 08ص ص  كلية إدارة األعمال قسم احملاسبة، جامعة امللك سعود،، "-customer profitability-رحبية الزبون "اهلذلول وأخرون،  أروى-)1(

yl_http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/bhth_thlyl_rbhy_lm-: نقال عن املوقع االلكرتوين التايل ،09

_mjmw_rw_lhdhlwl.pdf، 22/11/2017: اتريخ االطالع ،  

 )∗(-  Hughes Middleton Arthur   خبري اقتصادي خترج من جامعة"princeton university  " كتاب متحورت أغلبها   12أصدر حوايل
 Database Marketing"سنة وأسس معهد  32ملدة  "maryland university"س االقتصاد جبامعة نه درّ أ، كما تحول التسويق وقواعد البياان

Institute "وله العديد من املقاالت والبحوث  علمية يف خمتلف أحناء العامل كأمريكا، كندا، أورواب وأسياوملتقيات دوات ابإلضافة إىل إشرافه على عدة ن
 .املنشورة دوليا

  .28، مرجع سبق ذكره، ص"إدارة العالقة مع العميل منظور حتليلي"عبد الرزاق،  براهيمي -)2(

 -  )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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تستند حتليل رحبية : )Relationship Costs & Relationship Revenues(منوذج كلفة وإيرادات العالقة - 3-2

املرتبطة هبم؛ وعليه التكاليف و   الزبون على افرتاض منطقي وهو اختالف القيمة االقتصادية للزابئن بسبب االختالف يف اإليرادات
  )1(:تلجأ املؤسسة لتحليل إيرادات وتكاليف الزبون كما هو موضح فيما يلي

تعزز عملية حتليل إيرادات الزبون بواسطة تعقب تفاصيل ): Customer Revenue Analysis( حتليل إيرادات الزبون - 

 لكل املبيعات كمية :اختالف إىل الزابئن بني داتاإليرا يف ترجع الفروقواإليرادات ومعرفة ملاذا ختتلف من زبون ألخر، 
 الطويل جلاأل يف الزبون رحبية حتسني على تعمل اليت احلوافز من تعترب زبون اليت لكل املمنوح اخلصم زبون، مقدار

   .اخل...الشراء للزبون، مومسية الواحدة الطلبية حجم

   .وجتميعها وتصنيفهاتوفري املعلومات الالزمة عن تكلفة الزبون وذلك ب):  Customer Cost Analysis( حتليل تكلفة الزبون - 

 من احملققة يف اإليرادات فروق وجود سبب عن التصور إعطاء والتكاليف اإليرادات حتليل مقارنة خالل من وميكن    
 أرابح يف ةكبري  مسامهات حيققون الذين الزابئن على التعرف املؤسسة تستطيع املعلومات هذه ومن خمتلفني زابئن

 )2( املؤسسة رحبية يف مسامهتهم يعادل اهتمام مستوى على حيصلون حيققون األرابح، وعليه ال الذين وأولئك املؤسسة
كما أنه ميكن أن تصادف املؤسسة زابئن تكون خدمتهم ذات تكلفة منخفضة لكنهم حيققون رحبا عاليا وعليها أن تقدم عناية 

ويف املقابل ميكن أن تصادف زابئن يتطلبون تكلفة  خاصة من أجل احلصول على والئهم، خاصة هلم مبنحهم حمفزات وخدمات
  .)3(خدمة عالية وحيققون هوامش ربح منخفضة وميكن للمؤسسة التحفظ على استمرار التعامل معهم وبناء العالقات

    على أهنا اة الزبونتعرف قيمة دورة حي: )Customer Lifetime value( منوذج قيمة دورة حياة الزبون - 3-3

 نيالتدفقات النقدية اليت يتم توليدها عرب حياة الزبون الفرد يف تعامالته مع املؤسسة أو عرب حياة قطاع الزابئن املتعامل"
أما قيمة الزابئن  )5("ةالتقييم متعدد الفرتات لقيمة الزبون ابلنسبة للمؤسس" وتعرف أيضا على أهنا )4("مع املؤسسة

)Customer Equity(  جمموع قيمة دورة حياة كل الزابئن ويعد قياسها مبثابة مؤشر للقيمة املالية للمؤسسة "فهي

  )6("عند زمن معني واليت حتققت نتيجة جلهود إدارة العالقة مع الزابئن

                                                           
  .175-173حسني وليد حسني عباس وأمحد عبد حممود اجلنايب، مرجع سبق ذكره،ص ص  -)1(
  .05-04اهلذلول وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص  أروى -)2(
، جملة جامعة دمشق ")دراسة تطبيقية مبنشآت اخلدمات التعليمي(مدخل حتليل رحبية الزبون يف ترشيد القرارات اإلدارية دور "ابسل أسعد،  -)3(

  .260،ص2014، جامعة دمشق، سوراي، 02للعلوم االقتصادية  والقانونية، اجمللد، العدد
  482دمحم عبد العظيم أبو النجا، مرجع سبق ذكره، ص -)4(
  451نفس املرجع السابق، ص -)5(
  456دمحم عبد العظيم أبو النجا، مرجع سبق ذكره، ص  -)6(



 

 

لزبون إن مدخل قيمة عمر الزبون يعتمد على القيمة املتوقعة للعالقة املستقبلية مع الزبون، إذ جيب تقدير عمر ا
    ابلسنوات، وتوقع اإليرادات والتكاليف املرتبطة به خالل تلك السنوات، ومن مث حساب القيمة احلالية لإليرادات 

منها  مطروحفق هذا املدخل تفهم رحبية الزبون على أهنا القيمة املستقبلية لإليرادات 
وعادة تكون رحبية وقيمة  ،تفادة من تطور الزبون

  :كما هو موضح يف الشكل املوايل   )1(بداية مدة العالقة ويفرتض أن تكون أكثر رحبية بتطورها 

  لزبون خالل دورة حياته

  
  .75ص مرجع سبق ذكره، ،"العالقة مع الزبون منظور حتليلي

 Customer life time(حياته  دورة خالل

ة اليت تعرب عن سلوك الزبون مع املؤسسة عرب الزمن وتبدأ هذه الدورة منذ بداية تعامله معها لتتكون لديه رؤي
وتفرتض يف اختاذ القرار الذي يناسبه إما إبهناء العالقة أو ابستمرارها ليصبح زبوان دائما أو طويل األجل للمؤسسة، 

القيمة  يورة الرتكيز على الزبون املربح ذعدم وجود قيمة متساوية بني الزابئن وتنص على ضر 
لذلك  )2(الت ذات الصلة به وإدارة سلوكه لتحقيق النتائج املرغوب فيها

يكون من الضروري تتبع املؤسسة اخلدمية للمراحل اليت مير فيها الزبون يف عالقته معها هبدف اختيار حمفظة األعمال 
الذين حيققون هلا أعلى اإلسرتاتيجية للخدمات اليت تقدم له فضال عن اختيارها احملفظة اليت تضم جمموعة الزابئن 

رفع قيمته طيلة دورة حياته وذلك بتوفري األدوات 
  )4(واملعلومات الالزمة خلدمة الزبون وحتليلها وتوزيع نتائجها على خمتلف األقسام يف املؤسسة

- )4( Kenneth laudon et autres, OPCIT, P 373
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إن مدخل قيمة عمر الزبون يعتمد على القيمة املتوقعة للعالقة املستقبلية مع الزبون، إذ جيب تقدير عمر ا
ابلسنوات، وتوقع اإليرادات والتكاليف املرتبطة به خالل تلك السنوات، ومن مث حساب القيمة احلالية لإليرادات 

فق هذا املدخل تفهم رحبية الزبون على أهنا القيمة املستقبلية لإليرادات و و  ،أو التدفقات النقدية املتوقعة
تفادة من تطور الزبونن قياس جناح املؤسسة يف االسم وهو ما ميكن

بداية مدة العالقة ويفرتض أن تكون أكثر رحبية بتطورها 

لزبون خالل دورة حياتهقيمة ا): 12(الشكل رقم 

العالقة مع الزبون منظور حتليلي إدارة"براهيمي عبد الرزاق،  :املصدر

خالل الزبون وتكاليف مداخيل تطور عن السابق صورة 
اليت تعرب عن سلوك الزبون مع املؤسسة عرب الزمن وتبدأ هذه الدورة منذ بداية تعامله معها لتتكون لديه رؤي

يف اختاذ القرار الذي يناسبه إما إبهناء العالقة أو ابستمرارها ليصبح زبوان دائما أو طويل األجل للمؤسسة، 
عدم وجود قيمة متساوية بني الزابئن وتنص على ضر  الزبون

الت ذات الصلة به وإدارة سلوكه لتحقيق النتائج املرغوب فيهاواالحتفاظ به ألجل طويل وتوجيه االتصا
يكون من الضروري تتبع املؤسسة اخلدمية للمراحل اليت مير فيها الزبون يف عالقته معها هبدف اختيار حمفظة األعمال 

اإلسرتاتيجية للخدمات اليت تقدم له فضال عن اختيارها احملفظة اليت تضم جمموعة الزابئن 
رفع قيمته طيلة دورة حياته وذلك بتوفري األدوات ابإلضافة إىل العمل على  )3(يف األجلني املتوسط والطويل

واملعلومات الالزمة خلدمة الزبون وحتليلها وتوزيع نتائجها على خمتلف األقسام يف املؤسسة

                                         
  .456-455ابسل أسعد، مرجع سبق ذكره،ص ص

  .52-51إيثار أل فيحان، مرجع سبق ذكره ، ص ص
  .140وسف، مرجع سبق ذكره، صحممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان ي

, OPCIT, P 373. 
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إن مدخل قيمة عمر الزبون يعتمد على القيمة املتوقعة للعالقة املستقبلية مع الزبون، إذ جيب تقدير عمر ا

ابلسنوات، وتوقع اإليرادات والتكاليف املرتبطة به خالل تلك السنوات، ومن مث حساب القيمة احلالية لإليرادات 
أو التدفقات النقدية املتوقعة

وهو ما ميكنالتكاليف الفعلية، 
بداية مدة العالقة ويفرتض أن تكون أكثر رحبية بتطورها  يف الزبون منخفضة

املصدر

 الشكل يوضح     
cycle( ،اليت تعرب عن سلوك الزبون مع املؤسسة عرب الزمن وتبدأ هذه الدورة منذ بداية تعامله معها لتتكون لديه رؤي

يف اختاذ القرار الذي يناسبه إما إبهناء العالقة أو ابستمرارها ليصبح زبوان دائما أو طويل األجل للمؤسسة، 
الزبونإدارة العالقة مع 

واالحتفاظ به ألجل طويل وتوجيه االتصا
يكون من الضروري تتبع املؤسسة اخلدمية للمراحل اليت مير فيها الزبون يف عالقته معها هبدف اختيار حمفظة األعمال 

اإلسرتاتيجية للخدمات اليت تقدم له فضال عن اختيارها احملفظة اليت تضم جمموعة الزابئن 
يف األجلني املتوسط والطويل اإليرادات

واملعلومات الالزمة خلدمة الزبون وحتليلها وتوزيع نتائجها على خمتلف األقسام يف املؤسسة

                                                          
ابسل أسعد، مرجع سبق ذكره،ص ص  -)1(
إيثار أل فيحان، مرجع سبق ذكره ، ص ص-)2(
حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان ي-)3(



 

 

الذي ميكن من خالله تتبع حركة الزابئن يف الكسب أو اخلسارة  وهي متر 

  دورة حياة الزبون

  .144صحممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، 

وهي املرحلة اليت يتم فيها حتديد الزبون احملتمل 

ر املزيج التسويقي اليت كعناص  )1(مناسبة جلذب الزبون 
وعموما حتاول املؤسسة اخلدمية يف هذه املرحلة جذب 

وهو ما يستدعي فهمهم ومعرفتهم عن طريق احلصول على معلومات عن 

 عالقات املنافسني بزابئنهم ومن مث تقييمها ابستخدام أدوات حتليلية؛ 

مل يسبق أن أجتذهبا أحد وهو ما يستدعي قدرة املؤسسة 

إخل واحلصول على ...من هو؟ أين هو؟ ما الذي حيتاجه؟

واملألوفة واليت تتمثل يف أربعة مراحل وهي تنطبق على أغلب الزابئن إال أن 
عدم رضاه عن أحد لعدة أسباب ك ابلتعامل مع املؤسسة بعد امتام املعاملة األوىل نظرا

، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد "توجه تسويقي معاصر
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الذي ميكن من خالله تتبع حركة الزابئن يف الكسب أو اخلسارة  وهي متر  الزمين اإلطاردورة حياة الزبون 
  :كما هو موضح يف الشكل املوايل )∗

دورة حياة الزبون): 13(الشكل رقم 

حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره،  :املصدر

 :يليوميكن توضيح تلك املراحل فيما 

وهي املرحلة اليت يتم فيها حتديد الزبون احملتمل ):Winning the customer( اكتساب الزبون

مناسبة جلذب الزبون املؤسسة األساليب اليت تراها  وحتويله إىل زبون فعلي ابستخدام
وعموما حتاول املؤسسة اخلدمية يف هذه املرحلة جذب  )2(للتعامل يف عملية كسب الزبون وجذبه

  )3( :ثالثة أنواع من الزابئن كالتايل

وهو ما يستدعي فهمهم ومعرفتهم عن طريق احلصول على معلومات عن : اجتذاب زابئن املنافسني

عالقات املنافسني بزابئنهم ومن مث تقييمها ابستخدام أدوات حتليلية؛ 

مل يسبق أن أجتذهبا أحد وهو ما يستدعي قدرة املؤسسة  وهي الفئة اليت :جديدة من الزابئن اجتذاب فئة

من هو؟ أين هو؟ ما الذي حيتاجه؟: اخلدمية على االجابة على األسئلة التالية
 معلومات عن تفضيالت ومقرتحات الزبون؛

                                         
واملألوفة واليت تتمثل يف أربعة مراحل وهي تنطبق على أغلب الزابئن إال أن  يف احلاالت العاديةاملستهدف  ذه املراحل إىل دورة حياة الزبون

ابلتعامل مع املؤسسة بعد امتام املعاملة األوىل نظراحبيث قد ال يستمر الزبون  هناك فئة من الزابئن ال متر بكل تلك املراحل
  .زيج التسويقي للخدمة املقدمة

  .129دمحم منصور أبو جليل، مرجع سبق ذكره، ص
توجه تسويقي معاصر-وناالستثمار يف إدارة عالقات الزب"نزار عبد اجمليد الرباوي وأخرون، 
  .48، ص2015، جامعة القادسية، العراق، 

  .06روالند سويفت، مرجع سبق ذكره، ص
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دورة حياة الزبون  ومتثل 

∗(عموما أبربع مراحل

  
  
  
  
  
  

وميكن توضيح تلك املراحل فيما  

اكتساب الزبون: املرحلة األوىل-
وحتويله إىل زبون فعلي ابستخدام

يف عملية كسب الزبون وجذبه امهما تلعب دور 
ثالثة أنواع من الزابئن كالتايل

 اجتذاب زابئن املنافسني
عالقات املنافسني بزابئنهم ومن مث تقييمها ابستخدام أدوات حتليلية؛ 

  اجتذاب فئة
اخلدمية على االجابة على األسئلة التالية
معلومات عن تفضيالت ومقرتحات الزبون؛

                                                          
ذه املراحل إىل دورة حياة الزبونتشري ه - )∗(

هناك فئة من الزابئن ال متر بكل تلك املراحل
زيج التسويقي للخدمة املقدمةعناصر امل

دمحم منصور أبو جليل، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
نزار عبد اجمليد الرباوي وأخرون،  -)2(

، جامعة القادسية، العراق، 2، العدد17
روالند سويفت، مرجع سبق ذكره، ص-)3(



أساسيات ومرتكزات إدارة العالقة مع الزبون: الفصل الثاين  
 

110 
 

  ن جذب اجلدد حيث أن املعلومات املتاحة عن الزابئن وهو أسهل وأقل كلفة م :استعادة الزابئن القدامى

  .القدامى تتيح للمؤسسة صياغة عرض البيع مبا يالئم توقعات الزبون
ولنجاح هذه املرحلة على املؤسسة اخلدمية ضمان مبيعات أبحسن جودة من أجل حتقيق املطابقة بني ما حيصل     

االنطباع االجيايب من الوهلة  إعطائهحترص املؤسسة اخلدمية على  اكم ،عليه الزبون فعال وما كان يتوقع احلصول عليه
ويف ؛ )1(األوىل ألن جمرد خطأ بسيط يف هذه املرحلة سيؤدي إىل توقف الزبون عن التعامل معها مع عدم الرجوع اثنية

جل إضافة الزبون إىل من أ تسويقية مكثفة اضمن هذه املرحلة ابستثمار مبالغ كبرية وتبذل جهوداملؤسسة تقوم املقابل 
هذه املرحلة  من مبالغ، وعموما تعكس تاحلالية وهي ال تتوقع حتقيق أرابح عالية مقارنة مبا أنفق ة زابئنهاحمفظ

  )2(وبشكل صريح جناح االسرتاتيجيات التسويقية املعتمدة يف جذب واستقطاب الزابئن

هذه املرحلة حتاول املؤسسة يف  ):Customer investment( استثمار الزبون ورفع مردوديته: املرحلة الثانية - 

حبيث تركز  كما تسعى إىل رفع مردودية الزبونالسابقة   ةحلالستثمارات اليت أنفقتها يف املر اسرتجاع القسم األعظم من ا

  دي ابلزبون إىل توسيع حجم تعاملهواستثمارها وهو ما يؤ  )Grate value customer( على حتقيق أعلى قيمة للزبون

  .ذين ميكن اإلبقاء عليهم ضمن احملفظة االستثمارية للزابئنن الحتديد من هم الزابئيف هذه املرحلة وكذلك يتم 

ر تعقيدا إن االحتفاظ ابلزبون يعترب أكث ):Maintaining the Customers( احلفاظ على الزابئن: املرحلة الثالثة-

 بتحليل القيام عن طريق  سة اخلدمية بقيمة الزبون مدى احلياة،، وال ميكن أن يتم إال من خالل إدراك املؤسجذبه من
مع  هواستمرار تعامل بهى االحتفاظ لوعوامل تساعد ع إجراءاتعدة ذ هبدف اختا الكلف الكليةو  الزبون رحبيةو  سلوك

  .املؤسسة وهو ما يؤدي إىل استقرار وثبات أرابح املؤسسة على أقل تقدير مع الزابئن احلاليني

املرحلة األخرية من دورة حياة الزبون وذلك بقيامه  وهي ):Customers Shiffing( حتول الزابئن: لة الرابعةاملرح-

على تلبية احلاجات املتغرية  قدرة املؤسسةكعدم نتيجة عدة أسباب  أو االستغناء عن خدمات املؤسسة  ابلتحول
نافسون من عروض أكثر إقناعا  ملا تتضمنه من للزابئن أو بسبب ضعف عرضها التسويقي ابلقياس إىل ما يقدمه امل

  )3(.إخل...قيمة مدركة أعلى
التوجه بتحليل رحبية   CRMعلى ما مت عرضه ميكن القول أبنه يتوجب على املؤسسات اليت تتبىن مفاهيم الـ  بناءً      

عالقات معهم واستبعاد الذين الزبون ليساعد ذلك على تكوين رؤية واضحة عن إيرادات الزابئن ورحبيتهم هبدف بناء ال
  .حماولة حتويلهم إىل زابئن مرحبني وأيشكلون تكلفة عالية للمؤسسة أو ختفيض حجم التعامل معهم 

                                                           
  .54دراج نبيلة صليحة، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
  .472كره، صسليمان شكيب اجليوسي وحممود جاسم الصميدعي، مرجع سبق ذ -)2(

  .143-140حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص ص -)3(
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   صوت الزبون وإدارة شكاويه :املطلب الثالث

 ونالزبمن أهم مقومات بناء العالقة مع  شكاويهوإدارة  )Voice of the Customer(إن االستماع لصوت الزبون    

وسيلة حبث ومنهجية متخصصة  الكوهن هومتطلباتالزبون  صيل خمتلفة ومتعددة تتعلق برغباتعملية التقاط تفا فهي
الفهم العميق للزبون وتفضيالته احلالية واحملتملة مبا ميكن املسوقني من استخدامها لتطوير  حنوهتدف إىل الوصول 

اهلادفة إىل تلبية ما يؤيده وجتنب عدم رضاه واالبتعاد عما ال يف إسرتاتيجية املؤسسة  هوإشراك معه عالقات قوية
  )1(.يرغبه

  : مفهوم صوت الزبون -1

لقد أصبح االستماع لصوت الزبون من ضرورايت البيئة املتسارعة التغري ألنه يؤدي إىل تقدمي خدمات مرغوبة    
ويستخدم  اكل اليت تواجهها املؤسسة،كما أنه يسهم يف حل بعض املش  ،ومطلوبة يف السوق الذي ختدمه املؤسسة

ألخذ آبرائهم يف مقابلة توقعاهتم فضال عن استخدامه يف اللحكم على مدى جناح املؤسسة يف تلبية متطلبات الزابئن و 
املؤسسة وهذا انطالقا من أن الزبون مصدر اسرتاتيجي للمعلومات واألفكار  منتجاتالتحسينات املستمرة على 

ة عمليات املؤسسة وخدماهتا وهو ما يساهم يف التميز عن املنافسني بعروض وخدمات متفوقة عن اجلديدة ومقيم جلود
  )2(.املنافسني

 :نذكر فيما يلي بعض التعاريف املقدمة لصوت الزبون: تعريف صوت الزبون - 1-1

ن بنية أسلوب يهدف إىل تنظيم جمموعة مفصلة من طلبات الزابئن واحتياجاته ضم" يعرف صوت الزبون على أنه - 
سلوك " ويعرف أيضا على أنه "هرمية ومرتبة حسب األولوايت من حيث األمهية النسبية ابملقارنة مع البدائل احلالية

الزبون الناتج عن تولد حاجات جديدة أو رغبات أو عدم رضا عن اخلدمات احلالية واملعرب عنها بلغته اخلاصة عرب 
  )4("أداة إدارية لتقييم حاجات الزبون من خدمات املؤسسة" على أنه فُ رَّ عَ يُـ كما   )3("الوسائل اليت توفرها املؤسسة

إن دراسات صوت الزبون عادة ما تتألف من خطوات حبوث كمية ونوعية من أجل فهم أفضل ملتطلبات الزابئن     
ن الطرق والسبل وهناك العديد م )5(واعتبارها من املدخالت الرئيسية لتعريف اخلدمة اجلديدة يف السوق  واحتياجاهتم

                                                           
أثر مساع صوت الزبون يف حتقيق التفوق التنافسي دراسة مقارنة يف شركات اهلاتف النقال زين "سعدون محود جثري وسارة علي سعيد العامري،  -)1(

  .124، ص2012، جامعة بغداد، 68العدد 18االقتصادية واإلدارية، اجمللد  ، جملة العلوم"لالتصاالت وأسيا سيل لالتصاالت
  .نفس املرجع السابق-)2(
  .94حسني وليد حسني عباس وأمحد عبد حممود اجلنايب، مرجع سبق ذكره، ص -)3(
ة دراسة ألراء عينة من املنظمات الصناعية يف صوت الزبون ودوره يف حتقيق املزااي التنافسي" دمحم أل مراد وهاين أمحد حسن احلرابوي،جنلة يونس  -)4(

  .98، ص2013، جامعة تكريت، العراق، 28، العدد9، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد "مدينة املوصل
  94حسني وليد حسني عباس وأمحد عبد حممود اجلنايب، مرجع سبق ذكره، ص -)5(
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املقابالت ، )إستبانة( ،استطالعات الزابئن ،جملاميع املركزةا :اليت متكن من مساع صوت الزبون نذكر منها ما يلي

يعترب من األسباب الرئيسية اليت تساهم يف زايدة فرص  الذي: نظام معاجلة الشكاوي واملقرتحاتو  )1( الشخصية؛
  )2(.من خالل الكشف عن األخطاء وتقومي االحنرافات اليت قد تظهرنافسيها مقارنة مب هااملؤسسة يف جناح

  هتدف تطبيقات صوت الزبون للسماح للزابئن ابلتعبري عن أرائهم: أهداف مساع صوت الزبون-2- 1

من  مقرتحاهتم ورغباهتم هبدف القضاء على الفجوة القائمة بني مدركات املؤسسة عن متطلبات الزبونو   شكاويهمو 
تحقيقها عند االستماع لصوت لا يطلبه فعال ، وفيما يلي أهم األهداف اليت تسعى معظم املؤسسات وم املؤسسة

  )3(: زبوهنا
 االستجابة لالحتياجات واملتطلبات املتغرية للزابئن وبناء عالقة ذات منفعة متبادلة؛- 
 تشخيص مشاكل ومعوقات العمليات الداخلية السابقة؛ - 
 موقع املؤسسة التنافسي من وجهة نظر الزابئن؛ تشخيص عيوب اخلدمة وحتديد - 
 من خارج املؤسسة؛ راءآو دعم عملية االبتكار للوصول إىل أفكار  - 
 حتديد الفجوة بني ما تتصوره املؤسسة عن موقعها التنافسي وبني تصور الزبون عن ذلك؛ - 
 . لك من وجهة نظر الزبونحتديد الفجوة بني تصور املؤسسة بكوهنا تقابل توقعات الزابئن ومدى صحة ذ - 

  :نظام إدارة شكاوي الزابئن ومقرتحاهتم – 2
وتعد  ريق احلصول على مقرتحاته وشكاويهيكون من املهم أن تتوجه املؤسسة يف نشاطها أبسلوب تفكري الزبون عن ط

حلل املشاكل  وميكن النظر إليها على أهنا فرصة ،إدارة الشكاوي ومعاجلتها من أهم طرق احلصول على صوت الزبون
سة إىل والكشف عن نقاط الضعف احملتملة، فمن خالل الشكاوي ميكن حتويل األشخاص غري الراضني عن املؤس

من املهم الرتحيب أبي شكوى تصل إىل املؤسسة من الزبون ودراستها فلذلك  ،أشخاص لديهم والء للمؤسسة
 املؤسسة تقم مل اليتتوقعات الزبون " على أهنا  زابئنال شكاوي تعرفوعموما  )4(واالهتمام هبا واختاذ قرار بشأهنا

                                                           
  100حسن احلرابوي، مرجع سبق ذكره، ص جنلة يونس دمحم أل مراد وهاين أمحد -)1(
 ،"فرع ورقلة -دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر-أثر استخدام أبعاد تسويق العالقات يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة"بن جروة حكيم،  -)2(

  .179، ص2012، جامعة ورقلة، 11جملة الباحث، العدد
 .126-125ري، مرجع سبق ذكره، ص ص سعدون محود جثري وسارة علي سعيد العام -)3(
  .100حسني وليد حسني عباس وأمحد عبد حممود اجلنايب، مرجع سبق ذكره، ص -)4(
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عرف أيضا تو  )1( "املنافسني إىل الزابئن حتول إمهاهلا مت وإذا للمؤسسة الء الزابئنو   هبا زاد ماالهتما مت فإذا إبشباعها،
  )2( "اخلدمة تلقيه عند الزبون من يصدر سليب فعلي رد" على أنه

أما  عن أداء املؤسسة أو خدماهتا بعدم الرضا؛لزبون ل صريح رأيالزبون هي وعليه ميكن القول أبن شكاوى     
زابئنها للتعلم  مشاكلمعاجلة الشكاوي فهي جمموعة من اإلجراءات واالسرتاتيجيات اليت تستخدمها املؤسسة يف حل 
ة كبرية من األمهية يف من الفشل يف تقدمي اخلدمة املناسبة هلم، وتعد البياانت املتعلقة بشكاوي الزابئن على درج

تعتقد الكثري من املؤسسات أبن الزابئن الدائمني واحلاليني هم و  )3( تصحيح األخطاء اليت قد حتدث داخل املؤسسة
ن الذين ميكن إشراكهم يف استطالعات الرأي و كواهم بعني االعتبار، وهم الوحيدفقط الذين يعمل برأيهم، وتؤخذ ش

اليت تقوم هبا املؤسسات للحصول على الردود أو التغذية العكسية عن اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة إال أن األخذ 
 )الذين خسرهتم املؤسسات(مفقودينأو ) املرتقبني(سواء دائمني، حمتملني  ممهما كانت صفته الزابئنمبقرتحات كل 

إخل  ال يقل أمهية عن ذلك فقد يكون هناك سبب مقنع جيعلهم ميتنعون عن التعامل مع املؤسسة ... نافسنيزابئن املو 
    )4(.جتنبهحاليا ويكون من السهل على املؤسسة 

  )5(:يلي ما إىل املؤسسات يف الزابئن شكاوي أسباب رجعوت: أسباب شكاوي الزابئن - 2-1

 طمنأو  اجلودةأو  السلوكو  التوقيت حيث من املتوقع األداء عن الفعلي اءاألد خيتلف قد :ابلتوقعات الوفاء عدم -

  ؛الزبون نظر وجهة من أخطاء أو مشكالت حدوث يف يتسبب مما االتصال

 املوظف مهارة بضعف الزبون  لدى انطباع يتولد قد :اخلدمة مقدم يف أو املؤسسة يف املصداقية أو الثقة ضعف - 

  ؛مقنعة مربرات أو مقدماتن دو  أسعارها برفع املؤسسة تقوم أن خيشى قد كما اجاته،احتي فهم على هتقدر  عدم أو

قد يؤثر على  فيها قف أو ظروف غري مرغوبملوا املوظفإن مواجهة الزبون أو  :املوظفاحلالة املزاجية للزبون أو  -

  يرتتب عليه مشكالت يف التعامل؛ املزاجية وابلتايل تفاعالته واستجابته للطرف اآلخر، األمر الذي قد ة الزبونحال

                                                           
 42مىن يوسف شفيق، مرجع سبق ذكره، ص -)1(

(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 
 

، 30، اجمللة املصرية للدراسات التجارية، اجمللد"أسلوب معاجلة شكاوي الزابئن ودوره يف تطوير برامج تسويق العالقات"عبد املنعم دمحم رشاد،  -)3(
 475-475ص ص  ،2006، جامعة املنصورة، مصر، 02العدد

دراسة حالة مؤسسة  -دور تكنولوجيات اإلعالم واإلشهار يف تسيري العالقة مع الزبون ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة"بن الرتكي زينب، -)4(
 - ، ختصص تسيري مؤسسات صغرية ومتوسطةاجستريامل مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة، "-املطاحن الكربى للحبوب أوماش بسكرة

 .171ص، 2008-2007كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة دمحم خيضر بسكرة، اجلزائر،  ،-تكنولوجيات االعالم واالتصال
 .66-64مجال الدين دمحم املرسي ومصطفى حممود أبو بكر، مرجع سبق ذكره، ص ص -)5(
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فقد تقوم املؤسسة بتغيري السياسات أو اإلجراءات أو أنظمة العمل أو متطلبات احلصول  :مقاومة الزبون للتغيري - 

  على الزبون؛ أعباء إضافية الذي قد يفرضيؤدي إىل تذمر الزبون أو مقاومته للتعديل قد على اخلدمة، مما 

ز بني الزابئن فيما يتعلق بزمن أو أسلوب أو طريقة احلصول على اخلدمة، التأخري يف ييمثل التم: أسباب أخرى -

اخلدمة، إضافة إىل  مع عدم حتقيق اإلشباع املطلوب مننقص أو عدم توفر املعلومات لدى الزبون  اخلدمة، تقدمي
  .تفوق املنافسني من حيث السعر أو املواصفات

 )1(: يف النقاط التالية أمههاميكن تلخيص : كاوي الزابئناألنشطة الرئيسية لنظام إدارة ش - 2-2
مصادرها ومدى معرفة و  هلاالتحليل املستمر و  جراءات التعامل مع شكاوى الزابئنإنشاء أنظمة داخلية تتعلق إب - 

  ها؛لدراسات املستمرة لرضا الزابئن عن أساليب اخلدمة ومقرتحاهتم لتطوير اب فضال عن القيام التقدم يف املعاجلة
أبساليب وقنوات االتصال عند  همتعريفو حث الزابئن على سرعة اإلبالغ عما قد يعرتضهم من مشكالت؛  - 

 للتأكد تها وى الزابئن والرد عليها ومتابعتدريب العاملني على فنون االتصال ملعاجلة شكافضال عن  حدوث مشكلة؛
  يف جمال حل املشكالت؛  للموظفنيالصالحيات و  املناسبة بشأهنا کتوفري مزيد من السلطات القراراتمن اختاذ 

  .التأكد من رضا الزابئن عن األساليب املستخدمة يف حل مشكالهتم- 

 الحتفاظ ابلزبون للنجاح فالتعامليف ظل الطابع التنافسي للسوق تزداد أمهية ا: أمهية إدارة شكاوي الزابئن - 2-3

الزبون وكسب ملشكلة ولكن يعمل على إقامة عالقة طيبة مع الفعال مع شكاوي الزابئن ال يؤدي فقط إىل تسوية ا
  :، وهو ما نلمسه يف النقاط التاليةرضاه ووالئه للمؤسسة

  ؛ملؤسسةاب تهعالق ةتؤدي الشكاوي إىل حدوث تقدم يرضي الزبون وتقوي - 
ض للشكاوي دون إن الكثري من املؤسسات اليت تتخذ موقفا دفاعيا عند التعر  :االستفادة من الشكوى ابجيابية- 

بديلة ويكون هدفا مبعىن أخر يقوم الزبون املستاء ابلبحث فورا عن مؤسسة و  ،األمر ابجيابية ختسر زابئنهاالتعامل مع 
 معلذلك تعترب الشكاوي فرصة لتحسني العالقات مع الزابئن وتطوير اخلدمات مبا يتناسب ، سهال للمنافسني

ويعترب الزبون املتذمر أحد املصادر اهلامة  )2(ضا الزابئن على املدى الطويلوهو ما يؤدي إىل ر  املتغريةاحتياجاهتم 
 للتعرف على نواحي القصور يف األداء وجماالت التحسني املمكنة مما يساعد على جتنب فقدانه أو حتوله للمنافسني

                                                           
 .171ص زينب، مرجع سبق ذكره، بن الرتكي-)1(
، الطبعة العربية األوىل، دار الفاروق لالستثمارات الثقافية، "إدارة خدمة العمالء"جيين هايز وفرانسيس دريدج، ترمجة قسم الرتمجة بدار النشر،  -)2(

 117-115، ص ص2009القاهرة، مصر، 
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اهلامة والقيمة للمعلومات  ألحد املصادر املؤسسة ، وجتاهلها ميثل فقدانللمؤسسةفرصة  يتعترب هذه الشكاو  وابلتايل
   )1(عن مستوى اخلدمة وفرص تطويرها؛

املؤسسة  يساعدإن االستماع للزابئن وإدارة الشكاوى املقدمة من طرفهم : هر الشكاوي األمور اليت هتم الزبونظتُ - 
      نظره نسيتها إىل خصائص ضرورية من وجهة املؤسسة  ، كما ميكن أن يلفت الزبون انتباهالتعرف على متطلباهتم على

األخذ بعني االعتبار هذه املتطلبات ودراسة املقرتحات لتحسني وعليه وجب  أو أخطأت فيها وال بد من توفريها،
  )2(.اخلدمة

بعض اخلطوات الرئيسية اليت  إتباعيتطلب التعامل مع شكاوي الزابئن : خطوات معاجلة شكاوي الزابئن -4- 2

  :كما هو موضح يف الشكل التايللنظر عن نوع املشكلة،  العملية بغض ا إجناحتساعد على 

  خطوات معاجلة شكاوي الزابئن): 14(رقم  الشكل
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

، الطبعة "إدارة خدمة العمالء"جيين هايز وفرانسيس دريدج، ترمجة قسم الرتمجة بدار النشر،  :من إعداد الطالبة اعتمادا على :املصدر
  123- 121ص  ، ص2009الستثمارات الثقافية، القاهرة، مصر، العربية األوىل، دار الفاروق ل

  )3(: وميكن تقدمي شرح خمتصر خلطوات معاجلة الشكاوي الواردة يف الشكل السابق فيما يلي

                                                           
 67مجال الدين دمحم املرسي ومصطفى حممود أبو بكر، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
 170ص زينب، مرجع سبق ذكره، رتكيبن ال -)2(
 123-121جيين هايز وفرانسيس دريدج، مرجع سبق ذكره، ص ص  -)3(
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كوى الزبون حىت يتسىن ش على ة الزابئن أن يركز تركيزا شديداعلى ممثل خدمف: االستماع لتكوين رؤية موضوعية- 

  اسبة ومن الضروري أن يتجنب االستماع السليب أو تكوين فرضيات خاطئة ؛من إجراءاتله اختاذ 

وذلك إببداء االهتمام ألمره والسعي اجلاهد حنو مساعدته وهو ما  ):التعاطف مع الزبون( بوجود مشكلة  اإلقرار-

ية على امتصاص األمر الذي يساعد يف النها ،سيشعره أبن املؤسسة حريصة على تلبية احتياجاته لتزيد بذلك ثقته
  غضب الزبون وتقبله ألي اقرتاحات أو أساليب قد تلجأ إليها املؤسسة لعالج الشكوى؛

  املوظف للزبون؛فمن الضروري أن يعتذر  :االعتذار عن حدوث املشكلة -

ويف حالة  ،أسباب الشكوى أبسرع وقت ممكن عن بحثالحبيث جيب : حلل املشكلة ومعاجلتها إجراءاتاختاذ -

  ؛األمر لبعض الوقت حتدد بعض املؤسسات موعدا لتسوية املشكلة اليت تسببت يف الشكوىاحتياج 

واألضرار  ةاخلسار  عن التعويضجيب متابعة الشكوى عن طريق شرح املشكلة أو  :الزبون إلرضاءمتابعة الشكوى  - 

  .اليت حتملها الزبون

فشل املؤسسة  مهال املؤسسة لشكاوي الزابئن يفتتمثل أهم نتائج إ :نتائج إمهال املؤسسة لشكاوي الزابئن -5- 2

زايدة شدة  حتول الزابئن إىل املؤسسات املنافسة يف السوق؛ رغبات الزابئن؛ إشباعاخنفاض درجة  يف تطوير خدماهتا؛
  )1( .يف املؤسسة ورغبتهم يف العمل لدى املنافسني واملوظفنياخنفاض والء الزابئن و  املنافسة؛

تحديد متطلبات ورغبات ب الذي يسمحمت عرضه ميكن اخلروج أبمهية مساع صوت الزبون  من خالل كل ما      
يعترب وسيلة لقياس حاجات الزبون والتمييز بينها حسب األولوية   فهو لذلك الزبون واالستجابة له مما يشعره ابلقيمة،

تقييم لصناع القرار هبدف حتسني كما أنه مصدر لتطوير مواصفات اخلدمة وحتديد جودة العمليات واخلدمات وتقدمي 
إدارة شكاويه فهو يعترب أهم أسلوب تتبناه املؤسسة لسماع صوت الزبون واالستجابة له وتصحيح أما  تلك العمليات

  .مستقبال االحنرافات املوجودة يف اخلدمة املقدمة
  
  
  
 
 
  

                                                           
 43ص يوسف شفيق، مرجع سبق ذكره،  مىن -)1(



أساسيات ومرتكزات إدارة العالقة مع الزبون: الفصل الثاين  
 

117 
 

  الزبونأبعاد وعناصر تقوية العالقة مع  :املطلب الرابع

مع املؤسسة ويكون تلك العالقات قوية عالقاهتا بزابئنها نظرا ألن ذلك سوف يؤدي إىل تنمية تعمل املؤسسة على ت
  : ما يلي الزبونعالقات مع ال ومن أهم أبعاد تقوية ،حمصلة ذلك استمرار املؤسسة يف السوق

  : االتصال -1

 ومن زابئنها مع األجل وطويلة قوية عالقة بناء على املؤسسة حرص مدى إىل الزبونإدارة العالقة مع  تشري     
 وله أتثري التجارية العالقات يف تبادل املعلومات بكيفية يهتم فهو االتصال، عنصر جند ذلك حتقيق إىل املؤدية العناصر

 اليت املؤسسات هبا تتميز اليت السمات بني من فهو يعد لذا وزابئنها، املؤسسة بني تولد اليت العالقة طبيعة على اجيايب
  لزابئناملؤسسة وا بني احلاصلة التفاعل عملية جوهر االتصال أن يعترب من ومن الباحثني ،بزابئنها إبدارة عالقتها تقوم

 حصول جدا املهم من يعترب لذا هبم، االتصال على قادرة تكون أن جيب لزابئنها التسويق من املؤسسة تتمكن ولكي
  )1(.للبيع مكان أي يف بزابئنها االتصال مبعلومات واحتفاظها املؤسسة

من خالل  فعاليتها مجيع االتصاالت الرمسية وغري الرمسية اليت تتم بني املؤسسة والزبون وتقاس ابالتصالويقصد   
وتعرف عملية  )2(املعلومات املناسبة ودرجة مصداقيتها ودقتها وموعد إمتام اخلدمةتوفر االتصال يف الوقت املناسب و 

 رابط يربطهما خمتلفة أطراف أو الطرفني بني العالقة على وحيافظ خيلق بشري نشاط" أنه على العالقة االتصال أثناء
 بني االتصال يعين الزابئن مع االتصال كما أن )3("املعلومات واستقبال إرسال على االتصال يعتمد ما وغالبا معني
 التعامل املباشر، الربيد شخصية،ال الرسائل مثل مكتواب االتصال كان سواءبكل أشكاله  والزابئن، اخلدمة مزود

 وأثناء قبل اخلدمة موظفي كاالتصال مع مباشرا  أو ، القصرية والرسائل اإللكرتوين، والربيد اإللكرتوين املوقع بواسطة
 جهد أبقلو بشكل شخصي معلومات بتقدمي خالهلا من اخلدمة مزود يقوم واليت اخلدمة، على احلصول وبعد
  )4(.ممكن

   

                                                           
  .42، مرجع سبق ذكره، صحكيم بن جروة  - )1(
ة الشاملة وتسويق العالقة دراسة استطالعية على عدد القيمة املستدامة للزبون عرب تكامل العالقة بني إدارة اجلود، خلق بالل جاسم القيسي - )2( 

  .213، ص.2015 ، جامعة بغداد،25، العدد21، جملة العلوم االقتصادية واالدارية، اجمللدمن املصارف العراقية اخلاصة
 )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.| 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف "فسية للمؤسسة الصناعية اجلزائريةأثر التسويق ابلعالقات يف حتقيق امليزة التنا"بعيطيش شعبان،  -)4( 
  119، ص2016 -2015 اجلزائر،  علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة،
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ترك أثر  إىلمرضية بني املؤسسة وزابئنها  يؤدي خلق تفاعالت شخصية :رض واالسرتاتيجية العالقيةصنة العخش- 2

طيب لدى الزبون ويتم ذلك عن طريق تقدمي خدمة متميزة وتتوافق مع االحتياجات الشخصية للزبون وبدرجة جتعله 
حيث طبيعة ة من وتنقسم الشخصن )1(تيشعر ابخلصوصية ويتذكر تعامله مع املؤسسة ليؤدي ذلك إىل تقوية العالقا

  )2( : ما يلي إىلاملنتج 

  ؛ئم طلبات الزابئن وتوقعاهتم،وتعرف على أهنا تصميم  منتجات تال: ة املنتجنشخص -

بتحضري حجم كبري من تكييف فردي للمنتجات  حدةوهي تلبية طلبات كل زبون على  :الشخصنة ذات احلجم - 

 ؛ا الكثري من أنظمة اإلنتاجرك فيهوالعمليات التسويقية تتشا

 ؛املنتج ليتوافق مع رغبة الزابئن وهي وضع حتسينات بسيطة على مظهر :شخصنة جتميلية -

بكل زبون أو خاصة نفس املظهر ولكن يف داخلها خصائص باملنتجات  كلتصمم   أنوتعين : شخصنة جوهرية -

 ؛شرحية من الزابئن

ومظهره التجاري حسب رغبة الزبون، إبجراء حوارات دائمة معه  حيث يكيف جوهر املنتج :شخصنة ابملشاركة -

، ورغم أهنا مكلفة إال أهنا اإلسرتاتيجية املختارة من طرف الكثري من دقةليساعد املؤسسة على حتديد حاجاته ب
  ؛املنتجات وتقليص تكاليف التخزين املؤسسات الكبرية لتكييف

عدة  ايث تعرض املؤسسة منتجا معياراي ذة ابملشاركة حبوهي عكس الشخصن: شخصنة تكييفية أو معيارية-

  .حاجاتهمع خاصة، فيختار الزبون ما يتالءم  يف عدة ظروف استعماالت

تشكل إدارة خدمة الزبون أمهية كبرية لدى املؤسسات ابعتبارها تسمح  :خدمة الزبون والتفاعل معهإدارة  - 3

ت طويلة مبا حيقق املصاحل املشرتكة بينهما، فهي السبيل الذي من خالله ابستمرارية العالقة بني املؤسسة والزبون لسنوا
وعلى الرغم من أن التفاعل االجيايب مع الزابئن ليست املقياس ، تقوم املؤسسة إبدارة التفاعل القائم بينها وبني زابئنها

هنا متثل عامال أساسيا يف الوحيد الذي سيختار الزبون على أساسه بناء عالقات طويلة األجل مع املؤسسة إال أ
فهي بذلك تشري إىل كيفية تفاعل املؤسسة مع زابئنها وكيفية إيصال املنتج هلم  )3(وبناء العالقات عملييت البيع والشراء

 )4(ويشمل ذلك عمليات التفاعل والتماس بني املوظفني والزابئن مما يسمح مبعرفة ما الذي يريده الزبون أثناء التفاعل

                                                           
  .81مىن يوسف شفيق، مرجع سبق ذكره، ص –  )1( 
املديرية (جتربة بنك الفالحة والتنمية الريفية–تنمية العالقات مع الزابئن عامل أساسي الستمرارية املؤسسات "بنشوري عيسى والداوي الشيخ،  – )2( 

  .370، ص2009، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 07،  جملة الباحث، العدد)"اجلهوية ورقلة
  .16-14دريدج، مرجع سبق ذكره، ص ص  جيين هايز وفرانسيس -  )3( 

 )4(  – Amin Reza Kamalian & al, Opcit, p 180. 
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جمموعة األنشطة والتصرفات اليت تستهدف حتقيق رضا الزابئن عن معامالهتم  على أهناخدمة الزابئن  ةوتعرف إدار 
تعين كل ما تقوم به املؤسسة أو متتنع عنه من أجل الزبون، هبدف خلق  ومن هذا املنظور فهي وتفاعلهم مع املؤسسة،

  ) 1(.عامالته، ويرغب يف استمرار التعامل معهاعالقات تفاعلية شخصية إجيابية جتعل الزبون يشعر ابلرضا جتاه م
وعليه فإن إدارة خدمة الزبون والتفاعل معه تنتج عن جمموعة من األنشطة الداخلية واخلارجية لدى املؤسسة     

لتحقيق متطلبات واحتياجات الزابئن أثناء التفاعل، وميكن تلخيص أهم متطلبات الزبون اليت تكون حمددات جودة 
   :ناء التفاعلاخلدمة أث

  وهو كل ما يتعلق ابملرافق والتسهيالت املادية اليت توفرها املؤسسة يف سبيل خدمة زابئنها؛: احملدد املادي - 

  وهو رغبة واستعداد وقدرة املوظفني على تقدمي اخلدمة املناسبة للزابئن؛ :احملدد املرتبط ابالستجابة  - 

  بشكل دقيق واثبت؛ هبا على إجناز اخلدمة اليت وعدت وهو قدرة املؤسسة: احملدد املرتبط ابلثقة -

 الزابئن؛ يفوتعود إىل معرفة وحسن الضيافة من قبل املوظفني وقدراهتم على زرع الثقة : أتكيد الثقة املتبادلة -

  )2(.وتعود إىل الرعاية وتركيز اخلدمة على أساس فردي من خالل حاجات الزابئن: احملدد املرتبط ابلعناية -

وهي تشري إىل مدى قيام فريق العمل أبقصى ما يف وسعه لتوفري بيئة تسودها األلفة واملعاملة : ملعاملة الطيبةا -

  .الطيبة حبيث يشعر فيها الزبون أبنه مرحب به

  )3(.طيعمن األول مبا تستطيع تقدميه وما ال تست هإخبار و  الزبون فمن الضروري التعامل أبمانة وصدق مع: األمانة- 

تشمل إدارة التفاعل مع الزابئن وإدارة  كل عمليات التماس بني املوظفني والزابئن مما يسمح  :التفاعلي نصرالع -

ولنجاحه ال بد من توفر عدة صفات وخصائص لدى املوظفني  )4(مبعرفة ما الذي يريده الزبون أثناء التفاعل معه
على املنتج، التعاطف، املالطفة وضرورة حتلي املوظف  كاملعاملة الطيبة، وسرعة إهناء املعاملة، تعدد منافذ احلصول

الرتحيب ابلزبون، إظهار ابألدب واالحرتام، وأن يظهر كل مشاعر الود والصداقة مع إبداء الرغبة يف املساعدة، 
داء وبذلك فإن هذا البعد يتأثر بشكل كبري أب) 5(االهتمام ابستفسارات الزابئن، العناية والعالقات الشخصية ابلزبون

املوظفني العاملني يف املؤسسة مهما كانت مواقعهم أو وظائفهم، حبيث يرتبط جناح إدارة العالقة مع الزبون ارتباطا 
وثيقا هبم، ويكون من الضروري عليهم التوجه أبساليب هذا املفهوم التسويقي ومبادئه وتغيري الكثري من طرق 

                                                           
 23مجال الدين دمحم املرسي ومصطفى حممود أبو بكر، مرجع سبق ذكره، ص  -  )1( 
  .182-181، ص ص 2006األردن،  عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار ،"العمالء وخدمة الشاملة اجلودة إدارة "الدرادكة، سليمان مأمون - )2(
  .17-16مرجع سبق ذكره، ص ص  جيين هايز وفرانسيس دريدج،- )3(

 )4(  – Amin Reza Kamalian & al, Opcit, p 180. 
  .24-22ص ص مرجع سبق ذكره، الدين دمحم املرسي ومصطفى حممود أبو بكر،  مجال -  )5( 
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التفاعل وإحداث التغيريات اإلسرتاتيجية اليت تتطور أبفكارهم  وإجراءات العمل اليومية، ابعتبارهم املسؤولني عن
وأرائهم، كما أهنم املسؤولني عن مجع البياانت والتنقيب فيها بغرض معرفة متطلبات ورغبات الزابئن الفردية ويكون من 

  )1( .املهم أن حيصلوا على الدعم الالزم والكايف من قبل مسؤويل املؤسسة

 )2(عديد من الباحثني على أمهية الثقة كمطلب هام لبناء وتقوية العالقات مع الزابئن واستمرارهالقد أكد ال :الثقة -4

مع موثوقية ونزاهة الطرف ) الزبون( ثقة طرف واحد ابلتبادل " على أهنا )Morgan  Hunt &(وتعرف  حسب 
  )4( : حني تعترب فئة أخرى من الباحثني  أبن هناك بعدين يف الثقة مهايف )3("األخر

  مبعىن االعتقاد أبن الطرف األخر يفي بوعوده اجتاه الزبون؛ :بعد األمانة -

وينص على أن االعتقاد أبن الطرف األخر املتعامل معه يتصرف معه أبمان حىت ولو كانت هناك  :بعد اإلخالص -

  .فرص انتهازية متواجدة أمامه
يف املنتج والثقة يف الثقة  البيع، رجل يف الثقة: وهي املؤسسة ةعالق يف رئيسية أنواعة مصادر الثقة يف ثالث وتتمثل    

واألعمال اليت هتدف إىل  كفاءة العمليات تتضمن الثقة أن إىل )Sirdeshmukh(توصلت دراسة  املؤسسة كما

 دمومق الزبون بني ما التبادلية العالقات يف األساسي العامل تعد وهي املشكالت حل إىل الصاحل العام، والتوجه
التبادل للبعد القانوين للصفقة أو العقد  ية العالقة وتنبع من احرتام شريكلتنم ضروراي اوتعترب الثقة شرط )5( .اخلدمة

يضا االستعداد لالعتماد على شريك التبادل وإرادة العناية به، ألنه ال يتسم ابلسلوك فقط وإمنا أ فهي تشري إىل
، فهي شعور اقية، املسؤولية وامليل للمساعدة، املصدمانة، النزاهة، الوعودكفاءة، األ، الخبصائص جوهرية كالدافعية

فإذا متكنت املؤسسة من الوصول إىل متطلبات الزابئن . واستعداد النتهاج مسلك املخاطرة للحفاظ على العالقة
ن قادرة على بناء وتلبية احتياجاهتم بسرعة ودقة، فإهنا تكون قادرة على كسب ثقة هذا الزبون وابلتايل سوف تكو 

، وهذا ما هذه العالقة يفافس آخر الدخول عالقة طويلة األجل مع الزبون حبيث يكون من الصعب على أي من
تسعى إليه املؤسسات من خالل إدارة عالقاهتا مع زابئنها، وذلك بتقاسم املصاحل واملنافع بدون نية مبينة ألهنا ترتكز 

  حيث توفري املنتج تحقق عندما تقوم املؤسسة بعهودها والتزاماهتا سواء من على املصداقية والعطف، فاملصداقية ت

                                                           
 )1(  – Amin Reza Kamalian & al, Opcit, p p 181-182. 

  272 ص ، ذكره سبق مرجع املنعم، عبد رجب جيهان -)2(
 (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. 

جملة املالية  ،"-إمربيقية ابستعمال طريقة املعادالت البنائية دراسة -العوامل املؤثرة على ثقة الزبون"بن أشنهو سيدي دمحم وقريش بن عالل،  – )4( 
  .07، ص2015، جامعة ابن ابديس مستغامن، سبتمرب   03، العدد 02واألسواق، اجمللد 

 ، جامعة03جارية، العددوالت املالية الدراسات جملة ،"الزبون ووالء للخدمة املدركة اجلودة بني العالقة على والرضا الثقة أتثري "،شفيق يوسف مىن -)5( 
  .242ص ، 2009 ، مصر سويف، بين
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يتجلى يف  يف كل قرار تتخذه، أما العطف االعتبارجودته، وأخذ توقعات وطموحات الزابئن بعني من حيث  وأ
  )1(دم الطرف اآلخرخيطموح ونية كل طرف أبنه 

عالقات القوية لريك يف املعاملة ويف نزاهته من أهم العوامل املميزة لالثقة يف القدرة على االعتماد على الش تعدكما     
والوطيدة بني طريف التعامل حبيث ميكن اعتبارها الوسيط الذي متر من خالله العديد من التفاعالت اليت حتدث بني 

طة مثل حتسني ، ألن بعض األنشالتفاعالت يف زايدة مستوى الثقة املؤسسة والزبون ومن احملتمل أن تساهم هذه
مستوى األداء ومشاركة املزيد من املعلومات وحتسني االتصاالت وحىت االعرتاف ابألخطاء من شأهنا أن تساهم يف 

أن وجود مقدار كبري من الثقة بني الطرفني من شأنه أن يكون لديه نتائج اجيابية على تقوية العالقات   كمابناء الثقة  
ون بني الطرفني ومقدار أقل من الشك عند تبادل معلومات مهمة والتزام أكثر يف كأن يكون هناك استعداد أكرب للتعا

  )2(.حتدث مشكالت معينةن تساهم يف إصالح العالقة عندما ، وميكن أيضا للثقة ألعالقةا

  : االلتزام-5
قة مع الزبون ألنه يوفر يعد االلتزام أحد أهم العناصر اليت ال بد من النظر إليها وأخذها بعني االعتبار عند تقوية العال

 دائمة عالقة على للمحافظة الطرفني من إرادة "أنه على ويعرف اجلهد والوقت يف البحث عن شركاء وزابئن جدد،
) (dwyerوحسب  )3("الطرفني بني املربح التبادل واستمرار املنتجات رحبية لزايدة الطويل  املدى على وقوية ومتابعتها
أبن االلتزام ) Egan(ولقد بني  )4("التبادل شركاء بني العالقة يف ابالستمرار  أو صريح ضمين تعهد"فااللتزام هو 

 التضحية ببعض القيمة :مكوانت رئيسية وهي كالتايل ةتتكون من ثالثهي و  ،عليها ابلعالقة هو القدرة على احلفاظ
االلتزام عنصرا  ويعترب )5( .رية العالقةاالستعداد لبذل اجلهد لضمان ثبات واستمراو االستعداد للتصرف بطريقة معينة 

أساسيا يف التسويق ابلعالقات مع الزابئن واستمرارها ألجل طويل ألنه يوضح نية االستمرار واحلفاظ على العالقة 
 الشباعمرونتها  وتقويتها مع الطرف األخر، ويقاس االلتزام مبدى مطابقة اخلدمة املقدمة مع حاجات الزبون ومدى

  )6(فهو عبارة عن تضحيات تقدمها املؤسسة للزبون للحفاظ على العالقة ألجل طويل، ختلفةاحلاجات امل

  
                                                           

، 2012، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، ماي 25، جملة العلوم االنسانية، العدد"تنمية العالقة مع الزبون مسار لبناء والئه"إميان قحموش،   -)1( 
  .168ص

  .211-210ص ص مالكوم ماكدوانلد ودايان وودبرين، مرجع سبق ذكره،  -)2( 
 (3)-Peelen Ed et autres, "gestion de la relation client", 2éme édition, Pearson éducation, Paris, France, 2006, P 
31. 

  .294 ص ، ذكره سبق مرجع رجب، املنعم عبد جيهان -)4( 
  .63زاوش رضا، مرجع سبق ذكره ، ص -)5( 
  .213بالل جاسم القيسي، مرجع سبق ذكره، ص-)6(
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  الزبونمؤشرات إدارة العالقة مع : الرابعاملبحث  
لقد كانت املؤشرات اليت تعتمد عليها املؤسسات للنجاح يف األسواق سابقا ترتكز على جذب املزيد من الزابئن     

ويف إطار تطبيق مفاهيم وأبعاد إدارة العالقة مع الزابئن أضحت هتتم أكثر ابالحتفاظ ابلزابئن  ولكنها يف الوقت احلايل
  .احلاليني وكسب رضاهم ووالئهم ومنحهم القيمة اليت يرغبون يف احلصول عليها بشكل أفضل من املنافسني

 :وسنحاول فيما أييت التطرق إىل املؤشرات اليت تدعم عالقات املؤسسة بزابئنها

 )∗(لزبونل املقدمة قيمةال: املطلب األول
تسعى املؤسسات من خالل إقامتها للعالقة  طويلة األجل مع الزابئن إىل احلصول على أعلى عائد منها حيث    

تعترب عالقة تبادل قيمة بينها وبني الزبون فهناك قيمة حتصل عليها املؤسسة من الزبون وقيمة جينيها الزبون بواسطة 
يف نشاط  ضروراي القيمة مكوان وخلق إنشاء ويعترب )1(عرض املقدم من طرف املؤسسة يف شكل خدماتاقتنائه لل
تسهيل استعمال اخلدمات وتفعيل االتصال عرب كإضافية يف خدماهتا  و  أساسية لتقدمي ميزات اخلدمية املؤسسة

 قيمة إضافية هو الزبون إذ ينعكسلايدرك ويقرر أن هذه  منغري أنه جيب أن تدرك املؤسسة أن  ،يثةالتقنيات احلد
  )2(.اليت قد تقدم قيم أفضل املنافسني خدماتوالرضا عليها وإال االنتقال إىل ذلك يف استمرار العالقة 

   :تعريف القيمة املقدمة للزبون -1
ما يدركه وما  التقييم العام ملدى منفعة املنتج من قبل الزبون وذلك على أساس"أن قيمة الزبون هي  Zeithmalيرى  -

   )3("يتحصل عليه
فهم متطلبات الزابئن وتفضيالهتم كي تتمكن املؤسسة من اإليفاء بتلك املتطلبات " فيعرفها على أهنا  Andersonأما -

   )4( "والتفضيالت

                                                           
من خالل املعرفة اليت حتصل عليها  وذلك  ):Customer Equity(من وجهة نظر املؤسسة  - : نظر إىل قيمة الزبون من زاويتني خمتلفني مهايُ  -  )∗(

سسة من ابلنسبة للمؤ  منه، كاملعلومات واألفكار اليت متكن املؤسسة من استثمارها لوضع إسرتاتيجياهتا لضمان البقاء واالستمرار كما تتحقق قيمة الزبون
ال تتحدد القيمة بعدد الزابئن إمنا حبجم ونوع املشرتايت ابلنسبة للزبون الواحد  CRMالاليت حتققها املؤسسة، ففي إطار  خالل القيمة املالية أي األرابح

مة اليت تقدمها املؤسسة وهي تلك القي): Customer Value(من وجهة نظر الزبون  - ) التطرق إليه يف املبحث السابقمت ولقد(ورحبيته للمؤسسة 
تتويج العمالء كناتج للتسويق "أمحد بن مويزة،   :غريهم، وملزيد من التفاصيل أنظرللزبون من منافع مثل املنافع االجتماعية واالقتصادية، واجلودة والسعر، و 

  .157، ص2016، جامعة زاين عاشور اجللفة، سبتمرب 02، العدد 7، جملة دفاتر إقتصادية، اجمللد"ابلعالقات
  58دراج نبيلة صليحة، مرجع سبق ذكره، ص -)1(
  .77، مرجع سبق ذكره، ص"إدارة العالقة مع العميل منظور حتليلي"براهيمي عبد الرزاق،  -)2(
  .145دراج نبيلة صليحة، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
 جملة-،"الدين صالح حمافظة يف متجرين زابئن من لعينة استطالعية دراسة الزبون عالقات إدارة تقانة ابعتماد الزبون قيمة "،هللا عبد أمحد أنيس-)4(

  .159، ص2011العراق، املوصل، جامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية ، 104 العدد  ،33اجمللد الرافدين، ، تنمية
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قة له، تلبية أو جتاوز توقعات الزابئن يف جودة املنتج وأسعاره واخلدمات املراف"أيضا على أهنا  يعرفها البعضكما  -
  )1("حبيث جيب أن تكون  هذه املكوانت الثالثة ذات قيمة من منظور الزبون

 نظري واحملصلة من قبل الزبون املدركة واالجتماعية اخلدمية الفنية، االقتصادية، املنافع تلك أهنا" على أيضا عرفت - 
  )2("املنافسة املؤسسات نتجاتوم عروض االعتبار بعني األخذ مع معني، منتج ابستخدام واملرتبطة مدفوع سعر

التكاليف الكلية اليت يتحملها الزبون  بنيو  بني املنافع املتحصل عليها الفرق ذلك"على أهنا يعرفها ف Kotlerأما  - 
استنادا إىل فكرة املنفعة أو  املدركة أو املستلمة من الزبون للقيمة األبعاد والعناصر املكونةتتحدد حيث " مقابل ذلك

، واليت تتحدد من خالل الفرق املدرك بني نتيجة تعامله مع املؤسسة بشكل فعال نافع اليت حيصل عليها الزبونامل حزمة
الكلف الكلية اليت يتحملها الزبون واملتمثلة يف الكلف املادية، كلفة الوقت، كلفة اجملهود والكلف النفسية وبني قيم 

مة اخلدمة، القيمة الشخصية وقيمة الصورة الذهنية وتعمل املؤسسات ومنافع الزبون الكلية اليت تشمل قيمة املنتج، قي
األبعاد والعناصر  Kotlerحدد على ذلك فقد  بناءً و جاهدة حنو معرفة القيمة اليت يرغب الزبون يف احلصول عليها، 

     )3(.املكونة لقيمة الزبون الكلية بعنصرين أساسيني مها املنافع الكلية والتكاليف الكلية
ن خالل التعاريف السابقة ميكن القول أبن قيمة الزبون هي الفرق بني الفوائد واملنافع الكلية اليت يتحصل عليها م 

     .الزبون من اخلدمات وبني التضحيات والتكاليف اليت يدفعها للحصول على تلك الفوائد واملنافع

  :الزبون قيمة وحمددات عناصر -2

بعنصرين أساسيني مها املنافع الكلية والتكاليف  اصر املكونة لقيمة الزبون الكليةاألبعاد والعن Kotlerحدد لقد   
  :الكلية كما هو موضح يف الشكل املوايل

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
)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. 



 

 

  عناصر قيمة الزبون وحمدداهتا حسب كوتلر

  
Source

وهي حزمة املنافع اليت حيصل عليها الزبون من السلعة 

للزابئن  )سلعا كانت أو خدمة( يقصد هبا جمموعة املنافع االقتصادية اليت ميكن أن تقدمها املنتجات

الذي يهم الزبون و ه، ئن معايري اجلودة اليت يفرتض توفرها يف املنتج كتصميمه ومتانته وكفاءة أدا
ن املنتجات ذات اجلودة العالية اليت تباع فإ

ن، ولكن القيمة من وجهة نظره هي اجلودة املتوقعة ابلسعر 
الذي يرغب بدفعه، فالزبون ال يبحث عن املنتج جبودة عالية وأبقل األسعار، لكن يبحث عن تعظيم نسبة اجلودة 

ون، وبقدر اهتمام الزبون أصبحت اخلدمة املقدمة من املؤسسات من أهم عناصر القيمة املسلمة للزب

بقيمة املنتج فإنه يعطي اهتماما لتقدمي اخلدمة أثناء وبعد القيام بعملية التبادل أيضا، وهذا بدوره يعزز القيمة املسلمة 
له، ويضمن استمرارية تعامله مع تلك املؤسسات وهناك عدد من جماالت اخلدمة لعل من أمهها سهولة طلب اخلدمة 

، مرجع "الدين صالح حمافظة يف متجرين زابئن من لعينة
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عناصر قيمة الزبون وحمدداهتا حسب كوتلر): 15(الشكل رقم

Source : Kotler et autres, Opcit, p148 

  :ميكن شرح عناصر الشكل السابق كما يلي

وهي حزمة املنافع اليت حيصل عليها الزبون من السلعة ): Total Customer Value( القيمة الكلية للزبون

 :وهي تنقسم إىل األيت

يقصد هبا جمموعة املنافع االقتصادية اليت ميكن أن تقدمها املنتجات

ن معايري اجلودة اليت يفرتض توفرها يف املنتج كتصميمه ومتانته وكفاءة أداوهي بداللة جمموعة م
فإتنائه للمنتج، فعلى سبيل املثال اليت حيصل عليها من اق

ن، ولكن القيمة من وجهة نظره هي اجلودة املتوقعة ابلسعر أبسعار عالية ليست معيارا للقيمة املتوقعة من قبل الزبو 
الذي يرغب بدفعه، فالزبون ال يبحث عن املنتج جبودة عالية وأبقل األسعار، لكن يبحث عن تعظيم نسبة اجلودة 

 .ر املدفوع

أصبحت اخلدمة املقدمة من املؤسسات من أهم عناصر القيمة املسلمة للزب

بقيمة املنتج فإنه يعطي اهتماما لتقدمي اخلدمة أثناء وبعد القيام بعملية التبادل أيضا، وهذا بدوره يعزز القيمة املسلمة 
له، ويضمن استمرارية تعامله مع تلك املؤسسات وهناك عدد من جماالت اخلدمة لعل من أمهها سهولة طلب اخلدمة 

  )2(بعد البيع املقدمة له فضال عن خدمات ما 

                                         
  .300يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دابس العبادي، مرجع سبق ذكره، ص

لعينة استطالعية دراسة الزبون عالقات إدارة تقانة ابعتماد الزبون قيمة "
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ميكن شرح عناصر الشكل السابق كما يلي

القيمة الكلية للزبون - 2-1
وهي تنقسم إىل األيت )1( أو اخلدمة

يقصد هبا جمموعة املنافع االقتصادية اليت ميكن أن تقدمها املنتجات :قيمة املنتج-

وهي بداللة جمموعة م
اليت حيصل عليها من اق) املنافع(النتائج 

أبسعار عالية ليست معيارا للقيمة املتوقعة من قبل الزبو 
الذي يرغب بدفعه، فالزبون ال يبحث عن املنتج جبودة عالية وأبقل األسعار، لكن يبحث عن تعظيم نسبة اجلودة 

ر املدفوعمقارنة ابلسع

أصبحت اخلدمة املقدمة من املؤسسات من أهم عناصر القيمة املسلمة للزب :قيمة اخلدمة-

بقيمة املنتج فإنه يعطي اهتماما لتقدمي اخلدمة أثناء وبعد القيام بعملية التبادل أيضا، وهذا بدوره يعزز القيمة املسلمة 
له، ويضمن استمرارية تعامله مع تلك املؤسسات وهناك عدد من جماالت اخلدمة لعل من أمهها سهولة طلب اخلدمة 

فضال عن خدمات ما 

                                                          
يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دابس العبادي، مرجع سبق ذكره، ص -)1(
"هللا، عبد أمحد أنيس-)2(

 .160سبق ذكره، ص
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 للزابئن املقدمة اخلدمة لتميز يفل البيع مصدرا مهما رجالبشكل خاص و  املوظفني يعد: القيمة الشخصية -

صعبة التقليد  وبذلك تصبح القيمةالقيمة،  تسليم خيص مافي فاعلية التسويقية االتصاالت أدوات أكثر من ابعتبارهم
  )1(إخل...الثقةاالحرتافية، اجملاملة،  :اليت نذكر منها للموظفني لى املهارات اإلداريةمن قبل املنافسني ألهنا تعتمد ع

كما قد تعكس أبعادا   ،تلعب الصورة الذهنية للمؤسسة دورا هاما يف تقييم الزبون للمنافع :الذهنية الصورة قيمة -

مة وما تتضمنه من مركز اجتماعي معني حقيقية  يف أداء اخلدمة، وأبعادا نفسية نتيجة حصول الزبون على تلك اخلد
 أو رغبة يف التفاخر

والتضحيات اليت وهي تتكون من إمجايل التكاليف : Total Customer Cost) ( التكاليف الكلية للزبون - 2-2

 :يلي ماك وميكن تقسيمها إىل كلف نقدية وأخرى غري نقدية يتوقع الزبون أن يدفعها يف سبيل احلصول على اخلدمة 

البحث ، تتمثل يف سعر اخلدمة وخمتلف املصاريف املتعلقة بعملية الشراء: )Montarey Cost( لتكلفة النقديةا -

 )2(إخل...عن خدمة معينة والذهاب إىل عدة مؤسسات

كلفة اجملهود والتكلفة النفسية كما توهي تتضمن تكلفة الوقت و  ):Non Monetary Cost ( التكلفة غري النقدية-

 :ا يليهو موضح فيم

 كلفة  اجملهودت )Energy Cost:(  كاجملهود ول على اخلدمة  الزبون للحص ايقوم هب والتضحية اليتوهو اجلهد

 ؛البدين والعقلي الذي يقوم به أثناء البحث على اخلدمات

 تكلفة الوقت )Time Cost:(  فبالنسبة لبعض الزابئن فإن تكلفة الوقت أعلى قيمة من تكلفة النقود وهو ما

 ر بوضوح لدى الزابئن الذين ال يرغبون يف تضييع أوقاهتم أثناء احلصول على منتجاهتم أو خدماهتم؛يظه

 التكلفة النفسية )Psychic Cost:(  يلة و هو ذلك العناء النفسي املرتبط بعملية الشراء كاالنتظار ملدة طو

 )3( .داخل املؤسسة

واألخر  ة واحد قبل الشراء ويطلق عليه القيمة املتوقعةيصدر الزبون حكمني على اخلدم :مستوايت قيمة الزبون-3

  :فيما يليبعد الشراء يطلق عليه القيمة املدركة كما هو موضح 

وبناء عالقات مع املؤسسة يكون لديه حکم مسبق،  الشراءقبل أن يتخذ الزبون قرار  :من الزبوناملتوقعة  القيمة -

من اإلشباع حلاجاته النفسية واالجتماعية  يتصور حتقيق مستوى عالقد  حاجاته، إذإشباع و رغباته تلبية يتوقع حسبه 

                                                           
  .300يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دابس العبادي، مرجع سبق ذكره، ص -)1(
 67، ص2002اإلسكندرية، مصر،  ، الدار اجلامعية،"إدارة التسويق"دمحم فريد الصحن، -)2(
  .117حسني وليد حسني عباس وأمحد عبد حممود اجلنايب، مرجع سبق ذكره، ص -)3(
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التصور  عن رب، اليت تعللزبونواملادية بشكل يفوق ما ميكن حتقيقه لدى املنافسني، وهذا ما يتمثل يف القيمة املتوقعة 
عدة ويساهم يف بناء هذه القيمة  )1(الصفقة أو املبدئي حلجم املنافع واملزااي املمكن حتصيلها من جراء بناء تلك العالقة

، املفاهيم واإلشاعات املتداولة عن اخلدمة، األنشطة لدى الزبون املعلومات واملعارف املتوفرة عن املؤسسة :عناصر منها
التسويقية واليت تساهم يف بناء القيمة املتوقعة للزبون والتأثري يف سلوكه، األحكام املسبقة للزبون الناجتة عن جتربة 

  )2( .إخل...ومسعتهم املنافسني جاتنتم وجودة قيمة ستخدام اخلدمة أو عن تعامالت وعالقات سابقة مع املؤسسة،وا

تلك  مالئمة مدى على وحكم هنائي نظرة الزبون لدى تنشأ اخلدمة شراء واستخدام بعد :للزبون املدركة القيمة -

 الزبون ورغبات حاجات على بناء شخصي تقييم على بينم احلكم ويكون هذا القيمة املرغوب فيها، يف حتقيق اخلدمة
 القيمة تكون وعليه للخدمة، استخدامه بعد من عليها حصل اليت املنافع ونوع وحجم يتوقعها كان اليت أو القيمة

 )3(.التحصيل وتكاليف أعباء حذف بعد الزبون طرف من عليها املتحصل القيمة صايف عن عبارة املدركة

   :مة املضافة للزبونطرق خلق القي -4
املؤسسة من خالل الفارق امللموس واالجيايب بني القيمة اإلمجالية املتحصل له يدرك الزبون القيمة اليت حتققها      

 قيمة أعلى له تقدم اليت املؤسسة من ابلشراء يقوم كما ) 4(عليها عليها وبني التكاليف اإلمجالية املدفوعة للحصول
 وبني عليها حيصل أن نميك اليت املنافع مجيع بني املوجودة لالختالفات الزبون تقييم إال هي ام القيمة وهذه مدركة،

 يقدمها اليت األخرى العروض مع املؤسسة تقدمه الذي التسويقي العرض مقارنة عند سيتحملها اليت التكاليف مجيع
من    على األقلواحد اختيار  قيمة الزبونميكن للمؤسسة اليت ترغب يف خلق قيم مضافة لوعليه  )5(.نياملنافس ابقي

  :أحد السبيلني التاليني

وذلك أن هتتم املؤسسة بتقليل التضحيات والتكاليف اليت يتكبدها الزبون من  :ختفيض تكاليف خدماهتا للزبون- 

وري أن عالقته وتعامله مع املؤسسة، ومبا أن السعر ميثل العنصر األساسي من تلك التكاليف عموما فإنه من الضر 
تعمل املؤسسة على ختفيض تكاليفها إمجاليا أو جزئيا من أجل خفض السعر للزابئن فعلى الرغم من تفاوت قدراهتم 

                                                           
اجلزء الثالث، الطبعة األوىل، دار عالء الدين للنشر والتوزيع ، "-أساليب التسويق الرئيسية-التسويق "نفاع، مازن ترمجة كوتلر وآخرون، فليب -)1(

  .190، ص2002 والرتمجة،دمشق، سوراي،
 :الدويل مداخلة مقدمة يف مللتقى  ،"اخلدمات بقطاع للعميل املدركة القيمة حتسني يف الشاملة اجلودة إدارة نظام دور" قلش، هللا منتاوي وعبد دمحم-)2(

  .07ص ، 2011ديسمرب، 14-13 ر،اجلزائ الشلف، بوعلي، بن حسيبة جامعة احلديثة، االقتصادايت يف العربية األعمال منظمات يف الفكري املال رأس
  .10نفس املرجع السابق، ص -)3(
  .149دراج نبيلة صليحة، مرجع سبق ذكره، ص – )4(
  .36ص 2008،الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر ، " املتقدم التسويق "النجا، أبو العظيم عبد دمحم -)5(
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الشرائية ومعدالت دخلهم إال أن القاسم املشرتك بينهم يبقى دائما الرغبة يف احلصول على خدمة تستحق ما دفع من 
  .راحبة تكون فيها نسبة القيمة إىل السعر أفضل ما ميكنأجلها أو بعبارة أخرى فإن الكل يبحث عن صفقة 

العالقة والصفقة فالزبون يكون أكثر  منافع من يزيد شيء يف اخلدمة إضافة خالل من وذلك :زايدة املنافع واملزااي - 

كن للمؤسسة أن وهو ما مي )1( احملصل عليها مقارنة ابخلسائر اليت يتحملها عند الشراء واملزااي الفوائدحساسية لزايدة 
  )2(:حتققه من خالل

  متابعة الفرص املتاحة واختيار الفرصة اليت تتوافق مع قدرات املؤسسة احلالية واليت تساعد يف بناء قيم جديدة
 ؛تطوير القيمة املقرتحة من خالل عملية التعاون مع الزبون ، وللزبون

  والبيئة الداخلية )الزبون(ى معطيات البيئة اخلارجية الرتكيز علو  ،املراقبة والتنبؤ ابحتياجات الزبون احلقيقية ،
 للمؤسسة واستخدام ذلك يف رسم إسرتاتيجياهتا؛

  : خصائص القيمة املدركة لدى الزبون -5
هناك العديد من اخلصاص اليت ميكن من خالهلا وصف القيمة اليت يبحث عنها  يتفق العديد من الباحثني على أن

   )3( :ا  له وفيما يلي توضيح ألمههاالزبون واليت ينبغي تقدميه

حيث تشري نفعية القيمة إىل ما تساهم به  :القيم اليت يبحث عنها الزبون البد أن تكون انفعة ومفيدة له - 

ومن هنا يكون من املهم على املسوقني أال يكتفوا فقط خبلق القيم  يف إشباع حاجات وتلبية رغبات الزابئن املنتجات
  دموهنا للزبون ولكن يكون عليهم ربطها حباجات ورغبات الزبون؛يف عروضهم اليت يق

مبعىن أن قيم الزبون تتطور بسبب تغري احلاجات والرغبات الفردية  :القيم اليت يبحث عنها الزبون ديناميكية -

ري املوارد اليت ميلكها للزابئن، واليت تتغري كنتيجة حتمية لعدة أسباب كتغري املرحلة اليت مير هبا الزبون من حياته، وكذا تغ
  وتغري متطلبات احلياة وغري ذلك من األسباب؛ 

حيث ترتتب القيم اليت يبحث عنها الزبون يف املنتجات بشكل هرياركي  :القيم اليت يبحث عنها الزبون هرياركية - 

بداية ابلنسبة للمنتج املراد ومتثل القيم العامة القاعدة ابعتبارها متثل القيم السوقية اليت ينبغي أن يتم تقدميها يف ال
التسويق له، كما أن غياب تلك القيم العامة من شأنه أن جيعل الزبون ال يهتم مبا إذا كان املنتج ميكن أن ميده ابلقيم 

 .الشخصية أم ال، ويف املقابل نالحظ أنه مبجرد أن يتم مقابلة تلك القيم العامة يبدأ الزابئن يف التطلع للقيم الشخصية
                                                           

  .151-150دراج نبيلة صليحة، مرجع سبق ذكره، ص ص -)1(
، الرايض، "القيادة وإدارة التغيري يف بيئة متجددة" ، مؤمتر اإلدارة واألعمال الثاين"قيادة التغيري من أجل إجياد القيمة للعميل"، حبيب أيوب انداي-)2(

  02، ص2011مارس- 16-14اململكة العربية السعودية، 
 .162-157مرجع سبق ذكره، ص ص ، "بين على قواعد البياانتإدارة العالقات مع العمالء مدخل التسويق امل"دمحم عبد العظيم أبو النجا، -)3(
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  رضا الزبون: ب الثايناملطل
تتحدد عالقات الزابئن أساسا بدرجة رضاهم عن املؤسسة وخدماهتا والقيمة اليت حصل عليها الزبون، فكلما      

كانت هذه الدرجة عالية كلما زادت عالقة الزابئن قوة ومتانة، هلذا تركز املؤسسات دوما على تنمية، تدعيم وقياس 
مدى أو درجة العالقة بني الزبون واملؤسسة ذلك أن تراكم الرضا من قياس ميكن  اقيحقي امؤشر  رضا زابئنها ابعتباره

  )1(.كافيةوتقييمه يعتمد على تكرارية الشراء واخلربات املرتاكمة ملنتج معني خالل فرتة زمنية  

 :تعريف رضا الزبون -1
ابعتباره يساهم يف حتقيق األهداف األخرى يعد رضا الزبون من السبل األساسية إلجناح إدارة العالقات مع الزابئن     

للمؤسسة مثل زايدة املبيعات وتعظيم األرابح، كما أنه يعترب مقياسا مهما لألداء التنظيمي وملدى قدرة املؤسسة على 
ه رغبات الزابئن وفقا ملتطلباهتم وهو ما يقود حنو إقامة عالقة وثيقة ابلزبون وكسب والئه واعتبار تلبية حاجات و  إشباع

شريكا للمؤسسة؛ ويعترب مفهوم الرضا من املفاهيم غري الثابتة فهناك العديد من العناصر والعوامل الداخلية واخلارجية 
وعليه تربز  )2(إخل...على رضا الزابئن مثل السعر، الرتويج والصورة الذهنية للمؤسسة بناءً اليت ميكن تغيريها بسرعة 

  :يفيما يل التعاريفاحلاجة لعرض عدد من 
يعرف الرضا من الناحية الشعورية كعملية استجابة إجيابية أما من الناحية اإلدراكية فهو تقييم مقارن للخدمة  - 

ابلتوقعات أي مدى تعويض اخلدمة للتضحيات املقدمة لنيلها، وإذا مجعنا بني الناحية اإلدراكية والشعورية فهو حالة 
رنة مع التفضيالت األساسية؛ ويتم التمييز عموما بني مفاهيم الرضا من انتج عن التجربة واملقا) حكم تقييمي( نفسية 

فمن الناحية الصفقاتية أي التقييم بعد الشراء )  رضا متجمع( والناحية العالئقية ) رضا آين( خالل الناحية الصفقاتية 
رد فعل متأثر من آخر صفقة حكم تقييمي آين ملا بعد الشراء أو " واملرتبط بصفقة معينة ووقت معني فيعرف كما يلي

أما من الناحية العالئقية فهو حالة شعورية للرضا املتجمع من عدة جتارب حول خدمة ما ويعرف على " مع املؤسسة
على توزيع الفوائد اليت يبحث عنها الزبون من خالل خدمات ) أو ممثلها( تقييم عام ومستمر لقدرة املؤسسة " أنه 

  )3("يؤدي لرضا عام متجمع مبا ات سابقة أو تقييم عام لعالقته مع املؤسسة املؤسسة انطالقا من عدة خرب 

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

 )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 

جتربة بنك الفالحة والتنمية الريفية املديرية اجلهوية ) الرضا، الثقة ، االلتزام وعوائق التحول(املقدمات العالقية لوالء الزبون "بنشوري عيسى ، -)3(
  .146-145، ص ص 2010، جامعة الوادي، 10ت، العدد، جملة البحوث والدراسا"ورقلة
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عناصر مرجعية  و عايريمبشعور انتج عن مقارنة بني األداء املتحصل عليه "رضا الزابئن على أنه  arbarayB ويعرف 
نة بني اخلدمة املتحصل حكم عن القيمة املتحصل عليها والناجتة عن املقار "يعرف على أنه كما  )1( "حمددة سابقا

  )2("وبني ما كان متوقعا احلصول عليه عليها
 جتاه املؤسسة للزبونسلوك إجيايب يعرب عن احلالة الشعورية على ما سبق ميكن القول أبن الرضا عبارة عن  بناءً 

  .وحيدث يف حالة ما إذا تساوت التوقعات مع األداء أو تفوقت عليها ومنتجاهتا

  :حمددات رضا الزبون -2

  : يتحدد رضا الزبون يف إطار ثالثة أبعاد رئيسية هي كالتايل   

 إىل الزبون عليتط الذي األداء عن التوقعات تعرب ):القيمة اليت يتوقع الزبون احلصول عليها( التوقعات -2-1

 فيما خلدمةا عن الزبون هيكون الذي توقعلل األساسية اجلوانبوعموما حتدد  ،استخدام خدمة معينة احلصول عليه بعد
  )3( :يلي

  ؛استخدام اخلدمة من عليها احلصولالزبون  يتوقع اليت املنافع يف تتمثل :خلدمةا وأداء طبيعة عن توقعات -

اخلدمة فضال  على احلصولمقابل  يتحملها أنالزبون   يتوقع اليت التكاليفوهي : اخلدمة تكاليف عن توقعات -

   اخلدمة؛ سعر إىل ابإلضافةالبدائل املتاحة  عن املعلومات ومجع التسوق عمليةعن أي جهد معنوي يبذله يف 

ويقصد هبا املنافع االجتماعية اليت يتوقع الزبون احلصول عليها جراء احلصول : االجتماعية املنافع عن توقعات -

  .خدمةالرفض لل أو االستحسان شكل وأيخذ األقارب مثال اآلخرين لألفراد وقعاملت الفعل ردمثل اخلدمة  على
 )4(:يما يليف مستوايت توقعات الزابئنوتتمثل     

 الزبون حيجم تتوفر مل إذا واليت الزبون ترضي اليت التوقعات من األدىن احلد عن يعرب: األساسي اخلدمة مستوى -

  ؛املؤسسة مع التعامل عن
 

                                                           
(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. 
الدور الوسيط للخربة : إدارة عالقات العمالء االلكرتونية وأثرها يف سهولة االستخدام والرضا لدى اجلامعات الفلسطينية"نة، مروان دمحم أبو زعنو -)3(

 أطروحة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف نظم املعلومات اإلدارية، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، ،"التكنولوجية
  71-70، ص ص 2014جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان،  

 ، اجلزء األول، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع،اإلسكندرية، مصر،التسويق املفاهيم االسرتاتيجيات النظرية والتطبيقالدين أبو علفة،  عصام -)4(
  511ص ، 2002
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 اليت املالية القيمة مقابل هعلي حيصل أنالزبون  يتوقع الذياألداء  مستوى يف يتمثل: املرغوب خلدمةا مستوى -

 ابلرضا؛وشعور الزبون  السوقي النصيب على احملافظة إىل حتققه يؤدي والذي يدفعها،

 املرغوب، اخلدمة مستوى يفوق أي الزبون، توقعات يفوق الذي املستوى عن يعرب :املسبوق غري اخلدمة مستوى -

 لديه الرضا درجة وتعظيم الزبون والء وتنمية للمؤسسة وقيةالس احلصة وزايدة تنافسية، ميزة حتقيق إىل بلوغه ويؤدي
  .وتعزيزه

يساهم األداء املدرك للخدمة بدور كبري يف حتديد مستوى الرضا  ):األداء الفعلي للخدمة(األداء املدرك  - 2-2

ملعيار الذي فهو يعرب على مستوى األداء الذي حيصل عليه الزبون فعال نتيجة استعماله للخدمة كما أنه مبثابة ا
  )1(.يستخدم يف حتديد مدى حتقق توقعات الزبون يف اخلدمة اليت مت اختيارها من بني البدائل املتاحة

الفعلي للخدمة مع األداء املتوقع مما يؤدي  األداء يتساوى عندما املطابقة تتحقق: أو عدم املطابقة املطابقة - 2-3

التوقعات ويتوفر لدى  على الفعلي األداء يتفوق عندما فيها وابمرغ أي موجبة تكون أحياان وهي إىل رضا الزبون،
سالبة عندما يكون األداء الفعلي أقل من األداء  تكون أخرى يف أحيانقيمة مضافة جتعله يشعر برضا عال و  الزبون
 )2(.ربة فاشلةيؤدي إىل جت اسلبي اانطباع نُ وِّ كَ وهو ما يُ  جتعل الزبون غري راضٍ  فيها مرغوب حالة غريوهي  املتوقع

  :خصائص رضا الزبون -3
  )3(:رضا الزبون انطالقا من ثالثة خصائص كما هو موضح فيما يلي يتحدد   

يتعلق رضا الزبون بعنصرين أساسيني مها طبيعة ومستوى التوقعات الشخصية للزبون من جهة واإلدراك : الرضا ذايت-

 الزبون قد الألن  اليت يعتمد عليها موضوع الرضا، رة الوحيدةالذايت للخدمات من جهة أخرى ، فنظرة الزبون هي النظ
حيكم على جودة اخلدمة بواقعية وموضوعية، بل إنه يستعمل توقعاته اليت ينتظرها من اخلدمة يف احلكم على مدى 

النظرة  إىل –اجلودة واملطابقة  –رتكزة على من النظرة الداخلية امل االنتقالجودة اخلدمة، ومن هنا تظهر أمهية 
اليت تفرض على املؤسسة اخلدمية تقدمي خدمات توافق أو تزيد على  –والرضا  اجلودة –اخلارجية اليت تعتمد على 

  .توقعات زابئنها

                                                           
  513علفة، مرجع سبق ذكره، ص أبو الدين عصام -)1(

- )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. 

  .145 -144حسني وليد حسني عباس وأمحد عبد حممود اجلنايب، مرجع سبق ذكره، ص ص  -)3(
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يتعلق الرضا حبالة مطلقة وإمنا بتقدير نسيب فكل زبون يقوم ابملقارنة من نظرته ملعايري السوق  ال: الرضا نسيب-

ن من نفس اخلدمة وبنفس قد يستفيد زبوان: ايت التوقع مثالإال أنه يتغري حسب مستو  اوابلرغم من كون الرضا ذاتي
اخلدمات األحسن أن  وهذا ما يفسر خمتلفة هما خيتلفان متاما ألن توقعاهتما األساسية حنو اخلدمةيالشروط ولكن رأي

  .ألكثر توافقا مع توقعات الزابئنتباع مبعدالت كبرية، فاملهم ليس أن تكون األحسن ، ولكن جيب أن تكون ا قد ال

وقع ومستوى األداء املدرك فمع تمستوى ال: مهايتغري رضا الزبون من خالل تطور معيارين أساسيني  :الرضا تطوري -

 صةااملعايري اخل نتيجة عدة أسباب كظهور خدمات جديدة أو تطور اقعات الزابئن أن تعرف تطور و مرور الزمن ميكن لت
لذلك جيب على  ملقدمة نتيجة زايدة املنافسة كما ميكن أن يتغري إدراك الزبون للخدمة املقدمةمات اداخلبتقييم 

  .مجيع التغريات احلاصلة االعتباراملؤسسة األخذ يف 

  : قياس الرضا خللق عالقة قوية بني املؤسسة وزابئنها -4
عتباره جماال ضروراي لتقييم اخلدمة املقدمة اخلدمية نظرا ال اتيعترب قياس الرضا حمل اهتمام كبري من قبل املؤسس    

يساعد على تقييم مؤشرات ( زبونال مع عالقةالللزبون وجودهتا، ويف نفس الوقت يعد ذلك دعامة أساسية لتحقيق 
ويعتمد ذلك ابلدرجة األوىل على طريقة تنظيم قنوات عالقة الزبون اليت تعمل على انتقال معلومات ) عالقة الزبون

إىل قدرة املؤسسة على تصنيف  الوقت املناسب وابلطريقة املناسبة إلطالق برانمج التسويق اجلديد، إضافة الزبون يف
احلاجات املشبعة وغري املشبعة، التوقعات وأهم السمات (هذه املعلومات وفق معايري الرضا اخلاصة ابلفئة املستهدفة

كما يتطلب  )إخل...مرار التعامل، األسباب احملتملة لعدم الرضااليت تقود قرار شراء الزبون أو الدوافع اليت حتفزه الست
ذلك أيضا سرعة معاجلة شكوى الزبون عرب هذه القنوات فضال عن حتليلها لغرض حتديد جماالت الفشل يف اخلدمة 

عد املقدمة، وبذلك تتمكن املؤسسة بعد عملية قياس الرضا من إجراء حتليل للمعلومات احملصلة وترتيبها يف قوا
  )1(البياانت لالستفادة منها واحلصول على مؤشرات اثبتة عن رضا الزبون؛

وحىت تقوم املؤسسة اخلدمية بتحليل رضا زابئنها وقياسه والتعرف على مدى أتثري هذا الرضا على سلوكهم وعلى 
يت نورد أمهها إعادة الشراء والوالء، وكذلك موقع املؤسسة ومنافسيها يف السوق فهي تستخدم بعض األساليب ال

  :ابختصار فيما يلي
  
  

                                                           
  .95-94عشي أمساء، مرجع سبق ذكره، ص ص  -)1(
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أتخذ القياسات الدقيقة عددا من األساليب والطرق ): قياسات غري مباشرة(األساليب والقياسات الدقيقة  - 4-1

  :نذكر أمهها فيما يلي

 وهو ميثل نصيب املؤسسة من الزابئن يف السوق أو عدد الزابئن املتعامل معهم : السوقية احلصة حساب

س احلصة السوقية مبقدار األعمال املنجزة مع الزابئن وكمية املشرتايت وهو املقدار الذي ميكن ويرتبط مقيا
 أن يتقلص يف حالة شعور الزبون حبالة عدم الرضا ويرتفع يف احلالة املعاكسة؛

 وهو يعرب عن الزابئن الذين احتفظت هبم املؤسسة خالل فرتة زمنية، ويتم ذلك  :معدل االحتفاظ ابلزابئن

 قياس معدالت منو مقدار النشاط املنجز مع املؤسسة؛ب

  عدد الزابئن اجلدد أو إمجايل رقم األعمال املنجز مع  ويعرب عن: تطور عدد الزابئن وجذب زابئن جدد

الزابئن اجلدد، ألن تزايد عدد الزابئن يعين أن اخلدمات تليب توقعات الزبون وهو ما ينتج عنه الرضا والذي 
الصورة اجليدة اليت ينقلها الزابئن إىل اآلخرين عن املؤسسة وخدماهتا وهو ما يؤدي إىل بدوره يؤثر على 

 جذب زابئن جدد واالحتفاظ ابحلاليني؛

  املرحبني ( ويتم من خالل قياس الربح الصايف الناتج عن كل زبون أو جمموعة مصنفة من الزابئن: املردودية

 )مثالمنهم 

 فإذا كان الزبون يتعامل أبكثر من خدمة مع املؤسسة  :س الزبونعدد اخلدمات املطلوبة من طرف نف

  )1()طبعا ينطبق ذلك يف حالة األسواق غري االحتكارية( فذلك يدل على أنه راض عن املؤسسة وخدماهتا

     ابلرضا  لدقيقة عن الشعور احلقيقي للزبونال تعرب األساليب ا: )القياسات التقريبية( األساليب الكيفية - 4-2

فهي تنجز بعيدا عنه على عكس القياسات التقريبية اليت تعتمد  ألهنا ال أتخذ بعني االعتبار توقعاته، أو عدم الرضا،
ومن أهم األساليب الكيفية املستخدمة يف قياس رضا الزابئن ما  ،)2(على انطباعات الزابئن من خالل االستماع إليهم

  :يلي

  فهي أداة فعالة لتشجيع التعبري ة للتصعيد التلقائي لصوت الزبون أداتعترب شكاوي الزابئن :  شكاوي الزابئن

  )3(؛ وعليه متثل أحد املصادر اهلامة للتعرف على نواحي القصور يف األداء عن عدم الرضا

                                                           
  .215-213دمحم منصور أبو جليل، مرجع سبق ذكره، ص ص  -)1(
  .31، ص2008، جامعة بسكرة، أكتوبر 15، جملة العلوم االنسانية، العدد "قياس رضا العميل اخلارجي عن اجلودة"علي عبد هللا،  -)2(
  .68- 67مود أبو بكر، مرجع سبق ذكره، ص ص مجال الدين دمحم املرسي ومصطفى حم -)3(
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 ابستئجار أشخاص ميثلون دور الزبون لغرض نقل نقاط القوة  مبعض املؤسسات تقو : حبوث الزبون اخلفي

ومنافسيها، ويف بعض األحيان يقوم هؤالء األشخاص  ملية الشراء لدى املؤسسةئمة يف عوالضعف القا
 ؛ابفتعال املشاكل وإبداء تذمر وذلك هبدف اختبار مدى قدرة املوظفني على معاجلتها بصورة جيدة

  عدد من الزابئن املفقودين ب يتم ذلك ابالتصال ):حبوث حول الزابئن املفقودين( حتليل خسارة الزبون

ملراقبة معدل الزابئن الذين من جهة أخرى و  من جهة مع املؤسسة ملعرفة أسباب التخلي عن التعامل حاليا
 )1(فقدهتم املؤسسة نتيجة عدم رضاهم لتحاول بعدها تقليل معدالت فقدان زابئنها 

 إن سجل الشكاوى غري كاف إلعطاء قياس دقيق عن رضا الزابئن، حيث هناك نسبة: القياسات الكمية -4-3

 تقدمي احتجاجات، فهم على حىتيقدمون  كبرية من الزابئن غري الراضني ال يفضلون التعبري عن عدم رضاهم، وال
من  يكتفون بتغيري العالمة دون أن تعلم املؤسسة سبب هذا التحول، وعليه على املؤسسة استعمال طرق قياس كمية

قدمة من طرفها ابإلضافة إىل معرفة نية الزبون يف إعادة خالل االستقصاء ملعرفة مدى رضا الزبون عن جودة اخلدمة امل
وتسمح الدراسة  .شراء اخلدمة من نفس املؤسسة ومعرفة النظرة اإلجيابية أو السلبية اليت يقدمها الزابئن املرتقبون

ا فهم أي يف خمططاهتا وأيض الكمية للمؤسسة ابحلصول على معلومات تساعدها يف إعداد اسرتاتيجياهتا وإعادة النظر
هذا ال ميكن اجلزم أن هذا النوع  ظاهرة أو سلوك يصدر عن الزبون سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، وابلرغم من

من القياس هو قياس مطلق ومعصوم من اخلطأ حيث أنه يبقى نسيب، وإن أرادت املؤسسة أن حتصل على معلومات 
  )2(أدق، جيب االعتماد على أنواع القياسات األخرى جمتمعة

  
  
  
  
  
  
  

 

                                                           
  230-228يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دابس العبادي، مرجع سبق ذكره، ص ص -)1(
  .99عابد منرية، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
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  االحتفاظ بهاسرتاتيجيات والء الزبون و : املطلب الثالث
حبيث أصبحت  ظي موضوع الوالء ابهتمام كبري من قبل املؤسسات اخلدمية نظرا ألمهيته يف االحتفاظ ابلزابئنح   

لدميومة للتعامل املؤسسات يف الوقت احلايل ال جتد صعوبة كبرية يف جذب زبون جديد بقدر ما تعانيه يف كيفية خلق ا
األمر الذي  معه وخلق زبون ذي والء هلا وللخدمة املقدمة له، ويعد الوالء وسيلة لتطوير العالقات بني املؤسسة وزبوهنا

  )1(.يؤدي إىل وجود اهتمام متبادل ابستمرار وابلتايل زايدة األعمال واالحتفاظ ابلزابئن

  :مفهوم والء الزبون -1
  :نذكر منها ما يلي لوالء الزبون تعريفاحثني لوضع عددت اسهامات البلقد ت   
اخلدمة املفضلة لدى الزبون على الرغم  املنتج أو شراءالتزام عميق إلعادة " ر على أنهحسب كوتلالزبون والء يعرف  - 

  )2( "اهلادفة إىل حتويل سلوكه من التأثريات الظرفية واجلهود التسويقية
 من غريها دون طلبها على واحلرص معينة عالمة شراء يف ورغبته للزبون تمراملس امليل "أنه على ويعرف أيضا - 

  )3("ةوالبديل الشبيهةأو اخلدمات   املنتجات
جمموعة من االجتاهات واملواقف السلوكية اليت تعكس الثقة وااللتزام والسلوك الشرائي وإمكانية " ويعرف على أنه  - 

ن قبل الزبون أو تزكيته للمؤسسة صاحبة العالمة أو اخلدمة إىل أصدقائه االستعمال املستقبلي للعالمة أو اخلدمة م
   )4("وأقرابئه

 والذي اخلدمة، مقدمي جتاه الزابئن من دائم نفسي ارتباط"على أنه  اخلدمية يف املؤسساتوالء الزبون  ويعرف - 
  التفضيل وجود و اخلدمة، مقدم مع الكبري التوافق مع املنافسني، حنو املؤسسة زابئن حتول عدم إىل ابلنتيجة يؤدي

  )5("اآلخريناخلدمة على املنافسني  ملقدم 
خدمة معينة أو مؤسسة مع وجود -عالية اجتاه منتج  إجيابية متتع الزابئن مبستوايت" ويعرف أيضا على أنه - 

  )6( "مستوايت عالية من تفضيل تكرار الشراء

                                                           
 . 101هبة محيد عبد النيب الطائي، مرجع سبق ذكره، ص -)1(

(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. 

   104محيد عبد النيب الطائي، مرجع سبق ذكره، ص هبة - )4( 
، جملة "فرع النجف/ اسة حالة يف مصرف اببل األهليدر -رضا الزبون كمتغري وسيط بني جودة اخلدمة ووالء الزبون"حاكم جبوري اخلفاجي،  -)5( 

 .86، ص2012، جامعة الكوفة، العراق،25، العدد08الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، اجمللد
  .36 ، ص0092، الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، "كيفية حتقيقه واحلفاظ عليه: والء املستهلك"عالء عباس علي،  - )6( 
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 وخدماهتا سلعها واستعمال بشراء واملصحوبة طويلة، ملدة ؤسسةملاب ة الزبونعالق على احلفاظ"يعرف أبنه كما - 
   )1( "آخرين زابئن لبج حماولة مع ومنتظمة دورية بصفة

أبن الوالء يعترب من أساسيات جناح الكثري من املؤسسات اخلدمية ألنه يرتبط  )Wallance & al( يرىو       

هذا املوضوع اهتمام املؤسسات اخلدمية نظرا ألمهيته يف  لذلك اكتسب بتحقيق الرضا وتطوير العالقات مع الزابئن
التشغيل الناجح لألعمال، وإدراكا ألمهيته البالغة فقد لفت انتباه الباحثني واملختصني يف صناعات اخلدمات إبجياد 

 تابئن للخدماوبني والء الز عالمته و  أنه يوجد اختالف بني والء الزابئن للمنتج امللموس إىل حمدداته وأاثره وتوصلوا
اليت توصلت إىل  1996عام ) (Gremler & Brownأظهرهتا دراسة هي تلك اليت بينهما  العناصر املميزةولعل أهم 

  )2(:ليي ما
 مقدمي اخلدمات القدرة على خلق روابط والء قوية مع زابئنهم أكثر من موردي املنتجات امللموسة؛لدى  - 
 ني من اخلدمة عنه ملستهلكي املنتجات امللموسة؛يعد الوالء أكرب وأكثر سيادة للمنتفع - 
 والذي بدوره غالبا ما يطور فرص الوالء؛ فرد -أكرب للتفاعل فرد اتقدم اخلدمات فرص - 
طر املدرك من شراء اخلدمات يعد أكرب ابملقارنة من املنتجات امللموسة مما يؤدي إىل زايدة الوالء كونه يعترب أداة اخل - 

 للتقليل من اخلطر؛ 
مات املنتجات امللموسة مما التغيري بني مقدمي اخلدمات ميكن أن يتضمن حواجز معينة ال تتوفر عند التغيري بني عال- 

  .قيمة الوالء لدى املؤسسات اخلدمية  يعزز
عن سلوك واجتاه إجيايب من طرف بعد استعراض خمتلف وجهات النظر عن مفهوم والء الزابئن ميكن القول أبنه عبارة 

  . ن يؤدي إىل تكرار عمليات الشراء والشعور ابإلنتماء للمؤسسة مع عدم التأثر جبهود املنافسني جلذبهالزبو 

  :أنواع الوالء -2
  فئات أربعة وجود على التصنيف هذا ويستند شيوعا األكثر 1994ديك و ابسو سنة  قدمه الذي التصنيف يعد    
  )3( :فيما يلي موضح هو كما الزبون لوالء أنواع أو

  ؛وهي حالة من االرتباط الضعيف ابخلدمة مع تكرارية منخفضة للشراء  ):no loyalty( عدم الوالء -

 اخلدمة جتاه منخفض ميل الزبون لدىفيها اليت يكون  ةوهي احلال ):Spurious loyalty( الوالء الزائف الكاذب -

توفر عروض أمامه أو  املتاحة البدائل قلة لكذ يف السبب يكون وقد ويكرر ذلك مرارا، بشرائها يقوم ذلك مع لكنه
                                                           

(1) -  Denis Lapert, op cit, p 105 
106-103هبة محيد عبد النيب الطائي، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -)2(  
.108-107نفس املرجع السابق، ص ص  -)3(  
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مؤقتا ويكون أكثر انفتاحا لعروض  وكنتيجة لذلك فالزبون يظهر والءخاصة أو حتت أتثري بعض األشخاص 
  ؛املنافسني

ينتج عندما يظهر الزبون سلوك إعادة شراء عال نتيجة تفضيل قوي ): Sustainable loyalty( الوالء املستدام-

مبعىن أن الوالء القوي يظهر عندما يكون الشراء نتيجة قرار واع من طرف الزبون وال يكون من ) عالاجتاه نسيب (
  السهل على األنشطة التسويقية للمنافسني التأثري عليه؛

وهو يظهر عندما يكون للزبون اجتاه نسيب قوي حنو املؤسسة وخدماهتا ولكن  ):Latent Loyalty( الوالء الكامن-

   .من انحية إعادة الشراء هذا غري ظاهر

   :األبعاد والنماذج املفسرة للوالء -3
 :يلي أهم النماذج واألبعاد املعتمد عليها يف تفسري الوالء وفيما

 مواملنتظ السلوك الشرائي املتكرر على الزبون لوالء تعريفه يف ركز هذا النموذج :السلوكي والبعد النموذج- 3-1

 )1(التجارية العالمة أو اخلدمة، نفس جتاه متتالية مرات ثالث الشرائي سلوكه كرر إذا مواليا الزبون يعترب حبيث
   واالنتقاد املوجه هلذا النموذج يكمن يف اهتمامه فقط مبقاييس ملحوظة فال يفرق بني إعادة الشراء والوالء املقصود 

ولكن يف  -ا حيدده املنهج السلوكيكم  - أو الصحيح فالزبون ميكنه تكرار شراء خدمة أو عالمة تظهر والءه العايل
     كوجود دافع حيرض على القيام بذلك املقابل ميكن تغيري التعامل مع املؤسسة اخلدمية يف أي وقت لعدة أسباب  

   )2(...) ترويج مبيعات املنافس أو عدم توفر اخلدمة وقت احلاجة ، زايدة السعر، إطالق عالمة جتارية جديدة (

أدى عجز وحمدودية النموذج السلوكي يف تفسري سلوك الوالء إىل  :)االجتاهي -املوقفي( اكياإلدر النموذج  - 3-2

أيخذ بعني االعتبار سريورة التقييم النفسي االجيايب جتاه اخلدمة الذي  قد  توجيه األعمال حنو النموذج اإلدراكي الذي
ء انتج عن وجود مواقف واجتاهات إجيابية  يرى أصحاب التوجه املوقفي أبن الوال حيث )3(يؤدي إىل إعادة الشراء

وتفضيل جتاه اخلدمة أو العالمة التجارية غري أن االعتماد على هذا اجلانب يف تفسري الوالء يعد غري كاف فهو يعين 
 أن الزابئن غري الراضني سيتحولون إىل البدائل أما الراضون فهم فقط الذين حيتفظون بوالئهم وهذه النظرة تعترب مبسطة

 تفسري عن عجزها هو النموذج هلذا تبعا الوالء ملفهوم املوجه الرئيسي واالنتقاد )4(جدا لفهم وحتليل مفهوم الوالء

                                                           
 33، ص2013عمان، األردن، املعرفة، الطبعة األوىل، دار كنوز  ،"املستهلك سلوك على وأثرها الزبون والء وبرامج سياسات "وآخرون، معراج هواري -)1(
 111نيب الطائي، مرجع سبق ذكره، صهبة محيد عبد ال -)2(

(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 

  36 عالء عباس علي، مرجع سبق ذكره، ص - )4( 
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 أو العالمة التجارية، أو املنتج حنو للزبون إجيابية ومواقف اجتاهات وجود فافرتاض الزبون، لوالء الفعلي السلوك
  )1( .فعليا الشرائي السلوك تكرار يضمن ال املؤسسة

عن ) السلوكي واملوقفي(فسر الباحثون ظهور الوالء املركب بعجز النموذجني السابقني  :منوذج الوالء املركب-3-3

، ألن املوقف اإلجيابية للزبون حنو اخلدمة أو العالمة أو املؤسسة حبد ذاهتا غري كافية إعطاء مفهوم صحيح لوالء الزبون
تضمن تكرار السلوك الشرائي فعليا إضافة إىل أن السلوك الشرائي لوحده ال وال لوحدها ملقاومة عروض املنافسني، 

 يصبح مل الذي الزبون لوالء السابقة املفاهيم تغيري اجلديدة الرؤية هذه أوجبتو  )2(يعترب مؤشرا حقيقيا لوالء الزبون
 متكرر شرائي سلوك يف ليتجسد ذلك يتعدى أصبح بل فقط، املواقف ضبع أو فقط، سلوكي بعد على يقتصر

وعليه لكي حتقق املؤسسات الوالء احلقيقي عليها أن تركز على كل من الوالء االجتاهي )3(نفسي ببعد مصحوب
 من بعدين ومها امليل اإلجتاهي للشخص حنو عايل التنظيم مكوان اكامن  امفهوم واعتبارهوالسلوكي يف نفس الوقت 

فال ميكن أن يكون الزبون مواليا لعالمة أو خدمة ما إال  )4( حنو ذلك اخلدمة أو العالمة أو املؤسسة وتعامله السلوكي
 )5( يف سلوك تكرار الشراء هإذا كان اعتقاده إجيابيا جتاه ذلك وهو ما يظهر 

 لوالء التالية ؤشراتامل يف والسلوكية االجتاهية، العالقية، املعرفية لألبعاد اإطار  "وايثر جوين"قدمويف هذا اإلطار     
)6(:ونالزب

 

 ؛معني شيء حنو املستمرااللتزام  إبظهار يوحيو  الوالء سلوك أنواع من انوع يعد الذي :راملتكر  الشرائي السلوك-

  للوالء؛ اهام امؤشر  ذلك ويعد وسيلة أبي وذلك لآلخرين، ابملنتج التوصية وتعين :الشخصية االتصاالت -

  ؛اخلدمة طلب فيها يتم رةم كل بني الزمين الفاصل إىل وتشري: االستهالك فرتة -

 أعلى سعر لدفع استعداده ازداد كلما الزبون والءزادت درجة  كلماف :عامة بصفة السعر حتمل على القدرة -

 إجراء على الزبون يشجع ال ذاته حد يف الوالءفللشراء  املصاحب املدرك اخلطر جتنب يف الزبون من رغبة وذلك
  ؛األخرى البدائل مع سعرية مقارانت

                                                           
 36وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص معراج هواري- )1( 

(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.  

 .37صوآخرون، مرجع سبق ذكره،  معراج هواري -)3(
 .112هبة محيد عبد النيب الطائي، مرجع سبق ذكره، ص -)4(
 .143عيسى، مرجع سبق ذكره، ص بنشوري -) 5(
 ،"دراسة حالة قطاع الربيد واالتصال ابجلزائر-حتليل حمددات جودة خدمات الربيد واالتصاالت وانعكاساهتا على والء الزبون"، مجيلة بن نيلي  -)6(

مار ثليجي ، ختصص علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ع مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم أطروحة
 .145-144، ص ص 2018-2017ابألغواط، اجلزائر، 



 

 

 أو نفس املؤسسة؛ اخلدمة مقدم نفس من

 يشعر عندما احلقيقي الوالء إىل الزبون يصل

  ؛املنتج استخدام يفضل 

 رلالختيا الدافع خفض يف الوالء ذوي الزابئن

  ؛

 ما عادة واحد بديل على اختيارهم يقتصر

ا حامسا يف احلفاظ على الزابئن فهو يلعب دور 
كما أن تطبيق مفهوم إدارة العالقة مع الزابئن يعترب سلما للوصول إىل 
ضمان حتقيقه وتعزيزه من خالل مراحل متعددة حىت ميكن الوصول ابلزبون إىل مرحلة قيامه ابلتصرف 

   :كما هو موضح يف الشكل املوايل

سلم العالقة التسويقية للوالء

  
  291 ص ، 2006مصر، اإلسكندرية،

فبعد حتديد الزبون احملتمل تقوم  ؤسسةالزبون بداللة عالقته مع امل
وذلك كمحاولة جلذبه، حيث يعرف املشرتي أبنه شخص تعامل 
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من املتكرر لشراءل النية كبري حد إىل الوالء يعكس: املتكرر

يصل حيث للخدمة، لوالء االجتاهي البعد عن املقياس هذا

 عندما الوالء عن تعبريال ميكن أنه إىل ذلك يشريو  الشراء

الزابئن رغبة املقياس هبذا يقصد :ضاملنخف أو املقلل 

؛القرار على املؤثرة األخرى التنافسية اجلهود خفض إىل 

يقتصر العايل الوالء ذوي ئنالزاب أن املفرتض من :البال على

  .ابهلم على

  :الزبون إدارة العالقة معيف ظل 
فهو يلعب دور  الزبونيعترب الوالء أداة أساسية لتنمية جهود نشاط إدارة العالقة مع 

كما أن تطبيق مفهوم إدارة العالقة مع الزابئن يعترب سلما للوصول إىل   )1(ر العالقات بني املؤسسة والزبون
ضمان حتقيقه وتعزيزه من خالل مراحل متعددة حىت ميكن الوصول ابلزبون إىل مرحلة قيامه ابلتصرف 

كما هو موضح يف الشكل املوايل ئنعلى أنه شريك للمؤسسة وهي أقوى أشكال العالقات مع الزاب

سلم العالقة التسويقية للوالء): 16(الشكل رقم

اإلسكندرية،، احلديث اجلامعي املكتب، "التسويق" ، وأخرون قحف أبو

الزبون بداللة عالقته مع املميثل الشكل السابق املراحل املختلفة لتطوير والء 
وذلك كمحاولة جلذبه، حيث يعرف املشرتي أبنه شخص تعامل  ى حتويل الزبون احملتمل إىل مشرتِ 

                                         
 103هبة محيد عبد النيب الطائي، مرجع سبق ذكره، ص

أساسيات ومرتكزات إدارة العالقة مع الزبون: الفصل الثاين  
املتكرر للشراء النية -

هذا يعرب :التفضيل - 

الشراء تفضيل يف ابلرغبة

 السلوك اختيار -  
 دائما يسعون حيث

على خيطر ما أول -
على خيطر ما أول يكون

يف ظل  والء الزبون -4
يعترب الوالء أداة أساسية لتنمية جهود نشاط إدارة العالقة مع     

ر العالقات بني املؤسسة والزبونتنمية وتطويو 
ضمان حتقيقه وتعزيزه من خالل مراحل متعددة حىت ميكن الوصول ابلزبون إىل مرحلة قيامه ابلتصرف و والء الزابئن 

على أنه شريك للمؤسسة وهي أقوى أشكال العالقات مع الزاب

أبو السالم عبد :املصدر

ميثل الشكل السابق املراحل املختلفة لتطوير والء     
ى حتويل الزبون احملتمل إىل مشرتِ املؤسسة ابلعمل عل

                                                          
هبة محيد عبد النيب الطائي، مرجع سبق ذكره، ص -)1(
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من مع املؤسسة ملرة واحدة، وتتمثل املرحلة الثانية بتحويل املشرتي إىل زبون وهو شخص تعامل مع املؤسسة ألكثر 
وهو شخص حيب  املدعم، واملرحلة التالية وهي مرحلة اأو حمايد اقد يكون سلبي ه جتاه املؤسسةمرة، ولكن موقف

هذه املرحلة فإنه سوف يستمر يف عالقته مع  إىلالزبون  يصلاملؤسسة ولكنه ال يدعمها بشكل فعال، وعندما 
ابلتايل سوف ، و جيدة وقيمة كبريةم له عروضا املؤسسة عندما يكون لديه الدافع لتوطيد عالقته هبا ابعتبارها تقد

بشدة للمؤسسة، حيث يعترب أقل عرضة لالجنذاب للمنافسني  ايتحول الزبون الداعم إىل مؤيد، عندما يكون متوجه
على اعتبار أن املؤسسة اليت يتعامل معها تتفهم احتياجاته املتغرية وعلى استعداد ألن تقوم بتطوير منتجاهتا مبا يتالءم 

إبمكان املؤسسة أن حتقق املكاسب من خالل التعامل املتكرر مع الزابئن ابإلضافة إىل حتدث وياجات مع هذه االحت
الزابئن بشكل إجيايب عن املؤسسة، ويف هذه املرحلة تستطيع املؤسسة أن تعزز عالقتها مع الزابئن واليت من شأهنا أن 

هي الشراكة بني املؤسسة وزابئنها حيث فرية يف سلم الوالء تساعد يف جعل الزابئن املوالني أكثر والء، أما املرحلة األخ
   )1(.تتطور العالقة  بينهما وتتحول إىل عالقة تبادل مشرتكة وموثوقة

 وبني بينها العالقة لتوطيد املؤسسات جهودها تركزلذلك  ،ااسرتاتيجي اهدف الزبون متثل مع العالقة يف التوسع إن    
 والئه عامل ليصبح معه، تفاعلي حوار إنشاء خالل من وذلك بعدها، أو املعاملة امإمتقبل  سواء املستهدف زبوهنا

 لعالمتها، والئه لبناءوعامال مهما  أداة ذاهتا حد يف العالقة تصبحو  بسعرها، أو اخلدمة جبودة فقط يرتبط ال للمؤسسة
 مستوى تطوريو  تلك العالقة تستمر حىتلذلك و ؛ العالقة استمرار إدراك مزااي يف )الزبون – املؤسسة( طرف كل ويبدأ
 وتلعب منهما، لكل الرئيسي اهلدف يتحقق مل وإن حىت للطرفني، إجيابية لنتائج حتقيق هناك يكون أن يتعني الوالء
االرتقاء  خالل من أكثر بتدعيمها املؤسسة تقوملذلك  ةاالستمراري حتقيق يف مهما دورا الطرفني بني املتبادلة الثقة

  )2(؛والء، وتعظيم القيمة املقدمة للزبونال بوسائل

ئمني لقدراهتا املهمني واملال تقوم املؤسسة بعد حتديد الزابئن :الوالء واسرتاتيجيات االحتفاظ ابلزابئن برامج -5

ج والعروض املالئمة لالحتفاظ بناء وتكوين روابط قوية عن طريق وضع جمموعة من الرباملتهم موالذين تستطيع خد
   :نذكر منها برامج الوالء واسرتاتيجيات االحتفاظ ابلزابئن واليت هبم

ازداد االهتمام بربامج الوالء يف خمتلف املؤسسات نظرا ألمهيتها يف بناء العالقات واحلث على : برامج الوالء - 5-1

ج الوالء يف إعادة طلب اخلدمات واحملافظة على الزابئن، ولقد توصل الكثري من الباحثني إىل أمهية وفعالية برام

                                                           
، جامعة زاين عاشور، اجللفة، 02، العدد07، جملة دفاتر إقتصادية، اجمللد"دور إدارة العالقة مع الزبون يف بناء وتعزيز والء الزبون"مجيلة بن نيلي،  -)1(

  .239-238ص  ، ص2016
  .143أجمكوح نسيمة، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
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اكتساب زابئن جدد عموما وتشجيع الزابئن احلاليني على تكرار عمليات الشراء عدة مرات وإقناعهم بعدم التحول 
  :والء الزبون أهم الربامج واألساليب اليت تدعم، وفيما يلي )1( إىل املؤسسات املنافسة

هو  الزبونسسة اخلدمية يف ظل إدارة العالقة مع إن املبدأ األساسي واألول الذي تتعامل به املؤ : الوالء اتبطاق -

 للزابئن األكثر رحبية ومردودية ن هذه البطاقات تكون موجهةإكل الزابئن بنفس الطريقة لذلك ف  عدم التعامل مع
على  هحصولفضال عن  معه وبناء عالقات مشخصة الزبوناحملافظة على  وعموما هتدف املؤسسة من خالهلا إىل

، أما من جهة أخرى وهو من جهة عليها دون امتالك هذه البطاقة واملنافع اليت ال ميكنه احلصول بعض االمتيازات
املؤسسة مبعلومات ذات قيمة  إبمدادن بطاقات الوالء تسمح إغلب األحيان فأجلانب األهم ابلنسبة للمؤسسة يف ا

القيام بتحليل كل و  )RFMحتليل (ت التحليل اإلحصائي للمشرتاي شرتايت واليت ميكن استخدامها يفهامة حول امل
ن هذه البطاقات تسمح بتعميق الوالء وحتقيق معرفة أفضل عن إمشرتايته وعليه فحول  املعلومات الواردة إىل املؤسسة
 )2(الزبون ملنحه العرض املشخص

مجة عدد معني من مكافأة الزبون عن طريق تر  ايتم من خالهلو  برامج الوالءأهم  من ربتتعو : برانمج نقاط الوالء -

  )3(النقاط إىل هدية أو جائزة تفاداي منحه خصومات يف األسعار

ل وم املؤسسة مبنح بعض املزااي للوصو تق فعند حتديد الزابئن املرحبني: املعاملة بشكل أفضل ومنح بعض املزااي -

  :هم، وفيما يلي ذكر بعض تلك املزااييدإليهم وتعميق مستوايت الوالء ل
تقدمي ابإلضافة إىل ، )الذهبني(اصة ابلزابئن املرحبني اصة خلدمة الزابئن وتقدمي أرقام هواتف خفتح خطوط خ - 

  .)4(يف أماكن خاصة ومنحهم بعض اخلدماتتهم استضافو زابئن الالنصائح واملعلومات االسرتشادية ألفضل 
أو تنشيطية للمبيعات بل تعرب عن  رسائل العالقات املوجهة ابحلدث أو املناسبة وهي ال تعرب عن أي فلسفة بيعية - 

سنوات على بدأ  10أو  5رور نوع من الصداقة املراد تنميتها مع الزابئن بغرض بناء الوالء مثل إرسال رسالة مبناسبة م
سعد إذا استمرت العالقة أالفرتة وأهنا ستكون  هذه مع املؤسسة تعرب فيها عن سعادهتا ابالحتفاظ به طوله تعامل

 .)5(ألجل طويل

 وذلك هبدف حتسني معرفة الزبونوهو عبارة عن جتمع يضم جمموعة من الزابئن املهمني واملؤثرين  :اندي الزابئن -

                                                           
، الطبعة األوىل، الدار العربية للعلوم انشرون، بريوت، "إدارة العمالء كاستثمارات طويلة األجل"أمني األيويب، : سونيك غوبتا ودوانلد ليهمان، ترمجة -  )1(

  .190-187، ص ص 2006لبنان، 
(2)   - Barbaray Christian, op cit, p158. 
(3) -ELHARROUCHI khattab , Opcit, p87. 

  .258-257 ذكره، ص ص ، مرجع سبق "إدارة العالقات مع العمالء مدخل التسويق املبين على قواعد البياانت"العظيم أبو النجا،  دمحم عبد - )4(
  .244-243، ص ص نفس املرجع السابق  – )5(
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  .ه لتقوية العالقاتديد أسباب الرضا أو عدموحت

جل احلصول على معلومات عن اخلدمات أعه املؤسسة حتت تصرف الزابئن من وهو رقم تض :الرقم األخضر -

 )1(.اور واالتصال املباشر ابلزابئنحللزابئن فضال عن القدرة على الت علومات عنهااملقدمة وتقدمي م

على الكيفية اليت تستطيع املؤسسة من  العالقة مع الزبون إدارةتستند  :اسرتاتيجيات االحتفاظ ابلزبون - 5-2

ومن بني  حيقق هلا الرحبية املنشودة،خالهلا االحتفاظ ابلزابئن لفرتة زمنية طويلة وابلتايل استثمار قيمتهم ابلشكل الذي 
  : نذكر ما يليوفقا ألساليب إدارة العالقة مع الزبون  لالحتفاظ ابلزبون أهم الربامج املتعارف عليها

عن طريق أتسيس جمموعة من  بزابئنهاستطيع املؤسسة حتسني عالقاهتا ت): (financial programsالربامج املالية -

من اإلجراءات االقتصادية اليت تعمل على دعم وحتسني  أبهنا نوع 1995عام  )berry(رفها الروابط املالية، واليت ع

برز احملفزات عند أحد أن الدراسات واألحباث إىل أن من خالل احملفزات السعرية، وقد أشارت العديد م الزابئنوالء 
ع من الربامج قائم على تقدمي حوافز مادية يكون هذا النو وعليه  .لالخنراط يف عالقة تبادلية هي توفري املال الزابئن
ألطول فرتة ممكنة، ولكن مثل هذه اإلسرتاتيجية سهلة  املؤسسةلتشجيعهم على تكرار الشراء، وربطهم مع  للزابئن

ن تنشيط املبيعات األخرى، والبد أن ترتافق مع مستوى أهنا شأملنافسني، وأتثريها قصري األجل شالتقليد من قبل ا
الدراسات أن اجلوائز املادية تعمل على حتسني  العديد من أكدتولقد  .الزابئنجلودة املدركة من قبل مناسب من ا
       للقيمة النفعية، األمر الذي يزيد من الشعور ابلفائدة والقيمة املتحصل عليها من مشرتايهتم  الزبونفهم وإدراك 

  )2أو الصفقات اليت قاموا هبا

جل أروابط تركز على أبعاد اخلدمة من وهي عبارة عن صالت و : )Social programs( الربامج االجتماعية -

اإلبقاء على اتصال  أن عملياتمن خالل التفاعالت الشخصية والصداقة، حيث  لزبونتطوير عالقة مقدم اخلدمة اب
ان مهما جدا يف هذه مكا أتخذ ، والتقرب منهم وفهم حاجاهتم، واحملافظة على عالقات اجيابية معهمالزابئندائم مع 

منافع سيكولوجية نفسية االجتماعية هذه ه لبناء الروابط أن من وجهة نظر الزابئن أنفسهمنه أبني ت، وقد الربامج
 يتعاملون معه ناخلدمة الذي يومقدم الزابئن، حيث تعمل هذه الروابط على تعميق الفهم املتبادل بني واجتماعية

األخر، ابإلضافة إىل أتثريها االجيايب على  فودرجة انفتاح كل طرف على الطر هم وأيضا زايدة درجة التقارب بين
تقوم هذه و  .املرافقة لتجربة اخلدمة، واليت تعمل على بلورة مكوانت سلوكية فعالة جتاهها الزابئنمشاعر وأحاسيس 

                                                           
(1)  - ELHARROUCHI Khattab, Opcit, pp 84-85. 

 - التسويق ابلعالقات والوالء لديهمدور تكاليف التحول للمنافسني اليت يشعر هبا العمالء يف العالقة ما بني برامج " طالل عبود ورانية املنجي، - )2(
، 37القانونية، اجمللد ، جملة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية و "دراسة ميدانية على املصارف اخلاصة يف الساحل السوري

  .216-215 ، ص ص 2015، جامعة تشرين، سوراي، 04العدد
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رد وجوه بدون أمساء، وإمنا وبشكل شخصي وليس اعتبارهم جم الزابئنالربامج على أمهية بناء العالقات االجتماعية مع 
وحاجاهتم والعمل الزابئن  يها، مع االستمرار يف التعرف علىوالعاملني ف املؤسسةهم أصدقاء معروفون ابلنسبة إلدارة 

على فهمها ومواكبة إشباعها بشكل يضمن حتقيق رضاهم، وابلتايل يشري هذا النوع من برامج العالقات إىل تقوية 
نتماء والتعاطف الومقدمي اخلدمات الذين يتعاملون معهم، ويتضمن أيضا اإلحساس اب الزابئنالروابط الشخصية بني 

  .ومشاعر األلفة والصداقة

تعترب اثلث الربامج العالقاتية اليت ميكن أن تطبقها املؤسسة لدعم ): structural programs(ة الربامج اهليكلي-

الوالء عندهم، وتعمل أيضا على تقدمي منافع القيمة  ني ودعم، وتعمل على حتسبزابئنها واالحتفاظ هبم عالقتها
ون ال تك كمااألخرى تقدميها،   املؤسساتاملستهدفني، واليت يكون من الصعب أو املكلف جدا على  للزابئناملضافة 

ال  للزابئنمة ابلنسبة خدمات قيّ إدارة العالقات وفقا لذلك يقدم هذا النوع من برامج متوفرة بسهولة يف مكان أخر، و 
وتعتمد هذه اجملموعة من الربامج اهليكلية على املشاركة والتكامل مع  .تكون متاحة لديهم من خالل مصادر أخرى

بعالقات طويلة األجل، سواء يف املعلومات أو املوارد، وصوال إىل تقدمي املنتج  املؤسسةالذين يرتبطون مع  الزابئن
من حتقيق امليزة  املؤسسةموعة صعبة التقليد من قبل املنافسني مما ميكن ، ومثل هذه اجملالزابئناملطلوب من قبل 

 .الزابئنالتنافسية من خالل العالقات مع 
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  :خالصة
واليت هتدف املؤسسة من  أحد املداخل املهمة واحلديثة يف جمال التسويق واإلدارة الزبونإدارة العالقة مع تعترب    

هم االحتفاظ هبم وتوجيه مجيع األنشطة التسويقية حنو بناء عالقات قوية وطويلة األجل معإىل جذب الزابئن و  اخالهل
 وعلى .تهايف خمتلف أنشط هوتفعيل دور  هذا املفهوم التسويقيوتعترب املؤسسات اخلدمية أكثر حاجة عن غريها لتبين 

  :التاليةل إىل النقاط من خالل العرض املقدم بني ثنااي هذا الفصالوصول  مت العموم
ن و يعترب املوظفكما   معهجي حنو الزبون وبناء العالقات تغيري ثقافة املؤسسة وتوجهها االسرتاتي CRMالـ تتطلب  - 

فهم يقومون  فنيوظاملتتطور مبجهودات وأفكار  ابعتبار أن العالقات مع الزابئن هلذا املفهومأحد املتطلبات الداعمة 
 املوجودة الوظيفية اجلهود كل السرتاتيجيات التسويقية لذلك فمن الضروري تضافرأبدوار مزدوجة يف التفاعل وإعداد ا

التطبيقات  استخدامتوفر بيئة تقنية وتكنولوجية متطورة فمن الضروري هذا املفهوم تطلب يكما   املؤسسة، داخل
نجاح لبياانت حموسبة  دقواعمتالك كركيزة أساسية واليت تتجسد يف ا  هذا التوجهيف إطار التكنولوجية  والربجميات

االستجابة الفورية واملشخصة ألذواق الزابئن املتغرية ومتطلباهتم واختاذ قرارات مبنية على معلومات خمططات العمل و 
  مباشرة مع الزبون؛و متطورة تكنولوجيا ابستخدام وسائل اتصال كما تسمح ال  اهتمبياانت مفصلة وشخصية عن سلوكيو 
تسمح مبعرفة الزبون من خالل توفري عدة مستوايت  فهيمعرفة الزبون إدارة  الزبونالقة مع من أهم أبعاد إدارة الع - 

   ؛وذلك الختاذ قرارات مناسبة لتطلعات الزابئن ضمن أقسام املؤسسة مع نشرهامن املعرفة عنه 
لى قيمهم ورحبيتهم ع بناءً ن املهمني بشكل أساسي وتصنيفهم على الزابئهذا املفهوم ترتكز املؤسسات اليت تتبىن  - 

   والبحث عن سبل التميز يف خدمتهم لكن ذلك ال يعين إمهال ابقي القطاعات السوقية من الزابئن؛
الشكاوي مصدرا مهما لسماع صوت  وتعتربيتم توجيه األنشطة التسويقية بناء على مقرتحات الزابئن ومتطلباهتم  - 

وبناء روابط عالقات قائمة على املشاركة والتفاعل خصوصا إذا  الزبون وفرصة للعمل هبا يف حتسني الثغرات واألخطاء
  أحسنت املؤسسة التعامل معها ومل تتجاهلها؛ 

 موااللتزا وتعزيز الثقة مع الزبون اإلجيايبعلى التفاعل  ابلرتكيزيف إطار تقوية العالقات مع الزابئن تقوم املؤسسة  - 
 الطابع وإضفاء مجيع قنوات االتصاليف  خدمة الزبونو ل لالتصال ابلوعود، وإنشاء حوار مستمر ونظام فعا والوفاء

  ؛ومشخصة املدى طويلة تبادلية عمليات خالل من والزبون املؤسسة بني العالقة على الشخصي
يساعد تبين املؤسسة هلذا املفهوم على فهم سلوك الزبون ومن مث تتمكن املؤسسة من تعديل عملياهتا  -

  فضال عن االعتماد على برامج هيكلية ومالية وحتقيق مستوايت عالية من الرضا  له املقدمة حتسني القيمةو  وأنشطتها
 .فعالة تؤدي إىل كسب والء الزبون واالحتفاظ به ألجل طويل
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 :متهيد
تسخري كل بحتقيقها و  امتالكها إىل جماالهتاابختالف  هدفا اسرتاتيجيا تسعى املؤسسات امليزة التنافسية أضحت    

ولقد سامهت  ،املؤسسة يف السوقابعتبارها تساهم يف استمرارية وجود وبقاء اجلهود والقدرات واملوارد واإلمكانيات 
عدة دراسات وحبوث يف وضع وتوضيح خمتلف األطر املفاهيمية واالسرتاتيجيات اخلاصة بتفسري امليزة التنافسية هبدف 

خصوصا يف ظل الظروف التنافسية  هتاملقاراب اجليد الفهمكذا و  هاواألسس العامة لبنائ مصادرها على بدقة التعرف
  ؛الشديدة اليت تشهدها األسواق من جهة وما تشهده بيئة األعمال من تغريات ديناميكية وجوهرية من جهة أخرى

ومن أجل احملافظة على امليزة التنافسية واستدامتها ألجل طويل وجعلها غري قابلة للتقليد بسهولة جيب أن تكون     
موجهة ابلزبون، وهو ما جيعل إدارة العالقة مع الزبون إحدى التوجهات التسويقية احلديثة اليت تساهم يف حتقيق امليزة 

على العالقات الطويلة األجل اليت  لمؤسسة من منظور الزابئن وبناءً ي لالتنافستفوق الالتنافسية واحملافظة على جمال 
  .تربط املؤسسة ابلزبون
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  للميزة التنافسية مدخل :املبحث األول
إىل  هايرجع ظهور الباحثني واملنظرين يف التطرق ملختلف اجلوانب املتعلقة ابمليزة التنافسية اليت  إسهاماتتعددت    

وضوع من املواضيع اليت تستحوذ على اهتمامات امل ليصبح هذا )∗( )بورتر(مثانينيات القرن املاضي بعد ظهور كتاابت 

   .وتغري بيئة األعمال اليت تنشط فيها على اختالف قطاعاهتا  بينها التنافساملؤسسات خصوصا يف ظل اشتداد 
  .التنافسية للميزة النظرية اجلوانب أبهم اإلحاطة وسنحاول يف هذ املبحث

  امليزة التنافسية مفهوم: املطلب األول
التنافسي  املوقف تعزز ةجوهري فرصة ابعتبارها اإلسرتاتيجية اإلدارة جمال يف هامة مكانة التنافسية امليزة مفهوم يشغل   

 مقارنة اجملاالت مجيع ويف األصعدة كافة على تنافسيا سبقا املؤسسات متتلك أن النادر من للمؤسسة، خصوصا وأنه
  .املؤسسة موارد نظرا حملدودية ابملنافسني،

  :التنافسية والقدرة التنافسية، تعريف املنافسة -1
  :فيما يلي يز بني املصطلحات املتشاهبة معهاامليزة التنافسية سنحاول التمي وتطور قبل التطرق إىل مفهوم

تفسر املنافسة حالة املواجهة اليت ُمتّيز بني األعوان االقتصاديني يف ظل اقتصاد السوق ويف هذا  :املنافسة - 1-1

العمل داخل السوق والعالقات  آلياتشكل من أشكال تنظيم االقتصاد الذي حيدد " السياق فهي تعرف على أهنا
حالة  " أيضا على أهنا وتعرف  )1("عاراملختلفة ما بني األعوان االقتصاديني داخله بشكل قد يؤثر يف حتديد األس

التحدي أو الصراع احلاصل غالبا بني اثنني أو أكثر من اخلصوم املتنافسني واملتكافئني، فهي متثل حلقة وسيطية بني 
وق والتف منافسه إزاحة إىل يهدف منافس كل أن جل البقاء، حيثأالصراع الدائم من و املتغري البيئي، أداء املؤسسة 

 هل وتضمن األفضل التنافسي املوقع ومتنحه عن خصمه متيزه تنافسية مبيزات واالنفراد املوارد على حلصولوذلك اب عليه
  :وتصنف املنافسة إىل عدة أنواع إال أن أكثرها تداوال ما يلي )2( ".رواالستمرا البقاء

  
                                                           

 )∗(  - PorterMichael   ) وامليزة التنافسية  األعماليف جمال اسرتاتيجيات  اشتهر إبسهاماته العلمية بروفيسور يف جامعة هارفارد )1943ولد سنة
حصل على و والتنافسية جبامعة هارفارد شغل منصب مدير معهد اإلسرتاتيجية كما مقال  يف جمالت علمية عاملية   130كتااب ونشر أكثر من   19ألف ولقد 

 COMPETITIVE"كما فاز كتابه " david a. wells prize"زة العديد من اجلوائز العاملية نظري نظرايته وإسهاماته العلمية  مثل جائ

ADVANTAGE  "جائزة  على"Terry Book Award .George R   "كأبرز مسامهة يف الفكر االداري. 
  .12ص، 2011، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "التنافسية والبدائل اإلسرتاتيجية–املنافسة "زغدار أمحد،  - )1(
 مداخلة، "لتحقيق األداء املتميزات كعامل الكفاء :نظرية املوارد والتجديد يف التحليل االسرتاتيجي للمنظمات"موساوي زهية وخالدي خدجية،  -)2(

مارس  09- 08 اجلزائر،  ورقلة،جامعة مقدمة يف املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات ، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، 
  .169، ص2005
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  :كالتايل وهي: حسب طبيعتها تصنيف املنافسة  - 1- 1-1

 وتقوم إبنتاج نفسيف قطاع واحد  تعملوهي تلك املنافسة اليت حتدث بني مؤسسات  :املنافسة املباشرة 

 ؛االتصال مثال كمؤسساتالسلع أو اخلدمات  

  هبدف  السوقبني املؤسسات اليت تنشط يف  ةالقائم تلك املنافسةوهي تعرب عن  :باشرةاملنافسة غري امل

  )1(اخل...دخول األفراد، املوارد البشرية، املوارد الطبيعية  :املوارد املتاحة يف اجملتمع مثل احلصول على

 ثالثة تصنف املنافسة وفق عدد املتنافسني إىل :حسب عدد املتنافسني يف السوقتصنيف املنافسة  -2- 1-1

  :كالتايل  وهي أنواع
 ؛الحتكار املطلقا 
  ؛لةقمنافسة احتكار ال 
 2(.املنافسة الكاملة(  

اهات يوجد العديد من االجتو مفهوم التنافسية وفقا ملستوى التحليل،  خيتلف :التنافسية والقدرة التنافسية - 1-2

فوجود  )3( )املؤسسة، القطاع والدولة(متكاملة  مستوايت ةذلك على ثالثحبيث يتم املفسرة ملفهوم التنافسية 
مؤسسات حملية قادرة وفعالة ذات قدرة تنافسية كبرية سيظهر يف النهاية يف شكل قطاع أو قطاعات فعالة تنعكس 

  .يف النهاية على القدرة التنافسية للدولة ككلبدورها 
ظر ملا جيب استغالل ابلناستعمال املوارد املتاحة للمؤسسة، القطاع أو البلد الواحد أحسن "على أهنا التنافسية تعرف و 

يف مواجهة املنافسة واليت تتجلى يف حتسني وطريقة استعماهلم لتلك املوارد  ،قوة املنافسنيب مقارنةعليه أن يكون 
  )4( ."اإلنتاجية بشكل يسمح ابحلصول على نصيب من الوقت ويضمن منوا مستمرا خالل املدى الطويل

مبنتجات سلعية أو خدمية بشكل أكثر كفاءة وفعالية من املنافسني القدرة على تزويد الزبون "وتعرف أيضا على أهنا 
   )5("اآلخرين يف السوق، مما يعين جناحا مستمرا هلذه املؤسسة يف ظل غياب الدعم واحلماية من قبل احلكومة

  

                                                           
  .19، ص2003، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية، مصر، "تعلم من التجربة الياابنية ؟كيف تسيطر على األسواق"عبد السالم أبو قحف،  -)1(
  .19-15ص ، صزغدار أمحد، مرجع سبق ذكره -)2(
، الطبعة األوىل، الدار "االقتصادية ودورها يف دعم جهود النمو والتنمية يف العاملالتنافسية كألية من أليات العوملة " محد حامد رضوان،أمصطفى  -)3(

  .18ص  ،2011اجلامعية، االسكندرية، مصر، 
  .24محد، مرجع سبق ذكره، ص أزغدار  -) 4(
  .21ص ، مرجع سبق ذكره، محد حامد رضوانأمصطفى  -)5(
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سرتاتيجيات ولقد اتفق العديد من الباحثني على أن القدرة التنافسية للمؤسسة تشري إىل قدرهتا على صياغة وتطبيق اال
  مبجرد توصل  أة يف نفس النشاط، وهي تنشلاليت جتعلها يف مركز تنافسي أفضل ابلنسبة للمؤسسات املماثلة والعام

  .)1(تم استخدامها من قبل املنافسنيياملؤسسة إىل توظيف طرق أكثر فعالية من تلك اليت 

  :ظهور وتطور مفهوم امليزة التنافسية - 2

 )2(:موضحة فيما يليتطورت مفاهيم امليزة التنافسية عرب ثالث مراحل     

العديد من الباحثني  ومتثلت بكتاابت ات،يات إىل هناية الستينيالثالثين من هنايةهذه املرحلة  امتدت :املرحلة األوىل-

بني  (hofer et schendel) ، يف حني فصلت كتاابت الذي ربط امليزة ابلكفاءة (selznick et chamberlin )مثل 
إسرتاتيجية املؤسسة، وبذلك فان امليزة والكفاءة  امليزة شيئا ميكن أن يكون ضمن واعتربتامليزة التنافسية والكفاءة، 

  اتبعا؛تعد متغريات مستقلة، فيما يعد األداء متغريا 

الباحثني  بكتاابت كل منات، ومتثلت يات إىل هناية الثمانينيامتدت من هناية الستين :الثانية املرحلة-

)christensen learned( و )guth andrews( يف جمال اإلسرتاتيجية  الفرص والتهديداتأن  اليت أكدت على
، وأشارت هذه داخليااملؤسسة ما حتوزه  تعرب على فهي والقوة الضعفنقاط  أما قوى خارج املؤسسة، عنتعرب 

  ؛املؤسسة على منافسيها بهلتحديد ما متتاز  الكتاابت إىل ضرورة تقومي املوارد والقدرات

اليت )  fahey , hu, porter, wansley day ( كل من  تات بكتاابيانطلقت يف منتصف الثمانين :املرحلة الثالثة-

 املتفوقاملنطلق الكامن وراء هذه الفكرة هو أن األداء و ، لمؤسسةل دف اإلسرتاتيجياهلبينت أن امليزة التنافسية هي 
ن حتقيق امليزة سيفضي إىل أداء متميز بصورة تلقائية، وأصبح يف ضوء ذلك التحدي أمرتبط ابمليزة التنافسية و عامل 

الكبري الذي يواجه رجال االقتصاد واإلدارة هو كيفية حتويل امليزة النسبية كاملوقع االسرتاتيجي للمؤسسة إىل ميزات 
وجبانب جماالت حتويل املزااي النسبية إىل ميزات تنافسية أصبح حتقيق ، ة كمركز لتجميع املكوانت السلعيةتنافسية حموري

مهارات  علىتستند اليت األخرية يتوقف على قدرة املؤسسة على خلق عوامل اإلنتاج الالزمة لصناعة معينة، و هذه 
بط وختصيص هذه حقق امليزة التنافسية يتعني ر تت وحىت، من انحية أخرىقوية  علمية وقاعدةبشرية عالية من انحية 

  .العوامل ابالحتياجات لصناعة معينة
  

                                                           
  .71، ص2017، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية ، مصر، "التنافسيالتسويق األمحر التسويق " حازم دمحم عبد الفتاح، -)1(
، أطروحة مقدمة كجزء من "دور املسؤولية االجتماعية يف ترقية امليزة التنافسية يف املؤسسة دارسة حالة بعض املؤسسات اجلزائرية" قريف شافية، -)2(

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات ختصص إدارة أعمال املؤسسات،  ،  LMDمتطلبات نيل درجة الدكتوراه الطور الثالث 
  .07-06ص  ، ص2016-2015 اجلزائر، عباس سطيف،
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  :تعريف امليزة التنافسية-3
وفيما يصادف كل من يبحث يف موضوع امليزة التنافسية العديد من التعاريف املوضوعة من قبل الباحثني واملنظرين     
  :نظر وخلفيات خمتلفة هذا املوضوع بوجهاتبعض تلك اإلسهامات العلمية اليت ساعدت على إثراء لعرض  يلي

على املتغريات اجلزئية لالقتصاد لقياسها يستند  فقد صمم منوذجا أول من وضع نظرية امليزة التنافسية )بورتر(يعترب  - 

تنشا أساسا من القيمة اليت تستطيع "على أهنا  حسبه تعرفو  )1( معتربا أن التنافس إمنا يتم بني املؤسسات نفسها
 يف نافع أونفس املسعار املنافسني بأب مقارنةقل أها حبيث ميكن أن أتخذ شكل أسعار مؤسسة ما أن ختلقها لزابئن

 أويضيف أن امليزة التنافسية تنش "الزايدة السعرية املفروضة يعوض أو اخلدمة بشكلالسلعة امتفردة يف  شكل منافع
 يفاملنافسني  لدىد اكتشاف طرق جديدة ميكن جتسيدها ميدانيا بشكل أكثر فعالية من تلك املستخدمة مبجر 

القيمة ها هي على أن أساسمفهومه للميزة التنافسية كز بوتر يف ر  وبذلك .)2(إحداث عملية إبداع مبفهومها الواسع
بتكلفة منخفضة كما ركز على  التميزأو ) سلعة مادية ملموسة أو خدمة( املنتج مبنافعاملقدمة للزبون من خالل التميز 

  .إلبداع والتمايز عن املنافسنيضرورة ربط امليزة اب
  .)3( "اجملاالت اليت تتفوق فيها املؤسسة على منافسيها"فقد عرفها على أهنا  Hoferأما  - 
اخلدمة أو ( جمموع الصفات أو اخلصائص اليت يتصف هبا املنتج"على أهنا  Jean Jacques lambinويعرفها  - 

واليت تكون ذات طبيعة متنوعة حبيث قد تتعلق ابملنتج نفسه أو ابخلدمات املصاحبة له أو بشروط  أو العالمة) السلعة
  )4("يف السوق واحلاليني  واليت تعطي للمؤسسة بعض التفوق على املنافسني املباشرينأو التوزيع والبيع،  اإلنتاج

منافسيها يف السوق  لىه املؤسسة من تفوق ععلى أن مصدر امليزة التنافسية يعود إىل ما متتلك هذان التعريفان كزير و 
  .أو بعدها اإلنتاجيةسواء أثناء العملية  )خدمة أو سلعة(الذي قد يكون يف خصائص وصفات املنتج و 
 أنتلك امليزة اليت تتحقق يف حالة ما إذا كان ابستطاعة املؤسسة "امليزة التنافسية على أهنا  Mc Fetridgeويعرف  - 

ون أن يكون ذلك على حتتفظ مبستوى مرتفع من اإلنتاجية مقابل اخنفاض يف التكاليف وارتفاع يف احلصة السوقية د
   )5( "حساب األرابح

                                                           
 والتوزيع،وىل، دار عبداء للنشر الطبعة األ ،"إدارة التسويق أسس ومفاهيم معاصرة "عباس،  حسني بيعاوي وحسني وليدر ال جثريسعدون محود  -)1(

  .557، ص 2014عمان، األردن، 
(2) - Michel porter, traduit par Philipe de laverger, "l’avantage concurrentiel", édition Dunod, paris, France, 
2000, p08 

  .47ص  ،2015للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، دار األايم "دور املوارد البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية يف املنظمات"فيان عبد الوهاب، ح -)3(
(4) - Jean Jacques lambin et chantal de moerloose, "MARKETING STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL" , 
7eme édition , édition dunod, paris, France, 2008, p250. 

  .107حازم دمحم عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، ص -)5(
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يزة وهي ما تنجزه املؤسسة من نفرق بني ما نسميه املقدرة املأنه لتعريف امليزة التنافسية جيب أفريى  Faheryأما  - 
من ) خدمة أو سلعة مادية ملموسة(ما مييز املؤسسة أو منتجاهتا "بصورة أفضل من منافسيها وامليزة التنافسية وهي 

  :نه البد من التطرق إىل املدخلني التالينيإوامليزة التنافسية فدرة املميزة وألجل فهم العالقة بني املق "وجهة نظر الزابئن

 ميكن ابلطريقة اليت ةمنوط مقدرة مميزة أي حيازة أن على املدخل هذا يقوم :اخلارج إىل الداخل من مدخل 

 رأس زايدة يف استثنائية مقدرة ذات مثال املؤسسة كانت فإذا تنافسية، ميزة إىل املقدرة هذه حتويل خالهلا من
 ؛ما تنافسية على ميزة توليد أو احملافظة يف تستخدمه أن فعليها املال

 الزبون خدمة( املؤسسة يف حتقيقها ترغب اليت التنافسية املزااي حتديد بعد أي :الداخل إىل اخلارج من مدخل 

 .لتحقيقها املطلوبة املميزة املقدرات حتديد يتم )مثال
 على ابالعتماد تنافسية ميزة حتقيق ميكن ال حيث العنصرين بني تكامًال  هناك إىل أن الباحث توصل مث ومن    

ن نه ال ميكأما ك ؛ املناسب ويف الوقت األفضل، اجملال يف وتوظيفها الستخدامها الكفاءة توفر دون لوحدها املوارد

ري امليزة وابلتايل فإن هذا الباحث يركز يف تفس .)1(  ظل االفتقار إىل املوارد الالزمةاالعتماد على الكفاءة لوحدها يف

  . تكامل املصادر الداخلية اجملسدة يف الكفاءة واخلارجية املتمثلة يف اخلدمة اجليدة للزابئن التنافسية للمؤسسة على

لمؤسسة يتم حتقيقه يف حالة إتباعها إلسرتاتيجية معينة لميزة أو عنصر تفوق "على أهنا  نبيل خليل املرسيويعرفها - 

أو إسرتاتيجية التمييز وابلتايل حتقيق ) حتقيق ميزة الكلفة األقل(للتنافس سواء تعلق األمر إبسرتاتيجية قيادة التكلفة 
الكلفة ( نافسيةالتفه على ضرورة تبين املؤسسة إلحدى االسرتاتيجيات ييركز املرسي يف تعر  )2("األعلىميزة اجلودة 
  .كأساس للتفوق على املنافسني وامتالك ميزة تنافسية) التمييزاملنخفضة أو 

امليزة التنافسية فمنهم من  تعريفد عليها كل ابحث يف الركائز اليت اعتم تعددخالل التعاريف السابقة  من يظهر    
يف عن املنافسني املنتج  ودرجة متيز على الكلفة ركزومنهم من ه ر ركز على القيمة املقدمة للزبون ودرجة متيزها من منظو 

قيمة  تقدميعلى  املؤسسة قدرةهي  ن امليزة التنافسيةميكن القول أب وابلتايلاءة واملوارد البعض على الكف حني ركز
يف  اخلصائص املتفردةيف  اإلبداع واالختالفومنفعة للزبون تفوق تلك اليت يقدمها املنافسون من خالل التميز و 

سة ما مقارنة وهو ما يعكس وضعا تنافسيا جيدا ملؤس قيمة مضافة للزبون لتحقيقمن منظور الزبون املنتجات 
  . مبنافسيها يف السوق

  
                                                           

، جامعة 12، العدد 07، جملة العلوم اإلنسانية، اجمللد "تعزيز تنافسية املؤسسة من خالل حتقيق النجاح االسرتاتيجي"الطيب داودي ومراد حمبوب،  -(1)
  .42، ص2007نوفمرب  اجلزائر، دمحم خيضر بسكرة،

  .38، ص1998للكتاب، اإلسكندرية، مصر، ، مركز اإلسكندرية "امليزة التنافسية يف جمال األعمال"، نبيل مرسي خليل -(2)
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  : صائص امليزة التنافسية وشروط فعاليتهاخ -4
املتكاملة لتحقيق السبق والتفوق على املنافسني يف اخلصائص و يقتضي حتقيق امليزة التنافسية توفر جمموعة من الشروط 

  :أمهها ما يليالسوق 
  املسامهة األهم يف جناح األعمال؛  تقدمو  الزبون وحاجات رغبات تشتق من- 
  ؛تقدم املالءمة الفريدة بني موارد املؤسسة والفرص يف البيئة - 
)1(لمؤسسة؛ل والتحفيز التوجيه قدموت الالحقة للتحسينات قاعدة تقدم - 

من داخل املؤسسة وحتقق  تنبع كما أهنا 
 الزابئن يف إىل التأثري تؤديكما   للزابئن أو كليهما؛ هتنعكس يف كفاءة أداء املؤسسة ألنشطتها أو فيما تقدمو  قيمة هلا

   )2( منها؛ للشراء وحتفزهم املؤسسة تقدم فيما لألفضلية وإدراكهم
  أن تكون متجددة وفق معطيات البيئة اخلارجية من جهة وقدرات وموارد املؤسسة الداخلية من جهة أخرى؛ - 
وفق اعتبارات التغريات  يف نفس املؤسسة تنافسية أبخرى بسهولة ويسرال امليزةإحالل  امكانية أن تكون مرنة مبعىن- 

  ة ؛احلاصلة يف البيئة اخلارجية أو تطور موارد وقدرات املؤسس
 )3(؛والطويلأن يتناسب استخدام هذه امليزات مع األهداف والنتائج اليت تريد املؤسسة حتقيقها على املدى القصري  - 

 :اآلتية الّشروط إىل االستناد يتمّ  فعالة التنافسية امليزة تكون وحىت
ويقصد بذلك أن تنشئ مسافة مهمة بني املؤسسة  نياملنافس على والتفوق األسبقية للمؤسسة تعطي أي :حامسة -

ومنافسيها ولكي يتحقق ذلك جيب أن تبىن امليزة على عوامل جناح تكون جوهرية ابلنسبة للقطاع الذي تنشط فيه 
املؤسسة كما جيب أن تكون مدركة من قبل الزابئن أي أهنم يدركون القيمة اليت تنشئها هلم فامليزة جيب أن تكون 

 ؛يار شراء معني ألن امليزة الداخلية البحتة اليت ال تنشئ قيمة للزبون تكون غري فعالةمناسبة ملع

 ؛التكنولوجياوال تزول على األقل يف املدى القصري بفعل تغريات السوق أو  تستمر أن مبعىن :والدميومة االستمرارية  -

حيث أن أكرب هتديد للمؤسسة هو  بسهولة هاؤ إلغا أو حماكاهتا املنافس على يصعب أي :عنها الدفاع إمكانية -

وجود اليقظة التنافسية أو املقارنة املرجعية أصبح يسمح تلغى أو تقلد من طرف املنافسني ذلك أن  مشاهدة ميزهتا

                                                           
  .27ص ، 2001األردن، عمان، العامة، اإلدارة معهد األول، اجلزء ،"احلديثة واالجتاهات واألساليب النظم العمليات إدارة "جنم، عبود جنم-)1(
  .100-99مسية بوران، مرجع سبق ذكره، ص ص -)2(
 عمان، للنشر، وائل دار ، الطبعة الثانية،"متكامل منهجي منظور اإلسرتاتيجية اإلدارة" إدريس، صبحي دمحم ووائل الغاليب منصور حمسن طاهر-)3(

  309 ص ، 2009األردن،
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لذلك جيب أن تكون امليزة مبنية على  ،امليزة التنافسية ويكون ذلك أحياان بتكلفة أقل أو أبداء أعلى للمنافسني بتقليد
 )1(د وكفاءات متفردة يصعب على املنافسني احلصول عليهاموار 
 مقرون احلسم شرط أن حيث ابآلخر؛ مرهون شرط كل ألنّ  الّتنافسية، امليزة فعالية جمتمعة الشروط هذه وتضمن   

 ميكن هشة وهي تستمر أن التنافسية للميزة فكيف ،عنها الدفاع إمكانية بشرط مقرون األخري وهذا االستمرارية بشرط
وحىت تتمكن من حتقيق الشروط السابقة ال بد من أن  .)2( طويال تستمرن ل وهي حامسة تكون أن هلا وكيف ها،ؤ إلغا

  :تتميز امليزة التنافسية ابلعناصر التالية

 وحسب املتنافسني من حمدود عدد متناول ويف اندرة، التنافسية امليزة عليها تبىن اليت املصادر تكون أن جيب :الندرة-

(Grant) )∗(  فإن تلك املصادر تتمثل يف املوارد وال يقصد بندرهتا العدد احملدود منها وإمنا قد تكون متاحة للجميع

  لكن عملية حتويلها هي اليت تكون غري ممكنة للجميع؛

امليزة التنافسية اليت متلكها املؤسسة صعبة التقليد من قبل  تكون أن جيب :صعوبة التقليدعدم القابلية للتقليد أو  - 

 صعوبة يف أو )3(التنافسية، امليزة عليها تبىن اليت املصادر املنافسني يف األجلني املتوسط والطويل وقد يكون ذلك يف
 يولد السابقة السببية العالقة يف واإلهبام الغموض هذا فإن وعليه التنافسية، وامليزة املالحظة اخلصائص بني العالقة فهم

 عبارة الغموض ذلك يكون أن يتوجبو دقيقة،  جد معايرة إىل احلاجة ضرورة يدعم مما املنافسني عند اعميقً  ااستفهامً 
 وامليزة للمنتج الظاهرة اخلصائص بني ابلعالقة حييط الذي الغموض فإن وعموما ،املنافسني لكل ابلنسبة لغز عن

  ؛نقلها أو تقليدها كما ال يتيسر سرية، هناألحتليلها،  الصعب من معقدة جد هيكلية آليات على يعتمد له، التنافسية

 على احلصول ميكن ال أنه مبعىن لإلحالل، قابلة غري التنافسية امليزة مصادر تكون أن جيب: عدم القابلية لإلحالل -

  يف )WrightوWilliams(مثل  ولقد ركز العديد من الباحثني )4(ىأخر  مصادر ابستعمال الفعالية من املستوى نفس

                                                           
، "لصناعة املشروابت" محود بوعالم" بناء امليزة التنافسية من خالل التموضع االسرتاتيجي للمؤسسة دراسة حالة مؤسسة "بسكري شهرزاد،   -)1(

ختصص إدارة العمليات التجارية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ، املاجستري يف العلوم التجاريةمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 
  .16-15صص ، 2016-2015، 3التسيري، جامعة اجلزائر 

عمار ثليجي ، جامعة 30، جملة دراسات، العدد"زة التنافسية للمنظمة االقتصاديةدور االبتكار يف دعم املي"فاطمة الزهراء بورانن وهواري معراج،   -)2(
  .289، ص2017جوان  اجلزائر،األغواط، 

 )∗(- Robert M. Grant   امعةجبمتخصص يف اإلدارة اإلسرتاتيجية  أستاذابحث و "Bocconi" وأستاذ زائر يف جامعة "Georgetown University "

 .لغة وله عدة إسهامات يف جمال أمهية املوارد واملعرفة يف التمايز التنافسي للمؤسسة 12الذي ترجم إىل  "contemporary strategy analysis" بهاتاشتهر بك
 ،"-غواطدراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية األ-تنمية كفاءات األفراد ودورها يف دعم امليزة التنافسية للمؤسسات"، أبو القاسم محدي -)3(

  .110، ص2004-2003مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة املاجستري، فرع إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
الدكتوراه يف العلوم، ختصص علوم ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة " دور الرامسال اهليكلي يف تدعيم امليزة التنافسية للمؤسسة اجلزائرية"، حباينة دمحم -)4(

 .34- 33ص ، ص2012-2011، 3اجلزائر يري، جامعةالتسيري ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التس
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املوارد النادرة غري القابلة لإلحالل ألن امليزة التنافسية الناجتة من  هذا الصدد على املورد البشري الذي اعتربوه من بني
  )1(.املوارد البشرية ال ميكن استمرارها يف حالة استبداهلا مبورد بشري أخر

  :يتؤسسات وتفوقها كما هو موضح يف األابلغة يف جناح امل أبمهيةتساهم امليزة التنافسية : التنافسية أمهية امليزة - 5
  رد املستخدمة؛ايؤدي امتالك ميزة تنافسية عموما إىل حتقيق أرابح تفوق تكلفة املو : زايدة رحبية املؤسسة - 
اليت تتميز فيها بقدرات عالية على منافسيها يؤدي ألن تركيز نشاط املؤسسة على اجملاالت : رفع القدرات التنافسية - 

  إىل حتسني أدائها ورفع قدراهتا التنافسية؛
واالبتكار يف هذا اجملال ومبا  اإلبداعينمي قدرهتا على  رفع خربة املؤسسة ودرايتها حباجات ورغبات الزابئن وهو ما - 

   ؛الرغباتاجات و تلك احلخيدم 
املؤسسة على حصتها السوقية وتوسيعها يف ظل املتغريات البيئية، حيث أن امتالك  حفاظتفيد امليزة التنافسية يف - 

امليزة التنافسية يكسب والء الزبون الذي يتعلق هبا ويتكون لديه إدراك ونظرة حسنة على املؤسسة أبهنا الوحيدة القادرة 
  )2( .ةعلى خلق قيمة مضافة وأهنا قادرة على تلبية رغباته وحاجاته بكفاءة وفعالي

التميز يف املوارد  إمكانيةحتقيق التميز االسرتاتيجي عن املنافسني يف السلع أو اخلدمات املقدمة للزابئن مع  -
  )3(والكفاءات واالسرتاتيجيات املنتهجة يف ظل بيئة شديدة املنافسة؛

بتنمية معرفتها التنافسية تعترب أداة هامة ملواجهة حتدايت السوق واملؤسسات املتنافسة من خالل قيام املؤسسة  - 
    ؛وقدرهتا على تلبية االحتياجات املستقبلية للزابئن

من قدرة املؤسسة على استغالل املوارد واإلمكانيات يف حتديد موقع أفضل بني املنافسني امليزة التنافسية تزيد  - 
 )4(املؤسسات األخرى تقليدها؛والسعي إىل إرضاء الزبون والتعرف على حاجاهتم ورغباهتم بطريقة يصعب على 

تساهم  -كما   تعطي للمؤسسة تفوقا كميا ونوعيا وأفضلية على املنافسني وابلتايل تتيح هلا حتقيق نتائج أداء عالية؛ -
  )5(.يف التأثري االجيايب على مدركات الزابئن وابقي املتعاملني مع املؤسسة وحتفيزهم الستمرار وتطوير التعامل

  

                                                           
  .111أبو القاسم محدي، مرجع سبق ذكره، ص -)1(
، جامعة 05، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد"للمؤسسة دور  تكوين العنصر البشري يف حتقيق امليزة التنافسية"بلقايد براهيم وسامل عبد العزيز، -)2(

  .324-323ص ، ص2014جوان  اجلزائر،دمحم خيضر بسكرة، 
  .116حازم دمحم عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، ص  -)3(
  .148، ص2012احلامد، عمان، األردن،  ، دار"إسرتاتيجية احمليط األزرق وامليزة التنافسية املستدامة"عالء فرحان طالب وزينب مكي حممود البناء، -)4(

  .289الزهراء بورانن و هواري معراج، مرجع سبق ذكره، ص فاطمة -)5(
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  التنافسية امليزة عناصر: الثايناملطلب 
اليت ميكن للمؤسسة من خالهلا أن تنافس غريها بطريقة متفوقة وأكثر فعالية، وهي  اجملاالتثل امليزة التنافسية متُ     

أو فيما  التسويقية وأ األنشطة اإلنتاجية نقطة قوة تتصف هبا املؤسسة دون منافسيها سواء كان ذلك يف تعترببذلك 
 جتعل اليت للمزااي التنافسية املرتكزات األساسيةالتعرف على وهو ما يلزم  )1( اخل...التكنولوجية  البشرية،يتعلق مبواردها 

 .على املنافسني حنو التفوق وهتيئة القدرات وتوجيه اجلهود اإلمكانياتتوفري  على قادرةاملؤسسة 

 :أسباب تنمية وتطوير امليزة التنافسية يف املؤسسات -1 
يف صناعة ما تقوم املؤسسات بتنمية مزااي تنافسية من خالل إدراك أو اكتشاف سبل جديدة وأفضل للمنافسة     

وتنمي ميزات تنافسية احلالية  أهم األسباب اليت جتعل املؤسسة حتسن ميزاهتا وفيما يلي وتطبيقها على السوق،
  )2(:جديدة

 تصميم املنتجكجماالت  عدة يف للتميز ميكن للتغري التكنولوجي أن خيلق فرصا جديدة  :ظهور تكنولوجيات جديدة -

  للزبون؛اخلدمات املقدمة وحتسني 

لـديهم أو تغيري أولوايت بتنمية حاجات جديدة  الزابئنعندما يقوم : أو تغريها للزبونظهور حاجات جديدة  -

  ؛امليزة التنافسية أو رمبا تنمية ميزة تنافسية جديدة، ففي مثل هذه احلاالت حيدث تعديل يف احلاجات

ظهور طرق جديدة  عند فرصة إجياد ميزة جديدة عندما يظهر قطاع سوقي جديد أو زترب  :ظهور قطاع جديد -

  .إلعادة جتميع القطاعات احلالية يف السوق 

يف حـالة حدوث تغيري جــوهري يف  عادة ما تتأثر امليزة التنافسية :تغيري تكاليف املدخالت أو درجة توافرها -

  .أو درجة توافرها إخل...،الدعايــة واإلعالن االتصاالتالتكاليف املطلقة أو النسبية للمدخالت مثل العمالة ،

أو تغري من امليزة التنافسية قد تؤثر  اليت هناك جمموعة أخرى مـن املؤثرات: حدوث تغيريات يف القيود احلكومية-

  إخل...، حواجز التجارةد الدخول إلــى األسواق، قيو كومية يف جماالت مواصفات املنتجاحلالقيود : مثل
  
  
  
  

                                                           
  .28، ص 2007، املكتبة العصرية، املنصورة، مصر، "اإلدارة اإلسرتاتيجية لقياس األداء املتوازن" عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، -)1(
  .99- 98 ص صنبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره،  -)2(
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  : التنافسية امليزة جودة معايري - 2
   )1( :كالتايل وهي مؤشرات ةبثالث التنافسية امليزة وجناح جودة على احلكم معايري تتحدد    

   :التنافسية املزااي من نوعني بني منيز املعيار هلذا وفقا :التنافسية امليزة نوع -
  تعتمد على التكلفة األقل لقوة العمل واملواد اخلام، وهي سهلة  وهي :تعتمد على التكلفةمزااي تنافسية

 .التقليد نسبياً من قبل املنافسني

  تستند إىل متيز املنتج أو اخلدمة، السمعة الطيبة أو العالقات الوطيدة  :تعتمد على التمييزمزااي تنافسية

 .املوظفني، وتتطلب هذه املزااي توافر مهارات وقدرات عالية املستوى مثل تدريب ابلزابئن

إّن اعتماد املؤسسة على ميزة تنافسية واحدة يعرضها إىل خطر سهولة   :عدد مصادر امليزة اليت متتلكها املؤسسة -

  ؛صعب على املنافسني تقليدهايعدد مصادر امليزة التنافسية لكي تقليدها من قبل املنافسني، لذا يستحسن ت

جديدة وبشكل أسرع  تنافسية تقوم املؤسسات خبلق مزااي  :درجة التحسني، التطوير والتجديد املستمر يف امليزة -

ابالستناد على املعايري  ابستمرار تقييم أدائها تعمل علىكما  هتاأو حماكا هالتفادي قيام املؤسسات املنافسة بتقليد
هديف التفوق على عدم حتقيق اختاذ القرار يف االحتفاظ هبا أو التخلي عنها يف حالة هبدف السائدة يف القطاع، 

  .االقتصاديةرات و والوفاملنافس 

  :)∗( لميزة التنافسيةاألساسية ل األبعاد - 3
 الزابئن ورغبات حاجات حتققمنتجات  من تقدمه ما خالل من التنافسية امليزة حتقيق على املؤسسات تعمل  
وأبسعار مناسبة وعليه فإن أهم أبعاد امليزة  املنتجات تلك من يف احلصول عليها ونيرغب اليت القيمة تتوافق معو 

التنافسية تتمثل يف ختفيض التكاليف والتحكم فيها من جهة وحتقيق التميز عن املنافسني من جهة أخرى، وفيما يلي 
  :توضيح للبعدين

                                                           
  لنيل درجة دكتوراه يف إدارة األعمال، دراسة، "إدارة عالقات العمالء وأثرها يف بناء امليزة التنافسية يف القطاع املصريف"دمحم خوجلي دمحم أمحد،  -)1(

  .98ص ،2015، السودان، والتكنولوجياكلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم 
ز يوالتمي األقل ابلكلفة األبعاد هذه وتتمثل ،شيوعاً  األكثر لميزة التنافسيةاألساسية ل بعاداأل حول الباحثني من عدد آراء بني االتفاق من نوع هناك -)∗( 

ولالطالع  ،التنافسية ابمليزة واملتمثل الدراسة يف التابع للمتغري فرعية كأبعاد اعتمادها مت فقد تنافسية ميزة حتقيق يف هذه األبعاد ألمهية ونظراً ، املنافسنيعن 
  :  ميكن االطالع على وملزيد من التفاصيل  على آراء بعض الباحثني

- 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. 



التكلفة يف  ةمنخفض أو خدمة نتجمل تقدمي املؤسسة 

 غالبًا ما و ، يف نفس الوقت السوقيةمتتلك نطاًقا واسًعا وختدم العديد من القطاعات 

 عن خيتلف منتج تقدمي يظهر التمييز من خالل قدرة املؤسسة على

من و  اخل،... أو يتميز خبصائص غري موجودة لدى منتجات املنافسني
 امليزة حتقيق يتمحبيث   ،دائمة ميزة عن يبحث

 كما ميكن ،منها نسخة إنتاج أو بسهولة تقليدها
 )2(لكن يصعب تقليده يف املستقبل القريب

 )3(:أبعاد ميكن للمؤسسة أن تتمايز من خالهلا على املنافسني يف السوق وهي كالتايل

 يف فيتمثل اخلدمات متايز أما ،امللموسة للمنتجات

 لتقدمي املصاحبة اإلضافية واخلدماتومدى تطابقها مع متطلباته 

 ومهارات لباقتهم خالل من وذلك يعمل لديها

 من املواصفات والكفاءات واخلربات؛

استخدام للمؤسسة وكذا  ةاملميز  والعالمات السمعة

  أبعاد امليزة التنافسية

- Michael E. Porter, "COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior performance
edition, Free press, NEW YORK , 2004, pp12

)1( -Michael E. Porter," COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior performance
p p12-13. 

)2( - Jean Jacques lambin et chantal de moerloose, op cit, p
(3)  -Hashem Valipour & al, "The Effects of Cost Leadership Strategy and Product
the Performance of Firms", Journal of Asian Business Strategy, Vol
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 تقدمي املؤسسة إىل ختفيض التكلفة يشري بعد :ختفيض التكلفة

متتلك نطاًقا واسًعا وختدم العديد من القطاعات املؤسسة  حىت لو كانت

   )1( .للمؤسسة والزبونبتكلفة منخفضة مهما  املؤسسة

يظهر التمييز من خالل قدرة املؤسسة على :)التمايز عن املنافسني( زيالتمي

أو يتميز خبصائص غري موجودة لدى منتجات املنافسني عالية، جودة اذكأن يكون 
يبحث الذي الزبون طرف من بوضوح امدركً  التميز هذا

تقليدها نو املنافس يستطيع ال خدمة أو سلعة عرض 
لكن يصعب تقليده يف املستقبل القريب األنشطة اليت يقوم هبا املنافسونتقدمي عرض فريد من نوعه للسوق بنفس 

أبعاد ميكن للمؤسسة أن تتمايز من خالهلا على املنافسني يف السوق وهي كالتايل

للمنتجات ابلنسبة املنتج وجودة شكل وتصميم يشري إىل 

ومدى تطابقها مع متطلباته  املؤسسة من الزبون يتوقعها اليت
  ؛األساسية

يعمل لديها الذي البشري العنصر خالل من املؤسسة متايز أي

من املواصفات والكفاءات واخلربات؛ وغري ذلك الزبون حنو ابملسؤولية وإحساسهم املميز

السمعة نتيجة الزبون لدى يتكون الذي االنطباع وهو 

    إخل

 :الشكل التايل أبعاد امليزة التنافسية
أبعاد امليزة التنافسية): 17( الشكل رقم

 :على اعتمادامن إعداد الطالبة 
"COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior performance

, 2004, pp12-16. 

                                        
COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior performance

de moerloose, op cit, p p254 ,266. 
The Effects of Cost Leadership Strategy and Product Differentiation Strategy on 
, Journal of Asian Business Strategy, Vol 2, N°1, Emerald Publishing,
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ختفيض التكلفة: البعد األول -
حىت لو كانت جماهلا

املؤسسة يكون عرض

التمي :الثاين البعد-
كأن يكون  املنافسني منتجات

هذايكون  الضروري أن
 خالل من التنافسية

تقدمي عرض فريد من نوعه للسوق بنفس 
أبعاد ميكن للمؤسسة أن تتمايز من خالهلا على املنافسني يف السوق وهي كالتايل ةتوجد ثالثوعموما 

 :نتاجياإل التمايز-
اليت األساسية اخلدمات

األساسية اخلدمة تلك

أي :بشريال التمايز- 

املميز مظهرهم االتصال،

 :ذهينال تمايزال  -
إخل...ماإلعال وسائل

الشكل التايل أبعاد امليزة التنافسيةعموما يلخص و 

 
من إعداد الطالبة  :املصدر

"COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior performance",3rd 

                                                           
COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior performance", opcit, 

Differentiation Strategy on 
Emerald Publishing, 2012, p15 
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   :التنافسية امليزة بناء مقومات -4
 استدامة أن القول وميكن ،الشديدة املنافسة ظل يف البقاء للمؤسسة ضمنت اليت السبل أهم من التنافسية امليزة تعترب    

  )1( :يلي ما على يتوقف للمؤسسة التنافسية امليزة

 توفر يتطلب األسواق يف واستدامتها التنافسية امليزة بناء أن حيث ):التنافسية والقدرات األصول( التنافس أسس-

 وذات مميزة سلع إلنتاج والتصنيع، التصميم يف خاصة مهارات توفر مثل التنافسية، والقدرات واملوارد األصول من جمموعة

  .التنافس على قادرةو  كافية بشرية قدرات توفر أو للزبون قيمة

 من هو هبا التنافس يتم اليت املستهدفة، واألسواق املنتجات من الختياراهتا املؤسسة حتديد نإ :التنافس ميدان-

  .املناسبة املنتجات خالل ومن املناسب، املكان يف املؤسسات قدرات توظيف خالل من ذلك يتم االستدامة، متطلبات

 املؤسسة تتبناها اليت سرتاتيجيةاإل على يتوقف استدامتها على والعمل تنافسية ميزة بناء أن حيث :التنافس طرق-

  .اخل... التوزيع إسرتاتيجية التسعري، إسرتاتيجية املنتج، إسرتاتيجيةك

   :التنافسية امليزة صادرم -5
          البيئة لتأثريات نتيجة تكون وقد ،الل مصادر داخلية وأخرى خارجيةخ من التنافسية امليزة مصادر تتحدد    

  )2( :كما هو موضح فيما يلي،  املؤسسة هوداتجمل أو 

 األساسية العوامل مثل لموسةامل وغري امللموسة املؤسسة مبوارد وهي تلك املصادر املرتبطة :الداخلية املصادر -

 النظم انجتة عن التنافسية امليزة تكون مصادر ا كما قدوغريه املوجودات التوزيع، قنوات األولية، واملوارد الطاقة لإلنتاج،
  واإلبداع؛ املعرفة ،والتطوير البحث مردودات التحفيز، طرق اإلداري، التنظيم أساليبك واملطورة املستخدمة اإلدارية

 اليت قد اخلارجية البيئة متغريات خالل من تتشكل ة وهيومتعدد كثرية تعترب املصادر اخلارجية :ةياخلارج املصادر-

  األولية املواد على والطلب العرض كظروف منها، وتستفيد املؤسسة تستغلها أن ميكن وميزات فرص خلق إىل ؤديت
فضال عن التغري يف حاجات ورغبات الزبون أو التغريات التكنولوجية االقتصادية  موغريه املؤهلة البشريةو  املاليةواملوارد 

ظهر أمهية قدرة ما يُ والقانونية اليت قد ختلق ميزة تنافسية للمؤسسة يف حالة االستجابة السريعة كرد فعل عليها وهو 
املؤسسة على سرعة االستجابة للمتغريات اخلارجية اليت تعتمد ابلدرجة األوىل على املرونة والقدرة على معرفة املتغريات 

  .وحتليلها
                                                           

، 11جملة اقتصادايت مشال إفريقيا،  اجمللد ،"دور الذكاء االسرتاتيجي يف حتقيق وتعزيز امليزة التنافسية املستدامة للمؤسسة"، كنوش دمحم  - )1(
  . 105، ص2015جوان  اجلزائر، الشلف،حسيبة بن بوعلي ، جامعة 13العدد

  األردن عمان، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ،"معاصر منهج اإلسرتاتيجي والتخطيط اإلسرتاتيجية" ادريس، دمحم وائلو  محدان بين دمحم خالد-)2(
  .375ص  ، 2009
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  التنافسية امليزة وحمددات أنواع :الثالث املطلب
 ابإلضافة اجملال هذا يف املتخصصون الباحثون صنفها مثلما التنافسية امليزة أنواع أهم إىل املطلب هذا يف التطرق سيتم    

  .اخلاصة حمدداهتا إىل

  : أنواع امليزة التنافسية -1

ية للمؤسسة عن هذه عامليزة التنافسية بناءا على القدرة الدفا Porter الباحثني ومن بينهمالعديد من صنف     
   )1(:نوعني كما هو موضح يف األيتاألفضلية إىل 

ترتبط هذه امليزة بقدرة املؤسسة على جذب الزابئن من خالل تفعيل الوظائف إلمتام عملية  :امليزة التشغيلية - 1-1

تطبيق إجراءات مشاهبة لتلك املطبقة يتطلب  وهو ما ،التبادل، واحلصول على ميزة تنافسية على املستوى التشغيلي
من طرف املنافسني لكن بكفاءة وأداء أحسن، ويتجسد هذا من خالل تقدمي أحسن عرض من حيث اجلودة أو من 

بط فقط ابلعالقة املباشرة توالتفوق يف األداء ال ير  ؛تكلفة يف السوقأبقل خالل تقدمي نفس املستوى من اجلودة لكن 
حلاجات اثنوية  فاملنتجات اليت تقدم حلوًال  ،إمنا قد يتعدى ذلكو  ئيسية للمنتجلزبون والوظيفة الر بني احلاجة الرئيسية ل

من شأهنا أن ترفع من مستوى ، إضافة إىل احلاجة الرئيسية، خاصة تلك احللول املرتبطة ابلتكاليف األخرى للزبون
  .، وهو ما ينعكس إجيابيا على القدرة التنافسية للمؤسسة لدى الزبونالقيمة املدركة 

الفعل يف األداء مقارنة مع املنافسني من خالل املبادرة يف ارق فتعزز الأن من جانب أخر فإنه ميكن للمؤسسة و 
لدخول واقرتاح تشكيالت جديدة أو اب منتجاهتااألسواق احلالية بتجديد يف وحتقيق السبق الزمين، وهذا بتعزيز دورها 

  .الزبون مقارنة مع املنافسنيإىل عطيها السبق يا ممأسواق جديدة إىل 
القيمة اإلمجالية لكن  تعظيمطريقة تقدمي املنتج للزبون والعروض واملزااي املساندة للعرض الرئيسي من شأهنا ن كما أ

التوقيت اجليد يف اختاذ القرارات والسرعة يف طرح األفكار اجلديدة تعمق الفارق يف األداء بني املؤسسات وتزيد من قوة 
  .ميزهتا التنافسية

يف مواجهة املنافسني الذين ينتمون لنفس اجملموعات اإلسرتاتيجية وهي تتطلب من  التشغيليةوتستعمل امليزة      
لتحافظ املؤسسة على مكانتها   كافٍ ريغيلية لتحقيق التميز، ولكن هذا غملؤسسة التحسني املستمر للكفاءة التشا

جدا نظرا لسهولة  اصعبً  االتنافسية خاصة على املدى الطويل، فتجاوز املنافسة على املستوى التشغيلي أصبح أمرً 
التقليد واالقتداء هبذا التميز من خالل تقدمي عروض ومزااي مشاهبة، وابلتايل فإن امليزة التنافسية املبنية على املستوى 

  .فعل املنافسنيرد التشغيلي سرعان ما تزول ألهنا مرهونة بسرعة 

                                                           
  .133-129ص صدمحم عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره،  حازم -)1(
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ن األوائل الذين عربوا عن أمهية خلق خصائص فريدة قصد متييز م )Alderson()∗(رب تيع :امليزة اإلسرتاتيجية - 2- 1

 1989سنة )  Hamal و Prahalad ()∗∗( مث انقش الحقا كل من، 1965املؤسسة عن املنافسني سنة 

 أما ضرورة تعلم املؤسسة لكيفية خلق ميزة تنافسية جديدة حىت حتافظ على أسبقيتها، م1992سنة  )Dikson(و

)porter(  االختيارات املناسبة ملا ميكن اختاذ القرارات الصحيحة و بط بقدرة املؤسسة على تتر جية ياإلسرتات فيعترب امليزة
مبعدل االستثمارات  يفالقدرة على حتقيق عوائد  يؤدي ابملؤسسة إىلوهو ما املستقبل ومل يتم القيام به مسبقا،يف فعله 
اليت بقدر ما ترتبط بقدرة املنافسني أو ابلتغريات  معني زمنبالذي حيققه القطاع، فامليزة اإلسرتاتيجية ال ترتبط  يفوق

فإن احلصول على امليزة  التشغيليةوعلى عكس امليزة  ؛ على املكانة التنافسية للمؤسسةالتأثرييف القطاع  يشهدها
سوق مرجعي أو يف ممارسة نشاطات خمتلفة عن املنافسني املباشرين ن خالل ماإلسرتاتيجية حتتاج إىل جزئية التميز 

جية كلما يوكلما زادت صعوبة تقليد هذه اإلسرتات، ريقة خمتلفة هبدف تقدمي عرض فريدممارسة نفس النشاطات بط

بوصفها  )Barney( )∗∗∗(يدعمها اليت أمكن القول عن امليزة التنافسية أهنا ذات طابع إسرتاتيجي، وهي نفس الفكرة 

اليت يصعب تقليدها من طرف املنافسني، وهذه توصف هبا املؤسسة لوحدها و اليت لق القيمة خلنتيجة إسرتاتيجية 
  .جية جيب أال تتعارض مع إمكانية حتقيق األرابحياإلسرتات

  
  
  
  

                                                           
 )∗(-  Wroe Alderson   ن التسويق ليس جمرد ممارسات جتارية بل هو أب اندىوهو أحد أهم الباحثني يف جمال التسويق يف القرن العشرين وأول من

يق ابلعالقات علم حبد ذاته، ولقد ترك إسهامات علمية ال يستهان هبا يف جمال االبتكار التسويقي كما أنه من بني املسامهني الذين وضعوا بوادر التسو 
  :جامعيتيف عمل كرئيس اجلمعية األمريكية للتسويق وّدرس ولقد وضرورة االختالف عن املنافسني، 

 "Wharton School of the University of Pennsylvania)( Wharton School  و University of Pennsylvania    "  
ترمجت أهم كتبه كما  رائدة عاملية عدة مؤسسات كمستشار يف  وقد عمل اإلسرتاتيجية اإلدارةأهم الباحثني يف جمال أحد  Hamel  Gary  يعترب-)∗∗( 

 Business  Harvard"مقال يف جملة 15، كما نشر أكثر من " london business school"سنة يف 30وعمل ألكثر من  لغة 25إىل 
 Review"  أما ،C. K. Prahalad 1941)-(2010  حصل على شهادة الدكتوراه يف إدارة األعمال من جامعة فقد"Harvard University  "

له مسامهات علمية كثرية على و واشتهر بقاعدة اهلرم انل دكتوراه شرفية يف العديد من التخصصات كاهلندسة وإدارة األعمال واالقتصاد، كما   1975سنة 
 " william davidson institute"ومستشارا يف معهد "   University of Michigan"يف جامعة كأستاذ   كما  عمل   شكل كتب ومقاالت

 )∗∗∗(-  BARNEYJay    ) من جامعة 1976حصل على شهادة الدكتوراه سنة :  )1954ولد سنة "Yale University  "  كما حصل سنة
 Texas A&Mو   Utah of University The"، عمل يف العديد من اجلامعات مثل على شهادة دكتوراه يف جمال العلوم االجتماعية واإلدارة1982

University   وUniversityBrigham Young   "على املوارد وهو حاليا أستاذ اإلدارة اإلسرتاتيجية يف  اشتهر مبسامهته يف نظرية امليزة التنافسية القائمة
 .املراجعة اإلدارية بنفس اجلامعة ةجامعة يوات ورئيس حترير أكادميي



 لميزة التنافسيةالتأصيل النظري العام ل: الفصل الثالث 
 

160 
 

  :حمددات امليزة التنافسية -2
ما سيتم  مها حجم امليزة التنافسية ونطاق التنافس وهوتتحدد امليزة التنافسية للمؤسسة انطالقا من بعدين أساسني     

  :توضيحه فيما يلي

امتالك املؤسسة مليزة تنافسية يفرض عليها متابعة تطورها عرب الزمن ): دورة حياهتا(حجم امليزة التنافسية  - 2-1

ألن التغريات  هارار من أجل حتديد األوقات املناسبة لتطويرها أو استبداهلا مبيزة جديدة وذلك هبدف ضمان استم
 امليزة وعموما متر انجحة يف بداية تطورها تنافسية مزااي إلغاء عدة إىل أدت اجلديدة واالبتكارات التكنولوجية احلديثة

  :  املوايل الشكل يبينه كما ذلك متثيل ويتم ،حياة دورةب التنافسية

  .دورة حياة امليزة التنافسية): 18(الشكل رقم

  

  

  

 

  
  

  .86ص، 1998، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، مصر، "امليزة التنافسية يف جمال األعمال"، مرسي خليل نبيل :املصدر

  )1( :يلي ما يف تتمثل التنافسية امليزة حياة دورة مراحل أن السابق الشكل خالل من يالحظ

 التفكري من الكثري إىل حتتاج لكوهنا التنافسية، للميزة املنشئة للمؤسسة ابلنسبة املراحل أطول تعد :التقدمي مرحلة-

 القبول إىل ذلك يعزى حيث كثر،أ انتشارا الزمن مرور مع تنافسيةال امليزة بعدها وتعرف واملادي، البشري واالستعداد

 الزابئن؛ من متزايد عدد قبل من به حتظى الذي

 عليها  يركزون بدأوا املنافسني أن ابعتبار االنتشار، حيث من نسبيا ااستقرارً  هنا التنافسية امليزة تعرف :بينالت مرحلة-

 ؛)لتقليدها املؤسسة متيز نقاط عن البحث(

 بتقليدها قاموا املنافسني لكون الركود، إىل فشيئا شيئا وتتجه للمؤسسة التنافسية امليزة حجم يرتاجع :التقليد مرحلة -

 ؛عليهم املؤسسة أسبقية ترتاجع ايلوابلت

                                                           
  .87-86 ص صنبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره،   -)1(
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 ختتلف أسس على جديدة ميزة إنشاء أو سريع، بشكل وتطويرها احلالية امليزة حتسني ضرورة هنا أتيت :الضرورة مرحلة -

 متاما أسبقيتها ستفقد  فإهنا ة،جديد ميزة على احلصول أو التحسني من املؤسسة تتمكن مل وإذا احلالية، امليزة أسس عن

  .جديد من التنافس إىل العودة الصعب من يكون عندهاو 

هو موضح  التنافسية كما امليزة على التأثري شأهنا من التنافس لنطاق أبعاد عموما هناك أربعة: نطاق التنافس - 2-2

  :يف اجلدول املوايل

  .التنافس نطاق ):07(رقم اجلدول

  والشرح التعريف  السوق أو التنافس نطاق
 يتم هنا و خبدمتهم، تقوم نالذي والزابئن املؤسسة خمرجات تنوع مدى يعكس -   السوقي القطاع نطاق

  السوق كل خدمة أو السوق من معني قطاع على الرتكيز بني االختيار
 على ابالعتماد خارجيا، أو داخليا ألنشطتها املؤسسة أداء مستوى عن يعرب -   سيأالر  النطاق

 مزااي حيقق قد املنافسني مع ابملقارنة املرتفع الراسي فالتكامل املختلفة، التوريد مصادر

 املرونة من أفضل مستوى التكامل يتيح أخر جانب ومن التمييز، أو األقل التكلفة

 الراسي التكامل حالة يف التوزيع، ذمناف أو التوريد مصادر بتغيري للمؤسسة يسمح

  .األمامي
 ويسمح ،املؤسسة فيها تنافس اليت الدول أو اجلغرافية املناطق عدد يعكس -  اجلغرايف النطاق

 األنشطة من واحدة نوعية تقدمي يف املشاركة خالل من تنافسية مزااي بتحقيق

 تعمل اليت للمؤسسة ابلنسبة امليزة هذه أمهية وتربز خمتلفة، مناطق عرب والوظائف

 عرب أماكن عدة يف دماهتاخ أو منتجاهتا تقدم حيث عاملي، نطاق يف حاليا

  .العامل
 روابط فوجود ،املؤسسة ظلها يف تعمل اليت الصناعات بني الرتابط مدى عن يعرب -  الصناعة نطاق

 مزااي لتحقيق فرص خلق نهأش من صناعات عدة عرب ختلفةامل األنشطة بني

 أو األفراد أو التكنولوجيا أو التسهيالت نفس استخدام ميكن إذ عديدة، تنافسية

  .املؤسسة هبا تنشط اليت املختلفة القطاعات عرب اخلريات
  .88 ص ،1998 اإلسكندرية، للكتاب، اإلسكندرية مركز ،"األعمال جمال يف التنافسية امليزة" ، خليل مرسي نبيل :املصدر

 توسع درجة متثل ابعتبارها التنافسية امليزة يف التأثري ميكنها واليت التنافس لنطاق أبعاد أربعة السابق اجلدول يظهر    

 اليت واألسواق نشاطها جمحل تبعا إضافية تنافسية ميزة تكتسب قد خالهلا من اليت املؤسسة وعمليات نشاطات

  .تستهدفها



نظرايت ومقارابت لتفسري  أسس، قام العديد من الباحثني يف جمال إدارة األعمال بتقدمي عدة اسرتاتيجيات،
للفكر اإلداري قيمة نوعية مازالت مصدرا 

Porter ، Barneyو Grant  من أهم الرواد الذين
املصدر  ، اليت أشارت بعضها إىل أن البيئة اخلارجية هي اليت تشكل

عناصر البيئة الداخلية للمؤسسة وعظمت من دورها يف حتقيق 

 واإلبداع والتجديد ،املتفوقة اجلودة ،املتفوقة
 عن النظر بغض تتبناها أن مؤسسة ألي ميكن

 تؤدي أن ميكن اجلودة نأب القول ميكن حيث
يف متييز منتجات  واألسس وتساهم هذه العوامل

  :كما هو موضح يف الشكل املوايل

  األسس العامة لبناء امليزة التنافسية

  
   "متكامل مدخل اإلسرتاتيجية اإلدارة"،املتعال عبد
196.   

من االتفاق بني الباحثني على عناصر األسس العامة لبناء 
اءة املتفوقة، اجلودة املزااي التنافسية ابلرغم من وجود عدد من االختالفات يف عددها وتسميتها، وعليه سيتم التطرق إىل العناصر األربعة املشرتكة وهي الكف

دمحم عبد الوهاب وأمحد سليمان دمحم  : عليها، ملزيد من التفاصيل أنظر
، جملة "دور تقانة املعلومات واالتصاالت يف حتقيق املزااي التنافسية دراسة استطالعية يف الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية

املريخ  دار اجلزء األول، ، "متكامل مدخل اإلسرتاتيجية
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  للميزة التنافسيةاملرتكزات النظرية 
قام العديد من الباحثني يف جمال إدارة األعمال بتقدمي عدة اسرتاتيجيات،

للفكر اإلداري قيمة نوعية مازالت مصدرا  تْ مَ دَ من خالل عدة مناذج قَ  العوامل املؤثرة يف حتقيق امليزة التنافسية
Porterكل من   ية وخلق امليزة التنافسية ويعتربللتحليل يف جمال اإلسرتاتيج

، اليت أشارت بعضها إىل أن البيئة اخلارجية هي اليت تشكلواالسرتاتيجيات قارابتامل تلك
عناصر البيئة الداخلية للمؤسسة وعظمت من دورها يف حتقيق  علىللمزااي التنافسية يف حني ركزت األخرى 

  . املزااي التنافسية للمؤسسة

  )(∗األسس العامة لبناء امليزة التنافسية
املتفوقة الكفاءة :وهي التنافسية املزااي بناء يف تدخل عوامل
ميكن اليت التنافسية لمزاايل العامة األسس وهي متثل 

حيث تضمهم، متشابكة عالقة توجد أنه كما،  أو اخلدمي
وتساهم هذه العوامل ،واالستجابة واجلودة الكفاءة من كالًّ  يدعم 

كما هو موضح يف الشكل املوايل   )1( وحتقيق امليزة التنافسية املؤسسات وخلق قيمة أكرب للزبون

األسس العامة لبناء امليزة التنافسية): 19( الشكل رقم

عبد أمحد سيد رفاعي ودمحم دمحم رفاعي ترمجة جونز، وجاريث
196ص ، 2007 السعودية، اململكة العربية املريخ للنشر، الرايض،

                                        
من االتفاق بني الباحثني على عناصر األسس العامة لبناء  احول امليزة التنافسية واليت مت االطالع عليها أن هناك قدرً  توضح معظم الدراسات والكتب

املزااي التنافسية ابلرغم من وجود عدد من االختالفات يف عددها وتسميتها، وعليه سيتم التطرق إىل العناصر األربعة املشرتكة وهي الكف
عليها، ملزيد من التفاصيل أنظرشبه اتفاق بني الباحثني  املتفوقة، التجديد واإلبداع واالستجابة للزابئن وذلك لوجود

دور تقانة املعلومات واالتصاالت يف حتقيق املزااي التنافسية دراسة استطالعية يف الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية
  .2010، كلية احلدابء اجلامعة، العراق، 29-30
اإلسرتاتيجية اإلدارة"املتعال،  عبد أمحد سيد رفاعي ودمحم دمحم رفاعي ترمجة جونز، 

  .196ص ، 2007 السعودية، اململكة العربية
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املرتكزات النظرية : الثايناملبحث 
قام العديد من الباحثني يف جمال إدارة األعمال بتقدمي عدة اسرتاتيجيات،    

العوامل املؤثرة يف حتقيق امليزة التنافسية
للتحليل يف جمال اإلسرتاتيج

تلكسامهوا يف تطوير 
للمزااي التنافسية يف حني ركزت األخرى األهم 

املزااي التنافسية للمؤسسة

األسس العامة لبناء امليزة التنافسية :األول املطلب
عوامل أربعة هناك    

 ،للزابئن واالستجابة
أو اخلدمي الصناعي جماهلا

 التجديدو  ،للكفاءة
املؤسسات وخلق قيمة أكرب للزبون

وجاريثشارلز هل : املصدر
املريخ للنشر، الرايض، دار اجلزء األول،

                                                           
توضح معظم الدراسات والكتب - )∗(

املزااي التنافسية ابلرغم من وجود عدد من االختالفات يف عددها وتسميتها، وعليه سيتم التطرق إىل العناصر األربعة املشرتكة وهي الكف
املتفوقة، التجديد واإلبداع واالستجابة للزابئن وذلك لوجود

دور تقانة املعلومات واالتصاالت يف حتقيق املزااي التنافسية دراسة استطالعية يف الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية" اجلرجري،
29حبوث مستقبلية، العدد 

 شارلز هل وجاريث -)1(
اململكة العربية للنشر، الرايض،
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  :السابقوفيما يلي شرح لكل عنصر من أسس بناء امليزة التنافسية الواردة يف الشكل      

 تفوق خمرجات توفري يف املختلفة املوارد استغالل حسن إىل املتميزة الكفاءة تشري  ):التكاليف(الكفاءة املتميزة  -1

 املدخالت مقدار ابخنفاض املؤسسة كفاءة وتقاس املخرجات، تلك إنتاج يف املستخدمة املدخالت قيمة قيمتها يف
 املؤسسة استطاعت وكلمانسبة املخرجات إىل املدخالت وعليه فإن الكفاءة متثل  )1( معينة خمرجات إلنتاج املطلوبة

تكاليف أقل من  تتحمل املؤسسة أي أنكلما قل مقدار املدخالت املطلوبة   من منافسيها تكون أكثر كفاءة أن
منهم   ابلبيع بسعر أقل هؤالء املنافسني عنكفاءة إنتاجية عالية وبذلك تستطيع التميز   متتلكإذا ما كانت  منافسيها

 العنصر هذا عادة يقاس حيث املؤسسات، من لكثري ابلنسبة الكفاءة مكوانت أهم أحد العامل إنتاجية تعتربكما 
 قدراته البيعية أن كما العمليات تكاليف ختفض العامل إنتاجية ألن قوة )2( فموظ كل اليت ينجزها ابملخرجات

وجتدر اإلشارة إىل أنه مع  ،اإليرادات من والرفع التكاليف ختفيضوهو ما يؤدي إىل  املبيعات، قيمة من وتزيد تضاعف
تقدم التقنية واالنتشار السريع للحواسيب والنمو اهلائل لدور األنرتنيت يف خمتلف أنواع املؤسسات وشبكاهتا الداخلية 
أصبحت نظم املعلومات متثل قمة االهتمام يف عملية البحث عن عمليات أكثر كفاءة وعن هيكل تكلفة 

كفاءة  ذات املؤسسة معينة كانت خمرجات إلنتاج الالزمة املدخالت قلت  كلما  وعليه ميكن القول أبنه )3(.منخفض
 ألن املؤسسة اليت تتحمل ،التكلفة املنخفضة عنصر خالل من التنافسية امليزة على احلصول يفوهو ما يساعدها 

  . منهم أقل بسعر تستطيع التميز عنهم ابلبيع نفس املخرجات إنتاجمنافسيها يف  من تكاليف أقل

 مع يتفق الذي تعرب اجلودة املتفوقة عن قدرة املؤسسة على تلبية حاجات ورغبات الزابئن ابلشكل :جلودةا-2

 املنافسة بني الربط من املؤسسة متكن تنافسية إسرتاتيجية األبعاد هذه ومتثل األبعاد، من جمموعة خالل من توقعاهتم
 إىل املؤدية األساليب من اجلودة تعدو  )4(أخرى جهة من املؤسسة وأنشطة الزابئن ومتطلبات جهة من السوق وظروف

 يرقى اليت للدرجة مقياسا تعترب اخلدمة جودة أبن القول ميكن ابخلدمة ربطها حال ويف ،منافسيها على املؤسسة متيز
 الزبون توقعات بني الفرق هي للخدمة الزبون يدركها اليت اجلودة وأن الزابئن، توقعات لتقابل اخلدمة مستوى إليها

 جودة ذات خدمات فتقدمي، يف الواقع األبعاد هذه توافر مدى يعكس الذي الفعلي األداء وبني اخلدمة جودة ألبعاد
 العناية حتقيقو  الزبون خدمة يف امهمً  ادورً  هلا أبن يتضح ذلك على وبناءً  ،الزابئن توقعات مع توافقهااألخري  يف يعىن

                                                           
  .197-196ص صمرجع سبق ذكره، جونز،  شارلز هل وجاريث-)1(
  .137حازم دمحم عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، ص -)2(
  .119دمحم خوجلي دمحم أمحد، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
  .242عالء فرحان طالب وزينب مكي حممود البناء، مرجع سبق ذكره، ص-)4(
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 واالستقرار النجاح لتحقيق اهلادفة املؤسسات كافة لدى الصدارة مركز متثل فهي، عليه حملافظةا ومنها به واالهتمام
   )1( .الزابئن مع التعامل مدة خالل اخلدمة من راق ستوىفضال عن تقدمي م األعمال،قطاع  يف واالستمرار

خبري اجلودة يف جامعة هارفارد  David Gravin)(قد حدد ل :للميزة التنافسية اجلودةمتطلبات دعم  -2-1

  )2(: اجلودة كأداة تنافسية وهي كالتايلعلى عناصر يتعني على املؤسسة إتباعها إذا اعتمدت  ةألمريكية مخسا
 ؛الزبون نظر وجهة من اجلودة حتديد يتوجب - 

   والتكلفة السوق من جانب لكل الرحبية مع اجلودة ربط من البد  -
 ؛تنافسية أداة أهنا على  اجلودةإىل النظر جيب - 

  ؛تيجيااإلسرت  التخطيط عملية يف اجلودة بناء يتم -
  .ابلكامل املؤسسة التزام علىاجلودة   حتصل أن البد - 

  )3( :التاليةاألبعاد  على االعتماد ميكنلقياس اجلودة يف املؤسسة اخلدمية  :أبعاد قياس اجلودة - 2-2

ستخدمة فيه ومتثل اجلوانب امللموسة واملتعلقة ابخلدمة مثل مباين املؤسسات والتقنيات احلديثة امل :امللموسية -

  إخل...والتجهيزات الالزمة لتقدمي اخلدمة والتسهيالت الداخلية

تعرب وتعرب عن قدرة املؤسسة على تقدمي اخلدمة يف الوقت الذي يطلبها الزبون وابلدقة اليت ترضيه كما : االعتمادية -

  عن مدى وفاء املؤسسة ابلتزاماهتا جتاه الزبون؛

على حلها  وهي القدرة على التعامل الفعال مع كل متطلبات الزابئن واالستجابة لشكاويهم والعمل: االستجابة -

 تعرب عنفهي أبهنم حمل تقدير واحرتام من قبل املؤسسة اليت يتعاملون معها فضال عن ذلك بسرعة وكفاءة مبا يقنعهم 
  املبادرة يف تقدمي اخلدمة من قبل العاملني يف املؤسسة؛

  وهو التأكد أبن اخلدمة املقدمة للزابئن ختلو من اخلطأ أو الشك شامال االطمئنان النفسي واملادي؛: األمان -

  .هأبمهيته والرغبة يف تقدمي اخلدمة حسب حاجات وإشعارهروح الصداقة واحلرص على الزبون  إبداءوهو : التعاطف -

                                                           
، اجمللة اجلزائرية للتنمية "العالقات مع الزبون يف الرفع من أداء املؤسسة التنافسيإمكانية تطبيق أبعاد تسويق "حكيم بن جروة وخليدة دهلوم، -)1(

  .95، ص2015جوان  اجلزائر، ، جامعة قاصدي مرابح ورقلة،02االقتصادية، العدد
  .38، ص2000عمان ، األردن،  الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، ،)"مدخل كمي(إدارة اإلنتاج والعمليات "عبد الستار دمحم العلي،  -)2(
 ،"دراسة حالة جمموعة من اإلدارات العمومية  أثر استخدام إدارة العالقة مع الزبون على جودة اخلدمة العمومية"رفاع شريفة وقاسيمي عائشة، -)3(

  .328، ص2018ديسمرب  اجلزائر،املسيلة،  دمحم بوضياف ، جامعة2، العدد11، اجمللداالقتصادية والتسيري والعلوم التجارية جملة العلوم



اجلودة من أهم األسبقيات التنافسية اليت جيب أن تركز عليها 

              حصتها واحلفاظ علىتنافسيتها وحتقيق ميزة تنافسية فريدة تضمن البقاء والنمو يف السوق 
  :وهو ما يظهر يف النقاط التالية مضاعفا 

 من يعد املؤسسة وخمرجات عمليات يف اجلودة
 له أو فريدو  متميز منتج تقدمي على املؤسسة

 وتتميز البيع، بعد ما ابملنتج وخدمات خاصة
  )2(؛هبا يتعلق الزبون جتعل

اخلاص مبنافسيها إضافة إىل  املنتجيسمح للمؤسسة بتمييز منتجها عن 

 إىل بدوره يؤدي للقيمة املدعم املفهوم وهذا

اجلودة املرتفعة تؤدي إىل إنتاج منتجات بكفاءة عالية وتكاليف منخفضة إىل حد كبري من خالل العمل على 
 اإلنتاجية الرفع من مستوى املوظف لعامل الوقت يؤدي إىل

  :وهو ما يظهر يف الشكل املوايل

  أتثري اجلودة على الرحبية وامليزة التنافسية

  
  139، ص2017مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندرية، مصر، 

دراسة ميدانية ابلشركة األفريقية للزجاج (دراسة حتليلة ألبعاد املزااي التنافسية يف املؤسسات اجلزائرية 
  .569، ص2019مارس اجلزائر، دراية أدرار،

 ،)"شركة فيوجن خلدمات االنرتنيت وأنظمة االتصاالت(
  .84، ص2014غزة، فلسطني،  اإلسالمية

دراسة ميدانية مقارنة بني منظمات القطاع الصناعي -أثر تفاعل نظم املعلومات وإدارة املعرفة على حتقيق املزااي التنافسية
-2016والعلوم التجارية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 
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اجلودة من أهم األسبقيات التنافسية اليت جيب أن تركز عليها أضحت  :اجلودة يف بناء املزااي التنافسية

تنافسيتها وحتقيق ميزة تنافسية فريدة تضمن البقاء والنمو يف السوق 
 اأتثري  التنافسية املزااي على للمنتجات العالية اجلودة أتثري
اجلودة منٍل عا مستوى وحتقيق الزبون يدركها كما املخرجات

املؤسسة بقدرة اجلودة وتقاس الزبون، جلذب املؤسسة تستخدمها
خاصة وخصائص أعلى جودة حيث من الزبون نظر وجهة
جتعل فريدة خصائص على احليازة مبقدورها يكون عندما منافسيها

يسمح للمؤسسة بتمييز منتجها عن ) أداء أفضل(ة املنتج التحسينات يف جود
  )3( ؛حتسني اجلودة املدركة للمنتج من قبل الزبون

وهذا الزابئن نظر يف املنتجات هذه قيمة يزيد اجلودة منتجات عالية
  ؛جاهتاتملنٍل عا سعر بفرض

اجلودة املرتفعة تؤدي إىل إنتاج منتجات بكفاءة عالية وتكاليف منخفضة إىل حد كبري من خالل العمل على 
املوظف لعامل الوقت يؤدي إىل اختصارفعلى سبيل املثال  اإلنتاجية

وهو ما يظهر يف الشكل املوايل )4( ،وختفيض تكاليف السلعة أو اخلدمة املقدمة

أتثري اجلودة على الرحبية وامليزة التنافسية): 20(الشكل رقم

مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندرية، مصر،  ،"التسويق األمحر التسويق التنافسي"، حازم دمحم عبد الفتاح
                                        
دراسة حتليلة ألبعاد املزااي التنافسية يف املؤسسات اجلزائرية "حسيبة جبلي والسعيد شوقي شاكور، 

دراية أدرار،، جامعة أمحد 01، العدد18، جملة احلقيقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ، اجمللد
(دور برامج إدارة عالقة العمالء يف خلق ميزة تنافسية دراسة تطبيقية 

اإلسالميةامعة دراسة مقدمة استكماال للحصول على درجة املاجستري يف إدارة األعمال، كلية التجارة، اجل
أثر تفاعل نظم املعلومات وإدارة املعرفة على حتقيق املزااي التنافسية

والعلوم التجارية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، ، أطروحة دكتوراه يف التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتسيري 

  .200، مرجع سبق ذكره، صجونز
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اجلودة يف بناء املزااي التنافسية أثر - 2-3
تنافسيتها وحتقيق ميزة تنافسية فريدة تضمن البقاء والنمو يف السوق  لدعم املؤسسات

أتثري يعتربو  )1(.السوقية
املخرجات جودة إن - 

تستخدمها اليت الوسائل أهم
وجهة من مرتفعة قيمة

منافسيها عن املؤسسة
التحسينات يف جود - 

حتسني اجلودة املدركة للمنتج من قبل الزبون
منتجات عالية توفري إن -

بفرض للمؤسسة السماح
اجلودة املرتفعة تؤدي إىل إنتاج منتجات بكفاءة عالية وتكاليف منخفضة إىل حد كبري من خالل العمل على  - 

اإلنتاجيةسالمة العملية 
وختفيض تكاليف السلعة أو اخلدمة املقدمة

حازم دمحم عبد الفتاح: املصدر
                                                           

حسيبة جبلي والسعيد شوقي شاكور،  -)1(
، جملة احلقيقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ، اجمللد")بوالية جيجل

دور برامج إدارة عالقة العمالء يف خلق ميزة تنافسية دراسة تطبيقية "ملا بسام الغصني،  -)2(
دراسة مقدمة استكماال للحصول على درجة املاجستري يف إدارة األعمال، كلية التجارة، اجل

أثر تفاعل نظم املعلومات وإدارة املعرفة على حتقيق املزااي التنافسية"بن طاطة عتيقة،  -)3(
، أطروحة دكتوراه يف التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتسيري "-واخلدمي ابجلزائر

  .115، ص2017
جونز جاريثو  هل شارلز-)4(
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عامال أساسيا يف  تعدمما سبق ميكن القول أبنه أضحى من املهم أن هتتم املؤسسات اخلدمية جبودة خدماهتا اليت     
يف حتسني اإلنتاجية ومن مث املركز التنافسي للمؤسسة مبا يضمن استمرارها وبقاءها يف السوق  دورهاجناحها نتيجة 

  .التنافسيةت لبلوغه قصد ترقية وبناء امليزة سعى املؤسساخصوصا بعد أن أصبح الرتكيز عليها هدفا اسرتاتيجيا ت

 ورغم الطويل، املدى على التنافسية للمزااي البنائية األسس أهم أحدواإلبداع  دالتجدي ميثل :والتجديد اإلبداع -3

 مصدرا تشكل أن ميكن جناحا حترز اليت التجديد عمليات أن إال النجاح، هلا يتحقق ال التجديد عمليات كل أن
 أو عالٍ  سعر بفرض هلا يسمح وهو ما منافسيها عن للمؤسسة التميزو  التفرد نحمت األهن )1(التنافسية للمزااي رئيسياً 
جتعله  متميزةالتكلفة فضال عن القدرة على التميز على املنافسني كون املنتج يتميز خبصائص  هيكل مستوى خفض
 بيئتها العامةيف  وأ سوقها يف املؤسسة لصناعة جديد سلوك أو فكرة تبين" على أنه واإلبداعالتجديد  يعرفو  )2(فريدا
 أي "ويعرف أيضا على أنه   )3("املنافسني منتجات من أفضل نتجمل وأسرع أكرب قيمة إضافة يف ذلك ينعكس حبيث
 يطرأ تقدم كل على التجديد ويشتمل تنتجها، اليت ملنتجاتاب أو املؤسسة إدارة بطريقة يتعلق حديث أو جديد شيء
 )4("املؤسسة تعتمدها اليت رتاتيجياتسواال التنظيمية واهلياكل اإلدارة ونظم اإلنتاج وعمليات املنتجات أنواع على

وابلتايل فالتجديد هو العملية اليت تستخدم هبا املؤسسة مهاراهتا ومواردها خللق تقنيات جديدة أو سلع أو خدمات 
 :مها أساسني حمورين خالل من أساسا اإلبداع على املؤسسة قدرة وتعرف )5(جديدة

 خدمات أو منتجات وعرض جديدة أسواق ابخرتاق يسمح الزابئن مما وانشغاالت مبتطلبات االهتمام على القدرة- 
 ؛الزابئن رغبات مع تتناسب جديدة

 وظيفةولتحقيق ذلك على املؤسسات تطوير  املؤسسة لزابئن خدمات أو منتجات إىل األفكار حتويل يف السرعة- 
 ؛وتطبيقهاللزبون  االستماع

  :أشكال وهي كالتايل ةثالث اإلبداعات أتخذ قد عامة وبصفة

 متطلبات مع تتناسب جيعلها امب اخلدمات أو املنتجات على حتسينات إجراء أي: جديدة خدمات أو منتجات -

 ؛السوق

                                                           
دور إدارة املعرفة التسويقية ابعتماد اسرتاتيجية العالقة مع الزبون يف حتقيق ميزة تنافسية دراسة عينة جمموعة من البنوك "األمني حلموس،  -)1(

-2016، أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة دمحم خيضر بسكرة، "اجلزائرية بوالية األغواط
  . 195، ص2017

  .38قريف شافية، مرجع سبق ذكره، ص  -)2(
  .22، ص  2003األردن، والتوزيع، والنشر للطباعة وائل دار ،"-احلديثة والتجارب واخلصائص املفاهيم –االبتكار إدارة" جنم، عبود جنم-)3(
  .201جونز، مرجع سبق ذكره، ص شارلز هل وجاريث-)4(
  .139حازم دمحم عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، ص-)5(
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 ؛املؤسسة إنتاجية رفع هو أساسا النوع هذا من واهلدف :ةنالصيا اإلنتاج، أساليب يف اإلبداع -

 املستوى أو احمليط يف حتصل اليت التغيريات على النوع هذا يتوقف حيث :املؤسسة وهيكل التسيري يف اإلبداع -

  )1( .للمؤسسة التكنولوجي

وهو ما يتحقق بشكل متفوق عندما تكون املؤسسة قادرة على أداء املهام بشكل  :لزابئناجات ااالستجابة حل -4

 االستجابة وحتدث )2(؛ازابئنها وبذلك يزيد رضا ووالء الزابئن ملنتجاهت حاجاتأفضل من املنافسني يف حتديد وإشباع 
 وقبول االقرتاحات اليت املؤسسةمع  معامالته ريسيتب يتعلق فيما على استفساراته كالرد السريع للزبون بعدة أشكال

وهو ما يتطلب قيام املؤسسة إبدارة  ابملعامالت، اإلجراءات املتعلقة تعقيد وعدم اخلدمات حتسني جمال يف هبا يتقدم
  :العناصر التالية

 إال زابئنها حلاجات االستجابة املؤسسة تستطيع ال :الزبون على والرتكيز والبحث اإلصغاء كفاءة تطوير - 4-1

  .ومعرفته همن خالل جعل الزبون حمور نشاط كل العاملني مع ضرورة التوجه بتفكري يها عل تعرفت إذا

 الزبون على الرتكيز يصبح عندما: احلاجات تلك إلشباع األساليب أفضل عن للبحث الدائمة احلاجة - 4-2

  .)3( يرغبالزبون مثلما  فإنه من الضروري إشباع حاجات املؤسسة مع متكامالً  جزءاً 

أدت التحوالت السريعة اليت يشهدها عامل اليوم وانعكاسات أتثريها على املؤسسات إىل تزايد  :الوقت - 4-3

 الوقت ميثله ما ابلنظر إىلو ، )4(االهتمام بعنصر الوقت الذي أصبح ميثل مصدرا أساسيا تتنافس من خالله املؤسسات
 وذلك الزمن، عنصر على املرتكزة ابملنافسة يعرف ما بروز إىل ذلك أدى فقد به املتزايد واهتمامه الزبون لدى أمهية من

  )5( :أمهها نقاط عدة خالل من تنافسي كبعد الوقت عن التعبري وميكن الزابئن لفائدة أمكن ما األخري هذا بتقليص

  ما وهو إايه وتسليمه للمنتج الزبون طلب بني ما املستمرة الفرتة تقليص أي :للزبون التسليم زمن ختفيض 

 السريع؛ التسليم بوقت يعرف

 لألسواق تقدميه على املنتج حياة دورة اختصار خالل من وذلك :لألسواق اجلديدة املنتجات زمن ختفيض 

 املستوى؛ هذا على األسبقية وحتقيق
                                                           

العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات ، مداخلة مقدمة يف املؤمتر "اإلبداع كأسلوب لتحقيق امليزة التنافسية"عزاوي عمر وعجيلة دمحم،  -)1(
  .480، ص2005مارس  09- 08واحلكومات، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة،

  .140-139ص صدمحم عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره،  حازم-)2(
  .123دمحم خوجلي دمحم أمحد، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
  .133-132ص صمسية بوران، مرجع سبق ذكره، -)4(
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم "مسامهة املسؤولية االجتماعية يف حتقيق ميزة تنافسية مستدامة يف منظمات األعمال"فالق دمحم،  -)5(

  . 202، ص2014-2013التسيري، ختصص إدارة أعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 



 لميزة التنافسيةالتأصيل النظري العام ل: الفصل الثالث 
 

168 
 

 حتقيق على والعمل أمكن، ما وتقليصها املنتجات وتطوير اببتكار املرتبطة الفرتة هبا وتعين :التطوير سرعة 

 اخلاصة األفكار والدة بداية من الفرتة هذه وحتسب املؤسسة لتنافسية خدمة املستوى اذه على أسبقية
  .للمنتج الفعلي اإلنتاج أو النهائي التصميم حتقيق وحىت ابملنتجات

 والقدرةوالطلب  مع املتغريات البيئية اإلنتاجي نظامها تكييف يف املؤسسة جناح مدى ابملرونة يقصد :املرونة - 4-4

وحدمها العناصر املكونة للميزة التنافسية  األفضل واجلودة األقل التكلفة تعد ملنه أل )1(التكيفو  االستجابة على
  وفقا تاج يتماإلن أصبح لذلك ونتيجة والتنويع، التغيري يف عرفت حاجات ورغبات الزابئن سرعة أن بعد للمؤسسة

 الستجابةيف ا املرونة يتطلب للمنتجات مما املتغرية والتصاميم له الفريدة احلاجات مع مالتالؤ  خالل الزبون من لطلب
 مث أوال، ابلزابئن دقيقة معرفة تتطلب للزابئن املتفوقة االستجابة حتقيق أنكما  التصميم والتغيريات يف الزبون حلاجات

 املنافسني قبل من حتقيقه يصعب معني جودة مستوى حتقيق هبدف ميكن إدراكها اليت االحتياجات على الرتكيز
 املنتجات تصميم يف والسرعة الزابئن ، واحتياجات تتكيف اليت واخلدمات املنتجات تشكيلة يف ابلتنويع واالهتمام
وعليه فإن  )2( املتميزة اخلدمةو املتفوق  التصميمفضال عن  املتغرية الزابئن وأذواق احتياجات تطور تليب اليت واخلدمات

وتقسم تلك املرونة  املرونة تتعلق بكل عمليات املؤسسة اليت متكنها من االستجابة السريعة والكفؤة ملتطلبات الزابئن،

  )3( :ها إىل عنصرين كما هو موضح فيما يليالواجب توفر 

 لكل املنفردة واحلاجات األذواق يف التغريات التكيف مع  على القدرة وتعين ):اإليصائية( املنتج مرونة  

 ؛املقدمة املنتجات تصميم يف تغيريات إجراء خالل من وذلك زبون

 خالل تقدمي  من وذلك الطلب مستوايت يف للتغري االستجابة على املؤسسة قدرة وتعين احلجم مرونة

 .خمتلفة أبوقات والتسليم ابحلجم والتحكم واسعة تشكيلة وتقدمي جديدة منتجات

 عن تنافسية أسبقية املؤسسة اليت تريد البقاء والنجاح فإن عنصر االستجابة للزابئن يعطيتقدم  ما على أتسيسا    
 األسواق يف ورغباهتم الزابئن حاجات يف الكبري للتنوع السريع التجاوبيف  اآلخرين فهو ذو دور كبري املنافسني
وهو ما يربر أمهية  قيام املؤسسة إبدارة العالقة  الزبون، لطلب قاوف يتم اإلنتاج أصبح أن بعد احلاضر الوقت يف السيما

  .الزبونمع 

                                                           
  . 133بوران، مرجع سبق ذكره، ص مسية-)1(
  .86ملا بسام الغصني، مرجع سبق ذكره، ص -)2(

(3)-Krajewski lee & Ritzman larry, "OPERATION MANAGEMENT Process and Value Chains", 7th edition , 
prentice-Hall, New jersey, USA , 2005, p62 



 تصبح مكانة احتاللو  بشكل مميز عن املنافسني
 مناسبة تنافسية إسرتاتيجية تبين الضروري من

 ومستمرة متواصلة تنافسية ميزة حتقيق إىل تؤدي

 إطار ضمن للمؤسسة التنافسية امليزة وإدامة 

من بني أهم يعترب ات التنافسية يتفق الباحثون على أن منوذج بورتر لالسرتاتيجي

حدد  ولقد  ميزة تنافسية متنحها القدرة على التفوق يف السوق
مسيت ابالسرتاتيجيات العامة و  ، التمييز، والرتكيز

  .االسرتاتيجيات التنافسية العامة لبورتر

  
، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، "اإلدارة اإلسرتاتيجية مدخل تكاملي

، ص 2008، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

، 2011، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األوىل
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  العامة للميزة التنافسية التنافسية سرتاتيجيات
بشكل مميز عن املنافسني للزبون قيمة ومنح تنافسية مزااي قيحتق مؤسسة أي

من فإنه ،القصري أو الطويل املدى يفوالتفوق   املنافسة
  .أداء أحسن لتحقيق هباحتدد اآلليات اليت تنافس 

تؤدي اليت التصرفات من متكاملة جمموعة" أهنا على التنافس
 خبلق هتتم اليت اإلسرتاتيجية"  أهنا على أيضا وتعرف ،)1

يتفق الباحثون على أن منوذج بورتر لالسرتاتيجيو  )2("متارسه الذي

ميزة تنافسية متنحها القدرة على التفوق يف السوقاالسرتاتيجيات املتبعة من طرف املؤسسات لكسب 
، التمييز، والرتكيز)القيادة يف التكلفة(بتخفيض التكلفة  تلك االسرتاتيجيات

  : ، كما هو موضح يف الشكل املوايل

االسرتاتيجيات التنافسية العامة لبورتر): 21( الشكل رقم

اإلدارة اإلسرتاتيجية مدخل تكاملي" ن دهش جالب،احسإصاحل عبد الرضا رشيد و 
306.  

  :شرح تلك االسرتاتيجيات فيما يلي

                                        
، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  "اإلدارة اإلسرتاتيجية مدخل تكاملي"ن دهش جالب، احسإرشيد و 

  .166عالء فرحان طالب وزينب مكي حممود البناء، مرجع سبق ذكره، ص
األوىل، الطبعة "والعمليات اإلسرتاتيجية املفاهيم  اإلدارة"وطاهر حمسن الغاليب، 
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سرتاتيجياتاال :الثاينطلب امل
أي تضمن لكي     

املنافسة على قادرة مبوجبها
حتدد اآلليات اليت تنافس 

التنافس إسرتاتيجية تعرفو 

1(" ابملنافسني مقارنة

الذي األعمال وقطاع

االسرتاتيجيات املتبعة من طرف املؤسسات لكسب 
تلك االسرتاتيجيات

، كما هو موضح يف الشكل املوايل)3(للتنافس

صاحل عبد الرضا رشيد و  :املصدر
306، 2008األردن، 

شرح تلك االسرتاتيجيات فيما يلي وميكن

  

                                                           
رشيد و صاحل عبد الرضا   -)1(

303.  
عالء فرحان طالب وزينب مكي حممود البناء، مرجع سبق ذكره، ص  -)4(
وطاهر حمسن الغاليب،  إدريسوائل دمحم -)3(

  .106ص 



 لميزة التنافسيةالتأصيل النظري العام ل: الفصل الثالث 
 

170 
 

   :)ختفيض التكلفة -قيادة التكلفة(ميزة التكلفة األقل إسرتاتيجية  -1
قل أاليت هتدف املؤسسة من خالهلا إىل حتقيق تكلفة اإلسرتاتيجية تلك "تعرف هذه اإلسرتاتيجية على أهنا     

قل مقارنة ابملنافسني مما قد أإنتاج وتسويق منتج أو خدمة بتكلفة  وهي تعين القدرة على )1("ابملقارنة مع املنافسني
قيق ذلك ينبغي ممارسة األنشطة املنتجة للقيمة وفق منظور ولكي تتمكن املؤسسة من حت ؛يؤدي إىل حتقيق عوائد أكثر

يكون من الضروري أن تعتمد املؤسسة من خالل هذه و . )2(قل مما هو عليه لدى املنافسنيأرتاكمة املتكاليف ال

اخلربة مستوى ممكن دون التأثري على معدل اإلنتاج، وذلك استنادا ملفهوم  دىنأرتاتيجية على ختفيض التكلفة إىل اإلس
على الضغط  احد جوانبهأ يركز يتوم الكفاءة اإلنتاجية المع مفه يتناسبوهو ما  ،واالستخدام األمثل للموارد املتاحة

على التكاليف إىل أدىن حد مقبول، كما تتطلب هذه اإلسرتاتيجية بناء اإلمكانيات ذات الكفاءة العالية واالستمرار 
البحث والتطوير، اإلعالانت ك تجماالعدة يف ختفيض التكاليف إضافة إىل تقليل النفقات إىل احلد األدىن يف 

   )3(اخل...

على  والتأثرياملؤسسات األخرى العاملة يف نفس القطاع  منافسة ملواجهةاتيجية وتلجأ املؤسسات هلذه اإلسرت    
 وأسلع (من بيع منتجاهتا تكلفة الوحدة الواحدة من منتجها وهو ما سيصل إىل الزبون النهائي حبيث ميكنها 

جمال  يفوذلك هبدف حصول املؤسسة على وضعية املسيطر )4(السعر اخلاص مبنافسيها عن يقل بسعر )خدمات
  .)5(التنافس عن طريق القيادة يف التكلفة داخل القطاع الذي تنشط فيه

طور للحصول على ميزة التكلفة األقل يتم االستناد على مراقبة عوامل ت :عوامل حيازة ميزة التكلفة األقل - 1-1

  :التكاليف واملتمثلة فيما يلي

التوسع يف السوق و  ، احليازة على وسائل إنتاج جديدةكل من التوسع يف تشكيلة املنتجات  يساهم :مراقبة احلجم -

. ة إىل أخرىغري أن احلجم الذي حيكم التكاليف خيتلف من نشاط إىل آخر، ومن منطق ؛ختفيض التكاليف من
     ض تكاليف قوة البيع منتج معني على املستوى احمللي أو اجلهوي، قد يؤدي إىل ختفي إنتاج الرفع من حجم فمثال

                                                           
  .115 خليل ، مرجع سبق ذكره، ص نبيل مرسي-)1(

(2) -Michael Porter , traduit par Philippes delavergie," l’avantage concurrentiel" ,Op cit, pp 81-82. 
، رسالة مقدمة "دراسة ميدانية - احملاسبة املسؤولة يف حتقيق امليزة التنافسية يف الشركات الصناعية السعوديةدور "معتصم مفضي اخلالدي، -)3(

  .39-38، ص ص 2015ربد، األردن، إاستكماال للحصول على درجة املاجستري ، ختصص احملاسبة، كلية االقتصاد واألعمال، جامعة جدارا، 
  .50محد، مرجع سبق ذكره، ص أزغدار  -)4(
  .252، ص 2006، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، "مراجعة –تنفيذ  -إعداد  -سرتاتيجيات اإلدارة العلياا"، مرسي نبيل دمحم -)5(
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وجتدر اإلشارة إىل أن البحث عن اقتصادايت احلجم، جيب أال ُحيدث تدهورًا يف . أو تكاليف التوزيع املادي للمنتج
   )1(ى؛نشطة األخر األ

ن املؤسسة موقعها يف ميدان التكاليف، إذا متكنت من التعرف على الروابـــط املوجودة بني: مراقبة الروابط -  ُحتسِّ

  ؛األنشطة املنتجة للقيمة من جهة، واستغالهلا من جهة أخرى

همة واملنتجة للقيمة، وذلك قصد استغالل اإلمكاانت  :اإلحلاق مراقبة -
ُ
يتم هنا إما جتميع بعض األنشطة امل

  ؛لةاملشرتكة، أو حتويل معرفة كيفية العمل يف تسيري نشاط منتج للقيمة إىل وحدات اسرتاتيجية متارس أنشطة مماث
 ميزة التكلفة األقل بشكل متواصل املؤسسات السباقة إىل بعض القطاعات، من عادةتستفيد  :مراقبة الرزانمة -

أما يف بعض . وردينامل، وتتعامل مع أفضل املوظفنيويرجع ذلك إىل كوهنا تتموقع يف أحسن املواقع، وتوّظف أفضل 
إما لكون التكنولوجيا املستخدمة سريعة التغري، فيدخل  القطاعات األخرى، فإن التـريث واالنتظار يكون أفضل،

، وإما بغرض دراسة سلوكات املنافسني والزابئن نيولوجيا جديدة ينافسون هبا السباقاملنتظرون إىل القطاع بتكن
  .واكتشاف نقــــاط القوة والضعف لديهم، وبعدها الدخول إىل القطاع أبكثر معرفة لألوضاع التنافسية السائدة

واليت مع مرور الوقت يكشف حتليل التكاليف ، للمؤسسة أن تقوم ببعض اإلجراءات ميكن: مراقبة اإلجراءات -

ال تساهم يف حتقيق ميزة التكلفة األقل أو أهنا تكلف املؤسسة أكثر من  ألهناعن ضرورة إلغاء أو تغيري البعض منها 
  ؛ختفيض التكاليفيف  همالزم وابلتايل فان املراقبة تسال

خالل أتثريه على  مننه ختفيض التكاليف وذلك أمن ش والذياملوردين والزابئن  اخلاص أبنشطة :مراقبة التموقع - 

  .عدة عناصر منها مستوى األجور، فعالية اإلمداد وسهولة الوصول إىل املوردين

  .)2(كالتشريعات املوضوعة لتنظيم النشاط االقتصادي: مراقبة العوامل احلكومية والسياسية -

 ينتج عنثر اخلربة والتعلم الذي أة ميكن أن تنخفض عرب الزمن بفعل إن تكاليف املؤسس :أثر اخلربة والتعلم -

املؤسسة يف ملدة طويلة نسبيا وهو ما يؤدي إىل فعالية املوظفني العاملني  تجتمرار املؤسسة يف تقدمي نفس املناس
ابإلضافة إىل حتقيق وفرات احلجم اليت تعترب ذات أتثري  وحتسني أدائهم وتصميم وتنميط املنتجات بشكل أفضل

  .)3(متبادل مع اخلربة

                                                           
  .53، ص مرجع سبق ذكرهحباينة دمحم،  -)1(
  .104، ص مرجع سبق ذكرهمسية بوران،  -)2(
  .223، ص 2000الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،  ،"إدارة األلفية الثالثةاإلدارة اإلسرتاتيجية "اندية العارف ،  -)3(
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يف التكلفة وختفيضها مراحل لتحقيق ميزة القيادة  ستَّ  Porter)( لقد قدم :مراحل ختفيض التكاليف -1-2 

  )1(:وهي

  وضع سلسلة القيمة املناسبة وحتليلها لتوقع تكاليف مناسبة هلا؛ :املرحلة األوىل-

   حتديد حمركات التكلفة لكل نشاط قيمة ومعرفة كيفية تفاعلها؛ :املرحلة الثانية - 

  التعرف على سلسلة قيمة املنافسني لتحديد التكاليف النسبية هلم ومصادر اختالفات التكلفة؛  :املرحلة الثالثة-

   ؛التأكد من أن ختفيض التكلفة ال يؤثر على متايز وجودة املنتج :املرحلة الرابعة-

تطوير إسرتاتيجية لتخفيض التكلفة النسبية من خالل رقابة حمركات التكلفة مع إعادة وضع : املرحلة اخلامسة-

  سلسة قيمة مناسبة؛

 .اختبار مدى قدرة املؤسسة على استدامة إسرتاتيجية ختفيض التكلفة: املرحلة السادسة واألخرية - 

أن تكون إسرتاتيجية ختفيض التكاليف فعالة يف  نميك :حاالت فعالية إسرتاتيجية ختفيض التكاليف - 1-3

  )2( :احلاالت التالية
 ؛الذي له قيمة عند الزابئن) خدمة سلعة أو(عندما توجد طرق قليلة لتحقيق متييز املنتج  - 
 ؛غلب الزابئن نفس املنتج بنفس الطريقةيستعمل أ ماعند - 
  ى؛من مؤسسة ألخر  مشرتايهتمعندما يتحمل الزابئن تكاليف منخفضة يف حتويل  - 
 .ذب الزابئن وبناء قاعدة الزابئنجل امنخفضة، متهيد اعندما يستخدم املنافسون اجلدد يف القطاع أسعار  - 

  :ما يليإسرتاتيجية ختفيض التكاليف  مزااي من أهم :ختفيض التكاليف إسرتاتيجيةوعيوب مزااي  -1-4
ن ذلك ميكنها ال إاملنتجات، فاإلسرتاتيجية وخصوصا يف حالة إنتاج كميات كبرية من  ذههلاملؤسسة ق يعند تطب - 

كما أهنا تتمكن من جماهبة املنافسني سواء القدامى منهم أو اجلدد من    ،فاوض مع املوردين من موقع القوةحمالة من الت
 ؛البديلة فسني وسلعهمموقع قوي، إذ ميكن استخدام سالح ختفيض األسعار ملواجه املنا

إن اعتماد املؤسسة على إسرتاتيجية القيادة يف التكلفة وبيع املنتجات أبسعار منخفضة واالكتفاء هبامش ربح  - 
  ؛كميات كبرية من منتجاهتايسمح ببيع  مما  منخفض سيمكنها من احلصول على نصيب كبري من السوق

 

                                                           
)1( -Michael E. Porter," COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior performance", opcit, 

p118 
  .98، ص مرجع سبق ذكرهة عتيقة، طن طاب -)2(
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 جتنبها خماطر قوى التنافس اخلمس اليت احلماية تسمح إسرتاتيجية ختفيض التكلفة للمؤسسة من التمتع بقدر من - 
  )1(؛ذي تعمل فيهحتديد السعر للقطاع ال تتمكن من القيادة يفوعندما تستطيع املؤسسة التحكم يف تكلفتها فإهنا قد 

 اموقعً ن املؤسسة اليت تتبىن إسرتاتيجية ختفيض التكاليف حتتل إاملنافسني احملتملني إىل السوق ففيما يتعلق بدخول  - 
  )2(.ميكنها من تبين سياسة ختفيض األسعار ملواجهة أي هجوم من املنافسني اممتازً  اتنافسيً 

  :ما يلي ومن أهم عيوب هذه اإلسرتاتيجية
قد ال تالحظ التغريات األخرى اليت و  فقط ترتكز على جانب واحد ات اليت تركز على ختفيض التكاليفن املؤسسإ - 

  مستوايت خدمة أعلى أو جودة أفضل و  الزبون املتزايدة حول أنواع أخرى من املنتجات تتطور يف السوق مثل طلبات
   )3( ؛وحىت تراجع حساسية الزبون لألسعار املنخفضة املنافسني عروضكذا التطور يف و 

املختلفة  واخلصائصاألنواع  تقلل منختفيض التكاليف يف مشكلة عندما  إسرتاتيجيةقد تقع املؤسسات اليت تتبىن  - 
  عناصر ميكن للمؤسسة أن تبىن عليها  وهو ما قد يؤدي إىل عدم وجود ،للمنتج أو اخلدمة سعيا وراء ختفيض التكاليف

    )4( .متايز املنتج يف القطاع الذي تنشط فيه وابلتايل قد يفقدها ذلك قدرهتا على املنافسة

  ):التمايز( التمييز إسرتاتيجية -2
 مرتفعة قيمة وله وفريد متميز )خدمة أو سلعة( منتج تقدمي على املؤسسة قدرة " أهنا على ييزمالت إسرتاتيجية تعرف     

   )5("الزبون نظر وجهة من ابملنافسني مقارنة
 تقدمي خالل نم خدماهتا أو سلعها يف للزابئن املقدمة القيمة زايدة إىل اإلسرتاتيجية هذه إتباع ظل يف املؤسسات تسعىو 

 اجلودة يف التقنيات أو اخلصائص بعض زايدة يتم حيث ،السوق يف املؤسسة منافسي عند الزبون دهاجي ال منفعة أو قيمة

 هو عما املختلفة والوظيفية اجلمالية املميزات عضبوب مادية وغريأ مادية مسات ذات جديدة منتجات طرح أو واألداء

 أو السلعة( املنتج :يف اإلسرتاتيجية هذه تتبع اليت للمؤسسات ابلنسبة التمييز جماالت أهم تتمثلو  )6(السوق يف موجود

 على زالتمي عن فضال معهم والتفاعل الزابئن خدمة ،االتكنولوجي املميزات، أو املنافع املواصفات،و  اجلودة ،)اخلدمات

                                                           
  .51-50ص صزغدار أمحد، مرجع سبق ذكره،  -)1(
  .198مني حلموس، مرجع سبق ذكره، صاأل -)2(
مقدمة ،  مذكرة "منوذجا) سعيدة (مركب محام ريب EGTT دور اإلبداع يف اكتساب املؤسسة ميزة تنافسية دراسة حالة مؤسسة" خراز األخضر، -)3(

  160، ص2011 اجلزائر، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان،اجستري، كلية العلوم ضمن متطلبات نيل شهادة امل
  .202-201ص ، ص1998، مركز التنمية اإلدارية، اإلسكندرية، مصر، "اإلدارة اإلسرتاتيجية مفاهيم وحاالت تطبيقية"سيد امساعيل دمحم،  -)4(
  .85- 84نبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره، ص ص  -)5(
، جملة الدراسات االقتصادية واملالية، اجمللد "دور إدارة التكاليف من منظور اسرتاتيجي يف تعزيز املوقف التنافسي"محد، أأمني بن سعيد وزغدار  -)6(

  .13، ص 2013جوان اجلزائر،خلضر الوادي، محة ، جامعة 01، العدد 06
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 يف وزنٌ  املبذولة اجلهودو  فيها املتفوق اجملاالت هلذه يكون وال )1(املدفوع املبلغ من كربأ قيمتها منتجات تقدمي أساس
)2(ااستخداماهت تعددت إذا خاصة املضافة القيمة لتلك الزبون قبل من تقدير هناك يكن مل ما التميز

 هذه تبىنعليه و  
 تتبع اليت املؤسسة تعتمد أن وينبغي الزابئن، من التقدير جتد فريدة بطريقة التمييز وهي رئيسية فكرة على اإلسرتاتيجية

 قيمة ذات تكون اليت األبعاد بعض على به تعمل الذي القطاع يف منفردة وجعلها منتجاهتا لتمييز اإلسرتاتيجية هذه
 الناجحة التمييز إسرتاتيجية فإن وابلتايل، .الشراء عند األوىل األسبقية لديهم األسعار متثل ال الذين الزابئن لدى عالية

 يف تقارب حتقيق يتطلب التمييز أن االعتبار يف األخذ مع املؤسسة على عالية تكلفة ذات يف بعض األحيان ستكون
   )3(.ابملنافسني مقارنة املنتج تكلفة

 ماميزة التمييز  استمرارية ىعل املؤسسة تساعد اليت العوامل أهم من: إسرتاتيجية التمييز استمرارية عوامل -1- 2

    )4( :يلي

 خاصة مقاييس لتطبيق والتكنولوجيا التطوير حبوث على املؤسسة تعتمد حيث :لألنشطة التقديرية املقاييس - 

  أفضل؛ أداءو  خصائص وذات فريدة منتجاهتا جعل من هامتكن

  ؛داخل املؤسسة املتميزة للقيمة املقدمة األنشطة خمتلف بني وصل عالقات إجياد خالل من :الوصل - 

 كما بينها فيما التنسيق وحتقيق األنشطة نتائج مراقبة يف للقيمة اخلالقة اجلديدة األنشطة اندماج يساعد :االندماج - 

  للقيمة؛ اخلالقة األنشطة زايدة على ذلك يساعد

  .التوزيع قنوات خالل من واملوردين الزابئن مع والعالقات املؤسسة أنشطة بني العالقات وتشمل: العالقات خلق -

  :يلي ما أمهها :التمييز إسرتاتيجية تطبيق شروط - 2-2

 ؛املميزة القيمة هلذه الزابئن إدراك ضرورة - 
   )5(؛القصري املدى يف األقل على املنافسة املؤسسات طرف من للتقليد قابل غري يزيالتم يكون أن جيب - 

                                                           
  .256، ص2006، دار النشر للثقافة، مصر، "اإلسرتاتيجية مفاهيم ومناذج تطبيقيةاإلدارة "اثبت عبد الرمحان إدريس،  -)1(
، 01، العدد11، جملة العلوم اإلنسانية ، اجمللد "امليزة التنافسية واسرتاتيجيات التنافسية كمدخل لرتشيد أداء املؤسسة االقتصادية"محد، أطرطار  -)2(

  .365، ص 2011جوان  اجلزائر، جامعة دمحم خيضر بسكرة،
،أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم "جممع صيدال لصناعة الدواء يف اجلزائر: التسويق واملزااي التنافسية دراسة حالة"سامية حلول، -)3(

  .158ص ، 2008- 2007 اجلزائر، التسيري، جامعة احلاج خلضر ابتنة،
  .112، ص2003 ،مصر ،اإلسكندرية للنشر، اجلديدة اجلامعة دار ،"التنافس اسرتاتيجيات وتنفيذ تكوين :اإلسرتاتيجية اإلدارة" ،مرسي دمحم نبيل -)4(
دراسة حالة مؤسسة االمسنت  االقتصادية اتدور تكييف االسرتاتيجيات التسويقية يف دعم امليزة التنافسية للمؤسس"بن الطيب إبراهيم،   - )5(

ص  ،2015 اجلزائر، ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،01، العدد 07اجمللد  ،األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ، جملة"ومشتقاته ابلشلف
31.  
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 من تتمكن حىت بدقة الزابئن وسلوكات حاجات تدرس أن جيب التمييز إسرتاتيجية تتبىن اليت املؤسسة تنجح لكي - 

  )1(؛الزبون لدى املفضلة واملواصفات املقاييس معرفة
 السوق يف املوجودة األخرى املنتجات وبقية متييزه ادر امل )اخلدمة أو السلعة( املنتج بني واضحا االختالف يكون أن - 

  ؛الفرق هذا ويدرك حيس أن للزبون يتسىن حبيث
 قيمة من ختفض أن ميكن اليت ةفاملختل العيوب بوجتن والتصميم روالتطوي البحث جمال يف كبرية جمهودات بذل - 

 )2(.املنتج

 األخطاء من العديد تفادي على العمل بجي التميز لتحقيق :التمييز أثناء تفاديها جيب اليت األخطاء - 2-3

  )3(:أمهها

 إفراط إىل يؤدي قد ما وهذا ،املستحدثة القيمة هبا تؤثر اليت اآلليات تستوعب ال أن للمؤسسة ميكن :املفرط التميز -

 سهال هدفا تصبح فاملؤسسة الزابئن احتياجات تتعدى اخلدمة أو املنتج جودة كانت إذا املثال سبيل فعلى التمايز،

 .منخفض وسعر مناسبة جبودة جمنت ميلكون الذين للمنافسني

 افيه التمايز وابستمرارية للزبون منوحةامل ابلقيمة للتمايز املصاحب اإلضايف السعر يرتبط :السعر رفع يف املبالغة  -

 قيمة متايز بني التوازن إبحداث مطالبة فاملؤسسة وعليه املؤسسة، منتجات عن التخلي إىل الزبون يدفع فيه املبالغ فالسعر

 .هلا املرافق اإلضايف والسعر املنتج

 الزبون قبل من املدركة القيمة نتكو  أن جيب كرب،أ نتائج قيقحت إىل التمايز يؤدي حىت :التمايز تكلفة معرفة عدم -

 موارد تسخري إىل فتعمد ز،التماي عن املسؤولة األنشطة تكلفة حتديد املؤسسات تتجاهل ما وغالبا املنتج، تكلفة من كربأ

 .أرابح من حتققه مما كربأ مالية

 يف املوجودة اإلمكاانت وهتمل املنتج، جانب من التمايز إىل تنظر املؤسسات معظم إن :املنتج على الشديد الرتكيز -

  .للتمايز ومستمرة جديدة فرصا األخرية هذه تقدم أن ميكن حيث أنشطتها، خمتلف
  
 

                                                           
  .163بعيطيش شعبان، مرجع سبق ذكره، ص   - )1(
  .52د، مرجع سبق ذكره، صأمحزغدار  - )2(
،  "-دراسة حالة مؤسسة فندق األوراسي- يةحتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصاداالسرتاتيجيات التنافسية ودورها يف بن جدو بن عالية،  - )3(

يري، جامعة تسمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، شعبة علوم التسيري، ختصص إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ال
  .56ص ، 2015-2014 اجلزائر، ادمحم بوقرة بومرداس،
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  :التالية املزااي حتقيق من املؤسسة ميكن منتجاهتا متييز إىل املؤسسة سعي إن :التمييز إسرتاتيجية مزااي - 2-4

 منتجاهتا متايز خالل من الزابئن حاجات إشباع على هتاقدر  أن كما املوردين، أمام كبرية تفاوضية ةقو  املؤسسة امتالك - 

 القوى أمام للمؤسسة قوة مصدر يعترب ما وهو جديدة، بسلع السوق إىل املنافسني دخول حماولة أمام عائقا يشكل

 ؛املنتج مزااي بنفس تتمتع منتجات هناك يوجد ال حيث للزابئن التفاوضية
 جتاه زبونال حساسية ختفيض على وتعمل األوىل ابلدرجة الزبون ووالء ثقة كسب إىل اإلسرتاتيجية هذه هتدف - 

 فرض على املؤسسة قدرة يعين مما األخرى، املؤسسات منتجات مع املؤسسة ملنتج تهقارنم ظل يف خاصة األسعار،

 وهو امليزة تلك نظري )معقولة بدرجة مرتفعة تكون طبعا( عالية أسعار دفع على زابئنها ستعدادال نظرا األسعار يف زايدات

 .قوي تنافسي مركز على املؤسسة حبصول يسمح ما

 هلذه تبنيها خالل من املؤسسة تكتسبها أن ميكن اليت املزااي من الرغم على :التمييز إسرتاتيجية خماطر -5 -2

 تلك أهم يلي وفيما ،طئاخ بشكل عواملها وفهم بشروطها االلتزام عدم حالة يف خماطر تشكل أهنا إال اإلسرتاتيجية

 :املخاطر
 لدراسة األمهية املنافسة اتاملؤسس إعطاء إىل ذلك ويعود أخرى منتجات لشراء يدفعهم مما الزابئن أذواق تغري - 

 ؛الزابئن لدى املتطورة والرغبات احلاجات
 وهنا السوق، يف مألوفا أصبح املنتج ألن املؤسسة على خطرا تشكل املرتفع السعر إشكالية تصبح الوقت مرور مع - 

 .لدفعه استعداد على هم وما األصلية القيمة وحجم نوع حول تطلبا أكثر الزابئن يصبح
 من التقليد عملية نإف التوزيع أشكال على أو اخلدمة وأ السلعة خصائص على متييزها على املؤسسة اعتماد حالة يف - 

  )1(.سهلة تصبح املنافسني طرف

  :إسرتاتيجية الرتكيز -3
ة يف الرتكيز على قطاع معني من السوق ابستخدام إما إسرتاتيجية القياد" على أهنا إسرتاتيجية الرتكيزتعرف     

  )2("حيث تعتمد هذه اإلسرتاتيجية على التخصص يف منتج معني أو سوق معني يف املركز يزالتكلفة أو إسرتاتيجية التم
 
 

                                                           
  .70بن جدو بن عالية، مرجع سبق ذكره، ص  - )1(
، دار األايم للنشر العربية، الطبعة منظور اسرتاتيجيات التغيري التنظيمي وفقامليزة التنافسية عز الدين علي سويسي ونعمة عباس اخلفاجي،   - )2(

  77، ص2017والتوزيع، عمان، األردن، 
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تستند هذه اإلسرتاتيجية على أساس اختيار جمال تنافسي حمدد ومن مث الرتكيز على جزء معني من السوق وتكثيف و 
   )1(التكلفة أو التمييز داخل ذلك القطاع السوقي املستهدفنشاط املؤسسة يف ذلك اجلزء من خالل القيادة يف 

مكانية قيام املؤسسة خبدمة سوق مستهدف صغري وضيق إسرتاتيجية على افرتاض أساسي وهو تعتمد هذه اإلكما   
يكون من الضروري يف ظل هذه اإلسرتاتيجية و . )2(قيامها خبدمة السوق ككل من حالةبشكل أكثر فعالية وكفاءة، 

حيث  ،تتخصص أنشطة املؤسسة بطريقة ال تستطيع املؤسسات األخرى ذات خطوط اإلنتاج العريضة أن متارسهاأن 
التخصص ) ذات اخلطوط اإلنتاجية العريضة(ة والرحبية األعلى عندما ال تستطيع املؤسسات الكبرية عتوقتتولد القيمة امل

ن هذه اإلسرتاتيجية ختتلف عن إوعلى العموم ف ،الرتكيز يةاملتبعة إلسرتاتيج ؤسسةاملوتسيري هذه األنشطة كما تفعل 
 تقوم املؤسسة بتحديد القطاع الذي تعمل فيه انطالقاحيث )3(االسرتاتيجيني السابقتني يف نطاق السوق املستهدف

على يه ابإلضافة إىل مدى توفر املؤسسة ألرابح اليت ميكن حتقيقها فتها به وابمن جاذبيته اليت تبىن على معرف
  )4(.اإلمكانيات اليت تسمح هلا مبواجهة الطلب يف هذا القطاع السوقي املستهدف

نتائجها جيب توفر  وحتقيقلتتمكن املؤسسة من تنفيذ إسرتاتيجية الرتكيز  :الرتكيز إسرتاتيجيةشروط تطبيق  - 3-1

  )5(:يلي ماجمموعة من الشروط نذكر منها 
 ؛تلفة أو استخدامات عديدة للمنتجمن الزابئن ممن هلم حاجات خميزة اوجود جمموعات سوقية خمتلفة ومتم - 
 ؛متخصص يف القطاع السوقي املستهدفخر أعدم وجود منافس  - 
 ؛عندما ال تسمح موارد املؤسسة إال بتغطية قطاع سوقي معني - 
 ؛د الالزمة خلدمة القطاع املستهدفتوفري املهارات واملوار  - 
 ؛معدل النمو والرحبية ،حيث احلجمتفاوت القطاعات السوقية من  - 
    .عندما تشتد قوى التنافس اخلمس وتكون بعض القطاعات أكثر جاذبية من غريها - 
  
  
  

                                                           
  .108وطاهر حمسن الغاليب ، مرجع سبق ذكره، ص إدريسوائل دمحم   - )1(
  .61حباينة دمحم، مرجع سبق ذكره، ص - )2(
  .189- 188 ص صحازم دمحم عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره،  - )3(
  .53محد، مرجع سبق ذكره، صأزغدار  - )4(
  .122ع سبق ذكره، ص نبيل مرسي خليل، مرج - )5(
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   )1( :أمهها ما يلي :مزااي إسرتاتيجية الرتكيز -3-2 

هذه اإلسرتاتيجية من حتسني مصادر أخرى لألنشطة املضيفة للقيمة على أن تساهم يف حتسني وضع  متكن -

  ؛التكاليف أو التميز
ي رتاتيجية عادة قادرة على أن تبقاكتشاف وخدمة فئة صغرية يف السوق جتعل املؤسسات اليت متارس هذه اإلس - 

  ؛نطاق واسععلى  األرابح مرتفعة حىت عندما ال يكون القطاع جذااب

والقدرة على إنشاء هم ئلزابئن بشكل أحسن تسمح بكسب والالقدرة على االستجابة ملتطلبات جمموعة من ا -

 ).أصحاب خطوط اإلنتاج األكرب واألوسع(حصن أو حاجز أمام دخول املنافسني واملؤسسات الكبرية 

 حيث حجم وتكلفة املخاطر اليت تعرتضهاتعترب هذه اإلسرتاتيجية األقل من : خماطر إسرتاتيجية الرتكيز - 3-3

على اعتبار أن فكرة التخصص الضيق ال يتطلب أمواال واستثمارات ضخمة، إال أهنا تتعرض لبعض املخاطر  املؤسسة
  :اليت نذكر أمهها فيما يلي

قدرهتا  وأوضعيتها  تعترب املؤسسة اليت تتبىن إسرتاتيجية الرتكيز غري مالئمة للموردين األقوايء يف السوق حبيث تكون - 
 أقوى يف التفاوض؛ردين وضعا للمو  مينحوهو ما  قليلةبسبب شرائها لكميات  معهم التفاوضية ضعيفة

الرتكيز بسبب إسرتاتيجية احتمال االختفاء املفاجئ للقطاع السوقي املستهدف من طرف املؤسسة اليت تتبىن  - 
 ؛حدوث تغريات كالتغريات التكنولوجية أو التغريات اليت تطرأ على أذواق ومتطلبات الزابئن 

تتبىن إسرتاتيجية الرتكيز وذلك  املؤسسات اليت تتبع إسرتاتيجية التمييز أن تنافس املؤسسات اليت تتمكنغالبا ما  - 
  )2(؛لقطاع السوقي املستهدفذلك اقدرهتا على تقدمي منتجات تفي ابحتياجات زابئن ل

عن  التمايزة أو الرتكيز ابلتكلف(حد امليزتني أ هذه اإلسرتاتيجية مشكلة اختيار تواجه املؤسسات اليت تتبىن - 
تواجه خطر املؤسسات املتبنية إلسرتاتيجية ختفيض التكاليف نظرا للحجم ا هنإفإذا اختارت امليزة األوىل ف) املنافسني

كان التمييز إذا  الصغري الذي تقوم إبنتاجه، وإذا اختارت امليزة الثانية فإهنا تواجه مشكلة ارتفاع التكاليف خاصة 
   )3( .يتطلب استثمارات كبرية وهذا ما ال يتناسب مع حجم إمكانيتها وكفاءهتا

 
 

                                                           
، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، "اإلدارة اإلسرتاتيجية بناء امليزة التنافسية"بتس وديفيد يل ترمجة عبد احلكيم اخلزامي، .أ.روبرت  - )1(

  .349-345ص  ، ص2008
  .322-321ص  ، ص2006، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "اإلدارة اإلسرتاتيجية "فالح حسن احلسيين، - )2(
  .75صمرجع سبق ذكره، دو بن عالية، جبن  - )3(
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  :لبورتر تطبيق االسرتاتيجيات التنافسية العامةمتطلبات  - 4
لتطبيق أحد االسرتاتيجيات التنافسية العامة السابقة فإن املؤسسة ملزمة ابمتالك بعض املتطلبات واملهارات الضرورية 

  :اليت يلخصها اجلدول املوايل
  لبورتر العامة التنافسية االسرتاتيجيات متطلبات  ):08( رقم اجلدول

  التطبيقية تطلباتامل  واملوارد املهارات حيث من املتطلبات   اإلسرتاتيجية
 إسرتاتيجية

 ختفيض

  التكلفة

 توفري وامكانية مستمر استثماري رأمسال توفري - 

 املال؛ رأس
 ؛املؤهلة واإلنتاجية املهنية التكنولوجية، املهارات توفري - 
 ؛العمال على والكفء املكثف اإلشراف - 
 تسمح بطريقة املنتجات تصميم على القدرة- 

  .التوزيع  كاليفوت اإلنتاج تكاليف خبفض

  ؛التكاليف خمتلف على شديدة رقابة- 
  ؛ومفصلة دورية تقارير إعداد- 
 ؛حمددة مسؤوليات ذات  تنظيمية هيكلة- 
 حجم(الكمية األهداف تحقيقب تتعلق حوافز- 

  )ةاحملقق املبيعات

 إسرتاتيجية

  زيالتمي
  ؛ عالية قيةيتسو  راتهاوم قدرات - 
 ؛ومتميزة مبدعة إنتاجية مهارات - 
 ؛والتطوير البحث جمال يف كبرية قدرة - 
 ا؛التكنولوجي أو اجلودة حيث من للتميز اإلمكانيات توفر -
 النشاط جمال يف للمؤسسة كبرية وشهرة خربة - 

 ؛ابملنافسني مقارنة فريدة مهارات توفرو 
  .الوسطاء مع قوي وتعاون فعالة التوزيع قنوات- 

 كالبحث املؤسسة يف الوظائف بني قوي تنسيق - 

 ؛التسويقو  والتطوير
  ؛واملنتجات العمليات جودة على عالية رقابة - 
 كمية؛ غري أو ذاتية وحوافز مقاييس - 
  . ومبدعة عالية مهارات جذب على القدرة - 

 إسرتاتيجية

  الرتكيز
 موجهة أعاله إليها املشار السياسات من مزيج - 

  .معني سوقي قطاع حنو
 وموجهة أعاله إليها املشار السياسات بني مزيج - 

  .معني سوق إىل
، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، "العملياتو  اإلدارة اإلسرتاتيجية املفاهيم"وائل دمحم إدريس وطاهر حمسن الغاليب، : املصدر 

  . 109، ص2011عمان، األردن،

تتميز هبا  جمال قوة وميزة  االسرتاتيجيات التنافسية السابقة تعرب عن خالل اجلدول السابق ميكن استخالص أنمن     
املؤسسة عن منافسيها يف السوق، ويكون من الضروري على املؤسسة اليت ترغب يف النجاح أن ختتار اسرتاتيجياهتا 

 إمكانياهتانتمي إليه هبدف الوصول إىل ما يتناسب مع على معطيات البيئة اليت تنشط فيها والقطاع الذي ت بناءً 
مع متطلبات الزابئن، ويكون من الضروري  تتناسبنتجات لتتفوق على املنافسني مب إخل...املادية، البشرية، التنظيمية

 .توفري كل املتطلبات املتناسبة مع اإلسرتاتيجية املختارة
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  يزة التنافسيةاملقارابت النظرية املفسرة للم: املطلب الثالث
واألحباث اليت قام هبا الباحثون املتخصصون يف اجملال االسرتاتيجي حتليالت العديد من الدراسات  قدمت    

  :تم التطرق إىل أمهها فيما يليسيلذلك  ،ومقارابت نظرية سامهت يف تفسري العوامل املؤثرة يف حتقيق امليزة التنافسية

  : املقاربة اهليكلية -1
املؤثرة يف أنشطة اخلارجية  العواملات من القرن املاضي تركيزا كبريا للفكر االسرتاتيجي على يفرتة الستينشهدت     

بناء امليزة التنافسية يتأسس على فكرة  أن الذي يقوم على "SWOT"ملؤسسة، وظهرت العديد من النماذج كنموذج ا

 .اخلارجي ل الفرص والتهديدات ابلتشخيصليحتليل نقاط القوة والضعف من خالل التشخيص الداخلي مث حت
كنت ولقد أضاف بوتر إىل هذا التحليل تصورات جديدة جعلت امليزة التنافسية حمور اهتمام الفكر االسرتاتيجي، وم

ة لتموقع املؤسسة مقارنة مبنافسيها وخمتلف القوى اليت تؤثر عليها، كما اقرتح مسامهة أخرى مميزة يهيكلمن بناء نظرية 
 امليزة التنافسية حمصلة لعملية إنشاء القيمة اليت تتحقق ِرب تَ عْ واليت تَـ ) سلسلة القيمة(على أساس القيمة املضافة  قائمة
  :وفيما يلي توضيح هلذه اإلسهامات بشيء من التفصيل )1(أساسية وداعمة تقوم هبا املؤسسة أنشطة تظافر عدة من 

تقييم يتفحص ظروف البيئة و  أداة ختطيطية للنجاح يف التعامل مع البيئة املتغرية وهو :"SWOT"حتليل - 1-1

والفرص  الداخلية نقاط القوة والضعف حتليل أو غري مناسبة وذلك من خاللاخلارجية والداخلية سواء كانت مناسبة 
واهلدف من هذا التحليل هو حتديد العالقة بني اإلسرتاتيجية احلالية للمؤسسة ونقاط   ،والتهديدات اخلارجية املستقبلية

قوهتا وضعفها ابملتغريات اليت جتري يف بيئة أعماهلا كما أنه يفيد ببيان نوع اإلسرتاتيجية أو الدافع االسرتاتيجي الذي 
   )2( :كوانت هذا التحليلوفيما يلي توضيح مل استخدامه لكي تكتسب ميزة تنافسيةجيب على املؤسسة 

اليت توجد يف بيئة والظروف كل الفرص وهي تشري إىل   ):Environmental Opportunities( الفرص البيئية -

السبيل الرئيسي للسيطرة على قواعد املنافسة يف  وإغتنام تلك الفرص يعد ،عمل املؤسسة وهلا أمهية كربى يف تطورها
  تلك البيئة؛

أبدا للمؤسسة وموجود يف  ظرف رئيسي غري مالئموهي   :)Environmental Theats(التهديدات البيئية  -

وميثل دخول منافسني  ،الوصول إىل أهدافها املرغوبة علىومتثل التهديدات عوائق جتعل املؤسسة غري قادرة  ،بيئتها
  تتعرض هلا املؤسسة؛ قد جدد والتطورات التكنولوجية أكرب التهديدات اليت

                                                           
  .571-570ص  ص مرجع سبق ذكره،حسيبة جبلي والسعيد شوقي شاكور،  - )1(
  .60-59ص ، مرجع سبق ذكره، صوطاهر حمسن الغاليب إدريسوائل دمحم  - )2(
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اليت متتلكها املؤسسة مقارنة  اإلجيابيةو  املتميزة الداخلية وهي الصفات واملؤهالت: )Strengths( نقاط القوة -

  ؛ابملنافسني

جيب عليها  واليتللمؤسسة تعد اجلانب السليب يف عوامل البيئة الداخلية  وهي): Weaknesses(نقاط الضعف -

   .التقليل منها

  :املوايل يصور لنا مصفوفة حتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديداتوالشكل 

  .SWOTمصفوفة منوذج  ):22( الشكل رقم
  معطيات البيئة الداخلية

  معطيات البيئة اخلارجية
  نقاط الضعف  نقاط القوة

استعمال نقاط القوة واستثمار   الفرص
  )S/O( الفرص املتاحة

معاجلة نقاط الضعف واستثمار 
  )W/O( الفرص املتاحة

استعمال نقاط القوة وتقليل   التهديدات
  )S/T( التهديدات

تقليل نقاط الضعف وجتنب 
  )W/T( التهديدات

، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، "اإلدارة اإلسرتاتيجية املفاهيم والعمليات"وائل دمحم إدريس وطاهر حمسن الغاليب، : املصدر
  .61ص، 2011عمان، األردن،

   )1( :وميكن شرح اخلالاي الواردة يف الشكل السابق كما يلي 

وعلى املؤسسة أن تسعى إىل تعظيم نقاط قوهتا واالستفادة من الفرص  ومتثل أفضل احلاالت ):S/O( اخللية األوىل -

  ؛للحصول على أفضل املواقعحنو النمو أو إسرتاتيجيات هجومية  موجهةاملتاحة وهو ما جيعلها تتبع إسرتاتيجية 

ومن املفرتض أن تستخدم  يئيةوهي املؤسسة اليت تتمتع بنقاط قوة وتواجه هتديدات ب: )S/T( اخللية الثانية -

جماالت  ص جديدة من خالل التنويع والبحث عنوالبحث عن فر املؤسسة نقاط قوهتا من أجل تقليل التهديدات 
  أخرى؛

أن حتاول السيطرة على نقاط وعليها  ،بيئية ونقاط ضعف امتتلك فرص وهي املؤسسة اليت):  W/O( اخللية الثالثة 

  ؛ معاجلة جوانب الضعف وفق حتليل معطيات بيئتهاو  الفرص اليت تتاح أمامهال أقصى ضعفها من خالل استغال

جيب أن تكون اإلسرتاتيجية اليت تتبناها املؤسسة  ويف هذه احلالةوهي أكثر األوضاع سوءا ): W/T( اخللية الرابعة

   .دفاعية لتقليل نقاط الضعف الداخلية وتفادي التهديدات اخلارجية

                                                           
  .62-61ص ص، مرجع سبق ذكره، وطاهر حمسن الغاليب إدريسوائل دمحم  - )1(



 Porter’s(يعترب منوذج املاسة الصناعية لبورتر 

five forces model)( ثابة إطار حتليلي مب
القوى اخلمس وكيفية تفاعل على أنه من املهم فهم 

تتمحور و  )1(،تنافسية هتدف إىل أتسيس أعمال مرحبة ومستدامة
رجال األعمال يف تبين اسرتاتيجيات انجعة من خالل مساعدهتم على فهم 

ديدها اعتماًدا على نظر يف االسرتاتيجيات اليت يتم حت
ال تقتصر على  وقوى عوامليتم حتديد طبيعة املنافسة انطالقا من عدة 

 وخطر واملوردين للزابئن التفاوضية قوةال فضال عن
للقوى اخلمس هذه، العامل احملدد املباشر حلالة املنافسة يف صناعة معينة 

  ) 2( .مما يؤدي إىل حتديد إمكاانت حتقيق الربح النهائية ملثل هذه الصناعة

  .القوى التنافسية اخلمس لبورتر

  
Source: Michael E. Porter, "COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior 
performance",3rd edition, Free press, NEW YORK

(1   ) Michael E. Porter, "COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior performance
p3. 
(2  - ) Michael E. Porter,  "How Competitive Forces Shape Strategy"
Harvard Univerity, USA, March–April 1979, p137.

القوة 
التفاوضية 
للموردين 
supplie
r power 
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يعترب منوذج املاسة الصناعية لبورتر  : Porter’s five forces بورتراخلمس لـ القوى التنافسية

Diamond Model(   اخلمس القوى التنافسيةما يعرف بـنموذج كأو )
على أنه من املهم فهم  )Porter(يؤكد و  ،التنافسي منط الوضع تحديد

تنافسية هتدف إىل أتسيس أعمال مرحبة ومستدامة إسرتاتيجية خللق مع بعضها البعض
رجال األعمال يف تبين اسرتاتيجيات انجعة من خالل مساعدهتم على فهم  تُفيد وفعَّالة  عرض أداة بسيطة

نظر يف االسرتاتيجيات اليت يتم حتهنا أداة مرنة جًدا تتيح إعادة الأل ،القدرة التنافسية ألعماهلم
يتم حتديد طبيعة املنافسة انطالقا من عدة حيث  على البيئة احمليطة

فضال عن وجود وافدين جدد يف امليدان مدى املنافسني فقط بل وعلى
للقوى اخلمس هذه، العامل احملدد املباشر حلالة املنافسة يف صناعة معينة  اجملتمعةوتعدُّ القدرة 

مما يؤدي إىل حتديد إمكاانت حتقيق الربح النهائية ملثل هذه الصناعة وجاذبية االستثمار فيها
  :التنافسية اخلمس لبورتر يف الشكل التايلوميكن توضيح القوى 

القوى التنافسية اخلمس لبورتر): 23(الشكل رقم 

"COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior 
edition, Free press, NEW YORK , 2004, p5 

  :)23(رقم شرح خمتصر للشكل 

                                        
"COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior performance

"How Competitive Forces Shape Strategy" , Harvard Business Review
April 1979, p137. 

قطاع 
 التنافس

competitiv
e rivalry 

هتديد الداخلني اجلدد 

threat of new 
entry 

r power 

القوة التفاوضية للمنتجات 

threat of 
substitution 

القوة 
التفاوضية 

للزابئن
buyers 
power
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القوى التنافسية - 1-2
Diamond Model

تحديدبخاص رئيسي 
مع بعضها البعض هذه األخرية

 عرض أداة بسيطةته يففكر 
القدرة التنافسية ألعماهلم

على البيئة احمليطة التغيريات اليت تطرأ
املنافسني فقط بل وعلى

وتعدُّ القدرة  املنتجات البديلة
وجاذبية االستثمار فيها
وميكن توضيح القوى 

"COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior 

شرح خمتصر للشكل يلي وفيما 

                                                           
"COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior performance",opcit, 

Harvard Business Review, vol 57, No 22 , 
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 اخلطر يستند Porterلـ  وفًقا ):Threat of new entrants( اجلدد الداخلنيخطر املنافسة من  -1- 1-2

 املنافسني إىل العراقيل املوجودة اليت حتول دون دخول: السوق على عاملني، أوهلمااجلدد إىل املنافسني املرتبط بدخول 
  .احلالينيالرد املتوقع من املنافسني : واثنيهما السوق

تشمل العوائق الرئيسية اليت حتول دون دخول السوق على وفرات  )Cansu Arslanو  Figen Uçmak( وفًقا لـو    
والوصول إىل قنوات التوزيع واحتمالية التعرض الزابئن  أو االستثمار وتكاليف حتويلرأس املال  احلجم ومتطلبات

يؤدي دخول منافسني جدد إىل اخنفاض حصة عموما و  )1(من قبل اجلهات الفاعلة يف القطاع الصناعي للتهميش
وقد يؤدي أيًضا إىل ممارسة الضغط على األسعار والتكاليف ومعدل املؤسسات الناشطة حاليا السوق وتقليص رحبية 

د فعل على ارتفاع خطر دخول ر وك ،لصناعةا نحيد من حتقيق الربح احملتمل م وهو ما )2(.االستثمار املطلوب للمنافسة
  )3( .املنافسني اجلدد لتهميشفإن املنافسني يبقون أسعارهم منخفضة أو يزيدون استثماراهتم  السوق

 القوة التفاوضية للموردين إن): Bargaining power of suppliers( للموردين التفاوضيةقوة ال -2- 1-2

قدرة عالية على  هاتعترب الصناعة أقل جاذبية إذا كان لدى مورديحيث  املؤسسةري مباشر وهام على رحبية أتث ذات
أو كلما زاد عدد  عدد موردي نفس املنتج كلما قلَّ و  .ابلتايل اخنفاض الرحبيةو من رفع األسعار  همميكن مما التفاوض

سيحقق فإن ذلك  ةمكلفورد املت تكلفة تغيري ذلك، إذا كان إىل إضافة.التفاوضقدرة املوردين على  املشرتين، زادت
  )4( .للموردين املزيد من النفوذ والقوة

تشري إىل التأثري الذي ميكن أن يفرضه  :)Bargaining power of buyers(للزابئن  التفاوضيةالقوة  -3- 1-2

من خالل طلب املزيد من القيمة أو املزيد من اجلودة  اإمّ الزابئن يف حالة املنافسة الشديدة اليت قد يشهدها القطاع 
عوامل رئيسية تسهم يف رسم حدود  عدةهناك وعموما  .املؤسسةوابلتايل زايدة التكاليف وتقليل رحبية . واخلدمات

  :أمهها ما يلي ،التفاوضية للزابئنالقوة 
مقارنة بعدد  الزابئنكلما كانت هناك فجوة أكرب بني عدد ف؛ املؤسساتابملقارنة مع نسبة  الزابئننسبة  •

  )5(؛أعلى للزابئن التفاوضكانت قوة )ابألول أكرب مقارنة األخري هذا(املؤسسات 

                                                           
(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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  مما يزيد من شدة ،ىآخر  مؤسسةاحلصول على املنتج نفسه من  للزبوناملنتجات غري متمايزة مبعىن أنه ميكن  •
  )1(القدرة على التفاوض؛مزيًدا من  الزبونيؤدي إىل اخنفاض األسعار ومنح  وهو ما املؤسساتاملنافسة بني 

عندما :)Threat of substitute products or services( اخلدمات البديلة أو السلعخطر  -4- 1-2

ة الصناعة يتم ختفيض رحبي )2(املنتج األصليمع بذات الطريقة  الزابئنستحدث منتج جديد يُليب احتياجات يُ 
مهتمني ابلبديل، إذ أنَّ  الزابئنومع ذلك، فإن هذا التهديد يكون قائما فقط إذا كان  وجاذبيتها على حد سواء

 )3( .أدائه وسعره وتكلفة التحويل إىل املنتج اجلديد االهتمام هبذا األخري يُعزى إىل

إىل  )Porter(يشري  :)Rivalry among existing competitors( احلالية املنافسة بني املؤسسات -5- 1-2

، فكلما اشتدت املنافسة  لقطاع معنيالبنية التنافسية  ووصف أنَّ التنافس هو أحد القوى الدافعة اليت تكمن وراء خلق
  . نافسني من أجل الظفر حبصة يف السوقتاملت جهود كلما زاد

وإطالق محالت تسويقية وحىت طرح منتجات  املنافسة يف أشكال عديدة مثل ختفيض األسعارتظهر ومن املمكن أن 
نافسة متشاهبة أو متساوية يف تإذا كانت العديد من املشاريع التجارية املدة أكثر ش كما وتعدُّ املنافسة .جديدةو حمسنة 

  )4( .يقدمون منتجات وخدمات مماثلةو  احلجم واإلمكاانت

نظامية للنظر إىل سلسلة األنشطة اليت تؤديها طريقة "تعرف سلسلة القيمة على أهنا  :سلسلة القيمة - 1-3

   )5("املؤسسة حبيث ميكن من خالهلا فهم املصادر احلالية واحملتملة للميزة اليت حتققها املؤسسة عن منافسيها
 احلصول مصادر من بدءا للقيمة واحملققة املؤسسة داخل واملستخدمة األنشطة املرتابطة جمموعة" كما تعرف على أهنا

 القيمة وتقاس القيمة، أنشطة عليه وهو ما يطلق إىل الزبون النهائي املنتج تسليم وحىت األساسية املدخالت على
 األنشطة لكل املضافة القيمة حصيلةو  املخرجات قيمة تكون عندما أرابحا املؤسسة حتققو  ،ونبالز  يدفعه ما إبمجايل

  )6("األنشطة هذه مقابل املؤسسة تتحملها اليت التكاليف من أكرب
 األنشطة من كبرية جمموعة املؤسسة تعترب امبوجبه يتوال ،)Porter( قبل من ألول مرة ُطورت سلسلة القيمةولقد     

تلك األنشطة  يف والضعف القوة جوانب ميكن دراسة وابلتايل النهائياملنتج  إىل قيمة تضيف والثانوية اليت الرئيسية

                                                           
(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 

  88خليل، مرجع سبق ذكره، ص مرسي نبيل-)5(
  .87، صمرجع سبق ذكرهمحدان ووائل دمحم إدريس،  خالد دمحم بين -)6(



وعليه فإن هذه األخرية  ميكن أن تنشأ من جمموعة 
وكل نشاط تقوم به يساهم يف حتسني وضعيتها من حيث ختفيض التكاليف وخلق 

 :املؤسسة ومها يف املكونة لسلسلة القيمة 
  :املوايل الشكل

 .سلسلة القيمة لبورتر

 
Source: Michael E. Porter, "COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior 
performance",opcit, p86  

 التشكيل إىل تؤدي اليت األنشطة جمموعة 

 تتضمنوهي املنشأة للقيمة املقدمة للزبون، 

املتعلقة بنقل واستالم وختزين ومناولة املواد  

وهي تلك األنشطة اخلاصة بتحويل املدخالت إىل خمرجات يف شكل 

  :يلي ما تراعي أن جيب للزبون 

  اجلودة؛ من معني مستوى مقابل
 اإلنتاجية للعملية أساسي

(2)- Michael E. Porter, "COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior
performance",opcit, p33 
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وعليه فإن هذه األخرية  ميكن أن تنشأ من جمموعة  )1(ا على خلق ميزات تنافسيةالفرعية والتفصيلية لتحديد قدرهت
وكل نشاط تقوم به يساهم يف حتسني وضعيتها من حيث ختفيض التكاليف وخلق  ،األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة

 األنشطة من نارئيسيت ناجمموعتيوجد  بورتر حسب
الشكل يف موضح هو ماك  األنشطة املساندة الداعمةو  )األولية

سلسلة القيمة لبورتر): 24 (الشكل رقم

"COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior 

 :شرح خمتصر لألنشطة الواردة يف سلسلة القيمة لبورتر

 وهي ):Primary Activities( الرئيسية أو األولية

املنشأة للقيمة املقدمة للزبون، ألنشطة اخلدمة وتسمى هذه األنشطة اب أو للمنتوج
  :ما يلي

 هي األنشطة ):Inbound Logistics( الداخلية اإلمدادات

 .الالزمة للنظام اإلنتاجي األخرى 

وهي تلك األنشطة اخلاصة بتحويل املدخالت إىل خمرجات يف شكل : )Operations( لعمليات اإلنتاجية

 القيمة خلق من نتاجيةاإل العمليات ولتتمكن )3(وخدمات؛
 وتكاليفها؛ الزبون طرف من املدركة اجلودة خصائص
مقابل لدفعه امستعدًّ  يكون الزبون وأقصى سعر اجلودة متطلبات

أساسي كمرجع ورغباته حاجاته ابعتماد الزبون موقع رفع
                                        

  .90، صمرجع سبق ذكره
"COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior 

  .87محدان ووائل دمحم إدريس، مرجع سبق ذكره، ص
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الفرعية والتفصيلية لتحديد قدرهت
األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة

حسبو  )2(قاعدة متييزية؛
األولية(الرئيسية  األنشطة

"COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and sustaining superior 

شرح خمتصر لألنشطة الواردة يف سلسلة القيمة لبورتر وفيما يلي

 األولية األنشطة
للمنتوج املادي 
ما يلي عموما

اإلمدادات •
 واملدخالت

لعمليات اإلنتاجيةا •
وخدمات؛أسلع 

خصائص - 
متطلبات - 
رفع ضرورة - 

                                                           
مرجع سبق ذكره ل،خلي مرسي نبيل-)1(

محدان ووائل دمحم إدريس، مرجع سبق ذكره، ص خالد دمحم بين -)3(
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 والتخزين ابجلمع املرتبطة وهي جمموع األنشطة ):Inbound Logistics Out( االمدادات اخلارجية •

 إخل وذلك عن طريق ضمان...التسليمو  النقل كتسيري الطلبيات، الزابئن النهائي إىل للمنتج املادي والتوزيع
 بتحويل وذلك القسمني بني وصل حلقة ويعترب املبيعات قسم إىل املستمر للمنتجات من قسم اإلنتاج التدفق

  إنتاج؛ وأوامر خطط شكل يف قسم اإلنتاج إىل املبيعات قسم يف املعدة الطلبيات

 خالل البيع رجل طرف من للزبون املقدمة ابخلدمات تتعلق ):Service( نالزبو  خبدمة الوظيفة املتعلقة •

 إىل إضافة الزبون، اعرتاضات على اإلجابةيف  تهاكفاء وكذا االختيار، على ومساعدته البيعية العملية
 فيها مبا املنتج قيمة لزايدة جديدة مصادر عن البحث إسرتاتيجية يفتندرج  اليت البيع بعد ما خدمات
     للمؤسسة الزبون والء بناء يف فعالة داجل الوسائل بني من تعترب يهف وغريها، الصيانة خدمات الضمان،

 )1(؛العالمة أو

 املنتج شراء على لإلقدام الزبون دفعب املرتبطة األنشطة وهي ):Marketing & Sales( واملبيعات التسويق •

 ملنتج التسويقية واألنشطة اإلسرتاتيجيات عدادإخل وإ...املبيعات تنشيط اإلعالن، :مثل على ذلك حتفيزهو 
  .إليه لتصل الزبون من تنطلق أن جيبواليت  قيمة مدركة لدى الزبون ذي

  األنشطة الداعمة واملساندةSupport Activities)(:  وهي األنشطة اليت توفر املدخالت أو اهليكل

ابألنشطة األساسية ابستمرار، وتشمل هذه  سة ابلشكل الذي يدعم ويسهل القياماألساسي للمؤس
 : األنشطة على كل من

واليت تتضمن عناصر االدارة، التخطيط  ):Infrastructure(للمؤسسة  البىن التحتية •

 من األنشطة الداعمة؛ االسرتاتيجي، إدارة اجلودة وغريها

 املتعلقة األنشطة كل وتشمل ):Human Resource Management( إدارة املوارد البشرية •

 ؛املوظفني شؤون إدارةو  التكوين التوظيف، لتعيني،اك املؤسسة داخل البشرية ابملوارد

 تتعلق اليتالتكنولوجية  األنشطة وهي):Technology Development(التكنولوجيالتطور  •

 سلسة يف األنشطة خمتلف هبا تنجز اليت الطرق سنيحت أو إجياد وكذلك وحتسينه، املنتج بتصميم
 ؛ونظم املعلومات واألساليب العملياتك القيمة

                                                           
دراسة ميدانية على عينة من املؤسسات االقتصادية  -أثر تسويق العالقات مع الزبون على تنافسية املؤسسات االقتصادية"بن جروة حكيم،  -)1(

  .114،  مرجع سبق ذكره، ص"-منطقة ورقلة -ابجلنوب الشرقي
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وفري اخلاص بعمليات ت وهو النشاط: )Procurement(التجهيزات واملشرتايتالتدبري أو   •

  )1( .املؤسسةتدفقها إىل  وضمان املدخالت واملشرتايت
القدرة على الفهم اجليد لسلسة القيمة لدى الزبون من خالل  ى املؤسسةد أن يتوافر لدإلضافة قيمة جديدة ال بو     

وكل األنشطة اليت  سعي املؤسسة إىل حتقيق ترابط قوي مع زابئنها حىت تكون قادرة على فهم احتياجاهتم وتفضيالهتم
أما  اليت يدفعها اإلمجالية كلفلاب تهامقارن بعد القيمة على الزبون حيصلحبيث  )2(،تشكل سلسلة القيمة اخلاصة هبم

 لكل يكون املؤسسة قيمة سلسلة يف أن فارق مع ابلسعر التكاليف مقارنة خالل من اهلامش على تحصلف املؤسسة
أنه  حني يف، السلسلة كل به تساهم الذي اهلامش حيسب ذلك وبعد اهلامش خالله من حيسب مستقل موقع نشاط

السلسلتني  بني التكامل دراسة هتدفو  ،ككل السلسة مستوى على املستلمة القيمة حتسب الزبون قيمة سلسلة يف
 مستلمة قيمة أكرب تقدم اليت القيمة سلسلة حتديد حيث يتم ،للزبون املؤسسة تقدمها اليت املستلمة القيمة معرفةإىل 

 سلسلة يف ابلتغيري والبدء القيمة تلك يف ستسهم اليتاألكثر أمهية  العناصر وحتديد املؤسسة وفق إمكانيات للزبون
 تتبعها اليت التنافسية لإلسرتاتيجية انعكاس األصل يف هي واليت الزبون قيمة سلسلة أساس على املؤسسة قيمة

 ابجتاه تعمل املؤسسة وهو ما جيعل هذه األخرية قيمة لسلسلة املرشد الزبون قيمة سلسلة ستكون وبذلك ة،املؤسس
  )3(.الزبون قيمة سلسلة يف حتدد اليت العناصر أساس على تعمل أنشطتها نأل الزبون خدمة

   :املبنية على املوارد والكفاءات  املقارابت - 2

بعد فشلها وعجزها عن تفسري العديد من جناحات املؤسسات يف ظل ظروف  َميـََّز املـَُقارَبَُة اهلَْيَكِليََّة ُمجُودٌ لقد      
ألن  )4(وصفت أبهنا غري مالئمة هيكليا وهو ما أسس لظهور مقاربة جديدة تنطلق من التحليل الداخلي للمؤسسة 

ات من يينالدراسات واألحباث حول اإلسرتاتيجية بشكل عام وامليزة التنافسية بشكل خاص ركزت خالل فرتة الثمان
اليت تؤثر على ركزت على عناصر البيئة اخلارجية ال سيما كتاابت بورتر اليت  ،القرن املاضي على البعد البيئي اخلارجي

فيما أمهل الربط بني موارد ومهارات  ،املؤسسة ووضعها التنافسي وكذا االسرتاتيجيات اليت حتقق هلا املزااي التنافسية

                                                           
  .88- 87ص ص دمحم إدريس، مرجع سبق ذكره، محدان ووائل خالد دمحم بين -)1(
  .100بعيطيش شعبان، مرجع سبق ذكره، ص -)2(
، " إدارة عالقات الزابئن كأداة لتحقيق امليزة التنافسية ملنظمات األعمال دراسة حالة مؤسسة كوندور الكرتونيك بربج بوعريرجبن محو جناة،  -)3(

   .81-80ص مرجع سبق ذكره، ص
  . 571-570ص والسعيد شوقي شاكور، مرجع سبق ذكره، صحسيبة جبلي  -)4(
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واليت " النظرة املستندة للموارد"يق املزااي التنافسية؛ ونتيجة لذلك برزت مدرسة أخرى وهي املؤسسة الداخلية ابجتاه حتق
   )1(.اعتربت املؤسسة هي الوحدة املناسبة للتحليل

قدمت هذه املقاربة رؤية جديدة وخمتلفة عن نظرية بورتر مرتكزة يف : املوارد النظرية واملقاربة املبنية على - 2-1

واترخييا تعود جذور هذه املقاربة ) التحليل الداخلي(ذلك على االنتقال من هيكل الصناعة إىل حتليل موارد املؤسسة 

اعتربت املؤسسة جمموعة من املوارد اإلنتاجية وأشارت إىل أن الوضع  اليت 1958سنة )∗( )Edith Penrose(إىل 

ا قامت بتحليل منو املؤسسة التنافسي يتوقف على كيفية تنفيذ املؤسسة ألعماهلا من أجل استغالل مواردها كم
 وبذلك انطلق من هذه )2(الداخلية واخلارجيةهذا النمو يتطلب استخدام املوارد على أن وأكدت 

مقاربة املوارد يف تفسري امليزة التنافسية وذلك يف مقال نشره  استخدميعترب أول من  الذي )∗∗( )wernerfelt(  الفكرة

ومع الوقت بدأت هذه  "strategic management journal"يف جريدة التسيري االسرتاتيجي  1984سنة 
         أعمال العديد من الباحثني واملفكرين أمثال قي االهتمام املتزايد حبيث سامهتاملقاربة النظرية يف االنتشار وتل

)barney  وgrant(  اعتربت بعد ذلك مدرسة قائمة حبد ذاهتا خالل فرتة اليت يف تفعيل دور املقاربة النظرية للموارد، و
 ات خصوصا وأهنا استقطبت العديد من الكتاابت والبحوث اليت سامهت يف تطويرها وتطبيقها  كمقاربةيالتسعين

ايابنية كبرية  اتهد روادها بدراسات ميدانية ملؤسسلمؤسسة، وقد استشلمح بتحقيق وضمان التميز والتفوق تس
  .)3(أثبتت متيزها من خالل االعتماد على موارد وكفاءات متميزة رغم أهنا كانت تنشط يف بيئة متطورة تكنولوجيا

جمموعة األصول املتطورة والغري "على أهنا  )wernerfelt( تعرف املوارد حسب :تعريف املوارد وأنواعها -1- 2-1

صول العالقات ة زمنية معينة، ومن أمثلة تلك األمتطورة واليت تشكل جماال لقوة أو ضعف املؤسسة خالل فرت 

اإلمكانيات  جمموع "على أهنا )barney( يعرفهاكما .)4("التجارية، املعرفة، التكنولوجيا، املوظفني، رأس املال
                                                           

دمحم ، جامعة 09، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العدد"املداخل واالسرتاتيجيات: بناء امليزات التنافسية" غزي دمحم العريب، -)1(
  .89ص، 2013 اجلزائر،، املسيلة بوضياف

 )∗(- Edith Penrose  )1914-1996 :(  من جامعة 1950خبرية اقتصادية بريطانية اجلنسية حتصلت على شهادة الدكتوراه سنة"Johns 

   Hopkins University  من الكتب واألوراق العلمية املنشورة  وكان أول كتاب هلا سنة اشتهرت ابسهاماهتا العلمية يف جمال إدارة األعمال وهلا العديد
 "the theory of the growth of the firm"أعماهلاومن أشهر  1951

 (2)– Jay BARNEY, "Firm resources and sustained competitive advantage", journal of management, vol 17, N° 
01, 1991,pp100-101 

 )∗∗(-wernerfelt   birger )  جامعة شهادة الدكتوراه من على1976وهو خبري اقتصادي دامناركي حصل  سنة ): 1951ولد سنة               
"harvard " ،درس يف العديد من اجلامعات مثل  :Copenhagen of University وUniversity of Michigan  بدراساته حول أمهية  واشتهر 

 .املوارد يف تفسري امليزة 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, Apr- 
Jun  1984, pp 172-173. 
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املعارف واملهارات اليت تتحكم فيها املؤسسة وتسيطر عليها و والقدرات، الطاقات، اإلجراءات التنظيمية، املعلومات 
  ) 1("ومتكنها من إعداد وتنفيذ اسرتاتيجيات تنافسية من شاهنا أن تزيد من فعاليتها وجناعتها

الفكر يف دراسات  ااستخداماألكثر  يعترب التايلالتصنيف تصنف املوارد إىل عدة أنواع تبعا لعدة معايري إال أن و 
  )2( :االسرتاتيجي

 إخل...د األولية، معدات اإلنتاج إن وجدت واملوارد املاليةمن املوا وتشمل كالًّ : املوارد امللموسة -
  إخل...من اجلودة، التكنولوجيا واملعلومات منيز فيها كالًّ : املوارد غري امللموسة -

تفسريه للميزة التنافسية على  هذه املقاربة يف )barney( فرتضي: مقاربة املواردفرضيات ومبادئ -2- 2-1

  :فرضيتني بديلتني مت االرتكاز عليهما يف التحليل االسرتاتيجي لباقي الباحثني فيما بعد ومها كالتايل

القطاع يف الصناعة  فرتاض أن املؤسسات التابعة لنفسابوذلك  :)املوارد غري متجانسة(التباين النسيب للموارد  -

تكون هلا موارد إسرتاتيجية متباينة، فاملوارد املالية واملعارف التكنولوجية وشهرة املؤسسة قابلة للتميز والتباين من 
متتلك امليزة التنافسية هي اليت حتتكر قيمة املورد بصفة مؤقتة ابلنظر إىل املنافسني  اليت واملؤسسة )3(مؤسسة ألخرى

  .)4(يؤدي إىل امتالك أصل املورداآلخرين وهو ما 

تباين أن  يعينوهو ما  ،وذلك ابفرتاض أن نسبية حركية املوارد ما بني املؤسسات غري مطلقة :ة املوارديحركنسبية   -

قل التكنولوجيا نة بشكل كامل، فإذا كان ابإلمكان ن قدرهتا على احلركيكون مستداما لوجود عوامل حتد م املوارد قد
  .)5(ن إجراءات االخرتاع قد حتول دون سهولة تلك احلركةإألخرى فمن مؤسسة 

  )6( :هذه النظرية مبادئوفيما يلي أهم 
 املنتجات من حمفظة الوقت نفس يفو  إخل...ةالبشريو  التقنية املالية، املوارد من حمفظة انهأ على املؤسسة تصور - 

 ؛اقائمً  التجزئة دور يبقي ما وهو معينة سوق على املركزة اإلسرتاتيجية واألجزاء
 ؛األكيد النجاح حتقيق املوارد وفرة هلا تضمن ال كما السوق يف التفوق حتقيق من مينعها ال املؤسسة موارد ضعف - 

                                                           
(1  - ) JAY BARNEY, Opcit, p 101.. 

  .120-119مسية بوران، مرجع سبق ذكره، ص ص  -)2(
، جملة اقتصاد املال واألعمال، اجمللد  "املوارد ودورها يف حتقيق املزااي التنافسية وفقا للنظرية القائمة يف كل املوارد"، رقية حساين ولويزة فرحاين -)3(

  .57، ص2016ديسمرب  اجلزائر، خلضر الوادي، محة، جامعة 02األول، العدد 
  .107، ص مرجع سبق ذكرهدمحم،  كنوش  -)4(
  .57رقية حساين ولويزة فرحاين، مرجع سبق ذكره، ص  -)5(
 ،جامعة قاصدي مرابح04، جملة الباحث، العدد"التسيري االسرتاتيجي للمؤسسات مقارابت مفهومية وحتدايت التنافسية"عبد املليك مزهودة،  -)6(

  93، ص2006 اجلزائر، ورقلة،
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أدائها  كيفيات يف بينها حمسوسة فروقات ينتج ما وهو مواردها مزج كيفية يف األخرى عن ختتلف مؤسسة كل - 
 ؛املوارد من املتاحة الكميات مستوايت نفس من تستخلصها اليت النواتج ويف لألسواق اقتحامهاو 
 واالقتصاد ،أساسي اسرتاتيجي هدف على مركزة وتوظيفها املتكامل وإشراكها بتجميعها للموارد الذكي االستعمال - 

وهو ما قد حيقق التفوق  العوائد وحتقيق التوظيف بني اآلجال بتقليص اسرتجاعها تسريعو  ممكنا كان ذلك ماكلّ  فيها
 .التنافسي

إطار عمل لتحليل كل مورد من موارد  )barney(ولكي تساهم كل موارد املؤسسة يف حتقيق امليزة التنافسية قدم    
نه شرط ضروري حىت تنطبق صفة امليزة التنافسية للمورد وفيما يلي أواعتربه الباحثون على  "Vrio" املؤسسة يسمى بـ
  )1( :عنصرشرح خمتصر لكل 

سرتاتيجيات نه ذو قيمة إذا أاتح للمؤسسة تنفيذ اأحبيث يوصف املورد على : )valuable ressources(القيمة  -

نه يسهل أالفرص وجتنب التهديدات كما  استغالليؤدي املورد إىل حسن  كون من الضروري أنيتزيد من فعاليتها، و 
  ؛للزبون املنتج املقدم للمؤسسة الدخول إىل أسواق خمتلفة ويسهم يف قيمة

ات لعدد قليل من املؤسس ايكون متاحً قد نه أاملورد ابلندرة مبعىن  يتصفجيب أن : ) rares ressources(الندرة  -

  ؛حىت ال يتمكن املنافس من نقله

  املنافسني؛من طرف جيب أن يكون املورد صعب التقليد : )in perfectly imitable ressources( التقليد -

  .ديله بيكون لال جيب أن حىت حيافظ املورد على قيمته :  )subsititutabilty(البدائل -

وصيات املؤسسة ن نظرية ومقاربة املوارد تقوم على ضرورة الرتكيز على خصعلى ما سبق ذكره ميكن القول أب ءً بنا   
االعتماد على خصوصيات احمليط التنافسي، يف سبيل ترمجة األداء يف السوق وتنطلق هذه النظرة  من الداخل أكثر من

فاملؤسسة القادرة على حتقيق التكامل بني مواردها النادرة  ،على تنوع ومتايز مكوانت املؤسسة يف حتقيق امليزة التنافسية
غري القابلة لإلحالل والصعبة التقليد هي اليت ستكون قادرة على حتقيق امليزة التنافسية خالل منافستها لغريها من و 

ا نفس جد مؤسسات هلألنه ال تو  املوارد مناملقاربة تنظر للمؤسسات على أهنا مزيج  وابلتايل فإن هذهاملؤسسات، 
مدى كفاءة وفاعلية املؤسسة  دوهذا املزيج هو الذي حيد )فة التنظيميةاملهارات الشعارات أو الثقا ،املوجودات ،اخلربة(

  )2(يف أداء أنشطتها

                                                           
(1  – ) Jay BARNEY, op cit, pp 105-111. 

  .89غزي دمحم العريب، مرجع سبق ذكره، ص  -)2(
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 املوارد نظرية إطار نفس يف تصب ومسامهات مقارابت الباحثني من جمموعة طور :الكفاءات واملعرفة ةمقارب - 2-2

 نقاط هلامهتمة ابلكفاءات واملعرفة و  كانت النظرايت هذه التنافسية، ابمليزة العناصر املتعلقة من العديد تفسري حماولني
  .للمؤسسة التنافسية مليزةاب اخلاص اتفسريه منها لكل أن إال املوارد يةنظر  مع عديدة تشابه

، علما أن اد للمقاربة املبنية على املواردجاءت املقاربة املبنية على الكفاءات كامتد :مقاربة الكفاءات -1- 2-2

أساس هذه  )hamalو   parahalad( ولقد وضع كل من.الباحثني يعتربها نظرية قائمة حبد ذاهتاهناك بعض 
على أمهية  نظرية املواردركزت فيه املقاربة اليت تنص على أمهية األصول املعنوية كقاعدة للميزة التنافسية يف الوقت الذي 

إىل  1990من سنة  املتتابعة مقاالهتمولقد أدت  .)1(ةخمتلف أنواع املوارد فيما يتعلق ابختيار وتطبيق اإلسرتاتيجي
حول أمهية الكفاءات يف حتقيق املزااي التنافسية إىل انتشار هذه املقاربة اليت تعود األسباب الوجيهة والرئيسية  1994

اليت دعت إىل تطويرها إىل أمهية قدرة الكفاءات على تطوير أعمال وإسرتاتيجية املؤسسة للوصول هبا إىل حتقيق املزااي 
ذلك املفهوم النظامي الناتج عن التفاعل بني تكنولوجيا "على أهنا  اتالكفاء مقاربة تعرفعموما و  )2(.التنافسية
فردي ومجاعي وسريورات تنظيمية تسمح خبلق موارد جديدة للمؤسسة وهي ليست بديال للموارد وإمنا  بعملمعينة، 

  )3("تتدخل أو متكن من تطويرها وتراكمها

  )4( :ثالثة أقساموتقسم الكفاءات حسب مسامهتها يف امليزة التنافسية إىل 

 األساسيةالبنية  تسيري يف وتدخل املؤسسة بوجود وجودها رتبطي اليت الكفاءات وهي :اإلضافية الكفاءات-

      احملاسبة مبجال ختتص اليت تلكمثل  فيه تنشط الذي اجملال عن مستقلة الكفاءات هذه تكون ما وغالبا للمؤسسة
 مستدامة تنافسية ميزة حتقيق الصعب فمن وهلذا للقيمة مصدرا يشكل ما اندرا الكفاءات من النوع وهذا املالية أو 

 ؛عليها ابالعتماد

 يف التحكم يتطلب قطاع فكل ،املؤسسة به تنشط الذي ابجملال مباشرة ترتبط اليت وهي :ةالضروري الكفاءات -

 بناء املؤسسة على الصعب من فإنه للمؤسسة ضرورية الكفاءات هذه أن ورغمة، اخلاص والكفاءات املهارات بعض
 مبستوايت تتحكم اليت املؤسسات من جمموعة من يتكون قطاع كل كان فإذا عليها، ابلرتكيز مستدامة تنافسية ميزة

                                                           
، رسالة ماجستري ، ختصص إدارة "مقاربة املوارد الداخلية والكفاءات كمدخل للميزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية"بوزايد وسيلة،  -)1(

 .62، ص2012-2011 اجلزائر، ،1االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف إسرتاتيجية، كلية العلوم 
  ..122القاسم محدي، مرجع سبق ذكره، ص  أبو -)2(
، جامعة العقيد 19، جملة معارف، العدد "بناء الكفاءات احملورية من اجل إنشاء ميزة تنافسية يف فندق اهليلتون"علي عبد هللا ومحيش كهينة،  -)3(

  .429، ص2015ديسمرب  اجلزائر،أكلي حمند اوحلاج، البويرة، 
  195، ص، مرجع سبق ذكرهدمحم فالق -)4(
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 املؤسسات طرف من الكفاءات هذه مثل تطوير إلمكانية نظرا امليزة هذه تزول ما سرعان فإنه القدرات من خمتلفة
 ؛املنافسة

 يف فعالة بصفة وتساهم ملكيتها يف هبا املؤسسة تنفرد اليت العملية املعارف من جمموعة هي :األساسية الكفاءات-

 العتبارها اإلسرتاتيجية املوارد هذه من حصة أكرب كسب بغرض هو املؤسسات بني احلقيقي والتسابق القيمة، خلق
  .املستقبلية الفرص الستغالل املؤسسة تستعملها اليت الوسيلة

 صرحت ما ،) ( Knowledge-Based View املعرفة لنظرية افرتاض أهم :املعرفة على املبينة املقاربة -2- 2-2

 ثقة املعلومات، على املستندة املواردمثل ( التنافسي للنجاح ضرورية املرئية غري األصول أبن 1987سنة) Itami( به
 املصدر تعترب امللموسة غري األصول فإن هافحسب )التجارية واملهارات املؤسسة، ثقافة، التجارية العالمة صورة الزبون،
 عديدة بطرق استخدامها ميكن كما طويال، وقتا أتخذ واليت الصعبة تراكمها عملية بسبب ،التنافسية للميزة احلقيقي

  ؛واحد آن يف
 اعترب حيث1996 سنة )Grant(عمل إىل اإلشارة فيمكن التنافسية، ابمليزة املعرفة ربط حماوالت خيص فيما أما    
 املسؤولة املعرفة من اخلصائص تلك على الرتكيز ينبغي أنه غري ابملؤسسة، الصلة ذات املعرفة أنواع من العديد هناك أبن
 لـ تبعا تنافسية مليزة املؤسسة بلوغ يف تساهم واليت ابملعرفة املتعلقة اخلصائص من، و املؤسسة بداخل القيمة إنشاء عن

)Grant(  ما يلي: )1(  

 وابلتايل سةاملؤس بداخل حىت بل املؤسسات، بني فقط ليس أمهية ذات املعرفة نقل إمكانية تعترب: للنقل القابلية -

 .الصرحية ابملعرفة مقارنة املمارسة، على العتمادها نظرا نقلها بصعوبة تتميز الضمنية املعرفة أبن القول ميكن

 يعترب هلذا مشرتكة بلغة عنها التعبري ميكن عندما كبري بشكل املعرفة جتميع كفاءة تتعزز :التجميع على القدرة -

 ة؛الصرحي املعرفة من األنواع بعض )ونقل(  لتجميع مفيدة لغة االحصاء

 .املورد ذلك قبل من املنشأة للقيمة مساوٍ  عائد على احلصول املورد مالك قدرة إىل املالءمة تشري: املالءمة -

 تكون الضمنية املعرفة فإن وابلتايل، واملالءمة، التجميع، للنقل، أكرب إمكانية هلا الصرحيةوجتدر اإلشارة إىل أن املعرفة 
  .التنافسية للميزة مصدرا لتكون تصلح الضمنية املعرفة أبن القول ميكن لذااملنافسني  قبل من للتقليد عرضة أقل

                                                           
، "دراسة تطبيقية على عينة من املؤسسات اجلزائرية–دور تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية "عابد بن قدور،  -)1(

- 35ص ص، 2017-2016أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص تسويق ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر ، 
36.  



وهي جمموعة من املعلومات املستوعبة، املهيكلة واملدجمة يف إطار مرجعي يسمح للمؤسسة 

وهي القدرة على التصرف بصفة ملموسة وذلك حسب األهداف، ويكون أساسها 

 .ل للتحويل حيث يتم بناؤها فرداي ابعتباره مميزا لصورة الذات

ولقد أمهل هذا النوع من املعرفة لوقت طويل وهو يتمثل يف جمموع السلوكيات واملواقف 

واملعرفة الكفاءات ، املوارد: من العوامل الثالثة

  .منوذج امليزة التنافسية وفقا ملقاربة املوارد

 
  .142حازم دمحم عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، ص

 على املدخل هذا خالل من هبا اخلاصة التنافسية
 إىل تقود واليت املؤسسة تتبناها اليت االسرتاتيجيات
 الكفاءات بني تبادلية عالقة وهناك النادرة
 يبين أن ميكن معينة السرتاتيجيات املؤسسة

2(  

فريل أ اجلزائر، تلمسان ، أيب بكر بلقايد ، جامعة01
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  :)1(وفيما يلي أهم أبعاد هذه املقاربة

وهي جمموعة من املعلومات املستوعبة، املهيكلة واملدجمة يف إطار مرجعي يسمح للمؤسسة : املعرفة أو الدراية

 .بقيادة أنشطتها والعمل يف إطار خاص

وهي القدرة على التصرف بصفة ملموسة وذلك حسب األهداف، ويكون أساسها  ):الدراية الفنية

ل للتحويل حيث يتم بناؤها فرداي ابعتباره مميزا لصورة الذات

ولقد أمهل هذا النوع من املعرفة لوقت طويل وهو يتمثل يف جمموع السلوكيات واملواقف  :املعرفة الذاتية السلوكية

  .معنينشاط ابملوظف واملطلوبة عند ممارسة  واملميزات الشخصية املرتبطة
من العوامل الثالثة كالًّ   السابقة يوضح الشكل املوايل الثالثوكمحصلة للمقارابت 

  :وأوجه التكامل فيما بينها

منوذج امليزة التنافسية وفقا ملقاربة املوارد ):25( لشكل رقما

حازم دمحم عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، ص :املصدر

التنافسية امليزة بناء يف تعتمد املؤسسةمن خالل الشكل السابق يظهر أبن 
االسرتاتيجيات املتميزة الكفاءات تشكلحيث  واملعرفة والكفاءات

النادرةواملهارات  املوارد على تركز فهي ذلك حتقق وحىت التنافسية
املؤسسة بناء أن حيث اآلخر وخيلق يشكل فكالمها واالسرتاتيجيات
2(.للمؤسسة احلالية املوارد ويدعم يفرز أن ميكن كما جديدة

                                        
01دفاتر، العدد  جملة ،"الكفاءة وجتديدها مصدر لتحقيق امليزة التنافسية

  .34قريف شافية، مرجع سبق ذكره، ص
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وفيما يلي أهم أبعاد هذه املقاربة

املعرفة أو الدراية -
بقيادة أنشطتها والعمل يف إطار خاص

الدراية الفنية(املعرفة الفنية  -
ل للتحويل حيث يتم بناؤها فرداي ابعتباره مميزا لصورة الذاتوغري قاب اجتريبيًّ 

املعرفة الذاتية السلوكية -
واملميزات الشخصية املرتبطة

وكمحصلة للمقارابت      
وأوجه التكامل فيما بينها

  

من خالل الشكل السابق يظهر أبن     
والكفاءات املوارد تفاعل
التنافسية امليزة حتقيق
واالسرتاتيجيات املتميزة

جديدة قدرات وموارد

                                                           
الكفاءة وجتديدها مصدر لتحقيق امليزة التنافسية"زهية،  موساوي -)1(

  .271، ص2005
قريف شافية، مرجع سبق ذكره، ص -)2(
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  يتها يف حتقيق امليزة التنافسيةمقاربة العالقات وأمه: املبحث الثالث
مصدر التفوق ميكن أن   امليزة التنافسية حيث تعترب أنة العالقات رؤية جديدة جتاه العوامل املؤثرة يفبمقار تقرتح     

فيما بينها ما اليت تشكل املشرتكة مع األطراف اخلارجية و  يتعدى احلدود الداخلية للمؤسسة إىل نظام تسيري العالقات
قاربة من املورد والزبون، وتقوم هذه امل كالًّ املؤسسة  تشمل ابإلضافة إىل اليت ) supply chain( يعرف بسلسلة العرض

مجالية واألخطار التكاليف اإل ن ختفض منأن تزيد من مستوى أداء نشاطاهتا وأ سسةعلى تصور أنه ميكن للمؤ 
أن ختلق قيمة إضافية للزبون اعتمادا على عالقات التعاون والتحالف مع الوحدات املكونة لنظام اإلسرتاتيجية و 

فإن هذه املقاربة تركز على أمهية عالقات التعاون اليت تربط هذه األطراف، خاصة تلك العالقات طويلة وعليه القيمة، 
  .للميزة التنافسية اوتعتربها مصدر  يزة املبنية على العالقةمليه ابما يصطلح عل نُ وِّ كَ ليت تُ اعن الثقة املتبادلة و  الناجتةاملدى 

لفهم  ترب مبثابة طريقة املقاربة تع هذه فإن )∗( )J . H . Dyer  &H . Singh" (داير و سينغ"وانطالقا من أعمال 

فنجاح املؤسسة يكمن  ،أن حتقق عوائد من خالل اسرتاتيجيات التحالف وشبكة العالقاتللمؤسسات   كيف ميكن
عوائد تفوق تلك اليت حيققها  بصفة أساسية يف نظام العالقات والقدرات التنظيمية املشرتكة اليت تسمح هلا بتحقيق

قة وائد فوق العادية النامجة عن الشراكة ضمن عالفيعرف الباحثون هذا الريع بتلك البريع العالقة، و  وتسمى املنافسون
قية على حساب بومزجها بطريقة فريدة تعطيها األسخاصة  للمؤسسة ابلوصول إىل مواردتسمح واليت  تبادل

  )1( .املنافسني
  
  
  
  
  
  

                                                           
 )∗(-J . H . Dyer  حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة اإلسرتاتيجيةبروفيسور يف جمال إدارة األعمال "UNIV OF CALIF LOS 

,ANGELES"   أما    ،1993سنةSingh H .   أستاذ يف فهو"School Wharton  -Pennsylvanie " خبري اقتصادي أمريكي حصل على و
  The Mack Institute for Innovation" يف  ، يعمل حاليا كمدير مشاركفرع إدارة األعمال  "michigan "شهادة الدكتوراه من جامعة

Management  " كما أصدر كتابني وله مشاركات يف عدة كتب أخرى  العلمية الدوليةمقال منشور يف اجملالت  30وله أكثر من.  

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة "دراسة حالة مؤسسة إقتصادية-أمهية التسويق يف تعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة"مسعود طحطوح،  -)1(
  .27-25ص ص، 2009- 2008 اجلزائر، احلاج خلضر ابتنة،تسويق، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة : املاجستري، ختصص



 اجلودة العاليةعلى عدة مصادر متعارف عليها مثل 
إال أن تلك املصادر غالبا ما تتعرض  االبتكار، واليت تسمح للمؤسسات برتكيز جهودها داخليا لتحقيق النجاح،

للتقليد بسهولة وبسرعة إىل درجة أن بعض املنافسني يقومون بتحسني مبادرات ومصادر تلك امليزة التنافسية مما يؤدي 
األنشطة اليت ال  كون من الضروري جتنب الرتكيز على

أظهرت أن املؤسسات الناجحة ال تستطيع حتقيق مزااي 
حاليا حت القضااي املطروحة ضوابلتايل أ تنافسية دون توجهها ابلسوق والزبون مع الرتكيز على النواحي اخلارجية،

 تتعلق بتنمية وتطوير املزااي التنافسية من خالل الزبون والقيمة املقدمة له لتحقيق رضاه وبناء عالقات طويلة اآلجل

  .ملصادر احلديثة للميزة التنافسية

  
  .36، ص 2010، الدار اجلامعية للنشر، مصر، 

سة بيئة شديدة املنافظل  ومما يساعد املؤسسة على التميز يف خدمة الزابئن وتقدمي أفضل اخلدمات خاصة يف
وهو األمر الذي يؤدي إىل تعظيم أمهية  ،الة تتماشى واملمارسات التسويقية احلديثة

وتبين املؤسسة هلذا التوجه كمصدر أساسي لتحقيق املزااي التنافسية ألنه توجه تسويقي حديث 
على معطيات ومؤشرات تسويقية قائمة على معرفة وتقدير حاجات ورغبات 

 )1( -Taiyseer .M.R.Mugdadi, Opcit, p4. 
  .36، ص 2010الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 
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 ة مع الزبونقاألمهية التنافسية إلدارة العال
على عدة مصادر متعارف عليها مثل  يف قطاعاهتا تعتمد املؤسسات لتحقيق املزااي التنافسية

االبتكار، واليت تسمح للمؤسسات برتكيز جهودها داخليا لتحقيق النجاح،
للتقليد بسهولة وبسرعة إىل درجة أن بعض املنافسني يقومون بتحسني مبادرات ومصادر تلك امليزة التنافسية مما يؤدي 

كون من الضروري جتنب الرتكيز علىية لذلك يإىل فقدان امليزة والسبق  التنافسي للمؤسسة األصل
أظهرت أن املؤسسات الناجحة ال تستطيع حتقيق مزااي  اليت تطورات بيئة األعمال، خصوصا يف ظل 

تنافسية دون توجهها ابلسوق والزبون مع الرتكيز على النواحي اخلارجية،
تتعلق بتنمية وتطوير املزااي التنافسية من خالل الزبون والقيمة املقدمة له لتحقيق رضاه وبناء عالقات طويلة اآلجل

  :كما هو موضح يف الشكل التايل

ملصادر احلديثة للميزة التنافسيةا): 26( الشكل رقم 

، الدار اجلامعية للنشر، مصر، "احلديثأسس التسويق "دمحم عبد العظيم أبو النجا، 

ومما يساعد املؤسسة على التميز يف خدمة الزابئن وتقدمي أفضل اخلدمات خاصة يف
الة تتماشى واملمارسات التسويقية احلديثةعهو امتالكها إلدارة تسويقية ف

وتبين املؤسسة هلذا التوجه كمصدر أساسي لتحقيق املزااي التنافسية ألنه توجه تسويقي حديث . إدارة العالقة مع الزبون
على معطيات ومؤشرات تسويقية قائمة على معرفة وتقدير حاجات ورغبات   اختاذ القرارات التسويقية بناءً 

                                        

الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،  الطبعة األوىل، ،"أسس التسويق احلديث"دمحم عبد العظيم أبو النجا، 

التأصيل النظري العام ل: الفصل الثالث 
 

 

األمهية التنافسية إلدارة العال :املطلب األول
تعتمد املؤسسات لتحقيق املزااي التنافسية     

االبتكار، واليت تسمح للمؤسسات برتكيز جهودها داخليا لتحقيق النجاح،و 
للتقليد بسهولة وبسرعة إىل درجة أن بعض املنافسني يقومون بتحسني مبادرات ومصادر تلك امليزة التنافسية مما يؤدي 

إىل فقدان امليزة والسبق  التنافسي للمؤسسة األصل
، خصوصا يف ظل )1(تضيف القيمة

تنافسية دون توجهها ابلسوق والزبون مع الرتكيز على النواحي اخلارجية،
تتعلق بتنمية وتطوير املزااي التنافسية من خالل الزبون والقيمة املقدمة له لتحقيق رضاه وبناء عالقات طويلة اآلجل

كما هو موضح يف الشكل التايل )2(معه

دمحم عبد العظيم أبو النجا،  :املصدر

ومما يساعد املؤسسة على التميز يف خدمة الزابئن وتقدمي أفضل اخلدمات خاصة يف
هو امتالكها إلدارة تسويقية ف

إدارة العالقة مع الزبون
 اختاذ القرارات التسويقية بناءً يساهم يف

                                                           

دمحم عبد العظيم أبو النجا، -)2( 



 لميزة التنافسيةالتأصيل النظري العام ل: الفصل الثالث 
 

196 
 

ة والعمل على جتسيد ذلك يف شكل خدمات ومنتجات ذات قيمة معنوية ومادية أفضل من يفاملخو  الظاهرةن لزابئا
  .)1(مما جيعلها يف حالة تفوق تنافسي يسمح جبذب الزبون واحملافظة عليه ،املنافسني

يف إجياد وحتقيق مزااي تنافسية نذكر ما  الزبونومن بني اإلسهامات العلمية اليت أشادت أبمهية إدارة العالقة مع    
  :يلي

قيمة الزبون، إدارة العالقة : ة مفاهيم إسرتاتيجية مثلإىل استناد امليزة التنافسية إىل عد )Hoffman(لقد أشار 

إىل االستناد يف حتقيق امليزة التنافسية على  )∗( )Shervaniو Fahey(مع الزبون، والشبكات، كما أشار كل من 

العالقة مع الزابئن وثقافة التوجه ابلزبون واللتان تقودان إىل استدامة املزااي التنافسية، ويف نفس  :أساسني مها جانبني
على أنه ميكن للمؤسسة أن حتقق ميزة تنافسية مستدامة من خالل تطوير )  Radulavishو Tavalgi( دأكالسياق 

  .)2(موزايدة والئه ملتحقيق التأثري األكرب عليه هماستهداف القدرات التفاعلية إلدارة العالقة مع الزابئن وحتسني

تنافسية اتيجية للعمل هتدف إىل حتقيق ميزة فإن إدارة العالقة مع الزبون هي إسرت  عمرو عبد الرمحن توفيقوحسب 

  )3(طويلة املدى وذلك بتحقيق قيمة عالية للزبون وابستخالص قيمة عالية للعمل ذاته

  

  

  

  

                                                           
، " -دراسة قطاع الصناعات االلكرتونية-استخدام العالمة التجارية كأداة لتطوير تنافسية املؤسسات اجلزائرية " ،زديوي عبد الرحيم بتصرف عن -)1(

وم التسيري، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه للطور الثالث يف العلوم التجارية ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعل
  .29-28ص  ، ص2017- 2016 زائر،اجل، 1جامعة سطيف

 )∗(-Fahey  Liam )أستاذ اإلدارة االسرتاتيجية يف كلية  )1951 ولد سنة"Babson" زائر يف  ، وأستاذ"la Cranfield School of 

Management "رئيس حترير جملة و"Planning Review " ،  اتاألمريكية واألوروبية حول االسرتاتيجي املؤسسات من  كما أنه مستشار العديد 
 بروفيسور وأستاذ مشارك فهو Tasadduq A. Shervaniأما . ورقة حبثية يف هذا اجملال 50كتب ونشر أكثر من    8، أصدر التنافسية وحتليل املنافسة

من  1991ى شهادة الدكتوراه سنة حصل عل" Cox School of Business at Southern Methodist University (SMU) in Dallas "يف 
 ,global strategy and organization( كما أنه مستشار عاملي يف عدة جماالت مثل  "University of Southern California " جامعة

shareholder value business models, innovation, business development.( ،جائزة على حبوثه  ولقد منحت له اجلمعية األمريكية للتسويق
  " Maynard and MSI/Paul Root Awards " العديدة ودراساته

، "يف اعتمادها إلسرتاتيجية االستدامة HPاإلطار املفاهيمي الستدامة امليزة التنافسية املستدامة حماكاة لشركة "اثمر البكري وخالد بين محدان،  -)2(
  .08ص  ،2013 ،اجلزائر، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 09جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد 

  .14عمرو عبد الرمحن توفيق، مرجع سبق ذكره، ص -)3(
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يف ظل الظروف التنافسية الشديدة لتساعد املؤسسة على تكامل مجيع  الزبونوتتضح أمهية إدارة العالقة مع    
الوظائف التسويقية خلدمة الزبون وبناء العالقات الطويلة اآلجل، وحتقيق ميزة تنافسية من خالل وضع حاجات 

ن التنافس بني املؤسسات سيعتمد على من يستطيع أل )1(ورغبات الزبون حمور اهتمام األنشطة والتطبيقات التسويقية
أن يفي حباجات ورغبات الزبون بشكل أفضل، كما أن قدرة املؤسسة على ترمجة تلك احلاجات والرغبات إىل 

نافس على أساسها تمنتجات أو خدمات مالئمة وحسب توجهات وشروط الزبون ستشكل األبعاد اليت ست
 )2(؛املؤسسات

 معاصرسات اليت تتبىن أبعاد ومتطلبات، ومؤشرات إدارة العالقة مع الزبون كتوجه تسويقي وابلتايل فإن املؤس 
بناء  وضرورة ستحصل على العديد من املزااي والفوائد اليت تتضاعف وتتعاظم يف املؤسسات اخلدمية نظرا ألمهية

كما توفر إدارة العالقة مع الزبون   ،من عالقة املؤسسة ابلزبون امهمً  االعالقات بني املوظفني والزابئن واليت تعترب جزءً 
وحيتاجه الزبون وطبقا لتوقعاته لتحقق له أفضل إشباع ومتنحه  هوتسمح إباتحة خدمات مالئمة ملا يرغب امنسقً  تفاعًال 

مردودات قيمة متفوقة على أي منافس وهو ما يعد عنصرا حامسا يف حتقيق النجاح ألي مؤسسة وحتقيق نتائج و 
ح ألهم املزااي والفوائد يوفيما يلي توض )3(اقتصادية، معنوية وتنافسية تنعكس إجيااب على املزااي التنافسية للمؤسسة

  : التنافسية إلدارة العالقة مع الزابئن

توفري إدارة العالقة مع الزبون يف تقليص معدالت التحول وذلك بحيث تساهم  :)∗(تقليص معدالت االستنزاف -

ة العروض وتوقع اجتاهات التحول نتيجة املعلومات املتوفرة واملشاركة بني مجيع القنوات وخمتلف قدر كبري من شخصن
  .)4(الفاعلني يف العالقة مع الزبون

قية على أهنا املعيار األمثل والدال الوحيد على التفوق سو لقد كان ينظر إىل أكرب حصة : منو حصة الزبون_ 

ما حاليا فالقائمون على املؤسسات يدركون أمهية احلصة الزبونية ألن كسب زابئن جدد يفوق يف أ، التنافسي للمؤسسة
، وعليه فانتقال املؤسسة من الرتكيز على احلصة )5(تكلفته وصعوبته عملية االحتفاظ ابلزبون الذي يتعامل ابلفعل معها

                                                           
نية لعينة من زابئن الديوان الوطين دراسة ميدا-فعالية مرتكزات التسويق ابلعالقات يف بناء الصورة الذهنية للزبون"مهريي عقبة وآخرون،  -)1(

  .336، ص 2018 اجلزائر، ، جامعة زاين عاشور اجللفة،36، العدد 17، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، اجمللد "-فرع غرداية ONATللسياحة 
  .357يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دابس العبادي، مرجع سبق ذكره، ص  -)2(
  :أنظر يف ذلك -)3(
  .112حسني وليد حسن عباس وأمحد عبد حممود اجلبايب، مرجع سبق ذكره، ص  -
  .64هبة محيد عبد النيب الطائي، مرجع سبق ذكره، ص  -

.املتعامل معها حاليا إىل حتول الزبون من مؤسسة ألخرى والتخلي عن خدمات املؤسسة االستنزافيشري مصطلح  -  (∗  )   
  .136-135ص صفرور عبد النعيم، مرجع سبق ذكره،  شاهد إلياس و  -)4(
  .32حمسن بن احلبيب، مرجع سبق ذكره، ص _ )5(
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ل املؤسسة وهذا ما يؤدي إىل وجود انتماء اجتماعي من قب ابلزبونالسوقية إىل احلصة الزبونية يعين زايدة االهتمام 
ق يف املفهوم حيث يبني أن حصة السو  )Rogers(وعاطفي يتجاوز العالقة االقتصادية التبادلية، وهو ما يدعمه 

  )1(ثبات الغلة يف أحيان كثرية يف حني أن حصة الزبون تؤدي إىل تنامي العائدالتسويقي تؤدي إىل 

 جتعل الزبون حيظى أبفضل استقبال إن االعتماد على أدوات إدارة العالقة مع الزبون: حتسني جودة االتصاالت -

سابقا على التعرف على الزبون ابمسه  اجملمعةخالل عالقته ابملؤسسة كأن تساعد املعلومات  ونصح منتوجيه و 
  .وتوجيهه مباشرة للمصلحة املعنية

على سلوكياته  الزبون تشعره أبن عرضه مشخص بناءً دام أدوات إدارة العالقة مع استخ: حتسني مستوايت الوالء-

  )2(.يف ذهنياته هلاتفضيالت وبناء  ملؤسسة وتكثيف عالقاته معهاوهو ما يشجعه على التعامل مع ا

اليت تركز عليها تعترب أساليب وتوجهات إدارة العالقة مع الزبون من بني أهم التوجهات  :عاليةمعرفية حتقيق قيمة _ 

املؤسسة من أجل حتسني وتطوير خدماهتا وذلك من خالل إقامة العالقات مع الزابئن واالستفادة من أفكارهم 
غريها من املنافسني لذلك اسرتاتيجي أفضل يف السوق قياسا ب لتتجاوب مع رغباهتم مما جيعلها يف موقف تنافسي
من خالل هذه العالقات، وإدارة املعرفة اليت ميتلكوهنا والتعلم منهم  عمدت أغلب املؤسسات إىل ربط إنتاجها ابلزابئن

  )3(.وفهم حاجاهتم واحلصول على رضاهم ووالئهم

تسمح أبعاد إدارة العالقة مع الزابئن بتوفري مدخالت  :احلصول على أفضل املعلومات واختاذ قرارات مناسبة -

واقعية حول تعامالت الزابئن املستقبلية وإعطاء صورة  لبحوث التسويق واخلطط اإلسرتاتيجية ووضع افرتاضات
  )4(.متكاملة عن الزابئن مما يؤثر إجيااب على جودة خمرجات وقرارات املؤسسة

 ظل أبعاد ومتطلبات إدارة العالقة مع الزابئن تتميز أنظمة تقدمي اخلدمات ابملرونة مما يتيح التكيف مع حاجات يف- 
  )5(.اتيجيات تسويقية متالئمة مع خصوصيات كل زبونورغبات الزابئن، وإتباع اسرت 

  

                                                           
  .43، مرجع سبق ذكره، ص "أتثري تسيري العالقة مع الزبون على تصميم املنتج يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية"، براهيمي عبد الرزاق -)1(
  .136سبق ذكره، ص شاهد إلياس وفرور عبد املنعم، مرجع  -)2(

جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة،  ،"-دراسة حالة مؤسسة موبيليس -الزبون يف حتقيق التفوق التنافسي دور إدارة عالقة" ومراد كواشي، يفمجعة شر  -)3(
  .644-642ص  ، ص2016، الكلية اإلسالمية اجلامعة النجف األشرف، العراق، 40، العدد 1-11اجمللد 

  .49منصور أبو جليل، مرجع سبق ذكره، ص دمحم  -)4(

، املركز اجلامعي 02، جملة املعيار، العدد "دور تطبيق مفهوم التسويق ابلعالقات يف بناء وتدعيم املزااي التنافسية للمؤسسة"عبد القادر بن صاحل،  -)5(
  .308، ص 2010تسمسيلت، 
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 متتلكها واألهداف املراد تسهم إدارة العالقة مع الزابئن يف تقدمي دعم إلسرتاتيجية املؤسسة من حيث الوسائل اليت - 
  )1(:عاصراء إليها، وتعترب العناصر التالية مرتكزات تربز األثر التنافسي اإلجيايب هلذا التوجه التسويقي املاالنته

 همسريورة جتزئة الزابئن وكسب يعتمد جناح إدارة العالقة مع الزبون بشكل كبري على :حسن اختيار الزابئن 

عن طريق استهداف الفئة األكثر رحبية منهم وبناء عالقات وطيدة وفردية معهم ألجل  همواالحتفاظ أبفضل
املؤسسة مع األجزاء املستهدفة ابلرتقب املستمر لكل املعلومات املتعلقة ابلزابئن  طويل فضال عن قياس أداء

واليت ميكن من خالهلا حتقيق ربح أو حتديد أنواع الزابئن األكثر رحبية لتكون هي األجزاء اليت جيب التفاعل 
على التشابه يف  معها ابلدرجة اليت تناسب العائد بدال من الطريقة التقليدية اليت تعتمد بشكل كبري

 يسهمون يف تقوية تنافسية املؤسسة؛اختيار الزابئن الذين  عنداخلصائص 

  تدار العالقة مع الزبون ضمن كشف حاجاته ورغباته  :تسليم أحسن قيمة للزبون وتفاعل منسق معه

ة والسعي إلشباعها دون إغفال جانب احرتام اخلصوصيات واملعتقدات ومكوانت الذات للزبون وللجماع
فتكون العالقة مبنية على القبول ال الفرض وهو ما مييزها  ،اليت ينتمي إليها أو اجملتمع الذي هو جزء منه

وجيعلها عالقة دائمة ومستمرة بني الطرفني، كما تساهم إدارة العالقة مع الزبون يف مساعدة املؤسسة يف 
توجد ضمن ختطيط  فضال على أنهمعينة بطريقة مباشرة،  اتنظيم وتنسيق تفاعلها مع الزبون وتسليمه أرابحً 

استثمارات إدارة العالقة مع الزبون جمموعة من الفرص لتقدمي أفضل قيمة للزبون وبطريقة تزيد من قوة امليزة 
 .التنافسية للمؤسسة

  لتسويقية بشكل اإن امتالك املؤسسة لعالقة مع الزبون وتطبيقها لتسيري املعرفة  :تفعيل العالقة مع الزبون

 :قة، ميكن أن حيقق هلا املزااي التاليةفاعل يف هذه العال
 منطقية لسرعة االستجابة حلاجاته؛ زايدة فرصة االحتفاظ ابلزبون كنتيجة  •

 أقدر على حتقيق األرابح؛ ز الزابئن والرتكيز على من هميمتي  •
 البيعي ابجتاه زايدة األرابح؛ بناء قاعدة توزيع مباشرة تستطيع املؤسسة من خالهلا حتقيق الضغط  •

حتقيق أعلى عائد على االستثمار من خالل زايدة حجم املبيعات واألرابح وسرعة دورة املبيعات،   •
 تفعيل تكامل كل األنشطة ابملؤسسة؛و 

                                                           
، جامعة 6، العدد06، اجمللة اجلزائرية لالقتصاد واملالية، اجمللد"إلسرتاتيجية العامة للمؤسسةتسيري العالقة مع الزبون ضمن ا"براهيمي عبد الرزاق،  -)1(

  .293-291ص  ، ص2016سبتمرب  اجلزائر،حيىي فارس املدية، 



العالقة التسويقية مع الزبون متثل تسيري مهمة التخطيط املستقبلي فيما يتعلق ابلتنبؤ يف املبيعات 
وأنشطة اخلدمات التسويقية املختلفة، واملستندة يف جمملها على حتليل األداء التسويقي احملقق، ومن 

  :املوايل الشكلكن تلخيص األمهية التنافسية إلدارة العالقة مع الزابئن يف 

.األمهية التنافسية إلدارة العالقة مع الزابئن

  
  .من إعداد الطالبة اعتمادا على املعطيات والتحليالت السابقة
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العالقة التسويقية مع الزبون متثل تسيري مهمة التخطيط املستقبلي فيما يتعلق ابلتنبؤ يف املبيعات   •
وأنشطة اخلدمات التسويقية املختلفة، واملستندة يف جمملها على حتليل األداء التسويقي احملقق، ومن 

خالل قاعدة البياانت املتاحة يف املعرفة التسويقية
كن تلخيص األمهية التنافسية إلدارة العالقة مع الزابئن يف على ما سبق مي بناءً 
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  الزبون يف حتقيق امليزة التنافسيةدارة العالقة مع أبعاد إأمهية متطلبات و : املطلب الثاين
تظهر أمهية إدارة العالقة مع الزبون يف قدرهتا على حتسني كفاءة العمليات اهلادفة إىل حتقيق امليزة التنافسية من 

ستثمار املطلوب من أجل تفعيل هذا االجتاه ومسامهتها يف رفع كفاءة العمليات بدرجة تفوق الخالل حتديدها ل
ميزة تنافسية طويلة األجل تسهم يف رفع احلصة السوقية للمؤسسة ومتنح هلا قدرة أكرب على رفع املنافسني وخلق 

 دارة العالقة مع الزبون أببعادها ومتطلباهتاإتسهم  وعموما ،)1(األسعار أو إمكانية استعادة تكلفة هذه امليزة التنافسية
  :يف حتقيق امليزة التنافسية كما هو موضح فيما يلي

  :ة التكنولوجيا واملتطلبات التقنية يف حتقيق امليزة التنافسيةأمهي -1
هتدف املؤسسات من خالل األدوات والتطبيقات التكنولوجية يف إطار تطبيق أبعاد إدارة العالقة مع الزبون إىل      

أفضل حتسني خدمة الزابئن وكسب رضاهم وذلك ابالستجابة ملتطلباهتم بشكل فعال والعمل على تقدمي خدمة 
فضال عن متكني  )2(زها إبضافة قيمة مضافة للعرض املقدم يف السوق لزايدة كفاءة الوظائف اإلدارية للمؤسسة يومتي

ن واختصار املؤسسة من حتقيق أقصى رحبية ممكنة من خالل االستهداف األمثل والتفاعل املباشر واملشخص مع الزبو 
داخل التكنولوجية احلديثة تنطوي على استخدام قواعد البياانت التكاليف للوصول إىل الزبون ألن امل الكثري من
 وهو ما يساعد على ختفيض التكاليف وزايدة قيمة ما تقدمه) التسويق املباشر(فيها والتسويق وجها لوجه  والتنقيب

  .)3(املؤسسة من خدمات ومتيزها عن املنافسني
 إىل ضمن مفهوم إدارة العالقة مع الزبون الزبون مع التعامل يف التكنولوجيا التطبيقات استخدام يؤديوعموما     

 )4( :يلي كما مباشر غري أو مباشر بشكل للمؤسسة التنافسية املؤشرات على التأثري

سيسات التخطيط  على تطبيقها عند واليت جديدة معارف اكتساب إىل التكنولوجيا هتدف :األرابح زايدة -

 حتاول قدكما . جديدة وعمليات طرق إىل التوصل أو جديدة خدمات إىل تؤدي سوف الزبون مع والتعامل للخدمة
 نفسها املؤسسة جتد اليت احلاالت يف خاصة ،ةاجلديد اخلدمة تلك عن ينتج مكاسبها به تعظم سعر وضع املؤسسة

                                                           
  .291مرجع سبق ذكره، ص ،"تسيري العالقة مع الزبون ضمن اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة"، برا هيمي عبد الرزاق -)1(
، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، "اإللكرتونية واألعمال اإللكرتونية من منظور تقين وجتاري وإداري التجارة"خضر مصباح الطيطي،  -)2(

  .120، ص2008عمان، األردن، 

الطبعة األوىل، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،"-مدخل تسويقي - تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف األعمال"بشري عباس العالق،   -)3(
  .86-83ص ص ،2012

أثر استخدام التكنولوجيا ضمن إدارة عالقات الزابئن على متيز املؤسسة دراسة لواقع تطبيق التكنولوجيا ضمن إدارة "بن محو جناة،  -)4(-)4(

  .200- 198ص صمرجع سبق ذكره، ، "عالقات الزابئن يف مؤسسة كوندور الكرتونيك وأثرها على متيزها
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 قوة على حصوهلا يعين وهذا ،العالقة مع الزبون إدارة تكنولوجيا يف منافسيها على كثريا متفوقة األقل على أو حمتكرة
 . املؤسسة إبداع تقليد إىل املنافسني أحد يعمد قد أنه مبا مؤقتة، ولو احتكارية قدرة أو سوقية

 يف جديدة لطرق كسبهم طريق عن األفراد كفاءات حتسني يف التكنولوجي اإلبداع يساعد: اإلنتاجية حتسني -

 املهارات هلم تكون حبيث ابلزابئن اتصال عملية كل عن التجارب وكسب الزابئن، ومع بعضهم مع والتعامل التعاون
 هبا تتفوق تنافسية ميزة يشكل وذلك العالقة مع الزبون إدارة يف اجلديدة التكنولوجيا الستعمال الالزمة واخلربات
 العملية تعديل حىت أو معينة، تكنولوجيا الستغالل الالزمة البشرية الكفاءات انحية من منافسيها على املؤسسة
 . املؤسسة إنتاجية حتسني وابلتايل اإلنتاجية

 : خالل من وذلك األدىن حدها يف النهائية التكلفة جعل على التكنولوجيا تعمل: التكاليف ختفيض -
 املنتجات يف التغيريات أو ابلتحسينات اإلتيان على املؤسسات تتسابق حيث الوحدة، تكلفة من التخفيض 

 ميكن ما وهذا رغباهتم، ومعرفة ابلزبون الفعال االتصال طريق عن املنافسة، ظل يف التكلفة من تقلل اليت
 واالستمرار البقاء ضمان وابلتايل أكرب، ربح هوامش وحتقيق تقدمي اخلدمات لعملية أكثر ترشيد من املؤسسة
 إضافية؛ أو جديدة استثمارات بواسطة

 جذاب األكثر امليزة أن إال ،العالقة مع الزبون إدارة ضمن النقاط من مهما عددا نحسّ  التكنولوجيا استخدام 
 منخفضة بتكلفة التقليدية األنشطة بكافة القيام على قدرهتا هي املؤسسات، قبل من التكنولوجيا الستخدام

 صغرية ميزانية مع اآلن للمؤسسة وميكن ة،تكلف األقل هو تكنولوجية بوسائل االتصال أن حيث جدا،
 عاليتني؛ وبسهولة بسرعة الزابئن من عريضة فئة إىل الوصول التكنولوجيا وبفضل

 من التمكن إىل يؤدي عنه الالزمة املعلومات ومجع الزبون مع التواصل عملية يف جديدة تقنيات إدخال 
 املنتجة الوحدات عدد بذلك فرتتفع معينة، زمنية فرتة خالل املدخالت من كمية أكرب معاجلةيف  اإلسراع

 .تكاليفه ختفيض وابلتايل احلجم اقتصادايت من ابالستفادة هلذه األخرية يسمح مما ابملؤسسة؛

 عالقات إدارة يف جناحا األكثر للمؤسسات السوقية احلصة من التكنولوجيا تزيد أن ميكن: السوقية احلصة زايدة -

 األسواق يف التحكم املؤسسات تستطيع التكنولوجية واإلمكاانت القدرات وجود ومع .املتميزين زابئنهم مع انجحة
 وأيضا يناسبهم، ما وتقدمي ورغباهتم وابحتياجاهتم للزابئن الشرائي ابلتاريخ التام واإلملام األجود اخلدمة بتقدمي وذلك

 األمر ،العمل يف التأخريات وتقليلها تسليم وسرعة احلالية، اخلدمات حتسني أو جديدة خدمات تطوير خالل من
 التكنولوجي لإلبداع نتيجة للزبون املقدمة اخلدمة زايدة عن ينجر كما ومكانتها املؤسسة صورة حتسني إىل يؤدي الذي
 مبيعاهتا لزايدة جديدة فرص إجياد وابلتايل املنافسني، حساب على جدد زابئن كسب أو للمؤسسة الزابئن والء زايدة
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 مع التواصل يف التكنولوجيا املؤسسات من العديد تستعمل ولذا. ةالسوقي حصتها ارتفاع على يعمل مما وأرابحها،
 املؤسسة منافسي ألن هلا والئهم يبقى وحىت ابستمرار املتغرية الزابئن رغبات حتقيق من قريبة تكون حىت زابئنها

 . واالسرتاتيجيات الطرق مبختلف زابئنها استقطاب على سيعملون
 والعمل استمراريتها لضمان املؤسسات تعتمدها أن ميكن اليت اإلسرتاتيجيات أهم أحد التكنولوجيا تعترب لذلك     

 انطالق إعادة وكذا املعرفة، ونشر وتطوير وختزين جتميع يف مركزي دورب تساهم التكنولوجياف املنافسة، شديد سوق يف
 للمؤسسة التنافسي املركز وعلى الصناعة هيكل على ؤثرت كما أبكمله، القطاع منو وابلتايل منوها وزايدة املؤسسة

  .منافسيها على املبدعة للمؤسسة وأسبقية تنافسية ميزةذلك  مينح حيث

 :أمهية املوظفني والتسويق الداخلي يف حتقيق امليزة التنافسية -2
تعترب صيانة وتوطيد العالقة مع الزابئن مسؤولية مشرتكة جلميع املوظفني يف املؤسسة وتتضح أمهية ذلك يف ظل     

الظروف التنافسية الشديدة لتساعد املؤسسة على بناء امليزة التنافسية الطويلة األجل، ويكون من املهم متكني  
املوظفني ابختاذ بعض القرارات والوفاء ابحتياجات ورغبات الزابئن وتسهيل إجراءات احلصول على مقرتحات وآراء 

ومقرتحاهتم بني خمتلف املصاحل وإيصاهلا للمسؤولني الذين  الزابئننقل آراء الزابئن إبنشاء نظام يعمل على إيصال و 
املكاتب األمامية التصاهلم املباشر ابلزابئن أبمهية ال تقل عن أمهية  ووحيظى موظف .ب أن يبدأ التغيري احلقيقي منهمجي

وإمكانية  مذا التأثري على قراراهتوك ،مورغباهت مء بتطلعات الزابئن ومعرفة حاجاهتاملسؤولني ملا هلم من قدرة على االرتقا
التدخل لعالج املشاكل واحلصول على التغذية العكسية واملعلومات حول اخلدمات املقدمة ومستوى أداء املؤسسة 

لذلك فإن بناء التميز واالستدامة فيه يتطلب امتالك املؤسسة لكفاءات قادرة على إدارة عالقاهتا مع  مقارنة مبنافسيها
ألن املوظف  للموظفني، ختالف تطلعاهتم فضال عن التدريب والتكوين املتواصل وتقدمي بعض احلوافزالزابئن على ا

الذي حيب الوظائف اليت يؤديها والراضي عن املؤسسة اليت يعمل هبا سوف يساهم وبشكل فعال يف أداء اخلدمات 
خلق ميزة تنافسية ترتكز على عالقة املوظف ابلزبون  سيتمونتيجة لذلك  .ومتييزها لتصبح ذات قيمة من منظور الزابئن

يف  واحي السلوكية ودورهاية واملعرفية ابلزبون فضال عن الناليت تتضمن عالقات فعالة متولدة عن العالقات العاطف
  )1( صياغة االسرتاتيجيات التسويقية املختلفة

                                                           
 الكوابليف تدعيم امليزة التنافسية دراسة ميدانية مؤسسة صناعة  الزبوين مسامهة أبعاد رأس املال"رزيقة ودمحم شنشونة،  رمحون -: أنظر يف ذلك -)1(

 .48، ص2015ديسمرب  اجلزائر،، جامعة دمحم خيضر بسكرة، 02، العدد09، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، اجمللد "بسكرة
جملة  ،"- دراسة حالة متعاملي اهلاتف النقال بوالية بشار-العالقة مع الزبون مدخل لتحقيق امليزة التنافسية إدارة"حقانة ليلي وبن سفيان الزهراء،  -

 .69-68ص  ص،  2018مارس   اجلزائر، ، جامعة مصطفى سطمبويل معسكر،01، العدد 07التنظيم والعمل، اجمللد 
-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.  



إلدارة العالقة مع الزبون يساهم يف حتقيق  كما أن التسويق الداخلي الذي يعترب من متطلبات التطبيق الناجح

  .العالقة بني التسويق الداخلي وامليزة التنافسية

  
دراسة ميدانية على  -أثر تسويق العالقات مع الزبون على تنافسية املؤسسات االقتصادية

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف العلوم التجارية، 
  .127ص ،2013-2014، 3

 تؤثر على جودة اخلدمات أهم العوامل اليت
يف خلق  ارئيسيًّ  االذين يكونون على اتصال مباشر مع الزابئن أثناء تقدمي اخلدمات، فاملوظف يلعب دور 

 عامل اليوم من مهم جدا، حيث أهنم يتحملون عبء امليزة التنافسية يف
، كما جيوز للمؤسسات متييز نفسها عن منافسيها ابستخدام التسويق 
التسويق الداخلي على العالقات الداخلية السليمة بني األشخاص 

، فإن اعتبار املوظفني كزابئن داخليني وابلنظر للشكل السابق
والوظائف كمنتجات مقدمة هلؤالء املوظفني واستخدام تقنيات التسويق اخلارجي داخل املؤسسة سيجلب رضا 
 الذي سيؤدي إىل تقدمي اخلدمات للزابئن جبودة أفضل ونتيجة لذلك يتم خلق ميزة

سوف تكون املؤسسات قادرة على خلق ميزة من رأس ماهلا البشري كون 
 )1(لتقليد من قبل املنافسني

دراسة ميدانية على عينة من املؤسسات االقتصادية  
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كما أن التسويق الداخلي الذي يعترب من متطلبات التطبيق الناجح
  :امليزة التنافسية كما هو موضح يف الشكل التايل

العالقة بني التسويق الداخلي وامليزة التنافسية): 28( الشكل رقم

أثر تسويق العالقات مع الزبون على تنافسية املؤسسات االقتصادية"بن جروة حكيم، 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف العلوم التجارية، ، "-منطقة ورقلة - عينة من املؤسسات االقتصادية ابجلنوب الشرقي
3جامعة اجلزائر التسيري وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم

أهم العوامل اليت موظفو املؤسسة يعتربون من ميكن القول أبن أعالهاستنادا للشكل 
الذين يكونون على اتصال مباشر مع الزابئن أثناء تقدمي اخلدمات، فاملوظف يلعب دور 

مهم جدا، حيث أهنم يتحملون عبء امليزة التنافسية يف هبماالهتمام  إيالءفإن  
، كما جيوز للمؤسسات متييز نفسها عن منافسيها ابستخدام التسويق واحملافظة عليهم الزابئن

التسويق الداخلي على العالقات الداخلية السليمة بني األشخاص فالداخلي الذي ينظر للموظفني على أهنم زابئن، 
وابلنظر للشكل السابق) Berry(على مجيع املستوايت يف املؤسسة، وحسب 

والوظائف كمنتجات مقدمة هلؤالء املوظفني واستخدام تقنيات التسويق اخلارجي داخل املؤسسة سيجلب رضا 
الذي سيؤدي إىل تقدمي اخلدمات للزابئن جبودة أفضل ونتيجة لذلك يتم خلق ميزة) التسويق الداخلي

سوف تكون املؤسسات قادرة على خلق ميزة من رأس ماهلا البشري كون  وابلتايلتنافسية مستدامة داخل املؤسسة، 
لتقليد من قبل املنافسنيل قابلةأن رأس املال البشري يعد مبثابة قيمة اندرة وغري 

                                        
 -املؤسسات االقتصاديةأثر تسويق العالقات مع الزبون على تنافسية 

  .128،  مرجع سبق ذكره، ص"-منطقة ورقلة
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كما أن التسويق الداخلي الذي يعترب من متطلبات التطبيق الناجح
امليزة التنافسية كما هو موضح يف الشكل التايل

بن جروة حكيم،  :املصدر

عينة من املؤسسات االقتصادية ابجلنوب الشرقي
العلوم كلية ختصص تسويق،

استنادا للشكل     
الذين يكونون على اتصال مباشر مع الزابئن أثناء تقدمي اخلدمات، فاملوظف يلعب دور  خصوصا
 لذلك للزبونالقيمة 
الزابئن استقطابخالل 

الداخلي الذي ينظر للموظفني على أهنم زابئن، 
على مجيع املستوايت يف املؤسسة، وحسب 

والوظائف كمنتجات مقدمة هلؤالء املوظفني واستخدام تقنيات التسويق اخلارجي داخل املؤسسة سيجلب رضا 
التسويق الداخلي(املوظفني 

تنافسية مستدامة داخل املؤسسة، 
أن رأس املال البشري يعد مبثابة قيمة اندرة وغري 

                                                           
أثر تسويق العالقات مع الزبون على تنافسية "بن جروة حكيم،  -)1(

منطقة ورقلة -ابجلنوب الشرقي
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  :أمهية إدارة معرفة الزبون يف حتقيق امليزة التنافسية - 3

أمهية إدارة معرفة الزبون  )Baker(الباحثني واملمارسني يف جمال إدارة العالقة مع الزبون أمثال تناولت اهتمامات     

يف أدبيات اإلدارة بوصفها خيارا اسرتاتيجيا لبناء وحتقيق التفوق التنافسي وامتالك مزااي تنافسية، ويعد هذا االهتمام 
كما يؤكد يف  ،)1(حتوال جذراي من املنظور الداخلي للتفوق على أساس العمليات إىل منظور التفوق على أساس الزابئن

نه لتحقيق التفوق التنافسي واحلصول على امليزة التنافسية ينبغي احلصول على أ )lievine paladino (هذا الصدد 

ينبغي أن  راك الزبون ملعرفة ما اجلديد الذييتطلب إش على املعرفة الالزمة والضرورية عن األسواق املستهدفة وهذا ما
وعموما  )2(التنافسيوهو ما سيؤثر حتما على أداء املؤسسة ويضمن هلا حتقيق التفوق تستهدفه أنشطة املؤسسة، 

  :كن توضيح أمهية ومسامهة إدارة معرفة الزبون يف حتقيق امليزة التنافسية من خالل ما يليمي
ي وحتقيق امليزة حتول إدارة معرفة الزبون مبساعدة تكنولوجيا املعلومات، بياانت الزابئن إىل مصدر للتفوق التنافس - 

 مة للزابئن وسلوكياهتم؛عرفة القيّ التنافسية، حبيث ميكن التنقيب عن بياانت الزابئن للكشف عن امل
ميكن استخدام هذه املعرفة يف متييز املنتجات أو اخلدمات وتقدميها حسب طلبات الزابئن ووفقا الحتياجاهتم  - 

ي إىل خلق لالحتياجات املتغرية واجلديدة مما يؤداخلدمات اجلديدة استجابة  فضال عن عرض ،فرديةوتفضيالهتم ال
 عالقة أفضل وأكثر رحبا؛

تسهم إدارة معرفة الزبون يف الفهم األفضل للزبون ويف امتالك معرفة دقيقة للحاجات والتوقعات احلقيقية للزبون مما  - 
  .)3(الثقة والعالقة والتفضيلإليه الزبون مما يعزز أواصر  طمحاخلدمات أو املنتوجات مع ما ي يساعد على متييز وابتكار

ختفيض التكاليف التسويقية إىل احلد األدىن من خالل االعتماد على احلمالت التسويقية املوجهة والفعالة فضال  - 
أكثر جتاواب مع الزبون وهو ما جيعل املؤسسة يف  خدماتعن طريق تقدمي  )4(عن التقليل من كلفة األخطاء احملتملة

  .)5(قياسا بغريها من املنافسني اخلدماتموضع اسرتاتيجي وتنافسي أفضل من حيث التكاليف ومتييز 
إن االندماج الواضح بني إدارة معرفة الزبون وإدارة العالقة مع الزابئن من خالل استخدام قاعدة البياانت عن  - 

وتطويرها لتعزيز قدرات املؤسسة على توقع التغريات والتحوالت يف أذواق الزابئن ومعرفتهم بشكل الزابئن وتنظيمها 
، وتبادل وجهات ةمنفرد أدى إىل امتالك املعلومة املناسبة يف الوقت املناسب وفهم احتياجات ورغبات الزابئن املتجدد

                                                           
  .348يوسف جحيم سلطان الطائي وهاشم عباس العبادي، مرجع سبق ذكره، ص -) 1(
  .132، مرجع سبق ذكره، صسعدون محود جثري وسارة علي سعيد العامري-)2(
  .142عالء فرحان طالب، مرجع سبق ذكره، ص  -)3(
  .165نفس املرجع السابق، ص  -)4(
  .58، مرجع سبق ذكره، صيبحسني وليد عباس وأمحد عبد حممود اجلنا -)5(
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اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية يف األوقات املناسبة وحتقيق النظر بني املصاحل املختلفة للمؤسسة مما يعزز من الدقة يف 
قيمة معرفية عالية وهو ما سينعكس حتما على أداء املؤسسة ككل وعلى قدرة املؤسسة يف متابعة التغريات يف امليول 

  .)1(واالهتمام وتعزيز التواصل

  :يةيف حتقيق امليزة التنافس تهأمهية التوجه بقيمة الزبون ورحبي -4
كما أنه ميثل قيمة ،املؤسسة خدماتيعترب الزبون املربح فرصة جيدة للمؤسسة حيث أنه مييل لالستقرار يف اقتناء     

 يسمحوحممية من املنافسني، كما  معه حمتملة عالية وهو الزبون الذي تبحث عليه كل مؤسسة لبناء عالقة حصرية
تتمثل أمهية حتليل رحبية الزبون عموما ، و للمؤسسة رحبية أقلحتليل رحبية الزبون من معرفة الزابئن الذين يشكلون 

  :والرتكيز على الزابئن املرحبني يف حتقيق امليزة التنافسية من خالل ما يلي
جودة ممكنة مما يساهم يف حتقيق امليزة تقدمي املنتجات أبقل كلفة وأبعلى االحتفاظ ابلزابئن املرحبني يسمح ب - 

 التنافسية؛
قة بني األسعار وتكلفة املنتج املقدم للزبون، حيث يكون من املمكن فرض أسعار مرتفعة يف حالة حتديد العال - 

 ذات التكلفة الكبرية والعكس صحيح؛ اخلدمات
وابلتايل التوجه يف اختاذ  ابيراداتهيساعد يف التمييز بني الزابئن املرحبني وغري املرحبني بعد مقارنة تكاليف كل زبون  - 

  .)2(املؤسسة خسائر يف ظل بيئة تنافسية شديدة كبدوناالستغناء عن الزابئن غري املرحبني الذين قد ي القرار بشأن

  :أمهية التوجه أببعاد تقوية العالقة يف حتقيق امليزة التنافسية - 5
ويتم ذلك من خالل  ،عترب من أهم امليزات التنافسية للتفوق على املنافسنيتوجه ابلعالقة القوية مع الزبون يإن ال    

حتقيق أعلى درجات التكامل بني وظائف املؤسسة التسويقية وعمليات اإلنتاج وخدمة الزابئن، حبيث تصبح هذه 
  خصوصا يف ظل  ،)3(تكامل من خالل إدخال أسـلوب التخصـص وفقـا للبيانـات الشخصـية للزبـائن فيهـا يفالوظائف 

  
  
  

                                                           
  .15-14ص صاثمر ايسر البكري وأمحد هاشم سليمان، مرجع سبق ذكره، ) 1(

  .186بتصرف من حمسن بن احلبيب، مرجع سبق ذكره، ص -) 2(

، دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر - أبعاد التسويق ابلعالقات وأثرها على حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة"بنني عبد الرمحن وقاشي خالد،  -)3(

  .131، ص2014ديسمرب  اجلزائر،، بومرداس ، جامعة أدمحم بوقرة01، العدد04جملة أبعاد إقتصادية، اجمللد  ،"-فرع والية الوادي



 لميزة التنافسيةالتأصيل النظري العام ل: الفصل الثالث 
 

207 
 

عالقة املؤسسة بزابئنها قوية كلما كان  كانت  كلماومستمرة ابملؤسسة، وابلتايل فارتباط الزبون بعالقات قوية دائمة 
 )1(يساعدها على حتقيق امليزة التنافسية من جهة وجماهبة كل منافسيها من جهة أخرى اتنافسيًّ  اومتيز  اذلك مكسب

  :أمهية التوجه بصوت الزبون وإدارة شكاويه يف حتقيق امليزة التنافسية -6
 إال األداء، جودة تضمن اليت األنظمة أفضل واستخدام الزابئن أفضل استقطاب املؤسسات من العديد حماولة رغم    
 لتهديدات تعرضها أو زابئنها بعض فقدان املؤسسة يكلف الذي األمر متاما، األخطاء حدوث مينع ال ذلك أن

 احلفاظ على دوما املؤسسة وحلرص نشاطها، جمال يف وشهرهتا أعماهلا نتائج على النهاية يف يؤثر ما وهو املنافسني،
 على العمل مثة ومن وانتقاداهتم شكاويهم تسجيل خالل من هبم واالهتمام العنايةعلى  دوما تعمل فهي زابئنها على
 تلك مع التعامل املؤسسات على لزاما أصبح قدولجدد،  زابئن كسبو  عليهم ابحلفاظ هلا يسمح مبا وعالجها حلها

 أصبحت حيث تنافسية، خدمة وتقدمي زابئنها رضا كسب خالهلا من تستطيع ومهنية ابستقاللية الشكاوى
كما أهنا تعد مبثابة فرصة للمؤسسة ملعاجلة اخللل  األداء لتحسني للمؤسسة الزبون يقدمها تنافسية ميزة تعترب الشكاوي

 )2(الزبون  استفسارات على والرد

 )3( :فيما يليالتنافسية  أمهيتهاملهمة يف املؤسسة وتكمن  واالستماع إليه من األمورإن صوت الزبون ف وعليه    
األساس يف تصميم اخلدمة ويساهم  ، كما أنهيعد صوت الزبون أساس عملية االتصال ومجع التغذية العكسية املهمة - 

 ؛يف تلبية طلبات وحاجات الزابئن بشكل دقيق ابلوقت واملكان واجلودة املناسبة
 ؛ملا هو أهم لرغبات وحاجات الزبونيساعد صوت الزبون املؤسسات على وضع أسبقية   - 
عدم الرضا عن اخلدمات احلالية لد حاجات أو رغبات جديدة أو رصد أداة اللتقاط سلوك الزبون الناتج عن تو  - 

   .واملعرب عنها بلغته اخلاصة عرب الوسائل اليت توفرها املؤسسة
  
  
  

                                                           
أثر تسويق العالقات مع الزبون على تنافسية املؤسسات االقتصادية، دراسة ميدانية على عينة من املؤسسات االقتصادية "بن جروة حكيم،  -)1(

  .126، مرجع سبق ذكره، ص"-منطقة ورقلة -اجلزائرية ابجلنوب الشرقي

، مرجع سبق "الزبون يف الرفع من أداء املؤسسة التنافسيإمكانية تطبيق أبعاد تسويق العالقات مع "بن جروة حكيم وخليدة دهلوم،  -)2(
 .96ذكره،ص

 .125جثري وسارة علي سعيد العامري، نفس املرجع السابق، ص سعدون محود -)3(



  لزبون يف حتقيق امليزة التنافسية
لقد كان هدف املؤسسات سابقا جذب املزيد من الزابئن ولكنها يف الوقت احلايل ويف إطار تطبيق مفاهيم وأبعاد 

ألجل طويل ألن ذلك إدارة العالقة مع الزابئن أضحت هتتم أكثر ابالحتفاظ ابلزابئن احلاليني وكسب رضاهم ووالئهم 

وحيقق الرضا مجلة من املزااي للزبون واملؤسسة  
عن حالة من االستقرار النفسي لدى الزبون، ويؤدي إىل حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة ألنه يسمح ابستقرار 
وابلتايل ختفيض أعباء وتكاليف املؤسسة، حيث تدفع املستوايت العالية 
ت اليت تربط املؤسسة ابلزبون وابلتايل ميكن أن تنشأ عالقة 

وأثبتت العديد من الدراسات  .)1(لدى الزبون ليكون وفيا للمؤسسة
أكثر من من مبيعاهتا % 10أن املؤسسات اليت متلك معدال مرتفعا من رضا الزابئن عنها قادرة على التفوق بـ 

 فضال عن كون رضا الزابئن يساهم يف ارتفاع األداء الكلي 

  : للمؤسسة يف شكل زايدة رحبيتها وختفيض تكاليفها كما هو موضح يف الشكل املوايل

  .ابلزبون وحتقيق امليزة التنافسية

  
الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  ،")تعلم من التجربة الياابنية

 ،" األعمال دراسة حالة مؤسسة كوندور الكرتونيك بربج بوعريرج
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لزبون يف حتقيق امليزة التنافسيةية مؤشرات إدارة العالقة مع اأمه
لقد كان هدف املؤسسات سابقا جذب املزيد من الزابئن ولكنها يف الوقت احلايل ويف إطار تطبيق مفاهيم وأبعاد 

إدارة العالقة مع الزابئن أضحت هتتم أكثر ابالحتفاظ ابلزابئن احلاليني وكسب رضاهم ووالئهم 
  .يساعد على تقدمي دعم للمؤسسة واحلصول على امليزة التنافسية

  :أمهية رضا الزبون يف دعم وحتقيق امليزة التنافسية
وحيقق الرضا مجلة من املزااي للزبون واملؤسسة   ،الزبونلنجاح إدارة العالقة مع  اأساسيًّ  اومؤشرً  يعترب الرضا عامًال 

عن حالة من االستقرار النفسي لدى الزبون، ويؤدي إىل حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة ألنه يسمح ابستقرار 
وابلتايل ختفيض أعباء وتكاليف املؤسسة، حيث تدفع املستوايت العالية  معينة خالل فرتة زمنية برامج وخطط األعمال

ت اليت تربط املؤسسة ابلزبون وابلتايل ميكن أن تنشأ عالقة للرضا إىل تكرار عمليات الشراء مما يعين تكرار املعامال
لدى الزبون ليكون وفيا للمؤسسة اخيلق حافزً ذلك أّن الرضا بينها 

أن املؤسسات اليت متلك معدال مرتفعا من رضا الزابئن عنها قادرة على التفوق بـ 
فضال عن كون رضا الزابئن يساهم يف ارتفاع األداء الكلي . )2(يساهم يف رفع تنافسيتها قد ألخرى مما

للمؤسسة يف شكل زايدة رحبيتها وختفيض تكاليفها كما هو موضح يف الشكل املوايل

ابلزبون وحتقيق امليزة التنافسية التوجه): 29(الشكل رقم

تعلم من التجربة الياابنية( كيف تسيطر على األسواق"، السالم أبو قحف

                                        
  .167إميان قحموش، مرجع سبق ذكره، ص 

األعمال دراسة حالة مؤسسة كوندور الكرتونيك بربج بوعريرجإدارة عالقات الزابئن كأداة لتحقيق امليزة التنافسية ملنظمات 
147.  
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أمه: املطلب الثالث
لقد كان هدف املؤسسات سابقا جذب املزيد من الزابئن ولكنها يف الوقت احلايل ويف إطار تطبيق مفاهيم وأبعاد     

إدارة العالقة مع الزابئن أضحت هتتم أكثر ابالحتفاظ ابلزابئن احلاليني وكسب رضاهم ووالئهم 
يساعد على تقدمي دعم للمؤسسة واحلصول على امليزة التنافسية

أمهية رضا الزبون يف دعم وحتقيق امليزة التنافسية -1
يعترب الرضا عامًال     

عن حالة من االستقرار النفسي لدى الزبون، ويؤدي إىل حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة ألنه يسمح ابستقرار  يعربكونه 
برامج وخطط األعمال

للرضا إىل تكرار عمليات الشراء مما يعين تكرار املعامال
بينها  اتصال دائمة فيما

أن املؤسسات اليت متلك معدال مرتفعا من رضا الزابئن عنها قادرة على التفوق بـ 
ألخرى ممااملؤسسات ا

للمؤسسة يف شكل زايدة رحبيتها وختفيض تكاليفها كما هو موضح يف الشكل املوايل

السالم أبو قحف عبد: املصدر
  .206، ص2003

                                                           
إميان قحموش، مرجع سبق ذكره، ص  -)1(
إدارة عالقات الزابئن كأداة لتحقيق امليزة التنافسية ملنظمات  بن محو جناة،  -) 2(

147مرجع سبق ذكره، ص
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  :أعاله كما يليوميكن توضيح ما ورد يف الشكل     

إن سلوك نقل التجربة  ):)∗(الكلمة املنطوقة االجيابية( لآلخريننقل التجربة حديث الزابئن عن املؤسسة و  -

االجيابية عن اخلدمة من أهم السلوكيات الفعالة النامجة عن الرضا إذ يقوم الزبون بتخزين الشعور واالنطباع االجيايب عن 
وتوجيه سلوكياهتم يف اجتاه اجيايب حنو  و فعالية كبرية يف جذب زابئن جددهو ذو  اآلخرين،جتربته لينقلها إىل األفراد 

اليت تعكس جتارب فعلية تساهم يف تعزيز صورة  من خالل الكلمة االجيابية املنطوقة راء اجيابيةأعن طريق تقدمي اخلدمة 
ونوعا من  للمؤسسةعل الزبون احلايل أحد شبكات التسويق جي ساهم يف حتسني شهرهتا وهو ماوت وخدماهتااملؤسسة 

كما أن الدراسات احلديثة أثبتت أن الزبون  )1(ا الرتوجييةخصوص وهو ما يؤدي إىل ختفيض التكاليف الدعاية اجملانية
  )2( غري الراضي ينقل استياءه إىل ما ال يقل عن عشرة أشخاص

ميكن املؤسسات من إشباع حاجات ورغبات الزابئن ألطول  وكسب رضاه إن التوجه ابلزبون :ترشيد التكاليف -

فرتة ممكنة ومن مث احملافظة عليهم وكذلك زايدة احتماالت قيام الزبون بتكرار الشراء من نفس املؤسسة وهو ما يؤدي 
 إىل حتقيق أو رفع كفاءة التكاليف من سنة ألخرى فتكلفة خدمة نفس الزبون ألكثر من مرة أقل من تكلفة خدمة

  .الزبون اجلديد

املفاضلة بني  فعليه الزابئن أحد جذب ما منافس حاول إذا :معا االثنني أو املرتفع األداء أو األقل السعر -

 معا االثنني أو أعلى خدمةى تو سم يقدم املؤسسة أو أن تقدمه مما بكثري أقل اسعرً  له يقدم أن إما: اخليارين التاليني
 الكثري لذب قد فهو  أخر إىل يتحول أن ما مؤسسة مع تعامله عن راضٍ  زبون على الصعب من أنه إىل الواقع يشريو 

  تغيريها؛ على قادر غري يكون قدكما   ،معها يتعامل اليت املؤسسة واختيار البحث يف واجلهد الوقت من

إن حصول املؤسسة على رضا الزابئن يزيد من قدرهتا على االبتكار ألن الزبون سيساهم  :ابتكار منتجات جديدة -

  ؛للخدماتيف تقدمي أفكار جديدة 

 وذلك، به العبث أو التالعب من اخلدمة محاية خالل من أتيت احلماية أن حيث :األزمات من املؤسسة محاية -

 عن املعلومات لكل تقدميه خالل من وهذا املنافسني، قبل من للتالعب حماولة أي يقاومالراضي س الزبون أن كون
  ؛هاعم املتعامل للمؤسسة املنافس

                                                           
ومنتجاهتا يتم تداوهلا من شخص ألخر وهي حتمل مصداقية عالية بسبب  وموثوقيتها وطريقة عملها ملؤسسةالكلمة املنطوقة هي عبارة عن رسالة حول ا - )∗(

دور الكلمة "تكون اجيابية أو سلبية، ومن أجل التعرف أكثر على أبعاد هذا املصطلح يرجى مطالعة املقال املعنون بـوقد  طبيعة العالقات القائمة بني أطرافه
: التايل نقال عن املوقع االلكرتوين لسعودي جنوى وبوقرة رابح،" املنطوقة يف تقييم عالمة اخلدمة

http://labs.univmsila.dz/segc/images/revue/revue13/9.pdf   
  .211دمحم منصور أبو جليل، مرجع سبق ذكره، ص -)1(

  .157زرزار العياشي وبشاغة مرمي، مرجع سبق ذكره، ص  -) 2(
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فالزبون الراضي سيقدم على شراء كل احتياجاته من املؤسسة اليت : شراء كل االحتياجات من نفس املؤسسة -

والعروض فضال عن متييزه  سبق وأن تعامل معها من أجل توفري الوقت، التكلفة واجلهد واحلصول على أفضل الشروط
   )1( .ميكن له احلصول على خصم على املشرتايت ادائم زبوان ابعتبارهو  عند التعامل

  :كما يساهم رضا الزابئن يف حتقيق املزااي التنافسية التالية
احلصول على الفوائد خيفض رضا الزبون من املرونة السعرية للزابئن احلاليني ألن الزبون يتحمل الزايدة السعرية لقاء   - 

  اليت يريدها وهو ما يؤدي إىل زايدة األرابح؛
يزيد تقدمي خدمات ترضي الزابئن من أرابح املؤسسة وذلك من خالل ختفيض التكاليف الناجتة عن األخطاء يف  - 

  تقدمي اخلدمة مثل تكاليف معاجلة الشكاوي الكثرية وإدارهتا؛
يساهم بدور هام يف بناء أصول أخرى  كماويساعد يف تعزيز السمعة اجليدة  يزيد الرضا من شهرة املؤسسة  - 

  للمؤسسة مثل قيمة العالمة التجارية وقيمة الزبون؛
دي حيث أن رضا الزابئن يؤ  )2(تكاليف حتول الزابئن عن املؤسسة؛ اخنفاضرتفاع نسبة االحتفاظ ابلزابئن وابلتايل ا - 

كوين العالقات اجليدة والناجحة مع الزابئن أن يصبح أداة فعالة يف ت ن الرضاجودة واستمرارية العالقة وإبمكاإىل 
  هبذا املوضوع أكثر من غريها؛  تخصوصا يف املؤسسات اخلدمية اليت اهتم

وحتقيق ميزة تنافسية حيث أنه من املمكن االعتماد على رضا الزابئن ملعرفة  ) سلعة أو خدمة(تطوير جودة املنتج  - 
 .)3(ون وأخذ ذلك يف االعتبار عند تطوير جودة املنتجكيف يفكر الزب

ختفيض درجة خماطرة جتربة املنتج أو اخلدمة اجلديدة يف السوق كما أن معدل فشل اخلدمات اجلديدة يكون أقل   - 
  ألن املؤسسات تقدم أفضل اخلدمات من منظور الزابئن؛ 

  .يف حالة الرضا يكون الزبون أقل حساسية للعروض الرتوجيية اخلاصة ابملنافسني - 
 ؛ (Gross selling)ال يقدم على طلب اخلدمات األخرى للمنافسني  - 
  ؛االستثمارات التجارية والرتوجييةرضا الزابئن حيسن  - 
  ؛ع من قدرهتا على مساع صوت الزبونإن حصول املؤسسة على رضا الزابئن يرف - 
  ؛ءات جديدةأكثر قدرة على االبتكار واحلصول على كفا هارضا زابئن املؤسسة جيعل - 

                                                           
  .209-206ص صعبد السالم أبو قحف، مرجع سبق ذكره ،  -) 1(

  .104-102ص صزاوش رضا، مرجع سبق ذكره،  -) 2(

  .87-86ص صبتصرف عن زاوش رضا، نفس املرجع السابق ،  -) 3(
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ناء بمن منظور الزابئن و  معدل فشل اخلدمات اجلديدة تكون أقل ألن املؤسسة تقدم أفضل اخلدمات يف السوق - 
  )1( .هتماعلى توقع

:أمهية والء الزبون واإلحتفاظ به يف حتقيق امليزة التنافسية -2  
على كسب واالحتفاظ أبفضل الزابئن وإدارة احلمالت التسويقية  مفاهيم إدارة العالقة مع الزبون يساعد تطبيق

واستهداف الفئة األكثر رحبية منهم وبناء عالقات وطيدة وفردية معهم ألجل طويل مما يؤدي إىل زايدة والئهم 
   :وحتقق هذه امليزة فوائد تنافسية متعددة وهي كالتايل للمؤسسة

  )2(؛حتقيق الثقة وااللتزام واملشاركة يف املعامالت بني املؤسسة وزابئنها - 

املبيعات واخلدمة املوجهة للزبون فضال عن الرتكيز و نوع من التكامل بني التسويق  وإجيادتبين طريقة تفكري الزابئن  - 
معرفة اخلصائص اليت  ابإلضافة إىل)3()قيمة طويلة األجل( على جمموعة الزابئن الذين يشكلون قيمة مهمة للمؤسسة

تعديالت على خصائصها ابلشكل الذي يفي مبتطلبات  إجراءوالتأكيد على  املؤسسةيبحث عنها الزبون يف منتجات 
  )4(الزبون وتقدمي منتجات ذات جودة متميزة وحتسني مستوى اخلدمة املقدمة للزبون

ثر من االحتفاظ مرات أك 7وقد يصل إىل  مرات 5 املؤسسةإن احلصول على زبون جديد غالبا ما قد يكلف - 
    ؛ابلزبون احلايل

فضال عن  ؛)5(ةأو اجلديد ةاملطور  اخلدمةتكرار عمليات الشراء اليت تقلل إىل حد ما من التكاليف املنفقة على  - 
نقص التكاليف مع الوقت فكلفة التعامل مع زبون قدمي ذي والٍء أقل من كلفة التعامل مع اجلديد من انحية 

عند جذهبا لزابئن جدد كمصاريف الرتويج ودراسة سلوكيات الزابئن واليت تعادل أو  املؤسسةاملصاريف اليت تتحملها 
وابلتايل فإن احلفاظ على الزبون احلايل ال يتطلب جهودا تسويقية كبرية  ؛)6(تفوق أحياان الربح املتوقع من الزبون اجلديد

 ؛بني املؤسسة والزبونمثل اليت يتطلبها جذب زبون جديد نتيجة االتصال املستمر 
 العادي؛ الزبون على قياسا الوالء يذ للزبون الشراء معدالت عارتفا  - 
 من يتوقعها اليت أو املرغوبة القيمة على حصوله مقابل نسبيامرتفعة  أسعار لدفع تعدادسا على الوالء ذو الزبون - 

  ؛ لالتعام يف يفضلها اليت املؤسسة
                                                           

)1( -Barbaray Christian, Op cit, pp13-15.  

  51-50ص صدمحم منصور أبو جليل، مرجع سبق ذكره،  -) 2(

  .50نزار عبد اجمليد الرباوي وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص  -) 3(
  .187حسني وليد حسني عباس وأمحد عبد حممود اجلنايب، مرجع سبق ذكره، ص -) 4(
  207،209فوزي دابس العبادي، مرجع سبق ذكره، ص صيوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم  -) 5(
  .328، ص مرجع سبق ذكره بوفولة نبيلة، -) 6(



من الزبون ذي الوالء إىل مخسة أمثال احتماالت 

اليت يتعامل معها حيث  املؤسسةعادة ما يقوم الزبون ذو الوالء ابلتأثري على زابئن أخرين حلثهم على التعامل مع 

  :يساهم والء الزبون يف حتقيق ودعم امليزة التنافسية املبنية على الزبون كما هو واضح يف الشكل املوايل

  لتحقيق امليزة التنافسية العالقات اليت يتضمنها مفهوم الوالء

دراسة ميدانية على عينة من  -أثر تسويق العالقات مع الزبون على تنافسية املؤسسات االقتصادية

86.  
يساهم يف حتقيق قيمة مضافة  أن سابق أن توجه املؤسسة ابالسرتاتيجيات التسويقية من شأنه

للزبون بشكل يؤدي إىل حتقيق رضاه وكسب والئه للمؤسسة املتعامل معها لتكتسب بذلك هذه األخرية 
ة مزااي وفوائد تؤدي ابلنتيجة إىل حتقيق زايدة يف مبيعاهتا 

دراسة ميدانية على عينة من املؤسسات االقتصادية  -
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من الزبون ذي الوالء إىل مخسة أمثال احتماالت  للمؤسسةاجلديدة  أو اخلدماتاملنتجات  تصل معدالت قبول
  القبول من الزبون العادي أو اجلديد مما يؤدي إىل ختفيض التكاليف؛

عادة ما يقوم الزبون ذو الوالء ابلتأثري على زابئن أخرين حلثهم على التعامل مع 
  )1(زابئن 06إىل  04

يساهم والء الزبون يف حتقيق ودعم امليزة التنافسية املبنية على الزبون كما هو واضح يف الشكل املوايل

العالقات اليت يتضمنها مفهوم الوالء): 30(رقمالشكل 

أثر تسويق العالقات مع الزبون على تنافسية املؤسسات االقتصادية"بن جروة حكيم، 

86ص ،مرجع سبق ذكره ،"-منطقة ورقلة -املؤسسات االقتصادية ابجلنوب الشرقي

سابق أن توجه املؤسسة ابالسرتاتيجيات التسويقية من شأنهظهر الشكل ال
للزبون بشكل يؤدي إىل حتقيق رضاه وكسب والئه للمؤسسة املتعامل معها لتكتسب بذلك هذه األخرية 

ة مزااي وفوائد تؤدي ابلنتيجة إىل حتقيق زايدة يف مبيعاهتا ميزة تنافسية قائمة على والء الزبون وهو ما يتمخض عنه عد
  

                                        
-العالقات مع الزبون على تنافسية املؤسسات االقتصادية أثر تسويق

  .86ذكره، ص ،  مرجع سبق"-منطقة ورقلة
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تصل معدالت قبول - 
القبول من الزبون العادي أو اجلديد مما يؤدي إىل ختفيض التكاليف؛

عادة ما يقوم الزبون ذو الوالء ابلتأثري على زابئن أخرين حلثهم على التعامل مع  - 
04ميكنه جذب من 

يساهم والء الزبون يف حتقيق ودعم امليزة التنافسية املبنية على الزبون كما هو واضح يف الشكل املوايلكما       

الشكل 

 
بن جروة حكيم،  :املصدر

املؤسسات االقتصادية ابجلنوب الشرقي

ظهر الشكل اليُ      
للزبون بشكل يؤدي إىل حتقيق رضاه وكسب والئه للمؤسسة املتعامل معها لتكتسب بذلك هذه األخرية  ةواستثنائي

ميزة تنافسية قائمة على والء الزبون وهو ما يتمخض عنه عد
.ابحها يف السوقر وأ
  
  
  
  
  

                                                           
أثر تسويق"بن جروة حكيم،  -) 1(

منطقة ورقلة -ابجلنوب الشرقي
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  :خالصة
وأمهية التوجه إبدارة العالقة مع  هذا الفصل خمتلف اجلوانب النظرية اخلاصة ابمليزة التنافسيةثنااي استعرضنا يف     

خصوصا وأن امتالكها  ،ملفاهيمهاولقد تعددت إسهامات الباحثني يف وضع أطر عامة  يف دعمها وحتقيقها، الزبون
من أجل ضمان البقاء يف السوق يف ظل التحدايت التنافسية الشديدة اليت تتعرض هلا املؤسسات  ضروراي اأضحى أمر 

 مت اليت الدراسة وأثناء العموم وعلى. على اختالف قطاعاهتا فضال عن تطور متطلبات الزابئن وجتددها بشكل سريع
  :التالية األساسية ابلنقاط اخلروج مت الفصل يف هذا هبا القيام

القطاع الذي تنشط  يف املؤسسة على منافسيها يف السوق أو امتثل امليزة التنافسية جماال أو عدة جماالت تتفوق فيه - 
  ؛قيمة ومنفعة للزبون تفوق تلك اليت يقدمها املنافسون تقدمي فيه مع ضرورة

 : تتمثل يف البعدين التالينيهناك اتفاق عام وموحد بني العديد من الباحثني على أن أهم أبعاد امليزة التنافسية - 
 ؛ختفيض التكاليف اليت تتضمن إمكانية اإلنتاج بتكاليف أقل من املنافسني مع القدرة على البيع بسعر أقل 
  املؤسسة عن تلك املقدمة من طرف املنافسني متييز منتجات أو خدمات. 

من بني أهم االسرتاتيجيات املتبعة من طرف املؤسسات  )بورتر(اليت قدمها  االسرتاتيجيات العامة للتنافستعترب  - 
القيادة يف (ختفيض التكلفة  إسرتاتيجيةوهي تتمثل يف  لكسب ميزة تنافسية متنحها القدرة على التفوق يف السوق

  .الرتكيز إسرتاتيجيةو  يزالتمي إسرتاتيجية، )التكلفة
 أو الصناعي جماهلا عن النظر بغض تتبناها أن مؤسسة ألي ميكن اليت التنافسية املزااي لبناء العامة األسس تمثلت- 

  .حلاجات الزبون واالستجابة التجديد اجلودة، الكفاءة، :يف اخلدمي
قدم العديد من الباحثني يف جمال الفكر االسرتاتيجي  تفسري العوامل املؤثرة يف حتقيق امليزة التنافسيةمن أجل  - 

للمزااي التنافسية يف املصدر األهم  عدة مناذج واليت أشارت بعضها إىل أن البيئة اخلارجية هي اليت تشكل واإلداري
  . ظمت من دورها يف حتقيق املزااي التنافسية للمؤسسةعناصر البيئة الداخلية للمؤسسة وع علىحني ركزت األخرى 

دور من  من أجل حتقيق ميزة تنافسية مستدامة وغري قابلة للتقليد ينبغي أن تكون موجهة ابلزبون وهو ما يعظم  - 
 أبعادهاتطبيق و  هتاتوفري متطلبا عنداملؤسسات  اليت جتنيها التنافسية نظرا للفوائد واملزاايإدارة العالقة مع الزبون 

  .كتوجه ومدخل تسويقي معاصرا  وأساليبه



  

  

  :الفصل الرابع

أثر إدارة العالقة مع الزبون على دراسة 

  مؤسسة موبيليس امليزة التنافسية يف
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  :متهيد
 الزبونواألبعاد اخلاصة بكل من إدارة العالقة مع  األساسياتبعد تطرقنا يف اجلانب النظري إىل خمتلف املفاهيم،     

 ملؤسسة  التطبيقيةالفصل إسقاط املفاهيم النظرية على الواقع من خالل الدراسة  اسنحاول يف هذ ،وامليزة التنافسية
 اكم،  اجلزائريف  حوظا يف السنوات القليلة املاضيةواليت مت اختيارها ابعتبارها تنشط يف قطاع يشهد تطورا مل ،موبيليس

 نظرا خلصوصية منتجها ولسهولة تغيريفيها  ونالزبأهنا تعترب من املؤسسات اخلدمية اليت تتعاظم أمهية إدارة العالقة مع 
وحماولة جذب اجلدد يف ظل ليني للمحافظة على الزابئن احلاتسويقية مكثفة  جهوداملتعامل مما يفرض ضرورة بذل 

 اجليل الثالث( مع ظهور األجيال اجلديدة للهاتف النقالمن قبل الزبون اجلزائري املتزايد على هذه اخلدمة  اإلقبال
ال حتوزها غريها من  الزبونكما أن مؤسسات اهلاتف النقال حتوز على ميزة تدعم إدارة العالقة مع   ،)الرابع واجليل

  عن بعد؛ االتصالوسائل  توفر واستخدام األدوات التكنولوجية وكذااملؤسسات اخلدمية وهي سهولة 
أهم التغريات والتطورات اليت يشهدها قطاع االتصاالت يف  علىوألجل ذلك سيتم تسليط الضوء يف هذا الفصل    

 موضوع البحث ها فيما يتعلق مبتغريي الدراسةئداوكذا حتديد واقع املؤسسة حمل الدراسة وأ اإلصالحاتبعد  اجلزائر
 واألساليب املناسبة العينةجمتمع الدراسة و  حتديد إلضافة إىلاب فيه، املستخدمة األدواتو  سيتم شرح منوذج الدراسةو 

نعاجل من والذي   SPSSاالجتماعية للعلوم  اإلحصائية احلزم برانمج املالئمة ألهداف الدراسة ابستخدام اإلحصائية
 االختبارات من جمموعة إجراء اختبار التوزيع الطبيعي مع  ومن مثّ ، ت املستقاة من االستبانة املوزعةالبياان خالله
إلجاابت أفراد العينة على  الوصفي حتليل نتائج اإلحصاء تم بعد ذلكيل ،الدراسة أداة وصدق ثبات لقياس الالزمة

لتمكن من معرفة مدى ومن مث ا ها،نتائج مناقشةو  التطبيقية الدراسة فرضيات ختبارا وكذاعبارات متغريات الدراسة 
ية أتثريها على امليزة التنافسمدى و  الزبونوالعناصر اخلاصة إبدارة العالقة مع النظرية اعتماد وتطبيق املؤسسة لألبعاد 
  .على النتائج احملصل عليها بناءً وهل منوذج البحث ميثل واقعها 
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  موبيليسمؤسسة لقطاع االتصاالت يف اجلزائر و  التقدمي العام: األول املبحث

االهتمام به يف خمتلف دول العامل  إىل وهو ما أدى )∗(يساهم قطاع االتصاالت بدور هام يف االقتصاد العاملي     

ات القرن املاضي عدة يوتطويره، واجلزائر كغريها من الدول أولت أمهية هلذا القطاع الذي عرف منذ هناية تسعين
بعد أن كانت اجلزائر تعتمد على االتصاالت السلكية وشبكات اهلاتف ف ،عليه إلهناء احتكار الدولةإصالحات 

قامت بتعميم االتصاالت الالسلكية وشبكات اهلاتف النقال ليشهد بذلك هذا القطاع تطورا ملحوظا  الثابت
مهد الطريق أمام املتعاملني األجانب وشجعهم على االستثمار فيه لتصبح اهلواتف مما وانفتاحا مباشرا على اخلواص 

يف هذا القطاع  الناشطةموبيليس إحدى املؤسسات   وتعترب مؤسسة .يف اجلزائر يف متناول فئة واسعة من الزابئن النقالة
  .أوىل املؤسسات اليت قدمت خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر ابعتبارها

 يف اجلزائر االتصاالتقطاع  حملة عن :املطلب األول  

فشلت يف تلبية الطلب  الحتكار الدولة اليت خاضعا االتصاالت يف اجلزائر ألكثر من ثالثة عقود قطاعظل     
احلاصل يف تكنولوجيات  التطور املذهلو  ولكن عوملة اقتصاد السوق والثورة الرقمية، )1(والنوعالسكاين من حيث الكم 

جتسدت يف سن  واالتصاالتقطاع الربيد  االتصال، فرض على الدولة اجلزائرية القيام إبصالحات عميقة يفاإلعالم و 
وكرس  واالتصاالتالذي جاء إلهناء احتكار الدولـة علـى نشاطـات الربيـد  2000قانون جديد للقطاع يف شهر أوت 

مستقلة إداراي وماليا  مت إنشاء سلطة ضبط ري الشبكات؛ وتطبيقا هلذا املبدأالفصل بني نشاطي التنظيم واستغالل وتسي
" بريد اجلزائر"يف  ويتمثلابلنشاطات الربيدية واخلدمات املالية الربيدية حبيث يتكفل املتعامل األول  مستقلني ومتعاملني

مت تنصيب سلطة ضبط الربيد  2001، ويف عام "اتصاالت اجلزائر"يف  ويتمثلابالتصاالت  بينما يتكفل الثاين
كما أنه    ؛ى السري احلسن للسوق واملنافسةعلوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال كهيئة ضبط للقطاع، من أجل السهر 

                            ة واستغالل شبكة للهاتفبيع رخصة إلقام 2001ويف إطار فتح سوق االتصاالت للمنافسة مت يف شهر جوان 
 

                                                           
دوالر ترليون  1,7تظهر أمهية قطاع االتصاالت يف االقتصاد العاملي من خالل تطور مسامهته إبيرادات جتزئة عاملية من االتصاالت وصلت إىل  - )∗(

يف دفع النمو االقتصادي  ابملئة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، وعلى املستوىل اإلقليمي تظهر بوضوح أمهية القطاع 2.3مبا ميثل  2016أمريكي يف عام 
 2يف إفريقيا والدول العربية مقارنة بنسبة مجايل ابملئة من الناتج احمللي اإل 3 املتوسط يف 2016 ثلت عائدات االتصاالت عام متالعامل النامي حبيث  خاصة يف

قرير قياس جمتمع ت: أنظرالتفصيل زيد من ، ملابملئة يف أرواب 2 نندا وأقل مكابملئة يف يف أسيا واحمليط اهلادي واألمريكيتني ابستثناء الوالايت املتحدة األمريكية و 
   :التايل املوقع االلكرتوين عن ، نقال"ITU" االحتاد الدويل لالتصاالت الصادر عن  2018املعلومات لعام 

A.pdf-PDF-SUM-2018-ICTOI-IND-d/opb/ind/D-www.itu.int/dms_pub/itu، 15/04/2019: اتريخ االطالع.  
 (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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   vsat أخرى، حيث مت بيع رخص تتعلق بشبكات استمر تنفيذ برانمج فتح السوق للمنافسة ليشمل فروعاالنقال و 
)Very Small Aperture Terminal( مت و  2003فتح السوق يف  متالربط احمللي يف املناطق الريفية، كما  وشبكة

، وذلك 2005، وابلتايل أصبحت سوق االتصاالت مفتوحة متاما يف 2004الربط احمللي يف املناطق احلضرية يف 
اعتمادا على تدارك  الناشطة يف هذا القطاعأتهيل مستوى املؤسسات  يهدف إىلللشروع يف برانمج واسع النطاق 

  .)1(التأخر املرتاكم

  : يف اجلزائر اهلاتف النقالمراحل تطور قطاع  -1 
ابختاذ عدة إجراءات السلطات اجلزائرية  اضي وبداية األلفية اجلديدة قامتات القرن امليابتداء من هناية تسعين    

من خالل  والفصل بينهما، وذلكه ب املتعلقة العامة لقواعدوحتديد ا واالتصاالت الربيد قطاع هيكلة وتدابري إلعادة
ما تفرضه معطيات  ظل يف األجانب خصوصاوفتح اجملال أمام املستثمرين  احتكار الدولةالقيام إبصالحات إلهناء 

  :طبقا للمنافسة كما يلي )∗( يف اجلزائر وميكن تقسيم مراحل تطور سوق اهلاتف النقال، العوملة يف األسواق العاملية

اهلواتف  هذه املرحلة بتوسيع شبكةمتيزت  :)2002قبل ( مرحلة االحتكار التام واملطلق: املرحلة األوىل- 1-1

أما اهلاتف النقال فقبل اإلصالحات   ،الشبكات اهلاتفية يف أحناء الوطنالعمومية ورفع كثافة اهلاتف الثابت وتوزيع 
وتقتصر على فئة  ذا السوق يف حالة احتكار اتمعليه املتعامل التارخيي للربيد واالتصاالت وكان هكان يسيطر 

من ِقبل  1994ولقد مت إطالق هذه اخلدمة اعتبارًا من عام  املرتفعة املعتمدة على الدفع املؤجل؛ املداخيلأصحاب 

ومع  )NMT-900 )Réseau Analogique التناظريةاليت قامت بتثبيت الشبكة  Nokia املؤسسة املصّنعة الدولية

سنة  18000إىل  1996سنة  6491كان استخدام هذه اخلدمة حمدوًدا للغاية فلقد تطور عدد الزابئن من ذلك  

ليتم االعتماد عليها هنائيا يف  )GSM )Réseau numérique الرقمية ، وانتقلت اجلزائر تدرجييًا إىل الشبكة2000

ليصبح العدد اإلمجايل لزابئن اهلاتف  ،2001يف هناية  98000لني به إىل الزابئن املتعام، ووصل عدد 2001
  ةعرف معدل التغطي ، حبيثتغطية نسبية لسكان اجلزائر مشرتك وهي 116000بــ  امقدر  2001النقال يف هناية 

  

                                                           
  : نقال عن املوقع االلكرتوين التايل، "اجلزائر اتصاالتنبذة عن شركة " ، اتصاالت اجلزائر مؤسسة - )1( 

p2-groupe-https://www.algerietelecom.dz/ar/page/le ،15/01/2019: اتريخ االطالع.  

  .2017إىل غاية  2000مت تقسيم هذه املراحل بناءا على التقارير السنوية لسلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية للسنوات  لقد  –) ∗( 
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 )taux de pénétration( )∗( 2002يف  %0.37منخفضة جدا بلغت  انسب)03-2000ومبوجب القانون  )1 

مت فتح اجملال لدخول املستثمرين واملنافسني اجلدد يف قطاع اهلاتف النقال يف حماولة من  2000أوت  05املؤرخ يف 
  )2( .السلطات إهناء حالة االحتكار التام للقطاع+

ظهرت أوىل نتائج اإلصالحات  ):2004إىل أوت  2002من (مرحلة االحتكار الثنائي : املرحلة الثانية - 1-2

-01واملرسوم التنفيذي رقم  2000أوت  5املؤرخ  03- 2000القانون رقم يف قطاع االتصاالت اليت نص عليها 
  :صول على رخصة اهلاتف النقال وهيللحبتقدمي عروضها ؤسسات معدة  عند قيام 2001ماي  9املؤرخ يف  124

  ؛) EspagneTelefonica Movilès( مؤسسة تيليفونيكا االسبانية- 
  ؛)Portugal Telecom Moveis( برتغال تيليكوم - 
  ؛)Orange SA France( أورانج الفرنسية - 

  )Orascom Télécom Holding Egypte(تيليكوم املصرية  أوراسكوم - 
ومبجرد حصوهلا على الرخصة ابشرت التحضري  مليون دوالر 737على العرض بـ هذه األخرية  ولقد حتصلت     

متعامل هاتفي جديد  يف اجلزائر وبذلك دخل إىل سوق االتصاالت "GSMجيزي "إلطالق شبكتها اجلديدة 
كفرع ملؤسسة   موبيليس حتت تسمية  2003يف  استقالليته أقر الذيللهاتف النقال العمومي ابإلضافة إىل املتعامل 

  )3( .اتصاالت اجلزائر

حدة التنافس عام  ازدادت لقد ):2017إىل 2004من أوت ( مرحلة احتكار القلة :املرحلة الثالثة  - 1-3

تنشط منذ و حاليا وهي الفرع اجلزائري جملمع أوريدو،  "أوريدو"أو  "جنمة –وطنية تيليكوم اجلزائر ال"بقدوم  2004

بتقدمي خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر من ، التاريخ الذي حتصلت فيه على الرخصة اخلاصة 2003ديسمرب  23
أوت  24بتاريخ  قد متف اإلطالق التجاري للخدمات أما ،مليون دوالر 421خالل عرضها الرابح الذي قدر بـ 

  وبدخول املتعامل الثالث للهاتف النقال دخل سوق االتصاالت يف اجلزائر مرحلة منافسة القلة أين أصبح 2004

                                                           
ة عدد يف قطاع االتصاالت إىل معدل التغطية للسكان خالل فرتة زمنية وحتسب بقسم) االخرتاق(يشري معدل أو نسبة التغطية أو الكثافة اهلاتفية   –) ∗( 

 100على أساس عدد املشرتكني يف الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية من قبل سلطة  حساهبا الزابئن املشرتكني على عدد السكان ولقد مت
  .18، ص2017التقرير السنوي لسلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية لسنة  :، ملزيد من املعلومات ميكن االطالع علىنسمة

 (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. 

تطور قطاع الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف اجلزائر منذ "، واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنةوزارة الربيد  -)2( 
  .05/02/2019: االطالعريخ ات، https://www.mpttn.gov.dz/ar/content: ، نقال عن املوقع االلكرتوين التايل"1962

 (3) - Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunication (ARPT), "Rapport annuel 2001", Opcit, p p 
39-43 
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ت قدرات واإلمكاانالو  تسعريات العروض سني جودة التغطية وخدمات الشبكة نظرا لتقاربالتنافس قائما على حت 
   )1(الضخمة والكفاءات البشرية املؤهلة اليت متلكها املؤسسات املتنافسة املادية 

   :يف الشكل املوايل قطاع االتصاالت يف اجلزائر لتطورميكن اختصار املراحل السابقة على ما سبق بناًء  

  لنوع املنافسة طبقا رقطاع االتصاالت يف اجلزائمراحل تطور ): 31(الشكل رقم 

  

  

  

  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على املعطيات والتحليالت السابقة :املصدر

  : االتصاالت اجلزائرية قطاعالناشطني يف تعاملي اهلاتف عريف مبتال -2
 :متعاملوفيما يلي تعريف موجز عن كل 

وهي ذات طابع  2000أوت  05املؤرخ يف  03- 2000أسست وفق قانون  :مؤسسة اتصاالت اجلزائر - 2-1

دج  50.000.000.000اقتصادي حتت صيغة قانونية ملؤسسة ذات أسهم برأمسال إجتماعي يقدر بـ و عمومي 
الوسائل ابستغالل الشبكات و ، الذي يتكفل لتنشط يف سوق الشبكة وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية

                                                           
، 04االقتصادي، اجمللد جملة التكامل ،"سوق احتكار القلة للهاتف النقال يف اجلزائر بني الواقع واملنظور"،تيقاوي العريب -: أنظر يف ذلك -)1( 

  ؛152، ص2016، جامعة أمحد دراية، أدرار، ديسمرب04العدد
جملة االقتصاد واملالية،  ،"واقع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلزائر وسبل اندماجها يف االقتصاد اجلديد"عباس حلمر وعمار طهرات، -

  ؛40، ص2018، جامعة حسيبة بن  بوعلي الشلف، مارس 04، العدد04اجمللد
- http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/tout-sur-ooredoo, consulté le 25/01/2019. 

 

)  مؤسسة اتصاالت اجلزائر(  واملطلقاالحتكار التام مرحلة    

)جيزيمؤسسة - موبيليسمؤسسة (الثنائياالحتكار مرحلة     

)اوريدومؤسسة -جيزيمؤسسة - موبيليسمؤسسة (القلة احتكار مرحلة    

 األولىالمرحلة 
)2002قبل (

 المرحلة الثانية
) 2004إلى أوت  2002من (

المرحلة الثالثة  
)إلى يومنا هذا 2004من أوت  ابتداءا(
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األساسية لتطبيق إسرتاتيجية إدراج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة للجزائر، مسامهة بذلك يف بناء جمتمع 
استفادت مؤسسة اتصاالت اجلزائر ولقد  ،التواصل من الزابئنجزائري للمعلومات، من خالل متكني أكرب عدد من 

         من  بدءاودخلت الرخصة حيز التنفيذ  ،نشاطاهتا للهاتف الثابت والنقالمن رخصة لتنظيم  2002سنة 
املوروثة عن وزارة الربيد  GSMث أوكلت هلا مهمة توفري خدمة اهلاتف النقال ابستخدام يح 2003جانفي 

  )1( .واالتصال اإلعالموتكنولوجيات 

اتصاالت اجلزائر وأول متعامل للهاتف النقال يف تعترب مؤسسة  موبيليس، فرعا ملؤسسة : مؤسسة موبيليس - 2-2

وهي تقوم بوضع واستغالل وتطوير شبكات اهلاتف النّقال، وكذا  2003 اجلزائر؛ أصبحت مستقلة يف شهر أوت
  .ه وعروضهخدماتتسويق 

اإلبداع كسب رضا الزبون ووفائه،  :داف رئيسية وهي تتمثل يف ما يليمنذ نشأهتا عّدة أهاملؤسسة وقد حددت 
  )2(.قياسي ملشرتكني يف وقتوالتقدم التكنولوجي، وهو ما مسح للمؤسسة بكسب أكرب عدد من ا

غالل يف قطاع تعلى الرخصة الثانية لالس املصرية حتصلت جمموعة أوراسكوم لالتصاالت: مؤسسة جيزي - 2-3

 "Djezzy GSM" ويعترب 2002فيفري 15شبكتها يف وأطلقت  2001جويلية  30اهلاتف النقال ابجلزائر يف 
تقدم تشكيلة واسعة من العروض واخلدمات مثل وهي . االسم التجاري الذي اعتمدته اجملموعة للشبكة يف اجلزائر

 على الصندوق الوطين لالستثمار حصول 2015يف جانفي ومما هو جدير ابلذكر أنه مت   .األنرتنيتو الدفع املسبق 
  )3( .مبسؤولية تسيري املؤسسة  )VEON( وتبعا لشروط اإلتفاقية حتتفظ جمموعة  من رأمسال املؤسسة % 51

حتصلت الوطنية لالتصاالت اليت تعود ملكيتها للقطاع اخلاص يف الكويت على رخصة : مؤسسة أوريدو - 2-4

أوت  24، ولقد مت االنطالق التجاري األول يف 2003ديسمرب  23استغالل اهلاتف النقال يف اجلزائر بتاريخ  
لتدخل كثالث متعامل للهاتف النقال يف اجلزائر خيتص بتقدمي  تشكيلة خدمات " جنمة" ابلعالمة التجارية   2004

)4(."أوريدو" إىل  2013نوفمرب  21عالمتها التجارية يف و صوتية، ولقد غريت اسم الوعروض االتصال 
  

  

                                                           
  :التايل ، نقال عن املوقع االلكرتوين"أهم اإلجنازات"وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،  - )1( 

https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/D9%86%D8%AC%D9%80%D92%D8%A7%D8%AA cosulté le 25/01/2019, 
  :التايل نقال عن املوقع االلكرتوين ،"موبيليس "،وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة -)2( 

https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/%D9%85%D %A8%D9D9%8A%D8%B3، 25/01/2019 :اتريخ االطالع. 
  :نقال عن املوقع االلكرتوين التايل ،"حملة عن جيزي"مؤسسة جيزي،  -  )3( 

djezzy/-de-propos-connaitre/a-http://www.djezzy.dz/djezzy/nous ، 25/01/2019 :اتريخ االطالع.  
 (4)-  Ooredoo," tout-sur-ooredoo", sur le site d’internet: http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/tout-sur-
ooredoo, cosulté le 25/02/2019 
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  اجلزائرؤشرات قطاع االتصاالت يف م أهمإحصائيات : املطلب الثاين
شهد سوق االتصاالت يف اجلزائر منذ االنفتاح وإىل غاية اليوم تطورات معتربة ونقلة نوعية لكن بنسب متفاوتة     

   خري أقل أمهية وتطورا من خصوصا عند مقارنة سوق اهلاتف النقال بسوق اهلاتف الثابت، فلقد أضحى هذا األ
ونظرا ألمهية قطاع االتصاالت وتطور مؤشراته ابستمرار فمن املهم رصد تطور عدد الزابئن املشرتكني والكثافة  األول؛

 .ت والنقالسوق اهلاتف الثاباهلاتفية ورقم األعمال احملقق يف 

   :2017إىل  2001خالل السنوات  نشاط ومؤشرات سوق اهلاتف الثابت إحصائيات -1
   :2017إىل  2001من سنة  اهلاتف الثابتسوق أهم مؤشرات  تطور التايليوضح اجلدول 

خالل الفرتة  يف سوق اهلاتف الثابت ورقم األعمال الكثافة اهلاتفيةتطور عدد املشرتكني، : )09( اجلدول رقم
)2001-2017(  

  )ابملليار دينار(األعمالرقم   )%(نسبة التغلغل أو الكثافة اهلاتفية   )ابملليون( عدد الزابئن املشرتكني  السنوات
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 

  :على اعتمادا من إعداد الطالبة: املصدر
- 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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  : ةاملوالي

 ) 2017 – 2001(خالل الفرتة الثابتاهلاتف 

  )09(رقمعلى معطيات اجلدول 

taux de pénétration( خالل الفرتة )2001 – 

  
  ).09(رقم على معطيات اجلدول 

  ) 2017 – 2001( خالل الفرتة رقم األعمال لسوق اهلاتف الثابت

  
    ).09(رقم على معطيات اجلدول 
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املوالي األشكالإىل  )09(رقم  وميكن ترمجة األرقام واملعطيات الواردة يف اجلدول

اهلاتف سوق  الزابئن املشرتكني يفعدد التمثيل البياين لتطور : )

على معطيات اجلدول  اعتمادا الطالبة إعدادمن : املصدر

taux de pénétration( للهاتف الثابت الكثافة اهلاتفيةالتمثيل البياين لتطور  ):

2017 (

على معطيات اجلدول  اعتمادا الطالبة إعدادمن : املصدر

رقم األعمال لسوق اهلاتف الثابتالتمثيل البياين لتطور ): 

على معطيات اجلدول  اعتمادا الطالبة إعدادمن : املصدر

دراسة : الفصل الرابع 

وميكن ترمجة األرقام واملعطيات الواردة يف اجلدول

)32(الشكل رقم

):33( الشكل رقم

): 34( الشكل رقم
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 اهلاتف الثابت سوق املشرتكني يفعدد الزابئن يالحظ أن  )32( رقم والشكل )09( رقم من خالل اجلدول   

  :ما يليوهو ما ميكن إرجاعه إىل  2008إىل غاية  2001منذ   شهد تطورا
  ؛يف سوق االتصاالت اجلزائرية شائع االستخدام بشكل كبريمل يكن يف تلك الفرتة  لكون اهلاتف النقا- 
ابألنرتنيت لكان ولوال ارتباط هذا األخري طلب امتالك خط اهلاتف الثابت تت ADSLاستعمال خدمة األنرتنيت  - 

  ؛تطوره أقل بكثري
  .تلك الفرتة يف"  WLL"دخول خطوط خدمة اهلاتف الالسلكي  - 

 منخفضة مقارنة مع عدد السكانبوترية  اتزايدو اخنفاضا يف بعض األحيان عدد الزابئن املشرتكني  ليشهد بعد ذلك   
رواجا يف السوق  تالق يتاهلاتف النقال الاقتناء شرائح  لزابئن حنول الكبريابإلقبال وهو ما يفسر  ،يف أحيان أخرى

كما أنه مت إاتحة خدمات اجليل الثالث والرابع اليت سامهت يف ختلي بعض نظرا إلاتحتها يف السنوات األخرية   اجلزائرية
   ).ADSL( زابئن عن خدمات األنرتنيت الثابتال

نسبة (ق اهلاتف الثابت لسو  اهلاتفية أن الكثافة )33( والشكل رقم) 09( رقمكما يالحظ من معطيات اجلدول     

وهو ما قد يرجع   2016شهدت اخنفاضا ابتداء من  كما أهناعرفت تطورا لكنه ليس ابملستوى املطلوب   قد) التغلغل
عن تكنولوجيا اهلاتف الثابت الالسلكي الذي خصص  توجه الزابئن حنو سوق اهلاتف النقال وكذا استغناء الدولة إىل

  .بتزويد هذه املناطق ببنية حتتية لالتصاالت أكثر جناعةتها إسرتاتيجيللمناطق الريفية بسبب 

) 34( والشكل رقم) 09( من خالل اجلدول رقم يظهرفسوق اهلاتف الثابت يف احملقق  رقم األعمالل ابلنسبةأما     

وهو والرتاجع بدأ ابالخنفاض  2006من  ابتداءإال أنه ، 2005إىل غاية  املحوظعرف هو األخر تطورا وتزايدا أبنه 
 2010، ليبدأ ابالرتفاع منذ الفردي للزبون اجلزائرياالخنفاض يف االستهالك لوزارة املعنية هبذا القطاع إىل ما أرجعته ا

  .)ADSL( االستفادة من خدمات األنرتنيتبسب اشرتاط االشرتاك خبط هاتف اثبت من أجل 

  : 2017إىل  2002من  إحصائيات نشاط ومؤشرات سوق اهلاتف النقال - 2

إن تطور قطاع االتصاالت يف اجلزائر يعود بنسبة كبرية إىل تطور سوق اهلاتف النقال الذي يرتبط أساسا بتطور    
وفيما يلي عرض لتطور عدد الزابئن املشرتكني  2017مليون مشرتك يف  45ذي جتاوز عدد الزابئن املشرتكني ال

  : 2017إىل غاية  2002اهلاتف النقال من سنة  ورقم األعمال احملقق يف سوق  والكثافة اهلاتفية
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خالل ق اهلاتف النقال يف سو املشرتكني، الكثافة اهلاتفية ورقم األعمال  الزابئن عدد تطور): 10( اجلدول رقم

  )2017-2001(الفرتة 

 )اهلاتفية الكثافة(نسبة التغلغل   )ابملليون( عدد الزابئن املشرتكني  السنوات
)%(  

  )ابملليار دينار(رقم األعمال

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  

 :على اعتمادامن إعداد الطالبة : املصدر
- 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. 

 : ةاملوالي األشكالإىل  )10(رقم  الواردة يف اجلدولوميكن ترمجة األرقام واملعطيات 
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  )2017 – 2001(النقال خالل الفرتة اهلاتف 

  ).10(اجلدول رقم

taux de pénétration(  خالل الفرتة)2001 – 

  ).10(على معطيات اجلدول رقم 

 )2017 – 2001(خالل الفرتة  رقم األعمال يف سوق اهلاتف النقال

  
  .)10(من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات اجلدول رقم 
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اهلاتف  الزابئن املشرتكني يف سوقعدد التمثيل البياين لتطور  :)

اجلدول رقم اعتمادا على معطيات  الطالبةمن إعداد : املصدر

taux de pénétration(للهاتف النقال  الكثافة اهلاتفيةالتمثيل البياين لتطور  ):

2017(  

على معطيات اجلدول رقم  اعتمادامن إعداد الطالبة  :املصدر

رقم األعمال يف سوق اهلاتف النقالالتمثيل البياين لتطور  ):37

من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات اجلدول رقم : املصدر

دراسة : الفصل الرابع 

)35( الشكل رقم

):36( الشكل رقم

 

37( الشكل رقم
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 تزايدي يف سوق اهلاتف النقال عدد الزابئن املشرتكنيأن ) 35(والشكل رقم ) 10( رقم يتضح من اجلدول     

يف السوق وزايدة إقبال الزابئن اجلزائريني  ةوهو ما يفسر بوجود املتعاملني الثالث 2004من  بوترية تظهر أسرع إبتداءً 
مليون  45.85إىل ما يتجاوز  2004مليون مشرتك سنة  4.88حنو هذه اخلدمة حبيث أنتقل عددهم من حوايل 

بسب ميكن إرجاعه إىل تشبع  2010 و 2009يت تطور املشرتكني عرف استقرارا سن ، ولكن2017مشرتك سنة 
حبيث أضحى عدد الزابئن مساواي لعدد السكان وبلغ معدل منو سوق اهلاتف  آنذاك سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر

عدل النمو أفضل م ليصلولكنه عاد ليشهد ارتفاعا يف عدد الزابئن املشرتكني  ،)%0(ما يقارب  2010النقال سنة 
وبيليس، جيزي م(  اهلاتف النقالمؤسسات  تقدمي إال أنرغم تشبع سوق اهلاتف النقال و  2014مستوايته يف 

ذواق مع األ تتالءم يف زايدة العدد اإلمجايل للزابئن املشرتكني ابعتبارها ساهم والرابع الثالث نياجليل دماتخل) وأوريدو
خمتلف الفئات العمرية خصوصا مع انتشار استخدام مواقع التواصل  مع، كما أهنا تتناسب واملتطلبات العصرية للزابئن

يف سوق وإذا ما قمنا ابملقارنة مع تطور عدد الزابئن املشرتكني  .زائر يف اآلونة األخريةاالجتماعي بشكل كبري يف اجل
نظرا لتبنيها عدة مرتفع جدا يف سوق اهلاتف النقال الدخول إىل هذا السوق اهلاتف الثابت فإنه يالحظ أن معدل 

  .اسرتاتيجيات قائمة على التوجه ابلزبون وكثرة االمتيازات والعروض اليت تقدمها مؤسسات اهلاتف النقال

 نسبة عرفت هي األخرى ارتفاعا متسارعا لتقارب قدالكثافة اهلاتفية  أن) 36(كما يظهر الشكل رقم      

ولقد عرفت تغطية كاملة لكافة أحناء الوطن  من ضمان ةن الثالثو حبيث متكن املتعامل 2010سنة ) 100%(
نتيجة حتمية الستقرار  ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونيةسلطة  اعتربته استقرارا ومن َمثَّ  2014اخنفاضا طفيفا سنة 

  .تطور عدد املشرتكني وارتفاع عدد السكان

شهد هو األخر أنه  )37(فيظهر من خالل الشكل رقم  رقم األعمال اخلاص بسوق اهلاتف النقالل وابلنسبة    

تكنولوجيا اجليل الرابع و  2013سنة تطورا فرغم تشبع سوق اهلاتف النقال إال أن إدخال تكنولوجيا اجليل الثالث 
ولقد بلغ رقم األعمال احملقق يف سوق اهلاتف النقال ما  ،هسامهت يف استمرار ارتفاع رقم األعمال وتطور  2016سنة 

مليار دينار يف سوق اهلاتف الثابت وهو ما ميكن إرجاعه إىل  98مقابل  2017مليار دينار سنة  331,4يقارب 
لسنة  ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية سلطة ارتفاع احلصة السوقية للهاتف النقال اليت بلغت حسب تقرير

 .من إمجايل عدد الزابئن املشرتكني ) %92(ا يقارب م 2017
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  موبيليس التعريف مبؤسسة: الثالث املطلب

أول متعامل للهاتف  "ATM" واليت يرمز هلا اختصارا "Algerie Telecom mobile"مؤسسة  موبيليس تعترب      

 رأمساهلا يقدر بـ EPE/SPAهي عبارة عن مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم و  اجلزائريف  النقال
جممع  عنرع فك أتسست ،للسهم الواحد دج 100000سهم بقيمة  1000دج مقسمة على 100.000.000

وكذا بصدور املرسوم التنفيذي رقم  2003جانفي  01بعد انعقاد اجلمعية العامة االستثنائية بتاريخ  اجلزائر اتصاالت
الذي أعطى املوافقة على منح رخصة استغالل الشبكة العامة لالتصاالت  2002-05-26 املؤرخ بتاريخ 18-02

)GSM( مادية وبشرية اتبعة  ابشرت نشاطها بوسائلو  2003 أقرت استقالليتها كمتعامل منذ أوت، وبذلك
 االجتماعيقع مقرها يكما    .شرتك يف خدمة الدفع املؤجلزبون م 000.150ورثت عنها حوايل و  ،للمؤسسة األم

 )1(.اجلزائر العاصمة - بباب الزوار حاليا

  :اهليكل التنظيمي ملؤسسة  موبيليس-1
 للموظفني من حيثمرجعا يعترب و واألقسام املكونة هلا  جمموع املديرايتميثل اهليكل التنظيمي ملؤسسة موبيليس 

وانسيابية  االتصال فيما بينهم حتديد شبكاتفضال عن اليت ختضع للرتتيب السلمي واإلداري الرمسية  همهامم
اخلاصة  االختصاصات واملسؤولياتومبوجبه تقوم املؤسسة بتحديد  ،ونوعية العالقات بني تلك األقساماملعلومات 

  :كما هو واضح يف الشكل املوايلبكل مديرية وقسم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .سبق ذكره مرجع، "موبيليس" ،وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة  -)1(
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  ل التنظيمي العام ملؤسسة موبيليس

  
 .املوارد البشرية للمؤسسة

ىل إلعامة ملؤسسة موبيليس سوف نتطرق لمديرية ا
بقها مع لتطا الزبونمع  ةمع الرتكيز على مديرية العالق

رى للمؤسسة وخيضع لسلطة خقسام األمع ابقي األ
دير العام، كما يتوىل هذا يكون على اتصال مباشر ابلرئيس امل

يف سوق السياسة التجارية  ديدساسا يف حت
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ل التنظيمي العام ملؤسسة موبيليساهليك): 38( الشكل رقم

املوارد البشرية للمؤسسةمصلحة : املصدر

لمديرية الن الدراسة تتم على مستوى القسم التجاري والتسويقي 
مع الرتكيز على مديرية العالق( قسام واملديرايت التابعة له بشيء من التفصيل

مع ابقي األ التام يقهذا القسم يف ظل التنس ليعمحبيث 
يكون على اتصال مباشر ابلرئيس امل يه، وهو بدورهلشراف عاملكلف بتسيريه واإل

ساسا يف حتأنشطة التسويقية اليت تتمثل املهام اخلاصة واأل داء العديد من

دراسة : الفصل الرابع 

ن الدراسة تتم على مستوى القسم التجاري والتسويقي أومبا    
قسام واملديرايت التابعة له بشيء من التفصيلخمتلف األ

حبيث ) موضوع الدراسة
املكلف بتسيريه واإلاملدير 
داء العديد منأالقسم 
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ا يتعلق برقم مهداف املسطرة فيلبلوغ األالزابئن املشرتكني عامة وربط مجيع السياسات التسويقية والعالقات مع الزبون، 
وينقسم هذا القسم بدوره إىل قسمني  اخل...

ىل عدة مديرايت فرعية كما هو إبدورها  تنقسم

  اهليكل التنظيمي للقسم التجاري ملؤسسة موبيليس

  
  .ماميةللمكاتب األيهات املديرة الفرعية 

هم املديرايت على مستوى القسم التجاري والتسويقي 

 : هتتم بكل ما يتعلق بزابئن اجلمهور العام ، وتقسم هذه املديرية بدورها اىل املديرايت الفرعية التالية

ة كل ما له عالقة ابالتصال والتفاعل املباشر مع الزابئن  

ت االلكرتوين للمؤسسة، معاجلة الطلبا كالوكاالت، مراكز االتصال، مواقع التواصل االجتماعي، املوقع
 مامية، ضمان االجابة على تساؤالت الزابئن فيما يتعلق ابسئلتهم التقنية

ت اتشجيع العروض، حتديد سياسة العالق، 
 .اخل...لتعظيم الفعالية بني اهلياكل املركزية وشبكة الوكاالت 

ديرايت الفرعية امل للعالقات ابلتعاون مع وتتوىل رسم االجراءات الداخلية
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الزابئن املشرتكني عامة وربط مجيع السياسات التسويقية والعالقات مع الزبون، 
...عمال، احلصة السوقية، املبيعات، هامش الربح، رضا ووالء الزبون 

  : يلي

تنقسم واليتىل ثالث مديرايت إهذا القسم  يتفرع :القسم التجاري

  :موضح يف الشكل املوايل 

اهليكل التنظيمي للقسم التجاري ملؤسسة موبيليس): 39(الشكل رقم 

يهات املديرة الفرعية معلومات داخلية للمؤسسة وتوج: ملصدرا

  :كاأليت  لكل مديرية وتتمثل املهام األساسية

هم املديرايت على مستوى القسم التجاري والتسويقي أوتعترب من بني  :مديرية العالقة مع الزبون

هتتم بكل ما يتعلق بزابئن اجلمهور العام ، وتقسم هذه املديرية بدورها اىل املديرايت الفرعية التالية

ة كل ما له عالقة ابالتصال والتفاعل املباشر مع الزابئن  ر وتتوىل ادا :ماميةعية للمكاتب األاملديرية الفر 

كالوكاالت، مراكز االتصال، مواقع التواصل االجتماعي، املوقع
مامية، ضمان االجابة على تساؤالت الزابئن فيما يتعلق ابسئلتهم التقنيةوالشكاوي على مستوى املكاتب األ

، كل املكلفة ابلعالقات مع الزابئنوالتجارية، حتسني انتاجية اهليا 
لتعظيم الفعالية بني اهلياكل املركزية وشبكة الوكاالت ت مع الزابئن ظيم العالقامع الزابئن املشرتكني، تن

وتتوىل رسم االجراءات الداخلية :املديرية الفرعية للمكاتب اخللفية

 .تسيري املكاتب اخللفية

دراسة : الفصل الرابع 

الزابئن املشرتكني عامة وربط مجيع السياسات التسويقية والعالقات مع الزبون، 
عمال، احلصة السوقية، املبيعات، هامش الربح، رضا ووالء الزبون األ

يليسنوضحهما فيما 

القسم التجاري - 1-1
موضح يف الشكل املوايل 

وتتمثل املهام األساسية   

مديرية العالقة مع الزبون-1- 1-1
هتتم بكل ما يتعلق بزابئن اجلمهور العام ، وتقسم هذه املديرية بدورها اىل املديرايت الفرعية التالية اابعتباره

  املديرية الفر
كالوكاالت، مراكز االتصال، مواقع التواصل االجتماعي، املوقع

والشكاوي على مستوى املكاتب األ
والتجارية، حتسني انتاجية اهليا 

مع الزابئن املشرتكني، تن

 املديرية الفرعية للمكاتب اخللفية
تسيري املكاتب اخللفيةو  خرىاأل
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ساسية ادارة املراكز العملية اليت تدير العالقات 

دفوعة من قبل زابئن الدفع بتحصيل الفواتري والديون غري امل

عمال التجارية اخلاصة بسوق نشطة واألدارة كل األ

ئن ابؤسسات، مراكز االتصاالت ابلز من قطاع امل
 .اخل...، سياسات الوالء، اطالق العروض وتروجيها 

ديرية تطوير النشاط التجاري، فيما يتعلق هم مهام هذه امل

فيما يتعلق  والايت الوطن خصوصا بشؤون البيع وما بعد البيع، تطوير واستخدام سياسات توزيعية لتشمل خمتلف
ن  التنسيق والرتابط م، ضماخبدمات اجليل الثالث والرابع للهاتف النقال، استخدام نظم املعلومات البيعية لتسهيل املها

 :ىل ثالث مديرايت، كما هو موضح يف الشكل التايل

  ملؤسسة موبيليسواالتصال 

  
  .ماميةللمؤسسة وتوجيهات املديرة الفرعية للمكاتب األ

   :يتضح أن قسم التسويق واالتصال يتكون من املديرايت التالية

يف ذلك  نشطة التسويقية مباتوجيه، ربط، تطوير األ

واسرتاتيجيات املنتجات واخلدمات، حتديد املخصصات واالحتياجات املالية، ضمان 
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ساسية ادارة املراكز العملية اليت تدير العالقات ومن مهامها األ: االنتاجاملديرية الفرعية للتخطيط ومراقبة 

 .املباشرة مع الزابئن

بتحصيل الفواتري والديون غري امل وهتتم: املديرية الفرعية للمخاطر والتحصيل

دارة كل األإ وتتوىل هذه املديرية :مديرية سوق املؤسسات

من قطاع امل املشرتكنيتسيري خدمات الزابئن ا ومن مهامه
، سياسات الوالء، اطالق العروض وتروجيها معهماملؤسسات، ادارة العالقات 

هم مهام هذه املأمن  ):العاماجلمهور (مديرية التوزيع والبيع 

بشؤون البيع وما بعد البيع، تطوير واستخدام سياسات توزيعية لتشمل خمتلف
خبدمات اجليل الثالث والرابع للهاتف النقال، استخدام نظم املعلومات البيعية لتسهيل املها

 .اخل...سعار بني خمتلف شبكات البيع 

ىل ثالث مديرايت، كما هو موضح يف الشكل التايلإ بدوره يتفرع هذا القسم: قسم االتصال والتسويق

واالتصال   التسويققسم التنظيمي ل اهليكل ):40(الشكل رقم

للمؤسسة وتوجيهات املديرة الفرعية للمكاتب األمعلومات داخلية : املصدر

يتضح أن قسم التسويق واالتصال يتكون من املديرايت التالية) 40(من خالل الشكل رقم 

توجيه، ربط، تطوير األ: مثلة عدة مهام ر ادا تتوىلوهي  :مديرية التسويق

واسرتاتيجيات املنتجات واخلدمات، حتديد املخصصات واالحتياجات املالية، ضمان  سياسات العروض والتسعري،

دراسة : الفصل الرابع 

  املديرية الفرعية للتخطيط ومراقبة
املباشرة مع الزابئن

 املديرية الفرعية للمخاطر والتحصيل
 .البعدي

مديرية سوق املؤسسات -2- 1-1
ومن مهامه املؤسساتالزابئن 

املؤسسات، ادارة العالقات 

مديرية التوزيع والبيع  -3- 1-1
بشؤون البيع وما بعد البيع، تطوير واستخدام سياسات توزيعية لتشمل خمتلف

خبدمات اجليل الثالث والرابع للهاتف النقال، استخدام نظم املعلومات البيعية لتسهيل املها
سعار بني خمتلف شبكات البيع يف األ

قسم االتصال والتسويق - 1-2

الشكل رقم

من خالل الشكل رقم 

مديرية التسويق -1- 1-2
سياسات العروض والتسعري،
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عمال هداف خلطة األيف رفع األ املساعدةلوحات القيادة هبدف  عدادوإمراقبة التكاليف يف حدود نشاطها، حتفيز 
  ).طويلة، متوسطة وقصرية(جال خمتلفة تسويقية آل خططبناء و  العامة

 تظاهرات مثل املؤمترات، املعارضهم مهامها االشراف والقيام ابلأمن  :عالمةوال االتصالمديرية  -2- 1-2

ارك العالمة ، حتسني مستوى ادللمؤسسةامللتقيات، انتقاء املتدخلني يف النشاطات االعالنية، وضع خطة االتصاالت 
  .هم املؤشرات اخلاصة بعالمة موبيليس يف السوقأاجراء حبوث لتحديد و 

وهي مكلفة ابالجراءات املتعلقة بتسيري شبكات : )االتصاالت الالسلكية(  والتجوال الربطمديرية  -3- 1-2

 .اهلاتف النقال

 :أهداف والتزامات مؤسسة موبيليس -2
  )1( : أهداف أساسية منها وضع وحتديد عدةموبيليس، منذ نشأهتا، إىل  مؤسسة تسعى

  ؛الزابئن املشرتكني وضمان وصول املكاملات يف أحسن الظروفيف متناول شبكة ذات جودة عالية  وضع- 
  التحسني املستمر للخدمات والعروض لتقدمي أحسن اخلدمات؛- 
 حتسني خدمة األنرتنيت الالسلكية؛ - 
  الوفاء بكل الوعود والتكفل اجليد ابلزابئن املشرتكني لضمان وفائهم؛ - 
استخدام التكنولوجيا احلديثة وتقدمي ما يتماشى مع التطورات  اإلبداع حيث تسعى املؤسسة إىل حتقيق السبق يف- 

من خالل اإلبداع، تعمل موبيليس دوما على عكس صورة إجيابية تيارها وتبنيها لسياسة التغيري و التكنولوجية، وابخ
  ؛ حتقيق أرقام أعمال مهمةمن التنويع واإلبداع يف العروض واخلدمات املقرتحة، وهذا ما مكنها 

إىل  يف التقدم االقتصادي، ابإلضافة واملسامهةدور هام يف جمال التنمية املستدامة إىل القيام بتسعى موبيليس  - 
الشفافية : يفاملتمثلة  هذا ابلرجوع إىل قيمها األربعةيف محاية البيئة و  ةسامهواملها لدورها ئاحرتام التنوع الثقايف وأدا

  ؛اإلبداعو  احليوية ،الوفاء
  ؛خلدمات مع حاجات ورغبات الزابئنالشبكة واتكييف - 
 ؛ستجابة أبسرع وقت ممكن ألي شكوىالا- 

                                                           
  : يف ذلك أنظر - )1( 
: اتريخ االطالع، http://www.mobilis.dz/ar/apropos.php  :االلكرتوين التايلنقال عن املوقع  ،"خبصوص املؤسسة " ،مؤسسة موبيليس -

15/03/2019.  
- le journal mobilis, n0 01,2007, pp 06-07  
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وضمان االستمرار يف  احلاليني الزابئن احملافظة علىمع  املشرتكنيالزابئن  عددالرفع من و  الزايدة يف رقم األعمال - 
  .ةيعد من أهم األهداف التجاري الذي لتحقيق أقصى األرابحالنشاط 

  :حمطات تطور مؤسسة موبيليسم أه - 3

  :وفيما يلي أهم حمطات تطور املؤسسة يف سوق االتصاالت اجلزائرية   

  مركز اتصال خلدمة الزابئن؛أول موبيليس تدشن  :2004ماي  -

  ؛"موبيليس البطاقة" موبيليس تقرتح خدمة الدفع املسبق :2004أوت  -

 لشراكة مع مؤسسةابموبيليس تدشن أول شبكة جتريبية خلدمة اهلاتف النقال اجليل الثالث  :2004ديسمرب -

  الصينية للتكنولوجيا ،كما وصل جمموع الزابئن املشرتكني إىل مليون مشرتك؛ "Huawei" هواوي

  ؛Mobi+حتت إسم  ) MMS/ GPRS(موبيليس تقرتح خدميت األنرتنيت عرب اهلاتف: 2005فيفري  -

كما قامت بتدشني أول ) Mobilight(موبيليس تقرتح اخلدمة اجلديدة للدفع املسبق موبيالت  :2005مارس -

  وكالة جتارية هلا يف األبيار؛

 ؛)mobiposte( مؤسسة موبيليس يف شراكة مع بريد اجلزائر شرعت: 2005أفريل  -

  زبون مشرتك؛ مليون 4بلغ عدد الزابئن املشرتكني حوايل  :2005أكتوبر  -

 هبا؛ اخاص االكرتوني اتضع موبيليس موقع :2005سنة  -

موبيليس تعلن عن عدة عروض وخدمات جديدة كما تعلن سلطة الضبط أن موبيليس : 2007و 2006سنيت  -

: منهااملؤسسة املؤسسات واهليئات املسؤولة عن توزيع خدمات  تعددت، حيث  %96أحسن شبكة بتغطية تتجاوز
ste, elwassila telecom,GTS phoneAlgerie po... األخرىإخل أما عدد الوكاالت التابعة للمؤسسة بلغت هي 

 )1( .وكاالت موزعة على خمتلف أحناء الوطن مثاين

  .أرقام املقرر من طرف سلطة الضبط 10موبيليس تنتقل إىل طريقة الرتقيم اجلديد بـ  :2008سنة  -

وخدمات خمتلفة كما شهدت تطورا ملحوظا يف رقم  ااملؤسسة عروضقدمت : 2012إىل  2008من سنة  -

  أعماهلا وعدد الزابئن املشرتكني؛ 

عن نظام اهلاتف للصوت واملعطيات  وهو عبارةاجليل الثالث للهاتف بداية التعامل خبدمات  :2013ديسمرب-

 املباشرةبقدرة حتّمل خدمات ومعطيات ذات التدفق العايل حيث تسمح بتوفري تقنية االتصاالت الشخصية املرئية 

                                                           
 )1(  –le journal mobilis, n0 01,2007, p p 06-07. 
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الزابئن املشرتكني من احلصول على رسم بياين  ميكنالذي  GPRSالسياقة بنظام حتديد املواقع و حتديد املواقع العاملية، و 
 +3مع مرور الزمن لتصبح اجليل إن هذه التقنية تطورت  لك والطرقات اليت تؤدي إىل املكان املقصود؛ملختلف املسا

، مبضاعفة سرعة تلك +3كما مسح التطور األخري لشبكات اجليل  تدفق أعلى من نظريه، إىل ابالنتقال مسحوهو ما 
  )1(.اثنية/ميقاابيت  24 إىل 21الشبكة، وذلك بتدفق يرتاوح من 

كتكملة ملعايري اهلاتف النقال يف ى  الذي أت موبيليس إبطالق تقنية اجليل الرابع، مؤسسة قامت :2016سنة  -

مقارنة مع  أعلى وأسرع يضمن تدفقا  فهو ،3و اجليل  2من اجليل  ميكن اعتباره كتعديل لكلاجليل الثالث، حيث 
الثانية، مبعىن آخر أعلى من /ت ميقاابي 100، مبا يف ذلك نقل املعلومات بسرعة تدفق نظري يتجاوز 3اجليل 

  الثانية؛/ابيت جيقا1

   :2017-2016سنيت  -

 أكثر ،نقطة بيع غري مباشر 60.000 أكثر من ة،وكالة جتاري 178 من أكثر تغطية وطنية للسكان، - 
  )2(، أرضية خدمات انجعة وذات جودة عالية BTS  حمطة تغطية 5000 من
عدد نقاط البيع أرسلي يقدر بـ  ،1545موبيليس يقدر بــ من طرف مؤسسة  عدد نقاط البيع املعتمدة - 

112539)3(  
فتحاول  اجليل الرّابعتغطية كل أحناء الوطن بتقنية اجليل الثالث أما ت متالرايدة يف تقنييت اجليل الثالث والرابع حبيث - 

تغطية  متت  2017هناية  سنة  حىتحبيث أنه  تبقى من والايت الوطن يف السنوات القليلة املقبلة تغطية مااملؤسسة 
، الوادى، بسكرة، بومرداس، ن، قسنطينة، ابتنة، برج بوعريريج، تلمسااجلزائر، وهران، ورقلة :ت التاليةوالايال كل من

)4( .اجللفةو  متنراست، مسيلة، سكيكدة، أدرار تيبازة، البليدة، تيزي وزو، سيدي بلعباس، سطيف، تندوف، جباية،
 

 
 
 

 

                                                           
 )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. 

  .سبق ذكره مرجع ،"خبصوص املؤسسة"  مؤسسة موبيليس،-  )2( 
  :، نقال عن املوقع االلكرتوين التايل"موبيليس " ،والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنةوزارة الربيد واملواصالت السلكية   – )3( 

https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9 %D8%B3 ،25/12/2018 :اتريخ االطالع 
اتريخ ، /http://www.mobilis.dz/ar/4GAR: نقال عن املوقع االلكرتوين التايل ،"أسئلة متكررة حول اجليل الرابع" ، مؤسسة موبيليس )4( 

  .11/03/2019: االطالع
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  : أهم العروض واخلدمات املقدمة من طرف مؤسسة موبيليس -4
ظ هبم وجذب اجلدد عن طريق تقوم مؤسسة موبيليس بتنويع العروض واخلدمات املقدمة للزابئن بغرض االحتفا   

اتيجية ابستمرار لتكون مطابقة ملتطلبات ورغبات خمتلف فئات الزابئن والتصدي ألي إسرت  تلك العروض تطوير
 :ها يف السوق، وفيما يلي أهم تلك العروضو قد يتبعها منافس تنافسية

وهي تلك العروض اليت يقوم الزبون بدفع قيمة اخلدمات أو العروض مسبقا  :pré payé)(عروض الدفع املسبق  -

وتوجه ملختلف قطاعات السوق وال تتضمن صعوابت يف  (GSM,3G,4G)و هي متوفرة يف كل شبكات موبيليس 
وحتتوي هذه العروض على عدة عروض تروجيية ميكن للزبون املفاضلة فيما  ؛االشرتاك وال فواتري يلتزم الزبون بدفعها

 " awel"موبيليس كارت، ابطل، قوسطو،  عرض : بينها نذكر منها

ال يقوم الزبون بدفع قيمة املكاملات اليت جيريها إال بعد اليت  العروض  وهي): post payé(عروض الدفع البعدي  -

نذكر من الدفع البعدي  عدة أنواع" موبيليس"انتهاء املدة املخصصة لكل عرض، وذلك عن طريق فاتورة، وقد قدمت 
  "Flotte" ، عرض املؤسسات"forfait"والعرض اجلزايف" résidentiel mobilis"عرض االشرتاك العادي : منها

 : تقدم مبوجبها مؤسسة موبيليس نوعني من العروض كالتايل :العروض املزدوجة -

 عرض مويب بوست"mobiposte:"  نتج عن شراكة مؤسسة موبيليس  وهو عرض وحيد يف السوق اجلزائرية

وبريد اجلزائر ومبوجبه يتم اقتطاع مبلغ اثبت كل شهر من احلساب الربيدي اجلاري للزابئن، وله عدة صيغ 
 يكون من املمكن تعبئة الرصيد ببطاقات تعبئة يف حالة استهالك كل املبلغ املقتطع عرب احلساب؛و 

   عرض مويب كنرتول" mobicontrol:"   وهو عبارة عن عرض خيتار مبوجبه الزبون مبلغا معينا لالشرتاك

العرض على كل اخلدمات ويتوفر هذا  االشرتاكت تعبئة عند نفاذ مبلغ ملدة شهر مع امكانية تزويده ببطاقا
  .اليت تتوفر عليها عروض الدفع املسبق

والرسائل القصرية وكذا خدمة األنرتنيت   توفري وإاتحة خدمة االتصالوتتمثل مهمة املؤسسة األساسية يف    
: يف تتمثل التسهيالتتالزمها جمموعة من  اليت تقدمها املؤسسة العروض الالسلكية، ومما هو جدير ابلذكر أن كل

استقبال وإرسال الرسائل القصرية حنو كل املستعملني للهواتف النقالة داخل الوطن أو خارجه، إمكانية إرسال 
إمكانية االطالع والصور وامللفات املوسيقية عرب اهلاتف النقال، إظهار الرقم أو إخفاءه، واستقبال الرسائل الصوتية 

 ، حتويل املكاملات، خدمة نغميت، خدمة )أشخاص 3مكاملة بــ (جةعلى الرصيد املتبقي جماان، املكاملات املزدو 
roaming  وعموما ميكن تلخيص جممل . ابرسال واستقبال مكاملات بنفس الرقم اململوك داخل الوطناليت تسمح

  :التايلابئن املؤسسات يف اجلدول ز الالعروض واخلدمات املقدمة للزابئن املشرتكني يف قطاعي زابئن اجلمهور العام و 
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  ات املقدمة من قبل مؤسسة موبيليسأهم العروض واخلدم): 11( اجلدول رقم
  العروض واخلدمات املقدمة للزابئن املؤسسات   العروض واخلدمات املقدمة لزابئن اجلمهور العام

  :عروض الدفع البعدي -
-Win Max libre 
-Win Max control 

  :عروض الدفع املسبق - 
-Pix  x 
-Navigui 
-Navigui 3G 

  :)pack(ابك  -
، Mobile ابك، 3Gمفتاح ويفي  naviguiابك - 

  Navigui 4Gوابك  Navigui 3Gابك
  ++1500مويب كنرتول  :العروض املزدوجة - 
  :اخلدمات -
 عرب مكاتب الربيد Aresseli خدمة - 

-Aresseli via gal         

 خدمة، Mobsoun خدمة، Mobispace خدمة-
MobMic  ،  

-SellekniPlan/Net  
-E-rselli 
-mobilistore 
-mobinfo 

  ، رصيد، كلمين، رسيمو+ سلكين-نغميت، سلكين - 
  .جوازات انرتنيت وحتويل العروض -

 :عروض الدفع البعدي -
-win pro 
- Pix  x pro 

 :االنرتنيت النقال -
  onley 4Gعرض  -
 .حلول احملرتفني -

-MVPN 
-VPN 
- M2M 

 SMSبرودكاست  - 

  :على اعتمادا الطالبةمن إعداد  :املصدر
  ؛معلومات داخلية للمؤسسة -
 :نقال عن املوقع االلكرتوين التايل، "اكتشفوا املنتوجات واخلدمات املتعلقة ابخلواص واملؤسسات ملوبيليس"،موبيليسمؤسسة   -

http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/index.php ،22/04/2019:  اتريخ االطالع    

هبدف  وخدماهتاأن مؤسسة موبيليس تسعى جاهدة لتنويع عروضها  )11(رقم اجلدول خالل  من يظهر    
حول تقدمي ، خصوصا يف ظل التنافس الشديد بني مؤسسات اهلاتف النقال قطاعات الزابئن استهداف العديد من

  .أحدث العروض واالحتفاظ حبصصها السوقية
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  موبيليسمؤسسة نشاط  ؤشراتم أهمإحصائيات : الرابعاملطلب 
عدد  عرفسيتم التطرق يف هذا املطلب إىل عرض وحتليل أهم املؤشرات اخلاصة بنشاط مؤسسة موبيليس حيث     

ساهم يف زايدة حصتها السوقية يف سوق وهو ما  منذ بداية تعاملهاتطورا ملحوظا  املشرتكني يف مؤسسة موبيليس
  :اهلاتف النقال  كما هو موضح فيما يلي

  :2017إىل  2003موبيليس وحصتها السوقية منذ  ملشرتكي مؤسسة اإلمجايلتطور العدد  - 1

  :مؤسسة موبيليس وحصتها السوقيةاملشرتكني لدى  يوضح اجلدول املوايل تطور عدد الزابئن      

 )2017- 2003( خالل الفرتةعدد املشرتكني، احلصة السوقية ملؤسسة موبيليس  تطور ):12(رقماجلدول 

  )%( احلصة السوقية  )ابملليون( عدد املشرتكني  السنوات
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 

  :على اعتمادا الطالبة من إعداد:املصدر
- 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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  :إىل األشكال التالية) 12( الواردة يف اجلدول رقم واألرقام ترمجة تلك املعطياتوميكن   

- 2003(خالل الفرتةعدد الزابئن املشرتكني يف مؤسسة موبيليس التمثيل البياين لتطور ): 41( الشكل رقم

2017( 

 

 

 

 
 

  .)12( رقم اعتمادا على معطيات اجلدول الطالبةمن إعداد  :املصدر

  )2017إىل  2003(الفرتة احلصة السوقية ملؤسسة موبيليس خالل  التمثيل البياين لتطور): 42( الشكل رقم

  

  

  
  

 

  .)12( رقممعطيات اجلدول  اعتمادا على الطالبةمن إعداد  :راملصد

مؤسسة موبيليس قد ورثت يف بداية نشاطها عددا من الزابئن عن  أن ظُ حَ َال يُ  )41( من خالل الشكل رقم     
ليشهد بعد ذلك عدد الزابئن املشرتكني تطورا ملحوظا ومستمرا خصوصا  -مؤسسة اتصاالت اجلزائر –األم   املؤسسة

وهو ما ميكن إرجاعه إىل انتشار ثقافة استخدام اهلاتف النقال يف اجلزائر من جهة ومن جهة  ،2010ابتداء من سنة 
كما قامت بتقدمي تشكيلة متنوعة من  2010 أخرى فلقد قامت املؤسسة بتكثيف أنشطتها التسويقية ابتدءا من سنة
لهاتف ل ةني الثالثتعاملاملمع اشتداد التنافس بني اخلدمات والعروض الرتوجيية حماولة التقرب بشكل أكرب من الزابئن 

  .النقال جلذب الزابئن اجلدد واالحتفاظ ابحلاليني
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را عرفت تطو قد  أبهنا) 42( رقم من خالل الشكل يالحظف أما ابلنسبة للحصة السوقية ملؤسسة موبيليس    
من جمموع احلصة السوقية اإلمجالية  )% 40,06(إىل  2017حىت وصلت سنة  2010ملحوظا هي األخرى منذ 

  .هلاتف النقال ابجلزائر وهي حصة مهمة يف ظل تواجد ثالثة متعاملني للهاتف النقال يف اجلزائرلسوق ا

  :يف السوق ماإطالقهاجليل الثالث والرابع منذ  شبكة مشرتكي تطور عدد -2

 هافييف احلصة السوقية لشبكيت اجليل الثالث والرابع وعدد الزابئن املشرتكني  الصدارةاحتلت مؤسسة موبيليس     
يف هذا تقدما كبريا املؤسسة  حققت حبيث للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية،ضبط السلطة  حسب تقارير

  :واحتلت حصة سوقية متفوقة على منافسيها وهو ما يظهر يف اجلداول واألشكال التاليةالسوق 

تطور عدد يظهر اجلدول التايل : لدى متعاملي اهلاتف النقال اجليل الثالثالعدد اإلمجايل ملشرتكي  تطور - 2-1

  :للمتعاملني االقتصاديني الثالث للهاتف النقال 3Gمشرتكي  

خالل الفرتة  لمتعاملني االقتصاديني الثالث للهاتف النقالل 3G مشرتكي تطور عدد  ):13( اجلدول رقم

)2014-2017(  

  2017  2016  2015  2014  السنوات
 %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد 

عدد مشرتكي اجليل 
  الثالث ملوبيليس

3816312  44.85  6542332  40.09  9975769  41.19  10204002  47.26  

اجليل عدد مشرتكي 
  الثالث جليزي

1254250  14.74  4144135  25.39  7450538  30.75  5462916  25.30  

عدد مشرتكي اجليل 
  الثالث ألوريدو

3438491  40.41  5632561  34.52  6801678  28.06  5925945  27.44  

العدد االمجايل 
  ملشرتكي اجليل الثالث

8509053  100  16319028  100  24227985  100  21592863  100  

   :على اعتمادا من إعداد الطالبة: املصدر
، نقال عن 05ص ،"2015لسنة  يف اجلزائر ةالنقال اهلاتفيةمرصد سوق " واملواصالت السلكية والالسلكية،لربيد لضبط السلطة  -

: االطالع اتريخ،  https://www.arpce.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf :املوقع االلكرتوين التايل
12/04/2019 .  

، نقال عن املوقع 11ص ،"2017لسنة  ابجلزائرالنقال  اهلاتفمرصد سوق " ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية،سلطة  -
 :اتريخ االطالع، https://www.arpce.dz/ar/doc/obs/etude/2017/Observatoire_Mobile_2017.pdf :التايلااللكرتوين 

12/04/2019.  
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  :إىل الشكل املوايل لتوضيح التطور بشكل أكرب
خالل  للمتعاملني االقتصاديني الثالث للهاتف النقال

  

  
  .)13(رقم  اجلدول

عدد الزابئن املشرتكني يف شبكة اجليل  إمجايل
ة ايإىل غمنذ بداية التعامل به يف السوق  لدى خمتلف متعاملي اهلاتف النقال يف اجلزائر

 بسب بداية حتول الزابئن حنو شبكة اجليل الرابع  والتخلي عن اجليل الثالث؛ 
مليون  10.20 ما يقارب 2017ؤسسة موبيليس فلقد بلغ عدد الزابئن املشرتكني يف اجليل الثالث سنة 

ما وهو مشرتكي اجليل الثالث  جمموع من 

تطور عدد يظهر اجلدول التايل : لدى متعاملي اهلاتف النقال

  )2017-2016( للهاتف النقال ةللمتعاملني االقتصاديني الثالث

2017  
  النسبة %  العدد  لنسبة 
48.65  3505803  35.53  
48.27  3459409  35.06  

3.08  2902459  29.41  
100  9867671  100  
 مرجع سبق ذكره، ، "2017لسنة  ابجلزائرالنقال 
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إىل الشكل املوايل لتوضيح التطور بشكل أكرب) 13( الواردة يف اجلدول رقمميكن ترمجة املعطيات 
للمتعاملني االقتصاديني الثالث للهاتف النقال 3Gعدد مشرتكي  ل التمثيل البياين :)

  )2017 -2014(الفرتة 

اجلدولعلى معطيات  اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر

إمجايل يظهر أبن )43(رقم والشكل  )13(رقم  من خالل معطيات اجلدول
لدى خمتلف متعاملي اهلاتف النقال يف اجلزائر عا ملحوظا
بسب بداية حتول الزابئن حنو شبكة اجليل الرابع  والتخلي عن اجليل الثالث؛  )%11( ـأين شهد اخنفاضا ب

ؤسسة موبيليس فلقد بلغ عدد الزابئن املشرتكني يف اجليل الثالث سنة 
 )%47.26( مليون مشرتك أي ما يعادل 21.59

  . رايدة املؤسسة يف سوق اجليل الثالث من حيث عدد املشرتكني

لدى متعاملي اهلاتف النقالتطور العدد اإلمجايل ملشرتكي اجليل الرابع 
  :للهاتف النقال ةلمتعاملني االقتصاديني الثالث

للمتعاملني االقتصاديني الثالث4G تطور عدد مشرتكي  ):

2016  
لنسبة ا%  العدد

48.65  712497  عدد مشرتكي اجليل الرابع ملوبيليس
48.27  707061  عدد مشرتكي اجليل الرابع جليزي

3.08  45076  عدد مشرتكي اجليل الرابع ألوريدو
100  1464635  اجملموع اإلمجايل ملشرتكي اجليل الرابع 

النقال  اهلاتفمرصد سوق " ، ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية
 .11ص

دراسة : الفصل الرابع 

ميكن ترمجة املعطيات و 
)43(الشكل رقم

من خالل معطيات اجلدول   
عا ملحوظااارتف عرف الثالث

أين شهد اخنفاضا ب 2017
ؤسسة موبيليس فلقد بلغ عدد الزابئن املشرتكني يف اجليل الثالث سنة ملسبة لنابأما 

21.59مشرتك من جمموع 
رايدة املؤسسة يف سوق اجليل الثالث من حيث عدد املشرتكني يوضح

تطور العدد اإلمجايل ملشرتكي اجليل الرابع  - 2-2
لمتعاملني االقتصاديني الثالثل 4G  يمشرتك

):14( رقماجلدول 

  السنوات 

عدد مشرتكي اجليل الرابع ملوبيليس
عدد مشرتكي اجليل الرابع جليزي

عدد مشرتكي اجليل الرابع ألوريدو
اجملموع اإلمجايل ملشرتكي اجليل الرابع 

ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية سلطة:املصدر
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 :إىل الشكل املوايل

 للهاتف النقالة للمتعاملني االقتصاديني الثالث

2017(  

  
  .)14( رقم اجلدول

عرف منوا  4Gيظهر أبن عدد مشرتكي اجليل الرابع 
هناية السنة يف  وتزايد، )2016(مليون مشرتك يف السنة األوىل من إطالقه يف السوق
جع هذه الزايدة ابألساس إىل ، وتر تضاعف حبوايل تسع مرات

 )2017( سنة مليون مشرتك 9.87وابلنسبة ملؤسسة موبيليس فمن جمموع 
من مشرتكي اجليل الرابع هم زابئن مؤسسة 

  ؛من مشرتكي شبكة اجليل الرابع )29.41%

وهو ما ميكن  2017هذا السوق لسنة يف 
مقارنة مبنافسيها وهو ما  من والايت الوطن 

  .إدارة العالقات مع الزابئن لالحتفاظ هبم ومنع انتقاهلم إىل املنافسني
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إىل الشكل املوايل )14( واردة يف اجلدول رقمال ترمجة تلك املعطيات

للمتعاملني االقتصاديني الثالث 4Gعدد مشرتكي   التمثيل البياين لتطور ):

2017 -2016(خالل الفرتة 

اجلدولعلى معطيات  اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر

يظهر أبن عدد مشرتكي اجليل الرابع ) 44( الشكل رقمو  )14(معطيات اجلدول رقم 
مليون مشرتك يف السنة األوىل من إطالقه يف السوق 1.46

تضاعف حبوايل تسع مراتمليون مشرتك أي  9.87ليصل إىل 
GSM 3وG  4حنوGوابلنسبة ملؤسسة موبيليس فمن جمموع  ؛
من مشرتكي اجليل الرابع هم زابئن مؤسسة ) %35.53(أي أن  ،مليون مشرتك 3.50تستحوذ على حصة 

29.41( وأوريدو )%35.06( يف حني متتلك مؤسسة جيزي

يف وبذلك حتتل مؤسسة موبيليس الصدارة من حيث عدد املشرتكني 
 حصوهلا على امتياز تقدمي خدمات اجليل الرابع يف عدد أكرب

إدارة العالقات مع الزابئن لالحتفاظ هبم ومنع انتقاهلم إىل املنافسنييعظم من أمهية رفع االمتيازات وتعظيم اجلودة و 

دراسة : الفصل الرابع 

ترمجة تلك املعطيات كنومي

):44(الشكل رقم

معطيات اجلدول رقم  من خالل    
1.46سريعا حيث بلغ 

ليصل إىل  )2017(الثانية
 GSMحتول مشرتكي 

تستحوذ على حصة 
يف حني متتلك مؤسسة جيزي، موبيليس

وبذلك حتتل مؤسسة موبيليس الصدارة من حيث عدد املشرتكني     
حصوهلا على امتياز تقدمي خدمات اجليل الرابع يف عدد أكرب إرجاعه إىل

يعظم من أمهية رفع االمتيازات وتعظيم اجلودة و 
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  موبيليس واقع متغريات الدراسة يف مؤسسة :اخلامساملطلب 
افظة على زابئنها من أجل احملهود وج آلياتعدة  إطار إدارة عالقاهتا مع الزابئن مؤسسة موبيليس يف تبنت    

  .لمؤسسةل ةالتنافسي البيئة ظل خصوصا يفوكسب والئهم 

  :يف مؤسسة موبيليس الزبونآليات وأساليب إدارة العالقة مع  -1

 أينما" اجلديد شعارها قوة ذلك زاد وما وزابئنها، شركائها من قراب أكثر كمتعامل التموقع "موبيليس"أرادت     

، حيث تسخر كل اإلمكانيات واملوارد الضرورية لبناء للزابئن ابإلصغاء واالستماع الدائم تعهدا يعد الذي "كنتم

خمتلف أساليب إدارة العالقة يف ذلك مستخدمة  موتوقعاهت موحتقيق متطلباهت عالقات قوية مع زابئنها واالحتفاظ هبم
  :املؤسسة إلدارة عالقاهتا مع زابئنهااملتعارف عليها تسويقيا، وفيما يلي بعض جمهودات 

إقامة  هبدف الزبونم إدارة العالقة مع  إطار تبين مؤسسة موبيليس ملفهو يف :كز االتصال خلدمة الزابئنا مر  - 1-1

 22هم سعت مؤسسة موبيليس إىل االعتماد على مراكز االتصال منذ ءَ تضمن رضاهم ووال للعالقات نظامية إدارة
 التصرف حتت يعملون موظفني من ساعة وخالل كل أايم األسبوع ومكونة 24على مدار وهي تعمل  2004ماي 
   )1(النقال اهلاتف خدمة يف تكوينهم مت أن بعد وشكاوي الزابئن وهذا استفسارات، انشغاالت مجيع على للرد

 االستعالم طلب يف املتمثلةو  الزابئن من الواردة النداءات ومعاجلة هتدف املؤسسة من خالل هذه املراكز إىل استقبالو 
 القيام وخدمتهم وكذلك إليهمواالستماع احلاليني واحملتملني لضمان استمرارية االتصال بزابئنها  املقدمة الشكاوى أو

ولقد مت إاتحة عدة أرقام ، احلاليني احملتملني أو للزابئن جديدة خدمات أو عروض تقدمي ألجل االتصال بعملية
ونوع اخلدمة أو العرض  )الزابئن املؤسسات –زابئن اجلمهور العام ( نوعهم اختالفوضعت حتت تصرف الزابئن على 

  .املتعامل به

شبكيت التواصل االجتماعي كل من على   متتلك مؤسسة موبيليس حسااب :)∗(مواقع التواصل االجتماعي - 1-2

الل تسعى من خالله إىل التقرب بزابئنها بشكل أكرب واالستماع ملتطلباهتم فمن خ  "Facebook" و"Tweter"تويرت 
وهو ما يؤدي إىل  ،املؤسسة من معرفة انشغاالت الزابئن خبصوص عروضها وخدماهتا أراء وتعليقات الزابئن تتمكن

 اموما يف مدة ال تتجاوز يوميتم الرد على استفسارات وتعليقات الزابئن عكما ح جمال للحوار بني املؤسسة زبون  فت
  .)وما الحظناه على حساب الفايسبوك اخلاص ابملؤسسة للمعلومات املتحصل عليها داخل املؤسسة طبقا(ا واحد

                                                           
  - )1( Le journal mobilis, Opcit, p 06. 

: ميكن االطالع على الرابط التايل اخلاص به مبؤسسة موبيليس بوك اخلاصحساب فايسملزيد من التفاصيل حول  - )∗(
FMobilisOfficielle%2next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhttps://www.facebook.com/checkpoint/block/?  
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، أول مقهى وفضاء خمصص للزابئن 2015جانفي  15موبيليس يوم  مؤسسةافتتحت : مقهى موبيليس -3- 1

وسيتم تعميم ذلك على مستوى كل الوالايت يف ) اجلزائر العاصمة(على مستوى وكالتها التجارية يف دايل إبراهيم 
مقاربة مبتكرة وفريدة من نوعها يف اجلزائر، تستجيب إلقامة عالقة شخصية مع  Mobilis عد مقهىياملستقبل و 

    : ملقهى موبيليس موضحة فيما يلينيز هذه املبادرة على مستويني مكونالزابئن مع احملافظة عليهم وترك

مع تقدمي املساعدة يف اختبار ماهو معروض للبيع  وهو خمصص للزابئن الذين يرغبون: فضاء للمعرفة والعرض -

 اختيار اهلاتف أو تلبية االحتياجات الفنية للزبون؛واملشورة  يف 

  خالل شراء ما يعرف بـ من ،عال تدفق يذ اتصال من االستفادة يريد من لكل خمصص فضاء هو :فضاء الرتفيه-

"pass Mobilis 3G" ،على الشاشة الكبرية  الرايضية املقابالت عرض الفضاء يف تلك الفرتة هو هذا مييز وما
 الفريق ومشجعي املؤسسة زابئن لدى جناحا املبادرة والقت .خصوصا تلك اليت لعبها اخلضر يف كأس األمم األفريقية

  )1( .اجلزائري وسامهت يف التقرب بشكل أكرب ابلزابئن واالستماع هلم الوطين

على  توفر ي تتوفر مؤسسة موبيليس على موقع الكرتوين متاح ابللغتني العربية والفرنسية :)∗( املوقع االلكرتوين - 1-4

كم هائل من املعلومات اليت قد حيتاجها الزبون كتعريف للمؤسسة، خمتلف خدماهتا وعروضها وأسعارها فضال عن 
ويسمح خمتلف املستجدات  اخلاصة ابملؤسسة  كما تقوم املؤسسة أيضا من خالله ابلرتويج لتلك العروض واخلدمات 

  االلكرتونية؛ الفاتورة خدمة املوقع االلكرتوين إباتحة
خاصة  إلكرتونية وهو عبارة عن صفحات  Espace clientلزبون خمصص ل يتوفر املوقع االلكرتوين على فضاء و  

  .واملقرتحات الشكاوى فيها وتسجل الرمز اخلاص بكل زبون، خالل منمعهم للتواصل  ابلزابئن وخمصصة

 تهمالزابئن عن طريق القيام بتهنئمع تقوية العالقة بتقوم املؤسسة  :الرسائل القصرية لتقوية العالقات- 1-5

عرب الرسائل  إخل...سديد وانتهاء صالحية الرصيدابملناسبات الوطنية واألعياد الدينية فضال عن تذكريهم مبواعيد الت
  .القصرية

لتنظيم  :حمل الدراسة ةيف املؤسس الزبونالربجميات التكنولوجية املعلوماتية املستخدمة إلدارة العالقة مع  - 1-6

 والنظام املعروف بـ التكنولوجي العالقات وتسيري خمتلف العروض واخلدمات قامت مؤسسة موبيليس بشراء الربانمج
"NGBSS"  حيتوي على عدة ، وهو عبارة عن نظام وبرانمج عمل متكامل 2015من املؤسسة العاملية هواوي سنة

                                                           
  (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. 

  http://www.mobilis.dz/ar/index.php: سسة ميكن االطالع على الرابط التايل اخلاص بهملزيد من التفاصيل حول املوقع االلكرتوين للمؤ  - )∗(
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ؤسسة نسقة لكل العمليات التجارية اليت تقوم هبا املدارة مإتسيري قواعد البياانت، كما يوفر نظمة وبرجميات هتتم بأ
  :نظمة فرعية نذكر منها ما يليأنولوجي لتسيري العالقات اىل عدة و الربانمج التكأوتتفرع تطبيقات هذا النظام 

 - CRM : اليت يقوم هبا مع يات لو برانمج يقوم بتسيري حساب الزبون ومعرفة كل العمأوهو عبارة عن نظام
له هبدف احملافظة عليه وضمان عدم حتوله  املناسبةساس ذلك تقدم له العروض واحملفزات أاملؤسسة، وعلى 

ولئك الذين ال أو  ابئن الذين يتمتعون بوالء عالللمنافسني، كما تكشف املعلومات الواردة يف هذه القاعدة عن الز 
اىل حمفزات وعروض تروجيية املؤسسة من معرفة الزابئن الذين حيتاجون  وابلتايل ستتمكن معها يتعاملون بشكل مستمر

فهم متطلبات واحتياجات الزابئن بشكل فضال عن  رفة فرتات االستهالك الكبريكرب، كما ستتمكن من معأبشكل 
حليل والقدرة على القيام بت الفواتري املدفوعةمعرفة وكذا  اوي الواردة على اخلط ومعاجلتها،معرفة الشكو  دقيق

)RFM(.  
ن هذه املعلومات والبياانت الواردة يف هذا النظام ستساعد املؤسسة يف اختاذ بعض القرارات كتحديد الزبون الذي إ   

  .كرب عدد من الزابئن أواخلدمات اليت تستهوي  ة العروضمعرفو  خاصةحيتاج اىل معاملة 

 - KBS )موظفي املكاتب األماميةظفني العاملني يف املؤسسة خصوصا موجهة للمو وهي قاعدة  ):قاعدة املعرفة 

تسهيل عملية البيع و  يت تقدمها املؤسسةهنا تسمح ابعطاء التعلميات واالجراءات اخلاصة ابلعروض واخلدمات الأل
قوة العرض اصة ابلعرض وكيفية التعامل مع الزبون فضال عن توضيح نقاط منحه واعطائه املعلومات اخلظف و للمو 

دارة إفضيل الزبون هلذا العرض فضال عن ليتمكن املوظف من تقدمي احلجج والرباهني املشخصة اليت تساهم يف بناء ت
  .احلوار مبا خيدم املؤسسة والزبون يف نفس الوقت

وهو عبارة عن فضاء على  2018يف سبتمرب بدأت املؤسسة العمل هبذا التطبيق  :MobiSpaceتطبيق  - 1-7

تتبناها املؤسسة يف ظل التطورات التكنولوجية من جهة ولتحسني  يق متاشيا مع سياسة العصرنة اليتتطبشكل 

 على "MobiSpace" تطبيقحتميل ويتم ، وتسهيل معامالهتم واختصار املسافات والوقت العالقات مع الزابئن

 Google Play مع تقدمي رقم اهلاتف Mobilis   للزبون تطبيقويسمح  هذا ال .ابلزبونإدخال كلمة املرور اخلاصة و 
   كما يسمح بعرض العديد من. التعبئة فضال عن القدرة على رصيدمعرفة ال ويتيح له بكل سهولةابلتحكم يف حسابه 

  )1( :املعلومات اليت قد حيتاجها الزبون نذكر أمهها فيما يلي
  ؛العنوانالّلقب و  اإلسم: الشخصية املعلوماتعرض  - 

: نقال عن املوقع االلكرتوين التايل، "MobiSpace"، مؤسسة موبيليس )1(                                                            
http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/service.php?page=32 ،11/03/2019: اتريخ االطالع. 
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  ؛زابئن الدفع املسبقلزابئن الدفع البعدي أو الرصيد ابلنسبة لعرض آخر فاتورة  -
  ؛ PUK أو PIN معرفة العرض احلايل أو رمز -
   ؛احلصول على تفاصيل االستهالك احلايلو  فاتورة مفصلة لزابئن الدفع البعدي - 
  ؛والبطاقة الذهبية CIB عرب بطاقة rselli-E  خدمةو  عرب بطاقة التعبئة تعبئة الرصيد - 
   ؛حتويل الرصيد وشراء جوازات اإلنرتنت أو الربامج - 
  ؛التحكم يف األرقام املفضلةو  توقيف اخلدمات تغيري العروض وتشغيل أو -
  .زابئن موبيليساملباشرة مع خدمة الدردشة و  معرفة مواقع الوكاالت التجارية موبيليس- 

دم املؤسسة يف إطار برامج الوالء ختست: وتقوية العالقة مع الزابئنبرامج دعم الوالء كأساس إلدامة  - 8 -1

  :عدة أساليب نذكر منها ما يلي

اهلاتف النقال  ييعترب النادي الذهيب أول فضاء يطلقه متعامل: النادي الذهيب لزابئن من ذهب -1- 8 -1

دوام  هبدف وهو حسب املؤسسة دليل على االهتمام الذي توليه املؤسسة للزابئن ،ابجلزائر لتكريس الوفاء والوالء
 ووالءً  كرمي زابئنها األكثر وفاءً العالقة والثقة املتبادلة بني الطرفني، حبيث وضعت مؤسسة موبيليس إطارا رمسيا لت

يف حفل نظمته  2012أفريل  25ولقد أطلقت الطبعة األوىل للنادي الذهيب يف ، وأعربت عن شكرها وامتناهنا هلم
 144املؤسسة  يف فندق الشرياطون حضره العديد من الشخصيات الرمسية والصحافيني وموظفي موبيليس، مجع أيضا 

وقد مت تكرمي قوا أوفياء للمؤسسة والية من صيغيت الدفع املسبق والدفع البعدي الذين ب 48ك جاؤوا من زبون مشرت 
  )1( :حسب االشرتاك والوالء كما هو واضح فيما يليحسن زبون الزابئن مبنح وسام موبيليس أل

  ؛ن زبون مشرتك خلدمة الدفع البعديأحس- 
  أحسن زبون مشرتك خلدمة الدفع املسبق؛ - 
  ؛)أقدم زبون مشرتك( من حيث األقدمية زبون األكثر وفاءً ال - 
  .أحسن زبون مشرتك يف خدمة التجوال الدويل- 

وهي تلك املكافأت اخلاصة مبنح رصيد جماين أو مضاعفته للزابئن الذين حققوا  : املكافأت املادية -2- 8 -1

معينة تعرب عن عدد معني من االتصاالت اليت أجراها الزبون خالل فرتة زمنية معينة نذكر منها مكافأة فيديليس  انقاط
سب استهالكهم مع حتويل تلك ، مبنحهم إمكانية تراكم النقاط حتقوم مبكافئة الزابئن على وفائهماليت ملوبيليس 

  )2( .ومكافآت متنوعةات ورسائل نصية قصرية جمانية، النقاط إىل مكامل
                                                           

)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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نذكر على سبيل حيث متنح املؤسسة عروضا استجابة ملتطلبات الزابئن وحاجاهتم 

يسمح هلم من االستفادة بعدة والذي  ،املسبق
 مبتسم(يتمكن زابئن الدفع املسبق سحبيث 

ومن من مكاملات ورسائل قصرية مضاعفة صاحلة حنو مجيع الشبكات الوطنية 

وعليه  ن نقاط البيعأو بشراء العرض الرتوجيي مباشرة م

رسائل قصرية غري حمدودة حنو شبكة + مكاملات 

Go 15  وانرتنت facebook  1( .جماين (  

ونوع تقوم مؤسسة موبيليس ابلتمييز بني الزابئن على أساس حجم 

لتتالءم مع متطلبات الفئة السوقية  إمكانياهتا
املتعلقة ابملؤسسات اليت تتميز مبعامالهتا الكبرية ويف نفس الوقت تقوم املؤسسة بشخصنة عروض أخرى لتتناسب مع 

تستفيد  وكبريا متطلبات زابئن اجلمهور العام الذين رغم صغر حجم معامالهتم إال أهنم يشكلون قطاعا سوقيا مهما

  يف مؤسسة موبيليس التمييز بني الزابئن وشخصنة العروض

  
  .اعتمادا على املعلومات الداخلية للمؤسسة

 والقوى   swotي عتمد على منوذجنعلى مؤسسة موبيليس سوف 
  .نفس القطاعالذي يستخدم لتحليل تنافسية املؤسسات اليت تنشط يف 

: نقال عن املوقع االلكرتوين التايل
http://www.mobilis.dz/ar/communique_persse.php?Id_Communique=323 ،11/03/2019: اتريخ االطالع. 
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حيث متنح املؤسسة عروضا استجابة ملتطلبات الزابئن وحاجاهتم : استثنائية ت

املسبقوُّجه لزابئن الدفع امل "PixX 1000 " بـ رتوجيي اخلاص
حبيث  ، 2019جانفي  02إىل غاية  2018ديسمرب   04

PixX  ( من مكاملات ورسائل قصرية مضاعفة صاحلة حنو مجيع الشبكات الوطنية  االستفادةمن

أو بشراء العرض الرتوجيي مباشرة م ،*600# إستثنائي، ابستعمال الالئحة

مكاملات  :من املزااي التالية ايوم  30سيستفيد الزابئن طيلة

Go 15 رصيد مهدى صاحل حنو مجيع الشبكات الوطنية، دج

تقوم مؤسسة موبيليس ابلتمييز بني الزابئن على أساس حجم  :شخصنة العروضو  ز بني الزابئن

إمكانياهتايف حدود املؤسسة التعامل معها حبيث يتم شخصنة عروض وخدمات 
املتعلقة ابملؤسسات اليت تتميز مبعامالهتا الكبرية ويف نفس الوقت تقوم املؤسسة بشخصنة عروض أخرى لتتناسب مع 

متطلبات زابئن اجلمهور العام الذين رغم صغر حجم معامالهتم إال أهنم يشكلون قطاعا سوقيا مهما
 :يف الشكل املوايل كما هو واضح احلجم راتو بوف

التمييز بني الزابئن وشخصنة العروض ):45(الشكل رقم 

اعتمادا على املعلومات الداخلية للمؤسسة الطالبةمن إعداد : املصدر

 :واقع املؤسسة من منظور تنافسي
على مؤسسة موبيليس سوف  النقالاهلاتف لدراسة أتثري املنافسة يف قطاع 

الذي يستخدم لتحليل تنافسية املؤسسات اليت تنشط يف  اخلمس لبورتر
                                         

نقال عن املوقع االلكرتوين التايل، "مبزااي إستثنائية PixX  1000عرض تروجيي"، 
http://www.mobilis.dz/ar/communique_persse.php?Id_Communique=323

دراسة : الفصل الرابع 

تمكافآ -3- 1-8
رتوجيي اخلاصالعرض ال املثال

 04مزااي إبتداًءا من
PixXقوسطو ابطل وو 

إستثنائي، ابستعمال الالئحة رصيد أنرتنت

سيستفيد الزابئن طيلة دج1000بـ

دج 4000 ؛موبيليس

ز بني الزابئنيالتمي - 1-9
التعامل معها حبيث يتم شخصنة عروض وخدمات 

املتعلقة ابملؤسسات اليت تتميز مبعامالهتا الكبرية ويف نفس الوقت تقوم املؤسسة بشخصنة عروض أخرى لتتناسب مع 
متطلبات زابئن اجلمهور العام الذين رغم صغر حجم معامالهتم إال أهنم يشكلون قطاعا سوقيا مهما

بوفه املؤسسة من خالل

الشكل رقم 

واقع املؤسسة من منظور تنافسي -2
لدراسة أتثري املنافسة يف قطاع      

اخلمس لبورترالتنافسية 
، مؤسسة موبيليس - )1(                                                           

http://www.mobilis.dz/ar/communique_persse.php?Id_Communique=323
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تهديدات الفرص و الميكن اختصار نقاط قوة وضعف املؤسسة فضال عن  :ملؤسسة موبيليس  swotحتليل - 2-1

  :املوايلالشكل  البيئة السوقية اليت تنشط فيها املؤسسة من خالل يف املتاحة

  ملؤسسة موبيليس swotحتليل ): 46(رقم  الشكل
  نقاط القوة

املشرتكني يف شبكيت اجليل الثالث والرابع  الزابئن تطور عدد- 
 .فضل من املنافسنيأة موبيليس بشكل سملؤس

وىل يف يف سنواهتا األ تغطية عالية لشبكة اجليل الرابع اليت ال تزال- 
 .النقال ابجلزائراهلاتف سوق 

 .اهلاتف النقالتستحوذ على حصة سوقية معتربة يف قطاع - 
  2016 منذ  اإلمجايل للزابئن عددالحتتل الرايدة والصدارة يف - 

  .يف تقنييت اجليل الثالث والرابعوكذا 
 واخلدمات والتنويع يف العروض تتبىن املؤسسة سياسة العصرنة- 

زايدة و .ار مبا يتماشى مع متطلبات السوقابستمر  املقدمة وجتديدها
  .خرىنقاط البيع املختلفة من سنة أل

  نقاط الضعف
 .عدم تغطية كل والايت الوطن بتقنية اجليل الرابع - 

من مؤسسة ا ثر تنوعأكمتتلك مؤسسة جيزي عروضا -
  .موبيليس

إلجراءات كونه مؤسسة عمومية فإهنا ختضع يف أحيان كثرية   -
  .بريوقراطية متنع من النشاط بكفاءة وفعالية

  الفرص
ؤسسة حمل الدراسة امتياز قانوين لتقدمي خدمات اجليل متتلك امل- 

 ؛الرابع يف عدد أكرب من الوالايت مقارنة مبنافسيها
الحتفاظ افرصة  هلالرابع تعطي اايدة املؤسسة يف شبكة اجليل ر - 

ل تطور متطلبات خصوصا يف ظابلزابئن احلاليني وجذب اجلدد 
احلصول على التكنولوجيات املتطورة يف يف هتم االزابئن ورغب

 ؛ااتحتها 4Gهواتفهم النقالة واليت تستطيع شبكة 
 ؛اجلزائراهلاتف النقال يف تنامي دور سوق - 

تتعامل معظم املؤسسات العمومية واحلكومية مع مؤسسة -
مان ابعتبارها مؤسسة ذات موبيليس لثقتهم فيها ولتوفري عنصر األ

  ؛طابع عمومي
اخنفاض تكلفة كراء األماكن اليت توضع فيها اهلوائيات اخلاصة -

وضع  كما أنه ُيْسَمُح ملؤسسة موبيليسابلتغطية مقارنة ابملنافسني  
تلك اهلوائيات فوق أسطح مراكز الربيد يف الوقت الذي يدفع 

أو  خاصة منافسوها مبالغ ضخمة سنواي مقابل كراء مساحات
  .أسطح بيوت الزابئن

  التهديدات
 .يف سوق اهلاتف النقال الثالث منافسة قوية بني املتعاملني- 
كرب خصوصا يف أىل حتقيق تغطية إسعي املؤسسات املنافسة  - 

اجليل الرابع الذي حتتل فيه موبيليس الرايدة والتفوق من تقنية 
 .شرتكنيحيث التغطية وعدد امل

جيزي (اخنفاض تكلفة حتول الزابئن حنو املتعاملني املنافسني - 
 .تغيري املتعامل وسهولة) واوريدو

  

  وعلى معلومات داخلية للمؤسسة اعتمادا على التحليالت السابقة الطالبةعداد إمن : املصدر
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  :اهل خمتصرشرح حتليل و وفيما يلي  :لبورتر يف مؤسسة موبيليس حتليل القوى التنافسية اخلمس - 2-2

ينشط يف قطاع  ):املنافسة بني املؤسسات الناشطة يف قطاع االتصاالت( عشدة املنافسة يف هذا القطا  -

وريدو وجيزي ابإلضافة أ، موبيليس: ات اهلاتف النقال وهيلتقدمي خدم نيمتعاملني أساسي ةت اجلزائري ثالثاالتصاال
عدد املنافسني ملؤسسة  نرتنت، وابلرغم من قلةالثابت واأل تقدمي خدمات اهلاتف إىل متعامل رابع متخصص يف

التغطية  دة على تنويع العروض وحتقيق جودةإال أن هذا القطاع يشهد منافسة شدي) منافسة احتكار القلة(موبيليس 
ران ويشهد القطاع كما وسبق أن ذك .هبدف االحتفاظ ابلزابئن احلاليني وجذب اجلدداملقدمة العروض واخلدمات يف 

منوا معتربا من حيث عدد املشرتكني ورقم األعمال وتسعى املؤسسات املتنافسة إىل إدخال التكنولوجيا اجلديدة 
ومما هو متعارف عليه يف هذا القطاع أن املنافسة ، مناسبة ملتطلبات الزابئنواملتطورة ابستمرار وذلك لتقدمي عروض 

وليس األسعار حبكم أن مج الوالء وبناء عالقات مع الزابئن وبرا  وتنشيط املبيعات على العروضعموما ترتكز 
 )1(تسعريات العروض جندها متقاربة بني املتعاملني الثالثة للهاتف النقال

 عإىل قطا  جددهم العوامل اليت تقف دون دخول وافدين أبرز و أيعد تدخل الدولة من  :هتديد الداخلني اجلدد-

مما يغري العديد من املتعاملني  جذااب لالستثمار فيه يف اجلزائر سوق االتصاالتيعترب يف اجلزائر، و  اهلاتف النقال
نه أن يؤثر على مردودية أشمن ه، وال شك أن دخول متعامل جديد األجانب لدخوله يف حالة فتح اجملال أمام

هذا السوق يعترب ن العوائق اليت تفرضها الدولة على شكل تراخيص لدخول ؤسسة موبيليس وعليه ميكن القول أبم
 .ورقة راحبة جتعل قوة هتديد الداخلني اجلدد ضعيفة

تعتمد مؤسسة موبيليس على جمموعة من املوردين األجانب الذين يعملون على توفري  :القوة التفاوضية للموردين -

 وتقدمي أفضلخمتلف التجهيزات والوسائل واإلمكانيات، والربجميات التكنولوجية اليت متكنها من تسيري األعمال 
ن إوردين يف جمال قطاع االتصاالت فونظرا لكثرة امل .)Huawei و Ericsson( هاالعروض واخلدمات، ومن أهم موردي

  .)2(وذلك إلمكانية تغيري املورد بكل سهولة اليت تتعامل مع موبيليس ضعيفة القوة التفاوضية للمؤسسات

يلجأ  الزبون لنن إسوق اهلاتف النقال يف اجلزائر، فتغيري املتعامل يف ويسر نظرا لسهولة  :القوة التفاوضية للزابئن -

إىل التفاوض مع املؤسسة بل سيغريها إذا وجد  متطلباته لدى املنافس وهو ما يعظم أمهية الربامج التسويقية وإدارة 
  .العالقات مع الزبون

                                                           
(1)-  Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques (ARPCE),   Rapport annuel 2017", p 
p 11-16. 

، جملة "على تنافسية مؤسسة قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر porter ـلدراسة أتثري قوى املنافسة اخلمسة "بتصرف من عادل بوعافية،  -)2(
  .598-597ص  ، ص2018ديسمرب اجلزائر، ميلة،  فا، املركز اجلامعي، عبد احلفيظ  بولصو 08اقتصادايت املال واألعمال، العدد 
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لعروض واخلدمات اليت ميكن أن من ا ناوجد نوعي :مؤسسة موبيليسعروض وخدمات تقدمي اخلدمات البديلة ل -

وريدو أعروض وخدمات مؤسسات جيزي و  :إليها الزابئن كبدائل لعروض وخدمات مؤسسة موبيليس ومها أيلج
نرتنت بدرجة اثنوية وقليلة بسبب اإلقبال املتزايد اهلاتف الثابت واألعروض وخدمات ؛ و وىل والرئيسيةألابلدرجة ا

  .وبداية التخلي على اهلاتف الثابت تف النقالاجلزائري خلدمات اهلا للزبون

  التطبيقية للدراسة العام املنهجي اإلطار :الثاين املبحث
 املعتمد عليها نهجيةامل اإلجراءاتإشكالية الدراسة وفرضياهتا مع تبيان منوذج الدراسة وكذا  املبحث هذا يناقش   

 اليت اإلحصائية واألساليب الدراسة أداة ومن مث استعراض ،الدراسة عينة اختيار وكيفية تمعاجمل تحديدبوخطواهتا بدءا 
 وثبات صدق من التحقق يف املستخدمة إلجراءاتختبار التوزيع الطبيعي واافضال عن  تالبياان معاجلة يف استخدمت
  .أداة الدراسة

  تصميم منوذج الدراسة التطبيقية وفرضياهتا :املطلب األول 

التطرق إىل اإلشكالية املراد معاجلتها  مع التطبيقيةالنموذج املعتمد عليه يف الدراسة  توضيح يف هذا املطلب سيتم    
  .صحتها أو نفيهاالفرضيات املرغوب إثبات و 

   :منوذج الدراسة -1   

لتحديد  معاجلتها يتم دراسة ككليسمح منوذج الدراسة إبعطاء تصور واضح للمتغريات املكونة للبحث، و      
 أبعاد ومتغريات خمتلف ديدحت علينا لزاما كان أتثري املتغريات على بعضها عن تنجم اليت والعالقات تباطاتر اال ومعرفة

إدارة العالقة مع الزبون تتشكل من متغريين األول مستقل والثاين اتبع، حيث أن املتغري املستقل هو  واليت الدراسة
املوظفني والتسويق  ،التوجه ابلعالقة مع الزبون( يف اجلانب النظري املدروسة ومؤشراهتا بعادهامبختلف متطلباهتا، أ

قيمة الزبون ورحبيته، صوت الزبون وإدارة شكاويه، تقوية  الداخلي، التكنولوجيا واملتطلبات التقنية، معرفة الزبون،
ختفيض التكاليف (التنافسية ببعديها امليزة ، أما املتغري التابع فهو )االحتفاظ ابلزابئنالوالء و و الرضا الزبون، العالقة مع 

  :ارأتينا أن يكون منوذج الدراسة كما هو واضح يف األيتوعليه . )- التمييز -والتمايز عن املنافسني
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  منوذج الدراسة

  

املتنافسني الذي ال يتجاوز ثالثة  وابلرغم من قلة عدد
املادية  واإلمكانياتإال أن هذا القطاع يشهد منافسة شديدة نظرا لتقارب القدرات 

رب وتقا إذا أخذان بعني االعتبار سهولة تغيري املتعامل
على األساليب التسويقية احلديثة  اعتماد املؤسسة

تطلباهتم فهم أكرب حلاجات ورغبات الزابئن واالستجابة مل
هو ما يتجسد يف تبين  إدارة العالقة مع الزبون كمدخل 

 ربط عالقات تفاعلية جيدةعلى  رتكزويتجاوز األبعاد الكالسيكية املتعارف عليها يف الفكر التسويقي 
  .اليت تسمح ابلتميز والتفوق على املنافسني

امليزة  حتقيق علىعن تبين إدارة العالقة مع الزبون 
 خالل من العاملني هبا القسم التجاري والتسويقي
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منوذج الدراسة ):47( الشكل رقم

 .من إعداد الطالبة: املصدر

  :التطبيقية إشكالية الدراسة
وابلرغم من قلة عددتنشط مؤسسة موبيليس يف سوق منافسة احتكار القلة، 

إال أن هذا القطاع يشهد منافسة شديدة نظرا لتقارب القدرات  متعاملني للهاتف النقال،
إذا أخذان بعني االعتبار سهولة تغيري املتعاملمما يفرض حتدايت كثرية يف احملافظة على الزابئن 

اعتماد املؤسسة لذلك أضحى من الضروري تسعريات العروض فيما بني املتنافسني،
فهم أكرب حلاجات ورغبات الزابئن واالستجابة ملقائمة على تتوجه ابلزبون بغرض حتقيق مزااي تنافسية 

هو ما يتجسد يف تبين  إدارة العالقة مع الزبون كمدخل و  ،تسمح ابستمرارية التعامل معهاوتقدمي خدمة ذات قيمة 
تجاوز األبعاد الكالسيكية املتعارف عليها يف الفكر التسويقي 

اليت تسمح ابلتميز والتفوق على املنافسنيمن أهم التوجهات التسويقية ابعتباره  وطويلة األجل بني املؤسسة وزابئنها
عن تبين إدارة العالقة مع الزبون  الناجم التأثري دراسة سيتم سبق ذكره مت ما كل

القسم التجاري والتسويقينظر إطارات ومسؤويل من وجهة  التنافسية يف مؤسسة موبيليس
 :التايل

دراسة : الفصل الرابع 

إشكالية الدراسة -2
تنشط مؤسسة موبيليس يف سوق منافسة احتكار القلة،    

متعاملني للهاتف النقال،
مما يفرض حتدايت كثرية يف احملافظة على الزابئن  ،والتكنولوجية

تسعريات العروض فيما بني املتنافسني،
تتوجه ابلزبون بغرض حتقيق مزااي تنافسية اليت 

وتقدمي خدمة ذات قيمة 
تجاوز األبعاد الكالسيكية املتعارف عليها يف الفكر التسويقي ي تسويقي

وطويلة األجل بني املؤسسة وزابئنها
كل أتكيد وألجل     

التنافسية يف مؤسسة موبيليس
التايلالتساؤل  معاجلة
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  ؟موبيليس يف مؤسسة امليزة التنافسية حتقيق على الزبونإدارة العالقة مع تبين  أتثريمدى  ما
  :التالية جمموعة من التساؤالت الفرعيةالتساؤل الرئيسي وينبثق عن هذا  
  مؤسسة موبيليس كل املتطلبات، األبعاد واملؤشرات اخلاصة إبدارة العالقة مع الزبون؟هل تتبىن  - 
يف  ميزة ختفيض التكاليف حتقيق على مبتطلباهتا، أبعادها ومؤشراهتا الزبوندارة العالقة مع إب التوجه أتثريمدى ما  - 

  ؟مؤسسة  موبيليس 

 املنافسنيايز عن ميزة التم حتقيق على مبتطلباهتا، أبعادها ومؤشراهتا الزبوندارة العالقة مع إب التوجه أتثريمدى ما  -

  ؟ يف مؤسسة  موبيليس) التمييز(

  :فرضيات الدراسة - 3
تنطلق فرضيات الدراسة من حماولة اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية وتساؤالهتا الفرعية، وقد حاولنا قدر املستطاع     

النظري من جهة وهدف الدراسة من جهة أخرى، حيث كانت مفسرة ملتغريات  اإلطارخلق انسجام بينها وبني 
 :ذا األساس جاءت الفرضيات كالتايلعلى هو الدراسة 

   :التطبيقية العامة للدراسةالفرضية  -

ة لميزاحتقيق  على الزبوندارة العالقة مع إل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإاللة ذو د أثر يوجد

  .مؤسسة موبيليسيف  لتنافسيةا

 :ويتفرع من الفرضية العامة الفرضيات الرئيسية التالية 

  : الفرضية الرئيسية األوىل -

 نلعالقة مع الزبو إدارة ا ومؤشرات متطلبات، دألبعا )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى حصائية إاللة ذو دأثر  يوجد
قيمة الزبون  التكنولوجيا واملتطلبات التقنية، معرفة الزبون،ن والتسويق الداخلي، املوظفو  ،التوجه ابلعالقة مع الزبون(

 ةميز حتقيق على) االحتفاظ ابلزابئنن ،الرضا الوالء و شكاويه، تقوية العالقة مع الزبو  ورحبيته، صوت الزبون وإدارة
   .يف مؤسسة موبيليس التكاليف تخفيض

  :إىل الفرضيات الفرعية التاليةهذه الفرضية تتفرع و 
حتقيق ميزة ختفيض  علىلتوجه ابلعالقة مع الزبون ل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإاللة ذو د رثأ يوجد - 

  ؛يف مؤسسة موبيليس التكاليف
حتقيق ميزة  علىلموظفني والتسويق الداخلي ل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 

  ؛يف مؤسسة موبيليس ختفيض التكاليف
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حتقيق ميزة  علىلتكنولوجيا واملتطلبات التقنية ل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 
  ؛ يف مؤسسة موبيليس ختفيض التكاليف

 حتقيق ميزة ختفيض التكاليف علىعرفة الزبون مل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 
  ؛يف مؤسسة موبيليس

حتقيق ميزة ختفيض  علىقيمة الزبون ورحبيته ل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 
  ؛موبيليسمؤسسة يف  التكاليف

حتقيق ميزة  علىصوت الزبون وإدارة شكاويه ل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 
  ؛يف مؤسسة موبيليس ختفيض التكاليف

حتقيق ميزة ختفيض  علىتقوية العالقة مع الزبون ل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 
  ؛يف مؤسسة موبيليس التكاليف

حتقيق ميزة  على االحتفاظ ابلزابئنالوالء و  ،لرضال )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 
    .يف مؤسسة موبيليس ختفيض التكاليف

   :الفرضية الرئيسية الثانية -

 الزبونإدارة العالقة مع  ومؤشرات متطلبات، دألبعا )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد
قيمة الزبون  املوظفني والتسويق الداخلي، التكنولوجيا واملتطلبات التقنية، معرفة الزبون، ،التوجه ابلعالقة مع الزبون(

 ةميز حتقيق على )االحتفاظ ابلزابئنتقوية العالقة مع الزبون ،الرضا الوالء و شكاويه،  الزبون وإدارةصوت ورحبيته، 
  . يف مؤسسة موبيليس التمايز عن املنافسني

  :إىل الفرضيات الفرعية التاليةهذه الفرضية تتفرع و 
حتقيق ميزة التمايز  علىلتوجه ابلعالقة مع الزبون ل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 

  ؛يف مؤسسة موبيليس عن املنافسني
حتقيق ميزة  علىلموظفني والتسويق الداخلي ل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 

  ؛يف مؤسسة موبيليسالتمايز عن املنافسني 
حتقيق ميزة  علىلتكنولوجيا واملتطلبات التقنية ل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 

  ؛ يف مؤسسة موبيليس التمايز عن املنافسني
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 حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني علىعرفة الزبون مل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 
  ؛يف مؤسسة موبيليس

حتقيق ميزة التمايز عن  علىقيمة الزبون ورحبيته ل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 
  ؛يف مؤسسة موبيليس املنافسني

حتقيق ميزة  علىصوت الزبون وإدارة شكاويه ل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 
  ؛يف مؤسسة موبيليسالتمايز عن املنافسني 

حتقيق ميزة التمايز  علىتقوية العالقة مع الزبون ل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 
  ؛يف مؤسسة موبيليس عن املنافسني

حتقيق ميزة  على االحتفاظ ابلزابئنلرضا، الوالء و ل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 
  .يف مؤسسة موبيليس التمايز عن املنافسني

  : الفرضية الرئيسية الثالثة -

للمتغريين متوسطات إجاابت أفراد العينة بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد
 ،نسـجلا(ية ـلشخصا املتغرياتىل إ تـُْعَزىحتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس و إدارة العالقة مع الزبون  املرتبطني

  . )األقدمية ،السن، املؤهل العلمي
  :إىل الفرضيات الفرعية التاليةهذه الفرضية تتفرع و 
للمتغريين متوسطات إجاابت أفراد العينة بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد - 

 .متغري اجلنسىل إ تـُْعَزىحتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس و إدارة العالقة مع الزبون  املرتبطني
للمتغريين متوسطات إجاابت أفراد العينة بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد - 

 .إىل متغري السن تـُْعَزىحتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس و إدارة العالقة مع الزبون  املرتبطني
للمتغريين العينة متوسطات إجاابت أفراد بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد - 

 .متغري املؤهل العلميىل إ تـُْعَزىحتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس و إدارة العالقة مع الزبون  املرتبطني
للمتغريين متوسطات إجاابت أفراد العينة بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد - 

  .متغري األقدميةىل إ تـُْعَزىحتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس و إدارة العالقة مع الزبون  املرتبطني
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  التطبيقيةاخلطوات املنهجية املتبعة يف الدراسة : املطلب الثاين
من خالل التطرق  التطبيقيةسنوضح من خالل هذا املطلب اخلطوات واإلجراءات املعتمد عليها يف إجراء الدراسة    

اختبارات الصالحية ألداة الدراسة فضال عن وكذا القيام إبجراء إىل كل من طريقة حتديد جمتمع الدراسة وأفراد العينة 
 .يل البياانتذكر األساليب اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة وحتل

  : جمتمع الدراسة وأفراد العينةحتديد  -1
موبيليس ابعتبار أن  العاملني يف مؤسسة القسم التجاري والتسويقيمن مجيع موظفي  الدراسة هذه تمعيتكون جم      

 )∗(إدارة العالقة مع الزبون توجه تسويقي حبت يرتكز على أبعاد معاصرة، وقد اعتمدان يف دراستنا على العينة القصدية

يف  من اإلطارات، رؤساء املصاحل واملسؤولني العاملني على مستوى القسم التجاري والتسويقي اليت استهدفت كال
أصحاب القرار فيما يتعلق بتحديد السياسات واإلجراءات التسويقية اخلاصة  ، لكوهنميليساملديرية العامة ملؤسسة موب

  .ميثلون مصدرا جيدا للمعلومات الدقيقة فضال عن كوهنمأببعاد إدارة العالقة مع الزبون 

  :وشرحها أداة الدراسةإجراءات إعداد  - 2

 الدراسة األولية املعلومات ألغراض جلمع خصيصا صممت اليت االستبانة أداة على الدراسة هذه يف عتمدانا      
ا عليه ليجيب هتاايوفرض الدراسة مشكلة حول البعض لبعضها واملكملة املرتبطة األسئلة إعداد أساس على تقوم واليت

يعكس منا بتحديد عبارات االستبانة مبا فبعد أن مت حتديد مشكلة الدراسة وأسئلتها الفرعية وفرضياهتا ق ،منه املستبني
  :يف إعدادها وتصميمها كما هو وارد فيما يلي عدة خطواتقد مت إتباع لو أبعاد متغريات منوذج الدراسة، 

 االستفادة من الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة اليت مت االطالع عليها قبل تصميم االستبانة؛ - 
يف  مجع املعلومات اخلاصة مبتغريات الدراسةبعض مسؤويل التسويق ابملؤسسة هبدف مع  قمنا بعدد من املقابالت - 

  ؛املؤسسة
  املتخصصني يف التسويقنياجلامعيساتذة األعلى جمموعة من و  ؛على األستاذة املشرفةوعرضها  تصميم استبانة أولية - 

يف شكلها ها تقسيم مت ، ولقدعبارات االستبانةمت ضبط وتعديل على آراءهم وبناًء  ؛)∗∗( )األساتذة احملكمني(

                                                           
إىل تلك العينة اليت  املتعمدة ، املقصودة أوالتحكمية ،العينة غري العشوائيةأو كما يصطلح عليها يف بعض مراجع اإلحصاء  العينة القصدية تشري -)  ∗(

  :ميكن االطالع علىيتم اختيار وحداهتا على أساس وجهة نظر الباحث وحسب موضوع الدراسة ذاهتا، ملزيد من التفاصيل 
، دار الشروق " SPSSاألساليب التطبيقية لتحليل وإعداد البحوث العلمية مع حاالت دراسية ابستخدام برانمج "عبد احلميد عبد اجمليد البلداوي،  -

   .129-128، صص2009وزيع، األردن، تللنشر وال
  .176ص مرجع سبق ذكره،بشاغة مرمي، و  زرزار العياشي -
  ).01(امللحق رقم أنظر  -) ∗∗(
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الغرض من الدراسة وتقدم له إرشادات وتعليمات  للمستبني منهمقدمة تعريفية توضح  اجزأين سبقتهمإىل  )∗(النهائي

وفيما يلي شرح  ا ألغراض البحث العلمي البحتمللء االستبانة، إضافة إىل طمأنته على سرية املعلومات واستخدامه
  : خمتصر  لتلك األجزاء

 السن اجلنس،( على تشمل اليت املستبني منهم عينةال وخصائص الشخصية البياانت ويشمل :األول اجلزء، 

 ) األقدمية ،العلمي املؤهل

 كون هذا اجلزء من حماور الدراسة التاليةيت: اجلزء الثاين: 

 مدى التزام  إلبراز فهتد واليت تقيس أداء املتغري املستقلة عبار  55 من هذا احملور يتكون :ور األولاحمل •

، ويتجزأ هدا احملور إىل مثانية عناصر الزبوناملؤسسة بتطبيق متطلبات، أبعاد ومؤشرات إدارة العالقة مع 
  :وأبعاد متمثلة يف

 عبارات؛ 06يتكون من و التوجه ابلعالقة مع الزبون   :البعد األول 

 عبارات؛ 08يتكون من و ن والتسويق الداخلي املوظفو : البعد الثاين 

 عبارات؛ 06يتكون من و التكنولوجيا واملتطلبات التقنية  :البعد الثالث 

 عبارات؛ 08يتكون من و معرفة الزبون  :البعد الرابع 

 عبارات؛ 05يتكون من و قيمة الزبون ورحبيته  :البعد اخلامس 

 عبارات؛ 08من يتكون و  صوت الزبون وإدارة شكاويه :البعد السادس 

 عبارات؛ 05يتكون من و الزبون العالقة مع  تقوية :البعد السابع 

 عبارات 09يتكون من  االحتفاظ ابلزابئنالرضا الوالء و  :البعد الثامن. 

امليزة التنافسية  لقياس املتغري التابع املتمثل يف هتدف واليت ةعبار  13 منهذا احملور  يتكون :الثاين احملور •

  :وهو يتجزأ إىل بعدين أساسيني مها كالتايل) التابعاملتغري ( 

 عبارات؛ 08يتكون من و ختفيض التكاليف  :البعد األول 

 عبارات 05يتكون من و التمايز عن املنافسني  :البعد الثاين. 

  
  

                                                           
  )02(أنظر امللحق رقم  -)  ∗(
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ورها املوافقة على قمنا بعرض منوذج االستبانة النهائي بعد حتكيمه على األستاذة املشرفة اليت أعطت بدوأخريا  - 
  .على أفراد العينةالشروع بتوزيعها 

لتقييم درجات  05املكون من  )Likert( مخاسي التدريج رتمقياس ليك على عتماداالمت وجتدر اإلشارة إىل أنه 

  :ابعتباره من أكثر املقاييس استخداما لقياس األراء، كما هو وارد يف اجلدول املوايل املستبان منهمإجاابت أفراد العينة 

  ملوافقة وفق مقياس ليكرت اخلماسيدرجات ا): 15(اجلدول رقم 

  متاما موافق  موافق  حمايد  غري موافق  متاماغري موافق   بدائل القياس
  5  4  3  2  1  )الدرجة(الوزن

  (Likert Scale) على مقياس ليكرت اعتماداالطالبة من إعداد : املصدر

 :إجراءات توزيع واسرتجاع االستبانة -3

  :وفقا للخطوات اآلتية املستبني منهم على عينة الدراسة بتوزيعها، قمنا بعد الضبط النهائي لالستبانة 
بتكليف أحد اإلطارات العاملني يف نفس  ماميةاملديرة الفرعية للمكاتب األقامت  2019يف هناية شهر ماي  - 

 ؛املصلحة لتوزيع اإلستبانة ومجعها من أفراد العينة بعد مدة تراوحت من أسبوعني إىل ثالثة أسابيع
استبانة موزعة بنسبة اسرتجاع بلغت  65من أصل استبانة  60ة املتفق عليها قمنا ابسرتجاع بعد انقضاء املد - 
) % 7.69 (استباانت، أي أن نسبة االستباانت املفقودة بلغت  5من اسرتجاع ، يف حني مل نتمكن )92.31%(

غري صاحلة للتحليل بسبب ترك أصحاهبا للعديد  تاستباان 4وبعد الفحص التفصيلي جلميع االستباانت وجدان أن 
إمجايل عدد  عملية التفريغ النهائي، وابلتايل فإن منمن األسئلة بدون إجاابت حمددة، وعليه قمنا إبقصائها 

للمعاجلة اإلحصائية،   SPSSاستبانة، واليت قمنا بتفريغ حمتوايهتا يف برانمج 56الصاحلة للتحليل هو  االستباانت
  :واجلدول املوايل يوضح خمتلف النتائج اخلاصة بعملية توزيع واسرتجاع االستباانت

  االستباانتتوزيع واسرتجاع خمتلف النتائج اخلاصة بعملية ): 16(دول رقم اجل
عدد االستباانت 

 املوزعة
عدد االستباانت 

  املسرتجعة
عدد االستباانت 

  غري مسرتجعة
عدد االستباانت غري 

  الصاحلة للدراسة 
العدد النهائي لالستباانت اليت مت 
  تفريغها واالعتماد عليها يف الدراسة

65  60  05  04  56  
  .من إعداد الطالبة: ملصدرا

  :املشاهدة للمتغريات املدروسةفحص البياانت  -4

 data(ميثل استكشاف البياانت اخلطوة األوىل اليت على أي ابحث القيام هبا بعد تفريغ البياانت يف شاشة البياانت    

editor(  يف برانمج)SPSS(  وذلك من خاللاملستخدم يف املعاجلة اإلحصائية للبياانت:  
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 أخطاء يف التفريغ؛فحص البياانت املفرغة إن كانت فيها  - 
 ؛ Excelاالستعانة بربانمج  من خاللفحص إن كانت هناك استباانت حتتوي على إجاابت متكررة ومتطابقة  - 
فحص إن كانت هناك استباانت حتتوي على إجاابت أحادية أي اليت هلا اختيار وحيد على إجاابت مجيع أسئلة  - 

فإن ) 0(ااالحنراف املعياري، فعندما جند قيمته تساوي صفر االستبانة، حبيث يتم استكشاف ذلك من خالل حساب 
 ذلك يعين أن هناك اختيار نفس اإلجابة على كامل االستبانة؛

للقيمة املفقودة وتعد هذه  ملتوسط احلسايب للقيمتني اجملاوراينالتعامل مع القيم املفقودة وتعويضها ابستخدام طريقة ا - 
 باحثني؛ا من قبل المالطريقة األكثر استخدا

فحص البياانت وخلوها من القيم املتطرفة وهي اإلجاابت اليت تنحرف بشكل مفرط عن غريها من االجاابت أي  - 
وهي تبتعد بدرجة كبرية عن املتوسط والوسيط ووجود القيم  اجملموعة،أهنا تكون غري منسجمة مع بقية إجاابت 

عدة طرق إحصائية ورسوم بيانية للكشف  )SPSS(برانمج  تشويه حجم االرتباط ويوفر إىلاملتطرفة يف البياانت يؤدي 
  .اليت تسمح بتمييز الردود املتطرفة) box plots(عنها، ويف دراستنا استخدمنا خمططات الرسوم الصندوق 

ابستخدام ويضهما ومت تع ومن خالل تطبيق اإلجراءات أعاله يف دراستنا تبني لنا أن هناك قيمتني مفقودتني،    

 .املتوسط احلسايب، يف حني مل يظهر لنا أي قيم متطرفة يف البياانت املفرغة وال حىت إجاابت أحادية أو متطابقة

  :واختبار الفرضياتاملستخدمة يف حتليل البياانت اإلحصائية  واألدوات األساليب -5 
 ولقد إحصائيا، البياانت معاجلةألغراض التحليل و  والطرق األساليب من العديد دراساهتم يف الباحثون يستخدم    

 فرضياهتا صحة واختبار الدراسة تساؤالت على إلجابةهبدف التمكن من ا دراستنايتناسب مع  منها ما استخدمنا
االجتماعية للعلوم  اإلحصائية احلزم ربانمجبمت إخضاع البياانت إىل عملية التحليل اإلحصائي ابالستعانة لقد و 

 األساليب وتتمثل ) V25- SPSS: Statistical Package for the Social Sciences( )25(اإلصدار
  :فيما يلي املستخدمة اإلحصائية

تغريات مع توزيع بياانت العينة حنو كل واستكشاف نو ملعرفة  :)Tests of Normality( اختبار التوزيع الطبيعي - 

 حصائية والرسوم بيانية؛ اإلابستخدام األساليب ا، سيتم فحصها أخر طبيعي أو توزيعا ومعرفة هل تتبع التوزيع ال الدراسة

جاابت أفرادها اجتاه عبارات احملاور إالدراسة وحتديد  لعينةملعرفة البياانت األولية  :املئوية التكرارات والنسب -

  ؛االستبانةالرئيسية اليت تتضمنها 

 اخنفاض أو ارتفاع مدى ملعرفة من أهم مقاييس النزعة املركزية وأكثرها استخداما وهي تعترب: احلسابية املتوسطات -

 واجتاهات العبارات ترتيب يف فيدت اأهن العلم مع الدراسة عبارات متغريات من عبارة كل على العينة أفراد استجاابت
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 05 و 01( بنيحول قيمة معينة وتكون حمصورة هتا متركز إجاابو  أمهية العبارة عند أفراد العينة مدى ، وكذا تبياناآلراء
 .االستبانةرت املستخدم يف اليك مقياسدرجات املعطاة لبدائل لتبعا ل) درجات

عينة الدراسة  أفرادوهو مقياس من مقاييس التشتت، يستخدم لقياس وبيان تشتت إجاابت  :املعياري االحنراف -

 متغريات الدراسة عبارات من عبارة لكل العينة أفراد جاابتإ احنراف مدى على، وكذا التعرف احلسايب متوسطهاحول 
  ؛أبعادها من بعد ولكل

وذلك الختبار مدى االعتمادية على أداة مجع البياانت : )Cronbach's Alpha( معامل الثبات ألفا كرو نباخ -

 العبارات بني العالقة قوةو  الدراسة أداة تقدير ثباتأي  املستخدمة يف قياس املتغريات اليت اشتملت عليها الدراسة؛
طريقة معامل ألفا  االعتماد على ، من خالل هاتم التحقق من ثبات عبارات حماور وأبعادسيويف دراستنا . واتساقها

 )1(و) 0(بني  حمصورة قيمة أيخذوهو  الباحثنيمن أكثر مقاييس الثبات استخداما من طرف  الذي يعترب نباخكرو 
وابلتايل  االستبانةثبات  على جيدا مؤشرا كلما كان ذلك وتقرتب من الواحد مرتفعة الثبات معامل قيمة كانت كلماو 

ويوضح اجلدول املوايل . ظروف مماثلة يفو االستنتاجات فيما لو أعيد تطبيق نفس األداة أاحلصول على نفس النتائج 
  :ملعامل ألفا كرونباخ درجة الثبات ل املختلفةاجملاالت 

  )Alpha( اجملاالت املختلفة لدرجة الثبات): 17(دول رقم اجل

  )Alpha(قيمة ال  )Alpha(داللة ال

  Alpha>0.6 غري كافية

 Alpha>0.6>0.65  ضعيفة

 Alpha>0.65>0.70  مقبولة نوعا ما

 Alpha>0.70>0.85  حسنة

 Alpha>0.85>0.90  جيدة

 Alpha<0.90  ممتازة
Source: Manu carricano et Fanny Poujol ,Analyse de données avec spss ,Edition Person ,France, 2009, p53. 

اإلحصاء  يف) دال أو غري دال(عرفة الداللة اإلحصائية م وذلك هبدف: )one Sample t-test( اختبار ت  -

) دال إحصائيا(يف الكشف عما إذا كان هناك فرق جوهري ) one Sample t-test( ويفيد هذا االختبار  االستداليل
  .(𝒙𝒙=03)املتوسط الفرضي إلجاابت أفراد العينة و  �𝑿𝑿بني املتوسط احلسايب  
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أداة إحصائية قوية ومرنة تستعمل لتحليل العالقة االرتباطية بني متغري  ):Regression analysis(حتليل االحندار  -
  )1( :اتبع واحد أو أكثر واملتغريات املستقلة ويستعمل

 أي هل توجد عالقة؟: كان املتغري املستقل قادر على شرح تغريات معنوية يف املتغري التابعلتحديد ما إذا   -
 هي قوة عالقة؟ أي ما: لتحديد كمية االختالف يف املتغري التابع اليت ميكن شرحها بواسطة املتغري املستقل -
 املستقل أو عدة متغريات هي املعادلة الرايضية اليت تربط املتغري أي ما: لتحديد البناء أو شكل العالقة -

 مستقلة مع املتغري التابع؟
التحكم يف املتغريات املستقلة األخرى عند حساب مسامهة متغري أو متغريات وكذا  للتنبؤ بقيمة املتغري التابع -

  .حمددة
 مستقل واحد ويف حالة وجود متغري. واهلدف من حتليل االحندار هو التنبؤ ابملتغري التابع مبعلومية املتغري املستقل  

يطلق عليه حتليل االحندار البسيط، بينما يطلق عليه حتليل االحندار املتعدد عندما يوجد إثنني أو أكثر من املتغريات 
    .املستقلة

   :)املتعدد-البسيط(قياس كفاءة ومعنوية منوذج االحندار اخلطي ل املعتمد عليها االحصائية عايريامل وفيما يلي

ملتغري جودة منوذج العالقة بني ا إىلوهي القيمة اليت تشري : العالقة بني املتغريينمعنوية ملعرفة  )F )F-testاختبار  -

من  املدروسة بينهما يتم احلكم على معنوية العالقة حبيث ويستخدم الختبار معنوية املعادلة التابع واملتغري املستقل

العالقة املدروسة بني ن إف 0.05قل من أ Sigذا كانت قيمة إف )F-test(لالختباراملصاحبة ) Sig(خالل قيمة 

  .ةمعنويو  تغريين ذات داللة إحصائيةامل

 خالل من معنوية كل معامالت االحندار اليت يتضمنها النموذج، ملعرفة الختباراويستخدم هذا  :)T )T-testاختبار 

 قيمتهاذا كانت إف) 0.05(املعتمد عليه يف الدراسة  املعنويةمع مستوى  )T-test(املرافقة لالختبار sigمقارنة قيمة 

للمتغري ) إحصائيادال (وجود أتثري معنوي  إىلن قيمة معامل االحندار تشري أأي . ن التأثري معنويإف 0.05قل من أ
 .ويضم يف منوذج االحندار املمثل للعالقة املدروسة. املستقل على املتغري التابع

ويستخدم الختبار درجة العالقة بني كل متغري مستقل ): Correlation de Pearson(معامل االرتباط بريسون  -

ذا كنت القيمة إتدل على قوة أو ضعف العالقة بني املتغريين ف، و 1+ إىل 1- بني ته حمصورة قيم وتكون واملتغري التابع،
تدل على اجتاه  فهيكافية بغض النظر عن اإلشارة فإن العالقة بني املتغريين قوية، أما إشارة معامل االرتباط و كبرية 

                                                           
، ص ص 2002 مكتبة عني مشس، القاهرة، مصر،  الطبعة األوىل، ،"دليل الباحثني يف التحليل االحصائي االختيار والتفسري"عايدة خنلة رزق هللا،  (1)

210-211 .  
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 أن ن زايدة قيم أحد املتغريات ترافقها زايدة يف املتغري األخر أيإذا كانت اإلشارة موجبة فإالعالقة بني املتغريين ف

  )1(.العالقة بينهما طردية والعكس صحيح

ويعترب مقياس جلودة العالقة  )∗( R2≤ 0≥ 1: بني  تهقع قيمتو  2R يرمز له ابلرمز :معامل التحديد قيمة -

ذلك على جودة  دلّ % 100املدروسة وهو مربع معامل االرتباط بريسون وكلما اقرتبت قيمة معامل التفسري من 
وهو ميثل أيضا النسبة املئوية للتباين  .)التفسرييةارتفاع معنوية النموذج و  جودة العالقة املدروسة(توفيق النموذج 

 . حتسني املتغري التابع إىلاليت ميكن تفسريها بواسطة املتغري املستقل يف التغريات اليت تؤدي ) املسامهة(

ونزيد يف قيمة اليت يزداد هبا املتغري التابع عندما نغري العامل الذي يعرب عن املوهو  :)التأثري( Bاالحندار  معامل -

  .قيمة املتغري املستقل مبقدار وحدة واحدة
اختبار و  ) ANOVA one-way(اختبار   الختبار الفروقات اليت تعزى إىل املتغريات الشخصية سيتم االعتماد على- 
)T-TEST(  اختبار املقارانت البعدية وكذا . للداللة على الفروق بني املتوسطات لفئتنيلعينتني مستقلتني)Post 

Hoc( توسطنياملداللة اإلحصائية للفرق بني المثىن ويف كل مقارنة نبحث عن  –تكون املقارانت مثىن ل.  

استخدامه يف الشائع  املعنويةمستوى الختبار فرضيات الدراسة وهو  0.05 املعنويةمت اختيار مستوى لقد و    

يتم اختبار الفرضية  حبيث )α( يعرف بقيمة ألفاو  خمتلف الدراسات واألحباث اخلاصة ابلعلوم االجتماعية واإلنسانية،
 )0.05(جيب أال يزيد عن  اينةطأ يف املعاخلويعين ذلك أن احتمال  ،)α = 0.05( املعنويةمستوى  عندالصفرية 
   .)0.05(يقبل مقدار خطأ يف صحة النتائج ال يزيد عن  أخرأو مبعىن 

 الذي) P-value) (احتمال اخلطأ(، أو )Sig(احملسوبة مستوى املعنوية  :جل اختاذ القرار فإننا نقارنه معأومن 
وهذا من خالل  ،داللة اإلحصائية للمؤشرات اإلحصائية احملسوبةال، وعلى أساسه يتم اختبار spssيظهر يف خمرجات 

  .)α = 0.05( يةو املعنمع مستوى  قيم املؤشرات اإلحصائيةاملصاحبة ل) Sig(مقارنة قيمة احتمال اخلطأ 

  

  

  

                                                           
  .243-242ص ، ص مرجع سبق ذكرهعبد احلميد عبد اجمليد البلداوي،  بتصرف عن ) (1

ن ذلـك يعتمـد علـى املقبولـة أل 2Rنه من الصـعب تقـدير قاعـدة عامـة لقـيم أت عالية من الدقة التنبؤية، إال اىل مستواي 1املستوايت القريبة من  تشري – )∗(
هنـا كبـرية، والـيت أب 0.75البالغـة  2Rرتكز على قضااي التسويق، ميكن وصف قـيم ت يتال ةث العلميو تعقيدية النموذج وجماالت البحث وكقاعدة عامة يف البح

األســاس يف منذجــة املعــادالت "هــار وآخــرون، ترمجــة زكــراي بلخامســة، . جوزيــف  ف : نقــال عــن، أبهنــا ضــعيفة 0.25ا معتدلــة، والــيت تبلــغ هنــأب 0.5تبلــغ 
  .263، ص2019، مركز الكتاب األكادميي، عمان، األردن، )"SEM-PLS(اهليكلية ابملربعات الصغرى اجلزئية
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  اختبار التوزيع الطبيعي واالتساق الداخلي ألداة الدراسة: املطلب الثالث 
يع ز ا جيب علينا التأكد من أن البياانت املستخرجة منها تتبع التو هتوحتليال التطبيقيةقبل استعراض نتائج الدراسة    

  .أداة الدراسةالطبيعي ابإلضافة إىل تقدير مدى اتساق وثبات 

  :)∗(التوزيع الطبيعياختبار  -1
 : اختبار التوزيع الطبيعي وفيما يلي نتائج    

اانت بيللتأكد من خضوع ال :- االلتواء والتفلطح- حصائية اإلطرق الابستخدام  اختبار التوزيع الطبيعي- 1-1

املدى الذي يكون يقيس االلتواء حبيث ). Kurtosis(طح لوالتف ) Skewness(ينبغي دراسة االلتواء  للتوزيع الطبيعي،
ليكون توزيع  1±حمصورة بني  القيم جيب أن تكونهذين املعاملني ستخدام ابو  .تغري متناظراً فيه توزيع بياانت امل

 )2( :ميكن أيضا االعتماد على تقدير نسبة كل معامل إىل اخلطأ املعياري لهكما  )1( االبياانت طبيعيًّ 
SK%= Skewness/Std.Error 
KU%=Kurtosis/ Std.Error 

 ن توزيع البياانت املشاهدة فإ] 2- ، 2[ اجملالتقع ضمن عياري فإذا كانت نسبة معامل االلتواء إىل خطئها امل   
إال  النسبة خارج هذا املدى فهذا يعين أن التوزيع ملتو تلك ما إذا وقعتأللمتغريات املدروسة تتبع التوزيع الطبيعي، 

شف عن نسبة معامل عن التوزيع الطبيعي للبياانت لذلك جيب أيضا الك أن هذا ال يكفي إلعطاء فكرة كاملة
 :، واجلدول املوايل  يوضح النتائج املتحصل عليها يف هذه الدراسة املعياري التفلطح إىل خطئها

   الكشف عن نوع توزيع البياانت للمتغريات ابستخدام معامل االلتواء والتفلطحنتائج ): 18( اجلدول رقم

الدراسةحماور   N 

 )Kurtosis( معامل التفلطح )Skewness( معامل االلتواء

Statistic 

Std. Error 
اخلطأ املعياري  

  للمعامل

نسبة املعامل إىل 
 %𝒔𝒔𝒔𝒔  اخلطأ املعياري

Statistic 

Std.Error 
اخلطأ املعياري 

 للمعامل

نسبة املعامل إىل 
 %𝒔𝒔𝒌𝒌  اخلطأ املعياري

إدارة : احملور األول
 مع الزبون العالقة

56  0.197 0.319 0.619 -0.734 0.628 -1.168 

امليزة : احملور الثاين
 التنافسية

56  0.320 0.319 1.003 -0.872 0.628 -1.388 

  SPSS.V 25  على خمرجات برانمج اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر

                                                           
  ).03(أنظر امللحق رقم  -) ∗(
  .96، صمرجع سبق ذكرههار وآخرون، . جوزيف  ف  -)1(
النشر اجلامعي اجلديد،  اجلزء األول، ،"- excelتطبيقات عملية على برانمج –التحليل اإلحصائي لبياانت االستبيان " ،مصطفى طويطي -)2(

  236، ص 2018 ،تلمسان، اجلزائر
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،كما أن )SK=0.197(بلغ ) العالقة مع الزبونإدارة ( معامل االلتواء ملتغريجند أن  )18(رقم من خالل اجلدول     
وابستخدام  ]1- ، 1[ضمن اجملال  تقعان وكال القيمتني) SK=0.320( بلغ )امليزة التنافسية( تغريمعامل االلتواء مل

ابلنسبة أما ) =%0.619sk( إدارة العالقة مع الزبونتغري د أن قيمته بلغت ملاملعياري جن خطئهنسبة معامل االلتواء إىل 
  .2+و 2- ضمن املدى  انوكال القيمتني تقع )sk%=1.003(ة فقد بلغت امليزة التنافسي ملتغري
 التفلطحمعامل  كما بلغ )ku=-0.734(ة قيمبلغ  )إدارة العالقة مع الزبون( تغريمل التفلطحمعامل يف حني جند    
، وابستخدام نسبة معامل التفلطح ]1- ، 1[ضمن اجملال  انوكالمها تقع )ku=-0.872(قيمة  )امليزة التنافسية( تغريمل

امليزة  ملتغريوابلنسبة  )ku%=-1.168("إدارة العالقة مع الزبون"ملتغري إىل اخلطأ املعياري له جند أن قيمته بلغت 
  . 2+و 2-  اجملالضمن  انتقعوكالمها  )ku%=-1.388(التنافسية فقد بلغت 

ن معامل االلتواء والتفلطح املوضحة وعليه فمن خالل خمتلف نتائج الكشف عن توزيع البياانت ابستخدام كل م    
يتبني لنا أن كل قيم االلتواء والتفلطح لبياانت املتغريات املدروسة تقع ضمن اجملاالت احملددة ) 18(اجلدول رقم يف 

  .لتوزيع الطبيعيل ضعخت الدراسة تغرياتإحصائيا وعليه فإن بياانت م

-Normal Quntile خمطط التوزيع الطبيعي للبواقي( بيانيةالطرق الابستخدام  اختبار التوزيع الطبيعي -1-2

Quntile(Q-Q) Plot - الطبيعيالتباين عن التوزيع خمطط و- Detrended Normal Q-Q Plot - ( )∗(:   

الرسوم البيانية تتعلق املخططات و نوعني من نه يعطي إف spssبربانمج  لتوزيع الطبيعي ابالستعانةا اختبارعند إجراء    
ا مسوف نناقشهواليت ، تتبع بياانت املتغريات التوزيع الطبيعي مدىميكن احلكم على  هماوجبومب ،ابلتوزيع الطبيعي

   :فيما يليبياانت العينة أتخذ التوزيع الطبيعي  أن على للتأكيد أكثر

  

  

  
                                                           

ــواقي عنــد االســتعانة - )∗(  ــع الطبيعــي للب تقابلهــا  رجات التوزيــع علــى احملــور العمــوديالقــيم املتوقعــة لــدمتثــل  نقطــة مــن املســتقيم  فــإن كــل  مبخطــط التوزي
االنتشـار ن نقـاط لوحـة إ، فـالدرجات املعيارية للتوزيع الطبيعي للبياانت املشاهدة على احملور األفقي، فإذا كانت العينة مسـحوبة مـن جمتمـع يتـوزع توزيـع طبيعيـا

  ، فهذا يعين أن البياانت املشاهدة  للمتغري ال تتبع التوزيع الطبيعيتقع مبحاذاة اخلط املستقيم أما إذا كانت نقاط لوحة االنتشار تقع بعيدا عن خط املستقيم
اجـابتهم علـى عبـارات املتغـري تتبــع و يـاانت العينـة قريبـة منـه فــإن ب وع جبانـب اخلـط املسـتقيم أإذا كانـت النقــاط تقـ أنـه القاعـدة املعمـول هبـا احصـائيا هـي أي أن

يتم متثيل البياانت بقيمها األصلية على احملور األفقي، يف حني ميثـل احملـور العمـودي ف الطبيعيالتباين عن التوزيع  مبخططعند االستعانة أما  .التوزيع الطبيعي
معظـم نقـاط لوحـة  تتمثـل يف أنـه كلمـا كانـت القاعـدة املعمـول هبـا احصـائياو  املتوقعة لـنفس القـيم، احنرافات القيم املعيارية للمشاهدات عن قيم التوزيع الطبيعي

  :، ملزيد من التفاصيل ميكن االطالع علىأمكن القول أبن البياانت املشاهدة تتوزع توزيعا طبيعيا والعكس صحيح 2-، 2+االنتشار تقع ضمن املدى 
، 2013، ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة، اجلزائـر، األول، اجلـزء "SPSSوتطبيقاهتا يـدواي وابسـتخدام بـرانمج  اإلحصائية األساليب ،بد الكرمي بـوحفصع -

  .136- 135ص  ص
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  إدارة العالقة مع الزبون لبياانت متغري

SPSS.V 25  

  متغري امليزة التنافسيةلبياانت 

  
SPSS.V 25  

 م وقريبة جدا منهتشار تقع مبحاذاة اخلط املستقي

  .طبيعيالتوزيع لل ختضع) امليزة التنافسية

 Detrended Normal Q(  فهو كما يلي:  
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لبياانت متغريالتوزيع الطبيعي للبواقي  خمطط :)48( الشكل رقم

                                                        

SPSS.V 25 خمرجات برانمج: املصدر

لبياانت  التوزيع الطبيعي للبواقيخمطط  :)49( الشكل رقم

SPSS.V 25 برانمج خمرجات :املصدر

تشار تقع مبحاذاة اخلط املستقينقاط لوحة االن أغلب أننالحظ  )49(و) 48(رقم 

امليزة التنافسيةو  إدارة العالقة مع الزبون( ينكل من  املتغري  بياانت

 Detrended Normal Q-Q Plot( التوزيع الطبيعيالتباين عن خطط 

دراسة : الفصل الرابع 

الشكل رقم

                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم

رقم الشكلني من    

بياانت وهذا يعين أن 

خطط ملابلنسبة  أما  
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  إدارة العالقة مع الزبونمتغري لبياانت 
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  التنافسيةامليزة تغري م لبياانت

 
SPSS.V 25  

إدارة العالقة مع (ابملتغريين معظم نقاط لوحة االنتشار اخلاصة 

  .الطبيعي التوزيعن البياانت تتتبع 

املشاهدة  أبن البياانت يرتاءى لنا الطبيعيخمتلف اختبارات التوزيع 

املعلمية  اإلحصائيةدوات األدراستنا يف سنستخدم 
  .فرضيات الدراسةواختبار 
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لبياانت  التباين عن التوزيع الطبيعيخمطط  :)50(الشكل رقم 

SPSS.V 25خمرجات برانمج  :املصدر

لبياانت التباين عن التوزيع الطبيعي خمطط: )51(الشكل رقم 

SPSS.V 25خمرجات برانمج  :املصدر

معظم نقاط لوحة االنتشار اخلاصة  أنجند ) 51(و) 50(الشكلني رقم 

ن البياانت تتتبع ميكن القول أب وعليه .2-و 2+تقع ضمن املدى  )امليزة التنافسية

خمتلف اختبارات التوزيع  منعلى النتائج املتوصل إليها أعاله 

سنستخدم  يدل على أنهوهذا للمتغريات املدروسة ختضع للتوزيع الطبيعي، 
واختبار  املستبني منهم العينةفرد أ راءآيف حتليل إجاابت  )واالستداللية

دراسة : الفصل الرابع 

الشكل رقم 

الشكل رقم 

الشكلني رقم  خالل من   

امليزة التنافسيةو  الزبون

على النتائج املتوصل إليها أعاله  وبناءً    
للمتغريات املدروسة ختضع للتوزيع الطبيعي، 

واالستداللية الوصفية(
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  :وفيما يلي النتائج املتحصل عليها :)∗(اختبار صدق وثبات أداة الدراسة -2

  :لقد مت التأكد من صدق االستبانة من خالل ما يلي: صدق أداة الدراسة  - 2-1

على  امن خالل عرضه لالستبانةالصدق الظاهري  التأكد منمت : الصدق الظاهري ألداة الدراسة -1- 2-1

والذين   ا واالستفادة من خرباهتم وخمزوهنم املعريفللقيام بتحكيمهيف جمال التسويق  املتخصصنيساتذة األجمموعة من 

عبارات الضامني مل همحتليلجلعل األداة أكثر دقة وموضوعية يف القياس عن طريق  وذلك، حمكمنيبلغ عددهم أربعة 

صياغة من سالمة  وللتأكد أيضا، لذي تنتمي إليه وللمحور ككلا للبعدمدى مالئمة كل عبارة وإبداء أرائهم حول 
وبعد االسرتجاع قمنا إبجراء التعديالت املتفق عليها من قبل احملكمني حيث مت حذف وإضافة اجلمل والعبارات، 

  .وضعت من أجل قياسه بعض العبارات كما مت إعادة صياغة البعض األخر لتصبح أكثر وضوحا ومالئمة ملا

معامل  ابستخدامقمنا االتساق الداخلي اختبار  من أجل :االتساق الداخلي ألداة الدراسةصدق  -2- 2-1

كما لكل أبعاد الدراسة   وذلك  ،عباراتهالبعد والدرجة الكلية جلميع  عباراتمن  عبارةبني درجة كل  بريسوناالرتباط 

   :يلي

  :يوضح اجلدول التايل النتائج املتحصل عليها :إدارة العالقة مع الزبون حموراالتساق الداخلي لعبارات  -أ

  )إدارة العالقة مع الزبون(األول االتساق الداخلي لعبارات احملور : )19(اجلدول رقم 

  العبارات

 التوجه ابلعالقة مع الزبون: البعد األول

 العبارات

 املوظفني والتسويق الداخلي: البعد الثاين

االرتباط  معامل

 بريسون
 النتيجة القيمة االحتمالية

معامل االرتباط 

 بريسون
 النتيجة القيمة االحتمالية

 دال 0.000 **0.629 )1(العبارة  دال 0.000 **0.827 )1(العبارة
 دال 0.000 **0.560 )2( العبارة دال 0.000 **0.802 )2( العبارة
 دال 0.019 *0.311 )3(العبارة دال 0.000 **0.850 )3( العبارة
 دال 0.000 **0.657 )4( العبارة دال 0.000 **0.870 )4( العبارة
 دال 0.000 **0.501 )5( العبارة  دال 0.000 **0.904 )5(العبارة
 دال 0.000 **0.598 )6(العبارة دال 0.000 **0.875 )6(ر العبارة

  دال 0.000 **0.716 )7(العبارة  -
  دال 0.000 **0.578 )8(العبارة  -

  العبارات
 التكنولوجيا واملتطلبات التقنية: البعد الثالث

 العبارات
 معرفة الزبون: البعد الرابع

معامل االرتباط 
 بريسون

 النتيجة القيمة االحتمالية
معامل االرتباط 

 بريسون
 النتيجة القيمة االحتمالية

 دال 0.000 **0.721 )1(العبارة  دال 0.000 **0.766 )1(العبارة 

                                                           
  ).04(و) 01(رقم  نيأنظر امللحق -) ∗(
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 دال 0.000 **0.814 )2( العبارة دال 0.000 **0.835 )2( العبارة
 دال 0.000 **0.828 )3(العبارة دال 0.000 **0.747 )3(العبارة
 دال 0.000 **0.830 )4( العبارة دال 0.000 **0.768 )4( العبارة
 دال 0.000 **0.785 )5( العبارة دال 0.000 **0.836 )5( العبارة
 دال 0.000 **0.787 )6(العبارة دال 0.000 **0.615 )6(العبارة 

 دال 0.000 **0.668  )7(العبارة -
 دال 0.000  **0.844  )8(العبارة  

  العبارات
 قيمة الزبون ورحبيته :البعد اخلامس

 العبارات
 صوت الزبون وإدارة شكاويه :البعد السادس

معامل االرتباط 
 بريسون

 النتيجة القيمة االحتمالية
معامل االرتباط 

 بريسون
 النتيجة القيمة االحتمالية

 دال 0.000 **0.773 )1(العبارة  دال 0.000 **0.884 )1(العبارة 
 دال 0.000 **0.505 )2( العبارة دال 0.000 **0.813 )2( العبارة
 دال 0.000 **0.813 )3(العبارة دال 0.000 **0.813 )3(العبارة
 دال 0.000 **0.706 )4( العبارة دال 0.000 **0.909 )4( العبارة
 دال 0.000  **0.712 )5( العبارة دال 0.000 **0.828 )5( العبارة

  دال 0.000 **0.710 )6(العبارة   -
  دال 0.000 **0.684 )7( العبارة  -
  دال 0.000 **0.788 )8(العبارة  -

  العبارات
 الزبونالعالقة مع  تقوية :البعد السابع

 العبارات
 االحتفاظ ابلزابئنالرضا الوالء و  :البعد الثامن

معامل االرتباط 
 بريسون

 النتيجة القيمة االحتمالية
معامل االرتباط 

 بريسون
 النتيجة القيمة االحتمالية

 دال 0.000 **0.668 )1(العبارة  دال 0.000 **0.751 )1(العبارة 
 دال 0.000 **0.582 )2( العبارة دال 0.000 **0.852 )2( العبارة
 دال 0.000 **0.781 )3(العبارة دال 0.000 **0.819 )3(العبارة
 دال 0.000 **0.534 )4( العبارة دال 0.000 **0.900 )4( العبارة
 دال 0.000 **0.607 )5( العبارة دال 0.000 **0.824 )5( العبارة

  دال 0.000 **0.454 )6(العبارة   -
  دال 0.000 **0.661 )7( العبارة  -
  دال 0.000 **0.528 )8(العبارة  -
  دال 0.000 **0.681 )9( العبارة  -

  والدرجة الكلية حملورها العبارةأي يوجد ارتباط معنوي بني  : دال
*. Correlation is significant at the 0.05 
**. Correlation is significant at the 0.01  

  SPSS .V 25 على خمرجات برانمج الطالبة اعتمادامن إعداد : املصدر

 االرتباطية بني كل عبارة والبعد الذي تنتمي إليهأن العالقة نالحظ ) 19(يف اجلدول رقم املبينة نتائج الن م      
مما يدل على أن هناك عالقة طردية بني مجيع عبارات عناصر وأبعاد إدارة العالقة مع الزبون مع الدرجة الكلية  موجبة
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) 3(ابستثناء العبارة رقم ) 0.01( املعنويةدالة إحصائيا عند مستوى  مجيع العباراتأن كما  تنتمي إليه، للبعد الذي
 r لقيم املصاحبة ) SIG( قيم وعليه فإن كل ،)0.05(املعنوية  عد الثاين اليت كانت دالة إحصائيا عند مستوىللب

إدارة عناصر وأبعاد عبارات أبن  ميكننا القول وابلتايل املعتمد عليه يف الدراسة، املعنويةأقل من مستوى  كانت احملسوبة
ية، معرفة ن والتسويق الداخلي، التكنولوجيا واملتطلبات التقنمع الزبون، املوظفو التوجه ابلعالقة (الزبون العالقة مع 

ابالتساق الداخلي  كلها متتاز )االحتفاظ ابلزابئنو  الزبون، الرضا، الوالءالعالقة مع  تقويةالزبون، قيمة الزبون ورحبيته، 
عتماد على بياانت اال ناميكن، كما التحليل منها يف ةعبار  أي نستثين ال وبذلك وصادقة ملا وضعت لقياسهمع بعدها 

  .الدراسةالعينة يف حتقيق أهداف 

  :النتائج املتحصل عليهاوفيما يلي : امليزة التنافسية املتعلق بقياس الثايناالتساق الداخلي لعبارات احملور  -ب

  )امليزة التنافسية(الثاين االتساق الداخلي لعبارات احملور : )20(اجلدول رقم 

  العبارات
 التكاليف ضختفي: البعد األول

 العبارات
  عن املنافسني زالتماي: البعد الثاين

معامل االرتباط 
 بريسون

القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة
 معامل االرتباط

 بريسون
 النتيجة القيمة االحتمالية

 دال 0.000 **0.814 )1(العبارة  دال 0.000 **0.669 )1(العبارة 
 دال 0.000 **0.655 )2( العبارة دال 0.001 **0.432 )2( العبارة
 دال 0.000 **0.707 )3(العبارة دال 0.000 **0.711 )3(العبارة
 دال 0.000 **0.696 )4( العبارة دال 0.000 **0.629 )4( العبارة
   0.000 **0.807 )5( العبارة  دال 0.000 **0.608 )5( العبارة
  دال 0.000 **0.663 )6(العبارة 

  دال 0.000 **0.490 )7( العبارة  -
  دال غري 0.275 0.148 )8(العبارة

  أي يوجد ارتباط معنوي بني الفقرة والدرجة الكلية حملورها : دال**
*. Correlation is significant at the 0.05  
**. Correlation is significant at the 0.01  

  SPSS .V 25على خمرجات برانمج اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر

 ضختفي(أبعاد امليزة التنافسية عبارات ل ك  نالحظ أن) 20(رقم يف اجلدول نتائج االرتباطات الثنائية املبينة من    

 متتاز ابالتساق الداخلي مع بعدها حيث أن عالقة االرتباط بينهما دالة إحصائيا) عن املنافسني زالتماي ،التكاليف

 فإن كل وعليه املعتمد عليه يف الدراسة مستوى املعنويةأقل من  كانتاحملسوبة   rلقيم  املصاحبة SIG قيمة ألن
انت العينة يف حتقيق عتماد على بيااالومنه ميكن  ،ملا وضعت لقياسه صادقة ومتسقة متغري امليزة التنافسيةعبارات 

ال متتاز ابالتساق الداخلي مع بعدها اليت  لميزة التنافسيةلللبعد األول ) 08(العبارة رقم  ابستثناءأهداف البحث 

إذا أن  إحصائيا هي قيمة غري دالةو  ) (r=0.148 حيث بلغ معامل ارتباطها مع بعدها قيمة )التكاليف ضختفي(
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عد عد بَ ، كما أنه وحبساب الثبات هلذا البُ )0.05( مستوى املعنويةمن  أكرب املصاحبة هلا )SIG=0.275( قيمة 
 دولاجلأنظر ( مقارنة بقيمة الثبات قبل حذف هذه العبارةن قيمة الثبات ترتفع فإ) 08(رقم حذف العبارة 

من  العبارة تلك حذف فضلاألنه من املراد حتليلها تبني أالنتائج يف دقة الل إىل و من أجل الوصو ). )22(رقم
   .ةاناالستب

 :يوضح اجلدول التايل النتائج املتحصل عليها :ألداة الدراسة صدق االتساق البنائي -3- 2-1

  صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة ):21(دول رقم اجل

  االستبانةأبعاد وحماور 
  للمحوراالرتباط مع الدرجة الكلية 

معامل االرتباط 
 بريسون

القيمة االحتمالية 
(sig) 

 النتيجة

  أبعاد
بقياس  احملور األول املتعلق

 ونإدارة العالقة مع الزب
 

 دال 0.000 **0.753 التوجه ابلعالقة مع الزبون 01
 دال 0.002 **0.412 املوظفني والتسويق الداخلي 02
 دال 0.000 **0.834 التكنولوجيا واملتطلبات التقنية 03
 دال 0.000 **0.878 معرفة الزبون 04
  دال 0.000 **0.764 يتهقيمة الزبون ورحب  05
  دال 0.000 **0.879 صوت الزبون وإدارة شكاويه  06
  دال 0.000 **0.804 تقوية العالقة مع الزبون  07
  دال 0.000 **0.756 ابلزابئن الرضا، الوالء واالحتفاظ  08

  أبعاد
احملور الثاين املتعلق بقياس 

  امليزة التنافسية
 

 دال 0.000 **0.888 ختفيض التكاليف 01

)التمييز(  التمايز عن املنافسني 02  دال 0.000 **0.831 

   SPSS.V 25 على خمرجات برانمجالطالبة اعتمادا من إعداد : املصدر

بعد والدرجة بني كل  )Pearson Correlation( معامالت االرتباطيظهر أبن ) 21(رقم  من خالل اجلدول    

قل أ )r(املصاحبة لقيم  )مستوى املعنوية( SIG أن  قيمدالة إحصائيا، حيث الكلية لعبارات احملور الذي ينتمي إليه 

ملا  صادقة ومتسقةأبعاد كل حمور من حماور أداة الدراسة  ومنه تعترب، )0.05( املعتمد عليه مستوى املعنويةمن 
  .وضعت لقياسه

وانطالقا من النتائج السابقة ميكننا القول أبن أداة الدراسة تتمتع مبصداقية عالية وصالحية كبرية للتطبيق امليداين    
  .وذلك بسبب قوة االرتباط الداخلي بني مجيع عباراهتا وأبعاد انتمائها
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  :ألفا كرونباخ املتحصل عليها يف دراستنا الثبات معامالت نتائجويوضح اجلدول املوايل  :)∗( االستبانةثبات  - 2-2

  )Cronbach's Alpha(لالستبانة ألفا كرونباخ قيمة معامل  ):22(دول رقم اجل

 االستبانةأبعاد وحماور 
Cronbach's Alpha  

معامل ألفا    مالحظة
 كرونباخ

عدد 
 العبارات

 النتيجة

احملور األول 
 املتعلق بقياس

إدارة العالقة مع 
 الزبون

 عدم حذف أي عبارة اثبت 6 0.922 التوجه ابلعالقة مع الزبون 01
 عدم حذف أي عبارة اثبت 8 0.686 املوظفني والتسويق الداخلي 02
 عدم حذف أي عبارة اثبت 6 0.853 التكنولوجيا واملتطلبات التقنية 03
 عدم حذف أي عبارة اثبت 8 0.909 معرفة الزبون 04
 عدم حذف أي عبارة  اثبت 5 0.900 تهقيمة الزبون ورحبي  05
 عدم حذف أي عبارة  اثبت 8 0.853 صوت الزبون وإدارة شكاويه  06
 عدم حذف أي عبارة  اثبت 5 0.886 ونتقوية العالقة مع الزب  07
 عدم حذف أي عبارة  اثبت 9 0.783 الرضا الوالء واالحتفاظ ابلزابئن  08

 اثبت 55 0.959  احملور األولمجيع عبارات 
 الثايناحملور 

املتعلق بقياس 
 امليزة التنافسية

 08حذف العبارة رقم قبل  اثبت 7 0.682 ختفيض التكاليف 01
 0.648:وجدان قيمة الثبات

 عدم حذف أي عبارة اثبت 5 0.785 التمايز عن املنافسني  02

الثايناحملور مجيع عبارات   اثبت 12 0.800 
  SPSS.V 25 على خمرجات برانمج الطالبة اعتمادامن إعداد : ملصدرا

 بلغت حيثكانت مرتفعة،  خألفا كرونبا  معامل قيم أن يتضح )22(رقم  ولداجل يف الواردة النتائج خالل من   
وتراوحت  )0 959,(الزبون دارة العالقة مع إاملتعلق بقياس  األولللمحور القيمة اإلمجالية ملعامل الثبات ألفا كرونباخ 

 ألفااالمجالية ملعامل الثبات  قيمةيف حني بلغت ال ).0.922(و) 0.686(قيم الثبات ألبعاد هذا املتغري بني 
 وتراوحت قيم الثبات ألبعاد هذا احملور بني) 0.800( امليزة التنافسيةاملتعلق بقياس  الثاينلمحور ل كرونباخ

  ) 0.785(و) 0.682(
وعليه نالحظ أن كل قيم ألفا كرونباخ للمتغري املستقل وأبعاده، واملتغري التابع وأبعاده أكرب من احلد األدىن              

الوصول إىل يف قياس متغريات الدراسة، وكذا  عليهاوإمكانية االعتماد  مما يدل على ثبات أداة الدراسة) 0.60(
  .عرب الزمن وابلتايل إمكانية تعميم تلك النتائج على جمتمع الدراسةإذا ما أعيد يف نفس الظروف  نفس النتائج

                                                           
  )05(أنظر امللحق رقم  -) ∗(
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  العينة على حماور االستبانة التحليل الوصفي إلجاابت أفرادنتائج  :الثالثاملبحث 

والتأكد من أن البياانت ختضع للتوزيع الطبيعي   التطبيقيةبعد عرض خمتلف اإلجراءات املنهجية املتبعة يف الدراسة      
 اخلاصة اجلداول بياانت بتوضيحوكذا اختبار صدق وثبات االستبانة سيتم عرض خمتلف نتائج اإلحصاء الوصفي 

  . العينة أفراد إلجاابت وفقا املوافقة درجات وأقل أعلى على حازت واليت املتغريات بتلك

  اإلحصاء الوصفي حملاور الدراسة  يف اإلجراءات املنهجية املعتمد عليها: املطلب األول
من خالل مقياس ليكارت االستبانة  على عبارات يف إجاابت أفراد العينةملوافقة ا لقياس درجات دليللقد مت إعداد    

 موافق، ،متاما موافق( اخليارات  عن بدائل املقياس تعرب الدراسة، حيث يالحظ أبن اخلماسي املعتمد عليه يف استبانة
وانطالقا من هذه الدرجات  عن عربت  SPSSبرانمج يف تدخل اليت واألرقام )، غري موافق متاما موافق غري حمايد،

حبساب طول الفئة اليت تساوي عدد املسافات الفاصلة بني  )املرجح ( احلسايب املتوسط حساب متالدرجات 
على عدد درجات املقياس ) 4=) 1- 5( =قياس املدرجة يف  أدين-قياساملأعلى درجة يف =املدى العام ( الدرجات

ة إىل أقل قيمة بعد ذلك مت إضافة هذه القيمو  0.8= 4/5طول الفئة هو : وابلتايل) 5:عدد اخليارات املتمثل يف أي(
أدىن قيمة + طول الفئة  =واليت تساوي وذلك لتحديد احلد األعلى ألول فئةيف املقياس وهي الواحد الصحيح 

وعليه  .5واستمرت اإلضافة حىت الوصول إىل أعلى قيمة يف املقياس وهي العدد  1.80=  1+  0.80= للمقياس
  : الدراسة وفقا لأللية اآلتية عباراتمن  عبارةحتديد االجتاه العام حنو كل  يتم

 ]1 -  1.79[:  إذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات

 ؛ن هذا يعين أن درجة املوافقة منخفضة جداإف ضمن هذا اجملال االستبانة

 ]1.80-  2.59[:  إذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات

 ن هذا يعين أن درجة املوافقة منخفضة؛إف ضمن هذا اجملال االستبانة

 ]2.60-  3.39[ : إذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات

 ؛ن هذا يعين أن درجة املوافقة متوسطةإفل ضمن هذا اجملا االستبانة

 ]3.40- 4.19[ : إذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات

 ن هذا يعين أن درجة املوافقة عالية؛إف ضمن هذا اجملال االستبانة

 ]4.20- 5[: إذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات

   .ن هذا يعين أن درجة املوافقة عالية جداإف ضمن هذا اجملال االستبانة
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  : يف النقاط التالية املختصرةالعديد من اإلجراءات إتباع  مت الدراسةحمل  ابملتغريللتأكد من توجه املؤسسة و 
وعند تساوي  البعد،سايب يف احلمتوسط للابالعتماد على أكرب قيمة  البعدمن خالل أمهيتها يف  اتالعبار  ترتب - 

الوزن النسيب للعبارة ؛ أما قل قيمة لالحنراف معياري بينهماأاملتوسط احلسايب بني عبارتني فإنه أيخذ بعني االعتبار 
  :وفق العالقة التالية) مقياس ليكرت خياراتاملتوسط احلسايب لكل عبارة تقسيم عدد (يساوي ف

 ���∗��� = (%)𝑋𝑋 � )1( 
ويعد هذا االختبار من االختبارات اإلحصائية املهمة ) (One-Sample T-Test االعتماد على اختبار سيتم أيضا - 
 معنوي اختالفإىل الكشف عن وجود هذا االختبار حيث يهدف  ،الباحثني يف دراساهتم بنيشائعة االستخدام الو 

Significant Difference)(  والقيمة الثابتة املستبني منهم  إلجاابت أفراد العينةاحلسايب توسط املبني)Constant (
بني ) فرق جوهري(فرق ذو داللة إحصائية  كذا كان هناإفيما  املستبني منهمنه يفيد يف فحص إجاابت أمبعىن 

وفقا ) املتوسط الفرضي(ويتم حتديد القيمة النظرية  )املتوسط الفرضي( وقيمة اثبتة إلجاابهتماملتوسط احلسايب احلقيقي 

�(���)  :للعالقة التالية = 𝑎𝑎هذه الرموز ما يلي متثل حيث :H :قيمة ترميز احلد األعلى لسلم القياس ،a :

)Constant( ،L :قيمة ترميز احلد األدىن لسلم القياس.)2( 
�(���): ليكارت اخلماسي يف هذه الدراسة فإنمبا أنه يتم االعتماد على مقياس و       = 𝑎𝑎 =  (���)� = 3  

  :وبذلك سيكون لدينا العديد من النتائج كما هو واضح فيما يلي
 Sigابلرمز  SPSSيرمز هلا يف برانمج اليت و ) T-Test(قيمة املعنوية لالختبار إذا كانت ال: الفرق دال إحصائيا - 
)Significant ( املعتمد من طرفنا يف الدراسة  مستوى املعنويةأقل من)فإن الفرق دال إحصائيا وبذلك  ،)0.05
  :ن مها كالتايلوجد حالتات

 إذا كان الفرق بني املتوسط احلسايب و(𝑋𝑋=3) أفراد العينة تؤكد ن اجتاهات سالب اإلشارة وداالًّ إحصائيا فإ
 ؛املتغري حمل الدراسةأن املؤسسة حمل الدراسة ال تتبىن 

  ق بني املتوسط احلسايب وإذا كان الفر(𝑋𝑋=3)  ًّأن  تؤكدن اجتاهات العينة  إحصائيا فإموجب اإلشارة وداال
 .املتغري حمل الدراسةاملؤسسة حمل الدراسة تتبىن 

                                                           
 .211، ص مرجع سبق ذكره ،مصطفى طويطي  -)1(
  249ص  نفس املرجع السابق، -)2(
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 أو )0.05(املعتمد من طرفنا يف الدراسة  مستوى املعنوية
ات أفراد ن اجتاهفإ يساوي الصفر أو يقرتب منه وغري دال إحصائيا

 

  )∗(عينة الدراسة
 واخلصائص الشخصية لعينة الدراسة املطلب عرض وحتليل خمتلف النتائج املتعلقة ابملعلومات

  .ومن أجل حتقيق ذلك سنعتمد على التكرارات والنسب املئوية ومن مث متثيلها بيانيا ابستخدام األعمدة البيانية

  :اجلنس
متغري حسب  الدراسة عينة أفراد توزيع): 23

  اجلنس

  النسبة املئوية  التكرار اجلنس

 % 79,51 29 ذكر

 % 21,48 27 أنثى

 %100 56  اجملموع

 SPSS.V 25   ج 

الذكور بلغت نسبتهم فئة أن ) 52(والشكل رقم 
وهو ما يدل أن ) %48.21(بينما بلغت نسبة اإلانث يف العينة 

  يف القسم التجاري والتسويقي للمؤسسة حمل الدراسة
 تفضل زالت الال مناصب املسؤولية مل تعد حكرا على الذكور ابلرغم من أن بعض املؤسسات

ابإلضافة ) إجازات األمومة وغريها(خيضعن لظروف قد تؤدي إىل أتخري العمل 
  .ملؤسسات اليت تتطلب يف توظيفها الذكور دون اإلانث
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مستوى املعنويةمن أكرب ، Sigقيمة إذا كانت : الفرق غري دال إحصائيا
يساوي الصفر أو يقرتب منه وغري دال إحصائيا (𝑋𝑋=3)و املتوسط احلسايب

 .لــلمتغري حمل الدراسةاملؤسسة تبين  وليس هلم قرار واضح حنو

عينة الدراسةفراد حتليل اخلصائص الشخصية ألعرض و 
املطلب عرض وحتليل خمتلف النتائج املتعلقة ابملعلومات من خالل هذا

ومن أجل حتقيق ذلك سنعتمد على التكرارات والنسب املئوية ومن مث متثيلها بيانيا ابستخدام األعمدة البيانية

    :حسب متغري اجلنس الدراسة عينة

اجلنس حسب العينة أفراد بتوزيع املتعلقة النتائج التاليني والشكل
 الدراسة عينة أفراد التمثيل البياين لتوزيع
  حسب متغري اجلنس

23(رقم  اجلدول

  

  

اجلنس

ذكر

أنثى

اجملموع

ج على خمرجات برانم الطالبة اعتمادامن إعداد : املصدر

والشكل رقم ) 23(النتائج الواردة يف اجلدول رقم نالحظ من خالل 
بينما بلغت نسبة اإلانث يف العينة  ،الدراسةأفراد عينة من إمجايل 

يف القسم التجاري والتسويقي للمؤسسة حمل الدراسة تقريبا متساوية بني الفئتنيواملسؤوليات املناصب اإلدارية 
مناصب املسؤولية مل تعد حكرا على الذكور ابلرغم من أن بعض املؤسسات لكون

خيضعن لظروف قد تؤدي إىل أتخري العمل  هننأل يف املناصب العليا
ملؤسسات اليت تتطلب يف توظيفها الذكور دون اإلانثابعض 

                                         
06.(  

دراسة : الفصل الرابع 

الفرق غري دال إحصائيا - 
املتوسط احلسايب فرق بنيالإذا كان 

وليس هلم قرار واضح حنوالعينة مرتددة 

عرض و  :الثايناملطلب  
من خالل هذاسيتم    

ومن أجل حتقيق ذلك سنعتمد على التكرارات والنسب املئوية ومن مث متثيلها بيانيا ابستخدام األعمدة البيانية

عينة أفراد توزيع -1
والشكل اجلدولميثل  

التمثيل البياين لتوزيع): 52( رقم الشكل
حسب متغري اجلنس

نالحظ من خالل   
من إمجايل  )51.79%(

املناصب اإلدارية تقسيم 
لكون وقد يُعزى ذلك

يف املناصب العليا اإلانثعمل 
بعض لطبيعة نشاط 

                                                          
06(أنظر امللحق رقم  -) ∗(
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 العينة أفراد يعز بتو  املتعلقة النتائج ناالتالي والشكل

  متغري السنحسب  الدراسة عينة أفراد توزيع): 24

  

  النسبة املئوية  التكرار

 2 %3,57 
 62,50% 35 سنة 
 32,14% 18 سنة 
 1,79% 1 سنة

56 %100 

 SPSS.V 25  

      31 بنيترتاوح أعمارهم ما  غالبية أفراد عينة الدراسة
 سنة 50 إىل41 منبلغت نسبة الذين ترتاوح أعمارهم 

، يف حني كانت )% 3,57( فقد بلغت نسبتهم
إمجايل أفراد من %)  79,1(بلغت نسبتهم 

قد سنة وهو ما  50مل تتجاوز أعمارهم  ن منهم
ن أهنم متمكنو كما   ن ذلك ينعكس إجيااب على أدائها،

كبار السن من التكنولوجيات احلديثة وهلم اإلرادة والرغبة يف معرفتها واإلملام مبستجداهتا، ففي الوقت الذي يفضل فيه  
االستقرار يف أساليب أداء األعمال فإن الشباب يتمتعون ابلرغبة يف التطلع والتقرب بشكل أكرب من املتطلبات 

 .ة  أساليب العصرنة اليت تتماشى مع طبيعة عمل املؤسسة حمل الدراس
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والشكل اجلدولميثل  :السنحسب متغري  الدراسة عينة

 الدراسة عينة أفراد التمثيل البياين لتوزيع
  حسب متغري السن

24(رقم  اجلدول

  

  السن

 سنة 30 من قلأ
 40 اىل  31 من
 50 اىل  41 من

سنة 50 من أكرب
  اجملموع

SPSS.V 25على خمرجات برانمج الطالبة اعتمادامن إعداد : املصدر

غالبية أفراد عينة الدراسة أن) 53(والشكل رقم ) 24(اجلدول رقم 
بلغت نسبة الذين ترتاوح أعمارهم  كما،  %) 062,5(حيث بلغت نسبتهم 

فقد بلغت نسبتهم سنة 30 أما أفراد العينة الذين تقل أعمارهم عن
بلغت نسبتهم  حيثسنة  50عن الفئة األقل عددا من نصيب الفئة العمرية اليت تزيد 

ن منهماملستباومما هو مالحظ من خالل تلك النسب أن غالبية أفراد العينة 
ن ذلك ينعكس إجيااب على أدائها،الشباب أل توظيفتفضل  حمل الدراسة ؤسسة

من التكنولوجيات احلديثة وهلم اإلرادة والرغبة يف معرفتها واإلملام مبستجداهتا، ففي الوقت الذي يفضل فيه  
االستقرار يف أساليب أداء األعمال فإن الشباب يتمتعون ابلرغبة يف التطلع والتقرب بشكل أكرب من املتطلبات 

  أساليب العصرنة اليت تتماشى مع طبيعة عمل املؤسسة حمل الدراسالعصرية للزابئن كما ميتلكون القدرة على تبين

دراسة : الفصل الرابع 

عينة أفراد توزيع-2
  :السن حسب

التمثيل البياين لتوزيع): 53( رقم الشكل      
حسب متغري السن

اجلدول رقم  تظهر نتائج    
حيث بلغت نسبتهم  سنة 40و
أما أفراد العينة الذين تقل أعمارهم عن ،%) 14,32(

الفئة األقل عددا من نصيب الفئة العمرية اليت تزيد 
  .ةالعين

ومما هو مالحظ من خالل تلك النسب أن غالبية أفراد العينة  
ؤسسةاملإىل كون  يُعزى

من التكنولوجيات احلديثة وهلم اإلرادة والرغبة يف معرفتها واإلملام مبستجداهتا، ففي الوقت الذي يفضل فيه  
االستقرار يف أساليب أداء األعمال فإن الشباب يتمتعون ابلرغبة يف التطلع والتقرب بشكل أكرب من املتطلبات 

العصرية للزابئن كما ميتلكون القدرة على تبين
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 يعز بتو  املتعلقة النتائج ناالتالي والشكل اجلدول

حسب  الدراسة عينة أفراد توزيع): 25(رقم  اجلدول
    متغري املؤهل العلمي

  النسبة املئوية  التكرار  العلمي املؤهل

 3,57% 2 بكالوراي

 82,14% 46 جامعي

 14,29% 8 عليا دارسات

 100% 56  اجملموع

 SPSS.V 25  

وذلك " جامعي"أغلب أفراد عينة الدراسة مستواهم العلمي 
الدراسة  عينة أفراد من )%29,14(نسبته 
أقل نسبة  ميثلونفهم  "بكالوراي" التعليمي

املؤهل العلمي لإلطارات واملسؤولني على  حترص
محلة وما يتطلبه ذلك من توظيف  التنافسية هلذا القسم،

 املسؤوليات واختاذ القرارات بناءً و  الوظائف 
يف  توظيف عمال ذوي تكوين جامعيإىل  

تخصصات سواء التسويقية أو التقنية أو اإلدارية ابعتبارها جماالت متكاملة يف أساليب أداء اخلدمات والعروض 
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اجلدولثل مي  :املؤهل العلميحسب متغري  الدراسة عينة

  :متغري املؤهل العلمي
حسب  الدراسة عينة أفراد التمثيل البياين لتوزيع

  متغري املؤهل العلمي
اجلدول

  

املؤهل

بكالوراي

جامعي

دارسات

اجملموع

SPSS.V 25على خمرجات برانمج الطالبة اعتمادامن إعداد : املصدر                        

أغلب أفراد عينة الدراسة مستواهم العلمي  أن يتبني )54(رقم  الشكلو ) 25(رقم 
نسبته  ما هناك ذلك إىل ، ابإلضافةالعينة أفراد إمجايل من) 

التعليمي املستوى يذو  ألفرادابلنسبة ل، أما علياال دارسات

حترص حمل الدراسة ؤسسةاملأن  النسب هذه خالل من
التنافسية هلذا القسم، العاملني يف قسمها التجاري والتسويقي نظرا لألمهية

 لشغل واملهارات القدرات ميتلكون ابعتبارهمالشهادات واملؤهلني علميًا 
 اهلادفةسياسة املؤسسة  إىل ابإلضافة .على أسس علمية ومعارف مرتاكمة

تخصصات سواء التسويقية أو التقنية أو اإلدارية ابعتبارها جماالت متكاملة يف أساليب أداء اخلدمات والعروض 
  .اليت تقدمها املؤسسة

دراسة : الفصل الرابع 

عينة أفراد توزيع -3
متغري املؤهل العلمي حسب العينة أفراد

التمثيل البياين لتوزيع): 54(م رق الشكل

                        

رقم  من اجلدول     
) 82,1%4(نسبة ب

دارساتال من أصحاب
)57,3%.(   

منمما هو مالحظ و   
العاملني يف قسمها التجاري والتسويقي نظرا لألمهية

الشهادات واملؤهلني علميًا 
على أسس علمية ومعارف مرتاكمة

تخصصات سواء التسويقية أو التقنية أو اإلدارية ابعتبارها جماالت متكاملة يف أساليب أداء اخلدمات والعروض مجيع ال
اليت تقدمها املؤسسة

  



 مؤسسة موبيليس أثر إدارة العالقة مع الزبون على امليزة التنافسية يف
 

 

 أفراد يعز بتو  املتعلقة النتائج التاليني والشكل

 متغريحسب  الدراسة عينة أفراد توزيع): 26(رقم 
   األقدمية

  النسبة املئوية  التكرار  

 1,8 1 سنوات 5 

 39,3 22 سنوات-5 

 58,9 33 سنة 16 

56  100,0  

 SPSS.V 25  

  سنة 16إىل  11من أقدميتهمعينة ترتاوح أن غالبية أفراد ال
أما أفراد  ،)39,3%( سنوات 10إىل  05
  .إمجايل أفراد العينةمن 

القسم التجلري كما أن مسؤويل  موظفيها
وجتدر اإلشارة من خالل النسب . يعظم من معارف وخربات هؤالء املسؤولني

قالليتها وليسوا موروثني عن تمت توظيفهم يف املؤسسة بعد أن أقرت اس
وال  2003ستقل منذ ابعتبار أن املؤسسة حمل الدراسة بدأت نشاطها بشكل م
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والشكل اجلدولميثل  :األقدميةحسب متغري  الدراسة عينة
  :األقدمية

رقم  اجلدول  متغري األقدميةحسب  الدراسة عينة أفراد توزيع

  

  

  األقدمية

 5من أقل

 10-من

1- 1من

  اجملموع

SPSS.V 25على خمرجات برانمج الطالبة اعتمادامن إعداد : املصدر                        

أن غالبية أفراد ال) 55( رقم الشكلو ) 26( رقم اجلدول
05  منأقدميتهم بينما بلغت نسبة الذين ترتاوح %) 58,9

من %)  1,8(فقد بلغت نسبتهم  واتسن 5الذين تقل خربهتم عن 

موظفيها يفتتمتع ابستقرار كبري جدًا ؤسسة وبذلك ميكننا القول أبن امل
يعظم من معارف وخربات هؤالء املسؤولني مما قد كبرية أبقدمية

مت توظيفهم يف املؤسسة بعد أن أقرت اس املستبني منهمالسابقة إىل أن كل أفراد العينة 
ابعتبار أن املؤسسة حمل الدراسة بدأت نشاطها بشكل م) اتصاالت اجلزائر

  .سنة 16العينة من جتاوزت أقدميته 

دراسة : الفصل الرابع 

عينة أفرادتوزيع  -4
األقدمية متغري حسب العينة

توزيع): 55(رقم  الشكل

                        

اجلدوليتضح من       
58,9(وذلك بنسبة 

الذين تقل خربهتم عن العينة 

وبذلك ميكننا القول أبن امل     
أبقدميةميتازون  والتسويقي

السابقة إىل أن كل أفراد العينة 
اتصاالت اجلزائر(املؤسسة األم 

العينة من جتاوزت أقدميته يوجد من بني أفراد 
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  )∗(حملور إدارة العالقة مع الزبون التحليل اإلحصائي الوصفي :الثالثاملطلب  
 اليت تقيسلالستبانة  احملور األول للجزء الثاينعبارات إجاابت أفراد العينة على  حتليلسيتم من خالل هذا املطلب    

وكذا  ى تبين املؤسسة للمتغري املدروسحيث سنتعرف على مستو ) إدارة العالقة مع الزبون(درجات املوافقة على حمور 
أو ) متاماغري موافق  ،غري موافق(ة أو سلبي )رتددم( حمايدة: اجتاهات أفراد العينة حنو كل عبارة هل هي التعرف على

  .)موافق، متاما موافق( ةبيإجيا

يوضح اجلدول املوايل النتائج املتحصل : إدارة العالقة مع الزبون بعادألنتائج التحليل اإلحصائي الوصفي  -1

  :عليها

  إدارة العالقة مع الزبون لكل أبعاد  نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي): 27(اجلدول رقم 
  

ب األبعاد
رتتي

ال
 

One-Sample Test   Test Value = 3  

Mean  
  %  

Std. 
Deviatio

n  

Std. 
Error 
Mean 

Mean 
Differen

ce  
T-Test  Sig 

الداللة 

  اإلحصائية
االجتاه 

 العام 

لتوجه ابلعالقة مع ا

 الزبون
  دال 0.000  22.236 1.53 0.068 0.52 90.5 4.53 01

عايل 
 جدا

املوظفني والتسويق 

 الداخلي
 عايل  دال 0.000 8.485 0.45 0.052 0.39 68.92 3.45 08

 التكنولوجيا

 واملتطلبات التقنية
 عايل  دال 0.000 16.386 1.02 0.062 0.47 80.47 4.02 04

  عايل  دال 0.000 14.226 0.91 0.064 0.48 78.25 3.91 05 معرفة الزبون

 عايل   دال 0.000 14.550 1.18 0.080 0.60 83.50 4.18  02 الزبون ورحبيته قيمة

صوت الزبون وإدارة 

 شكاويه
 عايل  دال 0.000 16.426 0,87 0,052 0.40 77.36 3.87  06

العالقة مع  تقوية

 الزبون
 عايل  دال 0.000 14.780 1.05 0.070 0.53 80.93 4.05  03

الرضا والوالء 

 واالحتفاظ ابلزابئن
 عايل  دال 0.000 17.591 0.79 0.044 0.33 75.71 3.79  07

إدارة  :احملور األول

  الزبونالعالقة مع 
 عايل  - 0.93 0.046 0.35 78.67 3.93

  SPSS.V 25  على خمرجات برانمج الطالبة اعتمادامن إعداد : املصدر
                                                           

  )07(و) 06(رقم  نيأنظر امللحق -) ∗(
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أفراد العينة على عبارات كل بعد من أبعاد  إلجاابت ةاإلمجالي ةسابياحل اتاملتوسطن أ يتضح) 27(من اجلدول رقم   
ابستثناء بعد التوجه بدرجة عالية و  ) 3.45(و )4.53(تراوحت بني  مؤسسة موبيليس يف العالقة مع الزبون إدارة

يشري  ما وهو )0.60(و )0.33 (ترواحت بني ةمعياري اتوابحنرافابلعالقة مع الزبون الذي سجل درجة عالية جدا، 
حول قيمة املتوسط احلسايب العام ومتركزها يف كل العبارات اخلاصة بكل بعد  واجتاهات أفراد العينة إىل تقارب أراء

يف كل  جدا صغري )Std. Error Mean(ة احلسابي اتاملوجود يف املتوسط )∗(ياملعيار كما أن مقدار اخلطأ   لبعدها،

أما الفرق الجتاهات أفراد العينة ) البياانت(اإلجاابت ميثل مركز  لكل بعد فاملتوسط احلسايب اإلمجايل وابلتايلاألبعاد 
ودال  )Mean Difference(هو فرق موجب ف) x=3:املتوسط الفرضي( ودرجة احلياد بني املتوسطات احلسابية 

  املعنويةأقل من مستوى يف كل األبعاد  احملسوبة  Tاملصاحبة لقيمة ) sig(  أن كل قيم إحصائيا يف كل األبعاد حيث
متغري إدارة العالقة مع كل أبعاد تبين  لمستوايت عالية  هناك أنعلى وهذا يدل  )0.05(املعتمد عليه يف الدراسة 

  .ؤسسة حمل الدراسةاملالزبون يف 
لغ خبطأ معياري صغري جدا ب) 3.93(ولقد بلغ املتوسط احلسايب اإلمجايل حملور إدارة العالقة مع الزبون قيمة       

وهو ما يدل على حتقيق درجة عالية من املوافقة على تبين كل األبعاد اخلاصة ) 0.35(وابحنراف معياري  )0.046(

التوجه (ابملتغري املستقل للدراسة من وجهة نظر أفراد العينة املستبان منهم، ومن حيث ترتيب أبعاده فقد جاء بعد 

ويف اجتاه عام موافق متاما، يليه ابقي األبعاد ) 4,53(ـ يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدر ب) ابلعالقة مع الزبون

من األخري حبيث كان الرتتيب الثامن و ، ويف اجتاه عام موافق) 3.45(و) 4.18(مبتوسطات حسابية ترواحت بني 

  .)الداخلي والتسويق املوظفني( بعد نصيب

يف التحليل اإلحصائي  التفصيل أكثرمن أجل : اإلحصاء الوصفي لعبارات حمور إدارة العالقة مع الزبون -2

ه كما سنحاول حتليل نتائج إجاابت أفراد العينة على كل عبارة من عبارات أبعاد الوصفي حملور إدارة العالقة مع الزبون
   :هو وارد فيما يلي

  
  
  

                                                           
وســط احلســايب كتقــدير لوســط اجملتمــع، مبعــىن دقــة توســط احلســايب، وابلتــايل فهــو داللــة علــى دقــة املتيقــيس مقــدار اخلطــأ املوجــود يف امل: اخلطــأ املعيــاري -)∗(

 : ملزيــد مــن التفاصــيل ميكــن االطــالع علــىة االحنــراف املعيــاري للعينــة علــى اجلــذر الرتبيعــي حلجــم العينــة، مســثيــل مركــز البيــاانت ويــتم حســابه بقاملتوســط يف مت
  .220ص مرجع سبق ذكره،  ، مصطفى طويطي
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  :عليهاوفيما يلي حتليل وتفسري النتائج املتحصل : اإلحصاء الوصفي لبعد التوجه ابلعالقة مع الزبون - 2-1

  )التوجه ابلعالقة مع الزبون( بعدعلى عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة ): 28(رقم دول اجل

رقم 
  العبارة

  
  

  العبارات

  التحليل الوصفي
ترتيب 
أمهية 
العبارة 

  البعد يف

االجتاه 
  العام

)x� (
املتوسط 
 احلسايب
  املرجح

الوزن النسيب 
للمتوسط 

  (%)احلسايب

)δ( االحنراف
  املعياري

  

 جدا عايل  02 0.56 91.79 4.59  وجودها  املؤسسة ألنه أساس يفالقرارات اختاذ الزبون مركز  01

  جدا عايل  01 0.46 93.93 4.70  خدمة الزبون من أولوايت املؤسسة  02

03  
سياسات املؤسسة التسويقية وعملياهتا صممت ملصلحة 

  .الزبون
 جدا عايل  03 0.60 91.07 4.55

04  
التسويقية، اإلدارية، (تتجه معظم أنشطة املؤسسة 

  حنو بناء العالقات مع الزبون) إخل...التنظيمية
  جدا عايل  05 0.57 89.64 4.48

 جدا عايل  04 0.63 90.36 4.52  ابلزابئن عالقتهاوحتسني  بتطويرهتتم املؤسسة   05

06  
تنسجم كل املصاحل يف املؤسسة حنو حتقيق بيئة تنظيمية 

  .مع الزبون ةإدارة العالقيف تسهم 
 جدا عايل  06 0.77 87.14 4.36

  .ةاالستبانبياانت و SPSS.V 25  برانمج على خمرجات اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر

إحتلت " خدمة الزبون من أولوايت املؤسسة"على أن  تنص اليتالعبارة  أن )28(رقم اجلدول  يتضح من خالل   

معياري قدره وابحنراف ) 4.70(بلغ حسايب  مبتوسطاملرتبة األوىل من حيث أمهيتها لدى أفراد عينة الدراسة 
 بدرجة عالية جدا أفراد العينة اجيابية) تقييم( أن معظم اجتاهات علىوهذا يدل  متاما ويف اجتاه عام موافق )0.46(
 العينة أفراد إجاابت أظهرتكما  .موبيليس مؤسسةخدمة الزبون من أولوايت على أن  )%93.93(وافقون بنسبة يو 

كلها حسابية تفوق  مبتوسطات  على كل عبارات هذا البعد وبدرجة عالية جدا املوافقة حنو عاما اجتاها املستبان منهم
وابلتايل ميكن استنتاج النقاط  )4.36(و) 4.59(حيث تراوحت قيمها بني  )درجة احلياد(املتوسط احلسايب الفرضي

  :التالية
القرارات اليت تتخذها املؤسسة تعتمد بصفة مركزية على توجهات وتطلعات الزبون وكذا متطلباته ابعتباره ميثل  - 

ن السياسات والعمليات التسويقية املتبعة من طرف املؤسسة  كما أ ،أساس استمرارية تواجد املؤسسة يف السوق
  ؛ مصلحة الزبون تتوجه حنو حتقيق
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هبدف االحتفاظ  تصبوا لبناء عالقات مع الزبون امعظم نشاطاهتو  حتسني العالقة مع الزابئن،بتطوير و املؤسسة  هتتم  - 
 بناءجملهودات اليت تبذهلا يف كل مصاحلها من أجل خلق مناخ تنظيمي يساهم يف ا وذلك من خالل ألجال طويلة به

  .ألجال طويلةمع الزبون واالحتفاظ به  ةالعالق

  :وفيما يلي حتليل وتفسري النتائج املتحصل عليها :املوظفني والتسويق الداخلياإلحصاء الوصفي لبعد   - 2-2

  )املوظفني والتسويق الداخلي(بعد على عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة  ):29(رقم دول اجل

رقم 
  العبارة

  
  

  العبارات
  

  تحليل الوصفيال
ترتيب 
أمهية 

العبارة يف 
  البعد

  االجتاه العام 
)𝐱𝐱� (

املتوسط 
 احلسايب
  املرجح

الوزن النسيب 
للمتوسط 

  (%)احلسايب

)𝛅𝛅( 
االحنراف 
  املعياري
  

01 
إلدارة العالقة مع  مؤهلني موظفني متتلك املؤسسة

  .)حيث اخلربات ومهارات التعامل مع الزابئن من(الزابئن
 عايل  03 0.56 74.64 3.73

 عايل  02 0.38 80.71 4.04  ن ببناء عالقات طويلة األجل مع الزابئنو املوظفيهتم   02

03  
املكاتب األمامية بشكل كبري يف إجناح  ويساهم موظف

  عالقات املؤسسة بزابئنها
 جدا عايل  01 0.61 86.43 4.32

 متوسط  06 0.71 59.29 2.96  املهارات والكفاءات أساس اختيار املؤسسة ملوظفيها  04

05  
يسمح للموظفني ابختاذ بعض القرارات اخلاصة بعملهم 

كل حسب موقعه يف (دون الرجوع إىل اإلدارة العليا 
  .)اهليكل التنظيمي للمؤسسة

 متوسط  07 0.92 53.21 2.66

06  
ل وــوظفني حألفكار ومقرتحات املـة ـمهيأة ــملؤسساي ـتعط
 مل وكيفية إدارته ضمن خططها التسويقيةلعاري ــس
  )املزيج التسويقي مثالعناصر (

 عايل  05 0.75 72.50 3.63

07  
معنوية للموظفني  متنح املؤسسة مكافآت وحوافز مادية أو

  مع الزابئن  األحسن تفاعال
 منخفض  08 0.87 50.36 2.52

08  
حترص املؤسسة على تدريب موظفيها حول ثقافة 

  .وخدمته بشكل أفضل وناالحتفاظ ابلزب
 عايل  04 0.68 74.29 3.71

  .ةاالستبانبياانت و SPSS.V 25  برانمج على خمرجات اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر

املكاتب األمامية بشكل كبري يف  هم موظفويسا" على أن تنص اليت العبارةأن ) 29(يظهر من نتائج اجلدول رقم   

 مقدر بـ احنراف معياريو  )4.32(مبتوسط حسايب ة األوىل يف املرتب جاءت " إجناح عالقات املؤسسة بزابئنها

اجيابية كانت  حنو هذه العبارة أفراد العينة) تقييم(وهذا يدل أن معظم اجتاهات  متاما ويف اجتاه عام موافق )0.61(
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الذي نشاط املؤسسة ب ذلكميكن تفسري و ، وبدرجة عالية جدا العبارة على هذه )%86.43(موافقون بنسبة فهم 

يهتم " العبارة جاءت يف املرتبة الثانية و ، عالقات املؤسسة بزابئنها يف إجناح املكاتب األماميةموظفي  تعزيز دور يتطلب

يف اجتاه و ) 0.38( واحنراف معياري )4.04(مبتوسط حسايب " ن ببناء عالقات طويلة األجل مع الزابئناملوظفو 

 العبارة على هذه )%80.71(أفراد العينة اجيابية وموافقون بنسبة ) تقييم(أن معظم اجتاهات مما يدل  عام موافق

إلدارة  مؤهلني موظفنيمتتلك املؤسسة "على أن  تنص اليتالعبارة  يف الرتتيب الثالث تجاءلقد و  ،وبدرجة عالية

حنراف واب )3.73(قدرهمبتوسط حسايب  ")مهارات التعامل مع الزابئنو  من حيث اخلربات( العالقة مع الزابئن

 يوافقونإجيابية و  أفراد العينة) تقييم(معظم اجتاهات  أنمما يدل على  يف اجتاه عام موافقو  )0.56(يقدر بــ معياري
 يف املرتبة أما ،الزبونإدارة العالقة مع مؤهلة لتطبيق أبعاد أن املؤسسة لديها موارد بشرية  على )%74.64(بنسبة 

بشكل حول ثقافة االحتفاظ ابلزبون وخدمته حترص املؤسسة على تدريب موظفيها  "فقد جاءت العبارة  الرابعة

وبدرجة عالية فهم  موافق يف اجتاه عامو  )0.68(يقدر بــ حنراف معياريابو  )3.71(قدره مبتوسط حسايب "أفضل

يفية موظفيها على ك على تدريبحترص أن املؤسسة على مما يدل  على هذا العبارة) %74.29(يوافقون بنسبة 

ي ـتعط"عبارة ال من نصيب اخلامسة املرتبة ولقد كانت، لالحتفاظ به ألجال طويلةه سب والئخدمة الزبون وك

عناصر (  العمل وكيفية إدارته ضمن خططها التسويقيةري ــسل وــوظفني حـملومقرتحات ا ألفكارة ـمهيأة ــملؤسسا

) تقييم(معظم اجتاهات  مما يدل أن موافق يف اجتاه عامو ) 3.63( مقدر بـــ حسايبمبتوسط  ")التسويقي مثالاملزيج 

لعمل اري ــسل وــح مقرتحات املوظفنيأن املؤسسة هتتم أبفكار و  على )%72.50(بنسبة  يوافقونو  إجيابية أفراد العينة

والكفاءات  أساس  املهارات"عبارة السادسة ال يف املرتبة جاءت إدارته يف سياق خططها التسويقية، كماوكيفية 

 ويف اجتاه عام )3.00( وهو أقل من املتوسط احلسايب الفرضي) 2.96( حسايبمبتوسط " اختيار املؤسسة ملوظفيها

يسمح " عبارةالالسابعة  يف املرتبة جاءتكما   ،هذا يعين أن درجة املوافقة متوسطةو  حمايد طبقا ألراء أفراد العينة

كل حسب موقعه يف اهليكل (بعض القرارات اخلاصة بعملهم دون الرجوع إىل اإلدارة العليا للموظفني ابختاذ 

 حمايد حيث يف اجتاه عامو  )0.92(حنراف معياري ابو  )2.66( يقدر بــمبتوسط حسايب  )"للمؤسسة التنظيمي

سط األقل من قيمة املتوسط املتو استنادا على قيمة و  ،ل يف إجابة العينة بني املوافق واملعارضنالحظ أنه مل يتم الفص
تفتح  أبن املؤسسة حمل الدراسة العلى ذلك  بناءً القول ميكن  والقريبة للمجال غري املوافق ) 3.00( احلسايب الفرضي

كما ،  اإلدارة العليا تضعهاتقيده ابلقرارات اليت عمله و  إطار ات اليت يراها مناسبة يفابختاذ القرار  لموظفاجملال ل

موظفني األحسن تفاعل مع لل معنوية وأمكافآت وحوافز مادية  متنح املؤسسة"عبارة الثامنة ال املرتبةيف  جاءت

غري  عاميف اجتاه و  )0.87( حنراف معياريابو أقل من املتوسط احلسايب الفرضي ) 2.52(مبتوسط حسايب " الزابئن
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على حتقق هذه العبارة   منهمبني أفراد العينة املستبني وال يوجد اتفاق أن درجة املوافقة منخفضة علىمما يدل  موافق
  .على ذلك أن املؤسسة ال هتتم بتحفيز املوظفني الفاعلني يف التعامل مع الزابئن وابلتايل ميكن القول بناءً 

  :وفيما يلي حتليل وتفسري النتائج املتحصل عليها :التكنولوجيا واملتطلبات التقنية بعداإلحصاء الوصفي ل - 2-3

  )التكنولوجيا واملتطلبات التقنية(بعد على عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة ): 30(رقم دول اجل

رقم 
  العبارة

  
  

  العبارات

  تحليل الوصفيال
ترتيب 
أمهية 
العبارة 
  يف البعد

االجتاه 
  العام 

)x� (
املتوسط 
  احلسايب
  املرجح

الوزن 
النسيب 

للمتوسط 
  (%)احلسايب

)𝛅𝛅( االحنراف
  املعياري
  

01 
يتم االعتماد على نظم تقنية متطورة يف تقدمي خدمات مميزة 

  .للزابئن
 عايل  04 0,55 78,93 3,95

02  
تستخدم املؤسسة برجميات وأجهزة حاسوبية متطورة يف 

  .عملياهتا
 عايل  03 0,71 81,43 4,07

03  
تضع املؤسسة بياانت الزابئن يف قاعدة بياانت الكرتونية 

تكون متاحة للوحدات واألقسام املعنية ابلتفاعل وحموسبة 
  وذات العالقة مع الزابئن

4,20 83,93 0,59 01  
 عايل
 جدا

04  
تقدم أنظمة املعاجلة التحليلية قيمة مضافة للموظفني 

  واملسريين يف املؤسسة
 عايل  05 0,57 77,50 3,88

05  
تستخدم املؤسسة تقنيات وبرامج محاية متطورة للحفاظ 

املوجودة يف قاعدة (سرية بياانت ومعلومات الزابئن على 
  )البياانت

4,20 83,93 0,62 02  
 عايل
 جدا 

06  
تقدم املؤسسة بعض اخلدمات االلكرتونية اليت تساعدها 

  على ختفيض التكلفة
 عايل  06 0,64 77,14 3,86

  .ةاالستبانبياانت و SPSS.V 25  برانمج على خمرجات اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر

تضع املؤسسة بياانت الزابئن يف قاعدة بياانت الكرتونية "العبارتنيأبن ) 30(يظهر من نتائج اجلدول رقم    

تستخدم املؤسسة "و "وحموسبة تكون متاحة للوحدات واألقسام املعنية ابلتفاعل وذات العالقة مع الزابئن

جاءت "  املوجودة يف قاعدة البياانت(سرية بياانت ومعلومات الزابئن  للحفاظ على تقنيات وبرامج محاية متطورة

 موافق ويف اجتاه عام )4.20(قدره مبتوسط حسايب  من انحية األمهية النسبية والثاين على التوايل يف الرتتيب األول
موافقون بنسبة وبدرجة عالية جدا فهم  جيابيةإ هاتني العبارتنيعلى  أفراد العينة أن معظم اجتاهاتعلى يدل وهذا متاما 
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حتت تصرف خمتلف الوحدات  موضوعةعلى أن املؤسسة متتلك قاعدة بياانت إلكرتونية للزابئن  )%83,93(
قواعد تلك البطبيعة نشاط املؤسسة اليت تتطلب ضرورة امتالك  رُ ها عالقة مع الزبون وهو ما يـَُفسَّ واألقسام اليت لدي

من القرصنة  تماية قاعدة البياانحلوضعت برانمج كما أن املؤسسة حمل الدراسة ن،  الزبو  ومعلوماتجلمع بياانت 
عبارات هذا البعد  ابقيعلى  بدرجة عاليةمتت املوافقة  ولقد .الزابئن سرية بياانت ومعلومات للحفاظ علىو 

 كلعلى   اجيابية العينةأن معظم اجتاهات أفراد على وهذا يدل  )3.86(و) 4.07(مبتوسطات حسابية ترواحت بني 
تنشط يف  ابعتبارهاالتكنولوجية األدوات و تستخدم أحدث التقنيات  مؤسسة موبيليس كونلذلك و  عبارات هذا البعد

خاصة مع إدخال تقنية اجليل الرابع للهاتف النقال وكذا ضرورة ربط وكاالت املؤسسة بشبكات  ذلكقطاع يتطلب 
    .املقدمةدمات متييز العروض واخلعلى نظم تقنية متطورة يف  تعتمد أهنا اكم ،الكرتونية لتسهيل أداء األعمال

 :وفيما يلي حتليل وتفسري النتائج املتحصل عليها: معرفة الزبون الوصفي لبعد اإلحصاء - 2-4

  )معرفة الزبون(بعد على عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة ): 31(رقم دول اجل

رقم 
  العبارة

  
  

  العبارات
  

  التحليل الوصفي
ترتيب 
أمهية 
العبارة 
  يف البعد

االجتاه 
  العام 

)x� (
املتوسط 
 احلسايب
  املرجح

الوزن النسيب 
للمتوسط 

  (%)احلسايب

)δ( االحنراف
  املعياري
  

 عايل  06 700, 77,14 86,3 معهماملتعامل  متتلك املؤسسة معلومات كافية عن فئات الزابئن 01

02 
حترص املؤسسة على معرفة حاجات ورغبات الزابئن املهمني 

 لتقدمي خدمات وعروض مالئمة حلاجاهتم ورغباهتم
 عايل  04 0,62 78,93 3,95

 عايل  03 0,71 79,29 3,96 املخزنة عن الزابئنوالبياانت للمعرفة  دوريوجتديد  يتم حتديث  03

04  
تستخدم املؤسسة البياانت واملعلومات املتاحة عن الزبون يف 

  .رات مناسبة وفعالةااختاذ قر 
 عايل  02 0,60 79,29 3,96

05  
من أجل توسيع قاعدة املعرفة  مصادرعدة على املؤسسة  تعتمد

 حول الزابئن
 عايل  07 0,60 75,36 3,77

06  
من أجل  تقوم املؤسسة جبمع وحتليل بياانت الزابئن بشكل دائم
  .االستفادة منها عند صياغة االسرتاتيجيات التسويقية

 عايل  05 0,59 77,14 3,86

07  
املتاحة  عن عروضها صحيحةتلتزم املؤسسة بتقدمي معلومات 

  للزابئن قبل التفاعل
 عايل  01 0,48 81,79 4,09

 عايل  05 0,59 77,14 3,86  .توفر املؤسسة املعلومات اليت يطلبها الزبون يف الوقت املناسب  08
  ةاالستبانبياانت و SPSS.V 25  برانمج على خمرجات اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر
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 ويف )4.09(مقدر بــ  مبتوسط حسايب احتلت املرتبة األوىل )07(رقم العبارة  أبن )31( من اجلدول رقم يظهر      

املؤسسة حترص  أبن )%81.79(وافقون بنسبة يأفراد العينة اجيابية و  أن معظم اجتاهاتعلى  مما يدل اجتاه عام موافق

رقم  العبارة جاءت يف املرتبة الثانيةكما ،  لهم قبل التعامل معهماملعلومات املقدمة للزابئن وعدم تضليعلى صحة 

أفراد العينة اجيابية  معظم اجتاهاتعلى أن مما يدل  يف اجتاه عام موافقو  )3.96(مقدر بـ مبتوسط حسايب  )04(

على هذه العبارة وابلتايل ميكن القول أبن البياانت واملعلومات املستقاة من قواعد  )%79.29(وافقون بنسبة يو 
يف املؤسسة ابعتبار أن تلك القاعدة متتلك كما هائال من املعلومات  أي قرار اختاذ من أهم مصادر البياانت تعترب

املهمة عن الزابئن وهو ما يساعد على اختاذ قرارت مناسبة لتطلعات الزابئن وكذا خدمتهم بشكل أفضل مما يوفر 

مقدر  مبتوسط حسايب )03(رقم  العبارةة فقد كانت من نصيب الثالث أما املرتبة الكثري من املزااي للمؤسسة والزبون؛

 )%79.29(وافقون بنسبة يأفراد العينة اجيابية و  أن معظم اجتاهاتعلى  مما يدل يف اجتاه عام موافقو  )3.96(بــ
على هذه العبارة ففي ظل التطورات التكنولوجية وتغري معطيات البيئة وكذا تطور أذواق الزابئن فإنه من الضروري أن 

يروق له يف  يهمه وال عنهم وكذا بياانهتا املخزنة عنهم فما يروق للزبون حاليا قد التسعى املؤسسة لتحديث معارفها 

 موافق يف اجتاه عامو  )3.95(مقدر بــمبتوسط حسايب  )02(رقم  للعبارةفقد كانت  الرابعة املرتبةأما  ،فرتات الحقة

بذل  املؤسسة حريصة علىأن على ) %78.93(وافقون بنسبة يأفراد العينة اجيابية و  أن معظم اجتاهاتعلى  مما يدل
خدمات،   لتقدم هلم ما يرضيهم من عروض و رغبات الزابئن املهمنيحاجات و مع معلومات حول جل جمهودات أكرب

مما  موافق يف اجتاه عامو  )3.86(مقدر بــمبتوسط حسايب  )08(و )06(رقم  تنيعبار ال اخلامسة يف املرتبة تجاءكما 

ن املؤسسة تسعى جلمع بياانت أ على )%77.14(وافقون بنسبة يأفراد العينة اجيابية و  اجتاهاتأن معظم على  يدل
ملعرفة نسبة الزايدة أو النقصان يف تعامالت زابئن املؤسسة وكذا متطلباهتم اجلديدة تقوم بتحليلها ابستمرار الزابئن و 

 االسرتاتيجيات التسويقية صياغة تساهم بدورها يفاليت  ومقارنتها ابلفرتات السابقة هبدف معرفة كل املستجدات
للمتطلبات املعرفية للزبون خبصوص املؤسسة أو عروضها وذلك يف الوقت ستجابة كما تسعى حنو اال  للمؤسسة

 مما يدل موافق يف اجتاه عامو  )3.86(مبتوسط حسايب  )01(رقم  للعبارة السادسة يف املرتبة جاءت ولقد املناسب،

على هذه العبارة، ويـَُفسَُّر ذلك ابمتالك  )%77.14(وافقون بنسبة يأفراد العينة اجيابية و  اجتاهاتأن معظم على 
للكثري من املعلومات اخلاصة بكل فئات زابئن املؤسسة وتعامالهتم مبا  نظام معلومايت شاملل حمل الدراسة املؤسسة

مبتوسط  )05(للعبارة رقم واألخرية فقد كانت  السابعة املرتبة أما، يسمح بتحقيق كل أشكال املعرفة اخلاصة ابلزابئن

أفراد العينة اجيابية  أن معظم اجتاهاتعلى  مما يدل وبدرجة عالية موافق يف اجتاه عامو  )3.77(مقدر بـحسايب 
على هذه العبارة، وهو ما يـَُفسَُّر بسياسات املؤسسة اهلادفة حنو بناء معرفة صرحية  )%75.36(وافقون بنسبة يو 
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أما ابلنسبة لالحنراف  .حنو توسيع مصادر معرفتها ابلزابئنزابئن املتعامل معها وكذا السعي وضمنية عن كل فئات ال
على كل وهو أقل من الواحد مما يدل على أن إجاابت أفراد العينة ) 0.71(و) 0.48( املعياري فقد ترواح ما بني

  ).وعدم تشتتها اإلجاابتيز ترك( متقاربة واالختالف فيها قليلعبارات هذا البعد 

 :وفيما يلي حتليل وتفسري النتائج املتحصل عليها: قيمة الزبون ورحبيته اإلحصاء الوصفي لبعد - 2-5

  )الزبون ورحبيته ةقيم(بعد عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة على ): 32( رقم اجلدول

رقم 
  العبارة

  
  

  العبارات

  التحليل الوصفي
ترتيب 
أمهية 
  العبارة

االجتاه 
  العام 

)x� (
املتوسط 
 احلسايب
  املرجح

الوزن النسيب 
(%)  

)δ( االحنراف
  املعياري

01 
على أساس قيمتهم ورحبيتهم سوقية  إىل قطاعات الزابئن صنفي

 للمؤسسة
 عايل  03 0,72 83,57 4,18

02  
دمتهم بشكل تقسيم الزابئن إىل قطاعات سوقية متجانسة تسمح خب

 أفضل
 عايل جدا  01 0,60 86,07 4,30

03  
حترص املؤسسة على بناء عالقات مع زابئنها األكثر رحبية وتقوم 

 .بصفة مستمرة بتحليل احلاجات احملتملة هلم
 عايل  02 0,69 83,57 4,18

 عايل  03 0,72 83,57 4,18 .هتتم املؤسسة أكثر ابلزبون الذي يتعامل معها بشكل متكرر وكبري  04

05  
اجلادة لتحويل الزابئن التسويقية املؤسسة بعض اإلجراءات  تتخذ

  .غري املرحبني إىل مرحبني
 عايل  04 0,83 80,71  4,04

  ةاالستبانبياانت و SPSS.V 25  برانمج على خمرجات اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر
الزابئن إىل قطاعات سوقية متجانسة تقسيم "أن العبارة اليت تنص على أن ) 32( يتضح من خالل اجلدول رقم   

 )0.60( معيارياحنراف و  )4.30( مبتوسط حسايباألمهية النسبية األوىل احتلت  "دمتهم بشكل أفضلخب تسمح

فهم جيابية إأفراد العينة  )تقييم(أن معظم اجتاهات  مما يدلعالية جدا استجابة متاما وبدرجة  ويف اجتاه عام موافق
ذلك بسياسة املؤسسة الرامية إىل تقسيم السوق إىل جزأين  رُ سَّ فَ ويُـ  ،هذه العبارة على) %86.07(موافقون بنسبة 

لكي ) زابئن اجلمهور العام(خمتلفني من حيث احلاجات والرغبات وهي سوق الزابئن املؤسسات وسوق الزابئن األفراد 
أما ابقي العبارات فكانت متوسطاهتا احلسابية  يكون من السهل عليها استهدافهم بعروض متناسبة مع متطلباهتم؛

على  أن معظم اجتاهات أفراد العينةعلى وهذا يدل ويف اجتاه عام موافق ) 4.18(و )4.04(متقاربة وترواحت بني 
 83,57(و )% 80,71( ترواحت بني بنسبعلى العبارات  وافقونيوبدرجة عالية فهم  ،اجيابية عبارات هذا البعد

وهو أقل من الواحد مما يدل على ) 0.80(و) 0.60(أما ابلنسبة لالحنراف املعياري فيالحظ أبنه يرتواح بني  ؛) %
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تسويقية تتبىن عدة أساليب املؤسسة تلك النتائج بكون  رُ سَّ فَ وتُـ  .أن إجاابت أفراد العينة متقاربة واالختالف فيها قليل
مغرية عروض بم، وتشجيعهم على تعبئة أرصدهتم من خالل حتفيزه نيحبمر  ني إىل زابئنري املرحبغ الزابئنل يحتو هبدف 

ومنحهم وحدات جمانية يف حالة تعبئة مبالغ معينة ويف أجل معني، وكذا مراسلتهم عن طريق الرسائل القصرية بشكل 
 الذينو  والوفيني هلا تم ابلزابئن املرحبنيأن املؤسسة هت جتعلهم أكثر رحبية، كماإىل تعبئة رصيدهم وابلتايل  همدفعي

ابستدعاء كبار أيضا تقوم و مزااي خاصة يف عروضها،  ، وحترص على منحهمدائميتعاملون معها بشكل مستمر و 
زابئنها حلضور فعاليات أنشطة املسؤولية االجتماعية اليت تقوم هبا هبدف بناء عالقات طويلة األجل معهم وتعزيزها 

  .بشكل أكرب

  :وفيما يلي حتليل وتفسري النتائج املتحصل عليها: صوت الزبون وإدارة شكاويه لبعداإلحصاء الوصفي  - 2-6

  )صوت الزبون وإدارة شكاويه(بعد على عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة ): 33(رقم دول اجل

رقم 
  العبارة

  
  

  العبارات

  تحليل الوصفيال
ترتيب 
أمهية 

العبارة يف 
  البعد

االجتاه 
  العام 

)𝐱𝐱� (
املتوسط 
احلسايب 
  املرجح

الوزن النسيب 
للمتوسط 

  (%)احلسايب

)δ( االحنراف
  املعياري

 عايل  07 0,52 74,64 3,73 .حتاول املؤسسة استطالع أراء ومتطلبات الزابئن بعدة طرق 01

02  
االستماع للزبون فرصة لبناء العالقة مع الزبون وعدم حتوله 

  .للمنافسني
 عايل  02 0,64 81,79 4,09

 عايل  08 0,71 72,14 3,61  .ترد املؤسسة على معظم استفسارات الزابئن دون أتخري  03

04  
اليت  واملقرتحات املالحظات املؤسسة بعني االعتبار أتخذ

 .ممبستوى تطلعاهت عروضيقدمها الزابئن لتقدمي 
 عايل  05 0,51 76,43 3,82

05  
ي شكوى تصل إليها وحترص على معاجلتها أبهتتم املؤسسة 

 .أسباهباومعرفة 
 عايل  04 0,55 77,14 3,86

06  
أثناء  الزابئن تلتزم املؤسسة حبل املشاكل اليت يواجهها

 .وتسعى إىل تدنيتها التعامل وبعده
 عايل  03 0,39 78,21 3,91

07  
يسمح ابلكشف عن  التحليل املستمر لشكاوى الزابئن

  احملتملةنقاط الضعف 
 عايل  01 0,51 82,50 4,13

08  
لتعامل مع ل) فعالة(انجعة أنظمة داخلية  متتلك املؤسسة
  شكاوى الزابئن

 عايل  06 0,62 76,07 3,80

  .االستبانةبياانت و  SPSS.V 25ج برانم على خمرجات اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر
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يسمح ابلكشف عن  لشكاوى الزابئن املستمر التحليل"العبارة  أن )33( رقماجلدول  يتضح من خالل

اجتاه  ويف )0.51( معياريحنراف ابو ) 4.13(مقدر بــمبتوسط حسايب  املرتبة األوىل احتلت "نقاط الضعف احملتملة

املؤسسة على أن ) %82.50(وافقون بنسبة يأفراد العينة اجيابية و ) تقييم( أن معظم اجتاهات على مما يدل عام موافق

ترد "عبارة الواحتلت  وعيوهبا؛ ملعرفة نقاط ضعف أنشطتهابشكاوي الزبون الصادرة إليها وتقوم بتحليلها هتتم 

 حبيث جاءت يف الرتتيب األخري األمهية النسبية األخرية "املؤسسة على معظم استفسارات الزابئن دون أتخري
معظم اجتاهات أفراد العينة  أن مما يدل موافق يف اجتاه عامو  )0.71(احنراف معياري و ) 3.61(مبتوسط حسايب 

مما  استفسارات الزابئن دون أتخري أن املؤسسة ترد على على )% 72,14(وافقون بنسبة يو  وبدرجة عالية اجيابية
  . يساهم يف االحتفاظ هبم ألجل طويل

االجيابية على كل عبارات هذا البعد   املوافقة حنو عاما اجتاها املستبان منهم العينة أفراد كما أظهرت إجاابت  
  :وابلتايل ميكن استنتاج النقاط التالية) 3=درجة احلياد( حسابية تفوق كلها املتوسط احلسايب الفرضيمبتوسطات 

لضمان مستوى إدارة جيدة  التفاعلبشكل جدي بكل املشاكل اليت يتعرض هلا الزبون أثناء وبعد املؤسسة هتتم  - 
  تصال مع الزبون؛ لنقاط التفاعل واال

حللها ومعرفة سببها ابعتبار أن معاجلة وحل الشكوى يساهم يف إعادة بعث ي شكوى تصل إليها أب املؤسسة هتتم - 
ثقة الزبون يف املؤسسة ومنتجاهتا كما يساهم يف تقوية العالقات معه ألن جتاهل الشكوى قد يؤدي إىل فقدان الزبون 

الشكاوي الواردة إليها فرصة جيب انتهازها واالستفادة منها إجيابيا يف املؤسسة  ِربُ تَ عْ تَـ  وابلتايلوحتوله إىل املنافسني 
لتقدم هلم خدمات  اليت يقدمها الزابئن واملقرتحات املالحظات أتخذ بعني االعتبار كما،  سياسات املؤسسة مستقبال

  ؛يف أذهان الزابئن هام وهو ما يرتك انطباعا جيدا عنمستوى تطلعاهتتتالءم مع 
حتاول استطالع أراء ومتطلبات الزابئن بعدة كما أهنا ؛  لتعامل مع شكاوى الزابئنفعالة ل أنظمة داخليةلمؤسسة ل - 

الذي تقوم به ملعرفة أراء الزابئن ومقرتحاهتم عرب مواقع التواصل االجتماعي فضال عن إجراء سرب اآلراء طرق مثل 
   واالستفسار عن درجة رضاهم على املؤسسة وعروضها؛  مكاملات مباشرة مع الزابئن

  . يساهم يف االحتفاظ هبم ألجل طويل قد مما استفسارات الزابئن دون أتخري الرد على املؤسسة على حترص - 
  
  
  
  



 مؤسسة موبيليس أثر إدارة العالقة مع الزبون على امليزة التنافسية يفدراسة : الفصل الرابع 
 

286 
 

 :وفيما يلي حتليل وتفسري النتائج املتحصل عليها :الزبونتقوية العالقة مع اإلحصاء الوصفي لبعد  - 2-7

  )الزبونالعالقة مع  تقوية(بعد على عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة ): 34(رقم دول اجل

رقم 
  العبارة

  
  

  العبارات

ترتيب   تحليل الوصفيال
أمهية 
العبارة 

يف 
  البعد

االجتاه 
  العام

)x� (
املتوسط 
  احلسايب
  

الوزن 
النسيب 

للمتوسط 
  (%)احلسايب

)δ( االحنراف
  املعياري
  

حترص املؤسسة على معاملة الزابئن بشكل جيد أثناء  01
 .التفاعل

 عايل  03 0,54 80,00 4,00

02  
تستخدم املؤسسة عدة وسائل لالتصال بزابئنها وتقدمي 

، املوقع واملكاملات املباشرة كاهلاتف( بعض العروض
  )إخل...، الرسائل القصريةااللكرتوين

4,20 83,93 0,62 01  
عايل 
 جدا

ذوي  املرحبنيتقوم املؤسسة بتقدمي عروض خاصة لزابئنها   03
  )الشخصنة( القيمة العالية

 عايل  04 0,69 80,00 4,00

تسعى املؤسسة إىل بناء عالقات شخصية واجتماعية مع   04
  زابئنها املهمني

 عايل  05 0,66 79,29 3,96

 عايل  02 0,68 81,43 4,07   للزابئنمتتاز املؤسسة ابألمانة العالية يف حتقيق الوعود املقدمة   05

  .االستبانة بياانت و  SPSS.V 25  برانمج على خمرجات اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر

تستخدم املؤسسة عدة وسائل " اليت تنص على أن العبارة أبن )34( يظهر من النتائج الواردة يف اجلدول رقم   

، الرسائل ، املوقع االلكرتوينواملكاملات املباشرة كاهلاتف( لالتصال بزابئنها وتقدمي بعض العروض

ويف اجتاه عام  )0.62( احنراف معياريو  )4.20(مقدر بـمبتوسط حسايب األوىل  يف املرتبة جاءت ")إخل...القصرية

وافقون بنسبة يكما أهنم   أفراد العينة اجيابية) تقييم(أن معظم اجتاهات  علىهذا يدل و  وبدرجة عالية جدامتاما  موافق

ابستخدام املؤسسة  َفسَّرُ وهو ما يُـ عمل على إدامة االتصال بزابئنها على أن املؤسسة حمل الدراسة ت )% 83,93(

واليت تتناسب إخل ...، الرسائل القصرية، املوقع االلكرتوينواملكاملات املباشرة كاهلاتف  ملختلف وسائل االتصال احلديثة
وهو ما ساهم يف حتقيق السرعة يف التواصل وكذا التخلي عن الكثري من األنشطة  مع املتطلبات العصرية للزابئن

أبن  ــكما يَُالَحظُ ،  املتعارف عليها يف عمليات االتصال ابلزبون واليت قد تكلف املؤسسة الكثري من التكاليف التقليدية

هي أقل " مع زابئنها املهمني تسعى املؤسسة إىل بناء عالقات شخصية واجتماعية "العبارة اليت تنص على أن 
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معظم اجتاهات أفراد العينة اجيابية مما يدل أن ) 3.96( العبارات أمهية من انحية املوافقة مبتوسط حسايب يقدر بــ
  .هذه العبارةويوافقون على  بدرجة عالية

االجيابية على كل عبارات هذا البعد   املوافقة حنو عاما اجتاها املستبان منهم العينة أفراد كما أظهرت إجاابت   
  :وابلتايل ميكن استنتاج النقاط التالية) 3=درجة احلياد( حسابية تفوق كلها املتوسط احلسايب الفرضيمبتوسطات 

  ال تروج ملا هو غري موجود؛وتلتزم ابلوفاء بوعودها للزابئن كما أهنا لدعم ثقة الزبون فيها  املؤسسة تسعى - 
وتغيري الكثري من طرق وإجراءات دارة  كل عمليات التماس بني املوظفني والزابئن املؤسسة على إسياسة تقوم  - 

  ؛واملعاملة االجيابية للزابئن التفاعلوعصرنتها مبا يضمن  العمل اليومية
إىل شخصنة عروضها وخدماهتا مبا يتناسب مع الزابئن املرحبني ابعتبارهم يسامهون يف رفع أرابح املؤسسة تسعى  - 

 مع زابئنها املهمنياجتماعية شخصية و  تلتزم ببناء عالقات كما يشكلون فئة مهمة من الزابئنو ومبيعات املؤسسة 
  .التخفيضات يف سواء يف العروض املقدمة أو خاصتعاملهم بشكل و 

  :وفيما يلي حتليل النتائج املتحصل عليها: الوالء واالحتفاظ ابلزابئن ،الرضا اإلحصاء الوصفي لبعد - 2-8

  )االحتفاظ ابلزابئنالرضا، الوالء و (بعد عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة على  ): 35( رقمدول اجل

رقم 
  العبارة

  
  

  العبارات

ترتيب   تحليل الوصفيال
أمهية 
العبارة 

يف 
  البعد

االجتاه 
  العام 

)x� (
املتوسط 
  احلسايب
  املرجح

الوزن النسيب 
للمتوسط 

  (%)احلسايب

)δ( االحنراف
  املعياري

 عايل  01 0,57 81,43 4,07 خصوصا املرحبني منهم من أولوايت املؤسسةاالحتفاظ ابلزابئن احلاليني  01

 متوسط  09 0,62 64,29 3,21  معدل حتول الزابئن يف املؤسسة منخفض  02

 عايل  04 0,51 77,50 3,88  ابلزبونتضع املؤسسة برامج تسويقية خاصة غايتها االحتفاظ   03

 عايل  02 0,49 80,36 4,02  .إىل املنافسني حتولهلمؤسسة يساهم يف عدم لالزبون  والء  04

 عايل  08 0,69 69,64 3,48 .متنح املؤسسة خصومات جتارية وحسومات سعرية للزابئن األوفياء  05

 عايل  07 0,57 75,36 3,77 .تقدم املؤسسة حوافز مادية لتشجيع تكرار الشراء  06

07  
الوالء لالحتفاظ ابلزابئن وجذب  تعتمد املؤسسة على برامج

 انتباه زابئن املنافسني
 عايل  05 0,44 77,14 3,86

 عايل  03 0,48 78,93 3,95  يساعد يف التميز على املنافسني مدى رضاهم عن استطالع آراء الزابئن  08

09  
تقدم املؤسسة خدمات وعروض ذات جودة ومبستوى 

  تطلعات الزابئن
 عايل  06 0,56 76,79 3,84

  .االستبانةبياانت و SPSS.V 25 برانمج على خمرجات الطالبة اعتمادامن إعداد : املصدر
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مستوايت موافقة جلميع عبارات هذا البعد قد حققت املتوسط احلسايب  أبن) 35(رقم يتضح من خالل اجلدول     
وهو ما ميكن أن ) 3.21(و) 4.07(بدرجة استجابة عالية، حبيث تراوح املتوسط احلسايب جلميع العبارات بني 

سياسة املؤسسة اليت تقضي ابالهتمام برضا الزابئن ودعم األنشطة التسويقية للمؤسسة بربامج الوالء اليت تساهم ر سِّ فَ يُـ 
وتقدمي حتفيزات  كتقدمي مكافآت لقاء ارتفاع مقدار استهالك الوحدات  يف تعزيز االحتفاظ ابلزابئن ألجال طويلة

 العمل على تقدمي خدمات وعروض تروق للزابئنواستمرارية التعامل وكذا الشراء مادية مناسبة للتشجيع على تكرار 
متمايزة  إخل وتعمل على جعلها...حتميل تطبيقات، تعبئة الرصيد، تفعيل خدمة: ويستفيدون منها بسهولة مثل

  . جودة التغطية يف األماكن النائيةكالرتكيز على   اآلخرونن و وقة عن تلك اليت يقدمها املتعاملومتف

األمهية النسبية " خصوصا املرحبني منهم من أولوايت املؤسسةاالحتفاظ ابلزابئن احلاليني " ولقد احتلت العبارة

 االحتفاظ بزابئنهاأبن املؤسسة تتوجه حنو  رُ سَّ فَ عالية وهو ما يُـ استجابة  وبدرجة) 4.07(حسايب قدره األوىل مبتوسط 

معدل حتول الزابئن يف "يف حني تعترب العبارة ها مع ضرورة التوجه ابلعالقات معهم تطأنشكأولوية من أولوايت املرحبني  

 متوسطةوبدرجة استجابة ) 3.21(املوافقة مبتوسط حسايب قدره  يف درجة العبارات أمهية أقل "املؤسسة منخفض

يف نفس  ةاألخرية على اقتناء خمتلف الشرائح اخلاصة ابملتعاملني الثالث اآلونةإبقبال الزابئن يف وهو ما ميكن تفسريه 
لعروض املؤسسة حمل  كن قد تقل نسبة معامالته واقتنائه شرحيته وحيتفظ هبا لالوقت وابلتايل فالزبون قد ال يغّري 

   .الدراسة

وهو  )0.69(و) 0.44( ما بنييف كل العبارات اليت تقيس هذا البعد أما ابلنسبة لالحنراف املعياري فقد ترواح       
  .)غري متشتتة(أقل من الواحد مما يدل على أن إجاابت أفراد العينة متقاربة واالختالف فيها قليل 
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   )∗(ور امليزة التنافسيةحمل اإلحصائي الوصفيالتحليل  :املطلب الثالث

اليت تقيس لالستبانة  احملور الثاين للجزء الثاينعبارات إجاابت أفراد العينة على  حتليلسيتم من خالل هذا املطلب     
التابع  املؤسسة للمتغري  مدى حتقيقحيث سنتعرف على ، )امليزة التنافسية(للدراسة  التابعدرجات املوافقة على املتغري 

أو  نغري موافقو (ة أو سلبي )مرتددون( حمايدة: اجتاهات أفراد العينة حنو كل عبارة هل هي وكذا التعرف على ،املدروس
  .)موافقون، موافقون متاما( ةبيأو إجيا) ن متاماغري موافقو 

  :وفيما يلي حتليل وتفسري النتائج املتحصل عليها :)ميزة ختفيض التكاليف( اإلحصاء الوصفي لبعد -1

  )فيض التكاليفميزة خت(بعد ل نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي ):36( اجلدول رقم
 One-Sample Test   Test Value = 3  

Mean  %  Std. 
Deviation  

Std. 
Error 
Mean 

Mean 
Difference  T-Test  Sig 

الداللة 
  اإلحصائية

االجتاه العام 
 ألفراد العينة

  عايل  دال 0.000 17.265 0.76 0.044 0.33 75.25 3.76

 SPSS.V 25ج على خمرجات برانم الطالبة اعتمادامن إعداد : املصدر

البعد املتعلق  على مجيع عبارات أفراد العينة إلجاابتسايب اإلمجايل احلاملتوسط أبن ) 36( يظهر من اجلدول رقم    
بدرجة األمهية  جمالضمن وهو   )3.76(يقدر بـ يف املؤسسة حمل الدراسة  ختفيض التكاليف ميزة حتقيقمبستوى 

حول قيمة املتوسط احلسايب  ومتركزها ىل تقارب أراء األفراديشري إما وهو  )0.33( وابحنراف معياري  قدره عالية 
 صغري )Std. Error Mean= 0.044(  ياري املوجود يف املتوسط احلسايبكما أن مقدار اخلطأ املع ؛للبعدالعام 
وافقون بنسبة ي الذينالجتاهات أفراد العينة اإلجاابت فاملتوسط احلسايب اإلمجايل ميثل مركز  وابلتايل، جدا

 Mean= 0.76(هو فرق موجب ف) x=3(ودرجة احلياد احلسايب  لفرق بني املتوسطابلنسبة ل  أما .)75.25%(
Difference (بلغت القيمة وهو دال إحصائيا حيث T  احملسوبة)( املعنوية املصاحبة هلاوقيمة  )17.267

0.000sig=(  ميزة من حتقيق مستوايت عالية  أن هناكعلى وهذا يدل  0.05 مستوى املعنويةأقل من  هيو
  ؤسسة حمل الدراسةامل يفختفيض التكاليف 

ميزة (على كل عبارة من عبارات البعد املتعلق بــــ  أفراد العينةتفصيل أكثر سنحاول حتليل نتائج إجابة الومن أجل     

  :كما هو مبني يف اجلدول التايل )ختفيض التكاليف

  
                                                           

  )07(و) 06(رقم ني أنظر امللحق -) ∗(
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  )ختفيض التكاليفميزة ( بعدعبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة على  ):37(رقم دول اجل

رقم  
  العبارة

  
  

  العبارات

ترتيب   التحليل الوصفي
أمهية 
العبارة 

يف 
  البعد

االجتاه 
  العام 

)x� (
املتوسط 
 احلسايب
  املرجح
  

الوزن 
النسيب 

للمتوسط 
  (%)احلسايب

)δ( االحنراف
  املعياري

 01 
حترص املؤسسة على االستخدام األمثل ملواردها املادية 

  والبشرية لتقليل تكاليف العروض واخلدمات املقدمة للزابئن
  عايل  06 0.64 72.86 3.64

 متوسط  07 0.68 67.86 3.39  ابملنافسني ؤسسة منخفضة مقارنةتتحملها املالتكاليف اليت   02

03  
االحتفاظ ابلزابئن يؤدي لتخفيض تكاليف جذب الزابئن 

  اجلدد
 عايل  02 0.59 77.86 3.89

04  
للمؤسسة قدرة كبرية على جذب الزابئن اجلدد دون حتمل 

  .تكاليف إضافية ابملقارنة مع منافسيها
 عايل  05 0.67 73.21 3.66

05  
استهداف املؤسسة الزابئن األكثر رحبية يؤدي إىل ختفيض 

  التكاليف
 عايل  04 0.51 77.50 3.88

06  
 متوسط رفع تؤدي إىل عالقة طويلة األجل مع الزبون وجود
  املؤسسة تعامله مع حجم

 عايل  01 0.27 80.00 4.00

07 
 خفض إىل تؤدي وزبوهنا عالقة دائمة بني املؤسسة وجود
  الزبون خدمة تكلفة

 عايل  03 0.47 77.50 3.88

  .االستبانةبياانت و SPSS.V 25 برانمج على خمرجات الطالبة اعتمادامن إعداد : املصدر

 رفع إىلتؤدي  مع الزبون طويلة األجل عالقة وجود"أبن العبارة ) 37(ر النتائج الواردة يف اجلدول رقم هِ ُتظْ     

 )0.27( واحنراف معياري )4.00( مبتوسط حسايب حتتل األمهية النسبية األوىل "املؤسسة تعامله مع حجم متوسط

 على) %80.00(  وافقون بنسبةيو  وبدرجة عالية أفراد العينة اجيابية معظم اجتاهات أن مما يدل يف اجتاه عام موافقو 
وهو ما يساهم يف االستفادة  تعامالته مع املؤسسة زايدة حجمأن بناء عالقات طويلة األجل مع الزابئن تؤدي إىل 

االحتفاظ ابلزابئن يؤدي لتخفيض "العبارة اليت تنص على أن  جاءت يف املرتبة الثانيةيف حني  .من وفورات احلجم

مما  ويف اجتاه عام موافق )0.59(واحنراف معياري ) 3.89(مقدر بـ مبتوسط حسايب "تكاليف جذب الزابئن اجلدد

 أن االحتفاظ ابلزابئن  على) % 77.86( ةوافقون بنسبيو  وبدرجة عالية معظم اجتاهات أفراد العينة اجيابية أن يدل
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جلذب زابئن جدد حمتملني ابعتبار  والرتويجشهار خصوصا تلك املتعلقة ابإلالكثري من التكاليف  على املؤسسةيوفر 
املرتبة الثالثة من نصيب العبارة اليت  ولقد كانت. املنطوقة ا إىل تعزيز دور الكلمةأن املؤسسة تسعى يف اسرتاتيجياهت

 مبتوسط حسايب  "الزبون خدمة تكلفة خفض إىل تؤدي وزبوهنا عالقة دائمة بني املؤسسة وجود"تنص على 

معظم اجتاهات أفراد العينة اجيابية  أن مما يدل موافق يف اجتاه عام )0.47(واحنراف معياري ) 3.88(مقدر بــ
أن اهتمام املؤسسة بدميومة العالقة مع الزبون يؤدي إىل  على) % 77.50( وافقون بنسبةيو وبدرجة استجابة عالية 

يف  املكلفة التقليدية اإلجراءات تقليل التوجه حنوويفسر ذلك أبمهية بناء العالقات مع الزابئن يف ختفيض التكاليف 

استهداف املؤسسة الزابئن األكثر رحبية  "فقد جاءت العبارة اليت تنص على أن  الرابعة يف املرتبة أما ،الزبونخدمة 

مما موافق  ويف اجتاه عام) 0.51(واحنراف معياري ) 3.88 (مقدر بــ مبتوسط حسايب "يؤدي إىل ختفيض التكاليف

الزابئن األكثر رحبية على أن ) % 77.50( وافقون بنسبةيو  وبدرجة عالية معظم اجتاهات أفراد العينة اجيابية أن يدل
 االتصال تكاليفكتساعد على ختفيض التكاليف  من طرف مؤسسة  موبيليس كاملؤسسات االقتصادية املستهدفة 

هلا كما أهنم يتميزون بكرب جحم معامالهتم بعروض وخدمات ابعتبارهم شركاء  تاملعامال من الكثري إجراء وزمن

جذب الزابئن اجلدد دون حتمل تكاليف  لمؤسسة قدرة كبرية علىل"أن  ىاليت تنص علالعبارة أما . املؤسسة

واحنراف معياري ) 3.66 (مقدر بــ مبتوسط حسايبجاءت يف الرتتيب اخلامس " إضافية ابملقارنة مع منافسيها

 بنسبةوافقون يو  وبدرجة عالية معظم اجتاهات أفراد العينة اجيابية أن مما يدلموافق  يف اجتاه عام) 0.67(
ابئن دون حتمل تكاليف إضافية مثل الشرائح املقدمة للزابئن ؤسسة هلا تقنيات جلذب الز امل أن على) 73.21%(

شرائح تستهدف من خالهلا مؤسسة موبيليس الزبون  6يتكون من " Pack"املعنويني واليت تكون على شكل 

حترص املؤسسة " عبارةالالسادسة  يف املرتبة جاءتو  ،زابئن آخرين معه 5مع ) مسري املؤسسة املستهدفة(رئيسي ال

مبتوسط " على االستخدام األمثل ملواردها املادية والبشرية لتقليل تكاليف العروض واخلدمات املقدمة للزابئن

معظم اجتاهات أفراد العينة على أن  مما يدلموافق  يف اجتاه عام )0.64( واحنراف معياري) 3.64(مقدر بــ حسايب 
 البشريةملادية و أن املؤسسة لديها كفاءة يف تسيري مواردها  ا على )% 72.86(يوافقون بنسبة و  وبدرجة عالية اجيابية

 اليت تنص على أن  عبارةال واألخرية السابعة يف املرتبة جاءتكما ،لتخفيض التكاليف اإلمجالية اليت تتكبدها

احنراف معياري و ) 3.39(مقدر بــ مبتوسط حسايب "ابملنافسنيالتكاليف اليت تتحملها املؤسسة منخفضة مقارنة "

إىل قيمة  استنادااإلجابة على هذه العبارة إال أنه  نه مل يتم الفصل يفأبحمايد ويالحظ  يف اجتاه عام )0.68 (
أفراد العينة يرون أبن املؤسسة قيد الدراسة تكاليفها  املتوسط احلسايب القريبة للمجال املوافق ميكن أن نقول أن

  . منخفضة مقارنة ابملنافسني
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  :وفيما يلي حتليل وتفسري النتائج املتحصل عليها: )ميزة التمايز عن املنافسني( اإلحصاء الوصفي لبعد -2
  )التمايز عن املنافسني ميزة(لبعد  نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي): 38( دول رقماجل

 One-Sample Test   Test Value = 3  

Mean  %  Std. 
Deviation  

Std. 
Error 
Mean 

Mean 
Difference  T-Test  Sig 

الداللة 
  االحصائية

االجتاه 
 العام 

 عايل   دال 0.000 15.532 0.82 0.053 0.40 76.42 3.82
  االستبانةبياانت و SPSS.V 25 برانمج على خمرجات الطالبة اعتمادامن إعداد : املصدر

على  أفراد العينة إلجاابتسايب اإلمجايل احلاملتوسط يظهر أبن ) 38(من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم     
ضمن اجملال األمهية وهو ) 3.82( لغب ؤسسة حمل الدراسة عن املنافسنيمتايز املمبستوى البعد املتعلق  مجيع عبارات
ومتركزها   تقارب أراء األفراد مما يدل على ،)0.40( وابحنراف معياري  قدره) 4.19إىل  3.40من (بدرجة عالية 

                      كما أن مقدار اخلطأ املعياري املوجود يف املتوسط احلسايب  ،للبعدحول قيمة املتوسط احلسايب العام 
)Std. ErrorMean=0.05( اإلجاابت فاملتوسط احلسايب اإلمجايل ميثل مركز  وابلتايل جدا صغري)البياانت (

   .على هذا البعد )% 76.42(موافقون بنسبة أهنم الجتاهات أفراد العينة أي 

) Mean Difference= 0.82(هو فرق موجب ف )x=3(ودرجة احلياد احلسايب  أما ابلنسبة للفرق بني املتوسط   
أقل وهي  )=0,000sig(املعنوية املصاحبة هلا  قيمةو  )15.532(احملسوبة  T قيمةبلغت  وهو دال إحصائيا حيث

ميزة التمايز من حتقيق مستوايت عالية  على أن هناكوهذا يدل ، 0.05املعتمد عليه يف الدراسة  مستوى املعنويةمن 
  .وأراء أفراد العينة املستبني منهمإجاابت بناءا على  ؤسسة حمل الدراسةامل يفعن املنافسني 

تمايز ال(ـعلى كل عبارة من عبارات البعد املتعلق بـ أفراد العينةومن أجل التفصيل أكثر سنحاول حتليل نتائج إجابة    
  :كما هو مبني يف اجلدول التايل) عن املنافسني

  
  
  
  
  
  
  



 مؤسسة موبيليس أثر إدارة العالقة مع الزبون على امليزة التنافسية يفدراسة : الفصل الرابع 
 

293 
 

  )- التمييز-التمايز عن املنافسني(بعد عبارات نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة على ): 39(رقم دول اجل

رقم 
  العبارة

  
  

  العبارات

ترتيب   التحليل الوصفي
أمهية 
العبارة 

يف 
  البعد

االجتاه 
  العام

)x� (
املتوسط 
 احلسايب
  املرجح

الوزن النسيب 
للمتوسط 

  (%)احلسايب

)δ( االحنراف
  املعياري
  

01 
تقدم املؤسسة عروض وخدمات مبزااي وخصائص خمتلفة 

  .مقارنة ابملنافسني
 عايل  03 0.50 76.79 3.84

 عايل  02 0.57 78.57 3.93  .يز العروض واخلدمات املقدمة للزابئن ابلتكنولوجيا املتطورةاتتم  02

03  
تساعد املؤهالت والكفاءات البشرية اليت متلكها املؤسسة 

بشكل أفضل  على التميز يف التفاعل مع الزابئن وخدمتهم
  .من املنافسني

 عايل  01 0.50 78.57 3.93

04  
للمؤسسة قدرة كبرية على التميز يف حتقيق متطلبات 

  .الزابئن بشكل أفضل من املنافسني
 عايل  04 0.55 75.00 3.75

05  
تتميز املؤسسة ابالستجابة السريعة للتغريات احلاصلة يف 

  حاجات ورغبات الزابئن بشكل أفضل من املنافسني
 عايل  05 0.95 73.21 3.66

  .االستبانةبياانت و SPSS.V 25 برانمج على خمرجات الطالبة اعتمادامن إعداد : املصدر

تساعد املؤهالت والكفاءات البشرية اليت متلكها "اليت تنص على  العبارةأبن ) 39(يظهر من اجلدول رقم      

مقدر  مبتوسط حسايب "بشكل أفضل من املنافسني املؤسسة على التميز يف التفاعل مع الزابئن وخدمتهم

اد العينة إجيابية أفر أراء أن  مما يدلوبدرجة عالية  يف اجتاه عام موافقو ) 0.50(وابحنراف معياري مقدر بــ  )3.93(بــ
 وخدمتهم الزابئنالكفاءات البشرية تلعب دور هام يف التفاعل مع على أن املؤهالت و ) % 78.57(ويوافقون بنسبة 

يز العروض واخلدمات املقدمة للزابئن ابلتكنولوجيا اتتم" العبارة الثانيةجاءت يف املرتبة و  بشكل أفضل من املنافسني

 وبدرجة عالية يف اجتاه عام موافقو  ) 0.57(وابحنراف معياري مقدر بــ  )3.93( مقدر بــ مبتوسط حسايب "املتطورة

روض على أن املؤسسة تتميز عن منافسيها بع) % 78.57(اد العينة إجيابية ويوافقون بنسبة أفر أراء أن على  مما يدل

تقدم املؤسسة عروض وخدمات مبزااي "العبارة  الثالث يف الرتتيب تجاء، كما وخدمات ذات تكنولوجيا متطورة

 مما يدل وبدرجة عالية يف اجتاه عام موافق )3.84( مقدر بــ سط حسايبمبتو  "وخصائص خمتلفة مقارنة ابملنافسني

خدمات مبزااي خمتلفة لديها عروض و أن املؤسسة على ) % 76.79(نة إجيابية ويوافقون بنسبة العياد أفر أراء أن على 

للمؤسسة قدرة كبرية على التميز يف حتقيق "الرتتيب الرابع العبارة اليت تنص على أن يف وجاءت  .املنافسنيعن 



 مؤسسة موبيليس أثر إدارة العالقة مع الزبون على امليزة التنافسية يفدراسة : الفصل الرابع 
 

294 
 

االستجابة ملتطلبات الزبون كأساس من واليت تقيس درجة التميز يف  "الزابئن بشكل أفضل من املنافسنيمتطلبات 

أن مما يدل على  موافق يف اجتاه عام) 3.75( مقدر بــ مبتوسط حسايب األسس العامة لبناء امليزة التنافسية يف املؤسسة
على أن املؤسسة هلا قدرة كبرية على التميز يف  )% 75.00( ويوافقون بنسبة وبدرجة عالية أفراد العينة إجيابيةأراء 

تتميز املؤسسة ابالستجابة السريعة " العبارة كما احتلت ،حتقيق متطلبات الزابئن بشكل أفضل من املنافسني

االستجابة  زمن التميز يفواليت تقيس  "للتغريات احلاصلة يف حاجات ورغبات الزابئن بشكل أفضل من املنافسني

أفراد أن أراء مما يدل على  موافق جتاه عاماب )3.66(مقدر بــ مبتوسط حسايب األمهية النسبية األخرية  الزابئن ملتطلبات
حترص على مراقبة البيئة اليت تنشط فيها لرصد املؤسسة أن  )% 73.21(ويوافقون بنسبة  بدرجة عالية العينة إجيابية

يف حاجات لتغريات احلاصلة يف االستجابة ل والسرعة القدرة على التميزومعرفة املتطلبات اجلديدة للزابئن كما أن هلا 
) 0.95(و) 0.50(  أما ابلنسبة لالحنراف املعياري فقد ترواح ما بني .املنافسنيورغبات الزابئن بشكل أفضل من 

  .وهو أقل من الواحد مما يدل على أن إجاابت أفراد العينة متقاربة واالختالف فيها قليل

  :وفيما يلي النتائج املتحصل عليها :امليزة التنافسية ابملؤسسة حمل الدراسةأبعاد ترتيب مستوايت  -03
  أفراد العينة وفقا إلجاابتامليزة التنافسية أبعاد توفر مستوايت ترتيب  :)40( رقمدول اجل

ب األبعاد
رتتي

ال
 

االحنراف   املتوسط احلسايب
  املعياري

االجتاه 
 %الوزن النسيب Statistic العام

Std. Error 
املعيارياخلطأ   

 عايل 0.33 0.044 75.26 3.76 02 ختفيض التكاليف
 عايل 0.40 0.051 76.43 3.82 01 التمايز عن املنافسني 

 عايل 0.29 0.038 75.84 3.79  مليزة التنافسيةأبعاد ا :الثايناحملور 
  االستبانةبياانت و SPSS.V 25  برانمج على خمرجات الطالبة اعتمادامن إعداد  :املصدر

عــايل إذ بلــغ مـوبيليس  مؤسســة أبعـاد امليــزة التنافسـية يف فر أبن مســتوى تــو ) 40(رقـم  يتضـح مــن خـالل اجلــدول       
ومــن حيــث ترتيــب ) 0.29(واحنــراف معيــاري ) 0.038(لــغ خبطــأ معيــاري ب) 3.79(املتوســط احلســايب اإلمجــايل لــه 

وابحنــراف معيــاري ) 3.82(قــدر بـــ يف املرتبــة األوىل مبتوســط حســايب ) ميــزة التمــايز عــن املنافســني(أبعــاده فقــد جــاء بعــد 
مؤسســة مــوبيليس تتمتــع  أن أفـراد عينــة الدراســة يوافقــون علــى أنعلــى ممــا يــدل يف اجتــاه عــام موافــق ) 0.40( مقـدر بــــ 

، أمــا يف املرتبــة الثانيــة اخل...دمــة أو العــروض الرتوجييــة أو نوعيــة الشــبكة ســواء يف جــودة اخليز عــن منافســيها االتمــ مبيــزة
ـــ  )ميــزة ختفــيض التكــاليف(بعــد  فقــد جــاء  عــام ويف اجتــاه) 0.33(واحنــراف معيــاري ) 3.76(مبتوســط حســايب قــدر بـ

ليسـاهم ذلـك يف ختفـيض األسـعار والتفـوق يف املؤسسـة حمـل الدراسـة ختفـيض التكـاليف ميـزة  حتقـقعلـى موافق ممـا يـدل 
  .على املنافسني بعروض متميزة ومنخفضة التكلفة
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 اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها: املبحث الرابع
 ااألسلوب املناسب للتحليل عندما تتضمن مشكلة البحث متغري  )البسيط واملتعدد(اخلطي يعترب حتليل االحندار    
 املتعدد اخلطي االحندارمنوذج استخدام  وعليه سيتم. ني متغريات مستقلةة بينه وبقواحد يفرتض وجود عال ااتبع

 على املتغري التابع وأي أتثري املتغريات املستقلةمدى معرفة  الرئيسيتني األوىل والثانية  ومن مثَّ  تنيبغرض اختبار الفرضي
هبدف التنبؤ ابلتغري يف املتغري التابع نتيجة  وجود ابقي املتغريات املستقلة األخرى ظل ليس له أي أتثري يفمنها 

الفرضيات الفرعية فسيتم و  الفرضية العامة للدراسة التطبيقية اختبارأما يف  .للتغريات اليت حتدث يف املتغري املستقل
ومسامهة  مدى أتثري وكذاوجود ارتباط بني املتغريات مدى  كشف علىلل اخلطي البسيطاستخدام حتليل االحندار 

   .يف املتغري التابع) بشكل مستقل عن ابقي املتغريات املستقلة األخرى( حدةودور كل متغري مستقل على 
 اتفرضي إىلإعادة صياغتها  من الضروري فإنه )0.05(ة املعنويعند مستوى الدراسة ات فرضيتم اختبار ومبا أنه ي     

ابستخدام برانمج  ةاحملسوب )sig( مستوىبني  يف املقارنة :اختاذ القرارقاعدة وتتمثل  .بديلة اتوفرضي) العدم( صفرية

spss احتمال اخلطأ كانت قيمةفإذا   0.05 يف الدراسة عليهاملعتمد  املعنوية مستوى مع ) P-value أو(Sig  أقل من
  ).H1( الفرضية البديلةونقبل ) H0( الفرضية الصفرية نرفض وعليه احملسوبة معنوية Fقيمة  فإن  )0.05( أو تساوي

  )∗(التطبيقيةاختبار الفرضية العامة للدراسة : املطلب األول
 املتغري التابع املتمثل يف امليزة التنافسية علىالزبون إدارة العالقة مع املتمثل يف  ستقلامل املتغريأتثري عرفة هبدف م     

ن مدى كشف علل اخلطي البسيطالعالقة بينهما ابستخدام حتليل االحندار  سيتم دراسةلدى املؤسسة حمل الدراسة، 
     .يف التغريات اليت حتدث يف املتغري التابعستقل املتغري املومسامهة  مدى أتثريوكذا رتباط بني املتغريات االوجود 

دارة العالقة إل )α≤0.05(عند مستوى املعنوية   حصائيةإاللة ذو د أثريوجد " :للدراسة التطبيقية العامة الفرضية

عند مستوى  فرضيةهذه ال تم اختبارومبا أنه ي  "موبيليس  ؤسسةيف م  لتنافسيةة الميزاحتقيق على  الزبونمع 

  :وفرضية بديلة كما يلي) العدم( فرضية صفرية إىلإعادة صياغتها  من الضروري فإنه )0.05( املعنوية

دارة العالقــة مــع إل )α≤0.05( املعنويــة ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوىأثــر  ال يوجــد:(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضــية الصــفرية  -

 .موبيليس  مؤسسةيف  لتنافسيةة الميزاحتقيق  على الزبون

 الزبـوندارة العالقـة مـع إل) α≤0.05( املعنويـة ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى أثـريوجـد : (𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلـة -

 موبيليس  ؤسسةيف م لتنافسيةة الميزاحتقيق  على

                                                           
  )08(أنظر امللحق رقم  -) ∗(
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  :العامة للدراسةواجلدول التايل يلخص نتائج اختبار الفرضية    

  إدارة العالقة مع الزبون على امليزة التنافسية منوذج االحندار اخلطي البسيط لتأثري ):41( دول رقماجل
 منوذج االحندار Y=B0+B(x) املعامالت Sig T النتيجة

معنويمعامل   معامل االرتباط r=0.807  الثابت 0.959 3.390 0.001 

 0.719 10.033 0.000 معامل معنوي

: املتغري املستقل
إدارة العالقة مع 

  الزبون
R2=0.651 معامل التحديد 

Y=0.959+0.719(x) 
Y: dependent variable: ة  يزة التنافسياملاملتغري التابع   

           F=100.655                 معنوية النموذج    
Sig= 0.000 

  SPSS.V 25 على خمرجات برانمج اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر

  : كما يلي  )41( رقمالنتائج الواردة يف اجلدول تـَُفسَُّر 

ـــاط  - ) F(ن قيمــــة أبيتبــــني و  دالــــة إحصــــائيا، وهــــي قيمــــة)   =0.807r( معامــــل االرتبــــاط بلــــغ ):r(معامــــل االرتبـ

املعنويـة املعتمـد عليـه يف أقل من مسـتوى  املصاحبة هلا )SIG=0.000( ن قيمةأل )Fcal=100.655(معنوية  احملسوبة
املتغـــري املســـتقل املتمثـــل يف إدارة  بـــني دالـــة إحصـــائياقويـــة و يشـــري إىل وجـــود عالقـــة ارتبـــاط  وهـــو مـــا ،)0.05( الدراســـة

تـَُفسَّـُر إشـارة االرتبـاط املوجبـة  كمـا  ،يف املؤسسـة حمـل الدراسـة امليـزة التنافسـية املتمثـل يف ملتغـري التـابعوا العالقة مع الزبون
أدى ذلـك  املتغـري املسـتقل، وكلما زادت قيم )عالقة طردية(االجتاه  نفس أبن املتغريات املستقلة واملتغري التابع يتغريان يف

  .فيض التكاليف لدى مؤسسة  موبيليسإىل زايدة حتقيق ميزة خت

املقدرة بــ  R2قيمة معامل التحديد  وابلنظر إىلمن خالل منوذج االحندار ): نسبة التفسري) (R2(معامل التحديد --

التغريات اليت حتدث يف تفسري يف %)  65.10(ساهم بنسبة الزبون يإدارة العالقة مع  أبن متغري تبني )0.651(
   .أخرىعوامل ابقي النسبة فريجع ل أما، تعرب عن درجة تفسري قوية مرتفعة وهي نسبة مسامهةامليزة التنافسية 

 قيمـة وهـي) B=0.719( بــــ معامـل االحنـدار للمتغـري املسـتقل تقدر قيمة ):Bمعامل االحندار(تفسري قيمة التأثري  -

أقـل املصاحبة هلـا Sig) =0.000(قيمة و ) 10.033(Tcal=احملسوبة بلغت ) T(جند أن قيمة حيث  ،دالة إحصائيا
ــفَ ويُـ ، )0.05(املعتمــد عليــه يف الدراســة مســتوى املعنويــة مــن  أتثــري (وي وموجــب معنــ ملتغــري املســتقلاذلــك أبن أتثــري  رُ سَّ

يـــزة املحتقيـــق درجـــات يف  بوحـــدة واحـــدة يعقبهـــا زايدةمســـتوى إدارة العالقـــة مـــع الزبـــون زايدة يف الـــن ابلتـــايل فـــإو ) اجيـــايب
إدارة العالقـة  أمهيـة تـدل علـى عاليـةوهي نسـبة  )%71.90( قدرها أي بنسبة زايدةوحدة  )0.719( ةبقيم التنافسية

  .للمؤسسة حمل الدراسة ةيزة التنافسياملحتقيق  التأثري على يف الزبونمع 
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   :نستنتج قرار اختبار الفرضية بناًء على ما سبق

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية : (𝑯𝑯𝟏𝟏)ونقبل الفرضية البديلة(𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصفرية

)α≤0.05 ( يف مؤسسة  موبيليسلتنافسية ة الميزاحتقيق إلدارة العالقة مع الزبون على.  

  رئيسية األوىل وفرضياهتا الفرعيةاختبار الفرضية ال: املطلب الثاين
لمتغري التابع ونسبة مسامهة البعد األول لو  )مًعا( املستقلةرتباطية ومعنوية العالقة بني املتغريات عرفة قوة العالقة اإلمل   

ميزة ختفيض ( لمتغري التابعالبعد األول ليف تغريات  )أبعاد إدارة العالقة مع الزبون( املتغريات املستقلةوتفسري 
للتعرف على لمتغريات املستقلة ل االحندارحتليل معامالت و  منوذج االحندار املتعدد االعتماد على ، سيتم)التكاليف

كشف على لل البسيطاالحندار حتليل كما سيتم اختبار الفرضيات الفرعية ابستخدام . امدى التأثري املعنوي لكل منه
ختفيض ميزة حتقيق يف  حدةومسامهة كل متغري مستقل على  مدى أتثري وكذاوجود ارتباط بني املتغريات مدى 

  .يف مؤسسة موبيليس التكاليف

  :)∗(اختبار الفرضية الرئيسية األوىل -1

بعــاد متطلبـــات أل )α≤0.05( املعنويــة عنــد مســـتوىذو داللــة إحصــائية  أثـــرال يوجــد  :(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضــية الصــفرية  -

املــوظفني والتســويق الــداخلي، التكنولوجيــا واملتطلبــات  ،التوجــه ابلعالقــة مــع الزبــون( الزبــونومؤشــرات إدارة العالقــة مــع 
الـــوالء و الرضـــا  ،التقنيـــة، معرفـــة الزبـــون، قيمـــة الزبـــون ورحبيتـــه، صـــوت الزبـــون وإدارة شـــكاويه، تقويـــة العالقـــة مـــع الزبـــون

 .التكاليف يف مؤسسة  موبيليستخفيض  ةحتقيق ميز على )االحتفاظ ابلزابئنو 

ــــة إحصــــائية  أثــــريوجــــد : (𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضــــية البديلــــة - ــــد مســــتوىذو دالل ــــات أل )α≤0.05( املعنويــــة عن بعــــاد، متطلب

املــوظفني والتســويق الــداخلي، التكنولوجيــا واملتطلبــات  ،التوجــه ابلعالقــة مــع الزبــون( ومؤشــرات إدارة العالقــة مــع الزبــون
، الرضــــا الــــوالء الزبــــونالعالقــــة مــــع  التقنيــــة، معرفــــة الزبون،قيمــــة الزبــــون ورحبيتــــه، صــــوت الزبــــون وإدارة شــــكاويه، تقويــــة

  .يف مؤسسة  موبيليس التكاليفتخفيض  ةحتقيق ميز على )االحتفاظ ابلزابئنو 
 
 
 

                                                           
  ).09(أنظر امللحق رقم  -) ∗(
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الفرضـية للعالقـة  قبـل حتليـل االحنـدار اخلطـي املتعـدد ولــبناء منـوذج :)∗( االحنـدار اخلطـي املتعـددشروط حتليـل  -1-1

  :املهمة اإلحصائية من توفر بعض الشروط أوال جيب التأكدإحصائية دقيقة يف ضوء أسس بني متغريات الدراسة 

ـــي-1-1-1 ـــع الطبيعـ ية لالحنــــدار لتطبيــــق التحلــــيالت اإلحصــــائ وهــــو شــــرط أساســــي ):Normality(شــــرط التوزيـ

حيـث أهنـا متطلـب أساسـي  اإلحصـائيعدم صالحية نتائج التحليل  إىليؤدي التعدي على هذا الشرط حبيث . اخلطي
  .يف كشف نوع توزيع البياانت سابًقاه تأكد منالمت لقد و ) t(واختبار ) F(لتطبيق اختبار 

تشـرتط األسـاليب اإلحصـائية الـيت تعتمـد علـى : التـابعطية بني املتغري املستقل واملتغـري اخلعالقة ال شرط -1-1-2

قيـــاس االرتبــــاط مثــــل االحنــــدار املتعــــدد تــــوافر شــــرط اخلطيــــة، حيـــث يعتمــــد حتديــــد االرتبــــاط علــــى العالقــــة اخلطيــــة بــــني 
. املتغريات، وابلتايل فهو ال يشتمل على التأثري غري اخلطي، ويرتتب على وجود العالقات غري اخلطية تقليـل قـوة العالقـة

مــن  املتغــريات حيــث يسـمح ذلــكبـني  االرتبــاطدراسـة مصــفوفة  مت هوالختبــار لك جيــب التأكـد مــن تــوافر هـذا الشــرط لـذ
  :التايليف اجلدول  هو واضح كما  حدةعلى  التابع كلواملتغري  ةستقلبني املتغريات املمعرفة العالقة اخلطية 

  التكاليف ختفيضميزة و  ةاملستقل اتبني املتغري طية اخلعالقة ال تشخيصاختبار شرط نتائج ): 42( دول رقماجل
Corrélations 

 األبعاد
التوجه 

ابلعالقة مع 
 الزبون

ن و املوظف
والتسويق 
  الداخلي

التكنولوجيا 
واملتطلبات 

  التقنية

معرفة 
  الزبون

قيمة الزبون 
  تهورحبي

صوت 
الزبون 
وإدارة 
  شكاويه

تقوية 
العالقة 

   الزبونمع 

 ،الرضا
الوالء 

االحتفاظ و 
  ابلزابئن

ختفيض 

  التكاليف

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  

  .االستبانةبياانت و SPSS.V 25  برانمج على خمرجات اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر

وهـي ) 0.659(و) 0.310(مقبولـة فهـي حمصـورة بـني  قيم معامـل بريسـونكل أن   )42( رقماجلدول يتضح من     

وعليـه توجـد عالقـة خطيـة بـني ، 0.05مـن  قـلأ يف مجيع املتغـرياتاملصاحبة هلا  )sig( قيم أن حيث اإحصائي قيم دالة
  ).البعد األول للمتغري التابع( املتغريات املستقلة واملتغري التابع

                                                           
 150-145 ص ص ، رجع سبق ذكرهعايدة خنلة رزق هللا، م بتصرف من  - :الشروط وتشخيصها علىلقد مت االعتماد يف وضع  – (∗)

، اجلـزء الثـاين، دار جامعـة ")األسـس والتطبيقـات والقضـااي(منذجة املعادلة البنائية للعلوم النفسية واالجتماعيـة "عبد الناصر السيد عامر، بتصرف عن  -
  18-15 ص ص ،2018الرايض، السعودية، انيف للنشر،



 مؤسسة موبيليس أثر إدارة العالقة مع الزبون على امليزة التنافسية يفدراسة : الفصل الرابع 
 

299 
 

 : )ختفيض التكاليف( التابعواملتغري  قلةبني املتغريات املست تشخيص مشكلة االرتباط اخلطي املتعدد -3- 1-1
  :النتائج املتحصل عليهايوضح اجلدول املوايل 

  ختفيض التكاليفميزة و  ملتغريات املستقلةا بني االرتباط اخلطي املتعدد :)43(دول رقم اجل

رقم 
 البعد

 األبعاد
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 2.587 0.387 التوجه ابلعالقة مع الزبون األول
 1.391 0.719 املوظفني والتسويق الداخلي الثاين
 3.462 0.289 التكنولوجيا واملتطلبات التقنية الثالث
 3.573 0.280 معرفة الزبون  الرابع

 3.049 0.328 قيمة الزبون ورحبية الزبون  اخلامس
 4.376 0.229 صوت الزبون وإدارة شكاويه  السادس
 2.632 0.380 ونتقوية العالقة مع الزب  السابع
 2.717 0.368 ابلزابئنالوالء واالحتفاظ و الرضا   الثامن

Dependent Variable التكاليفتخفيض  ةحتقيق ميز: املتغري التابع  
  .ةاالستبانبياانت و SPSS.V 25  برانمج على خمرجات اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر

 )10(من  أقلاملستقل  جلميع أبعاد املتغري) VIF(معامل تضخم التباين  ن قيمأب )43(رقم من اجلدول  يظهر     
كما ،  )10(قيمة الياانت للمتغريات املستقلة يف مثل هذه الدراسات أن ال يتجاوز معامل تضخم الب ُيْشتَـَرطُ حيث 

يت ضمن مجيع القيم أت أن مما يشري إىل، )0.2(قيمة الكرب من أكلها  للمتغريات املستقلة) Tolerance( قيم أن
 وهذا مابني املتغريات املستقلة، وعدم تداخلها مع بعضها عدم وجود مشكلة االرتباط  ما يؤكد وهو احلدود املقبولة

  .لتحليل االحندار املتعدد لبياانت الدراسة انعتربه مالئم

وميكن  :)أي استقاللية البواقي( من شرط عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء العشوائية التحقق -4- 1-1

  :التايل اجلدولكما هو موضح يف  )∗( )Durbin-Watson(التأكد من هذا الشرط ابالعتماد على اختبار 
  

                                                           
وتقــوم فكــرة االختبــار علــى أســاس اســتخدام ، اختبــاراً ملعرفــة مــا إذا كانــت األخطــاء العشــوائية مســتقلة عــن بعضــها الــبعض Durbin-Watson اقـرتح -)∗(

ال فـ  2 ابلتقريـبتسـاوي  DWكانـت   إذا :هيو  DWوهناك ثالث حاالت لقيم  DWاسم اختبار ويطلق عليه ، وحتليل االحندار (Residuals)البواقي 
 وإذا. نـه يوجـد ارتبـاط ذايت  موجـب متطـرف بـني األخطـاءإف 0 ابلتقريـب تساوي DWكانت   إذا أما.سالباً  أوسواء موجبا  يوجد ارتباط ذايت بني األخطاء

، صــايفمســري خالــد  :وملزيــد مــن التفاصــيل ميكــن االطــالع علــى  .بــني األخطــاء متطــرف ســالب ذايتنــه يوجــد ارتبــاط إف 4 تقريــبلاب تســاوي DW كانــت 
  . 92-90ص ص ،2015مكتبة أفاق، غزة، فلسطني،   ،،اجلزء الثاين "Ewiewesيف حتليل مناذج االحندار ابستخدام  مقدمة"
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  من شرط عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء العشوائية للتحقق )Durbin-Watsan(قيم ): 44( دول رقماجل
 النتيجة  القاعدة Durbin-Watsan  املتغريات

تخفيض  ةميز :املتغري التابع
 )البعد األول( التكاليف

املتغريات 
  املستقلة

1.888 <0 DW<4 
عدم وجود ارتباط ذايت بني 

 األخطاء العشوائية
  .ةاالستبانبياانت و SPSS.V 25  برانمج على خمرجات اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر

  )4و 0( اجملــال تنتمــي إىلوهــي ) 1.888( تســاوي) Durbin-Watsan(ة أن قيمــ )44(رقــم يتبــني مــن اجلــدول     
املـــوظفني  ،التوجـــه ابلعالقـــة مـــع الزبـــون(ة االرتباطيـــة بـــني املتغـــريات املســـتقل العالقـــةبيـــاانت  وابلتـــايل فـــإن 2وقريبـــة مـــن 

صـوت الزبـون وإدارة شـكاويه، قيمـة الزبـون ورحبيتـه،  التكنولوجيـا واملتطلبـات التقنيـة، معرفـة الزبـون، ،والتسويق الداخلي
  ختلـو )التكـاليفتخفيض  ةميز(التـابع  متغـريلوالبعـد األول ل )االحتفاظ ابلـزابئن، الرضا الوالء و الزبونتقوية العالقة مع 

  .و ما يعرف ابلبواقيأاألخطاء العشوائية  مشكلة االرتباط الذايت بني من كلها

بني املتغريات املستقلة والتابعة البياانت املتاحة واملمثلة لدراسة العالقة أن الشروط أعاله جند كل وعليه وبتحقق      
  .لتحليها بطريقة االحندار املتعددهي بياانت مالئمة 

والتـابع ) املـؤثر(قـة بـني املتغـري املسـتقل مـن أجـل دراسـة العال :املتعدد للفرضيةمنوذج االحندار اخلطي صياغة  -1-2

𝒚𝒚  :املعادلة التاليةنعتمد على ) املتأثر( = 𝑩𝑩𝟎𝟎 + 𝑩𝑩𝟏𝟏(𝒙𝒙𝟏𝟏) + 𝑩𝑩𝟐𝟐(𝒙𝒙𝟐𝟐) + 𝑩𝑩𝟑𝟑(𝒙𝒙𝟑𝟑) + 𝑩𝑩𝟒𝟒(𝒙𝒙𝟒𝟒) + 𝑩𝑩𝟓𝟓(𝒙𝒙𝟓𝟓) + 𝑩𝑩𝟔𝟔(𝒙𝒙𝟔𝟔) + 𝑩𝑩𝟕𝟕(𝒙𝒙𝟕𝟕) + 𝑩𝑩𝟖𝟖(𝒙𝒙𝟖𝟖)+𝛆𝛆𝐢𝐢 
 التوجه ابلعالقة مع الزبون(االحندار للمتغري املستقل  معامل :B1 ،املعامل الثابت : B0 ،ميثل األخطاء العشوائية𝛆𝛆𝐢𝐢    :متثل تلك الرموز حيث

X1( ،B2:  االحندار للمتغري املستقل معامل)املوظفني والتسويق الداخلي X2( ،B3: :عامل االحندار للمتغري م

             )X 4 معرفة الزبون(عامل االحندار للمتغري املستقل م :B4، )X3 التكنولوجيا واملتطلبات التقنية(املستقل 

B5:  5ه قيمة الزبون ورحبيت(معامل االحندار للمتغري املستقل X(،  B6:  معامل االحندار للمتغري املستقل) صوت

معامل  : 7X( ،B7الزبون تقوية العالقة مع (معامل االحندار للمتغري املستقل  : B7، )6X الزبون وإدارة شكاويه

 .)التكاليفتخفيض  ةميز( املتغري التابع : Y، )8Xاالحتفاظ ابلزابئن الرضا الوالء و (االحندار للمتغري املستقل 

حتليل االحندار املتعدد للعالقة و  اختبار الفرضية الرئيسية األوىل لنتائج spss خمرجات برانمج  اجلدول املوايليلخص و    
  :املدروسة
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  )التكاليفتخفيض  ةميزعلى املتغريات املستقلة اختبار أتثري (نتائج حتليل االحندار املتعدد ): 45( دول رقماجل
عنوية الكلية لنموذج امل

  املتعدد االحندار
  ملعامالت االحندار املتعدد املعنوية اجلزئية  القدرة التفسريية

 Fقيمة 
  احملسوبة

مستوى 
املعنوية 

)SIG( 
R  

2 R  
R Square  

 B  T  املعامالت
  مستوى
املعنوية 

)SIG(  

 معنوية التأثري

9.246 0.000 0.782 0.611 

(Constant

 اثبت (
B0=  1.073 2.659 0.011 معنوي  

)X1( B1=  0.026 0.280 0.781 غري معنوي  (𝒙𝒙𝟐𝟐) B2=  0.094 1.040 0.304 غري معنوي  (𝒙𝒙𝟑𝟑) B3=  0.309 2.581 0.013 معنوي  (𝒙𝒙𝟒𝟒) B4=  0.328 2.776 0.008 معنوي  (𝒙𝒙𝟓𝟓) B5=  0.112 1.294 0.202 غري معنوي  (𝒙𝒙𝟔𝟔) B6=  0.329 2.020 0.049 معنوي  (𝒙𝒙𝟕𝟕) B7=  0.119 1.296 0.201 غري معنوي  (𝒙𝒙𝟖𝟖) B8=  0.019 0.126 0.900 غري معنوي  
 

Variables Entered/Removeda 

Model 
  النموذج

Variables Entered 
  )∗(املتغريات  اليت مت  إدخاهلا يف النموذج

Variables 
Removed 
  املتغريات احملذوفة

Method 
املتغريات يف  إدخالطريقة 

 النموذج

1 

(𝒙𝒙𝟏𝟏) :التوجه ابلعالقة مع الزبون,(𝒙𝒙𝟐𝟐)  :ن والتسويق الداخليو املوظف ,(𝒙𝒙𝟑𝟑) 
، تهقيمة الزبون ورحبي: (𝒙𝒙𝟓𝟓)معرفة الزبون : (𝒙𝒙𝟒𝟒), التكنولوجيا واملتطلبات التقنية (𝒙𝒙𝟔𝟔) ،صوت الزبون وإدارة شكاويه(𝒙𝒙𝟕𝟕) : الزبون، تقوية العالقة مع (𝒙𝒙𝟖𝟖): واالحتفاظ ابلزابئنالرضا الوالء 

/ Enter 
 

a. Dependent Variable : :  املتغري املستقل ميزة ختفيض التكاليف  

  .االستبانةبياانت و  SPSS.V 25برانمج على خمرجات اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر

  :كالتايل  )45(رقم النتائج املتحصل عليها يف اجلدول  تـَُفسَّرُ 

 ةميزمــدى صــالحية املتغــريات املســتقلة قيــد الدراســة يف تفســريها مًعــا لتحقيــق  معرفــةمبعــىن ( معنويــة النمــوذج -

  الذي بلغت  )F-test(وميكن معرفة معنوية النموذج ومدى مطابقته للبياانت من خالل اختبار): التكاليفتخفيض 

                                                           
وتسمى يف ) ل مجيع املتغريات يف النموذج أبن واحدإدخا(اإلجباري مت إدخال املتغريات املستقلة يف النموذج بطريقة اإلدخال التالزمي أو ما يطلق عليه اإلدخال -)∗(

وهندف من هذا  ،مت إدخال كل املتغريات املستقلة يف الوقت نفسه ومًعا ويسمى أيضا هذا النوع من التحليل ابالحندار املتعدد املعياري حبيث Enterب ــ spssبرانمج  
  .أبعاد إدارة العالقة مع الزبون مبيزة ختفيض التكاليف ومدى مسامهتها مًعا يف حتقيقهاالتحليل إىل حتديد إىل أي درجة تتنبأ جمموعة 
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املعنويـــة املعتمـــد عليـــه يف هـــي أقـــل مـــن مســـتوى و ا هلـــ املصـــاحبة ) =0.000SIG( قيمـــةو  )Fcal=9.246(احملســـوبة  تـــهقيم
ــا أن مًعــ) الثمانيــة(للمتغــريات املســتقلة  معنويــة منــوذج االحنــدار وأنــه ميكــنوهــو مــا يــدل علــى  )0.05( الدراســة  رَ تـَُفسِّ

ه مبعـىن أنّـمنـوذج معادلـة االحنـدار يف بنـاء لـيس شـرطا أن تسـتخدم كلهـا  هكما يالحظ أبن.حتقيق ميزة ختفيض التكاليف
   .على األقل أن يتنبأ تنبًؤا داًال إحصائيا يف حتقيق ميزة ختفيض التكاليف املتغريات املستقلةألحد ميكن 

 :تفسري املعامل اإلحصائية للنموذج -

  معامل االرتباط بريسـون)r:( معامـل االرتبـاط  بلـغ)r=0.782(  وجـود يشـري إىل  مـا وهـذا، إحصـائيادال وهـو

 )امًعـ( إشـارة االرتبـاط املوجبـة أبن املتغـريات املسـتقلةتـَُفسَّـُر كمـا .املتغـرياتبـني  إحصـائيادالـة و  ةارتبـاط قويـعالقة 
إىل زايدة  أدى ذلــك كلمــا زادت قــيم املتغــريات املســتقلة، و )عالقــة طرديــة( التــابع يتغــريان يف االجتــاه نفســهواملتغــري 

 .موبيليس ق ميزة ختفيض التكاليف لدى مؤسسةحتقي

  معامــل التحديــد)R2) ( أبعــاد أن تبــني )0.611( ــــمــن خــالل قيمــة معامــل التحديــد املقــدرة ب):التفســرينســبة 

تغـريات الـيت حتـدث يف ال تفسـري يف )% 61.10( بنسـبة امًعـ تسـاهم متطلبات ومؤشرات إدارة العالقة مع الزبون
ابقـي النسـبة أمـا  ،تعـرب عـن درجـة تفسـري قويـة مرتفعـة وهـي نسـبة مسـامهة للمؤسسـةحتقيق ميزة ختفيض التكاليف 

  .أخرىإىل عوامل فرتجع 

معامل  تشري قيم :)∗()Bمعامل االحنداراختبار معنوية (املتغري التابع  على ملتغريات املستقلةأتثري اتفسري قيمة  -

قيمة الزبون  ،املوظفني والتسويق الداخلي ،الزبون التوجه ابلعالقة مع (املتغريات املستقلة من  كل نأ إىل االحندار
بينما  أتثري معنوي على املتغري التابع ليس هلا )الرضا الوالء واالحتفاظ ابلزابئن ،ونوية العالقة مع الزبتق، تهورحبي

هلا أتثري معنوي يف حتقيق ميزة  )صوت الزبون وإدارة شكاويه ،معرفة الزبون ،التكنولوجيا واملتطلبات التقنية(املتغريات 
    .ختفيض التكاليف

  :قرار اختبار الفرضيةنستنتج  النتائج املتحصل عليها أعالهبناًء على     
  
 

                                                           
العــام مـن النمــوذج  اومـن مث اســتبعاده أتثـري معنــوي الـيس هلــالــيت  تلـكو  أتثـري معنــوي اهلــاملتغـريات املســتقلة الـيت يـتم اختبــار معنويـة معامــل االحنـدار ملعرفــة –)∗( 

ـــ قي 0.05املعتمـد يف الدراسـة   مسـتوى املعنويـةمـن قـل أ (sig)هـي إذا كانـت قيمـة مسـتوى املعنويـة  :تقييمال وقاعدة  Bللمعامـل  احملسـوبة  "t"ة مـاملقابلـة ل

  .)تضم إىل النموذج(معنوية أي االحندار  معاملقيمة  فـإن
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املعنويـة  ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى أثـريوجـد  :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضـية البديلـةونقبـل (𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصـفرية

)α≤0.05( بعاد، متطلبات ومؤشرات إدارة العالقة مع الزبـونأل )املـوظفني والتسـويق  ،بعـد التوجـه ابلعالقـة مـع الزبـون
الداخلي، التكنولوجيا واملتطلبات التقنية، معرفة الزبون،قيمة الزبون ورحبيته، صوت الزبون وإدارة شكاويه، تقويـة العالقـة 

  .يف مؤسسة  موبيليس التكاليفتخفيض  ةحتقيق ميزعلى ) مع الزابئن، الرضا الوالء واالحتفاظ ابلزابئن

إدارة العالقــة (مثــل للعالقــة املدروســة بــني املو  املســتبني مــنهمعينــة البيــاانت اختيــار أفضــل منــوذج مطــابق ل-1-3

مــن خــالل النتــائج املتوصــل إليهــا يف النمــوذج املفــرتض والــيت تضــمنت ):وحتقيــق ميــزة ختفــيض التكــاليفمــع الزبــون 

ابسـتخدام حتليـل االحنـدار سيتم إعادة حتليل النمـوذج  معنوي ومتغريات أخرى ليس هلا أتثري معنوي متغريات هلا أتثري

للمتغـريات لتحديد معـامالت منـوذج االحنـدار ) خطوة -خطوة() Stepwise Regression(ي اخلطي املتعدد التدرجي

يــتم أوال حيــث  خطــوات عــدة ، ويــتم ذلــك إبتبــاع)ميــزة ختفــيض التكــاليف(علــى املتغــري التــابع  األكثــر أتثــريا املســتقلة
املتغــريات املســتقلة أتثــريا علــى املتغــري التــابع، مث بعــد ذلــك اثين أقــوى املتغــريات املســتقلة أتثــرياً علــى املتغــري  أكثــر إدخــال

 التابع ابإلضافة إىل املتغـري املسـتقل الـذي مت إدراجـه يف اخلطـوة األوىل وهكـذا حـىت تنتهـي مجيـع املتغـريات املسـتقلة الـيت
أمــا املتغــريات الــيت لــيس هلــا أتثــري دال إحصــائياً علــى املتغــري التــابع أو الــيت  ،التــابع علــى املتغــري إحصــائًيا دالٌ  هلــا أتثــريٌ 

املتوصـل منـوذج مـن النمـاذج جدا من التباين يف درجـات املتغـري التـابع فيـتم حـذفها وال تـدرج يف أي  ضئيالً  اقدرً  تـَُفسَّرُ 
النمــوذج الــذي يضــم  - :فاضــلة بينهــا علــى أســاسليــتم احلصــول يف النهايــة علــى جمموعــة مــن النمــاذج ومــن مث املإليهــا 

 عدد من املتغريات املستقلة ذات أتثري معنوي؛ أكرب

، حيث كلما )Adjusted R Square( معامل التفسري املصحح قدرة تفسريية ابالعتماد على أكربعلى أساس  -

 بياانت العينة؛لاقرتبت قيمته من الواحد الصحيح دل على حسن مطابقة منوذج االحندار املتعدد التدرجيي 

 ؛ )Std. Error of the Estimate( يف النموذج قيمة للخطأ املعياري للتقدير أقلعلى أساس  -

  :يلخص اجلدول التايل النتائج املتحصل عليهاو 
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إدارة العالقة مع الزبون وميزة ختفيض بني للعالقة  اخلطي املتعدد التدرجيي االحندار): 46( دول رقماجل

  التكاليف

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate )F-test( Sig. 

1 0.659a 0.434 0.424 0.25097 41.439 0.000 b 
2 0.717b 0.514 0.496 0.23481 28.013 0.000 c 
3 0.745c 0.556 0.530 0.22666 21.671 0.000 d 

a. Predictors: (Constant), (𝒙𝒙𝟑𝟑)التكنولوجيا واملتطلبات التقنية 
b. Predictors: (Constant), (𝒙𝒙𝟑𝟑) التكنولوجيا واملتطلبات التقنية  /(𝒙𝒙𝟔𝟔) صوت الزبون وإدارة شكاويه   

c. Predictors: (Constant), (𝒙𝒙𝟑𝟑) التكنولوجيا واملتطلبات التقنية  /(𝒙𝒙𝟔𝟔) صوت الزبون وإدارة شكاويه،  (𝒙𝒙𝟒𝟒) نمعرفة الزبو    

  Coefficientsإحصائيات ملعامالت أفضل منوذج

Model األبعاد 

Unstandardized 
Coefficients 

قيم غري املعياريةال  

Standardized 
Coefficients 

  النتيجة .T-test( Sig(  قيم املعياريةال

03 

B Beta 
(Constant) 1.341 - 4.234 0.000 معنوي 

البعد الثالث التكنولوجيا 
 واملتطلبات التقنية

 معنوي 0.000 3.922 0.590 0.417

صوت الزبون : البعد السادس
 وإدارة شكاويه

 معنوي 0.000 3.722 0.520 0.445

معرفة الزبون: البعد الرابع  معنوي 0.032 2.210 0.361 0.249 

  SPSS.V 25على خمرجات برانمج الطالبة اعتمادامن إعداد : املصدر

 -خطوة() Stepwise Régression(ومبوجب طريقة االحندار املتعدد التدرجيي  )46(رقم من خالل اجلدول     
طابقة املو ) التكاليفميزة ختفيض و  الزبونإدارة العالقة مع أبعاد ( بني مناذج مفسرة للعالقة ةلدينا ثالث جند أنه) خطوة

  : موبيليس كما هو موضح فيما يلي التسويق مبؤسسة  إطارات ومسؤويلمن  ن منهماملستبا العينة  لبياانت

يف منوذج االحندار مت  )لتكنولوجيا واملتطلبات التقنيةا(تغرياملإدخال  مبوجب): النموذج األول( اخلطوة األوىل -

 )F=41.439(احملسوبة F ال إحصائيا حيث بلغت قيمة وهو د )=0.659r(احلصول على معامل االرتباط 
 من) %43.40(ما نسبته هذا املتغري لوحده  رَ سَّ فَ  وقد ،0.05أقل من املصاحبة هلا   )SIG=0.000(قيمة و 

  .ميزة ختفيض التكاليفالتغريات اليت حتدث يف حتقيق 

 (𝒙𝒙𝟑𝟑)تغري امل إىل جانب )صوت الزبون وإدارة شكاويه((𝒙𝒙𝟔𝟔)تغري املمت إدخال ): النموذج الثاين( اخلطوة الثانية -

وهي قيمة  )=0.717r( معامل االرتباط ولقد مت احلصول علىمنوذج االحندار  يف)  التكنولوجيا واملتطلبات التقنية(

أقل من املصاحبة هلا )  SIG=0.000(قيمة و  )F=28.013( احملسوبةF حيث بلغت قيمة إحصائيا  دالة
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نسبته  ما )صوت الزبون وإدارة شكاويهمع مؤشر  التكنولوجيا واملتطلبات التقنية(َفسََّر املتغريين معا كما  ،0.05

  .ميزة ختفيض  التكاليفالتغريات اليت حتدث يف حتقيق  من )51.40%(

الزبون صوت ( املتغريينىل جانب إ )معرفة الزبون((𝒙𝒙𝟒𝟒)تغرياملمت إدخال ): الثالثالنموذج ( الثالثةاخلطوة  -

  قيمة مقدرة بــ معامل االرتباط ولقد بلغمنوذج االحندار  يف )التكنولوجيا واملتطلبات التقنية، وإدارة شكاويه

)0.745r=(  قيمة بلغت  وهو دال إحصائيا حيث Fاحملسوبة )21.671=F(  أن قيمةو) SIG=0.000 (

صوت الزبون ، التكنولوجيا واملتطلبات التقنية(الثالثة مًعا   األبعاد تفسر  وقد ،0.05أقل من  املصاحبة هلا

  .ميزة ختفيض  التكاليفالتغريات اليت حتدث يف حتقيق  من) %55.60( ما نسبته )معرفة الزبونو  وإدارة شكاويه

 Adjusted R(قيمة ملعامل التفسري املصحح  أكربله النموذج الثالث أعاله فإن على النتائج املتحصل عليها  وبناءً    

Square=0.530( قيمة للخطأ املعياري للتقدير  أقلو)Std. Error of the Estimate=0.22666 ( وهي قيمة

من بني النماذج األخرى األفضل يعترب النموذج الثالث  وابلتايل فإن ،منخفضة تدل على الدقة العامة لنموذج االحندار
  .املتحصل عليها

ــــر املتغــــريات   ــــة(𝒙𝒙𝟑𝟑)( ولتحديــــد أكث ــــات التقني ــــا واملتطلب ــــون وإدارة  (𝒙𝒙𝟔𝟔)،معرفــــة الزبــــون :(𝒙𝒙𝟒𝟒)،التكنولوجي صــــوت الزب

 بــني) املقارنــة بــني األمهيــة النســبية(مــوبيليس تــتم املفاضــلة  ملؤسســةميــزة ختفــيض التكــاليف يف حتقيــق  إســهاما )شــكاويه

  :كما يلي)∗()Beta(االحندار املعيارية  املتغريات املستقلة اليت يضمها أفضل منوذج احندار على أساس قيم معامالت

  ميزة ختفيض التكاليف حتقيقترتيب أكثر املتغريات املستقلة إسهاما يف التأثري على  ):47( اجلدول رقم

 Beta  املتغريات املستقلة
ترتيب األمهية النسبية للمتغريات  

 يف أتثريها على املتغري التابع
 01 |0.590| .التكنولوجيا واملتطلبات التقنية :البعد الثالث

 02 |0.520| .صوت الزبون وإدارة شكاويه: البعد السادس
 03 |0.361| .معرفة الزبون: البعد الرابع

  SPSS.V 25 خمرجات برانمجمن إعداد الطالبة اعتمادا على : املصدر

                                                           
، الختالف كافيةغري  ) b(ضوء االعتماد على معامالت االحندار غري املعيارية تعد املقارانت بني األمهية النسبية للمتغريات املستقلة فيما بينها يف  -) ∗(

تستخدم  betaوالقيمة املطلقة لـ ،  r رتباط بريسوناال، ويفسر مثل معامل  beta فالبد من االعتماد على معامل االحندار املعياري وحدات القياس، وعليه
  52، ص مرجع سبق ذكره ،عبد الناصر السيد عامر: نقال عن. كثر إسهاماً يف التنبؤاأللتحديد املتغريات املستقلة 
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ميزة ختفيض  على حتقيق )التكنولوجيا واملتطلبات التقنية

حيث أن  )معرفة الزبونو  صوت الزبون وإدارة شكاويه

يف حتقيق ميزة ختفيض ) %59(زايدة وحدة واحدة يف مستوايت التكنولوجيا واملتطلبات التقنية يسبب زايدة مقدارها 

حيث أن زايدة وحدة واحدة يف مستوايت  )

املؤسسة حمل يف حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف 

حيث أن زايدة وحدة واحدة يف مستوايت 

  .املؤسسة حمل الدراسةيف حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف 
  :على كل ما سبق ميكن تلخيص خمتلف النتائج املتوصل إليها يف الشكل املوايل

يف حتقيق ميزة ختفيض  إسهامابني املتغريات املستقلة األكثر 

  
 .الطالبة اعتمادا على نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األوىل

 :الثالث للمتغري املستقلالبعد 

  التكنولوجيا واملتطلبات

 التقنية
(x3) 

  :املستقل البعد الرابع للمتغري
  معرفة الزبون

(x4) 
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التكنولوجيا واملتطلبات التقنية(متغري أبن أتثري  ظُ حَ َال يُ  )47(رقم دول 

صوت الزبون وإدارة شكاويه(من أتثري كل من  أكثرمؤسسة  موبيليس 
زايدة وحدة واحدة يف مستوايت التكنولوجيا واملتطلبات التقنية يسبب زايدة مقدارها 

)وإدارة شكاويهصوت الزبون (متغري يليه يف املرتبة الثانية أتثري 
يف حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف ) %52(يسبب زايدة مقدارها  صوت الزبون وإدارة شكاويه

حيث أن زايدة وحدة واحدة يف مستوايت  )معرفة الزبون( متغريأما املرتبة الثالثة فقد كانت من نصيب 

يف حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف ) %36.10(معرفة الزبون يسبب زايدة مقدارها 
على كل ما سبق ميكن تلخيص خمتلف النتائج املتوصل إليها يف الشكل املوايل

بني املتغريات املستقلة األكثر مثل للعالقة النموذج امليداين امل ):

 التكاليف

الطالبة اعتمادا على نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األوىلمن إعداد : املصدر

املتغري 
:التابع  

حتقيق ميزة 
ختفيض 
   التكاليف

البعد السادس للمتغري 
  :املستقل
وإدارة صوت الزبون 
  هشكاوي
(x6) 
  

 

دراسة : الفصل الرابع 

دول من خالل اجل     

مؤسسة  موبيليس التكاليف يف 

زايدة وحدة واحدة يف مستوايت التكنولوجيا واملتطلبات التقنية يسبب زايدة مقدارها 

يليه يف املرتبة الثانية أتثري . التكاليف

صوت الزبون وإدارة شكاويه

أما املرتبة الثالثة فقد كانت من نصيب  .الدراسة

معرفة الزبون يسبب زايدة مقدارها 
على كل ما سبق ميكن تلخيص خمتلف النتائج املتوصل إليها يف الشكل املوايلبناًء 

):56(رقمالشكل 

  

البعد السادس للمتغري 
املستقل
صوت الزبون 
شكاوي
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  :)∗(الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية األوىل اختبار -2
 حـــدةعلـــى  كـــلســتقلة  امل تغـــرياتاملومســـامهة  مــدى أتثـــريومعرفـــة  بـــني املتغـــرياتوجـــود ارتبــاط للكشــف علـــى مـــدى     

ن و املوظفــ:  (𝒙𝒙𝟐𝟐)،التوجــه ابلعالقــة مــع الزبــون:(𝒙𝒙𝟏𝟏)(الزبــون إدارة العالقــة مــع متطلبــات ومؤشــرات و  أبعــاداملتمثلــة يف و 
 (𝒙𝒙𝟔𝟔)،قيمـة الزبـون ورحبيـة الزبـون :(𝒙𝒙𝟓𝟓)، معرفة الزبون :(𝒙𝒙𝟒𝟒)،التكنولوجيا واملتطلبات التقنية: (𝒙𝒙𝟑𝟑)،والتسويق الداخلي

حتقيـق ميـزة  علـى )الرضا الـوالء واالحتفـاظ ابلـزابئن:(𝒙𝒙𝟖𝟖)،ونتقوية العالقة مع الزب :(𝒙𝒙𝟕𝟕)، صوت الزبون وإدارة شكاويه
 كمـا  اخلطـي البسـيطالعالقـة بينهمـا ابسـتخدام حتليـل االحنـدار  سـيتم دراسـةاملؤسسة حمل الدراسـة  يف ختفيض التكاليف

  :يما يليهو موضح ف

  :الفرعية األوىلاختبار الفرضية  - 2-1

للتوجـــه ابلعالقـــة مـــع  )α≤0.05(عنـــد مســـتوى املعنويـــة حصائية إاللة ذو د رثأ يوجدال :(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضـــية الصـــفرية  -

  .يف مؤسسة  موبيليسالزبون على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف 

للتوجه ابلعالقة مع الزبون على  )α≤0.05(عند مستوى املعنوية حصائية إاللة ذو د رثأ يوجد: (𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلة - 

 :هذه الفرضيةواجلدول التايل يلخص نتائج اختبار  .يف مؤسسة  موبيليسحتقيق ميزة ختفيض التكاليف 

  ميزة ختفيض التكاليفحتقيق على ) التوجه ابلعالقة مع الزبون(أتثري بعد نتائج اختبار   ):48(دول رقماجل
عنوية الكلية لنموذج امل

  البسيطاالحندار 
 القدرة التفسريية

  والعالقة االرتباطية
  عامالت االحندار معنوية م

  النتيجة   )SIG( B  T  املعامالت  R R2  )SIG(  احملسوبة Fقيمة 

16.206           0.000b 0.480 0.231 
(Constant) معامل معنوي 0.000 6.784 2.367  الثابت 

 معامل معنوي x1  0.308 4.026 0.000)(التوجه ابلعالقة مع الزبون 
 dependent variable  : Y حيث أن املتغري   التكاليف التابع ميزة ختفيض   Y=2.367+0.308(x1)                     

  SPSS.V 25  مجعلى خمرجات بران الطالبة اعتمادامن إعداد : املصدر

  : كما يلي  )48(رقمالنتائج الواردة يف اجلدول  رُ سَّ فَ تُـ 
ــــــغ       معنويــــــة احملســــــوبة  Fن قيمــــــة أب كمــــــا تبــــــّني   دالــــــة إحصــــــائيا،مــــــة وهــــــي قي)   =0.480r( معامــــــل االرتبــــــاط بل
)16.206 =Fcal( ن قيمـــــةأل )SIG=0.000( املعنويـــــة املعتمـــــد عليـــــه يف الدراســـــةأقـــــل مـــــن مســـــتوى  املصـــــاحبة هلـــــا 
التوجـه ابلعالقـة (األول للمتغـري املسـتقل البعـد  دالـة إحصـائيا بـني طرديـة يشري إىل وجود عالقة ارتباط وهو ما) 0.05(

مـن خـالل منـوذج االحنـدار و . يف املؤسسـة حمـل الدراسـة )ميـزة ختفـيض التكـاليف( والبعد األول للمتغري التابع )مع الزبون

                                                           
  ).09(أنظر امللحق رقم  -) ∗(
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سـاهم بنسـبة ي )التوجـه ابلعالقـة مـع الزبـون( بعـد يتبـني أبنّ ) 0.231(ملقـدرة بـــ ا R2 قيمة معامل التحديد وابلنظر إىل
  .أخرىعوامل التكاليف أما ابقي النسبة فريجع ل التغريات اليت حتدث يف ميزة ختفيضتفسري يف %)  23.10(
 Tجنــد أن قيمــة حيــث دالــة إحصــائيا وهــي قيمــة ) B=0.308( األول معامــل االحنــدار للمتغــري املســتقليبلــغ  كمــا   

املعنويـة املعتمـد عليـه يف أقـل مـن مسـتوى املصـاحبة هلـا Sig) =0.000(وأن قيمـة ) (Tcal=4.026احملسـوبة بلغـت 
ن ابلتـايل فـإ، و )أتثـري اجيـايب( اوموجبًـ معنـوايً  لمتغري املستقللالبعد األول ذلك أبن أتثري  رُ سَّ فَ ويُـ ، )0.05( هذه الدراسة

يف  واحــدة يعقبهــا زايدةبوحــدة ) التوجــه ابلعالقــة مــع الزبــون(مســتوى إدارة العالقــة مــع الزبــون مــن خــالل بعــد زايدة يف الــ
  .)%30.80(أي بنسبة زايدة قدرها وحدة ) 0.308( ةبقيمحتقيق ميزة ختفيض التكاليف درجات 

 :قرار اختبار الفرضيةنستنتج  بناًء على النتائج املتحصل عليها أعاله    

عنـد مسـتوى املعنويــة حصائية إاللة ذو د رثأ يوجد :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضـية البديلـةونقبـل (𝑯𝑯𝟎𝟎)نـرفض الفرضـية الصـفرية

)α≤0.05(  يف مؤسسة موبيليسللتوجه ابلعالقة مع الزبون على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف  

 :اختبار الفرضية الفرعية الثانية - 2-2
للمــوظفني والتســويق  )α≤0.05(عنــد مســتوى املعنويــة ذو داللــة إحصــائية  أثــرال يوجــد  :(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضــية الصــفرية  -

  .حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة  موبيليس الداخلي على

للمــــوظفني والتســــويق  )α≤0.05(عنــــد مســــتوى املعنويــــة ذو داللــــة إحصــــائية ثــــر يوجــــد أ: (𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضــــية البديلــــة -

   .الداخلي على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة  موبيليس
 :وفيما يلي نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثانية

  على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف) املوظفني والتسويق الداخلي(نتائج اختبار أتثري بعد ): 49( رقمدول اجل
عنوية الكلية لنموذج امل

  االحندار البسيط
 القدرة التفسريية

  والعالقة االرتباطية
  معنوية معامالت االحندار 

  النتيجة   )SIG( B  T  املعامالت  R R2  )SIG(  احملسوبة Fقيمة 

5.726                         0.020 0.310 0.096 
(Constant) معامل معنوي 0.000 7.608 2.867  الثابت 

 معامل معنوي 0.260 2.393 0.020  (x2)ن والتسويق الداخليو املوظف
                   ميزة ختفيض التكاليف املتغري التابع  Y: dependent variableحيث  Y=B0+B2(x2)  ،)   Y=2.867+0.260(x2 :االحندارمنوذج  

  SPSS.V 25 على خمرجات برانمج اعتماداالطالبة من إعداد : املصدر

  : كما يلي  )49( رقمالنتائج الواردة يف اجلدول  تـَُفسَّرُ     
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معنويـــــــة احملســـــــوبة  F حيـــــــث جنـــــــد أن قيمـــــــة دالـــــــة إحصـــــــائيا، وهـــــــي قيمـــــــة)   =3100r.( معامـــــــل االرتبـــــــاط بلـــــــغ 
)5.726=Fcal( ن قيمـــة أل)SIG=0.020  (املعنويـــة املعتمـــد عليـــه يف هـــذه الدراســـةأقـــل مـــن مســـتوى  املصـــاحبة هلـــا 
املوظفـون والتسـويق (البعـد الثـاين للمتغـري املسـتقل  دالـة إحصـائيا بـني طرديـة وجود عالقة ارتبـاط مما يدل على) 0.05(

مــن خــالل منــوذج االحنــدار و . يف املؤسســة حمــل الدراســة) فميــزة ختفــيض التكــالي(والبعــد األول للمتغــري التــابع ) الـداخلي
ــــ  وابلنظـــر إىل يف الفـــرتة الـــيت قمناهبـــا ابســـتطالع أراء عينـــة مـــن أبنـــه يتبـــني  )0.096( قيمـــة معامـــل التحديـــد املقـــدرة بـ

سـاهم ي) الـداخلياملوظفني والتسـويق (بعد مبؤسسة موبيليس فإن  القسم التجاري والتسويقي العاملنيإطارات ومسؤويل 
  .أخرىعوامل التكاليف أما ابقي النسبة فريجع ل التغريات اليت حتدث يف ميزة ختفيضتفسري يف ) % 9.60(بنسبة 

جنــد أن قيمــة حيــث دالــة إحصــائيا وهــي قيمــة ) B=0.260(متغــري املســتقل بعــد الثــاين للمعامــل االحنــدار لل بلــغ كمــا 
)T ( احملسوبة بلغـت=Tcal)2.393 (مسـتوى املعنويـة  وأن قيمـة)0.000= (Sig  املعتمـد  مسـتوى املعنويـةأقـل مـن

وابلتــايل ، )أتثــري اجيــايب(معنــوي وموجــب  املســتقل البعــد الثــاين للمتغــريفســر ذلــك أبن أتثــري ويُ  0.05 عليــه يف الدراســة
بوحــدة واحــدة يعقبهــا ) املــوظفني والتســويق الــداخلي(مســتوى إدارة العالقــة مــع الزبــون مــن خــالل بعــد زايدة يف الــن فــإ

أي بنسـبة زايدة وحـدة ) 0.260( ةبقيمـحتقيق ميزة ختفيض التكاليف حسب وجهة نظر أفراد العينة درجات يف  زايدة
  ).%26.00(مقدرة بـــ

  :قرار اختبار الفرضيةنستنتج  بناًء على النتائج املتحصل عليها أعاله    

عنـد مسـتوى املعنويـة ذو داللـة إحصـائية ثـر يوجـد أ :(𝑯𝑯𝟏𝟏)البديلـةالفرضـية ونقبـل (𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصـفرية

)α≤0.05( للموظفني والتسويق الداخلي على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة  موبيليس.  

  :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة - 2-3

للتكنولوجيا واملتطلبات  )α≤0.05(عند مستوى املعنوية ذو داللة إحصائية ثر ال يوجد أ:(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضية الصفرية  -

  .التقنية على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة  موبيليس
للتكنولوجيـــا واملتطلبـــات  )α≤0.05(عنـــد مســـتوى املعنويـــة ذو داللـــة إحصـــائية ثـــر يوجـــد أ: (𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضـــية البديلـــة -

  .التقنية على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة  موبيليس
 :نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثالثةوفيما يلي 
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  على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف) التكنولوجيا واملتطلبات التقنية(نتائج اختبار أتثري بعد  ):50( دول رقماجل
عنوية الكلية لنموذج امل

  االحندار البسيط
  القدرة التفسريية

  
  االحندار  معامالت معنوية

  النتيجة   )SIG( B  T  املعامالت  R R2  )SIG(  احملسوبة Fقيمة 

41.439                         0.000 0.659 0.434 
(Constant) معامل معنوي 0.000 6.440 1.888  الثابت 

 معامل معنوي 0.466 6.437 0.020  (x3) التكنولوجيا واملتطلبات التقنية
   املتغري التابع ميزة ختفيض التكاليف  Y: dependent variableحيث  Y=B0+B3(x3)  ،)   Y=2.867+0.260(x3: االحندارمنوذج 

 SPSS.V 25  على خمرجات برانمجالطالبة اعتمادا من إعداد : املصدر

  : كما يلي  )50( رقمالنتائج الواردة يف اجلدول  تـَُفسَّرُ 
 معنوية حملسوبةا Fن قيمة أب كما يظهر  دالة إحصائيا، وهي قيمة)  0.659( معامل االرتباط بلغ

)41.439=Fcal(  قيمةألن )SIG=0.000 (املعنوية املعتمد عليه يف هذه الدراسةأقل من مستوى  املصاحبة هلا 
التكنولوجيا ( للمتغري املستقل الثالثالبعد  دالة إحصائيا بنيطردية يشري إىل وجود عالقة ارتباط  ، وهو ما)0.05(

من خالل منوذج و  .يف املؤسسة حمل الدراسة) ميزة ختفيض التكاليف(ابع لمتغري التوالبعد األول ل) واملتطلبات التقنية
التكنولوجيا واملتطلبات (أبن بعد تبني لنا ) 0.434( املقدرة بـــ R2قيمة معامل التحديد وابلنظر إىل االحندار،

ن أو ميزة ختفيض التكاليف يف املؤسسة حمل الدراسة  يف تغريات اليت حتدثال يف) % 43.40(بنسبة  ساهمي) التقنية

 )0.466( قيمة مقدرة بــاملستقل  للبعد الثالث للمتغريمعامل االحندار  بلغكما   .أخرىابقي النسبة راجع إىل عوامل 

املصاحبة  Sig)= 0.000(وأن قيمة  )Tcal6.437=(احملسوبة بلغت) T(جند أن قيمةحيث ،دالة إحصائياوهي قيمة 
 للمتغري املستقل الثالثفسر ذلك أبن أتثري البعد ويُ  ،0.05 املعنوية املعتمد عليه يف الدراسةأقل من مستوى هلا 

التكنولوجيا (مستوى إدارة العالقة مع الزبون من خالل بعد زايدة يف ال، وهو ما يعين أن )أتثري اجيايب(معنوي وموجب 
حتقيق ميزة ختفيض التكاليف حسب وجهة نظر عينة درجات يف  يعقبها زايدة بوحدة واحدة) واملتطلبات التقنية

أي بنسبة زايدة وحدة ) 0.466( ةبقيممبؤسسة موبيليس القسم التجاري والتسويقي العاملني إطارات ومسؤويل 
املؤسسة حمل يف حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف بعد الهذا  وهي نسبة مقبولة تدل على أمهية) %46.60(مقدرة بـــ 
  .الدراسة

  :نستنتج قرار اختبار الفرضية بناًء على النتائج املتحصل عليها أعاله     

عنـد مسـتوى املعنويـة ذو داللـة إحصـائية ثـر يوجـد أ :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلـةونقبل  (𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصفرية

)α≤0.05( موبيليس التكاليف يف مؤسسةيق ميزة ختفيض للتكنولوجيا واملتطلبات التقنية على حتق.  
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  :اختبار الفرضية الفرعية الرابعة - 2-4

ملعرفة الزبون على ) α≤0.05(عند مستوى املعنوية ذو داللة إحصائية ثر ال يوجد أ:(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضية الصفرية  -

  .حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة  موبيليس

ملعرفة الزبون على حتقيق ) α≤0.05(عند مستوى املعنوية ذو داللة إحصائية ثر يوجد أ :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلة -

 .ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة  موبيليس
 :وفيما يلي نتائج إختبار الفرضية الفرعية الرابعة

  ميزة ختفيض التكاليف على حتقيق) معرفة الزبون(أتثري بعد نتائج اختبار  ):51(دول رقم اجل
لنموذج  عنوية الكليةامل

  االحندار البسيط
 القدرة التفسريية

  والعالقة االرتباطية
  عامالت االحندار م معنوية

  النتيجة   )SIG( B  T  املعامالت  R R2  )SIG(  احملسوبة Fقيمة 

15.725                         0.000 0.475 0.226 
(Constant) معامل معنوي 0.000 7.642 2.484  الثابت 

 معامل معنوي 0.327 3.966 0.000  (x4)      الزبونمعرفة 
   املتغري التابع ميزة ختفيض التكاليف  Y: dependent variableحيث Y=B0+B4(x4)  ،)Y=2.484+0.327(x4: االحندارمعادلة منوذج 

  SPSS.V 25 خمرجات برانمجالطالبة اعتمادا على  من إعداد: املصدر

 : كما يلي  )51( رقمالنتائج الواردة يف اجلدول  رُ سَّ فَ تُـ 
وهــي قيمــة ) r=0.475() ميـزة ختفــيض التكــاليف(وحتقيــق ) معرفــة الزبــون(بعــد  بـنيللعالقــة رتبــاط االمعامــل  بلـغ    

 املصــاحبة هلــا) SIG=0.000( قيمــةألن  )15.725( معنويــة احملســوبة Fجنــد أن قيمــة  كمــا،  إحصــائيا ةودالــموجبــة 
دالـــة طرديـــة يشـــري إىل وجـــود عالقـــة ارتبـــاط  وهـــو مـــا ،)0.05( املعنويـــة املعتمـــد عليـــه يف الدراســـةأقـــل مـــن مســـتوى 

يف ) ميــزة ختفــيض التكـــاليف(والبعــد األول للمتغــري التــابع  )معرفـــة الزبــون( للمتغــري املســتقل الرابــعالبعــد  إحصــائيا بــني
ســاهم ي) معرفــة الزبــون(وهــو مــا يبــني أبن بعـد ) 0.226( در بــفتقــمعامــل التحديــد أمــا قيمـة   .املؤسسـة حمــل الدراســة

وابقـي النسـبة راجـع إىل عوامـل  حتقيق ميـزة ختفـيض التكـاليفتغريات اليت حتدث يف التفسري يف  )% 22.60(بنسبة 
) T(جنـــد أن قيمـــةحيث ،دالـــة إحصـــائياوهـــي قيمـــة ) 0.327(املســـتقل  للمتغـــريمعامـــل االحنـــدار  كمـــا بلـــغ .أخـــرى

فســر ذلــك أبن ويُ  )0.05( املعنويــةأقــل مــن مســتوى  املصــاحبة هلــا Sig)= 0.000(قيمــة و ) (3.966احملســوبة بلغــت
مسـتوى إدارة العالقـة مـع زايدة يف الـ، وهـو مـا يعـين أن )أتثـري اجيـايب(معنوي وموجب  للمتغري املستقل الرابعأتثري البعد 

حتقيـــــق ميـــــزة ختفـــــيض التكـــــاليف درجـــــات يف  يعقبهـــــا زايدةبوحـــــدة واحــــدة ) معرفـــــة الزبـــــون(الزبــــون مـــــن خـــــالل بعـــــد 
   .)%32.70(أي بنسبة زايدة مقدرة بـــ وحدة ) 0.327(ةبقيم
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  :نستنتج قرار اختبار الفرضية بناًء على النتائج املتحصل عليها أعاله       

عنـد مسـتوى املعنويـة ذو داللـة إحصـائية ثـر يوجـد أ :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضـية البديلـةونقبل (𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصفرية

)α≤0.05 (ملعرفة الزبون على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة  موبيليس.  

  :اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة -5- 2

لقيمــة الزبــون ورحبيتــه  )α≤0.05(عنــد مســتوى املعنويــة ذو داللــة إحصــائية ثــر ال يوجــد أ:(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضــية الصــفرية  -

  .حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة  موبيليسعلى 

لقيمــة الزبـون ورحبيتــه علــى  )α≤0.05(عنــد مسـتوى املعنويــة ذو داللـة إحصــائية ثــر يوجــد أ: (𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضـية البديلــة -

  .حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة  موبيليس
 :اخلامسةوفيما يلي نتائج إختبار الفرضية الفرعية     

 التكاليف حتقيق ميزة ختفيض على )قيمة الزبون ورحبيته(أتثري بعد  نتائج اختبار ):52(رقمدول اجل
عنوية الكلية لنموذج امل

  االحندار البسيط
  االحندار  معامالت معنوية  القدرة التفسريية

  النتيجة   )SIG( B  T  املعامالت  R R2  )SIG(  احملسوبة Fقيمة 

23.373                         0.000 0.550 0.302 
(Constant) معامل معنوي 0.000 9.559 2.507  الثابت 

 معامل معنوي 0.301 4.835 0.000  (x5)  قيمة الزبون ورحبيته
   املتغري التابع ميزة ختفيض التكاليف  Y: dependent variableحيث Y=B0+B5(x5)  ،)Y=2.507+0.301(x5: االحندار معادلة منوذج

   SPSS.V 25 خمرجات برانمج الطالبة اعتمادا علىمن إعداد  :املصدر

  : كما يلي  )52(رقم النتائج الواردة يف اجلدول  تـَُفسَّرُ 
وهي ) 0.550(بــِـــ ) ميزة ختفيض التكاليف(وحتقيق ) قيمة الزبون ورحبيته(بعد  بنيللعالقة رتباط االمعامل يقدر     

 )SIG=0.000( قيمةألن  )Fcal=23.373( معنوية حملسوبةا Fن قيمة أبجند  كما،  إحصائيا ةودالقيمة موجبة 
 يشري إىل وجود عالقة ارتباط وهو ما) 0.05( املعنوية املعتمد عليه يف هذه الدراسة أقل من مستوى املصاحبة هلا

من خالل و  .الدراسةيف املؤسسة حمل ) ميزة ختفيض التكاليف(و )قيمة الزبون ورحبيته(البعد  دالة إحصائيا بني طردية
) قيمة الزبون ورحبيته( بعد أبنيتبني  )0.302( ملقدرة بــا R2قيمة معامل التحديد  وابلنظر إىلمنوذج االحندار 

عوامل التكاليف أما ابقي النسبة فريجع ل التغريات اليت حتدث يف ميزة ختفيض تفسري يف) % 30.20(ساهم بنسبة ي
جند حيث ، دالة إحصائياوهي قيمة  )B=0.301(املستقل  متغريبعد اخلامس للللمعامل االحندار  كما بلغ. أخرى

مستوى أقل من  املصاحبة هلا Sig)= 0.000( قيمة مستوى املعنويةو ) (Tcal=4.835 احملسوبة بلغت) T( أن قيمة
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، وهو ما يعين أن )أتثري اجيايب(معنوي وموجب  للمتغري املستقل اخلامسفسر ذلك أبن أتثري البعد ويُ  )0.05( املعنوية
درجات يف  بوحدة واحدة يعقبها زايدة) قيمة الزبون ورحبيته (مستوى إدارة العالقة مع الزبون من خالل بعد زايدة يف ال

  ).%30.10(أي بنسبة زايدة مقدرة بـــ وحدة ) 0.301( ةبقيمحتقيق ميزة ختفيض التكاليف 
  :بناًء على ما سبق نستنتج قرار اختبار الفرضية   

عنـد مسـتوى املعنويـة ذو داللـة إحصـائية ثـر يوجـد أ :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضـية البديلـةونقبـل (𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصـفرية

)α≤0.05( لقيمة الزبون ورحبيته على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة  موبيليس  

 :السادسةاختبار الفرضية الفرعية  -6 -2

لصـوت الزبـون وإدارة   )α≤0.05(عنـد مسـتوى املعنويـة ذو داللـة إحصـائية ثـر ال يوجـد أ:(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضية الصـفرية  -

  شكاويه على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة  موبيليس

ـــة إحصـــائية ثـــر يوجـــد أ: (𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضـــية البديلـــة - الزبـــون وإدارة لصـــوت   )α≤0.05(عنـــد مســـتوى املعنويـــة ذو دالل

  شكاويه على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة  موبيليس
 :وفيما يلي نتائج اختبار الفرضية الفرعية السادسة

  حتقيق ميزة ختفيض التكاليف على) صوت الزبون وإدارة شكاويه(أتثري  بعد نتائج اختبار ): 53( دول رقماجل
عنوية الكلية لنموذج امل

  االحندار البسيط
  االحندار  معامالت معنوية  القدرة التفسريية

  النتيجة   )SIG( B  T  املعامالت  R  R2  )SIG(  احملسوبة Fقيمة 

39.777                         0.000 0.651 0.424 
(Constant) معامل معنوي 0.000 4.703 1.612  الثابت 

معنوي معامل 0.558 6.307 0.000  (x6) صوت الزبون وإدارة شكاويه  
   املتغري التابع ميزة ختفيض التكاليف  Y: dependent variableحيث Y=B0+B6(x6)  ،)Y=1.612+0.558(x6: االحندار معادلة منوذج

  SPSS.V 25 على خمرجات برانمج الطالبة اعتمادامن إعداد : املصدر

  : كما يلي )53(رقمالنتائج الواردة يف اجلدول  تـَُفسَّرُ 

 احملسوبة Fقيمة  ، كما جند أبنودال إحصائياوهو موجب ) =0.651r(بِـــ رتباطاالمعامل يقدر     
)39.777=Fcal( قيمة  معنوية ألن)0.000sig=(  املعتمد عليه يف الدراسة ستوى املعنويةمأقل من املصاحبة هلا 

صوت ( للمتغري املستقل السادسالبعد  دالة إحصائيا بني طردية يشري إىل وجود عالقة ارتباط وهو ما،  (0.05)
  .يف املؤسسة حمل الدراسة) ميزة ختفيض التكاليف(والبعد األول للمتغري التابع  )الزبون وإدارة شكاويه



 مؤسسة موبيليس أثر إدارة العالقة مع الزبون على امليزة التنافسية يفدراسة : الفصل الرابع 
 

314 
 

)  صوت الزبون وإدارة شكاويه(بعد  نأبيتبني  R2قيمة معامل التحديد  وابلنظر إىلمن خالل منوذج االحندار، و 
 فريجعابقي النسبة أما  حتقيق ميزة ختفيض التكاليفتغريات اليت حتدث يف التفسري يف ) % 42.40( ساهم بنسبةي

جند أن حيث ، دالة إحصائياوهي قيمة  )B=0.558(املستقل  للمتغريمعامل االحندار  كما بلغ. أخرىإىل عوامل 
املعنوية أقل من مستوى  Sig)= 0.000(احملسوبة  قيمة مستوى املعنويةو ) (Tcal=6.307 احملسوبة بلغت) T(قيمة

أتثري (معنوي وموجب  للمتغري املستقل السادسفسر ذلك أبن أتثري البعد ويُ  )0.05( املعتمد عليها يف الدراسة
 )صوت الزبون وإدارة شكاويه(مستوى إدارة العالقة مع الزبون من خالل بعد زايدة يف ال، وهو ما يعين أن )اجيايب

أي بنسبة زايدة مقدرة وحدة ) 0.558( ةبقيمحتقيق ميزة ختفيض التكاليف رجات ديف  بوحدة واحدة يعقبها زايدة
ــــــــــ بعد صوت الزبون وهي نسبة مقبولة تدل على أمهية حتقيق ميزة ختفيض التكاليف درجات  من %)55.80(ب

  .حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف املؤسسة حمل الدراسىةالتأثري على وإدارة شكاويه يف 
  :نستنتج قرار اختبار الفرضية بناًء على النتائج املتحصل عليها أعاله    

عند مستوى املعنوية ذو داللة إحصائية ثر يوجد أ :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلةونقبل (𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصفرية

)α≤0.05(  لصوت الزبون وإدارة شكاويه على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة  موبيليس.  

  :اختبار الفرضية الفرعية السابعة - 2-7

لتقوية العالقة مع  )α≤0.05(عند مستوى املعنوية ذو داللة إحصائية ثر ال يوجد أ:(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضية الصفرية  -

  .يف مؤسسة  موبيليسحتقيق ميزة ختفيض التكاليف  على الزبون

لتقوية العالقة مع الزبون  )α≤0.05(املعنوية عند مستوى ذو داللة إحصائية ثر يوجد أ: (𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلة -

  .على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة  موبيليس
 :وفيما يلي نتائج اختبار الفرضية الفرعية السابعة

  حتقيق ميزة ختفيض التكاليف على) تقوية العالقة مع الزبون(أتثري بعد نتائج اختبار ): 54( دول رقماجل
لنموذج عنوية الكلية امل

  االحندار البسيط
والعالقة   القدرة التفسريية

  االرتباتطية
  االحندار  معامالت معنوية

  النتيجة   )SIG( B  T  املعامالت  R  R2  )SIG(  احملسوبة Fقيمة 

37.933                         0.000 0.642 0.413 
(Constant) معامل معنوي 0.000 8.062 2.141  الثابت 

 معامل معنوي 0.401 6.159 0.000  (x7)  العالقة مع الزبونتقوية 
   املتغري التابع ميزة ختفيض التكاليف  Y: dependent variableحيث Y=B0+B7(x7)  ،)Y=2.141+0.401(x7: االحندار معادلة منوذج

  SPSS.V 25 على خمرجات برانمج الطالبة اعتمادامن إعداد : املصدر



 مؤسسة موبيليس أثر إدارة العالقة مع الزبون على امليزة التنافسية يفدراسة : الفصل الرابع 
 

315 
 

  : كما يلي )54( رقمالنتائج الواردة يف اجلدول  تـَُفسَّرُ 
بـــ وميزة ختفيض التكاليف ) تقوية العالقة مع الزبون(البعد السابع للمتغري املستقل  رتباط بنياالمعامل قيمة قدر ت    

)0.642r= ( قيمة  ، كما جند أبنودال إحصائياوهو موجبF معنوية احملسوبة )37.933=Fcal( قيمة  ألن
)sig  =0.000(  املعنوية املعتمد عليه يف الدراسةأقل من مستوى املصاحبة هلا )يشري إىل وجود  وهو ما )0.05

والبعد األول للمتغري  )تقوية العالقة مع الزبون( للمتغري املستقل السابعالبعد  دالة إحصائيا بنيطردية عالقة ارتباط 
قيمة معامل التحديد  وابلنظر إىل ذج االحندارمن خالل منو و . الدراسةيف املؤسسة حمل ) ميزة ختفيض التكاليف(التابع 
R2 حتقيق تغريات اليت حتدث يف ال تفسري يف )% 41.30(ساهم بنسبة ي) تقوية العالقة مع الزبون(أبن بعد تبني ي

  . أخرىإىل عوامل  فريجعابقي النسبة أما  ميزة ختفيض التكاليف

 احملسوبة بلغت T جند أن قيمةحيث ، دالة إحصائياوهي قيمة  )B=0.401( معامل االحندار كما بلغ  
Tcal=6.159) ( قيمة و)0.000 =(Sig املعتمد عليه يف الدراسة أقل من مستوى املعنوية املصاحبة هلا)0.05 (

مستوى إدارة العالقة مع زايدة يف ال، وهو ما يعين أن )أتثري اجيايب(معنوي وموجب هذا البعد  ذلك أبن أتثري  رُ سَّ فَ ويُـ 
حتقيق ميزة ختفيض التكاليف درجات يف  زايدةبوحدة واحدة يعقبها ) تقوية العالقة مع الزبون(الزبون من خالل بعد 

ميزة ختفيض (حتقيق درجات  من )%40.10(بنسبة قدرها أي بنسبة زايدة مقدرة بـــ وحدة ) 0.401( ةبقيم
يف  )تقوية العالقة مع الزبون(إدارة العالقة مع الزبون من خالل بعد وهي نسبة مقبولة تدل على أمهية ) التكاليف

  .حتقيق ميزة ختفيض التكاليف
  :نستنتج قرار اختبار الفرضية بناًء على النتائج املتحصل عليها أعاله

عند مستوى املعنوية ذو داللة إحصائية ثر يوجد أ :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلةونقبل (𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصفرية

)α≤0.05( يف مؤسسة  موبيليسحتقيق ميزة ختفيض التكاليف  على لتقوية العالقة مع الزبون.  

 :اختبار الفرضية الفرعية الثامنة -8 -2

للرضا، الوالء ) α≤0.05(عند مستوى املعنوية ذو داللة إحصائية ثر ال يوجد أ :(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضية الصفرية  -

  .واالحتفاظ ابلزابئن على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة موبيليس
للرضا، الوالء واالحتفاظ ) α≤0.05(عند مستوى املعنوية ذو داللة إحصائية ثر يوجد أ: (𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلة -

 .ابلزابئن على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة  موبيليس
 :واجلدول املوايل يوضح نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثامنة  
 



 مؤسسة موبيليس أثر إدارة العالقة مع الزبون على امليزة التنافسية يفدراسة : الفصل الرابع 
 

316 
 

   حتقيق ميزة ختفيض التكاليف على) الرضا، الوالء واالحتفاظ ابلزابئن(أتثري  بعد نتائج اختبار ): 55( دول رقماجل

عنوية الكلية لنموذج امل
  االحندار البسيط

والعالقة   القدرة التفسريية
  االرتباتطية

  عامالت االحندار م معنوية

  النتيجة   )SIG( B  T  املعامالت  R  R2  )SIG(  احملسوبة Fقيمة 

22.498                         0.000 0.542 0.294 
(Constant) معامل معنوي 0.000 4.031 1.732  الثابت 

 الرضا، الوالء واالحتفاظ ابلزابئن
(x8)  

 معامل معنوي 0.000 4.743 0.536

   املتغري التابع ميزة ختفيض التكاليف  Y: dependent variableحيث Y=B0+B8(x8)  ،)Y=1.732+0.536(x8: االحندار منوذجمعادلة 

  SPSS.V 25خمرجات برانمج الطالبة اعتمادا علىمن إعداد : املصدر

  : كما يلي )55( رقم النتائج الواردة يف اجلدول تـَُفسَّرُ 
معنويـــــة  احملســـــوبة Fن قيمـــــة أبجنـــــد  كمـــــا،  إحصـــــائيا ةودالـــــوهـــــي قيمـــــة موجبـــــة ) 0.542(رتبـــــاط االمعامـــــل يقـــــدر 

)22.498=Fcal(  قيمـــةألن )SIG=0.000( مســـتوى املعنويـــةأقـــل مـــن  املصـــاحبة هلـــا )يشـــري إىل  وهـــو مـــا )0.05
والبعـد  )واالحتفـاظ ابلـزابئنالرضـا، الـوالء ( للمتغـري املسـتقل الثـامنالبعـد  دالة إحصائيا بـنيطردية وجود عالقة ارتباط 
قيمـة  منوذج االحندار، وابلنظـر إىل من خاللو . يف املؤسسة حمل الدراسة) ميزة ختفيض التكاليف(األول للمتغري التابع 

تغــريات ال تفسـري يف) % 29.40(ســاهم بنسـبة ي) الرضـا، الــوالء واالحتفـاظ ابلـزابئن(بعـد  نأبني يتبــ معامـل التحديـد
  .أخرىإىل عوامل  فريجعنسبة الابقي حتقيق ميزة ختفيض التكاليف، أما اليت حتدث يف 

 احملسوبة بلغت) T( جند أن قيمةحيث ،دالة إحصائياوهي قيمة ) B=0.536(فيبلغ معامل االحندار  أما    
Tcal=4.743) ( قيمة و)0.000 =(Sig يف الدراسة املعنوية املعتمد عليهأقل من مستوى  احملسوبة )فسر ويُ  )0.05

يف مستوى إدارة  زايدة ال، وهو ما يعين أن )أتثري اجيايب(معنوي وموجب  للمتغري املستقل الثامنذلك أبن أتثري البعد 
حتقيق درجات يف  بوحدة واحدة يعقبها زايدة )الرضا، الوالء واالحتفاظ ابلزابئن(العالقة مع الزبون من خالل بعد 

 ةبقيمؤسسة موبيليس القسم التجاري والتسويقي ملة إطارات ومسؤويل ميزة ختفيض التكاليف حسب وجهة نظر عين
وهي نسبة  )ميزة ختفيض التكاليف(حتقيق درجات يف ) %53.60( أي بنسبة زايدة مقدرة بـــوحدة ) 0.536(

يف التأثري على حتقيق  )الرضا، الوالء واالحتفاظ ابلزابئن(بعد إدارة العالقة مع الزبون من خالل مقبولة تدل على أمهية 
  .ميزة ختفيض التكاليف

  :قرار اختبار الفرضيةنستنتج  بناًء على النتائج املتحصل عليها أعاله    

عند مستوى املعنوية ذو داللة إحصائية ثر يوجد أ :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلةونقبل (𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصفرية

)α≤0.05 ( على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة  موبيليسللرضا، الوالء واالحتفاظ ابلزابئن.  
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  ئيسية الثانية وفرضياهتا الفرعيةاختبار الفرضية الر : املطلب الثالث
 تغري مستقلامل بعد من أبعاد ومسامهة كل مدى أتثري سيتم اختبار الفرضية الرئيسية الثانية وفرضياهتا الفرعية ملعرفة    
  .يف مؤسسة موبيليس حتقيق ميزة التمايز عن املنافسنيعلى  )إدارة العالقة مع الزبون(

  :)∗(اختبار الفرضية الرئيسية الثانية -1
 متطلبات، دألبعا  )α≤0.05( املعنوية عند مستوىذو داللة إحصائية  أثريوجد ال  :(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضية الصفرية  -

املوظفني والتسويق الداخلي، التكنولوجيا واملتطلبات  ،التوجه ابلعالقة مع الزبون( الزبونالعالقة مع ومؤشرات إدارة 
 ةميز حتقيق على )االحتفاظ ابلزابئنقيمة الزبون ورحبيته، تقوية العالقة مع الزبون ،الرضا الوالء و  التقنية، معرفة الزبون،
  . يف مؤسسة موبيليس التمايز عن املنافسني

ــــة -  متطلبـــــات، دألبعا )α≤0.05( املعنويــــة عنــــد مســــتوىذو داللــــة إحصــــائية  أثــــريوجــــد  :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضــــية البديل

املــوظفني والتســويق الــداخلي، التكنولوجيــا واملتطلبــات  ،التوجــه ابلعالقــة مــع الزبــون(إدارة العالقــة مــع الزبــون  ومؤشــرات

ـــة، معرفـــة الزبـــون، ـــ ،صـــوت الزبـــون وإدارة شـــكاويه قيمـــة الزبـــون ورحبيتـــه، التقني الرضـــا الـــوالء  ،مـــع الزبـــونة العالقـــة تقوي

  . موبيليس يف مؤسسةالتمايز عن املنافسني  ةميز حتقيق على )واالحتفاظ ابلزابئن

 :وفيما يلي النتائج املتحصل عليها :االحندار اخلطي املتعددشروط حتليل  -1-1

ويتم اختبار هذا الشرط من خالل دراسة : عالقة اخلطية بني املتغري املستقل واملتغري التابعتشخيص ال -1- 1-1

    :هو واضح يف اجلدول التايلكما مصفوفة االرتباط بني املتغريات  

ايز عن ميزة التمو  ةاملستقل اتطية بني املتغري اخلعالقة ال تشخيصنتائج اختبار شرط  ):56( دول رقماجل

  املنافسني
Correlations 

التوجه ابلعالقة  األبعاد
 مع الزبون

املوظفني 
والتسويق 
  الداخلي

التكنولوجيا 
واملتطلبات 

  التقنية

معرفة 
  الزبون

قيمة الزبون 
  تهورحبي

صوت 
الزبون 
وإدارة 
  شكاويه

تقوية العالقة 
  ونمع الزب

الرضا الوالء 
االحتفاظ و 

  ابلزابئن

 ميزة التمايز
عن 

  املنافسني

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 

** Correlation is significant at the 0.01  
* Correlation is significant at the 0.05  

  االستبانةبياانت و  SPSS.V 25  برانمج خمرجاتالطالبة اعتمادا على من إعداد : املصدر
                                                           

  )10(أنظر امللحق رقم  -) ∗(
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) 0.348(مقبولـة فهـي حمصـورة بـني  قـيم معامـل بريسـون أبن )56(رقـم اجلـدول  خالل النتائج الـواردة يف منيظهر    
 وعليــه  )0.05( مــن  قــلأ يف مجيــع املتغــرياتاملصــاحبة هلــا sig قــيم  أن حيــث ا،إحصــائي وهــي قــيم دالــة) 0.674(و

  .)ميزة التمايز عن املنافسني(البعد الثاين للمتغري التابع و توجد عالقة خطية بني املتغريات املستقلة 

التمايز عن  ةميز( بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع تشخيص مشكلة االرتباط اخلطي املتعدد -2- 1-1

  :يوضح اجلدول املوايل النتائج املتحصل عليها: )املنافسني

  التمايز عن املنافسني ةميزو ملتغريات املستقلةا بني االرتباط اخلطي املتعدد ):57( دول رقماجل

 Collinearity Statistics األبعاد البعد
Tolerance VIF 

 2.615 0.382 التوجه ابلعالقة مع الزبون األول
 1.473 0.679 املوظفني والتسويق الداخلي الثاين
 3.017 0.331 واملتطلبات التقنيةالتكنولوجيا  الثالث
 1.614 0.620 معرفة الزبون  الرابع

 3.010 0.332 تهقيمة الزبون ورحبي  اخلامس
 4.164 0.240 صوت الزبون وإدارة شكاويه  السادس
 2.798 0.357 ونتقوية العالقة مع الزب  السابع
 2.519 0.397 الرضا الوالء واالحتفاظ ابلزابئن  الثامن

Dependent Variable : التمايز عن املنافسني ةميز: املتغري التابع  

  .انةبياانت االستبو SPSS.V 25  برانمج على خمرجات الطالبة اعتمادامن إعداد : املصدر

يف هذه الدراسة املستقل  جلميع أبعاد املتغري) VIF(معامل تضخم التباين  أن قيم )57(رقم دول اجلمن يظهر     
مجيع  أن مما يشري إىل )0.2(قيمة الكرب من أللمتغريات املستقلة كلها ) Tolerance(قيم  كما أن،  )10(أقل من 
بني املتغريات املستقلة، وعدم تداخلها مع عدم وجود مشكلة االرتباط  ما يؤكد وهو يت ضمن احلدود املقبولةالقيم أت
  .لتحليل االحندار املتعدد لبياانت الدراسة انعتربه مالئم وهذا مابعضها 

وميكن التأكد من هذا الشرط  :من شرط عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء العشوائية التحقق-3- 1-1
  :كما هو موضح يف اجلدول املوايل)Durbin-Watson(ابالعتماد على اختبار 

  من شرط عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء العشوائية للتحقق) Durbin-Watsan( قيم ):58( دول رقماجل
-Durbin  املتغريات

Watsan 
 النتيجة  القاعدة

 التمايز عن املنافسني ةميز: املتغري التابع

 )البعد الثاين(

املتغريات 

 DW<4> 0 2.080 املستقلة
عدم وجود ارتباط ذايت بني 

 األخطاء العشوائية

  .انةبياانت االستبو SPSS.V 25 برانمج خمرجات الطالبة اعتمادا على من إعداد  :املصدر
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  )4و 0( وهــي تنتمــي إىل اجملــال) 2.080(تســاوي ) Durbin-Watsan( ةأن قيمــ )58(رقــم يتبــني مــن اجلــدول     
 ،ابلعالقـــة مـــع الزبـــونبعـــد التوجـــه (ة االرتباطيـــة بـــني املتغـــريات املســـتقل العالقـــةبيـــاانت  وابلتـــايل فـــإن 2وقريبــة جـــدا مـــن 

املــوظفني والتســويق الــداخلي، التكنولوجيــا واملتطلبــات التقنيــة، معرفــة الزبون،قيمــة الزبــون ورحبيتــه، صــوت الزبــون وإدارة 

التمــايز عــن  ةميز( التــابع متغــريلالبعــد الثــاين لو  )االحتفــاظ ابلــزابئن، الرضــا الــوالء و الزبــونشــكاويه، تقويــة العالقــة مــع 

  .و ما يعرف ابلبواقيأاألخطاء العشوائية  من مشكلة االرتباط الذايت بني ختلواملؤسسة حمل الدراسة يف  )املنافسني

هي بني املتغريات املستقلة والتابعة وعليه وبتحقق من الشروط أعاله جند البياانت املتاحة واملمثلة لدراسة العالقة    
  .لتحليها بطريقة االحندار املتعددبياانت مالئمة 

والتـابع ) املـؤثرة(املسـتقل أجل دراسـة العالقـة بـني املتغـري  من :املتعدد للفرضيةمنوذج االحندار اخلطي صياغة  -1-2

𝒚𝒚  :نعتمد على املعادلة التالية) املتأثر( = 𝑩𝑩𝟎𝟎 + 𝑩𝑩𝟏𝟏(𝒙𝒙𝟏𝟏) + 𝑩𝑩𝟐𝟐(𝒙𝒙𝟐𝟐) + 𝑩𝑩𝟑𝟑(𝒙𝒙𝟑𝟑) + 𝑩𝑩𝟒𝟒(𝒙𝒙𝟒𝟒) + 𝑩𝑩𝟓𝟓(𝒙𝒙𝟓𝟓) + 𝑩𝑩𝟔𝟔(𝒙𝒙𝟔𝟔) + 𝑩𝑩𝟕𝟕(𝒙𝒙𝟕𝟕) + 𝑩𝑩𝟖𝟖(𝒙𝒙𝟖𝟖)+𝛆𝛆𝐢𝐢 
∶   :متثل تلك الرموز حيث  𝛆𝛆𝐢𝐢 ميثل األخطاء العشوائية، B0 : املعامل الثابت، B1: التوجه ابلعالقة مع (االحندار للمتغري املستقل  معامل

عامل االحندار للمتغري م: :X2( ،B3 املوظفني والتسويق الداخلي(معامل االحندار للمتغري املستقل  :B2، )X1الزبون

             )X 4 معرفة الزبون(عامل االحندار للمتغري املستقل م :B4، )X3 التكنولوجيا واملتطلبات التقنية(املستقل 

B5:  5ه قيمة الزبون ورحبيت(معامل االحندار للمتغري املستقل X(،  B6:  معامل االحندار للمتغري املستقل) صوت

معامل  : 7X( ،B7 الزبونتقوية العالقة مع (معامل االحندار للمتغري املستقل  : B7، )6X الزبون وإدارة شكاويه

 .)التمايز عن املنافسني ةميز( املتغري التابع : Y، )8Xاالحتفاظ ابلزابئن الرضا الوالء و (االحندار للمتغري املستقل 

حتليـل االحنـدار املتعـدد للعالقـة اختبـار الفرضـية الرئيسـية الثانيـة و  لنتـائج spss خمرجـات بـرانمج يلخـص  واجلـدول املـوايل
  :املدروسة
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التمايز عن  ةميزاملتغريات املستقلة على اختبار أتثري (نتائج حتليل االحندار املتعدد ): 59(دول رقماجل

  )املنافسني
عنوية الكلية لنموذج امل

  االحندار املتعدد
  ملعامالت االحندار املتعدد املعنوية اجلزئية  القدرة التفسريية

 Fقيمة 

  احملسوبة

مستوى 

املعنوية 

)SIG( 
R  

2 R  
R Square  

 B  T  املعامالت

مستوى 

املعنوية 

)SIG(  

 معنوية التأثري

7.703 0.000 0.753 0.567 

(Constant)  
 الثابت

B0=  0.075 0.101 0.920 غري معنوي  

(X1) B1=  0.112 0.692 0.492 غري معنوي  (𝒙𝒙𝟐𝟐) B2=  0.120 0.755 0.454 غري معنوي  (𝒙𝒙𝟑𝟑) B3=  0.204 1.065 0.292  معنويغري  (𝒙𝒙𝟒𝟒) B4=  0.340 2.220 0.031 معنوي  (𝒙𝒙𝟓𝟓) B5=  0.005 0.035 0.972 غري معنوي  (𝒙𝒙𝟔𝟔) B6=  0.507 2.248 0.029 معنوي  (𝒙𝒙𝟕𝟕) B7=  0.160 0.983 0.331 غري معنوي  (𝒙𝒙𝟖𝟖) B8=  0.567 2.315 0.025 معنوي  
 

Variables Entered/Removeda 

Model 
 النموذج

Variables Entered 
  املتغريات  اليت مت  إدخاهلا يف النموذج

Variables 
Removed 

املتغريات 
  احملذوفة

Method 
يف النموذج طريقة ادخال املتغريات  

1 
(𝒙𝒙𝟏𝟏) :التوجه ابلعالقة مع الزبون,(𝒙𝒙𝟐𝟐)  :املوظفني والتسويق الداخلي , ,(𝒙𝒙𝟑𝟑)  التكنولوجيا

صوت الزبون وإدارة  (𝒙𝒙𝟔𝟔)، يتهقيمة الزبون ورحب: (𝒙𝒙𝟓𝟓)معرفة الزبون : (𝒙𝒙𝟒𝟒), واملتطلبات التقنية
 الوالء واالحتفاظ ابلزابئن ،الرضا:(𝒙𝒙𝟖𝟖), ونتقوية العالقة مع الزب: (𝒙𝒙𝟕𝟕)شكاويه،

// Enter 
 

a. Dependent Variable: التمايز عن املنافسني ةميز  
  .بانةبياانت االستو SPSS.V 25  برانمج على خمرجات اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر

  :كالتايل  )59(رقم النتائج املتحصل عليها يف اجلدول  رُ سَّ تـُفَ 

 ةحتقيق ميزيف  قلة قيــد الدراســة يف تفســريها مًعــامــدى صــالحية املتغــريات املســتمبعــىن معرفــة ( معنويــة النمــوذج -

الــذي  )F-test(للبيــاانت مــن خــالل اختبــاروميكــن معرفــة معنويــة النمــوذج ومــدى مطابقتــه  ):التمــايز عــن املنافســني

املعنويــة املعتمــد هــي أقــل مــن مســتوى و  لــه املصــاحبة ) =0.000SIG( قيمــةو  )Fcal=7.703(احملســوبة تــه قيمبلغــت 
مًعـا ) الثمانيـة(، وهو ما يدل على معنويـة منـوذج االحنـدار وابلتـايل ميكـن للمتغـريات املسـتقلة )0.05( عليه يف الدراسة

التمـــايز عـــن املنافســـني، كمـــا يالحـــظ أبنـــه لـــيس شـــرطا أن تســـتخدم كـــل املتغـــريات  ةميز يف تفســـري حتقيـــقأن تســـتخدم 
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إحصـائيا  على األقل أن يتنبـأ تنبـًؤا داًال  مبعىن أنه ميكن ألحد املتغريات املستقلة ،بناء منوذج معادلة االحنداريف املستقلة 
 يف حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني

  :مل اإلحصائية للنموذجعااملتفسري  -
  معامــل االرتبــاط بريســون)r:( معامــل االرتبــاط  بلــغ)0.753r=   (ــ وهــي قيمــة  أن حيــث جنــد ،إحصــائيا ةدال

املعنوية املعتمد عليـه مستوى أقل من  هلااملصاحبة )  =0.000SIG( وأن قيمة )7.703( حملسوبة بلغتا F قيمة
ـــة احصـــائيً ارتبـــاط قويـــة و  وجـــود عالقـــةوهـــذا يشـــري إىل ) 0.05( يف الدراســـة  إشـــارةكمـــا أن   .بـــني املتغـــريات ادال

فكلمـا زادت  )عالقـة طرديـة( أبن املتغريات املستقلة واملتغـري التـابع يتغـريان يف االجتـاه نفسـه رُ سَّ االرتباط املوجبة تـُفَ 
لـــدى مؤسســـة  التمـــايز عـــن املنافســـني  ةحتقيق ميز مـــن مســـتوى زايدةالـــإىل  أدى ذلـــكمًعـــا  قـــيم املتغـــريات املســـتقلة

 .موبيليس مؤسسةالعاملني يف  التجاري والتسويقي القسم إطارات ومسؤويلمن وجهة نظر  موبيليس

  معامـل التحديـد)R2) (نســبة التفسـري:(مـن خــالل قيمـة معامـل التحديــد املقـدرة بـــــR2=0.567)(نأبتبــني ي 

تغــريات الــيت التفســري يف ) %  56.70(بنســبة معــاً  تســاهم الزبــونمتطلبــات، أبعــاد ومؤشــرات إدارة العالقــة مــع 

ابقــي  أمــا ،تعــرب عــن درجــة تفســري قويــة مرتفعــة وهــي نســبة مســامهةالتمــايز عــن املنافســني  ةحتقيق ميز حتــدث يف

  .أخرىإىل عوامل  فريجعالنسبة 

تشـري قـيم معامـل  :)B معامـل االحنـداراختبـار معنويـة (املتغـري التـابع  علـى ملتغـريات املسـتقلةأتثري اتفسري قيمة  -

التكنولوجيــــا  ،ن والتســــويق الــــداخليو املوظفــــ ،التوجــــه ابلعالقــــة مــــع الزبــــون(املتغــــريات املســــتقلة مــــن  كــــالًّ أن  االحنــــدار 
، بينمـــا أتثـــري معنـــوي علـــى املتغـــري التـــابع لـــيس هلـــا )ونتقويـــة العالقـــة مـــع الزبـــ ،يتـــهقيمـــة الزبـــون ورحب ،واملتطلبـــات التقنيـــة

هلــا أتثــري معنــوي يف حتقيــق  )الــوالء واالحتفــاظ ابلــزابئن ،معرفــة الزبــون ، صــوت الزبــون وإدارة شــكاويه، الرضــا(املتغــريات
  .ميزة التمايز عن املنافسني

 :قرار اختبار الفرضية نستنتج بناًء على النتائج املتحصل عليها أعاله 

املعنويـة  ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى أثريوجد  :(𝑯𝑯𝟏𝟏) الفرضية البديلةونقبل (𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصفرية

)0.05α≤( ومؤشـــرات إدارة العالقـــة مـــع الزبـــون  ، متطلبـــاتدألبعا)املـــوظفني والتســـويق  ،التوجـــه ابلعالقـــة مـــع الزبـــون
 تقويـــة، صـــوت الزبـــون وإدارة شـــكاويه، قيمـــة الزبـــون ورحبيتـــه الـــداخلي، التكنولوجيـــا واملتطلبـــات التقنيـــة، معرفـــة الزبـــون،

  .يف مؤسسة  موبيليسالتمايز عن املنافسني  ةميز حتقيق على )العالقة مع الزبون ،الرضا الوالء واالحتفاظ ابلزابئن
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أبعـاد، (مثل للعالقة املدروسة بـني املاختيار أفضل منوذج مطابق لبياانت املستجوبني من عينة الدراسة و  -1-3

مـن خـالل النتـائج املتوصـل إليهـا ):التمايز عـن املنافسـنيوحتقيق ميزة متطلبات ومؤشرات إدارة العالقة مع الزبون 

يف النمـــوذج املفـــرتض والـــيت تضـــمنت متغـــريات هلـــا أتثـــري ومتغـــريات أخـــرى لـــيس هلـــا أتثـــري ســـيتم إعـــادة حتليـــل النمـــوذج 

ــل االحنــــدار  لتحديــــد ) خطــــوة -خطــــوة() Stepwise Regression(اخلطــــي املتعــــدد التــــدرجيي ابســــتخدام حتليــ

) حتقيـق ميـزة التمـايز عـن املنافسـني(اليت هلا أتثري فقط على املتغري التـابع ) املتغريات املستقلة(عامالت منوذج االحندار م
  :وفيما يلي النتائج املتوصل إليها ويتم هذا على عدة خطوات

التمايز عن  ةميزوإدارة العالقة مع الزبون بني للعالقة  اخلطي املتعدد التدرجيي االحندار ):60( دول رقماجل

  املنافسني

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate )F-test( Sig. 

1 0.674a 0.455 0.445 0.40054 45.060 0.000 

2 0.712b 0.507 0.488 0.38449 27.251 0.000 
3 0.737c 0.543 0.517 0.37355 20.631 0.000 

a. Predictors: (Constant),  (𝒙𝒙𝟖𝟖) االحتفاظ ابلزابئنو  الوالء، الرضا  
b. Predictors: (Constant), (𝒙𝒙𝟖𝟖) االحتفاظ ابلزابئنو  الوالء، الرضا   (𝒙𝒙𝟔𝟔) شكاويه وإدارة الزبون صوت  
c. Predictors: (Constant), (𝒙𝒙𝟖𝟖) ابلزابئن واالحتفاظ الوالء الرضا , (𝒙𝒙𝟔𝟔) شكاويه وإدارة الزبون صوت (𝒙𝒙𝟒𝟒), الزبون معرفة  

  Coefficients  إحصائيات ملعامالت أفضل منوذج

Model 
 األبعاد 

Unstandardize
d Coefficients 
 القيم غري املعيارية

Standardized 
Coefficients 

قيم املعياريةال  )T-test( Sig. النتيجة  

B Beta 

03 

(Constant) 0.168 - 0.250 0.804  معنويغري  
 الوالء، الرضا: البعد الثامن 

 االحتفاظ ابلزابئنو 
0.610 0.446 2.938 

0.00
5 

 معنوي

 الزبون صوت: السادسالبعد 
 شكاويه وإدارة

0.607 0.379 2.607 
0.01

2 
 معنوي

 2.037 0.205 0.258 الزبون معرفة: البعد الرابع 
0.04

7 
 معنوي

  SPSS.V 25  على خمرجات برانمج الطالبة اعتمادا علىمن إعداد : املصدر

 -خطوة() Stepwise Régression(التدرجيي ومبوجب طريقة االحندار املتعدد  )60( رقم من خالل اجلدول    
) التمايز عن املنافسني ةميز حتقيقو إدارة العالقة مع الزابئن( مناذج مفسرة للعالقة بني ةلدينا ثالث جند أنه) خطوة

  :كما هو موضح فيما يلي موبيليس مؤسسةاملستبني منها يف  العينةأفراد واملطابقة لبياانت 
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إىل منوذج ) االحتفاظ ابلزابئنالوالء و  ،الرضا (𝒙𝒙𝟖𝟖) (تغريامل إدخال مبوجب): النموذج األول( اخلطوة األوىل -

 احملسوبة Fبلغت قيمة  ا حيثاحصائيً  ةدال وهي قيمة r=0.674)(االحندار مت احلصول على معامل االرتباط 
)45.060=F ( قيمة و)SIG=0.000 (مستوى املعنوية املعتمد عليه يف الدراسة أقل من املصاحبة هلا )0.05 (

  .التمايز عن املنافسني ةميزالتغريات اليت حتدث يف  من) %45.50(ما نسبته هذا املتغري لوحده  رَ سَّ وقد فَ 

 (𝒙𝒙𝟖𝟖)( جانب املتغري إىل )شكاويهصوت الزبون وإدارة (𝒙𝒙𝟔𝟔)( تغرياملمت إدخال ): النموذج الثاين( اخلطوة الثانية -

وهي ) r= 0.712( على معامل االرتباط ، ولقد مت احلصولإىل منوذج االحندار )االحتفاظ ابلزابئنالوالء و  ،الرضا

املصاحبة هلا أقل من ) SIG=0.000(قيمة و  )F=27.251( احملسوبة Fبلغت قيمة حيث  ،إحصائيا ةدال قيمة
 من )%50.70( ا نسبتهمًعا م املتغرياتَفسََّرْت هذه  كما). 0.05( يف الدراسةمستوى املعنوية املعتمد عليه 

  .التمايز عن املنافسني ةميزالتغريات اليت حتدث يف 

صوت (𝒙𝒙𝟔𝟔)( جانب املتغريات إىل )معرفة الزبون (𝒙𝒙𝟒𝟒)(تغرياملمت إدخال ): النموذج الثالث( اخلطوة الثالثة -

 ولقد بلغ معامل االرتباط االحندارإىل منوذج  )االحتفاظ ابلزابئنالوالء و  ،الرضا (𝒙𝒙𝟖𝟖)،الزبون وإدارة شكاويه

)0.737r= (بلغت قيمة احصائيا حيث  وهي قيمة دالةF احملسوبة )20.631=F(  قيمة و)SIG=0.000( 
ا نسبته مكما َفسََّرْت هذه املتغريات مًعا ). 0.05( املصاحبة هلا أقل من مستوى املعنوية املعتمد عليه يف الدراسة

له أكرب قيمة ملعامل النموذج الثالث  أنومبا  .التمايز عن املنافسني ةميزالتغريات اليت حتدث يف  من )54.30%(

 Std. Error of the(قيمة للخطأ املعياري للتقدير أقلو) Adjusted R Square=0.517(التفسري املصحح 

Estimate=0.37355 ( وهي قيمة منخفضة تدل على الدقة العامة لنموذج االحندار ومنه يعترب النموذج الثالث
  .من بني النماذج األخرى املتحصل عليها األفضل 

الـوالء واالحتفـاظ  ،الرضـا:(𝒙𝒙𝟖𝟖)صـوت الزبـون وإدارة شـكاويه،  (𝒙𝒙𝟔𝟔)معرفـة الزبـون ،: (𝒙𝒙𝟒𝟒)( ولتحديد أكثر املتغـريات

لمتغــريات ل مــوبيليس تــتم املقارنــة بــني األمهيــة النســبيةمؤسســة   لــدى التمــايز عــن املنافســني ةميز حتقيقيف  إســهاما )ابلــزابئن

  :كما يلي) Beta(االحندار املعيارية  ملعامالت املستقلة اليت يضمها أفضل منوذج احندار على أساس القيمة املطلقة

  التمايز عن املنافسني ةميز حتقيقتأثري على اليف  إسهاما ثر املتغريات املستقلةكترتيب أ): 61( اجلدول رقم
 ترتيب األمهية النسبية للمتغريات يف أتثريها على املتغري التابع  Beta  املتغريات املستقلة

 01 |0.446|  ابلزابئن واالحتفاظ الوالء، الرضا: البعد الثامن 
 02 |0.379| .صوت الزبون وإدارة شكاويه: البعد السادس

 03 |0.205| .معرفة الزبون: الرابعالبعد 
  SPSS.V 25 على خمرجات برانمجالطالبة اعتمادا من إعداد : املصدر
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التمايز  ةميز حتقيقعلى  )ابلزابئن واالحتفاظ

حيث ) الزبون معرفةو  شكاويه وإدارة الزبون

 حتقيقيف  )%44.60(يسبب زايدة مقدارها 

من  )شكاويه وإدارة الزبون صوت(متغري 

 وإدارة الزبون صوت يف مستوايت زايدة وحدة واحدة
فقد كانت من ثالثة الرتبة امل أما. التمايز عن املنافسني

يسبب زايدة مقدارها  يف مستوايت معرفة الزبون
  

مثل املو  موبيليسمبؤسسة  الدراسةعينة  بياانت
كما هو موضح فيما   التمايز عن املنافسني 

التمايز عن  ةميز حتقيقيف  إسهامااألكثر 

  
  .على نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية

البعد الثامن للمتغري 
  :املستقل

الوالء واالحتفاظ الرضا، 
  ابلزابئن
(x8)  
  

البعد الرابع للمتغري 
  :املستقل

  معرفة الزبون
(x4)  
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واالحتفاظ الوالء الرضا(متغري أتثري أبن الحظ يُ  )61(رقم من خالل اجلدول 

الزبون صوت(أكثر من أتثري كل من  حمل الدراسةؤسسة 
يسبب زايدة مقدارها  ابلزابئن واالحتفاظ الوالء، الرضا يف مستوايت زايدة وحدة واحدة

متغري ثانية الرتبة امليليه يف  .ابملؤسسة حمل الدراسة التمايز عن املنافسني

زايدة وحدة واحدةحيث أن التابع  املتغري يف حتقيق إسهاماتغريات 
التمايز عن املنافسنييف حتقيق ميزة %) 37.90 ( يسبب زايدة مقدارها
يف مستوايت معرفة الزبون زايدة وحدة واحدةحيث أن ) معرفة الزبون

  .ابملؤسسة حمل الدراسةميزة التمايز عن املنافسني حتقيق 
بياانتاغة النموذج امليداين واملطابق لصي بناًء على كل ما سبق ميكن

 ةميز حتقيقيف أتثريها على  إسهاما األكثر املتغريات املستقلة

األكثر للعالقة بني املتغريات املستقلة  لنموذج امليداينا): 

  املنافسني

على نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية اعتمادا الطالبةمن إعداد  :املصدر

:املتغري التابع  
حتقيق ميزة 
التمايز عن 
 املنافسني

  موبيليس

البعد السادس للمتغري 
  :املستقل

صوت الزبون وإدارة 
 شكاويه
(x  

 

دراسة : الفصل الرابع 

من خالل اجلدول     

ؤسسة امليف   عن املنافسني

زايدة وحدة واحدةأن 

التمايز عن املنافسني ةميز

تغريات املحيث أكثر 
يسبب زايدة مقدارها شكاويه
معرفة الزبون( متغرينصيب 

حتقيق يف  )20.50%(
بناًء على كل ما سبق ميكن    

املتغريات املستقلةللعالقة بني 
  :يلي

): 57(الشكل رقم

البعد السادس للمتغري 
املستقل

صوت الزبون وإدارة 
شكاويه
(x6)
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  :)∗(الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الثانية اختبار - 2
التوجــه ابلعالقــة مــع (الزبــون إدارة العالقــة مــع ومؤشــرات  أبعــادمتطلبــات و املتمثلــة يف ســتقلة امل تغــرياتاملأتثــري ملعرفــة     

صوت الزبـون وإدارة ،تهقيمة الزبون ورحبي :معرفة الزبون،التكنولوجيا واملتطلبات التقنية،املوظفني والتسويق الداخلي،الزبون
املؤسسـة  يف حتقيـق ميـزة التمـايز عـن املنافسـني على) االحتفاظ ابلزابئنالرضا الوالء و  ون،تقوية العالقة مع الزب، شكاويه

لكشـف علـى وجـود ل اخلطـي البسـيطالعالقـة بينهمـا ابسـتخدام حتليـل االحنـدار  سيتم دراسة حدةعلى  كلحمل الدراسة  
  :كما يلي  حدةومسامهة كل متغري مستقل على  مدى أتثريومعرفة ارتباط بني املتغريات 

 :اختبار الفرضية الفرعية األوىل -2-1

لتوجه ابلعالقة مع ل )α≤0.05( املعنوية عند مستوىذو داللة إحصائية  أثريوجد  ال :(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضية الصفرية  -

  .يف مؤسسة  موبيليس حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني علىالزبون 

لتوجه ابلعالقة مع ل )α≤0.05( املعنوية عند مستوىذو داللة إحصائية  أثريوجد  : (𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلة - 

  .يف مؤسسة  موبيليس حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني علىالزبون 
 :واجلدول التايل يلخص نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل     
   املنافسنيلتمايز عن زة اميحتقيق  على )التوجه ابلعالقة مع الزبون(أتثري بعد نتائج اختبار  ):62( دول رقماجل
عنوية الكلية لنموذج امل

  االحندار البسيط
والعالقة   القدرة التفسريية

  االرتباتطية
  عامالت االحندار م معنوية

  النتيجة   )SIG(  R  R2    B  T )SIG(  احملسوبة Fقيمة 

7.972                         0.007 0.359 0.129 
(Constant) معامل معنوي 0.000 3.485 2.104  الثابت 

 معامل معنوي 0.374 2.823 0.000  (x1)التوجه ابلعالقة مع الزبون 
   التمايز عن املنافسنياملتغري التابع ميزة Y: dependent variableحيث Y=B0+B1(x1)  ،)Y=2.104+0.374(x1: االحندار معادلة منوذج

  SPSS.V 25  من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات برانمج :املصدر

  :كما يلي  )62(رقم النتائج الواردة يف اجلدول  رُ سَّ فَ تُـ 
 )ميزة التمايز عن املنافسني(وحتقيق  )التوجه ابلعالقة مع الزبون(بعد  بنيللعالقة رتباط االمعامل  بلغ      
)r=0.359 ( ن قيمة أب ويظهر ،إحصائيا ةودالوهي قيمة موجبة F يةمعنو  احملسوبة )7.972=Fcal(  قيمةألن 
)SIG=0.007( املعنوية املعتمد عليه يف الدراسةأقل من مستوى  ااملصاحبة هل )وجود يشري إىل ما وهذا ) 0.05

 التمايز عن( لمتغري التابعلبعد الثاين لوا )التوجه ابلعالقة مع الزبون( بعد دالة إحصائيا بني طردية عالقة ارتباط

                                                           
  )10(أنظر امللحق رقم  -) ∗(
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ملقدرة بــ اد قيمة معامل التحدي وابلنظر إىلمن خالل منوذج االحندار و. يف املؤسسة حمل الدراسة )املنافسني

 ةميزتغريات اليت حتدث يف ال يف )% 12.90(ساهم بنسبة ي) مع الزبونالتوجه ابلعالقة (بعد  بني أبنتي )0.129(
 متغري املستقلبعد األول للمعامل االحندار لل كما بلغ. ىأخر إىل عوامل  فريجعابقي النسبة أما  التمايز عن املنافسني

قيمة و ) Tcal=2.823(تقدر بــ احملسوبة ) T(جند أن قيمةحيث  ،وهي قيمة دالة إحصائيا )=0.374B( قيمة 
)0.000 = (Sig  املعنوية املعتمد عليه يف الدراسةأقل من مستوى املصاحبة هلا )أتثري ذلك أبن  رُ سَّ فَ ويُـ ، )0.05

 (مستوى إدارة العالقة مع الزبون من خالل بعد زايدة يف ال وابلتايل فإن، )أتثري اجيايب(معنوي وموجب  هذا البعد
حسب وجهة  التمايز عن املنافسنيحتقيق ميزة بوحدة واحدة يعقبها زايدة يف درجات ) التوجه ابلعالقة مع الزبون

 .)%37.40( قدرها أي بنسبة زايدة ،وحدة) 0.374( ةبقيم املستبان منهم عينةأفراد النظر 
  قرار اختبار الفرضيةنستنتج  بناًء على النتائج املتحصل عليها أعاله    

 عنـــد مســـتوىذو داللـــة إحصـــائية  أثـــريوجـــد  :(𝑯𝑯𝟏𝟏) الفرضـــية البديلـــةونقبـــل (𝑯𝑯𝟎𝟎) نـــرفض الفرضـــية الصـــفرية 

  يف مؤسسة  موبيليس حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني علىلتوجه ابلعالقة مع الزبون ل )α≤0.05( املعنوية

 :الثانيةاختبار الفرضية الفرعية -2-2
والتسـويق للمـوظفني  )α≤0.05( املعنويـة عنـد مسـتوىذو داللـة إحصـائية  أثـريوجـد ال :(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضية الصـفرية  -

  يف مؤسسة  موبيليس حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني على الداخلي

ـــة إحصـــائية  أثـــريوجـــد : (𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضـــية البديلـــة - والتســـويق للمـــوظفني  )α≤0.05( املعنويـــة عنـــد مســـتوىذو دالل

  مؤسسة  موبيليسيف  حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني على الداخلي
  :وفيما يلي نتائج اختبار هذه الفرضية

   املنافسنيالتمايز عن  ةميزحتقيق  على )املوظفني والتسويق الداخلي( بعد أتثرينتائج اختبار  :)63( دول رقماجل
عنوية الكلية لنموذج امل

  االحندار البسيط
  القدرة التفسريية

  والعالقة االرتباتطية
  عامالت االحندار م معنوية

  النتيجة   )SIG(  R  R2    B  T )SIG(  احملسوبة Fقيمة 

8.835                         0.004 0.375 0.141 
(Constant) معامل معنوي 0.001 3.405 2.034  الثابت 

 معامل معنوي 0.512 2.972 0.004  (x2)املوظفون والتسويق الداخلي
  التمايز عن املنافسني املتغري التابع ميزة Y: dependent variableحيث Y=B0+B2(x2)  ،)Y=2.034+0.512(x2: االحندار معادلة منوذج

  SPSS.V 25  من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات برانمج :املصدر
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 ةودالــوهــي قيمــة موجبــة ) r=0.375(قــد بلغــت رتبــاط االأبن قيمــة معامــل ) 63( يظهــر مــن خــالل اجلــدول رقــم   
أقـل مـن  ااملصـاحبة هلـ )SIG=0.007( قيمـةألن  يـةمعنو  )Fcal=8.835(  احملسوبة F ن قيمة أبجند  حيث إحصائيا
  بعددالة إحصائيا بنيطردية يشري إىل وجود عالقة ارتباط ما وهذا ) 0.05( املعنوية املعتمد عليه يف الدراسةمستوى 

خــالل منــوذج االحنــدار مــن و .يف املؤسســة حمــل الدراســة )املنافســني التمــايز عــن(بعــد و ) املوظفــون والتســويق الــداخلي(

تغــريات الــيت حتــدث يف ال )% 14.10(ســاهم بنســبة ي هــذا البعــديتبــني أبن   R2 قيمــة معامــل التحديــد  وابلنظــر إىل

متغـري الثـاين لل بعـدمعامـل االحنـدار لل بلـغ كما. أخرىإىل عوامل  فريجعابقي النسبة أما ،التمايز عن املنافسني  ةميزيف 

قيمـة و ) Tcal=2.972(تقـدر بـــ احملسـوبة ) T(حيـث جنـد أن قيمـة ،وهي قيمة دالة إحصائيا )B=0.512( املستقل
)0.004 = (Sig  املعنويـة املعتمـد عليـه يف الدراسـةأقل مـن مسـتوى املصاحبة هلا )ذلـك أبن أتثـري  رُ سَّـفَ ويُـ ، )0.05

مستوى إدارة العالقـة مـع الزبـون مـن زايدة يف ال وابلتايل فإن، )أتثري اجيايب(معنوي وموجب البعد الثاين للمتغري املستقل 
حتقيــق ميــزة التمــايز بنســبة قــدرها بوحــدة واحــدة يعقبهــا زايدة يف درجــات ) املــوظفني والتســويق الــداخلي (خــالل بعــد 

  .إدارة العالقة مع الزبونيف  )ياملوظفني والتسويق الداخل(وهي نسبة مقبولة تدل على أمهية بعد ) 51.20%(
  :قرار اختبار الفرضيةنستنتج  بناًء على النتائج املتحصل عليها أعاله     

 املعنويـة عنـد مسـتوىذو داللـة إحصـائية  أثـريوجـد  :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضـية البديلـةونقبـل (𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصـفرية

)α≤0.05(  يف مؤسسة  موبيليس حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني على والتسويق الداخليللموظفني.  

  :الثالثةاختبار الفرضية الفرعية  - 2-3

للتكنولوجيـــــا   )α≤0.05( املعنويـــــة عنـــــد مســـــتوىذو داللـــــة إحصـــــائية  أثـــــريوجـــــد ال :(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضـــــية الصـــــفرية  -

  .موبيليس يف مؤسسة عن املنافسني التمايز ةميز حتقيق علىواملتطلبات التقنية 

للتكنولوجيـا واملتطلبـات   )α≤0.05( املعنويـة عنـد مسـتوىذو داللـة إحصـائية  أثـريوجـد : (𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلـة -

  .موبيليس يف مؤسسة عن املنافسني التمايز ةميز حتقيق علىالتقنية 
  :وفيما يلي نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
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التمايز عن  ةميز حتقيق على) التكنولوجيا واملتطلبات التقنية(أتثري بعد نتائج اختبار ): 64(اجلدول رقم

  املنافسني
عنوية الكلية لنموذج امل

  االحندار البسيط
  القدرة التفسريية

  والعالقة االرتباتطية
  عامالت االحندار م معنوية

  النتيجة   )SIG(  R  R2    B  T )SIG(  احملسوبة Fقيمة 

13.082                         0.001 0.442 0.195 
(Constant) معامل معنوي 0.003 3.088 1.756  الثابت 

 معامل معنوي 0.508 3.617 0.001  (x3)التكنولوجيا واملتطلبات التقنية
  التمايز عن املنافسني املتغري التابع ميزة Y: dependent variableحيث Y=B0+B3(x3)  ،)Y=1.756+0.508(x3: االحندار معادلة منوذج

  SPSS.V 25  من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات برانمج :املصدر

  :كما يلي  )64(رقم النتائج الواردة يف اجلدول  تـَُفسَّرُ 
 يةمعنو احملسوبة  F ن قيمةأبجند  حيث ،إحصائيا ةودالوهي قيمة موجبة ) =0.442r(رتباط االمعامل  بلغ    

)13.082=Fcal(  قيمةألن )SIG=0.001( املعنوية املعتمد عليه يف الدراسةأقل من مستوى  ااملصاحبة هل 
التكنولوجيا ( للمتغري املستقل الثالث البعد دالة إحصائيا بنيطردية يشري إىل وجود عالقة ارتباط ما وهذا ) 0.05(

من خالل منوذج و .ةالدراسيف املؤسسة حمل  )املنافسني التمايز عن( لمتغري التابعلبعد الثاين لوا )واملتطلبات التقنية

ساهم بنسبة ي) التكنولوجيا واملتطلبات التقنية(يتبني أبن بعد  2R قيمة معامل التحديد وابلنظر إىلاالحندار 
  .أخرىإىل عوامل  فريجعابقي النسبة أما التمايز عن املنافسني  ةميزتغريات اليت حتدث يف ال تفسري يف )% 19.50(
احملســوبة ) T(حيــث جنــد أن قيمــة ،وهــي قيمــة دالــة إحصــائيا )B=0.508(االحنــدار بلــغ ن معامــل أبيظهــر كمــا      

ـــ   املعنويــة املعتمــد عليــه يف الدراســةأقــل مــن مســتوى املصــاحبة هلــا  Sig) = 0.001(قيمــة و ) Tcal=3.617(تقــدر بـ

زايدة الــ وابلتـايل فــإن، )أتثـري اجيــايب(معنـوي وموجــب للمتغـري املســتقل  الثالــثالبعــد أتثـري ذلــك أبن  رُ سَّـفَ ويُـ ، )0.05(

بوحــدة واحــدة يعقبهــا زايدة يف ) التكنولوجيــا واملتطلبــات التقنيــة (الزبــون مــن خــالل بعــد مســتوى إدارة العالقــة مــع يف 
وهــــي نســــبة مقبولــــة تــــدل علــــى أمهيــــة بعــــد ) %50.80(حتقيــــق ميــــزة التمــــايز عــــن املنافســــني بنســــبة قــــدرها درجــــات 

  .ميزة التمايز على املنافسني التأثري علىيف  )التكنولوجيا واملتطلبات التقنية(
  :قرار اختبار الفرضيةنستنتج  بناًء على النتائج املتحصل عليها أعاله       

 املعنويـة عنـد مسـتوىذو داللـة إحصـائية  أثـريوجـد  :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضـية البديلـةونقبـل (𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصـفرية

)α≤0.05(   يف مؤسسة  موبيليس عن املنافسني التمايز ةميز حتقيق علىللتكنولوجيا واملتطلبات التقنية .  
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  :الرابعةاختبار الفرضية الفرعية  - 2-4

 علـــىملعرفـــة الزبـــون  )α≤0.05( املعنويـــة عنـــد مســـتوىذو داللـــة إحصـــائية  أثـــريوجـــد ال :(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضـــية الصـــفرية -

  .موبيليس يف مؤسسة التمايز عن املنافسني ةميز حتقيق

حتقيق  علـىملعرفـة الزبـون  )α≤0.05( املعنويـة عنـد مسـتوىذو داللـة إحصـائية  أثـريوجـد : (𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلـة -

   .موبيليسيف مؤسسة التمايز عن املنافسني  ةميز
 :وفيما يلي نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة   

   التمايز عن املنافسني ةميزحتقيق على ) معرفة الزبون(بعد أتثري نتائج اختبار ): 65(اجلدول رقم   
عنوية الكلية لنموذج امل

  االحندار البسيط
  القدرة التفسريية

  والعالقة االرتباتطية
  عامالت االحندار م معنوية

  النتيجة   )SIG(  R  R2    B  T )SIG(  احملسوبة Fقيمة 

22.731                         0.000 0.544 0.296 
(Constant) معامل معنوي 0.002 3.336 1.662  الثابت 

 معامل معنوي 0.595 4.768 0.000  (x4) معرفة الزبون
  التمايز عن املنافسني املتغري التابع ميزة Y: dependent variableحيث Y=B0+B4(x4)  ،)Y=1.662+0.595(x4: االحندار معادلة منوذج

  SPSS.V 25  من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات برانمج :املصدر

  :كما يلي  )65(رقم النتائج الواردة يف اجلدول  تـَُفسَّرُ 
 يةمعنو احملسوبة  F ن قيمةأبجند  ، حيثإحصائياة ودالوهي قيمة موجبة ) =0.544r(رتباط االمعامل  بلغ   
وهذا ) 0.05( املعنوية املعتمد عليه يف الدراسةأقل من مستوى  ااملصاحبة هل )SIG=0.007( قيمةألن  )22.731(

 التمايز عن(والبعد الثاين للمتغري التابع  )معرفة الزبون( بعد دالة إحصائيا بني طردية يشري إىل وجود عالقة ارتباطما 
هذا  يتبني أبن  R2 قيمة معامل التحديد وابلنظر إىلمن خالل منوذج االحندار و  .يف املؤسسة حمل الدراسة) املنافسني

إىل  فريجعابقي النسبة أما التمايز عن املنافسني  ةميزتغريات اليت حتدث يف يف ال )% 29.60(ساهم بنسبة ي البعد
احملسوبة ) T(جند أن قيمة حيث ،وهي دالة إحصائيا )B=0.595( قيمةمعامل االحندار  بلغ كما .أخرىعوامل 

 املعنوية املعتمد عليه يف الدراسةأقل من مستوى املصاحبة هلا  Sig) = 00.00(قيمة و ) Tcal=4.768(تقدر بــ 
زايدة يف ال وابلتايل فإن، )أتثري اجيايب(معنوي وموجب للمتغري املستقل  الرابع البعدذلك أبن أتثري  رُ سَّ فَ ويُـ ، )0.05(

يف درجات حتقيق ميزة بوحدة واحدة يعقبها زايدة ) معرفة الزبون(بعد مستوى إدارة العالقة مع الزبون من خالل 
التأثري   يف )معرفة الزبون(وهي نسبة مقبولة تدل على أمهية بعد ) % 59.50(بنسبة قدرها التمايز عن املنافسني 

  :قرار اختبار الفرضيةنستنتج  كل ذلكبناًء على  و  .حتقيق ميزة التمايز على املنافسنيعلى 
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املعنويـة  ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى أثـريوجـد  :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضـية البديلـةونقبـل (𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصـفرية

)0.05α≤ ( التمايز عن املنافسني يف مؤسسة  موبيليس ةحتقيق ميز علىملعرفة الزبون.  

  :اخلامسةاختبار الفرضية الفرعية  -2-5

لقيمـة الزبـون ورحبيتـه  )α≤0.05( املعنويـة عنـد مسـتوىذو داللـة إحصـائية  أثـريوجـد ال :(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضية الصـفرية  -

  .يف مؤسسة  موبيليسالتمايز عن املنافسني  ةحتقيق ميز على

 علـىلقيمـة الزبـون ورحبيتـه  )α≤0.05( املعنويـة عند مسـتوىذو داللة إحصائية  أثريوجد : (𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلة -

  .يف مؤسسة  موبيليسالتمايز عن املنافسني  ةحتقيق ميز
  :وفيما يلي نتائج اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة   

   التمايز عن املنافسني ةميزحتقيق على ) قيمة الزبون ورحبيته(أتثري بعد نتائج اختبار ): 66( اجلدول رقم 
عنوية الكلية لنموذج امل

  االحندار البسيط
  القدرة التفسريية

  والعالقة االرتباتطية
  عامالت االحندار م معنوية

  النتيجة   )SIG(  R  R2    B  T )SIG(  احملسوبة Fقيمة 

7.422                         0.009 0.348 0.121 
(Constant) معامل معنوي 0.000 5.238 2.508  الثابت 

 معامل معنوي 0.309 2.724 0.009  (x5)    قيمة الزبون ورحبيته
  التمايز عن املنافسني املتغري التابع ميزة Y: dependent variableحيث Y=B0+B5(x5)  ،)Y=2.508+0.309(x5: االحندار معادلة منوذج

  SPSS.V 25  من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات برانمج :املصدر

  :كما يلي )66(رقم النتائج الواردة يف اجلدول  تـَُفسَّرُ 
 يــةمعنو  احملســوبة F ن قيمــة أبجنــد  حيــث ،إحصــائياة ودالــقيمــة موجبــة وهــي ) r=0.348(رتبــاط االمعامــل  بلــغ     
)7.422=Fcal(  قيمـــةألن )SIG=0.009( املعنويـــة املعتمـــد عليـــه يف الدراســـةأقـــل مـــن مســـتوى  ااملصـــاحبة هلـــ 
قيمـة الزبـون ( للمتغـري املسـتقل اخلـامس البعـد دالـة إحصـائيا بـني طردية يشري إىل وجود عالقة ارتباطما وهذا ) 0.05(

مــن خــالل منــوذج االحنـــدار و  .يف املؤسســة حمـــل الدراســة) املنافســني التمــايز عــن(الثــاين للمتغــري التـــابع والبعــد ) ورحبيتــه
ــــ ا 2R قيمـــة معامـــل التحديـــد  وابلنظـــر إىل ســـاهم بنســـبة ي) قيمـــة الزبـــون ورحبيتـــه(يتبـــني أبن بعـــد ) 0.121(ملقـــدرة بـ

  .أخرىإىل عوامل  فريجعابقي النسبة أما التمايز عن املنافسني  ةميزتغريات اليت حتدث يف يف ال )% 12.10(
ــــة إحصــــائيا )B=0.309(معامــــل االحنــــدار كمــــا أن  ـــــ احملســــوبة ) T(حيــــث جنــــد أن قيمــــة ،وهــــي قيمــــة دال تقــــدر بـ

)2.724=Tcal ( قيمــة و)0.009= (Sig  املعنويــة املعتمــد عليــه يف الدراســةأقــل مــن مســتوى املصــاحبة هلــا )0.05( 
مسـتوى زايدة يف الـ وابلتـايل فـإن، )أتثـري اجيـايب(معنـوي وموجـب للمتغـري املسـتقل  اخلـامسالبعـد ذلك أبن أتثـري  رُ سَّ فَ ويُـ 
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حتقيـق ميـزة التمـايز بوحدة واحدة يعقبها زايدة يف درجات ) قيمة الزبون ورحبيته(إدارة العالقة مع الزبون من خالل بعد 
  ).%30.90(بنسبة زايدة قدرها ، أي وحدة) 0.309(ة بقيمعن املنافسني 

  :قرار اختبار الفرضيةنستنتج  بناًء على النتائج املتحصل عليها أعاله

 املعنويـة عنـد مسـتوىذو داللـة إحصـائية  أثـريوجـد  :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضـية البديلـةونقبل (𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصفرية

)α≤0.05(  يف مؤسسة  موبيليسالتمايز عن املنافسني  ةحتقيق ميز علىلقيمة الزبون ورحبيته.  

  :السادسةاختبار الفرضية الفرعية  - 2-6

لصوت الزبون وإدارة  )α≤0.05( املعنوية عند مستوىذو داللة إحصائية  أثرال يوجد :(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضية الصفرية  -

 .يف مؤسسة  موبيليسالتمايز عن املنافسني  ةحتقيق ميز علىشكاويه 

صوت الزبون وإدارة ل )α≤0.05( املعنوية عند مستوىذو داللة إحصائية  أثريوجد : (𝑯𝑯𝟏𝟏)البديلةالفرضية  -

  .يف مؤسسة  موبيليسالتمايز عن املنافسني  ةحتقيق ميز علىشكاويه 
 : وفيما يلي نتائج اختبار هذه الفرضية 

  التمايز عن املنافسني ةميز حتقيق على )صوت الزبون وإدارة شكاويه(أتثري بعد نتائج اختبار ): 67( اجلدول رقم
عنوية الكلية لنموذج امل

  االحندار البسيط
  القدرة التفسريية

  والعالقة االرتباتطية
  عامالت االحندار م معنوية

  النتيجة   )SIG(  R  R2    B  T )SIG(  احملسوبة F قيمة 

42.112                         0.000 0.662 0.438 
(Constant) معامل غري  0.556 0.529 0.319  الثابت

 معنوي

 معامل معنوي 0.899 6.489 0.000  (x6) صوت الزبون وإدارة شكاويه
  التمايز عن املنافسني املتغري التابع ميزة Y: dependent variableحيث Y=B0+B6(x6)  ،)Y=0.899(x6: االحندار معادلة منوذج

  SPSS.V 25  من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات برانمج :املصدر

  :كما يلي )67(رقم النتائج الواردة يف اجلدول  تـَُفسَّرُ 
 يةمعنو احملسوبة  F ن قيمة أبجند  ، حيثإحصائياة ودالوهي قيمة موجبة ) =0.662r(رتباط االمعامل  بلغ      

)42.112=Fcal(  قيمةألن )SIG=0.000( املعنوية املعتمد عليه يف الدراسةأقل من مستوى  ااملصاحبة هل )0.05 (
صوت الزبون وإدارة ( للمتغري املستقل البعد السادس دالة إحصائيا بنيطردية يشري إىل وجود عالقة ارتباط ما وهذا 

من خالل منوذج االحندار و .يف املؤسسة حمل الدراسة) املنافسني التمايز عن(والبعد الثاين للمتغري التابع ) شكاويه

يف  )% 43.80(ساهم بنسبة ي) صوت الزبون وإدارة شكاويه(يتبني أبن بعد قيمة معامل التحديد  وابلنظر إىل
 .أخرىإىل عوامل  فريجعابقي النسبة أما التمايز عن املنافسني  ةميزتغريات اليت حتدث يف التفسري 
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ــــ احملســـوبة ) T(حيـــث جنـــد أن قيمـــة ،وهـــي دالـــة إحصـــائيا )B=0.899( قيمـــةمعامـــل االحنـــدار  بلـــغ كمـــا     تقـــدر بـ
)6.489=Tcal ( قيمـة و)0.000 = (Sig  املعنويــة املعتمـد عليــه يف الدراســةأقــل مــن مسـتوى املصــاحبة هلـا )0.05 (

مسـتوى زايدة يف الـ وابلتـايل فـإن، )أتثـري اجيـايب(معنوي وموجـب للمتغري املستقل  السادسالبعد ذلك أبن أتثري  رُ سَّ فَ ويُـ 
حتقيـق بوحـدة واحـدة يعقبهـا زايدة يف درجـات ) صـوت الزبـون وإدارة شـكاويه(إدارة العالقة مع الزبون من خـالل بعـد 

وهي نسبة مقبولة تـدل علـى ) %89.90(، أي بنسبة زايدة قدرها وحدة) 0.899(ة بقيمميزة التمايز عن املنافسني 
  .حتقيق ميزة التمايز على املنافسني التأثري على يف )صوت الزبون وإدارة شكاويه(أمهية بعد 

  :قرار اختبار الفرضيةنستنتج  بناًء على النتائج املتحصل عليها أعاله

 املعنوية عند مستوىذو داللة إحصائية  أثريوجد  :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلةونقبل (𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصفرية 

)α≤0.05( يف مؤسسة  موبيليسالتمايز عن املنافسني  ةحتقيق ميز علىصوت الزبون وإدارة شكاويه ل.  

  :السابعةاختبار الفرضية الفرعية  - 2-7
لتقويــة العالقــة مــع ) α≤0.05(املعنويــة  ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى أثــريوجــد ال :(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضــية الصــفرية  -

 .التمايز عن املنافسني يف مؤسسة  موبيليس ةحتقيق ميزالزبون على 

 لتقويــة العالقــة مــع الزبــون) α≤0.05(املعنويــة  ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى أثــريوجــد : (𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضــية البديلــة -

  .التمايز عن املنافسني يف مؤسسة  موبيليس ةحتقيق ميزعلى 
  : وفيما يلي نتائج اختبار هذه الفرضية   

 التمايز عن املنافسني ةميز حتقيق على )الزبونتقوية العالقة مع (أتثري بعد نتائج اختبار  ):68(دول رقم اجل
عنوية الكلية لنموذج امل

  االحندار البسيط
  القدرة التفسريية

  طيةوالعالقة االرتبا
  عامالت االحندار م معنوية

  النتيجة   )SIG(  R  R2    B  T )SIG(  احملسوبة F قيمة 

8.819                         0.004 0.375 0.140 
 (Constant) معامل معنوي 0.000 4.327 2.260  الثابت 

 معامل معنوي 0.380 2.970 0.004  (x6) تقوية العالقة مع الزبون
  التمايز عن املنافسني املتغري التابع ميزة Y: dependent variableحيث Y=B0+B7(x7)  ،)Y=2.260+0.380(x7: االحندار معادلة منوذج

 SPSS.V 25  من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات برانمج :املصدر

  :كما يلي )68(رقم النتائج الواردة يف اجلدول  تـَُفسَّرُ 
احملسوبة  F ن قيمة أبجند  ، حيثإحصائياة ودالوهي قيمة موجبة ) r=0.375(رتباط االمعامل  بلغ       
)8.819=Fcal(  قيمةألن  يةمعنو )SIG=0.004( املعنوية املعتمد عليه يف الدراسةأقل من مستوى  ااملصاحبة هل 
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تقوية العالقة ( للمتغري املستقل السابع عدالب دالة إحصائيا بني طردية يشري إىل وجود عالقة ارتباطما وهذا ) 0.05(
من خالل منوذج االحندار و  .يف املؤسسة حمل الدراسة) املنافسني التمايز عن(والبعد الثاين للمتغري التابع ) مع الزبون

ساهم بنسبة ي) تقوية العالقة مع الزبون(يتبني أبن بعد ) 0.140(ملقدرة بــ ا R2 قيمة معامل التحديد  وابلنظر إىل
  .أخرىإىل عوامل  فريجعابقي النسبة أما التمايز عن املنافسني  ةميزتغريات اليت حتدث يف ال تفسري يف )% 14.00(

ـــــ احملســــوبة ) T(حيــــث جنــــد أن قيمــــة ،وهــــي دالــــة إحصــــائيا )B=0.380(قيمــــة  بلــــغ  قــــدأن معامــــل  كمــــا تقــــدر بـ

)2.970=Tcal ( قيمــــــة و)0.004 =(Sig  املعنويــــــة املعتمــــــد عليــــــه يف الدراســــــةأقــــــل مــــــن مســــــتوى املصــــــاحبة هلــــــا 
زايدة الـ وابلتـايل فـإن، )أتثـري اجيـايب(معنـوي وموجـب  )تقويـة العالقـة مـع الزبـون( بعـد ذلك أبن أتثـري رُ سَّ فَ ويُـ ، )0.05(

حتقيــق ميــزة التمــايز بوحــدة واحــدة يعقبهــا زايدة يف درجــات بعــد هــذا ال مســتوى إدارة العالقــة مــع الزبــون مــن خــالل يف 
  ).%38.00(، أي بنسبة زايدة قدرها وحدة) 0.380(ة بقيمعن املنافسني 

  :قرار اختبار الفرضيةنستنتج  بناًء على النتائج املتحصل عليها أعاله

املعنويـة  ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى أثـريوجـد  :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضـية البديلـةونقبل (𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصفرية

)0.05α≤ ( التمايز عن املنافسني يف مؤسسة  موبيليس ةحتقيق ميزلتقوية العالقة مع الزبون على  

 :الثامنةاختبار الفرضية الفرعية - 2-8
ـــية الصــــفرية  - للرضــــا، الـــــوالء ) α≤0.05(املعنويــــة  ذو داللــــة إحصـــــائية عنــــد مســــتوى أثــــريوجــــد ال :(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضـ

  .التمايز عن املنافسني يف مؤسسة  موبيليس ةحتقيق ميزعلى  االحتفاظ ابلزابئنو 

االحتفـاظ للرضـا، الـوالء و ) α≤0.05(املعنويـة  ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى أثـريوجـد : (𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلـة -

  .التمايز عن املنافسني يف مؤسسة  موبيليس ةميز حتقيقعلى  ابلزابئن
  :وفيما يلي نتائج اختبار هذه الفرضية   

  فسنيالتمايز عن املنا ةميز حتقيق على) لرضا، الوالء واالحتفاظ ابلزابئنا(أتثري بعد نتائج اختبار  ):69(دول رقماجل
عنوية الكلية لنموذج امل

  االحندار البسيط
  القدرة التفسريية

  طيةوالعالقة االرتبا
  عامالت االحندار م معنوية

  النتيجة   )SIG(  R  R2    B  T )SIG(  احملسوبة F قيمة 

45.060                         0.000 0.674 0.455 
(Constant) معامل غري معنوي 0.618 0.501 0.308  الثابت 

 الرضا، الوالء واالحتفاظ ابلزابئن
(x6)  0.907 6.713 0.000 معامل معنوي 

   التمايز عن املنافسنياملتغري التابع ميزة Y: dependent variableحيث Y=B0+B8(x8)  ،)Y=0.907(x8: االحندار معادلة منوذج
  SPSS.V 25  من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات برانمج :املصدر
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  :كما يلي )69(رقم النتائج الواردة يف اجلدول  تـَُفسَّرُ 
 Fجند أبن  وهي قيمة موجبة ودالة إحصائيا، حيث) r=0.674(بلغ معامل االرتباط  :معامل االرتباط -  

أقل من مستوى املعنوية املعتمد عليه  املصاحبة هلا) SIG=0.000(ألن قيمة  يةمعنو ) Fcal=45.060(احملسوبة 
للمتغري املستقل  الثامندالة إحصائيا بني البعد  طردية وهذا ما يشري إىل وجود عالقة ارتباط) 0.05(يف الدراسة 

  .يف املؤسسة حمل الدراسة) التمايز عن املنافسني(والبعد الثاين للمتغري التابع ) الرضا، الوالء واالحتفاظ ابلزابئن(

 R2وابلنظـــر إىل قيمـــة معامـــل التحديـــد  مـــن خـــالل منـــوذج االحنـــدار ): نســـبة التفســـري) (R2(معامـــل التحديـــد  -

تفســــري يف  )% 45.50(يســـاهم بنســـبة ) الرضـــا، الــــوالء واالحتفـــاظ ابلـــزابئن(يتبـــني أبن بعـــد ) 0.455(املقـــدرة بـــــ 
  .أما ابقي النسبة فريجع إىل عوامل أخرىة التمايز عن املنافسني ميزالتغريات اليت حتدث يف 

حيـث جنـد  ،وهي دالة إحصـائيا )B=0.907( قيمةمعامل االحندار  بلغ ):Bمعامل االحندار(تفسري قيمة التأثري  -

املعنويــــة أقـــل مـــن مســـتوى املصـــاحبة هلـــا  Sig) =0.000(قيمـــة و ) Tcal=6.713(تقـــدر بـــــ احملســـوبة ) T(أن قيمـــة
ــفَ ويُـ ، )0.05( املعتمــد عليــه يف الدراســة معنــوي وموجــب ) الرضــا، الــوالء واالحتفــاظ ابلــزابئن(بعــد ذلــك أبن أتثــري  رُ سَّ

بوحــدة واحــدة يعقبهــا زايدة يف  هــذا مســتوى إدارة العالقــة مــع الزبــون مــن خــاللزايدة يف الــ وابلتــايل فــإن، )أتثـري اجيــايب(
وهـي نسـبة ) %90.70(، أي بنسـبة زايدة قـدرها وحـدة) 0.907(ة بقيمـاملنافسـني حتقيق ميـزة التمـايز عـن درجات 

  .حتقيق ميزة التمايز على املنافسنيعلى  تأثرييف ال )الرضا، الوالء واالحتفاظ ابلزابئن(تدل على أمهية بعد  مرتفعة
  :قرار اختبار الفرضيةنستنتج  بناًء على النتائج املتحصل عليها أعاله      

املعنوية  ذو داللة إحصائية عند مستوى أثريوجد  :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلةونقبل (𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصفرية

)α≤0.05 ( التمايز عن املنافسني يف مؤسسة  موبيليس ةحتقيق ميزعلى  ابلزابئنللرضا، الوالء واالحتفاظ.  
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  )∗(وفرضياهتا الفرعية الرئيسية الثالثةاختبار الفرضية : ملطلب الرابعا

متوسطات بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد ": الرئيسية الثالثة نص الفرضية

ىل إ تـُْعَزىحتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس و إدارة العالقة مع الزبون  للمتغريين املرتبطنيإجاابت أفراد العينة 
  : وفيما يلي اختبار فرضياهتا الفرعية كل على حدة ")األقدمية ،السن، املؤهل العلمي ،نسـجلا(ية ـلشخصا املتغريات

  :األوىلاختبار الفرضية الفرعية  -1

متوسطات بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد ال:(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضية الصفرية  -

متغري ىل إ تـُْعَزىحتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس و إدارة العالقة مع الزبون  للمتغريين املرتبطنيإجاابت أفراد العينة 
 .اجلنس

متوسطات بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلة -

متغري ىل إ تـُْعَزىحتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس و إدارة العالقة مع الزبون  للمتغريين املرتبطنيإجاابت أفراد العينة 
   .اجلنس

بني املتوسطات للداللة على الفروق لعينتني مستقلتني  )T-TEST(اختبار  سنعتمد علىالفرضية هذه  الختبارو  

 بني قيمة مستوى املعنوية يف املقارنة :قاعدة اختاذ القرار وتتمثل .)ذكور واإلانثال(اجلنس  اتغري ملفئتني فقط ومها 

)sig ( احملسوب ابستخدام برانمجspss عليه يف الدراسة املعتمد  املعنويةستوى م مع) قيمةكانت فإذا  ) 0.05 
قبل الفرضية تُ و ) H0( الفرضية الصفرية رفضتُ  هفإن) 0.05(أقل من أو تساوي  Sig) أو P-value (احتمال اخلطأ 

  :)اجلنس يتفئ(لــعينتني مستقلتني ) T-TEST(نتائج اختباريوضح  واجلدول التايل  ). H1( البديلة

  اجلنستبعا ملتغري  جتاه متغريات الدراسة الدراسةعينة أفراد فروق يف آراء النتائج اختبار  ):70(دول رقم اجل

  اجلنس
حجم 

   N العينة
املتوسط 
   احلسايب

  االحنراف املعياري
  

  اختبار 
)T-TEST(  

درجة 
  احلرية

sig  القرار  

 0.032 54 2.197- 0.41 3.84 29 ذكر
 توجد فروق

 0.24 4.04 27 أنثى
 SPSS.V 25  خمرجات برانمجالطالبة اعتمادا على من : املصدر

  :كما يلي  )70( رقمالنتائج الواردة يف اجلدول  تـَُفسَّرُ      

                                                           
  )11(أنظر امللحق رقم  -) ∗(



 مؤسسة موبيليس أثر إدارة العالقة مع الزبون على امليزة التنافسية يفدراسة : الفصل الرابع 
 

336 
 

مـــــــن  أقـــــــلوهـــــــي قيمـــــــة  املصـــــــاحبة هلـــــــا Sig)= 0.032(وقيمـــــــة ) Tcal= 2.197(احملســـــــوبة ) T( قيمـــــــةتقـــــــدر  
ــــــراد الواجتاهـــــــات  يف آراءتوجـــــــد اختالفـــــــات أي أنـــــــه  )0.05( املعنويـــــــة املعتمـــــــد عليـــــــه يف الدراســـــــةمســـــــتوى  عينـــــــة أفـ

  :عليه نستنتج قرار اختبار الفرضيةو . تبعا جلنسهم موبيليس مؤسسةيف  ن منهم املستبا

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلةونقبل (𝑯𝑯𝟎𝟎)نرفض الفرضية الصفرية

حتقيق امليزة و إدارة العالقة مع الزبون  للمتغريين املرتبطنيمتوسطات إجاابت أفراد العينة بني ) α≤0.05( عنويةامل
  .متغري اجلنسىل إ تـُْعَزىالتنافسية ملؤسسة موبيليس 

  :الثانيةاختبار الفرضية الفرعية  -2

بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجدال  :(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضية الصفرية  -

حتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس و إدارة العالقة مع الزبون  املرتبطنيللمتغريين متوسطات إجاابت أفراد العينة 
  .إىل متغري السن تـُْعَزى

متوسطات بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلة

إىل متغري  تـُْعَزىحتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس و إدارة العالقة مع الزبون  للمتغريين املرتبطنيإجاابت أفراد العينة 
  .السن

يف  قاعــدة اختــاذ القــرارحبيــث تتمثــل  )ANOVA one-way(اختبــار  علــى   ســنعتمدالفرضــية أعــاله  الختبــارو      

 عليـه يف الدراسـةاملعتمـد  املعنويـةسـتوى م مـع spssابستخدام برانمج  ةاحملسوب) sig( بني قيمة مستوى املعنوية املقارنة

الفرضـــية  فإننـــا نـــرفض )0.05(أقـــل مـــن أو تســـاوي  Sig)أو P-value (احتمـــال اخلطـــأ  كانـــت قيمـــةفـــإذا   )0.05(
ألكثــر مــن ) ANOVA one-way(الفروقــات  نتــائج اختبــاروفيمــا يلــي  ).H1(ونقبــل الفرضــية البديلــة) H0(الصــفرية

  :)السنفئات ( ثالث جمموعات

  السنتبعا ملتغري الدراسة جتاه متغريات نتائج اختبار الفروق يف آراء أفراد عينة الدراسة ): 71(دول رقم اجل

 جمموع املربعات  مصدر التباين
Sum of Squares  

  درجة احلرية
 df  

  متوسط املربعات
Mean 

Square  

  قيمة
F 

Sig  النتيجة  

Between Groups  
1.09 0.105 3 3140.  بني اجملموعات

8 
 

.3580 
 

غري 
 دال

Within Groups   
 0950. 52 4.962  داخل اجملموعات

  55 5.277  اجملموع
 SPSS.V 25  خمرجات برانمج الطالبة اعتمادا علىمن إعداد : املصدر
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مؤسســة  ن منهـا يف املسـتباعينـة الواجتاهـات  يف آراءتوجــد اختالفـات ال ه أنـتبـني ) 71( رقـممـن خـالل اجلـدول          

= 0.358(قيمـة و ) Fcal=1.098(بلغـت الـيت  احملسـوبة) F(قيمـة تعزى للفئات العمريـة وذلـك اسـتنادا إىل  موبيليس
(Sig املعنويــــة املعتمــــد عليــــه يف الدراســــةمســــتوى الــــيت جتــــاوزت و  املصــــاحبة هلــــا )عليــــه نســــتنتج قــــرار اختبــــار و  )0.05

  0:الفرضية

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجدال : (𝑯𝑯𝟎𝟎)لصفريةالفرضية ا ونقبل(𝑯𝑯𝟏𝟏) الفرضية البديلةنرفض 

حتقيق امليزة و إدارة العالقة مع الزبون  للمتغريين املرتبطنيمتوسطات إجاابت أفراد العينة بني ) α≤0.05( عنويةامل
   .إىل متغري السن تـُْعَزىالتنافسية ملؤسسة موبيليس 

  :الثالثةاختبار الفرضية الفرعية  -3
بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد ال :(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضية الصفرية  -

حتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس و إدارة العالقة مع الزبون  للمتغريين املرتبطنيمتوسطات إجاابت أفراد العينة 
 .املؤهل العلميمتغري ىل إ تـُْعَزى

متوسطات بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلة -

متغري ىل إ تـُْعَزى حتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليسو إدارة العالقة مع الزبون  للمتغريين املرتبطنيإجاابت أفراد العينة 
  .املؤهل العلمي

 :وفيما يلي نتائج اختبار هذه الفرضية 

  جتاه متغريات الدراسة تبعا ملتغري املؤهل العلمياختبار الفروق يف آراء أفراد عينة الدراسة نتائج  :)72(دول رقم اجل

  

  مصدر التباين
 جمموع املربعات

Sum of 
Squares  

درجة 
  احلرية
 df  

متوسط 
  املربعات
Mean 

Square  

  قيمة
F 

Sig  النتيجة  

Between Groups  
 0.369 2 0.738  بني اجملموعات

4.311 
 

0.018 
 

  Within Groups دال
  0860. 53 4.538  داخل اجملموعات 

  55 5.277  اجملموع
 SPSS.V 25  خمرجات برانمج الطالبة اعتمادا على من إعداد : املصدر

 
 Sig)= 0.018(قيمــة و ) Fcal=4.311(احملســوبة بلغــت ) F(قيمــة   نأبتبــني  )72(رقــم مــن خــالل اجلــدول     

ة، أي إحصــائي داللــة ذات ومنــه توجــد فــروق )0.05( املعنويــة املعتمــد عليــه يف الدراســةمــن مســتوى  أقــلاملصــاحبة هلــا 
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 هـمإدراكاجتـاه  لمؤهـل العلمـيل تعـزى مبؤسسـة  مـوبيليسن مـنهم املسـتباعينـة ال أفراد واجتاهات يف آراءتوجد اختالفات 

  التنافسيةامليزة  حتقيق على تبين إدارة العالقة مع الزبون لتأثري

مل  إال أنـهاملؤهـل العلمـي فئـات اختبار التباين األحادي أشار إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني جمموعـات  رغم أن    

مثـىن  –تكون املقارانت مثـىن ل )Post Hoc(وعليه وجب إجراء اختبار املقارانت البعدية  ،حيدد لصاحل من هذه الفروق
 Scheffe"اختبــار  بــني تلــك االختبــاراتومــن  ،توســطنياملداللــة اإلحصــائية للفــرق بــني الويف كــل مقارنــة نبحــث عــن 

Test" وفيما يلي النتائج املتحصل عليهاالذي يستخدم الختبار الفرق بني متوسطي جمموعتني ،:  

املسـتبني عينـة للاملؤهـل العلمـي بـني فئـات  "Scheffe Test"نتائج الفروق ابستخدام اختبار  :)73(دول رقم اجل

  .جتاه متغريات الدراسة  امنه

(I) 
املؤهل 
 العلمي

(J)  املؤهل
 العلمي

  الفرق بني املتوسطي
 (I-J)  

Différence 
moyenne (I-J) 

املستوى 
  املعنوية
Sig. 

  القرار
إشارة 
  الفرق

النتيجة 
  )التوجد/ توجد (الفروق   الفروق

 بكالوراي
  /  / بني اجملموعتنيال توجد فروق  0.282  0.34058- جامعي

 دارسات
 عليا

  /  / ال توجد فروق بني اجملموعتني 0.975  0.05208-

 جامعي
  /  / ال توجد فروق بني اجملموعتني 0.282 340580. بكالوراي

 دارسات
 عليا

  موجب توجد فروق بني اجملموعتني 0.044  0*28850.
فئة  لصاحل

  جامعي

 دارسات
 عليا

  /  / توجد فروق بني اجملموعتنيال  0.975 0.05208 بكالوراي

  سالب توجد فروق بني اجملموعتني 0.044  *0.28850- جامعي
فئة  لصاحل

  جامعي
  الفرق بني متوسط  اجملموعتني دال إحصائيا نإف 0.05اقل من  sigإذا كانت قيمة :القاعدة 

  0.05تدل على وجود فروق دالة احصائيا عند  *

  SPSS.V 25ج على خمرجات برانم اعتمادا الطالبةمن إعداد : املصدر

 ياملؤهــل العلمــالفــرق بـني متوســط فئـة أبن  )73( الـواردة يف اجلــدول رقـم "Scheffe Test"ُتظهـر نتيجــة اختبـار      
قــل مــن أاملصــاحبة لــه ) =0.044sig( أن قيمــةإحصــائيا حيــث ل دا )ات عليــادراســ( املؤهــل العلمــي فئــةو ) جــامعي(
املـوظفني مـن ذوي  إدراك مسـتوى نأأي ) جـامعي(فئـة لصـاحل  الفـرقو  ،توجد فروق بـني الفئتـني نهمما يدل أ ،)0.05(

فئـة منـه مـن  أكـربمـوبيليس  مبؤسسـة امليزة التنافسية حتقيق على تبين إدارة العالقة مع الزبون لتأثري املؤهل العلمي جامعي
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الـذي يشـكل  امعياجلـسـتوى املن مـنهم ذوي املسـتباالعينـة  أفـرادكـون عـدد يف   سَّر ذلكفَ يُـ  أن وميكن .)دراسات العليا(
ال توجــد أي فــروق دالــة إحصــائيا يف  بينمــا )14.29%( دراســات العليــاالأكــرب بكثــري مــن عينــة ) 82.14%( نســبة

 .ابقي املعاجلات اليت متت يف الفئات األخرى

  :الرابعةاختبار الفرضية الفرعية  -4

متوسطات بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجدال :(𝑯𝑯𝟎𝟎)الفرضية الصفرية 

متغري ىل إ تـُْعَزىموبيليس  حتقيق امليزة التنافسية ملؤسسةو إدارة العالقة مع الزبون  للمتغريين املرتبطنيإجاابت أفراد العينة 
 .األقدمية

متوسطات بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد :(𝑯𝑯𝟏𝟏)الفرضية البديلة

متغري ىل إ تـُْعَزى حتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليسو إدارة العالقة مع الزبون  للمتغريين املرتبطنيإجاابت أفراد العينة 
 .األقدمية

  :وفيما يلي نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة    
  قدميةاألجتاه متغريات الدراسة تبعا ملتغري نتائج اختبار الفروق يف آراء أفراد عينة الدراسة ): 74(دول رقماجل    

  

  مصدر التباين
 جمموع املربعات

Sum of 
Squares  

درجة 
  احلرية
 df  

متوسط 
  املربعات
Mean 

Square  

  قيمة
F 

Sig  النتيجة  

Between Groups  
 0.145 2 0.291  بني اجملموعات

1.544 
 

0.223 
 

غري 
 دال

Within Groups   
  0940. 53 4.986  داخل اجملموعات

  55 5.277  اجملموع
 SPSS.V 25  خمرجات برانمج الطالبة اعتمادا على من إعداد : املصدر

ــــتَـ  )74(رقــــم مــــن خــــالل اجلــــدول      َ بَـ مؤسســــة  ن منهــــا يف املســــتباعينــــة الواجتاهــــات  يف آراء فروقــــاتتوجــــد ال ه أنــــ نيَّ

ـــ مـــوبيليس ـــة وذلـــك اســـتنادا إىل تـُْع ـــيت  احملســـوبة ) F(قيمـــة َزى لألقدمي = 0.223(قيمـــة و ) Fcal=1.544(بلغـــت وال
(Sig  املعنوية املعتمد عليه يف الدراسةمستوى احملسوبة اليت جتاوزت )عليه نستنتج قرار اختبار الفرضيةو  )0.05:   

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجدال  :(𝑯𝑯𝟎𝟎)لصفريةالفرضية ا ونقبل(𝑯𝑯𝟏𝟏) الفرضية البديلةنرفض 

متوسطات إجاابت أفراد العينة للمتغريين املرتبطني إدارة العالقة مع الزبون وحتقيق امليزة بني ) α≤0.05( عنويةامل
  .األقدميةمتغري ىل إالتنافسية ملؤسسة موبيليس تـُْعَزى 
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  اختبار الفرضيات نتائج مناقشة : املطلب اخلامس
بعد أن مت اختبار فرضيات الدراسة سيتم من خالل هذا املطلب مناقشة وحتليل نتائجها بغرض بناء تصور عام     

حول املمارسة التسويقية اخلاصة إبدارة العالقة مع الزبون وأمهيتها يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة حمل الدراسة 
اليت  اهلامشية وكذا املعلومات املستقاة من احلوارات واملقابالت مع معلومات ونتائج اجلانب النظري إبدماجهاوذلك 

  .التجاري والتسويقيأجريت مع املسؤولني واإلطارات العاملني يف القسم 

  :مناقشة نتائج اختبار الفرضية العامة للدراسة- 1
رتباط بني متغريي من أجل الوصول إىل هدف الدراسة مت االعتماد على فرضية عامة تقيس عالقة األثر واال    

هم يف بناء بقية فرضيات الدراسة حيث أن اسوهو ما ) املتغري التابع(إىل الكل ) املتغري املستقل(الدراسة  من الكل 
املتغري  بعادأ( األجزاءمن أو ) التابعأبعاد املتغري (ىل اجلزء إ) املتغري املستقل(ذلك التأثري ميكن أن يكون من الكل 

 أثر ووجود عالقة صحتهاولقد أظهرت نتائج اختبار الفرضية العامة  ،)التابعأبعاد املتغري (األجزاء  إىل )املستقل
قيمة معامل  هأكدت وهو ما، )0.807(ارتباط بني املتغريين املستقل والتابع حبيث بلغت قيمة معامل االرتباط و 

  .العالقة املدروسةتوفيق منوذج الدراسة وجودة  ليتبني) 0.651(التحديد اليت بلغت 
مع املوظفني واملسؤولني العاملني يف  أجريتاليت  املقابالت اهلامشية على إن حتقق هذه الفرضية كان متوقعا بناءً       
 منخالل فرتة الرتبص  شخصيا ىل ما ملسناه والحظناهإضافة ابإلالتجاري والتسويقي للمؤسسة حمل الدراسة قسم ال

كما   دارة العالقة مع الزبون واعتبارها مصدرا للتميزبضرورة التوجه إب القويةقناعة الرادة و اإل من توفر مستوايت عالية
الحظنا وجود جمهودات شخصية يف رسم املعامل العامة للممارسة التسويقية اليت تتجاوز الرتويج إىل البناء االسرتاتيجي 

وإدارته كمصدر لتميز املؤسسة وحتقيق ميزة تنافسية ابعتبار أن لزبون اببكل مستوايته مع الرتكيز على التوجه العالئقي 
  .بناء العالقات مع الزبون وإدارهتا يعترب مصدرا ال يستهان به يف رسم معامل أفكار التميز

  :مناقشة نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األوىل وفرضياهتا الفرعية -2

 اللةذو د أثريوجد "ضية الرئيسية األوىل اليت نصت على أنه الختبار الفر  اإلحصائيمن خالل نتائج التحليل    

 التوجه( ، متطلبات ومؤشرات إدارة العالقة مع الزبوندألبعا )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ

قيمة الزبون  املوظفني والتسويق الداخلي، التكنولوجيا واملتطلبات التقنية، معرفة الزبون، ،ابلعالقة مع الزبون

حتقيق على ) ، الرضا الوالء واالحتفاظ ابلزابئنالزبون ورحبيته، صوت الزبون وإدارة شكاويه، تقوية العالقة مع 

مت إثبات صحتها وابلتايل ميكن القول أبن ألبعاد ومتطلبات " موبيليسالتكاليف يف مؤسسة تخفيض  ةميز

يف املؤسسة حمل  التأثري على حتقيق ميزة ختفيض التكاليفيف  اابيً إجي ادورً  جمتمعة ومؤشرات إدارة العالقة مع الزبون
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ن و املوظف ،الزبون التوجه ابلعالقة مع ( األبعادمن  كل  قد أظهرت أبن االحندار تمعامال قيم إال أنالدراسة، 
أتثري  ليس هلا )ابلزابئنء واالحتفاظ والالرضا ال ،ونتقوية العالقة مع الزب ،تهقيمة الزبون ورحبي ،والتسويق الداخلي

صوت الزبون  ،معرفة الزبون ،التكنولوجيا واملتطلبات التقنية( األبعادبينما ، حتقيق ميزة ختفيض التكاليفمعنوي على 

اخلطي استخدام حتليل االحندار وعليه مت  ، فحتقيق ميزة ختفيض التكالي علىهلا أتثري معنوي  )وإدارة شكاويه

ميزة ختفيض يف حتقيق  إسهامااألبعاد  أبن أكثر ليتبني بناًء على ذلك ،أفضل منوذجإىل  للوصولاملتعدد التدرجيي 

صوت  ،معرفة الزبون ،التكنولوجيا واملتطلبات التقنية(هي ) كانت جمتمعةما إذا  يف حالة (سملؤسسة  موبيليالتكاليف 
  .)الزبون وإدارة شكاويه

متطلبات ، أبعاداملتمثلة يف ستقلة امل أتثري املتغرياتملعرفة لقد مت صياغة فرضيات فرعية هلذه الفرضية الرئيسية و       

  ليتبني حدةعلى كل يف املؤسسة حمل الدراسة  حتقيق ميزة ختفيض التكاليف على ومؤشرات إدارة العالقة مع الزبون 

مما يعين أبن متغري ميزة ختفيض ، ةُ وغَ صُ َـ امل الفرعية الفرضيات تلك صحة كلبعد إجراء االختبارات اإلحصائية 
من حيث  إدارة العالقة مع الزبون وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة متطلبات ومؤشرات، بع لكل أبعادالتكاليف ات

  :كما هو موضح فيما يلي التغريات اليت حتدث يف املتغري التابع تفسريمعامالت االرتباط ونسبة 
يف مؤسسة  للتوجه ابلعالقة مع الزبون على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف حصائية إاللة ذو در معنوي ثأ يوجد - 

) 0.480(موبيليس، إال أن عالقة اإلرتباط مل تكن قوية بني املتغريين ابلنظر إىل قيمة معامل االرتباط اليت تساوي 
التوجه ابلعالقة مع الزبون يف تفسري التغريات اليت وهو ما يبني ضعف بعد )   %23.10 (ونسبة التفسري اليت بلغت 

  .حتدث يف ميزة ختفيض التكاليف
يف مؤسسة   للموظفني والتسويق الداخلي على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 

) 0.310(االرتباط اليت تساوي إال أن عالقة اإلرتباط مل تكن قوية بني املتغريين ابلنظر إىل قيمة معامل  موبيليس،
وهو ما يبني ضعف هذا البعد يف تفسري التغريات اليت حتدث يف ميزة ختفيض ) %9.6 (ونسبة التفسري اليت بلغت 

  .التكاليف
يف مؤسسة   للتكنولوجيا واملتطلبات التقنية على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 

يتبني )   %43.4(ونسبة التفسري اليت بلغت ) 0.659(ظر إىل قيمة معامل االرتباط اليت تساوي وابلن موبيليس،
  .أمهية هذا البعد يف تفسري التغريات اليت حتدث يف ميزة ختفيض التكاليف
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 إال أن يف مؤسسة  موبيليس،ملعرفة الزبون على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف  حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 
ونسبة التفسري اليت ) 0.475(عالقة اإلرتباط مل تكن قوية بني املتغريين ابلنظر إىل قيمة معامل االرتباط اليت تساوي 

  .وهو ما يبني ضعف هذا البعد يف تفسري التغريات اليت حتدث يف ميزة ختفيض التكاليف) %22.6 (بلغت 
؛ يف مؤسسة  موبيليسلقيمة الزبون ورحبيته على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف  حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 

ونسبة ) 0.550(إال أن عالقة االرتباط مل تكن قوية بني املتغريين ابلنظر إىل قيمة معامل االرتباط اليت تساوي 
  ).%30.20 (التفسري اليت بلغت 

يف مؤسسة  كاويه على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف لصوت الزبون وإدارة ش حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 
يتبني )   %42.40(ونسبة التفسري اليت بلغت ) 0.651(وابلنظر إىل قيمة معامل االرتباط اليت تساوي ، موبيليس

  .أمهية هذا البعد يف تفسري التغريات اليت حتدث يف ميزة ختفيض التكاليف
يف مؤسسة   العالقة مع الزبون على حتقيق ميزة ختفيض التكاليفلتقوية  حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 

يتبني )   %41.13(ونسبة التفسري اليت بلغت ) 0.642(موبيليس، وابلنظر إىل قيمة معامل االرتباط اليت تساوي 
  أمهية هذا البعد يف تفسري التغريات اليت حتدث يف ميزة ختفيض التكاليف

يف للرضا، الوالء واالحتفاظ ابلزابئن على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف  يةحصائإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 
إال أن عالقة اإلرتباط مل تكن قوية بني املتغريين ابلنظر إىل قيمة معامل االرتباط اليت تساوي  .مؤسسة  موبيليس

  .) %29.40 (ونسبة التفسري اليت بلغت ) 0.542(
 حدةكل على   تفسريهمنسبة  من حيث ةستقلاألبعاد امليف أمهية  اهناك تباينأن  أعاله النتائج وابلتايل تظهر     

بنسبة املرتبة األوىل  )طلبات التقنيةالتكنولوجيا واملت(احتل بعد  حيث ميزة  ختفيض التكاليف للتغريات اليت حتدث يف
والتشغيلية والتعاونية  التحليليةميكن تفسريه أبمهية األدوات التكنولوجية وهو ما ) %43.40(تفسري مقدرة بـــ 

مع  للتفاعل أفضل فرص توفري عن طريق التسويقية، األنشطة فعالية يف مؤسسة  موبيليس يف تطوير وزايدةاملستخدمة 
استفساراهتم فضال عن إمكانية االتصال ابلزبون أبقل تكلفة ممكنة، وكذا ختفيض حجم األعمال  على والرد الزابئن

ختفيض تكاليف البحث والتطوير يف كل مرة   وكذاتسهيل إجراءات العمل يف املؤسسة ابإلضافة إىل  مرتفعة التكلفة
سريورة  تسهيل يف واملوقع االلكرتوين واقع التواصل االجتماعيكملتكنولوجيا واملتطلبات التقنية  كما يسمح استخدام ا

 فئاتالأكثر استخداما من قبل كل  املواقعتلك خصوصا بعد أن أصبحت  الت واالتصاالت اليومية ابلزبونالتفاع
 ومن مث احلصول علىالتواصل مع عدد كبري من الزابئن مما أاتح للمؤسسة قدرة أكرب على يف اجلزائر  للزابئن العمرية

 وتقليص تكاليف االتصالرصد أراء الزابئن  هبدفدون احلاجة إىل اختاذ اإلجراءات التقليدية املكلفة  ،ردود األفعال
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 لتصبح ذات تكلفة أقلعصرنة األنشطة التسويقية اخلاصة خبدمة الزبون ، فضال عن ن إجراء الكثري من املعامالتوزم
وهو ما يتناسب مع النتائج اليت توصلت إليها دراسة  ض التكاليف اليت تتكبدها املؤسسةليساهم ذلك يف ختفي

 Amin Reza( دراسة الباحثني وكذا )Daniel Berg( )2009و  Gaurav K. Agrawal  ( الباحثني

Kamalian, Fataneh Baharvand, Noormohammad Ya’ghoubi( )2013 (  
ميزة لتغريات اليت حتدث يف لتفسريا أتثريا و هو األقل  )املوظفني والتسويق الداخلي(بعد  ومما هو مالحظ فإن    

عترب نظراي من املتطلبات األساسية واحملورية الداعمة ملفهوم إدارة العالقة مع الزبون وتفعيل والذي ي ختفيض التكاليف
وابستقراء نتائج الدراسات السابقة  ،امليزة التنافسيةينطوي على العديد من املضامني ذات األثر يف حتقيق فهو ممارساته 

من أهم أبعاد إدارة العالقة مع  املوظفني إىل أن اليت توصلتو ) Ali Falah Al-Zoubi )2016 الباحث  مثل دراسة
امليزة التنافسية من خالل حتسني العالقات واالحتفاظ ابلزابئن وأوصى بضرورة تبين  حتقيقأتثري إجيايب يف  الزبون اليت هلا
  . يف خمتلف أنواع املؤسسات عمل من أجل حتقيق امليزة التنافسية كآليةاالفرتاضي   منوذج الدراسة

 اهاجت أظهرت) املوظفني والتسويق الداخلي(الوصفي لبعد  اإلحصاءيف  النتائج املتوصل إليها ذلك فإن ابإلضافة إىل   
معظم اآلراء حنو احلياد بدرجات استجابة متوسطة أو منخفضة يف العبارات اليت تقيس درجة متكني املوظفني يف اختاذ 
قرارات خاصة بعملهم وكذا مدى منح املؤسسة للمكافات واحلوافز املادية واملعنوية للموظفني اإلجيابيني والفعالني يف 

على أن املؤسسة حمل الدراسة ال تفتح اجملال للموظف ابختاذ القرارات  لّ دوهو ما  ،التعامل مع الزبون واالحتفاظ به
الشخصية  للمجهودات افضال عن إمهاهل ،عمله وتقيده ابلقرارات اليت تضعها اإلدارة العليا إطار اليت يراها مناسبة يف

   .لموظفني إزاء تعاملهم اإلجيايب مع الزابئنل
 شكل أكربهتمام ابملورد البشري باالو  توفري شروط مناسبة للعمل والنشاط املؤسسةعلى وجب يتيف ظل ذلك فإنه و    
 ؤسسة تتطورفأي م ،مهما كانت مواقعهم أو وظائفهمهم ئبشكل كبري أبدامفهوم إدارة العالقة مع الزبون يتأثر  ألن

  .ةالالزم والكايف من قبل املؤسسعلى الدعم  أن حيصلوالذلك يكون من الضروري ، موظفيها وإطاراهتا وآراء أبفكار

  :انية وفرضياهتا الفرعيةتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثمناقشة ن -3

 اللةذو د أثريوجد "من خالل نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفرضية الرئيسية الثانية اليت نصت على أنه    

 التوجه( ومؤشرات إدارة العالقة مع الزبون، متطلبات دألبعا )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى حصائية إ

قيمة الزبون  املوظفني والتسويق الداخلي، التكنولوجيا واملتطلبات التقنية، معرفة الزبون، ،ابلعالقة مع الزبون

حتقيق على ) ، الرضا الوالء واالحتفاظ ابلزابئنالزبون ورحبيته، صوت الزبون وإدارة شكاويه، تقوية العالقة مع 

وابلتايل ميكن القول أبن ألبعاد ومتطلبات  ،فقد مت إثبات صحتها" مؤسسة موبيليس التمايز على املنافسني يف ةميز
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يف التأثري على حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني يف املؤسسة حمل  الزبون جمتمعة دورًا إجيابًياومؤشرات إدارة العالقة مع 
ن و املوظف ،التوجه ابلعالقة مع الزبون(  من األبعاد ن كالًّ أ أظهرت أبنقد  االحندار تقيم معامال إال أنالدراسة، 

أتثري معنوي  ليس هلا )ونتقوية العالقة مع الزب، يتهقيمة الزبون ورحب ،والتسويق الداخلي التكنولوجيا واملتطلبات التقنية
هلا  )الوالء واالحتفاظ ابلزابئنو ، صوت الزبون وإدارة شكاويه، الرضا معرفة الزبون(بينما املتغريات على املتغري التابع

اخلطي ابستخدام حتليل االحندار إعادة حتليل النموذج  وعليه مت .أتثري معنوي يف حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني

ميزة يف حتقيق  إسهاماليتبني بناًء على ذلك أبن أكثر األبعاد  ،للوصول إىل أفضل منوذج املتعدد التدرجيي وذلك

معرفة الزبون ، صوت الزبون وإدارة (هي ) يف حالة  ما إذا كانت جمتمعة(ملؤسسة  موبيليس التمايز عم املنافسني 
  .)الوالء واالحتفاظ ابلزابئن ،شكاويه، الرضا

متطلبات ، أبعاداملتمثلة يف ستقلة امل أتثري املتغرياتملعرفة ولقد مت صياغة فرضيات فرعية هلذه الفرضية الرئيسية       

ليتبني   حدةعلى كل يف املؤسسة حمل الدراسة   ميزة التمايز عن املنافسني حتقيقعلى ومؤشرات إدارة العالقة مع الزبون 

التمايز مما يعين أبن متغري ميزة  ،لك الفرضيات الفرعية املـَُصوَغةِ بعد إجراء االختبارات اإلحصائية املناسبة صحة كل ت
إدارة العالقة مع الزبون وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة حيث  متطلبات ومؤشراتاتبع لكل أبعاد،  املنافسنيعن 

نسبة تفسريهم و  معامالت االرتباط يف أمهية األبعاد املستقلة من حيث اواضحً  اأظهرت النتائج أن هناك تباينً 
  :موضح فيما يليكما هو  ميزة التمايز عن املنافسني للتغريات اليت حتدث يف

يف مؤسسة   حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني علىلتوجه ابلعالقة مع الزبون ل حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 
) 0.359(إال أن عالقة اإلرتباط مل تكن قوية بني املتغريين ابلنظر إىل قيمة معامل االرتباط اليت تساوي  ؛موبيليس

وهو ما يبني ضعف بعد التوجه ابلعالقة مع الزبون يف تفسري التغريات اليت )   %12.90 (ونسبة التفسري اليت بلغت 
  التمايز عن املنافسنيحتدث يف ميزة 

يف حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني  علىلموظفني والتسويق الداخلي ل حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 
قوية بني املتغريين ابلنظر إىل قيمة معامل االرتباط اليت تساوي إال أن عالقة اإلرتباط مل تكن ، مؤسسة  موبيليس

يف ملوظفني والتسويق الداخلي اوهو ما يبني ضعف بعد )   %14.10 (ونسبة التفسري اليت بلغت ) 0.375(
  .التمايز عن املنافسنيتفسري التغريات اليت حتدث يف ميزة 

 التكاليف حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني علىلتكنولوجيا واملتطلبات التقنية ل حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 
إال أن عالقة اإلرتباط مل تكن قوية بني املتغريين ابلنظر إىل قيمة معامل االرتباط اليت تساوي ؛ يف مؤسسة  موبيليس
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يف لتكنولوجيا واملتطلبات التقنية اوهو ما يبني ضعف بعد )  %19.50 (ونسبة التفسري اليت بلغت ) 0.442(
  .التمايز عن املنافسنيتفسري التغريات اليت حتدث يف ميزة 

يف مؤسسة   التكاليف حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني علىعرفة الزبون مل حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 
) 0.544(إىل قيمة معامل االرتباط اليت تساوي إال أن عالقة اإلرتباط مل تكن قوية بني املتغريين ابلنظر  ؛موبيليس

  ).   %29.60 (ونسبة التفسري اليت بلغت 
يف  التكاليف حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني علىقيمة الزبون ورحبيته ل حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 

إىل قيمة معامل االرتباط اليت تساوي إال أن عالقة اإلرتباط مل تكن قوية بني املتغريين ابلنظر  ؛مؤسسة  موبيليس
يف تفسري التغريات  قيمة الزبون ورحبيتهوهو ما يبني ضعف بعد )  %12.10 (ونسبة التفسري اليت بلغت ) 0.348(

  التمايز عن املنافسنياليت حتدث يف ميزة 
 حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني التكاليف علىصوت الزبون وإدارة شكاويه ل حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 

ونسبة التفسري اليت بلغت ) 0.662(وابلنظر إىل قيمة معامل االرتباط اليت تساوي  ؛موبيليس يف مؤسسة
  .يتبني أمهية هذا البعد يف تفسري التغريات اليت حتدث يف ميزة ختفيض التكاليف)   43.80%(
يف  التكاليف حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني علىتقوية العالقة مع الزبون ل حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 

إال أن عالقة اإلرتباط مل تكن قوية بني املتغريين ابلنظر إىل قيمة معامل االرتباط اليت تساوي  ؛مؤسسة  موبيليس
يف تفسري  ورحبيتهقيمة الزبون لوهو ما يبني ضعف بعد )  %14.00 (ونسبة التفسري اليت بلغت ) 0.375(

    التمايز عن املنافسنيالتغريات اليت حتدث يف ميزة 
 حتقيق ميزة التمايز عن املنافسني على االحتفاظ ابلزابئنلرضا، الوالء و ل حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 

التفسري اليت بلغت ونسبة ) 0.674(وابلنظر إىل قيمة معامل االرتباط اليت تساوي  .يف مؤسسة  موبيليس التكاليف
  .يتبني أمهية هذا البعد يف تفسري التغريات اليت حتدث يف ميزة ختفيض التكاليف)   44.50%(
املرتبة األوىل بنسبة تفسري مقدرة بـــ  احتل )الرضا، الوالء واالحتفاظ ابلزابئن(بعد  ومما هو مالحظ فإن  
نح القيم اليت يرغب فيها الزابئن واالستجابة ملتطلباهتم هبدف ابهتمام املؤسسة مبميكن تفسريه وهو ما ) 45.50%(
تعمل على وضع وجتديد برامج الوالء كأولوية من أولوايت كما  الجيابية املنطوقةاواالستفادة من الكلمة  ئهمرضاإ

كما أن إرضاء   ،يزيهاية ومتالتسويقي األنشطة فعالية تطوير وزايدة مما يساهم يف ألجال طويلةأبفضل الزابئن االحتفاظ 
 يشكلوهو ما قد  خلدماهتا الوالء درجة إىل الوصول إىل حمالة ال الزابئن وإشباع حاجاهتم وكذا تلبية رغباهتم سيؤدي

  .مصدرا للتمايز على املنافسني وحتقيق األسبقية التنافسية
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يف التغريات اليت ) %43.80(مقدرة بـــ بنسبة تفسري  )صوت الزبون وإدارة شكاويه(بعد وأييت يف املرتبة الثانية    
 والتعجيل تحديد املشاكل ونقاط ضعف املؤسسةب تسمح الشكاويابعتبار أن  حتدث يف ميزة التمايز عن املنافسني

املعاجلة الفورية للشكوى مع  بتقدميعلى التميز على املنافسني  يساعد وهو ما الشكاوي، تلك ملختلف احللول بتقدمي
من  يأيت بعد ذلك كلل .تنافسية يف املستقبلاملنافسني بعروض تفادي مسبباهتا والتميز على و ا مستقبال االستفادة منه

التوجه  الزبون،تقوية العالقة مع ، ن والتسويق الداخلياملوظفو  ، التكنولوجيا واملتطلبات التقنية،معرفة الزبون(بعد 
، %14.10، %19.50 ،% 29.60(مقدرة بــ  بنسب تفسري) قيمة الزبون ورحبيته ابلعالقة مع الزبون،

األقل أتثريا ) قيمة الزبون ورحبيته(بعد  ويعتربعلى التوايل، ) % 12.10و  12.90%، 23.20%، 14.00%
  . التمايز عن املنافسنيوتفسريا للتغريات اليت حتدث يف ميزة 

  :مناقشة نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة وفرضياهتا الفرعية -4
فروق ذات  توجد "اليت نصت على أنه  الثالثةمن خالل نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفرضية الرئيسية      

متوسطات إجاابت أفراد العينة ألثر إدارة العالقة مع الزبون بني ) α≤0.05( عنويةاملداللة إحصائية عند مستوى 
" )األقدمية ،السن، املؤهل العلمي ،نسـجلا(ية ـلشخصا املتغرياتىل إ تـُْعَزىعلى حتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس 

فقد مت إثبات صحتها وتوصلت الدراسة إىل وجود بعض الفروق املعنوية يف متوسطات إجاابت أفراد العينة املستبني 
 ةإىل بعض املتغريات الشخصي تـُْعَزى موبيليسة ألثر إدارة العالقة مع الزبون على حتقيق امليزة التنافسية ملؤسسمنهم 

من فراد العينة عدد أ قلةه يف ميكن تفسري وهو ما  )اجلامعي والدراسات العليا( واملؤهل العلمي املتمثلة يف اجلنس
  .أفراد العينة من أصحاب املؤهالت العلمية اجلامعيةمقارنة بعدد  أصحاب الدراسات العليا
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  :خالصة
كما أهنا من املؤسسات املسامهة يف إنتاج ،هامة يف قطاع االتصاالت يف اجلزائر ةمكان موبيليس حتتل مؤسسة    

من املشرتكني يف  كبري  بكسب عدد هلاوهو ما مسح  متعامل للهاتف النقال يف اجلزائر أول، وهي تكنولوجيا االتصال
ابلرغم من قلة عدد و . الثالث والرابعحتتل الصدارة من حيث عدد الزابئن املشرتكني يف تقنييت اجليل فهي  وقت قياسي
إال أنه يشهد منافسة شديدة ) منافسة احتكار القلة(الدراسة  حمل القطاع الذي تنشط فيه املؤسسة هذا املتعاملني يف

بعد عرض و .تكثيف األنشطة التسويقية وعصرنتها وتبين مفاهيم وأبعاد إدارة العالقة مع الزبون منها بَ لَّ طَ وهو ما تَ 
  :فرضيات مت التوصل إىل النتائج التاليةإىل اختبار الوحتليل اجتاهات أفراد العينة حنو متغريات الدراسة ابإلضافة 

يف مؤسسة  القسم التجاري والتسويقيأغلب إطارات ومسؤويل  إجيابية أراء تشري نتائج التحليل الوصفي إىل - 
 وذلك مبتوسط حسايبعليها املوافقة و إدارة العالقة مع الزبون  راتومؤش أبعادمتطلبات، لكل  هاتبني على موبيليس

  .)0.35(حنراف معياري ُقدر بـابو  )3.93( بلغ إمجايل
 يف مؤسسة  القسم التجاري والتسويقيأغلب إطارات ومسؤويل  إجيابية أراء تشري نتائج التحليل الوصفي إىل - 

 وابحنراف معياري مقدر بـ) 3.79(إمجايل  وذلك مبتوسط حسايب مليزة التنافسية ببعديهاا حتقيقعلى  موبيليس
)0.29(.  
مطابق للظاهرة و ن النموذج املصمم واقعي التطبيقية أبلدراسة ختبار الفرضية العامة لأظهرت النتائج اإلحصائية ال- 

الـتأثري اإلجيايب عليها  التنافسية إضافةإدارة العالقة مع الزبون وامليزة بني  عالقةروسة حيث مت التوصل إىل معنوية الاملد
  .واملسامهة يف تفسري التغريات اليت حتدث فيها

ة احصائية ألبعاد، متطلبات ومؤشرات وجود عالقة أثر ذات دالل اختبار الفرضية الرئيسية األوىلأظهرت نتائج  - 
  )α≤0.05(ة إدارة العالقة مع الزبون مًعا على ميزة ختفيض التكاليف عند مستوى املعنوي

اختبار الفرضية الرئيسية الثانية وجود عالقة أثر ذات داللة احصائية ألبعاد، متطلبات ومؤشرات نتائج أظهرت  - 
  )α≤0.05(عند مستوى املعنوية  التمايز عن املنافسنيميزة  حتقيق إدارة العالقة مع الزبون مًعا على

يف  )α≤0.05(فروق دالة إحصائيا عند مستوى املعنوية  الثالثة وجود أظهرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية  - 
موبيليس  ى حتقيق امليزة التنافسية ملؤسسةإدارة العالقة مع الزبون عل إلدراكهم ألثرالعينة متوسطات إجاابت أفراد 

  .)السن واألقدمية(إىل  تـُْعَزىفروق  مع عدم وجود ) املؤهل العلميو س نـجلا(ىل إ تـُْعَزى
 



  

  

  

  العامة ةــــــــــمـــــاتـــاخل
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يف بيئة أعمال  التطورات التكنولوجيةتنامي دور الزبون وكذا خمتلف و  الشديدة لتحدايت التنافسيةا فرضت     
ة إىل رؤي لى جذب أكرب عدد ممكن من الزابئنسويقية من رؤية تقليدية قائمة علتسات ار تطور املمااملؤسسات 

 "إدارة العالقة مع الزبون" سدت يف مفهومجت قائمة على خدمة الزبون واالحتفاظ به تسويقية عالئقية واضحة املعامل
حظي ابهتمام كبري من طرف األكادمييني واملمارسني و منذ تسعينيات القرن املاضي  يف الفكر التسويقيظهر  الذي

 بناء عالقات مرحبة وطويلة األجل إىل هتدفاليت  التوجهات واألساليب التسويقية احلديثةحد أهم أعلى حد سواء ك
خصوصا األكثر قيمة منهم، فضال عن تسهيل عملية التواصل وإقامة روابط اجتماعية وهيكلية للمحافظة  مع الزابئن

 شخصّية عالقاتعلى الزابئن احلاليني عوض الرتكيز على اجلذب يف كل مرة وحتويل املعامالت والصفقات البيعية إىل 
ومعاملة كل واحد على أنه قطاع سوقي قائم بذاته؛ وذلك من خالل االعتماد على مقومات ودائمة  تفاعلّية

 االستخدام األمثل للتطبيقات التكنولوجية واملعلومات وعمليات التفاعل واالتصال ابلزبون ومرتكزات قائمة على
 اتبرتمجة هذه املعلومو ورغباته،  حاجاتهواحلصول على معلومات حمدثة عن  ،ابستمرار هومتطلبات همعرفة توجهاتو 

ومن مث  العروض وتشخص له ميكن للمؤسسة أن تكيف إسرتاتيجيتها التسويقية احلالية مع خصوصيات كل زبون
 الزابئن نظر وجهة من املنافسني هؤالء عن واختالفها متيزها وهو ما يؤكد ،املنافسون يقدمه عما تزيد امً وقيَّ  منافعم تقدّ 

اليت  املؤسسات اخلدمية يف ة هذا التوجهولقد تعاظمت أمهي ،يف مجيع املستوايت مما يسمح بتعظيم الرضا والوالء
للوصول إىل إقناع  أكرب من السلعةابعتبار أن اخلدمة تتطلب جمهودات تسويقية  ،ألبعادهعرفت منوا كبريا بتبنيها 

طبيعة وخصائص ألن  يف أحيان كثرية والزبون اخلدمية بني املؤسسة فضال عن ضرورة استمرارية التعاملهتا الزابئن جبود
بني مقدم اخلدمة والزبون سواء كانت هذه العالقة  تطلب وجود مستوى معني من العالقةت اخلدمات كعدم امللموسية

وابلتايل فإن  ؛زابئن جدد مرتفعة جدا مقارنة ابحملافظة عليهم تكلفة البحث واستقطابكما أن   مباشرة أو غري مباشرة،
 وااللتزام حتقيق مستوايت عالية من الثقة يف وسامهتمعه  بناء عالقات مرحبةو لتوجه ابلزبون اب تاملقاربة العالقية مسح

  .بتكوين تفضيالت للمؤسسة يف ذهنياته هعامال مهما للتأثري على قراراتوالء الزبون الذي يعد  وكسبتقوية الروابط و 
الرتكيز على خدمة تساهم بدور حاسم يف عملية تقدمي اخلدمات و  وعليه ميكن القول أبن إدارة العالقة مع الزبون     

ختفيض التكاليف وزايدة الرحبية نتيجة االحتفاظ ابلزابئن يق العديد من املزااي التنافسية و وتسمح بتحق الزبون بفاعلية
أغلب املؤسسات اخلدمية إىل تبين  دفعمما  ،للزابئن والتميز عن املنافسنيوهلا دور فاعل يف الرقي ابخلدمات املوجهة 

يف السوق ها وجود هبدف تعزيز االعالقات واحلفاظ عليه وبناءلتدعيم كأساس العالقة مع الزبون   إدارة وأبعاد مفاهيم
املنافسني وكنتيجة حتمية بشكل أفضل من  للزبون املتطورة واملتجددة رغباتتلبية الاجات و احل والقدرة على اشباع

   . به ألجل طويل مما يسمح ابستدامة امليزة التنافسيةاالحتفاظ ومتييزها و  تعظيم القيمة املقدمة لهسيتم 
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ولقد انقشت هذه الدراسة أمهية إدارة العالقة مع الزبون أببعادها، متطلباهتا ومؤشراهتا يف التأثري على حتقيق امليزة 
دمية ابلتطبيق على مؤسسة موبيليس ولغرض توضيح إشكالية الظاهرة املدروسة مت طرح التنافسية للمؤسسات اخل

فرضيات للجانبني النظري أتبعناها مبجموعة من ال اجمموعة من التساؤالت اليت يدور حمتواها حول نفس املوضوع، كم
ومن خالل النتائج املتوصل إليها ميكن القول أبن امليزة التنافسية تتأثر إجيااب بتبين املؤسسة اخلدمية ملفهوم  والتطبيقي،

مبتطلباته وأبعاده ومؤشراته فاإلدارة اجليدة واإلجيابية لعالقة املؤسسة اخلدمية ابلزبون تزيد من  مع الزبون إدارة العالقة
يصعب من  اليت تمايز على املنافسنيال، وتكسبها ميزة قد تتكبدها املؤسسة اليترحبيتها وختفض الكثري من التكاليف 

  .قق التفوق يف االستجابة للزابئنتقليدها مما حي

   :اختبار الفرضيات -1

  فرضيات اجلانب النظري للدراسة:  
  :الفرضيات النتائج التالية فيما خيص اختبار لف اجلوانب النظرية مت التوصل إىلمن خالل حتليل خمت

 انجحة مع الزابئن عالقاتبناء يف دمية خليف املؤسسات احنو التسويق ابلعالقات  ةحتول املمارسة التسويقي ساهم - 
لزبـون فـي آن واحد لو  هلاوكذا حتقيق املنافع  ،للمؤسسة اإلسرتاتيجية صاحلاملاية مح ليساهم ذلك يف ،مواالحتفاظ هب

توجيه اجلهود واألنشطة التسويقية حنو تنمية ، وكذا معاملة مميزة ومنحه ملتطلباتهطبقا ديه تعزيز اإلشباع ل عن طريق
خصائص  تنطوي علىاخلدمات خصوصا وأن  العالقة مع الزبون وتسخري كل اإلمكانيات خلدمته واحملافظة عليه

التفاعل املباشر بني تقدمي اخلدمات يتطلب ، ألن تسويقها خيتلف عن السلع املادية ومميزات جعلت مرتكزات وأسس

لتسويق ابلعالقات يف اب التوجهساهم ي": صيغت كالتايلوهو ما يثبت صحة الفرضية اليت  املؤسسة والزبون

بدور هام يف توجيه اجلهود واألنشطة التسويقية حنو تنمية العالقة مع الزبون وتسخري كل املؤسسات اخلدمية 

  " اإلمكانيات خلدمته واحملافظة عليه
على حتقيق أهداف املؤسسة يف االحتفاظ ابلزبون  تساعدوأبعاد الزبون على عدة آليات إدارة العالقة مع تعتمد - 

وكذا بناء عالقات مرحبة  ،ابلتطبيقات العملية والتكنولوجيةوعدم حتوله للمنافسني من خالل تعزيز االتصال وتفعيله 
ابمتالك  وذلك ،وتبادل وجهات النظر واملعلومات بني املؤسسة والزبون ،ورغباهتم حاجاهتممع الزابئن ومعرفة وفهم 

وهو ما يعترب دعامة أساسية لعمل النشاط التسويقي  ،قواعد بياانت وبرجميات دقيقة إلدارة التفاعالت اليت تتم معه
دث يف حاجات ورغبات واختاذ قرارات إسرتاتيجية مناسبة وجعلها أكثر مرونة وسرعة يف االستجابة للتغريات اليت حت

خبصوص تطوير اخلدمات وحزمة املنافع  املالئمةيف اختاذ القرارات التسويقية املناسبة يف األوقات مما يعزز الدقة  ،الزبون
وكلما كان تدفق املعلومات من الزبون وإليه  ،وهو ما سيؤدي إىل االحتفاظ ابلزبون ألجل طويل ،التسويقية املرافقة هلا
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وهو ما سيساعد على جودة خمرجات املؤسسة وهو ما  ،عمل أنظمة إدارة العالقة مع الزبون أفضلأدق كلما كان 

يستند مفهوم إدارة العالقة مع الزبون على عدة آليات تساهم ": لصياغة التاليةاليت جاءت اب يةصحة الفرض يثبت

  "ابئن ألجل طويليف اختاذ قرارات تسويقية مناسبة لتحقيق أهداف املؤسسة واحملافظة على الز 

يتطلب جناح تطبيق وتبين إدارة العالقة مع الزبون توفر عدد من املتطلبات األساسية اليت تتمثل أمهها يف التوجه  - 
ة التطبيقات التكنولوجية التشغيلياالسرتاتيجي ابلعالقة مع الزبون واالهتمام ابملوظفني وكذا امتالك كل األدوات و 

كمعرفة الزبون وإدارة قيمته ومعاجلة   من شأهنا تسهيل تطبيق أبعاد إدارة العالقة مع الزبون التحليلية والتعاونية اليتو 
وخدمة  الروابط تقوية حتقيق مؤشرات إجيابية تقوم على والوصول إىل معه األجل طويلة عالقات وبناء شكاويه وتقوية

مضافة متمايزة من منظور الزابئن  قيمة اتومنافع ذ خاصية منفردة وتقدمي خدمات ذاتالزبون يف كل نقاط االتصال 
وتتصف ابخلصوصية والعرض املشخص مما جيعلها ذات جودة ومتيز، ليتحقق بذلك رضا  ومتطابقة متاما مع متطلباهتم

تكوين ما يعرف ابلرأمسال الزبوين والوصول والئهم وتكرار عمليات الشراء و  لكسب األمثل السبيل يعتربالزابئن الذي 
واالحتفاظ هبم ألجال طويلة  اليت تساهم يف عدم حتول الزابئن إىل املنافسني) زبون - مؤسسة( إىل مستوى الشراكة 

قائمة  تنافسية ميزةحتقيق وهو ما يكون أقل تكلفة وأكثر رحبية من جذب الزبون اجلديد ليؤدي ذلك ابلنتيجة إىل 
التكاليف والتمايز عن املنافسني وهو ما يثبت صحة الفرضية النظرية الثالثة اليت صيغت على النحو  على ختفيض

خدمات  حتقيق امليزة التنافسية وتقدمي يف أبعاد ومؤشرات إدارة العالقة مع الزبون ،متطلباتتساهم " :التايل

  "ا يقدمه املنافسونمَّ متمايزة عَ  قيمة ومنافع ذات

  التطبيقي للدراسةفرضيات اجلانب: 
للدراسة  العامة الفرضية صحة ثبوت اإلحصائي التحليلأظهرت نتائج : نتائج اختبار الفرضية العامة للدراسة -

دارة العالقة مع إل )α≤0.05( عند مستوى املعنوية حصائيةإاللة ذو دأثر  يوجد"واليت نصت على أنه التطبيقية 

وهو ما أكد توفيق منوذج الدراسة وجودة العالقة املدروسة  "مؤسسة موبيليسيف  لتنافسيةة الميزاحتقيق  على الزبون

  .بني املتغريين

 الرئيسية األوىل الفرضية صحة ثبوت اإلحصائي التحليلأظهرت نتائج  :الفرضية الرئيسية األوىلنتائج اختبار   -

، متطلبات دألبعا )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإاللة ذو دأثر  يوجد" واليت نصت على أنه

التوجه ابلعالقة مع الزبون، املوظفون والتسويق الداخلي، التكنولوجيا ( إدارة العالقة مع الزبون ومؤشرات

قيمة الزبون ورحبيته، صوت الزبون وإدارة شكاويه، تقوية العالقة مع الزبون  واملتطلبات التقنية، معرفة الزبون،

  "يف مؤسسة موبيليسالتكاليف  تخفيض ةميز حتقيق على) ابلزابئن،الرضا الوالء واالحتفاظ 
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   :وابلتايل ميكن القول أبنه  وإثبات صحتهااألوىل الرئيسية  للفرضية كما مت قبول الفرضيات الفرعية  
حتقيق ميزة ختفيض  علىلتوجه ابلعالقة مع الزبون ل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإاللة ذو در ثأ يوجد - 

  ؛يف مؤسسة موبيليس التكاليف
حتقيق ميزة  علىلموظفني والتسويق الداخلي ل) α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 

  ؛يف مؤسسة موبيليس ختفيض التكاليف
حتقيق ميزة  علىلتكنولوجيا واملتطلبات التقنية ل) α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 

  ؛ يف مؤسسة موبيليس ختفيض التكاليف
 حتقيق ميزة ختفيض التكاليف علىعرفة الزبون مل) α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 

  ؛ يف مؤسسة موبيليس
حتقيق ميزة ختفيض  علىقيمة الزبون ورحبيته ل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 

  ؛ يف مؤسسة موبيليس التكاليف
حتقيق ميزة  علىصوت الزبون وإدارة شكاويه ل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 

  ؛يف مؤسسة موبيليس ختفيض التكاليف
حتقيق ميزة ختفيض  علىتقوية العالقة مع الزبون ل ) α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 

  ؛يف مؤسسة موبيليس التكاليف
حتقيق ميزة  على االحتفاظ ابلزابئنالوالء و  ،لرضال ) α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 

    .يف مؤسسة موبيليس ختفيض التكاليف

هذه الفرضية اليت نصت  صحة ثبوت اإلحصائي التحليلأظهرت نتائج  :الرئيسية الثانيةالفرضية نتائج اختبار -

إدارة  ، متطلبات ومؤشراتدألبعا )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد"على أنه 

املوظفني والتسويق الداخلي، التكنولوجيا واملتطلبات التقنية،  ،التوجه ابلعالقة مع الزبون(العالقة مع الزبون 

تقوية العالقة مع الزبون ،الرضا الوالء  ،صوت الزبون وإدارة شكاويهقيمة الزبون ورحبيته،  معرفة الزبون،

كما مت قبول الفرضيات الفرعية . "يف مؤسسة موبيليسالتمايز عن املنافسني  ةميز حتقيق على )واالحتفاظ ابلزابئن

  : وابلتايل ميكن القول أبنه  للفرضية الرئيسية الثانية وإثبات صحتها
حتقيق ميزة التمايز  علىلتوجه ابلعالقة مع الزبون ل) α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 

  ؛يف مؤسسة موبيليس عن املنافسني
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حتقيق  علىلموظفني والتسويق الداخلي ل) α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 
  ؛يف مؤسسة موبيليسميزة التمايز عن املنافسني 

حتقيق  علىلتكنولوجيا واملتطلبات التقنية ل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 
  ؛ موبيليسيف مؤسسة  ميزة التمايز عن املنافسني

حتقيق ميزة التمايز عن  علىعرفة الزبون مل )α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 
  ؛يف مؤسسة موبيليس املنافسني

حتقيق ميزة  علىقيمة الزبون ورحبيته ل ) α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 
  ؛يف مؤسسة موبيليس التمايز عن املنافسني

حتقيق  علىصوت الزبون وإدارة شكاويه ل) α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د يمعنو أثر يوجد - 
  ؛يف مؤسسة موبيليسميزة التمايز عن املنافسني 

حتقيق ميزة التمايز  علىتقوية العالقة مع الزبون ل ) α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 
  ؛يف مؤسسة موبيليس عن املنافسني

حتقيق ميزة  على االحتفاظ ابلزابئنلرضا، الوالء و ل ) α≤0.05( عنويةاملعند مستوى  حصائيةإ اللةذو د أثر يوجد - 
  .يف مؤسسة موبيليس التمايز عن املنافسني

صحة الفرضيتني الفرعيتني األوىل والثالثة للفرضية  اإلحصائي التحليلأظهرت نتائج : الفرضية الرئيسية الثالثة -

  :أي أنه والرابعةالرئيسية الثالثة ونفي صحة الفرضيتني الفرعيتني الثانية 
متوسطات إجاابت أفراد العينة للمتغريين بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد - 

 .متغري اجلنسىل إاملرتبطني إدارة العالقة مع الزبون وحتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس تـُْعَزى 
متوسطات إجاابت أفراد العينة بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال توجد - 

 .عالقة مع الزبون وحتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس تـُْعَزى إىل متغري السنللمتغريين املرتبطني إدارة ال
متوسطات إجاابت أفراد العينة للمتغريين بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد - 

 .متغري املؤهل العلميىل إاملرتبطني إدارة العالقة مع الزبون وحتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس تـُْعَزى 
متوسطات إجاابت أفراد العينة بني ) α≤0.05( عنويةاملفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجدال  - 

 .متغري األقدميةىل إإدارة العالقة مع الزبون وحتقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس تـُْعَزى للمتغريين املرتبطني 
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  :نتائج الدراسة -2
 النظري اجلانبني من بكل املتعلقة النتائج من جمموعة إىل التوصل متمن خالل التطرق ملختلف جوانب الدراسة 

  :مثلما هو مبني فيما يلي والتطبيقي

  النظرية للدراسةالنتائج :  
    :، نوردها فيما يليالنتائجمت التوصل إىل العديد من االستنتاجات و  من خالل الدراسة النظرية

كنتيجة حتمية الشتداد التنافس ويعترب سابقا إلدارة   ات القرن املاضييمثانين يفظهر مفهوم التسويق ابلعالقات  - 
يشمل كل الفاعلني بطريقة مباشرة و  ،يف قطاع اخلدمات أوالواستعمل  ،العالقة مع الزبون من انحية التنظري واملمارسة

مع كافة أطراف التعامل خصوصا الزابئن مع الرتكيز على إقامة عالقات انجحة أو غري مباشرة يف عالقات املؤسسة 
  .تؤكد استمرارية العالقة مع الزبون وتقوية الروابط وااللتزام والثقة لالحتفاظ به

هتدف من خالله املؤسسة إىل االحتفاظ أبفضل  معاصرإدارة العالقة مع الزبون إىل توجه تسويقي  يشري مفهوم - 
للزبون من كونه خصما يف ثقافة  املؤسسةتغيري نظرة  ات انجحة وطويلة األجل معهم وكذاالزابئن وبناء وتقوية عالق

 خاصة ومعلومات بياانت من به يتعلق ما كل  عن طريق تعزيز قنوات االتصال به ومعرفة .إىل شريك هلا املؤسسة
اصة التسويقية اخل والسياسات اإلجراءاتهبدف حتديد مسار  شكاويه وغريها أسباب ومتطلباته، رغباته، كإحتياجاته،

  .له مستوايت عالية من الرضا والوالء ققبتقدمي قيمة مناسبة لتطلعاته وحت

يرتكز  كما  واملتطلبات املساعدة على إجناحهجمموعة من العوامل  وجود الزبونمفهوم إدارة العالقة مع  يتطلب تبين - 
  :وهي كالتايل ومؤشرات على عدة أبعاد

التوجه االسرتاتيجي العام يف املؤسسات اخلدمية حنو نشر ثقافة تنظيمية قائمة على التوجه ببناء عالقات  •
مجيع املستوايت ويف خمتلف املصاحل يف املؤسسة وذلك بتوجيه معظم أنشطة وفعاليات  يفطويلة األجل مع الزابئن 
 ؛الزبوناملؤسسة حنو إدارة عالقة 

ن يف املؤسسة بدور حموري وأساسي يف إجناح تطبيق وتبين إدارة العالقة مع الزبون يف و ن العاملو يساهم املوظف •
متكينهم ابختاذ بعض القرارات ضمن ويكون من الضروري فردية  املؤسسة اخلدمية ابعتبارهم يسامهون ببناء عالقات

 مع االعتماد على أساليب التسويق الداخلي كمتطلب أساسي داعم هلذا املفهوم التسويقي املعاصر؛ أنشطة مهامهم
 يف دعم إدارة) التعاونية - التشغيلية -التحليلية(تسمح التطبيقات واألدوات التكنولوجية أبشكاهلا الثالثة  •

العالقة مع الزبون واالنتقال من بيئة أعمال تقليدية إىل بيئة أعمال متطورة تقنيا تساعد على تزويد املؤسسات ابلعديد 
من الربجميات والتقنيات اليت تكون مناسبة لتمكني نظام وأبعاد هذا التوجه من العمل بفاعلية عن طريق القدرة على 
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رتمجة انت املفصلة والشخصية عن الزابئن يف صورة قاعدة بياانت حموسبة وبالتعامل مع كم كبري من املعلومات والبيا
واالستجابة هذه املعلومات، ميكن للمؤسسة أن تكييف إسرتاتيجيتها التسويقية احلالية مع خصوصيات كل زبون، 

اليت تسمح بوضع الفورية واملشخصة ألذواق الزابئن املتغرية فضال عن القدرة على التنبؤ ابلسلوكيات املستقبلية 
كما تساعد تلك التطبيقات   .توقعات صحيحة ألنشطة املؤسسة وأعماهلا املستقبلية فيما يتعلق ابلتعامل مع الزابئن

وذلك ابستخدام  ،خدمتهو  مع الزبون يف مجيع نقاط االتصال التكنولوجية يف إجناح التفاعالت واالتصاالت اليومية
تها يف التعامل مع الزبون كاألنرتنيت، اهلاتف النقال، املواقع االلكرتونية، مواقع تقنيات تكنولوجية متطورة أثبتت أمهي

التواصل االجتماعي اليت أصبحت ذات استخدام واسع لدى خمتلف الفئات العمرية للزابئن؛ وهو ما يؤدي ابلنتيجة 
نقاط االتصال املختلفة وربط  بني تام ابملؤسسة ومشاركة املعلوماإىل حتقيق التكامل بني خمتلف اإلدارات واألقس

 . التطبيقات التشغيلية بني املكاتب األمامية واملكاتب اخللفية
ثل إدارة معرفة الزبون أحد أهم أبعاد إدارة العالقة مع الزبون وتعترب املورد االسرتاتيجي األكثر أمهية مت •

عاب خمتلف التغريات اليت حتيط أبذواق واستي ،أقدر على التعامل مع املشكالت والفرص التنظيمية كوهنا  للمؤسسة،
الكشف كذا ، احلاجات والتفضيالت  و على أفضل معلومات عن قيم الزابئن، السلوكياتواحلصول  ومتطلبات الزابئن

عن مالمح الزابئن الرئيسيني ودجمها يف إطار تنظيمي عام يرتبط بشكل مباشر ابلبعد البشري ممثال ابملعرفة الضمنية 
كما يكون  من ،  ألساسية يف امتالك معرفة الزبونللعاملني وربطها بتكنولوجيا املعلومات لتشكل الركائز اوالصرحية 

واملوظفني وابلتايل حتقيق  اإلطاراتالضروري يف ظل التوجه إبدارة العالقة مع الزبون التشارك يف املعرفة بني خمتلف 
 .بني املؤسسة والزبون ئمةاتراكم معريف عن الزبون وهو ما سيدعم العالقة الق

يساهم مساع صوت الزبون واحلصول على أراءه ومقرتحاته فيما يتعلق ابخلدمات املقدمة وطرق التعامل معه  •
يف زايدة القيمة واملنافع املقدمة له كما أن إدارة شكاويه تعترب فرصة للمؤسسة الستعادة ثقة الزبون وتصحيح 

 .يف املستقبل املؤسسة تكاليف كبريةاالحنرافات واألخطاء اليت قد تكلف 
التوجه برحبية وقيمة الزبون وكذا زايدة فعالية كسب الزابئن املرحبني واالحتفاظ هبم من خالل بناء عالقة طويلة  •
فمفهوم إدارة العالقة مع الزبون يتوجه بعدم التعامل مع مجيع الزابئن بنفس الطريقة وإعطائهم نفس  ،معهم األجل

 .جيب متييزهم تبعا ملواقعهم وأمهيتهم يف حتقيق األرابح األمهية وإمنا
إبدارة  تقوم اليت أساسية للمؤسسات اأبعادً  االتصالو ، الثقة، الشخصنة االلتزام كل من عمليات  تعترب •

 .واملؤسسات الزابئن بني القائمة يف تقوية العالقات اهلاما لدوره بزابئنها نظرا عالقتها
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بشكل أفضل من  للزبون حتسني القيمة املقدمةو ها املفهوم على تعديل أنشطتيساعد تبين املؤسسة هلذا  •
لديه فضال عن االعتماد على برامج هيكلية ومالية فعالة تؤدي إىل   مستوايت عالية من الرضامبا حيقق  املنافسني

حيث أن املؤشرات اليت تعتمد عليها املؤسسات للنجاح يف األسواق  كسب والء الزبون واالحتفاظ به ألجل طويل 
 الزبونكانت ترتكز يف السابق على جذب املزيد من الزابئن ولكنها ويف إطار تطبيق مفاهيم وأبعاد إدارة العالقة مع 

 . احلصول عليهاأضحت هتتم أكثر ابالحتفاظ ابلزابئن احلاليني وكسب رضاهم ووالئهم ومنحهم القيمة اليت يرغبون يف
امليزة التنافسية إىل جمال تتفوق فيه املؤسسة على منافسيها من وجهة نظر الزابئن فمن النادر أن متتلك  تشري - 

يزة التكلفة األقل وميزة م عليهاأبعاد امليزة التنافسية املتفق ومن أهم  .املؤسسة األسبقية التنافسية على مجيع األصعدة
  .التمايز عن املنافسني

    اجلودة املتفوقة كفاءة،ال: التالية ةاألربع يف العوامل التنافسية املزااي بناء يف تتمثل األسس العامة اليت تدخل - 
  .نشاطها جمال عن النظر بغض تتبناها أن مؤسسة ألي ميكن حلاجات الزبون، و واالستجابة والتجديد

قدرة املؤسسة على  وهي شرط من شروط ضمان للمؤسساتة من اخلصائص التنافسية تعترب االسرتاتيجيات التنافسي- 
التنافس فمن خالهلا تسعى املؤسسات إىل املواءمة بني مواردها وخرباهتا من جهة ومعطيات البيئة اخلارجية من فرص 

دراسات الفكر  يف اليت حددها بورتر األكثر انتشارا وتعترب االسرتاتيجيات الثالث ،وهتديدات من جهة أخرى
 .الرتكيز وإسرتاتيجيةالتمييز  إسرتاتيجيةالقيادة ابلتكلفة،  إسرتاتيجيةاملتمثلة يف و  اإلسرتاتيجي،

مع الزبون كأساس  فكرة التوجه ابلعالقاتقدم جمموعة من الباحثني املعاصرين طرحا جديدا ومقاربة قائمة على   - 
رة على التنافس وامتالك ميزة تنافسية جيب أن تكون وعليه فلكي تضمن املؤسسة اخلدمية القد ،لتحقيق مزااي تنافسية

وذلك بناًء على  ،نتزيد عما يقدمه املنافسو  قادرة على تقدمي خدمات ذات قيم ومنافع مميزة من منظور الزابئن
األفضلية والتفوق  هلا وحيقق وهو ما ينعكس على أداء املؤسسة ،العالقات الطويلة األجل بني املؤسسة والزبون

  .التنافسي

 نتائج الدراسة التطبيقية:  

نتيجة حترير قطاع االتصال مع صدور القانون  ةٍ يَ رِ ذْ جِ  اتٍ ريَ يِ غْ وتَـ  ةً امَ هَ  اتٍ رَ وُ طَ شهد قطاع االتصاالت يف اجلزائر تَ   -

حنو تدارك  سعياوفتح اجملال للمستثمرين األجانب الذي فصل بني تنظيم واستغالل وسري الشبكات  03- 2000
 االتصال يف اجلزائرحقق قطاع ولقد . الفجوة الرقمية اليت تفصل اجلزائر عن غريها من الدول على غرار الدول اجملاورة

 مع دخول املتعاملني وتنافسية اخلدمات املقدمة جودةحتسني  وأخرى نوعية من خاللالعوائد  منويف  قفزة كمية
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الذي يعترب املؤسسة اجلزائرية الوحيدة يف جمال  جانب املتعامل الوطين موبيليس إىلجيزي وأوريدو  إىل السوق األجنبيني
  .خدمة اهلاتف النقال

أو تزايد مستمرا وبوترية متسارعة وهو ما قابله اخنفاض  اشهد عدد الزابئن املشرتكني يف شبكة اهلواتف النقالة تزايدً   -

بسبب اخنفاض االستهالك الفردي هلم يف ظل  ،اهلاتف الثابتبوترية منخفضة يف عدد الزابئن املشرتكني يف شبكة 
 جودة ونفاذية يف السوق خصوصا بعد إاتحتها يف كل والايت الوطناليت تعترب أكثر  دمات اهلاتف النقالرواج خ
  .أكرب ومنافع وقيم امتيازات بتكلفة أقلومنح 

ستمالة ابابملمارسات التسويقية اليت تسمح  هماهتمامللهاتف النقال إىل  ةأدى اشتداد التنافس بني املتعاملني الثالث - 
  .معهم لالحتفاظ هبم وبناء عالقات طويلة األجلوحتقيق رضا الزابئن بتحليل سلوكياهتم 

تقارب  يف ظل تعتمد مؤسسة موبيليس على العديد من اآلليات واألساليب اخلاصة إبدارة العالقة مع الزبون - 
سهولة تغيري عن فضال  ،عروضهمرب تسعريات تقاكذا و  ةللمتعاملني الثالث املادية والتكنولوجية واإلمكانياتالقدرات 
يف مؤسسة موبيليس التسويقية اخلاصة هبذا املفهوم بكل مستوايته يوجد حد مقبول من املمارسات حيث ،املتعامل

االهتمام ابألدوات  ،للزابئن فضاءات ونوادٍ  وإنشاءاالهتمام بربامج الوالء  امتالك نظام ملعاجلة شكاوي الزابئن، :مثل
يف  على مواقع التواصل االجتماعي لكن توالتطبيقات التكنولوجية املختلفة كامتالك موقع الكرتوين، امتالك حسااب

 تمثلةلتكنولوجيا االتصال ابلزبون وامل االستعمال احملدود لُ جَ سَّ حيث يُ يالحظ أبهنا غري مستغلة ابلكامل  املقابل
  .ومراكز االتصال أساسا يف شبكة األنرتنيت

تستحوذ على حصة سوقية معتربة  كما أهناموبيليس بتقدمي تشكيلة متنوعة من العروض واخلدمات،  مؤسسة تتميز   - 
بعد أن كانت من  2016وحتتل الرايدة من حيث عدد الزابئن املشرتكني منذ سنة  ،سوق اهلاتف النقالالزابئن يف  من

نصيب مؤسسة جيزي قبل ذلك، كما أهنا حققت الرايدة على منافسيها يف شبكات اجليل الثالث والرابع  من حيث 
  .التغطية وعدد الزابئن املشرتكنينسبة 

  :الدراسةألراء عينة لتحليل الوصفي املتعلقة اب نتائج ال -

 ةنتائج اإلحصاء الوصفي بدالل أشارت :فيما خيص أراء واجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو املتغري املستقل •

 القسم التجاري والتسويقياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إىل إجيابية أراء إطارات ومسؤويل 
) 3.93(حيث بلغ املتوسط احلسايب اإلمجايل له ) إدارة العالقة مع الزبون(ابملؤسسة حمل الدراسة حنو متغري 

 أبعاد ،ملتطلبات قة على تبين املؤسسة حمل الدراسةأي أن أفراد العينة املدروسة لديهم ميول إىل املواف
ت حسابية كلها تفوق املتوسط احلسايب التسويقي املعاصر بدرجات عالية ومبتوسطا املفهومومؤشرات هذا 
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يف  انً ايـُّ بَ حيث أظهرت النتائج أن هناك تَـ  ،وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة) 3.00( الفرضي أو درجة احلياد
) التوجه ابلعالقة مع الزبون( ويعترب بعدتطلبات، أبعاد ومؤشرات إدارة العالقة مع الزبون ملاألمهية النسبية 

عايل السرتاتيجي االتوجه ال وهو ما يعكس ن منهمافقة من طرف أفراد العينة املستبامو أكثر األبعاد حتققا و 
املوظفني والتسويق ( بعد يف حني يعترب ؛قات معه يف املؤسسة حمل الدراسةجدا للتوجه حنو الزبون وإدارة العال

 .الرتتيب األخرييف جاء  حيث ن منهماملستباعينة الاألقل حتققا وموافقة من طرف أفراد ) الداخلي

نتائج اإلحصاء الوصفي بداللة  أشارت :فيما خيص أراء واجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو املتغري التابع •

 القسم التجاري والتسويقياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إىل إجيابية أراء إطارات ومسؤويل 
، أي أن )3.79(حيث بلغ املتوسط احلسايب اإلمجايل له ) امليزة التنافسية(ابملؤسسة حمل الدراسة حنو  متغري 

بدرجات عالية  حتقيق املؤسسة للميزة التنافسيةعلى قة لديهم ميول إىل املواف املستبان منهمأفراد العينة 
وإن كان ذلك بدرجات  ،)3.00(جة احليادومبتوسطات حسابية كلها تفوق املتوسط احلسايب الفرضي أو در 

جاء بعد  حبيث يف األمهية النسبية ألبعاد املتغري التابع اواضح امتفاوتة حيث أظهرت النتائج أن هناك تباين
على أن مما يدل ) 3.82(املرتبة األوىل مبتوسط حسايب مقدر بـ   يف) - التمييز–ميزة التمايز عن املنافسني (

يز عن منافسيها سواء يف درجة ايوافقون على أن مؤسسة موبيليس تتمتع مبيزة التمأفراد عينة الدراسة 
بعد  اخل، أما يف املرتبة الثانية فقد جاء...و يف عروضها الرتوجييةأاالستجابة ملتطلبات الزابئن وجودة اخلدمة 

يف  يض التكاليفمما يدل على حتقيق ميزة ختف ) 3.76(مبتوسط حسايب قدر بــ  )ميزة ختفيض التكاليف(
ليساهم ذلك يف ختفيض األسعار والتفوق على املنافسني بعروض  مؤسسة موبيليس من منظور أفراد العينة

  .متميزة ومنخفضة التكلفة

  : الفرضياتختبار اب املتعلقة نتائجال -
بني متطلبات، أبعاد ومؤشرات املتغري  ود عالقة أثر معنوية وارتباط قويوج اإلحصائي التحليلأظهرت نتائج  - 

أبن أكثر  ولقد تبني) ميزة ختفيض التكاليف( للميزة التنافسيةوالبعد األول ) لعالقة مع الزبونإدارة ا(ا املستقل معً 
التكنولوجيا (هي ) يف حالة ما إذا كانت جمتمعة( ملؤسسة موبيليسميزة ختفيض التكاليف األبعاد إسهاما يف حتقيق 

وعند املفاضلة بينها على أساس قيم معامالت االحندار  )صوت الزبون وإدارة شكاويه، معرفة الزبون، واملتطلبات التقنية
على حتقيق ميزة ختفيض التكاليف يف مؤسسة ) التكنولوجيا واملتطلبات التقنية(ظهر أبن أتثري بعد )  Beta(املعيارية 

  .)معرفة الزبونو  ن وإدارة شكاويهصوت الزبو (موبيليس أكثر من أتثري كل من 
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وإن   كل على حدة  إدارة العالقة مع الزبون متطلبات ومؤشراتلكل أبعاد،  اميزة ختفيض التكاليف اتبع بعد يعترب -

 التكاليف كان ذلك بدرجات متفاوتة من انحية درجة االرتباط ونسبة التفسري للتغريات اليت حتدث يف ميزة ختفيض
األكثر ارتباطا وتفسريا مليزة ختفيض  )صوت الزبون وإدارة شكاويه، طلبات التقنيةالتكنولوجيا واملت( ولقد كان البعدان

 .األقل تفسريا للتغريات اليت حتدث يف ميزة ختفيض التكاليف) املوظفني والتسويق الداخلي(ويعترب بعد ، التكاليف

وارتباط قوي بني متطلبات، أبعاد ومؤشرات املتغري وجود عالقة أثر معنوية  اإلحصائي التحليلأظهرت نتائج  -

أبن أكثر  ولقد تبني) التمايز عن املنافسنيميزة ( للميزة التنافسية الثاينوالبعد ) إدارة العالقة مع الزبون(املستقل مًعا 
 الزبون صوت، ابلزابئن واالحتفاظ الوالءو  الرضا(جمتمعة هي  تلك املتغريات يف حالة ما إذا كانت األبعاد إسهاما

ظهر أبن )  Beta(وعند املفاضلة بينها على أساس قيم معامالت االحندار املعيارية  )الزبون معرفةو  شكاويه وإدارة
لكل  عٌ اتبِ  التمايز عن املنافسنيميزة  بعد أبن كما أتكد ،)ابلزابئن واالحتفاظ الوالءو  الرضا(بعد  أكثرهم إسهاما هو

وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة من انحية درجة  كل على حدة  إدارة العالقة مع الزبون متطلبات ومؤشراتأبعاد، 
 )، صوت الزبون وإدارة شكاويهابلزابئن واالحتفاظ الوالءو  الرضا( ولقد كان البعداناالرتباط ونسبة التفسري للتغريات، 

التمايز عن يف ميزة األقل تفسريا للتغريات اليت حتدث  )قيمة الزبون ورحبيته(ويعترب بعد األكثر ارتباطا وتفسريا هلا 
 .املنافسني

معا للتغريات ومؤشرات إدارة العالقة مع الزبون تفسري أبعاد ومتطلبات  نسبةأن لتحليل اإلحصائي ا نتائج أظهرت - 
يف   ميزة ختفيض التكاليف ة تفسريها للتغريات اليت حتدث يفالتمايز عن املنافسني أكثر من نسب ميزةدث يف  حت اليت

  .املؤسسة حمل الدراسة
  :االقرتاحات والتوصيات -3
  :التوصيات التاليةو  تقدمي االقرتاحات ميكن الدراسة إليها توصلت اليت النتائج ضوء يف  
الكثري  ابعتباره ساهم يف تطور اقتصادايتقطاع االتصاالت يف اجلزائر  من الضروري االستمرار يف إصالح يكون - 

   .من الدول يف العامل
اليت  دماتاخلعروض و تطوير العلى مؤسسة موبيليس حتليل عروض املؤسسات املنافسة وسياستها التسويقية ل  - 

ابالضافة إىل تبين املمارسات التسويقية أبشكاهلا املختلفة وذلك لتفادي عدم رضا الزابئن أو حتوهلم  تقدمها
  .للمنافسني

سة موبيليس جبودة التغطية، ألن أولوايت التعامل مع املؤسسة تبدأ من جودة التغطية وصوال إىل ضرورة اهتمام مؤس - 
  .كما جيب السعي حنو حتقيق أفضل عالقة بني اجلودة والسعراملمارسات التسويقية أبشكاهلا املختلفة  
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ن أل وليس طرفا يف املعاملة، هلايكا ضرورة ارتكاز مؤسسة موبيليس على املقاربة العالئقية والتوجه ابلزبون وجعله شر  - 
بناء عالقات مرحبة واحلصول على معلومات جديدة عن احلاجات والرغبات اخلاصة بكل زبون هلا ذلك سيتيح 

  .خصوصا يف ظل اشتداد التنافس بني املؤسسات الثالث للهاتف النقال يف اجلزائر
إدارة العالقة مع الزبون اليت تتباهنا  وأساليبت استخدام تكنولوجيا املعلومات بشكل أكرب يف سياساتفعيل  - 

 ،والعمل على زايدة االستثمار يف األدوات والتطبيقات التكنولوجية التحليلية، التشغيلية والتعاونية مؤسسة موبيليس
من املصادر  دُّ عَ تُـ  اليتوذلك من خالل تفعيل دور املوقع االلكرتوين ومواقع التواصل االجتماعي ومراكز االتصال 

  .مجع املعلومات عن الزابئناملهمة  لتعزيز التفاعلية يف االتصال و 
فهم أكرب ملتطلبات الزابئن مع دجمها ضمن على تفعيل دور معرفة الزبون واستغالهلا لكسب ميزة تنافسية قائمة  - 

  .سريورة أنشطة املؤسسة خصوصا املتعلقة منها أبنشطة ختطيط العروض واخلدمات 
بتفادي األخطاء حمل الشكوى واملشاكل اليت  ،فادة من نظام معاجلة شكاوي الزبون الذي تعتمده املؤسسةاالست- 

   .ة الزبون بدال من فقدانهيعرتضها الزبون يف عروضها املستقبلية لدعم ثق
التسويق الداخلي ومتكني املوظفني سياسات من خالل تفعيل شكل أكرب هتمام ابملورد البشري للمؤسسة باال - 

وابلتايل  العاملني يف املؤسسة ابختاذ بعض القرارات اليت قد تكون ضرورية ومهمة ألداء األنشطة وتسريعها يف املؤسسة
مع عدم تركيز  إعطاء الوكاالت املزيد من السلطات يف التعامل مع الزابئن واالستجابة ملتطلباهتم وحل مشاكلهم 

  .ابعتبار أن موظفي املكاتب األمامية أكثر احتكاكا ابلزابئن يف املديرية العامة، القرارات على املسؤولني عمليات اختاذ
ضرورة انتقاء املوظفني وحسن اختيارهم على أساس الكفاءات والقدرات خصوصا موظفي املكاتب األمامية الذين  - 

بني اجلوانب التقنية للعروض و اجلوانب التجارية التسويقية وذلك ملا هلم من دور فعال يف التأثري على  اجيب أن يوفقو 
  .الزابئن وبناء عالقة ذات جودة

الرتكيز على مردودية املوظف وتقدمي حتفيزات ومزااي عينية ونقدية ألصحاب السلوكات االجيابية واملردودية األعلى يف - 
كذا ؤسسة وهو ما يؤدي إىل خلق الرغبة للتفاعل والتواصل االجيايب مع الزابئن بشكل أكرب و التعامل مع زابئن امل

  .املبادرة للرتويج للمؤسسة وعروضها
تكثيف برامج تكوين وأتهيل املوظفني يف اجملال التسويقي بغرض حتسني جودة خدمة الزبون واالستفادة من  - 

  .معارف املختصني واألكادمييني
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ديث قواعد بياانت الزبون وذلك من خالل االتصال الشخصي املباشر معهم عرب وسائل االتصال جتديد وحت - 
معرفة تطلعات الزبون املتجددة واالستجابة السريعة هلا وتقدمي خدمات  احلديثة وهو ما سيساعد املؤسسة على

   .وعروض بناًء على معلومات واقعية وحقيقية

  : الدراسةأفاق  -4
يف املؤسسات اخلدمية مع  التنافسية وامليزة إدارة العالقة مع الزبون بني العالقة إىل دراستنا يف التطرق مت أن بعد     

 وجود لنا يتضح اهلاتف النقال يف اجلزائرؤسسات الناشطة يف قطاع املعلى مستوى إحدى  تطبيقيةدراسة ميدانية 
  :تكون حمل دراسة يف املستقبلواليت ميكن أن  من املواضيع اليت تصب يف نفس اإلطار ا عدد

  .أمهية اإلدارة االلكرتونية للعالقة مع الزبون يف حتقيق ميزة ختفيض التكاليف - 
  .أساسي إلدارة العالقة مع الزبون وأمهيتها يف حتقيق ميزة تنافسية مستدامةو التكنولوجيا كمتطلب داعم  - 
  ويقية إلدارة العالقة مع الزبونأمهية التسويق الداخلي يف دعم املمارسات واألبعاد التس - 
  .دراسة مقارنة لواقع تطبيق أبعاد إدارة العالقة مع الزبون يف مؤسسات اهلاتف النقال يف اجلزائر - 
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ملنتجة دور نظام املعلومات التسويقية  يف تسيري العالقة مع الزبون يف املؤسسات ا"سبع حنان،   .26

، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم، ختصص علوم "لاللكرتونيك بوالية برج بوعريريج
 .2018- 2017التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة دمحم خيضر بسكرة، اجلزائر، 

الزابئن على مستخدمي شركة االتصاالت اخللوية أثر إدارة العالقة مع "شريين عبد احلليم شاور التميمي،  .27
، رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات درجة املاجستري يف إدارة األعمال، جامعة "جوال يف الضفة الغربية -الفلسطينية

 .2010، فلسطنياخلليل، 
إدارة الصورة الذهنية للمؤسسات وفق مدخل التسويق ابلعالقات دراسة حالة بنك "صادق زهراء،  .28

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، ختصص تسويق، كلية العلوم "الفالحة والتنمية الريفية
 .2016 - 2015االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر،  
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، "ق امليزة التنافسية املستدامةيف حتقي) CRM(دور اسرتاتيجية إدارة العالقة مع الزابئن"صفا فرحات،  .29
رسالة ماجستري، ختصص اإلدارة اإلسرتاتيجية للتنمية املستدامة،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

 .2015- 2014جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر، 
سة حالة قطاع درا –أثر التسويق الداخلي على رضا العميل يف املؤسسات اخلدمية "عابد منرية،  .30

يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية  LMD، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه "االتصاالت يف اجلزائر
 .2015- 2014، اجلزائر، 2التجارية وعلوم التسيري، جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة 

حالة قطاع الفنادق مبدينة دراسة  -املظهر املادي للخدمة وأثره على اجتاهات الزبون"عابر سليم،  .31
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم  ،"-سطيف

 .2017- 2016اجلزائر،  ،2التسيري، جامعة البليدة 
ولية دور تنمية العالقة مع الزابئن يف حتقيق ميزة تنافسية مستدامة يف األسواق الد"عبد الرمحن رايس،  .32

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم "دراسة حالة املؤسسة الوطنية للفوسفات تبسة
-2008التجارية، ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر ابتنة، اجلزائر، 

2009. 
تماعي يف أداء إدارة عالقات الزابئن دراسة أثر استخدام شبكات التواصل االج "عثمان إحسان عيدان، .33

، رسالة ماجستري، كلية األعمال قسم األعمال االلكرتونية، "ميدانية من وجهة نظر طلبة اجلامعات األردنية اخلاصة
 .2015عمان، األردن،  جامعة الشرق األوسط

االتصاالت اهلاتفية احملمولة إدارة عالقة الزبون كتوجه اسرتاتيجي يف حتسني جودة خدمة "عشي أمساء،  .34
التجارية، كلية العلوم  يف العلوم" ل م د"احلصول على دكتوراه متطلبات ، مذكرة مقدمة ضمن "يف السوق اجلزائرية

 .2017- 2016االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة عمار ثليجي األغواط، اجلزائر، 
 اخلدمات املصرفية على اإليرادات يف املصارف أثر طرق تسعري"عماد الدين أمحد السندي أمحد،  .35

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، ختصص احملاسبة "2005-2000السودانية خالل الفرتة 
   2007والتمويل، أكادميية السودان للعلوم املصرفية واملالية، جامعة السودان للعلوم التكنولوجية، السودان، 

، "ة املسؤولية االجتماعية يف حتقيق ميزة تنافسية مستدامة يف منظمات األعمالمسامه"فالق دمحم،  .36
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 . 2014- 2013اجلزائر، التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 
املسؤولية االجتماعية يف ترقية امليزة التنافسية يف املؤسسة دارسة حالة بعض  دور" قريف شافية، .37

ختصص  ،  LMD، أطروحة مقدمة كجزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه الطور الثالث "املؤسسات اجلزائرية
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 اجلزائر، سطيف،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس إدارة أعمال املؤسسات،  
2015 -2016. 

أمهية التسويق ابلعالقات يف حتقيق امليزة التنافسية ابإلسقاط على املؤسسات "،  قلش عبد هللا .38
، ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية "االقتصادية اجلزائرية

 .2013- 2012بوعلي الشلف،  اجلزائر،  وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن
دور برامج إدارة عالقة العمالء يف خلق ميزة تنافسية دراسة تطبيقية "ا بسام الغصني، ململا بسام الغصني،  .39

دراسة مقدمة استكماال للحصول على درجة املاجستري يف  ،)"شركة فيوجن خلدمات االنرتنيت وأنظمة االتصاالت(
 .2014 فلسطني، غزة، اإلسالميةجارة، اجلامعة إدارة األعمال، كلية الت

دراسة عينة  -أثر إدارة العالقة مع العمالء يف تنافسية املؤسسات السياحية ابجلزائر"حمسن بن احلبيب،  .40
ختصص اقتصاد  ،دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية مقدمة لنيل شهادةأطروحة  ،"-من الوكاالت السياحية ابجلزائر

-2016وتسيري املؤسسة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، اجلزائر، 
2017. 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل "املزيج التسويقي يف املصارف اإلسالمية"دمحم هباء الدين خاجني،  .41
 .2009ميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان، األردن، شهادة املاجستري، ختصص مصارف إسالمية، األكاد

دراسة ، "إدارة عالقات العمالء وأثرها يف بناء امليزة التنافسية يف القطاع املصريف" خوجلي دمحم أمحد، دمحم .42
 .2015السودان، ، اكلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجي  ،لنيل درجة دكتوراه يف إدارة األعمال

دراسة حالة الشركة  –أمهية املزيج التسويقي اخلدمي املوسع يف حتسني اخلدمات التأمينية "مرقاش مسرية،  .43
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجستري، ختصص إدارة أعمال،  "- SAAالوطنية للتأمني 

 .2007- 2006ن بوعلي الشلف، اجلزائر،  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة ب
إدارة عالقات العمالء االلكرتونية وأثرها يف سهولة االستخدام والرضا لدى "مروان دمحم أبو زعنونة،  .44

استكماال ملتطلبات احلصول على درجة أطروحة مقدمة  ،"الدور الوسيط للخربة التكنولوجية: اجلامعات الفلسطينية
املعلومات اإلدارية، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة السودان للعلوم الفلسفة يف نظم ه دكتورا

 .2014والتكنولوجيا، السودان،  
، "دراسة حالة مؤسسة إقتصادية-أمهية التسويق يف تعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة"مسعود طحطوح،  .45

ية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة احلاج مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، ختصص تسويق، كل
 .2009-2008خلضر ابتنة، 
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دور احملاسبة املسؤولة يف حتقيق امليزة التنافسية يف الشركات الصناعية "معتصم مفضي اخلالدي،  .46
، رسالة مقدمة استكماال للحصول على درجة املاجستري ، ختصص احملاسبة، كلية "دراسة ميدانية -السعودية

 .2015ربد، األردن، إاالقتصاد واألعمال، جامعة جدارا، 
،  "أثر تطبيق إدارة عالقات الزابئن على أداء البنوك التجارية املصرفية"، نرمني أمحد عبد املنعم السعدين .47

، ختصص الفلسفة يف إدارة األعمال، كلية التجارة، الفلسفة يف إدارة األعمال رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتور
 .2012جامعة القاهرة، مصر، 

دراسة –دور تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية "عابد بن قدور،  .48
القتصادية، ختصص تسويق ، كلية العلوم أطروحة دكتوراه يف العلوم ا، "تطبيقية على عينة من املؤسسات اجلزائرية

 .2017- 2016االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر ، 
 :اجملالت والدورايت •
مدى رضا العمالء عن املزيج التسويقي املطبق يف املصاريف التجارية اجلزائرية  "أبو بكر خوالد، .1

األمريكية  امعةاجل، 01، العدد 02، جملة اجلامعة العربية األمريكية للبحوث، اجمللد "دراسة ميدانية –احلكومية 
  .2016  فلسطني، جنني،

، 03جملة اقتصادايت مشال إفريقيا، العدد ، "النشاط الرتوجيي يف البيئة الفندقية"أبو فارة ومسري أبوزيد،  .2
  .2005ديسمرب اجلزائر، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 

، 02، العدد 7، جملة دفاتر إقتصادية، اجمللد"تتويج العمالء كناتج للتسويق ابلعالقات"بن مويزة، أمحد  .3
  .2016سبتمرب  اجلزائر، جامعة زاين عاشور اجللفة،

أنشطة التوزيع املادي وأثرها يف األداء املنظمي دراسة "أكرم أمحد الطويل وغامن حممود أمحد الكيكي،  .4
، 31، جملة تنمية الرافدين، اجمللد"يف الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية استطالعية ألراء املدراء

  . 2009، جامعة املوصل، العراق، 94العدد
، جملة العلوم "تعزيز تنافسية املؤسسة من خالل حتقيق النجاح االسرتاتيجي"الطيب داودي ومراد حمبوب،  .5

  .2007نوفمرب  اجلزائر، دمحم خيضر بسكرة،، جامعة 12، العدد 07اإلنسانية، اجمللد 
دراسة ميدانية يف  –أثر املزيج الرتوجيي يف الطلب على اخلدمات الفندقية "أمال كمال حسن الربزجني،  .6

  .2010،  اجلامعة املستنصرية، العراق، 85، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد "فندق بغداد
، "اليف من منظور اسرتاتيجي يف تعزيز املوقف التنافسيدور إدارة التك"محد، أأمني بن سعيد وزغدار  .7

  .2013جوان  اجلزائر، خلضر الوادي،محة ، جامعة 01، العدد 06جملة الدراسات االقتصادية واملالية، اجمللد 
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 زابئن من لعينة استطالعية دراسة الزبون عالقات إدارة تقانة ابعتماد الزبون قيمة "،هللا عبد أمحد أنيس .8
 واالقتصاد، اإلدارة كلية ،  104العدد  ،33اجمللد الرافدين، ، تنمية جملة-،"الدين صالح حمافظة يف متجرين
 .2011العراق، املوصل، جامعة

، جملة الدراسات املالية واملصرفية، "قياس قيمة الزبون استنادا إىل مفهوم تسويق العالقة" إيثار أل فيحان، .9
  .2017، األردن،  واملصرفية، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمانمركز البحوث املالية ، 04العدد
مسامهة املعرفة عن وألجل الزبون يف حتسني تسيري عالقات الزابئن "، إميان قحموش ووسيلة بن مساهل .10
واملالية، ، جملة البحوث االقتصادية "-دراسة تقييمية  مطبقة على إطارات مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة –

  .2014ديسمرب اجلزائر، ، جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي،02العدد  ،1اجمللد
، جامعة دمحم 25، جملة العلوم االنسانية، العدد"تنمية العالقة مع الزبون مسار لبناء والئه"إميان قحموش،  .11

  .2012ماي  اجلزائر، خيضر، بسكرة،
، جملة العلوم االقتصادية، "التسويق الداخلي على رضا العاملنيأثر ممارسة "أمين عبد هللا دمحم أبو بكر،  .12

  .2015 السودان، ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،01، العدد 16اجمللد 
دراسة تطبيقية مبنشآت (مدخل حتليل رحبية الزبون يف ترشيد القرارات اإلدارية دور "ابسل أسعد،  .13

، جامعة دمشق، سوراي، 02لعلوم االقتصادية  والقانونية، اجمللد، العدد، جملة جامعة دمشق ل")اخلدمات التعليمي
2014.  

، اجمللة اجلزائرية "تسيري العالقة مع الزبون ضمن اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة"براهيمي عبد الرزاق،  .14
  .2016، جامعة حيىي فارس املدية، اجلزائر، سبتمرب 6، العدد06لالقتصاد واملالية، اجمللد

تشخيص تسيري العالقة مع الزبون يف املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية حبسب املوارد "، براهيمي عبد الرزاق .15
 ، جامعة محة خلضر الوادي،11، جملة رؤى إقتصادية، العدد "البشرية دراسة عينة من املؤسسات اإلقتصادية

  2016ديسمرب  اجلزائر،
ون عرب تكامل العالقة بني إدارة اجلودة الشاملة وتسويق القيمة املستدامة للزب، خلق بالل جاسم القيسي .16

، 21، جملة العلوم االقتصادية واالدارية، اجمللدالعالقة دراسة استطالعية على عدد من املصارف العراقية اخلاصة
  .2015 العراق، ، جامعة بغداد،25العدد
دراسة  -لذهنية للمؤسسات اخلدميةدور العالقات العامة التسويقية يف حتسني الصورة ا"بلرباهيم مجال،  .17

،جامعة حسيبة بن 18، جملة األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، العدد"حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر
  .2017بوعلي الشلف، اجلزائر، جوان
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، جملة "دور  تكوين العنصر البشري يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة"بلقايد براهيم وسامل عبد العزيز،  .18
  .2014جوان اجلزائر، ، جامعة دمحم خيضر بسكرة، 05أحباث اقتصادية وإدارية، العدد

دراسة إمربيقية ابستعمال  - العوامل املؤثرة على ثقة الزبون"بن أشنهو سيدي دمحم وقريش بن عالل،  .19
اجلزائر، ن ابديس مستغامن، ، جامعة اب  03، العدد 02جملة املالية واألسواق، اجمللد  ،"-طريقة املعادالت البنائية

  .2015سبتمرب 
 اتدور تكييف االسرتاتيجيات التسويقية يف دعم امليزة التنافسية للمؤسس"بن الطيب إبراهيم،  .20

 ،جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،"دراسة حالة مؤسسة االمسنت ومشتقاته ابلشلف االقتصادية
  .2015 اجلزائر، ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،01، العدد 07اجمللد 
دراسة حالة -أثر استخدام أبعاد تسويق العالقات يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة"بن جروة حكيم،  .21

  .2012 اجلزائر، ورقلة، قاصدي مرابح ، جامعة11جملة الباحث، العدد ،"فرع ورقلة -مؤسسة اتصاالت اجلزائر
أثر استخدام التكنولوجيا ضمن إدارة عالقات الزابئن على متيز املؤسسة دراسة لواقع "ن محو جناة، ب .22

، جملة البشائر "تطبيق التكنولوجيا ضمن إدارة عالقات الزابئن يف مؤسسة كوندور الكرتونيك وأثرها على متيزها
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 املالحق
 

 

  لالستبانة قائمة األساتذة احملكمني): 01(امللحق رقم 

  اجلامعة  التخصص  الدرجة العلمية  اسم ولقب احملكم

جامعة العقيد أكلي حمند   تسويق  "أ"أستاذة حماضرة   الباز كلتوم
  -البويرة -أوحلاج

  جامعة قاصدي مرابح   تسويق  "أ"أستاذ حماضر   بن جروة حكيم
  - ورقلة-

  جامعة أدمحم بوقرة   تسويق   "أ"حماضر أستاذ  خليفي رزقي
  -بومرداس–

جامعة العقيد أكلي حمند   تسويق  "أ"أستاذ حماضر  قرينات امساعيل
  -البويرة–أوحلاج 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 املالحق
 

  الشكل النهائي لالستبانة املوزعة على عينة الدراسة): 02(امللحق رقم
  حمند أوحلاج البويرة العقيد آكليجامعة 
  االقتصادية، التجارية وعلوم التسيريكلية العلوم 

  
  

  
  :حتية طيبة وبعد احملرتمة،سيديت املوظفة  /احملرتمسيدي املوظف 

إدارة العالقـة مـع " العلوم التجارية ختصص إدارة تسويقية املوسوم موضوعها بـــ  طور اثلث يف هراكتود طرحةر حتضري أطاإ يف
م هـذه الدراسـة نرجـو مـنكم وملسـاعدتنا علـى إمتـا "موبيليس دراسة حالة مؤسسة -وحتقيق ميزة تنافسية للمؤسسات اخلدمية الزبون

   ، انةية على مجيع الفقرات الواردة يف االستبوضوعاإلجابة مبا يعكس أرائكم مب
واملعلومـات الــيت تتضـمنها اإلسـتبانة لـن تسـتخدم إال ألغــراض  انتاالبيـ ومجيـعأبن أرائكـم سـتكون موضــع ثقـة،  وحنـيطكم علمـا

  .علمية حبتة
  .نشكر لكم حسن تعاونكم مع فائق االحرتام والتقدير

  
  يف املكان الذي يعرب عن أرائكم )x(يرجى وضع عالمة  

  .الشخصيةالبياانت : اجلزء األول
  :  جلنسا -1

  أنثى                ذكر                                                           

 :  السن -2

  ةسن 50أكرب من سنة                   50- 41من                سنة 40- 31من سنة              30أقل من 

 :املؤهل العلمي -3

  تكوين مهين                  أخرىبكالوراي                   جامعي                 دارسات عليا                 

 :األقدمية -4

  سنة            16- 11سنوات               من  10- 5سنوات                  من  5أقل من  

 
  
  
  
  

 "ومسؤويل القسم التجاري والتسويقي مبؤسسة  استبانه موجهة إىل إطارات
"موبيليس  



 املالحق
 

  :ثايناجلزء ال
  )املتغري املستقل(أبعاد ومؤشرات إدارة العالقة مع الزبون متطلبات، : احملور األول

 التوجه ابلعالقة مع الزبون -1
  

  رقمال
  

  العبارة
  االجاابت

 موافق
  متاما

غري   حمايد  موافق
  موافق

غري موافق 
  متاما

            وجودها  املؤسسة ألنه أساس يفالقرارات اختاذ الزبون مركز   01
            املؤسسةخدمة الزبون من أولوايت   02
            .سياسات املؤسسة التسويقية وعملياهتا صممت ملصلحة الزبون  03
حنو ) إخل...التسويقية، اإلدارية، التنظيمية(تتجه معظم أنشطة املؤسسة   04

  بناء العالقات مع الزبون
          

            ابلزابئن عالقتهاوحتسني  بتطويرهتتم املؤسسة   05
إدارة يف تنسجم كل املصاحل يف املؤسسة حنو حتقيق بيئة تنظيمية تسهم   06

  .مع الزبون ةالعالق
          

  : املوظفني والتسويق الداخلي-2
  

  رقمال
  

  العبارة
  االجاابت

 موافق
  متاما

غري   حمايد  موافق
  موافق

غري موافق 
  متاما

حيث  من(إلدارة العالقة مع الزابئن مؤهلني موظفني متتلك املؤسسة  01
  .)اخلربات ومهارات التعامل مع الزابئن

          

            ن ببناء عالقات طويلة األجل مع الزابئنو يهتم املوظف  02
املكاتب األمامية بشكل كبري يف إجناح عالقات املؤسسة  ويساهم موظف  03

  بزابئنها
          

            املؤسسة ملوظفيهااملهارات والكفاءات أساس اختيار   04
يسمح للموظفني ابختاذ بعض القرارات اخلاصة بعملهم دون الرجوع إىل   05

  .)كل حسب موقعه يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة(اإلدارة العليا 
          

مل لعاري ــسل وــوظفني حألفكار ومقرتحات املـة ـمهيأة ــملؤسساي ـتعط  06
  )عناصر املزيج التسويقي مثال( وكيفية إدارته ضمن خططها التسويقية

          

معنوية للموظفني األحسن  متنح املؤسسة مكافآت وحوافز مادية أو  07
  مع الزابئن  تفاعال

          

 وناالحتفاظ ابلزبحترص املؤسسة على تدريب موظفيها حول ثقافة   08
  .وخدمته بشكل أفضل

          



 املالحق
 

  :التكنولوجيا واملتطلبات التقنية -3
  

  رقمال
  

  العبارة
  االجاابت

موافق 
  متاما

غري   حمايد  موافق
  موافق

غري موافق 
  متاما

            .يتم االعتماد على نظم تقنية متطورة يف تقدمي خدمات مميزة للزابئن  01
            .تستخدم املؤسسة برجميات وأجهزة حاسوبية متطورة يف عملياهتا  02
الكرتونية وحموسبة تكون  تضع املؤسسة بياانت الزابئن يف قاعدة بياانت  03

  متاحة للوحدات واألقسام املعنية ابلتفاعل وذات العالقة مع الزابئن
          

تقدم أنظمة املعاجلة التحليلية قيمة مضافة للموظفني واملسريين يف   04
  املؤسسة

          

تستخدم املؤسسة تقنيات وبرامج محاية متطورة للحفاظ على سرية   05
  )املوجودة يف قاعدة البياانت(الزابئن بياانت ومعلومات 

          

املؤسسة بعض اخلدمات االلكرتونية اليت تساعدها على ختفيض  تقدم  06
  التكلفة

          

 :معرفة الزبون-4
  

  رقمال
  

  العبارة
  االجاابت

موافق 
  متاما

غري   حمايد  موافق
  موافق

غري موافق 
  متاما

           معهماملتعامل  الزابئنمتتلك املؤسسة معلومات كافية عن فئات   01
لتقدمي حترص املؤسسة على معرفة حاجات ورغبات الزابئن املهمني   02

 خدمات وعروض مالئمة حلاجاهتم ورغباهتم
          

           املخزنة عن الزابئنوالبياانت للمعرفة  دوريوجتديد  يتم حتديث  03
اختاذ تستخدم املؤسسة البياانت واملعلومات املتاحة عن الزبون يف   04

  .رات مناسبة وفعالةاقر 
          

من أجل توسيع قاعدة املعرفة حول  مصادرعدة على املؤسسة  تعتمد  05
 الزابئن

          

تقوم املؤسسة جبمع وحتليل بياانت الزابئن بشكل دائم من أجل   06
  .االسرتاتيجيات التسويقيةاالستفادة منها عند صياغة 

          

املتاحة للزابئن  عن عروضها صحيحةتلتزم املؤسسة بتقدمي معلومات   07
  قبل التفاعل

          

            .توفر املؤسسة املعلومات اليت يطلبها الزبون يف الوقت املناسب  08
  



 املالحق
 

  :قيمة الزبون ورحبيته-5

  
  رقمال

  
  العبارة

  االجاابت
موافق 
  متاما

غري   حمايد  موافق
  موافق

غري موافق 
  متاما

على أساس قيمتهم ورحبيتهم سوقية  إىل قطاعات الزابئن صنفي  01
 للمؤسسة

          

دمتهم بشكل تقسيم الزابئن إىل قطاعات سوقية متجانسة تسمح خب  02
 أفضل

          

حترص املؤسسة على بناء عالقات مع زابئنها األكثر رحبية وتقوم   03
 .احلاجات احملتملة هلم بصفة مستمرة بتحليل

          

           .هتتم املؤسسة أكثر ابلزبون الذي يتعامل معها بشكل متكرر وكبري  04
اجلادة لتحويل الزابئن غري التسويقية املؤسسة بعض اإلجراءات  تتخذ  05

  .املرحبني إىل مرحبني
          

  :صوت الزبون وإدارة شكاويه-6

  
  رقمال

  
  العبارة

  االجاابت
موافق 
  متاما

غري   حمايد  موافق
  موافق

غري 
موافق 
  متاما

           .حتاول املؤسسة استطالع أراء ومتطلبات الزابئن بعدة طرق  01
            .االستماع للزبون فرصة لبناء العالقة مع الزبون وعدم حتوله للمنافسني  02
            .ترد املؤسسة على معظم استفسارات الزابئن دون أتخري  03
اليت يقدمها الزابئن  واملقرتحات املالحظات املؤسسة بعني االعتبار أتخذ  04

 .ممبستوى تطلعاهت عروضلتقدمي 
          

ي شكوى تصل إليها وحترص على معاجلتها ومعرفة أبهتتم املؤسسة   05
 .أسباهبا

          

 أثناء التعامل وبعده الزابئن تلتزم املؤسسة حبل املشاكل اليت يواجهها  06
 .وتسعى إىل تدنيتها

          

يسمح ابلكشف عن نقاط الضعف  التحليل املستمر لشكاوى الزابئن  07
  احملتملة

          

            لتعامل مع شكاوى الزابئنل) فعالة(انجعة أنظمة داخلية  متتلك املؤسسة  08
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  :الزبونالعالقة مع  تقوية-7

  
  رقمال

  
  العبارة

  االجاابت
موافق 
  متاما

غري   حمايد   موافق
  موافق

غري 
موافق 
  متاما

           .التفاعلحترص املؤسسة على معاملة الزابئن بشكل جيد أثناء   01
 تستخدم املؤسسة عدة وسائل لالتصال بزابئنها وتقدمي بعض العروض  02

  )إخل...، الرسائل القصرية، املوقع االلكرتوينواملكاملات املباشرة كاهلاتف(
          

ذوي القيمة  املرحبنيتقوم املؤسسة بتقدمي عروض خاصة لزابئنها   03
  )الشخصنة(العالية

          

            تسعى املؤسسة إىل بناء عالقات شخصية واجتماعية مع زابئنها املهمني  04
             متتاز املؤسسة ابألمانة العالية يف حتقيق الوعود املقدمة للزابئن  05

  : ابلزبونوالء واالحتفاظ ال ،الرضا -8

  
  رقمال

  
  العبارة

  االجاابت

موافق 
  متاما

غري   حمايد  موافق
  موافق

غري 
موافق 
  متاما

           خصوصا املرحبني منهم من أولوايت املؤسسةاالحتفاظ ابلزابئن احلاليني   01
            معدل حتول الزابئن يف املؤسسة منخفض  02
            االحتفاظ ابلزبونتضع املؤسسة برامج تسويقية خاصة غايتها   03
            .إىل املنافسني حتولهلمؤسسة يساهم يف عدم لالزبون  والء  04
           .متنح املؤسسة خصومات جتارية وحسومات سعرية للزابئن األوفياء  05
           .تقدم املؤسسة حوافز مادية لتشجيع تكرار الشراء  06
ابلزابئن وجذب انتباه زابئن الوالء لالحتفاظ  تعتمد املؤسسة على برامج  07

 املنافسني
          

            يساعد يف التميز على املنافسني مدى رضاهم عن استطالع آراء الزابئن  08
            تقدم املؤسسة خدمات وعروض ذات جودة ومبستوى تطلعات الزابئن  09

 
 
 
 



 املالحق
 

  )املتغري التابع( امليزة التنافسية :احملور الثاين
  :ختفيض التكاليف -1

  
  رقم

  
  العبارة

  االجاابت
موافق 
  متاما

غري   حمايد  موافق
  موافق

غري موافق 
  متاما

حترص املؤسسة على االستخدام األمثل ملواردها املادية والبشرية لتقليل   01
  تكاليف العروض واخلدمات املقدمة للزابئن

          

            ابملنافسني التكاليف اليت تتحملها املؤسسة منخفضة مقارنة  02
            االحتفاظ ابلزابئن يؤدي لتخفيض تكاليف جذب الزابئن اجلدد  03
للمؤسسة قدرة كبرية على جذب الزابئن اجلدد دون حتمل تكاليف   04

  .إضافية ابملقارنة مع منافسيها
          

            استهداف املؤسسة الزابئن األكثر رحبية يؤدي إىل ختفيض التكاليف  05
 حجم متوسط رفع تؤدي إىل الزبونعالقة طويلة األجل مع  وجود  06

  املؤسسة تعامله مع
          

 خدمة تكلفة خفض إىل تؤدي وزبوهنا عالقة دائمة بني املؤسسة وجود  07
  الزبون

          

            املتابعة االلكرتونية واالتصال الدائم ابلزابئن من شأنه ختفيض التكاليف  08

  :التمايز عن املنافسني-2

  
  رقمال

  
  العبارة

  االجاابت
موافق 
  متاما

غري   حمايد  موافق
  موافق

غري موافق 
  متاما

تقدم املؤسسة عروض وخدمات مبزااي وخصائص خمتلفة مقارنة   01
  .ابملنافسني

          

            .يز العروض واخلدمات املقدمة للزابئن ابلتكنولوجيا املتطورةاتتم  02
تساعد املؤهالت والكفاءات البشرية اليت متلكها املؤسسة على التميز   03

  .بشكل أفضل من املنافسنييف التفاعل مع الزابئن وخدمتهم 
          

للمؤسسة قدرة كبرية على التميز يف حتقيق متطلبات الزابئن بشكل   04
  .أفضل من املنافسني

          

حاجات  احلاصلة يف تتميز املؤسسة ابالستجابة السريعة للتغريات  05
  ورغبات الزابئن بشكل أفضل من املنافسني

          

 



 

  ة ابختبار التوزيع الطبيعي
 

DESCRIPTIVES VARIABLES=X Y 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX KURTOSIS SKEWNESS.
 

Descriptives 

 
  الزبون  مع 

 التنافسية

Valid N (listwise) 

EXAMINE VARIABLES=Y X 
  /PLOT HISTOGRAM NPPLOT 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL. 

Explore 

 N

 التنافسية الميزة

 ونالزب مع العالقة إدارة

 

ة ابختبار التوزيع الطبيعياملتعلق  spss رجاتخم): 03(امللحق رقم

/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX KURTOSIS SKEWNESS. 

N Skewness 

Statistic Statistic Std. Error 

 319. 197. 56 العالقة إدارة

التنافسية الميزة 56 .320 .319 

56    

Case Processing Summary 
Cases 

Valid Missing 

N Percent N Percent 

56 100.0% 0 0.0% 

56 100.0% 0 0.0% 

 

 املالحق
  

Kurtosis 

Statistic Std. Error 

-.734 .628 

-.872 .628 
 

  

Total 

N Percent 

56 100.0% 

56 100.0% 
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 االستبانةلعبارات  والبنائي التساق الداخلياب املتعلقة   spss خمرجات): 04(رقمامللحق 
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 Q1.1.3 Q1.1.4 Q1.1.5 Q1.1.6 

 التوجه
 مع بالعالقة

 الزبون
 التوجه
 بالعالقة
 مع
 الزبون

Pearson Correlation .827** .802** .850** .870** .904** .875** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 56 56 56 56 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 
Correlations 

 Q1.2.1 Q1.2.2 Q1.2.3 Q1.2.4 Q1.2.5 Q1.2.6 Q1.2.7 Q1.2.8 

 الموظفين
 والتسويق
 الداخلي

 الموظفين
 والتسويق
 الداخلي

Pearson Correlation .629** .560** .311* .657** .501** .598** .716** .578** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .019 .000 .000 .000 .000 .000  
N 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Q1.3.1 Q1.3.2 Q1.3.3 Q1.3.4 Q1.3.5 Q1.3.6 x3 

Correlations 
Correlations 

 Q1.3.1 Q1.3.2 Q1.3.3 Q1.3.4 Q1.3.5 Q1.3.6 
 والمتطلبات التكنولوجيا

 التقنية
 التكنولوجيا

التقنية والمتطلبات  
Pearson Correlation .766** .835** .747** .768** .836** .615** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 56 56 56 56 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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 
Correlations 

 Q1.4.1 Q1.4.2 Q1.4.3 Q1.4.4 Q1.4.5 Q1.4.6 Q1.4.7 Q1.4.8 الزبون معرفة  
 معرفة
 الزبون

Pearson Correlation .721** .814** .828** .830** .785** .787** .668** .844** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Q1.5.1 Q1.5.2 Q1.5.3 Q1.5.4 Q1.5.6 x5 

Correlations 
Correlations 

 Q1.5.1 Q1.5.2 Q1.5.3 Q1.5.4 Q1.5.6 تهوربحي الزبون قيمة  
 الزبون قيمة

تهوربحي  
Pearson Correlation .884** .813** .813** .909** .828** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 56 56 56 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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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 Q1.6.2 Q1.6.3 Q1.6.4 Q1.6.5 Q1.6.6 Q1.6.7 Q1.6.8 
 الزبون صوت
شكاويه وإدارة  

 الزبون صوت
 شكاويه وإدارة

Pearson Correlation .773** .505** .813** .706** .712** .710** .684** .788** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Q1.7.1 Q1.7.2 Q1.7.3 Q1.7.4 Q1.7.5 x7 

Correlations 
Correlations 

 Q1.7.1 Q1.7.2 Q1.7.3 Q1.7.4 Q1.7.5 بون الز مع العالقة تقوية  
 مع العالقة تقوية

 الزبون 
Pearson Correlation .751** .852** .819** .900** .824** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 56 56 56 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
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 

 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 

 الرضا
 الوالء

 واالحتفاظ
 بالزبائن

 الوالء الرضا
 بالزبائن واالحتفاظ

Pearson Correlation .668** .582** .781** .534** .607** .454** .661** .528** .681** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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 
Correlations 

 Q2.1.1 Q2.1.2 Q2.1.3 Q2.1.4 Q2.1.5 Q2.1.6 Q2.1.7 Q2.1.8 التكاليف تخفيض 
 تخفيض
  التكاليف

Pearson Correlation .669** .432** .711** .629** .608** .663** .490** .148 1 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .275  
N 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Q2.2.1 Q2.2.2 Q2.2.3 Q2.2.4 Q2.2.5 y2 

Correlations 
Correlations 

 Q2.2.1 Q2.2.2 Q2.2.3 Q2.2.4 Q2.2.5 المنافسين التمايزعن 
 التمايزعن
 المنافسين

Pearson Correlation .814** .655** .707** .696** .807** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 56 56 56 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=x1 x02 x3 x4 x5 x6 x7 x8 X 

Correlations 
Correlations 

 
 التوجه
 مع بالعالقة

 الزبون

 الموظفين
 والتسويق
 الداخلي

 التكنولوجيا
 والمتطلبات

 التقنية
 معرفة
 الزبون

 الزبون قيمة
تهوربحي  

 الزبون صوت
شكاويه وإدارة  

 العالقة تقوية
ونالزب مع  

 الوالء الرضا
 واالحتفاظ

ونبالزب  

 إدارة
 مع العالقة
ونالزب  

 مع العالقة إدارة
 ونالزب

Pearson Correlation .753** .412** .834** .878** .764** .879** .804** .756** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Correlations 

التكاليف تخفيض  المنافسين التمايزعن  التنافسية الميزة   
التكاليف تخفيض  Pearson Correlation 1 .496** .888** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 
N 56 56 56 

المنافسين التمايزعن  Pearson Correlation .496** 1 .831** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 
N 56 56 56 

التنافسية الميزة  Pearson Correlation .888** .831** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 ساب الثبات لــعبارات االستبانةحب املتعلقة spss خمرجات ):05(امللحق 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 
 

 

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 N of Items 

.686 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 N of Items 

.853 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 N of Items 

.909 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 N of Items 

.900 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 N of Items 

.853 8 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 56 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 56 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.922 6 
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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 N of Items 

.886 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 N of Items 

.783 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 N of Items 

.959 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 N of Items 

.682 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 N of Items 

.785 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 N of Items 

.800 12 
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  حماور االستبانةو الوصفي لــعبارات  ابلتحليل املتعلقة spss خمرجات): 06(امللحق رقم
FREQUENCIES VARIABLES= األقدمية المستوى السن الجنس  
  /BARCHART FREQ  
  /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 
Statistics 

العلمي المؤهل السن الجنس   األقدمية 
N Valid 56 56 56 56 

Missing 0 0 0 0 
 

 الجنس
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 51.79 51.79 51.79 29 ذكر 

 100.0 48.21 48.21 27 أنثى
Total 56 100.0 100.0  

 
 السن

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid من اقل  3.57 3.57 3.57 2 سنة 30 

 66.1 62.5 62.5 35 سنة 40 الى  31من
 98.2 32.14 32.14 18 سنة 50 الى  41من
 100.0 1.79 1.79 1 سنة 50 أكبرمن
Total 56 100.0 100.0  

 
العلمي المؤهل  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.57 3.57 3.57 2 بكالوريا 

 85.7 82.14 82.14 46 جامعي
عليا دارسات  8 14.29 14.29 100.0 

Total 56 100.0 100.0  
 
 

 األقدمية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid من أقل  1.8 1.8 1.8 1 سنوات 5 

 41.1 39.3 39.3 22 سنوات 10-5 من
 100.0 58.9 58.9 33 سنة 16-11 من
Total 56 100.0 100.0  

T-TEST 
  /TESTVAL=3 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 
  /CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
 06893. 51583. 4.5327 56 الزبون مع بالعالقة التوجه

 05262. 39374. 3.4464 56 الداخلي والتسويق الموظفين
 06248. 46756. 4.0238 56 التقنية والمتطلبات التكنولوجيا

 06418. 48025. 3.9129 56 الزبون معرفة
 080753. 604303. 4.17500 56 تهوربحي الزبون قيمة

 05286. 39559. 3.8683 56 شكاويه وإدارة الزبون صوت
 07080. 52982. 4.0464 56 الزبون مع العالقة تقوية

 04467. 33425. 3.7857 56 بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا
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One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

T df 
Sig. (2-
tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
 1.6709 1.3946 1.53274 000. 55 22.236 الزبون مع بالعالقة التوجه

 5519. 3410. 44643. 000. 55 8.485 الداخلي والتسويق الموظفين
 1.1490 8986. 1.02381 000. 55 16.386 التقنية والمتطلبات التكنولوجيا

 1.0416 7843. 91295. 000. 55 14.226 الزبون معرفة
 1.33683 1.01317 1.175000 000. 55 14.550 وربحيته الزبون قيمة

 9742. 7624. 86830. 000. 55 16.426 شكاويه وإدارة الزبون صوت
 1.1883 9045. 1.04643 000. 55 14.780 ونالزب مع العالقة تقوية

 8752. 6962. 78571. 000. 55 17.591 بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا
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 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Q1.1.1 56 3.00 5.00 4.5893 .56494 
Q1.1.2 56 4.00 5.00 4.6964 .46396 
Q1.1.3 56 3.00 5.00 4.5536 .60059 
Q1.1.4 56 3.00 5.00 4.4821 .57179 
Q1.1.5 56 3.00 5.00 4.5179 .63220 
Q1.1.6 56 2.00 5.00 4.3571 .77292 
Q1.2.1 56 2.00 5.00 3.7321 .55567 
Q1.2.2 56 3.00 5.00 4.0357 .37968 
Q1.2.3 56 3.00 5.00 4.3214 .60624 
Q1.2.4 56 2.00 5.00 2.9643 .71260 
Q1.2.5 56 1.00 5.00 2.6607 .92002 
Q1.2.6 56 1.00 5.00 3.6250 .75227 
Q1.2.7 56 1.00 5.00 2.5179 .87368 
Q1.2.8 56 1.00 5.00 3.7143 .67995 
Q1.3.1 56 2.00 5.00 3.9464 .55333 
Q1.3.2 56 2.00 5.00 4.0714 .70986 
Q1.3.3 56 2.00 5.00 4.1964 .58526 
Q1.3.4 56 2.00 5.00 3.8750 .57406 
Q1.3.5 56 3.00 5.00 4.1964 .61555 
Q1.3.6 56 1.00 5.00 3.8571 .64466 
Q1.4.1 56 2.00 5.00 3.8571 .69879 
Q1.4.2 56 2.00 5.00 3.9464 .61555 
Q1.4.3 56 2.00 5.00 3.9643 .71260 
Q1.4.4 56 2.00 5.00 3.9643 .60194 
Q1.4.5 56 2.00 5.00 3.7679 .60275 
Q1.4.6 56 2.00 5.00 3.8571 .58554 
Q1.4.7 56 3.00 5.00 4.0893 .47775 
Q1.4.8 56 2.00 5.00 3.8571 .58554 
Q1.5.1 56 3.00 5.00 4.1786 .71623 
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Q1.5.2 56 3.00 5.00 4.3036 .60059 
Q1.5.3 56 3.00 5.00 4.1786 .69038 
Q1.5.4 56 3.00 5.00 4.1786 .71623 
Q1.5.6 56 2.00 5.00 4.0357 .83043 
Q1.6.1 56 2.00 4.00 3.7321 .52192 
Q1.6.2 56 2.00 5.00 4.0893 .64036 
Q1.6.3 56 1.00 5.00 3.6071 .70527 
Q1.6.4 56 2.00 5.00 3.8214 .50837 
Q1.6.5 56 2.00 5.00 3.8571 .55362 
Q1.6.6 56 3.00 5.00 3.9107 .39436 
Q1.6.7 56 2.00 5.00 4.1250 .50677 
Q1.6.8 56 1.00 5.00 3.8036 .61555 
Q1.7.1 56 2.00 5.00 4.0000 .53936 
Q1.7.2 56 3.00 5.00 4.1964 .61555 
Q1.7.3 56 3.00 5.00 4.0000 .68755 
Q1.7.4 56 2.00 5.00 3.9643 .65959 
Q1.7.5 56 2.00 5.00 4.0714 .68376 
Q1.8.1 56 2.00 5.00 4.0714 .56752 
Q1.8.2 56 2.00 5.00 3.2143 .62419 
Q1.8.3 56 2.00 5.00 3.8750 .50677 
Q1.8.4 56 2.00 5.00 4.0179 .48584 
Q1.8.5 56 2.00 5.00 3.4821 .68732 
Q1.8.6 56 2.00 5.00 3.7679 .57179 
Q1.8.7 56 3.00 5.00 3.8571 .44430 
Q1.8.8 56 2.00 5.00 3.9464 .48316 
Q1.8.9 56 1.00 5.00 3.8393 .56494 
Valid N (listwise) 56     
T-TEST 
  /TESTVAL=3 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=Y y01 y2 
/CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
 04139. 30974. 3.7872 56 التنافسية الميزة

 04418. 33060. 3.7628 56 التكاليف تخفيض
 05289. 39576. 3.8214 56 المنافسين التمايزعن

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
 8702. 7043. 78720. 000. 55 19.019 التنافسية الميزة

 8513. 6742. 76276. 000. 55 17.265 التكاليف تخفيض
 9274. 7154. 82143. 000. 55 15.532 المنافسين التمايزعن
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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 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Q2.1.1 56 1.00 4.00 3.6429 .64466 
Q2.1.2 56 1.00 5.00 3.3929 .67900 
Q2.1.3 56 2.00 5.00 3.8929 .59325 
Q2.1.4 56 2.00 5.00 3.6607 .66815 
Q2.1.5 56 2.00 5.00 3.8750 .50677 
Q2.1.6 56 3.00 5.00 4.0000 .26968 
Q2.1.7 56 2.00 5.00 3.8750 .46953 
Q2.2.1 56 2.00 5.00 3.8393 .49642 
Q2.2.2 56 2.00 5.00 3.9286 .56752 
Q2.2.3 56 3.00 5.00 3.9286 .49935 
Q2.2.4 56 2.00 5.00 3.7500 .54772 
Q2.2.5 56 2.00 5.00 3.6607 .58081 
Valid N (listwise) 56     
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  عنكبويت يف شكل نسيجاألبعاد  عبارات كل  على أفراد العينةاملتوسطات احلسابية إلجاابت متثيل  ):07(امللحق رقم
على النسيج العنكبويت للمتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد العينة 

  التوجه ابلعالقة مع الزبون عبارات بعد
النسيج العنكبويت للمتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد العينة على 

  املوظفني والتسويق الداخلي عبارات بعد

    
النسيج العنكبويت للمتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد العينة على 

  التكنولوجيا واملتطلبات التقنية عبارات بعد 
النسيج العنكبويت للمتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد العينة على 

  معرفة الزبون عبارات بعد 
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النسيج العنكبويت للمتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد العينة على 

  قيمة الزبون ورحبيته  عبارات بعد
النسيج العنكبويت للمتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد العينة على 

  صوت الزبون وإدارة شكاويه عبارات بعد

    
النسيج العنكبويت للمتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد العينة على 

  تقوية العالقة مع الزبون عبارات بعد
النسيج العنكبويت للمتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد العينة على 

  عبارات بعد الرضا والوالء واالحتفاظ ابلزابئن

    
النسيج العنكبويت للمتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد العينة على 

  ميزة ختفيض التكاليف عبارات بعد 
النسيج العنكبويت للمتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد العينة على 

  عبارات بعد ميزة التمايز عن املنافسني
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 املالحق
 

  العامة للدراسة التطبيقيةالفرضية ختبار املتعلقة اب  spssت خمرجا): 08(امللحق 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 . Enterنوالزب مع العالقة إدارة 1
a. Dependent Variable: التنافسية الميزة  
b. All requested variables entered. 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .807a .651 .644 .18471 
a. Predictors: (Constant), الزبون مع العالقة إدارة  
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.434 1 3.434 100.655 .000b 

Residual 1.842 54 .034   
Total 5.277 55    

a. Dependent Variable: التنافسية الميزة  
b. Predictors: (Constant), ونالزب مع العالقة إدارة  

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .959 .283  3.390 .001 

ونالزب مع العالقة إدارة  .719 .072 .807 10.033 .000 
a. Dependent Variable: التنافسية الميزة  
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  وفرضياهتا الفرعية ختبار الفرضية الرئيسية األوىلاملتعلقة اب  spssخمرجات ): 09(امللحق رقم
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 y01 
/PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 
 

Correlations 

 

 التوجه
 مع بالعالقة

 الزبون

 الموظفين
 والتسويق
 الداخلي

 التكنولوجيا
 والمتطلبات

 التقنية
 معرفة
 الزبون

 الزبون قيمة
ته وربحي  

 صوت
 الزبون
 وإدارة
 شكاويه

 تقوية
 مع العالقة
ونالزب  

 الرضا
 الوالء

 واالحتفاظ
 بالزبائن

 تخفيض
يفالتكال  

التكاليف تخفيض  Pearson Correlation .480** .310* .659** .475** .550** .651** .642** .542** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .020 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
 2.587 387. الزبون مع بالعالقة التوجه 1

 1.391 719. الداخلي والتسويق الموظفين
 3.462 289. التقنية والمتطلبات التكنولوجيا

 3.573 280. الزبون معرفة
 3.049 328. تهوربحي الزبون قيمة

 4.376 229. شكاويه وإدارة الزبون صوت
 2.632 380. ون الزب مع العالقة تقوية

 2.717 368. بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا
a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  

 
 

Model Summaryb 
Model Durbin-Watson 
1 1.888a 
a. Predictors: (Constant), ونبالزب واالحتفاظ الوالء الرضا الزبون معرفة ,  والتسويق الموظفين ,

الزبون مع بالعالقة التوجه ,الداخلي الزبون مع العالقة تقوية , التقنية والمتطلبات التكنولوجيا ,  الزبون قيمة  ,
تهوربحي شكاويه وإدارة الزبون صوت ,  
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Regression 
 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا 1 ,  الموظفين

الداخلي والتسويق الزبون مع بالعالقة التوجه , , 
التقنية والمتطلبات التكنولوجيا  العالقة تقوية ,

ونالزب مع تهوربحي الزبون قيمة ,  معرفة ,
شكاويه وإدارة الزبون صوت ,الزبون b 

. Enter 

a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .782a .611 .550 .22361 

a. Predictors: (Constant), بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا الزبون معرفة ,  الموظفين ,
الداخلي والتسويق الزبون مع بالعالقة التوجه , ونالزب مع العالقة تقوية ,  والمتطلبات التكنولوجيا ,

تهوربحي الزبون قيمة ,التقنية شكاويه وإدارة الزبون صوت ,  
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.698 8 .462 9.246 .000b 

Residual 2.350 47 .050   
Total 6.048 55    

a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
b. Predictors: (Constant), بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا الزبون معرفة , الداخلي والتسويق الموظفين , الزبون مع بالعالقة التوجه , , 

الزبون مع العالقة تقوية التقنية والمتطلبات التكنولوجيا , وربحيته الزبون قيمة , شكاويه وإدارة الزبون صوت ,  

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.073 .430  2.659 .011 

الزبون مع بالعالقة التوجه  .026 .094 .049 .280 .781 
الداخلي والتسويق الموظفين  .094 .092 .110 1.040 .304 
التقنية والمتطلبات التكنولوجيا  .309 .111 .395 2.581 .013 

الزبون معرفة  .328 .089 .346 2.776 .008 
تهوربحي الزبون قيمة  .112 .086 .195 1.294 .202 

شكاويه وإدارة الزبون صوت  .329 .154 .349 2.020 .049 
ون لزبا مع العالقة تقوية  .119 .094 .219 1.296 .201 

بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا  .019 .142 .022 0.126 .880 
a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
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Regression 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
 والمتطلبات التكنولوجيا 1

 التقنية
. Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-
enter <= .050, 
Probability-of-F-to-
remove >= .100). 

 وإدارة الزبون صوت 2
 شكاويه

. Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= .050, 
Probability-of-F-to-
remove >= .100). 

الزبون معرفة 3  . Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= .050, 
Probability-of-F-to-
remove >= .100). 

a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .659a .434 .424 .25097 
2 .717b .514 .496 .23481 
3 .745c .556 .530 .22666 
a. Predictors: (Constant), التقنية والمتطلبات التكنولوجيا  
b. Predictors: (Constant), التقنية والمتطلبات التكنولوجيا شكاويه وإدارة الزبون صوت ,  
c. Predictors: (Constant), التقنية والمتطلبات التكنولوجيا شكاويه وإدارة الزبون صوت , الزبون معرفة ,  

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.610 1 2.610 41.439 .000b 

Residual 3.401 54 .063   
Total 6.011 55    

2 Regression 3.045 2 1.523 28.013 .000c 
Residual 2.966 53 .056   
Total 6.011 55    

3 Regression 3.357 3 1.119 21.671 .000d 
Residual 2.655 52 .051   
Total 6.011 55    

a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
b. Predictors: (Constant), التقنية والمتطلبات التكنولوجيا  
c. Predictors: (Constant), التقنية والمتطلبات التكنولوجيا شكاويه وإدارة الزبون صوت ,  
d. Predictors: (Constant), التقنية والمتطلبات التكنولوجيا شكاويه وإدارة الزبون صوت , الزبون معرفة ,  
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Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.888 .293  6.440 .000 

التقنية والمتطلبات التكنولوجيا  .466 .072 .659 6.437 .000 
2 (Constant) 1.407 .326  4.317 .000 

التقنية والمتطلبات التكنولوجيا  .295 .092 .417 3.215 .002 
شكاويه وإدارة الزبون صوت  .302 .108 .362 2.788 .007 

3 (Constant) 1.341 .354  4.234 .000 
التقنية والمتطلبات التكنولوجيا  .417 .098 .590 3.922 .000 

شكاويه وإدارة الزبون صوت  .445 .104 .520 3.722 .000 
الزبون معرفة  .249 .085 .361 2.210 .032 

a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
Regression 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
 b . Enterالزبون مع بالعالقة التوجه 1
a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
b. All requested variables entered. 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate  
1 .480a .231 .217 .29261  
a. Predictors: (Constant), الزبون مع بالعالقة التوجه  
b. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.388 1 1.388 16.206 .000b 

Residual 4.624 54 .086   
Total 6.011 55    

a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
b. Predictors: (Constant), الزبون مع بالعالقة التوجه  

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.367 .349  6.784 .000 

 000. 4.026 480. 076. 308. الزبون مع بالعالقة التوجه
a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
Regression 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
   والتسويق  الموظفين 1

 bالداخلي
. Enter 

a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
b. All requested variables entered. 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .310a .096 .079 .31725 1.187 
a. Predictors: (Constant), الموظفين والتسويق الداخلي 
b. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
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ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression .576 1 .576 5.726 .020b 

Residual 5.435 54 .101   
Total 6.011 55    

a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
b. Predictors: (Constant), الداخلي والتسويق الموظفين  

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.867 .377  7.608 .000 

الداخلي والتسويق الموظفين  .260 .109 .310 2.393 .020 
a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  

 
 
Regression 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
 والمتطلبات التكنولوجيا 1

 bالتقنية
. Enter 

a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
b. All requested variables entered. 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .659a .434 .424 .25097 1.932 
a. Predictors: (Constant), التقنية والمتطلبات التكنولوجيا  
b. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.610 1 2.610 41.439 .000b 

Residual 3.401 54 .063   
Total 6.011 55    

a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
b. Predictors: (Constant), التقنية والمتطلبات التكنولوجيا  
 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.888 .293  6.440 .000 

التقنية والمتطلبات التكنولوجيا  .466 .072 .659 6.437 .000 
a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
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Regression 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
 b . Enterمعرفةالزبون 1
a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
b. All requested variables entered. 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .475a .226 .211 .29362 1.745 
a. Predictors: (Constant), الزبون معرفة  
b. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.356 1 1.356 15.725 .000b 

Residual 4.656 54 .086   
Total 6.011 55    

a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
b. Predictors: (Constant), الزبون معرفة  

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.484 .325  7.642 .000 

الزبون معرفة  .327 .082 .475 3.966 .000 
a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  

 
 
Regression 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
ته وربحي الزبون قيمة 1 b . Enter 
a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
b. All requested variables entered. 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .550a .302 .289 .27873 1.882 
a. Predictors: (Constant), وربحيته الزبون قيمة  
b. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.816 1 1.816 23.373 .000b 

Residual 4.195 54 .078   
Total 6.011 55    

a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
b. Predictors: (Constant), يتهوربح الزبون قيمة  

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.507 .262  9.559 .000 

وربحيته الزبون قيمة  .301 .062 .550 4.835 .000 
a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
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Regression 
 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
 b . Enterن والزب مع العالقة تقوية 1
a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
b. All requested variables entered. 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .642a .413 .402 .25571 1.785 
a. Predictors: (Constant), ن والزب مع العالقة تقوية  
b. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.480 1 2.480 37.933 .000b 

Residual 3.531 54 .065   
Total 6.011 55    

a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
b. Predictors: (Constant), ون الزب مع العالقة تقوية  

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.141 .266  8.062 .000 

ن والزب مع العالقة تقوية  .401 .065 .642 6.159 .000 
a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  

 
 
Regression 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
بالزبائن  واالحتفاظ الوالء الرضا 1 b . Enter 
a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
b. All requested variables entered. 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .542a .294 .281 .28032 1.611 
a. Predictors: (Constant), بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا  
b. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.768 1 1.768 22.498 .000b 

Residual 4.243 54 .079   
Total 6.011 55    

a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
b. Predictors: (Constant), بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا  

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.732 .430  4.031 .000 

بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا  .536 .113 .542 4.743 .000 
a. Dependent Variable: التكاليف تخفيض  
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  الثانية وفرضياهتا الفرعيةختبار الفرضية الرئيسية املتعلقة اب  spssرجات خم ):10(امللحق رقم
Correlations 

Correlations 

 

 التوجه
 مع بالعالقة

 الزبون

 الموظفين
 والتسويق
 الداخلي

 التكنولوجيا
 والمتطلبات

 التقنية
 معرفة
 الزبون

 الزبون قيمة
ته وربحي  

 صوت
 الزبون
 وإدارة
 شكاويه

 تقوية
 مع العالقة
ونالزب  

 الرضا
 الوالء

 واالحتفاظ
 بالزبائن

التمايز عن 
 المنافسين

التمايز عن 
 المنافسين

Pearson Correlation .359** .375** .442** .544** .348** .662** .375** .674** 1 
Sig. (2-tailed) .007 .004 .001 .000 .009 .000 .004 .000  
N 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
 2.615 382. الزبون مع بالعالقة التوجه 1

 1.473 679. الداخلي والتسويق الموظفين
 3.017 331. التقنية والمتطلبات التكنولوجيا

 1.614 620. الزبون معرفة
 3.010 332. تهوربحي الزبون قيمة

 4.164 240. شكاويه وإدارة الزبون صوت
 2.798 357. ون الزب مع العالقة تقوية

 2.519 397. بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا
a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  

 
 

Model Summaryb 
Model Durbin-Watson 
1 2.080a 
a. Predictors: (Constant), ونبالزب واالحتفاظ الوالء الرضا الزبون معرفة ,  والتسويق الموظفين ,
الزبون مع بالعالقة التوجه ,الداخلي الزبون مع العالقة تقوية , التقنية والمتطلبات التكنولوجيا ,  الزبون قيمة  ,

تهوربحي شكاويه وإدارة الزبون صوت ,  
 

b. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
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Regression 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا 1 , الزبون معرفة  الداخلي والتسويق الموظفين ,  التوجه ,

الزبون مع بالعالقة الزبون مع العالقة تقوية , التقنية والمتطلبات التكنولوجيا ,  الزبون قيمة ,
شكاويه وإدارة الزبون صوت ,وربحيته b 

. Enter 

a. Dependent Variable : المنافسين التمايزعن  
b. All requested variables entered. 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .753a .567 .494 .38250 
a. Predictors : (Constant), بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا الزبون معرفة , الداخلي والتسويق الموظفين , , 

الزبون مع بالعالقة التوجه الزبون مع العالقة تقوية , التقنية والمتطلبات التكنولوجيا , وربحيته الزبون قيمة ,  صوت ,
شكاويه وإدارة الزبون  

 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9.016 8 1.127 7.703 .000b 

Residual 6.876 47 .146   
Total 15.892 55    

a. Dependent Variable : المنافسين التمايزعن  
b. Predictors : (Constant), بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا الزبون معرفة , الداخلي والتسويق الموظفين , الزبون مع بالعالقة التوجه ,  مع العالقة تقوية ,

ونالزب التقنية والمتطلبات التكنولوجيا , تهوربحي الزبون قيمة , شكاويه وإدارة الزبون صوت ,  
 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .075 .741  .101 .920 

 492. 692. 107. 162. 112. الزبون مع بالعالقة التوجه
 454. 755. 088. 159. 120. الداخلي والتسويق الموظفين

 292. 1.065 177. 192. 204. التقنية والمتطلبات التكنولوجيا
 031. 2.220 271. 153. 340. الزبون معرفة

 972. 035. 006. 148. 005. تهوربحي الزبون قيمة
 029. 2.248 373. 266. 507. شكاويه وإدارة الزبون صوت
 331. 983. 158. 163. 160. ونالزب مع العالقة تقوية

 025. 2.315 353. 245. 567. بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا
a. Dependent Variable : المنافسين التمايزعن  
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 املالحق
 
Regression 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

 واالحتفاظ الوالء الرضا 1
 بالزبائن

. Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-
to-remove >= .100). 

 وإدارة الزبون صوت 2
 شكاويه

. Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-
to-remove >= .100). 

الزبون معرفة 3  . Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-
to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .674a .455 .445 .40054 
2 .712b .507 .488 .38449 
3 .737c .543 .517 .37355 
a. Predictors: (Constant), بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا  
b. Predictors: (Constant), بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا شكاويه وإدارة الزبون صوت ,  
c. Predictors: (Constant), بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا شكاويه وإدارة الزبون صوت , الزبون معرفة ,  

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.229 1 7.229 45.060 .000b 

Residual 8.663 54 .160   
Total 15.892 55    

2 Regression 8.057 2 4.029 27.251 .000c 
Residual 7.835 53 .148   
Total 15.892 55    

3 Regression 8.636 3 2.879 20.631 .000d 
Residual 7.256 52 .140   
Total 15.892 55    

a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
b. Predictors: (Constant), بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا  
c. Predictors: (Constant), بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا شكاويه وإدارة الزبون صوت ,  
d. Predictors: (Constant), بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا شكاويه وإدارة الزبون صوت , الزبون معرفة ,  

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .308 .614  .501 .618 

بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا  1.085 .162 .674 6.713 .000 
2 (Constant) .525 .597  .879 .383 

بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا  .652 .240 .405 2.720 .009 
شكاويه وإدارة الزبون صوت  .479 .203 .353 2.367 .022 

3 (Constant) .168 .672  .250 .804 
بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا  .610 .206 .446 2.938 .005 

شكاويه وإدارة الزبون صوت  .607 .234 .379 2.607 .012 
الزبون معرفة  .258 .127 .205 2.037 .047 

a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
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Regression 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
الزبون مع بالعالقة التوجه 1 b . Enter 
a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
b. All requested variables entered. 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .359a .129 .113 .50640 
a. Predictors: (Constant), الزبون مع بالعالقة التوجه  

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.044 1 2.044 7.972 .007b 

Residual 13.848 54 .256   
Total 15.892 55    

a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
b. Predictors: (Constant), الزبون مع بالعالقة التوجه  
 

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.104 .604  3.485 .001 

الزبون مع بالعالقة التوجه  .374 .132 .359 2.823 .007 
a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
Regression 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
الداخلي والتسويق الموظفين 1 b . Enter 

a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .375a .141 .125 .50291 
a. Predictors: (Constant), الداخلي والتسويق الموظفين  

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.235 1 2.235 8.835 .004b 

Residual 13.658 54 .253   
Total 15.892 55    

a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
b. Predictors: (Constant), الداخليق والتسوي الموظفين  

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.034 .597  3.405 .001 

الداخلي والتسويق الموظفين  .512 .172 .375 2.972 .004 
a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
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Regression 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
 والمتطلبات التكنولوجيا 1

 bالتقنية
. Enter 

a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .442a .195 .180 .48673 
a. Predictors: (Constant), التقنية والمتطلبات التكنولوجيا  

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.099 1 3.099 13.082 .001b 

Residual 12.793 54 .237   
Total 15.892 55    

a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
b. Predictors: (Constant), التقنية والمتطلبات التكنولوجيا  

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.756 .569  3.088 .003 

التقنية والمتطلبات التكنولوجيا  .508 .140 .442 3.617 .001 
a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

الزبون معرفة 1 b . Enter 
a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
b. All requested variables entered. 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .544a .296 .283 .39585 
a. Predictors: (Constant), الزبون معرفة  
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.562 1 3.562 22.731 .000b 

Residual 8.462 54 .157   
Total 12.024 55    

a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
b. Predictors: (Constant), الزبون معرفة  

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.662 .498  3.336 .002 

الزبون معرفة  .595 .125 .544 4.768 .000 
a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
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Regression 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
تهوربحي الزبون قيمة 1 b . Enter 
a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .348a .121 .105 .50866 
a. Predictors: (Constant), ته وربحي الزبون قيمة  

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.920 1 1.920 7.422 .009b 

Residual 13.972 54 .259   
Total 15.892 55    

a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
b. Predictors: (Constant), وربحيته الزبون قيمة  

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.508 .479  5.238 .000 

تهوربحي الزبون قيمة  .309 .113 .348 2.724 .009 
a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  

 
Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

 وإدارة الزبون صوت 1
 bشكاويه

. Enter 

a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .662a .438 .428 .40664 
a. Predictors: (Constant), شكاويه وإدارة الزبون صوت  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6.963 1 6.963 42.112 .000b 

Residual 8.929 54 .165   
Total 15.892 55    

a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
b. Predictors: (Constant), شكاويه وإدارة الزبون صوت  

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .319 .539  .592 .556 

شكاويه وإدارة الزبون صوت  .899 .139 .662 6.489 .000 
a. Dependent Variable: التمايزعنالمنافسين 
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Regression 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
 b . Enter نوالزب مع العالقة تقوية 1
a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
b. All requested variables entered. 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .375a .140 .124 .50297 
a. Predictors: (Constant), الزبون مع العالقة تقوية  

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.231 1 2.231 8.819 .004b 

Residual 13.661 54 .253   
Total 15.892 55    

a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
b. Predictors: (Constant), الزبون مع العالقة تقوية  
 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.260 .522  4.327 .000 

ون الزب مع العالقة تقوية  .380 .128 .375 2.970 .004 
a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

 واالحتفاظ الوالء الرضا 1
 bبالزبائن

. Enter 

a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .674a .455 .445 .40054 
a. Predictors: (Constant), بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا  

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.229 1 7.229 45.060 .000b 

Residual 8.663 54 .160   
Total 15.892 55    

a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
b. Predictors: (Constant), بالزبائن واالحتفاظ الوالء الرضا  
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coefficie
nts 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) -.308- .614  -
.501- 

.618 

 الوالء الرضا
بالزبائن واالحتفاظ  

.907 .162 .674 6.713 .000 

  
a. Dependent Variable: المنافسين التمايزعن  
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 وفرضياهتا الفرعية ختبار الفرضية الرئيسية الثالثةاملتعلقة اب  spss خمرجات ): 11(مللحق رقما

T-TEST GROUPS=z1(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
/VARIABLES=X 
  /CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 
Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس 
 مع العالقة إدارة

ونالزب  
 07547. 40642. 3.8382 29 ذكر
 04581. 23805. 4.0357 27 أنثى

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

 مع العالقة إدارة
ونالزب  

Equal variances 
assumed 

7.729 .007 -2.197- 54 .032 -.19745- .08987 -.37763- -.01726- 

Equal variances 
not assumed   -2.236- 45.748 .030 -.19745- .08829 -.37519- -.01971- 

ANOVA-----السن 
 الميزة التنافسية
 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups .314 3 .105 1.098 .358 
Within Groups 4.962 52 .095   
Total 5.277 55    

ANOVAاالقدمية 
 الميزة التنافسية
 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups .291 2 .145 1.544 .223 
Within Groups 4.986 53 .094   
Total 5.277 55    
 

ANOVA العلمي المؤهل   
 الميزة التنافسية
 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups .738 2 .369 4.311 .018 
Within Groups 4.538 53 .086   
Total 5.277 55    
Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   الميزة التنافسية 
Scheffe 

(I) العلمي المؤهل  (J) العلمي المؤهل  
Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
 1918. -8729.- 282. 21137. -34058.- جامعي بكالوريا

عليا دارسات  -.05208- .23134 .975 -.6347- .5306 
 8729. -1918.- 282. 21137. 34058. بكالوريا جامعي

عليا دارسات  .28850* .11209 .044 .0062 .5708 
عليا دارسات  6347. -5306.- 975. 23134. 05208. بكالوريا 

 -0062.- -5708.- 044. 11209. *-28850.- جامعي
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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