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  أعن-,ي مالله 

  .وبعد.. الصالة والسالم على رسول اهللالحمد هللا و  

المكتبة اإلدارية في العالم العربي إلى الكتب تفتقر   

إذا قارن-@اها  المتخصصة في علم التسويق وجوانبه المتنوعة

 "رضا المستفيد"ملتقى لعل و. بمكتبات اللغة اإلنجليزية

بعض  شجعني على تقديموالخاص بالجمعيات الخيرية 

رضا "المرتبطة بموضوع  األفكار والنظريات التسويقية

  . "العمالء والمستفيدين

   :أنبه على بعض األمورومن خالل الكتابة فإنني 

كتابة ترجمة بعض األلفاظ العربية باللغة  - ١  

عدد هائل من البحوث والمقاالت  لوجوداإلنجليزية وذلك 

التي يمكن االطالع عليها من خالل معرفة األلفاظ العلمية 

ومن التجربة فقد بحثت . أو األكاديمية باللغة اإلنجليزية

عن إحدى هذه األلفاظ في مكتبة إحدى الجامعات 
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ة البريطانية فوجدت آالف األبحاث والمقاالت المحكم-@

 . والعلمية والكتب

هي  األفكار تلك على أن-بة المراجع للتنبيه كتا - ٢  

أو مراجع  أبحاٍث هي نتاجe إنماوشخصية  تقديراٍتليست 

تم و. علمية بذل أصحابها أوقاتًا وجهودًا للوصول إليها

  .لهذه المراجعرصد مرجع أو أكثر كنموذج 

وجود أبحاث في جانب ما ال يعني االكتفاء بها،  - ٣  

زيد مما يوهذا  ،جوانبها عن غيرهافبيئتنا تختلف في بعض 

نا إلى بذل الجهود العلمية وعمل البحوث للوصول إلى تحاج

 .أفضل النتائج المختصة ببيئتنا وضمن ثقافتنا

مالحظاته والتي  ساهم بتقديمأشكر كل من و  

في إخراج هذا البحث كالدكتور أحمد العجيري  تساهم

على  أسامة عطاالدكتور على مالحظاته اإلدارية والفنية و

 اقتراحاتهتوجيهاته اللغوية والمهندس مشاري الجويرة على 

كما أشكر كًال من األستاذ عبداهللا  في العمل الخيري
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اليوسف واألستاذ نايف الهدي واألستاذ عبدالرحمن 

سائًال  الطيبة جهودهمعلى  الدوسري واالبن أحمد المهيدب

  . التوفيق والسداد عز وجل للجميعاهللا 

  د بن عبد العزيز المهيدبرائ

  ١٤٣٨رمضان  ١٥
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  كلمة الدكتور أحمد العجيري

الدكتور أحمد العجيري  من رسالةكلمة   

  :كتبها مشكورًا مع مالحظاته على الكتاب

من حسن الحظ أنه كانت لدي رحلة عمل "  

إلى مدينة جدة وأخذت نسخة من بحثك لقراءته 

أنتبه إال في الطائرة ومع قراءة أول صفحة منه لم 

 .العزيز وأنا في مطار الملك عبد

  .بحٌث ثري وشيق ورائع وفي غاية السالسة

  ..!عميق في فكرته.. سهل في طريقته

إضافة قيمة للمكتبة العربية  -بال مجاملة-  وأعتبره

كمقدمة ال غنى عنها في علم رضا المستفيد لغير 

  ".المتخصصين

    الدكتور أحمد العجيري
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  .ينالمستفيد العمالء رضامقدمة في 

  

يف هذه األزمنة إىل  ةالرحبي وغري ةالرحبي املنظماتتتعرض   
متغريات كثرية، ومنافسة وفتح أسواقٍ ،شديدة من خالل  جديدة

وهذا مما يزيد العبء على إداراا  ؛نظمات املنافسة األخرىامل
من و ،ويات اجلودة يف اخلدمة واملنتجاتمسترفع وجها إىل وحي

لدى رغبات وحاجات سريعاً  اًروتغي اًرتطوهناك  فإن طرف آخر
وسهولة  ،هاأنواعفاالتصاالت بشىت  ،ومستوى توقعام املتعاملني
تضغط  ،وغريها من املؤثرات ،وانفتاح األسواق العاملية ،التنقالت

تزيد من كما  ،كسب العمالءمن أجل بشكل كبري لتزيد املنافسة 
فإنه من  ولذا ؛تقدم لهساليت ات لخدملالعميل  توقعاتمستويات 
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غرس  ،ضمن املنافسة الشديدة وللوصول إىل رضا املستفيديناملهم 
   .١ Yu, 2003 عاليةخدمات ذات جودة 

ويف اآلونة األخرية تطورت املفاهيم اإلدارية لدى قادة   
دراسة البحوث وعمل مما أدى إىل  ؛اخلرييالتجاري والعمل 

ومن  ،ملتخصصة للوصول إىل أفضل النتائجاإلدارية االنظريات 
نظرياً هي وا عملياً  اليت يتم االهتماماملهمة و التسويقيةالنظريات 
). Customer Satisfaction املستفيد العميل أو رضا(نظريات 

 لـاإلجيايب تدل على التأثري على أرض الواقع  العلميةُ البحوثُف
وعدد من اجلامعات . الرائدة على جناح الشركات "رضا العميل"

 .خاصاً ذه النظريات صص اهتماماًواملراكز البحثية واملكتبات خت
نظريات الفاهيم وعدد من املسنتعرض إىل  بحثيف هذا الو

العمالء وكيفية الوصول املستفيدين ورتبطة برضا التسويقية وامل
  . اإليه

    

                                                           
١ Yu, Z. (2003) ANALYZING SERVICE QUALITY VIA QFD AND 

SERVQUAL: APPLICATIONS IN ACCOMMODATION 

SERVICES AND DISTANCE LEARNING, Dissertation (MA), 
National University of Singapore  
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  ؟العميل أو المستفيد ن,م@

  

ألفاظ  كلهان وأو املتعاملالعميل أو املستفيد أو الزبون   
املنظمات  واقعحبسب ختتلف لكنها ، يف معانيهامتشاة 
 ،فهناك املنظمات التجارية كالشركات واملؤسسات ،وختصصاا

واملنظمات  ،واملنظمات غري الرحبية، املنظمات اخلرييةهناك و
  .وغريها - احلكومية–واملنظمات العامة  ،الداعمة

: كالشركات واملؤسسات مات التجاريةالعميل يف املنظف  
كلما زاد و ،ملنظمةيف اوهو صاحب القوة الشرائية  ،هو الزبون

وزادت أسعارها  زادت أرباحهاالطلب على منتجات املنظمة 
  .أيضاً

العمالء  همر، فمنثُكُفهم  خلرييةيف املنظمات ا أما العمالء  
وكل فريق من . أيضاً نوالداعمو ،ناملتطوعوكذلك و ،ناملستفيدو
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للوصول  التعاملأساليب هؤالء العمالء حيتاج إىل نوع خمصص من 
والذي . من العمالء الرضا الذي يرضي هذا النوع إىل مستوى

 ،أسواقها نواعمن أ نوعالتعرف على كل  هو على املنظمة ينبغي
  .من العمالء نوعكسب رضا هذا الوكيفية 

املنظمات الداعمة  الء يفالعم: املنظمات الداعمة العميل يف  
 ،ومن يتواصل معها من أعضاءها هي املنظمات اخلريية والتنموية

 ،ووجهاء يف جمالس اإلداراتمتطوعون موظفون ووهم يف الغالب 
  .عاملون مثقفون باذلونيغلب عليهم أم 

 ،الطالب يف املقام األول وه :يف املنظمات التعليمية العميل  
  .يف املقام الثالث واتمع املعلم وأسرتهمث  ،أسرته يف املقام الثاينمث 

وهكذا فكل نوع من املنظمات العامة واخلاصة واخلريية   
ة هلا أنواع من العمالء وغري الرحبية واالجتماعية والطبي

  .واملستفيدين
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  ؟المستفيدالعميل أو رضا ب المقصود

  

 :"Customer Satisfactionرضا املستفيد أو العميل "  
معرفة حاولة ويقوم الكثري مب ،م التسويقمن األلفاظ املهمة يف عل
عن املنتج  ردود األفعال واألقوال مالحظةرضا العميل عن طريق 

عن طريق علمياً ميكن قياسها التسويق  ختصص ويف ،أو اخلدمة
توقعات مع اخلدمة  وأاملنتج جودة مستوى الفارق بني مقارنة 
  .- الحقاً شرحهاكما سيتم -  ٢"العميل

    

                                                           
٢ Analyze Survey (2008) Customer Satesfaction Survey [online] 

Available from: http://analysesurvey.com/customer-satisfaction-
surveys.html (Accesssed 10 Nov 2012)  
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  العمالء والمستفيدين أهمية موضوع رضا

  

يؤثر تأثرياً إجيابياً على  العميلرضا  دراسات أنَّالأظهرت   
 اًعددلذا فإن  ؛غري الرحبيةاملنظمات  جناحات املنظمات الرحبية و

. العمالءرضا ب اًخاص اًاهتمامتضع املنظمات الكبرية والعمالقة من 
تضع  )مثالً Ciscoسيسكو ( كثري من الشركات العمالقةوهناك 

يؤكد و .٣كسياسة أساسية هلا أولوية خاصة لرضا العميل
Iwaarden&Wieleلشركات اعلى أمهية تطوير اجلودة يف  ٤

وأثره يف  رضا املستفيدللوصول إىل  ؛املتصلة باإلنترنتالكربى 
ن جتارة اإلنترنت تقاس اليوم حيث إ تطور هذه األسواق،

                                                           

٣ CISCO (n.d.) Customer Satisfaction [online] Available: 
http://www.cisco.com/web/partners/pr11/pr20/partners_customer

_satisfaction_concept_home.html (Accessed: 7 Nov 2012)  

٤ Iwaarden, J. & Wiele, T. (2002) A study on the applicability of 
SERVQUAL dimensions for web sites [Online] Available from: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1097854 
(Accessed 4 Nov 2012).  
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أحد يقول . العمالء أكثر من بليون عميلقد بلغ و ،بالتريليونات
مهمة العملية التجارية هي  نَّإ: ")بيتر دراكر( أكرب منظري اإلدارة

بذل احملاوالت  وبدون ،٥"استقطاب العمالء واالحتفاظ م
فضالً عن  بالعمالءال ميكن االحتفاظ إنه ف العميلرضا لوصول إىل ل

  .استقطاب غريهم

    

                                                           
٥ Warren M. (2007) Peter Drucke [online] Available from: 

http://www.businessballs.com/freepdfmaterials/peter_drucker_bio
graphy_theory.pdf (Accessed 9 Nov 2012) 
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  رضا العميل أو المستفيدفي بيئة المتغيرات تأثير 

  

كذلك و ،متغريةهي إمنا األسواق بثابتة يف الواقع وليست   
املختلفة بسبب التأثريات  تغريونين هم أيضاً والعمالء واملستفيد

ومنو االتصاالت بشىت  ،فانفتاح األسواق العاملية ،من حوهلم
كثري من التأثري يف هلا ، وازدياد وسائل املواصالت وغريها ،أنواعها

ميكن إرضاؤهم  نفالعمالء الذي ،مستويات توقعات العمالءرفع 
وذلك  ،قد ال ميكن إرضاؤهم اليوم بنفس الوسائل والطرق املاضيب

من التجديد والتطوير ومن  هيكتشفونتتغري توقعام مبا ألن العمالء 
على ولذا قد يصعب . يكتشفوه سابقاً ملا مممستويات اجلودة 

به يف تكسبهم املنظمات هذه مبا كانت هم ئكسب والاملنظمات 
  . السابق

االهتمام بالتطوير  اتويف هذه احلالة ينبغي على املنظم  
قية يسوتمع بيئة  والتكيف ودراسة السوق حىت ميكنها التعامل
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بتطوير مستويات  ةالعمل اخلريي أيضاً مطالبمنظمات و. متغرية
فإن املتعاملني مع هذه املنظمات يعيشون يف بيئات متغرية  ،اهئأدا

ترغب ينبغي التعامل مع املتغريات بإدارة قوية ف ،ةوليست ثابت
  .العمالء واملستفيدين كسب والءلألفضل من أجل دائماً التغيري 

أمحد العجريي أمهية وضع . من طرف آخر يرى د  
 التعامل مع املتغريات اخلاصة برضا العميل بدالًاستراتيجيات لضبط 

التأقلم املستمر مع البيئة املتغرية والذي ميكن أن يعطي حماولة من 
حلوالً قصرية املدى وقد يصاحبها تأثريات سلبية على املدى 

  . ٦البعيد

  

  

                                                           
  .ر]Z YMVرJدWXP ."YJرVQت) "٢٠١٣(د أPQد اJKLMري  ٦
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  .العمالءمن رضا  المجتباةالفوائد 

   

  ميكن الوصول إليها عرب الوصول إىل  أساسية هناك أمور
   :ومن هذه األمور . عمالءرضا ال

 .Customer loyalty كسب الوالء  •

عن املنتج أو املنظمة أو عالمتها  العبارات اإلجيابية •
 .التجارية

 .استقطاب عمالء ومستفيدين آخرين •

 .االحتفاظ بالعمالء •

 .إىل اإلجيابيةالشرائية تغري سلوكيات العميل  •

 .الرحبية •

  .الثقة •



18                  

 

 .رضا العاملني باملنظمة •

  .وغريها مما سيتم احلديث عنه خالل الورقات التالية  
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   Customer Loyalty كسب الوالء

  

إن مفتاح النجاح يف أسواق حتتوي على منافسة عالية هو   
كسب الوالء للمنظمة أو  ،املستفيدينالعمالء ويف كسب والء 

منتجاا هو املستوى اإلجيايب الذي ينبغي على أو التجارية عالمتها 
فإننا  العمالءعندما نكسب والءات نا ألن. هاملسوقني استهدافُ
 كما وضح – أرباح املنظمة وزيادةم استقطا سنصنع قفزة يف

Mostghel,2006  مثالً شركة أمازونف .يف اطروحته 
Amazon.com Inc.  تصل إىل أعلى مستويات لرضا العمالء

  . ٧مستويات املبيعات أيضاً لىخالل ذلك وصلت إىل أع منو

  

                                                           
٧ Mostghel, R. (2006) Customer Satisfaction: Service Quality in 

Online Purchasing in Iran, Dissertation (MA), Lulea University 
[Online]  Available from: http://epubl.ltu.se/1653-
0187/2006/58/LTU-PB-EX-0658-SE.pdf (Accessed 19 Nov 2012).  
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  Wilson et al., 2008٨ :املصدر

فمن خالل الدراسات فإنه ال ميكن كسب الوالء من قبل   

وعلى هذا فإنه ينبغي  يهم؛لدالعمالء بدون أن نصل إىل الرضا 

للمنظمة كسب والء العمالء ظمات الرحبية وغري الرحبية على املن

املنتجات تطوير  بواسطةبكسب الرضا  وذلك ،ولعالمتها

ن مستويات أعلى م إىل مستوى اجود مستوياترفع اخلدمات وو

علو  .٩ Wilson et al., 2008 املستفيد  توقعات العميل أو

                                                           

٨ Wilson, A., Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. 
(2008) Services Marketing: Integrating Customer Focus Across 

the Firm. New York: McGraw Hill.  

٩ Wilson, A., Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. 
(2008) Services Marketing: Integrating Customer Focus Across 

the Firm. New York: McGraw Hill.  

 ر�� ا����ل و	ء ا����ل
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 �ودة ا�����

 �د�� ا����ل

 ا���ر

 ر�� ا����ل و	ء ا����ل

العمالء اخلدمات يستجلب رضا املنتجات ومستويات اجلودة يف 

. ١٠  Wirtz, 2003هم أيضاً ئوالذي هو مهم جداً الستقطاب وال

ثالثة حماور أساسية للوصول إىل  Wilson et al., 2008حيدد 

  .والسعر املناسب دمةجودة املنتج وجودة اخل: هي رضا العميل 

  

  

 Wilson) :المصدر

et al., 2008)  

    

                                                           
١٠ Wirtz J. (2003) 'Halo in customer satisfaction measures the role 

of purpose of rating, number of attributes and customer 
involvement'; International Journal  of Service Industry 
Management, Vol. 14, No. 1, pp. 96-119.   [Online] Available 

from: 
http://www.emeraldinsight.com.libproxy1.liv.ac.uk/journals.htm?ar

ticleid=851756 (Accessed: 18 Nov 2012)  
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  WOMرضا العميل يجلب العبارات اإليجابية 

  

 Word ofأو  WOMتعترب العبارات اإلجيابية   
Mouth ائل التأثري من املستفيدين والعمالء هي من أقوى وس

 ،وذلك لكوا صادقة من غري ذي مصلحة ؛على العمالء اآلخرين
من و .ويؤثر عليه ويف الغالب تكون من صديق لصديق آخر يثق به

 عندما يقومطرف آخر فإن الشركة ال ختسر أي مبالغ مادية 
  . باحلديث عن منتجاان والعمالء واملستفيد

 ١١ Mittal at el., 2005تظهر دراسات كـ   
أن رضا العميل جيعله يتحدث عن املعاملة  ١٢  Wirtz, 2003  و

                                                           

١١ Mittal, V., Anderson, E. W., Sayrak, A. & Tadikamalla, P. 
(2005) 'Dual Emphasis and the Long-Term Financial Impact of 
Customer Satisfaction', Marketing Science, Vol.24, No.4, (pp. 
544–555), [Online] Available from: 
http://www.jstor.org.ezproxy.liv.ac.uk/stable/pdfplus/40056984.pd

f?acceptTC=true& (Accessed: 28 Nov 2012)  
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احلسنة أو جودة البضاعة لآلخرين وبدون مقابل وهو ما يسمى 
على  هاولعل الكلمات اإلجيابية هلا أثر. العبارات اإلجيابية للزبونب

مما يكون له تأثري يف تغيري أيضاً للعمالء اآلخرين الرضا الداخلي 
 .Mittal at el  بشكل إجيايب لصاحل املنظمةالشرائي سلوك العمالء 

 2005.  

  
  .WOMنموذج تأثير رضا العميل على الكلمات اإليجابية 

                                                                                                                     

١٢ Wirtz J. (2003) 'Halo in customer satisfaction measures the 
role of purpose of rating, number of attributes and customer 
involvement'; International Journal  of Service Industry 
Management, Vol. 14, No. 1, pp. 96-119.   [Online] Available 

from: 
http://www.emeraldinsight.com.libproxy1.liv.ac.uk/journals.htm?ar

ticleid=851756 (Accessed: 18 Des 2012)  
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له جتربة جيدة مع  عميلبأن كل إحدى الدراسات تظهر   
 ،عن جتربته اإلجيابية أشخاص)  ٥( منظمة جتارية يتحدث إىل 

أشخاص يف حالة عدم )  ٩ ( الواحد ميكن أن يتحدث إىل والعميل
الرضا تظهر هذه يف حالة عدم و ،نتجاملدمة أو اخلالرضا عن 

 للمنظمة فقط منهم سيشتكون% ٤الدراسة بأن 
Mostghel, 2006  لذا فإنه من املهم ابتكار وسائل لالطالع  ،١٣

بدالً من أن يتحدث العميل  ،على ردود أفعال العمالء بعد اخلدمة
  . سلبياًعنها لآلخرين 

ويف تقديري أن هذه األرقام ستزداد بشكل كبري جداً   
وهذه الطبيعة لدى  ،شبكات التواصل االجتماعي بوجود كثري من

وقوية املستفيدين والعمالء ستكون مبثابة وسائل إعالمية مؤثرة 
رضا لينبغي أن يوىل أمهية كبرية وهنا  ،تسويقيةأي جهود وبدون 

ن رضا العميل سيؤدي إىل رضا إحيث  ،املستفيدين والعمالء
  .الرضا لآلخرينآخرين وعدم رضاه عن اخلدمة سيؤدي إىل عدم 

                                                           
١٣ Mostghel, R. (2006) Customer Satisfaction: Service Quality in 

Online Purchasing in Iran, Dissertation (MA), Lulea University 

[Online]  Available from: http://epubl.ltu.se/1653-
0187/2006/58/LTU-PB-EX-0658-SE.pdf (Accessed 19 Nov 2012)  
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  آخرين عمالءاستقطاب 

  

والوصول العمالء تظهر بعض الدراسات أن التركيز على   
 ،مستوى الوالء للمنظمة وملشاريعها ومنتجاايرفع إىل رضاهم 

نقل املشاعر اإلجيابية عن املنظمة وعن وهذا سيؤدي بالتايل إىل 
استقطام مما يؤدي إىل  هلذه املنظمةمستفيدين آخرين  إىلمنتجاا 
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كما أن عدم الرضا مينع مستفيدين  ،١٤ Cox&Dale,2001 إليها
  . آخرين عن قبول املنظمة

املنظمات اليت ترغب مزيداً من العمالء جيب عليها   
قطاب لزمالئهم وأقارم االهتمام بعمالئها أوالً ألم مصدر است

  . واآلخرين

  

  

    

                                                           
١٤ Cox, J. & Dale, B.G. (2001) 'Service quality and e-commerce: 

an exploratory analysis' , Managing Service Quality, Vol. 11 Iss: 2 

pp. 121 - 131 [Online] Available from : 

http://www.emeraldinsight.com.libproxy1.liv.ac.uk/journals.htm?ar

ticleid=842725   (Accessed 6 Nov 2012)  

  

 ا�� ط�ب ا��ر�ن ا��د�ث ا������ ر�� ا����ل
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 Customer Retention االحتفاظ بالعميل 

  

يف  العمالءيف األسواق اليت تكثر فيها املنافسة، كثري من   
مث يرحلون عنها جتارية األسواق يتعاملون مع منظمات وعالمات 

من  أسهلوثبت علمياً أن االحتفاظ بالعميل القدمي . إىل غريها
مت تقدمي  Siadat,2008١٥يف دراسة و. ديدجاستقطاب عميل 

من  ٧إىل  ١إحصائية بأن االحتفاظ بعميل سابق يكلف الشركات 
وهذا يدل على أمهية االحتفاظ . قيمة اكتساب عميل جديد

بالعميل القدمي ملا له من مكانة شرائية وكذلك ألنه من الصعوبة 
  .  الوصول إىل عميل دائم جديد

                                                           

١٥ Siadat, S. (2008) Measuring Service Quality Using Servqual 
Model: A Case Study of E-Retailing in Iran. Dissertation (MA). 
University Teknologi Malaysia [Online] Available from : 
http://eprints.utm.my/9514/1/SeyedHosseinSiadatMFSKSM2008.

pdf (Accessed 1 Nov 2012)  



28                  

 

يف حالة املنظمات اليت تم بصناعة الرضا لدى املستفيدين   
والعمالء فإن عدد الذين ميكن االحتفاظ م أو استعادم للمنظمة 

 العميليزداد بشكل أكرب بكثري من املنظمات اليت ال تم برضا 
William&Curtis,2005 .  
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  إيجابيًا عميلسلوك ال يريتغ

Customer Behaviour  

  

سيتغري بشكل  العميلفإن سلوك  العميلعندما يزداد رضا   
جتاه املنظمة  العميلالدراسات أن رضا وتظهر . إجيايب جتاه املنظمة

يزيد سلوكيات تكرار الشراء وعدم املمانعة يف شراء منتجات 
. Mittal at el.,2005١٦من منتجات املنظمة األخرى  بسعر أغلى

ويف حالة تكرار الشراء من قبل الزبائن فإن تكاليف اإلنتاج ستقل 

                                                           

١٦ Mittal, V., Anderson, E. W., Sayrak, A. & Tadikamalla, P. 
(2005) 'Dual Emphasis and the Long-Term Financial Impact of 
Customer Satisfaction', Marketing Science, Vol.24, No.4, (pp. 
544–555), [Online] Available from: 
http://www.jstor.org.ezproxy.liv.ac.uk/stable/pdfplus/40056984.pd

f?acceptTC=true& (Accessed: 28 Nov 2012)  
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 Williams ويف املقابل سيزداد الشراء وبأسعار مشجعة للمنظمة

& Curtis,2005 ١٧ .  

أسباب انكباب كثري من الزبائن على  يفسرولعل هذا   
يقابل و. شراء بعض منتجات العالمات التجارية الرائدة يف السوق

الدعم  وأكرار املشاركة يف املنظمات التجارية تء تكرار الشرا
  .للمنظمات اخلريية وغري الرحبية املادي واملعنوي

املستفيدين للعمالء وميكن دراستها هناك سلوكيات   
وجد مواد تعليمية وكتب متخصصة يف ، وتوالتعرف على نتائجها

وتعطي  ،Customer Behaviour  كـ علم سلوك العميل
وتأثري  ،يف التعرف على احلاجات املتكررة مفيدةً اًهذه املواد علوم
والسلوكيات اإلجيابية  ،وردود أفعال العميل ،اخللفية الثقافية

   .والسلبية وحمفزاا

     

                                                           

١٧ Williams, J. & Curtis, T. (2005) Marketing Management in 

Practice. Oxford: BH/Elsevier.  
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  ربحية المنظمة ونجاحهاعلى تأثير رضا العميل 

   

 فيها يبحثونواملديرين كل مالكي املنظمات من املؤكد أن 
فهم يقيسون جناح املديرين  ،عن الربح الناتج عن عمل املنظمة

فاملنظمات الرحبية يف كثري من  ،املنظمة جتنينهابقدر األرباح اليت 
املنظمات غري الرحبية أما و ،األحيان تقيس أرباحها باألرقام املالية

عدد األعضاء واملشاريع  :تقيس أرباحها بعدد من املعايري منهاف
  .املردود املايلأحياناً قد تقيس النجاح واألرباح بو ،واملنتجات

 ،العميلمجيع األرباح احملتملة يف الغالب مرتبطة برضا إن 
 Mostghel,2006 واليت هي مرتبطة جبودة املنتج أو اخلدمة املقدمة

بتطوير  العميلولزيادة األرباح فإنه من املهم البحث عن رضا  .١٨
  .جودة اخلدمات أو املنتجات

                                                           
١٨ Mostghel, R. (2006) Customer Satisfaction: Service Quality in 

Online Purchasing in Iran, Dissertation (MA), Lulea University 

[Online]  Available from: http://epubl.ltu.se/1653-

0187/2006/58/LTU-PB-EX-0658-SE.pdf (Accessed 19 Nov 2012)  
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   Mostghel, 2006 : املصدر

أن الكثري  Wirtz, 2003١٩ دراسة مثل وجدت الدراسات  
من جناحات املنظمات مرتبطة برضا املستفيدين والعمالء وذلك 

  : جيلب للمنظمة العميلألن رضا 

 Purchasing repetition behaviour تكرار الشراء •

 Loyaltyالوالء  •

  Word of mouthالعبارات اإلجيابية  •

  . Long term profitabilityاألرباح طويلة املدى  •

    

                                                           

١٩ Wirtz J. (2003) 'Halo in customer satisfaction measures the 
role of purpose of rating, number of attributes and customer 
involvement'; International Journal  of Service Industry 
Management, Vol. 14, No. 1, pp. 96-119.   [Online] Available 

from: 
http://www.emeraldinsight.com.libproxy1.liv.ac.uk/journals.htm?ar

ticleid=851756 (Accessed: 18 Nov 2012)  

  

 ر�� ا����ل ا�ر�! �ودة ا��د�� وا�����



33                  

 

  

  

  قة رضا الموظفين برضا العمالء عال

  

أحد هل رضا العميل جيلب رضا املوظفني أم العكس؟   
رضا العميل جيلب رضا املوظفني  ظهر أنَّيث التسويقية والبح

بالتايل و مكاسب املنظمةوذلك ألن رضا العمالء يزيد من أيضاً، 
من طرف آخر فرضا . Siadat, 2008٢٠لب رضا املوظفني جي

املوظفني جيلب مزيداً من القدرة على خدمة العميل بشكل أكرب 
 لب رضامما جيوحتسس حاجاته وزيادة مستوى جودة اخلدمة 

ح إلحدى وقد وجد أن أحد أسباب حتقيق النجا. ووالءه العميل

                                                           
٢٠ Siadat, S. (2008) Measuring Service Quality Using Servqual 

Model: A Case Study of E-Retailing in Iran. Dissertation (MA). 
University Teknologi Malaysia [Online] Available from : 
http://eprints.utm.my/9514/1/SeyedHosseinSiadatMFSKSM2008.

pdf (Accessed 1 Nov 2012)  
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هو رضا املوظفني والتعامل معهم " سوث إيست"شركات الطريان 
 Mehra at el.,2009كأسرة 

٢١.  

االهتمام برضا املوظفني ألن رضا املوظفني الضرورة  ومن  
من و ،يقلص من التسرب الوظيفي ويكسب والء املوظف للمنظمة

التأثريات اإلجيابية لوالء املوظفني هو كسب رضا العمالء 
 ،وتنمية اإلنتاج ورفع جودته ،همئكسب والبالتايل و ،واملستفيدين

  .٢٢Ree,2009 وتنمية العوائد املادية والرحبية للمنظمة

   

                                                           

٢١ Mehra at el. (2009) South East Air Lines: Just Plane Smart. 
Harvard Business School [online] Available from:  

http://www.slideshare.net/sarangbhutada/southwest-airlines-
case-study#btnNext (Accessed 15 Des 2012)  

  

٢٢ Ree, H. J. (2009) SERVICE QUALITY INDICATORS FOR 
BUSINESS SUPPORT SERVICES, Dissertation 
(PhD),UNIVERSITY COLLEGE LONDON [Online] Available 
from: http://discovery.ucl.ac.uk/19902/1/19902.pdf (Accessed 1 

Nov 2012)  
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العمالء ووالء رضا صناعة 
  والمستفيدين
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  الموصلة الوسائل

  ووالئهم المستفيدينالعمالء و إلى رضا

  

إجنازات رضا العمالء واملستفيدين ميكن الوصول إليه عرب   
قياس للتعرف الآليات باإلضافة إىل االستفادة من  مستمرة وجهود

الدراسات بعض ظهر ت. على ردود أفعال العمالء واملستفيدين
الشركات الناجحة ما تكتبه بعض ووالكتب األكادميية والبحوث 

  . خالهلا الوصول إىل رضا العمالءعلى أن هناك أسباباً ميكن من 

öGüngخيتار  r,2007أسباب كأجزاء من  عدة ٢٣
  : عملية إرضاء العميل لبحثه

                                                           
٢٣ Güngör, Hüseyin (2007) Emotional Satisfaction of Customer 

Contacts. Amsterdam University Press [online] Available from: 
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=1030277

6&ppg=33Copyright+%C2%A9+Amsterdam+University+Press 
(Accessed 5 Des 2012)  
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  .السعر •

  .املنتج •

  .املناسبة •

  .جودة اخلدمة •

  .حسن التعامل •

عشر مثالً يذكر  Analyze Survey,2008٢٤بينما خيتار موقع 
  : مثل أسباب لصناعة رضا العميل

 . اجلودة •

 .القيمة •

 .الزمن •

 .الكفاءة •

                                                                                                                     

  

٢٤ Analyze Survey (2008) Customer Satesfaction Survey [online] 
Available from: http://analysesurvey.com/customer-satisfaction-

surveys.html (Accesssed 10 Nov 2012)  
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 .سهولة الوصول •

 .البيئة •

 .فرق العمل داخل األقسام •

 .سلوك املوظفني املتعاملني مع العمالء •

 .االلتزام للعميل •

  .اإلبداع •

    

ولكن ومع كثرة  ،وهناك الكثري ممن كتب يف هذا اجلانب  
ما كتب فيه فإنه ال تكاد تقع عينك على أي بعد ديين أو متصل 

اليت جتلب رضا  هذه األسبابأهم  لولع ،اهللا عز وجلرضا ب
هي السنن الشرعية ومن ثَم جوانب السنن  العميل واملستفيد

  . ٢٥الكونية

                                                           

٢٥  VrKVWQW sWMوا YJPJدVuvا YJQVwMن اP لJPLMا Vzور YPد{Mودة اKZ مWrW sWMب اWuMن اP
PظwPMب اVWu ھو YJرJ{Mت اVPظwPMوا YJQZرMر اJو� YJQZرMت اVWilson, A., Zeithaml, 

V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. (2008) Services Marketing: 
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  ا يسخطهالبعد عمو العمل برضا اهللا عز وجل

  

 ،الب لرضا اآلخرينهو اجلرضا اهللا من منطلق عقيدتنا أن   
أرضى من ف ،احلديثة كتب اإلدارة والتسويقغالبية وهذا مما تفتقده 

الناس كما جاء يف احلديث  اهللا رضي اهللا عنه وأرضى عنه
من التمس رضا اهللا بسخط : (قال صلى اهللا عليه وسلم ،الشريف

ومن التمس رضا الناس  ،الناس رضي اهللا عنه وأرضى عنه الناس
عن أم و. ٢٦)بسخط اهللا سخط اهللا عليه وأسخط عليه الناس

مسعت : ا أا قالتمعنهاملؤمنني عائشة بنت أيب بكر رضي اهللا 
من التمس رضا اهللا بسخط ( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

                                                                                                                     

Integrating Customer Focus Across the Firm. New York: McGraw 
Hill.  

  .�JQ�٢٢٥٠ اWMر�Jب واWMرھJب  ٢٦
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الناس كفاه اهللا مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اهللا 
  .٢٧)وكله اهللا إىل الناس

أن اإلنسان ال  ال يعينواالهتمام مبا يرضي اهللا عز وجل   
محة وإلف كما قال املسلم صاحب خلق ور، بل يبايل برضا الناس

وقال . ٢٨)غليظ القلب النفضوا من حولك ولو كنت فظاً: ( تعاىل
وقال . ٢٩)إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق: (صلى اهللا عليه وسلم 

الرامحون يرمحهم (وقال .  ٣٠)إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين(
الذي  فلنون مثل اجلمل اّألنون لياملؤمنون هي(وقال . ٣١)الرمحن

العمل  وكلها أدلة تدل على .٣٢)إن قيد انقاد وإن سيق انساق
االهتمام باآلخرين ورعاية مشاعرهم وقبوهلم مبا فيهم  باألسباب يف

  .وطبائع من تصرفات ورغبات

                                                           
٢٧ JرھWMب واJر�WMا �JQ� ٢٢٥٠ب.  

  .١٥٩آل �Pران  ٢٨

  .  �JQ�٢٣٤٩ ا�PVKM اJ��Mر  ٢٩

  .�JQ�٣٨٠ أsZ داود  ٣٠

  .�JQ�٤٩٤١ أsZ داود  ٣١

٣٢  YQJQ�Mا Y�[�[M٦٠٩ا.  
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فإن إرضاء املستفيدين والعمالء ينبغي أال  ؛من طرف آخر  
فاالنغماس يف  ،الرضا االجتماعي الداخلي لألسرةعلى  يؤثر سلباً

 أسرةحىت تتفكك إىل درجة اإلغراق البحث عن رضا الناس 
 يغرق العاملون يف املشكالت االجتماعية مومن ثَ العاملني مثالً،

قال صلى اهللا وقد . يكون له من اآلثار السلبية الكبرية ماغالباً فإنه 
أفرض من رضا الوالدين و .٣٣)إن ألهلك عليك حقاً: (عليه وسلم
 ،القادر على إرضاء الناسولعل رضامها من رضا اهللا  ،الواجبات

رضا الرب يف رضا الوالدين وسخطه : (قال صلى اهللا عليه وسلم
  . ٣٤)يف سخطهما

من رضا اهللا عز يف اجلانب العلمي هو وتطوير املرء نفسه   
يطلب فيه  من سلك طريقاً: (قال صلى اهللا عليه وسلم، أيضاً وجل
وإن املالئكة لتضع  ،من طرق اجلنة سلك اهللا به طريقاً علماً

وإن العامل ليستغفر له من يف  .مبا يصنع أجنحتها لطالب العلم رضاً
وإن فضل  .واحليتان يف جوف املاء ،السموات ومن يف األرض

 .العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب
 وال درمهاً األنبياء مل يورثوا ديناراً وإن .وإن العلماء ورثة األنبياء

                                                           

٣٣  swVZM�M YQJQ�Mا Y�[�[M١-٧٥٠ا  

  .٣٥٠٧ا�PVKM اJ��Mر  ٣٤
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والعلم الشرعي وما . ٣٥)إمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر
واإلميان  ،ينفع األمة من علوم الدنيا داخل يف ذلك إن شاء اهللا

إن : (مستجلب لرضا الناس كما قال تعاىلأيضاً والعمل الصاحل 
  .٣٦)الرمحن وداًالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم 

لذا فالعمل على إرضاء العميل واملستفيد هو مما تؤكده   
فإن إرضاء  ،إال أن يكون سبباً يف سخط اهللا عز وجل ،األدلة

املستفيد والعميل هنا سيجلب سخط اهللا عز وجل وسخهم أيضاًط 
ومن طرف آخر فإن رضا اهللا  ،ه اهللا إىل الناسلُكلسوف يو

 ،رضا اهللا عز وجل اإلميانإن من أسباب و ،الناسمستجلب لرضا 
بذل األسباب و ،وطلب العلم ،رضا الوالدينو ،وعمل الصاحلات

    .غريهاو

                                                           

  .�JQ�٦٢٩٧ ا�PVKM اJ��Mر  ٣٥

  .٩٦]ورة ط�   ٣٦
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   الثقة بالمنظمة ومنتجاتهاصناعة 

  وعالمتها التجارية

  

ومن األمور اليت جتلب رضا العمالء واملستفيدين الثقة 
بشراء بضائع عالية قومون كثري من العمالء يباملنظمة ومنتجاا، ف

 ،ثقتهم مبنتجات هذه العالمة التجاريةوذلك بسبب  ؛التكلفة
 الرئيسةاحملاور  من املوثوقية تعتربف ،جودامستوى رغبتهم يف و

احملاور ذا فقد مت وضعها كأحد وهل ،اليت تبعث الرضا لدى العميل
ترتبط صناعة و ،قياس جودة اخلدماتاخلاصة بلمعايري األساسية ل

مع العمالء الثقة جبودة املنتجات واخلدمات ودقة التعامالت 
 عالقاتالصناعة ف ،قدرة العاملني على التواصل معهمب واملستفيدين
تعمق الثقة وتزيد من فرص التعرف على مالحظام مع العمالء 

  .وحماولة الوصول إىل والئهم
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الداعمني يقومون أكثر يف العمل اخلريي فإن احلال وكذا 
خربة  أصحابواليت تدار بأيدي  ،ذات املوثوقيةبدعم املنظمات 

ظمات من الداعمني هم الذين يبحثون عن املن اًكثريإن بل  ،ونزاهة
مع قلة التكاليف وعميق  اجلودةعالية اليت تقدم املشاريع اجليدة 

  .األثر
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  رفع مستوى جودة الخدمات 

Service Quality  

  

 ،ةق املتغرياسوإىل درجة املنافسة والبقاء يف األللوصول   
لخدمة لينبغي رفع املعايري اخلاصة باملنظمة ومستويات اجلودة 

لكي  ؛لتطورلوللبقاء فإن املنظمات مطالبة ببذل اجلهود  ،املقدمة
الستمرار األرباح  وذلك، املتغرية إىل حاجات العمالءتصل 

  . والتدفقات املالية للمنظمة

  

يوصل ستفيدين عمالء واملللدمات جودة اخل مستوىرفع   
من وسائل صناعة و ،الوالءومن ثّمّ  ،رضا العمالءإىل كسب 
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تنمية  عرب تطوير اخلدمات اخلاصة م ات الناجحةظمالوالء للمن
  . ٣٧(.Cisco, n. d)  وسرعة حل مشكالم ،العمالء التواصل مع

    

                                                           
٣٧ Cisco (n. d.) Improve Customer Satisfaction [online]Available: 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns1007/IndCS_Customer_I
nteraction.html (Accessed 10 Nov 2012)  
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 رفع مستوى الجودة في المنتجات

Products Quality  

  

أيضاً يصنع رضا العميل رفع مستوى اجلودة يف املنتجات   

فاجلودة تستقطب الكثري من  ،٣٨  Mostghel,2006 واملستفيد

الرضا عن املنتج وعن العالمة مستوى وتزيد يف نفوسهم  عمالءال
فكلما كانت اجلودة يف املنتجات أكرب صنعت الثقة  .التجارية هلا

 اواالهتمام واالعتزاز.  

   

                                                           

٣٨ Mostghel, R. (2006) Customer Satisfaction: Service Quality in 
Online Purchasing in Iran, Dissertation (MA), Lulea University 
[Online]  Available from: http://epubl.ltu.se/1653-
0187/2006/58/LTU-PB-EX-0658-SE.pdf (Accessed 19 Nov 2012).  
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  Price السعر 

  

أحد أسباب  Price أو اخلدمة لمنتجاملناسب ل سعرال  
في املنظمات ف ،أو منتجاا وخدماا عن املنظمة العميلرضا 

يف منافساً يكون  لكي السعربتخفيض االهتمام  يكونالتجارية 
األصل يف املنتج أن يكون و ،من املنتجات مستوى اجلودةنفس 

ولكن يف بعض األحيان حتتاج  ،رضا العميلاألرخص ليكسب 
عالياً جيب أال يرتفع السعر رفع السعر، وهنا إىل اخلطة التسويقية 

سعر السوق (البعض يستخدم معادلة و ،للعمالءاً طاردحىت يكون 
وبعض الشركات ال ختفض كثرياً عن مستويات السوق  ،)١ –

  . حىت ال يتم اام املنتج بالرداءة

فإن السعر ينبغي أن يكون  غري الرحبيةنظمات أما يف امل  
قد تعمد بعض و ،اتمع احملليوحاجات مقبوالً حسب مستوى 

انية جم اآلخر البعضبينما جيعلها  ،املنظمات جلعل منتجاا جمانية
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ولو –وضع سعر من خالل التجربة و ،للمستفيد الذي خيدم اتمع
اخلاصة باملنظمات غري  واخلدمات لبعض املنتجات - كان خمفضاً

املنتجات بصورة أكرب مما حتققه فيدين الرضا للمستقق حيقد الرحبية 
  .اانية

عند املنظمات التكاليف من التجارب الناجحة يف تقليص   
استطاعت الشركة أن تضع حيث  ،"ديل"جتربة شركة  ،التجارية

متجاوزة املوردين  ،مع العميل النهائي مباشرةسياسة للتعامل 
ز باقتطاع قيمة خدمام والوكالء الذين يرفعون قيمة اجلها

 ،من التكاليف على املنتج اًصت كثريهذه السياسة قلَّ ،وأرباحهم
ال شك أن الشركة و ،أيضاً جبودة عاليةفأصبح السعر منافساً و

اضطرارها مع أصبحت تتعامل مع رغبات متنوعة لعمالء خمتلفني 
 كاهلاتف واإلنترنت للوصول إليهممنوعة وسائل اتصال  ستخدامال

Kotler,2000 
٣٩.  

هي يف تقليص التكاليف الناجحة ومن التجارب األخرى   
من السياسات  اًوضعت عددواليت  ، "IKEA أيكيا"جتربة 

                                                           

٣٩ Kotler P. (2000) Marketing Management Millennium Edition. 
10th Edition, Prentice-Hall, Inc.  



50                  

 

وختزينها يف املعارض  ،أقل كلفةبطريقة  هاونقل ،لصناعة املنتجات
بذلك متجاوزة  ،للعميل النهائي مباشرة بيعهاومن مث  ،النهائية

" فانز ايأيك"موقع يعرض و ،املوردين والوكالء الوسطاء أيضاً
(www.ikeafans.com,n.d.) من أساليب تقليص التكاليف  ةًعشر

غري ما يعرضه آخرون من وسائل للوصول  ٤٠يف هذه الشركة
  .مبنتجات راقية إىل أسعار منافسة جداً

ابتكرت أساليب لتخفيض " للطريانويست  سوث"شركة 
إىل أجزاء مث عمل  العمليات التشغيليةبتقسيم وابتدأا  ،التكاليف

للوصول إىل أسعار منافسة  ؛دراسة لتخفيض التكاليف يف كل جزء
  . ٤١ Mehra at el.,2009 أيضاً

 اصنعوأن يوالتنموي، لعمل اخلريي املقترح لقادة او  
رفع اجلودة يف حماوالت لتقليص التكاليف مع  مبتكرة سياسات

                                                           

٤٠ Ikeafans (n. d.) 10 Keys to Ikeas Low Prices [online] Available 
from:    http://www.ikeafans.com/ikea/ikea-why-ikea/10-

keys-to-ikeas-low-prices.html (Accessed 3 Dec 2012)  

٤١ Mehra at el. (2009) South East Air Lines: Just Plane Smart. 
Harvard Business School [online] Available from:  

http://www.slideshare.net/sarangbhutada/southwest-airlines-
case-study#btnNext (Accessed 15 Des 2012)  
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أسوة لبقية  واكونيلكي  ؛اتالنهائية للمنظم واخلدمات املنتجات
حتديد قيمة الوجبة ومن األمثلة الرائعة  ،األخرى املنظمات العاملة

يف إحدى اجلمعيات اخلريية يف تقليص التكاليف مببالغ زهيدة جداً ل
  . - اهللا رمحهالسميط  عبد الرمحن التابعة للدكتور- أفريقيا 

أنه من ظهر ن هناك نظريات تسويقية تإفمن املفارقات و  
" الفورة"كنظرية  ،رفع األسعار يف بعض األحيان الضرورة التجارية

Skiming، من  اًبأن هناك عددتفترض هذه النظرية التسويقية و
املنتج ظهور يات االعمالء يشترون املنتجات بسعر أكرب عند بد

أجهزة أقراص السي دي واليت  :ومن أمثلة هذه املنتجات ،اجلديد
من  بعشرات األضعافبسعر أكثر  يف بداية ظهورهاكانت تباع 
كانت تباع بأكثر اليت بعض أجهزة اجلوال كذلك و ،قيمتها احلالية

جتدها اخنفضت إىل عشر  قصرية وبعد مدة زمنية ،من ألف ريال
    . القيمة أو أقل

من الطرق التسويقية أن صناعة العالمة التجارية ذات   
تباع بأسعار أعلى بكثري من  امنتجاجيعل  ،اجلودة واالنتشار

أكثر من ى هذه املنتجات ل علقبِتوهناك فئة من العمالء  ،مثيالا
  .املنتجات الرخيصة



52                  

 

  

    



53                  

 

  

  

  العميلالتركيز على 

 Focusing on Customer  

  

 اليت تكون سبباً يف تطوير من األمور "العميلالتركيز على "  
املنظمات والعاملني  كثري منف ،أداء املنظمة ووسائلها التسويقية

بينما يركز  ،وتوجهاا فقط فيها يركزون على اإلدارة العليا
اهتمامات التركيز على  أمهية وقد ينسون ،املنتج آخرون على

 ،وإعداد اخلدمات ،اليت من أجلها متت صناعة املنتجو ،العميل
  . املديرين فيها توظيفو ،وبناء املنظمة

إن التركيز على املستفيد أو العميل يزيد من معرفة   
 تتوجها ، كما يزيد من معرفةحاجات العمالء واملستفيدين

 املالحظات السلبية على املنتجات واخلدماتمعرفة السوق و
  .واألداء
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 العميلثري من املنظمات الناجحة تركز تسويقياً على ك  
ة للشركات املقابلاجلهة يف و .٤٢ Cox&Dale,2001 هئلكسب وال

من الشركات  اًجند كثري ، فإنناالعميلواملنظمات اليت تركز على 
على قادة التسويق فيها يركز عندما سرعان ما تفقد عمالءها 

اب اإلدارة العليا على حستوجهات على رعاية و ،رغبات املديرين
   .رضا العمالء واملستفيدين منها

العاملون يف خالهلا  ل إىل آلية يفهم منتوصمن املهم الإنه   
املنظمة أن من أسس رعاية توجهات اإلدارة العليا كسب العمالء 

  .واالهتمام م

    

                                                           
٤٢ Cox, J. & Dale, B.G. (2001) 'Service quality and e-commerce: 

an exploratory analysis' , Managing Service Quality, Vol. 11 Iss: 2 

pp. 121 - 131 [Online] Available from : 

http://www.emeraldinsight.com.libproxy1.liv.ac.uk/journals.htm?ar

ticleid=842725   (Accessed 6 Nov 2012)  
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  استرجاع الخدمة

 Services Recovery  

  

إىل عملية حل املشكالت العميل حتتاج خدمة استرجاع   
فقد ال يقبل بعض  ،واملشكالت الشخصية للعمالء ،منظمةالعامة لل

م وجهات نظر عن طريق تفهذلك  لّيمكن حف ،خلدمةالعمالء ا
 املشكالت اليت مروا احل و ،مالءالع

Iwaarden&Wiele,2002لشركة بقاؤهم يف اإأو إعادة الزبائن ف ٤٣
خاصة إذا  ،وأقل خسارة ،جددهو أسهل من البحث عن زبائن 

  .يدة عن املنظمةاجلغري  هنشر انطباعاتوضعنا مشكلة 

    
                                                           

٤٣ Iwaarden, J. & Wiele, T. (2002) A study on the applicability of 
SERVQUAL dimensions for web sites [Online] Available from: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1097854 
(Accessed 4 Nov 2012).  
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  االعتذار

  

من الشجاعة االعتذار عن األخطاء اليت تظهر من املنظمة   
يف بعض عن األخطاء االعتذار  ،ذين ميثلواأو األشخاص ال

ولعل االعتذار  ،يف حقه أيان جيلب الرضا والسعادة ملن أخطاألح
وينقله من قائمة ، قبالالعميل من السخط إىل اإل يغري مسار

يعرض مقال و ،ضمن عمالء املنظمةالناقمني على املنظمة ويبقيه 
حالة دراسية متفوقة للطريان واملطارات يف اإلعالم  ٥٠أفضل "

يف  Deltaاعتذار شركة طريان ديلتا من تناقله  ما مت ٤٤"االجتماعي
  .  مما أثَّر إجيابياً يف كثري ممن تناقلوا هذا اخلرب علناً "تويتر"

                                                           

٤٤  Simplyflying (2012) Top 50 Case Studies of Airlines and 
Airports excelleing in Social Media [online] Available from:   

http://simpliflying.com/2012/top-50-case-studies-of-airlines-and-
airports-excelling-in-social-media/ Accessed 15 Des 2012) 
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  العميلتأثير التسرب الوظيفي على رضا 

  

 أنَّإىل يف مقال علمي هلما  Cox&Dale,2001٤٥شري ي  
 ذيال املوظفأن تتم خدمتهم من نفس يرغبون من الزبائن  اًكثري
عمالء ينبغي أن اللذا فإن استمرارية املوظف املرتبط ب ،ه سابقاًوقابل

تدريب املوظفني وتطويرهم يف حني  ،لدى املنظمةيكون أساسياً 
 ذلك كما ذكر من إجياد موظف جديد وتدريبه %١٠يكلف 

Siadat,2008٤٦  .  

                                                           
٤٥ Cox, J. & Dale, B.G. (2001) 'Service quality and e-commerce: 

an exploratory analysis' , Managing Service Quality, Vol. 11 Iss: 2 
pp. 121 - 131 [Online] Available from : 
http://www.emeraldinsight.com.libproxy1.liv.ac.uk/journals.htm?ar

ticleid=842725   (Accessed 6 Nov 2012)  

٤٦ Siadat, S. (2008) Measuring Service Quality Using Servqual 
Model: A Case Study of E-Retailing in Iran. Dissertation (MA). 
University Teknologi Malaysia [Online] Available from : 
http://eprints.utm.my/9514/1/SeyedHosseinSiadatMFSKSM2008.

pdf (Accessed 1 Nov 2012)  
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لذا فإن على املنظمات ضمان استمرارية املوظفني اجليدين   
ألن تكاليف تدريب موظف جديد ستكون كبرية  ؛وعدم تسرم
يف الواقع راض عن  من العمالء اًكبري اًأن هناك عددباإلضافة إىل 

هم العمالء وتف ممعهقدرته على االتصاالت ل ،املوظف السابق
إن اكتساب والء املوظف واستمراريته  ،واالهتمام الشخصي م

ميكن أن يكون له تأثري كبري على رضا العميل واملستفيد وصناعة 
  .Ree,2009٤٧ ه أيضاًئوال

عن وجود  ٤٨الشهراينعوض بندر ستاذ أللتشري دراسة   
عدم وجود حوافز  بسببتسرب وظيفي كبري يف املنظمات اخلريية 

بأن العاملني من % ٩٢.٥  ما يقارب الـيؤكد و ،مادية أو معنوية
انون من ضعف مستوى فئة الشباب لدى اجلهات غري الرحبية يع

هذا فإن  ؛بدون حل ملشكالت العاملني يف تلك املنظماتو ،الدخل

                                                           

٤٧ Ree, H. J. (2009) SERVICE QUALITY INDICATORS FOR 
BUSINESS SUPPORT SERVICES, Dissertation 
(PhD),UNIVERSITY COLLEGE LONDON [Online] Available 
from: http://discovery.ucl.ac.uk/19902/1/19902.pdf (Accessed 1 

Nov 2012)  

�VJب إدارة اPMوارد ا�ZMرYJ وأ�رھP� s� Vل اPMؤ]]Vت اJ{MرYJ ) ١٤٢٩(اr�MراwZ ،swدر  ٤٨
 :YJ�VPWKء ا�VJQvز اuراP ��� YJXJZطW Y[درا .YJwوطMا YLPVKMا.  
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يزيد العبء على إدارا يف إجياد موظفني آخرين يقومون بنفس قد 
دهم تكاليف يكبوقد  .بنفس الدرجة من اجلودة والوالءو ،املهمات

اجليدة هلم حال املادية أو املعنوية كبرية قد تزيد عن توفري احلوافز 
 .عملهم
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  االرتباط بين المردود النفعي ورضا العميل

  

هناك ارتباطاً إجيابياً بني املردود  الدراسات أنّتظهر بعض   
 املايل أو النفعي بعيد املدى ورضا العميل عن عمل املنظمة املالية

Mittal et al.,2005 حينما تستطيع املنظمات الرحبية مشاركة ف ،٤٩
بعض األعمال أو املشاريع أو االستشارات للمنظمة العميل يف 

سيكون ذلك أدعى للرضا ف ؛فيها املاليةاملردودات ويكون له بعض 
الشركات اليت تقدم مشاريع  لذا فنحن نالحظ أنّ .والوالء هلا

 سويقها بطريقةيتم ت ،يشارك فيها العمالء عن طريق املسامهات
ن الذين ووكذلك املستشار ،أكثر فاعلية من املشاريع املغلقة

                                                           
٤٩ Mittal, V., Anderson, E. W., Sayrak, A. & Tadikamalla, P. 

(2005) 'Dual Emphasis and the Long-Term Financial Impact of 
Customer Satisfaction', Marketing Science, Vol.24, No.4, (pp. 
544–555), [Online] Available from: 
http://www.jstor.org.ezproxy.liv.ac.uk/stable/pdfplus/40056984.pd

f?acceptTC=true& (Accessed: 28 Nov 2012)  
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يشاركون بعض الشركات يكونون أكثر معرفة وقابلية للتفاعل مع 
  .الشركات عن غريهمهذه منتجات وخدمات 

فإن مشاركة املستفيد يف  املنظمات غري الرحبيةأما يف   
وأي جوانب أو استشاراا مشاريعها وتربعاا وبراجمها وخططها 

ن املالحظات مو ،اجلالبة للرضايعترب من املشاركة  ،مادية أو معنوية
العمالء من أنشأت جمالس استشارية لعدد إحدى املنظمات أن 

 ملشاركة يف التخطيط واختاذ القراراوفتحت هلم جمال  ،املستفيدينو
مما أكسب املشاركني الوالء الكبري  - كل حسب قدرته– واإلجناز

  .هلا
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  Win Win strategies إستراتيجية

  

هي إستراتيجية مشهورة للتعريف  "اربح اربح"إستراتيجية   
حىت ينجح العمل و ،واملنافع بأمهية مشاركة اآلخرين األرباح

حتفيز األطراف اجلماعي والذي له عدة أطراف فإنه من املهم 
، إذ ال ميكن تصور أو املنافع األرباحللعمل املشترك عرب مشاركة 
أي أن جتين ملشاريع دون عملها يف اأن هناك جهات ستستمر يف 

  . مثرة

أن اإلستراتيجية ينبغي أن تكون على شكل هناك من يرى   
ستراتيجية اإلنفس  يوه ،Win win win "اربح  اربح  اربح"

حتتاج أن  - اتمع قطاعات  –السابقة إال أن هناك جهة ثالثة 
 أنفإذا كان الطرفان يرحبان فينبغي  ،تربح معك يف مشاريعك

   .حسابهلصاحل اتمع ال على يكون ذلك 
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 احملاورينممثلي املنظمة ك عن مشاركةون حدثآخرون يت  
لتطوير قدرام يف املفاوضات  ؛يف النفع العام للمشاريع مثالً

أو املدير أو نفع احملاور و ،متفاعلني بالشكل املطلوبليكونوا 
أو  ،جناح أو تسجيل ،بتقديرميكن أن يكون بتحفيزه غريهم 
وعلى هذا فستكون العبارة  .يؤثر عليهأي حافز  أو ،إجناز مكافآت

على أن  تدل win win win win "اربح  اربح  اربح  اربح"
  . الكل رابح ومتحفز

ميكن أن يكون  - احلكومي – يف العمل اخلريي أو العام  
 أيضاً التضحية لألمةأمهية و ،باألجورالعاملني  بتذكري أيضاً التحفيز
  . على العمالءبدوره وينعكس  ،الرضا الداخلي للموظفنيلصناعة 

واليت تقدم  ،نرى اليوم عدداً من الشركات الكبرية  
ال تم أكثر وقبوالً اجتماعياً من الشركات اليت  خدمات للمجتمع
لمنظمات اخلريية اليت تقدم ا القبول لوكذ ،بالقيم االجتماعية
املنظمات املنغلقة على عدد قليل من األفراد  منخدمات اجتماعية 

  .املتصلني ا
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 التطوير واالبتكار في الخدمات والمنتجات
Innovation  

  

التطوير واالبتكار يف اخلدمات واملنتجات  أنّة تظهر دراس  
ويف العادة بطء تطور املنتجات  ،يهوينم عميليصنع رضا ال

. Siadat,2008٥٠واخلدمات يقلص الرضا املطلوب من العمالء 
يكون ينبغي أن واخلدمات التطوير واالبتكار واإلبداع يف املنتجات 

على  فكل تفوق ،مبستوى توقعات العمالء واملستفيدينمرتبطاً 
وكلما نقص  ،توقعات العمالء يزيد من رضاهم عن التطوير

  .التطوير عن التوقعات كان أثر ذلك على رضا العمالء سلبياً

   
                                                           

٥٠ Siadat, S. (2008) Measuring Service Quality Using Servqual 
Model: A Case Study of E-Retailing in Iran. Dissertation (MA). 
University Teknologi Malaysia [Online] Available from : 
http://eprints.utm.my/9514/1/SeyedHosseinSiadatMFSKSM2008.

pdf (Accessed 1 Nov 2012)  
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ن العمالءكثير م  
جهات البيع أو الخدمة ال يرغبون في تغيير  

  

 نفس املكان الذي اعتادوا كثري من العمالء يعودون إىل  
وذلك  ،رغبام للبحث عن أماكن أخرى يفوال يبحثون  ،عليه

 أشار(. عندما يتم الوصول إىل حتقيق رضا العميل
Kotler&Keller,2009 نصف املستهلكني  ظهر أنّعن دراسة ت

 بذبعض حيالبل  ،٥١)األمريكيني يبحثون فقط يف متجر واحد
وهذا يظهر أننا  ،نفس الشخص الذي تعامل معه سابقاًالتعامل مع 

الذي أحس  املكانسيعود إىل نفس ه الرضا للعميل فإنحققنا إذا 
األول إىل آخر املتجر إذا انصرف من العميل و ،فيه بالرضا والقبول

  .ال يعود لألول مرة أخرىقد 

                                                           

٥١ Kotler, P., & Keller, K. L. (2009) Marketing Management. 13th 
ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.   
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 نظمةملإىل االعميل عودة أسباب عدم دراسات تبني هناك   
دراسة حتدث عنها موقع منها  ،التعامل معها اليت اعتاد

RestaurantNews.com   أكثر من ألفطبقت الدراسة على 
 ،شخص عن األسباب الرئيسة اليت متنع العودة لنفس املطعم

ليس واليت من األسباب الرئيسة  اًعددالدراسة أن هناك ظهرت أو
مثالً تعترب من  دورات املياه غري النظيفةف ،عالقة بالطعام ائياً اهل

 ،األسباب الكربى للرحيل من املطعم وعدم العودة له مرة أخرى
قدم أفخر أنواع األواين تالطعام وطهي أفضل ب تبدع املنظمةفقد 

ار ال من الزو% ٧٥تار أفضل مقدمي اخلدمة ولكن يبقى ختو
  .٥٢الدورات املتسخة ييعودون إىل املطعم ذ

نوع لألسباب تسرب العمالء خصصة تميكن عمل دراسة م  
حىت تتمكن  وأسباب التوقف عن التعامل معها ،ملنظمة املستهدفةا

  .املنظمة املستهدفة من التعرف على ردود أفعال العمالء ورغبام

    

                                                           

٥٢ RestaurantNews.com (2010) Top Three Reasons Why 
Restaurant Customers Don’t Return [online] Available from: 

http://www.restaurantnews.com/top-three-reasons-why-
restaurant-customers-dont-return/  (Accessed 24 Nov 2012)  
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  Customers Needsمعرفة حاجات العميل 

  

أهم األمور اليت جتلب رضا العمالء واملستفيدين  من  
األحباث  عدد منوهناك  ،التعرف على حاجامالوصول إليهم عرب 

للتعرف على  "ماسلو"هرم احلاجات تلفت النظر إىل التسويقية 
كان . وتصميم اخلطط للوصول إليها ،حاجات ورغبات العميل

 يؤمن بأن للبشر حاجات) Maslow ١٩٥٤(لو سإبراهام ما
ات أساسية على شكل وحددها خبمسة حاج متتحكم بتحركا

  .حسب أمهية احلاجات البشريةسلم هرمي 
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 YKVQMا
 XW�MدJر

 YJ�VPWKت ا�VKVQMا 

 VKVQت اVPvن

YJKوMوJ[�Mت اVKVQMا  

  JXQWق اMذات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٥٣منوذج احلاجات البشرية ملاسلو 

   

                                                           
٥٣ Kotler, P., & Keller, K. L. (2009) Marketing Management. 13th 

ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.  
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  معرفة الذات وتطويرها  احلاجة لتحقيق الذات .١

  ، احترام اآلخريناالعترافتقدير الذات،   احلاجة للتقدير .٢

  احلبالصداقة، العالقات األسرية،   احلاجات االجتماعية .٣

  ، احلمايةنا، األمالسالمة  حاجات األمان .٤

  الطعام، املاء، النوم، اإلخراج  احلاجات الفسيولوجية .٥

    

من األدىن لألعلى فتبدأ  - حسب نظرته–تتدرج احلاجات البشرية و
عية، احلاجات الفسيولوجية، األمان، احلاجات االجتما: بـ

ويندرج حتت كل من هذه  ،التقدير، حاجات حتقيق الذات
وعلى هذا فإن  ،مس عدد من احلاجات املرتبطة ااملستويات اخل

وعند التعرف  ،حاجاته بتدرج األهم فاألقل أمهيةالفرد يبحث عن 
على أولويات احلاجات اخلاصة بالعميل واملستفيد ميكن للقادة 

أو التخطيط  التخطيط للوصول إىل أهم احلاجات والرغبات
  . دوافع لتسويق املنتجات واخلدماتلصناعة ال
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 ،يف عدد من اجلوانبلنقد لومع أن هذه النظرية تعرضت   
ولكن القيادي الذي يهتم بالتسويق والبحث عن رضا العمالء 

 وأ ،حتريك اآلخرينذب وحيتاج إىل معرفة احملفزات اليت تقوم جب
تكمن أمهية معرفة مثل هذه و ،ل والرضا فيهمبث السعادة والتفاع

على معرفة حمركات وحمفزات املنظمة  يف رفع قدرةالنظريات 
يف بيئات ثقافية وجغرافية و ،أو للرضا و للوالء ،للشراءاآلخرين 

تعرف على احلاجات للوضع حبوثهم اخلاصة خمتلفة ميكن للقادة 
  .اتمع احمللييف والرغبات 
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  وقيمتها  التسويقية العالقاتبناء 

  في صناعة الرضا للعميل 

  

 Customerمع العمالء  التسويقية صناعة العالقات  

Relationship Marketing  -CRM   من األمور املهمة لدى بعض
 مملعرفة توقعا ،لصناعة عالقة دائمة مع العمالءاملنظمات 

كذلك و ،عن املنتجات واخلدمات ووجهات نظرهم ،اهتمامامو
 ،ومما يزيد األمهية يف بناء العالقات التسويقية ،الشرائيةسلوكيام 

من العمالء يرغبون أن يتعاملوا مع نفس الشخصية  اًأن كثريهو 
للوصول إىل و. Cox & Dale,2001٥٤ .معها سابقاً واعاملاليت ت

                                                           
٥٤ Cox, J. & Dale, B.G. (2001) 'Service quality and e-commerce: 

an exploratory analysis' , Managing Service Quality, Vol. 11 Iss: 2 
pp. 121 - 131 [Online] Available from : 
http://www.emeraldinsight.com.libproxy1.liv.ac.uk/journals.htm?ar

ticleid=842725   (Accessed 6 Nov 2012)  
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لى املنظمة تطوير وتدريب املوظفني عالقات تسويقية قوية فإن ع
وكيفية  ،صناعة العالقات الشخصيةاملتصلني بالعمالء يف كيفية 

  .Andreas & Veronica,2006٥٥كسب الرضا والوالء للمنظمة 

عندما نصل بالعالقات إىل مرحلة الرضا فإن املنظمة تكون   
املبيعات واإلنتاج واألرباح دعم و ،قادرة على جذب العمالء

Wilson, et al., 2008بصورة ستستطيع البيع بإذن اهللا تعاىل، و ٥٦
 Accounting. أسهل وأكثر وستجذب عمالء ومستفيدين آخرين

Web, 2008٥٧.  

                                                           
٥٥ Andreas, L. & Veronica L. (2006) ‘Does relationship marketing 

improve customer relationship satisfaction and 
loyalty?’, International Journal of Bank Marketing, 24 (4) pp. 234–
251, Emerald [Online] Available from: 

http://dx.doi.org.ezproxy.liv.ac.uk/10.1108/02652320610671333 
(Accessed 1 Nov 2012).  

٥٦ Wilson, A., Zeithaml, V., Bitner, M., & Gremler, D. 
(2008) Services Marketing: Integrating Customer Focus Across 

the Firm. NY: McGraw Hill.  

٥٧ Accounting Web (2008) Creating customer loyalty: Keep them 
coming back [Online] Available from : 
http://www.accountingweb.com/item/105503 (Accessed 1 Nov 

2012)  
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أن هناك سراً مهماً يف صناعة العالقات مع  Dru٥٨يرى   
العميل سيعود لصاحب العالقات إذا رغب يف  أنّوذلك  ،العمالء

  . املنتجنفس نفس اخلدمة أو 

   

                                                           
٥٨ Dru, S. (2000) How Customer Skills Can Build Your Success 

[online] Available from: 
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=1006044

9&ppg=11 (Accessed 25 Des 2012)  
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 First-Time Customer Services الخدمة األولى

  

سية اليت ينبغي تعترب اخلدمة األوىل من اخلدمات األسا  
من االنطباع الذهين إن مساحة كبرية حيث  ،التأكد من جودا

 ،اخلدمة األوىلتصنع لدى العميل خالل للمنظمة وخدماا 
صناعة  النطباع اإلجيايب يف الزيارة األوىل سيكون له أثر كبري يففا

وعندما تفشل املنظمة يف كسب العميل  ،الصورة الذهنية اإلجيابية
لتصحح  الحقاً  قد ال تستطيع أن تصل إليهفيف اخلدمة األوىل 

  . الصورة الذهنية اخلاطئة عن املنظمة

ن املهم التركيز على اخلدمة األوىل كسياسة مللذا فإنه   
التساهل يف خدمة العمالء الدائمني وهذا ال يعين  ،مهمة للمنظمة

  .  ًء خاصاً للمنظمةوالذين ميلكون وال
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  Background Imageبناء الصورة الذهنية 

  

كثري من العمالء يبحثون عن بضائع ذات عالمات   
وذلك  ،مشهورة تاركني خلفهم الكثري من البضائع األرخص

املنتج وما يتصل به من الصورة  لشعور الرضا عن أمور متعددة يف
باجلودة يف املنتجات ترتبط الصورة الذهنية للعمالء ف. الذهنية

تعطي التصور احملسوسة واليت بكثري من األمور و ،شكالً ومضموناً
 تزرعومن مث  ،كاخلدماتاليت تقدم للعمالء  ،غري احملسوسةعن 

فلبس  ،عن املنظمة ومنتجاا أو خدمااالرضا هذه اخلدمات 
وشكل كتيبات  ،اجليدةوقدرم على اإلجابة  مثالً املوظفني
والدقة يف  ،وسرعة اخلدمة ،على العميل وسرعة الرد ،املنظمة
تصنع الصورة الذهنية أن  ميكنهااليت وغريها من املعايري  ،املواعيد

  . اإلجيابية عند العميل
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منظمة فاستقبله  زارأن أحد رجال األعمال  يذكرو  
رجل األعمال قبول فكسب  ؛شخص حسن الترتيب وحسن املنطق

 ،مل يكن موجوداً املستهدف أن املديرمع  ،مع املنظمةوتواصله 
تضع يف استقبال العمالء شخصيات قد يف املقابل بعض املنظمات و

رسم صورة ذهنية سيئة عن ال حيسنون التعامل معهم مما يؤدي إىل 
  .املنظمة كلها
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  Servicescapesمكاتب شكل العام والالاالهتمام ب

  

 ،واملعارض وأمناطهاملاذا ينبغي االهتمام بشكل املكاتب   
وطرق العرض واأللوان والديكورات والتصاميم؟ إا ذات تأثري 

ال يف بعض األحيان  العميلعلمنا أن خاصة إذا  العميلعلى 
ما يدخل العميل أو املستفيد إىل نفحي ،يع أن يرى اخلدمةيستط

وذات ديكورات جيدة فإن  مرتبةمكاتب ذات رونق جيد ونظيفة و
اليت ذلك يف املقابل سينقلب تأثريه على منو شعوره جبودة اخلدمة 

  . ٥٩  Jones, 2008و   Wilson et al., 2008 ستقدم له

                                                           
٥٩  Wilson, A., Zeithaml, V., Bitner, M., & Gremler, D. 

(2008) Services Marketing: Integrating Customer Focus Across 

the Firm. NY: McGraw Hill.  

Jones P (2008) Handbook of Hospitality Operations and IT : 

Servicescape [Online] Available from: http://www.download-

it.org/free_files/Pages%20from%20Chapter%203%20The%20ser
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يف سلوك العميل  اًمالحظ اًوتظهر الدراسات أن حتفيز  
ونفسيته يف قبول اخلدمات غري املرئية بسبب رؤيته ومالمسته 

املادية ولذا فإن املنتجات ذات القيمة  ؛املنظمة احملسوسة يفألمور ل
املعنوية كساعات رولكس وسيارات مرسيدس وركاب الدرجة و

األوىل جيدون يف أمناط املعارض واألثاث وكتب العرض ما يقبلون 
  . املنتجات أو اخلدماتفيه اخلدمات غري امللموسة يف هذه 

واألرض قذرة  ،جيد أثاث الطائرة ممزقاً اًولنتخيل مسافر  
فماذا سيكون تصوره على احملركات يف الطائرة؟ حتماً سيخشى أن 

رابط  مع أنه ليس هناك أي. تتوقف حمركات الطائرة حال الطريان
صيانة و ،من طرفأرضية الطائرة تنظيف بني متزق األثاث و

الصورة الذهنية للتقصري يف أثاث ولكن . من طرف آخر حمركاا
رة الذهنية السلبية يف التقصري يف صيانة الطائرة يصنع الصو

  . نتيجة سريعةاحملركات ك

                                                                                                                     

vicescape-8982d253ffaaa7a651ba8774746b8244.pdf (accessed: 

11 Nov 2012)  
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وكذا يف العمل اخلريي فإن الزائر أو الداعم إلحدى   
 شعوراً إجيابياًعليه  املنظمة وشكلهانظام  سيضفياملنظمات اخلريية 

فوضوية املكاتب  ستضفيو ،نظام املشاريع اخلريية لدى املنظمةجتاه 
اإلسراف كما أن  ،وء التنظيم يف املشاريعوسوء تنظيمها بشعور س

يف التأثيث يف املنظمة سيعود مبشاعر اإلسراف يف مشاريع املنظمة 
   .مصروفااو

غباً يف إىل منظمة خريية رادخل رجل أعمال ومما ينقل أن   
مدير : فلما سئل عن السبب قال ،مث عاد ومل يتربعهلا التربع 

وصنع هذا  ،من تأثيث مكتيبأغلى ب هكتبملثث يؤاملنظمة يريد أن 
يوماً دخلت و ،لدى املتربع صورة ذهنية عن اإلسراف يف املنظمة

إىل منظمة جيدة وفوجئت بإحدى غرف املقدمة غري جيدة الترتيب 
أن  فانتابين شعور ،تخزين بطريقة عشوائيةالومتسخة وفيها مت 

هذه الفوضى صورة ذهنية  ميدخلون املنظمة قد تصنع لديهسالذين 
  . اإجنازااملنظمة وعن  سلبية
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  الثقافية الموظفين خلفياتلاإليجابي تأثير ال

  في التعامل ورضا العميل 

  

عدداً من الحظت أن شاركت فيها من خالل دراسة   
بسبب  ؛من غريهم بدرجة أكرببعض املوظفني العمالء يتقبلون 

 ،األصلية اخللفيات الثقافية وطرق التعامل املتوارثة يف بيئة املوظف
عدد من العمالء يف ظهر على  هناك رضاأظهرت النتائج أن و

وذلك للخلفية الذهنية  ،أكثر من غريها بيئاتو ثقافاتالتعامل مع 
حبثي  ميكن من خالل عمل مسحو ،وثقافاا املرتبطة ذه املنطقة

فاعلية يف األكثر والبيئات اخللفيات الثقافية تأثري لتعرف على ا
 .من ختصصات املنظمات يف كل ختصصالتعامل مع العمالء 

الديكورات، العاملني يف عن خيتلفون املقاوالت العاملون يف ف
عن ون من ناحية القبول تلفخي قد يف العمل اخلرييالعاملون و

  .العامة وهكذااحلكومية املؤسسات 



81                  

 

ال شك أننا حينما نذكر بعض الدول يرتبط جودة إنتاجها   
 ،والسيارات األملانية ،الساعات السويسريةكيف بعض الصناعات 

وشركات الربجمة  ،واإللكترونيات اليابانية ،األصواف اإلجنليزيةو
الصناعات يف تلك الدول جودة هذه أثبتت وقد  ،وغريها األمريكية

يؤمنون جبودة تلك املنتجاتبسببه الذي أصبح الناس ا ومنتجا 
  . البالداملرتبطة بتلك 

حسن و يف ظين أن بعض الشعوب أثبتت جودة قدراا  
مما  ،وأثبت غريهم قدراته يف دقة التنفيذ وسرعته ،تعاملهاعالقاا و

م األقدر يف عرفتهم بأمل هميسعدون بالتعامل معجعل اآلخرين 
كيف ميكن صناعة جمتمعات ويبقى السؤال  ،تقدمي تلك اخلدمات

  قادرة على أن تكون مميزة يف مجيع جوانبها؟
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 الثقافة المحلية للعميل مراعاة 

Domestic Culture 

  

  لكل منطقة اثقافات خاصة ينبغي اال وشعبٍ وبلد هتمام 
 ،مع هذا الشعب طريقة أفضلبلتعامل على اون أقدر نكحىت 

هلا تأثريات خمتلفة بني الصور وطريقة اإلعالنات وعض األلفاظ فب
رضا العميل واملستفيد أو  يكون له األثر اإلجيايب علىمما  ،الشعوب

  .امشئزازه يف بعض األحيانيثري عدم رضاه أو 

من الشركات الصناعية العاملية يف البالد العربية  اًعددإن   
بني شعار املنتج االرتباط الذهين لدفع  ؛املنتج األصلي شعارغريت 

إحدى شركات ف ،لفيات الثقافية والذهنية للمجتمعوبني اخل
التنظيف غريت شعارها من جنوم ذات ست زوايا إىل أربعة زوايا 

لنجوم ذات ل تنظرللتعامل مع الشعوب العربية اليت  ،وإىل مثان زوايا
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من ذلك أيضاً فقد الحظنا و. Kumar٦٠ الستة زوايا بشكل عدائي
قيم بعض شركة إيكيا قدمت دليلها يف السعودية متوافقاً مع أن 

من الصعوبة و ،األدلة اليت تقدمها يف دول أخرى البيئة وخمتلفاً عن
تشويه مت الاليت بعض الشركات  من قبلغزو بعض األسواق أيضاً 

ناك وه. ٦١اسم هذه الشركات من قبل اإلعالم يف دول أخرى
فشلت يف سواق املستهدفة فشعوب األإدارات ال تم بأعراف 

قد و ،وخسرت قضاياها التعامل مع موظفيها فضالً عن عمالئها
واليت يف بلجيكا  شركة يفموظفة حمجبة فصل كثر احلديث عن 

  . أقامت دعوى ضد الشركة وكسبتها

 Heinz  لـ فشلت إحدى الشركات املصنعةلقد     

Ketchup  استخدمت عندما وذلك لدخول للسوق الربازيلي يف ا
ذات إستراتيجية مبنية على دراسات وجناحات سابقة لبيئة  اًخطط

لوجود ذلك و ،وهي املكسيكمن نواح كثرية ثقافة شبيهة 
                                                           

60 Kumar, V.(n.d.) International Marketing Research. University of 

Connecticut [online] Available from: 

http://knowing.persiangig.com/document/En.%20article/inernation

al%20marketing%20research.pdf (Accessed 12 Nov  2010). 

٦١ sKرV{Mر ا���م اZ� Yuر�Mا]م ا �Jو�W مW YJودL[ Yuر�.  
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 يف فشل يف نوعية املوزعني تسببتغري ظاهرة  اتاختالف
ولذا . ٦٢ Malhotra&Birks,2006املستخدمة سابقاً ستراجتيات اإل

فإنه ينبغي االهتمام بالتفاصيل اخلاصة للبيئة اجلديدة عند التعامل 
مع البيئات متعددة الثقافات للوصول إىل نتائج دقيقة وصحيحة 

  . ومن مث للوصول إىل النجاح أو الرضا اإلجيايب فيها، لالختالفات

ومراعاة األعراف لذا فإن االهتمام بالثقافة احمللية للعميل   
ويف املقابل  ،ميكنها أن تزرع التفاعل والرضاالبيئية  والعادات

 اتمعات ميكن أن يأيت بردود أفعال ختالف ثقافة إعالناتفتقدمي 
  .عكسية

    

                                                           

٦٢ Malhotra, N. & Birks, D. (2006) Marketing research:an applied 
approach. 3rd ed. Harlow: Financial Times/Prentice Hall.  

  



85                  

 

  

  

  Cross-Culture البيئات متعددة الثقافات

  

املرتبطة البيئات التعامل مع أن إحدى الدراسات تظهر   
، فيهاالبحوث إعداد ثقافات متعددة أو من بيئات ذات بالعمالء 

رى البحوث اليت جتإعداد اليت تدرس عاملية التأثري أصعب من  أو
 الواقع احمللي ملا فيها من دراسة مؤثرات ثقافية متعددةعلى 

Malhotra, Agarwal, & Peterson,1996 .٦٣ يذكرو Kumar, 

n.d.  ما أن من أسباب االختالف بني البحوث احمللية والدولية أو
 ،الثقافيةمرتبط باجلوانب أنه  ؛"متعددة الثقافات"يطلق عليه 

 ،والتارخيية ،واالقتصادية ،والقانونية ،والسياسية ،والعرقية ،والدينية
ة أسباب صعوبمن ولعل هذا  ،واملناخ ،واالجتماعية ،واللغوية

  .هائإجرا

                                                           
٦٣ Kumar, V.(n.d.) International Marketing Research. University of 

Connecticut [online] Available from: 
http://knowing.persiangig.com/document/En.%20article/inernation

al%20marketing%20research.pdf (Accessed 12 Nov  2010). 
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 ,Malhotra & Birks 2006 and Malhotraيطرح  

Agarwal, & Peterson, 1996 أربع خطوات للمساعدة يف   ٦٤
   :عمل البحوث يف البيئات متعددة الثقافات

  . تعريف املشكلة عرب مؤثرات البيئة احمللية :األوىل

  . تعريف املشكلة من ناحية املؤثرات البيئية اخلارجية: ةالثاني

  . اختبار الفوارق بينهما: ةالثالث

  . ماعية واحملليةإعادة تعريف املشكلة بدون املؤثرات االجت: ةالرابع

   

                                                           

٦٤ Malhotra, N., Agarwal J.& Peterson M.(1996) "Methodological 
issues in cross-cultural marketing research: A state-of-the-art 

review", International Marketing Review, Vol.13 Iss:5, pp.7–43.  
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  Customer Segmentation  تجزئة السوق

  

أجزاء ذات إىل  لسوقاملنظمة لمن خالل جتزئة ميكن 
عن طريق  وذلك الوصول إىل رغبات العمالء خصائص حمددة،

من أجزاء السوق مبا حيتويه هذا اجلزء من التعامل مع كل جزء 
فيمكن تقسيم العمالء إىل أجزاء من خالل املناطق أو  ،اخلصائص

وعند  ،ة أو املستويات املادية أو غريهااجلنس أو املستويات الثقافي
دراسة كل جزء ميكن التعرف على حاجات ورغبات كل منها وما 

  .هي احملفزات لكل جزء من هذه األجزاء السوقية

العميل ضا من خالل جتزئة السوق ميكن الوصول إىل ر
عندما نستوعب خصائص كل  ،وأقل كلفة ةسرعكثر بطريقة أ

بالطريقة اليت   عمالء ذلك اجلزءقني الوصول إىلجزء ميكن للمسو
  .اوخلدما ةالشركة املطلوبحتفزهم ملنتجات 
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  تطوير خدمات 

  Structure Organizationsالشركات الهيكلية 

  
وتتضخم إىل أن تصل إىل الناجحة الشركات بعض تنمو   
نفسها داخل وضع  مما يضطرها إىل تنظيم ؛بعيدةكثرية ومناطق 

وكلما كانت الشركة ذات هيكلية موحدة  ،هيكلي كبري وقوي
وكبرية كان ذلك أدعى لفقدان مرونتها وصعوبة تعاملها مع 

لذلك فإن بعض هذه الشركات  ؛البعيدةاجلديدة أو املتغريات 
العمالقة تضطر ألن تصنع شركات صغرية تنتمي إليها وتستهدف 

املرونة وسرعة  هذه املنظمة الصغرية بكِسحبيث ي ،حمدداً هدفاً
 نفسهاالشركات م هذه وقد تقس ،احملدد احلركة ضمن ذلك اهلدف

ولكي تقدم خدمات  ،لتكون أكثر مرونة ؛صغرأ إىل شركات
   .ئهامالأفضل لع

الكبرية بتأسيس قامت إحدى الشركات  األمثلةومن 
شركة تعترب الكبرية إىل األم شركة متخصصة لبيع منتجات الشركة 
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تناسب جيدة خدمة  ملكي تستطيع أن تقدم هل اًكبري عميالً
  .  الشركة األم نمهذا العميل يطلبها اليت اهلائلة اخلدمات 

الشك أن رضا العميل أو املستفيد سيكون أكرب عندما 
بعيدة عن تعقيدات ويتعامل مع شركة تقدم له خدمة سريعة 

  .الكثريةالطبقات اإلدارية  وبعيداً عن ،الروتني
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  إلعالناتل ة الخفيةالسلبيات تأثيرالمنع 

  

التسويقية هناك إجيابيات يف استخدام وسيلة اإلعالنات   
اإلعالنات ولكن من السلبيات اخلفية أن  ،العميل للوصول إىل رضا

 customer املليئة بالوعود سترفع سقف التوقعات لدى العميل

expectations،  عن املنتج هرضاستؤثر تأثرياً سلبياً على واليت 
فكلما ازدادت توقعات العميل . customer satisfactionالحقاً 

د خنسر هذا وبالتايل فق ،كان من الصعب إرضاؤه عن املنتجات
يف لذا فإنه ينبغي أن نتأكد أال تكون اإلعالنات سبباً  ؛العميل

  .زيادة توقعات العمالء

ينبغي أن تكون اإلعالنات وسيلة اتصال وجذب وتنمية   
يف الوعود اليت ميكن أن  نبالغال أن  ،لدى العمالء وثقافة ثقة

فكثري من الواقعية  ،الرضا لدى العمالءمستوى  خفضسبب يف ت
يف العرض والتحفيز من خالل حاجات ورغبات  ؤثرةوالوسائل امل
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وهذا  ،ظر العمالء للمنتجات وجتذم هلاالعمالء ميكنها أن تلفت ن
  . بإذن اهللا تعاىل هو املطلوب من اإلعالن
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  تقليص األخطاء

  

 ،تقليص األخطاءمتخصصة يف عندما نتعامل مع أنظمة 
فإننا والشك سنصل يف  ،دقيقة وإعطاء منتجات وخدمات رائعة

والذي سيدعم ، كثري من األحيان إىل مستوى من الرضا اإلجيايب
هناك تطبيقات لتقليص األخطاء ميكن االستفادة منها  إن، املنظمة

  . وتطوير عمليات املنظمة من خالهلا

 تسمىيف الشركات إحدى التجارب الناجحة 
واليت تتكون من جمموعة من األدوات  ،)Six-Sigma( ٦- سيجما

تطبيقها ألول مرة يف شركة مت ابتكارها و ،واالستراتيجيات
يف  )٦٥ويلش(مث انتشرت انتشاراً كبرياً بعد أن طبقها  ،)متروال(

أحد أسباب جناح تعترب و ،١٩٩٥يف عام  )جنرال إلكتريك(شركة 
  .أرباح بامللياراتالشركة بعد فشلها وانتقاهلا من اخلسائر إىل 

                                                           
٦٥ �P YJ�{ك�JرWuMرال إwK Yuر�M ًراJدP لPم ا�دارة و�MV� s� ورةr.  
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هذه األدوات واالستراتيجيات تستخدم لتقليص 
والوصول بالعمل إىل أفضل مستوى من اجلودة  ،األخطاء

اهلدف من  ،والوصول إىل رضا العميل، للمنتجات واخلدمات
من كل مليون خطأ  ٣.٦اإلستراتيجية هو تقليص األخطاء إىل 

ووضع زمن  ،ةحبيث مت رصد مجيع العمليات يف املنظم ،عملية
%  99.9997الوصول بالعمل إىل نسبة و ،ومستوى لكل عملية

   .Brue,2005٦٦ من الدقة

 ،فهل ميكننا إجياد رصد لعمليات املنظمة اليت نعمل ا
ها مث نقوم مبراقبت ،ع الزمن ومستوى اجلودة لكل عمليةونقوم بوض

فرسول اهللا صلى اهللا عليه  ،منخفضة لتقليص األخطاء إىل نسب
  . ٦٧"إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه: "وسلم قال

    

                                                           
٦٦ Brue, G. (2005) Six Sigma for Managers. NY: McGraw-Hill 

Professional.  

٦٧  swVZMvا �QQ�–  YQJQ�Mا Y�[�[M٣/١٠٦ا. 
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  في التسويق اإلداري الهرمانقالب 

  

على وحتته اهلرم التنظيمي يف اإلدارة يظهر املدير يف األ  
 ،بيعات الذين يتعاملون مع العمالءامل ومث موظف ،األقسام مديرو

  .وتظهر معها خطوط التواصل والصالحيات

  

 

ا�دارة

ا$#��م

�وظ&و ا������ت

ا���)ء
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فإنه  ،أما يف التسويق ويف التركيز على املستفيدين والعمالء
ألن  ؛ي العمالء واملستفيدين يف األعلىمن املهم أن يكون رأ

ال ميكنها تطوير  ،الشركات واملنظمات اليت تركز على العميل
 بآرائهمقدراا إلرضاء العمالء واملستفيدين بدون االهتمام 

ويف هذه احلالة سيكون اهلرم اخلاص بالتسويق  ،همووجهات نظر
ويظهر العمالء يف أعلى اهلرم  ،والتركيز على العمالء مقلوباً

  .واإلدارة يف أدناه

  
  .٦٨احلديث للهرم اإلداري الذي يركز على العميلالنموذج : شكل 

                                                           

Kotler, P., & Keller, K. L. (2009) Marketing Management. 13th 
ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.  

  ا���)ء

  ا������ت و�وظ&

  ا$#��م

 ا�دارة

 

أما يف التسويق ويف التركيز على املستفيدين والعمالء  
من املهم أن يكون رأ

الشركات واملنظمات اليت تركز على العميل
قدراا إلرضاء العمالء واملستفيدين بدون االهتمام 

ووجهات نظر
والتركيز على العمالء مقلوباً

واإلدارة يف أدناه

شكل 

                  
٦٨ Kotler, P., & Keller, K. L. (2009) Marketing Management. 13th 

J: Pearson Education.



96                  

 

وحتته  ،خالل هذا املنظور اهلرمي فإن العميل يف األعلى  
املدير يف أسفل اهلرم يكون و ،أو اخلدماتاملبيعات  وموظف

وعن اخلدمات هي اليت  املنتجاتفتكون أراء العميل عن  ،املقلوب
هو أو موظف اخلدمات موظف املبيعات يكون و ،تؤخذ باالعتبار

لتتم دراستها وتوظيفها يف تطوير اخلدمات  ؛يرينينقلها إىل املدمن 
الً ؤوويف هذا النظام سيكون املدير مس. وكسب العمالء واملنتجات
واحملافظة  ،عمالءوجهات النظر املقدمة من الاألهم من عن تنفيذ 

وحماولة اكتشاف أسباب عدم رضاهم من  ،على أسباب رضاهم
  . ملوظفي املبيعات واخلدماتاملتقدم خالل الصف األمامي 
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  قياس رضا العمالء والمستفيدين
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  قياس رضا العمالء والمستفيدين

  

تتقدم املنظمات اليت تستلهم رضا العمالء عن طريق معرفة   
 للعمالءفتح اال املنظمات الناجحة هي اليت تإذ  ،ردود أفعاهلم

الذين خيتلطون  العاملني وأ ،عرب موظفي اخلدمة لتقدمي مالحظام
أن يوصلوا وجهات نظر العمالء ألصحاب  هلم ميكنوالذين  ،م

  . القرار

كثري من األحيان تؤخذ هذه املالحظات بشكل عفوي يف 
املعايري اليت مجيع العاملون أو العمالء إىل ينتبه قد ال و ،وغري منظم

املنتج  فليس ،وتزيد من التأثري عليهم أو جذمتؤثر على العمالء 
أخرى  العميل، فهناك أموريبحث عنه  ذياجلانب الوحيد الهو 

  .تؤثر يف العميل ميكن أن
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تطوير قدراا يف بنب البحثي فاملنظمة مطالبة ايف اجلو  
بدءاً  ،العمالءمعرفة أفضل الوسائل لعمل البحوث يف قياس رضا 

من معرفة توقعات العمالء ورضاهم عن اخلدمة عرب عدد من 
    . احملاور
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  Customers Expectations توقعات العمالء 

  

من املسائل التسويقية املهمة يف  "توقعات العمالء"تعترب   
 يتم بناء التقييم التسويقيو ،"رضا العميل"قياس يئة الوضع ل

الفارق بني توقعات العميل ورضاه عن على أساس  للخدمات
ه كلما ازدادت توقعات العميل أنعلى وهنا يتم التنبيه  ،اخلدمة

قعات العميل كان من السهل وكلما قلّت تو ،صعب إرضاؤه
يتم قياس رضا العميل مبعرفة توقعاته عن اخلدمة املطلوبة و ،إرضاؤه

وانب كل حمور جلو ،مث قياس الرضا عنها يف عدد من احملاور
  .ذلك احملورتفصيلية خاصة ب

تكون قادرة على كسب رضا العميل يف الوقت ساملنظمة   
أكرب من بدرجة الذي تزيد فيه خربة العميل عن اخلدمة أو املنتج 
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توقعات أن من املالحظ و.   Iwaarden&Wiele,2002٦٩ه توقعات
 منو دائماًهي يف و ،بل هي متغرية مع الزمن ،العميل ليست ثابتة

Kotler&Keller,2009كثرة املنتجات من املالحظ أيضاً أن و. ٧٠
ملا يشاهده  ؛واخلدمات املنافسة األخرى تزيد يف منو توقعات العميل

عن  ولذا فإن العميل يبحث دائماً ؛أو يسمع عنها وجيربه منها
اخلدمات واليت تزيد من خرباته احلالية وتوقعاته  مناطمزيد من أ

 . Iwaarden&Wiele,2002 املستقبلية

  

                                                           
٦٩ Iwaarden, J. & Wiele, T. (2002) A study on the applicability of 

SERVQUAL dimensions for web sites [Online] Available from: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1097854 

(Accessed 4 Nov 2012).  

٧٠ Kotler P, Keller K (2006) Marketing Management. 12th Edition, 
Pearson Education Inc.  
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  الرضا المعرفي والوجداني

Cognitive and Affective  

  

هنالك جانبان يف التعرف على رضا املستفيدين والعمالء   
الرضا املعريف ف ،ى رضاهم املعريف ورضاهم الوجداينعرب التعرف عل

الرضا الوجداين هو الذي يهتم و ،يهتم بالسعر واجلودة والنوعية
  . جبوانب العالقات وحسن التعامل من قبل املوظفني

öGüngويقدم    r, Hüseyin,2007  منوذجاً لتأثري رضا العمالء
  .املعريف والوجداين برضا العمالء ووالئهم للمنظمة
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  رضا كامل

  ووالء قوي

  رضا جزئي

ضا  يتعرض للجواذب األخرى
الر

ريف  
املع

 :
 رعالس

دة 
جلو

وا عية
لنو

وا
  

  رضا جزئي

   يتعرض للجواذب األخرى

  املتوقع 

ضا  االنتقال جلهة أخرى
 الر

عدم
  

  عدم الرضا  الرضا

  واخلدمة العالقات واالهتمام: الوجداين   

 ,Güngör المصدر -المؤثرات الوجدانية والمعرفية والوالء  : نموذج  

Hüseyin (2007)٧١.  

    

                                                           
71 Güngör, Hüseyin (2007) Emotional Satisfaction of Customer 
Contacts. Amsterdam University Press [online] Available from: 
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=1030277
6&ppg=33Copyright+%C2%A9+Amsterdam+University+Press 
(Accessed 5 Des 2012)  
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 Feedbackالتعرف على التغذية الراجعة 

  

من املهم جداً أن يكون هناك اهتمام بالتعرف على   
تكون هذه و ،ستفيدين من خالل التغذية الراجعةوجهات نظر امل

املالحظات اليت يقدمها العميل أو املستفيد بقصد أو بعفوية قادرة 
ولكن العفوية يف استقبال املالحظات  ،على تغيري اإلجناز لألفضل

قد تعطي تصوراً واضحاً ومتكامالً ميكن االعتماد عليه بشكل 
  . استراتيجي

لذا فإن هذا الفصل سيتخصص بدراسة املالحظات   
واملقترحات لدى العمالء واملستفيدين وكيفية تنظيمها واالستفادة 

  .منها
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  Market Research البحوث التسويقية

  

فإنه من الضروري عمل  ،يتم التخطيط لعمل منتج عندما
 ،البحوث التسويقية للتأكد من قابلية السوق لقبول هذه املنتجات

اخلدمات من اجلوانب اإلنتاجية و ومن طرف آخر تتم دراسة كثريٍ
  .للتأكد من رضا العمالءوبعد تصريفه،  خالل تصريف املنتج

رب حبوث تقوم كثري من الشركات بقياس رضا العمالء ع
لتوقعات ومعيار الرضا عن للتعرف على مستوى ا ؛ة يف الغالبكمي

والبحوث الكمية تصل إىل شرحية كبرية من العمالء  ،العمالء
 حمصورةولكن نتائجها تبقى  أقل، تكلفةببطريقة أسرع وأسهل و
  .بإجابات األسئلة احملددة
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  قياس رضا العمالء والمستفيدين 

  البحثيةفي الوسائل 

   

عن  قياس رضا العمالء واملستفيدينالتأكد من ميكن   
كأداة  علمية مشهورة متعارف عليها أدواتعرب  اخلدمات

SERVQUAL ًتم بقياس جودة اخلدمة ،مثال هناك و ،واليت
اختيار هذه األداة ألن احلاجة مت عدد من األدوات األخرى ولكن 

وألن املنتجات يف املنظمات  ،ا موجهة للخدماتإ، إذ إليها أكرب
 جانبمن و ،حتتاج إىل خدمات تسويقية وعالقات أيضاً الرحبية

 خدماتهو يف غالبه واخلريية الرحبية - آخر فالعمل يف املنظمات غري
  .اجتماعية

ستهداف الحبوث مسحية حتتاج إىل  األدواتهذه و  
من  ،والتعرف على مستوى التوقعات والرضا ،العمالء واملستفيدين
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االستفادة من  - سعراً وزماناً–من األفضل و ،هذه البحوثخالل 
ة لقياس رضا العمالء ملعرفة نوع الرضا الكمي يلة البحوثوس

  . ومستواه وأسبابه

فهي أفضل يف حالة الرغبة للوصول وأما البحوث النوعية   
واكتشاف األسرار اليت مل تكن  ،يف املعرفةدقيقة إىل مستويات 
ومشكلة البحوث النوعية أا  ،يلة البحث الكميلتكتشف بوس

والتواصل  ،تأخذ زمناً طويالً يف أخذ املوافقات للقاءات وإعدادها
وكثرة التكاليف املادية  ،وصعوبة حتليل البيانات ،مع العمالء

  . والبشرية، كما أا حمدودة العينة

ن العمالء يف بعض األحيان قد ال يعرفون ما رغبام إ  
 هو حالجييبوا عليها، كما حىت ميكنهم أن  توقعام وما املستقبلية

ن إحيث ". .Apple Inc أبل"شركة يف  ا لُمعيالعقلية اليت 
يرون أن العمالء لن يستطيعوا معرفة حاجام إال بعد " أبل"شركة 

مع هذا فإن املختصني يف و.  ٧٢عليهم" أبل"عرض منتجات 
                                                           

٧٢  Jobs S. (1992) " STEVE JOBS ON APPLE'S RESURGENCE: 
NOT A ONE-MAN SHOW". BUSINESS WEEK. May 1992 
[online] Available from: 
http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/may1998/nf80512

d.htm Accessed: 5 Nov 2012.  
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 ،على إطالقهامناسبة ليست هذه اإلستراجتية التسويق يرون أن 
  .غري مناسبة للتطبيق يف كثري من احلاالت وقد تكون
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  مؤشر زيادة عدد العمالء والمستفيدين والمشاريع 

  هل هو إيجابي أم سلبي؟

  

ملنظمات زيادة عدد العمالء واملشاريع يف امؤشر يعترب   
للشراء والتعامل مع املنظمة اجنذاب العمالء ف، الرحبية مؤشراً إجيابياً

   .واختيار منتجاا أو خدماا يعترب من املعايري املشجعة للمنظمة

زيادة عدد يعترب يف الطرف املقابل للعمل التجاري و  
يف بعض  املستفيدين املستهدفني يف املنظمات اخلريية مؤشراً سلبياً

من فإن . ٧٣املهندس مشاري اجلويرة شري إىل ذلككما ي ،األحيان
وكذلك العدد  ،اإلجيابية تناقص الفقراء يف اتمع ال زيادم

ومشكالت مشكالت الطفولة املرتبط باجلهل واألمراض الوبائية و
مجعية خريية بزيادة أعداد املرضى أو أي  اعتزازف ،املرأة والبطالة

                                                           
  .YP�u ��وM – YJ}دYP اP �PWKPMؤ]]Y اKPMدو�PsدJر  ٧٣
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 استبدالهيعترب مؤشراً سلبياً ينبغي و ،غري منطقيالفقراء يف جمتمع ما 
  . شرات أخرى إجيابيةؤمب

خر يرى الدكتور أمحد العجريي أن التغطية يف الطرف اآل  
 إجيايب جانباألكرب للمستفيدين ولو كانوا فقراء أو مرضى هو 

ليست تزايد أعداد الفقراء واملرضى وغريهم ولية ومسؤ، للمنظمة
 ،اخلريية ألن لذلك أسباباً أخرىملقاة على كاهل املنظمات 

هو داللة  غريها املتزايد على مؤسسة خريية بعينها دوناإلقبال ف"
أما االزدياد املضطرد يف أعداد الفقراء واملرضى وغريهم  ،خري ونفع

نه منوط ا عملية طرح إفهو من صميم مسئولية الدول؛ إذ عموماً 
حزمة مشولية من الربامج الوقائية والعالجية حلل مشاكل 

ري إىل أن احلكم على املؤسسة حكماً وجدير بالذكر أن نش  
معينا سلبياً كان أم إحيابياً، أمر يتعلق بنوع الربامج اليت تقدمها 

زيادة عدد املستفيدين من برنامج  ما ال خيتلف فيه أنإن . املؤسسة
اإلجيابية يعترب من املؤشرات ، قراء إىل منتجني أو عاملنيحتويل الف

يكون عدد األعضاء ف ؛املنظمات اخلرييةيف وأما  ،الرائعة يف اتمع

                                                           
  .ر]Z YMVرJدWXP ."YJرVQت) "٢٠١٣(أPQد اJKLMري . د ٧٤
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أما  ،واملتطوعني والداعمني هو املؤشر اإلجيايب لدى املؤسسة
 ،ن فينبغي أن يتحولوا من مدعومني إىل داعمنيون النهائيواملستفيد
تال إىل ومن جهعاملني خاملني إىل وني عاملومن عالة إىل  ،علمنيم
 .يف اتمع
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  العمالءأدوات قياس رضا 

  

هناك عدد من األدوات لقياس رضا العمالء عن املنتجات   
ومن أكثر  ،ملقدمة من قبل الشركات واملنظماتواخلدمات ا

. SERVQUALالوسائل انتشاراً هي مقياس جودة اخلدمات 
لى عهذه احملاور توي حتو ،حماور ةيتكون هذا املقياس من مخسو

الكتشاف يتم تطبيق األسئلة و ،اثنني وعشرين سؤاالً تفصيلياً
مستوى لقياس معرفة واقع اخلدمة تتم من مث و ،توقعات العمالء

حتتوي األسئلة على تفصيالت جيدة ينبغي و ،الرضا بعد اخلدمة
ية للمنظمة وخدماا و لصناعة الصورة الذهنية اإلجياب ؛االهتمام ا

بإضافة  فميكن تطوير األسئلة لتوافق اال املستهدو ،منتجاا
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وأمهية قياس الرضا هو نابع من  ،أو حذف أخرى عدد من األسئلة
  .Wirtz (2003) ٧٥" ال ميكنك إدارة ما ال تستطيع قياسه"أنه 

    

                                                           
٧٥ Wirtz J. (2003) 'Halo in customer satisfaction measures the role 

of purpose of rating, number of attributes and customer 
involvement'; International Journal  of Service Industry 
Management, Vol. 14, No. 1, pp. 96-119.   [Online] Available 

from: 
http://www.emeraldinsight.com.libproxy1.liv.ac.uk/journals.htm?ar

ticleid=851756 (Accessed: 18 Nov 2012)  
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   SERVQUAL معيار جودة الخدمات محاور

  عمالءقياس رضا الل

  

ية للوصول إىل خدمة جيدة هناك عدد من احملفزات البشر  
حماور  ةمسولقياس رضا العمالء فإنه ينبغي االهتمام خب ،ومناسبة

حمور على وحيتوي كل  ،ن اخلدماتع عميلمستوى رضا القياس ل
  :عدد من املعايري اليت ميكن من خالهلا التعرف على رضا العمالء
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العالقة بين محاور جودة الخدمات ورضا العميل حسب : نموذج 
  SERVQUAL ارتباطها بمعيار 

  Mostghel, 2006٧٦: المصدر  

   

                                                           
٧٦ Mostghel, R. (2006) Customer Satisfaction: Service Quality in 

Online Purchasing in Iran, Dissertation (MA), Lulea University 
[Online]  Available from: http://epubl.ltu.se/1653-
0187/2006/58/LTU-PB-EX-0658-SE.pdf (Accessed 19 Nov 2012).  
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حبيث يتم  ،ونسرد هذه احملاور مع املعايري اجلزئية لكل حمور  
حتويل املعيار اجلزئي إىل سؤال للتعرف على مستوى الرضا 

  :للعمالء

 Tangibleالمظاهر الملموسة 

   .املكاتب الفخمة واحلديثة •

   .اجلاذبية البصرية للمكاتب •

   .الشكل اجليد للموظفني •

  .الشكل اجلذاب واالبتكاري لكتيبات الشركة وملفاا •

   Reliabilityالواقعية 

  ... اجلودة احلجم اخلدمة (االلتزام باملواعيد اليت يقدموا  •

   .إظهار املبادرات اإلجيابية حلل مشكالت العمالء •

   .اخلدمة اجليدة للزبون اجلديد •

  .تزام الشركة بالوقت الذي يقدمونهال •

  .العمل على منع وجود أي أخطاء يف سجالا •
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  Responsivenessاستجابة الموظفين 

  .يف تقدمي مواعيد اخلدمات دقة املوظفني •

  .سرعة االستجابة •

  .عمالءاالستعداد لتقدمي مساعدات لل •

  .واالستجابة الفورية واملباشرة لطلبات العمالء •

 Assurance الثقة واألمان 

   .زراعة الثقة يف الزبائن من قبل سلوك املوظفني •

  .ائن باألمان يف معامالت املوظفنيشعور الزب •

  .الزبائنالتعامل املهذب مع  •

  .العمالءاخللفية املعلوماتية الكافية لإلجابة على أسئلة  •

   Empathy الشخصيةالعالقة 

  .بالعمالءاالهتمام الفردي  •

  .ساعات العمل املرحية •

  .العناية الشخصية •
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  .أفضل اهتمام لدى نفسية الزبائن •

 .تفهم لالحتياجات احملددة •

  

فمن خالل هذه  ؛قياس للعمالءعندما يتم عمل حبوث 
 حقيقةوما  ،األداة ميكن معرفة أهم تطلعات العمالء يف هذا السوق

يف يهمهم فكثري من العمالء  ،اخلدمة املوجودة على أرض الواقع
األسواق حمور املوثوقية أكثر بكثري من حمور العالقات  ىحدإ

خاصة ما هو مرتبط باجلوانب املالية أو العمليات  ،الشخصية
إىل العالقات  فيها تاج العميلأخرى حي اتخدم وهناك ،الطبية

العمالء جيذب  قدو ،الشخصية كالتعليم واخلدمات السياحية
 ،اعم واملقاهي واملاركات املشهورةكعمالء املط واملوقع التأثيث

وعندها ميكن للمنظمة التركيز على اجلانب الذي ترغبه هذه 
  . قد يكون سبباً يف حتقيق الرضا، فتوليه اهتماماً أكربالشرحية و
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  جودة الخدمة في صفحات اإلنترنت قياس

  

 ،من ذي قبل املعروفة اقعيةاألسواق الوباألسواق مل تعد 
 ملا كانتو ،افتراضية عاملية أسواقاًه األسواق جزء من هذغدا منا إو

 ،املنتجاتة كما هو الشأن يف ملموسفيها خدمات غري اخلدمات 
فإذا أضفنا البعد  ،اهلنيباألمر حينئذ لن يكون  ن قياس اخلدماتفإ

وعدم وجود اتصال واقعي بني  ،االفتراضي يف مواقع اإلنترنت
خدمات مواقع اإلنترنت  عنقياس رضاهم فإن  ،العميل واملنظمة

ليس إذ  ،تهعرفويطلب مزيداً من اجلهود مل ،سيكون أشد صعوبة
فيتعرفون على ردود  ،هناك موظفون يتعامل معهم العميل مباشرة

 ،تتعامل مع اجلميع بنفس الطريقة برامج افتراضيةهي وإمنا  ،أفعاله
وهذه الربامج تتعامل مع العمالء بطريقة الطرف الواحد يف 

وبعض املواقع يستخدم الصورة  ،طرفني اذ وليس اتصاالً ،االتصال
 لتقليص فجوة عدم وجود موظفني يف املوقع ؛واحلركة والصوت

Cox&Dale,2001وكثري من العمالء عرب اخلدمات االفتراضية  ،٧٧
                                                           

٧٧ Cox, J. & Dale, B.G. (2001) 'Service quality and e-commerce: 
an exploratory analysis' , Managing Service Quality, Vol. 11 Iss: 2 
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 .Mostghel, 2006٧٨يزداد اهتمامهم باجلانب األمين للموقع 
رب التحدي األكرب لدى املواقع املرتبطة باجلوانب املالية هو تويع

  . Cox, & Dale, 2001استبقاء واستعادة عمالء اإلنترنت

يزيد من  مستخدمي اإلنترنت اختالف أعمارإن 
ال حيبون كثرة النصوص  فكبار السن ،اختالف احلكم على املواقع

خبالف الشباب الذين جتذم  ،املتحركة واإلضاءات املتغرية
احلركة والصوتيات ولعل هذه  ،حلركةالفالشيات والصوتيات وا

مما يزيد من تسرب العمالء  ؛زيد من بطء العمل فيهاتيف املواقع 
  .Mostghel,2006 واملستفيدين وابتعادهم

فإنه من  ،حىت ميكن تطوير االتصاالت يف املواقعو
املناسب إجياد بنية لتمكني العمالء واملستفيدين من عرض ردود 

 ،وفتح جمال أكرب للنقد من قبل العمالء ،األفعال جتاه املوقع

                                                                                                                     

pp. 121 - 131 [Online] Available from : 
http://www.emeraldinsight.com.libproxy1.liv.ac.uk/journals.htm?ar

ticleid=842725   (Accessed 6 Nov 2012) 

٧٨ Mostghel, R. (2006) Customer Satisfaction: Service Quality in 
Online Purchasing in Iran, Dissertation (MA), Lulea University 
[Online]  Available from: http://epubl.ltu.se/1653-
0187/2006/58/LTU-PB-EX-0658-SE.pdf (Accessed 19 Nov 2012).  
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 التعامل مع املوقع ومراسلة العمالء الذين توقفوا عن
Williams&Curtis,2005٧٩.  

على اجلهات اليت تستخدم املواقع العمل على تقسيم 
جتزئة ( املستفيدين والعمالء إىل أجزاء حسب تعامل املستفيدين

العمالء ينبغي التعامل مع و ،)Customer segments- السوق
حبيث تعطى  ،املتفرجني على املوقععن  بطريقة ختتلف دائمنيال

سيزيد هذا و ،خدمات خاصة للعمالء دائمي التعامل مع املوقع
كما أنه من املناسب التخطيط لكيفية حتسني خدمات  ،لهوالءهم 
  .Williams&Curtis, 2005بني الفينة واألخرى املواقع 

    

                                                           
٧٩ Williams, J. & Curtis, T. (2005) Marketing Management in 

Practice. Oxford: BH/Elsevier.  
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  SERVQUAL Gaps الثغرات في جودة الخدمة

  

تظهر مخس  SERVQUALظرية جودة اخلدمة ن
اليت  اخلدمة الواقعيةبني ثغرات أساسية بني توقعات العميل ول مواقع

وعالج  ،على املنظمات االهتمام بإغالق هذه الثغراتو ،قدمت له
وانصراف  ،حىت ال تكون سبباً لضعف جودة اخلدمة ؛املسببات هلا
  . ٨٠ Williams & Curtis, 2005رضا العميل 

و  Wirtz,2003٨١  مثل يعدد بعض الباحثني
Cox&Dale,2001و  ٨٢Wilson at el.,2008وغريهم ثغرات  ٨٣
  : اخلدمات اخلمس بأا

                                                           
٨٠ Williams, J. & Curtis, T. (2005) Marketing Management in 

Practice. Oxford: BH/Elsevier.  

٨١ Wirtz J. (2003) 'Halo in customer satisfaction measures the role 
of purpose of rating, number of attributes and customer 
involvement'; International Journal  of Service Industry 
Management, Vol. 14, No. 1, pp. 96-119.   [Online] Available 

from: 
http://www.emeraldinsight.com.libproxy1.liv.ac.uk/journals.htm?ar

ticleid=851756 (Accessed: 18 Nov 2012)  

٨٢ Cox, J. & Dale, B.G. (2001) 'Service quality and e-commerce: 
an exploratory analysis' , Managing Service Quality, Vol. 11 Iss: 2 
pp. 121 - 131 [Online] Available from : 
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تصورات إدارة املنظمة غري الصحيحة لتوقعات : األوىلالثغرة 
  . العميل أو عدم معرفتها

غري جيدة تصاميم و، صحيحةاختيار معايري عدم : الثانيةالثغرة 
  . لخدمةل

معايري اخلدمات تقدمي خدمات ال تتفق مع : الثالثةالثغرة 
  .وتصاميمها

املقدمة  الوعودأقل من وصول اخلدمة إىل مستوى : الرابعةالثغرة 
  .سابقاً

  . التوقعات العالية للعميل: اخلامسةالثغرة 

    

                                                                                                                     

http://www.emeraldinsight.com.libproxy1.liv.ac.uk/journals.htm?ar
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٨٣ Wilson, A., Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. 
(2008) Services Marketing: Integrating Customer Focus Across 

the Firm. New York: McGraw Hill. 
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 A conceptual  نموذج الخاص بفجوات جودة الخدمة

model of service quality gaps.  

Cox and Dale, 2001)  : المصدر
٨٤

). (Parasuraman et al. 

1995)  
   

                                                           
٨٤ Cox, J. & Dale, B.G. (2001) 'Service quality and e-commerce: 

an exploratory analysis' , Managing Service Quality, Vol. 11 Iss: 2 
pp. 121 - 131 [Online] Available from : 
http://www.emeraldinsight.com.libproxy1.liv.ac.uk/journals.htm?ar

ticleid=842725   (Accessed 6 Nov 2012) 
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ة تصورات إدارة املنظمة غري الصحيح: األوىل الثغرة
تصنع فجوة بني توقعات العميل  ،لتوقعات العميل أو عدم معرفتها

وهناك أسباب توصل . الفهم اخلاطئ للمنظمة هلذه التوقعاتبني و
  :إىل هذه املشكلة

استهدافها عدم  وأ ،تهاضعف البحوث التسويقية وقلَّ •
 .جودة اخلدمات

أو وجود طبقات  ،وجود اتصال بني اإلدارة والعمالءعدم  •
 .كثرية حتول بني اإلدارة وبينهم

 .ضعف يف صناعة العالقات وعدم جتزئة السوق •

ضعف يف االستماع للشكاوى واستعادة اخلدمات وعدم  •
 .اإلصالحوجود آليات 
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وتصاميم ال ، صحيحة اختيار معايريعدم  :الثانيةالثغرة   
ولعل مسببات هذه الفجوة كما أشار  ،تصل ملستوى جودة اخلدمة

  :Wilson at el., 2008إليها 

، أصالًالتصميم  خلدمات أو عدم وجوداضعف تصميم  •
غياب يف العمليات اجلديدة للخدمة مع غموض فضال عن ال

 .أهداف اخلدمات

فشل يف تطبيق اجلوانب احلسية للخدمات  •
Servicescapes، أو  العميلحاجات عدم الوصول إىل و

 .توقعاته فيها
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تقدمي خدمات ال تتفق مع وتكون بسبب : الثالثة الثغرة  
وميكن حتديد  . Wilson at el., 2008 معايري اخلدمات وتصاميمها

  :بوجود املشكالت التالية الثغرةهذه 

مشكلة التوظيف وسياسات : املشكلة األوىل تكمن يف •
  .التسرب الوظيفيتزايد املوارد البشرية و

وجود ضعف يف األنظمة : املشكلة الثانية تتمثل يف •
نقل واملسئوليات واملعلومات اخلاصة بالعميل ومشكلة 

 .ردود األفعال السلبية من العميل إىل العمالء اآلخرين

غياب ضبط اجلودة يف تقدمي : أما املشكلة الثالثة فهي •
 .يف داخل مسارات اخلدمة ووجود تعارض ،اخلدمة
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 الوعود أقل من وصول اخلدمة إىل مستوى وهي: الرابعةالثغرة 
 ماوتكمن أكرب األسباب في  Wilson at el., 2008 سابقاً املقدمة
  :يأيت

 .الربنامج التسويقيبأو االتصاالت ب تتعلقمشكالت  •

 .عرفة توقعات العميل أو تدريبهمبتتعلق مشكلة إدارية  •

 .املغاالة يف الوعود خالل الدعاياتمشكلة  •

االتصاالت األفقية أو الرأسية يف داخل بتتعلق مشكالت  •
 .املنظمة
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توقعات ف ،التوقعات العالية للعميل :اخلامسةالثغرة أما   
سباب ألوذلك  ،اخلدمة الواقعية املقدمة لهقد تزداد عن  العميل

فزيارة مطعم غالٍ يزيد من  ،يرجع هلا العميل يف طريقة توقعاته
مرجع توقعات العميل عادة ف ،توقعات اجلودة العالية للخدمات

الوعود تكون بسبب عوامل تسويقية كالدعايات واألسعار و
Cox&Dale,2001٨٥ وغريها

 .  

  

    

                                                           
٨٥ Cox, J. & Dale, B.G. (2001) 'Service quality and e-commerce: 

an exploratory analysis' , Managing Service Quality, Vol. 11 Iss: 2 
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  خاتمة

إىل  الرحبية والالرحبية فإننا ندعو املنظمات ،يف اخلتامو

والتعرف على آثارها على  ،وتطبيقاًاالهتمام برضا العميل دراسة 

رضا كسب يف نجاحات فوز باليت تاملنظمات على و ،همواقع

؛ ليمكن ا على شكل منوذج تعليمياأن تقدم جناح عليها العميل

على إحدى  منوذجبعمل املنظمة قوم تحني و ،نقله إىل اآلخرين

فإنه ميكن اعتبار ، النجاحوالتعرف على أسباب الناجحة  املشاريع

 ""Benchmarksمفيدة مؤشرات جناح ك جناحهاأسباب 

   .للمنظمات األخرى
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  .)ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها(و 

  همعواحلمد هللا على نِ
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  فهرس

    ٤            مقدمة 

  ١٠        من العميل أو املستفيد؟

  ١٣    أمهية موضوع رضا العمالء واملستفيدين

  ١٥      يف عامل الرضا املتغرياتتأثري بيئة 

  ١٧    ينواملستفيد الفوائد اتباة من رضا العمالء

  ٣٦    صناعة رضا ووالء العمالء واملستفيدين

  ٩٧      قياس رضا العمالء واملستفيدين

  ١٣٠            خامتة 
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