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شكـروتـقـديـر
علي بنعم ال تُحصى وال تُعد ،والحمد وال ُشكر له سبحانه
الحمد وال ُشكر هلل ،أنعم َّ
علي هذه الدراسة ،اما بعد؛
علي بالعزيمة والصبر ،وسهّل َّ
أنعم َّ
ال يسعني بعد أن وفقني اهلل إلتمام هذه الرسالة ،إال أن أتقدم بخالص الشكر
والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذه الدراسة ،سواء برأي ،أو توجيه ،أو دعم،
أو تسهيالت.
أخص بالشكر والتقدير من تعلّمت منه الكثير ،أستاذي الفاضل ،سعادة األستاذ
و ّ
الدكتور /اسعود المحاميد لما بذل من وقت وجهد في سبيل تقديم التوجيهات
واإلرشادات التي ساهمت بشكل كبير في إبراز هذه الدراسة ،ولما أضافه لي من

علم ومعرفة متميزة في كل مرحلة من مراحل تعليمي في برنامج الدراسات العليا،
فله مني جزيل الشكر والعرفان.
كما أتقدم بجزيل الشكر ألعضاء لجنة المناقشة الكرام ،كالً من:

أ .الدكتور علي محمد عباس

ب .الدكتور احمد علي صالح

وذلك على تكرمهم بإعطائي من وقتهم والمشاركة في مناقشة هذه الدراسة.

واهلل ولي التوفيق
الباحث
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اإلهداء






الي روح أبي الطاهرة الذي علمني كيف أمسك بالقلم و كيف أخط الكلمات بال ندم

منتضيقاللغة؛فتتلعثمالشفاهحائرةماذاتصتارمنمفرداتالعربيةلتصف
الى والدتي اطال هللا في عمرها معلمي و أستاذي و إلي حضن احتواني في كل محني
حنانهاوروعةعطائهاأمي،،،،،،
و أزماتي
ةوحشتي،وتنيرسماءعتمتيأخواني،،،،
وإلىستكواكبتبددظلم
الى اخي بالل أنحني أمامك عرفانا بالجميل
وإلىثالثورداتغرسنفيقلبي،وشربنمنعروقي،وبقينفيقلبي
أخواتي،،،،،اإلنسان األصيل
الى اخي بكر يا من سقيتني سر
يالغاليتينالحبيبتينرمزالطهروالبراءة.
وإلىابنت ّ
معرفتي
و
دفئي
منها
أستمد
التي
شمسي
كنت
الى اخي عمر
ومسكالصتامإلىشمستشرقعطاءوتشأحنانا،فتثيرالدفءوالحبوالسكينة
زوجتي،،،،،
أستمد منه أملي و شوقي
الى اخي عثمان كنت قمري الذي



إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي اخواتي


الــــى كافة االهلواألصدقاء
ومن مهدوا الطريق امامي للوصول الى ذروة العلم

تذكار ًا وتقديراً

اهدي هذا الجهد المتواضع

إلى زوجتي من آنسني في دراستي وشاركني همومي
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صصباللغةالعربيّة
المل ّ


أثرإدارةعالقاتالزبائنعلىوالءالزبائن:
اختبار الدور الوسيط لذكاء الزبون في شركات األتصاالت األردنية .





إعــداد
أنس"محمدجهاد"الحسيني


إشـراف
الدكتور
إسعودمحمدالمحاميد
هــدفت هــذة الد ارســة إلــى التعــرإ علــى أثــر إدارة عالقــات الزبــائن علــى والء الزبــائن والــدور الــذي يلعبــه
متغير ذكاء الزبون في هذه العالقة في شركات األتصـاالت األردنيـة ( أو ارنـج ،زيـن ،وأمنيـة)  .ولتحقيـق
هــدإ الد ارســة قــام الباحــث بتطــوير اســتبانة خاصــة بنــاءاً علــى أحــدث الد ارســات التــي تناولــت الموضــو
لجمع البيانـات المالئمـة لتحقيـق ذلـك الهـدإ .وتـللإ مجتمـع الد ارسـة مـن العـاملين شـركات األتصـاالت
األردنيــة ( أو ارنــج ،زيــن ،وأمنيــة) .حيــث تــم توزيــع ( )051اســتبانة علــى عــدد مــن العــاملين فــي اقســام
خ ــدمات العم ــالء كون ــه يعتق ــد أنه ــم األكث ــر ق ــدرة عل ــى إجاب ــة فقــرات االس ــتبانة  ،وت ــم اس ــترجا ()001
اســتبانه ،وبعــد الفــرز تــم اســتبعاد ( )00اســتبانة لعــدم صــالحيتها أللـرال التحليــل االحصــائي ،فتمثلــت
عينــة الد ارســة النهائيــة بـ ـ ( )011اســتبانة ،والتــي تمثــل مــا نســبته ( )10%مــن عينــة الد ارســة الرئيســة.
واعتمدت الدراسة على مجموعة من االساليب اإلحصائية الختبـار مصـداقية وموثوقيـة البيانـات التـي تـم
تجميعهــا مــن عينــة الد ارســة ،حيــث تــم إخضــا البيانــات الختبــارات إحصــائية متقدمــة الختبــار فرضــيات
الدراسة وصالحية أنموذجها.
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وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
( .0لقد كان التركيز على كبار الزبائن  ،تنظيم إدارة عالقات الزبائن ،عمليـة إدارة المعرفـة  ،درجـة
إدارة عالقات الزبائن المبنيـة علـى التكنولوجيـا ،قـدرات االستشـعار واالسـتجابة لحاجـات العميـل،
و والء العمــالء ) تركي ـ اًز ذو مســتوم مــنخفل مــن وجهــة نظــر أف ـراد عينــة الد ارســة فــي شــركات
اإلتصاالت األردنية.
 .2إدارة عالقات الزبائن المبنية على التكنولوجيا والتركيز علـى كبـار الزبـائن وتنظـيم ادارة عالقـات
الزبــائن تعتبــر عوامــل اساســية فــي تفســير التغيــر فــي قــدرة شــركات اإلتصــاالت األردنيــة علــى
اإلستشعار واالستجابة لحاجات الزبائن.
 .3هنـاك أثــر إيجـابي مباشــر لكـل مـن العوامـل التاليــة الخاصـة بــإدارة عالقـات الزبــائن :تنظــيم إدارة
عالقــات الزب ــائن ،و إدارة المعرف ــة ،و إدارة عالق ــات الزب ــائن المبني ــة عل ــى التكنولوجي ــا ف ــي والء
الزبائن.
 .4قدرة اإلسـتجابة لحاجـات الزبـائن مـن قبـل شـركات اإلتصـاالت األردنيـة لهـا أثـر إيجـابي ومباشـر
في والء الزبائن.
 .5متغير قدرة اإلستشعار لحاجات الزبائن ال يتوسط العالقة ما بين متغيرات إدارة عالقات الزبـائن
(التركيــز علــى كبــار الزبــائن ،وتنظــيم إدارة عالقــات الزبــائن ،و إدارة المعرفــة ،و إدارة عالقــات
الزبائن المبنية على التكنولوجيا) ووالء الزبائن.
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وبناءاً على نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها ،تم تقديم مجموعة من التوصيات العلمية والعمليـة التـي
تساعد شركات اإلتصاالت العاملة في المملكة األردنية الهاشمية بشكل خاص وجميع الشـركات األخـرم
بشكل عام وذلك فيما يخص تطوير وتفعيل إدارة عالقات الزبائن ووالء الزبائن :
 تطوير الجوانـب المتعلقـة بـإدارة عالقـات الزبـائن مـن حيـثالتركيز علىزكعكرزارعال رزا ،عوتنظزي ع
إدارةعلالقاتعال را ،عوإدارةعالمعرفة،عوإدارةعلالقاتعال را عالمرنيةعلىكعالتكنولوجيا.
 تعزيز وتطوير الجوانب ذات العالقة بذكاء الزبون متمثلة بتطوير قدرات اإلستشعار واإلسـتجابة
لحاجات الزبائن.
 إيالء إهتمام أكبر بالجوانب المتعلقة بوالء الزبائن والعمل بشكل مستمر على اإلحتفاظ بالعمالء
واكتساب عمالء جدد أيضاً.
 إج ـراء الد ارس ــات واألبح ــاث التــي ترك ــز عل ــى معرفــة العوام ــل المـ ـ ثرة علــى والء الزب ــائن وذك ــاء
الزبائن ومن مرجعيات ووجهات نظر مختلفة.
 إســتخدام النمــوذم المطــور فــي هــذه الد ارســة وتطبيقــه علــى قطاعــات وبيئــات مختلفــة للتلكــد مــن
عموميه وصالحيته المطلقة من جهه وأيضاً التلكد وفحص عمومية النتائج من جهة أخرم.ع

الكلم ــات المفتاحي ــة :إدارة عالق ــات الزب ــائن ،ذك ــاء الزب ــون ،ق ــدرات االستش ــعار ،ق ــدرات االس ــتجابة ،والء
العمالء ،شركات االتصاالت االردنية.

-  ف

ABSTRACT
The impact of Customers Relationships Management on Customers
Loyalty:
Examining the Mediator Role of Customer Agility in Jordanian Telecommunications
Companies.

Prepared by
Anas "Mohammad Jehad" Alhusseini
Supervisor
Dr. Soud Mohammad ALmahamid
This study aims to know the impact of customers relationships management
on customers loyalty and the role of customer agility play in this relation in
Jordanian Communications Companies (Zain, Orange, Umniah) . In order to
achieve the purpose of this study, the researcher developed a specific
questionnaire based on the latest studies that are written in the subject to
collect relevant data to achieve that object. The population of this research
consists of employee working at Jordanian Communications Companies
(Zain, Orange, Umniah). were circulated 150 of the questionnaires on
number of employee in Customer Services Departments , because it is
believed that the more capable to answer the questionnaire items, The number
of questionnaires recovered (117) , were excluded (11) questionnaires to the
inefficiency of the analysis statistical, and thus the number of questionnaires
valid and which were subjected to statistical analysis (106) which represents a
rate of (71%) of the study sample main, This research depends on a set of
statistical test in order to test the data validity and reliability, and then subject
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the data to advance statistical tests to test the research hypotheses and research
model validity. The study revealed the following results:
1. the level of e-business systems applications (focus on VIP customer,
organize the customer relationship management, knowledge management
process, The degree of customer relationship management based on
technology, sensing and responding the needs of the customer capabilities,
customer loyalty ) in Jordanian Communications Companies is low from the
perspective of research sample.
2. Customer relationship management based on the technology , focus on VIP
customers and organize the costomer relationship management are the key
factors in the interpretation of the change in the ability of the Jordanian
Telecommunications Companies to respond and sense to the needs of
customers.
3. There is a direct positive impact to the following factors for the customer
relationship nmanagement : organizing customer relationship management ,
and knowledge management , and customer relationship management
technology based on the loyalty of customers.
4. Ability to respond to the needs of customers by Jordan Telecom Companies
have a positive impact and direct the loyalty of customers.
5. Variable sensing ability to the needs of the customers do not mediate the
relationship between the variables of customer relationship management (
focus on top customers , and organize customer relationship management ,
and knowledge management , and customer relationship management based
on the technology ) and customer loyalty.
Based on the research results, a set of scientific and practical
recommendations were supplied that help Jordanian Communications
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Companies in Jordan in particular, and all other companies in general and with
respect to the development and activation of customer relationship
management and customer loyalty:
1. Development of aspects related to the customer relationships management
where the focus on VIP customers , and organize customer relationship
management , knowledge management , and customer relationship
management based on the technology.
2. Strengthen and develop the relevant aspects of the customer agility
represented by sensing capabilities and respond to the needs of customers.
3. Give consideration to aspects related to the customers loyalty and
continuously working to retain customers and find a new customers .
4. Research and studies that focus on the knowledge of the factors affecting
on customers loyalty and customers agility depend on the refrences and
different points of view.
5. Using the model developed in this study and applied to different
environments and sectors to ensure its validity and generality of the absolute
face and also make sure the public examination results on the other.




Key words: Customer relationship management,Customer agility, Sensing
capability, Responding Capability, Customer loyalty, Jordanaian
Communications Companies.
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الـفـصل األول
للدراسة
اإلطار العام ّ
( :)1 – 1المقدمة
ان انتشــار التعامــل مــن خــالل التجــارة اإللكترونيــة اوجــب علــى الشــركات زيــادة االهتمــام والتركيــز علــى
مفهومهــا ومهيتهــا التــي يمكــن مــن خاللهــا تســهيل عمليــات واالتصــال مــع زبائنهــا بشــكل يحقــق رضــى
الزبــائن ودرجــة عاليــة مــن الـوالء لــديها بلســر وقــت واقــل التكــاليإ ،وفــي هــذا العصــر الرقمــي انتشــر فيــه
اســتخدام االنترنــت شــا مفهــوم التجــارة االلكترونيــة التــي تتــيح العديــد مــن التســهيالت التــي ســاهمت ف ـي
تطــوير مفه ــوم ادارة عالق ــات الزبــائن  ،فعل ــى ال ــرلم مــن الد ارس ــات العدي ــدة التــي تناول ــت موض ــو إدارة
عالقات الزبائن ( ;Ata and Toker; 2012; Wang and Feng, 2012; Ernst et al. 2011
 ،) Akroush et al. 2011; Reimann et al. 2010إال أنـه ال يـزال يمثـل موضـو بحثـي مهـم
نتيجة لتزايد عدد المنظمات والشركات التي تتبنى هذا المفهوم يوماً بعد يوم.
فهناك شبه اتفاق بين أدبيات إدارة عالقات الزبائن حول مفهوم إدارة عالقات الزبائن والفوائد التي يمكـن
للشركات تحقيقها نتيجة تطبيقه إال أن أدبيـات إدارة عالقـات الزبـائن تفتقـر إلـى دليـل ألثـر إدارة عالقـات
الزبائن في ذكاء الزبائن في بيئة شركات األتصاالت األردنية التي تتصـإ بـالتغير السـريع وليـر المتنبـل
به ،حيث ان تكاليإ التحويل من مـزود خدمـة أتصـاالت إلـى تخـر تكـاد التـذكر ممـا يعنـي أن أي تغيـر
في حاجات ورلبات الزبائن اليقابله استشعار واستجابة سريعة لهذه التغيرات سوإ يتحولون إلى مـزود
خــدمات أتصــاالت تخــر.ان التحــدي األكبــر الــذي يواجــه شــركات األتصــاالت األردنيــة دون اســتثناء هــو
كيفيــة تحقيــق والء الزبــائن فــي ظــل ظــروإ البيئــة الحاليــة علــى الشــركات فالبقــاء لــيس للشــركات الكبي ـرة
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وليس للشركات التي لديها أحدث تكنولوجيا تم التوصل إليها ولكن البقاء للشركات القادرة على استشعار
التغيرات الحاصلة في حاجات ورلبات الزبائن واالستجابة لها في زمن قياسي .وهذا يضمن إلـى حـد مـا
والء زبائنه ــا لمنتجاته ــا وخ ــدماتها م ــا دام ــت تلب ــي حاج ــات ورلب ــات زبائنه ــا.

وحت ــى التفق ــد ش ــركات

األتصاالت زبائنها الغير موالين الذين يمثلون خسائر بمئات االالإ من الدنانير سنوياً للشركة المعنيـة؛
فإن هذا يسـتدعى إجـراء مزيـد مـن الد ارسـات للتعـرإ علـى والء الزبـائن فـي شـركات األتصـاالت األردنيـة
خاصــة أن أدبيــات والء الزبــائن تفتقــر إلــى د ارســة شــاملة تحتــوي علــى جميــع العوامــل الم ـ ثرة علــى والء
الزبــائن والنتــائج الناجمــة عــن تحقيــق مســتوم عــال مــن ال ـوالء وكيفيــة المحافظــة علــى ال ـوالء إذا مــا تــم
تحقيقه؟ وهذا بـالطبع ال يعنـي أن الد ارسـة الحاليـة تـدعى الشـمولية بقـدر مـا هـي أشـارة إلـى أهميـة د ارسـة
والء الزبائن والعوامل المـ ثره عليـه والنتـائج التـي يمكـن تحقيقهـا علـى مسـتوم الشـركة إذا مـا تـم التوصـل
إليه .ولذلك ،جاءت هذه الدراسة للتعرإ على أثر تنفيذ إدارة عالقات الزبائن في تحسين وزيـادة مسـتوم
ذكاء الزبون وانعكاس ذلك على والء الزبائن في شركات االتصاالت االردنية.

( )2 – 1مشكلة الدراسة وأسئلتها
تعددت في اآلونة اآلخيرة كمية ونوعية التطبيقات التكنولوجية المستخدمة للتواصل مع العمالء
كالتطبيقات المتعلقة باالنترنت والموبايل وشبكات التواصل االجتماعي وليرها من األدوات والطرق.
ولكن ،يبقى التسا ل حول قدرة هذه التطبيقات في تحسين ذكاء العميل التنظيمي الذي ينعكس بدوره
على وزيادة والء الزبائن.
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ولذلك ،تتبلور مشكلة الدراسة حول تسا لها الرئيس الذي ينص على :ما هو دور ذكاء الزبون بوصفه
وسيط في أثر إدارة عالقات الزبائن على والء الزبائن .ويتفر عنه األسئلة الفرعية التالية:
 .0ما هو أثر إدارة عالقات الزبائن في قدرة شركات األتصاالت على استشعار حاجات الزبائن؟
 .2ما هو أثر إدارة عالقات الزبائن في قدرة شركات األتصاالت على االستجابة لحاجات الزبائن؟
 .3ما هو أثر إدارة عالقات الزبائن في شركات األتصاالت األردنية على والء الزبائن؟
 .4ما هو أثر قدرة شركات األتصاالت األردنية على استشعار حاجات الزبائن في والء الزبائن؟
 .5ما هو أثر قدرة شركات األتصاالت األردنية على االستجابة لحاجات الزبائن في والء الزبائن؟
 .1مــا هــو دور ذكــاء الزبــون فــي أثــر إدارة عالقــات الزبــائن علــى والء الزبــائن فــي شــركات األتصــاالت
األردنية؟
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( :)3 - 1انموذج الدراسة

المتغيرالمستقلأهداف الدراسة
(: )3 – 1

المتغيرالوسيط

المتغيرالتابأ

والءالزبائن في أثـر
ينص على:التعرإ على دور ذكاء الزبون
إدارةعالقاتالزبائنهذه الدراسة حول هدفها الرئيس الذي
تتبلور أهداإ
ذكاءالزبون
إدارة عالقات الزبائن في والء الزبائن .ويتفر عنه األهداإ الفرعية التالية:
 .0التعرإ على أثر إدارة عالقات الزبائن في قدرة شركات األتصاالت األردنية على استشعار حاجـات

التركيزعلىكبارالزبائن

الزبائن.

قدرةاالستاابةلحاجات
ـركات األتص ــاالت األردني ــة عل ــى االس ــتجابة
 .2التع ــرإ عل ــى أث ــر إدارة عالق ــات الزب ــائن ف ــي ق ــدرة ش ـ

تنظيمإدارةعالقاتالزبائن

لحاجات الزبائن.

الزبائن

قدرةاستشعارحاجات

والءالزبائن

الزبائنالزبائن في شركات األتصاالت األردنية.
 .3التعرإ على أثر إدارة عالقات الزبائن في والء
إدارةالمعرفة
 .4التع ــرإ عل ــى أث ــر ق ــدرة ش ــركات األتص ــاالت األردني ــة عل ــى استش ــعار حاج ــات الزب ــائن ف ــي والء
الزبائن.

إدارةعالقاتالزبائنالمبنية
علىالتكنولوجيال ــى أث ــر ق ــدرة ش ــركات األتص ــاالت األردني ــة عل ــى االس ــتجابة لحاج ــات الزب ــائن ف ــي والء
 .5التع ــرإ ع

.1

الزبائن.

.1
أنموذم الدراسة من اعداد الباحث :المتغير المستقل :إدارة عالقات الزبائن تم باالعتماد على كال من
(Sin et al.2005;Akroush et al.2011).

المتغير الوسيط :ذكاء الزبون تم باالعتماد على دراسة
(Roberts and Grover, 2012).

المتغير التابع :والء الزبائن تم باالعتماد على كال من الدراسات التالية ( ;Wang and Wu, 2011
)Aydin and Ozer, 2005; Yap et al.2012
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( :)4 - 1فرضيات الدراسة
ـاء علــى أنمــوذم الد ارســة ال ـوارد فــي الشــكل رقــم ( )0يمكــن
مــن خــالل اســتعرال أدبيــات الموضــو  ،وبنـ ً
صيالة فرضيات الدراسة كاآلتي:
الفرض ــية األول ــى :اليوج ــد أث ــر إلدارة عالق ــات الزب ــائن ف ــي ق ــدرة ش ــركات األتص ــاالت األردني ــة عل ــى
استشعار حاجات الزبائن عند مستوم داللة . α≥ 0.05
الفرضـــية الثانيـ ــة :اليوجـــد أثـ ــر إلدارة عالقـ ــات الزبـ ــائن فـ ــي قـ ــدرة شـ ــركات األتصـ ــاالت األردنيـ ــة علـ ــى
االستجابة لحاجات الزبائن عند مستوم داللة α≥ 0.05
الفرضية الثالثة :اليوجد أثر إلدارة عالقات الزبائن في والء الزبائن في شركات األتصاالت األردنية عند
مستوم داللة α≥ 0.05
الفرضية الرابعة :اليوجد أثر لقدرة شركات األتصـاالت األردنيـة علـى استشـعار حاجـات الزبـائن فـي والء
الزبائن عند مستوم داللة α≥ 0.05
الفرضـية الخامسـة :اليوجـد أثـر لقـدرة شـركات األتصـاالت األردنيـة علـى االسـتجابة لحاجـات الزبـائن فـي
والء الزبائن عند مستوم داللة α≥ 0.05
الفرضـية السادســة :اليوجــد أثــر إلدارة عالقــات الزبــائن فـي والء الزبــائن بوجــود دور وســيط لــذكاء الزبــون
في شركات األتصاالت األردنية عند مستوم داللة .α≥ 0.05

( :)5 - 1أهداف الدراسة
تهدإ هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أثر إدارة عالقات الزبـائن علـى والء الزبـائن  ،ويقـوم الباحـث
مــن زاويــة أخــرم بــالتركيز علــى اختبــار الــدور الوســيط لــذكاء الزبــون فــي شــركات األتصــاالت األردنيــة ،
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ذلك الموضـو الـذي يعـد مـن النقـاط األساسـية التـي تهـتم بهـا شـركات األتصـاالت األردنيـة  ،لمـا لـه مـن
تثــار ايجابيــة علــى والء زبائنهــا .لــذلك تــلتي هــذه الد ارســة لقيــاس أثــر إدارة عالقــات الزبــائن علــى والء
الزبــائن فــي شــركات االتصــاالت االردنيــة  ،و اســتنادا إلــى مــا ســبق يمكــن تحديــد أهــداإ الد ارســة فيمــا
يلي:
 .0تقديم اطار نظري عن المتغيرات األساسية للدراسة الحالية (أدارة عالقات الزبـائن ،ذكـاء الزبـون ،وال
الزبائن) مع اشارة خاصة الى االعمال االلكترونية وادارتها وتطبيقاتها .
 .2تعــرإ مســتوم متغي ـرات الد ارســة االساســية (أدارة عالقــات الزبــائن ،ذكــاء الزبــون ،وال الزبــائن) فــي
شركات االتصاالت االردنية .
 .3تحديد االثر المباشر ألدراة عالقات الزبون على الوالء .
 .4تحديد االثر المباشر ألدراة عالقات الزبون على الوالء الزبوني بوجود الذكاء الزبوني وسيطاً .
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( :)6 – 1أهمية الدراسة
يمكن تحديد جوانب أهمية الدراسة الحالية في ما يلي:
األهمية العلمية:
 .0تـربط هــذه الد ارســة بــين مجموعــة مــن المتغيـرات لــم تــدرس مــن قبــل الد ارســات الســابقة ،إذ أن معظــم
الد ارسـات الســابقة أفترضــت أن وجــود وفاعليــة إدارة عالقــات الزبــائن تقــود إلــى تحقيــق والء الزبــائن،
ولكن هذه الدراسة سـوإ تبحـث ان كـان هنـاك أثـر إيجـابي إلدارة عالقـات الزبـائن فـي والء الزبـائن
مـرتبط بقــدرة شــركات األتصــاالت األردنيــة علــى استشــعار التغيـرات الحاصــلة فــي حاجــات ورلبــات
وتوقعات زبائنها وسرعة االستجابة لها في الوقت المناسب .
 .2لالبيــة الد ارســات الســابقة تناولــت جوانــب مختلفــة مــن الد ارســة الحاليــة تمــت فــي بيئــات عمــل مختلفــة
سياســياً واجتماعي ـاً وثقافي ـاً ،ولــيس بالضــرورة أن تكــون نتائجهــا قابلــة للتطبيــق علــى البيئــة األردنيــة
بشكل عام وعلى شركات األتصاالت األردنية بشكل خاص.
 .3تناولت الدراسة الحالية موضو في لاية األهمية إذ يعتبر حديث نسبياً ،حيث تفتقر المكتبة العربية
لمثل هذا النو من الدراسات  -على حد علم الباحث.
 .4أن ظ ــروإ بيئ ــة العم ــل الحالي ــة التنافس ــية تف ــرل عل ــى الش ــركات عل ــى اخ ــتالإ انواعه ــا اس ــتخدام
اساليب وطرق واستراتجيات ونظم تكنولوجية مـن إجـل البقـاء والنجـا  .ولـذلك ،يصـبح مـن الضـرورة
بح ــث دور ذك ــاء الزب ــون ف ــي أث ــر إدارة عالق ــات الزب ــائن ف ــي والء الزب ــائن لتحس ــين أداء ش ــركات
االتصاالت األردنية وتجنبهـا حـدة المنافسـة السـعرية السـائدة حاليـاً مـن خـالل تلبيـة حاجـات ورلبـات
زبائنها وبالتالي ضمان والئهم.
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األهمية العملية:
تفيد نتائج هذه الدراسة مديري إدارات عالقات الزبـائن بشـكل عـام فـي الشـركات األردنيـة ومـديري إدارات
عالقات الزبائن في شركات األتصاالت األردنية بشكل خاص من خـالل بيـان أهميـة دور إدارة عالقـات
الزبــائن فــي استشــعار التغيـرات الحاصــلة فــي حاجــات ورلبــات الزبــائن واالســتجابة لهــا بالســرعة الممكنــة
مما ينعكس إيجاباً على بقاء ونجا تلك الشركات في المستقبل.

( :)7 – 1التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة
إدارة عالقات الزبائن :ويقصد بها جميع األنشطة التسويقية خصوصاً الموجهة لكبار العمالء واألدوات
التكنولوجيــة والعمليــات التنظيميــة الموجهــة لجــذب زبــائن جــدد وبنــاء وتحســين عالقــات طويلــة األمــد مــع
الزبــائن الحــاليين والمحتملــين ل حتفــاظ بهــم ألطــول فت ـرة زمنيــة ممكنــة ،التــي يمكــن قياســها بإمكانيــات
الشــركة علــى جــذب زبــائن جــدد ومــدم قــدرتها علــى تحقيــق الـوالء لــديهم ( Sawhney & Zabin,
.)2001
ذكـــال الزبـــون :هــو الت ـوازن بــين قــدرة الشــركة علــى استشــعار التغي ـرات الحاصــلة فــي حاجــات ورلبــات
العمـالء والقـدرة علـى االسـتجابة لهـا بالوقـت المناسـب وبلقـل مـوارد ممكنـة ( Lu & Ramamurthy,
.)2011
قــدرة الشــركة علــع استشــعار حاجــات العمــالل :هــي مــدم امكانيــة الشــركة علــى التنبــل للتغي ـرات فــي
حاج ــات ورلب ــات وتفض ــيالت العم ــالء م ــن خ ــالل اس ــتخدام مجموع ــة م ــن األدوات والعملي ــات والـــنظم
التكنولوجية المتاحة (.)Trinh et al. 2012
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قــدرة الشــركة علــع اةســتجابة حاجــات العمــالل :هــي مــدم امكانيــة الشــركة علــى االســتجابة للتغي ـرات
الحاصــلة فــي حاجــات ورلبــات وتفضــيالت الزبــائن مــن خــالل اعــادة ترتيــب وتنظــيم األصــول والم ـوارد
المتاحة لتفي بالحاجات والرلبات الناشئة والجديدة.)Trinh et al. 2012( .
وةل الزبائن :هي امكانيات الشركة على االحتفاظ بزبائنها لفترة زمنية طويلة من خـالل تقـديم خـدمات
تلبي حاجاتهم ورلباتهم الحالية والمستقبلية. (Oliver, 1999).

( :)8 – 1حدود الدراسة

تقسم حدود الدراسة الحالية إلع:

الحدود المكانية :تتمثل في شركات األتصاالت األردنية( أورانج ،زين ،وأمنية).
الحدود البشرية :تتمثل في العاملين في شركات األتصاالت األردنية في مدينة عمان.
الحدود الزمانية :وتتمثل فـي المـدة الزمنيـة الالزمـة إلنجـاز هـذه الد ارسـة ،ويتوقـع أن تسـتمر خـالل الفتـرة
الممتدة من تاريخ قبول مقتر الدراسة حتى نهاية الفصل االول من العام الدراسي .2104 – 2103
الحدود العلمية :ركزت الدراسة الحالية على فهم أثر إدارة عالقات الزبائن ممثلة بـ ( التركيز علـى كبـار
الزبــائن ،وتنظــيم إدارة عالقــات الزبــائن ،وادارة المعرفــة ،وادارة عالقــات الزبــائن المبنيــة علــى التكنولوجيــا)
التــي تعتبــر متغيــر مســتقل؛ فــي ذكــاء الزبــون ممــثالً بـ ـ( قــدرة الشــركة علــى استشــعار حاجــات ورلبــات
الزبــائن  ،وقــدرة الشــركة علــى االســتجابة لحاجــات ورلبــات الزبــائن ) وتعتبــر متغيــر وســيط؛ وفــي والء
الزبائن الذي يعتبر متغير تابع.
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(:)9 – 1محددات الدراسة
واجهة الدراسة الحالية المحددات التالية:
 .0أقتصرت هذه الدراسة على بحـث أثـر إدارة عالقـات الزبـائن فـي ذكـاء ووالء الزبـائن .ولـم تتنـاول
بالدراسة إية متغيرات معدلة للعالقات المفترضة كنو التطبيقات والنظم التكنولوجيـة المسـتخدمة
و جاهزيــة الزبــائن الســتخدام الــنظم التكنولوجيــة للتواصــل مــع الشــركة وتزويــدها بتغذيــة راجعــة
حقيقيــة .ع ــالوة عل ــى ذلــك ،رك ــزت الد ارس ــة الحاليــة فق ــط عل ــى شــركات األتص ــاالت األردني ــة .
ولذلك ،فإن تعميم النتائج سوإ يقتصر فقط على الشركات في عينة الدراسة وليس علـى جميـع
قطا األتصاالت.
 .2اعتمــدت هــذه الد ارســة علــى االســتبانة فــي جمــع البيانــات الالزمــة ،وهــذه اإلداة تمثــل فقــط إدراك
المبحــوثين إلثــر إدارة عالقــات الزبــائن فــي ذكــاء ووالء الزبــائن فــي لحظــة توزيــع االســتبانة ولكــن
ليس قبل وال بعد توزيعها.
 .3لم تتطرق هذه الدراسة إلى جميع العوامل التي يمكن أن تلعب دور وسيط أو معدل فـي العالقـة
بــين إدارة عالقــات الزبــائن ووالء الزبــائن كرضــا الزبــائن مــثالً .وذلــك ،لمحدوديــة الوقــت والجهــد
الــذي يمكــن القيــام بــه فــي د ارســة واحــدة مــن قبــل الباحــث ،ولتقــديم إطــار نظــري وأنمــوذم د ارســة
يتصإ بالدقة والموضوعية ومعقولية التكلفة.
 .4كــان مــن المتوقــع أن تكــون هنــاك نســبة اســترجا منخفضــة مقارنــة مــع عــدد االســتبانات التــي
سوإ يتم توزيعهـا نظـ اًر لعـدم تـوفر الوقـت الكـافي لـدم أفـراد عينـة الد ارسـة ،خاصـة أن العـاملين
في شركات األتصاالت األردنية لديهم مهام عمل كبيرة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوةا :اإلطار النظري

( :)1 – 2المقدمة
( :)2 – 2ادارة اةعمال اةلكترونية

( :)1-2-2تطبيقات ادارة اةعمال اةلكترونية

( :)3 – 2مفهوم إدارة عالقات الزبائن

( :)1 - 3 – 2العوامل المؤثرة علع إدارة عالقات الزبائن

) :(2 – 3 - 2التركيز علع كبار الزبائن

) :(2 – 3 – 3تنظيم إدارة عالقات الزبائن
) :(2 – 3 - 4إدارة المعرفة

( :)5 - 3 – 2إدارة عالقات الزبائن المبنية علع التكنولوجيا

( :)4 – 2مفهوم ذكال الزبون

( :)1 - 4 – 2قدرة اةستشعار
( :)2 – 4 – 2قدرة اةستجابة

( :)5 – 2وةل الزبائن
( :)6 - 2العالقة بين إدارة عالقات الزبائن ووةل الزبائن
( :)7 - 2الدور الوسيط لذكال الزبون في أثر إدارة عالقات الزبائن علع
وةل الزبائن
ثاني ا :الدراسات السابقة العربية واألجنبية

( :)8 - 2الدراسات العربية

( :)9 -2الدراسات األجنبية
( :)11 - 2ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
يهدإ هذا الفصل إلى التعريإ بالمفاهيم المتعلقة إدارة عالقـات الزبـائن المتمثلـة ب ـ ـ (التركيـز علـى كبـار
الزبــائن ،وتنظــيم إدارة عالقــات الزبــائن ،وادارة المعرفــة ،وادارة عالقــات الزبــائن المبنيـة علــى التكنولوجيــا)
وذكاء الزبون المتمثلة بـ ـ (القدرة على استشعـار التغيـرات في بيئـة العمل ،القدرة على االستجابة للتغيرات
في بيئة العمل ) و والء الزبائن ،وذلك لبناء إطار مفاهيمي نظري متكامل يعد أساساً للدراسة الميدانية،
وتم تقسيم الفصل الى مبحثين بحيث يتناول (المبحث االول) األطار النظري حول أدارة عالقات الزبائن
وذكاء المنظمة ووالء الزبائن مـن حيـث المفهـوم واألهميـة والمبـادع والعناصـر ويتنـاول (المبحـث الثـاني)
مراجعة ألهم األدبيات التي لطتها الدراسات السابقة حول موضو الدراسة الحالية .

المبحث األول :اإلطـــار النـظـــري
( :)1 – 2المقدمة
اتسم القرن الحادي والعشرون بتغيرات شاملة ادت إلى العديد من التطورات على مستوم منظمات
األعمال المختلفة خصوصاً في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنافسية ،وما رافقها من
تثار كبيرة في إطار السعي الد وب نحو استثمار تلك التطورات في تحسين كفاءة وفعالية األداء للعديد
من منظمات األعمال .لقد أسهم هذا التطور في بروز نهج جديد إلدارة المنظمة لعالقتها مع الزبون من
خالل ظهور وتطور وسائل تكنولوجيا المعلومات والخدمات التي ترافقها السيما االنترنت ،األمر الذي
احدث تغيي اًر كبي اًر في نمط األعمال ونمط الزبائن ايضاً ،ويشير (الطائي والعبادي )2119 ،هنا إلى أن
هذا التطور رافقه تقنيات حديثة وق اررات تعتمد على العمالء ومدم تجاوبهم مع ما تقدمه المنظمة من
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خدمات ،وعليه فإن التحدي ال يكمن في البحث عن عمالء جدد فقط ولكن في فهم وادراك متطلبات
الزبائن الحاليين واالحتفاظ بهم وذلك أدم إلى تزايد الطلب على وسائل فعالة لتخزين أكبر كمية من
البيانات عن الزبائن حتى تستطيع المنظمة فهم تفكيرهم وتصرفاتهم وتحليل احتياجاتهم ومعرفة
تطلعاتهم ،وبالتالي تحقيق والء الزبائن للمنظمة.
مــن هنــا نجــد أن منظمــات األعمــال تتســابق بالحصــول علــى أهــم وســائل تكنولوجيــا حديثــة تحفــاظ علــى
الوضــع التنافســي لهــا داخــل الســوق وذلــك مــن خــالل معرفــة رلبــات واحتياجــات الزبــائن واالســتجابة لهــا
اعتماداً على هذه الوسائل.
وعليــه ،فانــه يجــب علــى المنظمــة التعامــل مــع م ـوارد نظــم األعمــال لــديها بطريقــة تســتطيع مــن خاللهــا
تحقيــق أقصــى مســتويات العمــل بكفــاءة وفاعليــة ،بهــدإ الحفــاظ علــى الميـزة التنافســية لهــا داخــل الســوق
وتحقيق قيمه ُمضافة تعـزز مـن وضـعها التنافسـي بـين المنافسـين .ولـذلك ،فـإن المنظمـة يجـب أن تكـون
قادرة على التعامل مع التغيرات البيئية التي لالباً ما تجري حولها بسرعة وبشكل لير متوقـع مـن خـالل
االستجابة السريعة والمبتكرة ،واستغالل هذه التغيرات والتعامل معها علـى أنهـا فـرص يمكـن للمنظمـة أن
تحقق من خاللها النمـو والنجـا واالزدهـار ،وهـذا مـا يعـرإ بـذكاء المنظمـة ( Lu & Ramamurthy,
.)2011

( :) 2 –2ادارة األعمال اإللكترونية
يعتبــر إدخــال تكنولوجيــا المعلومــات والحاســب اآللــي واالتصــاالت ثــورة حقيقيــة فــي عــالم اإلدارة ،مفادهــا
تحويــل األعمــال والخــدمات اإلداريــة التقليديــة إلــى أعمــال وخــدمات الكترونيــة ،وظهــور إدارة إلكترونيــة
تعمــل علــى حمايــة الكيــان اإلداري واالرتقــاء بلدائــه ،وتحقيــق االســتخدام األمثــل للخــدمات بســرعة عاليــة
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ودقة متناهية ،وفي المجال التطبيقي لتكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت فـي اإلدارة كلهميـة إسـتراتيجية،
بمــا تُســهم مــن دعــم ومســاندة ألجــل تبســيط اإلج ـراءات اإلداريــة وتســهيل وتس ـريع عمليــة صــنع الق ـرار،
وتمكــين اإلدارات مــن التخطــيط بكفــاءة وفاعليــة لالســتفادة مــن متطلبــات العمــل ،وتقــديم جــودة الخــدمات
اإللكترونيــة وفــق معــايير فنيــة وتقنيــة عاليــة تواكــب العصــر .ويعتبــر مصــطلا اإلدارة اإللكترونيـــة مــن
المصــطلحات اإلداريــة الحديثــة والتــى ظهــرت نتيجــة للثــورة الهائلــة فــي شــبكات المعلومــات واالتصــاالت،
والــذي أحــدث تح ـوال هامــا فــي أداء المنظمــات بتحســين إنتاجيتهــا وســرعة أدائهــا وجــودة خــدماتها ،حيــث
عرفها (العوالمة )2113 ،بانها " عبارة عن استخدام نتـام الثـورة التكنولوجيـة فـي تحسـين مسـتويات أداء
الم سســات ورفــع كفايتهــا وتعزيــز فعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداإ المرجــوة "  ،أمــا (لنــيم )2111 ،فيعــرإ
اإلدارة اإللكترونيـ ــة بلنهـ ــا "تبـ ــادل األعمـ ــال والمعـ ــامالت بـ ــين األط ـ ـراإ مـ ــن خـ ــالل اسـ ــتخدام الوسـ ــائل
األلكتروني ــة ب ــدال م ــن االعتم ــاد عل ــى اس ــتخدام الوس ــائل المداي ــة األخ ــرم كوس ــائل االتص ــال"  ،ويعرفه ــا
(السالمي " )2115،عملية مكننة جميع مهـام ونشـاطات الم سسـة اإلداريـة باالعتمـاد علـى كافـة تقنيـات
المعلوم ــات الض ــرورية وصـ ـوال ال ــى تحقي ــق أه ــداإ اإلدارة الجدي ــد ف ــي تقلي ــل اس ــتخدام ال ــورق وتبس ــيط
اإلجراءات والقضـاء علـى الـروتين السـريع والـدقيق للمهـام والمعـامالت" ويمكـن تعريـإ األعمـال التجاريـة
اإللكترونيـ ـ ــة التـ ـ ــي يشـ ـ ــار إليهـ ـ ــا لالبـ ـ ــا ب)(E-Business؛ بلنهـ ـ ــا اسـ ـ ــتخدام تكنولوجيـ ـ ــا المعلومـ ـ ــات
واالتصــاالت فــي دعــم كافــة أنشــطة األعمــال التجاريــة ،وتشــر التجــارة تبــادل المنتجــات والخــدمات بــين
الشــركات والجماعــات واألف ـراد ،حيــث يمكــن ر يتهــا بلنهــا واحــدة مــن األنشــطة األساس ـية فــي أي عمــل.
وترك ــز التج ــارة اإللكتروني ــة علـ ــى اس ــتخدام تكنولوجي ــا المعلوم ــات واالتصـ ــاالت لتمك ــين الش ــركات مـــن
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االسـ ــتفادة مـ ــن األنشـ ــطة والعالقـ ــات الخارجيـ ــة مـ ــع األف ـ ـراد والجماعـ ــات والشـ ــركات األخـ ــرم (،2114
.)Beynon

( :)1-2-2تطبيقات ادارة اةعمال اةلكترونية
يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير (لن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم )2114 ،ﺍﻥ ل ﺩﺍﺭﺓ ﺍأللكتﺭﻭنية ﺃهمية سﻭﺍء بالنسبة للمنﻅماﺕ ﺍﻭ على ﺍلمستﻭﻯ
ﺍلقﻭمي ،ﻭتكمﻥ ﺃهمية ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍإللكتﺭﻭنية فــي ﺍنخفاﺽ تكــاليإ ﺍالنتاﺝ ﻭﺯياﺩﺓ ﺭبحية ﺍلمنﻅمة ،وفــي
تحسيﻥ مستﻭﻯ ﺍﺩﺍء ﺍلمنﻅماﺕ ﺍلحكﻭمية ،وتالفي مخاﻁﺭ ﺍلتعامل ﺍلﻭﺭقي ،وﺯياﺩﺓ ﺍلصاﺩﺭﺍﺕ ﻭتﺩعيﻡ
ﺍالقتصاﺩ ﺍلﻭﻁنى ،كمـا ي كـد توربـان وتخـرون ) (Turban&others,2008ان تكنولوجيـا المعلومـات
تتطــور بمعــدالت س ـريعة ،وم ــن المتوقــع تــن ت ــزداد تلــك التغي ـرات فــي المس ــتقبل ممــا يســمح بتطتبيق ــات
تكنولوجيــة جديــدة وشــاملة ،وبالتــالي الــى تطــوير كفــاءة المنظمــات وزيــادة فعاليتهــا .ولــالدارة االلكترونيــة
تطبيقــات مختلفــة نســتعرل منهــا (:نظــم الرقابــة االلكترونيــة ،نظــم سلســلة التزويــد ،نظــم تخطــيط م ـوارد
المنظمة ،نظم ادارة المعرإ ،نظم ادارة عالقات الزبائن)
 نظ ـ ـ ـ ـ ــم الرقاب ـ ـ ـ ـ ــة االلكترونيـ ـ ـ ـ ـ ـة :ﻭتعني ﺍلﺭقابة ﺍاللﻜتﺭﻭنية ﺍﻭ ﺍلﺭقابة بالحاسﻭﺏ ﺍعتماﺩ ﺍلنﻅاﻡ
ﺍلﺭقابي على ﺍستخﺩﺍﻡ ﺍلحاسﻭﺏ في مماﺭسة ﺍلعملية ﺍلﺭقابية ﻭفﻕ بﺭﺍمج حاسﻭبية تعﺩ
خصيصا لهﺫﺍ ﺍلغﺭﺽ بما يحقﻕ ﺍالقتصاﺩ في ﺍلجهﺩ ﻭﺍلﻭقﺕ ﻭﺍلتﻜلفة في ﺍلﻭصﻭل

ﺍلى

ﺍلنتائج ﺍلمﻁلﻭبة باقل ما يمﻜﻥ مﻥ ﺍلمخاﻁﺭ ﻭبﺩقة اكبــر ،وان الرقابــة احــدم العمليــات الرئيســة
فـي االدارة فهـي تقـوم بـدور هـام فـي اكتشـاإ اي فشـل قـد يحـدث فـي تحقيـق االهـداإ المنشـودة
فالرقابة بمفهومها التقليدي هي النشاط الذي تقوم به االدارة لمتابعـة تنفيـذ السياسـات الموضـوعة
وتقييمها  ،والعمل على تصحيح االنحرافات حتى يمكـن تحقيـق االهـداإ المنشـودة (عبـدالمنعم،
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.)2101ان تطبيق الرقابه االلكترونيـة لهـا مميـزات عديـدة لعـل مـن ابرزهـا سـهولة الوصـول الـى
المعلومــات وتقنــين الــدخول عليهــا ،وامكانيــة نشــر الل ـوائح الخاصــة بالخــدمات االداريــة ومعــاير
تقويمها واتاحة االطال عليها الكترونيا ،وامكانية المسئولية بالتعرإ على متخذي القرار والقدرة
على المحاسبة عند ارتكاب االخطاء ،واتاحة قنوات اتصال متعـددة لتبـادل المعلومـات ،والـتمكن
من انهاء الخدمات الكترونيا عبر الشبكة المعلوماتية ،وتعزيز مبدأ المحاسبة والمسـائلة االداريـة
(السميري.)2119 ،
 نظــم سلســلة التوريــد :بلنها " تشمل التكامــل في عملياﺕ ﺍإلﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭحتى ﺍلمستخﺩميﻥ النهــائيين
سﻭاء اكان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت منتجاﺕ ﺃﻭ خﺩماﺕ ،باإلضافة ﺇلى ﺍلمعلﻭماﺕ ﻭﺍلتي تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل ﺍلقيمة ﺍلمضافة
للﺯبائﻥ"(الكنعــاني )2119 ،ويعﺩ نﻅاﻡ ﺍلمعلﻭماﺕ إلﺩﺍﺭﺓ سلسلة التوريــد نﻅاﻡ ﺇلﻜتﺭﻭني شامل
ﻭمتكامـ ـ ـ ـ ــل حيﺙ يﻭفﺭ عﺩﺩﺍ مﻥ ﺍلمعلﻭماﺕ والوظـ ـ ـ ـ ــائإ ،كم ـ ـ ـ ـ ــا يمﻜﹶﻥ ﺍلمستخﺩﻡ مﻥ ﺍلﻭصﻭل
للمعلﻭماﺕ ﻭﺍإلﻁالﻉ على كامـ ــل سلسلة ﺍلتوريـ ــد .فيمﻜﹶﻥ ﺍلمستفيﺩ مﻥ ﺍإلﻁالﻉ على معلﻭماﺕ
ﺍلمنتج ﻭﺍلخﺩماﺕ ﺍلتسﻭيقية ﻭالتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاميم ﻭﺍألسعاﺭ ﻭﺍلتﻭﺍصل مع ﺍلعمالء ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلﻁلباﺕ
ﻭﺍالتصال مع ﺍلمﻭﺭﺩيﻥ ﻭتباﺩل ﺍلبياناﺕ ﻭﻁلباﺕ ﺍلشﺭاء

ﻭﺍلقﺩﺭﺓ على متابعة عملية ﺍإلنتاﺝ

ﻭﺍلمستﻭﺩعاﺕ لﺩﻯ ﺍلمﻭﺭﺩيﻥ في حالة ﺍالنتقال ﺃﻭ ﺍلتسليﻡ ﺃﻭ حالتها لﺩﻯ ﺍلمﻭﺯعيﻥ ﻭﺍلقﺩﺭﺓ
على ﺍلمتابعة ﺍلمحلية ﺃﻭ حﻭل ﺍلعالﻡ للعﻭﺍمل ﺃعاله ﻭتﻭفيﺭ معلﻭماﺕ حقيقية لك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ما سبﻕ
ﻭتﺩفﻕ ﺍلمعلﻭماﺕ بيﻥ ﻭخالل ﺍلمﺅسساﺕ ).(Soin,2004
 نظــم تخطــيط أو أقســام م ـوارد المنظمــة
:System

(ERP) Enterprise Resource Planning
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يمكن تعريفها بلنها ":تفاعل المكونات التي تعمل مع بعضها بعضا النجاز الهدإ ،وبلنه أجزاء
أوعناصر ترتبط مع بعضها بعالقة منطقية ،أي انها تتكامل وتتفاعل مع بعضها بعضا بغرل
اهــداإ معينــة" (الشــلبي ،)2115،وتعتبــر منهجيــة تكنولوجيــة تقــوم علــى التكامــل (بــين سلســلة
وظائإ وأنشطة متنوعة) بهدإ تحقيـق أمثليـة أنشـطة سلسـلة القيمـة الداخليـة .وتسـتند مثـل هـذه
المنهجية على أستخدام قاعدة بيانات مركزية تتيح أمكانية التشارك البياناتي بين محطـات عمـل
فرعي ــة مختلف ــة تتواج ــد ف ــي أقس ــام عم ــل مختلف ــة وتس ــتخدم برامجي ــات تص ــنيعية ،مالي ــة ،سلس ــلة
عرل ،موارد بشرية ،أدارة العالقة مع العمالء ،أدارة المخازن ،ونظم دعم القرار.
تعد
 نظم ادارة المعرفة :تعد إدارة المعرفة من أكثر الموضوعات سخونة في وقتنا الحاضر ،كما ّ
بـ رة التركيـز لجهــود أطـراإ متعــددة بوجهــات نظـر واهتمامـات مختلفـة  ،علـى وجــه الخصــوص
الع ــاملين ف ــي مج ــال إدارة األعم ــال والتكنولوجي ــا ،ويمك ــن تعريفه ــا عل ــى أنه ــا محص ــلة اإلدراك
الشخصي ،والمهارات ،والخبرات والتي يمكن ترجمتها على شكل معاني ومفاهيم (Koskinen
) .andPhilanto, 2008أما ) Nonaka and von Krogh (2009فقد عرفا المعرفة على
ـاء علـى القـدرة علـى تحديـد الموقـإ والبيئـة المحيطـة
أنها التصـرإ بمهـارة فـي مواقـإ مختلفـة بن ً
تش ــمل إدارة المعرفـــة علـــى عمليـ ــات تحديـــد المعرف ــة ،واس ــتقطاب أو الحص ــول علـــى المعرفـــة،
واختيار المعرفة ،وتنظيم المعرفة ،ونشر المعرفة ،وعمليات تحويل المعرفة من الشـكل الضـمني
) (Implicit Knowledgeإلى الشـكل الظـاهر) (Explicit Knowledgeوالواضـح مـن خـالل
األفـراد والمجموعـات ) .(Al-Debei and Al-Lozi, 2010تهـدإ المنظمـات مـن التركيـز
علــى تحســين إدارة المعرفــة وزيــادة فعاليتهــا إلــى الحصــول علــى مي ـزة تنافســية وذلــك كــون إدارة
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المعرفـ ـ ــة تسـ ـ ــاعد إيجابي ـ ـ ـاً فـ ـ ــي جوانـ ـ ــب عـ ـ ــدة كإتخـ ـ ــاذ الق اررات،وحـ ـ ــل المشـ ـ ــكالت ،والتخطـ ـ ــيط
اإلستراتيجي).(Nonaka and Takeuchi, 1995; Zheng et al., 2010
 نظم ادارة عالقات الزبائن  :تعتبر العالقات القوية مع الزبائن من أهم الميزات التنافسية للتفـوق
عل ــى المنافس ــين و الموق ــع اإللكترون ــي يش ــكل إح ــدم األدوات الفاعل ــة لتلس ــيس ه ــذه العالق ــات
الفعــال مــع الزبــائن بشــكل
والحفــاظ عليهــا ،و تنشــل هــذه العالقــة مــن خــالل االتصــال المباشــر و ّ
متواصل لتحقيق رضاهم ضـمان والئهـم .ويـرم كـل مـن ) (Rayls & Knox,2001خصـائص
تسيير العالقة مع الزبائن فتتمثل فيما يلي:
 .1يهدإ منظور العالقة مع الزبائن إلى االحتفاظ بالزبائن المنتقين ،و يكون ذلك
على المدم الطويل.
 .2جمع و إدمام المعلومات المتعلقة بالزبائن.
 .3استعمال برامج اإلعالم اآللي المكرسة لتحليل البيانات.
 .4تقسيم الزبائن حسب قيمتهم األبدية المتوقعة.
 .5التقسيم الجزئي للسوق حسب حاجات و رلبات الزبائن.
 .6إنشاء القيمة للزبون من خالل عمليات التسيير.
 .7تقديم القيمة للزبون من خالل تقديم الخدمات المناسبة لألقسام الجزئية.
 .8االنتقــال مــن تســيير محفظــة المنتجــات إلــى تســيير محفظــة الزبــائن .و ضــرورة
التغيير في تطبيقات العمل و في بعل الحاالت التغيير في الهيكلة التنظيمية
لكل الم سسة.
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تبرز أهميـة الحفـاظ علـى الزبـائن ،فكـل الم سسـات تسـعى للحفـاظ علـى زبائنهـا ألنهـا أدركـت أن الزبـائن
هــم أرســمال حقيقــي بدونــه تفقــد الم سســة شــرعيتها .و هنــا يــلتي دور إدارة عالقــة الزبــون فــي الم سســة
بهدإ ):(Collective work,2000
 .1تحقيق والء الزبائن.
 .2تحقيق خدمات شخصية للزبون الفرد.
 .3معرفة أكثر بالزبائن.
التميز عن المنافسين.
.4
ّ
 .5تحديد الزبائن الذين يحققون أكبر مردودية للم سسة.
 .6رفع العائد الناتج عن الزبون الواحد.
 .7التسريع في تنفيذ الطلبات.
 .8الحصول على زبائن جدد.
 .9تخفيل تكاليإ تنفيذ طلبات الزبائن ،وتخفيل تكلفة الحصول على زبائن جدد.
وعلــى ل ـرار أنشــطة التســويق اإللكترونــي تــم أتمتــة إدارة عالقــة الزبــون و أصــبحت تمــارس عــن طريــق
برامج أنتجهـا التطـور السـريع لتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـال ،حيـث سـوإ يكـون موضـو التركيـز فـي
هذه الدراسة على ادارة عالقات الزبائن كإحدم مكونات االدارة االلكترونية.
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( :)3 – 2مفهوم إدارة عالقات الزبائن
تناولــت الد ارس ــات الس ــابقة جوانــب مختلف ــة إلدارة عالق ــات الزبــائن م ــن خ ــالل التعريفــات الت ــي أوردته ــا:
فعرفهــا ( )Sawhney and Zabin, 2001علــى أنهــا القــدرة علــى الح ـوار المســتمر مــع الزبــائن
باستخدام تشكيلة واسعة من الوسائل التي تعمـل علـى البقـاء باتصـال دائـم مـع الزبـون ،أنهـا تمثـل تقنيـة
اتصـال تضـمن االتصـال المسـتمر بـين طـرفين أو أكثـر .كمـا عرفهـا ()Kok and Vanzyl, 2002
على أنها تمثل كافة نشاطات المنظمة المرتبطة بتطوير الزبائن والمحافظة عليهم.
ويـرم ( )Srinivasan and Moorman, 2005إدارة عالقـات الزبـائن بإنهـا النظـرة الشـمولية لقيمـة
الزبــون المعتمــدة علــى توجــه المنظمــة الــذي يهــدإ إلــى بنــاء عالقــات مربحــة معــه مــن خــالل اســتخدام
التس ــويق التف ــاعلي ،والمبيع ــات ،والخ ــدمات .وادركه ــا( الشـ ـرايعة )2101 ،عل ــى أنه ــا اس ــتراتجية ش ــاملة
وعملية متكاملة بين المنظمة والزبون تقوم على اساس التحاور والتشاور والثقـة المتبادلـة بيـنهم مـن إجـل
االحتفاظ بالزبائن وتوليد قيمة لهم.
ويوضـح ( )Payn and Frow, 2005أن التعريفـات التـي وردت فـي الد ارسـات السـابقة يمكـن النظـر
إليها على شكل متصلة بـدايتها تمثـل تعريفـات ضـيقة تكتيكيـة إذ نظـرت إلـى إدارة عالقـات الزبـائن علـى
أنهــا تنفيــذ مشــرو حــل تكنولوجيــا محــدد ،وفــي وســطها تمثــل إدارة عالقــات الزبــائن تنفيــذ سلســلة متكاملــة
مــن حلــول التكنولوجيــا الموجــه بالعميــل ،وفــي نهايتهــا تمثــل إدارة عالقــات الزبــائن مــنهج متكامــل إلدارة
عالقات الزبائن لخلق قيمة إلصحاب المصالح.
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( :)1 - 3 – 2العوامل المؤثرة علع إدارة عالقات الزبائن
واذا مــا نظرنــا إلــى مفهــوم إدارة عالقــات الزبــائن بــالنظرة الشــمولية ســوإ نجــد أنــه يتــلثر بمجموعــة مــن
العوامــل ( )Vazifehdust et al. 2012منهــا :اإلدارة العليــا ،والمــدير التنفيــذي ،والثقافــة ،والبنيــة
التنظيميــة ،وادارة المـوارد البشـرية ،والتحســين المســتمر ،وعمليــات إدارة المعرفــة ،وعمليــات إدارة عالقــات
الزبائن والبنية التكنولوجيـة) .وبنظـرة أكثـر شـمولية يـرم ()Bavarsad and Hosseinipour, 2013
أن العوامل يمكن أن تشمل :تكنولوجيا المعلومات ،والتزام اإلدارة ،ومعرفة الموارد البشـرية ،ومعرفـة إدارة
عالق ــات الزب ــائن ،والثقاف ــة التنظيمي ــة .تلع ــب تكنولوجي ــا المعلوم ــات واألتص ــاالت دور محوريـ ـاً ف ــي إدارة
عالق ــات الزب ــائن ،حي ــث أن التط ــورات ف ــي ه ــذا المج ــال تح ــدد الطريق ــة واالس ــلوب ال ــذي س ــتتفاعل في ــه
المنظمة مع زبائنها وكيفية تخزين وتحليل البيانات والمعلومات التي يـتم جمعهـا عـنهم .أمـا إلتـزام اإلدارة
يتعلق بإشتراك اإلدارة في األنشطة المتعلقة بتنفيذ إدارة عالقات الزبائن وبيان دورها المحوري واالساسي
لنجا المنظمة من خالل توفير بيئة تنظيمية تساعد في عملية تنفيذ إدارة عالقـات الزبـائن .ودون إدنـى
شــك أن المعرفــة التــي يمتلكهــا الموظفــون عــن إدارة عالقــات الزبــائن وفلســفة وجودهــا لهــا أثــر كبيــر فــي
نجا أو فشل تنفيذ إدارة عالقات الزبائن .فرضا العـاملين عـن إدارة عالقـات الزبـائن سـوإ يـ ثر إيجابـاً
على رضـا العمـالء عنهـا خاصـة إذا مـا عرفنـا أن العـاملين يمثلـون عـين المنظمـة التـي تـرم مـن خاللهـا
زبائنها .ومعرفة إدارة عالقات الزبائن ترتبط بقدرة العاملين المس لين عن تنفيذ إدارة عالقات الزبائن مـن
خالل امتالك ر ية واضحة لدور إدارة عالقات الزبـائن فـي خلـق التوجـه بـالعمالء .أمـا الثقافـة التنظيميـة
المتمثلــة بالعــادات والتقاليــد والقــيم واالتجاهــات قــد تكــون عامــل مســاعد أو عــائق أمــا تنفيــذ إدارة عالقــات
الزبائن .فالتوجهات والمواقإ اإليجابية في المنظمة نحو إدارة عالقات الزبائن ودورها في تحسين وزيادة
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األداء سينعكس إيجاباً على تنفيذها وتوفير الموارد الالزمة لها وتقليل المقاومـة الممكـن حـدوثها مـن قبـل
العاملين والعكس صحيح.
وبالرجو إلى انمـوذم الد ارسـة فقـد حـدد الباحـث اربعـة ابعـاد رئيسـية تعتبـر ركيـزة أساسـية للمنظمـة إلدارة
عالقات الزبائن بشكل يضمن لها المحافظة على الميزة التنافسية داخل السوق وهي:

( :)2 - 3 – 2التركيز علع كبار الزبائن
يندرم جانب التركيز على كبار الزبائن تحت مفهوم إدارة عالقات الزبائن )(CRM
) .(Customer Relationship Managementيمكـن تعريـإ مفهـوم التركيـز علـى كبـار الزبـائن
وذلــك بنــاء علــى ) (Sheth et al., 2000; Ryals and Knox, 2001علــى أنــه الرضــو
واإلستجابة لحاجات ورلبـات فئـة مختـارة مـن الزبـائن (كبـار الزبـائن) مـن خـالل تقـديم منتجـات وخـدمات
لي ـ ـ ـ ـ ــر تقليدي ـ ـ ـ ـ ــة ومص ـ ـ ـ ـ ــنعة بطريق ـ ـ ـ ـ ــة وش ـ ـ ـ ـ ــكل يتناس ـ ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ـ ــع إحتياج ـ ـ ـ ـ ــاتهم ورلب ـ ـ ـ ـ ــاتهم الشخص ـ ـ ـ ـ ــية
) .(Personalized/Customized Products and Servicesولتحقيق ذلك فـإن علـى المنظمـات
اتب ـا مــنهج يــولي أهميــة كبي ـرة ورئيســية لحاجــات ورلبــات الزبــائن ) .(Customer-Orientedويــرم
) Akroush et al. (2011أن هـذا المـنهج يحتـام مـن المنظمـات إلـى تنفيـذ عملياتهـا واجراءاتهـا علـى
مســتوم المنظمــة ككــل ودون النظــر إلــى ح ـواجز الــدوائر والوحــدات اإلداريــة

(Cross-Functional

).Processes
إن المنظمات التي تولي جانب التركيز على كبار الزبائن أهمية كبرم لالباً ما تكـون تعمـل علـى إيجـاد
وابتكار طرق أفضـل ،وأسـر  ،وأسـهل فـي تنفيـذ العمليـات واإلجـراءات المتعلقـة بحاجـات ورلبـات الزبـائن
وبالتالي يمكنها تحقيق مستوم أعلى من منافسيها في إرضاء الزبائن وان هذا األمر سيحقق فـي النهايـة
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ميزة تنافسية لتلك المنظمات وزيـادة فـي حصصـها السـوقية ) .(Wilson et al., 2012ولالبـاً ماتعتمـد
مثــل هــذه المنظم ــات علــى التغذيــة الراجع ــة مــن الزبــائن والت ــي تكــون علــى ش ــكل إقت ارحــات أو ش ــكاوي
كوسيلة للتطوير والتحسين علـى المسـتوم العمليـاتي وكـذلك اإلسـتراتيجي ).(Uusitalo et al., 2011
إن الهــدإ األساســي مــن اإلعتمــاد علــى التغذيــة الراجعــة مــن الزبــائن ال يقتصــر فقــط علــى جعــل الزبــون
المشتكي رال بل ويتعدم ذلك لتحسين مواطن الضعإ في عمليات ،واجراءات ،واستراتيجات المنظمة
حتى ال يتكرر مثل هذا الموقإ مرة أخرم .وبناء على ذلك فإنه يمكننـا القـول أن المنظمـات التـي تركـز
في فلسفتها على كبار الزبائن لديها فرص كبيـرة فـي النمـو وتحقيـق التنافسـية فـي القطاعـات التـي تنتمـي
إليها.

( :)3 – 3 – 2تنظيم إدارة عالقات الزبائن
إن مفه ــوم تنظ ــيم إدارة عالق ــات الزب ــائن يمك ــن تعريفـ ـه عل ــى أن ــه ت ــوفير جمي ــع عناص ــر البني ــة التحتي ــة
التنظيميــة واإلداريــة مــن قبــل المنظمــات وذلــك مــن أجــل دعــم جانــب إدارة عالقــات الزبــائن ومــن خــالل
خيـارات التصـميم المتاحـة ).(Akroush et al., 2011إن الهــدإ األساسـي مـن عمليـة تنظــيم إدارة
عالقات الزبائن هو خلق ميزة تنافسـية للمنظمـات مـن خـالل التوظيـإ الجيـد للمـوارد التنظيميـة واإلداريـة
الداخليـة وذلـك مـن أجـل زيــادة فاعليـة وكفـاءة العمليـات واإلجـراءات المتعلقـة بتحقيـق إحتياجـات ورلبــات
الزبائن وجعل ذلك جزءاً ال يتجزء من هيكلية المنظمة وثقافتها التنظيمية.
ومــن الجوانــب المهمــة والحرجــة لتحقيــق تنظــيم متميــز إلدارة عالقــات الزبــائن هــو اإللتـزام الحقيقــي وعلــى
مســتوم المنظمــة ككــل لتــوفير الوقــت ،والــدعم ،والمـوارد الالزمــة لتحديــد واشــبا رلبــات وحاجــات الزبــائن
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) .(Yim et al., 2004ويمكـن تحقيـق تنظـيم متميـز إلدارة عالقـات الزبـائن أيضـاً مـن خـالل إعـادة
هيكلة وتصميم المنظمة باإلعتماد على فرق العمل وذلك كون هذا النمط من التصميم يحقـق للمنظمـات
التنســيق والتكامــل مــا بــين دوائرهــا ووحــداتها المختلفــة بغيــة تطــوير وزيــادة حجــم القيمــة المضــافة المقدمــة
للزبـائن مـن خـالل المنتجـات والخـدمات والعمليـات واإلجـراءات المتعلقـة بهـم ).(Sin et al., 2005
تحتام المنظمـات أيضـاً لتحقيـق تنظـيم متميـز إلدارة عالقـات الزبـائن إلـى تحديـد أهـداإ واضـحة تعكـس
إهتمامهــا بالزبــائن كمــا تحتــام المنظمــات إلــى جهــود حقيقيــة للتلكــد مــن أن المــوظفين يمتلكــون المهــارات
والقــدرات الالزمــة لبنــاء عالقــات فعالــة مــع الزبــائن والحفــاظ علــى تلــك العالقــات مــن خــالل عقــد ب ـرامج
تدريبية مختصة وعلى أيدي خبراء في هذا المجال ).(Sin et al., 2005

( :)4 - 3 – 2إدارة المعرفة
تعــد المعرفــة مــن أهــم م ـوارد المنظمــات فــي عــالم األعمــال الحــديث .المعرفــة يمكــن وصــفها علــى أنهــا
محص ــلة اإلدراك الشخص ــي ،والمه ــارات ،والخبـ ـرات والت ــي يمك ــن ترجمته ــا عل ــى ش ــكل مع ــاني ومف ــاهيم
) .(Koskinen andPhilanto, 2008أمــا ) Nonaka and von Krogh (2009فقـد عرفــا
ـاء علــى القــدرة علــى تحديــد الموقــإ والبيئــة
المعرفــة علــى أنهــا التصــرإ بمهــارة فــي مواقــإ مختلفــة بنـ ً
المحيطة .أما إدارة المعرفـة فـيمكن تعريفهـا علـى أنهـا عمليـة ممنهجـة وتشـاركية علـى مسـتوم المنظمـات
تهــدإ إلــى الحصــول علــى المعرفــة المرلوبــة وتنظيمهــا ونشــرها واســتخدامها لتحقيــق أهــداإ المنظمــات
) .(Rastogi, 2000ومن وجهة نظر أخرم فإنه يمكن تعريإ إدارة المعرفة على أنها المعلومات التي
تــم تقييمهــا وتنظيمهــا بغيــة إســتخدامها فــي عمليــات إتخــاذ الق ـرارت وحــل المشــكالت

(Ameri and

) .Dutta, 2005ويمكــن تعريــإ إدارة المعرفــة ببســاطة علــى أنهــا إســتخدام مجموعــات مختلفــة مــن
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عملي ــات إدارة المعرف ــة وه ــذه المجموع ــات تعتم ــد عل ــى كيفي ــة وأس ــس تص ــنيإ أنـ ـوا وأش ــكال المعرف ــة
).(Meier, 2011
تش ــمل إدارة المعرف ــة عل ــى عملي ــات تحدي ــد المعرف ــة ،واس ــتقطاب أو الحص ــول عل ــى المعرف ــة ،واختي ــار
المعرفــة ،وتنظــيم المعرفــة ،ونشــر المعرفــة ،وعمليــات تحويــل المعرفــة مــن الشــكل الضــمني

(Implicit

) Knowledgeإلى الشكل الظاهر) (Explicit Knowledgeوالواضح من خالل األفـراد والمجموعـات
) .(Al-Debei and Al-Lozi, 2010تهــدإ المنظمــات مــن التركيــز علــى تحســين إدارة المعرفــة
وزيادة فعاليتها إلى الحصول على ميزة تنافسية وذلك كون إدارة المعرفـة تسـاعد إيجابيـاً فـي جوانـب عـدة
كإتخــاذ الق اررات،وحــل المشــكالت ،والتخطــيط اإلســتراتيجي ;(Nonaka and Takeuchi, 1995
)al., 2010

 .Zheng etوتعـد المـوارد المعرفيـة فـي المنظمـات علـى أنهـا نتـام الثقافـة التنظيميـة،

الهيكــل التنظيمــي ،واســتراتيجيات الم سســات حيــث أنهــا تنشــل وتســتخدم وفق ـاً لثقافــات وعــادات المنظمــة،
وه ــي أيضـ ـاً متض ــمنة ف ــي هيكلي ــة العالق ــات ب ــين األفـ ـراد ف ــي المنظم ــات ،وت ــنعكس ف ــي إس ــتراتيجيات
وسياسات المنظمات ).(Zheng et al., 2010

( :)5 - 3 – 2إدارة عالقات الزبائن المبنية علع التكنولوجيا
إن لتكنولوجيا المعلومات ونظـم المعلومـات لـدو اًر مهمـاً وجوهريـاً فـي تطـوير إدارة عالقـات الزبـائن .تمثـل
نظــم المعلومــات وتكنولوجيــا المعلومــات عــامالً أساســياً وحرج ـاً فــي إدارة عالقــات الزبــائن فــي ظــل بيئــة
األعمــال الرقميــة الحديثــة وتلعــب دو اًر جوهريـاً فــي تــوفير البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة الالزمــة لــدعم جهــود
إدارة عالق ــات الزب ــائن ف ــي المنظم ــات وذل ــك م ــن خ ــالل إدارة المعلوم ــات المتعلق ــة بالزب ــائن

(Ngai,

) .2005الـ ــدور الـ ــداعم والـ ــذي تلعبـ ــه نظـ ــم المعلومـ ــات وتكنولوجيـ ــا المعلومـ ــات يتضـ ــمن إدارة قواعـ ــد
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البيانات ،والتلكد من وجود المستلزمات المادية والبرمجية ) (Hardware and Softwareوالتي تمكن
المنظمات من خدمة زبائنها بالشكل األمثل.
نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة تساعد المنظمـات علـى جمـع ،وحفـظ ،وتحليـل ،ومشـاركة
المعلومــات المتعلقــة بالزبــائن بطريقــة مثاليــة وفعالــة .إن هــذا األمــر يطــور مــن قــدرات المنظمــات علــى
اإلســتجابة واإلستشــعار لحاجــات الزبــائن المختلفــة عبــر الــزمن ويمكنهــا أيضـاً مــن الحفــاظ علــى عمالئهــا
واسـتقطاب تخـرين جـدد) .(Butler, 2000كمـا تسـاعد نظـم المعلومـات وتكنولوجيـا المعلومـات الحديثـة
في تطوير العالقـات مـع الزبـائن وفـي إدراة عالقـات كـل زبـون علـى حـدا خصوصـاً فـي ظـل ت ازيـد أعـداد
الزبــائن ) .(Payne and Frow, 2006مــن أهــم أن ـوا التكنولوجيــا فــي هــذا المجــال هــم :قواعــد
البيانات ،ومخازن المعلومات ) ،(Data Warehousesوتكنولوجيا تنقيب البيانات ).(Data Mining
تكمــن أهميــةنظم المعلومــات وتكنولوجيــا المعلومــات فــي هــذا المجــال بتــوفير معلومــات تحليليــة لمتخــذي
القرار عن أنماط الزبائن ،وأنماط سلوكهم التجاري ،ونماذم للتنب  ،ومعلومات بلشكال مختلفة بنـاء علـى
إحتياجات متخذي الق اررات وصنا السياسات ).(Akroush et al., 2011

( :)4 – 2مفهوم ذكال الزبون
تتصـإ بيئـة األعمــال بـالتغير المســتمر وليـر المتنبــل بـه وليــر المتوقـع ممــا يـ ثر فــي أنشـطة المنظمــات
عل ــى اخ ــتالإ أنواعه ــا ،عل ــى المنظم ــات إيج ــاد الحل ــول المناس ــبة للتعام ــل م ــع ه ــذه التغيـ ـرات .وعلي ــه،
فالمنظم ــات الق ــادرة عل ــى االس ــتجابة السـ ـريعة بكف ــاءة وفاعلي ــة ومرون ــة عالي ــة ق ــادرة عل ــى البق ــاء والنم ــو
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واالزدهار .وهذا ما يعرإ بذكاء المنظمة الذي يمثل قدرة المنظمة على االستجابة للتغيرات البيئيـة ليـر
المتوقعة ولير المتنبل بها والمفاجئة.)Lu & Ramamurthy, 2011( .
ويعـرإ ( )Sambamurthy et al, 2003الـذكاء بلنـه القـدرة علـى اكتشـاإ والتنـام الفـرص ل بـدا
ف ـي الســوق التنافســي ،مــن خــالل تجميــع األصــول المطلوبــة ،والمعرفــة ،والعالقــات ،مــع تــوفر عنصــري
السرعه والمفاجلة .ويضيإ ) (Sambamurthy et al, 2003أن ذكـاء المنظمـة يتطلـب ثالثـة قـدرات
رئيسية هي:
 .0ذكاء الزبون :قدرة المنظمة على معرفة رلبات وتفضيالت الزبائن.
ـركة :ق ــدرة المنظم ــة عل ــى االس ــتفادة م ــن أص ــول وعالق ــات وكف ــاءات الم ــوردين
 .2ذك ــاء الش ـ ا
والمنتجين والموزعين.
 .3الــذكاء التش ــغيلي :ق ــدرة المنظم ــة عل ــى إج ـراءات العم ــل بالتن ــام الف ــرص بالس ــرعة ،والدق ــة،
والتكلفــة المناســبة ،هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرم فــإن الــذكاء التشــغيلي يحــد مــن تبــاين
المعلومــات بــين المشــترين والبــائعين ،وذلــك مــن خــالل العــرل السـريع والشــامل للمعلومــات
ولالباً ما يكون من خالل قنوات التوزيع االلكترونية.
ويشير ( )Trinh et al. 2012ذكاء الزبائن بلنه مجموعة من العمليات التي تمكن المنظمة من القـدرة
علـى استشــعار التغيـرات فـي بيئــة العمــل الداخليـة والخارجيــة للمنظمــة ،واالسـتجابة لهــذه التغيـرات بكفــاءة
وفاعلية وبالوقت المناسب وبتكلفة أقل.
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( :)1 - 4 – 2قدرة اةستشعار
وضـح ( )Trinh et al. 2012أن قـدرة االستشـعار هـي قـدرة المنظمـة علـى جمـع وخلـق المعرفـة مـن
األفكــار المتولــدة خارجي ـاً ،وذلــك بهــدإ إدارة التغي ـرات البيئيــة المهــددة ،وهــي ال تشــير إلــى قــدرة منظمــة
علــى استشــعار التغي ـرات الحاليــة فقــط ،ولكــن أيضــا تطــوير البحــث فــي الســوق مــن أجــل توقــع التغي ـرات
المستقبلية .ويمكـن للمنظمـة التـي لـديها القـدرة علـى توقـع التغيـرات فـي بيئـة العمـل الخاصـة بهـا بسـرعة
من وضع االستجابة قبل منافسيها.
وهناك طرق مختلفة تمكن المنظمة من بناء القدرة على االستشعار مثل (:)Trinh et al. 2012
توصيل المعلومات المتعلقة بالبيئة المحيطة إلى أعضاء فريق صنع القرار ،وبعد ذلك تفسيرها
أ  -ع
بطريقــة متعــددة األبعــاد ثــم تحليــل المعلومــات فــي وقــت واحــد ثــم تُجمــع وجهــات النظــر المتعــددة
للخــروم بنتيجــة مشــتركة ممــا يـ دي إلــى عمليــة استشــعار أفضــل وبالتــالي تصــبح المنظمــة أكثــر
ذكاء.
ً
ب  -ع
القدرة التنب يـة :وتشـير إلـى القـدرة علـى التنبـ بالطريقـة التـي يتحـرك بهـا السـوق ،وهـذا ُيعـد بعـداً
أساسياً من أبعاد قدرة المنظمة على االستشعار.

( :)2 - 4 – 2قدرة اةستجابة
أشار ( )Trinh et al. 2012أنه في الوقت الذي تشير فيه قدرة االستشعار إلى معرفة البيئة ،فإن
قــدرة االســتجابة تشــير إلــى تحويــل هــذه المعرفــة إلــى عمــل ،وذلــك مــن خــالل قــدرة المنظمــة فــي إســتغالل
وتحويل مواردها من أجل االستجابة للفرص التي حددتها قدرة االستشعار .وتتميز قـدرة االسـتجابة لـدم
المنظمة بالوقت القصير (المناسب) للتغيرات في السوق ،والقدرة على توسيع /أو اختصار مجـال العمـل
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بســرعة ،والتجســيد الس ـريع لرلبــات المســتهلكين فــي عمليــة التصــميم .ولهــذا فــإن االســتجابة هــي نتيجــة
لمجموع ــة م ــن ق ــدرات التش ــغيل واالس ــتراتيجية الت ــي تض ــعها المنظم ــة .وفيم ــا يل ــي أربع ــة م ــن الق ــدرات
االسـتراتيجية األساسـية التـي مـن شـلنها أن تعـزز قـدرة المنظمـة علـى االسـتجابة وهـي ( Trinh et al.
: )2012
 .0تطوير القدرات اإلنتاجية ،وذلك من أجل تسهيل قدرة الشركة في البدء بمشاريع جديدة.
 .2تطوير قدرات النظم ،وذلك من أجل تنفيذ التغيير بسرعة وكفاءة.
 .3ضبط سلسلة التوريد والقدرات اإلنتاجية للمشاريع الحالية لتتماشى مع التغيرات في الطلب.
 .4المرون ــة ف ــي اس ــتخدام المـ ـوارد ،وذل ــك م ــن خ ــالل تحوي ــل المـ ـوارد إل ــى المن ــاطق الت ــي تحتاجه ــا
المنظمة للبدء في مشاريع جديدة ،أو تعديل المشاريع الحالية.

( :)5 – 2وةل الزبائن
يكمــن تعريــإ والء الزبــائن علــى أنــه اإللت ـزام القــوي والعميــق مــن خــالل الزبــائن لتك ـرار عمليــة الش ـراء أو
اإلســتخدام لمنتجــات أو خــدمات منظمــة مــا وبشــكل منــتظم فــي المســتقبل رلــم إخــتالإ الظــروإ ورلــم
الجهـود التسـويقية للمنظمـات المنافسـة فـي إسـتقطاب هـ الء الزبـائن ) .(Oliver, 1999وأشـارت بعـل
الد ارس ــات الس ــابقة أن والء الزب ــائن يمك ــن قياس ــه م ــن خ ــالل التوص ــيات اإليجابي ــة الص ــادرة م ــن زب ــائن
المنظمــة ،ومعــدل تك ـرار الش ـراء ،ونيــة الش ـراء ،والقابليــة لــدفع مبــالا إضــافية مــن أجــل ش ـراء اإلســتخدام
منتجـات أو خـدمات منظمــة مـا ) .(Abu ELSamen, 2011ويـرم Sivadass and Baker-
) Prewitt (2000أن والء الزبائن هم الهدإ المنشود من قبل المنظمـات والـذي يـتم تحقيقـه مـن خـالل
اإلهتمــام وتطــوير العمليــات المتعلقــة برضــا الزبــائن ) .(Customer Satisfactionوأكــد

(Oliver,
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) 1999أن المنظمات التي تعمل على إشبا حاجات ورلبات زبائنها وبشكل مستمر لديها فرصة أكبر
بتعزيز والء زبائنها.
تحرص المنظمات على بناء عالقات متينة مع زبائنها والعمل على رفع مستوم والء الزبائن وخصوصـاً
إن كانت تعمـل تلـك المنظمـات فـي قطاعـات أو أسـواق تمتـاز بتنافسـية عاليـة وذلـك كـون عمليـة تطـوير
والء الزبائن تعد عامالً رئيسياً لتلك المنظمات في زيادة الحصة السوقية ،والحصـول علـى ميـزة تنافسـية،
وتحقيق النمو للمنظمة) .(Deng et al., 2010قدرة المنظمات على تطوير وتحسين والء الزبائن تعـد
عنصـ اًر لايــة فــي األهميــة لبقــاء المنظمــات واســتمرار عملهــا وذلــك كــون كلفــة إســتقطاب زبــائن جــدد هــي
أعلــى وبشــكل جــوهري مــن كلفــة المحافظــة واإلحتفــاظ بــالعمالء الحــاليين

al.,

et

(Semejin

).2005ولذلك فإن المنظمات نعمل على زيادة حصصها السوقية من خالل زيادة نسـبة ومـدة اإلحتفـاظ
بالزبائن ).(Customer Retention

( :)6 - 2العالقة بين إدارة عالقات الزبائن ووةل الزبائن
يتحقــق ال ـوالء عنــد بنــاء وتطــوير عالقــة طويلــة األمــد بــين المنظمــة وعمالئهــا تقــود إلــى ش ـراء متكــرر
لمنتجات وخدمات الشركة إلطول فترة زمنية ممكنة .ويظهر والء العمالء على عـدة اشـكال منهـا :البقـاء
مع المنظمة أو تكـرار الشـراء أو زيـادة كميـة الشـراء أو الحـديث اإليجـابي عـن المنظمـة وخـدماتها .وقـدرة
المنظمــات علـى جعــل عمالئهــا مـوالين لهــا مهمــة ليســت ســهلة خاصــة فــي ظــل ظــروإ البيئــة التنافســية
الحالية التي اساسها السعر في الكثيـر مـن الحـاالت .ولـذلك ،لخلـق عمـالء مـوالين ومسـتعدين للبقـاء مـع
المنظمة لفتـرة زمنيـة طويلـة مـن خـالل تكـرار شـراء منتجاتهـا وخـدماتها واطـالق كـالم إيجـابي عنهـا إينمـا
تســنح الفــرص للعميــل يتوقــإ علــى طبيعــة العالقــة بــين المنظمــة والعميــل .ممــا فــرل علــى الكثيــر مــن
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المنظمــات تلســيس وتفعيــل إدارة مســتقلة لعالقــات الزبــائن لايتهــا الرئيســية بنــاء عالقــات إيجابيــة طويلــة
األمد مع زبائن المنظمة باستخدام أدوات التكنولوجيا المتاحة للمحافظـة علـى العمـالء الحـاليين ومحاولـة
كســب عمــالء جــدد .وهــذا يشــير إلــى أن الهــدإ النهــائي إلدارة عالقــات الزبــائن هــو تحقيــق والء الزبــائن
( )Lawson-Body and limayem, 2006ويلعـب أداء إدارة عالقـات الزبـائن أثـ اًر إيجابيـاً فـي والء
الزبــائن ( .)Azila and Noor, 2011ويتمثــل أداء إدارة عالقــات الزبــائن بمقــدار التحســينات التــي
أنجزتها المنظمة في تقوية عالقتها مع العمالء وفاعليـة المبيعـات ،وكفـاءة التسـويق بعـد تنفيـذ تكنولوجيـا
إدارة عالقــات الزبــائن .وتوصــل ( )Lawson-Body and limayem, 2006إلــى وجــود عالقــة
إيجابية بين مكونات إدارة عالقات الزبائن والوالء .وأكد ) (KOÇOĞLU, 2012على أن هناك هدفين
اساس ــين إلدارة عالق ــات الزب ــائن يتم ــثالن ف ــي كس ــب عم ــالء م ــن خ ــالل تفعي ــل العم ــالء المحتمل ــين و
المحافظة على العمالء الحاليين إذا ما تحققوا ي ديان إلى نجـا البنـك وتجنبـه للمنافسـة الشـديدة السـائدة
هــذه اإليــام.ويمكــن أن يســتنتج مــن ذلــك أن والء الزبــائن يمكــن أن يكــون معيــار تقيــيم فاعليــة تنفيــذ إدارة
عالقات الزبائن.

( :)7 - 2الدور الوسيط لذكال الزبون في أثر إدارة عالقات الزبائن علع وةل الزبائن
أن تنفيـذ ووجـود إدارة عالقـات الزبـائن يضـمن للمنظمـة والء زبائنهـا لخـدماتها ومنتجاتهـا ( Azila and
 .(KOÇOĞLU, 2012) ;( Lawson-Body and limayem, 2006) ;)Noor, 2011ولكـن،
ف ــي الواق ــع العمل ــي هن ــاك العدي ــد م ــن المنظم ــات الت ــي يوج ــد ل ــديها إدارة عالق ــات زب ــائن ومع ــدل دوران
عمالئهــا عــال جــداً ،فعلــى الــرلم أن لــديها دوائــر عالقــات زبــائن منــذ فت ـرة طويلــة ومــزودة فــي كثيــر مــن
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اإلحيـان بإحـدث تكنولوجيـا متاحـة إال أن معـدل شـكاوم العمـالء ومعـدل دوران العمـالء فـي ت ازيـد .لـذلك،
ـاإ لتحقيــق والء الزبــائن أو حتــى
تــرم هــذه الد ارســة أن تنفيــذ ووجــود إدارة عالقــات زبــائن وحــده ليــر كـ ً
رض ــاهم .ولك ــي يتحق ــق والء العم ــالء الب ــد م ــن تـ ـزامن المنظم ــة بتلبي ــة حاج ــاتهم الحالي ــة والناش ــئة ف ــي
المســتقبل لــذلك يصــبح وجــود ذكــاء الزبــون المتمثــل بإستكشــاإ التغي ـرات الحاصــلة فــي حاجــات ورلبــات
العمــالء الحاليــة والمتوقعــة واالســتجابة لهــا فــي الوقــت المحــدد ()Roberts and Grover, 2012
الســبيل الوحيــد الــذي يضــمن والء الزبــائن ،اذ افترضــت الد ارســة الحاليــة أن ووجــود إدارة عالقــات الزبــائن
وحــده اليكفــي لتحقيــق ال ـوالء والمحافظــة علــى ذلــك ال ـوالء يتطلــب تــوفر ذكــاء زبــون مســتمر مــن خــالل
استكشاإ واستغالل أدوات وتطبيقات تكنولوجيا إدارة عالقات الزبائن المتاحة.

المبحث الثاني :الدراسات السابقة العربية واألجنبية
من أجل تكـوين إطـار مفـاهيمي تسـتند إليـه الد ارسـة الحاليـة فـي توضـيح الجوانـب األساسـية لموضـوعها،
فقد قام الباحث بمسح الدراسات السابقة حول موضو هذه الدراسة ،وتمت االستعانة واإلفـادة مـن بعـل
الد ارســات التــي لهــا عالقــة مباش ـرة بموضــو الد ارســة وتخــدم متغيراتهــا وفيمــا يلــي اســتعرال لــبعل هــذه
الدراسات:

( :)8 - 2الدراسات العربية
 .0ﺩﺭﺍسة (الطالــــب  )2112بعنﻭﺍﻥ "ﺍتجاهاﺕ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍلبنﻭﻙ ﺍلتجاﺭية ﺍألﺭﺩنية نحﻭ تﺄصيل ﺍلعالقة
مﻊ ﺍلعميل" ،هـ ـ ـ ـ ـﺩفـ ـ ـ ــت ﺇلى بحﺙ ﺍإلجﺭاءاﺕ ﺍلتي يجﺏ ﺃﻥ يتخﺫها ﺍلمصﺭﻑ ﺍلتجاﺭﻱ لالحتفـ ـ ـ ـ ـاﻅ
بزبائنـ ــه ،ﻭكسـ ــب ﻭالئهﻡ ،ﻭﺍلمحافﻅة عليهﻡ ،ﻭمنعهﻡ مﻥ ﺍالنتقال للتعامل مع مصﺭﻑ ﺁخﺭ.حيـ ــث
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تم توزيع استبانة على ادارات فـرو البنـوك التجاريـة العاملـة فـي مدينـة عمـان والبالغـة  01مصـارإ
وطني ــة وتوص ــلت الد ارسـ ـة إل ــى النت ــائج التالي ــة :أن ﺍتجاهاﺕ إﺩﺍﺭﺍت ﺍلبنﻭﻙ ﺍلتجاﺭية ﺍألﺭﺩنية نحﻭ
تلصيل ﺍلعالقة مع زبائنهـ ـ ـ ــا سلبية ممـ ـ ـ ـ ـا يعﻜﺱ قلة ﺍهتمامها بالعميـ ـ ـ ــل المـ ـ ـ ـ ـوالي لها؛ وعﺩﻡ ﻭجﻭﺩ
ﺇستﺭﺍتيجية ﻭﺍضحة لﺩﻯ ﺍلبنﻭﻙ ﺍألﺭﺩنية تعﻜﺱ أهتماﻡ ﺇﺩﺍﺭﺍتها نحﻭ تلصيل ﺍلعالقة مع الزبـ ـ ـ ـ ـ ــائن
خاصة في ﻅل ﺍلﻅﺭﻭﻑ ﺍلتﻜنﻭلﻭجية ﺍلتي ﺍنتقل ﺍلتعامل بمﻭجبهـ ـ ـا عميـ ــل ﺍلبنﻙ مﻥ ﺍلتعامل ﻭجها
لﻭجه للتعامل بــاالدوات واالســاليب اإللكترونيــة للحصــول علــى الخــدمات المصـرفية؛ وأن ﺍلمصاﺭﻑ
ﺍألﺭﺩنية ماﺯﺍلﺕ بنﻭﻙ تقليﺩية في ﺍستخﺩﺍمها للﻭسائل ﺍلتي تعﺯﺯ مـ ـ ـﻥ ﻭالء الزبـ ــائن لها ،واهـ ــم مـ ــا
اوصت به هذه الد ارسـة علـى المصـارإ التجاريـة االردنيـة اعـادة النظـر فـي سياسـاتها التسـويقية مـن
خــالل رسـم اســتراتيجيات مناســبة تتوافــق مــع ظــروإ الصــناعة المصـرفية ،كمــا يجــب عليهــا التركيــز
على مجال تلصيل العالقة مع العمالء للوقوإ على مدم الفوائد التي يحققها البنك فـي ازديـاد عـدد
العمالء الموالين خاصة في ظل المنافسة الشديدة.
 .2دراسة ( أبو منديل  )8002بعنـوان "واقﻊ المزيج التسويقي وأثره علع وةل الزبائن -دراسة حالـة
شـركة األتصــاةت الفلســطينية مـن وجهــة نظــر الزبـائن فــي قطــا

ــزة" ،هـدفت إلــى التعﺭﻑ على

ﻭﺍقع ﺍستخﺩﺍﻡ ﺍلمﺯيج ﺍلتسﻭيقي ( ﺍلخﺩمة،ﺍلتسعيﺭ،ﺍلتﺭﻭيج،ﺍلتﻭﺯيع) في شﺭك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ﺍالتصاالﺕ
ﺍلفلسﻁينية ﻭﺃثﺭه على ﺩﺭجة والء ﺍلﺯبائﻥ ،ﻭمعﺭف ـ ـ ـة م ـ ـ ـﺩﻯ ﻭجﻭﺩ فﺭﻭﻕ بيﻥ مفﺭﺩﺍﺕ ﺍلعينة حﻭل
ﺃثﺭﺍستخﺩﺍﻡ ﺍلمﺯيج ﺍلتسﻭيقي على ﻭالء ﺍلﺯبائﻥ .ﻭتمثل مجتمع ﺍلﺩﺭﺍسة في ﺍلمشتﺭكـ ـ ـ ـ ـ ــين بالخﺩمة
ﺍلهاتفية مﻥ ﺍلفئة ﺍلمنﺯلية في مختلﻑ محافﻅاﺕ قﻁاﻉ لﺯﺓ ،ﻭاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم ﺍلباحﺙ ﻁﺭيقة ﺍلعينة
ﺍلعشﻭﺍئية ﺍلﻁبقية نﻅرﺍ لﻜبﺭ حجﻡ مجتمع ﺍلﺩﺭﺍسة ،إذ تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تﻭﺯيع  511ﺇستبانة على محافﻅاﺕ
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لﺯﺓ بشﻜل يتناسﺏ مع نسبة عﺩﺩ ﺍلخﻁﻭﻁ ﺍلهاتفية ﺍلمنﺯلية ﺍلعاملة في كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل محافﻅة .ﻭخلصﺕ
ﺍلﺩﺭﺍسة ﺍلى ﺃﻥ ﺍلمﺯيج ﺍلتسﻭيقي ﺍلﺫﻱ تقﺩمه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة ﺍالتصاالﺕ ﺍلفلسﻁينية ﺇيجابي ﻭيلبي
ﺍحتياجاﺕ ﺍلﺯبائﻥ ،ﻭلﻜﻥ بﺩﺭجاﺕ ﻭمستﻭياﺕ مختلفة لﻜل عنصﺭ مﻥ عناصﺭ ﺍلمﺯيج ﺍألﺭبعة
(ﺍلخﺩمة ،ﺍلتسعيﺭ ،ﺍلتﺭﻭيج ،ﺍلتﻭﺯيع) ،حيﺙ تقﺩﻡ ﺍلشﺭكــة ﺍلعﺩيﺩ مﻥ ﺍلخﺩماﺕ ﺍلمتنﻭعة بما يتالئــم
مع ﺃحﺩﺙ ﺍلخﺩماﺕ ﺍلعالمية في مجال ﺍالتصاالﺕ ﻭتﻜنﻭلﻭجيا ﺍلمعلﻭماﺕ ،ﻭﺍلت ـ ـ ـ ـ ـي تناسﺏ شﺭﺍئح
ﺍلمجتمع ﺍلمختلفة ﻭخصﻭصا ﺫﻭﻱ ﺍلﺩخل ﺍلمحﺩﻭﺩ ﻭﺍلﺭﺍلبيﻥ بالتحﻜﻡ بنفقاتهﻡ .ﻭتﻭصلﺕ
ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلى ﺃﻥ الشـ ـ ـ ــركة تتبنى ﺇستﺭﺍتيجية ﺍلتﻭﺯيـ ـ ـ ـ ـع ﺍلمباشـ ـ ـ ـ ـﺭﺓ ﻭليـ ـ ـ ـ ـﺭﺍلمباشـ ـ ـ ـ ـﺭﺓ (ﺍلﻭﺍقعة تحﺕ
مﺭﺍقبتها) مما ساعﺩ على سﺭعة ﺍنتشاﺭ خﺩماتها ﻭس ـ ـ ـهﻭلة ح ـ ـ ـصﻭل ﺍلﺯب ـ ـ ـائﻥ عليها ،ﻭﺃﻥ مستﻭﻯ
ﺭضا ﺍلﺯبائﻥ على سياساﺕ تسعيﺭ خﺩماﺕ ﻭمنتجاﺕ شـ ــركة ﺍالتـ ـ ـصاالﺕ ﺍلفلسﻁينية مقبﻭل ﻭلﻜنه
اليﺭتقي لمستﻭﻯ تﻭقعاتهﻡ .كم ـ ـ ــا بين ـ ـ ــت النت ـ ـ ــائج ﺃﻥ هناﻙ عالقة ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺇحصائية بيﻥ ﺍلمﺯيج
ﺍلتسﻭيقي ﺍلمـ ـ ـ ـ ـ ـستخﺩﻡ في شـ ـ ـ ـ ــركة ﺍالتصاالﺕ ﺍلفلسﻁينية ﻭﺩﺭجة ﻭالء ﺍلﺯبائﻥ ،ﻭﺃﻥ  %14.0مﻥ
ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلعينـ ـ ـة هـ ـ ـﻡ ممﻥ يتﻭفﺭ فيهﻡ ﺍلﻭالء للشـ ــركة ،ﻭتﻭصلﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلى ﻭجﻭﺩ فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩاللة
ﺇحصائية بيﻥ ﺇجاباﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلعينة حﻭل ﺃثﺭ ﺍلمﺯيج ﺍلتسﻭيقي ﺍلمستخﺩﻡ على ﺩﺭجة ﻭالء ﺍلﺯبائﻥ
تعﺯﻯ ﺇل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى المﺅهل ﺍلعلمي ،مك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاﻥ ﺍإلقامة ﻭﺍلﺩخل ،بينما ال تﻭجﺩ فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺇحصائية
تعـ ـﺯﻯ ﺍلـ ـى ﺍلجنﺱ ﻭﺍلعمﺭ ،واهــم مــا اوصــت بــه هــذه الد ارس ـة يجــب ان يكــون هنــاك اهتمــام اكبــر
بعناصــر الم ـزيج التســويقي لتحقيــق رضــى الزبــائن واســتقطاب الزبــائن المحايــدين ،والمحافظــة علــى
مس ـ ــتوم الخ ـ ــدنات والمنتج ـ ــات الت ـ ــي توفره ـ ــا ش ـ ــركة االتص ـ ــاالت واالس ـ ــتمرار ف ـ ــي مواكب ـ ــة التط ـ ــور
التكنولوجي.
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 .3ﺩﺭﺍسة ﺍلﻁائي ﻭالعبــــادي ( )8002بعنﻭﺍﻥ " ﺍلﺩﻭﺭ ﺍإلستﺭﺍتيجي إلﺩﺍﺭﺓ ﺍلجﻭﺩﺓ ﺍلشاملة في ﺇﺩﺍﺭﺓ
عالقـاﺕ ﺍلﺯبـﻭﻥ  -دراسة تطبيقيـة في معمـل بببسـي ﺍلﻜﻭفة "هـدفت ﺇلى تحقيﻕ عﺩﺓ ﺃهﺩﺍﻑ منها
ﺯياﺩﺓ ﺭضا ﺍلﺯبﻭﻥ ﻭﺫلﻙ مﻥ خالل ﺍلتﺭﻜيﺯ عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى مباﺩﺉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلجﻭﺩﺓ ﺍلشاملة ،وﺯياﺩﺓ ﻭالء
ﺍلﺯبﻭﻥ للمنتج ﺍلﺫﻱ تقﺩمه ﺍلمنﻅمة ﻭفقﹰا لفل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسفة ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلجﻭﺩﺓ ﺍلشاملة ،وﺇيجاﺩ ﺍلقيمة ﺍلنهائية
للﺯبﻭﻥ ﻭفقﹰا لخﻁﻁ ﺍلجﻭﺩﺓ ﺍلمﻭجﻭﺩﺓ في ﺍلمنﻅمة ،ﻭﺇمﻜانية تحسيﻥ هﺫه ﺍلخﻁﻁ بمـ ـ ــا يالئﻡ تحقيﻕ
قيمة عالية للﺯبﻭﻥ ،وقــد اعتمــدت الد ارســة علــى تراء عينــة مــن األف ـراد العــاملين فــي معمــل بيبســي
الكوفة .ﻭتﻭصلﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة الى النتائج التالية:
اتضح بلﻥ ﺍلمنﻅمة لﺩيها ﺍالهتماﻡ بمبﺩﺃ ﺍلتﺭكيــزعلى ﺍلتحسيﻥ ﺍلم ـ ـستمﺭ مـ ـﻥ خ ـ ـالل ﻭجﻭﺩ نﻅاﻡ عمل
ﻭعملياﺕ يﻭثﻕ ﻭيعتمﺩ عليه في تحقيﻕ ﺍلنتائج ﺍلمﺭجﻭﺓ في ك ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـﺭﺓ ﺩﻭﻥ حﺩﻭﺙ ﺍختالفاﺕ في تلﻙ
ﺍلنتائج .ﻭكان ـ ـ ـ ـ ــت ﺍلعالقة ﺇيجابية بيﻥ ه ـ ـ ـ ـ ـ ـﺫﺍ ﺍلمب ـ ـ ـ ـ ـ ـﺩﺃ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ عالقاﺕ ﺍلﺯبﻭﻥ ﻭﺍحتل هﺫﺍ ﺍلمبﺩﺃ ﺍلمﺭتبة
ﺍألﻭلى مﻥ حيﺙ قﻭﺓ عالقة ﺍالﺭتباﻁ .وتبيﻥ بلﻥ ﺍلمنﻅمة ﺃعﻁﺕ ﺃهمية لمبﺩﺃ ﺍلتركي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز على ﺍلﺯبﻭﻥ
ﻭلﻜ ـ ـﻥ ﺃقل مﻥ مبﺩﺃ ﺍلتركي ــز على ﺍلتحسيﻥ ﺍلمستمﺭ ،لﺫلﻙ البﺩ على ﺍلمنﻅمة ﺃﻥ ترك ــز على ﺍلﺯبﻭﻥ ﺇﺫ
يعﺩ ﺍألساﺱ ﻭﺍلقﻭﺓ ﺍلﺩﺍفعة

وراء

مصﻁلح ﺍلجﻭﺩﺓ ﻭتحسيﻥ ﺍإلنتاجية ﻭبالتالي سينعﻜﺱ على نجاﺡ

ﺍلمنﻅمة .ﻭكانـ ـ ــت قﻭﺓ ﺍلعالقة ﺍالﺭتباﻁية لهﺫﺍ ﺍلمبﺩﺃ عاليـ ـ ــة حيـ ـ ـ ـﺙ جـ ـ ــاء بالمﺭتبة ﺍلثانية ﻭفي ﺍلمﺭتبة
ﺍلثالثة ج ــاء مبﺩﺃ ﺍلتركي ــز على ﺍلعملية .كم ــا اتضح بلﻥ ﺍلجﻭﺩﺓ ﺍلعالية نسبيﹰا ستحقﻕ ﺍلﺭضا ﺍلعالي لﺩﻯ
ﺍلﺯبائﻥ ﻭﺍلعﻜﺱ صـحيح .ﻭبالتالي تحقيﻕ ﺍلمﻭقع ﺍلﺭياﺩﻱ ﻭﺍلمتميﺯ لهﺫه ﺍلمنﻅمة ﺃﻭتلﻙ .كما تبين بلﻥ
عمليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تحسيﻥ ﺍلجﻭﺩﺓ لالباﹰ ما يﻜﻭﻥ مصﺩﺭها ﺍألساسي هﻭ ﺍلﺯبﻭﻥ .وهناﻙ عالقة ﻭثيقة بيﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍلجﻭﺩﺓ ﺍلشاملة ﻭﺍلﻭالء ﻭعالقة ﺍﺭتباﻁ قﻭية بيﻥ مباﺩﺉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلجﻭﺩﺓ ﺍلشاملة (مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺩﺃ ﺍلتﺭكي ـ ـ ـ ـ ـ ــز على
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ﺍلﺯبﻭﻥ ،مبﺩﺃ ﺍلتﺭكيز على ﺍلعملية ،مبﺩﺃ ﺍلتﺭكيـزعلى ﺍلتحسيﻥﺍلمستمﺭ) ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ عالقاﺕﺍلﺯبﻭﻥ (ﺭضا
ﺍلﺯبﻭﻥ ،ﻭالء ﺍلﺯبﻭﻥ ،قيمة ﺍلﺯبﻭﻥ) واه ــم م ــا اوص ــت ب ــه ه ــذه الد ارس ــة بض ــرورة تطبي ــق مب ــادع إدارة
الجودة الشاملة وخاصة في المنظمات التي تسعى إلى تحقيق التفوق التنافسي على باقي المنظمات.
 .4وأجرى ( الجياشي وحداد  )8000دراسة بعنـوان " نمﺫجة ﺍلعالقة بيﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ جﻭﺩﺓ ﺍلﺨﺩمة ﻭﻭةل
ﺍلﺯبﻭﻥ ﺩﺭﺍسة ميﺩﺍنية في قﻁاﻉ ﺍلبنﻭﻙ ﺍلتجاﺭية في ﺍألﺭﺩﻥ" ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ــدفت ﺇلى ﺍختباﺭ نمﻭﺫﺝ سببي
للعالقة بيﻥ جﻭﺩﺓ ﺍلخﺩمة ﺍلمصﺭفية ﻭﺍلﻭالء بإشﺭﺍﻙ متغيﺭ ﺍلخصائﺹ ﺍلتنﻅيمية كمتغي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر لتلﻙ
ﺍلعالقة ،ﺇضافة ﺇلى معﺭفة حالة ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍلجﻭﺩﺓ في ﺍلبنﻭﻙ ﺍلتجاﺭية في ﺍألﺭﺩﻥ ﻭﺩﺭجة ﻭالء
ﺍلﺯبﻭﻥ لها .وحﺩﺩ مجتمع ﺍلد ارســ ـ ـ ـ ـ ــة بالبنﻭﻙ ﺍلتجاﺭية ﺍلعاملة في ﺍألﺭﺩﻥ ﻭعينة مﻥ ﺯبائﻥ ﺍلبنﻭﻙ
بلغﺕ ( )278ﺯبﻭنا .ﻭﺍعتمﺩ مقياﺱ  SERVQUALلقياﺱ جﻭﺩﺓ ﺍلخﺩمة مع ﺍستخﺩﺍﻡ ﺃساليﺏ
تحليل ﺇحصائية الختباﺭ ﺍلفﺭضياﺕ كتحليـ ـ ــل ﺍالنحﺩﺍﺭ ﻭﺍلتبايﻥ ﺍلثنائي  .وبينـ ـ ــت النتـ ـ ــائج ﺃﻥ هناﻙ
عالقة قﻭية بيﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ جﻭﺩﺓ ﺍلخﺩمة ﻭﻭالء

الﺯبﻭﻥ للبنﻙ ﻭ ﻭجﻭﺩ مساهمة ضعيفة للخصائﺹ

ﺍلتنﻅيمية في تعﺩيل ﺍلعالقة بيﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍلجﻭﺩﺓ ﻭﻭالء ﺍلﺯبﻭﻥ ،واه ــم مـ ــا اوصـ ــت ب ــه هـــذه الد ارسـ ــة
يج ــب عل ــى ﺍلبنﻭﻙ ﺍألﺭﺩنية بشﻜل خاﺹ إيالء جﻭﺩﺓ ﺍلخﺩمة ﺍلمصﺭفية وﺍالهتماﻡ ﺍلعالي ﻭمتابعة
ﺍألﺩﺍء ﺍلتسﻭيقي للتعﺭﻑ على تﻭقعاﺕ ﺍلﺯبائﻥ ﻭقياﺱ ﺩﺭجة ﺇﺩﺭﺍكه ـ ـ ـ ـ ـ ــم للخﺩمة ﺍلمصﺭفية ،كم ـ ـ ـ ـ ـ ــا
يج ــب عل ــى ﺍلبنﻭﻙ التركي ــز عل ــى مفه ــوم ﺍلﻭالء لﺩﻯ ﺍلﺯبﻭﻥ وذل ــك به ــدإ ع ــدم فق ــدانها لزبائنه ــا
الموالين لها.
 .5دراسة (الشرايعة  )8000بعنوان "أثر إدارة عالقات الزبائن علع أدال فنادق فئـة الﺨمـو واألربـﻊ
نجوم في مدينة عمان" ،هدفت إلـى الكشـإ عـن أثـر إدارة عالقـات الزبـائن فـي أداء الفنـادق ،حيـث
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أهتمت بدراسة أثر التوجه بالزبائن  ،والمعرفة التسويقية الخاصة بالزبائن ،وبرامج تعزيـز الـوالء فـي
فنادق الخمس واألربع نجوم والبالا عددها فـي مدينـة عمـان  87فنـدق توزعـت إلـى  28خمـس نجـوم
و 21إربع نجوم .وتمثلت عينة الدراسة بـ  872مدي اًر في كال الفئتين بواقع  22مدراء من كل فنـدق.
وتوصــلت نتــائج الد ارســة إلــى إرتفــا مســتوم التوجــه بالعالقــة بالزبــائن والمعرفــة التســويقية الخاصــة
بالزبــائن فــي كــال الفئتــين .كمــا بينــت النتــائج أن كــال الفئتــين مــن الفنــادق يســتخدمان ب ـرامج متنوعــة
لتعزيز الوالء .ووجدت نتائج الدراسة عالقة إيجابية لكـل عناصـر إدارة عالقـات الزبـائن المتمثلـة فـي
التوجه بالعالقة بالزبائن ،والمعرفة التسويقية ،وبرامج تعزيز الوالء في أداء الفنـادق المتمثـل بالحصـة
السـوقية ،والربحيـة ،واالحتفــاظ بالزبـائن ،ومعــدل اشـغال الغـرإ الفندقيــة .وخلصـت الد ارســة إلـى عــدم
وجــود فروقــات فــي مســتويات األداء بــين فنــادق الخمــس واإلربــع نجــوم ،واهــم مــا اوصــت بــه هــذه
الد ارســة بضــرورة االهتمــام بمضــامين المعرفــة التســويقة للزبــائن ومعرفــة العوامــل المهم ـة واالســلوب
المثالي في ادارة عالقات الزبائن ،كما اوصى بضرورة االهتمام بالعـاملين وتشـجيهم وتـدريبهم لزيـادة
االهتمام بالزبائن وتمتين العالقة معهم.
 .1دراســة (أبــو النجــا  )8008بعنـوان "رضــا العمــالل كمتويــر وســيط فــي العالقــة بــين أبعــاد تســويق
العالقات ووةل العمـالل دراسـة تطبيقيـة" هـدفت إلـى التعـرإ علـى أثـر رضـا العمـالء فـي العالقـة
ب ــين إبع ــاد تس ــويق العالق ــات – الثق ــة ،وااللتـ ـزام ،والتع ــاطإ ،واالتص ــال ،ومعالج ــة الصـ ـ ار  ،ووالء
العمــالء لبنــاء نمــوذم لتســويق العالقــات فــي قطــا األتصــاالت المصــري باســتخدام اســلوب تحليــل
المسار  Path Analysisوتحليل اإلرتباط الجزئـي ،والتعـرإ علـى مسـتوم رضـا ووالء العمـالء فـي
قطا األتصاالت المصري .وتم االعتماد على عينة عشوائية مقدارها  423عميالً .وتوصلت نتائج
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الد ارســة إلــى أن هنــاك تباينـاً فــي درجــة تــلثير كــل بعــد مــن أبعــاد تســويق العالقــات فــي والء العمــالء،
حيث جاءت األبعاد وفقاً للترتيب التالي :الثقة ،واألتصـال ،واإللتـزام ،والتعـاطإ ،ومعالجـة الصـ ار .
كمــا كشــفت نتــائج الد ارســة أن دخــول رضــا العمــالء كمتغيــر وســيط ليــر مــن قــوة العالقــة بــين أبعــاد
تسويق العالقات ووالء العمالء ،واهم ما اوصت به الدراسة بلنه يجب علـى المنظمـة ان تجعـل جـل
اهتمامه ــا ه ــو خل ــق عمي ــل م ــن خ ــالل ج ــذب عم ــالء ج ــدد واالحتف ــاظ ب ــالعمالء الح ــاليين والد ارس ــة
المستمرة السواق العمالء من حيث رلباتهم واحتياجاتهم واذواقهم.
 .1دراســة (الجدايــة  )8002بعنـوان  " :مســتوى اســتﺨدام ادوات تكنولوجيــا اةتصــاةت والمعلومــات
واثــره علــع اةدال التنظيمــي فــي الشــركات الصــناعية اةردنيــة المســاهمة العامــة " .هــدفت هــذه
الدراسة الى التعرإ على مستوم ادوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المستخدمة فـي الشـركات
الصناعية االردنية وتحليل العالقة ما بين هذه االدوات واالداء التنظيمي وقد اظهرت النتائج وجـود
عالقـة ارتبـاط ايجابيـة بـين مسـتوم اسـتخدام ادوات تكنولوجيـا االتصـاالت والمعلومـات واالداء الكلــي
لالعمال ووجود عالقة ارتباط ايجابية بين استخدام االنترنـت والعمـل بـرو الفريـق ،واهـم مـا اوصـت
بــه هــذه الد ارســة ضــرورة تفعيــل اســتخدامات ادوات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الحديثــة ،كمــا
اوصــت بضــرورة زيــادة اســتخدام وســائط التكنولوجيــا الحديثــة فــي الشــركات مثــل تبــادل المعلومــات
االلكتروني.

 .8دراسة (بريكـة )8002بعنـوان":إطـار الصـيرفة اةلكترونيـة التقليديـة  :مسـتلزمات سـابقة لموقـﻊ
جيد"هدفت هذه الدراسة الى التعرإ على النماذم الحديثـة فـي الصـيرفة االلكترونيـة و تميزهـا بـوالء
ّ
الزبــائن فــي االس ـواق علــى النقــيل مــن الصــيرفة التقليديــة علــى الــنظم الماليــة الضــخمة .فعمليــات
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الصــيرفة االلكترونيــة تتميــز بلنهــا تســاعد علــى جــذب عمــالء جــدد واالحتفــاظ بهــم .باإلضــافة الــى
ممارســة اعمــال الصــيرفة مــن أي مكــان فــي العــالم بمــا فيهــا التطبيقــات الماليــة المتعلقــة بــنظم تــداول
االســهم ومعالجــة القــرول وهــذا مــن شــلنه ان يخلــق زيــادة فــي ال ـوالء االلكترونــي للعمــالء فــي بيئــة
الصيرفة االلكترونية المتغيرة  ،وتم اتبا المنهج الوصفي التحليلي واالستعانة بالبحوث المتخصصة
فــي د ارســة العمــالء وال ـوالء االلكترونــي وص ـوال الــى النتــائج والتوصــيات ،واهــم مــا اوصــت بــه هــذه
الدراسة من اجـل المحافظـة علـى الـوالء االلكترونـي ال بـد مـن السـعي لتحقيـق والئهـم فـي المعـامالت
االلكترونية كما يجب كسب ثقتهم بنوعية وجودة الخدمة والرضى العام.

( :)9 - 2الدراسات األجنبية
 .0دراســة ( )Lee-Kelley et al. 2003هــدفت هــذه الد ارســة إلــى التعــرإ علــى أثــر إدارة عالقــات
الزبائن في م سسات التجارة اإللكترونية على والء الزبائن والتحسس للسـعر (.)Pric Sensitivity
وما إذا كان هناك أثر ذو داللة إحصائية لـوالء الزبـائن علـى متغيـر التحسـس للسـعر .إعتمـدت هـذه
الد ارســة علــى المــنهج الكمــي وتــم جمــع البيانــات بإســتخدام أداة اإلســتبانة .تــم جمــع بيانــات مــن قبــل
 1122زبون وأظهرت النتائج بلن هنـاك هنـاك أثـر إيجـابي إلدارة عالقـات الزبـائن بـوالء الزبـائن فـي
مجــال التجــارة اإللكترونيــة .كمــا أظهــرت النتــائج أنــه ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية ل ـوالء الزبــائن
على متغير التحسس للسعر وأنه أيضاً ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة عالقـات الزبـائن علـى
متغير التحسس للسعر ،واوصت هذه الدراسة بضرورة استخدام التسويق االلكترونـي كعمليـة اساسـية
لتعزيز والء الزبائن إذ ان تعزيز الوالء يقلل حساسية الزبائن للسعر.

- 41 -

 .2دراسـة ) )Slotegraaf and Dickson, 2004هـدفت هـذه الد ارسـة إلـى التعـرإ علـى أثـر قـدرات
التخطــيط التســويقي متمثلــة بقــدرات الم سســات علــى إستشــعار حاجــات الزبــائن وقــدرات الم سســات
علــى اإلســتجابة لحاجــات الزبــائن المختلفــة فــي أداء الم سســات.إعتمــدت هــذه الد ارســة علــى المــنهج
الكم ــي وت ــم جم ــع البيان ــات بإس ــتخدام أداة اإلس ــتبانة .ت ــم إس ــترجا  281إس ــتبانة ص ــالحة للتحلي ــل
اإلحص ــائي م ــن أفـ ـراد مجتم ــع الد ارس ــة والمتمث ــل باألش ــخاص الع ــاملين ب ــاإلدارة العلي ــا ف ــي مختل ــإ
الشركات األميريكية.أظهرت نتائج هذة الدراسة وبشكل رئيسـي أن قـدرات التخطـيط التسـويقي متمثلـة
بقــدرات الم سســات علــى إستشــعار حاجــات الزبــائن وقــدرات الم سســات علــى اإلســتجابة لحاجــات
الزبائن المختلفة لها أثر ذو داللة إحصائية على أداء الم سسات  ،واهم ما اوصت بـه هـذه الد ارسـة
بتاكيد ضرورة وضع خطط استراتيجية لتطـوير قـدرات االداء لـدم الشـركات وتطـوير خطـط تسـويقية
لزيادة قدرات الشركات على االستشعار لحاجات الزبائن المحتلفة.
 .3دراسة ) (Mithas, 2005هدفت إلى التعـرإ علـى تطبيقـات إدارة عالقـات الزبـائن و تلثيرهـا علـى
رضــا الزبــون  ،واســتخدمت الباحثــة أســلوب المالحظــة واتبعــت المــنهج التحليلــي حيــث كانــت حجــم
العين ــة ( )12ش ــركة للفتـ ـرة ( ،) 2997-8222وق ــد جمع ــت الد ارس ــة بياناته ــا ح ــول االس ــتثمار ف ــي
تكنولوجيــا المعلومــات مــن خــالل بيانــات اســتطالعية أســبوعية وجهــت الــى افضــل ( )49مــن مــدراء
تكنولوجيــا المعلومــات فــي ( )122شــركة فــي شــمال أمريكــا  ،حيــث أظهــرت نتــائج الد ارســة أن هنــاك
تــلثير إلدارة عالقــات الزبــائن فــي معرفــة الزبــون و رضــا الزبــون .كمــا بينــت أن الفائــدة المرجــوة مــن
تطبيقات إدارة الزبائن يكمن في التعامل االيجابي وتطوير معرفة الزبون ،وتنميـة رضـا الزبـائن ،كمـا
اوصت هذه الدراسة على الشركات االمريكية ضرورة اسـتخدام التطبيقـات فـي ادارة عالقـات العمـالء
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الرتباطهــا ايجابيــا مــع تحســن معرفــة اتجاهــات العمــالء وتحســن الرضــى لــديهم  ،وتعزيــز مشــاركة
الشركات في المعلومات المتعلقة بعمالئها وذلك من اجل تحسين رضى عمالئها.
 .4وفــي د ارســة أج ارهــا ( )Martin et al,2007هــدفت إلــى تفعيــل إدارة العالقــات مــع الزبــائن فــي
م سسات التعليم العالي في بريطانيا حيث طبقت هذه الدراسة على اعضاء م سسات التعليم العالي
ف ــي بريطاني ــا حي ــث اتب ــع اس ــلوب المقابل ــة ف ــي جم ــع البيان ــات .وأظه ــرت نت ــائج الد ارس ــة أن تفعي ــل
إســتراتيجيات القيــادة يــتم بــالتعرإ علــى إطــار العمــل ،والــداعمين لــه ،وتعزيــز مصــادر العمــل .كمــا
بينت نتائج الدراسة أن تنفيذ المخطط الذي تدعمه المصادر عن طريق فهم كيفية إجراء األعمـال و
تطـوير العمـل ،ويجـب تطـوير فريـق العمـل ،ويجــب اإلنـدمام مـع المـزودين للتعـرإ علـى خصــائص
الوظائإ .كما اوصت هذه الدراسة أنه يجب جمع أكبر كمية ممكنة من المعلومـات لخدمـة الزبـون،
و يجب بناء و تقوية و دعم العالقات بين الم سسات وتحديد القضايا التي تواجـه الم سسـات حـول
إدارة عالقات العمالء والتحديات االستراتيجية ،وادارة المعلومات ذات الصلة.
 .5دراسـة ) (Chang et al. 2010هـدفت هـذه الد ارسـة إلـى التعـرإ علـى أثـر إدارة عالقـات الزبـائن
بإستخدام التكنولوجيا على أداء الم سسات وما إذا كان هناك دور وسيط لمتغير القدرات التسـويقية.
إتبعــت هــذه الد ارســة المــنهج الكمــي وتــم جمــع البيانــات بإســتخدام أداة اإلســتبانة .تــم إرســال اإلســتبانة
ل 434شخصاً يعملون في مجال التسويق إدارة عالقات الزبائن في عدد مـن الشـركات الكوريـة كمـا
وتـ ــم إسـ ــترجا  102إسـ ــتبانة صـ ــالحة للتحليـ ــل اإلحصـ ــائي .أظهـ ــرت نتـ ــائج هـ ــذه الد ارسـ ــة أن إدارة
عالقات الزبائن بإستخدام التكنولوجيـا لهـا أثـر إيجـابي ليـر مباشـر علـى أداء الم سسـات مـن خـالل
القــدرات التســويقية .وان القــدرات التســويقية فــي هــذة الد ارســة شــملت قــدرة الم سســات علــى اإلســتجابة
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لحاجات الزبائن المتغيرة  ،واهم ما اوصت به هذه الدراسة ضرورة استثمار الم سسات التسويقة في
التطبيقــات التكنولوجيــا الحديثــة  ،وعلــى الم سســات عقــد دورات مســتمرة فــي تطــوير خــدمات الزبــائن
للعاملين لديها ،وبناء خطط تسويقية قادرة على االستجابة لحاجات الزبان المتغيرة .
 .6دراسـة ) )Rapp et al. 2010هـدفت هـذه الد ارسـة وبشـكل رئيسـي إلـى التعـرإ علـى أثـر قـدرات
إدارة عالق ــات الزب ــائن والت ــي ش ــملت ق ــدرة اإلستش ــعار واإلس ــتجابة لحاج ــات الزب ــائن عل ــى اإلحتف ــاظ
بالزبــائن ووالء الزبــائن .إفترضــت هــذه الد ارســة أن قــدرات إدارة عالقــات الزبــائن تتشــكل مــن خــالل
مـوارد الم سســات التكنولوجيــة ،والبشـرية ،وتلــك الخاصــة باألعمــال واجراءاتهــا.إعتمــدت هــذه الد ارســة
على المنهج الكمـي وتـم جمـع البيانـات بإسـتخدام أداة اإلسـتبانة .تـم إسـترجا  122إسـتبانة صـالحة
للتحلي ــل اإلحص ــائي م ــن أفـ ـراد مجتم ــع الد ارس ــة والمتمث ــل باألش ــخاص الع ــاملين ب ــاإلدارة العلي ــا ف ــي
مختلــإ الشــركات األميريكيــة ومــن كــل الصــناعات .أظهــرت نتــائج هــذة الد ارســة وبشــكل رئيســي أن
قــدرات إدارة عالق ــات الزبــائن والت ــي شــملت ق ــدرة اإلستشــعار واإلس ــتجابة لحاجــات الزب ــائن لهــا أث ــر
إيجـابي ذو داللــة إحصــائية علــى اإلحتفــاظ بالزبــائن ووالء الزبــائن ،واهــم مــا اوصــت بــه هــذه الد ارســة
يجــب علــى المنظمــات تطــوير القــدرات التــي تعــزز عالقــات العمــالء بشــكل دائــم ،وعلــى المنظمــات
تسليط الضوء على أهمية مواءمة الموارد التجارية والتكنولوجيا االستراتيجية.
 .1دراسة ( )Heller and Gautam, 2011هدفت إلى التعرإ على إحتياجات الزبائن اإلجتماعية
عــن طريــق إدارة عالقــات الزبــائن ،حيــث تللفــت عينــة الد ارســة مــن مجمــوعتين :األولــى مــن 2211
شخص من الواليات المتحدة و بريطانيا و فرنسـا و ألمانيـا و الهنـد و الصـين و أسـتراليا و الب ارزيـل،
والثانيـة مـن  412مـدير تنفيـذي و  27مقابلـة مـن الواليـات المتحـدة و بريطانيـا.وتـم اسـتخدام أســلوب
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اإلستبانة والمقابلة لجمع البيانات المالئمة لتحقيق أهداإ الدراسة .وأظهرت نتائج الد ارسـة أن هنـاك
فوائد عديدة من تعامل الشركات مع المستهلكين عن طريق وسائل اإلعالم اإلجتماعي .كما اوصت
هــذه الد ارســة أن علـى الشــركات إســتثمار جهودهــا لجــذب والوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن المســتهلكين
بإستخدام الوسائط اإلجتماعية .وأوصت هذه الدراسة أن على الشـركات التفكيـر فـي إنشـاء صـفحات
على الوسائط اإلجتماعية المختلفة ،ونشر فيديوهات ،واعالنات مختلفة وعديـدة لجـذب المسـتهلكين.
كم ــا بين ــت نت ــائج الد ارس ــة أن الش ــركات يج ــب أن تس ــتخدم منص ــات تنقي ــب إجتماعي ــة للبح ــث ع ــن
المعلومــات مــن وجهــة نظــر الزبــائن إليجــاد إبتكــارات مــن شــلنها تحســين المنتجــات و الخــدمات و
الخبرات مع الزبائن.
 .8وفـي د ارسـة أج ارهـا ) (Wang and wu, 2011بعنـوان والء العميـل ودور طـول العالقـة ،هـدفت
إلــى فحــص تــلثير صــورة المنظمــة والقيمــة المدركــة وتكــاليإ التحويــل ووالء العميــل ،وطــول العالقــة.
واعتمدت الدراسة على عمالء صـالونات الحالقـة وم اركـز التجميـل ،إذ تللفـت عينةالد ارسـة مـن 879
مس ــتجيب .وتوص ــلت نت ــائج الد ارس ــة إل ــى أن والء الزب ــائن يت ــلثر ص ــورة المنظم ــة والقيم ــة المدرك ــة
وتكــاليإ التحويــل وطــول العالقــة .كمــا توصــلت الد ارســة إلــى أن صــورة المنظمــة ت ـ ثر عل ــى والء
العمالء في العالقات الجديدة والقديمة علـى حـد سـواء .بينمـا فـي العالقـات الجديـدة ،صـورة المنظمـة
لها تلثير اساسي علـى تكـاليإ التحويـل .وفـي المقابـل ،العالقـة ال ارسـخة فـإن تكـاليإ التحويـل تتـلثر
أكثر بالقيمة المدركة .وفي كال الحـالتين فـإن تكـاليإ التحويـل تـ ثر فـي الـوالء ،واهـم مـا اوصـت بـه
هــذه الد ارســة علــى الشــركات علــى وضــع مقــاييس مفيــدة لقــدرات إدارة عالقــات العمــالء التــي يمكــن
للمــديرين اســتخدامها لتقيــيم الوضــع ال ـراهن فــي قــدرات ادارة عالقــات الزبــائن فــي شــركاتهم ،وعلــى
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المنظمات التركيز على الموارد االستراتيجية التنظيمية التي تركز على ادارة عالقات الزبائن وتعزيز
قدرات التكنولوجيا التي تحقق الوالء لدم الزبائن.
 .9دراسةةة ) (Akroush et al. 2011هــدفت هــذة الد ارســة إلــى التعــرإ علــى أثــر إدارة عالقــات
الزبــائن مــن خــالل العناصــر التاليــة :التركيــز علــى كبــار الزبــائن ،و تنظــيم إدارة عالقــات الزبــائن ،و
إدارة المعرفة ،و إدارة عالقات الزبائن المبنية على التكنولوجيا فـي أداء الم سسـات بشـكل عـام وفـي
األداء المالي واألداء التسويقي بشكل خاص .إتبعت هذه الدراسة المـنهج الكمـي بإسـتخدام اإلسـتبانة
كــلداة لجمــع البيانــات .تــم جمــع  321إســتبانة قابلــة للتحليــل اإلحصــائي مــن أف ـراد اإلدارة العليــا فــي
القطــا المص ـرفي وقطــا التــلمين .أظهــرت هــذة الد ارســة أن العــاملين الرئيســيين فــي التــلثير بــاألداء
التســويقي همــا :إدارة عالقــات الزبــائن المبنيــة علــى التكنولوجيــا وتنظــيم إدارة عالقــات الزبــائن ،كمــا
اوصــت هــذه الد ارســة علــى ضــرورة تحســين وتطــوير المنتجــات والخــدمات الحاليــة ،والتركيــز علــى
ادوات التكنولوجي ــا ف ــي ادارة عالق ــات الزب ــائن يس ــاعد الش ــركة عل ــى البق ــاء واالس ــتمرار ف ــي ممارس ــة
أعمالها في ظل بيئة تتميز بالمنافسة الشديدة وكذلك يساعد الشـركة فـي تحقيـق أهـدافها اإلسـتراتجية
المتعلقة بالبقاء والنمو.
ُ
.01

دراسةة ) (Roberts-Lombard and Plessis, 2011هـدفت هـذه الد ارسـة إلـى التعـرإ

على أثر إدارة عالقات الزبائن باإلحتفاظ بالزبائن ووالء الزبائن في شركات التلمين طويل األمـد فـي
جن ــوب إفريقي ــا .إتبع ــت ه ــذه الد ارس ــة الم ــنهج الكم ــي وت ــم جم ــع واس ــترجا بيان ــات م ــن  254زب ــون
لشركات التلمين طويل األمد .أظهرت الدراسة وجود عالقة إيجابيـة وقويـة ذات داللـة إحصـائية بـين
إدارة عالقات الزبائن ووالء الزبائن .أي انه كلما ارتفع مستوم إدارة عالقات الزبائن زادت نسبة والء
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الزبائن فـي تلـك الشـركات ،كمـا اوصـت هـذه الد ارسـة علـى الشـركات أن تركـز علـى مسـللة االتصـال
مع العمالء ،ووضع استراتيجيات لتحسين كيفية التواصل معهم ،و تنظيم وابتكار اساليب للحصول
علــى المعلومــات المتعلقــة باحتياجــات العمــالء  ،وايجــاد طــرق واليــات لحــل الن ازعــات مــع العمــالء
وكيفيــة التعامــل معهــا فــي حــال فشــل الخدمــة ،وذلــك ي ـ دي الــى زيــادة والء العمــالء ،والــذي بــدوره
سوإ ي دي إلى زيادة الربحية واالستدامة لمستقبل المنظمة.
.00

دراسةةة ) (Gilaninia and Rahemi,2012هــدفت إلــى تطبيــق إدارة عالقــات الزبــائن و

تحديد أثرها في الرضا المالي ،إستخدمت الباحثة أسلوب اإلستبانة ،أظهرت نتائج الد ارسـة أن هنـاك
أث اًر كبي اًر إلدارة عالقات الزبائن في رضا الزبون في الم سسات المالية .كما بينت نتـائج الد ارسـة أن
إدارة عالقات الزبائن تعتبر أداه هامة فـي الم سسـات الماليـة للتواصـل مـع الزبـائن .إضـافة إلـى ،أن
هنــاك عناصــر إلدارة عالقــات الزبــائن مثــل نوعيــة الخدمــة و خصــائص الخدمــة و ت ـوافر الخدمــة و
شكاوم النظام كل ذلك يجب أن ت خذ بعين األعتبار عند التعامـل مـع الزبـائن ،ومـن اهـم التوصـيت
للد ارسـة يتعـين علـى الم سسـات الماليــة بـذل الجهـود الالزمـة إلعــالم العمـالء مـن القضـايا األمنيــة و
االمتثال للمعـايير الخاصـة بهـا عـن طريـق زيـادة الـوعي العـام باسـتخدام الكتيبـات والـدورات المجانيـة
المتعلقــة بهــم ،وينبغــي النظــر فــي األخطــاء المحتملــة فــي األمـوال المدفوعــة أو المســتلمة ،كمــا يجــب
علــى الم سســات الماليــة شــر للعمــالء كيفيــة اســتخدام الخــدمات ســتزيد مــن معــدل الصــرإ لــديهم،
وذلك مما ينعكس ايجابيا على اكتساب عمالء جدد ورفع لمستوم الرضى لدم العمالء.
.02

دراسةةة ) (Mohammed and Rashid, 2012هــدفت إلــى تعزيــز فاعليــة إدارة عالقــات

الزبائن فـي الفنـادق ولتوثيـق عالقـة إدارة عالقـات الزبـائن بقـدرات التسـويق و األداء .وأظهـرت نتـائج
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الدراسة أن هناك أثر إلدارة عالقات الزبائن في تفعيل أداء الفنادق وزيادته .كما بينت نتائج الدراسة
أن دور التسويق في العمل كوسـيط بـين إدارة عالقـات الزبـائن وزيـادة فاعليـة أداء الم سسـة .إضـافة
إلـى ،أن إدارة عالقـات الزبـائن ترفـع نسـبة المعلومـات التـي يجمعهـا الفنـدق لتخـدم الزبـائن ممـا يعـزز
األداء ،ومن اهم ما اوصـت بـه هـذه الد ارسـة رفـع مسـتوم الـوعي بـين مـديري الفنـادق لـدفع مزيـد مـن
االهتمــام ألبعــاد إدارة عالقــات العمــالء وقــدرات التســويق  ،و مســاعدتهم فــي تحســين مســتوم األداء
والقدرة التنافسية في الفنادق  ،وهذا النموذم هو أكثر تركي از علـى الصـناعة الفندقيـة وبالتـالي ؛هنـاك
حاجة الختباره في قطاعات مختلفة مثل القطا المالي.
.03

دراسةةة ) (Shang and Lu, 2012هــدفت إلــى تعزيــز أداء الشــركات بتفعيــل دور إدارة

عالقات الزبائن في الخدمات ،إذ تم إستخدم أسلوب اإلستبانة لجمع البيانات من  233شـركة شـحن
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايوان .وأظهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت نتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائج الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن إدارة عالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الزبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائن لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اًر
إيجابيــا فــي تعزيــز أداء الشــركات ورفــع نســب النمــو .وبينــت نتــائج الد ارســة أن التكنولوجيــا ترفــع مــن
فاعلية دور إدارة عالقات الزبائن فـي الشـركات المختلفـة ،وأن هنـاك زيـادة فـي األربـا بسـبب تفعيـل
التكنولوجيا في إدارة عالقات الزبائن ،ومن اهم التوصيات لهـذه الد ارسـة علـى الشـركات ضـرورة رفـع
من مستوم االداء للعاملين باستخدام ادوات التكنولوجيا الحديثة وذلك عن طريق التـدريب المسـتمر،
والتواصل المستمر مع عمالئها من اجل تحقيق واشبا رلباتهم ،مما يعزز من اداء الشركات ورفع
مستوم النمو في السوق .
.04

دراسة ) )Lam et al. 2013هدفت هذه الدراسة إلى التعـرإ علـى أثـر إدارة عالقـات الزبـائن

باستخدام تكنولوجيا المعلومات في والء الزبائن في القطا المصرفي في هونا كونا .إعتمـدت هـذه

- 48 -

الدراسة على المنهج الكمـي وتـم توزيـع  151اسـتبانة علـى زبـائن بنـك  HSBCفـي هونـا كونـا .تـم
استرجا  119استبانة قابلة للتحليل اإلحصائي .أظهرت النتائج أن إدارة عالقات الزبائن باسـتخدام
تكنولوجيا المعلومات لها أثر إيجابي ذو داللة إحصائية في جودة عالقات الزبائن وأن األخير ي ثر
إيجابي ـاً فــي والء الزبــائن .ومــن اهــم التوصــيات لهــذه الد ارســة بضــرورة تطبيــق إدارة عالقــات الزبــائن
باستخدام تكنولوجيا المعلومات  ،مما ينعكس ايجابيا في تحقيق والء الزبائن.
.05

دراسةةة ) )Long et al. 2013هــدفت هــذه الد ارســة إلــى التعــرإ علــى أثــر عناصــر إدارة

عالقــات الزبــائن فــي والء ورضــا الزبــائن .إن هــذا الهــدإ إرتكــز علــى إيمــان البــاحثين بلهميــة إدارة
عالقات الزبائن في تحقيق ميزة تناقسـية للم سسـات والشـركات .عناصـر إدارة عالقـات الزبـائن التـي
شــملت فــي هــذه الد ارســة هــي :ســلوك العــاملين ،وجــودة خدمــة الزبــائن ،تطــوير وتنظــيم إدارة عالقــات
الزبــائن ،وأخيـ اًر إدارة التفاعــل مــع الزبــائن .أجريــت هــذه الد ارســة فــي طهـران بــإيران وأعتمــدت المــنهج
الكمــي فــي جمــع البيانــات .تــم جمــع  311اســتبانة قابلــة للتحليــل اإلحصــائي وأظهــرت النتــائج أهميــة
أثر سلوك العاملين و تطوير وتنظيم إدارة عالقات الزبائن كعاملين من عوامل إدارة عالقات الزبائن
فـي والء ورضـا الزبـائن ،ومـن اهـم التوصـيات لهــذه الد ارسـة يجـب علـى المنظمـات النظـر بجديـة فــي
استثمار أدوات تحديد االحتياجات الفعلية للعمالء ،وخدمتهم بطريقة أفضل لتنفيذ نظم إدارة عالقات
العمالء في أماكن عملهم وبالتالي ؛ تحقيق ميزة تنافسية للم سسات والشركات.
.01

د ارســة ) )Khan and Khawaja, 2013هــدفت هــذه الد ارســة إلــى التعــرإ علــى أثــر إدارة

عالقات الزبائن باستخدام تكنولوجيا المعلومات في والء الزبائن .وأعتمدت هذه الدراسة على المنهج
الكمي في جمع البيانات .تم توزيع  311استبانة واسترجا  251إستبانة قابلة للتحليـل اإلحصـائي.
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طبقت هذه الدراسة على موظفي خدمة الزبائن في ست شركات ل تصاالت في الباكسـتان وأظهـرت
النتائج أهمية أث اردارة عالقات الزبائن باستخدام تكنولوجيا المعلومات في رضـا الزبـائن وبالتـالي والء
الزبائن ،ومن اهم ما اوصت به هذه الدراسة علـى شـركات االتصـاالت ضـرورة اسـتخدام لنظـام ادارة
عالقات العمالء االلكترونية في العمليات التجارية الذي يساعد على تحقيق رضى ووالء للعمالء.
.01

دراسةةة ) )Nikhashemi et al. 2013هــدفت هــذة الد ارســة إلــى التعــرإ علــى أثــر إدارة

عالقات الزبائن بإستخدام تكنولوجيا اإلنترنت في رضا الزبـائن واإلحتفـاظ بالزبـائن ووالء الزبـائن فـي
ماليزيا .إتبعـت هـذه الد ارسـة المـنهج الكمـي وتـم جمـع واسـترجا بيانـات مـن  288مسـتخدم لخـدمات
شركات اإلتصاالت في ماليزيا .أظهرت نتـائج هـذه الد ارسـة أثـ اًر مهمـاً إلسـتخدام تكنولوجيـا اإلنترنـت
في إدارة عالقات الزبائن على جودة الخدمة المقدمة من شركات اإلتصـاالت وعلـى القيمـة المضـافة
للعمالء .كما بينـت هـذه الد ارسـة أن هنـاك أثـ اًر ذو داللـة إحصـائية لرضـا الزبـائن باإلحتفـاظ بالزبـائن
وبالتالي بزيادة والء الزبائن ،ومن اهم ما اوصت به هذه الدراسة ان على شركات االنترنـت ان تقـدم
مختلإ تقنيات اإلنترنت التي يمكن اسـتخدامها فـي خدمـة العمـالء إدارة عالقـات العمـالء و تحسـين
خدم ــة العم ــالء بتق ــديم قيم ــة للعم ــالء الت ــي م ــن ش ــلنها زي ــادة مع ــدل المحافظ ــة عل ــى والء ورض ــى
العمالء على شبكة اإلنترنت.
.08

دراســـة ) (leu, 2009ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة إال ــى إلق ــاء الض ــوء عل ــى ج ــودة خ ــدمات المواق ــع

اإللكترونية وعالقته بوالء الزبائن ،من خـالل اسـتطال رأي شـمل  111مـن أكبـر شـركات الخـدمات
(بنوك ،وم سسات مالية) في تايوان كما شملت  311من الزبائن الستطال اآلراء حول الفجـوة فـي
مستوم جودة الخدمة المقدمة في المواقع اإللكترونية لمعرفة مستوم والء الزبائن لها ،حيـث  82مـن
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الم سسات استجابت ألداة الدراسة ،و 194من الزبائن ،وُوجد أن هناك أث اًر لعناصر الخدمة األربعة
(الفاعليـ ــة ،والخـ ــدمات واإلخـ ــالص ،والخصوصـ ــية) كعوامـ ــل م ـ ـ ثرة وتقيـ ــيم جـ ــودة تلـ ــك الخـ ــدمات،
وتوص ــلت الد ارس ــة إل ــى وج ــود فروقـ ـات إحص ــائية ب ــين م ــا يتوق ــع الزب ــون وطريق ــة تنظ ــيم الع ــاملين
للخدمات المتقدمة للزبائن ،كذلك هناك عالقة بين جـودة الخدمـة ووالء الزبـون ،وأظهـرت أيضـاً عـدم
وجــود عالقــة بــين مــا يتوقع ـه الزبــائن مــن الخدم ـة ومســتوم رضــاهم ،إضــافة إلــى أنهــا أظهــرت دو اًر
للجــنس حيــث الــذكور ُيولــون أهميــة خاصــة فــي الحكــم علــى الجــودة ،أخي ـ اًر أشــارت الد ارســة إلــى أن
نتائجهــا تســاعد المنظمــات علــى اتخــاذ الق ـ اررات فــي نشــاطات الســوق معتمــدة علــى توقعــات الزبــائن
ووالئهم نحو جودة الخدمة ووالء الزبون.

( :)11 - 2ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
إن أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يمكن تلخيصه باآلتي:
 .0تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها األولى من نوعها في األردن– على حد علـم
الباحث -التي درست الدور الوسيط لذكاء الزبون في أثر إدارة عالقات الزبـائن فـي والء الزبـائن فـي
شركات األتصاالت األردنية ،حيث أن المكتبة العربية تفتقر لمثل هذا النو من الدراسات.
 .2قامت الدراسة بتسليط الضوء على اهم عناصر إدارة عالقات الزبائن واكثرها تك ار ار وبيان دورها فـي
تحسين وزيادة درجة ذكاء الزبون الذي ينعكس إيجاباً على والء الزبائن.
 .3أن الدراسات السابقة اشـبعت بحثـاً دور إدارة عالقـات الزبـائن فـي رضـا الزبـائن ووالء الزبـائن ولكنهـا
لم تبين الكيفية التي يتم بها تحقيق الرضا والوالء.
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 .4الدراسة الحالية تعتبر خطة متقدمة ومبنية على الدراسات السابقة ،إذ تبين أن األثر اإليجابي إلدارة
عالقات الزبائن في والء الزبائن يتم من خالل استشعار حاجاتهم ورلباتهم الحالية والمتوقعة
واالستجابة لها من خالل تقديم منتجات وخدمات تلبي هذه الحاجات والرلبات.
 .5أن موضو إدارة عالقات الزبائن متطور جداً ومتجدد وفقاً للتغيرات والتطورات الحاصلة في
التطبيقات التكنولوجية ،فتتغير وتتبدل طرق التواصل بين المنظمة وعمالئها وفقاً لهذه التغيرات.
لذلك ،انتقل التركيز من مفهوم إدارة عالقات الزبائن التقليدي إلى مفهوم إدارة عالقات الزبائن
اإللكتروني أو إدارة عالقات الزبائن من خالل وسائط التواصل اإلجتماعي .لذلك ،نجد أن
الدراسات في هذا الموضو مستمرة مادام التطور التكنولوجي مستمر مما استدعى القيام بالدراسة
الحالية.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجرالات
( :)1 – 3منهج الدراسة
( :)2 - 3مجتمﻊ الدراسة وعينتها
عينة الدراسة
( :)3 - 3المتويرات الديمورافية ألفراد ّ
( :)4 - 3أدوات الدراسة ومصادر الحصول علع المعلومات
( :)5 - 3صدق أداة الدراسة وثباتها
( :)6 – 3المعالجة اإلحصائية المستﺨدمة
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) :(3 - 1منهج الدراسة
تعــد هــذه الد ارســة د ارســة ميدانيــة ،اعتمــدت علــى اســلوب المــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي يتضــمن مســح
الألدب النظري بالرجو إلى جميع المراجع والمصـادر والـدوريات العلميـة لبنـاء اإلطـار النظـري للد ارسـة،
والبحث الميداني من خالل القيام بجمع البيانات والمعلومات المالئمـة لتحقيـق أهـداإ الد ارسـة مـن عينـة
الدراسة.

( :)2 - 3مجتمﻊ الدراسة وعينتها
ان هـــذه الد ارسـ ــة اتخـــذت مـــن شـ ــركات األتصـ ــاالت االردنيـــة فـــي المملكـ ــة االردنيـــة الهاشـ ــمية(اورنـ ــج،
زين،امنية) مجتمعـاً للد ارسـة ،و تـم اختيـار عينـة عشـوائية مـن مجتمـع الد ارسـة ،فقـد تمثلـت عينـة الد ارسـة
من جميع العـاملين شـركات األتصـاالت األردنيـة فـي المملكـة األردنيـة الهاشـمية (او ارنـج ،زيـن ،امنيـة) .
وتــم توزيــع ( )051اســتبانة علــى ع ــدد مــن العــاملين فــي ش ــركات اإلتصــاالت األردنيــة ،وتــم اس ــترجا
( )001اســتبانه ،وبعــد الفــرز تــم اســتبعاد ( )00اســتبانة لعــدم صــالحيتها أللـرال التحليــل االحصـائي،
فتمثل ــت عين ــة الد ارس ــة النهائي ــة ب ـ ـ ( )011اس ــتبانة ،والت ــي تمث ــل م ــا نس ــبته ( )10%م ــن عين ــة الد ارس ــة
الرئيسة.

( :)3 - 3المتويرات الديمورافية ألفراد متويرات الدراسة
جدول رقم )1(:

توزيﻊ أفراد عينة الدراسة حسب متوير العمر
العمر

التكرار

النسبة المئوية ()%

 24-21سنة

01

05.0

 29-25سنة

39

31.8

 34-31سنة

31

34.1

 - 54 39-35سنة

00

01.4

 41سنة فﺄكثر

4

3.8

المجمو

011

011%

نالحظ من الجدول السابق رقم ( )0إن الدراسة التي أجريت على أفراد العينة كانت تتراو أعمارهم
بنسبة ( )%0550من  24-21سنة ،وبنسبة ( )%31.8من  29-25سنة ،وبنسبة ( )%34.1من
 34-31سنة ،وبنسبة ( )%01.4من  39-35سنة ،وأخي اًر بنسبة ( )%3.8ألكثر من  41سنة.
يالحظ أن النسبة األكبر للعاملين في شركات اإلتصاالت األردنية (مجتمع الدراسة) هم من فئة الشباب
حيث تتراو أعمارهم ما بين  34-25سنة.
جدول رقم ()2

توزيﻊ أفراد العينة حسب متوير الجنو
الجنو

التكرار

النسبة المئوية ()%

ذكر

11

12.3

أنثع

41

31.1

المجمو

011

011%

نالحــظ مــن الجــدول رقــم ( )2أن الد ارســة التــي أجريــت علــى عينــة األفـراد كانــت النســبة األكبــر فيهــا هــي
للذكور( ،)%12.3أما نسبة اإلناث من عينة الدراسة فقد بلغت (.)%31.1
جدول رقم ()3

توزيﻊ أفراد عينة الدراسة حسب متويرالمستوى العلمي
المستوى الدراسي

التكرار

النسبة المئوية ()%

دبلوم (كلية مجتمﻊ)

9

8.5

بكالوريوو

83

18.3

دبلوم عالي

4

3.8

ماجستير

9

8.5

دكتوراه

0

1.9

المجمو

011

011%
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نالحــظ مــن الجــدول رقــم ( )3أن الد ارســة التــي أجريــت علــى أف ـراد العينــة للمســتوم العلمــي كانــت بنســبة
( )%8.5لدبلوم كلية المجتمع ،ونسبة ( )%18.3للبكالوريوس ،ونسبة ( )%3.8للدبلوم العالي ،ونسـبة
( )%8.5للماجســتير ،ونســبة ( (%1.9للــدكتوراة .تشــير هــذه النتيجــة الــى إعتمــاد شــركات اإلتصــاالت
األردنية على تعيين من هـم مـن حملـة الشـهادة الجامعيـة مـن البكـالوريوس وبنسـبة أكبـر وبشـكل جـوهري
من حملة الشهادات األكاديمية األخرم.
جدول رقم ()4

توزيﻊ أفراد العينة حسب متوير الدرجة الوظيفية
عدد سنوات الﺨبرة

التكرار

النسبة المئوية ()%

الدرجة A

31

34.1

الدرجة B

53

51.1

الدرجة C

04

03.2

الدرجة D

3

2.8

الدرجة E

31

34.1

المجمو

011

011%

نالحظ من الجدول رقـم ( )4أن الد ارسـة التـي أجريـت علـى أفـراد العينـة للدرجـة الوظيفيـة والمعتمـدة علـى
عاملي المسمى الوظيفي والخبرة فكانت نسبة ( )%34.1من الدرجة  ، Aونسبة ( )%51.1من الدرجة
 ،Bونســبة ( )%03.2مــن الدرجــة  ،Cونســبة ( )%2.8مــن الدرجــة  ،Dونســبة ( )%34.1مــن الدرجــة
 .Eنالحظ من الجدول السابق رقم ( )4أن النسبة األكبر لعينة أفراد الدراسة هم من الدرجة الوظيفيـة B
ومن ثم الدرجة الوظيفية  Aو  Eبالتساوي .حيث ان الدرجة الوظيفية  Aهـي االحـدث مـن ناحيـة الخبـرة
العمليــة ،والدرجــة  Eهــي االكثــر مــن ناحيــة الخبـرة وذلــك اعتمــادا علــى التصــنيإ الــوظيفي لــدم شــركات
االتصاالت االردنية.
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( :)4 - 3أدوات الدراسة ومصادر الحصول علع المعلومات
ولتحقيق أهداإ الدراسة النظرية منهـا والتطبيقيـة ،تطلـب األمـر اإلعتمـاد علـى مصـدرين للحصـول علـى
المعلومات ،وهي:
أ  -المعصــدر الث ــانوي :اإلط ــار النظــري والد ارس ــات الس ــابقة والــذي ت ــم اإلعتم ــاد فيــه عل ــى م ــا أورده
الباحثين من مفاهيم وافكار ومضامين في موضو الدراسة الحالي.
المص ــدر األول ــي :الجان ــب التطبيق ــي ت ــم االعتم ــاد عل ــى اإلس ــتبانة ف ــي جم ــع البيان ــات الالزم ــة
ب  -ع
اللـ ـرال الد ارس ــة ،وق ــد ت ــم عرض ــها عل ــى ( )1محكم ــين م ــن أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس المدرج ــة
أس ــما هم ف ــي الملح ــق رق ــم ( )0للتحق ــق م ــن م ــدم ص ــدق فقراته ــا ،ووض ــوحها ،وس ــالمة لغته ــا
ومضمونها ،وقدرتها على قياس متغيرات الدراسة .وقد تـم األخـذ بـئرائهم ،واعـادة صـيالة بعـل
الفقرات ،واجراء التعديالت المطلوبة.

( :)5 - 3صدق أداة الدراسة وثباتها
صدق أداة الدراسة
تم التلكد مـن الصـدق الظـاهري لالسـتبانة مـن خـالل عرضـها االسـتبانة علـى ( )7محكمـين مـن أعضـاء
هيئــة التــدريس فــي جامعــة الشــرق االوســط للتحقــق مــن مــدم صــدق فقراتهــا ،ووضــوحها ،وســالمة لغتهــا
ومضمونها ،وقدرتها على قياس متغيرات الدراسة ،وفي ضوء مالحظاتهم تم تعديل بعل الفقرات.
ثبات أداة الدراسة
ولحساب ثبات أداة الدراسة قام الباحث باستخدام طريقة معادلة االتساق الداخلي باستخدام اختبار
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كرونبا ألفا ( )αحيث كانت قيم كرونبا ألفا لجميع متغيرات الدراسة ولالستبانة بشكل عام أعلى من
( )%71وهـي نسـبة تعـد مقبولـة فـي البحـوث والد ارسـات العلميـة إعتمـاداً علـى )،Hair et al. (2006
والجدول ( )5يوضح ذلك.
الجدول ()2
قيم معامالت اةتساق الداﺨلي باستﺨدام اﺨتبار كرونباخ ألفا
قيم معامالت اةتساق الداﺨلي
المحور

الفقرات

التركيزعلىكبارالزبائن

4-1

%82.4

9-5

%81.2

13-11

%82.8

18-14

%85.1

18-1

%92.2

22-19

%81.6

26-23

%82.2

26-19

%87.9

32-27

%89.3

32-1

%95.3

تنظيمإدارةعالقاتالزبائن
إدارةالمعرفة
إدارةعالقاتالزبائنالمبنيةعلى
التكنولوجيا
إدارةعالقاتالزبائن
قدرةاإلستاابةلحاجاتالزبائن
قدرةإستشعارحاجاتالزبائن
ذكاءالزبون
والءالزبائن
االستبانةككل

معامل الثبات
()α

( :)6 – 3المعالجة اإلحصائية المستﺨدمة
بعــد أن انه ــى الباحــث عملي ــة جم ــع البيانــات والمعلوم ــات الالزمــة ح ــول متغيــرات الد ارســة ،ت ــم ترميزه ــا
وادخالهــا إلــى الحاســب اآللــي إلســتخرام النتــائج اإلحصــائية ،حيــث تــم االســتعانة بـ ـاالساليب االحصــائية
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ضـمن الحزمـة اإلحصـائية للعلـوم اإلجتماعيـة

 (SPSS.10) Softwareلتحليـل البيانـات التـي تـم

الحصـول عليهــا مــن خــالل الد ارسـة الميدانيــة للعينــة المبحوثــة ،وبالتحديـد فــان الباحــث اســتخدم األســاليب
اإلحصائية التالية:
 .0اإلحصــاء الوصــفي :للتعــرإ علــى خصــائص عينــة الد ارســة ومــدم تمثيلهــا لخصــائص المجتمــع
الــذي تــم ســحبها منــه ،اعتمــادا علــى التك ـ اررات والنســب المئويــة ،ومــن أجــل اإلجابــة عــن أســئلة
الدراسة ،ومعرفة األهمية النسبية باستخدام المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية.
 .2اختبـار معامـل االلتـواء ) (Skewnessوذلـك للتلكـد مـن أن البيانـات تتبـع التوزيـع الطبيعـي
) (Normal Distributionلكـي يـتمكن الباحـث مـن اسـتخدام االختبـارات المعلميـة ،وفـي حـال
تبــين ان البيانــات ال تتبــع التوزيــع الطبيعــي فــإن الباحــث ســوإ يلجــل إلــى إســتخدام اإلختبــارات
اإلحصائية الالمعلمية(Non-parametric test).
 .3معامل اإلرتباط الختبار العالقة بين إبعاد متغيرات الدراسة.
 .4تحليل اإلنحدار المتعدد  (Multiple Regression):إلختبار صـالحية أنمـوذم الد ارسـة وبيـان
أثر المتغير المستقل بابعاده المختلفة في المتغير الوسيط والتابع.
 .5تحليـل اإلنحـدار البسـيط  (Simple Regression):إلختبـار أثـر كـل بعـد مـن إبعـاد المتغيـر
الوسيط في المتغير التابع.
 .1تحليل المسار ( )Path Analysisإلختبار األثر المباشر ولير المباشر إلدارة عالقات الزبائن
في والء الزبائن بوجود ذكاء الزبون كمتغير وسيط.
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 .1التـداخل الخطـي  :تــم اسـتخدامه لعـزل تــلثير المتغيـرات المســتقلة التـي يوجـد بينهــا عالقـة ارتبــاط
عن بعضها مما يسهل معرفة تلثيرها الفردي على المتغير التابع.
 .8اختبــار معامــل تضــخم التبــاين ( )Variance Inflation Factor( )VIFواختبــار التبــاين
المسمو ( )Toleranceالختبار مدم االرتباط بين المتغير المستقل(.)Multicollinearity
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الفصل الرابﻊ
النتائج واﺨتبار الفرضيات

( :)1 - 4تحليل نتائج الدراسة
( :)2 - 4اﺨتبار فرضيات الدراسة
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( :)1 - 4تحليل نتائج الدراسة
ت ــم االعتم ــاد عل ــى نت ــائج التحلي ــل اإلحص ــائي الوص ــفي للبيان ــات والت ــي تش ــمل المتوس ــطات الحس ــابية
واالنح ارفـات المعياريـة لجميـع محـاور الد ارسـة المسـتقلة والتابعـة والوسـيطة والفقـرات المكونـة لكـل محــور،
وقد تم مراعاة أن يتدرم مقياس ليكرت ) (Likert-type Scaleالمستخدم في الدراسة كما يلي:
أوافق بشدة

أوافق

محايد

ة أوافق

ة أوافق بشدة

2

4

3

1

2

واعتماداً على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة سيتم التعامل معها على
النحــو اآلتــي –3.68( :فمــا فــوق :مرتفــع) :3.67-2.34( ،متوســط) – 2.33( ،فمــا دون  :مــنخفل).
وفقاً للمعادلة التالية :القيمة العليا – القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات ،أي :
 1.33 = 4/ 3 = )1-5(/3وهذه القيمة تساوي طول الفئة.
وبذلك يكون:
 المستوم المنخفل من  2.33 = 1.33 + 1أو أقل
 ويكون المستوم المتوسط من  ،3.67 = 1.33 + 2.34أي من  2.34إلى 3.67
 ويكون المستوم المرتفع اكبر من  3.67الى 5
تم استخرام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرإ على استجابات أفراد عينـة الد ارسـة عـن
الــدور الوســيط لــذكاء الزبــون فــي أثــر إدارة عالقــات الزبــائن علــى والء الزبــائن فــي شــركات اإلتصــاالت
األردني ــة(اورن ــج ،زي ــن ،أمني ــه) ،وفيم ــا يل ــي ع ــرل للتحلي ــل الوص ــفي لمتغيـ ـرات الد ارس ــة إعتم ــاداً عل ــى
استخرام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وفيما يلي عرل لهذه النتائج.
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- 0إدارة عالقات الزبائن
يشــملمحااورإدارةعالقاااتالزبااائن علــى كــل مــن التركياازعلااىكبااارالزبااائن،وتنظاايمإدارةعالقااات
الزبائن،وإدارةالمعرفة،وإدارةعالقاتالزبائنالمبنيةعلىالتكنولوجيا.
 - 0.0التركيز علع كبار الزبائن
الجدول ()6

 - 0.0المتوسطات الحسابية واةنحرافات المعيارية ةستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات
محور (التركيز علع كبار الزبائن) مرتبة ترتيب ا تنازلي ا.
الرقم

4
3
2
1


الفقرة

المتوسط
الحسابي

اةنحراف
المعياري

الترتيب

تقومالشركةباهودمنسقةمنخاللالدوائرالمعنية
فيحالتفضيلالعمالءتعديلالمنتجأوالصدمة.
تبذلالشركةجهداللتعرفعلىحاجاتكبارالعمالء.
2
1.884
1.98
تقدمالشركةخدماتومنتااتمصصصةلكبار
3
1.757
1.87
العمالء.
4
1.711
تعملالشركةمأكبارعمالئهامنخاللحوارمستمر 1.82
لتصصيصعروضهامنخدماتأومنتاات.
1.1.1
0..1
المتوسط العام الحسابي
يتضح من الجـدول رقـم ( )6أن المتوسـطات الحسـابية ل ـ (التركيـز علـع كبـار الزبـائن) ،تراوحـت مـا
2.22

1.815

1

المستوى
حسب
المتوسط
منصفض
منصفض
منصفض
منصفض
منصفض
بـين

( 1.82و  ، )2.22حي ــث ح ــاز المح ــور عل ــى متوس ــط حس ــابي إجم ــالي ( ،)1.97وه ــو م ــن المس ــتوم
المنخقل ،وقد حازت الفقرة رقم ( )4على أعلى متوسط حسابي حيـث بلـا ( ،)2.22وبـانحراإ معيـاري
( ،)1.815وهو من المستوم المنخفل ،وقد نصت الفقرة على ما يلي( :تقوم الشركة بجهود منسقة
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من خالل الدوائر المعنية في حال تفضيل العمالء تعديل المنتج أو الخدمة).
وفــي المقابــل ،وفــي المرتبــة األخيـرة جــاءت الفق ـرة رقــم ( )1بمتوســط حســابي ( )1.82وبــانحراإ معيــاري
( ،)1.711وهو من المستوم المنخفل أيضاً ،حيث نصت الفقرة على ما يلي:
(تعمل الشركة مع كبار عمالئها من خالل حوار مستمر لتخصيص عروضها من خدمات أو منتجات).
وهذا يفسر علـى أنـه كـان التركيـز علـع كبـار الزبـائن هـو بمسـتوم مـنخفل مـن وجهـة نظـر أفـراد عينـة
الدراسة في شركات اإلتصاالت األردنية.
 -0.5تنظيم إدارة عالقات الزبائن
الجدول ()1

المتوسطات الحسابية واةنحرافات المعيارية ةستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور (تنظيم
إدارة عالقات الزبائن) مرتبة ترتيب ا تنازلي ا.

الرقم

الفقرة

المتوسط
الحسابي

8

يتمقياسأداءالموظفومكافئتهبنا ًءعلىتلبيةحاجات
العمالءوخدمةالعميلبنااح.
صممالهيكلالتنظيميفيالشركةبحيثيستاابلكافة
العمالء.
تصممبرامجتدريبالموظفينفيالشركةلتطوير
المهاراتالمطلوبةالكتسابوتعميقالعالقاتمأ
الزبائن.
تمتلكالشركةالصبرةوالمواردالالزمةفيادارة
المبيعاتوالتسويقلتحقيقالنااحفيإدارةعالقات
الزبائن.
اسست الشركة أهداف عمل واضحة فيما يتعلق
باكتساب العميل وتطوير والمحافظة وتنشيط العالقة
معه.
المتوسط العام الحسابي

2.32

1.129

2.18

1.871

2

2.17

1.981

3

منصفض

2.16

1.852

4

منصفض

1.93

1.876

5

منصفض

5.02

1..55

9
6
7
5


اةنحراف
المعياري

الترتيب

1

المستوى
حسب
المتوسط
منصفض
منصفض

منصفض
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يتضــح مــن الجــدول الســابق رقــم ( )7أن المتوســطات الحســابية لـ ـ (تنظةةةيم إدارة عالقةةةات الزبةةةائن) قــد
تراوحت ما بين ( 1.93و  ، )2.32حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)2.15وهـو مـن
المستوم المنخفل ،وقد حازت الفقرة رقم ( )8على أعلى متوسط حسابي حيث بلا ( ،)2.32وبانحراإ
معياري ( ،)1.129وهو من المستوم المنخفل ،وقد نصت الفقرة على ما يلي:
(يتم قياس أداء الموظف ومكافئته بنا ًء على تلبية حاجات العمالء وخدمة العميل بنجاح).
وف ــي المقاب ــل ،وف ــي المرتب ــة األخيـ ـرة فق ــد ج ــاءت الفقـ ـرة رق ــم ( )5بمتوس ــط حس ــابي ( )1.93وب ــانحراإ
معياري ( ،)1.876وهو من المستوم المنخفل أيضاً ،حيث نصت الفقرة على ما يلي:
(اسست الشركة أهداف عمل واضحة فيما يتعلق باكتساب العميل وتطوير والمحافظة وتنشةيط العالقةة
معةةه) .وهــذا يفســر علــى أنتنظاايمإدارةعالقاااتالزبااائنكــان مــنخفل المســتوم مــن وجهــة نظــر أفـراد
عينة الدراسة في شركات اإلتصاالت األردنية .بالرلم من أن كل من محوري التركيز على كبار الزبائن
وتنظيمإدارةعالقاتالزبائن كان منخفل المستوم إال أن األخير جاء بدرجة أعلى نسبياً فـي شـركات
اإلتصاالت األردنية من درجة التركيز على كبار الزبائن.
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 -0.3إدارة المعرفة
الجدول ().

المتوسطات الحسابية واةنحرافات المعيارية ةستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور
الرقم

13
12
11
11


الفقرة

(إدارة المعرفة) مرتبة ترتيب ا تنازلي ا.
المتوسط
الحسابي

اةنحراف
المعياري

الترتيب

المستوى
حسب
المتوسط
منصفض

2

منصفض

3

منصفض

4

منصفض

تحر الشركة على تقديم الصدمة السريعة لعمالئها
منخاللموظفيها.
1.785
توفر الشركة قنوات تمكن من االتصال المستمر 1.95
وباتااهينمأكبارالعمالءوالشركة.
1.794
تحر الشركة على التعرف على حاجات كبار 1.92
العمالء.
1.752
يتوافر لدى الشركة موظفون على اتم االستعداد 1.61
لمساعدةالعمالء.
1..51
0..6
المتوسط العام الحسابي
يتضح من الجدول رقم ( )8أن المتوسطات الحسابية لـ (إدارة المعرفة) ،تراوحت ما
1.95

1.95

1

منصفض
بين ( 1.61و

 ، )1.95حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)1.86وهو من المستوم المنصفض ،وقد
حازت الفقرات رقم ( )13و( )12على أعلى متوسط حسابي حيث بلا ( ،)1.95وبانحراإ معياري
( )1.951و ( )1.785وعلى التوالي ،وهو من المستوم المنخفل أيضاً ،وقد نصت الفقرات على ما
يلي(:تحرص الشركة على تقديم الخدمة السريعة لعمالئها من خالل موظفيها) و (توفر الشركة
قنوات تمكن من االتصال المستمر وباتجاهين مع كبار العمالء والشركة).
وفي المقابل ،وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )11بمتوسط حسابي ( )1.61وبانحراإ معياري
( ،)1.752وهو من المستوم المنخفل أيضاً ،حيث نصت الفقرة على ما يلي(:يتوافر لدى الشركة
موظفون على اتم االستعداد لمساعدة العمالء) .وهذا يفسر على أن عملية إدارة المعرفة هي منخفضة
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المستوم من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في شركات اإلتصاالت األردنية .نستطيع أن نستدل من
ذلك أن درجة ممارسة إدارة المعرفة في شركات اإلتصاالت األردنية هي أدنى من كل من درجة
التركيز على كبار الزبائن وأيضاً من درجة تنظيم إدارة عالقات الزبائن.
 -0.1إدارة عالقات الزبائن المبنية على التكنولوجيا
الجدول ().

المتوسطات الحسابية واةنحرافات المعيارية ةستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور (إدارة
عالقات الزبائن المبنية على التكنولوجيا) مرتبة ترتيب ا تنازلي ا.

الرقم

الفقرة

المتوسط
الحسابي

اةنحراف
المعياري

17

يتوافرفيالشركةمعلوماتالعميلالشصصيةفيكل
نقطةاتصال.
يتوافرلدىالشركةالمعداتواألجهزةالمناسبةلصدمة
عمالئها.
يتوافرلدىالشركةالبرامجالمناسبةلصدمةعمالئها.
تحتفظالشركةبقاعدةبياناتشاملةلعمالئها.
يتوافرلدىالشركةالكوادرالفنيةالمالئمةلتقديمالدعم
الفني باستصدام تكنولوجيا الحاسوب في تطوير
العالقاتمأعمالئها.
المتوسط العام الحسابي
يتضـ ــح مـ ــن الجـ ــدول رقـ ــم ( )9أن المتوسـ ــطات الحسـ ــابية لـ ـ ـ

2.26

1.818

1

2.11

1.787

2

منصفض

1.97
1.96
1.88

1.822
1.872
1.963

3
4
5

منصفض
منصفض
منصفض

16
15
18
14


الترتيب

المستوى
حسب
المتوسط
منصفض

منصفض

1..21
2.12
(إدارة عالقةةةةات الزبةةةةائن المبنيةةةةة علةةةةى

التكنولوجيةةةا) ،تراوحــت مــا بــين ( 1.88و  ،)2.26حيــث حــاز المحــور علــى متوســط حســابي إجمــالي
( ،)2.12وهو من المستوم المنخفل ،وقد حازت الفقرة رقم ( )17على أعلى متوسط حسابي حيث بلا
( ،)2.26وب ــانحراإ معي ــاري ( ،)1.818وه ــو م ــن المس ــتوم المـ ـنخفل ،وق ــد نص ــت الفقـ ـرة عل ــى م ــا
يلي(:يتوافر في الشركة معلومات العميل الشخصية في كل نقطة اتصال).
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وفي المقابل ،وفي المرتبـة األخيـرة جـاءت الفقـرة رقـم ( )14بمتوسـط حسـابي ( )1.88وبـانحراإ معيـاري
( ،)1.963وهو مـن المسـتوم المـنخفل أيضـاً ،حيـث نصـت الفقـرة علـى مـا يلـي(:يتةوافر لةدى الشةركة
الكةةوادر الفنيةةة المالئمةةة لتقةةديم الةةدعم الفنةةي باسةةتخدام تكنولوجيةةا الحاسةةوب فةةي تطةةوير العالقةةات مةةع
عمالئها) .وهـذا يفسـر علـى أن درجـة إدارةعالقااتالزباائنالمبنياةعلاىالتكنولوجياامـن قبـل شـركات
اإلتصاالت األردنية كان منخفل المستوم من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة .كما ونشير هنا واعتمـاداً
علـى النتـائج الســابقة بـلن درجــة ممارسـة شــركات اإلتصـاالت األردنيــة إلدارة المعرفـة هــي األدنـى مقارنــة
بدرجة إستخدام المحاور األخرم إلدارةعالقاتالزبائن المذكورة سابقاً.
الجدول ()01

المتوسطات الحسابية واةنحرافات المعيارية ةستجابات أفراد عينة الدراسة عن درجة ممارسة إدارة
الرقم

0.5
0.1
0.0
0.3


عالقات الزبائن مرتبة ترتيب ا تنازلي ا.

إدارة عالقات الزبائن

تنظيم إدارة عالقات الزبائن
إدارة عالقات الزبائن المبنية على التكنولوجيا
التركيز على كبار الزبائن
إدارة المعرفة

المتوسط
الحسابي
2.15
2.12
1.97
1.86

اةنحراف
المعياري

الترتيب

1.922
1.851
1.787
1.821

1
2
3
4

المستوى
حسب
المتوسط
منصفض
منصفض
منصفض
منصفض
منصفض

المتوسط العام الحسابي
1..12
5.11
كما يبين الجـدول رقـم ( )11فـإن درجـة إدارةعالقااتالزباائن لشـركات اإلتصـاالت األردنيـة هـي بشـكل
عام منخفضة المستوم من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
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- 5ذكال الزبون
يشمل متغير ذكاء الزبون عاملي قدرات استشعار حاجات العميل و قدرات االستجابة لحاجات العميل.
وفيمـا يلـي عـرل للتحليـل الوصـفي لمتغيـري ذكـاء الزبـون إعتمـاداً علـى اسـتخرام المتوسـطات الحســابية
واالنحرافات المعيارية ،وفيما يلي عرل لهذه النتائج.
 -5.0قدرات استشعار حاجات الزبون
الجدول ()00

المتوسطات الحسابية واةنحرافات المعيارية ةستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور (قدرات
الرقم

استشعار حاجات الزبون) مرتبة ترتيب ا تنازلي ا.

الفقرة

المتوسط
الحسابي

اةنحراف
المعياري

الترتيب

المستوى
حسب
المتوسط
منصفض

 21تستقرىْ الشركةاالتااهاتالرئيسيةمنخاللرؤيتها
للتعرف على الحاجات المستقبلية للعمالء  في السوق
الحالي.
منصفض
1.878
 19نعمل باستمرار في الشركة على اكتشاف الحاجات 2.14
2
اإلضافيةلعمالئناالتيلميدركوهاحتىاآلن.
منصفض
1.957
2.13
 21تعملالشركةباستمرارعلىتوقأحاجاتالعمالء
3
حتىقبلأنيدركوها.
منصفض
1.736
 22تحاولالشركةتطويرطرقجديدةلاذبعمالءجدد 2.13
4
وتلبيةاحتياجاهم.
منصفض
المتوسط العام الحسابي

1..31
5.02
يتضح من الجدول رقم ( )11أن المتوسطات الحسابية لـ (قدرات استشعار حاجات الزبون) ،تراوحت ما
2.28

1.765

1

بــين ( 2.13و  ، )2.28حيــث حــاز المحــور علــى متوســط حســابي إجمــالي ( ،)2.15وهــو مــن المســتوم
المـ ـنخفل ،وق ــد ح ــازت الفقـ ـرة رق ــم ( )21عل ــى أعل ــى متوس ــط حس ــابي حي ــث بل ــا ( ،)2.28وب ــانحراإ
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ةتقرى الشةةركة
معيــاري ( ،)1.765وهــو مــن المســتوم المــنخفل ،وقــد نصــت الفق ـرة علــى مــا يلــي(:تسة
ا
االتجاهات الرئيسية من خالل رؤيتها للتعرف على الحاجات المستقبلية للعمالء في السوق الحالي).
وفي المقابل ،وفي المرتبـة األخيـرة جـاءت الفقـرة رقـم ( )22بمتوسـط حسـابي ( )2.13وبـانحراإ معيـاري
( ،)1.736وهو من المستوم المنخفل ،حيث نصت الفقرة على ما يلي(:تحاول الشركة تطوير طةرق
جديدة لجذب عمالء جدد وتلبية احتياجاهم) .وهذا يفسر علـى أن قـدرات استشـعار حاجـات العميـل عنـد
شركات اإلتصاالت األردنية هي منخفضة المستوم بشكل عام من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
-5.5قدرات االستجابة لحاجات الزبون
الجدول ()05

المتوسطات الحسابية واةنحرافات المعيارية ةستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور (قدرات
الرقم

24
26
25
23


االستجابة لحاجات الزبون) مرتبة ترتيب ا تنازلي ا.

الفقرة

المتوسط
الحسابي

اةنحراف
المعياري

2.24

1.868

الترتيب

المستوى
حسب
المتوسط
منصفض

تراعي الشركة التغيرات الاوهرية في حاجات
عمالئها.
منصفض
1.862
نحنفيالشركةنستايبللتغيراتفيحاجاتعمالئنا 2.22
2
فيالمنتج/الصدمة.
منصفض
1.813
نستايب في الشركة  في حالة  تحديد حاجة جديدة 2.21
3
للعميل.
منصفض
1.756
ننفذ في الشركة أنشطتها المصططة  فيما يتعلق 1.98
4
بعمالئها.
منصفض
المتوسط العام الحسابي
1..52
5.06
يتضح من الجدول رقم ( )12أن المتوسطات الحسابية لـ (قدرات االستجابة لحاجات الزبون) ،تراوحت
1

ما بين ( 1.98و  ، )2.24حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)2.16وهو من المستوم
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الم ــنخفل ،وق ــد ح ــازت الفقـ ـرة رق ــم ( )24عل ــى أعل ــى متوس ــط حس ــابي حي ــث بل ــا ( ،)2.24وب ــانحراإ
معياري ( ،)1.868وهو من المستوم المنخفل ،وقد نصت الفقرة على ما يلي:
(تراعي الشركة التغيرات الجوهرية في حاجات عمالئها).
وفي المقابل ،وفي المرتبـة األخيـرة جـاءت الفقـرة رقـم ( )23بمتوسـط حسـابي ( )1.98وبـانحراإ معيـاري
( ،)1.756وهـو مـن المسـتوم المـنخفل ،حيـث نصـت الفقـرة علـى مـا يلـي(:ننفةذ فةي الشةركة أنشةطتها
المخططةةة فيمةةا يتعلةةق بعمالئهةةا) .وهــذا يفســر أن قاادراتاالسااتاابةلحاجاااتالعمياال عنــد شــركات
اإلتصاالت األردنية هي بشكل عام منخفضة المستوم من وجهة نظر أفراد عينة الد ارسـة .كمـا ويالحـظ
أن قدرة اإلستجابة عنـد شـركات اإلتصـاالت األردنيـة لحاجـات العميـل هـي أعلـى بشـكل طفيـإ جـداً مـن
قــدرة تلــك الشــركات علــى اإلستشــعار لحاجــات العميــل.الجــدول رقــم ( )13يلخــص درجــة إمــتالك شــركات
اإلتصاالت األردنية لجوانب ذكاء الزبون.
الجدول ()03

المتوسطات الحسابية واةنحرافات المعيارية ةستجابات أفراد عينة الدراسة عن درجة ذكال الزبائن
في (شركات األتصاةت األردنية ) مرتبة ترتيب ا تنازلي ا.

ذكال منظمة األعمال

الرقم

المتوسط
الحسابي

اةنحراف
المعياري

الترتيب

المستوى
حسب
المتوسط
منصفض
منصفض
منصفض

 5.5قدرات اإلستجابة لحاجات الزبون
1.825
2.16
 5.0قدرات اإلستشعار لحاجات الزبون
1.834
2.15
 المتوسط العام الحسابي
1..31
5.06
كما يبين الجدول رقم ( )13فإن تمتع شركات اإلتصاالت األردنية بجوانب ذكاء الزبـون هـي بشـكل عـام
1
2

منخفضة المستوم.
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- 3وةل الزبائن

الجدول ()01

المتوسطات الحسابية واةنحرافات المعيارية ةستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور (والء
الرقم

31
32
31
29
28
27


الفقرة

الزبائن) مرتبة ترتيبا تنازليا.

المتوسط
الحسابي

اةنحراف
المعياري

2.21

1.871

الترتيب

المستوى
حسب
المتوسط
منصفض

2

منصفض

3

منصفض

4

منصفض

5

منصفض

6

منصفض

ياعل تنفيذ الشركة لنظام إدارة عالقات الزبائن على
جذبعمالءمحتملين.
1.896
ياعل تنفيذالشركةلنظامإدارةعالقاتالزبائن أكثر 2.16
جاذبية من المنافسين حتى لو قدموا خدمات بأسعار
أقل.
1.825
انتنفيذالشركةلنظامإدارةعالقاتالزبائنيمكنهامن 2.12
المحافظةعلىعمالئهاالحاليين.
1.816
ياعل تنفيذ الشركة لنظام إدارة عالقات الزبائن 2.18
عمالئهايتحدثونعنالشركةبإياابية.
1.726
ان تنفيذ الشركه لنظام إدارة عالقات الزبائن يضمن 2.18
استمراريةتواصلالعمالءمعها.
1.867
تعد الشركة الصيار األول للعمالء في الحصول على 2.13
خدماتاألتصاالت.
المتوسط العام الحسابي
1..35
5.00
يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )14أن المتوســطات الحســابية لـ ـ (والء الزبةةائن) ،تراوحــت مــا

1

منصفض
بــين ( 2.13و

 ، )2.21حيث حاز المحور على متوسط حسـابي إجمـالي ( ،)2.11وهـو مـن المسـتوم المـنخفل ،وقـد
حــازت الفق ـرة رقــم ( )31علــى أعلــى متوســط حســابي حيــث بلــا ( ،)2.21وبــانحراإ معيــاري (،)1.871
وهو من المستوم المنخفل ،وقد نصت الفقرة على ما يلي( :يجعل تنفيذ الشركة لنظةام إدارة عالقةات
الزبائن على جذب عمالء محتملين).
وفي المقابل ،وفي المرتبـة األخيـرة جـاءت الفقـرة رقـم ( )27بمتوسـط حسـابي ( )2.13وبـانحراإ معيـاري
( ،)1.867وهــو مــن المســتوم المــنخفل ،حيــث نصــت الفقـرة علــى مــا يلــي(:تعةةد الشةةركة الخيةةار األول

- 72 -

للعمالء في الحصول على خةدمات األتصةاالت) .وهـذا يفسـر أن والءالزباائن عنـد شـركات اإلتصـاالت
األردنية هو بشكل عام منخفل المستوم من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
اﺨتبارات جاهزية وصالحية البيانات لتحليالت اإلنحدار
ل جابــة عــن أســئلة الد ارســة وفحــص فرضــياتها يحتــام الباحــث إلــى تطبيــق تحلــيالت اإلنحــدار المختلفــة
) .(Regression Analysesولكن هناك بعل الشروط التـي يجـب توفرهـا للتلكـد مـن سـالمة وصـحة
إجراء تحليل اإلنحدار و هي:
أ -وجوب أن تكون البيانات موزعة توزيعاً طبيعياً )(Normal Distribution
ب -وجوب إستقاللية متغيرات الدراسة وعدم التداخل فيما بينها )(Multicollinearity
ج -وج ــوب إرتب ــاط ك ــل متغي ــر م ــع نفس ــة بدرج ــة أعل ــى م ــن إرتباط ــة م ــع ك ــل م ــن المتغيـ ـرات
األخرم )(Correlations
وفي حال عدم توفر هذه الشروط فعلى الباحث أن ال يستخدم تحليالت اإلنحـدار ،بـل يجـب أن
يستخدم ).(Non-Parametric Tests
- 1إﺨتبار التوزيﻊ الطبيعي )(Test of Normality
وإلختبـ ـ ــار أن البينـ ـ ــات مزعـ ـ ــة توزيع ـ ـ ـاً طبيعي ـ ـ ـاً ،أجـ ـ ــرم الباحـ ـ ــث كـ ـ ــل مـ ـ ــن فحـ ـ ــص اإللت ـ ـ ـواء والـ ـ ــتفلطح
) (Skewness-Kurtosisوكــذلك فحــص.Kolmogorov-Smirnovويظهــر الجــدول رقــم ( )15أن
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معظم قيم  Skewnessوقيم  Kurtosisتتروا بين  2.54±وهذا يدل على أن معظم بيانات متغيـرات
الدراسة موزعة توزيعاً طبيعياً). (Hair et al., 2006
الجدول ()02
إﺨتبار التوزيﻊ الطبيعي للبيانات بإستﺨدام فحص .Skewness-Kurtosis
متويرات الدراسة

Skewness Kurtosis

التركيزعلىكبارالزبائن

0.243

0.702

تنظيمإدارةعالقاتالزبائن

-0.413

0.326

إدارةالمعرفة

3.726

1.366

إدارةعالقاتالزبائنالمبنيةعلىالتكنولوجيا

-0.214

0.540

قدرةإستشعارحاجاتالزبائن

0.123

0.325

قدرةاإلستاابةلحاجاتالزبائن

-0.191

0.456

والءالزبائن

-0.650

0.307

وكذلك يظهر الجدول رقم ( )16واعتماداً على إختبار  Kolmogorov-Smirnovأنـه يوجـود فروقـات
ذات داللة احصائية لجميع المحاور (المستقلة والوسيطة والتابعة) المشمولة في هذه الدراسةعند مسـتوم
داللة ) .(p≤0.05ولذا واعتماداً على اإلختبارين السابقين فإن بيانات هذة الدراسة تتصإ بلنهـا موزعـة
توزيعاً طبيعياً.
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الجدول ()06
إﺨتبار التوزيﻊ الطبيعي للبيانات بإستﺨدام فحص Kolmogorov-Smirnov
متويرات الدراسة
التركيزعلىكبارالزبائن
تنظيمإدارةعالقاتالزبائن
إدارةالمعرفة
إدارةعالقاتالزبائنالمبنيةعلىالتكنولوجيا
قدرةإستشعارحاجاتالزبائن
قدرةاإلستاابةلحاجاتالزبائن
والءالزبائن
*ذات داللة إحصائية عند مستوم الدالة )(p≤0.05

Sig.
*0.000
*0.005
*0.000
*0.003
*0.035
*0.002
*0.006

- 2إﺨتبار إستقاللية متويرات الدراسة )(Multicollinearity
إلختبار إستقاللية متغيرات الدراسة وعدم تداخلها مع بعضها البعل ،فقد استخدم الباحث القيم
اإلحصائية ل  Toleranceو .Variance Inflation Rateوللتلكد من إستقاللية متغيرات الدراسة
يجب أن تكون قيم  Toleranceأكبر من  1.15وقيم  VIFأقل من.(Hair et al., 2006) 11
وبالرجو إلى الجدول رقم ( )17وتحديداً إلى قيم  Toleranceوقيم VIFفنالحظ تلكيد إستقاللية
متغيرات الدراسة وعدم تداخلها مع بعضها البعل.
الجدول ()01
إﺨتبار إستقاللية متويرات الدراسة )(Multicollinearity
متويرات الدراسة
التركيزعلىكبارالزبائن
تنظيمإدارةعالقاتالزبائن
إدارةالمعرفة
إدارةعالقاتالزبائنالمبنيةعلىالتكنولوجيا
قدرةإستشعارحاجاتالزبائن
قدرةاإلستاابةلحاجاتالزبائن
والءالزبائن

Tolerance
0.499
0.594
0.489
0.412
0.546
0.546
0.750

VIF
2.003
1.683
2.046
2.429
1.833
1.833
1.333
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- 3إﺨتبار معامل اإلرتباط )(Bivariate Pearson Correlation
تم تطبيق إختبار معامل اإلرتباط ) (Bivariate Pearson Correlationوذلك للتلكد من أن كل من
متغيرات الدراسة لديه درجة إرتبـاط مـع نفسـه أعلـى مـن أي درجـة إرتبـاط مـع أي مـن المتغيـرات األخـرم
المشــمولة ف ــي هــذه الد ارس ــة .إن ه ــذا اإلختبــار يع ــزز م ــن درجــة التلك ــد ف ــي إســتقاللية المتغيــرات وع ــدم
ت ـ ــداخلها م ـ ــع بعض ـ ــها ال ـ ــبعل وبالت ـ ــالي ص ـ ــالحيتها وجاهزيته ـ ــا لتحل ـ ــيالت واختب ـ ــارات اإلنح ـ ــدار
 (Regression Analyses).وبــالرجو إلــى الجــدول رقــم ( )18فإننــا نالحــظ أن درجــة إرتبــاط كــل
متغير في هذه الدراسة مع نفسه أعلى من درجات إرتباطه مـع مـع أي مـن المتغيـرات األخـرم المشـمولة
فــي هــذه الد ارســة .وحتــى لــو كانــت عالقــات اإلرتبــاط بــين المتغيـرات تبــدو فــي بعــل األحيــان كبيـرة فــإن
ذلـك ال يعنــي وجــود تـداخل بــين هــذه المتغيـرات ) (Multicollinearityطالمـاً أن تـرابط المتغيـرات مــع
نفسها أكبر مـن درجـة ترابطهـا مـع ليرهـا وطالمـا أن قـيم  Toleranceأكبـر مـن  1.15وقـيم  VIFأقـل
من (Hair et al., 2006) 11حيث أن ذلك يدل على إستقاللية العوامل المشمولة في هذه الدراسة كما
هو مبين في الجدول رقم ).(17

- 76 -

الجدول ()0.
إﺨتبار معامل اإلرتباط )(Bivariate Pearson Correlation
متويرات الدراسة

التركيزعلىكبار
الزبائن
تنظيمإدارة
عالقاتالزبائن
إدارةالمعرفة
إدارةعالقات
الزبائنالمبنية
علىالتكنولوجيا
قدرة
إستشعارحاجات
الزبائن
قدرةاإلستاابة
لحاجاتالزبائن
والءالزبائن

إدارة
إدارة
تنظيم
التركيز
المعرفة عالقات
علىكبار إدارة
الزبائن
عالقات
الزبائن
المبنية
الزبائن
على
التكنولوجيا

قدرة
قدرة
إستشعارحاجات
اإلستاابة
الزبائن
لحاجات
الزبائن

والء
العمالء

1.00
**0.536

1.00

**0.556
**0.675

**0.569
**0.549

1.00
**0.668

1.00

**0.561

**0.532

**0.375

**.628

1.00

**0.702

**0.488

**0.580

**0.717

**0.674

1.00

**0.500

**0.572

**0.603

**0.667

**0.500

**0.587

1.00

**ذات داللة إحصائية عند مستوم الدالة )(p≤0.01

واعتماداً على نتائج إختبارات جاهزية وصالحية البيانات الثالث السابقة فإنه يمكننا اآلن إستخدام
إختبارات تحليالت اإلنحدار ل جابة عن أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها.

( :)5 - 1اﺨتبار فرضيات الدراسة
الفرضــية األولـــع :ةيوجــد أثـــر إلدارة عالقــات الزبـــائن فــي قـــدرة شــركات األتصـــاةت األردنيــة علـــع
استشعار حاجات الزبائن عند مستوى دةلة α ≥ 0.05
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مــن أجــل إختبــار الفرضــية األولــى تــم أوالً إســتخدام إختبــار اإلنحــدار البســيط Simple Regression
 Analysisللتعرإ على أثر إدارة عالقات الزبائن في قدرة شركات األتصاالت األردنية علـى استشـعار
حاجات الزبائن والجدول ( )19يوضح ذلك.
الجدول ()0.

R
اةرتباط

اﺨتبار اةنحدار البسيط للفرضية الرئيسيةاألولع
R2
Beta
 Adjustedقيمة )(F
2
R
اتجاه العالقة معامل التحديد

(التﺄثير)
وقوتها
0.390
0.396
*0.629
0.629
*ذات داللة إحصائية عند مستوم الدالة )(p≤0.05

86.074

الدةلة

اةحصائية)(p
*0.000

يتضح من الجدول ( )19أن القيمـة االحصـائية ) (Fبلغـت( )86.074بمسـتوم داللـة احصـائية أقـل مـن
( )0.05مم ــا يش ــير إل ــى أن ــه يوج ــد أث ــر ذو دالل ــة احص ــائية إلدارة عالق ــات الزب ــائن ف ــي ق ــدرة ش ــركات
األتصاالت األردنية على استشعار حاجات الزبائن وبذلك تـرفل الفرضـية الصـفرية .تشـير قيمـة Beta
إلى أن أثـر إدارة عالقـات الزبـائن فـي قـدرة شـركات األتصـاالت األردنيـة علـى استشـعار حاجـات الزبـائن
هو إيجابيـاً وتبلـا قـوة هـذة العالقـة  . 62.9%واعتمـاداً علـى قيمـة  Adjusted R2فـإن القـدرة التفسـيرية
والتنب يـة (التبـاين) إلدارة عالقـات الزبـائن فـي قـدرة شـركات األتصـاالت األردنيـة علـى استشـعار حاجــات
الزبـائن بلغــت  . 39.0%ومــن ثــم تــم اســتخدام اختبـار االنحــدار المتعــدد Multiple Regression
 Analysisللتعـرإ علـى أثـر كـل متغيـر مـن متغيـرات العامـل المسـتقل (التركيازعلاىكباارالزباائن،
وتنظيمإدارةعالقااتالزباائن،وإدارةالمعرفاة،وإدارةعالقااتالزباائنالمبنياةعلاىالتكنولوجياا) فـي
المتغير التابع (قدرة إستشعار حاجات الزبائن) ،والجدول ( )21يبين هذه النتائج.
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الجدول ()51

نتائج تحليل اةنحدار المتعدد ألثر أبعاد إدارة عالقات الزبائن في قدرة إستشعار حاجات الزبائن
قيمة T

مستوى

إدارة عالقات الزبائن

المحسوبة

دةلة T

التركيزعلىكبارالزبائن

0.221

0.106

0.210

2.075

*0.041

تنظيمإدارةعالقاتالزبائن
إدارةالمعرفة

0.274

0.089

0.284

3.067

*0.003

0.225

0.103

0.224

2.193

*0.031

0.111

0.480

4.318

*0.000

B

الﺨطﺄ

Beta

المعياري

إدارةعالقاتالزبائنالمبنيةعلى
التكنولوجيا
*ذات داللة إحصائية عند مستوم الدالة )(p ≤ 0.05

0.479

المتغير الوسيط :قدرة إستشعار حاجات الزبائن

يتضح مـن الجـدول ( ،)21وبمتابعـة قـيم اختبـار ( )tأن جميـع المتغيـرات الفرعيـة إلدارة عالقـات الزبـائن
له ـا تــلثير ذو داللــة إحصــائية علــى قــدرة شــركات األتصــاالت األردنيــة علــى استشــعار حاجــات الزبــائن،
حيث بلغت قيمـة ( )tالمحسـوبة ( )4.318 ،2.193 ،3.067 ،2.075علـى التـوالي ،وهـي قيمـة معنويـة
عند مستوم داللة ( .)p ≥ 0.05
وأخيـ اًر قــام الباحــث بـإجراء تحليــل اإلنحــدار المتعــدد التــدريجي Stepwise Multiple Regression
لتحدي ــد أهمي ــة ك ــل متغي ــر مس ــتقل عل ــى ح ــده ف ــي المس ــاهمة ف ــي النم ــوذم الرياض ــي ال ــذي يمث ــل إدارة
عالقــات الزبــائن بلبعادهــا (التركيــز علــى كبــار الزبــائن ،وتنظــيم إدارة عالقــات الزبــائن ،وادارة المعرفــة،
وادارة عالقــات الزبــائن المبنيــة علــى التكنولوجيــا) فــي قــدرة إستشــعار حاجــات الزبــائن .كمــا يتضــح مــن
الجـدول رقـم ( )21والـذي يبـين ترتيـب دخـول المتغيـرات المسـتقلة فـي معادلـة االنحـدار ،فـإن متغيـر إدارة
عالقات الزبائن المبنية على التكنولوجيا جاء في المرتبة األولى وفسر مـا مقـداره ( )38.8%مـن التبـاين
فــي قــدرة إستشــعار حاجــات الزبــائن ،ومــن ثــم دخــل متغيــر تنظــيم إدارة عالقــات الزبــائن حيــث فســر مــع
متغير إدارة عالقات الزبائن المبنية على التكنولوجيا ما نسبته ( )43.4%من التبـاين فـي قـدرة إستشـعار
حاجــات الزبــائن .وقــد تــم اســتبعاد كــل مــن متغيــر التركيــز علــى كبــار الزبــائن ومتغيــر إدارة المعرفــة مــن
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معادلــة التنبـ تلقائيـاً .تشــير هــذه النتيجــة إلــى أن إدارة عالقــات الزبــائن المبنيــة علــى التكنولوجيــا وتنظــيم
إدارة عالقات الزبائن هما العـاملين األساسـيين فـي تفسـير التغيـر فـي قـدرة شـركات اإلتصـاالت األردنيـة
على إستشعار حاجات الزبائن.
الجدول()50
نتائج تحليل اةنحدار المتعدد التدريجي  Stepwise Multiple Regressionللتنبؤ في
قدرة شركات اإلتصاالت األردنية على إستشعار حاجات الزبائن
ترتيب دﺨول العناصر
المستقلة في معادلة التنبؤ

قيمة
 Adjustedقيمة )(F
R2

قيمة T

Beta

المحسوبة

مستوى
الدةلة

إدارةعالقاتالزبائنالمبنية
علىالتكنولوجيا

68.638

5.462

0.480

*0.000

تنظيمإدارةعالقاتالزبائن
41.204
0.434
*ذات داللة إحصائية عند مستوم الدالة )(p ≤ 0.05

3.057

0.269

*0.003

0.388

الفرضــية الثانيــة :ةيوجـــد أثــر إلدارة عالقــات الزبـــائن فــي قــدرة شـــركات األتصــاةت األردنيــة علـــع
اإلستجابة لحاجات الزبائن عند مستوى دةلة .α ≥ 0.05
مــن أجــل إختبــار الفرضــية الثانيــة تــم أوالً إســتخدام إختبــار اإلنحــدار البســيط Simple Regression
 Analysisللتعـ ــرإ علـ ــى أثـ ــر إدارة عالقـ ــات الزبـ ــائن فـ ــي قـ ــدرة شـ ــركات األتصـ ــاالت األردنيـ ــة علـ ــى
اإلستجابة لحاجات الزبائن والجدول ( )22يوضح ذلك.
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الجدول ()55

R
اةرتباط

اﺨتبار اةنحدار البسيط للفرضية الرئيسية الثانية
R2
Beta
 Adjustedقيمة )(F
2
R
اتجاه العالقة معامل التحديد

(التﺄثير)
وقوتها
0.553
*0.744
0.744
*ذات داللة إحصائية عند مستوم الدالة )(p≤0.05

0.549

128.833

الدةلة

اةحصائية
)(p
*0.000

يتضح من الجدول ( )22أن القيمة االحصائية ) (Fبلغت( )128.833بمستوم داللة احصائية أقل مـن
( )0.05مم ــا يش ــير إل ــى أن ــه يوج ــد أث ــر ذو دالل ــة احص ــائية إلدارة عالق ــات الزب ــائن ف ــي ق ــدرة ش ــركات
األتصــاالت األردني ــة عل ــى اإلســتجابة لحاج ــات الزب ــائن وبــذلك تــرفل الفرض ــية الصــفرية .تش ــير قيم ــة
ـردارة عالقــات الزبــائن فــي قــدرة شــركات األتصــاالت األردنيــة علــى اإلســتجابة لحاجــات
 Betaإلــى أن أثـ ا
الزبــائنهو إيجابي ـاً وتبلــا قــوة هــذة العالقــة  .74.4%و إعتمــاداً علــى قيمــة  Adjusted R2فــإن القــدرة
التفسيرية والتنب ية (التباين)إلدارة عالقات الزبائن في قـدرة شـركات األتصـاالت األردنيـة علـى اإلسـتجابة
لحاجات الزبائن بلغت .54.9%
و من ثم تم استخدام اختبار االنحدار المتعدد  Multiple Regression Analysisللتعرإ على أثر
كـل متغيـر مــن متغيـرات العامـل المســتقل (التركيازعلااىكبااارالزباائن،وتنظاايمإدارةعالقاااتالزبااائن،
وإدارةالمعرفة،وإدارةعالقاتالزبائنالمبنيةعلاىالتكنولوجياا) فـي المتغيـر الوسـيط (قـدرة اإلسـتجابة
لحاجات الزبائن) ،والجدول ( )23يبين هذه النتائج.
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الجدول ()53

نتائج تحليل اةنحدار المتعدد ألثرإدارة عالقات الزبائن في قدرة اإلستجابة لحاجات الزبائن
إدارة عالقات الزبائن
التركيزعلىكبارالزبائن

B

الﺨطﺄ

Beta

0.391

المعياري
0.092

0.375

المحسوبة
4.253

0.016

0.077

0.016

0.202

0.840

0.089
0.096

0.104
0.386

1.164
3.978

0.247
*0.000

تنظيمإدارةعالقاتالزبائن
0.103
إدارةالمعرفة
0.382
إدارةعالقاتالزبائنالمبنيةعلى
التكنولوجيا
*ذات داللة إحصائية عند مستوم الدالة )(p≤ 0.05

قيمة T

مستوى
دةلة T
*0.000

المتغير التابع :قدرة اإلستجابة لحاجات الزبائن

يتضــح مــن الجــدول ( ،)23وبمتابعــة قــيم اختبــار ( )tأن المتغيــرات الفرعيـة التاليـة والمتعلقـة ب ـ (التركيااز
علىكبارالزبائن،وإدارةعالقااتالزباائنالمبنياةعلاىالتكنولوجياا) لهـا أثـر ذو داللـة إحصـائية علـى
قدرة اإلستجابة لحاجـات الزبـائن مـن قبـل شـركات اإلتصـاالت األردنيـة ،حيـث بلغـت قيمـة ( )tالمحسـوبة
( )3.978 ، 4.253علــى الت ـوالي ،وهــي قيمــة معنويــة عنــد مســتوم داللــة ( ،)p≤ 0.05ولــم يتبــين أي
تلثير ل ـ (تنظيمإدارةعالقاتالزبائن،وإدارةالمعرفاة) علـى قـدرة اإلسـتجابة لحاجـات الزبـائن مـن قبـل
شركات اإلتصاالت األردنية ،فقد بلغت قيم ) )0.247 ، 0.840( (tعلى التوالي وبداللة احصائية أكبر
من (.)0.05
وأخيـ اًر قــام الباحــث بـإجراء تحليــل اإلنحــدار المتعــدد التــدريجي Stepwise Multiple Regression
لتحدي ــد أهمي ــة ك ــل متغي ــر مس ــتقل عل ــى ح ــده ف ــي المس ــاهمة ف ــي النم ــوذم الرياض ــي ال ــذي يمث ــل إدارة
عالقات الزبائن بلبعادهـا (التركيزعلىكباارالزباائن،وتنظايمإدارةعالقااتالزباائن،وإدارةالمعرفاة،
وادارة عالقــات الزبــائن المبنيــة علــى التكنولوجيــا) فــي قــدرة اإلســتجابة لحاجــات الزبــائن .كمــا يتضــح مــن
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ـردارة
الجــدول رقــم ( )24والــذي يبــين ترتيــب دخــول المتغي ـرات المســتقلة فــي معادلــة االنحــدار ،فــإن متغيـ ا
عالقات الزبائن المبنية على التكنولوجيا جاء في المرتبة األولى وفسر مـا مقـداره ( )51.0%مـن التبـاين
فــي قــدرة اإلســتجابة لحاجــات الزبــائن ،ومــن ثــم دخــل متغيــر التركيــز علــى كبــار الزبــائن حيــث فســر مــع
متغير إدارة عالقات الزبائن المبنية على التكنولوجيا ما نسبته ( )59.4%من التباين في قدرة اإلستجابة
لحاجات الزبائن .وقد تم استبعاد كل من متغيري تنظيم إدارة عالقات الزبائن ،وادارة المعرفة من معادلـة
التنب وذلك لعدم تلثيرهم في المتغير التابع (قدرة اإلستجابة لحاجات الزبائن).
الجدول()51
نتائج تحليل اةنحدار المتعدد التدريجي  Stepwise Multiple Regressionللتنبؤ في
قدرة شركات اإلتصاالت األردنية على اإلستجابة لحاجات الزبائن
ترتيب دﺨول العناصر
المستقلة في معادلة التنبؤ

قيمة
 Adjustedقيمة )(F
R2

قيمة T

Beta

المحسوبة

مستوى
الدةلة

إدارةعالقاتالزبائنالمبنية
علىالتكنولوجيا

110.230

5.312

0.448

*0.000

التركيزعلىكبارالزبائن
77.795
0.594
*ذات داللة إحصائية عند مستوم الدالة )(p≤ 0.05

4.747

0.400

*0.000

0.510

وإلختبار أثر كل متغير من متغيرات العامل المستقل (التركيزعلىكبارالزبائن،وتنظيمإدارةعالقات
الزبائن،وإدارةالمعرفة،وإدارةعالقاتالزبائنالمبنيةعلىالتكنولوجياا) فـي كـل متغيـر مـن متغيـرات

ذكــاء الزبــون ( قــدرة إستشــعار حاجــات الزبــائن ،وقــدرة اإلســتجابة لحاجــات الزبــائن) تــم إســتخدام إختبــار
المسار ) (Path Analysis PLS-SEMمن خـالل برمجيـة  .SmartPls 2.0 M3واألشـكال ()3،2
تبين النتائج.
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الشكل رقم ) .(2قيم  Betaو )R2(PLS Algorithm
يظهر الشكل رقم ) (2أن القدرة التفسيرية لمتغيرات العامل المستقل (التركيزعلىكبارالزبائن،وتنظيم
إدارةعالقاتالزبائن،وإدارةالمعرفة،وإدارةعالقاتالزبائنالمبنيةعلىالتكنولوجيا) في التبـ بقـدرة
شــركات اإلتصــاالت األردنيــة فــي إستشــعار حاجــات الزبــائن هــي ) (54.3%أمــا عــن القــدرة التفســيرية
لمتغيرات العامل المسـتقل (التركيزعلىكبارالزبائن،وتنظايمإدارةعالقااتالزباائن،وإدارةالمعرفاة،
وإدارةعالقااااتالزباااائنالمبنياااةعلاااىالتكنولوجياااا) فــي التب ـ بقــدرة شــركات اإلتصــاالت األردنيــة فــي
اإلســتجابة لحاجــات الزبــائن فبلغــت ) .(62.8%كمــا ويظهــر الشــكل رقــم ) (2قــيم  Betaعلــى األســهم
الواصلة ما بين المتغيرات.
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الشكل رقم ) .(3قيم )(t)(Bootstrapping
يظهــر الشــكل رقــم ) (3قــيم ) (tعلــى األســهم الواصــلة مــا بــين متغيـرات العامــل المســتقل (التركياازعلااى
كبااارالزبااائن،وتنظاايمإدارةعالقاااتالزبااائن،وإدارةالمعرفااة،وإدارةعالقاااتالزبااائنالمبنيااةعلااى
التكنولوجيا) وذكاء الزبون (قدرة إستشعار حاجات الزبائن ،وقدرة اإلستجابة لحاجات الزبـائن) .واعتمـاداً
على قيم ) (tفإننـا نسـتنتج أن عـاملي (إدارةعالقااتالزباائنالمبنياةعلاىالتكنولوجياا،والتركيازعلاى
كباااارالزباااائن)لهمااااأثــر ذو داللــة إحصــائية علــى قــدرة اإلســتجابة لحاجــات الزبــائن مــن قبــل شــركات
اإلتصــاالت األردنيــة حيــث بلغــت قــيم ) (tكــاالتي ) (4.062و ) (3.171وعلــى الت ـوالي وهــذه النتيجــة
تتوافـق مـع النتيجـة التـي حصـلنا عليهـا مـن إختبـار  Stepwise Multiple Regressionوالظـاهرة
نتائجــة فــي جــدول ).(24كمــا ويبــين الشــكل رقــم ) (3واعتمــاداً علــى قــيم ) (tأن عــاملي (إدارةعالقااات
الزبائنالمبنيةعلىالتكنولوجيا،والتركيزعلىكبارالزباائن)لهمااأيضاا ً أثـر ذو داللـة إحصـائية علـى
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ق ــدرة إستش ــعار حاج ــات الزب ــائن م ــن قب ــل ش ــركات اإلتص ــاالت األردني ــة حي ــث بلغ ــت ق ــيم ) (tك ــاالتي
) (3.344و ) (2.480وعلى التوالي.
الفرضية الثالثة :ةيوجد أثر إلدارة عالقات الزبائن في وةل الزبائن في شركات األتصاةت األردنية
عند مستوى دةلة .α≥ 0.05
مــن أجــل إختبــار الفرضــية الثالثــة تــم أوالً إســتخدام إختبــار اإلنحــدار البســيط Simple Regression
 Analysisللتعرإ على أثر إدارة عالقات الزبائن في والء الزبائن والجدول ( )25يوضح ذلك.
الجدول ()52

R
اةرتباط

اﺨتبار اةنحدار البسيط للفرضية الرئيسية الثالثة
R2
Beta
 Adjustedقيمة )(F
2
R
اتجاه العالقة معامل التحديد

(التﺄثير)
وقوتها
0.496
*0.704
0.704
*ذات داللة إحصائية عند مستوم الدالة )(p≤0.05

0.491

102.227

الدةلة

اةحصائية
)(p
*0.000

يتضــح مــن الجــدول ( )25أن القيمــة االحصــائية ) (Fبلغــت ( )102.227بمســتوم داللــة احصــائية أقــل
مـن ( )0.05ممـا يشـير إلـى أنـه يوجــد أثـر ذو داللـة احصـائية إلدارة عالقـات الزبـائن فــي والء الزبـائن
,وبذلك ترفل الفرضـية الصـفرية .تشـير قيمـة  Betaإلـى أن أثـر إدارة عالقـات الزبـائن فـي والء الزبـائن
هو إيجابياً وتبلا قوة هـذة العالقـة  .70.4%و إعتمـاداً علـى قيمـة  Adjusted R2فـإن القـدرة التفسـيرية
والتنب ية (التباين)إلدارة عالقات الزبائن في والء الزبائن بلغت .49.1%
و من ثم تم استخدام اختبار االنحدار المتعدد  Multiple Regression Analysisللتعرإ على أثر
كـل متغيـر مــن متغيـرات العامـل المســتقل (التركيازعلااىكبااارالزباائن،وتنظاايمإدارةعالقاااتالزبااائن،
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وإدارةالمعرفااة،وإدارةعالقاااتالزبااائنالمبنيااةعلااىالتكنولوجيااا) فــي المتغيــر التــابع (والء الزبــائن)،
والجدول ( )26يبين هذه النتائج.

الجدول ()56

نتائج تحليل اةنحدار المتعدد ألثرإدارة عالقات الزبائن في وةل الزبائن
إدارة عالقات الزبائن
التركيزعلىكبارالزبائن

B

الﺨطﺄ

Beta

-0.021

المعياري
0.102

-0.020

المحسوبة
-0.207

0.232

0.086

0.241

2.711

*0.008

0.099
0.107

0.199
0.415

2.029
3.886

*0.045
*0.000

تنظيمإدارةعالقاتالزبائن
0.200
إدارةالمعرفة
0.414
إدارةعالقاتالزبائنالمبنيةعلى
التكنولوجيا
*ذات داللة إحصائية عند مستوم الدالة )(p≤ 0.05

قيمة T

مستوى
دةلة T
0.836

المتغير التابع :وةل الزبائن

يتضح من الجدول ( ،)26وبمتابعة قيم اختبار ( )tأن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة بـ (تنظيمإدارة
عالقاااتالزبااائن،وإدارةالمعرفااة،وإدارةعالقاااتالزبااائنالمبنيااةعلااىالتكنولوجيااا) لهـاأثر ذو داللــة
إحصـ ــائية عل ـ ــى والء الزبـ ــائن ،حي ـ ــث بلغـ ــت قيم ـ ــة ( )tالمحسـ ــوبة ( )3.886 ،2.029 ،2.711عل ـ ــى
التوالي ،وهي قيمـة معنويـة عنـد مسـتوم داللـة ( ،)p≥0.05ولـم يتبـين أي تـلثير ل ـ (التركيازعلاىكباار
الزبااائن) علــى والء الزبــائن فقــد بلغــت قيمـة) )0.863( (tوبداللــة احصــائية أكبــر مــن ( .)0.05ويمكــن
تفسير ذلك كون عامل التركيز على كبار الزبائن يخص شريحة واحـدة مـن الزبـائن فقـط وذلـك لـيس مـن
الضروري أن ي ثر على والء الزبائن وبشكل عام.
وأخيـ اًر قــام الباحــث بـإجراء تحليــل اإلنحــدار المتعــدد التــدريجي Stepwise Multiple Regression
لتحدي ــد أهمي ــة ك ــل متغي ــر مس ــتقل عل ــى ح ــده ف ــي المس ــاهمة ف ــي النم ــوذم الرياض ــي ال ــذي يمث ــل إدارة
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عالقــات الزبــائن بلبعادهــا (التركيــز علــى كبــار الزبــائن ،وتنظــيم إدارة عالقــات الزبــائن ،وادارة المعرفــة،
وادارة عالقــات الزبــائن المبنيــة علــى التكنولوجيــا) فــي والء الزبــائن .كمــا يتضــح مــن الجــدول رقــم ()27
والــذي يبــين ترتيــب دخــول المتغي ـرات المســتقلة فــي معادلــة االنحــدار ،فــإن متغيــر إدارة عالقــات الزبــائن
المبنية على التكنولوجيا جاء في المرتبة األولى وفسر ما مقداره ( )44.0%من التباين في والء الزبائن.
وفي المرتبة الثانية جاء متغير تنظيم إدارة عالقـات الزبـائن حيـث فسـر مـع متغيـر إدارة عالقـات الزبـائن
المبنيــة عل ــى التكنولوجي ــا م ــا نس ــبته ( )49.6%م ــن التب ــاين ف ــي والء الزب ــائن .وأخيـ ـ اًر ج ــاء متغي ــر إدارة
المعرفــة حيــث فســر مــع المتغي ـرين الســابقين مــا نســبته ( )51.1%مــن التبــاين فــي والء الزبــائن .وقــد تــم
اســتبعاد متغيــر التركيــز علــى كبــار الزبــائن مــن معادلــة التنبـ وذلــك لعــدم تــلثيره فــي المتغيــر التــابع (والء
الزبائن).
الجدول()51
نتائج تحليل اةنحدار المتعدد التدريجي  Stepwise Multiple Regressionللتنبؤفي
والء الزبائن
ترتيب دﺨول العناصر
المستقلة في معادلة التنبؤ

قيمة
 Adjustedقيمة )(F
R2

قيمة T

Beta

المحسوبة

مستوى
الدةلة

إدارةعالقاتالزبائنالمبنية
علىالتكنولوجيا

0.440

83.481

4.247

0.406

*0.000

تنظيمإدارةعالقاتالزبائن

0.496

52.662

2.746

0.237

*0.007

إدارةالمعرفة
37.541
0.511
*ذات داللة إحصائية عند مستوم الدالة )(p≤ 0.05

2.028

0.197

*0.045

- 88 -

الفرضية الرابعة :ةيوجد أثر لقدرة شركات األتصاةت األردنية علع استشعار حاجات الزبائن في وةل

الزبائن عند مستوى دةلة .α≥ 0.05

م ــن أج ــل إختب ــار الفرض ــية الرابع ــة ت ــم إس ــتخدام إختب ــار اإلنح ــدار البس ــيط

SimpleRegression

 Analysisللتعرإ على أثر قدرة شركات األتصاالت األردنية علـى استشـعار حاجـات الزبـائن فـي والء
الزبائن والجدول ( )28يوضح ذلك.
الجدول ()5.

R
اةرتباط

Beta
اتجاه

العالقة

اﺨتبار اةنحدار البسيط للفرضية الرئيسيةالرابعة
R2
 Adjustedقيمة ) (Fقيمة )(t
R2
معامل
التحديد

(التﺄثير)
وقوتها
0.243
0.250
*0.500
0.500
*ذات داللة إحصائية عند مستوم الدالة )(p≤ 0.05

34.675

5.889

الدةلة

اةحصائية
)(p
*0.000

يتضــح مــن الجــدول ( )28أن القيمــة االحصــائية ) (Fبلغــت ( )34.675والقيمــة االحصــائية ) (tبلغــت
) (5.889بمســتوم داللــة احصــائية أقــل مــن ( )0.05ممــا يشــير إلــى أنــه يوجــد أثــر ذو داللــة احصــائية
لق ــدرة ش ــركات األتص ــاالت األردني ــة عل ــى استش ــعار حاج ــات الزب ــائن ف ــي والء الزب ــائن ,وب ــذلك تـ ـرفل
الفرضــية الصــفرية .تشــير قيمــة  Betaإلــى أن أثــر قــدرة شــركات األتصــاالت األردنيــة علــى استش ــعار
حاجــات الزبــائن ف ــي والء الزبــائن ه ــو إيجابي ـاً وتبل ــا قــوة ه ــذة العالقــة  .50.0%و إعتم ــاداً علــى قيم ــة
 Adjusted R2فإن القدرة التفسيرية والتنب ية (التباين) لقدرة شركات األتصاالت األردنية على استشعار
حاجات الزبائن في والء الزبائن بلغت .24.3%

- 89 -

الفرضية الﺨامسة :ةيوجد أثر لقدرة شركات األتصاةت األردنية علع اةستجابة لحاجات الزبائن فـي
وةل الزبائن عند مستوى دةلة .α≥ 0.05
مــن أجــل إختبــار الفرضــية الخامســة تــم إســتخدام إختبــار اإلنحــدار البســيط Simple Regression
 Analysisللتعــرإ علــى أثــر قــدرة شــركات األتصــاالت األردنيــة علــى اإلســتجابة لحاجــات الزبــائن فــي
والء الزبائن والجدول ( )29يوضح ذلك.
الجدول ()5.

R
اةرتباط

اﺨتبار اةنحدار البسيط للفرضية الرئيسية الﺨامسة
R2
Beta
 Adjustedقيمة ) (Fقيمة )(t
2
R
معامل
اتجاه

العالقة

التحديد

(التﺄثير)
وقوتها
0.339
0.345
*0.587
0.587
*ذات داللة إحصائية عند مستوم الدالة )(p≤ 0.05

54.786

7.402

الدةلة

اةحصائية
)(p
*0.000

يتضح من الجدول ( )29أن القيمة االحصائية ) (Fبلغت ( )54.786والقيمة االحصائية ) (tبلغت
) (7.402بمستوم داللة احصائية أقل من ( )0.05مما يشير إلى أنه يوجد أثر ذو داللة احصائية
لقدرة شركات األتصاالت األردنية على اإلستجابة لحاجات الزبائن في والء الزبائن ,وبذلك ترفل
الفرضية الصفرية .تشير قيمة  Betaإلى أن أثرقدرة شركات األتصاالت األردنية على اإلستجابة
لحاجات الزبائن في والء الزبائن هو إيجابياً وتبلا قوة هذة العالقة  .58.7%و إعتماداً على قيمة
 Adjusted R2فإن القدرة التفسيرية والتنب ية (التباين) لقدرة شركات األتصاالت األردنية على
اإلستجابة لحاجات الزبائن في والء الزبائن بلغت .33.9%
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للتعرإ على  Multiple Regression Analysisو من ثم تم استخدام اختبار االنحدار المتعدد
أثر كل متغير من متغيرات ذكاء الزبون (قدرة إستشعارحاجات الزبائن ،وقدرة اإلستجابة لحاجات
الزبائن) في المتغير التابع (والء الزبائن) ،والجدول ( )31يبين هذه النتائج.

الجدول ()31

نتائج تحليل اةنحدار المتعدد ألثرذكاء الزبون في وةل الزبائن
إدارة عالقات الزبائن

قيمة T

مستوى

B

الﺨطﺄ

Beta

دةلة T
*0.000

قدرة اإلستجابة لحاجات الزبائن

0.463

المعياري
0.107

0.459

المحسوبة
4.316

0.076

قدرة إستشعار حاجات الزبائن

0.191

0.106

0.191

1.795

*ذات داللة إحصائية عند مستوم الدالة )(p≤ 0.05

المتغير التابع :وةل الزبائن

يتضـح مـن الجــدول ( ،)31وبمتابعـة قــيم اختبـار ( )tأن المتغيـر الفرعــي لـذكاء الزبــون والمتعلـق ب(قــدرة
اإلســـتجابة لحاجـ ــات الزبـ ــائن) لـ ــه أثـ ــر ذو داللـ ــة إحصـ ــائية علـ ــى والء الزبـ ــائن ،حيـ ــث بلغـ ــت قيمـ ــة ()t
المحســوبة ( ،)4.316وهــي قيمــة معنويــة عنــد مســتوم داللــة ( ،)p≥0.05ولــم يتبــين أي تــلثير لـ ـ (قــدرة
إستشعار حاجات الزبائن) على والء الزبـائن فقـد بلغـت قيمـة ) )1.795( (tوبداللـة احصـائية أكبـر مـن
( .)0.05ونشير إلى أن القدرة التفسيرية لذكاء الزبون في والء الزبائن واعتماداً على قيمة Adjusted
 R2بلغت ).(35.3%
الفرضية السادسة :ةيوجد أثر إلدارة عالقات الزبائن في وةل الزبائن بوجود دور وسيط لذكال الزبون
في شركات األتصاةت األردنية عند مستوى دةلة .α≥ 0.05
مــن أجــل إختبــار الفرضــية السادســة تــم اإلعتمــاد علــى النتــائج المتعلقــة بالفرضــيات الســابقة وتلخيصــها
بالجدول رقم ) (31والجدول رقم ) .(32يكون هناك دور وسيط جزئي للمتغير إن ) (1كان أثر المتغير
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المستقل مباشرة على المتغير التابع ذو داللة احصـائية عنـد مسـتوم الدالـة ) ،(p≤0.05و) (2أن يكـون
كل من أثـر المتغيـر المسـتقل علـى المتغيـر الوسـيط وأثـر المتغيـر الوسـيط علـى المتغيـر التـابع ذو داللـة
احص ــائية عن ــد مس ــتوم الدال ــة ) .(p≤0.05ويك ــون هن ــاك دور وس ــيط كل ــي للمتغي ــر إن ) (1ك ــان أث ــر
المتغيــر المســتقل مباشـرة علــى المتغيــر التــابع ليــر ذو داللــة احصــائية عنــد مســتوم الدالــة )،(p≤0.05
و) (2أن يكون كل مـن أثـر المتغيـر المسـتقل علـى المتغيـر الوسـيط وأثـر المتغيـر الوسـيط علـى المتغيـر
التابع ذو داللة احصائية عند مستوم الدالة )(Hair,2006) .(p≤0.05

الجدول ()30

نتائج اإلستشعار كوسيط
Effect
t Value
Sig.
Result
VIP--->Sense
2.075
*0.041
No
Mediation
Sense--->Loyalty
1.795
0.076
VIP--->Loyalty
-0.207
0.836
CRMO--->Sense
3.067
*0.003
No
Mediation
Sense--->Loyalty
1.795
0.076
CRMO--->Loyalty
2.711
*0.008
KM--->Sense
2.193
*0.031
No
Mediation
Sense--->Loyalty
1.795
0.076
KM--->Loyalty
2.029
*0.045
TCRM--->Sense
4.318
*0.000
No
Mediation
Sense--->Loyalty
1.795
0.076
TCRM--->Loyalty
3.886
*0.000
وبنــاء علــى ذلــك وبــالرجو إلــى الجــدول رقــم ) (31فإننــا نســتنتج أن المتغي ـرات (تنظااايمإدارةعالقاااات
الزبااائن،وإدارةالمعرفااة،وإدارةعالقاااتالزبااائنالمبنيااةعلااىالتكنولوجيااا) لهــا تــلثير مباشــرذو داللــة
إحصائية على والء الزبائن بينما ال نجد أث اًر مباشر ذو داللة إحصائيةللتركيزعلىكباارالزباائن علـى
والء الزبــائن .ومــن ناحيــة أخــرم فالجــدول ) (31يظهــر بــلن العوامــل المســتقلة جميعهــا ال أثــر ذو داللــة
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إحصــائية لهــا علــى والء الزبــائن مــن خــالل قــدرة اإلستشــعار لحاجــات الزبــائن كمتغيــر وســيط وبنــاء علــى
ذلــك فــإن متغي ــر قــدرة اإلستشــعار لحاج ــات الزبــائن ال يتوس ــط العالقــة مــا ب ــين متغي ـرات إدارة عالق ــات
الزبـائن (التركياازعلااىكبااارالزبااائن ،وتنظاايمإدارةعالقاااتالزبااائن،وإدارةالمعرفااة،وإدارةعالقااات
الزبائنالمبنيةعلىالتكنولوجيا)ووالءالزبائن.

الجدول ()35

نتائج اإلستجابة كوسيط
Effect
t Value
Sig.
Result
VIP--->Response
4.253
*0.000
Full
Mediation
Response--->Loyalty
4.316
*0.000
VIP--->Loyalty
-0.207
0.836
CRMO--->Response
0.202
0.840
No
Mediation
Response--->Loyalty
4.316
*0.000
CRMO--->Loyalty
2.711
*0.008
KM--->Response
1.164
0.247
No
Mediation
Response--->Loyalty
4.316
*0.000
KM--->Loyalty
2.029
*0.045
TCRM--->Response
3.978
*0.000
Partial
Mediation
Response--->Loyalty
4.316
*0.000
TCRM--->Loyalty
3.886
*0.000
وبناء على ذلك وبالرجو إلى الجدول رقم ) (32فإننا نستنتج أن متغير قدرة اإلستجابة لحاجـات الزبـائن
يتوسـط بشـكل كامــل العالقـة مــا بـين التركيـز علــى كبـار الزبــائن ووالء الزبـائن ،بينمـا يتوســط متغيـر قــدرة
اإلسـتجابة لحاجــات الزبـائن بشــكل جزئـي العالقــة مـا بــين إدارة عالقـات الزبــائن المبنيـة علــى التكنولوجيــا
ووالء الزبائن .الجدول ) (32يظهـر أيضـاً أن متغيـر قـدرة اإلسـتجابة لحاجـات الزبـائن ال يتوسـط العالقـة
ما بين تنظيم إدارة عالقات الزبائن ووالء الزبائن وال بين إدارة المعرفة ووالء الزبائن.
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الفصل الﺨامو
النتائج اإلستنتاجات والتوصيات
( :)1 – 5المقدمة
( :)2 – 5النتائج
( :)3 – 5اإلستنتاجات
( :)4 - 5التوصيات
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( :)1 – 5المقدمة
هدفت هذة الدراسة إلى التعرإ على أثر إدارة عالقات الزبائن في والء الزبائن والدور الذي يلعبه متغير
ذكاء الزبون في هذه العالقة .ولتحقيق هدإ الدراسة المنشود ،قام الباحث بتطوير نمـوذم جديـد للد ارسـة
معتمــداً بشــكل رئيســي علــى د ارســة األدبيــات الســابقة ذات العالقــة .احتــوم النمــوذم علــى ثالثــة محــاور
رئيسية وهم :محور إدارة عالقات الزبائن ومحور ذكاء الزبون ومحور والء الزبائن .تم قياس محور إدارة
عالقات الزبائن من خالل العوامل التالية:التركيازعلاىكباارالزباائن،وتنظايمإدارةعالقااتالزباائن،
وإدارةالمعرفة،وإدارةعالقاتالزبائنالمبنيةعلىالتكنولوجيا .أما محور ذكاء الزبـون فـتم قياسـه مـن
خالل العوامل التالية :قدرة اإلستشعارلحاجاتالزبائن،وقدرةاإلستاابةلحاجاتالزبائن.
ركــزت هــذه الد ارســة علــى تطبيــق وفحــص النمــوذم المطــور علــى قطــا شــركات اإلتصــاالت العاملــة فــي
األردن وذلك كون تلك الشـركات ترصـد مبـالا ذات مغـزم مـن ميزانياتهـا أللـرال الحفـاظ علـى العمـالء
حيــث أن خســارة العمــالء قــد ت ـ دي إلــى خســائر فادحــة .وألل ـرال اإلجابــة عــن أســئلة الد ارســة وفحــص
فرضياتها ،تم تطوير استبانة للدراسة لجمـع البيانـات مـن قبـل العـاملين فـي شـركات اإلتصـاالت األردنيـة
فـي المملكـة األردنيـة الهاشــمية .ومـن ثـم وقبـل عمليــة جمـع البيانـات تـم تحكــيم اإلسـتبانة مـن قبـل أســاتذة
مختص ــين م ــن أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس ف ــي جامعـ ـة الش ــرق االوس ــط للتحق ــق م ــن م ــدم ص ــدق فقراته ــا،
ووضــوحها ،وســالمة لغتهــا ومضــمونها ،وقــدرتها علــى قيــاس متغي ـرات الد ارســة .وقــد تــم األخــذ بــئرائهم،
واعادة صيالة بعل الفقرات ،واجراء التعديالت المطلوبة ،على نحو دقيق يحقق التوازن بين مضـامين
االستبانة في فقراتها.
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قام الباحث بعد هذه الخطوات بتوزيع اإلستبانة علـى أفـراد العينـة وقـد تـم إسـترجا  106إسـتابة صـالحة
أللرال التحليل اإلحصائي .تم اسـتخدام أسـاليب اإلحصـاء الوصـفي والتحليلـي وذلـك باسـتخدام الرزمـة
اإلحصـائية ) (SPSS 17.0و SmartPLS 2.0 M3والـذي يعتمـد مـنهج Structural Equation
).Modeling (SEM
بعد إجراء واكتمال عملية تحليل بيانات الدراسة إحصائياً ،تم التوصل إلى النتائج من خالل إجابة أسئلة
الدراسة وفحص فرضياتها.

( :)2 – 5النتائج
أدت هذه الدراسة إلى أن يتم التوصل إلى مجموعـة مـن النتـائج واإلسـتنتاجات الهامـة والتـي مـن الممكـن
والمتلمل أن تثري وتعزز األدبيات والنظريات ذات العالمة بموضو الدراسة .كما يلمل الباحث أن تقـود
نتائج هذه الدراسة إلى مجموعة من الق اررات الهامة والمفصـلية لشـركات اإلتصـاالت األردنيـة فـي األردن
بشكل خاص والى جميع الشـركات بشـكل عـام .يـورد الباحـث مـن خـالل النقـاط التاليـة أهـم النتـائج التـي
توصلت إليها هذه الدراسة.


التركيز على كبار الزبائن هو بمستوم منخفل من وجهة نظر أفراد عينـة الد ارسـة فـي شـركات

اإلتصــاالت األردنيــة ،اذ أن المتوســطات الحســابية لـ ـ (التركيـــز علـــع كبـــار الزبـــائن) ،تراوحــت مــا بــين
( 2881و  ، )1811حي ــث ح ــاز المح ــور عل ــى متوس ــط حس ــابي إجم ــالي ( ،)2821وه ــو م ــن المس ــتوم
المنخفل.
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تنظززي عإدارةعلالقززاتعال رززا

كــان مــنخفل المســتوم مــن وجهــة نظــر أف ـراد عينــة الد ارســة فــي

شركات اإلتصاالت األردنية ،اذ أن المتوسطات الحسابية ل ـ (تنظيم دارة القاي ا ربائي

) قـد تراوحـت

ما بين ( 2823و  ، )1831حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)1822وهو من المستوم
المنخفل.


عمليــة إدارة المعرفــة هــي منخفضــة المســتوم مــن وجهــة نظــر أف ـراد عينــة الد ارســة فــي شــركات

اإلتصـ ــاالت األردنيـ ــة ،إذ أن المتوسـ ــطات الحسـ ــابية لـ ـ ـ (دارة ربمعةفيييي ) ،تراوحـ ــت مـ ــا بـ ــين ( 2810و
 ،)2822حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)2881وهو من المستوم المنخفض.


درجــة إدارةعلالقززاتعال رززا عالمرنيززةعلىززكعالتكنولوجيززا مــن قبــل شــركات اإلتصــاالت األردنيــة

منخفضــة المس ــتوم م ــن وجه ــة نظ ــر أفـ ـراد عين ــة الد ارس ــة ،أن المتوســطات الحس ــابية ل ـ ـ (دارة القاييي ا
ربائ

ربمئنم اللى ربتكنوبوجم ) ،تراوحت ما بين ( 2888و  ،)1811حيث حاز المحـور علـى متوسـط

حسابي إجمالي ( ،)1801وهو من المستوم المنخفل.


قدرات استشعار حاجات العميل عند شركات اإلتصاالت األردنية هي منخفضة المستوم بشـكل

ع ــام م ــن وجه ــة نظ ــر أفـ ـراد عين ــة الد ارس ــة ،إذ أن المتوس ــطات الحس ــابية ل ـ ـ (قـــدرات استشـــعار حاجـــات
العميل) ،تراوحت ما بين ( 1803و  ، )1818حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (،)1822
وهو من المستوم المنخفل.


قدرات االستجابة لحاجات العميـل عنـد شـركات اإلتصـاالت األردنيـة هـي بشـكل عـام منخفضـة

المستوم من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،إذ أن المتوسطات الحسابية لـ (ااةرا رالستج ئ بح جي ا

- 97 -

ربعممل) ،تراوحت ما بين ( 2828و  ، )1814حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (،)1821
وهو من المستوم المنخفل.


والء العمالء عند شركات اإلتصاالت األردنية هو بشكل عام منخفل المستوم من وجهة نظر

أفراد عينة الدراسة ،إذ أن المتوسطات الحسابية ل ـ (والء ربعميقء) ،تراوحـت مـا بـين ( 1803و ، )1812
حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)1822وهو من المستوم المنخفل.


إدارة عالق ــات الزب ــائن المبني ــة عل ــى التكنولوجي ــا و تنظ ــيم إدارة عالق ــات الزب ــائن هم ــا الع ــاملين

األساسيين في تفسير التغير في قدرة شركات اإلتصاالت األردنية على إستشعار حاجات الزبائن.


إدارة عالقـ ــات الزبـ ــائن المبنيـ ــة علـ ــى التكنولوجيـ ــا والتركيـ ــز علـ ــى كبـ ــار الزبـ ــائن همـ ــا العـ ــاملين

األساسيين في تفسير التغير في قدرة شركات اإلتصاالت األردنية على اإلستجابة لحاجات الزبائن.


هنــاك أثــر إيجــابي مباشــر للعوامــل التاليــة الخاصــة بــإدارة عالقــات الزبــائن :تنظــيم إدارة عالقــات

الزب ــائن ،و إدارة المعرف ــة ،و إدارة عالق ــات الزب ــائن المبني ــة عل ــى التكنولوجي ــا ف ــي والء الزب ــائن .إن ه ــذه
النتيجة تتفق مع نتائج الدراسات السابقة المشمولة فـي الد ارسـة الحاليـة .تتفـق هـذه النتيجـة مـا مـا توصـل
إليه ) Lee-Kelley et al. (2003بلن إدارة عالقـات الزبـائن لهـا أثـر إيجـابي وقـوي ذو داللـة إحصـائية
عل ــى والء الزب ــائن .وه ــذه النتيج ــة تتف ــق أيضـ ـاً م ــع نتيج ــة (Lawson-Body and Limayem,
)2006والتــي نصــت علــى أن الهــدإ النهــائي إلدارة عالقــات الزبــائن هــو تحقيــق والء الزبــائن.كمــا تتفــق
هذه النتيجة مع ) (Azila and Noor, 2011والتي بينـت أن إدارة عالقـات الزبـائن لهـا أثـر إيجابيـاً فـي
والء الزبــائن .وهــذه النتيجــة أيض ـاً متفقــة مــع مــا توصــل اليــه ) (Kacoglu, 2012والتــي تبــين أن إدارة
عالقات الزبائن تهدإ إلى على العمالء الحاليين وكسب عمالء جدد .كما تتفق هـذة النتيجـة مـع د ارسـة
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) Lam et al. (2013والتــي تشــير إلــى أهميــة إدراة عالقــات الزبــائن بإســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات
وأثرهــا فــي والء الزبــائن .وتتفــق هــذه النتيجــة أيض ـاً مــع مــا توصــل إليــه )Long et al. (2013والتــي
أظهرت أهمية إدارة عالقات الزبائن في والءورضااالزباائن .د ارسـة )Khan and Khawaja (2013
توصلت إلى أن إدارةعالقاتالزبائنباستصدامتكنولوجيااالمعلومااتلهااأثارإيااابيفايزياادةرضاا
ووالءالزبائن ويتفق هذا مع ما توصـل اليـه الباحـث فـي الد ارسـة الحاليـة .وهـذه النتيجـة أيضـاً تتفـق مـع
مـا توصـل اليـه ) Nikhashemi et al. (2013والتـي نصـت علـى أن إدارة عالقـات الزبـائن بإسـتخدام
تكنولوجيــا اإلنترن ــت لهــا أث ــر إيجــابي ذو دالل ــة إحصــائية عل ــى رضــا الزب ــائن واإلحتفــاظ بالزب ــائن ووالء
الزبـائن .وتتفـق نتـائج د ارسـة ) Roberts-Lombard and Plessis (2011مـع نتـائج الد ارسـة الحاليـة
حيـث أظهــرت د ارسـة ) Roberts-Lombard and Plessis (2011أن إلدارة عالقـات الزبــائن أثــر
مهـم وايجـابي فـي والء الزبـائن .وكـذلك فـإن الد ارسـة الحاليـة تتفـق مـع نتـائج د ارسـة Akroush et al.
) (2011والتــي أجريــت علــى القطــا المص ـرفي وقطــا التــلمين فــي األردن والتــي أظهــرت أن العــاملين
الرئيسيين في التلثير باألداء التسويقي هما :إدارة عالقات الزبائن المبنية على التكنولوجيـا و تنظـيم إدارة
عالقات الزبائن.


قدرة اإلسـتجابة لحاجـات الزبـائن مـن قبـل شـركات اإلتصـاالت األردنيـة لهـا أثـر إيجـابي ومباشـر

في والء الزبائن.هذه النتيجة تتفق مـع نتيجـة ) (Roberts and Grover, 2012والتـي نصـت علـى أن
علـى أن ذكــاء الزبــون متمــثالً بقــدرة الم سســات علـى استكشــاإ التغيـرات الحاصــلة فــي حاجــات ورلبــات
العمالء الحالية والمتوقعة واإلسـتجابة لهـا فـي الوقـت المحـدد هـو مـن أهـم العوامـل لضـمان والء الزبـائن.
وتتفــق هــذه النتيجــة أيضـاً مــع د ارســة ) Chang et al. (2010والتـي بينــت أن إدارة عالقــات الزبــائن
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بإســتخدام التكنولوجيــا لهــا أثــر إيجــابي ليــر مباشــر علــى أداء الم سســات مــن خــالل القــدرات التســويقية
والتــي شــملت قــدرة الم سســات علــى اإلســتجابة لحاجــات الزبــائن المتغيـرة .وهــذه النتيجــة أيضـاً متفقــة مــع
نتيجــة ) Rapp et al. (2010والتــي أظهــرت أن قــدرات إدارة عالقــات الزبــائن والتــي شــملت قــدرة
اإلستشعار واإلستجابة لحاجات الزبائن لها أثر إيجابي ذو داللة إحصائية على اإلحتفـاظ بالزبـائن ووالء
الزبائن.


متغير قدرة اإلستشعار لحاجات الزبائن ال يتوسط العالقة ما بين متغيرات إدارة عالقات الزبـائن

(التركيــز علــى كبــار الزبــائن ،وتنظــيم إدارة عالقــات الزبــائن ،و إدارة المعرفــة ،و إدارة عالقــات الزبــائن
المبنية على التكنولوجيا) ووالء الزبائن .ال تتوافق هذه النتيجـة مـع نتيجـة د ارسـة )Rapp et al. (2010
والتي أظهرت أن قدرات إدارة عالقات الزبائن والتي شملت قدرة اإلستشـعار واإلسـتجابة لحاجـات الزبـائن
لهــا أثــر إيجــابي ذو داللــة إحصــائية علــى اإلحتفــاظ بالزبــائن ووالء الزبــائن .وال تتوافــق هــذه النتيجــة مــع
نتيجـة د ارســة) (Roberts and Grover, 2012والتــي نصـت علــى أن علــى أن ذكـاء الزبــون متمــثالً
بقــدرة الم سســات علــى استكشــاإ التغي ـرات الحاصــلة فــي حاجــات ورلبــات العمــالء الحاليــة والمتوقعــة
واإلسـتجابة لهـا فـي الوقـت المحـدد هـو مـن أهــم العوامـل لضـمان والء الزبـائن .وهـي ال تتوافـق أيضـاً مــع
نتيجـة د ارسـة ) Chang et al. (2010والتـي بينـت أن إدارة عالقـات الزبـائن بإسـتخدام التكنولوجيـا لهـا
أثر إيجابي لير مباشر على أداء الم سسات من خالل القدرات التسويقية والتي شملت قـدرة الم سسـات
على اإلستشـعار و اإلسـتجابة لحاجـات الزبـائن المتغيـرة .وأخيـ اًر ال تتوافـق هـذه النتيجـة مـع نتيجـة د ارسـة
) Slotegraaf and Dickson (2004والتــي أظهــرت وبشــكل رئيســي أن قــدرات التخطــيط التســويقي
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متمثلـة بقـدرات الم سســات علـى إستشـعار حاجــات الزبـائن وقـدرات الم سســات علـى اإلسـتجابة لحاجــات
الزبائن المختلفة لها أثر ذو داللة إحصائية على أداء الم سسات.
متغيــر قــدرة اإلســتجابة لحاجــات الزبــائن يتوســط بشــكل كامــل العالقــة مــا بــين التركيــز علــى كبــار



الزبائن ووالء الزبائن.هذه النتيجة تتفق مع نتيجة ) (Roberts and Grover, 2012والتي نصت
علــى أن علــى أن ذكــاء الزبــون متمــثالً بقــدرة الم سســات علــى استكشــاإ التغي ـرات الحاصــلة فــي
حاجات ورلبات العمالء الحالية والمتوقعـة واإلسـتجابة لهـا فـي الوقـت المحـدد هـو مـن أهـم العوامـل
لضمان والء الزبـائن.وتتفـق هـذه النتيجـة أيضـاً مـع د ارسـة ) Chang et al. (2010والتـي بينـت أن
إدارة عالقـات الزبــائن بإسـتخدام التكنولوجيــا لهـا أثــر إيجــابي ليـر مباشــر علـى أداء الم سســات مــن
خــالل القــدرات التســويقية والتــي شــملت قــدرة الم سســات علــى اإلســتجابة لحاجــات الزبــائن المتغي ـرة.
وهذه النتيجة أيضاً متفقة مع نتيجة ) Rapp et al. (2010والتي أظهـرت أن قـدرات إدارة عالقـات
الزب ــائن والتـ ــي شـ ــملت قـــدرة اإلستشـ ــعار واإلســـتجابة لحاجـ ــات الزبـ ــائن له ــا أث ــر إيجـ ــابي ذو داللـــة
إحص ــائية عل ــى اإلحتف ــاظ بالزب ــائن ووالء الزب ــائن .وأخيـ ـ اًر تتواف ــق ه ــذه النتيج ــة م ــع نتيج ــة د ارس ــة
) Slotegraaf and Dickson (2004والت ــي أظه ــرت وبش ــكل رئيس ــي أن ق ــدرات التخط ــيط
التس ــويقي متمثل ــة بق ــدرات الم سس ــات عل ــى إستش ــعار حاج ــات الزب ــائن وق ــدرات الم سس ــات عل ــى
اإلستجابة لحاجات الزبائن المختلفة لها أثر ذو داللة إحصائية على أداء الم سسات.


يتوســط متغيــر قــدرة اإلســتجابة لحاجــات الزبــائن بشــكل جزئــي العالقــة مــا بــين إدارة عالقــات

الزبائن المبنية على التكنولوجيا ووالء الزبـائن.هـذه النتيجـة تتفـق مـع نتيجـة (Roberts and Grover,
) 2012والتــي نصــت علــى أن علــى أن ذكــاء الزبــون متمــثالً بقــدرة الم سســات علــى استكشــاإ التغيـرات
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الحاصلة في حاجات ورلبات العمالء الحالية والمتوقعـة واإلسـتجابة لهـا فـي الوقـت المحـدد هـو مـن أهـم
العوامل لضمان والء الزبائن .وتتفق هذه النتيجة أيضـاً مـع د ارسـة ) Chang et al. (2010والتـي بينـت
أن إدارة عالقــات الزبــائن بإســتخدام التكنولوجيــا لهــا أثــر إيجــابي ليــر مباشــر علــى أداء الم سســات مــن
خــالل القــدرات التســويقية والتــي شــملت قــدرة الم سســات علــى اإلســتجابة لحاجــات الزبــائن المتغيـرة .وهــذه
النتيجـة أيضـاً متفقـة مـع نتيجـة ) Rapp et al. (2010والتـي أظهـرت أن قـدرات إدارة عالقـات الزبـائن
والتــي شــملت قــدرة اإلستشــعار واإلســتجابة لحاجــات الزبــائن لهــا أثــر إيجــابي ذو داللــة إحصــائية علــى
اإلحتفــاظ بالزبــائن ووالء الزبــائن .وأخي ـ اًر تتوافــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة د ارســة
)(2004

Slotegraaf and

 Dicksonوالتـ ــي أظهـ ــرت وبشـ ــكل رئيسـ ــي أن قـ ــدرات التخطـ ــيط التسـ ــويقي متمثلـ ــة بقـ ــدرات

الم سسات على إستشعار حاجات الزبائن وقدرات الم سسات على اإلسـتجابة لحاجـات الزبـائن المختلفـة
لها أثر ذو داللة إحصائية على أداء الم سسات.


متغيــر قــدرة اإلســتجابة لحاجــات الزبــائن ال يتوســط العالقــة مــا بــين تنظــيم إدارة عالقــات الزبــائن

ووالء الزبائن وال بين إدارة المعرفة ووالء الزبائن .ال تتوافق هـذه النتيجـة مـع نتيجـة د ارسـة Rapp et al.
) (2010والتـ ــي أظهـ ــرت أن قـــدرات إدارة عالقـ ــات الزبـ ــائن والتـــي شـ ــملت ق ــدرة اإلستشـ ــعار واإلسـ ــتجابة
لحاجات الزبائن لها أثر إيجابي ذو داللة إحصائية على اإلحتفاظ بالزبائن ووالء الزبائن .وال تتوافق هذه
النتيجة مع نتيجة دراسة) (Roberts and Grover, 2012والتي نصت على أن على أن ذكاء الزبون
متم ــثالً بق ــدرة الم سس ــات عل ــى استكش ــاإ التغيـ ـرات الحاص ــلة ف ــي حاج ــات ورلب ــات العم ــالء الحالي ــة
والمتوقعـة واإلسـتجابة لهـا فــي الوقـت المحـدد هــو مـن أهـم العوامـل لضــمان والء الزبـائن .وهـي ال تتوافــق
أيض ـاً مــع نتيجــة د ارســة ) Chang et al. (2010والتــي بينــت أن إدارة عالقــات الزبــائن بإســتخدام

- 112 -

التكنولوجيا لها أثر إيجابي لير مباشر على أداء الم سسات مـن خـالل القـدرات التسـويقية والتـي شـملت
قدرة الم سسات على اإلستجابة لحاجات الزبائن المتغيرة .وأخي اًر ال تتوافق هذه النتيجة مع نتيجـة د ارسـة
) Slotegraaf and Dickson (2004والتــي أظهــرت وبشــكل رئيســي أن قــدرات التخطــيط التســويقي
متمثلـة بقـدرات الم سســات علـى إستشـعار حاجــات الزبـائن وقـدرات الم سســات علـى اإلسـتجابة لحاجــات
الزبائن المختلفة لها أثر ذو داللة إحصائية على أداء الم سسات.

( :)3 – 5اإلستنتاجات
بناء على النتائج التي توصلت لهـا هـذه الد ارسـة ،تـم التوصـل مـن قبـل الباحـث إلـى اإلسـتنتاجات الهامـة
ً
التالية:
 ال تــولي شــركات اإلتصــاالت فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية إهتمام ـاً وحرص ـاً كبي ـ اًر علــى إدارة
عالقات الزبائن بشكل عام.
 ال تولي شركات اإلتصاالت في المملكـة األردنيـة الهاشـمية إهتمامـاً وحرصـاً كبيـ اًر علـى التركيـزع
لىزكعكرززارعال رززا ،عوتنظزي عإدارةعلالقززاتعال رززا ،عوإدارةعالمعرفزة،عوإدارةعلالقززاتعال رززا ع
المرنيةعلىكعالتكنولوجيا.
 ال تــولي شــركات اإلتصــاالت فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية إهتمام ـاً وحرص ـاً كبي ـ اًر علــى بنــاء
قدرات اإلستشعار لحاجات الزبائن.
 ال تــولي شــركات اإلتصــاالت فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية إهتمام ـاً وحرص ـاً كبي ـ اًر علــى بنــاء
قدرات اإلستجابة لحاجات الزبائن.
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 ال تــولي شــركات اإلتصــاالت فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية إهتمام ـاً وحرص ـاً كبي ـ اًر علــى بنــاء
قدرات فعالة في زيادة والء الزبائن.
 يوجــد هنــاك اثــر إلدارة عالقــات الزبــائن فــي قــدرة شــركات األتصــاالت األردنيــة علــى استشــعار
حاجات الزبائن لعينة الدراسة ، ،وعنـد الرجـو للجـدول ( )10وبمتابعـة قـيم اختبـار( )tلقـد كانـت
قيمتهــا لكــل مــن ادارة عالقــات الزبــائن المبنيــة علــى التكنولوجيــا ،وتنظــيم ادارة عالقــات الزبــائن
على التـوالي ( )38011 ،48328وهـي قيمـة معنويـة عنـد مسـتوم الداللـة ،ولقـد كانـت قيمـة )(t
المحسوبة لكل من ادارة المعرفة ،والتركيز علـى كبـار الزبـائن علـى التـوالي ()18012 ، 18223
وهي قيمة معنوية عند مستوم الداللة ،وان النسبتين منخفضتين مقارنة بما سبق  ،وبناءا على
ذلك نستنتج ان شركات اإلتصـاالت فـي المملكـة األردنيـة الهاشـمية تـولي إهتمامـاً لكـل مـن ادارة
عالقــات الزبــائن المبنيــة علــى التكنولوجيــا ،وتنظــيم ادارة عالقــات الزبــائن بشــكل اكبــر مــن ادارة
المعرفة ،والتركيز على كبـار الزبـائن فـي تطـوير قـدرات تلـك الشـركات علـى اإلسـتجابة لحاجـات
الزبائن.
 يوجــد هنــاك أثــر إلدارة عالقــات الزبــائن فــي قــدرة شــركات األتصــاالت األردنيــة علــى اإلســتجابة
لحاجات الزبائن لعينة الدراسة ،وعند الرجـو للجـدول ( )13وبمتابعـة قـيم اختبـار( )tالتـي كانـت
قيمتهــا لكــل مــن (التركيــز علــى كبــار الزبــائن ،وادارة عالقــات الزبــائن المبنيــة علــى التكنولوجيــا)
علــى الت ـوالي ( )3.978 ، 4.253وهــي قيمــة معنويــة عن ـد مســتوم الداللــة ،حيــث ان النســبتين
م ـرتفعتين مقارنــة بقيمــة ) (tالمحســوبة لكــل مــن (تنظــيم إدارة عالقــات الزبــائن ،وادارة المعرفــة)،
على التـوالي ( )0.247 ، 0.840وهـي قيمـة معنويـة عنـد مسـتوم الداللـة  ،ولـم يتبـين أي تـلثير
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لـهما على قدرة اإلستجابة لحاجـات الزبـائن مـن قبـل شـركات اإلتصـاالت األردنيـة  ،وبنـاءا علـى
ذل ــك وبن ــاءا عل ــى ذل ــك نس ــتنتج ان ش ــركات اإلتص ــاالت ف ــي المملك ــة األردني ــة الهاش ــمية ت ــولي
إهتمام ـاً لكــل مــن التركيــز علــى كبــار الزبــائن ،وادارة عالقــات الزبــائن المبنيــة علــى التكنولوجيــا
واليوجـد اهتمــام او تركيــز علــى كــل مــن تنظـيم إدارة عالقــات الزبــائن ،وادارة المعرفــة فــي تطــوير
قدرات تلك الشركات على اإلستجابة لحاجات الزبائن.
 يوجـد هنــاك أثـر إلدارة عالقــات الزبـائن فــي والء الزبــائن فـي شــركات األتصـاالت األردنيــة لعينــة
الدراسة ،وعند الرجو للجدول ( )12وبمتابعة قيم اختبار( )tالتي كانت قيمتهـا لكـل مـن (تنظـيم
إدارة عالق ــات الزب ــائن ،وادارة المعرف ــة ،وادارة عالق ــات الزب ــائن المبني ــة عل ــى التكنولوجي ــا) عل ــى
التوالي ( )3.886 ،2.029 ،2.711وهي قيمة معنوية عند مستوم الداللة ،وهي نسب مرتفعة
مقارنة بقيمـة ) (tالمحسـوبة ل ـ (التركيـز علـى كبـار الزبـائن) والتـي بلغـت قيمتهـا ( )08813عنـد
مستوم الداللة ولم يتبين لها أي تلثير على والء الزبائن .ويمكن تفسير ذلك كون عامل التركيز
على كبار الزبائن يخص شريحة واحدة من الزبائن فقط وذلك ليس من الضروري أن ي ثر على
والء الزبائن وبشكل عام.
 يوجــد هنــاك أثــر لقــدرة شــركات األتصــاالت األردنيــة علــى استشــعار حاجــات الزبــائن فــي والء
الزبائن لعينة الدراسة ،وعند الرجو للجدول ( )30وبمتابعة قيم اختبار( )tالتي كانت قيمتها ل(
قدرة اإلستشعار لحاجات الزبائن) ( ،)4.316وهي قيمة معنويـة عنـد مسـتوم الداللـة ،ولـم يتبـين
اي تــلثير لقــدرة االستشــعار لشــركات االتصــاالت االردنيــة لحاجــات الزبــائن علــى والء الزبــائن
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وبنـاءا علــى ذلــك نســتنتج إن شــركات االتصــاالت االردنيـة ال تــولي اهتمــام وتركيــز علــى تطــوير
قدراتها المتعلقة باإلستشعار لحاجات الزبائن.
 يوجــد هنــاك أثــر لقــدرة شــركات األتصــاالت األردنيــة علــى االســتجابة لحاجــات الزبــائن فــي والء
الزبــائن لعينــة الد ارســة ،وعنــد الرجــو للجــدول ( )30وبمتابعــة قــيم اختبــار( )tالتــي كانــت قيمتهــا
ل( قـدرة اإلســتجابة لحاجـات الزبــائن) ( ،)1.795وهـي قيمــة معنويـة عنــد مسـتوم الداللــة ،حيــث
يوجــد تــلثير لقــدرة شــركات االتصــاالت االردنيــة االســتجابة لحاجــات الزبــائن علــى والء الزبــائن
وبنــاءا علــى ذلــك نســتنتج إن شــركات االتصــاالت االردنيــة تــولي اهتمــام وتركيــز علــى تطــوير
قدراتها المتعلقة باإلستجابة لحاجات الزبائن.
 يوجــد هنــاك أثــر إلدارة عالقــات الزبــائن فــي والء الزبــائن بوجــود دور وســيط لــذكاء الزبــون فــي
شــركات األتصــاالت األردنيــة لعينــة الد ارســة ،وبــالرجو إلــى الجــدول رقــم ) (31فإننــا نســتنتج أن
المتغيـ ـرات (تنظ ــيم إدارة عالق ــات الزب ــائن ،وادارة المعرف ــة ،وادارة عالق ــات الزب ــائن المبني ــة عل ــى
التكنولوجيــا) لهــا تــلثير مباشــر علــى والء الزبــائن بينمــا ال نجــد أث ـ اًر مباشــر للتركيــز علــى كبــار
الزبائن على والء الزبائن.
 أن العوامـل المســتقلة جميعهــا فــي الجــدول ( )32ال يوجــد لهـا أثــر علــى والء الزبــائن مــن خــالل
قــدرة اإلستشــعار لحاجــات الزبــائن كمتغيــر وســيط وبنــاء علــى ذلــك فــإن متغيــر قــدرة اإلستشــعار
لحاجــات الزبــائن ال يتوســط العالقــة مــا بــين متغيـرات إدارة عالقــات الزبــائن (التركيــز علــى كبــار
الزب ــائن ،وتنظ ــيم إدارة عالق ــات الزب ــائن ،وادارة المعرف ــة ،وادارة عالق ــات الزب ــائن المبني ــة عل ــى
التكنولوجيا) ووالء الزبائن.
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 أن متغير قدرة اإلستجابة لحاجات الزبائن في جدول ( )31يتوسـط بشـكل كامـل العالقـة مـا بـين
التركيــز علــى كبــار الزبــائن ووالء الزبــائن ،بينمــا يتوســط متغيــر قــدرة اإلســتجابة لحاجــات الزبــائن
بشكل جزئي العالقة ما بين إدارة عالقات الزبائن المبنية على التكنولوجيا ووالء الزبائن.
 أن متغيــر قــدرة اإلســتجابة لحاجــات الزبــائن فــي جــدول ( )31ال يتوســط العالقــة مــا بــين تنظــيم
إدارة عالقات الزبائن ووالء الزبائن وال بين إدارة المعرفة ووالء الزبائن.

( :)4 - 5التوصيات
باإلعتمــاد علــى نتــائج واســتنتاجات هــذه الد ارســة ،يقــوم الباحــث هنــا بتقــديم التوصــيات والتــي مــن
الممك ــن أن ت خ ــذ بع ــين األعتب ــار م ــن قب ــل ش ــركات اإلتص ــاالت العامل ــة ف ــي المملك ــة األردني ــة
الهاشــمية بشــكل خــاص وجميــع الشــركات األخــرم بشــكل عــام وذلــك فيمــا يخــص تطــوير وتفعيــل
إدارة عالقــات الزبــائن ووالء الزبــائن .كمــا يقــدم الباحــث مجموعــة مــن التوصــيات التــي يمكــن أن
تعود بالفائدة على الباحثين األخرين وبالتالي منظمومة المعرفة بشكل عام.
 تطوير الجوانب المتعلقة بإدارة عالقات الزبـائن مـن حيـثعالتركيز علىزكعكرزارعال رزا ،عوتنظزي ع
إدارةعلالقاتعال را ،عوإدارةعالمعرفة،عوإدارةعلالقاتعال را عالمرنيةعلىكعالتكنولوجيا.
 تعزيز وتطوير الجوانب ذات العالقة بذكاء الزبون متمثلة بتطوير قدرات اإلستشعار واإلسـتجابة
لحاجات الزبائن.
 إيالء إهتمام أكبر بالجوانب المتعلقة بوالء الزبائن والعمل بشكل مستمر على اإلحتفاظ بالعمالء
واكتساب عمالء جدد أيضاً.
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 علــى شــركات اإلتصــاالت األردنيــة تطــوير و زيــادة فاعليــة إدارةعلالقززاتعال رززا عالمرنيززةعلىززكع
التكنولوجياعوتنظي عإدارةعلالقاتعال را عرشكلعر يسيعم عري علناصرعإدارةعلالقاتعال را ع
المختلفة ،للوصول إلى مستوم مرتفع من التمتع بقدرات اإلستشعار لحاجات الزبائن.
 تط ــوير ش ــركات اإلتص ــاالت األردني ــة ف ــي المملك ــة األردني ــة الهاش ــمية لجوان ــب إدارةعلالقزززاتع
الزبــائن المبنيــة علــى التكنولوجيــا والتركيــز علــى كبــار الزبــائن ســيكون لــه أثــر كبيــر فــي تطــوير
قدرات تلك الشركات على اإلستجابة لحاجات الزبائن.
 علــى شــركات اإلتصــاالت األردنيــة التركيــز علــى تطــوير قــدراتها المتعلقــة باإلســتجابة لحاجــات
الزبائن للوصول إلى مستوم مرتفع لوالء الزبـائن وكـذلك تحتـام إلـى زيـادة فاعليـة كـل مـن إدارةع
لالقزززاتعال رزززا عالمرنيزززةعلىزززكعالتكنولوجيزززا،عوجوانزززتعتنظزززي عإدارةعلالقزززاتعال رزززا عوإدارةع
المعرفة.
 إجـ ـراء الد ارس ــات واألبح ــاث الت ــي ترك ــز عل ــى معرف ــة العوام ــل المـ ـ ثرة عل ــى والء الزب ــائن وم ــن
مرجعيات ووجهات نظر مختلفة.
 إجـ ـراء الد ارس ــات واألبح ــاث الت ــي ترك ــز عل ــى معرف ــة العوام ــل المـ ـ ثرة عل ــى ذك ــاء الزب ــون وم ــن
مرجعيات ووجهات نظر مختلفة.
 إســتخدام النمــوذم المطــور فــي هــذه الد ارســة وتطبيقــه علــى قطاعــات وبيئــات مختلفــة للتلكــد مــن
عموميه وصالحيته المطلقة من جهه وأيضاً التلكد وفحص عمومية النتائج من جهة أخرم.
ع
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المراجﻊ والمصادر
المراجﻊ العربية:
 .0أبو النجا ،تمنة ( )2102رضا العمالء كمتغير وسيط في العالقة بين أبعـاد تسـويق العالقـات ووالء
العمالء دراسة تطبيقية .دورية اإلدارة العامة ،المجلد  ،53العدد  ،0ص.ص.329 :
 .2أبو منديل ،محمد عبدالرحمن (" )2118واقع المزيج التسويقي وأثره على والء الزبـائن -د ارسـة حالـة
شركة األتصاالت الفلسطينية من وجهة نظر الزبائن في قطا لزة" .رسالة ماجستير ليـر منشـورة،
الجامعة األسالمية ،لزة.
 .3ﺍلﻁالﺏ ،صالﺡ عبﺩﺍلﺭحمﻥ )2112(.،ﺇتجاهاﺕ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍلبنﻭﻙ ﺍلتجاﺭية ﺍألﺭﺩنيـ ـ ـة نحـ ـ ـﻭ تلصـ ـ ـيل
ﺍلعالقة مع ﺍلعميل ،ﻭﺭقة مقﺩمة ﺇلى ﺍلملتقى ﺍألﻭل  :ﺍلتسﻭيﻕ في ﺍلﻭﻁﻥ ﺍلعﺭبي  -ﺍلﻭﺍقع ﻭﺃفاﻕ
ﺍلتﻁﻭيﺭ ،ﺍالماﺭﺍﺕ ﺍلعﺭبية ﺍلمتحﺩﺓ.05-01 ،
 .4الجداية ،محمد نور ( )2118مسـتوم اسـتخدام ادوات تكنولوجيـا االتصـاالت والمعلومـات واثـره علـى
االداء التنظيمـ ــي فـ ــي الشـ ــركات الصـ ــناعية االردنيـ ــة المسـ ــاهمة العامـ ــة ،المجلـ ــة االردنيـ ــة فـ ــي ادارة
االعمال ،المجلد  ،4العدد ،2ص.ص.092-014:
 .5الجياشي ،علي رضا وحداد ،شفيق إبراهيم (  )2101نمذجة العالقة بـين إدراك جـودة الخدمـة ووالء
الزبــون( د ارســة ميدانيــة فــي قطــا البنــوك التجاريــة فــي األردن) .د ارســات ،العلــوم اإلداريــة ،المجلــد
 ،31العدد  ،2ص.ص.334-319 :
 .1ﺍلسالمي ،حسيﻥ عالء عبﺩﺍلﺯﺍﻕ ( )2115شبكاﺕ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍإللكتﺭﻭنية (ﻁ )0عماﻥ  :ﺩﺍﺭ ﻭﺍئل
للنشﺭ ﻭﺍلتﻭﺯيع.
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 .1السـ ــميري  ،م ـ ـريم عبدربـ ــه احمـ ــد ( )2119درجـ ــة ت ـ ـوافر متطلبـ ــات تطبيـ ــق االدارة االلكترونيـ ــة فـ ــي
المدارس الثانوية بمحافظات لزة وسبل التطويرها ،رسالة ماجستير،كلية التربية ،قسم اصـول التربيـة
–االدارة التربوية ،الجامعة االسالمية لزة.
 .8الش ـرايعة ،وائــل محمــود ( )2101أثــر إدارة عالقــات الزبــائن علــى أداء فنــادق فئــة الخمــس واألربــع
نجوم في مدينة عمان .رسالة ماجستير لير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
 .9الش ــلبي ،فـ ـراس ( )2115فاعلي ــة نظ ــام المعلوم ــات االداري ــة وف ــق عالق ــة مش ــاركة المس ــتفيد بج ــودة
تصميم النظام ،اطروحة دكتوراة لير منشورة ،جامعة الموصل.
.01

الﻁائي ،يﻭسﻑ ﻭﺍلعباﺩﻱ ،هاشﻡ( .)2118ﺍلﺩﻭﺭﺍإلستﺭﺍتيجي إلﺩﺍﺭﺓ ﺍلجﻭﺩﺓ ﺍلـشاملة فـي ﺇﺩﺍﺭﺓ

عالقاﺕ ﺍلﺯبﻭﻥ :ﺩﺭﺍسة تﻁبيقية في معمل بيبسي ﺍلﻜﻭفة .مجلة العلـ ـ ـ ـ ـ ــوم اإلنسانية ،ﺍلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺩﺩ ،31
ﺍلمجلﺩ ﺍلساﺩﺱ.
.00

الﻁائي ،يﻭسﻑ ﻭﺍلعباﺩﻱ ،هاشﻡ( )2111ادارة عالقــات الزبــون ،الــوراق للنشــر والتوزيــع ،عمــان

 االردن..02

العوالمــة ،عبــد الحــافظ نائــل ( )2113نوعيــة االدارة والحكومــة االلكترونيــة فــي العــالم الرقمــي،

دراسة استطالعية .مجلة الملك سعود  ،05 ،ص .24
.03

ﺍلﻜنعاني ،خليل ﺍبﺭﺍهيﻡ ،ﻭ ﺍلعلي ،عبﺩﺍلستاﺭ محمﺩ ،)2119( .ﺇﺩﺍﺭﺓ سالسل ﺍلتﻭﺭيﺩ.

عماﻥ :ﺩﺍﺭ ﺍلمسيﺭﺓ للنشﺭ ﻭﺍلتﻭﺯيع ﻭﺍلﻁباعة.
.04

جيــد.
بريكــة ،محمــود ( )2103إطــار الصــيرفة االلكترونيــة التقليديــة  :مســتلزمات ســابقة لموقــع ّ

الم تمر العلمي الدولي التاسع ،جامعة الزرقاء ،االردن.
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،) المــداخل االداريــة الحديثــة فــي التعلــيم2101(  عمراحمــد،اســامة محمــد،  الش ـريإ،عبــدالمنعم

.05

.عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع
 م) دور اإلدارة اإللكترونيـ ــة فـ ــي تطـ ــوير العلـ ــم اإلدارم ومعوقـ ــات2111(  أحمـ ــد علـ ــي،لنـ ــيم
،20  مــج،80

.01

، المجلــة التربويــة.اســتخدامها فــي مــدارس التعلــيم العــام للبنــين فــي المدينــة المنـورة
.043 ص
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قائمة المالحق

اوة :اسمال السادة محكمي اداة الدراسة (اةستبانة)
ثانيا :أداة الدراسة (اةستبانة)
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ملحق رقم ()1

اسمال السادة محكمي اداة الدراسة (اةستبانة)
الرقم

القب العلمي واألسم

الجامعة

1

أ.د كامل المغربي

الشرق األوسط

2

أ.د عبدالباري الدرة

الشرق األوسط

3

د .ليث الربيعي

الشرق االوسط

4

د .احمد الزامل

الشرق األوسط

5

د .نادر ابوشيخة

الشرق األوسط

6

د .سامر الدحيات

الشرق األوسط

7

د .نضال الصالحي

الشرق األوسط
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ملحق رقم ()2
أداة الدراسة

(اةستبانة)

أﺨي الفاضل  /أﺨتي الفاضلة .....
تحية طيبة وبعد
نقوم حالياً في دراسة بعنوان "الدور الوسيط لذكال الزبون في أثر إدارة عالقات الزبائن في وةل
الزبائن :دارسة ميدانية في شركات االتصاالت األردنية" ،تهدإ هذه الدراسة حول هدفها الرئيس الذي
ينص على:التعرإ على دور ذكاء الزبون في أثر إدارة عالقات الزبائن في والء الزبائن،ومن المتوقع
أن تفيد نتائج هذه الدراسة مديري إدارات عالقات الزبائن بشكل عام في الشركات األردنية ومديري
إدارات عالقات الزبائن في شركات االتصاالت األردنية بشكل خاص من خالل بيان أهمية دور إدارة
عالقات الزبائن في استشعار التغيرات الحاصلة في حاجات ورلبات الزبائن واالستجابة لها بالسرعة
الممكنة مما ينعكس إيجاباً على بقاء ونجا تلك الشركات في المستقبل.
ونود أن نؤكد لكم أن إجاباتكم سوف تعامل علع أنها "سرية للواية" ولوايات البحث العلمي فقط.
ويرجع مالحظة أن المعلومات المقدمة من المستجيبين سوف تعتبر ﺨاصة وسرية ولن تقدم إلع أي
طرف ثالث دون موافقتكم الﺨطية .الرجاء اإلجابة على جميع فقرات االستبانة من وجهة نظركم.
ويرجى محاولة إجابة جميع األسئلة .ولكن ،إذا كنت لير متلكد من إجابة معينة ،أو تعتقد أنها سوإ
تكون مضللة ،يرجى ترك الس ال دون إجابة محددة.

شاكر جهدكم مسبقا
ا
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معلومات عامة عن المستجيب
.1

الانس)(:ذكر()أنثى

.2

العمر24-21)(:سنة()29-25سنة()34-31سنة



()39-35سنة()41سنةفأكثر

.3

الدرجةالوظيفيةاعتماداعلىالمسمىالوظيفيوالصبرة:
ع

()الدرجة )(Aالدرجة )(BالدرجةC
()الدرجة )(DالدرجةE

.4

المؤهلالعلمي)(:دبلوم()بكالوريوس

()دبلومعالي()ماجستير()دكتوراة
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الرقم

ال
أوافق
بشدة أوافق محايد أوافق

العبارة

التركيز على كبار العمالء

1

2
3
4

تعملالشركةمأكبارعمالئهامنخاللحوار
مستمرلتصصيصعروضهامنخدماتأو
منتاات.
تقدمالشركةخدماتومنتااتمصصصةلكبار
العمالء.
تبذلالشركةجهداللتعرفعلىحاجاتكبار
العمالء.
تقومالشركةباهودمنسقةمنخاللالدوائرالمعنية
فيحالتفضيلالعمالءتعديلالمنتجأوالصدمة.
تنظيم إدارة عالقات الزبائن

5

6

1

اسستالشركةأهدافعملواضحةفيمايتعلق
باكتسابالعميلوتطويروالمحافظةوتنشيطالعالقة
معه.
تصممبرامجتدريبالموظفينفيالشركةلتطوير
المهاراتالمطلوبةالكتسابوتعميقالعالقاتمأ
الزبائن.
تمتلكالشركةالصبرةوالمواردالالزمةفيادارة
المبيعاتوالتسويقلتحقيقالنااحفيإدارةعالقات

الأوا
فق
بشدة
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الزبائن.

.

يتمقياسأداءالموظفومكافئتهبنا ًءعلىتلبية
حاجاتالعمالءوخدمةالعميلبنااح.

.

صممالهيكلالتنظيميفيالشركةبحيثيستااب
لكافةالعمالء.
إدارة المعرفة

01

يتوافرلدىالشركةموظفونعلىاتماالستعداد
لمساعدةالعمالء.

00

تحر الشركةعلىالتعرفعلىحاجاتكبار
العمالء.

05

توفرالشركةقنواتتمكنمناالتصالالمستمر
وباتااهينمأكبارالعمالءوالشركة.
تحر الشركةعلىتقديمالصدمةالسريعةلعمالئها
منخاللموظفيها.

03

إدارة عالقات الزبائن المبنية على التكنولوجيا

01

يتوافرلدىالشركةالكوادرالفنيةالمالئمةلتقديم
الدعمالفنيباستصدامتكنولوجياالحاسوبفيتطوير
العالقاتمأعمالئها.

02

يتوافرلدىالشركةالبرامجالمناسبةلصدمة
عمالئها.

06

يتوافرلدىالشركةالمعداتواألجهزةالمناسبة
لصدمةعمالئها.
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01
0.

يتوافرفيالشركةمعلوماتالعميلالشصصيةفي
كلنقطةاتصال.
تحتفظالشركةبقاعدةبياناتشاملةلعمالئها.

قدرات استشعار حاجات العميل

0.

51

نعملباستمرارفيالشركةعلىاكتشافالحاجات
اإلضافيةلعمالئناالتيلميدركوهاحتىاآلن.
تستقرىْ الشركةاالتااهاتالرئيسيةمنخالل
رؤيتهاللتعرفعلىالحاجاتالمستقبليةللعمالء
فيالسوقالحالي

50

تعملالشركةباستمرارعلىتوقأحاجاتالعمالء
حتىقبلأنيدركوها.

55

تحاولالشركةتطويرطرقجديدةلاذبعمالء
جددوتلبيةاحتياجاهم.
قدرات االستجابة لحاجات العميل

53

ننفذفيالشركةأنشطتهاالمصططةفيمايتعلق
بعمالئها.

51

تراعيالشركةالتغيراتالاوهريةفيحاجات
عمالئها.

52

نستايبفيالشركةفيحالةتحديدحاجةجديدة
للعميل.
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56

نحنفيالشركةنستايبللتغيراتفيحاجات
عمالئنافيالمنتج/الصدمة.

والء العمالء

51

تعدالشركةالصياراألولللعمالءفيالحصولعلى
خدماتاألتصاالت.

5.

انتنفيذالشركهلنظامإدارةعالقاتالزبائنيضمن
استمراريةتواصلالعمالءمعها.

5.

ياعلتنفيذالشركةلنظامإدارةعالقاتالزبائن
عمالئهايتحدثونعنالشركةبإياابية.

31

ياعلتنفيذالشركةلنظامإدارةعالقاتالزبائنعلى
جذبعمالءمحتملين.
انتنفيذالشركةلنظامإدارةعالقاتالزبائنيمكنها
منالمحافظةعلىعمالئهاالحاليين.
ياعلتنفيذالشركةلنظامإدارةعالقاتالزبائن
أكثرجاذبيةمنالمنافسينحتىلوقدمواخدمات
بأسعارأقل.

30
35

