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يهــدف البحــث إلــى تقديــم رؤيــة توض ــح دور تمكي ــن العميــل فــي تنميــة قيمــة العميــل مــن خــال توســيط جــودة العالقــة،
وذلــك ُبغيــة مســاعدة شــركات األعمــال علــى ّ
تبنــي وتفعيــل نهــج تمكي ــن العميــل ،بمــا يســاهم فــي تعزي ــز جــودة عالقــة املنظمــة
ِ
بعمالئهــا وتنميــة القيمــة الت ــي يضيفهــا العميــل للمنظمــة.
تكـ َّـون مجتمــع البحــث مــن جميــع عمــاء شــركات االتصــاالت ال ــخلوية فــي ســوريا ( ،)Syriatel، MTNوتــم االعتمــاد علــى
ً
استبيانا بلغ عدد القوائم الصالحة
أسلوب العينة االعتـراضية (عينة متـردديـن) في فروع الشركتيـن ،حيث ّتم توزيع ()384
للتحليــل ( )331بنســبة اســتجابة  ،%86تمــت معالجتهــا باســتخدام الب ـرامج اإلحصائيــة الت ــي تتــاءم وأهــداف البحــث.
َُ
َّبينت النتائج الت ــي خلص إليها البحث وجود تأثي ــرمعنوي طردي لتمكي ــن العميل بأبعاده األربعة (التأثي ــر ،املعن ــى ،ح ـرية
االختيار ،الفاعلية الذاتية)  -م ّرتبة حسب أهميتها  -على جودة عالقة العميل باملنظمة ّ
مقدمة ال ــخدمة ،ووجود تأثي ــرمعنوي
ِ
طردي لجودة العالقة ُببعديها (الرضا ،والثقة)  -م ّرتبة حسب أهميتها  -على القيمة التـي يضيفها العميل للشركة ،باإلضافة إلى
وجــود تأثي ــرمعنــوي طــردي لتمكي ــن العميــل بأبعــاده األربعــة (التأثي ــر ،املعن ــى ،ح ـرية االختيــار ،الفاعليــة الذاتيــة)  -م ّرتبــة حســب
أهميتها  -على قيمة العميل ،ووجود تأثيـرمعنوي لجودة العالقة كمتغيـروسيط على العالقة بيـن تمكيـن العميل وقيمة العميل.
الكلمات املفتاحية :تمكيـن العميل  -شركات االتصاالت الـخلوية في سوريا  -جودة العالقة.

املقدمة

إن ت ـ ُّ
ـرسخ فكــرة أن العميــل هــوامللــك « »Customer is Kingفــي علــم التســويق جعــل مــن العميــل محــور اهتمــام الشــركات،
كما إن استيعاب الشركات ألبعاد تمكيـن العميل َّ
حول نظرتها القديمة للعميل من كونه مجـرد مستهلك سلبـي ملنتجاتها أومتلق
سلب ــي ملا ّ
تقدمه له إلى اســتعانتها به في املشــاركة في إنتاج منتجاتها أو تســويقها أو في تقديم ال ــخدمات ( ،)Kucuk, 2009وبذلك
ُ
ً
فقديما كانت الشركات تخبـرعمالءها املستهدفيـن بأن لديها
تنامى التـركيـزعلى أهمية انتقال السلطة من الشركات إلى العميل،
ً
منتجا الرجاء شـراؤه ،بينما يقوم العمالء  -بمفهوم اليوم  -بمطالبة الشــركات بشــكل مت ـزايد باملنتج الذي ي ـريدونه وما إذا كان
يمكنها إنتاجه ،أي أن عملية التمكيـن أخذت حيـزالتنفيذ ً
عمليا (.)Kotler et al., 2002

وفــي ظــل البيئــة التنافســية املليئــة بالتحديــات الت ــي تحكــم قطــاع األعمــال اليــوم ،فــإن التطوي ــراملســتمرلعالقــة مشت ــركة
طويلــة األجــل وقويــة مــع العمــاء أصبــح فــي اآلونــة األخي ــرة واحـ ًـدا مــن أهــم األوليــات بالنســبة لغالبيــة الشــركات ،إذ إنــه يمكــن ألي
شــركة أن تبــدأ ممارســة األعمــال ولكــن ليســت كل شــركة قــادرة علــى بنــاء عالقــات قويــة طويلــة األجــل مــع العمــاء .وصناعــة
االتصــاالت ال ــخلوية أصبحــت اليــوم واحــدة مــن الصناعــات األســرع نمـ ًـوا فــي جميــع أنحــاء العالــم ،وتتصــف هــذه الصناعــة بأنهــا
* تم استالم البحث في يوليو  ،2018وقبل للنشرفي أكتوبـر.2018
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بيئة تنافسية ،لذلك يلجأ العديد من مقدمي الـخدمة إلى سلوك نهج تمكيـن العميل من خالل تسهيل وصول عمالء املنظمة
للمعلومات ،وتـزويدهم بخيارات متعددة ،ومنحهم حـرية االختياروالتعبيـرعن آرائهم فيما ُي َّ
قدم إليهم من خدمات ومنتجات،
وكذلك إمكانية طرحهم لألفكارالجديدة وتفاعلهم مع الشركة عب ــرموقعها على اإلنت ـرنت ومواقع التواصل االجتماعي ،وذلك
بهــدف كســب رضــا العميــل وثقتــه وتنميــة القيمــة الت ــي يضيفهــا للمنظمــة.
وبنـ ًـاء عليــه يســعى البحــث إلــى التعـ ّـرف علــى دور تمكي ــن العميــل فــي تنميــة قيمــة العميــل مــن خــال الــدور الوســيط لجــودة
لكل من املنظمة والعميل.
العالقة ،وذلك بهدف مساعدة شركات األعمال على تطويـرعالقاتها مع العمالء بما يحقق منافع أكبـر ٍ

ً
أول -اإلطارالنظري والدراسات السابقة

نقـ ِّـدم فــي هــذا الج ــزء املســاهمات العلميــة والتطبيقيــة الت ــي ســاهمت فــي دعــم وتطوي ــرمفاهيــم تمكي ــن العميــل ،وجــودة
العالقــة وقيمــة العميــل ،وذلــك مــن خــال اســتعراض الدراســات والبحــوث الســابقة فــي هــذه املجــاالت.
 -أتمكيـن العميل

يشي ــرمصطلــح «التمكي ــن» فــي اللغــة العربيــة كمــا َّ
فســره قامــوس املعان ــي إلــى التمتي ــن أو التقويــة ومنــح الســلطة والنفــوذ
ُّ
والتحكــم .ومفهــوم التمكي ــن تــم دراســته فــي ســياقات علميــة مختلفــة ،كالعلــوم السياســية وعلــم االجتمــاع وعلــم اإلدارة ،وبــدأ
ً
ُ
استخدام هذا املصطلح في إدارة األعمال أول من خالل تمكيـن العامليـن (العميل الداخلي) الذي يدل على التفويض املخطط
ً
توضيحا للصالحيات املعطاة للموظف واألداء املتوقع منه في ظل هذه الصالحيات ،حيث إن تمكيـن املوظف يعنـي
املتضمن
أنــه مطالــب بتحقيــق أداء يتناســب مــع هــذا التفويــض ،ومــن ثــم تــم نقــل مفهــوم التمكي ــن إلــى العميــل الـخارج ــي ،ويت ــركزمفهــوم
تمكيـن املستهلك حول زيادة القيمة للمستهلكيـن من خالل توفيـروصول إضافي لهم للمحتوى والتعليم والتجارة في أي مكان
يتواجــدون فيــه (.)Turnquist, 2004
حيــث إن تمكي ــن العميــل ينطــوي علــى تخويــل املستهلكي ــن اختيــارمــا ي ــريدون فــي الوقــت الــذي ي ــريدون فــي الكيفيــة الت ــي
يفضلون ( ،)Wathieu et al., 2002وهذا يتفق مع ما أشارإليه ( )Tavani & Moor, 2001أنه في عالم األعمال ،تم استخدام
مصطلح «التمكيـن» على نطاق واسع في سياقيـن ،هما تمكيـن املوظف ،وتمكيـن املستهلك ،وكانت الفكرة الشائعة واملشتـركة
ً
ُّ
في كال املجالي ــن هي تحويل السلطة أو التحكم من مستويات أعلى ن ــزول إلى األفراد.
ُّ
عـ ّـرف ( )Kosciulek, 1999تمكي ــن العميــل بأنــه «نقــل الســلطة والتحكــم فــي القيــم والق ـرارات وال ــخيارات مــن الشــركات
والهيئات إلى العمالء ،مما يقود إلى الحافزللمشاركة وتحقيق نجاح ومكانة أكبـرللعميل»َّ .
وعرفه ( )Wathieu et al., 2002أنه
ُّ
التحكــم الت ــي يتمتــع بهــا» ،بينمــا َّ
عرفــه (Hunter & Garnefeld,
«حالــة شــخصية إيجابيــة يشــعربهــا العميــل نتيجــة إدراكــه لزيــادة
 )2008بأنه «تجـربة املستهلك الشخصية بأن يمتلك قدرة أكبـرمن قبل لإلنتاج املقصود للنتائج املرغوبة ومنع غيـراملرغوبة منها،
وأنه يستفيد من زيادة القدرة هذه» ،وأوضـح الباحثان أن تمكيـن العميل هوحالة شخصية إيجابية تنتج عن املقارنة العقلية
ُّ
لقدرات العميل النسبية الحالية والسابقة ،وبالتالي فهو ليس سوى إدراك العميل لزيادة التحكم التـي يثيـرها التمكيـن.
وأشار( )Singh et al., 2014إلى أن تمكيـن العميل مهم إلى حد كبيـرفي مواجهة املنافسة املستقبلية ،حيث إن تمكيـن
العميل هو بمثابة القوة املتنامية في التسويق ،وهذا يتالقى مع ما أشارإليه بعض الباحثيـن (Rust & Oliver, 1994; Smith,
 )2004بــأن توفي ــراملزيــد مــن الســيطرة للمستهلكي ــن مهــم بشــكل مت ـزايد ،وذلــك ألســباب تنافســية .فــي حي ــن ّ
توصلــت دراســة
( )Hunter & Garnefeld, 2008إلــى أن تمكي ــن العميــل يؤث ــربشــكل مباشــرعلــى رضــا العميــل ،ويؤث ــربشــكل غي ــرمباشــرعلــى
الرضــا عــن طريــق الــدور الوســيط ملشــاركة العميــل .وأكــد الباحثــان علــى أن تمكي ــن العميــل يجعــل الشــركة ومنتجاتهــا أكث ــر
ً
تفضيــا للعميــل الختيارهــا ،وأنــه يمكــن اســتخدام تمكي ــن العميــل لتعزي ــزالرضــا ،وذلــك فــي قطاعــات خدميــة مختلفــة ،بينمــا
فعالة في تحسي ــن العالقة بي ــن العميل ّ
أكد ( )Ouschan et al., 2006على أن تمكي ــن العميل ُيعتب ــروســيلة ّ
ومقدم ال ــخدمة.
ِ
ّ
وتوصل ( )Fuchs & Schreier, 2011إلى أن تمكيـن الشركة لعمالئها يساهم في خلق اتجاهات إيجابية وأكثـرمالءمة لدى
ّ
يشكل تمكيـن العمالء استـراتيجية واعدة لتحقيق امليـزة التنافسية للشركة ،من خالل تقديم
العمالء نحو الشركة  ،وأنه قد ِ
منتجــات أفضــل وأكث ــرمالءمــة للعمــاء ،وبالوقــت نفســه تقليــص التكاليــف واملخاطــراملرتبطــة بتطوي ــراملنتجــات الجديــدة ،فــي
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ُ
ُّ
التوجه بالتفاعل مع العميل وتمكينه قد ّ
يحسن من أداء الشركة ،وينعكس
حيـن خلصت نتائج دراسة (رجب )2014 ،إلى أن
ِ
على درجة االبتكارفي املنتج وسرعة طرحه في األسواق .وقد يؤدي ً
أيضا إلى زيادة مستويات الرضا ،وفي اآلونة األخيـرة دراسات
ّ
عديدة أشارت إلى أن سلطة املستهلك « ،»Consumer Powerأو شعور املستهلك بالتحكم « »Controlفي عالقته مع الشركة
يمكن أن يعزز إحساس املستهلك بالرضا (.)Botti & McGill, 2006 ; Hunter & Garnefeld, 2008; Fisher et al., 2011
كمــا يعتمــد تحقيــق عالقــة ُمرضيــة بي ــن املســتهلك والشــركة واملحافظــة عليهــا -علــى قــدرة الشــركة علــى بنــاء الثقــة .وفــي هــذا
الســياق يمكــن اســتخدام تمكي ــن املســتهلك كأداة ّ
فعالــة ل ــخلق عالقــة طويلــة األجــل وجدي ــرة بالثقــة مــع املستهلكي ــن ،وتعزي ــز
ً
التعاون بيـن الشركة وعمالئها في توليد قيم جديدة في السوق ،ووفقا ملا أشارإليه ( )Hoffman et al, 1999فإن أفضل طريقة
لتحقيــق الثقــة تكــون مــن خــال الســماح لتــوازن الســلطة مــن التحـ ُّـول نحــو مزيــد مــن التفاعــل التعاون ــي بي ــن شــركات األعمــال
وعمالئهــا.
ّ
وتوصــل ( )Nardo et al., 2011إلــى اســتنتاج مفــاده أن تمكي ــن املســتهلك يســتند إلــى املعرفــة واملهــارات وتأكيــد الــذات،
ويؤكــد العديــد مــن الباحثي ــن ( )Wathieu et al., 2002; Hendler, 2008; Hunter & Garnefeld, 2008; Pranic, 2009أن
َّ
مفهــوم تمكي ــن العميــل مســتمد ً
أساســا مــن مفهــوم التمكي ــن النف�ســي « »Psychological Empowermentالــذي يتجلــى مــن
خــال أربعــة ُمــدركات هــي (:)Thomas & Velthouse, 1990
	-املعنـى  :Meaningوهو قيمة الهدف من عمل ما أو الغرض منه ،من خالل حكم الفرد ً
وفقا ملعاييـره واعتقاداته الـخاصة.
	-الكفــاءة  :Competenceواملعروفــة ً
أيضــا بالفاعليــة الذاتيــة « ،»Self-Efficacyوهــي اعتقــاد الفــرد بقدرتــه علــى أداء
األنشــطة بمهــارة.
	-تقريـراملصيـرأوحـرية اإلرادة  :Self-determinationوهوإدراك الفرد المتالكه الـخيارفي بدء وتنظيم األنشطة ،وهو
يعكس االستقاللية في تأدية السلوكيات املرتبطة بعمل ما.
	-التأثيـر :Impactهو الدرجة التـي يعتقد فيها األفراد أنه بإمكانهم التأثيـرعلى مخـرجات أو نتائج عمل ما ،وهنا تصور
ً
التأثيـرليس شامل ،وإنما هو محدد بسياق عمل محدد.
حيث إن هذه األبعاد األربعة تتمازج مع بعضها لتشـ ّـكل هيكل كلي للتمكي ــن النف�ســي ،والذي يعكس ُّ
التوجه الذي تكون فيه
ِ
الرغبــات واملشــاعرالفرديــة قــادرة علــى صياغــة دورهــا ال ــخاص فــي عمــل مــا أو ضمــن ســياق محــدد (.)Thomas & Velthouse, 1990
ُّ
وي ــرى ( )Pires et al, 2005أن تفويــض الســيطرة أو التحكــم هــو أســاس التمكي ــن ،بينمــا أشــار( )Rodriguez, 2014إلــى أن قــدرة
ً
وتعليمــا أو ثقافــة أعلــى  -مــن املفت ــرض أن تكــون ّ
ً
ـات لتمكي ــن
أوســع للمســتهلك علــى االختيــار ،ووصــول أســهل للمعلومــات،
مقدمـ ٍ
ُّ ِ
املستهلكي ــن .وقــد حــددت دراســة ( )Pranic, 2009ثالثــة أبعــاد لتمكي ــن العميــل هــي( :الوصــول للمعلومــات ،التحكــم أو التأثي ــرفــي
ّ
عملية اتخاذ القرار ،الكفاءة أو الفاعلية الذاتية التخاذ القرارات) .وتبنت دراسة (رجب )2014 ،تطبيق أبعاد تمكيـن العامليـن
فــي توضيحهــا ملعن ــى تمكي ــن العميــل ،والســتنتاج أربعــة أبعــاد هــي :ح ــرية االختيــار ،والفاعليــة الذاتيــة ،واملعن ــى ،والتأثي ــر) .ويعتمــد
البحــث الحالــي علــى هــذه األبعــاد األربعــة نفســها لقيــاس تمكي ــن العميــل ،لكونهــا األكث ــر ً
توافقــا مــع أهــداف البحــث.
 -بجودة العالقة

إن التقدم السريع في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد غيـر ً
جذريا كيفية إدراك وتقديم الـخدمات ،حيث إنه
نتيجــة للتطــور التكنولوج ــي ،فقــد بــدأ الباحثــون واملــدراء فــي مجــال األعمــال يدركــون أن مصــدراملي ــزة التنافســية أصبــح ي ــرتبط
بشــكل وثيــق بجــودة العالقــات طويلــة األمــد بي ــن الشــركات وعمالئهــا ( ،)Massey et al., 2007لذلــك ســعت شــركات كثي ــرة إلــى
االستفادة من قوة العالقة مع العمالء ،وذلك للحصول على معلومات ال تقدربثمن حول كيفية تحقيق خدمة أفضل للعمالء
تعزز من خاللها الشــركة َّ
معدل االحتفاظ بهم ،وتحول دون انتقالهم إلى الشــركات املنافســة (.)Keshva & Zare, 2012
كمــا إن العالقــة بي ــن املشتـري ــن والبائعي ــن هــي مفتــاح نجــاح العمليــات التجاريــة ،وأمــر حاســم فــي الحفــاظ علــى املي ــزة
ً
وخصوصــا فــي مجــاالت ال ــخدمة الت ــي تتطلــب تفاعـ ًـا شـ ً
ـخصيا أكث ــر ،وخدمــة
التنافســية للشــركات .وفــي قطــاع ال ــخدمات،
ً
ً
حســب الطلــبُ -يعتب ــر التفاعــل بي ــن العمــاء ومندوب ــي املبيعــات محــددا حاســما فــي إتمــام الصفقــات (،)Alawneh, 2013
فنجــاح العالقــة مــع العمــاء يتطلــب تحسي ــن جــودة العالقــة معهــم ،والت ــي تمثــل إدراك العمــاء ملــدى إشــباع العالقــة لرغباتهــم
واحتياجاتهــم وأهدافهــم (.)Wong & Sohal, 2007
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دور تمكيـن العميل في تنمية قيمته للشركة من خالل توسيط جودة العالقة ...

وجودة العالقة مفهوم تم تقديمه ألول مرة ملمار�ســي وباحث ــي التســويق في ســياق ب ــرنامج جودة «إريكســون» «Ericsson
اهتمامــا مت ـز ً
ً
ايدا مــن قبــل الباحثي ــن
 »Quality Programعــام  1985مــن ِقبــل  ،Evert Gummessonوبعدهــا جــذب املفهــوم
ُ
واملمارسي ــن مــن خــال تســليط الضــوء علــى أهميــة العالقــات كج ــزء مــن الجــودة املدركــة مــن قبــل العمــاء ،ومــن ثــم أصبحــت
جــودة العالقــة واحــدة مــن الركائــزاألساســية للتســويق بالعالقــات ( .)Gummesson, 2002ويــدل مصطلــح «جــودة العالقــة»
علــى جــودة تعامــات الشــركة مــع العميــلَّ .
وعرفهــا ( )Dorsch et al., 1998بأنهــا تشي ــر إلــى «مجموعــة مــن القيــم غي ــر املاديــة
ّ
املرتبطــة بالتبــادالت بي ــن املشت ــري والبائــع» ،بينمــا عرفهــا ( )Smith, 1998بأنهــا« :التقييــم الشــامل لقــوة العالقــة ،ومــدى كونهــا
تلب ــي احتياجــات وتوقعــات طرفــي العالقــة باالســتناد إلــى تاريــخ اللقــاءات أو األحــداث الناجحــة بينهمــا».
ـدرا ً
وبالتالــي جــاءت جــودة العالقــة لتحــل محــل جــودة ال ــخدمة فــي اعتبارهــا مصـ ً
رئيســا للحكــم علــى األداء املتفـ ّـوق واملي ــزة
ُ َّ ُ
التنافســية لشــركات األعمــال ( ،)Alawneh, 2013حيــث إن ديمومــة العالقــة «بائــع -مشت ــر» توثــق وتقــاس بواســطة جــودة
العالقــة ،فجــودة العالقــة املرتفعــة تعن ــي أن العميــل قــادرعلــى االعتمــاد علــى ن ـزاهة البائــع والثقــة فــي أدائــه املســتقبلي (Doaei
 .)et al, 2011ويـرى ( )Francios & Goolen, 2005أن جودة العالقة «عميل -شركة» تستمد أهميتها من الدور الكبيـرالذي
تلعبــه فــي زيــادة االحتفــاظ بالعمــاء ،وبالتالــي تعزي ــزوالء العمــاء ،حيــث تقــوم جــودة العالقــة علــى تهيئــة الظــروف املالئمــة لبنــاء
ً
عالقــات طويلــة األمــد قويــة وناجحــة مــع العمــاء .وتعتب ــرجــودة العالقــة عامــا أساسـ ًـيا فــي تقييــم قــوة العالقــة ودرجــة إشــباع
حاجات ورغبات العمالء ومقابلة توقعاتهم ( ،)Smith, 1998فجودة العالقة هي العامل الرئيس الذي يحدد إمكانية إج ـراء
املزيد من التعامل التجاري بيـن البائع واملشتـري ،وبالتالي استمرارالعالقة بينهما ( .)Anderson & Narus, 1990وهذا يتفق
مــع مــا ذكــره ( )Crosby et al., 1990بــأن توقعــات املســتهلك بإج ـراء تعامــات مســتقبلية مــع شــركة مــا يتحــدد بواســطة جــودة
العالقــة بينهمــا ،حيــث إن جــودة العالقــة هــي املح ــرك األسا�ســي َّ
لنيــة املســتهلك فــي الشـراء املســتقبلي.
أيضــا أن ّ
ومــن الجدي ــر ذكــره ً
مقدمــي ال ــخدمة والعمــاء يمكــن أن يســتفيدوا مــن وجــود عالقــة ذات جــودة مرتفعــة،
ِ
فبالنسبة ّ
ملقدمي الـخدمة فإن محافظتهم على عالقة مرتفعة الجودة مع العمالء تؤدي إلى الحد من ُّ
تحول العمالء وتخفيض
ّ
ـدرا ً
توفــرمصـ ً
قويــا لإلي ـرادات واألربــاح املســتقبلية ،أمــا بالنســبة للعمــاء فــإن وجــود عالقــة جيــدة
التكاليــف ،كمــا يمكــن أن
ِ
مقدم خدمة معي ــن ّ
يجنبهم مخاطراالنتقال من ّ
وطويلة األمد مع ّ
مقدم خدمة غي ــر ُ
رض إلى آخ ــر ،كما تقلل من حالة عدم
م
ِ
ِ
ِ
ٍ
اليقي ــن لديهــم مــن مســتقبل التفاعــل والحصــول علــى املنافــع (.)Sun, 2010
ً
واستخدم الباحثون في التسويق ً
أبعادا مختلفة لقياس جودة العالقة ،فكثيـرا ما يتم إدراك جودة العالقة باعتبارها هيكل
َّ
مرك ًبــا متعــدد األبعــاد يضــم ً
أوجهــا مختلفــة ،ولكنهــا مت ـرابطة للعالقــة ( ،)Palmatier et al., 2006وقــد تمــت أولــى املحــاوالت لقيــاس
جــودة العالقــة مــن قبــل ( )Crosby et al., 1990الــذي وصــف جــودة العالقــة بأنهــا هيــكل متعــدد املســتويات يتكـ َّـون -علــى األقــل -مــن
بعدي ــن ،همــا الثقــة بمنــدوب املبيعــات والرضــا عــن البائــع .بعدهــا قـ ّـدم ( )Morgan & Hunt, 1994نظريــة «االلت ـزام -الثقــة» ،وفيهــا
اعتمــد الباحثــان علــى الثقــة وااللت ـزام كبعدي ــن لقيــاس جــودة العالقــة ،فــي حي ــن اعتمــدت دراســات أخ ــرى علــى ثــاث محــددات هــي
الثقــة ،والرضــا ،وااللت ـزام (علــى ســبيل املثــال :رجــب.)Ivens, 2004 ; Walter et al., 2003 ; Dewulf et al., 2001 ; 2003 ،
ّ
ّ
املكونــات الت ــي تشـ ِـكل جــودة العالقــة ،فإنــه بشــكل عــام يمكــن قبــول الرضــا
وعلــى الرغــم مــن أنــه ال يوجــد اتفــاق تــام علــى ِ
والثقــة كعاملي ــن أساسيي ــن لقيــاس جــودة العالقــة ،وبصفــة خاصــة فــي أســواق ال ــخدمة ،ألن إدراك العميــل لجــودة ال ــخدمة
املرتفعــة يتحقــق مــن خــال رضــا العميــل وثقتــه ،لكونهمــا عاملي ــن حاكمي ــن لبنــاء عالقــات قويــة طويلــة األجــل بي ــن الشــركة
والعمــاء ،ويؤديــان فــي النهايــة إلــى االحتفــاظ بالعمــاء وبنــاء الــوالء لديهــم ( .)Zhang & Feng, 2009وبنـ ًـاء عليــه يعتمــد البحــث
على الرضا والثقة من وجهة نظرالعمالء لقياس جودة العالقة بيـن العمالء وشركات االتصاالت الـخلوية ،ونتناول فيما يلي
كل منهمــا:
مفهــوم وأهميــة ونواتــج ٍ
- -1ال ـ ــرضا «»Satisfaction
َ
ً
اهتماما كبيـرا ملوضوع رضا العميل في كل من األدبيات النظرية والبحوث العملية ،وذلك باعتباره
أولى خبـراء التسويق
الضامن من أجل االحتفاظ بالعمالء ( ،)Halimi et al., 2011ورضا العميل هو شعور إيجابـي للعميل ينبع من تقييمه لعالقة
«بائعُ -مشت ــر» ( ،)Geyskens et al., 1999وهو إشباع ذو سعادة يشعربه العميل من عملية استهالك سلعة أو خدمة معينة
(َّ .)Oliver, 1997
وعرف ( )Moliner et al., 2007الرضا بأنه حكم املستهلك بالسرورأو االستياء تجاه منتج أو خدمة ما.
168
4

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aja/vol39/iss1/8

Ragab and Masry: The Role of Customer Empowerment in Development His Equity

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،39ع  - 1مارس (آذار) 2019

وأشــار( )Bena, 2010إلــى أن رضــا العميــل هــو أحــد املؤشـرات املهمــة لنجــاح املنظمــات ال ــخدمية الت ــي أصبحــت تواجــه
تنافســا شـ ً
ً
ـديدا للحفــاظ علــى عمالئهــا الحاليي ــن ،حيــث إن الوصــول إلــى رضــا العمــاء واملحافظــة عليــه أصبــح يمثــل أحــد أهــم
ّ
التحديــات الت ــي تواجــه هــذه املنظمــات فــي الوقــت الحالــي .فــي حي ــن أوض ــح ( )Huntley, 2006أن مقيــاس الرضــا يشـ ِـكل جوهــر
تقييــم جــودة العالقــة ،حيــث إنــه ً
غالبــا مــا يكــون لــدى العمــاء حــدود دنيــا ال يمكــن تجاوزهــا بالنســبة للرضــا عــن منتــج أوخدمــة
مــا ،فــإذا كان مســتوى العالقــة الت ــي ت ــربط الشــركة والعميــل يقــل عــن تلــك الحــدود حينهــا لــن يشــعرالعمــاء بالرضــا عــن هــذا
املســتوى ،والعكــس بالعكــس ،وبالتالــي يمكــن القــول إن شــعور العميــل بالرضــا أو االســتياء تجــاه الشــركة يعتمــد علــى مســتوى
العالقــة الت ــي تجمعهمــا ،وهــذا مــا أكــده ( )Crosby et al., 1990بــأن رضــا العميــل هــو أهــم شــرط ينبغــي أن يحققــه البائــع إذا مــا
أراد تأســيس عالقــات ناجحــة مــع العميــل ،وأن رضــا العميــل هــو أحــد الجوانــب الرئيســة لجــودة العالقــة.
اض ،ومــن
فــي حي ــن أشــار(اإلمــام )2009 ،إلــى أن املشت ــري الــذي يشــعربعــدم العدالــة فــي عالقتــه بالبائــع ســيكون غي ــرر ٍ
ثــم ســينظرللبائــع علــى أنــه مســتغل وغي ــرموثــوق بــه ،أمــا رضــا املشت ــري عــن نتائــج العالقــة ،فســوف ي ــزيد مــن مصداقيــة البائــع
ُ
وحســن نوايــاه ،وعلــى ذلــك فالبائــع الحصيــف هــو الــذي يهتــم بمصلحــة املشت ــري ،وبالنواتــج العادلــة للعالقــة بينهمــا .وأوض ــح
( )Roberts et al., 2003أن رضا العميل عن الشركة يعزز جودة عالقة «عميل  -شركة» ،ويساهم بشكل كبيـرفي االحتفاظ
بالعمــاء .بينمــا أشــار( )Smith & Barclay, 1999إلــى أن رضــا العميــل هــو الــذي يحــدد نوايــاه املســتقبلية ،لذلــك فهــو يؤث ــرعلــى
أداء الشــركة ،ومــن ثــم علــى حصتهــا فــي الســوق.
- -2الث ـ ــقة «»Trust
قـ ّـدم ( )Anderson & Narus, 1990الثقــة علــى أنهــا اعتقــاد أحــد األطـراف بــأن احتياجاتــه ســيتم الوفــاء بهــا فــي املســتقبل
من خالل اإلج ـراءات املتخذة من قبل الطرف اآلخ ــرَّ ،
وعرفها ( )Morgan & Hunt, 1994بأنها يقي ــن املشت ــري بصدق وأمانة
البائــع وإمكانيــة االعتمــاد عليــه ،فــي حي ــن وصــف ( )Ganesan, 1994الثقــة بأنهــا املصداقيــة ،الت ــي تعتمــد علــى مــدى اعتقــاد
املشت ــري بــأن املــورد لديــه الـخب ــرة والن ـزاهة ألداء النشــاط علــى نحــو ّ
فعــال وموثــوق بــه .وعـ ّـرف ( )Mayer et al., 2007الثقــة
بأنهــا حساســية أحــد األطـراف لتصرفــات الطــرف اآلخ ــراسـ ً
ـتنادا إلــى توقعاتــه بــأن أداء الطــرف اآلخ ــرســيتم بالطريقــة املرغوبــة،
كما أوضـحوا أن تطويـرالثقة يعتبـرنتيجة غاية في األهمية من أجل إقامة عالقة ناجحة طويلة األجل بيـن األطراف املعنية،
ً
ً
اعتمادا على تجاربهم االستهالكية السابقة.
وخاصة في قطاع الـخدمات املعقد ،حيث يميل العمالء فيه إلى اتخاذ قرارالشراء
كما إن العمالء الواثقيـن في قد ات أوإمكانات ّ
مقدم الـخدمة من املحتمل أن تجعلهم راغبيـن في االلتـزام بعالقة تقابل
ر
ِ
توقعاتهم ( ،)Liang & Wang, 2008حيث إن الثقة هي حـجـراألساس في االلتـزام بالعالقة ( ،)Morgan & Hunt, 1994وحتـى
في حال تغيـرت الظروف البيئية فإن العميل الواثق ّ
بمقدم الـخدمة سيعتقد أن األخيـرسيأخذ اهتماماته في الحسبان ،ولن
ِ
ً
يقــوم بعمــل أي �شــي قــد يضــربتطــور العالقــة ( .)Liu et al., 2008وقـ ّـدم ( )Parasuraman et al., 1985الثقــة بوصفهــا عامــا
حاسـ ًـما فــي نجــاح عالقــات ال ــخدمة ،بينمــا أكــد ( )Berry, 1995أن التســويق بالعالقــات ُيبن ــى علــى أســاس مــن الثقــة ،كمــا أكــد
العديد من الباحثيـن (على سبيل املثال ) Zhang & Feng, 2009; Raza & Rehman, 2012; Abdullah et al., 2014أن ثقة
العميــل بمقـ ّـدم ال ــخدمة تلعــب ً
دورا كبي ـرا فــي بنــاء عالقــة طويلــة األمــد ،وفــي تحقيــق والء العمــاء .وافت ــرض ( )Berry, 1983أن
ِ
أســاس الــوالء هــو تحقــق ثقــة العميــل بمقـ ّـدم َ
املنتــج /ال ــخدمة ،وي ــرى ( )Gronroos, 2004أن الثقــة هــي مي ــزة مهمــة وعامــل ال
ِ
بد من تحققه في تطويـرالعالقات التجارية املبنية على أساس من إبـرام العهود والوفاء بها ،بينما يـرى ( )Ndubisi, 2004أن
مســتوى الثقة املتحققة بي ــن طرفي العالقة هو معيارمهم للمســاعدة في تقييم قوة العالقة.
وتشي ــرالثقــة ً
أيضــا إلــى أن ســلوك الطــرف اآلخ ــريمكــن التنبــؤ بــه ،وبالتالــي تقلــل الثقــة مــن خطــرعــدم التأكــد ،كمــا إن
ّ
تولــد ً
نوعــا مــن األلفــة املتبادلــة الت ــي يمكــن أن ت ــزيل العوائــق النفســية بي ــن طرفــي العالقــة ،ونتيجــة لذلــك تمثــل الثقــة
الثقــة ِ
ً
ً
مقياسا هاما لجودة العالقة مع اآلخـري ــن ( ،)Alawneh, 2013باإلضافة إلى أن تحقق الثقة والشعور بالراحة والتقارب بي ــن
ُ
ً
َ
أطـراف العالقــات التفاعليــة يمكــن أن ّ
يحســن جــودة العالقــة ككل ( ،)Wong & Sohal, 2007ووفقــا لنظريــة الفعــل املســبب
ِ
« »Theory of Reasoned Actionالشــائعة فــي علــم النفــس ،فــإن اعتقــاد الفــرد تجــاه ســلوك مــا يحــدد بشــكل مباشــرنوايــاه
ألداء هذا السلوكً .
وبناء على ذلك قام ( )Mayer et al., 1995بتوسعة هذه النظرية لتنطبق على نمذجة ثقة العميل ،حيث
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افت ــرض أن معتقدات العميل حول الثقة بشركة ما تقود إلى نوايا الثقة والت ــي بدورها تؤث ــرعلى السلوكيات املرتبطة بالثقة
(.)Alawneh, 2013
 -جقيمة العميل

ّ
ُّ
ّ
ـركز
مكمــل للدراســات الت ــي اهتمــت بالتوجــه بالعميــل ،وهــو مفهــوم جديــد ي ـ ِ
ظهــر االهتمــام بقي ًمــة العميــل كجهــد ِ
علــى العميــل ويعتب ــره أصــا ذا قيمــة مــن أصــول الشــركة ،وبالتالــي يجــب إدارتــه بهــدف زيــادة القيمــة الت ــي يضيفهــا للشــركة
ّ
ـركزعلــى العميــل مــع زيــادة االهتمــام
( .)Blattberg & Deighton, 1996وقــد ازداد اهتمــام املنظمــات باالست ـراتيجيات الت ــي ت ـ ِ
بمفهــوم الــوالء ،حيــث أصبــح لز ًامــا عليهــا أن تتبن ــى ً
نهجــا واض ــحا واست ـراتيجية محــددة للتعامــل مــع العمــاء ،لذلــك تهتــم
املنظمــات فــي بيئــة األعمــال اليــوم بــدورة حيــاة العميــل ،وباالحتفــاظ بالعمــاء الحاليي ــن ،وجــذب عمــاء جــدد ،وهــو مــا قــد يتــم
مــن خــال العمــاء أنفســهم كمشاركي ــن مؤثـري ــن فــي املنظمــة.)Kotler & Armstrong, 2010( .
ُويعتب ــر( )Blattberg & Deighton, 1996مــن أوائــل الباحثي ــن املؤسسي ــن ملفهــوم قيمــة العميــل حيــث َّ
عرفاهــا علــى أنهــا
مجمــوع املســاهمات املخصومــة املتوقعــة مــن جميــع العمــاء الحاليي ــن للمنظمــة ،ثــم ّ
عرفهــا ( )Rust et al., 2000بأنهــا إجمالــي
القيم املخصومة لجميع عمالء املنظمة طوال فتـرة تعاملهم مع املنظمة .كما َّ
عرفها ( )Bayon et al., 2002على أنها مجموع
ّ
املتولــدة مــن قبــل العمــاء فــي الحاضــرواملســتقبل خــال الفت ــرة الزمنيــة الت ــي يتض ــح بهــا والؤهــم
الفوائــض النقديــة املخصومــة ِ
ّ
توفرإطاراً
للمنظمة .ويـرى ( )Bossom & Epharian, 2011أن قيمة العميل هي إجمالي قيم دورة حياة عمالء الشركة ،وأنها ِ
موحـ ًـدا ومجموعــة أدوات عمليــة مــن أجــل قيــاس وإدارة وتعظيــم منفعــة العميــل للشــركة.
بينما ّ
عرف ( )Gremler & Brown, 1998قيمة العميل بأنها املنافع التـي تحصل عليها املنظمة نتيجة استمرارالعميل في
التعامل معهاّ .
وعرفها ( )Gupta & Lehmann, 2005بأنها قيمة حالية لألرباح الحالية واملستقبلية الت ــي تحصل عليها املنظمة
من العمالء طوال فتـرة تعاملهم مع املنظمة .كما ّ
عرفها ( )Breur, 2006بأنها قيمة تحصل عليها الشركة من العميل ،وتعتمد على
قدرتها على إســعاد العميل للحصول على الســلوك املرغوب الذي يحقق أرباح للمنظمة .وقد أوض ــح ( )Wiesel et al., 2008أن
قيمة العميل هي مجموع قيم دورة حياة العميل  CLVsلجميع عمالء املنظمة الحالييـن خالل فتـرة زمنية معينة.
ونظـ ًـرا لزيــادة اهتمــام املنظمــات مؤخ ـرا باالست ـراتيجيات الت ــي تســعى لبنــاء عالقــات طويلــة األجــل مــع العمــاء ،انتقــل
االهتمــام مــن التـركي ــزعلــى التكاليــف وخطــوط املنتجــات إلــى التـركي ــزعلــى العمــاء باعتبارهــم مصــدراألربــاح ،وبالتالــي التعامــل
معهم كأي أصل من أصول املنظمة ،وبذلك انتقل االهتمام من التـركيـزعلى دورة حياة املنتج والبيع بأعلى هامش ربح ممكن،
إلــى االهتمــام بــدورة حيــاة العميــل واالحتفــاظ بالعمــاء الحاليي ــن وجــذب العمــاء الجــدد ( .)Thomas et al., 2004ومــن هــذا
املنطلــق فــإن الفلســفة الفكريــة ال ــخاصة بقيمــة العميــل تنظــرإلــى العمــاء باعتبارهــم املصــدراألول لــكل مــن التدفقــات النقديــة
الحاليــة واملســتقبلية .وفــي ظــل هــذا اإلطــارتهتــم املنظمــة بتعظيــم صافــي القيمــة الحاليــة لهــذه التدفقــات النقديــة الت ــي ُّ
يدرهــا
ً
العمــاء باعتبارهــا ممثــا جيـ ًـدا لقيمــة املنظمــة ككل ( ،)Gupta & Lehmann, 2005حيــث إن ظهــور مفهــوم قيمــة العميــل قــد
أدى إلى نشوء أسلوب جديد لتوجيه املدراء نحو بناء عالقات طويلة األجل مع العمالء ،وتحقيق األرباح في الوقت ذاته ،وذلك
ً
مــن خــال اعتبــارالعمــاء أصــا ذا قيمــة يجــب إدارتــه كأي أصــل مــن أصــول املنظمــة األخ ــرى (.)Blattberg & Deighton, 1996
وي ــرى ( )Rust et al., 2004أن الشركة يمكن أن ت ــزيد املساءلة املالية ألنشطتها من خالل تطبيق مفهوم قيمة العميل
لديهــا .وقــد أكــدت دراســة ( )Gupta & Lehmann, 2005علــى أهميــة قيمــة العميــل لكونهــا بمثابــة الرابــط بي ــن الق ـرارات
التســويقية وقيمــة املنظمــة ،حيــث إن تـركي ــز االست ـراتيجيات التســويقية علــى جــذب العمــاء الجــدد واالحتفــاظ بالعمــاء
الحاليي ــن يؤث ــربشــكل إيجاب ــي علــى هامــش ربــح العميــل ،الــذي بــدوره ي ــزيد مــن قيمــة العميــل الت ــي تمثــل األربــاح والتدفقــات
النقديــة املتحققــة مــن قبــل العميــل للمنظمــة ،وهــذا بــدوره يؤث ــرفــي نهايــة املطــاف علــى القيمــة الســوقية للمنظمــة.
ويمكــن النظــرإلــى قيمــة العميــل علــى أنهــا األداة الت ــي يمكــن اســتخدامها فــي تبـري ــرتطوي ــروتنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن
االست ـراتيجيات التســويقية ( .)Mugenyte, 2011كمــا إن قيمــة العميــل يمكــن أن تســاعد الشــركات علــى تحديــد األســباب
الت ــي تقــف وراء عــدم عمــل ب ـرامج التســويق بالشــكل الــذي ينبغــي لهــا أن تعمــل بــه ( .)Clancy, 2007ولكونهــا تعكــس املســاهمة
ُّ
بالتوجــه بالعميــل
الحقيقيــة لــدورة حيــاة العميــل للشــركة ،تعتب ــرقيمــة العميــل بمثابــة إطــارنظــري مــن أجــل قيــام الشــركة
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بشــكل حقيقــي ّ
وفعــال .)Rust et al., 2004( .ويؤكــد ( )Lemon et al., 2001أن قيمــة العميــل هــي املفتــاح للنجــاح طويــل
املــدى للشــركات .وي ــرى ( )John et al., 2013أن لقيمــة العميــل هدفــان محــددان همــا :قيــاس عالقــات العمــاء ،وتحديــد
االستـراتيجيات املحققة لعالقات مربحة مع العمالء ،لذلك فإن نماذج قيمة العميل جميعها تـرتكزحول توجيه تخصيص
املــوارد بالكيفيــة الت ــي تــؤدي إلــى تعظيــم قيمــة الشــركة.
وفــي البيئــة التنافســية الحاليــة تعتب ــرقيمــة العميــل بمثابــة مقيــاس للســلوك املســتقبلي املتوقــع لعمــاء الشــركة ،الذي ــن
ّ
يشـ ِـكلون أحــد أهــم األصــول االست ـراتيجية الرئيســة الت ــي ينبغــي أن تتــم مراقبتهــا ورعايتهــا مــن قبــل الشــركة لتعظيــم األداء علــى
املــدى البعيــد ،ونظـ ًـرا للمزايــا الت ــي تعــود علــى الشــركة مــع قيمــة عميــل مرتفعــة ،فإنــه يتوجــب علــى الشــركة القيــام بــإدارة َّ
فعالــة
للرصــد الدقيــق لقيمــة العميــل ،وذلــك بهــدف الكشــف عــن مســببات انخفــاض قيمــة العميــل لتالفيهــا ،والكشــف كذلــك عــن
الب ـرامج ذات النتائــج املرغوبــة لتعزي ــزها (.)Vogel et al., 2008
ً
ويـرى ( )Park, 2009أن الشركة يمكنها تعظيم القيمة التـي تحصل عليها من العميل بواسطة كل من :ضمان استمرارية
العميــل فــي التعامــل مــع املنظمــة ،وزيــادة إنفــاق العميــل علــى خدمــات املنظمــة ،وقيامــه بالت ــرويج لهــا عب ــرالتخاطــب الشــفهي،
كما ّ
توصلت دراسات عديدة ( )Blattberg et al., 2001; Venkatesan & Kumar, 2004; Gupta & Lehmann, 2005إلى أن
أبعاد قيمة العميل تتضمن :إنفاق العميل (حصة الشركة من محفظة العميل) ،وجذب عمالء جدد (التـرويج للمنظمة عبـر
التخاطــب الشــفهي) ،واالحتفــاظ بالعمــاء َّ
(نيــة العميــل لالســتمرارفــي التعامــل مــع املنظمــة) ،وبنـ ًـاء عليــه يعتمــد البحــث الحالــي
هذه األبعاد الثالثة لقياس القيمة التـي يضيفها العميل للمنظمة.

ً
ثانيا -دراسة استطالعية

 أقام الباحثان بدراسة استطالعية ُبغية تحقيق األهداف التالية:	-زيادة اإلحاطة باملوضوعات محل الدراسة من الناحيتيـن النظرية والتطبيقية.
	-املساعدة على الفهم الدقيق ملشكلة الدراسة.
	-املساهمة في صياغة أهداف وفروض الدراسة.
 بتم االعتماد في إجـراء هذه الدراسة االستطالعية على:	-املراجع والدراسات السابقة املرتبطة باملوضوعات محل الدراسة.
	-دراسة عينة مبدئية ّ
ميسرة قوامها  40مفردة من عمالء شركات االتصاالت الـخلوية في سوريا.
 جتم توجيه األسئلة التالية لعينة الدراسة االستطالعية:ّ
توفرشركة االتصاالت الـخلوية التـي تتعامل معها خيارات متعددة للـخدمة ليتسنـى لك اختياراألنسب من بينها؟
	-هل ِ
	-هل تعتقد أنك تمتلك املهارات الالزمة للتعامل بالشكل الصـحيح مع خيارات الـخدمة؟
ُّ
التحكم والسيطرة على خيارات الـخدمة َّ
	-هل تشعربأن لديك ً
املقدمة من الشركة؟
نوعا من
	-هل تعتبـرأن تحكمك وسيطرتك على خيارات خدمات الشركة مفيد وذو قيمة بالنسبة لك؟
	-هل تشعربالرضا تجاه شركة االتصاالت الـخلوية التـي تتعامل معها؟
	-هل لديك الثقة في قدرة الشركة على الوفاء باحتياجاتك املستقبلية من الـخدمة؟
ً
حصريا عن طريق هذه الشركة؟
	-هل تستخدم خدمات الجوال
	-هل ستنصـح أقاربك ومعارفك بالتعامل مع شركة االتصاالت الـخلوية التـي تتعامل معها؟
	-هل لديك ّ
النية لالستمرارفي التعامل مع شركة االتصاالت الـخلوية التـي تتعامل معها؟
 دتبيـن من خالل استجابات عينة الدراسة االستطالعية ما يلي:ّ
توفرخيارات متعددة لل ــخدمة
	-يعتب ــر % 60من مفردات العينة أن شركة االتصاالت ال ــخلوية الت ــي يتعاملون معها ِ
ليتسن ــى لهم اختياراألنســب من بينها.
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	-يـرى  %70من مفردات العينة أنهم يمتلكون املهارات الالزمة للتعامل بالشكل الصـحيح مع خيارات الـخدمة.
ُّ
	-يشــعر  % 62مــن مفــردات العينــة فــي تعامالتهــم مــع الشــركة أن لديهــم ً
نوعــا مــن التحكــم والســيطرة علــى خيــارات
ال ــخدمة.
ُّ
	-يـرى  % 62من مفردات العينة أن تحكمهم في خيارات الـخدمة مفيد وذو قيمة بالنسبة لهم.
	-يشعر % 65من مفردات العينة بالرضا تجاه شركة االتصاالت التـي يتعاملون معها.
	-يعتب ــر % 62مــن مفــردات العينــة أنهــم يثقــون فــي قــدرة شــركة االتصــاالت ال ــخلوية الت ــي يتعاملــون معهــا علــى الوفــاء
باحتياجاتهــم املســتقبلية مــن ال ــخدمة.
	-أكد  % 65من مفردات العينة استخدامهم الحصري ل ــخدمات الجوال عن طريق شركة االتصاالت ال ــخلوية الت ــي
يتعاملــون معهــا.
	-ينصح  % 60من مفردات العينة اآلخـريـن بالتعامل مع شركة االتصاالت الـخلوية التـي يتعاملون هم معها.
	-يـرغب  % 55من مفردات العينة في االستمراربالتعامل مع شركة االتصاالت الـخلوية التـي يتعاملون معها.
من خالل الدراسة االستطالعية أمكن ّ
التعمق أكثـرفي تحديد وصياغة مشكلة الدراسة وأهدافها ،حيث إن ما أفضت
كل مــن تمكي ــن العميــل وجــودة العالقــة بقيمــة
إليــه نتائــج الدراســة االســتطالعية ســاعدت الباحثي ــن علــى التحقــق مــن ارتبــاط ٍ
العميــل ،إذ تعطــي هــذه النتائــج مؤش ـرات مبدئيــة لتأثي ــرهذي ــن املتغيـري ــن علــى أبعــاد القيمــة الت ــي يقدمهــا العميــل للشــركة،
ّ
وعلى الرغم من ذلك لم تتولى أي دراسة فحص هذا التأثيـربشكل عملي في قطاع خدمات االتصاالت الـخلوية (على حد علم
املبينــة ً
الباحثيــن) ،وهــذا مــا تســتند إليــه مشــكلة البحــث وتســاؤالته ّ
َ
الحقــا.

ً
ثالثا -اإلطارالفكري للبحث
يحــاول البحــث الحالــي وباالعتمــاد علــى الدراســات الســابقة والدراســة االســتطالعية اختبــار إطــار مقت ــرح يوض ــح تأثي ــر
تمكي ــن العميــل علــى تنميــة القيمــة الت ــي يضيفهــا العميــل للمنظمــة ،والــدور الوســيط ملتغي ــرجــودة العالقــة علــى هــذا التأثي ــر،
وذلــك علــى النحــو املوض ــح فــي الشــكل اآلت ــي:
قـيمـ ــة العمـ ــيل

تمكــين العم ــيل
جـودة الع ـالقة

▪ حرية االخـتيار
▪ الفاعلية الذاتية
▪ التـ ـأثير
▪ املعـ ـنى

ف2

ف1

رضا1
▪ الـ ف

ف2

 إنف ــاق العم ـ ــيلف3
 -الترويج للمنظمة عبر

▪ الث ـقـة

ف4

التخاطب الشفهي

ف3

 -الـن ّـيـة لالست ـ ـمـرار

بالتعامل مع املنظمة

شكل رقم ( :)1اإلطاراملقتـرح للبحث

ر ً
ابعا -مشكلة وتساؤالت البحث
فــي األســواق التنافســية تعــد القــدرة علــى بنــاء عالقــات قويــة طويلــة األجــل مــع العمــاء العامــل الحاســم فــي الفــوز بالحصة
الســوقية الكب ــرى ،وتطوي ــر املي ــزة التنافســية ،وفــي ســبيل ذلــك تســعى املنظمــات ال ــخدمية إلــى البحــث عــن كل مــا هــو جديــد
لزيادة جذب وربط عمالئها بالـخدمات التـي تقدمها لهم ،وتحقيق السبق والريادة على املنافسيـن لزيادة حصتها من محفظة
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العميل ،وذلك من خالل تنفيذ عدة ممارســات لتمكي ــن العميل ،والت ــي تهدف بواســطتها إلى تعظيم القيمة املدركة للعمالء،
والــذي قــد ينعكــس بصــورة إيجابيــة علــى جــودة عالقــة العميــل باملنظمــة ،وبمــا يؤث ــرعلــى اســتمرارية ونفعيــة هــذه العالقــة.
وشــهدت صناعــة االتصــاالت ال ــخلوية فــي ســوريا العديــد مــن التغي ـرات فــي العقــد األخي ــر ،مــن حيــث االهتمــام املتنامــي
باحتياجــات العمــاء والســعي لبنــاء عالقــات طويلــة األجــل معهــم والتمكي ــن املت ـزايد للعميــل ،حيــث إن شــركات االتصــاالت
ً
أصبحــت اليــوم مدركــة أكث ــرلألهميــة االست ـراتيجية لبنــاء عالقــة قويــة بعيــدة املــدى مــع العميــل ،لكــن املشــكلة تكمــن فــي عــدم
معرفــة التأثي ــرالــذي يحدثــه تمكي ــن العميــل علــى القيمــة الت ــي يضيفهــا العميــل للمنظمــة ،والــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه جــودة
العالقة على هذا التأثيـر ،حيث إنه لم تقم أي دراسة باختبارتأثيـرتمكيـن العميل في بيئة االتصاالت الـخلوية في سوريا ،وفي
ضــوء مــا تقـ ًّـدم يمكــن صياغــة مشــكلة البحــث فــي التســاؤالت التاليــة:
	-التساؤل األول :إلى أي مدى يؤدي تمكيـن العميل إلى تعزيـزجودة العالقة بيـن العميل واملنظمة؟
	-التساؤل الثانـي :إلى أي مدى تـرتبط جودة العالقة بتنمية القيم ــة التـي يضيفــها العم ــيل للمنــظمة؟
	-التساؤل الثالث :إلى أي مدى يؤدي تمكيـن العميل إلى تنمية القيمة التـي يضيفها العميل للمنظمة؟
	-التساؤل الرابع :هل لجودة العالقة تأثيـروسيط في العالقة بيـن تمكيـن العميل وقيمة العميل؟

ً
خامسا -هدف البحث
يتمثل الهدف العام للبحث في دراسة وتحليل طبيعة ومدى العالقة بيـن تمكيـن العميل والقيمة التـي يضيفها العميل
للشركة في ظل الدور الوسيط لجودة عالقة العميل بشركة االتصاالت الـخلوية التـي يتعامل معها.

ً
سادسا -فروض البحث
في ضوء نتائج الدراسات السابقة ومشكلة البحث وهدفه ،يسعى البحث إلى اختبارمدى صـحة الفروض التالية:
	-الفرض األول :يوجد تأثيـرمعنوي إيجابـي لتمكيـن العميل على جودة عالقة العميل باملنظمة.
	-الفرض الثانـي :يوجد تأثيـرمعنوي إيجابـي لجودة العالقة على القيمة التـي يضيفها العميل للمنظمة.
	-الفرض الثالث :يوجد تأثيـرمعنوي إيجابـي لتمكيـن العميل على القيمة التـي يضيفها العميل للمنظمة.
	-الفــرض الرابــع :يوجــد تأثي ــرمعنــوي إيجاب ــي لجــودة العالقــة كمتغي ــروســيط علــى العالقــة بي ــن تمكي ــن العميــل وقيمــة
العميــل.

ً
سابعا -أهمية البحث
 أاألهمية العلمية للبحثـكل مــن تمكي ــن العميــل ،وجــودة العالقــة بي ــن العميــل واملنظمــة وقيمــة العميــل لكونهــا
يحــاول البحــث تعميــق الفهــم بـ ٍ
كل مــن الباحثي ــن واملسوقي ــن ،إذ ينــدرج هــذا البحــث ضمــن إطــارالدراســات الت ــي تؤكــد علــى
مــن املفاهيــم الت ــي تحظــى باهتمــام ٍ
ُّ
التوجــه بالعميــل ،مــن خــال إب ـرازأث ــرتطبيــق تمكي ــن العميــل فــي تعزي ــزجــودة عالقــة العميــل باملنظمــة ،وتنميــة القيمــة
أهميــة
الت ــي يضيفهــا العميــل للمنظمــة.
 باألهمية التطبيقية للبحثنظـ ًـرا ألهميــة شــركات االتصــاالت ال ــخلوية ودورهــا املؤث ــرفــي النشــاط االقتصــادي وتحقيــق الرفاهيــة والتنميــة للمجتمــع،
فإن البحث الحالي يساهم في تعزيـزقدرة هذه الشركات على تحقيق أهدافها في تنمية القيمة التـي يضيفها العميل للمنظمة
وفي زيادة مستوى رضا وثقة العميل ،وبالتالي املحافظة على العمالء ،وتعزيـزجودة عالقاتها معهم ،األمرالذي قد ينعكس في
ً
إيجابيا على النشــاط االقتصادي للمجتمع.
نهاية املطاف
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ً
ثامنا -منهجية البحث:
- -1نوع ومصدرالبيانات
اعتمد البحث على نوعيـن من البيانات إلتمام الدراسة هما:
 أالبيانــات الثانويــة الت ــي تتضمــن (الدوريــات واملقــاالت ،الدراســات والبحــوث العربيــة واألجنبيــة املنشــورة وغي ــراملنشــورة ،شــبكة املعلومــات اإللكت ــرونية).
 بالبيانــات األوليــة وهــي البيانــات املرتبطــة بالدراســة التطبيقيــة الت ــي تــم جمعهــا مــن خــال قائمــة االســتبيان الت ــي تــمإعدادهــا بنـ ًـاء علــى املتغي ـرات املـراد قياســها واملرتبطــة بموضــوع البحــث.
- -2مجتمع وعينة البحث
يتكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع عمــاء شــركات االتصــاالت ال ــخلوية فــي ســوريا ( ،)MTN ،Syriatelوفــي ضــوء مجموعــة
مــن االفت ـراضات هــي :خطــأ العينــة فــي مجتمــع البحــث  ،%5ومعامــل ثقــة  ،%95ومجتمــع ال تقــل مفرداتــه عــن  500ألــف -تــم
ّ
التوصل إلى حـجم العينة وهو ( .)384وقد تم االعتماد على أسلوب العينة االعتـراضية (عينة متـردديـن) في فروع الشركتيـن،
حيث إنها النوع املناسب للعينات في مثل هذا النوع من األبحاث ،مع األخذ في الحسبان صعوبة الحصول على قائمة بأسماء
ً ّ
لسريتها( .املنياوي .)2001
وأرقام هواتف العمالء املتعاملي ــن نظرا ِ
- -3أساليب تحليل بيانات البحث
بلــغ عــدد القوائــم الصالحــة للتحليــل ( )331بنســبة اســتجابة  ،%86تمــت معالجتهــا باســتخدام ب ــرنامج (SPSS Version
 ،)20وفي ضوء طبيعة البيانات ،ومستويات القياس وعدد املتغيـرات وحـجم العينة وأغراض التحليل ،فقد اعتمد الباحث
على مجموعة من األســاليب اإلحصائية ،وهي (رزق هللا2002 ،؛ إدريس:)2005 ،
	ُ -معامل ألفا كرونباخ «.»Cronbach Alpha
	-أساليب اإلحصاء الوصفي «.»Descriptive Statistics
	-تحليل االرتباط بيـرسون «.»Pearson Correlation
	-تحليل االنحدارالبسيط واملتعدد «.»Regression Analysis
	-أسلوب نمذجة املعادالت الهيكلية «.»Structural Equation Modeling
- -4حدود البحث:
ّ
املقدمة لـخدمة االتصاالت الـخلوية في سوريا وهي.)Syriatel, MTN( :
	-اقتصرالبحث على الشركات ِ
	ّ -
خص البحث العمالء األفراد فقط دون الشركات.
	-اقتصرالبحث على عمالء شركات االتصاالت الـخلوية املتواجديـن في العاصمة السورية دمشق ،ملحدودية الوقت
والتكلفة املتاحيـن ألعمال البحث.
	-خـ ّ
ـص البحــث العمــاء املتعاملي ــن مــع شــركات االتصــاالت ال ــخلوية لفت ــرة ال تقــل عــن ســنة ،ممــا يؤهلهــم للحكــم علــى
ال ــخدمة َّ
املقدمــة لهــم.

ً
تاسعا -تحليل ومناقشة نتائج الدراسة التطبيقية:

- -1تقييم صالحية واعتمادية املقاييس املستخدمة:
بغــرض تقييــم صالحيــة محتــوى قائمــة االســتبيان تــم عــرض القائمــة بعــد االنتهــاء مــن إعدادهــا املبدئــي علــى بعــض
ّ
املحكمي ــن من األساتذة األكاديميي ــن واملتخصصي ــن في هذا املجال ،وذلك بهدف االستفادة من مالحظاتهم املتعلقة بمالءمة
ِ
القائمــة لتحقيــق أهــداف البحــث واختبــار فروضــه.
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ولتقييــم درجــة االعتماديــة تــم اســتخدام ُمعامــل االتســاق أو الثبــات الداخلــي ،والــذي يعتمــد فــي املقــام األول علــى معامــل
االرتباط .كما اعتمد الباحث على معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات الداخلي للمقاييس املستخدمة ،وذلك كما هو موضـح
بالجــدول التالــي.
الجدول رقم ()1
ُمعامالت الثبات ملتغيـرات الدراسة
املتغيـرات
تمكيـن العميل
جودة العالقة
قيمة العميل
اإلجمالي

معامل ألفا كرونباخ
0.81
0.90
0.89
0.88

معامل االرتباط
0.89
0.92
0.86
0.90

عدد العبارات
10
8
10
28

يبي ــن الجــدول الســابق أن معامــات الثبــات ت ـراوحت بي ــن  ،%92 - %81وهــذا يــدل علــى أن أداة القيــاس تتمتــع بثبــات
مرتفع ،وبالتالي يمكن االعتماد على نتائجها ،لكونها ستعطي نتائج متطابقة في كل مرة يتم فيها استخدامها لتحليل البيانات
نفســها.
- -2التحليل الوصفي :يعرض الجدول التالي التحليل الوصفي لعينة الدراسة.
الجدول رقم ()2
التوزيع التكراري والنسبـي لعينة الدراسة حسب الـخصائص الشخصية
الـخصائص
املنظمة
الجنس
العمر

املستوى التعليمي

اإلجمالي

الفئات
Syriatel
MTN
ذكر
أنثـى
 30سنة فأقل
 45 – 31سنة
 60 – 46سنة
أكثـرمن  60سنة
حاصل على شهادة إعدادية وما دون
حاصل على شهادة ثانوية
حاصل على شهادة جامعية
حاصل على شهادة عليا (ماجستيـر/دكتوراه)

التكرارات
183
148
186
145
78
127
81
45
48
64
182
37
331

النسبة املئوية %
55.3
44.7
56.2
43.8
23.5
38.4
24.5
13.6
14.5
19.3
55
11.2
%100

ويتض ــح مــن الجــدول الســابق تــوازن عينــة البحــث لكونهــا شــملت آراء واتجاهــات معظــم فئــات املجتمــع ،ممــا يســاهم فــي
تأكيــد ص ــحة االعتمــاد علــى نتائــج الدراســة.
كمــا قــام الباحثــان باستخ ـراج اإلحصــاءات الوصفيــة ملتغي ـرات الدراســة ،وذلــك ُبغيــة التعـ ّـرف علــى كيفيــة إدراك
ّ
املكونــة ملتغي ـرات الدراســة ،وذلــك كمــا هــو موض ــح فــي الجــداول ( ،)5 ،4 ،3حيــث تشي ــر النتائــج
املســتق�صى منهــم لألبعــاد ِ
اإلحصائية إلى أن املتوســط الحساب ــي للمتغي ــراملســتقل تمكي ــن العميل هو ( ،)3.45مما يعن ــي أن مفردات عينة الدراســة قد
ً
اتجاهــا ً
عامــا نحــو الحيــاد فــي إجاباتهــا علــى عبــارات أبعــاد هــذا املتغي ــر ،فــي حي ــن أن االنح ـراف املعيــاري بلــغ ( ،)0.53وهــي
أظهــرت
ً
قيمــة محــدودة نســبيا وتــدل علــى تجانــس اإلجابــات عــن العبــارات املســتخدمة فــي قيــاس هــذا املتغي ــر.
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الجدول رقم ()3
اإلحصاءات الوصفية ملتغيـرتمكيـن العميل
رقم العبارة
الرمز
 Zتمكيـن العميل
 Z1حـرية االختيار
Z11
1
Z12
2
 Z2الفاعلية الذاتية
Z21
3
Z22
4
Z23
5
 Z3التأثيـر
Z31
6
Z32
7
Z33
8
 Z4املعنـى
Z41
9
Z42
10

املتوسط الحسابـي االنحـراف املعياري
0.53
3.45
0.68
3.77
0.70
3.81
0.82
3.72
0.66
3.47
0.93
3.42
0.88
3.58
0.94
3.43
0.72
2.68
0.95
3.13
0.88
2.33
0.97
2.59
0.86
3.89
0.96
3.98
0.90
3.80

األهمية * النسبية %

التـرتيب

76.2
74.4

1
2

68.4
71.6
68.6

3
1
2

62.6
46.6
51.8

1
3
2

79.6
76

1
2

*األهمية النسبية تحسب بالعالقة :املتوسط الحسابـي/أكبـرقيمة للمقياس ،وهي (X100)5

الجدول رقم ()4
اإلحصاءات الوصفية ملتغيـرجودة العالقة
رقم العبارة
 Vجودة العالقة
 V1الرضا
11
12
13
14
 V2الثقة
15
16
17
18

الرمز
3.08
3.01
V11
V12
V13
V14
3.17
V21
V22
V23
V24

املتوسط الحسابـي االنحـراف املعياري األهمية النسبية %
0.84
0.92
59.4
1.00
2.97
59
1.07
2.95
63.2
1.05
3.16
58.6
1.03
2.93
0.89
59
1.06
2.95
62.6
1.04
3.13
65.2
1.13
3.26
67
1.01
3.35

التـرتيب

2
3
1
4
4
3
2
1

تشي ــرالنتائــج اإلحصائيــة إلــى أن املتوســط الحساب ــي ملتغي ــرجــودة العالقــة بلــغ ( ،)3.08ممــا يعن ــي أن مفــردات عينــة
ً
اتجاها ً
عاما نحو الحياد في إجاباتها على عبارات محددات هذا املتغيـر ،في حيـن أن االنحـراف املعياري
الدراسة أظهرت
ً
بلغ ( )0.84وهي قيمة محدودة نســبيا ،وتدل على تجانس اإلجابات عن العبارات املســتخدمة في قياس هذا املتغي ــر.
كمــا تشي ــر النتائــج اإلحصائيــة إلــى أن املتوســط الحساب ــي للمتغي ــر التابــع قيمــة العميــل هــو ( ،)3.11ممــا يعن ــي أن
ً
اتجاهــا ً
عامــا نحــو الحيــاد فــي إجاباتهــا علــى عبــارات أبعــاد هــذا املتغي ــر ،فــي حي ــن أن
مفــردات عينــة الدراســة قــد أظهــرت
ً
االنح ـراف املعيــاري بلــغ ( ،)0.84وهــي قيمــة محــدودة نســبيا ،وتــدل علــى تجانــس اإلجابــات عــن عبــارات قيــاس هــذا املتغي ــر.
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الجدول رقم ()5
اإلحصاءات الوصفية ملتغيـرقيمة العميل
رقم العبارة
 Yقيمة العميل
 Y1انفاق العميل
Y11
19
Y12
20
Y13
21
Y14
22
 Y2التـرويج للمنظمة عبـرالتخاطب الشفهي
Y21
23
Y22
24
ّ Y3نية االستمرارفي التعامل مع املنظمة
Y31
25
Y32
25
Y33
27
Y34
28
الرمز

املتوسط الحسابـي االنحـراف املعياري األهمية * النسبية  %التـرتيب
0.84
3.11
0.74
3.14
2
64.4
1.21
3.22
1
70
0.88
3.50
3
63.4
1.07
3.17
4
53.8
0.93
2.69
0.91
3.02
2
59.8
0.96
2.99
1
61.2
0.93
3.06
0.85
3.17
2
66.4
0.96
3.32
1
68.2
0.91
3.41
3
61.4
1.14
3.07
4
57.6
1.02
2.88

- -3اختبارفروض البحث:
 أاختبارصـحة الفرض األول« :يوجد تأثيـرمعنوي إيجابـي لتمكيـن العميل على جودة عالقة العميل باملنظمة»	-قياس العالقة بيـن تمكيـن العميل وجودة العالقة :مصفوفة االرتباط للفرض األول.
الجدول رقم ()6
ُمعامل االرتباط بيـن تمكيـن العميل وجودة العالقة
املتغيـرات
تمكيـن العميل  /جودة العالقة
* تشيـرإلى داللة إحصائية عند مستوى معنوية .0،01

تمكيـن العميل
معامل ارتباط بيـرسون
املعنوية

1

جودة العالقة
*0،649
*0،00

يتض ــح مــن الجــدول الســابق وجــود ارتبــاط ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة  0.001بي ــن متغي ــرتمكي ــن العميــل
ومتغي ــرجــودة العالقــة ،وأن قيمــة ُمعامــل االرتبــاط هــي  0،649وإشــارته موجبــة وهــذا يــدل علــى أن العالقــة طرديــة.
	-االختبارات اإلحصائية على النموذج:
الجدول رقم ()7
نتائج النموذج لتأثيـرتمكيـن العميل على جودة العالقة
املتغيـراملستقل
الجـزء الثابت
تمكيـن العميل

معامل
االنحدار
-0.18
1.016

اختبارT
املعنوية
القيمة
0،048
-0.59
0،00
10.56

اختبارF
املعنوية
القيمة

معامل
التحديد

الداللة

0.000

0،422

دالة

111.56

يتبي ــن مــن هــذا الجــدول معنويــة النمــوذج ،حيــث إن قيمــة اختبــار Fذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة (.)0،01
وتبي ــن مــن خــال تنفيــذ تحليــل االنحــداراملتــدرج أن ُبعــد التأثي ــرهــو األكث ــرتأثي ـرا مــن بي ــن أبعــاد تمكي ــن العميــل علــى جــودة
العالقة ،يليه ُبعد املعنـى ثم حـرية االختيارفي حيـن جاء ُبعد الفاعلية الذاتية أخيـرا بتأثيـرضعيف ً
نسبيا على جودة العالقة،
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وهــذا يشي ــرإلــى أن ُبعــد الفاعليــة الذاتيــة لــم ُيــدرك بشــكل إيجاب ــي مــن قبــل العمــاء ،والجدي ــربالذكــرأن جميــع أبعــاد تمكي ــن
العميــل ســابقة الذكــرجــاءت طرديــة فــي تأثي ــرها علــى املتغي ــرالتابــع جــودة العالقــة.
مــن خــال العــرض الســابق ،وفــي ضــوء مراحــل التحليــل للفــرض األول تتض ــح ص ــحة الفــرض وبالتالــي« :يوجــد تأثي ــر
معنــوي إيجاب ــي لتمكي ــن العميــل علــى جــودة عالقــة العميــل باملنظمــة» .وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا ّ
توصلــت إليــه دراســة
فعالة في تحسيـن العالقة بيـن العميل ّ
( )Ouschan et al., 2006بأن تمكيـن العميل يعتبـروسيلة َّ
ومقدم الـخدمة ،وتتالقى مع ما
ِ
ُ
خلص إليه ( )Dyke et al., 2007بوجود عالقة معنوية بيـن تمكيـن العميل وزيادة ثقة العميل ُبم ّ
قدم الـخدمة ،كما تتالقى مع ما
ِ
ّ
توصلت إليه دراسات)Pranic & Roehl, 2012( & )Ocass & Ngo, 2011( & )Pranic, 2009( & )Hunter & Garnefeld, 2008( :
& (رجــب - )Singh et al., 2014( & )2014 ،بــأن تمكي ــن العميــل يؤث ــربشــكل مباشــروهــام علــى رضــا العميــل.
 باختبارصـحة الفرض الثانـي « :يوجد تأثيـرمعنوي إيجابـي لجودة العالقة على القيمة التـي يضيفها العميل للمنظمة»	-قياس العالقة بيـن جودة العالقة وقيمة العميل :مصفوفة االرتباط للفرض الثانـي.
الجدول رقم ()8
ُمعامل االرتباط بيـن جودة العالقة وقيمة العميل
املتغيـرات
جودة العالقة  /قيمة العميل

تمكيـن العميل
معامل ارتباط بيـرسون
املعنوية

1

جودة العالقة
*0،866
*0،00

يتض ــح مــن الجــدول الســابق وجــود ارتبــاط ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة  0.001بي ــن متغي ــرجــودة العالقــة
ومتغي ــرقيمــة العميــل ،وأن قيمــة ُمعامــل االرتبــاط هــي  0،866وإشــارته موجبــة ،وهــذا يــدل علــى أن العالقــة طرديــة.
	-االختبارات اإلحصائية على النموذج:
الجدول رقم ()7
نتائج النموذج لتأثيـرجودة العالقة على قيمة العميل
املتغيـراملستقل
الجـزء الثابت
تمكيـن العميل

معامل
االنحدار
0.768
0.760

اختبارT
املعنوية
القيمة
0،000
6.75
0،000
21.40

اختبارF
املعنوية
القيمة

معامل
التحديد

الداللة

0.000

0،750

دالة

457.94

يتبيـن من هذا الجدول معنوية النموذج ،حيث َإن قيمة اختبار Fذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية (.)0،01
تبي ــن مــن تحليــل االنحــداراملتــدرج أن ُبعــد الرضــا األكث ــرتأثي ـ ًـرا بي ــن أبعــاد جــودة العالقــة علــى قيمــة العميــل ،يليــه ُبعــد
الثقــة ،وكالهمــا يؤث ـران بقــوة علــى قيمــة العميــل .وجدي ــربالذكــرأن ُبعــدي جــودة العالقــة جــاءت طرديــة فــي تأثي ــرها علــى متغي ــر
قيمــة العميــل.

من خالل العرض السابق وفي ضوء مراحل تحليل الفرض الثانـي تتضـح صـحته ،وبالتالي «يوجد تأثيـرمعنوي إيجابـي
لجودة العالقة على القيمة التـي يضيفها العميل للمنظمة» .وهذه النتيجة تتفق مع ما َّ
توصل إليه ()Palmatier et al., 2006
بــأن االســتثمارفــي العالقــة مــع العميــل يؤثــرمباشــرةعلــى أداء البائــع الربح ــي ،وأن هــذا التأثي ــريكــون أقــوى عب ــرتعزي ــزجــودة
العالقــة ،كمــا تتفــق مــع ّ
توصلــت إليــه دراســة ( )Huntley, 2006بوجــود تأثي ــرواض ــح لجــودة العالقــة علــى ربحيــة الشــركة مــن
خالل دورها في زيادة املبيعات وتوصية العمالء الحالييـن بالشركة لآلخـريـن ،مما ينتج عنه جذب عمالء جدد ،وتتالقى مع ما
ُ
خلــص إليــه ( )Francios & Goolen, 2005بــأن لجــودة العالقــة تأثي ــركبي ــرعلــى االحتفــاظ بالعمــاء ،وعلــى والء العمــاء ،وعلــى
إنفــاق العميــل علــى منتجــات وخدمــات الشــركة .وهــذا يتفــق مــع مــا ّ
توصــل إليــه ( )Sun, 2010بــأن لجــودة العالقــة تأثي ــركبي ــر
على االحتفاظ بالعمالء ،حيث إن َّنية االستمرارفي العالقة مرتبطة بقوة بإد اك العميل وتقييمه للعالقة الحالية مع ّ
مقدم
ر
ِ
ُ
ال ــخدمة .ويتفــق ذلــك ً
أيضــا مــع مــا خلصــت إليــه دراســتا ( )Vize et al., 2012و(محمــد )2012 ،بــأن جــودة العالقــة تؤث ــربشــدة
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علــى ت ــرويج العميــل للمنظمــة عب ــرالكلمــة املنطوقــة .كمــا تتفــق نتيجــة اختبــارالفــرض الثالــث ً
أيضــا مــع مــا ّ
توصلــت إليــه دراســتا
( )Pepur et al., 2013و(ال ــخوالدة )2015 ،بــأن تعزي ــزأبعــاد جــودة العالقــة يؤث ــرمباشــرة علــى زيــادة ربحيــة الشــركات .وتتفــق
مع ما ّ
كل من الكلمة املنطوقة والوالء وإنفاق العميل،
توصل إليه ( )Aali et al., 2014بأن جودة
العالقة لها تأثيـركبيـرعلى ٍ
ّ
مقدمــي ال ــخدمات فــي املســتقبل.
وأنهــا املؤشــراألفضــل الســتمرارعالقــة العمــاء مــع ِ
 أاختبارصـحة الفرض الثالث« :يوجد تأثيـرمعنوي إيجابـي لتمكيـن العميل على القيمة التـي يضيفها العميل للمنظمة»	-قياس العالقة بيـن تمكيـن العميل وقيمة العميل :مصفوفة االرتباط للفرض الثالث.
الجدول رقم ()8
ُمعامل االرتباط بيـن تمكيـن العميل وقيمة العميل.
املتغيـرات
تمكيـن العميل  /قيمة العميل

تمكيـن العميل
معامل ارتباط بيـرسون
املعنوية

1

جودة العالقة
*0،659
*0،00

يتض ــح من الجدول الســابق وجود ارتباط ذي داللة إحصائية عند مســتوى معنوية  0.001بي ــن متغي ــرتمكي ــن العميل
ومتغي ــرقيمــة العميــل ،وأن قيمــة ُمعامــل االرتبــاط هــي  0،659وإشــارته موجبــة ،وهــذا يــدل علــى أن العالقــة طرديــة.
	-االختبارات اإلحصائية على النموذج:
الجدول رقم ()9
نتائج النموذج لتأثيـرتمكيـن العميل على قيمة العميل
املتغيـراملستقل
الجـزء الثابت
تمكيـن العميل

معامل
االنحدار
0.198
0.906

اختبارT
املعنوية
القيمة
0،047
0.724
0،000
10.84

اختبارF
املعنوية
القيمة

معامل
التحديد

الداللة

0.000

0،435

دالة

117.18

يتبيـن من هذا الجدول معنوية النموذج ،حيث إن قيمة اختبار Fذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية (.)0،01
وقــد تبي ــن مــن خــال تنفيــذ تحليــل االنحــداراملتــدرج أن ُبعــد التأثي ــرهــو األكث ــرتأثي ـرا مــن بي ــن أبعــاد تمكي ــن العميــل علــى
قيمة العميل ،يليه ُبعد املعن ــى ،ثم ح ــرية االختيار ،في حي ــن جاء ُبعد الفاعلية الذاتية أخي ـرا بتأثي ــرضعيف ً
نسبيا على قيمة
العميل ،وهذا يشي ــرإلى أن ُبعد الفاعلية الذاتية لم ُي َ
درك بشكل إيجاب ــي من قبل العمالء ،والجدي ــربالذكرأن أبعاد تمكي ــن
العميــل  -ســابقة الذكــر -جميعهــا جــاءت طرديــة فــي تأثي ــرها علــى املتغي ــرالتابــع «قيمــة العميــل».

مــن خــال العــرض الســابق ،وفــي ضــوء مراحــل التحليــل للفــرض الثالــث ،تتض ــح ص ــحة الفــرض وبالتالــي« :يوجــد تأثي ــر
معنوي إيجابـي لتمكيـن العميل على القيمة التـي يضيفها العميل للمنظمة» .وهذه النتيجة تتفق مع ما ّ
توصل إليه (Ocass
ُ
ـكل مــن الشــركة وعمالئهــا ،وتتفــق مــع مــا خلصــت
 )& Ngo, 2011بــأن تمكي ــن العميــل يمكــن أن يجلــب الكثي ــرمــن املنافــع لـ ٍ
إليــه دراســة ( )Fuchs & Schreier, 2011بــأن تمكي ــن الشــركة لعمالئهــا ُيســاهم فــي خلــق اتجاهــات إيجابيــة وأكث ــرمالءمــة لــدى
العمالء نحو الشركة ،ويعمل على تعزيـزنوايا سلوكية أقوى لدى العمالء تجاه منتجات الشركة ،وبالتالي يكون العمالء أكثـر
ً
احتمــال الختيــارمنتجــات الشــركة عــن منتجــات الشــركات الت ــي ال تنتهــج است ـراتيجية تمكي ــن العمــاء .وأنــه يمكــن اســتخدام
ُ
است ـراتيجية تمكي ــن العميــل فــي تحسي ــن االرتباطــات الذهنيــة للشــركة املدركــة مــن قبــل كتلــة واســعة مــن العمــاء الحاليي ــن
واملحتمليـن .وبالتالي سيكون العمالء أكثـرعرضة لتقديم كلمة منطوقة إيجابية عن الشركة ،كما تتفق هذه النتيجة مع ما
ّ
توصل إليه ( )Pranic & Roehl, 2012بأن تمكيـن العميل يمكن أن يساهم في ُّ
تحول العمالء الساخطيـن إلى عمالء فاعليـن
ُّ
التوجه بالتفاعل مع العميل وتمكينه قد ّ
مشاركيـن وأوفياء للشركة ،ومع ما ّ
يحسن
توصلت إليه دراسة (رجب )2014 ،بأن
ِ
من أداء الشركة ،وقد يؤديً -
أيضا -إلى زيادة مستويات الرضا والتخاطب الشفهي اإليجابـي وتحويل العميل من عميل سلبـي
إلــى مشــارك َّ
ً
إيجابيــا علــى األداء الربح ــي املتوقــع للعميــل.
فعــال ب ـرأيه ،وبمــا ينعكــس
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15

Published by Arab Journals Platform, 2019

Arab Journal of Administration ?????? ??????? ???????, Vol. 39 [2019], No. 1, Art. 8

دور تمكيـن العميل في تنمية قيمته للشركة من خالل توسيط جودة العالقة ...

 باختبارصـحة الفرض الرابع« :يوجد تأثيـرمعنوي إيجابـي لجودة العالقة كمتغيـروسيط على العالقة بيـنتمكيـن العميل وقيمة العميل»
الختبــارص ــحة هــذا الفــرض ،تمــت االســتعانة بتحليــل املســار ،مــن خــال اســتخدام أســلوب نمذجــة املعــادالت الهيكليــة
( ،)SEMوذلك للتحقق من وجود أو عدم وجود تأثيـرمعنوي لجودة العالقة كمتغيـروسيط على العالقة بيـن تمكيـن العميل
ً
وقيمة العميل ،حيث تم أول التأكد من جودة توافق النموذج الكلي لإلطاراملقتـرح ،حيث أظهرت النتائج أن جودة التوافق
الكليــة مرتفعــة ،واملؤشـرات بالحــدود املقبولــة ،حيــث بلغــت قيمــة كاي ت ــربيع املعياريــة ( ،)3.27وهــي ضمــن املــدى املســموح بــه
الــذي يجــب أن يقــل عــن ( ،)5بينمــا بلغــت قيــم مؤشـرات جــودة التوفيــق ( ،)0.81وجــودة التوفيــق املص ــحح ( ،)0.83واملعيــاري
ُ
( ،)0.82والنسب ــي ( ،)0.80واملت ـزايد ( ،)0.82واملقــارن ( ،)0.82وجميعهــا تقت ــرب مــن الواحــد الص ــحيح ،إذ إن قيمــة هــذه
املؤشـرات تت ـراوح بي ــن الصفــروالواحــد .وكلمــا كانــت قيمتهــا أقــرب للواحــد فهــو يشي ــرإلــى مطابقــة جيــدة للنمــوذج ،فــي حي ــن أن
قيمــة مؤشــررم�ســي هــي ( ،)0.028وهــي ضمــن املــدى املســموح بــه ،إذ إن قيــم هــذا املؤشــرالقريبــة مــن الصفــرتشي ــرإلــى مطابقــة
جيــدة للنمــوذج ،بينمــا تشي ــرالقيــم األكب ــرمــن ( )0.1إلــى مطابقــة ســيئة ووجــود أخطــاء فــي االقت ـراب مــن مجتمــع العينــة.
وبناء على هذه القيم يمكننا القول :إن النموذج الكلي لإلطاراملقتـرح ّ
ً
يفسر ،وبدرجة مرتفعة ،العالقات بيـن املتغيـرات
ِ
محــل الدراســة ،وبالتالــي فهــويتصــف بالكفــاءة ،ويمكــن االعتمــاد عليــه ،وبالتالــي يمكــن البــدء فــي تحليــل مســارات النمــوذج ُبغيــة

التأكــد مــن معنويتهــا ،وتقييــم معامالتهــا ،حيــث يوض ــح الجــدول التالــي نتائــج تحليــل مســارات النمــوذج للمحــاور املشت ــرك بهــا
املتغي ــرالوســيط «جــودة العالقــة».
الجدول رقم ()10
نتائج تحليل مسارات النموذج
املسار
V <--- Z
Y <--- V

التقديـراملعياري
0.209
0.580

التقديـر
0.697
0.515

الـخطأ املعياري
0.071
0.057

القيمة الحـرجة
4.168
8.785

املعنوية
0.000
0.000

ويتبي ــن مــن هــذا الجــدول أن التقدي ـرات املعب ــرة عــن معامــات االنحــداراملعيــاري للمســارات جميعهــا إيجابيــة وضمــن
املــدى املســموح بــه ،وهــو أكب ــرمــن ( ،)0.50باإلضافــة إلــى أن هــذه املســارات معنويــة عنــد مســتوى داللــة  0.001أي أنهــا جميعهــا
تتمتع بمستوى معنوية جيد ً
جدا ،وهذا يدل على أن متغيـرتمكيـن العميل ( )Zيؤثـرعلى متغيـرجودة العالقة ( )Vوهو بدوره
يؤث ــرعلى املتغي ــراملستقل قيمة العميل ( ،)Yوبالتالي يشي ــرذلك إلى أن جودة العالقة يقوم بدور املتغي ــرالوسيط في العالقة
بي ــن تمكي ــن العميــل وقيمــة العميــل.
وللتأكد أكث ــرمن الدور الوسيط ملتغي ــرجودة العالقة ،يوض ــح الجدول التالي اآلثارالكلية املباشرة وغي ــراملباشرة بي ــن
املحــاور الرئيســة لإلطــاراملقت ــرح.
الجدول رقم ()11
اآلثارالكلية املباشرة وغيـراملباشرة بيـن املحاور الرئيسة لإلطاراملقتـرح.
املحور
V
Y

اآلثارالكلية

Z
0.209
0.232

V

0.580

اآلثاراملباشرة

Z
0.209
0.111

V

0.580

اآلثارغيـراملباشرة
V
Z
0.121

حيــث يتبي ــن مــن الجــدول الســابق أنــه يوجــد تأثي ــرمعيــاري إيجاب ــي مباشــرملتغي ــرتمكي ــن العميــل ( )Zعلــى متغي ــرقيمــة
العميــل ( )Yيبلــغ ( ،)0.111كمــا يوجــد تأثي ــرمعيــاري إيجاب ــي غي ــرمباشــر(مــن خــال إدخــال جــودة العالقــة كمتغي ــروســيط)
ملتغي ــرتمكي ــن العميــل ( )Zعلــى متغي ــرقيمــة العميــل ( )Yيبلــغ ( ،)0.121وبالتالــي يكــون التأثي ــراملعيــاري الكلــي (املباشــر +غي ــر
املباشــر) هو ( ،)0.232أي أن وجود جودة العالقة كمتغي ــروســيط قد زاد من ح ــجم تأثي ــرتمكي ــن العميل على قيمة العميل.
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من خالل العرض السابق وفي ضوء نتائج مؤشرات جودة التوافق وتحليل املسارتتضـح صـحة الفرض الرابع وبالتالي:
«يوجد تأثيـرمعنوي إيجابـي لجودة العالقة كمتغيـروسيط على العالقة بيـن تمكيـن العميل وقيمة العميل».

ً
عاشرا -نتائج البحث:

 أنتائج ُمستخلصة من التحليل اإلحصائي الوصفي:	-إدراك العمــاء ملســتوى التمكي ــن الــذي َّ
يتمتعــون بــه متوســط نسـ ًـبيا ،وهــذا يشي ــرإلــى أن هــذا املســتوى مــن التمكي ــن
أقــل مــن املســتوى املرغــوب بــه مــن قبــل العمــاء.
ّ
	-تقييم العمالء ُلبعد حـرية االختياركان ً
جيدا ً
توفرخيارات متعددة للـخدمة مما
نسبيا ،مما يدل على أن الشركات ِ
يتيح للعمالء اختياراألفضل من بينها بح ــرية.
	-إدراك العمــاء ُلبعــد الفاعليــة الذاتيــة متوســط القــوة ،وهــذا يشي ــر إلــى أن مســتوى املعلومــات واملهــارات الالزمــة
للتعامــل بالشــكل الص ــحيح مــع ال ــخدمة ،والقــدرة علــى اتخــاذ القـرارات املرتبطــة بهــا لــدى العمــاء -أمــور تحتــاج إلــى
مزيــد مــن التعزي ــز.
ُّ
	-تقييــم العمــاء ُلبعــد التأثي ــردون الجيــد ،ممــا يعن ــي أن مســتوى التحكــم والتأثي ــراملمنــوح مــن قبــل ّ
مقدمــي ال ــخدمة
ِ
ُ
دون املســتوى املر�ضــي للعمــاء.
ُّ
	-إدراك العمالء ُلبعد املعنـى إيجابـي وجيد ،وهذا يدل على أن العمالء يجدون منحهم املزيد من التحكم والتأثيـرعلى
الـخدمة مفيد لهم ويشعرهم باالرتياح.
	-تقييــم العمــاء ملســتوى جــودة العالقــة مــع الشــركات محــل الدراســة متوســط القــوة ،األمــرالــذي يشي ــرإلــى أن جهــود
هــذه الشــركات ال ــخاصة بتعزي ــزعالقــات العمــاء غي ــرفعالــة بمــا فيــه الكفايــة.
	-مســتوى رضــا العمــاء عــن التعامــل مــع الشــركات محــل الدراســة أقــل مــن جيــد ،وهــذا يشي ــرإلــى وجــود فجــوة بي ــن
توقعــات وتطلعــات العمــاء عــن ال ــخدمة وبي ــن مــا يتــم تقديمــه لهــم بالفعــل مــن قبــل مـ ّ
ـزودي ال ــخدمة.
	-مســتوى ثقــة العمــاء بمـ ّ
ـزودي ال ــخدمة متوســط القــوة ،ممــا يــدل علــى أن شــعور العمــاء بقــدرة هــذه الشــركات علــى
تلبيــة متطلباتهــم املســتقبلية وحــل املشــكالت الت ــي تواجههــم مــع ال ــخدمة دون الجيــد.
	-املتوســط الحساب ــي للقيمــة الت ــي يضيفهــا العميــل للشــركات محــل الدراســة دون الجيــد ،األمــر الــذي يشي ــر إلــى أن
معـ ّـدل العائــد مــن االســتثمارعلــى التســويق فــي هــذه الشــركات غي ــرمرتفــع.
	-مستوى إنفاق العمالء على خدمات ومنتجات ّ
مزودي الـخدمة متوسط القوة ،مما يدل على ضعف جهود تنشيط
املبيعات لدى الشركات محل الدراسة.
	-مســتوى ت ــرويج العمالء للشــركات محل الدراســة عب ــرالتخاطب الشــفهي متوســط القوة ،وهذا يح ــرم إلى حد كبي ــر
هــذه الشــركات مــن مكاســب جــذب العمــاء الجــدد.
	-نوايا العمالء في االســتمرارمع ّ
مزود ال ــخدمة نفســه متوســطة القوة ،وهذا يعن ــي أن الشــركات محل الدراســة يمكن
أن تفقــد شــريحة كبي ــرة مــن العمــاء فــي حــال دخــول منافــس جديــد إلــى الســوق.
 بنتائج ُمستخلصة من اختبارالفروض:	-يوجــد تأثي ــرمعنــوي إيجاب ــي لتمكي ــن العميــل بأبعــاده األربعــة (التأثي ــر ،املعن ــى ،ح ــرية االختيــار ،الفاعليــة الذاتيــة)-
ّ
مرتبــة حســب أهميتهــا -علــى جــودة عالقــة العميــل باملنظمــة ّ
مقدمــة ال ــخدمة ،أي أن مســتويات مرتفعــة مــن تمكي ــن
ِ
العميــل تســتجلب مســتويات مرتفعــة مــن جــودة العالقــة.
	-يوجــد تأثي ــرمعنــوي إيجاب ــي لتمكي ــن العميــل علــى رضــا العميــل ،أي أن مســتويات مرتفعــة مــن تمكي ــن العميــل تــؤدي
إلــى مســتويات مرتفعــة مــن رضــا العميــل.
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	-يوجــد تأثي ــرمعنــوي إيجاب ــي لتمكي ــن العميــل علــى ثقــة العميــل ،أي أن مســتويات مرتفعــة مــن تمكي ــن العميــل تــؤدي
إلــى مســتويات مرتفعــة مــن ثقــة العميــل.
ّ
ُ
	-يوجــد تأثي ــرمعنــوي إيجاب ــي لجــودة العالقــة ببعديهــا (الرضــا ،الثقــة)  -مرتبــة حســب أهميتهــا  -علــى قيمــة العميــل ،إذ
إنــه كلمــا كانــت جــودة عالقــة العميــل باملنظمــة مرتفعــة ،زادت القيمــة الت ــي يضيفهــا العميــل للمنظمــة ّ
مقدمــة ال ــخدمة.
ّ
	-يوجــد تأثي ــرمعنــوي إيجاب ــي لجــودة العالقــة ُببعديهــا (الرضــا ،الثقــة)  -مرتبــة حســب أهميتهــا  -علــى إنفــاق العميــل،
حيــث إنــه كلمــا كانــت جــودة عالقــة العميــل باملنظمــة مرتفعــة  -زادت حصــة املنظمــة مــن محفظــة العميــل.
ّ
	-يوجــد تأثي ــرمعنــوي إيجاب ــي لجــودة العالقــة ُببعديهــا (الرضــا ،الثقــة)  -مرتبــة حســب أهميتهــا  -علــى ت ــرويج العميــل
للمنظمــة ،حيــث إنــه كلمــا كانــت جــودة عالقــة العميــل باملنظمــة مرتفعــة -زادت فــرص قيــام العميــل بنشــراتصــاالت
كلمــة منطوقــة إيجابيــة عــن املنظمــة وخدماتهــا لآلخـري ــن.
ّ
	-يوجــد تأثي ــر معنــوي إيجاب ــي لجــودة العالقــة ُببعديهــا (الرضــا ،الثقــة)  -مرتبــة حســب أهميتهــا  -علــى َّنيــة العميــل
باالستمرارفي التعامل مع املنظمة ،حيث إنه كلما كانت جودة عالقة العميل باملنظمة مرتفعة ،زادت نوايا العميل
فــي املحافظــة علــى عالقتــه مــع هــذه املنظمــة.
	-يوجــد تأثي ــر معنــوي إيجاب ــي لتمكي ــن العميــل بأبعــاده األربعــة (التأثي ــر ،املعن ــى ،ح ــرية االختيــار ،الفاعليــة الذاتيــة)
 َّمرتبــة حســب أهميتهــا  -علــى قيمــة العميــل ،إذ إن مســتويات مرتفعــة مــن تمكي ــن العميــل تســتجلب مســتويات
مرتفعــة مــن القيمــة الت ــي يضيفهــا العميــل للمنظمــة ّ
مقدمــة ال ــخدمة.
ِ
	-يوجــد تأثي ــر معنــوي إيجاب ــي لتمكي ــن العميــل بأبعــاده األربعــة (التأثي ــر ،املعن ــى ،ح ــرية االختيــار ،الفاعليــة الذاتيــة)
ّ
 مرتبــة حســب أهميتهــا  -علــى إنفــاق العميــل ،حيــث إن املســتويات املرتفعــة مــن تمكي ــن العميــل تعمــل علــى زيــادةإنفــاق العميــل علــى خدمــات ومنتجــات املنظمــة.
	-يوجــد تأثي ــر معنــوي إيجاب ــي لتمكي ــن العميــل بأبعــاده األربعــة (التأثي ــر ،املعن ــى ،ح ــرية االختيــار ،الفاعليــة الذاتيــة)
 َّمرتبة حسب أهميتها  -على ت ــرويج العميل للمنظمة ،حيث إن املستويات املرتفعة من تمكي ــن العميل ت ــزيد من
فــرص قيــام العميــل بنشــر كلمــة منطوقــة إيجابيــة عــن املنظمــة وخدماتهــا ،ممــا يف�ضــي إلــى جــذب العمــاء الجــدد
للمنظمــة.
	-يوجــد تأثي ــرمعنــوي إيجاب ــي لتمكي ــن العميــل بأبعــاده األربعــة (التأثي ــر ،ح ــرية االختيــار ،املعن ــى ،الفاعليــة الذاتيــة)-
ّ
مرتبة حسب أهميتها -على استمرارالعميل بالتعامل مع املنظمة ،حيث إن املستويات املرتفعة من تمكيـن العميل
تعــزز مــن نوايــا العمــاء لالســتمرارفــي التعامــل مــع املنظمــة ،ممــا يســاهم فــي زيــادة معـ ّـدل االحتفــاظ بالعمــاء.
	-يوجــد تأثي ــرمعنــوي إيجاب ــي لجــودة العالقــة كمتغي ــروســيط علــى العالقــة بي ــن تكتيــكات التســويق بالعالقــات وقيمــة
العميــل ،أي أن وجــود جــودة العالقــة كمتغي ــر وســيط فــي هــذه العالقــة ي ــزيد مــن ح ــجم تأثي ــر تكتيــكات التســويق
بالعالقــات علــى قيمــة العميــل.
	-يوجد تأثي ــرمعنوي إيجاب ــي لجودة العالقة كمتغي ــروسيط على العالقة بي ــن تمكي ــن العميل وقيمة العميل ،أي أن
وجود جودة العالقة كمتغي ــروسيط في هذه العالقة ي ــزيد من ح ــجم تأثي ــرتمكي ــن العميل على قيمة العميل.

حادي عشر -توصيات البحث
ُّ
التوصــل إليهــا ،يمكــن تقديــم بعــض
فــي ضــوء العــرض النظــري للبحــث ومناقشــة نتائــج الدراســة التطبيقيــة الت ــي تــم
التوصيــات الت ــي قــد يــؤدي األخــذ بهــا إلــى تفعيــل دور تمكي ــن العميــل فــي تعزي ــز جــودة عالقــة املنظمــة بعمالئهــا وتنميــة قيمــة
العميــل ،وذلــك كمــا هــو موض ــح فــي الجــدول التالــي:
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الجهة ّ
املوجه
إليها التوصية

الجدول رقم ()12
توصيـ ـ ــات البـ ــحث
آل ـ ـ ـ ـ ــيات التنف ـ ــيذ

ال ـتـوص ــية

	-تغيي ــرثقافــة املنظمــة بعــدم النظــرإلــى العميــل علــى أنــه متلـ ٍـق سلب ــي لل ــخدمة ي ــر�ضى بمــا
ّ
تبني نهج تمكيـن
هــو مقـ َّـدم لــه ،واالنتقــال إلــى التعامــل معــه علــى أنــه أحــد مصــادرتطوي ــرعمــل املنظمــة.
التوجــه باملنتــج إلــى ُّ
العميل بما يقود 	-التحـ ّـول مــن ُّ
التوجــه بالعميــل ،ومــن اإلمســاك بجميــع خيــوط عمليــة
اإلدارة العليا إلى تحفيـزالعمالء
تصميــم وإنتــاج ال ــخدمات /املنتجــات إلــى تمكي ــن العميــل مــن املشــاركة ووضــع تفضيالتــه
للمشاركة في تطويـر
في شركات
وخياراتــه موضــع التنفيــذ.
االتصاالت الـخلوية عمل املنظمة
	-إدارة مرنة تشعرالعمالء أنهم شركاء ومعنيون بنجاح الشركة ،ويحثهم على املشاركة.
ُّ
وتحقيقها النجاح
	-تطوي ــرعالقــات تنظيميــة مــع العمــاء مــن خــال تفويضهــم املزيــد مــن التأثي ــروالتحكــم
طويل املدى.
فــي خيــارات ال ــخدمة.
تفعيل استـراتيجية 	-منح العمالء قدرة أوسع على االختيارمن خالل زيادة البدائل املتاحة لـخصائص الـخدمات.
تمكيـن العميل وتكثيف 	-تخويــل املستهلكي ــن اختيــار مــا ي ــريدون فــي الوقــت الــذي ي ــريدونه ،وبالكيفيــة الت ــي
ّ
يفضلونهــا .
إدارة التسويق املمارسات التـي تمكن
ُّ
في شركات العمالء من املشاركة 	-منح العمالء مزيد من السلطة والتحكم في خيارات الـخدمة.
االتصاالت الـخلوية في جهود التسويق ،مما 	-توفيـربيئات تسويقية ُت ّ
فعل التحاور والتعاون مع العمالء ،وتمنحهم تجـربة شراء ممتعة.
ِ
ّ
تمكــن العمــاء مــن
يؤدي لتعزيـزعالقة 	-تصميــم وتطوي ــر تطبيقــات للهواتــف الذكيــة خاصــة باملنظمــةِ ،
الوصــول الســهل واملريــح واملمتــع لجميــع خدمــات املنظمــة.
املنظمة بعمالئها.
ّ
	-تأســيس عالقــات وديــة وعادلــة مــع العمــاء تشــعرهم بالرضــا عــن ال ــخدمات الت ــي
االرتقاء بمستوى يتلقونهــا ،واســتحقاق مــا يدفعونــه مقابلهــا.
رضا العمالء بما 	-االستقصاء املستمرعن توقعات وتطلعات العمالء غيـراملحققة من الـخدمة ،والعمل
يساهم في إرساء الجاد والحثيث على تلبيتها.
عالقات ناجحة 	-قياس دوري لرضا العمالء عن عالقتهم باملنظمة ،والوقوف على أسباب استيائهم.
معهم-	 .تحقيق السعادة للعمالء من خالل تقديم خدمة متفوقة ومنافع متميـزة تضاهي توقعاتهم.
	-تدريب مستمرملوظفي خدمة العمالء بالتعامل مع العمالء إلشعارهم بالراحة.
	-اتسام سياسات املنظمة باملصداقية والنـزاهة.
	-إيالء اهتمام كبيـرفي الوفاء بالوعود َّ
املقدمة للعمالء ،وفي التـزامات املنظمة تجاههم.
	-اتصاف سلوكيات موظفي املنظمة بالصدق واألمانة.
تعزيـزثقة العمالء
	-زيادة الرعاية واالهتمام بالعمالء بما يقود لنيل ثقتهم وتحقيق منفعة لهم وحل مشكالتهم.
إدارة التسويق باملنظمة ،بما يقود
	-تعظيم منافع العمالء والحد من تكاليفهم إلشباع حاجاتهم وكسب ثقتهم.
إلى تطويـرجودة
في شركات
	-بذل الجهود الحثيثة لإلثبات العملي على أنه يمكن الوثوق باملنظمة من قبل العمالء.
عالقاتهم بها.
	-اتصاف نظام الفواتيـرفي املنظمة بالوضوح والشفافية.
االتصاالت
	-الحـرص على مصالح العمالء عند إجـراء أية تعديالت في شروط التعاقد.
الـخلوية
	-عدم استغالل العميل حتـى لو سمحت الظروف بذلك.
	-التقييــم املســتمرلفعاليــة است ـراتيجيات وتكتيــكات التســويق ّ
املتبعــة فــي املنظمــة ومــدى
ّ
تبني نهج قيمة
ّ
املتحصلــة مــن العميــل.
مســاهمتها فــي تعظيــم القيمــة
العميل بما يحقق 	-التـركيـزعلى أنشطة وإجـراءات تفيد العمالء ،واعتماد اإلنفاق التسويقي َّ
املوجه بالعميل.
تعظيم العائد
	-التعامــل مــع العمــاء باعتبارهــم مــورد متجــدد ،مــن خــال االهتمــام بتعظيــم قيمــة
على االستثمارفي
العميــل فــي األجــل الطويــل عنــد رســم السياســات التســويقية.
التسويق ،وتوجيه
	-رصد دقيق للعالقة مع العميل ،للكشف عن مسببات انخفاض قيمة العميل لتالفيها.
تخصيص مصادر
	-تصنيــف العمــاء بحســب ربحيتهــم للمنظمــة ،وذلــك للتمســك بالعمــاء املربحي ــن
التسويق نحو
والتخلــص ممــن يســبب ال ــخسارة للمنظمــة.
األنشطة األكثـر
	-تنظيم العمليات والهياكل بما يخدم جذب العمالء واالحتفاظ بهم ،وزيادة املبيعات،
ربحية للمنظمة.
وبما يحقق تعظيم الربحية على مدى كل دورة حياة عميل.
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ملحق البحث
قائمة استبيان البحث
- -1البيانات الشخصية :من فضلك ضع إشارة (√) في املكان املالئم.
أنثـى
	-الجنس :ذكر
 60 - 46سنة
 45 - 31سنة
 30سنة فأقل
	-العمر:
شهادة جامعية
	-املستوى التعليمي :إعدادية وما دون ثانوية

أكثـرمن  60سنة
شهادة عليا (ماجستيـر /دكتوراه).

- -2عبــارات الت ــي تهــدف إلــى التعــرف علــى آرائكــم ببعــض العوامــل املرتبطــة بخدمــة االتصــاالت ال ــخلوية ،ب ــرجاء قــراءة
العبــارات بعنايــة ،وتحديــد درجــة موافقتــك عليهــا ،وذلــك بوضــع إشــارة ( √) فــي ال ــخانة الت ــي تعب ــرعــن رأيــك.
درجة املوافقة على العبارات
()5( )1( )2( )3( )4

العـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

تقدم شركة االتصاالت الـخلوية التـي أتعامل معها مجموعة متنوعة من خيارات (باقات) الـخدمة.
أستطيع اختياراألنسب لي من خيارات (باقات) الـخدمة بحـرية.
أشعربأنـي أمتلك القدرة على اتخاذ القرارات املرتبطة بالـخدمة.
أعتقد بأنـي أمتلك معلومات ومهارات الالزمة للتعامل بشكل صـحيح مع خدمات الشركة.
أعتقد بأنـي امتلك الـخبـرة الالزمة لتقديم األفكاراملعبـرة عن احتياجاتـي غيـراملحققة من
الـخدمة وتوصيل هذه األفكارللشركة.
أشعربأن لدى ً
نوعا من التحكم في تعامالتـي مع هذه الشركة.
أعتقد بأنـي مؤثـرعلى خيارات الـخدمة.
التأثيـراملمنوح لي من قبل الشركة قد زاد ً
نسبيا عن املا�ضي.
مقدرتـي على التأثيـرفي خيارات الـخدمة مفيدة لي.
أشعرباالرتياح بسبب مقدرتـي على التأثيـرفي خيارات الـخدمة.
أتلقى الـخدمة املناسبة واملتوقعة من شركة االتصاالت الـخلوية التـي أتعامل معها.
أشعربالرضا عن مستوى الـخدمة املقدمة من هذه الشركة.
ً
اض عن قرارالتعامل مع هذه الشركة.
إجمال أنا ر ٍ
أشعربالسعادة لتعاملي مع هذه الشركة.
يمكننـي االعتماد على الوعود َّ
املقدمة من هذه الشركة.
أثق بقدرة الشركة على حل مشكالت الـخدمة بسرعة وفعالية.
أثق بنظام الدفع والفواتيـرفي الشركة لكونه يتصف بالوضوح والشفافية.
تتصف سياسات وتعامالت الشركة بالصدق واألمانة.
أستخدم خدمات الهاتف الجوال فقط عن طريق هذه الشركة.
أستخدم خدمات هذه الشركة بشكل دائم وكثيف.
أعتبـرأن هذه الشركة هي خياري األول للحصول على الـخدمة.
أنوي زيادة مشتـرياتـي من خدمات هذه الشركة في املستقبل.
أتحدث بأشياء إيجابية لآلخـريـن عن هذه الشركة وخدماتها.
أقوم بنصـح اآلخـريـن بالتعامل مع هذه الشركة.
ّ
أفضل االستمراربالتعامل مع هذه الشركة.
يهمنـي النجاح طويل األجل لهذه الشركة.
ّ
ال أنوي
التحول إلى شركة أخـرى.
مستعد لبذل الجهد املطلوب للحفاظ على العالقة مع هذه الشركة.
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ABSTRACT
The research aims to presenting a vision that describes the role of customer empowerment in development his equity for the firm through of mediating relationship quality, in order to help businesses adopt
and activate an approach of customer empowerment so that contribute to promotion relationship quality
between organization with customers and development customer equity for organization.
Research community includes all customers of mobile telecommunications firms in Syria (Syriatel,
MTN), and relied on the interceptor sample at ranches of the two companies, where was distribution (384)
questionnaires and number of valid lists for analysis (331) in response rate 86%, were processed using statistical methods suitable for research objectives.
Found the research results a significant extreme impact to customer empowerment with its four dimensions (influence, meaning, freedom of choice, and self efficacy), (according to its importance) on the
quality of the customer relationship with the service provider organization, and existence a significant extreme impact of the quality of the relationship (satisfaction, confidence), (depending on its importance)
on the equity added by the customer to the service provider organization, in addition to existence a significant extreme impact of customer empowerment with its four dimensions (influence, meaning, freedom
of choice, self-efficacy), (ranked by importance) on the customer equity, and existence a significant impact
of relationship quality as an mediator variable on the relationship between customer empowerment and
customer equity.
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