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  إقـرار المشرف

مكونات تطبیق ادارة عالقات الزبائن ودورها في التسویق  أشھد أن إعداد ھذه الرسالة الموسومة بـ "

" جرى بإشرافي في جامعة  دراسة آلراء عینة من مدیري المطاعم في اقلیم كردستان/  الشمولي

  الموصل / كلیة اإلدارة واالقتصاد / قسم إدارة األعمال، وھي جزء من متطلبات نیل شھادة الماجستیر في إدارة األعمال.
  

  

      التوقیع:  

  مراد نجلة یونس آل االسـم: أ.م. د.

 2020/   التاریخ:      /  
  

  إقـرار المقـوم اللغوي

ــــ:  مكونـــات تطبیـــق ادارة عالقـــات الزبـــائن ودورهـــا فـــي  "أشـــهد أن الرســـالة الموســـومة بـ

تمـت مراجعتهـا  " دراسة آلراء عینة من مدیري المطاعم في اقلـیم كردسـتانالتسویق الشمولي / 

وبــذلك أصــبحت الرســالة مــن الناحیــة اللغویــة وتصــحیح مــا ورد فیهــا مــن أخطــاء لغویــة وتعبیریــة، 

  مؤهلة للمناقشة بقدر تعلق األمر بسالمة األسلوب وصحة التعبیر.
  

 التوقیع:  

   االسـم:

  2020التاریخ:    /      /

  

  إقرار رئیس لجنة الدراسات العلیا

ـــدم بهمـــا المشـــرف والمقـــوم اللغـــوي، أرشـــح هـــذه الرســـالة  ـــى التوصـــیتین اللتـــین تق ـــاًء عل بن

  للمناقشة.
  

  

  ع:التوقی  

  معن وعد اهللا المعاضیدي  االسـم: أ.د.

    2020التاریخ:        /      /
  

  

  إقرار رئیس قسم إدارة األعمال

بناًء على التوصیات التي تقدم بها المشرف والمقوم اللغوي ورئیس لجنة الدراسـات العلیـا، 

  أرشح هذه الرسالة للمناقشة.
  

  

  التوقیع:  

  اضیديمعن وعد اهللا المع أ.د.االسـم: 

 2020التاریخ:       /      /



 قرار لجنة المناقشة

مكونـات  "الموسـومة بــالمناقشـة قـد أطلعنـا علـى الرسـالة نشهد بأننا أعضاء لجنـة التقـویم و 

دراســة آلراء عینــة مــن مــدیري / تطبیــق ادارة عالقــات الزبــائن ودورهــا فــي التســویق الشــمولي 

محتویاتهـا وفیمـا لـه عالقـة بهـا لبة رؤى سعد محمد فـي ناقشنا الطاو  " المطاعم في اقلیم كردستان

  ).           إدارة األعمال بتقدیر (جدیرة لنیل شهادة الماجستیر في  وٕانها 4/10/2020بتاریخ 

  

  

  األستاذ الدكتور

  درمان سلیمان صادق

  كلیة االدارة واالقتصاد

  جامعة دهوك 

  رئیساً 

  

 

  األستاذ المساعد الدكتور  

  رعد عدنان رؤوف 

  كلیة االدارة واالقتصاد 

  جامعة الموصل

  عضواً 

  

  األستاذ المساعد الدكتور

  عامر اسماعیل حیدر 

  كلیة االدارة واالقتصاد 

  جامعة الموصل

  عضواً 

  

  األستاذ المساعد الدكتورة  

  نجلة یونس آل مراد

  كلیة اإلدارة واالقتصاد

  جامعة الموصل

  عضوًا ومشرفاً 

  

  

  لكلیةقرار مجلس ا

  المنعقـــــــــــدة  …………………اجتمـــــــــــع مجلـــــــــــس كلیـــــــــــة اإلدارة واالقتصـــــــــــاد بجلســـــــــــته 

  وقرر التوصیة بمنحه شهادة الماجستیر في إدارة األعمال. 2020بتاریخ        /       /

  

  

  مقرر مجلس الكلیة

  عالء عبد السالم یحیى الیمانيأ.م.د. 

/    /2020  

    

  عمید كلیة اإلدارة واالقتصاد

  د سعدون السمانأ. د. ثائر أحم

/    /2020  



 اإلهداء

  اكتب اهدائي هذا 

  .....اىل 

 روح والدي العزیز رحمھ هللا 

  .....اىل 

  امي الغالیة أمد هللا في عمرھا 

  .....اىل 

  من شجعني على مواصلة مسیرتي العلمیة رفیق دربي زوجي

  .....اىل 

  ریاحین حیاتي في الشدة والرخاء أخي وأخواني 

  .....اىل 

  ذة كبدي أوالديفل

  .....اىل 

  كل من شجعني وساعدني على اتمام ھذا العمل 

  

  الباحثة

  



 شكر وعرفان

الحمـــد هللا الـــذي علـــم بـــالقلم علـــم االنســـان مـــا لـــم یعلـــم، الحمـــد هللا المنـــان، الملـــك القـــدوس 

السالم، مدبر اللیـالي واألیـام، مصـرف الشـهور واألعـوام، قـدر االمـور فأجراهـا علـى احسـن نظـام، 

أنعــم بــه علــي مــن فضــله الخیــر الكثیــر  شــاء اهللا كــان ومــا لــم یشــأ لــم یكــن، الحمــد هللا علــى مــا امــ

والعلـــم الـــوفیر وأعـــانني علـــى إنجـــاز هـــذه الرســـالة التـــي احتســـبها عبـــادة مـــن العبـــادات جعلهـــا اهللا 

 خالصة لوجهه الكریم .

ـــــــى مشـــــــرفتي الفاضـــــــلة االســـــــتاذ المســـــــ ـــــــرام ال ـــــــل الشـــــــكر واالحت ـــــــة اتوجـــــــه بجزی   اعد بدای

التي كانت على الدوام داعما ومشرفا علمیا امینا، غمرتني بكرمها  )نجلة یونس آل مراد(الدكتورة 

وخلقهــا ونبلهـــا ورصـــانة علمهـــا متمنیـــة لهـــا التوفیـــق والســـداد فـــي خطاهـــا نحـــو المزیـــد مـــن العطـــاء 

  الدائم.

صـل، والـى واتقدم بالشكر والعرفان للصرح التعلیمي الشامخ في سماء الـوطن جامعـة المو 

، والـى السـید رئـیس قسـم )ثـائر احمـد السـمان(السید عمید كلیة اإلدارة واالقتصاد االستاذ الدكتور 

، وألعضـاء الهیئـة التدریسـیة )عـالء عبـد السـالم الیمـاني(إدارة االعمال االستاذ المساعد الـدكتور 

  مین .في قسم إدارة االعمال الذین رافقوني في مسیرتي العلمیة وكانوا خیر داع

كما اتقدم بخالص الشكر الـى السـادة األفاضـل رئـیس وأعضـاء لجنـة المناقشـة المحتـرمین 

على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسـالة وٕاغنائهـا بمالحظـاتهم العلمیـة القیمـة، واتقـدم بالشـكر الـى 

 المقــیم العلمــي والخبیــر اللغــوي علــى جهــدهم فــي تقیــیم هــذه الدراســة، كمــا اســجل امتنــاني لجمیــع

  االساتذة الذین اسهموا في تقویم االستبانة الخاصة بالدراسة .

واستمیح العذر لكل من لم یتح لي ذكر اسمائهم ممن اسهموا بجهد او مشورة او نصـیحة 

  اسهمت في إنجاز الدراسة، فجزاهم اهللا عني خیر الجزاء .

  

  الباحثة



 أ 

  المستخلص
  

، فحاولـــت ودورهــا فـــي التســویق الشــموليتناولــت الدراســة موضــوع إدارة عالقـــات الزبــائن 

تقدیم تصور واضح في الجانب النظري وٕاجابات واضحة في الجانب المیداني بشأن متغیراتها، اذ 

مســـتقال متمـــثال متغیـــرًا إدارة عالقـــات الزبـــائن بوصـــفه متغیـــر تبنـــت الدراســـة فـــي إطارهـــا المیـــداني 

المعتمـد المتغیـر بـــ(الموارد البشریة، عملیات االعمـال، تقانـة المعلومـات واالتصـاالت)، فیمـا تمثـل 

بـــــــــ(التسویق المتكامــــــل، التســــــویق الــــــداخلي، التســــــویق بالعالقــــــات، التســــــویق التســــــویق الشــــــمولي 

االساســیة ألیــة منظمــة، االجتمــاعي)، ونظــرا لحیویــة مفهــوم إدارة عالقــات الزبــائن بوصــفه الركیــزة 

وباألخص المنظمـات الخدمیـة، اختـارت الباحثـة هـذا الموضـوع وحاولـت توظیفـه فـي المطـاعم مـن 

إلقامـة  اً خالل إیجاد بیئة مناسبة تشجع الزبائن على تكرار زیارتهم للمطاعم ألكثر من مرة، وسـعی

فــي إقلــیم كردســتان،  عالقــات طویلــة األجــل معهــم، اذ اجریــت الدراســة فــي مطــاعم الدرجــة االولــى

واعتمدت الدراسة االستبانة بوصفها أداة رئیسیة لجمع البیانات والمعلومـات فـي الجانـب المیـداني، 

) اســـتمارة صـــالحة 65) اســـتمارة علـــى إدارة المطـــاعم، وقـــد تـــم اســـترجاع (100ووزعـــت الباحثـــة (

اط والتــــأثیر للتحلیــــل، وقــــد تــــم وصــــف متغیــــرات الدراســــة وتشخیصــــها، وتوضــــیح عالقــــات االرتبــــ

  الرئیسیة بالتساؤل االتي : لمتغیرات الدراسة، وقد تمحورت مشكلة الدراسة 

  هل هناك دور لمكونات ادارة عالقات الزبائن في التسویق الشمولي ؟  

وقـد جـرى وضـع مخطـط فرضـي یعكـس طبیعـة العالقـة واألثـر بـین ادارة عالقـات الزبــائن 

من جهة اخرى، وانعكس لمجموعة من الفرضیات التي جرى اختبارها التسویق الشمولي من جهة 

باستخدام عدد من االدوات االحصائیة للبیانات المجمعة مـن خـالل اسـتمارة االسـتبیان، وتوصـلت 

مكونـات الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات اهمها وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بـین 

  على مستوى المطاعم المبحوثة.یق الشمولي والتسو ادارة عالقات الزبائن 

وادارة وختمـــت الدراســـة بجملـــة مـــن المقترحـــات للمطـــاعم المبحوثـــة اهمهـــا ضـــرورة اهتمـــام 

واحـــد مـــن هـــذه بعـــد ادارة عالقـــات الزبـــائن وعـــدم تركیـــزهم علـــى ابعـــاد المطـــاعم المبحوثـــة بجمیـــع 

المقترحــــات لدراســـــات فضــــال عـــــن  الن الزبــــائن مختلفـــــون فــــي تفضـــــیالتهم وخصائصــــهماالبعــــاد 

  . مستقبلیة
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  المقدمة

الـذي یهـدف الـى بنـاء شـبكة ، ت الزبـائن مـن المفـاهیم المعاصـرة یعتبر مفهوم إدارة عالقـا

ـــى الزبـــون ـــه مـــع المنظمـــة  ،مـــن العالقـــات للحصـــول عل یتضـــمن إعطـــاء الطـــابع ، وتعظـــیم تفاعل

  .الذي یسمى عصر الزبونلكبیرة للزبائن في العصر الحالي الشخصي والمكانة ا

اهــداف المنظمــة نحــو الهــدف االهــم اال وهــو جعــل الزبــائن راضــین لــذلك ینبغــي ان تتركــز 

 ،ألنهــم هــم الســبب فــي اســتقرار المنظمــة وربحیتهــا ،ورغبــاتهم وتوقعــاتهم ،وســعداء بتلبیــة حاجــاتهم

دارة العالقـــات بیـــنهم بشـــكل إن نجاحهـــا یعتمـــد علـــى أعمـــال فـــي المنظمـــة و كـــونهم جـــوهر ونـــواة األ

 ،وٕادارتـهغیـرت مـن طـرق التسـویق  فكـار تسـویقیة معاصـرةأ العشـرینفي القرن كما ظهرت  ،فاعل

یركـز للتحول من التسویق التقلیدي الى التسـویق الـذي  ،تسویق الشموليلمفاهیم مفهوم المن هذه ا

  . نظرة الشمولیة والمتكاملةعلى ال

لتســویق تحقیــق اقــات الزبــائن یســاهم فــي دارة عالإالمنظمــة والعــاملین فیهــا ألهمیــة  دراكإإن       

وٕاقامـــة  ،بتقـــدیم خدمـــة تلبـــي حاجـــات ورغبـــات الزبـــون مـــن خـــالل التركیـــز علـــى الزبـــائن ،الشـــمولي

  .مد معهمعالقات طویلة األ

وتأثیرهمــا فــي المنظمــات  ،تســویق الشــموليعالقــات الزبــائن والمــن أهمیــة إدارة  آوانطالقــ

مـــع الجهـــود المعرفیـــة الســـابقة فـــي زیـــادة اإلثـــراء الفكـــري فـــي هـــذه االتجاهـــات  وتواصـــآل ،الخدمیـــة

مــن خــالل إدارة  تســویق الشــموليمكانیــة تعزیــز الإجــاءت هــذه الدراســة التــي تــدور حــول  ،الحدیثــة

عالقـــات الزبـــائن إذ تـــم بنـــاء إطـــار فكـــري ومیـــداني لمعرفـــة العالقـــات بـــین إدارة  ،عالقـــات الزبـــائن

االرتبــاط فضــآل عــن تحلیــل عالقــات  ،وتشخیصــها ابعادهمــامــن خــالل وصــف  تســویق الشــموليوال

  .الدراسة ضمن خمسة فصول وبهذا تمحورت ،بعادوالتأثیر لتلك اال

 ،لعدد من الدراسـات السـابقة ذات العالقـة ومنهجیـة الدراسـة آعرض ولالفصل األ إذ تناول 

ـــــة  خصـــــص ولأل ا ،وقـــــد تـــــوزع علـــــى مبحثـــــین للدراســـــات الســـــابقة ذات العالقـــــة العربیـــــة واألجنبی

  .لعرض منهجیة الدراسة لثانيفي حین خصص المبحث ا ،ومناقشتها

ربعـــة أت الزبـــائن فـــي إطارهـــا النظـــري وضـــم فقـــد عـــرض إدارة عالقـــا الفصـــل الثـــانيمـــا أ

عالقــات ســباب تبنــي إدارة أ الثــانيوتنــاول  ،لماهیــة إدارة عالقــات الزبــائن األولخصــص  ،مباحــث

إدارة عالقـــات  كونـــات تطبیـــقم الثالـــثوعـــرض  ،بعادهـــاأومعوقـــات تطبیقهـــا و  عناصـــرهاائن و الزبـــ

  .لزبائن ومراحلها وخطوات تنفیذهاللعوامل المؤثرة في إدارة عالقات ا الرابعوخصص  ،الزبائن

فهـــوم لم ولأل خصـــص ا ،مباحـــث ةوضـــم ثالثـــ تســـویق الشـــموليال الفصـــل الثالـــثوتنـــاول 

 ،ساســـیات وتحـــدیات التســـویق الشـــموليأل الثـــانيوخصـــص  ،الشـــمولي واهمیتـــه واهدافـــهالتســـویق 

التســویق التســویق المتكامــل، التســویق الــداخلي، ( التســویق الشــموليعلــى عناصــر  الثالــثوركــز 

  .التسویق االجتماعي) ،بالعالقات
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هــا بوصــف العالقــات الــواردة فــي مخطــط الدراســة وتشخیصــها واختبار  الفصــل الرابــعوجــاء 

اختبـار  الثـانيوتنـاول  ،الدراسـة وتشخیصـهما متغیـريلوصـف  ولاأل خصـص  ،من خالل مبحثین

  .مخطط الدراسة وفرضیاتها

وخصــص  ،االســتنتاجات ولاأل تضــمن  ،فــي مبحثــین بفصــلها الخــامسواختتمــت الدراســة 

        .للمقترحات والدراسات المستقبلیة الثاني
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  الفصل االول

  الدراسات السابقة ومنهجية البحث

  

 إلیـــــهتوصــــل  الن مــــا ،النظــــري للدراســــة لإلطـــــارمضــــامین الفصــــل االول تمهیــــدًا  تــــأتي

تنـــاول المبحـــث  ،وتضـــمن هـــذا الفصـــل مبحثـــین ،یعـــد منطلقـــًا لتوجهـــات الرســـالة الحالیـــة ونالبـــاحث

فـــي حـــین تنـــاول  ،االول عـــدد مـــن الدراســـات الســـابقة ذات عالقـــة بالدراســـة الحالیـــة وتمیزهـــا عـــنهم

المبحث الثاني منهجیة الدراسة الحالیة بما فیها االسلوب المعتمد فـي الدراسـة فـي جانبیهـا النظـري 

   :لذلك كانت مباحث هذا الفصل على النحو االتي ،والعلمي ووصف مجتمع الدراسة وعینتها

  

  الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالیة  -:المبحث االول

   منهجیة الدراسة - :الثانيالمبحث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 4

  املبحث االول

  الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة احلالية

  

الدراسـة  ببعـديیهدف هذا المبحث الى استعراض عدد من الدراسـات السـابقة ذات الصـلة 

وتحدید مجاالت االسـتفادة  ،الباحثون السابقون في دراساتهم إلیهوالوقوف على ما توصل  ،الحالیة

مــا هــو معــروف مــن الدراســات حالیــة عفضــال عــن مجــاالت تمیــز الدراســة ال ،مــن هــذه  الدراســات

  السابقة ضمن المبحث 

  بإدارة عالقات الزبائن  جنبیة ذات العالقةاأل الدراسات العربیة و -:اوال

 الدراسات العربیة -1

  )1الجدول (

  بإدارة عالقات الزبائنالدراسات العربیة ذات العالقة 

 2009 ،رایس :دراسة

 عنوان الدراسة
ســواق حقیــق میــزة تنافســیة مســتدامة فــي األدور تنمیــة العالقــة مــع الزبــائن فــي ت

 .الدولیة

 أهداف الدراسة
والمســـاهمة فـــي  ،بـــراز مفهـــوم المیـــزة التنافســـیة المســـتدامةإالدراســـة الـــى  تهـــدف

 .االستراتیجيدوات الحدیثة للتحلیل دراسة بعض األ

المنهج وأداة 

 الدراسة

ــــــة واســــــتخدمت الدراســــــة  ،تبنــــــت الدراســــــة المــــــنهج الوصــــــفي والتحلیلــــــي المقابل

 .ومن تقاریر المنظمة موضوع الدراسة لجمع البیانات  الشخصیة

مجتمع الدراسة 

  وعینته

دراسة حالة المؤسسة الوطنیة للفوسـفات حیـث شـملت عینـة الدراسـة المسـؤولین 

الـــدوائر والمصــالح المعنیـــة بموضــوع الدراســـة فــي المؤسســـة الوطنیـــة  ورؤوســاء

  للفوسفات.

اهم االستنتاجات 

 والمقترحات

 ،بنظریــــة المــــوارد آوثیقــــ آع المیــــزة التنافســــیة یــــرتبط ارتباطــــیتضــــح بــــأن موضــــو 

ها بنجــاح مرهــون ن الوصــول الــى بنائهــا واكتســابأومقاربــة الكفــاءات المحوریــة و 

تمكنهــا مــن المــزج بــین قــدراتها البشــریة  ،ســتراتیجیات فاعلــةبتینــي المنظمــات إل

كمـــا تـــم الوقـــوف  ،وبشـــكل یصـــعب علـــى المنافســـین تقلیـــده ،وخبرتهــا التنظیمیـــة

مكانیــة تحقیــق ذلــك فــي ادارة العالقــة مــع الزبــائن بشــكل خــاص واإلبــداع إعلــى 

  في تنمیتها بأسلوب یحقق قیمة مضافة ویولد لدیهم الوالء.

بـأن العمـل علـى بنـاء مزایـا تنافسـیة مسـتدامة یكـون بعـد تحكـم  الدراسـة تاقترح
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 ،ســــعاروالقــــدرة التنافســــیة علــــى مســــتوى األ المنظمــــة فــــي المتغیــــرات التســــویقیة

 .الجودة ومختلف المروناتو 

 2015 ،حدادین ،طویقات ،المحامید :دراسة

 أثر إدارة عالقات الزبائن في االداء التنظیمي. عنوان الدراسة

داء التنظیمــي فــي البنــوك طبیــق إدارة عالقــات الزبــائن فــي األاختبــار أثــر ت الدراسةأهداف 

 ردني.یة العاملة في القطاع المصرفي األالتجار 

ـــــي) المنهج وأداة الدراسة واســـــتخدمت الدراســـــة  ،اســـــتخدمت الدراســـــة المـــــنهج الوصـــــفي (التحلیل

 .البیاناتداة الرئیسیة لجمع ستبانة لجمع البیانات بوصفها األاال

مجتمـــــــــــع الدراســـــــــــة 

  وعینته

بنكــــآ  12تكــــون مجتمــــع الدراســــة مــــن البنــــوك التجاریــــة األردنیــــة وعــــددها 

  وشملت العینة جمیع العاملین في هذه البنوك.

اهـــــــــم االســـــــــتنتاجات 

  والمقترحات

داء بیـق إدارة عالقـات الزبـائن فـي األحصائیة لتطإوجود عالقة ذات داللة 

ــة فــي داء المتوازنــة فــي البنــوك التجار ببطاقــة األ آالتنظیمــي مقاســ یــة العامل

  .ردنيالقطاع المصرفي األ

التجاریـــة بـــإدارة عالقـــات زبائنهـــا ضـــرورة اهتمـــام البنـــوك الدراســـة  تاقترحـــ

 .یجابي في تحقیق رضا الزبونإثر أنترنت لما له من عبر اإل آلكترونیإ

 2017 ،دراسة ریم وآمال

 عنوان الدراسة
دارة العالقـــة مـــع الزبـــون فـــي تســـویق الخـــدمات إمـــدى التوجـــه نحـــو تطبیـــق 

  البنكیة.

 أهداف الدراسة

ومعرفـة كیفیـة تعامـل البنـك  ،تسلیط الضوء على الفلسفة التسویقیة الحدیثـة

وكـــذلك معرفـــة مـــدى  ،والحفـــاظ علـــیهم وتوطیـــد العالقـــة معهـــم ،مـــع زبائنـــه

  ومدى تطبیقها.همیة إدارة العالقة مع الزبون في البنك أ

 المنهج وأداة الدراسة
سـتبانة واسـتخدمت الدراسـة اال  ،اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي

  .داة الرئیسیة لجمع البیاناتلجمع البیانات بوصفها األ

مجتمـــــــــــع الدراســـــــــــة 

  وعینته

 2000دراســة حالــة القــرض الشــعبي الجزائــري وطبقــت هــذه الدراســة علــى 

  الشعبي الجزائري.شخص من داخل القرض 
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اهـــــــــم االســـــــــتنتاجات 

 والمقترحات

ق إدارة العالقــــة مــــع الزبــــون دون إن إدارة القــــرض الجزائــــري الشــــعبي تطبــــ

  .وغیاب فلسفة إدارة العالقة مع الزبون لدى موظفي البنك ،دراكإ

والقــرض  ،الدراســة بأنــه یجــب علــى البنــوك العمومیــة بصــفة عامــة قترحــتا

تبنـــي وتطبیـــق فلســـفة التســـویق البنكـــي لمواجهـــة  ،الجزائـــري بصـــفة خاصـــة

 .المنافسة والتمیز

  

  الدراسات االجنبیة -2

  )2الجدول (

 الدراسات االجنبیة ذات العالقة بإدارة عالقات الزبائن

   Beldi, 2009  دراسة:

 عنوان الدراسة
Managing customer Relationship Management project. 

 .مع الزبائن إدارة مشاریع إدارة العالقة

 أهداف الدراسة
ـــائن بنجـــاح مـــرورآ  ـــة مـــع الزب معرفـــة كیفیـــة تطبیـــق اســـتراتیجیة إدارة العالق

  .بمختلف العملیات

 المنهج وأداة الدراسة
واسـتخدمت الدراسـة المقـابالت  ،اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلـي

 .المعلومات الوصفیة وتحلیل الوثائق والبرمجیاتو الشخصیة 

مجتمع الدراسة 

  وعینته

 5000دراسة حالة منظمة اتصاالت كبیرة في فرنسا، طبقت الدراسة على 

  شخص من داخل منظمة االتصاالت .

اهم االستنتاجات 

 والمقترحات

یتطلــب الــدمج  ،إن التطبیــق النــاجح إلســتراتیجیة إدارة العالقــة مــع الزبــائن

ن إ و  ،والتغیــر التكنولــوجي ،المتـوازن مــابین إعــادة هندســة العملیــات بفاعلیــة

 ،داء فریــــق العمــــل وفاعلیــــة التكنولوجیــــا المســــتخدمةأكلیهمــــا یعتمــــد علــــى 

  .دارة العلیا للمنظمةوالتنسیق بشكل مباشر مع اإل

الدراســة بضــرورة تطبیــق إدارة العالقــة مــع الزبــائن فــي المنظمــات  تاقترحــ

  .لتحقیق قیمة مضافة لها تمیزها عن المنافسین

    Toriani & Ange loni, 2011 دراسة:

 عنوان الدراسة

CRM as a Support for Knowledge Management and 
customer relationship. 

 .إلدارة المعرفة وعالقة الزبائن دعمآإدارة عالقات الزبائن 

وذلك لـدعم المعرفـة وٕاسـتراتیجیة العالقـة  ،تحلیل دور إدارة عالقات الزبائن أهداف الدراسة
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 .الزبائن مع

 المنهج وأداة الدراسة
واســــتخدمت الدراســــة اســــتمارة  ،تبنــــت الدراســــة المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي

  .االستبانة لجمع البیانات بوصفها األداة الرئیسیة لجمع البیانات

مجتمع الدراسة 

  وعینته

شـــــخص مـــــن العـــــاملین داخـــــل منظمـــــة 1000طبقـــــت هـــــذه الدراســـــة علـــــى 

  اتصال. 

اهم االستنتاجات 

 والمقترحات

ن المنظمــة تنفــذ نظــام فاعــل أنتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســة مــن أهــم ال

بیانــات الــى معلومــات یســمح هــذا النظــام بتحویــل ال ،إلدارة عالقـات الزبــائن

  .جل دعم صنع القرار وتعریف االستراتیجیةأوالمعرفة من 

ــــد مــــن مشــــاركة  تاقترحــــ ــــه الب ــــة مــــنأالدراســــة بأن ــــر فاعلی المســــتویات  كث

والســـعي وااللتـــزام فـــي التنفیـــذ  ،ســـتراتیجیة والتخطـــیطالتكتیكیـــة فـــي بنـــاء اإل

ــــى  ،للمخططــــات اإلســــتراتیجیة ــــة تركــــز عل ــــد مــــن إجــــراء دورات تدریبی والب

األنشــطة الموجهــة لتولیــد معــارف جدیــدة وتبــادل المعلومــات والمعرفــة بــین 

 .وبینها وبین زبائنها ،العاملین في المنظمة

  Choi Sang long & Raha, 2013دراسة: 

 عنوان الدراسة

Impact of CRM  factors on customer Satisfaction 
and Loyaly. 

 .تأثیر عوامل إدارة عالقات الزبائن على رضا الزبائن ووالئهم

 .معرفة أثر إدارة عالقات الزبائن على رضا ووالء الزبائن أهداف الدراسة

 المنهج وأداة الدراسة

البــاحثون علــى المــنهج الكمــي مــن خــالل االنحــدار المتعــدد إلیجــاد  اعتمــد

العالقـــــة بــــــین رضـــــا ووالء الزبــــــون وســــــلوك العـــــاملین ونوعیــــــة المنتجــــــات 

 .والخدمات

مجتمع الدراسة 

  وعینته

اجریـــت الدراســـة علـــى مجموعـــة مـــن المتـــاجر فـــي طهـــران بـــإیران وشـــملت 

  شخص من هذه المتاجر. 300

اهم االستنتاجات 

 والمقترحات

أثیر علــى توصـلت الدراســة الـى أن كــل عوامــل إدارة عالقـات الزبــائن لهـا تــ

  .هم هذه العوامل هو سلوك العاملینأرضا ووالء الزبائن ومن 

الدراســــة بضــــرورة التعامــــل الجیــــد مــــع الزبــــائن خاصــــة مــــن قبــــل  تاقترحــــ

العاملین الـذین لـدیهم اتصـال مباشـر مـع الزبـائن وتطـویر وسـائل االتصـال 

  .وتحسین المنتجات بما یتوافق مع رغبات الزبائن ،معهم
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  تسویق الشموليجنبیة المتعلقة بالثانیًا: الدراسات العربیة واأل

  الدراسات العربیة -1

  )3الجدول (

  الدراسات العربیة ذات العالقة بالتسویق الشمولي

 2010 ،أبو رحمة :دراسة

 .)شموليالجودة التسویقیة (التسویق ال متطلبات تطبیق إدارة عنوان الدراسة

 أهداف الدراسة

 ،التســـویق بالعالقـــات ،التســـویق الـــداخلي ،بـــراز اهمیـــة (التســـویق المتكامـــلإ

فـــي المنظمـــة وتقـــدیم  التســـویق الشـــموليفـــي تطبیـــق  التســـویق االجتمـــاعي)

 .مجموعة من التوصیات

 المنهج وأداة الدراسة
استخدمت استمارة االستبانة لجمع  ،التحلیليتبنت الدراسة المنهج الوصفي 

 .داة الرئیسیة لجمع البیاناتفها األالبیانات بوص

مجتمع الدراسة 

  وعینته

دراســة حالــة شــركة االتصــاالت الخلویــة الفلســطینیة (جــوال)، وتقتصــر هــذه 

الدراسة على اإلداریین فـي الشـركة مـن مـدیر ورئـیس قسـم، مراقـب، مشـرف 

عدد من العاملین وتـم  موظف وموظفة باستثناء 180 وٕاداري البالغ عددهم

  استمارة. 122توزیع 

اهم االستنتاجات 

 والمقترحات

دم خـــدماتها باشـــكال مختلفـــة تناســـب ن شـــركة جـــوال تقـــأتوصـــلت الدراســـة الـــى 

یـة سـرع وقـت ممكـن كمـا تـوفر مواقـع الكترونأذواق واحتیاجات المشتركین وفي أ

ویتم اعـداد دراسـات  ،نجاز طلبات المشتركإخاصة بالشركة تساعد على سرعة 

  .وبحوث تهتم بابتكار وتطویر المنتج الجدید

یســاهم  ،كمــا یوجــد تبــادل داخلــي فــي المعلومــات والمعــارف بــین الشــركة وموظفیهــا

تعــاون وتنســیق وظیفــي فاعــل بــین  كمــا یوجــد ،هــداف وغایــات الشــركةأفــي تحقیــق 

  في الشركة والعمل بروح الفریق. تدارات في خلق وتقدیم المنتجات والخدمااإل

عالمیـــة المختــــارة مـــن قبــــل الشـــركة ال تتعـــارض مــــع عـــادات وقــــیم ن الوســـائل اإلا

ــــة  ،وتعمــــل الشــــركة علــــى رصــــد ردود الفعــــل ،المجتمــــع وتقیــــیم النتــــائج بعــــد الحمل

كمـــا یوجـــد اهتمـــام فـــي الشـــكاوى  ،یجـــابيللتأكـــد مـــن مـــدى تأثیرهـــا اإل ،االعالمیـــة

المقدمـــة مـــن قبـــل الزبـــائن حیـــث تتحمـــل الشـــركة المســـؤولیة الناتجـــة عـــن اســـتخدام 

  .منتجاتها

الدراســـة بضـــرورة العمـــل الـــدؤوب والمتواصـــل لمعالجـــة الضـــعف الـــذي  تاقترحـــ

وتفعیـــــــل آلیـــــــة خدمـــــــة  ،وتحســـــــین جودتهـــــــا ،تعـــــــاني منـــــــه محطـــــــات االرســـــــال
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ارقــــام المشــــتركین بشــــكل مناســــب یرضــــي جمیــــع االســــتعالمات المجانیــــة عــــن 

درات المـــوظفین واالســـتمرار فـــي التركیـــز علـــى تطـــویر مهـــارات وقـــ ،المشـــتركین

وتعزیــز تبنــي الشــركة لمفهــوم  ،داء متمیــز وجــودة عالیــةأللحفــاظ علــى مســتوى 

والمحافظـــة علـــى مســـتوى مـــن العالقـــات مـــع الشـــركاء  ،المســـؤولیة االجتماعیـــة

 .یعزز من مكانة الشركةوالموردین والمشتركین 

 2015 ،دراسة: حسین

 عنوان الدراسة
داخل االتحاد  (التسویق الشمولي)متطلبات تطبیق إدارة الجودة التسویقیة

 المصري لكرة الید.

 أهداف الدراسة
 (التســـویق الشـــمولي)التعـــرف علـــى متطلبـــات تطبیـــق إدارة الجـــودة التسویقیة

 .داخل االتحاد المصري لكرة الید

 المنهج وأداة الدراسة
واســـتخدمت الدراســـة اســـتمارة  ،اعتمـــدت الدراســـة المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي

 االستبانة لجمع البیانات بوصفها االداة الرئیسیة لجمع البیانات.

مجتمع الدراسة 

  وعینته

تــم اختیــار مجتمــع الدراســة مــن االتحــاد المصــري لكــرة الیــد وفروعــه ویتكــوم 

االتحــــاد المصــــري لكــــرة الیــــد واألفــــرع واعضــــاء مــــن أعضــــاء مجلــــس إدارة 

فـــرد ومـــن العمـــالء  134اللجـــان العلیـــا والعـــاملین باالتحـــاد والبـــالغ عـــددهم 

  .741المستفیدین من خدمات االتحاد وبلغ عددهم 

اهم االستنتاجات 

 والمقترحات

دارة العلیــــا تــــدرك الــــى حــــد مــــا مفهــــوم التســــویق ن اإلأتوصــــلت الدراســــة الــــى 

ن االتحـاد المصـري لكـرة الیـد أاالجتمـاعي) و  ،بالعالقـات ،الـداخلي ،(المتكامل

  .والیطبق التسویق بالعالقات واالجتماعي ،یطبق التسویق المتكامل والداخلي

الدراســة بضــرورة تطبیــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي االتحــاد المصــري  افترضــت

ــــــد ــــــد دورات ،لكــــــرة الی ــــــا لالتحــــــاد بعق ــــــة  وضــــــرورة اهتمــــــام اإلدارة العلی تدریبی

لتنمیـــة المهـــارات االداریـــة والســـلوكیة والفنیـــة فـــي  ،متخصصـــة لكافـــة العـــاملین

 .مجال التعامل مع المستفیدین

 2018 ،مباركة ،كریمة، مرزوقي :دراسة

 عنوان الدراسة
ـــي  (التســـویق الشـــمولي)دور الجـــودة التسویقیة ـــة ف ـــوك التجاری فـــي البن

 .تحقیق رضا الزبون

 أهداف الدراسة
علـــــى  (التســـــویق الشــــمولي)علـــــى مــــدى تطبیـــــق الجــــودة التسویقیة التعــــرف

  .مستوى البنوك وتأثیرها على تحقیق رضا الزبون
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 المنهج وأداة الدراسة
إذ اســتخدمت اســتمارة االســتبانة أداة لجمــع  ،تبنــت الدراســة المــنهج الوصــفي

  .البیانات بوصفها االداة الرئیسیة لجمع البیانات

مجتمع الدراسة 

  وعینته

دراسة حالة بنك الخلیج في الجزائر وتم توزیع استمارة اسـتبیان علـى جمیـع 

  العاملین في البنك.

اهم االستنتاجات 

 والمقترحات

كانـت اهــم نتیجـة هــي ان الجـودة فــي عناصـر المــزیج التسـویقي تــؤثر علــى 

  .تحقیق رضا الزبون بنسب متفاوتة

ي تـــدور حولـــه ت الدراســـة بضـــرورة ان یكـــون المحـــور االساســـي التـــافترضـــ

كمـــا یجـــب التأكیـــد علـــى االهتمـــام اكثـــر  ،السیاســـات التســـویقیة هـــو الزبـــون

وضـــرورة تطـــویر  ،بجـــودة منتجـــات وخـــدمات بنـــك الخلـــیج فـــي والیـــة بشـــار

وتنمیـــة الیــــد العاملــــة بقطــــاع الخــــدمات البنكیــــة اكثــــر عــــن طریــــق التــــدریب 

 .والتكوین

  

  الدراسات االجنبیة_ 2

  )4الجدول (

 االجنبیة ذات العالقة بالتسویق الشموليالدراسات 

   Choi et al.,2014 دراسة:

  عنوان الدراسة

 

The Role of Fashion Brand Authenticity in 
Product Management: A Holistic Marketing 
Approach. 

ــــج: منهــــج  ــــي إدارة المنت ـــاء فـ ــــة لألزی ــــة التجاری ــــة العالمـ دور أصال

 التسویـق الشمولي

  

 أهداف الدراسة

استكشاف وتنفیذ بناء متعدد األبعاد لتأثیر أصالة العالمة التجاریة 

َألمستعملة من قبل منظمــات إنتــاج المالبــس الریاضیــة فــي إدارة 

عالمات تجاریة ریاضــیة  تحقیق رضا ووالء الزبون تجاه ،المنتــج

العالمة التجاریة استعمال تأثیر التسویقي الشمولي على ، محــددة

تحفیز صورة العالمة التجاریة في أذهان الزبون ، للمنتجات الریاضیة

عن طریق استعمال الرسوم  والسیناریوهات المصممة؛ لزیادة وعیهم 

  .نحو قوة العالمة التجاریـة َألمستعملة.
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 المنهج وأداة الدراسة
االســتبیان  اعتمــدت الدراســة المــنهج الوصــفي التحلیلــي، واســتخدمت اســتمارة

   .لجمع البیانات

  مجتمع الدراسة وعینته
تكون مجتمع الدراسة من منظمات إنتاج المالبس والتجهیزات الریاضـیة 

  عامل. 207، وشملت العینة  في جنوب أفریقیا

اهم االستنتاجات 

  والمقترحات

كــان ألصــالة العالمــة التجاریــة تــأثیر ایجــابي علــى قبــول االلتــزام والــوالء 

التجاریــــة مــــع ضــــرورة التأكیــــد علــــى اختیــــار الزبــــون الصــــحیح  للعالمــــة

ورغبته في بناء عالقة قویـة مـع العالمـة التجاریـة، وبشـكل أكثـر تحدیـدًا 

فــان الزبــائن الــذین لــدیهم ارتبــاط عــاطفي مــع العالمــة التجاریــة ســیكون 

لدیهم التزام ووالء تجاه العالمات التجاریـة األصـیلة التـي تمتـاز بمسـتوى 

  لي ُیلبـي متطلباتهــم الریاضیــة.جودة عا

توجیـــه المســـوقین باســـتعمال عالمـــات تجاریـــة أصـــیلة بواوصــت الدراســـة 

كـــأداة لمواجهـــة العالمـــات التجاریـــة للمنافســـین، وتحســـین عالقـــاتهم مـــع 

ــــل  ــــي تؤثــــر بشكـ الزبـــون، واالبتعـــاد عـــن العالمـــات التجاریــــة المزیفــــة التـ

  نتج.سلبـي فــي رغبة الزبون بشراء الم

  Barius., 2014 :دراسة

  عنوان الدراسة

 

A Holistic Marketing Approach to Shorter Time to 

Market  

  .مدخل التسویق الشمولي ألقصر وقت للسوق

 أهداف الدراسة

تهـــدف َألدِّراســـة إلـــى اســـتعمال التســـویق الشـــمولي كتوجـــه تســـویقي فعـــال 

تبنــي ابتكــارات جذریــة، لتقصــیر الوقــت الــالزم لطــرح منتجــات جدیــدة َأو 

وتولیـــد المعرفـــة َألتســـویقیَّة، وتقیـــیم الســـوق، وٕاشـــراك الزبـــون فـــي قـــرارات 

انشــاء مشــاریع جدیــدة، وتقــدیم الــدعم للعملیــات الداخلیــة، ودعــم عملیــات 

اتخــاذ القــرار التــي تتعلــق باختیــار الســوق. فضــال عــن مناقشــة التســویق 

بیــق األخیــر علــى نحــو الشــمولي كمفهــوم مكمــل لخبــرة المــدراء، لیــتم تط

ـــدیم منتجـــات تفـــوق توقعـــات  متزایـــد؛ لغـــرض تحفیـــز االبتكـــار الـــالزم لتق

الزبــون وخفــض التكــالیف، واالطــالع علــى أفكــار الزبــائن، وردود فعلهــم 

خالل فترات زمنیـة قصـیرة، ویـتم تحقیـق ذلـك عـن طریـق تبنـي األنشـطة 

قة ،األداء والداخلي َألتسویقیَّة المتكاملة، واالفادة من مفاهیم تسویق العال

 للحد من مشاكل وتحدیـات البیئــة الخارجیــة.
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 المنهج وأداة الدراسة
اعتمــدت الدراســة المــنهج الوصــفي التحلیلــي، واســتخدمت اســتمارة االســتبیان 

 لجمع البیانات.  

  مجتمع الدراسة وعینته
ــــان ــــا، والیاب ــــي الســــوید، وایطالی ، مجموعــــة مــــن المنظمــــات الصــــناعیة ف

 ) عامل.505منظمة صناعیة ( 32 العینةوشملت 

اهم االستنتاجات 

 والمقترحات

ُیشیر االستنتاج الرئیس لهذه َألدِّراسة الى ان استعمال التسویق الشـمولي 

ُیســـهم فـــي الحـــد مـــن الوقـــت الـــالزم للوصـــول إلـــى األســـواق  المســـتهدفة، 

القـــدرة وهذا یمكن أن یتحقق عن طریق تقدیم منتجات مبتكرة تؤثر على 

  اإلدراكیــة للزبــون .

تبنــي التســویق الشــمولي كآلیــة تســویقیَّة حدیثــة تســاهم واوصــت الدراســة ب

فــي توجیــه األنشــطة الداخلیــة  نحــو الوفــاء بمتطلبــات الزبــون عــن طریــق 

 ابتكار منتجات تقود إلبهــاج الزبــون .

   Dončić et al.,2015 :دراسة

  عنوان الدراسة

 

 Holistic Marketing In The Function Of 
Competitiveness Of The Apple Producers In 
Bosnia And Herzegovina 

التســویق الشــمولي فــي وظــائف القــدرة التنافســیة لمنتجــي التفــاح فــي 

.البوسنة والهرسك   

  

 أهداف الدراسة

استعمال التسویق الشمولي لتحلیل الوضع التنافسي الحالي لمنتجي 

البوسنة والهرسك عن طریق استعمال مفهوم التسویق  التفاح في

الشمولي كنموذج؛ لتحسین القدرة التنافسیة لهؤالء المنتجین، وجعلهم 

أكثر قدرة على تطویر استراتیجیات اإلنتاج الضروریة لجعل رجال 

اَألعمال أكثر توافقًا مع التغیر المستمر في احتیاجات ومتطلبات زبائن 

 ین، والحد من القدرة التصدیریة للمنافسین .القرن الحادي والعشر 

 المنهج وأداة الدراسة
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي واستخدمت استمارة االسـتبانة 

 لجمع البیانات بوصفها االداة الرئیسیة لذلك.

  مجتمع الدراسة وعینته
 93 ، وشـــملت العینـــةالبوســـنة والهرســـكمنظمـــات اإلنتـــاج الزراعـــي فـــي 

  .منظمة إنتاج التفاح

 االستنتاجات والمقترحات
إن اسـتعمال التسویــــق الشـمولي یســاعد منظمـات إنتــاج الفواكـه عامــه،   

ومنظمـــــات إنتـــــاج التفـــــاح خاصـــــة فـــــي البوســـــنة والهرســـــك علـــــى زیـــــادة 
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مســــتویات إالنتـــــاج وتحســـــین مســـــتوى الطلــــب، كـــــذلك ُیســـــهم  التســـــویق 

داء والمتكامل على إفشـال أنشـطة الشمولي عن طریق بعــدي تسویــق األ

ــــــة السوقیـــــــة لصالـــــــح  ــــــم یخســـــــرون الحصـ المنتجـــــین اَألوربیـــــین، وجعلهـ

  منظمات اإلنتاج المحلیة .

توجیه منظمات إنتاج التفاح في البوسنة والهرسك نحـو اوصت الدراسة ب

استعمال أبعاد التسویق الشـمولي لتعزیـز القـدرة التنافسـیة اإلقلیمیـة وعـدم 

كتفــاء بالســوق المحلــي بنــاًء علــى تحلیــل طبیعــة المنافســة، الكتشــاف اال

نقاط الضعف، والقوة للتغلب على العقبـات وكـذلك توجیـه منتجـي التفـاح 

النــــــاجحین نحــــــو اســــــتعمال التســــــویق الشــــــمولي؛ لمســــــاعدة المؤسســــــات 

الحكومیــة لتكــون قــادرة علــى تبنــي التوجــه التســویقي والتســویق الشــمولي 

 قدرة التنافسیة وتوسیع األسواق الحالیة .من اجل تحسین ال

  مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة  :ثالثا

جــاءت الدراســة الحالیــة بنــاء علــى ماطرحتــه الدراســات الســابقة فــي حقــل إدارة عالقــات الزبــائن . 1

الیــه مــن نتــائج عــدم وجــود دراســات مماثلــة تناولــت متغیــري  والتســویق الشــمولي، وماتوصــلت

الدراســة معــا، إذ تناولــت دراســتنا مكونــات تطبیــق إدارة عالقــات الزبــائن ودورهــا فــي التســویق 

الشمولي في مطاعم الدرجة االولى فـي اقلـیم كردسـتان، ممـا شـجع الباحثـة علـى تعمیـق الفهـم 

لدراســات فــي إعطــاء خلفیــة وٕاطــار مفــاهیمي والرؤیــة فــي موضــوع الدراســة، إذ اســهمت تلــك ا

للدراسة الحالیة بالتعرف على عدد من المصادر البحثیـة بالشـكل الـذي یعـزز اإلطـار النظـري 

   .للدراسة الحالیة 

لبنــاء اطــار منهجــي للدراســة الحالیــة  ،. االســتفادة مــن المنهجیــة المعتمــدة فــي الدراســات الســابقة2

ـــه التوصـــل الـــى بعـــض ا ـــة لحـــل مشـــكلة یمكـــن مـــن خالل الســـتنتاجات والمقترحـــات فـــي محاول

  .الدراسة

االستفادة مـن اسـتمارة االسـتبیان المعتمـدة فـي الدراسـات فـي تصـمیم اسـتمارة اسـتبیان الدراسـة  . 3

  .الحالیة

  .حصائیة المناسبةاختیار المعالجات اإل . 4

   .اختیار المنهج المناسب للتعامل مع الجانب المیداني . 5

  وجه التشابه بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة أ :رابعا

لجمع البیانات والمعلومات المتعلقة بالجانب المیداني  مصدرآ رئیسآ،اد استمارة االستبیان . اعتم1

  .اعتمدته الدراسة الحالیة وهذا ما ،للدراسة
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وهــذا مــا  ،لقیــاس العالقــة بــین بعــدي الدراســة ومتغیراتهمــا Spssحصــائي . اســتخدام البرنــامج اإل2

  .غلب الدراسات السابقةأفي  آكان حاضر 

  .. تقدیم بعض االستنتاجات والمقترحات التي تخدم المنظمات المبحوث فیها3

  مایمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة  :خامسا

) علــى 2020_2019جــرى تطبیقهــا فــي العــام (لدراســة الحالیــة فــي المــدة الزمنیــة، إذ تمیــزت ا. 1

  .)2018_2009خالف الدراسات السابقة التي امتدت بین (

طبقــت الدراســة فــي البیئــة العراقیــة وتحدیــدا علــى إدارة المطــاعم فــي عینــة مــن مطــاعم الدرجــة . 2

االولــى فــي اقلــیم كردســتان، علــى خــالف الدراســات الســابقة التــي كــان اغلبهــا منظمــات عامــة 

ة طبقــت فــي بیئــات مختلفــة، وتلــك الدراســات كانــت مختلفــة مــن حیــث اختیــار مجتمــع حكومیــ

  الدراسة.
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  املبحث الثاني

  منهجية الدراسة

  مشكلة الدراسة :اوال

ان التغیرات البیئیة التي شهدتها المنظمات العراقیة من موجة تنافسیة شدیدة یدفعها لتبني         

استراتیجیات تمكنها من البقـاء والنمـو وتحقیـق النجـاح، وقـد تظهـر المالمـح األساسـیة ألي مشـكلة 

ن الــى حــل البیئیــة المحیطــة بمجــال األعمــال، ممــا یــدفعالباحثو بحثیــة مــن خــالل معرفــة التغییــرات 

الغــاز هــذه المشــكالت وفــك تشــابكها، مســتندین علــى األدبیــات الســابقة التــي تقــدم االطــر المعرفیــة 

الواسعة وصوآل الى حلول واقعیة صوب المشكلة، وألهمیة هذا الموضوع تم تناوله بشكل تفصـیلي 

الزبـائن فـي مركز على مشكلة رئیسیة في التساؤل اآلتي : (هل هناك دوال لمكونات إدارة عالقات 

   التسویق الشمولي) ومن هذا التساؤل العام ینبثق عدد من التساؤالت الفرعیة هي :

 هل للموارد البشریة دور في التسویق الشمولي للمطاعم المبحوثة ؟ .1

 هل لعملیات األعمال دور في التسویق الشمولي للمطاعم المبحوثة ؟ .2

 هل لتقانة المعلومات واالتصاالت دور في التسویق الشمولي للمطاعم المبحوثة ؟  .3

  ثانیا : أهمیة الدراسة                                             

  :تستمد الدراسة أهمیتها من خالل اآلتي

فـي تقـدیم  تحلیل العالقة بین مكونات تطبیـق إدارة عالقـات الزبـائن والتسـویق الشـمولي ودورهـا. 1

  .توجهات تسهم في مساعدة إدارة المطاعم على تحسین ادائها التسویقي

یعــد التســویق الشــمولي مــن المفــاهیم الحدیثــة فــي مجــال الفكــر التســویقي ممــا یعطــي للدراســة . 2

  .الحالیة أهمیة واضحة

لمثـل هـذا . كما تستمد الدراسة أهمیتها من المیدان المبحوث حیـث لـم تتطـرق الدراسـات السـابقة 3

  المیدان.

  أهداف الدراسة  :ثالثآ

  :تسعى الدراسة الى تحقیق االهداف اآلتیة

  .تحلیل ودراسة أثر مكونات تطبیق إدارة عالقات الزبائن في التسویق الشمولي.1

  .دراسة التسویق الشمولي وعناصره.2

لمتغیرات الدراسـة المتمثلـة بمكونـات تطبیـق إدارة عالقـات  معرفة مدى تبني المطاعم المبحوثة. 3

  .الزبائن والتسویق الشمولي
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تقدیم بعض اآللیات والممارسات من اجل تحقبق وتبني مكونات تطبیـق إدارة عالقـات الزبـائن . 4

  كفلسفة ومكون اساسي في ثقافة المطاعم المبحوثة.

ف عن االمكانیات في تبني تطبیق مكونات إدارة دراسة الواقع الفعلي للمطاعم المبحوثة والكش. 5

  .عالقات الزبائن ووضع الحلول والمعالجات من خالل ماتتوصل الیه الدراسة الحالیة

  مخطط الدراسة :رابعآ

تتطلـــب المعالجـــة المنهجیـــة لمشـــكلة الدراســـة تصـــمیم مخطـــط فرضـــي یشـــیر الـــى العالقـــة 

 متغیـر ذ عـدإ ،المسـتقلة والمعتمـدةطط المتغیـرات واعتمد هذا المخ ،المنطقیة بین متغیرات الدراسة

)1الشكل ( .معتمداً  متغیرآبكونه  تسویق الشمولير في الدارة عالقات الزبائن مستقًال یؤثإ  

  

  

  

  

  

  

   مخطط الدراسة الفرضي) 1شكل (

  فرضیات الدراسة :خامسآ

  :استنادآ الى التساؤالت الواردة في مشكلة الدراسة یمكن عرض الفرضیات اآلتیة

عالقـات الزبـائن دارة إقـة ارتبـاط ذات داللـة معنویـة بـین التوجـد عال :ولـىالفرضیة الرئیسیة األ .1

  :تتفرع منها الفرضیات الفرعیة اآلتیة ،وعلى المستوى الكلي تسویق الشموليوال

  .لتسویق الشموليلموارد البشریة واأ. التوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین ا

  .تسویق الشموليعمال والذات داللة معنویة بین عملیات األ ب. التوجد عالقة ارتباط

 ارتباط

 تأثیر

 ادارة عالقات الزبائن

 الموارد البشریة 

 عملیات االعمال 

 تكنولوجیا المعلومات

 واالتصاالت 

 التسویق الشمولي

التسویق المتكامل 

التسویق الداخلي 

التسویق بالعالقات 

التسویق االجتماعي 
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تســـویق مـــات واالتصـــاالت والت. التوجـــد عالقـــة ارتبـــاط ذات داللـــة معنویـــة بـــین تقانـــة المعلو 

  .الشمولي

تســویق عالقــات الزبــائن والال یوجــد تــأثیر ذو داللــة معنویــة إلدارة  :. الفرضــیة الرئیســیة الثانیــة2

  :وتتفرع منها الفرضیات الفرعیة اآلتیة ، وعلى المستوى الكلي الشمولي

  .تسویق الشموليوارد البشریة في الداللة معنویة للم يأ. ال یوجد تأثیر ذ

  .تسویق الشموليلیات االعمال في الداللة معنویة لعم يب. ال یوجد تأثیر ذ

  .تسویق الشموليت واالتصاالت في الداللة معنویة لتقانة المعلوما يت. الیوجد تأثیر ذ

تســــویق قــــات الزبــــائن فــــي الال یتبــــاین تــــأثیر متغیــــرات إدارة عال :الفرضــــیة الرئیســــیة الثالثــــة. 3

  .الشمولي

عالقـــات  ال توجـــد اختالفـــات فـــي إجابـــات المبحـــوثین حـــول إدارة :الفرضـــیة الرئیســـیة الرابعـــة. 4

  ...تسویق الشموليالزبائن وال

  منهج الدراسة :سادسآ

دارة المطــاعم فــي إراء عینــة مــن آالتــي تســتند علــى تحلیــل  ،نظــرآ لطبیعــة الدراســة الحالیــة

لمــا لهــذا المــنهج مــن خصــائص تعتمــد  ،ســیتم اســتخدام المــنهج الوصــفي التحلیلــي ،اقلــیم كردســتان

  .على التحلیل الدقیق لمجموعة من المتغیرات المتعلقة بالظاهرة لهذه الدراسة

  حدود الدراسة  :سابعآ

  :تمثلت بالحدود االتیة

المســتقل إدارة عالقــات الزبــائن  المتغیــر ووهــ ،بمتغیـرینتتحــدد الدراســة علمیــًا  :العلمیــة الحـدود .1

 لمتغیر، وا)تقانة المعلومات واالتصاالت ،عمالعملیات األ ،الثالثة (الموارد البشریة بمكوناته

التســویق  ،التســویق الــداخلي ،ربعــة (التســویق المتكامــلاأل بمكوناتــه تســویق الشــموليالمعتمــد ال

  .)التسویق االجتماعي ،بالعالقات

إذ شــرعت الباحثــة فــي كتابــة الرســالة مــن تــاریخ  ،تمثلــت بمــدة إعــداد الدراســة :الحــدود الزمانیــة .2

فــي المطــاعم  أمــا مــدة إعــداد الدراســة ،16/3/2020وتــم تســلیمها للقســم فــي  ،16/1/2018

 ،وتوزیـع االسـتبانة وٕاعادتهـا ،التي بـدأت بالزیـارات األولیـة لتشـخیص مشـكلة الدراسـة المبحوثة

 .30/12/2019ولغایة  1/8/2019ومقابلة المسؤولین للمدة من 

ن تكــون المســؤولة عــن العالقــة مــع الزبــائن أتــم اعتمــاد الفئــات التــي یفتــرض  :الحــدود البشــریة .3

 فرد. 65م وبلغ عدده )عنهم إدارة المطعم ومن ینوب(وجودة الخدمات وهم 

 .قلیم كردستانإولى في شمل عینة من مطاعم الدرجة األ :الحدود المكانیة .4

  أسالیب جمع البیانات :ثامناً 

  :سلوب في جمع البیانات وعلى النحو اآلتيأمن  أكثر على اعتمد
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جنبیــة والتــي تمثلــت العتمــاد علــى المصــادر العربیــة واألمــداد هــذا الجانــب باإ :الجانــب النظــري. 1

ركیــــزة األساســــیة فــــي عــــن االعتمــــاد علــــى ال فضــــآل ،بالكتـــب والــــدوریات والرســــائل واألطــــاریح

التي وفرت الكثیر مـن المسـتجدات العلمیـة واسـهمت  ،نترنتال وهي شبكة اإلأعصرنا الحالي 

  .غناء الدراسةإي ف

ن خـالل وتحلیل كافة البیانـات مـ ،جراء الدراسة المیدانیة وتوزیع االستبانةإتم  :الجانب العملي. 2

  .لمعالجة البیانات والوصول الى نتائج الدراسة Spssحصائي االعتماد على البرنامج اإل

  تصمیم االستبانة والمقیاس المستخدم فیها ومدى صدقها  وثباتها واتساقها الداخلي :تاسعاً 

  . التصمیم 1

ضـم كـل جـزء منهـا مجموعـة  ،أجـزاءتضمنت االستبانة التي تم اعدادها وتطویرها ثالثـة  

  :من تساؤالت تستهدف معلومات محددة وعلى النحو اآلتي

عبــر  ات العامــة لألفــراد المبحــوثینتــم تخصــیص هــذا الجــزء للحصــول علــى المعلومــ :ولالجــزء األ 

  .تحدید (خمس) تساؤالت رئیسیة

 ،(المــوارد البشــریةدارة عالقــات الزبــائن إ كونــاتتخصــیص هــذا الجــزء لتشــخیص م :الجــزء الثــاني

  .تساؤآل ینوعشر  آقانة المعلومات واالتصاالت) ضمت ستت ،عملیات األعمال

 ،(التســویق المتكامــل كونــات التســویق الشــموليلتشــخیص م تخصــیص هــذا الجــزء :الجــزء الثالــث

 ینوعشــر  آتســعالتســویق االجتمــاعي) ضــمت  ،التســویق بالعالقــات ،التســوي الــداخلي

  .تساؤآل

   المستخدم. المقیاس 2

ســـئلة علـــى فقـــرات االســـتبانة ذ تـــم تـــدرج األإ ،الخماســـي (Likert)تـــم اســـتخدام مقیـــاس  

 5التـي اخـذت الـوزن ( )أتفـق بشـدة() من عبارة 1,2,3,4,5وزان بین (تراوحت األ ،تدریجآ خماسیآ

وبوســط فرضــي قــدره  صــحیح) 1التــي أخــذت الــوزن ( )ال أتفــق بشــدة(صــحیح) وصــوآل الــى عبــارة 

  .یوضح مكونات االستبانة )5( لجدولوا ،)3(
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  )5الجدول (

  متضمنات االستبانة والمصادر المعتمدة للقیاس

  االجزاء
المتغیرات 

  الرئیسیة
  المتغیرات الفرعیة

عدد 

  التساؤالت

تسلسل 

التساؤالت 

  ضمن الجزء

  المصادر المعتمدة

  االول
معلومات 

  عامة

فراد معلومات تخص األ

  المبحوثین
5  1-5    

  الثاني
دارةعالقات إ

  الزبائن

  8-1  8  الموارد البشریة
 2010السالم، 

 2015 ،بو قرینات

  16-9  8  عمالعملیات األ
 2015فرحات، 

  2016 ،العنزي

تقانة المعلومات 

  واالتصاالت
10  17 -26  

 2008القیسي، 

  2017 ،ریم وآمال

  26  مجموع التساؤالت

  الثالث
تسویق ال

  الشمولي

 2010 ،ابو رحمة  33- 27  7  التسویق المتكامل

  41- 34  8  التسویق الداخلي

Huang، 2014 

 2013ابراهیم، 

  2016 ،الجاروشة

  48- 42  7  التسویق بالعالقات

 2010یاسین، 

 2011ناریمان، 

 2013 ،قلش

  55- 49  7  التسویق االجتماعي

سهلیة وولید، 

2014 

 2014 ،شاهد

  29  مجموع التساؤالت

  55  مجموع التساؤالت الكلیة
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  . أسالیب التحلیل االحصائيتاسعا

تــم اســتخدام  ،اختبــار الفرضــیات التــي جــاءت بهــا الدراســةو بهــدف الوصــول الــى نتــائج دقیقــة 

عبــر مجموعــة مــن  ،حصــائیة المطلوبــةجــراء االختبــارات اإلإل  SPSSالبرمجیــات الجــاهزة ومنهــا 

  :دوات ومنهااأل

ألغـراض  ،البیانـات الخاصـة بعینـة الدراسـة): لغـرض وصـف Frequencyالتوزیع التكراري ( -1

  التحلیل. 

: یستعمل في حسـاب متوسـط إجابـات أفـراد العینـة ومعرفـة مسـتوى (Mean)الوسط الحسابي  -2

 المتغیرات ألغراض التحلیل.

: لقیــاس درجــة التشــتت المطلــق أو االنســجام (Standard Deviation)االنحــراف المعیــاري -3

 وُیستفاد منها ألغراض التحلیل. ،متغیراتلن الوسط الحسابي لفي إجابات أفراد العینة ع

 : لقیاس درجة التشتت النسبي.(Variation Coefficient)معامل االختالف -4

وللتأكـد مـن ثبـات  ،: لقیـاس دقـة فقـرات االسـتبانة(Cronbach Alpha)معامـل كرونبـاخ الفـا -5

 أداة القیاس.

: لتحدیــد العالقــة المعنویــة وقوتهــا واتجاههــا بــین (Person Correlation)معامــل االرتبــاط -6

 ومن جهة أخرى لتحدید مدى قبول أو رفض الفرضیات. ،المتغیرات

زاء متغیرات الدراسة وفق مؤشر نسبة االسـتجابة الـى أتندرج مواقف المدیرین  :نسبة االستجابة-7

تمثـــل كـــل منهـــا الحالـــة  ،وتنقســـم هـــذه اآللیـــة الـــى خمســـة مســـتویات متســـاویة ،آلیـــة المقیـــاس

  :)248 ،2018 ،الطویل والعبادي(المدركة وعلى النحو اآلتي 

  ویمثل تدنیآ شدیدا في مستوى الحالة المدركة 39.99-20المستوى االول یقع بین. 

  ویمثل تدنیآ في مستوى الحالة المدركة 59.99-40المستوى الثاني یقع بین. 

  المستوى المتوسط للحالة المدركة ویمثل 69.99-60المستوى الثالث یقع بین. 

  ویمثل ارتفاعآ في مستوى الحالة المدركة 89.99-70المستوى الرابع یقع بین. 

  ویمثل ارتفاعآ شدیدا في مستوى الحالة المدركة 100-90المستوى الخامس یقع بین. 

  بمتغیـــراتالمســـتقل المتمثـــل  للبعـــد) Stepwise Regressionتحلیـــل االنحـــدار المتـــدرج ( -8

  كمتغیر معتمد. الجودة التسویقیةلقیاس تأثیرها في 

  

  اختبارات صدق االستبانة وثباتها واتساقها الداخلي -عاشراً  

  اختبار الصدق الظاهري  -1

ثـــم عرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن  ،بهـــدف التأكـــد مـــن صـــدق الظـــاهرة الســـتمارة االســـتبیان

على للوقوف  )3(وكما مثبت في الملحق  ،) محكمآ11المحكمین من ذوي االختصاص وعددهم (
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جـــراء عملیـــات التعـــدیل إوء مـــا قـــدموه مـــن مالحظـــات قیمـــة ثـــم وفـــي ضـــ ،رائهـــم حـــول مضـــامینهاآ

  .والحذف االمر الذي ساعد على تقویم االستبانة واعتمادها بشكلها النهائي في هذه الدراسة

  الثبات -2

 ،یعني التحقق من قدرة فقرات االستبانة على التعبیر عن الهدف الذي صممت من أجلـه 

 ،وتـم اختبــار ثبـات االســتبانة عـن طریــق اسـتخدام معامــل اختبـار (كرونبــاخ الفـا) لفقــرات االســتبانة

  ).6وكما یظهر في الجدول (

  

  )6الجدول(

  قیم معامالت كرونباخ الفا لمتغیرات الدراسة

 الثبات معامل  المتغیر

 0.613 الموارد البشریة

 0.823 عملیات األعمال

 0.652 تقانة المعلومات واالتصاالت

 0.878 التسویق المتكامل

 0.871 التسویق الداخلي

 0.878 التسویق بالعالقات

 0.879 التسویق االجتماعي

 0.851 االجمالي للمتغیرات

 ةالمصدر: إعداد الباحث

ن االستبانة تتمتع إوبذلك یمكن القول  ،من المالحظ أن قیمة الفا كرونباخ كانت عالیة جداً 

  .ویمكن تطبیقها على عینة الدراسة ،بدرجة عالیة من الثبات

  االتساق الداخلي -3

بــین  (spearman)جــراء اختبــار االتســاق الــداخلي إعبــر  ،تــم اختبــار محتــوى االســتبانة

ن قــیم االرتبــاط المعنویــة تعبــر أذ إ ،وكــل محــور علــى حــده ،العبــارات المعبــرة عــن محــاور الدراســة

  ).5عن مدى مصداقیة الفقرات للمحاور الرئیسیة الملحق (

  مجتمع الدراسة وعینتها :عاشراً 

ن ســعي هــذه أذ إ ،كردســتان قلــیمإولــى فــي جتمــع الدراســة مــن مطــاعم الدرجــة األیتكــون م

  .لتقدیم افضل الخدمات بهدف تلبیة متطلبات الزبائن والعمل على تحقیق رضاهمالمطاعم 
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فـــراد المبحـــوثین یكتســـب أهمیـــة كبیـــرة فـــي معظـــم المجـــاالت المعاصـــرة فـــي ن اختیـــار األإ

وحتـى االنتهـاء مـن  ،الوقت الحاضر بدءآ من اختیار عنوان الدراسة ووضع الخطوط العریضـة لـه

اختیار العینة المناسبة یضمن الوصول الى استنتاجات ومقترحات دقیقة ن ا إذ ،اختبار الفرضیات

  .حول المیدان المبحوث

دارة المطعـم) ومـن إ( یرینفـي هـذه المطـاعم مـن المـد االفـراد المبحـوثینالدراسـة واختصت 

ذ إرآ ألهمیتهـا الكبیـرة فـي المجتمـع نظـ كان سبب إختیار الباحثة المطاعم للدراسة، و  ،ینوب عنهم

  .ركنآ اساسیآ من أركان السیاحة تعد

 ،) مطعــم25إن العینــة المســحوبة مــن مجتمــع الدراســة كانــت عینــة عشــوائیة مكونــة مــن (

  .)7( والجدول

  )7الجدول (

  اسماء المطاعم عینة الدراسة

  مطاعم السلیمانیة  ت   مطاعم دهوك  ت  مطاعم اربیل  ت

  مطعم مزاج طاجن  21  شندوخامطعم   15  مطعم الملح والزاد  1

مطعـــــــــم الشـــــــــیف محمـــــــــد ســـــــــوادي   2

  لآلكالت العالمیة

  مطعم ازكدنیا  22   مطعم الشارقة  16

  مطعم سیزر  Shana Resturant  23  17  مطعم ربوة الشام  3

  مطعم دیوان  Malta 24مطعم   18  مطعم تاج اربیل  4

 icelandمطعم   Geverke Resturant 25  19  مطعم حدائق الشام  5

     wooden houesمطعم   20  مطعم ارض الفراعنة  6

          مطعم سلة االسماك  7

          مطعم دوكلي كباب  8

          مطعم سمك مازن  9

         2مطعم النافورة   10

         Hi landمطعم   11

12  Raya_tasti Resturant         

         Abushahab cityمطعم   13

14  The dates restaurant&cafe          
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  الفصل الثاني

  الزبائنإدارة عالقات 

Customer Relationship Management  
  

معرفـة  بمـدى عمـال فـي ظـل بیئـة األعمـال الحالیـة مرهـونإن نجاح واستمرار منظمات األ

فضـال عـن مـدى قـدرتها  ،تلبیتهـا قابلیتها علـى و، بدقة ورغباته حاجاته تحدید و  ،المنظمة بالزبون

 أكثر جدیدة منظمات األعمال وجهة فأخذت ،وتطویر عالقات جیدة معهم ،على كسب ثقة زبائنها

وتأسیسا على هـذه المرحلـة ظهـرت العدیـد مـن  ،التوجه نحو الزبون وهي التسویق مجال في تطورا 

لـــدعم توجــــه المنظمـــة نحــــو زبائنهـــا وتعـــد إدارة عالقــــات الزبـــائن إحــــدى أهـــم تلــــك  االســـتراتیجیات

  .   االستراتیجیات

  

  :االتیة علیه تناول الفصل الحالي المباحث

  .ماهیة إدارة عالقات الزبائن :المبحث األول

  .ومعوقات تطبیقها وابعادها عناصرهاي إدارة عالقات الزبائن و أسباب تبن :المبحث الثاني

  .العوامل المؤثرة في إدارة عالقات الزبائن ومراحلها وخطوات تنفیذها :الثالثالمبحث 

  .إدارة عالقات الزبائن مكونات تطبیق: الرابعالمبحث 
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  املبحث األول

  ماهية إدارة عالقات الزبائن

  

التــي ساســیة فــي إدارة عالقــات الزبــائن یســلط هــذا المبحــث الضــوء علــى بعــض الجوانــب األ       

  .تفتح مدراكنا عن هذا المفهوم وما شهده من إسهامات للباحثین

  

  نشأة إدارة عالقات الزبائن :أوآل

 (customer relationship management)یعود تاریخ ظهور إدارة عالقات الزبـائن 

ففي القرن الثامن عشر الذي  ،نتیجة التفاعل بین المزارعین وزبائنهم ،الى عصر ما قبل الصناعة

سمي بعصر الثورة الصـناعیة كانـت اآللـة ومـا یـرتبط مـن سـعي المنظمـات آنـذاك إلنتـاج منتجـات 

دى الــــى الوصــــول لتلــــك أن التمیــــز فــــي أداء العملیــــات الــــذي فضــــال عــــ ،صــــهامتمیــــزة فــــي خصائ

كل ذلك كـان بسـبب تركیـز رؤیـة المنظمـة علـى النظـام التشـغیلي واعطائـه  ،المنتجات بأدنى تكلفة

  .ستراتیجیة دفع التكنولوجیا "إیطلق علیه " اوهذا م ،األولویة في عملها

  ومــع شــدة المنافســة  ،اقتصــادیات المعرفــة مبنــي علــى أســاسي نهایــة القــرن العشــرین الوفــ

  إذ اصــــبح محورهــــا األساســــي هــــو كیفیــــة الوصــــول  ،الــــى الزبــــون ةبــــین المنظمــــات تحولــــت الرؤیــــ

  ومــــــن  ،فیقــــــوم هــــــو بتحدیــــــد حاجاتــــــه ورغباتــــــه اوآل ،الیــــــه وٕاقامــــــة عالقــــــات تفاعلیــــــة وقویــــــة معــــــه

ـــــــى  ـــــــوم المنظمـــــــة بالعمـــــــل عل ـــــــم تق ـــــــات مـــــــن خـــــــالل تر إث ـــــــى شـــــــباع الحاجـــــــات والرغب   جمتهـــــــا ال

  .)12 ،2009 ،منتجات. (الطائي والعبادي

تطــــور التســــویق عبــــر مراحــــل متسلســــلة مــــر خاللهــــا بعــــدة عوامــــل اقتصــــادیة واجتماعیــــة          

مفهـوم الحــالي الــذي سـاهمت فــي إبـراز مالمــح كــل مرحلـة مــن تلـك المراحــل إلــى أن اسـتقر علــى ال

وفــي الوقــت ذاتــه ظهــرت آلیــات  ،(Customer Orientation)التوجــه نحــو الزبــون یركــز علــى

  إداریة واستراتیجیات وتطبیقات مختلفة تحاكي المفاهیم السائدة في كل مرحلة من تلك المراحل.

 ,Applegate) ((Sims, 2000, 7 )2009 ،كـل مـن (الجیوسـي والصـمیدعي اتفـقو 

لتطــورات فلســفة التســویق ن إدارة عالقــات الزبــائن قــد مــرت بمراحــل متعــددة وفقــآ أ) 12 ,2003

  :المعاصر وهذه المراحل هي

  مرحلة التسویق الواسع .1

 ،ول الذي كانت علیه العالقات سائدة بین المنظمة وزبائنهـانموذج األتعد هذه المرحلة األ

 ،ولى للمنظمات  سعیا نحو بناء عالقات فعلیـة مـع الزبـائنحدى المحاوالت الجدیة األإوهي تمثل 

حیـث كانـت عالقـة المنظمـة مـع مجموعـة كبیــرة مـن الزبـائن وبأسـواق متعـددة تعتمـد علـى مقــاییس 
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ــــل الحصــــة ا ــــة ،لســــوقیةمتعــــددة مث ــــدأت أ إال ،وســــمعة العالمــــة التجاری ــــة فشــــلت وب ن هــــذه العالق

   .وازدیاد شدة المنافسة بین المنظمات ،وذلك لضعف الخدمات المقدمة ،بالتراجع

  

  .  مرحلة التسویق المستهدف 2

 ،ظهــرت هــذه المرحلــة فــي ظــل التطــورات المتســارعة  فــي مجــال االتصــاالت والمعلومــات

ركــزت المنظمــات علــى توجیــه جهودهــا التســویقیة نحــو فهــم  إذ ،علــى بیئــة األعمــال انعكســتالتــي 

  .أصبح یعرف بالتسویق المستهدف ،حاجات الزبائن لقطاع سوقي محدد ورغباتهم

  

  مرحلة عالقات الزبائن   . 3

طــورات الواســعة بمختلــف والت ،نتیجــة المنافســة الشــدیدة علــى الصــعیدین المحلــي والــدولي

مبنیــة علــى أســاس العالقــة بــین المنظمــة  ،شــهدت هــذه المرحلــة فلســفة تســویقیة جدیــدة  ،أشــكالها

ـــاء عالقـــات مباشـــرة ،وزبائنهـــا ـــة األمـــد مـــع الزبـــائن مـــن خـــالل المنتجـــات تبعـــا  ،أساســـها بن وطویل

  .وتلبیتها بالشكل المطلوب ،لحاجاتهم

إن اســـتراتیجیة إدارة عالقـــات الزبـــائن منبثقـــة مـــن اهتمـــام التســـویق الحـــدیث أو المعاصـــر 

والبقـــاء عنـــد إقامـــة  ،والنمـــو ،وعـــده أحـــد األركـــان األساســـیة للمنظمـــة فـــي تحقیـــق النجـــاح ،بـــالزبون

  .)Janjicek, 2005,4( ) یوضح هذه المراحل2ابطة مع الزبائن والشكل (عالقات متر 

  

  تطور التوجهات التسویقیة وظهور إدارة عالقات الزبائن )2الشكل (

Source:  Janjicek، Rose, (2005), CRM Architecture for Enterprise Relationship 
Marketing  in the  new Millenium،Gander Group. ةوبتصرف من الباحث                 
   

إال أَن الكثیـر مـن المفـاهیم التـي  أن إدارة عالقات الزبائن مصطلح حـدیث،وعلى الرغم من       

تقنیـات المعلومـات واالتصـاالت مـع هـذه غیـر أن انـدماج نظـم و  ،یقوم علیها كانت موجـودة مسـبقا
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   ،المنظمــــــات مــــــن مواجهــــــة المنافســــــةالمفــــــاهیم أنــــــتج أســــــلوب عمــــــل جدیــــــد تــــــتمكن مــــــن خاللــــــه 

  طلـــــق علیـــــه إدارة أواكتســـــاب زبـــــائن جـــــدد  ،وتحقیـــــق الربحیـــــة والمحافظـــــة علـــــى زبائنهـــــا الحـــــالیین

  ).Payne and Frow, 2006, 139(عالقات الزبائن 
  

  مفهوم إدارة عالقات الزبائن :ثانیآ

) Relation managementت (اظهرت بـدایات هـذا المفهـوم مـن مصـطلح التسـویق بالعالقـ    

بهـــدف إكمـــال عقـــد الصـــفقات بمختلـــف  ،إذ ركـــز علـــى أهمیـــة تطـــویر عالقـــات جیـــدة مـــع الزبـــائن

  .)7 ،2013 ،نواعها. (عبدالرضا والطائيأ

وقد ظهر مصطلح إدارة عالقات الزبائن كذلك بهدف إقامة شبكة من العالقـات للحصـول 

والمكانـــة الكبیـــرة  ،الطـــابع الشخصـــيعلــى الزبـــون وتعظـــیم تفاعلـــه مـــع المنظمـــة ویتضــمن إعطـــاء 

  .للزبائن في العصر الحالي الذي یسمى عصر الزبون

وقـــد بـــدأ مفهـــوم إدارة عالقـــات الزبـــائن بـــالظهور مـــن خـــالل تطـــور التقنیـــات المختلفـــة فـــي 

فقامت المنظمات بإنشاء مراكز اتصال خاصة  ،وتوظیفها في التعامل مع الزبون ،عملیة االتصال

  .توفیر المعلومات المختلفة والضروریة عنهممع الزبائن بهدف 

فــإن إدارة عالقــات  ،ســتخدام المختصــراتات الحدیثــة لــإلدارة والتــي تمیــل إلووفــق التوجهــ

ــــائن     CRMیرمــــز لهــــا اختصــــارًا بـــــ  Customer Relationships Managementالزب

  ).58 ،2010(السالم، 

) وقــد Kinceaid, 2003( ) هــرم إدارة عالقــات الزبــائن حســب فكــرة3ویوضــح الشــكل (

إلــى قاعــدة الهــرم التــي تمثــل بیانــات ومعلومــات عــن تســتند جمیعهــا  ،قســم الهــرم إلــى خمســة حقــول

 ،والء الزبــائن ثــم التحــرك إلــى األعلــى لكــي نصــل الــى قمــة الهــرم وهــو زیــادة  ،تعــامالت الزبــائن

  ).43 ،2008 ،الذي یمثل هدف إدارة عالقات الزبائن (البغداديوتحقیق الربح 
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 CRMهرم ( 3)الشكل 

(، توظيددددع الغبيددددا بددددير ة اإ  الةغإالددددا واو اإ  عبيددددع  ال بددددور 8002) ،عددددع د عبدددد ال ع   ،: البغدددد ا  المصدددد ر
الةجلدددا الغإاييدددا للغلدددو   ،والتسدددويم  دددةر ةكدددعإ ةتإلعةدددد ةدددظ ات دددعإ  ةلدددق ة ظةدددع  ا عةدددعد الغإاييدددا

 .34، ص91، الغ   5الةجل  ات اإيا، 
 ( 2ي  ةر البعحثير الج ود )ولق  وإ   ةفعهي  ع   ت اإ  عبيع  ال بعئر علق والم الغ 

 (8الج ول )
 وفق اراء ع   من الباحثين CRMمفهوم 

 المفهوم الباحث والسنة

(Gray&Byun, 2001, 7) 
عةددعد تغةددد علددق  يددع   حجدد  الاددفقع  وأهدد اال ع هدد   يددع   ا إبددع  أتإاتيجيا ةسدد

 .واتيإا ا  وإ ع ال بور

(Grant & Anderson, 

2002,8) 

وةجةوعا ةدر البدإاةا الةتةيد   والتق يدا التد  ت د ع الدق لفد  الإللفدا ةستإاتيجيا 
والغةددد علددق تحسددير ييةددا  ،و يددع   اتيددإا ا  وللددم الددإص وي ددوا  ج يدد   للتوسددظ

 .ال بور و يع   الإ ع والإبحيا والةحعالظا علي ع

(Wikstrom, 2003,6) 

الة ظةدا  اللسفا لتغ يد  ييةدا الغةليدع  الةحد    و ةدا ةلتلدع االتاعادع  الد 
واو دعالا ييةدا عليدع لل بدور الد  ا جدد  ،وتكويإهع ةر أجدد ةيادعد ادو  ال بدعئر

 .ال ب عر تح ي  يكععع  ال بعئر الحعليا والةحتةلا ،الكويد

(Kotler, 2003, 3) 
أو ع   السإوإ والذ   ،ة لد يت  ةر لبلِه التغإع علق  غوإ ال بور بعلسإوإ
 ي تا ع   ةقعإ ا أ اء الة تا الةبحظ ةظ تويغع  ال بور.
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)Kotler &Armstrong، 
2004، 17(  

نشاط إدارة بیانات الزبـائن أي إدارة المعلومـات المفصـلة والدقیقـة عـن الزبـائن مـن 

  أجل زیادة والئهم.

  )304 ،2005 ،(نجم
للمعلومـــات والعملیـــات والتقنیـــة واألفـــراد فـــي العالقـــة مـــع  االســـتخدام اإلســـتراتیجي

  .الزبون عبر دورة حیاته الكاملة

  )69، 2006(طاهر، 
النظـــرة الشـــمولیة لقیمـــة الزبـــون المعتمـــدة علـــى توجیـــه المنظمـــة نحـــو هـــدف بنـــاء 

  والخدمة.  ،المبیعات ،عالقات مربحة معُه من خالل مفاهیم التسویق التفاعلي

(Kok & Zyl, 2006, 6)  

وتمثل مجمـوع  ،هي نشاطات المنظمة المرتبطة بتطویر الزبائن والمحافظة علیهم

عملیـــات األعمـــال الداخلیـــة مثـــل المبیعـــات والتســـویق ودعـــم الزبـــون مـــع إســـتخدام 

  .التقنیات المطورة

  )78، 2007 ،(عمروش

إلدارة العالقات مع الزبائن والحصول علیهم وهي تتطلب فلسفة وثقافة  إستراتیجیة

ارة عالقـــات الزبــــائن ن إدأي أ ،تركـــز علـــى الزبـــون وصـــوآل الــــى التســـویق الفعـــال

ن تــنعكس علــى تنظــیم أشــعارات ولكنهــا ثقافــة ومعرفــة یجــب و إألیســت نظریــات 

للجمیـــع لكـــي  واألهـــداف واضـــحة ةیـــؤ إذ البـــد مـــن ان تكـــون الر  ،الشـــركة وهیكلهـــا

  .میع وحماسهم ومشاركتهم اإلیجابیةتضمن والء الج

  )42، 2008 ،(البغدادي
نشــاطات المنظمــة المرتبطــة بتطــویر عالقــات مــع الزبــائن والعمــل علــى المحافظــة 

  علیهم. 

  )11 ،2009 ،(عمروش
یـتم دعمهـا بـنظم وتقنیـات معلومـات تصـمم بشـكل خـاص  بأنها فلسفة واستراتیجیه

  .لتحسین التواصل مع الزبائن

(Reimann etal, 2010,329) 
عبارة عن العملیات التي تقوم بها المنظمة إلدارة منهجیة الزبائن من أجل تعظـیم 

  .القیمة خالل دورة العالقة مع الزبون

  )61، 2010(السالم، 

أعمال تهدف إلى إشباع حاجات ورغبات الزبائن وتطویر عالقات طویلة  إستراتیجیة

وكـذلك االهتمـام بـإدارة  ،األمد معهم مـن خـالل اسـتخدام المعلومـات التفصـیلیة عـنهم

  مفاصل االتصال بهم وتوفیر سرعة كبیرة لالستجابة لهم.

  )89، 2011،(عاطف

والتركیــــز ایضــــا علــــى كــــل النشــــاطات الموجهــــة للمعرفــــة والــــتفهم الحســــن للزبــــائن 

ومـن اجـل إدارة  ،العالقة معهم من اجل تصمیم العـروض الفردیـة والشخصـیة لهـم

  .العالقة بشكل جید والتعرف على مختلف اصناف الزبائن

  )321 ،2014،(النسور والصغیر
  

تطبیــق لمفهــوم التســویق بالعالقــات بهــدف اشــباع حاجــات كــل زبــون بصــفة فردیــة 

  .مایقوله الزبون وماتعرفه المنظمة عنهمن خالل االرتكاز على 
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: 2015 ،(الربیعاوي وعباس

249(  

عمال تسـتخدم علـى نطـاق واسـع فـي المنظمـات مصـممة لغـرض فلسفة تخص األ

  .تقلیل التكالیف وزیادة الربحیة من خالل ترسیخ والء الزبون

(Al-Azzam, 2016, P.200)  

وذهب ألكثر مـن ذلـك  ،التنافسیة في المنظمةهي أحد اهم المصادر الرئیسیة للمیزة 

لیصــفها بأنهــا االداة الفاعلــة لتــدعیم القــرارات التــي تتخــذها المنظمــة لصــالح الزبــائن 

  .المتعاملین معها

 الباحثة
ورغباتــه واقامــة  علــة تهــدف الــى التركیــز علــى الزبــون وتلبیــة حاجاتــةاســتراتیجیة فإ

   .عالقات مستمرة معه وجعله موالیا للمنظمة ما یؤدي الى تحقیق میزة تنافسیة

  إعداد الباحثة باالعتماد على المصادر الواردة فیه. المصدر:

  

  أهمیة إدارة عالقات الزبائن :ثالثآ

تــزود العــاملین بالمعلومـــات  إذ ،تــؤدي إدارة عالقــات الزبــائن نشـــاطات فــي غایــة األهمیـــة

إذ تساعد منظمات  ،لمعرفة الزبائن وفهم احتیاجاته وبناء عالقات فاعلة معه ،والعملیات المطلوبة

فضـــًال عـــن كونهـــا ُتعـــد مصـــدرًا مـــن  ،األعمـــال علـــى تحقیـــق میـــزة تنافســـیة فـــي مواجهـــة المنافســـي

  مصادر الربح.

) حیــث 9-8 ،2006 ،(الكعبــي یــراه ذ تبــرز أهمیــة إدارة عالقــات الزبــائن مــن خــالل مــاإ  

  ذكر:

التوجه نحو كسب أفضل الزبائن ب المنظمة في دعم أسواقها  تساعد إدارة عالقات الزبائن .1

  وٕادارة الحمالت التسویقیة بأهداف موضوعیة قابلة للتنفیذ.

تساعد المنظمـات فـي تحسـین عملیـات البیـع بـالمفرد وٕادارة المبیعـات مـن خـالل المشـاركة  .2

  .ات من جمیع العاملینبالمعلوم

وذلـك یسـاهم فـي تحسـین وتطـویر  ،تسـاعد فـي بنـاء عالقـات فردیـة مـع الزبـون والعـاملین  .3

وتحدیـــد الزبـــائن ذوي  ،وتســـهم أیضـــًا فـــي تنظـــیم األربـــاح ،اإلحســـاس بالرضـــا لـــدى الزبـــون

 القیمة العالیة وتزویدهم بأفضل الخدمات.

وفهــم  ،وســد حاجــة العملیــات لمعرفــة الزبــون ،تزویــد العــاملین  فــي المنظمــات بالمعلومــات .4

وكیفیــة بنــاء عالقــة قویــة بــین المنظمــة والزبــون والشــركاء فــي عملیــة التوزیــع  ،احتیاجاتــهِ 

 وبشكل فاعل.
 

  :األتي إدارة عالقات الزبائن) ألهمیة 204-203 ،2009 ،ویضیف (طالب والجنابي

 .وتحقیق رضاه نتیجة منطقیة لسرعة االستجابة لحاجاته ،زیادة فرصة االحتفاظ بالزبون .1

 .قدر على تحقیق األرباحنهم األأل ،تمییز الزبون والتركیز على كبار الزبائن .2
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قــــل حــــد ممكــــن مــــن خــــالل االعتمــــاد علــــى الحمــــالت أتخفــــیض التكــــالیف التســــویقیة الــــى  .3

 .التسویقیة

 .رباحا زیادة األتمكن المنظمة من خاللهمباشرة ت ةبناء قاعدة توزیع بیعی .4

دورة علــى عائــد علــى االسـتثمار مــن خــالل زیــادة حجـم المبیعــات واألربــاح وســرعة أتحقیـق  .5

 .خرى في المنظمةالمبیعات وتفعیل األنشطة األ

وتحدیـــد حاجاتـــه  ،خطـــاء المحتملـــة فـــي عالقاتهـــا مـــع الزبـــونتمكـــن المنظمـــة مـــن تقلیـــل األ .6

 .الدقیقة عبر قنوات االتصال المفضلة لدیه

لمســتقبلي باالعتمــاد علــى تحلیــل العالقـة التســویقیة مــع الزبــون تمثــل إدارة مهمــة للتخطــیط ا .7

ـــرة الســـابقة مـــن خـــالل قاعـــدة ااأل ـــة للفت ـــات المتاحـــة فـــي معرفـــة داء التســـویقي المتحقق لبیان

 .الزبون

لـــدعم تفاعـــل  ،لتســهیل انســـیابیة العملیــات التجاریـــة الداخلیــة ،إیجــاد خـــدمات زبائنیــة أرقـــى .8

 .الزبون

 

   :تيعالقات الزبائن تبرز من خالل اآل أن أهمیة إدارة )4-3 ،2014 ،شار (روالمي وقوتأو 

 .التمیز عن المنافسین .1

إعطــاء صــورة متكاملــة عــن الزبــائن واحتیاجــاتهم ممــا یــؤثر إیجابیــآ علــى صــورة مخرجــات  .2

 .المنظمة من وجهة نظر الزبون

 .جددتخفیض كلفة الحصول على زبائن  .3

فدراسـة بیانـات ومعلومـات الزبـائن تزیـد مـن  ،زیادة فرص نجاح جهـود المبیعـات والتسـویق .4

  .إمكانیة مالئمة منتجات المنظمة لرغباتهم

  أهداف إدارة عالقات الزبائن :رابعآ

هــو تطــویر عالقــة أكثــر  ،إن الهــدف العــام مــن تطبیــق إســتراتیجیة إدارة عالقــات الزبــائن

تنـتج عنهــا إدارة فاعلـة لقاعــدة الزبـائن تســتطیع تصـنیف الزبــائن  ،ربحیـة وطویلـة األمــد مـع الزبــائن

  .واالحتفاظ بالزبائن األكثر ربحیة وارضاءهم

 ،واالحتفــاظ بهــم ،ویتمثــل الهــدف الرئیســي إلدارة عالقــات الزبــائن فــي كســب أهــم الزبــائن

ألنهـم لیسـوا  ،ن والء الزبائن یؤدي الى تقلیل النفقات التسویقیةإذ إ ،مئهوضمان الحصول على وال

ولـــن  ،وسیشـــترون ســـلع المنظمـــة مـــرارآ وتكـــرارآ فـــي المســـتقبل ،بحاجـــة الـــى أســـالیب دعائیـــة مركـــزة

ن الزبــون المــوالي یســاعد إكمــا  ،یتحولــوا الــى ســلع المنافســین مهمــا كانــت الوســائل الدعائیــة مكثفــة

  .رضائهإبالتالي یسهل على المنظمة عملیة و  ،هما الحتیاجاته وتوقعاتهالمنظمة لتصبح أكثر تف
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ولقـد أشـار العدیـد  ،دورًا كبیرًا من خالل األهداف التي تسعى إلى تحقیقهـا CRMتؤدي و 

  ).9من الباحثین ألهداف إدارة عالقات الزبائن الجدول (

  )9الجدول (

  وفق اراء عدد من الباحثین  CRMأهداف 

  األهداف التي أشار إلیها  والسنةالباحث 

)Kottler, 1997, 31(  

 زیادة في اإلیراد من خالل االحتفاظ بالزبائن. .1

 والئه.زیادة رضا الزبون و   .2

  تحسین الخدمة المقدمة للزبائن.  .3

(Gray & Byun, 2001, 15)  

تتعلـق بالكلفــة الرئیســة  CRMهنـاك مجموعــة مـن األهــداف اإلسـتراتیجیة لـــ 

  للمنظمة وهي:

  . زیادة نمو اإلیرادات عن طریق تحقیق رضا الزبائن.1

 . تخفیض كلفة المبیعات والتوزیع.2

  . تقلیل كلفة دعم الزبائن.3

Kim, et.al,2003:4)(  

  .زیادة القدرة على االحتفاظ بالزبائن وضمان الوالء لدى الزبائن .1

 .توحید السلع والخدمات .2

 .تحلیل بیانات الزبائن .3

 .قیمة ابتكاریة للزبون .4

  .تحسین تقانات إدارة عالقات الزبائن .5

  

  )68، 2007 ،(عمروش

  .. عملیة الحصول على الزبون1

 .. اإلحتفاظ بالزبون2

  .. الحصول على والء الزبون وتحقیق الربح3

  )44 ،2008،(الطائي والعبادي

  )150 ،2008 ،(السالم

  .. رضا الزبون1

 .. والء الزبون2

  .. قیمة الزبون3

(Zeithaml etal, 2009, 182) 

 .البناء واالحتفاظ بقاعدة زبائن لدیهم التزام ومربحین للمنظمة .1

 .تحسین وزیادة رضا الزبون ووالئه للمنظمة .2

 .تعظیم قیمة الزبون مدى الحیاة .3

 .زیادة ثقة الزبون مدى الحیاة .4

  .زیادة ثقة الزبون بمختلف العروض التي تقدمها المنظمة .5
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  )35، 2011(السلیفاني، 

. التكالیف المنخفضة الكتساب وخدمة الزبائن من خالل استخدام التقانـة 1

  ألتمتة وٕادارة وتحلیل العملیات والبیانات.

  . تحسین معدالت رضا الزبائن.2

. التعـــرف علــــى الزبــــائن المهمــــین والــــذین یمكــــن إقامــــة أفضــــل العالقــــات 3

  معهم. 

  بل.. زیادة األرباح التي سوف تحققها المنظمة في المستق4

  )22 ،2016 ،(العنزي

. زیــادة حجـــم قاعــدة الزبـــائن مـــن خــالل زیـــادة قـــدرة المنظمــة علـــى جـــذب 1

  .وتلبیة رغباتهم ،زبائنها

 ،. تقلیــل تكلفــة المبیعــات مــن خــالل زیــادة معرفــة المنظمــة بقنــوات البیــع2

  .والتوزیع األمر الذي یؤدي الى زیادة فاعلیة التسویق

لزیـــادة حجـــم مبیعاتهـــا النـــاتج عـــن توســـیع  . زیـــادة ربحیـــة المنظمـــة نتیجـــة3

  .قاعدتها من الزبائن

والمحافظــة علــى والئــه مــن  ،. زیــادة قــدرة المنظمــة علــى احتجــاز الزبــون4

  .خالل زیادة حجم مشتریاته من المنظمة

. تقییم الزبائن الذین ینتج عنهم زیادة ربحیة المنظمة بحیث تزید من قدرة 5

  .االكثر مالئمة للتعاملالمنظمة على تحدید الزبائن 

  إعداد الباحثة باالعتماد على المصادر الواردة فیه. المصدر:

  

) ان اهــم اهــداف ادارة عالقــات الــزبئن والتــي ركــز علیهــا معظــم البــاحثین 9یتضــح مــن الجــدول (

  هي: 

 .یرادات من خالل االحتفاظ بالزبائنزیادة اإل -1

 .زیادة رضا الزبون ووالءه -2

 .الزبونتقلیل كلف دعم  -3

 .تعظیم قیمة الزبون مدى الحیاة -4

 .التعرف على كبار الزبائن -5
 

  منافع إدارة عالقات الزبائن :خامسآ

بعد زیـادة وعـي المنظمـات وٕادراكهـا للعدیـد مـن المنـافع التـي تحققهـا إدارة عالقـات الزبـائن  

  ن منافع إدارة عالقات الزبائن تتخلص باآلتي:أ) 1، 2002 ،اقترح (سویفت

 .وتبعا الحتمال استمرار التعامل معهم ،تحدید وتصنیف الزبائن طبقا لدرجة ربحیتهم .1
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 .األكثر ربحیة من خالل تحدید  وسائل وأوقات االتصال بهماستهداف فئة الزبائن الكبار  .2

تـــوفیر معلومـــات لبحـــوث التســـویق والخطـــة االســـتراتیجیة مـــن خـــالل دراســـة میـــول الزبـــائن  .3

 .وتوجهاتهم

یجابیــآ علــى جــودة مخرجــات إر تكاملــة عــن الزبــائن واحتیاجــاتهم ممــا یــؤثإعطــاء صــورة م .4

 .المنظمة من وجهة نظر الزبون

زیادة فرص نجاح المبیعات والتسویق فدراسـة معلومـات وبیانـات الزبـائن تزیـد مـن  احتمـال  .5

 .مالئمة منتجات المنظمة للزبون

یــع مزیــد مــن المنتجــات وذلــك بب ،زیــادة هــامش الــربح النــاتج عــن كــل تعامــل مــع كــل زبــون .6

 .لنفس الزبون

 .خفض نسبة تسرب الزبائن وزیادة معدل االحتفاظ بالزبائن .7

 .فكار قابلة للتنفیذأتحویل بیانات الزبائن الى  .8

  .التسویق وغیره)،تقلیل المصروفات اإلداریة (المبیعات .9

 .تحقیق الثقة وااللتزام والمشاركة في المعامالت بین المنظمة وزبائنها .10

  .یساعد المنظمة في الحصول على مایعرف بالزبون المستدام .11

  :أربع منافع وهي )Kim etal, 2003, 4( ذكرو 

  .ازدیاد القدرة على االحتفاظ بالزبائن وضمان والئهم .1

 .مستوى عال من ربحیة الزبائن .2

 .قیمة إبتكاریة للزبون .3

   .توحید المنتجات .4

إن السبب في بنـاء المنظمـات عالقـات مـع الشـركاء الخـارجیین مثـل الزبـائن هـو لتحقیـق  

وتوجـد ثـالث مجموعـات مـن  ،أو على األقل ال تتحقق بفاعلیـة ،األهداف التي ال یمكن أن تتحقق

والوصــول  ،تطـویر  المنـتج ،المنـافع التـي تقــدمها إدارة عالقـات الزبـائن بالنســبة لكـل مـن المبیعــات

  ).Nilson, 2004, 9( .)10الجدول ( ،إلى األسواق
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  )10الجدول (

  المنافع التي تحصل علیها المنظمة من إدارة عالقاتها مع الزبائن

  الوصول إلى األسواق  تطویر المنتج / الخدمة  المبیعات

  . مبیعات مستمرة.1

  . زیادة المبیعات ونموها.2

ــــــــة مــــــــن  3 . مســــــــتویات عالی

  األرباح.

. أفكـــــــــــــــار لمنتجـــــــــــــــات 1

  جدیدة.

. أفكـــــــــــــــــار لتحســـــــــــــــــین 2

  المنتجات الحالیة.

  . سرعة الوصول إلى األسواق.1

  . التوجه إلى زبائن جدد.2

ـــــائن 3 . توجهـــــات جیـــــدة مـــــن الزب

  الحالیین.

Source: Nilson, Tina, (2004), Customer Relationship  Management  within the United 
States  Automotive  Industry, Department  of  Business Administration and 
Social Sciences, Lulea University of  Technology.  

  

  مزایا إدارة عالقات الزبائن :سادسآ

   )10 ،2004،البكـــــــــــري(:تحقـــــــــــق إدارة عالقـــــــــــات الزبـــــــــــائن للمنظمـــــــــــة المزایـــــــــــا اآلتیـــــــــــة         

  ): 34  ،2010، (الطائي

فرصة االحتفاظ بالزبائن عن طریق تعزیز الرضا كنتیجة منطقیـة لسـرعة االسـتجابة  زیادة .1

 لحاجاته.

-%20تمیــز الزبــائن والتركیــز علــى مــن هــم أقــدر علــى تحقیــق األربــاح علــى وفــق قاعــدة  .2

% مـن دخـل 80% من الزبائن یمكن أن یحققوا عوائد تعـادل 20والتي تعني بأن  ،80%

  وا معاملة خاصة.والذین یجب أن یعامل ،الشركة

  تخفیض كلف التسویق من خالل االعتماد على الحمالت التسویقیة الموجهة. .3

یمكـــن للمنظمـــة تخفـــیض الكلـــف عـــن طریـــق تقلیـــل األخطـــاء التـــي تظهـــر مـــن عـــدة نقـــاط  .4

ویمكــن أن تحســن مــن تفهــم احتیاجــات الزبــائن مــن خــالل اســتخدام  ،تفاعــل غیــر منســقة

 قنوات االتصال المفضلة لدیهم.

وأنشـطة الخدمـة المسـتندة إلـى  ،توفر تقدیرات أكثر دقة للتسـویق وللمبیعـات ة الزبائنمعرف .5

 التحلیل لألداء السابقة.

ـــة الزبـــون .6 ـــات التـــي  ،تســـاعد إدارة عالقـــات الزبـــائن فـــي التعـــرف علـــى نوعی وتحلیـــل البیان

-ظمـة فـي عملیاتهـا المختلفـة ومنهـا ستراتیجیه المنإمما یسهم بفاعلیة في تغییر  ،تخصه

 وظیفة التسویق وتقدیم الخدمات. -بشكل خاص
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وتكـــرار  ،وتفضـــیالتهم یســـاهم فـــي تعزیـــز والء الزبـــائن ،تـــوفیر قاعـــدة بیانـــات عـــن الزبـــائن .7

والمنتجعــات  ،والمطــاعم الراقیــة ،والفنــادق ،خاصــة فــي شــركات تــأجیر الســیارات ،الزیــارات

  والشركات السیاحیة.

  :المزایا االتیة )63-61 ،2014 ،ضاف (البكريأو 

 .جمع وٕادماج المعلومات المتعلقة بالزبائن .1

 .إستخدام برامج تسویقیة مخصصة لتحلیل البیانات .2

 .تجزئة الزبائن حسب قیمتهم المتوقعة .3

 .التقسیم الجزئي للسوق حسب حاجات ورغبات الزبائن .4

 .إنشاء القیمة للزبون من خالل عملیات اإلدارة .5

 .على المدى الطویل تفاظ بالزبائن المنتقینالزبائن الى االحیهدف منظور إدارة عالقات  .6

 .قسام الفرعیةخالل تقدیم الخدمات المناسبة لأل تقدیم القیمة للزبون من .7

 .نتقال من إدارة محفظة المنتجات الى إدارة محفظة الزبائناال .8
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  املبحث الثاني

   عناصرهاي إدارة عالقات الزبائن وأسباب تبن

  ومعوقات تطبيقهاوابعادها 

  

  سباب تبني إدارة عالقات الزبائنأ :اوال

ـــــــع األ ـــــــاجم نتیجـــــــة لعـــــــدم االســـــــتقرار فـــــــي واق   ساســـــــآ عـــــــن العولمـــــــة القادمـــــــة أعمـــــــال الن

  وخلـــــق حالـــــة مـــــن  ،فـــــرض علـــــى المنظمـــــات امـــــتالك میـــــزة  تنافســـــیة ،ســـــواق مشـــــبعةأبقـــــوة الـــــى 

  دى أممـــا  ،ســـعار شـــبه نمطیـــةســـواق فیهـــا المنتجـــات واألأوخاصـــة ضـــمن   ،التمیـــز عـــن االخـــرین

   )Gray & Byun, 2001( الى:

 .تغییر بنیة وتنظیم المنظمات .1

 .تخفیض الكلفة للتمكن من مواكبة المنافسة المتزایدة .2

كثر اتساعا والتركیـز علـى الوسـائل أالزبائن باستخدام عروض السعي المستمر لزیادة عدد  .3

 .الترویجیة

 .هئمعدالت والورة حیاة الزبون لرفع التصرف وفق د .4

       

ها الرئیســي المتمثــل فــي ؤ ء تبنــي إدارة عالقــات الزبــائن مبــدســباب التــي تقــف وراوأكثــر األ

  :)Gray & Byun, 2001,10(يأتألنه یسمح بتحقیق مای ،المحافظة على الزبائن الحالیین

% من 80الحالیین للمنظمة یولدون % من الزبائن 20ن أا لمبدأ باریتو من المفترض وفق .1

 .رباحهاأ

جهـــود مادیـــة الزمـــة للبیـــع  10الـــى  8خـــذ فـــي المتوســـط مـــن ؤ ی ،فـــي المبیعـــات الصـــناعیة .2

 .الزمة للبیع الى الزبون الحالي 3الى  2ومن  ،لزبون جدید

مــرات مــن الحصــول علــى تكــرار  10الــى  5كلفــة الحصــول علــى زبــون جدیــد أكثــر مــن  .3

 .الشراء من الزبائن الحالیین

ایجابیا في عملیة الحصول على زبائن جدد بكلفـة قلیلـة جـدا او  یؤدي الزبون الحالي دورا .4

 .معدومة

 .كثر من الربحیةأو أ% 25من الزبائن یؤدي الى تحقیق  %5االحتفاظ ب  .5

 .%18% من الزبائن یوفر تكالیف تقدر 5االحتفاظ ب  .6

  :سباب ظهور إدارة عالقات الزبائن االتيأن من أ) 19، 2009،وذكر (الطائي
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المعلومــات والمعرفــة وهــي التــي مكنــت المنظمــات مــن تحدیــد القیمــة الكلیــة للزبــون أنظمــة  .1

 .وتكلفة الخسارة في حالة الزبائن غیر المستمرین ،في حالة استمرار عالقته بالمنظمة

یتطلـب التفاعـل مـع  هـمكبـر واألفـي قسـمها األ الن الخـدمات ،تزاید أهمیة قطاع الخـدمات .2

 .هم في التفاعلهتماما بالجانب األاكثر أبحت صأن المنظمات إالزبون لهذا ف

علــى و  ،ســاس منتجاتهــاأشــدیدة جعلــت المنظمــات تتنــافس علــى ن المنافســة الإ إذالمنافســة  .3

 .ساس العالقات مع الزبونأ

نها نقطة واحدة في العالقة أي أللصفقة الواحدة إنشاء القیمة إن عملیة البیع هي المعادل  .4

 .مع الزبون

  

 ،وذلـك وفـق حجـم المنظمـة ،خـرىأقات الزبائن تختلف من منظمـة الـى عالن تبني إدارة إ

ن االسـتثمارات الضـخمة فـي أكمـا  ،وحصـتها السـوقیة فـي البیئـة التـي تعمـل فیهـا ،وامتداد نشـاطها

ـــائن لیســـت مالئمـــة فـــي كـــل المنظمـــاتإ ـــى  ن المنظمـــات الصـــغیرة تكـــونأل ،دارة عالقـــات الزب عل

كلما زاد حجم ونشاط المنظمة ف ،لقلتهم وانتشارهم الجغرافي الضیق ،بتفاصیل زبائنها نسبي اطالع

 ،دارة المعلومات بأسالیب ناجحة وفاعلـةإزادت الحاجة الى  ،وامتدادها على عدد كبیر من الزبائن

 ،مــر الـــذي فـــرض علـــى المنظمــات الكبـــرى القیـــام باســـتثمارات جوهریــة فـــي األفـــراد والتكنولوجیـــااأل

  .عملیاتهاوٕاعادة هندسة وتصمیم 

  

  إدارة عالقات الزبائن عناصر :ثانیآ

 ،مــن حیــث المفهــوم عناصــرول األ  عناصــرلزبــون مــن نــوعین مــن الاتتكــون إدارة عالقــات 

  .والثاني من حیث بناء العالقات

ــث المفهــوم .1  مكونــاتقــات الزبــون  یتكــون مــن ثالثــة ن تحلیــل مفهــوم إدارة عالإ :مــن حی

 .)4الشكل ( )12 ،2003 ،(الدوري .مهمة

  

  

  



 38

  

  مكونات إدارة عالقات الزبون من حیث المفهوم )4الشكل (

مؤتمر حول الجودة الشاملة في ظـل ادارة المعرفـة  )، 2003( ،یعرب عدنا حسین ،زكریا مطلك الدوري :المصدر

  .دناالر  ،كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة ،وتكنولوجیا المعلومات

  

  :)32 ،2010 ،) (فاطمة130-127،  2012،ما یأتي (صادق )4یتضح من خالل الشكل(

ــون .أ الزبــون الجیــد هــو  هــو المصــدر الوحیــد للــربح الحــالي والنمــو المســتقبلي للمنظمــة وأن :الزب

  كثــــر معرفــــةأالزبــــون هــــو  ألند ممكنــــة وهــــذا نــــادر الحصــــول علــــى بأقــــل مــــوار أالــــذي یــــوفر ربــــح 

  .شدیدة بین المنظماتالالمنافسة ب

إستراتیجیة إدارة عالقات الزبائن على العالقة المبنیة مابین الزبـون والمنظمـة تستند  :العالقات .ب

وتكـــون  ،فهـــي عالقـــة ثنائیـــة االتجـــاه تنـــتج عنهـــا مجموعـــة مـــن التفـــاعالت المتبادلـــة بـــین الطـــرفین

ویمكــن ان تكــون  ،جــلو بعیــدة األأقصــیرة األجــل  ن تكــونأوالعالقــات یمكــن  ،التفــاعالت مســتمرة

ن سـلوك إتجـاه المنظمـة ومنتجاتهـا فـ آیجابیـإ آوحتى عندما یمتلك الزبون موقف ،و سلوكأاتجاهات 

  .آشرائه یكون موقفی

بـل یشــمل التغییــر  ،نشـاط إدارة عالقــات الزبــائن الیتحـدد فــي إطــار قسـم التســویق فقــط :اإلدارة .ت

وتعمـــل إدارة عالقــات الزبــائن علـــى تحویــل المعلومـــات  ،المســتمر فــي ثقافـــة المنظمــات وعملیاتهــا

كمـــا تتطلـــب إدارة  ،لتســـتفید منهـــا كـــل المنظمـــة ،المجمعـــة لـــدى الزبـــون عـــن المنظمـــة الـــى معرفـــة

 .عالقات تغییر شامل في المنظمة وأفرادها

كـن لبنـاء العالقـات مـع الزبـون والتـي یم عناصـرهناك مجموعـة  :من حیث بناء العالقات .2

 :)712، 2010،تي  (جالب والعباديجمالها باآلإ
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هتمــام الكثیــر مــن البــاحثین االزبــون مــن المفــاهیم التــي أثــارت  یعــد مفهــوم رضــا :رضــا الزبــون .أ

وذلك إلدراك العدید من المنظمات أن سبب تمیزهـا قـائم علـى  ،والمهتمین بشؤون اإلدارة والتسویق

فرضـا  ،واإلیفـاء بمتطلباتـه وتوقعاتـه مـن المـرة االولـى ،والعمل على إرضـائه ،أساس احترام الزبون

وهـو تكـرار قــرار  ،الزبـون هـي حالـة البهجـة والسـعادة التـي یكـون علیهـا مـن خـالل اسـتخدام المنـتج

ج مـع داء المـدرك للمنـتوكذلك هو المـدى الـذي یطـابق األ ،الشراء الخاص بالزبون مرة ثانیة وثالثة

 .یزداد رضا الزبون داءتوقعات الزبائن وٕاذا زاد األ

و الخدمــة لدیــه أشــراء المنــتج المفضــل   فــي إعــادةهــو االلتــزام مــن قبــل الزبــون و  :والء الزبــون .ب

ن أو  ،في المستقبل على الرغم من التأثیرات والجهود التسویقیة المبذولة والهادفة الى تحویل سلوكه

 الحصول على والء الزبون یتوقف على تقدیم قیمة مرتفعة له.

تعد القیمة أحد المكونات المكملة إلدارة عالقـات الزبـون كمـا ینظـر الیهـا  علـى  :قیمة الزبون .ت

و أنهـا عملیـة التبـادل إكمـا  ،فضل من المنافسین وبأقل كلفةأنها تحقیق حاجات وتوقعات الزبون أ

عالقات اء ن المفتاح لبنإ و  ،المبادلة التي یجریها الزبون بین المنافع التي یحصل علیها من المنتج

 .نتاج قیمة ورضا متمیزین للزبونإالزبائن هو 

  دارة عالقات الزبائنإأبعاد  :ثالتا

 ،التســویق ،إن األبعـاد الرئیســة إلدارة عالقــات الزبــائن  هــي المجـاالت الوظیفیــة الــثالث (المبیعــات

والقدرات  التحلیلیة للتنقیـب عـن معلومـات الزبـون  ،والخزین المشترك لمعلومات الزبون ،الخدمات)

ـــــــدة  ـــــــون المفی ـــــــى معرفـــــــة الزب ) 47_45 ،2008 ،بغـــــــدادي(ال(kok&zyl,2006,9)لتحویلهـــــــا إل

  .)5الشكل () 47، 2010(الطائي، 

 

  أبعاد إدارة عالقات الزبائن )5الشكل (

 الخدمات التسویق المبیعات

 التحلیلیة واألدواتالقدرات  المشترك لمعلومات الزبون الخزین

الوظیفیة الجوهریة الثالثةالمجاالت   
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دراسة تحلیلیة آلراء  ،)، إمكانیة تبني معرفة الزبون لتعزیز األداء التسویقي2010( ،بهاء حبیب ،الطائي المصدر:

غیــر  رســالة ماجســتیر ،عینــة مــن أصــحاب المنظمــات البیعیــة صــغیرة الحجــم لأللبســة الجــاهزة فــي مدینــة الموصــل

  .جامعة الموصل ،، كلیة اإلدارة واالقتصادمنشورة

  . المجاالت الوظیفیة الجوهریة الثالثة 1

حیــث  ،والخــدمات فــي المنظمــة ،والتســویق ،تهــتم إدارة عالقــات الزبــائن بأنشــطة المبیعــات

ن أوٕان كــل هــذه التفــاعالت یجــب  ،لتــوفیر عالقــة معــززة معــه ،نقــاط االتصــال بــالزبون یجــب إدارة

التـي تسـاعد  ،سـاس التقنیـة المتقدمـةأمشتركة مـن العملیـات القائمـة علـى تدار من خالل مجموعة 

إذ سـتقود لتكامـل عملیـات األنشـطة التسـویقیة  ،على تقدیم وجهـة نظـر منسـجمة ومتماسـكة للزبـون

ـــة عـــن الزبـــائن قود الـــى العائـــد علـــى االســـتثمار ممـــا ســـی ،والتنظیمیـــة المختلفـــة للتزویـــد بخبـــرة ثابت

ــــى المبیعــــات ،المطلــــوب للمنظمــــة ــــذا ینبغــــي علــــى المنظمــــة االهتمــــام والتركیــــز عل  ،والتســــویق ،ل

  إذ یتصـل الزبـون  ،لكونها هي األقطاب الثالثة الوظیفیة عند تقدیم إدارة عالقـات الزبـائن ،والخدمة

ــــاء البیــــع  أمقبــــل البیــــع بالمنظمــــة ســــواء  ــــب العالقــــة المســــتمرة  بعــــده كجــــزء مــــن أماثن   التــــي تتطل

  خــــرى التــــي ربمــــا یقــــدم علیهــــا  عــــن خیــــار المشــــتریات اإلضــــافیة األفضــــآل ،الخدمــــة والمعلومــــات

  .)2012 ،الزبون (صادق

 دوات مبدعـة لفهـم حاجاتـهأذ تمتلك إ ،تتفاعل قوى البیع الشخصي مع الزبون :المبیعات، 

وتحویلــه الـــى زبـــون   ،جـــلاأل واالحتفـــاظ بـــه لفتــرة طویلـــة ،وتوقعاتــه للعمـــل علـــى اكتســابه

 .مستدام

 فضــل تجربــة للزبــون عنــد كــل ألتحقیــق  ،تتكامــل أنشــطة التســویق فــي المنظمــة :التســویق

یـق قیمـة وشاملة للمسـاعدة فـي تحق ،لذا ینبغي امتالك قاعدة بیانات متكاملة ،تعامل معها

 .نشطة التسویقیةللزبون لمختلف قرارات األ

 تعتبر الخدمة التي تقدمها المنظمة معیارا للنجـاح فـي االحتفـاظ بـالزبون المـربح :الخدمة، 

وتقـدم خـدمات  ،وتعالج الشـكاوى واالستفسـارات ،لذا تطور المنظمة وسائل اتصال متعددة

 وتلبیـــة توقعاتـــه باســـتمرار ،دامـــة العالقـــة مـــع الزبـــون بتحقیـــق طلباتـــهإتفاعلیـــة تســـهم فـــي 

)Davies, Davidetal, 2005( القیسي)،6) الشكل (76 ،2008(:   

  

  المجاالت الوظیفیة الجوهریة إلدارة عالقات الزبائن )6الشكل (
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تقیــیم جــودة الخــدمات علــى وفــق عملیــات إدارة المعرفــة وٕادارة عالقــات )، 2008(القیســي، بــالل جاســم،  المصــدر:

زیـن لالتصـاالت الخلویـة العاملـة بـالعراق، رسـالة الزبون، دراسة استطالعیة آلراء عینة من مدراء شركة 

  .. وبتصرف من الباحثة76ص ،جامعة بغداد ،كلیة اإلدارة واالقتصاد ،ماجستیر غیر منشورة

  . الخزین المشترك لمعلومات الزبون2

إن  تفاعالت الزبائن عبـر المنظمـة یحـول المنظمـات  الـى بیئـة تكـون فیهـا كـل تفـاعالت   

ومكـــررة  ،وٕان وظـــائف المنظمـــة التـــي تعمـــل بمصـــادر معلومـــات مســـتقلة ،وثابتـــةالزبـــون  منســـقة 

  .وقدیمة ستؤثر سلبیآ على فاعلیة المنظمة ككل

ــــي االتجــــاهین مبنیــــة علــــى ن المنظمــــة والزبــــون عملیــــة مســــتمرة ن العالقــــة بــــیإوكمــــا           ف

ئــه وقیمتــه وٕادارة عالقــات والعالقــة بــین رضــا الزبــون ووال ،والتفاعــل بــین اإلدارة والزبــون ،االتصــال

  )7الشكل (.) 12 ،2003 ،الزبائن (الدوري وحسین

  

  

 الخزین المشترك لمعلومات الزبون )7الشكل (

Source: Magic Software Enterprise white paper, (2002), The Customer 
Relationship Management, P.6. 

 

  . القدرات واألدوات التحلیلیة3

یبــدأ مــع تكــوین نقــاط  ،إن التحلیــل الكمــي والوصــفي هــو بعــد مهــم إلدارة عالقــات الزبــون

ـــة   ویـــتم إضـــافة القیمـــة مـــن  ،اتصـــال مـــع كـــل تطبیقـــات المنظمـــة التـــي تشـــترك فـــي البیئـــة التحلیلی

   يوینبغــــي علــــى صــــانع ،دارة وفــــي كــــل المنظمــــةة العكســــیة لنتــــائج التحلیــــل الــــى اإلخــــالل التغذیــــ

بالتوقیـــت وعا عمـــال  األكثـــر شـــیززوا هـــذه المعرفـــة لصـــنع قـــرارات األن یعـــألقـــرارات فـــي المنظمـــة ا

   . )Kok, 2006, 10-11( المناسب

  

  

  

 

 المبیعــات

 التسویــــق الخدمــــة

 

 مستودع الزبـــــون
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  رابعًا: معوقات إدارة عالقات الزبائن

وینبغي على المهتمین أن  ،تواجه إدارة عالقات الزبائن بعض المعوقات عند عملیة تطبیقها      

 )8 ،2002 ،سـویفت ()Gary & Byun,2001,30یراعـوا هـذه المعوقـات التـي حـددها كـل مـن (

   بما یأتي: )43 ،2010 ،(فاطمة

یقـــول أحـــد مـــدیري المنظمـــات الكبـــرى "كـــان  :. عـــدم مالئمـــة البـــرامج مـــع متطلبـــات المنظمـــة1

فإننا سنضمن كفاءة  ،فضل البرمجیات إلدارة عالقات الزبائنأتقاد لدینا هو أننا إذا اشترینا االع

ولكــن النتیجــة كانــت العكــس تمامــا" وهــذا یؤكــد ضــرورة دراســة متطلبــات  ،مخرجــات هــذه اإلدارة

  .تبني هذه البرامج وألتي تتناسب مع المنظمة قبل شراء ا ،ومواصفات برامج هذه اإلدارة

تركز معظم المنظمات على التكنولوجیا وتهمل بقیة العناصر  :. االختالف حول مفهوم الزبون2

ویقیة إذ كثیــرآ مــا یحــدث الخــالف حــول مــن هــو الزبــون الــذي التســ ةل وضــوح الرؤیــالمســاندة مثــ

 ،وعـدم الوصـول الـى نقـاط اتفـاق حولهـا ةوبالتالي عدم وضوح الرؤی ؟ینبغي جذبه واالحتفاظ به

ولتفـــادي ذلـــك  ، فقـــد تفســـر المعلومـــات مـــن عـــدة وجهـــات نظـــر ،وحـــول اإلســـتراتیجیة التســـویقیة

  .طار اإلستراتیجیة التسویقیة للمنظمةإت الزبائن في ینبغي دمج برامج إدارة عالقا

العمـــل  عــنن علــى العمــل المیـــداني ویبتعــدون یركــز البــائعون النـــاجحو  :. المعارضــة الصـــامتة3

هـذه المعارضـة سـتعید  ،المكتبي وكثیرا ما یعارضون التغیرات التنظیمیة التـي تطـرأ علـى عملهـم

  .خر تطبیق إدارة عالقات الزبائنؤ وت

التقلیدیة المستخدمة فـي المنظمـة معـوق آخـر یقـف فـي وجـه تطبیـق بـرامج إدارة نظمة ن األإكما  

حیــان تصــمیم نظــم معلومــات حــول المنتجــات ولــیس حــول یــتم فــي معظــم األ ،عالقــات الزبــائن

  وهذا ما یحقق مشكلة نظام یتم توارثها من النظام السابق الى النظام الحالي. ،الزبائن

ألن  ؛وهي من األمور المهمة عند تطبیق إستراتیجیة إدارة عالقـات الزبـائن :خصوصیة الزبائن.4

والســلوكیة للزبــائن مــن خــالل  ،هــذه اإلدارة تعتمــد علــى قاعــدة واســعة مــن البیانــات الدیموغرافیــة

ومن الضروري جمع  ،وُتعد هذه البیانات شخصیة من وجهة نظر معظم الزبائن ،نقاط االتصال

  وهــــي مــــن  ،لــــذا ینبغــــي حمایــــة هــــذه الخصوصــــیة ،إســــتراتیجیة المنظمــــةهــــذه البیانــــات لتطبیــــق 

  فمـــا زال هنـــاك عـــدم وضـــوح فـــي  ،رغـــم وجـــود سیاســـات وقـــوانین لهـــذا الغـــرض ،األمـــور الصـــعبة

ــــــــائن ــــــــات الزب ــــــــد مــــــــدى خصوصــــــــیة بیان ــــــــة ،تحدی   ینبغــــــــي أن ال تســــــــتخدم إال  ،وكونهــــــــا محمی

هـــا مـــن أجـــل حمایـــة خصوصـــیة وهنـــاك أربـــع قواعـــد أساســـیة ینبغـــي العمـــل ب ،ألغـــراض خاصـــة

  )212 ،2012 ،(صادق :وهي كاآلتي ،الزبائن

  وال تستخدم إال ألغراض محددة وخاصة. ،ینبغي إبالغ الزبائن أن بیاناتهم شخصیة  -أ 

  قدرة الزبون على تتبع هذه البیانات.  -ب 

  السماح للزبون بالحصول على بیاناتِه وتصحیحها.  - ج 
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 االستخدام غیر المسموح.حمایة بیانات الزبون قدر المستطاع من   -د 

وأغلـــب  ،ُتعـــد إســـتراتیجیة إدارة عالقـــات الزبـــائن فـــي بدایـــة عهـــدها :انعـــدام النضـــج التقنـــي .5

فضــًال عــن ارتفـاع تكــالیف تطبیقهـا وذلــك لوجــود  ،برمجیاتهـا وتقاناتهــا نمطیـة وغیــر متكاملـة

والتقانـــة المســـتفیدة مــن ِقبـــل المنظمـــات التــي تتبنـــى إدارة عالقـــات  ،اخــتالف فـــي البرمجیــات

  ).73 ،2009 ،الزبائن مما یؤدي إلى إحباط معنویات المتبنین لها (الحكیم وزوین

وذلـك لمـا  ،یكلف تبني إدارة عالقات الزبائن أمواال كثیـرة :عدم كفایة التخصیصات الخاصة .6

وكـــذا التكـــالیف التـــي تتضـــمنها عملیـــة إقامـــة  ،یتطلبـــه مـــن إقامـــة وصـــیانة لمعـــدات اإلعـــالم

 .جل استغالل وسائل إدارة عالقات الزبائنأن المستخدمین من وتكوی ،العالقة وتطویرها

هـداف قابلـة للقیـاس حتـى أن تحـدد أ: ینبغي علـى المنظمـة وضع أهداف غیر قابلة للقیاس .7

هداف قابلة للقیـاس أتحدید  كما یؤثر ،نتمكن من تقییم أداء إستراتیجیة إدارة عالقات الزبائن

 .هدافدافعیة العاملین في تحقیق هذه األعلى 
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  الثالثاملبحث 

  الزبائن ومراحلها وخطوات تنفيذهادارة عالقات إالعوامل املؤثرة يف 

  

  العوامل المؤثرة في إدارة عالقات الزبائناوال: 

إسـتراتیجیة المنظمـة وتوجههـا إلیجـاد من أهم ركائز التأثیر في إدارة عالقات الزبـائن هـي 

ــة التــي تســاعد علــى فهــم مــدركات الزبــائن، كــذلك  ،قیمــة الزبــون ــا الحدیثــة والمتكامل ثــم التكنولوجی

وعملیاتهـا الموجهـة  وأیضـا هیكـل تنظـیم المنظمـة ،عامل ثقافة المنظمة المتمثلـة بقیمتهـا وتقالیـدها

هــداف تلــك العالقــة أمــع الزبــون بمــا یحقــق  مهــم فــي ترســیخ العالقــةالتــي لهــا دور نحــو الزبــون، 

)Berger, Roland, 2002 (  

) بـــــأن العوامـــــل 9 ،2014) (دراجـــــي و مـــــاي، 223 ،2009ویـــــرى (الطـــــائي والعبـــــادي، 

  المؤثرة في إدارة عالقات الزبائن هي اربعة عوامل تتمثل باآلتي:

 هیاكل وعملیات المنظمة .1

فیـة التـي تؤدیهـا المنظمـة، والعملیـات الوظیوتشمل جمیع الهیاكل التنظیمیة التـي تعتمـدها 

المتضــمن تقــدیم منــتج إبــداعي زیج التســویقي الموجــه نحــو الزبــون بــداع بــالمخاصــة فــي مجــال اإل

واختیـــار البـــدیل األفضـــل الـــذي یحقـــق قیمـــة مدركـــة مـــن قبـــل الزبـــون، ویشـــكل الموظفـــون الجانـــب 

شاركة الفاعلة بین مختلف العاملین في و فشلها، فبدون المأاسي لنجاح إدارة عالقات الزبائن األس

علــى أى الیــه المنظمــة والمتمثــل بتحقیــق ن الهــدف الرئیســي الــذي تسـعأفــ ،مختلـف إدارات المنظمــة

  ربحیة من خالل االحتفاظ بزبائنها لن یستمر.

 اإلستراتیجیة .2

وتعني النظرة الشمولیة لرؤیة وتوجهـات إدارة المنظمـة نحـو إیجـاد قیمـة للزبـون مـن خـالل 

لتعـــرف علـــى الزبـــون واألســـواق معـــا، مـــن خـــالل ربـــط وتكامـــل البیانـــات المتعلقـــة بـــالزبون حســـب ا

القطاعــــات الســــوقیة المســــتهدفة، ومــــن ثــــم القیــــام بتحلیلهــــا للوصــــول الــــى مجموعــــة مــــن البــــدائل 

واختیار البدیل األفضل الذي یحقق قیمة مدركة من قبل  ،المنتظمة، وتقدیم مزیج تسویقي إبداعي

  الزبون.

 قافة المنظمةث .3

تتمثــل فــي القــیم والعــادات والتقالیــد التــي تــؤمن بهــا المنظمــة، والتــي تلعــب دور كبیــر فــي 

لدعم الزبـون  ،و الخارجأالمتعاملة معها سواء في الداخل  توطید العالقة مع المستفیدین واألطراف

ـــاجح إلدار  ـــذ الن ـــه، والتنفی ـــائن ال یكـــون ناجحـــا وٕایجـــاد قیمـــة ل ـــا دون إجـــراء و ممأة عالقـــات الزب كن

تعد الثقافـة الموجهـة نحـو الزبـون  إذبحیث تكون موجهة نحو الزبون،  ،تغییرات في ثقافة المنظمة
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حـــد المفـــاهیم أنهـــا تشـــكل أوزیـــادة معرفـــة الزبـــون، الـــى جانـــب  لتحســـین جـــودة الخدمـــة، ؛ضـــروریة

  ة في التسویق المعاصر.الرئیس

 التكنولوجیا .4

ن یـتم األخـذ بعـین أحدیثـة ومتكاملـة فـي المنظمـة شـرط  تشـمل اسـتعمال أنظمـة تكنولوجیـا

االعتبــار فهــم مــدركات الزبــائن والعــاملین واســتیعابها لتلــك التكنولوجیــا الحدیثــة، ویتضــمن مفهــوم 

ـــرامج واألنظمـــة واألدوات التـــي تســـاهم فـــي جمـــع البیانـــات المتعلقـــة  التكنولوجیـــا مجموعـــة مـــن الب

ر مـن تطبیقـات تكنولوجیـا المعلومـات بـكألكـي یسـتفاد بشـكل سیر سلوكهم، و بالزبائن وتحلیلها، وتف

فال بد من توافر بنیة تحتیة تكنولوجیة، وهیاكـل تكنولوجیـة قـادرة علـى تلبیـة االحتیاجـات المختلفـة 

  للزبائن.

  ثانیا: مراحل إدارة عالقات الزبائن  

ِه وتنمـــي إلدارة عالقـــات الزبـــائن مراحـــل تطـــور عالقـــة الزبـــون بالمنظمـــة وتزیـــد مـــن والئـــ

  ) 1 ،2003) (ســتون وآخــرون، 2006,42عالقــة قویــة وطویلــة معــُه،  ویتفــق كــل مــن (الكعبــي، 

) (الســــلیفاني، 54-52، 2010(الطــــائي، ) 79، 2008(القیســــي،  )77-76، 2007(اوســــو،   

   ).8أن إدارة عالقات الزبائن تمر بسبعة مراحل الشكل ( على )48 – 47، 2011

  

  إدارة عالقات الزبائنمراحل  )8الشكل (

)، أثر المعرفة في ادارة عالقات الزبون (دراسة تطبیقیة في عینـة مـن 2006الكعبي، نعمة شلبیة علي،( المصدر:

، اطروحــــــة دكتــــــوراه فلســــــفة فــــــي علــــــوم ادارة االعمــــــال، كلیــــــة االدارة )المصــــــارف األهلیــــــة فــــــي بغــــــداد

  .42واالقتصاد/بغداد، ص
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  مرحلة جذب الزبون. 1

 دیــد الزبــون المناســب علــى وفــق المعــاییر التــي تنســجم مــع تصــورات المنظمــة، یــتم تح إذ

  دارة العالقة مع الزبون. إألولى من مراحل وهي المرحلة ا

نشــاط المنظمــة لــن فــإن توســیع قاعــدة  ،وفــي الوقــت الــذي تقــوم فیــه المنظمــة بجــذب الزبــائن الجــدد

التـي یمكـن أن وتوفیر العنایة التـي یسـتحقونها  ،اهتمامًا بطلبات الزبائن الحالیین تكفي إذا لم تعط

  لكتروني، وشبكة االنترنت، والفاكس، والهاتف.ستخدام وسائل االتصال كالبرید اإلتتم با

  مرحلة الترحیب بالزبون . 2

حینما یتردد الزبون على المنظمة، فإنُه یقدم لها فرصة للتعرف إلیـِه عـن قـرب بخصـوص 

ــالرعایــة واالهتمــام ال تلــك التــي یتوقــع أن یحصــل الزبــون بغــي أن تولیهمــا المنظمــة للزبــون نذین یل

علیها من القائمین على تقدیم المنتج، ومدى اإلفادة المتحققـة مـن اقتنـاء الزبـون للمنـتج وهـل تتفـق 

وبــذلك تســتطیع المنظمــة أن تـــوفر  ؟ هــي المشــاكل التــي تعتــرض ســبیل ذلــك ومــا ؟مــع متطلباتــه

وتصـوراتهم عـن المنظمـة، والفجـوة  ،نات بخصوص ردود أفعال الزبـائنالمزید من المعلومات والبیا

  بین تصورات الزبون وواقع الحال الذي لمسُه، وتوظیفها من أجل عملیة التحسین المستمرة.

  مرحلة اإلجابة عن تساؤالت الزبون. 3

سـئلة واالستفسـارات التـي یبادر بطـرح مجموعـة مـن األ ،عندما یتردد الزبون على المنظمة

یـؤدي إلــى  ؛ن التعــذر فـي اإلجابـة عـن هــذه التسـاؤالتإ، إذ  همیـةجابـة علیهـا غایــة فـي األتعـد اإل

مما یجعلهم ال ُیقبلون علیها والعكس صـحیح،  ،رسم صورة غیر مناسبة لدى الزبائن عن المنظمة

حاسـمة ولكنها على قدر كبیر من األهمیة، إذ ُتعد هذه المرحلة  ،وتمتاز هذه المرحلة بأنها قصیرة

بــین المنظمــة والزبــون فهــي تكســب أو تخســر الزبــون، ممــا یتطلــب أن تكــون المنظمــة قــادرة علــى 

  إرضاء متطلبات الزبون.

  مرحلة تبادل المعلومات. 4

یّتضـــح للزبـــون  همیـــة فـــي العالقـــة بـــین الزبـــون والمنظمـــة، إذ أكثـــر تعـــد مـــن المراحـــل األ

التــي هــو بصــدد  ،التــي تتعامــل بهــا المنظمــة المعلومــات الضــروریة التــي یحتاجهــا بشــأن المنتجــات

طلبها، فضًال عن كون المنظمـة علـى علـم تـام بمـا یحملـُه الزبـون مـن رغبـات، وحاجـات، وقـدرات 

  على الدفع.

  مرحلة تطور عالقة الزبون بالمنظمة. 5

یـــتم تطـــور العالقـــة بـــین المنظمـــة وزبائنهـــا بشـــكل آمـــن مـــع االســـتجابة لتوقعـــات ورغبـــات 

دقیــق فــي الوقــت المحــدد مــن خــالل االســتفادة مــن بیانــات ومعلومــات الزبــون لــدى الزبــون بشــكل 

  المنظمة.
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  مرحلة إدارة المشكالت. 6

ثنــاء التعامــل بــین المنظمــات والزبــائن بعــض المشــاكل والمعوقــات التــي تحتــاج أقــد تظهــر 

معرفـة فـي الى حلول من جانب المنظمة، وعلى المنظمة استثمارها في ضوء ما یتـوافر لـدیها مـن 

  واستحضار خزین الخبرات والمهارات لغرض التمسك بالزبون. ،هذا المجال

  مرحلة استعادة الزبون. 7

ن ینهــي الزبــون عالقتــه بالمنظمــة ألســباب مختلفــة، مثــل الخدمــة المتدنیــة،  أمــن الممكــن 

السعر المرتفع، الجودة األقل، إال أن تدارك الموقف من ِقبل المنظمة قد یعید الزبـون إلـى التعامـل 

مـــع المنظمـــة. ومـــن المؤكـــد أن قبـــول الزبـــون بمســـتویات جـــودة أو ســـعر أو خدمـــة البـــدَّ أن یكـــون 

  كن أعلى من مستوى المنافسین للفوز بوالئهم.مساویٍآ إن لم ی

وتعتمــد هــذه المرحلــة بشــكل كبیــر علــى قــدرة المنظمــة علــى اســتخدام البیانــات والمعلومــات 

  المتوفرة لدیها في قواعد ومستودعات البیانات الخاصة بالزبون.

  

  ثالثا: خطوات تنفیذ إدارة عالقات الزبائن

  تمــــــــر بمجموعـــــــة مــــــــن المراحــــــــل الرئیســـــــة والموضــــــــحة فــــــــي  CRM إن عملیـــــــة تنفیــــــــذ

  ).27 ،2010، (فاطمة، )Winer, 2001, 8) (9الشكل (

 

 

  

  

  

  

  

  

  CRM) خطوات تنفیذ الـ 9الشكل (

Source: Winer, Russell S., (2001), Customer Relationship Management A:               
Framework Research Directions and the Future, Haas School of Business University   
of   California   Berkeley, P.8. 

 انشاء قاعدة بیانات 

 تحلیل قاعدة بیانات 

 اختیار الزبائن 

 الزبائن المستھدفین 

 تسویق العالقات 

 مراعاة خصوصیة الزبائن 

 المقاییس
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  ویمكن توضیح المراحل  باآلتي  :

 إنشاء قاعدة بیانات عن نشاطات الزبون .1

لــذا اُســتبدلت  ،إن قواعــد البیانــات التقلیدیــة لــم تعــد ذات جــدوى لمنظمــات األعمــال الكبیــرة  

التــــي عــــن طریقهــــا یــــتم القیــــام بمجموعــــة مــــن ) Data Warehousesبمســــتودعات البیانــــات (

(الداخلیة والخارجیة) وتحویلهـا إلـى اإلجراءات لتجمیع البیانات عن الزبون من مصادرها المختلفة 

كما  تمكن جمیع المستثمرین مـن الوصـول إلـى القرارات،  تساعد على اتخاذ ،معطیات ومعلومات

  هذه المعلومات عن طریق تطبیقات وواجهات متعددة. 

  وقاعدة بیانات الزبون تتضمن معلومات عن اآلتي:

الشــراء مثــل: (الــثمن المــدفوع، المنــتج، وقــت تتضــمن كافــة التفاصــیل المرافقــة لعملیــة  المعــامالت:

  التسلیم).

هناك العدید من نقاط وقنوات االتصال التي تسهل من عملیة التواصل بین  االتصال من الزبائن:

دء في االتصال األمر الضروري الذي ینبغي معرفته في هذه المرحلة هو من بو  الزبون والمنظمة،

   ؟الزبون أم المنظمة

  بیانات تستخدم ألغراض التحلیل. فیة:المعلومات الوص

تجابته لمبادرة تسویق یتضمن معلومات عن الزبون في حالة عدم اس استجابة لمحفزات التسویق:

  و أي اتصال مباشر آخر. أالعالقات، 

المنظمـات عـادة طـرق متنوعـة لبنـاء قواعـد بیاناتهـا، منهـا  تسـتخدمالبیانات ثابتة على مر الزمن: 

مات الوصفیة یستخدمون المعلو  الذین ثبات بیاناتها كما هو حال مصنعي السلع المعمرة أفتراضها

  ساسیة. من بطاقات الضمان األ

 البیانات قاعدةتحلیل  .2

ـــك عـــن طریـــق مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات ـــتم ذل الســـتخالص مواصـــفات وعالقـــات مـــن  وی

اتخـاذ القـرار بشـكل أفضـل، جدیـدة لـم تكـن معروفـة مسـبقًا تسـاعد علـى  وتقدیم معلومـات ،البیانات

  اآلتي:النحو  وعلىData Mining  في البیانات   التنقیب تقنیة استعمال من خالل

 .عالیة قیمة فیها للتحلیل یكون مشكالت  تحدید  -أ 

  تقنیة تنقیب البیانات. باستخدام مفیدة معلومات إلى البیانات تحویل  -ب 

 .المستخلصة النتائج على بناء التصرف  - ج 

  من المعلومات المستخلصة.تقییم النتائج   -د 
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   ویهدف تحلیل قاعدة البیانات إلى المساعدة في العملیات اآلتیة:

 التسویق الموجه.   -أ 

   تجزئة السوق.    -ب 

 االحتفاظ بالزبون.  - ج 

  ختیار الزبائن)إالتى تستهدف الزبائن ( للقراراتنظرة تحلیلیة  .3

ـــذین ینبغـــي اســـتهداف ـــائج إو أهم بواســـطة بـــرامج تســـویق المنظمـــة، أي مـــن الزبـــائن ال ن نت

التحلیل قد تكون ذات أنواع مختلفة، فإذا تم تنفیذ التحلیل من النوع التجزیئـي علـى سـلوك الشـراء، 

فــإن الزبــائن فــي األجــزاء المرغوبــة بشــكل أكبــر ممــن لــدیهم (أعلــى معــدالت الشــراء، الــوالء األكبــر 

ـــارهم أوالً  )لعالمـــة معینـــة ـــتم  ســـوف یـــتم اختی ـــاظ، ویمكـــن لألجـــزاء األخـــرى أن ی فـــي بـــرامج االحتف

  .)53 ،2013اختیارها أیضًا اعتمادًا على عوامل إضافیة (الدلیمي & ال مراد، 

  استخدام أدوات الستهداف الزبائن (الزبائن المستهدفین) .4

التي تكون ز والمذیاع أو األدوات المطبوعة استخدام أدوات الستهداف الزبائن، مثل التلفا

مفیدة لتولید الوعي وتحقیق أهداف االتصـاالت، وٕان أكثـر األدوات المسـتخدمة السـتهداف الزبـائن 

  المختارین تتضمن التسویق المباشر مثل التسویق بالهاتف والبرید المباشر.

  كیفیة بناء عالقات مع الزبائن المستهدفین (تسویق العالقات) .5

طالمـا أن االتصـال مـع الزبـون مـن خـالل كیفیة إقامـة عالقـات مـع الزبـائن المسـتهدفین، و 

  .البرید االلكتروني المباشر هو مكون مفید إلدارة عالقات الزبائن

 مراعاة قضایا خصوصیة الزبائن .6

 علـــــى قاعـــــدة البیانـــــات التـــــي تـــــم انشـــــاؤها والتـــــي تحتـــــوي علـــــى البیانـــــات CRMیعتمـــــد 

لـذا فـإن الكثیـر مـن الزبـائن مهتمـون   ،التـي تسـتفید منهـا المنظمـةوالمعلومات الالزمة عن الزبائن 

بمقــدار المعلومــات الشخصــیة المحتــواة  فــي قاعــدة البیانــات وكیفیــة اســتخدامها، بمــا یضــمن لهــم 

  المحافظة على خصوصیة هذه المعلومات.

  CRMوضع مقاییس لقیاس نجاح برنامج الـ  .7

یــتم وضــع مقــایس محــددة یــتم مــن خاللهــا الحكــم علــى مــدى نجــاح البرنــامج واكتشــاف أي        

  . خطأ ومعالجته
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  الرابعاملبحث 

  إدارة عالقات الزبائن مكونات تطبيق
  

  )،(Goldenberg, 2002, 1: اآلتیــــة مكونــــاتدارة عالقــــات الزبــــائن الإتتضــــمن    

(Chen&popovich ,2003,676)، )Ahmad, 2005, 12(،   

(Torres, et.al, 2007, 3)، )Parker, etal, 2009, 1( یاســـین)، 47، 2010( 

)Almotairi, 2009, 10(الدلیمي وآال مراد)،،7 ، 2013.(  

  الموارد البشریة  :اوآل

  العــــــــاملون  وهــــــــم ،المهمــــــــة فــــــــي إدارة عالقــــــــات الزبــــــــون مكونــــــــاتفــــــــراد مــــــــن الیعــــــــد األ

  أینمـــا كـــانوا فـــي التنظـــیم وســـواء  كافـــة خدمـــة الزبـــونفـــي المنظمـــة ابتـــداء بالمـــدراء والعـــاملین علـــى 

  عمـــــــــال المختلفـــــــــة داخــــــــــل مامیــــــــــة أو الخلفیـــــــــة فـــــــــي الوظــــــــــائف واألكـــــــــانوا فـــــــــي الواجهـــــــــات األ

  .)26 ،2006 ،المنظمة (الكعبي

ســیة  هــو األصــعب نظــرًا لحسا األفــراد مكــونن أ) Goldenberg, 2002, 13ویــرى (

والـذین  ،الـذین لـم یفهمـوا بشـكل صـحیح أسـباب التغییـر ن المسـتخدمینإالعاملین تجاه التغییـر، إذ 

ویظهر هذا بشكل واضـح عنـدما یكـون  ،لم یشتركوا فیه أو یتدربوا علیه سیكونون مقاومین للتغییر

ي الطریقة التـي إذ غالبًا ما تقتضي التغیرات ف ،كترونیالإإدارة عالقات الزبائن توجه المنظمة نحو 

وعلــى خــالف ذلــك تصــبح توجهــات المنظمــة نحــو اســتخدام  ،یومیــاً بوظــائفهم  ونیقــوم بهــا العــامل

  .التقانة صعبا وتفقـدها عندئذ سیطرتها وعالقاتها مع الزبون

احتیاجاتــه  كــونالقــات الزبــائن لــذلك ینبغــي أن توبمــا إن الزبــون یعــد الموجــه فــي إدارة ع 

قـــــات الزبـــــائن هـــــم عناصـــــر إدارة عالأأفـــــراد المنظمـــــة الـــــذین ُیعـــــدون مـــــن  ســـــاس عمـــــلأورغباتـــــه 

),2007,45 Lin(.  

    فراد العاملین في المنظمةمن العوامل التي تؤثر في عمل األ وهناك مجموعة

)Shang & Chen, 2005: 3(   
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  العوامل التي تؤثر على عمل األفراد في إدارة عالقات الزبائن )10( الشكل

Source: Shang , Shari S. and  Chen, Chih-Hsiang, (2005),  Human Processes in 
Customer Relationship Management, Pacific-Asia Conference on Information 
System,11th, Taiwan, pp1-7 .  

  

  عملیات االعمال :ثانیا

 ،)44، 2010،المنظمـة (التمیمـي قبـل مـن األعمـال  تنجـز بهـا التـي الوسـیلة هـي  العملیـة

الثاني في إدارة عالقات الزبائن وینبغـي أن تقـوم المنظمـة بتحلیـل عملیـات  مكونوتشكل العملیة ال

ومــا هــي  ؟Reengineering)لتقریـــر مــا هــو العمــل الــذي بحاجــة إلــى إعــادة هندســـة ( ؛أعمالهــا

ویتضمن تطبیـق إدارة عالقـات الزبـائن تحقیـق توافـق وتكامـل فیمـا بـین  ؟الوسیلة المثلى لعمل ذلك

ـــات الجاریـــة فـــي المنظمـــة ـــة التـــي تركـــز علیهـــا إدارة عالقـــات  ،العملی ـــاألخص المجـــاالت الثالث وب

مـــن بمـــا یحقـــق مســـتوى عـــالي وخدمـــة الزبـــائن  ،المبیعـــات ، الزبـــائن بشـــكل رئیســـي وهـــي التســـویق

  .التنسیق المشترك في تنفیذ النشاطات الموكلة بكل منها

  :مراحــــــــــــــــــــــــــــــل عملیــــــــــــــــــــــــــــــات إدارة عالقــــــــــــــــــــــــــــــات الزبــــــــــــــــــــــــــــــون  أتيوفیمــــــــــــــــــــــــــــــا یــــــــــــــــــــــــــــــ

 )13 2002, Johansson,(:   

ــة .1 مواصــفات الزبــون مــن  واكتشــاف المرحلــة األولــى  هــي عملیــة تحلیــل :اكتشــاف المعرف

 ،ومعلومــات الزبــون والمعلومــات التاریخیــة ،اســتهداف  ودعــم الزبــون ،خــالل عملیــة تحدیــد الزبــون

  وخصائص الزبون التي تسهم في إعطاء إدارة عالقات الزبون أساس أفضل لصنع قرار. 

وفــي هــذه المرحلــة ینبغــي أن تركــز المنظمــة علــى  فهــم الســلوك الشــرائي للزبــون. والــى حــد كبیــر 

ومسـتودع البیانـات  ،المرحلـة تطور مستودع البیانات  كشرط أساسي ینبغي أن یتم تنفیذه فـي هـذه

یمكن تعریفه كتجمیع منطقي للمعلومات من كل أجزاء المنظمة التي تدعم تحلیل أنشطة اإلعمال 

? ?ل?بائ?  حاجا

? ?لضمنية  ?لمعل?ما

? ?ألف???  قابليا

?مية  ?لبيئة ?لمن

 CRM?الف??? في 

 ?   CRM?ه??
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ومهـــام صـــنع القـــرار. وتـــؤدي إلـــى تمكـــین المنظمـــة مـــن تســـریع العـــروض الزبائنیـــة وتقلیـــل الكلـــف 

  ).Swift، 2001 ،41(بواسطة تطویر حمالت  ترویجیة هادفة 

باالعتمـــاد علـــى  ،وفـــي هـــذه المرحلـــة یـــتم تنفیـــذ وٕادارة االتصـــال بـــالزبون :ونتفاعـــل الزبـــ .2

المعلومات وثیقة الصلة وفي الوقت المناسب وبالوسیلة المناسبة للمساعدة في إقـرار الحالـة بشـكل 

كبـر مــع الزبــائن  یســهم أزبــون بمــا یســاعد علـى تــوفیر تفاعــل الكتشــاف حاجــات ورغبـات ال ،مبكـر

  بسد الحاجات والرغبات الضروریة لهم. 

ن وقنــوات التوزیــع وهــذه هــذه المرحلــة تشــخص العــروض المقدمــة للزبــو  :تخطــیط الســوق  .3

 ،وتخطـیط التسـویق ،وتخطـیط العـروض ،تخطیط السـوق :مل أربعة أنشطة مختلفة وهيالحالة تش

ي عملیات تفاعل مع الزبون تتمركـز البـدائل والعملیة تمكن من االستثمار ف ،وتخطیط االتصاالت

  في معالجة الخطط والمنتجات بشكل دوري مستمر. 

حلیل البیانات حـول أفكـار وت ،هذه المرحلة تهدف جذب االنتباه :تحلیل وتحسین البیانات .4

وهـذه العملیـة تهـدف للـتعلم المسـتمر والتـي تركـز  ،عبـر القنـوات التفاعلیـةتم استالمها التي الزبون 

تفـــوق المنظمـــات فـــي اســـتغالل فـــرص وتعـــد مـــدخل ل ،ومقـــدار األســـعار ،علـــى تكـــرار االتصـــاالت

 عمال الحالیة والتفاعل مع الزبون.األ

  

 تقنیات االتصاالت والمعلومات :ثالثا

لك أصــبح التعــرف لــذ ،ویقصــد بهــا تلــك الوســائل التــي تســهل تنفیــذ إدارة عالقــات الزبــائن

والدور الذي تلعبُه هذه الوسائل نحو تطبیق إستراتیجیة إدارة عالقـات  آمهم آمر أعلى هذه الوسائل 

جـوده جوهریـًا وبمثابـة حجـر زاویـة الذي یعد و الثالث  مكونوهو ال  ،)47، 2010 ،الزبائن (یاسین

تقنیــــات  إنهــــالزبــــائن یــــذ أنشــــطة إدارة عالقــــات ایــــرتبط بشــــكل كبیــــر فــــي زیــــادة وتحســــین أداء تنف

التي تمثل في هـذا السـیاق كـل تقنیـات المعلومـات واالتصـاالت التـي یـتم المعلومات واالتصاالت، 

نشـطة وبـرامج تطـویر وٕادامـة العالقـة بـین أل ةعمـامسـاندة ود يوهـ ،استخدامها لتنفیذ مهمـة محـددة

إن الســـبب وراء اســـتخدام العدیـــد مـــن  ،)Reinartz, etal, 2004, 296المنظمـــة وزبائنهـــا (

المنظمــات العامــة والخاصــة فــي مختلــف القطاعــات اإلنتاجیــة (مادیــة، خدمیــة) أنــواع مختلفــة مــن 

كما  ،ة لنشاطات األعمال في العالم الیومالمعلومات أصبحت الوسیلة الرئیس التقانات هو أن تقانة

ـــرات األساســـیة فـــي ا ـــة المعلومـــات محفـــزًا للتغیی ـــات وٕادارة المنظمـــات بســـبب ُتعـــد تقان لبنیـــة والعملی

صــنع إلنتاجیــة وتخفــیض التكلفــة وتحســین القــدرات التــي تــدعم أهــداف األعمــال المتمثلــة بتحســین ا

كمــا تســاهم تقانــة المعلومــات  ،القــرار وتعزیــز العالقــة بــالزبون وتطــویر تطبیقــات إســتراتیجیة جدیــدة

ــــة ـــــتقانة المعلومــــات  ،فــــي إدارة المعلومــــات والمعرف ــــة ل ــــة تحتی ــــى إیجــــاد بنی ــــاج المنظمــــات إل وتحت

والـدخول إلیهـا  ،واستخدام مناهج فاعلة لخزن كمیـات كبیـرة مـن المعلومـات والمعرفـة ،واالتصاالت
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العدیــد مــن نشــاطات تســّهل عملیــات اإلبــداع واالبتكــار كمــا  ،وتوجیههــا واســتخدامها بشــكل مناســب

ویـتم توظیـف تقنیـات المعلومـات  ،(Turban, etal, 1999, 5) إدارة التغییـر كالتـدریب وغیرهـا

  واالتصاالت في ثالث مهام أساسیة:

 .ة العملیات مأتم .1

 .توفیر المعرفة الالزمة .2

 .التواصل والتفاعل مع الزبائن .3

  

  

  

  

  



 54

  الفصل الثالث

  تسويق الشمويلال

Holistic marketing  

  

إذ بدأت العدید من المنظمات  ،المفاهیم اإلداریة الحدیثة من تسویق الشموليیعد مفهوم ال

إذ تهــدف إلــى التحســین المســتمر فــي   مســتوى الجــودة  ،اإلنتاجیــة والخدمیــة بتطبیــق ذلــك المفهــوم

ن التســویق یهــدف إلــى إشـــباع حاجــات الزبــائن ورغبــاتهم وتلبیـــة أوبمـــا  ،الخدمیــة المقدمــة للزبــائن

 ،الل عناصــر المــزیج التســویقي مــن خــ  ،المالئمــین وبأقــل تكلفــةمتطلبــاتهم  فــي الوقــت والمكــان 

وتصــمیم  ،علــى االهتمــام بحاجــات الزبــون ورغباتــه لتســویق الشــموليلتســویقیة للـذلك تركــز النظــرة ا

علـــى  تســـویق الشـــموليال فتطبیـــق مفهـــوم ،وتخطـــیط المنتجـــات و تســـعیرها والتـــرویج لهـــا وتوزیعهـــا

قــدرة التنافســیة وزیــادة الاءة وفاعلیــة المنظمــة ومــن ثــم رفــع یــؤدي لتحســین كفــ االنشــطة التســویقیة

  أرباحها وتحسین مكانتها الذهنیة.

  

  :علیه تناول الفصل الحالي المباحث االتیة

  .مفهوم التسویق الشمولي وأهمیته وأهدافه :ولالمبحث األ 

  . أساسیات التسویق الشمولي وتحدیاته  :المبحث الثاني

  . التسویق الشموليعناصر  :المبحث الثالث
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  املبحث األول

 مفهوم التسويق الشمويل وأهميته وأهدافه

  

   مفهوم التسویق الشمولي :أوال

نتیجة على عدم ،االھتمام بمفھوم التسویق الشمولي في نھایة القرن الماضي  بدأ        

عوامل أدت  ظھور، بسبب وتعقد المشھد التسویقي تنوعو ،تزاید في مجال األعمالاالستقرار الم

ھذا المفھوم  كالتطور في المجال االلكتروني الذي انعكس إیجابا على التسویق  ظھورلنمو و

الضیق  عمالوھو مفھوم یستند على معالجة حاالت عدم االستقرار ویتجاوز االست ،الشمولي

یقیة التي واألنشطة التسو، العملیات،وتنفیذ البرامج والتسویق ویبدأ مع تطویر وتصمیم  لمفھوم

ظھرت ، ونتیجة لذلك (Barius,1994,145)تسھم في استكشاف واستثمار الفرص المتاحة 

 تمكنعملیات تسویقیة ذات قابلیات متمیزة ما ،او  بعض القوى التي دعت النتھاج ممارسة

لذا وجب على ھذه المنظمات دراسة الحاجات الجدیدة ،فرص في السوق  إیجادالمنظمات من 

علــى ن ــالمنافسی تنامــي تاثیــر ةـمواجھاخرى من جھة حدیثة ھذا من جھة، و وابتكار طرق،

  . (Cahill,1995,44)الزبــون 

) علـــى إن التســـویق الشـــمولي یحفـــز المنظمـــات علـــى Carson etal. ,2004,53اكـــد (     

البنیـــة اســتعمال أفضـــل الممارســـات التســویقیة لتحقیـــق التمیـــز التنظیمــي ،واالســـتراتیجي ،وتحســـین 

التحتیــة ،وایــالء اهتمــام صــریح لجمیــع المعلومــات التــي تخــص تفضــیالت الزبــون ،واالهتمــام بهــم 

واالفادة القصوى من الموارد و المعلومات الترویجیة ،والحفاظ على التنافس ،وتقدیم منتجات تلبي 

 علـى ان التسـویق الشـمولي یسـهم (Tzokas& Saren,2004,129)بینمـا اكـد  رغبـات الزبـون.

ببناء سلسلة قیمة الزبون عن طریق رغبة وقـدرة اإلدارة العلیـا علـى تحفیـز وتعزیـز العالقـات وبنـاء 

التفاعل المباشر بین كـل مـن العـاملین ،ومـدراء المنظمـات، وأصـحاب المصـلحة ،والزبون،القناعـه 

أو  استهالك منتجات المنظمة مرة أخرى عن طریق  استعمال مستویات مقبولة من الجـودة بتكرار

  .الشروع بتبني برامج إلقناع الزبون والتأثیر على مدركاته وتحفیزه إلعادة شراء المنتجات

) ان التسویق الشمولي هو أكثر من عملیة Friberg,2015:19في حین  یرى (        

اجتماعیة یحصل عن طریقها األفراد والجماعات على ما یحتاجون إلیه عن طریق تبادل منتجات 

ذات قیمة مع اآلخرین، وهو عملیة میكانیكیة تفاعلیة تلعب دورا مباشرا في التوجه نحو استعمال 

قات، والتسویق المسؤول اجتماعیا مع تقنیات التسویق الداخلي، والتسویق المتكامل، وتسویق العال

  االتصاالت، وتكنولوجیا المعلومات المتطورة، الستهداف منطقة تسویقیة محددة من دون أخرى . 
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  )11ولقد وردت مفاهیم عدة للتسویق الشمولي على وفق العدید من الباحثین الجدول (

  )11الجدول (

  باحثینمفهوم التسویق الشمولي وفق اراء عدد من ال

  المفهوم  الباحث والسنة

(Magdolen,2010,3)  

هــو عبــارة عــن مـــدخل تشــاركي یهــدف لتحقیــق التكامـــل بــین المجــاالت الوظیفیـــة 

وأعضــــاء سلســــلة التوریــــد، لغــــرض االســــتحواذ علــــى المعلومــــات الضــــروریة التــــي 

ستساعد المنظمة على تطویر المنتجات الحالیة ، لتتوافق مع متطلبات وتطلعات 

  من دون أي أخطاء تذكر في تصمیم المنتج .  الزبون

(Jha,2012,122)  

ـــداخلي،    هـــو عبـــارة  عـــن منظـــور تســـویقي جدیـــد قـــائم علـــى مبـــادئ التســـویق ال

العالقات، المتكامـل واألداء الـذي یهـدف لتطـویر أسـالیب تسـویقیة جدیـدة وتحقیـق 

  االنضباط التسویقي الفعال ونجاح في تطبیق الخطط التسویقیة المعتمدة حالیا .

(Keelson,2012,38)  

القرن الحادي والعشرین التي تحتـاج لمجموعـة هو مدخل تسویقي حدیث لشركات 

جدیــدة مــن طــرق التفكیــر تجــاه طبیعــة العملیــات التجاریــة األكثــر اكتمــاال وتماســكا 

مــع إمكانیــة تطبیــق ممارســات تســویقیة متكاملــة علمیــا بــدال مــن اســتعمال مفهــوم 

  وفلسفة العمل لتحقق األهداف التسویقیة .

(Choi etal. ,2014,1)  

هو توجه تسویقي حدیث یهدف إلعادة التفكیر في المفاهیم التسویقیة التقلیدیـة    

والسعي لتنفیذ منهج تسویقي أكثر شموال یقود إلى نقلة نوعیـة متمیـزة یمكـن مـدراء 

التســــویق بــــالتركیز علــــى جمیــــع أركــــان العملیــــة التســــویقیة مــــن مــــدراء المنظمــــات 

مــــل البیئــــة الخارجیــــة والمنافســــین و والعــــاملین داخــــل المنظمــــة وصــــوال لكافــــة عوا

  الزبون الحالي والمستقبلي .

(Tushi ,2014,1)  

هـــو فلســـفة تســـویقیة حدیثـــة تهـــدف لتحقیـــق میـــزة تنافســـیة مســـتدامة عـــن طریـــق   

تعزیــز القابلیـــات التســـویقیة وتكنولوجیـــا المعلومــات والبـــرامج التنظیمیـــة والتســـویقیة 

  .سوقیة وتحقیق ، والء الزبون .،وتحسین جودة المنتجات وزیادة الحصة ال

(Nicolae, 2014,809)  

هو توجه فلسفي یقوم على تطویر وتنفیـذ البـرامج والخطـط التسـویقیة بـالتزامن مـع 

تنفیذ مجموعة واسعة ومترابطة من العملیات واإلجراءات التسویقیة التي تقود إلـى 

  تحقیق التفوق التنافسي وخلق قیمة للزبون .

(Patwardhan,2014,2)  
هــو إســـتراتیجیة تســـویقیة تهـــدف لتحقیـــق أهــداف إســـتراتیجیة التســـویق عـــن طریـــق 

إقصـــــاء قســـــم التســـــویق فـــــي المنظمـــــات المعاصـــــرة ،واســـــتعمال مفـــــاهیم تســـــویق 
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العالقات، تسـویق األداء، التسـویق الـداخلي، التسـویق المتكامـل لتحقیـق االتسـجام 

  بین التوجه الداخلي والخارجي .  

(Fawcett,2016,50)  

هـــو فلســـفة االســـتقرار التســـویقي المســـتقبلي الـــذي یهـــدف لتحقیـــق نمـــو واضـــح فـــي 

ــــق  عملیــــات وأنشــــطة المنظمــــة والتعامــــل العلمــــي مــــع العوامــــل المتعارضــــة لتحقی

استدامة العملیات التنظیمیة ،والتسویقیة ،وتحقیق التوازن بین القضایا االجتماعیة 

  والبیئیة .

(Kumar & 

Bhattacharyya,2016,7)  

هــو أســلوب تســویقي حــدیث یهــدف لتحفیــز الــوعي التســویقي للزبــون واالفــادة مــن 

براءات االختراع لتقدیم منتجات جدیدة وتحسین الخطط والعملیات التسویقیة التـي 

ــــق  ــــدة للعــــاملین ،والمــــوزعین ،والمــــوردین ،والزبــــون لتحقی ــــق قیمــــة جدی تهــــدف لخل

  األهداف التسویقیة .

  )72، 2017(الكالبي، 

عبارة عن فلسفة حدیثة في التسویق تحاول إیجاد حالة من التشارك بـین المنظمـة 

والزبــون وبنــاء عالقــة طویلــة األمــد معــه عــن طریــق وضــع اســتراتیجیات تســویقیة 

هدفها معالجة المشاكل التي تتوصل إلیها المنظمة عند طرح منتجات عن طریـق 

والتسـویق لتعزیـز قابلیاتهـا التسـویقیة باسـتعمال ابتكارها لطرق جدیدة في التصمیم 

  التقنیات الحدیثة لبناء میزة تنافسیة تقود لبصیرة الزبون .

  الباحثة

عبــارة عــن فلســفة تســویقیة تهــدف الــى مشــاركة المنظمــة مــع الزبــائن قائمــة علــى 

اســــــاس اســــــتعمال مبــــــادئ التســــــویق المتكامــــــل، والتســــــویق الــــــداخلي، والتســــــویق 

  التسویق االجتماعي.بالعالقات ، و 

  المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على المصادر الواردة فیه

  التسویق الشمولي وأهداف أهمیة :نیاثا

تنبع أهمیة وأهداف التسویق الشمولي من أهمیة المقاالت األكادیمیة التي دعت لضرورة          

تبني وٕاحداث التغیر الشامل ، وتوفیر متطلبات النجاح التسویقي والتعامل السلیم مع متغیرات 

عة البیئة الخارجیة وضمان تحقیق التحوالت الالزمة لمعالجة التهدیدات الخارجیة واالستجابة السری

الحتیاجات الزبون المتغیرة واألخذ بنظر االعتبار كافة القضایا ذات الصلة بالعملیات التسویقیة 

       وتحسین قدرة المنظمة على التكیف السریع مع بیئة األعمال وتقییم فرص تحسین األداء التسویقي 

  مــا یلــي :)إن أهمیة التسویق الشمولي تقود لتحقیـق كــل Varey&Lewis,1999,928ویرى(

االحتفاظ بالعاملین خصوصا من ذوي المهارات في المنظمة مع إمكانیة التصدي ألي  .1

  انخفاض بالتوجهات اإلستراتیجیة التسویقیة إلدارة المنظمات وتوفیر توجهات مستدامة .
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حث اإلدارة العلیا على بناء عالقات قویة مع فرق متخصصة تشاركهم صیاغة األهداف  .2

براتهم والمهارات الالزمة لبناء وٕاطالق سراح األفكار الجیدة وغیر لالستفادة من خ

  المطروقة ،وتعبئة دوافع العاملین لتحقیق االنتعاش التنظیمـي ،والتسویقي واالستراتیجي. 

تعزیز الفهم الصحیح لحاجات الزبون من اجل تحسین جودة المنتجات وبناء عالقات  .3

  المستعملة في اإلنتاج لتحقیق االستدامة التسویقیة تفاعلیة واجتماعیة وتطویر التكنولوجیا

  تبني عالمة تجاریة مستدامة للمنظمة والسیما تلك القادرة بالتأثیرعلى الزبــــون الحالي.  .4

تحقیق االنسجام بین االتصاالت التسویقیة وٕاستراتیجیة المنظمة والتركیز على تطویر  .5

الجتماعیة وتحسین آلیات العملیات وتقییم وتنمیة المهارات الشخصیة والمسؤولیة ا

  اإلنتاجیــة وتشجیــع المشــاركة بیـــن مــدراء العملیــات ومــدراء التسویــق والزبــون .

  )إن التسویق الشمولي یقود لتحقیق األهداف التسویقیة اآلتیــة:Lings,2000,29حین یرى( في

  العاملیــن ومــدراء الفــرق واألقسـام.تعزیز الوعي الداخلي ،وتحقیق التوافق البنـاء بیـن  .1

 تحدید الزبائن الداخلیین ،والخارجییـن لتسهیــل مهمــة استهدافهــم وتحقیـــق متطلباتهــم. .2

 توقـــع ردود فعــل الزبائــن الداخلییــن والخارجییــن تجــاه قـرارات مــدراء المنظمـــة. .3

مشاكل الزبون الداخلي والخارجي وتحدید إعادة النظر بأنظمة االتصاالت مع التنبؤ ب .4

 قدراتهم الفكریة لمناقشة التوجهات الذاتیة والعقبات التي تحول دون تحقیق المتطلبات.

تشجیع وتعزیز إدراك الزبون الداخلي على جعل التغیر التنظیمي ضرورة ملحة لتكون  .5

 ـة التهدیــدات. المنظمة قادرة على تقدیم مستوى خدمة مطلوب وتكون قادرة على مواجهـ

تشجیع مدراء التسویق وتحفیزهم للسعي نحو تحسین جودة المنتجات والخدمات    .6

 الداخلیة بعد مراجعة ردود الفعل التي یجب أن تعطى للعاملین للشروع لتحسین المنتجات 

  إن استراتیجیات التسویق الشمولي تقــود لمــا یأتــي:(Prabhaker,2001,124)في حین یرى   

ساعدة المنظمات على تحسین وتطویر قدراتها في التعامل مع حاالت عدم الیقین م   .1

المهیمنة على العمل في البیئة الخارجیة ، وتحفیز اإلدارة نحو استعمال تقنیات تسمح 

للمنتجین ،ومن ثم المسوقین بتحقیق اكبر قدر من التعامل مع شكوك الزبون لجودة 

  المنتجات والعمل على معالجتهـا

ساعدة إدارة المنظمات في التعامل مع المخاطر التسویقیة ،وتعزیز سلسلة القیمة التي م  .2

تعد الیوم عنصرا أساسیا لتصنیع المنتجات الضروریة ضمن معاییر الجودة المعمــول 

  بهــا سابقــا.

زیادة قدرة المنظمة على تقدیم منتجات متنوعة تلبي التغییر المستمر في طلبات الزبون   .3

الى تحمل تكالیف إضافیة قلیلة وتحقیق قدر اكبر من المرونة  التنظیمیة  وتقود

  واإلنتاجیة والتسویقیة.
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تحقیق وفورات في الحجم ومساعدة المنظمات لتحقیق مزامنة أفضل لقرارات اإلنتاج مع   .4

طلب الزبون والعمل على إنتاج المنتجات التي تلبي الحاجات واالبتعاد عن المنتجات 

  الخاسرة .

) فیــرى إن أهمیــة التســویق الشــمولي تتجلــى عــن طریــق Ahmed&Rafiq,2003,1180امــا (   

تطبیــق فلســفة مبتكــره لتنســیق األنشــطة التســویقیة ، فضــال عــن إمكانیــة االفــادة مــن شــبكة عالقــات 

المنظمــــة الداخلیــــة والخارجیــــة واســــتخدامها بصــــورة مباشــــرة لتحقیــــق التوافــــق المســــتدام بــــین رؤیــــة 

ات الزبـــون المتغیـــرة وتركیـــز االهتمـــام أوال علـــى تحقیـــق التـــأثیر فـــي رؤیـــة الزبـــون المنظمـــة وحاجـــ

وبصیرته ،لغرض النجاح في تحقیق جذبهم لتحسین اإلنتاجیة عـن طریـق االهتمـام بنشـاط البحـث 

والتطـــویر و التحســـین المســـتمر وصـــیانة العالقـــة مـــع الزبـــون وتعزیـــز التخطـــیط والبنـــاء التنظیمـــي 

  ة.عملیات الداخلیالمناسب لتحسین ال

) الى إن أهمیة وأهداف التسویق الشمولي تتجلي عن Dinnie etal,.2010,391واشار (     

طریق معالجة التحدیات التي تواجه المسوقین بناء" على أفكار الزبون ، ویقود إلى تشكیل 

متكاملة تماما مع تجنب االنحرافات التي حدثت سابقا ، وتحقیق التنسیق طویل االجل  إستراتیجیة

بین أصحاب المصلحة ومدراء المنظمات وحصول صناع القرار على مجموعة عریضة من 

اآلراء وتشجیع االفكار الالزمة لتعزیز الصادرات واالستثمار الداخلي . وفي هذه الحالة اشار 

Lazar,2008,247)ى ان أهمیة تبني فلسفة وٕاستراتیجیة التسویق الشمولي ستساعد مدراء ) ال

  تحقیق كــل ما یلــي:وجـه الخصـوص ب المنظمــات والتسویـق علـى

  معالجــة الحــاالت التــي تقــود الــى قصــر النظر التسویقــي للمسوقیــن .  .1

  قدرة الزبون الشرائیة .الترویج لفكرة المنتجات المفضلة وبأسعار معقولة تتوافـق و  .2

توجیه الجهود التسویقیة نحو زیادة كفاءة اإلنتاج وتقلیــل تكالیف التوزیـع وتحقیـق   .3

  األرباح.

یقود التسویق الشمولي إلى إنتاج منتجات مبتكرة تلبـي أقصى قدر ممكن من الجودة   .4

  واألداء.

وجیههم المباشر نحو یساعد التسویق الشمولي في تحفیز إدارة المنظمة والعاملین وت  .5

تطویر منتجاتهم وتحسینها بصورة مستمرة لتلبي حاجات ورغبات الزبون في الزمان 

  والمكان المناسبین

یسهم التسویق الشمولي في إثارة انتباه مسئوولي التسویق لتبني مجموعة من األنشطة   .6

زیــادة الحصـة التي تسهم في توعیة وٕاقناع الزبون بشراء منتجات المنظمة بصورة علمیـة و 

  السوقیـة.
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التركیز على اإلبداع ومن ثم  المبادرة لدخول أسواق جدیدة وترویج المبیعات لشرائح  .7

  جدیــدة.

تطویر رؤیة ورسالة المنظمة الرئیسة والتي تتمثل في تحدید االحتیاجات واألسواق   .8

المستهدفة تصمیم االتصاالت والتسعیر السلیم و البرامـج والخدمـات و الخبـرات 

  اإلستراتیجیـة والتنافسیـة.

 ) إلى إن أهمیة وأهداف التسویق الشمولي تظهرAkroush etal.,2013,310كذلك أشار (    

  عبر القدرة لتلبیة االحتیاجات داخل المنظمة وتكون هذه العملیة سابقــة لتحقیــق رضــا الزبــون.

) الى ان أهمیة واهداف التسویق الشمولي وعن طریق بعد Vokic,2016,91بینما اشار (

زة التسویق الداخلي وبالتركیز أوال على الزبون الداخلي قبل الزبون الخارجي وبناء عالقات متمی

  تقود لتحقیق نتائج متفوقة لخلق الرضا المستدام تجاه قرارات اإلدارة العلیا للمنظمات المعاصـرة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  



 61

  املبحث الثاني

  أساسيات التسويق الشمويل وحتدياته

  اوال : أساسیات التسویق الشمولي

بعد االطالع على أدبیات التسویق الشمولي ،یجب ان یتوجه مدراء  التسویق لمتابعة            

وتطبیق التسویق الشمولي لتحقیق المصلحة الذاتیة الداخلیة للمنظمات وأصحاب المصلحة 

والعاملین، فضال عن المصلحة الخارجیة المتمثلة بمصلحة الزبون والمجتمعات ، مع المساعدة 

تقریر االستهالك الضروري وبناء سبل العیش بوئام مع الطبیعة. ولتحقیق كل على خلق الثروة، و 

  :(Jha,2012,182)هذا یجب علـى مــدراء التسویــق التركیــز علــى كــل ما یلــي 

  تشجیع االستقرار الداخلي  .1

یطمح المدراء التنفیذیین ،لتحقیق االنضباط واالستقرار الداخلي والتوجه نحو الزبون والعمل       

على إسعادهم من خالل تقدیم منتجات تلبي حاجاتهم ، إذ ال یتم كل ذلك إال عن طریق  تبني 

صالح التسیویق الموجه نحو العاملین، وتحقیق التوازن الصریح بین مصالح المنظمة وأهدافها وم

وأهداف أصحاب المصلحة الرئیسین ،وتحمل المسؤولیة وتحقیق االستجابة العاطفیة لمشاكل 

العاملین وٕاعادة النظر باآلثار المترتبة على التوظیف، واستقراء أفكارهم ، وتدریبهم وتحفیزهم على 

یر ) إن االستقرار الداخلي یؤثر بصورة غBoshoff& Tait,1996,6مختلف المستویات. ویرى (

مباشرة على رضا العاملین وهو یعتمد على طبیعة االتصال الذي یحدث بین مدراء التسویق 

وعلى طبیعة التفاعل الذي یحصل بین المسوقین والعاملین ،مثلما یؤثر االستقرار الداخلي على 

وك إدراك ومواقف العاملین وتقییمهم لطبیعة العالقة مع الزبون ویحفز العاملین لالنخراط في السل

اإلبداعي،وتعزیز الجهود لتقدیم منتجات بجودة ممیزة. على حین  یرى 

)Ewing&Caruana,1999,17 انه غالبا ما یكون هنالك تنافس بین اإلدارات یؤدي الى (

وضع خطط عمل وتحقیق التنسیق بین المجاالت الوظیفیة داخل المنظمات تمیل إلى تعزیز 

  لــق بالبیئــة الداخلیــة و المنــاخ التنظیمي. آلیات التطویر الداخلــي لكــل ما یتع

) إنه یمكن تحقیق االستقرار الداخلي عبر تطبیق Greene etal.,2003,7في حین یرى (    

وسائل التسویق الداخلي كفلسفة وممارسات تقود إلى تعزیز خدمة عاملي المنظمة مع السعي الى 

لبذل المزید من الجهد لتحقیق أهداف المنظمة توظیف أفضل العاملین واالحتفاظ بهم وتحفیزهم 

،وفي هذه الحالة فان االستقرار الداخلي یشیر إلى استقرار العاملین وفرص العمل وتصمیم 

المنتجات لتلبیة االحتیاجات بأفضل طریقة مع إدارة شؤون العاملین واعتماد ساعات عمل مرنة 

) Varey,2003,43ردیة للعاملین. اما (،وٕاعادة تصمیم الوظائف ،واستیعاب كافة الفروق الف

فیرى ان أهمیة قیام المدراء باستعمال عملیة التواصل البناء مع العاملین ،لغرض فهم احتیاجات 
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ومتطلبات العملیة التسویقیة وبما یسهم في اتخاذ قرارات تنسجم مع آلیات العمل المتفق علیها 

ت العالقة بطبیعة العمل وتحقیق المسؤولیة وتحفیز اإلجراءات التصحیحیة وٕادخال التحسینات ذا

االجتماعیة واستخدام آلیات عمل لتوضیح طبیعة السوق الداخلیة وتحدید المواقف االیجابیة 

واإلجراءات اإلداریة ،وتبني فلسفة دعم الزبون الداخلي وتعزیز االهتمام بمتطلبات العاملین 

  وتحسین مستویات رضا ووالء العاملین . 

  سجام التنظیمي والتسویقياالنتحقیق  .2

ال یمكن تحقیق التسویق الشمولي إال عن طریق  تحقیق االنسجام بین الوظائف التنظیمیة       

والتسویقیة لغرض استشعار حاجات الزبون وتقدیم وتعزیز قیمة لجمیع األطراف وتطویر قدرات 

ویرى   رجال البیع واالسهام بتحقیق التكامل بین العملیات والبرامج الالزمة البتكار قیمة للزبون.  

)Juttner,2010,104 انه ومن اجل تحقیق التفوق التسویقي یجب أن تكون المنظمة قادرة (

على تطویر نموذج األعمال المستند على شبكة من الوظائف المتكاملة والمعدة النجاز مهام 

محددة ، وهنالك نوعین من التكامل وهما التكامل األفقي والراسي ، علما أن كل نوع من أنواع 

تكامل یقود إلى تنسیق اكبر ومرونة أفضل في أداء األعمال والمهام وتحقیق میزة تنافسیة ال

مستدامة ،لذلك قد تلجا المنظمات إلى تحقیق التكامل عن طریق دمج القرارات اإلستراتیجیة بدءا 

 من العاملین مرورا بالزبائن ووصوال إلى الموردین األساسیین ، او قد یتم تحقیق االنسجام عن

طریق  دمج استراتیجیات التسویق مع استراتیجیات سلسلة التورید ، وقد یشعر المسوقین بالقلق 

تجاه االستراتیجیات الجدیدة للتسویق والقرارات المتعلقة بالزبون وتجزئة السوق وتحدید األهداف 

والموقع التنافسي على أساس المنتج ،السعر ،التوزیع و الترویج. على حین یرى 

)Aziz&,2004,3 إن لطبیعة العمل في السوق الیوم مطالب واضحة تحتم على المنظمات (

تحقیق التكامل واالنصهار بین ما موجود داخل المنظمة وخارجها ،وبما ان المنظمات عبارة عن 

نظام مفتوح یؤثر ویتأثر في البیئة الخارجیة ، یجب علیها تحقیق التكامل والتفاعل بین العاملین 

ین المنظمة وشركائها مع استعمال التكنولوجیا المتطورة لتوفیر ذلك عبر الحدود والزبون ، وب

الدولیة ، لذلك یعد االنترنیت مثال احد الوسائل األساسیة لتحقیق التكامل مع وجهات نظر الزبون 

وهو مصدر مهم للمیزة التنافسیة في األسواق العالمیة ، اذ ساهمت التكنولوجیا بتسریع تطویر 

  ات وتحسین استراتیجیاتها على المدى المتوسط بسبب سرعة الوصول لألطراف التسویقیةالمنظم

) ان النجاح في تحقیق  التكامل بین الوحدات Baidya& Maity,2010,24في حین یرى (   

التنظیمیة والتسویقیة یسهم في تحدید التوجه المستقبلي للمنظمة ، وتقدیم رسالة واضحة للزبائن 

لومات قادرة على تولید قیمة للزبون مع ضمان استجابة سوقیة مثلى ووضع برنامج مبنیة على مع

تسویقي متمیز فضًال عن منح الزبائن نظرة ثاقبة تجاه جودة منتجات المنظمة والتأثیر على 
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) فیرى إن النجاح في تحقیق االنسجام Reid,2010,37الموقف التنافسي للمنظمة. اما (

  لتحقق مجموعة من الفوائد االتیة :  التنظیمي والتسویقي یقود

 تحسین االتصاالت التسویقیة الناشئة للوصول ألكبر عدد ممكن مـن الزبائن.  . أ

 إنشاء وٕادارة وتطویر العالقات مع األطراف الخارجیة بما فیهم الزبون الحالي.  . ب

 إعادة النظر بمراحل عملیة اإلدارة اإلستراتیجیة لمعالجة حاالت الضعف والتهدیدات.  . ت

 حقیق المراجعة التسویقیة الشاملة والسلیمة وتحدید نقاط الضعف والتهدیدات الخارجیة.ت  . ث

 تحلیل االسواق لمعرفة مستوى المنافسة وجدوى البقاء فیها مــن دون تكبــد أي خسائــر.  . ج

  تقویم اداء المسوقین وتحلیل العالقة بین كافة المستویات الداخلیة واداء العالمة التجاریة.   . ح

) ان تكامل األنشطة التنظیمیة والتسویقیة Fain & Wagner,2014,169وبالتالي یرى (       

یسهم في تحسین المناخ التنظیمي والتعاون الرسمي وغیر الرسمي وتطویر الهیاكل التنظیمیة 

  ــي.وتحسیــن نشــاط البحــث والتطویــر والتركیــز علــى تنمیــة عملیـات التفكیر للكـادر الوظیف

  تشجیع االتصاالت والتفاعل بین العاملین والزبون .3

في هذه الفقرة سیتم التركیز على تشجیع التفاعل والثقة والتعاطف بین العاملین والزبون،     

ذات  وسیشمل ذلك أیضا تطویر ثقافة استشعار القیمة المتبادلة ورعایة وتعلیم كافة اإلطراف

العالقة بالزبائن الداخلیین والخارجیین، وٕایجاد حلول عملیة للمشاكل البیئیة والتعلم من الفشل 

  ،وتعزیز التواصل المستمر. 

) إن تشجیع المسوقین على تبني أساسیات التسویق الشمولي (Harker, 1999 ,16ویرى 

للعاملین وتحقیق التفاهم الفعال سیساهم في تعزیز التواصل االجتماعي والثقافي والخلفیة العلمیة 

والمشترك بین العاملین ومدراء التسویق والمنظمات والزبون. بینما یرى 

)Chaston&Mangles,2003,757 ان نجاح المنظمات ببناء عالقات مع الزبون سیؤدي (

ي إلى االفادة من معلومات الزبون، لذا یمكن القول ان بناء عالقات مع الزبون عملیة صعبة ، وف

هذه الحالة ستسهم تكنولوجیا المعلومات في الحفاظ علیه. ویمثل األساس لبناء عالقات اقوى عن 

طریق استعمال المعلومات ،والمعرفة المكتسبة من الزبون ، لذا فان التفاعل المباشر مع الزبون 

ت یسهم في توفیر المعلومات الضروریة التخاذ قرار الشراء وبعد ذلك یمكن تطویر المنتجا

مستقبال عن طریق مواصلة تعمیق العالقة مع الزبائن والموردین وبالتالي تحقیق رضا ووالء 

  الزبون وزیادة مكاسب المنظمة نتیجة هذه العالقة .

) ان أهمیة تشجیع االتصاالت Kandampully&Duddy,2004,316على حین یرى (     

زبون ضمن إستراتیجیة التوجه نحو والتفاعل بین العاملین یسهم في بناء عالقة وطیدة مع ال

 Yauالسوق والعمل على تحقیق رؤیة ورسالة المنظمات عن طریق  إسعاد الزبون. بینما یرى (

etal.,2006,1116 إن الزبون في الوقت الحالي أصبح متعدد الطلبات نتیجة التغیر الحاصل (
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ه تسهم في الوصول الى التمیز في البیئة التنافسیة لإلعمال هذا قاد إلى بناء عالقات مباشرة مع

) فیرى انه من المثیر لالهتمام إعادة Grönroos,2007,6وٕایجاد قاعدة للنجاح المستدام. إما (

النظر باإلجراءات التي تسهم في التأثیر على التوجه نحو السوق والتوجه االستراتیجي نحو تعزیز 

النجاح وبناء عالقات مربحة مع الزبون المقدرات الجوهریة والمتمیزة والموارد الضروریة لتعزیز 

  على شكل منتجات تلبي رغباته .

) ان بناء عالقة تفاعلیة قویة یقود الى تعزیز القیمة Cobbs,2011,594في حین  یرى (

المدركة وتطویر العالقات لتحسین االتصال المباشر مع االخرین مع تعزیز القیمة السوقیة 

لى توقع ومعرفة حاجات الزبون من خالل االتصال المباشر للمنظمات وزیادة قدرة المسوقین ع

معهم وتحویل هذا االتصال الى معلومات حیویة ترسل الى قسم البحث والتطویر في المنظمة 

لیتمكنوا من ابتكار منتجات تسهم في تحقیق حاجات ورغبات الزبون في المكان و الزمان 

  المناسب . 

إن تشجیع االتصاالت والتفاعل بین العاملین والزبون ) الى Wolfe,2009,450واشار (      

یساعد المسوقین على مواجهة تحدیات للحصول على ما یكفي من المعرفة لتلبیــة الحاالت 

  اآلتیة:

 تطویر حاالت التفاعل المباشر مع الزبون والعمل على التأثیر بهم بشتى الطـرق العلمیة.  . أ

اء الخدمي والعمل على التواصل المباشر معه ،لمعرفة التنبؤ باحتیاجات الزبون في أثناء اللق  . ب

 ما الذي یساعد في إشباع الحاجات الملحة ومن دون تردد .

العمل على استخالص المعرفة الضروریة من الزبون وتمریرها بصوره مباشرة إلى األقسام   . ت

 المختصة داخل المنظمة وتحلیلهـا بغیــة تحویلهــا إلــى منتجــات جدیــدة.

 سین األداء التنظیمي والتسویقيتح  .4

إن تحسین األداء ال یعني إعادة النظر بنقاط القوة والضعف أو تحقیق التوازن بین       

أي لیس فقط تحقیق أهداف أصحاب  في العملیات التسویقیة، المصالح األساسیة للمشاركین

المصلحة أو الزبون ، وٕانما ضمان استعمال السلوك األخالقي وحمایة مجمل مصالح 

المجتمع والحفاظ على التوازن البیئي على المدى الطویل . واشار 

)Stathakopoulos,1998,537 یشكل مصدر ) الى إن أداء المدراء في مستوى األقسام

لتنفیذیین ألنه یربط فاعلیة األداء وتحقیق األرباح وتقلیل التكالیف قلق رئیس للمدراء ا

وتحسین المبیعات وتنفیذ األهداف اإلستراتیجیة والقدرة على تحمل المسؤولیة وضمان التنفیذ 

. الناجح إلستراتیجیة التسویق وتسهیل المبادرات دون أي عوائق تؤثر على االداء التسویقي 

) الى ان تحسین األداء التنظیمي Shamma&Hassan,2013,378بینما اشار (

والتسویقي یساعد المنظمات على خلق قیمة طویلة األمد للزبائن عن طریق االفادة من 
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الزبون الداخلي عند تقدیمه براءات االختراع إلنتاج منتجات ذات جودة عالیة لتحقیق رضا 

دة واضحة بمستوى المبیعات ووالء الزبون ویمكن التأكد من تحسین  األداء عن طریق زیا

الكلیة ، نمو واضح بمستوى األرباح الفصلیة والسنویة، تعظیم الحصة السوقیة للمنظمة 

   وٕاعطاء األولویة للقضایا التي تتعلق باحتیاجات الزبون غیر المتوقعة.

) الى ان تحسین األداء التنظیمي Bayraktar&Ndubisi,2014,47ي حین اشار (ف    

فز المنظمات نحو االستجابة السریعة للفرص والتهدیدات التي یقدمها السوق والتسویقي یح

التنافسي عن طریق إجراء اإلصالحات التنظیمیة ووضع استراتیجیات تسویقیة عالمیة وبنیة 

  تسویقیة تحتیة وادارة العملیات الشاملة والثقافة والقیادة العالمیة. 

ن التغییر المستمر في بیئة األعمال ) فقد اشار الى اGood&Stone,2016,36اما (

وتعقیدها المتسارع ، یتطلب وبشكل متزاید من المسوقین تبني المرونة التسویقیة لغرض 

تجنب تهدیدات البیئة الخارجیــة والحــد مــن تأثیــر العوامــل كاالضطراب البیئي المستمر 

ردة في طلبات ورغبـات الزبائــن والتعقید المنتظم في عوامل البیئة الخارجیة، الزیادة المضط

  الملحــة، اضطــراب العالقــات المباشــرة بیــن الزبائــن والبائعیــن.
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  ثانیا : تحدیات التسویق الشمولي

یواجه التسویق الشمولي العدید من التحدیات المقیدة لقدرة المسوقین على استعمال             

ممارسات والیات تسویقیة متقدمة تساعد على تحقیق االستدامة على االمد البعید. وتنبع هذه 

التحدیات من ضعف قدرة المنظمة في توفر المتطلبات التي تساعد المسوقین على اشباع 

لزبون. وسیتم توضیح مجموعة من التحدیات التي سنعرضها وكمـا یلـي حاجات ا

(Jha,2012:182):  

یواجه استعمال التسویق الشمولي مشاكل في المشاركة الواسعة تقود المشاركة الواسعة :  .1

 إلى التحدیات االتیة : 

من المشاركة الواضحة من قبل اإلدارة العلیا والعاملین وفرق العمل ومدراء التسویق   . أ

التحدیات التي تواجه التسویق الشمولي مع المشاركة الواسعة من قبل الزبون الخارجي 

في الزمان والمكان المناسب ومعالجة مشاكل انخفاض معلومات الزبون بالمنتج والقوة 

 الشرائیة ومشاكل تبنــي أسالیــب البیــع المستنــد علــى الضغــط اإلعالنــي العالــي.

ات محددة من السوق ، وتقسیم األسواق وتوجیه منتجات المنظمة للفئات التوجه نحو فئ  . ب

التي تحتاجها والقادرة على شرائها ، ولغرض زیادة عمر الزبون یجب التركیز اكثر على 

األجیال الشابة التي تظهر تطلعات واعیة لشراء منتجات المنظمة. فضال عن تعزیز قدرة 

 ز بین العروض المرغوبة وغیر المرغوبة وعواقبها .الزبون الحالي والمستقبلي على التمی

نمو المجتمع وتراجع الوضع الدیموغرافي وانخفاض عدد العوائل وزیادة عدد كبار السن   . ت

وانخفاض عدد الشباب والفتیان وظهور قدرات جدیدة وجهات قویة تؤدي لخلق مجتمع 

 یادة الهدر واالستهالك.غیر مقید مع درجة عالیة من التوجه الذاتي اجتماعیا وبیئیا وز 

الصناعة الذاتیة ، إذ أصبح المشاركون أكثر نشاطا واعتمادا على الذات والمجموعات   . ث

االجتماعیة االلكترونیة والتركیز على استكشاف واستغالل الفرص التجاریة ، فضال عن 

ز تحدیات األداء والثقافة التي یحركها هدف التوجه نحو تحقیق أهداف المجموعة والتركی

 على إدارة المشاریع ذات الطموح و العوائد المنخفضة.

السلع، الخدمات، واألفكار ذات الصلة التي تقود الى مجموعة من التحدیات التسویقیة  .2

  والتي نذكرها كما یلي :

انتشار السلع والخدمات ذات الجودة الغامضة، وانخفاض التمایز،یقود في كثیر من   . أ

الزبون،والخلط بین الزبائن عند اختیار اسم السلعة. الذي یقود الى األحیان إلى إرباك 

  حصول الزبون على خدع زائفة عند استهالك الماركات المقلدة من المنتجات . 
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تنظیم عملیات البیع وصعوبة الحصول على معلومات التي تؤدي إلى مشاكل زائفة تجاه   . ب

ن بالمشاكل التي تعاني منها السلع والخدمات المنتشرة، مع عدم إحاطة علم الزبو 

 المنتجات وضعف بتمكین الزبون وتحفیزه تجاه شراء منتجات المنظمة .

ان انخفاض في القدرات التسویقیة یقود لمزید من التحدیات القدرات التسویقیة :  .3

  التسویقیة نذكرها كما یلي :

كتوفر مخزون القدرة على تحمل التكالیف وخلق اختالل تسویقي كبیر لدى المنافسین .   . أ

كبیر بجودة عالیة بالمقارنة مع المنافسین الذین یعانون من انخفاض القدرة على توفیر 

  الخزین المطلوب وبالجودة المطلوبة .

الوصول إلى وسائل إعالم رصینة  من دون التعرض الى رفع مستویات الطموح   . ب

لغرض تقدیم للحصول على السبل المناسبة لالفادة من اإلبداع وبراءات االختراع 

 منتجات تلبــي حاجـــات ورغبـــات الزبـــون . 

عدم القدرة على امتالك مواقع ومنافذ توزیعیة جدیدة ،وانخفاض القوة الشرائیة جنبا الى   . ت

جنب مع عدم توافر موارد بشریة ذكیة ، وعدم رغبة مدراء المنظمات في ادخال العاملین 

رفع مستوى قدرات العاملین لتمكین المنظمات في دورات تدریبیة تسهم بصورة مباشرة في 

  من تحقیق اهدافها التنظیمیة والتسویقیة.

  غالبا ما تقود المعاییر وقیم المجموعة للعدید من التحدیات التسویقیة وهي: . المعاییر والقیم :4

القواعد المعاییر غالبا ما تؤثر على الطرق والتكنولوجیا المستعملة ووسائل اإلعالم   . أ

  دة وسریعة التغییر، مع تركیز قصیر األمد على إشباع حاجات ورغبات الزبون .الجدی

عدم القدرة على تحدید الطبیعة االستهالكیة للزبائن، وبالتالي عدم القدرة على بناء   . ب

 عالقات ترابطیة مع الزبون بطریقة تقود الى تعزیز المستوى التنافسي الحالي للمنظمة. 

 مستوى معیشتهم، مما أدى إلى التنافر والفوضى بالحاجات.  زیادة التفاوت المستمر في   . ت

توفر المزید من الخیارات التي ال تؤدي الستهالك المنتجات ذات الجودة العالیة إلسعاد   . ث

 الزبون وتحقیق االنسجام االجتماعي . 

النمو في عدد المنتجات المحرمة اجتماعیا وقانونیا ودولیا مما یؤدي لمزید من   . ج

 جتماعیة .الصراعات اال
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  بحث الثالثامل

  عناصر التسويق الشمويل

  

   Integrated Marketing  التسویق المتكامل :وآلأ

ـــات التحـــول والتطـــور  ـــة لهـــا دور كبیـــر علـــى عملی ُیعـــد التســـویق المتكامـــل عملیـــة متكامل

والهدف من عملیة التطور هو تحقیق اإلشباع للزبـون مـن خـالل الُمنـتج  ،االجتماعي واالقتصادي

 ال یتمثـلو  ،ویعتمد التسویق المتكامل على العدید مـن طـرق التسـویق والتـرویج ،أو الخدمة الُمقدمة

  .وتغییر سلوكیات الُمجتمع ،بل یمتد الى الربح المعنوي ،الربح المادي فقطب هفی الربح الحقیقي

ـــاتنصـــل للتســـویق المتكامـــل ینبغـــي ا ولكـــي         وعناصـــر ُمتعـــددة  ،عتمـــاد العدیـــد مـــن عملی

وتتمثــــل فــــي التســــویق التقلیــــدي وباالعتمــــاد علــــى الوســــائل  ،للوصــــول للزبــــائن بــــأكثر مــــن طریقــــة

 ،واالعتمــاد علــى العالقــات فــي التواصــل مــع المنظمــات الكبیــرة ،لكترونــيوالتســویق اإل ،الترویجیــة

وعدم الحاق الضرر بأحد مـن خـالل المنـتج وهـو مراعـاة الجانـب االجتمـاعي بإنتـاج منـتج للزبـائن 

  ..المستهدفین

  المتكامل مفهوم التسویق. 1

  )12وردت عدة مفاهیم للتسویق المتكامل الجدول (

  

  )12الجدول (

  مفهوم التسویق المتكامل وفق اراء عدد من الباحثین

  المفهوم  الباحث والسنة

(David, 2000: 343)  

ـــز علـــى تســـویق الخـــدمات مـــن خـــالل المـــزیج التســـویقي  یقصـــد بـــه التركی

توزیــع) وبشــكل یضــمن تكامــل  ،تــرویج ،ســعر ،ربعــة (خدمــةوعناصــره األ

  .تلك العناصر جمیعا

  )32، 2006،(البكري
ن توضـــع أنتـــاج المـــواد الخـــام الـــى إالســـیطرة علـــى جمیـــع الخطـــوات مـــن 

  .خیرالزبون األالسلعة النهائیة في ید 

(Pitta, etal, 2006: 156) 

عبارة عن توجـه تسـویقي یهـدف لتحقیـق التكامـل األمـامي والخلفـي بهـدف 

لبنــاء عالمــة تجاریــة  ؛النجــاح فــي بنــاء االنســجام بــین األنشــطة التســویقیة

مستدامة تساهم بإضافة قیمة للزبون بعد تنفیذ خطة تسـویقیة شـاملة قـادرة 

على توجیه كافة الجهود التنظیمیـة والتسـویقیة نحـو االسـتفادة الفاعلـة مـن 

 ،لتــــوفیر االتســــاق الــــداخلي ؛وســــائل اإلعــــالم وأســــالیب تــــرویج المبیعــــات
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  .وجذب الزبون بطریقة تفوق المسوقین

)Kotler, 2009,11(  

ویقصـــد بـــه هنـــا أن تعمـــل كـــل مـــن تلـــك الـــدوائر بالمنظمـــة معـــا مـــن أجـــل 

أي أنـــــه یـــــتم اســـــتخدام كـــــل مكونـــــات المـــــزیج  ،خدمـــــة اهتمامـــــات الزبـــــون

  .التسویقي األربعة بشكل متكامل ومتناسق

  المصدر: من اعداد الباحثة بالعتماد على المصادر الواردة فیه

  . وظائف التسویق المتكامل2

  :تي) بأن وظائف التسویق هي كاآل15 ،2003 ،بللور(ذكر      

وبشـكل  ،یسهل التسویق المتكامـل عملیـة التبـادل وتطـویر العالقـات بـین المنظمـة والزبـون  . أ

 .حذر

وكــل هــذا یعــرض علــى الزبــائن  ،ویطــور المنتجــات لتلبــي طلــبهم ،یــدرس حاجــات الزبــائن  . ب

 .بسعر مدروس عن طریق قنوات توزیع یسهل على الزبون الوصول الیها

یضا برنامج االتصال مع الزبائن بهـدف خلـق وعـي واهتمـام مـن قـبلهم بالمنظمـة أویدرس   . ت

 .وزبائنها

 ،والعالقـــات العامـــة التســـویقیة ،كثـــر وظـــائف التســـویق المتكامـــل اســـتخداما التـــرویجأومـــن   . ث

وٕادارة هــذه الوظــائف مــن خـــالل  ،والمـــوارد البشــریة ،وخــدمات الزبــائن ،ط المبیعــاتوتنشــی

 .مدخل التكامل الذي یعتمد على التنسیق بین هذه الوظائف

  . مكونات التسویق المتكامل3

هـــــم العناصـــــر ألي ألمكـــــون األساســـــي للتســـــویق المتكامـــــل مـــــن یعـــــد المـــــزیج التســـــویقي ا

فـالمنتج الجیـد والسـعر المالئـم والتـرویج والتوزیــع  ،بـل إنـه یعـد التسـویق نفسـه ،اسـتراتیجیة تسـویقیة

وتنفیذها للوصول إلى  ،المناسبین هي قرارات استراتیجیة ینبغي على المنظمة االقتصادیة تحدیدها

ومــؤثرة فــي تمكــین  ،وٕاذا مــا أریــد للمــزیج التســویقي أن یكــون أداة فاعلــة ،هــدافها بكفــاءة وفاعلیــةأ

  :)88 :2000 ،راضي(همها أفالبد من توافر بعض الخصائص  ،مات من تحقیق أهدافهاالمنظ

 أن یكون عناصره مكملة لبعضها البعض.  -أ 

 ن تكون تلك العناصر مترابطة ومتفاعلة فیما بینها.أ  -ب 

أن تكــون عناصــر المــزیج متوازنــة فیمــا بینهــا لتجنــب الوقــوع فــي خطــأ االهتمــام بعنصــر دون   -ج 

 اآلخر.

التســـویقي بأنـــه " مجموعـــة مـــن األدوات التســـویقیة التـــي تســـتخدمها المنظمـــة ویعـــرف المـــزیج 

  )43 :2013 ،(الالمي .لمتابعة أهدافها التسویقیة "
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بعـــد اختیـــار األســـواق المســـتهدفة یـــأتي الـــدور فـــي اتخـــاذ الخطـــوات الالزمـــة إلشـــباع حاجـــات 

ومــن أهــم مهــام مــدیر التســویق فــي هــذه المرحلــة أن یكــون قــادرا علــى اتخــاذ تلــك  ،ورغبـات الزبــائن

وذلـك  ،القرارات التي من شأنها الوصول إلى السوق واستهدافها من خالل برنامج تسویقي متكامـل

ـــــي المنـــــتج ـــــل ف ـــــي تتمث ـــــع ،الســـــعر ،باســـــتخدام عناصـــــر المـــــزیج التســـــویقي الت   والتـــــرویج.  ،التوزی

  )Kotler, 2006: 180( )11الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  عناصر المزیج التسویقي )11(الشكل 

Source: kotler.p، et.al، marketing management، pearson Education : 12eme edition 
france، 2006، p.180. 

  

فــیمكن النظــر إلیــه  ،أحــد المتغیــرات الرئیســیة للنظــام التســویقي فــي المنظمــة دفــالمزیج التســویقي یعــ

 القـرارات فبناء علیـه تتخـذ ،على أنه متغیر مستقل من حیث تأثیره على األنشطة األخرى للمنظمة

تـــابع فـــي عالقتـــه  عــدكـــذلك ی ،فإنهـــا تغیــر فـــي المـــزیج ؛مـــثال إذا اتخـــذت قــرار زیـــادة الربحیـــة كافــة

السیاسیة وغیرها، كما أنـه  ،االجتماعیة ،التكنولوجیة ،بمتغیرات البیئة التسویقیة كبیئته االقتصادیة

  :)21 ،2000،هناك عدة أسئلة تطرح في إعداد المزیج التسویقي (العالق و العبدلي

 ماذا ترید المنظمة أن تحقق؟  .أ 

 كم ترید أن تحقق من ربحیة؟  .ب 

 المزيج التسويقي

 السوق المستهدف

 التوزیع:

 قنوات التوزیع -

 الموقع -

 نقاط البیع -

 وسائل النقل. -

المخزونات  -

 ومستودعات

الترویج 

 (االتصال):

 اإلشهار. -

ترقیة  -

 المبیعات.

رعایة  -

 المنتج:

 المنتج -

 المواصفات -

 تصمیم -

 العالمة -

 التغلیف -

 الحجم -

 الضمانات -

 الخدمات -

 السعر:

 التسعیر. -

 التخفیضات. -

 الخصومات. -

 شروط الدفع. -

شروط دفع  -

 األجر.
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مـــا هـــي المرحلـــة التـــي یمـــر بهـــا المنـــتج فـــي دورة حیاتـــه؟ ومـــا هـــي السیاســـة المناســـبة   .ج 

 لمواجهة المنافسة؟

 ما هو السوق المستهدف؟ وما هي مكانة المنظمة لدى الزبائن؟  .د 

 المیدانیة والمالیةما هو الوقت المناسب الذي یسمح للمنظمة بلوغ أهدافها   .ه 

  

   :وتتضمن عناصر المزیج التسویقي ما یأتي

اذ تعتمـــد علیـــه عناصـــر  ،یعـــد المنـــتج العنصـــر األهـــم بـــین عناصـــر المـــزیج التســـویقي :المنـــتجأ. 

ج یعتمــد بشــكل كبیــر ن نجــاح المنــتأوبمــا  ،والتوزیــع) ،التــرویج ،المــزیج التســویقي األخــرى (الســعر

ن تســـعى الـــى تصـــمیم المنتجـــات التـــي تضـــمن تحقیـــق رغبـــات أن علـــى المنظمـــة أعلـــى الزبـــون فـــ

) بأنـــه "مجموعـــة مـــن الســـمات 108 ،2009 ،فقـــد عرفـــه (الطـــائي و العـــالق ،ومتطلبـــات الزبـــائن

فضال عـن  ،والجودة والعالمة التجاریة ،والسعر ،واللون ،المادیة  وغیر المادیة التي تشمل التعبئة

 .خدمات المسوق وسمعته "

  ) 122-121 ،2009 ،أهمیـــــة المنـــــتج مـــــن خـــــالل مـــــا یـــــأتي (الزغبـــــيویمكـــــن توضـــــیح 

  :)64 – 63 ،2012 ،(الزامل وآخرون

 فالمنظمـــات جمیعهـــا  ،فكـــرة) هـــو ســـبب وجـــود المنظمـــة أصـــال ،خدمـــة ،ن المنـــتج (ســـلعةإ

 .وتفعل ذلك من خالل المنتجات التي تقدمها ،تعمل على إشباع حاجات ورغبات الزبائن

  االتصال بین المنظمة والزبون تحقیقة في الحلقة الرئیسیعد المنتج بمثابة. 

  همیــة فــي أولهــذه العناصــر  ،خــرى تــدور حــول المنــتجالتســویقي األجمیــع عناصــر المــزیج

 .تسهیل قبول السوق للمنتج

 سیســـهم فـــي زیـــادة مكانـــة وموقـــع المنظمـــة فـــي  ،اهتمـــام المنظمـــة بالمنتجـــات التـــي تقـــدمها

 .السوق

  كبیــر فــي خلــق حالــة تطــور اجتمــاعي لــدى الزبــائن باعتمــاد مــا هــو یســهم المنــتج الــى حــد

 .فضلأاالستخدام واالستفادة منه بشكل  وبما یسهل عملیة ،جدید

 همیــة المنــتج مــن كونــه أوبــذلك تبــرز  ،المنــتج یواكــب حاجــات اإلنســان المتجــددة ویشــبعها

 .یسد كل الحاجات المستجدة لدى الزبائن

 بـین الزبـائن یقـارن مـا دائمـا إذ ،التسـویقي للمـزیج الهامـة العناصـر أحـد السـعر یعـد :التسـعیرب. 

 إلى ذلك أدى كلما بینهما توافق هناك كان كلماف ،به المعروض السعر ومستوى المنتج جودة مستوى

 )240 ،1988 ،عبد الرحیم( .عامة بصفة ومنتجاتها بالمنظمة الزبون ثقة زیادة
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بأنه " القیمة النقدیـة التـي یـدفعها الزبـون مقابـل الحصـول  )295 ،2012 ،النسور(وعرفه 

كمـا یتضـمن القیمـة  ،وعلیه یتضمن مفهوم السعر التكلفة المالیة التـي یـدفعها الزبـون ،على المنتج

  .العینیة التي تشمل الجهد النفسي والبدني والعقلي المبذول مقابل الحصول علیها "

جـــــالب ) (190-189 ،2008 ،معـــــال(اب االتیـــــة لمنظمـــــات وذلـــــك لألســـــبفـــــي اهمیـــــة أوللســـــعر 

  :)227 ،2013 ،طمیلة( )398 ،2010 ،والعبادي

 خرىطي كلف عناصر المزیج التسویقي األنه مصدر العائد للمنظمة الذي یغإ. 

 خرىأووسیلة اتصال بالزبون من جهة  ،نه مؤشر لجودة الخدمة من جهةإ. 

 و توجهــات أالتســویقي تغییــرا لمقابلــة الطلــب  ن الســعر مــن أســهل وأســرع عناصــر المــزیجإ

 .المنافسین

 واألكثـر قــدرة علــى التغلغــل فــي  ،یعـد الســعر مجــال التنــافس األكثـر ســهولة بــین المنافســین

 .ن یكون بدیال عن الترویج لتسویق المنتجأذ یمكن إ ،السوق وزیادة حصته فیه

 یعزز عالقة الزبون بالمنتج.  

شـــباع حاجاتـــه إلغـــرض  ؛یشـــمل األنشـــطة المتعلقـــة بتوصـــیل المنتجـــات الـــى الزبـــون :التوزیـــعج. 

والتـي تسـعى المنظمـة مـن خاللهـا ضـمان االنسـیاب  ،ورغباته مـن خـالل قنـوات التسـویق المختلفـة

) بأنه " مختلف النشاطات التي تقـوم 235 ،2012 ،وعرفه (النسور ،السلیم لمنتجاتها نحو زبائنها

 .ومعلوماتیا " ،وسعریآ ،وزمانیآ ،ل منتجها سهل المنال من قبل الزبائن مكانیالجع ؛بها المنظمة

ما قنوات التسویق فهي " مجموعة المنظمات التي تقوم بأعمال ذات عالقة بعملیـة تـوفیر السـلع أ 

  .)239 ،2009 ،لتكون في متناول الزبائن وبمختلف شرائحهم " (القریوتي ؛والخدمات

) 197-196 ،2009 ،التســـــویق مـــــا یـــــأتي (الطـــــائي والعـــــالقهـــــم منـــــافع قنـــــوات أومـــــن 

  :)329-328 ،2012 ،(النسور

 حــین تأخــذ شــكال او  ،وهــي القیمــة التــي یــدركها الزبــون فــي المنتجــات :المنفعــة الشــكلیة

كل المــواد األولیــة ن المنتجــین یغیــرون مــن شــأا معینــا یخطــئ الــبعض حینمــا یعتقــد وضــع

یتكــون مــن عــدة أنــواع مــن المــواد خــرى فــي المنــتج الــذي أنتــاج الــى مــادة الداخلــة فــي اإل

 .ولیةاأل

 وهي القیمة التي یدركها الزبون في المنتج نتیجة تـوافره فـي الوقـت الـذي  :المنفعة الزمنیة

 .یطلبه فیه

 وهــي القیمــة التــي یــدركها الزبــون فــي المنــتج نتیجــة تــوافره فــي المكــان  :المنفعــة المكانیــة

 .الزبونالمناسب الذي یریده هذا 

 و حیازته لهأركها الزبون نتیجة تملكه للمنتج هي القیمة التي ید :منفعة التملك.  
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ن تبیــع منتجاتهــا أذ ال یمكــن ألي منظمــة إ ،عــن وظیفــة التــرویج االســتغناءال یمكــن  :التــرویجد. 

مهمــــا بلغــــت درجــــة جودتهــــا دون وصــــول المعلومــــات الكافیــــة عــــن هــــذه المنتجــــات الــــى الزبــــائن 

  .المرتقبین

والتـأثیر علـى  ،الوظیفة المتعلقة باإلخبـار واإلقنـاع" ) بأنه373 ،2004 ،وعرفه (العاصي

  القرار الشرائي للزبون" 

وعلیــه فــإن التــرویج هــو قبــل كــل شــي عنصــر مــن عناصــر المــزیج التســویقي القــائم علــى 

وذلـك دون الخـروج  ،زاء مـا یـروج لـهأفـراد واسـتمالة سـلوكهم ام اتصالي متكامل للتـأثیر علـى األنظ

  .ستراتیجیة التسویقیة للمنظمةعن اإل

المســتویین م علــى أالحدیثــة ســواء علــى مســتوى المنظمــة وللتــرویج اهمیــة فــي المجتمعــات 

  :)473-472 ،2010 ،جالب والعبادي(كما ذكرها االقتصادي واالجتماعي 

 ــى مســتوى المنظمــة مســاعدة ال تســتطیع منظمــات األعمــال البقــاء والنمــو مــن دون  :عل

فـــــالجهود الترویجیـــــة جهـــــود هادفـــــة الـــــى زیـــــادة المبیعـــــات القائمـــــة  ،برنامجهـــــا الترویجـــــي

 .التي تشكل بدورها المصدر المهم لبقاء المنظمات وتنافسها ،والمستقبلیة

 تؤدي عناصر المزیج الترویجي دورا فاعال في إخبار الزبائن  :على المستوى االقتصادي

مـام أعـدد المنتجـات البدیلـة المطروحـة  ممـا یزیـد ،نفسهعن المنتجات التي تؤدي الغرض 

مما یسهم في منحهم فرصة اكبر لتحقیق اقصى مستوى من المنفعة التي تقدمها  ،الزبائن

وبما یحقق تقلیـل نسـبة  ،كما تسهم في تحقیق االستخدام األمثل للمنتجات ،هذه المنتجات

و أو المجـالت أمات على الصـحف یسهم اعتماد المنظ ،الهدر الناتج عن سوء االستخدام

عمـال محطـات فقـد ینشـئ رجـال األ ،التلفاز لترویج مبیعاتهـا فـي خلـق فـرص عمـل جدیـدة

 .صدار صحف ومجالت جدیدة تلبي طلبات المنظماتإن على فضائیة ویعملو 

 یهـــدف التـــرویج الـــى تزویـــد الزبـــائن بالمعلومـــات الضـــروریة  :علـــى المســـتوى االجتمـــاعي

 ،و طریقــة التحضــیرأو عــدد الســعرات أو تــاریخ النفــاذ أمثــل المكونــات  ،المتصــلة بــالمنتج

  .هداف ذات مغزى اجتماعيوهذه األ

  

  Internal Marketingالتسویق الداخلي   :ثانیآ

حــد األدوات أرســمیة مــع نهایــة الســبعینات لیشــكل ظهــر مفهــوم التســویق الــداخلي بصــفة 

هـي  هـم قاعـدة یقـوم علیهـا هـذا المفهـومأو  ،الخدمیـةالتي تساهم في تحسـین الجـودة فـي المنظمـات 

وتطبیــق مختلــف  ،و زبــائن داخلیــین والوظــائف كمنتجــات داخلیــةأاعتبــار العــاملین كســوق داخلــي 

وتطویر  ،وتجزئة السوق ،التقنیات واألسالیب التسویقیة على هذا السوق من بحوث تسویق داخلي

وٕان طبیعــة العالقــة التــي تــربط  ،وغیرهــا مــن أنشــطة التســویق المعروفــة ،المــزیج التســویقي الــداخلي



 74

منظمــة الخــدمات بزبائنهــا هــي عبــارة عــن تقــدیم وعــود مــن حــالل بــرامج التســویق الخــارجي بأنهــا 

وتتوقـف درجـة مصـداقیة المنظمـة فـي الوفـاء بوعودهـا  ،تسعى الى تحقیق رضاهم وتلبیة حاجـاتهم

ألنهم هم مـن سـیقومون بتنفیـذ  ؛عاملیها والعمل على إرضائهم على مدى سعیها في تلبیة حاجات

لي وتعاملـت ن یتم بسهولة إذا تبنت المنظمة مفهوم التسویق الداخأمر یمكن وهذا األ ،تلك الوعود

  .ن یلقوا االهتمام الكافيأنهم زبائن داخلیین یجب أساس أمع موظفیها على 

  . مراحل تطور التسویق الداخلي1

  :ث مراحل لتطور التسویق الداخليتم تحدید ثال

ن العاملین سوقا داخلیـا او زبـائن أركزت هذه المرحلة على اعتبار  :رضاء العاملینإمرحلة   .أ 

یتطلـب تصـمیمها بمـا  ،وان الوظائف واألنشطة التـي یؤدونهـا هـي منتجـات داخلیـة ،داخلیین

والتحفیـــز لـــدیهم لـــألداء بشـــكل  ،لزیـــادة درجـــة الرضـــا ؛شـــباع الحاجـــات والرغبـــاتإتســـهم فـــي 

  (Farzad, 2007< 14) .فضلأ

والتفاعـل الـذي  ،تشیر هذه المرحلـة الـى ضـرورة االهتمـام بالتواصـل :مرحلة التوجه بالزبون  .ب 

 ،تطور هـذا المفهـوم  مـع نهایـة السـبعیناتوقد  ،ثناء تقدیم المنتجأوالزبائن  یتم بین العاملین

مـــامي التفاعـــل بـــین العـــاملین فـــي الخـــط األحیـــث تـــم التركیـــز علـــى بنـــاء  ،وبدایـــة الثمانینـــات

فظهـر مـا یســمى  ،لالسـتفادة مــن الفـرص التسـویقیة التــي یمكـن للمنظمـة اســتغاللها ؛والزبـائن

 (Tsai, 2008< 33) .بالتسویق التفاعلي

 ،الداخليفي هذه المرحلة توسع مفهوم التسویق  :ستراتیجیة وٕادارة التغییرمرحلة تنفیذ اإل  . ت

سـالیب أو  ،وسیلة لتنفیذ استراتیجیات المنظمة التـي تتطلـب جهـودا تسـویقیة داخلیـةوأصبح 

  طــــراف بهــــدف تحقیــــق التناســــق والتكامــــل بــــین ساســــها مشــــاركة جمیــــع األأاتصــــال فعالــــة 

 .(Rafiq & Ahmed, 2000: 234) .الوظائف

 

  . مفهوم التسویق الداخلي2

بـــأن كـــل فـــرد مـــن العـــاملین هـــو زبـــون  :الفكـــرة التـــي تقـــولتقـــوم فلســـفة هـــذا المفهـــوم علـــى 

ن كل فرد أ من التأكدو  ،فضل ما یمكنأجعل العملیات التشغیلیة للمنظمة ن الهدف هو وأ ،داخلي

 زمالئــهن العــاملین یعمــل مــع بقیــة ن كــل فــرد مــأوكــذلك التأكــد مــن  ،یقــدم ویســتلم خــدمات متمیــزة

ن التســـویق الـــداخلي إوفـــي هـــذا المجـــال فـــ ،تها وأهـــدافهاســـتراتیجیاإ بطریقـــة تخـــدم رســـالة المنظمـــة و 

عنــد تعــاملهم مــع الزبــون  ن افضــل مــا عنــدهم الــى المنظمــةیســتهدف ضــمان ان یقــدم كــل العــاملی

  (Susanne & Manieke, 2000: 38) . وباي وسیلة یتعامل بها

  .)13للتسویق الداخلي الجدول ( وردت عدة مفاهیموقد 
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  )13 (الجدول 

  التسویق الداخلي وفق اراء عدد من الباحثینمفهوم 

  المفهوم  الباحث والسنة

  )15 ،2011 ،حواوره واخرون(
التوجه نحو الزبون واالهتمام به من خالل العاملین وذلك عـن طریـق 

  .مامیة والخلفیة بوصفهم فریق عمللي الخطوط األتحفیز عام

(Kotler & Keller, 2012, 18-22) 
ألفراد العاملین القادرین والراغبین في خدمة اتوظیف وتدریب وتحفیز 

  .الزبائن بشكل جید

 )8 ،2013 ،لبد وریان(
دراك إ ت تســـتهدف خلـــق بیئـــة داخلیـــة تـــدعم وعـــي و عبـــارة عـــن نشـــاطا

  .الزبون والمبیعات لدى العاملین

(Huang & Rundle, 2014< 196) 
التسویق في تعاملها وعالقتها مع هو تطبیق المنظمة لفلسفة ومبادئ 

  .العاملین فیها

 )13 ،2016 ،الجاروشة(

الــى التعــرف علــى حاجــات  الجهــود التــي تبــذلها المنظمــة التــي تهــدف

بهدف رفع كفاءتهم مما یمكنهم من تحسـین  ،فراد العاملینورغبات األ

  .جودة الخدمات المقدمة للزبائن وسرعة االستجابة لمتطلبات السوق

  

      أهمیة التسویق الداخلي. 3

وتحقیـــق  ،ورغبـــات العـــاملین ،همیـــة بالغـــة فـــي إشـــباع حاجـــاتأیشـــكل التســـویق الـــداخلي 

وتنمــي الســلوكیات  ،كونــه یعمــل علــى تــوفیر بیئــة داخلیــة تــدعم الــروح المعنویــة ،هــداف المنظمــةأ

  .فراد تجاه المنظمةاإلیجابیة لدى األ

فــإن مواقــف وعلیــه  ،رفــع أداء العــاملین فیهــا إن المیــزة األساســیة ألي منظمــة ناجحــة هــي

وكــذلك مــدى قــدرة رب العمــل علــى رفــع أداء هــؤالء العــاملین لــه تــأثیر كبیــر  ،العـاملین تجــاه العمــل

ٕان أحــد أهــم التحــدیات التــي تواجــه المنظمــة فــي و  ،فــي جــودة المنتجــات التــي  تعــرض إلــى الزبــائن

ومـن هنـا تـأتي أهمیـة  ،بقـدر مـن الرضـا والدافعیـة هذا المجال هو خلق وسط یشعر العاملون  فیه

ن على أنهم زبائن داخلیین تقدم لهم و هذا الوسط الذي یعامل فیه العاملالتسویق الداخلي في خلق 

مـن  ،للتسـویق الخـارجي النـاجح أساسـي بطلـي مالتسویق الداخل ألنو  ،المنافع والخدمات من جهة

ن لتكــــوین عالقــــات مــــع األفــــراد و خــــدمات مقتصــــدن والســــیما فــــي قطــــاع الن الزبــــائإجهــــة أخــــرى 

إال  ،فإنـه علـى الـرغم مـن تزایـد اسـتعمال التقنیـة فـي قطـاع الخـدمات ،والمنظمات ولیس مـع السـلع

وبــذلك فــإن العــاملین  ،أن الزبــائن مــا زالــوا كثیــري االعتمــاد علــى العالقــات المتبادلــة مــع العــاملین
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یاجاتهم هم الـذین سـیحددون مـا أساس مطالبهم واحت الراضین الذین سیتم خلق الدافعیة لدیهم على

 (Dennis, 1992< 57) .الزبائن الخارجیین يیرض

همیـة أ) الى 14 ،2010 ،(الشوابكة (Rafiq & Ahmed, 2000,453)شار كل من أو 

  :التسویق الداخلي باالتي

 .یساهم في توفیر بیئة محفزة تؤدي الى تحقیق رضا العاملین  .أ 

التكامــل والتنســیق فــي نشــاطات المنظمــة الداخلیــة التــي تتعلــق بالعــاملین یســاعد فــي تحقیــق   .ب 

 .وعالقاتهم

ي أ ،یساهم في نشر ثقافة وتطبیق فلسفة التسویق داخلیا كما هو التوجه نحو تطبیقها خارجیآت. 

 .على الزبائن

للمنظمـة یمكـن مـن خاللهـا ستراتیجیة محددة وشـاملة إد التسویق الداخلي في تطبیق یساع  . ث

  .هداف بعیدة المدىقیق األتح

 .یمثل التسویق الداخلي التوجیه نحو العاملین لتحقیق مستوى مقبول من الرضا الوظیفي  . ج

  

  أهداف التسویق الداخلي .4

ــداخلي فــيأیمكــن حصــر   ،بوقرینــات(  هــيهــداف نــواع مــن األأ ةثالثــ هــداف التســویق ال

2015، 12(:  

 ، عالیـة تدرات ومهــاراقـ ذوي عـاملین علـى المتمثـل فـي الحصــولالهـدف العــام   . أ

 .الجودة الى الزبائن من عال بمستوى منتجات تقدیم یستطیعون

فهام العـاملین لمـا یتوقـع مـنهم التصـرف بطریقـة إالمتمثل في وجوب الهدف التكتیكي   . ب

ــــى وجــــوب تطــــویر  ،معینــــة أو لمــــاذا یجــــب علــــیهم دعــــم موقــــف معینــــة باإلضــــافة ال

كما یجب تفعیـل قنـوات االتصـال  ،طرحها في السوقن تقبل داخلیا قبل أو  ،المنتجات

 .الداخلیة والبیع الشخصي

 ذلك والمخرجات وتعزز بالزبون االهتمام تدعم داخلیة بیئة إیجادالهدف االستراتیجي   . ت

 

 :االتیة راءاتاإلج خالل من

 ترسیخ ثقافة الخدمة. 

 التدریب الداخلي للعاملین. 

 بث المعلومات التسویقیة للعاملین. 
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  . خصائص التسویق الداخلي5

وهـي مسـتمدة مـن تكامـل إدارة المـوارد  ،إن التسویق الداخلي یحمل العدید من الخصـائص

 ،2015 ،) (ابـو بكـر247 ،2011 ،البشریة واإلدارة التسویقیة وقد ضمن كل من (الفیاض وقدادة

  :) الخصائص االتیة14 ،2016 ،) (الجاروشة15

ولكنها متضمنة بـالجودة األولیـة  ،أنشطة منفصلة عن بعضهاالتسویق الداخلي عموما لیس   .أ 

حیـث یشـمل األنشـطة المرافقـة ویعـد  ،واالسـتراتیجیات واألعمـال الكلیـة ،لبرامج خدمة الزبائن

 .للنشاط التسویقي الخارجي آتمهیدی هیكآل

ــــــداخلي علــــــى االتصــــــاالت  .ب  وهــــــي النقطــــــة الحاســــــمة لنجــــــاح التســــــویق  ،یعتمــــــد التســــــویق ال

وفي تقلـیص الصـراع داخـل نطـاق  ،ا له دور حاسم في اكتساب المیزة التنافسیةكم،الخارجي

 .الكادر الوظیفي

والتفاعـل  ،التسویق الداخلي عملیة اجتماعیة فهو یطبق داخل المنظمة إلدارة عملیـة التبـادل  .ج 

وٕانما هنـاك  ،ال تقتصر حاجاتهم على الحاجات المادیة فقط إذ ،بین المنظمة والعاملین فیها

والصـــداقة وهـــذا یتحقـــق مـــن خـــالل التســـویق  ،واالنتمـــاء ،األمنكـــ أخـــرىات اجتماعیـــة حاجـــ

 .الداخلي

 ،عنــد المســتویات العلیــا فــي اإلدارة آعنــدما یكــون االلتــزام عالیــ ،كثــر نجاحــاأیكــون التســویق   .د 

 .سلوب السائدسلوب اإلدارة المفتوحة هو األأیكون و  كافة، نو العامل یلتزم به عندما وكذلك

 .ومكافآتهم على ذلك بشكل منصف ،بإنجاز المرؤوسینیعرف   .ه 

 :التسویق الداخلي عملیة إداریة تعمل على التكامل المختلف داخل المنظمة من خالل  .و 

  نأنشطة التي یقومون بهـا، و ن لدیهم درایة وخبرة كافیة عن األن كل العاملیأ علىالتأكید 

 الخارجیین.شباع حاجات الزبائن إهذه األنشطة تؤدي الى 

  ن كل العاملین تم إعدادهم وتحفیزهم ألداء عملهم بكفاءة.أالتأكد من 

  .یعد التسویق الداخلي عملیة اختیاریة تقود العاملین للحصول على النتائج الجیدة  .ز 

 

  . أبعاد التسویق الداخلي6

القائمـة لطابع المتعلـق بـالموارد البشـریة یتضمن التسویق الداخلي العدید من األبعاد ذات ا

                                          :كونه یشكل أحد عناصر المزیج التسویقي في المنظمات ،على التركیز على العامل

و مهـام أوالمهـارات المتعلقـة بـأداء مهمـة  خالله بالمعرفـة جراء منظم یزود األفراد منإ :التدریبأ. 

ذ تحقـق إوتقلیـل التكـالیف  ،نتـاجالفوائد منهـا زیـادة اإلقیق عدد من الى تح ویؤدي التدریب ،محددة

یتم مـن خـالل  إذ ،هوقلة دوران ،حوادث العملل آوتخفیض ،كثر من كلفتهاأ آالبرامج التدریبیة مردود
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وٕاتاحــــة الفرصــــة لالبتكــــار  ،نتاجیــــة وتنمیــــة مهــــاراتهم وقــــدراتهمالتــــدریب زیــــادة كفــــاءة العــــاملین اإل

ل بعــض العناصـر والمــوارد البشــریة فــراد والمنظمـات مــن إعــادة تأهیـاأل وتمكـین ،والتجدیـد واإلبــداع

 )297 ،2007 ،الحنفــي( .خــرى ذات تخصصــات مختلفــةأالفائضــة عــن الحاجــة لمهــن ووظــائف 

   )134 ،2008 ،حسونة(

ـــرق العمـــلب.  ـــراد یعملـــون معـــامجموعـــة مـــن األ :ف و مجموعـــة مـــن أمشـــترك لتحقیـــق هـــدف  ؛ف

جع فــرق العمــل علــى التعــاون بــین تشــ إذ ،یصــلوا الیهــا بصــورة فردیــةن أهــداف ال یســتطیعون األ

وكـــذلك نقـــل  ،وتعزیـــز المصـــداقیة واالســـتغالل الجیـــد لمهـــارات وقـــدرات العـــاملین ،فـــراد العـــاملیناأل

   .مثـل للمـواردسـتخدام األواال ،المعلومات بسهولة ویسر بین العاملین یؤدي الـى زیـادة كفـاءة العمـل

 )27-23 ،2010 ،الشوابكة(

نهم من القیـام یقصد به مشاركة العاملین في الصالحیات والسلطة التي تمك  :تمكین العاملین ج.

یزیـــد التمكـــین مـــن الـــوالء التنظیمـــي بـــین  إذ ،جـــزاء المنظمـــةأفضـــل فـــي كـــل أبأعمـــالهم علـــى نحـــو 

ویســاعد علــى تفهــم العــاملین لظــروف وأهــداف  ،العــاملین لتنفیــذ القــرارات التــي شــاركوا فــي اتخاذهــا

وارتفــاع الرضــا  ،شــباع العدیــد مــن الرغبــاتإكمــا ســاعد علــى  ،ثــم االلتــزام بتحقیقهــامــن و  ،المنظمــة

 .الوظیفي

ــز د. فــراد مــن خــالل دوافــع معینــة نحــو ســلوك لعملیــة التــي تســمح بــدفع وتحریــك األاهــي  :التحفی

 ،واالحتفـــاظ بالعـــاملین الممتـــازین ،المعنویـــة للعـــاملینمـــن خـــالل التحفیـــز یـــتم دفـــع الـــروح ف ،معـــین

 )539 ،2004 ،القریوني( .وتشجیع المنافسة بین العاملین  وغیرها ،وتحسین االنتاجیة

نتـــاج وتوصـــیل واســـتخدام إمـــن اإلجـــراءات والطـــرق التـــي تكفـــل  مجموعـــة :االتصـــال الـــداخلي ه.

حیث یلعـب دورا هامـا فـي  ،االتجاه وصحیحة التوقیتفرها التخاذ قرارات سلیمة االبیانات الالزم تو 

التــي و  ،یصــال المعلومـات والبیانــات التـى تــأتي مـن الخــارجإخـاذ القــرار مـن خــالل تسـهیل عمیلــة ات

نشــطة المختلفـــة مـــن وكـــذلك التوفیــق بـــین األ ،فضــل التخـــاذ القــرارتســاعد علـــى اختیــار البـــدیل األ

  ) 4-3 ،2014 ،وفاء( .خالل وجود قنوات اتصال جیدة في المنظمة
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   Relationship Marketingالتسویق بالعالقات  :ثالثا

ظهر مفهوم التسویق بالعالقات كمفهوم حدیث یركز توجیه الجهود التسویقیة نحو الزبائن 

و المنظمــة فــي ظــل الظــروف أو المحتملــین وٕاثــارة اهتمــامهم نحــ ،ومحاولــة كســب والئهــم ،الحــالیین

ظمة خاصة بالنسـبة للزبـائن الـذین فتحسین المكانة الذهنیة للمن ،بشدة المنافسةالتي تعرف الراهنة 

لتحقیـق بـالنظر صـعب ا نفسـه الوقـت همیـة وفـيصبح االحتفاظ بهم لمدة طویلة أمر في غایـة األأ

كالتطورات والتغیرات خاصة فیما یتعلق  ،صبحت تتمیز بها البیئة التسویقیةأالى الخصائص التي 

مــــر الــــذي یفــــرض تركیــــز جهــــود األ ،وحاجــــات الزبــــائن ،ومیــــول ،بســــرعة تغیــــر وتطــــور توجهــــات

سالیب والطرق التسـویقیة وهذا ما  یتطلب البحث عن األ ،المنظمات نحو تعزیز عالقاتها بالزبائن

  .لعالقاتالتي تمكنها من تحقیق ذلك والذي یتجسد في مفهوم التسویق با

  

  . نشأة التسویق بالعالقات 1

ـــــــــــــي    دبیـــــــــــــات التســـــــــــــویق الحـــــــــــــدیث مـــــــــــــا عـــــــــــــرف بتســـــــــــــویق العالقـــــــــــــات أظهـــــــــــــرت ف

Relationship Marketing  ســـس مخالفـــة لمـــا كـــان ســـائدا وفـــق المفهـــوم أالـــذي یقـــوم علـــى

وانتشـر اسـتخدامه فـي البدایـة فـي  ،وهو مفهوم تـم تقدیمـه خـالل فتـرة الثمانینـات ،التقلیدي للتسویق

 إذنهـج العالقـة فـي مجـال التسـویق  واخر هذه الفترة زاد استخدامأوفي  ،مجال الصناعة والخدمات

  )3 ،2008 ،(صادق.بل وسیلة لزیادة والء الزبون ،ن العالقة لیست هدفاإ

جدید یشار له في الغالب بأنه التسویق من طرف الى  تسویقيظهر هذا المفهوم كنموذج 

جـل مـع م المنظمـة بتطـویر عالقـة طویلـة األإذ یتضـمن قیـا (one to one marketing)طـرف 

ومـن ثـم تسـلیم المنـتج الـذي یلبـي هـذه  ،فضـل عـن حاجـات الزبـونأكل زبـون للتوصـل الـى معرفـة 

  مــــــــام بالتســــــــویق بالعالقــــــــات وفــــــــي التســــــــعینات ازداد االهت ،الحاجــــــــات كــــــــل منهــــــــا علــــــــى حــــــــدى

  .كونــــــــه التســــــــویق الــــــــذي لــــــــه القــــــــدرة علــــــــى إنشــــــــاء حــــــــوار شخصــــــــي بــــــــین المنظمــــــــة والزبــــــــون

(marzloff & Bellanger, 1996 , 184)  

وفي اآلونة األخیرة بدأت معظم المنظمات في تبني هذا المفهوم الجدید للتسـویق وأدركـت 

  :)7 ،2015 ،االتیة (شفیقهذا لألسباب یرجع محدودیة التسویق بالمعامالت و 

 ،ســواق المــوردینأ ،التسـویق بالعالقــات لــه تـأثیر علــى قطاعــات عدیـدة تشــمل أســواق الزبـائن  .أ 

 .سواق الحالیةلیة واألسواق ذات التأثیر مثل األسواق الداخاأل

وعلیــه یجــب التحــول مــن  ،طبیعــة العالقــات مــع الزبــائن فــي حالــة تغیــر وال تعــرف االســتقرار  .ب 

 .التركیز على الصفقة الى التركیز على العالقة
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تطـور التسـویق بـدءا ولتوضیح كیفیة ظهور وتطـور التسـویق بالعالقـات البـد مـن ذكـر مراحـل 

  :نتاجي الى المفهوم الحدیث من المفهوم اإل

وكـان بإمكـان  ،وهي المرحلة التي تلت ظهور الثـورة الصـناعیة :نتاجي للتسویقالمفهوم اإل   .أ 

نتاجیـة عـدد المنتجـین وانخفـاض الكفـاءة اإللقلة  ع وتسویق كل منتجاتها بسهولة المنظمة بی

نتـاج نشـطة اإلأوكـان تركیـز المنظمـات علـى  ،لوسائل االنتاج خاصـة المرتبطـة بالتكنولوجیـا

همــال حاجــات ورغبــات إتوجــه رئیســي مبنــي علــى المنــتج مــع  وهــذا مــا فــرض ،وكیفیــة رفعــه

 ،بینما الزبون كان في موقف ضعیف ،إذ كانت المنظمات في موقف تفاوضي قوي ،الزبون

بینمــا المنظمـات تواجــه طلبــا  ،و یكــاد یكــون نـادراأا محـدودا ن الزبــون یواجـه عرضــأباعتبـار 

جعــل فلســفة المنظمــات  نتــاج والتوزیــع ممــاكانــت فلســفة المنظمــة تقتصــر علــى اإلإذ  ،آكبیــر 

 )12 ،2007 ،(الطائي واخرون .یس الى التسویقنتاج ولتتجه الى اإل

ـــي  .ب  ـــة حـــدثت تغیـــرات علـــى المســـتوى اال :المفهـــوم البیع دت الـــى أقتصـــادي فـــي هـــذه المرحل

نتـــاج فقـــد تطـــورت وســـائل اإل ،نتـــاجســـواق وكثـــرة اإلعوبة بیـــع المنتجـــات نتیجـــة تشـــبع األصـــ

ممـا  ،نتـاج وتنوعـهالمنتجین كل ذلك ساهم في رفع اإل وزاد عدد ،نتاجیةوتحسنت الكفاءة اإل

كـــل ذلــك دفــع المنظمـــات الــى البحــث عـــن وســائل بیـــع  ،تســبب فــي صـــعوبة بیــع المنتجــات

نتـاج الـى التركیـز علـى بیـع مـا توجه المنظمات من التركیـز علـى اإلومن هنا تحول  ،جدیدة

ض النظر عن رغبـة الزبـائن نه كل شي یمكن بیعه بغإإذ یركز هذا التوجه على  ،نتاجهإتم 

وقـد وفـرت  ،حیـث كانـت العالقـة بـین الزبـون والمنظمـة مرتكـزة علـى كیفیـة دفعـه للشـراء ،فیه

 )19 ،2001 ،(الشرمان وعبدالسالم .كل الوسائل واإلمكانات البیعیة التي تسهل ذلك

ظهـرت هـذه المرحلـة نتیجـة لعـدة تطـورات تتعلـق بـالظروف االقتصـادیة  :المفهوم التسـویقي  .ج 

وتطـور وسـائل االنتـاج كـل  ،وزیادة الوعي لدى الزبون وعدد المنتجین ،واإلنتاجیة والتنافسیة

دى الـى قلـة الفـرص التسـویقیة أممـا  ،ذلك نتج عنه زیادة حجم العرض مقارنة بحجم الطلـب

 كثر إدراكا لما یریدونهأوأصبح الزبائن  ،حمایة الزبونوقد ظهرت جمعیات  ،مام المنظماتأ

  فأصـــــــبحت  ،كثـــــــر بحاجـــــــات ورغبـــــــات الزبـــــــائنأممـــــــا فـــــــرض علـــــــى المنظمـــــــات االهتمـــــــام 

   .لتلبیــة حاجــات ورغبــات الزبــون ؛هنــاك ضــرورة لتكامــل جهــود المنظمــة وأنشــطتها وتوجیههــا

 )105 ،2013 ،(قلش

ز علــى الزبــون ورغباتــه واالهتمــام فــي هــذه المرحلــة زاد التركیــ :المفهــوم التســویقي الحــدیث  .د 

وبضــرورة االحتفــاظ بــه والحــرص علــى تعاملــه المســتمر والــدائم مــع  ،كثــر بعالقتــه بالمنظمــةأ

 ،وقــــد ظهــــرت العدیــــد مــــن المفــــاهیم التســــویقیة كالمســــؤولیة االجتماعیــــة للتســــویق ،المنظمــــة

همیــة بنــاء أتســویق بالعالقــات الــذي ظهــر لیؤكــد خضــر والبیئــي إضــافة الــى الوالتســویق األ
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التـي وقد تطورت تكنولوجیا المعلومـات  ،والتركیز على تطورها من خالل التعاون ،العالقات

 .)108 ،2013 ،(قلش .سهلت االتصال والتفاعل بین المنظمة وزبائنها

  . مفهوم التسویق بالعالقات2

ســس أغلبهــا تركــز علــى أولكــن فــي  ،لمفهــوم التســویق بالعالقــات راءهنــاك العدیــد مــن اال

  ).14متشابهة لمفهوم التسویق بالعالقات الجدول (

  )14الجدول (

  مفهوم التسویق بالعالقات وفق اراء عدد من الباحثین

  المفهوم  الباحث والسنة

  )12- 11 ،2005 ،(شفیق

لكــي یطــور القیمــة  ،تقویــة العالقــات مــع الزبــون مــن صــفقة الــى صــفقة

وهــي  ،طــول مــع الزبــونألیــة التبــادل ویهــتم بــإدارة عالقــة التــي تخلــق عم

یضــا عملیــة تســویق عبــر إقامــة الصــداقة مــع الزبــائن مــن خــالل أتمثــل 

إقامـــة حـــوار یقـــوي العالقـــة مـــع الزبـــون ویمنحـــه الشـــعور بـــأن المنظمـــة 

  .الترید منه شیئا مقابل الخدمات التي تقدمها له

(kotler & keller, 2006,17) 
لمجهــــزین مــــد مــــع الزبــــائن واجــــاد وحفــــظ وتعزیــــز عالقــــات طویلــــة األإی

  .خرینوالموزعین والمساهمین اآل

 )33 ،2008 ،(عبد العظیم
وتحقیـق النمـو  ،واإلحتفاظ بالزبائن الحـالیین ،علم وفن جذب زبائن جدد

  .الالزم للمعامالت التي تتم مع الزبائن المربحین

(Nakhleh، 2012, 542) تنمیة وتعزیز العالقات مع الزبائن والمحافظة علیها مستقبال.  

(welbeck etal.، 2013, 79) 
بمـا  ،القات تنافسیة مربحة مع الزبـائنسلوك تنظیمي یهدف الى بناء ع

  .یناسب مصلحة الطرفین

(Erik، 2015, 333) 

ســــلوب المســــوقین الــــذي یهــــدف لبنــــاء عالقــــات قویــــة مــــع أعبــــارة عــــن 

دراك اإلدارة نحــو فهــم إوتعزیــز  ،العــاملین والزبــون وأصــحاب المصــلحة

والتركیـز علـى مراجعـة الحقـائق المالیـة ونمـو  ،اتجاهات ومواقف الزبـون

وسبب انخفاض االسـتقالل الـذاتي وعـدم  ،المبیعات والتوجه نحو السوق

  .كفاءة تدریب العاملین

  المصادر الواردة فیه.المصدر : من اعداد الباحثة باالعتماد على 
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  . أهمیة التسویق بالعالقات3

والتـي تعـود الـى كـال الطـرفین  ،تكمن األهمیة في المنافع التي یشكلها التسـویق بالعالقـات

) 2010,29 ،یاســین( ویمكــن توضــیح أهمیــة التســویق بالعالقــات فــي االتــي ،الزبــائن والمنظمــة)(

  ):201,23 ،(عیسى وابو عیسى

ومحاولة تعزیـز وتقویـة العالقـات المتعلقـة  ،بمستوى من التواصل الدائم مع الزبائناالحتفاظ   .أ 

 ،تساعد علـى الوصـول الـیهم بشـكل سـریع ومناسـب ،بهؤالء الزبائن من خالل وسائل محددة

 .و البیع الشخصيأو المكالمات الهاتفیة أنترنت وقد تكون هذه الوسائل مثل اإل

كثــر مــن مجــرد الســعي أمیــة االحتفــاظ بالزبــائن الحــالیین یركــز التســویق بالعالقــات علــى أه  .ب 

 .الدائم الستقطاب الزبائن الجدد

یسعى الى التركیز على جودة الخدمات المقدمة الـى الزبـائن كمـا یسـعى الـى االبتكـار الـدائم   .ج 

وٕابــــرام  ،علـــى العكـــس مـــن التســــویق التقلیـــدي الـــذي یســــعى فقـــط الـــى جــــذب الزبـــائن الجـــدد

 .جل مع الزبائنلة لبناء عالقات متینة وطویلة األن محاو الصفقات البیعیة دو 

عمـــال للتعامـــل مـــع زبائنهـــا فـــي الوقـــت الحـــالي الـــذي یتصـــف  األأنشـــطته تناســـب منظمـــات   .د 

والتطــور التكنولــوجي الهائــل فــي ظــل بیئــة تتصــف بالدینامیكیــة والتغییــر  ،بالمنافســة الشــدیدة

 .السریع

زبائنهـا عنـد اء بـالوعود التـي تعـد بهـا المنظمـات لى موضوع اإلیفـینظر التسویق بالعالقات ا  .ه 

ـــى محمـــل الجـــد ،التعامـــل معهـــم ـــائن نحـــو تطـــویر أل ؛ویأخـــذ عل ن الوفـــاء والصـــدق مـــع الزب

 .الخدمات التي یحتاجونها عمل یحقق لهم الرضا والوالء واالستمراریة في التعامل

جـل أمـن  ،الزبـائنعمال فـي سـهولة إجـراء عملیـة التفاعـل واالتصـال مـع األ منظماتیساعد   .و 

 ،نفســهمأالزبــائن  بهــا والقــدرة علــى تقــدیمها بــالطرق التــي یرغــب ،معرفــة حاجــاتهم ورغبــاتهم

 .وبأسلوب افضل من المنافسین االخرین

وتعزیــز العالقــة  ،هــداف الهادفــة الــى تحســینتتكــون مــن مجموعــة مــن األ إســتراتیجیةیعتبــر   .ز 

  .القائمة بین المنظمة والعاملین فیها

 

  التسویق بالعالقات هدافأ. 4

 ،إن الهــدف األساســي للتســویق بالعالقــات یكمــن فــي بنــاء وتطــویر عالقــات طویلــة األمــد

  :كما یأتيفرعیة عدیدة تصب في هذا االتجاه هداف أویمكن تحدید 

وذلــك  ؛فالهـدف األساســي مــن التسـویق بالعالقــات هــو االحتفـاظ بالزبــائن :االحتفـاظ بالزبــائن  .أ 

ي أائم علــى تلبیـــة حاجــاتهم ورغبـــاتهم والتركیـــز الــد ،مــن خــالل تحســـین عالقــاتهم بالمنظمــة

وهــذا مــا  ،بشــكل مســتمر عــن زبــائن جــددبالزبــائن بــدال مــن البحــث  التركیــز علــى االحتفــاظ
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والحـرص علـى  ،یمكنها مـن الحصـول علـى عوائـد االسـتثمار فـي عملیـة البحـث عـن الزبـائن

 .)13 ،2005 ،ورغباتهم (شفیقشباع حاجاتهم إ

تركز المنظمة هنا على تدعیم وتعزیز والء الزبائن  :بناء قاعدة مع الزبائن الموالین للمنظمة  .ب 

وتركــز ایضــا علــى  ،وضــمان بقــائهم واالحتفــاظ بهــم ،أســاس لتقویــة عالقاتهــا بهــموهــذا  ،بهــا

 .)96 ،2013 ،تحقیق الرضا المستمر لهم (قلش

وهذا بهدف إقامة حواجز وعوائق تجعل من الصـعب علـى  :تماعیةجاتكوین روابط هیكلیة و   .ج 

ویمكــن تحقیــق  ،مواصــلة التعامــل معهــالویكــون مضــطرا  ،الزبــون قطــع العالقــة مــع المنظمــة

واألخــذ بمبــدأ األفضــلیة فــي إشــباع حاجــات ورغبــات  ،ذلــك مــن خــالل التمیــز عــن المنافســین

الطویلـــة تشـــكل بحـــد ذاتهـــا رابطـــة یكـــون مـــن ن العالقـــة بـــأعلمـــا  ،الزبـــون مقارنـــة بالمنافســـین

كمــا یمكــن االعتمــاد علــى العالقــات االجتماعیــة والصــداقة بــین  ،الصــعب علــى الزبــون فكهــا

ساس تكون العالقات القویـة والطویلـة هـو بنـاء الثقـة أویكون  ،العاملین في المنظمة والزبائن

ن الـروابط أونشیر هنا الى  ،وهو هدف جوهري من التسویق بالعالقة ،بین المنظمة وزبائنها

 ،وٕاطالـة عالقـاتهم بهـا ،الهیكلیة التـي یمكـن ان تعتمـد علیهـا المنظمـة فـي االحتفـاظ بالزبـائن

 ،ن تكـون لهـم نـوع مـن الحریـةأالزبائن الـذین یمیلـون دومـا الـى  تكون غیر محبذة من طرف

   .)48 ،2006،ن یشعروا بأنهم مقیدون (رجبأوال یرغبون في 

  

  التسویق بالعالقات . مرتكزات5

) 396 ،2003 ،یقوم مفهوم التسویق بالعالقات علـى سـتة مرتكـزات أساسـیة هـي  (حسـن

  :)7 ،2011 ،(ناریمان

  .خلق قیمة مضافة جدیدة للزبائن من خالل استخدامهم للمنتجات المقدمة  .أ 

الل خـ إدراك الدور الرئیسي للزبون فـي تحدیـد القیمـة و المنـافع التـي یرغـب فـي تحقیقهـا مـن  .ب 

 .عملیة اختیار و استخدام المنتجات

 ي بشــكل یــدعم القیمــة المدركــة مــن العمــل علــى تحدیــد عملیــة االتصــال بــین البــائع و المشــتر   .ج 

  .الزبون

 .التنسیق المستمر بین المسوقین و الزبائندعم التعاون و   .د 

 .إدراك أهمیة عامل الوقت بالنسبة للزبائن  .  .ه 

ومختلف  إضافة إلى شبكة من العالقات بین المنظمة  ،بناء شبكة من العالقات مع الزبائن  .و 

ــــل المــــوردین ،طــــرافاأل غیــــرهم مــــن أصــــحاب المصــــالح مــــع و  ،الوســــطاءو  ،المــــوزعینو  ،مث

 .المنظمة
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  بعاد التسویق بالعالقات أ. 6

دة بحســب مــن وجهــة نظــر متعــدبالعالقــات لقــد تنــاول العدیــد مــن البــاحثین أبعــاد التســویق 

العالقـات حسـب بحثنـا بحسـب طبیعـة الدراسـات. ولهـذا فـإن أبعـاد التسـویق البیئة التي ینتمون لهـا 

   :)2010,21 ،یاسین(تتمثل في 

قدرتـه علـى تلبیـة  فـيلتي تؤثر المنتج ائص نها مجموعة خصاأ تعرف الجودة على :الجودة  .أ 

 .بأقــــل تكلفـــة داخلیــــةشـــباع التــــام الحتیاجـــات الزبـــون وهـــي اإل ،حاجـــات صـــریحة وضــــمنیة

  )29 ،2008 ،(الطائي وقدادة

نـه أویعـرف علـى  ،ساسي ومهم في إدارة الجودة الشاملةأجانب  :التحسین المستمر للجودة  .ب 

فضـل أوالحصـول علـى  ،المتابعة المستمرة للعملیـات فـي نظـام مـا یهـدف الـى تحسـین األداء

وهــو الســعي المتواصــل للمنظمــة فــي تحســین جــودة منجاتهــا والعمــل علــى تطویرهــا  ،النتــائج

 )356 ،2004 ،الفضل والطائي(.بصفة مستمرة

عبارة عن مجموعة من السیاسات واإلجراءات  التي تقوم بها المنظمة من  :الداخلي ناغمالت  .ج 

 ،وتلبیــــة حاجــــاتهم ورغبــــاتهم لتحقیــــق رضــــاهم ،فضــــل الكفــــاءات مــــن العــــاملینأجــــذب  أجـــل

هـداف أعلـى رضـا الزبـائن وتحقیـق  یآفضل خدمات ممكنة مما ینعكس ایجابأوبالتالي تقدیم 

 .المنظمة

تعمل المنظمة على تقویة عالقتها بزبائنها مـن خـالل  :تقویة العالقة بین المنظمة والزبائن  .د 

بمـا یـؤدي الـى تلبیـة  ،المنظمـة وزبائنهـاتطویر نظام اتصاالت یسمح بتبادل المعلومات بین 

ى المنظمة إلقامة وتسع ،وتحقیق المنظمة ألهدافها بكفاءة وفاعلیة ،حاجات ورغبات الزبائن

 )49 ،2006 ،شفیق(.جل مع زبائنها لكسب رضاهمعالقة طویلة األ

جـل أدم فـي شـكل اقتراحـات مـن فعـال التـي تقـهـي مجموعـة مـن األ :مفهوم شـكاوي الزبـائن  .ه 

 ،جــــل تصــــحیح وتعــــدیل اي عیــــبأوانتقــــادات مــــن  ،تحســــین مســــتوى العمــــل فــــي المنظمــــة

فمنظمات عدیدة خاصة الخدمیة تضع سجل یكتب فیه الزبون رأیه عن المنظمـة سـواء كـان 

خـرى تضـع رقمـا اخضـر مجـاني لتسـهیل التعامـل أكمـا ان هنـاك منظمـات  ،ایو ایجابأا یسلب

 ،2010 ،تسـاعدها فـي التحسـین والتطویر(یخلـف ،مـنهمفكـار مختلفـة أواسـتقبال مـع الزبـائن 

20( 
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    . خطوات تطبیق التسویق بالعالقات 7

لتطبیــــــق التســــــویق بالعالقــــــات فــــــي المنظمــــــات خطــــــوات یمكــــــن االعتمــــــاد علیهــــــا وهــــــي   

  :)65-55 ،2006،(شفیق

سـتقوم ببیـع ن تقـوم المنظمـة بتحدیـد الزبـائن التـي أبمعنـى  :تحدید القطاع السـوقي المسـتهدفأ. 

 .ثم اختیار الفئة المناسبة من الزبائن ،وهذا یتطلب تجزئة السوق ،منتجاتها لهم

ائصها لتي تختلف في خصا ،مجموعة كبیرة من الزبائن المنظمةسواق أتضم  :تجزئة السوقب. 

لـذلك تقـوم المنظمـة  ،مـر الـذي یـؤدي الـى صـعوبة التعامـل معـمالشخصیة عن بعضها الـبعض األ

 ،جل استهداف كل مجموعة ببرنامج تسویقي مناسـبأة السوق الى مجموعات متجانسة من بتجزئ

ـــذین علـــى اختیـــار الزبـــائن ا لـــى عملیـــة التســـویق بالعالقـــات بنـــاءوهـــذا مـــا یســـاعد ع لمســـتهدفین ال

وهنـــاك عـــدة معـــاییر لتجزئـــة الســـوق منهـــا  ،نشـــطة التســـویقیة (الفئـــة المســـتهدفة)ســـتتوجه الـــیهم األ

 :)103 ،2002 ،السالم(الشرمان وعبد

 التقسیم الجغرافي 

  الجنس ،العمر(التقسیم حسب العوامل الدیموغرافیة( 

  المستوى الثقافي ،نمط الحیاة(التقسیم حسب العوامل االجتماعیة والثقافیة( 

  وهــذا التقســیم  ،همیــة الزبــائن بالنســبة للمنظمــةأي حســب أالتقســیم حســب عوامــل ســلوكیة

 )االتجاهــات نحــو المنــتج ،درجــة الــوالء ،معــدل االســتخدام ،المتوقعــةالمنــافع (یركــز علــى 

 .ساس التي یعتمد علیها في تجزئة السوقوهذه العوامل تعتبر األ

 

تحتــاج المنظمــة إلنشــاء قاعــدة بیانــات للقطــاع الســوقي  :إعتمــاد نظــام قاعــدة بیانــات للزبــائنت. 

فــظ كـــل حیــث تح ،هــا وبـــین الزبــائننحتــى تســتخدمها كمرجــع للمحادثـــات التــي تــتم بی ،المســتهدف

التي تفید المنظمة في التعرف على السلوكیات وأنمـاط الشـراء وبالتـالي  ،البیانات الخاصة بالزبائن

 اتخاذ القرارات التسویقیة المناسبة.

بعــد اختیــار الزبــائن المســتهدفین وجمــع  :تقیــیم اهــم الزبــائن فــي القطــاع الســوقي المســتهدفث. 

لمعرفـة  ،تقـوم المنظمـة بتقیـیم زبائنهـا باسـتمرار ،عنهم من خالل قاعدة البیانات المعلومات الكافیة

 .ومعرفة رضا كل زبون ومدى نجاح الجهود التسویقیة ،رباح التي یضیفها كل زبون للمنظمةاأل

ــائن المنظمــةج.  الــذي یــؤدي الــى وجــود عالقــات تبــادل  :إنشــاء نظــام فعــال لالتصــاالت مــع زب

 .المنظمة والزبائن بناء على الثقة المتبادلة بینهممربحة لكل من 

وذلك من خالل  ،تتمكن المنظمة من المحافظة على والء زبائنها :المحافظة على والء الزبائنح.

   .قدرتها على تلبیة حاجاتهم ورغباتهم بالدقة والسرعة والجودة المتوقعة منها
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  Social Marketingالتسویق االجتماعي  :رابعآ

التسویق االجتمـاعي أحـد المجـاالت المتمیـزة ذات الطـابع الخـاص فـي إطـار التسـویق یعد 

األفكــار، القــیم الخــدمات،  " فالتســویق لـم یعــد یعنــي بالسـلع فقــط وٕانمــا امتــد لیشـمل ،بصـفة عامــة

الـذي ینطـوي علـى  االجتمـاعي نـه أصـبح مـن المعتـاد أن نجـد مصـطلح التسـویقإاالجتماعیـة " إذ 

وكذلك كل أسالیب اإلبداع اإلعالمي لترویج أفكار أو قیم  ،مهارات علم التسویقاستخدام مبادئ و 

  .اجتماعیة أو سلوكیات مفیدة للمجتمع

  سباب ظهور التسویق االجتماعيأ. 1

  :هم العوامل التي أدت الى ظهور المفهوم االجتماعي للتسویق ما یليأمن 

ولقــد مكنــت  ،علــى شــكله واتجاهاتــه وتوجهاتــهلقــد مــر االقتصــاد بتغیــرات كبیــرة أثــرت  :العولمــةأ. 

كما تطورت أنشطتها الترویجیة والتوزیعیـة  ،هذه التطورات المنظمات من توسیع أسواقها الجغرافیة

وكان من أبرز نتائج هذه التطورات تعقد البیئة التسویقیة بالنسبة للمنظمات  ،والتصنیعیة والشرائیة

  .والزبائن

 ،اتصـاالت وعالقـات دولیـة كـي تحقـق النجـاح المطلـوب صـبحت تحتـاج الـىأفالمنظمات 

وانــدماجات اســتراتیجیة مــع منظمــات صــبحت تؤســس تحالفــات أن الكثیــر مــن المنظمــات إولهــذا فــ

 یعـرف بالمنظمـات متعـددة الجنسـیات وهو ما ،لتمكنها من الوصول الى األسواق األجنبیة ؛جنبیةأ

 نهــا تهــتمأحمالتهــا الترویجیــة علــى وتركــز فــي  ،صــبحت ترفــع شــعار المســؤولیة االجتماعیــةأالتــي 

وتهتم بقضـایا البیئـة والحفـاظ علـى المـوارد  ،منةآوأنها تلتزم بتوفیر ظروف عمل  ،نسانبحقوق اإل

  )1 ،2010 ،عبد القادر( .الطبیعیة

 : )282-281 ،2009 ،نجم(وتتمثل باالتي  :االنتقادات االجتماعیة للتسویقب. 

 :یوجه الزبائن العدید من االنتقادات للتسویق مثل :الزبائنتأثیر التسویق على * 

 ـــى ارتفـــاع تكـــالیف التوزیـــع األســـعار المرتفعـــة وارتفـــاع تكـــالیف اإلعـــالن  ،ویعـــود ذلـــك ال

 .خرى المرافقة لتقدیم منتج جدید الى األسواقوارتفاع التكالیف األ ،والترویج

  والتغلیــــف  ،والتــــرویج المضــــلل ،مثــــل التســــعیر الخــــادعالممارســــات التســــویقیة المضــــللة

 .وتقدیم خدمة متواضعة الى زبائن غیر متمیزین ،والمنتجات غیر اآلمنة ،االحتیالي

مثـــل تكـــوین حاجـــات ورغبـــات غیـــر حقیقیـــة لـــدى أفـــراد تـــأثیر التســـویق علـــى المجتمـــع ككـــل *  

ومحدودیـــة  ،باإلضـــافة الـــى مـــا یتطلبـــه ذلـــك مـــن اســـتنزاف للمـــوارد النـــادرة بصـــورة كبیـــرة ،المجتمـــع

وتــدخل كبیــر للقــوى السیاســیة مثــل  ،والتلــوث الثقــافي والبیئــي ،المنتجــات ذات الطــابع االجتمــاعي

 .منظمة التجارة العالمیة
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وممارســات تســویقیة  ،مثــل االســتحواذ علــى المنافســینخــرى تــأثیر التســویق علــى المنظمــات األ* 

وممارسـات تسـویقیة تنافسـیة غیـر  ،ةینتج عنها عوائق للدخول في األسواق التي تعمل بها المنظم

  .عادلة

 

 :)6-4 ،2010 ،عبد القادر(وهي ظهور المنظمات غیر الهادفة للربح * 

هـــي حركـــة منظمـــة تعمـــل علـــى تحســـین الحقـــوق وقـــوة الشـــراء لـــدى  :حركـــة حمایـــة الزبـــون  .أ 

 .وقوة البیع لدى البائعین ،الزبائن

هـذه الحركـة وجهـت أنظـار المنظمـات الـى البیئـة كمعیـار مـن المعـاییر  :حركة حمایة البیئة  .ب 

 .المهمة في تحسین رضا الزبون من خالل إشباع حاجاته ورغباته

  . مفهوم التسویق االجتماعي 2 

یقــوم مــن خاللــه القــائم  ،یعــد التســویق االجتمــاعي مفهومــا خاصــا بالمســؤولیة االجتماعیــة

أو بالتسویق بنشر فكرة أو قیمة أو نمط سلوكي مستهدفا إحداث تأثیر معـین فـي اإلطـار المعرفـي 

   )15الجدول (للتسویق االجتماعي  مفاهیمالعدید من الفي سلوك األفراد. ولقد وردت 

  

  )15(الجدول 

 من الباحثین بعضمفهوم التسویق االجتماعي وفق اراء 

  المفهوم  والسنةالباحث 

(Andreasen، 1995, 7) 

وتقیــیم  ،وتنفیــذ ،وتخطــیط ،تطبیــق تقنیــات التســویق التجــاري فــي تحلیــل

جــــل أعلــــى ســــلوك الزبــــائن المســــتهدفین مــــن البــــرامج المصــــممة للتــــأثیر 

  .تحسین رفاهیتهم الشخصیة

(kotler & zaltman, 2006, 81) 

بهـدف التـأثیر علـى قبـول لبـرامج یمثل التصـمیم والتنفیـذ والسـیطرة علـى ا

 ،والسـعریة ،ن تشمل مراعاة الخطط االنتاجیـةأفكار االجتماعیة على األ

  .والتوزیع وبحوث التسویق ،واالتصاالت

(Nedra, 2007, 137) 
هــــو ذلــــك التســــویق الــــذي یهــــدف الــــى تغییــــر ســــلوك الفــــرد ولــــیس بیــــع 

  .المنتجات

(lukic, 2009, 12) 
)103 ،2014 ،(شاهد  

مبــادئ وتقنیــات التســویق التــي مــن شــأنها التــأثیر علــى الزبــائن اســتخدام 

و التخلـي عـن السـلوك أ ،و تعـدیلأورفـض  ،لقبول الفكـرة بصـورة طوعیـة

  .مجتمع ككلالو أ ،مجموعات أو ،فرادلصالح األ
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  أهداف التسویق االجتماعي.3

وتعزیـز المكانـة الذهنیـة  ،التوجـه للزبـون فـيهداف والتي تصـب للتسویق االجتماعي العدید من األ

  (Demange, 2010) للمنظمة منها

وهنــا یجــب النظــر باســتمرار فــي كــل مــا یتعلــق بــه وفهــم  ،تحلیــل احتیاجــات وتوقعــات الزبــون  .أ 

 .بیئته ورغباته وأحالمه

 .و منتجات تلبي احتیاجاتهمأمساعدة المنظمات على تطویر سلع   .ب 

 .تقدیم قیمة قویة للمنظمة  .ج 

لمنظمــة الذاتیــة فــي وهــو تحقیــق لمنفعــة ا ،لالهتمــام بمشــكالت المجتمــعدارة التســویق إتوجــه   .د 

ذات الصـــلة بالنشـــاط التســـویقي كهـــا ورد فعلهـــا نحـــو تلـــك المشـــكالت دراإن إذات الوقـــت إذ 

 .نتاجیة فیما بعددة مبیعاتها وأرباحها وقدرتها اإلیصب في زیا

و حتــى المنظمــات أ ،الرســمیةتنفیــذ البــرامج االجتماعیــة التســویقیة لألفــراد والجماعــات غیــر   .ه 

 .الرسمیة

 .التأثیر على السلوك االجتماعي للجهات المستفیدة من المنتج   .و 

 .وتحسینها ظروف الحیاة لألفراد واألسر والجماعات والمجتمعات تطویر  .ز 

  . أبعاد التسویق االجتماعي4

  )(Damperat, 2007, 5یمكن تحدید ابعاد التسویق االجتماعي كاالتي 

یعبر البعد االقتصادي عن الغرض من المبادلة ممـا یـؤدي بالمنظمـات  :االقتصاديالبعد   -أ 

 نفســه الوقـتن عالقـات التبـادل تملـك فـي إورغـم ذلــك فـ ،الـى التركیـز بشـكل أساسـي علیـه

محتــوى اقتصــادي ومحتــوى اجتمــاعي خاصــة مــع المیزانیــات الكبیــرة والمهمــة المخصصــة 

جـــة الـــى األخـــذ فـــي االعتبـــار وهـــو مـــا یعكـــس الحا ،للبیـــع المباشـــر مـــن جانـــب المنظمـــات

 .ادیة وعقالنیة لتفسیر سلوك الشراء الصناعيخرى ولیس فقط عوامل اقتصأجوانب 

 وكثافتهــا وأهمیتهــا، فــرادویتعلــق بطبیعــة االتصــاالت والعقــود بــین األ :تكنولــوجيالبعــد ال  - ب 

لبنـاء و  ،الطویـل جـلویر العالقـات بـین المنظمـات فـي األفي تط تسهموبالمفاوضات التي 

ألن جوانــب  ،هــذه العالقــات البــد مــن وجــود جــو مناســب للتفاعــل بــین مختلــف المشــاركین

  ،سـس تجاریـةأوتبنـى علـى  ،من االتفاقـات والعقـود ال تكـون رسـمیة قبـل نهایـة المعـامالت

ألنــه یقلــل مــن عــدم الیقــین ویجنــب المنظمــات الكثیــر  ؛البعــد االجتمــاعي للتجــارة مهمــا إن

بعــد أالمحافظــة علــى عالقــة التبــادل الــى بات علــى المــدى القصــیر ویقــود الــى مــن الصــعو 

 .من مجرد صفقة تجاریة بسیطة

طـراف المعنیـة فـي قضایا المجتمـع ومصـالح األ الحسبانهو األخذ في  :البعد االجتماعي  -ج 

ن تأخـذ فـي االعتبـار احتیاجـات أكما أن القـرارات التسـویقیة یجـب  ،سیاق فترة طویلة جدآ
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وكـذلك الفوائـد  ،فائدة ومصلحة الزبائن على المدى الطویـلو  ،متطلبات المنظمةو  ،الزبائن

وحمایـة المحـیط الـذي یعـیش  ،والمصالح طویلة األجل للمجتمـع بمـا فیهـا ضـمان الرفاهیـة

 .فیه

  

  سس نجاح التسویق االجتماعيأ. 5

هــداف بغیــة تحقیــق األ ســس ینبغــي اتباعهــاأنجــاح التســویق االجتمــاعي علــى عــدة یتوقــف         

  (William & Jay, 1993, 176)سس هي هم هذه األأومن  ،المنشودة

القیام بجمع المعلومـات مـن  یتطلب من العاملین في مجال التسویق االجتماعي :المعلومات  .أ 

بهدف تحدیـد  ،جراء المسوحات والمقابالت مع الزبائن والمختصین في مجال السلوكإخالل 

فعلـــى  ،حـــداث التغییـــر فـــي الســـلوكإبـــة التـــي یمكـــن االعتمـــاد علیهـــا فـــي المعلومـــات المطلو 

بأن المعلومات المقنعة التي یتم توجیهها   ن یدركواأملین في مجال التسویق االجتماعي العا

ن وم ،بشكل فاعل على معتقداتهم وآرائهم ومواقفهمن تكون مؤثرة أ جبللزبائن المستهدفین ی

ن یجعلــوا أوهــذا یتطلــب مــنهم  ،حــداث التغییــرإســاس فــي األثــم ســلوكهم الــذي یمثــل المحــور 

مــر الــذي األ ،هموقــیم همومعتقــدات الزبــائن المســتهدفین المعلومــات تتناســب مــع مســتوى وعــي

 .حداث التغییر المطلوب في سلوكهمإیضمن 

توجیــه اســتراتیجیاتهم  ،ینبغــي علــى العــاملین فــي مجــال التســویق االجتمــاعي :اإلســتراتیجیة  .ب 

ساســي والمتمثــل بإحــداث كــونهم یعملــون علــى تحقیــق الهــدف األ ،نحــو الزبــائن المســتهدفین

 .وبما یضمن جعله سلوكا اجتماعیا یتماشى مع القیم السائدة ،التغییر والتصحیح للسلوك

یـــــتم تحدیـــــد طـــــرق االتصـــــال مـــــن قبـــــل العـــــاملین فـــــي مجـــــال التســـــویق  :طریقـــــة االتصـــــال  .ج 

بمــا یتوافــق مــع المســتوى الثقــافي  ،باالعتمــاد علــى طبیعــة الزبــائن المســتهدفین ،االجتمــاعي

الن لكــل فئــة اجتماعیــة طریقــة خاصــة یــتم  ،والتحصــیل العلمــي والعــادات واألنمــاط الســلوكیة

  .اعتمادها لمخاطبتهم بها

  :الصعوبات التي تواجه التسویق االجتماعي. 6

التـــــي تشـــــكل تحـــــدیات لكـــــل مـــــاعي العدیـــــد مـــــن القضـــــایا المعقـــــدة یعـــــالج التســـــویق االجت      

لهـذا  ،قد یكون راسخا في ثقافـة تلـك المجتمعـات ،والسلوك المركز علیه والمراد تغییره ،المجتمعات

 .امـرا صـعبا للغایـة دن تغییر السلوكیات المستهدفة یعأل ؛ن التسویق االجتماعي قد ال یقدم حالإف

  )272 ،2009 ،(سویدان والبراوي
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  :)102-101 ،2008  ،ومن أبرز الصعوبات التي تواجه التسویق االجتماعي هي (البكري    

فضــال عــن  ،بســبب محدودیــة البیانــات النوعیــة حــول ســلوك الزبــون ؛صــعوبة تحلیــل الســوق  .أ 

 .المقاییس الدقیقة لتحدید الصفات البارزة في سلوك الزبون

تعمیم النتائج التي یـتم التوصـل الیهـا لـذلك الجـزء صعوبة اختیار السوق المستهدفة وٕامكانیة   .ب 

 .من السوق على عموم المجتمع

وإلســتراتیجیة المنــتج بشــكل  ،صـعوبة اعتمــاد شــكل محــدد لإلســتراتیجیة التســویقیة بشــكل عــام  .ج 

 .ذا كانت تصطدم مع القواعد واألعراف االجتماعیةإخاصة  ،خاص

للتـأثیر علـى الـنهج  ومحدودیتـه فـي اسـتخدام السـعر التسویق االجتمـاعي صـعوبةیجد رجال   .د 

لكـون المسـوقین ال  ،خاصـة الزبـائن الـذین یتصـفون باإلسـراف والتبـذیر ،االستهالكي للزبـائن

یمتلكـــون تـــأثیرا فـــي إیقـــافهم عنـــد حـــد معـــین مـــن الســـلوك مـــن خـــالل سیاســـة التســـعیر التـــي 

 .یعتمدونها

نظـــرا لمـــا تتطلبـــه بعـــض  ،االجتمـــاعيصـــعوبة اعتمـــاد إســـتراتیجیة اتصـــال ضـــمن التســـویق   .ه 

لتــي تكــون طویلــة ومكلفــة فــي بعــض وا ،الفعالیــات التســویقیة مــن رســائل توضــیحیة للزبــائن

 .حیاناأل

ـــــر ملموســـــة  .و  وهـــــي مجـــــاالت االتجاهـــــات  ،یتعامـــــل التســـــویق االجتمـــــاعي مـــــع مجـــــاالت غی

 .والمعتقدات التي تحتاج الى جهود ضخمة لتغییرها على المدى الطویل

جــه الــیهم القــائم بالتســویق تســویق االجتمــاعي صــعوبات فــي تنــوع الزبــائن الــذین یتو یواجــه ال  .ز 

الــى جانــب تصــدي هــذه األفكــار لعــادات وســلوكیات  ،و نمــط ســلوك معــینأو خدمــة ألفكــرة 

ومـة ورفـض الزبـون للفكـرة مـر الـذي ینـتج عنـه مقااأل ،اجتماعیة رسخت على المدى الطویـل

  .لقاهانماط السلوك التي یتأو أالجدیدة 
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  الفصل الرابع

  اجلانب العملي للدراسة
  

  

إذ  ،یسـعى هــذا الفصــل عبــر مبحثــین إلــى تغطیـة كاملــة للجانــب العملــي لموضــوع الدراســة

أمـــا المبحـــث الثـــاني فُخصـــص  ،ُخصـــص المبحـــث األول لوصـــف متغیـــرات الدراســـة وتشخیصـــها

لــذلك كانــت مباحــث  ،بعــض األســالیب اإلحصــائیة الوصــفیة باســتخدامالختبــار فرضــیات الدراســة 

  :هذا الفصل على النحو اآلتي

  

  .وصف متغیرات الدراسة وتشخیصها :المبحث االول

  .إختبار فرضیات الدراسة :المبحث الثاني
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  املبحث األول

  وصف متغريات الدراسة وتشخيصها

  

المیـدان تتطلب المعالجة المنهجیة للبحث العلمي التعرف على واقع متغیـرات الدراسـة فـي 

وذلك من خالل التعرف على آراء األفراد المبحوثین تجاه فقـرات االسـتبیان المعبـرة عـن  ،المبحوث

  وذلك وفق اآلتي: ،متغیرات البحث

   

  وصف متغیرات إدارة عالقات الزبائن وتشخیصهاأوًال: 

   الموارد البشریة. 1

حـــول هـــذا المتغیـــر مـــن  ) أن إجابـــات األفـــراد المبحـــوثین16یتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول (

فـي حـین بلغـت  ،اإلجابـات %) مـن 76جـاه االتفـاق وبنسـبة () تمیـل باتX1-X8خالل مؤشـراتِه (

) 4.138الذي جاء كلـُه بوسـط حسـابي قـدرُه (%) 16%) ونسبة المحایدین (8فاق (نسبة عدم االت

اإلســتجابة قــد وكانــت نســبة  ،)25.71)، وبلــغ معامــل اإلخــتالف (1.06وبــانحراف معیــاري قــدرُه (

) وهــي تؤشــر إرتفــاع  مســتوى الحالــة المدركــة للمبحــوثین تجــاه هــذا المتغیــر، ومــن 82.77بلغــت (

تلجــأ (الـذي یــنص علـى ) X4أهـم المؤشــرات التـي ســاهمت فـي إغنــاء نسـبة االتفــاق هـو المؤشــر (

%) وبوسـط 89.8إذ حصـل علـى نسـبة اتفـاق ( ،)دائهـمأمطعم الى تحفیز العـاملین لتحفیـز إدارة ال

  ). 0.92) وبانحراف معیاري قدرُه (4.49حسابي قدرُه (
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  )16(الجدول 

  التوزیعات التكراریة والنسب المئویة واألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

  للموارد البشریة

سم المتغیر
ا

رمز المتغیر  
  بدائل االستجابة  

ي
اب
س
ح
 ال

ط
س
لو

ا
ري  

عیا
لم

 ا
ف

حرا
الن

ا
  

بة
جا

ست
اال

ة 
سب

ن
ف  

ال
خت

اال
ل 

ام
مع

  

  ال أتفق  محاید  أتفق  أتفق بشدة
ال أتفق 

  بشدة

 %  عدد  %  عدد %  عدد %  عدد  %  عدد

الموارد
 

شریة
الب

 

X1 33  51% 15 23% 16 24% 0 0% 1  2% 4.215 0.926 84.31% 21.99% 

X2  33 51% 20 31% 4 6% 4 6% 4 6% 4.138 1.170 82.77% 28.29% 

X3 41 64% 9 14% 9 14% 3 4% 3 4% 4.261 1.149 85.23% 26.97% 

X4 44 67% 14 22% 4 6% 1  2% 2 3% 4.492 0.920 89.85% 20.49% 

X5 35 54% 18 27% 7 11% 3 5% 2 3% 4.246 1.031 84.92% 24.29% 

X6 25 38% 14 22% 16 24% 9 14% 1 2% 3.861 1.087 77.23% 28.17% 

X7 25 38% 20 30% 14 22% 3 5% 3 5% 3.938 1.102 78.77% 27.99% 

X8 29 45% 13 20% 15 23% 7 10% 1 2% 3.953 1.124 79.08% 28.43% 

شر
المؤ

  

 
ي
الكل

  

33 51% 15 25% 11 16% 4 5% 2 3% 4.138 1.064 82.77% 25.71% 

  المصدر: اعداد الباحثة

 عملیات االعمال. 2

) أن إجابـــات األفـــراد المبحـــوثین حـــول هـــذا المتغیـــر مـــن 17یتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول (

فـي حـین  ،%) مـن تلـك اإلجابـات 57) تمیـل باتجـاه االتفـاق وبنسـبة (X9-X16خالل مؤشـراتِه (

الــذي جــاء كلــُه بوســط حســابي قــدرُه %) 27%) ونســبة المحایــدین (16اق (بلغــت نســبة عــدم االتفــ

وكانـــت نســـبة  ،)32.51)، وبلـــغ معامـــل اإلخـــتالف (1.199) وبـــانحراف معیـــاري قـــدرُه (3.690(

تجــاه هــذا  رتفــاع  مســتوى الحالــة المدركــة للمبحــوثینا) وهــي تؤشــر 73.81اإلســتجابة قــد بلغــت (

الــذي ) (X10المتغیــر، ومــن أهــم المؤشــرات التــي ســاهمت فــي إغنــاء نســبة االتفــاق هــو المؤشــر 

إذ  ،)تتأكــد إدارة المطعــم مــن فاعلیــة اإلجــراءات مــن خــالل تحلیــل رضــا الزبــائن عنهــا(یــنص علــى 

) وبـــانحراف معیـــاري قـــدرُه 3.969%) وبوســـط حســـابي قـــدرُه (79.38حصـــل علـــى نســـبة اتفـــاق (

)1.103.(  
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  )17(الجدول 

  لعملیات االعمال التوزیعات التكراریة والنسب المئویة واألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

سم المتغیر
ا

رمز المتغیر  
  

  بدائل االستجابة

ي
ساب

ح
 ال

ط
س
لو

ا
ري  

عیا
لم

 ا
ف

حرا
الن

ا
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جا
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ة 
سب

ن
ف  
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ل 
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  ال أتفق  محاید  أتفق  أتفق بشدة
ال أتفق 

  بشدة

  %  عدد
ع

  دد
 %  عدد  %  عدد %  عدد %

عمال
ت األ

عملیا
  

X9 27 41% 14 22% 16 25% 4 6% 4  6% 3.861 1.210 77.23% 31.34% 

X10 29 44% 13 20% 16 25% 6 9% 1 2% 3.969 1.103 79.38% 27.80% 

X11 23 36% 15 23% 21 32% 4 6% 2 3% 3.815 1.088 76.31% 28.52% 

X12 21 32% 20 31% 18 28% 2 3% 4 6% 3.800 1.120 76.00% 29.50% 

X13 26 40% 20 31% 12 18% 4 6% 3 5% 3.800 1.175 76.00% 30.93% 

X14 20 31% 12 18% 15 23% 14 22% 4 6% 3.461 1.299 69.23% 37.55% 

X15 18 28% 9 14% 20 31% 12 18% 6 9% 3.323 1.312 66.46% 39.49% 

X16 19 29% 13 20% 21 32% 5 8% 7 11% 3.492 1.288 69.85% 36.89% 

شر 
المؤ

ي
الكل

  

23 35% 15 22% 17 27% 6 10% 4  6% 3.690 1.199 73.81% 32.51% 

  المصدر : اعداد الباحثة

 تقانة المعلومات واالتصاالت. 3

) أن إجابـــات األفـــراد المبحـــوثین حـــول هـــذا المتغیـــر مـــن 18یتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول (

فـي حـین  ،%) من تلك اإلجابات 53االتفاق وبنسبة () تمیل باتجاه X17-X26خالل مؤشراتِه (

الــذي جــاء كلــُه بوســط حســابي قــدرُه %) 21%) ونســبة المحایــدین (26بلغــت نســبة عــدم االتفــاق (

وكانـــت نســـبة  ،)38.92)، وبلـــغ معامـــل اإلخـــتالف (1.311) وبـــانحراف معیـــاري قـــدرُه (3.369(

ومـــن أهـــم المؤشـــرات التـــي ســـاهمت فـــي إغنـــاء نســـبة االتفـــاق هـــو  ،)67.3اإلســـتجابة قـــد بلغـــت (

تســـتخدم إدارة المطعـــم التقنیـــات الحدیثـــة فـــي إدارة عالقـــات (الـــذي یـــنص علـــى ) (X18المؤشـــر 

) 3.800%) وبوســـط حســـابي قـــدرُه ( 76إذ حصـــل علـــى نســـبة اتفـــاق ( ،)الزبـــائن للتواصـــل معهـــم

  ).1.161وبانحراف معیاري قدرُه (
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  )18(الجدول 

  التوزیعات التكراریة والنسب المئویة واألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

  لتقانة المعلومات واالتصاالت

سم المتغیر
ا

رمز المتغیر  
  

  بدائل االستجابة

ي
ساب

ح
 ال

ط
س
لو

ا
ري  

عیا
لم

 ا
ف

حرا
الن

ا
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جا
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سب

ن
ف  
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  ال أتفق  محاید  أتفق  أتفق بشدة
ال أتفق 

  بشدة

 %  عدد  %  عدد %  عدد %  عدد  %  عدد

ت
صاال

ت واالت
تقانة المعلوما

  

X17  15 23% 25 38% 14 22% 4 6% 7 11% 3.5692 1.22435 71.38% 34.30% 

X18 23 35% 18 28% 15 23% 6 9% 3 5% 3.8000 1.16190 76.00% 30.58% 

X19 16 25% 23 35% 15 23% 6 9% 5 8% 3.6000 1.18322 72.00%  32.87% 

X20 11 18% 14 21% 14  21% 14 21% 12 19% 2.9692 1.36896 59.38% 46.10% 

X21 14 21% 9% 12% 14 21% 14 21% 15 25% 2.8769 1.46317 57.54% 50.86% 

X22 15 23% 20 31% 10 15% 7 11% 13 20% 3.2615 1.44997 65.23% 44.46% 

X23 12 19% 17 26% 17 26% 8  12% 11 17% 3.1692 1.34128 63.38% 42.32% 

X24 17 26% 24 37% 10 15% 8 12% 6 10% 3.5846 1.26110 71.69% 35.18% 

X25 21  32% 18 27% 13 20% 7 11% 6 10% 3.6308 1.29385 72.62% 35.64% 

X26 11 17% 21 32% 18 28% 4 6% 11 17% 3.2308 1.36667 64.62% 42.30% 

شر
المؤ

  

 
ي
الكل

 

16 24% 18 29% 14 21% 8 12% 9 14% 3.3692 1.31145 67.38% 38.92% 

  المصدر : اعداد الباحثة

  

  ة االستجابة لمتغیرات إدارة عالقات الزبائنب) یوضح نس12(الشكل 
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  وتشخیصها تسویق الشموليوصف متغیرات الثانیًا: 

  التسویق المتكامل. 1

) أن إجابـــات األفـــراد المبحـــوثین حـــول هـــذا المتغیـــر مـــن 19یتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول (

فـــي حـــین  ،اإلجابـــات %) مـــن 52جـــاه االتفـــاق وبنســـبة () تمیـــل باتX27-X33خـــالل مؤشـــراتِه (

الــذي جــاء كلــُه بوســط حســابي قــدرُه %) 30ونســبة المحایــدین (%) 18بلغــت نســبة عــدم االتفــاق (

وكانـــت نســـبة  ،)33.81ل اإلخـــتالف ()، وبلـــغ معامـــ1.202) وبـــانحراف معیـــاري قـــدرُه (3.558(

ومــن أهــم المؤشــرات التــي ســاهمت فــي إغنــاء نســبة االتفــاق هــو  ،)71.16اإلســتجابة قــد بلغــت (

تعتمد إدارة المطعم على وسـائل االتصـال الحدیثـة فـي تـرویج ( :لذي ینص علىا) (X31المؤشر 

) 3.692%) وبوســـط حســـابي قـــدرُه ( 73.85إذ حصـــل علـــى نســـبة اتفـــاق ( ،)وعـــرض الخـــدمات

  ).1.197وبانحراف معیاري قدرُه (

  

  )19الجدول (

  التوزیعات التكراریة والنسب المئویة واألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

  للتسویق المتكامل

سم المتغیر 
ا

  

رمز المتغیر
  

  بدائل االستجابة

ي
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  ال أتفق بشدة  ال أتفق  محاید  أتفق  أتفق بشدة

 %  عدد  %  عدد %  عدد %  عدد  %  عدد

ق المتكامل
سوی

الت
 

X27 24 37% 10 15% 19 29% 7 11% 5 8% 3.630 1.293  72.62% 35.64% 

X28 16 25% 19 29% 21 32% 6 9% 3 5% 3.600 1.101 72.00% 30.59% 

X29 23 35% 12 18% 20 31% 7 11% 3 5% 3.692 1.197 73.85% 32.44% 

X30 20 31% 12 18% 20 31%  11 17% 2 3% 3.569 1.185 71.38% 33.21% 

X31 27 41% 11 17% 16 25% 6 9% 5 8% 3.753 1.299 75.08% 34.62% 

X32 12 19% 19 29% 18 28% 8 12% 8 12% 3.292 1.251 65.85% 38.24% 

X33 9 14% 22 34% 23 35% 6 9% 5 8% 3.369 1.083 67.38% 32.16% 

شر
المؤ

  

 
ي
الكل

  

19 29% 15 23% 20 30% 7 11% 4 7% 3.558 1.202 71.16% 33.81% 

 المصدر : اعداد الباحثة

 التسویق الداخلي. 2

) أن إجابـــات األفـــراد المبحـــوثین حـــول هـــذا المتغیـــر مـــن 20یتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول (

فـــي حـــین  ،اإلجابـــات %) مـــن 57جـــاه االتفـــاق وبنســـبة () تمیـــل باتX41-X34خـــالل مؤشـــراتِه (

%) والـذي جـاء كلــُه بوسـط حسـابي قــدرُه 23%) ونسـبة المحایــدین (20بلغـت نسـبة عــدم االتفـاق (

وكانــت نســبة  ،%)34.69)، وبلــغ معامــل اإلخــتالف (1.248) وبــانحراف معیــاري قــدرُه (3.589(

ومـن أهـم المؤشـرات التـي سـاهمت فـي إغنـاء نسـبة االتفـاق هـو  ،)%71.96اإلستجابة قـد بلغـت (
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یلتـزم العـاملین فـي المطعـم باألوقـات المحـددة لتقـدیم الخـدمات (الذي یـنص علـى ) (X35ر المؤش

ـــاق ( ،)للزبـــون ـــى نســـبة اتف ) وبـــانحراف 3.753%) وبوســـط حســـابي قـــدرُه ( 75.08إذ حصـــل عل

  ).1.287معیاري قدرُه (

  

  )20الجدول (

  المعیاریةالتوزیعات التكراریة والنسب المئویة واألوساط الحسابیة واالنحرافات 

  للتسویق الداخلي

سم المتغیر 
ا

  

رمز المتغیر
  

  بدائل االستجابة

ي
ساب
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  ال أتفق بشدة  ال أتفق  محاید  أتفق  أتفق بشدة

 %  عدد  %  عدد %  عدد %  عدد  %  عدد

ي
خل

ق الدا
سوی

الت
 

X34 19 29% 18 28% 15 23% 11 17% 2 3% 3.6308 1.16685 72.62% 32.14% 

X35 24 37% 18 28% 12 18% 5 8% 6 9% 3.7538 1.28733 75.08% 34.29% 

X36 22 34% 16 24% 13 20% 9 14% 5 8% 3.6308 1.29385 72.62% 35.64% 

X37 25 38% 15 23% 13 20% 7 11% 5 8% 3.7385 1.29031 74.77% 34.51% 

X38 17 26% 19 29% 18 28% 6 9% 5 8% 3.5231 1.23880 70.46% 35.16% 

X39 14 21% 20 31% 18 28% 8 12% 5 8% 3.4615 1.18687 69.23% 34.29% 

X40 15 23% 20 31% 15 23% 9 14% 6 9% 3.4462 1.25038 68.92% 36.28% 

X41 19 29% 20 31% 13 20% 7 11% 6 9% 3.6000 1.27230 72.00% 35.34% 

شر 
المؤ

  

ي
الكل

  

19 29% 18 28% 15 23% 8 12% 5 8% 3.5981 1.24834 71.96% 34.69% 

 المصدر : اعداد الباحثة

 التسویق بالعالقات. 3

حـول هـذا المتغیـر مـن خـالل  ) أن إجابـات األفـراد المبحـوثین21یتضح من خالل الجدول (      

في حین بلغت نسبة  ،اإلجابات %) من 54جاه االتفاق وبنسبة () تمیل باتX48-X42مؤشراتِه (

) 3.525الـــذي جـــاء كلـــُه بوســـط حســـابي قـــدرُه (%) 25%) ونســـبة المحایـــدین (21اق (عـــدم االتفـــ

بة اإلســتجابة وكانــت نســ ،%)35.81)، وبلــغ معامـل اإلخــتالف (1.262وبـانحراف معیــاري قــدرُه (

ومــن أهــم المؤشــرات التــي ســاهمت فــي إغنــاء نســبة االتفــاق هــو المؤشــر  ،)%70.51قــد بلغــت (

X43) ( الـــذي یـــنص علـــى) ـــائن ـــائن جـــدد مـــع االحتفـــاظ بالزب تهـــدف إدارة المطعـــم الـــى جـــذب زب

) وبـــانحراف 3.676%) وبوســـط حســابي قـــدرُه ( 73.54إذ حصـــل علـــى نســبة اتفـــاق ( ،)الحــالیین

  ).1.200معیاري قدرُه (
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  )21الجدول (

  التوزیعات التكراریة والنسب المئویة واألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

  للتسویق بالعالقات

سم المتغیر 
ا

  

رمز المتغیر
  بدائل االستجابة  

ي
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  ال أتفق  محاید  أتفق  أتفق بشدة
ال أتفق 

  بشدة

 %  عدد  %  عدد %  عدد %  عدد  %  عدد

ت
القا

ق بالع
سوی

الت
 

X42 16  25% 14 21% 17 26% 11 17% 7 11% 3.3231 1.31229 66.46% 39.49% 

X43 20 31% 20 31% 12 18% 10 15% 3 5% 3.6769 1.20036 73.54% 32.65% 

X44 14 21% 19 29% 18 28% 9 14% 5 8%  3.4308 1.19856 68.62% 34.94% 

X45 23 36% 13 20% 14 21% 12 18% 3 5% 3.6308 1.26946 72.62% 34.96% 

X46 21 32% 13 20% 16 25% 7 11%  8 12% 3.4923 1.37071 69.85% 39.25% 

X47 19 29% 16 24% 18 28% 5 8% 7 11% 3.5385 1.28789 70.77% 36.40% 

X48 17 26% 20 31% 17 26% 6 9% 5 8% 3.5846 1.19755 71.69% 33.41%  شر
المؤ

ي
الكل

  

19 29% 16  25% 16 25% 9 13% 5 8% 3.5253 1.26240 70.51% 35.81% 

 المصدر : اعداد الباحثة

  التسویق االجتماعي. 4

) أن إجابـات األفـراد المبحـوثین حـول هـذا المتغیـر مـن خـالل 22یتضح من خالل الجدول (      

في حین بلغت نسبة  ،اإلجابات %) من 60جاه االتفاق وبنسبة () تمیل باتX55-X49مؤشراتِه (

) 3.580الـــذي جـــاء كلـــُه بوســـط حســـابي قـــدرُه (%) 19%) ونســـبة المحایـــدین (21اق (عـــدم االتفـــ

وكانــت نســبة اإلســتجابة  ،%)35.28)، وبلــغ معامـل اإلخــتالف (1.263وبـانحراف معیــاري قــدرُه (

ومــن أهــم المؤشــرات التــي ســاهمت فــي إغنــاء نســبة االتفــاق هــو المؤشــر  ،)%71.60قــد بلغــت (

X52) ( الــذي یــنص علــى) تــولي إدارة المطعــم اهتمامــا كبیــرا بالشــكاوى والمقترحــات المقدمــة مــن

) وبـــانحراف 3.753%) وبوســـط حســـابي قـــدرُه ( 75.08إذ حصـــل علـــى نســـبة اتفـــاق ( ،)الزبـــائن

  ).1.237معیاري قدرُه (
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  )22الجدول (

  التوزیعات التكراریة والنسب المئویة واألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

  للتسویق االجتماعي

سم المتغیر 
ا

  

رمز المتغیر
  بدائل االستجابة  

ي
ساب

ح
 ال

ط
س
لو

ا
  

ف 
حرا

الن
ا

ري
یا
مع

ال
  

بة
جا

ست
اال

ة 
سب

ن
ف  

ال
خت

اال
ل 

ام
مع

  

  ال أتفق بشدة  ال أتفق  محاید  أتفق  أتفق بشدة

 %  عدد  %  عدد %  عدد %  عدد  %  عدد

ي 
ع
جتما

ق اال
سوی

الت
 

X49 16 25% 22 34% 14 21% 8 12% 5 8% 3.5538  1.21232 71.08% 34.11% 

X50 20 31% 19 29% 9 14% 13 20% 4 6% 3.5846 1.28565 71.69% 35.87% 

X51 14 21% 23 36% 14 21% 8 12% 6 10% 3.4769 1.22612 69.54% 35.26% 

X52 22  34% 21 32% 11 17% 6 9% 5 8% 3.7538 1.23783 75.08% 32.97% 

X53 18 28% 22 34% 14 21% 5 8% 6 9% 3.6308 1.23199 72.62% 33.93% 

X54 18 28% 16 25% 12 18% 7 11% 12 18% 3.3231 1.45889 66.46% 43.90% 

X55 20 31% 22 34% 14 21% 4 6% 5 8% 3.7385 1.18950 74.77% 31.82% 

شر 
المؤ

  

ي
الكل

  

18 28% 21 32% 13 19% 7 11% 6 10% 3.5802 1.26318 71.60% 35.28% 

  المصدر : اعداد الباحثة

  

  الجودة التسویقیة ة االستجابة لمتغیراتب) یوضح نس13الشكل (

  

ومــن خــالل مــا تقــدم یمكننــا الوصــول إلــى نتیجــة مفادهــا رفــض فرضــیة الدراســة الرئیســة 

عالقـــات الزبـــائن "ال توجـــد اختالفـــات فـــي إجابـــات المبحـــوثین حـــول إدارة الرابعـــة التـــي مفادهـــا 

ســـالیب أفكـــار و أدارة مطعـــم إألن االجابـــات تباینـــت فلكـــل ؛ وقبـــول بـــدیلتها  "تســـویق الشـــموليوال

  .مختلفة عن غیرها
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  املبحث الثاني

  اختبار فرضيات الدراسة

  

و رفـــض تلـــك أفرضـــیات الدراســـة للتحقـــق مـــن قبـــول  ختبـــارایهـــدف المبحـــث الحـــالي الـــى 

  :وكانت النتائج على النحو اآلتي ،الفرضیات

التوجـــد عالقـــة ارتبـــاط ذات داللـــة ( :ختبـــار الفرضـــیة الرئیســـیة األولـــى التـــي نصـــت علـــىا : أوآل

  :اآلتي )23(ذ یتضح من الجدول إ ،)تسویق الشموليت الزبائن والمعنویة بین إدارة عالقا

المسـتقل إدارة  بـالمتغیرالدراسـة المتمثلـة  بعديتسعى هذه الفقرة إلى اختبار العالقات بین 

للتعــرف علـى مــدى  ،فـي المطــاعم المبحوثـة تسـویق الشــموليالمعتمــد ال والمتغیـر ،عالقـات الزبــائن

  لتحقیق الهدف المذكور. (Person)وقد تم استخدام معامل ارتباط ،قبول أو رفض الفرضیة

) وجــود عالقــة ارتبــاط ذات داللــة معنویــة موجبــة عنــد مســتوى 23مــن الجــدول (ویالحــظ 

)، وهــي 0.374وبلغـــت قیـــمة هــذه العالقــة ( ،فــي المطــاعم المبحوثــة البعــدین) بــین 0.05معنویــة(

وهـذا مـا یثبـت  ،لتسـویق الشـموليیز الجودة افي تعز قیمة جیدة تؤشر ارتباط إدارة عالقات الزبائن 

  الرئیسة األولى للدراسة وقبول بدیلتها.نفي الفرضیة 

  ) 23الجدول (

 تسویق الشموليعالقات الزبائن والمعامل االرتباط بین إدارة 

  المتغیر المعتمد         
  

 المتغیر المستقل

 تسویق الشموليال

  الجدولیة t  المحسوبة t  معامل االرتباط

 1.999 3.200 *0.374  إدارة عالقات الزبائن

  N=65               p≤0.05         

             

) وجــود عالقــة ارتبــاط ذات داللــة معنویــة موجبــة عنــد مســتوى 24ویالحــظ مــن الجــدول (

  المعتمد في المطاعم المبحوثة. والمتغیرالمستقل  مكونات المتغیر) بین 0.05معنویة(

إدارة عالقـــات الزبـــائن  ابعـــادمـــن  بعـــدفعنــد النظـــر إلـــى معـــامالت االرتبـــاط الخاصـــة بكـــل 

  وكما یأتي: تسویق الشموليویًا وٕایجابیًا بالنلحظ أنها ترتبط معن
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  الفرضیة الفرعیة األولى.1

) وهـي قیمـة تعكـس 0.308( تسـویق الشـموليلمـوارد البشـریة والبلغت قیمة معامـل االرتبـاط بـین ا 

، وتـدل هـذه النتیجـة علـى الشـموليرد البشریة والتسـویق الموا معنوي موجب بین بعد وجود ارتباط 

ـــه كلمـــا كـــان هنـــاك  ـــائن ان ـــراد المطعـــم والزب جـــات الزبـــائن بشـــكل مباشـــر وتوقـــع حاتفاعـــل بـــین اف

ـــذین وتفضـــیالتهم  ـــة  لهـــم تمـــاس مباشـــر مـــع الزبـــائن ویجـــب أن یتمتعـــواخاصـــة ال بقابلیـــات تفاعلی

یــز التســویق الــى تعز  كیجــابي مــع الزبــائن كلمــا ادى ذلــالیة تمكــنهم مــن تحقیــق االتصــال اإلواتصــ

" ال توجــد عالقــة  الــذي یقودنــا إلــى رفــض الفرضــیة الفرعیــة األولــى التــي نصــهامــر ، األالشــمولي

 ، وقبول بدیلتها." تسویق الشموليلموارد البشریة والارتباط معنویة بین ا
  

  

  

   

  

  لتسویق الشموليلموارد البشریة واا العالقة بین )14( الشكل

  ة الثانیةالفرضیة الفرعی. 2

) وهي قیمة 0.370( تسویق الشموليعمال والرتباط بین عملیات األبلغت قیمة معامل األ

شـیر هـذه النتیجـة وت ،والتسـویق الشـمولي عمـالعملیـات األ ا بـین بعـدومعنویتعكس ارتباطًا موجبًا 

مجـاالت الثالثـة التـي تركـز فیمـا بـین العملیـات فـي المطعـم وخاصـة ال وتكامال آهناك توافق الى أن

دارة عالقــات الزبــائن وهــي المبیعــات والتســویق وخدمــة الزبــائن، وهنــاك تنســیق مشــترك فــي علیهــا إ

، االمـر الـذي یقودنـا ى ذلك الى تعزیز التسویق الشـموليدذ النشاطات المناطة لكل منها مما أتنفی

ــة بــین  عیــة الثانیــة التــي نصــهاالفرضــیة الفر الــى رفــض  عملیــات "ال توجــد عالقــة ارتبــاط معنوی

 ، وقبول بدیلتها."تسویق الشمولياالعمال وال

  

  

   

  لتسویق الشموليعملیات االعمال واالعالقة بین  )15( الشكل

r  
لموارد ا

لبشریةا  

 التسویق

 الشمولي

r = 0.308 

r  
 عملیات

 االعمال

 التسویق

 الشمولي

r = 0.370 
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  الفرضیة الفرعیة الثالثة. 3

) وهي أعلى قیمـة 0.445رتباط بین تقانة المعلومات واالتصاالت (بلغت قیمة معامل األ

معنـوي بـین لتؤشـر لنـا وجـود ارتبـاط  ،تسویق الشـموليمع الإدارة عالقات الزبائن  مكوناتسجلتها 

، وتشیر هذه النتیجة الى انـه كلمـا اسـتخدمت بعد تقانة المعلومات واالتصاالت والتسویق الشمولي

ساسـیا لهـا ویــرتبط تصـاالت والتــي بعـد وجودهـا جـوهرا أدارة عالقـات الزبـائن تقانـة المعلومـات واالإ

فـي رفـع وتحسـین اداء تنفیـذ انشـطتها وكلمـا كـان هنـاك موائمـة بـین تقانـة المعلومـات واالتصــاالت 

 إلــى رفــض الفرضــیةمــر الــذي یقودنــا ، األالــى تعزیــز التســویق الشــمولي دى ذلــكأواالنشــطة كلمــا 

مــات واالتصــاالت " ال توجــد عالقــة ارتبــاط معنویــة بــین تقانــة المعلو  الفرعیــة الثالثــة التــي نصــها

 .، وقبول بدیلتها" تسویق الشموليوال

  

  

   

  

  الشموليتسویق مات واالتصاالت والالعالقة بین تقانة المعلو  )16( الشكل

  

  تسویق الشموليعالقات الزبائن وال) عالقات االرتباط بین عناصر إدارة 24الجدول (

  لمتغیر المعتمدا             

  

 أبعاد المتغیر المستقل

 تسویق الشموليال

  الجدولیة  t  المحسوبة  t معامل االرتباط

 20.59 *0.308 الموارد البشریة

 3.161  *0.370 عملیات االعمال 1.999

 3.944 *0.445 تقانة المعلومات واالتصاالت

 n=65                                                                 0.05* عند مستوى معنویة 

  

عالقـات (ال یوجد تأثیر ذو داللة معنویـة إلدارة الفرضیة الرئیسیة الثانیة والتي نصت على  :ثانیا

ــائن وال باســتعمال أنمــوذج االنحــدار الخطــي إذ تــم اختبــار هــذه الفرضــیة  ،)الشــموليتســویق الزب

  :وعلى النحو االتي ،البسیط

r  
 تقانة

المعلومات 

 واالتصاالت

 التسویق

 الشمولي

r = 0.445 
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دارة عالقـــات الزبـــائن فـــي إل) نتـــائج تحلیـــل تـــأثیر المتغیـــر المســـتقل 25یوضـــح الجـــدول (

فـي  عنویـاً وكما نلحظ إن إدارة عالقات الزبائن مارسـت تـأثیرًا م ،تسویق الشموليالمتغیر المعتمد ال

) وهـي أكبــر مـن القیمــة الجدولیــة 4.969) المحســوبة (Fإذ كانــت قیمـة( ،تســویق الشـموليتعزیـز ال

مــا نســبته  (R2))، وفّســر معامــل التحدیــد 1,63) وتحــت درجــة حریــة (0.05عنــد مســتوى داللــة (

) قــد بلغــت βكمــا إن قیمــة ( ،تســویق الشــموليفــي ال) مــن مقــدار االختالفــات الحاصــلة %37.9(

ن التغیــر الــذي یحصــل فـي إدارة عالقــات الزبــائن بمقــدار وحــدة واحــدة أوهـي تشــیر إلــى  )0.245(

ــــ ــــز الیــــؤدي إل ــــي تعزی ــــدار( تســــویق الشــــموليى تغیــــر ف ــــار ( ،)0.245بمق ــــین tوبالنســــبة الختب ) ب

وهــذا  ،) وهـي أكبـر مــن قیمتهـا الجدولیـة2.403المحسـوبة بلغــت ( )(tن قیمـةأالمتغیـرین فقـد تبــین 

وبالتـالي  ،تسـویق الشـمولين مهمة فـي تعزیـز الالمتغیر المستقل إدارة عالقات الزبائن أ الى یؤشر

  فإن تأثیرها معنوي.

) المحســــوبة هــــي أكبــــر مــــن قیمتهــــا F) وأن قیمــــة (0.000) بلغــــت(Sig( وبمــــا أن قیمــــة

فهـذا یشـیر إلـى رفـض الفرضـیة الرئیسـة الثانیـة التـي مفادهـا " ال  ،Bالجدولیة، ومتابعة معـامالت 

  " وقبول بدیلتها.  تسویق الشموليقات الزبائن في الیوجد تأثیر ذو داللة معنویة إلدارة عال

  )25الجدول (

  تسویق الشموليقات الزبائن في النتائج تأثیر إدارة عال

  المتغیر المستقل      
  

  المتغیر المعتمد

 عالقات الزبائنإدارة 

β  T 
R² 

F 

β0  β1  الجدولیة المحسوبة الجدولیة المحسوبة 

 3.996 4.969 0.379 1.999 2.403 0.245  85.083 التسویق الشمولي

N = 65                         P <= 0.05                   df = (1,63)  

  

 تســـویق الشـــموليفــي ال إدارة عالقــات الزبـــائن كونـــاتدف توضـــیح عالقــات التـــأثیر لموبهــ

) یوضــح 26فــإن الجــدول ( ،وفــي ضــوء الفرضــیات الفرعیــة المنبثقــة عــن الفرضــیة الرئیســة الثانیــة

  :وكما یأتي تسویق الشموليفي ال كوناتهاعالقات الزبائن بداللة م نتائج تأثیر إدارة

وارد یر ذي داللة معنویة لمتغیر الم) وجود تأث26یتبّین من الجدول ( ولىالفرضیة الفرعیة األ  .1

) وهــي أكبــر مــن 4.743) المحســوبة (Fحیــث بلغــت قیمــة ( ،تســویق الشــموليالبشــریة فــي ال

)، كمــا 63,1) ودرجتـي حریـة (0.05) عنـد مسـتوى معنویـة (3.996قیمتهـا الجدولیـة البالغـة (
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قــــد أســــهمت )، وهــــذا یعنــــي أن المــــوارد البشــــریة R²) (0.094بلغــــت قیمــــة معامــــل التحدیــــد (

%) من االختالفات الحاصلة في الجودة التسویقیة ویعود الباقي إلـى متغیـرات 09.4وفسرت (

ومــن خــالل متابعــة  ،أو أنهــا خــارج نطــاق الدراســة أصــالً  ،عشــوائیة ال یمكــن الســیطرة علیهــا

) وهـــي أكبـــر مـــن 2.862) المحســـوبة بلغـــت (T) تبـــّین أن قیمـــة (T) واختبـــار (βمعـــامالت (

كــل  ،)63,1) ودرجتــي حریــة (0.05) عنــد مســتوى معنویــة (1.999دولیــة البالغــة (قیمتهــا الج

ولــى مــن الفرضــیة الرئیســة رفــض الفرضــیة الفرعیــة األتؤشــر لنــا  ،هــذه المؤشــرات اإلحصــائیة

 " تسویق الشموليوارد البشریة في ال" ال یوجد تأثیر ذو داللة معنویة للمالثانیة والتي تنص

  .وقبول بدیلتها

ي داللـــة معنویـــة لمتغیـــر ) وجـــود تـــأثیر ذ26یتبـــّین مـــن الجـــدول ( الفرعیـــة الثانیـــة الفرضـــیة .2

) وهـي أكبــر 9.981) المحسـوبة (Fبلغـت قیمــة ( إذ ،تســویق الشـموليعمـال فـي العملیـات األ

 ،)63,1) ودرجتــي حریــة (0.05) عنــد مســتوى معنویــة (3.996مــن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة (

عمـال قـد أسـهمت )، وهـذا یعنـي أن عملیـات األR² ()0.137كما بلغت قیمة معامل التحدید (

ویعود الباقي إلى متغیرات  تسویق الشموليفات الحاصلة في ال%) من االختال13.7وفسرت (

ومــن خــالل متابعــة  ،أو أنهــا خــارج نطــاق الدراســة أصــالً  ،عشــوائیة ال یمكــن الســیطرة علیهــا

) وهـــي أكبـــر مـــن 3.159) المحســـوبة بلغـــت (T) تبـــّین أن قیمـــة (Tبـــار () واختβمعـــامالت (

كــل  ،)63,1) ودرجتــي حریــة (0.05) عنــد مســتوى معنویــة (1.999قیمتهــا الجدولیــة البالغــة (

هـــذه المؤشـــرات اإلحصـــائیة تؤشـــر لنـــا رفـــض الفرضـــیة الفرعیـــة الثانیـــة مـــن الفرضـــیة الرئیســـة 

 تسویق الشـمولية لعملیات االعمال في الداللة معنوی" ال یوجد تأثیر ذو الثانیة والتي تـنص

  .وقبول بدیلتها "

) وجـود تـأثیر ذي داللـة معنویـة لمتغیـر تقانـة 26یتبّین من الجـدول ( الفرضیة الفرعیة الثالثة .3

) 15.548) المحســـوبة (Fبلغـــت قیمـــة ( إذ ،تســـویق الشـــموليت واالتصـــاالت فـــي الالمعلومـــا

) ودرجتـي حریـة 0.05) عنـد مسـتوى معنویـة (3.996البالغـة (وهي أكبر من قیمتها الجدولیة 

وهــذا یعنــي أن تقانــة المعلومــات  ،)R²) (0.198كمــا بلغــت قیمــة معامــل التحدیــد ( ،)63,1(

 تسـویق الشـموليفـات الحاصـلة فـي ال%) مـن االختال19.8واالتصاالت قـد أسـهمت وفسـرت (

أو أنهــا خــارج نطــاق الدراســة  ،لیهــاویعــود البــاقي إلــى متغیــرات عشــوائیة ال یمكــن الســیطرة ع

) المحســوبة بلغــت T) تبــّین أن قیمــة (T) واختبــار (βومــن خــالل متابعــة معــامالت ( ،أصــالً 

) 0.05) عنـــد مســـتوى معنویـــة (1.999) وهـــي أكبـــر مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة البالغـــة (3.943(

كـــل هـــذه المؤشـــرات اإلحصـــائیة تؤشـــر لنـــا رفـــض الفرضـــیة الفرعیـــة  ،)63,1ودرجتـــي حریـــة (

" ال یوجــد تـــأثیر ذو داللـــة معنویـــة لتقانـــة الثالثــة مــن الفرضـــیة الرئیســة الثانیـــة والتــي تـــنص

  .وقبول بدیلتها " تسویق الشموليت واالتصاالت في الالمعلوما
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  الشموليتسویق قات الزبائن في ال) تأثیر متغیرات إدارة عال26الجدول (

  المتغیر المعتمد             

  

  المتغیر المستقل

  الشمولي التسویق

β T 
R² 

F 

β0 β1  الجدولیة المحسوبة الجدولیة  المحسوبة 

 مكونات

إدارة 

عالقات 

 الزبائن

الموارد 

 البشریة
57.362 0.210 2.862 

1.999 

0.094  4.743 

3.99
6 

عملیات 

 االعمال
71.142 1.094 3.159 0.137 9.981 

تقانة 

المعلومات 

 واالتصاالت

68.155 1.043 3.943 0.198 15.548 

  المصدر : اعداد الباحثة

لزبـائن ال یتباین تأثیر متغیرات إدارة عالقـات ا( :الفرضیة الرئیسیة الثالثة والتي نصت على :ثالثا

   )تسویق الشموليفي تعزیز ال

المســـاهمة بنمـــوذج معادلـــة خـــط  لغـــرض بیـــان أهمیـــة كـــل متغیـــر مســـتقل علـــى حـــده فـــي

لثالثـــة فـــي ا كوناتهـــاإدارة عالقـــات الزبـــائن بم االنحـــدار التـــي تقـــدم تمثـــیًال إحصـــائیًا لطبیعـــة تـــأثیر

الــذي یعــرض ترتیــب دخــول المتغیــرات  ،تــم اســتخدام تحلیــل االنحــدار المتــدرج ،تســویق الشــموليال

المتغیــر األكثــر تــأثیرًا وهكــذا بالتتــابع  فــالمتغیر الــداخل االول یمثــل ،المســتقلة فــي معادلــة االنحــدار

وبهــدف اعتمــاد المعالجــات الصــحیحة الختبــار أنمــوذج الدراســة تــم اللجــوء الــى  ،لبقیــة المتغیــرات

إدارة  كونـاتغیرات المستقلة المتمثلـة بم) للمتStepwise Regressionتحلیل االنحدار المتدرج (

وفیمــا یــأتي  ،متغیــر معتمــد بوصــفه الشــمولي تســویقأثیرهــا فــي تعزیــز العالقــات الزبــائن لقیــاس ت

تســــویق فــــي تعزیــــز التوضــــیح الختبــــار مراحــــل االنحــــدار المتــــدرج لمتغیــــر إدارة عالقــــات الزبــــائن 

  :الشمولي

 ) قیم معامل التحدید للمتغیرات األكثر أهمیة27جدول (ال

 R2  F  المتغیر

  17.406  0.198  تقانة المعلومات واالتصاالت

 15.548  0.215  عملیات االعمال

  المصدر : اعداد الباحثة
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  المرحلة األولى

هـــو  المعلومـــات واالتصـــاالتتقانـــة  مكـــون) یتبـــین 27مـــن النتـــائج الـــواردة فـــي الجـــدول (

%) مـن التبـاین 19.8إذ جاء أوًال من حیث أهمیة التأثیر وفسر ما نسبته ( ،المتغیر الداخل األول

) وهــي 17.406المحســوبة لــه ( )Fوبلغــت قیمــة اختبــار( ،لتســویق الشــموليالمتغیــر المعتمــد ا فــي

وفقـــًا  ،)0.05) وعنـــد مســـتوى معنویـــة (63,1عنـــد درجتـــي حریـــة ( ،) الجدولیـــةFأكبـــر مـــن قیمـــة (

لنتــائج المرحلــة األولــى یتبــین إن تقانــة المعلومــات واالتصــاالت هــو أهــم متغیــر مــن متغیــرات إدارة 

%) مـن التـأثیر المتـدرج لهـذه 19.8إذ أنـه یفسـر نحـو( ،تسـویق الشـموليالزبائن بالنسـبة للعالقات 

 .المرحلة

 المرحلة الثانیة

تقانــــة المعلومــــات  مكــــونعمــــال لُیفســــر مــــع عملیــــات األ كــــونالمرتبــــة الثانیــــة مجــــاء فــــي 

وقـد  ،تسـویق الشـموليالمتغیـر المعتمـد ال%) مـن التغیـرات الحاصـلة فـي 21.5واالتصاالت نحـو (

عنــد درجتـي حریــة  ،) الجدولیـةF) وهـي أكبــر مـن قیمــة (15.548() المحسـوبة لــه Fبلغـت قیمــة (

رتبــة الثانیــة فــي التــأثیر یتبــین أن عملیــات االعمــال تحتــل الم ،)0.05) ومســتوى معنویــة (62,2(

%) مـن التـأثیر المتـدرج 21.5مفسـرًا بعـد تفاعلـه مـع تقسـیم السـلطة نحـو ( تسـویق الشـموليعلى ال

  لهذه المرحلة.

یمكننــا الوصــول إلــى نتیجــة مفادهــا رفــض فرضــیة الدراســة الرئیســة ومــن خــالل مــا تقــدم 

 "تسـویق الشـموليالزبائن في تعزیـز ال"ال یتباین تأثیر متغیرات إدارة عالقات الثالثة التي مفادهـا 

ـــــت تأث ـــــز الألن األبعـــــاد تباین ـــــي تعزی ـــــة المعلومـــــات  ،تســـــویق الشـــــموليیراتهـــــا ف ـــــر تقان إذ إن متغی

بینمــا متغیــر عملیــات االعمــال حقــق  ،واالتصــاالت حصــل علــى المرتبــة األولــى مــن حیــث التــأثیر

لیخــرج ُبعــد المــوارد البشــریة مــن أنمــوذج التــأثیر فلــم ُیســجل أي تــأثیر  ،المرتبــة األخیــرة فــي التــأثیر

  یذكر.

عبـر عـن طبیعـة عالقتـي االرتبــاط ومـن خـالل مـا تقـدم نسـتنتج إن أنمـوذج الدراســة الـذي ی

هــو أنمــوذج ســاري المفعــول نســبیًا، إذ إن  الشــموليتســویق عالقــات الزبــائن والوالتــأثیر بــین إدارة 

في المطاعم  تسویق الشموليأسهمت في تعزیز ال ،تحقق الزیادة في ممارسة إدارة عالقات الزبائن

د البشــریة ألنــه عنــد تفاعلــه مــع األبعــاد وقــد ُاســتبعد متغیــر المــوار  ،المبحوثــة مــن خــالل المتغیــرین

تـأثیره فـي تعزیـز أال أن لـه  ،األخرى لم یكن له تأثیر معنوي في معادلـة أنمـوذج االنحـدار المتـدرج

  .ولكنه یقل عند تفاعله مع األبعاد األخرى ،یبدو منفرداً  تسویق الشموليال
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  الفصل اخلامس

  االستنتاجات واملقرتحات والدراسات املستقبلية

  

وكــذلك ماخرجــت بــه مــن  ،یتضــمن هــذا الفصــل االســتنتاجات التــي توصــلت الیهــا الدراســة

  :وقد تم تقسیمه الى ،مقترحات

  

  االستنتاجات :المبحث االول

 المقترحات والدراسات المستقبلیة :المبحث الثاني
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  املبحث االول

  االستنتاجات

  اوال : استنتاجات اجلانب النظري

الــذي تلعبــه إدارة المطــاعم مــن خــالل اإلجــراءات والمســؤولیات تجــاه العــاملین والــذي  ان الــدور .1

أنشـطة التسـویق المتكاملـة والشـاملة والتـي  یؤثر معنویا علـى قیـام إدارة المطـاعم بالتوجـه نحـو

تتعلـــق بالتســـویق الـــداخلي والمـــزیج التســـویقي والعالقـــات مـــع اصـــحاب المصـــالح مـــن الزبـــائن 

 ات إدارة المطعم األخالقیة والبیئیة.باإلضافة لمسؤولی

إلدارة المطاعم المبحوثـة اهتمـام بـإدارة عالقـات الزبـائن مـن خـالل بنـاء عالقـات مسـتدامة مـع  .2

الزبون لغرض النجاح في تقدیم مسـتوى خدمـة قـادر علـى توجیـه بصـیرة الزبـون تجـاه خـدمات 

 .المطعم المتاحة

ــ .3 ائن فــي تحقیــق التفــوق والنجــاح لمطعمهــا لــذلك تــدرك إدارة المطــاعم أهمیــة إدارة عالقــات الزب

تســعى دائمــا الــى اختیــار عــاملین لهــم قــدرة علــى التعامــل مــع الزبــائن وٕاقامــة عالقــات طویلــة 

  .معهم

تدرك إدارة المطـاعم أهمیـة التسـویق الـداخلي لـذلك تسـعى دائمـا الـى تحفیـز العـاملین بـالحوافز  .4

 .العمالالمادیة والمعنویة وتشجیعهم على تقدیم افضل ا

تــولي إدارة المطــاعم أهمیــة للشــكاوي والمقترحــات الصــادرة مــن الزبــائن وتعمــل مابوســعها مــن  .5

 .اجل معالجة اي مشكلة

تتحمل إدارة المطاعم ماینتج عن الخدمات المقدمة من قبل المطعم اي تتحمل كافة المخاطر  .6

 الناتجة عن الخدمات المقدمة.

حتى تستطیع تلبیة طلب الزبائن في كل األوقات مثال تقوم إدارة المطعم بوضع أسالیب بدیلة  .7

عــدم تــوفر طلــب الزبــون فتقــوم بتــوفیر الخدمــة االكثــر طلبــا كبــدیل عــن الطلــب غیــر المتــوفر 

 وبذلك تتمكن من تلبیة الطلب.

تســتخدم إدارة المطــاعم الوســائل الترویجیــة واالعالنیــة عــن خــدمات المطعــم لجــذب اكبــر عــدد  .8

 اصل معهم باستخدام وسائل التواصل االجتماعي.ممكن من الزبائن والتو 
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 ثانیا: استنتاجات الجانب المیداني

قات الزبـائن فیما یتعلق بإدارة عال ،یتضح من خالل وصف متغیرات الدراسة وتشخیصها .1

یجـابي عالقـات الزبـائن كـان باالتجـاه اإل إدارة لمتغیـرن المعـدل العـام أومتغیراتها الفرعیـة 

الى تفهـم إدارة المطـاعم لمفهـوم إدارة عالقـات  ىوهذا یعز  ،فراد المبحوثینوفق إجابات األ

 .كوناتهاوم الزبائن

تســـویق عالقـــات الزبـــائن واللدراســـة إدارة ا متغیـــريبـــین  ت النتـــائج وجـــود عالقـــة ارتبـــاطأظهـــر  .2

تسـویق الزبـائن لتعزیـز ال مر الذي یدل على اهتمام إدارة المطاعم بـإدارة عالقـاتاأل ،الشمولي

إدارة  مكونـاتزبـائن باسـتخدام من خـالل التركیـز علـى تعزیـز وٕادامـة العالقـات مـع ال الشمولي

 .عالقات الزبائن

وهـذا یشـیر  ،وبنسـبة جیـدة تسـویق الشـموليأثیرا معنویـا فـي الن إلدارة عالقات الزبائن تأتبین  .3

 .یق الشموليتسو الزبائن لتعزیز ال الى اهتمام إدارة المطعم بتطبیق مفهووم إدارة عالقات

وهـذا مایشـیر الـى  الشـمولي التسـویقإدارة عالقات الزبائن تأثیرا معنویـا فـي  لمكوناتن أتبین  .4

 .الشمولي التسویقإدارة عالقات الزبائن مما یسهم في تعزیز  بمكوناتإدارة المطاعم  ماهتما

تؤدیـه  الـذيامتالك المطاعم المبحوث فیهـا تصـورا واضـحا عـن إدارة عالقـات الزبـائن والـدور  .5

 .تسویق الشموليفي تعزیز ال

ــــین مــــن ا .6 ــــرات الدراســــة أتب ــــاك اختالفــــلوصــــف والتشــــخیص لمتغی ــــات األن هن ــــي إجاب ــــر ا ف اد ف

 ).عالقات الزبائن، التسویق الشموليدارة المبحوثین حول بعدي الدراسة (إ
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  املبحث الثاني

  املقرتحات والدراسات املستقبلية

  

  المقترحات :أوال

إدارة المطــاعم االهتمــام بالجوانــب كافــة المتعلقــة بتطــویر الخدمــة وفــي مقــدمتها ضــرورة إیــالء  .1

اســـتطالعات الـــرأي للزبـــائن، لتقـــویم جـــودة الخدمـــة ورضـــا الزبـــائن ومتابعـــة الخـــدمات المتمیـــزة 

 .للمطاعم االخرى

فـان مصـادر التفـوق التنافسـي لـم تعـد  ،نظرا للمنافسة الشـدیدة التـي تواجـه إدارة المطـاعم الیـوم .2

ـــل  ،تتوقـــف علـــى الســـعر والجـــودة بشـــكل كامـــل ـــى أمـــر ن األإب صـــبح یعتمـــد بشـــكل كبیـــر عل

ونوعیة العالقة التي تربط  ،التكنولوجیا الحدیثة والتقنیة المستخدمة في توصیل وتسلیم الخدمة

 .المطاعم بزبائنها الحالیین والمرتقبین

عـالم واالتصـال الحدیثـة المسـتخدمة علـى غـرار ماتسـتخدمه اإللوجیـا التوجه نحو التقنیة وتكنو  .3

یجعل من عملیة تبنیها  ،لكترونیة الحدیثةتوفر قواعد البیانات والوسائل اإلف ،المطاعم العالمیة

 .لمفاهیم إدارة عالقات الزبائن عملیة سهلة وتطورا طبیعیا

 .المقدمةضرورة تركیز إدارة المطاعم على جودة ونوعیة الخدمات  .4

خاصــة مــن یتعــاملون مــع الزبــائن بطریقــة مباشــرة وتنمیــة  ،االختیــار الجیــد لمقــدمي الخــدمات .5

 .قدراتهم في مجال تعاملهم مع الزبائن

 .وفیاء منهم في المناسبات الخاصةاتصال دائم مع الزبائن خصیصا األ البقاء على .6

اذ ان  ،الخدمة لهم على وفق رغباتهمزیادة اهتمام المطاعم بزبائنها الحالیین من خالل تسلیم  .7

 .الزبائن الجدد یحتاجون الى فترة من الزمن لزیارة المطعم بمعدل الزبائن القدامى نفسه

ـــة .8 ـــة داخلیـــة تعـــزز مفهـــوم إدارة عالقـــات الزبـــائن داخـــل المطـــاعم المبحوث  ،ضـــرورة تكـــوین بیئ

 ت الزبـائن فـي ثقافتهــامفهـوم إدارة عالقـا یع الجهـود المبذولـة لتحسـینها مـن خـالل غـرسوتشـج

 .وٕاعداد البرامج التدریبیة المناسبة للعاملین فیها ،وتعمیقها
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  الدراسات المستقبلیة :ثانیا

تضــع الباحثــة بعـــض المشــاریع البحثیــة المســـتقبلیة التــي یمكــن أن تـــدرس بهــدف تحســـین 

  :وكما یأتي،العالقات مع الزبائن وضمان نجاح المنظمات

 .وأثرها على أداء المنظماتإدارة عالقات الزبائن  .1

فـــي  (التســـویق الشـــمولي)أثـــر تـــدریب العـــاملین علـــى تطبیـــق نظـــم إدارة الجـــودة التسویقیة .2

 .تحسین أداء المنظمات

 .انعكاسات إدارة عالقات الزبائن على اإلستراتیجیات التسویقیة .3

  .تكامل إدارة معرفه الزبون وٕادارة عالقات الزبائن في تحقیق التفوق التنافسي .4
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  قائمة املصادر
  

  المصادر العربیة

 القرآن الكریم :أوالً 

  ثانیًا: الرسائل واالطاریح العلمیة

أثــــر التســـویق  الــــداخلي علــــى اداء العــــاملین فــــي )، 2013ابـــراهیم، زاهـــي ابــــراهیم، ( .1

، الجامعــة منظمــات المجتمــع المــدني، بحــث مقــدم للحصــول علــى شــهادة دبلــوم مهنــي

 االسالمیة غزة، فلسطین.

، رسالة متطلبات إدارة الجودة التسو یقیة) ،  2010أبو رحمة، ابراهیم احمد محمد، ( .2

 ماجستیر منشورة، جامعة االزهر، غزة .

دور راس المال الفكري في اعتماد التقانات الحدیثة ) ، 2007اوسو ، خیري علي ، ( .3

، اطروحة دكتوراه فلسفة فیر منشورة  للتسویق وتحسین مستوى جودة الخدمات الفندقیة

 ، كلیة االدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل . 

دور التسویق  الداخلي في تحقیق العدالـة التنظیمیـة فـي )، 2015بو قرینات، سـمیة، ( .4

 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة قاصدي رباح، الجزائر.القطاع العمومي

أثر ادارة العالقة مع الزبائن، على والء ،  )2010التمیمي، شیرین عبد الحلیم، ( .5

، رسالة جوال في الضفة الغربیة - مستخدمین شركة االتصاالت الخلویة الفلسطینیة

 ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، جامعة خلیل . 

العالقـــة بـــین التســـویق  الـــداخلي وااللتـــزام )، 2016الجاروشــة، محمـــد عبـــد المعطـــي، ( .6

، رسـالة ماجسـتیر غیـر للعاملین في البنوك الفلسطینیة العاملة في قطـاع غـزة التنظیمي

 منشورة، كلیة االقتصاد والعلوم االداریة، جامعة االزهر، فلسطین.

دور إدارة العالقة الز بون في )، 2013الدلیمي، عمر یاسین وآل مراد، نجلة یونس، ( .7

في عدد من المصارف االهلیة في تحقیق والئه: دراسة استطالعیة لعینة من العاملین 

  ، بحث منشور، كلیة االدارة واقتصاد، جامعة الموصل . مدینة الموصل
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دور الجودة التسو یقیة في )، 2018كریمة ومرزوفي، زكریا مباركة، نمار، ( ،حاجي .8

، جامعة البنوك التجاریة في تحقیق رضا العمیل: دراسة حالة بنك الخلیج الجزائر

 الجزائر.

دور التنمیة العالقة مع الزبائن، في تحقیق میزة )، 2009رایس، عبد الرحمن، ( .9

، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة الحاج خضر، تنافسیة مستدامه في االسواق الدولیة

 الجزائر . 

مدى التوجه نحو تطبیق إدارة العالقة مع الز )، 2017ریم، شرف وآمال، سریعة، ( .10

 ، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة بومرداس، الجزائر .كیةبون في تسویق الخدمات البن

تصــمیم مســتودع بیانــات لــدعم إدارة عــال )، 2010الســالم، محمــد عاصــم محمــد علــي، ( .11

، رســالة ماجســتیر قــات الزبــائن،: دراســة حالــة فــي معمــل االلبســة الوالدیــة فــي الموصــل

 غیر منشورة، كلیة االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، العراق.

) فـي قیـاس كلـف جـودة P.A.Fامكانیة استخدام نمـوذج()، 2006سعید، زیاد تركـي، ( .12

، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، انتاج النفط الخام: دراسة حالـة فـي شـركة نفـط الشـمال

  كلیة االدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصریة، بغداد.

دور ادارة رسالة عال قات الزبائن، ) ، 2011السلیفاني ، محمد عبد الرحمن عمر ، ( .13

في تحقیقي التفوق التنافسي / دراسة استطالعیة لعینة من االفراد العاملین في فنادق 

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة االدارة الدرجة االولى في المنطقة الشمالیة 

 واالقتصاد ، جامعة الموصل . 

ســــویق  الــــداخلي فــــي تحقیــــق االلتــــزام أثــــر الت)، 2010الشــــوابكة، رائــــد ضــــیف اهللا، ( .14

، رسالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، التنظیمي متعدد االبعاد للعاملین في امانة عمان الكبرى

 كلیة االعمال، جامعة الشرق االوسط، االردن. 

بنـــاء بصـــیرة الزبـــون علـــى أســـاس التســـویق )، 2017الكالبـــي، امیـــر نعمـــة مخیـــف، ( .15

اطروحـــة دكتـــوراه غیـــر منشـــورة، كلیـــة اإلدارة ، الشـــمولي مـــن خـــالل البراعـــة التســـویقیة

 واالقتصاد، جامعة الكوفة.
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تأثیر التسویق  الداخلي في والء العمالء من خال ل الـر ضـا )، 2011حواروه، احمـد، ( .16

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیـة االقتصـاد والعلـوم االداریـة، جامعـة االزهـر، الوظیفي

  فلسطین.

، االبداع بالمزیج التسویقي واثره في تحقیقي )  2000طاهر ، ناجحة محمد ،(  .17

التفوق التسویقي / دراسة حالة في شركة الوسام لمنتجات االلبان والمواد الغذائیة 

، رسالة ماجستیر ، كلیة االدارة واالقتصاد ، جامعة الكوفة المحدودة / كربالء 

http://www.kuiraq.com.library//najeha%2.muhammed%20taher.  

امكانیة تبني معرفة الز بـون لتعزیـز االداء التسـویقي: )، 2010الطائي، بهاء حبیب، ( .18

دراســـة تحلیلیـــة الرآء عینـــة مـــن اصـــحاب المنظمـــات البیعیـــة صـــغیرة الحجـــم لأللبســـة 

، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، كلیـــة االدارة واالقتصـــاد، فـــي مدینـــة الموصـــل الجـــاهزة

 جامعة الموصل، العراق.

تصـــمیم وتنفیـــذ وتطبیـــق ویـــب لنظـــام إدارة العالقـــات مـــع )، 2009عمـــروش، فـــادي، ( .19

، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة فـــي هندســـة الحاســـبات، كلیـــة الهندســـة، جامعـــة الزبـــائن،

 حلب، سوریا.

أثر إدارة عال قـات العمـالء فـي تحقیـق الـوالء لعمـالء )، 2016د شحادة، (العنزي، محم .20

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة االدارة واالقتصاد والعلوم البنوك التجاریة في االردن

 االداریة، جامعة الزرقاء، االردن.

 )، دور اســتراتیجیة إدارة عــال قــات الزبــائن، فــي تحقیــق المیــزة2015فرحــات، صــفا، ( .21

، اطروحـــة دكتـــوراه فـــي العلـــوم االقتصـــادیة غیـــر منشـــورة، جامعـــة التنافســـیة المســـتدامة

 فرحات عباس، سطیف، الجزائر.

اهمیـــة التســـویق  بالعالقـــات فـــي تحقیـــق المیـــزة التنافســـیة )، 2013قلـــش، عبـــداهللا، ( .22

، اطروحـة دكتـوراه فـي علـوم التسـییر غیـر باإلسقاط على المؤسسات االقتصادیة العربیـة

 منشورة، جامعة حسیبة بن بو علي، الشلف، الجزائر.

تقییم جودة الخـدمات علـى وفـق عملیـات ادارة المعرفـة )، 2008القیسي، بالل جاسم، ( .23

ـــن  ـــة مـــن مـــدراء شـــركة زی ـــون: دراســـة اســـتطالعیة آلراء عین ـــز ب ـــات ال وادارة عـــال ق
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ـــراق ـــي الع ـــة العامـــة ف ـــلالتصـــاالت الخلوی ة االدارة ، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، كلی

 واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق.

أثـر المعرفـة فـي إدارة عـال قـات الـز بـون: دراسـة )، 2006الكعبي، نعمة شلبیة علي، ( .24

، أطروحــة دكتــوراه فلســفة فــي إدارة تطبیقیــة فــي عینــة مــن المصــارف االهلیــة فــي بغــداد

 العراق. االعمال غیر منشورة، كلیة االدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصریة،

أثر التسویق  الداخلي على اداء العاملین ) 2013لبد، زاهي ابراهیم ابراهیم، واخرون، ( .25

، بحث مقدم للحصول على دبلوم مهني، الجامعة في منظمات المجتمع المدني

 االسالمیة، غزة، معهد التنمیة المجتمعیة .

ــــي مؤسســــة)، 2011ناریمــــان، بــــن عبــــد الــــرحمن، ( .26 ــــات ف الخدمــــة  التســــویق  بالعالق

 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة ورفلة، الجزائر.السیاحیة

دور االتصال الـداخلي فـي تسـییر المؤسسـات الخدمیـة دراسـة )، 2014وفاء، جنیفـر، ( .27

، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، جامعـــة قاصـــدي ربـــاح، حالـــة البنـــك الـــوطني الجزائـــري

 الجزائر.

سـات التسـویق  بالعالقـات وأثرهـا فـي بنـاء واقع ممار )، 2010یاسین، محمود یوسف، ( .28

، رســالة ماجســتیر غیـر منشــورة، كلیــة الـوالء كمــا یراهــا عمــالء البنــوك فــي محافظــة أربــد

 االقتصاد والعلوم االداریة، جامعة الیرموك، االردن.

ــز بــون فــي المؤسســات )، 2010یخلــف، نجــاح، ( .29 ــى والء ال أثــر المــزیج التســویقي عل

غیـر منشـورة، كلیـة العلـوم االقتصـادیة وعلـوم التسـییر، جامعـة  ، رسـالة ماجسـتیرالخدمیـة

 .الجزائر، الجزائر

  

 ثالثًا: الدوریات

أثــر ممارســات التســویق  الــداخلي علــى رضــا )، 2015ابــو بكــر، ایمــن محمــد عبــداهللا، ( .1

 ، العراق.16، العدد1، مجلة العلوم االقتصادیة، المجلدالعاملین

توظیــف العالقــة بــین إدارة المعرفــة وٕادارة عــال )، 2008البغـدادي، عــادل عبــد الهــادي، ( .2

، قات الز بون والتسویق ضمن إطار متكامل مع االشارة إلى منظمات االعمـال العراقیـة

 ، العراق.19، العدد5المجلة العراقیة للعلوم االداریة، المجلد
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قیاس جودة معلومات ) ، 2009(  الحكیم ، لیث علي وزوین ، عمار عبد االمیر ، .3

دراسة  –الوظائف الداعمة لعملیات ادارة عال قات الزبائن، باستخدام نشر دالة الجودة 

، مجلة القادسیة للعلوم االداریة  تطبیقیة في شركة اسیا سیل لالتصاالت فرع النجف

 ادسیة . ، كلیة االدارة واالقتصاد ، جامعة الق 3، العدد  11واالقتصادیة ، المجلد 

التســـویق  االجتمـــاعي ضـــمن نشـــاط اعمـــال )، 2014ســـهیلة، عیـــون، وولیـــد، شـــریط، ( .4

  ، الجزائر.1، العدد2مجلة الباحث االقتصادي، المجلد المجتمع المدني،

)، خالصــــات كتــــب المــــدیر ورجــــل االعمــــال، ادارة عــــال قــــات 2002ســــویفت، روالنــــد، ( .5

 ، االردن.25، العدد9المجلدالعمالء  المجلة العربیة لإلعالم العلمي، 

ـــدور االســـتراتیجي إلدارة )، 2008الطـــائي، یوســـف حجـــیم، والعبـــادي، هاشـــم فـــوزي، ( .6 ال

، 4، العــدد8، مجلــة علــوم انســانیة، المجلــدالجــودة الشــاملة فــي ادارة عــال قــات الــز بــون

 االردن.

ــد)، 2010الطویــل، رانیــا حمــدي، ( .7 ى اثــر التســویق  الــداخلي علــى التوجــه االبتكــاري ل

  ، مصر.1، العدد2، المجلة العلمیة، المجلدالعاملین في قطاع االتصاالت في مصر

تطویر مقیاس التسـویق  الـداخلي واختبـار )، 2011الفیاض، محمود، وعیسى، قـدادة، ( .8

 ، السعودیة.22، العدد3، مجلة جامعة الملك سعود، المجلدصالحیة تطبیقه

أثر ادارة عال قات الزبائن، في )، 2015، (المحامید، اسعود وطویفات وحدادین،ریناتا .9

، مقال مقدم ضمن االداء التنظیمي من وجهة نظر مدیري البنوك التجاریة االردنیة

 .  3، العدد11المجلة االردنیة في إدارة االعمال، المجلد

)، إدارة عال قات الـز بـون 2013محسن، عبد الر ضا علي، والطائي، عیسى حسون، ( .10

، المجلـة االقتصـادیة، جدید، بحث میداني في بعض المصـارف الحكومیـةتوجه تنظیمي 

 ، العراق.15، العدد7المجلد

، التســویق  االجتمــاعي كألیــة لتعزیــز المســؤولیة االجتماعیــة)، 2014الیــاس، شــاهد، ( .11

  ، االردن.6، العدد4مجلة رؤى اقتصادیة، المجلد
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 رابعًا: الندوات والمؤتمرات

ادارة المعرفة التسو یقیة باعتماد استراتیجیات العالقة )، 2004البكري، ثامر یاسر، ( .1

مع الز بون، المؤتمر السنوي العلمي الدولي الرابع، ادارة المعرفة في العالم 

  ابریل، جامعة الزیتونة، االردن .  28- 26،العربي

العربــــي الثــــاني،  ، الملتقــــىالتســــویق  بالعالقــــات)، 2003حســـن، الهــــام فخــــري احمــــد، ( .2

 التسویق  في الوطن العربي الفرص والتحدیات، قطر.

متطلبات تطبیق إدارة الجودة التسو یقیة داخل )، 2015حسین. بالل سید هاشم،( .3

، جامعة اسیوط ، االتحاد المصري لكرة الید، المؤتمر الدولي للعلوم الریاضیة والصحة

  http:// search.mandumah.com/Record/780699كلیة التربیة الریاضیة . 

مـؤتمر حـول الجـودة الشـاملة )، 2003الدوري، زكریـا مطلـك، وحسـین، یعـرب عـدنان، ( .4

، جامعـة العلـوم التطبیقیـة االردنیـة الخاصـة، في ظل ادارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات

 عمان، االردن.

العالقـة مـع أثـر تكنولوجیـا المعلومـات فـي ادارة )،2014رابحي، دراجي، وماي، علي، ( .5

، الملتقـى الثالـث عشـر حـول التسـویق  بالعالقـات ودوره فـي رفـع اداء المنظمـات، العمالء

، ســـــكیكدة، 1955ارت  20كلیــــة العلــــوم االقتصــــادیة التجاریـــــة وعلــــوم التســــییر، جامعــــة

 الجزائر.

تطبیــق ادارة العالقــة مــع الزبــائن، فــي )، 2014روالمــي، عبــد الحمیــد، وقــوت، ســهام، ( .6

ملتقى وطني حول، التسویق  بالعالقات ودوره في الرفـع مـن اداء المنظمـات،  ،المنظمات

 ، سكیكدة، الجزائر.1955ارت  20جامعة 

ادارة عالقـــة العمـــالء نمـــوذج لتطبیقـــات ذكـــاء االعمـــال فـــي )، 2010مـــانع، فاطمـــة، ( .7

ـــــى المنظمـــــات ، الملتقـــــى العلمـــــي الخـــــامس حـــــول االقتصـــــاد االفتراضـــــي وانعكاســـــاته عل

 ات الدولیة، جامعة حسیبة بن بو علي، الشلف، الجزائر.االقتصادی

 

  : الكتبخامساً 

ــة)، 2008البكــري، ثــامر یاســر، ( .1 "، دار وائــل للنشــر "التســویق  والمســؤولیة االجتماعی

 والتوزیع، عمان، االردن.
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)، " قضــــایا معاصـــرة فــــي التســــویق "، دار الحامــــد للنشــــر 2014البكـــري، ثــــامر یاســــر، ( .2

 الردن.والتوزیع، عمان، ا

 ، دار الر ضا للنشر، عمان . فن الترویج المؤثر)، 2003لور، حنا، (بل .3

التســـویق  وفـــق منظـــور )، "2010جـــالب، احســـان دهـــش، والعبـــادي، هاشـــم فـــوزي، ( .4

 "، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، االردن.فلسفي ومعرفي معاصر

"، دار الخــدمات المالیــةتســویق )، "2009الجیوســي، ســلیمان، والصــمیدعي، محمــود، ( .5

 وائل للنشر والتوزیع، عمان، االردن.

"، دار صــفاء للنشـر والتوزیــع، عمــان، إدارة المــوارد البشــریة)، "2008حسـونة، فیصــل، ( .6

 االردن.

"، الــــدار الســــلوك التنظیمــــي وٕادارة المــــوارد البشــــریة)، "2007الحنفــــي، عبــــد الغفــــار، ( .7

 الجامعیة، االسكندریة، مصر.

"، دار التیسـیر للنشـر والتوزیـع، بیـروت، "التسـویق  النـاجح)، 2000لكـریم، (راضـي، عبـد ا .8

 لبنان.

"التسـویق  مـدخل )، 2015الربیعاوي، سـعدون حمـود جثیـر، وعبـاس حسـین ولیـد حسـین، ( .9

 ، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، االردن.معاصر"

: مـدخل التسـویق  "العالقـة بـین المشـتري والمـورد)، 2006رجب، جیهان عبد العظیم، ( .10

 "، "المنظمة العربیة للتنمیة االداریة، القاهرة، مصر.بالعالقات

"، إثــراء للنشــر "تســویق الخــدمات المصــرفیة)، 2012الزامــل، احمــد محمــود، وآخــرون، ( .11

 والتوزیع، عمان، االردن.

ـــي فـــالح، ( .12 "، دار "إدارة التســـویق : منظـــور تطبیقـــي اســـتراتیجي)، 2009الزغبـــي، عل

 للنشر والتوزیع، عمان، االردن. الیازوري 

"، دار "االتجاهات المعاصرة فـي إدارة البنـوك)، 2006زیاد، رمضان، ومحفوظ، جودة، ( .13

 وائل للنشر والتوزیع، عمان، االردن.

"التســویق  االلكترونــي ودوره فــي تحقیــق الــر ضــا لــدى الــز )، 2008الســالم، محمــد، ( .14

 االردن."، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، بون
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التسویق  من خال ل ) ، 2003ستون ، میرلین وروكدك ، نیل وماكینجر ، لین ، ( .15

، دار الفاروق  1، ترجمة / تبت توب لخدمات التعریف والترجمة ، ط عالقتك بالعمالء

 للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر . 

المیســرة للنشــر "، دار الریــادة وادارة منظمــات االعمــال)، "2008السـكارنة، بــالل خلــف، ( .16

 والتوزیع والطباعة، عمان، االردن.

"إدارة التسویق  في المؤسسات )، 2009سویدان، نظام موسى، والبراوي، عبد المجید، ( .17

 ، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، االردن.غیر الربحیة"

"، دار "مبـــادئ التســـویق )، 2001الشـــرفان، زیـــاد محمـــد، وعبـــد الســـالم، عبـــد الغفـــور، ( .18

 اء للنشر والتوزیع، عمان، االردن.صف

 التسویق  بالعالقات، منشورات "المنظمة العربیة للتنمیة االدارة)، 2006منى، ( ،شفیق .19

 ، مصر .

ــــات"،)، 2005شــــفیق، منــــى، ( .20 ــــة للتنمیــــة االداریــــة،  "التســــویق  بالعالق "المنظمــــة العربی

 القاهرة، مصر.

بالعالقــات: رؤیــة تكاملیــة فــي الفلســفة التســویق  )، "2008صــادق، درمــان ســلیمان، ( .21

  ، مطبوعة كلیة االدارة واالقتصاد، جامعة دهوك، العراق.والمفاهیم واالسس"

"التســـویق  المعرفــي المبنـــي علــى ادارة عـــال قـــات )، 2012صــادق، درمــان ســلیمان، ( .22

 ، إدارة المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، االردن.ومعرفة الز بون التسو یقیة"

ـــة للتســـویق الحـــدیث: مـــدخل شـــامل)، "2007حمیـــد، ( الطـــائي، .23 "، دار االســـس العلمی

 الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، االردن.

"، "مبــادئ التســویق  الحــدیث: مــدخل شــامل)، 2009الطـائي، حمیــد، والعــالق، بشــیر، ( .24

 دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، االردن.

، دار الیـــازوري إدارة الجـــودة الشـــاملة)، 2008الطـــائي، رعـــد عبـــداهللا، وعیســـى، فـــرارة، ( .25

 للنشر والتوزیع، عمان، االردن.

"، مؤسســـة الـــوراق للنشـــر "إدارة عـــال قـــات الـــز بـــون)، 2009الطـــائي، یوســـف حجـــیم، ( .26

 . والتوزیع، عمان، االردن
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ـــائن،)، 2009الطـــائي، یوســـف حجـــیم، والعبـــادي، هاشـــم فـــوزي، ( .27 ـــات الزب ، إدارة عـــال ق

 والتوزیع، عمان، االردن.مؤسسة الوراق للنشر 

"، إثــراء "اسـتراتیجیات التســویق : اطــار نظـري وتطبیقــي)، 2013طملیـة، الهـام فخــري، ( .28

 للنشر والتوزیع، عمان، االردن.

)، ادارة سلسله التورید الخضراء 2018الطویل، اكرم احمد العبادي، سهلة سالم خلیل، ( .29

GSCM ازوري العلمیة للنشر والتوزیع، ، الطبعة االولى، دار الیواالستدامة البیئیة

  عمان، االردن. 

"، دار الرایــة للنشــر والتوزیــع، تســویق الخــدمات)، "2011عــاطف، زاهــر عبــد الــرحیم، ( .30

 عمان، االردن.  

"، مطبعــة جامعــة القــاهرة، القــاهرة، "التســویق  المعاصــر)، 1988عبــد الــرحیم، محمــد، ( .31

 مصر.

"، الـــدار الجامعیـــة للنشـــر والتوزیـــع، المتقـــدم"التســـویق  )، 2008عبـــد العظـــیم، محمـــد، ( .32

 االسكندریة، مصر.

"، دار الزهـــران "اســـتراتیجیات التســـویق )، 1999العـــالق، بشـــیر، والعبـــدلي، قحطـــان، ( .33

 للنشر والتوزیع، عمان، االردن.

  عمان، االردن.  "المدخل إلى إدارة عال قات الز بون"،)، 2007عمروش، فادي، ( .34

واقـــــع ممارســـــات التســـــویق  )، "2010بـــــو عیســـــى، احمـــــد، (عیســـــى، عبـــــد الـــــرحمن، وا .35

 جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین. بالعالقات واثرها في بناء الوالء لدى العمالء"،

"، دار الصـفاء، "إدارة معرفـة الـز بـون)، 2009فرحان، عالء، والجنـابي، امیـرة طالـب، ( .36
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 املالحق

 
 ( استمارة االستبيان1الممحق )

 م / استمارة استبانة

 تحية طيبة......

ان التقدم العممي ال يمكن تحقيقه إال من خالل ربط الجوانب النظرية بالجوانب الواقعية التطبيقية، 
بائن ودورها في مكونات تطبيق ادارة عالقات الز " وحيث انني اقوم بإجراء دراسة بعنوان 

" وذلك الستكمال  دراسة آلراء عينة من مديري المطاعم في اقميم كردستانالتسويق الشمولي / 
متطمبات نيل درجة الماجستير في إدارة االعمال من جامعة الموصل فأن لتعاونكم الفاعل معي 

 .سيكون له أبمغ االثر في الحصول عمى أفضل النتائج
لذا نرجوو تفضومكم مووكورين باختيوار واحود مون ا جابوات التوي ترونىوا مناسوبة لكول سو ال 

فوي المكوان المخصوه لىوا، وأود أن أوضور لحضوراتكم بوأن ووذن االسوتبانه ووي  (√)بوضع إوارة 
ألغووورال البحوووث العمموووي حصووورات وال تتطموووب كتابوووة االسوووم عنووود ا جابوووة فضوووالت عووون أن إجابووواتكم 

 ستكون محط الكتمان والسرية.

 مع الشكر والتقدير

 

بوة يعنوي عودم صوالحية يرجى ا جابة عمى جميع األسئمة الن ترك أي س ال دون ا جامالحظة: 
 االستمارة في التحميل ا حصائي. 

 

 المشرف                                                           الباحثة       
 االستاذ المساعد                                                  رؤى سعد محمد   

 د. نجمة يونس آل مراد



 اوال: معمومات عامة

 

 انثى الجنس                        ذكر                      .1

 
 سنة 25 – 22من         سنة     22أقل من  العمر                   .2

 سنة 35 – 31من         سنة  32 – 26من                                     
 فأكثر 36                        

 
 أخرى متزوج               أعزب             الحالة االجتماعية       .3

 

 دبموم إعداديه فما دون           المؤهل العممي             .4

 
 دراسات عميا بكالوريوس                                           

   

 سنة 12-5من  سنوات           5أقل من  عدد سنوات الخبرة         .5

 سنة فأكثر 16 سنة           15-11من                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ثانيا: مقاييس بعدي الدراسة
 أوال: المقاييس الخاصة بإدارة عالقات الزبائن

 الموارد البشرية

أتفق  الفقرات ت
 بشدة

 ال أتفق محايد أتفق
الأتفق 
 بشدة

1 
بأوميووووة  يمتمووووك العوووواممون فووووي المطعووووم القناعووووة

 التغيير في الخدمات المقدمة.

     

2 
لووودل العووواممون فوووي المطعوووم تصوووور عووون أوميوووة 

 .إدارة عالقات الزبائن

     

3 

يسوووووووووتخدم العووووووووواممون فوووووووووي المطعوووووووووم الوسوووووووووائل 
لمتعامووول موووع احتياجوووات  (االنترنوووت)االلكترونيوووة 

 .ورغبات الزبائن

     

4 
تمجأ إدارة المطعوم الوى تحفيوز العواممين لتحسوين 

 .ادائىم

     

5 
يمتموووك المطعوووم عووواممين لوووديىم القووودرة عموووى فىوووم 

 .احتياجات الزبائن

     

6 
يتعامل العاممون في المطعم مع الزبوون بطريقوة 

 .تىدف الى جذبه

     

7 
يسوووود التعووواون بوووين العووواممين فوووي المطعوووم عموووى 

 .نحو يعطيه صورة جيدة عنه

     

8 

تدريبيووة  تووورك إدارة المطعووم عامميىووا فووي دورات
فووي مجووال التغييوور المزمووع احداثووه فووي الخوودمات 

 .المقدمة ومسبباته بغية تجنب مقاومته

     

 
 
 
 
 
 



 عمميات االعمال

أتفق  الفقرات ت
 محايد أتفق بشدة

ال 
 أتفق

الأتفق 
 بشدة

9   

تضووع إدارة المطعووم الخطووط وا جووراءات البديمووة 
فووي الحوواالت الطارئووة مووثال فووي حالووة عوودم توووفر 
 الخدمة تقوم بتعويضىا بالخدمة االكثر طمبا. 

     

12 
تتأكوود إدارة المطعوووم موون فاعميوووة ا جووراءات مووون 

 .خالل تحميل رضا الزبائن عنىا

     

11 
تتناسوب الخدمات المقدمة من قبل إدارة المطعم 

 .مع تطمعات الزبائن

     

12 
تعموول إدارة المطعووم عمووى تبسوويط اسوواليب العموول 

 .المستخدمة حاليا

     

13 
تجتىووووود إدارة المطعوووووم فوووووي تقميووووول الوووووروتين فوووووي 

 العممى باستخدام اساليب حديثة.

     

14 
ترل إدارة مطعمنا أن المواقوع االلكترونيوة مىموة 

 .لجمع البيانات عن الزبائن

     

15 

تقوم إدارة المطعم باالتصوال بالزبوائن باالعتمواد 
عموووووووووى المعموموووووووووات وثيقوووووووووة الصووووووووومة وبالوقوووووووووت 

 .المناسب

     

16 
تحمل إدارة المطعوم البيانوات حوول افكوار الزبوون 

 .والتي تم استعمالىا عبر قنوات التفاعل 

     

 



 تقانة المعمومات واإلتصاالت

أتفق  الفقرات ت
 محايد أتفق بشدة

ال 
 أتفق

الأتفق 
 بشدة

17 
تعتمد إدارة المطعم عمى ادخال التقانة المتطورة 

 .المستخدمة في عممىا

     

18 
تستخدم إدارة المطعم التقنيات الحديثوة فوي إدارة 

 .عالقات الزبائن لمتواصل معىم

     

19 
تعموول إدارة المطعووم عمووى دعووم عمميووات التغييوور 

 .المتطورة في الخدمات المقدمة بالتقانات

     

لوووودل إدارة المطعووووم قاعوووودة بيانووووات متكاممووووة عوووون  22
 الزبائن. 

     

21 
تعمل إدارة المطعم عمى تحوديث بيانوات الزبوائن 

 .باستمرار

     

22 
تعتمووود إدارة المطعوووم السووورية فوووي قاعووودة بيانوووات 

 الزبائن بحيث اليطمع عميىا اال المخولين. 

     

23 

المطعوووووووم عموووووووى األجىوووووووزة يعتمووووووود العووووووواممون فوووووووي 
المحمولووة يوودويات )حاسووووب لوووحي، وواتووف ذكيوووة( 

 في خزن المعمومات.

     

24 

تسووووووتخدم إدارة المطعووووووم الوووووووبكات المحميووووووة فووووووي 
عمميووات االتصووال بووين العوواممين موون اجوول المزيوود 

 .من التنسيق

     

25 
تمتمووك إدارة المطعووم موقووع الكترونووي يسوواوم فووي 

 .تطوير العالقة مع الزبائن

     

26 
تسووووووىم تقانووووووة المعمومووووووات واالتصوووووواالت فووووووي دعووووووم 
 .انوطة وبرامج تطوير العالقة بين المطعم والزبون

     

 
 
 
 



 بالتسويق الشمولي: المقاييس الخاصة اً ثاني
 التسويق المتكامل

أتفق  الفقرات ت
 محايد أتفق بشدة

ال 
 أتفق

الأتفق 
 بشدة

27 
يقوووووودم المطعووووووم االكووووووالت التووووووي تمبووووووي حاجووووووات 

 .ورغبات الزبائن 

     

28 

تعمووووول إدارة المطعوووووم عموووووى تخفووووويل التكووووواليف 
التسووووووويقية موووووون خووووووالل عمميووووووة التنسوووووويق بووووووين 

 .االنوطة التي يقوم بىا

     

تعتموووووود إدارة المطعووووووم عمووووووى وسووووووائل االتصووووووال  29
 .الحديثة في ترويج وعرل الخدمات

     

32 
الخوودمات المقدمووة موون قبوول المطعووم يووتم تطوووير 

 .لتتناسب مع اذواق الزبائن

     

31 
يوفر المطعم الخدمات لجميع الزبائن فوي اسورع 

 .وقت ممكن

     

32 
تعتمووووود إدارة المطعوووووم  موووووزيج تسوووووويقي يضووووومن 

 .تكامل عناصرن جميعىا

   
 

 
 

 
 

33 
تقووووووم إدارة المطعوووووم بدراسوووووة حاجوووووات ورغبوووووات 

 .الزبائن باستمرار

     

 



 التسويق الداخمي

أتفققققق  الفقرات ت
 محايد أتفق بشدة

ال 
 أتفق

الأتفقققق 
 بشدة

34 
يتميز العاممين في المطعم  بالخبرة في التعامول  

 .مع الزبائن

     

35 
يمتووزم العوواممين فووي المطعووم  باألوقووات المحووددة 

 .لتقديم الخدمات لمزبون

     

36 
والمطافة في  يتميز العاممين في المطعم باالناقة

 .التعامل

     

37 

تعمل إدارة المطعم عمى زيوادة مسوتويات الرضوا 
لوودل العوواممين وذلووك لزيووادة رغبووتىم فووي ارضوواء 

 .الزبائن

     

38 

لدل إدارة المطعم  تبادل داخمي فوي المعموموات 
بووووووين العوووووواممين يسوووووواوم فووووووي تحقيووووووق االوووووووداف 

 .المرجوة

     

39 

موضوووووعي لمحوووووافز تمتمووووك إدارة المطعووووم نظووووام 
يسوووىم فوووي تحقيوووق مسوووتويات عاليوووة مووون الرضوووا 

 .لديىم

     

42 
تىوووتم إدارة المطعوووم بالعووواممين باعتبووواروم الزبوووون 

 .الداخمي لىم

     

      .عمى العمل بروح الفريقتوجع إدارة المطعم  41

 



 التسويق بالعالقات

أتفققققق  الفقرات ت
 محايد أتفق بشدة

ال 
 أتفق

الأتفقققق 
 بشدة

42 
تمتمووووك  إدارة المطعووووم مىووووارة كبيوووورة فووووي تكوووووين 

 .عالقات مع الزبائن

     

43 
تىوودف إدارة المطعووم الووى جووذب زبووائن جوودد مووع 

 .االحتفاظ بالزبائن الحاليين

     

44 
تحووره إدارة المطعووم عمووى إقامووة عالقووة دائمووة 

 .ومستمرة مع الزبائن الحاليين والجدد

     

      تعمل إدارة المطعم عمى كسب والء الزبائن.  45

46 
تستخدم إدارة المطعم وسائل اتصال مناسبة مع 

 .الزبون لتكون العالقة تفاعمية معه

     

47 
تعطوووووووي إدارة المطعوووووووم حووووووووافز لمعووووووواممين عنووووووود 

 .تغطيتىم لعدد كبير من الزبائن

     

48 

تقوووووم إدارة المطعووووم بإوووووراك الزبووووائن فووووي كيفيووووة 
تقوووووديم الخدموووووة مووووون خوووووالل االخوووووذ بالمقترحوووووات 
واآلراء التوووووووي يبوووووووديىا الزبوووووووون عووووووون الخووووووودمات 

 .المقدمة

     

 



 التسويق االجتماعي

أتفققققق  الفقرات ت
 محايد أتفق بشدة

ال 
 أتفق

الأتفقققق 
 بشدة

49 
تعتمد إدارة المطعم رسائل إعالميوة ال تتعوارل 

 .مع عادات وقيم المجتمع

     

52 
المطعوووم المسووو ولية عووون المخووواطر تتحمووول إدارة 

 .الناوئة عن استخدام الخدمات

     

51 
تتبنوووووى إدارة المطعوووووم سياسوووووة واضوووووحة لمرعايوووووة 

 .الصحية لعامميىا 

     

52 
توووووولي إدارة المطعووووووم اوتماموووووا كبيوووووورا بالوووووووكاول 

 .والمقترحات المقدمة من الزبائن

     

53 

تعتموووود إدارة المطعووووم طريقووووة االتصووووال المباووووور 
الوووووورائر المسوووووتىدفة سوووووواء كوووووانوا افوووووراد ام موووووع 

 .جماعات

     

54 
تختار إدارة المطعم قادة الرأي باعتباروم افضول 

 .الطرائق لنقل الرسالة االعالنية لمزبون

     

55 
تعتموووووووود االخالقيووووووووات التسووووووووويقية فووووووووي المطعووووووووم 

 .الستقطاب زبائن جدد بوكل كبير

     

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 المحكمين الستمارة االستبيانالسادة  قائمة بأسماء (2الممحق )

 مكان العمل االختصاص العممي االسم المقب العممي
 عميد كمية ا دارة واالقتصاد/ جامعة الموصل ا دارة االستراتيجية ثائر احمد سعدون األستاذ الدكتور

 التقنية ا دارية/ الجامعة التقنية الوماليةالكمية  إدارة التسويق محمد عبدالوواب العزاوي األستاذ الدكتور

 كمية ا دارة واالقتصاد/ جامعة الموصل ا دارة الصناعية ميسر ابراويم الجبوري األستاذ الدكتور

 األستاذ المساعد
 الدكتور

 كمية ا دارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة التسويق عالء عبد السالم اليماني

 األستاذ المساعد
 الدكتور

 كمية ا دارة واالقتصاد/ جامعة الموصل ا دارة االستراتيجية عالء احمد الجبوري

 األستاذ المساعد
 الدكتور

 كمية ا دارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة التسويق منذر خضر يعقوب

 األستاذ المساعد
 الدكتور

 احمد سميمان الجرجري
 ا دارة االستراتيجية
دارة المنظمة  وا 

 الكمية التقنية ا دارية/ الجامعة التقنية الومالية

 األستاذ المساعد
 الدكتور

 كمية ا دارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة التسويق ليمى جاراهلل خميل

 كمية ا دارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة التسويق محمد محمود حامد مدرس

 ا دارة واالقتصاد/ جامعة الموصلكمية  إدارة التسويق بوار ذاكر مدرس

 كمية ا دارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة التسويق والء جمال الدين النوري مدرس
 
 
 
 

 



 ( االتساق الداخمي لمتغيرات الدراسة3الممحق )
 :االتساق الداخمي

 الموارد البشرية 
X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1  

       1 X1 

      1 0.206 X2 

     1 0.389 0.283 X3 

    1 0.276 0.255 0.211 X4 

   1 0.324 0.430 0.129 0.346 X5 

  1 0.537 0.269 0.327 0.218 0.240 X6 

 1 0.559 0.523 0.404 0.302 0.053 0.128 X7 

1 0.538 0.500 0.431 0.456 0.334 0.095 0.257 X8 

 
 عمميات االعمال

X16 X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9  

       1 X9 

      1 0.362 X10 

     1 0.398 0.531 X11 

    1 0.503 0.386 0.413 X12 

   1 0.568 0.550 0.418 0.391 X13 

  1 0.245 0.335 0.029 0.154 0.066 X14 

 1 0.681 0.221 0.289 0.151 0.146 0.027 X15 

1 0.511 0.462 0.368 0.450 0.200 0.129 0.245 X16 

 
 تقانة المعمومات واالتصاالت

X26 X25 X24 X23 X22 X21 X20 X19 X18 X17   

         1 X17 

        1 0.416 X18 

       1 0.496 0.371 X19 

      1 0.458 0.178 0.063 X20 

     1 0.634 0.166 0.225 0.083 X21 

    1 0.563 0.442 0.136 0.117 0.158 X22 

   1 0.060 0.258 0.142 0.285 0.085 0.077 X23 

  1 0.442 0.390 -0.030 0.000 0.225 0.203 0.068 X24 

 1 0.556 0.484 0.250 0.098 0.249 0.369 0.249 0.127 X25 

1 0.663 0.466 0.450 0.372 0.176 0.233 0.288 0.020 0.138 X26 

 

 



 التسويق المتكامل
X33 X32 X31 X30 X29 X28 X27  

      1 X27 
     1 0.570 X28 
    1 0.624 0.683 X29 
   1 0.620 0.527 0.579 X30 
  1 0.674 0.565 0.325 0.380 X31 
 1 0.416 0.497 0.425 0.499 0.460 X32 
1 0.390 0.507 0.449 0.410 0.462 0.482 X33 

 
 التسويق الداخمي

X41 X40 X39 X38 X37 X36 X35 X34  
       1 X34 
      1 0.446 X35 
     1 0.453 0.410 X36 
    1 0.712 0.620 0.387 X37 
   1 0.773 0.551 0.463 0.055 X38 
  1 0.522 0.531 0.524 0.138 0.255 X39 
 1 0.442 0.350 0.365 0.428 0.379 0.197 X40 
1 0.762 0.364 0.421 0.431 0.358 0.479 0.113 X41 

 
 بالعالقاتالتسويق 

X48 X47 X46 X45 X44 X43 X42  
      1 X42 
     1 0.388 X43 
    1 0.391 0.444 X44 
   1 0.328 0.404 0.370 X45 
  1 0.371 0.419 0.327 0.431 X46 
 1 0.435 0.498 0.235 0.417 0.497 X47 
1 0.586 0.490 0.487 0.204 0.109 0.350 X48 

 
 التسويق االجتماعي

X55 X54 X53 X52 X51 X50 X49  
      1 X49 
     1 0.535 X50 
    1 0.494 0.309 X51 
   1 0.296 0.445 0.255 X52 
  1 0.430 0.366 0.362 0.089 X53 
 1 0.581 0.471 0.257 0.504 0.302 X54 
1 0.469 0.355 0.377 0.309 0.310 0.294 X55 
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In the name of Allah the Merciful 

Subject/ Questionnaire form 

Good greeting 

Scientific progress can only be achieved by linking the theoretical aspects 

to the practical realities. Since I am making a study titled “Customer 

Relationship Management and its Contribution in Promoting Marketing 

Quality” in order to complete the requirements of obtaining an MA degree 

from Mosul University. Your cooperation with me will affect me to get the 

best results. 

So please kindly choose one of the answers that you think is suitable for 

each question ticking () in the space provided. I would like to clarify to 

you that this questionnaire is for scientific research purposes exclusively 

and does not require writing the name when answering. Your answer will 

be kept secret and confidential.  

 

With Thanks and appreciation 

 

Note: please answer all the questions because leaving any question 

unanswered means that the form is not valid in statistical analysis. 

 

 

 

Supervisor                                                                              Researcher 

Assistant Prof.                                                         Roaa Saad Mohammed  

Dr. Najla Younis Al Murad 

 



First: General information 

 

1. Gender                    Male                                 Female 

 

2. Age                            Under 20 years            between 20-25 years 

                                        26-30 years                   31-35 years 

                                        36 above 

 

3. Marital status            Single             Married               Other 

 

4. Scientific qualifications           High School and under                        

    D Diploma                           Bachelor                          Higher Education  

 

5. Years of Experience            Less than 5 years          between 5-10 years  

                                                         between 11-15 years       more than 16 years 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Second: Measurement after the study 

First: Customer Relationship Management standards 

Human Resources 

Strongly 

disagree 
Disagree Neutral agree 

Strongly 

agree 
Paragraphs No. 

 

    The restaurant staff are convinced 

the importance of change in the 

services that provided. 

1 

 

    The restaurant staff has a 

perception of the importance of 

customer relationship 

management. 

2 

 

    The restaurant staff uses 

electronic tools to deal with the 

needs and desires of customers. 

3 

 

    The management of the restaurant 

motivates employees to improve 

their performance. 

4 

 

    The restaurant has staffs in which 

they have ability to understand 

the needs of customers. 

5 

 

    The restaurant staff treats the 

customer in a way that aims to 

attract him. 

6 

 

    Collaboration between restaurant 

staff prevails in a way that gives a 

good picture of it. 

7 

 

    

 

 

The management of the restaurant 

engages its employees in training 

courses in the field of planned 

change in the services provided 

and its causes in order to avoid 

resistance.  

8 

 

 



Business Processes 

Strongly 

disagree 
Disagree Neutral agree 

Strongly 

agree 
Paragraphs No. 

 

    The management of the restaurant 

puts alternative plans and 

procedures in case of 

emergencies, for example in the 

absence of service compensate 

them for the most requested 

service. 

9 

 

    The management of the restaurant 

confirms the effectiveness of the 

procedures by analyzing customer 

satisfaction. 

10 

 

    The services that provided by the 

management of the restaurant fit 

the expectations of customers. 

11 

 

    The management of the restaurant 

simplifies the working methods 

that currently used. 

12 

 

    The management of the restaurant 

strives to reduce the routine in the 

process using modern methods. 

13 

 

    Our restaurant management 

believes that websites are 

important for collecting customer 

data. 

14 

 

    The management of the restaurant 

will contact customers based on 

information and relevant contact 

at appropriate time.  

15 

 

    

 

 

The management of the restaurant 

analyzes the data about the 

customer’s ideas that were used 

through interaction channels 

16 



Information and Communication Technology 

Strongly 

disagree 
Disagree Neutral agree 

Strongly 

agree 
Paragraphs No. 

 

    The management of the restaurant 

depends on the advanced technics 

which is used in its work. 

17 

 

    The restaurant management uses 

modern techniques in customer 

relationship management to 

communicate with them. 

18 

 

    The management of the restaurant 

supports the processes of change 

in services that provided with 

advanced technics. 

19 

 

    The management of the restaurant 

has an integrated database of 

customers. 

20 

 

    The restaurant management is 

constantly updating customer 

data. 

21 

 

    The management of the restaurant 

adopts confidentiality in the 

customer database so that only 

authorized users can view it. 

22 

 

    Restaurant staff rely on hand-held 

devices ( tablet, smartphones) to 

save information. 

23 

 

    The restaurant management uses 

local networks for 

communication between 

employees for further 

coordination. 

24 

 
    The management of the restaurant 

has a website that motivates to 

develop relationship with 

25 



customers. 

 

    

 

 

Information and communication 

technology (ICT) contributes and 

support the activities and 

programs to develop the 

relationship between the 

restaurant and the customer. 

26 

 

 

 

 

 

 

 

  



Second: The Standard of Marketing quality  

Integrated Marketing 

Strongly 

disagree 
Disagree Neutral agree 

Strongly 

agree 
Paragraphs No. 

 

    The restaurant serves foods that 

fulfill the needs and desires of 

customers. 

27 

 

    The management of the restaurant 

reduces marketing costs through 

the process of coordination 

between its activities. 

28 

 

    The management of the restaurant 

relies on modern equipment of 

communication in the promotion 

and display services. 

29 

 

    The services provided by the 

restaurant are developed to fit the 

tastes of customers. 

30 

 

    The restaurant provides services 

to all customers in a shorten time 

31 

 

    The restaurant management 

adopts a marketing mix that 

ensures the integration of all its 

elements. 

32 

 

    The management of the restaurant 

constantly studies the needs and 

desires of customers. 

33 

 

 

 

 

 

 

 



Internal Marketing 

Strongly 

disagree 
Disagree Neutral agree 

Strongly 

agree 
Paragraphs No. 

 

    The restaurant staff is 

experienced in dealing with 

customers. 

34 

 

    The restaurant staff is committed 

to the times set to provide 

services to the customer. 

35 

 

    The staff at the restaurant is 

elegant and courteous in dealing. 

36 

 

    The management of the restaurant 

works to increase the levels of 

satisfaction of employees to 

increase their desire to satisfy 

customers. 

37 

 

    The management of the restaurant 

has an internal exchange of 

information between the 

employees contributing to 

achieve the desire goals. 

38 

 

    The restaurant management has 

an objective incentive system that 

contributes to their high levels of 

satisfaction. 

39 

 

    The management of the restaurant 

is concerned with their employees 

as their internal customer. 

40 

 

    

 

 

The management of the restaurant 

encourages team work. 

41 

 

 

 



Relationship Marketing 

 

Strongly 

disagree 
Disagree Neutral agree 

Strongly 

agree 
Paragraphs No. 

 

    The management of the restaurant 

is very skilled in forming 

relationship with customers. 

42 

 

    The management of the restaurant 

aims to attract new customers 

while retaining existing 

customers. 

43 

 

    The management of the restaurant 

is highly wanted to establish a 

permanent and continuous 

relationship with existing and 

new customers. 

44 

 

    The restaurant management 

works to gain customer loyalty. 

45 

 

    The management of the restaurant 

uses suitable tools of 

communication with the customer 

to be interactive relationship with 

him. 

46 

 

    The restaurant management gives 

motivations to employees when 

they cover a large number of 

customers.  

47 

 

    The management of the restaurant 

engages customers in how to 

provide the service by taking 

suggestions and opinions 

expressed by the customer about 

the services provided. 

48 

 

 



 

Social Marketing 

Strongly 

disagree 
Disagree Neutral agree 

Strongly 

agree 
Paragraphs No. 

 

    The management of the restaurant 

depends on media messages that 

do not oppose customers and 

community values. 

49 

 

    The management of the restaurant 

is responsible for the risks arising 

from the use of the services.  

50 

 

    The management of the restaurant 

has a clear policy of health care 

for its employees. 

51 

 

    The management of the restaurant 

pays great attention to complaints 

and suggestions from customers.  

52 

 

    The management of the restaurant 

adopts direct contact with target 

groups, whether individuals or 

groups. 

53 

 

    The restaurant management 

selects opinions leaders as the 

best ways to convey the 

advertising message to the 

customer.  

54 

 

    Marketing moral tactics in the 

restaurant is highly dependable in 

appealing to attract new 

customers.  

55 

 

 

 



شاٌكىيا وىضنَ
كىلًرا كازطًَسّ و ئابىوزّ

ثصكا كازطًَسّ كاز

بٍاظَِ خىدايَِ وُشُ و دلىظاُ
(استنارة استبانةب/ فىزِوا بىضىوُ وَزطستٍَِ )

ضالَظ و زِيَصطستَ .....
ٍِدّ ثًَصكُفتٍا شاٌطتِ يُ ٌا ًَِتُ بدَضتظُ ئًٍاُ ذ بمِ ٍِدَّ كى ئُطُز بًَّتُ طسيَداُ دٌاظبُزا اليًٌَُت بُزضااظ       

وَزطستٍَِ و دطُه اليًٌَُت ذيىازّ يًَت جًَبُجَِ كازّ دا ، و ضىٌكِ ٍِدّ ئُشً زِابىومياُ ب ظُكىلًٍاُكَِ ه ذيَاس ٌااظ و     
دّ يًَت بكسِا و كازتًَكسٌا واُ د ضاكرت كسٌا كىالًَتِ يا باشازِ كازّ دا" . . و ئاُظ ضاٌُدَ   ًٌصاًٌَت: "كازطًَسّ يا ثُيىٌَ

ثًَخُوُتِ تُواو كسٌا داخاشّ يا ثًَداٌا ثمُيا واضتُزَّ د كازطًَسّ يا كازا دا ذ شاٌكىيا وىضنَ ، ٍِدّ ُِظكازّ يا وَ ياا  
 ئًٍاٌا ه ضُز باشرتيَ ئُجناوا دا.كازا يُ دطُه وَ دَّ بًتُ ِىويُك كازتًَكُز د بدَضتظُ 

لُووا ًِظِ دخاشً كى زِابنب ب ُِلبرازتٍا ئًَك ذ واُ بُزضظا ئُويَت ِىيَ دبًٍَ كى د طىجناّ ٌُ بى ُِز ثسضاًازَكَِ       
دّ ب داٌاٌا ًٌصاٌا )/( د جَِّ تايبُتكسّ دا بى وَّ ًٌصاٌَِ ، و وَ دظًَت ئُش زِوَِ بكاًُ باى ِاُوَيًَت زِيَاصداز كاى ٍِا      

و ثًَدظِ ب داخاشا ٌظًَطًٍا ٌاظِ ٌا كُت بىضىوُ وَزطستٍُ بتٍَِ بى وُبُضتا لًَكىلًٍا شاٌطتِ بتٍَِ يُ ب دَضًٍصاٌكسُ 
 ه كاتَِ بُزضظداٌَِ . . شيَدَبازّ ٍِدَّ كى بُزضظًَت ُِوَ دَّ ًٍَُِ ثازاضنت ذ اليَِ ًٌٍَِّ ياتِ يٌَ ظُ ب تُواوّ.

 دطُه زِيَصطستٍَِ
 

ِ دازيَ ذ ُِوَيًَت بُزِيَص كى بُزضظَِ ه ضُز ُِوِ ثسضًازا بدَُ ، ضىٌكِ ًَِالٌا ِاُز ثسضاًازَكَِ باَِ ّ    تًَبًٍِ: ًِظ
 بُزضظ ئاٌكى ٌُ ثًَداٌا وىلُتَِ بى فىزِوَِ د شًكاز كسٌا ئاوازّ دا.

 
 

 ظُكىلُز                   ضُزثُزشتًاز                                                                              
 ضعد حمىد رؤىواوىضتا يا ِازيكاز                                                                                        

 د. جنلة يونس آل مراد



يُكًُ: ثًَصاًًٌٍَت طصتِ

وَِ  زَِطُش:                         ًٌَس                         -1

ضالَِ 32تا  26ضالَِ               ذ  25تا  22ضالَِ              ذ  22ذّ:                                كًَىرت ذ  -2

ضالَِ و ثرت 36ضالَِ              35تا  31ذ                                            

     تصتُك دّشطىزد                    ب ُِظريَ                         بازودوخَِ كىوُالَيُتِ:            -3

       ئاوادَيِ و كًَىرت           دبمىً            بكالىزيىس            خىاٌدٌا بمٍد            ئاضتَِ شاٌطتِ: -4

ضاالَ    12تا  5ضاالَ                        ذ  5ُِذوازا ضالًََت بطجىزّ يٌَ:                        كًَىرت ذ  -5

ضاهَ و ثرت     16ضاالَ                    15تا  11ذ                                                                         



يَت دويسبًٍِ يًَت لًَكىلًٍَِ:دووًَ: ثًظُز

 يُكًُ: ثًظُزيَت تايبُت ب كازطًَسّ يا ثُيىٌَدّ يًَت بكسِا ظُ -

 داِاتًَت وسوظايُتِ -

دطُمل ب  بسِطُكاُ ذ
 تُواوّ

وَ بىضىوُ  دطُمل
ًٌٍُ 

ٌُ دطُه ب  ٌُ دطُمل
 تُواوّ

كسيَكازا د خىازٌطَُِِ دا قٌُاعُت يا ُِّ كى طسٌطُ طىِىزِيَ بًَّتُ  1
 .ئُجناوداُ  د واُ خصوُتطىشازّ يا دا يًَت دًٍَُِ ثًَصكًَصكسُ

     

ه دَظ كسيَكازا د خىازٌطَُِِ دا ديتٍا ُِّ دَزبازَّ طسٌطِ يا  2
 .كازطًَسّ يا ثُيىٌَدّ يا دطُه بكسِا

     

كسيَكاز د خىازٌطَُِِ دا ِىويًَت ئُلًكرتِوٌِ ب زِيَكا )ئًٍتُزًٌَت(َّ  3
 بكاز دئًٍَ د ضُزَدَزّ كسٌا دطُه ثًَدظًاتِ و حُشيَت بكسِا دا. 

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ بُزَظ ثازيَصظاٌِ يا كسيَكازا ظُ دضًت بى  4
 ضاك كسٌا كىالًَتِ يا واُ يا كازّ. 

     

ئُو كسيَكاز يًَت ُِيَ ئُويَت شًاًٌَت تًَطُِصتٍا خىازٌطَُِِ  5
 ثًَدظًاتِ يًَت بكسِا ُِبَ.

     

كسيَكاز د خىازٌطَُِِ دا ضُزَدَزٍ يُكا وَضا دطُه بكسِا دكُُ ب  6
 زِيَكُكَِ كى ئازواجنا واُ  ئُوَ بكسِا ب اليَِ خىازٌطَُِِ ظُ بكًَصَ.

     

ه ضُز بًٍاتَِ ُِظكازّ كسُ دٌاظبُزا كسيَكازا دا د خىازٌطَُِِ دا  7
 ويٍَُيُك باط بدَتُ واُ.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ كسيَكازيَت خى ثصكداز دكُت د خىلًَت  8
زِاًٍَِاٌَِ دا د بىازيَت طّىزِيٍا بىويُزيَت خساب دا د خصوُتطىشازّ يًَت 

ٌا واُ كازيَت خساب ب وُبُضتا خى ثًَصكًَصكسّ دا و ئُطُزيَت زِويدا
 دويس كسٌَِ و بُزطسّ كسٌَِ ذ واُ بىويُزا.

     

         



 :كازا كسدازيَت -

دطُمل ب  بسِطُكاُ ذ
 تُواوّ

وَ بىضىوُ  دطُمل
ًٌٍُ 

ٌُ دطُه ب  ٌُ دطُمل
 تُواوّ

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ زِا دبًت ب داٌاٌا ثالٌا و ثًَسِابىوًٌَت  9
بازو دووخًَت تٌُطاظ دا ، بى منىوٌُ: د بازودووخَِ ثًَطىِىزِ د 

ٌُبىوٌا دابًٍكسٌا خصوُتطىشازّ يا كى زِا ببًت ب قُزَبىوكسٌا واُ ب 
 شيَدَتس داخاشّ ظُ.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ دووثاتِ يٌَ دكُتُ ه ضُز كازايٌ يا  12
دَزبازَّ  ثًَسِابىوٌا ذ ضىازضىوظُيَِ شًكاز كسٌا زِاشيبىوٌا بكسِا دا

 واُ.

     

ئُو خصوُتطىشازّ يًَت دًٍَُِ ثًَصكًَصكسُ ذ اليَِ كازطًَسّ يا  11
 خىازٌطَُِِ ظُ د طىجناّ ٌُ دطُه ئُو داخاشّ يًَت بكسِا دظًََ. 

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ كاز دكُت ه ضُز ئاضاٌكازّ يا شًَىاشيَت كازَّ  12
  ٌّا بكازدئًٍَ د خىازٌطَُِِ دا.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ كاز دكُت د كًَىرت كسٌا كازيَت شيَدَ دا د كازّ  13
 دا ب زِيَكا بكازئًٍاٌا شًَىاشيَت ضُزدًَ دا.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ دبًٍت كى ضايتَِ ئُلًكرتِوٌِ طسٌطُ بى  14
 كىوظُ كسٌا داتا يا دَزبازَّ بكسِا.

     

زِا دبًت ب ثُيىٌَدّ كسٌَِ دطُه بكسِا ب كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ  15
 ثالَجصتِ كسٌَِ ه ضُز ثًَصاًًٌٍَت وىكىً و د كاتَِ طىجناّ دا.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ داتا يا دَزبازَّ ِصزيَت بكسِا شًكاز دكُت ،  16
 ئُويَت ِاتًٍُ بكازئًٍاُ ب زِيَكا كٌُالًَت كازلًَك كسٌَِ.

     



 ثًَصاًٌٍا و ثُيىٌَدّ يا:كىالًَتِ يا  -

دطُمل ب  بسِطُكاُ ذ
 تُواوّ

وَ بىضىوُ  دطُمل
ًٌٍُ 

ٌُ دطُه ب  ٌُ دطُمل
 تُواوّ

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ ثالَجصتِ يٌَ ددَتُ ضُز بكازئًٍاٌا كىالًَتِ  17
 يُكا ثًَصكُفتِ د بكازئًٍاٌا كازَّ خى دا.

     

ضُزدًَ بكاز دئًًٍت د كىالًَتِ يُكا كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ  18
 كازطًَسّ يا ثُيىٌَدّ يًَت بكسِا دا بى ثُيىٌَدّ كسٌَِ دطُه واُ.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ كاز دكُت ه ضُز ثصتُظاٌِ كسٌا كسدازيَت  19
طىِىزِيٍَِ د خصوُتطىشازّ يًَت ثًَصكًَصكسٌَِ دا ب كىالًَتِ يًَت 

  ثًَصكُفتِ

     

خىازٌطَُِِ بٍضًٍُكَِ داتا يا يٌَ تُواو يٌَ ُِّ ه دَظ كازطًَسّ يا  22
  دَزبازَّ بكسِا.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ كاز دكُت ه ضُز ٌىٍ كسٌا داتا يًَت بكسِا ب  21
 بُزدَواوِ.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ ب ًٌٍَِّ ثالَجصتِ يٌَ ددَتُ ضُز بٍضًٍُيَِ  22
 داتا يًَت بكسِا..ُِز وَكِ كُس ٌا بُزَّ خى دَتَِ ذ بمِ زِاضجازدّ يا. 

     

كسيَكاز د خىازٌطَُِِ دا ثالَجصتِ يٌَ ددٌَُ ضُز ئاوريَتًَت ب دَضتِ  23
ضُيظ كسٌا  كاز دكُُ )كىوجًىتُزَّ كُظاىل ، وىبايال شيسَك( د

 ثًَصاًٌٍا دا.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ تىزِيَت ٌاظخىيٌ بكاز دئًٍت د كسدازيَت  24
ثُيىٌَدّ يٌَ دا دٌاظبُزا كسيَكازا دا . . ثًَخُوُتِ شيَدَتس ثًَكظُ 

 طسيَداٌَِ.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ خىداُ ضايتُكَِ ئُلًكرتِوٌِ يُ كى  25
 ضُز ثًَصكُفتٍا ثُيىٌَدّ يا دا دطُه بكسِا.كازتًَكسٌَِ دكُتُ 

     

كىالًَتِ يا ثًَصاًٌٍا و ثُيىٌَدّ يا كازتًَكسٌَِ دكُتُ ضُز ضاالكِ و  26
 ثسوطساوَِ ثًَصكُفتٍا ثُيىٌَدّ يا دا دٌاظبُزا خىازٌطُه و بكسِا دا.

     



 ضٌَ يًُ: ثًظُزيَت تايبُت ب كىالًَتِ يا باشازِكازّ ظُ: -

 باشازِكازّ يا تُواو بىوّ: -

دطُمل ب  بسِطُكاُ ذ
 تُواوّ

وَ بىضىوُ  دطُمل
ًٌٍُ 

ٌُ دطُه ب  ٌُ دطُمل
 تُواوّ

خىازٌطُه واُ خىازٌا ثًَصكًَض دكُت يًَت كى لدويظ ثًَدظًاتِ و  27
 حُشيَت بكسِا.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ كاز دكُت ه ضُز دابُشاٌدٌا تًَضىوٌا باشازِ  28
د ضىازضىوظُيَِ كسدازا ثًَكظُ طسيَداٌَِ دا دٌاظبُزا واُ ضاالكِ كازّ 

 يا دا يًَت كى ثَِ زِا دبًت.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ ثالَجصتِ يٌَ ددَتُ ضُز ِىويًَت ثُيىٌَدّ  29
  يا ضُزدًَ د زِيكالً كسُ و ثًصاُ داٌا خصوُتطىشازّ يا دا.

     

ثًَصئًَخطتٍا واُ خصوُتطىشازّ يا يًَت دًٍَُِ ثًًََصكًَصكسُ تُواو  32
 ذ اليَِ خىازٌطَُِِ ظُ.. دا كى د طىجناّ بَ دطُه شَوقَِ بكسِا. دبًت 

     

خىازٌطُه خصوُتطىشازّ يا دابني دكُت بى ُِوِ بكسِا و بمُشتسيَ  31
 كاتَِ ثًَدظِ.

     

يٌَ ددَتُ ه ضُز ثًَكظُ طسيَداٌُكَِ كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ ثالَجصتِ  32
 كى طسٌَتِ يا تُواو كسٌا زَِطُشيَت وَّ ب ُِوِ ظُ بكُت.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ زِا دبًت ب ظُكىلًٍا ثًَدظًاتِ و حُشيَت  33
 بكسِا ب بُزدَواوِ.

     



 باشازِكازّ يا ٌاظخىيِ: -

دطُمل ب  بسِطُكاُ ذ
 تُواوّ

وَ بىضىوُ  دطُمل
ًٌٍُ 

ٌُ دطُه ب  ٌُ دطُمل
 تُواوّ

كسيَكاز د خىازٌطَُِِ ظُ دًٍَُِ جىدا كسُ ذ ُِظدوو ب بطجىوزّ يَِ د  34
 ضُزَدَزّ كسٌَِ دا دطُه بكسِا.

     

كسيَكاز د خىازٌطَُِِ دا ثًَطريَ ب كاتًَت دياز كسّ بى ثًَصكًَض كسٌا  35
 خصوُتطىشازّ يا بى بكسِا. 

     

جىدا كسُ د خىازٌطَُِِ دا ب ثاكرّ و ٌُزواتِ يٌَ د  كسيَكاز د ًٍَُِ 36
 ضُزَدَزّ كسٌَِ دا.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ كاز دكُت ه ضُز شيَدَكسٌا ئاضتًَت زِاشّ  37
بىوٌَِ ه دَظ كسيَكازا ، و ئُظ ضٌُدَ بى شيَدَكسٌا حُشيَت واُ د زِاشّ 

 بىوٌا بكسِا دا.

     

خىازٌطَُِِ ثًَك طىِازِتٍُكا ٌاظخىيٌ يا ُِّ د ه دَظ كازطًَسّ يا  38
ثًَصاًٌٍا دا دٌاظبُزا واُ كسيَكازا دا ئُويَت كازتًَكُز د بدَضتظُ 

 ئًٍاٌا ئازواجنًَت داخاش كسّ دا.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ خىداُ ضًطتُوُك بابُتِ يُ بى ثازاضتٍَِ  39
ئاضتًَت بُزش د زِاشّ كى كازتًَكسٌَِ دكُتُ ه ضُز بدَضتظُ ئًٍاٌا 

 بىوٌَِ دا ه دَظ واُ.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ طسٌطِ يَِ ددَتُ ضُز كسيَكازا ب داٌاٌا واُ  42
 وَكِ كى ئُو بكسِيَت ٌاظخىيٌ ٌُ ه دَظ واُ.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ ثصتُظاٌِ يَِ ه ضُز كازّ دكُت ب  41
 ئًَكطستٍُكا ئًَك تًي.

     



 باشازِكازّ يا ثُيىٌَدّ يا: -

دطُمل ب  بسِطُكاُ ذ
 تُواوّ

وَ بىضىوُ  دطُمل
ًٌٍُ 

ٌُ دطُه ب  ٌُ دطُمل
 تُواوّ

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ خىداُ شًاًٌَت وُشٌُ د ثًَكئًٍاٌا ثُيىٌَدّ  42
 يا دا دطُه بكسِا.

     

بكسِيَت ٌىّ كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ ئازواٌج دازَ بى ضُزٌج زِاكًَصاٌا  43
 دطُه ثازيَصظاٌِ يٌَ ب ئُو بكسِيَت ٌّا ُِيَ.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ يا زِذدَ ه ضُز زِابىوٌا ب ثُيىٌَدّ يًَت  44
 ُِتا ُِتايٌ و بُزدَواوُ دطُه ئُو بكسِيَت ٌّا ُِيَ و د ٌىوّ.

     

بكسِا بى كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ كاز دكُت ه ضُز طستٍا وَفادازّ يا  45
 خىَ.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ ِىويًَت ثُيىٌَدّ يٌَ يًَت طىجناّ بكاز  46
 دئًٍت دطُه بكسِا ُِتا كى ببًتُ ثُيىٌَدّ يُك كازايِ دطُه واُ.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ ثازيَصظاٌِ يٌَ ددَتُ كسيَكازا ه كاتَِ  47
 داثىوشًٍا واُ بى ُِذوازَك وُشُ ذ بكسِا.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ زِا دبًت ب ثصكدازّ كسٌا بكسِا د ضُواٌِ يا  48
ثًَصكًَض كسٌا خصوُتطىشازّ يا دا د ضىازضىوظُيَِ وَزطستٍا 

ثًَصًٍازا و بىضىوٌا دا ئُويَت كى بكسِ دبًَرُ دَزبازَّ خصوُتطىشازّ 
 يًَت ئُو ثًَصكًَض دكُُ.

     



 :باشازِكازّ يا كىوُالَيُتِ -

دطُمل ب  بسِطُكاُ ذ
 تُواوّ

وَ بىضىوُ  دطُمل
ًٌٍُ 

ٌُ دطُه ب  ٌُ دطُمل
 تُواوّ

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ ثالَجصتِ يٌَ ددَتُ ضُز ٌاوُيًَت  49
زِاطُِاٌدٌَِ يًَت زِيكالوِ يًَت كى ٌُ ُِظدذ بَ دطُه داب و ٌُزيت و 

 شٌُططتُيًَت كىوُلَطَُِِ.

     

بُزثسضازيُتِ يا دَزبازَّ وُتسِضٌ يًَت  كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ 52
 ضًَدبَ ذ بكازئًٍاٌا خصوُتطىشازّ يا دطسيتُ ئُضتىَ.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ ضًاضُتُكا زِوَِ بى ضاظديَسّ كسٌا  51
 تٌُدزوضتِ يٌَ بى كسيَكازيَت خى بًٍات د داًٌت.

     

طاشٌدَ و شًكايُت كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ طسٌطًُكا وُشُ ددَتُ ب  52
 و ئُو ثًَصًٍازيَت دًٍَُِثًَصكًَض كسُ ذ اليَِ بكسِا ظُ دطسيتُ ئُضتىَ.

     

كازطًَسّ يا خىازٌطَُِِ ثالَجصتِ يٌَ ددَتُ ضُز زِيَكًَت ثُيىٌَدّ  53
كسٌا ئًَكطُز دطُه لًطتًَت ئازواجنداز ، ض تاكُ كُس بَ ياُ ذُّ 

 كىوُهَ.

     

خىازٌطَُِِ ضُزكسدايُتِ يا بىضىوُ وَزطستٍَِ د كازطًَسّ يا  54
ُِلبريَسيت وَك داٌاٌُكَِ ب باشرتيَ زِيَك بى ظُطىِاضتٍا ٌاوُيًَت 

 زِيكالوِ بى بكسِا.

     

زَِوشتًَت باشازِكازّ دًٍَُِ ثتاَثصتِ كسُ د خىازٌطَُِِ دا بى  55
 .ضُزجُوطُزّ كسٌا بكسِيَت ٌىّ ب شًَىَيُك وُشُ

     



B 

of statistical tools for the data collected through the questionnaire form, 

and the study reached a set of conclusions, the most important of which is 

the existence of a correlation relationship Significant significant between 

the variables of customer relationship management and the variables of 

Holistic marketing at the level of the researched restaurants 

The study concluded with a set of proposals for the researched 

restaurants, the most important of which is the necessity of the restaurants 

searching interest in all variables of customer relationship management 

and their lack of focus on one of these variables because customers are 

different in their preferences and characteristics as well as proposals for 

future studies. 

 



A 

Abstract 

The study dealt with the topic of customer relationship 

management and its contribution to enhancing Holistic marketing. It tried 

to provide a clear vision in the theoretical side and clear answers in the 

field side regarding its variables, as the study adopted in its field 

framework after managing customer relationships as an independent 

dimension represented in (human resources, business operations, 

Information and Communication Technology), while the approved 

dimension represents the Holistic marketing with (Integrated Marketing, 

Internal Marketing, Relationship Marketing, Social Marketing), and given 

the vitality of the concept of customer relationship management as the 

main pillar of any organization, especially service organizations The 

researcher chose this topic and tried to employ it in restaurants by 

creating an appropriate environment that encourages customers to repeat 

their visits to restaurants more than once, and in order to establish long-

term relationships with them, as the study was conducted in first-class 

restaurants in the Kurdistan Region, and the study adopted the 

questionnaire as a major tool for collecting data And information in the 

field, and the researcher distributed (100) forms to the restaurant 

management, and (65) valid forms were retrieved for analysis, the study 

variables were described and diagnosed, and the relationships of 

influence and influence of the study variables were clarified, The main 

problem of the study revolved around the following question:  

 Is there a role for the components of customer relationship 

management in inclusive marketing? 

A hypothetical scheme has been developed that reflects the nature 

of the relationship and the impact between customer relationship 

management on the one hand and Holistic marketing on the other hand, 

and was reflected in a set of assumptions that were tested using a number 
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