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ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر إستخداـ التقنيات التكنولوجية الحديثة في إدارة عالقات الزبائف ،تعتبر
ىذه الدراسة مف الدراسات الميدانية في البنوؾ اإلسالمية في األردف ،والتي اتبعت فييا الباحثة األسموب
الوصفي التحميمي ،شمؿ مجتمع الدراسة جميع البنوؾ اإلسالمية في األردف والبالغ عددىا أربعة بنوؾ
وفروعيا المنتشرة في مدينة عماف ،أما وحدة المعاينة فتكونت مف ( )449مستجيب مف الزبائف لدى البنوؾ
اإلسالمية العاممة في األردف في البنوؾ المشمولة بالدراسة ،واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع
البيانات.
وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود أثر إلستخداـ التقنيات التكنولوجية الحديثة المتمثمة بػ (الرسائؿ القصيرة،
موقع البنؾ االلكتروني ،مواقع التواصؿ االجتماعي) عمى إدارة عالقات الزبائف في البنوؾ اإلسالمية في
األردف عند مستوى داللة إحصائية (.)α≥ 0.05
وعمى ضوء النتائج قدمت الباحثة عدداً مف التوصيات أبرزىا :التطوير المستمر لمموقع االلكتروني في
البنوؾ اإلسالمية في االردف بحيث يصبح أكثر مالئمة لنوع الخدمات التي يقدميا البنؾ ،واف تقوـ اإلدارة
العميا بتبني إستراتيجية مف شأنيا التواصؿ مع الزبوف بشكؿ أكثر فاعمية وىذا يتطمب بنية تحتية جيدة.
الكممات المفتاحية :التقنيات التكنولوجيو  ،الموقع االلكتروني  ،عالقة الزب
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Abstract

The study aimed to identify the effect of modern technologies usage on the

customers relationship management, this study is one of the field studies in
the Islamic banks in jordan, in which the researcher descriptive analytical
method followed, included a survey of all Jordanian Islamic banking

community four banks and its branches in the city of Amman , the
sampling unit of (449) respondents to the customers of Islamic banks
operating in Jordan in banks included in the study, the researcher used the
questionnaire as a tool for data collection.

The results showed the presence of the impact of the use of modern

technological techniques of b (SMS, e-bank site, social networking sites) to
manage customer relationships in the Jordanian Islamic banks at the level
of statistical significance (0.05≥α).

Based on the results the researcher has made a number of
recommendations including: the continued development of the website for
Islamic Banks and Jordan to make it more suitable for the type of services

offered by the Bank, and that senior management to adopt a strategy that
will communicate with the customer more effectively and this requires good
infrastructure.

Keywords: infrmation Technology , website ,customer Relationship
Management.
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الفصل األول

اإلطار العام لمدراسة
 1-1تمييد
شيد العالـ منذ العقود األخيرة مف القرف العشريف الماضي وبداية القرف الحادي والعشريف
الحالي اىتماما متزايدا واستخداما مكثفا لمتقنيات التكنولوجية الحديثة ،ويعتبر موضوع التقنيات
التكنولوجية الحديثة مف المواضيع الميمة والحيوية التي زاد االىتماـ بيا مؤخ ار في االقتصاد بصفة
عامة وبالنظاـ المصرفي بصفة خاصة ،وذلؾ لما ليا مف أىمية وتأثير عمى العالقة مع الزبائف
خصوصاً مع ثورة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وازدياد حدة المنافسة المحمية والعالمية.
وتبدي البنوؾ إىتماماً متزايداً بتقديـ خدماتيا المصرفية ورفع مستواىا حتى تكوف قادرة عمى
البقاء والمنافسة وتمبي حاجات زبائنيا الحالييف والمتوقعيف ،خاصة واف ثورة االتصاالت والمعمومات
مكنت الزبائف مف المفاضمة بيف الخدمات المقدمة حسب رغباتيـ واختيارىـ.
لذلؾ شيدت البنوؾ تغيرات كبيرة في عممياتيا وخدماتيا نتيجة لمثورة في اإلتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات ،وأف ىذه التغيرات واألوضاع الجديدة فرضت عمى القطاع المصرفي تحديات
كبيرة.
وقد استطاعت التقنيػػات التكنولوجية الحديثة أف تناؿ اإلىتمػػاـ الكبير بفضؿ ما حممتػػو مف
قدرات ىائمة وامكانيات تطويريػػة في أداء البنوؾ لعممياتيا المصرفية وطرؽ تقديـ خدماتيا وارضاء
زبائنيا ،حيث بات اإلبداع واالبتكػػار سيد الموقػػؼ التنافس ػػي في مجػاؿ التقنيػػات المصرفية الحديثة
والمحرؾ األساس في البنوؾ في البقػاء واالستم ػرار وتحقيؽ مستػػوى أداء تسويقي ع ػ ٍ
اؿ.
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تُعد العالقات القوية مع الزبائف مف أىـ الميزات التنافسية لمتفوؽ عمى المنافسيف وتشكؿ
التقنيات التكنولوجية الحديثة إحدى األدوات الفاعمة لتأسيس ىذه العالقات والحفاظ عمييا ،وتنشأ ىذه
العالقات مف خالؿ االتصاؿ المباشر والفعاؿ مع الزبائف بشكؿ متواصؿ لتحقيؽ رضاىـ وضماف
والئيـ .ويطمؽ عمى ىذا األسموب المبتكر "إدارة عالقة الزبائف".
وفي إطار أدبيات اإلدارة والتسويؽ ،فاف مفيوـ إدارة عالقة الزبائف لو ارتباط وثيؽ بوجود
البنؾ وفاعميتو وفي تحقيؽ أىدافو المتمثمة بالبقاء والتكيؼ والنمو ،وىذا ما يجعؿ البنؾ يسعى وبشكؿ
متواصؿ لتحسيف عالقاتو مع زبائنيا ،وتحقيؽ أعمى درجات التكامؿ ما بيف الوظائؼ التسويقية
والعمميات المصرفية وخدمة الزبائف داخؿ البنؾ مف جية بحيث تصبح العمميات المصرفية والوظائؼ
التسويقية في تكامؿ مف خالؿ إدخاؿ أسموب التخصيص وفقا لمبيانات الشخصية لمزبائف فييما ،وفي
تكويف رأس ماؿ مكوف مف الزبائف مف جية أخرى باالحتفاظ بيـ ومحاولة اإلصغاء لمقترحاتيـ
وانتقاداتيـ وتمبية رغباتيـ الخاصة.
إف البقاء واالستم اررية وتحقيؽ الربح وتقميؿ المخاطر وتمبية حاجات الزبائف الحالية
والمتوقعة ىي أىـ األىداؼ التي تسعى البنوؾ لتحقيقيا ،وىذا يتطمب منيا إستخداـ أحدث التقنيات
التكنولوجية الحديثة بكفاءة وفعالية وضمف اإلمكانات المتاحة باإلضافة لمموارد البشرية المؤىمة،
وتكمف أىمية التقنيات التكنولوجية الحديثة في البنوؾ مف خالؿ عالقتيا بإدارة عالقة الزبائف
وتوفيرىا لموقت والجيد والماؿ سواء لمعامميف في البنؾ أو لممتعامميف معو.
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 2-1مشكمة الدراسة
كغيرىا مف منظمات األعماؿ تسعى البنوؾ لتحقيؽ أىدافيا ،إذ يعتبر اليدؼ المشترؾ في
البنوؾ تحقيؽ "أقصى ربح بأقؿ مخاطر وخدمة الزبائف" ،إال أف طرؽ وأدوات بموغ ىذا اليدؼ
تختمؼ مف بنؾ آلخر ،واف إدخاؿ وتطبيؽ التقنيات المصرفية الحديثة في العمميات المصرفية
كوسيمة لتحقيؽ األىداؼ متفاوت ولو كثير مف اآلثار عمى إدارة عالقة الزبائف.
وقد أوصت دراسة المحاميد ،وآخروف )2015( ،بضرورة أف تيتـ البنوؾ التجارية بإدارة
عالقات زبائنيا إلكترونيا عبر اإلنترنت لما لو مف أثر إيجابي في رضا الزبائف ،عمى إداارت البنوؾ
التجارية تفعيؿ إدارة معرفة الزبائف لما ليا مف دور فاعؿ في تحسيف تنافسية البنوؾ ورضا الزبائف،
وعمى إدارة البنوؾ التجارية زيادة وعي الزبائف الستخداـ أدوات التفاعؿ اإللكترونية المرتبطة بإدارة
عالقات الزبائف المبنية عمى التكنولوجيا لمتعرؼ إلى حاجاتيـ المتنامية والحفاظ عمييـ.
ويمكف تحقيؽ الغرض مف ىذه الدراسة مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:
السؤال الرئيسي :ما ىو أثر استخداـ التقنيات التكنولوجية الحديثة عمى إدارة عالقة الزبائف في
البنوؾ اإلسالمية في األردف؟
وينبثؽ عف ىذه السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:
السؤال الفرعي األول :ما ىو أثر استخداـ الرسائؿ القصيرة عمى إدارة عالقة الزبائف في البنوؾ
اإلسالمية في األردف؟
السؤال الفرعي الثاني :ما ىو أثر استخداـ شبكات موقع البنؾ االلكتروني عمى إدارة عالقة الزبائف
في البنوؾ االسالمية في في االردف؟
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السؤال الفرعي الثالث :ما ىو أثر استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى إدارة عالقة الزبائف في
البنوؾ االسالمية في في االردف؟

 3-1أىداف الدراسة
تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
-1التعرؼ عمى مستوى استخداـ التقنيات التكنولوجية الحديثة في البنوؾ االسالمية في االردنمف
وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
-2التعرؼ عمى مستوى إدارة عالقات الزبائف في البنوؾ االسالمية في االردنمف وجية نظر
الزبائف في البنوؾ االسالمية في في االردف.
-3التعرؼ عمى أثر استخداـ التقنيات التكنولوجية الحديثة عمى إدارة عالقة الزبائف في البنوؾ
االسالمية في في االردف.
-4تقديـ المقترحات والتوصيات التي مف شأنيا تعزيز التوجيات نحو استخداـ التقنيات التكنولوجية
الحديثة في البنوؾ االسالمية في االردنوأىميتيا في إدارة عالقات الزبائف.

 4-1أىمية الدراسة
إف التعرؼ عمى تأثير العوامؿ المختمفة عمى إدارة عالقات الزبائف وخاصة في البنوؾ
االسالمية في االردنيمكف إدارة ىذه البنوؾ مف إدارة عالقتيا مع زبائنيا بشكؿ أفضؿ وبشكؿ يساعد
ىذه البنوؾ باالحتفاظ بزبائيا ،واف نتائج ىذه الدراسة سوؼ تسيـ بالكثير مف النصائح لدى أصحاب
القرار .كما أف أىمية ىذه الدراسة تنبع مف االعتبارات التالية:
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 -1يؤمؿ أف تدفع ىذه الد ارسػة العديػد مػف الدارسػيف والبػاحثيف إلجػراء مزيػد مػف البحػوث الجديػدة فػي
ىذا الميداف ،مف خالؿ ما تقدمو مف أدب نظري ود ارسػات سػابقة وأدوات بحػث تػـ التأكػد مػف صػدقيا
وثباتيا يمكف توظيفيا واستخداميا في دراسات مستقبمية.
 -2تمثػؿ ىػذه الد ارسػة محاولػة لمسػياـ بتقػديـ إضػافات معرفيػة أخػرى فػي حػدود ىػذا الموضػوع ومػف
ىنػػا تتضػػح فائػػدة وجػػدوى ىػػذه الد ارسػػة وأىميتيػػا فػػي ىػػذه المرحمػػة التػػي تشػػيد تغيي ػ ار س ػريعا يصػػعب
الػػتحكـ فػػي مسػػاره أحيان ػاً ،لػػذا وجػػب عمينػػا الوقػػوؼ وبشػػكؿ دقيػػؽ عمػػى كػػؿ أسػػباب وخصػػائص ىػػذه
التقنيات محاوليف السيطرة عمييا وتوجيييا لخدمة الزبائف.
 -3سػػوؼ تسػػيـ ىػػذه الد ارسػػة فػػي إث ػراء المكتبػػات فػػي االردف والعربيػػة بموضػػوعيا ،وتسػػتفيد منيػػا
بالتحدي ػػد الجي ػػات البحثي ػػة العممي ػػة ف ػػي الد ارس ػػات األكاديمي ػػة ،وطمب ػػة قس ػػـ التس ػػويؽ ،وكمي ػػات العم ػػوـ
اإلداري ػػة ،والميتم ػػوف بالتقني ػػات الحديث ػػة ،باإلض ػػافة إل ػػى إمكاني ػػة أف يس ػػتفيد م ػػف نت ػػائج ى ػػذه الد ارس ػػة
الجيات التالية:
أصػػحاب القػرار فػػي البنػػوؾ االسػػالمية فػػي االردف :إذ تأمػػؿ الباحثػػة تبنػػي أصػػحاب القػرارفػػي ىػػذه البنػػوؾ التوصػػيات التػػي يػػتـ اقتراحيػػا لمتعامػػؿ مػػع ىػػذه التقنيػػات الحديثػػة فػػي إدارة
عالقات الزبائف.
البػػاحثيف والميتمػػيف فػػي ىػػذا المجػػاؿ :وذلػػؾ مػػف خػػالؿ االسػػتفادة مػػف النمػػوذج ال ػذي يػػتـتطػويره واعتمػاده لقيػاس اثػر اسػتخداـ التقنيػػات التكنولوجيػة الحديثػة فػي إدارة عالقػات الزبػػائف
في البنوؾ االسالمية في االردف.
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 5-1فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة:
 Hoال يوجػػد أثػػر إلسػػتخداـ التقنيػػات التكنولوجيػػة الحديثػػة المتمثمػػة ب ػ (الرسػػائؿ القصػػيرة ،موقػػع البنػػؾ
االلكترون ػػي ،مواق ػػع التواص ػػؿ االجتم ػػاعي) عم ػػى إدارة عالق ػػات الزب ػػائف ف ػػي البن ػػوؾ االس ػػالمية ف ػػي
االردف عند مستوى داللة إحصائية (.)α≥ 0.05
وينبثؽ عف ىذه الفرضية الفرضيات التالية:
 Ho1ال يوجد أثر إلستخداـ الرسائؿ القصيرة عمى إدارة عالقات الزبائف في البنوؾ االسالمية في
االردف عند مستوى داللة إحصائية (.)α≥ 0.05
 Ho2ال يوجد أثر إلستخداـ موقع البنؾ االلكتروني عمى إدارة عالقات الزبائف

في البنوؾ

االسالمية في االردف عند مستوى داللة إحصائية (.)α≥ 0.05
 Ho3ال يوجد أثر إلستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى إدارة عالقات الزبائف في البنوؾ
االسالمية في االردف عند مستوى داللة إحصائية (.)α≥ 0.05
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 6-1نموذج الدراسة
يوضح الشكؿ رقـ ( )1-1التالي النموذج الذي تبنى عميو عالقات متغيرات الدراسة.
المتغير المستقل

المتغير التابع

استخدام التقنيات
التكنولوجية الحديثة

إدارة عالقات

Ho

الزبائن

 .1الرسائؿ القصيرة.

 .2موقع البنؾ االلكتروني.
 .3مواقع التواصؿ االجتماعي.
الشكل ()1 - 1
أنموذج الدراسة

المصدر :النموذج مف إعداد الباحثة اعتمادا عمى المراجع والدراسات اآلتية:
المتغير
المتغير

المستقل:

التكنولوجية الحديثة

المرجع والدراسات التي تم االعتماد عمييا
التقنيات د ارس ػػة )(2011

 ،Alhaiou,ود ارس ػػة

Alhaiou,

) )2011ود ارسػة ( ) Furst , 2015ود ارسػة ( Wang
 ) , 2015ودراسة أبو جميؿ وآخروف.)2016( ،

المتغير التابع :إدارة عالقات دراسة السعود ،)2015( ،دراسة المحاميد وآخروف،

الزبائن

()2015
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 7-1التعريفات اإلجرائية
التقنيات التكنولوجية الحديثة:
ىي تمؾ اآلالت واألجيزة الحديث ػة والب ارمػػج واألنظمة التي تمعػػب دو اًر ىامػ ػاً فػي إدارة عالقػات الزبػائف
في البنوؾ في االردف ،ومف ضمف ىذه التقنيػػات الحديثة الرسائؿ القصيرة ،موقع البنؾ االلكتروني،
مواقع التواصؿ االجتماعي.
 الرسائل القصيرة :ىو شكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ الفوري بيف البنػػوؾ في االردف معالزبائف والمعتمد عمى النص المكتوب ،ىذا النص ينتقؿ عبر األجيزة المتصمة عبر الشبكة.
موقع البنك االلكتروني :وىو البوابة االلكترونية لمبنؾ ،حيث تتـ عمميات الترويجاإللكتروني ،وتنفيذ بعض العمميات البنكية والتي تعتمد بشكؿ رئيسي عمى تسخير تكنولوجيا
اإلنترنت في البنوؾ لجعؿ البنوؾ أكثر فاعمية وجذباً لمنتباه واثارة لمىتماـ.
مواقع التواصل االجتماعي :ىي مواقع الكترونية اجتماعية عمى شبكة االنترنت ،وتعتبرالركيزة األساسية لمعالـ الجديد أو البديؿ ،التي تتيح لألفراد والجماعات والبنوؾ التواصؿ
فيما بينيـ عبر ىذا الفضاء االفتراضي.
إدارة عالقة الزبائن :ىي عبارة عف مجموعة مف الوسائؿ التنظيمية والتقنية والبشرية تتبعيا البنوؾ
لربط عالقة خاصة وشخصية وطويمة األجؿ مع كؿ عميؿ لتحقيؽ المنافع عمى مستوى البنؾ
والزبوف وعمى مدى كؿ مرحمة مف مراحؿ دورة حيػاة الزبوف المحددة.
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 8-1حدود الدراسة
تمثمت حدود الدراسة فيما يمي:
 -1الحــدود المكانيــة :اقتصػػرت ىػػذه الد ارسػػة عمػػى البنػػوؾ االسػػالمية فػػي االردنوالمنتش ػرة فػػي مدينػػة
عماف.
 -2الحــدود البشــرية :اقتصػػرت ىػػذه الد ارسػػة عمػػى آراء الزبػػائف لػػدى البنػػوؾ اإلسػػالمية العاممػػة فػػي
األردف.
 -3الحدود الزمانية :تـ انجاز ىذه الدراسة خالؿ الفترة الواقعة ما بيف .2017-2016
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الفصل الثاني
اإلطـــــار النظري والدراسات السابقة
المبحث األول :اإلطـــــار النظري
 1-2تمييد
 2-2مفيوـ التقنيات الحديثة
 3-2أىمية التقنية الحديثة
 4-2وسائؿ التقنيات التكنولوجية الحديثة
 5-2إدارة عالقات الزبائف
 6-2أىمية إدارة عالقات الزبائف
 7-2أىداؼ إدارة عالقات الزبائف
 8-2أبعاد إدارة عالقات الزبائف
المبحث الثاني :الدراسات السابقة
أوال :الدراسات بالمغة العربية
ثانيا :الدراسات بالمغة االنجميزية
ثالثا :ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطـــــار النظري والدراسات السابقة
المبحث األول :اإلطـــــار النظري
 1-2تمييد
لقػػد أحػػدث التقػػدـ اليائػػؿ فػػي تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت نوعػػا مػػف التواصػػؿ والتفاعػػؿ
االجتمػػاعي بػػيف األفػراد و المنظمػػات  ،وذلػػؾ ضػػمف الفضػػاء االلكترونػػي االفت ارضػػي الػػذي سػػاىـ فػػي
أحػداث تغييػرات كبيػرة فػػي العالقػػات األفػراد وفػػي أشػػكاؿ التفاعػؿ بػػيف المنظمػػات والمجتمػع الػػي يحػػيط
بيػػا فػػي أسػػاليب التواصػػؿ ،وىػػذا مػا يعػػرؼ التفاعػػؿ بمواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي ،التػػي ألغػػت الحػػدود
وساىمت في تقريب المسافات بيف األفراد والشعوب والثقافات.
وقد أصبح مفيوـ التقنية الحديثة احد الركائز األساسػية بضػمف القطػاعيف العػاـ والخ ػػاص نتيجػة
االزدياد الشديد بالمنافسة بيف المنتجيف لمسمع و الخدمػػات المقدمو في سػعييـ لتحقيػؽ أىػدافيـ وتمبي ػػو
حاجات ورغب ػػات الزبائف.
وكما اف امكانيات المنظمات الضخمو "سواء كانت مالية او بشرية" كالبنوؾ وشػكات التػأميف
واالتصاالت ساعدت عمى تبني استخداـ تقنيات تكنموجيو حديثة .
استطاعت التقنيػػات الحديثة أف تحوز عمػى إىتم ػػاـ بػالغ بفضػؿ مػا حممت ػػو مػف قػدرات ىائمػة
وامكانيات تطويريػػة في أداء البنوؾ لعممياتيا المصرفية وطػرؽ تقػديـ خػدماتيا وارضػاء زبائنيػا ،حيػث
اصػػبح اإلبػػداع واالبتكػ ػػار سػػيد الموقػ ػػؼ التنافس ػ ػػي فػػي مج ػػاؿ التقنيػ ػػات المص ػرفية الحديثػػة والمحػػرؾ
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األس ػػاس لممنظم ػ ػات ك ػػالبنوؾ ف ػػي البقػ ػػاء واالستمػ ػ ػرار لتحقي ػػؽ مست ػ ػػوى أداء ع ػ ػػالي سػ ػ ػواء ف ػػي مجػ ػػاؿ
الربحيػػة أو الحصة السوقيػػة.
ومػ ػػف المعػ ػػروؼ أف البنػ ػػوؾ ىػ ػػي المحػ ػػرؾ األساسػ ػػي الي نشػ ػػاط ااقتصػ ػػادي وىػ ػػي المصػ ػػدر
والمستورد لمماؿ الػذي ىػو اسػاس العمميػات التجاريػة فػي اي منظمػة ،لػذا فػأف مػا يبػذؿ مػف جيػود مػف
قبؿ إدارات ىذه البنوؾ ،وما ساىـ في تحريػؾ العممػة االقتصػادية سػواء عمػى المػدى القريػب أو البعيػد
في أعماؿ استخداـ التقنية الحديثة يجد مسوغا واضحا عندما يتحقؽ النجاح في تحقيؽ األىداؼ .
إف التقنيػػة التقميديػػة فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ أصػػبحت صػػعبة او شػػبو مسػػتحيمة حيػػث سػػاعدت
التقنيات الحديثة عمى تقدـ البنوؾ  ،فضال عف قدره التقنية الحديثة عمى تقميص الفجوة بيف البنوؾ.
وتيػػتـ التقنيػػة فػػي المجػػاؿ المصػرفي باالسػػتفادة مػػف الحقػػائؽ العمميػػة ووضػػعيا موضػػع التنفيػػذ
بحيث تساىـ في تقديـ خدمات جديدة مبتكرة وتطوير الخدمات المصرفية الحالية.

 2-2مفيوم التقنيات الحديثة
اف منشآت األعماؿ قديما كانت مركزية ،ىرمية ،غير مرنة ،ولكف حدث تغير كبير في
منشآت األعماؿ خصوصاً مع ظيور التقنيات التكنولوجية الحديثة ،لقد ظير شكؿ جديد لمنشآت
األعماؿ تتصؼ بالمرونة ،وغير مركزية ،والسرعة ،وتعمؿ كالفريؽ ،وتعمؿ عمى تفويض السمطات،
وانخفاض في تكمفة الصفقات وبالتالي لقد أصبحت المشاريع أكثر جاذبيةً مما سبؽ ،فقد ظيرت ما
يعرؼ بالمنشأة الرقمية وىي المنظمة التي تستخدـ الربط االلكتروني الرقمي ،أو الشبكة اإللكترونية
بعمميات االتصاالت وتبادؿ المعمومات فيما بينيا بالداخؿ وبالخارج  ،وىي المنظمة التي تدير
عممياتيا وعالقاتيا مع المستيمكيف والمورديف والموزعيف الكترونياً.
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ولالنتقاؿ مف شركة تقميدية إلى شركة رقمية يجب :تحديد ما ىي التحديات التي يمكف أف
تواجييا عند االنتقاؿ ومعرفة كيفية مواجية التحديات و تحديد التكنولوجيا التي يمكف أف تساعدىا
عمى مواجية التحديات و إعادة تصميـ عمميات العمؿ إعادة بناء العالقة بيف المؤسسة والمستيمؾ
والمورد و االىتماـ بالقضايا التي مف الممكف أف يترتب عمييا مشاكؿ قانونية أو صراعات و ضرورة
التحمي بالصبر و بعد النظر (.) Laudon & Laudon, 2006
لمتقنية الحديثة تعريفات متعددة ومتنوعة ،ومصطمح التقنية في حد ذاتو مف المصطمحات
الواسعة ،التي باستطاعتيا استيعاب العديد مف االجتيادات واآلراء .ومف ىذه التعريفات مايمي :
التقنية مشتقة مف إتقاف األمر أي إحكامو ،و أف كؿ مف يجيد في مينتو رجؿ تقف ( وتقني)
بمعنى صاحب مينو ،وتقنية بمعنى نوع مف المينة والصناعة .والتقنية مف إتقاف األمر والعمؿ ،أي
أف يستخدـ اإلنساف كؿ ما يستطيعو ويتوفر لديو مف إمكانات ذاتيو أو إمكانات ووسائؿ معينو في
إتقانو لعممو ،كأف يستخدـ معدات أو أجيزة أو وسائؿ" .فيي المجموع الكمي لممعرفة المكتسبة والخبرة
المستخدمة في إنتاج السمع والخدمات في نطاؽ نظاـ اجتماعي واقتصادي معيف مف اجؿ إشباع
حاجة المجتمع التي بدورىا تحدد كـ ونوع السمعة والخدمة" (المديفر.)2005 ،
عرؼ ابوجميؿ واخروف ( )2016التقنية التكنولوجية الحديثة عمى أنيا التطبيؽ العممي
لالكتشافات العممية واالختراعات وخاصة في مجاؿ الصناعة التي انشأىا مف خالؿ البحث العممي
فيي التطبيؽ العممي لمبحث والتفكير العممي لما ينتجو ويبتكره اإلنساف في مجاالت عديده مثؿ
المجاالت الثقافية وما يرتبط بيا مف المعارؼ والميارات والخبرات في سبيؿ خدمو المجتمع وتحسيف
اداء االنساف واستيعابو وتكييفو وتطويره لمموارد البشرية والطبيعية والمادية والمالية.
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والتقنية الحديثة بمعنػػاىا العػػاـ " ىي مجموعػػو المعارؼ والخبرة المتراكمة والمتاحة واألدوات
والوسػػائؿ المادية والتنظيمية واإلدارية التي يستخدميػػا اإلنساف في أداء عمؿ أو وظيفة ما في مجػػاؿ
حيػػاتو اليومية إلشباع الحاجػػات الماديػػة والمعنوية سواء عمى مست ػػوى الفػػرد أو المجتمػػع " (حمباوي،
.)2012
وعموما فإف التقنية يمكف تعريفيا بأنيا تطبيؽ المعرفة العممية عمى العمميات المصرفية،
وذلؾ بدأ مف إجراء البحوث وصوال إلى السوؽ.
كما ترى الباحثو اف التقنيو الحديثو ىي االستخداـ الشامؿ لكافة االالت والمعدات الحديثة
التي مف شأنيا رفع كفاءة العمؿ وبدوف اخطاء .
ويمكف إبراز أىـ المتطمبات والعناصر في مجاؿ التقنيات الحديثة عمى النحو اآلتي( :قاسـ،
)2008
-1الشعور بأىمية استخداـ الوسائؿ واألساليب واألجيزة الحديثة ،والشعور بأف ىذا االستخداـ مف
شأنو أف يعمؿ عمى التطوير المستمر لألعماؿ وبالتالي عمى تقدـ المجتمع.
-2توفر أمواال طائمة لتأميف األجيزة والوسائؿ المختمفة،ولمعداد والتدريب ولوجود الخبرة الجيدة التي
تعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ بأقصر الطرؽ وأقؿ التكاليؼ.
-3بذؿ الجيود في إعادة النظر في األساليب والنظـ والموائح ،وبنفس القدر –إف لـ يكف أكثر –بذؿ
الجيد لتطوير تفكير الرؤساء والمرؤوسيف عمى حد سواء.
-4توفير مناخ عاـ في المجتمع الذي يتوفر فيو الحد أالدنى مف التعميـ والثقافة العامة والشعور
بأىمية اليسر في الخط العاـ لمتطور التقني في كؿ المستويات.
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-5ضرورة األخذ بأسباب الثورة العممية والفنية لالنتقاؿ مف طور التطور البطيء إلى مرحمة قابمة
لمسير في ركب التنمية ،وتطبيؽ نتائج البحث العممي القائـ عمى أساس تطوير التكنولوجيا والعمؿ
التقني وتحريؾ عممية االبتكار واإلبداع كقوى دافعة لمتنمية واشاعتيا في المجتمع ككؿ.
-6تنمية وتطوير وتدريب القوى والكوادر البشرية بشكؿ عاـ وفي جميع المستويات الفنية والتقنية.
-7إيجاد خطة مركزية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية تكوف ضمنيا خطة وسياسة واضحة المعالـ
لمتنمية التقنية والتعميمية كجزء ال ينفصؿ عف الخطة المركزية تحدد المدخالت التقنية التي يتـ
استيرادىا وتمؾ التي يمكف الحصوؿ عمييا.
-8إنشاء شبكة معمومات متكاممة متخصصة بالتقنية الحديثة وربط ىذه الشبكة بجميع مراكز البحث
لتزويدىا بالمعمومات واقتناء المعمومات التي أنتجتيا أو طورتيا.
ومف خالؿ دراسة التقنيات الحديثة في المجاؿ اإلداري فانو يمكف تحديد أىـ خصائصيا فيما
يمي( :كميبي)2008 ،
 -1أف التقنيات المصرفية ىي مجموعة مف المعارؼ والميارات والطرؽ واألساليب المصرفية.
 -2إف ىذه المعارؼ والميارات والطرؽ واألساليب قابمة لمستفادة منيا بالتطبيؽ العممي في المجاؿ
المصرفي.
 -3إف التقنية بمفاىيميا المختمفة ليست ىدفا في حد ذاتيا بؿ وسيمة يستخدميا البنؾ لتحقيؽ
أىدافو.
 -4أف الخدمات المصرفية ىي المجاؿ الرئيس لتطبيؽ التقنية.
أما مفيوـ التقنية في المجاؿ المصرفي ىي رصيد المعرفة الذي يسمح بإدخاؿ آليات
ومعدات وعمميات وخدمات مصرفية جديدة ومحسنة ويعكس مصطمح التقنية في المجاؿ المصرفي
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مجاليف األوؿ ىو التقنية الثقيمة وتشمؿ اآلالت والمعدات أو ما يطمؽ عمييا إسـ تقنية الصناعة
المصرفية ،مثؿ الحاسبات وآالت عد النقود ،وشاشات عرض العمالت ووسائؿ الربط واإلتصاؿ،
والمجاؿ الثاني ىو التكنولوجيا الخفيفة وتشمؿ الدراية واإلدارة والمعمومات والتسويؽ المصرفي .وتيتـ
التقنية في المجاؿ المصرفي باالستفادة مف الحقائؽ العممية ووضعيا موضع التنفيذ بحيث تساىـ في
تقديـ خدمات جديدة مبتكرة وتطوير الخدمات المصرفية الحالية (أبو جميؿ وآخروف.)2016 ،
وترى الباحثة أف التقنية الحديثة ىي رصيد المعرفة الذي يسمح بإدخاؿ آليات ومعدات
وعمميات وخدمات مصرفية جديدة ومحسنة ويعكس مصطمح التقنية في المجاؿ المصرفي مجاليف
األوؿ ىو التقنية الثقيمة وتشمؿ اآلالت والمعدات أو ما يطمؽ عمييا إسـ تقنية الصناعة المصرفية،
مثؿ الحاسبات وآالت عد النقود ،وشاشات عرض العمالت ووسائؿ الربط واالتصاؿ ،والمجاؿ الثاني
ىو التكنولوجيا الخفيفة وتشمؿ الدراية واإلدارة والمعمومات والتسويؽ المصرفي.
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 3-2أىمية التقنية الحديثة
تييمف التقنية الحديثة ومنتجاتيا عمى مختمؼ أوجو المجتمعات المعاصرة ،إذ يعيش إنساف
اليوـ في بيئة الثابت الوحيد فييا ىو التغير وأساسيا التقنية مما ادى الى استخداميا في تغيرات
جذرية بطريقة حياتو ونظرتو العامة لكؿ ما حولو .وتتقدـ التقنية الحديثة اليوـ بشكؿ سريع طارحة
لمبشرية أنماطاً مختمفو ،تمثؿ تحدياً حقيقياً لمنساف المعاصر في مجاالت متعددة ،مثؿ الذكاء
االصطناعي واالتصاالت  ،ويمكف أف نقوؿ بكؿ ثقة أف التقنية الحديثة قد ساعدت عمى تغيير
وتبديؿ القيـ االجتماعية لمنساف بشكؿ كبير.
كما أف إطار ىذه التغيرات اليامة التي يشيدىا العالـ اليوـ ،تشكؿ الثورة التقنية الحديثة،
العامؿ الرئيس المؤثر في البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،فقد ازدادت سرعة التغير التقني
في قطاع الخدمات  ،وفي كؿ مف القطاعات االقتصادية واالجتماعية األخرى ،ازدياداً كبي اًر خالؿ
السنوات القميمة الماضية ،ويتوقع أف تتزايد أكثر خالؿ الفترة القادمو (حمباوي.)2012 ،
واف أىمية التقنية الحديثة تتمثؿ في كونيا تعتمد بشكؿ أساس عمى المعرفة البشرية والعممية
المتقدمة ،وباالستخداـ األمثؿ لممعمومات المتدفقة بوتيره سريعة ،وكذلؾ في خصوصيتيا وانفرادىا
عف الثورات التقنية السابقة ،النيا ال تعتمد عمى المواد األولية أو الطاقة أو غيرىا مف عوامؿ
اإلنتاج؛ و أف عمادىا الرئيس ومحركيا األساسي ىو العقؿ البشري (قاسـ.)2008 ،
وترى الباحثة أف أىمية التقنية الحديثة تكمف في كونيا تقدـ اإلمكانات التقنية لحؿ
المشكالت الميمة في اإلدارة ،واف استخداـ إمكانات ىذه التقنيات ىو نتيجة لمضغط االقتصادي
ولتحقيؽ مزيد مف الفعالية ،وعمى وجو الخصوص فإف تقنية المعمومات والحاسبات اآللية تفتح آفاقاً
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غير محدودة إذا أحسنت إدارتيا .كذلؾ فأف عمميات عمى غرار معالجة المكالمات والبيانات وخزف
واسترجاع المعمومات وخدمة البريد اآللي واالتصاؿ الصوتي مع الحاسبات ،ستكوف في المستقبؿ
ضمف األدوات الرئيسة لمعمؿ اإلداري.

 4-2وسائل التقنيات التكنولوجية الحديثة
يتوفر بالوقت الحاضر العديد مف التقنيات التكنولوجية الحديثة التي يمكف استخداميا في
األعماؿ المصرفية لرفع مستوى إدارة عالقات الزبوف ،ولعؿ مف ابرز ىذه التقنيات والتي تـ اعتمادىا
كمتغيرات مستقمة في ىذه الدراسة (الرسائؿ القصيرة ،موقع البنؾ االلكتروني ،مواقع التواصؿ
االجتماعي) وفيما يمي نبذة عنيا:
أوال :الرسائل القصيرة
تعتبر خدمػو الرسائػؿ القصيرة (” )SMS ”Short Message Serviceوخدمة رسائؿ
الوسائط المتعددة (” )MMS “Multimedia Messaging Serviceمف أبرز الخدمات التي
يوفرىا الياتؼ الجواؿ ،فالرسائؿ القصيرة عبارة عف رسالة نصية مكتوبة تكتب عف طريؽ لوحة أزرار
الياتؼ النقاؿ وترسؿ عبر شبكات الياتؼ الجواؿ ،وتعتبر الرسائؿ القصيرة حالً عممياً قميؿ التكمفة
مقارنة بالمكالمات الصوتية وىذه الخدمػة تقوـ عمى إرساؿ واستقباؿ الرسائؿ النصية ولكف بمحتوى
معيف مثؿ السحب النقدي أو السحب عف طريؽ الفروع ،الشيكات المعادة ،قيد الراتب ،دفع قيمة
مشتريات.
أما رسائؿ الوسائط المتعددة فيي عبارة عف خدمة إرساؿ الصور أو الممفات الصوتية أو
ممفات الفيديو وبمحتوى اكبر مما ىو عميػو في الرسػائؿ القصيرة (المقدادي.)2013 ،

21

ويشير (أبو جميؿ وآخروف )2016 ،إلى أف البنوؾ تقدـ خدمة الرسائؿ القصيرة وىي خدمة
مصرفية الكترونية متطورة مف اجؿ تمبية احتياجات الزبوف وادارة المعامالت المصرفية المختمفة بدوف
وجود حاجة لقياـ العميؿ بمراجعة البنؾ ،حيث توفر خدمة الرسائؿ القصيرة المعمومات الخاصة
بحسابات الزبائف في الوقت الذي يتـ فيو قيد العممية مباشرة وبطريقة آمنو ومضمونة مف خالؿ
الرسائؿ القصيرة عبر الياتؼ الخموي ليبقى الزبوف عمى تواصؿ دائـ مع حسابو ،وىي تشمؿ قياـ
العميؿ بإجراء الحركات اآلتية:
 -1اإليداع أو سحب النقدي.
 -2إيداع الراتب.
-3تحصيؿ الشيكات عمى الحساب.
 -4سحب الشيكات.
 -5عدـ صرؼ الشيكات.
 -6حواالت البنؾ الناطؽ.
 -7الحواالت الواردة لمصراؼ اآللي.
 -8حاالت التجاوز بالرصيد.
 -9حركات الصراؼ اآللي.
 -10الحواالت الواردة.
 -11عدـ تحصيؿ الشيكات.
 -12الودائع المستحقة ألجؿ.
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تعتبر رسائؿ الوسائط المتعددة امتداد أو تطوير لتقنيو الرسائؿ بشكؿ عػاـ ،وما يميزىا عف
الرسائؿ القصيرة العادية إنيا تتمكف لممستخدـ إمكانية إرساؿ محتوى يصؿ حجمو إلى ( 100كيمو
بايت ) ،بينما حجـ الرسالة القصيرة ( 140بايت ) ولكف يتـ االستفادة مف خدمو الوسائط ال بد مف
توفر جياز متوافؽ مع الخدمػة ،باإلضافة إلى اإلعدادات الخاصة بالخدمة وتشغيؿ أو تنشيط الخدمة
بعكس الرسائؿ القصيرة التي يتـ االستفادة منيا مباشرة (كميبي.)2008 ،
وترى الباحثة أف تقنية خدمة الرسائؿ القصيرة أصبحت تقدـ مف خالؿ االنترنت مف ولـ تعد
مقتصرة عمى أجيزة الياتؼ فقط ،حيث يتميز اإلرساؿ عبر االنترنت بسيولة الكتابة وامكانية إرساؿ
رسالة واحدة لرقـ جواؿ محدد أو إرساؿ رسالة إلى اآلالؼ مف اليواتؼ الخموية مرة واحدة ،وتستخدـ
الرسائؿ النصية القصيرة كوسيمة إعالنية واعالمية جديدة ،كما تستخدميا شركات تقديـ خدمة الياتؼ
الخموي في اإلعالف عف خدماتيا وعروضيا.
ثانيا :موقع البنك االلكتروني
قد أصبحت الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت) مف أكثر األدوات إستخداماً ونفعاً منذ فجر
التاريخ ،ولقد خدمت تقنياتيا اإلنساف مف حيث تجاوز الحواجز واختصار المسافات عمى مستخدميو
بكافة فئاتيـ وطبقاتيـ اإلجتماعية .كما اف لـ يترؾ اإلنترنت ،الذي يرتبط بتقنيات اإلتصاؿ
والمعمومات والكمبيوتر ،مجاالً إال وشممو أصبح سوقاً وجامعةً وتجارةً ومكتبةً وأماكف ترفيييو
وساحات نقاش وغيرىا ،وقد أدى التقدـ اليائؿ بتكنولوجيا المعمومات إلى تغييرات واسعة في
السياسات التسويقية والترويجية التقميدية لمشركات ،فأصبح العالـ قرية صغيرة وسوقاً واحداً تتفاعؿ
فيو األنشطة التسويقية المختمفة ،وأصبح بإمكاف المنشآت اإلتصاؿ بالزبوف مباشرة مف خالؿ المواقع
اإللكترونية (قندلجي والجنابي.)2015 ،
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وتمثؿ المواقع اإللكترونية ظاىرة ليا تأثيرىا اإلجتماعي والثقافي في جميع بقاع العالـ ،مما
أدى إلى تغيير المفاىيـ التقميدية في عدة مجاالت مثؿ العمؿ والتعميـ والتجارة وبروز شكؿ جديد
لمجتمع المعمومات ،وتستخدـ المواقع اإللكترونية ألغراض عديدة منيا تحصيؿ العموـ والمعارؼ
العالمية في كافة المجاالت ،البحث عف المعمومة والعروض ،التواصؿ مع اآلخريف ،التعمـ والتعميـ،
التعامؿ التجاري ،التسويؽ ،القياس ،التسمية والترفيو ونقؿ المعمومات واألبحاث ونشرىا (سالمة،
.)2007
واف موقع البنؾ اإللكتروني ىو مساحة الكترونية محجوزة لمبنؾ ضمف خادـ واسـ ونطاؽ
معيف في شبكة اإلنترنت ،وموقع البنؾ اإللكتروني ىو عبارة عف مجموعة مف المواد المعموماتية
والتي مف الممكف أف تحتوي نصوص أو رسومات أو صور أو مواد سمعية أو بصرية ثابتة
ومتحركة مثؿ األغاني أو مقاطع الفيديو ،حيث يتـ إنشاء موقع البنؾ اإللكتروني وتصميمو بمغات
برمجية وتصميميو خاصة يفيميا الكمبيوتر ويتـ رفعو بعد ذلؾ وتحميمو عمى شبكة اإلنترنت
باستخداـ برامج خاصو وتطبيقات معينة (.)Furst, 2015
ويشير (راضي )2013 ،الى أف موقع البنؾ اإللكتروني ىو عبارة عف الصفحات
اإللكترونية التي يمكف مف خالليا القياـ بتصفح محتوياتيا بإستخداـ جياز الحاسب اآللي وذلؾ مف
خالؿ اإلتصاؿ بالشبكة العنكبوتية (اإلنترنت) ،وأنواع موقع البنؾ اإللكتروني تختمؼ بإختالؼ الجية
التي قامت بتصنيؼ المواقع ،وىي مختمفة بإختالؼ اليدؼ مف تصميـ موقع ومحتوى مواده
اإللكترونية ،وكذلؾ بإختالؼ التقنيات المستخدمة بإنشاء موقع البنؾ اإللكتروني.
وموقع البنؾ اإللكتروني ىو مجموعة مف صفحات ويب مرتبطة مع بعضيا بعضا ومخزنة
في نفس الخادـ ،حيث يمكف زيارة مواقع الويب عبر اإلنترنت ،وتختمؼ أىداؼ موقع الويب ،فمنيا
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ما ىو لمعالف عف خدمات البنؾ ومنيا ما يبيعيا ،وكما اف ىناؾ مواقع لممحادثة (الدردشة) أو
منتديات لمنقاش والحديث بيف مستخدمي الويب .ويوجد ما يعرؼ بالمدونات وىي مواقع ويب يسرد
فييا مؤلفيا ما يريد الكتابة عنو ومواضيع أخرى ،كما يمكف لمزوار الرد عمى ما يكتب (المنصور،
.)2012
ثالثا :مواقع التواصل االجتماعي
لقد شيدت مواقع التواصؿ االجتماعي

باالنترنت انتشا اًر واسعاً خالؿ السنوات األخيرة

وتعددت وتنوعت محاولة تقديـ العديد مف الخدمات وتحقيؽ مختمؼ االشباعات ويأتي بمقدمتيا موقع
فيسبوؾ ،تويتر ،يوتوب ،وغيرىا.
وتُع ػػد مواق ػػع التواص ػػؿ االجتم ػػاعي منظوم ػػة م ػػف الش ػػبكات االلكتروني ػػة عب ػػر االنترن ػػت تت ػػيح
لممشػػترؾ فييػػا القيػػاـ بإنشػػاء موقػػع خػػاص فيػػو و ثػػـ ربطػػو مػػف خػػالؿ نظػػاـ اجتمػػاعي الكترونػػي مػػع
أعضاء آخريف لدييـ نفس االىتمامات أو جمعو مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية و غيػر ذلػؾ .مواقػع
التواصؿ االجتماعي تطمؽ عمى مجموعة مف المواقع عمى شبكة االنترنػت وظيػرت مػع الجيػؿ الثػاني
"لمويب" ،الذي يتيح التواصؿ بيف األفراد ببيئة مجتمػع افت ارضػي يجمعيػـ حسػب مجموعػات اىتمػاـ أو
شػػبكات انتمػػاء (بمػػد ،جامعػػة ،شػػركة) ،كػػؿ ىػػذا يػػتـ عػػف طريػػؽ خػػدمات التواصػػؿ المباشػػر مػػف خػػالؿ
إرس ػػاؿ الرس ػػائؿ أو االط ػػالع عم ػػى الممف ػػات الشخص ػػية لبخػ ػريف ومعرف ػػة أخب ػػارىـ ومعموم ػػاتيـ الت ػػي
يتيحونيا لمعرض (جرار.)2012 ،
وتسػػتند الفكػرة األساسػػية لمشػػبكات االجتماعيػػة عمػػى جمػػع البيانػػات عػػف األعضػػاء المشػػتركيف
في موقع التواصؿ االجتماعي ،حيث يتـ نشر ىذه البيانات بشػكؿ عمنػي حتػى يجتمػع األعضػاء ذوي
المصػػالح المشػػتركة والػػذيف يبحثػػوف عػػف ممفػػات أو صػػور ...الػػخ ،أي أنيػػا شػػبكة مواقػػع فعالػػة تعمػػؿ
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عمى تسييؿ الحياة االجتماعية بيف مجموعػة مػف المعػارؼ واألصػدقاء ،كمػا تمكػف األصػدقاء القػدامى
مف التواصؿ ببعضيـ البعض وبعد طوؿ سنوات تمكنيـ أيضا مف التواصؿ المرئي والصوتي وتبػادؿ
الصور وغيرىا مف اإلمكانات التي توطد العالقات االجتماعية بينيـ (جرار.)2012 ،
ويش ػػير مص ػػطمح التواص ػػؿ االجتم ػػاعي إل ػػى عممي ػػة التواص ػػؿ م ػػع ع ػػدد م ػػف الن ػػاس (أق ػػارب،
زمػػالء ،أصػػدقاء ،زبػػائف) عػػف طريػػؽ مواقػػع وخػػدمات الكترونيػػة التػػي تػػوفر سػػرعة توصػػيؿ المعمومػػات
عمػػى نطػػاؽ واسػػع فيػػي مواقػػع ال تعطيػػؾ معمومػػات فقػػط بػػؿ انيػػا تتػزامف وتتفاعػػؿ معػػؾ أثنػػاء إمػػدادؾ
بتمػػؾ المعمومػػات عػػف مػػف فػػي نطػػاؽ شػػبكتؾ وبػػذلؾ تكػػوف أسػػموب لتبػػادؿ اي معمومػػات بشػػكؿ فػػوري
عف طريؽ شبكة االنترنت (المقدادي.)2013 ،
ويعػػرؼ (منصػػور )2012 ،مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي ،عمػػى أنيػػا " خػػدمات يػػتـ إنشػػاؤىا
وبرمجتي ػػا م ػػف قب ػػؿ ش ػػركات كب ػػرى لجم ػػع اكب ػػر ع ػػدد ممك ػػف م ػػف المس ػػتخدميف واألص ػػدقاء ومش ػػاركة
األنشػطة واالىتمامػػات ،ولمبحػث عػػف تكػويف صػػداقات والبحػػث عػف اىتمامػػات وأنشػطة لػػدى أشػػخاص
آخػ ػريف يتش ػػاركوف معي ػػـ بإح ػػدى االش ػػتراكات الفكري ػػة أو غيرى ػػا ،وت ػػوفر ى ػػذه الخ ػػدمات ميػ ػزات مث ػػؿ
المحادث ػػة الفوري ػػة والت ارس ػػؿ الع ػػاـ والخ ػػاص ومش ػػاركة الوس ػػائط المتع ػػددة م ػػف ص ػػوت وص ػػورة وفي ػػديو
والممفات ،وانيا استقطبت ىذه الخدمات مالييف المستخدميف مف شتى بالد العالـ".
كم ػػا تع ػػرؼ مواق ػػع التواص ػػؿ االجتم ػػاعي بأني ػػا تم ػػؾ المنظوم ػػة الت ػػي تتض ػػمف مجموع ػػة م ػػف
الشػػبكات اإللكترونيػػة والتػػي تسػػمح لممشػػترؾ فييػػا بإنشػػاء موقػػع خػػاص بػػو ،ومػػف ثػػـ ربطػػو عػػف طريػػؽ
نظػػاـ اجتمػػاعي إلكترونػػي مػػع أعضػػاء آخ ػريف لػػدييـ اإلىتمامػػات واليوايػػات نفسػػيا ( ارضػػي،2013 ،
ص.)23
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ومواقع التواصؿ االجتمػاعي تعنػي عمػى أنيػا تمػؾ المواقػع االجتماعيػة التػي تتػيح لمتصػفحييا
إمكانيػػة مشػػاركة الممفػػات والصػػور وتبػػادؿ مقػػاطع الفيػػديو ،وانيػػا كػػذلؾ مكنػػتيـ مػػف إنشػػاء المػػدونات
االلكترونية ،واجراء اي مف المحادثات الفورية ،وارساؿ الرسائؿ ،وتصػدرت الشػبكات االجتماعيػة ىػذه
ثالث ػػة مواق ػػع ىام ػػة ورئيس ػػية وى ػػي " :الفيس ػػبوؾ" "ت ػػويتر"  ،وموق ػػع مق ػػاطع الفي ػػديو "اليوتي ػػوب" .وق ػػد
أصػبحت الوسػيمة األساسػية لتبػػادؿ المعمومػات واألخبػػار الفوريػػة فػي متابعػػة مسػار وتطػػورات األحػػداث
(المنصور.)2012 ،
وتع ػػرؼ مواق ػػع التواص ػػؿ االجتم ػػاعي أيض ػػا بأني ػػا مواق ػػع االنترن ػػت الت ػػي يمك ػػف لممس ػػتخدميف
المشاركة والمساىمة في إنشاء أو إضافة صفحاتيا وبسيولة عمى الشبكات االجتماعية التفاعمية التي
تتيح إمكانيػة التواصػؿ بػيف مسػتخدمي ىػذه الشػبكات فػي أي وقػت يشػاءوف وفػي أي مكػاف مػف العػالـ
يمكػػف أف يتواجػػدوا بػػو ،وقػػد أدى ظيػػور شػػبكة االنترنيػػت إلػػى تمكػػيف المسػػتخدميف أيضػػا مػػف التفاعػػؿ
والتواصؿ بشكؿ مرئي وصوتي ويتيح أيضا إمكانيػة تبػادؿ الصػور وغيرىػا مػف اإلمكانػات التػي توطػد
العالقة االجتماعية بينيـ (الدليمي.)2011 ،
وتعرؼ الباحثة مواقع التواصؿ االجتماعي بأنيا برنػامج يسػتخدـ لبنػاء مجتمعػات عمػى شػبكة
االنترنػػت وبشػػكؿ يتػػيح لممصػػارؼ إمكانيػػة االتصػػاؿ مػػع الزبػػائف وألسػػباب متعػػددة ومتنوعػػة ،فمواقػػع
التواصؿ االجتماعي مكاف يمتقي فيو البنؾ مع عمالئو ألىداؼ تتعمؽ بترويج خدمات المصرؼ وىي
موجية مف طرؼ المصرؼ تتضمف عدد مف القواعد والمعايير التي يقترحيا لزبائنو.

 5-2إدارة عالقات الزبائن

26

ُيعد الزبائف بالنسبة لممنظمة محور االىتماـ األساسي ،لكونيـ يمدوف المنظمة بالمواصفات
التي تعمؿ عمى تحويميا إلى معايير تنتج منتجاتيا وفقيا ،وذلؾ ألف المنتجات الذي ال تأخذ
باالعتبار تمؾ المعايير تفشؿ لعدـ حمميا مواصفات الجودة التي يسعى الزبوف الحصوؿ عمييا مف
جراء القياـ بعممية الشراء لممنتج.
لذلؾ تبذؿ المنظمات جيوداً كبيرة الكتساب وجذب أكبر عدد ممكف مف الزبائف الحالييف
والمرتقبيف ،كما تسعى المنظمات إلى الحفاظ عمى الزبائف الحالييف ،ويتحقؽ ليا ذلؾ مف خالؿ ربط
عالقة حوار تفاعمية معيـ ،وتتوطد ىذه العالقة أكثر إذا تمت إدارتيا باستخداـ مختمؼ الوسائؿ
التكنولوجية أو التقميدية.
كما أف اشتداد المنافسة بيف المنظمات في األسواؽ تدفعيا إلى محاولة جذب الزبائف
وارضائيـ واالحتفاظ بيـ في كافة األسواؽ العالمية ،قاصدة بذلؾ الوصوؿ عمى اكبر شريحة مف
الزبائف .وتعمؿ ىذه المنظمات جاىدة لربط عالقة اتصاؿ عف قرب مع كؿ زبوف فرد مف أجؿ
التعرؼ عف بياناتو الشخصية التي يرغب في أف يكوف المنتج مصنوعا وفقيا ،فاإلنتاج المستمر لـ
يعد يحقؽ رغبات الزبائف ورضاىـ (أبو جميؿ.)2115 ،
وليذا جاءت عالقات الزبائف كمنيج تستخدمو المؤسسات حتى تزيد مف قدرتيا عمى إرضاء
زبنائيا الحالييف وتوطد العالقة معيـ أكثر فأكثر .مما يسمح ليا بتقديـ منتج يحقؽ قيمة لدى مشتريو
بحيث ينتج ع ف ىذه القيمة في حالة ما إذا كانت ايجابية تكرار عمميات الشراء إلى أف يتحوؿ الزبوف
اض وبزيادة الشراء يتحوؿ إلى عميؿ مو ٍ
ٍ
عميؿ ر ٍ
اؿ لممنظمة ،حيث إف إدارة عالقة الزبائف تحقؽ
إلى
لممنظمة العديد مف المزايا منيا :تخفيض التكاليؼ ،تكويف رأسماؿ الزبائف ،المحافظة عمى والء
الزبائف مف خالؿ التطوير المستمر لمجودة ،وتقديـ منتجات تتصؼ بالخصوصية ألنيا صنعت وقؼ
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البيانات الشخصية لمفرد مما يجعميا تتصؼ بالجودة والتميز في نظر مشترييا (مانع ونعيمة،
.)2118
تُعد العالقات القوية مع الزبائف مف أىـ مؤشرات تحقيؽ الرضا لدييـ ،وبالتالي ضماف
والئيـ ،وتنشأ ىذه العالقة مف خالؿ االتصاؿ المباشر والفعاؿ مع الزبائف بشكؿ مستمر ،وتفيد
العالقات مع الزبائف في تحقيؽ أعمى درجات التكامؿ ما بيف الوظائؼ التسويقية وعمميات اإلنتاج
والبيع وخدمة الزبائف داخؿ المنظمة مف جية بحيث تصبح كؿ مف عمميات اإلنتاج والبيع والوظائؼ
التسويقية في تكامؿ مف خالؿ إدخاؿ أسموب التخصيص وفقا لمبيانات الشخصية لمزبائف فييما ،وفي
تكويف رأسماؿ الزبائف مف جية أخرى باالحتفاظ بيـ ومحاولة اإلصغاء لمقترحاتيـ وانتقاداتيـ وتمبية
رغباتيـ الخاصة (عبد الغني.)2115 ،
وتنبثؽ الفكرة األساسية لمفيوـ إدارة عالقات الزبائف مف اىتماـ التسويؽ الحديث بالزبوف،
باعتباره أحد األركاف األساسية لتحقيؽ النجاح والنمو والبقاء لممنظمات ،وفي سعييا إلى تحقيؽ
أىدافيا المتمثمة في رضا الزبوف ،وضماف والءىـ وخمؽ قيمة ليـ (.)Johnny & Ester, 2011
وقد تطور ىذا األسموب مف خالؿ ما يعرؼ بالتسويؽ المباشر (التفاعمي) والػذي يعتمػد عمػى
تقديـ المنظمة ألفضؿ مزيج مف اإلشباع ،وذلؾ مف خالؿ تقػديـ منتجػات تخصصػية لتحػتفظ بأفضػؿ
مزيج ممكف مف الزبائف ،وىـ الزبائف الذيف يحققوف لممنظمػة أعمػى األربػاح ،باعتبػار أف إدارة العالقػة
مع الزبائف منيجية متكاممة لفيـ سموؾ الزبػوف والتػأثير فيػو مػف خػالؿ عمميػات التواصػؿ معػو،أو ىػي
عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف الوسػػائؿ التنظيميػػة والتقنيػػة والبشػرية إلدارة عالقػػة مػػف نػػوع جديػػد مػػع الزبػػوف
ىدفيا األساسي ربط عالقة خاصة وشخصية طويمة األمد مع كؿ عميؿ ،وبيذا فاف إدارة العالقة مػع
الزبػػائف ينظػػر إلييػػا عمػػى أني ػا تطبيػػؽ لمفيػػوـ التسػػويؽ بالعالقػػات ،بيػػدؼ إشػػباع حاجػػات كػػؿ زبػػوف
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بصػفة فرديػة ،مػف خػالؿ االرتكػاز عمػى مػا يقولػو الزبػوف ومػا تعرفػو المنظمػة عنػو ( Peppers and
.)Rogers, 2009
ويعػػرؼ ( )Kotler, 2014إدارة العالقػػة مػػع الزبػػائف عمػػى أنيػا عمميػػة تتضػػمف القيػػاـ بجمػػع
المعمومات المفصمة والدقيقة ،والمتعمقػة بكػؿ زبػوف عمػى حػده ،وكػذلؾ إدارة كػؿ لحظػات االتصػاؿ مػع
الزبائف بدقة وعناية ،وذلػؾ مػف أجػؿ تحقيػؽ االحتفػاظ بػوالء الزبػائف لممنظمػة ،لػذلؾ تسػعى المنظمػات
لمحف ػػاظ عم ػػى عمالءى ػػا ألني ػػا أدرك ػػت أف الزب ػػائف ى ػػـ رأس م ػػاؿ حقيق ػػي وىن ػػا ي ػػأتي دور إدارة عالق ػػة
الزبوف في المنظمة لتقديـ خدمات شخصية لمزبوف الفرد ،وتحديد الزبائف الذيف يحققوف أكبر مردوديػة
لممنظمػػة ،ورفػػع العائػػد النػػاتج عػػف الزبػػوف الواحػػد ،كػػذلؾ لمتس ػريع فػػي تنفيػػذ الطمبػػات والحصػػوؿ عمػػى
زبائف جدد ،وتخفيض تكاليؼ تنفيذ طمبات الزبائف وتخفيض تكمفة الحصوؿ عمى زبائف جدد.
تس ػ ػ ػ ػػتند فمس ػ ػ ػ ػػفة إدارة عالقػ ػ ػ ػ ػ ػػات الزب ػ ػ ػ ػػائف إل ػ ػ ػ ػػى مجموع ػ ػ ػ ػػة األدوات ( )Toolsوالعممي ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
( )Processesوالتقنيات ( )Technologiesالتي تساعد األعماؿ باجتذاب واستبقاء وتطويػػر (To
)attract, retain and developالزبوف ذي القيمة العالية ) .)High-value customerوقد ركز
ىذا التحديد إلدارة عالقات الزبائف عمػى جػانبيف أساسػييف عػف الزبػوف ىمػا :الزبػوف ذي القيمػة العاليػة
مقابػ ػػؿ الزبػ ػػوف ذو القيمػ ػػة المنخفضػ ػػة وعػ ػػف دورة حيػ ػػاة الزبػ ػػوف مػ ػػف الػ ػػدخوؿ إلػ ػػى العالقػ ػػة والمغػ ػػادرة
(.)Lamb, 2011
ويمكف تعريؼ إدارة عالقات الزبائف بأنيا " إستراتيجية شاممة وعممية متكاممة بيف المؤسسة
والمستفيديف بشكؿ عاـ ،والزبائف بشكؿ خاص تقوـ عمى أساس التحاور والتشاور والثقة المتبادلة
بينيـ مف أجؿ االحتفاظ بالزبائف وتحقيؽ قيمة ليـ ،أي أنيا القدرة عمى الحوار المستمر مع الزبائف
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باستعماؿ تشكيمة مف الوسائؿ المختمفة التي تعمؿ عمى البقاء باتصاؿ دائـ مع الزبوف ( Jim,
.)2015
وادارة عالقات الزبائف بمعناىا الواسع ىي إدارة كؿ تفاعالت الزبوف ،وذلؾ مف خالؿ
استخداـ المعمومات عف الزبوف الحالي والمحتمؿ ،ألجػػؿ التفاعػػؿ بفعاليػة اكبػر مػع الزبوف فػي كػؿ
م ارحػؿ العالقػة معيـ ،وىذه المراحؿ تمثؿ (دورة حيػاة الزبوف) ،وتتكوف (دورة حياة الزبوف) ثالث
مراحؿ ىي( :أبو جميؿ) ،2015 ،
 -1مرحمة اكتساب الزبوف.
-2مرحمة زيادة قيمة الزبوف.
 -3مرحمة االحتفاظ بالزبوف الجيد.
يمكف في كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ أف تؤدي البيانات التي تـ جمعيا مف الزبوف إلى زيادة
الربحية مف كؿ عميؿ وزيادة قيمة الزبوف عمى مدى مراحؿ دورة الحياة المحددة ،وحدد مفيػوـ إدارة
عالقات الزبوف بكونو يركز عمى عمميات األعماؿ الداخمية كالمبيعات والتسويؽ والخدمة مصحوبا
بالبيانات والتكنولوجيا وأساليبيا ،وىي باختصار تقؼ عمى بناء طويؿ األجؿ لمعالقة مع الزبوف ( AB
.)office Solutions, 2013
ويشػػير كػػؿ مػػف ( )Lynette & Simon, 2011إلػػى إف مفيػػوـ إدارة العالقػػة مػػع الزبػػائف
تتمثؿ فيما يمي:
 -1جمع وادماج المعمومات المتعمقة بالزبائف.
 -2استعماؿ برامج اإلعالـ اآللي المكرسة لتحميؿ البيانات.
 -3تقسيـ الزبائف حسب قيمتيـ األبدية المتوقعة.
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 -4التقسيـ الجزئي لمسوؽ حسب حاجات ورغبات الزبائف.
 -5إنشاء القيمة لمزبوف مف خالؿ عمميات اإلدارة.
 -6تقديـ القيمة لمزبوف مف خالؿ تقديـ الخدمات المناسبة لألقساـ الجزئية.
 -7االنتقػػاؿ مػػف إدارة محفظػػة المنتجػػات إلػػى إدارة محفظػػة الزبػػائف ،وضػػرورة التغييػػر فػػي تطبيقػػات
العمؿ وفي بعض الحاالت التغيير في الييكمة التنظيمية لكؿ المنظمة.
 -8ييػػدؼ منظػػور العالقػػة مػػع الزبػػائف إلػػى االحتف ػػاظ بالزبػػائف المنتقػػيف ،ويكػػوف ذلػػؾ عمػػى الم ػػدى
الطويؿ (مانع ونعيمة.)2118 ،
ويرى (أبو جميؿ )2016 ،انو ومع تعدد التعاريؼ المقدمة إلدارة عالقات الزبػائف ،ولكػف مػف
خ ػػالؿ مراجعتي ػػا يتض ػػح أف ىن ػػاؾ م ػػدخالف أساس ػػياف يتبعي ػػا الب ػػاحثوف لتحدي ػػد مفي ػػوـ إدارة عالق ػػات
الزبائف ىما:
أوال :مدخل تكنولوجيا المعمومات:
ويحػػدد مفيػػوـ إدارة عالقػػات الزبػػائف عمػػى أنػػو :عمميػػة تخ ػزيف وتحميػػؿ كميػػات ضػػخمة مػػف
بيانػات تػـ الحصػػوؿ عمييػا مػف اتصػػاالت المبيعػات وم اركػػز خػدمات الزبػائف ،إلعطػػاء صػورة واضػػحة
ومفيدة عف سموؾ الزبائف ،ولمسماح بمعالجة االختالفات المتنوعة في االحتياجات ومتطمبات الزبائف.
ثانيا :المدخل التسويقي االستراتيجي:
ويعػػرؼ مفيػػوـ إدارة عالقػػات الزبػػائف عمػػى أنػػو :مفيػػوـ جديػػد بػػدأ يظيػػر فػػي عمػػـ التسػػويؽ
ويقصد بو :نظاـ جذب واكتساب الزبائف المربحيف واالحتفػاظ بيػـ ،مػف خػالؿ تحميػؿ معمومػاتيـ وفيػـ
متطمباتيـ ،عبر عممية طويمة األجؿ تأخذ باالعتبار التوفيؽ بيف نشاط الشركة واستراتيجيتيا ،لتوطيد
عالقات قوية مع الزبائف المربحيف فقط ،وتقميص مستوى العالقات مع الزبائف غير المربحيف.
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والمػ ػػدخؿ االسػ ػػتراتيجي ىػ ػػو المػ ػػدخؿ الصػ ػػحيح ،إذ أف إدارة عالقػ ػػات الزبػ ػػائف ليسػ ػػت مجػ ػػرد
تطبيقات برمجية تتعمؽ مسؤوليتيا بقسـ تكنولوجيا المعمومات فػي الشػركة ،أو حتػى فػي قسػـ التسػويؽ
فقط ،بؿ ىػي إسػتراتيجية شػاممة لمشػركة تسػتخدـ وتسػتثمر تكنولوجيػا المعمومػات لتحقيػؽ أىػدافيا (أبػو
جميؿ.)2016 ،
وىذا ما أكد عميو كوتمر حيف عرؼ إدارة عالقات الزبائف فقاؿ " :إف إدارة العالقة مع الزبائف
عمميػػة تتضػػمف القيػػاـ بجمػػع المعمومػػات المفصػػمة والدقيقػػة ،والمتعمقػػة بكػػؿ عميػػؿ عمػػى حػػده ،واف ىػػذا
النظػػاـ يبػػدأ بالتحميػػؿ العميػػؽ لسػػموؾ الزبػػوف ،فيػػو يسػػتخدـ تكنولوجيػػا المعمومػػات لجمػػع البيانػػات التػػي
يمكػػف اسػػتخداميا الحق ػاً لتطػػوير المعمومػػات المطموبػػة لخمػػؽ تفاعػػؿ ذو طػػابع شخصػػي مػػع الزبػػائف"
(.)Kotler, 2014
وترى الباحثػة أف إدارة العالقػة مػع الزبػائف ىػي عمميػو متكاممػة شػاممو وميمػة لتحقيػؽ المنػافع
عمى مستوى البنؾ والمسػتفيديف ،وتقػوـ إدارة تمػؾ العالقػات مػع الزبػوف عمػى أسػاس التحػاور والتشػاور
مػػع الزبػػائف لالحتفػػاظ بيػػـ وتحقيػػؽ القيمػػة ليػػـ مػػف خػػالؿ كسػػب رضػػاىـ المتحقػػؽ مػػف زيػػادة اإلدراؾ
لممنافع الفعمية بمستوى أعمى مف المنافع المتوقعة .وعمى ذلؾ يزداد اىتماـ المنظمات بمستوى فاعمية
إدارة عالقات الزبوف التي تحقؽ تمؾ المستويات مف الرضا.
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 6-2أىمية إدارة عالقات الزبائن
إف إدارة عالقات الزبائف تجعؿ العالقات مع الزبػوف ذات صػفة شخصػية بصػرؼ النظػر عػف
الموظػػؼ الػػذي يقػػوـ بخدم ػة ىػػذا الزبػػوف ،إذ انػػو باسػػتخداـ بيانػػات إدارة عالقػػات الزبػػوف يمكػػف تبنػػي
إسػتراتيجيات بيػع تنافسػية وذات مػػردود ايجػابي لتحقيػؽ مزيػػد مػف األربػاح وتػػؤدي إلػى زيػادة مسػػتويات
المبيعات (الغصاونة.)2114 ،
وتػؤدي إدارة العالقػػة مػع الزبػػوف إلػى تخفػػيض تكػاليؼ العمميػات وتحسػػيف مسػتوى الكفػػاءة فػػي
أداء المنظمة ألعماليا ،كذلؾ تعتبر إدارة العالقة مع الزبوف فمسفة تحقػ ػ ػػؽ لممنظمة زيػادة فػي مسػتوى
الدخؿ وتحسف العوائد اإلجماليػة عمػى المبيعػات ،كمػا أنيػا تسػاعد إدارة التسػويؽ وأقسػاـ المبيعػات فػي
تحديد واستيداؼ أفضؿ الزبائف وأكثرىـ ربحية ،وتؤدي إلى تحسػيف حجػـ المبيعػات وتكػويف العالقػات
الفردي ػػة م ػػع الزب ػػوف بي ػػدؼ تحس ػػيف والءه وزي ػػادة الربحي ػػة ،إض ػػافة إل ػػى تق ػػديـ مس ػػتوى خدم ػػة أعم ػػى
(.)Kolon, 2012
ولعؿ أىمية إدارة العالقة الزبائف تػدفع المنظمػات إلػى مراقبػة الػنقص الحاصػؿ فػي عمالءىػا،
فميذا الػنقص أسػباب متعمقػة بعػدـ رضػا الزبػائف عػف جػودة المنتجػات ،عػدـ الثقػة لػنقص أدلػة وجودىػا
كاالفتقػػار لشػػاىدات الجػػودة والضػػماف ،أو أف األسػػعار غيػػر مناسػػبة وغيرىػػا مػػف األسػػباب التػػي يجػػب
تحديدىا ثـ تحميميا إليجاد الحموؿ المناسبة التي تحد مف ىذا النقص (أبو جميؿ.)2015 ،
وتتجمػػى أىميػػة إدارة عالقػػة الزبػػائف فػػي وجػػود العديػػد مػػف الم ازيػػا والفوائػػد التػػي تحصػػؿ عمييػػا
المنظمة عند قياميا بتطبيؽ فمسفة إدارة عالقػات الزبوف ،وتتمثؿ بمػا يأتػي:
()AB Office Solution, 2013, p: 2-4

33

 -1تسػػاعد إدارة عالقػػة الزبػػائف فػػي بنػػاء العالقػػات الفرديػػة القويػػة مػػع الزبػػوف والعػػامميف ،ممػػا يػػنعكس
عمى تحسيف مستوى رضا الزبوف ،ويساعد المنظمة عمى تحديد الزبوف ذي القيمػة العاليػة أو المػربح،
ومف ثـ تزويد ىؤالء الزبائف بأعمى مستوى مف الخدمات.
 -2تسػػاعد إدارة عالقػػة الزبػػائف فػػي التعػػرؼ عمػػى نوعيػػة الزبػػوف وتحميػػؿ البيانػػات الخاصػػة بػػو ،ممػػا
يسيؿ عمى المنظمة تغيير إستراتيجيتيا المتبعة في العمميات المختمفة وبشكؿ خػاص وظيفػة التسػويؽ
والمبيعات.
 -3تزيػػد إدارة عالقػػات الزبػػائف مػػف قػػدرات المنظمػػة عمػػى دعػػـ األس ػواؽ التػػي تعمػػؿ بيػػا ،وذلػػؾ مػػف
خ ػػالؿ تعزي ػػز توجياتي ػػا نح ػػو اكتسػ ػاب أفض ػػؿ الزب ػػائف وادارة حمالتي ػػا التسويقي ػػة بأى ػػداؼ موض ػػوعية
وواضحة.
 -4تس ػػيـ إدارة عالق ػػات الزب ػػائف ف ػػي تحس ػػيف عمميػ ػػات البيػ ػػع بالتجزئػ ػػة وادارة المبيعػ ػػات مػ ػػف خػ ػػالؿ
المشاركػة بالمعمومات مف جميع العامميف.
 -5ت ػػزود إدارة عالق ػػات الزب ػػائف الع ػػامميف بالمعموم ػػات وتس ػػد حاج ػػة العممي ػػات لمعرف ػػة الزب ػػوف وفي ػػـ
احتياجاتػػو وكيفيػػة بنػػاء عالقػػة وطيػػدة مػػابيف المنظمػػة والزبػػوف والشػػركاء فػػي عمميػػة توزيػػع منتجػػات
المنظمة.
 -6تس ػ ػػاعد إدارة عالق ػ ػػات الزب ػ ػػائف عم ػ ػػى ت ػ ػػوفير معموم ػ ػػات وم ػ ػػدخالت لبح ػ ػػوث التس ػ ػػويؽ والخط ػ ػػة
اإلستراتيجية مف خالؿ دراسة ميوؿ الزبائف وتوجياتيـ ووضع افتراضات حوؿ تعامالتيـ المستقبمية.
 -7تسػػاعد إدارة عالق ػػات الزب ػػائف ف ػػي إعط ػػاء ص ػػورة متكامم ػػة ع ػػف الزب ػػائف واحتياج ػػاتيـ ،مم ػػا ي ػػؤثر
ايجابيا عمى توكيد جودة مخرجات الشركة مف وجية نظر الزبوف.
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 -8تسػػاعد إدارة عالقػػات الزبػػائف فػػي زيػػادة فػػرص نجػػاح جيػػود المبيعػػات والتسػػويؽ ،فد ارسػػة بيانػػات
ومعمومات الزبائف تزيد مف احتماؿ مالئمة منتجات الشركة ليـ.
وتػػرى الباحثػػة أف أىميػػة إدارة عالقػات الزبػػائف تبػػرز مػػف كونيػػا تسػػاعد األقسػػاـ التسػػويقية فػػي
المنظمات في تحديد واستيداؼ أفضؿ عمالءىا وتحسيف مسػتوى الخدمػة المقدمػة ليػـ ،وتػؤدي أيضػا
إلى تفعيؿ عمميات البيع والتسويؽ وتحسف مف قدرة المنظمة تكػويف عالقػات فرديػة مػع الزبػوف بيػدؼ
تحسػػيف رضػػاه ووالءه ،وبمػػا ينسػػجـ مػػع الفمسػػفة الجديػػدة التػػي تركػػز عمػػى الزبػػوف فػػي مختمػػؼ أرجػػاء
المنظمة.

 7-2أىداف إدارة عالقات الزبائن
الزبػ ػػائف بالنسػ ػػبة لممنظمػ ػػة ىػ ػػـ مركػ ػػز اىتماميػ ػػا واليػ ػػو توجػ ػػو جيودىػ ػػا ،فيػ ػػي تسػ ػػتقي مػ ػػنيـ
المواصػفات التػي يػػتـ تحويميػا إلػى مقػػاييس أو معػايير تنػتج وفقيػػا ،فكػؿ منػتج خػػاؿ مػف ىػذه المعػػايير
محكػػوـ عميػػو بالفش ػػؿ ال محال ػة ألنػػو ال يحم ػػؿ مواصػػفات الج ػػودة فػػي نظػػر مش ػػتريو .وليػػذا تتس ػػابؽ
الشػػركات إلػػى الظفػػر بػػأكبر عػػدد مػػف الزبػػائف الحػػالييف والم ػرتقبيف مػػع بػػذؿ الجيػػد فػػي الحفػػاظ عمػػى
الزبائف الحالييف ،ويتحقؽ لمشركة ذلؾ مف خالؿ ربط عالقة حوار تفاعمية مع عمالءىا ،وتتوطد ىذه
العالقػة أكثػػر إذا تمػت إدارتيػػا بشػكؿ فعػػاؿ سػواء باسػػتخداـ وسػائؿ تكنولوجيػػة أو وسػائؿ تقميديػػة لكنيػػا
في النياية تسعى إلى تكويف رأس ماؿ الزبائف ،واإلدارة المحكمة لممخزوف ،والتطػوير المسػتمر لجػودة
المنتجات ،وضماف التدفؽ المستمر لممعمومات (.)Kotler, 2013
إف اليػػدؼ األساسػػي إلدارة عالقػات الزبػػائف ىػػو خمػػؽ والء اكبػػر مػػف الزبػػوف ومبيعػػات ورضػػا
اكبر وتوفير مصدر غني لمعرفة الزبوف الذي يمكف استخدامو لكسب فيـ أعمؽ لمزبائف .تساعد ىػذه
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المعرفػػة فػػي تحديػػد الزبػػائف األكثػػر ربحيػػة ،وتحديػػد مجموعػػة جيػػدة مػػف المنتجػػات ،وتحسػػيف الفػػرص
لزيػػادة المبيعػػات ،وتحسػػيف العالقػػة مػػع الزبػػوف ،كمػػا إف اكتسػػاب الزبػػوف واالحتفػػاظ بػػو تتطمػػب مػػف
المنظمة معرفة مكثفة بالزبائف ،وعمى ىذا األساس أصػبح مػف الضػروري إمػاـ المنظمػات أف تسػتخدـ
إدارة عالقات الزبائف لتطوير روابط قوية مع الزبائف وتوفير خدمة ممتازة (.)Gin, 2002
ولػذلؾ تسػػعى المنظمػػات إلػػى تحقيػػؽ مجموعػػة مػف األىػػداؼ مػػف خػػالؿ إدارة عالقػػات الزبػػائف
وىذه األىداؼ ىي :رضا الزبوف ،والء الزبوف ،قيمة الزبوف ،وفيما يمي نبذة عف ىذه األىداؼ:
أوال :رضا الزبون
رضا الزبوف يعرؼ عمى انػو ذلػؾ الشػعور الػذي يػوحي لمزبػوف السػرور أو عػدـ السػرور الػذي
ينػػتج عنػػد قيامػػو بمقارنػػة مسػػتوى أداء المنػػتج المالحػػظ مػػع التوقعػػات التػػي يحمميػػا الزبػػوف عػػف ذلػػؾ
المنتج (.)Kotler, 2013
فالرضا ىنا ىو دالة عمى األداء المدرؾ والمتوقع ،ففي حالػة عجػز األداء عػف التوقعػات فػأف
الزبوف يكوف في حالة عدـ السرور أو االستياء وخيبة األمؿ ويترؾ التعامؿ مع الشركة في المستقبؿ،
وفي حالة أف يكوف األداء مطابقاً لمتوقعات فأف الزبوف سيشعر بال ارحػة والرضػا ،أمػا فػي حالػة تجػاوز
األداء عمى ما ىو متوقع أو يتخطى التوقعات في ىذه الحالػة يبقػى الزبػوف مػرتبط ارتباطػاً وثيقػاً بيػذه
المنظمة (أبو جميؿ.)2016 ،
إف مراحؿ إيجاد رضا الزبوف يتكوف مف ثالثة خطوات رئيسة أىميا( :السامرائي)2002 ،
-1فيـ حاجات الزبائف:
ُيعػد فيػـ الزبػوف واإللمػاـ بحاجاتػو ورغباتػو مػف أكثػر األمػور أىميػة بالنسػبة لممنظمػات ،حيػث
يتيح االتصاؿ الدائـ بالزبائف الحالييف أو المحتمميف المجاؿ أماـ ىذه المنظمات لمعرفػة العوامػؿ التػي
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تحػػدد سػػموؾ الزبػػائف الشػرائي ،لػػذلؾ يتوجػػب عمػػى العػػامميف فػػي إدارة التسػػويؽ أف يكونػوا عمػػى اتصػػاؿ
دائـ بالزبائف سواء الحالييف منيـ أو المحتمميف ليتسنى ليـ معرفة العوامؿ التي تحدد السموؾ الشػرائي
ليػ ػؤالء الزب ػػائف ،إذ يع ػػد في ػػـ الزب ػػائف واإللم ػػاـ بحاج ػػاتيـ ورغب ػػاتيـ م ػػف أكث ػػر األم ػػور أىمي ػػة بالنس ػػبة
لممنظمة.
-2التغذية المرتدة لمزبوف:
وىػػي الطػػرؽ واألسػػاليب المتبعػػة لمعرفػػة آراء الزبػػائف عػػف المنتجػػات التػػي تقػػدميا المنظم ػات،
وذل ػػؾ لمعرف ػػة م ػػدى تمبي ػػة ى ػػذه المنتج ػػات لتوقع ػػاتيـ ،وتتمث ػػؿ ى ػػذه الخط ػػوة ب ػػالطرؽ واألس ػػاليب الت ػػي
يسػػتعمميا المسػػوقيف لتعقػػب آراء الزبػػائف عػػف الشػػركة لمعرفػػة مػػدى تمبيتيػػا لتوقعػػاتيـ ،ويمكػػف لمشػػركة
القياـ بذلؾ مف خالؿ طريؽ االستجابة.
-3القياس المستمر:
الخطوة األخيرة لتحقيؽ الرضا تتمثؿ بقياـ المنظمة بإنشاء برنامج خاص لقياس رضػا الزبػوف
كنظػػاـ ()CSM

CustomerSatisfaction Matricesالػػذي يقػػدـ إج ػراءاً لتتبػػع رضػػا الزبػػوف

طواؿ الوقت بدالً مف معرفة مدى تحسيف أداء المنظمة في وقت معيف.
ثانيا :والء الزبون
يعتبر والء الزبوف ركناً أساسياً في نجاح المنظمة ،إذ أف احتفاظيػا بعمالئيػا ىػو مػف أصػعب
القضايا ،وذلؾ بسبب التغيرات الخاصة بسيكولوجية الزبائف وسموكياتيـ ،ويستخدـ الػوالء لمشػارة إلػى
تفضيؿ الزبائف لشراء منتجات منظمة محددة دوف سواىا (جالب.)2004 ،

37

وعػرؼ (نجػـ )2015 ،الػوالء بأنػو المقيػػاس لدرجػة معػاودة الشػراء مػػف عالمػة معينػة مػف قبػػؿ
الزبوف ،واف أغمب المنظمات تحاوؿ تعظيـ الػوالء لػدى الزبػائف باسػتخداـ أسػاليب متنوعػة وايجػاد نػوع
مف المشاركة بيف الزبوف والمنظمة.
ويت ػػرجـ والء الزب ػػائف إل ػػى الربحي ػػة ،فين ػػاؾ مكون ػػات أساس ػػية ت ػػؤدي إل ػػى تم ػػؾ الربحي ػػة وى ػػذه
المكونات ىي( :طاىر)2006 ،
 -1تكاليؼ الحصػوؿ عمػى الزبػوف :تتحمػؿ المنظمػة تكػاليؼ متنوعػة مػف أجػؿ الحصػوؿ عمػى عميػؿ
جديد ،حيث يؤدي تبني الزبوف لممنتج الجديد أو المطور إلػى تحقيػؽ عوائػد لممنظمػة بصػورة مسػتمرة،
وىذه الحالة تعبر عف الرضا التاـ لمزبائف.
 -2التػػدرجات العميػػا :وتتمثػػؿ بزيػػادة العوائػػد الناتجػػة مػػف زيػػادة مبيعػػات المنتجػػات الجديػػدة أو المطػػورة
عف طريؽ توصيات وروايات الزبائف ذوي التجربة السابقة.
 -3التدرجات الدنيا :ينخفض العائد نتيجة لعدة أسػباب منيػا :التفػاوض ،الخصػومات ،وقمػة اسػتعماؿ
المنػػتج ،التح ػوالت فػػي االسػػتثمار ،حيػػث يعتبػػر العائػػد مؤشػ اًر ىام ػاً لنيػػة الزبػػوف فػػي زيػػادة أو تخفػػيض
استثمار المنظمة الذي يؤدي بدوره إلى زيادة عوائدىا.
ثالثا :قيمة الزبون
عرفػػت قيمػػة الزبػػوف عمػػى أنيػػا الفػػرؽ بػػيف قيمػػة الزبػػوف الكميػػة والكمفػػة الكميػػة ،أي مػػا يحصػػؿ
عميو الزبوف نتيجة عممية التبادؿ مقابؿ السعر الػذي يدفعػو فيػي تمثػؿ أجمػالي المنفعػة مطروحػاً منيػا
الكمؼ التي يتحمميا الزبوف عند اتخاذه لقرار الشراء (الربعاوي.)2000 ،
كذلؾ عرفت قيمة الزبوف بأنيا العممية التبادلية التي يجرييا الزبوف بػيف المنػافع التػي يحصػؿ
عمييا مف المنتج وبيف تكمفة الحصوؿ عمى ىذا المنتج وتشمؿ منافع المنتج نفسو ،وخدمات اإلسػناد،

38

واألطراؼ المشتركة بعممية الشراء ،والوقت والجيد المبذوؿ لمحصوؿ عمى المنتج ،والمخاطرة المدركػة
(جالب .)2004 ،وىنالؾ عنصريف أساسيف مف أجؿ تكويف القيمة لمزبوف ىما( :الدوري)2005 ،
 -1قيمة الكمية لمزبوف :وىي حزمة مف منافع الزبوف التي يحصؿ عمييا مف المنتج وىذه تشمؿ قيمة
السمعة وقيمة الخدمة والقيمة الشخصية وقيمة المكانة الذىنية.
 -2الكمفة الكمية لمزبوف :وتشمؿ الكمؼ النقدية ،وكمؼ الوقت ،وكمؼ المجيود ،والكمؼ النفسية.
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 8-2أبعاد إدارة عالقات الزبائن
لقػػد بػػرزت إدارة عالقػات الزبػػائف بكػػؿ مػػا تعنيػػو تكامػػؿ االتصػػاالت المباشػرة لمسػػاعدة الزبػػائف
وا ازلػػة عػػدـ االتصػػاؿ بػػيف الطريقػػة القديمػػة لمش ػراء والطريقػػة الجديػػدة لمبيػػع ،وتسػػتخدـ لتحسػػيف رعايػػة
الزبوف وبناء عالقات طويمة األمد والعناية بالزبوف (.)Trapper, 2002
وىناؾ العديد مف األبعاد إلدارة عالقات الزبائف ىي:
أوال :قواعد بيانات الزبون
تمثؿ قواعد بيانات الزبوف مجموعة مف البيانات المتصمة مع بعضيا بعضا ،التي ليا عالقة
متبادلة فيما بينيا ،حيث تخزف البيانات المتعمقة بالزبائف الكترونياً بطريقة مثالية وبدوف حدوث
التكرار في جياز الحاسب ،وتتـ السيطرة عمى البيانات والوصوؿ إلييا مف خالؿ مجموعة مف
األوامر وتجمع المعمومات والبيانات بطريقو تعتمد عمى عالقات معروفة ومحددة بشكؿ مسبؽ بيف
أنواع محددة مف البيانات الخاصة باألعماؿ أو الحاالت أو المشاكؿ التي تخص المنظمة ( Alter,
.)2012
إف احتفاظ المنظمة بقاعدة بيانات مؤلفة مف قوائـ بأسماء الزبائف الذيف يتعامموف مع
المنظمة يجعميا قادرة عمى تسويؽ منتجاتيا بشكؿ أكثر كفاءة وفعالية ،كذلؾ يمكف االحتفاظ ببيانات
عف عناويف الزبائف وعاداتيـ الشرائية وتفضيالتيـ وغيرىا مف البيانات التي تحتاجيا المنظمة في
إدامة التواصؿ مع الزبائف (.)Kotler, 2014
وتشكؿ قواعد بيانات الزبوف التنظيـ المنطقي لمجموعات كبيرة مف الممفات المتكاممة
والمترابطة مع بعضيا البعض بعالقات معينة ،بحيث تكوف البيانات مرتبة ومخزنة بطريقة نموذجية
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تسيؿ عممية إيجاد المعمومات المطموبة عف الزبوف ،وىي تيدؼ إلى تحقيؽ ما يميTurban ( :
)etal, 2012
 -1تحديد ماىية بيانات الزبوف التي يمكف التعامؿ معيا سواء الجمع والخزف واالسترجاع عمى
حسب ما يحتاجو المستفيد مف ىذه البيانات.
 -2إمكانية مراقبة جميع الممفات اإلجرائية والتشغيمية الخاصة بكؿ نظاـ مف األنظمة الفرعية،
وبشكؿ يؤدي إلى تقميؿ أو منع الحاالت التي يمكف التكرار في البيانات والتي يمكف أف يشترؾ فييا
أكثر مف نظاـ فرعي.
 -3تسييؿ التعامؿ مع البيانات التي تنشأ في كافة النظـ الفرعية ،وال سيما عندما يكوف حجـ ىذه
البيانات كبي اًر وتنوعيا متعدداً.
 -4السرعة في الحصوؿ عمى إحتياجات المستفيديف مف البيانات المختمفة ،وبما يساىـ في تقميؿ
الوقت والجيد المبذوليف.
 -5إمكانية تحقيؽ األمف والسرية في أثناء التعامؿ مع تمؾ البيانات مف قبؿ كافة المستفيديف مف
ىذه البيانات.
ثانيا :عمميات التركيز عمى الزبون
الزبوف ىو الشخص العادي أو االعتباري الذي يقوـ بشراء المنتجات أو الخدمات مف السوؽ
الس ػػتيالكو الشخص ػػي أو الس ػػتيالؾ غيػ ػره بطريق ػػة رش ػػيدة ف ػػي الشػ ػراء واالس ػػتيالؾ ،ل ػػذا يع ػػد الزب ػػوف
المصدر الوحيد لربح ونمو المنظمػة فػي المسػتقبؿ ،عميػو فػإف الزبػوف الجيػد ىػو الػذي يػوفر مزيػدا مػف
األرباح مع قمة الموارد وشح اإلمكانات ،الف الزبائف عمى معرفة بالمنافسػة الشرسػة دائمػاً (المنصػور،
.)2014
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إف التركي ػػز عم ػػى الزب ػػائف يعن ػػي أف تص ػػمـ المنظم ػػة المنتج ػػات والخ ػػدمات ف ػػي ض ػػوء تحدي ػػد
الزبوف المستيدؼ وتحديد احتياجاتو ورغباتو بدقة كبيرة ،والزبوف بيذا يكوف بمثابة الممؾ الػذي يسػعى
جميع العامميف في المنظمة إلرضائو بؿ والسعي إلسعاده ،حيث أف رضا الزبوف معناه بقػاء المنظمػة
ف ػػي األعم ػػاؿ والمنافس ػػة ف ػػي الس ػػوؽ ،ل ػػذلؾ ينبغ ػػي عم ػػى المنظم ػػات أف تجع ػػؿ الزب ػػوف ف ػػي قم ػػة ى ػػرـ
أولوياتيا وأف يكوف الزبوف ىو المحرؾ الرئيسي لكؿ أعماؿ المنظمة ( جودة.)2010 ،
ويرى ( جودة )2010 ،واذا كاف األمر بيذه األىمية ،فإنو يجب عمى المنظمات أف تقوـ
وبشكؿ مستمر بمعرفة ودراسة عمالءىا لمعرفة أذواقيـ واحتياجاتيـ ورغباتيـ الحالية والمستقبمية.
ولعؿ مف أكثر الوسائؿ التي مف خالليا تستطيع المنظمات مف تحقيؽ ذلؾ ما يمي:
 -1المقابالت الشخصية :وىي شكؿ مف أشكاؿ التفاعؿ المفظي بيف شخصيف اثنيف أو أكثر مف
خالؿ الحوار الكالمي.
 -2اإلستبانات :وىي تمؾ الوسيمة التي يمكف مف خالليا جمع المعمومات عف طمبات الزبائف مف
خالؿ أسئمة يجيب عنيا ىؤالء الزبائف.
 -3مشاركة الزبوف ضمف فرؽ الجودة :ىناؾ منظمات تقوـ بإتاحة الفرصة لمزبوف مف اجؿ النضماـ
لعضوية فرؽ الجودة المشكمة لدييا.
 -4نظاـ اقتراحات :ولكؿ منظمة نظاـ خاص بيا فيما يتعمؽ باقتراحات الزبائف.
كذلؾ يجب عدـ إىمػاؿ أيػة قضػية لمعالجػة الشػكاوي الزبػائف ،وذلػؾ أف كػوف المنظمػة تطبػؽ
مبدأ التركيز عمى الزبائف ،فإنو يحتـ عمييا االىتماـ بمسألة شكاوي الزبائف ،حيػث أف شػكاوي الزبػائف
ىػي مػف أىػـ الوسػػائؿ التػي مػف خالليػا تعػػرؼ المنظمػات نقػاط القػوة والضػػعؼ فييػا ،فيجػب أف يكػػوف
النظػػر إلػػى موضػػوع الشػػكاوي عمػػى أنيػػا فػػرص وليسػػت تيديػػدات .ويوجػػد عػػدة صػػفات نسػػتطيع مػػف

42

خالليػا الحكػػـ عمػػى المنظمػػات فيمػا إذا كانػػت تطبػػؽ مبػػدأ التركيػز عمػػى الزبػػائف أو ال ،وىػػذه الصػػفات
ىي.)Sugannthi & Samuel, 2009( :
 -1الرؤية وااللتزاـ بمبدأ التركيز عمى الزبائف :بحيث تظير المنظمة مف خالؿ أفعاليا وسياساتيا أف
الزبوف ىو مف أىـ أولوياتيا ،وأف المنظمة تيتـ وممتزمة بقضية رضا الزبوف ،وأف تحقيؽ احتياجات
الزبوف مقدمة عمى غيرىا مف االحتياجات.
 -2الرغبة في البحث والقضاء عمى المشاكؿ التي تواجو الزبوف :وذلؾ مف خالؿ مراقبة وتحميؿ
شكاوي الزبائف ،واالستفادة مف التغذية الراجعة مف قبؿ الزبوف والقضاء عمى كؿ اإلجراءات التي ال
تضيؼ أي قيمة لمزبوف.
 -3استخداـ المعمومات المختمفة عف الزبوف :بحيث يعرؼ جميع العامميف كيؼ ينظر الزبوف
لمجودة ،مف ىو الزبوف الحقيقي لممنظمة ،ما ىي احتياجات الزبوف الحالية والمستقبمية.
 -4التحسيف المستمر لمعمميات والمنتجات أو الخدمات :وذلؾ لمواكبة التطورات والتغيرات التي تط أر
عمى أذواؽ الزبائف ،إذ أف حاجات ورغبات الزبائف متغيرة باستمرار.
 -5تمكيف العامميف :بحيث تعطي المنظمة لمعامميف فييا الصالحية لمقياـ بكؿ ما مف شأنو إرضاء الزبوف
وذلؾ مف خالؿ إعطائيـ المصادر والدعـ الضروري لتحقيؽ حاجات الزبائف.
ثالثا :فاعمية االتصال والتحاور
إف معظػ ػػـ األنشػ ػػطة االتصػ ػػالية فػ ػػي التسػ ػػويؽ التقميػ ػػدي ىػ ػػي ذات اتجػ ػػاه واحػ ػػد ،بمعنػ ػػى أف
الشػػركات كانػػت تقػػوـ بتصػػميـ الرسػػائؿ وارسػػاليا لمجميػػور المسػػتيدؼ بيػػدؼ خمػػؽ الػػوعي أو التػػأثير
عمػػى دوافػػع الش ػراء ،أمػػا فػػي االتصػػاؿ التسػػويقي المتكامػػؿ فػػإف االتصػػاؿ يسػػتخدـ إلقامػػة ح ػوار بػػيف
المنظمػػة وجماىيرىػػا ،وىػػو فػػي معظمػػو اتصػػاؿ ذو اتجػػاىيف ،ويسػػتخدـ لجميػػع المنتجػػات سػواء كانػػت
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سمع أو خدمات أو أفكار ،كما أنو يوجو لكػؿ أنػواع المسػتيمكيف سػواء المسػتيمؾ النيػائي أو الشػركات
أو المؤسسػػات األخػػرى ،وقػػد بػػدأ االىتمػػاـ بالبحػػث والد ارسػػة فػػي ماىيػػة مفيػػوـ االتصػػاؿ المتكامػػؿ منػػذ
بداي ػػة التس ػػعينات ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة ،ويع ػػد االتص ػػاؿ التس ػػويقي المتكام ػػؿ م ػػف أش ػػير
العمميػػات التػػي تسػػاعد المنظمػػات عمػػى بنػػاء عالقتيػػا مػػع الجمػػاىير المختمفػػة فاليػػدؼ األساسػػي ليػػذا
المػػدخؿ ،ىػػو إعطػػاء قيمػػة لممؤسسػػات ومنتجاتيػػا وعالمتيػػا التجاريػػة ،مػػف خػػالؿ تفعيػػؿ عالقتيػػا مػػع
الزبػػائف والمسػػتيمكيف الحػػالييف والم ػرتقبيف ،وغيػػرىـ مػػف مجموعػػات الجميػػور المختمفػػة ،والعمػػؿ عمػػى
الحفاظ عمى ىذه العالقة ونموىا واستمرارىا (الصادؽ.)2008 ،
يعد االتصاؿ التسويقي المتكامؿ أحد التطبيقات االتصالية والحوارية الحديثة التي تمثؿ
القيمة التكاممية في الظاىرة االتصالية ،ويعرؼ بأنو إستراتيجية إدارية حديثة غير تقميدية وغير
نمطية ،تقوـ عمى تكامؿ ودمج العناصر الترويجية ،مثؿ البيع الشخصي وتنشيط المبيعات
والعالقات العامة واإلعالف ،ويستخدميا المسوقوف لالتصاؿ بالناس وتعريفيـ بخصائص المنتج
ومميزاتو ،وذلؾ إليصاؿ الرسالة الترويجية بعدة طرؽ ،بحيث تصؿ مؤثره بطريقة سريعة مشوقة تقوـ
عمى قاعدة أساسية وىي انو ال توجد وسيمة ليا تميز أكثر مف غيرىا ،فجميعيا تتكامؿ إليصاؿ
الرسالة وتحقيؽ التأثير المتوقع ،وبحكـ مبدأ التكامؿ ال توجد وسيمو تقضي عمى األخرى ،وجميعيا
تتكامؿ لتحقيؽ ىدؼ المؤسسة ،كما يجمع المفيوـ بيف التدخالت المعموماتية والتعميـ والتعاوف
والعمميات التجارية والتصميـ والتغذية المرتدة ونظـ الحوافز لتحسيف أداء األعماؿ مف أجؿ التوصؿ
إلى منظمات مثالية (األميف.)2008 ،
وبما إف إدارة عالقات الزبائف إستراتيجية لجذب وتعزيز العالقة مع الزبائف فإف عممياتيا
الوظيفية تشتمؿ عمى جميع األنشطة المتعمقة باالتصاؿ المباشر مع الزبائف ،لذا فإف عمميات إدارة

44

عالقات الزبائف تنفذ عموما في وظائؼ المنظمة التالية :التسويؽ والمبيعات والخدمات والتي تعد
عمميات داعمة ليا ،ذلؾ ألنيا معنية باالتصاؿ المباشر بالزبائف ،ويقع عمى عاتؽ ىذه الوظائؼ
توفير جميع المعمومات الالزمة لتحميؿ خصائص سموؾ الزبوف والعمؿ عمى تمبية حاجاتو وتوقعاتو.
ولتحقيؽ ىذا اليدؼ المثالي ال بد مف توافر جميع المعمومات الالزمة عف كؿ عميؿ عبر قناة حوار
مصممة معو عمى أساس ممارستو الفعمية وردود أفعالو (.)Arndt & Gersten, 2012
وتختمؼ وظائؼ االتصاؿ التسويقي باختالؼ نوعية المنظمات ونوعية المنتجات التي تقدميا
وجميورىا المستيدؼ ومواردىا المالية وكذلؾ المنافسيف ،حيث ال يوجد أسموب واحد تستخدمو
المنظمات في إدارة اتصاالتيا التسويقية ،مف أكثر وظائؼ االتصاؿ التسويقي استخداماً اإلعالف،
والعالقات العامة التسويقية ،واالتصاؿ الشخصي ،وتنشيط المبيعات ،وخدمات الزبائف ،والتسويؽ
المباشر ومعظـ ىذه الوظائؼ كانت تستخدـ مف زمف بعيد ،ولكف الجديد ىو إدارة ىذه الوظائؼ مف
خالؿ مدخؿ التكامؿ الذي يعتمد عمى التنسيؽ بيف ىذه الوظائؼ ،حيث تستخدـ الشركات مزيجاً مف
ىذه الوظائؼ تختمؼ داخؿ برنامج االتصاؿ التسويقي المتكامؿ طبقا لنقاط القوة والضعؼ لكؿ أداة
اتصالية ومدى قدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ المرجوة ،ومدى تناسبيا مع الجميور المستيدؼ،
وتختمؼ ىذه الوظائؼ مف حيث قدرتيا عمى خمؽ وتوصيؿ الرسائؿ الخاصة بالمنتَج وعالمتو
التجارية ،خاصة واف ظروؼ ومتغيرات السوؽ واست ارتيجيات المنظمات ذاتيا تتغير باستمرار،
واالتصاؿ التسويقي الناجح ىو الذي يتـ التخطيط لو بعناية ويعتمد عمى التكامؿ بيف األقساـ
المختمفة المسؤولة عف القياـ بالوظيفة االتصالية (شيماء.)2006 ،
رابعا :كفاءة الموظفين
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يشير مصطمح كفاءة الموظفيف إلى القدرة عمى تحقيؽ المطموب انجازه ،فيي عنصر مف
عناصر النمو والتقدـ لمموظفيف ،وىي تتطمب وجود رغبة لدى الموظفيف في استثمار قدراتيـ
ومياراتيـ في أداء أعماليـ وقدرتيـ عميو كي يستطيعوف إتقاف عمميـ ،فعنصري القدرة والرغبة ىما
محددا كفاءة الموظفيف ،وذلؾ في تحقيؽ أعمى حد ممكف بالنسبة لممخرجات مقارنة بالمدخالت،
ويعتبر تطوير قدرات الموظفيف ىدفاً استراتيجياً مف أىداؼ الشركة ،حيث أنو يساعد عمى مواجية
تحديات العمؿ وحاجات ومتطمبات العمؿ المتزايدة وباستخداـ عدة وسائؿ فعالة (عبد الحميد،
.)2008
ويمكف أف ترتفع كفاءة الموظفيف إذا ما أمكف إنتاج كمية أكبر مف المنتجات مف كمية معينة
مف العوامؿ اإلنتاجية ،أو إذا أمكف إنتاج الكمية نفسيا مف المنتجات مف كمية أصغر مف العوامؿ
اإلنتاجية ،وكفاءة الموظفيف ىي مقياس لكيفية استخداـ المدخالت مف الموارد البشرية بشكؿ
اقتصادي وأمثؿ لمحصوؿ عمى المخرجات ،وقياس كفاءة الموظفيف يتـ بتقدير النتائج التي تحققت
بالنسبة لمنفقات والموارد المستخدمة في المنظمة أثناء فترة زمنية محددة ،وىي تتوقؼ عمى عدة
عوامؿ منيا( :الغصاونة)2014 ،
 -1حجـ الموارد البشرية المتاحة في المنظمة وجودة ىذه الموارد.
 -2مستوى الكفاءة في استغالؿ ىذه الموارد البشرية ودرجة تشغيميا أو تعطميا.
ويمكف تصنيؼ الموظفيف حسب كفاءاتيـ إلى ما يمي( :سماللي)2004 ،
 -1الكفــاءات الفرديــة والجماعيــة :ميمػػا كػػاف مسػػتوى العػػامميف فػػي الييكػػؿ التنظيمػػي فػػاف المناصػػب
التي يشغمونيا تتطمب كفاءة معينة ألداء مياميـ بصورة تحقؽ معيا أىداؼ المنظمة ،والكفاءات التي
ينبغػػي توفرىػػا فػػي األف ػراد مثػػؿ المثػػابرة والقػػدرة عمػػى العمػػؿ والتػػأقمـ مػػع الظػػروؼ المتغي ػرة والغامضػػة،
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والقدرة عمى التعمـ السريع والتحكـ في التقنيات التكنولوجية ،وتوظيؼ المواىب ،التعامؿ االيجابي مػع
المرؤوسػػيف ،كمػػا يمكػػف لمشػػركة أف تػػوفر كفػػاءة فرديػػة باعتمػػاد معػػايير وأسػػس موضػػعية فػػي عمميػػة
التوظيؼ.
 -2الكفاءات التنظيمية :وترتبط الكفاءات التنظيمية لممنظمة بمػدى االسػتجابة لمتغيػرات التػي تحػدث
عم ػػى مس ػػتوى محيطي ػػا ،واف تحػ ػوالت البيئ ػػة التنافس ػػية ودرج ػػة تعق ػػدىا وع ػػدـ اس ػػتقرارىا تف ػػرض عم ػػى
المنظمػػات مرونػػة عاليػػة فػػي إدارة مواردىػػا البشػػرية بقصػػد إعطائيػػا حريػػة اإلبػػداع وتطػػوير كفاءاتيػػا
الفرديػػة أو الجماعيػػة الف المنظمػػات التػػي تتصػػؼ بالمرونػػة ىػػي تنظيمػػات غالبػػا مػػا تكػػوف ذات كفػػاءة
في تخصيص مواردىا المادية والبشرية.
-3الكفاءات اإلستراتيجية :ينبغػي تحديػد الكفػاءات والقػدرات التػي يتمتػع بيػا الموظفػوف ومقارنتيػا مػع
تم ػػؾ الت ػػي يتطمبي ػػا تحقي ػػؽ األى ػػداؼ اإلس ػػتراتيجية لممنظم ػػة ،والكف ػػاءات اإلس ػػتراتيجية ال تػ ػرتبط فق ػػط
بػػالموارد البش ػرية الف كفػػاءة الموظػػؼ تتكػػوف مػػف خػػالؿ مجمػػوع الصػػفات الفرديػػة "المعرفػػة ،الميػػارة،
السموؾ" في حيف الكفاءات كقدرة عمى العمؿ بطريقة فعالة ال ترتبط بفرد واحد وانما تقوـ عمػى آليػات
التعػاوف ضػمف إقامػة عالقػات التػأثير المتبػادؿ .ويمكػػف تنميػة الكفػاءات اإلسػتراتيجية مػف ثػالث أنػواع
لمموارد فيي:
 الموارد المادية مثؿ المعدات ،التكنولوجيا ،المباني وغيرىا. الموارد البشرية مثؿ القدرات ،الميارات ،و المعرفة وغيرىا. -الموارد التنظيمية مثؿ الييكمة ،والرقابة وغيرىا.
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المبحث الثاني :الدراسات السابقة
أوال :الدراسات بالمغة العربية
د ارسػػة الغصػػاونو ( ،)2114بعن ػواف"أثــر إدارة عالقــات الزب ـائن فــي تحقيــق رضــاىم فــي شــركات
تمويل المشاريع الصغيرة"
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى أث ػػر إدارة عالق ػػات الزبػ ػائف ف ػػي تحقي ػػؽ رض ػػاىـ ف ػػي
شػػركات تمويػػؿ المشػػاريع الصػػغيرة ،وقػػد تكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع شػػركات التمويػػؿ لممشػػاريع
الصػػغيرة العاممػػة فػػي العاصػػمة عمػػاف ،والبػػالغ عػػددىا ( )7شػػركات.أمػػا عينػػة الد ارسػػة فتكونػػت مػػف
( )511مستجيب مف زبائف ىذه الشركات .وقد تـ تطوير استبانة لجمع المعمومات والبيانات الخاصة
بالمس ػػتجوبيف ف ػػي الد ارس ػػة .واس ػػتخدـ الباح ػػث األس ػػاليب الوص ػػفية ف ػػي تحمي ػػؿ البيان ػػات ،وت ػػـ اختب ػػار
الفرضيات باستخداـ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد والبسيط .وخمصت الدراسة إلػى عػدد مػف النتػائج
أىمي ػػا :أف ىن ػػاؾ ت ػػأثير لوج ػػود قواع ػػد بيان ػػات الزب ػػائف عم ػػى رض ػػاىـ ف ػػي ش ػػركات التموي ػػؿ لممش ػػاريع
الصػػغيرة .وتبػػيف أف ىنػػاؾ تػػأثير لعمميػػات التركيػػز عمػػى الزب ػائف عمػػى رضػػاىـ فػػي شػػركات التمويػػؿ
لممشاريع الصغيرة .كذلؾ تبيف أف ىناؾ تأثير لفاعمية االتصاؿ والتحاور مع الزبائف عمى رضاىـ في
شركات التمويؿ لممشاريع الصغيرة .وأف ىناؾ تػأثير لكفػاءة المػوظفيف عمػى رضػا الزبػائف فػي شػركات
التمويؿ لممشاريع الصغيرة.وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة عػددا مػف التوصػيات أبرزىػا :العمػؿ عمػى
توسػيع نطػػاؽ اسػػتخداـ إدارة العالقػػة مػػع الزبػػائف بحيػث يشػػمؿ كافػػة األنشػػطة التسػػويقية لالسػػتفادة منػػو
مػف خػػالؿ األقسػػاـ األخػػرى لػػدى الشػػركات عنػػد الحاجػة .والعمػػؿ عمػػى تنظػػيـ حمػػالت تسػػويقية واعػػادة
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تشػػكيؿ إسػػتراتيجية االتصػػاالت التسػػويقية ،بمػػا يتناسػػب وحاجػػات المسػػتيمكيف ورغبػػاتيـ وبمػػا يحقػػؽ
أىداؼ ىذه الشركات.
د ارس ػػة حراحش ػػة ( ،)2115بعنػ ػواف "إدارة عالقـــات الزبـــائن وأثرىـــا عمـــى األداء التســـويقي :دراســـة
تطبيقية عمى شركة االتصاالت في االردن أورانج"
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى أثػػر إدارة عالقػػات الزبػػائف عمػػى األداء التسػػويقي لػػدى شػػركة
االتصاالت في االردف أورانج .ولتحقيؽ ىدؼ الد ارسػة فقػد تػـ إتبػاع أسػموب د ارسػة الحالػة مػف خػالؿ
استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،حيث تـ تصميـ استبانة وتوزيعيا عمى عينة الدراسة التػي تكونػت
مػػف ( )81فػػرداً مػػف األف ػراد العػػامميف فػػي شػػركة أو ارنػػج مػػف األقسػػاـ المختمفة.وقػػد تػػـ اسػػترجاع ()71
اس ػػتبانة ص ػػالحة لغاي ػػات التحمي ػػؿ اإلحص ػػائي ،بنس ػػبة ( )%8555م ػػف إجم ػػالي االس ػػتبانات الموزع ػػة.
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية إلدارة عالقػات الزبػائف عمػى األداء التسػويقي،
حيث وجد أف لتطوير عالقة الزبوف ،واإلدارة التفاعمية ،وجػودة الخػدمات أثػ اًر ذا داللػو إحصػائية عمػى
األداء التس ػػويقي مم ػػثالُ بالمبيع ػػات والحص ػػة الس ػػوقية .وق ػػد أوص ػػت الد ارس ػػة بض ػػرورة ح ػػرص ش ػػركة
االتصػػاالت فػػي االردف أو ارنػػج عمػػى تطػػوير عالقاتيػػا بالزبػػائف مػػف خػػالؿ بنػػاء اسػػتراتيجيات تسػػويقية
متجددة تيدؼ إلى تنمية العالقة بيف الطػرفيف ،إلػى جانػب ضػرورة التعػرؼ إلػى العناصػر التػي يعتمػد
عمييا الزبائف في تقييميـ لجودة الخدمة وذلؾ مف خالؿ قياس رضا الزبائف بصفة دورية.
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دراسة السعود ( ،)2115بعنواف "أثر إدارة عالقات الزبائن عمى رضا المستفيدين مـن خـدمات أمانـة
عمان الكبرى في األردن"
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر إدارة عالقات الزبائف عمى رضػا المسػتفيديف مػف خػدمات أمانػة
عماف الكبرى مف خالؿ (جودة الخدمة ،قاعدة البيانات ،حؿ المشكالت) .حيػث أجريػت الد ارسػة عمػى
عينػػة مػػف المسػػتفيديف مػػف خػػدمات أمانػػة عمػػاف .ولتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ اعتمػػد الباحػػث عمػػى األسػػموب
الوصفي التحميمي لمالءمتو طبيعة الدراسة حيػث تػـ تصػميـ اسػتبانة لجمػع البيانػات األوليػة مػف عينػة
البحث ،حيث بمغ عػدد االسػتبانات الصػالحة لمتحميػؿ اإلحصػائي ( )497اسػتبانة وتػـ تحميػؿ بياناتيػا.
وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى بعػػض النتػػائج الميمػػة متمثمػػة بػػأف ىنػػاؾ أث ػ اًر ذاً داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى
داللة معنوية إلدارة عالقات الزبائف بداللة أبعادىا (قاعدة البيانات وحؿ المشكالت) ولثالثة مف أبعاد
متغيػػر جػػودة الخدمػػة تتمثػػؿ بػ ػ (اسػػتجابة المػػوظفيف ،البيئػػة الماديػػة ،واالتصػػاالت مػػف خػػالؿ شػػبكات
التواصػػؿ االجتمػػاعي) عمػػى رضػػا المسػػتفيديف مػػف خػػدمات أمانػػة عمػػاف الكبػػرى فػػي المركػػز الرئيسػػي،
حيػػث أف ىػػذا األثػػر ظيػػر بشػػكؿ واضػػح مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ االسػػتبانو ،والتحميػػؿ اإلحصػػائي لمتغيػرات
اسة.وخمُصت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات أىميا :ضرورة عمؿ األمانة عمى تعميؽ إدراؾ
الدر
َ
ج ػػودة الخدم ػػة المقدم ػػة لمم ػػوظفيف ،وأف تي ػػتـ بت ػػوفير قاع ػػدة البيان ػػات الالزم ػػة لممس ػػتفيديف ،وتس ػػييؿ
وصوليـ لممسؤوليف ،وألصحاب القرار لحؿ مشكالتيـ.

دراسة المحاميد ،وآخروف ،)2015( ،أثر إدارة عالقات الزبائن في األداء التنظيمي من وجية نظر
درسة ميدانية
مديري البنوك التجارية في االردن  :ا
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الدرسػة إلػى إختبػار أثػر تطبيػؽ إدارة عالقػات الزبػائف فػي األداء التنظيمػي فػي البنػوؾ
ىػدفت ىػذه ا
الدرسة قاـ الباحثوف بتصميـ استبانة
التجارية العاممة في القطاع المصرفي األردني ،ولتحقيؽ أىداؼ ا
الدرسػة مػف جميػع العػامميف فػي البنػوؾ
لجمػع البيانػات األوليػة مػف عينػة البحػث ،إذ تكػوف مجتمػع ا
الدرسػة عمػى المػديريف ورؤسػاء األقسػاـ
التجاريػة فػي االردف وعػددىا  12بنكػاً ،واقتصػرت عينػة ا
إدارت البنوؾ التجارية في االردف في مدينة عماف ،إذ تـ توزيع  150استبانة ،الصالح
العامميف في ا
منيا لمتحميؿ  138استبانة ،وتـ استبعاد  12استبانة الحتوائيا عمى نسبة كبيرة مف البيانات المفقودة.
الدرسة إلى وجػود عالقػة أثػر ذات داللػة إحصػائية لتطبيػؽ إدارة عالقػات الزبػائف (التركيػز
وتوصمت ا
عمى كبار الزبائف ،وتنظيـ إدارة عالقات الزبائف ،وادارة معرفة الزبائف ،وادارة عالقات الزبائف المبنية
ػرت الماليػة ،والزبػائف،
عمػى التكنولوجيػا) فػي األداء التنظيمػي مقاسػاً ببطاقػة األداء المتوازنػة (المؤش ا
والعمميات الداخمية ،والتعمـ والنمو) في البنوؾ التجارية العاممة في القطاع المصرفي األردني .كما
أشارت النتائج إلى أف التركيز عمى كبار الزبائف وتنظيـ إدارة عالقات الزبائف ليما األثر األكبػر فػي
األداء التنظيمي ،في حػيف لػـ يتبػيف أي أثػر إلدارة معرفػة الزبػائف وادارة عالقػات الزبػائف المبنيػة عمػى
الدرسة إلى مجموعة مف التوصيات مف أبرزىا :عمى البنوؾ التجارية أف تيتـ
التكنولوجيا .وخمصت ا
بإدارة عالقات زبائنيا إلكترونيا عبر اإلنترنت لما لو مف أثر إيجػابي فػي رضػا الزبػائف ،عمػى إداارت
البنوؾ التجارية تفعيؿ إدارة معرفػة الزبػائف لمػا ليػا مػف دور فاعػؿ فػي تحسػيف تنافسػية البنػوؾ ورضػا
الزبػائف ،وعمػى إدارة البنػوؾ التجاريػة زيػادة وعػي عمالئيػا السػتخداـ أدوات التفاعػؿ اإللكترونيػة
المرتبطػة بػإدارة عالقػات الزبػائف المبنيػة عمػى التكنولوجيػا لمتعػرؼ إلػى حاجػاتيـ المتناميػة والحفػاظ
عمييـ.
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دراسة العنزي ( ،)2116بعنػواف"أثر إدارة عالقات الزبائن في تحقيق الـوالء لعمـالء البنـوك التجاريـة
دراسة ميدانية في البنوك التجارية في مدينة الزرقاء/األردن"
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى أثػر إدارة عالقػات الزبػائف المتمثمػة فػي (التوجػو نحػو العميػؿ،
ووسائؿ االتصاؿ الحديثػة ( التكنولوجيػا) ،وقاعػدة بيانػات العميػؿ ،وجػودة الخدمػة والعالقػة الجيػدة مػع
العميؿ ) فػي تحقيػؽ الػوالء لعمػالء البنػوؾ التجاريػة فػي مدينػة الزرقػاء/األردف .واعتمػدت ىػذه الد ارسػة
عمػى المػنيج الوصػفي التحميمػػي ،حيػث طػورت اسػػتبانة لغايػة جمػع البيانػات األوليػػة مػف عينػة الد ارسػػة
مػػف مػػوظ فػػي البنػػوؾ التجاريػػة فػػي مدينػػة الزرقػػاء  /األردف ،ووزعػػت ( )191اسػػتبانة وكػػاف الصػػالح
مني ػػا لمتحمي ػػؿ ( )165اس ػػتبانة موزع ػػة عم ػػى م ػػوظفي ( )18بنكػ ػاً تجاريػ ػاً ف ػػي مدين ػػة الزرق ػػاء  /األردف
واالعتمػػاد عمػػى برنػػامج الحزمػػة اإلحصػػائية لمعمػػوـ االجتماعيػػة ) (SPSSلتحميػػؿ بيانػػات الد ارسػػة.
وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف البنػػوؾ التجاريػػة فػػي مدينػػة الزرقػػاء  /األردف تطبػػؽ إدارة عالقػػات الزبػػائف،
حيث يحتؿ فييا مجاؿ ( العالقة الجيدة مع العميؿ ) المرتبػة األولػى ومجػاؿ (قاعػدة بيانػات العميػؿ )
في المرتبة األخيػرة ،كمػا توصػمت الد ارسػة إلػى أف البنػوؾ التجاريػة فػي مدينػة الزرقػاء  /األردف حققػت
مستوى والء عمالء مرتفعاً وأف ألبعاد إدارة عالقات الزبائف والمتمثمة في كؿ مف ( العالقة الجيدة مع
العميؿ ،جودة الخدمة ) أث اًر داالً إحصائيا في تحقيؽ والء عمالء البنوؾ التجارية في مدينة الزرقػاء /
األردف .كما تبيف وجود تأثير ذي داللة إحصائية ضعيفة لمجػاؿ ( وسػائؿ االتصػاؿ الحديثػة لمعميػؿ،
التوجػػو نحػػو العميػػؿ وقاعػػدة بيانػػات العميػػؿ ) فػػي تحقيػػؽ ال ػوالء لعمػػالء البنػػوؾ التجاريػػة فػػي مدينػػو
الزرقاء/األردف .ومف خالؿ ىػذه النتػائج قػدمت مجموعػو مػف التوصػيات فػي البنػوؾ التجاريػة لتحقيػؽ
والء عمالئيػػا مػػف خػػالؿ االىتمػػاـ الػػدائـ بتطبيػػؽ إدارة عالقػػات الزبػػائف ممػػا يصػػب فػػي مصػػمحة بقػػاء
البنوؾ التجارية ونموىا.
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د ارسػػة أبػػو جمي ػؿ وآخػػروف ( ،)2116بعن ػواف"أثــر التقني ـات الحديثــة المســتخدمة فــي البنــوك فــي
االردن عمى أداءىا التسويقي"
تيػدؼ الد ارسػة إلػػى التعػرؼ عمػػى أثػر التقنيػات الحديثػػة المسػتخدمة فػػي البنػوؾ فػػي االردف
(البريد االلكتروني ،خدمة الرسائؿ القصيرة) عمى أداءىا التسويقي ،تكونت العينػة مػف ( )88مسػتجيباً
م ػػف الع ػػامميف ف ػػي إدارات وأقس ػػاـ التس ػػويؽ ل ػػدى البن ػػوؾ العامم ػػة ف ػػي األردف .وت ػػـ اس ػػتخداـ األس ػػموب
الوصفي والتحميمي واختبار االنحدار الخطي المتعدد والبسيط في اختبار الفرضيات.وتوصمت الدراسة
إلػػى انػػو يوجػػد أثػػر ذو داللػػة إحصػػائية ذو داللػػة إحصػػائية السػػتخداـ التقني ػات الحديثػػة المتمثمػػة بػ ػ (
البريػػد االلكترونػػي ،خدمػػة الرسػػائؿ القصػػيرة) عمػػى األداء التسػػويقي فػػي البنػػوؾ العاممػػة فػػي األردف.
وأوصت الدراسة باستمرار البنوؾ العاممة في األردف بتوفير التقنية الحديثة القادرة عمػى تسػييؿ عمميػة
تبادؿ وتدفؽ المعمومات والبيانات بيف مستخدمي األجيزة ضمف البنؾ وبيف عمالء البنؾ ،فضال عف
أف ىذه التقنيات توفر خدمة جيدة تتناسب واحتياجات الزبائف.
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ثانيا :الدراسات بالمغة االنجميزية
دراسة ( ،)Plam, 2011بعنواف:
“Customer Orientation in Real Estate Companies: The Espoused
”Relation Customer Of Values
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تحميػػؿ عالقػػة الزبػػائف بالسػػوؽ العقػػاري ومعرفػػة متطمباتػػو المتطػػورة
باختالؼ الوقػت فػي قطػاع العقػارات ،ومعرفػة التطػورات التػي طػرأت عمػى السػوؽ العقػاري فػي السػويد
سػواء مػػف ناحيػػة التفكيػػر بػػالمنتج والتفكيػػر بمتطمبػػات الزبػػائف ،تػػـ إج ػراء ىػػذه الد ارسػػة مػػف خػػالؿ مػػف
خػػالؿ إعػػداد التقػػارير ل ػ ( )25شػػركو عقاريػػو تعمػػؿ داخػػؿ السػػوؽ العقػػاري فػػي السػػويد واالطػػالع عمػػى
قوائميا المالية والتقارير السنوية آلخر  5سنوات ماضيو.وتوصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية:إف
السػوؽ العقاريػة بالسػويد مكػوف باألسػاس خػالؿ الخمػس سػنوات الماضػية مػف تغيػر الشػركات العقاريػػة
مػػف التركيػػز عمػػى التوجػػو لممنػػتج إلػػى التركيػػز عمػػى التوجػػو لمزبػػائف ،لػػـ يحػػدث تغييػػر ذو أىميػػو كبي ػره
خػالؿ الخمػس سػػنوات الماضػية كمػا إف اغمػػب الشػركات تتبنػػى التركيػز عمػى توجيػػات الزبػائف وكانػػت
أىػ ػػـ العوامػ ػػؿ المػ ػػؤثرة عمػ ػػى المشػ ػػاريع الم ػ ػراد إنشػ ػػائيا ىػ ػػي (طبيعػ ػػة الزبػ ػػائف،حجـ المشروع،الوضػ ػػع
المالي،توجي ػػات الزب ػػائف) ،كم ػػا ت ػػـ المقارنػ ػػة ب ػػيف نش ػػاط الش ػػركة المدرج ػػة ف ػػي الس ػػوؽ وحج ػػـ ىػػػذه
الشركات.كما أوصت ىذه الدراسة بضرورة االىتماـ بعدة عناصر تؤثر عمى طبيعػة المشػاريع المنػوي
إنشائيا وىي (طبيعة الزبائف ،حجـ المشروع ،الوضع المالي  ،التركيز عمى توجيات الزبوف).
دراسة ) ،)Alhaiou, 2011بعنواف:
“A Study on the Relationship between E-CRM features and Loyalty in
”UK Study
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف خصػائص إدارة عالقػة الزبػائف االلكترونيػة
في مختمؼ مراحؿ دورة المعامالت سواء ) مرحمة قبػؿ الشػراء ،مرحمػة الشػراء ،ومرحمػة مػا بعػد الشػراء
) وأثرىا عمى رضا الزبوف وعمػى تعزيػز والء الزبػائف عمػى شػبكة االنترنػت فػي مختمػؼ م ارحػؿ الػدورة
الشػرائية لمواقػع شػركات اليواتػؼ الخمويػة فػي المممكػة المتحػدة ،وقػد تػـ اسػتخداـ المػنيج الوصػفي
والميداني مف خالؿ توزيع استبانو تـ تطويرىا لتوزيعيا عمى عينة الدراسة المكونة مف طالب جامعة
بروني غػرب لنػدف المممكػة المتحػدة وتػـ توزيػع ( )380اسػتبانو .وتوصػمت إلػى مجموعػة مػف النتػائج
كاف مف أىميا بأف استخداـ خصائص إدارة عالقة الزبائف االلكترونية في بناء عالقة مع الزبائف لػو
أثر كبيػر فػي والء ورضػا الزبػائف عػف الموقػع االلكترونػي لممنظمػة وخاصػة عنػد تػوفر قػدرات البحػث
عمى الموقع االلكترونػي عػف المعمومػات ،وأوصػت الد ارسػة بضػرورة قيػاـ شػركات االتصػاالت الخمويػة
بالعمؿ عمى إيجاد برامج تعزيػز الػوالء والتػي ليػا أثػر ايجػابي عمػى رضػا الزبػائف ،والعمػؿ عمػى تعزيػز
شعور الزبوف بالثقػة مػف الشػراء عبػر الموقػع االلكترونػي مػف خػالؿ إيجػاد عػدة طػرؽ دفػع يمكػف أف
يختػار منيػا الزبػوف مػا يناسػبو عنػد إجػراء عمميػة الشػراء  ،والعمػؿ عمػى تػوفير خػدمات زبػائف فعالػة
وسريعة االستجابة ىو ما يعزز رضا ووالء الزبائف وبقائيـ أوفياء لموقع شركة اليواتؼ الخموية.

دراسة ( ) Pavlou & Stewart, 2012بعنواف:
“From Consumer Response to Active Consumer: Measuring the
”Effectiveness of Interactive Media
بحثت ىذه الدراسة في خاصية اإلنترنت التفاعمية ،وأىداؼ المستيمؾ مف إستخداـ اإلنترنت،
ومواصفات وسائؿ اإلتصاؿ الترويجي ،وتأثير ىذه جميعيا عمى المستيمؾ .وقد تناولت الدراسة
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العوامؿ المذكورة سابقاً كوحدات مستقمة دوف إجراء أية تجارب أو بحوث ميدانية لدراستيا والربط فيما
بينيا ،واكتفت الدراسة ببيانات مأخوذة مف المصادر الثانوية وأبحاث سابقة.وقد تبيف مف نتائج ىذه
الدراسة بأنيا عالجت خاصية وسائؿ االتصاؿ الترويجي التفاعمية وبعض مواصفاتيا ،وأنيا تنبأت
لظيور دور الجديد لمستخدـ الشبكة .كما توصمت إلى أف اإلنترنت يوفر لممسوقيف والمستيمكيف مزايا
وبرامج تكنولوجية متطورة تساىـ في إيجاد تفاعؿ مفيد لمطرفيف ،وبأف التفاعمية توفر الثقة والفيـ
األفضؿ بيف مستخدـ الشبكة والمسوؽ ،وتسيؿ صنع قرارىما لتكويف منتجات أفضؿ .كما إستنتجت
الدراسة بأف عالماً يقرر المستيمؾ فيو ماىية المعمومة التي يود مشاركتيا مع الغير وكيفية
إستخداميا ،واستعداد المسوؽ لبذؿ الكثير لمتوصؿ لممعمومة المفيدة لو عبر االتصاؿ الترويجي
التفاعمي الجديد ،جميعيا عوامؿ سوؼ تغير مف طبيعة التفاعؿ بيف األفراد (مستخدمي الشبكة
والمسوقيف) عما ىو عميو اليوـ.
دراسة ( ،)Couilloud etal, 2014بعنواف:
”)“Customer Relationship Management (CRM
تناولػت ىػذه الد ارسػة إدارة عالقػات الزبػائف (  ) CRMكإسػتراتيجية عمػؿ تركػز كػؿ نشػػاط
مػػف أنشػػطة األعمػػاؿ تمارسػػو الشػػركة أثنػػاء تعامالتيػػا مػػع عمالئيػػا ،وبينػػت الد ارسػػة أف إدارة عالقػػات
الزبائف تتطمب الحصوؿ عمى دعـ اإلدارة العميػا لتنفيػذ االسػتراتيجيات والتقنيػات الجديػدة مثػؿ الرسػائؿ
القص ػػيرة ،الرسػػػائؿ االلكترونيػ ػػة ،وش ػػبكة االنترنػػػت وىػػػذه التقنيػ ػػات تس ػػمح لممنظم ػػة بالحصػػػوؿ عمػػػى
معمومػػات عػػف الزبػػائف لتقػػديـ خدمػػة أفضػػؿ لمعميػػؿ س ػواء اآلف أو فػػي المسػػتقبؿ ،وأكػػدت الد ارسػػة أف
الشػػركات تسػػعى إلػػى الحفػػاظ عمػػى الزبػػائف الحػػالييف بسػػبب الرتفػػاع التكػػاليؼ المرتبطػػة بجػػذب عمػػالء
جػػدد فػػي بعػػض األحيػػاف ،وبينػػت الد ارسػػة أف ىػػذه أف تكػػوف التكػػاليؼ بقػػدر حجػػـ سػػوؽ إدارة عالقػػات
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الزبائف ىو قابؿ لمزيادة ،حيث أف التركيز الكبير عمى إدارة عالقات الزبائف يأتي مف خالؿ التوجيات
لدمج جميع اإلدارات في الشركة وفتح المجاؿ أماـ إدارة عالقػات الزبػائف إلدامػة التواصػؿ مػع الزبػائف
بحيػػث يمكػػف أف تحػػوؿ معمومػػات العميػػؿ إلػػى معرفػػة اإلدارة العميػػا التخػػاذ القػ اررات المسػػتقبمية ،وبينػػت
الدراسة أف إدارة عالقات الزبائف تتكوف مف أقساـ مختمفة تختص باستخراج البيانات عف الزبائف ومف
أبرزىػػا التشػػغيؿ اآللػػي لمقػػوة ،والتشػػغيؿ اآللػػي والتسػػويؽ ،وم اركػػز االتصػػاؿ ،وقسػػـ التحميػػؿ البيانػػات
الخاصة بالزبائف.
دراسة ( ) Furst , 2015بعنواف:
“Explain the Reasons for the Expansion of U.S. Banks in the Provision
”of Services Via the Internet
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تفسػػير أسػػباب توسػػع البنػػوؾ األمريكيػػة فػػي تقػػديـ خػػدماتيا عبػػر شػػبكة
اإلنترنػػت .كمػػا حاولػػت الد ارسػػة حصػػر البنػػوؾ األمريكيػػة التػػي تقػػدـ خػػدماتيا عبػػر االنترنػػت ،وتحديػػد
نوعية الزبائف الذيف يقبموف عمى التعامؿ بيػذه الخػدمات .وأىػـ النتػائج التػي توصػمت إلييػا الد ارسػة أف
البنػػوؾ كبيػرة الحجػػـ تسػػتقطب نسػػبة أكبػػر مػػف الزبػػائف الػػذيف لػػدييـ الرغبػػة والقػػدرة عمػى االسػػتفادة مػػف
الخدمات البنكية المقدمة عبر االنترنت مقارنةً بالبنوؾ الصغيرة الحجـ  .كما توصمت الدراسة إلى أف
البنػػوؾ الكبيػرة الحجػػـ تمكنػػت مػػف تحقيػػؽ وفػػورات فػػي المصػػاريؼ التشػػغيمية ،الحصػػوؿ عمػػى إي ػرادات
جديػػدة ،وبالتػػالي تحقيػػؽ أربػػاح إضػػافية نتيجػػة تقػػديميا لخػػدمات بنػػوؾ اإلنترنػػت ،وبػػدرجات تفػػوؽ مػػا
حققتو البنوؾ الصغيرة الحجـ في ىذا المجاؿ.
دراسة ( )Wang , 2015بعنواف:
Adoption of the Banks to Modern Internet Technology in the Provision
of Services to Customers on the Process of Reducing Operational Costs
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ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف األثر المترتب عمى تبني البنوؾ لتكنولوجيا االنترنت الحديثة في
مجاؿ تقديـ الخدمات لمعمالء عمى عممية تخفيض التكاليؼ التشغيمية .وتصؼ الدراسة نوعية
المعمومات التي كانت متداولة بأنيا وصفية إلى حد كبير ولذا لـ تكف تساعد عمى اإلستقراء
والتحميؿ ،وبينت كيؼ أف تكنولوجيا اإلنترنت الجديدة قاـ بتقديـ المعمومات المتنوعة بوفرة مما ساىـ
في بمورة صورة أوضح لدى مستخدمي الشبكة ،فأتاح لممجتمعات التفاعمية مصادر أخرى لممعمومات
عف طريؽ غرؼ الدردشة والمدونات وغيرىا إضافةً لمعمومات المسوؽ ،مما يعزز دور المستخدـ في
التأثير والتأثر بيذه المعمومة.
وقد توصؿ الباحث إلى نتيجة تشير إلى أف البنوؾ الكبيرة الحجـ قد تمتع بميزة االستفادة مف
ىذا االبتكار الجديد ،حيث حققت البنوؾ الكبيرة أسبقية عمى البنوؾ الصغيرة في تبني عممية تقديـ
الخدمات عبر االنترنت ،مما أدى بالنتيجة إلى تحقيقيا المزيد مف النمو والتوسع في عممياتيا .كما
تبيف أف التفاعؿ بيف مستخدمي شبكة اإلنترنت عزز دور أسموب كالـ الفـ المنطوؽ (Word of
) Mouthوبيَّف مدى تأثيره في رأي اآلخريف ممف ليـ تجارب وخبرة عمى حساب الترويج التقميدي
المسوؽ أو المعمف.
ذو المصدر األحادي المتمثؿ في
ِّ

ثالثا :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
مػػف خػػالؿ اسػػتعراض الد ارسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت موضػػوع الد ارسػػة الحاليػة،فأف الباحثػة
اسػػتفادت مػػف خػػالؿ اإلطػػالع عمػػى ىػػذه الد ارسػػات ،فػػي جوانػػب أضػػافت أبعػػاداً ميمػػة فػػي إج ػراء ىػػذه
الد ارسػػة ،وفػػي وضػػع تصػػور عػػاـ لمد ارسػػة والتحديػػد الػػدقيؽ لمشػػكمة الد ارسػػة وأىػػدافيا ،حيػػث تطرقػػت
مباشرة إلى بياف أثر استخداـ التقنيات التكنولوجية الحديثة في البنوؾ االسالمية في االردنعمى إدارة

58

عالقات الزبائف عمى اعتبار أف كثي اًر مف الدراسات لـ تتعػرض إلييػا ،ورصػد أىػـ الجوانػب المنيجيػة،
كما أسيمت الدراسة عمى المستوى اإلجرائي في تحديد نوع المواد المبحوثة ،وصياغة التساؤالت التػي
تعرضت ليا الدراسة.
تتميػػز ىػػذه الد ارسػػة بتناوليػػا موضػػوع التقنيػػات التكنولوجيػػة الحديثػػة وأثرىػػا فػػي إدارة عالقػػات الزبػػائف،
وذلػػؾ مػػف خػػالؿ د ارسػػة ميدانيػػة فػػي البنػػوؾ االسػػالمية فػػي فػػي االردف ،وتعتبػػر ىػػذه الد ارسػػة مػػف
الدراسات التي تناولت فييا الباحثة أبعاداً ومجاالت مختمفػة عػف الد ارسػات السػابقة ،حيػث تناولػت أثػر
اسػػتخداـ التقنيػػات التكنولوجيػػة الحديثػػة (الرسػػائؿ القصػػيرة ،موقػػع البنػػؾ االلكترونػػي ،مواقػػع التواصػػؿ
االجتمػػاعي) فػػي إدارة عالقػػات الزبػػائف وتختمػػؼ ىػػذه الد ارسػػة عػػف الد ارسػػات السػػابقة بأنيػػا اسػػتطمعت
وجيات نظر زبائف البنوؾ اإلسالمية في األردف.
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الفصل الثالث
منيجية الدراسة
 1-3منيج الدراسة
تعتب ػػر ى ػػذه الد ارس ػػة مػ ػف الد ارس ػػات الميداني ػػة والت ػػي اتبع ػػت فيي ػػا الباحث ػػة األس ػػموب الوص ػػفي
التحميمػػي ،بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى أثػػر اسػػتخداـ التقنيػػات التكنولوجيػػة الحديثػػة فػػي إدارة عالقػػات الزبػػائف
في البنوؾ االسالمية في في االردف.

 2-3مجتمع الدراسة والعينة
يشمؿ مجتمع الدراسة جميع البنوؾ اإلسالمية العاممة في األردف والبالغ عددىا ( )4بنوؾ.
(نشرة البنؾ المركزي األردني )2015 ،والجدوؿ التالي يبيف أسماء البنوؾ االسالمية في االردنالتي
تمثؿ مجتمع الدراسة ،أما وحدة المعاينة والتحميؿ فتتكوف مف الزبائف المتعامميف مع ىذه البنوؾ.
الجدول ( ) 1-3
أسماء البنوك االسالمية في األردن
ت
1

اسم البنك
البنؾ اإلسالمي األردني

2

البنؾ العربي اإلسالمي الدولي

3

بنؾ األردف دبي اإلسالمي

4

مصرؼ الراجحي
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أمػػا عينػػة الد ارسػػة فقػػد قام ػت الباحػػث بإعتمػػاد العينػػة الميس ػرة حيػػث تػػـ المجػػوء الػػى الجػػداوؿ
االحصائية الخاصة بتحديد حجـ العينة وحسب( ،)Sakran, 2003حيث اف عمػى افتػراض اف عػدد
زبائف البنػوؾ االسػالمية فػي االردف و إف حجػـ العينػة يػتمخص ب  388زبػوف ،حيػث قامػت الباحثػة
بتوزي ػػع ( )550إس ػػتبياناً عم ػػى الزب ػػائف ع ػػف طري ػػؽ وبش ػػكؿ عشػ ػوائي عم ػػى كاف ػػة البن ػػوؾ اإلس ػػالمية،
واسػػترجعت منيػػا ( )462إسػػتبياناً بنسػػبة ( )% 84وبعػػد فحػػص اإلسػػتبيانات تبػػيف أف  13اسػػتبيانات
غي ػ ػػر ص ػ ػػالحة لمتحمي ػ ػػؿ وعمي ػ ػػو ف ػ ػػإف االس ػ ػػتبايانات الص ػ ػػالحة لمتحمي ػ ػػؿ ى ػ ػػي ( )449اس ػ ػػبيانة بنس ػ ػػبة
( )%81.6وىي نسبة مقبولة.

 3-3أداة الدراسة
قامت الباحثة بتصميـ استبانة خطية وتطويرىا وحسب ما تقتضيو متغيراتيا والفرضيات التي
استندت عمييا ،وباستخداـ عبارات تقييميو لتحديد أىمية إجابات العينة المبحوثػة .وتػـ اعتمػاد مقيػاس
ليكرت المكوف مف خمس درجات لتحديد درجة األىمية النسبية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة( ،موافؽ
جػػدا  5درجػػات ،موافػػؽ  4درجػػات ،موافػػؽ إلػػى حػػد مػػا  3درجػػات ،غيػػر موافػػؽ درجتػػاف ،غيػػر موافػػؽ
إطالقا درجة واحدة).

 4-3قياس المتغيرات واثبات صدق القياس
قامت الباحثة باستخداـ استبانة خطية مكونة مف جزأيف رئيسيف ىما:
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 -1الجــــزء األول :وس ػػوؼ يخص ػػص لمتع ػػرؼ عم ػػى العوام ػػؿ الديموغرافي ػػة لممس ػػتجيبيف م ػػف الزب ػػائف
المتعػػامميف فػػي البنػػوؾ اإلسػػالمية مثػػؿ (الجػػنس ،العمػػر ،عػػدد سػػنوات التعامػػؿ مػػع البنػػؾ ،المؤىػػؿ
العممي).
 -2الجــزء الثــاني :وخصػػص لمعبػػارات التػػي تغطػػي متغي ػرات الد ارسػػة ،والتػػي تتمثػػؿ فػػي معرفػػة أثػػر
اسػػتخداـ التقنيػػات التكنولوجيػػة الحديثػػة فػػي إدارة عالقػػات الزبػػائف ،واسػػتخدمت الباحثػػة مقيػػاس ليكػػرت
الخماسي ،وحسب الدرجات مستوى المالءمة واألىمية النسبية لموسط الحسابي.
 5-3المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة
توضح الجداوؿ ( )4 – 3( ،)3 - 3( ،)2 - 3المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة حسب
(النوع اإلجتماعي ،الفئة العمرية ،المؤىؿ العممي).
-1توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير النوع اإلجتماعي:
الجدول ()2-3

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير النوع اإلجتماعي
#

النوع االجتماعي

التكرار

النسبة %

1

ذكر

295

65.7%

2

انثى

154

34.3%

449

%100

المجموع

كما ىو موضح بالجدوؿ ( )2-3الذي يبيف المتغير الديمغرافي لمنوع االجتماعي فقد تبيف
أف نسبة الذكور بمغت( )%65.7بعدد  295فرداً مف مجموع المبحوثيف  ،كما بمغت نسبة اإلناث
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( )%34.3بعدد  154حيث تعمؿ الباحثة اف أفراد مجتمع الدراسة ىو ذكوري بسبب طبيعة
معالمالت البنؾ اإلسالمية.
-2توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير الفئة العمرية
الجدول ()3-3
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الفئة العمرية
#

الفئة العمرية

التكرار

النسبة %

1

 20سنة فأقؿ

13

2.9%

2

 30-21سنة

182

40.5%

3

 40-31سنة

105

23.3%

4

 50-41سنة

97

21.7%

5

 50سنة فأكثر

52

11.6%

449

%100

المجموع

إذ يوضح الجدوؿ ( )3-3توزيع المتغير الديمغرافي إلى فئات عمرية مختمفة ،وتبيف أف
العدد األكبر مف المستجيبيف آلداة ىذه الدراسة ىـ مف الفئات العمرية المتوسطة حيث تقع أعمارىـ
بيف سف ( )40-21سنة وبنسبة ( )%63.8وىذا يبيف أف الفئة العمرية األكثر زيارة الى البنؾ ىي
ىي مف الفئة العمريو الشبابيو .
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-3توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير المؤىل العممي:
الجدوؿ ()4-3
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي
ت

المؤىؿ العممي

التكرار

النسبة %

1

ثانوية فأقؿ

75

16.8%

2

دبموـ

57

12.7%

3

بكالوريوس

289

64.3%

4

دراسات عميا

28

6.2%

449

%100

المجموع

بالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي ألفراد عينة الدراسةُ ،يظير الجدوؿ ( )4-3أف ()%64.3
مف أفراد عينة الدراسة يحمموف شيادة البكالوريس واف ما نسبتو(  ) %16.8يحمموف ثانوية عامة
فأقؿ مف أفراد عينة الدراسة وأف ما مانسبتو ( )%12.7يحمموف شيادة الدبموـ مف أفراد عينة
الدراسة ،كما بينت النتائج أف عدد األفراد الذيف يحمموف شيادة الدراسات العميا ويشكموف نسبة
(. )%6.2
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 6-3أساليب جمع البيانات
تػػـ االعتمػػاد فػػي ىػػذه الد ارسػػة عمػػى نػػوعيف مػػف مصػػادر المعمومػػات ىمػػا المصػػادر األوليػػة
والمصادر الثانوية وكما يمي:
أ -البيانـــات األوليـــة :وىػػي البيانػػات التػػي سػػيتـ الحصػػوؿ عمييػػا مػػف خػػالؿ إعػػداد اسػػتبانة خاصػػة
لموضػػوع الد ارسػػة ،حيػػث غطػػت كافػػة الجوانػػب التػػي تناوليػػا اإلطػػار النظػػري والتسػػاؤالت والفرضػػيات
التػػي سػػوؼ تسػػتند عمييػػا ىػػذه الد ارسػػة ،حيػػث سػػيتـ توزيػػع االسػػتبانات عمػػى عينػػة الد ارسػػة مػػف خػػالؿ
الباحثة شخصيا لكونيا تعمؿ في الشركة.
ب -البيانـــات الثانويـــة :وىػػي البيانػػات التػػي يػػتـ الحصػػوؿ عمييػػا مػػف المصػػادر المكتبيػػة والمراجعػػة
األدبية لمدراسات السابقة ،لوضع اإلطار النظري ليذه الدراسة.
 7-3المعالجة اإلحصائية المستخدمة
لمجابة عف أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا لجأت الباحثة إلى الرزمة اإلحصائية لمعموـ
اإلجتماعية ) (Statistical Package for Social Sciencesاإلصدار العشروفSPSS V.20
 ،وقاـ الباحث مف خالؿ البرامج اإلحصائية السابقة بتطبيؽ األساليب التالية:
 التك اررات والنسب المئوية  Frequencies & Percentبيدؼ تحديد مؤشرات القياس
المعتمدة في الدراسة وتحميؿ خصائص عينة الدراسة ديموغرافياً.
 المتوسطات الحسابية  Meanلتحديد مستوى إستجابة أفراد عينة الدراسة عف متغيراتيا.
 اإلنحراؼ المعياري  Standard Deviationلقياس درجة تشتت إستجابات أفراد عينة الدراسة
عف وسطيا الحسابي.
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 معادلة طوؿ الفئة والتي تقضي بقياس مستوى األىمية لمتغيرات الدراسة  ،والذي تـ إحتسابو
وفقاً لممعادلة التالية:

وبناء عمى ذلؾ يكوف القرار لألىمية عمى النحو التالي:
األىمية المنخفضة مف - 1أقؿ مف2.34
األىمية المتوسطة مف - 2.34أقؿ مف3.67
األىمية المرتفعة مف 3.67فأكثر
 معامؿ كرونباخ ألفاCronbach Alpha

لقياس ثبات أداة الدراسة (اإلستبانة) ومقدار

اإلتساؽ الداخمي ليا .ودرجة مصداقية اإلجابات عف فقرات اإلستبانة.
 معامؿ تضخـ التبايف ) Variance Inflation Factor(VIFواختبار التبايف المسموح
 Toleranceلمتأكد مف عدـ وجود تعددية إرتباط  Multicollinearityبيف المتغي ارت
المستقمة.
 تحميؿ اإلنحدار المتعدد  Multiple Regression analysisوذلؾ لمتحقؽ مف أثر مجموعة
مف المتغيرات المستقمة في متغير تابع واحد.
 تحميؿ اإلنحدار البسيط  Simple Regression analysisوذلؾ لمتحقؽ مف أثر المتغيرات
المستقمة الفرعية عمى المتغير التابع.
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 8-3صدق أداة الدراسة وثباتيا
أ) الصدق الظاىري
قاـ الباحث بإعداد إستبانة توفر البيانات الالزمة لمجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا كما
تعرض ىذه اإلستبانة عمى مجموعة مف اإلساتذة المحكميف تتألؼ مف ( )8مف أعضاء الييئة
التدريسية متخصصيف في إدارة األعماؿ وتكنولوجيا المعمومات ،باإلضافة إلى عرض مشكمة الدراسة
ونموذج الدراسة والفرضيات إلبداء رأييـ فييا ،حيث تـ أخذ آرائيـ التي تـ اإلتفاؽ عمييا واجراء
التعديالت الضرورية عمى اإلستبانة.
ب) ثبات أداة الدراسة
تـ إستخداـ إختبار اإلتساؽ الداخمي كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaلقياس مدى
التناسؽ في إجابات المبحوثيف عف كؿ األسئمة الموجودة في المقياس ،والجدوؿ ( )5 -3يبيف نتائج
أداة الثبات ليذه الدراسة:
الجدوؿ ()5 - 3

معامؿ ثبات اإلتساؽ الداخمي ألبعاد اإلستبانة (مقياس كرونباخ ألفا)
البعد

عدد الفقرات

قيمة ( )αألفا

استخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة

9

0.892

الرسائؿ القصيرة

5

0.844

موقع البنؾ االلكتروني

8

0.812

مواقع التواصؿ االجتماعي

7

0.805

ادارة عالقة الزبائف

9

0.857
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إذ يوضح الجدوؿ ( )5 -3قيـ الثبات لممتغير المستقؿ وىو استخداـ الوسائؿ التكنولوجية
الحديثة والتي تراوحت بيف ( )0.805لبعد مواقع التواصؿ االجتماعي  ،و ( )0.844لبعد الرسائؿ
القصيرة  ،في حيف كانت قيمة ألفا لجميع فقرات المتغير المستقؿ والبالغ عددىا ( )14فقرة
( .)0.892أما فيما يخص قيـ الثبات لممتغير التابع ادارة عالقة الزبائف والتي تراوحت لجميع
الفقرات والبالغ عددىا ( )11فقرات (.)0.857وتدؿ مؤشرات كرونباخ ألفا Cronbach Alpha
أعاله عمى تمتع أداة الدراسة بصورة عامة بمعامؿ ثبات عاؿ وبقدرتيا عمى تحقيؽ أغراض ىذه
الدراسة وفقاً لػ (.)Sekaran, 2003
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الفصل الرابع
تحميل البيانات واختبار الفرضيات

 1-4المقدمــــــــة
 2-4تحميل بيانات الدراسة
 3-4تحميل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات إختبار فرضيات الدراسة
 4-4إختبار فرضيات الدراسة
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الفصل الرابع
تحميل البيانات واختبار الفرضيات
 1-4المقدمــــــــة
يستعرض ىذا الفصؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي إلستجابة أفراد عينة الدراسة عف المتغيرات
التي اعتمدت فييا مف خالؿ عرض إجاباتيـ المتمثمة في المتوسطات الحسابية واإلنحرافات
المعيارية لكؿ متغيرات الدراسة ،كما يتناوؿ الفصؿ إختبار فرضيات الدراسة لكؿ منيا.

( :)2-4تحميل بيانات الدراسة
( )1- 2 - 4أبعاد المتغير المستقل – استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة:
لوصؼ وتحميؿ أبعاد المتغير المستقؿ وىو التقنيات التكنولوجية الحديثة المتمثمة في االبعاد
(الرسائؿ القصيرة ،موقع البنؾ االلكتروني ،مواقع التواصؿ االجتماعي) في في البنوؾ االسالمية
في االردنفقد لجأت الباحثة إلى إستخداـ المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتحقؽ مف
معنوية الفقرات وأىمية كؿ فقرة ،كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ ( )1- 4الخاص ببعد الرسائؿ
القصيرة ،والجدوؿ رقـ ( )2 - 4لبعد موقع البنؾ االلكتروني  ،والجدوؿ رقـ ( )3 - 4لبعدمواقع
التواصؿ االجتماعي ،كما تُظير الجداوؿ التالية ترتيب فقرات الدراسة بحسب أىميتيا مف وجية نظر
زبائف البنوؾ االسالمية في في االردف ،كما ستُظير الجداوؿ األىمية لكؿ فقرة بحسب وجية نظر
عينة الدراسة ،وكما يمي:
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أوال :إجابات عينة الدراسة عمى فقرات أداة الدراسة المتعمقة بمتغير الرسائل القصيرة
جدول ()1-4

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتغير الرسائل القصيرة
بعد الرسائؿ القصيرة

#

المتوسط

اإلنحراؼ

الحسابي

المعياري

*Sig

مستوى الداللة

ترتيب أىمية

مستوى

الفقرة

األىمية

يسػ ػ ػػتخدـ البنػ ػ ػػؾ خدمػ ػ ػػة الرسائ ػ ػ ػػؿ القصػ ػ ػػيرة
 )SMS( 1بإرسػػاؿ الرسػػائؿ النصػػية بمحتػػوى

4.36

0.863

0.000

1

مرتفع

معيف.

يػوفر البنػػؾ خدمػػة رسػػائؿ الوسػػائط المتعػػددة

 )MMS( 2عمػ ػػى سػ ػػبيؿ المثػ ػػاؿ " بالصػ ػػور ،

3.53

1.440

0.000

5

متوسط

الممفات الصوتية  ،ممفات الفيديو"

3
4

يقػ ػوـ البن ػػؾ بإرس ػػاؿ واس ػػتقباؿ الرس ػػائؿ م ػػف
خالؿ شبكة االتصاالت المحمية

ينفذ البنؾ خدمػػات صوتػػيو باستخداـ

اإلرساؿ الياتفي.

4.15

1.060

0.000

2

مرتفع

3.88

1.185

0.000

3

مرتفع

يق ػ ػػوـ البن ػ ػػؾ بإرس ػ ػػاؿ رس ػ ػػائؿ ص ػ ػػوتية إل ػ ػػى

 5صػ ػ ػػناديؽ بريػ ػ ػػد الصػ ػ ػػوت عػ ػ ػػف طريػ ػ ػػؽ أو

3.79

1.172

0.000

4

خدمات الشبكات المحمية
جميع فقرات الرسائل القصيرة

3.94

1.144

0.000

يوضح الجدوؿ ( )1-4إجابات المبحوثيف عمى فقرات أداة الدراسة الرئيسة (اإلستبانة) المتعمقة
بفقرات المتغير المستقؿ وىو الرسائؿ القصيرة  ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ليذا المتغير بيف
( )4.36 -3.53بمتوسط كمي مقداره ( )3.94عمى مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى
المستوى المرتفع لمتغير الرسائؿ القصيرة بحسب آراء عينة الدراسة ،إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة
" يستخدـ البنؾ خدمة الرسائػؿ القصيرة ( )SMSبإرساؿ الرسائؿ النصية بمحتوى معيف " .بمتوسط

مرتفع
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حسابي بمغ ( )4.36وىو أعمى مف المتوسط الحسابي العاـ البالغ ( ،)4.36وانحراؼ معياري بمغ
( ،)1.144فيما حصمت الفقرة " يوفر البنؾ خدمة رسائؿ الوسائط المتعددة ( )MMSعمى سبيؿ
المثاؿ " بالصور ،الممفات الصوتية ،ممفات الفيديو" ".عمى المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ((3.53
وىو أدنى مف المتوسط الحسابي الكمي والبالغ ( )3.94وانحراؼ معياري (.)1.114
ثانياً :إجابات عينة الدراسة عمى فقرات أداة الدراسة المتعمقة بمتغير موقع البنك االلكتروني
جدول ()2 -4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتغير موقع البنك االلكتروني
#

6
7
8
9

موقع البنك االلكتروني

يوجػػد لمبنػػؾ موق ػػع الكترونػػي يػػوفر المعموم ػػات
المتعمقة بالخدمات المصرفية
يحتػػوي موق ػػع البن ػػؾ االلكترونػػي عم ػػى الص ػػور
اء كانت ثابتة أو متحركة
بجميع أنواعيا سو ً
يتضػػمف موقػػع البنػػؾ االلكترونػػي ممفػػات كافيػػو
مف المعمومات التي يحتاجيا العميؿ.
تسػ ػػتخدـ إدارة البنػ ػػؾ موقػ ػػع البنػ ػػؾ االلكترونػ ػػي
وأدواتو في تقديـ خدماتيا المصرفية.

المتوسط

االنحراف

*Sig

ترتيب

مستوى

أىمية

2

مرتفع
مرتفع

مستوى

الحسابي

المعياري

4.19

0.918

0.000

4.05

1.018

0.000

7

4.13

0.939

0.000

4

مرتفع

4.09

0.956

0.000

6

مرتفع

الداللة

الفقرة

األىمية

يسػػػتخدـ البنػ ػػؾ ب ػ ػرامج االتصػ ػػاؿ عبػ ػػر الموقػ ػػع
10

االلكتروني لتوفير وسائؿ عمميػة تشػجع الزبػوف

4.11

0.966

0.000

5

مرتفع

عمى التواصؿ مع البنؾ

يس ػ ػػتخدـ البن ػ ػػؾ بػ ػ ػرامج إلكتروني ػ ػػة ت ػ ػػؤدي إل ػ ػػى

11

ال ػ ػػتحكـ بمحت ػ ػػوى الرس ػ ػػائؿ اإلعالني ػ ػػة وانت ػ ػػاج
خدمات مصرفية جذابة.

3.96

1.058

0.000

8

مرتفع
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12
13

يسػ ػػتخدـ البنػ ػػؾ ب ػ ػرامج اإلنترنػ ػػت القػ ػػادرة عمػ ػػى
تعديؿ محتوى الموقع اإللكتروني.
يستخدـ البنؾ بموقعو االلكتروني برامج إنترنت
سيمة.
جميع فقرات موقع البنك االلكتروني

4.20

0.848

0.000

1

مرتفع

4.17

0.998

0.000

3

مرتفع

4.11

0.967

0.000

ويشير الجدوؿ ( )2 - 4إلى إجابات المبحوثيف عف العبارات المتعمقة بموقع البنؾ االلكتروني،
حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ليذا المتغير بيف ( )4.20 – 3.96بمتوسط كمي مقداره
( )4.11عمى مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى المستوى المرتفع إلجابات عينة الدراسة عمى
فقرات اإلستبانة المتعمقة بموقع البنؾ االلكتروني ،إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة " يستخدـ البنؾ
برامج إلكترونية تؤدي إلى التحكـ بمحتوى الرسائؿ اإلعالنية وانتاج خدمات مصرفية جذابة".
بمتوسط حسابي بمغ ( )4.20وىو أعمى مف المتوسط الحسابي العاـ البالغ ( ،)4.11وانحراؼ
معياري بمغ ( ،)0.967فيما حصمت الفقرة " يستخدـ البنؾ برامج اإلنترنت القادرة عمى تعديؿ محتوى
الموقع اإللكتروني ".عمى األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.96وىو أدنى مف المتوسط الحسابي الكمي
والبالغ ( )4.11وبإنحراؼ معياري (.)0.967

ثالثاً :إجابات عينة الدراسة عمى فقرات أداة الدراسة المتعمقة بمتغير مواقع التواصل االجتماعي
جدول ()3 -4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتغير موقع البنك االلكتروني
#

مواقع التواصل االجتماعي

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

*Sig

مستوى
الداللة

ترتيب

أىمية
الفقرة

مستوى

األىمية
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14
15
16

يقػدـ البنػػؾ خدماتػو مػػف خػػالؿ مواقػػع التواصػػؿ
االجتماعي مثؿ الفيسبوؾ ،والتويتر ،واليوتوب
تت ػ ػػيح مواق ػ ػػع التواص ػ ػػؿ االجتم ػ ػػاعي الفرص ػ ػػة
لمعرفة الخدمات المصرفية التي يقدميا البنؾ.
يرسػ ػ ػػؿ البن ػ ػ ػػؾ الرسػ ػ ػػائؿ ع ػ ػ ػػف طريػ ػ ػػؽ مواق ػ ػ ػػع
التواصؿ االجتماعي.

3.98

1.218

0.000

4

4.01

1.184

0.000

3

3.83

1.321

0.000

6

يق ػػوـ البن ػػؾ بنش ػػر البيان ػػات بش ػػكؿ عمن ػػي م ػػف

 17خ ػ ػػالؿ الممف ػ ػػات والص ػ ػػور م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ مواق ػ ػػع

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

3.75

1.343

0.000

7

التواصؿ االجتماعي.
يوفر البنؾ المعمومات بسرعة ويقوـ بتوصػيميا
 18عمػػى نطػػاؽ واسػػع مػػف خػػالؿ مواقػػع التواصػػؿ

مرتفع
3.90

1.300

0.000

5

االجتماعي.

يحرص البنؾ عمى تبادؿ مقػاطع الفيػديو حػوؿ

 19خدماتو المصرفية مع الزبائف مف خالؿ مواقػع

مرتفع
4.02

1.251

0.000

2

التواصؿ االجتماعي.
20

يقػ ػػوـ البنػ ػػؾ بتػ ػػرويج خػ ػػدمات المصػ ػػرؼ مػ ػػف
خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي.
جميع فقرات مواقع التواصل االجتماعي

4.21

1.194

0.000

3.96

1.258

0.000

1

مرتفع

ويشير الجدوؿ ( )3 - 4إلى إجابات المبحوثيف عف العبارات المتعمقة بمواقع التواصؿ االجتماعي،
حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ليذا المتغير بيف ( )4.21 –3.75بمتوسط كمي مقداره ()3.96
عمى مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى المستوى المرتفع إلجابات عينة الدراسة عمى فقرات
اإلستبانة المتعمقة بمواقع التواصؿ االجتماعي ،إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة " يقوـ البنؾ بترويج
خدمات المصرؼ مف خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي ".بمتوسط حسابي بمغ ( )4.21وىو أعمى
مف المتوسط الحسابي العاـ البالغ ( ،)3.96وانحراؼ معياري بمغ ( ،)1.258فيما حصمت الفقرة "
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يقوـ البنؾ بنشر البيانات بشكؿ عمني مف خالؿ الممفات والصور مف خالؿ مواقع التواصؿ
االجتماعي ".عمى األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.75وىو أدنى مف المتوسط الحسابي الكمي والبالغ
( )3.96وبإنحراؼ معياري (.)1.258
( )2-2-4أبعاد المتغير االتابع والمتعمق بادارة عالقة الزبائن
لوصؼ وتحميؿ بعد ادارة عالقات الزبائف في البنوؾ االسالمية فقد لجأت الباحث إلى
إستخداـ المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ،وأىمية كؿ فقرة ،كما ىو موضح بالجدوؿ (4
 )4الخاص بمتغير ادارة عالقة الزبائف ،كما يظير الجدوؿ ترتيب فقرات الدراسة بحسب أىميتيامف وجية نظر زبائف البنوؾ االسالمية ،كما سيظير الجدوؿ مستوى األىمية لكؿ فقرة بحسب وجية
نظر عينة الدراسة ،وكما يمي:

إجابات عينة الدراسة عمى فقرات أداة الدراسة المتعمقة بمتغير ادارة عالقة الزبائن
جدول ()4- 4

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتغير ادارة عالقة الزبائن
ادارة عالقة الزبائن

#

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

*Sig
مستوى
الداللة

ترتيب
أىمية
الفقرة

مستوى األىمية

يس ػ ػػيـ إس ػ ػػتخداـ التقني ػ ػػات التكنولوجي ػ ػػة

 21الحديثػ ػػة فػ ػػي معرفػ ػػة حاجػ ػػات ورغبػ ػػات

4.53

0.970

0.000

6

مرتفع

الزبائف بشكؿ مستمر.
يضع البنؾ الزبوف في قمة ىرـ أولوياتو
 22ويعتب ػ ػ ػ ػره المحػ ػ ػ ػػرؾ ال ػ ػ ػ ػرئيس ألنشػ ػ ػ ػػطتو

4.42

0.926

0.000

8

مرتفع

وأعمالو.

 23يحرص البنؾ عمى المحافظة عمى

4.43

0.948

0.000

7

مرتفع
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الزبائف الحالييف.
24
25
26
27
28

يعمؿ البنؾ عمى كسب زبائف جدد مف

خالؿ ادارة عالقات الزبوف.

يعتبر رضا الزبائف في قمة اىتمامات

اإلدارة العميا.

يستخدـ البنؾ برامج االتصاؿ المتنوعة

لجذب انتباه واىتماـ الزبائف.

يصػ ػػمـ البنػ ػػؾ خدماتػ ػػو المص ػ ػرفية وفقػ ػػا

آلراء الزبوف.

يػػؤدي وجػػود ب ػرامج االنترنػػت إلػػى تقػػديـ

رسائؿ جذابة.

4.59

0.735

0.000

5

مرتفع

4.62

0.674

0.000

3

مرتفع

4.78

1.088

0.000

1

مرتفع

4.25

0.899

0.000

9

مرتفع

4.65

0.925

0.000

2

مرتفع

يس ػػيـ تط ػػور بػ ػرامج اإلع ػػالف بإس ػػتخداـ

 29التقنيػػات التكنولوجيػػة الحديثػػة فػػي البنػػؾ

4.61

0.947

0.000

4

مرتفع

بالمفاضمة بيف بدائؿ البنوؾ المتاحو
جميع فقرات ادارة عالقة الزبائن

4.54

0.901

0.000

ويشير الجدوؿ ( )4 - 4إجابات المبحوثيف عف العبارات المتعمقة بمتغير ادارة عالقة الزبائف عند
االزبائف في البنوؾ االسالمية في في االردف ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ليذا المتغير
بيف ( )4.25-4.78بمتوسط كمي مقداره ( )4.54عمى مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى
المستوى المرتفع إلجابات عينة الدراسة عمى فقرات اإلستبانة المتعمقة بادارة عالقات الزبائف ،إذ
جاءت في المرتبة األولى فقرة " يستخدـ البنؾ برامج االتصاؿ المتنوعة لجذب انتباه واىتماـ الزبائف".
بمتوسط حسابي بمغ ( )4.78وىو أعمى مف المتوسط الحسابي العاـ البالغ ( ،)4.54وانحراؼ
معياري بمغ ( ،)0.901فيما حصمت الفقرة " يصمـ البنؾ خدماتو المصرفية وفقا آلراء الزبوف " عمى
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المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )4.25وىو أدنى مف المتوسط الحسابي الكمي والبالغ ()4.78
وبإنحراؼ معياري (.)0.901

( :)3-4تحميل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات إختبار فرضيات الدراسة
قبؿ البدء في تطبيؽ تحميؿ اإلنحدار إلختبار فرضيات الدراسة قامت الباحثة بإجراء بعض
اإلختبارات وذلؾ مف أجؿ ضماف مالئمة البيانات إلفتراضات تحميؿ اإلنحدار ،إذ تـ التأكد مف عدـ
وجود إرتباط ٍ
عاؿ بيف المتغيرات المستقمة Multicollinearityبإستخداـ معامؿ تضخـ التبايف
 )VIF( Variance Inflation Factorواختبار التبايف المسموح بو Toleranceلكؿ متغير مف
متغيرات الدراسة مع مراعاة عدـ تجاوز معامؿ تضخـ التبايف المسموح بو ( )VIFلمقيمة (،)10وأف
تكوف قيمة التبايف المسموح بو Toleranceأكبر مف ( ،)0.05والجدوؿ رقـ ( )8-4يبيف نتائج ىذه
اإلختبارات.

جدوؿ ()5-4
نتائج إختبار تضخـ التبايف والتبايف المسموح بو
#

المتغيرات المستقمة الفرعية

VIF

Tolerance

1

الرسائؿ القصيرة

5.236

0.325

2

موقع البنؾ االلكتروني

4.216

0.331

3

مواقع التواصؿ االجتماعي

4.228

0.451
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يتضح مف النتائج الواردة في الجدوؿ ( )5 - 4عدـ وجود تداخؿ خطي
متعدد  Multicollinearityبيف أبعاد المتغير المستقؿ (استخداـ التقنيات التكنولوجية الحديثة) ،واف
ما يؤكد ذلؾ قيـ معيار إختبار معامؿ تضخـ التبايف ( )VIFلألبعاد المتمثمة بػ (الرسائؿ القصيرة،
موقع البنؾ االلكتروني ،مواقع التواصؿ االجتماعي) والبالغة ( )4.2156،4.228 ،5.236عمى
التوالي والتي تقؿ عف ( ،)10كما يتضح أف قيـ إختبار التبايف المسموح بو ( )Toleranceتراوحت
بيف ( )0.451 - 0.325وىي جميعيا أكبر مف ( )0.05ويعد ىذا مؤش اًر عمى عدموجود إرتباط
ٍ
عاؿ بيف المتغيرات المستقمة.

( :)4-4إختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية (H01) :ال يوجد أثر إلستخداـ التقنيػات التكنولوجيػة الحديثػة المتمثمػة ب ػ (الرسػائؿ
القصيرة ،موقع البنؾ االلكتروني ،مواقع التواصؿ االجتماعي) عمى إدارة عالقات الزبائف في البنػوؾ
االسالمية في االردف عند مستوى داللة إحصائية (.)α≥ 0.05
إلختبار ىذه الفرضية تـ إستخداـ تحميؿ اإلنحدار البسيط ( )Simple regressionلكوف ىذه
الفرضية تبحث في أثر جميع أبعاد المتغير المستقؿ مجتمعة عمى متغير تابع واحد وىو ادارة عالقة
الزبائف ،وقد ظيرت نتائج إختبار ىذه الفرضية في الجدوؿ رقـ ()6-4
جدول رقم ()6-4
إختبار الفرضية الرئيسة األولى
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الفرضية

الفرضية

Β

T

P-

Value

R

R2

ال يوجد أثر إلستخداـ التقنيات التكنولوجية الحديثة
الرئيسة
األولى

المتمثمة بػ (الرسائؿ القصيرة ،موقع البنؾ

االلكتروني ،مواقع التواصؿ االجتماعي) عمى إدارة 14.569
عالقات الزبائف في البنوؾ االسالمية في االردف

0.77

0.000

0.474 0.689

عند مستوى داللة إحصائية (.)α≥ 0.05
درجة الحرية ( 448 = ) n-1

مستوى الحرية ( )0.05

يشير الجدوؿ رقـ ( )6-4إلى نتائج إختبار الفرضية الرئيسة األولى التي يمكف التعبير عنيا رياضيا
بالمعادلة التالية (  ) Yi  0  1 X i  iولفحص مقدار اإلختالؼ في المتغير التابع عف المتغير
المستقؿ ( 0

1

0 HA

=1

 )H0ومف الجدوؿ نجد أف قيمة ( )Tالمحسوبة اكبر مف قيمتيا

الجدولية (عند مستوى معنوية  ،)α≤ 0.05وىذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبوؿ الفرضية
البديمة ،أي أف إلستخداـ التقنيات التكنولوجية الحديثة المتمثمة بػ (الرسائؿ القصيرة ،موقع البنؾ
االلكتروني ،مواقع التواصؿ االجتماعي) أثر عمى إدارة عالقات الزبائف في البنوؾ االسالمية في
االردف ،وتأتي ىذه النتيجة منسجمة مع ما توصمت إليو العديد مف الدراسات التي ذكرت بالدراسات
السابقة .
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اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة
 Ho1ال يوجد أثر إلستخداـ الرسائؿ القصيرة عمى إدارة عالقات الزبائف في البنوؾ االسالمية في
االردف عند مستوى داللة إحصائية (.)α≥ 0.05
 Ho2ال يوجد أثر إلستخداـ موقع البنؾ االلكتروني عمى إدارة عالقات الزبائف

في البنوؾ

االسالمية في االردف عند مستوى داللة إحصائية (.)α≥ 0.05
 Ho3ال يوجد أثر إلستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى إدارة عالقات الزبائف في البنوؾ
االسالمية في االردف عند مستوى داللة إحصائية (.)α≥ 0.05
الختبار ىذه الفرضيات فقد تـ إستخداـ تحميؿ اإلنحدار المتعدد ( )Multiple regressionلكوف
ىذه الفرضية تبحث في أثر مجموعة مف المتغيرات المستقمة عمى متغير تابع وقد ظيرت نتائج
إختبار ىذه الفرضية في الجدوؿ رقـ ()7-4
جدول ()7- 4
نتائج إختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة األولى
الفرضية
الفرعية
األولى
الثانية
الثالثة

المتغيرات المستقمة

Β

الرسائؿ القصيرة

0.43

موقع البنؾ
االلكتروني

مواقع التواصؿ
االجتماعي

0.48
0.35

المتغير التابع

T
4.852

ادارة
عالقات
الزبائن

درجة الحرية ( 448 = ) n-1

4.252
7.365

PValue

قيمة ()F

المحسوبة

مستوى
الداللة

()Sig

معامؿ

اإلرتباط
()R

معامؿ

2

التحديد ( )R

0.016
0.001

12.356

0.000

0.458

0.00

مستوى الحرية ( (0.05

قيمة  tالجدولية ( (2.08

0.209
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الفرضية الفرعية االولى  Ho1 :ال يوجد أثر إلستخداـ الرسائؿ القصيرة عمى إدارة عالقات الزبائف
في البنوؾ االسالمية في االردف عند مستوى داللة إحصائية (.)α≥ 0.05
وباإلشارة إلى نتائج الجدوؿ رقـ ( )7-4والمتضمف نتائج إختبار الفرضية األولى وما إنبثؽ
عنيا مف فرضيات فرعية ،وبالرجوع إلى النتائج الخاصة بالفرضية الفرعية األولى نجد أف قيمة ()T
المحسوبة ( )4.852ىي أعمى مف قيمتيا الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05والمساوية ؿ
( )2.08وأف قيمة مستوى المعنوية المشاىد  P-Valueمساوي إلى ( )0.005وىو أكبر مف قيمة
المعنوية المعتمدة مما يعني رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى عدـ وجود أثر داؿ إحصائياً
الستخداـ الرسائؿ القصيرة عمى ادارة عالقة الزبائف في البنوؾ االسالمية في االردنوقبوؿ الفرضية
البديمة والتي تشير إلى وجود أثر داؿ إحصائياً لبعد استخداـ الرسائؿ القصيرة عمى ادارة عالقة
الزبائف.
الفرضية الفرعية الثانية Ho2 :ال يوجد أثر إلستخداـ موقع البنؾ االلكتروني عمى إدارة عالقات
الزبائف في البنوؾ االسالمية في االردف عند مستوى داللة إحصائية (.)α≥ 0.05
وبالعودة إلى نتائج الجدوؿ رقـ ( )7-4وإلختبار الفرضية الفرعية الثانية والتي يمكف التعبير عنيا
رياضياً بالمعادلة التالية(  ) Yi  0  1 X i  iولفحص مقدار اإلختالؼ في المتغير التابع عف
المتغير المستقؿ ( 0

) ومف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )7-4نجد أف قيمة ()T

المحسوبة ( )4.252ىي أكبر مف قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية ( ،)α≥0.05وىذا يعني
رفض الفرضية العدمية وقبوؿ الفرضية البديمة ،أي أف بعد الموقع االلكتروني الخاص بالبنؾ لو اثر
بشكؿ مباشر عمى ادارة عالقات الزبائف في البنؾ.
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الفرضية الفرعية الثالثة H03 :ال يوجد أثر لمواقع التواصؿ االجتماعي عمى إدارة عالقات الزبائف
في البنوؾ االسالمية في االردف عند مستوى داللة إحصائية (.)α≥ 0.05
وبالعودة إلى نتائج الجدوؿ رقـ ( )7-4وإلختبار الفرضية الفرعية الثانية والتي يمكف التعبير عنيا
رياضياً بالمعادلة التالية(  ) Yi  0  1 X i  iولفحص مقدار اإلختالؼ في المتغير التابع عف
المتغير المستقؿ ( 0

) ومف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )7-4نجد أف قيمة ()T

المحسوبة ( )7.365ىي أكبر مف قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية ( ،)α≥0.05وىذا يعني
رفض الفرضية العدمية وقبوؿ الفرضية البديمة ،أي أف بعد مواقع التواصؿ االجتماعي الخاص بالبنؾ
لو اثر بشكؿ مباشر عمى ادارة عالقات الزبائف في البنؾ.

83

الفصل الخامس
النتائج والتوصيات

 1-5النتائج
 2-5التوصيات

84

الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
( :)1-5النتائج
( 5ـ  1ـ  :)1النتائج المتعمقة بالتحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة
 .1أظيرت نتائج التحميؿ الوصفي لمتغيرات ىذه الدراسة أف التقنيات االلكترونية
الحديثة ببعادىا (الرسائؿ القصيرة ،الموقع االلكتروني ،مواقع التواصؿ االجتماعي) كانت
مرتفعة  ،وقد حصؿ بعد إستخداـ الموقع االلكتروني عمى أعمى متوسط حسابي لجميع
الفقرات ( ،)4.11ومف خالؿ نتائج التحميؿ الوصفي التي تـ التوصؿ إلييا فاف الباحث
يفسر ذلؾ بأف استخداـ الموقع االلكتروني في البنوؾ بشكؿ عاـ و في البنوؾ االسالمية
بشكؿ خاص ىو مف اىـ الطرؽ لمتواصؿ مع زبائف البنؾ حيث يمجأ اليو الزبائف بسبب
سيولة الوصوؿ لمموقع االلكتروني سواءا مف االجيزة الحاسوبية او مف خالؿ الياتؼ ،وعميو
ىنالؾ إىتماـ مف قبؿ االدارة العميا اضافة الى الدعـ المستمر لمموقع االلكتروني الخاص
بالبنؾ وخصوصا اف معظـ المعمومات المتوفرة لدى البنؾ والتي مف الممكف الوصوؿ الييا
مف قبؿ الزبائف يمكف الحصوؿ عمييا مف خالؿ البوابة االلكترونية اال وىي الموقع
االلكتروني ،وىذا يدعـ بشكؿ او بأخر عمى استخداـ الموقع االلكتروني الخاص بالبنؾ .
 .2أظيرت نتائج التحميؿ الوصفي ايضا اف إجابات أفراد عينة الدراسة فيما يخص
مواقع التواصؿ االجتماعي حيث اظيرت النتائج اف اجابات المستجسيبيف كانت مرتفعة
ايضا ،وتستدؿ الباحثة بأف االجابات كانت مرتفعة بسبب أف مواقع التواصؿ االجتماعي بما
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فييا الفيسبوؾ واليوتيوب وغيرىا مف مواقع تواصؿ اجتماعي ىي مف الطرؽ الحديثة والسيمة
لمزبائف وخصوصا في ضؿ انتشار ىذه المواقع بشكؿ سريع وغير مكمؼ.
 .3بينت نتائج التحميؿ الوصفي فيما يخص فقرات المتغير التابع وىو ادارة عالقات
الزبائف في البنوؾ االسالمية انيا كانت مرتفعة حيث اف المفيوـ الجديد الدارة عالقات
الزبائف اصبح مرتبط بشكؿ او بأخر بالوسائؿ التقنية الحديثة مثؿ الموقع االلكتروني وما
شابو ،وعميو اف العالقة بيف البنؾ والزبوف اصبحت اكثر ترابطا وىنالؾ سيولة في التواصؿ
مع زبائف البنؾ بشكؿ كفؤ وسري.
( 5ـ  1ـ  :)2النتائج المتعمقة بإختبار فرضيات الدراسة
 .1وجود أثر لتقنيات االلكترونية الحديثة بأبعادىا مجتمعة عمى ادارة عالقة الزبائف في البنوؾ
االسالمية في االردف عند مستوى داللة إحصائية  ، α≤0.05إذ بمغ معامؿ االرتباط R
( .)0.689أما معامؿ التحديد  R2فقد بمغ ( ،)0.474حيث انسجمت نتائج ىذه الدراسة مع
دراسة أبو جميؿ وآخروف ( ،)2116التي توصمت إلى انو يوجد أثر الستخداـ التقنيات
الحديثة عمى األداء التسويقي في البنوؾ العاممة في األردف.
 .2وجود أثر إلستخداـ الرسائؿ القصيرة عمى ادارة عالقة الزبائف في البنوؾ االسالمية في
االردف عند مستوى داللة إحصائية  ، α≤0.05إذ بمغ معامؿ االرتباط  .)0.458( Rأما
معامؿ التحديد  R2فقد بمغ ( ،)0.209حيث انسجمت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة أبو
جميؿ وآخروف ( )2116التي توصؿ إلى انو يوجد أثر لخدمة الرسائؿ القصيرة عمى األداء
التسويقي في البنوؾ العاممة في األردف.
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 .3وجود أثر لمموقع االلكتروني الخاص بالبنؾ عمى ادارة عالقة الزبائف في البنوؾ االسالمية
في االردف عند مستوى داللة إحصائية  ، α≤0.05إذ بمغ معامؿ االرتباط .)0.458( R
أما معامؿ التحديد  R2فقد بمغ ( ،)0.209حيث انسجمت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة
( ) Furst , 2015التي توصمت إلى أف البنوؾ كبيرة الحجـ تستقطب نسبة أكبر مف
الزبائف الذيف لدييـ الرغبة والقدرة عمى االستفادة مف الخدمات البنكية المقدمة عبر االنترنت
مقارنةً بالبنوؾ الصغيرة الحجـ.
 .4وجود أثر لمواقع التواصؿ االجتماعي عمى ادارة عالقة الزبائف في البنوؾ االسالمية في
االردف عند مستوى داللة إحصائية  ، α≤0.05إذ بمغ معامؿ االرتباط .)0.458( Rأما
معامؿ التحديد  R2فبمغ ( ،)0.209حيث انسجمت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة السعود
( )2115التي توصمت إلى أف ىناؾ أث اًر لالتصاالت مف خالؿ شبكات التواصؿ االجتماعي
عمى رضا المستفيديف مف خدمات أمانة عماف الكبرى.
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) :)2-5التوصيات
في ضوء ﺍلنتائج التي توصمت إلييا الدراسة يمكف لمباحث أف يوصي بما يمي:
أوالً :التوصيات التي تتعمق ببعد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت:
.1

التطوير المستمر لمموقع االلكتروني في البنوؾ االسالمية في االردف بحيث يصبح أكثر

مالئمة لنوع الخدمات التي يقدميا البنؾ.
 .2اف يستخدـ البنؾ خدمة الرسائػؿ القصيرة ( )SMSبشكؿ اكثر فاعمية.
 .3العمؿ عمى وضع سياسات واجراءات مف شأنيا تحفيز الزبائف عمى التواصؿ مع البنؾ مف
خالؿ الموقع االلكتروني.
 .4تفعيؿ الرسائؿ الصوتية المرسمة إلى صناديؽ بريد الصوت عف طريؽ أو خدمات الشبكات
المحمية.
اء كانت ثابتة أو
 .5ضرورة اف يحتوي موقع البنؾ االلكتروني عمى الصور بجميع أنواعيا سو ً
متحركة لما ليا اىمية في بقاء العميؿ عمى تواصؿ مع البنؾ.
 .6زيادة التفاعؿ مع الزبائف مف خالؿ الموقع االلكتروني ومواقع التواصؿ االجتماعي..
 .7تحديث المعمومات عمى الموقع االلكتروني في البنوؾ

في االردف االسالمية بشكؿ مستمر.

 .8اف تعكس معمومات الموقع االلكتروني لمبنؾ اىدافو االستراتجيو.
 .9اف يستخدـ البنؾ برامج إلكترونية تؤدي إلى التحكـ بمحتوى الرسائؿ اإلعالنية وانتاج خدمات
مصرفية جذابة.
 .10اف يستخدـ البنؾ برامج اإلنترنت القادرة عمى تعديؿ محتوى الموقع اإللكتروني.
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 .11ادارة مواقع التواصؿ االجتماعي بشكؿ فعاؿ بحيث تتيح مواقع التواصؿ االجتماعي الفرصة
لمعرفة الخدمات المصرفية التي يقدميا البنؾ.
 .12اف يحرص البنؾ عمى تبادؿ مقاطع الفيديو حوؿ خدماتو المصرفية مع الزبائف مف خالؿ
مواقع التواصؿ االجتماعي.
 .13يقوـ البنؾ بترويج خدمات المصرؼ مف خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي.
ثانياً :التوصيات التي تتعمق بالمتغير التابع ادارة معرفة الزبون:
 .1اف تقوـ االدارة العميا بتبني استراتيجية مف شأنيا التواصؿ مع الزبوف بشكؿ اكثر فاعمية وىذا
يتطمب بنية تحتية جيدة.
 .2ضرورة إستخداـ التقنيات التكنولوجية الحديثة مثؿ الموقع االلكتروني في البنؾ لمعرفة
حاجات ورغبات الزبائف بشكؿ مستمر.
 .3ضرورة وجود قواعد بيانات خاصة بالزبائف وربطيا بأنظمة البنؾ .
 .4اف يقوـ البنؾ بعمؿ برامج تعنى بكسب زبائف جدد مف خالؿ ادارة عالقات الزبوف.
 .5اف يحرص البنؾ عمى المحافظة عمى الزبائف الحالييف مف خالؿ برامج الوالء ومف خالؿ
الخدمات الفريدة التي مف الممكف اف يقدميا.
 .6اف يستخدـ البنؾ برامج االتصاؿ المتنوعة لجذب انتباه واىتماـ الزبائف.
 .7يضع البنؾ الزبوف في قمة ىرـ أولوياتو ويعتبره المحرؾ الرئيس ألنشطتو وأعمالو.
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قائمة المراجع
المراجع بالمغة العربية
 أبو جميؿ ،محمد منصور ،)2116( ،إدارة عالقات الزبائن :المفاىيم ،األصول ،التطبيقات ،دار
الغاية لمنشر والتوزيع ،صويمح :األردف.
 أبو جميؿ ،محمد منصور ،والسعدي ،باسـ يوسؼ ،واصبيح ،موسى ،)2016( ،أثر التقنيات
الحديثة المستخدمة في البنوك

في االردن عمى أداءىا التسويقي ،بحث مقدـ إلى المؤتمر

العممي الدولي التاسع ،بعنواف" :االتجاىات الحديثة في الفكر اإلداري والمالي :إدارة المشاريع
(التحديات واألفاؽ)"المنعقد خالؿ الفترة مف  7 -6نيساف  ،2016كمية العموـ اإلدارية والمالية،
جامعة فيالدلفيا ،عماف -األردف.
 األميف ،محمد ،)2008( ،مفيوم االتصال من وجية النظر األكاديمية ،منشورات جامعة
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.
 جرار ليمى احمد ،)2012( ،الفيسبوك والشباب العربي ،مكتبة الفالح ،عماف ،األردف.
 جالب ،أحساف دىش ،)2004( ،التوافق بين إستراتيجية التكيف وممارسات القيادة
اإلستراتيجية وأثره في خدمة الزبون /دراسة تحميمية آلراء من عينة مديري المصارف األىمية،
أطروحة دكتوراه ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية.
 حراحشة ،طارؽ محمد ،)2015( ،إدارة عالقات الزبائن وأثرىا عمى األداء التسويقي :دراسة
تطبيقية عمى شركة االتصاالت
الزرقاء الخاصة ،الزرقاء ،األردف.

في االردن أورانج ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
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 جودة ،محفوظ أحمد ( .)2010إدارة الجودة الشاممة مفاىيم وتطبيقات .عماف :دار وائؿ لمنشر
والتوزيع.
 حمباوي ،يوسؼ ( ،)2012التقانة في الوطن العربي ،مفيوميا وتحدياتيا ،بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،سمسمة الثقافة القومية (.)21
 الدليمي ،عبد الرزاؽ محمد ،)2011( ،اإلعالم الجديد والصحافة االلكترونية ،دار وائؿ لمنشر
والتوزيع ،عماف ،األردف.
 الدوري ،زكريا مطمؾ ،والسعيدي ،يعرب عدناف" ،)2005( ،التكامل بين سمسمة قيمة الزبون
الدوري السنوي لجامعة
وسمسمة قيمة المنظمة :مدخل تحميمي" ،بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي َ
اإلسراء ،كمية اإلدارة واالقتصاد والعموـ اإلدارية.
 راضي ،زاىر" ،)2013( ،استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في العالـ العربي" ،مجمة التربية،
جامعة عماف األىمية ،عماف ،العدد  .15ص.41-23
 السامرائي ،حفصة عطا اهلل حسيف" ،)2002( ،المزيج التسويقي وجودة الخدمة الصعبة
وأثرىما في تحقيق رضا المرضى ،دراسة عمى مجموعة من المستشفيات الحكومية الخاصة
في مدينة بغداد" ،رسالة ماجستير ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
 السعود ،مالؾ أحمد ،)2015( ،أثر إدارة عالقات الزبائن عمى رضا المستفيدين من خدمات
أمانة عمان الكبرى في األردن ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الزرقاء الخاصة ،الزرقاء،
األردف.
 سالمة ،طالؿ ( )2007طفرة التسويق عبر االنترنت والمواقع االلكترونية والعالقات التفاعمية،
دار الحياة :روما.
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 شيماء ،السيد سالـ ،)2006( ،االتصاالت التسويقية المتكاممة ،مجموعة النيؿ العربية :القاىرة،
مصر.
 الصادؽ رابح ،)2008( ،االتصال المتكامل ،منشورات جامعة الشارقة ،الشارقة ،اإلمارات
العربية المتحدة.
 طاىر ،ناجحة محمد ،)2006( ،اإلبداع بالمزيج التسويقي وأثره في تحقيق التفوق التسويقي
دراسة حالة في شركة الوسام لمنتوجات األلبان والمواد الغذائية المحدودة/كربالء ،رسالة
ماجستير ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الكوفة.
 قاسـ ،عبد الرزاؽ محمد ،)2008( ،نظم المعمومات المحاسبية الحاسوبية ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ،عماف :األردف.
 قندلجي ،عامر والجنابي ،عالء ( ،)2015نظم المعمومات الحاسوبية ،عماف :دار المسيرة
لمنشر والتوزيع والطباعة.
 كميبي ،محمد أحمد ( ،)2008التقنيات الحديثة وانعكاساتيا عمى اليياكل التنظيمية لألجيزة
األمنية ،دراسة مسحية عمى اإلدارة العامة لدوريات األمن ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة
نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض ،السعودية.
 عبد الغني ،عمرو أبو اليميف ،)2015( ،دور اإلنترنت في تغيير االستراتيجيات التسويقية
وتوجو الزبائن نحو السوق اإللكترونية ،بحث مقدـ إلى الممتقى اإلداري الثالث إدارة التطوير
ومتطمبات التطوير في العمؿ اإلداري ،المنعقد بالسعودية أياـ  30-29مارس .2015
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 العنزي ،محمد شحادة إبراىيـ ،)2116( ،أثر إدارة عالقات الزبائن في تحقيق الوالء لعمالء
البنوك التجارية دراسة ميدانية في البنوك التجارية في مدينة الزرقاء/األردن ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة الزرقاء الخاصة ،الزرقاء ،األردف.

 الغصاونو ،جاسـ أحمد ،)2114( ،أثر إدارة عالقات الزبائن في تحقيق رضاىم في شركات
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ممحؽ رقـ ()1

استبانة الدراسة
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
أخي المستجيب ،أختي المستجيبة:
تحية احتراـ وتقدير،،،

تقوـ الباحثة بإجراء دراسة بموضوع "أثر إستخداـ التقنيات التكنولوجية الحديثة في إدارة عالقات
الزبوف (دراسة ميدانية في البنوؾ االسالمية في في االردف)" ،وذلؾ استكماال لمتطمبات الحصوؿ
عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ مف جامعة الشرؽ األوسط ،وألىمية رأيكـ حوؿ موضوع

الدراسة ،يرجى التكرـ باإلجابة عمى األسئمة المرفقة عمما بأنو سيتـ التعامؿ مع ىذه البيانات بسرية
تامة وإلغراض البحث العممي فقط.
وشك ار لتعاونكـ
الباحثة :حنيف خالد األلوسي
اشراؼ الدكتور سمير الجبالي
القسم األول :البيانات الشخصية

النوع االجتماعي:
 ذكر

 أنثى

 20سنة فأقؿ

30-21 

العمر:

 50-41 سنة

المستوى التعميمي:

 ثانوية فأقؿ

 50 سنة فأكثر
 دبموـ

 بكالوريوس

 40-31 سنة

 دراسات عميا
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القسم الثاني :معمومات حول متغيرات الدراسة.
العبػػارات ال ػواردة فػػي ىػػذه القائمػػة تمثػػؿ متغي ػرات إسػػتخداـ التقنيػػات التكنولوجيػػة الحديثػػة ،الرجػػاء قراءتيػػا وبيػػاف مػػدى
موافقتكـ عف كؿ منيا عمى المقياس المحاذي ،وذلؾ بوضع إشارة ( √ ) أماـ كؿ عبػارة وفػي الفػراغ المناسػب بحيػث

تعكس إجابتكـ أثر ىذه المتغيرات عمى إدارة عالقات الزبوف في البنوؾ االسالمية في في االردف.

إستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة
التسمسل

4

ينفذ البنؾ خدمػػات صوتػػيو باستخداـ اإلرساؿ الياتفي.

5

يق ػػوـ البن ػػؾ بإرس ػػاؿ رس ػػائؿ ص ػػوتية إل ػػى ص ػػناديؽ بري ػػد الص ػػوت ع ػػف طري ػػؽ أو
خدمات الشبكات المحمية

موقع البنك االلكتروني
6

يوجد لمبنؾ موقع الكتروني يوفر المعمومات المتعمقة بالخدمات المصرفية

7

اء كانػت ثابتػة أو
يحتوي موقع البنؾ االلكتروني عمػى الصػور بجميػع أنواعيػا سػو ً
متحركة

8

يتض ػػمف موق ػػع البن ػػؾ االلكترون ػػي ممف ػػات كافي ػػو م ػػف المعموم ػػات الت ػػي يحتاجي ػػا
العميؿ.

9

تستخدـ إدارة البنؾ موقع البنؾ االلكتروني وأدواتو في تقديـ خدماتيا المصرفية.

11

يس ػػتخدـ البن ػػؾ بػ ػرامج االتص ػػاؿ عب ػػر الموق ػػع االلكترون ػػي لت ػػوفير وس ػػائؿ عممي ػػة
تشجع الزبوف عمى التواصؿ مع البنؾ.

11

يس ػػتخدـ البن ػػؾ بػ ػرامج إلكتروني ػػة ت ػػؤدي إل ػػى ال ػػتحكـ بمحت ػػوى الرس ػػائؿ اإلعالني ػػة

12

يستخدـ البنؾ برامج اإلنترنت القادرة عمى تعديؿ محتوى الموقع اإللكتروني.

13

يستخدـ البنؾ بموقعو االلكتروني برامج إنترنت سيمة.

وانتاج خدمات مصرفية جذابة.

موافق جداً

3

يقوـ البنؾ بإرساؿ واستقباؿ الرسائؿ مف خالؿ شبكة االتصاالت المحمية

"بالصور ،الممفات الصوتية ،ممفات الفيديو"

موافق

2

يػ ػ ػوفر البن ػ ػػؾ خدم ػ ػػة رس ػ ػػائؿ الوس ػ ػػائط المتع ػ ػػددة ( )MMSعم ػ ػػى س ػ ػػبيؿ المث ػ ػػاؿ

موافق إلى حد ما

1

يستخدـ البنؾ خدمة الرسائػؿ القصيرة ( )SMSبإرساؿ الرسائؿ النصية بمحتوى معيف

غير موافق

الرسائل القصيرة

غير موافق جداً
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مواقع التواصل االجتماعي
14

يق ػ ػدـ البنػ ػػؾ خدمات ػ ػو مػ ػػف خػ ػػالؿ مواقػ ػػع التواصػ ػػؿ االجتمػ ػػاعي مثػ ػػؿ الفيسػ ػػبوؾ،
والتويتر ،واليوتوب

15

تتيح مواقع التواصؿ االجتماعي الفرصة لمعرفة الخدمات المصػرفية التػي يقػدميا

16

يرسؿ البنؾ الرسائؿ عف طريؽ مواقع التواصؿ االجتماعي.

17

يقػػوـ البنػػؾ بنشػػر البيانػػات بشػػكؿ عمنػػي مػػف خػػالؿ الممفػػات والصػػور مػػف خػػالؿ

18

يوفر البنؾ المعمومات بسرعة ويقوـ بتوصيميا عمى نطاؽ واسع مف خػالؿ مواقػع

19

يحرص البنؾ عمى تبادؿ مقاطع الفيديو حػوؿ خدماتػو المصػرفية مػع الزبػائف مػف

21

يقوـ البنؾ بترويج خدمات المصرؼ مف خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي.

البنؾ.

مواقع التواصؿ االجتماعي.

التواصؿ االجتماعي.

خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي.

المتغير التابع :إدارة عالقات الزبون
التسمسل

24

يعمؿ البنؾ عمى كسب زبائف جدد مف خالؿ ادارة عالقات الزبوف.

25

يعتبر رضا الزبائف في قمة اىتمامات اإلدارة العميا.

26

يستخدـ البنؾ برامج االتصاؿ المتنوعة لجذب انتباه واىتماـ الزبائف.

27

يصمـ البنؾ خدماتو المصرفية وفقا آلراء الزبوف.

28

يؤدي وجود برامج االنترنت إلى تقديـ رسائؿ جذابة.

29

يسػػيـ تطػػور ب ػرامج اإلعػػالف بإسػػتخداـ التقنيػػات التكنولوجيػػة الحديثػػة فػػي البنػػؾ
بالمفاضمة بيف بدائؿ البنوؾ المتاحو

انتيت االستبانة:

مؤافق جداً

23

يحرص البنؾ عمى المحافظة عمى الزبائف الحالييف.

مؤافق

22

يضع البنؾ الزبوف في قمة ىرـ أولوياتو ويعتبره المحرؾ الرئيس ألنشطتو وأعمالو

محايد

بشكؿ مستمر.

غير مؤافق

يسػيـ إسػػتخداـ التقنيػػات التكنولوجيػػة الحديثػػة فػػي معرفػػة حاجػػات ورغبػػات الزبػػائف

غير مؤافق جداً

21
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الرقم

المقب العممي و اإلسم

التخصص

مكان العمل

1

د .أمجد زريقات

عمم حاسوب

جامعة الزيتونو

2

د .أحمد الذنيبات

ىندسة االتصاالت

جامعة الزيتونو

3

د .سموى السامرائي

نظم معمومات ادارية

جامعة اإلسراء

4

د .أحمد عمي صالح

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

5

د .محمد المعايطة

إدارة أعمال الكترونيو

جامعة الشرق األوسط

6

د .عبدالعزيز الشرباتي

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

7

د .حسام عمي

تسويق

جامعة الشرق األوسط

8

د .ىبة ناصر الدين

حاسوب

جامعة الشرق االوسط

